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 اإِلْهداءُ 

 ِإلى َزوجي "ياسمين عرار"

ًوالبً هاًبً ل ًًدعاءً   ركةً الخير 

 ٍلًأزهرً ستقبً مً ب ًًوأملً 

ليٍظًأخذْتهًعليً  ًووفاء ًب ميثاٍقًغ 

ًالحقًِّيصدوتً  ليظ ا"ً-جّلًثناؤ ه-ق اًلقول  نك مًميثاق اًغ  ًم  ً:ً"وأخْذن 
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 الشُّْكرُ 

ًأًأنًْيًلًطيبً يً  ً،العربً ًبلغةً ًالعارفً ًوً،عجميًِّالمً ًمً لىًالعالً إ ًًعجابً الً وً ًقديرً التًّب ًًالموصولً ًكرً الشًّزجي 
ًد.ًالعزيًميلً الزًّ يقاٍتًم تناثرٍة،ًث ّمًقدًفً ؛ًجورجًعبدًالمسيحز  لىًو ر  ًفكرة ًم رسومة ًع  ًمْذًكان  وقفت هًعلىًهذاًالع مل 

ًالّروّية ًوالّتلّطفً ه ًفيًظرً نً  ً.ًبً وً وصً ً،واستدركً ً،قعلًّفً بعد ًاكتمال ه ًواكت هال ه ،ًًب ع ين 
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 ديم  قْ تَ 

ًبعلبكيرمزيًمنيرًأ.د.ً

فيًًمبثوثةً ًوآراءً ً،ًولهمًفيهاًأقوالً كً المشترً ًظاهرةً ًيًبهاًالقدماءً برىًالتيًع نً الكً ًغوّيةً اللًًّواهرً نًالظًّمً 
همًلهذهًالظًّردًبً وسواها.ًوقدًأفًًْفسيرً غةًوالتًّحوًواللًّالنًًّكتبً  سان اًمنهاًمؤل فاتًًٍاهرةً عض  ً:ح 

ًاتّفقًلفظً "ًكتابً  - ًواختلفًمعناهما ًالمأثورًمنًاللًًّ"ه ْيثـ لًاألعرابيًِّ)أو: ًألبيًالع م  )المتوّفىًًغة(
 .هـ(240سنةً

دًفيًاللًّ"و -  .هـ(310ًملً)المتوّفىًسنةًلك راعًالنًًّ"غةً المنج 

 .هــ(412)المتوّفىًسنةًًللقّزازًالقيروانيًًِّ"غةً فيًاللًًّشراتً العً "و -

 .هـ(542)المتوّفىًسنةًًجريًِّالبنًالشًًّ"هًواختلفًمعناهً ماًاتّفقًلفظً "و -

 .هـ(614ً)المتوّفىًسنةًًحويًّقيقيًالنًّللدًًّ"المعانيًبانيًوافتراقً المً ًاّتفاقً "و -

،ًككتابً ًتبًالتيًاختّصتًْوالكً  - ًوأ ْفع ل  ًوالزّجاجً ً،هـ(213)المتوّفىًسنةًًاألصمعيًًِّبصيغت يًف ع ل 
ًهـ(.540ً)المتوّفىًسنةًًوالجواليقيًًّ،هـ(311)المتوّفىًسنةً

ًوتبّينً ،ًهارّدهاًإلىًأصولً وتً ً،عّللهات ًًشاملةًًٍأتواًبنظرّيةًٍمًيً ،ًلً اهرةً الظًًّبهذهً ًغوّيينًالقدماءً اللًًّلىًعنايةً وع

يرً،ًغً الخلفّيةً ًهملً سائً همًومً همًوتعليقاتً نًكّلًهذاًفيًأنظارً اًمً واجد ًشيئً كًلً عم،ًإنًّ.ًنً ةً هاًفيًالعربيًّدىًشيوعً مً 
ًيقربً ًنًتجدً كًلً أنًّ ًلً ،ًخً بالمشتركً ًتتعّلقً ًمتكاملةً ًنظرّيةً ًكونً أنًيً ًشيئا  ًتً لفا  فيماًًحوً فيًالنًًّ-لً ث ًمً –هًجدً ما

ًاألغلبً ًمًإنًّماًإلىًذلك.ًثً وً ً،أوًالقياسً ً،والمعمولً ًأوًالعاملً ً،قديرً أوًالتًًّ،العّلةً ب ًًيّتصلً  ًفيًمفهومً ًاألعّم

ًتقعً أنًًّكً شترً المً ًدماءًلظاهرةً القً  ًاستوقً ًعجمّي،ًوجلً فيًالمستوىًالمً ًها ًيدورً همًإنًّفً ما ًوالًيخرجً ً،علىًهذاًما
ًفيماًندر.ًعنهًإالًّ
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ًمً  ًالواقعً وانطلقا  ًيًبماّدةً أنًّهّمة،ًوكً المً ًاهرةً فيًهذهًالظًًّظرً الدكتورًمهديًعرارًالنًًّستكملً ي ًًنًهذا
دار هاًالمشتركً إلىً"نظرّيةًًٍكونً تهًأقربًماًكتابً  ها،ًسواء ًفيًذلكًتًْإاّلًسّوغً ًوالًكبيرةً ًمنهًصغيرةً ًالًتغادرً ً"ًم 

ًالتيًأفضتًْ ً.ًالعزيزً ًنزيلً منهاًفيًالتًًّعتًْواألمثلة ًالتيًوقً ًاهرةً الظًًّإلىًنشوءً ًالعوامل 

ًدأبً وً  ًكان ًبجوانبً ًالمؤلِّفً ًلّما ًيلّم ًبحثً ًكاّفةً ًالمشتركً ًأن ًمستوياتًٍجعل ًفي ًالصًّأربعةًًٍه ً،رفيًّ:

هاًإلىًبعضًًٍمتداخلةً ًوهيًمستوياتً -واألسلوبّيًً،حويًّوالنًًّ،عجميًّوالمً  فيًًالجهدً ًغايةً ًفبذلً ً-ي فضيًبعض 
ً.ًموثوقةًًٍوخلصًإلىًنتائجً ً،منطقّيةًًٍوأّسسًلهًبمقّدماتًٍ،ًكلً ًأمثلةً ًتعق بً 

ًالصًّ ًالمستوى ًيبّينً فعلى يغً ًتناوبً ًالباحثً ًرفّي ًفصيغةً واشتراكً ًالصِّ ًمشتركةً ًها: ًاسمً ً"ف عيل" ًبين
ً،ًإلخ،ًوصيغةً واالسمّيةً ً،ًأوًبينًالمصدرّيةً والمبالغةً ًوالمفعولً ًالفاعلً ًأوًبينًاسمً ً،والمصدرً ًوالجمعً ًالفاعلً 

ًمشتركةً  ًسائرً والمصدرً ًشّبهةً المً ًفةً أوًبينًالصًًّ،الجمعً ًواسمً ًالمفعولً ًبينًاسمً ً"ف عول" ًوكذا ًإلخ، ًيغً الصًًّ،
ً.ًالعربّيةً 

ً؛االشتقاقيًًّاألصلً ًه،ًكاختلفً ،ًفيرّدهًإلىًبواعثً نًالمشتركً مً ًربً هذاًالضًًّفيًتفسيرً ًويجهدًالباحثً 

نً"حًسًّسان"ًمً "حً ًلفظً ًكأنًي شتقً ً؛وزنانًصرفّيانًمحتملنً ًالواحدةً ًللمفردةً ًفضي،ًمثل ،ًإلىًأنًيكونً إذًيً 
ًالنًّف ًً،ن" ًأوًً،ونًأصلّيةً تغدو ً"فّعال"، ًمنً"حًسًس"والوزنًإذا  ًثمًًّفيغدوًاألمرً ً،أنًت شتّق ًذلك. ًإنًًّضّد

ًوتبّينً ،ًالكريمً ًمنًالقرآنً ًآياتًًٍسعفًعلىًتفسيرً فائدة ًوظيفّيةًتً ًالمتعّددةً ًاالشتقاقّيةً ًبينًاالحتماالتً ًللتفرقةً 

كان ت كم"ً)األنعامًمحتمل:ًفإذاًحً ًالمعانيًالمّتصلةًفيًكّلًأصلًًٍأوجهً  ًن"ًفهوًمصدرً (ًعلىً"مًك135ًملتً"م 
ذاًحملتهًعلً"كًوًن"ًفهوًبمعنىًالمكانً ميم هًأصلّيةً  ًاليضاحّيةً ً.ًوهكذاًتتوالىًاألمثلةً والميمًفيهًزائدةً ً،،ًوا 

ًه.الصرفّيًعلىًأنواعً ًالمشتركً ًاستيثاقا ًبظاهرةً ًالقارئً ًلتزيدً 

ذاًتً  ًدورانا ًفيًالمصادرً ًهًاألكثرً ،ًأيًالمشتركًاللفظّيًأوًالمعجمّي،ًباعتبارً انيً الثًًّجاوزناًالمطلبً وا 
ّدهاًرً ًواهدً شراٍتًمنًالشًّعً ًلهذاًالمشتركً ًفقدًجمعًالمؤلِّفً ً،الكريمً ًحوّيًفيًالقرآنً النًًّغوّية،ًاستوقف ناًالمشتركً اللًّ

ًه،ًوتعّلقً الك ل مًببعضً ً،ًوتعّلقً العرابّيةً ًالعلمةً ً،ًوخفاءً إلىًاالسمً ًالمصدرً ً،ًكإضافةً غةً فيًاللًًّقاّرةًًٍإلىًمبادئً 
ًواها.ًه،ًوسً ميرًبمرجعً الضًّ

ًالمؤلِّفً ًو ًأفرد ًذلك لى ًأعرفً ًخاص ًًبمبحثًًٍاألسلوبيً ًالمشتركً ًا  ًتناولً ًأنًًّال ًالمً أحدا  ًهذا لً ه ًتناو 
ش دًلهًهذاًالقدرً ً،سو غوالمً ًصينً الرًّ هاًجلوًغوامضً ي ًوً ً،هاًالكثيرةً رً هاًمنًمصادً نتزعً ي ًًواهدً والشً ًنًاألمثلةً مً ًأوًح 
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ًمتفّرعةً دونًافتعالًٍ ًهذاًمباحث  تلكًًنًأهمًّ،ًولعّلًمً غيرًيسيرةًًٍعلىًفوائدً ًعنًاألصلًتشتملً ً.ًويتخّللًكل 
المعانيًالنحوّية،ًًو"أْن"،ًوتناوبً ً،و"أو"ً،و"م ن"ً،و"ما"ً،و"م ن"ً،عاني،ًكالباءالمً ًعانيًحروفً مً ًعّددً ت ًًالمباحثً 

ًبينًالمفعولً ً،المطلقًالمفعولً ًونائبً ًلحالً بينًاًاالشتراكً ًيقعً ًكأنًْ ًوالمفعولً ًأو ًوالًيخفىًأنًفيًًله به،
ًبها.ًالًي ستهانً ًعلمّيةً ًقيمةً ًالبعيدةً ًإلىًهذهًاآلفاقً ًتشّعبًالبحثً 

ًعةً سً ًهًعلىهًمؤل فاتً شهدًلً ،ًتً غوّيةً اللًًّفيًالعلومً ًالباحثينًالمعاصرينً ًنًخيرةً الدكتورًمهديًعرارًمً ًإنًّ
ًبالتًّمعرفتً  ًبسواءًٍسً ًالمعاصرةً ًراساتً وبالدًًّالعربيًًِّراثً ه ًوعلىًبً واء ًالبً راعتً ، ًلقدًحليلًواالستنتاجً فيًالتًًّّينةً ه .

بسً"ظاهرةًاللًًّهًاآلخرً (،ًوفيًكتابً 2007هً"البيانًبلًلسان:ًدراسةًفيًلغةًالجسد"ً)ع ه ْدناًذلكًمنهًفيًكتابً 
ً)فاصلً واصلًوالتًّ:ًجدلًالتًّفيًالعربّيةً  ًاليومً أعمالً ً(،ًوفيًسائرً 2008" ًهوًذا ًالعربّيةً ًغنيًالمكتبةً ي ًًه.ًوها
ًعلىًجمعً ًالقّيمً ًبهذاًالكتابً  ًهاًسنواٍتًطواال .هاًوتحليلً هًوتنسيقً ماّدتً ًالذيًع م ل 

يًًّوّفقناًاللً ً ًا.هاًجميعً وأبنائً ًناًالحبيبةً لغتً ًاهًإلىًخدمةً وا 

ً

ً

ًمنيرًبعلبكيًرمزي11/7/2011ًًًًًًبيروتًفيً

يت"ًللدراساتًالعربّيةًًًًًًًً و  ًأستاذًكرسيً"ج 

ًالجامعةًاألميركّيةًفيًبيروتًًًًًًًًًًًً
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 باُب الَقوِل َوُمْفَتَتُحهُ 

قوع هً ًو  ب  ًم نًأْوج  م نًالّناس  ًً-"و  ًو زِّع  ًف إ ذا ًم تناهية ، ًواأللفاظ  يٍة، ًم تناه  ًغ ير  ًالم عاني  ًألن  : ل ز م ًقال 
ً ًب أسر هاًم شتركة ًب شهادة ًالّنحاة ،ًواألْفعال  ًالح روف  :ًألن  ،ًقال  ًأْغلب  ًاالشت راك  همًإ لىًأن  ًب عض  ،ًوذ هب  االشتراك 
،ًواألسماء ً ًوالم ستقب ل  ًالحال  ًبين  ًم شترك  ا ،ًوهوًأْيض  ًك ذلك  ،ًوالم ضارع  ًوالّدعاء  بر  ًالخ  ًم شتركة ًب ين  ية  الماض 

ً ".ك ثير  ًأْغلب  ًاالشت راك  ًكان  ًواألفعال  م مناهاًإ لىًق سم يًالح روف  ؛ًف إذاًض  ًفيهاًاالشتراك 

1/370ًالسيوطي،ًالمزهر،ً
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 "َربِّ َيّسْر َوَأِعْن"

 باُب الَقوِل َوُمْفَتَتُحهُ 

 أّواًل: الباِعُث األّولُ 

ًم حاضـــر ا ب هًإْذًكـــان  ًصـــاح  ًفـــيًن ْفـــس  ًهـــذاًالـــد ْرس  ل ـــق  ًناب ـــه ًًت خ  ًطال ـــب  ًالباحـــث  ًاْعتـ ــرض  فـــيًطّلب ـــه ،ًف ق ـــد 
:ً"ف اْجع لًْ ًالش ريف  ياق هاًالق ْرآن يِّ ٍد"ًفيًس  ً"م ْوع  ة  ًفيًك ل م  ًالمود ع  رف يِّ ْعنىًالص  ًالم  د ا ب ْين ن ا م سائ ل ًع ن  ًم ْوع  ب ْين ك   ال و 

ًم كانــا ًس ــوىًن ْخل ف هً  زن هــاًً،(1)"الًن ْخلف ــهًن حــنًوالًأْنــت  ــْرف ي ة ًو  ًأن هــاًصــيغ ة ًص  ر  ًفيهــاًت قــر  ًو التّــدّبر  ًالن ظ ــر  ب عــد ًإ جال ــة  و 
: ياق هاًذاك  ْرف ي ٍةًفيًس  ّمالة ًل ث لثة ًم عاٍنًص  ل"،ًو أّنهاًح  ْفع  ً"م 

ي عضد ًهذاًق ول هً  - ،ًو  ".-ت ن ّزهً ً-أّول هاًالم صد ر   :"الًن ْخلف هًن حنًوالًأْنت 

ثانيهاًاسمً  - ي عضد ه :ً"قالً و  ،ًو  د ك مًْ ًالز مان  " ي ْومً  م ْوع  ين ة   .(2)الزِّ

كانا ًس وى". - ي عضد ه :ً"م  ،ًو  ثالث هاًاسم ًالم كان   و 

ًأّنهاً ًالذيًي ظه ر  لً-ولعل  ْفع  صف هً -أْعنيًصيغ ة ً"م  ًو  لىًالم تقدِّم  د"،ًب ناء ًع  ًت كــاد ًً-م ْوع  ــرف يت م شت ر ك ًص 
ـــْنً ،ت شـــب ه ًم  ًالرِّجـــال  ـــن  ًم  ،ًو الع ـــين  ،ًو الن ْقـــد  ،ًو الجاســـوس  ًالمـــاء  عـــاٍنًم تباي نـــٍة؛ًك ع ـــين  ّمال ـــة ًل م  ـــة ً"الع ـــْين"ًالح  ًو جـــوٍهًك ل م 

ــبة ًإ لــىًال ــْرف ي ة ًالم نتس  ًم ضــمار هاًالب ْني ــة ًالص  ــْرف يِّ ًالص  ًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك  ًالف ــّراق ًب ين همــاًأن  ــح  ْلم  ًم ْســتً و الم  ــرف يِّ وىًالص 
ّية . م  ًالم ْعج  ًم ْضمار هاًالك ل مات  يِّ ًالل فظ  ًظاه رة ًالم شتر ك  ًخاّصة ،ًو أن 

ً ًفيه مـــاًعلـــىًظـــاه رة ًتعـــّدد  ّرجـــت  ًع  ًم ختصـــرت ين  بـــاحث ت ين  ًم  ـــّنفت  ًأْنًص  هًالحادثـــة  ًهـــذ  ـــنًن تـــاج  ًم  وق ـــدًكـــان 
ًمً  رةً الم عانيًالّصرفّية ،ًأّماًأواله ماًف كانْتًذات  ًل هاًع نوان اًوسمت ه ًبـ"ظاه  ٍص،ًوع قدت  ًم خص  ير  ضماٍرًع ريٍضًغ 

                                                           

ً(.58ً(ًاآليةً)طه،1ً)
ً(.59ً(ًاآليةً)طه،2ً)
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عً  ب ي ة :ًالم واض  ًفيًالع ر  ًالم عانيًالّصْرف ي ة  ثً ًت عّدد  ًذلكًالعامًِّإ لــىًو الب واع  ًفيهاًم نًم ضمار  "،ًو أماًثانيت هماًفانتقلت 
،ًوهــوًال ْحكــام  لــىًو جــه ًال  ًم عــي ٍنًع  ًالع زيــزً م ضــماٍرًخــاص  ًأْنًت كونــا،ًفـــيً(1)ّتنزيـــل  ث تين  بــاح  ًالم  ،ًوقــدًأريــد ًل تين ــك 

هـــٍةًو جه تً  ـــنًج  ث هـــاًم  ًل ب واع  هـــٍةًثانيـــٍة،ًوت حليلّيتـــين  ـــنًج  هاًم  ـــع  ًل م واض  هًالظّـــاه رة ،ًواست شـــراف ّيتين  ًب هـــذ  يهمـــا،ًت عـــريفّيتين 
ن م ْتًإ لىًحدًِّ و  هًالف كرةً  لــىًثالثٍة،ًث م ًت خّلقْتًهذ  ًع  ًالقــائ م  ًالّلســان يِّ تــاب  لىًسوق هاًفــيًهــذاًالك  ْتًع  ،ًف اْست و  االكت هال 

:ًالّصرفّية ،ًوالم عجمّية ،ًوالّنحوّية ،ًواألسلوبّية ،ًف غداًهذاًالكتابً  ً:م ستوياٍتًب حث ّيٍة،ًوهي 

ًأوالً  - ًفيًالّنْفس  ًالقائ م  ر  ًالخاط   .است جابة ًل ذلك 

ًثاني اوت حقيق اًل توصيٍةًم نًا - ًم باحثت ْيه  ث  ًب هاًالباح  ًالتيًق فل  يات   .لّتوص 

ًالعزيزً  - هًثالث ا؛ًأالًوهوًالّتنزيل  اًل هاًفيًم ْضماٍرًقائ ٍمًب رأس   .وت ْخصيص 

ًالم عجمّيــة ،ً - ًإلىًاألْنظــار  ًالّصرفّية  هًالّظاهرة ًم نًاألنظار  يًّاًل هذ  واألســلوبّية ،ًالّنحوّيــة ،ًًوواْنتقاال ًت ْعميم 
ًب ع ا.ًًرا

 ثانًيا: في َمقاصِد الُعْنوانِ 

ً، ْرف ي  :ًالص  ًالك ريم  ًفيًالق رآن  ًالل غ و ي  :ً"الم ْشت ر ك  ًالع ريض  ًالع نوان  ًهذا ًالذيًي تجّلىًم نًن ظم  ًأن  إ خال 
ً ًث لثة  ًفيًف ل ك  ًدائر  ًل سانيت "،ًأّنهًد رس  ،ًو األ ْسلوب ي  ،ًو الن ْحو ي  م ي  ًأْقطاٍبًم ؤسِّسٍة:و الم ْعج 

- ." ًالّلغوي   أّماًأّول هاًف ظاهرة ًل سانّية ،ًو هيً"الم شت ر ك 

- . ًالع زيز  هًالّظاهرة ،ًوه وًالّتنزيل  ًهذ  ًب حث   و أّماًثانيهاًف م ضمار 

هًالّظاهرة ًالّلغوّيةً ًم واضعً ًوأّماًثالث هاًف ت لّمس ً - ً.ًهذ 

ــنً هًالّظــاهرة ًالّلســانّية ًعاّمــة ًم  ،ًف فيهًإ لماحة ًإلــىًأّنًهــذ  ًالّلغويِّ ،ًأْعنيًظاه رة ًالم شت ر ك  ًاألّول  أّماًالق طب 
ــا،ً ًك لِّهــ ــاًماث لـــة ًفــــيًالّلغـــات  ًأّنهــ ــاهرة ؛ًذلـــك  ًفـــيًهـــذهًالّظــ اًب ـــينًالّلغــــات  ــة ًل يســـتًب ــــدع  ــاًأّنًالعربّيــ :ًأواله مـ ــين  وجهتـ 

لــىًم ســتوىًًوثانيت ه ماًع مومً  ًع  ــدة ،ًف ــثم ًاشــت راك  ًالواح  ًفــيًالّلغــة  ًالّلغوّيــة  ًالم ســتويات  ت خل ل هــاًفــيًك ــلِّ هًالّظاهرة ،ًو  هذ 

                                                           

(1ً ًالكويت، ًجامعة ًالنسانية، ًللعلوم ًالعربية ًالمجلة ًفي ًالمختصران ًالبحثان ًهذان ًنشر ًالدراسات2011ً( ًومجلة م،
ًم.2009ًالقرآنية،ًجامعةًلندن،ً
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ًالّصـــرفّية ،ً ًالب نيــة  دة ،ًوآخـــر  ًالم فـــر  ًالم عجمّيـــة  ـــة  ًوً علـــىًم ســـتوىًالكلم  ،ثالـــث  ًالّنحوّيـــة  ورابـــع ًًعلـــىًم ســـتوىًالّتراكيـــب 
ًوطً  لىًم ستوىًاألساليب  .ًع  ًالت عبير  م قاصد  ،ًو  ًالك لم  ًإ خراج  ًرائق 

؛ًإ ذًإ ّنــهً ًالع زيــز  لــىًالّتنزيــل  ق صــر هاًع  هًالّظــاهرة ،ًو  ًهــذ  ًل ــد رس  نــهًت خصــيص  ًالثّــانيًف يت جّلــىًم  أّمــاًالق طــب 
ًي ْفضــيًإلــ ًل غــويت ثيــرٍةًي قــع ًفيهــاًاشــتراك  ث ــٍلًك  لــىًم  ًالتّــأّتيًع  ل طــف  ًالّروّية ًو  ًق دًي ر د ًم تدبِّر هًب عين  ًلغويت ًن صت ىًت عــّدد 

،الّصرفّية ،ًًالم عاني .ًًأوًالم عجمّية  ًأوًالّنحوّية ،ًأوًاألسلوبّية 

ً ًفــيًالّتنزيــل  هًالّظــاهرة ًالّلســانّية  ًهــذ  ًم واضــع  ًف ــتلّمس  ًالع ــريض  ًهــذاًالع نــوان  ًم نًأقطــاب  ًالثّالث  أّماًالق طب 

د اًم ْؤت ل ف اًم نًم ستوياٍتًل غوّيٍةًمً  ًالّلغة ًك لًًّواح  ،ًف لّماًكانت  ًواقع ــاًالعزيز  ًهــذاًاالشــت راك  مٍةًم تعال قٍة،ًولّمــاًكــان  تلح 
ً ًســـائ رة ًفـــيًجميـــع  االشـــتراك  ًظـــاهرةً  ،ًاقت ضـــىًأْنًت كـــون  ًكـــذلك  ًذلـــك  ًب اعتبـــار هًت جّلي ـــاًل غويًّـــا،ًل ّمـــاًكـــان  لـــىًالـــّنصِّ ع 

ًال ك  ًالــذيًي نشــأ ًفيــهًالم شــتر  هاًالم ســتوىًالّصــرفي  ــع  ــنًم واض  ًالّلغــة ،ًف م  ًالــذيًم ســتويات  ،ًوالم ســتوىًالّنحــوي  ّصــرفي 
ًال ًفيهًعلىًالم شت ر ك  .ًًحًونًّي عر ج  ،ًو هكذاًد وال يك  ًالم عجميِّ ًفيهًعلىًالم شتر ك  ًالذيًي عر ج  ،ًوالم ْستوىًالمعجمي  ًيِّ

 ثالًثا: ُمقدِّمات  ُمؤسِّسة  

 ( التّأسيُس األّوُل: الّتعريُف ِبالّظاِهرةِ 1-3)

ًورواف د ،ًف ث م ًأّماًالم راد ًالمً  عانيًش ع ب  "ًف هوًت عّدد ًالم عانيًالّلغوّية ،ًف ل لم  ًالّلغويِّ ًم نًظاهرة ً"الم شت ر ك  تعّين 
ًالّدرسً  ًفيًهذا ًوالمراد  قامّية ، ًم  ًم عاٍن ث م  ًو  ، ًالب نيوّية  ًالّلغوّية  ًوهيًالتيًت ْست قىًم نًالم ست ويات  قالّية ، ًم  ًم عاٍن

م نًأم ًو  ًصيغة ًاألولى، ًوم نًذلك  ًم تنّوعٍة، عاٍن ًم  ًب ين  ًاألفعال  يغ  ًص  ًاشتراك  ًفيًالم ستوىًالّصرفيِّ ًذلك  ثلة 
ًصيغة ً " ًفـ"م ْفع ل  ، ًالم شتّقات  ًم عاني ًوتعّدد  ، ًكذلك  " ً"اْستفع ل  ًوصيغة  ًم تنّوعٍة، ًصرفّيٍة ًل م عاٍن ّمالة  ًالح  "أْفع ل"

رفّية ؛ًكً  ،ًوق دًت قد مًآن ف اًصرفّية ًيقع ًت حت هاًم عاٍنًص  ًالم فعول  ،ًواسم  ًالميميِّ ،ًوالم صد ر  ًالّزمان  ،ًواسم  ًالمكان  اسم 
ً ًحّمال  ًصرفيت ًم شت ر ك  ًذاك  ًالش ريف  د"ًفيًسياق هاًالق رآنيِّ ًصيغة ً"م ْوع  لىً"الباعثًاألّول"ًأن  ًع  ًالق ول  فيًباب 

رفّيٍة.ً ًلثلثة ًم عاٍنًص 

،ًأّماًفيًالم ستوىًالم عج ًك لمة ًالع ين  ًفيًالّلغة  ًوذائع ،ًف م نًأمثلت ه  نهًم عروف  ًم  ًالم تعّين  ًالم راد  ًف لعل  ميِّ
قًِّ ًالح  "األْرض"ًفيًقول  ًك لمةً  ًالع زيز  ،ًوم نًأمثلت هًفيًالتّنزيل  األضداد  ًظاهرةً  ًاسم ه-وكذلك  اًد ل ه ْمً:ً"-تقد س  م 
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لى ْوت هً ًع  ًت ْأكً ًإ الًًّم  ًٱأل ْرض  نس أ ت هً د اب ة  ًم  ً(1)"ل  ،ً ًب ين  ًم ترّدد  ًم عجميت ًم شت ر ك  ًالّسياق  ًفيًهذا " ً"األ ْرض  ف كلمة 
ً ًواألْرض  ، ًوالم كان  لىًالم وضع  ًداّلة ًع  ، ْحم ل  ًالم  لىًهذا ًع  ًف هي، ، ًالّناس  ًالتيًعل يها ًاألْرض  ًو هما: ، م عنيين 

ً ًوهي ، شب  ًالخ  ًسوسة  ًالتيًهي  ًالم صدر  ًأو  ، يوان  ًالح  لى ًع  ًداّلة  ، ْحم ل  ًالم  لىًهذا ًع  ًو هي، ، ًك ذلك  ة  األر ض 
و أ ك لْتها قعْتًفيهاًاأل ر ضةً  شبة "؛ًإ ذاًو  ًالخ  ت  ًم نً"أ ر ض  الم أخوذ 
(2)ً.ً

ًالواحد ًق دًيً  ًالن حوي  ًالت ركيب  ؛ًإ ذًإن  ًك ذلك  ًف ث م ًاشت راك  ًأّماًفيًالم ستوىًالّنحويِّ ًن حوّيان  قع ًت حت هًم عنيان 
ًأوًْ ، ًوالّتمييز  ًالحال  ًب ين  ها ًم تباينة ؛ًك ترّدد  ًإْعرابّية  م عاني  ًوجوه اًو  ًق دًت حتم ل  دة  ًالواح  ًالكلمة  ن  ،ًوا  ق دًًأوًأكثر 

ًوالم صد ، ًك الحال  ًن حوّيٍة، ًم عاٍن ًث لثة  ًبين  ًالّتركيبيِّ ًالواحدة ًفيًسياق ها ًالكلمة  ًول هذاًت شترك  ًل ه، ًوالم فعول  ، ر 
ًالع لمة ً ،ًوغياب  ًإ لىًاالسم  ًب ْعد ا،ًوم نًذلكًإضافة ًالم صد ر  ًب ياٍنًمجل  ليهاًف ضل  ًس يأتيًع  ًب واعث  االشتراك 

ً ّق ًالح  ًق ول  م نًذلك  ،ًو  ًالّضمير  ًم راجع  ،ًوتعّدد  ًالّتركيبي  ًوت داخل ه،ًوالحذف  ًالكلم  عرابّية ،ًوتعّلق  :ً-عالىت–ال 
ً"أخي"ًب ي ًك لمة  ًاشت راك  كذلك  ،ًو  ًن حويت ،ًف هذاًم شتر ك  ًل ه م،ًأْو:ًد عًإ ذايت همًل ك  د ْعًأ ذاهم"،ًأْي:ًد عًإ ذايت ك  ً"و  ن 

ًاللً  ًفيًقول  ًن حوّيين  عن يين  ًث ناؤ هً-م  ل  ًم نصوبً -ج  ة "،ًوه ما:ًب دل  ًن ْعج  ت ْسعون  ًهذاًأ خيًل ه ًت ْسع ًو  ً:ً"إ ن  بر  ،ًوخ 

م رفوعً 
(3)ً.ً

ًأوً ًصيغ ت ها، ًأو ًالّصرفّية  ًالب نية  ًم ضمار ه ًل يس ًلغويت ًاشت راك  ًي قع  ًفق د ًاألسلوب يِّ ًالم ستوى ًفي أّما
ً ًالق رآني  ًالّنص  ًهذا ًفيه رج  ًالذيًخ  ًاألسلوب  ًذلكًالّرئيس  ًم ضمار  ًب ل دة ، ًالم فر  ًالكلمة  ًأو ًالّنحوّية ، الّتراكيب 

؛ ه ًًالش ريف  ك خروج  ،ًو  ًالّنساء  ًفيًمواضع ،ًك ماًفيًم لم سة  ًوالم جاز  قيقة  ًالح  ك اًم تردِّد اًب ين  ًم شتر  ًالكلم  ك خ روج 
ً، ًاأل ساليب  ًم ت شاك ل  ه كخروج  ًو  ، ًوالّنازعات  ًفيًم عنىًالم ْرس لت  ًكما ًم تنّوعٍة؛ ًأسلوبّيٍة ًل م عاٍن ًم حتم ل  م ْجم ل 

ًأّننيًل ستً  ًف ألجتز ْئًوالحق  ، ًوالب واعث  لىًالم واضع  ًع  ًالق ول  ًعلْيهًفيًباب  ًس أ ر د  ّما ًم  ًش يئ ا ًأصادر  ًأْن ًأريد 
ً. ًب االقت ضاب  ًالّدالِّ ًم كتف ي اًب هذاًالتّأسيس 

 ( التّأسيُس الثّاني: َمنَهُج الدَّْرسِ 2-3)

                                                           

ً(.14ًسبأ،ً(ًاآليةً)1)
(2ً ًانظر: ًمكرم)( ًبن ًمحمد ًالفضل ًأبو ًهـ(711ابنًمنظور، ًط، ًالعرب، ً)د.ت(1لسان ًبيروت، ًصادر، ًدار ًمادةً، ،

ً"أرض".ً
ً(ًسيأتيًبيانًذلكًفيًالمطلبًالثالث،ًوهوًالمشتركًالنحوي.3ًً)
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ًالّتحليلّيــةً  هًالّظــاهرة ًإلــىًاألنظــار  ــهًهــذ  ًفــيًدرس  ــن حًالباحــث  قــامًج  ًفــيًالم  صــفّية  ،ًوالو  ًالغالــب  ثيــر  ًفــيًالك 
هًالّظــاهرة ًوت جّليات هــاًفــيًالّتنزيــ ًهــذ  ر  ًم ث ــل  لــىًكــلِّ ًاست قصــائيًّاًي ــأتيًفيــه ًع  ًأْنًيكــون  ْدًل هذاًالّدرس  ًالثّاني،ًول مًي ر  ل 

ــنًأّنــه ــنًت عــّذر هًأحيان ــا،ًوع  ًذوًف ــرادٍة،ًف ْضــل ًع  زيــز  ًع  ْطل ــب  ،ًف هــذاًم  ًهه نــا،ًب ــلًًالعزيــز  ًالباحــث  ــد  قاص  ــنًم  ًم  ل ــيس 
ً ،ًوهــذهًأنظــار  ــص  هًالّظــاهرة ،ًوالــو رود ًعل يهــاًفــيًم ضــمار هاًالم خص  ًب هــذ  ًالّتْعريــف  ًفــيًهــذاًالــّدرس  ــد ًاألّول  الم قص 

هاًفــيًســياق هاًالق رآ ًفــيًم واضــع  ْجــع ًالّنظــر  ر  ًب واعث هــا،ًو  تلّمــس  ،ًو  صــف يِّ ًالو  ــنهج  ًإلــىًالم  ب  هًت نتس  ًالّشــريف،ًوهــذ  نــيِّ
ًهـــذاً ،ًولت حقيـــق  ًفـــيًهـــذاًالكتـــاب  لـــىًهـــذاًالـــّدرس  الغالبـــة ًع  ـــبغةً  ـــيًالصِّ ،ًوه  ًالّتحليل ـــيِّ ـــنهج  ًإلـــىًالم  ـــب  ًت نتس  أنظـــار 

زئّيــٍةًللدًِّ ّمــاًأْلقــى،ًم ســتعين اًب أمثلــٍةًج  ــنًم جمــوٍعًم تكــاثٍرًم كتف ي ــاًب مــاًأْبقــىًع  لىًأمثلــٍةًم  ًع  اللــة ًالم بت غىًأتىًالباحث 
لىًم قوالٍتًك ّلّيٍة.ً ًع 

 ( التّأسيُس الثّالُث: ِبنيُة الّدْرسِ 3-3)

ــه"،ً ْفت ت ح  ًوم  ًالق ــول  ًع ريضــٍةًت ســبق هاًم قّدمــة ًم وســومة ًبـــ"باب  طالــب  ــة ًم  لــىًأربع  ــهًهــذاًع  ًدرس  ًالباحــث  أقــام 
ثــة ً ًإلــىًت كملــٍةًوت خصــيٍصًي نهــد ًل همــاًب ح  ًم حتــاج  ًالّلســاني  ًهــذاًالــد رس  ًأن  وت عقب هاًخات مة ًم وســومة ًب الفات حــة ؛ًذلــك 

،ًأّمـــــ ــام  ًاألّيـــ ــة ًف كانـــــت:ًفـــــيًقابـــــل  ًاألربعـــ طالـــــب  كً اًالم  ــت ر  ْشـــ ــا،ًًالم  ــ ًثالثـ  ــا،ًوالّنحـــــوي  ًثاني ـــ ًأّوال ،ًوالم عجمـــــي  الّصـــــرفي 
ًراب ع ا. ًواألسلوبي 

ًأْقساٍمًف رعّيٍة:ً ًاألرب عة ًم نًث لثة  هًالم طالب  ًم طل ٍبًرئيٍسًم نًهذ  ًكل  ًائت لف  ًوقد 

- ً.  أّول ها:ًم هاد ًوت أسيس 

ب واعث ه .وثانيها:ًاست شرا - ًو  نهاًم واضع ًالم شتر ك  ًم طل ٍبًي ستنب ط ًم  ًأمثلٍةًخاّصٍةًب كلِّ  ف 

ـــفوة ً - لـــىًص  ًع  تـ ــأتي  ،ًو  ْنثـــور  ًالم  عـــاٍت،ًل ـــتلم  ـــنًأشــتاٍتًم ْجت م  ًق فلـــة ًم ْؤتلف ـــة ًم  ًك ّلّيـــة ًتكـــون  قـــوالت  وثالث هــاًم 
ًا ًالجامع  يط  ًك الخ  ت كون  ًم طل ٍب،ًو  ًم نًك لِّ ردًفيه .ًًالم ستخل ص  ْقد ًماًو  م ًع  ًلذيًي نتظ 

 ( التّأسيُس الرّابُع: الّتحّوُط والّتجليةُ 4-3)

لــىًقً  "ًع  ًالّلغــويِّ ًظــاه رة ً"الم ْشــت ر ك  ًفيهًت جافي ــا،ًأوًت غييب ــاًل ــدرس  ًأن  ًل هذاًالكتاب  ًالقار ئ  ْدًي ر د ًعلىًخاطر 
ً ًل ـــيسًك ـــذلك  ًذلـــك  "،ًوالحـــق ًأن  "ً"الم ســـتوىًالّصـــوتيِّ ًالّصـــوتي  ً"الم شـــتر ك  ًاْرت ضـــىًأْنًي كـــون  ًالباحـــث  الب تّـــة ،ًولكـــن 

ً ًالعزيــز  (ًفــيًالّتنزيــل  ًالّصــوتيِّ ــل  ً)الم ْفص  ًواالبتــداء  قــف  ــنًالو  ًع  ،ًف ماًالحــديث  هً-م ْدغ م اًفيًالم ستوىًالّنحويِّ وهــذ 
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ًالّصوتيًِّ ًإ لىًالّدْرس  ب  وتّية ًت نتس  ًن حويًتً-ظاهرة ًص  ديث  لىًم عاٍنًن حوّيٍةًم تعّددٍة،ًومــاًًإاّلًح  ًفيهًع  ي أتيًالباحث 
ــنً ًع  ــديث  "،ًإ اّلًح  مــاًك س ــب  مال ــه ًو  ْنــهً  عــانيً"مــا"ًفــيًاآليــة :ً"مــاًأْغنــىًع  ًم  ،ًوت عــّدد  ًالّصــوتيِّ ــنًالّتنغــيم  ًع  ــديث  الح 

ًالخبـــارً  ،ًأو  ًالّتعّجـــب  ،ًأو  ًالع ريضـــة ؛ًك االســـت فهام  عـــانيًالّنحوّيـــة  ًالم  د ًت عـــّدد  ًأْنًي فـــر  ًك لِّـــهًل ـــمًي ش ـــأًالباحـــث  ،ًولـــذلك 
ــل ًفيــه ً اًداخ  "،ًوصــّيرهًق ســم  ًالّنحــويِّ ً"الم شــتر ك  ًفــيًم طلــب  ليــه  ــر جًع  ــه ،ًب ــلًع  ــاًبرأس  ًم طل ب ــاًقائم  ًالّصــوتيِّ ك  للم شــتر 

ًفي ًوالّتنغيم  ل  لىًصعيد يًالم ْفص  ً)ع  ًالّصوتي  ًهذاًاالشت راك  ًبأن  اًلذلك  (ًم ْسل م ًإلىًاشت راٍكًًم حت جًّ ًالعزيز  الّتنزيل 
ًتعّدد ًللم عانيًالّنحوّية .ً ًي ت جّلىًفيه  ًن حوي 

ًوب ْعد ،ً

ً ًق ربة ًم نًق ر بات  ًهذاًالع مل  ي اًوم ؤمِّل ،ًأْنًي جعل  ،ًراج  ًأْسأل  ...الل ًالع لي  ًب الم ْقصود  ًالّشروع  ف هذاًأوان 
ليه مً ًالذينًه ب ْتًع  ًاألحباب  ًم نًغ يم  مع  ًالج  ،ًف عاذواًب ش مس  ًق لوب ه مًالح جب  ،ًف انكش فْتًع نًع يون  ًاألْلطاف  ر ياح 

ًإلْيه ًب ه ًت قّربوا ًما ًوأفضل  ًه ّجير ه م ًف غدا ، ًالق بض  ًظ لم  ًم ن ًالب سط  ًب نور  ًو الذوا ًًالف رق ، ًي أتيه  ًالذيًال ك لم ه
لفً  ْنًخ  ًي دْيه ،ًو الًم  ًم نًب ين  ًث ناؤ ه-ه ،ًم صداق اًل قول هًالباطل  ل  ﴿:ً"-ج  وم  ًالن ج  ًب م واق ع  م  ًل ْو75ًف لًأ ْقس  ﴾ًو ا  ن ه ًل ق س م 

يم ﴿ ًع ظ  ًك ر يم ﴿ً﴾76ت ْعل م ون  ﴿ًالًّ﴾ًالًي م س ه ًإً 78﴾ًف يًك تاٍبًم ْكنوٍن﴿77إ ن ه ًل ق ْرآن  ًم ْن79ًاْلم ط ه رون  ﴾ًت ْنز يل 
﴿ ين  ًاْلعال م  نونً ذ﴾ًأ ف ب ه80ر بِّ ًأ ْنت ْمًم ْده  ديث  ً.ًً"اًاْلح 

 القدس الشريف–كتبه مهدي عرار 

 هـ1432رجب//7ضحى األربعاء 
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 لَمطَلُب األّولُ ا

 الُمشتَرُك الّصرفيُّ في الُقرآِن الكريمِ 

 (37)مريم، َفروا ِمْن َمْشَهِد َيوٍم َعظيٍم""َفَويل  للذيَن كَ 

ً، ًأْنًي ــراد ًب ــهًالّزمــان  ْشــه د"ًه نــاًي جــوز  ،ًو"م  ،ًو ه ــوًالح ضــور  ًالش ــهود  ــن  ّمــاًم  ْفع لًم نًالش هاد ة ،ًو ا  ْشه د"ًم  "م 
ً، ــراد ًب ـــهًالّزمــان  ــهادة ،ًو الم  ــنًالش  ًم  ،ًف ــإ ذاًكـــان  ًالم صــد ر  ،ًأو  كــان  ًالم  ْنًأريــد ًب ـــهًأو  ــهادة ،ًو ا  ًالش  قـــت  ــنًو  ف تقــدير ه :ًم 

،ًوأْنًت شــهد ًعً  ًالي ــوم  ــهادة ًذلــك  ــنًش  ،ًفتقدير ه :ًم  ْنًأ ريد ًب هًالم صد ر  ًش هادة ًي وم،ًو ا  ،ًف تقدير ه :ًم نًم كان  ل ــيهمًالم كان 
ــ ـ ًم  ــان  ــم،ًوالم لئك ـــة ،ًواألنب يـــاء ،ًو ا  ذاًكــ ل ه ــ ــنت ه م،ًوأيـــديه م،ًوأرج  ًألسـ ـــنًش ــــهود  ــدير ه :ًم  ًف تقــ ،ًوه ـــوًالح ضـــور  نًالش ــــهود 

ًم صــدً  ،ًو ا  ذاًكــان  ًالش هود  قت  ،ًأْوًم نًو  ًفيه ،ًو ه وًالم وقف  ًالش هود  ًالق يامة ،ًأْو:ًم نًم كان  ًيوم  زاء  ،ًوالج  ساب  ر اًالح 
؛ ًاالّتســاع  ــنًبــاب  ًم  ًإضــافت هًإ لــىًالظ ــرف  ت ْينًف تكون  ًالم تقّدم  ًًب حالت يه  ًأْنًي كــون  ي جــوز  "،ًو  ًالــّدين  ًي ــْوم  ك قول ــه :ً"مال ــك 

قيق ة ًأْوًم جاز ا" ل يه مًإ ّماًح  د اًع  ًشاه  ًالي وم  عل  لىًج  ل ه،ًع  ًم ضاف اًلفاع  ًالمصد ر 

4/507ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصونً
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 أّوالً 

 ِمهاد  َوَتأسيس  

ً"الم شـــتر كًالّصـــرفّي"،ًوس ـــي وّليً نـــوان  ق ـــد ًل هـــاًع  رٍةًل ســـانّيٍةًع  ًعلـــىًظـــاه  ًس ـــيأتيًالباحـــث  فـــيًهـــذاًالم طلـــب 
ئيسٍة:ً ًأْقطاٍبًر  ًث لثة  ًوجه هًش طر 

هًالّظاه رة ًاست شراف اًت عريفيًّا.ً - ًفيهماًهذ  ًيست شرف   أّول هاًم هاد ًوتأسيس 

ًهذاًاالستً  - ًم ضمار  ثانيهاًت ْعيين  زئّيٍةًت جّلْتًفيهاًو  ،ًوالو رود ًعلىًأمثلٍةًج  ًالعزيز  ًالّتنزيل  ،ًوهو  شراف 
ً. ًالّصرفيِّ الم شترك   ظاهرةً 

ــنً - ًعليــه ًم  ًمــاًســيع ّرج  ــْنًأْظه ــر  م  زئّيــة ،ًو  ًالج  لــىًتلكــم ًاألمثلــة  قــوالٍتًكّلّيــٍةًت ْنب نــيًع  ًم  وثالث هاًاست بطان 
ًوب واعث ه ًالّصرفيِّ ًالم شتر ك   :م واضع 

ًواشت راك هاًأوال .ً .1 ًالّصيغ   تناوب 

ًثاني ا. .2 ًاأل ْفعال   وتعّدد ًم عانيًصيغ 

ًثالث ا. .3 ًاالْشت قاق يِّ ًالكلمة  ًأْصل   واخت لف 

4. ً، ـــــذف  ،ًوالح  ،ًوالقلـــــب  ــدال  بـــ ــا؛ًك ال  ــ ــاهرة ًرابع  هًالظّـــ ــذ  ًهـــ ًفــــيًتخلّـــــق  ًالت صـــــريفّية  ة ًالع ـــــوارض  ــْهم  ــ س  و 
. مع   والج 

5. ً ًالت صريفّيةًخام س ا.وتعّدد ًم عانيًبعض  ق   الس واب ق ًو الّلواح 
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 ثانًيا

 اسِتشراُف الَمواضِع والَبواعثِ 

 ( أّواًل: تناوُب الّصيِغ واشِتراُكها 1-2)

ً ًالم رء  ًأن  ق  ًأنًْإً الح  ًما ًفيًًظرً النًًّعمً ذا يغ  ب ي ةً ص  ًفً عماالتً استً وً ًالع ر  ًدً يجً هًسً إنًّها ل ها ًكً رً شتً المً ب ًًلحقً تً ًج 
ًإ لىًأنًًّردً مً وً ،ًيًِّفً ّصًرال ًالًنً مً ًكثيرًٍل ًًذل ك  ي غ  ًب ياٍن:ً،ًةً تباينً مً ًعانيً مً ًلكً تً صِّ ًفيًاألمثلة ًاآلتية ًف ضل  ل عل  ًو 

- :"  "ِمْفعال 

ً"م ْفضال"، ًق ول نا ًفي ًك ما ًالم بال غة  لى ًو ع  ْفتاح"، ً"م  ًق ول نا ًفي ًك ما ًاآللة  ًاسم  لى ًع  ًت دل  رفّية  ًص  ًصيغ ة 
ًأّنه ًالش ريف  ًالّنبويِّ ديث  ًماًجاء ًفيًالح  ْنًذلك  م  دٍة،ًو  ع اًفيًك لمٍةًواح  ًم  ين  ًاألْمر  ق دًت حتم ل  ا،ًو  ْفتاح"ًأيض  -ًو"م 

سّلم ًو  لْيه  :ً"ً-صّلىًالل ًع  نً وً ً،رًِّلشًّل ًًغاليقً مً ً،يرً لخً ل ًًفاتيحً مً ًاسً النًًّنً مً ًإنً قال  ًغاليقً مً ً،رًِّلشًّل ًًفاتيحً مً ًاسً نًالنًّمً ًا 
،ًوق دً(1)"هً ديًْلىًيً عً ًرًِّالشً ًفاتيحً مً ًاللً ًلً عً جً ًنًْمً ل ًًويلً وً ً،هً ديًْلىًيً عً ًيرً الخً ًفاتيحً مً ًاللً ًلً عً جً ًنًْمً طوبىًلً ف ًً،لخيرً لً 

ًً. ؛ًك الم ضمار  ًالم كان  لىًاسم  ْفعال"ًع  ً"م  ًت دل 
 :"عيل  فَ " -

نها:ً رفّية ًم تنّوعة ،ًوم  ًص  ًصيغ ة ًت ستغر ق ًم عاني 
 ًأّوال .صدرً لمً ا -

 ثان ي ا.ًةً هً شبًّالمً ًفةً الصًّو ً -

 ًثال ث ا.ةً بالغً المً ًصيغةً وً  -

ق ْدً - ًراب ع ا.و  ل  ًالفاع  ًب م عنىًاسم   ت كون 

                                                           

(1ً )ً ًاللًمحمدةابنًماجانظر: ًعبد ًأبو ًماج273بنًيزيد)ً، ًابن ًسنن ًطةهـ(، ًالمعرفة،3ً، ًدار ًشيحا، ًخليل ًتحقيق ،
.ت(،ًبابًمنًكانًمفتاحاً،ً)وكذلكًالطبعةًالتيًحققهاًمحمدًفؤادًعبدًالباقي،ًدارًالفكر،ًبيروت،ًدم2000بيروت،ً
ً.1/86ً(،237ًللخير)
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ًالمً و ً - قام هما،ًولك،ً(1)ًخام س اعولً فًْاْسم  ًم  ًعضً بً فيًًهانًّف تقوم  ًهذً ًدً ردًّت ًت ًًدًْقً ًاألحيان  ًيينً ن ًعًْالمً ًينً ب ْين 
ينً  ًه وًحاديةً فعوليًّالمً وً ًةً ليًّنيًالفاعً أعًًْ؛األخير  ًذلك  ل عل  رفّية ،ًو  ند ناًأضداد ًص  ًً،ًف يغدوًع  األ نباريِّ

"ً ًميعً السًّإ لىًع دِّ "ً ًف قْد ، ًم تضاد ْين  رف ّيين  ًص  ْعني ين  ًم  ًل ها ًأن  ؛ًذلك  ًاأل ضداد  ً،ي ْسمعً للذيًًقالً تً م ن 

ًتً  ق ْد نى:ًم ْسم ععًْير ه،ًوالمً غً ًللذيًي ْسمعً ًقالً و 
ًيً مًّمً ًاألمينً وً .ً(2) ًردًّمً ًيس ً،ًولً يًّنوً عًْمً ًضادًّفيهًتً ًقعً ا

ًاالشتً  ًإ لىًاأل ْصل  نيًعًْي ًًقدًْفً ميني"ًأ ًلنً ف ً"ً:؛ًفإذاًماًقيلً لً حتمً المً ًبً القالً هًإ لىًردًّمً ً،ًبلًْيًّقاقً ذل ك 
لىًآمن هً هًالذيًأنًًّني،ًأوًْمً هًم ؤتً أنًّ  .ً(3)ريأمًْع 

اللت هاً فيًد  ،ًو  ْمع  لىًالج  ًداّلة ًع  ق ْدًت كون  ،ًو  د  لىًالم فر  ً"ف عيل"ًصيغ ة ًداّلة ًع  ًت كون  ًأْخرىًق ْد ْنًو جهٍة م  و 
ًذاٍت؛ًك س بي ًاسم  م شتّقة ،ًأّماًالجام دة ًف قْدًت كون  د ة ،ًو  ًجام  ًق ْدًت كون  د  لىًالم فر  ط ريٍق،ًو اسم ًم عن ىً"م ْصدر ا"،ًع  ٍل،ًو 

ق ْدًت كونً  ،ًو  داًالم ْصدر  ًب يان هاًماًع  ْفت ت ح  ًفيًم  ًماًذ ك ر  لىًكلِّ اللت هاًع  هيٍل،ًوأّماًالم شت ّقة ًف د  ص  ئيٍر،ًو  ْمع ا،ًًك ز  ج 
ًك ق ول ناً"ق طيع " مع  ًالج  ،ًك ق ول ناً"ش عير"،ًو اْسم  نس  ًالج  لىًاْسم  ًع  "ف تدل  مير  بيدًوح  ،ًك ق ول ناً"ع  ًالت ْكسير  ْمع  ،ًو ج 

(4).ً
 "ُمْفَعل"، و"ُمَفعَّل"، و"ُمَتَفعَّل"، و"ُمْفَتَعل"، "وُمفاَعل"، َو"ُمَتفاَعل"، و"ُمْسَتْفَعل": -

ليً  رفّيٍة:لتقيًع  نهاًأربع ة ًم عاٍنًص  دٍةًم  ًواح  ًىًك لِّ
 .مانً الزًًّاسمً أّول هاً -

كانً ًاسمً ثانيهاًوً  -  .الم 

                                                           

ًابنًسيده،ًأبوًالحسنًعليًبنًإسماعيل)(1ً) هـ(،458ًعقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعيلًبمعنىًمفعول"،ًانظر:
ً.16/158ًالمخصص،ًالمكتبًالتجاري،ًبيروت،ًد.ت،ً

ًبنًالقاسم)2) ًأبوًبكرًمحمد ًاألنباري، ًانظر: ًالعصرية،ًًهـ(،ًاألضداد،ًتحقيق328( ًالمكتبة ًأبوًالفضلًإبراهيم، محمد
انظر:ًابنًفارس،ًأبوًالحسينًً،"مفعل"و"ًمفعل"ًبمعنييه"ًفعيل،ًوقدًوقفًابنًفارسًعندًقالبً"84،ًم1987بيروت،ً

،1ًالصاحبيًفيًفقهًاللغةًالعربيةًومسائلهاًوسننًالعربًفيًكلمها،ًتحقيقًعمرًالطباع،ًط،ًهـ(395أحمدًبنًفارس)
ً.236ً،237،ًم1993عارف،ًبيروتًمكتبةًالم

ً.34ضداد،ًاألً،:ًاألنباريانظر(3ً)
محمدًًوهـ(،ًشرحًشافيةًابنًالحاجب،ًتحقيقًمحمدًالحسن،686ًاألستراباذي،ًرضيًالدينًمحمدًبنًالحسن)انظر:ً(4ً)

،ًوعليًطلب،ًصيغةًفعيل1/147ً،ًم1982الحميد،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ًًمحمدًمحييًالدينًعبدًوالزفزاف،ً
واستعماالتهاًفيًالقرآنًالكريم،ًنقلًعن:ًعبدًالحميدًهنداوي،ًالعجازًالصرفيًفيًالقرآنًالكريم،ًالمكتبةًالعصرية،ً

ً.58ًم،2001ً،ًبيروت،1ًط
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ْفعولً ًاسمً ثالث هاًوً  -  .الم 

 .صدرً المً راب ع هاًًو -

"ً ْنًذل ك  م  ً"لتً م قتً و  ة ًأن  دت هاًالع ريض  قاع  ًالّزائدة (،ًًاهلً أوًًّمًّضً صيغ ٍةًًلً كً ،ًو  ًنً )مً اهرً آخً ًبلً ماًقً ًحً تً وفً )الميم 
ًالل ًً،(لثيًِّالثًًّيرً غً ًالف ْعلً  ّماًجاء ًم حت م ل ًق ول  م  ًب يان ه،ًو  ًماًت قد م  ًهذاًكً رجلً ب ًًْضًاركً :ً"-ت عالى–اْحت مل ْتًاحت مال 

ًأنًًّ؛(1)"رابً شً وً ًدً بارً ًلً سً م غتً  ًفيًهذاًًينً ب ًًشتركةً مً "م ْفت ع ل"ًالتيًت جّلْتًفيهاًك لمة ً"م غت س ل"ًًصيغةً ًذل ك  ْعن ي ْين  م 
ًًاسمً ماًوهً ً،ياقً السًّ ًالثًّفيهً ًلً غتسً الذيًيً المكان  ق ْدًصيغًم ْنًغ ْير  وقيلً،ًهً آخرً ًقبلً ًماحًتً له،ًوفً ّمًأوًّ،ًفضً لثيًِّ،ًو 
ًالماءًالباردًالذيًي غتسً ً،"الغ سول"ًهإنًّ ًًً.(2)لًبهو ه و 

 :"لعَ أفْ " -

رفّيٍةًم تعّددةًٍ عاٍنًص  ّمال ة ًل م  صيغ ة ًح 
ْنها:ً(3) ًم 

ًلً تً أ ْنً -  .لةً فاضً لمً كون 

 .قً ،ًوأحمً رً فً ،ًوأصًْمرً أحًًْ:ناقولً كً ،ً)صفة ًم شّبهة (عوتً نًْاًفيًالمً اًقائمً عتً ن ًًأوًْ -

ق ْدً - ً"مً ًقومً تو  ًوً ؛ً"ف عيلقام  ْعنىًالمً وً ً،م"كً وأكبرً ًكمغرً أصًْ"ًحوً نً ذل ك   .ً(1)مكً بيرً كمًوكً غيرً صً :ًنً تعيًِّالم 

                                                           

ً(.42ً(ًاآليةً)ص،1ً)
،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًيدي،ًطتحقيقًأحمدًالمًزهـ(،ًمجازًالقرآن،210ًرًبنًالمثنى)مً عًْ(ًانظر:ًأبوًعبيدة،ًمً 2)

تفسيرًغريبًالقرآن،ًتحقيقًالسيدًأحمدًصقر،ًدارًً،هـ(276اللًبنًمسلم)ًابنًقتيبة،ًأبوًمحمدًعبدًو،244ًم،2006ً
نزهةًالقلوبًفيًتفسيرًغريبً،ًهـ(330)يزًزعالسجستاني،ًأبوًبكرًمحمدًبنً،ًًو380،ًم1978الكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

،ًأبوًالقاسمًاألصفهانيًالراغبًو،432ً،ًم1990،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،1ًقيقًيوسفًالمرعشلي،ًطالقرآنًالعزيز،ًتح
،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًضبطهًإبراهيمًشمسًالدين،ًطًالمفرداتًفيًغريبًالقرآن،،ًهـ(502حسينًبنًمحمد)

تحفةًاألريبًبماًفيًالقرآنًمنًالغريب،ًتحقيقً،ًهـ(745حيان،ًأثيرًالدينًمحمدًبنًيوسفً)ًأبو،ًًو403م،1997ً
ً ًمطلوب، ًًوأحمد ًبغداد، ًاألوقاف، ًالحديثي،ًوزارة ًم1977خديجة ،198ً ًتحقيقًعادلًعبدًًو، ًالمحيط، تفسيرًالبحر

ًط ًوآخرين، 1ًالموجود ًبيروت، ًالعلمية، ًالكتب ًدار ،1993ً ًًو7/384م، ًبنً، ًأحمد ًالعباس ًأبو ًالهائم، ابن
،360ً،ًم1992الدابولي،ًدارًالصحابة،ًطنطا،ًًتفسيرًغريبًالقرآن،ًتحقيقًفتحيًأنورًهـ(،ًالتبيانًفي815محمد)

ًبينًذينكًالمعنيين.ًًمترددةذكرواًكلهمًأنًهذهًالصيغةًًوقد،ً"غسلابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"ًو

النحوًالعربي:ًداللتهاًصنفًباحثًرسالةًماجستيرًفيًهذهًالصيغة،ًوهوًعبدًالحليمًعبدًالباسط،ًصيغةً"أفعل"ًفيً(3ً)
ًرقمها) ًالقاهرة، ًدارًالعلوم، ًفيًالقرآنًالكريم،ً(279ووظيفتها، ًودالالتها ً"أفعل" ًتوفيقًأسعد،ًصيغة ًوانظرًكذلك: ،

ًًم.1990ًمنشأةًالمعارف،ًالسكندرية،ً
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ا.ًعل ًأتيًفً ت ًوً  -  م ضار ع 

- ً. ت أتيًل لّتعّجب   و 

- ً ق د ًلو  لة  ًحام  ًهه نا " ًأْفع ل  ًتكون  ًفق د ،" ًأْكبر  ً"الل  ًفيًق ول نا: ًاأل ّول ين  ًالم عني ين  ًب ين  كْت ْعنىًاشت ر  م 
قْدً،ًيءًٍشً ًكلًًِّنًْمً ًبرً وًأكًْ،ًأي:ًهً نيويًِّالبً ًياقً السًًّنً مً ًزاءًٍاجتً إ لىًًشارً ي ًًضيًأنًْت ًقًْالذيًيً ًفضيلً التًّ و 

ًالصًّمً تقوم ً  .ًتدافعانً الًيً ا،ًوً حً جيئا ًصالً مً ًجيئانً ي ًًعنيانً والمً ً.(2)"بيركً "ًهةً شبً المً ًفةً قام 

 "ِفعال":  -

ّيةً  ًاالسم  ثانيهما: ًو  ا"، ًك فاح  ً"كاف ح  ًكقول نا: ًالم صدرّية ؛ ًأّول ه ما: : رفّيان  ًص  ْعنيان  ًم  ليها ًع  ًي لت قي صيغ ة 
مع (؛ًك قول نا:ً"ه ضاب،ًو"ك عاب".ً ً)الج 

 "َفْعلى": -

رف ّيٍة:صيغ ة ً ّمالة ًل ث لثة ًم عاٍنًص  ًح 
ْطشانًع ْطشى". - ً"ف ْعلن"؛ًك ق ول نا:ً"ع  فة ًم ؤن ث   أّول هاًأن هاًص 

ْفعول؛ًك قول نا:ً"ق تيلًق ْتلى". - ً"ف عيل"ًب م ْعنىًالم  ْنًق ب ل  ًالذيًه وًم  د  مع ًالم فر  ثانيهاًج   و 

؛ًك ق ول نا:ً"د ْعوى".ًً - ثال ث هاًالم صدر   و 

 :"َمْفَعل" -

ل ْيهًجتمعً صيغ ة ًيً  ً،ًوً الميميً ًصدرً والمً ً،الم كانً ًاسمً وً ً،مانً الزًًّاسمً ًاع  ْبع ث"؛ًف هي  ًفيًق ول نا:ً"م  ي تجّلىًذلك 
ً ًق ول  ًفي ْعن يين  ًم  لْت ًاْحت م  ق د  ًو  ًالّثلثة ، عاني ًالم  لى ًع  ًت دل  ًالتي ًالقال ب ّية  ًالّصيغة  ه ًهذ  ًفي ع ْت ًأود  ك لمة 

"ً: ر  ًأنًّ"؛ًم ْصر عاًيً لقً ي ًًنًْأ ًيفًٍسً ًلً ألوًّالّشاع  ًمً ًجوزً يً "ًالم ْصر عً "ًذل ك  ًًجوزً ي ًوً ،ًاصدرً أ ْنًي كون  ًاسمً أ ْنًي كون 

ًالذيًي صرً  ً.ً(3)فيهً ًعً الم كان 

                                                                                                                                                                                           

ًبنًيزيد)1) ًالعباسًمحمد ًأبو ًالمبرد، ًانظر: ًهـ(285( ًط، ًعضيمة، ًتحقيقًمحمد ًالكتب1المقتضب، ًعالم ًبيروت،، ،ً
ًم1968 ،3/246ً ًالحسن)ً،األستراباذيًو، ًبن ًمحمد ًالدين 686ًرضي ًهـ(، ًإميلًًكافيةشرح ًله ًقدم ًالحاجب، ابن

ًً.3/524ًم،1998ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًيعقوب،ًط

ً.341غريبًالقرآن،ًًتفسير(ًالًيذكرًابنًقتيبةًإالًالوجهًاألخير.ًانظر:2ً)
،ًدار1ًشرحًاألبياتًالمشكلةًالعراب،ًتحقيقًحسنًهنداوي،ًط،ًهـ(377الحسنًبنًأحمد)(ًانظر:ًالفارسي،ًأبوًعلي3ً)

ً،ًوروايةًالديوان:ًلتأبطًشراًوالشعر،450ً،ًم1987القلم،ًدمشق،ًدائرةًالعلومًوالثقافة،ًبيروت،ً
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 :"َمْفِعل" -

لىًالم عانيًالّساب قة .ًً-ك ماًت قد مً –صيغ ة ًت دّلً  ع 

 :"َفعول" -

،ً،ًهةً شبً المً ًفةً الصًّوً ً،بالغةً المً ًفيدً صيغ ة ًتً  ق ْدًوالم صدر  ًالفاعً ًكونً تً و  ْعنىًاْسم  ًوً ،ًلً بم  ً.(1)فعولً المً اْسم 
 :"ّعالفَ " -

لىًالمً ًدلًّت ًًقدًْصيغ ة ً اًقصودً مً ًسبً للنًًّق ْدًتكونً وً ً،"هّباط"وً ً،"ّرابضً "وً ً،"أّكال"ًك ماًفيًق ولنا:ًبالغةً ع 
ًالحً بً  ًنً ً؛رفةً ها ً(2)"ّجارن ً"وً ً"،ّطارًٍعً "وً ً"،ّوابًٍث ً"وً ً"،ّيافًٍسً "ًحوً وذل ك  ًعً ، ق ْد ًالمً ًدً برًّالمً ًقدً و  اًبابً ًطلبً فيًهذا

ل ْيه ًاالسمً ًنىْبًي ًًمابً مهً"سً وً  ْعنىًالصًًّع  لىًماًتً نًالنًّمً ًتدلً ل ًًةً ناعً لم  ًالياءً ًدلًّسبًع  ل ْيه  ً.ً(3)"ع 
 

- "  :"َمْفعول 

ً ًت قوم  ق ْد ًو  ، ْفعول  ًالم  لىًاسم  ًع  ًالمً مً صيغ ة ًت دل  ًوالعقولً المً وً ً،فتونً المً كً ً؛صدرً قام  ًً،(1)جلودً مً ، ق ْد ت قوم ًو 

ًالفاعلً ًقامً مً  ًً.ًاْسم 
                                                                                                                                                                                           

ًألولًنصلًأنًيلقيًمجمعاًًًًًًًًًًًلهاًالًتنكحيهًفإنهًوقالواًًًًً

ً.34ًم،2003ً،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،1ًعبدًالرحمنًالمصطاوي،ًطانظر:ًديوانه،ًاعتنىًبهًً

األنباريًطائفةًمنًالكلمً،ًوقدًعد16/149ًعقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعولًبمعنىًمفعول"ًفيًالمخصص،ً(1ً)
ً.357-356ًاألضداد،منًاألضداد،ًانظر:ًً"فعول"التيًجاءتًعلىًوزنً

السلمًًهـ(،ًكتابًسيبويه،ًتحقيقًعبد180الياء:ًسيبويه،ًأبوًبشرًعمروًبنًعثمان)أمثلةًاستغناءًالنسبًعنًً(ًانظر2)
األصولً،ًهـ(316ابنًالسراج،ًأبوًبكرًمحمدًبنًسهلً)،ًًو3/382،ًم1988،ًمكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،3ًهارون،ًط

ً،شرحًالشافية،ًاذياألسترابًو،3/83ً،ًم1996،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،3ًالحسينًالفتلي،ًطًفيًالنحو،ًتحقيقًعبد
المزهرًفيًعلومًاللغةًوأنواعها،ًتحقيقًمحمدًأحمدً،ًهـ(911جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر)،ًالسيوطيًو،2/84ً

الصبان،ًمحمدً،ًًو275-2/274،ًجادًالمولىًوعليًالبجاويًومحمدًأبوًالفضلًإبراهيم،ًدارًالفكر،ًالقاهرة،ً)د.ت(
ً.4/282،ًم1997،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًشرحًاألشموني،ًطهـ(،ًحاشيةًالصبانًعلى1206ًبنًعلي)

(3ً ًانظر: ًسيبويه( ًالكتاب، ،3/381ً ًً،المبردًو، 3/161ًالمقتضب، ًموفقًالدين)ًو، ًهـ(643ابنًيعيش، شرحًالمفصل،ً،
طي،ًالسيًوًو،2/89ًالشافية،ًًشرحاألستراباذي،ًًو،3/83ًاألصول،ً،ًالسراجًابنًو،6/13ً،ًعالمًالكتب،ًبيروت،ً)د.ت(

معًالهوامعًفيًشرحًجمعًالجوامع،ًتحقيقًأحمدًشمسًالدين،ًدارً،ًههـ(911جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر)
ً.2/274ًالمزهر،ًًو،3/370ً،ًم1998الكتبًالعلمية،ًبيروت،ً
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 :"لفاعِ " -

ْرف ي ةًًٍعانًٍمً ل ًًةالمًّحً صيغ ة ً ،ًً،عةًٍتنوًّمً ًص  ل  ًالفاع  ًالمً وً ك اسم  ع اًك ماًس ي ر د ًً،عولً فًْاْسم  ًم  عن يين  ًالم  ق دًت حتم ل  و 
ًصيغة ً"فاعل" ًت كون  ًل م عنىًالًب عد ا،ًوق ْد لة  ْعنىًل ًوً ،ًهةً شبً مً الًفةً صًّحام  ق دًتً،بً سً النًّم  ًمً ًقومً و  ًعند ًصدرً المً قام 

ً"التّاء" ّية  ًالمورفيم  قة  ًالّلح  ً(2)إ ضاف ة  ي جيء ً"و  ًالمحيط": ً"البحر ًفي ًجاء ًوقد لىً، ًو ع  ل" ً"فاع  لى ًع  المصدر 
لة" ًق ول ه ً(3)"فاع  م نًذلك  لىًخائً ًلعً زالًتطًّت ًًالوً :ً"-ت عالى-،ًو  "مهً ْنًمً ًةًٍنً ع 

ًحً ،ً(4) ق ْد ًمً تقدًّالمً ًريمةً الكً ًاآليةً ًلتً مً و 
لىًكرً ذً  ً.ً(5)ةً بالغً المً ًفيدً ت ًًنً لخائً ل ًًفةً صً يًهً ًأوًًْ،"صدرً المً "ًيانةً الخً ًيهً "ًخائنة"ًقيلًإنًّ،ًفً لً مً حًْالمً ًذلكمً هاًع 

ًمالٍك:ً ًابن  ق ْدًجاء ًفيًألفّية   و 

لًًٍلًوفّعالًٍفاعً ًمعً وً ًًًًًًًًًًً ً(6)الياًف ق بلًنً نىًعً أغًًْسبًٍن ًًفيًًًف ع 

ًالًعمالً استً ًواميس ًن ًًأنًًّصًِّهذاًالنًًّنًْمً ًظهرً يً  ًناوبًٍوتً ًداخلًٍت ًًزيدً هاًي ْفضيًإ لىًمً الالتً لدً ّصيغ  ،ًول ع ل 

ًًونً البً ًةً لقامً ًوّيةًٍرً وً ًبّصرًٍت ًًضلً فً ًئً القارً ًنً دعيًمً ستً هذاًيً  ه ًالمً ب ْين  ْنًأ ْمث ل ة ًذلك:ً،ًباتً تناوً هذ  م  ،ً"زخابً "و 

ًالفاعً ًدً تردًّت ًًاللةً هاًدً ل ًفً  ًاْسم  ْعنى،ًسبً النًّوً ًلً ب ْين  ًبزًٍذوًخً ً:والم  ً،ًكلً "فارسًودارعًوطاعمًوكاسًٍ"،ًوكذل ك 

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًانظر: ًً،فارسًابن( 236ًالصاحبي، ًًو، ًاألصول، ًالسراج، 3/149ًابن ًيعيشًو، ًً،ابن ًالمفصل، ،6/52ًشرح
ًاألستراباذيًو ًالشافية، ًشرح ،1/168ً ًً،السيوطيًو، 2/246ًالمزهر، ًوسمه ًبابا ًعقد ًوقد ًالتيًًبباب، ًالمصادر ذكر

ً ًمثال ًعلى ًًوً"،مفعول"جاءت ًالحاشية، 2/467ًالصبان، ًالحملويًو، ًمكتبةًً،أحمد ًالصرف، ًفن ًفي ًالعرف شذا
ً.75،ًم1953النهضةًالعربية،ًبغداد،ً

(2ً ًانظر: ًفارسًابن( ًالصاحبي، ،623ً ًيعيشًو، ًابن ًالمفصل، ًشرح ًًو6/50، ًاألستراباذي، ًالكافية، ًشرح ،1/168ً،
ً.2/468ً،ًالحاشية،ًالصبانًو

ً.7/233ًًالبحرًالمحيط،ًً،انظر:ًأبوًحيان(3ً)
ً.16/128ًمفعول"ًفيًالمخصص،ً"بمعنىًً"(،ًوقدًعقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فاعل13اآليةً)المائدة،ً(4ً)
،ًوقد217ًلسجستاني،ًنزهةًالقلوب،ًاًو،142ًتفسيرًغريبًالقرآن،ً،ًابنًقتيبةًو،70ًمجازًالقرآن،ً،ً(ًانظر:ًأبوًعبيدة5)

ً ًخائنة ًفرقة ًيكونًعلى ًقد ًالمعنى ًاألنباريًأن ًابن ًالبركاتًعبدانظرً،منهمذكر ًأبو ًاألنباري، ًابن ًبنًً: الرحمن
ً.1/245ًم،2000ًارًاألرقم،ًبيروت،ًضبطهًبركاتًيوسفًهبود،ًدالبيانًفيًغريبًإعرابًالقرآن،ً،ًهـ(577محمد)

ًبهاءًالدينًعبد6) ًابنًعقيل، ًانظر: ًدار1ًالحميد،ًطًهـ(،ًشرحًابنًعقيل،ًتحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد769)اللً( ،
ً.4/281الحاشية،ًً،الصبانًو،2/428ً،ًم1990الخير،ًبيروت،ً
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ًمً  ًم عًشتركً ذل ك  ًب ْين  ًالاٍن ًظرً النًًّطفً ل ًوً ًةً ويًّالرًّب ًًالًّإ ًًرً نًاآلخً عً ًهاأحدً ًمتازً ًيً صرفّيٍة ًاست ْحضار  ًآن 
ع ْتًفيه . ًالذيًأود  ًالسِّياق 

 :ةِ القلّ  وعُ ُجم -

ًجً مً ًقومً ت ًًدًْقً  ْعنىًالجً أتًّيًفيًالتًّأنًّالتًًّحسنً ذاًيً لً ،ًوً ثرةً الكً ًموعً قام  ًهــذاًالتّــً،هً سياقً فيًًمعً يًلم  ق ــْدًًداخلً ول ع ــل 

ًالمً اشت راك اًًبً ق ًعًْيً  ــغنىًبً تً سًْيً ،ًوً عضًٍب ًًوقعً هاًمً عضً ب ًًقعً دًيً قً ًموعً الجً ف ً"ً،ةً رفيًّعانيًالصًّب ْين  ــًهابعض  ًأال،ًعــضًٍب ًًنًْع 
ــرً "ً:هــمًقــالوارىًأنًّت ــ ــًمــعً هــذاًالجً ْواًبً غنً تً اْســ،ًوً "لمً أْقــو ًًلــمً ق ً"،ًوً "ســانً أرًْنًوً س  ،ً"جــالً ر ًوً ًجــلً رً "ً:قــالواوً ،ًثــرةً الكً ًمــعً جً ًنًْع 

ًأنًًْأقيس ً،ًوً ةًٍقلًًّبناءً هماًبً أتواًلً مًيً لً ،ًوً "باعً سً وً ًعً بً سً "وً  ــًثــرةً الكً ًمــعً جً بً نىًغًْتً سًْي ًًذل ك  ــًليــلً القً ًألنً ً؛ةّلــالقً ًنً ع  فــيًًلً داخ 

ً.(1)"ثيرً الكً 

 :"ُفْعالن" -

ًك ما مع ، ًالج  ًو ه ما ، رف ّيين  ًص  ًم عن يين  ًذات  "الب طنان"،ًًصيغة  ًو  ًو"الب لدان"، ً"الذ ْكران"، ة  ًك ل م  في
. ًوالغ فران   و الم صدرّية ،ًك الر جحان 

ًوب عد ؛ً

لعل ــه ً ًفــيًالعرب ّيــة ،ًو  ــرف يِّ ًالص  ه ًالّظــاه رة ؛ًظــاه رة ًالم ْشــتر ك  ًل تخل ق ًهذ  ًالم رشِّحة  ف هذاًم ْوضع ًم نًالم واضع 
ًت جلًّ ع  ًالم واض  ْنًأكث ر  بــال ٍغًل ــْوًم  ًب م  ًالباحــث  ل ــيس  ،ًو  ًالع زيــز  ًفــيًالّتنزيــل  قع ًذلــك  ق دًو  ؛ًو  ًع ريض  ق ًأّنهًباب  ي ا،ًوالح 

ــنًْ م  ــها،ًو  ثــٍةًقائ مــٍةًب ر أس  ًب ْعــد اًم ْحتاجــة ًإ لــىًم باح  ل ْيهــاًب يــان  ــيأتيًع  ًالتــيًس  ــيغ  ــنًالصِّ د ة ًم  ًصيغ ة ًواح  ًإ ن  ًقال  ًأمث لــة 
:ًت جّليهاًفيًالتً  ًالع زيز  ًْنزيل 

 صيَغُة "َفعيل"( 1-1-2)

ًب ياٍن:ً ًف ضل  ْثب ت  ًالم  ًالش جر يِّ ْسم  ًفيًالر  لعل  رفّية ًم تباين ة ،ًو  عاٍنًص  ًصيغ ة ًي قع ًت حت هاًم 

                                                           

ً.5/11ًشرحًالمفصل،ً،ًابنًيعيشانظر:ً(1ً)
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ًً
 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن اسم الفاِعل"، والَجمِع، َوالَمصَدِر: 

ً الالت  لىًد  ًع  ًو جه ًالق ول  ق ْدًت باين  :ً"و  م نًأمثلة ًذلك  ،ًو  ًالع زيز  رفّية ًفيًالت ْنزيل  ْدن ــاًل ك ــم ً"ف عيل"ًالص  د  ث ــم ًر 

بً  ْدناك ْمًب ــأ ْمواٍلًو  ل ـــْيه ْمًو أ ْمـــد  ــر ة ًع  ًن فيــر انـــالك  ع ْلنـــاك ْمًأ ْكثـ ــر  ًو ج  ـــْتًفيهـــاً(1)"ين  ع  ًاشـــت ر كْتًصـــيغة ً"ف عيــل"ًالتـــيًأود  ،ًف قـــد 
رفّيٍة:ً ًم عاٍنًص  ًث لثة  ًالك لمة ً"ن فير"ًبين 

ــل":ًن ف:ًأّول ها - عنــىً"فاع  ن ــاف ر"ف عيل"ًب م  رً،يــرًو  ق ــاد  ْثــلًق ــديرًو  ًم  ــْنًي نفــر  عنــى:ًأْكثــرًنــاف ر ا،ًأْي:ًم  ،ًوالم 
ًم عكْم.

ثانيها:ً - ْمعً و  معً"ك ْلب"،ًً"يبً ك الك ل"ً؛"رًٍن فًْ"ًج  ًو الع بيدً،و الم عيزج  ماعــة ًالّصــائ رون  ،ًوالم عنى:ًأّنهــمًالج 
 إلىًالل .

ً:ًوثالث ها - ّيــان  هًالم عانيًم ْجتم عة ًأبــوًح  ،ًوق ْدًأْلم حًإلىًهذ  اًإلىًالغ زو  روج  ،ًوالم عنى:ًأْكث رًخ  م صدر 
و الس مين
(2)ً. 

                                                           

ً(.6السراء،ً)اآليةًً(1)
هـ(،ًالدرًالمصونًفيًعلومًالكتاب756ً،ًوالسمينًالحلبي،ًأحمدًبنًيوسف)6/10انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(2)

ً.4/372م،1994ًالمكنون،ًتحقيقًعليًمحمدًمعوضًوآخرين،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

فعيل

جمع

جمع تكسير 

(عبيد)

اسم جمع

(قطيع)

اسم جنس

(شعير)

مفرد

مشتق

مشبهة

مبالغة

بمعنى فاعل

بمعنى مفعول

جامد

اسم ذات

اسم معنى 

(مصدر)
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ً ًأن  ، ًالع رض  ًهذا ًب عد  ، ًمً والّظاه ر  ل يها ًع  ل ْت ًالتيًت ج  ًفيًصيغت ها ًالك لمة  ه ًالم صدرّية ًًكةً ت ًرشهذ  ب ين 
ًه وً ٍد ًواح  ًقال ٍب ًفي ًت جتمع  رفّيٍة ًص  ًم عاٍن ًث لثة  ًوأن  ًأْخرى، هٍة ًج  ْن ًم  مع  ًوالج  ْفراد  ًو ال  هٍة، ًج  ًم ن ّية  و االسم 

 "ف عيل".ً

 َوالمباَلغِة: اشِتراُك "َفعيل" َبيَن اسم الفاِعل، والَمْفعول،

ً ًث لثٍةًفيًق ول  ًبين  ًاشت ركْتًك ذلك  ًب يان هًف قد  ًت قد م  ًم عاٍنًفيما ًث لثة  ًبين  كْتًصيغة ً"ف عيل" ًاْشتر  ك ما و 
ّق:ً" يًْالح  ْتًع  ًو اْبي ض  لىًي وس ف  ًي اًأ س فىًع  قال  ًف ه وً نو  ْزن  ًالح  م ن  كظيم "ًاهً 

ً،ًفصيغة ً"ك ظيم"ًبمعنى:(1)

م،ً - ،ًوالم عنى:ًكاظ  ل  ًالفاع  ْزنً اسم  لىًح  ًالم ْشت م لًع  :ًهو ه و  ًالّشاعر  ق ول  د هً   ،ًوشاه 

ًشً  اًل م صاب  م  ًكاظ  ًً(2)ل سانيًم ْنط ل قً ًف إ نِّيًالي ومً ًًًًًًًًسًٍاف إ ْنًأ ك 

:ًوالم عنى:ً - ًالم فعول  ْملوءً ًمً ًوم ْكظواسم  ــْزنً ًم  ــكً ً،م نًالح  لْيــه ًالًي ب ثّــهً ًم ْمس  ْنــه ًك ْظــمً ً،ع  م  ًً،الغ ــْيظً ًو  و ه ــو 

ْســدً:مً ًوف ــالمْكظً؛إ ْخفــاؤ هً  ْزنــهًدً ًوالم  ل ْيــه ًط ر يــقًح  ْعنــىًوي عضــد هً هــوًك ظــيمً ،ًوً ع  ــدِّق ًهــذاًالم  ّمــاًي ص  م  ،ًو 
ً ْكظ وم"-ت عالى–ًاللً ق ول  ًم  :ً"إ ْذًن ادىًو ه و 

ْملوءً ً:أ يًًْ،(1) ْرب اًم   .(2)ك 

                                                           

ً.(84اآليةً)يوسف،ًً(1)
،9/163ً،ًم1996ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،5طًقرآن،الجامعًألحكامًالهـ(،671ًبنًأحمد)ًمحمدانظر:ًالقرطبي،ًً(2)

السيوطي،ًجللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًوالشعرًلزهيرًبنًجذيمةًالعبسي،ًونسبهًالسيوطيًلقيسًبنًزهير،ًانظر:ً
ً.4/57ًم،2004ً،ًالدرًالمنثورًفيًالتفسيرًالمأثور،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ًهـ(911بكر)

َفعيل / َنفير 
مصدر

اسم
جمع

َنفير-َنْفر 

كعبد وعبيد

مفرد
َنفير وناِفر

قدير وقادر
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ًوالقرطبيً و صيغ - ًالّطبري  ًاألّول ين  عن يين  ًإ لىًالم  ًالت فت  قد  ًالم بالغة ،ًو  ة 
(3)ً. 

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "فاِعل"، و"ُمْفِعل"، َومصدٍر:

ًالحــقِّ:ً" عــاٍن،ًو هــوًق ــول  ًثلثــة ًم  لــْتًفيــه  ثاٍلًثالٍثًاحت م  فيًم  ْقه ْمًف ــو  ــْأًن ْغــر  ًل ه ــمًْلو ا  ْنًن ش  ــريخ  ،ًف قــْدً(4)"ًص 
ل"،ًوالم عنى:ً ل:ًصارخ"،ًأْوًاسم ًب م عنىً"م ْفع  ريخ"ًأّنهاًب م عنىً"فاع  ْنً"ص  ًم  ًالم تعّين  ،ًأوًأّنهــاًل ه مًًْالًم غيثً كان 

ْعنى:ً ،ًوالم  ن ع ةً م صدر  :ً"ل ه مًًْف لًم  ،ًف قــال  ًاألخيــرتين  ًالــدِّاللت ين  اًجام ع اًب ــين  ْلم ح  ًم  ًالق رطبي  ًالت مس  ْعناه مــاًوً ،ًوقد  م 
ً:(5)"م ت قار بانً 

ً

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "فاِعل"، و"مْفعوٍل":

ًالل ً ل ــْوًشــ:ً"-ت عالى–أّماًفيًق ول  ًو  ــد ًٱلظِّــل  ًم  ْيــف  ًك  بِّــك  ًإ لــىًر  ل ــهً اأ ل ــْمًت ــر  ع  ًًء ًل ج  ْلنــاًٱلش ــْمس  ع  ســاك ن اًث ــم ًج 
ًد ل يلً  ل ْيه  عن يينً ً"كلمة ً"د ليلً ال،ًفً (6)"ع  ًم  ً"ف عيل"ًم شتركة ًب ين  ً:المود عة ًفيًصيغ ة 

- ً: ًلً الظّـــًلـــىًأنً عً ًةً هـــاًدالّـــجيئً مً ًعنـــدً ًلً هاًالظّـــنســـخً ي ًًمس ًلنـــاًالش ـــعً جً أّول همـــا:ً"فاعـــل"،ًوالم عنـــىًالك لّـــي 

فــتًرً مــاًعً ًورً والًالّنــل ــوً ،ًلً الظًًّفً رً ماًعً ًمس ًوالًالشًّل ًوً ،ًهاأضدادً ب ًًفً عرً ت ًًشياءً األً ًألنً ؛ًىعنً مً وً ًيءً شً 

                                                                                                                                                                                           

ً(.84ً،ًالقلم)(ًاآلية1ً)
ً.9/163انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(2)
م،2005ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،4ًهـ(،ًجامعًالبيانًفيًتأويلًالقرآن،ًط310انظر:ًالطبري،ًمحمدًبنًجرير)ً(3)

ً.4/209،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/333ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،9/163ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،7/276ً

ً(.43اآليةً)ياسين،ًً(4)
ً.15/25انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(5)
ً(.45ًالفرقان،ًاآليةً)ً(6)

 َمَنعة/ مصدر ُمْصِرخ / ُمْفِعل صاِرخ / فاعل

 َصريخ

 ) َفعيل (
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ًلمــةً الظًّ ــعًْمً ،ًوق ــدًي كــون  ــب ًًونً ســتدلًّي ًًاس ًالّنــًأنً ًلــيلً دً ًمسً الّشــًونً نــىًك  همًســيرً هــاًفــيًمً والً أحًْب ًوً ًمسً الش 

ً،لًِّهمًإلىًالظًّحاجتً ًبنونً ي ًفً ً،اصً تقلِّمً وً ً،اعً سً ّتًمً وً ً،لً زائً وً ً،كانًٍاًفيًمً تً هًثابً ونً نًكً مً ًلًِّالظًًّلىًأحوالً عً 
 .ً(1)ذلكًسبً لىًحً عً ً،نههمًعً غناءً واستً 

ثانيهمــا:ً" - ،ًو الــاألوً ً،تيــلً القً كً ً"؛عـــولفًْمً و  :ًهينً دً ســـير  ْعنـــىًالك لّـــي  ىًتّـــحً ًلًِّلــىًالظّـــعً ًمس ًلنــاًالش ـــل ًدً ،ًو الم 
،ًهحً وّضــويً ًشــكلً المً ًكشــفً هــوًالــذيًيً وً ،ًرهانً وبً ًةً حجًًّوًليلً دً ًمس ًالشًّفً ،ًاهناهاًإيًّعًْبً أتًًْ:أيًًْ؛هً ب ًًهبتًْذً 

ْفعوٍل" ًب م عنىً"م  ًإ ذاًكان  ًوالم ؤن ث  ًالم ذك ر  ّماًي ستويًفيه  "ف عيل"ًم  و 
(2)ً.ً

ـــقًِّ ًالح  ًق ـــول  ًمـــاًت قـــد م  ثـــل  ـــنًم  م  ـــنًقائ ـــلًٍ–و  ًم  ـــز  تـــًق ـــدًْ:ً"-ع  نـــد ناًك  ـــْنه ْمًو ع  ًم  ًٱأل ْرض  ــنق ص  ـــاًتـ  ل ْمن ـــاًم  ًاع  ب 
فيظً  3ً")ح  ًأن  ًالذيًي ظه ر  لعل  ــرفّية ً(،ًو  ًأن هــاًصــيغ ة ًص  فــيظ"؛ًذلــك  ًه وً"ح  ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  ع ًالّتمّثل  م وض 

ّتىًم ع ًت ًو ًح  عن يين  ّمالة ًللم  ،ًو ه ما:ًاح  ْملي  ياٍقًج  ًس  ًفر 

فيظً - :ًحاف ظ ًل عً–ف عيلًً-ح  ل،ًو التّقدير  ًفيمهً أسمائً مًوً هً ت ًدًّفاع  ك ت ب  ع ه ًو   ه .ً،ًأْو:ًحاف ظ ًل ماًأود 

فــــيظً - :ًً–ف عيــــلًً-ح  ــدير  ْفعــــول،ًوالّتقــ ــًفــــوظً حًْمً م  ــ ،ًو ه ــــوًياطينً الش ــــًنم  ــًو الّتغّيــــر  :ًوًْ،ًأفــــوظً حًْالمً ًوحً الّلــ

 (.4ًً)يءًٍشً ًلً كً ًفيهً ًحفوظً مً 

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "فاِعل"، و"َمْفعوٍل"، َو"ُمْفِعٍل":

قًِّ ًالح  رف ّيٍة،ًماًجاء ًفيًق ول  ً"ف عيل"،ًواحت مال هاًث لث ة ًم عاٍنًص  ًصيغ ة  ًاشت راك  م نًأمث لة  ًث نــاؤ هً ً–و  ل  -ج 
ينً  و ه ـذا:ً" ًٱأل م  ً(:5ًً")ٱْلب ل د 

 أّما أّوُلها َفهَو: 

                                                           

هـ(،ًالكشافًعنًحقائقًالتنزيلًوعيونًاألقاويلًفيًوجوهًالتأويل،538ًأبوًالقاسمًمحمودًبنًعمر)ًالزمخشري،انظر:ًً(1)
ًً.2/541م،1977ً،ًدارًالفكر،ًالقاهرة،1ًط

ً.13/27ًالقرطبي،ًالجامع،ًانظر:ًً(2)
ً(.4،ًاف(ًاآليةً)ق3)
ًالحسينًبنًمسعود)4) ًمحمد ًأبو ًالبغوي، ًانظرًالمعنيين: ًط516( ًالتنزيل، ًمعالم ًبيروت،1ًهـ(، ًالكتبًالعلمية، ًدار ،

ً.8/121،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/5ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/4ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/200ًًم،2004

ً(.3ً(ًاآليةً)التين،5ً)
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:ًً-ف عيـــلً–"أ مـــينً ـــن،ًوالت ْقـــدير  ـــل":ًآم  ـــًدً ل ـــهـــذاًالبً وً فاع  ـــًنً اآلم  ،ًمزوهً ْغـــي ًًه،ًأوًْل ـــبواًأهًْحـــارً ًيً أنًًْهً نًأعدائ ـــم 
ً: ر  ًالّشاع  ًب ق ول  لىًهذاًالو جه  ًو است شه دًالف ّراء ًع 

ًأنً سًْأْمًت ع لم يًياًألً  ك  ًيً  ًًًًًًًنيمًوْيح  ل فت  ينياًالًأ مينً ح  ًأم  ًخ ون 

ــن،ًمــاًجــاء ًفــيًآي ــٍةًً-يعضد ًهذاًالم ْعنى؛ًأْعنــيًاأل مــينني،ًوً :ًآمً ريدً يً  ع ْلن ــاأْخــرىًش ــريف ٍة:ً"اآلم  ْواًأ ن ــاًج  ل ــْمًي ــر   أ و 

ْول ه مًْ ْنًح  ًم  ًالن اس  ط ف  ي ت خ  ن اًو  اًآم  م  ر  ً(.1ًً")ح 

 َوأّما ثانيها َفهو: 

ًأّنــهًً-ف عيــلً–"أ مــينً ــأمون؛ًذلــك  ْفعــول":ًم  ــًهً ألّنــً؛همن ــأ م  ْعنــىًلً وائ ــالغً ًأمونً م  لــىًهــذاًالم  ًع  ق ــدًاســت دل  ،ًو 
( ًم أمون  ن ا،ًف هو  ًآم  ل  ع  ن ا"،ًف ق ْدًج  اًآم  م  ر  ًالّسابق ة ً"ح  ًب اآلي ة  الّزمخش ر ي 

2ً.)ً

 َوأّما ثاِلُثها َفهَو: 

؛ًإ ذًً-ف عيــلً-"أ مــين ــر  عن ــىًآخ  ًم  ــرف يِّ ًالص  ًفــيًهــذاًالم شــت رك  ًاألنبــار يِّ ق ــدًالــت م سًابــن  ،ًو  ن  ــْؤم  ــل":ًم  م ْفع 
هًالّصيغ ة ًم ت ًهذ  عل  ًالل ًج  الًًّب ق ــول  ْنًي دخل ه"،ًم ســتد  ًم  ًالم ْؤم ن  :ً"و هذاًالب ل د  ل"،ًوالت قدير  "م ْفع  ل"،ًو  ً"فاع  –ردِّد ة ًب ين 

                                                           

هـ(،ًمعانيًالقرآن،ًتحقيقًأحمدًنجاتي،ًومحمد207ًالفراء،ًأبوًزكرياًيحيىًبنًزياد)(،ًوانظر:57ً،ًالقصصاآليةً)(1ً)
ً ًالقاهرة، ًالدارًالمصرية، ًم1955النجار، ًًو3/276، ،(ً ًبنًمحمد ًأبوًجعفرًأحمد ًهـ(338النحاس، إعرابًالقرآن،ً،

،20/77ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/256ً،ًم1988العربية،ًبيروت،ً،ًعالمًالكتب،ًومكتبةًالنهضة3ًتحقيقًزهيرًزاهد،ًط
،ًأماًالشعرًفقدًفيًاآليةًوالبيتًجميعاً"مأمون"بمعنىً "أمين"فقيل:ًً،هذاقدًخولفًفيًالفراءًوقدًأشارًالنحاسًإلىًأنً

معجمًً،هـ(395أبوًالحسينًأحمدًبنًفارس)أرودهًالفراءًغيرًمنسوب،ًوكذلكًالقرطبي،ًوابنًفارس،ًانظر:ًابنًفارس،ً
ً،ًمادةً"أمن".ًم1991السلمًهارون،ًدارًالجيل،ًبيروت،ًً،ًتحقيقًعبد1مقاييسًاللغة،ًط

،2/439ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،4/268ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،5/256ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،2ً)
والقرطبيًبمعنىً"فاعل"،ًانظر:ًتفسيرًغريبًالقرآن،ً،ًواكتفىًابنًقتيبةًوالطبري8/486ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.20/77ً،ًوالجامع،12/634ً،ًوجامعًالبيان،532ً
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ًث نـــاؤ ه ـــل  ن ـــا")-ج  ًآم  ل ـــهًكـــان  ـــْنًد خ  م  :ً"و 
ْعنـــىً"م ْحك ـــم"،1ً كيم"ًب م  ـــل"؛ًك ــــ"ح  ْعنـــىً"م ْفع  ً"ف عيـــل"ًب م  لـــىًهـــذاًي كـــون  (،ًو ع 

"س ميع"ًبً  ع")و  ْعنىً"م ْسم  م 
2.)ً

ً

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "َمْفعوٍل"، َو"َمصدٍر":

ــه ً ًق ولـ  ًو الم صــــدرّية  ْفعــــول  ًالم  ْعنــــىًاســـم  ًم  ــين  ًاشـــت راك هاًب ــ ــة  ـــنًأمث لــ م  ــالى–و  ــاد ة ًف ــــيً:ً"-ت عــ يــ ــاًالن ســـيء ًز  ــ إ ن م 
ً:يءً سالنً ف ًً،(3)"الك ْفرً 

ْنًق ْولً ًم ْصد رً  - لً ًاللً :ًن س أ ًلً ائً قالًم  .ركً ع مً ًامً يًّفيًأ ًزاد ًاللً ً:أ يًًْ،كفيًأ ج  ًأجل ك  ر  ً،ًوأخ 
ــلً  - ق ــْدًي ْحت م  ًالن ســيءً ًو  ْفعــولً"ف عيــل"ًأ ن  ــْنًم  ًم  ًإ ل ْيــه  ــر ف  ــاًً،ص  :ً"ك م  ً"،ًو"ن ســيء"،ق تيــل"وً ً"،ل عــيننقــول 

ْعن ى:ً ْلعون"ب م  لىًهذاًم ْقتول"وً ً"م  ْنسوء"،ًوع  عًْ"ًو"م  رً ًاًالش ْهرً م:ًإ نً اهً ني ك ونًم   .فيًالك فرً ًز يادةً ًالم ؤ خ 

ًالم عنىً حًالّطبري  لً وق ْدًر ج  ك أّنهًاأل و  ــًأ ْشب هً ،ًو  ْعنــىًالك  ْعنــاه:ًإ ن مــاًالت ــْأخيرً ،ً"ملب م  ًأ ْنًي كــونًم  الــذيًًو ه ــو 

أ ْهلً  رهً  ْنًش هورً ًالشِّْركً ًي ؤ خِّ ر مً ًب الل ًم  ت ْصي يرً ً،األ ْرب ع ةً ًالح  رامً و  لالً ًهْمًالح  ًح  ْنه ن  ْنه نً ًو الح للً ً،م  ا"ًم  حرام 
(4)ً.ً

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "الَمصدرّيِة واالسِمّيِة )َفعيل: ُمفاعل(: 

                                                           

ً(.97(ًاآليةً)آلًعمران،1ً)
ً.2/439ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً.ً(37التوبة،ً(ًاآليةً)3)
(4)ًً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، لىًهذينًالمعنيينًذهبًكلًمنًالقرطب6/368انظر: ًوا  ،ً ًالجامع، ًوأبيًحيان،8/89ًي، ،

ً.3/462،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/42ًالبحرًالمحيط،ً

األمين
َفعيل

فاِعل

آِمن

ُمْفِعل

ُمْؤِمن

َمْفعول

َمأمون
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ــه ً ًق ول ــ ّية  ــم  ّية ًو االســ ًالم صــــدر  ــين  ــ ً"ف عيــــل"ًب  ــت راك  ًاشــ ــة  ــــنًأمث لــ م  ــالى-و  ــه ًخً :ً"-ت عــ ْنــ ــاًاْست ْيأ ســــواًم  ــ ل صــــواًف ل م 
يًّا :ًالم صدرّية ًواالسمّية :(1)"ن ج  ْعن ي ين  ً"ف عيل"،ًوأن هاًاحت مل تًالم  ثال  لىًم  يًّا"ًع  ً"ن ج  ًي خفىًأن  ً،ًول يس 

ًا - ًف ــالم عنىًأن  لــىًالم صــدرّية  ــيً أّمــاًع  ــةً ًلن ج  ماع  ــينً ًالق ــومً ًج  ْنت ج  ًالً،الم  ــّمىًب ــه  ماعــةًاحــدً ًوي س  ك مــاً،ًو الج 
ــ ــْدلً ًلً ي قــال:ًر ج  ر جــالً ً،ع  ــْدلً ًو  ق ــْوم ًزورً ،ًع  ف ْطــرً ً،و  ْصــد رً ،ً"و  ًم  ــْنًق ــولً ًو ه ــو  ــْوتً القائــلً ًم  ً،ف لن ــاً:ًن ج 
يًّا ن ْعت ا،ًأ ْنجوه ًن ج  ف ة ًو  ًص  ل  ع  لىًالم صدرّيةً (2)"ج  اللت هاًع  ًب د  ًاألنباريِّ ًوابن  ،ًوقدًاْكت فىًالّطبري 

(3)ً.ً
ــ - ًف ـــ ــمّية  لـــــىًاالســـ ــاًع  ّيًأّمـــ ْعنـــــىًً"ف عيـــــل"الن ج  :ًب م  ــدير  ـــــل"،ًوالتّقـــ نـــــاجي"الم فاع  ًالم  ــة  ــاًفـــــيًالعربّيـــ ،ًومثل هـــ

ً، ّيان  ًأبوًح  لين  ًالم حت م  ًإلىًالو جهْين  ق دًالت فت  "،ًو  "،ًو"الم خالط  ر  ليط "ًب م عنىً"الم عاش  "،ًو"الخ  "الع شير 

ً.ً(4)والس مينً 
 سِمّيِة )َفعيل: ُمْفِعل(: اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "الَمصدرّيِة واال

ــقًِّ ًالح  ًق ــول  ًمــاًت قــّدم  ثــل  م نًم  ًن ــذير ا"-ت بــاركً –و  ًل لعــال مين  :ً"ل ي كــون 
ــرفّية ًً،ًف قــْدًكانــتًْ(5) صــيغة ً"ن ــذير ا"ًالص 

،ًو ه ما:ً ع ْين  ًم ْجت م  عن يين  ّمالة ًل لم  ًح 

ر ا. - ْنذ  ًم  ًل لعال مين   االْسم ،ًو الم عنى:ًل ي كون 

هيلً  - ،ًو الص  ؛ًك الن كير  ْنذار  ،ًوالم عنىًال  و الم ْصدر 
(6)ً. 

ثل هاًق ول هً م  ّلًث ناؤ ه–و  ْعنىً"ن ذير اً(7)"ْلب ش رً ل ًًن ذير ا:ً"-ج  ًم  لً–،ًف إ ذاًماًكان  ًفاع  ر ا،ً–ف عيل "ًهه ناًاسم  م ْنذ 
ً ًذ ّكر  ًو ا  ّنما ًالم ْوصوف ة ، ًالّنار  ًب ها ًالم راد  ًي كون  ،ًف قد ْعنىًالن س ب  لىًم  ًع  ًأْو ،" ً"الع ذاب  لىًم ْعنى ًع  ْمل  ًح  ألّنه

                                                           

ً.(80يوسف،ً(ًاآليةً)1)
ً.7/269انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(2)
(3)ًً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 7/269ًانظر: ًالبيان، ًوابنًاألنباري، ًوأو2/35ًّ، ًفيًموضعً، ًواحد لًالعكبريًالمعنىًبأنه

هـ(،616ً:ً"ثمًنخرجكمًطفل".ًانظر:ًالعكبري،ًأبوًالبقاءًعبدًاللًبنًالحسين)-تعالى–أنجية،ًكماًقالًً:أيًالجمع،
ً.2/741م،1987ً،ًدارًالجيل،ًبيروت،2ًالتبيانًفيًإعرابًالقرآن،ًتحقيقًعليًالبجاوي،ًط

ً.4/205،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/330ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(4)
ً(.1الفرقان،ً(ًاآليةً)5)
ً.5/241ً،ًالدرًالمصون،ًالحلبيً،ًوالسمين6/440انظرًهذينًالوجهين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(6ً)
ً(.36)المدثر،ً(ًاآلية7ً)
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ً: ًب الرً طاهً وً ً،قً طالً ًرأةً م:ًامًْهً ولً ق ًكً ؛ًنذارًٍذاتًإً و التّقدير  ًالم راد  ًهً ليًْعً ًىًاللً لًّصً ًادً حمً مً س ّيد ناًًذيرً نً ،ًأْوًق دًي كون 

:ًه وًمسلًّوً  قيل  ً.ًعالىت ًًاللً ًفةً نًصً مً ؛ًو 

ً، ،ًو ه وًالم صد ر  رف يِّ ًالص  ًالثّانيًم ْنًهذاًالم شت ر ك  ًالدِّالليِّ ْحم ل  لىًالم  :ًأّماًع  ً.ً(1)شرً لبً اًلً ذارً ْنًإً فالتّقدير 

ًالحقًِّ ثل هاًق ول  م  اًل ك مًمً :ً"-ت عالى–و  إًٍم  ْلج  اًل ك مًمِّنًنً ًنًم  م  ئ ٍذًو  ًهه نا:(2)"ك يرًٍي ْوم  ً،ًف الّنكير 

- ً، ر  ن حو ه ًم نًالم صاد  "ًو  يِّ ً"ع ديدًالح  ًق ياٍس،ًب م نزلة  لىًغ ير  "ًع  ً"أ ْنك ر  ْعنى:ًًوم صد ر  :ً"كيرًٍن ًًنًْ"مً الم 
ً."ذابً نًالعً مًمً كً ب ًًنزلً ماًيً ًنكارً إً "م ْنً

ْعنى:ً - ٍلًل لم بال غة ،ًو الم  :ًمل ًؤًْعنىًالمً مً ب ًًليمً األً كً ؛ًركً نًْالمً واسم ًفاع   مااًلً ر ًكً ْنًمً ًذًٍومئً ي ًًدونً جً ت ًًال،ًو الّتقدير 

ً.ً(3)ذابً نًالعً مًمً كً ب ًًلً نزً يً 
 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن الُمبالغِة َواسِم الَمْفعوِل: 

ًفيً د  ر  ْفعول"،ًماًو  "م  ًل لم بال غة ،ًو  ًالتيًه ي  ًه ماً"ف عيل" ًاثن ْين  ْعن يين  ًم  رف يًّاًب ين  ًاشت راك هاًص  م نًأمث لة  و 
ً ًق ول  قِّ ًٱْثنً :ً"-ت باركً –الح  ْنه م  ب ع ْثن اًم  ًن ق يب اًيو  زن هاًً"قيبً النً "أّنًًاهرً والظًّ،ً(4)"ع ش ر  رف ّيٍةًو  مود ع ة ًفيًصيغ ٍةًص 

:عيلف ً" ْعن يين  ّمال ة ًل لم  ْنًوْجهٍةًأْخرى،ًح  ً"،ًو ه ي،ًم 

ْعنىًا - ً".ًليمعً ـ"كً ً؛غةً بالً لمً م 
،ًوالّتقديرً  - ْفعول  ْعنىًالم  م  ًاألمرً ًهً إليًًْدً سنً المً ،ًًوهً إليًًْنظورً وًالمً هً ،ًًومنهً مً ًلمًٍعً ًلىعً ًتاروهً اخًًْمهً أنًّ:ًو 

بيرً دًْالتًّوً 
(5)ً.ً

 اشِتراُك "َفعيل" َبيَن "ُمْفِعل" و"ُمفاِعل"، و"فاِعل":  

                                                           

ً.8/370،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/4ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً(.47الشورى،ً(ًاآليةً)2)
هـ(،ًالمحررًالوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيز،ًتحقيقًعبدًالسلمًمحمد،546ًانظر:ًابنًعطية،ًعبدًالحقًبنًغالب)ً(3)

ً.7/502،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،15/32ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/42ًم،2007ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،2ًط

ً(.12اآليةً)المائدة،ًً(4)
ً.3/458ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(5)
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ًالل ً رفّيٍةًق ول  عاٍنًص  ًثلثة ًم  م نًأمثلة ًاشت راك هاًب ين  ًث ناؤ ه–و  ل  ً:(1)"اسيبً حً ًاللً فىًبً كً وً :ً"-ج 

ًالم عانيًف هوً"ف عيلً - ه  ًهذ  لًً–أّماًأّول  :ًً–م ْفع  ب"،ًوالم عنىًالكّلي  ،ًمعليكً ًهادةً اًفيًالشًّيً كافً م ْحس 
ً ًوكفىًبالل  : ًابً سً حًْمً والّتقدير  ًوهو ً"ذانيًكً بً سً أحًْ"نًمً ، ًأْو: ًأحًْ"، ًيً نيًالذيًعً بً سً قد ه:ًب ًًرادً ندي"،

ب ن كمًمً ربً نًالعً عًمً مً سً وً ،ًفانيكً  ًوالّتمرً نًه:ًمً عنيًبً يً "؛ًينً سودً نًاألً :ً"ألْحس   .ً(2)الماء 

ًف هوً"ف عيلً - ًثانيها لًً–أّما ليس"،ًً–م فاع  ًو"ج  ليط"، ً"خ  : ًالعرب  ًفيًكلم  ًذلك  ن ظير  ًو  ب"، م حاس 
 والم عنى:ً"م خال ط"،ًو"م جال س".

- ً ً"ف عيل ًف هو ًثالث ها ًً–و أّما ل ًفـ"ف عيلً ً–فاع  ب"، ًحاس  ل" ً"فاع  ًبم عنى ًهه نا فيًًبالغةً للمً ًلً وًِّحً "

ًً،سبانً الحً  ًألعًْبً حاسً والم عنى: ًيً كً مالً ا ًبً جازيكً م ًفً م ًبً عليكً ها، يًّدقً الصًِّم ًوا  ًوالكً ، ًذبً اكم يكون  ًو  فيً،

ً.(3)قًِّالحً ًلجاحدً ًعيدً وً ًذلكً 
 صيَغتا "َمْفَعل وَمْفِعل": ( 2-1-2)

 اشتراُك "َمْفَعل" َبيَن اسِم الَمكاِن، والّزماِن، والَمصدِر:  

كــاٍن،ًأْوً ماٍن،ًأوًاســم ًم  ًز  ًاسم  ًأن هماًق دًت كونان  رفّية ًم تباينة ؛ًذلك  ل يهماًم عاٍنًص  ًت لت قيًع  و هماًصيغ تان 
،ًف أْفضــىًإلــىًت ــًر ًالع زيــز  ــريٍفًفــيًالت نزيــل  ًش  ْمل ــي  ــياٍقًج  ًس  ــع ًت ــوافر  تّــىًم  ًك ّلــه ًح  قــع ًذلــك  قــْدًو  يًّــا،ًو  ًم صــد ر اًميم  ّدد 

ًالحــقًِّالّلغــويًّ ًق ــول  ــنًذلــك  م  عــانيًالتــيًي تقّبل هــاًالّســياق ًف ــلًت تــدافع ،ًو  هًالم  ًهــذ  ًب ــين  ًو الم فسِّــرين  ً:ً"-تبــارك–ين  قــال  و 
مْرساها ًالل ًم ْجراه اًو  ً:ً(4)"اْرك بواًفيهاًب ْسم 

م ْجر ىً:م نًْف هيًىًالم ْصد رًلعً أّماً - ْري اًو  ْتًت ْجر يًج  ر  س ْتًر س وًّاً،ًج  ر  ْرس ىو  م  ،ًوالم عنى،ًك ماًي قّرر هًو 
ً: ًاللً الّطبري  إ ْجراؤ هاًو ا  ْرساؤ هاًب ْسم 

(5)ً. 

                                                           

ً(.6ًاآليةً)النساء،ًً(1)
ً،ًولمًيذكرًغيرًهذاًالمعنى.3/604انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(2)
ً.3/182انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(3)
ً.(41هود،ً(ًاآليةً)4)
ً.7/44انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(5)
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- ً ــّمين  ــ ــاًم س  بـــواًفيهــ ــا،ًأو:ًارك  كان همــ م  رس ـــوِّها"ًو  ــا،ًو  ًإ جرائ هــ قــــت  ًالل ًو  ــالم عنى:ًب ســـم  ًف ــ لــــىًاالســـم  وأّمـــاًع 
قت هما. ر سوِّها،ًأوًو  يان هاًو  ر  ع ًج   م وض 

ًالـــذيًيً  لعـــل  هًالّصـــيغة ًفـــيًســـياق هاًكانـــْتًحّمالـــة ًو  ًهـــذ  ،ًأن  ًب االقت ضـــاب  ًالـــّدالِّ ،ًب عـــد ًهـــذاًالع ـــرض  ظهـــر 
،ًوالمصدرً  ،ًوالم كان  ًالز مان  ل لم عانيًالّثلثة :ًاسم 

(1)ًًً.ً

ً

قِّ:ً" ًالح  ًق ول  ًوالّزمان  ًو اسم يًالم كان  ًم عنىًالم ْصدر  ًب ين  ًهذهًالّصيغة  م نًاشت راك  واًو  ًك ف ر  ين  ًلِّل ذ  ْيل  ف و 
يمًٍ ًي ْوٍمًع ظ  :2ً")م نًم ْشه د  رفّيٍة،ًو ه ي  لىًث لثة ًم عاٍنًص  ه ًاآلي ة ًع  ْفع ل"ًفيًهذ  ً(،ًوق دًاشت مل ْتًصيغ ة ً"م 

- ً ْشه د ً)م  ماٍن: ًز  ًً–اسم  ْفع ل(: ًالشً ْقًوً م  ًهودً ت ًشً مً ًأوًْ، يهمًل ًعً ًدً شهً ت ًًنًْأ وً ً،يهمل ًعً ًومً اليً ًذلكً ًةً هادً ن

ً .مالً األعًًْسوءً وً ً،فرً الكً ب ًً،مهً لً أرجً وً ً،ميديهً أ وً ً،همت ًنً ألسً وً ً،ياءً األنبً وً  ،كةً لئً المً 
ْشه دً - ْفع ل(:ًً–واسم ًم كاٍن:ً)م  الذيًًوضعً للمً  رً شً حًْالمً كً ،ًقً لئً هًالخً دً شهً الذيًيً ًضعً وًْنىًالمً عًْمً ب ًًدً هً شًْالمً م 

 ً.قفً وًْوًالمً هً وً ،ًهودً الشً ًكانً مً ،ًف هوًلقً الخً ًهً إليًًْرً حشً يً 

- ً ْشه د ً)م  : ً–وم صدر  ْفع ل(: ًهً هً هودً نًشً مً م  ًيامةً القً ًومً فيًيً ًزاءً والجً ًسابً الحً ًولً م : قيل  ًو  ه وًًهودً الشً ،

 (.1ً)فيهً ًهً قوعً وً ل ًًرفً إلىًالظً ًضافً ي ًوً ،ًضورً الحً 

                                                           

(1ً ًالط( ًوالسمينًالحلبي،5/226ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،45ً-7/44بري،ًجامعًالبيان،ًذكرًهذهًاألقوالًالثلثة ،
ً.4/99ًالدرًالمصون،ً

ً(.37ً(ًاآليةً)مريم،2ً)

َمْجراها وُمْرساها
َمْفَعل

زمان

وقت إجرائها 
ورسّوها

مصدر

إجراؤها ورسّوها

مكان

مكان إجرائها 
ورسّوها
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ً

هًالّصــيغة ًم فسِّــر اً لــىًهــذ  ًع  ّيــان  د ًأبــوًح  ر  لّماًو  هًو  ّمــاٍلًل هــذ  ًح  ــرف ي  ٍكًص  ــنًم شــت ر  قــع ًفيهــاًم  ًإلــىًمــاًو  الت ف ــت 
عـــاني عقـــود ًألجل ـــه :ً"ً،الم  ًم  ْطل ـــب  لـــىًمـــاًالم  بـــارٍةًدالّـــٍةًع  ـــع ـــفًْمً قـــائ ل ًفـــيًع  ـــًأوًًْ،ضـــورً هـــوًالحً وً ً،هودً الش ـــًنً لًم  نًم 

ــوً ًسابً الحً ًولً هً ًهودً شً ًنًْنىًمً عًْالمً ًكونً ي ًًأنًًْجوزً ي ًًهودً الشً ًنمً فً ،ًامانً ز ًوً ً،اكانً مً وً ً،ارً صدً مً ًكونً ي ًوً ً،هادةً الشً  ًزاءً الج 
ــًكــونً ي ًًنًْأ،ًوً يامــةً القً ًومً فــيًي ــ ــًكــونً ي ًًأنًْ،ًوً وقــفً وًالمً ه ــوً ً،فيــهً ًهودً الش ــًكــانً نًمً م  ــًقــتً نًوً م  ــوً ً،هودً الش  ــم  ًهادةً نًالش 

ــً:نــــىعًْالمً ًكــــونً ي ًًأنًًْجــــوزً يً  ــ ــم  ــ ــًذلــــكً ًهادةً نًش  ــهً ت ًًأنًْوً ً،ومً الي ــ ــيهمًالمً ل ــــعً ًدً شــ ــ ــاءً واألنبً ً،ةً لئك  ــنتً ً،يــ ــديهً وً ،ًمهً وألســ ً،مأيــ
ــً،مهـ ــــوأرجلً  ــًكـــــونً ي ًً،ًوأنًْفرً الكً ب ـــ ـــ ــانً نًمً م  ــًكـــ ــًكـــــونً ي ًًأنًْ،ًوً هادةً الش ـــ ـــ ــًقـــــتً نًوً م  ــوً ًهادةً الش ـــ ــيمً العً ًومً الي ـــ ــذً عً ًظـــ ًهً لـــــىًهـــ
ً(.2")يامةً القً ًومً ي ًًماالتً االحتً 

 اشتراُك "َمْفَعل" َبيَن اسِم الَمكاِن والَمصدِر:  

ًق ول ــهً كــان  ًالم  ًواســم  ًالم صــدر  ــل"ًب ــين  ْفع  ً"م  ًصــيغة  ًاشــت راك  ْثــل  ــنًم  م  ًم ق ــام يً-تعــالى-و  ــاف  ــْنًخ  ًل م  ل ــك  :ً"ذ َٰ
" ًو عيد  اف  و خ 
(3)، :ًوهمــاًالم صــدر  عن يين  ًم  قام"ًب ين  ْفع ل:ًم  ًً،ًف قْدًت رد دْتًصيغة ً"م  ــنح  ًج  لــىًاألّول  ،ًو ا  كــان  واســم ًالم 

ًيــديًّ هًبين  ْعنى:ًقيام  ،ًوالم  ل  ًإ لىًالفاع  ًأ ضيف  ر اًأّنهًم صدر  الف ّراء ًم قرِّ
ًأل عمال ــه ،ً(4) ًب ــالحفظ  ليــه  ،ًوقيــل:ًق يــاميًع 

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًالثلثة: ًالمعاني ًهذه ًعلى ًأتى )2/509ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر11/73ً، ًحيان، ًوأبو ،
ً.4/507ًصون،ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالم6/61المحيط،ً

ً.6/61ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.14إبراهيم،ً(ًاآليةً)3)
ً.2/71ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ًً(4)

َعلَمفْ / َمْشَهد

زمان

وقت الشهود

مصدر

الشهود

مكان

مكان الشهود 
(الموقف)
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ًوقوف ــهً  كــان  ْعنــىًهــوًم  ًالم  ر اًأ ن  ًم قرِّ ًالّزّجاج  نح  لىًالثّانيًج  م راق ب تيًإّياه ،ًو ا  ًالل ًو  ،ًو هــوًم وقــف  ســاب  ًي ــديًالح  ًب ــين 

ًو الس مينً  ّيان  ًأبوًح  ًذ هب  ًم جتم ع ين  عن يين  ًالق يامة ،ًو ا  لىًالم  يوم  ًفيه ًعباد هً  ً.ً(1)الذيًي قف 

ــــقِّ:ً" ًالح  ًق ـــول  كـــان  ًالم  ًواســـم  عنـــىًالم صــــدر  ًم  ًب ـــين  ــيغة  ًهـــذهًالّصــ ـــنًاشـــت راك  م  ًالم ْشــــر كيو  ـــن  ـــد ًم  ًو ا  ْنًأ ح  ن 

ن ــهً  ْأم  ًالل ًث م ًأ ْبل ْغــه ًم  ع ًك لم  ًي ْسم  ت ىَٰ ْره ًح  ًف أ ج  ك  عنــى:ًث ــّمًأبلْغــهًأ ْمن ــه،ًوهــوً(2)"اْست جار  ،ًوالم  ًه ــوًالمصــدر  ــأم ن  ،ًف الم 
ًأْمن ه هًاسم ًم كاٍن،ًوالم عنى:ًأبل ْغه ًم كان  ًن فس  قت  فيًالو 
(3).ً

 والّزماِن، والَمصدِر:  اشتراُك "َمْفِعل" َبيَن اسِم الَمكاِن، 

قًِّ ًالح  ًق ول  ًالعزيز  رفيًّاًفيًالت نزيل  ك اًص  هاًم شتر  قوع  ل"ًف مْنًأمثلة ًو  ْفع  :ً-ت قّدســْتًأســماؤ ه-أّماًصيغة ً"م 
"ً ًاْلم حــيض  ــن  ًع  ي ْســأ لون ك  ًأ ذ ىًف ــاْعت ز لواًالنِّســاء ًفــيًالمً ًۖ  و  ًفــيًهــذا(4)"حــيضً ق ــْلًه ــو  ــع ًالّتمّثــل  موض  الّســياق ًً،ًو 

ّماٍلًل ثلثة ًم عاٍن: ًح  عْتًفيًقال ٍبًت صريف ي  ًأن هاًأود  "؛ًذلك  ًكلمة ً"الم حيض  ًالش ريف 

،ًف - ْرأ ةً أّول ها:ًالم صدر  تًالم  اض  ــاًي ق ال:ًح  م حيض  ــاًو  م حاض  ــاًو  ْيض  ًفــيًح  طء ًالّنســاء  عنــى:ًف ــاعت ز لواًو  ،ًوالم 
. يض  ًالح 

- ً .ز مانً اله وًًالم حيض ًوثانيهاًأن  يض  ًالح  مان  ًفيًز  طء ًالّنساء  ْعنى:ًف اْعت ز لواًو   ،ًوالم 

.ً،الم كانً وثالث هاًأّنه ً - يض  ًالح  كان  ًفيًم  طء ًالّنساء  :ًف اْعت ز لواًو  ًعلىًهذاًالت قدير   والم ْعنىًالذيًي حم ل 

ًالل ً ًف س ـــرًق ـــول  ب ـــه  ،ًو  ًب ـــاألّول  ق ـــدًاكت فـــىًالّزمخشـــر ي  ـــا،ًو جـــاء ًم تً-تعـــالى–و  ًم حيض  ـــت  مـــثِّل ًق ول نـــا:ًحاض 
ــا بيتـ  ًم  بـــات  م جيئ ـــا،ًو 
ع ـــا(5) ًم  هًالـــدِّالالت  عـــواًهـــذ  م  ،ًف قـــْدًج  ،ًو الّســـمين  ّيـــان  ،ًوأبـــوًح  ،ًأّمـــاًالع ْكب ـــر ي 

(6)ً ـــح  ْلم  ًالم  لع ـــل  ،ًو 
مــاًه ــوًبً  :ً"و  ــي اًإلــىًالق ــول  ًاْست حســان اًم ْفض  ًفيًالــّنْفس  ًالذيًي ثير  ــل"ًفــيًالم ْعج ب  هًالّصــيغة ً"م ْفع  ًهــذ  ــٍر"ًأن  ًب ش  ق ــول 

                                                           

ً.4/256،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/401ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/71ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ًً(1)
ً.(6التوبة،ً(ًاآليةً)2)
ً.3/445ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،13ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.(222البقرة،ً(ًاآليةً)4)
ً.1/298ً،ًوكذلكًابنًعطيةًفيًالمحررًالوجيز،1/361ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(5ً)
ً.1/542لدرًالمصون،ً،ًوالسمينًالحلبي،ًا2/176،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/178ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ًً(6)
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،ًتً  دث ــه  مكان ــه ،ًو ح  ،ًو  يض  ًالح  مان  ًفيًز  ًالك ّلي  د ًاالعت زال  ًالم قص  كان  ل ْتًث لثة ًم عاٍنًمع ا،ًو  م  ًح  ياق هاًذاك  ــاًس  حريم 
ق ً ًالح  ل ذاًأْردف  ت شريع ا،ًو  ّلًفيًع له-و  هًب قول هً ً-ج  ت حريم  "ت شريع هًو  ًالم ت طّهرين  ب  ي ح  ًو  ًالّتوابين  ب  :ً"والل ًي ح 

(1).ً

ً

ً قِّ ًالح  ًآن ف اًفيًق ول  ًماًتقد م  ًفيًع له–وق دًاحت م لتًاحت مال  ل  ل يِّهً :ً"-ج  ًل و  ًل ن ق ول ن  ًًۦث م  ْهل ك  م اًش ه ْدن اًم 
ق ونً ال صً  و ا  ن اًۦأ ْهل هً  لً(2)"د  ْفع  رف ّيٍة:ًً-،ًف قْدًكان ْتًصيغ ة ً"م  ّمالة ًل ثلث ة ًم عاٍنًص  ْهل ك"ًح  ًم 

ًق وم ه .ً - :ًماًش ه دناًه لك  ،ًو الت قدير  ًأّول هاًالم صد ر 
ًه لك ه م.ً - ْدناًم كان  :ًماًش ه  ،ًو الت قدير  ثانيهاًالم كان   و 

ما - ْدناًز  :ًماًش ه  ،ًو الت قدير  ثالث هاًالز مان  ًه لك ه م.ًو   ن 

ًالز مخشــرً  ــرفيِّ ًالص  لــىًهــذاًالم شــت رك  د ًع  ر  لّماًو  ،ًو  رف ّية  هًالم عانيًالص  ًهذ  ليًّاًب ين  ًب ون اًج  ًث م  ًأن  يب  ًو الًر  ي 
"ً: عاٍنًث لث ــٍة،ًف قــال  قع ًت حت هًم نًم  ــي ًوً الت م سًماًو  كــذلكً (3)"كــانً المً وً ً،مــانً الزً وً ً،درً ْصــالمً ًلً حتم  ً.ًو  ّيــان  ًأبــيًح  ــأن  ًش 

كان ــه،ًو الثّالثــةً  ًه لك ه ــم،ًو الًم  مــان  ْدناًز  ،ًأْي:ًماًش ه  كان  ًو الم  ًل لز مان  ًي ْقت ضيًأْنًي كون  :ً"ف الق ياس  :ًي ْقت ضــيًإ ْذًقال 
ًم صــد ر ا" ًأْنًي كــون  ،ًو ه مــ(4)الق ياس  ًاثن ــين  عن يــين  ًم  ًف قــدًاكت فــىًب است شــراف  ــً،كــانً المً ًاســمً ا:ً،ًأّمــاًالق رطب ــي  سًل ًجًْالمً ك 

 .ً(5)رً صدً ،ًوالمً لوسً الجً ًعً وضً مً لً 

                                                           

ً(.222البقرة،ًيةً)اآل(1ً)
ً(.49)النمل،ً(ًاآلية2ً)
ً.3/152انظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.7/81انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
ً.13/144انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)

 اسم زمان

 اسم مكان

 مصدر

 َمحيض

 َمْفِعل
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ً ًالّظن  ًب القارئ  ًي ذهب  ،ًف قــدًإلىًول يس  ًم شــترك ت ين  ّمــال ت ين  دتاًكان تــاًح  ر  ْفع ل"ًأينماًو  ل"ًو"م  ْفع  ًصيغ تيً"م  أن 
ًق ــدًي رف ــع ًهــذاً ًالّســياق  ًأن  ًب الّضــدِّ؛ًذلــك  ًاألمــر  ًي كــون  ًقــول  ــنًذلــك  م  عن ــىًواحــد ا،ًو  ًم  ح  ،ًأوًي ــرجِّ ،ًف ي قــّرر  االشــتراك 

ًالحقِّ:ً" ر  ج  ًاْلح  اك  ه ًف ق ْلن اًاْضر ْبًب ع ص  ًل ق ْوم  ًم وس ىَٰ ًاْست ْسق ىَٰ ْين اًًۖ  و ا  ذ  اْثن ت اًع ْشر ة ًع  ْنهً  ْتًم  ر  ًًۖ  ف اْنف ج  ل م ًك ل  ق ْدًع 
ب ه ْم" ،ًو هما:،ًف قدًاحت مل(1)أ ن اٍسًم ْشر  عن يين  هًالّصيغة ًالم  ًْتًهذ 

ْين ا. - ًاثنت يًع شرة ًع  ًب عد ًاْنف جار   الم كان 

ًالماء . - ،ًوهو  لىًالم شروب  ،ًو ح م لًع  ،ًأي:ًالش رب   و المصدر 

ًوا قدًت خص صًب كلِّ ْت،ًو  ًماٍءًاْنفجر  ًع نًع يون  ْعنى،ًف الحديث  ًوالم  ًأْولىًوأْليق ًب سياق ًالكلم  دٍةًواألّول  ح 
داللت هً ،ًو  ًب الوضع  لىًالم كان  اللت هًع  ًد  ،ً"ألن  ًوالّسمين  ّيان  ًأبوًح  ًذ هب  ليه  ًأناٍسًم شرب هْم،ًو ا  ،ًف ع ل مًك ل  لىًأناس  ع 

ًم كان ه" ًب اسم  ية ًالش يء  ،ًو هوًت سم  ًب الم جاز  الماء 
(2)ً.ً

ًق ول هً ًذلك  ثل  م  ْبحً -ت عالى-و  د ه مًالص  ًم وع  ً(3)":ً"إ ن  ،ًأن  ًالش ــريف  ياق ًاآلية  ًم نًس  ،ًك ماًي ظهر  ح  ،ًف األْرج 
ً ــذلك  ك  ــقِّ:ً"الّصــْبح"،ًو  ًالح  ق ــول  ي عضــد هً  ْعنــىًو  ًهذاًالم  ،ًوالذيًي رشِّح  ًالز مان  لىًاسم  دهم"ًداّلة ًههناًع  صيغة ً"م ْوع 

د ًه لك ه مًْ :ًم وع  ًب ق ريٍب"،ًوالم عنىًالك ّلي  ًالّصبح  ً.ًً(4):"أل يس 

ً

 صيَغُة "فاِعل":( 3-1-2)

ًاشتراُك "فاِعل" َبيَن اسِم الفاِعِل، َوالَمفعوِل، والّنسِب:

                                                           

ً.(60البقرة،ً(ًاآليةً)1)
ً.1/391ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً(.81هود،ً(ًاآليةً)3)
(4ً )ً ًالبحرًالمحيط، ًحيان، ًأبو 5/249ًانظر: ًالدرًالمصون، ًوالسمينًالحلبي، ًالخالق4/121ً، ًعبد ًمحمد ًعقد ًوقد ،

عضيمةًباباًمنًالقولًعلىًالمحتملًمنًاسمًالزمانًوالمكانًفيًكتابهً"دراساتًألسلوبًالقرآن"،ًدارًالحديث،ًالقاهرة،ً
ً.6/267ًم،2004ً
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ْرف ي ةًًٍعانًٍمً ل ًًةً المًّ"ًحً لفاعً "صيغة ً ،ًعةًٍتنوًّمً ًص  ل  ًالفاع  ًالمً وً ؛ًك اسم  ع ــا،ًً،عــولً فًْاْســم  ًم  عن يــين  ًالم  ــل  ق ــدًت حتم  و 
ًالحــقًِّ ًالّصرفّية ًالث لثة ًفيًق ــول  عاني  هًالم  ل تًهذ  ق دًاحتم  ًالم شب هة ،ًو  :ً-جــّلًفــيًعــلهً –وقْدًت أتيًب معنىًالّصفة 

اٍءًد اف قًٍ" ْنًم  ل ق ًم  خ 
(1): ًب ين  ً،ًف قدًت رد د ًم فّسرون 

عنً  - ليه ًم نًم  لىًماًه يًع  دِّهاًع  بن ىً)اسمًفاعٍل(.ع  م   ىًو 

ْدفوق ،ً - ،ًو الم عنى:ًم  ًالفاعل  ّلة ًاسم  فعوٍلًجاء ًفيًح  ًم  ْكت ــومً:ك ماًق ــال واو عدِّهاًاسم  ــات م :ًأ ْيًم  ًك  ــرت ألن ــه ًً؛س 
ًالم اء ْنًق ْول ك:ًد ف ق  لً ً،م  اًل ْمًي س م ًف اع  ل ىًم   .هع 

فـــٍقًأوً  - عنـــى:ًذوًد  ،ًو الم  لـــىًالن ســـب  ــاًقيـــل:ًو عـــدِّهاًع  فاٍق،ًك مـ فـــار س ًً،دار عً ًانـــد  ناب ـــلً ً،و  ،ًأ ْيًذ وًف ـــرسًًٍ؛و 
ْرعًٍ د  ن ْبلًٍ،ًو  و 

(2)ً. 

نطــق ً لــىًم  ًم ع ــوِّال ًع  ًو الم فعــول  ــل  ًالفاع  ًم عن يــيًاســم  ًب ــين  هًالّصــيغة  ًهــذ  ًع طّية ًت فسير اًل ترّدد  ًابن  وق دًالت مس 
ًأّنـــهً ّيـــة ؛ًذلـــك  ًالخارج  يـــاة ًو األْنظـــار  نـــهًالح  ـــا،ًأْيًي دفع ـــه،ًف م  ـــهًي ـــدفق ًب عض  ًالمـــاء ًداف ق ـــا؛ًألّنًب عض  ًأْنًي كـــون  ي صـــح 

ْدفوق م  نهً  م  داف ق ،ًو 
(3):ً

ً

ًق ول ــهً ًوالن س ــب  ًالفاعــل  ْعنىًاســم  ًم  ل"ًب ين  ً"فاع  ًصيغة  ًاشت راك  م نًأمثلة  ــاً-ت عــالى–و  م  ر  كِّــْنًل ه ــْمًح  ل ــْمًن م  :ً"أ و 
ًش ْيٍء" ًك لِّ ًث م ر ات  ًإ ل ْيه  ن اًي ْجب ىَٰ آم 
،ًأْيًي ــ(4) مِّن  ْعنىًه وًم ؤ  ًالم  ًإ ن  ــاً،ًف قيل  ًالم عنــى:ًحرم  ًإن  قيــل  ل ــه،ًو  ــْنًد خ  ًم  مِّن  ؤ 

ً.(1)ذاًأْمنًٍ

                                                           

ً.(6الطارق،ً(ًاآليةً)1)
عرابه،ًتحقيقًعبدًالجليلًشلبي،ًدارًالحديث،311ًانظرًماًقيلًفيها:ًالزجاج،ًإبراهيمًبنًالسري)ً(2) هـ(،ًمعانيًالقرآنًوا 

ً.20/5،ًومذهبهًفيهاًأنهاًاسمًمفعول،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/239ًم،2003ًالقاهرة،ً

،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،8/449ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/465ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًً(3)
6/507.ً

ً.(57القصص،ً)اآليةً(4ً)

 اسم فاِعل / دافق

سم مفعول / مدفوقا  

 دافِق / فاِعل
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ًاشتراُك "فاِعل" َبيَن اسِم الفاِعِل َوالَمفعوِل:

ًالحــقِّ:ً"ال ًماًجــاء ًفــيًق ــول  ًو المفعول  ًالفاعل  ْعن ييًاسم  ل"ًم  ً"فاع  ًصيغة  ًاحت مال  ًأْمثلة  من  ــًو  ًمً وًْالي ــًمً عاص 
م"ًًيغةً الصًّ،ًفً ً(2)"اللً ًرً أمًًْنًْمً  ق ْدًجــاءتًْفاعلًًٍاسمً "عاص  ًاســمً ،ًوً هً لْيــعً ًجــاءتًًْالــذيًالفاعــلً ًينًاســمً ب ــًشــتر كةً مً ً،ًو 

ًالذيًجاءً  ْفعول  ــنــى:ً"عًْالمً ًإنًًّق ْدًقيــلً فً ،ًالفاعلً ًاسمً ًفيًصيغةً ًالم  ًعصــمً ي ًًالًأحــدً و ًًعً الًمــانً ً:أيًْ،ً":ًفاعــلً مً عاص 
ــــ ْعنــــىًالــــذيًيً ًإنًًّ،ًوقيــــلً اللً ًنًأمــــرً م  ــًكتنــــفً الم  ه ًالّصــ ــذ  ــ،ً"عــــولً فًْ:ًمً صــــومً عًْمً "ًيغةً هــ ــ ــــًعصــــومً :ًالًمً رادً والم  ً،ومً الي 
ً.(3)لتقبً لهماًمً وكً 

 صيَغُة "َمْفعول": ( 4-1-2)

 اشتراُك "َمْفعول" َبيَن اسِم الَمْفعوِل َوالفاِعِل: 

ًم عًغ ير هاً ،ًولكّنهاًق ْدًت ت ناوب  دث  ليهًالح  قع ًع  لىًم نًو  ًع  ًل لدِّاللة  ًالّثلثيِّ إ ّنهاًصيغ ة ًم شت ّقة ًم نًالف عل 
ق ًم  ًت قوم  ًفق ْد ًإ ْلف نا، ليها ًع  ًالتيًران  ًأْخرىًغ ير  اللة  ًد  ت حم ل  ًو  ًن فس ه ، ًالّشكل  ًل ها ًف ي بقى ًالع ربّية ، يغ  ام ًم نًص 

ًوالم جلودً المً  ًو الم عقول  ًك الم فتون  ؛ صدر 
(4)ً م نًذل ك  ًو  ًم ع ا، ًالدِّاللت ين  ًت حتمل  ق د ًو  ، ًالفاعل  ًاْسم  ًم قام  ًت قوم  ق ْد ًو  ،

ْستور ا"-تعالى–ق ول ه ً جاب اًم  :ً"ح 
ْعن يان،ًو ه ما:(5) ْفعول"ًم  ً"م  ًصيغة  قعًت حت  ً،ًف قدًو 

ْعنى:ًسات رً  - ل،ًوالم  اسم ًالفاع 
جابً ،ًأْوً(6) ًالح  راء هً ًسات رً ًأ ن  ْنك ْمًماًو  ع 

(1)ً.ً

                                                                                                                                                                                           

(1ً )ً ًالتبيان، ًالعكبري، 2/1023ًانظر: ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ًباآلمن7/121ً، ً"ووصفًالحرم ًبالقول: ًواكتفى ،
ًوالسمين ًالحلبيًمجاز"، ًالدرًالمصون، ًحقيقة،5/349، ًالحرم ًاألمنًإلىًأهل سناد ً"وا  ًوفيًالكشاف: لىًالحرمًً، وا 

ً.3/185ًمجاز"،ً
ً(.43اآليةً)هود،ًً(2)
السجستاني،ًًوً،"معصوم:ً"عنده،ًوالمعنى204ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،ًًو،2/15ًمعانيًالقرآن،ً،ً(ًانظر:ًالفراء3)

ً،أبوًحيانًو،2/271ًالزمخشري،ًالكشاف،ًًو،ً"الًمانع"عنده:ًًوالمعنى،234ًابنًالهائم،ًالتبيان،ًًو،326ً،ًالقلوبًنزهة
ً."عصم"،ًمادةًالعربًلسانً،منظورابنًًو،5/227ً،ًالمحيطًالبحر

(4ً ًالصاحبي، ًفارس، ًابن ًانظر: )236ً ًاألصول، ًالسراج، ًوابن ،3/149ً ًالمفصل، ًشرح ًيعيش، ًوابن ،6/52ً،
ً ًالشافية، ًشرح 1/168ًواألستراباذي، ًالمزهر، ًوالسيوطي، ًالتي2/246، ًالمصادر ًببابًذكر ًوسمه ًبابا ًعقد ًوقد ،ً

ً."مفعول"جاءتًعلىًمثالً
ً(.45(ًاآليةً)السراء،5ً)
ً.404نزهةًالقلوب،ًالسجستاني،ً(ًانظر:6ً)
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ْعنىً - ،ًو الم  ْفعول  جابً واسم ًالم  ًالح  ْستورً ًأ ن  ْون هً ًم  ْنك ْمًالًت ر   .ع 

ً ًالّظاهرة  ًهذه ًس ْهم ة  ًإلى ا ْلم ح  ًم  ، ًالثّاني  ا ح  ًم رجِّ ًالدِّالل ّيين  ًالو جه ين  ًالّطبري  ًاْست شرف  ًل ْمً-وق د ن و ا 
ًبً ً-هاي سمًِّ ًبأن  ا ًم صرِّح  ، ًالق ول  ًو جوه  تباين  ًو  عاني، ًالم  ًت عّدد  يِّيًأ ْهلً فيًت خل ق  :ًي قولً كانًًالب ْصر ةً ًْعضًن ْحو 

جاب اًم سًْ"م ْعنىًق ْولهً" اب اًسات ر اً":ور اتح  ج  لكن ه ًأ ْخر جً ً،ح  لً ً،و  ًفاع  ًومً ًؤم شً:ًإ ن كً ي قالً ماًكً ً،المْفعولً ًفيًل ْفظً ً،و ه و 
ل يًْ ْيمونً نع  م  ًو  يام نً،ا ًو  ًشائ م ًه و  ًالّسات رً،و ا  ن ما ًه و  جابًههنا: ًو الح  : ًق ال  ي ْمنهْم. ًو  ًش ْأمهْم ًم ْن :ًً،ألن ه  قال  و 
ْيرً تم سًْ ًغ  كان  ْنًأ ْهلً ور ا.ًو  ب ي ةً ًهًم  ْستور اًع نًالعً ي قولً ًالع ر  جاب اًم  :ًح  ْعنىًذل ك  ْون هً ًادً ب:ًم  الثّانيًًو هذاًالق ْولً ً،ف لًي ر 

جابً ًالم ْستورً ًب م ْعنىًالك لمًأ ْنًي كونً ًأ ْظه رً  ارً ً،هوًالح  ْنًأ ْبص  ْتر اًع  ًس  ًلل  ْعناه :ًأ ن  ًت ْدر كهً لفً ًالن اسً ًف ي كونًم 

لً ً،همًْأ ْبصارً  ًاأل و  ًل ْلق ْول  ْفهومً ًو ْجهً ًو ا  ْنًكان  ًً.(2)"م 

ًالحقِّ:ً"فً  ثل هاًقول  م  ًم ْسح ور ا"و  ًي اًم وس ىَٰ ًإ نِّيًأل ظ ن ك  ًل ه ًف ْرع ْون  قال 
(3)ً اللة  لىًد  ًع  ًوجه ًالق ول  ،ًف قدًت باين 

ًإ لىً م فسِّرين  ًو  ، ًشار حين  ل يها ًع  دوا ر  ًو  ّمْن ًم  ًك ثير  ًالت فت  قد ًو  ْستور ا"، ً"م  ًفي ًت باين  ًك ما ًالّصرف ّية  "م ْسحور ا"
،ًفً  عن يين  ًي جوزً الم  ًب هً ًأ ْنًي كونً ًق ْد ر اًإ نِّيًأل ظ ّنكً ً:م راد ا ْفعول"ع ًضً وً فً ،ً"ي اًموسىًساح  عً ً"م  ل"ًم ْوض  اً"،ًف اع  ك م 

:ًإ ن كًم شًْ ْيم ونًؤق يل  م  ل ْيناًو  لً "ًق ْدًت ْخر جً ًو الع ربً ً،...،ومًع  ًً"فاع  ْفعولًٍ"ب ل ْفظ   .(4)"ك ثير اً"م 

ًق ول هً كذلك  أت يًّا":ً"إّنه ً-ت عالى–و  ًو ْعد ه ًم  كان 
أت يًّا"،ًو الً(5) ً"م  ه ًالّصيغة  ْعنىًهذ  لىًم  ًع  ًالق ول  ،ًوق دًت باين 

ًآت ي ا،ً ًو عد هًكان  ْعنىًه و:ًإن  ًالم  ًإن  ًاله يئة ،ًف قيل  ه  لىًهذ  ًع  ،ًف صار  ْفعوٍلًاكت نف هًإ ْعلل  ًم  ًي ْخفىًأّنهاًاسم  و ه و 

                                                                                                                                                                                           

ً.10/176انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(1)
،ًمكتبةًالخانجي،1ًتحقيقًهدىًقراعة،ًطأحسبًأنهًيعنيًاألخفشًمنًأهلًالبصرة،ًفالكلمًلهًفيًمعانيًالقرآن،ً(2ً)

ً 1990ًالقاهرة، ًوانظر:2/424م، ،ًً ًالبيان، ًجامع ًالقرآن،8/86ًالطبري، ًإعراب ًالنحاس، ًذهب ًالوجهين لى ًوا  ،
ً.2/823،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/74ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،237ً،ًوابنًفارس،ًالصاحبي،2/426ً

ً.(101السراء،ً(ًاآليةً)3)
سًوالزمخشريًبالمفعول،ًإعرابً،ًواكتفىًالنحا10/218،ًوالقرطبي،ًالجامع،8/158ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(4)

2/443ًالقرآن،ً ًوالكشاف، ،2/468ً ًالبحرًالمحيط، لىًالوجهينًذهبًأبوًحيان، ًوا  ًالدر6/83ً، ًوالسمينًالحلبي، ،
ً.4/424المصون،ً

ً(.61(ًاآليةً)مريم،5ً)
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ًالًي دف عً  و ْجه ًصال ح 
ّدهً ،ً(1) ْنًع  ًم  ًقول  ًاألصفهان ي  ب  ّطأًالّراغ  ق ْدًخ  ًه وًالجّنة ،ًوه ْمًي أتون ها،ًو  ًالو عد  ْعنىًأن  والم 

ًش يء ًي سند ًت خطئت ه ،ًول يس  ْعنىًعند هًأّنهًم فعول  ٍلً"آتي ا"،ًوالم  ًفاع  اسم 
(2)ً. 

 صيغُة "أْفَعل": ( 5-1-2)

ًلً عً أفًْ" "ً ًل م عاٍن ّمال ة  ًح  ْنهاصيغ ة  ًم  ًم تعّددٍة، رفّيٍة ًًص  ًلً تً أ ْن ًأوًْلةً فاضً لمً كون  ًقائمً ت ًعًْن ًً، ًفيًالمً ا ًعوتً نًْا
ًمشّبهة( ً)صفة ًوأصًْمرً أحًًْ:ناقولً كً ، ًوأحمً رً فً ، ًقً ، ق ْد ًو  ً"مً ًقومً ت، ً"ف عيلقام  ًوً ؛ ً،م"كً وأكبرً ًكمغرً أصًْ"ًحوً نً ذل ك 

:عل ًفً ًأتيت ًوً ً(3)مكً بيرً كمًوكً غيرً صً :ًنً تعيِّالم ْعنىًالمً وً  ت أتيًل لّتعّجب  ًم ضار ع ا،ًو 

ً
 اشتراُك "أْفَعَل" َبيَن الِفعلّيِة واالسِمّيِة:  

ًالم عانيً ًب ين  ًوالم فسِّرون  ًالّلغوّيون  ًف ترد د  ًم وضٍع، ًفيًغ ير  ًالعزيز  ًفيًالتّنزيل  ًالّتعّدد  ًت جّلىًهذا ق ْد و 
لىًالّسيا ًع  لين  هًالّصيغة ًم عوِّ ًق ول هًالتيًت كت ن ف هاًهذ  ًواالسمّية  ًالف علّية  ًاشت راك هاًب ين  ث م ً:ً"-تعالى–ق ،ًوم نًأمثلة 

د ا ًأ م  ًل ب ث وا ا ًل م  ىَٰ ًأ ْحص  ْزب ْين  ًاْلح  ًأ ي  ًل ن ْعل م  ًإ لىً(4)"ب ع ْثن اه ْم نح  ْنًج  ًم  نهْم ًك ثير ا،ًف م  ليها ًع  ًوجه ًالق ول  ،ًف قدًت باين 
ًع دِّها:
ل - ي ا،ًوع  د ا"ًم فعوال ًب ه .ف عل ًماض  ًع د ْتً"ما"ًم صدرّية ،ًو"أم  ًىًهذاًالم ذهب 

                                                           

،405ًةًالقلوب،ًنزهالسجستاني،ً،ًًو274،ًوابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،9ً،ًمفرداتًغريبًالقرآن(ًانظر:ًالراغب،1ً)
ًانظر:ًمعانيًالقرآن،ً ًأتاكًفأنتًتأتيه". ًاسمًفاعلً"آتيا"،ًوقالًالفراءًفيه:ً"ولمًيقلًآتيا،ًفكلًما ،2/170ًوقدًعده

ً ًالكشاف، 2/515ًوالزمخشري، ًالمحيط، ًالبحر ًوأبوًحيان، ً"أت6/191، ًمادة ًلسانًالعرب، ًوابنًمنظور، ًوقدًى، ،"
ًجوزواًالوجهين.

ً.9ً،ًمفرداتًغريبًالقرآن(ًانظر:ًالراغب،2ً)

ًً.3/524ً،ًكافيةشرحًالً،األستراباذيًو،3/246ًالمقتضب،ًً،(ًانظر:ًالمبرد3)
ً.(12الكهف،ً(ًاآليةً)4)

 فعل مضارع بمعنى َفعيل صفة مشبهة اسم تفضيل فعل تعجب

 أفعل
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ا"ًت مييز ا - د  ًت فضيل،ًو"أم  " ً"أْفع ل  ًإ لىًع دِّها نح  ًم نًج  نهْم م  و 
(1)ً ًكان  ًإ ذا ً"أْحصى" ًفيًهذاًأن  ّجت هْم ،ًو ح 

ًو"م ًأْعطاه!"، ً"ما ًأن  ًو عند ه م ، ًالّثلثيِّ ًم نًغ ير  ًب ناء  ًكان  "أْعدىًم نًللمبال غة  ًو  ،"! ًأْواله ًل لمعروف  ا
ليهً  ًع  "ًشاذتًالًي قاس  رب   .ً(2)الج 

ً ًالّلغوّيين  ًت رّدد  ًإلى ًأفضْت ًالّصرفّي ًالم شترك  ًظاهرة  ًالّظاهرة ؛ ه ًهذ  ًأن  ًالع رض  ًهذا ًب عد  و الّظاهر 

ًو ْجه ا،ًوً  ْنهمًم نًأجاز  ًت حت ها،ًف م  ًالم عانيًالواق عة  ًب ين  ًم نًو الم فّسرين  نهْم م  ،ًو  ر  ًآخ  ًثاني ا ًو جه ا ًم نًأجاز  نهْم م 
ًالوجوه ً ًت عّدد  ًإلى ْت ًأْفض  ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًأّن ا ًأْيض  ًالم ستخل ص  فوة  ص  ًو  ًس واٍء، د  ًح  لى ًع  ًالو جه ين  ًب ين  مع  ج 

تً  عانيًالّنحوّية ،ًو  ًالم  ة ًظاهرة ًفيًتوجيه  ًس ْهم  ًالّصرفّية  ًماًتقّدم ًالّنحوّية ،ًف ل ْلب نية  لىًمعن ى،ًولعل  ًم عن ىًع  قديم 
يعضد ه.ً ًو  ّليًذلك  ًي ج 

ـــقًِّ ًالح  ّية ًوالف علّيـــة ،ًق ـــول  ًاالســـم  ًمـــاًت قـــّدم ؛ًأْعنـــيًاشـــت راك هاًب ـــين  ثـــل  ـــنًم  م  ًإ ل ـــْيه مً:ً"-ت نـــّزه ًاســـم هً –و  ون  ـــر  ت س 
د ة ًو أ نــا مــاًًب ــْْلم و  ــاًأ ْخف ْيــت ْمًو  ًفــيً(3)"أ ْعل نــت مًْأ ْعل ــم ًب م  ًالواق ــع  ــرف يِّ ْعنــىًالص  ًالم  ًهه نــاًه ــوًاست شــراف  ــع ًالّتمّثــل  ،ًف موض 

ًإلــىًهــذ ي ــح  ق ــدًأْلم  ــا،ًو  ًت فضــيٍل،ًوك ون هــاًف عــل ًم ضــار ع اًم رفوع  ًك ون هــاًاســم  ًأّنهــاًم شــترك ة ًب ــين  ً"أْعل ــم "؛ًذلــك  ًك لمــة  ن 
ًب أّنهًق دًْ طّية ًم علِّل ًذلك  ًع  ًب كــذاالو جه ي نًابن  ل مــت  :ًع  ًأّننــاًن قــول  ؛ًذلــك  ًالبــاء  ــعًد خــول  تّــىًم  ًف عــل ًح  ًي كــون 

ق ــدً(4) ،ًو 
ــّداهً ًع  ًأْفع ــلًالتّفضــيل،ًولــذلك  ًذاك  ــياق هاًالش ــريف  ً"أْعل ــم "ًفــيًس  نــد هًأن  ًع  ،ًو الّظــاهر  ّيــان  ًأبــوًح  عن يــين  لىًالم  أتىًع 

ً.ً(5)ب الباءً 

                                                           

(1)ًً عرابه، ًمعانيًالقرآنًوا  ًالزجاج، ًالتبيان،3/221ًانظر: ًوالعكبري، ًالبحرًالمحيط،2/839ً، ًوأبوًحيان، ،6/100-
،ًوقدًاختارواًالوجهين،ًواختارًالزمخشريًوابنًعطيةًوابنًاألنباريًأنًتكونًفعلًماضيا،ًانظر:ًالزمخشري،101ً

ً.2/82األنباري،ًالبيان،ً،ًوابن3/254ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2/475ًالكشاف،ً
ً.6/101،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/82ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(2ً)
ً(.1ًاآليةً)الممتحنة،ً(3ً)
ً.5/294انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)
ً.8/251انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(5ً)
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ً
 

 الّتفضيِل َوالّصفِة الُمشبَّهةِ اشتراُك "أْفَعَل" َبيَن اسِم 

ًالحقِّ:ً ً"أْفع ل"ًب ينًكون هاًاسم ًت فضيٍلًو صفة ًم شب هة ًق ول  ًت رّدد  م نًأمثلة  ًو 
م " .1 ًأْقو  ًي ْهديًل لتيًه ي  ًهذاًالق رآن  ً.ً(1)"إن 
2. " ًإ ل ْيك  ًأْعل م ًب ماًي ْست م عون  "ن ْحن 

(2)ً.ً
ْنًضً  .3 ًأْعل م ًب م  ًه و  ب ك  ًر  ""إ ن  ْنًس بيل ه  ًع  ً.ًً(3)ل 
ًإ نِّ" .4 اًالًت ْعل م ونً ًيق ال  ً(.4")أ ْعل م ًم 

ــداها،ً ّمــاًع  عنــى:ًأْقــوم ًم  ،ًوالم  ،ًأّول همــا:ًالتّفضــيل  عن يــان  م"ًي قــع ًت حت هــاًم  ً"أْقو  ًأن  أّماًاآلية ًاألولىًف الّظاهر 
ًحاٍل،ًوثانيهماًالّصــفة ًا ،ًأْوًأقوم ًم نًكلِّ ،ًأْوًأقوم ًالحاالت  لــىًالت ْفضــيل  ًع  ًالثّــاني  ــحًأبــوًحّيــان  قــدًر ج  لم شــب هة ،ًو 

؛ًإ ْذًالًم شــارك ً"أْقــوم "ًه نــاًالًي ــراد ًب هــاًالت فضــيل  عنــىًأن  ًالم  ــنًحيــث  ًم  عنــى،ًقــائ ل :ً"و الــذيًي ظهــر  لىًالم  ة ًم عوِّال ًع 
ليهــ ير هــاًع  طريقــة ًغ  ،ًو  ًالتيًي رشد ًإ ليهاًالقرآن  ًالّطريقة  عنــى:ًالتــيًهــيًق ّيمــة ،ًأي:ًم ْســت قيمة ،ًك مــاًب ين  ّنمــاًالم  ا،ًو ا 

                                                           

ً(.9السراء،ً(ًاآليةً)1)
ً(.47السراء،ً(ًاآليةً)2)
ً(.30)النجم،ًاآليةً(3ً)
ً(.30ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)

أعلمُ 

أفعلُ 

االسمية

لاسم تفضي

الفعلية

فعل مضارع
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ْســـت قيمة ًالّطريقـــة" ًق ّيمـــة "،ًأي:ًم  "،ًو"فيهـــاًك تـ ــب  ـــة  ًالق يِّم  ذلـــكًديـــن  :ً"و  قـــال 
ًف لـــْمًي عـــيِّْنًإ اّلًم عن ـــىً(1) ،ًأّمـــاًالّزمخشـــري 

د ا،ًو هوًالت فضيلً  واح 
(2)ً.ً

،ًو ه ما:ً رف ّيان  عن ييانًص  ًفيهاً"أْعل م"؛ًإ ذًإّنهًي قع ًت حت هاًم  ع ًالّنظر  ًأّماًاآلي ة ًالثّالث ة ًف موض 

- ً. نف ين  ًالصِّ ٍدًب هذ ين  ًأح  :ًه وًأْعلم ًم نًك لِّ ،ًو الت قدير  لم  ًفيًالع  لىًأْصل هاًفيًالت فضيل  ًع  ًأْنًت كون 
ًب م عنىً"عال م"أوً - أْنًت كون 

(3)ًً. 

ًت ــردً  ــرف يت ًأّنهــاًم شــتر ك ًص  ًفيهــا؛ًذلــك  ً"أْعل م"ًالّصرفّية  اللة  لىًد  ًع  ًو جه ًالق ول  د ًأّماًاآلي ة ًالّرابع ة ًف قدًت باي ن 
ًث لث ة ًم عاٍن:ً لْيهًب ين  ردواًع  ًم نًو  ًب عض 

ًً–أّول ها:ًأّنهاً"أْعل م ً - "ًف عل  لىًهذاًالم شتضارعً مً أْفع ل  ي نب نيًع  ً،ًو  ،ًف يجب  ًن حويت ًالّصرف يًِّم شت ر ك  ر ك 
ً"م لىًهذاًأْنًت كون  ً.ًةً فعولً مً ً"اع 

ــا:ً - ــم ًأنًّوثانيهــ ــاً"أْعل ــ "ًا–هــ ــمً أْفعــــل  ــًعنــــىمً ب ًًســ ــ ــانً ل،ًوً فاع  ذاًكــ ًًا  ــذلــــك  ــ ــازً ً،ذلكً ك  ــا"فــــيًًجــ ًكــــونً ت ًًأنًًْ"مــ

 .فً نصرً الًيً ً"أْعل م"ًألنً ً؛صبًٍن ًًعً وضً فيًمً ًكونً ت ً أنًْ،ًوً ةًٍالضافً ب ًًةً جرورً مً 

"ًالتــيًلً–وثال ث هــا:ًأّنهــاً"أْعلــم ً - ــل  ــًلــمً :ًأعًْقــديرً التً وً ،ًفضــيلً لتً أفع  ًحــذوفًٍمً ًعــلًٍف ًب ًًةً نصــوبً مً ً"مــا"م،ًونكً م 

ًمونعلً ت ًًماًالًمً أعلً ،ًوً متً ل ًعً :ً،ًأيًْ"ملً أعًْ"هًليًْعً ًدلً يً  ّيــان  ًأبوًح  ق دًضع ف  ،ًل مــاًًولً هــذاًالق ــ،ًو  األ خيــر 
ـــنً ــي ْعتريـــهًم  ـ ـــًروجًٍخ  ــًًعـــاءً ادًِّوً ً،رً اهً نًالظّـــع  ــ ـــهً :ًأحـــدً ينً ذفً ح  ــالمً ًذفً ما:ًح  ـ ــــًوه ـــوً ً،ليـــهً عً ًلً فض  ،ًمنكً م 

 (.4ً)وصولً لمً ل ًًاصبً النًًّعلً اني:ًالفً الثًّوً 

 " َبيَن الّتفضيِل َواالسِمّيِة: اشتراُك "أْفَعلَ 

                                                           

ً.6/12انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.2/439انظر:ًالزمخشريًالكشاف،ًً(2)
ً.2/332انظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(3ً)
ًانظرًهذهًالمعاني:4ً) أبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًًو،1/191ًوالقرطبي،ًالجامع،ًً،1/118ابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(

ً.1/180ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً،1/292ً
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ً ً"أْفع ل"ًي تجّلىًأث ر  ه ًالّصيغة  ٍبًإ لىًهذ  ثاٍلًأخيٍرًم نتس  فيًم  ق ــدًو  ،ًو  ًالّصــرف يِّ ًالم شــتر ك  ًفيًن شوء  ذف  الح 
ـــع تًل ـــه ًمـــاًو ض  هـــاًب ـــين  ت رّدد  ْيـــر"ًو  لمـــة ً"خ  ًفـــيًك  ًذلـــك  ـــق ً،ًكـــان  ًق ولـ ــهًالح  ـــنًذلـــك  م  ّية،ًو  ،ًو االســـم  –و ه ـــوًالت فضـــيل 

ً:ً-ت عالى

ْنه ااجًم نًْ" - ًم  ْير  ًف ل ه ًخ  س ن ة  ً(.1")ء ًب ْْلح 
- ً ر  ياٍقًآخ  ْعناًو أ ط ْعناًو ٱْسم ْعًو ٱنظ رًْش ريٍف:ً"وقول ه ًفيًس  ل ْوًأ ن ه ْمًق ال واًس م  ْير اًل ه مًْ انً كاًلً نو   (.2ًً")خ 

،ًبـــْلًاســـم ً ًفـــيًاآلي ـــة ًاألولـــى،ًأن هـــاًل يســـْتًللت فضـــيل  عن يـــين  لـــىًالم  د ًع  ر  قـــدًو  ،ًو  ّيـــان  ًعنـــد ًأبـــيًح  و األظه ـــر 
ً: ًوالّنْعمــة ،ًوالتّْقــدير  ًوً نهــامً ًيــرً الخً ًهً إلْيــًصــلً وً للثّــواب  ــ،ًأْوًف ل ــهًالث ــواب  ،ًأّمــاًإذاًكانــْتًةً ّنــالجً ًوه ــوً ،ًميــلً الجً ًزاءً الج 

ً: ،ًف التّقـــدير  ـــًيـــرً خً ًاللً ًوابً ثـ ــل لتّفضـــيل  ـــًبـــدً للعً ًيـــرً خً ًاللً ًضـــوانً رً ًذلكً ك ـــوً ،ًهكـــرً ذً وً ً،هول ـــق ًوً ً،بـــدً العً ًمـــلً نًعً م  ًعـــلً نًفً م 
ًالعبدً  )،ًوق دًارت ضىًابن  لىًالم عن يين  هًالّصيغ ة ًع  اللة ًهذ  ،ًد  ّيان  ،ًوأبوًح  ً(.3ع طّية ،ًوالق رطب ي 

ًفــيً ًم تجــل  ٍكًن حــو ي  ْيــر"ًم ْفــٍضًإ لــىًم شــت ر  ًفــيً"خ  ًالم تجّلــي  ــرف ي  ًالص  ًهــذاًالم شــت ر ك  ًأن  ر  ًل لخــاط  والّلف ــت 
"ًللتًّ ْير  ْنها"ًالّتركيب ّية ،ًف إ ذاًكانْتً"خ  ً"م  اللة  ًد  ــذف  ًهــذاًي قت ضــيًح  لعــل  ً"م نها"ًهيًالتيًت ــلز م ً"أْفعــل"،ًو  ًف إن  فضيل 

ســنته ،ًأّمــاًإ ذاًل ــمًت كــْنًل لتًّ ّقًح  ًمــاًت ســتح  ًف ــوق  ليــه  ًع  ــل  ًالل ًت فض  ْعنىًأن  ًم نًق در ها،ًب م  ير  ًم ضاٍفًت قدير ه :ًخ  فضــيل 

يرً  ًالغاي ة ،ًأْي:ًهذاًالخ  ْنها"ًالبت داء  ً"م  ب سبب ها)ف إن  سنت ه ًو  ًل هًه وًم نًح  ًالذيًي كون 
4.)ً

ــل"ًي ْغــد ً"أْفع  ،ًف ع لــىًت قــدير  ــرف ي ين  ًالص  عن يــين  ل ــتًالم  ْيــر ا"ًاحت م  ــة ً"خ  ًالثّاني ــة ،ًف كلم  ًفــيًاآلي ــة  ًالحــال  ــذلك  ك  وًو 
ًا ــدير  لـــــىًت قـــ ــا،ًو ع  ــد ًت ثبيتـ ــ يـــــر ه ،ًو أش ـــ ـــــنًغ  ــمًم  ًأْنف ـــــع ًل هـ ــ ــان  ْعنـــــى:ًل كـــ ًالم  يـــــر  ًل هـــــمًخ  ـــــل  ْعنـــــى:ًي حص  ًي ْغـــــدوًالم  ّية  ــم  الســـ

( ين  الّدار 
5ً.)ً

 صيَغة "َفعول":( 6-1-2)

 اشِتراُك "َفعول" َبيَن اسِم الَمفعوِل واسِم الَجمِع: 
                                                           

ً(.89ً(ًاآليةً)النمل،1ً)
ً(.46ًً(ًاآليةً)النساء،2ً)
ً.7/95ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/162ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/273ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،3ً)
ً.4/273ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
ً.3/298(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
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ًصيغ ة ًتً  نهاًأّنهاًقْدًتكون  ق ــْدًهةً شــبً المً ًفةً الّصــوً ً،بالغــةً المً ًفيدً صيغة ًيقع ًتحت هاًم عاٍنًم تعّددة ،ًم  ًكــونً تً ،ًو 
ًالفاعً  ْعنىًاْسم  ًوً ،ًلً بم  ًالحقِّ:ً"فعولً المً اْسم  ًفيًقول  ًالعزيز  قع ًهذاًفيًالّتنزيل  ْنهــاًرً ،ًوقْدًو  ذ ل ْلناهاًل ه ْمًف م  وب ه ْمًكــو 

ْنه اًي ْأك لونً  م  ً،ًفهيًم حتم لة :(1)"و 

ًالمفعولً  - ل م عنىًاسم 
ًب م عنىً(2) لوب  ْركوب هم؛ًك الح  .،ًوالم عنى:ًم  ًالم حلوب 

ًاسم ًمفرد ًالًجمع ًتكسيرًٍ - ْحم ل  ،ًوهيًعلىًهذاًالم  ًالجمع  ول م عنىًاسم 
(3)ً.ًً

 َوالفاِعل، والَمْفعوِل:   ،"َفعول" َبيَن الُمباَلغةِ  اشتراكُ 

ً ،ًمــاًجــاءًفــيًالّتنزيــل  ًالمفعــول  ،ًواســم  ًالفاعــل  ًم عنىًالمبالغة ،ًواسم  ًبين  ًهذهًالّصيغة  ًاشت راك  وم نًأمثلة 
دود " ّبـــيًر حـــيم ًو  ًر  :ً"إ ن  العزيـــز 
عـــاٍنًصـــرفّيٍة،ًأّول هـــا:ًأّنهـــاًصـــيغة ًمبالغـــٍة،ً(4)ً دود"ًيقـــع ًتحت هـــاًثلثـــة ًم  ،ًفكلمـــة ً"و 

بـــاد هًوي ـــرحم هم،ًوثالث هـــاً:وثانيهـــا ًالـــذيًيـــود ًع  ـــب  دود ًهـــوًالم ح  ،ًف ـــالو  عنـــىًالفاعـــل  ًً:أّنهـــاًاســـم ًب م  أّنهـــاًب معنـــىًاســـم 

،ًوالمً  ًالذيًيحب هًعباد ه،ًوي واّدونًأولياء هالمفعول  ب  عنى:ًالم ح 
(5)ًً.ً

ًماًت قد م :ً" ثل  د ودً وم نًم  ًٱْلو  ًٱْلغ ف ور  :(6)"و ه و  ياق هاًالش ريف  دود "ًفيًس  ً"الو  ً،ًف قْدًت حتم ل 

ًل هــم،ًأْو:ً - ــب  ه ًب ــالم غفرة ،ًو الم ح  بــاد  ب ذاًف هوًالم تودِّد ًإ لــىًع  ــالم بالغ ة ًفيً"الوادِّ"،ًو  ًهً طاعت ــًأهــلً ب ًًلً الفاع 

 .ً(7)مًماًأرادواهً طائً عًْنًإً مً ًدودً هًالوً لً فعً ماًيً 

                                                           

ً.(72ياسين،ً(ًاآليةً)1)
األنباريًطائفةًمنًالكلمً،ًوقدًعد16/149ًمفعول"ًفيًالمخصص،ً"بمعنىًً"عقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعول(2ً)

ً.357-356ًاألضداد،التيًجاءتًعلىًوزنًفعولًمنًاألضداد،ًانظر:ً
،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،7/331ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/330ًانظرًماًقاله:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(3)

ًالتبيان،5/492ً ًالعكبري، ًانظر: ًركوبهم، ًذو ًوالمعنى: ًالنسب، ًعلى ًأنها ًوهو ًثالثا، ًوجها ًالعكبري ًوأضاف ،
2/1086.ً

ً.(90هود،ً(ًاآليةً)4)
ً.4/125،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/255ًحيط،ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمً(5)
ً(.14ً)البروج،ًاآليةًً(6)
ً،ًوقدًاكتفىًالزمخشريًبهذاًالوجهًمنًالمشتركًالصرفي.4/239ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(7)
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بــاد هًالّصــال حونً  - ع  ــْودود ًالــذيًي ــود هً  ،ًف هــوًالم  ًالم فعــول  ــل  وقدًت حتم 
،ًوالم ْعنــى:ً،ً(1) ًو الر كــوب  لوب  ــالح  ك 

،ًو الم ركوبً  ْحلوب  الم 
(2)ًً.ً

 "َفعول" َبيَن الفاعِل َوالَمْفعوِل:  اشتراكُ 

ًالحقًِّ ًق ول  فعول  ًالم بالغة ًو الم  ًاشت راك هاًب ين  ْنًأمثل ة  ًث ناؤ ه–وم  ل  ًذ ل ــوالً ًيٱل ذًه وً :ً"-ج  ًل ك ــم ًٱأل ْرض  ع ــل  ًج 

ن اك ب هــــش ــــواًف ــــىًامًْفً  ،ً(3)ا"م  فعــــول  ْعنــــىًالم  ،ًوم  ــــل  ًالفاع  ــم  ــــنًاســ ًم  ــة  ْعنــــىًالم بالغــ :ًم  ــين  ــة ًل لمعن يــ لــ ــاًم حتم  ــــق ًأّنهــ ،ًوالح 
ًال ًالــذ لول  :ًأن  ْعنــىًالك ّلــي  فيهــاًًشــيً المً ًمتنــعً ي ًًحيــثً ب ًًاألرض ًًجعــلً مًيً ،ًف كانــْتًذ لــوال ًإ ذًل ــلــكً ًذلً الــذيًي ــًنقــادً مً والم 

عل هــاًذ لــوالً :ًقيــلً وً ،ًلظــةً الغً وً ًزونةً الحً بً  تًمــاًكان ــل ًًلــةً تمائً مً ًأً تكّفــت ًًوًكانــتًْل ــ؛ًإ ْذًهــالً بأهًًْزولً ت ــًئلًّل ــًالجبــالً هــاًبً تً ثبًّفً ً،ج 

عل هاًذ لوال ًبً نال ًًةً نقادً مً  :ًج  ً.(4)اآلبارً ًفرً وحً ً،هارً واألنًًْيونً العً ًقًِّوشً ً،رسً والغً ً،رعً نًالزً مً ًنً مكً التًّ،ًوقيل 

ــْذلولً وق ــدً ْعنــى:ًم  عنــىً"م فعــوٍل"ًهه نــا،ًوالم  "ًب م  ً"ذ لــوال "ً"ف عــول  طّيــة ًإ لــىًأن  ًع  ــن حًابــن  ،ًوق ــدًأبــىًأبــوً(5)ج 
،ًم علِّــلً  ًذ ليــل  ،ًو رجــل  ًب ّينــة ًالــّذلِّ ؛ًك قول نــا:ًناق ــة ًذ لــول  ــنًذلــك  ًم  ًهــذاًالو جــه ؛ًذاهب ــاًإ لــىًأن هــاًل لم بال غــة  ــهًحّيــان  فض  ًر 

")قائ ل :ً"وً  ًفيهاًو االكت ساب  ًب الّتصّرف  ،ًو ا  ّنماًأ م ر  ر  ًف عل هًقاص  ْفعول"؛ًألن  ًب م عنىً"م  ً(.6ًليس 

 "َفعول" َبيَن الّصفِة الُمشبََّهِة والَمصدِر:  اشتراكُ 

"ر سول"،ًو ه ما:ً ةً  ،ًكلم  ًاثن ين  عن يين  رف يًّا،ًواحت مال هاًم  ه ًالّصيغة ًص  ًهذ  م نًأمثلة ًاشت راك  ًو 

"ش كور". - بور"،ًو  :ً"ص  ثل  فة ًم شب هة ًم نًم  ًأّنهاًص 
ْمٍروًر سوال ") - :ً"أ الًأ ْبل ْغًأ باًع  ر  ًالّشاع  ْعنىًق ول  ي صدِّق ًهذاًالم  ،ًو  وأن هاًم صد ر 

7ً.)ًً

                                                           

ً.8/445ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،20/195ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/440ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ًً(1)
ً.4/440ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ًً(2)
ً(.15اآليةً)الملك،ًً(3)
ً.18/140انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(4)
ً.5/341انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًً(5)
ً.8/295(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
محمدًفيهماًغيرًمنسوب،ًوقيلًهوًل،ًوهو4/347ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6/4ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،7ً)

ًالجعفي،ًوفيًاللسان،ًمادةً"رسل"ًلألسعرًالجعفي،ًوشطره:ً"فإنيًعنًفتاحتكمًغني".ًًبنًحمران
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رد ًفيًآياٍتًك ريماٍت:ً ّماًو  م  ًو 

ر سوالً " .1 ًأ نًّائإ ْسًرًيإ ل ىًب نًو  ْئت ك مًبً ًييل  ً(.1")ي ةًٍآق ْدًج 
ًر سوال ") .2 ًل لّناس  ْلناك  "و أْرس 

2ً.) 

ذ ه ْمًأ ْخذ ة ًراب ي ةً " .3 ْمًف أ خ  بِّه  ًر  ْواًر سول   (.3ً")ف ع ص 

ًق ول هً م ل  ليهًح  ً-ت عالى–و ع  "):ً"إ ّناًر ســول  ًالعــال مين  ر بِّ
4( ًالعــال مين  (،ًأْي:ًر ســال ة ًر بِّ

(.ًو ا  ذاًكان ــْتًفــي5ً
لــىً ًن صــٍبًع  ــع  ًإعراب هــاًفــيًم وض  ذاًكان ــتًم صــد ر اًكــان  ًب ــه،ًو ا  ،ًأْوًم فعــول  ًإ عراب هــاًحــال  ــفة ًف ــإ ن  اآلي ــة ًاألولــىًص 

( ًالع ْطف  ،ًأو  ً(.6ًالحال 

ًحالً  ًف هي  ًالثّاني ة  ًًأّماًفيًاآلي ة  ًل لّنــاس  :ً"و أْرســْلناك  فة ،ًأّماًإ ذاًكان تًم صد ر اًف الّتقدير  م ؤكِّدة ًإ ذاًكان ْتًص 
،ًو الر ســولً 7إ ْرساال ") عنــىًالرِّســالة  ًو الر سيلًب م  ،ًف الرِّسالة ًو الر سول  ْعنىًأكث ر  ًهذاًالم  ًي ّتضح  ًإ لىًالّلسان  ب الع ود  :ً(،ًو 

( الرِّسالة ًو الم ْرس ل 
8).ً

ًق ّررًأّنه مًا ًالش ريف ة  هًاآلي ة  لىًهذ  ًع  ّيان  رد ًأبوًح  نــىًعًْمً ب ًًفً صًْوًوً :ًهً قيلً فً ،ًناهً ً"سوالً رً "فواًفيًلً ختً ول ّماًو 

ـــالمً  نـــىًعًْمً ب ًًكـــونً ي ًً"ســـوالً رً "ًأنً ًبـــتً دًثً ذًق ـــإ ًً"؛ةســـالً رً "عنـــىًمً ب ًًرً صـــدً وًمً ه ـــ:ًقيـــلً وً ،ً"هْنـــمً ًمً ه ـــفًْرًمـــاًيً لـــىًظـــاهً عً ًلً رس 
ــهً  فيــهً ًذلــكً ًزً وً جً ًنًْمً مً ،ًوً "سالةرً " ًةً رســالً ًمــهً علًّيً :ًوً ،ًأيًْتــابً لــىًالكً عً ًعطــوفً وًمً قــاال:ًه ــ،ًوً قــاءً ،ًوأبــوًالبً فيً وًْنــاًالح 

ً(.9ً")سرائيلً إً نيًب ً إلى

ًماًت قد م،ًوالتّقديرً ً لة ًاحت مال  ًف هيًم حتم  ًالثّالثة  ً:ًأّماًفيًاآلي ة 

                                                           

ً(.49ً(ًاآليةً)آلًعمران،1ً)
ً(.79ً(ًاآليةً)النساء،2ً)
ً(.10(ًاآليةً)الحاقة،3ً)
ً(.46ً،ًوالزخرف،16ً)الشعراء،ًً(ًاآلية4)
ًنًالعرب،ًمادةً"رسل".ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسا5)
ً.1/261(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،6ً)
ً.1/375ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،7ً)
ً،ًمادةً"رسل".العربً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسان8)
ً.2/485ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،9ً)
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ْعنـــىً - لـــىًهـــذاًالم  لـــىً"الّصـــفة ،ًو ع  ســـول"ًعائ ـــدة ًع  ً"ر  ًت كـــون  ـــرف يِّ لـــىً"موســـىالص  ًهً ألّنـــً؛"لـــوطًٍ"،ًأْوًع 
:ًربً أقًْ ر  ياٍقًآخ  قًِّفيًس  ًالح  ًق ول  ي سند ًذلك  ليه ماًالس لم ،ًو  لْيه ماًم ع اًع  ًبًِّرً ًسولً اًرً نًّقوالًإً "فً ،ًأْو:ًع 

ً)الر ســل(ًب ــ1)"مينً العالً  مــع  ــنًالج  ًع  ْخبــار  ًال  بــة ؛ً(،ًوفيًم ضــمار  ً)الر ســول(ًن كت ــة ًب لغّيــة ًم ْعج  د  الم فر 
ًأّنه مً –ًذنًْمًإً ه ــفً ،ًةً هاًواحــدً همًفــيًصــميمً رســالتً وً ،ًدةً همًواحً تً قيقً حً ًولكنً ،ًدينً تعدًّمً ًسلً اًرً وًْصً عً ذلك 

ًوالت ْقريــرً  لــىًهــذاًالت وصــيف  ــًســولً رً ً-ب نــاء ًع  ــًةً قيق ــحً ًلً مّثــي ًًدً واح  ــًذلــكً وً ،ً"دةً واح  ًشــاراتً الً ًعً دائً نًب ــم 

ً(.2ً")يةً الموحً ًةً يًّرآنً القً 
ْعنى:ًوً - ،ًوالم  ــعً فً الم صد ر  ْعناهــاًً،ةً خالف ــالمً ب ً مًْإلــيهً ًاللً ًســالةً اًرً وًْص  ســول"ًم  ً"ر  ًت كــون  ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  و ع 

ّزة :ً:ًًلً ًوقً ؛ًكً سولً الرً ب ًًسالةً نًالرًِّعً ًرً عبً يً "،ًف قدًةسالً رً "  ك ث ّيرًع 

ً(3ً)سولً رً ب ًًمًْهً ت ًْلًسً رًْالًأ و ًًرً سً بً ًًًًًًًمهً ندً عً ًتً حًْماًبً ًالواشونً ًبً ذً كً ًدًْق ًلً 

:ًف ع صــوً - أّنــه ًقيــل  ؛ًك  ًإ لــىًالم عنــىًاألّول  ــب  طّيــة ،ًو ه ــوًم نت س  ًع  عن ــىًأضــاف هًابــن  ــنٍس،ًو هــذاًم  ًىاســم ًج 
ًأرسل ه مًإلْيه ْم) ًاأل قوام ًأنب ياء ًالل ًالذين  هؤالء 

4.)ً
 "ِمْفعال":  صيغةُ ( 7-1-2)

ًاشِتراُك "ِمْفعال" َبيَن الّنسِب، والَمكاِن، والُمباَلغِة: 

ًقول نا:ً ًفي ًكما كان  ًوالم  ً"م ْعطار"، ًفيًقول نا: ًك ما ًالمبالغة  ًم عنى ًبين  ًمشتركة  وهيًصيغة ًصرفّية 
ً ق دًاحتملْتًثلث  ،ًو  لىًالّنسب  ًأوًع  ْنشار"، ً"م  ًفيًقول نا: ًكما ً""م ْضمار"،ًواآللة  ًالحقِّ: الالٍتًفيًقول  ًد  إ ن 

ا ْرصاد  ه ن م ًكان ْتًم  ً:ًقيلً ،ًف(5)"ج 

                                                           

ً(.16،ًالشعراء(ًاآليةً)1)
ً.6/3678القاهرة،ً(ًانظر:ًسيدًقطب،ًفيًظللًالقرآن،ًدارًالشروق2ً)
،ًراجعهًالسيدًعبدًالمقصودًعبدًالرحيم،2ًهـ(،ًالنكتًوالعيون،ًط450(ًانظر:ًالماوردي،ًأبوًالحسنًعليًبنًمحمد)3)

ً ًبيروت، ًالكتبًالعلمية، 2007ًدار 6/79ًم، ًالجامع، ًوالقرطبي، ،18/170ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،8/316ً،
ًبًر ًأرسلتهم ً"بليلىًوال ًالديوان: ًورواية ًبيروت، ًالثقافة، ًدار ًعباس، ًإحسان ًجمع ًعزة، ًكثير ًانظر: م،1971ًسيل"،

110.ً
ً.5/358(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
ً.(21النبأ،ً(ًاآليةً)5)
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اد ا" - ادًًٍذ اتً ً:"م ْرص  ْنًي م ّرًب ها،ًعلىًالن س بًأ ْرص  دًم  ً.أ ْيًت ْرص 
ْحبً وقيل:ًهيًاسم ًمكاٍن،ًوالمعنى:ً - ،ًأوًم  م م رًّس  ن ةً ،ًفً ط ريقًو  تًًّلًس بيلًإ لىًالج  ه ن مًىًي ْقط عً ح  ،ًج 

حاح:ًالم ْرصادً  فيًالصِّ  :ًالط ريق.ًًو 

د ةً هأ نً وقيل:ًهيًمبالغة ،ًوالم عنىً - ْمًب أ ْفعال ه مًًْاًراص  ًالق رطبيً –ف ك أ ن ه ً،ًت جازيه  م ْنًًي ْكث رً ً-ك ماًيقول 

ه ن مًاْنت ظارً  معً ارالك فًًّج  ،ًوقدًج  ًوأبوًحّيان  ًالق رطبي  ًذهب  ًالّثلثة  ًالوجوه  ه لىًهذ  ً،ًوا  ًبين  ًاألخير 
لىً ًع  ًوالّصفات  ًم نًاألخبار  ًماًجاء  ًكل  اًإلىًأن  اللٍةًواحدٍة،ًم ْلم ح  ًفيًد  ًوالمبالغة  م عنىًالّنسب 

ًوالّلزومً  ًفيهًالّتكثير  م عنىًالّنسب 
(1)ً. 

 
ًاشِتراُك "ِمْفعال" َبيَن اآللِة والمْصَدِر: 

ًالل ً ًث نــاؤ ه–أّمــاًفــيًق ــول  ًب ْْلق ْســطً ًو أ ْوف ــوا:ً"-جــل  يــز ان  ًو ٱْلم  ْيــل  ــذلك:ً"(2)"ٱْلك  ًو ال،ًوك  يــز ان  ًو ٱْلم  ْيــل  ًف ــأ ْوف واًٱْلك 
ًأ ْشي اء ه مًْ س واًٱلن اس  ،ًوه ما:ً(3)"ت ْبخ  ًالّصرف ّيين  عن يين  ًالم  لة ًفيًهذ ينًالسِّياق ي نًالش ريف ين  "ًم حتم  ً،ًف كلم ة ً"الميزان 

ًاسم ًاآلل ة . -
؛ًكً  - .والم صد ر   الميعاد 

                                                           

ً.8/405،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/116ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(1)
ً(.152)األنعام،ً(ًاآلية2ً)
ً(.85األعراف،ً(ًاآليةً)3)

ِمْفعالِمْرصاد

اسم مكان

صيغة مبالغة

ذات إرصاد: نسب
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ً ــين  ـــــرفّية ًب ـــ ــة ًالص  ،ًف الم طاب قـــ ًأّنـــــهًم صـــــدر  "؛ًذلـــــك  ْيـــــل  ً"الك  ــد ًذلـــــك  ي عضـــ ــا؛ًو  مـــ ًفيه  ــاًت ْعنـــــيًالم صـــــدر  لعّلهـــ و 
ْيـــل"ًو"الميــزان" :ً"الك  كيـــال"ًً،الم صــد رين  ً"الم  ًب ـــين  ًم صــد ر ا،ًك مـــاًطــاب ق  ــياق هاًالش ـــريف  ً"الميـــزان"ًفـــيًس  ــون  ًك  ح  تـ ــرجِّ
ً ــال  "الميــــزان"ًفــــيًهــــوٍد،ًف قــ ــــنًقائ ــــلًٍ-و  ًم  ــــز  ــ:ً"-ع  يــ ــْوماًو  ــــواًٱلن ــــاس ًًق ــ س  ًو الًت ْبخ  ًب ْْلق ْســــط  يــــزان  ًو ٱْلم  ــال  ْكيــ ًأ ْوف ــــواًٱْلم 

ً.ً(1)أشياء ه م"

 :صيَغُة "َفَعل"( 8-1-2)

واًإ ن اًك ن اًل ك ْمًت ب ع ا" -1 ًاْست ْكب ر  ين  ع ف اء ًل ل ذ  ًالض   .(2)"ف ي ق ول 

ْلنً " -2 ع  ث لً  ه مًْاف ج  م  ل ف اًو   .(3)"رينً آلخً لًًِّس 

قً " -3 ًٱْلح  ًٱْلق ص ص  ًه ـذ اًل ه و  ً.(4)"إ ن 
ًاشِتراُك "َفَعل" َبيَن اسِم الَجمِع، والَمصَدِر، والّنَسِب: 

ً ع  ًاألولى:ً"ل ن رج  ًفيًاآلية  ً"ت ب ع"ًالّصرفّية  اللة  ًفيًد  واًإ ن اًك ن اًل ك ْمًالن ظر  ًاْست ْكب ر  ين  ًل ل ذ  ع ف اء  ًالض  ف ي ق ول 
ًل معاٍن،ًفقدًاحتملْتًثلثة :ً(5)"ت ب ع ا ًالحّمال  ًالّصرفيِّ ًالم شترك  ً؛ًذلكًأّنهاًي صد ق ًعليهاًتعريف 

د م،ًوآد مًوأ د م.أّول ها:ًأّنهاًاسم ًجمٍعً - ًل تابٍع،ًك قول نا:ًخادمًوخ 
،ًوالم عنى:ً - ًالفاعل  ًواقع ًم وقع ًاسم  .كّناًوثانيها:ًأّنهاًم صدر   تاب عين 

ًم ضاٍف،ً - ا،ًولكْنًعلىًحذف  ًأيض  ًم صدر  ًالم حم ل  لىًهذا ،ًوهيًع  ًبمعنىًالّنسب  ًأّنها وثالث ها:
 .(6)ذويًت ب عًٍك ّناًوالم عنى:ً

                                                           

هـ(،ًمداركًالتنزيل710ً،ًوالنسفي،ًعبدًاللًبنًأحمد)4/339(،ًوانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،85ً)هود،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/425م،2008ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًوحقائقًالتأويل،ًضبطهًزكرياًعميرات،ًط

ً.(47غافر،ً(ًاآليةً)2)
ً.(56)الزخرف،ًاآليةًً(3)
ً(.62آلًعمران،ًاآليةً)ً(4)
ً.(47غافر،ً(ًاآليةً)5)
عرابه،ً(6ً) ،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،7/449ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/129ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 

ً.2/1121،ًواكتفىًالعكبريًبعدهاًمصدراًفيًموضعًاسمًالفاعل،ًالتبيان،6/45ً
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رد ًا ًإلـــىًأّنًول ّمـــاًو  ًأشـــار  ًهـــذهًاآليـــة  ًعلـــىًتفســـير  ـــةً ًالت ب ـــعً لّطبـــري  ماع  ـــد اًو ج  ًف ـــيًق ـــْولًب ْعـــضً ًي كـــونًواح 
ّييًالب ْصر ةً  فيًق ْولً ،ًن ْحو  يًًّب ْعضً ًو  ْمعً ًيًالكوف ةً ن ْحو  دً ًج  ْصد رً أل؛ًل هً ًالًواح  ْئتً ،ً"ن ه ًك الم  دً ًو ا  ْنًش  ًواح  ًا،هًت اب عً كان 
ْثــلً ــوً "ف ي ك ــونًم  ي ــ"وً ً"،لخائ ــلًو خ  ــو ابً "،ًبغائ ــبًو غ  ــنًالق ــْولً ًو الص  ْمــعً ًم  ْنــديًأ ن ــه ًج  ًع  ــدً ًفــيًذل ــك  ق ــْدًً"،تــاب ع"ًواح  و 

د اًأ ْنًي كونً ًي جوزً  ْمعً ًف ي ك ونً ً،واح  ّدً"ت ب ع"ً(1)"أ ْتب اع"هًج  ،ًوهوًع  ب  ًالكوفّيين،ًفيماًإ خال ه،ًوجه ًم عج  ْمع ــ،ًولرأي  ًاج 
دً ْصد رً الًواح  ًل ْمًي ْجم عًْ؛ًفلذل ه ًك الم  ع ًلً ً،ل ك  م  ل ْوًج  ًقو  ً".ًأ ْتب اع"يل 

ً ًالل  ل ف ا"ًفيًق ول  ًب يان هاً"س  ًالم تقدِّم  ً"ت ب ع ا"ًفيًاآلي ة  ْنًم ثل  ًو ع زً –وم  ل  ًالثّانية :ً"ً-ج  ع ْلنً فيًاآلية   ه مًْاف ج 

ث لً  م  ل ف اًو  :ً(2)"رينً آلخً لًًِّس  عن يين  ً،ًف ق دًاحت ملْتًم 

- ً ًلـ"سالف"؛ مع ا ًج  ًت كون  ًأْن ًمًٍدً وخً ًمًٍكخادً أّول ه ما: ًدًٍصً ر ًوً ًدًٍوراصً ، ًوالم عنى:ًسًٍرً وحً ًسًٍوحارً ، ،
"ً ، ًالّنار  ًإ لى م تقدِّمين  ًو  ، ًقً وً ساب قين  ذا ًكً ا  ًاحتً رئ ًبً رادً مً ًكونً ي ًًأنًًْملً ذلك ًالجً ا ً،والواحدً ً،ماعةً ه

ً.ًلفً مًأسًْ:ًهً يقالً ف ًًعً جمً دًيً وقً ً،فً لً ناًسً مًلً :ًأنتً ومً للقً ًقالً هًيً ألنًًّ؛ثىواألنًًْ،رً كً والذً 
ًالم تقدِّمونً  - ًآباؤ ه ًالّرجل  س ل ف  ًو  ل ف ا"، ًس  ًي ْسل ف  ل ف ً"س  ًم ْصدر  ًت كون  ًأْن ثانيهما: و 

ًق ر ئْتً(3) ًوق د ،
ً، ْمع  ْعنىًالج  لْتًم  هًالق راءة ًاحت م  فيًهذ  د هاً""س ل ف ا"؛ًو  م فر  ً.ًً(4)ومً القً ًأمامً ًتقّدمً وًالمً هً "،ًوً ليفسً و 

ًاشِتراُك "َفَعل" َبيَن الَمصَدِر والمفعوِل: 

ًو ه ي ًالثّالثة ، ًفيًاآلية  قً "ً:أّما ًٱْلح  ًٱْلق ص ص  ًل ه و  ًه ـذ ا ً"الق ص ص"ً(1)"إ ن  ًك لمة  ًفيها ًالّنظر  ًف موضع  ،

ًاحتً  ًوقد ً"ف ع ل"، ًفيًقال ب  ًالمود عة  ًوه ما: ، رف ّيين  ًص  "درً صًْمً مل تًم عن يين  ًً"ق ص  ،"ً ًأّنها ثانيهما عنىًمً ب ًً"لً عً فً و 

                                                           

ً.11/68انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(1)
ً.(56ً)الزخرف،اآليةًً(2)
،ًوأبو16/68ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/128ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،11/199ًانظرًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(3)

ًالبحرًالمحيط،ً ًاسمًجمع،ًواكتفىًابنًعطيةًوالجلالنًبمعنىًالجمع،8/24ًحيان، لفا" ،ًوقدًرجحًأبوًحيانًأنً"س 
والجلالن،ًجللًالدينًالمحلي،ًوجللًالدينًالسيوطي،ًتفسيرًالجللين،ً،5/60ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً

ً.1/653،ًدارًالحديث،ًالقاهرة،1ًط
(4)ًً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 11/199ًانظر: ًانظر: ًوالكسائي، ًحمزة ًقراءة ًهي ًوبالضم ًعليً، ًبن ًأحمد ًخلف، ابن

540ًاألنصاري) ًفريد ًأحمد ًتحقيق ًالسبع، ًالقراءات ًفي ًالقناع ًطهـ(، ًبيروت،1ًالمزيدي، ًالعلمية، ًالكتب ًدار ،
ً.459ًم،1999ً
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يًّاًف هوًم ن:ً(2)بوضً قًْعنىًالمً مً ،ًبً ضً بً القً كً ً؛صوصقًْ:ًالمً ،ًأيًْ"عولْفًمً " "ًم عجم  ً"الق ص ص  ًلنً فً ًص ًقً .ًأّماًأصل 

ه،ًرً أثً ًص ًذاًاقتً إ ًًا،ًوذلكً صًًّقً ا،ًوً صً صً قً ًلنً فً ًرجً :ًخً قالً ،ًيً ثرً األً ًباعً هًاتًّا،ًوأصلً صً صً قً اًوً صًًّهًقً قصً ي ًً،ديثً الحً 
نهً لىًعً ًلً شتمً المً ًرً بً الخً ًصصً عنىًالقً مً ا،ًفً وقً سً ًلمً هًالكً وقً سً ،ًوً برًٍخً ًعدً اًبً برً خً ًهً باعً التًًّهًقاصتًإنًًّللقاصًًِّقيلً وم 

ً.ً(3)عةً تتابً عانيًالمً المً 

 صيَغُة "ُفْعل": ( 9-1-2)

ً، ،ًوه مــاًالم صــدر  ــرف ّيين  ًص  ؛ًذلــكًأّنهــاًحّمالــة ًل معن يــين  ًالّصــرفيِّ ًإ لىًالم شــتر ك  ّماًي نتسب  هًالّصيغة ًم  و هذ 

ًالل ًًواســـمً  ًق ـــول  ًالع زيـــز  هـــاًفـــيًالّتنزيـــل  ـــنًأمثلـــة ًو رود  م  ،ًو  فعـــول  ًث نـــاؤ ه–الم  ـــل  ًك ـــْره ً:ً"-ج  ًو ه ـــو  ل ـــْيك م ًٱْلق تـ ــال  ًع  ك ت ـــب 
ــمًْ ً(4)"ل ك  ًأن  ،ًف التّقــدير  ،ًو ه ــوًالم صــدر  ًاألّول  ــلًالــدِّالليِّ لــىًالم حم  ــع ًًصــدرً المً ،ًأّمــاًع  ــْره "ًو ض  ًصــفً الوً ًوضــعً مً "ك 

ن ظير هً غةً بالً مً  ً:نساءً الخً ًولً قً ،ًو 

بارً دًْا  ًوً ًبالً قًْيًإً ماًهً إنًّفً 
(5)ًً

ً.(6)"ههمًلً راهتً كً ًفرطً ل ًًراهةً هًكً هًفيًنفسً أنًّكً "

لــىً :ًوً أّمــاًع  ًالثّــانيًف التّقــدير  ــلًالــدِّالليِّ ْبــز"،ًو"كــروهً هــوًمً الم حم  ً"خ  ًذلــك  و"ن ْقــض"،ًً"،رْبــخً ًل كــم،ًون ظيــر 
،ًوً معنىًبً  نقوضً خبورً المً الم خبوز  ،ًوالم 

(7)ً ًاألمرً ،ًف الق تال  ًو رود  م كروه ًل كمًب الّطبيعة ،ًأْوًم كروه ًق بل 
(8).ًًً

 صيَغُة "ُفْعالن": ( 10-1-2)
                                                                                                                                                                                           

ً(.62آلًعمران،ًاآليةً)ً(1)
ً.2/505انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(2)
،ًدارًالفكر،1ًطمفاتيحًالغيب،ًهـ(،604ًمحمدًبنًعمر)انظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"قصص"،ًوالرازي،ًً(3)

ً.8/79ًم،2005ًبيروت،ً
ً(.216ً)البقرة،ًاآليةًً(4)
،ًانظر:ًالخنساء،ًتماضرًبنتًعمرو،ًديوانها،ً)شرحًأبيً"ترتعًماًرتعتًحتىًإذاًاّدكرت"الشعرًفيًديوانها،ًوشطره:ًً(5)

ً.383م،1989ً،ًدارًعمار،ًعمان،1ًالعباسًثعلب(،ًتحقيقًأنورًأبوًسويلم،ًط
ً.6/26انظر:ًالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ًً(6)
ً.6/26ً،ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،1/356ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(7)
ً.2/152ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًانظر:ًً(8)
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ً ًالحقِّ ًفيًق ول  ً"-تباركً –وذلك  ًت ْهت د ونً : ًل ع ل ك ْم ًو اْلف ْرق ان  ًاْلك ت اب  ًم وس ى ًآت ْين ا ًفيً(1)"و ا  ْذ ًكان  ذا ًوا  ،
ًفيًهذاً ًفإن  ًالّنحويِّ ًفيًالّتوجيه  ًالّصرفّية  ًعلىًالب نية  ًالقول  ًوجه  ًتباين  اللة ًعلىًأثر  ًد  ًالّسابق  ًالش ريف  الّسياق 

ًًالّسياقً  ً"ف ْعلن"،ًوهيًتحتمل  ً"الف رقان"ًصيغة ًعلىًمثال  ؛ًإْذًإن  ًالم ْعجميِّ ًالّتوجيه  اللة ًعلىًأثر هاًفيًتباين  د 
ًالغ ْفرانً  ًمثل  ًفيًأصل هًمصدر  ًوالمصدرّية ،ًوالف ْرقان  ًالّتوراة ًأوً(2)االسمّية  ًف المعنىًأّنها ا ًاسم  ًكانت  ًما ،ًفإذا

ً : ،ًوالمعنىًالكّلي  ؛ًالقرآن  ًالّصفات  ًم نًعطف  ًويكون  ، ًوالباطل  ًالحقِّ ًبين  ًوفرقان ا ًكون هًكتاب ا ًبين  آتاهًجامع ا
ًوالز مخشريًِّ ًل لّزّجاج  ًم ذهب  ،ًوهذا عناه ًالم كتوب  ًم  ًفيًالحقيقة  ًالكتاب  ًفالم عنىً(3)ألن  ًكانْتًمصدر ا ًما ذا ،ًوا 

، ًوالباطل  ًالحقِّ ق ًبهًبين  ؛ًأي:ًماًي فر  ًالب حرًأّنهاًالحدث  ًانف راق  ًالف رقان  ً(4)أوًق دًي حتم ل  الليت ،ًوالحّقًأّنهًف رق ًد 
اللت هاًت باين اًباعث هًهذاًالذيًنحنً ًد  ًفيًت عيين  ًالم فسِّرون  ،ًوقدًتباين  ًوالّتبّصر  ًإلىًمزيٍدًمنًالّتدقيق  دقيق ًيحتاج 

ًفيه .ً

 صيَغُة "ُفْعلى": ( 11-1-2)

ّمالً ً ًح  رف يت :ًم شت ر ك ًص  ًاثن ين  ًًل معن يين 

؛ًك الر ْجعى،ًو الّشورى،ًوالف ْتيا. - ًأّول ه ماًالم صد ر 
- " م ذّكر هً"األ ْفع ل  ْغرى،ًوالد ْنيا،ًو  ًالم حّلىًبـ"ال"؛ًك الك ْبرى،ًوالص  ًالم ؤن ث   . وثانيهماًاسم ًالت ْفضيل 

ً ًالحقِّ قًّاًفيًق ول  ًح  قع ًهذاًاالشت راك  ًعًث مً :ً"-هً ت قّدسًاسمً -وق دًو  ًأ ساًَٰك ان  ين  ،ً(5)"واًٱلس وأ ىاًؤق ب ة ًٱل ذ 
ً"الّسًو ًت حت  ًالواق ع ين  عن يين  ًالم  لْيهاًب ين  ًع  رد ًم نًالم فسِّرين  ًم نًو  ًى":ًؤف قدًت رد د ًب عض 

ً"األ ْسوأ"ً - ًت أنيث  ًوه و ، ًالّصرف يِّ ًالم شت ر ك  ًهذا ًم عاني ًم ن ٍد ًواح  ًب معن ى ًف اكت فى ًالّزمخشر ي  أّما
ً"األحسن"،ً ْسنى"ًت أنيث  ً"الح  تًكانً ًمً ث ًً،مارً الدً ياًبً نًْالدًًّبواًفيمًعوقً هً أنًًّنىعًْوالمً )الّتفضيل(،ًك ماًأن 

                                                           

ً.(53البقرة،ً(ًاآليةً)1)
ً.1/225انظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً(2ً)
عرابه،ًً(3) ً.1/360،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/281ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،1/122ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
ً.1/281ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(4ً)
ً(.10ًاآليةً)الروم،ً(5ً)
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ًالسًّتهً عاقبً  ًىؤًًوم ًوالّسًو(1)قوباتً العً ًوأً يًأسًْلتيًهً اًقوبةً العً ً:أيًْ، ، ًالّشرِّ ًأش د  ًوالّسوء  ىًالف ْعلىًًؤ،
نه .  م 

ًالّسًو - لىًهذاًت كون  ًت حت ها،ًو ع  ًالواق ع ين  ًالم عن يين  نحاًإ لىًاست شراف  ًف ج  ّيان  ًو أبوًح  ىًًؤأّماًالق رطب ي 
ً: ًفةً صً ًأوًْ"،ًأساؤواـ"اًلرً صدً ىًمً ؤًًوالسًًّكونً ي ًوً ؤوا،ًساأ ًالذينً ًةً عاقبً ًكذيبً التًًّكانً ًمً ثً م صد ر ا،ًوالتّقدير 

ًحذوفًٍمً لً  ًالسًّلًّالخًًّ:أيًْ، ًالّسًوىؤًًوة ساءة ًال  ًأو: ًاق ت رفواًًؤ، ْعنى: ًوالم  ًلـ"أساؤوا"، ْفعوال  ًم  ًأْو ى،
 .ً(2)ىًؤالّسًو

ً
ًالل ً ًق ــول  ًماًت قّدم  م نًن حو  ا:ً"-ت بــاركً –و  ل ل ــه ًٱأل ْســم  ًۖ  و  ْســن ىَٰ ب ه ــاء ًٱْلح  ْدع وهً  ً(3)"ف ـْـ ًأن  ًالــذيًي ظهــر  ،ًولعــل 

ًب يان ه ما،ًو ه م ًالم تقدِّم  رف ّيين  ًالص  عن يين  ًأّنهاًم حتم لة ًالم  ْسنى"؛ًذلك  ًه وً"الح  ًفيًهذاًالّسياق  ًا:ًم وضع ًالّتدّبر 

،ًوً  - ًاأل كب ــر  ــالك ْبرىًت أنيــث  ــن"؛ًك  ً"األ ْحس  ــيًم ؤّنــث  ًاســم ًت فضــيٍل:ًف ْعلــى؛ًو ه  ًالــدِّالليِّ ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ع 
ًفيهاً:ً"-تعالى–فيًق ول هًماًكً ؛ًعقلً ماًالًيً ًصفً وً ًد ًرً فًْماًأً كً ًد ًرً ْفًأً  ل ي  :ً(4)"رىخًْأ ًًبً آرً مً و  ك ذلك  "يــاً،ًو 
ً.ًً(5)ه"عً بيًمً وًِّأ ًبالً جً 

                                                           

ً.3/216ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
(2)ًً ًالجامع، ًالقرطبي، ًالبحرًالمحيط،14/8ًانظر: ًوانظرًقولًابنًعطيةًفيًالمحرر7/160،ًوأبوًحيان، ،ًالوجيزً،

4/331.ً
ً(.180ًاآليةً)األعراف،ًً(3)
ً(.18،ًطهاآليةً)ً(4)
ً(.10،ًسبأاآليةً)ً(5)

الّسوؤى

الُفْعلى

مصدر كالّرجعى 
والشورى

اسم تفضيل مؤنث 
كالكبرى والصغرى
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ــدً - ق ــ ًب ـــــه،ًو  ــــف  ًو ص  ــد ر  م صــ ــــو  ــالحً ب ًًهً أســــماءً ً-هبحانً س ـــــ–ًىًاللً مًّس  ــاًحً ألنً ؛ًنىْســ ــهـــ ــ ــفــــيًاألً ًنةً س  ًماعً ْســـ

 .ً(1)هً فضالً ا  ًوً ً،هتً حمً ورً ً،هم ًرً وكً ً،هً وحيدً ت ًًلىعً ًدلً هاًتً ّنًإ ًفً ؛ًلوبً والقً 

 الّصيُغ الُمشتّقُة ِمّما هو فوَق ثالثيٍّ ِبضمِّ أّوِلها وفتِح ما قبَل آخرِها: ( 12-1-2)

 اشِتراُكها َبيَن الّزماِن، والَمكاِن، والَمصَدِر: 

ًاسم ً ًوم نًذلك  ًصرفّية ًمتباينة ، عاٍن ًم  ًآنف ا ًبيان ه ًالم تقّدم  ًب الوصف  ًالم شتّقة  ًالّصيغ  لىًهذه وت لتقيًع 
ً فهاًالباحث  ًالتيًاستشر  ؛ًكقول نا:ً"م خر ج"،ًوم نًاألمثلة  ًالمكان  ،ًواسم  ًالز مان  ،ًواسم  ًالميمي  ،ًوالمصدر  المفعول 

ًقول هً ًًق ْلن ا:ً"وً -تعالى–فيًالّتنزيل  ًل ب ْعٍضًع د وت ك ْم يٍن"اْهب ط واًب ْعض  ت اع ًإ ل ىًح  م  ًو  ًم ْست ق رت ل ك ْمًف يًاأل ْرض  و 
(2)ً،

ًصرفّية ًمتنّوعة : ًاحتملْتًم عاني  "م ست ق ّر"،ًفقد  عْتًفيهاًكلمةً  ًصيغة ً"م ْست ْفع ل"ًالتيًأود  ًوموضع ًالّتدّبر 

ًم نًالّلْبثً  - مان  ًز  ًًوالقامة ً)اسمًالّزمان(.ف ل ناًفيًاألرض 
- .) ًوالقامة ً)اسمًالمكان  ًم نًالّلبث   ولناًفيهاًمكان 

قامة ً)الحدث(. - ًوا   ولناًفيهاًلبث 

ً، ًوالمصدر  ًم نها،ًوه ماًالم كان  ًباثن ين  ًوالّسمين  ،ًواكت فىًالع ْكب ري  هًالم عانيًأبوًحّيان  وقدًأتىًعلىًهذ 

ًيً  ًف لْم ًوالقرطبي  ًالّطبري  ًأّما ًمعن ىًواحد ا، ًإاّل ًفً ًوستشر فا ًالموضع ، ًفيًك لمً هو عً ًالع ر بً ًالم ْست ق ّر ًم ْوض  ًه و 
ً.(3)االْست ْقرارً 

                                                           

،ًوقد2/182ً،ًوقدًاكتفىًبداللتهاًعلىًالتفضيل،ًوكذلكًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،2/132ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(1)
ًال ًابنًعطية، ًأتىًعلىًالمعنيين: 2/480ًمحررًالوجيز، ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحرًالمحيط،7/207ً، ًوأبوًحيان، ،

4/427.ً
ً.(36البقرة،ً(ًاآليةً)2)
(3)ًً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 1/279ًانظر: ًالتبيان، ًوالعكبري، ،1/53ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر1/219ً، ًوأبوًحيان، ،

ً.1/195،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/311ًالمحيط،ً
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ً

ً ًالل  ًفيًق ول  ً"هود" ًفيًسورة  ثل ها م  ًإ الًّ:ً"-تبارك–و  ًفيًاأل ْرض  ًداب ٍة ْن ًم  ما ي ْعل م ًًو  ًو  ْزق ها ًر  لىًالل  ع 
م ْست ْود ع ها ً(1)"م ْست ق ر هاًو  ًوالقرطبي  ًالتيًأتىًب هاًالّطبري  ًالتّفاسير  ،ًفقدًاحتم لتًماًاحتملْتهًاآلية ًالّسابقة،ًفكل 

ًمنً ،ًف الم ست قر  ًالمكان  ًعنًتأويل  ًت ْأو يًإ ل ْيهً ًاأل ْرضً الًتخرج  ْيث  عً ً،ًوالم ستود ع :ح  فيه ًًالذيًت موتً ًأ يًالم ْوض 

:ًف ت ْدف نً  ًت م وتً ،ًوقيل  ْيث  ًت ْبع ثً ًح  ْيث  مً ً:م ْست ق ّره ا""،ًوقيل:ًو ح  م ْست ْود عً ً،فيًالر ح  ْلبً ً:"اه"و  :ً"ي ْعل مً،ًفيًالص  قيل  و 
ن ةً ً:م ْست ق ّره ا" م ْست ْود عها"،ًأ وًالن ارً ًفيًالج  ً.ً(2)ْبرً قً فيًالً:"و 

ًم ع ٍبًإلىًتعّدد  ًفقدًالت فتاًعلىًنحٍوًم عج  ًوالّسمين  ً:ينً انيهاًالّصرفّية ،ًم ستشرفً أّماًأبوًحّيان 

ها - :ًاستقرار هاًواستيداع   .م عنىًالمصدر 

،ومً  - ًالمكان  هاًمكانً :ًعنىًاسم   .استقرار هاًواستيداع 

ًفعل هًالزمً ومً  - ًفيً"م ستقّر"؛ًألن  ًذلك  :ً"فيًم ستود ٍع"ًل تعّديًفعل ها،ًوالًيجوز  ًالمفعول  عنىًاسم 
(3)ًًً.ً

 اشِتراُكها َبيَن الَمكاِن، والَمصَدِر: 

ً ًفيًقول ه ً"م ْفع ل" ًصيغة  ًتقّدم ًما ً"-تعالى–ومثل  :ً ًو أ ْخر ْجن يًم ْخر ج  ْدٍق ًص  ل  ْلن يًم ْدخ  ًأ ْدخ  ًر بِّ ق ْل و 
ًس ْلطان اًن صير ا ْنًل د ْنك  ْدٍقًو اْجع ْلًل يًم  ص 
ّلًث ناؤ ه–،ًوق ول ه ً(1)" ْلك مً:ً"-ج  ن ْدخ  لً و  اًم ْدخ  ً.ً(2)"ك ر يم 

                                                           

ً(.6هود،ً(ًاآليةً)1)
ً.9/7،ًوالقرطبي،ًالجامع،7/4ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(2)
ً.4/80،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/205ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)

ُمـْسـتَـقـرّ 

مصدر
اللبث واإلقامة

زمان
زمان من اللبث واإلقامة

مكان
مكان من اللبث واإلقامة
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ًالش ريف ت ين،ًوه ما: ًفيًاآليت ين  ًمعن يين  كْتًهذه ًالّصيغة ًب ين  قدًاشت ر  ًو 

دٍق. - ًص  دٍق،ًوأخر ْجنيًإ خراج  ًص  لنيًإ دخال  :ًأْدخ   الم صدرّية ،ًوالتّقدير 

،ًوانتصاب ه ماًههناًعلىًالّظرفّيةً  - ّية ًالم كان  ّية ؛ًاسم  واالسم 
(3)ً. 

لعلً  )المصدر(،ًًو  ًالحدث  ًب كّلّيت ه؛ًتحقيق  ًهوًالّدعاء ًل تحقيق ًهذاًاألمر  ًفيًهذاًالّسياق  ًالم عج ب  ْلم ح  الم 
ًوتحقيق ًمكان ه)الّظرفّية(.ً

ً: عن يين  ًالم  ل "ًب ين  "م ْدخ  ًاألولى،ًف ق دًاشت ركْتًصيغ ةً  الثّاني ة ًش أن هاًش أن  ًواآلي ةً 

:ًرً صدً المً  -  ريما.ًكً ًدخاالً ةًإً نًّكمًالجً دخلً :ًيً أيًْ؛ًحذوفً مً ًفيهً ًلً خً دًْخاال ،ًوالمً دًْإً ،ًوالتّقدير 

- ً، ًالّدخول  كان  ؛ًم  ًفيًلىًعً ًأّماوً و الم كان  ًالخ لف  ًف ي قع  ًاألخير  ًههذً ل ًًيةً تعدًّمً ًيً ،ًأهً لً خً الذيًدً هذا
ل ذاً؟فً رًْالظًًّبيلً لىًسً عً ًأمًًْ،هب ًًفعولً لمً ل ًًةً عديً التًًّبيلً لىًسً عً ًنً ماكً األً  ،ًنً كاهًالمً ب ًًرادً ي ًًأنًًْحتملً يً ،ًو 

ل "،ًًبً ينتصً فً  ً.ً(4)"كمل ًخً دًْـ"نً بً،ذاكً ًذًْإً "م ْدخ 
ً قِّ ًالح  ًق ول  قالً :ً"-تعالى–وكذلك  لًًٍو  ل ىًر ج  ًك ف رواًه ْلًن د ل ك ْمًع  ًم م ز قًًٍي ن بِّئ ك ْمًإ ذ اًٱل ذين  ْقت ْمًك ل  ،ً(5)"م زِّ

ًٍق":ف قدًاحت م لْتً"م م زً 

لىًالّثلثة . - ًف عٍلًزائ ٍدًع  ًم نًك لِّ لىًالق ياس  ًع  ْفعول  ًالم  لىًز نة ًاسم  ،ًجاء ًع   الم صد ر 

ماًذ ه بْتًب هًالس يول ً - ،ًو  ،ًوالسِّباع  ًالّطْير  ب طون  ،ًو  ًالق بور  ْقت مًفيًم كان  زِّ :ًإ ذاًم  ،ًو الّتقدير  و اسم ًالم كان 
ماًن سف ْته ً ًم ذهٍب،ًو  ًوأبوًك ل  ًالّزمخشر ي  لىًهذ ينًالمعن يين  ق دًأتىًع  ًم ْطر ٍح،ًو  ْتهًك ل  ،ًف طر ح  الرِّياح 

ّيانً  ً.ًً(6)ح 

                                                                                                                                                                                           

ً(.80السراء،ً(ًاآليةً)1)
ً(.31النساء،ً(ًاآليةً)2)
ً.6/72ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(3)
ً.3/244،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/218ًابنًاألنباري،ًالبيان،ًانظر:ً(4ً)
ً(.7سبأ،ً(ًاآليةً)5)
ً.7/250ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/280ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(6)
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ًالل ً ًق ول  هًالجهة  ًم نًهذ  ًاآلتية  ًالّصرفيِّ ْنه ْمًۖ  ق ال تًط اًو ا  ذًْ:ً"-تعالى–وم نًأمث لة ًظاهرة ًالم شترك  ئ ف ة ًمِّ

ًلً اًيً  ًالًم ق ام  ًي ْثر ب  ع وا ك مًْأ ْهل  :ً(1)"ۖ  ف ْْرج  ًل لم عن يين  ًحّمال  رف يت "ًم شت رك ًص  ً،ًفصيغ ة ً"م قام 

ْعنى:ًالًإ قام ة ًل ك م. - ًي قيم ،ًو الم  ؛ًم نً"أ قام   الم صدر 

ًفيهً  - ع ًت قيمون  ًإ قامٍة،ًأْو:ًالًم وض  ،ًو الم عنى:ًالًم كان  والم كان 
(2)ً.ًً

(2-2  ) 

 لِ اأَلْفعا ثانًيا: َتعّدُد َمعاني ِصَيغِ 

ً عاني  ًم  ًأْو ْعن ى ًم  زٍن ًو  ًل كلِّ ًوأن  ًم ْخصوصة ، ًأْوزان ا ب ي ة  ًالع ر  ًفي ًل ألفعال  ًأن  ًالم ستحك م  ر  ًالم قر  م ن 
ديدة ،ً ًج  عان ي  ًم  ًت عّين  ًإلْيهاًز يادات  ًق ْدًت نضاف  ًاألفعال  ،ًوأن  ًهذاًالد رس  ل ْيهاًإ جماع ًأهل  ْرف ي ة ًانعقد ًع  ق ًص  و الح 

ًالق دماء ،ًف وس عواًو أْسه بواًم لتف تينً أنً  ًفيه  ن ف  ق ْدًص  ًباب ه ،ًك ثيرة ًط رائ ق ه ،ًو  ًع ريض  ًالق ول  ًم ن  ًالم طلب  ًإ لىًًهذا

اًذاًف رادٍةًو امت ياٍزًفيًالعً  ْلم ح  ًم  ًإ لىًع دًِّذل ك  ًالواحدة ،ًجان حين  ًالف ْعل  ًصيغ ة  ًالم عانيًالتيًت قع ًت حت  ًربّية .ًت عّدد 
ّمال ً ًح  ْرف يت ًص  ًم ْشت ر ك  ًأنها ًذل ك  "؛ ً"اْست فع ل  ًالف ْعل ًصيغ ة  ًت ق د م  ًما ًكلِّ لى ًع  ًالّصادقة  ًاألمثل ة  م ن  و 

ًالسِّياق ،ً ًالواحدة ًب تعّين  الالٍتًت تعّين  ًةً إلصابً لً هًالّصيغة ًأتيًهذت ًًقدًْفً ل د  ًالّصفة ،ًفآن  ًيًج"ًالجذرً ًتفريغً ًواعتقاد 
ًد ًفي" ً"ًصبحً يً ها : ًالت ْصريفي  ً"جادً استً الم نت ج  ْعنى ًوالم  ًجً ت ًبًْأصً ً:أوًًْ،هجدتً وً ً:وهً ًنً تعيًِّالمً ، ًوً دً يًّه ًهامثلً ا،
م ْنًمً ً،"هتً تعظمًْاسً "وً"،هتً كرمًْتً اسًْ" ً؛ًلبً الطًًّاعانيهو  ؛ًحالًٍإ لىًًحالًًٍنًْمً ًلً حوًّ،ًوالتًّ"مً فهً تً اسًْ"وً"بً كتً تً اسًْ"حوًنً وذل ك 

ق ْدًً،"س ًي ًْتًتً اسًْ"وً ً"،نوقً تً اسًْ"حوًنً  ْنً"تفّعلًلـ "ةً فرادً كونًمً تً و  م  ً؛ًو  "،ًوت أتيًكبرتً رًواسًْكبًّت ً"،ًو"معظً تً مًواسًْعظًّت ً"ذل ك 
ًف كاية ،ًك ما ًالح  لىًاخت صار  ًع  ًت دل  ق ْد ْعنى:ًق ّر،ًوه زأ ،ًو  ًواست ه زأ،ًوالم  ًاْستقر  ًفيًق ول نا: ًك ما ،" ْعنىً"ف ع ل  يًبم 

ًفيق وًْ ًك ما ،" ً"أْفع ل  ًم طاو عة  ًب م ْعنى ًت أتي ق د ًو  ، عون  ًراج  ًإلْيه  ّنا ًو ا  ًلل  ًإ ّنا : ًقال  ًأْي ع "، ً"اْست رج  أْحك مت هً ً:ل نا

ف است ْحك م،ًو أقْمت ه ًف است قامً 
(3).ً

                                                           

ً(.13ًاآليةً)األحزاب،ًً(1)
ً.7/213ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،14/97ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/254ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(2)
هـ(،ًأدبًالكاتب،ًشرح276ًاللًبنًمسلم)ًمحمدًعبدًابنًقتيبة،ًأبوًو،4/70ًالكتاب،ًً،":ًسيبويهاستفعل"ًمعاني(ًانظر3ً)

ابنًًو،128ً-3/127األصول،ً،ًابنًالسراجًو،306ً-305،ًم1988،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًفاعور،ًطًيعل
ً،ًفارس ًتحقيقًإبراهيمًمصطفىًوعبدً،هـ(392أبوًالفتحًعثمان)ً،ابنًجنيًوً،226الصاحبي، اللًأمين،ًًالمنصف،
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ًوً  ْرف ي ةً الّصيغة  ًًالص  ًعلأفًْ"الف ْعلّية  ًمً " ًأنًّدةً تعدًّمً ًعانًٍل ها ًذل ك  م ْن ًو  ًالتًًّدلً ت ًًاه، لى ًنحوً عديةً ع  ًوذل ك  ً؛
صابة ؛جودً ،ًوالوً "رعً دًالزًّصً حًْأ "ًهً نًْومً ً،حقاقً واالستً ً،"هلتً تً أقًْ"وً"هت ًعًْأبً "ًنهً ،ًومً ريضً عًْ،ًوالتًّ"هً لستً أجًْ" ًنحوً ًًو ال  ًوذل ك 
،ًك ق ول نا:ًً،امودً حًْمً ًهً دتً وجً ً:،ًأيًْ"هً دتً مً حًْأ " ًو الم كان  ًفيًالّزمان  ،ًوالّدخول  ،ًوالس لب  ر  د ،ًوأْبح  ،ًو أْمسى،ًوأْنج  أْصب ح 

ًع جمت هً  ًإ ذاًأزْلت  ًالك تاب  مت  ًالمً ًأنًًّاهرً والظًّ،ً(1)ك قول ناًأْعج  ه  ْعنىًًمً وهًّل ًي ْفضيًإ لىًتً داخً ت ًًتداخلً ت ًًعانيً هذ  م 
ًال ًأحيان ارفيًّالصًّّصيغة  م ْنًة  ًعتً زً أفًْ"،ًوكايةً إ لىًالشًًِّهً ذاًأحوجتً إ ًً:واه،ًأوًْكًْشً ًأزلتً ًإذاً؛"جلً الرًًّتً كيًْأشًْ"ً:ذل كً ،ًو 

ً:هً ،ًوأودعتً ديعةً وً ًهً إليًًْهً فعتً :ًدً "اًماالً لنً فً ًعتً أودً "وً،عً زً إ لىًالفً ًهمًْذاًأحوجتً إ ًً:،ًأوًْزعً الفً ًهمً ب ًًتً إذاًأحللًًْ"؛ومً القً 

ًقيل:(2)هً وديعتً ًلتً ب ًقً  ذا ًفأخلفت ه" ،ًوا  ًفإّنًهذً ً،"وعدنيًالّرجل  ًاله ًمً-أفعلته"ّصيغة  ًبينًمعنيينً شتركة ًأخلفته"
ًوثانيهمامتضاّدينً  ًهيًالصابة ، ًوهذه ًم ْخل ف ا، ًوجدت ه ًأّولهما: ًوم نًم عانيًً:: ، ًبالوعد  ًالذيًلمًيف  أّننيًأنا

مً  ه ًالّظاهرة ،ًو  ًفيًهذ  ًك ثرة ًأْفضْتًإ لىًالّتصنيف  "،ًو هذاًك ثير  ً"أْفع ل"ًأّنهًي أتيًب م عنىً"ف ع ل  ً"ف ع لت  ًك تاب  نًذلك 

ستانيًِّ "ًألبيًحات ٍمًالسِّج  و أْفعلت 
(3).ً

 ( صيَغُة "أْفَعَل"1-2-2)

،ًواست شــراف اًل هــذهًالّظــاهرة ً "ًت جليــة ًلهــذاًالباعــث  رد ْتًفيهاًصيغة ً"أْفع ــل  ياقاٍتًو  ّتة ًس  ًفيًس  ًالب صر  ع  ل نرج 
ًً: ًفيًالّتنزيل 

 (4")َوَأنَُّه ُهَو َأْغنى َوَأْقنى": -الىعتَ –أّواًل: َقوُل الحّق 

لِب والّتعدَيِة:   اشِتراُكها َبيَن السَّ

                                                                                                                                                                                           

ًإحياءًالتراثًالقديم،1ط ًإدارة ،ًً 1/77ً،ًم1960القاهرة، 7/161ًًشرحًالمفصل،ً،ابنًيعيشًو، شرحًً،األستراباذيًو،
هـ(،ًالممتعًالكبيرًفيًالتصريف،ًتحقيقًفخرًالدين669ًأبوًالحسنًعليًبنًمؤمن)ً،ابنًعصفورًو،1/110ًالشافية،ً
ً.3/229الهمع،ًً،السيوطيًو،132ً،ًم1996بيروت،ًً،ًمكتبةًلبنان،8قباوة،ًط

(1ً ًمعاني ًانظر: ًسيبويه"أفعل"( :،ًً ًًو62-4/59الكتاب، ًقتيبة، ًابن 302ً-301ً،أدبًالكاتب، ً شرحًً،األستراباديًو،
ً.40ً،ًالعرفًشذاً،الحملويًو،3/265ًالهمع،ًً،السيوطيًوً،128-127الممتع،ًً،ابنًعصفورًو،1/83ًالشافية،ً

ً.295(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًأدبًالكاتب،2ً)
ً.ًعرضًألمثلةًكثيرةًتلتقيًفيهاًصيغةً"فعل"ًو"أفعل"ًعلىًمعنىًواحد(3ً)
ً(.48)النجم،ًً(ًاآلية4)
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،ًوهما: ًم تضاّدين  ً"قنى"ًم عنيين  ع ًفيهاًالجذر  ًاحتم لْتًصيغة ً"أْفع ل"ًالتيًأود  ًفقد 

ًالّتعدية ؛ًأيًأعطاه . -
ًوالزالة ؛ًأيًأفقر ه،ًفالل ً - ْنًأ ْغنىً-جّلًذكر ه-والّسلب  ًأ ْغنىًم  ًب المالً ًه و  ْلق ه  ًً،و أ ْقناهً ً،م ْنًخ  ع ل  ف ج 

ًً؛ْني ةً ل ه ًقً  ًقأ ْموالًًٍأ صولً أي: ًالمتقّدم  ًمعًهذا ًيتساوق  ٍب ًم ْعج  ًآخر  ًوفيًتأويٍل ًب ْلً، : رون  ًآخ  ال 

ًأ ن ه ًأ ْغنىًن ْفس هً  ْلق ه ًإ ل ْيهً ،ًع نىًب ذل ك  ًخ  ًأ ن ه ًقيل:ًوً ً،و أ ْفق ر  نىًب ذل ك  ْلقً ب ْلًع  ْنًخ  ْنًشاء ًم  ً،هأ ْغنىًم 

ْنًشاءً  ًم  ًواحد ،ًفهوًو أ ْفق ر  ًفيًتلكم ًالت فسيرات   .(1)أ ق لًّفو أ ْقنىًً،أ ْغنىًف أ ْكث رً ،ًوالم عنىًالّكلي 

:ًأعطاه ًالق ْنية ًالتيً ًب معن ىًواحٍد،ًوهوًالّتعدية ،ًوالمعنىًالكّلي  ًم نًت شّبث  ًوالم فّسرين  ًوم نًالّلغوّيين  هي 
ه م نًيد  هً  مًعلىًأاّلًيخرج  ًالذيًت أّثله ،ًوع ز  ً.ً(2)المال 

ً

 (3")َرَأْيَنُه َأْكَبْرَنهُ ثاِنًيا: قوُل الحقِّ: "َفلّما 

 اشِتراُكها َبيَن الّتعدَيِة والوجداِن:

                                                           

ًالبيا1) ًجامع ًالطبري، ًانظر: )ً 11/536ًن، ًالجامع، ًوالقرطبي، ،17/77ً ًالبحرًالمحيط، ًوأبوًحيان، ًوكلهم5/439ً، ،
ًذهبواًإلىًالمعنيين.ً

(2ً ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن، ًانظر: )264ً ًتفسيرًغريبًالقرآن، ًوابنًقتيبة، ،430ً ًالقلوب، ًوالسجستاني،ًنزهة ،103ً،
ً.4/34ًوالزمخشري،ًالكشاف،ً

ً(.31(ًاآليةً)يوسف،3ً)

أقنى
أْفَعل

أعطى/ التعدية 
وجعله غنيا

السلب واإلزالة
أْفقر وأزال الغنى
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عنــى:ًأْجللْنــه ،ً :ًإّنهاًالّتعدية ،ًوالم  ،ًفقيل  :ًإ ّنهــاًفقْدًتعد دْتًم عانيً"أْفع ل"ًفيًسياق هاًذاك  وعظ من ــه،ًوقيــل 
:ًرأيت ــهًفأبخلت ــه،ًوزرت ــهًفأنجدت ــه،ً هًالّصــفة ،ًوك مــاًيقــال  لــىًهــذ  ،ًوالمعنى:ًأعظ من هًإ ْذًوجدن ــهًع  الصابة ًوالوجدان 

ً.ً(1)والمعنى:ًوجدت هًعلىًهذهًالّصفةً 

  (2)"َك ٱْلُمْسَتِقيمَ اطَ أَلْقُعَدنَّ َلُهْم ِصر  يَأْغَوْيَتن ٓ  َفِبَما َقالَ : "-تعالى–ثاِلًثا: َقوُل الَحقِّ 
 اشِتراُكها َبيَن الّتعدَيِة والوجداِن:

ً"أْفع ل"ً ًفيًقال ب  رفيت ًص  ًأّنهاًم شتر ك  ْيت ني"ًالّصرفّية ؛ًذلك  اللة ً"أْغو  ًه وًد  هًاآلي ة  ًفيًهذ  ع ًالّتدّبر  م وض 
ً: عن يين  ًل لم  ّمال  ًالح 

 الّتعدية . -

ًوً  -  الصابة .ًوالو جدان 

ًلي،ًأْو:ًب ماً :ًف بإغوائ ك  ،ًوالتّقدير  ًف بّين  لىًالّتعدية  اللت هاًع  ًد  مل  ،ًذابً وهوًالعً ً،يًّنيًفيًالغً علتً جً أّماًح 
ًً.ً(3)نيلكتً أهًْأْوًً،الّذميمةً ًنًاألفعالً مً ًيً لعً ًضيتً قً ،ًأْو:ًنيلتً لً :ًأضًْوًْأ

ً: ًف التّقدير  ًوالصابة  لىًالو جدان  اللت هاًع  ًد  مل  :ًأّماًح  ًأ لف يت نيًغاوي ا،ًوقيل  تكّبريًل ًًايً غاوً  نييتً مًّسً ف ب ما

ًخً مً ل ًًجودً نًالسً عً  ً(4)هْنًمً ًيرً نًأنا ًارت ضىًهذاً، ق د ًو  ،" ًإ لىً"إ بليس  نسوب ا ًم  غواء  ًال  ًي كون  ًالتّقدير  لىًهذا و ع 
،ًف فيه،ًم نًوجه ٍةًأْخرى،ً لىًم ذهب همًاالعت زاليِّ ري اًع  ًالمعتزلة ًج  لىًإ ًً،ضللً هوًالً وً ،ًغواءً الً ًسبةً ن ًًفيً نً الّتفسير 

ًاسم هًاللً  جل 
(5)ً.ً

ًم نًم واضعً  ث ّمًم وضع ًآخر  ًأّنهاًو  ،ًف الّظاهر  اللة ًالباء  ًد  هًاآلية ،ًوهي  ًفيًهذ  ًالّلغويِّ ،ًمً سً لقً لً ًاالشت راك 
"ً ق :ً"ةً صدريًّمً ً"ماوأن  ًق ول هًالح  واب  ،ًو ه وًو جيه ًالًي دف ع ًفيماًأرى،ًدنً عً ألقًْ،ًوالج  يسند ًهذاًالّتوجيه ًالدِّاللي  "،ًو 

ًش ريٍف:ًهًولً قً  ياٍقًآخر  ًفيًس  ً؛اهً إيًًّاللً ًإغواءً ًدرً ق ًًظمً أعًًْبليس ًإ ًًكأنً فً ،ً"(6)"عينً مً أجًًْمًْهً نً ويً ألغًًْكً تً عزًّرً بً ف ً"الحق 
                                                           

ً.5/302ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،9/118،ًوالقرطبي،ًالجامع،7/203ًماًقالهًفيها:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(ًانظر1)
ً(.16(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً.4/275ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.4/275ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
ً.4/275ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/69ًلزمخشري،ًالكشاف،ً(ًانظر:ًا5)
ً(.82اد،ًص(ًاآليةً)6)
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ّنماً"(1)"هندً هًعً قدرً اًلً عظامً هًإً ب ًًأقسمً ف ًً،لىًالعبادً عً ًسليطً نًالتًّمً ًماًفيهً لً  ؛غواالً ب ًًأقسمً .ًو ا  نًاًمً كليفً ت ًًألّنهًكانً ًء 
"هب ًًمً قسً ي ًًاًأنًْديرً جً ًكانً ،ًفً األبدً ًسعادةً اًلً عريضً هًتً لكونً ً؛اللً ًأفعالً ًأحسنً 

(2)ً ،ًو التّقدير  ًللّسبب  ًالباء  ق دًت كون  ،ًو 
ً: ًق ْبل ،ًًوايكًإيًّغوائً إ ًًسببً بً الك ّلي  ًالّطبري  ،ًك ماًفيًجازاةً عنىًالمً هاًمً ب ًًرادً ي ًًهابأنًّب ْعد ا،ًًةً طيًّعً ًابنً ،ًو ع نهاًقال 
ًكًليًياًإكرامً ب ًفً ق ول نا:ً ً.ًً(3)ةً القصًّب ًًهذاًأليقً وً ،ًكً منً رً كًْألً فلن 

ًوق ــًأيًِّب ــً:وقــالً ً،واهً الــذيًأْغــًببً نًالّســمًعً فهً هًاستً أنًّكً ً؛ةً فهاميًّاستً ً"ما"ْدًتكون  دأهًابت ــًمًّث ــً؟نيويتً أْغــًيءًٍش 

ق دًهمدّنًلً :ًألقعً قالً ف ًً،امً سً ْقًمً  ًفًعًِّضً ،ًو  ًالــدِّاللي  ًشــاّذًأوًًْذلــكً ،ًوً ةً فهاميًّاالســتً ً"مــا"فــيًًلــفً األً ًإثبــاتً بً هذاًالتّقــدير 

ًًه:كقولً فً ًرورةً الضًّ،ًأّماًهذاًشاذًتفً ً،سألً اًتً مًّعً ً:همولً حوًقً ن ًً؛رورةً ضً 

ً(4)"ئيمً نيًلً تمً شًْي ًًلىًماًقامً عً "

ياَح َلواِقَح َفَأْنَزْلنا ِمَن السَّماِء : "-تعالى-راِبًعا: َقوُل الَحقِّ   (5)"ماًء َفَأْسَقْيناُكموهُ َوَأْرَسْلنا الرِّ

 اشِتراُكها َبيَن الّتعدَيِة والّتْعريِض: 

ًم جيئ اً ًي جيئان  ًصرف ّيين  لْتًم عن يين  "،ًوم نًوجهٍةًأ ْخرى،ًاحت م  ًأّنًب نية ً"أْسق ْيناك موه"ًهيً"أْفع ل  الّظاهر 
ًالّتعدية ً ًأّما ، ًالّتعدية ،ًوالّتعريض  ،ًوهما ا،ًوالًي تدافعان  ،ًصالح  ،ًوأْخر ج  :ًأ ْذه ب  ًنقول  ًك ما ف ع لىًم عنىً"أْسقى"

وي،ًوأسق يت هًن هر ا:ًجعلت هًشرب اًله :ًس قيت هًحّتىًر  ًقيل  عل هًش ْرب اًل ه،ًولذلك  ْعنى:ًج  ًف علىًم  ،ًوقدً(6)وأّماًالت ْعريض 

،ًوالّسمينً  ،ًوأبوًحّيان  ًالقرطبي  ًإلىًالمعن يين  أشار 
ًالّطبريً (7) ً،ًوقدًالتفت  ،ًمستدالًًّبأن  ر  ًآخ  اللي  ْلم ٍحًد  ًإلىًم 

                                                           

ً.7/113ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً.2/70ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.2/380ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،5/443ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
(4ً ًينسبًلحسانًبنًثابت، ًالشعرًمما )ً ًبيروت، ًدارًصادر، ًتحقيقًوليدًعرفات، 2006ًوهوًفيًديوانه، ،1/258ًم،

ً ًيشتمني..."، ًتقول ً"ففيم ًالديوان: ًورواية ًالمفصل، ًشرح ًيعيش، ًابن ًبن4/9ًوانظر: ًالدين ًجمال ًهشام، ًوابن ،
،ًمكتبةًسيدًالشهداء،2ًهـ(،ًمغنيًاللبيبًعنًكتبًاألعاريب،ًتحقيقًمازنًالمبارك،ًومحمدًحمدًالل،ًط761هشام)

ً.4/275ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًًو1/394م،1972ً)د.ن(،ً
ً.(22(ًاآليةً)الحجر،5ً)
ً.5/439(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
ً.5/439،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،10/14ًالقرطبي،ًالجامع،ً(ًانظر:7ً)
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ًالم ط رً ًم نًالس ماءً المعنىًهو:ًأْنزلناً ًذ ل ك  ًف أ ْسق ْين اك ْم ًأ ْرضً ًم ط ر ا مً ل ش ْرب  ًو  ْلناه ً،ًاشيك مًًْوك ْم ْعناه :ًأ ْنز  ًم  ًكان  ل ْو و 

بوهً  :ًف س ق ْيناك موهً،ل ت ْشر  ًالع ر بً؛ًل قيل  ًأ ن  ذل ك  لً ًت قولً و  ًً،أ ْوًل ب ن اً،ش ر ب هً ًماءً ًإ ذ اًس ق تًالر ج  ْيره:ً"س ق ْيته"ًب غ ْير  أ ْوًغ 
ًل س ْقي هً  ي تهً،أ ل فًإ ذاًكان  ًأ ْرضهًأ ْوًماش  ع ل واًل ه ًم اءًل ش ْرب  ي تً ً،هأ ْرضً ًو أ ْسق ْيتً ً،هق الوا:ً"أ ْسق ْيتً ً،و ا  ذاًج  ماش  ً.ً(1)ه"و 

َيِعــْدُكْم َربُُّكــْم  َقــْوِم َأَلــمْ ا َن َأِســًفا َقــاَل يــاَقْوِمــِه َغْضــب ىُموَســى ِإلــ َفَرَجــعَ : "-تعالى-قِّ خاِمًسا: َقوُل الح
بُِّكْم َفَأْخَلْفُتممِ َأَردتُّْم َأن َيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضب   َوْعًدا َحَسًنا َأَفَطاَل َعَلْيُكُم ٱْلَعْهُد َأمْ   (. 2")يمَّْوِعد ن رَّ

 اشِتراُكها َبيَن الّتعدَيِة والوجداِن: 

لــىًمــاّدة ً"خلــف"،ًو الحــق ًأّنــهً ًع  "ًالم شــت م ل  ً"أْفع ــل  ًف هوًالقال ــب  ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  أّماًم وضع ًالّتدّبر 
،ًو ه ما:ً ًاثن ين  ًل معن يين  ّمال  ًح  رفيت ًم شتر ك ًص 

:ًأْخل فواًالو عد ًب ع - .الّتعدية ،ًوالت قدير  جل   بادت ه مًالع 

ــدت كم - ـــ ــاًو ع  ــْدت مونيًمـــ ـــ ــا؟ًأْو:ًأ و ج  ــْدت مونيًم ْخل ف ـــ ـــ :ًأ و ج  ــدير  ،ًوالت قـــ ــدان  ــه ،ً؟والو جـــ رتـ ــــهًف أكرمتـ ــ ــا:ًز  ،وه وًك قول نـــ
هًالّصفة ،ًف زرت هًف وجدت هًك ريم ا،ًوب خيل ،ًوم ْخل ف ا) لىًهذ  و أبخْلت ه،ًوأخلْفت ه،ًأْي:ًو جدت هًع 

3ً.) 

ََ  : "َفلّما-َتعالى–ساِدًسا: َقوُل الَحقِّ  دَعَوا ٱللََّه  َأْثَقَلت ا َفَمرَّْت ِبِه َفَلمَّاَخفيفً  ا َحَمَلْت َحْمالً اهَتَغشَّ
   (4)"ِكرينَ الََّنُكوَننَّ ِمَن ٱلشَّـ اِلحً اَتْيَتَنا صَ آَربَُّهَما َلِئْن 

 اشِتراُكها َبيَن الّدخوِل في الّزماِن والّصيرورِة: 

: رف ّيين  ًص  ًم عن يين  "ًالم تجّلية ًفيً"أْثق ل ْت"ًأّنهاًم شتر كة ًب ين  ً"أْفع ل  اللة  ًم نًد  ًالذيًي ظهر  ًل عل 

ْعنى:ً - ،ًو أمسى،ًوالم  ؛ًك قول نا:ًأْصب ح  ًفيًالز مان  ًقلً تًفيًالثًّل ًخً دً أّول هماًالد خول  ،ًأو  ،ًأْوًفــيًهــذاًالط ــور 
 الم رحلة .

                                                           

ً.5/439،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/506ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.86ً(ًاآليةً)طه،2ً)
ً.5/46ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،6/249ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(.189ً(ًاآليةً)األعراف،4ً)
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ْعنى:ً - يرور ة ،ًوالم  ثانيهما:ًالص  ن ظير هًق ول نا:ًقلًٍث ًًتًذاتً صارً و  ً،مــرًٍذاًتً ًذاًصــارً إً ؛ًنبً وألًًْ،جلً الرً ًمرً أتًْ،ًو 

ًم قدِّر اًالم عنى:ًفل1)بنًٍل ًوً  ًاألّول  ًالّزمخشر ي  ً (.2ً)بتًْرً ْقًأ نا:ًقولً كً ً؛هاملً حً ًقلً ث ًًقتً وً ًحانً اًمًّ(،ًوق دًاختار 
 "فاَعَل" ( صيَغةُ 2-2-2)

ًماًتقّدمً ثل  ْنًم  "ًالحّمالة ًل معاٍنًصرفّيٍةًمتنّوعٍةًفيًالعربّيةً صًّالوم  ل  ،ًوم نًأمثلــة ًتجّلــيًهــذهً(3)يغة ً"فاع 
"ًفــيًقول ــهً ــم  ً"قاس  ًصــيغة ًالفعــل  ًالعزيــز  "-تعــالى–الّظــاهرة ًفــيًالّتنزيــل  ــحين  ًالّناص  ــن  ــم ه ماًإ ّنــيًل ك مــاًم  قاس  :ً"و 

(4)ً،
ًاحت مــا ًالتــيًتكتنف هــا،ًولعل  عــانيًالّصــرفّية  ًهــذهًالم  ًبــين  ًالم فّســرين  لــة"ًأفضــىًإلــىًتــرّدد  "ًو"الم فاع  ــل  ً"فاع  ًصــيغة  ل 

"،ًوفــيًهــذاًردتً ــم  ــنًواحــٍدًفقــْط،ًوالمعنــىً"أ ْقس  "ًم  ــل  لىًمعن ىًواحٍد،ًوهــوًأّنً"فاع  ًع  ًوالقرطبي  ًالّطبري  ًاقتصر  فقد 
ًالقرطبيً - ًإاّلًم نًاثن ينً علىًأّنًالمً ً-ك ماًيقول  لة ًالًت كون  ً.ً(5)فاع 

ًآنف ــا،ًوثانيهمــا:ًالم فاعلــة ً :ًأّول همــاًمــاًتقــّدم  عن يــينًاثن ــين  ًم  تــرّددة ًب ــين  ًإلــىًأّنهــاًم شــتركة ًم  نح  نهْمًم نًج  وم 
ًل همــا:ًأ قســم ًلكمــاًإّنــيً ،ًف كأنــّهًقــال  ،ًوالّســمين  ،ًوأبيًحّيــان  ًالّزمخشريِّ كة(،ًوهذاًمذهب  ،ً)المشار  ل مــنًالّناصــحين 

ًذلــكًمقاســمة ًب يــن هم ًل نــا؟ًف جعــل  ًإّنــكًل مــنًالّناصــحين  وقاالًل ه:ًأت قسم ًبالل ًأنت 
ًل ه مــاًبالن صــيحة ،ً(6) :ًأْقســم  ،ًوقيــل 

ــ "ًب معنــىً"أْفع  ــل  ً"فاع  ،ًأْنًيكــون  ًهــذاًالــّرأي  ًأنصــار  ،ًك مــاًيــذهب  ًالم فاعلة ،ًويحتمــل  "؛ًوأْقس ماًلهًبق بول ها،ًف وق عت  ل 
ًأّنًالحً  ًدون هماكقول نا:ًباعدت هًوأبعدت ه؛ًذلك  ًم نًإبليس  ًإّنماًكان  ً.ً(7)لف 

                                                           

ً.4/437ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/214ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
ً.2/136ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
،ًوابن225ً،ًوابنًفارس،ًالصاحبي،3/119ً،ًوابنًالسراج،ًاألصول،4/68ً(ًانظرًمعانيً"فاعل":ًسيبويه،ًالكتاب،3ً)

،ًوالسيوطي،ًالهمع،128ً،ًوابنًعصفور،ًالممتع،1/96ًالشافية،ً،ًواألستراباذي،ًشرح7/159ًيعيش،ًشرحًالمفصل،ً
3/267ً.ً

ً(.21(ًًاآليةً)األعراف،4ً)
ً.4/280ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/116ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،5ً)
ً.3/248،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2/73ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،6ً)
ً.3/248،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4/280ًالمحيط،ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحر7ً)
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قِّ:ً" ًالح  ًفيًق ول  رف ّيين  ًص  عن يين  ًم  "ًب ين  ل  كْتًصيغ ة ً"فاع  ًاشت ر  كذلك  ًل ْيل ةً اًوًو ا  ذًْو  ين  ْدناًم وس ىًأ ْرب ع  ث ــم ًًع 

ـــْذت مً  1ً")ٱت خ  مهـــور  ـــْدنا")(،ًوق ـــدًق ـــرأًالج  ًأ لـــٍفً"و ع  ًب غ يـــر  ّيان  عفـــٍرًوالب صـــر  ق ـــرأًأبـــوًج  ،ًو  ـــْدنا"ًب ـــاأللف  د 2ً"واع  ر  ل ّمـــاًو  (،ًو 
ًي حتم ل هما،ًو ه ما: رف ّيين  ًص  ًم عن يين  ل"ًت رّددواًب ين  ً"فاع  ًالمود عة ًفيًقال ب  هًالك لمة  لىًهذ  ًع  ًالّلغوّيين  ًبعض 

لىًالم شارً  - ًع  "ًق دًت دل  ل  ً"فاع  ".أن   كة ؛ًك قول نا:ً"باي ع "،ًو"قات ل 

- ." "،ًو"عاق ب  ر  ً"ساف ر"،ًو"هاج  ثل  ٍد؛ًم  لىًواح  ًع   و أّنهاًق دًت دل 

ً ًاثن ين  ًب ين  ًالواقع ة  كة  لىًالم شار  ًع  ًالدِّاللة  هة  لىًباب هاًم نًج  ًع  ًفه ي  ًاألّول  لىًالم حم ل  ًلً لىًأصًْعً أّماًع 

ليهًالّسلمً –موسىًًيكونً ،ًوً حيً دًموسىًالوً عً وً ًدقً ً-رك تًصفات هت با–ًاللً ًيكونً ،ًفً لةً فاعً المً  ًجيءً المً ًدًاللً عً وً ً-ع 
ًد .عالوً ًهً شبً ي ًًعدً الوً ًبولً قً نًموسى،ًوً مً ًهًكانً بولً ق ًوً ً،نًاللً مً ًعدً الوً ًكونً ي ًً،ًأوًْلميقاتً لً 

ً ًالثّانيًفـ"واع د  ْحم ل  لىًالم  ًع  ًً-أّما ْعنىً"و ع د ًب م  ًههنا " ل  ،ًً-فاع  ًالّلص  ًعاق بت  ًك ق ول نا: ًف هو ف ع ل"؛
يعضد ًدً لىًالواحً هًعً ملً حً ًجبً وً ،ًفً اللً نًرًمً دً صً الو عد ًق دًًيكونً وً و عافاه ًالل ،ً "،ًو  ل  ً"فاع  كة  لىًالم شار  "ًالًع  ً"ف ع ل 

ً ًق ول ه ي قّويه ًو  ْعنى ًالم  ً-تعالى–هذا ًوً كً دً عً "وً : ً"وً ولً وقً ً(3)"قًِّالحً ًدً عًْم ًمً آمً ًالذينً ًاللً ًدً عً ه: لواًمً عً وً ًمًْكً نًْنوا
ً،ً(5)"مًْكً لً اًهأنً ًنً ْيًت ًفً ائً دىًالطًّحًْإ ًًمًاللً كً دً عً ي ًًذًْا ً :ً"وً هولً وقً ً(4)"حاتً الً الصًّ ه مًإن  ًب عض  نًمً ًإالًًّكونً الًتً ًدةً واعً المً وقال 

ً.هصاحبً ًدً عً ماًيً نهً مً ًدًٍواحً ًكلً فً ،ًنً ْيًئً تكافً المً ًينً لوقً خًْلمً اًنمً ًدةً واعً المً ًكونً ماًتً ب ْلًأكث رً،ًرً شً البً 

                                                           

ً(.51ً(ًاآليةً)البقرة،1)
،ًدارًابنًخلدون،1ًهـ(،ًالتذكرةًفيًالقراءات،ًتحقيقًسعيدًزعيمة،ًط399(ًانظر:ًابنًغلبون،ًطاهرًبنًعبدًالمنعم)2)

ءاتًالسبعًوعللهاًوحججها،ًهـ(،ًالكشفًعنًوجوهًالقرا437،ًومكيًبنًأبيًطالبًالقيسي)187م،2001ًالسكندرية،ً
والطبري،ًأبوًمعشرًعبدًالكريمًبنً،1/239ًم،1997ً،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،5ًتحقيقًمحييًالدينًرمضان،ًط

،ًالجمعةًالخيريةًلتحفيظ1ًهـ(،ًالتلخيصًفيًالقراءاتًالثماني،ًدراسةًوتحقيقًمحمدًحسنًموسى،ًط478عبدًالصمد)
هـ(،ًالمبهجًفيًالقراءاتًالسبع،ًتحقيقًسيد541ًبطًالخياط،ًعبدًاللًبنًعلي)وس،209ًم،1992ًالقرآنًالكريم،ًجدة،ً
هـ(،ًالنشرًفي833ً،ًوابنًالجزري،ًمحمدًبنًمحمدً)2/36م،2006ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًكسرويًحسن،ًط

ً.2/159ًم،1998ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًالقراءاتًالعشر،ًخرجًآياتهًزكرياًعميرات،ًط

ً.ً(22،ً)إبراهيم(ًاآلية3ً)
ً.ً(29،ً)الفتح(ًاآلية4ً)
ً(.7ً،ًاألنفال(ًاآليةً)5)
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ً ًالش ريف  ًالسِّياق  ًفيًهذا ل" ً"فاع  ًت حت  ًالواق ع  ًالم ْعنىًالّصرف يِّ ًفيًاست شراف  ًالّدائ ر  دل  ًالج  فيًهذا و 
ً ند ه ًع  واب  ًالص  ًوأن  ، ًاختلف ْتًفيًذلك  ًالق رأة  ًأن  ًقً هً أنًّق ّررًالّطبري  ًًراءتانً ما ًاألً هً ب ًًتًْدًجاءً قً م توات رتان  ً،ةً مًّما

نًْ،ًرىخًْنىًاألً عًْمً ًطالً بًْماًإً داهً إحًْب ًًراءةً فيًالقً ًيس ًلً أْنًًو،ًالق ر أ ةً ًماهً ب ًًأتًْر ًق ًوً  لىًىًعً عنً مً ًةً داهماًزيادً حًْفيًإً ًكانً ًوا 
ًخصًٍنًشً رًعً بً نًأخًْمً ًأنً ًوذلكً ؛ًقتانً ف ًت ًمً  ماهً ماًفً هً ب ًًفهومً المً ًهةً نًجً اًمً أمًّفً ،ً"لوةً والتًًّاهرً الظًًّهةً نًجً رىًمً خًْاألً 
ًثلً مً ًكانً المً ًذلكً هًبً قائً نًلً هًمً بً صاحً ًدً واعً ًذلكً ًوعودً المً ًأنً ًعلومً مً فً ً،عً واضً نًالمً مً ًوضعًٍمً ب ًًقاءً هًاللًّيرً غً ًعدً هًوً أنًّ

-موسىًًأنً ًعلومً مً وً ً،هليًْماًعً نهً مً ًفاقًٍنًاتًّعً ًنًذلكً اهًمً هًإيًّعدً هًماًوً عدً وً ًذاًكانً ه،ًإً بً صاحً ًنًذلكً دهًمً عً الذيًوً 

ًهًكانً أنًًّفيهً ًكوكًٍشًْمً ًيرً موسىًغً ًذًكانً إً ؛ًذلكً موسىًبً ًىضنًرً عً ًإالًًّورً هًالطًّبً هًرً عدًْي ً مًْل ًً-ليهً عً ًاللً ًلواتً صً 
موسىًوً ًالًّإ ًًموسىًذلكً ًدًْعً ي ًًمًْل ًً-تعالى–ًاللً ًأنً ًعقولً مً وً ،ًاعً سارً مً ًهًفيهً تً حبً لىًمً ا  ًوً ،ًايً هًراضً ب ًًرًاللً مً أ ًماًكلًِّبً 
هًموسىًعدً و ًوً ،ًورً الطًًّدًموسىعً وً ًدًكانً قً ً-هذكرً ًزً عً -ًاللً ًأنً ًعلومً مً فً ً،ذلكً كً ًذلكً ًذًكانً ا  ًوً ،ًجيبً تً سًْمً ًليهً إً 
هًاًلً دً واعً مً ًهً ربًِّاًلً دً موسىًواعً ًكانً وً ،ًورً لىًالطًّعً ًناجاةً المً ًهل ًًادً واعً اًمً دً موسىًواعً ل ًً-هكرً ذً ًزً عً -ًاللً ًكانً فً ،ًقاءً اللِّ
ماًل ًً،صيبً مً ً-غةً واللًًّأويلً التًًّهةً نًجً مً -ًفيًذلكً ًلحقًِّهوًلً فً ًئً رأًالقارً "ًقً دً "واعً "ًوً دً عً "وً ًنًْمً ًينً راءتً القً ًبأيًِّفً ،ًقاءً اللِّ

ً(.1ً")رً شً البً ًينً ب ًًدةً واعً المً ًكونً ماًتً نًّ:ًإً لً القائً ًولً قً نىًلً عًْالًمً وً ،ًبلً قً ًللً نًالعً ناًمً صفًْوً 

ًماًتقّدمًداللة ً ثل  ًالحــقًِّوم نًم  ل"ًفيًقــول  ً"فاع  ن ــواً-تقّدســْتًأســماؤ ه-صيغة  ًآم  ًالل ًو الــذين  عون  :ً"ي خــاد 
" اًي ْشع رون  م  ًإ اّلًأ ْنف س ه ْمًو  اًي ْخد ع ون  م  و 
،ًوهما:ً(2) ًمعن يينًصرفّيين  "ًبين  عون  كْتًصيغة ًالف علً"ي خاد  ً،ًف قدًاشت ر 

 .م عنىًالم شاركةً  -

دً وم عنىً - ًالمجر  "ًم وافقة   ."ف ع ل 

ًمشــير اًإلــىًأّنهمــاًصــال حانً ًالحلبي  لىًالمعن يينًالّسمين  ًشواهد ًفيًالعربّية ،ًوقدًعّرجًع  ول كلًالم ذهب ين 
تــدافع ينً  ًم  ًمســعوٍدً،ًوهمــاًالمشــاركة ،ًوغيــر  ابــن  ،ًوي ســند ًهــذاًقــراءةً  ،ًوعاق بــت  ــيت  ،ًوقاس  ــل(؛ًك قول نــا:ًســافرت  )ف ع 

                                                           

(1ً ًالطبري،ًجامعًالبيان، ًانظر: ًالقرءات،ًوأتىًعلىًالمعنيين:ًمكي،1/318ً( ًوالعكبري،1/239ًً،الكشفًعنًوجوه ،
ً.1/356،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/268ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/62ًالتبيان،ً

ً(.9)البقرة،ًً(ًاآلية2)
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يوة :ً"ي ْخــد عون" ًإّنــهً(1)وأبيًح  يــث  ــنًح  ــنهمًلل ،ًوأّنًم خادعــة ًالل ًإّيــاهمًم  ًالم خادعــة ًم  ،ًأّمــاًالمشــاركة ًف م عناهــاًأن 
ًفيًالّدنيا،ًوم خادعةً  ًالم سلمين  ليهْمًأحكام  ًالل ًًأْجرىًع  ًل همًفيًأّنه مًاْمت ثلواًأْمر  ً.ً(2)فيه مً-ت عالى–الم سلمين 

ْعنــىًالوا ًم  ب ــاًي ْفضــيًوقْدًق ّررًالّزمخشري  ــاًم ْعج  ْلم ح  ــاًم  ًآن ف ــا،ًم لت م س  ــياق هاًالمتقــّدم  ًفــيًس  لــة  ــنًالم فاع  ًم  حــد 
نـــة ً ًفـــيًز  ـــرج  ـــنًهـــذهًالّصـــيغة ًهـــيًالم بالغـــة ،ًإاّلًأّنـــهًخ  ًالدِّاللـــة ًالكّلّيـــة ًم  إلـــىًنكتـــٍةًبلغّيـــٍةًلطيفـــٍة،ًذاهب ـــاًإلـــىًأن 

ًوالم بارا "؛ً"ألّنهاًفيًأصل هاًللمغالبة  ل  نــهًإذاًزاول ــهًوحــد هً"فاع  ًفاعل هًجاء ًأبلــغ ًوأحكــم ًم  ًفيه  ًمتىًغولب  ة ،ًوالفعل 
" الّداعيًإليه  ًم غالٍبًوالًم باٍر؛ًلزيادة ًقّوةً  م نًغير 
(3)ً.ً

ــنًواحــٍد،ًم شــير اًإلــىًأّنً ًم  ًذاك  "ًفــيًســياق هاًالّشــريف  عون  ــنًعــدًِّ"ي خــاد  ًب الّشــكوىًم  ــأر  ًفقــْدًج  أّماًالّطبري 

نًًْْعـــض ًبً  لـــمً ســـالم  ًإلـــىًالع  ًالًوبين  ـــْرفً ًقـــال:ًربً عـــب ل غـــات  ًح  ًذل ـــك  ه ًالّصـــور ةًإن  ع"،ًجـــاء ًب هـــذ  ب صـــور ة ًً،أ ْعنـــيً"ي خـــاد 

ــل"ف"يً  ــلً،اع  ْعنــىً"ي ْفع  ًب م  ًالق ــْولً ،ً"اللً ًلــكً ق تً ً:ب م ْعنــى،ًق ــْولهْم:ًقات ل ــكًاللً ًن ظيــرً ،ًوهــوً":ًي ْخــدعً و ه ــو  ل ــْيس  ًًو  فــيًذل ــك 

ْنـــديًك الـــذيًقـــالً  ـــلً ً،ع  ـــنًالت فاع  ًم  ًمـــاًي ْعـــر فً ًإالًًّيًالًي كـــونً ذالـــًب ـــْلًذل ـــك  ًك ســـائ ر  ـــنًاْثن ـــْين  ْعنـــىً"يً ًم  ـــْنًم  ـــفم  ً"لً اع 

ـــ"وً  نـــاف قً ً؛ل"ًفـــيًك ـــّلًك ـــلمًالع ـــر بً م ف اع  ًالم  ذل ـــكًأ ن  ًثً -اللًًي خـــادعً ًو  ـــل  ـــاًً-اؤ هنـــج  لـــىًم  ًب ل ســـان ه ًع  ب ـــه  ذ  ًب ك  ق ـــْدًت ق ـــد م 
ْصفه ًاْسمً -ًو اللً ،ًو  ْســنً ً-هت بار ك  ــْنًح  ْذالن ه ًع  عهًب خ  ًن جــاةً ًالب صــير ةً ًخاد  ــًب مــاًفيــه  ــن ْفس  عــادهًلً هًفــيًآج  ق ــْدً،...،ًم  و 

دًٍ ْنًواح  ل ةًم  ً.ً(4)"ك ثير ةًًٍفيًأ ْشياءً ًت ك ونًاْلم ف اع 

:ً"و خــاد ع ًه نــاً ،ًفقــال  ّيــان  ًأبــوًح  ــنح  ًهــذاًج  ــ"عنــىًمً يكــونًبً فً ً،دً جــرً المً ًعــلً الفً ًقــةً وافً مً اًلً ّمــإً و ا  لــىًن حــو  ،ً"عدً خ 

ً.(5)"لةً فاعً المً ًنًبابً مً ً"عً خادً "ًكونً ي ًًأنًًْلً حتمً ...،ًويً ،عونًاللً خدً :ًيً هًقالً أنًّوكً 

ً، ،ًب عد ًهذاًالع رض  :ول عّلًالذيًي ظهر  ظان  ًم لح 

                                                           

ً.1/114(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1ً)
ً.1/172ًً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.1/173(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
ً.1/152(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً.1/185(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
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ًت باين ــاًمــرد هًإ لــىًأّنهــاًحّمالــة ً - ــل"ًفــيًســياق هاًذاك  ً"فاع  اللــة ًصــيغة  ًد  ًت باينواًفــيًف هــم  أّول هما:ًأّنًالم فّسرين 
نهمًم نًقّررًم عن ــىًواحــد اً ،ًوم  ًك الّسمين  عن يين  لىًالم  ًع  ًإ لىًالو رود  نح  اللّيٍةًم تقب لٍة،ًف منهْمًم نًج  ألوجٍهًد 

.ًك الّزمخ كة ًكالّطبريِّ ًالم شتر  ًهذهًالّصيغة  ًي قع ًتحت  ًمعن ىًآخر  نهمًم نًقّرر  ،ًوم   شريِّ

لىًأْخرى،ًفالمعتزلة ًرامواًأنً - اللٍةًع  ًد  ة ًفيًت رجيح  ذهبّية ًس ْهم  ًالع قدّية ًوالم  وثانيهما:ًأّنًلألهواء ًوالميول 
ف عواًعنه ً ًر  ًفيًع له-ي نّزهواًالحق ،ًولذلك  ًصفةً ً-جل  ًالــّدالِّ ْعنــىًالم جــر د  ًالم خاد عة ؛ًواْقت صــرواًعلــىًم 

اللٍةً ًد  ْتًإلىًتلّمس  ًإلىًأنظاٍرًم ذهبّيٍةًأْفض  ًفيًذلك  علىًالم بالغة ًوالم باراة ًزيادة ًفيًالّتنزيه ،ًم حت ك مين 
هًالّصيغة .ً الالٍتًت حتمل هاًهذ  ًواحدٍةًم نًد 

 ( صيغُة "َفعَّل"3-2-2)

نً  م  لىًدلً ي ًًقدًْ،ًفً دةً متعدًًّعانًٍمً ًهولً ،ً"ّعلف ً"ًبً والالقً ًو  ً:ع 

ًنً ً؛فعوالً مً ًلً الفاعً ًيصيرً فً ،ًةً عديً والتًًّقلً النًّ -  ".ّرححًوفً رً "فً ً:حووذل ك 

 ".عطً وقً ًغّلقً "؛ًنحو:ًكثيرً التًّو ً -

 ".قسًّوفً ًكّفرً "ً:حون ًً؛يةً سمً والتًّ -

لىًالشًًّعاءً الدًّو ً - م ْنًذل كً ً؛لهًأوًًْيءً ع   .اللًقاكً سً ً:لهًإذاًقالً ً؛اهقًّسً ً:و 

لىًالشًًّيامً والقً  - ًنحوً؛يءع   ."ّرضمً "ً:وذل ك 

ً"ً؛والزالةً ًلبً والسًّ - ْنًذل ك  م   و"م ر ض"ًالم تقّدمة .ًذى،ًنهاًالقً عً ًإذاًأزلتً ً"هعينً ًقّذيتً و 

ق ْدًيكونً  - "رادً مً ًو  "رً خبً أ "وً"ّبرً خً "ً:ناقولً كً ؛ً"علً أفًْفا ًلًـ 
(1)ً. 

- ً ".وق دًي كون   ب م عنىً"ت فع ل 

 اشِتراُكها َبيَن الّتكثيِر، والّتعديِة، و"َتفّعَل": 

                                                           

ابنًًو،3/116ًصول،ًابنًالسراج،ًاألًو،300ً،ًأدبًالكاتب،ًابنًقتيبةًو،4/64ً،ًالكتاب،ً":ًسيبويهلفعًّ"ًمعاني(ًانظر1ً)
،ًهمعًالسيوطيًو،1/92ًشرحًالشافية،ًاألستراباذي،ًًو،7/159ً،ًشرحًالمفصل،ًابنًيعيشًو،225ً،ًالصاحبي،ًفارس

الكتبً،ًدار1ً،ًوانظرًكذلك:ًأحلمًحميد،ًصيغةً"فّعل"ًفيًالقرآنًالكريم:ًدراسةًصرفيةًداللية،ًط3/266الهوامع،ً
ًًم.2008ًالعلمية،ًبيروت،ً
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ًماًت قد م ًفيًق ول ه ً ق دًاحت مل ْتًهذه ًالّصيغة ًب عض  ينً :ً"-ت عالى–و  "،ً(1)"ب اْلك ت ابً  ي م س ك ونً  و ال ذ  ،ًف ـ"ي م سِّكون 
ْعنى: "،ًو الم  زن هاً"ي ف عِّلون  ًم ش د دة ،ًو 

- ً. ،ًوالت ْجريح  ،ًوالت ْذبيح  ؛ًكالت ْقتيل  ًذلك  ًل فعل  ًو الت كرير   الت كثير 

- ً :ً"م س ك  "؛ًو التّقدير  ".ً-أوً"ت فع ل   ت م س ك 

ل س ً - ًوج  ل س  ،ًو ج  ر ج  ًو خ  ر ج  "؛ًك ق ول نا:ًخ  م س ك  ًو  أوًالت عدي ة :ً"م سك 
(2)ً. 

 : اشِتراُكها َبيَن الّتكثيِر، والّتعديةِ 

ًماًتقّدمًق ول هًالحق ً م نًم ثل  ب ناًو الً-تعالىًذكر هً–و  ل ْين ا:ً"ر  ْلًع  ْلت هً ًۖ  ت ْحم  م  ًم نًًإ ْصر اًك م اًح  ين  ل ىًٱل ذ  ع 
ْلن اًم اًالًط اق ة ًل ن اًب هً ًۖ  ق ْبل ن اً مِّ ًت ح  ب ن اًو ال  ً(3)"ر  ًهه ناًاستشراف  ًم وضع ًالّتدّبر  ًأن  ًال،ًوالّظاهر  اللة  "ت ف عِّْلناًًّصيغةً د 

لى:ًً- ًك ون هاًداّلة ًع  ًم شتركة ًب ين  ْلنا"ًالّصرفّية ،ًف هي  مِّ ًت ح 

- ً:  .ينالً هًعً ملً حً ًلً قثً ه،ًلً ب ًًالقيامً ًماًالًنطيقً ًنًاألعمالً ناًمً فًْكلًّناًالًتً بًّرً الّتعدي ة :ًوالتّقدير 

- ً ًت شدِّْد ًال ًوالم عنى: ت ه، ر ح  ًوج  ًزيد ا، ر حت  ًج  ًك قول نا: ؛ ًوالّتكثير  ًيل ًعً والم بالغة  ًك ما ًّددتً شً نا

ًب ين هماًنابلً ق ًًكانً ًنًْمً ًلىعً  ًالّزمخشر ي  ،ًوق دًأقام  ًب الت شديد  ل ْينا" مِّْلًع  :ً"والًت ح  ،ًوفيًق راءةًأبي 
مِّلًْ :ً"الًت ح  ل ينا"،ًب ون ا،ًف األولى،ًو هي  ْلناًماًالًهْيًل ًعً ًلً مً حً "فيًًغةً للمبالً ًع  مِّ "،ًأّماًفيً"و الًت ح 

"ً ل نقل  ًللّتعدية ًو  ً.ً(4)ينً فعولً لىًمً إ ًًواحدًًٍفعولًٍمً م نًً"هل ًمً حً طاق ة ًل ناًب ه"،ًف هي 
 ( صيَغُة "تَفعَّل"4-2-2)

ً"ت ف ّعل": ًم نًم عانيًالّصيغ ة ًالّتصريفّية 
ةً  - ذلكًن حو:ًكس رت هًفت كّسر.م طاوع   "ف ع ل"؛ًو 

- ." "ًو"ت قّيس  لىًالضافة ؛ًوذلكًن حوً"ت حّلم  ًع  رص   والح 

- ." "ًو"ت نّقص   وأخذ ًجزٍءًبعد ًجزٍء،ًومْنهً"ت شر ب 

                                                           

ً(.170اآليةً)األعراف،ًً(1)
ً.4/416ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/482ًماًقيلًفيها:ًمكي،ًالكشفًعنًوجوهًالقراءات،ً(ًانظر2ً)
ً.ً(286)البقرة،ًاآليةًً(3)
ً.2/384ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/408ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(4)
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؛ًك قول نا:ً"ت ع ّطى". -  والّتكثير 

ثم ًو الحوبً  - ًال  ،ًومنه:ً"ت أّثم"ًو"تحّوب"،ًأْي:ًت رك  والّترك 
(1)ً. 

ً ًالّسامع ًب ين  "،ًلترّدد  ًالّرجل  :ً"تأّثم  لوًأّنهًقيل  "،ًو  ً"ت فّعل  ًالقال ب  ًم تباينة ًت كتنف  والم لحظ ًأّنًث ّمًم عاني 
، ًم عن يينًم تضاّدين  "ًي حتمل  ً"تفّعل  رد هًإلىًأّنًالقال ب  ًم  ًت صريفي  بذاًن قع ًفيًت ضاد  تيان ه،ًو  ًوا  ًالثم  ًم عنىًترك 

،ًأوًإذاًاجتنب هومثل هاً" نث  ً.(2)ت حّنث"ًإذاًأتىًالح 
ً ًالحقِّ ًف هوًق ول  ًالع زيز  ًفيًالّتنزيل  ًذلك  ثال  ر ع هً :ً"-تبارك–أّماًم  ًم نً ي ت ج  ًٱْلم ْوت  ي ْأت يه  يغ ه ًو  و الًي ك اد ًي س 

ماًه وً  ك اٍنًو  ًم  يِّتًٍ ك لِّ ر ا،ًًوب م  ل يظً ٓ  م نًو  ًغ  ًع ذ اب  ًهه ناًه وً"ي تجّرع ه ً(3)"ئ ه  ًم وضع ًالّنظر  ً-،ًول يسًي خفىًأن 
ًل م عاٍنًم تعدِّدٍة:ًً ًحّمال  رفيت ًأّنهًم شترك ًص  ًي تفّعل ه"؛ًذلك 

 .ًمً تعلًّهًفً متً ّلًعً نا:ًقولكً ً؛عً ّرًجً ت ًف ًًهعً رًّجً ً:أيًًًْ"ف ع ل"؛طاوعةً مً أّول ها:ً -

ًً؛فً كلًّلتًّثانيها:ًاًو - ذلك  لىًالضافة ،ًو  ًع   ً،ًوتصب ر.ًمحلًّحو:ًتً نً والحرص 

 ا.ًشيئً اًفً يئً هًشً أخذً ي ًً:مًأيًْفهًّحو:ًتً ن ًً؛ةًٍهلً فيًمً ًملً العً ًواصلةً مً ثالث ها:ًًو -

اوافقمً رابع ها:ًًو -  .ً(4)عّداهت ًوً ًيءً داًالشً قول:ًعً ماًتً كً ً؛هعً رً ؛ًوالم عنى:ًجً دً جرً لمً ةً 

ً ا ًانف تاح  ًأّن ًعندً و أحس ب  ًفيًالّنْفس  ًي قوم  ًاست حساٍن ًاآلي ة ،ًو ه وًم ْفٍضًإلىًت لّمس  ه  ًفيًهذ  الليًّا ًد 
ً ًالع ذاب  ،ًف فيًم شهٍدًم نًم شاهد  ًالك ّلي  ًم عنىًالّسياق  ز  ًم تدافعٍة،ًل تعزِّ هًالم عانيًم جتم ع ة ًغ ير  ًهذ  است شراف 

ًفً  ديد ، ًالص  ًالماء  ًالكاف ر  ًعلى ًي عر ض ًاألليم  ًف يتكّلف  ًي سيغ ه، ًي كاد ًف ل ً)المطاوعة(، ر ع ه ًف يتج  ر ع ه ي ج 
ًك ّله،ًق دً ًذلك  ،ًب عد  زٍء)الم واصلة ًفيًم هلٍة(،ًف يكون  ًج  ًج زء اًب عد  لىًت مّهٍل،ًف يأخذ  ش رب ه)الّتّكلف(،ًف يشرب هًع 

ًالخالقين.ً ًالل ًأحسن  ر ع ه)م وافقة ًالّثلثّي(...ًت بارك  ًج 

                                                           

،ًوابنًفارس،ًالصاحبي،3/122ً،ًوابنًالسراج،ًاألصول،305ً-304معانيً"تفّعل":ًابنًقتيبة،ًأدبًالكاتب،ً(ًانظر:1ً)
226ً ًالشافية، ًشرح ًواألستراباذي، ،1/104ً ًالممتع، ًعصفور، ًوابن ،126ً ًالهمع، ًوالسيوطي، ،3/267-268ً،

ً.43والحملوي،ًشذاًالعرف،ً
،ًوانظر:ًمهديًعرار،ًظاهرة169ً،180ًثم"ًمنًاألضداد.ًانظر:ًاألضداد،ًتأ"وً"(ًيعدًاألنباريًهاتينًالكلمتينً"تحنث2)

ً.111،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ًبيروت،1ًاللبسًفيًالعربية،ًط
ً.(17)إبراهيم،ً(ًاآلية3ً)
ً.5/402انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
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ًا :ًوق د ًف قال  زٍء، ًج  ًب عد  زٍء ًج  ًوأخذ  ًم هلٍة، ًفي ًالع مل  ًم واصل ة  ًم عنى لى ًع  ًب حمل ها ًالب غوي  كت فى
اًاهًتحسًّ:ًيً ه":ًأيًْعً تجرًّي ً" ر ع  ً(1)"هرارتً هًوحً مرارتً ،ًلً رعةً جً ًرعةً لًجً ،ًبً واحدةًًٍةًٍمرًّ،ًالًبً هً ويشربً ج  ،ًأّماًالّزمخشري 

ًف ق ،" ً"ف اكت فىًب م عنىً"الّتكّلف  : ًه"رعً جً ًفً تكلًّي ً"ً:هعً تجرًّي ًًال  ًغةً لمبالً ل ًً"كاد"ًخلً دً ً،ًه"سيغً ي ًًكادً والًيً ، ً:نيعًْيً ،

ًب يان ه(2)"ساغةً الً ًكونً ت ًًكيفً فً ً،هسيغً ي ًًأنًًْقاربً الًيً وً  ًالم تقّدم  ًالّبغويِّ ًم ذهب هًم ذهب  ًف كان  ،ًأّماًالق رطبي 
(3).ً

 صيَغُة "اْفَتَعَل"( 5-2-2)

ّمالة ًل م عاٍنًأشهر ها:ً ًصيغ ة ًح 

ًف اجت م ع،ً .1 ًو جمعت ه ًف اْغت م ، ْمت ه م  ًو غ  ًف اْشت وى، يت ه ًش و  ًك ق ول نا: ،" ً"ف ع ل  ًك مطاوعة  الم طاوعة ؛
مطاوعةً  ًنً لً عً أفًْ" و  ًأنًْ"؛ ًفً تً صفًْحو: ًفصً انتً ه ًفً تً أسمعًْوً ، ًعمً استً ه ًفً أنهيتً وً ، ًهىانتً ه ًطاوعةً ومً ،

 .ًمظً هًفانتً متً ونظًًّوى،هًفاستً يتً سوًّوً ،ًاقتربً هًفً بتً رًّحو:ًقً ن ًً؛ع ل""فً 

ً"ت جاوروا"،ً .2 ًو الم عنى: كوا"، ًو"اْشت ر  ًو"اْقت ت لوا"، روا"، ًكـ"اْجت و  ،" ل  ً"ت فاع  ًب م عنى ، و االشتراك 
كوا". "ت شار   و"ت قات لوا"،ًو 

ذ ،ًو اْمت طى،ًواْشت وىًالق وم :ًواال .3 واء .ّتخاذ ؛ًك ق ول نا:ًات خ  ذواًش   ات خ 

ًاكت سبً وً .4 ًك قول نا: ؛ ًالف عل  ًت حصيل  ًفي ًواالجت هاد  ًواجًْتً واقًْ، الم بالغة  ًق ول نا:ًهدتً در، ًف تقدير  ،
 .هسبً هدًفيًكً واجتً ًبالغً :ًالمالً ًسبً ت ًكًْا

ذ هًب سرعةًٍوً .5 طف ة ؛ًك قول نا:ًاْنت زع ،ًواْست ل ب،ًإ ذاًأخ  ً.(4)الخ 
ً: "ًفيًالتّْنزيل  ً"اْفت ع ل  لىًاشت راك  ًع  ًالّداّلة  م نًاألمث لة  ه ًم نًد ب رًٍ ْست ب قااو ً"و  ق د ْتًق ميص  ًو  ،ً(5)"ٱْلباب 

ً: ًف فيً"اْست ب قا"ًو ْجهان 

- ً.  أحد ه ماًاالشت راك 

                                                           

ً.3/23انظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،(1ً)
ً.2/371انظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.9/231انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(3ً)
ً.131ً،ًوابنًعصفور،ًالممتع،1/108ًانظرًمعانيً"افتعل":ًاألستراباذي،ًشرحًالشافية،ً(4ً)
ً(.25ً(ًاآليةً)يوسف،5ً)
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بالغة . - ثانيهماًالم   و 

"ًههً  ،ًفـ"اْفت عل  ،ًول عّلهًاألْظهر  لىًالم ْعنىًاألّول  ،ًف قدًت ساب قا،ًأّماًع  ًفيًالف عل  ناًي نب ئ ًع نًاالشتراك 
ب ا،ًف أوًهً ط لب ا،ًو أّماًهاًفسً لىًنً إ ًًهً تردً ف لًيً هً ،ًأّماًياعادً ت ًفً  ًه ر  ًالباب  لىًهذاًخرجً ي ًًبلًأنًْهًقً دركتً ل يطلب  ،ًو ع 

ً. ًم ختلف ْين  ٍد،ًب ق صد ين  ،ًالًم نًواح  ً"اْست ب قا"ًم نًاثن ين  ًي كون 

،ًو هوً ًالف عل  ًفيًأْصل  ًإ لماحة ًإلىًالم بالغة  ًفيًذلك  لىًالم عنىًالثّاني،ًو هوًالم بالغة ،ًف لعل  أّماًع 
ًالم راد ً ًإن  ًً.ً(1)بالغةً لمً ل ًًذلكً ب ًًرً بً هًعً أنًًّإالًًّ؛هإثرً ًسراعً هاًالً فيًجانبً ًبقً نًالسً مً االست باق ،ًف قيل 

 ( صيَغُة "اْسَتْفَعَل"6-2-2)

ًأّنهًيقع ًتحت هــاًمعــاٍنًصــرفّية ًمتعــّددة ،ً "،ًيجد ًالّناظر  لىًصيغٍةًصرفّيٍةًأْخرى،ًوهيً"اْست ْفع ل  ًع  ب الع ود  و 
عانيــهً ــنًم  ًهــوًوجدت ــهًأوًأصــبت هًجّيــد ا،ًوم  عنــىًالمتعــيِّن  ًلإلصــابة ؛ًكقول نــا:ً"اْســت جاد "،ًوالم  فقــْدًي ــأتيًهــذاًالقالــب 

ً"اْســتكت ب ؛ًوذلــكًنحــو  ًالّطلــب  ق"ًو"اْســت ْتي س"،ًوقــدًيكــون  ــنًحــاٍلًإلــىًحــال؛ًنحــوً"اْســت ْنو  ًم  "ًو"اْســتْفه م"،ًوالّتحــول 
ًواْست ْكب ر" "؛ًوم نًذلكً"ت ع ّظمًواْست ْعظ م"،ًو"ت كّبر  ف اًلـ "ت ف ّعل  مراد 
ًإلــىًت جّلــيً(2) ،ًوقدًأفضىًهذاًالم شــتر كًالّصــرفي 

ًم نًوجه ًالعزيز  هًالّظاهرة ًفيًالّتنزيل  عــانيًفــيًالّصــيغة ًهذ  هًالم  ًهــذ  ًبعض  ًبين  ًوالّلغوّيين  ًالمفّسرين  لىًت رّدد  ٍة،ًوا 
ًقول هً ونً :ً"-ت قّدسًاسم ه–الواحد ة ًم نًوجهٍةًأْخرى،ًوم نًذلك  ر  ً:(3)"و ا  ذ اًر أ ْواًآي ة ًي ْست ْسخ 

                                                           

هـ(،ًروحًالمعانيًفيًتفسيرًالقرآنًالعظيمًوالسبعًالمثاني،ًإعدادًإبراهيم1270ًاأللوسي،ًشهابًالدينًمحمود)انظر:ً(1ً)
ً.6/408م،2005ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،2ًشمسًالدينًوسناءًبزيعًشمسًالدين،ًط

(2ً ًالكتاب، ًسيبويه، ً"استفعل": ًمعاني ًانظر )4/70ً ًأدبًالكاتب، ًقتيبة، ًوابن ،305-306ً ًاألصول،ً، ًالسراج، وابن
3/127-128ً ًالصاحبي، ًوابنًفارس، ،226ً ًالمنصف، ًوابنًجني، ،1/77ً ًوابنًيعيش،ًشرحًالمفصل، ،7/161ً،

ً.3/229،ًوالسيوطي،ًالهمع،132ً،ًوابنًعصفور،ًالممتع،1/110ًواألستراباذي،ًشرحًالشافية،ً
ً.(14الصافات،ً)(ًًاآلية3ً)
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ً

ًأربعة ًم عاٍنًصرفّيٍة: رون"ًتحتم ل  ًأّنًالّصيغة ً"ي ْست ْسخ  ًفالّظاهر 

- . ًالف عل  ًأّول ها:ًالمبالغة ًفيًأصل 
ًم نًبعضًٍ - همًيطلب  ؛ًأْي:ًش ر ع ًبعض   .(1)ًالّسخريةً وثانيها:ًالّطلب 

- .  وثالث ها:ًالوجدان 

- .  ورابع ها:ًعلىًم عنىًالم جّرد 

ًم شــير اًإلــىًأّنً" عــانيًالقرطبــي  ــٍب،ًإ لــىًهــذهًالم  لــىًنحــٍوًم ْعج  ،ًع  ًالت فت  رً وقد  رً "وً ً"اْست ْســخ  ْعن ــىً"س ــخ  ً،ب م 
ًوهـــذاً ْثـــل  بً "وً ً"،ق ـــرً "وً ً"اْســـت ق رً "م  ـــبً "وً "ًاْســـت ْعج  ًفـــيًع ج  ًهـــذهًالّصـــيغة  ًالـــذيًيقـــع ًتحـــت  ـــر  عنـــىًاآلخ  لـــىًأّنًالم  "،ًوا 

،ًفً  "سياق هاًهــوًاالســتْدعاء ًوالّطلــب  ون  ر  :ً"ي ْست ْســخ  ًالس ــْخر ي ةً ً:أ يًًْ،قيــل  ْيــرً ًي ْســت ْدعون  ــْنًغ  ًأْنً(2)"همًْم  ،ًأي:ًيطلبــون 
رون ًالـــذيًأثبتـ ــهًه ـــ(3)ي كونـــواًمّمـــْنًي ْســـخ  لـــىًأّنًالم عنـــىًالثّالـــث  ًاآلي ـــةً وًأّنهـــمً،ًوا  ًت ْلـــك  ًأ ن  ،ًأّمـــاً(4)س ـــْخر ي ةً ًي ظ ّنـــون 

ً.(5)الّطبرّيًفلْمًيذهْبًإ اّلًإلىًمعن ىًواحٍد،ًوهوًأّنهاًبمعنىًالّثلثيًِّ

                                                           

ً.3/337يًالكشاف،ً(ًإلىًهذينًالمعنيينًجنحًالزمخشريًف1)
ً.15/48(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
ً.7/340(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.15/48(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً.10/477(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)

 المبالغة في أصل الفعل

 طلب االستهزاء

 الوجدان

َيْسَتْفِعلونَيْسَتْسِخرون /   

 معنى المجرد
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ً ًفــيًقــول  ًالّشــريف  عــاٍنًم تنّوعــٍةًفــيًســياق هاًالقرآنــيِّ ًم  ً"اْســت ْفع ل"ًبــين  ًصــيغة  ًاشــت راك  ًمــاًتقــّدم  ثــل  ــنًم  وم 
ًأ ْلق ــواًالحــقِّ:ً" ـــاقـــال  ًو اْســـت ْره ب وه ْمًو ج  ًالن ــاس  واًأ ْعـــي ن  ر  ــح  ـــاًأ ْلق ـــْواًس  ظـــيمًًٍؤف ل م  ــْحٍرًع  لـــة ً(1)"واًب س  ًأّنهـــاًم حتم  ،ًوالّظــاهر 

ً ــنًقــول هم:ًق ــر  ًم  ًق ريــب  عنــى:ًأْره بــوهم،ًوهــو  "،ًوالم  ًبمعنــىً"أْفع ــل  "ًيكــون  ً"اْست ْفع ل  ًأن  ؛ًذلك  ،ًم عنىًالّتعدية  واســتقر 
ــنهم،ًوهــوً ًم  ْواًر هبــة ًالّنــاس  ،ًأي:ًاْســت دع  عنــىًالّطلــب  ًعلــىًباب هــا،ًوالم  ًالّســين  ًأْنًتكــون  وع ظــم ًواســت ْعظ م،ًويجــوز 

ًالّزّجاجً  ً.(2)رأي 

"،ًوأنًّ ــل  ًب همــا،ًقــائ ل ًب أّنهــاًههنــاًب معنــىً"أْفع  ــنًقــال  ّجــة ًم  ــاًح  ،ًعارض  ًالق رطبــي  عن يــين  لــىًالم  ًوق ــدًأتــىًع 

ًأبــوًحّيــانً  ح  ــع ًهــذاًالًي ــرجِّ ،ًوم  ــنًالّنــاس  ًف عل هــمًاْقت ضــىًواْســت دعىًالّرهبــة ًم  ً"اْست ْره بوهم"ًب م عنىً"أْره بــوه م"،ًف كــأن 
ً ًعنـــد هًحصـــول  ،ًوالظّـــاهر  نـــهًوقـــوع ًالم ْســـتدعىًوالمطلـــوب  ًاالســـتدعاء ًالًي لـــزم ًم  ؛ًألن  عاء  ًواالســـتد  عنـــىًالّطلـــب  م 

ـــنهم ًًالّرهبـــة ،ً"ف لـــذلكً  عنـــىً"اْســـت ْره بوهم"ًط ل بـــواًم  ًم  ًبـــأن  ْ،ًوصـــّرحًأبـــوًالبقـــاء  ًْاْســـت ْفع لًْفيـــهًموافـــق ًْأْفع ـــل  ق لنـــا:ًإن 
ً.ً(3)الر هبة "

ًماًتقّدم ًوم نًمً  ًفــيًســياق هاًالّشــريفً -ثل  د  ًوالم جــر  اللت ــيًالط لــب  ًد  ً"اْســت فع ل"ًبــين  ًصــيغة  ً-أْعنــيًاشــت راك 
ًا ًالحـــقِّ:ً"قـــال  فوا"قـــول  ًاْست ْضـــع  ًللـــذين  ـــه  ـــْنًق وم  ًاْســـت ْكب رواًم  ـــأل ًالـــذين  لم 

ً"اْســـتكب روا"ً(4) اللـــة ًصـــيغة  لـــْتًد  ،ًف قـــدًاحتم 
ً ،ًوتكـــون  ًللّطلـــب  ًالش ـــريف  "ًفـــيًهـــذاًالّســـياق  ً"اْســـتفع ل  ،ً"فيكـــون  ـــنًالكبـــر  ـــه م،ًوهـــوًم  ًاله يبـــة ًألنفس  ؛ًطلـــب  الّطلـــب 

ًبً  ــــون  ــدًتكــ ــ ــا،ًأوًق ــ ــ ــــىًباب هــ ــت فع ل"ًعلــ ــ ً"اْســ ــــب  ــ ً"ع ج  ــــل  ثــ ًم  ــــون  ــاه ،ًفيكــ ــ ًو الجــ ــال  ــ ــــرة ًالمــ ــــرواًل كثــ ب ــ "،ًأي:ًك  ــــل  ــ ــــىً"ف ع  عنــ م 
" ب  ،ًم فسِّر اًم عنىًالط لبً (5)واْست ْعج  ًالّسمين  عن يين  لىًالم  ــنًً،،ًوق دًأتىًع  ،ًوم  بــر  ــهم ًالك  ــنًأنفس  قائ ل ًب أّنهْمًط لبواًم 

عفً  ًالض  الم ؤمنين 
(6)ًً.ً

                                                           

ً(.116(ًاآليةً)األعراف،1ً)
عرابه،2ً) ً.3/321درًالمصون،ً،ًوالسمينًالحلبي،ًال2/297(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
،ًوالحقًأنًأباًالبقاءًلمًيقلًذلك،ًبلًجاءًبالمعنيينًمعا،ًانظر:ًالعكبري،4/361ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)

ً.1/588ًالتبيان،ً
ً(.75(ًاآليةً)األعراف،4ً)
ً.4/332(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ً.3/294(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،6ً)
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ًتـ ــرد دْتًصـــيغ ةً  ك ـــذلك  ـــقًِّو  ًالح  "ًفـــيًق ـــول  "أْفع ـــل  ًو  ًالّطلـــب  "ًب ـــين  ـــث ل ه مًْ:ً"-تعـــالى–ً"اْســـت ْفعل  ًٱل ـــذًم  ث ـــل  ًيك م 
ــا ــاًۖ  ٱْســت ْوق د ًن ــار اًف ل م  ْول ــهً ۖ  أ ض  ــاًح  "1ً")ء ْتًم  ً"اْســت ْفع ل  ــة ًفــيًقال ــب  "ًالمود ع  ــة ً"اْســت وق د  ًفيهــاًكلم  ــع ًالّنظــر  (،ًوم وض 

ًم عاٍنًصً  ًب ين  :ًالم شتر ك  ًاثن ين  ًفيًهذاًالّسياق  ق دًاحت مل  ًرفّيٍةًم تعّددٍة،ًو 

- ً، ًاألّول  ــاحب ه"ًالم فعــــول  ب ه،ً"ف صــ ــاح  ــتوق د ًصــ :ًاْســ ــدير  ،ًو التّقــ فعــــول ين  ــدِّي اًإ لــــىًم  ــداًم تعــ ،ًف غ ــ ــا:ًالّطلــــب  أّول همــ
ًال ًق ول  ذهب  ًهذاًالم  ًب هًم نًذ هب  ّماًاست د ل  م  ًالثّاني،ًو  "نار ا"ًالم فعول  :ًو  ر   ّشاع 

ْنًي ج د اٍعًد عا:ًي اًم  ْندً ف لً ًًًًًًًإ ل ىًالن دى بً يو  ع  ْبهً  ًم جيبً  ْمًي ْست ج  ً(2)ذاك 

ْبه.ًً ْعنى:ًف لمًي ج   والم 

ً"اْست وق دً - ًم تعــدِّي اًً-اْست ْفع ل"ًب مْعنىً"أْوق د ًً–وثانيهما:ًأن  ،ًف يكــون  عنــىًأ جــاب  ًب م  "،ًومثل ه :ًاْســت جاب  أْفع ل 
ٍد،ًو ه و:ً"أْوق دًنار ا". فعوٍلًواح   إلىًم 

ً ــــنًارت ضــــىًالق ــــول  ــنه مًم  ،ًف مــ ــين  عن يــ ًالم  ــين  ًت ــــرّددواًب ــ ــــرفيِّ ًالص  ــتر ك  ــذاًالم شــ لــــىًهــ ًع  رد ًالم فّســــرون  ــاًو  ل ّمــ و 
،ًالت م ســـواًمْعن ـــب ـــالم ،ًوالجـــلالن  ،ًوالق رطب ـــي  ،ًوالب غ ـــو ي  لـــىًثـــاٍن،ًف ـــالّطبري  ـــد اًع  ًواح  ـــح  ـــْنًر ج  ـــْنه مًم  ًم ع ـــا،ًوم  ىًْعن يين 

ـــد ا،ًوهـــو:ً"أْوقـــد ً ")–واح  3أْفع ـــل 
ً(،ًأّمـــاًالمـــاوً  ـــر ض  ق ـــدًع  ،ًو  عن يـــين  لـــىًالم  ،ًف ـــأ ت ْواًع  ّيـــان  ،ًوأبـــوًح  ًاألنبـــار يِّ ،ًوابـــن  ردي 

كً ا ًت ــْرجيٍح،ًو  يــر  ــنًغ  ًم  ًالــو جه ين  ــو زواًفيهــاً"هــذ ين  ًج  ًالم فسِّــرين  ــاًإلــىًأن  ًم ْلم ح  ــرف يِّ ًالص  ًل هذاًالم شتر ك  ْون هــاًألخير 
ْعنى) ًالم  ّتىًي صح  ملٍةًح  ًج  ذف  ًي قت ضيًح  عل هاًل لط لب  ًج  ؛ًألن  ح  ،ًو ه وًأْرج  ًاألخف ش  ً(.4ًً"أْوق د "ًق ول 

                                                           

ً(.17ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
(2ً ًالغنوي( ًالملكًبنًق ريب)الشعرًلكعبًبنًسعد ًانظر:ًاألصمعي،ًعبد ًاألصمعيات،ًتحقيقًأحمدًشاكر،216ً، هـ(،

هـ(،ًاألمالي،ًدارًالكتب356ًوالقالي،ًإسماعيلًبنًالقاسم)،96ًم،1963ً،ً)د.ن(،ًبيروت،5ًوعبدًالسلمًهارون،ًط
ً.2/151ًم،1996ً،ًبيروت،1ًالعلمية،ًط

،ًوالجلالن،ًتفسير1/148ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/24ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،1/174ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.1/5ًالجللين،ً

ً.1/64ابنًاألنباري،ًالبيان،ً،ًًو1/80الماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً،ًًو1/212(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
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فيًمثالًٍ ًًو  ًفيًت عّدد  ًذلك  ًأث ر  ًي ظهر  ًالش ريف  "ًفيًسياق ها ً"اْست ْفع ل  ًصيغ ة  ًم نتس ٍبًإ لىًاشت راك  أخيٍر
ًالل ً ًفيًق ول  إ ن ه ْمًك ان وا ف ْْست خ فً :ً"-ت عالى-الم عاني،ًوذلك  ه ًف أ ط اع وهً  اًفً ًق ْوم  ق ينً اق ْوم  اللةً (1)"س  ق دًاحت ملْتًد  ،ًو 

ً هًالّصيغة ً"اْست خف  ًاست ْفع ل"ًث لثة ًم عاٍن:ً–هذ 

زائ م هم؛ً - ًوع  ًأبدان ه م ًفي فاف ا ًخ  د هم ًو ج  ًأْو: ، ًطائ شين  د هم ًو ج  ًوالم ْعنى: ًوالصابة : ًالو جدان  أّول ها:
رت هًف استْكرمت ه،ًواستبخلت ه ،ًواست نجدت ه،ً ًق ول نا:ًز  هًالّصفاتً و هذاًن حو  لىًهذ   .ً(2)أْي:ًوجدت هًع 

- ً : ًف قيل  ، ًوالّنسفي  ، ًوالّرازي  ًع طّية ، ًابن  ليه ًم عن ىًأتىًع  ًو هذا ، ًالّطلب  ًالخً مً ًلبً طً وثانيها: ًةً فًّنهم
 .ً(3)اللً ًنًدينً عً ًجينً خارً ًقينً اًفاسً ومً همًكانواًقً ّنًإ ًً،طاعوهً أفً ً،سراعً لً اًوهيً ً،اعةً والطًّ

- ً ًف قد ، ْهل  لىًالج  ًع  ل ه م م  ًح  ثالث ها: ًل ًهً جًْاستً و  ًف أطاعوه  ً"وً نًْومً ً؛مهً قولً عً ًةً لًّوقً ً،مهً أحلمً ًةً خفًّلً هم، الًه:

 .(4)"نونً الًيوقً ًالذينً ًكً ن ًفً خً تً سًْيً 

ًوب عد ،ً
لىً ًأمثلة ًت نّبه ًع  ق ْدًأوردت  ًإْنًت تّبعت ه ،ًو  ًي كثر  ًالف علّية  عانيًالّصيغ  ًم ث ٍلًم ْنًم  ًفيًع ْرض  ًالم ضي  ف ل ع ل 

ظ :ً ًب أربعة ًملح  ًالتّقرير  ًالّتمثيل  ْنًذل ك  ًم  الم ستخل ص  ًالذيًقصدت ه ،ًو صفوةً  ًالغرض 
ْرف يً  - ر ة ًالص  ًالّظاه  ه  ًهذ  ًأّول هاًأن  ًت حت  ًأن  ًفيًالعربّية ؛ًذل ك  ْرف يِّ ًالص  ًالم ْشت ر ك  ر ة  ًإ لىًظاه  ة ًت نتسب 

ّية .ً م  "ًالم عج  ًم عانيً"الع ين  ْرف ي ة ًك تعّدد  ًم تباينة ،ًف تعّدد ًم عانيً"أْفعل"ًالص  عاني  ًب نيٍةًف علّيٍةًم  ًكلِّ
ْعن ىًم خصوٍصًعً  - ًم  ًفيًإ سباغ  ًالّسياق  ًف ضل  ثانيها لْيها،ًو  ًالتيًي تجّلىًع  ًفيًالّصيغة  لىًالف ْعل 

ًفيً ْملي  ياٍقًج  ًس  ًم عن ىًواحٍدًإ اّلًب تواف ر  ًف رض  ًالّدارس  ليسًب م كنة  "ًم تباينة ،ًو  ً"ف ع ل  ف م عانيًصيغة 
قًِّ ًالح  ،ًك ماًفيًق ول  "-ت قّدسًاسم هً -الغالب  ًاألْبواب  :ً"و غل ق ت 

ًت فيد ًالم بالغ(5) .ً،ًفهي   ة ًوالت كثير 

ًالتيًي صد ق ً - ْرف ي ة  ًالص  ًاأل ضداد  ًف إن  ًفيًم عانيًاألفعال  رفي  ًالص  ًالم شت رك  ًت خّلق  ًأّنهًك ما ثالث ها و 
اللت هاً ًد  يث  ْنًح  ًخ صوصّيٍةًآتيٍةًم  لكّنهاًذات  ا،ًو  ًأيض  ًق ْدًت تخّلق  ًالص رفيِّ ًالم شتر ك  ل ْيهاًت عريف  ع 

                                                           

ً.(54)الزخرف،ً(ًاآلية1ً)
ً.16/68،ًوالقرطبي،ًالجامع،171ً،ًمفرداتًغريبًالقرآن،ًوالراغب،4/128ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(2ً)
ً.2/527ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،27/198ً،ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،5/60ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(3ً)
ً(.60)الروم،ً(ًاآلية4ً)
ً(.23اآليةً)يوسف،ًً(5)
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لىًالّضّدينً  ب ذاًت غًع  ًمع ا،ًو  ًو االكت ساب  لىًالت رك  "ًالّداّلة ًع  ًصيغة ً"ت فع ل  م ْنًذل ك  ع ا،ًو  ّصيغةً دوًالم 
ًالًةً صريفيًّالتًّ ًشً ًالموادًًِّنً مً ًافيهًزلً ْنًنً تي ًكما ً"ئنا ة  ،ًً"نوًْالجً ك ل م  ًو األسود  ًاألبيض  لى ًع  الّداّلة 

،ًو ه ماًولىالمً "وً  لىًالّضّدين   ً.خادمً الّسّيد ًوال"ًالّداّلة ًع 

ًمتًّ-راب ع هاًوً  - ًلةً زً نًْالمً ًةً م ْعنىًالمادًًّلبً سًْقْدًتً ًةً رفيًّلصً الصيغة ًاًأنً ً–حميمةًًٍمةًٍحًْبلً ًهً بسابقً ًصلً و ه و 
ْعنىًًرً الخاطً فيًًعً تنازً ًيحدثً ،ًفً افيه ًم  ًفيه،ًوم ْعنىًالًلةً زً نًْالمً )الجذر(ًًةً المادًّب ْين  فيًنًْتيًتً الّصيغة 
ْعنىًالمً هذاً ق ْدًعرًّلً زً نًْالم  ه ًاللماحةً نًّجً ًابنً ًجً ،ًو  لىًهذ  ًأىًأنًّر ًًقدًْ،ًفً لبً السًًّفيًبابً ًبةً جً عًْالمً ًيًع 
ًوً قً ًاْسمًًٍأوً ًعلًٍفً ًكلً  ًالًسلبً عًْمً ًثباتً لً ًعً ضً د ً"هً ناه ،ً ْن م  ًقولً و  ،ًالقيامً ًثباتً لً ًهذافً ً،"قامً "ً:كً ذل ك 
ًمثلً ًوجميعً ،ًلوسً الجً ًلثباتً "ًسل ًجً وً " ًكان  ًهً هًإنًّما ًالمً ًلثباتً وًما ه  رىًها،ًأالًتً نفيً عانيًالًلً هذ 
ملواًعًْدًاستً هذاًقً ًهمًمعً إنًًّمًّثً ،ً…،علً :ًماًفً فقلتً ًفيً النًًّرفً حً ًهً فيهاًألحقتً ًيءًٍشً ًفيً ن ًًتً ذاًأردًْكًإً أنًّ

ها،ًثباتً عانيًالًإً المً ًتلكً ًلبً عانيهاًفيًسً مً ل ًًامنةً الضًًّاألسماءً ًنً ومً ًعالً األفًًْنً همًمً لمً كً ًنًْاًمً ألفاظً 
ً:همًقالواإنًًّ،ًثمًّالبيانً ًدًِّضً وً ًهامً إلبًْوًلً ماًهً همًإنًّفيًكلمً ًتًْعً ق ًوً ًأينً ً"جًمًعً"صريفً ت ًًرىًأنً الًتً أ 

ْعنىًاالستً ًسلبً اًلً هوًإذً ،ًفً هً أوضحتً وً ًهً ّينتً ذاًبً إ ًًالكتابً ًمتً جً أعًْ ًخفىًأنًّيً الًو ًً،(1)"هالًإثباتً ًعجامً م 
".ًًنًوجوهً مً ًوجهً ًظً حً لًْالمً هذاً رفيِّ ًالص  ً"الم شتر ك  يناًل هاًاسم  ًالتيًارت ض  ْرف ي ة  ًالم عانيًالص   ت عّدد 

(3-2) 

 ثالثًا: اخِتالُف األْصِل االْشِتقاِقيِّ 

ــْرف ي ٍةًمً  ًص  ــح  ر هاًفــيًم لم  ــو  ــتوْتًص  ًاس  ب ي ة ًك ل ماٍتًق ــد  ًفيًالع ر  ًم علوم ًأن  ،ًأْوًأن  قــٍةًأل ْصــل هاًاالْشــت قاق يِّ فار 
ً ًالك لمـــة ،ًأو  ـــروج  ـــْتًإ لـــىًخ  ًالّصـــرف ّيًأْفض  ًق واعـــد ًاالشـــت قاق  ًأن  ؛ًذل ـــك  ًاْثن ـــين  لـــىًأْصـــل ين  ًالع ـــود ًع  ـــل  ْنهـــاًمـــاًي حتم  م 

ْنهمــاًإً  ــٍدًم  ًواح  ًكــل  ــب  ًي نتس  ْعن ي ــْين  ّمال ــٍةًلم  لــىًه يئــٍةًح  ــرفّية ،ًع  ًالص  ًالّصــيغة  ــْنًذل ــك  م  ــريٍض،ًو  ًع  لــىًأ ْصــٍلًاشــت قاق ي 
ً ــي  "،ًو ه  االْســم  ــةً  ــْنًهًنصــافً إ ًًبــاريًِّاألنًًْابــنً ًهً ب ــًحً فتً تً مــاًاْســًلً أوًّك ل م  ًالســمً م  ــائ ل  ًإ لــىًأنً ًونً ّيــالكوفً ًبً ه ــذً ًقــدًْفً ،ًلفً خ 

ْسم"ًنً مً ًقًتشتً مً ًمً االسًْ ً،ً"الو  ــًشــتقًتمً ًهً حــواًإ لــىًأّنــنً جً فً ًونً صريًّ،ًأ ّماًالبً لمةً العً و ه و  ًالعً "موًّالّســ"ًنً م  ً،ًولكــلًّلــوًّ،ًو ه ــو 

                                                           

ًالهيئةًالمصريةًالعامة3ًالخصائص،ًتحقيقًمحمدًعليًالنجار،ًط،ًهـ(392ابنًجني،ًأبوًالفتحًعثمانً)انظر:ًً(1) ،
ً.78-3/77،ًم1990للكتاب،ًودارًالشؤونًالثقافية،ًبغداد،ً
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ًث ــّمًبً ً،(1)هت ــحجًًّفريــقًٍ ًأن  ــًاعنويًّــمً ًاون ــوالّظــاهر  ًاالشــتً ًولً الق ــًوجــهً ًبــاينً هًإ لــىًتً ردً م  لــىًاأل ْصــل  ًنتســبً الــذيًتً ًقاقيًِّع 
ً.ً"االسم"ًالك ل م ةً ًإليهً 

ً ًفــــيًالم ْجموعــــات  ًالن ظــــر  ــــع  ًل ن رج  ــْرف ي ة  ــ ــانيًالص  عــ ًالم  ــّدد  ًت عــ لحــــظ  ــة ًم  ــت قاق يًّاًل تجلي ــ ــــرف يًّاًاشــ ــاًص  ــة ًر ْجع ــ اآلتيــ
: رفيِّ ًالص  ر ة ًالم شت رك  ًبظاه  ًالم وسوم 

 الَمجموعُة األولى: َحّسان، َغّيان، َعّفان، َسيفان

زن ــينً  ًل هــاًو  ماًشــاكل هاًأن  ّسان"ًو  ً"ح  ًم نًك ل م ة  ،ًوً ًي ظهر  ــرف ّيْين  ًأ ْصــل هاًص  لــىًت بيــان  ًقــائم ًع  ًهــذاًالت قريــر  أن 
ً، ق ــْدًت كــون  ً"ف ّعــال"،ًو  ــرفي  ًالص  ًأْصلّية ،ًو الوزن  ب ذاًت غدوًالّنون  ْنً"حًسًن"،ًو  ًم شتّقة ًم  ،ًف قْدًتكون  ــْنًاالشت قاقيِّ م 

ًب الّضدًِّ ب ذاًي غدوًاألمر  ْنً"حًسًس"،ًو  ًو جهٍةًاشت قاقّيٍةًأْخرى،ًم شتّقة ًم  ــنًأصــول  ًأْصــل ًم  زيــدة ًل يســت  ًم  ،ًف الّنون 
ًالنً  ًالد رس  ًم حتك مات  اًم ن  ًهذاًم حتك م  ًأ ْنًي كون  ًالّتقرير  لىًذل ك  ينب نيًع  ً"ف ْعلن"،ًو  رفي  ًالص  زن  ًالكلمة ،ًو الو  حويِّ

ًال ًت كــون  ًاألّول  ًخاّصة ،ًف ب االعتبــار  رف  ًالص  ًم ن  ًالم منوع  ًعاّمة ،ًود رس  ًالثّــانيًت كــون  ــة ًم صــروف ة ،ًوب االعت بــار  ك ل م 
ً. رف  ًالص  ل م ة ًم منوعة ًم ن  ًالك 

ل ْيه ًوســّلم،ًف ًالل ًصّلىًالل ًع  لألخيرة ًق ّصة ًم ع ًر سول  "غّيان"،ًو  ً"ع ّفان"،ًو  ًشأن  ــقً ًأنًّ"ًويً رً ًقــدًْوكذل ك  اًوم 
ًوســلًّصلًّ-ًهوًْأتً ًالعربً ًنً مً  ل ْيــه  ــ"ًهــم:ل ًًفقــالً ً-مىًاللًع  أنــتمًبنــوًًلًْهــم:ًب ــل ًًان،ًفقــالً ّيــغً ًحــنًبنــوقــالوا:ًنً فً ًم؟أنــتً ًنم 

ً؛ً(2)شدان"رً  ل ْيه ًوسلًّصلًّ-ًسولً الرًًّأنًّذل ك  ــًقًتشــتً مً ًهً إ لــىًأّنــًابً ،ًذاهً همًهذاًاالسمً ل ًًكّرهً ت ًً-مىًاللًع  مًل ــ،ًوً يًّالغ ــًنً م 

ــأخــذًْيً  ــ،ًوً نًالغ ــْينً هًم  ً،ً"ف هــْلًهــذاً(3)حابً يًالّســه  ًو ا  ْنًكــان  ًزائ ــدتان  ًو الّنــون  ًاألل ــف  ــناعة ًإن  ًالصِّ ًأْهــل  -إ اّلًك ق ــول 

ًالّسلمً  لْيه  "ً-ع  ًً.(4)ل ْمًي تفّوْهًب ذلك  ،ًو ه ــوًالط ويــل  ًالس ــيف  ــن  ًم شــتّقة ًم  ْيفان"،ًف قدًتكــون  أّماًالك لمة ًاألخيرة ،ًو هيً"س 

                                                           

النصافًفيًمسائلًالخلف،ًتحقيقًمحمدًمحييً،ًهـ(577الرحمنًبنًمحمد)ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًأبوًالبركاتًعبد1)
ً.1/6،ًالحميد،ًدارًالفكر،ًالقاهرة،ً)د.ت(ًالدينًعبد

ً.1/251الخصائص،ًًوقدًذكرهًفي،1/134ًابنًجني،ًالمنصف،ًانظر:ً(2ً)

ً.172ًالممتع،ً،(ًانظر:ًابنًعصفور3)
ً.1/251الخصائص،ًً،(ًانظر:ًابنًجني4)
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نً  نهمًم  م  "،ًو  لــىًهــذاًالم ْمشوق ،ًو وزن هاً"ف ْعلن  وزن هاًع  ،ًو ه وً"الس ْفن"،ًو ه وًالق ْشر،ًو  ر  ًأْصل ًاشت قاق يًّاًآخ  ًالت م س 
" ً"ف ْيعال  ً.ً(1)الن حو 

 الَمجموعُة الّثانيُة: ضاَع، قاَل، صاَر 

ًأْنً ًس ير هاًأّنهاًم ترّددة ًب ْين  ماًسار  ًو  ه ًالمجموعة  ًهذ  دات  ْنًم فر  ًم فردٍةًم  ًفيًكلِّ ًفــيًأ ْصــل هاًي ظهر  ت كون 
ه ًحال ــه ًإ لــىًأ ل ــ ًمــاًهــذ  ــين  ًع  ًب تحويــل  ن  ًت ــؤذ  ًالعربــيِّ ــرف  ًق واعــد ًالص  لكــن  ًواوّيــة ًأوًيائّيــة ،ًو  ًالّصــرفيِّ ٍف،ًاالشــتقاق يِّ

ًل ــهًمً  ــْنًواٍوًالف ْعــل  ًك ْون هــاًع  ــْنًواٍوًأوًيــاٍء،ًوفــيًحــال  ًم نقلبة ًفيًب نيت هاًالعميقة ًع  ًاأللف  ًل ت صبح  ْعنــى،ًوفــيًحــال 
،ًوالخ لصــة ًأّنــهًق ــ ًمغــاير  ْعن ــىًآخــر  ــًأنًًْحــدثً ي ًًدًْك ْون هــاًعــنًيــاٍءًف ــثم ًم  هماًأحــدً ًطً توّســي ًًانً يًّقاقً اشــتً ًلنً أْصــًدً يوج 

لىًهً ًقيايلتً فً ً،ياءً هماً،ًوثانيً واوً  ــًيئةًٍع  ــًنــدً عً ًلــةًٍتماثً مً ًدةًٍواح  ًًالماضــي،ًالف ْعــلً ًوغً ص  ً"ضــاع"،ًف قــْدًت كــون  ًذل ــك  ثــال  م  و 

ً"ضوع:ًضاعً  ًأصل هاًواو  ً"ضــيع:ًضــاع ً-األ لف  ق ــْدًيكــون  ْتًرائ حت ــه ،ًو  ًإ ذاًانت ش ر  ْنهاًضاع ًالم ْسك  م  -ي ضوع "،ًو 
ًفــيًأ ْصــل هاًالم تقــادً  ًمــاًتقــد م ً"صــار"،ًفــاأللف  ًاْخت فــى،ًومثــل  نه ًضاع ًالولــد ًإ ذاًف ق ــد ًأو  ًت رتــد ًإ لــىًواٍوًي ضيع "،ًوم  م 

ًالتّـــالي:ً"صـــير لـــىًالّنحـــو  ًع  ـــر  عن ـــىًم غـــاي ٍرًلآلخ  ًذوًم  ـــرف ي  ًأْصـــٍلًص  ْعنـــىًً-صـــارً ً-أْوًيـــاٍء،ًوك ـــل  "،ًوالم  ي صـــير 
ل ْيهاًإ لف نا،ًو"صور التيًرانًع  ًو الّصيرورةً  ً-الّتحّول  ًو أمالً –صار  ًع طف  ْعنىًالمتعّين  "،ًوالم  ً.(2)ي صور 

، جاِئر  الَمجموعُة ال ، قاِئل  ، ساِئل   ّثالثُة: ماِئن 

ًفيهــاًأّنــهً الق ــول  ــفوةً  ص  ّمــاًتقــّدم ،ًو  ًب بعيــٍدًع  ه ًالمجموعــة  ًفــيًهــذ  ًالّشــأن  ًظهــرً ت ًًأحيانــا ًأنًًْحــدثً دًيً ق ــلــيس 
ــًزيدً هًمً عوزً ي ًًلًٍمتماثً ًريً ظاهً ًوبًٍفيًثً ًكلمتانً  ً"نقيــرً والتًًّشــفً نًالكً م  ــْنًذل ــك  م  ،ًومــاً"رً ائ ــالزًّ"و"ًمــائ نً ال"و"ًائلً الّســ،ًو 

ًب ركب ها،ًف ًآنفاً ًاممًًّك ل م ةًًٍكلًًّأنًًّاهرً الظًّسار  ًواميس ًهــا،ًون ــهموزً مً ً،ًأوًْالعــينً ًعتــلًِّمً ًثلثيً ًإ لىًأصلًًٍتنتسبً ًت ق د م 
ه ًالمادًًّفريغً ت ًًندً عً ضيًقتً ت ًًغةً اللًّ ًالفاعً صيغة ًفيًًةً هذ  ًنًٍوًْب ًًجودً ،ًمعًوً دةًٍواحً ًيئةًٍفيًهً ًلنً األصًًْويً ستً ي ًًأنًًْلً اْسم 

رفيًِّخل ًدًْمً ًذً افً النًًّغويً اللًًّاموس ًقىًهذاًالنًّبًْويً ً،ريضًٍعً ًهماينً بً  ًالص  ًالم شت ر ك  ًت خّلق  داخل  ًً.م نًم 

                                                           

ً.16/185ًسيده،ًالمخصص،ً(ًانظر:ًابن1ً)
ً".صير"،ًمادةًالعربًلسان،ً(ًانظر:ًابنًمنظور2)
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ًالط ْيب ّيــة"ً قامت ــه  ًفــيًم  ريــريِّ ًالح  ًق ــول  يــة  ًو الّتعم  لغــاز  ه ًالّظــاهرة ًفــيًال  لــىًهــذ  ًع  ًاالّتكــاء  ــْنًأمث لــة  م عايي ــاًوم 
: :ً"قــال  هــذاًًإنًًّقــولً ي ًًلً األوًًّرً الخــاطً ًســانً ل ًًكــأنًّوً ،ً(1)"نً هًزائ ــل ــًصــفً وًوً :ًه ــ،ًقــالً نً هًمــائً أّنــًضــحً وً ًإنًْف ــًاألذهــان 

ــت ًًيــفً كً ًإذًًْ؛ع جــابً ًشــيءً لً  ــًلً قب  ــًهادةً ش  ــًهً علْيــًدً هً ش ــًنم  ــ"ًذبً الك  ،ًقصــودةً مً ًغالطــةً مً ًفــيًذلــكً ًأنًًّيــبً الًرً ً؟ً"نيًْالم 
ً:ًذبً كً ًاإذ"ًمينً ي ًًمانً "ًنًْ،ًالًمً ؤونةً كفيًالمً ي ًوً ًعولً الذيًيً ًهووً ،ً"مونً ي ًًمان"ًنًْمً ًمأخوذً ًنً فالمائً 

ًًمائ نً مينًي ًًمان

ًًفاعلًاسمًًًًًًًًًًًًًًًً

ًمائ نً ًمونً ي ًًمان

ًفيًتخّلــق ًهــذهًالّظــاهرة ؛ًًو ًنصيب  ًاالشتقاقيِّ ًاألصل  ًل توّهم  ًيكون  ر  ًآخ  لىًصعيٍدًصرفي  ًع  ظــاهرة ًت عــّدد 
ــريفاٍتًل تجليــة ًهــذاً ًآيــاٍتًش  ،ًوب عــد ًهــذا،ًل ن نظــْرًفــيًع شــر  ًالع زيــز  ًفــيًالّتنزيــل  قــع ًذلــك  ،ًوق ــدًو  المعــانيًالّصــرفّية 

هة : هًالج  ّلق ًم نًهذ  ًالم تخ  ًالّصرفيِّ ًاالشت راك 

 الِمثاُل األّولُ  (1-3-2)

 (2)"َفَدالُهَما ِبُغرورٍ "

ًالحقًِّ اًب غ رورًٍف د الًّ:ً"-اسم هتقّدسً-فيًقول  ًه م  ًاشتقاقّيين  ًأصل ين  ً"ف د اّلهما"ًب ين  ًكلمة  "،ًأْفضىًاشتراك 
ــْنً"دًلً ًم  ًفــيًأصــل هاًاالشــتقاقيِّ لــة ًأْنًت كــون  ًأّنً"د اّله مــا"ًمحتم  ًبين هما؛ًذلك  ًالم فّسرين  ًبعض  ًإلىًترّدد  متباي نين 

ًم نً"دًلًل"،ًول ــيسًي خفــىً ًفلــْمًي ــذهْبًإاّلًإلــىًو"،ًأْوًأْنًتكون  ــا،ًأّمــاًالّطبــري  ًع ريض  عنيــين  ًالم  أّنًث ــّمًب ون ــاًبــين 
،ًمفّســر اًمْعنــىًالحــقًِّ اًإلىًأّنًهذاًمعن ــىًمجــازيت ًواحٍد،ًوهوً"دًلًو"،ًجان ح  :ً"ف ــد اّله ماً-تعــالى–أصٍلًاشت قاقي 

اًب غ ــرورًٍب غ روٍر"ًقــائ ل:ً" ــد ع ه م  ــاًز اً،ف خ  ْنــه :ًم  ًف ــلنًي ــدً ي ق ــالًم  ورًٍلًّل  ب غ ــرورًًٍ،يًف لن ــاًب غ ــر  ًي ْخد عــهً  ــاًزال  ْعنــى:ًم  ً،ب م 

                                                           

شرحًمقاماتًالحريري،ًوضعًحواشيه،ًإبراهيمًشمسًالدين،ًدارً،ًالمؤمنًالشريشي،ًأبوًالعباسًأحمدًبنًعبدانظر:ً(1ً)
ً.1/634المزهر،ًً،السيوطيًو،2/448ً،ًم1998الكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

ً.(22األعراف،ً)(ًًاآلية2ً)
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ي ك لِّمه ًب ز ْخر ٍفًم نًالق ْولً  لًو  ًي د ّلىًفــيً(1)"ب اط  ًالع طشان  ًأصل هًأّنًالّرجل  ًبأن  ًم نظوٍرًهذاًالمجاز  ًابن  ،ًوق دًفّسر 
ً ــنًمائ هــاًف ــلًي جــد ،ًف يكــون  ًل ي ــْروىًم  ًفيمــاًالًي ْجــديًالب ئر  ْطمــاع  ــعتًالّتدليــة ًم وضــع ًال  ،ًف و ض  ــد ل ي اًفيهــاًبــالغ رور  م 

ً.ً(2)ن ْفع ا

لىًأّنهمــاًي رتــّدانً ًم عوِّال ًع  هًاآلية،ًب المعن يين  هًعلىًهذ  ًت عريج  ،ًفيًث ني  ّرح  ،ًبْلًص  ًفقْدًأْلم ح  أّماًالقرطبي 
ً ،ًفاألّول  ًم تباينين  ًاشتقاقّيين  ًالحــّقًإلىًأصل ين  ًقــول  ًي حم ل  لىًاألّول  ًهوً"دًلًو"،ًوالثّانيً"دًلًل"،ًوع  العريض 

ــالى– ــانيًً-ت عــ لــــىًالثّــ ــا،ًوع  ــاًإذاًأخرجت هــ ــلها،ًوأدليت هــ ــ لــــو ه،ًفأْرس  :ًأْدلــــىًد  ــاًنقــــول  ــا،ًكمــ همــ ــا،ًأيًأْخر ج  بأّنــــهًد اّله مــ
ْرأ ةً ،ًال ةً م نًالدًّ،ًوهوًد ل ل ه ما ًاْلج  ر أ ه م ا،ًو ه ي  ي ةً ًأ ْيًج  لىًالم ْعص  ن ةً ً،ع  ر جاًم نًالج  ف خ 

(3).ًً

ًهــوًالــذيً ًالمعنــىًبــأّنًإبلــيس  ًالكلمة ًه ــوً"دًلًو"،ًوب ــذاًيكــون  ًفقْدًقّررًأّنًأصل  ط ه مــاًأّماًالّسيوطي  ح 
ْنز ل تهماًب غ رورًٍ ْنًم  ً.ع 

،ًذاهب ــا ًالحلبّي،ًمفسِّر اًهذاًالعارض  ًالّسمين  ّللهمــا"ًفيــه ًًوقْدًأتىًعلىًهذينًالم عنيين  ً"د  إلــىًأّنًاألصــل 
ً "،ًو"ق ّصـــيت  "ًفـــيً"ت ظّننــت  قـــول هم:ً"ت ظ ّنيــت  ــا،ًك  ًلين  ًالثّالـــث  ًفــيًالعربّيـــة ،ًفأ بــدل  ًأمثـــاٍل،ًوهــذاًم ســـتثق ل  ت ــواليًثلثــة 

" ً.ً(4)أظفاري"ًفيً"ق ص صت 

ً
 ( الِمثاُل الثّاني2-3-2)

 (5")َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ "

                                                           

ً.5/451(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"دلو"،ًوقدًذكرًالمعنيين:ً"دلو"،ًو"دلل".2ًً)
ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"دلو".7/116(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.2/250(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4ً)
ً(.33(ًاآليةً)األحزاب،5ً)

داّلهما
د ل و

د ل ل 
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ّمـــاًتعـــّددْتً م  ــهًو  ًقولـ  ــتقاقيِّ ًاالشـ ًاألصـــل  ــّدد اًباعثـ ــهًاخـــتلف  ًفـــيً:ً"-تعـــالى-م عانيـــهًالّصـــرفّية ًتعـ ق ـــْرن  و 
ْمهورً ،ًوق راءةً "ب يوت ك نً  ًالقــافً ً:الج  "ًب ك ْسر  ق ْرن  ــمً ،ً"و  ق ــر أ ًعاص  نــاف عً ًو  هــًو  فهــيًموضــع ًولــىًاألً.ًأ ّمــاًالق ــراء ةً (1)اب ف ْتح 

؛ًذلكًأّنهاً :ًًت ْحت م لً الّتمّثل  ًو ْجه ْين 

ـــدً  - ـــنً ًهما:ًأ ْنًي كـــونً أ ح  :ًقـــارً وً الًم  قـــار ا،ًفنقـــول  ًي ق ـــرًو  ق ـــر  ً"،ًق ـــرًْ:ً"و األ مـــرً ،ًس ـــك نً ،ًوالمعنـــى:ًو  ل لنِّســـاء  و 
:ً"عً ق ْرنً "  ".ز نً "وً ً"،ْدنً "؛ًكماًنقول 

ـــنً"قًاني:ًأ نًّالثّـــًو الو جـــهً  - :ًًرًالكلمـــة ًم شـــتّقة ًم  ْرتً ر"،ًوعلـــىًهـــذاًنقـــول  ًأ ق ـــرًّب اًق ـــر  كـــان  ًو األ ْصـــلً ،ًلم 
ْرنً للّنســـــوة :ًا ــــر  ــــر اء،ًْقـ ًالـ ْســـــر  ــّراءًاألً ً،ب ك  ــ ف ْتًالـ ــذ  ـــ ــاف ح  ــ ــاًً،ولـــــىًت ْخفيف ـ ــــلك مـــ ــــت"فـــــيًًقيـ ْلـــــت":ً"ظ لْلـ "،ًظ 

نً "،ًم ْست":ً"م س ْست"وً  ك تً لتًقً و  ر  ْصلً ً،ىًالقافً لهاًإً ح  ْنًأ ل فًالو  ًع  ًالق افً ًو اْست ْغن ي   .ل ت حر ك 

ًإلــى ،ًوالق رطبــّي،ًوالعكبــريً ًوق ــدًذهــب  ًاألنبــاريِّ ًابــن  ه ماًعلــىًاآلخــر  ًأحــد  ًدونًت قــديم  ًالــوجه ين  هــذين 
(2)ً،

"ً ًقراءة ًالك سر  ًفقّدم  قارًٍ"،ًوالم عنىًعند ه:ًق ْرنً أّماًالّطبري  ًأ ْهلًو  س كًك ن  ،ًوقدًفّسرًصيرورة ً"ق رن"ًعلىًهذهًن ةًٍيو 
ًبقول ـــه:ً" ًالالهيئــة  ـــن  ًم  ْرنً ً،رً قــراو ا  ْنًك ـــان  :ًاْقــر  ْجـــه ًأ ْنًي قـــال  ًاْلو  ًالً؛ف ـــإ ن  ـــن  ًم  ـــْنًقـــال  ًم  ًأ ْفع ـــلًك ـــذ ار بً عــأل ن  ،ً:ًظ ْلـــت 
ًب ك ذ ا ْست  ًالف ْعلً ،ًو أ ح  ْين  ً.(3)"ف أ ْسق ط ًع 

                                                           

ًانظر:ًالفارسي،ًأبوًعليًالحسنًبن1ً) هـ(،ًالحجةًللقراءًالسبعة،ًوضعًحواشيهًكاملًمصطفىًالهنداوي،377ًأحمد)(
،ًوابنًخلف،ًالقناع2/198ً،ًًعنًوجوهًالقرءاتً،ًومكي،ًالكشف3/284م،2001ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًط

ً 446ًفيًالقراءاتًالسبع، ًالتلخيص، ًوالطبري، ،372ً ًالنشر، ًوابنًالجزري، ًالدمياطي،2/261، ًوالبناء ًبنًً، أحمد
،ًدارًالكتبًالعلمية،1ًهـ(،ًإتحافًفضلءًالبشرًفيًالقراءاتًاألربعةًعشر،ًوضعًحواشيهًأنسًمهرة،ًط1117محمد)

ً.454ًم،1998ًبيروت،ً

ً.14/117،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/1056ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/223ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً.3/284،ًوكذلكًفعلًالفارسيًفيًالحجة،10/294ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
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ً

 ( الِمثاُل الثّالثُ 3-3-2)

 (1)"ُقْل هاتوا ُبْرهاَنُكْم"

ً"ب ْرهان"ً اللة ًكلمة  ًماًتقّدمًد  ثل  م نًم  ًًو  ًأّنهــاًت رتــد ًإ لــىًأْصــل ين  ًالحــقِّ:ً"ق ــْلًهــاتواًب ْرهــان ك ْم"؛ًذلــك  فــيًق ــول 
،ًو ه ما ًم تباي ن ين  ً:اْشت قاقّيين 

ًالتــيًً"ب - نــهًب رهــة ًالّزمــان  ،ًوم  ًالق طعــي  ،ًي فيــد ًالعلــم  ْعناهًالق طع ؛ًإ ذًإ ّنه؛ًأْعنــيًالب رهــان  ره"،ًو جماع ًم 
نه ،ًف علىًهذاً ًفيه ًزائ دةً هيًق طعة ًم  زن هً"ف ْعلن"،ًوالّنون   .و 

ً"ف ْعــلل"،ًوً  - ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ًه وً"بًرًهًن"،ًف وزن هًع  ًالم حتمل  ر  ًاآلخ  الًً"ف ْعل ــلً "ً:"ب ــره نً "واألصل 
ًف ْعل نً " ًأْنصار  زيدة ،ً"ًك ماًي ذهب  ًأصلّية ًالًم  ًالّنون  ،ًو علــىًهــذك ون  البيــان  عنــاهً  ًالقــول ينً وم  ًي تًين  رتّــب 

هً  ً"ب ْرهان"ًأوًعدم  رف  ًفيًص  ًي سّمىًب هًخلف  ً.ًً(2)حين 

ًًً

                                                           

ً(.111ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً.1/344ً(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2ً)

ِقْرنَ 

ق ر ر 

من القرار

و ق ر

من الوقار

البرهان

برهن

ُفْعالل

بره

ُفْعالن
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:ً،ًومعناهً ذلكً ًأوًغيرً ً،أوًفعلً ً،اهاًاسمً ونً فيًكً "هاتوا"،ًوً ًفيًأصلً ًالواقعً ًالعريض ًًنسىًالخلفً والًيً 
ً،ًوهي:ًأقوالًًٍلًفيً"هاتوا"ًسبعةً حصًّدًتً ق ًوً روا،ًأحضً 

لىًف علّيت هاعلً ف ً - ًع  مائرً ً،ًوالّدليل   .ً(1)اّتصال هاًبالض 

 .ًفعلًًٍأوًاسمً  -

ْر"مخشريًِّالزًًّ،ًوهذاًرأيً صوتًًٍأوًاسمً  - ًب منزلة ً"ها"ًب معنىًأ ْحض  "هات"ًصوت  ًالقائل:ًو 
(2)ً. 

 .(3)فً الًيتصرًًّأوًًْفً تصرًّهلًيً ًوالفعلً  -

 .ً(4)همزةًًٍ،ًأوًبدلً ةً هًأصليًّلًهاؤً وهً  -

ْتها.ًهتًهمزتً ْفًذً وحً ً،زيدتًًْنبيهً التًًّهاءً ًأوًهيً  - لزم  لىً"آتي"ًو   ،ًف قدًد خلْتًع 

 .(5)هاتوا"ًأصلً وً  -

ًىرام":ًحوً ن ًًوذلكً ً"؛هاتاةً هاتيًمً ي ًًىهات"هًأصلً ًها،ًوأنًّبنفسً ًهًأصلً هاءً ً،ًوأنًّعلً هًفً أنًًّاألقوالً ًأرجحً ًولعلًّ

ًهندً ياًزيدً ً:ًهاتً نقولً ل"،ًفً هً"فاعً وزنً ،ًفً "راماةً راميًمً يً  ًهً ًهاتوا،ًوهاتينً وً وهات يا،ً،ً،ًوهاتيًيا ًنقولً ،ًكً نداتً يا :ًما
،ًورامي،ًورامً  :ً"اْرموا"ً(6)ينً وا،ًورامً يا،ًورامً رام  ًالياء ،ًك ماًن قول  ًأصل هاً"هات ي وا"،ًوق دًح ذفت  ًالّنّحاس  فيًإعراب  ،ًو 

ي وا"  ً.ً(7)م نً"اْرم 

 ( الِمثاُل الرّابعُ 4-3-2)

                                                           

ً.1/344،ًوالسمينًالحلبيًفيًالدرًالمصون،1/507ً(ًهذاًمذهبًأبيًحيانًفيًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.1/305(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ًانظر:ًابنًعطية،3ً) ًاللفظةًكلهًإالًاألمرًمنه"،ًوقدًرد1/198ًالمحررًالوجيز،ً( ًيقول:ً"وأميتًتصريفًهذه ،ًوعنها

ًعليهًأبوًحيان.
"ًمنً"آتىًيؤاتي"،ًوقدًقلبتًاأللفًهاء.ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً(ًينسبًإلىًالخليلًأنهًعدًأصلً"هاتً 4)

ً"هيت".ً
ً.1/344(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5ً)
(6ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، 1/305ًانظر: ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ًمادة1/198ً، ًالعرب، ًلسان ًمنظور، ًوابن ،

ً"هيت".ً
ً.1/256ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،7ً)
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 (1)"َعاِمل   يَمَكاَنِتُكْم ِإنِّ َقْوِم ٱْعَمُلوا َعَلى ا ي ُقلْ "

كان ت ك م"ًم نًث لثة ًو جوٍه: ًف كلمة ً"م  هًاآلية  ًفيًهذ  ًأّماًم وضع ًالّتدّبر 

- . ًأّول ها:ًارتداد هاًإ لىًأصل ْينًاشت قاقّيين 
- . رف ّيين  زن ينًص  ثانيها:ًاحت مال هاًو  ًو 
- . ًوصرف ّيين  ًم عجمّيين  عن يين  ًم  ًوثالث ها:ًاشتراك هاًبين 

ً: ،ًو الميم ًفيهاًأصلّية ،ًف نقول  كان ة "ًم نً"مًكًن"،ًف هيًم صدر  نًمكً ذاًتً إ ًً؛ةً كانً مً ًكنً مً ف إذاًماًكانتً"الم 
ً.ًنً مكًّالتًًّلغً أبًْ

كان ة ،ً ًوم  :ًم كان  ن قول  ،ًف هيًم نً"كًوًن"،ًو  كان ة "ًب م عنىًالم كان  ً:ًةً قامً مً وً ًقامً ومً أّماًإذاًكان تً"الم  ْفع ل  م 
،ًوالميم ًفيهماًزائدة ًالًأصلّية ًك ماًل وًكان ْتًم نً"مًكًن". ْفع ل ة ؛ًم نًالك ون  م  ًو 

لىًت مّكن ك مًم نً :ًع  ًالك ّلي  ًالتّقدير  ًأْنًي كون  ،ًو هوًاشتقاق هاًم نً"مًكًن"،ًي حتم ل  ًاألّول  ْحم ل  و علىًالم 
ًو ا  مكان ك م ت ك م ًو أقصىًاستطاع  أمر كم،
ل(2) ًع  ًأّما لىً، ًع  ْعنى: ًالم  ًي كون  ًأْن ًف يحتمل  ًالثّاني، ًالدِّالليِّ ىًالم حم ل 

لىًحال ه ًع  ؛ًإ ذاًأمرت هًأْنًي ثبت  ًياًف لن  كان ت ك  لىًم  :ًع  ًالع رب  ًق ول  ًذلك  ل يها،ًون ظير  هت ك مًوحال كمًالتيًأنت مًع  ،ًج 

ْنه،ًأو:ًعً  ًالًت نحرْفًع  ليه  ًع  لىًماًأنت  ْعنى:ًاْثبْتًع  ًوالم  دون  ؛ًأْي:ًماًت قص  ْعنى:ًماًت ْنحون  لىًناحيت ك م،ًوالم 
ً.ً(3)م نًصالٍحًوطالحًٍ

 ( الِمثاُل الخامُس 5-3-2)

 (4)"ٱْلُقْرَبى يل۟  سََّعِة َأن ُيْؤُتوا ُأوالٱْلَفْضِل ِمنُكْم وَ  لوَوال َيْأَتِل ُأو "

                                                           

ً(.39،ًوالزمر،135ً(ًاآليةً)األنعام،1ً)
عرابه،2ً) ً.2/237ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
عرابه،3ً) ،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/173ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2/237ً(ًانظرًالمعنيين:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 

ً.4/228ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/175ً،ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،2/52ً
ً(.22ً(ًاآليةً)النور،4ً)
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ًق ول ــهً ًاالشــت قاق يِّ لــىًاألصــل  ًع  ًالق ــول  ًبــاب  ــنًت بــاين  ًاآلتــيًم  ًالّصــرفي  ًالم شــت ر ك  قعًفيه  ّماًو  :ً-تعــالى–وم 
ًأ و" ًأ نًي ْؤت واًأ ًوۖ  و الًي ْأت ل  نك ْمًو ٱلس ع ة  ًم  ً"ٱْلق ْربىًليل وًٱْلف ْضل  ًالّشــريف  "ًفيًهــذاًالّســياق  "ي ْأت ل  ،ًف قدًاحت ملْتًكلمةً 

عنً  :م  ًم تباي ن ين  ًاشت قاق ّيين  ؛ًإ ذًإ ّنهاًت رت د ًإ لىًأصل ين  رف ّيين  ًص  ًيين 

- ً نــهًق ــول  "،ًوم  ْعنــى:ً"و الًي ْحلــف  وزن هً"اْفت ع ل"،ًوالم  ًم ضارع ً"اْئت لى"،ًو  لىًهذاًالن حو  أّول ه ما:ً"ألي"،ًو هيًع 
ً(.1ًً")مهً سائً ن ًًنًْمً ًلونً ؤًْي ًًلذينً لً تعالى:ً"–الل ً

ــذا؛ًإ ذاًل ــمً - ًجْهــد اًفــيًك  ،ًومثل ــهًق ول نــا:ًمــاًأ ل ــْوت  ــر  ْعنــى:ًي قصِّ "،ًوالم  ًم ضــارع ً"أ ل ــْوت  ثانيهما:ً"ألــو"،ًو هــي  و 
لمًأدً  ْرًفيه،ًو  ًالحــقًِّأ قصِّ نــهًق ــول  م  ــيئ ا،ًو  نهًش  بــاال ")-تبــارك–خْرًم  :2ً:ً"الًي ــْألون ك ْمًخ  عن يــين  ًالم  ت قــدير  (،ًو 

نًْمًوً نواًإلــيهً سً حًْي ًًرواًفيًأنًْقصًِّالًيً ،ًوً إلحسانً ينًلً حقًّستً لىًالمً نواًإً سً حًْي ًًىًأالًّلعً ًفوال ًحًْالًيً  همًيــنً تًبً كان ــًا 

 .ًفوهارً اقتً ًجنايةًٍل ًًناءً حًْهمًشً بينً وً 

 ( الِمثاُل الّسادُس 6-3-2)

 (3")َمِعينٍ  َفَمن َيْأِتيُكم ِبماءٍ "

ًق ول هً ًماًتقد م  ثل  م نًم  ــاءًٍأأ رً ًق لًْ:ً"-تعالى–و  ــنًي ــْأتيك مًب م  ــْور اًف م  ًماؤ ك ْمًغ  عــينًًٍْيت ْمًإ ْنًأ ْصب ح  "،ًوم وضــع ًم 
زن هــاً"ف عــيل "،ًف اشــت قاق ها ًو  م عن يــين،ًف ــإذاًمــاًكــان  ،ًو  ــرف ّيين  زن ــينًص  ًو  عــين"ًالم شــترك ة ًب ــين  ًفيهــاًك لمــة ً"م  ــْنًًالتّــدّبر  م 

ًوزن هــ ــنًأراد ه،ًأّمــاًإ ذاًكــان  ًإلْيــه ًم  ي ــاًي صــل  ثيــر اًجار  ًمــاؤ ك مًك  :ًأْصــبح  اً"م فعــوال "،ً"معــن"،ًو المــيم ًأصــلّية ،ًوالت قــدير 
"،ًفاشت قاق هاًم نً"عين"،ً ْعيون  ً"م  ْعنىًق ول هًًوو األصل  :ًب مــاٍءًأيًًْ؛"عــينًٍمً ًمــاءًٍبً :ً"-ت بارك تًأسماؤ ه–الميم ًزائدة ،ًوم 

تنال هًاأليديًوالدِّالء )يونً العً ًراهً ت ًًظاهرًٍ ،ًو 
4ً.)ً

                                                           

ً(.226ًالبقرة،ً(ًاآليةً)1)
،ًوأبو12/138ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/56ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(،ًوقد118،ًآلًعمران(ًاآليةً)2)

ً.6/404ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
ً(.30ً(ًاآليةً)الملك،3ً)
ً.18/145ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/344ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،2/378ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
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ً

 ( الِمثاُل الّساِبعُ 7-3-2)

ً(1)"َوَما ٱْسَتَكاُنوا َوَما َضُعُفوا"

ًالحقًِّ ــنًن ب ــىً :ً"-تبارك ــتًصــفات ه-أّماًفيًق ول  ــأ يِّنًمِّ ك  ــاب ه ْمًاق ًًو  ًف مــاًو ه ن ــواًل مــاًأ ص  ث يــر  ًك  بِّي ــون  ع ــه ًر  ًم  ت ــل 
ع فوا اًض  ًوم  ًٱلل ه  ــًف ىًس ب يل  ًٱلص  ــب  اًٱْست ك ان واًو ٱلل ــه ًي ح  م  ً"اْســت كانوا"؛ًإ ذًإ ّنــهًي رت ــد ًإ لــى2ً)"ر ينً ابً و  (،ًف موضــع ًالتّــدّبر 

فيمــاًيً  نهمــا،ًو  ًأْنًي شــت ق ًم  ّمــاًي مكــن  ــٍدًم  ًواح  ْعنــىًكــلِّ ًفــيًم  ــنًهــذاًت بــاين  ،ًل ي نشــأ ًع  تبــاين ين  ًم  ًاشــت قاق ّيين  لــيًأصــل ين 
ً: ًب ياٍنًم جل  ًف ضل 

لىًه،ًنً وًْمنًالكً ":ًلعً ْفًتً اسًًْ–ًكانً تً اسًْ" -  .ًهًواوً ألفً ًأصلً ذاًفو ع 

- ً :ًً–"اْست كان  ًالع ــرب  ،ًون ظير هًقول  هًن ــاكأ ًو؛ًســوءًًٍحالــةً ب ًً:،ًأيســوءًًٍةً ين ــكً ب ًًفــلنً ًمــاتً است ْفع ل":ًم نًالك ين 

والمذّلةً هعً ضً خًْأهًإذاًكينً يً   .ً(3)،ًوالك ينة :ًالّشّدةً 

- ً ًالف ـــّراء ،ًً–"اســـت كان  ـــذه ب  ّمـــنًذ هـــبًهـــذاًالم  ،ًوم  ـــنًالّســـكون  نهـــاًدًمً تولّـــفً ً،تًالفتحـــةً عً شـــبً أً قـــدًوً اْفت ع ـــل":ًم 

:ًمــاًقكً ،ًألــفً  ــًاللً ب ــًأعــوذً يــل  ــً:ريــدً ،ًيً قــرابً نًالعً م  ــهــذً وً ،ًقــربً نًالعً م  ًيــتًْنً هاًبً صــاريفً ت ًًميــعً فــيًجً ًةً هًالكلم 

 .ً(4)هل ًًكانً تً سًْومً ًكينً تً سًْهوًمً فً ً،كينً ستً ي ًًتكانً :ًاسًْقولً فنًرفً لىًهذاًالحً عً 

                                                           

ً(.146آلًعمران،ً(ًاآليةً)1)
ً(.146آلًعمران،ًاآليةً)(2ً)
النجار،ًًيالسلمًهارون،ًمراجعةًعلًتهذيبًاللغة،ًتحقيقًعبد،ً(هـ370األزهري،ًأبوًمنصورًمحمدًبنًأحمد)انظر:ً(3ً)

ًمادةً"كان"،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"كان"،ًومادةً"سكن".،ًم1964الدارًالمصريةًللتأليفًوالترجمة،ًالقاهرة،ً

ً.3/80،ًالبحرًالمحيط،ًانظر:ًأبوًحيان(4ً)

َمعين

َمْفعولع ي ن 

َفعيلم ع ن
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لــى ًالّداّلــة ًع  ــنًاالســت كانة  ْعنــىًم  ًالم  ًإ لــىًأن  قــدًذ هــبًالق رطبــي  ًضــوعً والخً ًةً ّلــالذًًِّو  ؛ًنوا"كً هاً"اســتً أصــلً ،ًوأن 
ــنًجً مً وً ،ً"نهاًألفً مً ًدتًْتولًّفً ً،الكافً ًتحةً عتًفً شبً أ ًفً "؛ًلواعً تً افًْ"علىً ــعلهــاًم  ًأشــبهً ًلً واألوًًّ"؛لواعً ْفًتً اْســ"هــيًفً ًونً نًالك 

ً.ً(1)"ةً عنىًاآليً مً بً 

 المثاُل الثّامنُ ( 8-3-2)

 (2)"َفأَنَت َلُه َتَصدَّى  "

ًقول هً ًاالشتقاقيِّ لىًاألصل  ًع  ًالقول  ًباب  ًاآلتيًم نًت باين  ًالّصرفيِّ ًالم شتر ك  م نًأمث لة  :ً-تعالى–و 
د ى" ًل ه ًت ص  ًف أ نت  ًف هو: ّدى" ْعنىً"ت ص  ًم  ًأّما ًأّماًهً صغيًلكلمً ت ًوً ،ًهل ًًض ًرً عً تً "، صغاء ، ،ًو الّتصّديًه وًال 

ًً: ينًم تباين ين  ذر  ّدى"ًف هوًم رت دتًإ لىًج  ً"ت ص  ًأصل 

- "ً ًأْصل ها ّدى" ً"ت ص  ًف إن  لىًهذا ًاستقًْهً ،ًوً دًِّنًالصًّمً ً"؛دً دً صً ت ًتً أّول هما:ً"صدد"،ًو ع  ًوصارً ،ًكل ًبً وًما

.ًهاقبالتً ً:أيًْ؛ًهدارً ًددً صً ،ًون ظير ه:ًداريًكقبالتً  لىًالظ رف  ًع  د د "ًم نصوب  ً،ًو"ص 
- ً ًو ه و ً"صدى"، ثانيهما: ًطش ًالعً و  : ًالك ّلي  ًو التّقدير  ًكً ل ًًض ًتعرًّتً ، ًيً ه ،ًللماءً ًطشانً العً ًض ًتعرًّما

ً.ً(3)ضةً عارً :ًالمً صاداةً المً ًو
 ( الِمثاُل التّاسعُ 9-3-2)

ذْ   (4)قاَل َربَُّك ِللَمالِئكِة ِإّني جاِعل  في اأَلْرِض َخليَفًة" "َواِ 

ً ــحًإلــىًهــذاًالم شــتر ك  ًأْلم  ل يهاًالعكبر ي  د ًع  ر  ،ًول ّماًو  ً"م لئ كة"ًاالشتقاقيِّ لىًأْصل  ًع  ًو جه ًالق ول  وق دًت باين 
هاًو أْصل ها") د  ًفيًواح  ًب قول ه:ً"م خت ل ف  قدًت رد دت5ًْالّصرفيِّ ذوٍر:ًً(،ًو  ًأربعة ًج  ًًب ين 

                                                           

ً.4/148انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً(.6عبس،ً(ًاآليةً)2)
ً.20/140انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(3ً)
ً(.30(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً.1/47ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،5ً)
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- ،" ل ــك  ً"م  ــذهب  لــىًهــذاًالم  ًالق ــّوة ،ًف ــالميم ًهــيًفــاء ًالك لمــة ،ًف ــلًًأّول هــا:ً"ملــك"،ًف واحــد هاًع  ،ًو هــي  ــنًالملــك  م 
ــان ّي،ً ًم كــ ،ًو الًق لـــب  ـــذف  مــــع ،ح  ًالواحـــد ًوالج  ــاًي ســــتويًفيـــه  ّمـ "ًم  ل ـــك  ــة"،ًًو"م  لـــىً"ف عائ ل ــ ــاذًّاًع  ـــع ًشــ م  لكّنـــهًج  و 

ً.ً(1)ليلً قً ً"لً عائً ف ً"ًلىعً ًثً ؤنً والمً ًرً كً ذًّالمً  عاالً عواًفً مً دًجً قً ،ًوً "عالف ً"ًزنً وً ًلىعً ً"لكً مً "هًأنًًّمواوهًّهمًتً أنًّكً وً "
ًالرِّســالة ،ًف ــاله مزةً  - ــي  "ًالتــيًه  ْفع ل"؛ًألّنهًم شت قتًم نً"األلوك ة  ً"م  ثال  لىًم  ْأل ك"ًع  د هاً"م  ثانيهاً"ألك"،ًوواح  و 

ــا،ً قلوب  ،ًف غــداًم  علــْتًب عــد ًالــّلم  ــرْتًف ج  ،ًثـ ــّمًأ خِّ ــين  ع  نحــىًفــاء ًالك لمــة ،ًواله مــزةً  لــىًهــذاًالم  ًهً لــتًفـــاؤً عً جً ع 

ــانً مً  ــًوًه،ين ـــــعً ًكـــ ــانً هًمً عين ـــ ــًكـــ ًهفائ ـــ ــال  ثـــ لـــــىًم  ــة"ًع  مـــــع ً"م لئ كـــ ْعف ـــــل"،ًوالج  ً"م  ـــــأل ك،ًف وزن ـــــهًاآلن  :ًم  ،ًف قيـــــل 
عاف ل ة".ً  "م 

- ً، ًق لــٍبًم كــاني  يــر  ــنًغ  ــأل ك"ًم  ل ــك":ً"م  ً"م  ،ًو أصــل  ًالع ــين  هــي  ًهيًالفاء ،ًواله مزةً  وثالث هاً"ألك"،ًف الّلم ًفيه 
ل ة".ًلعً ف ً"ًلىإ ًًفً ذالحً وً ً،ركةً الحً ًنقلً فًبً فِّخً فً  ْنحىً"م فاع  لىًهذاًالم  ه ًع  مع  ًج  زن   "،ًف و 

ــل"،ً - ًي ــدير هاًفــيًفيــه ،ًف هــوً"م ْفع  ًالرِّســالة  ب  ًصــاح  ــيء ًفــيًفيــه ،ًف كــأن  ًالش  "؛ًإ ذاًأدار  ًي لــوك  رابع هــا:ً"الك  و 
فتًعين ــه ً ــذ  عــاد"،ًث ــّمًح  ثــلً"م  ــلك"؛ًم  ل ــك:ًم  ً"م  ْنحىًف أصل  لىًهذاًالم  ً"م لئكــة"،ًوهــذاًو ع  ت خفيف ــا،ًف صــار 

( ًم صائ ب  لتًواو  ًه مزة ،ًك ماًأ بد  لتًالواو  ل ة"،ًف أ بد  ً"م قاو  ثل  م 
2.) 

 

 

 ( المثاُل العاشرُ 10-3-2)

يَِّتي")  (1"َقاَل َوِمْن ُذرِّ
                                                           

(ًيذهبًبعضًالدراسينًإلىًأنً"الملك"ًواحدًالملئكة،ًوأنهًلفظًآراميًاألصلًبصيغةًاسمًالمفعول،ًوأنًالتاءًللعجمة،1ً)
ً.564ً،ًم2009،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ًبيروت،1ًمعجمًالذهبيًفيًالدخيلًعلىًالعربي،ًطالانظر:ًمحمدًالتونجي،ً

(2ً ًالتبيان، ًالعكبري، ًانظر: ًالبحرًالمحيط،1/74ًالبيان،ًً،ًوابنًاألنباري،1/47( ،ًوابنًمنظور،1/284ً،ًوأبوًحيان،
ًلسانًالعرب،ًمادةً"ألك"،ًو"ألك"،ًو"ملك".ً

مالئكة

ألك

َمعاِفلة

ملك

َفعائلة

ألك

َمفاعلة

لوك

َمفاِعلة
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ً ًك ثير اًفيًأصل  ًالف رعّية ًاخت لف  هًالم باحثة  ٍبًإ لىًهذ  ثاٍلًأخيٍرًم نتس  دْتًفيه ًفيًوفيًم  ر  "الذ ّرّية"،ًوم ماًو 
ًقول ــهً ًالكــريم  ي ت ــي"،ًوالحــق ًأّنًفــيًاشــت قاق ً"ذ ّرّيــة"ً-ت عــالى–القــرآن  ــْنًذ رِّ م  ًو  ــاًق ــال  ام  ًإ م  ًل لن ــاس  ل ــك  اع  ًإ نِّــيًج  :ً"ق ــال 

ًفيهًإلىًتأّمٍل) ًالّناظر  اًط ويل ًي حتاج  أقواٍلًيً 2وت صريف هاًكلم  ًكثيرة ً(،ًف فيهاًأربعةً  لىًكّلًق وٍلًاحت ماالت  ْنبنيًع 
راب ع ها:ً"ذري". ثال ث ها:ً"ذرو"،ًو  ثانيها:ً"ذرر"،ًو  ًالم قام ًم قام ها،ًأ ّولها:ً"ذرأ"،ًو   ليس 

ــ - هًالكلم  ًهــذ  ًه مــز  لــىً"ف عول ــة"،ًف ت ــرك  وؤ ة"ًبــاله مزة ًع  ًأصــل هاً"ذ ر  ْنهــا:ًذ ر أ ًالل ًالخْلــق ،ًويكــون  ًأ ّماًاله ْمز ة ًف م  ة 
ل ت لــق "،ًث ــّمًأ بــد  ــْنً"ب ــرأًالل ًالخ  "الب رّيــة"ًم  ــنً"أْنب ــأت"،ًو  "،ًو"الّنب ــّي"ًم  بــأت  ــْنً"خ  ً"الخاب ي ــة"ًم  ًه مــز  ًك مــاًت ــر ك 

ًأصـــل هاًال ًأْنًي كـــون  يجـــوز  ًاألولـــى،ًف غ ـــدْتً"ذ ّرّيـــة"،ًو  فـــيًاليـــاء  مـــتًاألخيـــر ةً  ًيـــاء ،ًوأ ْدغ  يـــاء ،ًوالـــواو  ه مـــزةً 
.ًًًالياءًتً مدغً أ ًًمً ،ًثً هاًياءً إبدالً ب ًًالهمزةً ًفتً خفِّفً "ذ ريئ ة"،ً ًان 

- ،" الــذ رِّ ًك  ًكــان  ْلــق  ًالخ  :ً"إن  ب ــر  د ًفــيًالخ  ر  ًل مــاًو  ذلــك  ،ًًو  ًالّنمــل  ــغار  نهــاًك لمــة ًالــذ ّر،ًوه ــوًص  ًو أ م اً"ذرر"ًف م 
وزن هــاً"ف ْعل ّيــة"،ً ،ًو  لــىًالّنســب  ًع  ــق ًدالت ًمــورفيم ًالح  ،ًف اليــاءان  نسوب ة ًإلىًالّذرِّ ،ًم  ْحم ل  لىًهذاًالم  ف هي،ًع 

م تًالــذًّ ًإلــىًالــد ْهر،ًو ض  نســوب  "ًالم  ًفــيً"د ْهــر ي  ًالــّدال  ــّمت  ًإلــىً"الــذ ّر"ًك مــاًض  ــنً"ذ ّرّيــة"ًفــيًالّنس ــب  ًم  ال 
ً. ًفيًالّنسب  ًالم ّطرد  ًالم تلئ بِّ ًالق ياس  لىًخ لف   و هذاًع 

نـــه ًق وًْ - ميع ـــا،ًوم  ًج  ْيتـ ــه؛ًي قـــاالن  ذ ر  ًو  ـــب  ًالح  ْوت  ـــْن:ًذ ر  ًوالي ـــاء ًف م  ـــيم اً-ت عـــالى–لـ ــهًو أ ّمـــاًالـــواو  ًه ش  :ً"ف أ ْصـــب ح 
ي ــاح") الرِّ وهً  ت ــْذر 

ً"ف عول ــة"،ًث ــم 3ً زن  لــىًو  وي ــة"،ًع  ً"ذ ر  ــل  لــىًهــذاًالم حم  ــا،ًفأصــل هاًع  ًالــذ ّرًأ ْيض  ًحــال  (،ًوهــي 
ــ :ًإ ن م  ًياء ،ًف صارْتً"ذ ّرّية"،ًوقيــل  ًالواو  ،ًأْعنيًإ بدال  لًفيًالو جه ًاألّول  ًب هاًماًف ع  ل  ًف ع  ي ــة؛ًأل ن  اًس ــم واًذ رِّ

( ًك ماًذ ر أ ًالّزار ع ًالبْذر  لىًاأل ْرض  الل ًذ ر أ هاًع 
4.) 

- ً ًأْنًت كـــون  ي جـــوز  ـــو  ًمـــدغً أ ًًمًّ،ًثـ ــ"ةً ريي ـــذً "ًهافأصـــلً ً"،ةعيل ـــفً و وزن هـــاً"ً،"وترً ذً "فـــيًًغـــةً لً "،ًو هـــيًتً ْيـــرً ذً "نًم  ت 
ً.  ًالياءان 

                                                                                                                                                                                           

ً(.124(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً.1/361(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2ً)
ً(.45(ًاآليةً)الكهف،3ً)
،ًوأبو2/74ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/158ًي،ًالبيان،ً،ًوابنًاألنباًر237(ًانظرًماًقيلًفيها:ًالسجستاني،ًنزهةًالقلوب،4ً)

ً.1/361،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/543ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
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 رابًعا (4-2)

 التَّصريفّيِة في تخّلِق هِذه الّظاهرةِ ُسْهَمُة الَعوارِض 

ه ً لّيــة ًفــيًت خّلــق ًهــذ  ًالّتصــريف ّية ًس ــهمة ًج  ًل لعــوار ض  ًأن  ًي ظهــر  ــع  ًو الم واض  ًالب واعث  فيًس ْيرور ة ًاست ْشراف  و 
ًا لىًالّصيغة  ع  ْنهاًماًي طرأً  ًم  د ًالمتعّين  ،ًوالم قص  رف يِّ ًالص  ك  ر ة ًالم شتر  ت غييراٍتًالّظاه رة ؛ًظاه  ْنًأْحواٍلًو  ْرف ي ة ًم  لص 

عاٍبًم تباينٍةًأْظهر ها: ًإ لىًش  ب  ًخاّصة ،ًوه يًم تعّددة ًت نتس  ب ي ة ًعاّمة ،ًو الّنظام ًالّصرفي  ًي قت ضيهاًنظام ًالع ر 

- . مع  ًالج   عار ض 

- . ًالق لب   و عار ض 

- . ذف  ًالح   و عار ض 

- . دغام  ًال   و عار ض 

عللً  - ًال   وعار ض 

ًفــيًالعربّيــة ًعاّمــ ــْرف يِّ ًالص  ر ة ًالم ْشــت ر ك  ًظــاه  ًإ لــىًت خّلــق  ــيات  ًالم ْفض  ًالع ــوارض  ــن  ًم  ًذل ك  ًنزيــلً ،ًوفــيًالتًّةً و غير 
ًك يفمــاًةً خاصًًّالعزيزً  ــْرف يِّ ًالص  ر ة ًالم ْشــت ر ك  ًب تخّلق ًظاه  ًت ؤذن  ًت لكم ًالع وارض  ًإلىًأن  ًالّظن  ًب القارئ  ًي ذهب  ،ًوليس 

ًفيًالعربيًّ ًالك ل م  ْنًأ ْبن ي ة  ٍةًم  لىًأْبن يٍةًم ْخصوص  ًت صدق ًع  م حت ك مات  ًضوابط ًو  ق عْت،ًب لًلذل ك  .اتّفق ،ًو أْينماًو  ًة 

ً ًبعــض  ًالف رعّية ،ًسوق ًت حّوٍطًباعث ــهًأن  ناحيًهذهًالم باحثة  ًم  ًفيًتلّمس  ًالّشروع  ،ًقبل  ًالذيًي حسن  ولعل 
ـــوتيًّ ًص  ًالعـــوارض  ًتلـــك  نـــة  ًالم ْؤذ  ًالّتصـــريفّية  ًهـــذهًالعـــوارض  ،ًأوًاســـتعمالّية ،ًول ـــذاًفـــإّنًتخلّـــق  هـــاًاألّول  ة ًفـــيًم قام 

ُذّرّية

ذري

َذريَية

َفعيلة

ذرو

ُذروَية

ُفعولة

ذرر

ُذّرية

ُفْعِلّية

ذرأ

ُذروؤة

ُفعولة
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ً لٍلًصوتّيٍةًأوًاســتعمالّيٍة،ًولعــل  ًإّنماًيعود ًفيًأصوٍلًعميقٍةًإلىًع  ًفيًالعربّية  ًالّصرفيِّ ب تخّلق ًظاهرة ًالم شترك 

ًبياٍنًيً  ًب ْعد اًفضل  ًالم سوقة  ًأّوال ،ًوالّتجلية ًثاني ا،ًوالّتحّوط ًثالث ا:ًفيًالم ثل  ًموضوعة ًهذهًالمباحثة  ًعّين 

 ( عاِرُض الَجمِع:1-4-2)

ــْرف ي ٍةًم خصوصــٍة،ًف ينشــأ ًمــاً ًل واحــق ًص  :ًأواله مــاًب إضــافة  ــبيلن  ــْرف ي ة ًل هــاًس  ملّيــة ًص  مــع ًع  ًالج  ب ي ــة  فــيًالع ر 
ثان يت ه ًالس لمة ،ًو  ًب أّنهــاًي سّمىًب جمع  ًالــد رس  ل ْيهاًأْهــل  ًع  ٍةًت عارف  ًم ْخصوص  هاًفيًق والب  يداع  ًو ا  ًالب ْني ة  ماًب ت كسير 

ًأ ْبنً  ًبتــداخل  ًاألخيــر  ًهــذاًالعــار ض  ن  ق ــْدًي ــْؤذ  ثــرة،ًو  :ًجموعًالقّلــة ًوجمــوع ًالك  ين  ق ْدًق س موهاًق سم  ،ًو  موع ًالت كسير  ي ــةًج 
عانيًال ًالم  تعّدد  ،ًو  ًفيه :ًالك لم  لىًماًأناًخائ ض  نهًداّلٍةًع  ًأْشكاٍلًم  عة  ًب بض  ًالك لمة ،ًو ألكت ف  ًالواقعة ًت حت  ْرف ي ة  ًص 

 صيغُة "ُفُعل": 

عنــــىً :ًم  ــين  عن يــ ــاال ًل م  ّمــ ك اًصــــرفيًّاًح  ــت ر  ْشــ ــــيرورت هاًم  ًإ لــــىًص  مــــع  ًالج  ــيغة ًصــــرفّية ًي ْفضــــيًعــــارض  "ف ع ــــل"ًصــ
،ًوم نً ،ًوم عنىًالفراد  ًالل ًالجمع  ق ٍةًأ ْوًن س ــٍك"ً-تعالى–ذلكًقول  ــد  ــياٍمًأ ْوًص  ــْنًص  ،ًولّمــاً(1)فــيًت نزيل ــه:ً"ف ف ْدي ــة ًم 

ً"ن س ــك"،ًفقــالواًإّنهــاًم حتمً  اللــة  ك اًصــرفيًّاًواقع ــاًفــيًد  ًأْلف ــْواًفيهــاًم شــتر  هًاآليــة  لــىًهــذ  ًع  ًوالّلغوّيون  دًالم فّسرون  ر  لــة ًو 
ل ًالجمع ؛ًجمع ًن سيكٍة،ًومحتم  ،ًوالًريــب  عنــى:ًالــّذْبح  ة ًالم صــدرّية ،ًك مــاًفــيًقول نــا:ًن س ــكًينس ــكًن ْســك اًون س ــك ا،ًوالم 

ًث م ًتباين اًصرفيًّاًب ينًالم عنيين ً.(2)أن 

ًالحــقًِّ ً-تبــارك–ومثل هــاًقــول  ًأن  ًاْســم ا؛ًذلــك  ًم صــد ر اًأو  ق ــدًت كــون  مع ــا،ًو  ًج  "،ًفق ــْدًت كــون  :ً"ف مــاًت ْغنــيًالّنــذ ر 
ْعنىًالً ،ًوً ذيرًٍن ًًجمعً ً"رذً النً " اذارً نًْهيًبم  ً.(3)ًأْيض 

ً ــقِّ ًالح  ًق ــول  ًماًتقد م  ثل  ًث نــاؤ ه–وم نًم  ــل  ًالل ")-ج  ــنًعْنــد  ــرف يًّا4ً:ً"ن ــز ال ًم  ك تً"ن ــز ال "ًاشــت راك اًص  (،ًف قــدًاشــت ر 
ًإّنها:ً ًك سابق ت هاً"ن س ك"،ًف قيل 

                                                           

ً.(196البقرة،ً)(ًاآلية1ً)
ً.1/487،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2/85ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً".نذرمادةً"،ًالعربًلسان،ً(ًانظر:ًابنًمنظور3)
ً(.198ً(ًاآليةً)آلًعمران،4ً)
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- ً، ّنــات  ْعنــى:ًل هــمًج  ًالم  ــنًالّضــيافة ًوالق ــرى،ًوانت صــاب ه ًب ــالم عنى؛ًألن  ًم  ــد ًللّنــازل  ْعنــى:ًمــاًي ع  ،ًوالم  م صــدر 
ً. ًالت مييز  ،ًأو  لىًالحال  :ًع  ّناٍتًن ز ال ،ًوقيل  ًأْي:ًن ْنز ل همًج 

ًاأل ْعشى:ً - مْنهًق ول  مع ً"ناز ل"،ًو   أوًج 

)قالوا:ًالر كوب،ًف ق ْلناًت ل ًن ز ل  ْعش ر  ًف إ ّناًم  ًعاد ت ناًًًًًًًأْوًي ْنزلن  ك 
1)ً

ًإ عراب هـــا،ً ً"ن ــز ال "،ًه ـــوًت بــاين  ًصــيغ ة  ًت حـــت  ًي قعــان  ًالّلــذ ين  عن يـــين  ًالم  ًهــذ ين  ــرض  ،ًب عـــد ًع  ــظ ًالل طيــف  لح  والم 
ًاحت مال ها ًذلك  ث  ًم نًب واع  ًو جوٍهًن حوّيٍة،ًولع ل  ّتة  ًس  ًًو اشت راك هاًب ين  رفي  ًالص  ًاالشت راك  ،ًأْيًأن  رف ّيين  ًالص  عن يين  الم 

ًال ًل هًس ْهم ة ًفيًت خل ق ًاالشت راك  ً(.2ً)حويًِّنً كان 

 صيَغُة "ُفْعل":  ً

ًالل ً ًق ول  ثة  ل يهاًفيًهذهًالم باح  ًع  ثال هاًالّدال  ً:ً-تعالى–وم 

كانواًق ْومً ًت ى"ح - ًو  ً(.3ً")اًبور ان سواًٱلذِّْكر 
ك نت ْمًق ْومً :ً"-تعالى–وق ول هً - ًو  ًٱلس ْوء  ظ ن نت ْمًظ ن   (.4")ور ااًبً و 

مع :ً ،ًوالج  ،ًو ه ما:ًالم صد ر  رف ّيتان  ًص  اللتان  ل هاًد  ً"ف ْعل"،ًو األخير ةً  ثال  لىًم  ة ًع  ًفيًالّلغة ًكلم  ًف البور 

ـــًو - مـــع ً"بـــائ ر"؛ًك ق ول نـــا:ًحائ ـــل ًو ح  ًج  لـــىًالثّـــانيًف هـــي  عنـــى:ًأّمـــاًع  ب ـــْذل،ًو الم  ًو  ل  بـــاذ  كـــانوال،ًو  ـــاًهً ًو  ًكـــىلًْق ْوم 
،ًو ه مً دين  ً.مًْفيهً ًيرً الًخً ًالذينً فاس 

؛ًك ال - ًفـ"ف ْعل"ًم صدر  لىًاألّول  ،ًو هوًعً طًْالقً وً ً،ورً زًّو أّماًع  ن ظيــر هًً،ثً ؤن ــالًيً و ًً،عً جمً والًيً ً،ىّنًثً الًيً ،ًواله ْلك  و 
ً: ًالم ذك ر  د  ب ْعرىًل ّماًأخب رًب هًع نًالم فر  ًالزِّ ًابن  ًق ول 

ًلسان ي ًإن  ًالم ليك  س ول  ً(1)إْذًأناًب ورً ًق ًماًف ت ْقتً ر اتً ًًًًًًي اًر 

                                                           

ًمطبعة1ً) ًبشرحًأبيًالعباسًثعلب(، ًفيًشعرًأبيًبصير، ً)الصبحًالمنير ًديوانه ًميمونًبنًقيس، ًاألعشى، ًانظر: )
ً.48ًم،1927ً،ًةأدولفًهلزهوشتن،ًبيان

(2ً ًالتبيان، ًالعكبري، ًالمعنيين: ًذكر )1/324ً ًالمصون، ًالدر ًالحلبي، ًوالسمين ًواأل2/292، ًالمعاني،ً، ًروح لوسي،
2/382ً.ً

ً(.18(ًاآليةً)الفرقان،3ً)
ً(.12(ًاآليةً)الفتح،4ً)
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نًّوً  ًفيًهذاًالًالبورً ب ًًماًأريدً ا  ًالش ريف  هًمنًْ،ًوً للً ًنكً مًتً هاًلً ؛ًألنً لةً تًباطً كانً ًارً فًّالكً ًهؤالءً ًأعمالً ًأنً سِّياق 
ــامً الطً ًبـــارً وً ً،وقً الّســــًتً م:ًبـــارً هً ولً ق ـــ ـــًذاإ ًً:عــ ـــخ  ــتً المً وً ًبً لًّنًالّطــــلًم  ــكً ًصـــارً فً ً؛هًطالــــبً ل ـــًكـــنًْمًيً ل ــــري،ًفً شـ ًيءً الش ــ

م عواًبور ا؛ًأْي:ًفاكً الهالً  ًماًج  :ًف أْصب ح  ًأبيًالّدرداء  نه ًق ول  :ًالفاسد ،ًوم  ًع مان  ًأْزد  ًب لغ ة  ب ا)،ًو البور  د اًذاه   (.2ًس 

 :صيَغُة "ِفَعل"

ًالحــقًِّ ًفــيًق ـــول  قــع ًذلــك  ق ــدًو  ــف هاًو الًت ْؤت ــوا:ً"-تعــالى–و  ــْمًق يًيك م ًٱل تــلاًَٰء ًأ ْمـــًوۖ  ٱلس  ًٱلل ــه ًل ك  ــل  ع  ـــااج  (،3ً")م 
ٍرً"ق ي مــا") ًعــام  ا"ًالتيًق رأ هاًناف ع ًوابــن  ة ً"ق يام  ًك لم  ع ًالّتدّبر  موض  و 

ق ــدًاخت لــفًفــيًم عناهــا4ً ــبعّية ،ًو  ــيًق ــراءة ًس  (،ًو ه 
ًب ياٍن:ًً فيماًي أتيًف ضل  ،ًو  ًالّصرف يِّ

ي م،ًو الم عنى:ً - د  ٍةًو  مع ً"قيم ة"؛ًك ديم  ًًيلتال ك مًاء ًأ ْمًواس ف هالو الًت ْؤتواًق ي م ا":ًج  ع ــل  ــة ًألمت عــت ك مًلل ًل ك ــْمًاج  قيم 
ك م.ً عاي ش  م  ًو 

ــلة ")ق ي م ا":ً - ًالص  ْنــهً"ي قيمــون  م  "،ًو  ًب األ ْمر  ،ًو ه يًل غة ًفيه ،ًم نً"قام  ًب م عنىًالق يام  م صدر 
5ً (،ًأْي:ًي ــدومون 

." و ض  "الع  "ًو  ل  و  ثل ه:ً"الح  م  ل يها،ًو   ع 

،ًإ ْذً ،ًأّنــهًاْعت ــل  ــة"ًالًم صــدر  مــع ً"قيم  ،ًو ه ــوًأّنــهًج  ل  ًاألو  ــذهب  ًالم  ــنًذ هــب  ّجــة ًم  ًم صــد ر اًل ــمًأّمــاًح  ل ــوًكــان 
ًه ــوًأنًْ ًالق يــاس  ،ًف قدًكانــْتًأن  ،ًو ه وًالم صد ر  ًالثّاني  ذهب  ًالم  ّجة ًم نًذ هب  ،ًو أّماًح  ل  و  ًو الح  ر  و  ؛ًك الع  ًًي عت ل  ت ثب ــت 

لــىً"ق يــ ْمــل ًع  لْتًح  ،ًولكّنهــاًأ ْبــد  ــو ض  ًو الع  ل  ــو  ــح تًفــيًالح  ــا"،ًك مــاًص  م  هاً"ق و  ًل توّســط  لــىالــواو  اْعت للهــاًفــيًًام"ًو ع 

                                                                                                                                                                                           

صلىًاللً-خرجًإلىًرسولًاللًابنًالزبعرىً(ًالشعرًلعبدًاللًبنًالزبعرى،ًوكانًحسانًقدًرماهًببيت،ًفلماًبلغًذلك1ً)
ًمعتذرا،ًفأسلم،ًفأنشأًمقطعةًمنهاًهذاًالبيت،ًوالشعرًفيًديوانه.ًً-عليهًوسلم

،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،5/314ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،11/341ً(ًانظرًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
ً.8/93،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/130ً

ً(.5ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
،ًوالطبري،1/376ً،ًالكشفًعنًوجوهًالقرءات،ًومكي،233ً،ًوابنًغلبون،ًالتذكرة،2/66ً(ًانظر:ًالفارسي،ًالحجة،4ً)

ً ًًو242التلخيص، ًإسماعيل)، ًبن ًالرحمن ًعبد ًشامة، 665ًأبو ًالمعانيهـ(، ًإبراهيمًًإبراز ًتحقيق ًاألماني، ًحرز من
ً.237ًي،ًإتحافًفضلءًالبشر،ً،ًوالبناءًالدمياط412عوض،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ًد.ت،ً

ً(.3ً(ًاآليةً)البقرة،5ً)
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( 1ًالف عل  ؛ًًو(،ًو ه يًم صدر  عنــاه:ًدين ــاًم عــاد ال ًب غْيــر ه،ًو هــذاًالًي صــح  ًم  ــة"ًل صــار  مع ً"قيم  ًج  ل وًكان  فة ًلـ"دين ا"،ً"و  ص 
(" ل  ل هًش يء ،ًو ا  ّنماًاْعت ّلًألّنهًأتبع ًف عل هًف أ ع  سلم ًالًي ْعد  ًال   (.2ًألن 

  صيَغُة "َفَعلة":

ً ًفــيًق ــول  قــعًذلــك  مــع(،ًوق ــدًو  ،ًواالســمّية ً)الج  ،ًو ه ماًالم صدر  رف ّيين  ًص  هًالّصيغة ًم شتركة ًب ينًم عن يين  و هذ 
ــاًي ْغش ــىًط ــا" :-ت قّدسًاســم ه–الحقًِّ ن ــة ًن ع اس  ًٱْلغ ــمًِّأ م  ــنًب ْعــد  ل ــْيك مًمِّ ًع  ل  ــۖ  ث ــم ًأ نــز  ــلً (3)"نك مًْئ ف ــة ًم  ً،ًأّمــاًعلــىًالم حم 

ً: ثل ــهًالم صــد ران  ــنًم  م  ،ًو  ــاألْمن  ًك  ن ــة ًم صــدر  ًف األ م  ًاألّول  ــظً العً الّدالليِّ الليًّــاًد قيق ــاًة،ًب ــلً والغً ًةً م  ًب ون ــاًد  ــهمًأقــام  وبعض 
ن ة ً ،ًف األم  نة  ًواأل م  ًه.ًأسبابً ًعًزوالً مً ًكونً ي ًًاألمنً ،ًوً وفً الخً ًأسبابً ًقاءً عًبً مً ًكونً تً ب ينًاأل ْمن 

لىً مــع ،ًفـــ"أّماًع  ،ًوهــوًالج  ًالّصــرفيِّ ًهــذاًالم شــترك  ًت حــت  ًالثّــانيًالواقــع  ًالّدالليِّ ــ"ًمــعً جً ً"ةنً أمً الم حم ل  "،ًنآم 
ًالل ًر ًرً وب ـــًبـــارًتون ظير هـــاً" ًأن  ًالك لّـــي  ت بـــة"،ًوالتّقـــدير  ًوك  ـــد ه–ة"،ًو"كات ـــب  لـــيهمًً-تعـــالىًج  ًع  ـــن  ـــًعـــدً همًبً أمنً ب ـــم  ًوفً الخ 

ً.ً(4)نامً ي ًًكادً الًيً ًمًّوفًوالغً الخً ًديدً الشً ًأنً ًوذلكً ؛ًنامونً ي ًًنً مًْنًاألً صارواًمً فً ،ًمًِّوالغً 

 صيَغُة "ُفعول": 

ًب طون ـــا،ً ًظ هـــور ا،ًوب ط ـــن  ًك مـــاًفـــيًق ول نـــا:ًظ ه ـــر  ًالّثلثـــيِّ ـــنًمصـــادر  ًم  نهـــاًم صـــدر  "ف عـــول"ًصـــيغة ًي ســـتفاد ًم 
:ًظ هــر ًنحــو  ؛ًوذل ــك  مــع  نهــاًم عنــىًالج  ًأْفضــىً-ظ هــور،ًوب طــنًً-وي ســتفاد ًم  مــع  ًالج  ًأّنًعــارض  بطــون،ًوالّظــاهر 

ًذلكً  ًهذهًالّظاهرة ،ًوم نًت جّليات  :ًإلىًتخّلق  ًالعزيز  ًًفيًالّتنزيل 

ًالس جودً "و عً  .1 ًو الر ك ع  ًو اْلع اك فين  ًل لط ائ فين  ًأ ْنًط هِّر اًب ْيت ي  يل  ًو ا  ْسم اع  يم  ْدن اًإ لىًإ ْبر اه   .ً(5)"ه 

ا""سً  .2 ث مان ي ة ًأ ي اٍمًح سوم  ْبع ًل ياٍلًو  ل ْيه ْمًس  ر هاًع  خ 
(1). 

                                                           

(1ً ًمكي، ًالمعنيين: ًأتىًعلى ًالقرءات( ًوجوه ًالكشفًعن ،1/376ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ًالجامع،1/331ً، ًوالقرطبي، ،
ً.2/310،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،3/178ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/22ً

مًجمعًقيمةًبشيء،ً،ًوعنهاًقالًالفارسي:ً"ليسًقولًمنًقالًإنًالقي1/376ًّ،ًالقرءاتالكشفًعنًوجوهً(ًانظر:ًمكي،2ً)
نماًالقيًّ ً.2/66ًمًجمع"،ًانظر:ًالحجة،ًمًبمعنىًالقيام،ًليسًأنًالقيًّوا 

ً(.154ًآلًعمران،ً(ًاآليةً)3)
ً.3/92،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/472ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(4ً)
ً.(125البقرة،ً)ً(ًاآلية5)
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ان ٍبً" .3 ًج  ًم نًك لِّ ف ون  ي ْقذ  "و  ب  ًو اص  ل ه ْمًع ذاب  د حور اًو 
(2).ً

لة ًم ترّددة :ً "ًالّصرفّية ًفيًاآلية ًاألولىًم حتم  اللة ً"الس جود  ،ًأّنًد  ًول يسًي خفى،ًب عد ًهذاًالع رض 

- . ْدل  ًع  :ًف لن  ًب هًفيًالعربّية ،ًك ماًي قال  ًق دًيوصف   ب ينًك ون هاًم صدر ا؛ًك قول نا:ًس جد ًس جود ا،ًوالم صدر 

:ً"ساجد ًوس ــجود ،ًوقاعــد ًوق عــود " - ْمع ا؛ًك ماًن قول  ًك ون هاًج  ب ين  و 
مــع ،ً(3) ًل مــاًق بل ــه،ًأعنــيًالج  ،ًوهــوًم ناســب 

عــاً م  ًإلــىًأّنهمــاًق ــدًج  ًرأي ــهًلّمــاًأشــار  ًإلــىًاست حســان  بــة ًت ْفضــيًبالم تأّمــل  ًالتفات ة ًم ْعج  ًأبوًحّيان  وقدًالتفت 
مـــع ًت كســـيٍرً)الرً  ًعًوالس ـــك ـــج  (،ًوأن  ًوالعـــاكفين  مع ـــيًالّســـلمة ً)الطّـــائ فين  ـــنًج  جود(ًل م قابلت ه مـــاًمـــاًقبل ه مـــاًم 

ًآخر همــاً ًت ْنويع ــاًفــيًالف صــاحة ،ً"وكــان  ًذلــك  ،ًفكــان  ليــهًفــيًالّزمــان  ــهًع  ًل تقّدم  الر كــوع ًق ــدًق ــدِّمًفــيًالّســجود 
ًك ون هاًفاصلة " لىً"ف ع ل"ًألجل  ً"ف عول"ًالًع  زن  لىًو  ع 
(4).ً

ًالثّانية ،ًوهيًق ول هً ًفيًاآلية  ً"سً -ت باركًاسم ه–أّما ا": س وم  ًح  ًأ ي اٍم ث مان ي ة  ًو  ًل ياٍل ًس ْبع  ل ْيه ْم ًع  ر ها خ 
(5)ً،

ً ًي قع ًتحت هًم عنيان  رفيت ً"ف عول"،ًوه يًم شت ر ك ًص  فيًقال ب  ةً  ا"ًالمود ع  ًك لمة ً"ح سوم  ًم وضع ًالّنظر  ًي خفىًأن  ف ليس 
: مع ،ًوالم صدر  ًه ما:ًالج 

مًوح سوم. - د ًوق عود،ًوحاس  د ًوش هود ،ًوقاع  م"،ًون ظير ه:ًشاه  مع ًف م فرد هً"حاس   أّماًالج 

ا،ًوش كرًش كور ا،ًوك فرًك فور ا. - روج  ًخ  رج  ًف ن ظير ه:ًخ   وأّماًالم صدر 

ساتً  ًن ح  ا"ًأّنهاًأّيام  ْمع اًف م عنىً"ح سوم  ًج  ماتً ً،ف إ نًكان  س متًً،حاس  ،ًف قدًح  يرات  ًالخ  ًألبواب  عات  وقاط 
ًب ركةًٍ لْتًك ل  يٍر،ًواست أص  ًخ  ًك ل  ًالّرياح  ًم تتابعة ًه بوب  ًه يًأّيام  ًأْو ا؛ًألّنهًي قطع ، سام  ًح  م نهًس مِّيًالس يف  ،ًو 

ًالك يًِّ ًفيًإعاد ة  م  ًالحاس  ًف عل  ًب تتاب ع  ها ًل ت تابع  ًت مثيل  ًو هذا ، ًت ْفتير  ًفيها ّتىل يس  ًأْخرىًح  ًب عد  ّرة  ًك  ، لىًالّداء  ًًع 

ي نحسمً 
(6)ًً.ً

                                                                                                                                                                                           

ً(.7ًالحاقة،ً(ًاآليةً)1)
ً(.9ًفات،ً(ًاآليةً)الصا2)
ً.1/155ً(ًهذاًمذهبًاألخفشًفيًمعانيًالقرآن،3ً)

ً.1/366،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/554ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
ً(.7ًالحاقة،ً(ًاآليةً)5)
ً.4/150ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،5/357ًالمعنيين:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًً(ًانظر6)
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ًب عد ً ًم ر ة  ًب الّنار  ًو الك ي  ًالق طع  ًو ه و سٍم، ًح  ًأّيام  ًف الم عنىًأّنها ًم صدر ا ا" ً"ح سوم  ًقال ب  ًكان  ًإْن أّما

ًفيًتً  ًأث ر ا رفيِّ ًالص  ًاالشتراك  ًل هذا ًأن  ًالّدم ،ًو الّظاهر  ّتىًي نقطع  ًأْخرىًح  ًكان  ًف إذا ، ًالّنحويِّ ًاالشت راك  خّلق 
ً ًاست ئصاال ،ًأْوًي كون  ًح سوم ا،ًوالم عنىًت ستأصل  م  ر ا،ًأْي:ًت ْحس  ًب فعل هًم ضم  "ح سوم ا"ًم صدر اًف إّنهًي نتصب 

ق د ًو  ، ًللست ئصال  ل يهم ًع  ر ها ًس خ  : ًوالتّقدير  ًل ه، فعوال  ًم  ًيكون  ًأْو ًح سوٍم، ًذات  ًك قول نا: فة ؛ ًًص  ي نتصب 
ا" ًلـ"أّيام  لىًالو صف  "ح سوم ا"ًع 
(1)ً.ً

ــقًِّ ًالح  ":ً"-تعــالى–أّمــاًاآليــة ًالثّالثــة ،ًوهــيًق ـــول  ـــب  ًو اص  ــذاب  ل ه ــْمًع  ــور اًو  ان ــٍبًد ح  ًج  ــنًك ـــلِّ ًم  ف ون  ي ْقــذ  و 
(2)ً،

ه ً"ف عول"،ًوق دًاشت ركْتًهذ  فيًقال ب  ًفيهاًكلمة ً"د حور ا"ًالمود عةً  رف ّيينً ًفم وضع ًالّتدّبر  ًص  ًم عن يين  ً:الّصيغة ًبين 

- ً، ْعنى:ًمً ثيرً هًللكً شمولً ل ًًمعً وًفيًمعنىًالجً هً وً أّول هماًالم صدر   .حوريندًْ،ًوالم 

مع ؛ًإ ذً"د حور ا"ً - :ًحوردًْمً "عنىًمً ب ًً"رداحً "ًمعً جً وثانيهما:ًالج  ًذلك  ن ظير   .عودوقً ًدً قاعً "،ًو 

ــً"رْحــدً "ًمــعً هًجً لىًأّنــعً ًوًالباءً وهً ً،الخافضً ًنزعً اًبً نصوبً مً ًكونً أنًيً ًجوزً يوً  - وًوه ــً"،هــورًٍدً "وً"رًٍهًْدً ـ"ك 

ً.ًحورًٍدً فونًبً ذً ْقًي ًً:أيًْ؛ًهب ًًرً حً دًْماًيً 

ً"د حور ا" ًالّدال  ؛ًن صب  ً(3)أّماًفيًقراءة ًالن صب  لة ًم شتركة ًب ين  ً"ف عول"،ًو هيًم حتم  ًمود عة ًفيًقال ب  ،ًف هي 
ً"د حــور اً ــا،ًف قــدًت كــون  ًأيض  رف ّيين  ًص  ــً؛ثيــرً هًكً ب ــًفعــلً عنــىًمــاًيً مً ب ًً"عــوالً فً ً–م عن يين  ًرً تطه ــمــاًيً ل ًً"ســولغً "وً"هورطً ـ"ك 

ـــويً  ًه،ًب ـــًلً غس  ــْدًهـــم،ًًواًلً دً اًطـــارً حـــورً اًدً ذفً ق ـــً:أيًًْ؛رًٍقـــدً مً ًوصـــوفًٍمً ل ًً"بورًٍصً ـ"ك ـــًصـــفةً وق ـــدًي كـــون  ً؛اصـــدرً مً ًكـــونً يً قـ

ًق ليلـــة ؛ًك الوً  نـــهًإاّلًأحـــرف  ًم  ًل ـــمًي ـــأت  ًنـــادر  ْصـــدر اًق ليـــل  "ف عـــول"ًم  ًبـــولً والقً ً،قـــودً والوً ً،هـــورً والطً ً،ضـــوءً و  ،ًوالر ســـول 
ً.ً(4)بمعنىًالّرسالةً 

 صيَغُة "ِفعال":
                                                           

ً.8/316ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/383ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،4/150ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(ًانظر:1ً)
ً(.9ًفات،ً(ًاآليةً)الصا2)
ًابنًجنيًفيًالمحتسب3ً) ًالجمهورًعلىً"د حورا"ًبضمًالدال،ًأماًقراءةًالنصبًفليستًسبعية،ًوقدًأتىًعليها مفسرا،ً(

ًا المحتسبًفيًتبيينًوجوهًشواذًالقراءاتًواليضاحًعنها،ًتحقيقًمحمدًً،هـ(392بنًجني،ًأبوًالفتحًعثمان)انظر:
ً.2/265ًم،1998ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًعبدًالقادرًعطا،ًط

ً.12/69ًالمعاني،ً،ًواأللوسي،ًروح15/45ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/336ًانظرًماًقالهًفيها:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(4ً)
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ْعنــىً ــْنًصــيغة ً"ف عــال"ًي ســتويًت حت هــاًم  ًم  مــع  ْعنــىًالج  "،ًوم  "،ًو"ق تــال  "،ًو"ن ضــال  الم صــدرّية ؛ًكقولنــا:ً"ك فــاح 
ً"كريم ثل  ً–ك رام"،ًو"خ صيم-م  ًإ لــىًالتّــرّدد  ًه وًالذيًأْفضــىًب المفّســرين  ْعن ي ْين  ًالم  ًبين  ًهذاًاالشتراك  خ صام"،ًول ع ل 

ْنًق ول هً ًم  ْعنىًالمتعّين  ًالم  ً:ً-ت عالى–ب ين هماًفيًاست شراف 

لل هً " .1 ْنًخ  ًم  ًي ْخر ج  ْدق  اًف ت رىًالو  ًب ْين ه ًث م ًي ْجع ل ه ًر كام  لِّف   .(1)"ث م ًي ؤ 

ام ا" .2 ًإ م  ْلن اًل ْلم ت ق ين   .(2)"و اْجع 

3. ً  .(3)"بينًٍمً ًغيرً ًصامالخً فيً"و ه و 

د وا" .4 ًب هً ًۖ  ل ه مًم اًٱْست ط ْعت مًمِّنًق و ةًٍ و أ ع  ب ون  ًت ْره  ْيل  ًٱْلخ  ب اط  م نًرِّ ك مًْ و  ًٱلل ه ًو ع د و  د و   .ً(4)"ع 

رفّيينً  ًص  ًم عنيين  لل"؛ًوالحق ًأّنهاًم شتركة ًبين  ًكلمة ً"خ  ً:ًأّماًفيًاآلية ًاألولىًف موضع ًالّتدّبر 

لل"ً- جاب"،ًو"خ  ً.وهما:ًالفراد ؛ًك قول نا:ً"ح 

ــا:ً"ً- مــــع ؛ًك قول نــ ــــوالج  ب  ــال"وً ً"لج  بــ ــــلل"،ًًوج  ل ــــل"ًو"خ  ــ"،ًو"خ  ــ ًف ر ج  ــــي  ــار جً ه  م خــ ــهً ًالق ْطــــرً ًهًو  ْنــ ًم  ــان  عنيــ ،ًوالم 

ًقــراءةً  ّماًيسند ًم عنىًالفراد  م  اًفيًسياق هما،ًو  ًم جيئ اًصال ح  ًي جيئان  اكً م تقّبلن  ــح  ل لــه"ً:ي ــةً يًالعالً بــو أ ًالض  ــْنًخ  ً؛"م 
يد لىًالت ْوح  ً.(5)ع 

ًالحقِّ:ً"أّماًاآلية ً ًفيهاًقول  لــْتًإ مام االثّانية ًف موضع ًالّنظر  ً"ف عــال"،ًفاحتم  ــْتًفــيًصــيغة  ع  ًأّنهــاًأود  "؛ًذلــك 
ّلــلًأّنًالحــّقً ًفقــدًع  ًالمصــدرّية ًوالفــراد  ــل  مــع ،ًأّمــاًعلــىًم حم  :ًالفــراد ً)الم صــدرّية (ًوالج  عن يــين  ــة"ل ــْمًي ق ــْلًالم  ً"أ ئ م 

ْمع لىًالج  م؛ًع  ًال  :ًم ْصد رً ًامً أل ن  يامً ،ًمً إ مام اًنً لف ًًأ م ًالق ْومً ،ًفنقول  ًالــذيًو الق يامً ًْثلًالصِّ ،ًو هذاًم عنىًالم صدرّية 
ًفً  مـــع  ًالج  ـــل  ،ًأّمـــاًعلـــىًم حم  ًالكلمـــة ًم فـــردة ًإرادة ًل لجـــنس  :ًجـــاءْتًعليـــه  ـــةً قيـــل  ًأ ئ م  نـــاًأ ميرً ً:القائ ـــلً ًلً يقـــًوك مـــاً،ًأ راد 

ةً ،ًوالم عنى:ًي ْعنيًأ م راء ناً،هؤ الءً  ْلن اًأ ئ م  ْنه ْمًأ ئ م ةً -ت عالى–،ًوي سند ًهذاًالم عنىًويقّويه ًقول هًه د ىًاْجع  ْلن اًم  ع  ً:ً"و ج 

                                                           

ً.(43النور،ً)ً(ًاآلية1)
ً.(74الفرقان،ً)(ًاآلية2ً)
ً(.18)الزخرف،ًًاآليةً(3)
ً(.60األنفال،ً)ًاآليةً(4)
ًالتبيان،ً(5ً) ًالبحرًالمحيط،2/813ًًانظر:ًالعكبري، ًالوجهينًفيًموضعًآخر(،ًوأبوًحيان، ،6/427ً)ذكرًاحتمالها

ً.3/142واكتفىًالنحاسًبدالالتهاًعلىًالجمعًفيًإعرابًالقرآن،ً،5/225ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً
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ن ا" ًب أ ْمر  :ً(1)ي ْهد ون  ْمعًآمً ًمامً الً ،ًوقدًقيل  لــىًً"،أ م ًي ــؤ مًّ"ً:م نًًْ،ج  ــع ًع  م  ــحابً:ن ْحــوً"؛ف عــال"ج  ص  بًو  قــائ مًً،صــاح  و 
ق يام و 
(2)ً.ً

ًالثّالثـــة ًف الـــذيً صـــام"ًًظهـــرً يً أّمـــاًفـــيًاآليـــة  ـــة ً"خ  ًك ل م  ْعن ي ـــًةً لـــحتمً مً فيهـــاًأن  ـــرفّيينً الم  ًالص  الم صـــدرّية ،ًً:(3)ْين 
ًالم شتر كً والًيً والجمع ،ً ًاآلتيًم ن  لىًهذاًالّتباين  لّيا ًي نبنيًع  ًج  ْعن ي ْين  ًالم  .ًخفىًأّنًث ّمًب ون اًب ْين  ًالّصرفيِّ

ًالّرابعة ،ًو هي:ً" د واأّماًفيًاآلي ة  م نًرً ل ه مًم اًٱْست ط ْعت مًمً ًو أ ع  ْيلً نًق و ٍةًو  ًٱْلخ  ة ًب اط  ًفيهاًك لم  "ًف م وضع ًالّتدّبر 

مع ًوالم صدً  ،ًو ه ماًالج  رف ّيين  ًص  ًل معن ي ين  ّمال  ً"ف عال"ًالح  ثال  لىًم  ًي خفىًأّنهاًع  ليس  .ً"ر باط"،ًو  ًر 

بــاطً - ً"ر  ًف قــْدًي كــون  مع  لىًم عنىًالج  ْبــطًً-أّماًع  مــع ً"ر  ك ــلٍب،ًً-ف عــال"ًج  ْلــٍبًو  هــاًبطً رً ًرً كث ــالًيً وً ف ْعــل"؛ًك ك 
بيط"؛ً(4)ثيرةً يًكً اّلًوهً إً  مع ً"ر  ًج  ًأْنًت كون  ًالّزمخشر ي  ً.ً(5)صالف ًوً ًصيلًٍف ًكً ،ًو أجاز 

- ً ًأْنًي كــون  ًف يجــوز  ْعنىًالم ْصد ر  لىًم  ــرً صــدً مً وأّماًع  ــًصــاحً ر باط ــا؛ًك ق ول نــا:ًًطً ب ــرً :ًنًْاًم  ًاياحً ص  ر  ،ًف م صــاد 
ًنقاس ًالًتً ًزيدً المً ًيرً غً ًلثيًِّالثًّ ًأْنًي كون  ي جوز  ،ًو  ــًار ًدً صًْمً ًفيًأ حايين  ًطً راب ــ"نًم  ًالت قــدير  "ًم راب ط ــة ،ًف يكــون 
ً ــًلً هًكً فعلً هاًيً خاذً واتًِّيلً الخً ًباطً ارتً أن  ــًفعــلً ل ًًدًٍواح  ــب ًًؤمنــونً طًالمً رابً ي ــفً ً،رً آخ  ــعًْهمًبً عض  ًكــلً ًطً ب ــذاًرً إً ف ــ،ًاض 
 .ً(6)هليًْعً ًةً فيًاآليً ًض ًالذيًحً ًذلكً ،ًوً باطً همًرً ينً ب ًًصلً قدًحً فً ً،هً صاحبً ًلً اًألجًْرسً مًفً نهً مً ًواحدًٍ

- ً و ز  ً"ًيً مخشرً الزًّوق دًج  ًاللً ًبيلً فــيًس ــًطً ربً التــيًت ــًيــلً للخً ًامً اسًًْ"باطً الرًِّأْنًي كون  عن يــين  ــنًالم  ل ــمًي غفــْلًع  ،ًو 
ينً  الم تقدِّم 

(7)ً. 

                                                           

ً(.24ً،ًةدالسج(ًاآليةً)1)
(2ً ًمعانيًالقرآن، ًاألخفش، ًانظر: ًالبيان،2/459ً( ًوابنًاألنباري، ،2/174ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبوًحيان،13/56ً، ،

ً،ًوقدًذكرًالثلثةًاآلخرونًالمعنيين.5/266ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،6/474ًالبحرًالمحيط،ً
ألدًالخصام"ًًوهووهوًقوله:ً"ًآخر،نباريًفيًموضعً،ًوقدًأشارًابنًاأل397تفسيرًغريبًالقرآن،ً،ً(ًانظر:ًابنًقتيبة3)

ً.1/148هذينًالمعنيين.ًانظر:ًالبيان،ًًإلى
ً.2/546ًنظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًاً(4)
ً.4/507،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/165ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(5)
ً.4/507لمحيط،ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًا2/546انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًً(6)
ً.8/25،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/165ًانظرًهذهًالمعاني:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(7)
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 صيَغُة "ُفْعالن":

ًالل ً ًفــيًقــول  مــع ًوالمصــدر  ًصيغة ً"ف ْعلن"ًالتيًي ســتويًفيهــاًالج  ْنًذل ك  م  ًب ْني ان ــه ً:ً"-تعــالى–و  ــْنًأ س ــس  أ ف م 
ً ــن  ل ــىًت ْقــو ىًم  ــر ٍفًهــارًٍع  ــفاًج  ل ــىًش  ع  ًب ْنيانــهً  ــْنًأ س ــس  ًأ ْمًم  ْيــر  ر ْضــواٍنًخ  ًكلمــة ً"ب نيــاٍن"ً(1)"الل ًو  ،ًفموضــع ًالّنظــر 

ًب معنــىً لق  فعــول؛ًكــالخ  ــْكران"،ًوق ــدًأ طل ــق ًعلــىًالم  ْفــران،ًوش  ًكمــاًفــيًق ول نــا:ً"غ  لــْتًصــيغت هاًالمصــدر  التــيًاحتم 
ــدً  ــّي،ًوقــ ْبنــ عنــــى:ًالم  خلــــوق ،ًوالم  ــد هًالم  ،ًوواحــ ًاألّول  ًإلــــىًالخــــاطر  ه،ًوهــــوًاألقــــرب  ــد  مــــع ،ًجمــــع ًواحــ لــــتًالج  ًاحتم 

"ب نيان ة"،ًوهو،ًأْعنيًواحد ه،ًاسم ًجنٍس؛ًك قمٍحًوق محةًٍ
(2)ً.ً

قِّ:ً" ًالح  ًم عن يينًفيًق ول  ْسبان"ًب ين  اللة ًصيغ ة ً"ح  ًماًتقد مًت رّدد ًد  ثل  م نًم  ًٱلالً ف ال ق ًو  ع ــل  ًو ج  ًيــلًّْصباح  ل 

ْسبانً  ًح  ًو ٱْلق م ر  :(3)اس ك ن اًو ٱلش ْمس  ،ًف قدًت كون  ًالم عن يين  ًث م ًب ون اًب ين  ًأن  يب  مع ،ًو الًر  ًوالج  ً،ًوه ما:ًالم صدر 

(ًً–ًبانً سًْحً ) -  .هبانًٍشً وً ًهابًٍشً كً ً؛سابًٍحً ًمعً جً ف ْعلن 

- ً سبان  ً)ح  (ًم ْصدر ا.ً–وق دًت كون   ف ْعلن 

ً: ً"ف ْعلن"ًالم صدرّية ،ًفالت قدير  ًم ْعنىًالّصيغة  ْعنى:ًيءً الشً ًسبً حً وا  ذاًماًكان  ْسبان ا،ًوالم  ً،امً األّيــًددً عً ًح 
نــهًقول ــهًنينالسِّــوً ً،هوروالشً  م  ســاٍب،ًو  ْســبان ا،ًأْي:ًب ح  :ًح  قيــل  ْســباٍن"-ت عــالى–،ًو  ًب ح  ــر  ًو الق م  نــىًعًْوالمً ،ً(4):ً"الش ــْمس 
ــًعــلً هًجً أّنــ ــًألنً ً؛قــدارًٍمً وً ًســابًٍحً ماًبً هً يرً س  ــًخمســةًٍوً ًمئــةًًٍلثً هــاًفــيًث ــل ًكً ًروجً الب ــًقطــعً ت ًًمس ًالش  ــي ًًينً تًّوس  ًبــعً ورً ًاوم 

                                                           

ً.(109التوبة،ً)(ًاآلية1ً)
ً.3/504،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/103ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.96ً(ًاآليةً)األنعام،3ً)
ً(.5(ًاآليةً)النجم،4ً)

ِفعالِرباط

مصدر
طاً َرابَط ِربا: رباعي

اً َرَبط ِرباط: ثالثي
اسم منقول

َرْبط ِرباط: جمع
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ـــي ًًعشـــرينً وً ًمانيـــةًٍهـــاًفـــيًثً قطعً ي ًًمـــرً والقً ً،هـــاكانً لـــىًمً إ ًًوتعـــودً ً،ومًٍي ـــ ً،امً األّيـــًســـابً حً ًاس ًلّنـــًاعـــرفً ماًيً هً رانً دوً ب ـــا،ًوً وم 
ً.ًً(1)وامً واألعًًْ،هورً والشً 

ــــقًِّ ــ ًالح  ــــول  ًق ــ ــذلك  ــ كــ ــالى–و  ــ ــْلنا:ً"-ت عــ ــ ــ ــد مً ًف أ ْرس  ــ ع ًو ٱلــ ــف اد  ــ ــ ًو ٱلض  ــــل  ــ ــــراد ًو ٱْلق م  ــ ًو ٱْلج  ــان  ــ ــْيه م ًٱلط وفــ ــ ل ــ ــآًع  ــ ٍتًايــ
ل :ًوفانً طًّ،ًف ال(2)"تًٍم ف ص  رف ي ين  ًص  ًم عن يين  ،ًاشت ر كْتًب ين  ياق هاًالش ريف  ً،ًفيًس 

؛ - د .ًأّول ه ما:ًالم صدر  ًل هًواح  ،ًف لًي طل ب  ،ًوالن ْقصان   ك الر ْجحان 

،ًواحدت ه ًطوفان ة - ًه وًالم وت  ًالّطوفان  ًإن  مع ،ًف قيل  وثانيهما:ًالج 
(3)ً. 

ً ًإلــىًأن  ًإلماحة ًالط بــريِّ هًاآلي ة  ًفيًهذ  ّماًقيل  "،ًوفــانً الطًّ"نــىًعًْفــيًمً اخت ل فــواًًأويــلً التًًّأهــلً والم ست صفىًم 
ــالًيً "،ًصــانً قًْ"ًو"النً حــانً جًْ"الرً ًثــلً مً ًصــدرً مً ً"وفــانً الطًّ":ًقولً ي ًًينً يًّيًالكوفً حويًّن ًًعض ًب ًًكانً ف قدً ًعــض ًب ًًكــانً وً ،ًعً جم 

ــ،ً"ةً وفانً الطًًّ"ياسً هاًفيًالقً واحدً ًمعً وًجً :ًهً قولً ي ًًصرةً يًالبً حويًّنً  ــًوابً والص  ًهًابــنً مــاًقال ــهًنــدً عً ًفــيًذلــكً ًولً نًالق ــم 

ًاللً –ًاسًٍّبــعً  نه مـــاًرضــي  ــًهًأمـــرً أّنــ"ً-ع  ــب ًًطـــافً ًنًاللً م  ــًصـــدرً هًمً وأّنــً،مه  ــب ًً:ً"طـــافً لً القائ ــًولً نًق ـــم  ًاللً ًمًأمـــرً ه 

ًالذيًطافً ًكونً ي ًًأنًًْجازً ً،كذلكً ًذلكً ًذاًكانً ا ً ؛ًوً ن ْقصان ا"ًنق ص ًي ًًيءً هذاًالشً ًقص ً:ً"نً قالً ماًيً كً ؛ًط وفان ا"ًطوفً يً 
ًالذً المً ًكونً ي ًًأنًًْجازً وً ً،ديدً الشً ًطرً مًالمً هً بً  ً.ً(4)"ريعً وت 

 صيَغُة "َفْعلى": 

ًقول ــهًً ًالجمــع  ًاشــت راك اًباعث ــه ًعــارض  ًالّصــرفّية  ًالّصــيغ  ًاشــت راك  ً:ً"-تعــالى–وم نًأمث لــة  ًإ ل ْيــك  إ ْذًي ْســت م ع ون 
و ا  ْذًه ْمًن ْجوىًَٰ

ل يهاً(5) ًالتيًظ هرْتًع  ًاحتملْتًكلمة ً"ن ْجوى"ًب الّصيغة  ،ًوهما،ًفقد  ً:م عن يين 

                                                           

ً.1/523ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،4/190ًلبحرًالمحيط،ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًا1)
ً(.133ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً.7/171(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
(4ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًانظر: )6/33ً ًالوجيز، ًالمحرر ًابنًعطية، ًالمعنيين: ًوانظر ًالجامع،5/444ً، ًوالقرطبي، ،

ً.4/372،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/171ً
ً.(47السراء،ً)(ًاآلية5ً)
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- ، ــْدل  ًع  :ًف ــلن  ًفيًالعربّية ،ًوق دًت قّدمًآن ف اًأّنناًنقول  ًبهــذاًوً ًالمصدرّية ،ًوهوًوجه ًم تقّبل  ــّرحًالّطبــري  قــدًص 
ًب ْعض ًالم عنىًقائل :ً"ًو ب ي ةً ًكان  ْنًأ ْهــلًالًأ ْهلًالع ر  ع ل ه ــْمًه ــمً ً،ي ق ــول:ًالن ْجــوى:ًف ْعلهــمًًْْصــر ةً بً م  ً،ْجــوىالنً ًف ج 

 .ً(1)"همًْ:ًف ْعلً ى"ر ض"و ا  ن ماًًى،ر ضًك ماًي ق ول:ًه ْمًق ْومً 

لــىًهــذهًاآليــة ،ً - عنــى:ًإذًه ــمًم ت نــاجون،ًوق ــدًأتــىًع  ّي،ًكقول نــا:ً"ق تيــل:ًق ْتلــى"،ًوالم  مع ًن ج  مع ،ًأي:ًج  والج 
ً ،ًوابن  ًقتيبة ،ًوالّزّجاج  ،ًابن  اللي  ،ًوالع ْكب ريً ل ماًي عت ريهاًم نًاشتراٍكًد  ً.ًً(2)األنباريِّ

ً
ًآن ف ــا:ً" لــىًمــاًتقــد م  ًع  ل يــهًمــاًجــاز  ًع  ّماًي جــوز  م  ًفــًالو  ْيــر  ــًيخ  ث يــٍرًم  ــد ق ةًًٍه ْمًإ الًّاْجــًونًنً ك  ًب ص  ــر  ــْنًأ م  ،ً(3)"م 

مـــع ،ًف ـــا ًم حتملـــة ًالم صـــدرّية ًو الج  ـــن ًً:قـــالً ي ًً؛وىعًْالـــدً كً ًصـــدرً مً ًوىجًْلنً ف هـــي  ،ًهيتـ ــذاًناجً إ ًً؛وىْجـــن ًًجـــوهً أنًًْجـــلً الرًًّوتً ج 

ً،ًناجينً تً المً ًومً القً ًلىوىًعً جًْالنً ًقً طلً ت ًوً  ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  ق دًت كون  ً .ً(4)يً جً ن ًًمعً جً و 

 واِحُد الَجْمِع: 

 واِحُد "ُفعول": 

                                                           

،ًواقتصرًعلىًهذا2/425ً،ًولعلهًيعنيًاألخفش،ًفالكلمًلهًفيًمعانيًالقرآن،8/87ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.3/199الوجهًالزجاجًفيًمعانيًالقرآن،ً

عرابه،255ً(ًانظرًماًقالهًفيها:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،2ً) ،ًوابنًاألنباري،3/199ً،ًوالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
ً.6/40،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/824ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/74ًالبيان،ً

ً(.114(ًاآليةً)النساء،3ً)
ً.3/364أبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًًو1/389العكبري،ًالتبيان،ً(ًانظر:4ً)

َنْجوى

َفْعلى

المصدرية

كالرُّجعى 
والُبشرى

االسمية

جمع َنِجّي 
كقتيل وقتلى
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ً ًم ختلـــف  ًاألمـــر  ،ًولكـــن  ـــنًالجمـــع  م  ًق ـــدًت تجلّـــىًهـــذهًالظّـــاهرةً  ًآخـــر  ـــرفي  ـــعيٍدًص  لـــىًص  ًأّنًوع  قلـــيل ؛ًذلـــك 
تاًفــيً ،ًوق ــدًاســت و  مــع  ًالج  ًقبــل  ًم فــردت ين  ــيًجمــع ًترت ــّدًإلــىًصــيغت ين  ،ًفالكلمة ًالتــيًه  ًالم فرد  ًواقع ًفيًأصل  الّتباين 

ًالل:ً" مًْصيغة ًجمٍعًواحدٍةًت حتم ل هما،ًوم نًذلكًكلمــة ً"أ لــوف"ًفــيًقــول  ي ــار ه  ــْنًد  ــواًم  ر ج  ًخ  ين  ًإ لــىًال ــذ  ًو ه ــْمًأ ل ــْمًت ــر 
ــْوتً  ًالم  ذ ر  ًح  ،ًو هــوً(1)"أ ل وف  ،ًوهمــا:ًأ ْلــف  ًأْنًت ــرد ًإلــىًصــيغت يًم فــرد ين  ــل  ً"ف عــول"ًتحتم  لــىًوزن  ًصــيغة ًع  ،ًفهــي 

ًعند ًالّزمخشريًِّوالّسمينً  األْظهر 
ل"؛ً(2) لىً"فاع  ،ًوالثّانيًجمع ً"آل ف"،ًع  مع ًالقّلة ًهوًآالف  مع ًك ثرٍة،ًو ج  ،ًوهوًج 

ًًك قول نا: ــنًب ــدع  ًالّزمخشــرّي:ً"وم  ًقــال  ــنًاألخيــر  ،ًوع  ــْؤت ل فين  رجــواًم  عنــىًأّنهــمًخ  ــدًوق عــود،ًوالم  شاه دًوش ــهود،ًوقاع 
مع ًآل ف؛ًك قاعٍدًوق عود" ،ًج  :ًم ت آلفون  :ًأ لوف  .(3)الّتفاسير  ًكذلك  ً،ًوالًأرىًذلك 

ً

 واحد "ُفْعل": 

ًالحقًِّ ًماًتقّدمًكلمة ً"غ ْلف"ًفيًقول  ْلــفً :ً"-تعالى-ًوم نًمثل  قال واًق لوب ن ــاًغ  ًالــلًّ،ً(4)"و  :ًمً ب س ــكون  ،ًفقيــل 
ْمعً هيً عنــىًأ ْغل ــف"ًج  ًإ ليهــاً-ك مــاًي قــّرر هًالّســمينً –"،ًوه ــوًالــذيًل ــمًي ْخت ــتْن،ًوالم  ب لــْتًم غّشــاة ًالًيصــل  ل قــْتًوج  :ًخ 
ي ةً ،ًفكأّنً(5)"الحقً  ل ْيهاًأ ْغط  ْثلً ،ًع  ًم  ّماًت ْدعًناًفيًأ ك ن ةًٍ"ق لوبً :ًًاللً ق ْولً ًو ه و  "ًوم  ــلف؛ًً(6)ناًإ ل ْيه  مع ًغ  :ًه يًج  وقيل 

                                                           

ً.(243البقرة،ً)(ًاآلية1ً)
ً.1/593لبي،ًالدرًالمصون،ً،ًوالسمينًالح1/377ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.1/593،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2/259ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/377ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
ً.(88(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً.1/295(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5ً)
ً(.5(ًاآليةً)فصلت،6)

جمع -ُفعول/ أُلوف 

أْلف

داللة على العدد

آِلف

-داللة على االئتالف
مؤتلفون
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ً ًف صــل  ًق ــول  ّيــان  ًت خفيــٍف؛ًك قول نــا:ًر ْســل،ًوأل بــيًح  ًالــّلم ًســكون  ،ًق ــدًس ــكِّنت  ــر  م  ًوح  مــار  ،ًوح  ًوك ت ــب  تــاب  ك قول نــا:ًك 
ًأصــليًّا ْلــف"ًإذاًكــان  ًفــيً"غ  ًالّســكون  رًأن  ًتخفيــٍفًف هــيًجمــع ًًفيها،ًف قدًقر  ًســكون  ذاًكــان  مــع ً"أ ْغل ــف"،ًوا  ف هــيًج 

رورةًٍ ًض  ً"حمار"ًدون  مع  م ر"ًج  ًفيًن حوً"ح  ًالّتْسكين  لىًأّنهًي جوز  ًمالٍكًع  ًابن  لف"،ًوق دًنص  ً.ً(1)"غ 

قًّ ًب هًح  ئت  ًماًج  ،ًف لوًكان  لم  ية ًل لع  ْعنى:ًق لوب ناًأوع  ًالم  لف"ًكان  مع ً"غ  عل هًج  عل ــهًوم نًج  ــنًج  اًل ق بْلنــا،ًوم 

ًماًت قولً  ،ًف ماًن عقل  ية ،ًوم وانع ًم نًالف هم  ل يهاًأغط  ْعنى:ًق لوب ناًع  ًالم  مع ً"أ ْغل ف"ًكان  ج 
(2)ًً.ً

 واِحُد "ِفعال": 

ًالحـــقًِّ ًث نـــاؤ ه–ومثالـ ــهًق ـــول  ـــل  ل ـــق ًس ـــْبع ًس ـــمًيٱل ـــذ:ً"-ج  باق ـــااواخ  ً(3)"ٍتًط  مـــع  ًالج  د  ًفـــيًم فـــر  ،ًف قـــدًاخت ل ـــف 
ً: باق"،ًف قيل  ً"ط 

هاًف وق ًب عٍض.ً - :ًط ب ق اًف وق ًط ب ٍق،ًبعض  ،ًوالّتْقدير  مال  ًوج  مل  مع ً"ط ب ٍق"؛ًك قول نا:ًج   ج 

)ةق ًبً طً "ًمعً جً أوً - ر حاب  ب ةًو  "؛ًك قول نا:ًر ح 
4ً.) 

ق ً ًق ول هًالح  كذلك  ًاسم ه-و  لجاو أ ْزًوًه مًْ:ً"-تقد س  ًم ت كه ْمًف ىًظ  ل ــىًٱأل رائ ــك  ــلل"5ً")نً ئــًوٍلًع  ــة ً"ظ  (،ًف كلم 
ظ ّلة ؛ًك قول نا:ًب ْرمةً  ،ًو  لل  ظ  ًو  لت ظ  ،ًو  ئاب  ذ  ًو  ْئب  ؛ًك قول نا:ًذ  لت ،ًو ه ما:ًظ  مع ًي رت د ًإ لىًم فرد ينًاثن ين  ب رام )ج  ،ًو 

6ً.)ً

 واِحُد "أفاعيل":

ًالل ً ــهًق ــــول  ثال ــ م  ــالى–و  ـــذا":ً-تعــ ــًإ الًًّۖ  إ ْنًهــ ــينً اأ ســ لــ ًٱأل و  ير  1ً")ط  ــد  ــ لــــىًواح  ًع  ــه ًالق ــــول  ًو جــ ــاين  ــدًت بــ ق ــ (،ًو 
ه") د  مع ،ًواخت ل فًفيًواح  :ً"ج  نهاًالعْكبر ي  ًع  قدًقال  "أ ساطير"،ًو 

2ًً: ْنًذلك  ً(،ًوم 

                                                           

،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،1/150ً،ًوانظرًماًقالهًالزجاجًفيًمعانيًالقرآن،1/469ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.1/89ان،ًي،ًالعكبري،ًالتب1/103

ً.1/103ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً(.3ً)الملك،ً(ًاآلية3ً)
،ًوقدًاحتملت8/292ًط،ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحي18/136،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/376ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)

ًكذلكًالمصدرية.
ً(.56ً(ًاآليةً)ياسين،5ً)
ً.7/327ً،ًالمحيطً،ًوأبوًحيان،ًالبحر4/459(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،6ً)
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.ًأباييتً وً ًأبياتًٍكً ً؛طارً سًْأ  - مع  مع ًالج  لىًهذاًج  س بٍبًو أسباٍب،ًف هيًع  ً،ًو 
 . حاديثً أ وً ًدوثةًٍحًْأ ًكً ً؛ةً سطورً أ ًوً -

 . ةً طارً سًْا  ًوً -

 .ًًكولًٍثًْعً ًثلً مً ًطورً سًْأ ًوً -

 (.3ً)أبابيلً وً ً،باديدً عً وً ً،ذاكيرً مً كً ً؛هل ًًدً الًواحً ًمعً جً وً  -

 واِحُد "أْفعال": 

ًالل ً مثال ــهًق ــول  ًثنــاؤ هً –و  ن ــ:ً"-جــل  ًأن هــا4ً")ًأ ْلف اف ــااتًٍو ج  ْعنــىًالم تعــيِّن  ًفيهــاً"أ ْلفاف ــا"،ًوالم  (،ًوم وضــع ًالّنظــر 
ً ّنات  :ًبعضًٍهاًبً عضً ب ًًداخلً ت ًًةً لتفًّمً ج  ،ًف قيل  لْيه  ًع  ًالق ول  ًباب  د هاًف قدًت باين  ً،ًأّماًواح 

لىً"أْفعاٍل".ً - ً"ف ْعل"ًي جم ع ًع  ؛ًألن  د هاًل فت ًواح 
مع ًألً  - "ًج  "ل فت "،ًو  ًق تيب ــة )واحد هاً"ل فت ،ًواْختــار هًابــن  مع  مع ًالج  نً"أ لفاف ا"ًج  ل ّفاء ،ًف يكو  ًو  ف 

5
هًأّنــًادً ســتبعً (،ًمً 

ــ ــمًيً ل ــ ــ ــائً فــــيًنً ًئج  ــاءً ف ًً؛هًذلــــكً رً ظــ ــدًجــ ــوً ً"،راءً ْمــــحً "عًْمــــجً "ًرْمــــحً "وً"،راءً ْضــــخً "مــــعًجً ً"رْضــــخً "ً:قــ ــمًيً ل ــ ــ ًئج 
 .ًًنقاس ًالًيً ًمعً الجً ًمعً وجً ً"،رمًْحً "معًجً ً"مارحًْأ "الًو ًً"،رضًْخً "معًجً ً"خضار"أ 

- ً" نًّوً ً،رافًٍأشًْوً ًشريفًٍكً ً"؛عالأفًْ"لىًعً ًعً جمً ي ًً"عيلفً "وً ً،لفوفًٍعنىًمً مً بً واحد هاً"ل فيف  فــيًًحــاةً النًًّلفً ماًاختً ا 

 .لفاعً اًلً معً هًجً ونً كً 

ً(.6)يً مخشرً الزًّهًتارً واخًًْ،فةً ختلً المً ًقةً تفرًّالمً ًماعاتً لجً لً ،ًيافً األخًْوً ً،زاعً وًْاألً كً ً؛هل ًًدً الًواحً ً:قيلً ًو -
 واِحُد "َمفاِعل": 

                                                                                                                                                                                           

ً(.25ً(ًاآليةً)األنعام،1ً)
ً.1/488ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،2ً)
ً.1/488،ًوالعكبري،ًالتبيان،6/261ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً(.16ً(ًاآليةً)النبأ،4ً)
ً.509ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،5ً)
(6ً ًالقرآن، ًمجاز ًعبيدة، ًأبو ًفيها: ًقيل ًما ًانظر )283ً ًغريبًالقرآن، ًتفسير ًقتيبة، ًوابن ًنزهة509ً، ًوالسجستاني، ،

ً.2/409ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،108ًالقلوب،ً
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ًالش ــريفة :ً" فــات ح"ًفــيًاآلي ــة  لمة ً"م  ًك  هًالم باحثة  ًفيًهذ  نــد هً م وضع ًالّنظر  ًي ْعل م ه ــاًو ع  ًال  ًٱْلغ ْيــب  ف ــات ح  ًًۖ  م  إ ال 

ي ْعل م ًم اًف ىًه وً  ًو ٱْلب ْحرً  و  ًفــيًالم عنــى1ً")ٱْلب رِّ ليت ًج  لىًهذاًتباي ن  ي نب نيًع  ٍد،ًو  ًم فر  ير  مع ًي رت د ًإلىًغ  ًأّنهاًج  (؛ًذلك 
ًب ياٍن:ً فيماًي أتيًف ضل  ،ًو  رفيِّ ًفيًالم ْعنىًالص  م نًق بل هًت باين  ،ًو  ميِّ ًالم عج 

فات حً - ْفت حًً-"م  "م  مع ًمفرد هً  ل":ًج  ْفع ل"،ًوه وًاآللة ًً-م فاع  ً.ًقل ًغًْهاًماًأً ب ًًحً فتً التيًيً م 
ــات حً - فــ ْفتــــاحًً-"م  مــــع ًم فــــرد هً"م  ــــل":ًج  ًاألّول،ًً-م فاع  ــين  بــ ًب ين ــــهًو  ــال"،ًوالًف ــــرق  ْفعــ ــتً مً "وم  ــً"حفــ ــ ــــًحً أفص  نًم 

ًجً تــاحْفًمً " ي جــوز  فــات ح"؛ًً"تــاحْفًمً "ًمــعً "،ًو  لــىً"م  قــالوا:ًًك مــاًاليــاءً ب ً ؤتىًفيــهً ي ــًهــذاًأالًًّثــلً فــيًمً ًجــوزً هًيً ألّنــع 

ْحـــراب")وً ً"باحْصـــمً "ًمـــعً جً ًيفـــ،ًبحـــارً مً وً ً،حصـــابً مً  ً؛اًكـــانً حسوس ـــاًمً غلق ـــًحـــلً مـــاًيً ًلً ك ـــً:حً تً ْفـــوالمً (،2ً"م 
مْنــهًقولـ ــه ًظرً النً ك ـــًقــوالً عًْمً ًأوًًْ،يـــتً لــىًالبً عً ًفــلً القً كً  ـــًإنً :ً"-صــّلىًالل ًعلْيـــه ًوســل مً –،ًو  ًفـــاتيحً مً ًاسً نًالّنــم 
نً وً ً،رًِّللّشـــًغـــاليقً مً ،ًلخيـــرً لً  ـــًا  ـــل ًًطـــوبىفً ً،يـــرً لخً ل ًًغـــاليقً مً ً،رًِّلش ـــل ًًفـــاتيحً مً ًاسً نًالّنـــم  ًفـــاتيحً مً ًاللً ًلً ع ـــجً ًنًْم 

 (.3ً")ديهً لىًيً عً ًرًِّالشًًّفاتيحً مً ًاللً ًعلً نًجً مً ل ًًيلً وً وً ً،ديهً لىًيً عً ًيرً الخً 

فات حً - ْفــت حًً-"م  مع ًم فــرد هً"م  ل":ًج  ًاســم ًً-م فاع  لــىًهــذاًي كــون  ْفع ــل"،ًوع  :ًكــانًٍمً م  ًيــبً الغً ًنً مــاكً أ ،ًوالّتقــدير 

ًهاعً واضً مً وً  وي  ق دًر  ،ًو  ًالغ يب  زائن  :ًخ  ًيــبً الغً ًفاتحً مً ":ًهًقالً أنًًّ-لمً السًًّليهً عً -هًعنًًْمرً عً ًابنً ًنعً ،ًوقيل 

ــإً ..."ًاعةً الّســًلمً هًعً ندً عً ًاللً ًإنً :ً"اللً ًإالًًّهنً علمً الًيً ًمس ًخً  :ًورةً الّســًرً لــىًآخ  ــي  ــٍدًإ الًالًي ْعل ــم ًًه  ــاًف ــيًغ  م 
ًإ ال ًاْلغ ْيــث  ًإ الًالل ،ًو الًي ْعل ــمً  الل ،ًو الًي ْعل م ًن زول  ة ًإ الًالل ، الل ،ًو الًي ْعل ــم ًمــاًفــيًاأل ْرحــام  مــاًت ــْدريًًالّســاع  و 
ما د ا،ًو  ًغ  ب  ًماذاًت ْكس  ًأ ْرٍضًت موتً  ن ْفس  ًب أ يِّ ً(.4ً)ت ْدر يًن ْفس 

ــً؛هقيقت ــحً ًعلمً تً ف ــً،بً لــىًالغائ ــهــاًعً ب ًًدلً ســتً ي ًًالتــيًمــورً األً ":ًبً يــالغً ًحً فــاتً مً ":ًوقيــلً  - لــىًعً ًحــتً تً :ًفً ًكً ول ــنًقً م 
)يً سً هًماًنً ّرفتً ذاًعً إ ًً؛المامً 

5.) 

                                                           

ً(.59(ًاآليةً)األنعام،1ً)
ً.4/148أبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(ًانظر:2ً)
ً.7/3(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
،1ًهـ(،ًالتفسيرًبالمأثور،ًضبطهًوراجعهًأحمدًفتحيًحجازي،ًط327(ًانظر:ًابنًأبيًحاتم،ًعبدًالرحمنًبنًأبيًحاتم)4)

ًبنًعبدًاللًبنً،ًعبيدًالللمعجمًالكبيرأخرجًالحديثًالطبرانيًفيًا،ًًو3/356م،2006ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً
ًوالنسائي13246أبيه) ًالسننًً(، ًبيروت،ًفي ًالكتبًالعلمية، ًدار ًحسن، ًالبنداريًوسيد ًالغفار ًتحقيقًعبد الكبرى،

ً(.7728ً)،ًم1991
ً.4/148(ًانظر:ًالمعنيين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
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ً

 واِحُد "َمفاعيل": 

ًالل ً ًق ــول  ًالع زيــز  ًفــيًالّتنزيــل  ليــه  ًع  مثال ــهًالــّدال  ًث نــاؤ ه–و  ــل  ْزنً :ً"-ج  ئ ــٍذًًو ٱْلــو  ــنًث ق ل ــتًْي ْوم  ــق ًف م  ًوًٱْلح  ين ــه ًام  ز 
ــأ و ــلً ۖ  ف ــ ــمً ئ ــ ًه ــ ــــونً ًك  ــال1ً")ٱْلم ْفل ح  ثــ لــــىًم  ــه "،ًو ه ــــوًع  مــــع ً"م وازين ــ ًالج  ــة  هًاآلي ــ ــذ  ًفــــيًهــ ــدّبر  ًم وضــــع ًالتّــ ًأن  ــاهر  (،ًوالّظــ

ً ـــرفي  ًالص  ك  ًهـــذاًالم شـــتر  ًفـــيًأن  يـــب  ْفعـــال"،ًوالًر  "م  ْفعـــول"،ًو  ،ًو ه مـــاً"م  ًاثنـــان  دان  فـــر  "م فاعيـــل"ًالتـــيًيقـــع ًتحت هـــاًم 

ًالمً  ؛ًإ ذًإن  ٍكًم عجم ي  .ًم ْفٍضًإ لىًم شت ر  ر  ًع نًاآلخ  ّماًت قد م ًم ختل ف  دٍةًم  ًواح  ًلكلِّ ًْعنىًالم عجمي 

ً ً"م وازين  لىًأن  مع ً"ميزاٍنًً-أّماًع  ْنًً-م فاعيل"ًج  :ًأّماًم  ْفعال"،ًف الت ْقدير  الــذينًًأولئــكً فً ًهً وازين ــمً ًتًْف ــخً م 

نهــاًمً ًميزانًًٍكلًِّب ًًنً يوزً ًدً الواحً ًلً لعامً ل ًًوازينً مً ًهناكً ًكونً ي ًًجوزًأنًْيً ،ًف قدًمونً ظلً ناًيً آياتً ماًكانواًبً مًبً هً سً رواًأنفًْسً خً 
ًث م ًميزان ا،ًف ع نًهً نًأعمالً مً ًنفً صً  قًّاًأن  ًح  ًي ظهر  ًالتيًساق هاًالّطبري  ًاألقوال  ذهب  فيًم  فــيًًدينــارًًٍوًبــنً مــرً عً ،ًو 

                                                           

ً(.8(ًاآليةً)األعراف،1ً)

َمفاِتح

جمع/ َمفاِعل 

ِمْفعال

ِمْفتاح

صيغة / اسم آلة 
مبالغة

ِمْفَعل

ِمْفَتح

اسم آلة

َمْفَعل

َمْفَتح

اسم مكان
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ــً؛ينً ت ــف ًكً ميزان اًوً رىًاًنً ّنًإً ":ً"قً الحً ًذًٍومئً ي ًًنً زًْالوً وً :ً"-تعالى–ًالل ًولً قً  ًجــلً الرًًّ:ًي ْجع ــلً قــولً ي ًًميــرًٍعً ًبــنً ًبيــدً عً ًمعتً س 

  (.1ً")بابًٍذً  جناحً ب ًًقومً الًيً ًمً ثً ،ًفيًالميزانً ًويلً الطًًّالعظيمً 

ــ؛ًك قول نــا:ًمــعً الجً ًلفــظً نــهًبً عً ًرً بِّــاًعً اًواحــدً ميزان ــًذلــكً ًكــونً ي ًًأنًًْمكــنً ي ًوً  ،ًغــالً لــىًالبً عً ًةً ك ــإلــىًمً ًلنً ف ــًرجً خ 
ًالل ً ًق ــول  يقّويــه  يســند ًهــذاًالم عنــىًو  ،ًو  ــف ن  ًإ لــىًالب صــرة ًفــيًالس  ــرج  ــ:ً"-تعــالى–و خ  ــرًْالمً ًنــوحًًٍومً ق ــًتًْب ًذً ك  (،2ً")لينً س 

ّنماً ً(.3ً)نً يًْأويلً التً ًدً فيًأحً ًدً واحً ًسولً وًرً هً و ا 

ً ــــوازين  ً"م  لــــىًأن  ــاًع  ــْوزوٍنًً-أّمــ ـــ مــــع ً"م  ًأّنــــهًً-م فاعيــــل"ًج  ــدير  ْفعــــول"،ًف التّقــ ــالى–م  ــًأرادً ً-تعــ ًوازينً المً ب ـــ

س نات هةً وزونً المً ًاألعمالً  ْنًك ث رْتًح  ْعنى:ًف م  ً.،ًو الم 

ًوقول ه:ً" ة ًالّطبريِّ ًإ لماح  ّماًت قد م  ًم  فوة ًالم ستخل ص  ص  ــف ً"ًهول ــقً ًأويــلً فــيًتً ًأويــلً التًًّأهــلً ًلــفً واختً و  ًلــتًْق ًث ًًنًْم 

ً"الميزانً (4)"هً وازينً مً  ند هًأن  ًع  ًفيًذلك  ًم نًالق ول  ًنً زً ي ًً-هناؤً ث ًًلً جً -ًاللً ًوأنً ،ًهب ًًنً الذيًيوزً ًعروفً "ًالمً ،ًو الّصواب 
ــًاألخبـــارً ًرً ظـــاهً ت ًلً ؛ًئاتً يًّنهــاًوالّســـمً ًســـناتً هًالحً لق ـــخً ًمــالً أعًْ :ً"مـــاًهً قول ـــب ًً-مً وســـلً ًليــهً عً ًاللً ًىصـــلًّ–ًاللً ًســـولً نًرً ع 

عً  ــًفــيًالميــزانً ًو ض  ــًأثقــلً ًيءً ش  ل ــًســنً نًحً م  ــًذلــكً ًنحــوً وً ،ً"قً الخ  ًيــوزً ًذلــكً ًأنً ًقً حقِّــالتــيًتً ًخبــارً نًاألً م  هًب ــًنً ميــزان 
ً.ً(5)مالً األعًْ

                                                           

ً.5/433(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.105،ًلشعراءاآليةً)ا(2ً)
ً.7/108(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.5/433انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
(5)ًً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 5/433ًانظر: ًالجامع، ًالقرطبي، ًالمعنيين: ًعلى ًأتى ًوقد ًالبحر7/108ً، ًحيان، ًوأبو ،

منً،ً)الروضًالداني(ًالمعجمًالصغيرلطبراني،ًا،ًوانظرًالحديث:1/403ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،4/271ًالمحيط،ً
ً(.550ً)اسمهًعلي
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ً
 ( عاِرُض اإِلدغاِم: 2-4-2)

ً ًفـــيًبعـــض  ًفـــيًالعربّيـــة  ًالّصـــرفيِّ ًم فـــٍضًإلـــىًت خلّـــق ًظـــاهرة ًالم شـــتر ك  ًصـــوتيت ـــّقًأّنًهـــذاًعـــارض  والح 
ّماًه وً ًم  ْفعول  ًالم  ًأو  ًالفاعل  ًصوغ ًاْسم  ْنًذل ك  م  ،ًو  ــالمواضع  ــه،ًًلً ب ــنًقً م  ين ــه ًم دغمــة ًفــيًالم  "اْفت ع ــل"ًإ ذاًكانــْتًع 

"،ًو"امتد "،ًو"اجًْ ًك ماًفيً"اْغتر  ــنًإ دخــال  ًم  نــت ج  ًالم  ًي خفــىًأن  ًكلِّــه ،ًفلــيس  ًذل ــك  ًفــيًركــب  مــاًســار  "،ًو"اشــتد "،ًو  تر 
"ً ًذل ــك  ثال  ًالتيًي ْست ويًعلْيها،ًوم  ًالّنهائّية  ت ه  ًواحد ًفيًصور  ْفعول  ًو الم  ل  ًاسم يًالفاع  ًفيًقال ب  ه ًالك لمات  ً"دًّرت ــمً هذ 

ل ْيهًلتقييً الذيً ــرفً ًيــانً ن ًعًْمً ًاع  ًص  ليــهً(1)فعــولً المً ً،ًوثانيهمــاًاســمً الفاعــلً ًهماًاســمً ،ًأحــدً انً تضــادًّمً ّيان  رد ًع  ّمــاًو  م  ،ًو 
ًالّصــيغةً  ًالعزيــز  ًفــيًالّتنزيــل  لــىًوزنً ًبوكةً ْســالمً الباحــث  ــي ً"ًع  ًلنً تمــاثً هًمً الم ــو ًًهً ين ــعً ًاّمــمً "ًلً فاع  ــْنًن حــو  ّمــاًه ــوًم  ًم 

ــًهً وًأّنــول ـــً"،حــاجًّي ً"،ًوً "ضــارًّي ً"وً ً،ي شــاّد"" ــًشــكيلً ؛ًتً كيلً ْشــالتًًّإ لـــىًنــواميسً ًلً دً ع  ًالفاع  ًمتً هً بًْ،ًالســـتً فعــولً والمً ًلً اْســـم 
ًالمً ًدةً تردًِّمً ًدتًْغً فً ً،لةً تشكًِّالمً ًةً يغً الصًّ ً.يينً ن ًعًْب ْين 

"ً ْنًذل ك  م  دالمً "وً شاد د"ًالمً "ما:ًهً ًينً ميقتً عً ًنً يًْنيتً إ لىًبً ًرتدً ت ًًيهً وً ،ً"شادًّالمً و  ه ًالعً ًفاءً خً ًةً لًّوعً ً،"شاد  ًلمةً هذ 
ًذً ًةً هــيًالعّلــًقــةً الفارً  ــي ْفضــيًإ لــىًتً ًينً لً تمــاثً المً ًينً تً امً الّصــًإدغــامً ًإنً ًا؛ًإذًْف ــهــاًآنً كرً التــيًت ق ــد م  ًبنــيًِّيًالمً تً صــيغً ًدً وح 

ًالحــالً ً،دةًٍواحً ًةًٍفيًصيغً ًهولً لمجًْل ًًبنيًِّالمً وً ًلمعلومً لً  ــًوكــذل ك  ًالفاع  ًالمً ًلً فــيًاْســم  ًكل ــهًه ــوًفعــولً واْســم  ًذل ــك  ،ًول ع ــل 
ً"ي ضـــاّر"ًفــيًق ول ـــهً ـــة  ًك ل م  ًت حــت  ي ين  ـــو  ًالم ْنض  ــرف ّيين  ًالص  ْعن ي ـــْين  ًالم  ًب ـــْين  ًالم فّســرين  ًب تـــرّدد  ن  ًالو ً"ً:-تعـــالى–الــذيًأ ذ 

ًحــدتًْاتًّر،ًفً ضــارً والًيً ًر،ضــارً يً الً:ًوً عنيــانً هاًمً حتً عًتً ق ًوً ًلةً حتمً مً ًةً طحيًّسً ًنيةً هاًبً نًّ،ًإْذًإ(2)"هيدً والًشً ًكاتبً ًضارًّيً 

ّمــاال ًهــاًراءً وً ًفــةً خلِّمً "ًرضــارً ي ً"ًهــولً للمجًًْبنــيًِّالمً ًةً صــيغً ًمــعً ً،"رضــارً يً لمعلــومً"ل ًًبنــيًِّالمً ًةً صــيغً  ــرف يًّاًح  ك اًص  م شــتر 

                                                           

ً.410ً،األضدادانظر:ًاللفظانًمنًأجلًالدغام"ًًواستوىألنباري:ً"ا(ًيقول1ً)
ً(.282ً،ً(ًاآليةً)البقرة2)

َموازين

َمفاعيل

َمفعول

َموزون

ِمفعال

ميزان
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اللت ينً  ْعنـــىًالكلّـــً،ل ـــد  ـــًهيدً الّشـــوً ًلكاتـــبً ل ًًهـــيً هًنً أّنـــًيً والم  ـــهمـــا،ًْنًمً ًبً طل ـــإ لـــىًمـــاًيً ًجابـــةً الً ًركً تـ ــًنًْع  ًحريـــفً التًًّنً وع 

ق ـــْدًيكـــونً قصـــانً النًّوً ًيـــادةً الزًّوً  ًً؛هيدً والّشـــًالكاتـــبً ًرً ضـــارً ي ًًالم ْعنـــىًأالًًّ.ًو  ـــحقّـــًبً الكات ـــًىعطـــي ًًأالًًّحـــونً وذل ـــك  نًهًم 

نهمــاًمً ًبً طل ــما،ًويً هً أشــغالً ًركً همــاًفــيًت ــليًْعً ًقً شً فاًويً عنً ي ًًأوًًْ،(1)لدًٍنًبً مً ًهً جيئً مً ًنةً ؤًْمً ًهيدً الشًًّلً حمً ي ًً،ًأوًأنًْلً عًْالجً 

ً.ً(2)هادةً الشًّوً ًتابةً فيًالكً ًماًالًيليقً 

ق ـــْدً ًإ لـــىًًهـــبً ذً ًقـــدًْفً ًاءً رًّالف ـــأ ّمـــاًً،(3)ينً عني ـــإ لـــىًالمً ًتيبـــةً ق ًًابـــنً ًذهـــبً و  ًًعىًالكاتـــبً دًْي ـــًنـــى:ًأالًّعًْالمً أن  و ه ـــو 

ًلً تقب ــلهمــاًمً كً ،ًفً ةً البتّــًاآلخــرً ًجــهً الوً ًنفــييً هــذاًالًًلكــنًّوً ،ًجــهً هــذاًالوً ًيــرً إ لــىًغً ًيذهبًًْلمًْوً ً،(4)هيدً والًالشًًّشغولً مً 
ق ْدًذهبً هً فيًسياقً  ً.ً(5)اضً أيًًْاس ًحًّليهماًالنًّإ ًً،ًو 

ً ًالعزيـــز  هًالظّـــاهرة ًفـــيًالعربّيـــة ًعاّمـــة ،ًوالت نزيـــل  ًهـــذ  ًفـــيًت خلّـــق  دغـــام  ًال  ـــنًأثـــر  بـــيٍنًع  ًم  ـــر  ثـــاٍلًآخ  فـــيًم  و 
،ًو ه ما:ً رف ّيين  ًص  زن ين  ًو  ًب ين  ًم شترك  ًم ضع ف  حيح  "؛ًف هوًف عل ًص  ً"ي نق ض  ًخاّصة ،ًالف عل 

o ً"ل ض.ً–"ي ْنف ع   ينق ض 

o ً"ي ْنق ّض.ً-و"ي ْفع ّل 

ً ت ماهيهـــاًمـــع ًصـــيغٍةًأْخـــرى،ًو هـــي  ديـــدة ،ًو  ًالج  هًالّصـــيغة  ًهـــذ  ع ـــاًي فضـــيًإلـــىًت ماثـــل  ًم  ولكـــّنًإْدغـــام ًالّضـــاد ين 
:ًأحــد هما ًت صــريف ّيين  ًمــود ع ًفــيًقــالب ين  ــرفيت "ًم شــتر ك ًص  ً"ي ــنق ض  ًإن  ًأْنًي قــال  ًفــيًالف هــم  ًهــذا،ًي صــح  ــّل"،ًو آن  ً"ي ْفع 

ل"،ًواآلخرً"يً  ً"ي ْنف ع  هًالّصيغة ًفــيًق ــول  ردْتًهذ  قدًو  ،ًو  ًالّصيغت ين  ًت باين اًم عنويًّاًي نشأ ًع نًت باين  ًأن  يب  ْفع ّل"،ًوالًر 
قًِّ ًف أ قامهً :ً"-ت عالى–الح  دار اًي ريد ًأ نًي نق ض  داًفيه اًج  ْئتً ًف و ج  ًل ْوًش  ًأ ْجرً الًقال  ل ْيه  ًع  ْذت  ً.ًً(6)ا"ت خ 

                                                           

ً.1/404كشاف،ًالً،(ًانظر:ًالزمخشري1)
ً.260فيًالعربية،ً،ًومهديًعرار،ًظاهرةًاللبس2/370ًالبحرًالمحيط،ًً،(ًانظر:ًأبوًحيان2)
ً.100غريبًالقرآن،ًًتفسير(ًانظر:ًابنًقتيبة،3ً)
ً.1/187(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،4ً)
ً.1/346إعرابًالقرآن،ًً،(ًانظر:ًالنحاس5)
ً(.77اآليةً)الكهف،ً(6ً)
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ً لىًالّتأويل  ًأّماًع  ل  ،ًو ه وً"ي ْنف ع  ًً–األّول  ض  ــنً–ي ْنق ض  ًأّنــهًم  "،ًف التّقدير  فــيًًهوزن ــ،ًوً ائرً الّطــًضــاضً انقً ي ْنق ض 
ن ظيـــر هً"لً ع ـــفً انًْالماضـــيً" ـــانًْ"،ًو  ًالثّـــانيًف وزن ـــهًفـــيًالماضـــيً"اْفع ـــرً ج  ًالـــدِّالليِّ لـــىًالتّأويـــل  ـــنًلً "،ًأّمـــاًع  ،ًضً قًْالـــنً ً"ًم 

ّر"،ً نظير هً"اْحم  "و  ل  و"اْحو 
(1)ً.ً

 ( عاِرضا اإِلبداِل َوالَقلِب:3-4-2)

ً فـــيًبعـــض  ًفـــيًمواضـــع ًمتباينـــٍة،ًوقـــدًأفضـــْتًهـــذهًالظّـــاهرةً  ـــوتّية ًت تجلّـــىًفـــيًالعربّيـــة  ص  ًظـــاهرةً  الق لـــب 
ً ًالهمــزة ًفــيًكلمــة  ًقلــب  ًن حــو  ؛ًوذلــك  ًالكــريم  ًفــيًالقــرآن  ــرفيِّ ًالص  "ًفــيًت جّليات هــاًإلــىًتخّلــق ًظــاهرة ًالم شــتر ك  "أ ْأتيــك 

ًط ْرف كً قول هًالحقِّ:ً" ًأ ْنًي ْرت د ًإ ل ْيك  ًق ْبل  ًب ه  ً(2)"أ ناًآتيك  ــين  ًع ريض  ًصــرف ّيين  عن يين  "ًم حتم لة ًم  ًأّنًكلمة ً"أ ْأتيك  ؛ًذلك 
ًاالسمّية ًوالف علّيةً  ًب ين  ليه ما،ًف ع د ْت:ً(3)ي ترّددان  ً،ًفاْشت بهتًالكلمة ًالشت مال هاًع 

- " ":ً"أ ْأتيك  ً"أْضر ب  "؛ًن حو  ل  ءت-:ًء--ف عل ًم ضارع اًوزن ه ً"أ ْفع  ًرً -ٍرك-ر 
ًزائدة :ًآتيكً  - ل"،ًواأللف  ًفاعٍل،ًووزن هً"فاع  ت-:ًء---واسم   رً -ٍرك-ر 

ًهــذاًباشــت باه ًالفً  ن  ًأل ف ــا،ًف ــأذ  ًفــيًالفعــل  ًالهمــزة ًالثّانيــة  ًي قتضــيًإبــدال  ًفــيًالعربّيــة  ًالّصــوتي  ًولكــّنًالّنظــام  عــل 
رفّية .ًًً ًالم عانيًالص  ًب تعّدد  ن  ًالم ْؤذ  ًالّصرفي  ،ًف وقع ًاالشتراك  ًب االسم 

                                                           

ً.6/143ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.(40(ًاآليةً)النمل،2ً)
ً.5/314الدرًالمصون،ً(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،3ً)
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ً

ًالّشــريفة :ً ــّنه"ًفــيًاآليــة  ًفــيًتخّلــق ًهــذهًالّظــاهرة ًكلمــة ً"ي ت س  ًوالق لــب  ًالبــدال  ًالم بينــة ًعــْنًأثــر  ــنًالم ث ــل  وم 
ــّنْه" ًل ــمًي ت س  ــراب ك  ش  ًو  ــك  "و انظ ــْرًإلــىًط عام 
،ًوأصــل هً"ي تســنّن"ًعلــىً،ً(1) ًزائــدة ًفــيًالوقــف  ًاألقــوال  فالهــاء ًفــيًب عــض 

:ً"لْمً ًللجزم  ًاأللف  فت  ذ  ً"يتسّنى"،ًثّمًح  ،ًفصار  ًاألمثال  ًألف اًلتكّرر  ًم نًالثّالثة  ًنوناٍت،ًفأ بدل  ً"يتفّعل"،ًبثلث  هيئة 
،ًوالمعنــى ًفــيًالوقــف  ًالّنــون  ًبيان اًلحركــة  ًًيتس ّن"،ًثّمًجيء ًبالهاء  ًأْنًيكــون  ــل  ــهًلــمًيتغي ــرا،ًوي حتم  ــهًوطعم  أّنًريح 

ًالتــيًمــّرْتًعليــه،ًفهــوًبحالــهًكأّنــهًلــْمًيلبــْثًمئــةً ًعليــهًالّســنون  ًعليــه ،ًأوًلــْمًت مــر  ًالّســنين  معناه :ًلمًيتغي ْرًبممــرِّ
،ًواللًّ(2)سنةًٍ ًأوًالوصــل  ًم ّطر حــٍةًفــيًالوقــف  ــنًالس ــن ه ،ً،ًوفــيًهــذاًالّتوجيــهًتكــونًالهــاء ًأصــلّية ًغيــر  فــظ ًمــأخوذ اًم 

ًالفــّراء ًهــذاًالوجــهً  ــا،ًوقــدًرّجــح  ًالّنْخلة ،ًإذاًحملْتًعام اًوحالْتًعام  :ًسان هت  بيــدة ًإلــىً(3)فيقال  ،ًوقــدًذهــبًأبــوًع 
ًعنــد هًل كانــْت:ًلــْمًيتأّســن ًكــذلك  ًذلــك  ،ًولــوًكــان  "ًالمتغّيــر  ــنً"األ ســن  ــنًعــد هاًم  تخطئــة ًم 
ً،ًو الحــق ًأّنًل لعــوارضً (4)

ًً. ًالّصرفيِّ ًهذاًاالشت راك  ًالتيًأ ت يًعل يهاًنصيب اًفيًوقوع  ًالّتصريفّية 

                                                           

ً(.259(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً.1/390(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
،ًوالمعنىًعنده:ًلمًتغيرهًالسنون،ًومنًوصلهًبغيرًهاءًجعلهًمنًالمساناة،ًألن1/172ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،3ً)

ً."الم"ًسنةًتعتقبًعليهاًالهاءًوالواو،ًفتكونًالهاءًفيًهذهًالحالًزائدة
،ًوابنًقتيبة،ًتفسير198ً-197فيها:ًاألخفش،ًمعانيًالقرآن،ًالهً،ًوانظرًفيماًق43(ًانظر:ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،4ً)

ً ًالقرآن، ًوا95-94غريب ًن، ًلسجستاني، ًالقلوب، 484ًزهة ًالقرآن، ًإعراب ًوالنحاس، ًومكي1/332، ًطالبً، ًأبي

آتيك

فعل

أفعلُ 

ك+ أأتيـ 
ك+ أفعُل 

اسم

فاِعل

ك+ آتيـ 
ك+ فاعل 
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ًالل ً ًفــيًقــول  ًكلمــة ً"أْدنــى"؛ًوذلــك  ًللهمــز  ًوت ســهيل  ّمــاًوقــع ًفيــهًق لــب  ًوتعــالى-وم  ً-تبــارك  لون  ًأ ت ْســت ْبد  :ً"قــال 
" ْيـــر  ًخ  ًب ال ـــذيًه ـــو  ًأ ْدنـــىَٰ ال ـــذيًه ـــو 
:ًأّول همـــاً،ًوالحـــق ًأّنًاالشـــتراكً (1) طلبـــان  ً"أْدنـــى"ًباعثـ ــه ًم  ًفـــيًكلمـــة  ًالّصـــرفي 

ً ًههنــاًك القلــب  ،ًول ــيسًالقلــب  ًق ــْبل ،ًوثانيهمــاًالقلــب  ــث  ًالق ول ًعلىًهــذاًالباع  ،ًوق دًتقّدم  ًاالشت قاقيِّ ًاألصل  اختلف 
،ًوهــذاًكل ــهًم ًالّصــرفيِّ ًفــيًالميــزان  ــر  ًآخ  ،ًبــْلًه ــوًت قــديم ًصــوٍتًوت ــأخير  ً"أْدنــى"،ًالّســابق  ًالّتمثّــل  ًفــيًموضــع  اثــل 

ًف فيهاًثلثة ًأقواٍل:

- ً ًألف ــا،ًوهــذاًت ــرجيح  ،ًفأصــل هاً"أْدن ــو"،ًف ق ل بــتًالــواو  ــنًالــّدنّو،ًوهــوًالق ــرب  ــل"ًالّتفضــيلًم  أّول هــا:ًأّنهــاً"أْفع 
ًوالعكبريًِّ ً.ًً(2)الّزجاج 

ّســة ً - ــنًالــد ناءة ًالتـــيًهــيًالخ  ــنً"أْفع ـــل"ًم  ًوثانيهــا:ًأّنهــاًم  ًههنــاًهـــوًأن  ًالت صــريفي  والــّرداءة ،ًوالعـــارض 
فِّفْتًب إبدال هاًألف ا،ًفكانْتً"أْدن أ"،ًفصارْت:ً"أدنى".  اله مزة ًخ 

:ًأْفل ــْع؛ًن حــو:ً - ًوزن ــه  ن"،ًف أصــل  ،ًأيًأحــّطًفــيًالمنزلــة ،ًوأصــل هً"أ ْدو  ــنًالــّدون  ــنً"أْفع ــل"ًم  وثالث هاًأّنهــاًم 
"،ًف هوً"أْفع ل"ًمنًا "،ًف ق ل بً "أولىًلك  ،ًأصل ه:ً"أْويل  يل  ،ً، لو  ،ًأْعنــيًالــّدناءة ًوالــّدون  ًاألخيــران  و الم عنيــان 

عنـــىً ًالم  ــنًجهــة  ًإلــىًمعن ــىًواحـــٍد،ًوهــوًم  ًأبــوًحّيـــانً –راجعــان  ًم قابلــة ًل قول ـــه:ًً-ك مــاًي ستحســن  أحســن 
ن ً"األ ْدو  عـــــلً"أْدنـــــى"ًب معنـــــىً"أْقـــــر ب"،ًفـــــألن  ـــــنًج  "،ًوم  ْيـــــر  ًخ  ،ً"ب الـــــذىًه ـــــو  ــاًالخيـــــر  ــأ"ًي قابل همـــ "ًو"األ ْدن ـــ

ًوالّسمينً (3)و"األ ْدنى"ًيقابل هً"األبعد " ًالق رطبي  لىًهذهًالم عانيًالّثلثة ًذهب  ،ًو ا 
(4)ً.ً

ًالتــيًفاؤ هــاًه مــزة ً ًاألْفعال  ثل  ًاله مزة ًألف اًفيًم  ًإ بدال  ًالّصرفيِّ ًالم شترك  ًفيًت خّلق  بدال  ًال  ًأث ر  م نًأمثلة  و 
ث ــل"ًت ْغــدوً"أاتــىًم نًم  ً"فاع  هاًفــيًقال ــب  ً"أتــى"،ًو"أمــن"،ًف عنــد ًإيــداع  األولــىًً-آتــى"،ًو"أامــنًً-ل  "،ًواله مــزةً  ــن  آم 

                                                                                                                                                                                           

،138ًم،2010ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًلعظيم،ًطتحقيقًأسامةًعبدًاًالقرآن،مشكلًإعرابً،ًهـ(437)القيسي
ً ًالبيان، ًاألنباري، 1/171ًوابن ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،1/390ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ًالتبيان،1/209ً، ًالهائم، ًوابن ،

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"سنن".137

ً.(61(ًاآليةً)البقرة،1ً)
عراب2) ًالقرآنًوا  ًمعاني ًالزجاج، ًانظر: ً )ً ًوالعكبري،1/130ًه، ًاللغة"، ًفي ًوجه ًله ً"وكلهما ًقائل: ًوجهين ًذكر ًوقد ،

ً.1/68ًالتبيان،ً
ً.1/396(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
لىًالمعنيينًاألولينًذهبًالزجاجًفي1/241ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/290ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً) ،ًوا 

ً.1/130معانيًالقرآن،ً
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"ًت غــدو:ً"أ ْأتــىً ً"أْفع ــل  هاًفيًقال ــب  ندًإيداع  قب هاًزائدة ،ًو ع  ًالتيًه يًع  ًفاء ًالكلمة ،ًو األلف  ًً-هي  ــن  "أ ْأم  ً-آتــى"،ًو 
األولــى "،ًواله مــزةً  ــن  الثّانيــة ًصــائ ت اًط ــويل ،ًًآم  ًاله مــزةً  لكــْن،ًت بــد ل  ًفــاء ًالك لمــة ،ًو  الّتعديــة ،ًوالثّانيــة ًهــي  ــيًه مــزةً  ه 

ً ــرفيت ماًشاك ل هما،ًم شــترك ًص  "،ًو  "آم ن  ً"آتى"،ًو  ،ًإن  ،ًوي ستقيم ًالق ول  ًفيًالف هم  ل ذاًي صح  "آم ن"،ًو  ً"آتى"،ًو  ف تصير 
ً:يقع ًتحت هًصيغ تان،ًو ه ما

o ًأ ْأتى(ً:"  آتى(-"أْفع ل 

o ًأاتى(ً:" ل  ًآتى(.ً–و"فاع 
ًماًت قّدمًفيًالّتنزيلً  قع ًم نًن حو  ّماًو  ًث ناؤ ه–"آت ْيت م"ًفيًق ول هًًوم  ل  دت ْمًأ نًت ْست ْرضً :ً"-ج  د ك ــْمًاًأ ْوالعًوو ا  ْنًأ ر 

ــل ْمت مًمــاً ل ــْيك ْمًإ ذ اًس  ًع  نــاح  ــدٍة،ًأّمــاًً،(1)"ت ْيــت مًب ــْْلم ْعروفً آف ــلًج  ،ًأْي:ًب همــزٍةًواح  ثيــٍرً"أ ت ْيــت م"ًبالق صــر  ًك  ق ــدًق ــرأًابــن  و 
دًِّ ًف بالم  الباقون 
،ًو ه ما:(2) رف ّيين  ًص  زن ين  ًو  ًم حتم ل  ًالش ريف  ً"آت ْيت م"ًفيًهذاًالّسياق  ًأن  ً،ًوالّظاهر 

ًفــيً-"آت ْيت مً - لىًهــذاًي ــدخل  لىًالم شاركة ،ًوع  ًع  لت م"،ًوهوًدالت ًًفاع  ًوالنِّســاء ،ًو التّقــدير  ًالّرجــال  الخطــاب 

:ًسً  ــًواحــدًًٍلً مًك ــســلًّفً ،ًرضاعً االستً ًرادةً نًإً مًمً يتً مًماًآتً متً لًّالك ّلي  ــوً ًينً نًاألبــوً م  ــً،ًوكــانً يً رض  ًفــاقًٍنًاتًّع 
رادةً وً ً،يرًٍخً ًصدً قً نهما،ًوً مً   .ًً(3)عروفًٍمً ًا 

ًً–"آت يت مً - الق صر  ي سند ًهذاًالّتوجيه ًق راءةً  ْعنى:ًالم جيء ،ًو  ،ًو الم  د  ْعنىًالم جر  لىًم  أ ْفع لتم"،ًوق دًي حم ل ًع 
،ًو"ف أتـــاه مًالل "(4):ً"أ ت ْينـــاًب هـــا"-تعـــالى–"أ ت يـــت م"،ًومثلـ ــهًقولـ ــهً

ًف قـــْط؛ً(5) ًللرِّجـــال  ًهه نـــاًي كـــون  طـــاب  ،ًوالخ 

ًأْجرً  .ًًألّنهمًه مًالذينًي عطون   ًالّرضاع 

ْعنــىً"ً:الق راءت ينً ًوجيهً تً أّماً لــىًم  ــدِّ،ًف ــاألولىًع  ،ًوق ــراءة ًالم  ًأّنــهًً"؛مــوهعلتً فً مــوهًوً ئتً جً ق راءة ًالق صر  ً:قــالً يً ذلــك 
يــر ا:ًف علت ــه،ًمــيلً جً ًأتــى ًخ  ًق ول ــهًه،ًل ــعً ف ًً:اســانً حًْإ ًًهً أتــىًإلْيــوً ؛ًإ ذاًف ع لــه،ًوأت يــت  هًدً ْعــوً ًإنًّ:ً"-ت قــّدسًاســم هً–وكــذلك 

                                                           

ً.(233)البقرة،ً(ًاآلية1ً)
(2ً )ً ًالحجة، ًالفارسي، 1/446ًانظر: ًالقرءات،ًومكي، ًالكشفًعنًوجوه ،1/296ً ًالقناع، ًوابنًخلف، ،ًوسبط380ً،

ً.204،ًوالبناءًالدمياطي،ًالتحاف،218ً،ًوالطبري،ًالتلخيص،1/110ًالخياطًالبغدادي،ًالمبهج،ً
ً.2/228يان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأبوًح1/313انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(3ً)
ً.(47)األنبياء،ً(ًاآلية4ً)
ً.1/297،ًالكشفًعنًوجوهًالقرءات(،ًوانظر:ًمكي،2ً)الحشر،ً(ًاآلية5ً)
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ــْوق ه،ًأّمــاًايًًّأتً مً ًكانً  ــّلمت مًمــاًأ ت يــت ْمًن ْقــد ه،ًأوًأت يــت مًس  ثيــٍر:ًإ ذاًس  ًك  ْعنىًاآليــةًعلــىًقــراءةًابــن  ــًوجيــهً تً "،ًوم  ــنًدًِّالم  ف م 
 .ً(1)هإيتاءً ًأوًًْ،هتيانً مًإً ماًأردتً أْو:ًً،"ميتً طً ماًأعًْم عانيهً"

 ( عاِرُض الَحذِف:4-4-2)

ّماًيً  م  ًصــيغ ٍةًًذفً حً الًةً صريفيًّالتًًّوارضً إ لىًالعً ًنضافً و  ًفــيًل بــوس  ًأْوًك ل مت ــين  ًصــيغ ت ين  ًب ت شــاك ل  ن  ــْؤذ  الم 
ً ًإ لـــىًواو  ًالـــذيًالم ـــه ًواو  ًالّنـــاق ص  ًالم ضـــار ع  ًالف عـــل  ــناد  نـــد ًإ سـ ًع  ًالـــواو  ـــذف  ًح  ـــْنًذلـــك  م  ،ًو  عن يـــين  ــٍةًل م  ّمالـ ـــدٍةًح  واح 

ً"ي ــْدعو"، ماعــة ؛ًك الف عــل  ًًالج  ًالنِّســوة ً"ه ــن  ًإ لــىًنــون  ًالم ســن د  "،ًو هــذاًي شــتب ه ًب الف عــل  ً"ي ــْدعون  ه ًي ْغــدوًالف عــل  ًإ ْســناد  و آن 

ــْذفً  ــدٍة،ًه ــوًالح  ًصيغ ٍةًواح  ًفيًل بوس  ت ماهيًالّصيغ تين  ،ًو  رف يِّ ًالص  لىًهذاًاالْشت راك  ثة ًع  ّلة ًالباع  "،ًو الع  ،ًي ْدعون 
ًكً  ًالجماعة  ًواو  ذف  ًح  ًواو  ماعةً+ًالّنون"،ًف تحــذف  :ً"ي ْدعوً+ًوًالج  رفّيين،ًف األ صل  ًالص  ًفيًم ظانِّ ر  ماًه وًم ق ر 

ــيًالم ًالف عــ ،ًب ــْلًه  مــع  لــىًالج  ــاًداالًًّع  "ًل يســْتًمورفيم  ًي ــْدعون  ًفــيً"ه ــن  "،ًف ــالواو  ً"ي ــْدعون  نــت ج  ي ْغــدوًالم  ،ًو  ،ًالف عــل  ل 
لىًا ًع  ًمورفيم ًدالت ًو الّنون  "،ًو هــذاًب خــلف  "ًك مــاً"ي ْقــت لن  ً"ي ْفع ْلن  رفي  الص  زن هً  و  (،ًو  ً)الّتأنيث  نس  (،ًوالج  مع  ً)الج  لع دد 

ًمــورفيمً  (،ًو الــواو  فــع  ً)الر  عراب ّيــة  لــىًالحال ــة ًال  ًع  ًمــورفيم ًدالت "،ًو الّنون  "،ًف وزن هً"ي ْفع ون  ً"ه مًي ْدعون  لــىًًالف عل  ًع  دالت

ً)الجً  (.ًالع دد  ً)الت ذكير  نس  (،ًو الج  ًمع 

مً  ًو  ًالّصرفيِّ ذف  ًالح  ،ًو هــذاًًحــذفً نًأمثلة  ًالّســال م  ًالم ــذك ر  مــع  ،ًب ــلًت قصــير هاًفــيًج  ًدً ردًّت ــْســل م ًإلــىًمً الــواو 
ًا ًت قصــير  ًأن  يــب  مع ــا،ًو الًر  د ا،ًو"م علِّمــو"ًج  ؛ًك قول نــا:ً"م عّلــم "ًم فــر  فــراد  ًو ال  مــع  ًالج  ًب ين  ًاالسم  ثــل  ًفــيًم  ًالط ويلــة  لــواو 

ً. ًب الجمع  د  ،ًو اشت باه ًالم فر  ًالن طق ين  ًب ت ماثل  ن  ًهذاًي ْؤذ 

ــقًِّ ًالح  ًف ه ــوًق ــول  ًذلــك  ثــال  ــاًو ا  نًت ظ ــًۖ  ت ت وب ــا إ ن:ً"-تبــاركًاســم هً –أّمــاًم  ــغ ْتًق ل وب ك م  ه راًاإ ل ــىًٱلل ــه ًف ق ــْدًص 
ل ْيـــهً  ـــْوال ع  ًم  ًٱلل ـــه ًه ـــو  ـــهً ف ـــإ ن  ص  ًو  يـــل  ْبر  ن ينً اًو ج  ًٱْلم ـــْؤم  ـــلًل ح  ًظ هيـــرً لـــئ ك ـــة ًب ْعـــد ًذۖ  و ٱْلم  ً(2)"ك  ًأن  ًالـــذيًي ظهـــر  ،ًولع ـــل 

ً"الـــواو"ً ًالّطويلـــة  ركـــة  ًالح  ًاحت مـــاال ًباعثـ ــهًت قصــير  عن يـــين  لــة ًالم  ًأّنهـــاًم حتم  ًهه نـــاًه ــوً"صـــال ح"؛ًذلـــك  م وضــع ًالّتمثّـــل 
ًب ياٍن:ً ًاآلتيًف ضل  فيًالر سم  ًك تابة ،ًو  ًالق رآنيِّ ًن طق ا،ًو حذف هاًم نًالر سم 

o ًلً-صالح:ًًًص ًرً -ح ً–ر 

                                                           

ً.2/228ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/446ًانظر:ًالفارسي،ًالحجة،ً(1ً)
ً(.4(ًاآليةً)التحريم،2ً)
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o ر ًً -ح ً–لً ً–لحو:ًصصا 

ً، ًالق ْرآنــيِّ ــنًالّرســم  ــد ًق صــير ٍة،ًو حــذف هاًم  ًم  ركــة  ،ًأْعنــيًت قصــير هاًإ لــىًح  ًفــيًالت نزيــل  ــذلك  ًك  ًذلــك  ول ّمــاًكــان 
ًً: فراد  ًفيًم عنىًال  ،ًف قيل  مع  ًو الج  فراد  ّماال ًل مْعنىًال  ك اًح  د تًم شت ر  ًغ 

نينً اصـــ - ًاْلم ـــْؤم  ـــًاســـمً :ًل ح  ً(1)"رًٍْســـخً ًفـــيل ًًســـانً نًْالً ًإنً ًرً ْصـــالعً :ً"وً -تعـــالى–هًقول ـــكً ً؛نسًٍج  ،ًوه ـــوًاخت يـــار 
:ً"(2)الّطبريًِّ ،ًف قــال  عن يــين  لــىًالم  ق ــدًأتــىًع  ــًوابً الّصــوً ،ًو  ً"ه:ًول ــقً ًديًأنً ْنــعً ًفــيًذلــكً ًولً نًالق ــم  ــال ح  ص  و 

ن ينً  ْســرًٍ"ه:ًولً عنىًقً مً وًبً ،ًوهً ميعً عنىًالجً مً هًبً إنًّ،ًفً دًٍواحً ًفظً فيًلً ًنًكانً ا  ًوً ً"،اْلم ْؤم  ًل ف ــيًخ  ــان  ْنس  ًال  "،ًإ ن 

ــًفــظً فيًلً ًنًكانً ا  ًوً ً،النسانً فً  ًئً قــارً ًالًّإ ًًْقــري نً :ًالًتً جــلً الرًًّولً ق ــًظيــرً وًنً ه ــ،ًوً ميــعً عنــىًالجً مً هًبً إّنــ،ًفً دًٍواح 

نًكــانً ،ًوً رآنً ئًالق ــ:ًقارً قالً ،ًيً رآنً القً  ــًفــظً فــيًاللً ًا  ًرآنً الق ــًئً قــارً ًكــلًِّدًأذنًلً ق ــًهألّنــً؛عً يــمالجً ًعنــاهً مً د اًفً واح 
ً.ً(3)"ماعةً جً ًأوًًْد اًكانً ه،ًواحً يً يقرً ًأنًْ

- ً: ًالم ؤمنين  ًأ ب يًط ال بًٍصال ح  ًْبن  ل ي  ًع  ًالّسلم .ًًه و  ًعليه 
نينً اص - ًاْلم ْؤم  رً :ًهوًل ح  ةً ًع م  اص  ًالّسلم .ًًخ  ليه   ع 

نينً  - ًاْلم ْؤم   .ًًماهً عليًْ هاًلً ونً دًكاناًعً ق ًوً ،ًفصةً وحً ًشةً واًعائً هماًأبً ألنًّ؛ًمرً وعً ًأبوًبكرًٍ:ًه ماًصال ح 

"ً: مع  ًفيًالج  نينً ًصال حً وقيل  نًّوً ،ًالواحدً ًفظً ل ًًيس ًلً ":ًاْلم ْؤم  ق ــدًنينؤمً حوًالم ــصــالً "وًمــاًه ــا  ضــافة ،ًو  لــىًال  "ًع 
طًّــاًل حــذف هاًل فظ ــا(4)فيهً ًدً واحً ًمعً الجً وً ًالواحدً ًفظً ل ًًألنً ً؛فظً لىًاللًّعً ًواوًًٍغيرً بًبً ت ًكً  ًخ  فْتًمْنــهًالــواو  ذ  :ًح  ،ً(5)،ًوقيل 

ً: نينً والّتقدير  ًاْلم ْؤم  ًموسلًًّعليهً ًىًاللً صلًًّدًٍحمً مً ًمًأصحابً هً ،ًأْو:ًؤمنينً المً ًيارً خً :ًصال ح  هًاألقاويــل  يســند ًهــذ  ،ًو 
ًالحقًِّ ر ا"-تعالى–ق ول  ًب هًسام  :ً"م ْست كب رين 

ــه ــً:قلــتً ً؟معً جً ًأمًًْدً نينًواحً ؤمً المً ًحً صالً ً:لتً قً ًإنًْفً ،ً"(6) ًريــدً أ ًًدً وًواح 
ــًحً الً هــذاًالّصــًفعــلً ي ًًالً:كقول ــكً ً؛مــعً هًالجً ب ــ ــًريــدً ت ًً؛اسً نًالّنــم  ــفعل ــالًيً ً:كً قول ــكً ً؛نس ًالج  ــًنًصــلحً هًم  ًهً مثل ــوً ،ًهمنًْم 

ــًرً امً فــيًالّســًنتً كً ً:كولً قً  لــىًعً ًواوًًٍغيــرً ب ًًبً ت ــكً فً ً،الواوً ب ــ"ًنينؤمً حوًالم ــصــالً "ً:هأصــلً ًكــونً ي ًًأنًًْجــوزً ي ًوً ،ًرً والحاض 

                                                           

ً(.2-1(ًاآليةً)العصر،1ً)
ً.12/154البيان،ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامع2ً)
ً.12/154(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.18/124،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/127ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً.8/287(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ً(.67(ًاآليةً)المؤمنون،6ً)
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ــًمــعً الجً وً ًالواحــدً ًفــظً ل ًًألنً ً؛فــظً اللًّ ًضــعً وً ًدونً ًفــظً اللًًّكــمً تبــوع ًفيهــاًحً مً ًصــحفً المً ًفــيًياءً أْشــًتًْمــاًجــاءً كً ًفيــهً ًدً واح 

ً.ً(1)"طِّالخً 

،ًمــاً ًالّصــرف يِّ ًالم شــتر ك  ًفــيًت خّلــق  ًالت قصــير  ًأو  ــذف  ًالح  ؛ًأْعنــيًأث ــر  ــرف يِّ ًالص  ــنًأمثل ــة ًهــذاًالعــار ض  م  و 
ً،" :ً"ق ْلــت  ًن حــو  ْفــٍعًم ت حــرٍِّك؛ًوذلــك  ًر  ــمير  ه ًإ لــىًض  ًإ ســناد  ًآن  ًالع ــين  ًالم عتلِّ ًالّثلثيِّ ًالف عل  لىًب ني ة  "،ًي طرأ ًع  "ب ْعــت  و 

لًْ "ص  ًي بــزغً و  ــرفي  ًالص  ًاالشــت راك  لكــن  ،ًو  ًالع ــين  "ًتبع ــاًألْصــل  "ًأْوً"ف ْلــت  ً"ف ْلــت  ثال  لىًم  ًأّنهاًع  "ه ْدنا"،ًف الّظاهر  ًنا"،ًو 
ّمــاًي جّلــ م  ــدٍة،ًو  لــىًصــيغٍةًواح  ًو الت قائ ه مــاًع  ًالّصــيغت ين  ؛ًإ ْذًي ْفضيًهذاًإ لىًت ماث ل  بنّية ًل لم جهول  عل هاًم  ند ًج  ًيًمــاع 

ــقًِّ ًالح  "ه ــْدنا"ًفــيًق ــول  ًفيــه ًك لمــةً  ًث نــاؤ ه–أنــاًخــائ ض  ــل  ــاًفــ:ً"-ج  ــن ةً ًيو ٱْكت ــْبًل ن  س  ه ًٱلــد ْني اًح  فــًه ـٰــَذ  ــر ة ًإ ن ــاًآلٱًيو  خ 
ً.ً(2)"إ ل ْيكً ًۖ  ه ْدن ا

ًللم جهــ ًو الب نــاء  علــوم  ًللم  ًالب نــاء  ،ًو ه ــوً"ه ــْدنا"،ًف اشــت راك هاًب ــين  :ًالّضــمِّ:ًأّمــاًم وضــع ًالّتمثّــل  ًفــيًالق ــراء ت ين  ول 
ــنًق ول نــا:ً ًم  ــْدنا"،ًأّمــاًب الّضــمًِّف هــي  :ً"ه  ًووه ــً،دًٍهائ ــًمــعً جً ً:ودً اله ــوً ،ًتــابً وً ًجــعً ذاًرً إ ًً؛هــودً ي ًًهً لْيــإ ًًهــادً "ه ــْدنا"،ًوالك ســر 

ْدنا"ًف هيًائبً التًّ ً"ه  ــبنيًًّمً ًكونً ي ًًأنًًْ:ينً رً أمًًْحتملً ي ًوً ،ً"هً هًوأمالً ك ًرًّاًحً ذإ ًًهً هيدً هًيً هادً ق ول نا:ًنًمً .ًأّماًب الك سر  ًلً اًللفاع 

ـــً:قولـــكً كً ً؛نـــاْلًعً فً ً:ديرً ْقـــلـــىًتً نـــاًعً ْلًمً أ ًوً ًكً نـــاًإلْيـــْكًرًِّحً ً:أوًْ،ًناهـــالًْأمً ناًوً أنفس ـــًكً نـــاًإلْيـــْكًرً حً ً:نـــىعًْمً ب ًً؛فعـــولً المً وً  يـــاًًتً دًْع 

ًعــودً "ً:قــالً ًنًْفــيمً ًةً مًّالّضــًخلصً إً ب ــًدتً ع ــوً ،ًشمامً الً ب ًًعدتً ً:جوزً ي ًوً ً،يادةً العً ًنمً ً،تً ْلًعً فً ً؛ينً العً ًكسرً ب ًً،ريض ًمً 

ً.ً(3)"ههيدً هًيً نًهادً مً ً"ناْلًعً ف ً"ًمًِّالضًّب ًًنا"دًْهً "ًكونً ي ًًأنًًْغةً اللًًّهلىًهذً عً ًجوزً ي ًوً ،ً"ولً القً ًولً ق ً"وً ً"،ريض ًالمً 

ًق ــدًت عّقب ــهً ًالس ــمين  ًو جه ــاًم تقــب ل ًفــيًالع ربّيــة ؛ًو ا  نًكــان  ًالّزمخشــر ي  ًإلْيــه  ًلّلــذيًذ هــب  ق ًأن  تــىًهًمً أّنــبً والح 

ــوً ًبــاس ًااللتً ًصــلً حً  ًإالًًّ،مامً ْشــلً اًأوً ،ًقــطًْفً ًســرً بالكً ًكً يــرً غً ًكً ذاًعاق ــإ ًً"؛تً ْقــعً ":ًيقــالً فً ً،هً زيل ــت ًًحركــةًٍب ًًىتًؤي ــًأنًًْبً ج 
،ً(4)ةً لث ــالثًًّجــهً األوًًْ"قيــلً ً"حــوً فــيًنً ًزً وً جً ًهً سيبويًًْأنً  ــم ًفــيًالــواو يِّ عــة ؛ًأْعنــيًالض  هًالو جــوه ًم جتم  ًهــذ  ــو ز  ــْنًج  م  م  ،ًو 

                                                           

ً.4/127(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً(.156(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً.4/400،ًوانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/122ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(ًانظر:3ً)
ً.5/72،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،3/352ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4/343ً(ًانظر:ًسيبويه،ًالكتاب،4ً)
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قيــلًٍ ًع  شــمام ،ًابــن  ،ًوال  ًفــيًاليــائ يِّ والك ســر 
(1)ً لف ــاًالبــن  ــٍد،ًخ  "س ــْمت"ًب معن ــىًواح  "،ًو  ــمت  :ً"س  ًأْنًن قــول  ؛ًإْذًي جــوز 

ًمال ٍك.ًً

ً ًأْنًي كــون  ــل  ــْدنا"ًي حتم  "ه  ً"نــا"ًفــيًالق ــراءت ينً"ه ــْدنا"ًو  ــمير  ًالض  ّمــاًتقــد م ًأن  ًم  الم ســتخل ص  ــفوةً  ،ًفــاعلً وص 

ًق ــدًأْفضــىًنــاْلًمً أ ًوً ًناًإليــكً ْكًرًِّحً ً:أيًًْ؛هسم ًفاعلً مًيً فعوال ًلً مً ًكونً ي ًًأنًًْحتملً ويً  ًالّصــرفي  ًهــذاًالعــار ض  ًأن  يــب  ،ًو الًر 
ًم ضمار هً ًأْفضىًإلىًاشت راٍكًن حوي  ًالّصرفي  ًهذاًاالشت راك  ً"ه ْدنا"،ًوأن  اللة  ًد  ًم ضمار هًت عيين  رفي  إلىًاشت راٍكًص 

. ًن حوّيين  عن يين  ًم  ًفيً"ه ْدنا"ًب ين  ًت رّدد ًالّضمير 

ــ ؛ًك قول نــا:ًوم  ــل"ًفــيًالم ضــارع  ًه مــزة ً"أْفع  ــذف  ًواحت مــاٍلًح  ــرف ي  ًالم ْفضــيًإلــىًاشــت راٍكًص  ــذف  ًالح  نًأمثلــة 
ْســم ع "،ًول ــيسًهــذاً ْكر م "،ًو"ي ؤ  :ً"ي ــؤ  ًاألصــل  كــأن  م ضــارع هً"ي ْســم ع "؛ًو  "،ًوم ضــار ع هً"ي ْكــر م "،ًو"أ ْســم ع"،ًو  م  ه ــوً"أ ْكــر 

،ًب لً :ًم وضع ًالّتمّثل  ًن حــو  ذلك  ًم تماث ٍل؛ًو  ًفيًث وٍبًظاه ري  ًهذاًس تتخّلق ًصيغ تان  ،ًو آن  ًل لم جهول  ب ناءًهذاًالف عل 
ً: ًذلك  ثال  م  "،ًو  "أْفع ل  "،ًو  ،ًو ه ماً"ف عل  ،ًوالم رت دًِّإ لىًصيغ ت ين  رف ّيين  ًص  ًل معن يين  ّمال  "ًالح  ً"ي ْفع ل 

ًإ ّماًم ضارع ً"أ سًْ - .ً"ي ْسم ع "،ًف هي  ًللمجهول  بنّيين   م ع "،ًأْوً"س م ع "ًالم 

د ".ً - ً"أْوع  د "،ًأْوًم ضارع  ً"و ع  ًأّنهاًت رتد ًإلىًم ضارع  ؛ًذلك  ّمالة ًللمعن يين  د "ًالح  "ت وع   و 

ًالحقًِّ ًفيًق ول  ًالّصرفي  ً:ً-تعالى–وق دًت جّلىًهذاًاالشتراك 

ًآلً " .1 د ون  اًت وع  ًم  ً.ً(2)"تًٍإ ن 
ا" .2 قً  إ ن م  اد  ًل ص  د ون  ً.ً(3)"ت وع 

ــنً ًم  ،ًو ه مــاًأْنًت كــون  ــرف ّيين  ًص  ّمالــة ًل معن يــين  "؛ًإ ذًإ ّنهــاًح  ــدون  ًفيهــاً"توع  أّماًاآلي ة ًاألولىًف موضع ًالتّــدّبر 
ًالم راد ًاليعادً "ًصدرً والمً ،ًرًِّت"ًفيًالشًّدًْعً أوًْ" ًاآلخــرةً ًذابً عً "،ًول عل  ــ،ًو ا  ّمــاًأْنًتكــون  ــنً"وً م  ًكــونً ي ًًلــىًأنًْ"ًعً تً دًْع 

يرً الخً ًبً غلًّف ًً،رً والشًًّيرً الخً ًهاجيئً التيًفيًمً ًاعةً السًًّرادً المً 
(4)ً.ً

                                                           

ً.1/421(ًانظر:ًابنًعقيل،ًشرحًاأللفية،1ً)
ً(.134األنعام،ً)(ًاآلية2ً)
ً(.5الذاريات،ً)(ًاآلية3ً)
ً.7/58انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(4ً)
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ــي:ً" ــة ًالثّانيــة ،ًو ه  ًل صــًإ ن مــاأّمــاًاآلي  ــدون  قً ات وع  "ًد  ـــدون  ً"توع  ــون  ًمــاًت قــّدم،ًوه ــوًك  ًاحت مل ــتًاحت مــال  "،ًف قــد 

ـــو ً"ًضــارعً مً  ــْوًأ أْوًك ون ــهًم ضـــارع ً"،ً"دً ع  ً(1)"دً ع  ًالـــدِّالليِّ ــل  ْحم  لـــىًالم  ،ًف ع  عن يــين  ًالم  ليًّــاًب ـــين  ًث ــم ًت باين ـــاًج  ًأن  يـــب  ،ًو الًر 
لــىًال ــاًع  ْعنىًقائ م  ًالم  لىًالثّانيًي كون  ْعنىًالو ْعد ،ًو ع  ًالم  ًي كون  ًعيــدً وً األّول  لعــل  :ً-تعــالى–ًهً قول ــل ًًســبً أنًًْانيً الثّــ،ًو 

ًو عيــدً ًنً آًرالقً ف ذ ّكْرًبً " ــعــنًمً وً ،ًهويــلً والتًًّخويــفً التًًّقصــودً المً ًوألنًّ،ً(2)"م نًي خــاف  وًه ــوً ً،ارً ّفــفــيًالكً ًةً اآلي ــًأنً ًدًٍجاه 

ًًدً ؤيًّيً  ْعنىًالك ّليِّ ًالم  ك ون  د "،ًو  ًم نً"أْوع  ًالف عل  اعيدً وً ك ون  اًم ْحض 
(3)ً.ًً

مً  ًو  ًالّصرفيِّ ذف  ًالح  ًالمً ًالف ْعلً ًدً ردًّضيًإ لىًتً فًْالمً ًاءً التًًّحذفً نًأمثلة  ًنً ً؛ةً والمضــارعً ًضيًِّب ْين  ًحــوً وذل ــك 
ــفيمــاًيً -ًهً وهــذً ً،"غــّيظت ً"وً،"مّنــىتً و"ً،"ىلّظــت ً" ق ــْدًتكــونً ماضــيةً ًأفعــالً ً–خــاطفًًٍّرانــيًّب ًًرًٍظ ــن ًًنًْبــدوًم  ً،مضــارعةً ً،ًو 

ــ ــةً ًاءً والتّــ ــت ًتً عنــــى:ً"،ًوالمً محذوفــ ــت ًتً و"ً،"ىلّظــ ــّيظتتً "و،ً"ىمّنــ ــــق ًأنًًّ،"غــ ــًو الح  ــينً ًفيــــلً كً ًنيــــويً البً ًياقً الّســ ــعً ل ًًأمــ ــذاًًرفــ هــ
ًباهً االشـــتً  ه ًالظّـــاه ر ة ًفـــيًالت نزيـــل  ًهـــذ  لـــىًت جّليـــات  ًالدِّاللـــة ًع  ًالفاق عـــة  ًالّشـــواهد  ـــن  م  ـــرف ّي،ًو  ًالص  ـــنًالم شـــتر ك  ًاآلتـــيًم 

ًالحــقًِّ ًق ــول  لــىًمــاًالمباحثــة ًفيــه ً،ً(4)"المفســدينً ب ًًاللًعلــيمً ًواًفــإنًّول ــت ًًفــإنًْ":ً-ت عــالى-الع زيــز  ًع  م وضــع ًالّتمّثــل  و 
"ً ،ًفقْدًْوا"ولًّتً الف ْعل  رفّيين  ًص  ًل م عن يين  ّمال  ح  ًأّنهً  ق ْدًةً البتًًّحذوفً مً ًالًشيءً ًأنًًْرً تقرًّهذاًيً ا،ًوبً يً ماضً ًكونً يً ؛ًذل ك  ،ًو 

ًو الًي ستقيم ً(5)"ل ْواتوًّت ًًإنًْف ً"ًنى:عًْ،ًوالمً هً لً نًأوًّمً ًحذوفةً مً ًتاءً ًمًّث ًًأنًًّرً يتقرًّ،ًفً اعً مضارً ًيكونً  ًفيًالف هم  ًي صح  ،ًوليس 
ًقول هً ْنًذل ك  م  ،ًو  ًالّتاء  وابط ًل حذف  ًث م ًض  ًأن  اًب اطِّراٍد،ًذل ك  ْفتوح  لىًعواهن ه ،ًم  ًم لق ىًع  ًاألمر  :ً-ت عالى–أ ْنًي كون 

ً(6)ى"لظًّاًتً نارً ًكمفأنذرتً " :ًالم ضــيِّ ــرف ّيين  ًالص  ْعن ي ــْين  ًل لم  ّمال  ًح  ًالف ْعل  فْت،ًوأن  ذ  ًالّتاء ًق ْدًح  ًبأن  ًي صّحًالقول  ،ًف ليس 
الًّوً والم ضارعة ،ً ًإ ًًواجبً ًجازيًِّالمً ًعً مً ًأنيثً التًًّألنًًّ؛"تًْتلظًّ"ًقيلً ل ًًا  ً.(7)صلً متًًّاضميرً ذاًكان 

(5-2) 

                                                           

ً.8/133،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/172ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً(.45قاف،ً)(ًاآلية2ً)
ً.14/5،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،8/133ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(.63(ًاآليةً)آلًعمران،4ً)
ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،5ً) كونهًمستقبلًألنًحرفًًالعكبري،ًوقدًضعف1/268ًً،التبيان،ًالعكبريًو،1/383ً(

ًابنً ًعليه ًصريحًرد ًوهم ًوهذا ًابنًهشامًهشام،المضارعةًالًيحذف، ًانظر: ًرأيًالعكبري. ًتفند ًالمتقدمة ً،واألمثلة
ً.2/808،ًاللبيبًغنيم

ً.(14(ًاآليةً)الليل،6ً)
ً.2/741،ًاللبيبًمغني،ًابنًهشام(ًانظر:7ً)
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 السَّواِبِق َوالّلواِحِق التَّصريفّيةَتعّدُد َمعاني بعِض : خاِمًسا

ق ً ًو الل واح  ًالس واب ق  ًم ن ًن ماذج  ًفي ًالّظاهرة  ًهذه  ًت جّلي ًع ن ًالف رعّية  ًالم باحثة  ه  ًهذ  ًفي ديث  ًالح  إن 
ًالم قي دة ،ًفً  ًب المورفيمات  ًهذاًالن ظر  لْيهاًأهل  ًع  ًالتيًي تعار ف  ريف ّية  ًةًٍغويًّل ًًدةًٍحًْوً ًرً أصغً ًهً بأنًًّالمورفيمً فًرًِّق ْدًعً التص 

ْعنىًالًيكونً ًقً تخلً ًإنًًّإذًْ؛ًعنىمً ًذاتً  ه ًمً ًإالًًّالم  ًغيرً ةً صً شخً المً ًحدةً الوً نًهذ  ًداتًٍحً إ لىًوً ًلقسمةً ل ًًقابلًًٍ،ًو ه و 

ًيً أنًًّينً ربيًّنًالغً مً ًغويًِّاللًًّظرً النًًّأهلً ًرىي ًوً ً،(1)نهمً ًأصغرً ًةًٍعنويًّمً  ًالمورفيمً لً أوًًّ:ينسمً قً ًمً قسً ه ًالحرًًّهما ،ً و ه و 

ًالمقامًوهوًموضع ًالّتمّثلً ،ًدً قيً المً ًلمورفيمً اًاموثانيها،ًدً نفرً مً ًنً تعيًّي ًًدًْهًالذيًقً نفسً ب ًًستقلً المً ًالمورفيمً  ،ًفيًهذا

ْنًأمثلتً ً،المورفيماتً نًهًمً غيرً ب ًًصلً ّتًمً ًلًْ،ًبً هً رأسً ب ًًامً قائً ًهًالوظيفيً ورً يًدً ؤدًّالذيًالًيً ًهووً  م  ً،واحقً اللًّكً ًوائدً الزًًّهً و 

ً.وابقً السًّوً 

قة ً ًالح  ًف هي  ، لىًاالسم  ًالّداخل ة ًع  ًالتّاء  ًف أّول ها رف يًّا ك اًص  ًم شت ر  ك ون ها ها،ًو  ًم عانيًب عض  ًأمثل ة ًت عّدد  أّما
ًب تعّينً  ًفيًالغال ب  رفّيٍةًم تباي نٍةًت تعّين  ّية ًحّمال ة ًل م عاٍنًص  :ًمورفيم  ًالّتاء ًق دًت حم ل  ًأن  م نًذلك  ،ًو  مائ م  ًالض 

ف روقة . - ية ،ًو  راو  ًع ّلمة ،ًوناب غة ،ًو   م عنىًالم بال غة ؛ًك قول نا:ًف لن 

ْعنىًال - ًم  ق دًت حم ل  ًنً وً ً؛فاتً فيًالصًًّثً ؤنًّوالمً ًرً ذكًّالمً ًينً ب ًًرقً فً و   ".ضاربة"وً"ضارب"حوًذل ك 

ْعنىأوً -  .وامرأةًًٍامرئًًٍحوً نً ؛ًنسً فيًالجً هماًينً ب ًًرقً لفً اًم 

ْعنىًأوً - ًً؛دً والواحً ًنسً الجً ًينً ب ًًرقً لفً ام  ْنًذل ك  م   ".عيرةعيرًوشً شً "،ًو"مرًوتمرةت ً"و 

هة ً - ْنًج  ًالّناق ة ًم ؤّنثة ًم  ًأن  ة ؛ًذلك  ؛ًن حوًق ول نا:ًناقة ًون عج  ،ًو هوًق ليل  ًالتّأنيث  ًم عنىًت أكيد  وق ْدًت حمل 
ناق"،ً ً"ع  لىًس بيل  ً"ك بش"،ًف هيًع  ك ذلكً"ن عجة "؛ًألّنهاًفيًم قابل  مٍل"،ًو  ً"ج  قاب ل  ْعنى؛ًألّنهاًفيًم  الم 

"أ تان" و 
(2)

ًمً  ًي كْن ًف لْم ،ً ًكان  ًألّنه  ، ًالتّأكيد  لىًس بيل  ًع  ل م  ًالع  ًد خول  ًو صار  ، ًالتّأنيث  ل م  ًإ لىًع  ا حتاج 
ل ًق بل ه  .(3)حاص 

                                                           

،ًالهيئةًالمصريةًللكتاب،ًالقاهرة،1ًل،ًدافيد،ًالتعريفًبعلمًاللغة،ًترجمةًحلميًخليل،ًطاكريست:ًوأمثلتهً(ًانظرًتعريفه1)
1979ً 161ًم، ًًمهديًعرار،ًو، ًاللبسًفيًالعربية، ًالعربية،43ًظاهرة ًفيًاللغة ًالنحوية ًالفصائل نًسوبًلي، ًوا  ،

 .29ً-18م،1998ًالجامعةًاألردنية،ًعمان،ًًرسالةًدكتوراه،

ًالع ناقًاألنثىًمنًالمعز،ًواألتانًأنثىًالحمار.ً(2ً)
ً،ًوقدًأتىًعلىًعشرةًمعانًلهاًفيًشرحًالمفصل.5/98المفصل،ًًشرح،ًيعيشابنًانظر:ً(3ً)
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ن حو ه - هّلب ّيًو  ًالم  ،ًف األصل  ثة ،ًو الم سامعة  هالبة ،ًو األشاع  ًالم  ثل  ؛ًم  ًالتّاء ًفيًم عنىًالن س ب  ق دًت دخل  و 
(1). 

ًالًلً تأمًّوالمً  ه  ًمً يجدً ًّصيغً فيًهذ  ًأصلًٍالًبً ًبزيادةًًٍشفوعةً ها ًالمتقدًًِّالحادثً ًو، ًًأنًًّمً فيًهذا ًصيغة  اْسم 
ًًالفاعلً  ثل  ًم  ً"نابغة" لىًالمبالغةً ًةً دالًًّاهكلً ّصيغة ًالًتً ،ًفأصبحً المبالغةً ًيفيدً ًالحقً ًمورفيمً ًاهلً داخً فيًق ول نا ًع 
ًّصيغة ًم نفر دة .ًالًشكيلً ت ًًهيئةً الًبً ،ًاخلةً الدًًّبشفاعةً 

اللٍةً ًد  ًأّنهاًذات  رف ّية ًم تباينة ؛ًف م ْنًذلك  ّية ًل هاًم عاٍنًص  ،ًو ه يًالحقة ًمورفيم  ًالّنون  ًماًتقد م  ثل  ْنًم  م  و 
ًمًو ًت كون  قْد ًو الم ثّنى،ًو  ًالّسالم  ًالم ذك ر  ق ْتًب جمع  ًل ح  ًإ ذاًما ضافة  ًال  ًع ن  ًالك لمة  لىًم عنىًانق طاع  ًداالًًّع  رفيم ا

معً  ًف الج  ًالّنسوة ،ًأّماًالع دد  ،ًو ه يًنون  نس  ًو الج  لىًالع دد  اًداالًًّع  ًمورفيم  ق دًت كون  مسة ،ًو  ًالخ  ًاألفعال  فع  لىًر  ،ًع 
،" ً"الّنون  ًالّصرفّية  قة  ًالّلح  ًت حت  ًت قع  ًم عاٍن لىًث لثة  ًع  ًن قف  ًأوالء  ًنحن  ًها . ًف الت أنيث  نس  ًالج  ًًو أّما و الًي تعّين 

ً ًم ن  ًأّنها ًذلك  ؛ ًالّسال م  ًالم ذك ر  مع  ًج  ًفي ًالواو  ًي نسى ل يس  ًو  ها، مائ م  ًض  ًب است شراف  ًإ اّل ًم عانيها ًم ن م عن ى
،ًو ه وًالتًّ نس  ًالج  ثانيها مع ،ًو  ًالع دد ،ًو هوًالج  عاٍن،ًأّول ها ًم  ًل ثلث ة  ّمالة  ًالح  كة  ًالم شتر  ًالّصرفّية  ،ًالم ْدخ لت  ذكير 

فع .ً عرابّية ،ًو ه يًالر  ثالث هاًالحالة ًال  ًو 

ت جلي ة :ً ًل ن نظْرًفيماًي أتيًت بيان اًو 

 

                                                           

،137ً-4/136ً،الحاشية،ًالصبانًوً،5/98شرحًالمفصل،ً،ًيعيشًابنًوً،408-2/407صول،ًابنًالسراج،ًاأل(ًانظر:1ً)
ً.86ًًشذاًالعرف،ً،ًوالحملوي
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ً س يكت فيًالباحث  ها،ًو  ًإلىًم باحثٍةًقائمٍةًب رأس  داخل ه،ًم حتاج  ًباب ه،ًكثيرة ًم  ًع ريض  ًهذاًم بحث  ًأن  و الحق 
هًالّظاهرةً  ،ًواست شراف اًل هذ  ْنهاًت مّثل ًل هذاًالباعث  ً:ب ثلٍثًم 

ً.سابقً ًمورفيمً يً،ًوهً عريفً التًًّأوالها:ً"الم " -
،ًًاءً تًّوثان يت هاًال - لىًاألسماء   .قً الحً ًهيًمورفيمً وً الّداخلة ًع 

،ًوهيًمورفيم ًسابق . - ًالمضارع  علىًالفعل  ًوثالثت هاًالتّاء ًالّداخلةً 
 ( أّواًل: الّسابقُة المورفيمّيُة الُم الّتعريِف 1-5-2)

ً: ًفيًاآليت ينًاآلتيت ين  ًالبصر  ع  ًل ن ْرج 

- "ً بِّك  ق ًم ْنًر  "ًۖ  الح  ًالم ْمت رين  ًم ن  ف لًت كون ن 
(1). 

ًف يماًاْخت ل فواًفيهً  - ًالّناس  ًب ْين  قًِّل ي ْحك م  ًب اْلح  ًم ع ه م ًالك ت اب  "و أ ْنز ل 
("2).ً

ًأنً  ًذلك  قِّ"؛ ًاألولىًكلمة ً"الح  ًفيًاآلية  ًالّنظر  ًوهماًم وضع  : ًل معن يين  لة  ًم حت م  ًمورفيمّية  ًساب قة  ًفيها
: ًالع هد ،ًوالجنس 

                                                           

ً.(147البقرة،ً)(ًاآلية1ً)
ً(.213(ًاآليةً)البقرة،2ً)

 فاعل+ًوً+ن

 فاعل+ًاً+ن

 يفعل+ و +ن

+ن يفعل+ ا   

 تفعل+ ي +ن

ضافةإلانقطاع الكلمة عن ا  

الرفع(-)الحالةًالعرابية  

(التأنيثًوًالجمع:ًالعددًوالجنس) تفعل+ ن  
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ًصّلىًالل ًعليهًوسّلم ،ًأْوًإ لىً - ليهًالّرسول  ًب عين هًالذيًع  ًف الشارة ًإ لىًالحقِّ ًاألّول  ْحم ل  لىًالم  أّماًع 
ق ". ًالح  ًفيًق ول ه:ً"ل ي كت مون  ًالحقًِّالم خ ص ص 

لىًالم حًْ - ًم نًالل ًالًم نًغير ه،ًوا  لىًم عنييًالّلمًوأّماًع  ًالحق  ًعلىًم عنىًأن  نس  ًالثّانيًف إّنهاًل لج  م ل 
ًالز مخشريً  ً.ً(1)ذ هب 

ًالمورفيمّية ً ًالّسابقة  اللة  ًفيًد  ًف كلمة ً"الك تاب"،ًف قدًاخت ل ف  ًالثّانية  ًفيًاآلية  ًوالّتدّبر  ًالّنظر  أّماًم وضع 
لة ًل لعهدّية ،ًوالم عنىًأّنهً ًالّتعريف"،ًف هيًم حت م  ًك ت ابً "الم  ن ح  ًج  ًالدِّالليِّ ًالو ْجه  لىًهذا ثل ،ًو ا  ًم  ،ًك الّتوراة  ًم ع ي ن 

ليها؛ًك األسباطً ال ،ًواعت م دواًع  هًالّنبّيون  كمًب هاًم نًب عد  لىًموسى،ًو ح  ًالت وراة ًالتيًأ ْنزل ْتًع  ًأّنها ا ح  ًم رجِّ ًّطبري 
ير هم نسّية ؛ًوالم عنى:ً(2)وغ  ًالج  ًم حتم لة ًكذلك  نهْمًًالك ت ب،ًو هي  ٍدًم  ًواح  ًمع ًكلِّ )غيرًمخّصصٍة(،ًوأّنًالل ًأنزل 

ًم نًم نًهذاًال ًكلت نح  ،ًوا  لىًالو جه ي نًج  نس  ،ج  ،ًوالّسمينً ًوًالق رطبيِّ ّيان   .ً(3)أبيًح 

 ( ثاِنًيا: الاّلحقُة المورفيمّيُة التّاُء الّداخلُة على األْسماِء:2-5-2)

رفّية ًم تنّوعة ًأتىًا ًص  هًالّلحقة ًم عاني  ًهذ  لعيش ًي ًًبنً ت فيد  ًالم ف ص  ًل هاًفيًش رح  لىًع شرٍة ًع 
(4)ً م نًذلك  ،ًو 

ْعنىًال ًم  ق دًت حم ل  ًم عنىًالم بال غة ؛ًكماًفيً"نّسابة"،ًو"ع ّلمة"،ًو  فيًًثً ؤنًّوالمً ًرً ذكًّالمً ًينً ب ًًرقً فً أن هاًق دًت حم ل 
ًنً وً ً؛فاتً الصًّ ًذل ك  ًأوً "ضاربة"وً"ضارب"حو ًالجً ينً ب ًًرقً لفً اً، ًفي ًنسً هما ًأوً وامرأةًًٍامرئًًٍحوً نً ؛ ًينً ب ًًرقً لفً اً،
ًً؛دً والواحً ًنسً الجً  ْنًذل ك  م  ،ً(5)"قمحًوقمحة"،ًو"نملًونملة"و  هالبة  ًم ثلًالم  ًفيًم عنىًالن س ب  ًالتّاء  ق دًت دخل  ،ًو 

ً: كة ،ًوم نًأمثلة ًذلك  ًت توّزع هاًم عاٍنًم شتر  ًالعزيز  د ْتًفيًالت نزيل  ر  ق دًو  رة،ًو  ًو األشاع 
قالواًماًفيًب ط" .1 ًخالً ًوو  ه ًاأل ْنعام  ًهذ  ة ًل ذ كور نان   .(6)"ص 

ْنًغ" .2 ماًم  ًإ الًّاو  ًو األ ْرض   .(1)"فيًك تاٍبًم بينًًٍئ ب ٍةًفيًالس ماء 

                                                           

(1ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًانظر: )1/321ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،1/ً ًالمصون،610ً، ًالدر ًالحلبي، ًوالسمين ،
1/404.ً

ً.2/350(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
ً.1/519،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2/144ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/23ًالجامع،ً(ًانظر:ًالقرطبي،3ً)
ً.5/98المفصل،ًًشرح،ًيعيشابنًانظر:ً(4ً)
ً،ًوقدًأتىًعلىًعشرةًمعانًلهاًفيًشرحًالمفصل.5/98المفصل،ًًشرح،ًيعيشابنًانظر:ً(5ً)
ً.(139األنعام،ً)(ًاآلية6ً)
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ع ْلناًال" .3 ًو أ بً و ا  ْذًج  ثاب ة ًل لّناس  ًم   .(2)"ْمن اْيت 

ا" .4  .(3)"ر ب ينً اء ًل ذ ٍةًلِّلش ـٓ  ب ْيض 

 .ً(4)"ين ةً ب م اًك س ب ْتًر هً ًن ْفسًٍ ك لً " .5

ي ةً ًف أ ْهل ك واًف أ م اًث م ودً " .6  .ً(5)"ب ْلط اغ 

ًًً رفيت ًص  ًأّنهاًم شتر ك  ة"؛ًذلك  ً"خال ص  لىًكلمة  ًالّداخلة ًع  ًاألولىًالّلحقة ًالتّاء  ًفيًاآلية  م ْوضع ًالّنظر 
ًي قع ًت حت هًم عاٍنًم تباينة :

ًالوجوه ًعند ً - ًالّطبرّيًك ماًس يأتيًب عد ا.أّول هاًأّنهاًل لم بالغة ؛ًك ماًفيًعّلمٍةًونّسابٍة،ًوهذاًأرجح 
- ً ًالفّراء ًأن  رّجح  مل ًعلىًم عنىً"ما"؛ًألّنهاًتعود ًعلىً"أجّنة"،ًو  ًح  ًوثانيهاًأّنهاًللّتأنيث  ت ْأنيثه اًل ت ْأنيث 

ةً ًتياأل ْنعامًال،ًوالم عنى:ًاأل ْنعام  .(6)ل ذ كور ناًفيًب طونًاأل ْنعامًخال ص 

لى - ًع  ًل لمصدرّية  ًأّنها ًأْخل ْصناه ْمًًوثالث ها ً"إ ّنا : ًالت نزيل  ًفي ثل ها م  ًو  ًوالعاق بة ، ًك العاف ية  ل ة"؛ ً"فاع  زن  و 
" ْكرىًالّدار  ٍةًذ  ً(8)"وفاعلةًًٍلىًفاعلًٍعً ًالمصدرً ًجيءً ،ً"ويً (7)ب خال ص  ًب أّنهاًمصدرّية ًكان  ي  ذاًاْرت ض  ،ًو ا 

ْعنى:ًذوًخلوٍص،ًأْوًعلىًالمب ،ًوالم  ًالم ضاف  لىًحذف  ًع  ًم وقع ًذلك  ًالم صدر  الغة ،ًأْوًعلىًوقوع 
لً  ًالفاع  لىًالم عانيًالّثلثة ً(9)اسم  اًع  ،ًم عرِّج  ًالّتاء  الالت  ًفيًد  ًالق ول  ل ًباب  ًم فصِّ ًالّطبري  قف  ،ًوق ْدًو 

،ًقائ ل:ً" الل ت هاًعلىًالمبالغة  اًد  ح  ًآن ف ا،ًم رجِّ ذكورة  وابً الم  نًًْم نًالق ْولً ًو الص  ًع  :ًديًأ ْنًي قالً فيًذل ك 
ًالم بال غ ةً  ر مواًماًفيًب طونً تالًاأل ْنعامً ًنً ًوماًفيًب طًف يًخ لوصً ًأ ريد ًب ذل ك  لىًأ ْزواجً يًك انواًح  ،ًهمًْهاًع 

                                                                                                                                                                                           

ً.(75النمل،ً)(ًاآلية1ً)
ً.(125البقرة،ً)(ًاآلية2ً)
ً(.46الصافات،ً(ًاآليةً)3)
ً(.38(ًاآليةً)المدثر،4ً)
ً(.5الحاقة،ً(ًاآليةً)5)
ً.1/358ًً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،6ً)
ً(.46(ًاآليةً)صاد،7ً)
ً.7/234(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،8ً)
(9ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًفيها: ًقاله ًما ًانظر )2/55ً ًحيان، ًوأبو ،ً ًالمحيط، ًالدر4/234ًالبحر ًالحلبي، ًوالسمين ،

ً ًعلىًالتأنيثًوالمبالغة3/196المصون، ًالقرطبيًفاكتفىًبداللتها ًأما ًالمعانيًالثلثة، ًذكروا ًوقد ،ً ًانظر: الجامع،ً.
7/63.ً
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ْمًدونًإ ناثً  ًو الن ّساب ةً ،ًهمًْل ذ كور ه  ي ة  ًب الّراو  ًذل ك  ل  ةً و الع لًًّك ماًف ع  ًب هاًال،ًم  ْصفً ًبال غ ةً مإ ذ اًأ ريد  م ْنًًفيًو 
ف تً  ًم ْنًص  ًذل ك   .(1)"هكان 

ً
ًًً ًللم بالغة ،ًأْوًك الّتاء  ًأّنها لة ؛ًذلك  ً"غائ ب ة"ًم ْحت م  ًالّلحقة ًالّتاء ًفيًكلمة  ًف قدًكانت  ًالثّانية  أّماًفيًاآلية 

ًب أّنهاًن قلْتًال ف هاًالّزمخشري  ص  ًالتيًو  ،ًأوًالتّاء  ؛ًن حوًالعاقبة  لىًالم صادر  ًع  ًالّصفة ًالّداخلة  كلمة ًم نًم ضمار 
ّية ،ًوالذ بيحةً  ن ظير هاًالن طيحة ،ًو الّرم  ،ًو  إ لىًاالسم 
(2)ً.ً

ًًً ًالبيت  ع ْلنا ًج  ًوالم عنى: ًالم صدرّية ، ًاحتم لت  ًفقد ً"م ثاب"، ًكلمة  ًالّلحقة  ًالتّاء  ًفيًشأن  ًالحال  وكذلك 
ثاب ةً  ع اً:أ يًْ،ًم  ًالّتاءًم ْرج  لْتًأن  ًل ك ْثر ة ًم ْنًي ث وبً ،ًوقدًاحتم  ل ْتًل ْلم بال غ ة  عً،د خ  ًك ن ّساب ةًو ع لًّ؛ًأ ْيًي ْرج  ةف ه ي  م 

(3)،ً
ًإلىًأ ًالّطبري  ًأ ْهلً وقْدًأ ْلم ح  ب ي ةً ًن  ْعناهاًالع ر  ًفيًم  ْنًأ ْجلً ذالًو الس ب بً ،ًم ْخت ل فون  ًب ْعض ًقفً ،ً"هًأ نِّث تًْيًم  يِّيًًال  ن ْحو 

ق تًالهاءً ً:(4)الب ْصر ة ًم ْنًيثوبً ًاب ةً ثفيًالمً ًأ ْلح  ْنًي ْكث رًذل كً س يًًّ:ك ماًي قالً ،ًإل ْيهً ًل ّماًك ث ر  ن ّساب ةً،ار ةًل م  ً،ًوً و  قال 
يِّيًالكوف ةً  ثابً ب ْعضًن ْحو  عنً ًاب ةً ثو المً ً:ًب لًالم  دًٍب م  يرً ،ًىًو اح  قامً ن ظ  ةً مو الًهًالم  لىًق ْولً كًِّذً ً؛ق ام  ًع  ب ه ًًن ه ًي ريدً ألً ً؛هر 

عً مال قام ةً ،ًوً ف يهًيًي قامً ذالًْوض  ًب هاًاْلب ْقع ةًأ نِّث تًالم  ًأ ْنًت كونً ،ًأل ن ه ًأ ريد  ًهؤ الء  ثاب ةً ًو أ ْنك ر  ًو الن ّساب ةك الس يًًّالم  ً،ار ة 

ًالهاءً  ل ت ًأ ْدخ  ًإن ما قالوا: ًالس ّيار ةً ًو  ًب اًو الن ّساب ةً ًفي ًل ها ي ةً ت ْشبيه ا ثاب ةً ً؛لّداع  ًًو الم  ًم ْن ًالق ْومً "م ْفع ل ة إلىًًث اب 
ع عواًإل ْيه مًْ"الم ْوض  ث واب اثف ه ْمًيً ً،:ًإذ اًر ج  ثاب ةًو  م  ثاب اًو  ًم  ًإل ْيه  ْلن اًال"ً:هف م ْعنىًق ْولً ،ًوبون  ع  ثاب ةً ًْيتً بو ا  ْذًج  ":ًل لن اسً ًم 

ْلن اًالب ْيتً  ع  ع اًل لنً ًو ا  ْذًج  م عاذ اًي ْأتون ه ًك لً م ْرج  ًو  امًًٍاس  ًإل ْيهً ً،ع  عون  ي ْرج  ً.ً(5)"و 
                                                           

ً.5/358(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.5/327،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،7/09ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/159ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.2/76،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1/154ً(ًهذاًمذهبًاألخفش،ًمعانيًالقرآن،3ً)
(4ً ًالقرآن، ًمعاني ًفي ًالكلم ًهذا ًله ًورد ًفقد ًاألخفش، ًلعله ًالدر1/154ً( ًفي ًالحلبي ًالسمين ًالمعنيين ًإلى ًوأشار ،

ً.1/363ًالمصون،ً
ً.1/581بيان،ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًال5)

 المبالغة

 التأنيث

 المصدرية

 خالص / ـة
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ًًً: ًلِّلشً ضاب يًْ"أّماًاآلي ة ًالّرابعة ،ًو هي  ًل ذ ٍة ّية ًر بينً اء  ًالمورفيم  ًالّلحقة  ً"ل ذ ٍة"؛ًإ ذًإ ن  ًفيها ع ًالّنظر  "،ًف موض 

ًك التّاءًالتيًه يً  ًالتيًً"التّاء "ًم حتم لة ًفيها،ًف قدًت كون  ًالّتأنيث  ًتاء  ق دًت كون  ؛ًك الر حمة ،ًوالنِّْشدة ،ًو  فيًالم صد ر 

يً  ،ًو  ْعنى:ًل ذيذةًل لّشار بين  ًل ّذة ً)ل ذيذة (،ًو الم  ً)ل ذيذ(،ًو هي  ،ًف هوًل ذت ًوالم ؤن ث  ًالم ذك ر  ًب هاًب ين  لىًهذاًي ْفر ق  نب نيًع 

ًمً  ًن ْحويت ًاشت راك  رف يِّ ًالص  :االشت راك  ًآن ف ا،ًف قدًت كون  ْثب ت  ياق هاًالم  ً"ل ذ ة"ًفيًس  ًك لمة  ًوضع ه ًإ عراب 
فة ًب ال - ً:ً"ب يضاء ًل ّذٍة".بالغةً المً ًبيلً لىًسً عً ًصدرً مً ص 
ا.ةًٍذًّذاتًلً ً:،ًأيًْذفًٍلىًحً عً ًأوًْ - ًاّتساع   ،ًو وصف هاًب الم صدر 

 ً.ً(1)ةذيذعنىًلً مً ب ًًل ّذة"،ً-ًذًّل ً"ًأنيثً لىًتً أوًعً  -
ًفيهاًواقع ًين ةً ب ماًك س ب ْتًر هًن ْفسًًٍك لً اآلي ة ًالخام سة ،ًو ه ي:ً"أّماً ًالّصرف يِّ ًالم شترك  ع ًاست شراف  "،ًف موض 

،ًو ه ما: عن يين  ًم  فيهاً"التّاء"ًم شتركة ًب ين  ًفيًك لمة ً"ر هين ة"؛ًف الّلحق ة ًالمورفيمّيةً 

ق دًت قّدم ْتًن ظائرً  - ًْعنى.هذاًالمً ًالم بال غة ؛ًو 
- ." نسان  ْعنىً"ال  لىًم  ًالًع  ًالّلفظ  ؛ًت أنيث   والّتأنيث 

؛ً ًالم عن يين  ًإ لىًأّنهاًم شت ركة ًب ين  نح  نه مًم نًج  نها،ًف م  ًم  ليهاًت باي نواًفيًالم تعّين  ًع  ًالم فسِّرون  رد  ول ّماًو 

ّيانً  ًع طّية ًو أبيًح  ً"ر هين"ً(2)ك ابن  ًإلىًأّنهاًل يسْتًب ت أنيث  ن ح  نه مًم نًج  ماًب ًًئًٍرً امًًْلً كً "ً:-ت عالى–ًهولً فيًقً ،ًوم 
ًب ْعد ا(3)"هينً ر ًًبً سً كً  ًق بل ،ًو الّنسفيِّ ؛ًك الّزمخشر يِّ

"ك ّلًن فٍسًب ماًً:لقيلً ًفةً دتًالصًّصً وًقً هًلً ألنًًّ؛سً فًْالنً ًتأنيثً ،ًلً (4)
ً"؛ًذهينً رً ك س بْتً ًو امر أةً ثً ؤنً والمً ًرً ذكً المً ًويًفيهً ستً ي ًً"عيلً ف ً"ًأنً لك  ًق تيل  ْفعول"؛ًك قول نا:ًر جل  ًب م عنىً"م  ًإ ذاًكان 

ً ، ًو أسير  ريح  ًج  ًو امرأة  نًّوً ق تيل ، ًهً ا  ًالشً مً ب ًً،تيمةً الشً كً ًنً هًْعنىًالرً مً ب ًًيًاسمً ما ًقيلً أنًّكً ً؛مً تًْعنى ماًب ًًفسًٍن ًًلً كً ً:ه

ًفكوكًٍمً ًيرً غً  اللً ًندً هاًعً سبً كً ب ًًهنً ر ًًفسًٍن ًًلًّكً ً:نىعًْوالمً ،ًنً ْهًر ًًبتًْسً كً  ًذلك  ن ظير  ًً:ماسةً الحً ًيتً بً ،ًو 

                                                           

،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادة7/344ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/472ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً"لذذ".

ً.8/371،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/398ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً(.21،ًالطور(ًاآليةً)3)
ً.2/750ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،4/186ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
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لً دً نًْجً وً ًرابًٍذيًتً ًسًٍمًْةًرً هينً رً ًًًًًًًبًٍكً ْيًوً كً ًفً عًْن ًًفً عًْالنً الذيًبً ًدً عًْأبً 
(1)ًً

ًالتّاء ،ًو ا  نًْ لْتًفيه  ّماًد خ  ً"ر هين ة"ًم  ًأن  ؛ًذلك  ،ًف التّأنيث  لىًالو جه ين  ،ًب عد ًأْنًأ تىًع  ّيان  ًأبيًح  ًأّماًاخت يار 
ً ًكان  بر اًع نًالم ذك ر  ًخ  ًكان  ًفيًم ذهب هًأّنهًل ّما لىًذلك  ًع  يدل  ؛ًك الن طيحة ،ًو  ْفعول"ًفيًاألْصل  ًب م عنىً"م  كان 

ًب غ ير ه ًالم تقدِّم  ًالحقِّ ّلًث ناؤ ه–اًك ماًفيًق ول  بر اًع نً-ج  ًخ  ًكان  يث  ًت رىًح  "،ً"ف أنت  ًر هين  ًاْمر ٍئًب ماًك س ب  :ً"ك ل 
ً ه ًاآلي ة ،ًف أّماًالذيًفيًالب يت  ًك ماًفيًهذ  ًأتىًب التّاء  ًالم ؤن ث  بر اًع ن  ًخ  ًكان  يث  ًتاٍء،ًو ح  ًأتىًب غ ير  ًنِّثً ف أً الم ذك ر 

" ْعنىً"الن ْفس  لىًم  ع 
(2)ً.ً

ًً"ً ًالّسادسة  ًاآلية  ًفي ًف أ ْهل كواأّما ًث مود  ي ةً اب ْلطًف أ ّما رفّية ًً(3)"غ  ًص  ًم عاني  ً"الّتاء " لتًالّلحقة  ًاحت م  ف ق د
ًب ياٍنًي جّليًما فيماًي أتيًف ضل  ،ًو  ّماًي أتيًم عًالم صد ر  نهاًأّنهاًم  م  ،ًو  نهاًالّتأنيث  ْنها:ًالم بال غة ،ًوم  أناًًم تنّوعة ًم 

ًفيه:ً ًخائ ض 
ًف ع لوه - ًالتي ية  ًالّطاغ  ًالف علة  ًب سبب  ًأ ْهل كوا : دًِّالّتأنيث  ًح  ًع ن ْت رج  ًخ  ًالتي ية  ًالّطاغ  يحة  ًب الص  ًأْو ا،

ً ًالل  ًق ول  ًالّطاغية ، يحة  ًأْعنيًالص  ْعنى؛ ًالم  ًهذا ي سند  ًو  يحٍة، ً"-تعالى–ص  ًأرًّْنًإً : ًعً ْلًسً ا ًةً حً يًْصً ًمهً ْيًلً نا
ً.ًً(4)"رً ظً تً حًْالمً ًشيمً هً كانواًكً فً ًةً دً واحً 

هًالوجه ة ًالدِّاللّية ًالم ستحس نة ًق ولً  - يعضد ًهذ  بة ،ًوالعاف ية ،ًو  :ًأ ْهل كواًب ط غيان ه م؛ًك العاق بة ،ًو الكاذ  ًالم صد ر 
ًث ناؤ ه–الحقًِّ ل   .ً(5):ً"ك ذ ب ْتًث مود ًب ط ْغواها"-ج 

ًالّناقة ،ًو التّاء ًفيهاًك قول نا: - ّنماًًالم بال غة :ًف الّطاغية ًه وًعاق ر  د ا،ًو ا  ًواح  ق دًكان  ي ة ،ًو  راو  ناب غة ،ًو ع ّلم ة ،ًو 
م ماأل ت ه ًب فْعل هًو  ميع ًل ر ضاه م ًالج  ه لك 
(6)

ًالماوً  ًتقد م  ًما ق دًأتىًعلىًك لِّ مسة ً،ًو  ًفيهاًخ  ،ًف رأىًأن  ي  رد 

                                                           

،ًوالشعر8/371ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/750ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،4/186ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ًالحارثيًفيًالحماسة،ًانظر:ًالمرزوقي،ًأحمدًبنًمحمد) اسة،ًعلقًعليهًهـ(،ًشرحًديوانًالحم421لمسورًبنًزيادة

ً.1/179م،2003ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًغريدًالشيخ،ًط
ً.8/371ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.5الحاقة،ً)(ًاآلية3ً)
ً(.31،ً)القمر(ًاآلية4ً)
ً(.11الشمس،ً)(ًاآلية5ً)
ً.8/316ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،18/168ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،6ً)
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ًبً ً،أقاويلً  د ها: ًوً يحةً الصً أح  ًبً ثاني، ًبً اعقةً الصًّها: ثالث ها: ًو  ًبً نوبً الذًّ، راب ع ها: ًو  ًو خام س ها:ًهمغيانً طً ، ،
 .ً(1)اقةً النًًّرً عاقً ًاغيةً لطًّب ا

 

 ( ثالثًا: الّسابقُة المورفيمّيُة التّاُء الّداخلُة َعلى األفعاِل الُمضارعةِ 3-5-2)

ً ّماًه وًم نًنحو  ٍدًم خاط ٍبًم  لىًم فر  اللٍةًع  ًذاًد  ًكون ه  ًالم ضارع ًتاء ًفيًحال  ًالف عل  ًأْنًي تصّدر  ق دًي حدث 
ه ًج  ًم ن ًو التّأنيث  ًالت ذكير  ًب ين  ًم تردِّد ا ، ْنس  ًللج  ًم عيٍِّن ًغ ير  ًالّسابقة  ه ًهذ  ًد خول  ًبعد  ًالفعل  ًف يغدو ،" ٍة،ً"ت ْفع ل 

:ًم حتم ل ًالخً  ًالعزيز  ًفيًالتّنزيل  م نًذلك  ًو الغ يبة ًم نًجهٍةًأْخرى،ًو  ًطاب 

كِّيه ْمًب ها" .1 ت ز  د ق ة ًت ط هِّر ه ْمًو  ْنًأ ْمو ال ه ْمًص  ْذًم   .(2)"خ 

ًال ذي .2 ًك ف رواًت صيب ه ْمًبً "و الًي زال  مًْمن  ْنًدار ه  ًق ريب اًم  ل  ة ًأ ْوًت ح  ن عواًق ار ع   .(3)"اًص 

ي ةً ًالًت ْسم عً " .3  .(4)"ف يهاًالغ 

ن عوا" .4 ًت لق ْفًماًص  "و أْلق ًماًفيًي مين ك 
(5). 

ًط ا" .5 ًب ي ت  ك  ند  ْنًع  واًم  ز  ًٱل ذۖ  ف إ ذ اًب ر  ْير  ْنه ْمًغ   .(1)"ت ق ولً  يئ ف ة ًم 

                                                           

ً.6/76انظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(1ً)
ً.(103التوبة،ً)(ًاآلية2ً)
ً.(31الرعد،ً)(ًاآلية3ً)
ً.(11الغاشية،ً)(ًاآلية4ً)
ً(.69(ًاآليةً)طه،5ً)

الطاغية

ـة+ الفاعلـ 

الفعلة : تاء التأنيث
الطاغية المصدر كالعاقبة كالنابغة : المبالغة

والراوية
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ًالتًّ ًالّسابقة  ًدخول  ًب عد  ًالّصرفيِّ ًالفعل  ًم عنى ًوالتّأّمل  ًالم باحثة  ًف م وضع  ًاألولى ًاآلية  ًفي ليه:ًأّما ًع  اء 
طابًوالغ يبة : ًوالخ  نسين  لىًالج  ًب ينًكون هًداالًًّع  ً"ت طّهرهْم"،ًف قْدًت رّددًالفعل 

- "ً ًم نًجهٍة،ًوالم عنى:ًت طّهرهمًياًمحّمد .ت ط هِّره مًْفالف عل  ًالم ذ ك ر  د  ًعلىًالم فر   "ًدالت

ًم نًجهٍةًأخرى،ًوالم عنى:ًت طّهرهمًال - ًالم ؤّنث  د   ّصدقة .ًو علىًالم فر 

اللّيٍةًثالثٍة،ًدالًت - م نًوجهٍةًد  :ًت طّهرهمًًو هو،ًو  لىًالخطاب  .ًًً–ع   أْنت 

م نًوجهٍةًرابعٍةًدالًت - ،ًوالم عنى:ًًو  لىًالغ ْيبة   ه ي.ً–ت ط هِّره ْمًع 

ًفيًجمل ت يً عانيًالّنحوّية ،ًف يجوز  ًالم  ًفيًت باين  ن  ًم ْؤذ  ًالم عانيًالّصرفّية  ًفيًت عيين  ول يسًي خفىًأّنًالّتباين 
ً ًت كونا ًأْن ًو"ت زّكيهم" ًل ْلم خاط بً "ت طّهرهم" ال ْين  ًًوًح  ، ًالم ذك ر  د  ًالت ْقديرً الم ْفر  ًل هْم كِّي ا م ز  ًو  ًل ه ْم ًم ط هِّر ا ْذه ا ًخ  ،ًب ها:

ي ْحت م لً  ًأ ْنًت كونًًو  ْملتان  د ق ةً ًحاالً الج  عيفً ،ًم نًالص  ًض  ذل ك  الً ً؛و  ْنًن ك رةًًٍأل ن ه اًح  ًم  لىًهذاًالعراب  ًع  ل  ،ًوالم عو 
ً، ًوالتّأنيث  ًللغ يبة  ا ًصالح  ًالفعل  د  ًوً ه وًع  ًاًالز ّجاجً م ذهب  ًأن  دً فيها ًت ك ونً ًأل ْجو  ل ىًاللً ل لًالم خاط ب ةً ًأ ْن ًص  ًن ب يِّ

ً ل م  س  ل ْيه ًو  كِّيه ْمًب هاً:أ يًْ(؛ًخاطبً المً ًرً ذكًّالمً ً)المفردً ع  ت ز  ف إ ن كًت ط هِّره ْمًو 
(2)ً.ً

ً

ليه، ًع  ًالتّاء  ًالّسابقة  "،ًن ظر اًل دخول  ً"ت ح ل  ًالفعل  ًساب قت ها،ًف ترّدد  لْتًاحتمال  ًف قدًاحت م  ًالثّانية  ًأّماًفيًاآلية 
ً ًالم شتركة ،ًب ين  هًاله يئة  لىًهذ  ًع  يرورت ه  لىًهذاًو ص  ،ًفالتّاء ًع  ًالم خاط ب  ًالم ذك ر  رفّيٍةًأّول هاًأّنهًللم فرد  م عاٍنًص 

                                                                                                                                                                                           

ً(.81(ًاآليةً)النساء،1ً)
(2ً عرابه، ًوا  ًالقرآن ًمعاني ًالزجاج، ًانظر: )2/379ً ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ،2/344ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ،2/658،ً

ً.8/159والقرطبي،ًالجامع،ً

 الجنس

 الخطاب

ُرُهم  تـُ + َطهِّ

 مفرد مذكر )النبي(

 مفرد مؤنث )الصدقة(

 خطاب )تطهرهم أنت يا محمد(

) الصدقة(تطهرهم هي   
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ً ًأْنت  ّل ًت ح  ًوالم عنى: ، طاب  ًل لخ  ْحم ل  ًوسّلم-الم  ًعليه ًالل  ًصّلى ًللّنبيِّ طاب  ،ًً-والخ  ك  ًب جيش  ًدار هم ًم ن ق ريب ا
ًال ّل ًت ح  ًوالم عنى: ، ًالغائب  ًالم ؤّنث  ًل لمفرد  ًأّنه ّيانً وثانيها ًح  ًأبي ًعند  ًاألظهر  ًو هو قارعة ،

(1)ً ًابن  ند  ًع  ًأما ،
لىًحد ًس واءًٍ ًع  ًم تقب ل تان  ًف الدِّاللتان  ًوالعكبريِّ األنبار يِّ
(2).ً

ًال ًالف عل  ًالثّالثة ًف قدًاحت مل  ليهًالّسابقةً ذيًدخلْتًأّماًفيًاآلية  :ً"الّتاءً "ع  ًم ختلفت ين  هت ين  ًم نًج  عن يين  ًم 

ًوالتّأنيثً أواله م -  :اًالّتذكير 

o  ًًف علىًتقدير:ًالًت ْسمع ًأْنت  .أّماًالّتذكير 

o ً. كر  ًف علىًم عنىً"الًت سمع ًالوجوه "،ًوق دًت قّدمًل هاًذ  ًوأّماًالتّأنيث 
ًوالغ يبةً  -  :وثانيت هما:ًالخطاب 

o  ًًف علىًت قدير:ًت سمعًأنت  .أّماًالخطاب 

o  ًوأّماًالغ يبةًف علىًت قدير:ًت سمع ًه ي
(3)ًً.ً

ً ًقول ه ًوهي  ًالّرابعة ، ًاآلية  ن عوا"-ت نّزه-أّما ًص  ًما ًت لق ْف ًفيًي مين ك  ًما ً"و أْلق  :
ً"ت ْلقف"ً(4) ًفيها ًفالفعل  ،

،ًوه ما: ًللمعني ين  ًمحتم ل 

ًالّسلم . - ليه  ً"موسى"ًع  ل  ًالفاع  ،ًوب هذاًي كون  ًوالّتذكير  ًالخطاب 
ًتكوً - لىًهذاًالتّقدير  ،ًوع  لً الغ يبة ًوالتّأنيث  ًالع صاًفاع   .ً(5)ون 

: رفيًّاًب ين  "ًالم ترّدد ًص  ًفيهاً"ت قول  ًالخام سة ًف م وضع ًالّتمّثل  ًوأّماًفيًاآلي ة 

- .) ًأْنت  ً)ت قول  ًالم خاط ب  ًالم ذك ر  د   الم فر 

                                                           

،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،9/210ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،391ً-7/390(ًذهبًإلىًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.4/244،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،5/384ً

ً.2/759ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/42ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)

الدرًالمصون،ًً،،ًوالسمينًالحلبي2/428،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،5/212ًيها:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(ًانظرًماًقالهًف3)
6/514.ً

ً(.69(ًاآليةً)طه،4ً)
ً.2/896،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/148ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/468ً(ًانظرًهذاًالمعنى:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،5ً)
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- .) ًه ي  ً)ت قول  ًالغائ ب  ًالم ؤن ث  د   والم فر 

ً ًأّنه م ًالك ريم ة  ْعنىًاآلية  ًخً وم  ًمً رً إذا ًندً نًعً جوا ًب ّيت ْت ًغً نهً مً ًفةً طائً ك  ًلً قولً الذيًتً ًيرً م ًظهارً إ ًًنمً ًكً ه
ًًميرً لىًهذاًالضً عً وً ،ًعاصونً ًبونً كاذً ًنً مًفيًالباطً هً ،ًوً اعةً الطًّ ق دً،ً"ةائفً الطًّ"ًلىعً ًعائدً ً"قولً ت ً"فيًالم ست ت ر  و 

ٍدًم ذك ٍر،ًفً  لىًم فر  حال ة ًع  "ًال  ً"ت قول  ًالف عل  :ًغً ًسولً لىًالرً عً ًيعودً ي حتم ل  سل م ،ًو الّتقدير  ًو  ليه  الذيًًيرً صّلىًالل ًع 

ً.ًً(1)دً حمًّهًياًمً قولً تً 

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

                                                           

،ًوأبو1/375ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/546ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/82ًالمحررًالوجيز،ًً(ًانظرًالمعنيين:ًابنًعطية،1)
ً.3/317حيان،ًالبحرًالمحيط،ً
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ً

 لثًاثا

 الَمقوالُت الكّلّيةُ 

ًعاّمة ،ً ًالّظاهرة  ه ًل هذ  ًم جّلية  ًأمثلة  ًتحت ها ًي قع  ًف رعّيٍة لىًع نواناٍت ًع  ًم شتم ل  ًكان  ًق ْبل  ًت قّدم ًفما بعد ، و 
ًم نًهذاً ًالم ستخل ص  فوة  لىًص  ًع  ًالّتعريج  ًكلِّه  ًذلك  ًب عد  ًالذيًي حسن  ًخاّصة ،ًولعّل ًالف رعيِّ ًالع نوان  وم وضوع 

ًم جم ،ًلتقرير  ها.ًًالمطلب  ًب يان هاًوع رض  ًالم تقدِّم  زئّية  ًالج  لىًاألمث لة  ًالتيًت ْنب نيًع  ًالكّلّية  هات  ًالم و جِّ  وعٍةًم ن 

لى1-3ً) ًع  ًل يسْتًم قصورة  ًفيًالعربّية  ًالّصرفيِّ ًالم شتر ك  ًأّنًظاهرة  ًم ضمون ه ًفاستدراك  ًأّول ها ًأّما )
ّنماًهيًظاهرة ًت تجّلى ،ًوا  ًهذاًالمطلب  ْنًن ْثر ا،ًك ماًأّنهاًظاهرة ًلغوّيةً ًم ضمار  عر ا،ًوا  ًإْنًش  ًالعربّية  فيًنصوص 

ً ًأكثر  ًالواحدة ًل هاًفيًالعادة  هة ،ً"ف الع لمات  هًالج  ًب ْدع اًفيًهذ  ًالع ربّية  ،ًف ليست  ًالّلغات  لىًكلِّ ًع  عاّمة ًت صدق 
ْنًك لًِّ ًع  ًك ثيرة ًل لت عبير  ًع لمات  ٍة،ًو ه ناك  ْنًقيم  "ًم  ًالل غات  لىًك لِّ ٍة،ًو هذاًي صد ق ًع  قيم 

(1)ً.ً

ًمباحثاٍت2-3ً) ًفيًث ْني  هًالّظاهرة ،ًف قدًت بّين  ًل هذ  ًم نًم فّسرينًولغوّيين  ًالم صنِّفين  (ًوأّماًثانيهاًف التفات 
ً ًم ْلم حين  الالت ها، ًد  ًم ْستشرفين  ، ر  ًالم تبصِّ ًالم دّقق  ًوقوف  لْيها ًع  ًوقوف هْم ًت قع ًفائ تاٍت ًالتي ًالم عاني إلىًتجاور 

ً اللة  ًد  د اًم نًوجوه  الليًّاًواح  ًي رت ضيًو جه اًد  نهْمًم نًكان  ،ًوم  ًالغالب  ًفيًالك ثير  ًالواحدة  ًالّصرفّية  ًالّصيغة  ت حت 
نهمًم ن ها،ًوم  ًن فس  ًالّصيغة  اللة  ًد  ًم نًوجوه  ر  ًي رتضيًوجه اًآخ  نهْمًم نًكان  ًالواحدة ،ًوم  ًي رت ضيًًالّصيغة  كان 

لىً ًع  ًالواحدة  ًم عانيًالّصيغة  ،ًإقرار اًب تجاور  ًتلك  رًفيًالّصيغة  لىًآخ  ًواحٍدًع  ًت رجيح  ًأوًالّثلثة ًدون  الو جه ين 
ع ةً  ًم جتم  ًالذيًالًي أبىًت لكم ًالم عاني  ًالّسياق  لىًفضل  ت عويل ًع  ً.ًأحيان اًحد ًس واٍء،ًو 

(3-3ً ًالو جوه ً(ًو أّماًثالث هاًف بيان  ًأمثلت هاًن صيب اًجليًّاًأمر هًفيًتعّدد  ًفيًب عض  هًالّظاهرة  فاد هًأّنًل هذ  م 
ًالم عانيً ًت وجيه  ًفي ًيد ا ًالّصرفّية  ًل لب نية  ًإّن ًوثالثة  ًثانية  ًالق ول  ًإلى ًي ْفضي ًهذا ًولعل  ، ًوالمعجمّية  عرابّية  ال 

هٍةًأخًْ ًم نًج  هٍة،ًو الم عجمّية  ًم نًج  ًالّنحوّية  ياق هاًالّشريف  ًفيًس  ًالواحدة  ًالّصرفّية  عانيًالّصيغة  ًم  رى،ًف ماًت عّدد 
ًع نً ديث  ماًالح  ًالّصيغة ،ًو  ًالتيًأودعْتًفيًتلك  عرابّيةًللكلمة  ًال  ًإ لىًت عّددًالوجوه  ية  إ اّلًم نًالب واعثًالم ْفض 

                                                           

ً.163ً،ً،ًدارًالثقافة،ًالدارًالبيضاء،ً)د.ت(1طًاللغةًالعربيةًمعناهاًومبناها،تمامًحسان،ً(ًانظر:1ً)
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ًم نًالق ولً  ًإ الًباب  ًاشت قاق ّيين  ًإ لىًأصلين  ًالكلمة  ًارتداد  ًذلك  ثال  ًالّظاهرة ،ًوم  ه ًباعث هاًهذ  ّيٍة اللٍةًم عجم  لىًد  ًع 
ًن فور ا" ْم لىًأ ْدبار ه  ًع  ل ْوا ً"و  ًفيًاآلية  ً"ن فور ا" ًفيًإ عراب  اللةً ً(1)الّترّدد  ًد  ًالّترّدد  ه ًهذا ،ًوم وجِّ ًم عن يينًن حوّيين  ب ين 

مع اًل ناف ً"ف عول"ًالّصرفّية ،ًف إ ذاًماًكانْتًج  لوس"،ًف إّنًالم عنىًالذيًصيغة  د:ًق عود،ًوجال س:ًج  ٍر؛ًك قول نا:ً"قاع 
د ْدناهاًم صدر ا؛ًك قول نا:ً"ن فرًن فور ا، ،ًوا  ذاًماًع  ًناف رينًوم سرعين  ل ْوا ؛ًك قول نا:ًو  هًالّصيغة ًهوًالحال  هًهذ  ًت رّشح 

ًالم طلقً  ًه وًالمفعول  عراب  ًاألْليق ًب ال  ًظ هور ا"ًف إن  وظ هر 
(2)ً.ً

(4-3ً ًفيًالتّنزيل  ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًإلىًت خّلق  ْت ًالتيًأْفض  ًالب واعث  ًمن  ًإلىًأّن ًف إ لماحة  ًرابع ها ًو أّما )
ًعّلة ً ًأّن ًرّجح  ًلّما ظ  ًالم لح  ًإ لىًهذا ًنظٍر ًولطف  ًب روّيٍة ًأبوًحّيان  ًالت فت  ًوق د ًالقرآنّية ، ًالفاصلة  ًر عاية  العزيز 

ً"الف عول: ًصيغة  ًًاختيار  مع ًهيًالس جود" ًج  م عا ًج  ًفقْد ًت كسيٍر، ًجمع  ًم ْن ًق بل ها ًب ما ًوت عالق ها ًالفاصلة ، رعاية 
،) ًوالعاكفين  ً)الّطائ فين  مع يًالّسلمة  بٍةًًت كسيٍرً)الّرك عًوالس جود(ًل م قابلت ه ماًماًقبل ه ماًم نًج  ًفيًعبارٍةًم ْعج  فقال 

ًق ْبلً -م بينٍةً قدًتقّدمًذلك  لىً"ف ع ل"ً:ً"-و  ً"ف عول"ًالًع  لىًو زن  ًآخر هماًع  ،ًوكان  ًت ْنويع اًفيًالف صاحة  ًذلك  فكان 
ً هًالّظاهرة ،ًوتعّدد  ًهذ  ًل هاًيد ًفيًت خّلق  ًكان  ًرعاية ًالفاصلة  ًبأن  ًالذيًصّرح  مثل هًالس مين  ًك ون هاًفاصلة "،ًو  ألجل 

ً ًالحقِّ ً"ف عال"ًفيًق ول  ًاس-م عانيًصيغة  ًه ي:ً-م هت قّدس  ًالف واصل  ؤوس  ًأّنًر  ًإ ماما"؛ًذلك  ًل لم ت قين  ْلنا :ً"و اْجع 
ًفاصلةًٍ ،ًو حس نه ًك ون هًرأس  نس  :ً"إّنهًم فرد ،ًوجاء ًب هًم فرد اًإرادة ًل لج  ً.ً(3)""ك راما"،ًو"إ ماما"،ً"م قاما"،ً"ل زاما"،ًفقال 

ًيً 5-3) ًم ْست حس ن  ًب لغيت ظ  ًف م لح  ًخامس ها ًوأّما ًت لتقيً( ًف قد ًالواحدة ، ًم عانيًالّصيغة  ًم نًت عّدد نب عث 
ًأراد هًالح ًم قصود  الليت ًد  ًانفتاح  ًث م  ًالكّلّية ،ًف يكون  ًالّسياق  اللة  ًد  ًي فضيًإلىًت أكيد  لىًمعن ىًك ّلي  ق ًد الالت هاًع 

ً ب  ًالم ْعج  ًالم لحظ  ًت خت ّصًب هذا ّلًفيًع له،ًوق دًت قّدمًإلماحات  ل:ًج  ْفع  ً"م  ًصيغة  نهاًأن  ًالم باحثة ،ًوم  ه فيًهذ 
ً ًالكّلي  د  ًالم قص  كان  ،ًو  ًو الم صدر  ًوالّزمان  كان  ًمع ا،ًوه يًالم  ًم عاٍن ل ْتًث لثة  م  ًالّشريفًح  ياق ها ًفيًس  يض" م ح 

                                                           

ً(.46ً(ًاآليةً)السراء،1ً)
ً.2/823ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/427ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،2ً)
ً.5/266ً(ًانظرًماًقالهًالسمينًالحلبيًفيًالدرًالمصون،3ً)
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ًأْردفً  ل ذا ًو  دث ه ، ًو ح  ، مكان ه  ًو  ، يض  ًالح  مان  ًاأل ذىًفيًز  ًل هذا ًالك ّلي  ًًاالعت زال  ق  ًفيًع له-الح  ّل ت شريع هًً-ج 
" ًالم ت طّهرين  ب  ي ح  ًو  ًالّتوابين  ب  ي ح  ت حريم هًب قول ه :ً"واللً  و 
(1)ً.ً

ًفيًهذ6-3) بثوث  ًالم  س هاًف فاتحة ؛ًإ ْذًإن  ً(ًوأّماًساد  ًق ّلة ًظاهرة ًم نًك ثيٍرًك ثرة ًضاف ية ،ًاًالمطلب  قليل 
هًالم باحثة ًم ح ًهذ  لذاًفإن  ًو  هًالّظاهرة ًوبواعث هاًفيًالتّنزيل  ًهذ  ت خصيٍص؛ًاست كماٍلًل م واضع  تاجة ًإ لىًاستكماٍلًو 

ٍد،ً ًواح  ًت صريف ي  ًعارٍض ًأو ًواحدٍة، ًفيًصيغٍة ًمباحثٍة ًك عقد  ًأْخرىًألمثلت ها؛ ًم باحثاٍت ًوت خصيص  ، العزيز 
ً.  وهك ذاًد وال يك 
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ً

ً

ً

 

                                                           

(،ًوقدًأتيتًعلىًملحظًانفتاحًالداللةًفيًالقرآنًفيًجميعًالمستوياتًاللغوية،ًانظر:ًمهديًعرار،222ًالبقرة،ًيةً)اآل(1ً)
ًفيًالنصًال ًالعالميًانفتاحًالداللة ًالمعهد ًالمعرفة، ًإسلمية ًمجلة ًالعجازًالمعجب، قرآنيًالشريفًوجهًمنًوجوه

ًم.27ً،2002للفكرًالسلمي،ًأمريكيا،ًالعددً
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ً

ً

 

ً

 

 

 لَمْطَلُب الثّانيا

)  الُمْشَتَرُك الّلْفِظيُّ )الُمْعَجِميُّ

لىًم عني ينًًهبأنًًّصولً األً ًد هًأهلً دًحً ق ًوً " ًع  ًالّدال  د  ًندً عً ًواءً لىًالسً عً ًاللةً دً ًينًفأكثرً ختلفً مً الّلفظ ًالواح 
ع ْين؛ًبً اًمً إمًًّقعً ي ًًأنًًْجوازً ؛ًلً قوعً الوً ًمكنً هًمً لىًأنًّرونًعً األكثً فيه؛ًفً ًاس ًالنًًّلفً واختً ،ًغةً تلكًاللًًّأهلً  ًأنًْنًواض 

ًلً أحدً ًضعً يً  ًلً فظً هما ًثً معنً ا ًاآلخً ضعً ي ًًمًّى، ًآخً معنً ل ًًرً ه ًوً رً ى ًذلكً يشتهً ، ًإفادتً ًينً ائفتً الطًًّينً ب ًًفظً اللًًّر هًفي

ًكونً ي ًًيثً ؛ًحً امعً لىًالسًّعً ًبهامً الً ًرضً غً ؛ًلً دًٍواحً ًنًواضعًٍاًمً مًّا  ًوً ،ًةًٍوقيفيًّت ًًيرً غً ًغاتً اللًًّلىًأنً هذاًعً ،ًوً يينً عنً المً 
ً".نًاأللفاظً مً ًفيًكثيرًًٍذلكً ًغةً اللًًّأهلً ًقلً ن ًل ًًهًواقعً لىًأنًّعً ًاأيضً ًثرونً األكًْ...،ًًو،دةً سً فًْلمً اًلً ببً سً ًصريحً التًّ

1/369ًالسيوطي،ًالمزهر،ً
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 ّوالً أ

 ِمهاد  َوَتأسيس  

ً ًالّلفظيِّ ت باينواًفيًً–ش غ ل ْتًظاه رة ً"الم شتر ك  ْنها،ًو  ،ًف أّلفواًفيهاًوع  ًالق دماء  ًالّلغوّيين  "ًأْنظار  الم عجم يِّ
ًو ا  خًر ها، ًإ لىًت قييد  نح  ًم نًج  نه م ًوم  ًب صّحت ها، ًقائل  ل يها ًع  د  ر  ًم نًو  نهم ًف م  ًق د د ا، ًط رائق  ًف كانوا ًل ها، ه م ًد رس  اج 

ً ًأّنه ًم شتر ك  ّماًي ظ ن  ل مًي قْلًب هاأمثل ٍةًك ثيرٍةًم  ْنهمًم نًأْنكر هاًو  م  ْنها،ًو  ًم  ل فظيت
ًأّنهاًظاهر ة ًلغوّية ًالً(1) ق  ،ًوالح 

ً ًالب واعث  ًت لكم ًت لّمس ًم ن ًالق دماء  ًالّلغوّيين  ًم ن ًوأن  ًثاني ا، ة  ًم خصوص  ًب واعث  ًل ها ًوأن  ًأّوال ، ًإنكار ها ي صح 
ية ًإلْيهاًثالث ا الم فض 
(2)ً.ً

ًأّنً ًالم ستحك م  ر  ًف م نًالم قر  ًالع ربّية ، ًالل هجات  ًفيًالع ربّية  ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًب ت خّلق  نة  ًالم ْؤذ  م نًالب واعث  و 
ًفيًم ظاه ًت فترق  ًكانْت مة  ًالم تقاد  ًالع ربّية  ًالل ه جات  ًتلك  ًولكّن ًم تعّددة ، ًل ه جاٍت ًي نتظم  ًائت لفيت ًبناء  ًالع ربّية  ر 

مع ًل غويًّ ،ًف عند ماًج  ً)الّدواّل(ًعلىًاألشياء  ًاأل لفاظ  ،ًأْعنيًافت راق هاًفيًإ طلق  ًفيه  ْنهاًماًن حن  م  ٍة،ًو  ٍةًم ْخصوص 
د ْتًم نتسب ٍة،ًو غ  عبٍةًواحد  هًاأللفاظ ًالم شتر كة ًفيًج  ًالّلغة ًم مِّْنًت ْرضىًع ربّيت ه مًاجتم ع ْتًهذ  ًاألوائل  ة ًالّلغويون 

هًا ًألفاظ ًمختلفة ،ًفس م عتًإلىًهذ  لىًالم عنىًالواحد  ّنيًأّنهً"إذاًك ث رًع  ًج  ق دًق ّررًابن  ّمالة ًل معاٍن،ًو  لّظاهرة ،ًح 
ًالقبيل ة ًالواحد ة ًال ًكانت  يث  نًح  نها،ًم  ًقْدًأفاد ًأكث ر ها،ًأْوًط رف اًم  ًأْنًيكون  ًإ نساٍنًواحٍد،ًف إّنًأْحرىًذلك  ًفيًلغة 

ًت ت واط أ ًفيًالمً  ًأْولىًبأْنًت كون  ًذلك  ،ًكان  د  ْعنىًالواح  لىًالم  ًك لِّه،ًوك ّلماًك ث رتًاأللفاظ ًع  ًعلىًذلك  د  عنىًالواح 
ٍد" ْنساٍنًواح  ماعاٍتًاجت م عْتًل  ً.ً(3)ل غاٍتًل ج 

                                                           

ً.102ً-98م،2002ًدارًوائل،ًعمان،ً،1ًط،ًةالعربيداللةًالكلمةًجدلًاللفظًوالمعنى:ًدراسةًفيً(ًانظرًمهديًعرار،1ً)

ً.115ً-98(ًأتيتًعلىًهذهًالظاهرة،ًوبواعثها،ًوماًألفًفيها،ًوماًقيلًعنهاًفيًكتابي:ًجدلًاللفظًوالمعنى،2ً)
ً.375-1/374(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،3ً)
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ًالحً  ق ع  ًو  ً"إ ذا : ًاألنبار يِّ ًفيًق ول  ليًّا ًج  ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًفيًت خّلق  ًالل ه جات  ًأثر  ي ظهر  ًو  لىًم عني ين  ًع  رف 
ًم نًالع ًر ًل حي  ًالم عني ين  د  ًأح  لكّن نهًب ين هما،ًو  ًم  ًب م ساواٍة ل يهما ًأوقع ه ًع  ًالع ربي  ًي كون  ًأْن ًف م حال  ،ًم تضاّدين  ب 

ًع نًهؤالءً  ،ًوهؤالء  ًع نًهؤالء  ذ ًهؤالء  همًل غة ًبعٍض،ًف أخ  ًغ ير ه،ًث ّمًس مع ًبعض  ًل حي  ر  ً.ً(1)"والم عنىًاآلخ 

ًالك ريم"ً ًالق رآن  ًفي ًالواردة  ًالق بائل  ً"لغات  ًوم نها ، ًالم طلب  ًهذا ًفي ًك تب ا ًالم صنِّفين  ًب عض  د ًأْفر  ق د و 
ًف ضل ً لىًالم ث ل  ًع  ًالق ول  ًفيًباب  س ي ر د  ًعّباٍس،ًو  ًحسنونًع نًابن  ًابن  واية  ًفيًالق رآن"،ًب ر  ،ًو"الّلغات  لله رو يِّ

ًأث رً  ًي جّلي ًب ياٍن ًب الع رض  ليه  ًع  ًس ن ر د  ّما م  ًو  ، ًالع زيز  ًالتّنزيل  ًفي ًالّلفظيِّ ًالم شتر ك  ًت خّلق  ًفي ًالّله جات  ًت باين 
. ًذلك  "،ًو"الك نود "،ًو"الّسامد "،ًو غير  :ً"الر ه ب  ًو التّفصيل 

، ًالدِّالالت  ،ًن قل  ًالّنْقل  ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًب تخّلق  نة  ًالم ْؤذ  ث  م نًالب واع  ًًو  ًالّتطّور  ْنها ًم  ًف روع  ًذلك  ي قع ًت حت  و 

ًك لمة ً"العً  ًوالّتشبيه  ًاآلتيًم نًالم جاز  م نًاالشت راك  ،ًو الّتشبيه ،ًو  ًالم ْعنىًالم قصود ،ًوالم جاز  ت غيير  ،ًو  ين"،ًالدِّاللي 
؛ًت شبيه اًب الع :ًالجاسوس  عاٍن:ًالع ين  ًف سّتة ًم  ً"و أّماًالّراجع ًإ لىًالّتشبيه  ًالغائ بة ،ًو ع ين  لىًاأل مور  ؛ًألّنه ًي ّطلع ًع  ين 

ًوً  ، ًاألْعيان  د  ًواح  : ًوالع ين  ّيد ه م، ًس  : ًالق وم  ين  ًوع  ، ًالق وم  ًي رق ب  ًالذي ًو ه و ًالّربيئ ة ، : ًوالع ين  ًخيار ه، : ه مًالش يء 
هًم شب هة ًب الع ينًل ش رفً  ًهذ  ّر،ًك ل  :ًالح  ً(2)ها"األخو ة ًاألشّقاء ،ًوالع ين  ًالق ول  ًك لِّهًفيًباب  لىًذلك  ًأمثل ة ًع  س ت ر د  ،ًو 

ًب ْعد ا.ً ًالع زيز  ًفيًالتّنزيل  ًالّلفظيِّ لىًالم شتر ك  ًع 

ً، ًاْثنين  ًل م عنيين  ّمالة  دْتًح  ْسلمّية ًالتيًغ  ًف األلفاظ ًال  ْعنىًالم قصود  ًالم  ًاآلتيًم نًت غيير  و أّماًالم جاز 
ًأْوًأزيد ، اللّيين  ًإ لىًم جال ينًد  ب ة  ًالم نتس  ًك ّلًالك لمات  كذلك  ،ًو  ث  ًالحاد  م ،ًو الش رعي  ًالم تقاد  س ي ر د ًًو ه ما:ًالّلغوي  و 

.ًًًحً  ًذلك  ير  ،ًوغ  نهاًالّزكاة ،ًوالك فر  م  ،ًو  ًالع زيز  ًفيًالتّنزيل  لْتًم عن يين  ًالتيًاحت م  ًالك لمات  ًع نًب عض  ًديث 

ًي ّتسع ً ًعام  ًم عن ى لى ًع  ًالّلغويِّ ًاألْصل  اللة  ًد  ًالعربّية  ًفي ًإلْيه  ت ًأْفض  ًالتي ًاأل ْخرى ًالب واعث  م ن و 
لٍتًم تنّوعٍة،ًو ا  ذا ّتف قة ًفيًم عاٍنًم فتر قٍة،ًًل م دخ  ًم  ًهذا،ًألفاظ  ،ًآن  ًبيان ه ،ًف يظه ر  ًالم تقدِّم  ًالو صف  ًهذا ق ع  ًو  ما

ًالً :ًو الل  ؤبة؟ًفقال  ًر  ًأبوك  ًس ّماك  ْؤبة :ً"ل م  ًل ر  ًأّنًر جل ًقال  ث  لىًهذاًالباع  ًع  ًالّداّلة  ًالّطريفة  م نًاألمثلة  أْدريًو 

                                                           

ً.11(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،1ً)
ً.1/375ً(ًانظر:ًالسيوطي،ًالمزهر،2ً)
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ًبً  ًأْم ، ًالّليل  "أ ب روبة  ًالف ر س  ًب روبة  ًأْم ، ًالّلبن  ًب روب ة  ًأْم ، مير  ًالخ  روبة 
(1)ً ًالّليل  روبة  ًو  ًف ر غوت ه، ًالّلبن  ًروبة  ًأّما .

ق ه :ًع ر  ه،ًوقيل  ماع  فيًج  ًط ْرقهً  روبة ًالف ر س  ًز يادت ه،ًو  مير  روبة ًالخ  م عظم ه،ًو 
(2)ً.ً

ًالتّن ًفي ث  ًالباع  لىًهذا ًع  ًالّداّلة  ًاألمثل ة  م ن ّماًو  ًم  ًذلك  ًو غ ير ،" ًو"الق ْرء  ،" ريم  ً"الص  ًك لمة  ًالع زيز  زيل 
ة ً "ًع ريض  ْرم  الل ة ً"الص  ًد  ًأن  ًهذاًاالشت راك  ت فسير  ،ًو  ًوالّنهار  ًالّليل  ًب ْعد ا،ًف الّصريم  ًب الب يان  ًعموٍمًس ن أتيًعلْيه  ذات 

ًأّنهاًالق ْطع ًعامًّ لٍتًم تنوِّعٍة؛ًذلك  ًي نصر م ًيّتسع ًل م ْدخ  ًالّنهار  ،ًولّماًكان  ًالّنهار  ًع ن  ًي نصر م  ًالّليل  ل ّماًكان  ة ،ًو 
يًّا ك اًل فظ  ،ًف غد ْتًم شتر  لىًالّضّدْين  ق عْتًع  ا،ًف و  ريم  ًك له ماًص  ،ًس مِّي  ًالّليل  ع ن 
(3)ً.ً

ًاللًّ ًالّنواميس  ًالّظاهرة  ه  ًهذ  ًت خّلق  ًفي لة  ًالفاع  ًاأل ْخرى ًالب واعث  م ن ًو  ًالّنظام  ًت شكيل  ًفي ًالفاعل ة  غوّية 
ً،" ً"الّسائ ل  ًذلك  ًوم ن ، ًم عنيان  ًت حت ه ًي قع  ًم تماث ٍل ًظاه ر ي  ًث وٍب ًفي ًك لمتان  ًت ظهر  ًأْن ًي حد ث  ًف ق د ، الّلغويِّ

ًإلىًأصٍلًث لثيً  ب  ّماًت قّدمًآن ف اًت نتس  ًك لمٍةًم  ًأّنًكل  "،ًوالّظاهر  "،ًو"الّزائ ر  ،ًأْوًم ْهموز ها،ًًو"الجائ ر  ًالع ين  م ْعتلِّ
دٍة،ًم عً ًفيًه يئٍةًواح  ًاألصلن  ًأْنًي ستوي  ل  ًالفاع  ًاسم  ًفيًقال ب  هًالماّدة  ًهذ  ًت فريغ  ند  ًت ْقت ضيًع  ًالّلغة  ن واميس  و 

ل ًي ْفضيًإ لىًالم ش ْدخ  ًالّنافذ ًم  ًالّلغوي  ي بقىًهذاًالّناموس  .ًو جوٍدًب وٍنًب ين هماًعريٍض،ًو  يِّ ًالّلفظ  ًتر ك 

دٍةً ًواح  ًعلىًهيئٍة ًف يلت قيا ًياء ، ًوثاني هما ، ًواو  د هما ًأح  ًي ت وّسط  ًاشت قاقّيان  ًأصلن  د  ًيوج  ًأْن ًي حد ث  ق ْد و 
ً ًب ر كب  ًي لحق  ّما ًم  ًاألّول  ًف الف عل  ،" ًو"صار  ،" ًو"قال  ً"ضاع "، : ًذلك  م ن ًو  ًالماضي، ًالف عل  وغ  ًص  ند  ًع  م تماثلٍة

تبّينً األّضدا ًو  "ضاع ":ًإ ذاًظ هر  ًوف ق د،ًو  :ًإ ذاًغاب  :ًضاع ًالّرجل  ي قال  ًأّنهً  ؛ًذلك  ً.(4)د 

ً

ً

ً

ً
                                                           

ً.1/371(ًانظر:ًالسيوطي،ًالمزهر،1ً)
ً.1/370ي،ًالمزهر،ً(ًانظر:ًالسيوط2)
ً(ًستردًهذهًالكلمةًفيًسياقهاًالشريفًفيًمادةً"صرم".3ً)
ً.ًًالتيًيمكنًأنًتكونًفيًالمشتركًالصرفيًوالمعجميالمواضعًمنً،ًوهذا289ً(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،4ً)
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ًً

ً

 ثانًيا

 أمِثلة  َتطبيقّية  

 ( مادَُّة "أمر"1-2)

،ًو ه ما:ً ًاْثن ْين  ًم ْعن ي ين  ّدد ًب ْين  ًي ت ر  يت ًل ْفظ  ًم ْشت ر ك  ًاالْئت مار 

- .  الّتشاو ر 

- ً ا.و أ ْنًي أم ر  هْمًب ْعض   ب ْعض 

قًِّ ًالح  لىًق ْول  دواًع  ر  ل ّماًو  ًي:ً"-تعالى–و  ًاًق ال  ًف ْْخر جًًْم ألً الًْم وس ىًإ ن  ًل ي ْقت ل وك  ًب ك  ون  ًًيإ نًًِّي ْأت م ر  ًم ن  ل ك 
ـــ ًالق ــــوم ً(1)"حينً اصً ٱلن ـ ًأن  ْعنــــىًه ــــو  :ًإنًالم  ،ًف قيــــل  ــين  ْعن ي ــ ــاوً ت ًيً ،ًالت م ســــواًالم  ــفــــيًقً ًرونً شــ ــالــــذيًقً ًيًِّبطً القً ب ــــًكً تل ــ ًهً تلت ــ
:ًاألمسً بً  قيــل  ــاًأمرً ي ــ،ًو  ــهْمًب ْعض  ":ً(2)ب ْعض  ق ــْدًجــاء ًفــيً"ل ســانًالع ــر ب  ــتً ائًْ،ًو  ــً؛رواآمً ت ــوً ًومً الق ــًرً م  ــهْمًًرً أ ْي:ًأم  ب ْعض 

ا ًب ْعض  ًق ْول  ًالع ر ب  ْنًك لم  م  ن ظير هً  ً:ًبًٍولً ت ًًبنً ًرً مً النً ،ًو 

ًق ْدًأ  ةً ثأ ْحدً رىًالن اس  فًًًًًًًًًواًشيم  ث ٍةًي ْؤت م رًًْيو  ك ّلًحاد 
(3)ًً

،ًفً  ــر  ــي اًإ لــىًاآلخ  ًم ْفض  ْنه ماًي كاد ًي كون  ًك لًًّم  ًت داخ ل ؛ًب ْلًإ ن  ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  ق ًأن  ًرً شــاوً التًًّيً مًِّمــاًس ــن ًإً و الح 
ًكً مارً تً ائًْ رً مً أتً ي ًوً ًرً خً اآلًأمرً ي ًًرينً شاوً تً المً ًنً مً ًلًّاًأل ن 

(4).ً

                                                           

ً(.20ً(ًاآليةً)القصص،1ً)
ً.7/107ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/176ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
،7/106ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،204ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"أمر"،ًوأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،3ً)

ً.64ًم،2000ًوالشعرًفيًديوانه،ًجمعًوتحقيقًمحمدًطريفي،ًدارًصادر،ًبيروت،ً
ً.10/268ًلوسي،ًروحًالمعاني،ً(ًانظر:ًاأل4)
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ًالل ً ًفــيًق ــْول  ًماًت ق ــد م  الل ة ً"االْئت مار"ًاْحت مال  ل ْتًد  ًاْحت م  ق د  ًث نــاؤ هً –و  ــل  وفًٍائًْوً :ً"-ج  ْعــر  واًب ْيــن ك مًب م  ــر  ،ً(1)"ت م 
: ًالم ت ع يِّن  ًف ق ْدًي كون 

ْعنى:ًفً  - ا،ًو الم  ك ْمًب ْعض  دًًٍك لً ًرًْأمً ليً ف ْليأم ْرًب عض  .عرًوالمً ب ًًرً ماًاآلخً هً يرً غً ًنًْمً وً ًينً وجً الزً ًنً مً ًواح   ف 

روا - :ًت شاو  ق ْدًي كون  و 
(2)ً.ً

ً

 ( مادَُّة "أمس"2-2)

ً ًالــذيًق بـــل  لـــىًالي ــوم  ًم ْطل ق ــا،ًو ع  ًالفائ ــت  مـــان  لــىًالز  الل ت هــاًع  ًفـــيًد  ًالم ْشــت رك ة  مــان  ًالز  ــْنًظ ـــروف  "ًم  "أْمــس 
د ً ر  ل ّماًو  ،ًو  قًِّي وم ك  ًالح  لىًق ْول  ًع  ًالم ف سِّرين  ك ان هً  و أ ْصب حً :ً"-ت عالى-ب ْعض  ن ْواًم  ًت م  ًب ــْألًٱل ذين  ــأ ن  ْيك  ًو  ًي ق ول ــون  ْمس 

ْنًي ش ٱلل هً  ًل م  ْزق  :ً"(3)"ءً اي ْبس ط ًٱلرِّ ،ًف قــال  ًالز م ْخش ــر ي  ــح  ًأ ْلم  ،ًو ا  لــىًذل ــك  ْعن ي ــين  ًالم  ّددواًب ــْين  و الًًمــس ًاألً ًرً ذكً ي ــًدًْق ــ،ًت ــر 

ًاليً ًرادً يً  لىًطً ًبً رً ْقًتً سًْالمً ًقتً الوً ًنً لكً وً ً،كً ومً ي ًًبلً الذيًقً ًومً ب ه  ً.(4)"ةعارً تً االسًًْريقً ع 

ً ،ًو ه ــو  ْســف  ًالخ  ًي ــوم  ْعنــىًمــاًق بــل  م  ًالماضــي،ًو  مــان  ْعنــىًالز  :ًم  ْعن ي ــين  ًالم  ًالــذيًاْست ْشــر ف  ّيــان  ْثل ه ًأبوًح  م  و 
ْفني وم ً س  ًفيًق ْول ه :ً"ف خ  ًالتيًت ْقت ضيًالت ْعقيب  ًب الفاء  ًالع طف  ل ْيه  ًع  ي د ل  ،ًو  ن ْواًب األْمس  ّني،ًأ ْي:ًت م  ًالت م  ًأن  ا"،ًو ا  خــال 

ًم ت ق ب لنً  ْعن ي ْين  الم 
(5)ًً.ً

                                                           

ً(.6ً(ًاآليةً)الطلق،1ً)
ً.8/281ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.82ً(ًاآليةً)القصص،3ً)
ً.3/192ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً.7/130ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)

يأتمرون

يأمر بعضهم بعضاً 

يتشاورون
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 ( مادَُّة "أمم"3-2)

ًفيً لىًالو جوه ًو الن ظائ ر  ًع  ًالق ْول  ْطل ب  ــة ًو جــوٍهًفــيًفيًم  ْمس  ل ة ًخ  مام"ًم ْحت م  ة ً"ال  ًت ْغدوًك ل م  ًالع زيز  الت ْنزيل 
ْنها: ياقاٍت،ًف و جه ًم  ْمس ة ًس  ًخ 

ًفيًق ْول ه ً - ذلك  ؛ًو  ير  لً –القائ د ًفيًالخ  ًو ج  براهيم ًً-ع ز  ًالس لمً -ل  ل ْيه  ً-ع  ًل لّناس  ل ك  :ً"إ ّنيًجاع 
ا" إ مام 
(1)ً.ً

- ً ــر  ًفــيًق ْول ــه ًوو ْجــه ًآخ  ذلــك  ًب نــيًآد م ،؛ًو  ًأْعمــال  تــاب  ًك  ْنهــا،ًو ه ــو  ً-ت عــالى–م  ًن ــْدعوًك ــل  :ً"ي ــْوم 
ه ْم"  .(2)أ ناٍسًب إ مام 

ــاٍمً - فــــيًإ مــ ــْيناهً  ــ ك ـــّلًش ــــيٍءًأْحص  ــــقِّ:ً"و  ًالح  ــه  ًفــــيًق ْول ــ ذلــــك  ْحفـــوظ ؛ًو  ًالم  ًه ــــوًالل ــــوح  ــــر  و جـــه ًآخ  و 
م بي ٍن"
(3). 

ًا - وْجه ًرابع ،ًو هو  ًو  ّلىًفيًق ْول ه  ا"-ت عالى–لّتوراة ،ًك ماًت ج  ًموسىًإ مام  ْنًق بل ه ًك تاب  م  :ً"و 
(4). 

قِّ:ً"ل ب إ ماٍمًم بيٍن" - ًالح  ،ًك ماًفيًق ْول  ًالط ريق ًالم ْست بين  ،ًو ه و  و جه ًخام س  و 
(5).ً

ً ــيِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشــت ر ك  ــن  ــة ًم  ه ًالك ل م  ل ّماًكان ْتًهذ  ًو  ًًأ ْهــلً اختلــف  ــقًًِّفــيالت ْفســير  ًالح  ْنهــاًفــيًق ــْول  ًم  –الم ت ع ــيِّن 

ًن ْدع وًك لً ":ً-ت ق د س ْتًذات هً  ه مًْاأ ن اٍسًب إ مًي ْوم  :ًً(6)"م  مام ًهه ناًه و  ًال  ًإ ن  ًم عاٍنًم ت باي ن ٍة،ًف قيل  ًب ْين 

ًأعًْهً تابً كً  - ن ظير ه :ً"مًْهً مالً مًالذيًفيه   .ً(7)"هً مينً ي ًب ًًهً تابً كً ًيً أوتً ًنًْمً فً ،ًو 

ًهــذاًمًْيهً ل ــعً ًلً زًِّمًالذيًنً هً تابً كً أْوً - ن ظيــر  ت ــرى-ت عــالى–ًهً ول ــقً ،ًو  اث ي ــة ًً:ً"و  ــٍةًج  ًأ م  ــةًًٍۖ  ك ــل  ًأ م  ت ــْدع ىًًك ــل 

تً   .(1)"ب ه ااإ ل ىًك 

                                                           

ً(.24ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً(.71ً(ًاآليةً)السراء،2ً)
ً(.6)ياسين،ًً(ًاآلية3)
ً(.17(ًاآليةً)هود،4ً)
(5ً ًاآليةً)الحجر، ًالكريم،79ً( ًفيًالقرآن ًوالنظائر ًالوجوه ًالهجري(، ً)أواخرًالقرنًالثاني ًهارونًبنًموسى، ًوانظر: )

ً.63ًم،1988ً،ًوزارةًالثقافةًوالعلم،ًبغداد،1ًتحقيقًحاتمًالضامن،ًط

ً(.71ً)السراء،ًً(ًاآلية6)
ً.ً(71(ًاآليةً)السراء،7ً)
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ًي ْقت دىًب ه ًهمي ًب ًنً أْوً - ْنًكان   .هً ب ًًمً ت ًؤًْيً فيًالد ْنيا،ًوً ،ًأ ْوًم 

ً
ً ق د  ب ــٍةًمً و  بــار ٍةًم ْعج  ًفــيًع  ًك ّلــه ،ًف قــال  ًو احت مال هــاًمــاًت ق ــد م  ه ًالدِّالل ــة  ًهــذ  ي ــة  ي ة ًإ لــىًع موم  ًع ط  ًابن  بين ــٍة:ًاْلت ف ت 

ًً؛هً لً هذاًكً ًمً عً ت ًً"مامالً ل فظة ً"وً " "أل ن  ــد  ْقص  ًفــيًالم  ي ْهت دىًب ــه  ًماًي ْؤت م ًب ه ،ًو  مام ًه و  ال 
ف اْرت ضــىًًلز م ْخش ــر يً ا،ًأّمــاً(2)

"ً: ،ًف قــال  ــذلك  ًك  ــً:مًْهً مــامً إً ماًت ق د م  ــّمــتً ائًًْنً م  ًم  ً:ًيــاًأ ْهــلً قــالً يً ،ًفً أ ْوًديــنًًٍ،تــابًٍأ ْوًكً ً،ينً فــيًالــدًًّمًٍدً ق ــأ ْوًمً ً،يً ب ــن ًًنًْواًب ــه 
،ًفا كت ف ياً(3)"ذاكً ًتابً كً وً ً،ذاكً  دينً  ب  ًق ت يب ة ،ًّوالراغ  ئيس ً.ًأّماًابن  ًو الر  :ًالك تاب  ين  لىًأْمر  الل ت هاًع  ب د 

(4)ً.ً

ًفيــه ً ًالم ْلم ح  ًالط ب ر يِّ ْذه ب  ًإ لىًم  ل ع ّليًأْمي ل  ع ًو الًت ت داف ع ،ًو  عانيًت جت م  ًت لك م ًالم  ًك ل  ًأن  :ًو ا  خال  ين  إ لــىًأْمــر 
ً ًأ ْهــل  ْعنــىًالً ًأويــلً التًّأّول ه ماًاخت لف  ًفــيًهــذاًًمــامً فــيًم  ثانيهمــاًأن  ،ًو  ًالش ــريف  ناًدً ْنــعً ًوالً األْقــًهً هــذً "لــىًأوًْالسِّــياق 

ْعنىًذلكً قالً ًنًْمً ًق ْولً ًوابً الصً بً  ب ه ًفيًالد ْنيا،ًًم ونً أتً يً ب ه ،ًوً ًدونً ت ًقًْالذيًكانواًيً ًمهً مامً إ ًب ًًناسًٍأ ًًعوًك لً دًْن ًًمً وًْ:ًيً :ًم 
ًاألً  مــاًً،لــىأوًًْرً هً ْشــإ لــىًاألً ًاللً ًعــانيًك ــلمً مً ًوجيــهً تً ب ــه ،ًوً ًيً دً ت ــاقًْو ًًمً تً فيمــاًاْئــ "مامً الً "ًبً رً العً ًمالً عًْنًاستً مً ًبً ل ًغًْأل ن 

                                                                                                                                                                                           

ً(.28ً(ًاآليةً)الجاثية،1ً)
ً.3/473ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً.2/459ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
ً.31ً،ًمفرداتًغريبًالقرآن،ًوالراغب،259ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،4ً)

إمامهم

كتابهم

الكتاب المنزل عليهم

كتاب األعمال

رئيسهم

من كانوا يأتمون به

نبيهم
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ً(1)"هال ًًليمً سًْالتً ًجبً ي ًًهً لفً خً ب ًًةً جًّحً ًتًْثبً ت ًًمًْلً  ٍد،ًو ه و  ْعن ىًواح  ًفيً"الوجوه ًو الن ظائ ر"ًب م  ْنًأل ف  ًم  ق دًاْكت فىًب ْعض  ،ًو 
" ً.ً(2)"الك تاب 

"األ ّم"ًفــيًق ْول ــه ً ةً  ًك ل م  يت ًل ْفظ  ًاْشت راك  ق ع ًفيه  ّماًو  ه ًالماد ة ًم  ًإ لىًهذ  ب  ّماًي ْنت س  م  ًوت ن ــز هً –و  ــْتً:ً"-ت ق ــد س  م  رِّ ح 
ــْيك ْمًأ م ه ـــــ ل ـــ ــًواع  ـــ ــات ك ْمًو أ خ  ب ن ـــ ــتاً ت ك ْمًو  ـــ م  ــاك ْمًو ع  ـــ ًتً الات ك ْمًو خ  ب ن ـــــات  ًو  ًٱأل خ  ب ن ـــــات  ً(3)"ٱأل ْخـــــتً ك ْمًو  ـــــيت ًل ْفظ  ــت ر ك  ْشـــ ًم  ،ًف ه ـــــي 

ه ــ ه ــة ًاأل مًِّو ج  ــْنًج  يــاٍتًم  ًأ ْخر  ــع ًل ت شــم ل  ت ّتس  ،ًب ــْلًت ت عــّدىًو  ل ــدْتك  لــىًاأل مًِّالتــيًو  ًم ْقصــوٍرًع  يــر  ًغ  ة ًاأل ب،ًف ْضــفاض 

ًأبــوًحً  ــياق ًو اْشــت راك هاًقــال  الل ت هــاًفــيًهــذاًالسِّ ــْنًد  أ مت،ًو ع  ــد ةً  :ً"ف الج  ــحً المً ًاأل مً وً ّيــان  ــًةً ّرم  ًك ــلً عً رًْش  ــي  ــرً ًٍةًأ رً اْمــًاًه  ًعً ج 

ــنً  ــًةً الدً الوً إ ل ْيهــاًب ــًكً بً س  ه ــةً ًنًْم  ــأبيــكً ًج  ه ــةً ًنًْ،ًأ ْوًم  ــأ ًًج  ــْفًن ًًكً دتًْل ــفــيًالتــيًوً ًةً قيق ــحً ًاأل مًًِّظً ْفــل ًوً ،ًكً مِّ ل ْفــظًًاللــةً دً وً ا،ًهس 
لىًالجً ً"األ مًّ" لــىًالمً ًجازً ،ًوً راكً االشتً أ ْوًبً ً،ؤً واطً التًّب ًًكانً ًنًْإ ًًّدةً ع  ْمل ــه ًع  ،ًص ًلهــاًالــنًّناوً ت ًوً ً،ةً قيق ــحً ًكــانً ً،كينً رً تً ْشــح 

ً ْنًكان  لىًالحً ًجازً وً ،ًجازً المً بً و ا  ْمل ه ًع  ًنًْأ ْوًمً ً،ماعً جًْالً ًنً مً ًّداتً الجً ًريمً حًْت ًًفادً تً سًْي ًف ًًالًّا  ًوً ً،ذلكً كً ف ًً،جازً المً وً ًةً قيقً ح 

"رً آخً ًص ًنً 
(4)ً.ً

ً ًالس ـــْبع  ـــن  ًمـــاًت لهـــاًم  لـــىًك ـــلِّ ،ًب ـــْلًع  ًالش ـــريف ة  ه ًاآلي ـــة  لـــىً"األ ّم"ًفـــيًهـــذ  ًم ْقصـــور اًع  ًاالْشـــت راك  ًأْمـــر  ل ـــْيس  و 
: ًاأل ْخت  ب نت  ،ًو  ًاأل خ  ب نت  ،ًو الع ّمة ،ًو الخال ة ،ًو  ،ًو األ خت  :ًاأل م ،ًو الب نت  ،ًو ه ي  ًم نًالن س ب  ر مات  ًًالم ح 

- ً. ي  ًاْشت راٍكًل ْفظ  ق ع ًفيهاًم ن  ت قد م ًماًو  ْعناها،ًو  ًف األ ّمًت ق د م ًم 
ل ْيهاًوً ًنتً البً و ً - ًع  ًأ ْنثىًل ك  ًئًْشً ،ًو ا  ْنًةً الدً اْسم ًل ك لِّ ًبً بً سً ن ًًعً رجً أ ْنثىًيً ناًق ْلنا:ًك ل  أ ْوًًجةًٍرً دً ب ًًةً الدً الوً هاًإ ل ْيك 

ًبً ًلً دخً ي ًفً ،ًجاتًٍرً دً   . نً لًْزً و ا  ْنًنً ًناءً بًْاألً ًناتً ب ًوً ً،هاناتً ب ًوً ً،لبً الصً ًنتً فيًذل ك 

ًأ ْنثىًجاوً ًختً األً و ً -  .ًماهً دً أ ْوًفيًأحً ً،كً ْيًلً صًْفيًأ ًكً تًْرً اْسم ًل ك لِّ

ًأ ْنثىًشارً ًةً مً العً و ً - ًماهً أ ْوًفيًأحدً ًهً ْيًلً فيًأصًًْ،كً دً أ ْوًجً ً،أباكً ًتًْكً اْسم ًل ك لِّ ْئناًق ْلنــا:ًك ــل  ــذً ،ًو ا  ْنًش  ًرًٍك 

ًفً بً سً ن ًًعً جً رً  ق ْدًكً ت ًمً عً ًهً أختً هًإ ل ْيك  ه ةً ًنًْمً ًةً مًّالعً ًكونً تً ،ًو  ًمًِّاألً ًج   .كً مًِّأً يًأبًتً أخًْ،ًو ه ي 

                                                           

ً.6/60ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً،10/192،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،8/116ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.63(ًانظر:ًهارونًبنًموسى،ًالوجوهًوالنظائر،2ً)
ً(.23(ًاآليةً)النساء،3ً)
ً.3/218ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
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ًأ ْنثــىًشــارً ًةً الخال ــو ً - ــ،ًو ا  ْنًماهً أ ْوًفــيًأحــدً ً،هاْيًلً فــيًأْصــًكً أّمــًتًْكً اْســم ًل ك ــلِّ ــأ ْنثــىًرً ناًق ْلنــا:ًك ــّلًئًْش  عًج 

ًبً سبً نً  ق ْدًكً تً هاًخالً أختً ف ًًالدةً الوً هاًإ ل ْيك  ه ةً ًنًْمً ًةً الخالً ًكونً تً ،ًو  ًأختً ً،بً األً ًج   .أبيكً ًأمًًِّو ه ي 

ًأ ْنثىًألخيكً ًخً األً ًنتً ب ًوً  - ل ْيهاًوً ًاْسم ًل ك لِّ  .ةًٍباشرً أ ْوًمً ًطةًٍواسً ب ًًةً الدً ع 

ً.(1)"بً سً النً ًنً مً ًماتً حرً المً ًعً بًْالسًًّهً هذً ف ً"ً،تً خًْاألً ًنتً ب ًًذلكً كً وً  -
 ( مادَُّة "أوب"4-2)

ًالل ً بي"ًفيًق ْول  ه ًالماد ة ًك ل م ة ً"أ وِّ ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ك ْتًأ ْســماؤ هً –م ْوض  ل ق ــدًْ:ً"-ت بار  ن ــاًف ْضــآًو  ًلً ت ْين ــاًد اود ًم 

باًيً  ًأ وِّ ب ال  ًل ماًي لي:ً(2)"و ٱلط ْيرً ًم ع هً ًيج  ًم ْحت م ل  يت ًل ْفظ  ًم ْشت ر ك  ً،ًف ه ي 

س بِّحيًم ع ه. - ،ًو  عيًالت سبيح   ر جِّ

- ً، ًسار  أين  ع هً  ًسً ًأويبً التً ًنً مً سيريًم   . لً يًْاللً فيًًلً نزً مً وً ًًكلِّه ،هارً النً فيًًرً يًْالذيًه و 

ً

ً

نز ل ه ًو أْهل ه .ًً ًفيًم  ل  ًالّرج  بيت  م  ًالّرجوع ًو  "،ًو ه و  ًي ؤوب  ْنً"آب  ًم ْشت قتًم  ْعن ي ْين  ًك لًالم  ق ًأن  ًو الح 

ًف ي ْسند ه ً - ًت رجيع ًالت سبيح  ،ًو ه و  ْعنىًاألّول  ًً-ق ول هأّماًالم  ــنًّ:ً"إً -عالىت ًوً ت بار ك  ع ــه ًيً ًبــالً الجً ًنارًْخً اًس  ــم  ًحنً بًِّس 
ـــالعً بً  ـــع ً(3)"راقً ْشـــالً وً ًيًِّش  ً)ت رجِّ ب  ًتـ ــؤ وِّ بـــال  ًو الج  ًي ســـبِّح  ،ًف كـــان  ب شـــة ،ًالت ْســـبيح  ًالح  ،ًب ل ســـان  :ًالتّأويـــب  قيـــل  ،ًو 

ً. الت ْسبيح  ع هً  ت ردِّد (ًم  ًو 
                                                           

ً.5/72(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
ً(.10ً)سبأ،ًً(ًاآلية2)
ً(.18اد،ًص(ًاآليةً)3)

بي أوِّ

سيري معه رّجعي معه
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- ً ًالت أويــب  ًو الّرجوع ،ًف أْصل ه ًفيًالل غ ة ًأن  ًالّسْير  ْعنىًالثّاني،ًو ه و  ،ًأّماًالم  ًفــيًالّليــل  ؛ًوالّنــزول  ًالن هــار  ــْير  س 

دِّد هً  ،ًفي ر  ًب الن هار  ع ًل لس ْير  ؛ًأْي:ًي رج  ث م ًي ؤّوب 
ًم ْقب ٍل:ً(1) ًابن  ق ْول  د هً  شاه   ،ًو 

 ً(2)حً جنً ي ًًرفً الطً وً ًسً مًْالشً ًعاعً ناًشً عًْفً دً ًًًًًماًدً عًْب ًًرً يًْالسً ًبواوً أ ًيً حً ناًبً قًْحً لً 

،ًو ه ــو:ً - ْعن ىًثالث  ًم  ق دًأ ضيف  ًفيــه ،ًو  لــىًمــاًي ت صــّرف  ع  ــّرفيًم ع ــهً  ْعنــىًت ص  ــنًالم  ًم ْشــت قتًم  ل عّلــهًم جــاز يت و 
ر فيًم ع ه ً :ًت ص  ،ًو الت ْقدير  لىًماًيً األّول  ل ْيه ًداودً ًفً تصرً ع  ًالجبالً ًتً ت ًوً صً ًبورً أًالزً رً إ ذاًقً ًكانً فً ،ًهارً النً ب ًًع 

ًالطً ًتًْغً وأصًْ،ًهً عً مً    .ً(3)لً عً ماًفً ًتًْل ًعً هاًفً أنً كً فً ،ًيرً إ ل ْيه 

 ( مادَُّة "أيي"5-2)

لى:ً ًع  ًدالت يت ًل ْفظ  ًاآلي ة ًم ْشت ر ك 

ًالع لم ة . -
قًِّ - ًالح  بر ة ،ًك ماًفيًق ْول  "-ت عالى–و الع  ًآيات  ت ه  خو  ًو ا  ًفيًيوس ف  .ً(4):ً"ل ق ْدًكان  ب ر  ًو ع   ،ًأْي:ًأمور 

ي ْتًآي ة ًأل ن هــاًًع لمــة ًالْنق طــاعً  - ،ًو ا  ّنماًس مِّ ًو آيات  مع هاًآي  ؛ًو ج  كيم  ًالح  ًفيًالت ْنزيل  ًالح روف  ٍةًم ن  ماع  ًو ج 
ْنهــاًإ لــىً ــىًم  ًالتــيًي ْفض  ًأل ن هــاًك الع لمــة  قيــل  ًالق ــْرآن،ًو  ــروف  ــْنًح  ــة ًم  ماع  ًأل ن هــاًج  قيــل  ــلٍم،ًو  ــنًك  ــلٍمًم  ك 

ير هاًكً  داي ةً غ  ًل له  ًالم ْنصوب ة  ًالط ريق  أعلم 
(5). 

ً

                                                           

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"أوب".7/252ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،14/170ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
،ًوالشعرًفيًديوانه،ًتحقيقًعزةًحسن،ًدار7/252ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،14/170ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)

ًكانً"يجنح".ًًً،ًوفيه:ً"م ْجن ح"ًم251م،1995ًالشرقًالعربي،ًبيروت،ً
ً.7/252ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالميحط،14/170ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً(.7ً(ًاآليةً)يوسف،4ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"أيي".5ً)
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ً

قًِّ ًالح  "آياتنا"ًفيًق ْول  ةً  ل م  ل ْتًك  ًاْحت م  ًك ذل ك  ل ّماًكان  ً:ً-ت عالى–و 

ي ْومً " - ًم نًك لًِّ و  ًبً ًن ْحش ر  اًمِّم نًي ك ذِّب  ٍةًف ْوج  ً.ً(1)"ي وز عونً  ت ناًف ه مًْآياأ م 
ق ْول ه:ً" - ْنًو  ًع  قًِّو ا  نيً ت ًايآس أ ْصر ف  ًٱْلح  ًب غ ْير  ًف ىًٱأل ْرض  ون  ًي ت ك ب ر  ين  ْواًك ّلً ًٱل ذ  ن واآي ر   (2)"ي ٍةًالًي ْؤم 

ْعن يينً  ً،ًم  ع اًب ْين  ًع نًاآلي ة ًاألولىًجام  ًالق ْرط ب ي  ق ْدًقال  :ً"الو  ْعن ي ــين  ــمً م  نــاًلمً أعًْب ًوً ًآنً رًْالقً نــيًب ــعًْي ًً:نــاآياتً ب ًًبً كــذًِّنًيً م 
لىًالحً ًةً الًّالدًّ ً.ً(3)"قًِّع 

" ًالدِّالئ ل  ًالق ْرآن،ًأ و  :ًاألنب ياء ،ًأ و  :ً"اآليات  ّيان  ًأبوًح  ْنهاًقال  و ع 
(4)ً.ً

ــْنً ــ ،ًو ه ــــو:ًم مِّ ــــيِّ ًالل ْفظ  ك  ــت ر  ْشــ ــذاًالم  ــانيًهــ عــ ــْنًم  ــ ــٍدًم  ــ ْعن ــــىًواح  ًإ لــــىًم  ًالط ب ــــر ي  ــدًاْلت ف ــــت  ق ــ ــذًِّيً و  ــاًتً أدلًّب ًًبً كــ نــ

ً.ً(5)ناججً حً وً 
"ً: ْنًأّماًاآلي ة ًالثّاني ة ،ًو ه ي  ًع  ــقًِّو ا  نيً ت ًايآس أ ْصر ف  ًٱْلح  ًب غ ْير  ًف ىًٱأل ْرض  ون  ًي ت ك ب ر  ين  ْواًك ــّلًًًٱل ذ  ٍةًآي ــي ــر 

ن ــوا ْعن ي ــي(6)"الًي ْؤم  ًالم  ّدد ًب ــْين  ــياق ،ًت ت ــر  ؛ًف ـــ"آياتي"،ًفــيًهــذاًالسِّ ــيت ًل فظ  ق ــع ًفيهــاًاْشــت راك  لــىًهــذاًي ْغــدوً،ًف ق ــْدًو  ،ًو ع  ن 
ً: ًالك ّلّيان  ًالّتْقديران 

                                                           

ً(.83ً(ًاآليةً)النمل،1ً)
ً(.146ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً.13/158ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.7/92ً،ًالبحرًالمحيط،ً(ًانظر:ًأبوًحيان4)
ً.10/17ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
ً(.146ً(ًاآليةً)األعراف،6ً)
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ــ - ــًعً أنزً س  ــْنًآيــاتيًهمًْف ًرً أْصــ،ًوً الق ــْرآنً ًهــمً همًفً نًْع  ًمًْهً فً أصــرً سً ،ًأْو:ًع  ــن  ــْنًًهمًْف ًرً أْصــ،ًأْو:ًسً هــاب ًًاليمــانً ًع  ع 

لىًتً ًجازاةً مً ًذلكً وً ،ًهافعً نً  ن ظير ه :ًمًْه ًرً كبًّع  "مًْهً لوبً ق ًًاللً ًزاغً اًزاغواًأ مًّلً "فً ،ًو 
(1)ً.ً

ًالتيًصــارواًججً الحً ب ًًبارً تً االعًًْع نًًْمًْهً فً أصرً سً أْو:ً - ث لت  ًالم  ًب ه ْمًم ن  ل  ماًح  ،ًو  زات  ًهه ناًالم ْعج  ،ًف اآليات 

ْبر ةً  ْثل ة ًو ع  ب هاًم 
(2)ًً. 

 ( مادَُّة "برد"6-2)

ث ة ًك ل م ة ً"ب ْرد ا"ًفيًاآلي ةً  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالت دب ر  ًفيه اًب ْرد اًو الًش ــراب االش ريف ة :ً"ًم ْوض  ً(3)"الًي ذ وق ون  ؛ًذل ــك 
ْنها:ً م  لىًو جوٍه،ًو  ًع  ًالع رب  ًالب ْرد ًفيًك لم  ًأ ن 

- ً: ــدير  ،ًو الت ْقــ ْعــــروف  ًم  ،ًو ه ــــو  ــــرِّ ًالح  ــْرد ًن قــــيض  ًالب ــ ــًمــــونً عً طًْالًيً أن  ــاًب ــ ــًبــــردً ي ًًاد ًرًْفيهــ ــ ــًعيرً الس ــــًرً ح  ــ ًمًإ الًّنهً ع 

ْمًإ اّلًالحً ًشً طً العً ًّدةً شً ًنًْمًمً رويهً اًيً رابً ،ًو الًشً قاسًّالغً  ً.ميمالذيًب ه 
- ً ع  ًالب ْرد ًفيًهذاًالم ْوض  :ًالًيً ومً النً وأن  ًالت ْقدير  ًًأ ْهلً ًشهدً تً اسًْا،ًوً رابً اًو الًشً مً وًْفيهاًنً ًذوقونً ،ًو أ ن  هذاًالّرأي 

  :يًِّدً نًْالكً ًولً ق ًب ًًكً اذًمهً قيلً لً 

د ْتً د نيبر  ًف ص  لي  ف هاًع  ْنهاًو ع نًًًًًًًًْم راش  ًق ب لت هاًالب ْرد ً ع 

ق دًع نىً ًالعً غً ًي بــر دً ًكــانً ًنًْإ ًًومً الن ــو ً"،ًالن عاس ًًد ًرًْالبً بً و  ــطــشً ليــل  ًل ــه ًم  ًلً نًأْجــ،ًف قيــل  ًًيس ًل ــفً ،ًد ًرًْالب ــًذل ــك  ه ــو 
ً(4)"روفً عًْالمً ًهً اسمً بً  ًب ذلك  ًت سّميه  ً،ًو الع رب  ن ــع ًالب ــْرد ًالب ــْرد ؛ًأ ْي:ًأْذه ــب  ــم:ًم  ه  ــْنًك لم  م  ،ًو  أل ن ه ًي بر د ًس ْور ة ًالع طــش 

الب ْرد ًالّنومً 
ًالن وم ًب ل غ ة ًه ذ يلًٍ(5) ًفيًالق رآن":ًالب ْرد ًه و  ً"الّلغات  فيًك تاب  ،ًو 

(6)ً.ً

                                                           

ً.7/180ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/61ً(،ًوانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً،ًالصف(ًاآليةً)1)
،ًأما4/388ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/180ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/61ً(ًانظرًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)

الواحديًفقدًاقتصرًعلىًالمعنىًالثاني،ًانظر:ًالوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيز،ًتحقيقًصفوانًالداودي،ًدارًالقلم،ً
ً.1/413ًهـ،1415ًدمشق،ًالدارًالشامية،ًبيروت،ً

ً.ً(24اآليةً)النبأ،ًً(3)
ً.284،ًوأوردًالشعرًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،12/406ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً.19/117(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،5ً)
(6ً ًانظر: ًعبد( ًهـ(68اللًبنًعباس)ًابنًعباس، ًتحقيقًصلحًالدينً، ًابنًحسنون، ًرواية ًالقرآن، كتابًاللغاتًفي

ًالمنجد،ًمطبعةً ًالقاهرة، ًمعانيًالقرآن،52ً،ًم1946الرسالة، ًالفراء، ًوانظرًالمعنيين: ًوأبوًعبيدة،ًمجاز3/228ً، ،
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ل ْيهاًالماوً  د ًع  ر  ل ّماًو  ًفيهاًًديً رًْو  ًإ لىًأ ن  :أ ْلم ح  ًث لث ة ًأقاويل 

ً.ًواءً الهً ًد ًرًْبً ،ًوً الماءً ًد ًرًْب ًًهً ها:ًأنًّدً أحً  -
ثانيها:ً -  .ةً احً هًالرًّأنًّو 

ثال ث ها:ً - ومً النً ًهً أنًّو 
(1). 

ً
 ( مادَُّة "بين"7-2)

ًك ون هـــاً ،ًفـــيًحـــال  ـــي  ّية ًو الّظرفّيـــة ،ًو ه  ًاالســـم  :ًب ـــْين  ْعن ي ـــين  ًم  ْشـــت رك ة ًب ـــْين  ـــة ًم  ل م  ْشـــت رك ة ً"الب ـــْين"ًك  ّية ،ًم  اســـم 
ً ،ًف ي كـــون  ْصـــل  لـــىًالو  ي نطل ـــق ًع  :ًو  :ًالف ـــراق ،ًقيـــل  ــْين  :ً"الب ـ ًف قـــال  ّيـــان  ًأبـــوًح  لـــىًهـــذاًاالْشـــت راك  ًع  ق ـــدًعـــر ج  ،ًو  ك ـــذلك 

ك ا" م ْشت ر 
ًالب ــ(2) :ًي كــون  لــىًو ْجه ــين  ًجاء ًع  ًالع ر ب  ًفيًك لم  ":ً"الب ْين  ق ْدًجاء ًفيً"لسانًالع ر ب  ً.ًو  ًالف رق ــة ،ًوي كــون  ين 

ــّقً ًالح  ًق ــْول  ْصــل  د ًالو  شــاه  ،ًو  ــنًاألْضــداد  ًم  ــة ،ًو ه ــو  ًب ينون  ًي بــين  ،ًبــان  ْصــل  :ً"ل ق ــْدًت ق ط ــع ًب ْيــن ك م"،ًأ ْي:ً-ت عــالى–الو 
ًً: ر  ًالّشاع  ًق ْول  ك ذلك  صل ك م"،ًو  ًت ق ط ع ًو 

ب ْين هاًًًًًف قً  ًب ْينيًو  ًالواشين  ق  ْين هال ق ْدًف ر  ْينيًو ع  ًع  ْصل  ًالو  ًً(3)ر تًب ذاك 

قًِّ ًالح  ًفيًق ْول  ْعن ي ْين  ًالم  ْين ك  ل ْتًذ  ًاْحت م  ق د  ًم نًًْف ْْخت ل فً :ً"-ت عالى–و  ً(4)"ب ْين ه مًًْٱأل ْحز اب  ًإ ّنهاًظ رف  ،ًف قيل 
ًاســم اً ــ"ًخولً دً ب ــاْســت عم ل  :ًهً لْيــعً ً"نًْم  قيــل  ْعنــىًالبً هً هًينً الب ــ،ًو  ًلً ل ًتً اخًًْ:أي؛ًعــدً نــاًب م  ــعــدً بً فــواًفيــه  ــْنًالح  لــىًقًِّهمًع  ،ًو ع 

ْن"ًكونً تً هذاًالو ْجه ً ً.ً(5)ةً بيًّبً سً ً"م 

                                                                                                                                                                                           

عرابه،284ًالقرآن،ً 5/213ً،ًواكتفىًبالنوم،ًوالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا  ًالمحررًالوجيز، ،ًوأبو5/426ً،ًوابنًعطية،
ً.8/405ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.6/187ً،ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون1)
ً.4/168ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"بين"،ًوهوًفيهماًغيرًمنسوب.76ً(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،3ً)
ً(.37ً(ًاآليةً)مريم،4ً)
ً.8/410،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،6/180ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
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،ًق ول ــهً ــين  ْعن ي  ًم  ،ًو اْشــت راك هاًب ــْين  ــنًاألْضــداد  "ًم  ً"الب ــْين  ــْون  ًك  ــْنًأ ْمث ل ــة  م  ف ــْت ق واًٱلل ــه ًو أ ْصــل حواً:ً"-ت عــالى–و 
ًب ْين ك مًْ الل ت هــاًهه نــاً،ً(1)"ذات  ــاًد  ح  ،ًم ر جِّ ًالق ــول  ــل ًبــاب  ًم ف صِّ ّيــان  ل ْيهــاًأبــوًح  ق ْدًأ تــىًع  ًك ل هًفيها،ًو  ل ْتًذل ك  ًاْحت م  ق د  و 

ًاْفت ــراق ك م :ًو أْصــل حواًأْحــواال ًذات  ،ًو الت ْقدير  ًو الّتباع د  لىًالف راق  ع 
ــ(2) ْعنــىًب الضِّ ي ــة ًف ــر أىًفيهــاًالم  ط  ًع  دِّ؛ًإْذً،ًأّمــاًابــن 

ــوّداتً  ًو الم  ًو االْلت حامــات  صـــل  ميــع ًالو  ْعن ــىًي ع ــم ًج  "ب ْيــن ك م"ًم 
(3)ً ًالت ْقـــدير  ًأ ن  ؛ًذل ــك  ًالق رطب ــيِّ ــْذه ب  ًم  ل عــّلًهــذاًه ـــو  ،ًو 

ًالل ً ْند ه ًأن  لــىًأْمــًعــينً مً تً جًْكونواًمً ،ًأ ْي:ًلحً صًْقوىًوالً التً ب ًًرً أمً ع  ً؛نً يًْالب ــًذاتً ًحًْلً ْصــأ ًهــمًّللًّ:ًاعاءً فــيًالــدً ًاللً ًرً ع 
لــىًالتً ًلً دً ف ــ،ًمــاعً هــاًاالجتً ب ًًقــعً التيًيً ًالحالً ً:أيًْ ــأّنــب ًًصــريحً هــذاًع  إ لــىًًفــوس ًالنًًّتً أ ْوًمال ــً،لفً همًاخــتً يــنً ب ًًرً جً هًش 
ً.(4)شاحًِّالتًّ

ً ّمــاًت ق ــد م ًأن  ًم  الم ســتْخل ص  ــفو ةً  ص  ًينً الب ــو  ك  لــىًالف ــًقً طل ــيً ًم ْشــت ر  لــىًالوً ًقً طل ــي ًوً ،ًراقً ع  ًق ــْولً ًوً ه ــو ً"ً،لً ْصــع 
ْعنــىًًاف ًرًْظً ًكونً ي ًوً "،ًمًْين كً ّطعًبً ق ًت ًًقدًْلً :ً"هً ثلً مً وً ً:قالً ً،ناهً ًاجً جًّالزًّ ــيً ،ًوً "ســطوً "ب م  ــدًًٍضــافً ت ًًأنًًْ"اتً "ذًلً حتم  ًواح  ًل ك ــلِّ
ــ ه ًالمً م  ــنـــاًأّنــرًْتً اخًًْمـــانًِّا  ًوً ً،عــانينًهـــذ  ْعنـــىًالف  ًاســـتً ً؛راقهًب م  ًأْشــًهً مالً عًْأل ن  ـــًرً هً فيـــه  ًوألنً ً؛لً ْصـــهًفـــيًالوً مالً عًْنًاســتً م 

ــافً  ًأكًًْ"ذاتً"ةً إضــ ــه  ــإ ل ْيــ ــًرً ث ــ ــ ــافً نًإً م  ــ"إ لــــىًً"ذات"ًةً ضــ ــاً؛ةً ّيــــرفً الظًًّ"نيًْب ــ ــل ًًأل ن هــ ــ ــرً التً ًثيــــرةً كً ًتًْيس  ــْلًتً ً،فً صــ ــ ــب  ــ ًفهارً ص 

ًتً ً"،خلف"وً"أمام"ًفً صرً ت ًكً  ً.ً(5)"ثيرًٍكً ب ًًس ًْيًل ًًطً وسًِّت ًمً ًصّرفً و ه و 

 أخذ" –( مادَُّة "تخذ" 8-2)

ـــذ واً:ً"-ت عـــالى–فـــيًق ْول ـــه ً ًٱت خ  ــْمًي نًْآأ م  ًه ـ ًٱأل ْرض  ـــن  ونً ل ه ـــة ًم  ـــر  ًً(6)"ش  ــين  ْعن ي ــ ـــذوا"ًم  ً"ات خ  ـــة  ًلك ل م  ًأن  ي ظه ـــر 
ل ه ماًالسِّياق ًو الًي ت داف عان،ًو ه ما:ً ًي ْحت م 

ــ - ـ ـــعواًوً نً ص  ً"رواوً ص  ي كـــون  ـــ،ًو  :ًات خـــذواًآلهـــة ًضً األرًًْنً م  ًالت قـــدير  ك ـــأن  ــاًب هـــا،ًو  ـــًةً ن ـــكائً "ًم تع لِّق ـ ؛ًضً نًاألرًْم 

ً.ًةًٍضًّف ًوً ً،هبًٍذً وً ً،جرًٍحً كً 

                                                           

ً(.1ً(ًاآليةً)األنفال،1)
ً.4/453(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.2/500(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،3ً)
ً.7/232(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً.4/454(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ً(.21ً(ًاآليةً)األنبياء،6ً)
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ق ول هًضً رًْاألً ًنً اًمً نامً أصًًْةً لواًاآللهً عً جً  - ن ظير هً  "ةً هً آلً ًانامً أصًًْذً خً ّتًت ًأ :ً"-ت عالى–،ًو 
(1)ً.ً

 ( مادَُّة "جبي"9-2)

ّقً ًالح  الل ةً"االجتباء"ًفيًق ْول  ث ة ًد  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالت دب ر  ي ــٍةًق ــالواًل ــوالًآل ْمًت ْأت ه مًبً ًو ا  ذ ا:ً"-تعالى–م ْوض 
ـــا ىًإ لـــًٱْجت ب ْيت هـــاًق ـــْلًإ ن م  ـــاًي ـــوح  بِّـــًيً أ ت ب ـــع ًم  ـــنًر  "(2)ي"م  ًم جال ـــهًفـــيً"ل ســـانًالع ـــرب  ًالط ـــْرف  فـــيًمـــاد ة ًً،ًو ا  ذاًمـــاًجـــال 

عاٍن:ً ّماٍلًل ث لث ة ًم  ًح  ي  ٍكًل ْفظ  لىًم ْشت ر  ًع  ً"جبي"،ًف إّنهًي قف 

- ً بايـــة ،ًو ه ـــو  ًالج  ـــن  ًم  ع ـــه،ًو االجت بـــاء ًافت عـــال  م  :ًج  ـــوض  ،ًو المـــاء ،ًوالح  ـــراج  بـــىًالخ  نـــه :ًج  م  مـــع ،ًو  ل هـــا:ًالج  أ و 
ًأبيً ديث  فيًح  ظانِّها،ًو  ًم نًم  ًاألْموال  ره م ا"است ْخراج  ًأنت مًإ ذاًل مًت ْجت بواًدينار اًو الًد  ً.ً(3)ه ريرة :ً"ك يف 

- ً ب ْيـــت  ـــْنً"ج  ْشـــت قتًم  ـــه ًو اْختـــار ه ،ًو هـــذاًم  إ ذاًاْصـــط فاه ًل ن فس  :ًاْجت بـــاهً  ،ًف ن قـــول  ثانيهـــا:ًاالْصـــطفاء ًواالخت يـــار  و 
ً. ًالماء ًفيًالح وض  ب يت  ْنه:ًج  م   الش يء "ًإ ذاًأْخل ْصت هًل ن ْفسي،ًو 

:ًاجت باه :ًإ ذ - ؛ًف ن قول  ثال ث ها:ًاالخت لق ًواالْرت جال  ًو  ًالع ــر ب  ًفيًك ــلم  ه ،ًو جائز  ًن فس  اًاْخت ل ق هًوافت ع ل هًم نًق ب ل 
ل ه ًالش يء ،ًو اْجت باه ،ًو ارت ج  ًل ك  :ًل ق دًاْختار  أْنًي قال 
(4)ً. 

ًبيان ـــهً  ت ق ـــدِّم  ًالم  ـــقًِّالش ـــريف  ًالح  ـــة ً"اْجت ب ْيت هـــا"ًفـــيًق ـــْول  ل ـــْتًك ل م  ،ًاْحت م  ًك ـــذل ك  ًذل ـــك  ل ّمـــاًكـــان  ،ًًو  عـــاني  ه ًالم  هـــذ 
ً: اللّيٍةًه ي  ٍهًد  ّماال ًألْوج  يًّاًح  ك اًل ْفظ  ًف غ دْتًم ْشت ر 

ً.هات ًْيًفً اصطً هاًوً رتً يًّخً تً ه ّلً -
ــن ًًندً نًعً مً وً ً،كً ل ًبً نًقً هاًمً ت ًقًْهاًواختلً تً رعًْتً اخًًْلًّهً أْو:ً - ْعنــىًكً فس  ــكً ًأنً ،ًو الم  ــل ــكً ًكً لم  لــىًمــاًكان ــهًك  تًذلكًع 

ــلً ًاللً ًبلً نًقً مً ًاآلياتً ًهمًأنً مً أعلً فً ،ً(5)"رىت ًفًْمً ًكً فًْهذاًإ اّلًإً :ً"إ ْنًك ماًقالواًعيهً دًّت ًًريش ًقً  ًو ج  الًًهوأّنــً،ع ز 

ل ْيه مًإ اّلًماًأً ًقرأً يً   .ً(6)ليهً عً ًنزلً ع 

                                                           

ً.6/282ً(،ًوانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،74ً(ًاآليةً)األنعام،1ً)
ً(.203ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)
بابًإثمًمنًم،1987ً،ًدارًابنًكثير،ًبيروت،3ً،ًتحقيقًمصطفىًالبغا،ًط3ط،ًهصحيحفيًًالبخاريأخرجًالحديثً(3ً)

ً(.8368ًمسندًأبيًهريرة)،ًمؤسسةًقرطبة،ًمصر،ًد.ته،ًمسندفيًً(،ًوأحمدًبنًحنبل3009عاهدًثمًغدر)
ً".ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"جبي4)
ً(.43ً(ًاآليةً)سبأ،5ً)
ً.7/224ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،6ً)
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ــّلً - مْعت هــا(ًبً جً أْو:ًه  ــلً يت هــاً)ج  ؛نفس  ــتً اجًْك قول نــا:ًًك  ــً؛بــاهً تً اجًْف ًً،ليــهً إ ًًبــىجً ،ًأ ْوًعً م  ــً:نــىعًْوالمً ،ًهذً أ ْي:ًأخ  ًلًّه 
ب ه ًًئتً إ ذاًجً ً:هً تً عًْرً اختً وً ،ًهً ت ًْقًلً واختً ً،هً تً جلًْتً ارًًْ:أيًًْ؛لمً الكً ًيتً ب ًتً :ًاجًْقالً ،ًيً كً فسً ن ًًلً ب ًقً ًنًْعاال ًمً تً افًًْهاتً معًْتً اجًْ
قًِّكً فسً ن ًًندً عً ًنًْمً  د ًالح  ًر  ل ذاًكان  ل ْيه مًفــيًن هايــة ًاآلي ــة :ًً-ت عالى–،ًو  ــًيً ل ــمــاًيــوحىًإً ًبــعً ّتًأإ ن مــاًًلًْق ــ"ع  ًنًْم 

هال ًًحًٍر ًت ًْقًمً ب ًًستً ل ًً:أ وًًْ،آلياتًٍل ًًلًٍعً فتً مً ب ًًستً ل ًوً ،ًي"بًّرً 
ــًهذاًالق ــْولً وً ،ً"(1) ــْنه مًم  ؛ًيًِّفــيًالغ ــًمــدادً الً ًجً تــائً نًنً م 

ــًنــةً عيًّمً ًآيــاتًًٍطلبــونً كــانواًيً  لــىًس  ــًحيــاءً ا  ًوً ً،اب ــهً فاًذً الّصــًلــبً ق ًكً ً؛تً ن ــعً التًًّبيلً ع  ً،هــارً األنًًْجيــرً ْفًت ًوً ً،وتىالم 

"هار ًيًْحواًغً رً تً اقًْوً ً،هابواًبً ذًّكً فً ًةًٍنًآيً مًمً هً تًْمًجاءً كً وً 
(2).  

ً

 ( مادَُّة "جعل"10-2)

ــ ًالواح  ،ًأ ْوًت تعــّدد ًفــيًالسِّــياق  ل  ًق ــدًت تــداخ  عــاني  لكّنًت لكمًالم  ياقات ها،ًو  ًس  "ًم عاٍنًم ت ع دِّد ة ًب تعد د  ع ل  ،ًفت ْغــدوًلـ"ج  د 
ْنها:ً ًأ ْوًم عاٍنًم  ْعن ي ْين  ّماال ًل م  يًّاًح  ك اًل ْفظ  ًم ْشت ر 

ل ق . - ع ل:ًخ  ًج 
- . ي ر  ع ل:ًص   ج 

شر ع . - ع ل:ًس ّنًو   ج 

نادى.ً - ع ل:ًد عاًو   ج 

ً: ًالك ريمات  "ًالم شترك ة ًفيًاآليات  ع ل  الل ة ً"ج  ًفيًد  ًالب صر  ع  ًل ن ْرج 

                                                           

ً.2/139ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً.2/290ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4/447ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)

اجتبيتها

ارتجلتها اصطفيتها جمعتها



152 
 

ا .1 ًٱلل ه ًم نًب حير ٍةًو الًس "م  ع ل  اٍم"اج  يل ٍةًو الًح  ص  ئ ب ٍةًو الًو 
(1)ً. 

ًل ت ْهت د واًب ه اًفًيٱل ذً ً"و ه وً  .2 وم  ًل ك م ًٱلن ج  ع ل  ًاظ ل مًيج  " ٱْلب رًِّت  و ٱْلب ْحر 
(2)ً. 

ف .3 و  ل ىًق ل وب ه ْمًأ ك ن ة ًأ نًي ْفق ه وهً  ْلن اًع  ع  ْقر ا"آًي"و ج  ذ ان ه ْمًو 
(3).ً

ْلن .4 ع  ً ه مًْا"و ج  ًإ لىًٱلن ار  ًٱْلق ي ـًۖ  أ ئ م ة ًي ْدع ون  ي ْوم  "امً و  رون   .ً(4)ة ًالًي نص 

ْمدً  .5 ًٱل ذً"ٱْلح  ًٱلس مً ًيل ل ه  ل ق  ًٱلظ ل مًو ٱاتً ًواخ  ع ل  ًو ج  " تً األ ْرض  و ٱلن ور 
(5). 

ْلنً  "إ ن ا .6 ع  ق رًْاج  "آهً  ب يًّاًل ع ل ك ْمًت ْعق ل ون  ر  ن اًع 
(6)ً.ً

ّمــ يًّــاًح  ك اًل ْفظ  ــد ْتًم ْشــت ر  ًذاك،ًف ق ــْدًغ  ــياق هاًالش ــريف  "ًفيًس  ع ل  ة ً"ج  ًاألولىًك ل م  ًفيًاآلي ة  ع ًالت دب ر  اال ًم ْوض 
ً: ًل ثلث ة ًم عاٍنًه ي 

ل قًالل .ً - ًماًخ 
ّيرًالل .ً -  ماًص 

 ماًس ّنًالل ًو الًش رع .ً -

ب هم ذاه  ًفيًم  ًالم ف سِّرون  ق دًت باين  :ًو  يِّ ًالّلفظ  ًفيًهذاًالم ْشت ر ك 

- ً ي  د  ًف الواح  ً"ذهب  ْنهاًه و  ًم  ْعنىًالم ت ع يِّن  ًالم  "هاب ًًرً و الًأمً ً،هابً جً ماًأوًْإ لىًأ ن 
(7).ً

،ًو ه ــو:ً"مــ - ًذاك  ًالم ت ق ــدِّم  ــْذه ب  ًم نًم  ذهب هًق ريب  ًم  ــًاو الز م ْخش ر ي  ــً،عًذل ــكً رً ش  ً،ييبً ْســالتً وً ً،حيرً بًْالتًّرًب ــو الًأم 

لىًاللً ًرونً فتً ي ًًموارً مًماًحً هً حريمً ت ًب ًًهمًْلكنًّوً ً،ذلكً ًيرً غً وً   .ً(8)ذبً الكً ًع 

                                                           

ً(.103ً(ًاآليةً)المائدة،1ً)
ً(.97ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً(.46،ًوالسراء،25ً)األنعام،ًً(ًاآلية3)
ً(.41ً(ًاآليةً)القصص،4ً)
ً(.1(ًاآليةً)األنعام،5ً)
ً.ً(3)الزخرف،ً(ًاآلية6ً)
ً.1/338ً(ًانظر:ًالواحدي،ًالوجيز،7ً)
ً.1/649ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،8ً)
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"ًفيًســياق ه ًهــذاًفــ - ع ل  ً"ج  ًالفعل  ًع طّية ًي رىًأن  ًالش ــريف ة ًالًيً وابن  ه ًاآلي ــة  ــتًّيًهــذ  ًب م ْعنــىًإلــىًًهً ج  أ ْنًي كــون 
ًاللً ً"؛اللً ًقً ل ــخً " ه ًاألشــياءً ًلــقً خً ً-عــالىت ً–ًأل ن  ْعنــىًً،هــال ًكً ًهــذ  ًب م  ــي  ــ"و الًه  اني،ًالثّــًفعــولً المً ًمً عــدً ل ًً"رً يً ص 

نًّوً  ًبً ا  عً رً و الًشً ًنً ماًسً :ًنىعًْمً ماًه ي 
(1)ً. 

- ً ًالن حــوّيين  لــىًأن  ّجت ــهًقائمــة ًع  ــْنًت قــد م،ًو ح  ًم  ًإ ل ْيــه  ًف ل ــْمًي ــذه ْبًإ لــىًمــاًذ ه ــب  ّيــان  فــيًواًًركً ذًْي ــًمًْل ــأّمــاًأبــوًح 
ــجً "معــانيً ــ"ً"لً ع  ــْلًذً "عً رً ش  ــ،ًب  ْعنــىًهــاًت ــرواًأنًّك  ــ"عنــىًمً ب ًوً ً"،قــىْلًأ "عنــىًمً ب ًوً ً"،قً ل ــخً "أتيًب م  عنــىًمً بً ،ًوً "ريً ص 

ْعنىًًكرً ذً وً ،ًةً بً قارً المً ًنًأفعالً مً ًكونً ت ًفً ً،علً فيًالفً ًذً خًْاألً  هْمًم  ق دًجاءً ً"،ىمً سً "ب ْعض  يًعولً ْفًمً ًأحدً ًذفً حً ًو 
لىًماًسً ًملً الحً وً ً،ليلً قً ًهً إ اّلًأنًًّ؛هاأخواتً وً ً"نً ظً " ــأوًًْعً مً ع  ْعن ــًبــاتً ثًْنًإً لىًم  ً،بً رً الع ــًســانً فــيًلً ًتًْثب ــمًيً ىًل ــم 

ــحتً ي ًفً  ًالمً ًلً م  ــحـــذوفً الّثــانيًمً ًفعـــولً أ ْنًي كـــون  :ًمـــاًص  و الًً،ةً صـــيلً و الًوً ً،ةً بً و الًســـائً ً،ةً حيـــرً ب ًًاللً ًرً يً ا،ًو الت ْقـــدير 
ًمً ً،روعةً شًْمً ً،ايً حامً  ً.ً(2)اللً ًيرً غً ًرعً شً ًنب ْلًه ي 

ًلً  ًل ك ــمًالن جــوم  ع ــل  ًالذيًج  قِّ:ً"و ه و  ًالح  "ًفيًق ْول ه  ع ل  الل ة ً"ج  ًد  ًالثّان ي ة  ًفيًاآلي ة  ع ًالت دب ر  ت ْهت ــدوا"؛ًأّماًم ْوض 
ً: ْعن ي ين  ًأّنهاًم حت ملة ًم  ًذل ك 

ٍد.ً - ًم تعّدية ًإ لىًواح  ًلكم ًالّنجوم ،ًو ه ي  لق  ل ه ما:ًخ  ًأ و 
- ً. ًم تعّدية ًإ لىًم فعول ين  ًل كمًالّنجوم ،ًو ه ي  ي ر  ثانيهما:ًص   و 

ق ــدً لــىًً-تبــاركً –الل ًهًب ــنً و  ًهــالقً خً ًدً وائ ــفً ًمً أعظ ــع  ــي  ــالهً ،ًو ه  ــالتــيًتً ًهــاتً الجً وً ًكً ســالً المً و ًًقً رً للّطــًةً داي  ًدً قص 

لىًالقً ب ًًدلً تً سًْي ًًيلً فيًاللًًّبً واكً الكً ًكاتً رً حً ًإذًْ"ً؛ةً بلً القً وً  ،ً(3)"هــاْيًل ًعً ًهــارً فــيًالنً ًمسً الش ــًةً ك ًرً حً ب ًًلً دً ستً ك ماًيً ً،لةً بًْهاًع 
ــاً ــ ب هــ ــــر ةً  بـ ــة ،ًو الع  ــ ًقائ مـ ــاف رين  ــ ــــىًالكــ لـ ــاًع  ــ ــة ًب هـ ــ ّجــ ،ًف الح  ــاف رين  ــ ًو الكـ نين  ــــؤم  ــم ًالم ـ ــ ًي عــ ــــاب  طـ ــذاًخ  ــ ــة ًو هـ ــ ن ــ ًم مك  نين  ــــؤم  ل لم ـ

ةً  م ت عرِّض 
لقً (4) لىًالخ  الل ت هاًع  ًب د  ًوالب يضاوي  ًاْكت فىًالب غ وي  ق د  ،ًو 

ْعنــىً(5) "ًه نــاًب م  ع ــل  "ج  ًقــائ ل:ً"و  ًك ذلك  ،ًو الق رطبي 

                                                           

ً.2/247ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً.4/38ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.4/191ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.2/326ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
(5ً ًالتنزيل، ًمعالم ًالبغوي، ًانظر: ًعمر)2/97( ًبن ًالل ًعبد ًالدين ًناصر ًوالبيضاوي، ًوأسرار791ً، ًالتنزيل ًأنوار هـ(،

ً.1/313ًم،2002ً،ًدارًالبيانًالعربي،ًالقاهرة،1ًالتأويل،ًط
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ل ق" رًالو جيز"،ًم شير اًإ ل(1)"خ  ًفيً"الم حر  ْعن ي ْين  لىًالم  ي ة ًف أتىًع  ط  ًع  "ًف ق ــدً،ًأّماًابن  ل ق  ْعنىً"خ  ىًأّنهاًإ ْنًكان ْتًب م 
ًثانيهمــاً ْفعــوالن  ــي ر"ًف ق ــدًت ع ــي نًل هــاًم  ْعنــىً"ص  "،ًو ا  ْنًكان ــْتًب م  ً"الّنجــوم  ــد ،ًو ه ــو  ًواح  فعــول  ًل هــاًم  ــت عــي ن  "؛ًهتــدوات ًل ً"ًنًْم 

 .(2)ةً دايً هً ًجومً كمًالنًّل ًًلً عً جً أ ْي:ً

ًفيًاآلي ــةً  ع ًالت دب ر  :ً"أماًم ْوض  ــي  فــًالثّالثــة ،ًو ه  و  ن ــة ًأ نًي ْفق ه ــوهً  ْمًأ ك  ل ــىًق ل ــوب ه  ْلن ــاًع  ع  ْقــر اآًيو ج  ــْمًو  ًذان ه  "ًف ه ــو 
ل ة ًأ ْلنا"؛ًإ ذًإ ّنهاًم ْحت م  ع  ْعنىً"ج   :ًكونً ت ًًنًْم 

،ًوً ،ً"قىألًْ"ًنىعًْمً ب ً - ياق يت ًس   .هاب ًً"لىعً "ًقً تعلًّتً و هذاًت فسير 

ًًذإ ًً؛ذوفًٍحًْمً ب ًًقً تعلًّت ًفً "،ًرً يً صً "نىًعًْمً ب ًًو -  .انيالثًًّعولً فًْالمً ًعً وضً فيًمً ه ي 

ــوًْفــيًمً ًكــونً ت،ًفً "قً ل ــخً "نــىًعًْمً ب ًًو - ــوًْمً ًأل ن هــاًفــيً؛الحــالً ًعً ض  ًتًْصــارً ًقــّدمتًْ،ًف ل ّمــاًتً رتًْأخً وًت ــل ــًعــتًٍن ًًعً ض 
ع ْلنـــا..."حـــاالً  ًو ج  ـــنًي ســـت م عونًإ ل ْيـــك  ـــْنه مًم  م  مـــاًق بل هـــاًه ـــو:ً"و  ،ًو 

(3)ً ًب جـــلٍءًهه نـــاًأن  ل عـــّلًالـــذيًي ظه ـــر  .ًو 
ً. ْعنىًالن حو يِّ ًالم  ًك ثير اًفيًت وجيه  ًي فع ل  ي  ًالّلفظ  ًالم ْشت ر ك 

"ً: ًالّرابعة ،ًو ه ي  ًفيًاآلي ة  ع ًالت دب ر  ْلنأماًم ْوض  ع  ًٱْلق يًه مًْاو ج  ي ْوم  ًو  ًإ لىًٱلن ار  ة ًي ْدعون  ــرونً اأ ئ م  "ًم ة ًالًي نص 
،ًو ه ما:ً ْعن ي ين  ًم  ع ْلناهم"ًالم ْشترك ة ًب ْين  الل ة ً"ج  ًف د 

ي رناه م. - ًص 
ْيناهم.ً - ناد  ْوناهمًو  د ع   و 

ًوالب يضـــاويً  ّيـــان  ًأبـــوًح  ْعن ي ـــْين  ًإ لـــىًالم  قـــْدًأشـــار  و 
(4)ً، فـــاء ًب مذه ب ـــه ًاالْعت زالـــيِّ ًف ـــاكت فى،ًو  ْخش ـــر ي  ،ًأّمـــاًالز م 

اً ت رس ــم  ًل ــه:ً"و  لــىً"د ْعونــاه م"،ًم ْصــط ن ع اًســائ ل ًي قــول  ْلنــاه م"ًع  ع  الل ــة ً"ج  م قوالت ــه ،ًب د  ــه ًو  ْعنــىًً:لــتً قً ًإنًْف ــل م عال م  مــاًم 
ًعــاةًٍدً ًةً هــمًأئّمــّنًإ ًً:نــاْلًق ًوً ً،ارً إ لــىًالّنــًعاةًٍدً ًةً مًأئمًّناهً وًْعً دً وً ً:ناهً عًْمً ً:لتً قً ً"؟،ارً إ لىًالنًًّدعونً ي ًًةً مًّمًأئً علناهً جً وً "ً:هً قولً 

ــقًِّلفاءً عىًخً دًْك ماًيً ًارً إ لىًالنًّ ًةً ّنــإ لــىًالجً ًعــاةًٍدً ًةً أئّمــًالح  ــ،ًو ه ــو  ــهًبً عل ــجً ً:كول ــنًقً م  ً:قــالً وً ًعــاهً إ ذاًدً ًا؛قً خــيل ًوفاس 

                                                           

ً.7/31ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
ً،ًوقدًضعفًالوجهًاألخير.4/191ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/326ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً.4/101ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.2/194ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،7/115ً(ًانظر:ًأبوًحيانًالبحرًالمحيط،4ً)
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ــ ــًخيــلً هًبً إّن ــ"ًفســيرً فــيًتً ًغــةً اللًًّأ ْهــلً ًقــولً ي ًوً ،ًقً وفاس  ــخــيل ًوً هًبً ل ــعً جً ً:"هً ل ــخً ب ً"وً"قهً فس  ْنــه ًق ْول ــه ًاقً فاس  م  :ً-عــالىت ً–،ًو 
ً.ً(1)"اناثً إ ًًحمنً الرًًّمًعبادً الذينًهً ًةً لئكً لواًالمً عً جً وً "

لنـــاه م"،ً ع  الل ـــة ً"ج  ًفـــيًاخت يـــار ه ًد  ْخش ـــر ي  ْنـــهًالز م  ًع  ـــدر  ًالـــذيًص  ل  ًاأل و  ًإ لـــىًالم حـــت ك م  ّيـــان  ًأبـــوًح  ق ـــدًأشـــار  و 

:ً"و ا  ّنماًف ّســرً  ًفــيًًف قال  ؛ًأل ن  ــنًاالْعت ــزال  لــىًم ذه ب ــه ًم  ري ــاًع  ــي ْرناه م"ًج  ْعنــىً"ص  ْونــاه م"ًالًب م  ْعنــىً"د ع  ْعلنــاه م"ًب م  "ج 
" ًم نًالل ،ًو الًي نسبون هًإ لْيه  ًذل ك  وِّزون  ًالم عتز ل ة ًالًي ج  ْذه ب  لىًم  ًل ه م،ًو ع  ْلق ًذل ك  مًأئّمة ًخ  ً.ًً(2)ت صيير ه 

ًمــ :ً"وا  لــىًن ْحــو  فــاتيحًالغ يــب"،ًف قــال  ً"م  ب  ًصــاح  ًذ هــب  ًالز م ْخش ــر ي  ًإ ل ْيــه  ًةً ّمــئً مًأ علنــاهً جً وً ":ًهً ول ــاًقً أّمــاًذ هــب 

ًالجً رًِّالشًّوً ًرً يًْاًللخً قً خالً ً-عالىت ً–ًهً ونً فيًكً ًحابً ب ه ًاألصًًْكً مسً ت ًًف ق دًًْ"ارً إ لىًالنًًّعونً دًْيً  ــً:ائيً ّبــ،ًقــال  :ًهً قول ــب ًًرادً الم 
ًمً ي ًب ًً:أيًًْ"ناهمعلًْجً وً " قً ناهً ْيًمً سً وً ،ًمهً نًحالً ناًذل ك  ْنهً  م  "،ًاناث ــإ ًًمنً حًْالــرً ًبــادً مًعً هً ًالذينً ًةً كً ئً للواًالمً عً جً وً "ه:ًولً مًب ه ،ًو 

كانواًًهمًْمًلً هً لقً خً ًحالً ًهمًْألنًّ؛ًةً ئمًّهمًأ ق ًلً هًخً ،ًالًأنًّخيلً بً اًوً قً هًفاسً ل ًعً جً ً":هً ل ًخً ب ًوً ًهً قً سً ف ً"ًفسيرً فيًتً ًغةً اللًًّأ ْهلً ًقولً ت ًوً 
 .ً(3)"فاالً أطًْ

"ً: ًالخامسة ،ًو ه ي  ًفيًاآلي ة  ع ًالت دب ر  ْمدً أماًم ْوض  ًٱل ذ ٱْلح  ل ق ًٱلس مًيل ل ه  ع لً اوًاخ  ًو ج  ًو ٱأل ْرض  ًتً اٱلظ ل مــًت 

ر هو ٱلن ورً  ًخــاط  ل ســائٍلًأْنًي ســرِّح  ..."،ًو  ًالّظلمــات  ع ل  الل ة ً"و ج  ًً"،ًف د  ًقــائ ل :ًل ــم  تــدبِّر اًهــذاًالت ركيــب  ــخً م  ًمواتً الس ــًتً ص 
"ًهه نا؟ًلً عً جً ـ"بًورً والنًًّلماتً الظًّوً ً"،قً ل ًخً ـ"بًض ًواألرًْ ل ق  ْعنىً"خ  لىًم  "ًع  ع ل  ً"ج  مل  ًح  ً"،ًف هْلًي جوز 

ًإ لــىً ــرد ًذل ــك  م  لف ــاًب ّين ــاًأمــر ه ،ًو  "ًهه نــاًخ  ع ــل  ــق ًأّنًفــيًت ْفســيرً"ج  ــنًد الالٍتًو الح  ــة ًم  ه ًالك ل م  ل ــه ًهــذ  مــاًت حم 

ًق ــــدًخً  ًو األرض  ــــموات  ًالس  ــٍلًإ لــــىًأ ن  ــــنًقائــ ــدِّدٍة،ًف م  ــٍةًم تعــ اللّيــ ــٍهًد  ــ ًألْوج  ــال  ّمــ ًح  ــــيت ًل ْفظ  ــت ر ك  ْشــ ًم  ــــي  ــْتًأّوال ؛ًإ ذًه  ــ ص 
،ًإ لىًم نك ٍرًأ نًْ ْعل  ْتًب الج  ًق دًخ ص  ًو الّنور  ًالّظلمات  لق ،ًك ماًأن  "،ًإ لــىًقائــٍلًب الخ  ل ــق  "ًهه نــاً"خ  ع ــل  ْعنــىً"ج  ًم  ًي كــون 

ً"خً  "ًهه ناًه و  ع ل  ْعنىً"ج  ًم  ق دًقً لً بأن  ًاللً ًرً غايً "،ًو  ًالماوً مً ظًْالنً ًفيًسنً أحًًْيكونً ل ًًفظً ب ْين  ْذه ب  ق دً(4)رديًِّ،ًوهذاًم  ،ًو 

                                                           

ً.3/41ً(،ًوانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،19ً،ًالزخرف(ًاآليةً)1)
ً.7/115ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.24/225ًً(ًانظر:ًالرازي،ًمفاتحًالغيب،3)
ً.2/92ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4ً)
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ل ــق "ًهه نــاً"خ  ــل  ع  ْعنــىً"ج  ًعــادًّاًم  ــْذه ب  ًهــذاًالم  ًالب غ ــوي  لــق ً(1)"ذ هــب  ًم ْعنــىًالخ  ًفيهــاًغيــر  ي ــة ًف ل ــْمًي ــر  ط  ًع  .ًأّمــاًابــن 
" ًذلك  ير  ًغ  ل ق "،ًالًيجوز  ْعنىً"خ  ًهه ناًب م  ع ل  قائ ل:ً"ج 
(2)ًًً.ً

ًا ــراد  ،ًوب م  ًالك ــلم  لعّلــهًاألْلي ــق ًب ســياق  "ًهه نــا،ًو  ْعــل  "ًو"الج  ْلــق  ً"الخ  الل يًّــاًب ــْين  ــنًالــت م سًب ْون ــاًد  ــْنه مًم  م  ــقًِّو  لح 
ً" ع ل  "ًو"ج  ل ق  ً"خ  ًب ين هما؛ًأْعنيًب ْين  ًاْسم ه ،ًف الب ون  دً ًفعولً الذيًل ه ًمً ت ق د س  ًالز م ْخش ــر يًًِّواح  ــْذه ب  ًًفــيًم  والب يضــاويِّ

ًم ْعنىًالتً ًلقً الخً ًنً أ ْعنــىًالتً ًلً ْعــفــيًالجً وً ً،قــديرً فيه  ــًإنشــاءًٍكً ؛ًييرً ْصــم  ــم  هًل ــقًْأ ْوًنً ً،ايئً ش ــًيءًٍش ــًصــييرً أ ْوًتً ً،يءًٍنًش 
ــ،ًوً كــانًٍإ لىًمً ًكانًٍنًمً مً  ْنهــاًزً ًلً ع ــجً وً :ً"نًذلــكً م  "(3)"هــاجً وًْم  ــْنًإً ًرً ب ــعً ًلــذلكً وً "،ًورً الّنــوً ًلمــاتً الظًًّلً ع ــجً وً ،ًو  ًحــداثً ع 
لىًأنً بيهً ْنًت ًًعلً الجً ب ًًةً لمً الظًّوً ًورً النًّ ً.(4)ماهً أنفسً ب ًًقومانً ي ًًماًالهً اًع 

ً ًإ لــىًأ ن  ل  ًاأل و  ًت خليط ــا،ًف ق ــدًذ هــب  ؛ًإ ْذًر أىًفيــه  ّيــان  ًف ق ــدًأْنكــر هًأبــوًح  ًالط ب ــر يِّ ــْذه ب  هــاًجعلً ت ًًربً الع ــأمــاًم 
ًوً لخً رف اًلً ظً  ً"عدً أقًْوً ًأقومً ًتً علًْ"جً وً ،ًذا"كً ًعلً أفًًْلتً عً :ً"جً تقولً فً ً،الف ْعلً بر  لــىًاتًّعلــتً هــاً"جً قولً بً ،ًت ــد ل  ً؛عــلً الفً ًصــالً "ًع 

ــهاًفيًنً الًأنًّ"ًذاكً ًلقتًأفعلً عً "ً:قولً ك ماًتً  ًق ــْولً ي ــ،ًهاًف ْعــلً فس  لــىًذل ــك  ًع  ْعــلً ًهً أّنــوً ،ً"أقــومً ًعلــتً :ً"جً لً القائ ــًدل   الًج 

ــاكً  ــًهنــ ــ ــامً وىًالقً س  نًّوً ً،يــ ًبً ا  ــاًد ل  ــمــ ــالً لــــتً عً :ً"جً هً قول ــ لــــىًاّتصــ ــوً ًعــــلً الفً ً"ًع  ــ لــــىًهً دوام  ًق ول ــــه:ً،ًو ع  ــــل  ــذاًي حم  ــــجً "وً هــ ًلً ع 
ًن هار ه مــال هً ْيًل ًًمً ل ــظًْإ ن مــاًأ ً،ًو ه ــو:"ورً الّنــوً ًلمــاتً الظًّ مــا،ًوأنــار 

ًف ــ(5) ًالط ب ــر يِّ لــىًت خلــيط  ًع  ّيــان  أبــيًح  ّجــةً  ًألنً .ًأّمــاًح 
ً" ع ل  لىًالمً ًدخلً ت ًًبةً قارً المً ًعالً نًأفًْمً ًلكً تً "ج  ًتً ًهً وهــذً ً،بــرً الخً أًوً بتــدً ع  مــاًهً ،ًفً واحــدًًٍعــولًٍفًْإ لــىًمً ًتًْعــدً التــيًفــيًاآلي ــة 

ْعنً ًنانً تبايً مً  ً .ًً(6)عماالً ىًواستً م 

                                                           

ً.2/68ً(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،1ً)
ً.2/266ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً.(189اآليةً)األعراف،ًً(3)
(4ً ًالكشاف، ًانظرًمذهبيًالزمخشري، )2/3-4ً ًأنوارًالتنزيل، ًوالبيضاوي، ًالبحر1/292ً، ًأبوًحيان، ًقاله ًوانظرًما ،

ً.4/73ًالمحيط،ً
ً.5/143ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
ً.2/266ًررًالوجيز،ً،ًوانظرًردًابنًعطيةًعلىًالطبريًفيًالمح4/73(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
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لىًأّنهاًإ ذاًكان ْتًم تعّدية ًإ لىًأمًّ "ًف قائم ًع  ع ل  الل ة ً"ج  ْذه بًالز م ْخش ر ّيًفيًد  دًًٍفعولًٍمً اًم  ْعنــىًًواح  ف إّنهــاًب م 
قِّ:ً"أشً أنًْ"وً"ثً دً أحًْ" ًالح  ًفيًق ْول  ًك ذلك  ًف إّنهــاًورً النًّوً ًلماتً الظًًّلً جعً وً "،ًو ه ي  "،ًأّماًإ ذاًكانْتًم تعّدية ًإ لــىًم فعــول ين 

ْعنىً" ْنه ًق ْول هً رً يً صً ب م  م  د ه–"،ًو  ً.ً(1)"اناثً إ ًًمنً حًْالرً ًبادً عً ًمهً ًالذينً ًةً كً لئً لواًالمً عً جً وً :ً"-ت عالىًج 

قًِّأمًّ ًالح  ًق ْول  ًالّسادسة ،ًو ه ي  ًفيًاآلي ة  ع ًالت دب ر  ْلنًإ ن ا:ً"-ت ق د س ْتًأ ْسماؤ هً –اًم ْوض  ع  ق رًْاج  ب يًّاًل ع ل ك ْمًن ًآًَٰهً  ر  اًع 

:ًت ْعق لونً  عاٍن،ًو ه ي  ل تًث لثة ًم  ًاْحت م  ع لناه "،ًف ق د  ة ً"ج  ً"،ًفك ل م 

- ً. ًي تعّدىًإ لىًم ْفعول ين  لىًهذاًالن حو  ًع  بيًّا،ًو ه و  ر  ق ْرآن اًع  ّيرناهً  ًإ ّناًص 
ربيًّا.ً - ق ْرآن اًع   إ ّناًس ّميناهً 

لىًهذاًم ع دًّىًإً  - ًع  ب يًّا،ًو ه و  ر  لْقناه ًق ْرآن اًع  ً.ً(2)لىًواحدًٍإ ّناًخ 
 مادَُّة "حرد"( 11-2)

ـــْرٍد"ًفـــيًق ْول ـــه ً ـــة ً"ح  ل م  ًك  ًالع زيـــز  ًفـــيًالت ْنزيـــل  ـــيِّ ًالّلفظ  ْشـــت ر ك  ًالم  ـــْنًأ ْمث ل ـــة  م  ـــد ْوا:ً"-تعـــالى–و  ـــْرٍدًًو غ  ل ـــىًح  ع 

رينً اقً  ً(3)"د  ًفيًل سان  ْنهاًشاهد ًو است عمال  ٍدًم  ًواح  ًم عاٍن،ًل ك لِّ لىًأْزيد ًم نًث مانية  ًع  ًوالل غوّيون  ،ًفق ْدًأتىًالم ف سِّرون 
ًً: ًالع رب 

لىًجً دً أحً  - نٍع.ًًدً ها:ًع  د ؛ًأي:ًم  لىًح  ًصواب ه :ًع  ًت صحيف  :ًه و  قيل  د ًي ْحر د ،ًو  ر  ْنه ًح  م  ً،ًو 
يظًٍ - لىًغ  ًم غتاظ .ًًوالثّاني:ًع  ر د ،ًوحارد :ًغ ضبان  ًح  :ًر جل   وغ ضٍب،ًف نقول 

لىً - :ًع  نه:ًنعًٍمً والثّالث  م   .ًهاألبانً ًتًْل ًقً ؛ًإ ذاًارادً حً ًالبلً ًتً دً حارً ،ًو 

لىً - ً،ًأ ْي:ًصدًٍقً والّرابع :ًع  ْنه ًق ْول  م  ن ت ه م،ًو  ًإ لىًج  دين  :ًالقاص   ّناظم 

ًسً  ًجاءً أْقب ل  ًالّلهًْنًْعً ًنًْمً ًيل  ّنةً يً ًًًًًًًًد  ْرد ًالج  ّلةًًْْحر د ًح  ًالم غ 

 .ًةغلًّالمً ًةً نًّالجً ًصدً قً ًدً قصً ي ًً:يًْأ

لىًس ًالخامً وً -  ٍر.قفً حاجٍةًوً :ًع 

                                                           

ً.1/3ً(،ًوانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،9ً،ًالزخرف(ًاآليةً)1)
ً.8/7ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.25ً(ًاآليةً)القلم،3ً)
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لىًحرصًٍادس ًالسًّوً -  .:ًع 

لىًقً ابعً السًّوً - د .درةًٍ:ًع   ًو ح 

لىًالوً - :ًع  ّنت ه م.ًردً حً ًىسمًّتً التيًًريةً القً ثّامن  رد :ًاْسم ًج  :ًح  قيل   ا،ًو 

د ً - ـــر  نـــه :ًح  م  لـــىًانف ـــراٍد،ًو  ـــًد ًرً ْحـــيً والّتاســـع :ًع  ـــْنًقً نّحـــإ ذاًتً ً؛روداح  ـــىًع  ،ًمهً خـــالطًْي ًًمًْول ـــً،ادً نفـــرً مً ًنـــزلً وً ً،هوم 
ً ًلغة ًه ذ يلةً واكبً ع نًالكً ًلً زً ت ًعًْمً :ًريدً حً وك وك ب  ،ًو ه ي 

(1)ً. 

 

 ( مادَُّة "حيي"12-2)

ـــّقً ًالح  ـــةً"يســـتحيون"ًفـــيًق ـــْول  ه ًالمـــاد ةًك ل م  ًفـــيًهـــذ  ـــع ًالتـ ــدب ر  ًًوي س ـــوم ون ك ْمًس ـــ:ً"-تعـــالى–م ْوض  ء ًٱْلع ـــذ اب 

ي ْســـت ْحيونً  ًأ ْبن ـــاء ك ْمًو  ق ـــدًف سِّـــرً(2)"ن س ـــاء ك مًًْي ـــذ بِّح ون  لون"،ًو  ً"ي ســـت فع  ثـــال  لـــىًم  ـــرف ّية ًع  ه ًصـــيغ ة ًص  ًهـــذ  ًأن  ،ًوالظّـــاهر 

"ًب ثلثة ًو جوٍه:ً"يً  ًست حيون 

ل ها:ً - ياة ًًكمًْناتً ب ًًتركونً يً أ و  ًالح  لىًق يد  ًنــاثً الً ًقونً ْبًتً ْســيً ،ًف ق ــدًكــانواًلونهنً قتً ف لًيً ًهنً بقونً تً سًْيً ،ًأْو:ًدمةً لخً لً ع 
ــ ــ ــوً ًدانً ْلــــنًالوً م  ــد ًالــ ْنــ ًلــــونهقتً ف ــــلًيً ًالدةً ع  ًأن  ذل ــــك  ؛ًو  ــًياءً حًْتً االْســــن  ًاْســ ــو  ــاًه ــ ــًفعالً تً إ ن مــ ــ ــاةً الحً ًنً م  ــرً نً ،ًيــ ه :ًظيــ

 .ً(3)"قاءً نً"البً "ًمً قاءً ْبًتً "االسًْ

                                                           

(1ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًالمعاني: ًانظرًهذه )6/68ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،18/158ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،
ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"حرد".8/307ً

ً(.49ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً.1/312ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)

َحْرد

اسم 
القرية

انفراد
قدرة 
وجد

حرص حاجة قصد منع غيظ جد
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ثانيهــا:ً - ،ًف ــر ْحم ًالّناقــة ًمكً ســائً ن ًًأرحــامً ًشــونً ّتًف ًيً و  ًو الظِّْلــف  ــفِّ ــنًذ واتًالخ  ًم  ًالف ــْرج  يــاء ًالــذيًه ــو  ْنــه ًالح  م  ،ًو 
ًم نً ياء  ًالح  ياء ًب اسم  ًح  ّنماًس مِّي  ياء ،ًو ا  ؛ًأل ن ه ًيً ح  ،ًستً االْست حياء  يــوان  ــنًالح  نــه ًم  ي كّنىًع  ،ًو  ميِّ ًم نًاآلد  ر 

ــرأةً  ًالم  ًف ــْرج  ــي  ًب ــذكر ه ،ًو الح  ًالت صــريح  ش  ي ْســتفح  و 
لــىً(1) ــْذه بً ،ًو ع  ًًهــذاًالم  ًي ظهــر  ًالق ــْول  ــن  ــفً ًآلً ًأنً م  ًونً رع 

ــذً ً،ًف ق ــدًْلــذلكً ًباشــرونً مًالمً ه ــ ــرً ًســاءًٍن ًًرً ْشــعً ًكــلًِّب ًًلً كِّــهًوً أّنــًرً ك  ــًحفــظً ي ًًلً ج  ــت ًًنم  ــًلً حم  :ًنهنً م  قيــل  ًلً كِّــوً ،ًو 
 .ًًلً وابً القً ًذلكً بً 

ــهً ًياءً حًْاالســتً ًنً ثالث هــا:ًأوً  - ًنــعًْمً وً ،ًيــاءً نًالحً نــاًم  ــًســاءً النًًِّأتونً هــمًي ــأنًّىًذل ــك  ًنــهً مًمً ه ــقً لحً مــاًيً ب ًًعمــالً نًاألً م 

ًالذً ياءً الحً  ق ْدًق د م  لىًبحً ،ًو  ًأنًْأشــقً وً ًمــورً األً ًعبً أل ن ه ًأْصــً؛ياءً حًْاالستً ًع  ــوً ًجــلً الرًًّلــدً وً ًحً ذبً ي ــًها،ًو ه ــو  ًرأةً الم 
ّيــانً –ًساءً النًًِّياءً حًْواستً ،ًاآلالمً ًأشقً ًبحً الذً ،ًوً نهً مً ًسلً النً ًوانً جً رًْكاناًيً ًذينً اللً  ًأبوًح  ًذل ك  لــىً-ك ماًي قّرر  ًع 

ًلً ًالق ْولً  ل  ه ةً ًنمً ًهً سببً ب ًًالعذابً ًقعً ي ًًهً ،ًلكنًّعذابًٍب ًًيس ًاأل و  ً،ناءً بًْاألً ًبحً ذً ًسرةً حً ًهنً تً ذاقً ا  ًوً ً،امً دً خً ًهنًِّقائً ْبًإ ًًج 
ً،جالًٍلًرً ب ًًساءً ن ًًينً بقً ي ًًذًْ،ًإً نً هً ب ًًالعارً ًقً ،ًوتعلًّاألطفالً ًأريدً ً،ًإنًْالخوةً ًبحً ،ًأ ْوًذً بارً الكً ًساءً النًّب ًًريدً أ ًًنًْإً 

ً.ً(2)نًّهً دائً ألعًًْشاتًٍرً ت ًْفًمً ًنً صرًْي ًفً 
 ( مادَُّة "خطب"13-2)

ــقًِّ ًالح  د ْتًفــيًق ـــْول  ر  طــاب"ًالتـــيًو  ــة ً"الخ  ل م  ًك  عـــاني  ًم  ــل  ًفاحت م  ـــيت ًل ْفظ  ًاْشــت راك  ق ــع ًفيـــه  ّمــاًو  م  :ً-تعـــالى–و 
ن" ًأ ْكف ْلنيهاًو ع ز  طًيفًيف قال  ًإ ّماًم ن:(3)"بً اٱْلخ  ًم صدر  ً،ًف ه ي 

ْعنى:ًتً  - طاب ا،ًو الم  ًخ  .ًخاط ب  طاب  ًناصي ة ًالخ  ًي متلك  ًم ْحجاج  ،ًف ه و  ًحّدث 
ًك تاب ا. - طاب ا؛ًك قول نا:ًك ت ب  ًخ  ط ب   أْوًم نًخ 

،ًفً  ديث  ًوالح  دال  ْنهاًالج  ًم  ًت عّين  ل  ًاأل و  ْحم ل  لىًالم  م ل ْتًع  ًتً ًإنًْو ا  ذاًماًح  ــًصــحً أفًًْكــانً ًمً كّلــه ــو  ،ًًنم  ــر  اآلخ 
ً ًعطّيةً –ب ْلًكان  ًابن  ًًنمً ًهً جً أوًًْ-ك ماًيقول  ر  ،ًو ا  ذاً(4)اآلخــرً ًك ــلمً ًنًْوىًمً هًأقًْلمً كً ًهًكانً بً ذاًخاطً إً وى،ًفً أقًْوً اآلخ 

ْنــه ًأّنــهً ًم  ًالثّــانيًتع ــّين  ــل  ْحم  لــىًالم  ًع  م ل  ــًطــبً خً ًأرادً ماًح  ْعنــى:ًا:ًطاب ــخً هًب ــخاطً ف ًً،وهــاًه ــطبً خً فً ،ًأة ًرًْالم  ه ًغالب ــو الم 

                                                           

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"حيي".1ً)
ً.1/140ً،ًوانظرًرأيًابنًعطيةًفيًالمحررًالوجيز،1/352ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.23ً(ًاآليةً)صاد،3ً)
ً.7/376ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/500ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
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ْطبــة ًبــةً طًْفــيًالخً  ًالخ  ــراد ًه ــو  ًالم  ًبــأن  ًالق ــْول  ًأ ن  ؛ًذل ــك  ْعنــىًاألّول  ًالم  ًإ لــىًاخت يــار  ك  ًفــيًهــذاًالم ْشــت ر  ل عّلــيًأميــل  ،ًو 
ً لىًق ْول  ًع  ْبنيت وجً عارةً ستً مً ًةً عجً النً ًجعلً نًيً مً م  ،ًوالم راد ًب هاًالز 

(1).ً

 ( مادَُّة "درس"14-2)

:ًإ ذاً ًوالد روس  ًالد ْرس  ســت  ْنــه :ًد ر  م  س هًالق ــوم :ًعف ــْواًأث ــر ه،ًو  د ر  ،ًو  ْتهًالّريح  س  نه :ًد ر  م  فاًالّشيء ًوام حى،ًو  ع 
ــد ً ــة ًوالّتعّهــ ًالّرياضــ ــة  ًالدِّراســ ،ًوأصــــل  لــــي  فظ ــــهًع  ــــّفًح  ّتــــىًخ  ــــراءة ًح  ــهًب كثــــرة ًالق  ّللت ــ ــا؛ًأْي:ًذ  ــ ــــهًد ْرس  ،ًأدر س  الكتــــاب 

ل ْتً(2)للش يءً  ق دًاْحت م  ًالش ريف ة :ً"،ًو  ًفيًاآلي ة  ْعن ي ْين  ل ْيه مًْهذ ينًالم  ْذًع  تــاً ميثًأ ل ْمًي ْؤخ  ًأ اًٱْلك  ًإ الًًّاي قول ــًوًالًّب  لــىًٱلل ــه  ًع 
اًفيهً  س واًم  د ر  ق ًو  ً؛ًوالم عنى:ً(3)"ٱْلح 

ًل ق راءت ه،ًوالوقب ه ،ًًهدًٍريبوًعً مًقً وهً ؤوه،ًرً قً :ًرسواًماًفيه"دً وً " - :ًالت كرار  قيل  ل ْيهً و  ًع   .وف 

ــمً :ً"ســواًمــاًفيــهً رً دً "وً  - ًب يان ــه،ًأْعنــي:ًهل ــًهــمً الفً وً ً،ب ــهً ًمــلً العً ًركً ت ــب ًًه ًوًْح  ــنًق ول نــاًالم ت ق ــدِّم  ًم  ــرً دً ؛ًو ه ــو  ًتً س 
ـــوً ،ًهـــاتًْحً مً ؛ًإ ذاًاآلثـــارً ًيحً الـــرًّ ْعنـــىًم ـــوً ،ًهفـــاًأثـــرً عً حـــىًوً امً ؛ًإ ذاًدارس ًًعً ْبـــر ًوً ً،دارس ًًطًتخ  ًئً واطً هـــذاًالم 
لل ه–ًالل ًولً ق ًلً  ًج   .ً(4)"مًْهً هورً ظً ًراءً وً ًاللً ًتابً كً ًتابً الكً  نًالذينًأوتوامً ًريقً فً ًذً بً "نً :ً-ع ز 

ً 

ًاللً ًق ْول  ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  ًٱآل:ً"-ت عالى–و  رِّف  ًن ص  ك ذل ك  ل ق ــْوٍمًي ْعل م ــونً ايو  ل ن ب يِّن ــهً  ًو  ْســت  ل ي ق ول واًد ر  ًو  ،ً(5)"ت 
ً" ْست  :ًراءاتًٍق ًًبعً سً ف فيً"د ر  ً،ًوهي 

أبيًع مٍروً - .ً"تً سًْ"دارً ًثيرًٍكً ًوابنً ق راءةً  ذاك ْرت  ًو  ْعنى:ًتال ْيت  ْلت"،ًو الم  ً"فاع  ثال  لىًم  ًع 
ٍر:ً" - ًعام  ابن  ًأ ًاءً التًًّسكانً ا  ًوً ًينً السًًّتحً فً "ًبً تًْسً رً دً وق راءةً  ْير  ْنًغ  لىًه يئة ً"فًٍلً م   ".تًْجً رً خً ؛ًع 

- ً: مزة ،ًوالك سائيِّ ٍم،ًوح  ؛ًناف ٍع،ًوعاص  الباقين  ق راءةً  تً جًْرً خً كً ً؛"تً سًْرً "دً و 
(1). 

                                                           

ً.7/376ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً،2/263ابنًاألنباري،ًالبيان،ًًو،3/369ً(ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"درس".2ً)
ً(.169ً(ًاآليةً)األعراف،3ً)
(4(ً ًاآلية ًالبقرة( ،101ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًوانظر: ،)2/275ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبوًحيان،7/198-199ً، ،

ً.6/107ًاألول،ًجامعًالبيان،ًً،ًوقدًاكتفىًالطبريًبالمعنى4/415البحرًالمحيط،ً
ً(.105(ًاآليةً)األنعام،5ً)
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لىً ــً:أيًًْ؛ســوكً دارً وً ًتابً الكً ًأ ْهلً ًتً سًْاألولى:ًدارً و ع  ــوً ًهمًْرتً ذاك  ْعنــىًقً ًلً دً وً ،ًروكً ذاك  لــىًهــذاًالم  –ًهً ول ــع 

ـــخبـــارً إ ًً-عـــالىتً  ًق ـــًهً عان ـــأ م:ً"وً نهً اًع  ل ْيـــه  ـــًومً ع  ً(2)"رونً آخ  ـــ-ًبـــيً النًًّهـــودً اليً ،ًأْي:ًأعـــان  ل ْيـــه ًوســـلًًّىًاللً لًّص  لـــىًً-مً ع  ع 

ًالفيهً ًروهً ذاكً وً ًرآنً القً  ً.ًشركينً مً ،ًو هذاًكل ه ًق ْول 

ْعنـــى:ًوً ًنً هـــاًإفيًمـــاًقيـــلً ًنً فأحس ـــ"ًتًْس ـــرً دً أّمـــاًفـــيًق ـــراءة ً" ـــوامً ًتًْع ـــقطً قولـــواًانًْي ًًئلًّل ـــالم  ،ًو ه نـــاًتًْح  ،ًوقيـــل 
ً: يِّ ًالّلفظ  ًالم ْشت ر ك  ًراسةً دً ًس ًدرً ي ًًس ًرً دً ً:نًْمً ً:"ستً رً "دً م وضع ًاْست ْشراف  لىًالغً ًراءةً القً ،ًو ه ي  :ًيرً ع  قيل  ً؛هً تً سًْرً دً ،ًو 

:ً(3)عامً الطً ًس ًرًْهًدً لً أصًْ؛ًوً ةً راءً القً ًكثرةً ب ًًهً ت ًلّلًذً ً:أيًْ قيل  ق ــدًهً قت ــإ ذاًأخلً ً؛اسً رًْدً ًهً رسً أدًًْوبً الثً ًستً رً دً ً:نًْمً ًهً أصلً ،ًو  ،ًو 

ً.ًاضً أيًًْلً ذلًّهذاًإ لىًالتًًّعً رجً ي ًوً ،ًقً لً أخًْ:ًاسً رًْدً ًوبً الثً ًس ًرً دً 

 ( مادَُّة "درك"15-2)

ًاللً ْلم ه ْمًفاّداًب لً :ً"-تعالى–فيًق ْول  ًع  ر ة ًآلٱًير ك  ْنهاًًۖ  خ  ًم  ْنهاًع مونً ًۖ  ب ْلًه ْمًف ىًش ك  ً(4)"ب ْلًه مًم 
ــــرفّيٍةً ًص  ًل ع ــــوارض  ــة  ه ًاله يئــ ــذ  لــــىًهــ ــد ْتًع  ــ ق ــــدًغ  ــلهاً"تــــدارك"،ًو  "ًالتــــيًأصــ ك  ــةً"اّدار  ــ ــــّيًمضــــمارهًك ل م  ًل ْفظ  ــت ر ك  ْشــ م 

ً: ْنهاًف و جهان  ًم  ،ًأّماًالم ت ع يِّن  ًفيًالّدال  ًالّتاء  ًم ْخصوصٍة؛ًك إ دغام 

ْعنـــى:ًب ـــلًًماًأنً هً أحـــدً  - ــعلمً انت هـــىًالم  فً ً،مًْهـ  ـــلًو  ت كام  ًو  ـــوً ًاًك ـــّلًمـــاْوًأ ر ًًهـــمًْألنًّ؛ًفـــيًاآلخـــرةً ن ـــي  دواًب ـــه ًع 

ـــت ًفً ً،عاينـــةً مً  :ًمًب ـــه ،ًهـ ــلمً عً ًلً كام  ًالع ـــرب  ـــنًق ـــْول  ًم  ًتً ً؛مـــرةً الثً ًتً ك ـــرً دًْأ و ه ـــو  هاًنـــدً هـــاًالتـــيًعً غايتً ًلـــكً أل ن 

ق دًمً دً عًْتً  ً".لً حً مً اضًْـ"بً-نهً عً ًضيًاللً رً -ًسنً الحً ًارهسًّفً ،ًو 
ًوالــ - ــّرأي  ــْلًتً ًأنً ًرً اآلخ  ْعنــى:ًب  ــنهمًقــول همًًعً تــابً الم  ــًهــملمً عً ًوم  ًب نــوًرةً فــيًاآلخ  ــنًقول نــا:ًت ــدار ك  ًم  ؛ًو ه ــو 

ف لٍن؛ًإ ذاًت تاب عواًفيًاله لكً 
(5). 

ً

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًالحجة، ًالفارسي، ًانظر: )2/196ً ًالتلخيص، ًوالطبري، ،260ً ًالنشر، ًالجزري، ًوابن ًوالبناء2/196، الدمياطي،ًً،
ً.271ًإتحافًفضلءًالبشر،ً

ً(.4،ًالفرقان(ًاآليةً)2)
ً.4/200ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،40ً-7/39(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً(.66ً(ًاآليةً)النمل،4ً)
ً.7/88ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/150ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/157ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ً)
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"ً: ،ًف قــال  ًالّطبــري  ــح  ًأ ْلم  ّمــاٍلًل لــو جه ين  ًح  ــي  ًم نًاْشــت راٍكًل ْفظ  ه ًالك لمة  ًأويــلً التًًّأ ْهــلً ًلــفً اختً وً و ا  لىًماًفيًهذ 

ًبً ً،ذلكً ًأويلً فيًتً  ــف قــال  همًقيــنً ي ًًهمًْنفعًْي ــًمًْل ــًنوهــاًحــينً عايً ًذًْنوهــاًإً قً أيًْفً ،ًهــمًفــيًاآلخــرةً لمً عً ًكً رً دًْ:ًب ــْلًأ نــاهً عًْ:ًمً همًْعض 
ً.ً(1)"رةً همًفيًاآلخً لمً عً ً:ًب ْلًغابً عناهً رون:ًب ْلًمً آخً ًقالً وً ،...،ًبينً ذًِّكً ياًمً نًْهاًفيًالدًّكانواًبً ًذًْإً ؛ًهابً 

 ( مادَُّة "دعو"16-2)

ًالش ــريف ة :ً" ــْوا"ًفــيًاآلي ــة  ــة ً"د ع  ث ــة ًك ل م  ه ًالم باح  ًفيًهــذ  ع ًالت دب ر  اًأ نًْم ْوض  ل ــد  ًو  ــْواًل لــر ْحمن  ّمــاً(2)"د ع  ًم  ،ًف ه ــي 
: ْعن يين  ًم  ًأّنهاًت ترّدد ًب ْين  ؛ًذل ك  يِّ ًالّلفظ  ًإ لىًالم ْشت ر ك  ب  ًي نتس 

ل ه ما:ً - ًاوًْمً سً "أ و  ًق ــْول  ً(3)رينً األكث ــ"،ًو هــذاًه ــو  ــي  ــًينً تعــّدىًإ لــىًاثن ــتً ،ًو ه  لً ًفً ذً ح  :ًنهً مً ًاأل و  مــا،ًو الت ْقــدير 
ــ ًدً ً،ولــدًٍأ ْي:ًبً ً؛حمنً لـــرًّلًادً ل ــوً ًهمعبــودً اًمً وًْمً س  ي جــوز  لــىًالثّـــًالبــاءً ًخـــولً و  ــدً ؛ًك قول نــا:ًانيع  ديًل ـــوً ًوتً ع 
:ًادً يًْزً ديًل ًوً ًوتً عً دً ً:،ًأ وًْزيدًٍبً  ًالّشاعر  ًق ْول  ًالع ر ب  ًهذاًفيًك لم  ن ظير  ً،ًو 

ًً(4)لبانً هاًبً ل ًًعًْضً رًْأ ًمًْلً أخاهاًوً ًًًًًًنًْكً أ ًمًْلً وًوً رًٍمًْعً ًنيًأخاهاًأمً تًْعً دً 

ــا:ً" - ثانيهمــ ــدً و  ــ ْعنــــىً"اوًْع  :ً"لــــواعً جً "ًب م  ًالّطبــــري  ــال  ْعنــــىًقــ ــذاًالم  ــْنًهــ ــ ــعً جً ًأنًْ"،ًو ع  ــه ًول ــ ــواًل ــ ــدً(5)"ادً لــ ق ــ ،ًو 
ًأّنـــهً مـــيٍم،ًو ه ـــو  ًب ن ســـٍبًح  ًب مـــاًت ق ـــد م  ًم ّتصـــل  ْعن ـــىًثالثـ ــا،ًو ه ـــو  ًم  ْخش ـــر ي  ًالز م  ـــأضـــاف  ْعنـــىًً"عـــادً "ًنًْم  ب م 

ًمً عىًإ لىًغً م نًادً :ً"-لمً السً ًليهً عً -هًماًفيًق ْول ه ًطاوعً الذيًمً ً"بً سً ن ً"  .ً(6)"...واليهً ير 

ًإ ل ب  ًي نتس  ر  ثاٍلًآخ  فيًم  ًو  ْضــمار  م  ًالم عاني،ًو  ًفيًت عّدد  ًاالْشت راك  ًأثر  ه ًالماّدة ؛ًماّدة ً"دعو"،ًي ظهر  ىًهذ 
لىً ًع  ًالم ف سِّرين  د ًب ْعض  ر  ل ّماًو  ًه ما:ًالد عاء ،ًواالدِّعاء ،ًو  ْعن ي ين  لىًم  ة ً"الد ْعوى"ًالّداّلة ًع  ًك ل م  ًفــيًذل ك  ة  ه ًالك ل م  هذ 

                                                           

ً.10/8(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.91ً(ًاآليةً)مريم،2ً)
ً.6/207ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ًابنًعبدًربهًفيًمقطعةًله،ًانظر:ًالعقدًالفريد،ًشرحهًوضبطهًأحمد4ً) ًالشعرًلعبدًالرحمنًبنًأمًالحكم،ًوقدًأورده )

براهيمًاألبياري،ًوعبدًالسلمًهارون،ًدارًاألندلس،ًبيروت،ً ً.5/279م،1996ًأمين،ًوا 
ً.8/384ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
(6ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًانظر: )2/526"ً ًفيًالحديث: ًجاء ًوقد ًاللًوالملئكةً، ًلعنة ًفعليه منًادعىًإلىًغيرًمواليه

ً.3/240،ً(4817)".ًانظر:ًأبوًعوانة،ًالمسند،ًالًيقبلًمنهًيومًالقيامةًصرفًوالًعدلً،والناسًأجمعين
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"ً: ـــياق هاًالش ـــريف  ـــافً س  ْعـــوً ًم  ًد  ـــااك ـــان  ــ إ ن ـــاًك ن ـــاًاأ نًق ـــال ًوًء ه ـــمًب ْأس ـــن اًإ الًّۖ  ه ْمًإ ْذًج  ً(1)"مينً الً ظ ـ ْعن ي ـــْين  ،ًاْست شـــرفواًالم 
ًً: ًت جاو ٍرًالًت دافٍع،ًف غداًالم ت ع يِّن  ًاْست ْشراف 

 .ًمهً ضّرعً تً :ًمواهً عًْدً  -

ًهمعاؤً دً :ًمعواهً دً  - ْنه ًق ــْول  م  ٍد،ًو  ْعن ىًواح  :ًالّتضّرع ًوالّدعاء ًب م  ناًفــيًكًْأشــرً ًهــمًّاللًًّ:الخليــلً ،ًوالت وجيهان 
ْعناهاًالدًّعًْنً"الدً مً وً ،ًمينً ل ًسًْوىًالمً عًْدً ًصالحً  ًوتعالى-ًاللً ًق ْولً ًعاءً وى"ًالتيًم  اًز ال تًْ"ً:-ت بار ك   ف م 

ًد ْعو اه مًْ ْنه ًق ْولً (2)"ت ْلك  م  ًع ز ة :ًً،ًو   ًك ثِّير 

ًأ شًْ ـْوت ك  ل ْتًر ْجل يًد ع  ذ  ْذٍلًب هاًف ي هونً ًب د ْعو اكً  ًًًًت ف يو ا  ْنًم  ْنًم  م 
(3)ًً 

ًً؛مهً عاؤً ادًّد ْعواه م:ً - ــادً أّنهــمًذل ــك  ــحً ًمً قــيت ًوً ً،همحــالً ًنً سِّــحً ت ًًعــاذيرً مً ًواع  ــه ً(4)مه ــعمً همًفــيًزً تً ج  ق ــْدًو ج  ،ًو 
ً ــدة ًهه نــا،ًف قــال:ً"الط ب ــر ي  ْعنــىًو جهــة ًواح  ًالم  ًث نــاؤ هً -ًهً قول ــنــىًبً عً وً والب غ ــوي  ــل  فــيًهــذاًً"مواهً ْعــدً ":ً-ج 

 .ً(5)"عاء همدً ً:عً ضً وًْالمً 

ً

 ( مادَُّة "دلك"17-2)

                                                           

ً(.5ً(ًاآليةً)األعراف،1ً)
ً(.15ً،ًاألنبياء(ًاآليةً)2)
ً.176ًً"،ًوالشعرًفيًديوانًك ثير،ًمذلالعرب،ًمادةً"ًلسان،ًوابنًمنظور،5/429ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.4/270ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/67ً(ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً.3/202ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،5/429ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)

َدْعواُهم

اّدعاؤهم دعاؤهم تضّرعهم
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ًلوكً الدً " ْنــد ًب ْعــض  ل ْيهــاًع  ًع  ًو جــوه ًالق ــْول  ق دًأْفضىًهذاًإ لىًت بــاين  ًل م عاٍنًم ت باي ن ٍة،ًو  ّمال  ًح  يت ًل ْفظ  "ًم ْشت ر ك 
ًالل ً ًفيًق ْول  ل غوّيين  ًو  ْنًم ف سِّرين  ل ْيهاًم  دواًع  ر  ًٱللٱلصً ًأ ق مً :ً"-تعالى–م نًو  ًإ ل ــىًغ س ــق  ًٱلش ــْمس  ؛ً(1)"ْيــلً لًّة ًل ــد لوك 

لى:ً ًأّنهاًداّلة ًع  ًذل ك 

،ًو است شــه د ًروبً الغ ــ - ًالــن جم ؛ًأْي:ًغــاب  :ًد ل ــك  ًت قــول  ًالع ــرب  ًق تيب ــة ؛ًأل ن  ًالم عــانيًإ لــىًابــن  ًأحــب  ،ًو ه ــو 
ّمة :ً ًذيًالر  ًب ق ول 

ًالد وال كً ًم صابيحًل ْيسْتًب الل واتيًت قود هاًًً ن جوم ًو الًب اآلف لت 
(2)ًًً

زً  - ًهــاالنً ًصــفً ن ًًمسً الش ــًوالً و  ًاشــت قاق ه ًالــذيًه ــو  ــْنًذل ــك  ي نب ــئ ًع  ،ًو  وال هــاًل لّظهــر  ز  ت هــاًو  ْيغوغ  ز  ،ًو  ــر  نًم 
ًالً ً؛لكً الدًّ ْند ًالنً ًهً ينً عً ًكً ل ًدًْت ًًنسانً أل ن  ْند ًالف ّراءً هاليًْإ ًًظرً ع  ًالم قد م ًع  ًالر أي  ،ًو ه و 

(3)ً.ًً
نــد ًالمــاوً ً،روبً إ لىًالغً ًوالً الزًّو ً - ،ًو ع  ْعن ي ــين  ًالم  ة ًالجام عــة ًب ــْين  شــيج  ًالو  ًفيــه  ًي لــتم س  ــب  ًم ْعج  ردّيًت فســير 

لهًعً نًجً مً وً ،ًغيبً المً ًةً هاًحالً ن ًيًّتبً هًلً تً راحً ب ًًهً يًْينً عً ًكً ل ًدًْي ًًنسانً الً ًهاًفألنً روبً غً اًلً اسمً ًلوكً الدً ًلً عً جً ًنًْمً فً 

ًهاعاعً شً ًةً شدًّل ًًهً يًْينً عً ًدلكً ي ًًهً ألنًّهاًفً والً زً اًلً اسمً  ًت ميــل  ،ًوالّشــمس  ْيــل  ًالم  ًفــيًالل غ ــة  ًالــد لوك  ًأصــل  قيل  ،ًو 
ْنه ما ٍدًم  ًواح  لىًك لِّ ًاْنط لق ًع  وال هاًو غ روب ها،ًف ل ذلك  ْند ًز  ع 
(4)ًً. 

ً

                                                           

ً(.78ًيةً)السراء،ً(ًاآل1)
هـ(،ًاعتنىًبهًعبد117ًذيًالرمة،ًغيلنًبنًعقبة)ً،ًوالشعرًفيًديوان259(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،2ً)

ًًً.192ًم،2006ً،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،1ًالرحمنًالمصطاوي،ًط
ً.2/129ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،3ً)
ً.10/196ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/263ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4ً)

الدُّلوك

الزوال إلى 
الغروب

زوال الشمس 
نصف النهار الغروب
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ْينً  ًاأل خير  ْعن ي ْين  قدًاْرت ضىًالف ّراء ًالم  و 
ًف ق ْدًأتىًعً (1) ّيان  ْلت فت ــاًإ لــىً،ًأّماًأبوًح  ع ــة ًم  عــانيًم جت م  ه ًالم  لىًهــذ 

ً ل ْيه ،ًف إ ذاًماًف سِّر  ْنب ن ية ًع  ًالم عانيًالم  ًم نًاْشت راٍكًم ْفٍضًإ لىًت عّدد  ة  ه ًالك ل م  ًكــانً ًسً مًْالش ــًوالً زً ب ــًلوكً الــدً ماًفيًهذ 

ًالظًّك ًرً شتً مً ًتً قًْالوً  ــالغً ًكــونً ي ًوً ،ًصــرً العً وً ًهرً اًب ْين  ًالمً ك ًرً شــتً اًمً ت ــْقًوً ًقً س  ــًكــونً ،ًويً شــاءً العً و ًًبً غــرً اًب ــْين  ًةً لث ــث ًًذكورً الم 
ل ْيه ًظاهرً ًدلً الذيًيً وً ،ً"جرً الفً ًقتً وً ًلً أوً ،ًوً غربً المً ًقتً وً ًلً أوً ،ًوً والً الزً ًقتً وً ًلً :ًأوً قاتًٍأوًْ ــأًهً أنًًّفظً اللًًّع  ــب ًًرً م  ًةً إقام 

ــ ــّمــإ ًًلةً الص  ــإ لــىًالغً ًوالً الــزً ًلً أوًًّنًْاًم  ــّمــا ً ،ًوً جــرً الفً ًرآنً ق ــب ًوً ً،قً س  ــإ لــىًالغً ًروبً نًالغ ــاًم  ًيكــونً ،ًفً جــرً الفً ًرآنً بق ــوً ًقً س 

ًالصًًّالمأمورً  ً.(2)"هًٍوجًْب ًًظً فًْنًهذاًاللًّمً ًسً مًْالخً ًلواتً الصً ًقاتً أوًًْذً ؤخً و الًتً ً،ينً قتً فيًوً ًلةً ب ه 

ًبيان ه ً ّماًت ق د م  ًم  فوة ًالم ستخل ص  ص  :ً"و  ًالقائــل  ًالــّدلوك  الل ــة  ًفــيًد  ًالط ب ــر يِّ ْذه ب  فــيًًأويــلً التًًّأ ْهــلً ًفً ل ــواختً م 

ًبً مسً الشً ًلوكً دً ب ًًاللً ًناهً الذيًعً ًقتً الوً  ًوً مًْهً عضً ،ًف قال  ًصلةً ًذًٍئً هاًحينً تً قامً إ ًب ًًرً مً التيًأ ًلةً الصً ها،ًوً روبً غً ًقتً :ًه و 

ًآغـــربً المً  ــال  ــ،...،ًوقــ ــ ــًلــــوكً :ًدً رونً خ  ــاًللـــزً ل ًيًْ:ًمً مسً الّشــ ــ،ًوً والً هــ ــ ــالتــــيًأً ًلةً الص  ــ ــلًّ-ًاللً ًســــولً رً ًرً م  ــه ًًىًاللً صــ ل ْيــ ع 
ْند ًدً تً إقامً ب ًً-موسلًّ "رً هًْها:ًالظًّلوكً هاًع 

(3)ً. 

 ( مادَُّة "ذكر"18-2)

"ً: ًالع زيز  ثال هاًفيًالت ْنزيل  اًي ْتل ىًف و ٱْذك ْرنً م  ْنًًيم  ًم  ًايآب ي وت ك ن  ًٱلل ه  ةً ت  ْكم  ً(4)"و ٱْلح  "ًأمر  ً"اْذك ْرن  ،ًفالف عل 
: عن يين  ًم  ًب ْين  ًم ْشت رك 

ت ذك ْرن ه. - ل ه ما:ًاْحف ظن ه ًو  ًأ و 
ّتىًي نقلً  - ،ًواْروين هًح  ثانيهما:ًاْذك رن هًل غ ير ك ن  و 

(5). 

ــد ها عــاٍن،ًأح  ّمــاال ًل ث لثــة ًم  ًح  ًهــذاًالف عــل  ًالق ْرط ب ي  عل  ق دًج  ــإً ؛ًعمــةً النًًِّوضــعً مً ًنً رًْك ــ:ًاذًْو  فــيًًاللً ًكنًّرً يًّذًص 
ــالحً وً ًاللً ًتلــىًفيهــاًآيــاتً ت ًًبيوتًٍ تّــىًتً ً،فيهــاًنً رًّْكــف ًوً ،ًهار ًدًْق ــًنً درًْواْقــ،ًاللً ًآيــاتً ًرنً ك ــاني:ًاذًْالثّــ،ًًوةً كم  ــًكــونً ح  ًنكنً م 

لىًبالًٍ ْعنىنً كرًْ:ً"اذًْالثً الثًّ،ًًوعالىت ًًاللً ًظً مواعً ب ًًنً عظًّْتًت ًل ًًع  :ًقــولً هًيً كأّنــفً ؛ًلســنةً هًاألً ن ــْمًزً ْلًأ وً ،ًأنً رً اْقــوً ً،نً ظًْفً احًًْ:"ًب م 

                                                           

ً.2/129ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،1ً)
ً.6/68ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ًوماًبعدها.8/122ًً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً(.34ً(ًاآليةً)األحزاب،4ً)
ً.7/225ًً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5)
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ــًلً نــزً مــاًيً ب ًًرنً ب ــخًْي ًًأنًًْ-عالىهًوتً سبحانً -ًاللً ًرً أمً فً ،ًهيً نواهً وً ً-عالىت ً–ًاللً ًأوامرً ًنً ظًْاحفً  ،ًهنًّيــوتً فــيًبً ًرآنً نًالق ــم 

ــًنً يًْرً مــاًي ــوً  ًًبــيًِّالنًًّعــالً نًأفًْم  ل ْيــه  ــًعنً مً ْســي ًوً ،ًمســلًّوً صــّلىًالل ًع  ّتــىًي ــً،هً أقوال ــًنم  ًإ لــىًالّنــًنً غًْلًِّبً ح  لــواًيعمً فً ،ًاسً ذل ــك 

لىًجً ًدلً هذاًيً وً ،ًدوات ًْقًي ًوً  ً.ً(1)ينً فيًالدًًّساءً النًِّوً ًجالً نًالرًِّمً ًدً الواحً ًبرً خً  بولً ق ًًوازً ع 

 ( مادَُّة "رجم"19-2)

عاٍن: ًألرب ع ة ًم  ّمال  ًح  يت ًل ْفظ  ً"الر ْجم "ًم شتر ك 

ًم طل ق ا.ً - ل ها:ًالق تل  ًأ و 
جارة . - اًب الح  ًر جم  ثانيها:ًالق تل   و 

ثال ث ها:ًالش تم . -  و 

ًالم رجوم ًب الل عن ة ،ًو الم بع د ًالم طرود .ً - ًالر جيم "؛ًأ ْي:ًالّلعين  ْنه ً"الش يطان  م  ،ًو   وراب ع ها:ًالط رد ًوالّلعن 

ــة ًفــيًق ــ ه ًالك ل م  ل ْتًهذ  ق دًاْحت م  ــقًِّو  ًالح  ْرنــ:ً"-تعــالى–ْول  ًو ٱْهج  ن ــك  م  ل يًّــاًيل ــئ نًل ــْمًت نت ــه ًأل ْرج  ً(2)"م  ًإن  ،ًف قيــل 
ْنها:ً ًم  ًالم ت ع يِّن 

 .ًمً الذً وً ًتمً الشًًّريدً ي ًً؛سانيل ًب ًًكً ن ًيً ألرمً  -

ْنًكً لنً قتً ألً ً:أوًْ - ًم   .انيالزًًّمً جًْرً ؛ًو ه و 

 .ً(3)جارةً الحً اًبً ي ًْمًرً ًكً طردنً ألً :ًوًْأ -

                                                           

ً.14/120ًً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1)
ً(.46ًاآليةً)مريم،ًً(2)
(3ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًالمعاني: ًهذه ًأتىًعلى )2/511ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،11/75ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،

6/183ً.ً
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ً

"ًفيًق ْول ه ً ً"الم ْرجومين  ة  ًك ل م  ًماًت ق د م ًاحت مال  ْثل  ْنًم  م  ًيــًق ــال وا:ً"-تعالى–و  ًاًل ــئ نًل ــْمًت نت ــه  ــن  ًم  ًل ت ك ــون ن  ن ــوح 

ينً  ْرج وم  ًهمــا:ًالش ــْتمً ً(1)"ٱْلم  ْعن ي ين  جــارةً ً،م  ًب الح  و الّرمــي 
(2)ً ًل ن ــواميس  ًأن  ًالــذيًي ظه ــر  لعــل  ً،ًو  بــر  ت هاًع  س ــيرور  الّلغــة ًو 

ًاســـت عماال ً ـــة  ًالك ل م  ،ًو اســـت عمال  ًالـــدِّاللي  ًالّتطـــّور  ًأ ن  ؛ًذل ـــك  ًالّلفظـــيِّ ًهـــذاًاالْشـــت راك  ًس ـــْهمة ًفـــيًت خلّـــق  مـــان  م جازيًّـــاًالز 
ً ،ًف الر جم ًه و  ًم عانيًالر جم  ياًإ لىًت عّدد  ًالّسببّية ،ًأْفض  ًأ و  ًالم شاب هة  ّنمــاًل ع لقة  ،ً"و ا  ث  ْعن ــىًحــاد  ًم طل ق ا،ًو هذاًم  الق تل 

ًق تــٍلًر جــم " ًل ك ــلِّ تّــىًي قت لــوه ،ًث ــّمًقيــل  جارة ًح  ب الح  ْوهً  م  ًر جم ًألّنه مًكانواًإ ذاًق ت لواًر جل ًر  ًللق تل  قيل 
(3)ً ،ًف هــذاًإ ذ اًت طــّور 

ًه يئت ه ًالت عميم ًو الت وسيع .ً الليت ًد 

 "رصص"( مادَُّة 20-2)

ً ًالل  ًههناًك ل م ة ً"الم ْرصوص"ًفيًق ْول  ع ًالت دب ر  ًي قًإ نً :ً"-ت بار كْتًصفات هً –م ْوض  ين  ًٱل ذ  ًاٱلل ه ًي ح ب  ت لون 
فًّاًك أ ن ه م ًص  ب يل ه  ًم ْرص وص ًاب ْني ف ىًس  ًاللً (4)"ن  ًإ لىًالم ْشت ر ك  ب  ّماًي نتس  ًأن هاًم  ًالذيًي ظهر  لعل  ً،ًو  ًالم حتم ل  فظيِّ

: عن ي ين  ًم 

ًك قْطعٍةً - ّتىًي صير  ْبت ه ًح  ًأجزائ ه ،ًوقار  ًب ْين  ًالب ناء ًإ ذاًالء مت  ْصت  نه :ًر ص  م  ،ًو  أّول هماًم أخوذ ًم نًالّتراصِّ
دٍة،ًفالل ً لل هً –واح  ًج  ل  ًالذينًً-ج  ًنالكً همًهً فافً طً فيًاصًًْهمًْأنًّكً ًافًّطً صًْاًمً فًّصً ًهً بيلً فيًسً ًقاتلونً يً ي حب 

                                                           

ً(.116ً(ًاآليةً)الشعراء،1ً)
ً.7/30ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"رجم".3ً)
ً(.4ً(ًاآليةً)الصف،4ً)

ألرُجمّنك

ألرميّنك بلساني

(من الرجم)ألقتلّنك 

ألطردّنك رميا بالحجارة
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ءً يشً ًهً ْنًمً ًرً غادً ،ًف لًيً نً ق ًْتًأ ًوً ًمً كً حًْأً ،ًفً ص ًرً ًدق ًًوً،ةً يًّبنً مً ًحيطانً 
(1)ً ًالمً ًرصوص ًالمً ،ًف الب نيان  ًقً صً لتً ه و 

ًأ ً؛اب ًقًْو الًثً ًة ًوًّرىًفيه ًكً الًتً ًإ لىًب ْعضًًٍهً عضً بً  ًذل ك  ً.ً(2)هً قً فرً ت ًًنًْمً ًناءً فيًالبً ًمً كً حًْأل ن 
ًالّراعي:ً - ق ْول  د هً  شاه  ،ًو  ًب الر صاص  ًالم رصوص  ،ًأ و  ْعقود ًب الر صاص  ثانيهما:ًالم  ًو 

ًالم ْرصوصً  ْغل ق  ًالم  ًباب  ًًًًًب ف تح  رقوص  ًالح  ًم ن  ًً(3)ماًل قيًالبيض 

ير ه ْعنىًالف ّراء ،ًف ل ْمًي لتف ْتًإ لىًغ  لىًهذاًالم  وق دًأتىًع 
ْعنً (4) لــىًالم  ق دًأتــىًع  ،ًوالمــاوً ،ًو  ًالط ب ــر ي  ،ًي ــْين  ْردي 

ّيانً  ،ًوأبوًح  و الق رطبي 
(5)ً.ً

 ( مادَُّة "رهب"21-2)

ــقًِّ ًالح  "ًفــيًق ــْول  ل م ة ً"الر ه ب  ث ة ًك  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ًفــ:ً"-ت عــالى–م ْوض  ًت ْخــر ْجًًيٱْســل ْكًي ــد ك  ْيب ــك  ج 
ــم ْمًاب ْيضــــ ًس ــــوٍءًو ٱْضــ ْيــــر  ــْنًغ  ــ ًٱلر ْهــــبً ء ًم  ــــن  ًم  ــــك  ن اح  ًج  ًفــــيً(6)"إ ل ْيــــك  ًالش ــــروع  ــه ،ًق بــــل  ًإ لْيــ ــاح  لمــ ،ًو الــــذيًي ْنب غــــيًال 

ظ :ً ،ًث لثة ًم لح  ي  ًاْشت راٍكًل فظ  قع ًفيهاًم ن  ًماًو  ًاْست ْشراف 

ًالم ت خلِّ - ًالّلفظيِّ لىًالم ْشت ر ك  ًع  ًالق ْول  ًإ لىًباب  ثة ًت نتسب  ه ًالم باح  ؛ًإ ْذًأّول هاًأّنًهذ  ًالع رب ّيــة  ًالل ه جــات  ًم ن  ق 
. لىًاألشياء  ًع  ًالم س م يات  ب ّية ًفيًإ طلق  ًالع ر  ًالل ه جات  ث هًت باين  "ًهه ناًباع  ً"الر ه ب  ة  ًك ل م  ًاْشت راك  ًإ ن 

ً"الر ه ــــب"ًالً"الر ْهــــب"،ًو األ خيــــرةً  - ــة  الل ــ ــة ًفــــيًد  ًخائ ضــ ــتكون  ــ ــة ًس  ثــ ًالم باح  ــاًأن  ثانيهــ ــد ه،ًو  فــــٍصًو حــ ق ــــراءة ًح 
ًك ثيرًٍ ،ًوابن  ،ًو الب صر ي ين  د ن ي ين  الم  و األولى،ًأْعنيً"الر ه ب"،ًقراءةً 
(7)ً. 

                                                           

ً.12/81ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.5/528ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2ً)
،ًوماًعثرتًعليه5/528ً،ًوالماورديًغيرًمنسوبًفيًالنكت،8/257ً(ًأوردهًأبوًحيانًمنسوباًإلىًالراعيًفيًالبحر،3ً)

ًفيًديوانه.ًً
ً.3/153ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،4ً)
حيان،ًً،ًوأبو18/54،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/528ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،12/81ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)

ً.8/258ًالبحرًالمحيط،ً
ً(.32ً(ًاآليةً)القصص،6ً)
هـ(،ًالحجةًفيًالقراءاتًالسبع،370ً،ًوابنًخالويه،ًأبوًعبدًاللًالحسينًبنًأحمد)3/250(ًانظر:ًالفارسي،ًالحجة،7ً)

ًط ًالمزيدي، ًفريد ًأحمد 1ًتحقيق ًبيروت، ًالعلمية، ًالكتب ًدار ،1999ً ًالقراءات174ًم، ًالتلخيصًفي ًوالطبري، ،
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ًذل ــكً  - بيــان  ،ًو  ٍكًن حــو ي  ً"الر ه ب"ًأْفضىًإ لىًت خّلق ًم ْشــت ر  اللة  ًالواق ع ًفيًد  ًالّلفظي  ك  ًهذاًالم ْشت ر  ًوثال ث هاًأن 
ًماًي ر د ًب ي  ان ه:ًًك لِّه 

،ًو ه ما:ًً ًفيًهذاًالسِّياقًالش ريف  ْعن ي ين  ًاْحت ملْتًم 

- ً. وف  ":ًم نًالخ   "م نًالر ه ب 

نيف ةً  - ب نيًح  ،ًو  ْمي ر  ":ًم نًالك مِّ؛ًب ل غ ة ًح   .ًً(1)"م نًالر ه ب 

ــنً دِّهًم  ب اًإ لىًع  ،ًذاه  ًالّزمخشر ي  ْعنىًو الت فسير  ًهذاًالم  ق دًعاب  ًق ــول ه م:ً"فاســيرً التً ًعً دً ب ــو  ــذلك  ك  نــيًطً أعًْ،ًو 
ــًعً مً س ــًلًْه ــوً ً،هًفــيًالل غ ــةً تً حًّصً ًيفً ريًكً عًْشً ًيتً ل ًوً "،ً"كً ب ًه ًر ًًاًفيمًّمً  ــًىضــت ًرًْالــذينًتً ًقــاتً الثًًّبــاتً ثًْنًاألً م  ،ًمًْهً تً ربيًّع 
لىًأنً ؟...ةً فيًاآليً ًهً عً وقً مً ًيفً ريًكً عًْشً ًيتً ل ًًمًّثً  ًالسًّ-موسىًًع  ل ْيه  ًقةً إ اّلًزرمانً ًناجاةً المً ًةً يلً ل ًًهً ليعً ًماًكانً ً-لمً ع 
ــ ــالًكً ًنًصــوفًٍم  ،ً(2)"هــال ًًنً يًْم  ــنًاأل ْثبــات  ــم ع ًم  ؛ًإ ْذًإ ن ــه ًس  ّيــان  ًق ــْبل ًأبــوًح  ل ْيــه  د ًع  ق ــدًر  ــه ًالب ّتــة ،ًو  ًأرىًر أي  ل ســت  .ًو 

موق ع هًفيًاآلي ة ًالئ ق ًالًي دًْ ،ًو  ًث قة ًث ْبت  ًالذيًه و  ٍز،ًأ ْوًناف رًٍك األصم عيِّ ًناش  ير  ْعنى،ًغ  ق ًم عًالم  ف ع ،ًم تساو 
(3)ً.ً

ً ًأ ْهــل  ًب ْعــض  ًب كــلٍم،ًف ق ــدً"قــال  ْعن ي ــْين  لــىًالم  ــنًأتــىًع  ًاْست شــه د ًم  قــد  ًرً مي ــب ل غ ــة ًحً ًمً الك ــً:بً ه ــعــاني:ًالرً المً و 

ًمً ً؛نيفةً نيًحً ب ًوً  ــأوًْوً ً،فً الك ــًألتً مً فً ً،لً أناًآكً اًوً يئً شً ًةً يًّرابً أعًًْنيألتًْ:ًسً قاتلً قال  ً؛بــيهً نــاًفــيًرً :ًههً قالــتًْفً ً،هــايًْإلً ًأتً م 

ــًقــولً اًيً رابيًّــأعًًْمعتً :ًس ــيً عً األصــمً ًوقــالً ،ًيمًّريدًفيًكً تً  ــنً ًهً ســألتً فً ً،كً ب ــهً نــيًرً طً أعًًْ:رً آلخ  :ًالك ــً،بً ه ــالرً ًع  ،ًمًّف قــال 
ًيً ًمًْمً اضًًْ:ناهً عًْمً ًكونً هذاًيً ف ع لىً ً.ً(4)"هً مًِّهًفيًكً يدً صاًوً العً ًناولً أل ن ه ًتً ً؛مًِّنًالكً هاًمً جًْرً خًْأ وً ًدكً إ ل ْيك 

ْيناًً"الر ه ب"ًب مً  ًأن ناًإ ذاًاْرت ض  ًف ذلك  ٍكًن حو ي  ًم ْشت ر  ًإ لىًت خل ق  ي  ًالّلفظ  ًأْفضىًهذاًالم ْشت ر ك  ْعنىًأّماًك يف 
قً  ــنًالف ــر  ًم  ل ــك  ًمــاًداخ  ،ًأ ْوًب ســبب ه ،ًأ ْوًب ســبب  ًالر ه ــب  ــنًأْجــل  :ًم  ــب بّية ،ًو الت ْقــدير  ــْن"ًهه نــاًس  ً"م  ًف إن  وف  ًالخ  ًفــيًذل ــك 

                                                                                                                                                                                           

،ًإتحافًفضلءًالدمياطيً،ًوالبناء2/256،ًوابنًالجزري،ًالنشر،7/112ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،358ًالثماني،ً
ً.436البشر،ً

(1ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًالمعنيين: ًهذين ًأتىًعلى )4/252ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر13/188ً، ًحيان، ًوأبو ،
ًمادةً"رهب".،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،7/112ًالمحيط،ً

ً.3/175ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.7/112ً(ًانظرًردًأبيًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.13/188ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
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،ًوتكـــونً  قـــام  ـــًالم  ًالك ـــّم،ًف عْنـــد هاًر ًب ًدًْ"مً ب ــــى"،ًأوًلًّاًبــــ"وً إّمـــًقـــةً تعلًّ"ًمً هـــبً نًالرًّ"م  ً"الر ه ـــب"ًه ـــو  ـــيناًأن  ا"،ًو أّمـــاًإ ذاًاْرت ض 
ببّيةً  ً"م ن"ًس  "ًم تعّلقة ًبـ"اْضم م"ًف قط،ًو الًتكون  ً"م نًالّرهب   .ً(1)ت كون 

 ( مادَُّة "ريش"22-2)

"ً ًالش ـــريف ة  ـــة ً"ريش ـــا"ًفـــيًاآلي ـــة  ْلن ـــايًآنـــاًبً يـــاْحت ملـــْتًك ل م  ًق ـــْدًأ نز  ل ـــْيك ْمًل ب اس ـــاًي ـــًوًد م  ريش ـــاآس ـــوًًْيرًاع  ً(2)"ت ك ْمًو 
ًأّنها:ً م نًذل ك  ل ْيهاًم ف سِّر ا،ًو  د ًع  ر  ًم نًو  ل ْيهاًب ْعض  ًم ت ع دِّد ة ًأتىًع  ًم عاني 

- ًً. ًم نًالّتكم لت  ،ًو الّريش  رورّيات  ًم نًالض  ًب ه ًظاهر ا،ًف الّلباس  ًماًي ت جم ل 
م جاهٍد،ًوالس ّدّي.ًالمالً أوً - ّباٍس،ًو  ًع  ًابن  ًق ْول   ،ًو ه و 

 .ًًعمتًّوالتًًّبسً اللً ًجودً و ًوً ً،يشً العً ًرفاهيةً وً ًزقً الرًًّعةً سً أوً -

ًبأّنــه ً ــر ي  ــًعيرً اســتً ًينــةً الزًًّبــاس ًلً وق ــدًف ّســرهًالز م ْخش  ْعنــى:ًهً زينت ــهًوً باس ــأل ن ــه ًلً ًائرً الّطــًيــشً ًرًنم  لنــاًزً أنًْ،ًوالم 

ًالزًًّ؛كمن ًيًِّزً ي ًًاباسً ولً ً،كمواريًسوءاتً اًيً باسً ل ًً:ينً باسً مًلً ليكً عً  ــًينــةً أل ن  ــًرض ًغ  ًً؛حيحً ص  بوهــاًك ًرًْت ًل ً":ً-تعــالى–ك مــاًقــال 

 .ً(3)"مالً مًفيهاًجً كً ل ًوً ًةً زينً وً 

ً ًأن  ْيــب  ــ"ًطــفً عً و الًر  لــىًًا"ريش  ــل ً"ع  ًنــهً مً ًســمً الًقً ً،بــاسً للًًّســيمً هًقً وأّنــً،رةً غــايً تضــيًالمً ْقًي ًً"اباس  ق ــدًأْجمــل  ،ًو 

ًمً  ْفـــٍضًإ لـــىًت عـــّدد  ًم  ـــي  ـــنًاْشـــت راٍكًل ْفظ  ًإ لـــىًمـــاًفيهـــاًم  ـــة ًم لت فتـــين  ه ًالك ل م  ًفـــيًهـــذ  ًالق ـــْول  ّيـــان  ًوأبـــوًح  عـــاٍن،ًالق ْرط ب ـــي 
ًًوقائ ل ْين:ً" ل ْيه  ً.ً(4)"عيشةًٍأ ْوًمً ًباسًٍنًلً مً ًرً تً ماًسً ًيش ًأّنًالرًًّغةً اللًًّأ ْهلً ًأكثرً الذيًع 

ً( مادَُّة "ريع"23-2)

ًالل ً د ْتًفيًق ْول  ر  ق دًو  ،ًو  يت ًلفظ  ة ً"ر يع"ًم ْشت ر ك  ًر يٍعً:ً"-تعالى–ك ل م  ًب ك لِّ :ً(5)"ي ة ًت ْعب ث ونً آأ ت ْبن ون  ً،ًف قيل 

                                                           

ً.5/341(ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1ً)
ً(.26ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً(.6ً(ًاآلية)النحل،3ً)
ً.4/283ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًًو7/119(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً(.128(ًاآليةً)الشعراء،5ً)
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ــًتفــعً مــاًارًًْالّريــع : - نــه:ًةًٍريع ــًمــعً جً ً،ضً نًاألرًْم  م  ــ،ًو  ــأرًًْريــعً ًمًْك  :ًهــافاعً مًارتً أ ْي:ًك ــً؟كً ض  نــونًْبًتً ؟ًو الت ْقــدير 
لىًالسًّرً شًْت ًل ًًرتفعًٍمً ًعًٍوضً مً ًكلًِّبً   .ريقً فيًالطً ًمرً ي ًًنًْمً ب ًًثونً عبً تً ،ًفً منهً مً ًرواسخً ت ًفً ًابلةً فواًع 

ًريقً الّريع :ًالطًّ - ًالم س ي ب  ْنه ًق ْول  م   :ًسل ًعً ًبنً ،ًو 

سً ًلوحً ي ًًريعً ًًًًهاعً رفً يً هاًوً ضً فً خًْي ًًفيًاآللً  ً(1)لً حًْك أ ن هً 

 . يض ًأبًًْوبًٍث ًب ًًريقً هًالطً بً شً 

 .ًياعً رً ًمعً والجً ،ًالواحدً ًالّريع :ًالجبلً  -

ًالجً ًجً الفً الّريع :ً -  . ينً ل ًبً ب ْين 

 . غيرةً الصً ًةً نيًّالثًّالّريع :ً -

لىًالطًّْوًن ًب ًفً ،ًرواإ ذاًسافً ًجومً بالنًًّدونً ت ًهًْكانواًيً ،ًف ق ْدًة ًرً ظً نًْالمً الّريع :ً -  .ًهادواًبً هتً ي ًل ً واالً طً ًثاالً أمًًْريقً اًع 

ت لهــون،ًف تً ًبــونً لعً ت ًً:أيًْ؛ًثــون"ب ًعًْهً"تً ليلً دً ؛ًمامً الحً ًنيانً ب ًًالّريع : - ــل ًعً ًآيــةً ًرتفــعًٍمً ًكــانًٍمً ًكــلًِّب ًًنــونً بًْو  بــونًلعً اًتً م 
ْعنىًأبنيةً بً  لىًم   .ًًهاروجً ب ًوً ًمامً الحً ًهاًع 

  .(2)عةً ومً الّريع :ًالصً  -

 ( مادَُّة "زخرف" 24-2)

تــاع ًالب يــ ،ًوم  نهــا:ًالّزين ــة ،ًو الــذ ه ب  م  لىًم عاٍنًم تعــّددٍة،ًو  ًي ْصد ق ًع  يت ًل ْفظ  ًفيًالع ربّية ًم ْشت ر ك  ،ًالز ْخر ف  ت 
ًك لِّهً ًذل ك  ٍرًب هً و أصل  و  ًم م و ٍهًم ز  ف ا،ًث ّمًش بِّه ًك ل  ًزينٍةًز ْخر  ًب ه ًك ل  ،ًث ّمًس مِّي  ل ْيهاً(3)الّذهب  ًع  ق دًتباينًو جه ًالق ْول  ،ًو 

ــه ً ــالى–فــــيًق ْول ـــ ل بً :ً"-تعـــ ــو  ْمًأ ْبًويــ ــاًي ت كً اوت ه  ل ْيهـــ ر اًع  س ـــــر  ــاًو  ــب ـــ ً﴿ئــ ــ34ون  تـــ ــاًم  ـــ ًل م  ــّلًذل ــــك  ــاًو ا  نًك ـــ ف ـــ ز ْخر  ي ـــــا﴾ًو  ًاةً ع ًٱْلح 
:(4)"ٱلد ْني ا ًأْنًت كون  ًت حت مل  ًفيًهذاًالسِّياق  ً،ًف الز خر ف 

                                                           

ً،ًوابنًمنظورًفيًلسانًالعرب،ًمادةً"سحل".318(ًكذاًنسبهًابنًقتيبةًفيًتفسيرًغريبًالقرآن،1ً)
،ًوابن7/31ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/83ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/121ً(ًانظرًمعانيها:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)

ًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"ريع".ً
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"زخرف".3ً)
ً(.34ً،35ً(ًاآليةً)الزخرف،4ً)
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ْعنىًن ظير ه:ً" - ي سند ًهذاًالم  هاًم نًذ هٍب،ًو  ب عض  هاًم نًف ّضٍة،ًو  ْعنى:ًب ْعض  ،ًوالم  ًبً ًكونً ي ًًأوًْالذ ه ب  ًيتً ل ك 
"فًٍرً خًْزً ًنًْمً 

ً(1)ً.ً
ذ ًلً  - ماًي ت خ  ًو  ًالب يت  .أْوًأثاث  ًو الن مارق ًو األمت عة  ر   ه ًم نًالس ر 

ّيْنت ها - :ًز  ًالّدار  ْفت  ًو الت زاويق ،ًف نقول:ًز ْخر   .ً(2)أوًالن قوش 

 

 ( مادَُّة "زكو"25-2)

ً قـــل  ًإ لـــىًالح  ًالّلغـــويِّ قـــل  ـــنًالح  ًم  ًاأللفـــاظ  ن قـــل  ًعاّمـــة ،ًو  ًالـــدِّالليِّ ًالّتطـــّور  ة  ًل س ـــْهم  ًت بيـــان  ثـ ــة  ه ًالم باح  فـــيًهـــذ 
كـــاة"ًالتـــيًجـــاء تًْ ـــة ً"الز  ثال هـــاًك ل م  م  ،ًو  ـــيِّ ًالل ْفظ  ْشـــت ر ك  ه ًالظّـــاه رة ؛ًظـــاه رة ًالم  ًهـــذ  ًخاّصـــة ،ًفـــيًت خل ـــق  ًفـــيًالش ـــرعيِّ

ًالتً  قِّ ًالح  ًفيًق ْول  ًالع زيز  لًٱل ذينً :ً"-تعالى–ْنزيل  ًٱلص  ًٱلز كًةً ي قيم ون  ي ْؤتون  ر ة ًه ــمًْة ًو ه مًب ــْآلاو  ،ًأّمــاً(3)"ي وق ن ــونً ًخ 
ًي ــد ــق  هًالل ًم نًح  ًماًف رض  ًف ه و  ًو الن ماء ،ًو أّماًالش رعي  ًالت طهير  م ًف ه و  ًالم تقاد  ْعنىًالّلغوي  مــاٍنًالم  ف ع ًم ْخصــوٍصًب ز 

ْعن ي ــي ًالم  ًالت عيــين  لــىًو جــه  ه ًاآلي ــة ًع  ه ًالك ل م ة ًفــيًهــذ  ل ْتًهذ  ًاْحت م  ق د  ،ًو  ًالش رعيِّ ْفق اًل لع رف  قداٍرًو  م  ْنهــاًو  ًع  ،ًف قــال  ر  ن 
ــاًم فسِّـــــر ا:ً" ل ْيهـــ د ًع  ر  ــاًو  ًل ّمـــ ــوً الط ب ـــــر ي  ــاةً ّدونًالزً ؤً ي ـــ ــالمً ًكـــ ـــ :ًةً فروض  قيـــــل  ــاهً عًْمً ،ًو  ــادً أجًًْرونً هّـــــطً يً :ًوً نـــ ــهً ســـ ـــ ًسً ن ـــــنًدً مًم 

ًالم فروضــة ؛ً(4)"عاصيالمً  يــر  ًغ  ًأْنًت كــون  ي ْحت مــل  كــاةً  :ً"و الز  ّيــان  ًأبــوًح  لىًذل ك  ًع طّية ،ًوتاب ع ه ًع  ًابن  ًقال  ك ذلك  ،ًو 

                                                           

ً(.93ً،ًالسراء(ًاآليةً)1)
(2ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًالمعاني: ًانظرًهذه )5/225ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،16/58ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،

8/15-16ً.ً
ً(.3(ًاآليةً)النمل،3ً)
ً.9/494ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)

الزُّخرف

قالنقوش والتزاوي األثاث الذهب
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ً ْيــر  ــْنًغ  ــة ًم  ًالم فروض  ًأْنًت كــون  ي ْحتمــل  ّكّية ًق ديمة ،ًو  ًالّسورة ًم  ــنًأل ن  ْعنــىًالّطهــار ة ًم  هه نــاًب م  كــاةً  ًالز  قيــل  ت فســيٍر،ًو 
" ًاأل ْخلق  مة ًم كارم  م لز  ،ًو  ً.ً(1)الن قائ ص 

 ( مادَُّة "زمهر"26-2)

ًاشــت راك اًباعث ــهً  ْعن ي ــين  ًم  ــْين  ًم ْشــت رك ة ًب  ــي  ْمه ريــر"؛ًإ ذًه  ــة ً"الز  ث ــة ًك ل م  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ  ــع ًالت ــدب ر  ًت ًًم ْوض  بــاين 
ًالم ف سِّــري د ًب ْعض  ر  ل ّماًو  ًب ل غ ة ًط يِّئ،ًو  ،ًأ وًالق مر  ّدة ًالب ْرد  ْنهاًش  ًم  ًالع ربّية ،ًوالم ت ع يِّن  ــقًِّالل ه جات  ًالح  لــىًق ــْول  ًع  –ن 

ت كً :ً"-تعالى لىًٱأل رً ًنً ئيم  ْمه ريــر اافيه اًع  ــاًو الًز  ًفيهــاًش ْمس  ْون  ًالًي ــر  ًً(2)"ئ ك  ًالت ْقــدير  ًإن  ،ًف قيــل  ْعن ي ــين  ًالم  ّددواًب ــْين  ت ــر 
ًً: ًالّكّلي 

- ً ون   .تاءً اًو الًشً يفً صً الًي ر 

ْونً - ي ســـند ًهـــذاًهً ردً ب ـــًذيهمًْؤًْاًي ـــريــرً هً مًْو الًزً ً،هـــارً حً ًذيهمًْؤًْاًي ـــمس ـــشً أْو:ًالًي ــر  ًالب ــرد ًالش ـــديد ،ًو  ْمهريـــر  ؛ًأ ْي:ًالز 
واهً ْعنـــىًمـــاًر  ًً-نـــهً عً ًاللً ًضـــيً رً –ًيـــرةً رً هً ًوأبـــالم  ـــ-ًاللً ًســـولً رً أن  ل ْيـــه ًوســـلً ًىًاللً لًّص  :ً"ً-مً ع  ًقـــال  اْشـــت ك ت 
بِّهــا، ًإ لــىًر  ــا،ًف ن فِّْســن ي،ًف ــف قال ــْت:ًر بًًِّالن ــار  ــيًب ْعض  ًب ْعض  ــل  ــّلًعــامًٍ،ًأك  ًل ه ــاًف ــيًك  ن  ــّدًمــاًًأذ  ؛ًفأش  ــْين  ب ن ف س 

ْنً ًم  ًالب ْرد  ًم ن  د ون  ه ن مً ت ج  ًج  ْمه رير  ه ن مً ،ًز  ًج  رِّ ْنًح  ًم  رِّ ًالح  ًم ن  دون  اًت ج   .ًً(3)"وأش ّدًم 

 ياءً الضًًِّفيًوصفً ًبالغةً مً ًمسً الشً ًدمً عً ًيكونً ،ًفً فيه ًإ لىًضياءًًٍحتاجونً الًيً ًديمًٍستً مً ًياءًٍفيًضً أو:ًه مً -

.ً 

ًفــيً - ْعنــىًمــرً القً ًوضــعً هــذاًالمً أو:ًالز ْمهريــر  :ًأنًّ،ًو الم  ــه ــالك لِّــي  ًو الًنً ًيــلً الًلً ًديمًٍســتً مً ًياءًٍمًفــيًض  ؛ًهــارً فيــه 
ــالجً ف ــًةً ّنــ ــ ــاجً الًيً ًياءً ض  ــــًحتــ ــاًإ لــــىًش  ــــًألنً ؛ًمــــرًٍق ًوً ًمسًٍفيهــ ــارً النً ًوءً ض  ــب ًًهــ ــــمسً الش ــ ــلً اللًًّوءً ،ًوض  ــًيــ ،ًمرً القً ب ــ

ً: ًالّراجز  ة ًط يِّئًب قول  ًإ لىًل ْهج  ب  ْعنىًالم نتس  لىًهذاًالم   و است دّلواًع 

ْرًتً اعًًْدً لم هاًقً ٍةًظً ل ًْيًل ًوً  ًماًظ ه رًْهً مًْالزً هاًوً ْعتً طً قً ًًًًًًًًًك   رير 

                                                           

ً.7/52ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/248ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً(.13ً)النسان،ًً(ًاآلية2)
بابًاستحبابًالبرادًه،ًتحقيقًفؤادًعبدًالباقي،ًدارًإحياءًالتراثًالعربي،ًبيروت،ًحيحفيًصًمسلمأخرجًالحديثً(3ً)

ً.ً(617)،ًجبالظهرًفيًشدةًالحًر
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رً هً ماًزً ً:يً و ًرً وً 
(1)ً.ً

 ( مادَُّة "زوج"27-2)

ًإ لىًظاه رة ً ّماًي نتسب  ًم  وج  ْعن ي ْينً الز  ّمال ة ًل م  ًأّنهاًح  ؛ًذل ك  يِّ ًالّلفظ  ً:الم ْشت ر ك 

،ًك ماًفيًق ْول ــه ً - ل  ًالر ج  ًزوج  التيًه ي  رأةً  ًالم  ًالم رأة ،ًأ و  وج  ًز  ،ًف ه و  ًالب عل  ٱْســك ْنً:ً"-تعــالى–أّول هما:ًالذ ك ر 
ن ةً  ًٱْلج  ْوج ك  ز  ًو   ً.(2)"أ نت 

ًو الن وع ًمً  - نف  ثانيهما:ًالصِّ ًش يءًٍو   .نًك لِّ

ًالش ريف ة :ً" ًفيًاآلي ة  ْعن ي ْين  ًالم  ل ت  ًاْحت م  ق د  ًظ ل م واًو أ ْزًوو  م اًك ان واًي ْعب دونً اٱْحش رواًٱل ذين  ه ْمًو  ً،ًو ه ما:ً(3)"ج 

.ًباهً أشًْ:ًًوم"هً أزواجً "وً  - :ًق رناء ه مًم نًالش ياطين  قيل  ن ظراء هم،ًو  ًهمًو 
لىًالكً ًقاتً وافً مًالمً هً ءً سان ًًوً:م"هً أزواجً "وً  -  .ًفرً ع 

يرً  ْعن ىًواحد اًالًغ  هْمًم  ًالم ت ق دِّمًاْصط فىًب ْعض  ياق هاًالش ريف  ة ًفيًس  ل م  ه ًالك  لىًهذ  ًع  د ًالم ف سِّرون  ر  لّماًو  ًو 
ًموسى ًبن  ًق تيبة ًوهارون  ــع ً(4)كابن  م  ــه مًج  ً،ًوبعض  لت ف ت ــاًإ لــىًمــاًفــيًبــين  ع ــاًم  ًم  ْعن ي ــْين  ــنًاْشــت راٍكًالم  ًم  ــة  ل م  ه ًالك  هــذ 

ــانً  ــ ــ ــ ــــوًحّيـ ــ ،ًوأبـــ ــــي  ــ ــ ،ًوالق رطبـ ــــر ي  ــ م ْخش ـــ ــــو ّي،ًوالز  ــ ــ ــْنه مًالب غ ـ ــ ــ ـــ م  ،ًو  ــــي  ــ ل فظـــ
(5)ً: ــــري  ــ ًالّزمخشـــ ــال  ــ ــ ــ ــدًقـ ــ ــ ق ـــ ــماًووأ زًْ"،ًو  ــ ــ ــ هـ  ً:"ج 

،ًرقةً السً ًعًأ ْهلً مً ًرقةً السً ًوأهلً ًى،نالزًًّمعًأ ْهلً ًىنالزًًِّأ ْهلً ً:صاةً نًالعً مً ًهمباهً همًوأشًْظراؤً مًنً وهً ً،...،همباءً رً وضً 
ً: قيل  رً رناقً و  :ًياطينً نًالشً همًمً ؤ  قيل  لىًدينً همًاللًّساؤً نً ،ًو  ً.ً(6)"مهً تيًع 

                                                           

(1ً ًانظرًالمعنيين: )ً ًالنكتًوالعيون، ًًوً،6/169الماوردي، ًالكشاف، 4/197ًالزمخشري، ًالجامع، ًوالقرطبي، ،19/90ً،
ً.8/384ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/758ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،ً

ً(.35ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً(.22ً(ًاآليةً)الصافات،3ً)
اني،ًنزهةًالقلوب،ً،ًوالسجست244،ًوهارونًبنًموسى،ًاألشباهًوالنظائر،370ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،4ً)

257ً.ً
،ًوأبوًحيان،ًالبحر15/50ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/338ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/21ً(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،5ً)

ً.7/341ًالمحيط،ً
ً.3/338ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،6ً)
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 ( مادَُّة "سجد"28-2)

ً ــاًك ــــل  ــادة ،ًوثانيهمــ بــ للّصــــلة ًو الع  ــد ةً  ًالم عــ ــاًالب يــــوت  :ًأّول همــ ــين  ْعن ي ــ لــــىًم  ًع  ًي ــــدل  ــــيت ًل ْفظ  ــت ر ك  ْشــ د "ًم  ــاج  "الم ســ
لً  ه ًاألّمــة ،ًو  ًكل هاًم ســجد ًهــذ  ًاألرض  ًأْمًل مًي ك ْن؛ًأل ن  اًلذلك  ًم خصوص  ًذل ك  د ،ًكان  ًم ْسج  ًف ه و  د ًفيه  ّمــاًم وضٍعًس ج 

قًِّوً  ًالح  ًفيًق ْول  ه ًالك ل م ة  لىًهذ  ًع  د ًالم ف سِّرون  ــد ااٱْلم سً ًو أ نً :ً"-تعالى–ر  ًأ ح  د ًل ل ه ًف لًت ْدع واًم ع ًٱلل ه  ّددواً(1)"ج  ،ًت ــر 
ق ــدًأ ًبيان ه مــا،ًو  ًالم ت ق ــدِّم  ْعن ي ــْين  ًالم  ًغــلً وًْب ــْين  ْعن ــىًثالــٍثًي نضــاف  ًم  ــد همًفــيًاْست ْشــراف  ،ًًأح  ين  ًالم تقــدِّم  ْعن ي ــْين  إ لــىًالم 

بهة ،ًوً  ًالج  ،ًو ه ي  د"ًب ف تحًالجيم  د هاً"م ْسج  ًواح  ل يها،ًوأن  د ًع  ًالتيًي ْسج  ًاآلراب  د "ًهه ناًه ي  ً"الم ساج  ًأن  ،ًو ه و  األْنف 
،ًوالق د مانً  ،ًوالر كب تان  و الي دان 

(2)
ل ْيهاًالماوً  د ًع  ر  ل ّماًو  ً،ًو  ع ل  عاني هاًأْربعة :ردّيًج  ًم 

ًًلل .لواتً الصً أن هاًها:ًأحدً  -
ثانيها:ًأن هاً - ل ْيهاًدً سجً التيًيً ًاألعضاءً و   .للً ًع 

ثال ث ها:ً - ًبً ًساجدً هاًالمً أنً و   .لواتً للصً ًاللً ًيوتً التيًه ي 

رابع ها:ً - ًالً لًّصً ًوضعًٍمً ًك لً ًاهأنً و  ًيً السً ًهًألجلً ،ًفإنًّنسانً ىًفيه   .ً(3)ادً جً سًْىًمً سمًّجودًفيه 

 ( مادَُّة "سعر"29-2)

ًالش ــريف ة :ً" ــة ً"س ــع ر"ًفــيًاآلي ــة  ل م  ث ــة ًك  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ  ــع ًالن ظ ــر  ــر اًمً ًف ق ــال وام ْوض  ــد اًنً ان ــاًًوأ ب ش  إ ذ اًًت ب ع ــه ًإ ّنــاح 
لًيل ف س ع رًٍٍلًض  :ً(4)"و  ْعن ي ين  ًم  ل م ة ًم ْشت رك ة ًب ْين  "ًي ت بّدىًأّنهاًك  ًإ لىً"لسانًالع رب  ً،ًوب الع ود 

 أّول هماًاالحت راق . -

- . ًوالخ سران  نون  ثانيهماًالج   و 

س ــع ر ه ما:ً ــْعر ا،ًو أ ْســع ر هما،ًو  ًي ســع ر هماًس  ًو الحــرب  ًالّنــار  ًفيًق ول نــا:ًس ــع ر  ل  ْعنىًاأل و  ًالم  أْوق ــد ه ما،ًوت فصيل 
قًِّ ًالح  ًق ْول  م نًذل ك  هما،ًو  ه ن م ًس ــعير ا:ً"-ت عالى-وه ي ج  ك ف ىًب ج  :ً"(5)"و  ًٱلس ــعيرً اف س ــْحق اًأل ْصــح،ًوكــذلك  ،ًأّمــاً(1)"ب 

                                                           

ً(.18ً(ًاآليةً)الجن،1ً)
ً.8/345ًن،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأبوًحيا5/383(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً.6/119ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،3ً)
ً(.24ً(ًاآليةً)القمر،4ً)
ً(.55ً(ًاآليةً)النساء،5ً)
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؛ًإ ذاًاشتدً  ًم سعور  ًف ه و  ل  رًالر ج  ،ًف تفصيل ه ًفيًق ول نا:ًس ع  ًوالخ سران  نون  ًالج  ْعنىًالثّاني،ًو ه و  ًجوع ــهًوع طش ــه،ًالم 
. :ًالجنون  ًوالس ع ر 

ً: ،ًف قيل  ْعن ي ين  ًالم  ثة  ًالم باح  ه ًالك ل م ة ًفيًاآلي ة ًم وضع  ل ْتًهذ  ًوقدًاْحت م 

مع ً"س عير".ً - ًهه ناًج  ًم صير همًإ لْيه ،ًو الس ع ر  يث  لواًفيه ًم نًح  ع   فيًس ع ٍر:ًفيًاحت راٍقًفيًاآلخرة ،ًف ق دًج 

نونًٍفيًس ع ٍر:ًفيًخً  - ْسراٍنًو ج 
ــ(2) ًم  ــأنً كً ً؛ةً ســعورً مً ًناقــةً ًم:هً ولً نًق ــ،ًو ه و  ــهــاًم  ق ــدًةً جنون ــهاًمً شــاطً ن ًًةً دً نًش  ،ًو 

ً  :ًهتً ناقً ًصفً ي ًًاعرً الشًّقال 

يقاعً وً ًميلً ذً ًًًًًهاز ًهً ًرً فًْاًإ ذاًالسً عرً هاًسً ب ًًخالً تً  بً عً ْتًمً ًرً يًْالسً ًنً مً ًا 
(3)ًً

لـــىًأنظـــاٍرً ه ًاآلي ـــة ًم عـــوِّال ًع  ً"الس ـــع ر"ًفـــيًهـــذ  ،ًف س ـــرًالفارســـي  ســـران  ًو الخ  نون  ؛ًأْعنـــيًب ـــالج  ب هـــذاًاألخيـــر  و 
ًأّنه مًإ ذ ؛ًذل ك  يِّ ًالّلفظ  ْعن ىًم نًم عن ي يًهذاًالم ْشت ر ك  ًم  ْعنى،ًو اخت يار  ًفيًت وجيه ًالم  اًكانواًفيًخار جّيٍةًل طيف ٍةًت فع ل 

ًه نــاًل ــيسًالّنارً  ق ــدًذ ه ــبًإ لــىًالس ــع ر  ًحــال همًفــيًالــد ْنيا،ًو  ّنماًو ص ف  ًل ه م،ًو ا  ف  لٍل؛ًأل ن ه ًق دًك ش  ًل مًي كونواًفيًض 
مع ً ًالّنارً ً"عيرً سًّ"الج  الذيًه و 

(4)ً.ً

 ( ماّدُة "سعي"30-2)

ًظــ ًفيًت خّلق  ًالدِّالليِّ ًالّتطّور  ًألث ر  ثة ًاست شراف  هًالم باح  ًفيًهذ  ،ًوم ضــمار هاًالــّدال  ًالّلفظــيِّ اه رة ًالم شــترك 
ًالّشريفة :ً" ًاًيعل يهاًكلمة ً"اْسع ْوا"ًفيًاآلية  ن واًإ ذ اًنــودً آأ ي هاًٱل ذين  ــليً م  ًةً ًل لص  ْكــر  ًف ْْســع ْواًإ ل ــىًذ  م ع ــة  ًٱْلج  ــنًي ــْوم  ًم 

ذ رواًٱْلب ْيــعً  م ًه ــوً(5)"ٱلل ــه ًو  تقــاد  الســراع ًفــيًالم شــيً ؛ًف م عناهــاًالم 
(6)ً، ًهــوًالع ــْدو  ًأّنًالّســعي  ،ًوقــْدًجــاء ًفــيًالّلســان 

                                                                                                                                                                                           

ً(.11ً(ًاآليةً)الملك،1ً)
ً.8/181ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.17/90ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ًالنكتًوالعيون،4ً) ًالماوردي، ًأتىًعلىًالمعنيين: ًوقد ً"سعر"، ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادة ًوالزمخشري،5/415ً( ،

ً.8/181ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/623ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،4/39ًالكشاف،ً
ً(.9ً(ًاآليةً)الجمعة،5ً)
تأويلًمشكلًالقرآن،ً،ًهـ(276اللًبنًمسلم)ًأبوًمحمدًعبديبة،ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"سعى"،ًوابنًقتً(6)

 .509،ًم1973تحقيقًالسيدًأحمدًصقر،ًالمكتبةًالعلمية،ًبيروت،ً
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ــدا فــيً(1)وس ــعى:ًإذاًع  ،ًو  ًالع مــل  كــذلك  ــعي ا،ًو  ًوالم ضــّيًس  ًالم شــي  ــروة ،ًث ــّمًصــار  ًالّصــفاًو الم  ًب ــين  ن ظيــر هًالّســعي  ،ًو 
ًابنًق تيبة ًإلىً"أنًّ ًأشار  ًللمعانيًالمختلفة  ًالواحد  ًالّلفظ  ًإلــىًًباب  ،ًولكّنــهًي نصــرف  ًهوًإسراع ًفــيًالم شــي  الّسعي 

ــهً ــ ؛ًكقول ــ ــــل  ــــكًالعمـ ــــنًذلــ ـ ،ًوم  ــــعي  ــة ًالس ــ ــ ــاًكلمــ ــ ًتلف هـ ــــر  ــ ــاٍنًأ خ  ــ عـ ــالى–م  ــ ــّتى"-تعــ ــ ــ ــعي كمًل ش  ــ ــمًً،ًأْي:(2):ً"إّنًس ـ ــ عمل كــ

ً.(3)لمختلفً 

ً ًالم فسِّــرين  نــد ًب عــض  ل يهــاًع  ًع  ًالق ــول  ًبــاب  ًالل "ًف قــدًت بــاين  كــر  ،ًوه وً"ف اْســع ْواًإ لــىًذ  ًالّتمّثل  أّماًفيًم ضمار 
ًإلْيهــاًب ــال ــنًن ظــر  نه مًم  م  ًف قْط،ًو  ث  ًإلْيهاًب الم عنىًالحاد  نهمًم نًن ظر  ،ًف م  ًالدِّاللي  ؛ًت باين اًباعث ه ًهذاًالّتطّور  معن يين 

الالٍت:ًً ًد  ًالّلذينًر أياهاًحّمالة ًألربع  ًوالق رطبيِّ ًالع رب يِّ ًك ابن 

:ًصدً ها:ًالقً أوال -  .ةً يًّوالنًًّلوبً القً ب ًًعيً سً ًهً ولكنًًّ،دامً علىًاألقًًْسعيًٍوًبً ماًهً ًاللً وً ،ًف قدًقيل 

ـــ:ً"وً -تعـــالى–هًقول ـــكً ؛ًمـــلً العً ت هـــا:ًثانيًو - ـــًنًأرادً م  ًه:ً"وأنًْل ـــ،ًوقًو(4)"ؤمنً وًم ـــه ـــهاًوً عيً هـــاًس ـــعىًلً س ـــوً ًة ًرً اآلخ 
 .ً(5)عى"سً ًماًإالًًّإلنسانً ل ًًيس ًلً 

 .ًشرطًٍب ًًيس ًل ًوً ًضلً فً ًذلكً وً ،ًدامً لىًاألقًْعً ًعيً لسًّوثالثت ها:ًا -

ــورابعت هــا:ً - ًدادً واالشــتً ًريً الج  ــابن  ــه م،ًك  ــّعف هًبعض  ً(6)ربــيًِّالعً ،ًو ه ــوًو جــه ًض  ًالل ً–،ًوق ــدًق ر أهــاًع مــر  رضــي 
ــنًاًرارً ف ــً"واضً امًْ"فً ً-ع نه ــًريــقً طً م  ًق ــراءةً دادً واالشــتً ًريً الج  ــذلك  ًك  :ًســعودًٍمً ًابــنً ،ًو هــي  ق ــدًقــال  ًرأتً وًق ــل ــ،ًو 

                                                           

انظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعربًمادةً"سعي"،ًوالراغبًفيًمفرداتهًيرىًأنًالسعيًالمشيًالسريع،ًوهوًدونًالعدو،ًً(1)
 .261،ًمفرداتًغريبًالقرآنانظر:ً

 (.4اآليةً)الليل،ًً(2)

 .509ًًًًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،ًً(3)

 (.19ًاآليةً)السراء،ًً(4)

 (.39ًاآليةً)النجم،ًً(5)

ًالل)6) ًعبد ًبن ًمحمد ًبكر ًأبو ًالعربي، ًابن ًانظر: ًالجيل،543ً( ًدار ًالبجاوي، ًتحقيقًعليًمحمد ًالقرآن، ًأحكام هـ(،
ً.4/1804ًم،1988ًبيروت،ً
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ســراع ًفــيً(1)دائيرً ًسقطً ىًيً تًّحً ًيتً عً سً ا"ًلً وًْعً "فاسًْ ًال  لــيس  :ً"و  ًالقائ ــل  ّيــان  ًأبــيًح  ــأن  ًش  ًالع ربــيِّ ًابــن  شــأن  ،ًو 
ًالّصفاً ًب ين  ؛ًك الّسعي  روة "الم شي  والم 

(2)ً. 

 مادَُّة "سلو" (31-2)

ًالل ً ــْلوى"ًفــيًق ــْول  "الس  ــةً  ث ــة ًك ل م  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ  ْلن ــاً:ً"-تعــالى–م وضــع ًالّنظــر  ــام ًو أ نز  ل ــْيك م ًٱْلغ م  ظ ل ْلن ــاًع  و 
ًو ٱلس ْلو ى ل ْيك م ًٱْلم ن  :ً"(3)"ع  ً،ًوكذلك  ل ْيك م ًٱْلم ن  ْلن اًع  ن ز  ــْلو ىًَٰو  ً(4)"و ٱلس  ًالل ه جــات  لــىًأثــر  ًع  ثــال  ث ــة ًم  ه ًالم باح  فــيًهــذ  ،ًو 

ً: ًإن  ؛ًف قيل  ًالّلفظيِّ ًالم ْشت ر ك  ًفيًت خل ق 

ْلوىً - ًالس ــى،ًأ ْوًمانً الس ــًشــبهً ي ًًطــائرً الس  ــًيــرً ه،ًأ ْوًطً فس ــن ًًىمانه ــو  ًهً هًوواحــدً مع ــجً ،ًل ْفــظ ًمــامً الحً ًثــلً مً ًمينً س 

:ًواءً سً  قيل  ً.ًواةلًْلوىًسً السً ًم فرد ًإنً ،ًو 
ًالس ْلوىً -  .ًنانةً ب ل غ ة ًكً ًسلً العً أو:ًإن 

ً ًالق رآن  ير  ًفيًغ  ،ًو ه و  ق دًجاء ًفيً"الت هذيب":ً"الس لوىًطائر  ،ًو  ْعن ي ين  لىًالم  ًع  ًالم ف سِّرين  ًب ْعض  وقدًعر ج 
" ًالس ْلوى:ًك ّلًماً(5)الع س ل  ّمــاً،ًوأْصل  ــْنًغيــر ه ًم  تأّتيــه ًع  ًو  لوت ــه  ًب ح  ــّليك  ــْلوى"ًأل ن ــه ًي س  ً"س  ًل لع ســل  ّنماًقيــل  ،ًوا  س ّلك 

ةً  ناع  ًالصِّ ًو غير ه ًم نًأْنواع  ًفيه ًم ؤونة ًالط بخ  ت لحق ك 
(6)ًً.ً

 ( مادَُّة "سمد"32-2)

ًفــــيًتً  ًالل ْهجــــيِّ ــاين  ًالّتبــ ًألث ــــر  ًاْست ْشــــراف  ــة  ث ــ ه ًالم باح  ــذ  ،ًفــــيًهــ ــة  ًفــــيًالعربّيــ ــــيِّ ًالّلفظ  ــت ر ك  ْشــ ــاه رة ًالم  خل ــــق ًظــ
ً ْين ــك  ًذ  م ْضــمار  ،ًو  ــيِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشــت ر ك  ــروب  ــنًض  ًم  ًم خصــوص  ــرب  ًض  ــي  ًالتــيًه  ًل ظاه رة ًاأل ْضــداد  ر  ًآخ  و است شراف 

                                                           

ً،ًوهيًقراءةًتفسيرًالًقراءةًقرآنًمنزل.18/67ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
 .8/265ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(2)

ً(.57ً)البقرة،ًً(ًاآلية3)
ً(.80ً(ًاآليةً)طه،4ً)
ً(ًانظر:ًاألزهري،ًتهذيبًاللغة،ًمادة"ًسلو"،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"سلو".5ً)
ًابنًمنظًو6) ًانظر: )ً ًالجامع، ًالقرطبي، ًقيلًفيًمعنىًالسلوى: ًوانظرًما ً"سلو"، ًمادة ًلسانًالعرب، ًوأبو1/277ًر، ،

ً.1/364ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
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ــقًِّ ًالح  د"ًفــيًق ــْول  ــة ً"ســام  ًك ل م  ْين  ــ:ً"-تعــالى–األ ْمــر  د ونً او أ نــت ْمًس  ً(1)"م  ًالــي من  ًأ ْهــل  ــلم  د ًفــيًك  ًالّســام  د ًأن  ر  ،ًف ق ــْدًو 

ــزينً  ًط ّيــئًالح  ًالّســامد ًفــيًك ــلم  :ًيــاًجاريــة ًاْســم ديًل نــا،ً(2)الّلهي،ًوأن  ّيــة ،ًف ي قولــون  مير  نــاء ًب الح  ًالس ــمود ًالغ  ،ًوأن 
فيً"الّلسان":ً ّنيًل نا،ًو  ًسامً أسً ر ًًعًٍرافً ًكلً وً ً،ارً كبً هًتً أسً عًرً ف ًرً ً:امودً سً ًدً مً سً أْي:ًغ  ًماًت ق د م ًشاهد ًفيًدً هًف ه و  ،ًول ك لِّ

ًودليلً  ً.ًً(3)الل غ ة 

ــاوً  ًالمــ ــدًاْست ْشــــر ف  ق ــ ــّدت هاًت ســــعة ،ًًرديً و  ــ ــياق يًّا،ًو ع  ــ ــاال ًس  ــام دون"ًاحت مــ ــة ً"ســ ــ ــاًك ل م  ل هــ ًأْنًت حتم  ًي مكــــن  ــاني  عــ م 
ند ه :ًًً ْنًأْجلهاًع  م  هاًف روع ًم نًب عٍض،ًو  ًب عض  ًب يان ها،ًوأن  ًم رد هاًإ لىًالم عانيًالم ت ق دِّم  ق ًأن  ًو الح 

ً.ًاخً شامً ًعيرً البً ًرً خطً ك ماًيً ًخونً شامً  -
 .ًلونً غافً  -

 .ًضونً رً عًْمً  -

 .ًرونً كبً ستً مً  -

 .ًبونالهونًالعً  -

 .ًمونً طً رًْب ًمً ًضابً غً  -

،ًف ق دً -  .ًاوًْن ًغً ت ًًرآنً عواًالقً مً كانواًإ ذاًسً م غ ّنون 

ْنه:ًًدونخامً  - ،ًوم  زينون   ح 

 امودً ل ه ًسً ًنً دًْمً سً اٍرًدقًْمً بً ًًًًبًٍرًْحً ًآلً ًةً سوً ن ًًثانً دً مىًالحً رً 

ً د ًش عور ه ن  ًسوداف ر  ًالبيض  ّدًو جوه ه ن  ر  اًًًًًًو   ً(4)الّسود ًبيض 

                                                           

ً(.61ًاآليةً)النجم،ًً(1)
ً.43ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،ً(2ً)
ًانظرًشواهدًذلك:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"سمد".ًً(3)
(4ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ً"سامدون": ًمعنى ًانظر )11/541ً ًاألضداد، ًواألنباري، ًالنكتًوالعيون،43ً، ًوالماوردي، ،

5/407ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ،4/234ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،4/35ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبوًحيان،17/80ً، ،
وهوًغيرًمنسوبًفيها،ًوقدًاختلفًفيًقائله،ًفقيلًً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"سمد"،8/167البحرًالمحيط،ً

م،2006ً،ًدارًالفكر،ًعمان،1ًكماًفيًسرًالفصاحة،ًطًعبدًاللًبنًالزبيرًاألسديوقيلًهوًلً،ش ر يكًل فضالةًبنهوً
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 ( مادَُّة "سوم"33-2)

ّقً ًالح  مين"ًفيًق ْول  ةً"م س وِّ لىًك ل م  ًع  ًالم ف سِّرين  ي ْأت وك مًم نًْ:ً"-ت ن ز هً –ل ّماًأتىًب ْعض  ْدك مًًْو  ْمًه ٰـَذ اًي ْمــد  ًف ْور ه 
ْمس ةً  ب ك مًب خ  ًٱْلم لًآالفًًٍر  ينً ٓ  م ن  م  :ً(1)"ئ ك ة ًم س وِّ ،ًف ق دًت كون  ق عًفيهاًم نًاْشت راٍكًل فظي  ًاْلت ف تواًإ لىًماًو 

ًالع لمة . - ًالذيًه و   م نًالس ْوم 

ًت ْرعى.ًوأ - ًالب هيمة  ْنه ًت رك  م  ترك ها،ًو  ًفيًالغار ة ًو  يل  ًالخ  ًالل ذينًه ماًإرسال  ًو الت ْسويم   م نًالس ْوم 

ًأنً  يــب  ــنًو الًر  ًم  ــي  ًه  قيــل  ليًّــا،ًو  الل يًّــاًج  ًب ون ــاًد  ــْين  ْعن ي  ًالم  ــب ــْين  ًالعً ومً :ًالس  ــي  ــة،ًو ه  لــىًالّشــًكــونً ت ًًةً لم  ًاةً ع 

ــي ًفً هــا،ًيرً وغً  ل ْيهــاًل ــًلً جع  ــأنفً ًمــينً لًِّعً مً ،ًف ق ــدًكــانواًفً عــرً تً هــاًلً ونً ل ًًخــالفً ي ًًونً ع  ــس  ًفــيًمهً يلً همًأ ْوًخ  لــىًهــذاًاخت ل ــف  ،ًو ع 
ــًمامــةًٍعً ب ًفً ًبريــلً ،ًإ اّلًجً بــيضًًٍمً مــائً عً ب ًًكانــتًْهــاًأنًًّيً و ًرً لم لئ كــة ،ًف ق ــدًســيماًا :ًفراءً ص  قيــل  لــىًخً ،ًو  ،ًلــقًٍب ًًيــلًٍكــانواًع 
ًًوكانــتًْ :ًكانـــْتًمســـيماهً تلـــك  قيـــل  ـــ،ًو  ق ـــدًهـــنً والعً ًوفً الّصـــهـــاًبً ت ًمً علً مً ،ًنـــابً ذًْاألً واصـــيًوً النً ًةً جـــزوزً مًمً هً يلً خ  ـــرً ،ًو  حًج 
ــرً الكً ًراءةً ق ـــًالط ب ـــر يً  "ًســ مين  ــــوِّ فـــيً"م س 

ـــاً(2) ــبً ،ًم حت جًّ ــّلم–هًأّنــ ــه ًوسـ ل ْيــ ـــّلىًالل ًع  ًي ـــ:ً-ص  ــال  ــًومً قــ ــإنً وًِّس ـــ":ًدرًٍب ــ ًمواًفــ

ً.(3)"هّومتًْدًسً قً ًةً لئكً المً 

ً ــــل  ْحم  لــــىًالم  ــاًع  ــأّمــ ًانيالثّــ ــ،ًو ه ــــو  ــمً ًعنــــىمً فً ً،موًْالس ــ ــ مينً س  ــلين"،ًف ق ــــدًوِّ ــ ــأعًْ:ً"م ْرس  ــيل همًوًْط ــ ــ ــاًخ  ــ ــم  ــ ًريً نًالج 

ْنه ًتالً للقً ًوالنً الجً وً  م  مثل ه :ًيةً الماشً ًمةً ائً س،ًو  ــأرًًْ:أيًًْ؛هيل ــخً ًجــلً الرًًّمً وً سً ،ًو  ــ،ًوً ةً هاًفــيًالغــارً لً س  ــغً ًجــلً الرًًّمً وً س  :ًهلم 
ــّلــخً هًوً سلً أرًْ ًدليــلً وً ،ًهبيلً ىًس  لــىًجــوازً ًفــيًاآلي ــة  ْنــد ًًتيبــةًٍوكً ًبيلــةًٍق ًًك ــلً ًزً تمّيــت ًل ًًبً تائ ــوالكً ًلً بائ ــللقً ًلمــةً العً ًخــاذً اتًًّع  ع 

ً.ً(4)ربً الحً 

 ( مادَُّة "شحح"34-2)

                                                                                                                                                                                           

،ًوروايتهًعندًالقرطبي:ًأتىًالحدثانًنسوةًآلًحرب،ًو"بمقدور"ًمكان3/115ً،ًوللكميتًكماًفيًأماليًالقالي،194ً
ًدار".ًً"بمق

ً(.125ً(ًاآليةً)آلًعمران،1ً)
ًالكسرًقراءةًابنًكثيرًوأبيًعمروًوعاصم،ًوالباقونًبفتحًالواو،ًانظر:ًمكي،2ً) ،1/355ً،ًالكشفًعنًوجوهًالقرءات(

ً.228ً،ًوالبناءًالدمياطي،ًالتحاف،388ً،ًوابنًخلف،ًالقناع،235ًوالطبري،ًالتلخيص،ً
ً.3/427ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.3/54ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
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:ًالبً  ْعن ي ين  ًم  ًم تردِّد ًب ْين  يت ًل ْفظ  "ًم ْشت ر ك  الل يًّا،ً"الش ح  ب اًد  ًب ين ه ماًت داخ ل ،ًب ْلًت قار  ًأن  ،ًو ا  خال  رص  ،ًوالح  خل 
ً ًه ـــو  ــح  ًالش  ًإن  ًفــارٍس،ًف قــال  ًابـــن  ًهــذاًأشــار  ــًخــلً البً و ا  لــىًن ْحــو  ــم  ً(1)رصً عًالح  ـــر  ًآخ  ًت مييــز ي  اللــي  لحــٍظًد  ،ًو ا  لـــىًم 

ً ْرص  ًالح  ًالش ح  ،ًف ر أىًأن  ًالع سكر ي  ــقًِّاْلت ف ت  ْنــع ًالح  ًم  ،ًوالب خــل  يــر  ًالخ  ْنــع  لىًم  ع 
ًعطّيــة :ً(2) ًابــن  ْنــه ًقــال  ًالش ــحً ،ًو ع 

لىًالمً ًطً بًْالضًّ ًمً ًحوً ونً ً،موالً واألً ً،ممً الهً وً ،ًاتً رادالً وً ً،قداتً عتً ع  ْنها،ًفً طًرً فًْاًأً مًّذل ك  مــاًوً ،...،ًةً ذّمــالمً ًب ْعــض ًًفيهً م 

ًزً يًِّإ لىًحً ًصارً  ْنع  ًالبً ً،روءةً المً ًاضيهقتً تً التيًًأ وً ً،ةً رعيًّالشً ًقوقً الحً ًم  ًرً خــلً ف ه ــو  ــي  صــلة ًلكــنً ،ًوً ذيلــةً ،ًو ه  ه ًالخ  ًهــذ 

ْنه ًؤمنً فيًالمً ًكونً دًتً قً  م  :ً"ًديثً الحً ،ًو  ًاًالش ــحً وأّمــ،ًم"عً :ًنً خيل ؟ًقالً ب ًًؤمنً المً ًيكونً ،ًأ اللً ًسولً :ًياًرً قيلً الش ريف 

ًدًٍأحً ًفيًك لًِّفً  ي د ل  ًق ْولً ،ًو  ل ْيه  قِّ:ً"ًع  "،ًالشً ًس ًف ًنًْاألً ًتً رً ضً حًْأ ًوً الح  :ً"وً ًوح  ً(3)"هً فسً ن ًًحً شً ًيوقً ًنًْمً كذلك  كــذلك  ًولً ق ــ،ًو 
ل ْيه ً-ًبيًِّالنًّ ًوع  لةً  ً.ً(4)"حيحً شً ًحيحً صً ًأنتً وً ًقً دً صً ت ًً"أنًْ:ً-لمً السً الص 

قًِّ ًالح  ًف ورود هاًفيًق ْول  ث ل  ع ًالت م  ت ت ق ــواًف ــإ نً :ً"-تبارك–أّماًم ْوض  ــن واًو  ًو ا  نًت ْحس  ًٱلش ــح  ًٱأل نف س  ر ت  ًو أ ْحض 
ب يـــر اًللً ا ًخ  لـ ــون  ـــاًت ْعم  ًب م  ،ً(5)"ك ـــان  :ًالب خـــل  ْعن ي ـــين  ـــْنًاحت مال هـــاًالم  ًمـــاًي ْنب ـــئ ًع  يِّ ـــْنًالماتريـــد  ًع  ّيـــان  ًأبـــوًح  ق ـــدًن قـــل  ،ًو 

ل ه ما،ًوالحً  اًإ لىًت داخ  ،ًم ْلم ح  ًأنًْرص ًالحً ًبالش حًًِّرادً ي ًًأنًًْحتملً ي ًوً قائ ل :ً"رص  لىًحً ًك لًتًرص ًحًْي ًً،ًو ه و  :ًقالً ي ًً؛هقِّع 

ًشً  لىًبً ًريص ً،ًأ ْي:ًحً كً وّدتً مً ب ًًحيحً ه و  ــْرص ًًالش ــحً ًنًّأك،ًفً خيلً فيًهذاًبً ًها،ًو الًيقالً قائً ع  ــدً ًوالح  نــى،ًعًْفــيًالمً ًواح 
ًفــيًأْصــ ْنًكــان  ْنــعً ًالش ــحً ًضــعً الوً ًلً و ا  ــْرص ًً،للم  ــْرصً ًقً ل ًطًْ،ًفــأً لــبً للطًًّوالح  لــىًالح  ــٍدًحً الّشــًع  ًواح  ًك ــل  ْنه مــاً؛ًأل ن  م 

لىًالحً ًلً حمً ي ًًخلً ألّنًالبً ،ًوً رً اآلخً ًكونً ل ًًسببً  ْرص ً،ًوً صً رًْع  لىًالبً ًلً مً حًْي ًًالح  ً .ً(6)"لً خًْع 

 ( مادَُّة "شرق"35-2)

                                                           

ًمادةً"شحح".ًمعجمًمقاييسًاللغة،ً(ًانظر:ًابنًفارس،1ً)

،1ًهـ(،ًالفروقًاللغوية،ًعلقًعليهًمحمدًباسلًعيونًالسود،ًط400(ًانظر:ًالعسكري،ًأبوًهللًالحسنًبنًعبدًالل)2)
ً.200ًم،2000ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

ً(.9ً،ً(ًاآليةً)الحشر3)
ً.2/120(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
ً(.128ً(ًاآليةً)النساء،5ً)
ً.3/380ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
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ً، ًفــيًالّزمــان  ،ًو ه مــاًالــّدخول  ْعن ي ــين  ًم  ًب ــْين  ًم ْشــت ر ك  ق"،ًو ه ــو  ً"أ ْشــر  "م ْشــر قون"ًت ــرد ًفــيًصــيغ ت هاًإ لــىًالف عــل 
ًالل ً ع ـــْينًفـــيًق ـــْول  ًم جتم  ْعن ي ـــْين  ًالم  لـــت  ًفيهـــاًفاحت م  ق ـــْدًوق ـــع ًهـــذاًاالْشـــت راك  ،ًو  كـــان  ًفـــيًالم  ًث نـــاؤ هً –والـــّدخول  ـــل  :ً-ج 

ً:ً(1)"م ْشر ق ينً ًْتب ع وه مف أ "

ــياٍء،ً - ًالش روق ،ًو الم عنى:ًف ــأْتب عوه مًفــيًض  قت  ْنهاًو  ًت عّينًم  ًفيًالز مان  ًالّدخول  الل ة  لىًد  ل ْتًع  م  ف إ ذاًماًح 
"،ًو"أْضحى". ً"أْمسى"،ًو"أصب ح  ًذل ك  ،ًون ظير  ًالش مس  ًش روق   أ ْوًوقت 

ًالدًّ - الل ة  لىًد  م لتًع  ًأّماًإ ذاًح  ْشــر ق ،ًون ظيــر  ًالم  ْنهــاًأّنه ــمًأ ْتب عــوه مًفــيًناحيــة  ًم  ًفــالم ت ع يِّن  كــان  ًفــيًالم  خول 
"ًإ ذاًقً  ر  د "ًو"أْمص  ً"أْنج   ن حو ه ما.ًصدً ذل ك 

،ًأ ْي:ً قــت  لــىًالو  الل ت هاًع  ًب ــد  ق ــدًاكت فــىًالز م ْخش ــر ي  ًوأبــوًروقً الش ــًقــتً لــينًفــيًوً داخً و  ً،ًأّمــاًالق ْرط ب ــي  ّيــان  ح 
بً  ًب صــاح  ت عّلــق ًالحــال  ًم ضــمار هً  ًتركيب ــيت ًاْشــت راك  ًالّلفظــيِّ ًإ لىًهــذاًاالْشــت راك  ّماًي نضاف  ،ًوم  ْعن ي ين  لىًالم  ها؛ًف أتياًع 

،ًوحاال ًم نًالم فعولً  ل  ًحاال ًم نًالفاع  ًأْنًت كون  "ًت صلح  قين  ً"م ْشر  إ ْذًإ ن 
(2)ً.  

 ( مادَُّة "شرذم"36-2)

،ًالشِّـــرًْ ـــنًالّنـــاس  ًم  ن حو هـــا،ًو الق ليـــل  لة ًو  ـــنًالس ـــف رج  ًم  ؛ًك الق طع ـــة  ـــنًالش ـــيء  ًالق طعـــة ًم  ًالع ـــر ب  ة ًفـــيًك ـــلم  م  ذ 
ًالق ليلة ،ًوالق ليلً  ماعة ًم نًالّناس  ــقًِّ(3)والج  ًالح  ًفــيًق ــْول  عنييــان  ًي قع ًت ْحت ــه ًم  يت ًل ْفظ  ق ًأّنهاًم ْشت ر ك  :ً-ت ق ــد س ً–،ًو الح 

ًه ؤ ال" ة ًق ليل ونً ٓ  إ ن  م  ْرذ  ًل ش  :ً(4)"ء  ًالم ت ع يِّن  ً،ًف ق ْدًي كون 

ْعنــىًأّنهــمً - ،ًو الم  ًالع ــدد  ًت قليــل  ــة  ه ًالك ل م  ــنًهــذ  ًم  ،ًوالّظــاهر  ــع ًالق ليــل  م  ًالع ــدد ؛ًث ــّمًج  ــنًحيــث  صــف همًب الّقّلــة ًم  و 
ًل قّلت هْمًالًي بالىًب هْم.

- ً ًم نًحيث  ًق ّلة ًالع ددً وصف هًب الّقّلة  الّذّلة ًوالق ماءة ،ًو الًي راد ًب ه 
(5)ً. 

                                                           

ً(.60ً(ًاآليةً)الشعراء،1ً)
ً.7/19ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/72ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"شرذم".3ً)
ً(.54ً(ًاآليةً)الشعراء،4ً)
ً.7/17ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/114ً(ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ً)
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ْعنــىً ًإ لــىًالم  ــنًاْلت ف ــت  ــنهمًم  ْعن ــى،ًف م  ــْنه مًم  ًم  ًك ــلت ًاْختــار  ًالم ف سِّــرين  لــىًب ْعــض  ــةًع  ه ًالك ل م  د تًهــذ  ر  ول ّمــاًو 
ـــــنًاْرت ضـــــى ــْنه مًم  ـــ م  ،ًو  ــتر ك  ــذاًالم شـــ ــانيًهـــ عـــ ــْنًم  ـــ (ًم  ــدد  ــةًالعـــ ً)ق لّـــ ل  ــد ناءةًًاأل و  ً)الـــ ــدير  ــاًللت قـــ ه ـــ ًم وجِّ ــان ي  ْعنـــــىًالثّـــ الم 

ْعنـــىًق لّـــةً  ًم  ًالـــذيًاْختـــار  ًالط ب ـــر ي  ل  ْعنـــىًاأل و  ًالم  ـــنًشـــيع ة  ًمع ـــا،ًوم  ْعن ي ـــْين  ًالم  ـــنًاْختـــار  ـــْنه مًم  م  ًًوالق مـــاءة(،ًو  الع ـــدد 
مة ً ًالشِّرذ  اًإ لىًأ ن  ًفــ"ًليلــونق ً"أّمــاً،ًيةً الباقً ًصبةً العً وً ًائفةً الطًّجان ح  ًك ــل  ــْنه مًكــانً ًجماعــةًٍأل ن  ْعنــىًالقً لزمً ي ًًم  ً،ةً ّلــهــاًم 

:ًقفًهمماعاتً جً ًعً مً جً ًعً مً ف ل ّماًجً  ًق تيبةً ليلونقً ال  ًابن  ْذه ب  ًم  كذلك  ،ًو 
(1)ً.ً

"ً: ًت حت هـــا،ًف قــال  ًالــواق ع ين  ــْين  ْعن ي  ًالم  ًفاْست ْشـــر ف  ــر ي  ً:مهً نهــاًقـــولً مً وً ،ًليلــةً القً ًائفـــةً الطًًّ:ةً مً ذ ًًروالّشــأّمــاًالز م ْخش 
لـــىًالقًًّالًِّالـــدًًّمً رهمًباالْســـك ـــذً ،ًاع ـــطً عًقً ط ـــق ًت ًوً ًيً ل ـــللـــذيًبً ً،شـــراذمًوبً ثـ ــ ـــجً ًمً ثـ ــً،صـــفً لـــيل ًبالوً هـــمًقً ل ًعً جً ًمًّثـ ــ،ًةً لّـــع  ًعً م 
ْنه مًزبًٍحً ًك لً ًعلً جً فً ً"،ليلً القً " ًلً ًلمةً السً ًمعً جً ًتارً واخًًْ،ليلً قً ًم  ق ــدًيً ً،ةً ّلــلقً الذيًه ــو  ــو  لــىًأ ًليــلً القً ًعً جم  ،ًلًٍل ــق ًوً ًةًٍّلــقً ع 

ًأ ْنً ي جوز  عــانيًهــذاً(2)"ددالع ــًةً ّلــقً ًو الًيريــدً ً،ماءةً والقً ًةً لًّالذًًّ:ةً لًّبالقً ًيريدً و  ــْنًم  ًم  ْعنــىًالثّــاني  ًاْرت ضــىًالم  ،ًوالق رطبــي 
:ً"ًو ،ًف قال  "رً قً حتً المً ًالقليلً ًعً مًْالجً ًةً مً ذ ًرًْالشًِّالم ْشت ر ك 

ْنهاً"طائفــة"(3) ًالم ت ع يِّنًم  ،ًوالجلالنًذهباًإ لىًأ ن 
(4)ً ،ًأّمــاًابــن 

:ً"طائفة ًق ليلة " ً.ًًً(5)ك ثيٍرًف قال 

 ( مادَُّة "صبح"37-2)

ً ًأن  ،ًفالّظــاهر  ًفــيًالع ربّيــة  ًالّلفظــيِّ ًفــيًت خل ــق ًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك  ًالــدِّالليِّ ًالّتطــّور  ــْنًأثــر  ًع  بــين  ًم  ثال  هذاًم 
ً، ـــباح  ًالص  ،ًو ه ـــو  ًالت عيـــين  لـــىًو جـــه  ـــٍصًع  ص  مـــٍنًم خ  ًفـــيًز  لـــىًالـــد خول  هاًدالّـــة ًع  ضـــع  ًو  "ًكان ـــتًفـــيًأْصـــل  "أْصـــب ح 

،ًو االتًّ ًاأل لفــاظ  ثــرة ًاســتعمال  ًك  ،ًولكــن  ّيــان  ًأبــوًح  ــح  ــنًاْشــت راٍكًأ ْلم  ْثل هاً"أ ْظه ر"،ًو"أ ْضحى"،ًو ا  لىًمــاًفيهــاًم  م  ســاع ًو 

ــفيها،ًأْفضً  ًالص  ،ًو ه ــو  مــان  الل ــٍةًم عّينــٍةًفــيًالز  ًم نًد  ل ت نتق ل  ير ه،ًو  ًو غ  باح  ًالص  ًل ت شم ل  ه ًالدِّالل ة  ًهذ  ،ًياًإ لىًت وسيع  بح 
ًإ لــىًأ ن هــاًت ــد لً  ،ًف أشــار  ّيــان  ًأبــوًح  لىًهذاًالّتطّور  ق ْدًأتىًع  "،ًو  ًم رادفة ًلـ"صار  الل ٍةًم فتوحٍةًت كاد ًت كون  لــىًإ لىًد  ًع 

قــتً  ــظ ًفيهــاًو  "،ًف ــلًي لح  ْعنىً"صــار  ًب م  ت ست عم ل  ،ًو  باح  ًالص  قت  ًب صف ت ه ًو  ًالم وصوف  ًالّتصاف  ،ًف ت ستعم ل  ْعن ي ين  ًالم 

                                                           

ً.9/444ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،317ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،1ً)
ً.3/114ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.13/69ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.1/484ًً(ًانظر:ًالجلالن،ًتفسيرًالجللين،4ً)
ً.3/335ًم،1989ًهـ(،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،774ً(ًانظر:ًابنًكثير،ًأبوًالفداءًإسماعيل)5)
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ــاٍل" ــاٍلًإ لــــىًحــ ــــنًحــ ــــيرورة ًم  ًوالص  ــال  ــْلًم طل ــــق ًاالنت قــ ــ ،ًب  ــباح  ــ "،ً(1)الص  "ظ ــــل  لــــواً"أْضــــحى"،ًو  ع  ،ً"أالًت ــــرىًأّنه ــــمًج 
"أمًْ "و  ْنهاًب دء ًالن هار  ًش يء ًم  ل ْيس  "،ًو  ْعنىً"صار  "ًب م  "بات  سى"،ًو 

(2)ً.ً

ً "ًم لت ف تـ ــاًإ لــىًالّتطـــّور  ً"أْصــب ح  الل ـــة  ــْنًد  ًع  رًالــو جيز"،ًف قـــال  ي ــة ًفـــيً"الم حــر  ًع ط  ًابـــن  ًهـــذاًذ ه ــب  وا  لــىًن ْحــو 
ْنًو جهٍةًأ ْخرى،ً ،ًم  ًالذيًاْعت راها،ًو ه و  ًالدِّالليِّ ًم قــام  ًالز مــان  ًأْوقات ــه ،ًأقــيم ًب ْعــض  ميــع  ْنًج  ع  بارةً  :ً"ع  الليت ت عميم ًد 

" م طّية ًالن شاط  ،ًو  ًإ لىًاألمور  ،ًواالنب عاث  ًأل ن ه ًب دء ًالن هار  ًب ذلك  باح  ًالص  ك لِّه،ًو خ ص 
(3)ًً.ً

لــىًاشــت راك هاًفــيً ًع  ًالــّدال  ــل  ًالم حت م  ثــال  ،ًأّمــاًالم  ـــباح  ًالص  مــان  ًفــيًز  ْعنــىًالــّدخول  ًم  ــْين  ًب  ًالع زيــز  الت ْنزيـــل 
"ً: ــيرورة ،ًف هــو  ًٱلل ــهً  و أ ْصــب حً و الص  ــأ ن  ْيك  ًو  ًي ق ول ــون  ن ــْواًم ك ان ــه ًب ــْأل ْمس  ًت م  ين  ــا ٱل ــذ  ــْنًي ش  ًل م  ْزق  ،ًف ــإ ذاً(4)"ءً ٓ  ي ْبس ــط ًٱلــرِّ

سفً  ًالخ  ْنًأن  لىًظاه ر هًم  ًع  م ل  ًل يل ًًح  ب دار ه ًكان  ًالّراحة ًو الّسكونً -ب ه ًو  قر  ًم  ًالّليل  ؛ًإ ذ  ًأْفظع ًالع ذاب  ًً-و ه و  كان 
" ْعنىً"صار  لىًم  "ًع  ً"أْصب ح  م ل  ًإ ذاًح  ًكذلك  ًذل ك  ل ْيس  ،ًو  ْسف  ًالخ  اًب عد ًل يل  باح  ًص  ًكان  ْعنىًأّنًالق ْول  الم 
(5)ًً.ً

 ( مادَُّة "صبر"38-2) 

هً  ًًفــيًهــذ  ًفــيًالّتنزيــل  ًالّلغــويِّ ب ّيــةًفــيًت خل ــق ًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك  ًالع ر  ًالل ه جــات  ًت بــاين  ًل باعــث  ًت بيــان  ث ــة  الم باح 
ًالك ريمة :ً" ً"أ ْصب ر ه م"ًفيًاآلي ة  ة  ًفيًك ل م  ق دًت جّلىًذل ك  ؛ًو  لىًٱلن ارً ًاف مً الع زيز  ْعنً (6)"أ ْصب ر ه ْمًع  ًل هاًم  :ً؛ًإ ْذًإ ن  ًي ين 

- . ًالم عروف  ْبر  ًالص  ًاشت قاق هاًم ن  ،ًو ه و  ْعن ىًق ريب اًحاضر اًفيًالّنْفس  ًم 
ْعنـــىً - ،ًو الم  ـــد  ًالواح  لـــىًالش ـــيء  ًع  ًالم ســـم يات  ًفـــيًإ طـــلق  ب ّيـــة  ًالع ر  ًالل ه جـــات  ـــنًت بـــاين  ًآت ي ـــاًم  ـــر  ْعن ـــىًآخ  وم 

ً"أْجر أ ه م"،ًواألخيرةً  ْنهاًه و  ًم   ل غة ًي مان ية .الم ت ع يِّن 

                                                           

ً.3/21ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.3/479(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.2/180لوجيز،ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًا3)
ً(.82ً(ًاآليةً)القصص،4ً)
ً.7/130ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ً(.175ًً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
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ْعنــىًالب عيــد ًاآل اًالم  ٍكًأوال ،ًم ق ــدِّم  ــْنًم ْشــت ر  ًم شير اًإ لىًمــاًفيهــاًم  ًب هذاًالط ب ر ي  ر ح  ،ًب ْلًص  ق ْدًأ ْلم ح  ــنًو  ًم  ت ــي 
،ًقـــائ ل :ً" ــن ْفس  ًفـــيًالـ ًالقـــائ م  ْعنـــىًالع تيـــد  لـــىًالم  ًع  ًالـــي من  ًأ ْهـــل  ـــة  ً،ًذلـــكً ًأويـــلً فـــيًتً ًأويـــلً التًًّفًأ ْهـــلً ل ـــتً اخًْل هج  ف قـــال 

ْعنىًذلكً  هْمًم  لىًالعً هً أ رً ماًأجًْ:ًفً ب ْعض  ب همًإ لىًالنًّق ًي ًًالذيًملً مًع  ً.(1)"ارً رِّ

:ً"أ  عن ــى،ًف قــال  م  ًل فظ ــاًو  ًب ــه  ًف صــر ح  ًإ لىًهذاًاالْشــت راك  ّيان  ًأبوًح  ْعنــىًأ هً ًرً بً ْصــوق دًاْلت ف ت  ًرً ْجــنــاًب م  ــي  أ،ًو ه 
المً ركً شــتً مً ًذاكً ًذًْإ ًً"ربً ْصــ"أ ل ْفظًًيكونً فً ً،مانيةً ي ًًغةً لً  ْعنــاهً  ًم  ــًهنً إ لــىًالــذًًّرً تبــادً اًب ــْين  ــم  لــىًسً فًْالــنً ًبسً نًح  ًيءً الّشــًع 

لىًالعً هً أ رً جًْأ ْي:ًماًأ ً،راءةً عنىًالجً مً ،ًوً كروهً المً  ً.ً(2)"ارً إ لىًالنًًّبً قرًِّالذيًيً ًملً مًع 

ًق ْبل ،ًو أبوً ًالق ْرط ب ي  ق دًساق  ًب ْعد او  ّيان  ،ًف ق ــدًً،ح  ــيِّ ْعنــىًالل ْهج  لــىًهــذاًالم  ًفيهــاًع  ثة ًي ست شــه دان  ًبــرً خًْأ حاد 

لىًأحً ًمينً اليً ًتً بً جً وً ،ًفً هً ماًإليًْصً تً اخًًْنً يًْصمً خً ًأنً ًمنً قاضيًاليً  ًلً ،ًهً صمً ل ه ًخً ًلفً حً ما،ًفً هً دً ع  ًكً رً بً ْصــ:ًمــاًأ هً ف قال 
لى لىًاللًأكً رً أ ْي:ًماًأجًًْ!اللًع   .(3)!"ع 

 ( مادَُّة "صدع"39-2)

"ًفيًق ْول ــه ً د عون  ة ً"ي ص  ه ًالماد ة ًك ل م  ًفيًهذ  ث ة  ع ًالم باح  ــْتًأســماؤ هً –م ْوض  ْنه ــاًو الًًال:ً"-ت بارك  ًع  ــد ع ون  ي ص 

ف ونً  ،ًه ما:(4)"ي ْنز  عن يين  ًل م  ّمال  ًح  ً،ًف الّتصّدع ًفيًالل غ ة 

نه :ًتً  - ق .الت فّرق ،ًوم  ًع نًالم دينة ؛ًإ ذاًت فر  ًصّدع ًالس حاب 
- . ّلة ًو أ ل م ًفيًالر ْأس  ًع  داع ًالذيًه و   والص 

ــٍد،ً ًإ لــىًو جــٍهًواح  ًالم ف سِّــرين  ًب ْعــض  ــن ح  ًاْســم ه ،ًف ق ــدًج  ًت ق ــد س  ــقِّ ًالح  ل ــْتًفــيًق ــْول  م  ًح  لىًهــذ ينًالــو جه ي ن  و ع 

،ًو البً  ًق تيبة ،ًوالط بريِّ ْعنى:ًك ابن  ًالم  ًأن  ،ًو ه و  ًرابً شً ًخلفً ىًبً لًأذً بً ت هاًذًّلً ؛ًفً هاربً شً ًنًْهمًمً وسً ؤًرً ًعً دً نصً الًتً غ و يِّ
ً.(5)يانًْالدً 

                                                           

ً.2/95ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.1/669ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.1/669ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/159ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً(.19ً(ًاآليةً)الواقعة،4ً)
ً.4/256ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،11/631ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،447ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،5ً)
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ًفــيًقول ـــه :ً"الً ـــهْمًي ــذهب  ًب ْعض  ًقــائ ل :ً"كــان  ًإ لــىًالـــو ْجه ين  ــح  ل ْيهـــاًأ ْلم  ًق تيبــة ًع  ًابــن  ـــة  ًت عريج  ْعــر ض  فــيًم  و 
ً داع  إ اّلًم نًالص  د ع ،ًو الًأ راهً  د عت هًف اْنص  :ًص  "،ًم نًق ول ك  قون  ًم عناه :ً"أْي:ًالًي ت فر  "ًإ لىًأ ن  د عون  ًالذيًي ْعتريي ص 

ً ًالّنبــيِّ ًفيًالد ْنيا،ًل ق ــول  مر  ًالخ  ــل م–ش راب  ل ْيــه ًوس  ــأٍسًمــاًإ ْنًب هــاًً-صــل ىًالل ًع  ــنًك  ّنــة :ً"و أْنهــارًم  ًالج  فــيًوصــف 
صـــداع ًو الًن دامـــة "
ــمًال(1) ــاًمـــاًت قـــد م ،ًوثانيهمـــاًأّنهـ  ع ـــين،ًو أّول همـ ًم ْجت م  ْعن ي ـــْين  لـــىًالم  ـــنًأتـــىًع  ًم  ـــنًالم ف سِّـــرين  م  ً،ًو 

ْثل ه ًقول ه ًقونً رًّتفً الًيً ؛ًأ ْي:ًعونً صدًّت ًيً  م  ًش ريٍف:ً"ً-تعالى–،ًو  ر  ياٍقًآخ   .ًً(2)"عونً دً صًّي ًًذًٍومئً يً فيًس 

 ( مادَُّة "صدق"40-2)

قًِّ ًالح  ّديق ة "ًفيًق ْول  ًإ الًًّم ا:ً"-ت ق د س ْتًأ ْسماؤ هً –"ص  ــْري م  ًم  ًٱْبــن  ــنًًٱْلم سيح  ل ــْتًم  ًق ــْدًخ  س ــول  ًٱلر س ــلً ر  ًق ْبل ــه 
ــهً ًو ــدِّيق ةً ًأ م  ً"ف عِّيل ــة"،ًو هــذاًبً ً(3)"ص  ثـــال  لــىًم  ــًنـــاءً ع  ْشـــت قتًأّنــًهــرً ظًْواألً ،ًغـــةً بالً المً ًةً ني ــنًأبًْم  ــنًهًم  ،ًدً جـــرً المً ًيًِّلث ــالثًّم 

ً: ْعن ي ين  لىًم  ًع  ًدالت ًم ْشت ر ك  ًالش ريف  لكّنهاًفيًهذاًالسِّياق  ّبيخ،ًو  ط  ّريب،ًو  ش  ّكيت،ًو  س  ثل ه :ًإ ّكيل،ًو  م  ًو 

ل ه ما:ً - ".دقً الصًًِّةً كثرً هاًبً نًْعً ًخبارً الً أ و  دق  ًم نً"الصِّ  ،ًف ه ي 

ــنً"ا - ًم  ْنهاًب كثرة ًالت صــديق ،ًف ه ــي  ًع  خبار  نــهً –ًكــرًٍأبــوًبً ًيً مًِّس ــًهً ب ــلت ْصــديق"،ًوً وثانيهما:ًال  ً-ر ضــيًالل ًع 
ًيقً دًّالصًّ ًالّنبي  ل ْيه ًوسّلمً –ًل ت صديق ه  ّلىًالل ًع  ّكــة ًً-ص  ــنًم  ًم  س  ًالم قــد  فيًم سير ه ًفيًل يلٍةًواحدٍةًإ لىًب يــت 

ً: قيل  هًإل يها،ًو   .ً(4)هً صدقً لً و ع ود 

أّنهــاً ًف يعضــد هً  ل  ْعنــىًاأل و  لــىًالم  ــأّمــاًع  ً-عــالىت ً–كــىًاًأتاهــاًك مــاًحً ّمــل ًً-لمً الّســًليــهً عً -ًبريــلً جً ًتًْقً دً ص 

:ً(5)"هً ب ًت ًكً هاًوً بًِّرً ًماتً ل ًكً ب ًًتًْقً دً صً وً "ها:ًنًْعً  قيل  ليه ماًالس لمً ًهالدً ب ه ًوً ًرً بً ماًأخًْبً ها،ًوً بًِّرً ًآياتً تًبً ق ًدً صً ،ًو  ًً.ع 

                                                           

ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،1ً) ًًو447( ًحديثًأبيًرزينًالعقيلي،ًمسندالفيًًحمدًبنًحنبلأخرجًالحديثًأ،
(16251ً.)ً

،ًوأبوًحيان،ًالبحر2/636ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،5/451ً(،ًوانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،43ً(ًاآليةً)الروم،2ً)
ً.8/205ًالمحيط،ً

ً(.75ً(ًاآليةً)المائدة،3ً)
ً.3/545ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/222ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/654ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً(.12ً(ًاآليةً)التحريم،5ً)
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ي ْتً ًإّنهــاًإ ن مــاًس ــمِّ ْعنــىًالثّــانيًف قيــل  لــىًالم  ــبالغتً مً ل ًًبــذلكً أم اًع  ــحالً ًدقً هــاًفــيًص  ــ،ًوً اللً ًعً هــاًم  هاًفــيًدقً ص 

ًاليً متًْاًرً مًّمً ًهاتً راءً بً  لــىً"هــودً هاًب ه  ًع  الل ــة ًهــذاًالم ْشــت ر ك  ًب د  ق ــدًاكت فــىًالز م ْخش ــر ي  فــيًً،ولً هــذاًالق ــوً ،ً(1)"صــديقً التً ،ًو 
ً، ّيان  ًأبيًح  ْذه ب  ً .(2)ناءً نًهذاًالبً مً ًرً اهً الظًًّلفً خً م 

"ً: ــي  ه ًالمــاّدة ،ًو ه  بٍةًإ لىًهــذ  ــل ىًف ــلوفيًآي ٍةًأْخرىًم نتس  ــد ق ًو الًص  ك اً(3)"ص  "ًم ْشــت ر  ــد ق  ــة ً"ص  ــد ْتًك ل م  ،ًغ 
د ً ر  ــنًو  ًم  ل يه مــاًب ْعــض  ًأتــىًع  ْعن ي ــْين  ّماال ًل م  يًّاًح  ــٍدًفــيًل ْفظ  ْعن ــىًواح  ًإ لــىًم  ــنًاْلت ف ــت  ــْنه مًم  م  ،ًو  ــنًالم فسِّــرين  ل ْيهــاًم  ع 

،ًوالمـــاوً  ؛ًك ـــالّطبريِّ ًل هـــذاًهـــذاًالم شـــت رك  ًالك لّـــي  ْعنـــىًالت صـــديق ،ًو الت ْقـــدير  نحـــواًك ل هـــمًإ لـــىًم  ،ًف ق ـــدًج  ،ًوالّنســـفيِّ رديِّ
ْعنى:ً ًالم 

ً.ًو الًصّلىًللً ً،اللً ًكتابً ب ًًّدقً لًصً ف ً -
 .ًلً رسً المً ب ًًنً و الًآمً ً،سالةً الرًِّب ًًّدقً صً أْو:ًف لً -

  .(4)هً بدنً ب ًًلً مً و الًعً ً،هً قلبً ب ًًنً آمً أْو:ًف لً -

،ًوأبــيً ًعطّيــة ،ًوالق رطبــيِّ ،ًوابــن  ــة ؛ًك الّزمخشــريِّ ه ًالكلم  ًهــذ  ًت حــت  ًالــواقع ين  ْعن ي ــْين  ًالم  ْنه مًم نًاْست ْشر ف  م  و 
ً: ًوالّصد قة ،ًو الت ْقــدير  ْعنىًالّتصّدق  ًم  ،ًف أضافواًإ لىًم ْعنىًالّتصديق  ــحّيان  ّكــاه ،ًهل ــًمــالًٍب ًًقً دً الًص  اًل ــه ًرً ْخــذً ،ًو الًز 

 .ً(5)هاب ًًهًاللً رً التيًأمً ًلواتً ىًالصًّصلًّ،ًو الًْند ًاللً عً 

 ( مادَُّة "صرح"41-2)

ًالل ً د ْتًفـــيًق ـــْول  ر  ق ـــدًو  عـــاٍنًم تعـــّددة ،ًو  ًل هـــاًم  ـــْرح  ل ـــًقيـــلً :ً"-تعـــالى–الص  ًًيل ه ـــاًٱْدخ  ـــْرح  ف ل ّمـــاًر أ تْـــه ًًٓ  ٱلص 
ْنًس اق ْيه اً ك ش ف ْتًع  ة ًو  ب ْته ًل ج  س  د ًمً ًٓ  ح  ر  ًم م  ْرح  ًإ ن ه ًص  ل ْيه ًم نًم عاٍن:ً(6)"نًق و ار يرً قال  ًع  ّماًت د ل  م  ً،ًو 

                                                           

ً.1/635ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً.3/545ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.31ً(ًاآليةً)القيامة،3ً)
ً.2/755ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،6/158ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،12/350ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
(5ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًانظر: )4/193ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ًوالقرطبي،5/407ً، ًأصوب، ًعنده ًواألول ،

ً.8/381ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/74ًالجامع،ً
ً(.44ً(ًاآليةً)النمل،6ً)
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- " اًل عّلــيًأْبلـ ــغ ًاأل ْســـباب  ـــْرح  ًلـــيًص  نـــه:ً"ابـــن  م  ًب نـــاٍءًعـــاٍل،ًو  ــل  ك 
(1)ً عـــلن  ًال  ،ًو ه ـــو  ـــنًالت صـــريح  ـــأخوذ ًم  ،ًم 

اًطً  ْخم  ًي بنىًم نف ر د اًض  :ًب يت  قيل  .ًالبالغ ،ًو  ًويل ًفيًالّسماء 
ت ها. - قار عت ها،ًأْي:ًساحت هاًو ع رص  ًو  رحة ًالّدار  ه ًص  :ًهذ  ت ها،ًيقال  ًوساح  ًالّدار  حن   ص 

 الب رك ة . -

- . ًم نًالز جاج   الق صر 

ًس قٍف. - ْير  ْنًغ  ًم  ًفيًالّصحن   الس ْطح 

ذ ًم نًالق واريرً  - الب لط ًالم ت خ 
(2)ً.ً

 صرصر" -( مادَُّة "صرر42-2)

ً: ْعن ي ين  ل ة ًم  ًفيًالل غ ة ًم ْحت م  ر  ْرص  ًالص 

،ًأ وًالب ـــرد ًعاّمـــة ،ً الب ـــْرد  ـــّدةً  :ًش  قيـــل  ،ًو  ًالن بـــات  ًالب ـــْرد ًالـــذيًي ضـــرب  ـــّر"ًالـــذيًه ـــو  ـــنً"الصِّ ـــأخوذ ًم  أّول همـــاًم 
. الب ْرد  :ًش ديدةً  رصر  ًوص  رت ْعنىًق ول نا:ًريح ًص  لىًهذاًي ْغدوًم  ًو ع 

ــأخًو ــقًِّوثانيهمــاًم  ًالح  ًق ــْول  ًذل ــك  ن ظيــر  ــّجة ،ًو  ًالض  ــي  ــر ة ،ًو ه  ــنًالص  م  ت صــويت ه ،ًو  ًو  ًالبــاب  ــرير  ــنًص  –ذ ًم 
ــر ٍة"-ت عــالى ًاْمر أت ــه ًفــيًص  ْعنــىً(3):ً"ف أْقب ل ــت  لــىًهــذاًي ْغــدوًم  ،ًو ع  أشــد ًالّصــياح  ــّرةً  ــْيحٍة،ًو الص  ص  ــّجٍةًو  ؛ًأْيًفــيًض 

ر:ًش ديدةً رص  .قول نا:ًريح ًص  ًالص وت 

ًالل ً ــر اًفــًإ ن ــا:ً"-ت باركــتًأ ْســماؤ هً –أّماًفيًق ــْول  ْرص  ــاًص  ل ــْيه مًر يح  ــْلن اًع  ًن ْحــسًًٍيأ ْرس  رً مً ًي ــْوم  ف ق ــدًً(4)"ٓ  ْســت م 
ًالش ريفً  ًفيًهذاًالسِّياق  عن يين  ل ة ًللم  ل يها؛ًإ ذًإ ّنهاًم ْحت م  ًع  ًالق ْول  ًباب  ً.ً(5)ت باين 

                                                           

ً(.36ً(ًاآليةً)غافر،1ً)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/139ًالجامع،ً،ًوالقرطبي،325ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،2ً)

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صرح".7/50ً
ً(.29ً(ًاآليةً)الذاريات،3ً)
ً(.19ً(ًاآليةً)القمر،4ً)
(5ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًالمعنيين: ًعلى ًأتى )11/556ً ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ًالجامع،5/414ً، ًوالقرطبي، ،

ً.8/177ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/623ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،17/88ً
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ًال قًِّأّماًفيًق ْول  "-ت عالى-ح  رت ًريٍحًفيهاًص  ثل  :ً"ك م 
ًف فيهاًث لثة ًأْقواٍل:ً(1)

د ها:ًفيهاًب رد . - ًأح 
كة .ً - ر  ًو ح   والثّاني:ًفيهاًت صويت 

:ًفيهاًنارً  - و الثّالث 
(2)ً.ً

 مادَُّة "صرم" (43-2)

ًفــيًالع ربّيــة ،ًو ه مــاًع مومً  ــيِّ ًالّلفظ  ًالم ْشــت ر ك  ًب تخل ــق  نــان  ًي ؤذ  ًاثن ــين  ث ين  ًل باع  ًاْست ْشراف  ث ة  ه ًالم باح  ي ــة ًفيًهذ 
ــريم ً"الص  ــة  قًّــاًفــيًك ل م  ًح  ق ــدًت جّلــىًذل ــك  ًثان ي ــا،ًو  ًالل ه جــات  ت بــاين  ًأّوال ،ًو  ًالدِّالل ة ،ًواّتساع ًأصــل هاًالع ــريض  ــب ة  "ًالم نتس 

،ًوه ما:ً اللت ين  ًد  ًأّنهاًت ترّدد ًب ْين  ًخاّصة ؛ًذل ك  ًعاّمة ،ًو األْضداد  ًالّلفظيِّ ك  ًإ لىًظاه رة ًالم ْشت ر 

ريم . - ًص  ،ًو ه و  ًالّليل 
- . ريم ًك ذلك  ًص  ،ًو ه و  ًو الّنهار 

"ً: ــياق هاًالش ـــريف  ــ ــاًفــــيًس  ل ْيهــ ًع  د ًالم ف سِّــــرون  ر  ل ّمـــاًو  ًعً و  ــاف ط ــــاف  ــاًط ــ ــآ  ل ْيهــ ــْمًن ــ ًو ه ــ بِّــــك  ـــنًر  ًم  ً،ئ م ــــونً ٓ  ئ ــــف 
ريمً  ْتًك ْلص  :ً"(3)"ف أ ْصب ح  ًإ لــىًالت صــريح  ل ْيهاًت باين اًأْفضىًب ــالّطبريِّ ًع  ًالق ْول  ًباب  فــيًًأويــلً التًًّأ ْهــلً ًفً تل ــاخًْ،ًت باين 

نً  ً،ًو الم عانيًالواق عة ًت حت ها:ً(4)"ريمً الصً ب ًًيً الذيًع 

ْتً -  .ًمً ظلً المً ًيلً اللًّكً ف أ ْصب ح 

ًف لًش يء ًفيها.ًً - :ًك الّنهار  قيل  ،ًو  م ًم نًالل يل  ًاْنصر  ْتًك الّصبح   ف أ ْصب ح 

ْتً - ًكذلكًب ل غ ة ًودً سًْاألً ًمادً الرً كً ف أ ْصب ح  ًه ي  قيل   .ًةً يمً زً خً ،ًو 

ريم ،ًالًتً  - ًاسم هاًالص  ْتًك رمل ٍةًم عروفٍةًب اليمن  ّنت همًب ها.ًف أ ْصب ح  ،ًف ش ب هًج   نبت 

ْتً - ْعنىًالمً ًريمً الصً فً ،ًصودً حًْالمً ًرعً الزً كً ف أ ْصب ح   .ًماًفيهًقطوعً المً ً:أيًًْ،رومً صًْب م 

                                                           

ً(.117(ًاآليةً)آلًعمران،1ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صرر".2ً)
ً(.19ً،20ًلقلم،ً(ًاآليةً)ا3)
ً.12/190ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
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ًع موً  ًذات  لٍتًم تنوِّعٍة،ًف ه ي  ة ًت ّتسع ًل م ْدخ  "ًع ريض  ريم  "ًو"الص  ْرم  الل ة ً"الص  ًد  ًأن  ًالم ت ق دِّم  ًذل ك  ي ٍةًت فسير  وم 
ًاللًّ ــن  ًي نصــر م ًع  ًالّنهــار  ،ًوكــان  ــنًالّنهــار  ًي نصــر م ًع  ًالّليــل  ل ّمــاًكــان  ًالق ْطع ًعاّمة ،ًو  رم ًه و  ًو انف تاٍح،ًف الص  ،ًس ــمِّي  يــل 
ً: قيــل  ،ًو  ــذلك  ًك  ــنًاألْضــداد  رف ــاًم  يًّــا،ًو ح  ك اًل فظ  ،ًف غــد ْتًم شــتر  لــىًالّضــّدْين  ق عــْتًع  ا،ًف و  ــريم  ًيــلً اللًًّيً مًِّس ــك له مــاًص 

ْعنىًً"عيلف ً"ًهذاًيكونً ل ًوً ؛ًفً صرًّالتًًّع نً ًهً لمتً ظً ب ًًعً قطً اًأل ن ه ًيً ريمً صً  ً.ً(1)"فاعل"ب م 

ً ــــق ًأن  ؛ًو الح  ــين  ًم جت م ع ــ ــْين  لــــىًالم ْعن ي ــ ــــنًأتــــىًع  ــنه مًم  ــ ــا،ًف م  نهــ ًم  ــيِّن  ًالم ت ع ــ ــاي نواًفــــيًاْقت نــــاص  ًت بــ الم ف سِّــــرين 
،ًو أبيًالّسعودً  ،ًو الّنسف يِّ ّيان  ،ًو أبيًح  ك القرطب يِّ

(2)ً ،ًوابــن  ــديِّ ،ًو الواح  ــالف ّراء  ــٍد؛ًك  ْعن ــىًواح  لــىًم  ــنًأتــىًع  ــْنه مًم  م  ،ًو 
 .ً(3)أبيًحات مًٍ

 ( مادَُّة "صعق"44-2)

ًالل ً ل م ة ً"الّصاعقة "ًفيًق ْول  ث ة ًك  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ْنًقائ لًٍ–م ْوض  ًم  وس ــىًل ــنًاًمً ق ْلــت ْمًيــ و ا  ذًْ:ً"-ع ز 

ْهــر ةً  ت ــىًن ــر ىًٱلل ــه ًج  ًح  ًل ــك  ــًن ــْؤم ن  ْتك م ًٱلص  ــذ  ق ة ًو أ نــت ْمًت نظ ــرونً اف أ خ  عــانيًالتــيً(4)"ع  ــنًالم  ل ــتًم جموعــة ًم  ،ًف ق ــدًاْحت م 
،ًف قيــ ًالّطبــري  ــف ت هاًأشــار  ص  الل ت هــاًو  ًد  ًفــيًت عيــين  ًالت أويــل  ًأ ْهــل  ،ًو ا  لــىًاخــت لف  ًالم فّســرين  ل ْيهــاًب ْعــض  ًع  ــر ج  ًع  ًإن  ل 

ًالّصاعقة :ً

- ً. ًالم وت 
ًالّشديد .ً - وت   أوًالص 

- .  أوًالّنار 

 أوًالر ْجف ة . -

                                                           

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صرم".158ً-18/157،ًوالقرطبي،ًالجامع،84ً(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،1ً)
،8/306ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/713ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،158ً-18/157(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)

ًالعمادي) ًمحمد ًبن ًمحمد ًالسعود، ًعبد982ًوأبو ًحواشيه ًوضع ًالكريم، ًالكتاب ًمزايا ًإلى ًالسليم ًالعقل ًإرشاد هـ(،
ً.6/287ًم،1999ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًاللطيفًعبدًالرحمن،ًط

ً.7/495ًالمأثور،ً،ًوابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًب2/1122،ًوالواحدي،ًالوجيز،3/175ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،3ً)
ً(.55ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
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 .ً(1)لف ز عً أوًا -

ْفــٍضً ،ًواحت ماٍلًم  ي  لىًماًفيهاًم نًاْشت راٍكًل فظ  قفًع  الل ت هاًفيًهذاًالسِّياق ًو  لىًد  ًع  ّيان  ل ّماًأتىًأبوًح  و 
،ًقــائً  ــوت  ًالًالم  ــوت  ًالم  ــبب  ًو ألي ق هــاًهه نــاًس  ًاأل قــوال  ــح  ًأص  ــاًإ لــىًأ ن  عانيهــاًالتــيًت قــع ًت حت هــا،ًجان ح  ًم  :ًلإ لــىًت عــّدد 

ًنــارً نا:ًهً هً ًاعقةً والصًّ" ــي  ــًلًه  ــًم،ًأ وً هً ْتًقً أحــرً ًماءً الس ــًنم  ــًنــدً ،ًأ ْوًجً وتً الم  ًزعً مــاتوا،ًأ وًالف ــهمًفً س ــعواًحً مً س ــًماويًتس 

ّتىًماتوا،ًأ ْوًغً ًدامً فً  ــ؟ًأقوالً ةً ماويًّسً ًيحةً ،ًأ ْوًصً نهً مً ًموتونً ي ًًالذيًذابً يهم،ًأ وًالعً ل ًعً ًيً شً ح  ــأنًًّهاحً ،ًأص  ًببً هــاًس 

ً.ًً(2)"ببً فواًفيًالسً لً دًاختً ،ًو ا  ْنًكانواًقً الموتً ً،ًالوتً المً 

ــاٍنً عـــ ًل م  ــة  ه ًالدِّالل ـــ ــذ  ًهـــ ــاع  ــْعق "،ًو اّتســـ ـــ ً"الص  ــة  الل ـــ ًد  ــة  ي ـــ ًإلـــــىًع موم  ًالّلفظـــــيِّ ــت راك  ــذاًاالْشـــ ـــــرد ًهـــ ًم  ًأن  ــال  و ا  خـــ
ًأْصل هاًالّلغًو ًاْست ْشراف  ْذه ب  ّماًي عضد ًهذاًالم  م  ًماًت قد م ،ًو  ًل ك لِّ ًت صل ح  لٍتًم عنوّيٍةًم تعّددٍة،ًف ه ي  م دخ  ؛ًإ ذًْو  ًًيِّ إ ن 

ــالّصــاعقة ً ــًآهً ر ًًهائــلًًٍرًٍأْمــًلً "ك  ّتــىًهً أ ْوًأصــابً ً،هن ــعايً ،ًأ ْوًرءً الم  ــًصــيرً يً ،ًح  ــً،هً شــأنً ًظــيمً عً وً ً،هول ــنًهً م  ًلكًٍإ لــىًه 

ـــ،ًســـمً الجً ًآالتً ًب ْعـــضً ًدً ف ْقـــ،ًأ ْوًهـــمًٍفً ًمـــورً غً وً ًقـــلًٍعً ًهـــابً ذً ،ًو ا  لـــىًبًٍط ـــعً وً  ًأ ْوًنـــارً ًاًكـــانً وتً ص  ،ًأ ْوًزلزلـــةً ،ًأ ْوًاذل ـــك 

ــمً وً ،ًاجف ــــرً  ــّمــ ــًدلً اًي ــ ــه ًق ــ لــــىًأ ن ــ ــــصــــعوقً مً ًكــــونً ي ًًدع  ًح  ــمً ًيــــرً غً ًيًتاًو ه ــــو  ــْولً ًتًٍّيــ ــــلً -ًاللً ًق ــ ًو ج  ــــز  ــــىً"ً:-ع  ًم وس  ــــر  و خ 
ق ا ع   .(3)"ص 

 ( مادَُّة "صفح"45-2)

ْنها: لىًم عاٍنًم  ًع  ًدالت يت ًل ْفظ  ًم ْشت ر ك  ْفح  ًالص 

- ً: نسان  ًال  ْفح  ،ًوص  ْنب  ًإ ل ْيــه ًالج  ن ظ ــر  ًو جه ــه،ًو  :ًع ــرض  ــل  ــْفحة ًالر ج  ص  ًش يٍء:ًجان ب ه،ًو  ًك لِّ ْفح  ص  نب ه،ًو  ج 
ه . ه؛ًأي:ًب ع رض  فح  ًو جه هًو ص  فح  ًب ص 

ــفوحً  - ،ًو الص  ًوالّتجــاوز  عــراض  نــهًوت ركت ــه ،ًً:و ال  ًع  ا؛ًإ ذاًأْعرضــت  ــفح  ــْنًفــلٍنًص  ًع  ــربت  ْنــه :ًض  م  ــريم ،ًو  الك 
ْنًذ نب هوأصل هًم نًا ًب وجه هًع  ًالوجه ًك أ ن ه ًأْعرض  فحة  ًب ص   .ًًً(4)لعراض 

                                                           

ً.1/329ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.1/372ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.1/330ً(،ًوانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،143ً،ًاألعراف(ًاآليةً)3)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صفح".4ً)
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ق ً ًق ول هًالح  م ل  ًالم تقدِّم ينًح  ْعن ي ْين  لىًهذ ينًالم  ًث ناؤ هً –و ع  ل  اًأ نًك نــت ْمً:ً"-ج  ــْفح  ًص  نك م ًٱلذِّْكر  ًع  أ ف ن ْضر ب 

ًالذيًي نب غيً(1)"ق ْوم اًم ْسر ف ينً  لعل  ً،ًو  ًأن  ًالش ــريف ة ًه ــو  ًفيًاآلي ة  ْعن ي ْين  ًالم  ًفيًاْست ْشراف  وض  ًالخ  ًق بل  ًإ ل ْيه  لماح  ال 
ًال ليًّاًفيًت خل ق ًالم ْشــت ر ك  ًأث ر اًج  يِّ ًالل فظ  ــنًحــويًِّنً ل هذاًالم ْشت ر ك  ا"ًم  ــْفح  الل ــة ً"ص  لــىًد  ًع  ًالق ــْول  ًبــاب  ًت بــاين  ًأ ن  ؛ًذل ــك 

:ًو جهٍةًم عجمّيةًٍ ًب ياٍنًم جل  فيماًي ليًف ضل  ،ًو  ْعناهاًالن حويِّ لىًم  ًع  ًالق ْول  ًباب  ًًأْفضىًإ لىًت باين 

ــذاً لــــىًهــ ــا،ًو ع  ــنك مًجان ب ــ ــ ــه ًع  ًي ْغــــدو:ًأ ف ن ن ّحيــ ــدير  ًالت ْقــ ــإن  ،ًف ــ ًالجانــــب  ا"ًه ــــو  ــْفح  ــ ْعنــــىً"ص  ًم  ًأن  ــّين  ــاًت عــ إ ذاًمــ
؛ًك قول ن لىًالظ رف  ا"ًع  ْفح  ً"ص  ب  ا"ًب الّضمِّ.ًي نتص  ْفح  م نًق ر أً"ص  ق راءةً  ت عضد هً  ًجان ب ا،ًو  ْعه ًجان ب ا،ًواْمش  ًا:ًض 

ًم فعــوال ًل ــه ،ً "ًف إّنهــاًت عــر ب  عــراض  ً"ال  ًذاكًه ــو  ــريف  ــياق هاًالش  ا"ًفــيًس  ــْفح  ْعنــىً"ص  ًم  ًأن  أّمــاًإ ذاًمــاًت عــّين 
ـــ ًع  :ًأ ف ن ْعـــز ل  ًالك لّـــي  ـــاًعـــنك م،ًأْو:ًوعنـــد هاًي ْغـــدوًالت ْقـــدير  ًإْعراض  ًب ـــه  ّجـــة  لـــزام ًالح  ،ًو ا  ًالقـ ــْرآن  ـــًتـــركً نً أفً نك مًإنـــزال  مًنكً ع 

ْنًإنزالً ًمسكً ونً ً،حيً الوً  ًمًاليمانً ركتً تً مًوً كً فرً مًفيًكً رفتً مًأسًْكً أنًًّلً نًأجًْنهاكمًمً نً ،ًو الًمكً أمرً ف لًنً ً،رآنً القً ًع  ؟ًو ه ــو 

ْعنىًالً ًاستفهامً  ً.ًً(2)كارً نًْب م 

 ( مادَُّة "صلو"46-2)

ًن شوء ً ًفي ًخاّصة ، ًالم قصود  ْعنى ًالم  ت غيير  ًو  ًعاّمة ، ًالدِّالليِّ ًالّتطّور  ًأث ر  ًي تجّلى ث ة  ًالم باح  ه  ًهذ  وفي
ً قِّ ًالح  ة ً"الّصلة"ًفيًق ْول  ل م  ؛ًومثال هاًك  ًالل فظيِّ لتً  ق لًْ:ً"-تعالى–الم ْشت ر ك  ًص  ن س كً ًيإ ن  ْحي اًيو  م  اتًيً و  م م  ًيو 

ًٱْلعً  ًر بِّ ينً الً ل ل ه  ًالّدعاء ً(3)"م  ًم ن ًفيها ًل ما ًالّصلة  ًس مِّي ت  ب ه ًو  ، ًواالست غفار  ًالد عاء  ًالسلم  ًق بل  ًف الّصلة  ،
و االست غفارً 

(4)ً: ًب الم عنىًالّلغويِّ ًالّشاعر  ً"الّصلة "ًفيًق ْول  ق دًجاءت  ً،ًو 

ق دًقّرْبـتً  ًب ْنتيًو  لً ًت قول  عا م ْرتح  ًوالو ج  ّنْبًأبيًاألْوصاب  ًج   ياًر بِّ

                                                           

ً(.5ً(ًاآليةً)الزخرف،1ً)
(2ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًانظر: )3/478ً ًالبحرًالمحيط، ًوأبوًحيان، ًوتحتمل8/8ً، ًإ، ًانتصابها ًوهو ًآخر، علىًعرابا

ًالمصدر ًفنضرب"أألنًمعنىً؛ ًهو: ً"أفنصفح" ًالتقدير: ًوقيل: ًً؛الذكرًصافحينًأفنضربًعنكم"، ًفلنًكقولنا: جاء
ً.16/42ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/119ً،ًوانظرًماًقالهًفيها:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ًمشيا

ً(.162ً(ًاآليةً)األنعام،3ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صلو".4ً)
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ًف اغت م ضي ّليت  ْثلًالذيًص  ًم  ل يك  ًم ضط جعا ع  ًالم رء  نب  اًف إّنًل ج  ن وم 
(1)

 

ًً

ًمثلًالذيًد ع وتً  ليك  ً.(2)أي:ًع 

:ًأمًّ ْعن ي ين  ل تًالم  ًف ق دًاْحت م  ًالش ريف ة  ًاًفيًاآلي ة 

ًالم تقادم . -  الّلغوي 

- . ًالحادث   و الّشرعي 

ْعنــىًق ول ــهً ًإّنًم  :ًالّصــلةً -ت عــالى–ف قيــل  ــياق هاًذاك  ــلتي"ًفــيًس  ــرً التــيًفً :ً"ص  :ًيــهلً تًعً ض  قيــل  ــ،ًو  ًلةً ص 
:ًيــلً اللًّ قيــل  ــ،ًو  ثً كً س ــالنً ًناســبةً مً ل ًًالعيــدً ًلةً ص  ًالحــاد  يِّ ْعنــىًالش ــرع  ًإ لــىًالم  ّمــاًي نتســب  ق ــدً،ًوهــذاًالم ت ق ــدِّم ًب يان ــهًم  ،ًو 

لتي"ً ًم نً"ص  ًالم ت ع يِّن  مً لً ذلًّالتًّوً ًعاءً الدًّي كون  ًالم تقاد  ْعنىًالّلغويِّ ًإ لىًالم  ب  ّماًي نتس  ،ًو هذاًم 
(3)ً.ً

 ( مادَُّة "صوب"47-2)

ــنًالــد هرً  ًم  ْز،ًو الّصاب ة ًو الم صيبة :ًمــاًأصــاب ك  ل مًي ج  د ًو  :ًإ ذاًق ص  ّية ،ًوأصاب  م  ًالس هم ًالر  فــيً(4)صاب  ،ًو 
ًالل ً ل ْتهماًفيًق ْول  ،ًف ق دًاحت م  ين  ًالم تقدِّم  ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  "ًاْشت راك  ً"الم صيبة  الل ة  ا:ً"-تعالى–د  يب ٍةًًم  ًم نًم ص  اب  أ ص 

ًًإ الًّ ًٱلل ــه  ًي ْهــدً ًٓ  ب ــإ ْذن  ــنًي ــْؤم نًب ْلل ــه  م  ل ــيمً ًٓ  ًق ْلب ــهً  و  ــْىٍءًع  ًش  ً،ً(5)"و ٱلل ــه ًب ك ــلِّ ــياق ًه ــو  ًفــيًهــذاًالسِّ ًاألْظهــر  لعــل  و 
ً ًأصــــل  ــيٍح؛ًإ ذًه ــــو  ــدفوٍعًأ ْوًق بــ ــ ًم  يــــر  ًغ  ــــر  ْعنــــىًاآلخ  ــاًالم  ًاحت مال هــ لكــــن  ــــرء ،ًو  ــاًي ســــوء ًالم  مــ ــة ًو  لــــىًالّرزي ــ ــاًع  إ طلق هــ

ًاللً  كمــة ًفــيًك ون هــاًب ــإذن  ؛ًإ ذًالح  شــر  يــٍرًو  ــنًخ  ثة ًم  ًالحاد  ،ًف الم صيب ة ًه ي  ًاالست عمال  ًأشــار  ْعن ي ــْين  ًالم  ،ًو ا  لــىًذ ين ــك 

ّيانً  ً.ً(6)أبوًح 

                                                           

ً.73ً(ًالشعرًلألعشىًفيًديوانه،1ً)
دًأبوًمث،ًتحقيقًعليًالبجاوي،ًومح،ًالفائقًفيًغريبًالحديهـ(538أبوًالقاسمًمحمودًبنًعمر)(ًانظر:ًالزمخشري،2ً)

ً.2/309ًم،1993ًالفضلًإبراهيم،ًدارًالفكر،ًبيروت،ً
ً.4/262ً(ًانظرًالقولين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صوب".4ً)
ً(.11ً(ًاآليةً)التغابن،5ً)
ً.8/275ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
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 ( مادَُّة "صور"48-2)

ًالش ريف ة :ً" "ًفيًاآلي ة  ْره ن  ًك ل م ة ً"ص  ث ة  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالت دب ر  ًم ْوض  ــْره ن  ًف ص  ًٱلط ْيــر  ــن  ْذًأ ْرب ع ــة ًم  ًف خ  ق ال 
:ً(1)"إ ل ْيكً  ًاثن ين  ْعن ي ين  ًل هاًم  ًإن  ً،ًف قيل 

ل ه ما:ًً - ًهعً طً قً ً:أيًْ،ًهً صورً ي ًًيءً الشًًّصارً :ًيقالً ،ًنً هً عًْطِّقً أ و  ًق ْول  فيًالعربّية  د هً  شاه   :ًرً يًِّمً الحً ًبنً ًوبةً تً ،ًو 

ًهاًيورً سً ًديدًٍشً ًعيدانًٍ رافً طًْأ بً ًًًًًًهً سوعً ن ًًتًْطً أ ًلً بًْالحً ًتً ْبًذً اًجً لمًّفً 

ّتىًبً ًبابً سًْاألً ًيً ل ًًتًْنً أدًْفً  ق دًْهًْن ًبً ًًًًهاًت ًغًْلً ح   (2)هاصورً قائيًيً تً ارًًْكادً ًضيًو 

ً. هاعً طًّق ًي ً :أيًْ

ــا:ً - ثانيهمــ ــْلًمً أ و  ــ:ًأيًْ؛ًإليــــكً ًنً ه ــ ــعًْمً واجًًْنً هً مًْمً اْضــ ــالً ،ًإليــــكً ًنً ه ــ ــًجــــلً :ًرً يقــ ــانً ً؛رً وً أْصــ ،ًنــــقً العً ًمائــــلً ًإ ذاًكــ
ً: :ًراءً وًْصً ًوامرأةً ،ًلً اًمائً شتاقً مً ًيعني؛ًرً وً صًْمًألً إليكً ًيّنًإً ونقول  ر  ق ْولًالّشاع  ن ظير هً   ،ًو 

ورً ناًصً إ لىًجيرانً ًراقً الفً ًومً يً ًًًًًًًناًت ًف ًلً اًفيًتً أنًًّمً ل ًعًْي ًًاللً 
(3)ًً 

لىًإليك:ً"-ت عالى–أ ّماًق ْول ه ً ْذ"ًع  ًم تعّلق ًبـ"خ  لــىًرًٍضــمً إ لــىًمً ًحاجةً ،ًو الًقطيعً التً ًتأويلً "ًف هو  ًتأويــلً ،ًو ع 
ًمًِّالضًّوً ًمالةً الً  ًثً ًأملهنً :ًفً تروكً مً ًوفيًالكلمً ،ً"نً ه ًرًْ"صً ـبًقً تعلًّمً ًف ه و  ً.ً(4)هنً عًْطِّقً ًمًّإ ل ْيك 

ل ّماًأتىًالماوً  كســر هاو  ًو  ئــْتًب ضــمًِّالّصــاد  ًأّنهــاًق ر  ًب ــّين  ــياق هاًالش ــريف  ه ًالك ل م ة ًفيًس  لىًهذ  ّيًع  ،ًوأّنــه ً(5)رد 

لىًقً ًوالكسرً ًمًِّفيًالضًّ فً لً اختً  ً:ينً ولً ع 

                                                           

ً(.260ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً،ًوروايتهًثم:35ًم،1998ً(ًالشعرًفيًديوانه،ًتحقيقًخليلًالعطية،ًدارًصادر،ًبيروت،2ً)
ًفمدتًليًاألسبابًحتىًبلغتهاًًًًًًًًًًًًبرفقيًوقدًكادًارتقائيًيصورهاًًًًً
ًفلماًدخلتًالخدرًأطتًنسوعهًًًًًًًًًًًًوأطرافًعيدانًشديدًأسورهاًًًًً
ًانظرًالش3) )ً ًالخصائص، ًابنًجني، ًالحاديًعشرًغير1/43ًعر: ًاألدبًفيًالشاهد ًوالبيتانًفيًخزانة ًينسبه، ًولم ،

ًمنسوبين.ًً
ً.2/310ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/196ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/212ً(ًانظرًالمعنيين:ًالعكبري،ًالتبيان،4ً)
،ًوالطبري،ًالتلخيص،1/313ً،ًالكشفًعنًوجوهًالقرءات(ًالكسرًقراءةًحمزةًوأبيًجعفر،ًوالضمًللباقين،ًانظر:ًمكي،5ً)

ً.209،ًوالبناءًالدمياطي،ًالتحاف،382ً،ًوابنًخلف،ًالقناع،220ً
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ْعناهً ًما:ًأنًّهً أحدً  ًأربعةً ًتأويلً  ،ًف ع لىًهذاًفيختلفً ماًمً هً ولفظً ً،قً ف ًّتًمً ًمام  ً:أقاويلً ًذل ك 

ًبً دً حً أ - ً.هنً ولحومً ًهنً ريشً ها:ًاْنت ْفه ن 
 .ًاني:ًق طِّْعه نًّالثًّو ً -

 .إليكً ً:ًاْضم ْمه نًّالثً والثًّ -

ْله نً :ًابعً والرًّ - ً.ًيلً :ًالمً رً وً الصً وً ،ًإليكً ًأ م 

ْعنىًالضًًّالثّانيًأنً ًولً والقً  ً:والنً ماًقً هً فيًاختلفً ،ًوً ختلفً مً ًسرً والكً ًمًِّم 

ْعهنًّمًِّم ْعناه ًبالضًّ:ًهماأحدً  - ً.ق طِّْعه نًًّ:،ًوبالكسرً :ًاْجم 
ْله ّن،ًوبالكسرً ًمًِّبالضًًّمعناهً :ًانيوالثًّ -  .ً(1)هنًّ:ًأْقب ْلًبً أ م 

 ( 2)"َيوَم ُيْنَفُخ في الّصوِر"

س ورًوواحدت هاً ًوواحدت هاًصوف ة ،ًو  مع ً"الّصورة"؛ًك قول نا:ًصوف  ًإّنهًج  ،ًف قيل  ْعنىًالّصور  ًفيًم  اخت لف 
ًإ لى ق دًذ هب  هاًف ت حيا،ًو  ًفيهاًروح  ًت نف خ  :ًي وم  ت ع يِّن  ْعنىًالم  دينة ،ًو الم  ًالم  ْعنىًًس ورة ؛ًك ماًفيًق ول نا:ًسور  هذاًالم 

ًأبوًع بيد ةً  ً(3)الفرد  ًم نًأ ْهل  ًق وٍم ًإ لىًل غة  ًي نتسب  ْعنىًاألخير  ًو الم  ، ًإْسرافيل  ًفيه  ًي نف خ  ًق رن  ور  ًالص  ًإّن قيل  ًو  ،
ْنها،ًفكانوا ًم  ًت رّددواًفيًالم ت ع يِّن  ًوالّلغوّيون  ًالم ف سِّرون  ة  ه ًالك ل م  لىًهذ  د ًع  ر  ل ّماًو  ،ًو  ًش ع ٍب:ًالي من  ًفيًث لث 

ق دًتقّدم . - ؛ًك أبيًع بيدة ،ًو  ًم نًالم شتر ك  ل  ْعنىًاأل و  نهمًم نًاْرت ضىًالم  ًف م 
يًِّ - ،ًوالّسيوط  ًأبيًحات ٍم،ًو الّراغب  ؛ًكابن  ًالق رن  ًم نه ،ًو ه و  ْعنىًالثّاني  ْنه مًم نًاْرت ضىًالم  م  و 

(4)ً. 

- ً ْعن ي ْين  ًالم  ًاْرت ضى ًم ن ْنه م م  ًوالماوً و  ، ًك السِّجستانيِّ ًل فظيًّا ًاشت راك ا ًث م  ًأن  ر ا ًم قرِّ ،ًم جت مع ين  رديِّ
 .ً(1)والس مينً 

                                                           

ً.335ً-1/334(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)
ً(.73(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صور".82ً،ًمجازًالقرآن،ً(ًانظر:ًأبوًعبيدة3)
الدرًالمنثورًفيًًالسيوطي،،ًًو323،ًوالراغب،ًمفرداتًغريبًالقرآن،3/374ً(ًانظر:ًابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،4ً)

ً.3/41ًالتفسيرًالمأثور،ً
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" ْنهــاً"الق ــْرن  ًم  ًالم ت ع ــيِّن  ًإ لــىًأ ن  ًأشــار  ياق هاًالش ــريف  ة ًفيًس  ل م  ه ًالك  لىًهذ  د ًع  ر  ًل ّماًو  ًولكّنًالق ْرط ب ي  يــر  ،ًغ 
ّمال ة ًلً  مــع ًرافٍضًكون هاًح  ًج  ل ــْيس  ،ًقــائ ل :ً"و  ًوالس ّنة  ًن قلّيٍةًم نًالك تاب  اًب ق رائن  ًهذاًالسِّياق ،ًم ْحتجًّ ير  ًفيًغ  لم عنيين 

ًفيًهذً  ور  ًالم راد ًب الص  ًإن  ّمْنًقال  م  لىًماًن بّين ه،...،ًو  ًالم وتىًع  ر  و  ًفيًص  هم؛ًأْي:ًي نف خ  م ًب عض  ه ًص ورٍةًك ماًز ع 
مع ً ًوالّسّنة "اآلي ة ًج  م نًالك تاب  ًم ردود ًب ماًذ كرناهً  ًم حت م ل ًف ه و  ْنًكان  صورٍةًأبوًع بيدة ،ًو هذاًو ا 

(2).ًً

لْيهًفــيًت عيــينً ًع  ل  ً"الّصور"،ًو الم عو  ة  ًك ل م  ًت حت  ًالواق عين  ْعن ي ْين  لىًالم  ًع  ًالم عرِّج  ًالط ب ر ي  ْنًق بل ه  م  الل ــة ًو  د 
ـــور"ًالّســـياقً  ً"الص  ًهـــو  ـــْنًرً ًبـــارً ب ـــه ًاألخًًْرتًْظـــاهً ت ًًمـــاّية  ـــًاللً ًســـولً ع  ل ْيـــه ًًىًاللً لًّص  ًع  ًالّنبـــيِّ ًق ـــْول  ـــْنًذلـــك  وســـل م،ًوم 

ً ل ْيه ًوسّلم-األ كرم  ع  ّلىًاللً  ًق ْرن ا،ًك ماًأْنك رواً(3)الذيًس ي ر د ًب ْعد اً-ص  ًالّصور  ًق وم ًفأْنك رواًأ ْنًي كون  ق دًاعترض  .ًو 
، مع ًصــور ةًًٍالع رش  ذ ه بواًإ لىًأّنه ًج  راط ،ًو  ،ًوالصِّ ــنً(4)والميزان  ًق تيبــة ًم  ًإ لــىًابــن  ــب  "ًأْعج  ْعنــىًالثّــانيً"الق ــرن  ،ًو الم 

ًالل ً ســول  ًر  ًل ق ــول  ل ْيــه ًوســّلم-األّول  ً-صــّلىًاللًع  ــر  به ت ــه،ًي نتظ  نــىًج  ــهًوح  ًق ــدًالت ق م  ًالق ــْرن  ب  ًأْنع ــم ًوصــاح  :ً"ك يــف 
"م تىً ًف ي نف خ  ي ؤم ر 

(5).ً

 ( مادَُّة "طوف"49-2) 

،ًوه مــا:ًأثـ ــرً  ـــيِّ ًالل ْفظ  ًإ لــىًت خلّـــق ًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك  ــي ين  ًم ْفض  ًاثن ـــين  ًل بــاعث ين  ًاْست ْشــراف  ثـ ــة  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ 

ًالل هً  لٍتًم عنوّيــٍةًم تنّوعــٍة،ًو اخــتلف  ــْدخ  ًل م  ًالم ّتســعة  ًالع ريضــة  ــة ً"الّطوفــان"ًفــيًالدِّالل ــة  ثال هــاًك ل م  م  ًالع ربّيــة ،ًو  جــات 
ً قِّ ًالح  ًث ناؤ هً –ق ْول  ل  ْلن ا:ً"-ج  ل ْيه مًًف أ ْرس  ع ًو ٱلــد مع  ــف اد  ًو ٱلض  ــل  ر اد ًو ٱْلق م  ًو ٱْلج  ــلآيــًٱلط وف ان  ً(6)"تًٍاٍتًم ف ص  ًأ ن  ؛ًذل ــك 

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًانظر: ًًالسجستاني،( ًالقلوب، 304ًنزهة ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ًالمصون،2/133ً، ًالدر ًالحلبي، ًوالسمين ،
3/99.ً

ً.7/15ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
ً.5/237ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"صور".4)
ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،5ً) المسند،ًمسندًعبدًاللًبنًالعباس،ًفيًًلحديثًأحمدًبنًحنبلاأخرجً،ًًو26(

ً(.2431ً)بابًماًجاءًفيًشأنًالصورالسنن،ًفيًً،ًوالترمذي(3010)

ً(.133ً(ًاآليةً)األعراف،6ً)
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ًش ــيٍءًمــاًكــ ــنًك ــلِّ ً"م  ًفيًالل غ ة ًه ــو  لــىًالّطوفان  ًع  ًالــذيًي شــتم ل  ــالغ رق  ــة ًك لِّهــا؛ًك  ماع  ثيــر اًم حيط ــاًم طيف ــاًب الج  ًك  ان 
"... ًالجار ف  ،ًوالم وت  ًالذ ريع  ًالك ثيرة ،ًوالق ْتل  الم دن 
(1)ً.ً

ًعطّيــة :ً"ف هــوً ًابــن  ًقــال  ــنًالّطوفــان  ــًفــيًك ــلًًِّعــامًتوع  ًفــيًرً ث ــل ــه ًكً ًربً الع ــًعمالً اســتً ًإ اّلًأنً ً،طــوفً ي ًًيءًٍش 
:ً"(2)"ديدً الشً ًالمطرً وً ً،الماءً  ًالقرطبــي  ْنه ًقال  ــل ًهًْمً ًمــاًكــانً ًفــيًالل غ ــةً ًوفــانً الطًّ،ًو ع  ــك  ــاًم  أ ْي:ًمــاًً؛يلًٍأ ْوًس ــً،وتًٍنًم 

ْمًفً ًيطيفً  "مهً كً هلً يً ب ه 
(3)ً.ً

ــنًهــذ ينً عــاٍنًت تخّلــق ًم  ًم  ّددواًب ــْين  ل ْيهاًت ــر  ًع  د ًالم ف سِّرون  ر  لّماًو  ًم تدافعــٍة،ًو  يــر  ًم جتمع ــة ًغ  ًلت ْغــدو  ث ين  البــاع 
"ً: ًاألّول  ،ًف قــال  ثيــٍرًب عــد ا،ًإ لــىًذلــك  ًك  ًق ْبل ،ًوابن  ًالط ب ر ي  ق دًأ ْلم ح  ْعنــىً"الطًًّأويــلً التًًّأ ْهــلً ًلــفً تً اخًْو  ،ً(4)"وفــانفــيًم 

ًالثّــاني:ً"ا ًهــذاًاالخــت لفً (5)"نــاهً عًْلفــواًفــيًمً تً خًْوقــال  ًأن  ًآن ف ــا؛ً.ًوالّظــاهر  ْين  ــذكور  ًالم  ث ين  ــنًالبــاع  ًم  ت ــأت  ًم  ًإ ن مــاًه ــو 
ًك لِّه :ً ًذل ك  تأويل  ًو 

 .قً غرً المً ًالماءً أّنه ً -

- ً ل ْيه مًدائً ًلً سً رًْأً الذيًًالمطرً أو   ً.(6)تيبةً قً ًوابنً ًاءً رًّهًالفً تارً واخًْ،ًامًٍأيًًّمانيةً ث ًًهارً النًّوً ًيلً اًاللًّمً ع 

ًحاٍل.ًًالجارفً ًالموتً أوًأّنه ً - لىًكلِّ ًع  ًالم وت   ه نا،ًأ و 

ًاليً ًاعونً أّنه ًالطًّأوً -  .ًمنً ب ل غ ة 

ًأوًًّ،يً رً دً الجً أوًأّنه ً -  .فيًاألرضً ًيً بقً فً ً،فيهمًقعً وً ًذابًٍعً ًلً و ه و 

ً.ً(7)همب ًًطافً فً ًماءً نًالسً مً ًزلً ن ًًذابً عً أوًأّنه ً -
ًآن ف اًثلثة ً ّماًت ق د م  ًم  فوة ًالم ستخل ص  ص  ًأموٍر:و 

                                                           

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"طوف".1ً)
ً.2/443ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ً.7/171ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.6/31ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً.2/240ً(ًانظر:ًابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،5ً)
ً.1/392ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،6ً)
ًق7) ًما ًانظر )ً ًاله ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 1/31ًفيها: ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ًالكشاف،2/252ً، ًوالزمخشري، ،

2/107ً ًالمحررًالوجيز، ًوابنًعطية، ،2/443ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحرًالمحيط،7/171ً، ًوأبوًحيان، ،4/372ً،
ً.2/240ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً
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ُلها:  ق ــدًَأوَّ ،ًو  ــي  ،ًو ه مــاًالل ْفظ  ًاالْشــت راك  ــع  ــنًمواض  ًم  ــع ْين  ً"الّطوفان"ًإ لىًم وض  ثة  ه ًالم باح  ًهذ  ثال  ًم  انت ساب 
"طــوف"ً عــْتًفيهــاًمــاد ةً  ــرفّية ًالتــيًأ ود  ــة ًالص  ًالب ني  ؛ًف ق ــدًت كــون  ــرفي  ًب يــاٍن،ًوالص  ً،حــانً جًْالرً ا؛ًكً درً ْصــمً ت ق ــد م ًف ضــل 

ــانً قًْوالنً  ــــرف ّيٍة،ًصــ ــٍةًص  ــــنًوجه ــ ــان"،ًم  ً"الّطوفــ ــدًتكــــون  ق ــ ــة ،ًو  ًالكوف ــ ًأ ْهــــل  ــْذه ب  ــ ــذاًم  ــــجً ،ًو هــ ــاًمع  ــ ًيــــاسً فــــيًالقً ًهً دً واح 
.ًة"وفانً "الطًّ ًل فظيت ًم ْشت ر ك  رفيِّ ًالص  لىًهذاًالم ْشت ر ك  ً،ًولعّله ًي نب نيًع 

يً َوثانيها:  ًإ لىًع موم  ًالط ب ر يِّ ،ًف ق ــدًب ــداًالت فات  ــيِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشــت ر ك  ًفــيًت خل ــق  ًذل ــك  ه ًالدِّاللة ،ًو ا  لــىًأث ــر  ة ًهذ 
ل يًّاًفيًقول ه :ً"و الصً  ًعً ًنًالق ْولً مً ًوابً هذاًج  وأّنــه ًً،مهً ب ًًطافً ًنًاللً مً ًرً أّنه ًأمًْ...ًاسًٍعبًًّهًابنً ديًماًقالً نًْفيًذل ك 

ــًصــدرً مً  ــْمًأْمــً"طــافً ً:لً القائ ــًنًق ــْولً م  ــان ا"ًنق ص ًي ــًيءً هــذاًالّشــًقــص ً:ً"نً قــالً ك مــاًيً :ًط وف ان ــا"ًطــوفً ي ًًاللً ًرً ب ه  ،ًن ْقص 
ًكً ًكانً و ا  ذاً ًالذيًطافً ًجازً ،ًذلكً ذل ك  ًالمً ًجازً وً ،ًديدً الشً ًب ه ْمًالمطرً ًأ ْنًي كون  ًالذً أ ْنًي كون  ً.ً(1)"ريعً وت 

"ً"م ع مًّــىًَوثاِلُثها: ً"الّطوفــان  ّبــاٍس؛ًإ ْذًإ ن  ًع  ًابــن  ــْذه ب  ًم  ًهه نــاًه ــو  ًالذيًي راه ًالباحث  ًاألْرجح  ًًيً ن ــعً ًأن  ب ــه 

ًالل ًهًاللً أطافً ًيءً شً  ْثل ه ًق ْول  م  ًو ه ْمًن ائ م ونً :ً"ف-تباركً –"،ًو  بِّك  ْنًر  ًم  ل ْيهاًط ائ ف  ًع  ً.ً(2)"ط اف 

 مادَُّة "ظن"( 50-2)

ًفــي"ظ نً  ْعن ي ــْين  ل ــتًالم  ق ــدًاْحت م  ،ًو  لــم ًوالي قــين  ،ًوالع  ًوالت ــرجيح  ًه مــا:ًالّظــن  ْعن ي ــين  ل ــة ًم  ًالم ْحت م  ً"ًم نًاألْضداد 
قًِّ ًالح  ًداود ً:ً"-تعالى–ق ْول  ظ ن  ًراك عً اهً ماًف ت نً أنً و  ر  ب ه ًو خ  ًر  ًه ما:ً(3)"و أ نابً ًاًف ْْست ْغف ر  ً،ًوالم عنيان 

- . ل م ًداود ًوأيقن  ًع 
- ً.  ش عرًداود ًوظ ن 

ْعنــــىًالعً  ــّرْقًإ اّلًإ لــــىًم  ــمًي تطــ ًل ــ ــالق رطبي  ،ًفــ ــين  ْعن ي ــ ًالم  ــْين  ــهْمًب ــ ــ ــاًت ــــرد د ًب ْعض  ل ْيهــ ًع  ــــرون  د ًالم ف سِّ ر  ــاًو  ًول ّمــ ــم  لــ
ــينً  :ًال(4)واليقــ ــين  ًم جت مع ــ ــْين  ْعن ي ــ لــــىًالم  ًع  ــــر ج  ًع  ــمً عً ،ًوالّطبــــري  ،ًواًلــ ــين  ًبقول ــــه:ًوالي قــ ــاًلــــألّول  ــ ،ًم حتجًّ ًوالّشــــعور  لّظــــنِّ

لىًالً ًهً إ ذاًأدخلتًًْنً الظًًّهً وجًّت ًًربً والعً " ًوً ًلمً ك ثير اًإ لىًالعً ًخبارً ع  ْير  ْنًغ  ًم  ي ــة ً(5)"العيانً ًجهً الذيًه و  ط  ًع  ،ًأّماًابن 
                                                           

ً.6/33ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.19ً،ًالقلم(ًاآليةً)2)
ً(.24(ًاآليةً)صاد،3ً)
ً.15/118ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً.10/570ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
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ً ًالّظــن  ْعن ــىًواحــد ا،ًو ه ــو  ــي اًم  ــنًاْشــت راٍكًم رت ض  ًمــاًوقــعًفيهــاًم  ــاًبقول ــه :ًف عــر ض  ،ًم حتجًّ لــم ًواليقــين  ،ًالًالع  والّشــعور 
،ًوت وق ع ــهًالع ــًر ــر  لــىًاآلخ  ًأحــد ه ماًع  ًي غلــب  ًم عتقــد ْين  ًب ــْين  ًإ ن ماًحقيق ت ــهًت وّقــف  ًالع ر ب  ًأب د اًفيًك لم  لــىً"والّظن  ًع  ب 

ًالتّام ،ًولكْن،ًيً  ،ًو الًل ه ًالي قين  واسِّ لىًالح  ًع  ًالذيًل يس  لم  ْعنــىً"أيقــن"،ًالع  "ًب م  :ً"ظ ــن  ي قولــون  ًفــيًهــذاًو  خل ط ًالّنــاس 
ــذاً ك  ــذاًو  :ًر أىًزيــد ًك  ًأْنًي قــال  ًشــاهد اًي تضــّمن  ــواسِّ لــىًالح  ًالــذيًل ــيسًع  لــم  لــىًالع  ًع  ًالع ــر ب  ــلم  ول ســناًن جــد ًفــيًك 

ًالي قينً  ًالذيًي قارب  لم  ًالع  ن  ًع  ًب هاًالع رب  ًب ه"ًف ظن ه ،...،ًف إّنماًت عبِّر  ل ْيس  و 
(1)ً.ً

ً ظ ن ــو:ً"-ت عالىًاسم هً –أّماًفيًق ْول ه  ظ ل ــة ًو  ًف ــْوق ه ْمًك أ ن ــهً  ب ل  ــمًًْاًأ ن ــهً ٓ  و ا  ْذًن ت ْقناًٱْلج  ً(2)"و اق ــع ًب ه  ،ًف ق ــدًاخت لــف 
،ًوه ما:ً ْعن ي ين  لىًالم  هْمًع  ق دًأتىًب ْعض  نها،ًو  ًم  ت ع يِّن  ًفيًالم  ًالم ف سِّرين  ًب ْعض 

ًوالّتوّهم ؛ًف ق دً - لىًحقيقةً ًواقعً أّنهً همًفوسً فيًنً ًبً غلً الّظن  ْمًع  ً.ًنًِّالظًًّب ه 
؛ًف ق دًا - ًوالّتثّبت  ً.ًً(3)مليهً عً ًهً نًارتفاعً نواًمً ماًعايً ل ًًنوهً يقًّتً لي قين 

ل ــيهم ســاقط ًع  ،ًف ق دًظ ّنواً)علموا(ًأّنــهً  ْعن ىًواحد ا؛ًك الز مخشريِّ نهْمًم نًرأىًفيهاًم  وم 
ــنًرأىً(4) ــْنه مًم  م  ،ًو 

"ً ًإ لىًأ ن  ًالّذاهب  ّيان  ،ًك أبيًح  ْند ًالّزمخشريِّ ْعن ىًواحد اًم غاي ر اًل ماًت ق د م ًع  لىًبابً ًباقيةً "ناًهً هً"وانًّظً فيهاًم  نًهاًمً ع 

أيًْالمً ًوقالً "،ًنً يًْزً الجائً ًأحدً ًرجيحً تً  ْعناهً  ًكــذلكً وً ،ًموالً :ًعً مخشريً الزًًّنوا،ًوقالً قً فّسرون:ًم  ًغً ً،ل ــْيس  ًنً ظ ــًلبــةً ب ــْلًه ــو 

ًبً ًدً يًِّقً ًنًْإإ اّلًًجاءً الرً ًقاءً عًبً مً  ْعنىًالًكونً هًيً إنًّ،ًفً وراةً لواًالتًّعقً ي ًًأالًًّيدً قً ذل ك   .ً(5)"قانً يب م 

 مادَُّة "عبد"( 51-2)

ْعب ــد ا:ًت أّلــهًل ــه ،ً م  بــادة ًو  ":ًعب ــد ًالل ًي عب ــد هًع  ب ــد ًجــاء ًفــيً"ل ســانًالع ــرب  ،ًوع  ًعاب ــد ،ًوالّتعب ــد :ًالّتنس ــك  رجــل  و 
مً  ،ًو االسم ًالع ب دة ؛ًك األ ن فة ،ًو  ًالغ ضب  ،ًوالع ب د ًطول  ًو أ ن ف  ب  ب د :ًغ ض  ًعاب د ،ًوع  ب د اًف ه و  ل ْيه ًع  ًالف رزدق :ًْنهًع  ًق ْول 

ْوت ه مًًًًًو أْعب د ًأْنًأ ْهجوً ْونيًه ج  ًق ْوم ًإ ْنًه ج  مً أولئ ك  ًً(6)ك ل يب اًب دار 

                                                           

ً.7/377ً،ًوانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/501ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً(.171ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)
ً.4/419ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/276ًوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(ًانظرًالمعنيين:ًالما3)
ً.2/129ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً.4/419ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ًً،ًولمًأجدهًفيًديوانه.ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عبد"6)
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ً لـــي  ًع  ـــديث  فـــيًح  ْنـــه-و  ًالل ًع  د "،ًأْي:ً-ر ضـــي  ـــم  ض  لْيـــه ،ًف ع ب ـــد ًو  ًع  ْنـــت  ًأْوًأع  ًع ثمـــان  ًب ق تـــل  ـــْرت  ًأم  :ً"أنـــت 
ًأن ف ةًٍ ًغ ضب  ً.ًً(1)غ ضب 

ًل معنً  ًحّمـــال  ـــيت ًل ْفظ  ْشـــت ر ك  ً"العاب ـــد "ًم  ًأن  ت ق ـــدِّم  ًهـــذاًالم  ًفـــيًث ْنـــي  لعلّـــهًي ظهـــر  ًو  ،ًواأل ن ـــف  ،ًو ه مـــاًالّناســـك  يـــين 
قًِّ ًالح  ًفيًق ْول  ْعن ي ْين  ل تًهذ ْينًالم  ق دًاْحت م  ،ًو  ًٱْلعً ًق لًْ:ً"-تعالى–الغ ْضبان  ل  ل د ًف أ ناًأ و  ًو  ًل لر ْحمن  ً:(2"دينً ابً إ نًك ان 

ًالك ّلــيً  - ،ًي ْغدوًالت ْقــدير  ًالعابد ًالّناسك  ،ًو ه و  ْحم لًاألّول  ًلً أنــاًأوًّفً ًلــدً وً ًللً ًبــتً نًثً إ ًً:دً لًيــاًمحّمــ:ًق ــف ع لىًالم 

ًل ه ًوً ًحيلً ستً ي ًً،لكنًْوً ،ًهً لدً وً ًدً عبً نًيً مً  ًلدً أ ْنًي كون  ــْنًتً ًقــولً ك ماًتً ،ًو ه و  ًلً أنــاًأوًّف ًًليلً الــدً ب ًًبــتً ث ًًنًْ:ًإً هً نــاظرً ل م 

ــأّنًالم ــراد :ًف ألمً فــيًالك ــًرقيــقً تً ،ًم نًوجهــٍةًأْخــرى،ًهذاوً ،ًعادً بًْفيًاالستً ًةً غً بالً مً للهذاًوً ،ًهً عتقدً نًيً مً  ك  نــاً،ًو 
ًدً الولً ًذلكً ل ًًدينً العابً ًلً أوًّ ْعنــى:ًدً لوال ــل ًًعظــيمً ت ًًلــدً الوً ًعظيمً تً ؛ًأل ن  ًالم  قــدًيكــون  أنــاًف ًًلــدً وً ًحمنً للــرًًّكــانً ًنًْإً ،ًو 
لىًأ ن ه ًهحدً هًوً دً بً نًعً مً ًلً أوًّ :ًهل ًًلدً الًوً ؛ًع  قيل  وً ًوًْلً ،ًو  ــًلً أوً ًنــتً كً ًلــدً كــانًل ــهً  لــىًأنً بــدً نًعً م  ً،الــدً ل ــه ًوً ًهًع 

ْعنـــى؛ًإ ْذًإ ن ـــه ًك ـــلم ً(3)غـــيًذلـــكً نبً الًيً ًولكـــنًْ ًب هـــذاًالم  ْخش ـــر ي  ق ـــدًاكت فـــىًالز م  لـــىًس ـــًواردً ،ًو  ًضً رً الف ـــًبيلً ع 

ــل ًًمثيــلً التً وً  ًالمً ضًٍرً غ  ًأ ن ــه ًعً ً؛فيــهًالطنــابً وً ،ًلــدً الوً ًفــيً فــيًنً ًغــةً بالً ،ًو ه ــو  ذل ــك  ً،لــدً الوً ًينونــةً كً ب ًًبــادةً قًالعً ل ــو 

ًمً  ً.ً(4)هاثلً حاال ًمً هاًمً ب ًًقً علً المً ًكانً ها،ًفً فسً فيًنً ًحالً و ه ي 
ْعنــىً - ًالثّــانيًي ْغــدوًم  ــل  ْحم  لــىًالم  ،ً"دينً "العاب ــو ع  ــياق هاًالش ــريف  ،ًفــينً اآلنً ،ًفــيًس  ــدين  ،ًأوًالجاح  ًالغ ضــاب 

ًق ــْدً ًالّنــاس  ،ًف رأىًأن  ًالدِّاللّيين  ًو الّتوجيه  ْحم ل  ًهذاًالم  ًإ لىًت فنيد  ًالز م ْخش ر ي  ن ح  ق دًج  ًجــوهً رً مــاًأخًْبً واً"لــمحً تً و 
ًمً  ًالمً ًلوبً سًْنًهذاًاألً ب ه  لىًأبًًْوحيدً التً ًثباتً إ ًب ًًلًِّقً ستً المً ًوائدً الفً وً ًتً كً بالنً ًليءً الش ريف  ــوً ًلــغً ع  :ًهً جوه  ،ًف قيــل 

ــوً المً ًدينً العاب ــًلً أنــاًأوًّم،ًفً ك ــعمً فــيًزً ًلــدً وً ًحمنً لــرً ل ًًكانً ًنًْإً  ،ًهً لْيــإ ًًلــدً الوً ًةً ضــافً إ ًب ًًمًْكً ولً ق ــًبينً ذًِّك ــلل،ًالمً ًدينً حِّ
ً: قيل  ــًفــينً اآلنً ًلً أناًأوًّمًفً كً عمً ز ًًفيًمنًولدً حًْللرً ًكانً ًإنًْو  ًل ــهً م  ــً؛لــدً وً ًنًأ ْنًي كــون  ًدً تً :ًإ ذاًاْشــدً ب ــعًْي ًًدً ب ــعً ًنًْم 

ًعً ً،هً أنفً   .(5)"دً وعابً ًدً بً ف ه و 

                                                           

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عبد".1ً)
ً(.81ً(ًاآليةً)الزخرف،2ً)
ً.16/80ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ً.3/497ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/497ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،5/240ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5ً)

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عبد".8/28ً
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ًالماوً  ن ح  ق دًج  :ًو  ّتة ًأقاويل  ًفيهاًس  ًردّيًإ لىًأ ن 

 .ًلدً ل ه ًوً ًيس ًل ًًاللً ًدً عبً ي ًًنًْمً ًلً أناًأوًّفً ًلدً وً ًحمنً للرًًّكانً ًنًْها:ًإً دً أحً  -

 .ًكونً ي ًًغيًأنًْنبً و الًيً ً،كنًْمًيً ل ًًلكنًْوً ً،دينً العابً ًلً أناًأوًّفً اني:ًالثًّ -

 .ًل ه ًولدً ًيس ًل ًًأنًْب ًًدينً اهً الشًًّلً أناًأوًّوً ،ًلدً وً ًحمنً للرًًّكنًْي ًًمًْ:ًلً الثً لثًّا -

:ًفً ًفً أنً تً اْســًمًّث ــً،تــامًتًهــذاًك ــلمً ،ًوً لــدً وً  حمنً للــرًًّمــاًكــانً الّرابع :ً - ــالمً ً:أيًًْ؛دينً العاب ــًلً أنــاًأوًّف قــال  ــًدينً وحِّ نًم 
 .ةً كً مً ًأ ْهلً 

ًل ه ًولدً ًدينً الجاحً ًلً أناًأوًّاًفً دً ل ًوً ًحمنً للرً ًمًإنً لتً قً ًنًْ:ًإً الخامس ً -  .ًأ ْنًي كون 

ًل ه ًولدً ًفينً اآلنً ًلً أناًأوًّفً ًلدً وً ًحمنً للرً ًكانً ًنًْ:ًإً السادس ً -  .ً(1)أ ْنًي كون 

 ( مادَُّة "عجم"52-2)

ـــقًِّ ًالح  ًوت عـــالى–فـــيًق ـــْول  ل ـــوًْ:ً"-ت بـــار ك  ْلن ـــًو  مـــينً ان ز  ل ـــىًب ْعـــضًٱأل ْعج  ع  "ًً(2)"هً  مـــين  ـــة ً"األ ْعج  ل م  ل ـــْتًك  اْحت م 
: ْعن يين  ًم 

- ً يوانـــــات  ًل لح  ــال  ًي قـــ ذلـــــك  ،ًو  ًالن س ـــــب  ربــــي  ًع  ــان  ْنًكـــ ًو ا  ـــــح  ًالـــــذيًالًي ْفص  ــو  ــم"،ًو ه ــ ـــ مـــــع ً"أ ْعج  ــاًج  ــد ه ماًأّنهـــ أحــ

ًالعً  ْلناه ًب ل غ ة  ،ًو الم عنى:ًل وًن ز  مادات  ًو الج  يــث  نــواًب ــه ،ًح  ،ًل ْمًي ْؤم  لىًالع رب  ع  ،ًف ق ر أهً  م ي  لىًر جٍلًأْعج  ًع  جم 
نــواًل عً  ل ــْيه مًل ــْمًي ْؤم  ًف ق ــر أهًع  ــنًالــد وابِّ ًم  ــم  ًالع ج  لــىًب ْعــض  ًع  ْلنــاًهــذاًالق ــرآن  :ًل ــوًن ز  قيــل  ــوه ،ًو  ْم،ًل ــْمًي فهم  ه  نــاد 

"ً: ًالّطبري  ًقال  ْعنىًاأل خير  ًالم  ًرآنً ناًهذاًالقً لًْزً ن ًًوًْل ًوً و ع ن  لىًب ْعض   .(3)"قً طً نًْالتيًالًتً ًمً هائً البً ًع 

مــيً - واحــد ه م:ًأْشــع ر ّي،ًوالع ج  ،ًو  ــّي،ًك مــاًقــالوا:ًاألْشــع رونًواأل ْشــع رين  م  ْمــع ًأْعج  مــين"ًج  ً"أ ْعج  وثانيهمــاًأن 
ًالّنــاسً  ًأْفصــح  ْنًكــان  ًو ا  ًالــذيًن ســبت ه ًفــيًالع جــم  ه ــو 

لــىًب ْعــضًاألً ً:مــاًقيــلً نًّوا ً ،ً(4) ً:قــلًْمًيً ل ــوً ،ًمــينجً عًْع 
لــىًب ْعــضًاألً  ــً؛ينً ّيــمً جً عًْع  ًالع  ة ًوً ًجمــةً العً ب ًًجــلً الرًًّتــتً عً إ ذاًنً ًقــولً ت ًًربً أل ن  ًالف صــاح  :ًهــذاًةً ربّيــالعً بً انت فــاء 

                                                           

ً.5/240ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)
ً(.198ً(ًاآليةً)الشعراء،2ً)
ً.9/477ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.7/39ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
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ــــلً رً  ــأعًًْجـ ــ ــ ــةً للجً وً ،ًمً ج  ــ ــــؤالءً ماعـ ــً:ًهــ ــ ــمً ًومً ق ـ ــ ْجــ ــــونً جً وأعًًْع  ــدً و ا  ذاًأً ً،مـ ــ ــــىًوً ًريــ ْعنــ ــذاًالم  ــ ــهـ ــ ـ ًالعً ًفً ص  ــه  ــ ــــيً ب ــ ًربــ

ق دًيً "ً،سانً اللًًّصيحً فً ًعنيًأّنه ًغيرً أل ن ه ًإ ن ماًيً ً؛يً مً واألعجً  ًمً ًذلكً كً ًكونً و   .ً(1)"ربً نًالعً و ه و 

 ( مادَُّة "عدل"53-2)

ْنها:ً ًل م عاٍنًم  ّمال  ّيًح  ًل ْفظ  ْدٍل"ًم ْشت ر ك  ة ً"ع  ًك ل م 

- ً. ور  الج  ًأّنه ًم ست قيم ،ًو ضد هً  ًماًقام ًفيًالن ْفس  ًالع ْدل  ًأن 
ًب ين هما.ً - يت  ًف لن اًب فلٍن:ًس و  دلت  ْدال ،ًوع  ًع  ل  ًي عد  ْنه ًقول نا:ًعد ل  م  ًالمساواة ،ًو  ًالع ْدل   وأن 

ل يًْ - ،ًو  ْثل  ًالم  :ًه و  قيل  ،ًو  ثيل  ًوالم  ًالن ظير  ْدل  ًوالع  ًالع ْدل  ينه.ًوأن  ًع  ًب الّنظير   س 

ل:ًحاد ،ًأ ْوًر جعً  - ًي ْعد  ًالّشيء  ًع ن  د ل  نه :ًع  ًالّرجوع ،ًوم  ًوالع دول  ًالع ْدل  وأن 
(2)ً.  

ً: ْنًذلك  ،ًوم  ياق هاًالش ريف  ّتىًم ع ًت وافر هاًفيًس  ًماًت ق د م ًح  ًب ْعض  ًالع زيز  ل تًفيًالت ْنزيل  ًاْحت م  ًوق د 

ل واًو ا  نًت لًْف لًت ت ب ع واً" - بير اوًوٱْله و ىًأ نًت ْعد  ًخ  ل ون  ًب م اًت ْعم  ًٱلل ه ًك ان  واًف إ ن   .(3)"اًأ ْوًت ْعر ض 

ًٱل ذ" - ْمد ًل ل ه  ًٱلس مً ًيٱْلح  ل ق  ًٱلظ ل مً اًواخ  ع ل  ًو ج  ًو ٱأل ْرض  ًات  ًو ٱلن ور  ل ونً ًٓ  ت  بِّه ْمًي ْعد  واًب ر  ًك ف ر   .ً(4)"ث م ًٱل ذين 

ًف س وً  يذٱلً " - ل ق ك  ًف ع د ل كً اخ    .(5)"ك 

ًاألولى:ً" ًالك ريمة  ل واًو ا  نًت ْلــًوفيًاآلي ة  ًًوف لًت ت ب ع واًٱْله و ىًأ نًت ْعد  ل ــون  ــاًت ْعم  ًب م  ــان  ًٱلل ــه ًك  ــواًف ــإ ن  اًأ ْوًت ْعر ض 
ب ير ا لوا"؛ًإ ْذًي قع ًت ْحت هاًم عن يان،ًو ه ما:ً(6)"خ  ً"أْنًت ْعد  ًالّلفظيِّ ًالم ْشت ر ك  ع ًت لم س  ًم وض 

قِّ. - ًالح  ًع ن  ًالع دول 
ًالق ْسط . - ًالذيًه و   أ وًالع ْدل 

                                                           

ً.9/477ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(ًانظرًهذهًالمعاني:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عدل".2ً)
ً(.135ًالنساء،ً(ًاآليةً)3)
ً(.1ً(ًاآليةً)األنعام،4ً)
ً(.7ً(ًاآليةً)االنفطار،5ً)
ً(.135ً(ًاآليةً)النساء،6ً)



203 
 

ــقِّ،ًف ــنًالح  ًع  ًالعــدول  ،ًو ه ــو  لــىًالو جــه ًاألّول  ،ًأّمــاًع  ْعن ي ــين  ًالم  ًمــاًب ــْين  ــّتان  ش  ت ّتب عــواً:ًف ــلًديرً قــالتً ًكــونً يً و 
لىًالثّانيًجوروات ًًأنًًْةً حبًّجوروا،ًأ ْوًمً ت ًًأنًًْإرادةً اله وىً ًعدً ت ًًأنًًْراهةً كً ت ّتب عواًاله وىً:ًف لًقديرً تًّالًكونً يً ،ًو ع  لواًب ْين 

ًطواسً ْقًت ًوً ًاسً النًّ ًالت ْقدير  ق دًي كون  ًالّطبريً –،ًو  ًإ ل ْيه  ــًأهــواءً عواًتت بً :ًف لً-ك ماًأ ْلم ح  ــمًهً كً أنفس  ــنً دً ْعــت ًًنًأنًْرب ــاًم  ًلواًع 
ــقًِّ ــًالح  ــًةً فــيًإقام  ي ــة ًهــذاًالت ْقــديرً ًابــنً ًكــس ًعً وً ،ً(1)"طً ْســالقً ب ًًهادةً الش  :ًيً ًع ط  ــف قــال  ْعنــاهً ًلً حتم  ًم  ًأنًْحب ــة ًمً ً:أ ْنًي كــون 

ْعنىًالقً ًلً دًْالعً ًيكونً لوا،ًوً عدً تً  :ًانًًْ؛طً سًْب م  ًطواسً ْقًت ًًأنًًْةً حبً جوروا،ًأ ْوًمً ت ًًأنًًْوفً هواًخً تً ك أ ن ه ًقال  ر  ًل لخاط  ،ًوالّلفت 
ــ ًالل ْفظ  ْعنــىًالم ْشــت ر ك  ــهًب ــبعٍض،ًأث ــر اًفــيًت وجيــه ًم  ًب عض  ًالك ل ــم  ًت عل ــق  ت ْبيــان  ،ًو  ًالعام ل  ًل تقدير  ًأن  ل  ًاأل و  ّي،ًف ــإ ْنًكــان 

ًًالعاملً  ْعنى:ًمً ًلً مً يحتً ف ًً"عواب ًّتًت ً"ه و  ًالم  ً.ً(2)جوروات ًًأنًًْةً حبًّأ ْنًي كون 

"ً: ًالثّانية ،ًو ه ي  ًٱل ذأّماًفيًاآلي ة  ْمد ًل ل ه  ًٱلس مًيٱْلح  ل ق  ًٱلظ ل ماوًاخ  ع ل  ًو ج  ًو ٱأل ْرض  ًًاتً ت  ًث ــم ًٱل ــذين  و ٱلن ــور 

ل ونً  ْمًي ْعد  بِّه  واًب ر  ًفيهاًالم ْشت ر كً ك ف ر  ع ًالن ظ ر  ،ًوهما:"ًفم ْوض  ْعن ي ين  لون"؛ًف ق دًاْحت م ل تًم  ً"ي ْعد  ًًالّلفظي 

ير ه،ً - نه ًإ لىًغ  ًع  ًتً ًالباءً وً الع دول  ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ــالتيًفــيً"ب ــربِّهم"ًع  ًتكــونً وً "،ًلوندً عًْيً ـ"بــًقً تعل ــت ًًأنًًْلً حتم 
ْعنىً :ًيً ً"،نًْعً "ب م   .درً قًْو الًيً ًقً خلً اًالًيً مًّمً ًهً يرً إ لىًغً ًنهً عً ًلونعدً و الت ْقدير 

،ًف همًأوً  - :ًهيرً ب ه ًغً ًلونً عدً يً ًالع ْدل  له ــاًوً بًّــهًرً خــاذً هًفــيًاتِّيرً ب ه ًغً ًونً وًّسً يً ؛ًو الت ْقدير  ،ًاليجــادً وً ًلــقً فــيًالخً وً ً،اا 

،ًًيةً ســوً التًًّ:يءً الشً ب ًًيءً الشً ًلً دًْو هذاًم نًق ول ه م:ًعً  ًب ــه  لــىًالق درّيــة  دتًع  فــيًاآلي ــة ًر  ــًيــرً م:ًالخً هً ولً فــيًق ــو  نًم 
ً .(3)واليجادً ًلقً الخً ًفيًهً يرً لواًب ه ًغً دً عً فً ً،نسانً نًالً مً ًرً الشًّوً ً،اللً 

ًتً  ًالـــواق ع ْين  ْعن ي ـــْين  ًالم  ّددواًب ـــْين  ًتـ ــر  ـــياق هاًالش ـــريف  "ًفـــيًس  لون  ً"ي ْعـــد  ـــة  لـــىًك ل م  ًع  د ًالم ف سِّـــرون  ر  ل ّمـــاًو  حت هـــا،ًو 
ــا؛ً ًمع  عنيــين  ل ــة ًللم  ــنًر آهــاًم ْحت م  ــْنه مًم  م  ،ًو  ًوالق رطبــيِّ ــالّطبريِّ ــدة ؛ًك  اللّيــة ًواح  ه هــاًوجه ــة ًد  ــنًو ج  ــنهْمًم  ًف م  ــالب غ ويِّ ك 

لون"ًهه نا:ً ْعنىً"ي عد  ًم  ًف جعل  ،ًأّماًالط ب ر ي  ّيان  ع ه ًاآللهً عبً ي ًفً ،ًاههمًإيًّتً ريك اًفيًعبادً ل ه ًشً ًلونً جعً يً و أبيًح  ً،ةً دونًم 

                                                           

ً.4/321ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً) ً"3/386،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/123ً( وعلىً،ًوقدًقالًأبوًحيانًعنها:

،ًأي:ًالً"ال"،ًفحذفً"أالًتعدلوا"أنًيكونًالتقدير:ًًوجوزًأبوًالبقاءًوغيرهً،مفعولًمنًأجلهً"تعدلوانًـ"أهذهًالتقاديرًف
أنًاتباعًًأي:ًلتكونواًفيًاتباعكموهًعدوال،ًتنبيهاً؛الًتتبعواًالهوىًلتعدلواً:وقيل:ًالمعنى،ًتتبعواًالهوىًفيًتركًالعدل

ً".ًالهوىًوتحريًالعدالةًمتنافيانًالًيجتمعان
ً.4/74ًنظرًهذينًالمعنيين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(ًا3)
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(1)األوثـــانً وً ً،األصـــنامً وً ً،األنـــدادً وً 
ًالّتســـوية ،ًو الت ْقـــديرً  ْعنـــىًه ـــو  ًالم  ًف ـــرأىًأن  نـــد ه:ًثـ ــً،ًأّمـــاًالق ْرط ب ـــي  رواًف ـــالـــذينًكً ًمً ع 

ًالذيًخً ً،اريكً شً وً ًالً دًْعً ًللً ًجعلونً يً  ه ًاألً ًقً لً و ه و  ً.ً(2)هً حدً وً ًشياءً هذ 

ــنًاْشــت راٍكًو احت مــاٍل،ًم شــير اًإ لــىًأّنهــاًق ــْدًت ْعنــي:ًيً  لىًمــاًفيهــاًم  ًع  ًف ع ر ج  ًأصــلً ،ًوً كونً رً ْشــأّماًالب غ وي  ًذل ــك 
ْنه ًالعً يءً الشً ب ًًيءً الشً ًساواةً نًمً مً  م  ً؛فــونً رً حً ْنًي ًوً ًميلــونً يً و أّنهاًق ْدًت عنــي:ًعالى،ًت ًًاللً ًيرً غً ًاللً ب ًًلونً دً عًْ،ًأ ْي:ًيً لً دًْ،ًو 
ْعنىً"،ًدولً نًالعً مً  :ً"ً،"نًْعً ف الباء ًهه ناًب م  ــق ًً،"لوندً عًْمًيً هً ربًًِّنًْعً و الت ْقدير  ْثل ه ًق ول هًالح  م  ًبً شــرً اًيً ن ــيًْعً "ً:-تعــالى–و 
ً.ً(4)هانًْأ ْي:ًمً ً(3)"اللً ًهاًعبادً بً 

ل ة ًاحت مال ينً  ًم ْحت م  "،ًف ه ي  ً"ف ع د ل ك  ًالثّالثة ،ًو ه ي  ًالك ريمة  ً:أّماًفيًاآلي ة 

- ً: قيــل  لــق ،ًو  ًالخ  ــنٍةًم فارقــٍةًل ســائ ر  س  لقــٍةًح  ًإ لــىًخ  يــر ك  ًغ  لقــة  ْنًخ  ًع  د ل ك  ًو ع  ف ك  ر  ل ه ما:ًص  ــأ و  ًكً أمال ــوً ًكً ف ًرً ص 
 .ً(5)اصيرً قً ًوأويل ًطً ً،ابيحً قً ًوأاًنً سً حً ًشاءً ًصورةًًٍإ لىًأيًِّ

تّــــىً - ًب ـــبعٍضًح  ــائ ك  ًأعضــ ًب ْعـــض  ـــد ل  ــاوٍت،ًأ ْوًع  ًت فــ ْيـــر  ــْنًغ  ــ ًم  لـــق  ًالخ  ال ًم تناســـق  ــد  ًم عتــ ك  وثانيهمـــا:ًصـــي ر 
ً، ًالل ًشــكالً األً ًســنً فــيًأحًًْالً عتــدً اًمً ويمً اًقً ركيبً ت ًًكً ب ًك ًر ًوً اْعت دلت  ْعنــىًق ــْول  ي ســند ًهــذاًالم  ًدًْق ــلً :ً"-تعــالى–،ًو 

ً.ً(6)"ويمًٍْقًت ًًنً سً فيًأحًًْنسانً ناًالً ْقًل ًخً 

 ( مادَُّة "عذر"54-2)

ًالل ً عــاذير"ًفــيًق ــْول  ــة ً"م  ث ــة ًك ل م  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ  ــع ًالت ــدب ر  ًث نــاؤ هً –م ْوض  ــل  ــ:ً"-ج  نس  ًٱل  ــل  ًاب  ــه  ل ــىًن ْفس  ًع  ن 

ير هً ً،ب صــير ةً  ــاذ  ع  ل ــْوًأ ْلق ــىًم  ًل هــاً(7)"و  ًالع ربّيــة ؛ًإ ْذًإ ن  ًالل ه جــات  ث ــهًت بــاين  ًاشــت راك اًباع  ــيت ًل ْفظ  ًأّنهــاًم ْشــت ر ك  ،ًوالّظــاهر 
عن يا ،ًوالم  ًالّلغوي  ْلف  ل ْيه ًال  ًع  ْعن ىًم فارق ًل ماًران  ًم  ربّيٍة،ًو ه و  اًفيًل هجٍةًع  ْعن ىًم ْخصوص  ًه ما:ًًم  ًن 

                                                           

ً.5/144ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.6/249ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
ً(.6(ًاآليةً)النسان،3ً)
ً.2/68ً(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،4ً)
ً.4/425ً(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،5ً)
ً.8/428ً:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(،ًوانظر4،ًالتين(ًاآليةً)6)
ً(.15ً(ًاآليةً)القيامة،7ً)
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ْعنى:ً - ،ًوالم  :ًالس تور  ل وًأراد ًهتورً خىًسً وًأرًْل ًوً الم عاذير  :ًو  ًالك ّلي  ًشــاهدةً ًهً نفسً ،ًفً هل ًمً عً ًيً خفً ي ًًأنًْ،ًو الت ْقدير 
ًأ ْهــلً ًرً تًْالّســ،ًفً يــهً علً  ًأل ن ــه ًذارً ْعــ:ًمً منً الــيً ًب ل غ ــة  ــذلك  ًك  ًذل ــك  ّنمــاًس ــمِّي  ــتً المً ًؤيــةً رً ًمنــعً يً ،ًوا  ًعً منــك مــاًتً ًبً حجِّ

:ً(1)نبً الذً ًقوبةً عً ًرةً عذً المً  ًالّشاعر  ق ْول  د هً  شاه   ،ًو 

ًً(2)رً عاذً المً ب ًًهاوقً فً ًتًْطً أ ناًوً ْيًل ًعً ًًًًًًةًٍساعً ًلً نزً مً ب ًًتًْنً هاًضً نً لكً وً 

- ً: ًالك ّلي  ،ًو الت ْقدير  :ًاأل ْعذار  ــل ــً:ف قالً ً،تذرً وًاعًْل ًوً الم عاذير  ــًكــانً لً ،ًايئً ش ــًلًْمًأفع  ًم  ل ْيــه  ــع  ــًهً نًنفس  ًدً شــهً نًيً م 
ــ ًم  ل ْيــه  ــنًجً ع  نً وً ً،هــوفً ،ًهوارح  ــْنًنً ًجــادلً وً ً،ذرً اعت ــًا  ــع  هذرً ع ــًبً ذًِّكــي ًًدً شــاهً ًعليــهً فً ً،هفس 

ن ظيــر هً (3) –ًهً قول ــ،ًو 

م"هً ت ًرً عذً مً ًالمينً الظًًّعً نفً الًيً ًومً :ً"يً -عالىتً 
لىًهذًعاذيرً المً فً ،ً(4) ًع  ْحم ل  ًرً ذًْنًالعً مً ًةً أخوذً مً اًالم  ،ًو األ ْظهــر 

ًأّنــه ً ْنــد ًالق ْرط ب ــيِّ ــًذارً االعت ــوً ً،ةً ّجــبالحً ًالءً دًْالً ع  :ً(5)نبً نًالــذً م  قيــل  ؛ًةًٍر ًذً ْعــمً ًمــعً :ًجً عــاذرً المً وً ًعــاذيرً المً ،ًو 

إ ن مــاًً،ةعذرً مً ًجمعً يسًبً ل ًًعاذيرً المً ً:لتً قً ً"؟عاذيرمً "الًً"رعاذً مً "ًعً جمً ت ًًأنًًْة ًر ًذً عًْالمً ًياس ًقً ًيس ًألً ً:لتً قً ًإنًْ"فً 

ًاْسم ًجً   .ً(6)فيًالمنكرً ًناكيرً المً ً:هً نحوً وً ً،هال ًًمعًٍه و 

يً ول ّماًأتىًالماوً  ًفيهاًأربع ة ًت أويلٍت:ًًرد  ًإ لىًأ ن  ًأ ْلم ح  ًالش ريف ة  ه ًاآلي ة  لىًهذ  ًفيً"الّنكتًو الع يون"ًع 

o  ًًنهمً ًلًْقبً ي ًًمل ًًذًٍومئً رًيً ذً وًاعتً ها:ًلً أحد.ً
o ًهيابً ث ًًنمً ًدً جرً وًتً ل ًً:أيًًْ؛هعاذيرً قىًمً وًألًْاني:ًلً الثًّو.ً
o ًهتً جً حً ًهرً وًأظًْ:ًلً لثً والثّا.ً
o ًًهتورً خىًسً وًأرًْ:ًلً ابعً الرًّو.ً

                                                           

ً.4/191ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
،ًوالشعر8/378ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/66ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/155ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2ً)

ًفيهاًغيرًمنسوب.ً
عرابه،3/211ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،3ً) ً.2/753ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،5/197ً،ًوالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
ً(.52ً،ًغافر(ًاآليةً)4)
ً.19/66ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،5ً)
(6ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًانظر: )4/191ً ًالتنزيل، ًمدارك ًوالنسفي، ،2/753ً ًالرأيًأبو ًهذا ًفند ًوقد ًالبحر، ًفي ًحيان

ً.8/378ً،ًالمحيط
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o ً: ً.ً(1)كًْمًي ترً ل ًًسلمً استً وً ًذارً االعتً ًركً وًتً لً والخامس 

 ( مادَُّة "عصر"55-2)

ً يت ًل ْفظ  ْشت ر ك  ًفيًالل غ ة ًم  ْنها:الع ْصر  لىًم عاٍن،ًم  ًع  ًدالت

- . ًالد ْهر 
- . ًم نًالن هار  ماًيليًالم غر ب   و 

ًالن هار. - ساعة ًم نًساعات   و 

 و الي وم . -

- ً. ًماًفيًالش يء   و است خراج 

نسً ً،و ٱْلع ْصرً :ً"-ت باركً –أّماًفيًق ْول ه ً ًٱل  ًل فاإ ن  ْسرًًٍين  ل ْتً(2)"خ  :أْنًهذهًالكلمة ً،ًف ق دًاْحت م  ًتكون 
- . ًالع جائ ب  ًل ماًفيًم رور هًم نًأْصناف  ،ًق دًأق سم ًالل ًب ه  ًالد هر 
ّقًً،أوًالع شيً  - ًالح  ق دًأْقس مًب ه  ًق درت ه .ً-ت عالى-و  حىًل ماًفيهاًم نًد الئ ل  ًب الض   ك ماًأقس م 

ًالّصــلةً  - ــق ًب هــاًل فضــل ها،ًًأو  ًالح  ــم  ًهافــتً ت ًل ًًهــاًأشــقً فــيًأدائً ًليــفً كًْألّنًالتً وً الو سطى)صــلةًالع صــر(،ًأقس 
 .ً(3)همشً عايً مً مًبً هً واشتغالً ً،هارً النً ًرً مًآخً هً بً كاسً مً مًوً هً جاراتً فيًتً ًاسً النًّ

ًالّليلً و الّليلةً ًلي ومً اأْوً - ً.والن هارً ً،ًأ و 

ً

                                                           

ً.6/155ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)
ً(.2ً-1(ًاآليةً)العصر،2ً)
ً.4/282ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)

العصر

ةاليوم والليل العصر العشي الدهر
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ًب صر ه ًإ لىًاشــت راك هاً ًب ثاق ب  ًالط ب ر يِّ ًفيهاًالت فات  م ست صفىًالق ْول  ًم ْفــٍضًو  ًهــذاًاالْشــت راك  عــاٍن،ًو أن  ًم  ب ــْين 
ــقًِّ ًالح  ــم  ًق س  لْيــه،ًوأن  ًمــاًدل ــْتًع  ًفــيًع ــله-إ لــىًأهّمّيــة ًك ــلِّ ــل  ليــه ،ً"ً-ج  ًع  ًمــاًت ــد ل  ًفــيًك ــلِّ ــًوابً الّصــوً داخــل  نًم 

ــالً ي ًًأنًًْفــــيًذلــــكً ًالق ـــْولً  ــاًأقًْب ًرً ًنً :ًإً قــ ــمً نــ ــرً العً ب ًًســ ــمً ًو اْلع ْصـــرً ً،صــ ــدً ًاْســ ًالعً رً هًْللــ ــارً والنًًّ،يــــلً واللًًّ،شــــيً ،ًو ه ــــو  ــ،ًوً هــ مًل ــ

ْعنً ًهًهذاًاالسمً ل ًمً اًشً مًّمً ًْصًخصًِّيً  ًث ناؤ هً ًمً سً فيماًأقًًْلً داخً فً ًمً هًهذاًاالسًْماًلز مً ًلً كً فً ًى،عنً مً ًىًدونً م  ل  ً.ً(1)"ب ه ًج 

 ( مادَُّة "عفو"56-2)

ً ًإ ذاًد ر س  فـــاًاألثـ ــر  نـــه :ًع  م  ،ًو  ًالـــّذنب  ـــن  ًع  ،ًو الّتجـــاوز  ْنهـــا:ًالّصـــْفح  عـــاٍن،ًم  ًم  تـ ــرّدد ًب ـــْين  ًفـــيًالل غ ـــة ًم  الع ْفـــو 
مً  بر هــا،ًو  كثــرًو  ن ْتًو  ــم  ط ّيــة :ًس  ًالم  فــت  ،ًأْي:ًطويل ــه،ًوع  ْنــه ًعــافيًالش ــْعر  م  ،ًو  ثــرة ًو الّتناس ــل  نها:ًالك  ْنــه :ًوام حى،ًوم 

ًأّنــه ً ــديث  ،ًوفــيًالح  طال  ًو  ًعاٍف:ًك ثر  ،ًف ه و  فاًالّنْبت  ل ْيــه ًوســّلمً –ع  ًالّلحــىً-صــّلىًالل ًع  ًب إ عفــاء  ــر  أم 
ًأْنً(2) ،ًو ه ــو 

،ًوً  ،ًو ه ما:ًك ث ر  ًم ت ضاّدان  ْعن يان  ؛ًإْذًيقع ًت ْحت ه ًم  ًاألْضداد  روف  ًم نًح  ًكذلك  ،ًو ه و  ي ك ث ر  ًش عر هاًو  ً.(3)س ًد رً ي وف ر 

ًفــيًق ْول ــه ً ًالع زيز  ه ًالم عانيًالم تقّدمة ًفيًالت ْنزيل  ًهذ  ف ْوا"ًب ْعض  ل ْتًك ل م ة ً"ع  ق دًاْحت م  :ً-ت باركــتًأ ْســماؤ هً –و 
"ً ق ال واًق ْدًم س  ف واًو  ت ىًع  س ن ة ًح  ًٱلس يِّئ ة ًٱْلح  ر آ  باآث م ًب د ْلن اًم ك ان  ْذنٓ  و ٱلس ر اء ًٓ  ء ناًٱلض  ً(4)"ه ماء ًف أ خ  ،ًف غ داًالم ت ع يِّن 

ْنها:ًً ًم 

لواًرواثً ىًكً تًّحً  - ن ظير هً وت ناس  ً،ًو   :بيدًٍلً ق ْول 

ف وًْ ًب ْعد ًق ْتٍلًق ْدًع  ْنه ْمًف اْنت ق لًْوً ًًًًًًًًاو أن اس  ًع  ًز ال  ك ث ير 
(5)ً

                                                           

،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/491ً،ًوانظرًماًقالهًفيها:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،12/684ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.8/507ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،20/122ًي،ًالجامع،ً،ًوالقرطب4/282

(،ًوالترمذيًفيًالسنن،ًبابًماًجاءًفيًإعفاءًاللحية،259ًه،ًبابًخصالًالفطرة،ً)صحيح(ًأخرجًالحديثًمسلمًفي2ً)
(2763ً.)ً

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عفو".86ً(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،3ً)
ً(.95ً)األعراف،ً(ًاآلية4ً)
هًإليهًالماورديًوأبوًحيان،ًولمًأعثرًعليهًفيًديوانه،ًولعلهًله،ًففيهًقصيدةًعلىًرويًهذاًالبيتًوبحرهًيرثيًفيهاًب(ًنس5)

ًأخاه،ًومطلعها:ً
ًإنًتقوىًربناًخيرًنفلًًًًًًًوبإذنًاللًريثيًوالعجلًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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ًنوامً سً حّتىً - ْنه ًق ْول  م  ،ًو  ٍةًب األّول  ْعن ىًذوًل ْحم  ًم   :ًمًٍازً خأبيًًبنً ًشرً بً ،ًو ه و 

ًم اال ًفً  فاًو أ صاب  رارً ْعر ضً مً  ت س م نً ًًًًًل م اًأ ْنًع  ًاْزو  اًفيه 
(1)ً

تّــىً - نب ــه ؛ضــوارً أعًْح  ــْنًذ  فــاًع  نــه:ًع  ًنــهعً ًض ًرً أْعــً:أيًًْ،ًوم  ًذل ــك  ق ــدًكــان  ً؛هــمل ًً-لىت عــا–ًنــهمً ًادراجً اســتً ،ًو 

ــزدً يً ظــواًوً عً يتًّل ًًةً دًّالشًّمًبً هً ذً أل ن ه ًأخً  ــًمً ث ــً،لــوافعً ف ل ــْمًيً ً،رواج  ــنً رواًوً ث ــكً اً"وًْف ــىًعً حتّــًرواكً ْشــي ًل ًًخــاءً الرً همًبً ذً أخ  اًوًْم 
ــي ًًإ اّلًأنًًْناتً س ــوالحً ًئاتً يًّالسًّمًبً هً ابتلئً ًبعدً ًبقً يً "،ًف ل ْمًمهً أموالً مًوً هً فيًأنفسً  ــفً ،ًذابً بالع ــمًهً ذً أخ  ًأشــدً مًذهً أخ 

ًأخذً ً،هً عً وأفظً ًذً األخًْ ًشً ًجأةً ف ًًمًْهً و ه و  ْير  ْنًغ   .ً(2)منهً مً ًعورًٍم 

 ( مادَُّة "عقب"57-2)

: ًاْثن ْين  ْعن ي ْين  ًل م  ًحّمال  يت ًل ْفظ  ًالم عاق ب ة ًفيًالل غ ة ًم ْشت ر ك 

ْثل هاًالع قوبة . - م  ،ًو  ل هما:ًاالقت صاص  ًأ و 
- . ًوالن هار  ًالّليل  ؛ًك تعاق ب  ًم عاق ب ة ًوت عاقب  ،ًأ وًالن ْوب ة ًالتيًه ي  ل  ًوثانيهما:ًالّتداو 

ًالش ريف ة :ً" ًفيًاآلي ة  ًالم ْعن ي ْين  ْين ك  ل تًذ  ًاْحت م  ــْنًأ ْزًوًو ا  نوقد  ــْىء ًم  ًف ع ــاق ْبت مًْاف ــات ك ْمًش  ك ــْمًإ لــىًٱْلك ف ــار  ت واًآف ــًج 

ًذ هً  ــااب ــْتًأ ْزًوٱل ــذين  ًم  ْثــل  ه ــمًم  ؛ًأْي:ً(3)"أ نف ق ــوآً  ج  ــْتًع قبت ــك  :ًت م  ًالن ْوب ــة،ًفنقــول  ــي  ًمــنً"الع ْقب ــة"ًالتــيًه  ًه ــو  ،ًف قيــل 
:ًإ ذاً ًالّرجــل  ْنه مــاًع ْقب ــة ،ًوعاق ْبــت  ــٍدًم  ًواح  ًك ــل  كــب  لــىًالّداّبــة :ًر  ًع  ،ًوت عاق ــبًالم ســافران  د ول ت ــك  ًو  راوْحت ــه ًفــيًن ْوب ت ــك 

ل ه ًع ْقب ــةً  ًع قب ة ،ًو  ً(4)ع مٍل،ًف كانْتًل ك  ًو الكــاف رين  لــىًالم ســل مين  ــمًب ــه ًع  ك  ــب ه ًمــاًح  ْعنــىًاآلي ــة ًهه نــاًأّنــه ًش  ًم  ،ًوتقــدير 

ًفيــه ؛ًك مــاًيً  ًتــار ة ًأْخــرىًب ــأمٍرًي ت عــاق بون  ًهــؤالء  ًتــار ة ،ًوم هــورًن ســاء  ًأولئ ــك  ًن ساء  ًم هور  ًم نًأداء  ًفــيًالّركــوب  ت عاق ــب 

                                                           

ًعلىًرويًهذاًالبيتًوبحره،ًومطلعها:ًً(ًلمًأعثرًعليهًفيًديوانه،ًوفيهًقصيدة1)
ًأالًبانًالخليطًولمًيزارواًًًًًًوقلبكًفيًالظعائنًمستعارًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.57ًم،1994ً،ًدارًالكتابًالعربي،ًبيروت،1ًانظر:ًبشرًبنًأبيًخازمًاألسدي،ًديوانه،ًتقديمًمجيدًطراد،ًطً

،1/427ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،7/161ً،ًواكتفىًباألول،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/98ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ًباألول، 2/242ًواكتفى ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ًوأضافًالماورديًوأبو4/349ً، ،

ًحيان:ًحتىًسرواًبكثرتهم.ً
ً(.11ً(ًاآليةً)الممتحنة،3ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عقب".4ً)
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ً هـــــر  ـــــنًم  ــاًم  ًم هر هـــ ثـــــل  ًم  ــار  ــه ًإ لـــــىًالك فّـــ ــه ًامرأتـ ــ ـــــنًفات تْـــ ــآتواًم  ًف ـــ ْهـــــر  ًالم  ـــــنًأداء  ــت ك مًم  ــاءْتًع ْقب ـــ ــاًجـــ ــإ ذاًمـــ يـــــر ه،ًف ـــ وغ 
رةً  الم هاج 
(1).ً

ْعنىً"ف عاق ْبت م"ًم شير اًإ لىًأس ًم  ًالخار جّية ًفيًب يان  ًاألْنظار  ًالط ب ر ي  ق دًالت مس  ًو  ب اًإ لىًأ ن  ،ًذاه  ًالّنزول  باب 
ــًجتًْرً خً اْمر أة ً ــًأةً امــرً ًتًْأت ــ،ًفً هــايرً غً ًخــرجًْي ًًمًْل ــ،ًوً ركينً ْشــإ لــىًالمً ًســلمً الً ًنًأ ْهــلً م  ًالق ــكينً شــرً المً ًنم  ه ًومً ،ًف قــال  :ًهــذ 

ًمتكً دًأتً مًقً كً ع ْقبتً  ْنًقائ لًٍ–،ًف قال  ًم  ْنً و ا  ْنًفات ك ْمًش ْيءً :ً"-ع ز  ًف عم  ك ْمًإ لىًاْلك ّفار  ً.ً(2)"ق ْبت مًْاأ ْزواج 

نمت م،ًو هذاً ّتىًغ  ًب ع قوبٍةًح  يت موه مًفيًالق تال  :ًفإ ذاًقاض  ،ًو الم قاضاة ،ًو الت ْقدير  ًم نًاالقت صاص  :ًه ي  وقيل 
ًالّزّجاجً  ْذه ب  م 

ن عواًب ك م(3) نعت مًك ماًص  (4)،ًأ ْو:ًص 
ًالماوً  ن ح  ق دًج  ًفيهاًث لثة ًت أويلٍت:ًردّيًإ لىً،ًو  ًأ ن 

ً.ًزوً الغً ًعاقبةً نًمً مً ًهً ذً ألخًًْ"؛ممتً نً غً "ً:هادً أحً  -
 .ًبيًٍأ ْوًسً ًتلًٍنًقً مً ًبةًٍنًعاقً مً ً؛متً أصبًًْ:انيالثًّوً -

ً.ً(5)مينً سلً مًالمً نائً نًغً مً ًهارً هاًمهًْزوجً ل ًفً ً،تلً القً ب ًًةً دً رتً مًالمً بتً :ًعاقً الثً الثًّوً -
 ( مادَُّة "عين"58-2)

ـــقًِّ ًالح  الل ـــة ً"أْعي ن نـــا"ًفـــيًق ـــْول  لـــىًد  ًع  ًو جـــه ًالق ـــْول  ًث نـــاؤ هً -ت بـــاين  ـــل  ت باين ـــاًباعثـ ــهً ً(6)"ت ْجـــريًب أ ْعي ن نـــا":ً-ج 
ل ه مــا:ً ،ًأ و  ّيــين  م  ًم ْعج  ــين  ْعن ي  ًم  ــبً اشــت راك هاًب ــْين  ــذهبً ظــرًٍْنًمً اًوً ّنــأىًمً رًْم  ًهــذاًالم  يــر  ًغ  ًالط ب ــر ي  ل ــمًي ــذهب  ،ًو 

ي قــع ً(7) ،ًو 
ْنها:ً م  ًم عاٍنًأْخرى،ًو  ًذل ك  ًت حت 

 . نارً أمًْب ً -

ًلءةًٍكً اًوً ّنًمً ًفظًٍحً ب ً - ْنه ًق ْول  م   .هلءتً كً هًوً فظً حً ؛ًأ ْي:ًليكً عً ًاللً ًينً :ًعً عً ودً لمً ل ًًاسً النًّ،ًو 

                                                           

ً.8/255ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/94ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً.12/72ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
عرابه،3ً) ً.5/127ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
ً.18/46ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً.5/523ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5ً)
ً(.14ً(ًاآليةً)القمر،6ً)
ً.11/553ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،7ً)
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 . نايً حًْوً ب ً -

ــليائً أوًْ نً أعيً بً ؛ًأ ْي:ًناأوليائً ب ً - ــًكــةً لئً نًالمً ناًم  ــبــرً ك مــاًفــيًالخً ؛ًهــاحفظً ب ًًلينً وكً الم  ــًض ًرً :ًم  ــًينً ع  نــاًيونً نًعً م 

 .ً(1)هً دًْعً ف ل ْمًتً 

ً ْعنىًالثّانيًالواقع ًت ْحت هاًف ه و  ــًابعــةً النًًّنً عيً األً أّماًالم  ــقًِّرضً نًاألً م  ًالح  ًق ــْول  ي ســند ًهــذاًالو جــه ًالــدِّاللي  ،ًو 
ًع يون ــ:ً"-ت عالى– ْرن ــاًاألْرض  ف ج  :ً(2)"او  ًمــاءً ْجــهــاًتً ّنًإً ،ًف قيــل  ق ــدًكــانً ماءً والس ــًرضً األً ًريًب ــْين  ــْنًأمــرً طًّغً ً،ًو  ًاهــاًع 
ــًاللً  ً(3)هبحانً س  ّمــاًي عضــد ًهــذاًق ــْول  م  ،ًو  ــر  ْعنــىًاآلخ  ــيء ًي ــدفع ًالم  ًالًش  ْنًكــان  ،ًو ا  ل  ًإ لــىًالو جــه ًاأل و  لعّلــيًأميــل  ،ًو 

ًأّول ه ما:ً" ًش ريف ين  ْين  ر  ًآخ  ياق ين  قًِّفيًس  و ْحي ن اًو الًت خً ًو ٱْصن عً الح  ًب أ ْعي ن ن اًو  ْبناٱْلف ْلك  ًظ ل م وًيط  إ ن ه مًًٓ   آ  ف ىًٱل ذين 

ق ونً مً  ًب أ ْعي ن ن اً و ٱْصب رًْ،ًوثانيهما:ً"(4)"ْغر  ًف إ ن ك  بِّك  ًر  ْكم  ينً ًٓ  ل ح  ًح  بِّك  ًر  ْمد  س بِّْحًب ح  ً.ً(5)"ت ق ومً  و 

 ( مادَُّة "غبر"59-2)

:ً"جاء ًفيً ًالت نزيل  ْينم ْحك م  و أ ْهل ه ًإ الًّاف أ نج  ًٱْلغً ًٱْمر أ ت هً ًهً  ً(6)"ب رينً اك ان ْتًم ن  ًفيًالّلغ ة ًم نًح روف  ،ًو الغاب ر 

ًإ ذاًب ق ــيً  ب ــر  ،ًو غ  ذ ه ــب  ًو  ب رًالّشــيء ًغ بــور ا":ًم كــث  ،ًف قول نا:ً"غ  ًم ت ضاد ْين  ْعن ي ين  لىًم  ل ة ًع  ًالم شتم  ًاألْضداد  ،ًوالغــابر 

نــهً  ًم  :ًمــاًب ق ــي  ــنًالّليــل  ًم  ًالماضــي،ًوالغــابر  ًه ــو  ًالبــاقي،ًوالغــابر  ه ــو 
(7)ً ًي ــد ًفــيًت ْفســير  ًل هــذاًاالْشــت راك  ق ــدًكــان  ،ًو 
ً: هتًوجه ت ين  ًفيماًتقّدم ،ًف ق دًو جِّ ًم ت باين ين  ين  "ًت ْفسير  ً"الغاب رين  ل م ة  ًالك 

ً.ًللً اًذابً فيًعً ًالباقينً أواله ما:ًم نً -
ثان ي ت همــا:ً - ــو  ًوً نًم  ــالمً الماضــين  ــن ْتًوً دًق ــ:ًأيًًْ؛رينً عم  ــهً أ س  ير هــا،ًتًْرم  ًغ  ــنًع صــر هاًإ لــىًع صــر  ب قيــْتًم  ،ًو 

ًالغابً ًرً األكثً وً ف كانْتًغاب رة ،ً" ًأ ْنًي كون  ًالرًًّ؛يً الباقً ًرً فيًالل غ ة   :ًاجزً قال 

                                                           

ً.17/87ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/413ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)
ً(.12ً(ًاآليةً)القمر،2ً)
(3ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًالمعانيًمجتمعة: ًانظرًهذه )5/413ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر17/87ً، ًحيان، ًوأبو ،

ً.8/176ًالمحيط،ً
ً(.37ً(ًاآليةً)هود،4ً)
ً(.48ً(ًاآليةً)الطور،5ً)
ً(.83ً(ًاآليةً)األعراف،6ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"غبر".7ً)
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"رًْبً ماًغً ضىًوً ماًمً ًلهً ل ه ًالً ًًًًًًًرًْفً غً ًأنًًْذًْمً ًدً مًّحً نىًمً ماًوً فً 
(1)ً 

ـــنًت نـــاقٍض؛ًإ ذً ًم  ر  لـــىًالخـــاط  ًإ لـــىًمـــاًق ـــدًي ـــر د ًع  ًالط ب ـــر ي  قـــدًاْلت ف ـــت  :ً"ي ًًيـــفً كً و  ـــًتًْكان ـــًهً امرأتـ ــًالًّإً قـــال  نًم 
ق دًرينً الغابً  ْعنىً"الغابً ًإنً ًيلً ق"،ًو  ْعنــى:ًإ اّلًتًْي ــقً دًبً ق ــًكــونً ت ًًأنًًْجــبً البــاقي؟ًف ق ــدًوً "ًرً م  ًالم  ًأ ن  ًذل ــك  بيــان  ًهأت ــرً امًْ،ًو 

ًالهً قً ًالباقينً ًنمً ًتًْكانً  ل ــْيه مًدً الــذينًق ــًم رينً عً المً ،ًوً لكً بل  ًكً دًأتــىًع  ــْمًزً وً ً،بيــرً هــر  تّــىًهً كً ًمــنً مــّرًب ه  ،ًح  ًر مــتًْثيــر 

ــًر مً ه ــًنًْفــيمً  ــمً ًكانــتًْ،ًفً اسً نًالّنــم  ًالــدً ب ــغً ًنًْم  ًالطً ر  ًقً هر  ــًلكــتًْهً ،ًفً ومً الق ــًلكً ه ــًبــلً ويــل  ــًعً م  ــًلــكً نًهً م  ًلــوطًًٍمً وًْنًق ــم 

ً.ًً(2)ذابً مًالعً هً جاءً ًحينً 

 مادَُّة "غرر"( 60-2)

ًالل ً ْته م"ًفــيًق ــْول  ــر  ــة ً"غ  ه ًالمــاد ة ًك ل م  ًفيًهــذ  ع ًاالْشت راك  ــد هً –م وض  ذ رً :ً-ت عــالىًج  يــن ه ْمًً"و  ــذ واًد  ًٱت خ  ين  ٱل ــذ 
ل ْهو اً ب اًو  يل ع  ْته م ًٱْلح  ر  :(3)ٱلد ْنيا"ًة ًاو غ  ً؛ًإ ْذًي قع ًت ْحت هاًم عن يان 

- . ل  د ع هًوأْطم ع ه ًب الباط  ًفيه ،ًو ه و:ًخ  ،ًحاضر  ًاألّول  ر  نًالخاط  ًم  ًأّول ه ماًق ريب 
ــ - ّرْتــهًت غ ــر هًغ  نــه :ًغ  ،ًوم  ــرار  ــنًالغ  ًمــأخوذ ًم  ًوثانيهما:ًم أل ْتًأْفواه ه مًوأْشب ع ْتهم،ًو ه و  ــر  ــرار ا:ًت زق ــه ،ًو غ  رًّاًوغ 

ًالّنبّيً :ًكان  ديث  فيًالح  ق ه ،ًو  ه ًي غ ر ه :ًز  ًف رخ  سّلمً –الّطائر  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع  ؛ًأيًي ْلق م ــهًً-ص  لم  ليًّاًب الع  ًع  ي غ ر 
ً لي  ًع  ديث  فيًح  ليه ًالّسلمً –إّياه ،ًو  ًالل ًي غ ر هًك ماًي غ رً -ع  ع  ْنًي ط  هً:ً"م  ه؛ًأْي:ًف رخ  ًب ج  ً.ً(4)الغ راب 
ً ْعن ي ْين  لىًالم  ق دًأتىًع  ًو  ّيان  ل ه ما:ًأبوًح  ًأ و  ين  ًث م ًت قدير  ر اًأن  ًاألطًًْ،رورً همًالغً تًْعً دً خً م قرِّ فيمــاًالًًماعً و ه ي 

ــ ــوً ًاللً ًعمً نً واًب ــرًّتً اغًْف ــً،لً يتحص  ــ،ًأْو:ًاهمإّيــًهً مهال ــا  ًوً ًهً رزق  ــًاســتيلءً ًألجــلً ،ًأ ْوًعــثً مًبالبً هً كــذيبً ت ًب ًًّرتهمًْغ  نياًالــدًًّبًّح 
ْنًحً أعًْ لىًت ــاقتً وً ً،ينً الدًًّقيقةً رضواًع  ــ.ًوثانيهمــا:ً"يانًْالــدًًّطــامً هــاًإ لــىًحً لواًبً توّصــي ًل ًًواهرً الظ ــًزيينً صرواًع  ً":مهً تًْرًّغ 
ًهمْتًعً همًوأشبً واهً أفًًْألتًْأ ْي:ًمً ً،ينً فتحًالغً ب ًً،رًِّنًالغً مً  ْنه ًق ْول  م  ً:اعرً الشًّ،ًو 

ّتىًخً ًهً روفً عًْمً بً ًًًًًًًنيرً غً ًةً الحليبً ناًبً ْيًقً اًالتً مًّل ًوً  قً وًّف ًأ ًًتً جًْرً ح 
(1)ًً

                                                           

ً.4/338ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/157ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،1ً)
ً.5/542ًلطبري،ًجامعًالبيان،ً(ًانظر:ًا2)
ً.ً(70)األنعام،ًً(ًاآلية3)
ً"غرر"4) ًمادة ًلسانًالعرب، ًابنًمنظور، ًانظر: ًالسعاداتًالمباركًبنًمحمد)( ًأبو ًوابنًاألثير، ًفي606ً، ًالنهاية هـ(،

ً.3/357ًم،1963ًبيروت،ًغريبًالحديثًواألثر،ًتحقيقًطاهرًالزاوي،ًومحمودًالطناحي،ًدارًالفكر،ً
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ــنًت ْقــديٍرًأّماًالماوً  ًم  ل ة ًو جه ين  ،ًب ْلًرأىًأّنهاًم ْحت م  ّرْته م"ًم نًاْشت راٍكًل فظي  ًف ل ْمًي لت فْتًإ لىًماًفيً"غ  ردي 
ً، ــوً ً:عنــاهً هماًمً دً أحً آخر  ــوً ً:عنــاهً انيًمً الثّــوً ،ًنهــامً ًطلــوبً المً ًيــلً نً فيهــا،ًوً ًلمةً الس ــنياًبً الــدًًّالحيــاةً ًمهً تًْرًّغ  نياًالــدًًّهمً تًْرً غ 

لً ًرورً الغً ًكونً يً نها،ًفً مً ًلمةً السً وً ًالحياةً بً  لىًالوجهًاأل و  لىًالثّانيًبً ياةً الحً ب ًًع  ً .(2)يانًْالدًّ،ًو ع 

 ( مادَُّة "غرم"61-2)

ْشــق ،ًوالغ ــْرم ًوالغ رامــةً الغ ــرام ًفــيً ل ــع ًوالع  ًالــّدائم ،ًو الغ ــرام ًالو  ،ًوالّشــر  ًأشــد ًالع ــذاب  ،ً(3)الّنفق ــة ًوالــد ْينً ً:الل غ ــة 
ًالش ــريف ة :ً" يًّــاًفــيًاآلي ــة  ك اًل ْفظ  "ًم ْشــت ر  مون  ة ً"م ْغر  ق دًكانْتًك ل م  م ــونً ًإ ن ــاو  ًالط ب ــر يً (4)"ل م ْغر  ــح  ق ــدًأ ْلم  ً،ًو  ًإ لــىًاخــت لف 

ًفيًذلكً  ًالتّأويل  :ًً(5)أ ْهل  ة ًه ي  ه ًالك ل م  ً،ًوالم عانيًالتيًت حتم ل هاًهذ 

مونً  - ًالغ رم ًفيًالن فقةً قنافً ماًأنًًْرامةً غً ًمونً لزً مً لً :ًل م ْغر  م لون  م ح  ً.ً،ًو 
مونً  - ًوً ل م ْغر  ًالهلكً ً،رامً نًالغً نا،ًمً زقً رً ًلكً هً ل ًًكونً ل ًهًْمً :ًل م عذ بون  ْنه ًق ْول ــه ًو ه و  م  ــذ اب ه اً:ً"-تعــالى–،ًو  ًع  إ ن 

ر ام ا ًغ   .ًً(6)"ك ان 

مونً  -  .ًناب ًًعً مولً لً :ًل م ْغر 

ً
                                                                                                                                                                                           

جمعهًديوانه،ًفيًًالشعرًلبشار،ًًو3/90،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4/159ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ًالقاهرة،ً ب ْيب ة"4/112ًم،1957ًوحققهًمحمدًالطاهرًبنًعاشور،ًمطبعةًلجنةًالتأليفًوالترجمةًوالنشر، ًوفيه:ًبالخ  ،

ًًًمكانً"بالحليبة".ًً
ً.2/130ًالعيون،ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًًو2)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"غرم".3)
ً(.66ً(ًاآليةً)الواقعة،4ً)
ً.11/654ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
ً(.65ً(ًاآليةً)الفرقان،6ً)

ُمغَرمون

موَلع بنا ُمعذَّبون 
وُمهَلكون ُملَزمون غرامة
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ًبً ًلــىًاألقــوالً أوًْوً  ْنــد ًالط ب ــر يًًِّوابً الّصــفــيًذل ــك  ًًع  ــق ــْول  ْعنــى:ًم  ًالم  ًإ لــىًأ ن  ــن ح  ًبونعــذً مً ل ً"نًج  ًأن  ذل ــك  "؛ًو 

ْند ًالعً ًرامً الغً  :ًذابً :ًالعً ربً ع  قيل  ْنه ًق ْولً،ًو  م    :شىعًْاألً أش د ه،ًو 

ْنًإْنًي عذِّْبً ر اماًو ا  زيلً ًطً عًْيً ًًًًًًًًي ك ْنًغ  ًً(1)لياي ب ن ه ًالإ ًفً ًج 

 ( مادَُّة "فتح"62-2)

ــنًذل ــكً  ًفــيًالع ربّيــة ،ًوم  ًالّلفظــيِّ ًالم ْشــت ر ك  ًفــيًت خّلــق  ــيِّ ًالل ْهج  ًالّتبــاي ن  لــىًأث ــر  الل ــة ًع  ث ــة ًد  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ 
ًإ لــ اللت ه  ،ًوثانيهماًب عيد ًي رتد ًفيًد  ًفيًالن ْفس  ًحاضر  ًأحد ه ماًق ريب  ْعن ي ْين  ل ة ًل م  ة ً"الفات ح"ًالم ْحت م  ًىًل هًْك ل م  ًأ ْهــل  جــة 

مً  ،ًو الم عنى:ًالقاضيًو الحاك  ع مان 
قًِّ(2) ًالح  ًفيًق ْول  عن يين  ّمال ة ًللم  ه ًالك ل م ة ًح  د ْتًهذ  ر  ق دًو  ًث نــاؤ هً –،ًو  ل  ب ن ــاً:ً"-ج  ر 

ْيرً  ًخ  قًِّو أ نت  ن اًب ْْلح  ًق ْوم  ب ْين  ينً اتٱْلف ـًٱْفت ْحًب ْين ن اًو  ًأ ْنًي كًو(3)"ح  ًالم ْعنى:ً،ًإ ْذًي جوز  ًن 

،ًأْو:ً - ًذلــك  ــف  ينكش  نــا،ًو  ًق وم  ب ــين  ًمــاًب ين نــاًو  تّــىًي نف ــت ح  نــاًح  ــْرًأْمر  ًً،نــاومً ق ًًينً ب ــنــاًوً ينً ب ًًاكشــفًْأ ْظه  و هــذاًه ــو 
. ًالحاضر  ْعنىًالق ريب  ًالم 

- ً: ،ًو الت ْقـــدير  :ًاْحك ـــْم،ًو اقـــض  ًأْنًي كـــون  ي جـــوز  ـــهمًبً يـــنً نـــاًوبً ينً ب ًًمًْاحك ـــو  ـــقًًِّكً حكم  ـــًالح  و الًً،فيـــهً ًورً الـــذيًالًج 

ْيـــفً  :ً،ًلـــمً ظً ،ًو الًح  ــات حين  ًالفــ يـــر  ًخ  ق ــــدًمينً الحـــاكً وأنــــت  ــًكـــرً ذً ،ًو  ــانً ًأّنًأ ْهـــلً ًر اءً الف ــ ًالقاضــــيً ًونً ســـمًّي ًًع مــ
ً:ًمهً بعضً ل ًًدً شً وأنًْ،ًرادمً ًغةً نًلً أّنه ًمً ًربً العً ًكلمً ب ًًلمً العً ًنًأ ْهلً هًمً يرً غً ًرً ذكً وً ،ً(4)"تّاحً و"الفً ً،"حً "الفاتً 

ن يً أ ب ـ ًًًًًْغًب نيًع ْصٍمًر سواللً أ الًأ بًْ ت ك ْمًغ  ْنًف ت ــاح  ً(5)نِّيًع 

ًابنً  ّتىًسً ً"قًِّالحً ناًبً ومً قً ًينً بً ناًوً ينً ب ًًحًْتً ناًافًْب ًرً ":ًهً ريًماًقولً أدًًْنتً كً  :ًماقالً ًاسًٍبًّعً ًوع ن  ذيًًةً ابنً ًمعتً ح 

ًأفاتً :ً"تً تقولً ًنزً يً  ــقِّ،ًأ ْوً(1)حاك ْمــكً عنــي:ًأتً ؛ً"كً ْحــعــال  ًم واضــع ًالح  ًأل ن ــه ًي فــتح  ًوالف تّــاح  ًل لقاضــيًالفــات ح  ّنمــاًقيــل  ،ًو ا 
لىًغً ًقً غلً دًانًْالذيًقً  لمً العً ًبابً ًفتحً يً أل ن ه ً  .ً(2)هً يرً ع 

                                                           

،8/211ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/142ً،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،11/654ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً،ًوفيهً"يعاقب"ًمكانً"يعذب".11ًًوالشعرًفيًديوانه،ً

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"فتح".2ً)
ً(.89ً(ًاآليةً)األعراف،3ً)
ً.1/385ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،4ً)
ًً،ًوقدًتقدمًتخريجه.4/347ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6/4ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
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 ( مادَُّة "فرق"63-2)

ق ــ ،ًو  ًف ْرقــان  ًالكــريم ًالــذيًه ــو  الق ــرآن  ْنــهً  م  ،ًو  ًالّســماوي  تــاب  ًالك  ًأ ْنًي كــون  ــل  ًي حتم  ــيت ًل ْفظ  "ًم ْشــت ر ك  دً"الف ْرقــان 
ًالف ًر ًأ ْنًي كــــون  ــــل  يـــر ه ،ًوي حتم  ًأ ْوًغ  ــالقرآن  ــاًب ــ ــ ًم خت صًّ ،ًف ــــلًي كـــون  ـــقًِّوالباطــــل  ًالح  ــْين  ًب ــ ــه  ًب ــ ــر ق  ــاًفـ  ًمــ ًك ــــل  ــانً يكـــون  ًقــ

قِّ:ً"(3)الن صرً  ًالح  ة ًفيًق ْول  ه ًالك ل م  ل ْتًهذ  ق دًاْحت م  ت ــآو ا  ْذً.ًو  ًل ع ل ك ــْمًت ْهت ــد ونً ات ْين ــاًم وس ــىًٱْلك  ًو ٱْلف ْرق ــان  :ً(4)"ب  ،ًف قيــل 
ً: ًالّشريف  ًفيًهذاًالسِّياق  ًالف رقان 

كر هً  - ًالّتوراة ًإ اّلًأّنه ًأ عيد ًذ  ًب عين ه،ًو ه و  ًالك تاب  يــر  ــٍعًغ  ــق ًفــيًم وض  ق دًذ ك ر هًالح  ًت أكيد ا،ًو  ل  ًاأل و  ير  ب اسٍمًغ 
" ًالف ْرقـــان  ل ق ـــْدًآت ْينـــاًموســـىًو هـــارون  :ً"و  ،ًف قـــال  ـــع  هـــذاًالم وض 
ًًو،ً(6)؛ًأراد ًالتـ ــوراةً (5) ًالش ـــيء  كـــر  ًذ  ـــنًأْمث لـــة  م 

ً: ًالع ر ب  ًفيًك لم  ين  ًب اسم  د   الواح 

(7)"ان ًيًْاًومً ب ًذً هاًكً ولً فىًقً ألًْو ً"
 ًً

ًوكذلك:ً

ً(8)دً عًْالبً وً ًأيً النًًّهانًدونً أتىًمً ًدً ْنًهً وً ًًًًًدً نًْهاًهً ب ًًض ًأرًْوً ًدً نًْذاًهً بًّأالًحً 

لىًالنًًّعدً البً ًنسقً ف ً" لىًالكً ًينً المً وً ً،أيً ع  ً.ً(9)"اأكيدً ت ًًينً فظً اللًًّلفً الختً ًذبً ع 

                                                                                                                                                                                           

،ًوالبغوي،ًمعالم2/240ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2/281ً،ًوالقالي،ًاألمالي،6/4ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.4/347ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"فتح"،2/151ًالتنزيل،ً

ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"فتح".2/241ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2ً)
ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"فرق".ً(3ً)
ً(.53ً)البقرة،ًً(ًاآلية4)
ً(.48ً)األنبياء،ًً(ًاآلية5)
عرابه،ًً(6) ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"فرق".ًً،1/122انظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
فيًًالعباديً"،ًوفيًروايةًأخرى:ً"فقددت"ًمكانً"فقدمت"،ًوالشعرًلعديًبنًزيدهً يًْشً راهً ل ًًاألديمً ًمتً دً (ًصدرًالبيت:ً"وقً 7)

ً ًجبارديوانه، ًمحمد ًوجمعه ًالثقافة حققه ًمنشوراتًوزارة ً المعيبد، ًبغداد، ًالعامة، ًالثقافة ًمديرية م،1965ًوالرشاد،
183ًًً.ً

ً.39ًم،2005ً،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،2ً(ًالشعرًللحطيئةًفيًديوانه،ًاعتنىًبهًحمدوًطماس،ًط8)
ً.1/271(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،9ً)
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قًًِّرقً فً أْوًه وًال - ًالح   .ًلً والباطً ًب ْين 

- ً ،ًًوأْو:ًه ـــو  ــالّنصــــر  ــرً البً ًراقً انف ـ تّــــىًصـــارً ًحــ ًش ــــريٍف:ًرواب ـــعً اًفً ق ــــرًْف ًًل ـــه ًح  ــياٍقًآخـــر  فـــيًســ ن ظيــــر هً  ــ،ًو  ًومً "ي ــ

ًي ـــعًْي ًً؛(1)"رقـــانً الفً  ـــ-اًدً حم ـــمً س ـــّيد ناًفيـــه ًًاللً ًصـــرً نً إْذًًدرًٍب ـــًومً نـــيًب ـــه  ل ْيـــه ًوســـلًًّىًاللً لًّص  ً،هً وأصـــحابً ً-مً ع 

 .ًهأصحابً وً ًهلًٍأباًجً ًكً أهلً وً 

ــًجً رً الف ــأو:ًهــوً - ــم  ــًدينً ب ًعًْتً ْســمًكــانواًمً ه ــألنًًّ؛ربً نًالك  ْنــه ًق ْول ــه ًبطً عًالق ــم  م  ًعــلًْجًْي ً قــواًاللً ّتًت ًًنًْ"إً ً-تعــالى–،ًو 
 .ً(3)اجً خرً مً اًوً جً رً فً ،ًأ ْي:ً(2)ا"قانً رًْمًفً كً لً 

ً ًاحت مــل  يت ًل ْفظ  "ًم ْشت ر ك  ً"الف ْرقان  ًإن  ًأقول  ل عّليًب عد ًهذاًالع رض  ،ًو  ًف قــط،ًو ه مــا:ًالتّــوراة ،ًو الّنصــر  ْعن ي ــين  م 
ًللزً  ن  "،ًوا  ْعنــىً"الن ْصــر  ًم  ًب ركــب  ّمــاًي ســير  ،ًف كل ــه ًم  ــل  ــقًِّوالباط  ًالح  ًب ــْين  ،ًأ وًالف ــرق  ًالك رب  ْعنىًت فريج  ًأّماًم  مخشــر يِّ

فيهــاًي شــيرً  ،ًو  ًهــذاًالم ْشــت ر ك  ب ة ًفيًت فســير  ً"ًالتفات ة ًل غوّية ًم ْعج  ًه ــو  ًالف رقــان  ًكون ــًالجــامعً إ لــىًأ ن  ً،ال ًز ًن ــتابــا ًمً كً ًهً ب ــْين 

ــقًًِّقً رً ْفــاًيً قان ــرًْوفً  ًالح  ــًب ــْين  ًالجــودً ًعً الجــامً ًجــلً الرًًّريــدً ت ًً؛يــثً اللًّوً ًيــثً الغً ًأيــتً ر ًً:كً قول ــكً ً؛وراةً الّتــًنــيعًْيً ،ًلً والباط  ًب ــْين 

 .ًًً(4)"ةً راءً والجً 

 ( مادَُّة "فصل"64-2)

ً ــلت  ،ًوف ص  ًالّشــيئين  ًمــاًب ــْين  ًب ــون  ــل"ًو"الت ْفصــيل"؛ًفالف صــل  ــة ً"الم ف ص  ه ًالمــاد ةًك ل م  ًفــيًهــذ  ــع ًالت ــدب ر  م ْوض 
ًب لىًهذاًالم ت ق دِّم  ،ًأ ْوًالتّفريق ،ًو ع  شكال  زالة ًال  :ًالّتوضيح ًوا  ؛ًأْي:ًق طعت هًفانقط ع،ًوالتّفصيل  ل  يان هًالش يء ًف انفص 

ــ ــدآنف ــ ق ــ ،ًو  ــيح  ًوالّتوضــ ــين  ــاًالّتبيــ ــاًالتّفريــــق ،ًوثانيهمــ :ًأّوله مــ ــْين  ْعن ي ــ ــا لًل م  ــّيًحّمــ ــ ًل ْفظ  ــت ر ك  ْشــ "ًم  ــيل  ًاًي تجلّــــىًأّنً"التّفصــ
ّقً ًالح  ًفيًق ْول  ْعن ي ْين  ة ً"م ف ص لت"ًالم  ر اد ًو ٱْلقً :ً"-تعالى–اْحت م ل تًك ل م  ًو ٱْلج  ل ْيه مًٱلط وف ان  ْلن اًع  ع ًف أ ْرس  ف اد  ًو ٱلض  م ل 

لًآياتًٍ و ٱلد مً  وام ف ص  :(5)"ٍتًف ْْست ْكب ر  ً،ًفقيل 

                                                           

ً(.41ً)األنفال،ًً(ًاآلية1)
ً(.29ً،ًاألنفال(ًاآليةً)2)
،1/360ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/271ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/323ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)

ً.56ًواكتفىًهارونًبنًموسىًبمعنىًالنصرًفقط،ًالوجوهًوالنظائر،ً
ً.1/281ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً(.133ً(ًاآليةً)األعراف،5ً)
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- ً ًه و  ًاآليات  ًالتًًّرامً جًْألفيًاًفصيلً التًّوً ،ًهاشكالً إ ًًزالةً وا ً ً،هابيينً تً إّنًت فصيل  ب ــه ًًرادً فيًالم عانيًيً وً ً،ريقً فًْه و 

هاًمً ًتازً تًوامًْبانً فاستً ً،هاينً ب ًًقً رً أّنه ًفً  لىًالعاقً ًلً كً شًْف لًيً ً،عضًٍنًبً ب ْعض  ــأنًًّلً ع  التــيًالًًاللً ًنًآيــاتً هــاًم 

ل ْيهاًغً ًقدرً يً  لىًكً ًمةً نقًْوً ً،همل ًًبرةً هاًعً أنًّوً ،ًهيرً ع   .مهً فرً ع 

- "ً: قيـــل  ــف ًمً و  ـ ًلتص  ًب ـــْين  قـــات؛ًأل ن  ــ":ًم ف ر  ــفً ًاآليـــةً وً ًةً اآلي ــ ـــْصـ ــمـــانً نًالزً ل ًم  ــدًكان ـ ــت ًًاآليـــةً ًتً ،ًف ق ــ ــــًثً مك ـ ًنم 
قيلً اًفيًعافيةًٍهرً هاًشً فعً رً ًيبً قً بقونًعً ي ًًمًّث ًً،بتً إ لىًالسً ًبتً السً  رى،ًاألْخــًةً أتيًاآلي ــت ــًمًّث ــً،امًٍأيًًّمانيةً ث ًً:،ًو 

:ًكانً  قيل  ًك لًًِّو  اتًْهاًيً عضً ب ًًلً عً جً ف ًً؛هاينً ب ًًلً صً فً "ف ق ْدًا،ًومً ي ًًعونً بً أرًًْينً آيتً ًب ْين  ًثــرً هاًفــيًإً عضً وبً ،ًلوًب ْعض 

يً ًالز مانً ب ًًصيلً فًْالتًًّكمةً حً وً ،ً(1)"عضًٍبً  ل ْيه مًًتقومً ل ًً؟نكثونً ي ًًأمًًْ،دواماًعاهً ب ًًفونً يً همًأ فيه ًأحوالً ًنً متحً أّنهً  ع 

 .ً(2)ةً جًّالحً 

ًق ـــْولًاللً ــاًت ق ـــد م  ًمـ ْثـــل  ـــْنًم  م  ــ أ ف غ ْيـــرً :ً"-تعـــالى–و  ًأ ْبت غـ ــه  ًٱل ـــذً ًيٱلل ــ ـــاًو ه ـــو  ك م  تـــًيح  ــْيك م ًٱْلك  ًإ ل ـ ل   بً اأ نـــز 

لً  ل "ًه ما:(3)"م ف ص  ً"م ف ص  ة  ًك ل م  ًت حت  ًالواق عان  ً،ًف الم عنيان 

- ً. ًو الت وضيح  ًالت بيين 
ًم جموع ا. - ًالق رآن   والّتْفريق ؛ًإ ْذًل مًي نز ل 

ْعن ــىً هْمًإ لــىًم  ًب ْعض  ن ح  ًج  ه ًاآلية  لىًهذ  ًع  د ًالم ف سِّرون  ر  لّماًو  ْنــد ًو  ًع  ،ًو الت ْقــدير  ًو الّزمخشــريِّ ــالب غويِّ ــٍدًك  واح 
ً: قًًِّصلً اًفيه ًالفً ن ًي ًب ًمً ً:لً صً ف ًمً األخير  ًالح  :ً(4)راءً باالفتً ًمليكً وعً ً،دقً ليًبالصًًِّهادةً والشًًّ،والباطلً ًب ْين  ،ًوعْند ًاألّول 

ً ًعذاٍبًكان  ا،ًوت ْفصيل هاًأّنًك ل  هاًب ْعض  ًش هر اي ْتبع ًب ْعض  ذاب ين  ًع  ًك لِّ ي متد ًأْسبوع ا،ًوب ين 
(5)ً.ً

ًك المــاوً  ــي  ــنًاْشــت راٍكًل ْفظ  ــة ًم  ه ًالك ل م  ــاًمــاًفــيًهــذ  ًم ْقتن ص  ْعن ي ْين  لىًالم  همًأتىًع  ّيــانً وبعض  ًو أبــيًح  يِّ ،ً(6)رد 
ً: ــد ًاألخيــــر  ْنــ ًع  ــدير  ــوً مً و الت ْقــ ــ ــــحً ض  ــفأ ْوًمً ً،شــــكالً الً ًزالً اًم  ــ ــدً الوً ل ًبً ص  ــدً الوً وً ًعــ ــفً أ ْوًمً ً،عيــ ــ لــــىًحً ق ــــرً فً ل ًمً ص  ًســــبً اًع 

                                                           

ً.171ً،ًوهوًمذهبًابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،6/40ًن،ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيا1)
ًالبحرًالمحيط،2ً) ًأبوًحيان، ًانظر: )4/373ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًقاله ًوانظرًما ًالجامع،2/253ً، ًوالقرطبي، ،

7/172ً.ً
ً(.114ً(ًاآليةً)األنعام،3ً)
ً.2/46ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
ً.2/161ًنزيل،ً(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالت5)
ً.4/21ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/160ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،6ً)
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ــالحً المً  ــً:أيًًْ؛صـــ ــنزًّمًيً ل ـــ ــمً ًهً ْلـــ ـــ ــفً أ ْوًمً ً،اجموع  ـــ ــامً لً صِّ ــه ًاألحكـــ ــًًفيـــ ـــ ــوً ًهـــــيً نًالنًّم  ــوً ًرً األْمـــ ـــ ـــــوً ًللً الح  ًاجـــــبً والوً ً،رامً الح 

قًًِّصلً نا ًفيه ًالفً بيً ل ًمً صً فً دى،ًأ ْوًمً والهً ًللً والضًًّ،ندوبً المً وً  ًالح  ً.ً(1)لً والباطً ًب ْين 

 ( مادَُّة "فنن"65-2)

ث ة ًك ل م ة ً"أْفنان"ًفيًاآلي ة ًالش ريف ة :ً" ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالت دب ر  بِّهً م ْوض  قام ًر  ًم  ْنًخاف  ل م  ن ت انً ًو  ًيًِّف ب أ ً،ج 
بِّك ماًت ك ذِّبانً ٓ  الآ ًر  :؛ًإ ْذًإ ّنهاً(2)"ذ و اتاًأ ْفن انًًٍ،ء  ًاْثنان  دان  ًأْنًي قع ًت ْحت ه ًم ْفر  مع ًي صلح  ًج 

ل ه ما:ًف ّن. - ًأ و 
ثانيهما:ًف ن ن.ً - ًو 

:ًذً  ًالك ّلي  د ً"ف ّن"،ًف الت قدير  ؛ًأْعنيًالم فر  ْعنىًاألّول  لىًالم  ًمً وانًٍلًْواتاًأ أّماًع  فــيًًلنً ف ــًنً تً اْفــنا:ًولً نًقً ،ًو ه و 

:ً(3)روبًٍضً وً ًنهً مً ًنونًٍفىًفً ًذً ه:ًإ ذاًأخً ديثً حً  ًالّشاعر  ق ْول  ن ظير هً  ،ًو  :ًذ واتاًأْلواٍنًم نًالفاك هة  قيل  ً،ًو 

ًالل ذ اذ ة ًو الصًِّ ْنًك ّلًأ ْفن ان  م  رً        ب او  ًن اض  ر  ًأ ْخض  ًب ه ًو اْلع ْيش  ل ه ْوت 
(4) 

ً: ًالك لّـــي  ــاً"ف ـــن ن"،ًف التّقـــدير  مـــع ًم فرد هـ ًأن هـــاًج  ــاني،ًو ه ـــو  ًالثّـ ـــل  ْحم  لـــىًالم  ــاًذً ،ًأْو:ًصـــانًٍواتـــاًأغًْذً أّمـــاًع  واتـ
ــهاًًمس ًيً ،ًو الم عنى:ًجرً الشً ًأغصانً ًرافً أطًْ ــاًب ْعض  نــىًً،عروشــاتً المً كً ب ْعض  لــىًمــاًهً ت ًعً س ــماًوً هً ضــلً فً ًذلكً ب ــو ع  ماًع 
ــ ــد ً(5)امواهً س  ًواح  ًق ــْبل ًأن  ّمــاًت ق ــد م  ًم  الم ســتخل ص  ــفوةً  ص   هــابً نــاًدًْأرً ،ًأّمــاًإ ذاًنًتف ــًلــوانً األً هــاًنــاًبً دًْإ ذاًأرً ًاألفنــانً ،ًو 

.ًنً نً هاًفً واحدً فً ًغصانً األً  ر  ًاآلخ  ًع ن  ْعن ىًم تماي ز  ٍدًم  ًواح   ،ًول ك لِّ

 ( مادَُّة "قبل"66-2)

                                                           

ً.4/212ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً(.48ً-46)الرحمن،ً(ًاآلية2ً)
ً.11/603ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.8/195ً،ًوالبحرًالمحيط،4/49ً(ًالشعرًغيرًمنسوبًفيًالكشاف،4ً)
(5ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًانظر: )11/604ً ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ،5/438ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،4/49ً،

ً.8/195ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/116ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
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ًالمً  ًب ْعــض  ق ــدًّعــر ج  ًب ْعــد ا،ًو  ل ْيهاًب يان  عاٍنًس ي أتيًع  ًل ثلثة ًم  ًحّمال  يت ًل ْفظ  ًم ْشت ر ك  ً"الق ب ل"ًفيًالل غ ة  ف سِّــرين 
قًِّ ًالح  لىًق ْول  دواًع  ر  ل ْيهاًل ّماًو  ًث ناؤ هً –ع  ل  ْلناًإ ل ْيه م ًٱْلم ل:ً"-ج  ل ْوًأ ن ن اًن ز  ك ل مً و  ل ــْيه مًك ــلً ًه مً ئ ك ة ًو  ــْرن اًع  ش  ْوت ىًو ح  ًٱْلم 

ــْىٍءًق ــب لً  ًالبــاءً (1)"ش  ًوف ــتح  ًالقــاف  ب كســر  ،ًو  ًوالبــاء  ــمًِّالقــاف  ق ــدًق ر ئــتً"ق ــب ل "ًب ض  ،ًو 
ًالــذيًي ْعنينــاًفــيًهــذاً(2) لعــل  ،ًو 

ًبً  ً"ق ب ل "ًالتيًه ي  ًالواق عة ًتحت  ًالم عانيًالّثلثة  ًاْست ْشراف  ًه و  قام  :ًًالم  ًوالباء  ًضمًِّالقاف 

د ه - ً"القً فً اًأّماًأح  ًجمعً ًالر غ فً كً ؛ًبيل""قً ًمعً ل"ًجً بً أ ْنًي كون  ًجمــعً "و،ًغيف""رً ًالتيًه ي  ــي  ًالق ض ب"ًالتــيًه 

ًضيب""قً  ًيكون  ْحم ل  لىًهذاًالم  قًِّفلءً والكً ًناءً مً الضً جمع اًمعناهً ًل"بً "القً ،ًو ع  ًالح  ي سند ًهذاًالوجه ًق ْول  ،ًو 
ــً"أوًْ:ً-تعـــالى– :ًل ـــذلـــكً ًمنونً ْضـــيً ،ًأ ْي:ً(3)"بـــيلً قً ًكـــةً لئً المً وً ًاللً ب ـــًأتيً تـ  ًالك لّـــي  ي ْغـــدوًالت ْقـــدير  ناًشـــرًْحً ًوًْ،ًو 

ل ـــْيه مًك ـــّلًشـــيءًٍ ـــالـــذيًنً ًهـــمًبـــأنً ل ًًكفلـــونً ي ًًك ف ـــلءً ًع  لـــىًًهمدً ع  ـــأ ْوًنً ًنـــوا،آمً ًإنًًْهمًبـــاللً إيمـــانً ع  لـــىًدً وع  همًع 

لىًكفرً لً نًهً إ ًًاللً مًبً هً فرً كً  ً .اللً ًشاءً ي ًًنواًإ اّلًأنًْآمً  ما،ًمهً كواًع 
- ً ــأ ْنًي كـــون  ــاًف ــ ــاًثانيهمـ ــ"القً أّمـ ْعنــــىًالمً ب ـ ـــقًِّهـــةً واجً والمً ًلـــةً قابً ل"ًب م  ًالح  قــــول  ًفــــيًع ـــله–؛ًك  ـــل  ًًإ نًْ:ً"-ج  ــان  ــ ك 

ه ًق د ًم نًق ب لًٍ د ق تًًْق م يص  :ً"(4)"ف ص  ًالقائ ل  ك قول   .ًهً جهً وً ًلً بً نًقً مً ؛ًإ ذاًأت ْيت هًيت كًق ب لًالًد ب ر ا"ت ًأ ،ًو 

- ً: ًالتّقـــدير  ًفـــأ ْنًي كـــون  ْعن ي ـــْين  ًالم  ًهـــذ ين  ل ـــْيه مًك ـــلً رًْش ـــحً وً أّمـــاًثالـــث  ـــ،ًوً بيلـــةً قبيلـــة ًقً ًيءًٍش ـــًناًع  ـــص  ،ًنف انف اًص 

ــةً جً وً  ــة ،ًفً جً ًماعــ ــ"القً ًيكــــونً ماعــ ًجً بيــــلًٍ"قً ًمــــعً جً ًذًٍئ ــــل"ًحينً ب ــ ــعً "ًالــــذيًه ــــو  ــةًٍ"قً ًمــ ــ"القً ًكــــونً يً "،ًوً بيلــ ــ ــعً "ًجً لً ب  ًمــ

 .(5)معً الجً 

ً

                                                           

ً(.111ً(ًاآليةً)األنعام،1ً)
ًبكس2) ًقراءتها )ً ًمكي، ًانظر: ًعامر، ًوابن ًلنافع ًالباء ًالقافًوفتح ًالقرءاتر ًوجوه ًالكشفًعن ًوالطبري،1/446ً، ،

ً.271،ًوالبناءًالدمياطي،ًالتحاف،1/257ً،ًوسبطًالخياط،ًالمبهج،398ً،ًوابنًخلف،ًالقناع،260ًالتلخيص،ً
ً(.92ً،ًالسراء(ًاآليةً)3)
ً(.26ً(ًاآليةً)يوسف،4ً)
،ًقدًأتىًعلىًهذهًالثلثةًمقدماًمعنىً"الكفيل"،ًوابنًقتيبة،ًتفسيرًغريب351ً-1/350القرآن،ًً(ًانظر:ًالفراء،ًمعاني5)

،ًوالزمخشري،2/157ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5/312ً،ًوقدًاكتفىًبمعنيين،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،261ًالقرآن،ً
ً.4/208ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/44ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/45ًالكشاف،ً
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ً

ً"قً  ًآن ف اًأن  ّماًت ق د م  ًم  فوة ًالم ستخل ص  ص  ًً"؛بيلق ً"ًمعً جً ً"لً بً و  نف ا،ًأ ْوًو ه و  نف اًص  ا،ًوص  اًن وع  الّنوع ؛ًأْي:ًن وع 
ْعنــىً"ك فيــل"،ًو"ز عــيم"، مــع ً"ق بيــل"ًب م  هــة ،ً"ًج  ْعنــىً"ق ــب ل"،ًأ ْي:ًم قابلــة ًوم واج  ــمين"،ًأ ْوًب م  "ض  ديًْنــعً ًوهــذاًالق ــْولً و 

  ً .(1)"ينً تً راءً القً ًفاقً التًِّأحسنً 

 ( مادَُّة "قرأ"67-2)

الل ــة ً ًد  ًالم ْشــت ر ك  كــب  ًب ر  لىًس يرورت ه  ًع  ًالباعث  يت ًل ْفظ  ك  ًو ضمِّها،ًم ْشت ر  ًالقاف  لــىً"الق ْرء "،ًب فتح  ًع  األْصــل 
،ًًو ًو الط ْهـــر  ـــيض  ًل لح  ،ًف ق ـــْدًي كـــون  قـــت  ًالق ـــْرء ًالو  ًأ ن  ذل ـــك  ْعن ـــىًعـــام ؛ًو  ق ـــدًاألً م  ،ًو  ،ًواأل ْقـــراء :ًاأل ْطهـــار  ـــي ض  ْقـــراء :ًالح 

ً ًالّشــافعي  ،ًقــال  ًالش ــيء  قــت  ًو  ــنًد نــوِّ ــا،ًوأصــل ه ًم  ميع  ًج  ين  فــيًاألمــر  ــرأةً  ًالم  ًالل ًعً –أْقــر أت  :ًالق ــرء ًاْســم ً-نــهً ر ضــي 
اًوأْطهار ا ي ض  ًاأل ْقراء ًح  ًأ ْنًي كون  ًي جيء ًل وقٍت،ًجاز  ًي جيء ًل وقٍت،ًوالط هر  يض  ًالح  ،ًف ل ّماًكان  قت  للو 
(2)ًً.ً

ً ّيين  ًالل غ و  ق ًأن  لــىًرءً القً ًقاقً فواًفيًاشتً لً اختً و الح  ْنــه ًأً ً،مــاعً االجتً ًرءً الق ــًأنً ًماهً أحــدً :ًينً ولً ق ــ،ًوه ــمًع  م  ــو  ًذً خ 
:ًماًقً معً إ ذاًجً ًهً وضً فيًحً ًالماءً ًأ وقرً ً،هً دقً فيًشً ًعامً الطًًّأ رً دًقً قً مْنه :ً،ًًوهً روفً حً ًماعً الجتً ً"آنرًْالقً اْسم ً" قيل  ًأ رً ه،ًو  ت 

لىًوً حمً رً ًعًْجتمً مًيً ،ًأ ْي:ًلً طًّس لىًقً ًاقةً النًّ ْنه ًق ْولً طًّق ًًدًٍلً هاًع  م  ً:ًلثومكً ًبنً ًومرً عً ً،ًو 

لٍءًتً  لىًخ  ًع  ْلت  ًإ ذاًد خ  ق دًًًًًًًًًًًًر يك  يناًن ْتًع يونً مً أ و  ح  ًالك اش 

                                                           

ً.8/208ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"قرأ".2ً)

الُقُبل

جمع الجمع 
لقبيلة

المقاَبَلة 
والمواَجهة الضمناء والكفالء
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اء ًبً  ْيط ٍلًأْدم  ْيًع  ر اع  انًاللًًًًًًًًًًًّكرًٍذ  ن ين ا ر أًْْقًت ًًمًْل ًًنً وًْهج  ً(1)ج 

ــوً  ــ ــمً ًروءً عــــلًالق ــــجً ًنًْم  ــاســ ــ ــــًيضً اًللح  ــمًّس  ــاعً الجتً ًذلكً اهًب ــ ــدًًّمــ ــ،ًوً حمً فــــيًالــــرًًّمً الــ ــ ــمً لــــهًعً نًجً م  ــاًللطًّاســ ًرً ْهــ

ً.ًًدنً فيًالبً ًهماعً لجتً فً 

ًعتـــادً المً ًيءً الّشـــًدبـــارً لً ،ًوً علـــومًٍمً ًوقـــتًٍلً م جيئ ـــهًًعتـــادً المً ًيءً الّشـــًجـــيءً مً ،ًلً قـــتً الوً ًرءً الق ـــًالثّـــانيًأنً ًولً والق ـــ
ًمً جًْوأ ْقــر أ ًالــنًّ،ًهاضاؤً قً ًوحانً ً،هاناًوقتً دً ً:دي،ًأيًْنًْعً ًلنًٍفً ًحاجةً ًأ تًْ:ًأ ْقرً ربً العً ًقالتً ًكذلكً ،ًوً علومًٍمً ًوقتًٍهًلً دبارً إً 

ً،ًهً لوعً طً ًوقتً أ ْوًً،هً أ فولً ًقتً وً ًإ ذاًجاءً  عل  هًعلً نًجً مً ،ًوً عتادً المً ًمً الدًًّروجً خً ًقتً هًوً ألنًّف ًًيضً اًللحً مً اسًًْْرءً القً ف مْنًج 

ً.ً(2)عتادً المً ًمً الدًًّباسً احتً ًقتً هًوً ألنًّ،ًفً رً هًْاًللطًّاسمً 

ـــفوة ً ًص  لعـــل  ًفيهـــا:ً"و  ًالع ـــلء  وًبـــن  مـــر  ًأبـــيًع  ًبيان ـــه ًق ـــْول  ًفيمـــاًت ق ـــد م  ـــالم ســـتخل ص  ـــًربً نًالع ـــم  يًســـمًّنًيً م 

ْنه مًم نًاء ًْرًقً ًيض ًالحً  م  ْنه مًم نًاءً قرًًْهرً يًالطًّسمًّيً ،ًو  م  ً.(3)"اء ًْرًقً ًيضً عًالحً مً ًهرً يًالطًّسمًّي ًفً ،ًاميعً ماًجً هً جمعً يً ،ًو 

ًالّسياق ،ًف فيًق ــوًْ ًه و  ًم تضاّدْين  ْعن ي ْين  ًل م  ّمالة  "ًالح  ً"الق ْرء  الل ة  ًد  ًفيًت عيين  ل ْيه  ًع  ل  ًالم عو  ًأن  ًوا  خال  ًالّنبــيِّ ل 
ً ًوسّلم–الك ريم  ل ْيه  "-صّلىًالل ًع  ًأْقرائ ك  ًً(4):ً"د عيًالّصلة ًأّيام  بهــام  ًالًال  ْحكــام  ــنًال  لــىًوجــٍهًم  ًع  ًالم ت ع ــيِّن  ي كون 

ــقًِّ ًالح  ًل ــمًي رف ــْعًفــيًق ــْول  ك،ًولكّنًهذاًاالْشــت راك  ي ض  ًح  ــه ّنًث لث ــة ً-تعــالى–ه و:ًأّيام  ًب أنف س  ّبْصــن  ًي ت ر  :ً"و الم ط ل قــات 

                                                           

هـ(،ًشرحًالملعقاتًالسبع،486ً،ًوانظرًالشعر:ًالزوزني،ًالحسينًبنًأحمد)1/291(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)
ً.169ًدارًالجيل،ًبيروت،ًد.ت،ً

ً.292ً-1/291(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،2ً)
ً.3/75ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
"،ًضئيًعندًكلًصلةًووتً،ثمًاغتسليً،دعيًالصلةًأيامًحيضكً:فقالً،نيًاستحضت:ً"إالشريفً(ًجاءًفيًالحديث4)

ً(.2772ي،ًبابًالعدد،ً)(،ًوفيًالسننًالصغرىًللبيهق24191)ًحديثًالسيدةًعائشةالمسند،ً،ًبنًحنبلًأحمدأخرجهً
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مــع ًم فــرد هًالق ــرًْ(1)ق روٍء" ًج  ياق هاًالش ريف  ً،ًفالق روءًفيًس  ــنًالمصــنِّفين  ًم  ق ــدًتــرّددًكثيــر  ،ًو  ــيض  ًوالح  ًالّطهــر  ء ،ًو ه ــو 
ًالّداللت ينً  ًت ْين ك  ًب ْين  ًالقرآن  ًي أتيًلوْقتًٍ(2)فيًغ ريب  ًي أتيًل وقٍت،ًوالّطْهر  يض  ،ًوالح  قت  ً.(3)،ًوأصل ه ًالو 

ً"الق رءً  الل ة  ة ًفيًد  ثة ًالخائض  ه ًالم باح  ًأْنًأختتم ًهذ  ً"ًب ثلثة ًم لحظ :ول عّلهًي حسن 

ًخاّصة .ًً:أّول ها - ًعاّمة ،ًوظاه رة ًاألْضداد  ًالّلفظيِّ ًإ لىًالم ْشت ر ك  ب  ًم نتس  ثال  ًأّنهاًم 
ثانيهــا - نــة ًفــيًً:و  ًم ْؤذ  ًالع زيــز  ًفــيًالت ْنزيــل  ه ًالّظــاهرة ؛ًأعنــيًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك  ًهــذ  لــىًأن  ًع  ًدالت ثــال  أّنهــاًم 

ًم واضــع ًم خصوصـــٍةًب ـــاخت ًفـــيًاأل حكـــام  ًهـــذاًاخـــت لف  ًالّلغــة ،ًل يعقـــب  ًاخت لف ـــاًأساس ـــه ًاألّول  ًالف قهـــاء  لف 
 .ً(4)الف قهّيةً 

ــة ً - الل ــ ًد  ًالّلفظــــيِّ ــت ر ك  ْشــ ــاه رة ًالم  ًإ لــــىًت خّلــــق ًظــ ــية  ًالم ْفضــ ــــنًالب واعــــث  ًم  لــــىًأن  ًع  ًدالت ــال  ثــ ــاًم  ــا:ًأّنهــ ثال ث هــ و 
،ًأ وًالماد ة ًالم ع ًالّلغويِّ ًاألصل  اللّيــٍةًت نتســب  لٍتًد  م ــدخ  ْعنىًعام ًف ضفاٍضًم ّتسٍعًل م عاٍنًو  لىًم  جمّية ،ًع 

ً. ًالع ريض  ًالم ْعنىًالك ّليِّ  إ لىًذل ك 
 ( مادَُّة "قدر"68-2)

،ًو ه ما:ً ًش ريفتان  ًآيتان  ث ة  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ًم ْوض 

د ْوا" - ْرٍدًقً  و غ  ل ىًح  رينً اع  ً.(5)"د 
ًف ه د ىًَٰ و ال ذي" - ً.ً(6)"ق د ر 

                                                           

ً(.228(ًاآليةً)البقرة،1ً)
اللًبنًًالرحمنًعبدًاليزيدي،ًأبوًعبد،ًًو86،ًوابنًقتيبة،ًتفسيرًغريبًالقرآن،41ً(ًانظر:ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،2ً)

(ً ًهـ(237يحيى ًعبد، ًتحقيق ًوتفسيره، ًالقرآن ًًغريب ًبيروت، ًالرسالة، ًمؤسسة ًحسين، ًم1987الرزاق ،36ً،
ً.129ً،ًوابنًالهائم،ًالتبيان،214ً،ًوأبوًحيان،ًتحفةًاألريب،91ًوالسجستاني،ًنزهةًالقلوب،ً

ً.372،ًوالسجستاني،ًنزهةًالقلوب،37ً(ًانظر:ًاألنباري،ًاألضداد،3ً)
سبابًالتيًالنصافًفيًالتنبيهًعلىًالمعانيًواأل،ًهـ(521اللًبنًمحمدًالبطليوسيً)ًابنًالسيد،ًعبد(ًانظرًبيانًذلك:4ً)

،ًوعبدًالوهاب37ً،ًم1987،ًدارًالفكر،ًبيروت،3ًأوجبتًاالختلفًبينًالمسلمينًفيًآرائهم،ًتحقيقًمحمدًالداية،ًط
ً.117ً-106،ًهـ1414أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدين،ًدارًالسلم،ًالقاهرة،ًطويلة،ً

ً(.25ً(ًاآليةً)القلم،5ً)
ً(.3ً(ًاآليةً)األعلى،6ً)
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عاٍن: ّمالة ًل ثلث ة ًم  "ًالح  رين  ة ً"قاد  ًأّماًاألولىًفالم راد ًاستشراف هًفيهاًك ل م 

ه م. - ْند ًأنفس  رام هاًع  لىًص  ًع  رين  :ًقاد  ،ًو الت ْقدير  ل ها:ًم نًالق ْدرة ًو الع زم  ًأ و 
ًأْنًي تم ًل همًم راد همًمً  - ثانيها:ًم ق ّدرين  ،ًوك أّنهْمًق دًو   .هً ليًْاًعً وًْن ًب ًوً ً،مه ًرً رواًأمًْدً قً نًالّصرام 

ًش ريٍف:ً - قًِّفيًسياٍقًآخر  ًالح  ْثل ه ًق ْول  م  ًالّتضييق ،ًو  ًالذيًه و  ًهه ناًم نًالت ْقدير  ،ًو ه ي  ّيقين  ثال ث ها:ًم ض  و 
ْزق هً " ًر  ل ْيه  ًع  ر  م نًق د  :ًم ضــّيقينً (1)"و  ْعنــىًالك لِّــي  ًأبــوه مًي نــيل همًً،ًو الم  مــوهمًمــاًكــان  ر  ؛ًإ ذًح  لــىًالم ســاكين  ع 

ْنها  .ً(2)م 

ًفيهـــاًث لثـــة ًأْوجـــٍهًأحـــد ها:ًأّمـــاًالمـــاوً  ًإ لـــىًأ ن  ًف ـــألمح  لـــىًالمً ًرينً قـــادً ردي  ثانيهـــا:ًســـاكينً ع  لـــىًًرينً قـــادً ،ًو  ع 

ْنـــد ًمهً تً ّنـــجً  ـــ،ًأو:ًع  ثال ث هـــا:ًأم،ًهً أنفس  ًالقـــادرً ًاًأنًّع ـــرابً ًيحتمـــلً وً ،ًروهً دًّالـــذيًق ـــًقـــتً الوً ًهمًفـــيتً ّنـــهمًإ لـــىًجً وافـــاتً مً ًنًّو 

ًوً ً،هً أعوانً ًقً فرًّهًتً مالً ًهبً إذاًذً ،ًفً عوانً األً وً ًالمالً ب ًًطاعً المً   .ً(3)عجزً فع صي 

"ً: يأ ّماًاآلي ة ًالثّانية ،ًو ه ي  ًف ه دىًو ال ذ  ،ًق د ر  ْعن ي ين  "ًم  ة ً"قد ر  ل م  ل ْتًفيهاًك  ً"،ًف ق دًاْحت م  ــنًالق ــد ر  و ه ماًأّنهاًم 
ًاألشياءً  ًو الم وازنة ًب ْين  ،ًأ ْوًم نًالت ْقدير  ًكلِّهًأّنه ً(4)والق ضاء  ًذل ك  بيان  ًشً وفًّرًوً دًّقً ً-ت عالى–،ًو  ،ًأ ْوًهكلً شً ًكلًٍقًل ك لِّ

ًحً دًّقً :ًوًْ،ًأمهً همًوأرزاقً رًأقواتً دًّقً ،ًأو:ًعادةً والسًًّقاوةً الشًًّردًّقً  ًفــاعً االنتً ًجــهً هًوً ف ــرً عً وً ،ًداهه ــفً ،ًهحً صــلً مــاًيً ًيــوانًٍرًل ك لِّ
أْو:ًق د ر همًذ كور اًو ا  ناث اب ه ،ً

(5)ً.ً

 ( مادَُّة "قسر"69-2)

                                                           

ً(.26ًً(ًاآليةً)الطلق،1)
(2ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًأبو ًانظر: )8/307ً ًالكشاف، ًفيها، ًالزمخشري ًأقوال ًوانظر ًالجامع،4/144ً، ًوالقرطبي، ،

18/159ً.ً
ً.6/69ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،3ً)
ً.8/453ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
ً.20/12ًامع،ً،ًوالقرطبي،ًالج6/252(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5ً)
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،ًتباينــْتًآ ــذل ك  ًك  ًذل ــك  ل ّمــاًكــان  عــاٍنًم تنّوعــٍة،ًو  ًل م  ّمــال  ًالح  ك  ًإ لىًالم ْشــت ر  ّماًي نتسب  ًم  ر ة ًفيًالل غ ة  راء ًالق ْسو 
ًالل ً الل ت هـــاًفـــيًق ـــْول  ًفـــيًد  ًوالّلغـــوّيين  م ـــرً :ً"-تعـــالى–الم ف سِّـــرين  ر ةًًٍك ـــأ ن ه ْمًح  ـــنًق ْســـو  ْســـت نف ر ة ًف ـــر ْتًم  ًأّنهـــاً(1)"م  ؛ًذل ـــك 

ّتة ًت أويلٍت:ًًً ًس  ًت حتمل 

ل ها:ًأ - ً.ًماةً الرًًّسورةً القً ًنًّأ و 
ثانيها:ً - ًًادً يًّأيًالصًًّ؛اص ًنًّالقً الق سورة ًًأنًّو  .،ًو ه و  ًم نًاألّول  ًق ريب 
ثال ث ها:ً - ًإاألسدً ًالق سورة ًأنًّو  قيل  ًبشةً الحً ًلسانً ب ًًدً هًاألسً نًّ،ًو  ْنه ًق ْول  م  ً:ًرزدقً الفً ،ًو 

 (2)دً يً صًْاألً ًرً وً سًْلقً ل ًًورً ساقً ًسً ًًًًًًًؤوالرً  عابً صً ًياتًٍلىًهادً إ

 .ًوجماعةًجالً نًالرًّمً ًصبً عً ًالق سور ة ًأنًّها:ًعً رابً ًو -

ًًوًًالق سور ةً أنًّوخامس ها:ً - ًالّناس   ه م.ًأصواتً ر كز 

:ًأنًّوسادس ـــها:ً - قيـــل  :ًم عظ م ـــه،ًو  قيـــل  ،ًو  ًالّليـــل  ـــهمًفـــيًإً هً بً ش ـــتـ ــه؛ًلمظً ًالق ســـورة ًأّول  ـــنً هً عراض  ً،القـــرآنً ًمًع 
 .(3)مهاًأفزعً مًّمً ً،هافارً فيًنً ًتًْدً جً ًرًٍمً حً ب ًً،همًعنًْهً رادً شً وً ً،وعظةً والمً ًكرً الذًًّماعً واستً 

ً

ً

                                                           

ً(.51ً(ًاآليةً)المدثر،1ً)
ًمكانً"هاديات".ًً"هادرات"،ًوفيه:156ً(ًالشعرًفيًديوانه،2ً)
،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"قسر"،ًوعلىًبعضها:6/149ً(ًأتىًعلىًهذهًالمعاني:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،3ً)

ً ًالبيان، ًجامع 12/320ًالطبري، ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،4/188ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر19/58ً، ًحيان، ًوأبو ،
ً.8/372ًالمحيط،ً

القسورة

أصوات 
الناس

أول الليل 
وظلمته

جماعة 
الرجال األسد الرماة
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 ( مادَُّة "كبد"70-2)

ــقًِّ ًالح  ب ــد"ًفــيًق ــْول  ــة ً"ك  ًث نــاؤ هً –وقدًاْحت م ل تًك ل م  ــل  ــًل ق ــدًْ:ً"-ج  نس  ل ْقن ــاًٱل  ًفــاخ  ب ــدًٍيًن  ،ًً(1)"ك  ًاثنيــين  ْعن ي ــين  م 
ًو ه ما:ً

ًواالست قامة . -  االعت دال 

 .يانًْالدًًّكابدةً نًمً مً ًناءً عً الًوًةً دًّشًّال -

ْنه :ًةً دًّالشًًّدً بً الكً ًصلً أ ّماًالم ْعنىًالثّانيًفأ م  ْنه ًواشتدً ًثرً لظًوخً غً ً:بنً دًاللًّكبًّتً ،ًو  م  ًظغّلــت ًًمً دً ،ًأل ن ــهً دبً الكً ،ًو 
:ًواشتدً  :ًهت ًدًّشً ً:ًقاسيتً هذاًاألمرً ًدتً كابً ،ًويقال  ّبــاٍسًف قــال  ًع  ًابــن  ق دًف ّسرًذل ك  ــ،ًو  ــًةًٍدًّفــيًش  ً،هً والدت ــوً ً،هً مل ــنًحً م 

ًمً ًيرً غً وً ،ًهً أسنانً ًبتً ونً ً،هً ضاعً ورً  :ًأ(2)هنًأحوالً ذل ك  "،ًف قــال  ب ــد  ً"الك  لىًت جّليات  ًع  ًدً كاب ــمــاًيً ًلً وًّ،ًوقْدًأتىًالق ْرط ب ي 

ــإ ذاًقً ًمًّث ــً،هً ت ًرًّسً ًطعً قً  ًمًّث ــً،ضــاعً هًلً وًفات ــل ــوً ً،ضــاعً االرتً ًكابــدً ي ًًمًّث ــً،عــبً والتًًّيقً الّضــًكابــدً ي ًً،اباط ــرً ًدًّش ــوً ً،اماط ــطًقً م 

ًأشـــدً ًطـــامً الفً ًكابـــدً ي ًًمًّثـ ــ،ًهســـانً ل ًًكً حـــرًّت ًوً ً،هً أســـنانً ًبـــتً ن ًًكابـــدً يً  ـــًالـــذيًه ـــو  ًجـــاعً واألوًًْ،تـــانً الخً ًكابـــدً ي ًًمًّثـ ــً،طـــامً نًاللًّم 

ً،عجيــلًفيــهً والتًًّزويجً التًًّغلً شً ًكابدً ي ًًمًّث ًً،هتً هيبً وً ًواألستاذً ،ًهسياستً وً ًبً ؤدًِّوالمً ً،هولتً وصً ًمً علِّالمً ًكابدً ي ًًمًّثً ،ًواألحزانً 
ـــً،الدً األوًًْشـــغلً ًيكابـــدً ًمًّثـ ــ ـــً،م ًرً واله ـــًبـــرً الكً ًمًّثـ ــً،صـــورً نـــاءًالقً ب ًوً ،ًورً الـــدًًّغلً ش ـــًكابـــدً ي ًًمًّثـ ــ،ًنـــادً واألجًًْ،دمً والخ  ًعفً وض 
ــً،هــاإيرادً ًطــولً ي ًًوائــبً ونً ً،هاعــدادً ت ًًكثــرً ي ًًصــائبً فــيًمً ً،دمً والقً ًكبةً الرًّ ــم  ــر ًوً ً،راسً ْضــاألً ًوجــعً وً ً،أسً الــرً ًداعً نًص  ًدً م 

ــًبً ًرالضً ًثلً مً ً،سً فًْوالنً ًاًفيًالمالً نً حً مً ًكابدً ويً ،ًذنً األً ًوألمً ً،نًِّالسًًِّوجعً وً ً،نً يًْالدً ًمًّغً وً ً،ينً العً  مضــيًيً ،ًو الًبسً والح 

ًيومً  ل ْيه  ــًمًّث ــً،ةً شــقًّإ اّلًمً ًكابدً يً ،ًو الًةً دًّقاسيًفيه ًشً إ اّلًيً ًع  ًكلِّــًعــدً ب ًًوتً الم  ــً،كً ل ــالمً ًلةً ســاءً مً ًمًّث ــً،هذل ــك  ًبــرً القً ًغطةً وض 
لـــىًاللً ًرض ًوالع ـــًعـــثً البً ًمًّثـ ــً،هلمتـ ــوظً  ًالق ـــًســـتقرً يً ،ًإ لـــىًأ ْنًع  ّمـــو ًً،ةً اًفـــيًالجّنـــإّمـــً،رارً ب ـــه  ًاللًً،ارً اًفـــيًالّنـــا  –قـــال 

ًلً ًاألمرً ًلوًكانً فً ً،"دًٍبً فيًكً ًنسانً الً ًنالقًْخً ًدًْقً :ً"لً -تعالى ه ًالشًّإ ل ْيه  ًهذ  ً.(3)"دائدً ماًاْختار 

                                                           

ً(.4ً(ًاآليةً)البلد،1ً)
ً.20/42ً،ًالجامع،ً(ًانظر:ًالقرطبي2)
ً.20/42ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
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ً ــير ه ًأن  ـــدفوٍع،ًوفـــيًتفســ ًم  يـــر  اًغ  ْعن ـــىًصــــحيح  ــهًم  ،ًوا  خالـ  ًالعـــرب  ــــن  ًع  د ًكـــذلك  ر  ًف ق ـــدًو  ل  ْعنـــىًاأل و  ــاًالم  أ ّمـ
ً ل ــق  ًخ  نســان  ــمً ال  ــًطــنً اًفــيًبً بً نتص  ،ًهً أمِّ ــه  بًّــاًعلــىًوجه  ًالقامــة ًواق ف ــا،ًول ــمًي خل ــْقًم نك  ًم نتصــب  ــذلك  ًك  ل ــق  هــذاًفً ،ًوخ 

ل ْيهً ًنانً امتً  ال "(1)لقةً فيًالخً ًع  ب اًم عتد  ْنتص  ًالف ّراء :ً"م  ،ًوق دًقال 
(2)ً.ً

 ( مادَُّة "كتب"71-2)

"ً: ًالع زيز  ت ْبن اجاء ًفيًالت ْنزيل  ك  ًم نًك لًًِّيل ه ًفًو  ظ ةً ًٱأْل ْلواح  يلً ًش ْىٍءًم ْوع  ت ْفص  ً(3)"ش ْىءًٍ لِّك لًًِّو  ،ًوالّظاهر 
ًً: ْعن ي ين  ل ة ًم  ت ْبنا"ًههناًم ْحت م  ً"ك  ًأن 

ل ه ما:ًالكتابة ًالم عروفة . - ًأ و 
ليناًك ذا.ًً - ًع  ؛ًك قول نا:ًك ت ب   وثانيهما:ًالف ْرض 

ــق ً ًالح  ًالكتابــة ًالم عروفــة ،ًف ق ــدًن ســب  ،ًو ه ــو  ًاألّول  ــل  ْحم  لــىًالم  :ًالكتاب ــة ًإلْيــه ،ًف قً-ت عــالى–أ ّمــاًع  ًبً ت ــكً يــل 
ًت شــبيٍه،ًأ ْوًت جســيٍم،ًأ ْوًت كييــفًٍ-هًيــدً بً  ْيــر  ــْنًغ  ــًســمعونً ي ًًماءً الّســًوأهــلً ً-م  :ًأظًْوحً الّلــًفــيًمً ل ــالقً ًريرً ص  قيــل  هــاًر ًهً ،ًو 

ــواحً هاًفيًاأللًْوخلقً  :ًأم  قيل  :ًأضــافً األلــواحً  موســىًفــيخــط ًلً ي ًًأنًًْمً ل ــالقً ًرً ،ًو  قيــل  ــًالكتابــةً ً،ًو  لــىإ لــىًنفس  ه ــةً ًهًع  ًج 
ًمً ً؛ًإ ذشريفً التًّ ًالذًًّتبً الذيًكً ًلمً بالقً ًهاًجبريلً كتبً ؛ًهً بأمرً ًةً كتوبً ه ي  ً.ًكرً ب ه 

ً: ْعنىًالك ّلــي  "،ًف ــالم  ً"الف ــْرض  ًالثّاني،ًو ه ــو  ْحم ل  لىًالم  ًناْضــرً فً أ ّماًع  ل ــْيك م ً:ً"-تعــالى–ًهً قول ــكً ،ًو ه ــو  ًع  ك ت ــب 

ي امً  ل ْيه ًًدً عائً ً"هً ل ً"فيًًميرً الضً ،ًًو(4)"الصِّ لىًموسىًع  الّسلمً ع 
(5)ً.ً

 ( مادَُّة "كفر"72-2)

ً ،ًوانت ساب  ًالدِّالليِّ ًاآلتيًم نًالّتطّور  ًالّلفظيِّ ًالم ْشت ر ك  ًم نًأمثلة  ر  ًآخ  ثال  ًم  ًالف رعّية  ث ة  ًالم باح  ه  فيًهذ 
ً"ا ًفيًك ل م ة  قعًذل ك  ًو  ق د ًو  ، اللّيين  ًد  ًإ لىًم جال ين  ل م ة  ًالك  ًالل  ًفيًق ْول  ً-تعالى –لك ّفار" ب  ًأْعج  ًغ يٍث ث ل  ً"ك م  :

                                                           

ً،ًوقدمًالمشقةًوالتعب،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"كبد".8/470ًًً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.3/264ًًًً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،2ً)
ً(.145ً(ًاآليةً)األعراف،3ً)
ً(.183ً،ًالبقرة(ًاآليةً)4)
ً.4/385ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/259ًرًالمعنيين:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(ًانظ5)
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ًن بات ه" الك ّفار 
(1)ً ة  ًك ل م  ْند  ًع  ًت لّبثوا ًالم غر ضين  ًم ن ًق وم ا ًأ ن  ًإ لى ًأشار  ًاآلية  ه  لىًهذ  ًع  ًق تيبة  ًابن  ًعر ج  ل ّما ًو  ،

ً ًالم ؤمنون  ّماًي ست ويًفيه  "،ًفر أ ْواًأّنًهذاًم  ًأعجب هم،ًف ل ماذاً"الكّفار  ًإْنًه و  ًالم ؤمنين  ًإيمان  ،ًو الًي نقص  والكافرون 
؟ ًالمؤمنين  ًدون  ّصًالكافرون  ً.(2)خ 

،ًف يكفـ ــر هً ًفـــيًاألرض  ،ًأل ن ـــه ًي لقـــيًالبـــذر  ًكـــافر  ًللـــّزارع  ًأّنـــهًيقـــال  ّراع "؛ًذل ـــك  ْعنـــىًالمـــراد ًهه نـــاً"الـــز  لعـــّلًالم 
ً ّصواًبالّذكر  ق دًخ  ًاألصلّية ً"الّتغطية"،ًولكّنهاً"في غّطيه"،ًو  الك فر  الل ةً  هًد  ًوالف لحة ،ًوهذ  ًبالّنبات  ًالب صر  ألّنه مًأ ْهل 

،ًوم جيئ هــاًفــيًســياق ًاآلي ــة ً ًلإليمــان  ًن قــيض  لــىًمــاًه ــو  ًع  ْتًت ــد ل  ًالم شــاب هة ،ًف أ ْصــب ح  ًلع لقــة  ن ق لْتًإ لىًم جاٍلًآخر 
ً ــريف ة  ٍقًلإل لــفً وهــيًم نتســبة ًإ لــىًحً –الش  ًم فــار  ًإّنًً–قــٍلًل غــوي  ،ًف قيـــل  ًو جــوه ًالق ــول  ــْلًبتعــّدد  ًب هــذهًالم ســاء لة ،ًب  ن  أ ذ 

ًالًيــأبىًهــذاً ًالكــلم  ًســياق  ًأ ن  لــىًقلــوب ه م؛ًذل ــك  ًالــذينًط م ــسًع  ًقــدًت عنــيًالكّفــار  ًالش ــريف  ًفيًهذاًالسِّياق  الكّفار 

ّبهًاللً  ًاً-تبارك-الو جه ،ًف ق دًش  ًفاســت وى،ًحال  ًالــذيًأنبت ــهًالغ يــث  دواها،ًبالّنبــات  لّدنياًوس رعة ًت قّضيها،ًمع ًقّلة ًج 
ًح طام اًع قوبة ًل هم ،ًف صار  ًواْصفر  ًالعاهة ،ًفهاج  ل ْيه  ًالل ًع  دون،ًفب عث  ًالجاح  ًالكّفار  بًب ه  ً.ً(3)فأ عج 

ًث ّلة ًم نًالم ف سِّرينً ًوقْدًترّددً  ْعن ي ْين  ًالم  ّيانً ً،والقرطبيًًِّ،والز م ْخش ر يًًِّ،والّطبرسيًًِّ،ّراغبكالً؛ب ْين  ً،وأبيًح 
ًكثيرًٍ ًأّنً"ًوم ستصفىًالق ْولً ً،(4)وابن  ْعنىًًهناًالّزّراع ؛ًألّنهمًي غّطونً ًالكّفارً فيها ،ًو الم  الحياة ًالّدنياًًأنًّالب ذر 

،ًكً  ًلخ ضرت هًبكثرة ًاألمطار  ًإ ل ْيه  ًالّناظرين  ب  ًي عج  اًكأْنًلْمًيً ًثمًّالّزرع  ًه شيم  ًأْنًيصير  ًالًيلبث  كْن،ًو ا  ذاًأ عجب 
ًغاية ً ًهناًالكافرونً ًماالّزّراع ًف ه و  :ًالكّفار  قيل  ،...،ًو  ؛ًألّنهمًأشد ًًي ست حسن  ل  ًو ج  ًالحياة ًًإعجاب ابالل ًع ز  بزينة 

،ًوهذاًق ْولً  ًًالّدنياًم نًالمؤمنين  ،ًفإّنًأصل  ْنه مًيً فيهً لهمًًوًالعجابً حسن  م  ًللّدنياًم،ًو  ًالّتعظيم  ًذلك،ًو ه و  ظهر 
ً.(5)وماًفيها"

                                                           

ً(.20(ًاآليةً)الحديد،1ً)
ً.28(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،1ً)
ً،ًوقدًذكراًالوجهين.8/223ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/65ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
والطبرسي،ًالفضلًبنًالحسن)القرنًالسادس(،ًمجمعًالبيانًفيًتفسيرً،486ً،ًغريبًالقرآنمفرداتًً،الراغب:ًانظر(4ً)

ًط ًالدين، ًشمس ًإبراهيم ًحواشيه ًوضع 1ًالقرآن، ًبيروت، ًالعلمية، ًالكتب ًدار ،1997ً ًًو9/306م، ًالزمخشري،،
4/65ًًالكشاف، ًالجامعً،القرطبيًو، ،17/165ً ًالبحرًأبوًو، ًالمحيطًحيان، ،8/223ً ًًو، ًكثير، ًالقرآنًفسيرتابن
ً.4/313،ًالعظيم

ً.17/165الجامع،ًً،القرطبيانظر:ًً(5)
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ً الل ةً ًرّددً التًّوباعث  ًد  ًانتساب  ًه و  قام  ًفيًهذاًالم  ْعن ي ْين  ًالم  جالً ًب ْين  ًإ لىًم  اللّيينً الكفر  واحدٍةًًك لً ً،ينًد 

ًفً ًم فارقًًٍعنويً كتسيًب ل بوٍسًمً تً  ًخيٍطًجامٍع، ًوجود  ًمع  ، ًاآلخر  ل هم ْن ًالب ذرً ًحم  ًتغطية  ْعنىًالّتغطية ؛ لىًم  ًع 
ًالك ل م ةً  الل ة  ًب د  ،ًف ق دًتشّبث  ًالك ل م ةً فيًمجال هاًالّلغويًًِّبالّتراب  الل ة  ًب د  ًف ق دًتشّبث  ْعنىًالكفر  لىًم  ل هًع  ً،ًوم نًحم 

ًمً ً،(1)الّدينيًًِّفيًمجال هاًالّشرعيًِّ ًوالحاصل  ًفيًالفً ًأنًّّماًت ق د م  ًإ ن ماًمردً هذاًالّتباين  ًوالحكم  ًجاالتً المً هًإ لىً"هم 
ً" ًالّداللّي.ًًالّناشئةً الّداللّية  ْنًالّتطّور  ًع 

 ( مادَُّة "كلم"73-2)

ــقًِّ ًالح  ًق ــْول  ًذل ــك  ثــال  ْجن ــاًل ه ــْمًد ا:ً"-تعــالى–وم  ل ــْيه مًأ ْخر  ًع  ق ــع ًٱْلق ــْول  ــنً ٓ  و ا  ذ اًو  ًتً ًب ــة ًم  ًٱأل ْرض  ك لِّم ه ــْمًأ ن 
ًك ان واًبً  ً(2)"ت ناًالًي وق نونً ايآٱلن اس  ــل  ًالّتكلــيم ًم ْحت م  ًأ ن  ًاشــت راك اًلفظيًّــاًم ضــمار هً"ت ك لِّم ه ــم"؛ًذل ــك  ،ًوي بدوًأّنًفــيًاآلي ــة 

: ًل معن يين 

ًم نً - ًالّتكليم ًالذيًه و  ًفيه ،ًو ه و  ،ًحاضر  ًاألّول  ًم نًالخاطر  .أّول ه ماًقريب  ديث  ًوالح  ًالك لم 
ًوالّتسويم . - ًالّتجريح   وثانيهماًالّتكليم ًالذيًه و 

ــلم ً ه م"،ًوالك  ــرِّح  ه مًوت ج  :ً"ت ْجــر ح  ــواء ؛ًك مــاًن قــول  "ًأّنً"ت كّلم ه ــم"،ًو"ت ْكل م هــم"ًس  وقــْدًجــاء ًفــيً"لســانًالعــرب 

ــــراحً  (3)الج 
لِّمً  ــةً"ت ك  الل ــ لــــْتًد  م  ًح  ــْين  ْعن ي ــ ــذ ينًالم  لــــىًهــ ــة ً،ًو ع  ًالداّبــ ــــي  ًه  ًتلــــك  األرض  ــةً  ًالش ــــريف ة ،ًوداّبــ ــة  ــم"ًفــــيًاآلي ــ ه ــ

ً ،ًأ ّمـــاًت فســـير  ًاألحاديـــث  ًالّســـاعة ًك مـــاًت كـــاث رْتًب ـــذلك  ـــْنًأْشـــراط  ًم  تكـــون  ،ًو  ًالّزمـــان  ـــر  ًفـــيًآخ  التـــيًت خـــرج  شـــهورةً  الم 
ًف ق ـــدًجـــاء ًأّنهـــاًت نبِّـــئ ه مًوت حـــدًِّ ـــياق هاًالش ـــريف  :ً"ت ك لِّم هـ ــم"ًفـــيًس  أ ب ـــي  لـــىًهـــذاًقـــراءةً  ًع  ي ـــد ل  :ًت خـــاطب ه م،ًو  قيـــل  ث هم،ًو 

:ًهمئً نبًِّ"تً  ــًاألديــانً ًبطلنً مًب ــه ــمً كلِّتً "،ًف قيــل  :ًلمً ْســالً ًوىًديــنً س  قيــل  :ًمؤ هســًومــاًيً هــمًبً مً كلًّتً ،ًو  قيــل  ًلســانًٍهــمًبً مً كلِّتً ،ًو 
ـــســـمعً ي ًًصـــوتًٍب ًًتقـــولً فً ً،لـــقًٍذً  ــًنًْهًم  لـــىًًاللً ًعنـــةً الًلً :ًأ تقـــولً وً ً،"نـــونً نـــاًالًيوقً آياتً كـــانواًبً ًاس ًالّنـــًأ نًّ"ً:دً ع ـــبًوبً رً قـ  ع 

ً(4)المينً الظّـــ ،ًو ه ــــو  ْعنـــىًاألّول  ًالم  ـــل  لــــىًهـــذاًي حم  ،ًو ع  :ًهـــذاًكـــافر  ــاف ر  ،ًوللكـ ــذاًم ـــؤمن  :ًهــ ًللمـــؤم ن  :ًتقـــول  قيـــل  ،ًو 
ًوالكلم . ديث  ًالح 

                                                           

ًً.،ًوقدًذكراًالوجهين8/223،ًالمحيطًأبوًحيان،ًالبحرًو،4/65ً:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًانظرً(1)
ً(.82ً(ًاآليةً)النمل،2ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"كلم".3ً)
ً.158ً-13/157(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
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ًإّنهاً ًف قيل  ًوالّتسويم  ْعنىًالت ْجريح  لىًم  ًأ ّماًع  لىًوجه  ًت مسح ًع  ًب نكت ٍةًب يضاء ًفيًو جه ه ،ًف ه ي  م ًالم ؤمن  ت س 
ًفــيًجبهت ــه ًف تربِّــد ه ــم ًالكــافر  ــه ،ًوت س  ًف تبّيض  الم ــؤمن 
ق ــدً(1) ،ًو  ،ًوت كلــم ًالكــافر  ًت ْكلــم ًوت ك لِّــم ،ًت كلــم ًالم ــؤمن  ــي  :ًه  قيــل  ،ًو 

ًإ لــىً ًي ســيرون  ًأّنًالّنــاس  ًع مــر  ْنًابن  ًع  وي  ق ــدًخً ًصــبحونً ي ًفً ،ًهمســايرً ت ًًاألرضً ًةً داّبــًبيــتً وتً ،ًعًٍمــجً ر  ــهً طمــتًْو  نًمًم 

ــرً  ــفً ،ًهــانبً ذً هاًوً أس  ــمــاًم  ــ،ًو الًهً ســحتًْإ اّلًمً ًؤمنًٍنًم  :ًإّنهــاًهً ْتــبطإ اّلًخً ًنــافقًٍو الًمً ًنًكــافرًٍم  ْنــه ًأّنــه ًقيــل  ــتً ،ًو ع  فــيًًتً نك 
ــًكتــةً ن ًًالكــافرً ًوجــهً  ــت ًفً ،ًوداءً س  ــًجــهً فــيًوً ًنكــتً وتً ً،دً ســوً ي ًفً ،ًهً فشــوًفــيًوجه  ــت ًفً ً،يضــاءً ب ًًكتــةً ن ًًؤمنً الم  ه ًفشــوًفــيًوجه 

ّتىً لىًالمائً ًيتً البً ًأ ْهلً ًيجلس ًفً ،ًهجهً وً ًض ًبيًّيً ح  ً.ً(2)رً نًالكافً مً ًؤمنً المً ًفونً يعرً فً ً،دةً ع 

 ( مادَُّة "كند"74-2)

لىً ًع  ل م ة ً"الك نود"؛ًولعّلًالباعث  ًهه ناًك  :م وضع ًالّتمّثل  يًّاًأمران  ك اًل ْفظ  ت هاًم ْشت ر  يرور  ًص 

ي ةًالدِّاللة ،ًواّتساع هاًل معاٍنًم تنّوعٍة. - ًأّول هماًع موم 
ًالع ربّية . - ًالل ه جات  ثانيهماًتباين   و 

ــه،ً ن ــد ه:ًق ط ع  ك  ــيئ ا،ًو  ًش  ًالتــيًالًت نبــت  ــنًاألرض  ــجً ًب هــذاًأل ن هــاًةً نــدً كً ًوا  ن مــاًس ــمِّي تًْفــالك نود ًم  ،ًأباهــاًدتًْح 
  :ًشىألعًْو أنشد ًا

صًْ ْثًل و  ْثًل ه اًت ْحد  ًإن هاأْحد  ْصلً ًًًًًًل ك  ًالم ْعت ك ن د ًلو  ًًً(3)دً االز ائ ر 

ّقً ًالح  ْعناهاًفيًق ْول  ًاْسم هً ً–أ ّماًم  نسً ًإ نً :ً"-ت ق د س  ًل ك ن ودً اٱل  بِّه  ًل ر  لىً(4)"ن  ًالّتعّدد ًع  ًواحتم ل  ،ًف ق دًتباين 
ًماًي أتيًبيان ه :ً

ً.العاصي:ًموتً ضرً حً وً ًندةً كً ًلسانً بً الك نود ً -
 .فورً الكً ً:ضرً مً وً ًبيعةً رً ًلسانً بً والك نود ً -

 .ًً(1)ةكً لً المً ًّيئً السً ًخيلً البً :ًنانةً كً ًلسانً بً الك نود ًوً -

                                                           

ً.7/92ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.10/16ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
ً.12/671ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،294ً،ًوأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،98ً(ًانظر:ًاألعشى،ًديوانه،3ً)
ً(.6ً(ًاآليةً)العاديات،4ً)
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ب ّية ًم تلق يــة ًم تقاربــة ،ًو ا  خــ ًالع ر  ًالل ه جات  ًالم تأّتية ًم نًت باين  عاني  ًالم  ًأن  ّماًت ق د م  ًم  ًولعّلًالذيًي ظهر  ًأن  ال 

ق دًجــاءً  ْحد ًوالق طع ،ًو  ْند ًوالك نود :ًالج  ه ًالكلم ة ؛ًفالك  ًهذ  ل ْيه  ًع  ًالذيًت د ل  ًالع ريض  ًإ لىًاألْصل  ًفــيً"لســانًم رد ًذل ك 
ً:" "،ًكنــودً ل ًًهً ربِّــل ًًالنســانً ًإنًّ:ً"-تعــالى–،ًوق ول ــهًنــودً وكً ً،ادًٍشدًّكً ً؛ادً ّنًكً ًرجلً وً ،ًعمةً النًًّفرً ا:ًكً نودً كً ًدً يكنً ًدً ن ًكً العرب 

ًأحســـن ًالجحـــود،ًو ه ـــو  قيـــل:ًه ـــو 
ْعنـــىً(2) ًإ لـــىًالم  عـــاٍنًف رعّيـــة ًت نتســـب  حـــد ،ًم  عنـــى؛ًأعنـــيًالج  ًهـــذاًالم  .ًوي قـــع ًت حـــت 

ًالك نود :ًلً  ًأن  ،ًو ه ي  ًصائبً المً ًعدً ي ًًهً ربًِّل ًًامً وًّاألْصليِّ ًالّرسول  ل ْيــه ًوســلًًّىًاللً صلًّ-،ًوه يًفيًتفسير  ًلك ف ــورً ا:ً"-مع 

ًو ْحد هً  يًي ْأك ل  ي ْضر بً ً،ال ذ  هً  و  ْبد  ْفد هً ،ًع  ي ْمن ع ًر   .ًً(3)"و 

 ( مادَُّة "لهو"75-2)
قًِّ ًالح  ذ ًل ْهو اًًل وًْ:ً"-ذات هت ق د س تً–ق ول  ْدن اًأ نًن ت خ  ْذنالتًّأ ر  م نًل د ن اًإ نًك ن ااخ  لينً افً ًهً  ْنًً(4)"ع  ًع  ًم بين  ثال  م 

ي كّنــى لــد ،ًو  ًالم رأة ،ًوالو  ًالي من  ًفيًل غ ة  ،ًف الّلهو  يِّ ًالل ْفظ  ك  ًالم ْشت ر  ًفيًت خل ق  ًالّلْهجيِّ ًالّتباين  ة  ًالجً ًس ْهم  ــن  ،ًب ــه ًع  مــاع 
ً: ًالّطبــــريِّ ــير  د ًفــــيًتفســ ر  ،ًف ق ــــدًو  ًو الم فسِّــــرون  ّيــــون  ــّرر هًالم عجم  ْعن ــــىًي قــ ًم  ــاللًّو ه ــــو  ــةً ًفــــيًب ْعــــضً ًوً ْهــ ــيً ًأ ْهــــلً ًلغــ :ًمنً الــ

ـــ ًالمـــرأةً (5)رأةً الم  :ًالّلهــــو  قيـــل  ،ًو  ضـــرم وت  ًالولـــد ًب ل غ ـــة ًح  ًالّلهــــو  ًإ لـــىًأ ن  ًالّزّجـــاج  ً(6)،ًوذهـــب  ًذهــــب  ًذل ـــك  ،ًو ا  لـــىًك ـــلِّ
ق دً ،ًو  ًوأبوًحّيان  ًماعً الجً ًع نً ًهوً اللًّب ىكنًّيً الق ْرط ب ي  ْنه ًق ْول  م  ً:ًيسً ئًالقً امرً ،ًو 

ً(7)ثاليأمًًْوً هًْاللًًّنً سً حًْي ًًأالًّوً ًتً رًْب ًكً ًًًًًًنين ًأ ًمً وًْاليً ًةً باسً سًْب ًًتًْمً عً ز ًًأال

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًانظر: )6/325ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ،4/486ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبو20/109ً، ،
ً.8/500ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"كند".2ً)
،ًالمعجمًالكبيرطبرانيًفيً،ًوأخرجًالحديثًال20/109ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،12/672(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)

ًً(.7958ًًجعفرًبنًالزبير)
ً.ً(17اآليةً)األنبياء،ًً(4)

ً.9/11ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)
ً.3/314(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآن،6ً)
،ًدارًالمعرفة،2ً،ًوانظرًديوانًامرئًالقيس،ًاعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاوي،ًط11/183(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،7ً)

ً.136ًًم،2004ًبيروت،ً
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ً ب ّين اًأن  ًب قواب ل هًم  ديث  ذًالح  ًفأخ  ّيان  ًماًتً ًهوً اللًًّأصلً أ ّماًأبوًح  ًاله ــوي ــً،هوةً إ ل ْيــه ًالّشــًعً رً ْســه و  وى،ًدعوًإ ل ْيــه 

ق دًيً  ــنً كّنــو  ًع  ،ًقــائ ل :ً"،ًمــاعً الجً ًىًب ــه  ــنًالّســياق  ْعنــىًم  ًالولــدً ًّديًِّوالّســًاسًٍعّبــًابــنً ًعــنً نــاًفً وأ ّمــاًهً م تصــّيد اًالم  ،ًه ــو 

ًالولدً جاجً الزًًّوقالً  ــًدًتهذاًرً ً:ًإنًّاسًٍعبًًّابنً ًوعنً ،ًوتً ضرمً ب ل غ ة ًحً ً:ًه و  لــىًم  ًع  ــاتًّ"نًقــال  ْنــه ًالــدً وً ًذًاللً خ  ًأنً "،ًو ع 
:ًعبً ناًاللًّهً ًهوً اللًّ قيل  ًأ ْهــلً وقالًقتادةً ،ًرأةً هناًالمً ًهوً اللًّ،ًو  ــاًدًًّكــونًرً ،ًوتً الــيمنً ً:ًهــذاًفــيًل غ ــة  لــىًم  ًعــىًأنًّنًادًّع 
 .ً(1)"وجةً زً ًللً 

 ( مادَُّة "مرر"76-2)

"ً: ًالكــريمت ين  ّر"ًفــيًاآليت ــين  ــة ً"م ْســت م  ل م  ًك  ث ــة  ه ًالم باح  ًفــيًهــذ  ع ًالن ظ ر  ْواًًو ا  نم ْوض  ي ق ول ــواًآي ــر  ــواًو  ي ــة ًي ْعر ض 
رًت ًم ْست م  ْحر  ل م ة ًأربعة ًمعاٍن:ًً(2)"س  ًالك  ل ْتًتلك  ق دًاْحت م  ً،ًو 

- ً ــر  نــه :ًم  ــرارة ،ًوم  ــنًالم  ًمــأخوذة ًم  ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ًع  ــي  ــرار ة ،ًو ه  ،ًوالم عنــى:ًشــديد ًالم  ــرت ــع ًم  أّول هــا:ًم ستبش 
ً. ًالّشيء ًوأم ر 

دً  - ًناف ـــذ ًم طّـــر  :ًم ســـتم رت ،ًو الت ْقـــدير  ـــنًاالســـت ْمرار  ثانيهـــا:ًم  ـــنًو  ًم  لـــىًهـــذاًالوْجـــه  نـــه :ًاســـت مر ْتًأفعالـ ــهًع  ،ًوم 
ً.  الّتخّيلت 

ًالق مــرً  - ــحر  حر ه ًأّنه ًس  :ًب لغ ًم نًس  ،ًو الت ْقدير  ًإ لىًالّسماء  ًم نًاألرض  :ًمارت ،ًو الت ْقدير  ثال ث ها:ًم نًالم رور  ،ًو 
ً ْنًقريٍب،ًوذلك  ًزائل ًع  :ًذاهب  قيل   .ًًعليلً تً مًوً هً ألنفسً ًمنيةً تً و 

ًل قيٍط:ً - ْنه ًق ْول  م  ًش ديد ،ًو  ًالقّوة ًوالّشّدة ،ًوالم عنى:ًم حك م ًق ويت ّرة ،ًو ه ي   ورابع ها:ًم نًالم 

لىًشً ًتًْمرًّتً ىًاسًْتًّحً ًًً ً(3)ارعً اًو الًضً الًقحمً ًةً زيمً العً ًمرًًًًًًّهً تً ريرً مً ًرًٍزًْع 

"ً: ْعنـــىًقـــال  لـــىًهــذاًالم  ًع  د ًالط ب ـــر ي  ر  ل ّمــاًو  ــًربً الع ـــًكـــلمً ب ًًةً عرف ــالمً ًأ ْهـــلً ًب ْعـــض ًًكــانً وً و  ًصـــرةً البً ًنًأ ْهـــلً م 

رًت"هًولً قً ًهً وجًّيً  ــًرارً مًْنًالً مً ً"لعً ستفًْمً "إ لىًأّنه ًً"م ْست م  ــم:ًق ــهً ولً نًق ــم  ــبــلً حّرًالدًم  ًهً رت ــوأمرً ً،اشــتدًّوً ًويً ق ــلبًوً :ًإ ذاًص 
ْعنىًقولً ويقولً ،ًاديدً شً ًتلً هًفً تلتً فً ،ًإ ذاًأنا رًت"ً:هً :ًم  ًم ْست م  ْحر  ي ق ول واًس  ً.ًً(1"ديدً شً ًحرً :ًسً "و 

                                                           

ً.6/280ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً(.2ً(ًاآليةً)القمر،2ً)
(3ً ًالجامع، ًالقرطبي، ًانظر: )17/83"ً ًمكانً"مرًامستحكمًالسنًّ،ًويروى: لعزيمة"،ًوالشعرًفيًديوانًلقيطًبنًيعمر،ً"

ًًً.49م،1971ً،ًتحقيقًعبدًالمعيدًخان،ًدارًاألمانة،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت
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ــها:ً" ًفــيًالّســورة ًن فس  ــقِّ ًالح  رً ًاإ ن ــأ ّماًفيًق ْول  ْســت م  ًن ْحــٍسًم  ــر اًف ــىًي ــْوم  ْرص  ــاًص  ل ــْيه مًر يح  ــْلناًع  ،ًف ق ــدً(2)"أ ْرس 
ً: قيــل  هــّنم ،ًو  تّــىًبلــغ ًج  ــْمًح  ًب ه  :ًاســتم ر  ،ًو الت ْقــدير  ًوالــّدوام  ْعنــىًاالســت مرار  ًم  ل ــْتًكــذلك  ل ــْيه مًرً دًاســتمً ق ــاْحت م  ًودامً ً،ع 

ّتــىًأهلكً  ل ــْيه مًجً ًرً اســتمً ،ًأ و:ًهــمح  ــع  ّتــىًل ــاًكً ميع  ــْنه مًنً ًبــقً مًيً بيــرهمًوصــغيرهم،ًح  ــذلكً ً،ســمةً م  لــْتًك  ْعنــىًواحتم  ًم 
ًالي وم ً ًذل ك   .ً(3)ةً شاعً والبً ًرارةً المً ًديدً شً الم رارة ،ًأ ْي:ًكان 

 

 ( مادَُّة "مشي"77-2)

ًالل ً ً"اْمشـــوا"ًفـــيًق ـــْول  ـــة  ًك ل م  عـــانيًالواقعـــة ًت حـــت  ًالم  ـــألً ًو ٱنط ل ـــقً :ً"-تعـــالى–ت عـــّددت  ًٱْمش ـــواًًٱْلم  ـــْنه مًأ ن  م 
ل ــــىً واًع  ــب ر  ــت ك ْمًآو ٱْصــ ــْىء ًي ــــر ادً ًإ نًًّٓ  ل ه ــ ــ ـــذ اًل ش  ،ً(4)"ه ــ ــذِّهن  ًفــــيًالــ ْعنــــىًالحاضــــر  ًالم  ،ًو ه ــــو  ــدام  ًاألقــ ًن قــــل  ،ًف الم شــــي 

ًمال ــه ً ثــر  :ًإ ذاًك  ــل  :ًق ــدًأْمشــىًالّرج  ْت،ًويقــال  ثــر  ًب نــيًفــلٍنًت ْمشــي:ًإ ذاًك  ــْتًإ بــل  :ًم ش  ثــرًأوالد هــا،ًويقــال  وم ش ْت:ًك 
ا ي ة :ًك ثيرةً  ًأتــىًإْســحاق ًوأوالد ه ،ًواْمرأة ًماش  ًأّنًإ سماعيل  ديث  فيًالح  ت ْمشيًم شاء ،ًو  رأةً  ،ًوالم  ،ًوي ْمشي:ًي ْكث ر  ل د  لو 

                                                                                                                                                                                           

،ًوأبو17/83ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/36ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،11/548ً(ًانظرًهذهًالمعاني:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.5/410ًالنكتًوالعيون،ً"ًفيًعلىًخمسةًوجوهًتحتملهاًداللةً"مستمر،ًوأتىًالماوردي8/172ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً(.19ً(ًاآليةً)القمر،2ً)
ً.8/172ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/39ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
ً(.6ً(ًاآليةً)صاد،4ً)

ُمسَتِمرّ 

قوّي ُمحَكم ماّر وذاهب ُمستِمرٌّ مطرد شديد المرارة
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ليه ماًالّسلمً – "ً-ع  ليــك  ّمــاًأفــاء ًالل ًع  ًم  ،ًف ــأ ف ْئًعلــي  ــْيت  ًوأْمش  ْيــت  ق ــدًأْثر  ًل ه :ًإ ّناًل ْمًن رْثًم نًأبيناًماال ،ًو  ف قال 
(1)ً،

ً: ًب ياٍنًم جل  ًبيان هاًف فيماًي ليًف ضل  ًالم ت ق دِّم  ْعنىً"اْمشوا"ًفيًاآلي ة  ًأ ّماًم 

ًنً شيً المً ب ًًرً أمًْ:ًشواامًْ - ًالمً ًدامً األقًًْقلً ،ًو ه و  ْنًذل ك  :ًسً جلً ع  قيل  ًإشــارةً ،ًو  ًبًٍأبــيًطال ــإ لــىًًمهً شــيً إ لــىًمً ًه و 

.هضً فيًمرً  ر  ًالحاض  ْعنىًالق ريب  ًالم  ًً،ًو ه و 
لىًماًكً امًْاْمشوا:ً - ًنً ًالًيــرادً ًشــيً المً ب ًًواألمــرً ،ًهً لواًفــيًدين ــدخً و الًتً ً،هً مًعليًْنتً ضواًع  نًًّو،ًىطــالخً ًقــلً ب ــه  مــاًا 

لىًطً عناهً مً  لىًسيرً وً ً،مكً ريقتً :ًسيرواًع  ًمأخوذ ًعوامً اجتً ،ًوأْكث رواًًومكً تً دومواًع  إ ذاًًرأةً المً ًتً شً مً :ًنًْمً ،ًو ه و 

 .ًفاؤلً للتًًّيةً الماشً ً:نهً ومً ،ًهاالدتً و ًًثرتًْكً 

ــًســبً كً ب ًًعــاءً دً اْمشوا:ً - ًيةً الماش  ًاألنبــاريًِّ،ًو ه ــو  ًابــن  اخت يــار 
ًًو،ً(2) ّيــان  ــعــد هًأبــوًح  ًاًفــيًهــذاًالّســياق ؛عيفً ض 

ــْقًمً ًاأللــفً ًكــونً ت ًًأنًًْلــزمً ي ًًأل ن ه ًكــانً  وا  خال ــهً،ًةًٍماشــيً ًصــاحبً ًإ ذاًصــارً ً؛جــلً الرًًّىشــ:ًأمًْأل ن ــه ًيقــالً ً؛ةً طوع 
ب عيد اًهه نا
(3)ًً. 

 ( مادَُّة "مصر"78-2)

: عن يين  ًل م  ّمال  ًح  يت ًل ْفظ  ك  "ًم ْشت ر  ً"م ْصر 

- . ًالب لد ًالم عروف  ًأّول ه ماًالع لمّية ،ًو ه ي 
- . التيًت ْعنيًب لد اًماًم نًالب لد  ثانيهماًالّنكرةً   و 

ل ْيهاًالشت راك هاًفــيً ًو جه ًالق ْولًع  ق دًت باين  ًإّنًالل ًو  ،ًف قيــل  ًالعزيــز  ــّزًوتبــاركً –الّتنزيــل  ــنًً–ع  أراد ًم صــر اًم 
ًإّنهً قيل  لىًهذاًالو جه ًم صروفة ،ًو  ًع  ،ًو ه ي  ْنًكانْتًً-تعالى–األْمصار  ر فْتًوا  ،ًف ص  "ًالب لد ًالم عروف  أراد ً"م ْصر 

،ًف ج لىًث لثة ًأحرٍفًأوس ط هاًساك ن  ْعر فة ؛ًأل ن هاًع  ًك ه نٍدًود ْعدًٍمؤن ثة ًم  ً.ً(4)ازًأْنًت صر ف 

                                                           

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"مشي".1ً)
ً.2/262ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً.7/369ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/360ً(ًانظرًهذهًالمعاني:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)
ًانظر:ًسيبويه،ًالكتاب،4ً) ،ًوالوجهًاألخيرًأحبًإليه،1/43ً،ًوقدًذكرًالوجهًاألخير،ًوالفراء،ًمعانيًالقرآن،3/242ً(

ً ًمعانيًالقرآن، 106ًً-1/105واألخفش، ًالمقتضب، ًوالمبرد، ًذكرًالوجهين، ًوقد ًاألول،3/351ً، ًذكرًالوجه ًوقد ،
ً.397ً-1/396،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/69ًتبيان،ً،ًوالعكبري،ًال1/87ونفىًاألخيرًابنًاألنباري،ًالبيان،ً
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 ( مادَُّة "مني"79-2)

ً: ًالع زيز  ّنى"ًفيًالت ْنزيل  "،ًو"أْمن ي ٍة"،ًو"ت م  ً"أمان ي  الل ة  ًفيًد  ًالّنظ ر  ع  ًل ن رج 

ْنه مًْ" - م  تً  و  ًٱْلك  ًالًي ْعل م ون  ًإً اأ مِّي ون  انً ًالًّب  ً.(1)"ي ظ ن ونً  ًو ا  ْنًه ْمًإ الًّيً أ م 
ــا" - م  ــنًر س ــوٍلًو الًن ب ــًو  ًم  ــنًق ْبل ــك  ــْلن اًم  ن ــىًًإ الًّيً أ ْرس  ًف ــاأ ْلق ــىًٱلش ــْيطً ًإ ذاًت م  ــاًي ْلقــًين  ًٱلل ــه ًم  ــخ  ًف ي نس  يًأ ْمن ي ت ــه 

ًث م ًي ْحك م ًٱلل ه ًاٱلش ْيطً  ل يمً ايآن  ك يمً  ت ه ًو ٱلل ه ًع   .(2)"ح 

ً "ًم ْشت ر ك  ًأّنً"أمان ي  ًت ش ّهيًالّنْفسً والّظاهر  ًالتيًه ي  ْني ة  ْعنىًالت ْقديرًوالم  ًم  ًًم ترّدد ًب ْين  و حديث هاًب ماًي كون 
ّنــى"، ن ّيــة"،ًو"ت م  هاًالّثلثــة :ً"أمــان ّي"،ًو"أم  ــع  ًفــيًمواض  ــذلك  ًك  ــي  ًالق ــراء ة ًو الــّتلوة ،ًو ه  ب ــين  ،ًو  ب ماًالًي كــون  ًًو  ق ــدًقــال  و 

ْنًهذاًالم شًْ لًْالط ب ر ّيًع  ًم  يِّ ًالّلفظ  ًفيــه :ً"مً ت ر ك  ًو جــوه ًالق ــْول  اًإ لىًاحت مال هًوت عّدد  ْعنــىًًأويــلً التًًّأ ْهــلً ًلــفً واختً ح  فــيًم 
ـــفـــيًهــذاًالمً ً"ىّنـــمً ت ً"ًهً قول ــ ق ـــدًًْ،عً وض  ــذً ًو  ًالتًّقــالً ًنًّْمـــمً ًماعـــةًٍجً ًق ـــْولً ًرتً ك  ــمّنـــ:ًذل ـــك  ـــ-ًبـــيًِّالنًًّنً يًم  ل ْيـــه ًًىًاللً لًّص  ع 
ــفس ــن ًًهً ثْتــمــاًحدًًّ-موســلًّ ..."هً ت ــحبًّنًمً هًم  ًمــاًي حّبــون  ًآلهــت ه مًب ــبعض  كــر  ًفــيًذ  ــه  ب ــة ًق وم  ًم قار 

ــْلً(3) ــرون:ًب  ًآخ  .ًوقــال 
ْعنـــىً ـــأًوتـ ــرً :ًإ ذاًق ـــذلـــكً م  :ًإ ذاًّدثً لًأ ْوًح  ًالتّقـــدير  قيـــل  ـــ،ًو  ًهً ديث ـــفـــيًحً ًيطانً قـــىًالش ـــألًًْثً دً ح  د ًفـــيًك ـــلم  ر  ّمـــاًو  م  ،ًو 

ْعنى:ً لىًهذاًالم  ًع  ًالع رب 

لىًرً ًبورً زً الداود ًًيً منًّتً ًًًًًًًةًٍيلً ل ًًلً أوًًّاللً ًتابً ىًكً ّنًمً تً  ً(4)لً سًْع 

ًةّيــن ًمًْأ ً"ًمــعً جً أ ّمــاً"األمــان ّي"ًفً  ـــي  ًالوةً الــتًّ"،ًو ه  ــي  ي شــت هيه،ًو ه  ًو  نســان  ال  ًمــاًي تمّنـــاهً  ًكــذلك  ــي  ،ًألكاذيـــبً ،ًو ه 
ً ْنه ًق ْول  م  ــً:ًأهــذاالعــربً ًب ْعضً ًولً وقً "،ًتً ذبًْماًكً ً:أي؛ًتً لمًْأسًًْنذً مً ًتً ْيًن ًمً ماًتً :ً"-نهً عً ًاللً ًضيً رً -ًثمانً عً و  ًيءً ش 

ْعنىً"إ اّلًهتً ؟ًأيًافتعلًْهً ت ًيًْمنًّت ًًيءً شً ًأمًًْ،هً ويتً رً  لىًهذاًي ْغدوًم  ً:ً"يً أمانً ،ًو ع 

ًإاّلًت لوة ًوق راءة . -
.أوًإ اّلً -  أكاذيب 

                                                           

ً(.78ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً(.52ً(ًاآليةً)الحج،2ً)
ً.9/177ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
،ًوالشعرًفيهاً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"مني"2/6،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/19ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)

ًًله.ًمماًلمًيسمًقائ
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لىً - مهً ل ًًيس ًماًلً ًاللً أوًإاّلًت مّني اًع 
(1)ً.ً

 ( مادَُّة "نجم"80-2)

ًماًالًســ ،ًوالّنْجم ًم نًالّنبات  ًفيًالس ماء  ،ًو ه ما:ًالّنْجم ًالذيًه و  عن يين  ًل م  ّمال  ًح  يت ًل ْفظ  ً"الن ْجم "ًم ْشت ر ك  اق 
ًمــ ك ــل  :ًط لــع ،ًو  ًوالك وك ــب  ًوالق ــرن  ًالّنبــات  ــم  ،ًون ج  ظ هــر  ــا:ًط ل ــع ًو  ــمًالش ــيء ًن جوم  ــْن:ًن ج  ْعنــىًم  ًهــذاًالم  اًل ــه،ًو أصــل 
ًمً  لــىًالّســاق  ًالقــائم ًع  ــص  لــىًســاٍق،ًك مــاًخ  ًب مــاًالًي قــوم ًع  ــنًالن بــات  ًالــن جم ًم  ــص  ،ً"وق دًخ  ظ ه ر  ًو  م  نــه ًط ل ع ًف ق دًن ج 

" ًأبيًس لمى:ً(2)ب الش جر  ًبن  ًز هير  ًق ْول  ًالع ر ب  م نًأمثلت ه ًفيًك لم  ً،ًو 

ً(3)كً بً حً ًهً مائً ًيضاحل ًًنوبً الجً ًريحً ًًًًًًًًًًهً جً سً ْنًت ًًمً جًْالنً ًأصولً ب ًًلًٍل ًكً مً 

ــقًِّ ًالح  ًالــدِّاللت ينًفــيًق ــْول  ــة ًت ْين ــك  ل م  ه ًالك  ل ــْتًهــذ  د انً :ً"-تعــالى–وق ــدًاْحت م  ًي ْســج  ر  ق ــدً(4)"و ٱلــن ْجم ًو ٱلش ــج  ،ًو 
ًالت ْفســيرً  ًم لتم س اًت رّدد ًأ ْهــل  ًالط ب ر ي  ْنًهذاًالم ْشت ر ك  ًع  :ً"ًقال  ْعن ي ــين  ًالم  ْعنــىًالــنًًّأويــلً التًًّأ ْهــلً ًلــفً اختً ب ــْين  ًجمً فــيًم 

ـــوضـــعً فـــيًهـــذاًالمً  لـــىًأنً هً جمـــاعً إ ًًعً ،ًم  ــامً ًرً جً الش ـــًمًع  لـــىًمـــاًقـ ـــســـاقًًٍع  ًبعض  فـــيًهـــذاًًمً جًْالنًّب ـــًينـــم:ًعً هً ،ًف قـــال 

ــ:ًمــاًنً باتً نًالنً مً ًوضعً المً  ــًمً ج  لــىًســاقًًٍكــنًْمًيً ل ــيهــا،ًوً ل ًعً ًنبســطً ي ًًاّمــ،ًمً رضً نًاألً م  مــاً،...،ًهً نحــوً وً ًقــلً ثــلًالبً مً ً؛ع 
لىًاألرضً ًي بسطً  فــيًهــذاًًجمً النًّ:ًع ن يًبً رونً آخً ًوقالً ،ًارشً فً ًعًاألرضً مً ًبً هً ذً ًيءًٍشً ًك لً ًجمً النًّ:ًو الن ْجم،ً...،ًع 

ًبالصًًّينً ولً لقً ،ًوأْولىًا(5)"ماءً السً ًجمً :ًنً عً وضً المً  مــاًنً ًوابً فيًذل ك  ْنــد هً  ــع  ــج  ــًضً األرًًْنمًم  ًبــتًٍنًنً م  ًطــفً عً لً ؛ًوذلــك 
ــ ً،ًهً لْيـــعً ًجرً الش  لـــىًســـاقًٍيقــوم ً:ًمـــاًهنـــاعًْمً وكـــأن  لـــىًســاقًًٍقـــومً مـــاًالًيً وً ً،ع  ْعنـــىًأّنـــه ًتً للً ًســـجدانً يً ،ًع  ل ـــه ًًســـجدً ،ًب م 

                                                           

ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً) ًانظرًذلكًكله: )1/418ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًبعدها، ًوما ًالبحرًالمحيط،2/6ً، ًوأبوًحيان، ،
ً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"مني".3/353ً،ًو1/521

ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"نجم".ًً(2)
ً.43ًم،2005ًرًالمعرفة،ًبيروت،ً،ًدا2الشعرًفيًديوانه،ًاعتنىًبهًحمدوًطماس،ًطً(3)
ً(.6ً(ًاآليةً)الرحمن،4ً)
،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/44ً،ًوأتىًعلىًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،575ً-11/574(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)

رونً،ًوها436،ًواكتفىًابنًقتيبةًبمعنىًالنبات،ًتفسيرًغريبًالقرآن،8/187ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/101ً
ً.296ًبنًموسى،ًالوجوهًوالنظائر،ً
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ً(1)هً نًخلق ــيئاتًمً الهً ًةً ختلفً هاًالمً ل ًكً ًياءً األشًْ ًالق ــْول  بــٍةًأْخــرىًي مكــن  ً،ًوفــيًالت فاتــٍةًم عج  ًالش ــمس  ًث ــم ًت قــابل ًب ــْين  بــأن 
دانً  ًالّلذ ينًه ماًي سج  ر  ًوالّشج  ْسباٍن،ًوالّنجم  ًه ماًب ح  ًالّلذ ين   .ً(2)والق مر 

 ( مادَُّة "نشز"81-2)

ًالش ــريف ة :ً" ًفيًسياق ًاآلي ة  ًم عاني  ة ًت حتم ل  "ًك ل م  ًًيت ــلو ٱل"الن شوز  وه ن  ــر  ًو ٱْهج  ظ ــوه ن  ًف ع  ًن ش ــوز ه ن  ــاف ون  ت خ 
ًو ٱْضــر ب وه نً ًف ــى ع  ــاج  ً(3)"ٱْلم ض  عــاني  ت ســتغر ق ًم  ثيــرٍة،ًو  لٍتًك  ــدخ  الل ــٍةًعاّمــٍةًت ّتســع ًل م  ًد  ًإ لــىًأّنهــاًذات  ــرد ًذل ــك  ،ًوم 

ًوالن ْشـــزً  ًالّنشـــوز  ًأْنًت شـــم ل هاًدائرت هـــاًالدِّاللّيـــة ،ًف أصـــل  ـــاًمـــاًارت فـــع ًي مكـــن  ًأيض  ،ًو ه ـــو  ـــنًاألرض  ًالم رتفـــع ًم  ـــتن  :ًالم 
"ً: ًالع زيــز  فــيًالّتنزيــل  ًالّشــيء ًن شــوز ا:ًارت ف ــع ،ًو  ؛ًأ ْي:ًم رتف ع هــا،ًون ش ــز  بهــة  ًالج  ــز  ًناش  نــه :ًأتــاهًر جــل  ،ًوم  ظ هــر  و ا  ذ اًو 

وا واًف ْنش ز  ًٱنش ز  قوموا،ًو النً (4)"ق يل  ْعنى:ًانه ضواًو  ْنه ماًصــاحب ه ،ً،ًو الم  ٍدًم  ًواح  ًك راهة ًك ل  ،ًو ه و  ين  ًالّزوج  ًب ْين  شوز 
ًماًارت ف ع ًم نًاألْرضً  ،ًو ه و  نًالّنشز  واشت قاق ه ًم 

(5)ً.ً

لــىًمــاًارتف ــع ًم طل ق ــا،ًل ّمــاًكــا ًع  ل ّماًكان ــْتًت ــد ل  بغة ًع موٍم،ًو  ًص  ل ة ًذات  الل ة ً"الن شوز"ًم ْحت م  ل ّماًكان ْتًد  ًو  ن 
ً ياق هاًالش ريف  ًفيًس  ًالّنشوز  الل ة  ًفيًد  م عانيه ،ًف قيل  يًّاًت تعّدد ًه يئات ه ًو  ك اًل ْفظ  ،ًغ دْتًم ْشت ر  ًك ذل ك  :ًذل ك  ًالم تقدِّم 

ً.هاق ًل ًخً ًيرتفعً وً ًرأةً المً  جً وً تعً ت ًً:ًأنًْهنًّشوزً ن ً -
لىًزوجً ًيً ستعلً تً هّن:ًأْنًنشوزً  - ْنها.ًهاع  ًب الم عصية ًم  ًالفرش   ً،ًوارتفاع هاًع ن 

 .ًهنًّيانً صًْعً هّن:ًنشوزً  -

ْنًأشًًْرً تتغيًّوً ،ًاهفسً نًنً هًمً منعً تً أْنً،ًًورً تعطًّت ًًأالًّهّن:ًشوزً ن ً -  .هاب ًًوجً للزًًّعً تتصنًًّكانتًًْياءً ع 

ًف راق ها.وجً هاًللزًّراهيتً كً هّن:ًشوزً ن ً - ًفراق ه،ًوي حب   ،ًوأْنًت حب 

قامتً يتً م ع ه ًفيًبً ًقامً نًالمً هاًمً ناعً امتً هّن:ًشوزً ن ً -  .فيه ًًةً قامً الً ًريدً الًيً ًهاًفيًمكانًٍه،ًوا 

 .ذلكً هاًلً ب ًلً هاًإ ذاًطً ب ًًمتاعً نًاالستً مً ًهاهاًنفسً نعً :ًمً هنًّشوزً ن ً -

                                                           

ً.11/575ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.4/44ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً(.34ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
ً(.11ً(ًاآليةً)المجادلة،4ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"نشز".5ً)
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ًالم ذكورة ًك ل هاًم تقار بةً  ه ًاألقوال  ًهذ  ًفيًأن  يب  و الًر 
(1)ً.ً

 ( مادَُّة "نظر"82-2)

ً: ًالك ريمات  ًفيًاآليات  ًالن ظر  ع  ًل ن ْرج 

ْنًن ور ك مًْ" - وناًن ْقت ب ْسًم  ن واًاْنظ ر  ًآم  ين  ًل ل ذ  ًو اْلم ن اف ق ات  ًاْلم ن اف ق ون  ًي ق ول  ي ْوم 
(2)ً

ر ة ً﴿" - ئ ٍذًن اض  ر ةً 22و ج وه ًي ْوم  بِّه اًن اظ   .(3)"﴾ًإ ل ىًر 

ْرنًإ ن ا" - ذ اب اًاأ نذ  ْرء ًم اًق د م تًْك ْمًع  ًٱْلم  ًي ق ر يب اًي ْوم ًي نظ ر  ًٱْلك اف ر  ي ق ول  و  ًت ًرًيْيت ناًلً ي د اهً  ً.ً(4)"اب ًاك نت 
ً ًأ ن  ًفــيًســياقات هاًم شــترك ة ؛ًذل ــك  ــي  "،ًو ه  ر ة"،ًو"ي نظ ــر  ً"اْنظ رونــا"،ًو"نــاظ  ًالكلمات  ًفيماًت ق د م  ع ًالن ظ ر  م ْوض 

ًفيًالل غ ة ًه و ً:الّنظر 

ًإلْيه . - ن ظ ر  ي نظر هًن ظ ر ا،ًو  :ًن ظ ر هً  ،ًف نقول  ًالع ين  س  ًح 
ْعن ىًواحٍد.ً - ًف لن ا،ًوانتظْرت ه ًب م  :ًن ظ ْرت  ،ًف نقول   واالنت ظار 

ْنكً  - ت قيسه ًم  و  ًت قّدر هً  ًفيًالّشيء  و الف كر 
(5)ً. 

ً ْعن ي ْين  ل تًالم  ئــْتًأ ّماًفيًاآلي ة ًاألولىًف ق دًاْحت م  ،ًوق ر  ــمًِّالّظــاء  ًوض  صــل  ق دًق ر ئْتً"اْنظ رونا"ًب الو  ،ًو  ل ين  األو 
ــاءً  ًالّظــ ًوك ســــر  ــالق طع  ــة ً(6)بــ ّمال ــ ــاًح  ًأّنهــ ؛ًذل ــــك  ــاء  ــمًِّالّظــ ــ ض  ًو  ــاًب الوْصــــل  ًق راءت هــ ًه ــــو  ــام  قــ ــذاًالم  ــاًفــــيًهــ ،ًوالــــذيًي عنينــ

: عن يين  ًللم 

                                                           

ًالبحرًالمحيط،1ً) ًأبوًحيان، ًانظر: )3/251ً ًالطبري،ًجامعًالبيان، ًقيلًفيها: ًوانظرًما ًالجامع،4/64ً، ًوالقرطبي، ،
5/112ً.ً

ً(.13ً(ًاآليةً)الحديد،2ً)
ً(.23ً-22اآليةً)القيامة،ًً(3)
ً(.40ً(ًاآليةً)النبأ،4ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"نظر".5ً)
الكشفًعنًوجوهً(ًقراءةًقطعًالهمزةًوكسرًالظاءًلحمزةًوحده،ًوالباقونًموصولةًاأللف،ًمضمومةًالظاء،ًانظر:ًمكي،6ً)

ًالقرءات ،2/309ً ًالتلخيص، ًوالطبري، ،429ً ًالقناع، ًوابنًخلف، ،468ً ًالمبهج، ًوالبناء3/361ً،ًوسبطًالخياط، ،
ً.533الدمياطي،ًالتحاف،ً
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:ًا - :ًأْمه لونـــاًًوظـــارً النتً األّول  ــألنًّ؛ًظرونـــاانتً ،ًو الت ْقـــدير  لـــىًًالخاطفـــةً ًروقً البً ك ـــًةً ب ه ـــْمًإ لـــىًالجّنـــًعً رً ْســـمًيً هـ  ع 
.شاةً مً ًوهؤالءً ،ًمهً ب ًًفً زً ت ًًكابًٍرً  ق دًط ف ئْتًأنوار ه م،ًقالواًذلك  ،ًو  راط  لىًالصِّ ًع   ،ًف ل ّماًس ب قوه مًإ لىًالم رور 

ًأيًًْورً مًوالنًّهً وجوهً مًبً لوهً قبً مًاستً هً رواًإليًْظً مًإ ذاًنً هً ينا؛ًألنًّرواًإلً ظً انًْوالثّاني:ً -  .ً(1)هب ًًضيئونً ستً ي ًفً ،ًديهمب ْين 

ًالً ًالع ــرب  ًفــيًلســان  ًالّنظــر  ،ًم عت ــدًّاًبــأن  ًف ن د ًاألخيــر  ّيان  ًأباًح  ،ًولكن  ًالّزمخشر ي  ْعن ي ْين  لىًالم  ق دًأتىًع  و 
هً  ً(2)ي تعّدىًإ اّلًب إ لىًالًب نفس  ياٍقًآخر  ":ًن ظ ر ه،ًث ّمًإّنهًفيًس  ًالب ّتة ،ًف ق دًجاء ًفيً"لسانًالعرب  ًك ذلك  ،ًو الًأرىًذل ك 

ـــّقً ًالح  "ًفـــيًق ـــْول  ً"ي نظ ـــر  ًإ لـــىًأ ن  ْعنـــىً-ت بـــاركً –ش ـــريٍفًذ ه ـــب  ًب م  ـــْرء ًمـــاًق ـــد مْتًي ـــداه "ًق ـــدًي كـــون  ًالم  ًي نظ ـــر  :ً"ي ـــْوم 
ق ْدًت عّدىًب نف "،ًو  ر  هً "ي نت ظ  ً.ًً(3)س 

"ً ــي  ــة ًالثّاني ـــة ،ًو ه  ر ةً أ ّمــاًاآلي  ــاظ  بِّه ـــاًن  ًأّنهـــاًإ ل ــىًر  م ست ْصــفىًالق ــْول  ،ًو  ـــريض  ًع  ل ْيهــاًط ويــل  ًع  ًالق ـــْول  "،ًف بــاب 
ــْتًإ لــ ن ح  ًق ــدًج  ّية  ًالف ــرق ًالســلم  ًب ْعــض  ًب يان ه مــا،ًوأن  ًالم ت ق دِّم  ًل لمعن يين  ّمال  ًح  يت ًل ْفظ  ــنًم ْشت ر ك  وق ف هــاًم  ًم  ىًت عضــيد 

قًِّ ًالح  ؤية  لل ه–ر  ّلًج  ًً-ج  ع ــل  ــْنًج  ،ًف م  ك  ًهــذاًالم ْشــت ر  ًت حــت  ًالــواق ع ين  ْعن ي ــْين  ًهــذ ينًالم  ــد  لىًأح  أ ْوًن في هاًاعت ماد اًع 
رة ًالــذينًقــالواًبً  ًب هــاًواعت ق ــد ها؛ًك األشــاع  ،ًقــال  ًالع ــين  ــس  ًح  ًالــذيًه ــو  ــنًالّنظ ــر  ْعنــىًم  ًت كييــٍف،ًأ ْوًالم  ْيــر  ــْنًغ  هــاًم 

ً. ًالذيًالًت درك هًاألبصار  ًت شبيٍه،ًأ ْوًم كاٍن،ًف ه و 

ؤيــة "ً ً"ر  ر اًأّنــه ًن ظــر  ،ًم قرِّ ر  ْعنىًاآلخ  ًم فنِّد اًالم  ًالّنسفي  ن ح  ًج  ًالع ين  س  ًح  ًالذيًه و  ً،ةًٍيفّيــلًكً ب ــو ا  لىًالن ظ ر 
ه ةًٍ لىًاالنتً ًظرً النًًّلً مًْحً وً ،ً"سافةًٍمً ًبوتً و الًثً ً،و الج  ً؛فيــهً ًتً ظــرًْ:ًنً أل ن ه ًيقــالً ً؛صحً الًيً ًهً ثوابً أ ْوًلً ً،هابًِّرً ًمرً ألً ًظارً ع 

ــت ًً:أيًْ ــدًّه،ًو الًيً تـ ــــظرًْانتً ً:هتـ ــــظرًْنً ،ًوً تً رًْفّكـــ ــعـــ ْعنـــــىًالرًًّ"لـــــىإً ـً"ىًبـــ ــةً إ اّلًب م  ــًؤيـــ ـــ ــه ًالًيً ًعً م  ــارً االنتً ًليـــــقً أّنـــ ًفـــــيًدارً ًظـــ

ً(4)"رارً القً  ً"،ًو ا  لىًماًه و  ؛ًإ ْذًإ ن  ًالب غــوي  ــح  ًم نًهذاًأ ْلم  ،...،ًجــابًٍلًحً اًب ــهــاًعيان ــإ لــىًربًًِّنظــرً ت ًًاسً الّنــًثــرً أكًْق ريب 

ًتً ًنضرً ت ًًهاًأنًْل ًًحقً وً ًقً إ لىًالخالً ًنظرً تً  ً.ًً(5)"قً إ لىًالخالً ًنظرً و ه ي 

ًالشِّق ًالثّانيًم نً ْنهاًه و  ًم  ًالم ت ع يِّن  ًإ لىًأ ن  ن ح  م نًج  ًإ لــىًاســت حالة ًو  ،ًذ هب  ًاالنت ظار  ،ًو ه و  هذاًالم ْشت ر ك 
ًالم عتزلــة ،ًف ــنًهــؤالء  م  ،ًو  ًالش ــريف  ًالم وقــف  ــقًِّفــيًذل ــك  ًالح  ؤيــة  ر ة"ًهه نــاًر  ــنً"نــاظ  ًم  ــيِّن  ًالم ت ع  ًي ــرىًأن  ــر ي  الز م ْخش 

                                                           

ً.8/220ً،ًوقدًأتىًعلىًالمعنيين:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/63ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً.8/220ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً.8/408ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.2/754ً(ًانظر:ًالنسفي،ًمداركًالتنزيل،4ً)
ً.2/1155ًىًخالقهاًعيانا،ً،ًوالواحديًفيًالوجيزًيقول:ًتنظرًإل4/392(ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،5ً)
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،ًفــالو جوهً  ًو الّرجــاء  عنــىًالّتوّقــع  ْعنــىًتً وً ً،هً إ لــىًغيــرً ًنظــرً الًتً ً،ةً هــاًخاّصــإ لــىًربًًِّرً نظ ــت ً"ب م  أالً،ًفعــولً المً ًقــديمً هــذاًم 

ًلــىًاللً ا  ًوً "ً،(3)"مورً األً ًصيرً ت ًًلىًاللً إ ً"ً،(2)"ساقً المً ًذًٍئً ومً ي ًًكً بًِّلىًرً إ ً"ً،(1)"قرًّستً المً ًذًٍئ ًمً وًْي ًًكً بًِّلىًرً إ ً"ً:هً رىًإ لىًقولً تً 

لْيــو ً"ً،(4)"صــيرً المً  لْيــوً ًلــتً وكًّت ًًهً لْيــعً "،ً(5)"عــونً جً رًْت ًًهً ا  ْعنــىًاالختً ًقــديمً فيهــاًالتًًّلً دً ًيــفً كً (6ً)"نيــبً أ ًًهً ا  لــىًم  ،ًصــاصً ع 

ــفــيًمً ًددً الع ــًحــتً ت ًًدخلً و الًت ــً،رً ْصــهــاًالحً ب ًًحــيطً الًيً ًياءً إ لىًأشًًْرونً نظً مًيً هً أنًًّعلومً مً وً  ًلئــقً فيــه ًالخً ًجتمــعً ي ًًرًٍحش 

ــل ًكً  ًالي ـــًارةً ظّـــن ًًنينً ؤمً الم ـــًإنًّف ـــً،مهـ  ــألنًًّ؛ومً ذل ـــك  ـــًالـــذينً ًنـــونً مًاآلمً هـ  ل ـــْيه مًو الًه ـــًوفً الًخ  ـــاختً فً ً،نـــونزً حًْمًيً ع  ًهً صاص 
ْعنً ًبً وجً فً ً،حالً مً ً،هً اًإليًْر ًًونظمً ًكانً ًول ًً،هً مًإليًْهً نظرً بً  لىًم  ْمل ه ًع  ع ه ًاالختً ًصحً ىًيً ح  م ع ــه ًًصــحً والذيًيً ً،صاص ًم 

ًمً  ْعنىًالتًًّريدً ت ًً؛بيًنعً صًْماًيً ًناظرً ًلنًٍناًإ لىًفً أ ً:اسً النًًّنًق ْولً أ ْنًي كون  ً.ً(7)"جاءً الرً و ًًعً وقًّم 

"ً ـــي  ـــاًق ـــد م تًْأ ّمـــاًاآلي ـــة ًالثّالثـــة ،ًو ه  ـــْرء ًم  ًٱْلم  ًي نظ ـــر  عنـــاه :ًي ـــد اهً ًي ـــْوم  ًم  ًأل ْنًي كـــون  ـــل  "ًم ْحت م  ً"ي نظـــر  "،ًف الفعـــل 
ــذاً لـــــىًهـــ ــا"ًع  "مـــ "،ًو  ـــــر  ــا"ً"ي نتظ  "مـــ ،ًو  ـــــنًالّنظ ـــــر  "ًم  ً"ي نظ ـــــر  ًأ ْنًي كـــــون  ـــــل  ي حتم  ــا،ًو  ًم وصـــــولة ًم نصـــــوبة ًب هـــ ـــــل  ْحم  الم 
ْت" ـــ"ق د م  ّية ًم نصـــوب ة ًبـ اســـتفهام 
ًب ســـياق ً(8) "،ًل كون ـــهًأليـــق  ـــّسًالع ـــين  ً"ح  ًهه نـــا،ًو ه ـــو  ــاني  ْعنـــىًالثّـ ًالم  ـــح  لعلّـــيًأرجِّ ،ًو 

،ًو الل ًأْعلىًوأْعلم .  الك لم 

 مادَُّة "نكح"( 83-2)

ً ًإ لــــىًاخـــت لٍفًف قهــــي  ــذاًاالْشـــت راك  ق ـــدًأْفضـــىًهــ ،ًو  ْطء  ًوا لــــو  ًل معن يــــيًالع ْقـــد  ّمـــال  ًح  ــــيت ًل ْفظ  ك  ْشـــت ر  ًم  النِّكـــاح 
ًالل ً ،ًف ق ْدًجاءًفــيًق ــْول  ًالّتْعيين  لىًو جه  ه ًالم سألة ًع  ًفيًهذ  ًالق ْول  ًباب  ريٍح،ًو ا  لىًت عّدد  ــْنً–ص  ًم  ــز  و الً:ً"-قائ ــلًٍع 

ً واًم اًن ك ح  ًٱلنِّس اؤ ك مًمً ابآت نك ح  ًإ الًّٓ  ن  ًفً ًم اًق ْدًس ل فً ًء  ش ةً اإ ن ه ًك ان  س اء ًس ب يلً ًح  ْقت اًو  م  "ًفيً(9)"و  د ً"النِّكاح  ر  ق دًو  ،ًو 
                                                           

ً(.12ً،ًالقيامة(ًاآليةً)1)
ً(.30ً(ًاآليةً)القيامة،2ً)
ً(.53ًى،ًالشوًراآليةً)ً(3)
ً(.28ً،ًعمران آلاآليةً)ً(4)
ً(.245ً،ًالبقرةاآليةً)ً(5)
ً (.88ًً،ًهوداآليةً)ً(6)
،ًوأبوًحيان،6/156ً،ًومنًالذينًأتواًعلىًالمعنيين:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4/192ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،7ً)

ً.8/380ًالبحرًالمحيط،ً
ً.8/408ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،8ً)
ً(.22ً(اآليةً)النساء،9ً)
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الل ــة ً ــْنًد  ًأْخــرى،ًوع  ْطء  ْعنــىًالــو  ــّرة ،ًوب م  ًم  ْعنــىًالع ْقــد  ًب م  ًالع زيــز  :ً"الت ْنزيــل  ّيــان  ًأبــوًح  ًقــال  فــيًًقيقــةً وًحً ه ــأ النِّكــاح 

ق ـــدًجــاء ً"(1)"كً شــترً مً ً،ًأمًْدً ْقـــفــيًالعً ً،ًأمًْءً طًْالــوً  ْعنــىًالعً ً"كـــاحً النًِّ،ًو  ًدً ْقـــب م  ًفـــيًق ْول ــه  ًالع زيــز  :ً-تعـــالى–ًفــيًالت ْنزيـــل 
ــلً أهًًْنً ذًْإً ب ــًنً حوهً كً انًْف ــ" ً(2)"نً ه  ْعنــىًالع قـــد  ًب م  ًالع زيــز  د تًفــيًالّتنزيــل  ر  ل ّمــاًو  "ًم شــتركة ،ًو  ــة ً"النِّكـــاح  ــْتًك ل م  ل ّمــاًكان  ،ًو 

ًأْخرىً ْطء  ب م عنىًالو  ّرة ،ًو  ًك ذل كً -م  ًذل ك  ًً-ل ّماًكان  ًفــيًق ــْول  ْعن ي ــْين  ــد ًالم  ًأح  ح  ًالتــيًت ــرجِّ ًالق ــرائ ن  ــن  ًع  ًالب حــث  ت عي ن 
ً:ً-تعــالى–الل ً واج  ًز  كـــم  ــريٍضًفــيًح  ًع  ـــلٍفًف قهــي  ًإ لــىًخ  ًالّلفظــي  ق ــدًأْفضــىًهـــذاًاالْشــت راك  "والًت ْنك حــوا...."،ًو 

نىًب هاًأبوه :ً ْنًز  ًب م  ًاالبن 

ةً  - نيفة ًك ل م  ًأبوًح  م ل  نىًب هاًأبوه .ًًف قْدًح  ًب م نًز  ًاالبن  واج  رمة ًز  ًب ح  ك م  ،ًف ح  طء  ْعنىًالو  لىًم  "ًع  ً"ن ك ح 
ًوً  - نــىًب هــاًاألب  ــنًز  ًم  ًب ت حــريم  ًانت فــاء ًالق ــْول  لــىًذل ــك  ًع  ،ًف ت رت ــب  ْعنــىًالع ْقــد  لــىًم  ًع  ًو آخــرون  لهًالّشــافعي  م  ح 

لىًاالْبنً  ً.ً(3)ع 
لىً ه ًاآلية ًع  ًاْست دّلواًبهذ  ْعن ي ْين  لىًالم  "ًع  الل ة ً"ماًن ك ح  لواًد  م  ًح  ً،اآلبــاءً ًلً لئــحً ًنــاءً بًْاألً ًكــاحً ن ًًحريمً تً و الذين 

ــدً ًهاًأبوكً جً زوً ت ًًرأةًٍامًًْكلً فً  ًعً دخلًْي ــًمًْهــاًأ ْوًل ــب ًًلً خ  ــًليــكً ،ًف ه ــي  ً"مــا"ًفــيًق ْول ــه ًرامً ح  لــىًهــذاًالت ْقــدير  :ً-تعــالى–،ًو ع 
ًً. "ًم فعول ة ؛ًإ ذًإ ّنهاًاْسم ًم وصول  ً"ماًنك ح 

ًالع قــدً  ــراد ًب ــه  ًهه نــاًالم  :ًالنِّكــاح  قيــل  ــْنه مًب ــًكــانً ً،ًالًمــاحيحً الّصــًو  ل ّمــاًنالزًِّم  ــحً ى،ًو  لــىًالعً ًكــاحً النًًّلً م  ًقــدً ع 
ــ ــحً ًحيحً الص  ــمــاًق ــًإالًّ"ه:ًول ــق ًًلً م  لــىًفً لً دًس  ــت ًي ًًمــاًكــانً "ًع  ــهْمًم  :ًإ اّلًمــاًق ــىنــنًالزًِّعاطــاهًب ْعض  ــ،ًف قــال  ــًلفً دًس  نًم 
قيلً ً؛اتً مقًْوً ًشةً فاحً ًهًكانً ،ًإنًّسلمً همًفيًالً واجً زً ًكمًْل ًًجائزً ًذلكً ،ًفً ساءً النًِّب ًًىننًالزًّمً ًةً ليًّفيًالجاهً ًاآلباءً  :ًوكأّنهً 

لىًمً قً عًْو الًتً  ل ْيه ًآباؤً ًقدً نًعً دواًع  :ًإنًّنًّجوهً زوًّت ًت ًًأنًًْمكً ل ًًجوزً هًيً إنًّم،ًفً ناهً نًزً مً ًلفً دًسً كمًإ اّلًماًقً ع  قيل  ْعنىًً،ًو  م 

                                                           

ً.3/216(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.ً(25(ًاآليةً)النساء،2ً)
،ًومصطفىًالزلمي،ًدالالتًالنصوصًوطرقًاستنباطًاألحكام1/468ً(ًانظرًهذهًالمسألة:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،3ً)

ً ًبغداد، ًأسعد، ًمطبعة ًوتطبيقية، ًتحليلية ًدراسة ًالسلمي، ًالفقه ًأصول ًضوء 1983ًفي ًوعبد155ً-2/154م، ،
ً.133ًالوهابًطويلة،ًأثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدين،ً
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ــإ اّلًمــاًق ــًئهــاًأبــوهً طً وً ًامــرأةً ًجــلً أًالرًّط ــي ًًأنًًْهــيً النًًّاآليــةً  ــًلفً دًس  ــًةً لّيــفــيًالجاهً ًنًاألبً م  هًإّنــ،ًفً رأةً المً ب ــىًنــنًالزًِّم 

ً.ً(1)هً غيرً وً ًىزنً ب ًًوطوءةً المً ًشملً ىءًيً طً وً  ماوً ًها،جً زوًّت ًًللبنً ًجوزً يً 

ــقًِّ ًالح  ًفــيًق ــْول  ْعن ي ــْين  ًالم  ق ــدًاحت مــل  ،ًو  واج  ًوالــز  طء  ًالــو  ًب ــْين  اًم ْشــت ر ك  ًأيض  ْفــت ْمًًو ا  نًْ:ً"-ت عــالى–والنِّكاح  خ 
ط واًفًأ الًّ ًل ك ــمًىماٱْلي تً ًيت ْقس  ــاًط ــاب  واًم  نك ح  ــحً ًنًْإً ،ًفــ(2)"ف ـْـ لــىًالــوً ًً"ف ــانك حوا"لً م  :ًهً قول ــل ًًاصــبً النًًّعــلً الفً ًرً دًِّق ــًطءً ع 
ــلً أ ْوًمــاًمً ً،ةً حواًواحــدً كً انًْف ــ":ًواحــدةف ً" ــًحتمــلً ي ًوً ،ًكمأيمــانً ًتًْك  ًم  :ً"ًنًبــابً أ ْنًي كــون  ًالّشــاعر  ًمــاءً اًوً بن ــهــاًتً لفتً عً ق ــْول 

لىًً(3)"ادً بارً  :ًفــانًْفيهً ًينً خريجً التً ًدً أحً ع  ًدًْقيِّــمًيً ل ــوً ،ًكممــانً أيًًْكــتًْل ًمً ًمــاًؤوا،ًأ ْوًط ــةً جــواًواحــدً زوًّأيًتً ً؛حواكً ،ًو الت ْقــدير 

ــًماًشاءً ًطأ ي ًًيجوزًأنًْ،ًفً عددًٍب ًًمينً اليً ًملوكاتً مً  ً،فقــةً و الًفــيًالنً ً،الًفــيًالقســمً ًهنًّيــنً ب ًًدلً الع ــًجــبً ي ًًأل ن ــه ًالً؛نهنًّم 
ً.ًوةً و الًفيًالكسًْ

ً ــْين  لواًب ـ فـــت ْمًأاّلًت عـــد  :ًإ ْنًخ  ْعنـــىً"ت زّوجـــوا"ًف التّقـــدير  لـــىًم  ًع  ـــل  م  ًموهً كحتً نًنً إ ًًنتـــينً ثً أ ّمـــاًإ ْنًح  مـــا،ًأ ْوًب ـــْين 
ق ــدًً،مكً أيمــانً ًلكــتًْمــاًمً ،ًأ ْوًةً تــارواًواحــدً ،ًفاخًْأ وًالكســوةً ً،فقــةً النًًّأ وً ً،مً القْســًفــيً،نًّمــوهً كحتً نًنً إ ًً،ربــعًٍأ ْوًأ ً،لثًٍث ــ و 

ًابنً ًهً وجً وً ،ًفعً الرًّب ًً"واحدةً فً ق ر ئ:ً" مً ًذل ك  لىًأ ن هً  ي ة ًع  ً.ً(4)يةً كافً ًواحدةً فً ت قدير ه:ًًبرً والخً ً،داءً باالبتً ًرفوعً ع ط 

 ( مادَُّة "هجر"84-2)

ــقًِّ ًالح  ــ:ً"-تعــالى–فــيًق ــْول  ًب ــه ًس  ونً ام ْســت ْكب ر ين  ــر  ر اًت ْهج  :ًأّول ه مــاًً(5)"م  ًاْثن ــْين  ــْعب ين  ًفــيًش  ًي ســير  ك  م ْشــت ر 
ًاحًونًّال ،ًو ه ماًأن  عن يين  ل ة ًل م  "؛ًإ ذًإّنهاًم ْحت م  رون  ًف م ضمار هًك ل م ة ً"ت ْهج  ،ًأ ّماًاألخير  ي  ،ًوثانيهماًالل ْفظ  د ًي  ًض  له ْجر 

،ًو ه ـــ صـــل  ًالو  ـــه  م رض  ـــه ًو  ًفـــيًنوم  ـــر  :ًه ج  ،ًف نقـــول  ـــنًالق ـــول  ًم  نـــاًوالق بـــيح  ًالخ  ًه ـــو  ًاله ْجـــر  ،ًوأن  ًوالعـــراض  ًالتـ ــْرك  و 

                                                           

ً.3/317ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/68ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،661ً-3/660(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.3ً(ًاآليةً)النساء،2ً)
(3ً ًفيًبابًالمفعولًمعهالبيتًيستشهدًب( ً:فلًيصحًأنًالواوًفيًقولهً،نًالماءًمعطوفًعلىًالتبنإويقولونًً،النحاة

؛ًكأنًيقال:ًفتعينًأنًينصبًبفعلًمضمرًيدلًعليهًسياقًالكلم،ًللمعيةًوالمصاحبةًالنعدامًمعنىًالمصاحبةً"وماء"
ً.ًًوليسًفيًديوانهً،ونسبهًبعضهمًلذيًالرمة،ًيعرفًقائلهًوال،ًعلفتهاًتبناًوسقيتهاًماء

ً.3/172ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/7ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
ً(.67ًاآليةً)المؤمنون،ً(5ً)
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ًب ــه ًو ه ــذى لــم  ًه ْجــر ا:ًح  ًب ه ًفيًالّنــوم  ر  :ًه ذىًه ْجر ا،ًوه ج  ر  ي هج 
(1)ً ًوالت ــرك  ؛ًأْعنــيًالــر فض  عن يــين  ًالم  لــىًهــذين  ،ًو ع 

هٍة،ًواله ذً  ــقًِّم نًج  ًالح  ًق ْول  م ل  ه ٍةًأْخرى،ًح  ًم نًج  ناًم نًالق ْول  ًوالخ  ًً:-تعــالى–يان  ًل لخــاطر  ــرون"،ًوالّلفــت  "ت ْهج 

لىًتً  ًع  ًي عم لن  ًاثن ين  ع ين  ًم وض  ًخّلق ًأن  "ًفيههنا،ًظاه رة ًالم ْشت ر ك  ًفيً"ب ه  مير  ً:ًوالًٍأقًًْلثةً ث ًًهً ف الض 

ًبالهً ًرونً مً سًْكانواًيً  مهً واًألنًّمًّذً ،ًف ق دًةً كًّمً ً:أيًْ؛ًم ًرً هًالحً أنًًّ:هاأحدً  - .لمً نًالكً مً ًرً جًْفيه  ً،ًوالّسبِّ
ــ - ــاني:ًأّنــالّث ــًرً جًْبــالهً ًرآنً الق ــًرونً ذكً ي ـــوً ًرونً ســمً كــانواًيً ،ًف ق ــدًرآنً للق ــًميرً هًض  ــم  ــأْنًي قولــوا:ًلمً نًالك  ًهً إّنـــ،ًك 

ًمً إ لىًغً ًكهانةً ًوً،شعرً ،ًوً حرً سً   .لةً الباطً ًوالً األقًْ نيرًذل ك 

ل ْيه ًوسلًًّىًاللً لًّصً ًدً حمًّهًمً :ًأنًّالثً والثًّ - ل هً ًضربونً ي ًوً ً،دةً الفاسً ًاألقوالً مًبً ه ًر ًمً سً  هًفيرونً ذكً كانواًيً ،ًف ق دًمع 
ــًلــةً الباطً ًثــالً األمًْ ــً،أ ْوًســاحرً ً،نً أ ْوًكــاهً ً،هًشــاعرً نًأّنــم  لــىًجنــونً أ ْوًمً ً،بً ذاًّأ ْوًك  ًع  ًم حمــول  ك ــّلًذل ــك  ،ًو 

ً ْعنـــىًالتّـــْرك  لـــىًم  ذايـــة ،ًالًع  ّمـــاًفـــيًال  ،ًو ا  ًإّمـــاًفـــيًاله ـــذ يان  ـــنًالق ـــْول  ًم  ـــل  نـــا،ًوالباط  ،ًو الخ  ْعنـــىًالف حـــش  م 
ً. ْعراض  ًوال 

لــىً ًع  ،ًف ه ــو  عــراض  ًو ال  ًالتّــرك  ،ًو ه ــو  ْعنــىًاألّول  لــىًالم  ــنًالق ــًعراضً الً مًب ــهً صــفً وً أ ّمــاًع  ،ًأ وًرآنً ع  ًالكــريم 

ًاليتً البً  ،ًأ و  م  ًًسولً رًًّالم حر  ل ْيه ًوسلًًّىًاللً لًّصً األكرم  ــهمً ع  ْفض  ًور  ًذل ك  ،ًو ه جر 
ق ــدً(2) ــب ًًجــاءً ،ً"و  ًأويــلً التًًّينً ولً لًالق ــك 

  .ً(3)"أويلً التًًّأ ْهلً ًنًْمً 

 مادَُّة "هجر"

ـــقًِّ ًالح  "ًفـــيًق ـــْول  ـــروه ن  ًم ضـــمار هً"اْهج  ـــي  ـــنًاْشـــت راٍكًل ْفظ  ًمـــاًوقـــع ًم  ًًّلتـــيو ٱل:ً"-تعـــالى–ل تجلي ـــة  ـــاف ون  ت خ 

ًوً  ظ ــوه ن  ًف ع  ًفــان ش ــوز ه ن  ــروه ن  عً يًاْهج  ــاج  ًً(4)"ْضــر بوه نً اوً ًلم ض  ــلم  ًفــيًك  عــانيًاله ْجــر  ًم  ًاْست ْشــراف  لــي  قًّــاًع  ــد ًح  أج 
؛ ًو جوٍه:ًالع رب  لىًث لثة  ًع  ًإ ذًه و 

ًم نًالهجران. - نه ،ًو ه و  ر ه:ًإ ذاًت رك هًون أىًع  ل ها:ًه ج   أ و 

،ًأ ْوًه ذى.ً - ًم نًالك لم  :ًإ ذاًأتىًب الق بيح  ر   وثانيهاًه ج 

                                                           

ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"هجر".1ً)
ً.6/381ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،12/92ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،9/231ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
ً.9/231(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً(.34(ًاآليةً)النساء،4ً)
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رجل ه ًفيًأحً  - ًو  ًالب عير  ًي عق د ًفيًي د  بل  :ًح  ،ًو اله جار  :ًإ ذاًش د هًباله جار  ر  ًالشِّّقْينً وثالث هاًه ج  ً.ً(1)د 
،ًوأبــوً ،ًوالق رطبــي  ــْنه مًالّطبــري  م  عــانيًم جتمع ــة ،ًو  ه ًالم  لــىًهــذ  ًع ر جــواًع  ًالم ف سِّــرين  ل ْيهــاًب ْعــض  د ًع  ر  لّمــاًو  و 

ً" ع  ـــروه ّنًفـــيًالم ضـــاج  ً"و اْهج  ًت قـــدير  ًكـــان  ًو الهجـــران  ًالتّـــرك  ًه ـــو  ًاله ْجـــر  ،ًف ـــإذاًكـــان  ّيـــان  هـــاًيً ولًّويً ً،هاعً ضـــاجً ي ًًأنًْح 
ًم نًهاعً جامً و الًيً ً،ههرً ظً  ًعدً البً ًًورانً جًْالهً ،ًف ه و  ،ًويكــون  ًالف قهــاء  ًب ْعــض  ًاختيــار  :ًك مــاًًهــذاًالق ــْولً ،ًو ه ــو  ــاهًْن قــول  هًرًْج 

ً.فيًاللً 

"ًه ــو:ً ً"اْهجــروه ّنًفــيًالم ضــاجع  ًف تقــدير  ــنًالكــلم  ًم  ًالق بــيح  ًالــذيًه ــو  ًنً لــيهً اًعً ظــًولًِّغً أ ّمــاًإ ذاًكــانًاله ْجــر 

ْعنىًهً يرً وغً ًماعً لجً ل ًًنًّعوهً ضاجً وً ً،ولً فيًالقً  ًهذاًالم  ق دًقال  ً.ًاسًٍبًّعً ًابنً ًع نً ًيً وً ورً ،ًفيانً سً ،ًو 

ً:" ع  ًفيًالم ضــاج  روه ن  ًف تقدير ه:ً"و اْهج  ًم نًاله جار  ًهنًّيــوتً اًفــيًبً ثاق ــوً ًنًّوهً دًّش ــأ ّماًإ ذاًكان  ــنًق ــْول  ًم  ،ًو ه ــو 
ً ــا-العــــرب  ًآنف ــ ــد م  ــاًت ق ــ ــــهً :ً-ك مــ ــرً البً ًرً ج  ــب ًرً ؛ًإ ذاًعيــ ــارً هًبالهً ط ــ ًجــ ــائ ر  ــد حًفــــيًســ ــدًق ــ ،ًف ق ــ ًالّطبــــريِّ ــار  ًاخت يــ ،ًواألخيــــر 
ًإ اّلً(2)األْقوالً  ًالع ــر ب  ًفيًك ــلم  ْعنىًل له جر  اًب أّنهًالًم  ــ،ًم صرِّح  لــىًأح  ًبً جــهًٍأوًًْلثــةً ث ًًدً ع  فــيًًكــانً ًاذإً ف ــيان هــا،ً"ًت ق ــد م 

ه ًالم عانيًماًذً ًك لًِّ ــكرًْهذ  ــب ًًوالً أولىًاألْقــ،ًف ــحــقً اللًًّلــلً نًالخً ناًم  ًأ نًًْوابً الص  ًقً ًفــيًذل ــك  ــاهًْه:ً"وً ول ــي كــون  "،ًنًّروهً ج 

ْعناه ًإ لىًم ْعنىًالّربًْمً  ه اًم  لىًماجارً بالهً ًطً وج  لــىًمــاًًحبــلًٍب ًًهً هًصــاحبً ط ــبً إ ذاًرً ًعيرً لبً ل ًًربً العً ًنًقيلً ناًمً كرًْذً ً،ًع  ع 

ًيً فًْصً وً  ــرهًف ه ــو  ًمً ،ًو ا  ذاًْجــر اهً ًهً هجــرً نا:ً"ه ج  ــًأويــلً ت ًًكــانً ً،نــاهعًْكــانًذل ــك  ًظــوهنً عً ف ًًنً شــوز هً ن ًًخــافونً تــيًتً :ًواللًّلمً الك 

ــوثً استً ف ًًهنً شوزً نًنً مً ًةً األْوبً ًنً يًّْن،ًو ا  ْنًأبً ليهً مًعً كً ل ًًبيلً ف لًسً ًنً عظًْاتًًّفإنً ،ًمًْليكً عً ًهنًّشوزً فيًنً  باط ــاًفــيًرً ًنهنً قواًم 

ً.(3)"هنًّأزواجً  فيهاًعنً وي ضاجً ً،فيهاًعنً ضطجً التيًيً ًهنًّب يوتً وً ًهنًّلً نازً عني:ًفيًمً يً ،ًهنًّعً ضاجً مً 

ــدً ق ــ ًالقاضــــيًأبــــوًبً ًدًّرً و  ــه  ل ْيــ ــًربــــيًِّالعً ًبــــنً ًكــــرً ع  ــ :ًًهً فــــيًأحكام  ــال  ــاًلً "ف قــ ــيــ ــ ــاًم  ــًفــــوةًٍنًهً هــ ــ ــالمًٍم  ًرآنً القً ب ــــًنًعــ
لــىًذيً...ًإّنًالــ!ةً نًّوالّســ ًأويــلً هــذاًالتًّأْجــر أهًع  نــه ،ًه ــو  ــذ هًم  ًبأّنــهًأخ  ْدًأْنًي صــرِّح  ل ــْمًي ــر  ــ،ًو  ًابــنً ًواهً رً ًريــبً غً ًديثً ح 

ــْنًمال ــًهبًٍوً  تّــىًعوت ــًخــرجً ت ًًكانــتًًْامً وًّالع ــًبــنً ًبيــرً الزً ًامــرأةً ًيقً دًّالّصــًكــرًٍأبــيًبً ًنــتً ب ًًأســماءً ًأنً ًكًٍع  ،ًفــيًذلــكً ًبً ح 

                                                           

ًور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"هجر".ً(ًانظر:ًابنًمنظ1)
ًانظرًهذهًالمعاني:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً) ،1/219ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،1/525ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/65ً(

ً.252ً-3/251،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،113ًً-5/112والقرطبي،ًالجامع،ً
ً.4/69ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
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ــدٍةًبــــاألْخرى..." ًواحــ ــــعر  ــد ًش  ــّرت ها،ًف عق ــ ــ لــــىًض  ــاًو ع  ل ْيهــ ًع  تــــب  :ًو ع  ــال  قــ
(1)ً ــال  ًقــ ــير  ــــنًالت ْفســ ًم  ــْذه ب  ــ ــذاًالم  ــــنًهــ ،ًوع 

" ًالث قلء  :ً"وهذاًم نًت فسير  ً.ً(2)الّزمخشريِّ

عــاٍنً ًل ثلثــة ًم  ّمــال  ًح  ــروه ّن"ًم ْشــت ر ك  ًأّنً"اْهج  ّمــاًت ق ــد م  ًم  الم ســتخل ص  صــفوةً  ــنًو  م  ،ًو  ل ْيهــاًالم فسِّــرون  أتــىًع 
ًفيهــا،ً ــواالة ًوالّتــدّرج  ــة ًم شــتر ط اًالم  ــنًاختار هــاًم جتمع  ــْنه مًم  م  ــه ،ًو  ْعن ــىًب رأس  ًم  ــنًاْختــار  ًم  :ًمهــورً الجً ًوقــالً الف قهــاء 

ـــًعظً الـــوً  ْنـــد ًخ  ْنـــد ًظً ًربً ،ًوالّضـــشــــوزً النًًّوفً ع  ــاههــــورً ع  ـــمخشـــريً الزًًّلً ،ًوقـ ــًرً :ًأم  فــــيًًهنًّهجـــرانً ب ًًمًّال ،ًثـ ــأوًًّنًّهً وعظً ب ــ

ـــًمًّ،ًثـ ــعً ضـــاجً المً  ،ًوالهجـــراًالـــوعظً ًفـــيهنًًّنجـــعًْمًيً ل ـــًنًْإ ًًربً بالض  ـــمـــاًملخً ًازيً الـــرًًّوقـــالً ن  فـــيًًالق ـــْولً ًنً يًِّل ـــب ًًبـــدأً ه:ًيً ص 

ــب ًًمً ،ًث ــةً ّيــلًّنهــاًكً عً ًعراضً الً ب ــًمًّها،ًث ــتً ضــاجعً مً ًيتــركً ًمًّه،ًثً نً شً خً ب ًفً ًفسدًْمًيً ل ًً،ًفإنًْعظً الوً  ًطمــةً اللًّكً ً؛فيــفً الخً ًربً الض 

ــب ًًمً ،ًث ــرمــةً الحً ًســقاطً ا  ًوً ًقــارً االحتً ب ًًرً شــعً ي ًًامًّهاًمً حوً ن ًوً ًكزةً اللًّوً  ًحصــلً اًيً ّمــمً ًهً حــوً ن ًوً ًنً يًّالّلــًضــيبً والقً ًوطً الس ــب ًًربً الض 
ــًفــدًْمًيً ل ــً،ًفــإنًْمًٍدً ًو الًإراقــةً ًشــمً هً ًهً عْنــًحصــلً و الًيً ً،كــاءً نًْوالً ًلــمً ب ــه ًاألً  ــًيءً ش  ًرً م  ًالحً ًجــارً الهً ب ًًهــاطً بً نًذل ــك  ،ًبــلً و ه ــو 

ً ًذل ك  ؛ًأل ن  طء  لىًالو  ه ًرً مً ًيءًٍشً ًوأيً ،ًهحقً وأْكر ه هاًع  ــْنًنً ًعــتًْجً نًهذ  لــىًمــاًرً شــوزً ب ــه ًع  ًل ــه ًأنًًْجــزًْمًيً ل ــًنــاهً ْبًتً هاًع 

ًهيرً إ لىًغً ًنتقلً يً  لْيه ن  ً.ً(3)س بيل "،ًل قول ه:ً"ف إْنًأ طْعن ك مًف لًت ْبغواًع 

 ( مادَُّة "هوى"85-2)

ًالل ً ْته "ًفيًق ــْول  ه ًالماد ة ًك ل م ة ً"اْست ْهو  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ًاســم ه–م ْوض  لــىًأ ْعق اب ن ــاًب ْعــد ًإ ْذً:ً"-ت بــار ك  د ًع  ن ــر  و 
ْته ًٱلش يً ًيناًٱلل ه ًك ْل ذاه د ْير انً اطً ٱْست ْهو  ًح  ًف ىًٱأل ْرض  :،ًف هً (4)"ين  ًاثنين  ْعن ي ين  ل ة ًم  ًم ْحت م  ًي 

- . يل  وّدة ًوم  ًم   أّول هماًأّنهاًم نًاله وىًالذيًه و 

لقاء ًفيًاله ّوة . - ًال  ًالذيًه و   وثانيهماًم نًاله ْوي 

نهمًم نًاْلت ف تً  ،ًف م  ْند ًالم فسِّرين  ًع  ًم نًهذاًالم ْشت ر ك  لىًالم ت ع يِّن  ًع  ًو جه ًالق ْول  ق ْدًت باين  ــٍدًًو  ْعن ــىًواح  إ لىًم 

الل ة ًك ّلية ًجامعة ًت ست قىًم نًمً  ًد  ْنه مًم نًاْست ْشر ف  م  ،ًو  ًم جتمع ين  ْعن ي ْين  ًإ لىًالم  ْنه مًم نًاْلت ف ت  م  ًفيه،ًو  ْعنىًالسِّياق 
. ًالك ّليِّ

                                                           

ً.1/418العربي،ًأحكامًالقرآن،ً(ًانظر:ًابن1ً)
ً.525-1/524(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.3/252ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،10/80ً(،ًوانظر:ًالرازي،ًمفاتيحًالغيب،34ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
ً(.71ً(ًاآليةً)األنعام،4ً)
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ً
ً

ً"اْست ْهوْته"،ً ْعن ىًف رٍدًفيًهذاًالم ْشت ر ك  ًإ لىًم  نح  ًف ج  د ً"اأ ّماًالط ب ر ي  ً"اْست فع ل ْته"،ًًه"تًْهوً تً سًْف ق دًع  ثال  لىًم  ع 
ً ً"هً ويًإليًْهًْي ًً؛ذاإ لىًكً ًلنً وىًفً :ً"هً لً القائً ًنًق ْولً مً و ه و  ْنه ًق ْول  م  ً"ً:-هكرً عالىًذً تً -ًاللً ،ًو  ًالن ــاس  ــن  ــْلًأ ْفئ ــد ة ًم  ف اْجع 

مًْ ً.ًً(2)همريدً تً مًوً إليهً ًنـزعً تً ،ًوالم ْعنى:ً(1)"ت ْهو يًإ ل ْيه 

لىًأ ن ه ً"اْست ْفعال"ً م لهًع  ًبتًْل ًطً ً:ناهً عًْمً ًكأنً ً؛فيهاًهبً إ ذاًذً ً؛األرضً ًوىًفيهً ً:نمً أ ّماًالز م ْخش ر ّيًف ق دًح 

لىًماًتً ًبنيًتهذاًمً وً ،ًليهعً ًصتًْرً حً وً ً،هً ي ًوًْهً  وليًســتً ت ًًوالغــيلنً ،ًهويًالنســانً تً سًْت ًًنً الجً ًأنً ًهً تعتقدً وً ًهًالعربً مً زعً ع 

ً .ً(3)ليهً عً 

ــاوً  ــاًالمــ ًأ ّمــ ًإ لــــىًأ ن  ،ًف ــــذهب  ــت ر ك  ْشــ ــذاًالم  ًهــ ًت حــــت  ًالــــواق عين  ــْين  ــ ْعن ي  ًإ لــــىًالم  ــدًاْلت ف ــــت  ًف ق ــ ــدً ردي  ًهً أحــ ماًه ــــو 

ًها،ًباعً هاًواتًّصدً هاًإ لىًقً استدعاؤً  ًثاني هماًه و  ً(4)وىالهً أ ْمر ه ــاًب ــوأن  ،ًف كــان  ًالق رطبــي  ــر ج  ًع  ْعن ي ــْين  لــىًهــذ ينًالم  .ًو ع 
ْعنىًعند ه:ً مثل ه:ًهً إليًًْهً دعتًْوً ً،واهً ل ه ًهً ًنتًْزيًّوً ًهً تًْتغوً اسًْالم  ًهً إليًًْعً رً أسًْ؛ًإ ذاًيءً ويًإ لىًالشً هًْوىًيً هً ،ًو  ً:نمً ،ًأ ْوًه و 

ْعنى:ًزً وىهًْوىًيً هً  ًالّزّجاجً ،ًواهً هً ًيطانً نًل ه ًالشًّيً ؛ًوالم  ْذه ب  ًم  ًهذاًه و  واألخير 
(5)ً.ً

                                                           

ً(.37ً،ًإبراهيم(ًاآليةً)1)
ً.5/232(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)
ً.2/29نظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(ًا3)
ً.2/132ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4ً)
عرابه،5ً) ً.14/14،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/211ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 

استهوته

المودة والميل: من الهوى اإللقاء في : من الَهوي
في الهوة
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ــنًاْشــت راٍكً اًب مــاًت خّلــقًفيهــاًم  ــا،ًب ــْلًم صــرِّح  ــهًم ْلم ح  ًم نًت قّدم  لىًماًقال هًب ْعض  ًع  ًف ق دًع ر ج  ّيان  أ ّماًأبوًح 
ْعنىً ئ اًب م  تعّدٍدًل لم عاني،ًم بتد  ًالمً الهً و  ــنًالطًًّياطينً الش ــًهً ْتــمالً أًالــذيكً ً:هًقيــلً كأنًّ،ًًويلً والمً ًةً ودًّوىًالذيًه و  ًريــقً ع 

لــٍوًإ لــىًس ــفٍل،ًفرً القً ًهً مً هًْإ لىًالمً ًحً الواضً  ــنًع  ًم  ًوالّســقوط  ْعنــىًاله ــْوي  ث ّني اًب م  م  ْعنــىًً"لتفعً اْســ"ًويكــونً ،ًو  "؛ًفعــلً "أب م 
ًلً أزً "وً ً"تزلً اسًْ"حوًنً وذلكً ًت قول:  ،ًهــًوي ًًنــهًأنًْمً ًلــبً طً ً:هواهواستً ،ًهغيرً ًواهً وأهًْ،ًجلً الرًًّوىهً "،ًفالعرب  ًلً ســتعمً ي ًوً ي 

ــقًِّالم ت ق ــدِّمً يءً إ لــىًالّشــًزوعً فــيًالّنــًأسً الــرًًّكــوبً فيًرً ًاأيضً ًيً ًوالهً  ًالح  ْنــه ًق ــْول  م  ــًدةً أفئ ــًلًْع ــواجًْآنف ــا:ً"ً،ًو  ًاسً نًالّنــم 

ً.(1)"مًْيهً ويًإلً هًْتً 

ّدً ق دًع  ًالذيًيً ً؛سنً الحً ًةً فيًغايً ًلً ثً هذاًالمً ًازيً الرًّو  ًأن  ذل ك  ًميقةً العً ًدةً هًْالعاليًإ لىًالوً ًكانً نًالمً ويًمً هًْو 

لىًنفسً ًدارةً عًاالستً هويًإ ل ْيهاًمً يً  ًهً ع  لىًاالستدارً ًنزلً ي ًًنًاألعلىًإ لىًاألسفلً هًمً زولً ن ًًحالً ًجرًكانً الحً ؛ًأل ن  ً،ةً ع 

لــىًمً ًســقطً هًيً أّنــًعــرفً الًيً ًلىًإ لىًاألسفلً األعًًْنهًمً زولً ن ًً،ًفعندً رً حيًّوالتًًّدً ردًّالتًًّمالً كً ًبً يوجً ًذلكً وً  ًزدادً ي ــًوضــعًٍع 

ًأ ْوًيً ًهً قوطً سً ًسببً هًبً لؤً بً  ل ْيه  ً.ً(2)لً ثً نًهذاًالمً مً ًسنً و الًأحًًْلً أكمً ًفً الخائً ًرً للحائً ًدً جً ،ًو الًتً قلًّع 

 ( مادَُّة "ورا"86-2)

ًو جــه ًالق ــ ق ــدًت بــاين  ،ًو  ًم ت ضــاّدان  ْعن يــان  ًالتيًي قع ًت ْحت هاًم  ًيوس م ًب أّنهًم نًاألْضداد  يت ًل ْفظ  راء"ًم ْشت ر ك  ً"و  ْول 
ــقًِّ ًالح  ل ْيهاًالشــت راك هاًفــيًق ــْول  ًيكاأ ّمــاًٱلس ــف ين ة ًف ك ان ــْتًل م ســ:ً"-تعــالى–ع  دت  ًف ــأ ر  ًف ــىًٱْلب ْحــر  ل ــون  ًي ْعم  أ ْنًأ عيب ه ــاًن 

رً  ًو  كان  ذ ًك لً او  ًي ْأخ  ل ك  ْصب اًء ه مًم   .ً(3)"س ف ين ٍةًغ 

ً: ،ًف قيل  ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  ًكذلك  ق دًت ْعنيًاألمام ًوالق ّدام ،ًو ه ي  ْلف"،ًو  ً"خ  ْعناهاًف ه و  ًم  ًأ ّماًأصل 

راء ه م":ً - ًو  كان  ل ْيهً مًهً جوعً رً ًوكانً ًم،هلفً خً ًكانً ًهً إنًّ"و  ً.ًع 
ًأمـــام ه م،ً"ًو - راء ه ـــم":ًإّنـــهًكـــان  ًو  كـــان  لـــىًأنً ًرً األكثـ ــ"و  ْعنـــىًًع  ًهً ً"راءوً "م  ًابـــنً ًراءةً ق ـــًهً عضـــدً يً "؛ًأمـــام"نـــاًه ـــو 

ًابً صًْغً ًةًٍحيحً صً ًةًٍفينً سً ًك لً ًذً أخً ي ًًكً لً مًمً هً أمامً ًكانً وً :ً"يرًٍبً جً ًوابنً ًاسًٍبًّعً  ًق ــْول  ًالع ــر ب  ْنًك ــلم  م  ن ظير هً  "،ًو 
 ل بيٍد:ً

                                                           

ً(.37ً(ًاآليةً)إبراهيم،1ً)
هًيقول:ً"والقولًاألولً،ًوفي13/26،ًوانظرًكلمًالرازيًفيًمفاتيحًالغيب،4/161ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)

ًأولى،ًألنهًأكملًفيًالداللةًعلىًالدهشةًوالضعف".ً
ً(.79ً)الكهف،ًً(ًاآلية3)
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ل ْيهاًنحًْتً صاًالعً ًزومً لً ًًًًتيًي ًن ًمً ًتًْراخً ت ًًنًْرائيًإً وً ًس ًيًْألً  عً صابً األً ىًع 
(1)ً 

ً ًواحد ا،ًك ابن  ْنه مًم نًاْختار  م  ،ًو  ْعن ي ين  ًم نًف س رًاآلي ة ًبالم  ًالم ف سِّرين  ــياق هاًًةً طيًّعً وم ن  ــّدهاًفــيًس  الــذيًع 
لف هـ ــم"؛ً لــىًباب هــا،ًأْعنــيً"خ  ًع  ه ًاأللفــاظً ًأنً "ًوذلــكً الم ت ق ــدِّم  ــمً ًجـــيءً إ ن مــاًتً ًهــذ  ـــً؛مــانً هــاًالزًّىًبً راع  ًالح  ًأن  ذل ــك  ًدثً و 

ًاألً ًوجــودً المً ًمً قــدً المً  ًالــوً ًه:عــدً بً ،...،ًو الــذيًي ــأتيًمــامً ه ــو  ًمــاًخً ً،راءً ه ــو  بــاديًب ًًظهــرً ي ًًمــاًخــلفً ب ًًذلــكً وً ً؛لــفو ه ــو 
ه ًاأللفـــاظً ًلًْتأم ـــوً ً،أيً الـــرًّ د تًًْيـــثً هاًحً واضـــعً فــــيًمً ًهـــذ  ر  ــذً فً ً،ردً طّـــهاًتً جـــدًْت ًًو  مًه ــــعملً وً ًهـــؤالءً ًنً أناهـــا:ًعًْمً ًهًاآليـــةً هــ

ه ،...،ًلدً إ لىًبً ًسيرونً ي ًً:أيًًْ،كانً فيًالمً ًم"ًأرادً هً أمامً "ًأرً نًقً ومً ً؛لكً هذاًالمً ًصبً غً ًمنً فيًالزً ًهً أتيًبعدً مًيً هً عيً سً وً 
ل ْيــه ًوســّلمً –ًهً وقول ــ ــًلةً الّصــ:ً"-صــّلىًالل ًع  الًّ،ًريــدًفـــيًالمكــانً ي ًً(2)"كً أمام  ًالوً هً كــونً فً ًوا  ًأمـــامً ًكــانً ًقــتً مًفــيًذل ــك 
ه ًالمً ًلًْأمًّوتً ؛ًمنً الزً  فيًلةً الصً  ه ًاألً ًبً غً نًشً مً ًريحةً هاًمً إنًّفً ًقالةً هذ  ً.ً(3)"فاظً لًْهذ 

ــقًِّ ًالح  ًق ــْول  ًمــاًت ق ــد م  ْثل  ْنًم  م  ًرًإ نً :ً"-ت عــالى–و  ــنًو  ًم  ًي نادون ــك  ــًراٱل ــذين  ج  ًٱْلح  ًأ ْكث ــر ه ْمًالاء  ،ً(4)"ي ْعق ل ــونً ًت 
لــٍفًأ ْوً ــنًخ  ًم  ًالّشــخص  نــك  هة ًالتيًي واريهــاًع  ًالج  ّنماًه ي  لف"ًأ ْوً"ق ّدام"،ًو ا  ًم خت ّصٍةًب ـ"خ  ير  راء ًه هناًغ  ق ــداٍم،ًفالو 
ًو ال "ًالًي ريد ًو جه ًالــّدار  ًالّدار  راء  ًم نًو  :ً"نادانيًفلن  راء ،ًو الذيًي قول  ًد ب ر هــا،ًف الم ناديًو الم نادىًق ْدًي جم ع ه ماًالو 

ّنم ًأ ْوًفيًو جوه ها،ًو ا  رات  ج  ًالح  قعْتًفيًأدبار  ًإ نكار هاًل كون هاًو  ْتًل يس  هًالم ناداة ًالتيًأ ْنك ر  ًألّنه ــمًو هذ  اًأنكرًذل ــك 

ًفيهاًت ْوقيرً  ًالتيًل يس  ناد ْوهًم نًخارٍجًم ناداة ًاألْجلف 
(5)ً.ً

ْعن ي ـــينً  ّلــة ًاحتمال هــاًالم  ّلــة ؛ًع  ًالع  ــن  ًع  ًكاشــف  ــْين  ْعن ي  لــىًالم  راء"ًع  اللــة ً"و  ًفــيًالّتــأّتيًل د  ــق ًأّنًالّتــأّني  ،ًو الح 

لىًاالتًِّ"مامأ هاًب م ْعنىً"استعمالً ًماًجازً إنًّفً  ه ةً ً؛ساعً ع  ــًواحــدةًًٍك ــلً ًكانــتًْفً ً،جهةًٍل ًًقابلةً مً ًأل ن هاًج  ًوراءً ًينً هت ــنًالجً م 
ًفــرىْخــاألً  ــحً كً ً؛هــال ًًجــهً التــيًالًوً ًرامً ْجــيًاألً ،ًو هــذاًجــائ ز  ــدًًٍك ــلً ًنً يًْتقــابلً مً ًينً رً ج  ْنه مــاًوراءً ًواح  ــًم  ً(6)رً اآلخ  ،ًوللف ــّراء 

؛ًإ ْذًإ ن ـــه ً يِّ ًالخـــارج  ًفـــيًالعـــال م  يـــاة ًواألشـــياء  ًالح  نطـــق  لـــىًم  ًفيـــه ًع  ل  ًي ع ـــوِّ ـــب  ًم عج  ًجـــلً للرًًّقـــالً ي ًًأنًًْزً جـــوًّالًيً ت فســـير 
                                                           

،ًوالقرطبي،2/495ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،3/147ًمًالتنزيل،ًل،ًوالبغوي،ًمعا8/264(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.57ديوانه،ً،ًوالشعرًفي6/146ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،11/24ًالجامع،ً

ً(.1588،ً)بابًالجمعًبينًالصلتينًبالمزدلفةفيًصحيحه،ًالبخاريً(ًأخرجًالحديث2ً)

ً.3/535ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،3ً)
ً(.4(ًاآليةً)الحجرات،4ً)
ً.8/108ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
ً.6/146ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
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،ًًو ًوراء ك  :ًه ــو  ًي ــدْيك  ًب ــْين  ،ًو الًل ر جٍلًه و  ًي ديك  ًب ْين  :ًه و  نًّوراء ك  ًفــيًجــوزً مــاًيً ا  ــًواقيــتً المً ًذل ــك  ًامً األّيــيــاليًوً اللًًّنم 

:ًهرً الدًّوً  إ ذاًًهً كأنًّأتي،ًفً ي ًًيءً أل ن ه ًشً ًجازً ه،ًفً راءً وً ًتً أنًًْكً ألنًّ؛ًديدً شً ًردً ب ًًديكً ي ًًينً بً ،ًوً ديدً شً ًردً ب ًًكً راءً وً ،ًولذاًن قول 
ًيً ًصارً ًهً لغتً إ ذاًبً ًكً كأنًّ،ًوً كً نًورائً مً ًصارً ًكً قً حً لً  ً.ً(1)هانً جًْالوً ًجازً ًلذلكً فً ،ًكً ديًْب ْين 

 ( مادَُّة "وزر"87-2)

ًكً  ْضــمار هاًالــّرئيس  م  ،ًو  يِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشت ر ك  ًفيًت خّلق  ًالدِّالليِّ ًالّتطّور  ًألث ر  ًاْست ْشراف  ث ة  ه ًالم باح  ــة ًفيًهذ  ل م 
ًالل ً ْنًقائ لًٍ–"األ ْوزار"ًفيًق ْول  ًم  تًّ:ً"-ع ز  نًّــًىح  ــاًم  ًف إ م  ثــاق  نت مــوه ْمًف ش ــد واًٱْلو  ــاًف ــدًاًب ْعــدً إ ذاًأ ْثخ  ــع ًاو ا  م  ت ــىًت ض  ء ًح 

ًأ ْوزار ها ْرب  ،ً(2)"ٱلح  ًالثّقيــل  ًالحمــل  ْزر"ًه ــو  ًفيً"الو  ب ــهًً،األثقــالً ًنــهً عً ًلً تحّمــأل ن ــه ًيً ً؛كً ل ــالمً ًزيــرً وً ً:نــهً ومً ،ًف األصل  و 
ْزر اً ًو  ًالّذنب  ًت ثقل هً س ّمي  ًالم شاب هة ،ًو اآلثام ًت سّمىًأْوزار ا؛ًأل ن هاًأحمال  ًل ع لقٍةًجام عٍةًه ي  ل ثقل ه 

(3)ً.ً

: ْعنيين  ل ْتًم  ًبيان ه ًآن ف اًف ق دًاْحت م  قًِّالم ت ق دِّم  ًالح  ًأ ّماًفيًق ْول 

ًو اآلالتً ً- ــال  ــادم ،ًو هــــوًاألثقــ تقــ تيــــق ًم  ــد ه ماًع  ــاب ًًإ الًًّقــــومً التــــيًالًتً ًأحــ ــكً ً؛هــ ــ ًلحً السِّ ــْول  ًق ــ ًذل ــــك  ،ًون ظيــــر 
ً:ًشىعًْاألً 

ًأ ْوزار ها ْرب  ًل ْلح  ْيلً ًًًًًًو أ ْعد ْدت  واال ًو خ  ًً(4)اذ كورً ًر ماحا ًط 

ــًدًتهــاًب ــل ًًكــنًْمًيً اًل ــّمــأل ن ــه ًلً ً"هــازارً أوًْ"ًيتًْمًّس ــوً  ــإذاًانقً هــا،ًف ــب ًًقلً ســتً تً هــاًوً لً حمً هــاًتً كأنًّفً ً،هــارِّنًجً م  هــاًكأنًّفً ًتًْض 

:ً(5)هاتًْضــعً وً  ْعنــىًالك لِّــي  ــ،ًو الم  ّتــىًت ــًثـــاقً واًالوً دًّش  ــتً نواًوً أمً ح  ْعنــاه :ًلحً عواًالّســـض  ّتــىًتً ،ًأْو:ًم  ـــًضــعً ح  ًأيً ،ًربً الح 

ًمهً زارً أوًًْحاربونً المً ًاألعداءً  ً.ًً(6)عةً وادً أ وًالمً ً،زيمةً الهً ب ًًهملحً سً ،ًو ه و 

                                                           

ً.8/265ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،2/157ًمعانيًالقرآن،ًً(ًانظر:ًالفراء،1)
ً(.4ً(ًاآليةً)محمد،2ً)
ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"وزر".3ً)
ً.71ً(ًانظر:ًاألعشى،ًديوانه،4ً)
ً.3/531ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ً)
ً.16/152ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،6ً)
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ًالم جازً ً- ًناشئ ًع ن  ثانيهماًحادث  ًالًب ــّدًأ ْنًًو  ــرب  ًالح  ًاآلثــام ؛ًأل ن  ،ًو ه ــو  ًالــدِّالليِّ الم ْفضيًإ لىًالّتطــّور 
ًالجـــان بينً  ًفـــيًأحـــد  ًفيهـــاًآثـــام  ي كـــون 

تّـــىً(1) ـــً،كونً شـــرً مًالمً ه ـــوً ،ًالحـــربً ًأ ْهـــلً ًتـــركً يً ،ًأو:ًح  ًأنًْمًب ـــهً عاصـــيً مً مًوً هً ركً ش 

ً.ً(2)موال ًسًْيً 

 ( مادَُّة "وصل"88-2)

ـــةً  دْتًك ل م  ر  ًالش ـــريف ة :ً"و  ـــْلنا"ًفـــيًاآلي ـــة  ص  ونً "و  ًل ع ل هـ ــْمًي تـ ــذ ك ر  ـــْلن اًل هـ ــم ًٱْلق ـــْول  ص  ل ق ـــْدًو  لـــة ًألربع ـــة ًً(3)"و  م حتم 
ًم عاٍن:ًً

ًأّول هاًالم واالة ًو الم تاب عة . -
،ًو جعل ه ًأْوصاال . - ثانيهاًالت ْفصيل   و 

ًالش يء .ً - لت ك  تمام ًك ص  ثالث هاًال   و 

- ً. ًاأل لفاظ  رابع هاًت وصيل   و 

ً، ،ًوالّزجــر  ــواعظ  ــهًب ــبعٍضًفــيًالم  ًم وصــوال ًب عض  لق ــدًتاب ْعنــاًالق ــرآن  :ًو  ًي ْغــدوًالت قــدير  ل  ًاأل و  ــْذه ب  لىًالم  و ع 

،ًف ــر أىًأنًمً  ًالّزمخشــر ي  ًهــذاًذهــب  ســوٍل،ًو ا  لــىًن ْحــو  ســوال ًب عــد ًر  ب ع ثناًر  ،ًو  ًإ لىًالسلم  ًوالد عاء  ــْلنا"ًه ــو  ص  ْعنــىً"و 
ً قً عيدً وً اًوً دً عًْل ًوً واصً تً اًمً عً تابً ت ًمً ًمًْتاهً أ ًرآنً القً أن  ل ْيه مًنً ًلً زًّنً ،ًأ ْوًصائحً ن ًوً ًعظً اًومً وً ً،ار ًبً عً اًوً صً صً ا،ًو  صــل ًتًّزوال ًمً ع 

ــًرًٍْكــنًذً مً ًمًْأتيهً ماًيً وً :ً"-ت عالى–ًهً قولً كً ؛ًعضًٍب ًًثرً إهًفيًعضً بً  ،ً(4)"ضــينً رً عًْمً ًهً ْنــإ اّلًكــانواًعً ًثًٍدً ْحــمً ًمنً حًْالــرً ًنً م 
:ًبعضًٍهاًبً عضً ب ًًبالً الحً ًلً صًْن:ًوً مً ًهً أصلً ًو ًالّشاعر  ق ْول  ن ظير هً  ً،ًو 

ةًٍف ق ْلً م  ًذ  اًبال  ًم  ْروان  ْبلًٍ ًًًًل ب نيًم  ًي وصً  و ح  اًي زال  عيٍفًم   ًً(5)لً ض 

عْلناهً  ل ق ْدًج  :ًو  لىًالثّانيًي ْغدوًالتّقدير  نًالق ْولًفيًم عاٍنًم ختلفةًٍو ع  ًأْنواع اًم  ًكان  يث  ً.ً(1)أْوصاال ًم نًح 

                                                           

ً.8/75ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.3/531ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً(.51ً(ًاآليةً)القصص،3ً)
ً.3/184ً(،ًوانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ًً:الشعراء(ًاآليةً)4)
وهوًغيرً،7/119ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/195ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،10/83ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،5ً)

ًمنسوب.ً



249 
 

ْعنى:ً ًي ْغدوًالم  لىًالثّالث  ،ًواآليــة ًًنامًْمً ْتًأ و ع  ــًدتًرً ل كــمًالق ــْرآن  لــىًم  ًملــةً جً ًالقــرآنً ًدً حّمــمً ًيً أوت ــ لًّه ــً:نًقــالً ع 

ً.واحدةً 

ـــاً ًم خت صًّ ًي ْغـــدوًالّتوصـــيل  ًالّرابـــع  ـــْذه ب  لـــىًالم  لـــىًو ع  ـــز اًداالًًّع  ـــْلناًل هـــمًق ـــوال ًم عج  ْعنـــى:ًو ص  ،ًوالم  ب األ لفـــاظ 
ل ــة ًم شــتركة ،ًأْظه ر هــا:ًالتمــام،(2)ن بّوت ــكً  ــْلنا"ًم ْحت م  ص  الل ــة ً"و  ًآن ف ــاًأّنًد  ّمــاًت ق ــد م  ًم  الم ســتخل ص  ــفوةً  ًوصــيلً التًًّوً،ًوص 

ًم أخوذ ًم نً ــب ًًبلً الحً ًعً طً قً ًمًِّضً الذيًه و  عل ــهًبعضًٍهاًب ــعض  ــأنًًْ:أيًًْ؛صــاالً أوًْ،ًوج  و غيــرًًاوعيــدً اًوً عــدً وً ًلفــةً ختً اًمً واع 
ّصْلناً :ًو  قيل  ،ًو  ّتىًكأنًّالدًًّبرً خً ب ًًرةً اآلخً ًبرً مًخً هً لً ذلك  ً.ًًرةً نواًاآلخً مًعايً هً نياًح 

 ( مادَُّة "يتم"89-2)

ــّقً ًالح  ْفــت ْمًأ الًًّو ا  نًْ:ً"-تعــالى–فــيًق ــْول  ــطًخ  ــنً ًىامٱْلي تــًياًفــًوت ْقس  ًل ك ــمًم  نك حواًمــاًطــاب  ــًف ـْـ ْثن ــىًاٱلنِّس  ًم  ء 
ث ــــل بــــًثً و  ر  ًً(3)"عً او  ًد الالت  ــّور  ــة ،ًفــــيًت طــ ًخاّصــ ْعنــــىًالم قصــــود  ًالم  ت غييــــر  ــة ،ًو  ًعاّمــ ــدِّالليِّ ًالــ ــّور  ًالّتطــ ًأث ــــر  ي ظهــــر 

،ًمً  ْعن ي ـــين  ًل هـــاًم  ـــة ً"الي تـــامى"؛ًإ ْذًإ ن  ًك لّـــهًك ل م  ًذل ـــك  ْضـــمار  م  ،ًو  لمـــات  ثـ ــا،ًالك  ًش ـــرعيًّاًحاد  ـــر  ـــا،ًوآخ  م  ْعن ـــىًل غويًّـــاًم تقاد 
ًالف ق ًت باين ــاًفــيًآراء  ًالّلفظي  ًهذاًاالْشت راك  ق دًأْعقب  ًاخت لف اًب ّين ا،ًو  ْعنىًو الت ْقدير  ًالم  ًي ختلف  لىًذل ك  فيمــاًو ع  ،ًو  هــاء 

ًماًت قّدم :ًً ًب ياٍنًي جّليًك ل  ًي ليًف ضل 

ًفيًال ًالي ْتم  ل ْيــه ًم جــاز اًب عــد ًأْصل  ق ــدًي طل ــق ًع  قيقــة ،ًو  ًح  نــه ًاْســم ًالي ــْتم  ًع  ل غ ة ًاالنف راد ،ًو ا  ذاًماًب لغ ًالي تيم ًزال 
ــًتمً الي ــًهــاب ًًأريــدً ق ــْدًًانً ًكــنًْإ ًً،تــامىاليً فً ،ً(4)الب لــوغً  ــًنطلــقً إّنهــاًتً فً ً،رعيً الش  لــىًالص  ــًمًْتــيًل ــاللًًّغيراتً ع  ًغنً بلً ي  ق ــد  ،ًو 
ــًنيفةً أبوًحً ًبذلكً ًدلً تً اسًْ لىًج  ــ،ًتيمــةًٍيً ًبً يســتًْل ًفً ًلــوغً البً ًعــدً أ ّمــاًبً ،ًلــوغً البً ًبــلً قً ًتيمــةً اليً ًكــاحً ن ًًوازً ع  ًخ  ًلفً و هــذاًالق ــْول 
.ًًعيًِّافً والشًًّمالكًًٍق ْولً  ًبالجواز  ًًالقائل ين 

ــ ًالم  ْنًكــان  ًغــويً اللًًّتمً الي ــًرادً و ا  ًالبالً ًجً ينــدرً فً االنفــراد ،ً،ًو ه ــو  ًهــرً مً ًدونً هــاًب ــزويجً ت ًًجــوزً ي ًًةً البالغ ــوً ً،غــاتً فيــه 
ْعنً ًأيً ،ًفً تًْيً ضً إ ذاًرً ًلً ثًْالمً  ــوً ًهــا؟يرً غً ًكاحً إ لىًنً ًدولً ىًللعً م  ًالــوً ًإ ن مــاًكــانً ًدولً الع ــً:ًأنًّوابً الج  ،ًهافً ستضــعً ي ًًليً أل ن 

                                                                                                                                                                                           

ً.7/119ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
(2ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًفيها: ًقيل ًما ًانظر )10/83ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،13/195ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،

ً.10/300ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،7/119ً
ً(.3ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
ًادةً"يتم".(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًم4)
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لىًمالً ستً ي ًوً  ًالًتً ً،هاوليًع  لىًرً قدً و ه ي  ًنيفــةً ألبــيًحً ًةً ّجــف ــلًحً ًغــاتً نــاًالبالً تامىًهً اليً ب ًًرادً المً ًو ا  ذاًكانً ،ًهً قاومتً مً ًع 
ً لىًفيًاآلي ة  ً.ً(1)غًْبلً مًتً التيًلً ًغيرةً الصً ًزويجً ت ًًوازً جً ع 
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ً
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ً

ً

ً
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ً.5/11ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/170ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
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 ثالثًا

 الَمقوالُت الُكّلّيةُ 

ً ًم ث ٍلًم ن  لىًاْست شراف  ًفيه ًع  ًالذيًأ ت ي  ب عد ًهذاًالع رض  قًّاًو  ًي بقىًح  ًالع زيز  ًفيًالّتنزيل  يِّ ًالل ْفظ  الم ْشت ر ك 
: ًماًت قد م  لىًم قوالٍتًك ّلّيٍةًت جم ع ًنثار  ًع  ،ًأْنًي أتي  ،ًاست كماال ًل هذاًالع رض  لىًالباحث  ًع 

- .  و أّول هاًاست دراك 

ثانيهاًتعال ق . -  و 

- . ثالث هاًاخت لف   و 

.ًًرابع هاًو -  احت راس 

.ًًخامس هاوً  - ًوق رائن  ًم حت ك مات 
ًأْزع م ًأّنني1-3ً) ل ست  ه ًالم باحث ة ًق ليل ًم نًك ثيٍر،ًو  د ًفيًهذ  ر  ًإ لىًأ ّنًماًو  ْلماح  ًب ال  (ًأ ّماًأّول هاًف است دراك 

ً تّــىًت فّرســت ها،ًف مــاًغــاد ْرت  ًح  ًالع زيــز  ًفــيًالّتنزيــل  ــيِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشــت ر ك  ًم ث ــل  لــىًك ــلِّ ًع  ًأت يــت  ــيئ ا،ًو ا  ّنمــاًالّشــأن  نهــاًش  م 
ً. ًالّتْعيين  لىًو جه  ًع  ًالش ريف  ًفيًهذاًالم ضمار  يِّ ًالل ْفظ  لىًظاه رة ًالم ْشت ر ك  ًم ث ٍلًم ْصط فاٍةًداّلٍةًع  ًاست شراف 

ًل فظً 2-3) ٍك ًم نًم ْشت ر  ًت ق ّدم  ًما ًفيًث ْني  ّرٍة ًم  ير  ًت جّلى،ًغ  ًف ق ْد ًف تعال ق ، ًثانيها ًوأ ّما ًت عالق اً( ًث م  ًأن  ، ي 
ًت وجيه ً ًفي ًأ ث ر  ع ، ًمواض  ًفي ، يِّ ًالل ْفظ  ًالم ْشت ر ك  ًل هذا ًي كون  ًأ ْن ًإ لى ًم ْفضي ا ًالّلغوّية  ًالم ستويات  ًب ين  ظاهر ا

ًال ًأو  رفيِّ ًالص  ة ً"الق ب ل"ًالحّمالة ًل ثلثةً حويًِّنً الم شتر ك  ًك ل م  ّماًت ق ّدم  ًم  ًذل ك  ثال  م  لْيها،ًً،ًو  ًع  ًالق ول  ًباب  م عاٍنًت ق ّدم 
ً ًأ ْنًي كون  ْحم ل  لىًم  ل ْتًع  م  لىًم ْعنىًًل"بً "القً ف إ ذاًماًح  ل ْتًع  م  ،ًو ا  ذاًماًح  ْعن ىًصرف يت ًل هاًم  مع ً"ق بيل"،ًت عّين  ج 

ًعً  ًدالت ًذل ك  ل عل  ًو  ، ر  ًآخ  رفيت ْعن ىًص  ًم  ًت عّينًل ها " ًو الم قابل ة  هة  ًالّلغوّية ،ً"الم واج  ًالم ستويات  ه  ًهذ  ًت عال ق  لىًأ ث ر 

رً  ًآخ  ًفيًم ستو ىًل غوي  ر  ٍكًآخ  ًفيًم ستو ىًماًإ لىًم ْشت ر  ٍكًل غوي  ًم ْشت ر  و ا  ْفضاء 
(1)ًًً.ً

                                                           

ً(ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"قبل"ًفيماًتقدم.1ًًً)
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ًإ لىًالم ست وىًال ْنًأمث لة ًهذاًالّتعال ق ًإ ْفضاء ًالم ستوىًالم عجم يِّ م  ًحويًِّنًّو  بيان  ،ًو  حيح  دًِّص  ًب الضِّ ،ًو األْمر 
ًب م ملة  ًالج  به  ًو جوه ًت عّلق ًش  ت عّدد  ًأّوال ،ًو  ْن"ًالّنْحويِّ ْعنىً"م  "ًفيًم  ً"الر ه ب  ًك ل م ة  ًاشت راك  ًفيًأ ث ر  اًت قّدم هاًثان ي ا،ًذل ك 

قًِّ ًالح  ً"الر ه ــب-ت عالى–فيًق ول  ــي  :ً:ً"م نًالر ه ــب"،ًف ــإ ذاًاْرت ض  ــب بّية ،ًو الت ْقــدير  ــْن"ًهه نــاًس  ً"م  ًف ــإن  ــوف  ْعنــىًالخ  "ًب م 
"ًم تعّلق ــةً  ًالر ه ــب  ــن  ً"م  ،ًوتكــون  قــام  ًالم  ًفــيًذل ــك  ق  ــنًالف ــر  ًم  ل ــك  ًمــاًداخ  ،ًأ ْوًب ســبب ه ،ًأ ْوًب ســبب  ًالر ه ــب  ــنًأْجــل  ًإ ّمــاًم 

ً يناًأن  ْدب ر ا"،ًو أ ّماًإ ذاًاْرت ض  ّلى"،ًأْوً"م  ْم"ًف قــْط،ًو الًبـ "و  "ًم ت عّلقة ًبـ "اْضم  ًالر ه ب  ً"م ن  ًالك ّم،ًف عْند هاًت كون  "الر ه ب"ًه و 
ْن"ًس ببّية . ً"م  ًت كون 

ًالك لمــة 3-3ً) ًأّنًاشــت راك  ه ًالّظــاه رة ؛ًذل ــك  ــنًهــذ  ًالم تخّلــق ًب ســبٍبًم  ًالف قهــي  (ًو أ ّمــاًثالث هــا،ًف هــوًاالخــت لف 

ت رّددً  ،ًو  ًالم عجمــي  ًاأل حكــام  ،ًإ لــىًت بــاين  ــنًالّتنزيــل  ــٍةًم  ــع ًم خصوص  ،ًفــيًم واض  ــيان  ،ًق ــْدًي ْفض  ًاثن ــين  عن يــين  ًم  هــاًبــين 
ًالدًّ ًاألمث لة  م ن  ًالم ْست قاة ًم نًن صوٍصًل غوّيٍة،ًو  ّية  ًالش رع  ًاأل حكام  ًفيًاْست صفاء  ًالف قهاء  ّية ،ًواخت لف  لىًالف قه  اّلة ًع 

ًأحكاٍمً :ًت خل ق  ًاثن ــين  عنيــان  ْثل"ًالواق عًت حت هــاًم  ة ً"م  ل م  ًخاّصة ،ًك  ًالّلفظي  ف قهّيٍةًت خّلق اًباعث ه ًالّلغة ًعاّمة ،ًوالم شت ر ك 
ةً  ًفيًالقيم  ْثل  ًفيًالّصورة ،ًوالم  ْثل  ًخاّصــة ،ًإ لــىً(1)الم  ًالّلفظــي  ًعاّمــة ،ًواالشــت راك  ق ــْدًأْفضــىًهــذاًالّتعــّدد ًالّلغــوي  ،ًو 

ــقًِّت خلًّ ًالح  ْنهــاًفــيًق ــول  ًم  ــريٍضًفــيًالم تعــّين  ًع  لٍفًف قهــي  ــْتًأســماؤ هً –ق ًخ  ك  ًًأ ي هــااًيــ:"-ت بار  ن ــواًالًت ْقت ل ــواًآٱل ــذين  م 
ر م ً ْيد ًو أ نت ْمًح  م نًٓ  ٱلص  ــز ا و  ــد اًف ج  ت ع مِّ نك مًم  ــنًٱلــن ع مً ٓ  ق ت ل ه ًم  ًم  ــاًق ت ــل  ًم  ْثــل  ــنك ْمًه ــْدي اًب ــًذ واًۦي ْحك ــم ًب ــهً  ء ًم  ــْدٍلًمِّ ل غ ًاع 

ًأ وًْ ط ع ام ًم سً ارً ك فً  ٱْلك ْعب ة  اًلِّي ذ وقً اكةً  يام  ًص  ًذ ل ك  ْدل  ًأ ْوًع  ًأ ْمــر هً ًين  ب ــال  ً(2)"و  ْحــر م  لــىًالم  ًع  ــب  ًاخت ل فــواًفــيًالواج  ،ًف ق ــد 
يد ا:ً ًص  ًإ ذاًق ت ل 

ًبً  - ْثلّيــة  ْعنــىًالم  ًإ لــىًم  نيفــة ًف ــذهب  ــنًأ ّمــاًأبــوًح  ًم  ثــل  ــه ًالم  ،ًو الًي لزم  القيمــة ًالًب الصــور ة ،ًو هــوًقيمــة ًالّصــيد 

ًفيه ،ًف إ ذاًب لغً  ًالذيًق تل  ًفيًالم كان  ًفيًالّصورة ،ًف يقوم ًع ْدالن  ًًتالّنع م  ًك ماًي ظهر  قيمت هًه دي اًف ل هًالخيار 
،ًو ا  نً رم  وذ ب حهًفيًالح  ْنها،ًإ نًشاء ًاشت راهً  م  ًو  ًشــاء ،ًوا  ْنًفيًاآلية  ًب ــهًأيــن  تصّدق  شاء ًاشت رىًط عام ا،ًو 

ل وًم تفّرق ا. ًم سكيٍنًي وم اًو  ًك لِّ ًشاء ًصام ًع نًط عام 

                                                           

 ،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"مثل".2/67ً(ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1ً)

 (.95ًً(ًاآليةً)المائدة،2ً)
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ْثل ّيــة ًفــيًالّصــور ة ،ًأْي:ًإ لــىً - ،ًو هــوًالم  ًالّلفظــيِّ ــنًالم شــتر ك  ًم  ــر  ْعنــىًاآلخ  ًإ لــىًالم  ًف ق ــْدًذ هــب  مهــور  أ ّمــاًالج 

ًفيماًل هًنً  ًالّنظير  فيًالّنعامة ًو جوب  ًو الب قرة ًب قرة ،ًو  ًالو حش  مار  فيًح  ًشاة ،ًو  لقة ،ًف فيًالّظْبي  ًفيًالخ  ظير 
ــمًْ ًك  ن ظ ــر  ــه،ًو  م  ،ًأْوًق و  ب ــحًالّنظيــر  ،ًف ــإْنًشــاء ًذ  ــيٍدًب مــاًي شــب ه ه،ًث ــّمًه ــوًم خي ــر  ًص  ًك ــل  ــل  نــة ،ًو هكــذاًي قاب  ًب د 

،ًف أْطع مًك لً  ًم سكيٍنًي وم اي جيء ًب هًم نًالّطعام  ْنًك لِّ ً.ً(1)ًم سكيٍن،ًأْوًصام ًع 

مهـــورً  ًالج  ّيـــروه ،ًوأن  ًثـ ــّمًخ  بـــواًقيمـــة ًالّصـــيد  نفّيـــة ًأْوج  ًالح  :ًأّول ه مـــاًأن  ًق ـــْبل ًأْمـــران  ّمـــاًت ق ـــّدم  ًم  ًو الم ســـتْخل ص 
: ًالّطبريِّ ثانيهماًق ول  ّيروه ،ًو  ًفيًالّصورة ًو الّشبه ًو خ  بواًالّنظير  ــًلمً العً ًفًأهلً لً اختً "ًأْوج  ــًفةً فيًص  ًيــفً كً ،ًوً "زاءً "الج 

ًالصً جًْيً  ــب ــًاألشــياءً ًهً بً لــىًأْشــإ ًًنظــرً م:ًيً هً عضً ب ًًقالً فً ،ًمً عً م نًالنً ًهً مثلً ب ًًلً تً ماًقً ًمينً رً حًْم نًالمً ًدً يًْزيًقاتل  ــنًهًش  به اًم 
شــتريًي ًًمًّث ــً،مً راهً م نًالدًًّهً تً قيمً ًقتولً المً ًيدً الصًًّمً قوًِّي ًًبلًْ:ًرونً آخً ًقالً وً ،...،ًعبةً لكً اًلىإ ًً،ًويهديهً هً جزيهًبً يً ،ًفً مً عً النً 

ً.ً(2)"ةً عبً لىًالكً إ ًًيهديهً ًمًّث ًً،مً عً ن دًّاًم نًالنًًّهً قيمتً ب ًًلً القاتً 

ً ْشـــت ر ك  ًالم  ًاألخيـــر  ًباعـــث  لـــىًاخـــت لٍفًل غـــوي  ًالقـــائ م ًفـــيًأصـــل ه ًع  ًالف قهـــي  ًمـــاًت ق ـــّدم ًاالخـــتلف  ـــْنًن ْحـــو  م  و 
لــى ث ــا،ًو ع  ًش ــرعيًّاًحاد  ــر  ــا،ًوآخ  م  ْعنــىًل غويًّــاًم تقاد  ،ًم  ْعن ي ــين  ًل هــاًم  ً"الي تــامى"؛ًإ ْذًإ ن  ــة  ًفــيًك ل م  ــي  ًًالل ْفظ  ًي ختلــف  ذل ــك 

ًت ق ــدًّ ًالف قهــاء  ًت باين اًفــيًآراء  ًالّلفظي  ًهذاًاالْشت راك  ق ْدًأْعقب  ًاخت لف اًب ّين ا،ًو  ْعنىًو الت ْقدير  ًفــيًالم  ًعليــه  ًالق ــول  ًبــاب  م 
هً  ًهـــذ  "ًاخت لف ـــاًباعثـ ــه ًاشـــتراك  ً"القـــْرء  اللـــة  ًفـــيًد  ًالف ق هـــاء  ـــاًاخـــت لف  ًأيض  ـــْنًذل ـــك  م  ًفـــيًمـــاّدة ً"يـــتم".ًو  ثـــة  ه ًالم باح  ًهـــذ 

لً  ًم ف ص  ق ْدًت ق ّدم ًذل ك  ،ًو  يض  ًوالح  عن ييًالّطهر  ًم  ًب ين  الك لمة 
(3)ً.ً

ًكـــانواًإ ذاًمـــاًهـــاًف ـــاعً رابً (ًوأ ّمـــا4-3ً) ًو الّلغـــوّيين  ًالم فّســـرين  ًإلـــىًأن  ًالظّـــن  ًب القـــار ئ  ـــنًأْنًي ـــذه ب  ًم  حت راس 
ــانًو ــْدًكــ ــٍد،ًف ق ــ ــ ْعنــــىًواح  ًم  ــفاء  ًاست صــ ــديٍم،ًأو  ًت ــــرجيٍح،ًأْوًت قــ الالت ــــهًدون  ًد  ــــل  دواًك  ًأْور  ــــي  ٍكًل فظ  ــت ر  ْشــ لــــىًم  دواًع  ر  اًو 

ــنًالّســياق ًت صــ ْعنــىًم  ًالم  لــىًي تصــي دون  ْعن ــىًع  ًم  ْعنــى،ًأْوًت ــْرجيح  ًالم  ًفــيًت عيــين  ًعلْيــه  الليًّــا،ًم عــّولين  ظيف يًّــاًد  ّيد اًو 

                                                           

ًالخلفًالفقهي:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً) ًانظرًهذا ،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،1/336ً،ًوالواحدي،ًالوجيز،5/45ً(
 .4/22ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/415ً،ًوابنًقدامة،ًالمغني،1/644ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/67ً

 .47ً-5/45(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)

 (ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"قرأ"ًفيماًتقدم.3ًً)
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دات"ً ً"الم فــر  ًالق ــرآن"ًم شــير اًإ لــىًكتــاب  ًغ ريــب  لــىً"م عرفــة  ــّرجًع  ًلّمــاًع  ًالّزركشــي  ًعــنًهــذاًالّنظ ــر  ــدر  ق ْدًص  ،ًو  ر  آخ 

ًاألصفهان ّي،ًواصف اًإّياه ًبأّنهً  ًخاّصة "ل لّراغب  ًاأللفاظ  دلوالت  ًم نًالّسياق ؛ًألّنًم  ً.(1)"ي تصّيد ًالم عاني 

ًالل ً ث ل"ًفيًق ول  ًع نً"الم  ّيان  ًأبيًح  ًحديث  ْنًأمثلةًذل ك  م  د ه–و  ث لً اس:ً"-ت عالىًج  ذ ب واًًء ًم  ًك  ٱْلق ْوم ًٱل ذين 
ــونً ايآبً  ــان واًي ْظل م  ــه ْمًك  يثــار هً (2)"ت ن ــاًو أ نف س  ً،ًوا  ــين  تــرّدد ًب  ًم  ًأّنهــاًم ْشــت ر ك  ه ًالكلمــة ،ًفالّظــاهر  ًفــيًهــذ  ــر  ًآخ  ْعن ــىًدون  م 

ثــلً  ثــٍةًوالم  لــىًحاد  ــاًداالًًّع  ل م  ًع  ،ًف ي صــير  ًالــذيًي ضــر ب  ث ــل  ،ًو ه مــاًالم  عن يــين  لــىًًم  ،ًول ّمــاًأتــىًع  الــذيًه ــوًالو صــف 
ــنًاشــت راٍك،ًف قــالً  ًإلــىًمــاًفيهــاًم  ًالت ف ــت  ــة  ه ًالكلم  كً ًفــظً ل ًًلً ث ــوالمً :ً"هذ  ــًبً ضــرً مــاًيً ًينً وب ــً،صــفً الوً ًبــينً ًم ْشــت ر  ً،لً ثً م 

ــًيس ًل ــوً ً،لــبً الكً ًصــفً هًوً صفً وً ً:أيًًْ":لبً الكً ًلً ث ًمً كً ًهً ل ًث ًمً "عنىًمً فً ً،صفً الوً ًناهً ًرادً والمً  ــنًض  ًلًْب ــً،لً ث ــالمً ًربً هــذاًم 
ــ:ً"قــالً ًمــاكً  ــً:أيًْ"،ًانــارً ًدً وقً تً الــذيًاْســًلً ث ــمً مًكً هً ل ًثً م  ــالتــيًوً ًةً ّنــالجً ًلً ث ــمً :ً"هً كقول ــوً ً،دً توقً الــذيًاْســًصــفةً مًكً هً فتً ص  ًدً ع 

ـــً:أيًْ"،ًقـــونً تًّالمً  ذاًتً وً ً،هافتً ص  ـــًســـاءً "ً:هً قولـ ــهـــذاًفً ًرً قـــرًّا  ـــنًًْلـــيس ًفً ،ًاصـــفً وً ًس ًئًْب ـــً:عنـــاهً مً ً"لً ثً م  ـــًم  فـــيًًلً ث ـــالمً ًربً ض 

ً.(3)ءًٍيًْشً 

ًماًت ق ّدم ًت صّيد ًالّطبريًِّ ْنًن ْحو  م  ًي نطل ق ًو  ًل فظيت ًم ْشت ر ك  ،ًف ه ي  ردْتًفيه  ياق هاًالذيًو  "ًم نًس  ً"األ ّمة  اللة  ل د 

ــة ،ًو غً  ّلــ ــتقيمة ،ًو الم  ًالم ســ ــة  ،ًوالّطريق ــ ــين  ،ًو الحــ ًفــــيًاألْمــــر  نفــــرد  ،ًو الم  تبــــوع  ًالم  ــم  ًالم ع ظ ــ ــد  ــ ــة ،ًو الواح  ماعــ لــــىًالج  ًع  يــــر 

ل يهــاًالّطبــريً (4)ذلكً  د ًع  ر  ل ّمــاًو  ًالش ــريفة :ً،ًو  ب نــا"ًفــيًاآليــة  ي ت نــًر  ــْنًذ رِّ م  ًو  ًل ــك  ْين  ة ًل ــكً ًاو ٱْجع ْلنــاًم ْســل م  ْســل م  ــة ًم  ،ً(5)"أ م 
"ً: ْعناهاًم نًالّسياق ،ًف قال  ماع ةًم نًالّناسً و أ م اًاألً ت صّيد ًم  ي ْعنيًب هاًالج  عًف إ ن هً  :ًاللً ًق ْولً ،ًم نًم ةًفيًه ذاًاْلم ْوض 

ْنًق ْومً " م  قًًِّىم وسًو  ًب اْلح  ً.(6)"أ م ةًي ْهد ون 

                                                           

البرهانًفيًعلومًالقرآن،ًتحقيقًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيم،ً،ًهـ(794الل)ًبدرًالدينًمحمدًبنًعبد(ًانظر:ًالزركشي،1ً)
 .1/291ً،م1987دارًالجيل،ًبيروت،ً

 (.177ً(ًاآليةً)األعراف،2ً)

 .4/424ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)

 ،ًوقدًجعلهاًعلىًثمانيةًوجوه.64ً(ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"أمم"،ًوهارونًبنًموسى،ًالوجوهًوالنظائر،4ً)

 (.128ً)البقرة،ً(ًاآلية5ً)

 (.159ً،ًواآليةً)األعراف،1/603ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(6ً)
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ــ"جً ًاللــةً دً ل ًًةً طّيــعً ًابــنً ًاختيــارً ًوكــذلكً  ــيًًّســياقً ًا"ًاختيــارً لً ع  ــًاللــةً الدًًِّدً صــيًّلــىًتً اًعً اًقائم  ًولً فــيًق ــًياقً نًالّســم 
ــا:ً"-هسًوتنــزًّتقــدًّ–ًالحــقًِّ ع ــلً ًم  ــنًب حًج  صــيل ةًٍيــٱلل ــه ًم  ــائ ب ٍةًو الًو  ــاٍم"ًر ٍةًو الًس  و الًح 

لــْت:ً"مــاً(1) ،ًف قــْدًت قــّدمًأّنهــاًاحت م 
ّيرًالل "،ًو"ماًس ّنًالل ًو الًش رع " ل قًالل "،ًو"ماًص  خ 
"ًهه ناً"(2) ع ل  ً"ج  ًع طّية ًرأىًأن  لكّنًابن  ًتً أ ْنًًهً جً تًّالًيً ،ًو  كون 

ْعنـــىً ًاللً ً"؛اللً ًقً ل ـــخً "ب م  ه ًاألشـــياءً ًلـــقً خً ً-عـــالىت ً–ًأل ن  ْعنـــىًً،هـــال ًكً ًهـــذ  ًب م  ـــي  ـــ"و الًه  اني،ًالثّـــًفعـــولً المً ًمً عـــدً ل ًً"رً يً ص 

نًّوً  ًبً ا  "عً رً و الًشً ًنً ماًسً :ًنىعًْمً ماًه ي 
(3)ً. 

ت صــّيد اً لــىًالّســياق ،ًو  ــدة ًت عــويل ًع  اللــة ًواح  كة ًد  ــوالي"ًالم شــتر  ً"الم  ًفــيًت فســير  ّيان  ًأبيًح  ًاست حسان  كذلك  و 
ًالحــقًِّ ًفــيًق ــول  ذلــك  فيــه ،ًو  نــهًو  ل ك ــلً :ً"-ت عــالى–ل هــاًم  ــًوًو  ع ْلن ــاًم  ًٱْلًويً ل ًاج  ــاًت ــر ك  م  بــونً اًم  ًو ٱأل ْقر  ًفــيً(4)"ل ــد ان  ،ًف قــال 

ب ّماًن حنًفيه :ً"ع  كً ًفظً لىًلً وًْوالمً ارٍةًل طيفٍةًداّلٍةًم ب ينٍةًع  ًنً حس ــوًالــذيًيً ه ــوً ً،ثً نها:ًالــوارً ،ًمً ثيرةًٍكً ًعانًٍمً ًينً ب ًًم ْشت ر 
ًم:ًأنًّهً وغيــرً ًيً دًّوالّســًةً وقتــادً ًاسًٍّبــعً ًرًابــنً ّســفً ًبــذلكً ،ًوً مــالًًٍتقــديرً وً ً،نسانًٍإ ًًتقديرً ل ًًصلحً هًيً ألنًًّ؛ناهًهً ب ًًرً فسً ي ًًأنًْ

ً.ً(5)"رثةً والوً ًصبةً العً ًواليً المً 

ْعن ىًواحٍدًم نًخامً (ًوأ ّما5-3ً) ًم  ًفيًاست صفاء  ًو الّلغوّيون  نهاًالم فّسرون  ًع  د ر  ًالتيًص  س هاًف الم حت كمات 
ًفــي ه ًالكلمــات  لــىًهــذ  ًع  ؛ًإ ذًإ ّنهــمًكــانواًي ــر دون  ًأْوًأكثــر  عنيــان  ًت حت هــاًم  ًالواق ــع  ًالم شــتركة  ّيــة  ًالم عجم  عــانيًالك لمــة  ًم 

شـــارً  ًو  ًم فسِّـــرين  ًســـياق هاًالش ـــريف  ًب احت مـــال  ًقـــائلين  ـــيِّ ًالل ْفظ  ْشـــت ر ك  عـــانيًهـــذاًالم  ميـــع ًم  ًج  ،ًف تـــارة ًكـــانواًي ـــور دون  حين 
ًإلــىً ــٍةًواحــدٍةًت نتســب  ل م  ْعن ــىًف ــرٍدًفــيًك  ــهم،ًإلــىًم  ًب عض  ،ًأْوًي جــن ح  ًتلكمًالم عاني،ًوتــارة ًكــانواًي جن حــون  ًك ل  الكلمة 

،ًمً  ًالم عجمــيِّ ــيِّ ًالل ْفظ  ــياقّيٍةًالم ْشــت ر ك  وانّيــٍة،ًو أ خــرىًس  لــىًأنظــاٍرًل غوّيــٍةًج  ًع  ًم تنّوعــٍة،ًم عــّولين  ًإ لــىًق ــرائن  ْحت ك مــين 
ً: ْنًتلكم ًالم حت ك مات  م  ًب ّرانّيٍة،ًو 

 (ًم حتك م ً"األ ْشه ر"ًالّسماعي1-5-3ًّ) -

ًل لم ذهبً 2-5-2) - فاء   (ًم حتك م ًالو 

                                                           

ً(.103ً(ًاآليةً)المائدة،1ً)
ً(ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيًهذهًالمباحثة.2ًً)
ً.2/247ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،3ً)
 (.33ً(ًاآليةً)النساء،4ً)

 .3/247ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(5ً)
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ًالّنقلّية ًواألن3-5-3ًْ) - ًالب ّرانّيةً (ًم حتك م ًالق رين ة  ًالّسياقّية   ظار 

ًالع قلّيةً 4-5-4) -  (ًم حتك م ًالق رين ة 

ً

(1-5-3)ًً ًفــــيًالّســــماع  ــــنًالع ــــرب  ًع  ــتهر  ــاًاْشــ لــــىًمــ ــائ م ًع  "،ًف هــــوًقــ ،ًوه ــــوً"األْشــــهر  ــتك م ًاألّول  ْحــ ــاًالم  أ ّمــ
ٍةًم شتًر لىًك ل م  ًع  ًالم فّسرين  ًأو  ًالّلغوّيين  د ًب عض  ر  هــاًوالّتلّقي،ًف إ ذاًماًو  ذ يوع  ًو  ع لواًش ــهرة ًالك لمــة  ّمالٍةًل م عاٍنًج  كٍةًح 

ــ ْعن ىًف رٍدًم  ًم  ي اًأمين ا،ًإ لىًاست صفاء  ا،ًوهاد  به ه ،ًم حت ك م اًع ريض  ْجماع ،ًأْوًش  ًال  ليه  نًب معن ىًم خصوٍصًي نعق د ًع 
ًالح ضــ لــي  ــق ًأّنــهًم ْحــت ك م ًج  ًالم شــترك ة ،ًو الح  ــة  ًالكلم  ًم عانيًتلك  ًالّطبــري  ــْنًهــؤالء  م  ،ًو  ًوالم فّســرين  نــد ًالّلغــوّيين  ًع  ور 

ْعن ــىًف ــرد اًم عــوال ًعً  ًت حت هــا،ًو است صــفائ ه ًم  ًالم عانيًالواق عة  ت عّدد  مام"،ًو  ً"ال  ل م ة  ًك  لىًاشت راك  ًع  لــىًهــذاًفيًت عريجت ه 
ب ينـــٍةًو ه ـــوًي ًؤ بـــارٍةًم  ًفـــيًع  ،ًف ق ـــْدًقـــال  ًالع ـــريض  :ً"الم حـــت ك م  ًو الم حـــت ك م  ـــنه ج  ًل هـــذاًالم  ه ًاألْقـــأوًّْســـس  ناًدً ْنـــعً ًوالً لـــىًهـــذ 

ْعنىًذلكً م نًقالً ًق ْولً ًوابً الصً بً  ب ه ًفيًالد ْنيا،ًًم ونً أتً يً ب ه ،ًوً ًدونً ت ًقًْالذيًكانواًيً ًمهً مامً إ ًب ًًناسًٍعوًك ّلًأً دًْن ًًمً وًْ:ًيً :ًم 
ًاألً  مــاًً،لــىأوًًْرً هً ْشــإ لــىًاألً ًاللً ًم عــانيًك ــلمً ًوجيــهً تً ب ــه ،ًوً ًيً دً ت ــاقًْو ًًمً تً فيمــاًاْئــ "مامً الً "ًبً رً العً ًمالً عًْم نًاستً ًبً ل ًغًْأل ن 

ً.ًً(1)"هال ًًليمً سًْالتً ًجبً ي ًًهً لفً خً ب ًًةً جًّحً ًتًْثبً ت ًًمًْلً 

رً  لىًآخ  ْعن ىًع  ًم  ت رجيح  ًو  ًفيًالّتفسير  ًل هذاًالم حتك م  ًالّزّجاج  نوح  ًج  ًماًت ق ّدم  ْنًن ْحو  م  ــها،ًًو  ًن فس  ــة  فــيًالكلم 
ــقًِّ ًالح  ً"الب ــْين"ًفــيًق ــول  ــة  ًفــيًك ل م  ًب ْيــن ك مًْ:ً"-ت عــالى-وذلــك  واًذ ات  ًي قــع ً(2)"ف ــْت ق واًٱلل ــه ًو أ ْصــل ح  ًم ْشــت ر ك  ــي  لــىً،ًف ه  ع 

ــ لــىًالوً ًيقـــعً ًو،ًراقً الف  ْعنــىًالف ـــنـــاًفــيًأّنـــرًْتً اخًًْمــانًِّا  ًو ً"ً،لً ْصـــع  ًاســتً ً؛راقهًب م  ًأْشــًهً مالً عًْأل ن  ـــنًاســتً ًرً هً فيـــه  هًفـــيًمالً عًْم 

ــنًإً ًرً ث ــإ ل ْيــه ًأكًًْ"ذاتً"ةً إضافً ًوألنً ً؛لً صًْالوً  ــل ًًأل ن هــاً؛ةً ّيــرفً الظًًّ"نيًْب ــ"إ لــىًً"ذات"ًةً ضــافً م  ب ــْلًً،فً صــرً التً ًثيــرةً كً ًتًْيس 

ًتً ً"،خلف"وً"أمام"ًفً صرً ت ًكً ًفهارً صً تً  ً.ً(3)"ثيرًٍكً ب ًًس ًْيًل ًًطً وسًِّت ًمً ًصّرفً و ه و 

ً ،ًواست صــفاء  ــر  ًآخ  ًب معن ــىًدون  ٍكًل فظــي  لــىًم ْشــت ر  ًع  ّيــان  ًأبــيًح  كــم  ًفــيًح  ــب  ًهــذاًالم حــت ك م ًالم ْعج  يظه ــر  و 
"ً: ًآخر  ْعن ىًدون  لىًماًسً ًملً الحً وً م  ْعنىًلً ًباتً ثًْلىًم نًإً أوًًْعً مً ع  "بً رً العً ًسانً فيًلً ًتًْثبً مًيً م 

(4)ً.ً

                                                           

ً.6/60ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،10/192،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،8/116ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً(.1(ًاآليةً)األنفال،2ً)
ً(ًانظر:ًمادةً"بين"ًفيًهذهًالمباحثة.3ً)
ً(ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيماًتقدم.4ًً)
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ــٍةًأ ّماًالم حت ك م ًالثّانيًً(2-5-2) ل م  لــىًك  ًع  ًالم فسِّــر  ،ًأو  ًأْنًي ــر د ًالّلغــوي  ؛ًف ق ــْدًي حــدث  ــذهب  فاء ًل لم  ف هوًالو 

ْعن ىًواحد اًم نًم عانيها،ًم ست ْثن ي اًمــاًاْرتً  ًم  ًف ي ست صفي  ًأْوًم فّسر  ًل غويت يًّا،ًث ّمًي أتي  كٍةًاشت راك اًم عجم  ًم شتر  ضــاهًذاك 
ًالـــذيً فـــاء ًل مذهب ـــه  ،ًو  ّمـــاًاألّول  م  ًالم جسِّـــمة ،ًوالم نّزهـــة ،ًو  لـــة ،ًو األشـــاعرة ،ًوالّشـــيعة ،ًوالم شـــّبهة  ًي قـــيم ،ًك الم عتز  علْيـــه 

ًإلىًالل ً ًاألمث لة ،ًم سألة ًالّنظ ر  ًاست شراف  ًبيان ه ًفيًباب  ّماًت ق ّدم  ّلًث ناؤ ه-ي جّليًهذا،ًم  ًً-ج  رة ًفيًاآليات  فيًاآلخ 
ًفــي ــث  ه ًالك لمــة ،ًًالتــيًأتــىًعلْيهــاًالباح  دليل هــاًفــيًهــذ  ــد ًضــاّلت هاًو  ّية ًت ج  ق ًالســلم  ًالف ــر  مــاّدة ً"نظــر"؛ًوأّنًبعــض 

ًالك لمــةً  ًت حــت  ًالواق ــع  ــر  ْعنــىًاآلخ  لــىًالم  ًم عّولــة ًع  ــر  ــىًآخ  نح  ىًواحد ا،ًوأّنًف رقة ًأْخرىًت ْنحوًب هاًم  نح  ت ْنحوًب هاًم  ًو 
ها. ًن فس 

ــاًاخ ًأيض  ًذل ك  ْنًن ْحو  م  ــقِّ:ً"و  ًالح  ْعنــىً"د ع ونــاه م"ًف قــْطًفــيًقــول  ع لنــاه م"ًم  ــه مًفــيً"ج  ًبعض  ْلنــت يــار  ع  ًمًْاهو ج 
ً ًإ لـــىًٱلن ـــار  ًٱْلق يًٓ  أ ئ م ـــة ًي ـــْدع ون  ي ـــْوم  ـــرونً او  ـــة ًالًي نص  ًم  ْخش ـــر ي  ـــّيرناه م"،ًأ ّمـــاًالز م  يـــر هًإلـــىًأّنـــه ً"ص  ًغ  ق ـــْدًذ هـــب  "؛ًو 
ً فــاء ًل مذه ب ــه  ًأبــوًف ــاكت فى،ًو  ق ــْدًأشــار  لــىً"د ْعونــاه م"،ًو  ْلنــاه م"ًع  ع  الل ــة ً"ج  م قوالت ــه ،ًب د  ــه ًو  اًل م عال م  ــم  ت رس  ،ًو  االْعت زالــيِّ

:ً"و ا  ّنماًفً  ع لناه م"،ًف قال  الل ة ً"ج  ًفيًاخت يار ه ًد  ْنهًالز م ْخش ر ي  ًع  در  ًالذيًص  ل  ًاأل و  ًإ لىًالم حت ك م  ّيان  ْعلناهً ح  ً"ج  م"ًّسر 
ْلق ًذ ًفيًت صيير ه مًأئّمة ًخ  ؛ًأل ن  نًاالْعت زال  ذه ب ه ًم  لىًم  ري اًع  ي ْرناه م"ًج  ْعنىً"ص  ْوناه م"ًالًب م  ْعنىً"د ع  ًل ه ــم،ًب م  ل ــك 

" ًم نًالل ًو الًي نسبون هًإ لْيه  ًذل ك  وِّزون  ل ة ًالًي ج  ًالم عتز  ْذه ب  لىًم  و ع 
(1).ً

ًمــاًت قــّدمًاحت مــا ثــل  ــنًم  م  ــقًِّو  ًالح  ــْل"ًفــيًق ــول  ً"ي ْجع  ًك لمــة  ــْدر هً :ً"-ت عــالى–ل  ــْلًص  ــل ه ًي ْجع  ْدًأ نًي ض  ــنًي ــر  م  و 
ا ر ج  يِّق اًح  ــْل"ً(2)"ض  ًإ لــىًأّنً"ي ْجع  ًذ هــب  ــيِّ ًالفارس  لــي  ًأبــيًع  ،ًأوًي سّمي،ً"ف لعت زال  ي صيِّر  ،ًو ه ما:ًي خلق ًو  عن يين  ،ًم 

ــًر ــ ــّمي"،...،ًف  عنــــىً"ي ســ ــاًب م  ــه ًه نــ ذهب ــ لــــىًم  ــاًع  ــ ري  ــاًج  ــ ــيير ه ًو جوب  ــالى،ًأْوًت صــ ًإ لــــىًالل ًت عــ ًذلــــك  لــــق  ــبة ًخ  ــــنًن ســ ار اًم 
" ً.ًًً(3)االعت زال يِّ

(3-5-3)ًً ــاًآن  ــ ــام ًإ لْيهــ ــ ــة ،ًو االحت كــ ــ ــياقّية ًالب ّرانّيــ ــ ًالّســ ــار  ــ ــة ،ًو األنظــ ــ ًالّنقلّيــ ــالق رائن  ــ ًف ــ ــــث  ــت ك م ًالثّالــ ــ ــاًالم حــ ــ أ ّمــ

ـــنًمً  ْعن ـــىًم  ًم  ،ًأْوًاست صـــفاء  ًالش ـــريف  ًالّنبـــويِّ ـــديث  ًإلـــىًالح  ًااللت فـــات  ـــْنًذل ـــك  م  ـــدة ،ًو  ًالواح  كة  ًالم شـــتر  ـــة  عـــانيًالكلم 
ً ًب عــــض  ــّدم ،ًأن  ــاًت قـ ّمـ ،ًم  ــاًي جلّـــيًذلــــك  ّمـ م  ،ًو  ــة ًو الق صـــص  ّيينًفـــيًالّروايــ ـــنًاأل خبـــار  ًع  ــاًأ ث ــــر  ،ًأْوًمـ ًالّنـــزول  أســـباب 

                                                           

ً(ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيماًتقدم.1ً)
ً(.125ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً.4/219ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
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ْعنــىًا ًآث ــرًم  ًالّلغــوّيينًوالم فّســرين  لــىًق ــرائن  ً"صــور ٍة"،ًم عــوِّال ًع  مــع  ْعنــىًج  "ًم تجافي ــاًعــنًم  ــةً"الّصــور  ًفــيًك ل م  لق ــرن 
ـــْنًرً ًبــارً األخًًْاب هـــًرتًْظـــاهً تً ن قلّيــٍةً ـــًاللً ًســـولً ع  ل ْيــه ًًىًاللً لًّص  ًع  ًأْنع ـــم ًوصـــاح ب  يـــف  :ً"ك  وســـل م،ًوهـــوًقولـ ــهًالّشــريف 

به ت ه،ً نىًج  هًوح  ًق ْدًالت ق م  "الق ْرن  ًف ي نف خ  ًم تىًي ؤم ر  ر  ي نتظ 
(1).ً

عــانيً ــْنًم  ْعن ــىًم  ًم  ًالست ْصــفاء  ًالش ــريف  ــديث  ًإ لــىًالح  ًو الم فّســرين  ًالّلغــوّيين  لــىًف ــْيء  ًالّداّلــة ًع  ًاألمثل ــة  م ن  و 
،ًو ال عــاٍنًم تباينــٍة؛ًك الع ــدو  ل م  ّمالــةً  ًالح  اللــة ًالس ــعي  ًد  ــد  ًالواح  ــيِّ ًالل ْفظ  ،ًولكــّنه مًل ّمــاًالم ْشــت ر ك  ــيِّ ،ًوالم ض  ّشــدِّ،ًو الع مــل 

قًِّ ًالح  لىًق ول  دواًع  ر  ًاًأيً :ً"-تبارك–و  اًن ــودً آي هاًٱل ــذين  ن ــواًإ ذ  ــيً م  ًٱلل ــه ًًلةً ًل لص  ْكــر  ًف ْْســع ْواًإ ل ــىًذ  م ع ــة  ًٱْلج  ــنًي ــْوم  م 

واًٱْلب ْيــعً  ذ ر  ه ًالً(2)"و  ــنًهــذ  ْعن ــىًواحــد اًم  ــه مًم  ًبعض  ًاْختــار  ــري  ْعنــىًالج  ــنًم  ــرار اًم  ًوالق صــد ،ًف  عــاني،ًو ه ــوًالم ضــي  م 
ً ر  ًاألكرم  ًالّرسول  ،ًواست ْدالال ًب قول  سّلم-والع ْدو  ّلىًالل ًعلْيه ًو  ــلة ًف ــلًت أت وهــاًً-ص  :ً"إ ذاًأت يــت م ًالص  ر  ياٍقًآخ  فيًس 

،ًولكْنًاْئتوهاًوعليك مًالّسكينة " و أنتْمًت ْسع ْون 
ً،ًوالّظا(3) ر  ًآن ف ــاًأّنًالّرســول  ًالم قتــب س  ًم نًهذاًالــّنصِّ صــّلىًالل ً-هر 

ًً-عليــه ًوســّلمً  ًالّســكينة ،ًواســتدالال ًب ق ــراءة ًب عــض  ًبــأْنًي أتي هــاًوعليــه  ًإلــىًالّصــلة ً،ًوي ــأمر  ــْدو  ــنًالع  ــرء ًع  ي نهــىًالم 
ًالل "ًد رء اًل ماًقً  كر  واًإ لىًذ  ت فسيٍر:ً"ف اْمض  ًالع دوً الّصحابة ًق راءةً  ،ًأو  ْعنىًالّركض  ًم نًم  ْدًي قوم ًفيًالّنْفس 

ق ْدً(4) ،ًو 
"ً: ًالق رطبيِّ ًفيًق ول  لىًذل ك  لىًأّنــًدلً اًيً مًّمً وً ت ج  ذاًإ ً":ً-لمً والّســًلةً الّصــًليــهً عً -ًهول ــق ًًدوً نــاًالع ــههً ًرادً الم ــًيس ًل ــًهً ع 

ــأً  ًأبــي(5)..."نوًْســعً توهــاًتً أًْلًتً ف ــًلةً تًالّصــقيم  قــول  ًإ ّنــهًالًً،ًو  ــنًحيــث  ًم  لــىًالتّفســير  ًع  ــل  ي نب غــيًأْنًي حم  :ً"و  ّيــان  ح 
" ب الم ضيِّ ،ًف ف ّسروهً  ًه ناًالسراع ًفيًالم شي  ي راد ًب هًب الّسعي 
(6)ً. 

ًالّتــاري ًالم تمّثلــة ًفــيًالّســياق  ًالخار جّيــة  ،ًو األنظــار  ّيين  ــنًاأل خبــار  د ًع  ر  ًإ لــىًمــاًو  ًاالحت كــام  ــْنًأمثل ــة  م  ،ًو  يِّ خ 
ــقًِّ ًالح  جــارة ًثاني ــا،ًفــيًق ــول  ًبالح  ــْتم ًأّوال ،ًوالّرْمــي  ،ًوه مــاًالش  عن ي ــيًالــّرْجم  ــنًم  ــٍدًم  ًل معن ــىًواح  ّيــان  ًأبــيًح  –ًت ــرجيح 

                                                           

ً(ًانظر:ًبابًالقولًعلىًمادةً"صور"ًفيماًتقدم.1ً)
ًً(.9(ًاآليةً)الجمعة،2ً)

ًأخرجًالحديث3ً) ً)البخاريً( ًبابًالمشيًإلىًالجمعة، ًًو866فيًصحيحه، ،)ً ًمسلم بابًاستحبابًإتيانًفيًصحيحه،
ً(.602ً،ً)الصلةًبوقارًوسكينةًوالنهيًعنًإتيانهاًسعيا

ً،ًوانظرًذلكًكلهًفيًبابًالقولًعلىًمادةً"سعي"ًفيماًتقدم.4/1802ً(ًانظر:ًابنًالعربي،ًالجامع،4ً)
ً.18/67(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،5ً)
ً.8/265(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
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"-ت عالى مون  بِّك ْمًأْنًت ْرج  ر  ّبيًو  ًب ر  :ً"و ا  ّنيًع ذت 
قً (1) ًأنهًق ْدًو  ؛ًذل ك  ًق تادة ًأْظهر  ق ول  :ً"و  قِّــهً،ًف ق ْدًقال  نه مًفــيًح  ع ًم 

ًأْنًي خب ر هً كان ْتًقبل  ،ًو هذهًالم عاذ ةً  ًإ لْيك ما"ً-ت عالى-ألفاظ ًالًت ناسب  لون  :ً"ف لًي ص  ً.ً(2)ب قول 

ًالش ريف ة :ً"ً(4-5-4) ة ً"س ع ر"ًفيًاآلي ة  ًك ل م  ثال هًاشت راك  ًف م  ًالع قلّية  ٍلًض لًيإ ذ اًل فًاإ نً أ ّماًم ْحت ك م ًالق رين ة 
س ــع رًٍ ؛ً(3)"و  ب هــذاًاألخيــر  ،ًو  ســران  ًوالخ  نــون  ثانيهمــاًالج  ًهه نــا:ًأّول ه مــاًاالحت ــراق ،ًو  ّمالــة ًل معن يــين  ًأّنهــاًح  ق ــْدًت ق ــّدم  ،ًو 

ًالخار جّيــ ه ًاألنظار  لىًهذ  ه ًاآلي ة ًم عوِّال ًع  ً"الس ع ر"ًفيًهذ  ،ًف س رًالفار سي  ْسران  ًو الخ  نون  ًالتــيًأْعنيًب الج  ًالّلطيف ــة  ة 
ًأّنهـ ــمًإ ذاًكـــانواًفـــيًالّنـــارً  ؛ًذل ـــك  ـــيِّ ًالّلفظ  ْشـــت ر ك  عن ي ـــيًهـــذاًالم  ـــنًم  ْعن ـــىًم  ًم  ْعنـــى،ًو اخت يـــار  ًالم  ًفـــيًت وجيـــه  ل ـــمًًت ْفع ـــل 

ق ْدًذ ه ــبًإ لــىًأّنًا ًحال همًفيًالد ْنيا،ًو  ّنماًو ص ف  ًل ه م،ًو ا  ف  لٍل؛ًأل ن ه ًق ْدًك ش  مــع ًي كونواًفيًض  ًه نــاًل ــيسًج  لس ــع ر 

ًالّنارً  "الّسعير"ًالذيًه و 
(4)ً.ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 
                                                           

ً(.20ً(ًاآليةً)الدخان،1ً)
ً.8/36ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.24ً(ًاآليةً)القمر،3ً)
ًبابًالقولًعلىًمادةً"سعر"ًفيماًتقدم.ًًً:(ًانظر4)
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 الَمْطَلُب الثّالُث 
 الُمْشَتَرُك النَّْحويُّ في الُقرآِن الَكريِم 

ًإ اّلًن ْفســيًو أ خي")المائــدة،ً ًأْن25ً"إ ّنــيًالًأْمل ــك  يجــوز  ًن صــٍب،ًو  ًفــيًم وضــع  ًأْنًي كــون  (:ً"أخــي:ًي جــوز 
ًفيً ًي كون  لــىً"ن ْفســي"،ًوالثّــاني:ًأْنًي كــون  ًم عطوف ــاًع  ،ًأحــد ه ماًأْنًيكــون  ــنًوجه ــين  ًف م  فٍع،ًف أّماًالّنصب  ًر  م وضع 

ــ ًم رفوع  ،ًأحــد ه ماًأْنًيكــون  ــنًو جه ــين  ليــه ،ًو أّمــاًالّرفــع ًف م  ًع  اللــة ًاألّول  بــر هًل د  ًخ  ي حــذ ف  ً"إّن"،ًو  لــىًاســم  اًم عطوف ــاًع 

؛ًألّنهًمً  ...".باالبت داء  ًكاألّول  ًالخبر  ي ضم ر  ماًع ملْتًفيه ،ًو  ً"إّن"ًو  لىًم وضع  ًع  ًعطوف 
1/246ًابنًاألنباري،ًالبيان،ًً

ً
ً

")البقرة،ً ياح  ًالرِّ عًرً ً"ياحً الرًِّ"وً (:164ً"وت ْصريف  ــاًم ضــاف اًلً ر ًدً ْصــمً ً"ريفْصــت ً"ًكونً يً ،ًفً عًٍفًْفيًم ْوض  ،ًلً لفاع 
ــالرًًِّريفً ْصــتً :ًوً أيًْ ًالس  ّمــاًلً ًه ًرً ْيــغً ًأوًًْ،حابً يــاح  ًفــياللً ًنً ذًْإً ب ــًأثيرً ت ــًهــاًفيــهً م  ًأ ْنًي كــون  ــل  ــعً ً،ًوي ْحت م  ،ًبًٍْصــن ًًم ْوض 

ْعنىًم ضاف اًإ لىًالفاعً ًكونً ي ًفً  فيًاللً لً الم ْصد رًفيًالم  ْفعولً ًظً فًْ،ًو  ".الل ًالرًًِّريفً صًْت ًوً ً:،ًأيًْم ضاف اًإ لىًالم   ياح 
1/641ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

 
 
 
 
 

 
 
 أّوالً 

 ِمهاد  وتأسيس  
هًالّظــاهر ة ً ًل هــذ  ًاْست شــراف  ْطل ــب  فــيًهــذاًالم  ،ًو  ًالع زيز  ًفيًالت نزيل  رف يِّ ًالص  ك  ًع نًالم ْشتر  ديث  ًق ْبل ًح  ت قّدم 

ــرفً  عــاٍنًص  ًم  ك ة ًب ــين  لــة ًم ْشــتر  ــْرفّية ًم ْحت م  ًالب ْنيــة ًالص  ك مــاًكانــت  ًل ب واعث هــاًفيــه ،ًو  ت لّمــس  ؛ًو  ــع  ًّيٍةًفــيفــيًهــذاًالم ْوض 
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عــاٍنًنً  ّمــاال ًل م  ــد ًح  ًالواح  ًالش ــريف  ،ًف قــْدًي ْغــدوًالت ركيــب  ــذلك  ًالب نيــة ًالن حوّيــة ًأْمر هــاًك  حوّيــٍةًم واضــع ًم ْخصوصــٍة،ًف ــإن 

عــاٍنًم ت عــّددة ،ًوً  ًالع ْين"ًالتيًي قع ًت ْحت هــاًم  ًك ك لمة  ه ًالحال  ًفيًهذ  ًو الًت ت داف ع ،ًف ي ْغدوًالت ركيب  ًت ت جاور  ًب ــين  أّمــاًالب ــون 
ً ًو الم شــتر ك  ًالل فظــيِّ :ًالم ْشــتر ك  ع ْين  ًالم ْوض  ْين ك  ًيًِّوً ْحــنً الذ  ًالثّــاني  دة ،ًوأن  ًالم فــر  لــىًم ســتوىًالك لمــة  ًي قــع ًع  ًاألّول  ،ًأن 

ًالثّـــان ّيـــة ،ًو أن  م  عـــانيًالم ْعج  ًب الم  ًم خـــت صت ًاألّول  ،ًو أن  لـــىًم ســـتوىًالت راكيـــب  عـــانيًالن حوّيـــة ؛ًي قـــع ًع  ًب الم  ًم خـــت صت ي 
ثاٍلًج ث ة ًب م  هًالم باح  ًهذ  ًأ ْست ْفت ح  ًك لِّه  ل ت ْجلية ًذلك  ،ًو  ًذلك  ير  ضافة ،ًو غ  فعولّية ،ًو ال  لّية ،ًو الم  :ًًك الفاع  ٍعًدال  ًام 

"ً: ًالع زيــز  ًالت ْنزيــل  ْثن ــاجاء ًفيًم ْحك م  ــان ًوًو أ ْور  ًك  ين  ًٱل ــذ  ًًاٱْلق ــْوم  ـــار ق ًٱأل ْرض  ًم ش  غً ي ْست ْضــع ف ون  م  ًيب ه ــاًٱل تــارً و 
ًً،(1)"ْكن اًفيه ـــاارً ب ــــ ًالش ـــريف  ْنهـــاًت ركيب يًّـــاًفـــيًم واضـــع ،ًف غ ـــداًهـــذاًالت ركيـــب  ًم  لـــىًالم ت عـــيِّن  ًع  ًالق ـــول  ًبـــاب  ق ـــدًت بـــاي ن  و 

ْعن ى.ً ًم  ّماال ًل غ ير  ك اًن حويًّاًح  ًم ْشت ر 
ًت راك ه:ًًأّماًم واضع ًاشًْ

- ." "ًو"م غارب  ً"م شارق  ًف أّول ها:ًإْعراب 
ثانيها:ًت عّلق ً"التي"ًب ماًت قد م ها.ً -  و 

- ً. ً"التي"ًالم قد ر   وثالث ها:ًإ ْعراب 

ًفيً"فيها".ً - ًالم ّتصل  مير   وراب ع ها:ًم رجع ًالض 

 

م غارب ها"،ًف قْدً ًو  ً"م شارق ًاأل رض  ،ًو هو  :أّماًالم وضع ًاألّول  ًن ْحوّيين  عن يين  ًم  ًاحت م ل 
- ."... ْثناًم شارق ًاأل رض  ًفيهما:ً"أ ْور  ًب ه ما،ًوالعامل  ْفعوالن  لىًأ ّنه ماًم  ًع   أّول هما:ًأن ه ماًم ْنصوبان 

- ً ًأن  ًفيه مــا:ً"ي ْست ضــع فونًفــيًم شــار ق ..."،ًو ا  خــال  ،ًو العامــل  لــىًالظ ــرف  ًع  ْنصــوبان  وثانيهمــاًأن ه مــاًم 
تينً الباعً  ًالك لم  ًالتيًت ْعتور  ًالم عانيًالن حوّية  ًه وًت ناوب  لىًذلك  ًع  هث  ًب بعض   .ًً،ًوتعّلق ًالكلم 

ً

                                                           

ً(.137ً(ًاآليةً)األعراف،1ً)
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ً
ً

،ًأّول ه مــا:ً"م شــارقً  ًاْثن ــين  ع ْين  ــرج  لــىًم  ع ًالثّاني،ًو ه وًت عّلق ً"التي"ًب ماًت ق ّدمها؛ًإ ذًإ ّنهــاًت عــود ًع  ًأّماًالم وض 
م غارب هـــا"،ً ًو  ْكنـــاًاألرض  :ًاألْرضًالتـــيًبار  ،ًو الت قـــدير  ثانيهمـــا:ًاألرض  غـــاربًالتـــي..."،ًو  :ًالم شـــارقًو الم  والت قـــدير 

ًب م ًهه ناًهوًت عّلق ًالّصفة  ًالن حويِّ لىًهذاًاالْشت راك  ًع  ً.ًًوصوف ينً فيها،ًوالباعث 
ً ًفــيًم ْوضــع  ً"التي"،ًف قــْدًت كــون  ًإ ْعراب  ،ًو هو  ع ًالثّالث  ًأّماًالم وض  ًل م شــارق ًاأل رض  ْصــف  لــىًالو  ن ْصــٍبًع 

:ً"األرضًالتــي..."،ً ًلــأل ْرض  ْصــف  لــىًالو  ًع  ر  ًج  ًفيًم وضع  ق دًت كون  غار ب ها:ً"المشارقًوالمغاربًالتي..."،ًو  م  و 
بنّيــ ً"التـــي"ًم  عراب ّيــة ؛ًإْذًإن  ًال  ــة  ًالع لم  ًهه نــاًه ـــوًغيــاب  ًالن حــويِّ لــىًهــذاًاالشـــت راك  ًع  ل يهـــاًو الباعــث  ة ًالًت ت جّلــىًع 

ًأْحيان ا.ًً لىًالم عانيًالن حوّية  ًع  ل م ًدالت ًع  عراب ّية ًالتيًه ي  ًالحرك ة ًال 
ً
ً

َمشارَق 

منصوب

ظرف

العامل 
يستضعفون

الّتعلق وتناوب المعاني النحوية: الباعث

مفعول به

العامل أورثنا
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ً
ً

ً"الهــاء" ــمير  ًالض  ــع  لــىًم ْرج  ًع  ًالق ــول  ــع ًالّرابــع ًف هــوًبــاب  ً"فيهــا"ًأّماًالم وض  ًأّنــهًت ق ّدمــه ًفــيًكلمــة  ؛ًف الّظــاهر 

ًي ْصدق ًعً  ًاْثنان  عان  ْود ام رج  :ًم شــارق ًومعن ــىًل ْيهماًع  "،ًوالّتقــدير  ً"األرض  م غارب هــا،ًأو  ًو  ،ًو ه مــا:ً"م شــارق ًاألرض 
ميرً  ًه وًم رجع ًالض  ًالن حويِّ لىًت خّلق ًهذاًاالشت راك  ًع  م غارب ها،ًوالباعث  ْكناًفيهاًو  ًالتيًبار  ً.ً(1)األْرض 

                                                           

،1/591ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/446ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1/314ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًابنًاألنباري،ًالبيان،1ً)
ً.3/333،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4/375ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

التي

إعرابها

مجرورة على 
الوصف لألرض

غياب العالمة اإلعرابية: الباعث

منصوبة على 
وصف المشارق

تعلقها

المشارق 
والمغارب التي األرض التي
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ًا ًماث لــة ًفــيًالت نزيــل  ًالن حــو يِّ ًظاهرة ًالم ْشت ر ك  ا،ًأن  س يأتيًب ْعد  ّماًت قد مًق ْبل ،ًو  ًب جلٍءًم  ،ًل عل ه ًي ظهر  لع زيــز 

ًفــ ــة ًت ْفعــل  ًم ْخصوص  ًل هــاًب واعــث  ،ًو أن  ْست وىًالّنحوي  ًفيه ،ًو ه وًالم  نهاًماًنحن  م  ة ،ًو  ًل هاًم واضع ًم ْخصوص  يًو أن 
ً: ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  م نًذلك  ًت خّلق ها،ًو 

 .مً إ لىًاالسًًْة ًالم ْصد رً ضافً إ ً -1

عرابّيةً  -2 فاء ًالع لمة ًال   .ًهاراكً اشتً وً ًوخ 

ه . -3 ًب بعض  ت عّلق ًالك لم   و 

تعّلقً  -4 ه .ًو  ًبم رجع  مير   الض 

ملة ًالع رب ّيةً  -5 الج  ًوم رون ةً 
ًالمعاني".ً -6 ًوت عد د ًم عانيً"ح روف 
ّية .ًً -7 عانيًالن حو  ًالم  ت ناوب   و 

وتّية .ً -8 ًالص  ًالم فاصل  ع  لىًم واض  ًع  ًالق ول  ًوتباين 
9- ً. ْذف  ًوالح 
 
 
 

فيها

الهاء

في : فيها
األرض

في : فيها
المشارق

مرجع الضمير: الباعث
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 ثانًيا

 الَبواِعُث والَمواضعُ 
 ( الباِعُث األّولُ 1-2)
 مِ ِإلى االسْ  ُة الَمْصَدرِ ضافَ إِ 

ر ةً ًقً خلًّالتيًت ْفضيًإ لىًتً ًواعثً البً ًم نً وً  ه ًالّظاه  ًالً ًهذ  ًالع زيز  دً قًْة ،ًوالمً ضافً فيًالت ْنزيل  ْنهــاًًعّينً تً المً ًص  م 
ًهذاإ لىًاالسًًْالم ْصد رً ًي ضافً ًأنًْ ث  ،ًف ق ْدًي ْحد  ــعً ً،م  ــخًْمً ًفــيًم واض  عــانيًًت ع ــد دً ب ًًنً اًي ــْؤذً يًّــن ْحوً اًك ًرً تً ْشــمً ً،ةًٍصوص  الم 

ي ةً  ًهــذاًالتً ضً نًْالتيًتً ًالن ْحو  ًق ْولً كيــبً رًْويًت ْحــت  ًذل ــك  ــْنًأ ْمث ل ــة  م  ًلً ْتــ"قً ل"،ًوً ْهــاألً ًيــارةً "زً قاء"،ًوً دً ْصــاألً ًدةً ســاعً "مً ً:نــا،ًو 
ًًي ْظه رً ًلً وًّاألً ًفيًالت ْركيبً "،ًفً يادينً الصً  ْعن ي ْين  ًث م ًم  ًأ ن  ّيْين  ًن ْحو  ــةً ًت ْحت ه ،ًو ه مــاًأنًّي ق عان  ًكــونً دقاء"ًق ــْدًتً ْصــ"األً ًك ل م 
ق ــدًتً لً فاعً  ــًعــوالً ْفًمً ًكــونً ،ًو  ــةًٍّيــوً ن ًعًْمً ًةًٍه ــجًْوً ًنًْم  دونً ًمًالــذينً كونــواًه ــي ًًأنًْ،ًك  ــنًالــذينًيً ي ًً،ًأوًْي ســاع  ل ــْيه مًًعً ق ــكونــواًم  ع 
ًشً ،ًوً ةً دً ساعً المً ًف ْعلً  ً.ًنً ْيًقً حً اللًًّنً يًْكيبً رًْالتً ًكً ن ًْيًذً ًأنً ذل ك 

ًإ لــىًهــذاًالت ْركيــبً  ق ــدًاْلت ف ــت  ّمــالً ًالم ْشــت ركً ًو  ل ي ــةً ً:نً يًْي ــن ًعًْمً ْلًل ًًالح  ْعنــىًالفاع  ْفعولً وً ًم  فــيًًنبــاريًّاألً ًابــنً ً،ةً ّيــالم 
ْيرً  عًًٍغ  ًق ْولً ًنًْمً ريم،ًوً الكً ًالق ْرآنً ًرابً عًْفيًإً ًم ْوض  ًإً :ً"وً ةًٍريفً شً ًةًٍآيً ًرابً عًْإ ًًقامً فيًمً ًهً ذل ك  الم ْصد رًإ لىًًةً ضافً ي جوز 

ْفعولً  ًإً كً ًالم  ً:ًرً اعً الشًًّقالً ،ًلً إ لىًالفاعً ًهً تً ضافً ماًي جوز 
ًم نًْلديًوً نىًتً ْفًأً  م ْعت  ًأفًْن ش بًًًًًًًق رًًْماًج  ًاأل باريقً ع ًالق واقيز  واه ر 

(1)ً

وىً"أفًًْم نًْوً  ْفعولً ًهً ل ًعً ،ًجً عً فًْالرً واه "،ًبً ر  وىًبالن ْصبً ًنًْمً ،ًوً م ضاف اًإ لىًالم  ًثيــرً هذاًكً ،ًوً لً م ضاف اًإ لىًالفاعً ًهً ل ًعً جً ًر 

 .ً(2)"مًْهً لمً فيًكً 

ً

                                                           

لألقيشرًاألسدي،ًوهوًالمغيرةًبنًاألسود،ًوقدًأوردهًابنًمنظورًفيًاللسانًتحتًمادةً"ققز"،ًانظر:ًديوانه،ً(ًالشعر1ً)
ً.95م،1997ً،ًدارًصادر،ًبيروت،1ًصنعةًمحمدًدقة،ًط

،ً،ًوفيًموضعًآخرًقال:ً"والمصدرًيضافًإلىًالمفعولًكماًيضافًإلىًالفاعل1/189األنباري،ًالبيان،ًابنًانظر:ً(2ً)
ً.2/97وقدًقدمناًنظائرهما"،ًالبيان،ً
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ـــرًْن ًلً  ًفـــيًًالن ظ ـــرً ًعً ج  ًمً ْشـــتً اسًًْ،د ًذل ـــكً ب ْعـــً،ل نـــاًكـــونً ي ًل ًًريمـــاتًٍكً ًآيـــاتًٍعشـــر  ـــثً ٍةًلً ي ـــل ًجًْت ًب ًًفوعً ْشـــراف  ًهـــذاًالباع 

ر ةً خً الم ْفضيًإ لىًتً  ً":ًًيًّوً حًْالنً ًكً رً تً شًْ"المً ًّلق ًظاه 
ي .1 ًٱلرِّ ت ْصر يف  ًٱلس م اا"و  ًب ْين  ر  ًٱْلم س خ  اب  ًو ٱلس ح  "ٓ  ح  ًو ٱأْل ْرض  ء 

(1).ً
نً  .2 ن ك ْمًش  د وك مًْآ"و الًي ْجر م  ًق ْوٍمًأ نًص  دً ًن  ْنًٱْلم ْسج  ًأ نًت ْعت د وا" ع  ر ام  ٱْلح 

(2). 

د .3  ً.ً(3)"ي"ف أ ْخل ْفت مًم ْوع 

ل ق ْدً .4 تً ْين اًآت"و  ًف لًت ك نًْام وس ىًٱْلك  ْري ٍةًمِّنًلِّق اًب  "ٓ  ف ىًم   .(4)ئ ه 

"يًِّء ًك طً اٱلس مًين ْطًو "ي ْومً  .5 ًل ْلك ت ب  لِّ  .(5)ًٱلسِّج 

بِّه مًت حّيت ه مًفيهاًس لم " .6 ًر  ًفيهاًب إذن  "خال دين 
(6). 

ت ه ْم" .7 باد  ًب ع   .(7)"ك ّلًس ي كفرون 

ل" .8 ًٱلص  ًٱْلفً ًةً إ ن  ًأ ْكب رً اْحشً ت ْنه ىًع ن  ًٱلل ه  ْكر  ل ذ  ًو  ًو ٱْلم نك ر   .ً(8)"ء 

ًٱْلك .9 ع  ًو ٱْلم نا"و الًت ط  د ْعًأ ذ اه ْم"قف ًاف ر ين  ًو  ين 
(9). 

ف يعً " .10 ًي ْلقاٱلد ر ج ر  ًذ وًٱْلع ْرش  ْنًأ ْمر هً ًيت  ًم  وح  ً.ً(10)"ٱلر 
 الِمثاُل األّولُ  (1-1-2)

ي ِر َبْيَن ٱلسَّم َوٱلسََّحاِب احِ "َوَتْصِريِف ٱلرِّ  (11)ِء َوٱأْلَْرِض"اٱْلُمَسخَّ

عً  ًفيًاآلي ةً ًم ْوض  ًأنً ياحً الرًًِّريفً صًْتً :ً"وً -عالىت ً–ًهً األولىًق ْولً ًالن ظ ر  ً:ت ْحت م لً ً"ياحً الرًِّ"ً"؛ًذل ك 

                                                           

ً.(164)البقرةًً(ًاآلية1)
ً.(2)المائدة،ً(ًاآلية2ً)
ً.(86)طه،ًً(ًاآلية3)
ً.(23)السجدة،ً(ًاآلية4ً)
ً(.104األنبياء،ً(ًاآليةً)5)
ً(.23(ًاآليةً)إبراهيم،6ً)
ً(.82(ًاآليةً)مريم،7ً)
ً(.45ً(ًاآليةً)العنكبوت،8ً)
ً.(48األحزاب،ً(ًاآليةً)9)
ً(.15ً(ًاآليةً)غافر،10ً)
ً.(164)البقرةًً(ًاآلية11)
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ًفاعً  - ــأ ْنًت كـــــون  ــديرً عًْفـــــيًالمً ًةً ل ـــ ــتً :ًوً نـــــى،ًو الت ْقـــ ــاحً الرًًّريفً ْصـــ ــل ًًيـــ ًإ لـــــىًالبً هاًالس ـــــس ـــــوقً ،ًوً نً فً لّســـ ًدً ل ـــــحاب 
 .شماالً اًوً نوبً جً ا،ًوً بارً دًْا  ًوً ًبوالً هاًقً بوبً هً ،ًوً لً الماحً 

ْفعول ةً و ً - ًم  ًث م ًبً ًبً يًْالًرً ،ًوً ياحً لرًِّل ًً-لهً فيًعً ًلً جً –ًاللً ًريفً صًْت ًًو،ًو الت ْقدير:ًأ ْنًت كون  ًهذً ن ًوًْأ ن  ًنً يًْاًب ْين 

ًعً  ْعن ي ْين  ق دًتً ريضً الم  ه ًاآلي ةً ًد ًر ًوً ًنًْمً ًض ًعًْب ًًيًِّوً حًْنً الًراكً تً إ لىًهذاًاالشًًْهً ب ًنً ا،ًو  لىًهذ  ،ًينً ّيًوً غً اللًًّنً مً ًع 

(1)ريًِّب ًكًْالعً كً 
،ًفع نهاًً،رينً سًِّفً المً ًنً مً ،ًوً  ّيان  ًًقالً ك أبيًح  فيًً"ياحً الرًِّ:ً"وً ركً تً شًْاًهذاًالمً ف ًرً شًْتً سًْمً األخير 

ــعًرً  ــاًم ضــاف اًلً ر ًدً ْصــمً ً"ريفْصــت ً"ًكــونً يً ،ًفً عًٍْفــم ْوض  ــالرًًِّريفً ْصــتً :ًوً ،ًأيًْلً لفاع  ًالس  ًه ًرً ْيــغً ًأوًًْ،حابً يــاح 
ّمــاًلً  ًفــياللً ًنً ذًْإً ب ــًأثيرً ت ــًهــاًفيــهً م  ًأ ْنًي كــون  ــل  ــعً  ،ًوي ْحت م  ْعنــىًًكــونً يً ،ًفً بًٍْصــن ًًم ْوض  ْصــد رًفــيًالم  الم 

فيًاللً لً م ضاف اًإ لىًالفاعً  ْفعولً ًظً فًْ،ًو  "الل ًالرًًِّريفً صًْت ًوً ً:،ًأيًْم ضاف اًإ لىًالم   .ً(2)ياح 

ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً

 
 ( الِمثاُل الثّاني2-1-2)

 (3)ٱْلَحَراِم َأن َتْعَتُدوا" َعْن ٱْلَمْسِجدِ  ُن َقْوٍم َأن َصدُّوُكمْ آ"َوال َيْجِرَمنَُّكْم َشن

                                                           

ً.1/133العكبري،ًالتبيان،ً(ًانظر:1ً)
ً.1/641انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً.(2)المائدة،ً(ًاآلية3ً)

ياِح َتْصريف الرِّ 

مفعول

تصريف اهلل 
للرياح

فاعل

تصريف الرياح 
للسفن والسحاب
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ًاْشت راٍكً ًم ن  ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  رً و  ــقًًِّم"ًفيًق ــْولً وًْ"قً ًمً االسًْآن"ًإ لىًنً "شً ًالم ْصد رً ًةً ضافً إ ًًيً ن حو  تقــّدمً ًالح  ًالم 
كــر ه،ً ًالّلــوً ذ  ْعن يــان  ًهــذاًالت ْركيــبً ًعــانً ق ًي ًًذانً الم  ــًالم ْشــت ركً ًت ْحــت  ً"ق ــمًٍوًْق ــًآنً نً "ش  ًوًْنــى،ًأ عًْفــيًالمً ًلً "ًفــاعً مًٍوًْ"ًأ ْنًت كــون 

لىًالنً ًعوالً ْفًمً  ًوًاآلتي:ًًحًْع 
ل ي ة:ًالًيً  - ً.ًمًْاكً إيًًّمًٍوًْق ًًض ًغًْب ًًمًْكً ّنًل ًمً حًْالفاع 
ْفعولً  -  .ًً(1)مًٍوًْق ًل ًًمًْكً غضً ب ًًمًْكً ّنًل ًمً حًْة:ًالًيً يًّالم 

ّيــانً  ًأبــوًح  ْعن ي ــْين  لــىًالم  ًع  ــر ج  ق ــْدًع  ْفعولً مً دًِّق ــمً ًو  ْعنــىًالم  ل ي ــةً ًةً ّيــاًم  لــىًالفاع  ــ،ًجانً ع  ًأ ْنًًهً ن ــاًإ لــىًأ ح  ــل  "ي ْحت م 
ًم ضاف اًلً  ًاألً عولً فًْلمً ي كون  ًم ضاف اًإ لىًالفاعً ،ًوً رً هً ظًْ،ًو ه و  ًأ ْنًي كون  ْعنــىً(2)م"اكً إّيــًمًٍوًْقً ًض ًغًْ:ًبً ؛ًأيًْلً ي ْحت م ل  ،ًو الم 

ْند ًالزً  ً.ً(3)"هً ْيًل ًعً ًمًْكً ّنًل ًمً حًْالًيً ،ًوً داءً تً االعًًْمًْوكً دًّصً ًنًْألً ًمًٍوًْق ًًض ًغًْب ًًمًْكً ن ًبً سً كًْالًيً :ً"وً يًِّرً شً خًْمً ع 
ً
ً

ً
 
 
 
 
 

 ( الِمثاُل الثّالثُ 3-1-2)
 (4)"ي"َفَأْخَلْفُتم مَّْوِعد

                                                           

ً.1/416انظرًماًقالهًفيها:ًالعكبري،ًالتبيان،ً(1ً)
ً.3/437المحيط،ًًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحر(2ً)
ً.1/592لكشاف،ًانظر:ًالزمخشري،ًا(3ً)
ً.(86)طه،ًً(ًاآلية4)

َشَنآُن َقْومٍ 

مفعول

بغضكم للقوم

فاعل

بغض القوم لكم
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ًأ وً  ل يًّــاًفــيًاآلي ــةً ًيًِّوً ْحــنً الًكً هــذاًالم ْشــت رً ًرً ثً ي ْظه ر  ــًالثّال ث ــةً ًج  ــًلً وًْق ــًنًْم  ــدً:ً"ف ــأ ْخل ْفت مًْ-تعــالى–ًقًِّالح  "؛ًيم ْوع 
ًأنً  ــوًْ"مً ًذل ــك  ْصــد رً ع  ـــًمًٍإ لــىًاْســًأضـــيفً ًدي"ًم  ًفــيًهــذاًالسِّـــياقً ميرًٍ)ض  ــل  ــريفً ً(،ًف اْحت م  ًالنً ًالش  ــْين  ْعن ي  :ًنً ْيًي ًوً ْحـــالم 
ل ي ةً  ْفعولً ًالفاع  ً:ةً يًّوالم 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
 

ــديرً  - ــاًذً كً ً،لً وًّاألً ًو الت ْقـــ ــمـــ ــانً ًبً ه ـــ ّيـــ ًأبـــــوًح  ــه  ـــــًضـــــافً ي ًًأنًْ،ًإ ل ْيـــ ــديرً لً إ لـــــىًالفاع  ــذاًالت ْقـــ لـــــىًهـــ ْعنـــــىًع  :ً،ًو الم 
ـــوً أ  ــل ًخًْمونيًأ ت ًدًْج  ــمـــاًوً ًتً ْفـ ـ ـــمًْكً ت ًدًْع  ًم  ــبً رً الع ـــًلً وًْق ـــًنًْ،ًو ه ـــو  ــًدً ْعـــوً ًفً ل ـــخًْأ ًلنً :ًفـ  ـــ،ًإ ذاًوً لنًٍفـ  ًفيـــهً ًعً ق ـــهًوً دً ج 

ً.فً لًْالخً 
ْفعــولً ًضــافً ي ًًانيًأنًْالّثــًو الت ْقــديرً  - ْعنــىإ لــىًالم  لــىًهــذاًالت ْقــديرً ً،،ًو الم  ــمًكــانواًوً ه ــن ًأ ً،ع  كواًّســمً ت ًي ًًنًْأ ًدوهً ع 

ًالسً ًةً نًّسً وً ً،اللً ًدينً بً  ل ْيه   .(1)لً جًْالعً ًمً هً تً بادً عً ب ًًهً دً عً وًْفواًمً لً أخًْا،ًفً دً أبً ًاللً ًرً خالفواًأمًْالًيً ،ًوً لمً موسىًع 

 

ق ــدً  ًالنً ًنً يًْإ لــىًهــذً ًتً ف ــالتً ًو  ــاألً ًينً ّيًوً ْحــالم ْعن ي ــْين  ْصــد رً ًضــيفً ذاًمــاًأً إً ،ًف ــيًّلوس  ًدً ْصــالقً ًكــانً ًهً عول ــفًْإ لــىًمً ًالم 
ــوًْالمً ًمً ه ــلفً خًْإ ًًنً إً ،ًف ــمًْهً حالً ًبيحً ْقًت ًًةً يادً إ لىًزً  ًفيمــاًبً الجــارً ًدً ع  ــً-لمً الس ــًهً ْيــل ًعً -ن ــهً ْيًب ًوً ًهمًْنً ْيــي  إ ل ْيــه ًًهً تً ضــافً إ ًًثً ْيــحً ًنًْم 

ــًعً نً ْشــأ  ْنــه ًم  ــب ًًمًْســيتً ن ًفً ًمــانً الزً ًمً كً يًْل ــعً ًطــالً فً نــى:ًأ عًْالمً م،ًوً هً يًْل ــإ ًًهً تً ضــافً إ ًًثً ْيــحً ًنًْم  ًايً مًإّيــكً دً ْعــمًوً ت ًْفًل ًخًْأ ف ــً،ذل ــكً ًبً بً س 
لىًدينيًإ لىًأنًًْباتً الثً بً  ــًعً جً رًْأ ًع  ــ"وً ً؟نًالميقــاتً م  ــعً ت ًً،ًأوًْمًْت ًْفًل ًخًْأ ف ــًمًْســيتً نً :ًأ هً لً حاص  ــم،ًوً ت ًْفًلً أخًْمًف ــْتًدً م  ًلً فّضــالمً ًزً وً ج 

ًالمً  ـــوًْأ ْنًي كـــون  ـــر ًدً ْصـــمً ًدً ع  ْعنـــىًوً لفـ ــخًْا ً ل،ًوً اًم ضـــاف اًإ لـــىًالفاع  فـــيًًفً ْلـــالخً ًمً تً جـــدًْوً :ًفً ؛ًأيًْفيـــهً ًلـــفً الخً ًدانً ْجـــهًبم 

ً.ً(2)"عينً ب ًرًْاألً ًدً عًْب ًًمًْاكً يًّديًإً عً وًْمً 
 ( الِمثاُل الرّابعُ 4-1-2)

                                                           

ً.6/249ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،(1ً)
ً.8/555ًانظر:ًاأللوسي،ًروحًالمعاني،ً(2ً)

موعدي

مفعول

وعدكم لي/موعدكم إياي

فاعل

وعدي لكم/موعدي إياكم
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 (1)ِئِه"قاِفى ِمْرَيٍة مِّن لِّ  "َفال َتُكنْ 

ل ق ْدًً:يً هً ،ًوً ةً عً ابً الرًًّأ ّماًاآلي ةً  ًفً اٱْلك تً ًىت ْيناًم وسآ"و  ْري ٍةًمِّنًلِّق الب  ــعً ئ ــه "،ًٓ  ًت ك نًف ىًم  ــالتً ًفم ْوض  فيهــاًًلً أم 
ق ـــدً هً قائ ـــ:ً"لً -عـــالىت ً–ًهً ق ْولـ ــ لـــىًالتً ًالً وِّع ـــمً ً،يً رً ب ـــفـــىًالطً تً اكًًْ"،ًو  ـــب ًًســـيرً فًْع  ْصـــد رً أ ب ـــً،أثورً الم  ًالم  م ضـــاف اًإ لـــىًًْنًي كـــون 

ْفعـــولً  ْعنـــىًالمً الم  ـــًقً ســـاوً تً ،ًو الم  ـــْذه بً ًعً م  ًنـــاكً يًْمـــاًآتً ،ًكً راةً وًْينـــاًموســـىًالتـ ــآتً ًدًْق ـــلً :ًوً قـــولً ي ًً-عـــالىت ً–ًاللً ًأنً ًهـــذاًالم 

ْنًل ق ائكً دً مًّحً ياًمً ًقانً رًْالفً  ْري ٍةًم  ْعنىًذلكً قولً ي ًًةً تادً قً ًكانً موسى،ًوً ً،ًف لًت ك ْنًف يًم  ًكً أنً ًنًْمً ًكً فيًشً ًنًْكً لًتً :ًفً :ًم 
ًبً أ سرً ًةً ل ًْيًلً لقيت ه ًًأوًْت ْلقاه ،ً ًجاءً بً ،ًوً كً ي  ْنًًرً ثً األً ًذل ك  ل ْيه ًوً ًىًاللً لًّصً ًاللً ًسولً رً ع  مً ل ًسً ع 

(2)ً.ً
ق دًْ ًالقً ًو  ْعن ي ْين  ًالم  ــحً يــاًمً ًنًْك ــلًتً :ًف ــهً ديرً ْقــمــاًتً هً ل ًوً أ ًنً اًإ لــىًأ ت ــف ًت ًْلًمً ًيً بً طً رًْذ ك ر  ــًدً م  ــًكً فــيًش  موســى،ًًقــاءً ل ًًنًْم 

ل ي ةً ،ًوً راءً سًْالً ًةً ل ًْيًل ًًهً قيتً ل ًًكً أنًًّنًْمً ًكً فيًشً ًنًْكً لًتً :ًفً أوًْ ْعنىًالفاع  ْفعولً ،ًوً هذاًم  ْعنىًالم  ًم  ًنًْكً لًتً :ًفً ةً يًّثانيهما،ًو ه و 

 .ً(3)بولً القً ب ًًتابً موسىًالكً ًقاءً ل ًًنًْمً ًكً فيًشً 

ًهذاًالت ْركيبً  ق ًأ ن  لىًاشًًْلً مً تً شًْ"ًمً هً قائً ل ًًنًْ"مً ًو الح  ً:ًرانً أمًًْهً ثً باعً ًيً وً حًْن ًًراكًٍتً ع 
ً.ًميرً الضً ًعً جً رًْماًمً هً لً أوًّ -
 .ًفيهً ًنً حًْثانيهماًماًنً وً  -

ــ ــإً ف ــ ــ ــاءً ًتً ذاًكان  ــ"ًفــــيً"لً "الهــ ــهً قائ ـــ لــــىً"الكً ًةً دً "ًعائ ــ ْعنىًأنً تــــاب"ًف ـــــع  ــد رً ًالم  ْصــ ْفعـــــولً ًضــــافً مً ًالم  ،ًإ لــــىًالم 

ـــعًْالمً وً  ــاءً ل ًًنًْنـــى:ًم  ــتـــابً موســـىًالكً ًقـ لـــىًموســـىًف ـــًةً دً عائ ـــًالهـــاءً ًتً ،ًوا  ذاًكان ـ ْعنىًأنً ع  ْصـــد رً ًالم  إ لـــىًًضـــافً مً ًالم 
ــًةًٍي ــرًْفيًمً ًنًْكً لًتً :ًفً ،ًو الت ْقديرً لً الفاعً  ًالتّــتــابً موســىًالكً ًقــاءً نًلً م  ًالت ْقــديرً وراةً ،ًو ه ــو  ًأ ْنًي كــون  ًنًْك ــلًتً :ًف ــ،ًوي جــوز 
ْفعولً ًالم ْصد رً ًكونً يً موسى،ًفً ًكً قائً ل ًًنًْمً ًوًْ،ًأ اكً يًّموسىًإً ًقاءً ل ًًنًْمً ًةًٍي ًرًْفيًمً  م ضاف اًإ لىًالم 

(4)ً.ً
 ( الِمثاُل الخامُس 5-1-2)

                                                           

ً.(23)السجدة،ً(ًاآلية1ً)
صلىًاللً-نًالنبيً"عنًأصحابهًععنًأنسًبنًمالكً،ًوقدًجاءًفيًالحديث10/249ًجامعًالبيان،ًانظر:ًالطبري،ً(2ً)

المسند،ًمسندًأنسًبنًفيًًأحمدًبنًحنبلأخرجهً".ًبهًقائماًيصليًفيًقبرهًيمرًعلىًموسىًليلةًأسًرنهًأً-عليهًوسلم
ً.5/362ً(،23112ًمالك)

ً.14/72الجامع،ًانظر:ًالقرطبي،ً(3ً)
ً.11/135،ًوقدًعرجًعلىًالمعنيينًاأللوسي،ًفيًروحًالبيان،2/217ًاألنباري،ًالبيان،ًابنًانظر:ً(4ً)
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 (1) ٱلسِِّجلِّ ِلْلُكُتِب"يِّ َء َكطَ ماٱلسَّ  يَنْطو  "َيْومَ 

ــتً ا  ذاًاجًْوً  لــىًتً ًةً قً ابً الّســًةً ريفً الش ــًفــيًاآلي ــةً ًنــانً اثًًْثــانً باعً ًعً م  ــرًْ،ًو ه مــاًمً يًِّوً ْحــالنً ًكً ظــاه ر ةًالم ْشــت رً ًقً ل ــخً ع  ًعً ج 
ًً؛ةً ضافً الً وً ًظيً فًْاللًًّكً ،ًو ه ماًالم ْشت رً ذلكً كً ًنً ْيًثً باعً ًماعً تً اجًًْالّراب ع ةً ًةً ريفً الشً ًفيًاآلي ةً ًنً إً ،ًفً ةً ضافً الً و ًًميرً الضً  ذل ك 
ًنً إ ًًلًْب ــً،يًِّوً ْحــالنً ًكً الم ْشــت رً ًقً ّلــخً ياًإ لىًتً ضً فًْها،ًأ تً حًْت ًًنةًٍبايً ت ًمً ًالالتًٍدً ًقوعً وً "،ًوً لًّجً "السًًِّةً اللً يينًدً عًْفيًتً ًنً بايً التًًّأنً 

ةً ًعً قً الذيًيً ًيً ظً فًْاللً ًراكً تً االشًْ اًين ْطــًوً:ً"ي ْومً -هً ماؤً أسًًْتًْكً بارً ت ً–ًهً "ًفيًق ْولً لًّجً "السًًِّفيًك ل م  ًيًِّء ًك ط ــٓ  ٱلس ــم  لِّ ًٱلسِّــج 

"ًكانً  ل ي ةً ًيينً عًْت ًل ًًهً جًِّوً المً وً ًمً كً تً حًْالمً ًل ْلك ت ب  ْعنىًالفاع  ً.ةً يًّوالم ْفعولً ًم 
ًالمً ف ـــإ ذاً - ـــًنً يًِّع ـــتً كـــان  ـــلًّجً "الّســـًنً م  ـــً،ةً حيفً "ًالص  ْنـــد ًالقً ًد ًرً مـــاًوً كً –ًكً أوًالص  ْصـــد رً ً(2)-يًّب ـــطً رًْع  "ًيًّ"ط ـــًفالم 

ْفعولً ًضافً مً  لىًالكً ًةً حيفً الصً ًيًِّطً :ًكً ،ًو الت ْقديرً إ لىًالم   .فً حً الصً ًيًِّطً كً ً،ًأوًْتابً ع 

ةً ًتًْا  ذاًكانً و ً - لىًاسًًْةً "ًدالًّلًّجً "السًًِّك ل م  دوًْغــي ًًالم ْصــد رً ًنً إً ،ًف ــســيرً فًْالتً ًظــانًِّمً ًضً ْعــفــيًبً ًد ًرً مــاًوً ،ًكً مًٍل ــعً ًمً ع 
ــ ًأنً لً م ضــاف اًإ لــىًالفاع  ــقيــلً ،ًوً هً ْيــل ًإ ًًتًْع ــفً إ ذاًرً ًمً نــيًآدً ب ًًبً ت ــويًكً ْطــي ًًكً ل ــ"ًمً لًّجً "السِّــً؛ًذل ــك  ًوً "ًه ــلًّجً :ً"السِّ

ــ ــانً ًبً كات ـــ ــًاللً ًســـــولً رً ل ًًكـــ ـــ ــه ًوً ًىًاللً لًّص  ل ْيـــ ـــــع  ــذً عً ،ًوً مً لً س  ــًنً يًْلـــــىًهـــ ــد رً ًكـــــونً نًيً ْيًل ًوًْالق ـــ ْصـــ ــاف اًإ لـــــىًًالم  م ضـــ
ً.(3)لً الفاعً 
ً

ــارً  ــدًأشــ ق ــ ًالطً ًو  ــْين  ْعن ي ــ ــإ لــــىًالم  ًالمً ،ًأعًْيً رً ب ــ ــْين  ْعن ي ــ ــمً جً عًْنــــيًالم  ًالنً ،ًوً ينً ي ــ ــْين  ْعن ي ــ ــالم  ــلــــىًاألً أوًْ،ًوً ينً ّيًوً ْحــ ًوالً ْقــ
ًعً ًوابً الصً بً  ــعً ًلً جً السِّــًنً إ ًًقالً ًنًْمً ًلً وًْقً ًهً دً نًْفيًذل ك  ــًالش ــريفً ًفــيًهــذاًالم ْوض  ًه ــً؛ًألنً ةً حيفً الص  ًروفً ْعــالمً ًوً ذل ــك 

ل ْيه ًوً ًىًاللً لًّصً -ناًيًِّب ًن ًل ًًفً رً عًْالًيً ،ًوً بً رً العً ًلمً فيًكً  ل ــكً ًةً كً لئً الًفيًالمً ،ًوً لً جً السًًِّهً مً اسًًْكانً ًبً كاتً ً-مً ل ًسً ع  ًًم  ذل ــك 

ــْطــن ًًفً ْيــكً :ًوً لً قائ ـــًقــالً ًنًْإً ،ً"ف ــهً اســمً  ــًكــانً ًنًْإ ًًتـــابً الكً ب ًًةً حيفً ويًالص  ــًلً جً السِّ ْعنــىًك ـــًس ًيًْ:ًل ــ؟ًقيـــلً ةً حيفً ص  ،ًذلكً الم 

لىًماًفيهًمً ًلًِّجً السًًِّيًِّطً كً ًماءً ويًالسً طًْن ًًمً وًْ:ًيً ناهً عًْماًمً ّنًا  ًوً  ــجً ًمًّ،ًث ــتــابً الكً ًنً ع  ًيًِّط ــ:ً"كً قيــلً ا،ًفً ر ًدً ْصــمً ً"ويْطــن ً"ًلً ع 
ْعنىً"عً بً تً لكً "لً ًهً فيًق ْولً ًمً اللًّ"،ًوً بً تً لكً ل ًًلًِّجً السًّ   .(4)لى""ًبم 

 ( الِمثاُل الّسادُس 6-1-2)

                                                           

ً(.104األنبياء،ً(ًاآليةً)1)
ً.11/230الجامع،ًانظر:ًالقرطبي،ً(2ً)
ً.6/317انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.9/95جامعًالبيان،ًانظر:ًالطبري،ً(4ً)
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"خاِلديَن فيها ِبإذِن َربِِّهم َتحّيُتُهم فيها َسالم "
(1) 

ـــعً  ـــّقًًق ـــْولً ًهـــوً فً ًةً س ـــادً السًًّفـــيًاآلي ـــةً ًالتـ ــد ب رً ًأ ّمـــاًم ْوض  ًأّنـــهً مًّْيـــتهً حً :ً"تً -هً مً اْســـًس ًدً ق ـــت ً–الح  ْصـــد رً ً"؛ًذل ـــك  ًم 

ًإ لىًضً مً  ْعنىًالمً ْفًمً ًفاعٍلًأوًًْميرً ضاف  ًفيًكً عً تً عوٍل،ًو الم  ًكيٍب:رًْت ًًلًِّّين 
،ًفً الفاعً ًميرً إ لىًضً ًالم ْصد رً ًضيفً :ًأً همًّْيتً حً ت ً - ْعنىًأّنهً غً ل  اًبً عًْب ًًمًْهً ضً عًّْييًبً حً ي ًًمًْداًالم  .ض  ًالّسلم 
ْفعولً ًميرً إ لىًضً ًالم ْصد رً ً:ًأضيفً همًْحّيتً ت ً - ْعنــىًب الّضــدًًِّصــارً ،ًفً الم  ،ً(2)بالّســلمً ًهمًّْيــونً ي حً ًةً ك ــلئً المً فً ،ًالم 

ًجً ث ّمًب وًْوً  ْفعولً ًيًتلً ن  ل ي ةًوالم  ْعنىًالفاع  ًم  .ًب ْين  ًالسِّياقًالّشريف  ًّية ًفيًذل ك 
 ( الِمثاُل الّسابعُ 7-1-2)

 (3)ِبِعباَدِتِهْم""َكاّل َسَيكفروَن 

ْم"فً :ً"ك ّلًس ي كًْيً هً ،ًوً عةً ابً السًًّأ ّماًاآلي ةً  باد ت ه  ًب ع  عً ً،رون  ًفيهاً"ًفم ْوض  ًام"،ًف ق ْدًهً بادتً عً بالن ظ ر  ًضافً لمً يكون 
ـــهً إلْيــ ًالض  ل ي ــةً ًشــتر ك ا،ًمً ميرً ،ًو ه ــو  ْعنـــىًالفاع  ًم  ــْين  ،ًفـــإْنًكــانً والم ْفعولً ًب  ْصــد رً ًّيــة  ـــ"عً ًالم  ،ًلً بـــادة"ًم ضــاف اًإ لــىًالفاع 

ــديرً  ــفالت ْقــ ــالمً ًرً ف ًكًْيً :ًس ـــ ــادً عً ب ًًكونً رً ْشـــ ْفعـــــولً نام ،ًوً ْصـــــهمًاألً تً بـــ ــاف اًإ لـــــىًالم  ــانًم ضـــ ْنًكـــ ــًا  ــدير:ًس ـــ ًاألً تً فالت ْقـــ ًنامً ْصـــــكفر 
ً.ً(4)ت همًْبادً عً بً 

 ( الِمثاُل الثّامنُ 8-1-2)
ال"  (5)َوٱْلُمنَكِر َوَلِذْكُر ٱللَِّه َأْكَبُر"ِء َة َتْنَهى َعِن ٱْلَفْحَشاِإنَّ ٱلصَّ

قًِّ ًالح  ًفيهاًق ول  ًأ ْكب ــرً :ً"-ت بــاركً –أّماًاآلي ة ًالثّامنة ًف موضع ًالّتمّثل  ًٱلل ــه  ْكر  ل ــذ  ًفــيًو  ًالــذيًي ظهــر  لعــل  "،ًو 

،ًوً  عنيـــين  ًم  ًب ـــين  ًم شـــتر ك  ًإ ضـــافيت كـــرًالل "ًت ركيـــب  ً"ذ  ًالش ـــريفة ًأن  هًاآلي ـــة  لـــىًهـــذ  ه مـــاًالفاعلّيـــة ،ًوالم فعولّيـــة ،ًأّمـــاًع 
ً: ًف الّتقدير  لّية  ًالفاع 

ً.اهً إيًًّمًْكً كرً نًذً مً ًبرً أكًاكمإيًًّاللً ًكرً ذً  -
                                                           

ً(.23(ًاآليةً)إبراهيم،1ً)
،ًوقدًذهبًإلى5/410ً،ًوالبحرًالمحيط،2/376ً(ًإلىًمعنىًالمفعوليةًذهبًالزمخشريًوأبوًحيان،ًانظر:ًالكشاف،2ً)

،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/47ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،259ًالفاعليةًوالمفعولية،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ًالمعنيين:ً
ً.272،ًومهديًعرار،ًظاهرةًاللبسًفيًالعربية،1/768ً

ً(.82(ًاآليةً)مريم،3ً)
ً.6/202ط،ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحي2/881،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/136ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
ً(.45ً(ًاآليةً)العنكبوت،5ً)
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 .هً طاعتً اهًبً مًإيًّكً كرً نًذً مً ًأكبرً ًهً رحمتً اكمًبً إيًًّاللً ًذكرً لً :ًوً وًْأ -

لً  -  .مكً مًوصلواتً كً بادتً هًفيًعً مًلً كً كرً نًذً مً ًمًأكبرً ليكً عً ًناءً والثً ًوابً كمًبالثًّل ًًاللً ًذكرً أْو:ًو 

ًف الّتقديرً  فعولّية  لىًالم  ً:ًأّماًع 

 .يءًٍشً ًلًِّنًكً مً ًلً أفضً ًرآنً القً ًفيًقراءةً كمًوً لتً فيًصً ًمًاللً كً كرً ذً  -

 .رً نكً والمً  حشاءً نًالفً عً ًهيً فيًالنً ًلةً نًالصً مً ًأكبرً ًداومةً عًالمً مً ًاللً ًكرً ذً أو:ً -

،ًب عدً  فوة ًالق ول  ص  ًبقول ــه :ًًو  هًالّطبــري  ــم  س  ًو  ًن ْحــو يت كــرًالل "ًم شــترك  ً"ذ  ،ًأن  ًب االقت ضــاب  ًالــّدالِّ هذاًالع رض 
ً.ً(1)"هً أويلً فيًتً ًأويلً التًًّفًأهلً ل ًتً اخًْ"

ً

ً

 
 

 ( الِمثاُل التّاسعُ 9-1-2)
 (2)ِفقيَن َوَدْع َأذاُهْم"اِفريَن َوٱْلُمنا"َوال ُتِطِع ٱْلك

ًًملً احتً ًقدً م"،ًفً ذاهً فيهاً"أ ًظرً النًًّوضعً مً ف ًًاسعةً التًًّةً اًفيًاآليً أمًّ ضافي  ًال  ه،ًلهًسابقً مً ماًاحتً هذاًالّتركيب 
ً:ًقديرانً والتًّ

لّية(.ًلكً ًرينً أذىًالكافً  - ًً)الفاع 
فعول ّية(.ًًمهً ل ًًأذاكً  -  )الم 

                                                           

،ًوالزمخشري،4/321ً،ًوقدًأتىًعلىًالمعنيين:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،10/145ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً.7/150ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،13/231ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/207ًالكشاف،ً

ً.(48األحزاب،ً(ًاآليةً)2)

 َأْكَبرُ َوَلِذْكُر ٱللَّهِ 
ياكمفاعل ذكر اهلل لكم وا 

ذكركم هللمفعول



274 
 

ــ ــدً عً ًاهرً والّظــ ــأبــــيًحً ًنــ ــافً ًانً ّيــ ــ،ًفً فعــــولً لــــىًالمً إ ًًصــــدرً المً ًةً إضــ ــاًنً لّمــ ــــ–ًىهــ ــهً عً ًاللً ىًلًّص  ــوً ًليــ ــ ــــً-مً لً س  نًع 

ـــهً تً طـــاعً  لل ه ـــم،ًهم،ًقـــوبتً عً مًوً هً ذايـــتً إ ًًهً ترك ـــب ًًرً م،ًأم  ـــنًز  ًع  ـــًاللً ف ـــوالّصـــفح  :ًد ْعًأْنًتـ ــؤذي همًًهم،لً هًوخـــاذً رً ناص  والتّقـــدير 
ن هم. لىًالل ًفيًباط  ساب همًع  ذًب ظاه ر هم،ًو ح  رٍرًأْوًق تٍل،ًو خ  ًب ض 

ــًذايــةً الً ًجــازاةً مً ً:،ًأيًْاكً مًإّيــهً ذايــتً إ ًًعًْ:ًدً قــديرً التًّفً ًةً لىًالفاعليًّاًعً أمًّ ،ًذلكً ب ــًرً ؤمً ىًت ــتّــحً ًهً يــرً غً وً ًقــابًٍنًعً م 

ًب ه،ًو الًت شت غْلًب ذلكً  ماًي ؤذون ك  ً.(1)أْوًأعرْضًع نًأْقوال ه م،ًو 

 الِمثاُل العاِشرُ ( 10-1-2)
وَح ِمْن َأْمرِهِ  يِت ُذو ٱْلَعْرِش ُيْلقاٱلدََّرج َرِفيعُ "  (2)"ٱلرُّ

ًههنــاً ر  ًل لخــاط  ،ًو الّلفــت  عن يــين  ًالم  ًب ــين  "ًالم شــترك  فيــع ًالــد رجات  ًفيهــاً"ر  ــع ًالتّــدّبر  ف موض  أّماًاآلي ة ًالعاشر ةً 
ًث ــم ًبــ ْنًوجه ٍةًأْخرى،ًف ــإن  ،ًهذاًم نًوْجهٍة،ًأّماًم  ًالم عنىًالّنحويِّ ًفيًت وجيه  رفّية  ًالص  ليًّاًللّصيغة  ًأث ر اًج  ث ينًأن  اع 

،ًو ه ما:ًي ًالش ريف  ًفيًهذاًالت ركيب  ًالم شت رك  لىًت خّلق  ًع  ًلتقيان 

- . رفيِّ ًالص  لىًالم شتر ك  ًع  ًالق ول  ًإ لىًباب  ّماًي نتسب  ،ًو هذاًم  ًالّصيغ   ت ناوب 

- . ًالن حويِّ لىًالم شتر ك  ًع  ًالق ول  ًإ لىًباب  ّماًينتسب  ضافة ،ًو هذاًم  ًو ال 
ً

ً

ً

ً

ً

                                                           

(1ً )ً ًالزمخشانظر: ًالكشاف، 3/266ًري، ًالجامع، ًوالقرطبي، ًًو14/131، ،ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوالسمين230ًأبو ،
ً.5/420ًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً

ً(.15ً(ًاآليةً)غافر،2ً)

رفيع الدرجات

مفعول

صيغة مشبهة: رفيع

رفيع الصفات

فاعل

صيغة مبالغة: رفيع

رافع الدرجات
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ً"الد رً  فيعًفقْدًت كون  ًالّصيغة ً"ر  ت كون  ْعنى،ًو  ْفعوال ًب هًفيًالم  "ًم  ــل"،ًً–جات  ــنً"فاع  ف عيل"ًصــيغ ة ًم بالغــٍةًم 
،ًوالم ْعنى:ًراف ع ً :ًراف عًالد رجات  ناز ل همًجرً دً والت ْقدير  ًوم  نين  ًالم ؤم  ً.ةً نًّالجً ًفيات 

ًهـــذاًت ْغـــدوً" ْعنـــى،ًوآن  ل ًفـــيًالم  ً"الـــد رجات"ًفـــاع  ق ـــدًت كـــون  فيـــع "ًو  ،ًً-ر  ًالم شـــب هة  ًالّصـــفة  ـــنًبـــاب  ف عيـــل"ًم 
،ًأْو:ً فات  الصِّ فيعً  ْعنى:ًر  :ًًو،ًناءً والثًًّدحً المً ًرجاتً دً ل ًًقً ستحً هوًالمً ،ًفً نهاًمً درً عًقً فً الًأرًْوالم  ًدً صاعً مً ً:جاتً رً الدً قيل 

ً.ً(1)ور فعة ًش أن هً،هً لطانً سً هًوً زِّلىًعً عً ًاللةً دً ًهً إليًًْتًْضيفً ،ًأً رش ًالعً ًبلغً ت ًًلىًأنًْإ ًًكةً لئً المً 

ًوبعد ،ً

ًإ لىًف ًاآلتيًم نًإ ضافة ًالم صدر  ًالّنحويِّ ًالم شتر ك  ًأمثلة  ًي عنيًأّنهاًكل  ل يسًذلك  ت لكًع شرة ًكاملة ،ًو 
ًإلْيها:ً ،ًب لًه يًأمثلة ًداّلة ًي نضاف  ًالع زيز  ًفيًالت نزيل  ًاالسم 

ْهد ًٱللً " - ًع  ًي نق ضون  ًميثًٱل ذين   :ً)ميثاق ه(.ًً(2)"ق هً ام نًب ْعد 

ًو أ ْيمـ" - ًٱلل ه  ًب ع ْهد  ًي ْشت رون  ًٱل ذين  ن اًق ليلً انً إ ن   :ً)عهدًالل(.ًً(3)"ه ْمًث م 

ًظ ْلم هً " - ًم نًب ْعد  ل ْيهً ًف م نًتاب  ًع  ًٱلل ه ًي ت وب  ًف إ ن   :ً)ظلمه(.ً(4)"و أ ْصل ح 

ً ف س بِّحًْ" - بِّك  ًر  ْمد  ًٱلس ـب ح  ك نًمِّن  ينً اجً و   :ً)حمدًرّبك(.ً(5)"د 

ي ن اًٱلس ماء ًٱلد ْني اًب ز ين ةًٍ إ ن ا" - ًالكواكب(.ً(6)"ٱْلك و اك بً ًز   :ً)زينة 

ً ًفيًالّتنزيل  ًالّنحويِّ ًالم شترك  لىًت خّلق  ًع  ث  ًوالباع  لىًهذاًالم وضع  ل عّلًفيماًت قّدمًم كتف ىًوب يان اًداالًًّع 
،ًًو .ًًًالعزيز  ّماًألق يت  ًع  ًب ماًأْبق يت  ًإْنًت تّبعت ه،ًف قدًاست غن يت  ًهذاًي كثر  ًالحق ًأن 

 ( الباِعُث الثّاني2-2)

                                                           

(1ً ًالجامع، ًالقرطبي، ًالمعنيين: ًعلى ًأتى )15/195ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ًالدر7/436ً، ًالحلبي، ًوالسمين ،
ً.4/84ًالبغويًبمعنىًالمفعولية،ًمعالمًالتنزيل،ً،ًواكتفى6/33ًالمصون،ً

ً.ً(27)البقرة،ً(ًاآلية2ً)
ً.ً(77)آلًعمران،ً(ًاآلية3ً)
ً.ً(39)المائدة،ً(ًاآلية4ً)
ً.ً(98)الحجر،ً(ًاآلية5ً)
".ً(،ًًو6)الصافات،ً(ًاآلية6ً) ًموضعًالتمثلًفيهاًقراءةًالضافة،ًالًالتنوين:ً"زينة ًالكواكب 
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 هاراكُ اشتِ وَ  ةِ عرابيّ اإلِ  المةِ العَ  فاءُ خَ 

  ةِ عرابيّ اإلِ  المةِ العَ  خفاءُ ( أّواًل: 1-2-2)

ــذاًباعــــثً وً  ــًهــ ــ ــآخ  ــ ًم  ــالبً ًنً ر  ــ ــذً ؤًْالمً ًثً واع  ر ةً ًقً ّلــــخً ت ًب ًًةً ن ــ ــاه  ــ"المً ًظــ ــالنً ًكً رً تً ْشــ ًأنً يًِّوً ْحــ ــةً العً ًيــــابً غً ً"؛ًذل ــــك  ًلمــ
ل ْيه ًفيًسياقً ًدلً الذيًتً ًالم ْعنىًالن ْحو يًًِّيابً غً ب ًًنً ذً ؤًْق ْدًيً ًةً يًّرابً عًْالً  ً-يًّاجً جًّالزًًّقولً ماًيً كً –ًماءً سًْاألً ،ًفً يًِّركيبً هاًالتً ع 
ْفعول ــةً ل ــفاعً ًكــونً تً عــاني،ًفً ر هــاًالمً وً ت ًعًْ"تً ًتًْاًكان ــّمــلً  ــْمًتً ل ــهــا،ًوً ْيًلً م ضــاف اًإً ،ًوً ةً ضــافً مً ،ًوً ة ،ًوم  ــًنًْك  هــاًت ًي ًنً أبًْر هاًوً وً فــيًص 

ه ًالمً  لىًهذ  لْتًحً ةً ركً تً شًْْتًمً كانً ًلًْعاني،ًبً أدّلة ًع  ع  ًفيهاًت ْنب ئً عًْالً ًكاتً رً ،ًج  ه ًالمً ًراب  ْنًهذ  ًعاني،ًفً ع  ر ب  قالوا:ًض 

ْمر ا،ًفً زً  لىًأنً ً"ديًْزً "ًعً فًْرً دّلواًبً يد ًع  ً.ً(1)ه"ل ًًالف ْعلً ًع 
ًالق ـــ فـــيًبـــاب  لـــىًالً ًلً وًْو  ًقـــالً ْعـــع  عـــانيًبً ًةً بان ـــوًالً ي:ً"ه ـــّنـــجً ًابـــنً ًراب  ـــْنًالم  ،ًأ األلًْع  إ ذاًًرىًأّنـــكً الًتـ ــفـــاظ 

ــ :ًأْكــمً س  ــًرمً عت  ــ،ًوً عيد ًأبــاهً س  ًســعيد اًأبــوهً كً ش  ــًعً ْفــرً ب ًً،تً ْمــلً ،ًعً ر  هً أح  ــوً ً،ماد  ًاآلخ  ــلً ،ًرً نصــب  ــنً ًالفاع  .ً(2)"الم ْفعــولً ًم 

ًذً وً  لــىًمــاًت ق ــد م  ــا  ًه ــًأنً ًقــّررً ٍس،ًفً فــارً ًابــنً ًبً ه  ًالمً وًالفــارً "العــراب  ًإ ذاًقــالً رىًأّنًالقائ ــعــاني،ًأاّلًت ــق ًب ــْين  :ً"مــاًل 
ًالتًًّ"ًلــمًي ْفــر قًْزيــدًًْســنًْأحًْ ،ًوً ب ــْين  ،ًوً تً االْســعّجــب  ،ًوً عًْإاّلًبــالً ًمًِّالــذًّفهام  ــراب  ًإ ذاًقــالً ك  ــذل ك  ًأخانــا"ًبً رً :ً"ض  .ً(3)أخــوك 

ق دًب يًّ ًالع كًْو  ًدخً أّنًالعًًْيً ر ًبً ن  ًالم عانيًم نً ًرفل يً ًالك لمً ًلً راب  ًب ْين  ل ي ةً ًق  ْفعولً الفاع  ً.ً(4)ضافةً الً ،ًوً ّيةً ،ًوالم 

ً:ذلكً ًم نًْ،ًوً دةً دًِّعً تً إ ل ْيه ًمً ًياتً ضً فًْالمً فً ًةً يًّرابً عًْالً ًةً لمً العً ًفاءً أ ّماًخً 
ــالــذيًه ــًنــاءً البً  - ًالتــيًيً ن ًبًْالمً ،ًفً رابً ْعــالً ًدً وًض  ــمًّْيــات  ــمً ًنً ك  لً ًأْنًت وس  ــتًْق ــبأّنهــاً"هكــذاًخ  الــذيًً"سيبويهً ـ""،ًك 

ْيرً ً،"التي""الذي"،ًوً ،ًو"م ن"،ًوً الّثلثً ًهً ة ًفيًحاالتً دً ة ًواحً ك ًرً حً ًم ًزً لتً يً  ًً.ذلكً ًوغ 
ًالتًًّنًْمً وً  - ّمــاًيً ًةً صورً قًْماء ًالمً سًْاألً ،ًفً رً ذًّعً ذل ك  ًالعً فيــهًظً ًّذرً ع ــتً م  ــهــور  ًنً ؛ًوً ّيــةً رابً عًْالً ًةً لم  "عيســى"،ًًوً ْحــذل ــك 

 عى".سًْ"يً شى"،ًوً خًْهاً"يً م نًْ،ًوً ًكذلكً فً لً باألً ًيةً هً ت ًنًْالمً ًاألفعالً و"موسى"،ًوً 

                                                           

،6ًاليضاحًفيًعللًالنحو،ًتحقيقًمازنًالمبارك،ًطً،هـ(337الرحمنًبنًإسحاق)ًأبوًالقاسمًعبدالزجاجي،ً(ًانظر:1ً)
ً.69ً،ًم1996دارًالنفائس،ًبيروت،ً

ً.1/35(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،2ً)
ً.66-65(ًانظر:ًابنًفارس،ًالصاحبي،3ً)
ًالعكبري،4) ًانظر: ًعبدً( ًالبقاء ًالحسين)ًأبو ًخلفيةً،هـ(616اللًبن ًالحلواني،ًًمسائل ًخير ًتحقيقًمحمد ًالنحو، في

ًالجرجاني،95ً،ًم196-)د.م(.ً)ًد.ن(،ً دالئلًالعجاز،ً،ًهـ(471الرحمن)ًالقاهرًبنًعبدًعبد،ًوقدًذهبًإلىًهذا
ً.8ً،ًم1989،ًمكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،2ًتحقيقًمحمودًشاكر،ًط
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ـــوً  - ًبً ًنًْم  ًالّتْصـــوارً الع ـــًض ًْعـــذل ـــك  ي ـــةً ًّيةً ريفً ض  ًًالن ْحو  ن  ًإ لـــىًيـــاءً ًةً ضـــافً إً العلمـــة ؛ًكً ًفـــاءً خً بً التـــيًتـ ــْؤذ  ًاالســـم 

،ًفً تً المً  ً"أخــي"،ًموســى،ًوً عيســىًوً دوًكً ْغــيً ،ًفً رابً ْعــلمة ًالً فيهاًعً ًهرً ظًْة ًالًتً دً حاال ًواحً ًم ًزً يلتً كّلم  ــنًذل ــك  م 

ًمً ثًْظ ًأّنًمً لحً المً "،ًوً يً حامً "مً "دفتري"،ًوً وً  ه ًاألســماء  ًهــذ  ب ــعًْل  ــرً الحً ًهــاْيًل ًعً ًرً ه ــظًْة ًتً ر  ًهــذاًالحــادً ْبــة ًقً ك  ،ًثً ل 
ًاّتصال هاً"بالياءً  لك ن  ًظً قً ًلً "ًي ْبطً و  ًالعرابّيةً ًهورً بول   ها.ْيًل ًعً ًالعلمات 

ًإً ًنًْمً وً  - ــالمً ًرابً ْعــذل ك  ــالجً ًرابً عًْإً ؛ًك ــلًِّح  ْصــد رً وً ًلً م  ــًالم  ّمــاًيً ًلً ،ًك ــّولً ؤً الم  ًم  ــالعً ًهــورً ظً ًفيــهً ًّذرً ع ــتً ذل ــك  ًةً لم 
ًعً ًةً يًّرابً عًْالً  لىًمً ًدالًتًمً لً التيًه ي   .ً(1)ىن ًعًْع 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 

  مِ كلِّ تَ المُ  ِإلى ياءِ  االسمِ  ضافةِ إِ  نْ اآلتي مِ  المةِ العَ  فاءُ خَ ( ثانًيا: 2-2-2)

ًالمً  ًاأل ْمث ل ة  م ن  ْنًأثً ًةً بينً و  -عــالىت ًوً ًكً بارً ت ً–ًهً ق ْولً ًالن ْحو يًًِّكً الم ْشت رً ًشوءً فيًنً ًةً يًّعرابً الً ًلمةً العً ًفاءً خً ًرً ع 

ًإ نًًِّ:ً"ق الً  ًن ْفسً ًير بِّ ًإ ال  ب ــْينً ًيالًأ ْمل ك  ْقًب ْين نــاًو  ــيًف ــْْفر  ًٱْلفًو أ خ  ــٱْلق ــْوم  "اس  (2)قين 
ــعً ،ًوً  فيهــاًًالن ْحــو يًًِّتراكً االْشــًم ْوض 

ًأنً  ًمً "أخي"؛ًذل ك  ه ٍةًأ ْخرىًيً ًنًْمً ،ًوً هةًٍجً ًنًْمً ًدةً عدًّت ًمً ًةً حويًّن ًًعانيً هاًت ْحت م ل  ه ًالعً ًهورً ظً ًرً عذًّتً ج  ًةً عرابّيــالً ًلمــةً هــذ 

ً:رفوعةً مً وً ًةً نصوبً هيًمً ليها،ًفً عً 
لىً"نً ًطفً بالعً ف ًًأ ّماًالن ْصبً  - لــىًاســمً ًطفً العً ب ــًأخــي"،ًأوًْفســيًوً ن ًًإالًًّكً لً :ً"الًأمًْسي"،ًو الت ْقديرً فًْع  "،ً"إنًًّع 

نً سي،ًوً ْفًن ًًإالًًّكً لً يًالًأمًْنًّو الت ْقدير:ًإً   .هفسً ن ًًإالًًّملكً أخيًالًيً ًا 

                                                           

ً.129انظر:ًمهديًعرار،ًظاهرةًاللبسًفيًالعربية،ً(1ً)
ً.(25المائدة،ً(ًاآليةً)2)

العالمة 
اإلعرابية

اشتراكها خفاؤها

اإلعراب 
المحلي المبني المضاف إلى 

ياء المتكلم المقصور
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ْفـــعً  - ًبـــ،ًأخـــيًكـــذلكً :ًوً ه،ًأوًْفس ـــن ًًإالًًّملـــكً أخـــيًالًيً :ًوً ،ًو الت ْقـــديرً داءً باالبت ـــف ًًأ ّمـــاًالر  لـــىًًالعطفً أْوًب ـــالّرفع  ع 

 .ًًًًً(1)"كً لً فيً"أمًًْرً ضمً المً 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

  ةً صورَ قْ مَ  الَكِلَمةِ  ونِ كَ  نْ اآلتي مِ  ةِ المَ العَ  فاءُ خَ ( ثالًثا: 3-2-2)ً

ًالم ْشت رً  ْثل  ْنًم  م  ةً ًمالً تً اًاحًْفً آنً ًمً دً قً الذيًتً ًالن ْحو يًًِّكً و  ــًولً فــيًق ــًةً باين ــت ًمً ًةً حوّيــن ًًعــانيً رى"ًمً كًْ"ذً ًك ل م  :ًقًِّالح 
ــنًق ْري ــٍةًإ الًّ ــاًأ ْهل ْكن ــاًم  م  مــاًك ن ــاًظ ـــً"و  ْكــرىًو  ،ًذ  رون  نــذ  "يمالل هــاًم  ًالن ْصــبً ًشــترك ةً مً ًهــيً ،ًفً (2)ن  ْفــعً وً ًب ــْين  ًاشــت راك اًالر 

لىًآخً هورً ظً ًرً عذًّت ًل ًًةً يًّعرابً الً ًلمةً العً ًفاءً خً ًهً ثً باعً  ً:هارً هاًع 
ًل هالحالً ً،ًأوً رً صدً لىًالمً عً ف ًًأ ّماًالن ْصبً  -  .،ًأوًالمفعول 

ْفعً و ً - :ً(3)رًٍدً قً أًمً بتدً مً ًبرً خً ًهً ّنًألىًعً ف ًًأ ّماًالر  ْكرى،ًو التّقدير  ْكرى،ًأْوًت لكًذ  ًذ  ْكرى،ًأْو:ًذلك  ناًذ  إ نذار 
(4). 

ً
ً
ً
ً

                                                           

(1ً ًال( ًمذهبًإلىًهذه ًالنحاس،ًإعرابًالقرآنًالكريم، ًالبيان،2/15ًعانيًالنحوية: ًوابنًاألنباري، ًوالعكبري،1/247ً، ،
ً.1/431ًالتبيان،ً

ً.(208ً،209)الشعراء،ً(ًاآلية2ً)
ً.2/180ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(3ً)
ً.335ً،ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن(4ً)

وأخيال أملك إال نفسي 

مرفوع

بالعطف على 
"أملكُ "الضمير في  باالبتداء

منصوب

بالعطف على اسم 
"إن"

بالعطف على 
نفسي
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ً
ً
ً
 

ً
ً
ً

ْخش ـــر يً ًأجــازً وً  ًمً ًالز م  ْعنـــىًأنًًّهً عـــوال ًل ـــفًْأ ْنًت كــون  لــىًم  ً،ًوً ة ًرً ذكً التّـــوً ًةً وعظ ــالمً ًألجـــلً ًرونً ذً ْنـــي ًًهــمًْع  أ ْنًت كـــون 

لىًأنًّفوعً رًْمً  ه ًذً نى:ًعًْمً ب ًًذوفًٍحًْمً ًدأًٍبتً مً ًبرً هاًخً ة ًع  ً.ً(1)رىكًْهذ 
ي ةً  ه ًالم عانيًالن ْحو  لىًهذ  ق دًأتىًع  ــةً ًرً وً ت ــعًْالتــيًتً ًو  ل م  ــْكــ"ذً ًك  ــمً ت ًْلًمً ً،هاًالش ــريفً ياقً رى"ًفــيًس  التــيًًةً ّلــاًالعً س 

فيهــاًً؛ًألنً رابً ْعــالً ًفيــهً ًنً يًّب ــتً رىًالًيً ْكــذً :ً"وً فيــهً ًحــنً اًنً ّمــعً ًةًٍبينً مً ًةًٍبً جً عًْمً ًبارةًٍفيًعً ًلً ،ًقائً يً رطبً ها،ًالقً ْيًل ًإ ًًتًْضً أفًْ
ً.ًً(2)"ةً صورً قًْاًمً ف ًل ًأ 

ًق ْولً  ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  "قً هًالحً و  نين  كــرىًل لم ــؤم  ذ  ًب ــه ًو  ًل ت ْنذر  ًإ ل يك  ًأ ْنز ل  ًتًْل ــمً تً كــرى"ًاحًْ"ذً ًنً إ ًًذًْ؛ًإً (3):ً"ك تاب 

ً:ًًًةً رورً جًْمً وً ًةً صوبً ْنًمً وً ًةً فوعً رًْمً ًتًْدً غً ،ًفً ةً دً عدًّت ًمً ًةً حويًّن ًًعانيً مً 
ْفعً  - لىًكً لىًالعً ف عً ًأ ّماًالر  ًع  لىًتً ًتاٍب،ًأوًْطف  ًمً قًْع  ًذً دأ،ًأيًْت ًبًْدير   .ًنينً مً ؤًْرىًللمً كًْ:ًو ه و 

عً ًفً طًْالعً ب ًفً ًأ ّماًالن ْصبً وً - لىًم ْوض   رى.ًكًْذً ذار اًوً :ًإنًْه"،ًأيًْب ًً"لت نذرً ًع 

لىً"ل ت نذرً طًْف عً ًرً أ ّماًالجً وً - النًْهً ب ًًف اًع  ْعناهً  ،ًأيًْ"؛ًألّنًم  ًوً :ًلً ذار   .ً(4)رىالّذكًْإلنذار 

ً
ً

                                                           

ً.10/129ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،3/130ًظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًان(1ً)
ً.13/95الجامع،ًانظر:ًالقرطبي،ً(2ً)
ً(.2(ًاآليةً)األعراف،3ً)
ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،4ً) ،ًوابن182ً،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،2/114ً،ًوالنحاس،ًإعرابًالقرآن،1/370ً(

النصبًأشارًالعكبريًإلىًأنهاًقدًتكونًحاال ًمنًالضميرًفيً"أنزل"،ًالتبيان،ً،ًوفيًوجه1/299ًاألنباري،ًالبيان،ً
ًواقتصرًالفراءًفيًوجهًالرفعًعلىًالعطف.1/555ًًً

" ا ُمنِذُروَن ِذْكَرىَوَمٓا َأْهَلْكَنا ِمن َقْرَيٍة ِإالَّ َلهَ "

ِذْكرى 

مرفوع

خبر مبتدأ

منصوب

على المفعول له على الحال على المصدر

ِللُمؤِمنينَ ِذكرىوَ ِكتاب  ُأْنِزَل ِإَليَك ِلُتْنذَر ِبِه 

مجرور

معطوف على 
":  لتنذر به"

لإلنذار والذكرى

منصوب

على موضع 
إنذارا " لتنذر"

وذكرى

مرفوع

خبر مبتدأ معطوف على 
"كتاب  "
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ً
ً
ً
ً
ً

ً

ًكانً  ًهً باعث ــًمــاالً احتً ًةً وّيــحًْن ًًعــانيً الف ْعــلًمً ًمــالً أتيًاحتً فيماًي ــ،ًوً ةً حويًّن ًًعانيً مً ًاالسمً ًاحتمالً ًع نً ًماًت ق د م 

ًنحوً ةً رابيًّعًْالً ًلمةً العً ًفاءً خً  ً:ً،ًوذل ك 
ً "ف ل - د ن ك  "ي ص  ف ت ْرد ىَٰ ًب هاًو ٱت ب ع ًه و اهً  ْنه اًم نًالًي ْؤم ن  ع 

(1).ً
ًف ت ْشق ىًَٰ - ن ة  ًٱْلج  ن ك م اًم ن   .ً(2)"ٓ  "ف لًي ْخر ج 

ــالعً ًهــورً ظً ًرً ذًّع ــتً قى"ًيً شًْتً "فً دى"ًوً رًْتً "فً ًلنً عًْالفً  ل ْيه مــاًةً ّيــرابً عًْالً ًةً لم  ق ــدًاْحــع  ًنً مً تً ،ًو  ْعن ي ــْين  ف ق ــْدً،ًينً ّيًوً ْحــلًم 

ق دًْببيًّالسًًّفاءً ًيً هً ً"،ًوالفاءً نًْأ"ًمارً إضًْب ًًينً صوبً ْنًمً ًكونانً يً  ً.(3)نً يًْفوعً رًْمً ًكونانً ي ًًة،ًو 
ًاأللوســـيً  ـــر ج  ق ـــْدًع  ًمً ًو  ْعن ي ـــْين  لـــىًالم  ًهـــذاًالف ْعـــلً ًقـــعً اًمـــاًيً فً تشـــرً سًْع  ًاْشـــت راٍكًنً ًت ْحـــت  ـــن  اًإ لـــىًشـــيرً ،ًمً يً وً ْحـــم 

ًمً ًمالً تً احًْ ــ"أنًًْمارً ضًْإً اًبً صوبً نًْأ ْنًي كون  ًمً ًمــالً تً ،ًواحًْيً ْهــالنً ًوابً "ًفيًج  ــرًْأ ْنًي كــون  لــىًاالْســفوع  دير:ًْقــت ًب ًًنافً ْئًتً اًع 

لىًالثّــًلً اًاألوًّمً دًِّقً قى،ًمً شًْت ًًتً أنًْفً  ــ لً ،ًب ــقاءً الش ــب ًًهً ْنــعً ًخبــارً الً ًرادً الم ــًيس ًل ــًهً هــذاًبأّنــًتبعدً اْســ:ً"وً لً اني،ًقــائً ع  :ًرادً الم 
ًً.ً(4)"ذلكً ًلً صً حً ًراجً خًْالً ًعً ق ًوً ًنًْإً 

  ناءِ البِ  نَ اآلتي مِ  المةِ العَ  فاءُ خَ ( رابًعا: 4-2-2)
ــًأ ّمــا ــالعً ًفــاءً خً ًلــةً ْنًأمثً ع  ًنً ف ــًالبنــاءً ًهً ث ــباعً ًفــاءً خً ًةً ّيــرابً عًْالً ًةً لم  ــت ً–ًهً ق ْول ــًحــوً ذل ك  ن ــ-هً ماؤً أْســًتًْبارك  ًتً ا:ً"ج 

ْنً ًم  ل ح  م نًص  لون هاًو  ْدٍنًي ْدخ  ه مًْائ ه ْمًو أ ْزًوابآع  ي ـ ج  ذ رِّ ْم"اتً و  ً.ًً(5)ه 

                                                           

ً.(16)طه،ً(ًاآلية1ً)
ً.(117)طه،ً(ًاآلية2ً)
ً.6/219ً،263ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.8/580األلوسي،ًروحًالمعاني،ًانظر:ً(4ً)
ً.(23)الرعد،ً(ًاآلية5ً)
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ه ًاآلي ةً  ًفيًهذ  عًالن ظ ر  ًأنً نًْ"مً ًم ْوض  كً "؛ًذل ك  ــدةًٍعــدًّت ًمً ًةًٍّيــوً حًْن ًًعــانًٍمً ل ًًالً ّمــحً ًيًتوً ْحــن ًًهاًم ْشــت ر  ًلحتًْ،ًف ق ــْدًص 

ًمً  ً:ةً جرورً مً ،ًوً ةً صوبً ْنًمً ،ًوً ةً فوعً رًْأل ْنًت كون 
ْفـــعً  - ـــًفً طًْالعً ب ـــف ًًأ ّمـــاًالر  لـــىًالض  ـــب ًًلً ْصـــالفً ًجـــودً وً ل ًًفً ْطـــالعً ًنً س ـــحً ،ًوً "هاخلونً دًْي ـــ"فـــيًًفـــوعً رًْالمً ًميرً ع  ًميرً ض 

ْفعولً  ــًهةًٍوجًًْنًْهذا،ًمً ،ًوً الم  ــربت ه ًوً قولــونً ي ًًينً ويًّْحــالنً ًثــرً أكًًْ؛ًألنً وً ْحــالنً ًلً كً ْشــنًمً أ ْخرى،ًم  ًبــيحً يــد "ًقً زً :ً"ض 

ــىًيً ّتــحً  رً مً ْضــالمً ًدً ؤك 
ـــنًً،(1) ًم  ــلح  ــْنًص  م  ًو  ْعنــى:ًأولئــك  "،ًو الم  لــىً"أ ولئــك  ًع  ْرفوعــة ًب ـــالع ْطف  ًم  ق ــدًت كــون  و 

ذ ّرّيات همًل هْمًع ْقبىًالّدارً  همًو  آبائ ه مًو أْزواج 
(2)ً.ً

هعً مً ًهاًم ْفعولً لىًأنًّعً فً ًأ ّماًالن ْصبً و ً -
(3). 

ْذه بً هذاً،ًوً رً وأ ّماًالجً  - لىًالضً ًفً طًْالعً ًوازً لىًجً عً ،ًفً ينً يًّالكوفً ًم  ًمًْهً :ًلً فيً"لهم"،ًو الت ْقديرً ًرورً جًْالمً ًميرً ع 

ق دًضً لحً صً ًنًْمً ل ًوً  ً.ًًً(4)يًِّنبارً األً ًابنً ًهً ف ًعً "،ًو 

ًق ْولً  ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  ّقًًو  ًل ك مًي:ً"ٱل ذ-تعالى–الح  ع ل  ًف ًرٱألً ًج  ًش اًاًَْٰرض  ًٱلس ــم اء  ــن  ًم  و ٱلس م اء ًب ن اء ًو أ نز ل 
ًر ًٱلث م  ًم ن  ًب ه  اء ًف أ ْخر ج  ْزق اًل ك مام  ًر  "ًف لًت ْجع ل واًللً ًت  أ نداد اًو أ نت ْمًت ْعل م ون 

(5)
عً ،ًوً  ةً ًالن ْحو يًًِّكً الم ْشت رً ًم ْوض  ًفيهاًك ل م 

ــةً مًّ"الــــذي"ًالحً  ــانًٍمً ل ًًالــ ــن ًًعــ ــةًٍت ًمً ًةًٍحوّيــ ــاًبً ْيًل ًعً ًعــــتًْمً تً اجًًْباينــ ــاءً اختً هــ ــةً العً ًفــ ــعً ً؛ةً رابّيــــعًْالً ًلمــ ْفــ ل ــــتًالر  ــاًاْحت م  ًأ ن هــ ًذل ــــك 

ْنًو جوهًًٍ،ًأ ّماًالن ْصبً صبً النً وً  ً:هيً ًف م 
ف ةً أنًّ - ً...جعلًكمًالذيبدواًربً :ًاعًْ"رب كم"،ًو الت ْقديرً ًهاًص 
ْفعولً أنًّأوً - ًالذيًجعل..ً:و الت ْقديرً ،ً"قونً ّتًت ً"ًهاًم   .ًت ّتقون 

ْفعولً أنًّأوً - لىًالمً ًهاًم   .ًلًٍعًْفً ًقديرً ت ًب ًًدحً ع 

ف ةً أوًأّنهاً - ".-تبارك–منًقولهًً"للً ا"للفظ ة ًًص  ًش يٍءًق دير  لىًك لِّ ًالل ًع  ً:ً"إ ن 

ْفعً وً  ْنًو جوهًًٍأ ّماًالر  ً:هيً أ ْخرى،ًوً ًف م 
:ًهوًالذيذوفًٍحًْمً ًدأًٍت ًْبًمً ًبرً خً  - ً.ً،ًوالتّقدير 

                                                           

ً.2/357ًًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،(1ً)
ً.9/204ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
(3ً )ً ًفيها: ًقاله ًما ًانظر ًإعرابًالقرآن، ًمشكل 256ًمكي، ،ً ًوالقرطبي، 9/204ًالجامع، ًالمحيط،ًًو، ًالبحر ًحيان، أبو

5/378.ً
ً.2/41البيان،ًابنًاألنباري،ًانظر:ً(4ً)
ً.ً(22)البقرة،ً(ًاآلية5ً)
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 .ًً(1)عيفً ضً ً-انً يًّرىًأبوًحً ماًيً كً –ًا"،ًواألخيرً دادً أنًًْلواًللً جعً لًتً ف ً":ًهً برً خً وً ً،أً بتدً مً أو:ً -

ف ةً أوًأّنهاً - ه ْم"-تبارك–منًقول هًً"للً ا"للفظة ًًص  ًب س ْمع  ل ذ ه ب  ل ْوًشاء ًاللً  :ً"و 
(2). 

ً
 

ً
 

ً
ً
ً
ً
ً

واً ًك ف ـــر  ين  ً"ٱل ـــذ  ًمـــاًت ق ـــد م  ْثـــل  ـــْنًم  م  ـــذ ابً و  ــْمًع  يدً ًٓ  ل هـ  ـــةً ًلـــتًْمً احتً ً،ًف ق ـــدً (3)"ٓ  ش ـــد  ًةً حوّيـــن ًًعـــانيً "الـــذين"ًمً ًك ل م 

ْفعً ًت شتركً  ًالر  ً:كونً ؛ًف ق ْدًتً رًِّالجً وً ًالن ْصبً وً ًب ْين 
لىًالبً  - عً ًكونً تً حاب"،ًوً "أصًًْنًْمً ًةً يًّدلً ع   .فضًٍخً ًفيًم ْوض 

ــب ــًكــونً ت ًًوأ - ًًفــيً"هً زب ــحً "ًنًْدال ًم  ًٱلش ــْيط-عــالىت ً–ق ْول ــه  ًل ك ــما:ً"إ ن  ــد وًّاًن  ع  ــذ وهً  ًف ْت خ  ــد وت ْزب ــه ًإ ًًع  ــاًي ــْدعوًح  ن م 
ْنًأ ْصح "،ًفً ال ي كونواًم  ًٱلس عير  عً ًتكونً ب   .بًٍصًْن ًًفيًم ْوض 

عً ًكونً تً كونوا"،ًفً يً فيً"لً ًنًالواوً مً ًالً دً ب ًًكونً أوًتً  -  .رفعًًٍفيًم ْوض 

ًأحسنً عً رابً ًلً وًْق ًوً  - ْنــد ًالنًّهاً،ًو ه و  ًأْنًً،اسً ّحــع  ــعً ًكــونً تً و هــي  ي كــونً تــداءً االبًْب ً فــعًٍرً ًفــيًم ْوض  هــا:ً"ل ه ــْمًبرً خً ً،ًو 
يد" ًش د  ذ اب   .(4)ع 

  ةِ رابيّ عْ اإلِ  ةِ المَ العَ  راكُ تِ اشْ خامًسا:  (5-2-2)
ًنً ًواحدةً ًةً رابيًّعًْإ ًًةً لمً عً ًدلً ت ًًأنًًْناهً عًْمً فً ًةً عرابيًّالً ًلمةً العً ًراكً تً أ ّماًاشًْ ْعن ي ْين  لىًم  ً:نًذل كً مً ،ًوً ينً يًّحوً ع 

                                                           

ً.1/236انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.1/236ً،ًوأبوًحيانًالبحرًالمحيط،68-1/67،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،1/198ًًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،(2ً)
ً.ً(7)فاطر،ً(ًاآلية3ً)
ً.2/239،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،3/362ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(4ً)

ُكم" ًشا ٱلَّذي َجَعَل َلُكم ٱأْلَلعلكم تتقون، ...اْعُبدوا َربَّ ْرَض ِفرَ  

الذي

منصوب

مفعول على 
المدح

مفعول 
"تتقون" "ربكم"صفة 

مرفوع

مبتدأ خبر مبتدأ
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 .ًزمً والجً ًهاًالن ْصبً ْيًل ًعً ًعً جتمً ي ًًلمةً عً ًسةً مًْالخً ًعالً فًْاألً ًنً مً ًونً النًًّذفً حً ًأنً  -

لىًاالسمً ًتحةً الفً ًوأنًّ -  .رًِّالجً وً ًتاًالن ْصبً يهاًحالً لً قيًعً لتً ت ًًلمةً عً ًرفً نًالصً مً ًمنوعً المً ًع 

ــوً ًتــاًالن ْصــبً يهــاًحالً لً قــيًعً لتً ت ًًلمــةً عً ًالمً الّســًرً ذ كًّالم ــًمعً فيًجً ًالياءً ًأنً و ً - ًكً ًعــلً لً ،ًوً رًِّالج  ًعمــلً ق ــْدًيً ًهً ل ــذل ــك 

عً  ــمً ًفيًم واض  لــىًنً ًةًٍخصوص  ر ةً ًشــوءً ع  ًةً عاّمــًةً ربّيــفــيًالعً ً"الن ْحــو يًًّكً رً تً ْشــ"المً ًظــاه  ًالع زيــز  فــيًالت ْنزيــل  ،ًو 
ً.ًهً هذً ًثةً باحً المً ًضمارً مً 

لِّي ةً  ًالم ج  ًاأل ْمث ل ة  م ن  ًنً مالً احتً ،ًوً ةً رابّيــعًْالً ًلمــةً العً ًراكً تً نــيًاْشــ،ًأعًْفيــهً ًض ًمــاًأنــاًخــائً ل ًًو  ْعن ي ــْين  ًينً ّيًوً ْحــهــاًم 
ــفًْمً ًمــاالً تً احًًْينً ن ــاثًْ واًٱللً ً:-عــالىت ً–ًهً ق ْول ــً،"يًّوً ْحــالنً ًكً رً تً ْشــ"المً ًاًإ لــىًنشــوءً يً ض  ْكر ك ْمًء اب ــاً"ف ــْْذك ر  ــذ  ــد ًٓ  ك  ــْمًأ ْوًأ ش  ء ك 

ْكــر ا" ذ 
ــةً ًنً إ ًًذًْإ ًً؛(1) ــًك ل م  ــًنوعــةً مًْ"ًمً دًّ"أش  ــًنً م  ق ــدً فً رًْالص  لــىًآخً ًتحــةً الفً ًتً ل ــمً تً احًًْ،ًو  ْعنً ًاللــةً هــاًالدًّرً التــيًع  لــىًم  ًيــيع 
ــًنــوعً مًْالمً ًاالســمً ب ًًةً خاّصــًركــةً ل نــاًحً ًحً رً ت ــاجًًْةً ربيًّالعً ًظامً ن ًًوًأنً لً ،ًوً رًِّالجً وً ًالن ْصبً  ــم  ،ًبً ْصــالنً ًةً فــيًحال ــًفً رًْنًالص 

ــًةً فــيًحال ــًهً ل ــًرةً غــايً رىًمً ْخــأ ًوً  ًاللــةً لدًِّإلــىًاً،"حــةً تًْنــيًالفً عًْأها،ً"راكً تً اْشــوً ً،يً ئ ــزًْالجً ًلمــةً العً ًيــابً ضــىًغً فًْمــاًأ ل ًً،رًِّالج 

ًنً  ْعن ي ْين  لىًم  ً:ذاكً ًالش ريفً هاًياقً د "ًفيًسً "أشً ًكونً ،ًف ق ْدًتً ينً ّيًوً حًْع 
لىً"كً ًةً عطوفً مً ًرورةً جًْمً  - ْكر ا.ًأشدً كً ً:ًأوًْكم"،ًو الت ْقديرً ذكرً ع  ًًذ 
لىًالكافً فً طًْعً ًصوبةً ْنًمً ًأوًْ - ًفيً"كً ًاًع   .دً اًأشً ر ًكًْذً ً:ًأوًْم"،ًو الت ْقديرً كً ذكرً التيًه ي 

كر اًأش د ًعً ًصوبةً ْنًمً ًأوًْ - ًف عٍلًت قدير ه:ًو اذك روهًذ  كــر ك مًآلبــائ ك م،ًف يكــونًن عت ــاًل م صــدٍرًلىًإ ضمار  ــنًذ  كر اًم  ذ 
ًل ه ًفيًالذِّكر  ؛ًأْي:ًاْذك روهًم بال غين  ًالحال  فيًم وضع 
(2)ً.ً 

ًالنًّ ـــر ج  ق ـــْدًع  لـــىًهـــذاًاالْشـــًاس ًّحـــو  ـــت ًرًْ،ًمً نً ييـــن ًعًْاًالمً الن ْحـــو ّيًذاكـــرً ًراكً تً ع  لـــىًًاألخيـــرً ًالن ْصـــبً ًاًوجـــهً يً ض  ع 

اكرً ذً ًدً أشً ًروهً كً واذًْ:ًقديرً تً 
ًوالن صبً ،ً(3) رِّ عن يْيًالج  ًف أتىًعلىًم  ّكيت أّماًم 

(4)ً. 

لــىًحــالً ًةً العرابّيــًلمــةً العً ًفيــهً ًعــتًْمً اًاجتً ّمــمً وً  ــوً ًتيًالن ْصــبً ع  ــًزمً الج  ــًونً الّنــًذفً ح  ،ًمســةً الخً ًنًاألفعــالً م 

ق ــدًوً  ًفــيًق ْولــهً ًد ًرً و  ًالع زيــز  ًفــيًالت ْنزيــل  ــق ًب ْْلبً ً:ً"و ال-هأســماؤً ًســتًْقدًّت ً–ًذل ــك  ــق ًو أ نــت مًْات ْلب س ــواًٱْلح  ت ْكت م ــواًٱْلح  ًو  ــل   ط 

" ت ْعل م ون 
(1)

عً  ًأنًًّ؛موا"ت ًكًْتً فيهاً"وً ًالن ْحو يًًِّراكً االشتً ً،ًوم ْوض  ً:كونً ي ًًأنًًْلً مً احتً ًهًف ْعلً ذل ك 
                                                           

ً.(200ً)البقرة،(ًاآلية1ً)
(2ً )ً ًمكي، ًانظر: ًًو65مشكلًإعرابًالقرآن، ،ً ًالبيان، 1/137ًابنًاألنباري، ًالتبيان، ًوالعكبري، ًوأبوًحيان1/164، ،،ً

ً.112-2/111البحرًالمحيط،ً
ً.1/297انظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(3ً)
ً.65مشكلًإعرابًالقرآن،ًانظر:ًمكي،ً(4ً)
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لىً"والًتً طفً اًعً زومً جًْمً  - ْعنىًالمً لبً اًع  ًنهيً كتً سواًوالًتً لبً والًتً :ًنً تعيًِّسوا"،ًو الم  فيًذل ك  ــْنًكــلًًِّموا،ًو  ًواحــدًًٍع 
ًالسًّت ًًماًقالوا:ًال،ًكً ينً علً نًالفً مً  ًاللًّت ًوً ًمكً أكل  ْنًكلًًِّاهيً ن ًًزمً ،ًبالجً نً بً شرب  ً.ًعلينً نًالفً مً ًواحدًًٍع 

ـــألّنـــً؛""أنًًْاًبتقـــديرً نصـــوبً مً ًأوًْ - ـــعً ًهـــيً للنً ًوابً هًج  لـــىًإً ًصـــبًٍن ًًفـــيًم ْوض  ْنـــد ًالبً ً"أنًْ"ًضـــمارً ع  ،ًينً صـــريًّع 

ــً:و الت ْقــديرً  (2)مــواكتً تً رواًوً شــتً مًأْنًتً نكً الًيك ــْنًم 
ًالــواوً  ــًوالفــاءً ً،ً"ف ش ــبِّهت  ًب هــا،ًيًْب ك  ــْبت  الً":ًمــاًقــالً كً ،ًف ن ص 

ل ٍقًوت أت يً ًت ْنهً  ْنًخ  ْثل ه "ًع   .ً(3)م 

ــنً  ًابــ ق ـــدًاْلت ف ــــت  ــــثً ًإ لــــىًأثــــرً ًاألنبــــاريًًِّو  ــذاًالباع  ــفــــيًتً ًهــ ــت ركً ًقً خلّــ ْشــ ــالً فً ً،الن ْحــــو يًًِّالم  ــارةًًٍقــ ــًفــــيًعبــ :ًةًٍدالّــ

ــًينً جهً فــيًالــوً ًزمً والجً ًالن ْصبً ًلمةً "وعً  ــًهً حــوً نً لــون"ًوً عً فًْفــيً"تً ً،ًوالن ْصــبً ونً الّنــًذفً ح  ًحمــولً مً ًمثلــةً األً ًمســةً الخً ًنً م 

لىًالجً   .ً(4)"م ًزًْع 

ًقً  ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  ً:ًقًِّالحً ًولً و 
ت ْدلواًب هاب ْين ك مًب ْْلبـًل ك مات ْأك لواًأ ْمًو "و ال .1 ًو  ل  ً.ً(5)"اط 
ً ي ه ااًأ "يً  .2 ونواًٱللً آٱل ذين  ن واًالًت خ  ون ًوًم  ت خ  ًو  ت ك ْمًو أ نت ْمًت علمون"اناأ م او ٱلر س ول 

(6). 

ًعً  .3 ًكان  ًف ي نظ رواًك ْيف  واًف ىًٱأل ْرض  ينً ا"أ ف ل ْمًي سير   .(7)ْبل ه ْم"م نًقً  ق ب ة ًٱل ذ 

ًنً دًْ"تً ًالف ْعلً ًدً ردًّفيًتً ًواقعً ًالن ْحو يً ًكً شترً المً األولىًفً ًأ ّماًاآلي ةً  ْعن ي ْين  ًم  ً:ينً يًّحوً لوا"ًب ْين 
ــلً أوًّ - لــىً"وً ف ــطًْعً ًزمً هماًالج  ــلوا"،ًوً دًْالًت ــلواًوً أكً الًت ــنــى:ًوً عًْلوا"،ًوالمً أكً الًت ــاًع  ًفــيًمً ك  ــي  الً"وً ً:بــيً أ ًًحفً ْصــذاًه 

ً.(8)لوا"دًْتً 

                                                                                                                                                                                           

ً.(42)البقرة،ًً(ًاآلية1)
ً.1/335،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/80ًباري،ًالبيان،ًانظر:ًابنًاألن(2ً)
،ًوالشعرًمماًاختلفًفيًنسبته،ًولعلهًألبيًاألسودًالدؤليًعلىًأرجحًاألقوال،1/219ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(3ً)

وت،ً،ًدارًومكتبةًالهلل،ًبيًر2هـ(،ًتحقيقًمحمدًحسنًآلًياسين،ًط290وهوًفيًديوانه،ًصنعةًأبيًسعيدًالسكري)
ً.404م،1998ً

ً.1/80انظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(4ً)
ً.(188)البقرة،ًً(ًاآلية5)
ً.(27)األنفال،ًً(ًاآلية6)
ً.(10)محمد،ًً(ًاآلية7)
ً.2/63،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/290ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(8ً)
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لىًتً ًثانيهماًالن ْصبً وً  - ْعنــىًالجً هــيً اًللنً واب ــجً ًعــتًْقً التــيًوً ًالــواوً ًعدً ب ًًرةً مً ضًْ"ًمً "أنًًْديرً قًْع  مــاًفــيً،ًكً مــعً ،ًبم 

ـــْنًخً ًهً ْنـــ"الًتً  ــذً (1)ه"ثل ـــمً ًوتـــأتيً ًلــــقًٍع  لـــىًهــ ــدًأتـــىًع  ق ــ ًالنًّ،ًو  ــْين  ْعن ي ـ ،ًً،األنبـــاريًًِّوابــــنً ً،اس ًّحـــينًالم  مّكــــيت و 

ً.ً(2)انً أبوًحيًّوً ً،كبريً العً وً 
ًبً ًهاًشأنً أنً شً فً ًانيةً الثًًّأ ّماًاآلي ةً  ًأنً ً؛افً آنً ًهً يانً ماًت ق د م  ــًكً خونــوا"ًم ْشــت رً تً "وً ًالف ْعــلً ًذل ــك  ًالج  ،ًصــبً والنًًّزمً ب ــْين 

لىًاألوًّقً جاءًن سً فً ًزمً أ ّماًالجً  ق دًيكونً لً اًع  لىًالجً صبً ن ًً،ًو  ًالّســ:ًالًتً قــالً ماًيً كً ًوابً اًع  ق ــدًًمكً أك ــل  ،ًو  ًالّلــب ن  وت ْشــر ب 

ًالنً ًد ًر ًوً  ْعن ي ْين  لىًالم  ّيانً ًينً يًّحوً ع  ــختارً مً ًأبوًح  ــنً ًهــيً ضــيًالنً ت ًْقًي ًًالن ْصــبً ً؛ًألنً اجحً هًالــرًّّنــذًإً ؛ًإً زمً اًالج  ،ًعً يــالجمًع 

ْنًكلًًِّهيً ضيًالنً قتً ي ًًزمً والجً  ً.ً(3)"واحدًًٍع 
ــعً فً ًالثّال ث ةً ًةً ريمً الكً ًأ ّماًاآلي ةً  ًفيهــاً"فً ًم ْوض  هًأّنــًلً األوًًّفــيًالخــاطرً ًنقــدحً الــذيًيً ًعــرابً الً نظــروا"،ًوً يً الن ظ ــر 

ـــعً  لـــىًأّنـــًصـــبًٍن ًًفـــيًم ْوض  ـــع  ًفـــاءً ً،ًوالفـــاءً وابً هًج  ـــي  ـــعًجـــزمًٍببيًّالس ـــًه  ًفـــيًم ْوض  ًأ ْنًي كـــون  لـــىًأّنـــًة،ًوي جـــوز  هًع 

ً.(5)"ونً النًًّماًحذفً هً تً لمً عً ًوالن ْصبً ًزمً الجً "وً ً،(4)عطوفً مً 
 ( الباِعُث الثّالُث 3-2)

 َتعّلُق الَكلِم ِببعِضهِ 

ــوً  ــقًْ،ًوالمً قً عّلــالتًًّالن ْحــو يًًِّكً التــيًت ْفضــيًإ لــىًالم ْشــت رً ًواعــثً نًالبً م  ْنــه ًت ــًنً تعــيًّالمً ًدً ص  ًقً عّلــتً ،ًوً لــمً الكً ًرابطً م 

نًمً ًألكثرً ًالةً مًّماًحً ًركيبيً ت ًًفيًسياقًًٍالك ل م ةً ًغدوً ت ًًاًأنًْيانً أحًًْحدثً ،ًف ق ْدًيً ةً يًّركيبً التً ًياقاتً فيًالسًًِّبعضًٍب ًًهً عضً بً 

ْعنً  ًأنًّحويً ىًنً م  ةًًٍبغ ْيرً ًقً علًّتً هاًتً ؛ًذل ك  ًالسًًّك ل م  عً نًأجًْمً ،ًوً ياقً فيًذل ك  ً:ًقً علًّهذاًالتًًّلىًم واض 
ًها.صاحبً ب ًًالحالً ًقً علًّت ً -
ْفعوالتً ًقً علًّت ً -  ها.لً عوامً ب ًًالم 

 ها.صاحبً ب ًًف ةً الصًًّقً علًّت ً -

                                                           

ً.ً،ًوقدًتقدمًتخريجًالشعر1/135انظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(1ً)
(2ً ًإعرابًالقرآن، ًالنحاس، ًانظر: )1/290ً ًمشكلًإعرابًالقرآن، ًومكي، ،63ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ًوابن1/340ً، ،

ً.2/63ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/156ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/135ًاألنباري،ًالبيان،ً
،ًوالعكبري،1/328ًألنباري،ًالبيان،ً،ًوابنًا2/153،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/184ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(3ً)

ً.4/480ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/251ًالجامع،ًً،ًوالقرطبي،2/622التبيان،ً
ً.2/312،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،4/181ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(4ً)
ً.4/181ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(5ً)
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 نه.ًمً ًلً بدً المً ب ًًالبدلً ًقً علًّت ً -

 .ليهً عً ًعطوفً المً ب ًًعطوفً المً ًقً علًّت ً -

 ه.ًنًْستثنىًمً ثنىًبالمً تً سًْالمً ًقً علًّت ً -

 ها.ًمً قدً ماًتً هاًبً أشباهً وً ًالجملً ًقً علًّت ً -

 ها.ًعً مراجً ب ًًمائرً الضًًّقً علًّت ً -

لىًماًالباحثً ًةًٍدالًًّلًٍث ًمً ًرضً فيًعً ًلوجً الوً ً،ظريًِّالنًًّدادً عًْهذاًالتً ًعدً ب ًً،حسنً هًيً علًّلً  ً:ًفيهً ًخائض ًًع 
 ها: صاحبِ بِ  الحالِ  قُ علّ تَ ( 1-3-2)
ً:ًريماتً الكً ًفيًاآلياتً ًالن ظ رً ًعً جً رًْن ًلً 

ْهر ة " .1 ت ىًن رىًٱلل ه ًج  ًح  ًل ك  "ل نًن ْؤم ن 
(1). 

ْلنً"إ ن ا .2 ن ذير ا"اًَٰأ ْرس  قًِّب شير اًو  ًب ْْلح   .(2)ًك 

3. ً "ايآ"ت ْلك  لين  ًٱْلم ْرس  ًل م ن  قًِّو ا  ن ك  ًب ْْلح  ل ْيك  ًن ْتل وهاًع  ًٱلل ه   .ً(3)ت 

ًذي هاًٱلً أ اً"ي .4 لواًفآين  ن واًٱْدخ  ًك اًيم  ْلم  ً.ً(4)ف ة "ٓ  ٱلسِّ
"ً"لك نً  .5 ْلم ه  ل ه ًب ع  ًأ نز  ًإ ل ْيك  ل  اًأ نز  ٱلل ه ًي ْشه د ًب م 

ً(5)ً. 

بًّاً" .6 ْنه ًح  ًم  ه ان ْخر ج  ًم نًط ْلع  ًٱلن ْخل  م ن  ت ر اك ب اًو  نًّ م  ًد ان ي ة ًو ج  ْنًأ ْعن ابًًٍتًٍاق ْنو ان  م انً وً ًم  ًو ٱلر  ْيت ون  م ْشــت ب ه اً ٱلز 
ْيرًم ت ش  .ً(6)ب ٍه"او غ 

ًط والً  .7 بال  ل نًت ْبل غ ًٱْلج   .(7)""و 

8. ً ًأ الًّآ"ًق ال  ًث لًي ت ك  ًٱلن اس  ًل يالًٍت ك لِّم  ّياًث  ً.ًً(8)"س و 

                                                           

ً.(55)البقرة،ًً(ًاآلية1)
ً.ً(24،ًفاطر،199ً)البقرة،ً(ًاآلية2ً)
ً.ً(108،ًآلًعمران،252ً)البقرة،ً(ًاآلية3ً)
ً.(208)البقرة،ً(ًاآلية4ً)
ً.(166)النساء،ً(ًاآلية5ً)
ً.ً(99)األنعام،ً(ًاآلية6ً)
ً.ً(37)السراء،ً(ًاآلية7ً)
ً.ً(10)مريم،ً(ًاآلية8ً)
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ً
عً ًأ ّماًاآلي ةً  ْيــرً نًّذًإً "؛ًإً ة ًرً ْهــفيهــاً"جً ًالن ْحو يًًِّراكً االشتً ًاألولىًفم ْوض  ًغ  ــل  ًت ْحت م  ــًأوًًْصــاحبًًٍهــاًحــال  ،ًعًٍمرج 

ً:هً ليًْعً ًدلً هاًالذيًتً صاحبً ًف ق ْدًيكونً 
ْيرً ظاهرً ًرىًاللً نى:ًنً عًْالمً "،ًوً "اللً  - ياناًبً ،ًأوًْستورًٍمً ًاًغ  نــاًدونً ًطــاءً الغً ًشــفً كً ه،ًوً ين ــبً نــاًوً ينً ب ًًرً اتً السًًّرفعً :ًع 

ًبً ًنظرً ىًنً ه،ًحتًّدونً وً  ًنا.أبصارً إ ل ْيه 
ق ــدًْ - ًمً عنــى:ًقلــتً م"،ًوالمً لــتً فــيً"قً ً"صــلً تًّالمً ًميرً "الّضــًيكــونً ًو  ًجيئــانً ي ًًنيــانً عًْمً ًمــاهً أنًًّخــالً ا  ًوً ً،رينً جــاهً مًذل ــك 

عًًٍفيًهاومثلً ً،عانً دافً ت ًي ًًلف ًًاصالحً ًاجيئً مً   .ًً(1)"هرةً جً ًاللً ًأرنا:ً"ريفًٍشً ًرً آخً ًم ْوض 

ً
ً
ً
ً
ً

ً
عً ًالثّانيةً ًاآلي ةً ًأ ّما عً ًفيًف هيً،"ب الحقًِّ"ًفيهاًالّتمّثلً ًف م ْوض  ًت كونً ًف ق دًًْصاحب ها،ًت عّددً ًالتيًالحالً ًم ْوض 

لً ًم ن ع نا:ًوالت قديرً :ًالفاع  م  ق دًًْالحق ،ًو  ْفعولً ًم نًت كونً ًو  م عكً :ًالم  ق ،ًو  قًّاًأوًًْالح  م ح 
ن ذير اًب شير ا"ًوكذل كً ً،(2) ً،"و 

لىًفانت صاب ه ما ْلناكً "ًفيًالكافً ًم نًالحالً ًع  قِّ؛ًنمً ًينً حالً ًي كوناًأنًًْوي ْحت م لً ً،"أْرس  ًم نًب هً ًجاءً ًماًألنً ًالح 
اًي ّتصفً ًالحقًِّ ْندً ًاألّولً ًو األظه رً ًو الّنذارة ،ًب البشارةً ًأْيض  ّيانً ًأبيًع  ً.ً(3)ح 

عً ًالثّال ث ةً ًاآلي ةً ًّماأ  ً:م راجعً ًب ثلث ةً ًت تعّلقً ًحالً ًف هيً،"ب الحقًِّ"ًفيهاًالن ظ رً ًف م ْوض 
،ًم نً :ًأّول ها - ل   .ب الحقًًِّن تلوها:ًوالم عنىًالفاع 

ثانيها - ،ًم ن:ًو  ليكً :ًو الم عنىًالكاف  م عكً ًع   .الحقً ًو 

                                                           

،ًوالقرطبي،1/64ًكرًالمعنيين:ًالعكبري،ًالتبيان،ً،ًوقدًذ1/328،ًوانظرًماًقيلًفيها:ًالطبري،ً(153)النساء،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/371،ًوأبوًحيانًالبحرًالمحيط،1/275ًالجامع،ً

ً.1/110ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ً(2ً)
ً.7/295انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)

َجْهَرةً َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى  َنَرى ٱللََّه 

حال

": قلتم"من الضمير في 

قلتم مجاهرين
ظاهرًا غير مستور: من اهلل
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ثالث ها - الم نصوبً ًاآلياتً ًضميرً ًم نًحالً :ًو 
(1)ًً.ً

ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًاآلي ةً  ّلىًف ق دًًْالّراب ع ةً ًأ ّما ع ينً ًب ْينً ًم ترّددةً ًحالً ًإ ّنهاًإ ذً؛"كاّفة"ًك ل م ةًفيًن حويًتًاشت راكً ًفيهاًت ج  ًم رج 
ميرً ًأّول ه ماًت قد ماها، لً ًالض  لوا"ًفيًالفاع  ًن قولً ًك ماً،"اْدخ  ْعنىًكاّفة ،ًالّناس ًًقامً : ًف الم  ثانيهماًك ل هم،ًقامواً ً:و 

؛ا ربً ًت ؤن ثً ًك ماًت ؤن ثً ًألّنهاًلّسْلم  ًو الت ْقديرً ً،(2)الح  لوا: لىًأوًًْو جوه ه ،ًجميعً ًم نًالّسلمً ًفيًادخ  ْعنىًع  ًم  ًفي:
سلمً ًش رائ عً  لواًب أالًًّأ م رواًف ق دًًْك لِّها،ًال  هًالسلمً ًشعبً ًفيًأوًًْطاعٍة،ًدونً ًطاعةًًٍفيًي دخ  شرائ ع  ًو أالًًّك لِّها،ًو 

ْنها،ًب شيءًًٍي خلوً  ق دًًْم  ْعن ي ْينً ًهذ ينً ًإ لىًذ هبً ًو  ،ًالم  ،ًالّزمخشر ي  ،ًو الق رطبي  ّيانً ًو أبوًو العكبري  ً.ً(3)ح 
عً ًالخام س ةً ًاآلي ةً ًأ ّما هً "ًفيهاًالن ظ رً ًفم ْوض  ب ينً ًإ لىًت رتدً ًحالً ًف هيً ً،"ب علم  ً:صاح 

ل ه"ًفيًالهاءً ًم نًل هماأوًّ - ل ه:ًوالم عنىً،"أنز  ا،ًأْنز  فيهًزل هأنًًْ:أوًًْم علوم  لم هً ًو   .ع 

،ًم نًماوثانيه - ْعنىًالفاعل  ل ه:ًو الم  اًأْنز  ً.ً(4)ب هً ًعال م 

                                                           

ً.1/210ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ً(1ً)
ً.2/131ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،1/353ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
(3ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، 1/353ًانظر: ،ً 3/18ًًالجامع،والقرطبي، ًال، ًتوالعكبري، ًالبحر1/169ًبيان، ًحيان، ًوأبو ،

ً.2/131المحيط،ًً
ً.1/410ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ً(4ً)

لٱْلَحقِّ ِتْلَك آياُت ٱللَِّه َنْتلوها َعَلْيَك بِ 

بالحق

حال

"الهاء"من 

نتلوها بالحق
"  الكاف"من 

عليك بالحق
"الواو"من 

نتلوها بالحق
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ًم شت به ا"ًف الحالً ًالّسادسةً ًاآلي ةً ًأ ّما هاًفيًم شت ركةً " لىًع ود  ،ًع  عين  ًأوًًْل قرب ه ،ًالّرّمانً ًيكونً ًف ق دًًْم رج 

ميعً  ْيتون"ًًم نًأيًًْل سبق ه ؛ًاألّولً ًم نًحالً :ًوقيلً ً،(1)ذ ك رًماًج  يتون:ً"ف الت ْقديرً ً،"الز  ْيرً ًم تشابهاً ًوالز  ً،"م تشاب هًًٍوغ 
ً.ًً(2)الز مخشر يً ًق ّدرهً ًهكذا

ً"و هيً ًالّسابعة ،ًاآلي ةً ًأ ّما ل ن: ب الً ٱًت ْبل غً ًو  لىًالق ولً ًو جهً ًتباينً ًف ق دًًْ،"ط والًْلج  دًف قً،"طوالً "ًإعرابً ًع 
لىً ًع  ب  ،التًّت نص  ًأيًًْمييز  ،ًطول كً ًي بلغً ًل ن: ،ًالجبال  قيل  عً ًو هذاًو  ،ًهذاًفيًالّتمّثلً ًم ْوض  قام  بتًًْالم  لىًن ص  ًع 

، ليهً ًالق ولً ًوجهً ًت عد دً ًف ق دًًْصاحب هاًأ ّماً،"ت خرقً "ًالعاملً ًي كونً ًأ نًًْوي جوزً ً،(ت بلغ)ًالحالً ًفيًو العاملً ًالحال  ًع 
، عً ًفيًم ْصد رً ًف هيًك ذلك  ،ًم نًالحالً ًم ْوض  ل  ؛ًأوً ًالفاع  بالًأيًًْالم ْفعول  ً.ًًً(3)الج 

عً ًأنً ًذل كً ًي سير ا؛ًافت راق اًساب قات هاًع نًًْم فترق ةً ًف هيًالثّامنةً ًاآلي ةً ًأ ّما ق دً ً،"سويًّا"ًهوًفيهاًالم ْشت ر كً ًم ْوض  ًو 
لتًْ ْعن ي ْينً ًاحت م  بًًٍبغ ْيرً ًت عّلق هاًإ لىًم رد هً ًاحت ماالً ًم تباي نينً ًن حوّيينً ًم  ً:صاح 
،ًت عّلقتًًْماًإ ذاف ً - ميرً ًو ه وً ًب الفاعل  ،ًف هيً "ًمتكلًًّال"ًفيًالض  ّحت كً ًحالً ًفي:ًوالم عنىًحال  ًب كًل يس ًًص 

ّلةًو الًخرس ً  .ع 

لىًو هيًم ست ويات،ًكام لت:ًفالم عنىً،"ل يال"بـًعّلقتًْوا  ذاًماًتً  - ف ةً ًالن ْحوً ًهذاًع  ْكرً ًد لً ،ًوً "لثً ثً ـ"ل ًًص  ًذ 
لىًعمرانًآلًفيًواألّيامً ًه نا،ًالّليالي ً.ً(4)ب ل ياليه نًًّأّيامًًٍثلثةً ًل هً ًاْستمرً ًالك لمً ًم نًالم نعً ًأنًًّع 

 : ِبصاحِبها الّصَفةِ  عّلقُ تَ ( 2-3-2)

ثً ًم نًباعث اًت جّليًأمثلةً ًق ْبلً ًت قّدمً  ،ًالم ْشت ركً ًب واع  ع اًالّتعّلق ،ًو ه وً ًالّنحويِّ موض  ه ،ًم نًو  ًو ه وً ًمواضع 

م رجع ها،ًالحالً  فيماًو  ثً ًفيًخائض ًًب يانً ًي أتيًو  ه ،ًالباع  ًًن فس  ًولكْن عًٍفي ،ًم ْوض  ر  ًالّصف ةً ًت عّلقً ًو ه وً ًآخ 
م نًب م وصوف ها، قًًِّق ْولً ًذل كً ًو  ً:ًً-اسم هً ًت قّدس ً–ًالح 

ل ق دًْ" - ً.ً(5)"تًٍاب يِّنًاتًٍيآت ْين اًم وس ىًت ْسع ًآًو 

                                                           

ً.1/525ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ً(1ً)
ً،ًوقدًذهبًأبوًحيانًإلىًأنهًالًيجوزًأن4/194وأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً،2/40انظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)

نًكانًقدًأجازهًبعضهم؛ًإذًلوًكانًحاالً ي ً.ًرًمتشابهينيمتشابهينًوغً:منهماًلكانًالتركيبًكونًحاال ًمنهماًوا 
ً.6/34يط،ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمح2/822،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/73ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(3ً)
،ًوقدًاكتفىًالنحاسًبإعرابهاًحاال،ًوابنًاألنباريًبإعرابهاًحاالًمنًالضمير6/167ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)

ً.2/98وابنًاألنباري،ًالبيان،ً،3/9ًتكلم"،ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً"فيً
ً.(101)السراء،ً(ًاآلية5ً)
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ةً ًفيًالن ظ رً ًآنً  ل م  ًب ّينات"ًك  ف ةً ًأن هاًي ّتضحً " هاًص  ،ًت قّدم  ياق هاًفيًصال حةً ًو هيً ًم وصوفان  ؛ًس  ًالش ريف 
ل ْيه ما،ًت عودً ًألنًْ لىًعائدةً ًتكونً ًف ق دًًْع  هً ًفيًو هيً،"ت سع"ًع  ف ةً ًالحالً ًهذ  ق دًًْمنصوب ة ،ًص  ف ةً ًت كونً ًو  ًعائدةً ًص 
لى ه ًالحالً ً،و هيً ً،"آيات"ًع  ،ًجرورةً مً ً،فيًهذ  ًالّنحويِّ ًهذاًالم شترك  ًإ لىًت خّلق  يان  ًي فض  ًث م ًباعث ين  ًأن  ،ًوالّظاهر 

ً.ًً(1)ةً رابيًّعالً ًالعلمةً ًشتراكً و ه ماًالّتعّلق ،ًوا
ًالَبدِل ِبالُمبَدِل ِمنه:  عّلقُ تَ ( 3-3-2)ً

ًتعلًّ ْنًأ ْمث ل ة  م  ًًٓ  ًٓ  جًٍاأ ْزًو ن ي ةً اث مً :ً"-ت عالى–ًق ْول هً ًم رجعًًٍبغ ْيرً ًالب دلً ًقً و  ْعز  ًٱْلم  م ن  ًو  ًٱْثن ْين  ْأن  ًٱلض  مِّن 
" (2)ٱْثن ْين 

عً  ًوم ْوض  كً ًاستشرافً ً، ل م ةً ًفيًواقعً ًالن ْحو يًًِّالم ْشت ر  ًث مانيةً "ًك  ًف بلغتًًْإعراب ها،ًو جوهً ًت عّددتًًْالتي"
ّتةً  ْنهاً،(3)س  ً:ًوم 

لىًم نصوبةً  - م نً :ً"-ت عالى–ًق ْول هًفي"ًما"ًم نًالبدلً ًع  مول ةً ًمً اًَٰأل ْنعٱًو  ف ْرشاًح  ّماًك لواًو  ق ك مً ًم  ز  ًو الًلل هً ٱًر 
ط ًوًت ت ب ع وا ًإ ن ه ًل ك مالش ْيطً ٱًتً اًَٰخ  ".ًًن  ًم بين  ًع د وت

لىًنصوبةً مً  - ف رش اًحمولةً "ًم نًالبدلً ًع   ".ًو 

لىًم نصوبةً  - زق همً ًماًو حّرموا:ً"-ت عالى–ًق ْول هً ًفي"ًما"ًم نًالبدلً ًع   ".اللً ًر 

لىًم نصوبةً  -  .ً(4)الحالً ًع 

قًًّق ْولً ًفيًالم ؤّولً ًالم ْصد رً ًت عّلقً ًكذل كً وً  ي ْقط ع ونً :ً"-تباركً -ًالح  اًو  "ًب هً ًلل هً ٱًأ م رً ًم  ل  ً،ًف ق دً (5)أ نًي وص 

ً:ع ود ينً ًاحتملً 

                                                           

ً.2/79ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(1ً)
ً.(143)األنعام،ً(ًاآلية2ً)
ً.2/102انظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(3ً)
،ًوأبوًحيان،ًالبحر7/74ًالجامع،،ًوالقرطبي،2/292ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً،ًًو1/315األخفش،ًمعانيًالقرآن،ًانظر:ً(4ً)

ًهوًمنصوبًب4/241المحيط،ً ًقالًالكسائي: ً"فيًنصبهًستةًأقوال: ًقالًالنحاسًعنها: ًوقد ًوقالً"أنشأ"ضمارًإ، ،
نًشئتًعلىًالحال،ًوقالًاألخفشًعليًبنًسليمان:ً األخفشًسعيد:ًهوًمنصوبًعلىًالبدلًمنًحمولةًوفرش،ًوا 

"ًعلىًالموضع،ًويجوزًام"ًاًعلىًالبدلًمنكلواًلحمًثمانيةًأزواٍج،ًويجوزًأنًيكونًمنصوبً ً:أيً،منصوباًبكلوا يكون
ًبم ًمنصوبا ًيكون ًثمانيً:ىعنأن ًالمباح ًكلوا ًأزواج"، ًة ًانظر: ًإعرابًالقرآن، ًًو2/102النحاس، ،ً الجامع،ًالقرطبي،

7/74.ً
ً.(27)البقرة،ً(ًاآلية5ً)
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عً ًفيًأّنهً :ًأّول ه ما - لىًن صبًًٍم ْوض  ي قط عونً :ًتقدير هً ًاشتمالًًٍب د لً ًو هذاً،"ما"ًم نًالب دلً ًع  ًأمرً ًماًو صلً ًو 

ً.ب هًاللً 
ثانيهما - عً ًفيًأّنهً ًو  رً ًم ْوض  لىًج   .ً(1)ب وصل هً ًاللً ًأ م ر همً ًما:ًو الت ْقديرً ً،"ب هً "ًفيًالهاءً ًم نًالب د لً ًع 

ًالَمعطوِف ِبالَمعطوِف َعليه:  عّلقُ تَ ( 4-3-2)
م نًْ ًتً ًو  ل ْيهً ًم عطوفًًٍبغ ْيرً ًالم ْعطوفً ًعّلقً أ ْمث ل ة  ةً ًع  ًإبراهيم"ًك ل م  ً"الش ريفةً ًاآلي ةً ًفي" يمً اًَٰو ا  ْبًر: ًق الً ًإ ذًًْه 

هً  ً:ًو جه ينً ًم نًب العطفً ًم نصوبً ًأّنهً ًي خفىًول يس ًً،(2)"لل هً ٱًْعب د واٱًل ق ْوم 
لىًم عطوفً ًأّنهًأّول ها - ا"ًع  ل قدًْ:ًو الت ْقديرً ً،"نوح  اًأْرسْلناًو  براهيمً ًنوح  ْلناًإبراهيمً "وا  ،ًأْو:ًو أرس 

(3).ً
لىًب العطفً ًم نصوبً ًهوثانيهاًأنًّ - ْين"ًفيًالهاءً ًع  ْلناه ًو أ ْصحاف أ نج  ع  ًٱلس ف ين ة ًو ج  "ال لعي ة ًآهاًاب   .ً(4)ل مين 

- ً ًالّثلثة ًًم نصوبً ًهأنًّوثال ث ها ًالم عاني ه  ًهذ  لى ًع  ًأتى ًوق د ًإبراهيم ، ًواذك ْر : ًوالّتقدير  ًف عٍل، ب إضمار 
ّكيًت م 

(5). 

ً فعوِل له بغيِر عامٍل:المَ  عّلقُ تَ ( 5-3-2)

ًتً  ْنًأ ْمث ل ة  م  ْفعولً ًقً علًّو  ا:ً"-عالىت ً–ًاللً ًولً قً ًعاملًًٍغ ْيرب ًًهل ًًالم  اًًب ْئس م  واًب م  ًأ نف س ه ْمًأ نًي ْكف ر  ْواًب ه  ٱْشت ر 
ًٱلل ه ًب ْغي ا "ًأ نز ل  ًٱلل ه ًم نًف ْضل ه  (6)أ نًي ن زِّل 

عً  ْفعولً ًقً علًّت ًًالن ْحو يًًِّراكً االشتً ً،ًوم ْوض  :ًماهً وً ً،ينً عاملً بً "ًاغيً ب ً"ًهل ًًالم 
ًفيًتً ً،"رواكفً "يوً،"اْوًرً اشتً " ً:نً يًْالحالً ًكً ن ًيًْو الت ْقدير 

ً
ً

                                                           

،1/274ًالبحرًالمحيط،ً،ًوهذاًالذيًاختارهًأبوًحيان،1/44ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/71ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(1ً)
ومنًاألعاريبًاألخرىًالتيًضعفهاًأبوًحيانًأنًيكونً"أنًيوصل"ًفيًمحلًنصبًمفعولًله،ًوالتقدير:ً"كراهيةًأنً

ًيوصل"،ًوقيلًفيًموضعًرفعًخبر،ًوالتقدير:ً"هوًأنًيوصل".ً
ً.ً(16)العنكبوت،ً(ًاآلية2ً)
ً.348ً(ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،3ً)
(4ً ًاآلية )ً 15ً)العنكبوت، ًوع(، ًالمعنيين: ًعلى ًرج ًالقرآن، ًإعراب 3/252ًالنحاس، ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،3/200ً،

،13/222ًالجامع،ً،ًوالقرطبي،2/202ًابنًاألنباري،ًالبيان،ًوأضافاًوجهاًثالثا،ًوهوًإضمارًفعل:ً"واذكرًإبراهيم"،ًًو
ً.7/141وأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.348ً(ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،5ً)
ً.(90)البقرة،ًآليةً(ًا6)

"َل ٱللَُّه َبْغًياِبْئسما ٱْشَتَرْوا ِبِه َأنُفَسُهْم َأن َيْكُفُروا ِبَمٓا َأنزَ "

َبْغًيا

اشتروا بغًيا أن يكفروا بغًيا
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ً
ً
ً
ً
ً

ً.ًاي ًغًْب ًًاْوًرً شتً ا -
 .ًً(1)يً غًْالبً ًألجلً ًهمفرً كً :ًو الت ْقديرً ًا،غيً ب ًًرواكفً ي ً -

ًتً وً  ْفعولً ًقً علًّكذل ك  قًًِّا"ًفيًق ْولً دً سً هً"حً ل ًًالم  ًٱْلك ت-باركً تً -ًالح  ْنًأ ْهل  ًمِّ ّدًك ثير  ًل ْوًي ر د ون ك مًمِّنا:ً"و  ًٓ  ب 
ًإ يم ه م" ن ك مًْاب ْعد  ْند ًأ نف س  س د اًمِّْنًع  ك ف ار اًح 

ًما:ًهً ،ًوً ينً عاملً ،ًبً (2)
ْعنىًأنً دً سً واًحً دًّوً  - لىًودادً ل ًًالحاملً ًا،ًو الم  ً .دً سً وًالحً اًهً ارً فًّكمًكً ردًًِّةً همًع 
 .(3)ادً سً حً ًمًْكً ونً ردًّي ًًأوًْ -

ًالُمسَتثنى ِبالُمسَتثنى ِمنه:  عّلقُ تَ ( 6-3-2)

ةً ستثنً مً ًغ ْيرً ثنىًبً ستً المً ًقً علًّنًتً اآلتيًمً ًالن ْحو يًًِّالم ْشت ركً ًياتً جلًّنًتً مً وً  ْنه ًك ل م  قًًِّ"ًفيًق ْولً ليلً "قً ًىًم  ًالح 
ً-هأسماؤً ًستًْقدًّت ًً– ًو ا  لىًأ وليًاألْمر  ّدوه ًإ لىًالر سول  ل ْوًر  ًأذاعواًب ه ،ًو  ْوف  ًالخ  ًأو  ًم نًاألْمن  :ً"وا  ذاًجاء هْمًأ مر 

ْنه مً ًإاّلًق ليلً م  ًالل ًعليكْمًورحمت ه ًالت بعت مًالّشيطان  ْنه م،ًول ْوالًف ْضل  ًي ستنب طون هًم  ً.ً(4)"ل ع ل م هًالذين 

ق دًوّجهً  ًاآلي ةً ًو  ه  ًق ت ْيب ة ًم ْعنىًهذ  :ًل ع ل مهًالذينًًابن  ًالم تعيِّن  تأخير ا،ًو الم راد  م شير اًإ لىًأّنًفيهاًت قديم اًو 

ًالل ًو رحمت هًالت بعت مًالش يطانً ي ستنبطونً  ل والًف ْضل  ْنه مًإ اّلًق ليل ،ًو  هًم 
ًتً (5) ر  ًق ت ْيب ة ًق ص  ًابن  ًأ ن  ق  "ًليلً "قً ًقً علًّ.ًو الح 

                                                           

ًالكشاف،ًالزمخشري،:ًانظرًباشتروا،ًتعلقهاالزمخشريًوالنسفيًبً،ًواكتفى1/437انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.1/67ًمداركًالتنزيل،ًًوالنسفي،،1/296ً

ً.(109)البقرة،ً(ًاآلية2ً)
وأبوًحيان،ًالبحرًواكتفىًبتعلقهًبـ"حسدا"،ً،2/49ًالجامع،ًً،ًوالقرطبي،1/104العكبري،ًالتبيان،ً(ًانظرًماًقيلًفيها:3ً)

؛ًألنهمً"يردونكمـ"الًلً"ودـ"أنً"حسدا"ًعلةًلإلىً،ًوقدًذهبًاأللوسي1/356ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،1/518ًالمحيط،ً
ً.الًارتدادهمًالمعللًبالحسدً،يودونًارتدادهمًمطلقاً 

 (.83(ًاآليةً)النساء،4ً)

 .209قتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،ً(ًانظر:ًابن5ً)
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لىًمً  ً"ل ع ل مً ًرجعًٍع  ًم ن: ل  ًحاص  ًأّنًاالست ثناء  ٍد،ًو ه و  ًاألمًْنبطون هًإ اّلًقً هًالذينًي ستً واح  لك ن  ًليل "،ًو  أوس ع ًم نًر 
ًب كً  ؛ًإ ذًإّنهًي قّررً ذل ك  ًاألنباريِّ ًابن  ْند  ّتة ًاحت ماالٍتًفيًت عًًْثيٍرًع  ًس  ًث م  ًم رد هًإ لىًأ ن  ًذل ك  ًالم ْست ثنى،ًكل  ًت عل ق  يين 

: ،ًو الم عانيًه ي  ًوالتّأخير  ًالت قديم 
:ً"أذاعواًب ه ًً- "ًفيًقول ه  ً"الواو  ًالّضمير  ً".قليلً ًإالًّاست ثناء ًم ن 
ً".قليلًإالًًّب هً ًأذاعوا:ً"قول هً ًفي"ًالهاءً "ًالّضميرً ًم نًاست ثناءً ً-
ً".ق ليلًإالًًّجاء هم:ً"قول هً ًفي"ًهم"ًالّضميرًم نً ًاست ثناءً ً-
ليكم:ً"قول هً ًفي"ًكم"ًالّضميرً ًم نًاست ثناءً ً- ً".قليلً ًإالًًّع 
ً.ًق تيب ةً ًابنً ًإ ل ْيهً ًذ ه بً ًالذيًوهذاً،"ي ستنبطون ه"ًفي"ًالواو"ًالّضميرً ًم نًاستثناءً ً-
ً.(1)"ق ليلً ًإالًًّالّشيطانً ًالتّبعت م:ً"قول هً ًم نًاستثناءً ً-
 ( َتعّلُق الَمفعوِل فيِه: 7-3-2)

ًتً  ْفعولً ًعّلقً أ ّما ٍل،ًبغ ْيرً ًفيهً ًالم  رً ًف هوً ًب ه ،ًم ت عل قًًٍأوًًْعام  فيماً،زيزً العً ًالت نزيلً ًفيًظاه  ًلً ف ضًًْي ليًو 
لً ًب يانًٍ ً:ًم ج 

ل ه نً ًف ب ل ْغنً " .1 ل وه نً ًف لًأ ج  ًإ ذاًت ًراًَٰأ ْزًوًي نك ْحنً ًأ نًت ْعض  ه ن  ْواًب ْين ه م"اًَٰج  ض 
(2)ً. 

ًإ لىًٱل ذ "أ ل مًْ .2 اًيت ر  ًإ ْبًرٓ  ح  بِّهً يهً اًَٰج  ٱلل هً اتآأ ْنًًم ًف ىًر  ًإ ْبًر هً  ًإ ْذًق ال  يم"اٱْلم ْلك   .ً(3)ه 

ر ا" "ي ْومً  .3 ْيٍرًم ْحض  ْنًخ  ل ْتًم  م  ًن ْفٍسًم اًع  د ًك ل   .ً(4)ت ج 

ق ال ت" .4 ًط اًو  ًٱْلك تاب  ْنًأ ْهل  لىًآئ ف ة ًمِّ ًع  ن واًب ْل ذيًأ نز ل  ًم  ن واآٱل ذين  ر هً ًم  ًو ٱْكف رواًآخ  ً.ًً(5)"و ْجه ًٱلن ه ار 

عً  ًمً إ ً"ًت رّددً ًاأل ولىًاآلي ةً ًفيًالن ْحو يًًِّاالشت راكً ًم ْوض  عينً ذا"ًب ْين  ً:ًوه ماًب ه ما،ًت تعّلقً ًرج 
لوه نً ًف ل - ْواًإ ذاًت عض  ً.ت راض 
ْواًإ ذاًي نكحنً ًأنًْ - ً.(1)ت راض 

                                                           

(1ً ًالبيان، ًاألنباري، ًابن ًانظر: ًوجوه1/227( ًثلثة ًعلى ًاالستثناء ًالقرطبي ًقصر ًوقد ًالجامع،ًً،، ًالقرطبي، انظر:
 .140،ًومهديًعرار،ًظاهرةًاللبسًفيًالعربية،5/292ً

ً.(232)البقرة،ً(ًاآلية2ً)
ً.ً(258)البقرة،ً(ًاآلية3ً)
ً.ً(03)آلًعمران،ً(ًاآلية4ً)
ً(.72ً(ًاآليةً)آلًعمران،5ً)
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عً ًالثّانيةً ًاآلي ةً ًأ ّماً :عام لًًٍب غ ْيرً "ًإ ذًْ"ًت عّلقً ًفيهاًالّنحويًًِّاالشت راكً ًفم ْوض  ً،ًف قْدًت كون 
 ً.ً"لـ"حاجً ًارفً ظً  -

 .ًً"تاهً آلـ"ًارفً ظً ًوًْأ -

- ً،" كًًّذك ر هًالذيًلوجهً اًه وً وً أْو:ًظْرف اًلـ"ت ر   .(2)يًّم 

لً ًإ ذا"ًآتاهً ًأنًْ"ًنًمً ب د الً ًأوًْ - ع  ْعنىًج  قتً ًبم  الو 
(3). 

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ةً ًالثّال ث ةً ًأ ّماًفيًاآلي ةً  ً:بـًم تعّلقةً "ًي ْوم"ًفك ل م 
يرً ٱًلل هً ٱًو ا  ل ى:ً"-ت عالى–ًهً "ًفيًق ْولً صيرً المً " -  .(4)"ت جدً ًي ومً ًْلم ص 

ل ىًًَٰلل هً ٱوً :ً"-ت عالى–ًهً "ًفيًق ْولً ديرً بـ"قً ًأوًْ - يرً ًش ْىءًًٍك لًًِّع   ...."ي ومً ًق د 

دً ًي ومً ًن فس هً ًاللً ًي حذِّرك مأْوًبـ"وً  -  ً.ً(5)..."ت ج 

:ًاْذك رًياًم حم د ًي وم ً - ٍر،ًوالتّقدير  د ..."أْوًب عامٍلًم حذوٍفًأْوًم ضم  ً.(6)ت ج 

                                                                                                                                                                                           

،ًواكتفىًأبوًحيانًبـ"ينكحن"ًعامل،ًانظر:1/538ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،1/145ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(1ً)
ً.2/221ًالبحرًالمحيط،

ً.74ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ً(2ً)
(3ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، 1/388ًانظر: ًالتبيان، ًوالعكبري، ،1/206ً ًوالنسفي، ،ً ًوأبوًحيان،1/145ًمداركًالتنزيل، ،

ً.2/299ًالبحرًالمحيط،ً
ً(.28آلًعمران،(ًاآليةً)4)
ً.1/178،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،88ً،ًومكي،ًإعرابًمشكلًالقرآن،1/366ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(5ً)
ً.1/178،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،88ً،ًومكي،ًإعرابًمشكلًالقرآن،1/366ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(6ً)

الْن آَتاهُ ٱللَُّه ٱْلُمْلَك ِإْذ قَأَلْم َتَر ِإلى ٱلَّذي َحاجَّ ِإْبراهيَم في َربِِّه أَ 

إذ

"أن آتاه"بدل من  "تر"ظرف لـ  "آتاه"ظرف لـ "حاج"ظرف لـ
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ّيانً  ق دًأتىًأبوًح  لىًو  هً ًم نًآراءً ًبعضً ًع  اًت قّدم  اًم ختار ا،وً ً،عارض  م ْلم ح  كً ًهذاًإ لىًو  ً،الن ْحو يًًّالم ْشت ر 
لً :ًالّزّجاجً ًف قالً ً،"ي وم"ًفيًالعام لً ًفيًاخت ل فً :ً"قائلً ًو ي حّذر ك م:ً"فيهً ًالعام  ر ّجحه ،ً،"و  قالً ًو  اًو  :ًفيهً ًالعاملً :ًأيض 
ّكيً ًوقالً ً،"الم صيرً " اًوقالً ًقدير،:ًفيهً ًالعاملً :ًطالبًًٍأبيًبنً ًم  ًابنً ًوقالً ً،"اذكر"ًت ْقدير هً ًم ضم رً ًفيهً :ًأْيض 

ريرًٍ ًج  ًت قدير هً : ي ضعِّفً ًاتّقوا،: ً"ب قول هً ًن صب هً ًو  ي حّذرك م: ًو  ،ًل طولً " ه ةً ًم نًهذاًالف صل  ،ًج  ه ةً ًم نًو أ ّماًالّلفظ  ًج 
ْعنى ي ضًًْفيه ،ًالع ملً ًل هًي صحً ًف لًم وعود ،ًوالي ومً ًم وجود ،ًالت حذيرً ًف ألنً ًالم  ًب الم صير"ًانتصاب هً ًعفً و  ًل لفصلً "

م عمول ه ،ًالم ْصد رً ًب ْينً  ي ضعفً ًو  لىًق درت هً ًألنً ً؛"قدير"بـًن صب هًو  ًه وًب لًي وٍم،ًدونً ًب يومًًٍت خت ص ًًالًش يءًًٍك لًًِّع 
فً ً-ت عالى– ا،ًب القدر ةً ًم ّتص  ْضمارً ًف عٍل،ًب إ ضمارً ًن صب هً ًو أ ّماًدائ م  لىًف ال  ً.ً(1)"األ صلً ًخلفً ًع 

عً ًالّراب ع ةً ًاآلي ةً ًأ ّماً لً "ًالن هارً ًو جهً "ًالّظرفً ًت عّلقً ًفيهاًالت د ب رً ًفم ْوض  يبً ًو الً،ينً ب عام  ًالّتعّلقً ًهذاًأنً ًفيًر 
،ىًجً الم عنًفيًت باينًًٍإ لىًس يؤّدي ب يانً ًلي  ً:ًذلكً ًو 
نوا - ً.ًالّنهارًو جهً ًآم 
،ًو جهً ًأ نز لً  - لىًأ نز لً ًب الذي:ًو الت ْقديرً ًالّنهار   .(2)الن هارً ًأّولً ًفيًآم نواًالذينًع 

 : َتقّدَمها ِبما َوأشباِهها ملِ الجُ  عّلقُ تَ  (8-3-2)

ملً ًعّلقً أ ّماًتً  ،ًالت نزيلً ًفيًظاه ر ةً ًف م ث ل هًت قّدم هاًب ماًو أشباه هاًالج  نهاًو أذك رً ًالع زيز  ً:م 
وا ل ذينً ٱو ً" .1 ك ذ ب واًك ف ر  ًأ ْصحً ٓ  أ وًٓ  ت ن اآياب ًًو  "ًابً ل ٰـَئ ك  ً.ً(3)ٱلن ار 
ن واًل ك م .2 ًأ نًي ْؤم  ْنه مًًْ"أ ف ت ْطم ع ون  ًمِّ ًف ر يق  ق دًك ان  ًك ل و  ًي ْسم ع ون  ًث م  ًٱلل ه  رِّف ون ه ًم نم  ق ل وهً ًي ح  ًم اًع  و ه ْمً ب ْعد 

" ي ْعل م ون 
(4)ً. 

ً"ك ذً  .3 ًٱلل ه ًل ك مًَٰ ًي ب يِّن  ًل ع لًّاٱآليً ًل ك  ًف ىًك مت  ون  ر ةً ٱلد ْني اًو ٱآل ت ت ف ك ر  خ 
"(5). 

ًك ف ًر "ل ي ْقط عً  .4 ًٱل ذين  ف اًمِّن   .ً(6)ا"ًوط ر 

                                                           

ً.2/444ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،(1ً)
ً.2/517ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/270ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،2ً)
ً.ً(39)البقرة،ً(ًاآلية3ً)
ً.ً(75)البقرة،ً(ًاآلية4ً)
ً.ً(219ً،220)البقرة،ً(ًاآلية5ً)
ً.ً(127)آلًعمران،ًآليةً(ًا6)
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ًوً  .5 ًر س وٍل ًم ن ًق ْبل ك  ًم ن ْلنا ًن بً "أ ْرس  ًت م ن ىًإ الًًّيً ال ًٱلش ْيط إ ذا ًفاأ ْلق ى ًي ْلقًۦأ ْمن ي ت هً ًين  ا ًم  ًٱلل ه  يًف ي نس خ 
ًث مً اٱلش ْيطً  اًي ْلقايآًلل هً ٱًي ْحك مً ًن  ًم  ك يم ،ًلِّي ْجع ل  ل يم ًح  "اٱلش ْيطً ًيت ه ًو ٱلل ه ًع  ين  ًف ْتن ة ًلِّل ذ   .(1)ن 

ل يًّا"ًب آيات نا"ًت عّلقً ًي ْظه رً ًاألّولً ًالش ريفً ًالت ْركيب يًًِّفيًالسِّياقً  ل ينً ًج  ً:ًوه ماًت قّدماه ،ًبعام 
ً".ًًبآيات ناًك فروا" -
ق دً ًالثّاني،ًإ عمالً ًم نًو هذاً،(2)"بآيات ناًك ّذبوا"وً  - ظً ًهذاًإ لىًاْلت ف تً ًو  ًإ لىًالم ْفضيًالّتعّلقً ًم نًالم لح 

،ًأبوًن حويً ًاشت راكًٍ ّيان  بارةًًٍفيًقائلً ًإ ل ْيهً ًف ألم حً ًح  ب آيات نا:ً"م بين ةًًٍع  ك ذ ب وا:ً"بقول هً ًم تعّلقً ًو  ًم نًو ه وً ً،"و 
ًق لناًإ نًًْالثّانيًإ عمالً  ًك ف روا"ًإ نً : يثً ًم نًي طلب هً " ْعنى،ًح  نًًْالم  ًق لناًو ا  ًم نًي كونًف لًي طلب ه ،ًال:

، عمال  ي ْحت م لً ًال  ،هً الو جًًْو  ل ةً ًالك ت بً :ًه ناًو اآلياتً ًين  لىًالم نز  ميعً ًع  ،ًج  ل ْيه مً ًاألْنبياءً ًم عجزاتً ًأوًًْاأل مم  ًع 

لةً  ،ًأوً ًو الّسلم ،ًالص   .ً(3)"م صنوعات هً ًفيًاللً ًد الئلً ًأوًالق رآن 

ملةً ًت عّلقً ًفيًواقعً ًف االشت راكً ًالثّانيةً ًاآلي ةً ًفيًأ ّما ًي علمونً ًو ه م"ًالج  ًفيًذكر هاًت قد مً ًع واملً ًب أربع ةً "
،ًالسِّياقً  ً:ًًو هيً ًالش ريف 
ً.ي عل مونً ًو ه مًأف ت طم عونً  -
نواًأنًْ -  .ًي ْعل مونً ًو ه مًي ؤم 

 .ي عل مونً ًوه مًي حرِّفون ه -

ق لوهً  -  .ًي علمونً ًو ه مًع 

،ًالواوً وً  لىًل لحال  ْعنىًي كونً ًاألّولً ًو ع  نكمًًْأ ف يكونً :ًالم  عً ًم  ًعاد ت همًم نًو أسلف ه مً،الي هودً ًإيمانً ًفيًط م 

ّتب عوه مًس ن ن هم،ًسال كوًوه مًالل ،ًكلمً ًت حريفً  م  ،ًالط م عً ًفيًق يد اًالحالً ًف يكونً ً؟ت ْضليل همًفيًو  :ًأيًًْالم ستْبع د 

صفت ه مًهؤالءً ًإيمانً ًفيًالّطمعً ًي ستْبع دً  هً ًو  ً.هذ 

لىوً  ْعنىًيكونً ًانيالثًًّع  ،ًهؤالءً ًم نًي قعً ًفيًأنًًْالط معً ًاست بعادً ًالم  ق دًإيمان  لىًأْسلف همًكانً ًو  ًماًع 
لىًأيمان ه م،ًفيًق يد اًالحالً ًي كونً ًهذاًف ع لىًت عالى،ًاللً ًكلمً ًت حريفً ًم نًن ّصً نه ما،ًف كلًتًالت ْقديرينً ًك لًو ع  ًم 

                                                           

ً.ً(52ً،53)الحج،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/324ً،ًالمحيطًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحر(2ً)
ً.1/324،ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط(3ً)
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ً"أيًْ هًم ق ي دً ً،"ي ؤمنواًأنًْ"وً ً،"أفت طم عون: ّنماًالم عنى،ًحيثً ًم نًالحالً ًب هذ  ناعةً ًت قت ضيهً ًذ ك رً ًالذيًو ا  ًص 
عرابً  ً.ال 

،ًأبوًاختار هً ًالذيوً  ّيان  ق د مهً ًح  لىًو  ،ًع  ل ْين  ًي ْعل م ونً ًو ه مًْ"ًفيًالعاملً ًأنً ًاأل و  ّرف ون هً "ًه و" ْعنىً،"ي ح  ًو الم 
ْنب ني لىًالم  عمالً ًهذاًع  تفّهم ه ،ًت عّلق هً ًب عدً ًم نه مًالت حريفً ًي قعً ًأّنهًال  ،ًش ديدً ًم نًت حريف هً ًفيًعال مينً ًو  ًالعقاب 

م ع مونً ًف همًًْذل كً ًو  ي جت ر ئونًي ْقد  لىًو  ،ًع  ّيانً ًأبوًي قولً ًك ما–ًو النكارً ًذلك  لىً-ح  نكارً ًم نًأشدً ًالعال مً ًع  لىًال  ًع 
، ْندً ًألنً "ًالجاه ل  ل مً ًل ماًالّطاعة ،ًد واعيً ًالعال مً ًع  ت وان يً ًث واب ها،ًم نًع  ل مً ًل ماًالم عصيةً ًو  قاب ها،ًم ن ع  ذ هبً ًع  ًو 
ه م ق ل وهً :ً"قول هً ً،"ي ْعل م ونً ًو ه مًْ:ً"قول هً ًفيًالعاملً ًأنً ًإ لىًبعض  ،ًالق ولً ًو الّظاهرً ً،"ع  ّرف ون هً :ً"قول هً ًو ه وً ًاألّول  ً.ً(1)"ي ح 

عً ًالثّال ث ةً ًاآلي ةً ًأ ّما ً"هوًفيهاًالن ظ رً ًفم ْوض  رةً ًالّدْنياًفي: ق دًًْ،"واآلخ  لينً ًت عّلقتًًْو  ً"ه ماًب عام  ً،"ي ب يِّنً :
ونً "و لىًي نب نيانً ًالّلذانً ًو الت ْقديرانً ً،(2)"ت ت ف ك ر  ينً ًالو جه ينً ًع  ً:ًه ماًالم تقدِّم 

،ًي تعّلقً ًفيماًت ت فّكرونً ":ًواآلخرةً ًالّدْنياًفيًت ت فّكرونً " - ذونً ًب الّدارين  ًفيًت ت فّكرونً ًأوًًْل كْم،ًأْصلحً ًب ماًف ت أخ 
، ين  نافعً ًوأكث ر ه ماًأْبقاه ما،ًف ت ْؤث رونً ًالّدار  ً.ًم 

فيماًالّدارينً ًأمرً ًفيًاآلياتً ًل ك مًي بّينً :ًأيًْ":ًواآلخرةً ًالّدْنياًفيًي بّينً " - ْندً ًواألْحس نً ً،(3)ب ه ماًي تعّلقً ًو  ًع 
ّيانً ًأبي ،ًظ ْرف ا"ًواآلخرةً ًالد ْنياًفي"ًي كونً ًأ نًًْح  م تعلِّق اًل لتّفّكر  ي كونًب ه ،ًو  ًالتّفّكرً ًل رجاءً ًاآلياتً ًت بيينً ًو 
رةً ًالّدْنياًأمرً ًفي ل ي حصلً ًم ْطل ق ا،ًواآلخ  ًي تعّلقً ًفيماًت فّكرونً ت ًً:أيًًْأمر ه ما،ًمنًي عنًًّفيما التّفّكرً ًو 

، ين  فيًل كْم،ًأصلحً ًه وًب ماًف ت أخذونً ًب الّدار  بهً ًت عّلقً ًت جويزً ًو  ملةً ًش  ًفيًاللًيبين:ًأيًًْ،"ل كمًي بّين"بـًالج 
ًالت ْقديرًيكونًواآلخرة،ًالدنيا ،ًألنً ًواآلخرة،ًالدنياًأمر في: ،ًو هيًاآليات  –ًاللً ًي ظه ر هاًالع لمات 
ًت تفّكرونً ًل عّلك م:ً"ت كونً ًأنًًْوي ْحت م لً ًو اآلخرة ،ًالّدنياًفيً-ت عالى ملةً " ًم نًذل كً ًيكونًف لًاعت راضّية ،ًج 
 .ً(4)والتّأخيرً ًالت قديمً ًبابً 

ً

                                                           

ً.1/439انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.68،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،1/142ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(2ً)
(3ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًوالنسفي،1/360انظر: ،ًً ًالتنزيل، ًالبحر1/121مدارك ًحيان، ًوأبو ًالمحيطً، ،2/170ً،

ً.1/510ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،ً
ً.2/170أبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًًو1/295المحررًالوجيز،ًانظر:ًابنًعطية،ً(4ً)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



298 
 

في ًوً ابعةً الرًًّريفةً الشً ًاآلي ةً ًو  ً"ل ي ْقط عً ، ًاحتً طً ًهي: ًك ف روا"، ين  ًٱل ذ  ًمِّن  ف ا ًتً قطعً يً "لً ًملً ر  ًينً لً عامً ب ًًينً قً علًّ"

لىًاآلي ةً ًةًٍسابقً ًفيًآيةًًٍينً مً تقدًِّمً  ًعً قطً ي ًل ًًمًاللً دكً مدً يً "،ًو"اف ًرً طً ًقطعً ي ًل ًًبدرًٍب ًًمًاللً كً صرً قدًنً ل ًوً "ما:ًهً ،ًوً ذكورةً المً ًع 
 ."اف ًرً طً 

لىًهذً  ق دًأتىًع  ًالنًّو  ْعن ي ْين  ًأثبً ًالز م ْخش ر يً ًا،ًأمًّ(1)رطبيً والقً ً،األنباريًًِّوابنً ً،اس ًحًّينًالم  ًقً علًّالتًًّتف ق ْد
ْندً مً ًالًّإ ًًصرً "وماًالنًّ:ًانيً الثًًّعلً ،ًوجً لً األوًّ ًهي:ًث لثة ،ًوً ًمةً تقدًّالمً ًراجعً المً ًعلً جً فً ًسفيً "،ًأ ّماًالنًّاللً ًنًع 

 ."ًليقط عً مًاللً ك ًرً صً ن ًًقدًْلً "وً  -

ْندً مً ًإالًًّصرً ماًالنًّو"وً  -  ًليقط ع ".اللً ًنًع 

"عً قطً يً مًلً كً بً مًرً ددكً م"يوً  -
(2)ًًً. 

عً ًالخام س ةً ًأ ّماًاآلي ةً  ًفيهاًتً ًفم ْوض  ً:نًذلكً مً ،ًوً مًٍتقدًّمً ًرجعًٍمً ًغ ْيرً "ًبً لً جعً يً فيً"لً ًمً اللًًّقً علًّالن ظ ر 
:ً"ثً كمً حًْت عّلق هاًبـ"يً  - ً".ًًًتنةً فً ًيطانً لقيًالشً ماًيً ًلً يجعً ل ًًهً آياتً ًاللً ًمً حكً ي ًًمًّ"،ًو الت ْقدير 
:ً"فً "،ًخً نسً ت عّلق هاًبـ"يً  -  ".تنةً فً ًلقيهً ماًيً ًجعلً ي ًل ًًيطانً لقيًالشًّماًيً ًاللً ًنسخً يً و الت ْقدير 

:ً""ت عّلق هاًبـ"ألقى -  ".تنةً فً ًلقيهً ماًيً ًلً جعً يً هًلً تً فيًأمنيًًّيطانً قىًالشًّْلًأ،ًو الت ْقدير 

ً
ً
ً
ً

ً
ً
ً
ً

                                                           

وأضافًتعلقً،4/127ًالجامع،ًً،ًوالقرطبي،1/194يان،ًب،ًوابنًاألنباري،ًال1/406انظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(1ً)
ً"ليقطع"ًبـ"يمددكم".ً

ً.1/203ًمداركًالتنزيل،ًالنسفي،ً،ًًو1/462الزمخشري،ًالكشاف،ًانظر:ً(2ً)

ُ َما يُ  تِِه َفَينَسُخ ٱَّللَّ ْيَطاُن في أُْمنِيَّ ُ آياتِأَْلَقى ٱلشَّ ْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم ٱَّللَّ يٌم ه َوٱَّلل َعلِيٌم َحكِ ْلقي ٱلشَّ
َما ُيْلقي لَِّيْجَعلَ 

لَ لَيْجعَ 

جعلُيحِكم اهلل لي ألقى الشيطان 
ليجعل علفينسخ اهلل ليج
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ًالسِّياقً ًتدافعً الًتً و ًًرً تجاوً ت ًًالم عانيً ًتل ك مًنً أًخالً ا  ًوً  ًتً ًبً يعقً ل ًًالش ريفً ًفيًهذا ًحويً ن ًًم ْشت ر كًًٍقً خلًّذل ك 
ًومً قً علًّالتًًّهً باعثً  ًبً شباهً أو ًًملً الجً ًقً علًّت ًًهً ضمارً ، ًوً مةًٍتقدًِّمً ًلً عوامً ها ًمً ًعً جًْرً بً ، ًفي ّلىًًفسيرً التً ًظانًِّالن ظ ر  يت ج 

ْعنً عضً ب ًً،ًواختيارً الً أوًًّاألقوالً ًفيًت ع د دً ًالن ْحو يًًِّهذاًالم ْشت ركً ًرً أثً ًرً تدبِّلمً لً  ًًىًدونً همًم  همًرضً عً ًا،ًأوًْثانيً آخر 

ًهذاًالت ْركيبً ًقعً عانيًالتيًتً للمً  ًًالم ْشت ركً ًالن ْحو يًًِّت ْحت  ً:نًذل كً مً ،ًوً دةًٍتعدًّمً ًةًٍحويًّن ًًعانًٍمً بين 
ًيً الحوفً ًأنً  -  ً.ً(1)م"حكً "ًبـ"يً لً عً جًْيً "لً ًقً تعلًًّاختار 

 .(2)"نسخً بـً"يً ًقً تعلًّمً ًةً طيًّعً ًابنً  عندً و ً -

 .ً(3)قى"هماًبـ"ألًْيرً غً ًعندً و ً -

ّيانً ًندً عً و ً -  .ًً(4)لثةً عانيًالثًّالمً ًمعتً اجتً ًأبيًح 

 ( الباِعُث الرّابعُ 4-2)
ميِر ِبَمرِجِعهِ   َتعّلُق الضَّ

ً لى ًع  ث  ًوالباع  ، مير  ًالض  ًم رجع  ًالن ْحو ي  ًالم ْشت رك  ًفيها ّلى ًيت ج  ًالتي ع  ًالم واض  م ن ًي تقّدم ًو  ًأْن ذل ك 
ًأ نً  ق  ،ًو الح  ًالت ذكير  ،ًأو  ،ًك الْفراد  مير  ًالض  هماًم ع ًم لمح  ًفيًم لم ح  ًم تطاب قان  ًأْوًأكثر  عان  ًم رج  مير  هذاًًالض 

. ًالع زيز  ًفيًالت نزيل  ع ًظاه ر  ًالم ْوض 
ًآياٍتًك ريماٍت:ً ًفيًع شر  ع ًالن ظ ر  ًل ن ْرج 
 ألّولُ ( الِمثاُل ا1-4-2)
 .(5)"َعْنها انُ لشَّْيطَ ٱ َماَفَأَزلَّهُ "

ه،ً ًوم لم ح  عانًي ت طاب قان  ًم ْرج  ًالّساب قة  ًت قّدم هًفيًاآلي ة  ْنها" ًفيً"ع  ً"الهاء" ًالم ّتصل  مير  ًالض  ًأن  ي ْظه ر 
،ًو ه ما: ن ثان  ًم ؤ  دان  ًم ْفر  عان  د ،ًوالم رج  ًم فر  ًف هوًم ؤن ث 

- ً ًو ه و  ً"الّشجرة ، قِّ: ًالح  ًفيًق ْول ه ذل ك  ًو  ًم ذكوٍر، ًأقر ب  ًألّنها ؛ ًيً الّظاهر  ق ْلن ا ًآو  ًا ْوج ك  ز  ًو  ًأ نت  ًٱْسك ْن د م 
ك ل ن ة ًو  ًٱلظً ًٱْلج  ر ة ًف ت ك وناًم ن  ه ًٱلش ج  باًه ـذ  اًو الًت ْقر  ْئت م  ًش  ْيث  د اًح  ْنهاًر غ  ينً ام   .(1)"ل م 

                                                           

ً.9/166،ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني6/353انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.4/129ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)
ً.9/166ًظر:ًاأللوسي،ًروحًالمعاني،ًان(3ً)
ً.6/353ًلبحرًالمحيط،ًأبوًحيان،ًاانظر:ً(4ً)
ً(.36ً(ًاآليةً)البقرة،5ً)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript



300 
 

ّنة ؛ً -  .ًذكورًٍمً ًلً هاًأوًّألنًّو الج 

ًب ين هما ًو الم ْعر بين ًالم فّسرين  ًب عض  ًت رّدد  ق د و 
(2)ً ًأن  م نها ًو  ًأ ْخرى، ًاحت ماالٍت ّيان  ًح  ًأبو ًأضاف  ق ْد ًو  ،

ً"الهاء "ً مير  لىًالطًًّعائدً الض  ىً"ًه:ولً قً ًدليلً ،ًبً اعةً ع  ب هً ًد مً آو ع ص  لىًًادً ائً ًعميرً الضًًّ،ذاكً ًذًْإ ًً،يكونً فً "،ًر  ًغ ْيرً ًع 

ًيً ً،ًإالًّذكورًٍمً  لىًما ْعنىًقً مً ًمً فهً ع  با"ًه:ولً نًم  ًت ْقر  لىًالحالً ًدً :ًعائً يلً "،ًوقو ال  ً،هً فكً نًالتًّمً اًيهلً التيًكانواًعً ًةً ع 

د ا:ً"ليلدً ب ً ،شاءاًيفً شاءا،ًوكً ًًتىشاءا،ًومً ًيثً حً ًةً نًّنًالجً مً ًبّوءً والتًًّ،فاهيةً الرًّوً  ْنهاًر غ  ك لًم  ً.(3)"و 
 انيالثّ  ثالُ ( المِ 2-4-2)

ً(4)"ْلَعَذاِب ٱ ِمنَ  ۦِبُمَزْحِزِحهِ  ُهوَ  َوَما ٓ  َسَنةٍ  َأْلفَ  ُيَعمَّرُ  َلوْ  َأَحُدُهمْ  َيَودُّ  َأْشَرُكوا لَِّذينَ ٱ َوِمنَ "

ّمالً "ًوهً "ًلً نفصً المً ًميرً الضًّفً  لىًهً ودً فيًعً ًً،ح  ً:يينً ن ًعًْمً ً،ينً عً رجً مً ًع 
لىًعائدً ًهأنًًّماهً لً أوًّ -  .عميرهت ًًارً النًًّنهًمً حً حزً زًْمً ًمهً أحدً ًماوً :ًعنىالمً وً ً،"مهً أحدً "ًًع 

لىًدً عائً ًًميرً الضًًّأنً ًثانيهماوً  - ًو ه وً ً،عميرً التً ًميرً الضً ًوأنً ً،"ي ع م رً ًل وًْ:ً"هً ولً ق ًًنمً ًفهومً المً ًالم ْصد رً ًع 

ْندً ًهً األوجً   .ً(5)يًِّاألنبارً ًابنً ًع 

 الثُ الثّ  ( المثالُ 3-4-2)
ُيَعلُِّموَن  ِطيَن َكَفُروااشَّيَ ال َوَلـ ِكنَّ  انُ ُسَلْيمَ  َوَما َكَفرَ  ٓ  ٱلشََّياِطيُن َعَلى  ُمْلِك ُسَلْيماَن  َتْتُلو َما تََّبُعواٱوَ "

 (6)"ٱلسِّْحرَ  ٱلنَّاَس 

عً  ًالواو"ًصلً تًّالمً ًميرً الضً ًودً عً ًفيهً ًالن ْحو يًًِّراكً االشتً ًوم ْوض  ًمونعلً ي ً"ًفي" لى" ًماه،قدً ت ًًينً رجعً مً ًع 
قً  ًفً هً ليًْعً ًعودً ي ًًفيماًلفًٍاختً ًإ لىًضىأفًًْراكً االشتً ًهذاًأ نً ًو الح  لىًيعودً ًهأنًًّاهرً الظًّ، ًدً قصً والمً ً،ياطينً الشً ًع 

ًاختً هً للً ضًْا ً مًوً هً غواؤً إً  لىًعائدً ًميرً الضًّ:ًوقيلً ً،مخشريًِّالزً ًيارً م،ًو ه و  ًيكونً فً ً،ياطينً الشًًّتلوت ًًماًعوابً اتًًّالذينًًع 

                                                                                                                                                                                           

ً(.35ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً.1/273(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.1/314(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(.96ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً.1/483ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/96ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/107ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،5ً)
ً(.102ً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
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ًيً  ْعنى: ّلمً الم  ًالم ت ب عونً مًوعلِّمً ًاس ًالنًّفً ً،ياطينً الشًًّتلوت ًًماًاس ًالنًًّبعونً تًّالمً ًع  ًكونونً ي ًًلً األوًًّولً القً ًوعلىً،ه م

ً.ً(1)ياطينً للشًًّمينً علِّمً 
 ابعُ الرّ  ثالُ ( المِ 5-4-2)

ْنَها َفَأنَقَذُكم لنَّارِ ٱ مِّنَ  ُحْفَرةٍ  َشَفا َعَلى   َوُكنُتمْ " ً(2)"مِّ

ًهاْنًمً "ًفيًالهاءً ًميرً الضًّفً  لىًعودً يً " ق دً،دًٍفرً مً ًثًٍؤنً مً ًع  ًةً صريفيًّالتً ًلمحً المً ًلنحمً ي ًًعانً رجً مً ًمهً تقدًًّو 
ل ْيه ما،ًهاودً عً ًلتًْاحتمً فً ً،ميرً الضًًّهاحملً ي ًًالتي لىًعودً تً ْدًقف ًًع  ً،ذكورًٍمً ًبً أقرً ًه يً ًلًْب ًً،قصودً المً ًهاألنً ً؛ارً النًًّع 
لىًأوًْ ق دًًْ،(3)فرةً الحً ًع  لىًميرً الضً ًودً عً ًإ لىًحً نً جً ًهمعضً ب ًًأنً ًبريً الطًًّكىحً ًو  ًكانً ًيثً حً ًنمً ًتً ثوأنً ً،"فاشً "ًع 
ًمً ً"فاالشً " ًإ لى ً"ريرً جً ًقالً ًماكً ً،ثًٍؤنً م ضاف ا ق دً،(4)"يّنًمً ًذنً أخً ًنينً السًًّرً مً ًرىأً : ًهذاًةً يًّطًّعً ًابنً ًفضرً ًو 

هً ًإ لىًاآلي ةًفيًحتاجً ي ًًالًهأنًًّذل كً ً؛ذهبً المً  ً.ً(5)فاالشً ًالًّإ ًًميرً للضً ًارجعً مً ًجدًْي ًًمل ًًول ًًالًّإ ًًناعةً الصًًّهذ 

ّيانً  لىًالًّإ ًًهودً عً ًحسنً ي ًً ال"ًهأنًًّرىي ًفً ًأ ّماًأبوًح  لىًهمتً ينونً ألّنًكً "؛ًفاالشً "ًع  ًيً أًزجً ًأحدً ًوهً ً"فاالشًّ"ًع 
لىًجاءتًًْماإنًّفً ًفرةً الحً ًرً رً كً رً ذً ًوأ ّماً،ليهً عً ًإالًًّعودً ي ًًالًميرً الضً فً ً،السنادً  ًكً أنًًّرىت ًًأالًليها،إ ًًضافةً الً ًسبيلً ًع 

ًماإنًّف ًًارً النًًّرً كًْذً ًًأ ّماً،...،سنادً الً ًيً أًزجً ًدً أحً ًيس ًولً ً،نهً عً ًا ًثً حدً مً ًعفرً جً ًكنًْي ًًمل ًً،عفرًٍجً ًغلمً ًيدً زً ًكانً :ًلتً قً ًإ ذا

ًغً أبلً ًفاالشً ًنمً ًنقاذً الً فً ًاوأيضً ًنها،اًعً ث ًدً حً مً ًالً،السنادً ًأيً ًزجً ًأحدً ًاأيضً  يستًْل ًوً ً،فرةً الحً ًخصيصً ت ًل ًًب هاًجيءً 
ْنهً ًالنقاذً ًألنً ً؛ارً النًًّنمً وً ًفرةً الحً ًنمً ًنقاذً الً ًنمً  ًالًمانهً مً ًنقاذً الً وً ً،ارً النًًّنمً وً ًفرةً الحً ًنمً ًنقاذً الً ًمً ستلزً ي ًًم 

لىًعود هً فً ًً،فاالشً ًنمً ًنقاذً الً ًمً ستلزً يً  ً.(6)"عنىالمً ًيثً حً ًنومً ً،فظً اللًًّحيثً ًنمً ًاهرً الظًًّوهً ًفاالشً ًع 
 الخامُس  ثالُ ( المِ 5-4-2)

نْ "  (7)ًحا"ِإْصال ٓ  ُيِريَدا ِإن ٓ  َأْهِلَها مِّنْ  َوَحَكًما َأْهِلهِ  مِّنْ  َحَكًما ْبَعُثوالٱفَ  َبْيِنِهَما ِشَقاقَ  ِخْفُتمْ  َواِ 

                                                           

ً.1/496،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/301ً(ًانظرًماًقالًفيها:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً(.103(ًاآليةً)آلًعمران،2ً)
ً.3/22ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/283ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/398ًن،ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآ3)
ً.3/384ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً.3/22،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/485ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،5ً)
ً.3/22ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
ً(.35ً(ًاآليةً)النساء،7ً)
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عً  ً،ينً مً تقدًِّالمً ًينً رجعً لمً ااًفيًعلى"ًريداي ً"ًفي"ًاالثنينًلفاأ"ًميرً الضً ًودً عً ًًفيهً يًِّوً حًْنً الًاالشتراكً ًم ْوض 
لىًودً العً وً ً،وجانً الزً ًأوً ً،مانً كً الحً ًو ه ما ً،ينً غويًّاللًّوً ًرينً فسًِّالمً ًجلً ًإ ل ْيهً ًنحً جً ًالذيًو ه وً ً،عً دفً ي ًًالًلً قبً ت ًمً ًماهً ليًْكً ًع 
لىًأ ّما لىًوأ ّماً،ينً وجً الزً ًب ْينً ًاللً ًقً وفِّي ًًاصلحً إ ًًدايًري ًًنإ ًًماهً ألنًّفً ًينً مً كً الحً ًع  ًوجانً الزًًّد ًرً ي ًًنإ ًًهألنًّفً ًوجينالزً ًع 
لىًعودً ي ًًلً األوًًّميرً الضًًّ:قيلً وً ًما،هً بينً ًاللً ًقً وفًّي ًًمينً كً الحً ًب هً ًرابً خًْأ ًفيماًادقً صً وً ًاصلحً إً  ًانيوالثًًّ،ينً مً كً الحً ًع 

لى ً.ً(1)ينً وجً الزً ًع 
 
 
 
 

 
 

 ادُس السّ  ثالُ ( المِ 6-4-2)
ا ٱْسَتَطْعُتم مِّن ُقوَّةٍ  َوَأِعدُّوا" َباِط ٱْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبهِ  َلُهم مَّ  (2)"َعُدوَّ ٱللَّهِ  َوِمن رِّ

لىًعودً يً "ًهً ب ً"ًفيًالهاءً ًميرً ضً ًأنًًّالش ريفً ًالسِّياقً ًهذاًفيًخفىي ًًيس ًل ًوً  ًهحً ملمً وً ًطابقانً ت ًي ًًينً رجعً مً ًع 
ً"ماهً ًرجعانً المً وً ً،فرادًٍا  ًوً ًذكيرًٍت ًًنمً  ق دً،"باط"الرًِّوً،"مطعتً استً ًما: ْعنىًيكونً ل ًًا،مليهعً ًعودً ي ًًأنًًْلحاصً ًو  ًالم 

لىًعائدً ًميرً الضًًّ:وقيلً ً،يلً الخً ًباطً ًرب ًًرهبونً ت ًًأوًًْ،ةًٍّوًقً ًنمً ًمًْاستطعتً ًماب ًًبونً رهً تً :ًرادً المً  ْيرً ًع  ًو ه وً ً،ذكورًٍمً ًغ 
ل ْيهً ًدلً ي ًًالذيًعدادً الً  ً.ً(3)"اللً ًدوً عً ًعدادً الً ب ًًبونرهً تً :ً"نىعًْوالمً ً،"واأعدًّ"ًالف ْعلً ًع 

 ابعُ السّ  ثالُ ( المِ 7-4-2)

                                                           

،1/355ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/525ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،1/454ًىًالمرجعين:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،ً(ًأتىًعل1)
،ًواأللوسي،ًروح4/254ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/251ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،5/115ًوالقرطبي،ًالجامع،ً

ً.3/27المعاني،ً
ً(.60(ًاآليةً)األنفال،2ً)
ًفيها:3) ًقيل ًانظرًما )ًً ًالبيان، ًاألنباري، 1/332ًابن ًالكشاف، ًعلىًاألول، ًواكتفىًالزمخشريًبعوده ًوأبو2/166ً، ،

ً.4/508حيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ِإْصالحاُيريدْهِلها ِإن َفلٱْبَعثوا َحَكًما ِمْن َأْهِلِه َوَحَكًما ِمْن أَ 

"ا"الضمير 

الزوجان الحكمان
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 (1)ِمْن ِعْلٍم" ِبهِ  َلُهم مَّا َوَلًدا للَّهُ ٱ تََّخذَ ٱ َقاُلوا لَِّذينَ ٱ َوُينِذرَ "
ًالسِّياقً  ًهذا ًفي ًهً ب ً"ًفيًصلً ّتًمً ًاميرً ضً ًث مً ًأ نً ًريفً الشً ًي ْظه ر  ً،"اللً "ًو ه ماً،اثنانً ًعانرجً مً ًهمً قدًّتً "

ً:ًينً ودً العً ًكً ينً ذً ًفيًو الت ْقديرً ً،"اولدً "وً 
ً.ذكورًٍمً ًأقربً ًهذاوً ً،عوهً ادًًّالذيًالولدً ب ًً:أيًًْ،لمً عً ًلدً بالوً ًهمماًلً  -

ًً
ً.ًامًِّالتًًّهلً الجً ًفيًضىوأقًًْ ،همل ًًأذمً ًودً العً ًهذاوً ً،هً عليًًْي جوزً ًالًامًّعً ًينزهوهً ف ًً،علمً ًاللً ب ًًهمل ًًما -

ل ْيه م  .(2)ع 

لىًيعودً ًأنًًْوي ْحت م لً  ً.ًلمًٍعً ًنمً ًهذاًمهً قولً ب ًًهمل ًًما:ًأيًًْ،"قالوا"ًنمً ًفهومً المً ًولً القً ًع 
 امنُ الثّ  ثالُ ( المِ 8-4-2)

َلـ ُه ُموَسى  َفَنسِ  َفَقاُلوا َهـذا ِإَلـ ُهُكمْ   َجَسًدا لَُّه ُخَوار  ِعْجالً  َلُهمْ  َفَأْخَرجَ " ً(3)"يَ َواِ 

عً  هً ًفيًالن ظ رً ًوم ْوض  ًميرً ضً ًو ه ماً،عانً رجً مً ًهامً قدً ت ًًف ق دًًْ،"يً سً ن ً"ًفيًترً ستً المً ًميرً الضًًّةً ريفً الشًًّاآلي ةً ًهذ 
ق دً،"موسى"وً ً،"جً رً أخًْف ً"ًفيًامريًِّالسًّ ً:قيلً فً ًما،هً ينً ب ًًرونً سًِّفً المً ًدً ردًّت ًًو 

ًل ك مذكً ًيً ًأنًًْموسىًسيً ن ً - ْندً ًهً طلبً ي ًًهبً ذً وً ً،ناههً ًهً طلبً ي ًًأنًًْموسىًنسيً فً :ًأوًًْ،هً لهً إ ًًهأنًًّر  ً.ورً الطًًّع 
لىًتداللً االسًًْامريً السًًّسيً نً :ًأوًًْ،لً ضً فً ًاليمانً ًنمً ًموسىًب هً ًهرً أمً ًماًتركً فً ً،امريًّالسًًّسيً نً :ًوقيلً  - ًع 

الهً إ ًًيكونً ًالًجلً العً ًأنً 
(4). 

 اسعُ التّ  ثالُ ( المِ 9-4-2)
 (1)"َيْرَفُعهُ  حُ اللصَّ ٱ ْلَعَملُ ٱوَ  لطَّيِّبُ ٱ ْلَكِلمُ ٱ َيْصَعدُ  ِإَلْيهِ "

ق دًْ لىًالقولً ًجهً وً ًباينً ت ًًو  ًدً عائً وً ً،حً صالً ًملً عً وً ً،بً يًّطً ًمً ل ًكً ًمً ث ًفً ً،"هً رفعً ي ً"ًفيًعً الواقً ًميرً الضً ًرجعً مً ًع 
لى ًً::ًيليًماًلىعً "ًهً عً رفً ي ً"ًفيًميرً الضً ًودً عً ًالم ْشت ركً ًيبً طكًرالتً ًهذاًملً احتً ًولذل كً ً،اللً ًع 

ً.ًبً يًّالطًًّالك لمً ًالحً الصًًّملً العً ًرفعً ي ً -
                                                           

ً(.4ً،5(ًاآليةً)الكهف،1ً)
ً.6/95ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً(.88ً(ًاآليةً)طه،3ً)
،ًوالنسفي،ًمدارك11/157ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/125ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/550ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)

ً.6/250ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/71ًالتنزيل،ً

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Not Superscript/ Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...

Formatted ...



304 
 

 .ًملً العً ًرفوعً والمً ً،لمً الكً ًافعً فالرًًّ،الصالحً ًالعملً ًبً يًّالطًًّالكلمً ًعً رفً ي ً -

 .ًالحً الصًًّملً العً ًاللً ًعً رفً ي ً -

 .(2)هفً شرًّي ًوً ًصاحب هً ًالصالحً ًملً العً ًعً رفً ي ً -

ً
 
 
 
 
 
 
 

 العاشرُ  ثالُ ( المِ 10-4-2)

 (3)"َلَقاِدر   َرْجِعهِ  َعَلى ِإنَّهُ "

ي ةً ًهمالً صائً ف ًًفيًفقانً ّتًي ًًعينً رجً مً ل ًًرً رً كً رً ذً ًًهامً قدًّتً "ًهً جعً رً "ًفيًالهاءً وً  ً،نسانً الً ًو ه ماً،ميرً الضً ًمعً ًالن ْحو 
ق دً ً،"افقً الدًًّالماءً "و لىًدوار ًوً ًنمً ًعض ًب ًًفلً اختً ًو  هً ًع  ًم نً ًفيهً ًمال ًًميرً الضً ًهذاًفيًبينً عرً مً وً ًرينً فسًِّمً ًاآلي ةً ًهذ 

:ًً،ن حويً ًاْشت راكًٍ ًفقْدًي كون 
لىًالً  - "ً،نسانً عائد اًع  ل ق  ًخ  م  ًم  ْنسان  ًال  :ً"ف ْلي ْنظ ر  ًم نًقبل  كر هًفيًاآلية  وق دًج رىًذ 

(4)
ًقادرً :ًعنىالمً ،ًوً 

لى لىًقادرً ًأوًًْ،فةً طًْالنًًّإ لىًباالصًًِّعدً ب ًوً ًبا،الصًًِّإ لىًبابً الشً ًعدً ب ًوً ً،بابً الشً ًإ لىًبرً الكً ًبعدً ًهً رجعً ًع  ًع 
 .ًكانً ًماكً ًماءً ًنسانً الً ًردًِّ

                                                                                                                                                                                           

ً(.10(ًاآليةً)فاطر،1ً)
(2ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًالمعاني: ًهذه ًانظر )10/398ً ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ًًو2/240، ًالتنزيل،ً، ًمعالم البغوي،

3/489ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،3/302ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ،14/210ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ًوالنسفي،2/1073ً، ،
ً.7/290،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/381ًمداركًالتنزيل،ً

ً(.8ً(ًاآليةً)الطارق،3ً)
ً(.5ً(ًاآليةً)الطارق،4ً)

َمُل ٱلّصا ِلُح َيْرَفُعهُ ِإَلْيِه َيْصَعُد ٱْلَكِلُم ٱلطَّيُِّب َوٱْلعَ 

يرفعه

الهاء

العمل الصالح 
يرفع صاحبه

اهلل يرفع العمل 
الصالح

العمل الصالح 
يرفعه الكلم

العمل الصالح 
يبيرفع الكلَِم الط
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لى:ًأيًًْ،افقً الدًًّالماءً ًلىعً ًأْوًعائ د ا - حليلً ًفيًهدًِّرً ًع  ْعنىً،ال  لىًقادرً ً:و الم  ً،خرجً ي ًًالًىحتًًّهً بسً حً ًع 

ْندً ًلً األوًًّوالقولً  ق دً ً،لً وأدً ًأبينً ًاسً حًّالنًًّع  ً.ً(1)بريً الطًًّهاختارً ًو 
ًعشرةً ًتلك مير  ًالض  ع  ًم راج  ًاآلتيًم نًت ع د د  ًالن ْحو يِّ ًالم ْشت رك  ر ة  لىًظاه  ًع  ْنهاًالّتعريج  ًم  د  لة ًالم قص  ًكام 

ًثً  ًأ ْنًي كون  ًإ لىًأّنهًق ْدًي حدث  لماح  ،ًال  ًالع رض  ي بقى،ًب عد ًذل ك  ،ًو  ًالت ركيب يِّ ياق ه  ًفيًس  ل ْيه  ًل مًالم تقدِّمة ًع  مير  م ًض 

لىًسً تً  ًفيهًع  اًي عو ل  ًف هم  ًم راجع ًت فه م  ًب است شراف  ن  ًي ْؤذ  ًالت ْركيب ي  ًالسِّياق  لك ن  ،ًتقّدْمهًم راجع ًم ذكورة ،ًو  ًالك لم  ياق 
ً قِّ ًالح  ًق ْول  ًذل ك  ْنًأ ْمث ل ة  م  ع ْلنً :ً"-ت عالى–و  ْلف ه ا"الً ان كً  ه ااف ج  م اًخ  ْيه اًو  ًي د  ًل م اًب ْين 

ًأمر هً (2) ًب ّين  قع ًاخت لف  ،ًف ق ْدًو 

ًعً  ًالق ول  ًب هذاًمً ًلىفيًباب  ر ح  ًص  ًب ْل ، ًألم ح  ق د ًو  ، ًأقاويل  ًن كاال  ًف فيًالم ْجعول  ْلناها"، ع  ًفيً"ف ج  مير  ًالض  ع  رج 
"ً: ،ًفقال  ْلنا"هً"ًفيًق ْولً األلفً وً ً"الهاءً ًأويلً فيًتً ًأويلً التًًّأهلً ًلفً اختً الّطب ري  ع  ًعائً ًعلمً وً "،ًهاف ج  ً(3)"دةً ه ي  ،ًف قيل 

ً: ًالتّأويل  ًإن 
ْلناها" - ع  ًف ج  ًتلكً ": ع ْلنا ًكاالً ن ًً-ةً سخً المً  يهً وً -ًقوبةً العً ًف ج  ْعنىًالك لمً فً ، ًالتًًّم  لىًهذا ًفً أويلً ع  ًلً قً : م:ًهً لنا

ًقً  ًفً ئينً خاسً ًدةً رً كونوا ًقً ، ًعً مسوخينً مً  دةً رً صاروا ع ْلنا ًف ج  ع ْلناها(، ً)ف ج  ًوً تً قوبً ، ًإيًّسخً مً نا ل م اًًن ك االً ًم،اهً نا
ْيه ا ًي د  ْلف ه اً،ب ْين  اًخ  م  ظ ة ًل ْلم ت ق ينً ً،و  ْوع  م  ً.و 

ْلناها" - ع  ًف ج  ًالحيتانً ": ًيً ل ًً"واأللفً ًو"الهاءً ، ًذً ل ًًرً جًْم لك نًْ،ًكرً ها ع ْنًًيً نًّ،ًكً اللةً دً ًبرً فيًالخً ًانً كًامًّل ًً،و 
ًقً ًاللةً الدًِّوً ،ًهاكرً ذً  لىًذل ك  ل ْمت مً "ًه:ولً ع  ل ق ْدًع  ْنك ْمًف يًالس ْبتً  و  ًاْعت د ْواًم  ين  ً".ال ذ 

ْلناها" - ع  ًف ج  ع ْلنا ًف ج  ًفيًالسً دىًأهلً تً التيًاعًًْريةً القً ": ًبتً ها ًالو جه  لىًهذا ًع  ًقً ًنايةً كً ،ًوالّضمير  ْن ًريةً ع 

ًا.ًخًوسً مً ًالذينً ًومً القً 
ْلناًالق ردة ً - ع  ْلناها":ً"ف ج  ع  ًيً ل ًًكاالً خواًنً سً مً ًالذينً "ف ج   .ًهالفً خً  مايهاًوً دً ماًب ْين 

ع ْلنا - ْلناها":ًف ج  ع  ً.ً(4)كاالً ن ًًبتً فيًالسً ًدتًْالتيًاعتً ًةً مًّاألً ً"ف ج 

                                                           

ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً) ،ًوأبوًحيان،20/7ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/200ً،ًوالنحاس،ًإعرابًالقرآن،12/653ً(
ً.8/450البحرًالمحيط،ً

ً(.66ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً.1/374(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
،1/286ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،1/48ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،1/374ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)

،1/410ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/301ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/90ًوردهاًإلىًالمسخة،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،ً
،ًواكتفىًبعود1/58ً،ًوقدًرجحًعودهًعلىًالقرية،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،1/107ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً
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لىً ًع  ًالّضمير  ًأْعنيًع ود  ًت قّدموه ، ًم ن ًم نًم ظانِّ ًالم عانيًم ست ذك ر ها ه  لىًهذ  ًع  ّيان  ًح  ًأبو ًأتى ق د و 
ًةً األمًّوً ً،ريةً القً  ًوً ةً الحالً وً ، ًسخةً المً ، ًالحيتانً وً ، ًقوبةً العً وً ، ًاآلي ة  ياق  ًس  اللة  ًد  ًم ن ًي ت صي د  ر  ًآخ  ع ا ًم رج  ًم ست شرف ا ،

،ًجانً  ًالش ريف  اًإ لىًأ ْنًي كون  لىًالم ْصد رً ًادً عائً ًميرً الضًّح  ْلناًكً ً:أيًْ"؛ًكونوا"ن:ًمً  فهومً المً ًع  ع  ًردةً مًقً هً تً ينونً ف ج 
ً.(1)"ئينً خاسً 

 ( الباعُث الخاِمُس 5-2)
 ُمروَنُة الُجملِة الَعرِبّيةِ 

ًق دًْ ًاأل صلّية  ًالك لمات  ًم واقع  ًت غيير  ًالع ربّية ؛ًإ ذًإن  ملة  ث هًم رونة ًالج  ًباع  ًالن ْحو ي  ًالم ْشت رك  ق دًي كون  ي ْسل م ًًو 
،ًف ي ْؤذً  ًوالم عمول  ًالعام ل  ًب ْين  ًالف صل  ،ًف ق ْدًي طول  ًالكلمات  ًالتيًت عت و ر  ي ة  عانيًالن ْحو  ًالم  ًإ لىًت ع د د  ًهذاًب ت داخل  ن 

ًت ع د د ًالعً  ق ْدًي حد ث  ًم عاٍنًن حوّية ًم تعّددة ،ًو  ل ْيه  ًت لت قيًع  ًم ْشت رك  ًالب نيوّية ،ًل ي عقب ه ًت ركيب  ًفيًالسِّياق ًالع لقات  وامل 
ً ث  ًهذاًالباع  ًأ ن  ق  ًب عامل ه،ًو الح  ًالذيًي تعّلق  ًالم عمول  ًاشت باه اًفيًت عيين  د  ًالّتعّلق ،ًالواح  ث  ًم عًباع  ًي تداخل  ي كاد 

ًالم شًْ قوع  ًإ لىًو  ًالم فضي ة  ث  ًللب واع  ا ت قسيم  ّيت ه،ًو  ًل خصوص  ًت بيان ا ًولكّننيًأْفردت ه ًههنا ثيقة ، ًل ْحم ة ًو  ًف بين هما ت رك 
ً. ًالّنحويِّ

ًب عــدً  ًل ي صــار  ــرٍحًن ظــري  ــنًش  ْنــد ًمــاًت ق ــد م ًم  ًع  قــوف  ًالو  ًفــيًًل عّلــهًي حســن  ــث  ًهــذاًالباع  ًإ لــىًاست شــراف  ذل ــك 
ًً: ًالت طبيق يِّ ًواالست شراف  ًالن ظريِّ ًالع رض  ًم زاو جة ًب ْين  ًه ناك  ،ًل ي كون  ًالك ريمات  ًأمث لٍةًم نًاآليات  ًب ضعة 

 ( اآلَيُة األولى1-5-2)
 .(2)"َتُسرُّ ٱلنَّـاِظرينَ ُء َفاِقع  لَّْوُنَها ٓ  َصْفرَا ِإنَّها َبَقَرة   "َقاَل ِإنَُّه َيُقولُ 

عً  ًق ْول هًم ْوض  ه ًاآلي ة  ًفيًهذ  ًالن ْحو يِّ ًاسم هً –ًالم ْشت رك  ي ةً -ت بارك  عانيًالن ْحو  ًالم  :ً"فاق ع ًل ون ها"،ًف ق ْدًت عد دت 

لىًم ْقتً  ًع  لىًأّنه ًسائ ر  ًع  ًالت ْركيب  م ل  ،ًف إ ذاًماًح  لمت ين  ًالك  ًت ْين ك  ر  ًالع ربّية ؛ًإْذًالًت قديم ،ًو الًالتيًت عتو  تبة  ضىًالر 
ب يان ه:ً ،ًو  ْحم ل  لىًهذاًالم  ًي نب نيًع  ْعن ىًن حويت ًفيه ،ًف ث م ًم  ًت أخير 

- . بر  فة ،ًأْوًخ  ًفاق ع :ًص 

                                                                                                                                                                                           

ًتفسيرًالج ًوالجلالن، ًالضميرًعلىًالمسخة، ًروحًالمعاني،1/13ًللين، ًواأللوسي، ًعلىًالعقوبة، ًبعودها ًواكتفيا ،
1/284.ً

ً.1/410(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً(.69ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
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- ً. ل  ًل ون ها:ًفاع 

ًآخً  يًّا ْعن ىًن حو  ًم  ًث م  ت أخير ا،ًف إن  ًو  ًت قديم ا ًث م  لىًأ ن  م لًع  ًماًح  ًوا  ذا ،ًوب يان  ْحم ل  ًالم  لىًهذا ًي ْنب نيًع  ر 
ًً: ًذلك 
- ً. بر   فاق ع :ًخ 

ًم بتدأ .ًلون ها:ً -
ًه و:ً ْعنىًالن ْحو ي  ًالم  ْنه ًف إن  زٍءًم  ت أخير اًفيًج  ًث م ًت قديم اًو  لىًأ ن  ًع  ًالش ريف  ًالت ْركيب  م ل  ًوا  ذاًماًح 

فة .ً -  فاق ع :ًص 

 لون ها:ًم بت دأ . -

- ً ، بر  ًخ  رين": ًالّناظ  ًيينً عنً مً ًدً أحً ًلىعً ًأنيثً والتً "ت سر  ًلً دً أحً : ًأً ونً كً هما: ًمً ًضيفً ه :ًثًٍؤنً إ لى ًقيل  ًك ما ؛
ًوالثًّعً أصابً ًعض ًب ًًبتًْهً ذً  ًأنًّه؛ ًيً اني: ًالمً ًرادً ه ًهً إ ًً؛ثً ؤنً ب ه  ًالصًّذ ًقً؛فرةً و ًفك أ ن ه  : ًتً فرتً صً يل  ًسرً ها
ًرينً اظً النًّ ًيً وً ، ًأبيًحّيانً ذلكً ًعدخفىًبً ال ْند  ًع  ًب عيد  ًو ه و  ،

(1)ً ًالّلون  ًألن  ، ًاألنبار يِّ ًابن  ْند  ًع  سن  ًو ح  ،
ًفيًك لم ه م" ْعنىًك ثير  لىًالم  ًع  ْمل  ْعنىًالّصفرة ،ً"والح  بم 
(2)ًً.ً

 ( اآلَية الثّانَيةُ 2-5-2)
 (3)"لنَّاسِ ٱ ُدونِ  ِمن َخاِلَصةً  للَّهِ ٱ ِعْندَ  ِخَرةُ آلٱلدَّاُر ٱ ِإن َكاَنْت َلُكم ُقلْ "

لوجً وً  ًالم ْفضيًإ لىًالو  ي ة  ًالم عانيًالن ْحو  ًالع ربّية ًفيًت ع د د  ملة  ًالج  ًم رونة  ْنًأث ر  ًع  ًم بين  ًش ريف  ًهذاًت ركيب 
ًواست شرا ،" ً"الّدار  ًو ه و  ، ر  ًتأخ  ًالذي ًكان ًاسم  ًاست شراف  ًفيها ًالت د ب ر  ع  م ْوض  ًو  ، ًالن حو يِّ ًالم ْشت رك  ًب ّوابة  ًفي ف 

ًب ياٍن:ًخً  ،ًوفيًالذيًي أتيًف ضل  ًفيًت ْعيين هًت باين اًباعث ه ًالّتقديم ًوالّتأخير  ًالن ظ ر  ًأهل  ًبر هاًالذيًت باين 
ًخال صة ًل ك م.ً - :ًإ ْنًكان تًالّدار  ً"خال صة "،ًو الت ْقدير  ،ًو ه و  ر  ًه وًالم تأخِّ بر  ًالخ 
ً"ل كم"،ًو التً  - ًه وًالم تقدِّم ،ًو ه و  بر  .ًالخ  لىًهذاًحال  ًل كم،ًو"خالصة "ًع  :ًإْنًكان تًالّدار   ْقدير 

ْند ًاللً  - ًع  :ًإْنًكان تًالّدار  ند ًالل "،ًو الت ْقدير  ً"ع  ،ًو ه و  ر  ًه وًالم تأخِّ بر  الخ 
(1)ًًًً. 

                                                           

ً.1/417ًالمحيط،ًالبحرًحيان،ًأبو:ًانظر(1ً)
،ًواأللوسي،ًروح1/417ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأبوًحيان،1/75ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/92ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)

ً.1/289المعاني،ً
ً(.94ً(ًاآليةً)البقرة،3ً)
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 ( اآلَية الثّالثةُ 3-5-2)
 .(2)"َلْيكَ ِء ٱْلَغْيِب ُنوحيها إِ ٓ  َباِمْن َأن ِتْلكَ "

ً، ًالع ربّية ،ًف لًت قديم ،ًو الًت أخير  ًم قت ضىًالّرتبة  فق  لىًو  ًع  ًسائر  ًالش ريف  ًاآلي ة  ًت ركيب  ًإن  ل ناًأْنًنقول 
ً: لىًهذاًالن حو  ًع  عراب  ،ًال  ًهذاًالق ول  ،ًآن  ي كون  ًو 

:ًم بت دأ. -  تلك 

- . بر  :ًخ  ًالغ يب   م نًأْنباء 

- . ًثاٍن،ًأْوًحال  بر  :ًخ   ًنوحيهاًإ ليك 

ّرة ًالتيًي بيحً  ًالع ربّية ،ًو الّرتبة ًالح  ملة  ًب ه ماًم رونة ًالج  ن  ت أخير اًأ ذ  ًت قديم اًو  ًث م  يناًأ ن  هاًن ظام ًوا  ذاًماًارت ض 
ًم نًأْنباءً  ً"ت لك  : ًالت ْركيب  ًهذا ًإن  ًالق ول  ًل ي نشأ ًأ ْخرى، لىًه ئيٍة ًس ي غدوًع  ًالعراب  ًفإن  ، ًالع ربي  ملة  ًًالج  الغ ْيب 

ً "ًم ْشت ر ك  ًل م عاٍنًن حوّيٍة:ًحويًتنً نوحيهاًإ لْيك  ًًم حتمل 
:ًم بتدأ .ً - ًت لك 
ليه .ً - ًت قد مْتًع  بر  ًالخ  لة  :ًم نًص  ًالغ يب   م نًأْنباء 

ًالغ يبً  - ًم نًأْنباء  ًنوحيهاًإلْيك  :ًت لك  ،ًو الت ْقدير  بر  نوحيها:ًخ 
(3)ً. 

ً
ً
ً
ً

 
 
 

                                                                                                                                                                                           

(1ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًقيلًفيها: ًانظرًما ًالتبيان،1/297ً( ًعلىًالحال،ًوالعكبري، ًولمًيحكًغيرًنصبً"خالصة" ،
ً.1/478المحيط،ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحر2/24،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/181ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1/94ً

ً(.49ً(ًاآليةً)هود،2ً)
ً.2/13(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،3ً)

ِتْلَك ِمْن َأنَبٓاِء ٱْلَغْيِب ُنوحيها ِإَلْيكَ 

نوحيها ِإَلْيكَ 

أو حال-2خ 

خ

ِب ِمْن َأنَبٓاِء ٱْلَغيْ 

1خ

صلة الخبر تقدمت

ِتْلَك 

م

م
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 ةُ ابعَ الرّ  ( اآلَيةُ 4-5-2)

(1)"ِت َربِِّه ٱْلُكْبَرىآياِمْن  َلَقْد َرَأى"
 

ًاآلي ةً  ه  ًضىفأفًًْقعً وً ًق دًًْارً ظاهً ًاحويًًّن ًًاراكً اشتً ًأنً ًذل كً ً؛هً ل ًًعقودً مً ًحثً البً ًمال ًًجلً مً ًيانً ب ًًريفةً الشً ًفيًهذ 
هً ًإعرابً ًفيًت ع د دًًٍإ لى ثً ً،ةً اآليً ًهذ  لىًلً األوًًّوالباع  ًالم عانيًفيًلفً اختً ًرً ف ق دًًْ،ةً ربيًّالعً ًملةً الجً ًرونةً مً ًذل كً ًع 

ي ةً  ً:ًيانًٍب ًًضلً ف ًًأتيي ًًفيماوً ً،ركيبً التً ًهذاًأً بوًّت ًت ًًالتيًالن ْحو 
ْفعول ةً ":ًرىبًْالكً " - فيً،"رأى"لـًم  ًالسِّياقً ًو  ،ًهبًِّرً ًنًآياتً رىًمً بًْالكً ًرأى،ًوالم ْعنى:ًأخيرً وتً ًقديمً تً ًالش ريف 

بِّه.ً ًر  ًآيات  ًب عض  :ًرأىًالك برىًو الع ْظمىًالتيًه ي  ًالت ْقدير  ًوقيل 
ًرًبًْ"الكً  - ف ةً ى" ًاآلياتً ًص  ق د ًو  ًًواآلياتً ًوسً ًؤرً ل ًًدتًْحًِّوً ، ًنً ، ًثىاألنًًْعتً ن ًب ًًماعةً الجً ًعتً ي جوز  ًقولً كً ؛ –ه

ً"وً -تعالى ًمً ًليً : ًزائ دة ،ً(2)أ ْخرى"ًبً آرً فيها ًو"م ن": ، ْفعول  ًالم  ع  ًم ْوض  ًفي بِّه " ًر  ًآيات  ً"م ن ًوت كون  ،
ْعنى:ً  .ً(3)رىبًْهًالكً بًّرً ًأىًآياتً رً والم 

ً
ً
ً
ً

                                                           

ً(.18ً(ًاآليةً)النجم،1ً)
ً(.18،ًطه(ًاآليةً)2)
،2/1187ً"،ًوالعكبري،ًالتبيان،ًاآلياتًالتيًهيًكبراهاًوعظماها،ًوالمعنىًعنده:ً"4/30(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،3ً)

ً.8/158ًوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأب17/65والقرطبي،ًالجامع،ً

ِه ٱْلُكْبرىَلَقْد رََأى ِمْن آياِت َربِّ 

الكبرى

آياته الكبرى رأى الكبرى
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ً
"ً : ًالع زيز  ًالتّنزيل  ًفي ثل ها م  ًو  ْن ًم  ًٱْلك ْبرىايآل ن ر ي ك  ً(1)"ت نا ًت كتنف  ًالتي ي ة  ًالن ْحو  ًالم عاني ًت باي نت  ًف ق ْد ،

ْعنىً "آيات نا"،ًو الم  ْفعولً ًهًجازً أنًّ"الك ْبرى"ًو  ًم  ً"وً"،ًأرىبًْالكً ه وً"انيًالثًّ"ًكً ريً ن ًل ً"ًأ ْنًي كون   فيً"نانًآياتً مً أ ْنًي كون 

عً  ْفعولً ًم ْوض  ف ةً "ًرىبًْالكً "ًكونً وتً ،ًانيالثًًّالم  :ًناآلياتً ًص  ً،ًو الت ْقديران 
ًآيات ناًالك ْبرى. - ًب عض  ًل ن ري ك 
ًالك ْبرىًم نًآيات نا.ً -  ل ن ري ك 

،ًًوًعرابً الً ًنمً ًينً ينًالوجهً هذً ًأجازً وً  ،ًً،ةً طيًّعً ًابنً الّطبري  ّيانً ًووالز مخشر ي  ،ًوأبوًح  ً،ً(2)الع كبري  لك ن  و 
ًهوً ًاألخير  ًاختيار  عً مً ًفيً"نانًآياتً مً "أ ْنًي كون  ف ةً ً"رىبًْالكً "اني،ًوالثًًّالم ْفعولً ًْوض  ًناآلياتً ًص  نًمً ًلزمً هًيً أنًّ؛ًذل ك 

ًآياتً  ًت كون  ًأ ْن ًالكً ّلًكً ً-تعالى–ًهذل ك  ًه ي  ًكانً ًألنً ً،ربً ها ًًدقً صً ًرً بً الكً ًاآلياتً ًعض ًب ًًما ل ْيه  ًذاوا ً "،ًرىبًْالكً "ع 
لت ع  ًلً مً ً"رىبًْالكً "ًج  ًالمً نًّإ ذًإً؛ربً الكً ب ًًفًاآلياتً صً تًّمًتً فعوال  ف ةً تًّهاًه ي  ً"رىبًْالكً "لتًعً ا  ذاًجً وً ً،فضيلً أفعلًالتً ب ًًص 

ف ةً تً أ ْنًًمكنً تً لًفعوال ًفً مً  ًص  ًخص ًي ًًأنًًْمكنً الًيً و ًً،مايهً صفً فيًوً ًثنيةً لزمًالتًّي ًًكانً ًهماألنًًّ؛اعً مً ًدً صاًواليً للعً ًكون 

ْعنىًالتًّنهً مً ًلًّكً ًألنً ؛ًماهً أحدً  ً.ً(3)فضيلً ماًفيهاًم 
 ( اآلَيُة الخاِمسةُ 5-5-2)

"ِإّنما أنَت ُمنِذر  َوِلكلِّ َقوٍم هاٍد"
(4) 

عًالمباحثة ًقول ه:ً"ولكّلًقومًهاد". ًم ْوض 

ًالّروّية ًق ْدًت هديًإ لىً لك ن  بٍرًم قد ٍمً"لكّلًقوٍم"،ًو  ٍر،ًوخ  ًم نًمبتدأًمؤخ  ًم نًهذاًالت ْركيبًأّنهًم ؤتلف  ي ْظه ر 
ْعن ىً ًم  ،ًف ق ْدًيكون  ًالّتركيب  ًتقدير  ًبتباين  ً"هــاٍد"ً:ً–والل ًأعلمً –مبايٍنًلألّول  ًق ــوٍم،ًف يكــون  ًوهاٍدًل كــلِّ ًمنذر  إّنماًأنت 

ًث ــم ًف رق ــاً ًتجيز ه،ًوالًيخفــىًأ ن  ،ًوقواعد ًالت ْركيب  ًوالمعطوف  ًالعطف  ًحرف  ًب ْين  "،ًوهذاًف صل  لىً"م نذر  م عطوف اًع 

                                                           

ً(.23ً(ًاآليةً)طه،1ً)
(2ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًانظر: )8/409ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ،4/42ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،2/534ً،

ً.6/223،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/889ًوالعكبري،ًالتبيان،ً
ً.6/223(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(.7)الرعد،ً(ًاآلية4ً)
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عًْ ًالم  ليهــاًب ْين  ًالتــيًجــاء ْتًع  ،ًأ ّمــاًفــيًه يئــة ًالت ْركيــب  ًالع ربــي  ًالجملة  ًت ركيب  ًباعث هًتل كًالمرونة ًالتيًت كتنف  ن ي ْين 
ًق وٍمًهاٍد"ًم ستأن ف ةً  اآلي ة ًف الجملة ً"ول كلِّ
(1)ً.ً

 ( اآلَيُة الّسادسةُ 6-5-2)
ْثُلهُ  َزَبد  َء ِحْلَيٍة َأْو َمتاٍع ٓ  َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه ِفى ٱلنَّاِر ٱْبِتَغا"  (2)مِّ

ــنً ــْنًجملــٍةًاســمّيٍةًم ْؤت لفــٍةًم  ًع  ــديث  ،ًف الح  ًالش ــريف  ًفــيًهــذاًالت ْركيــب  ًث م ًتقديم اًوت ــأخير اًواقع ــين  ًأ ن  ي ْظه ر 
عــ ًالم  ًفيهــاًواقــع ًفــيًت ع ــد د  ًالن ْحو ي  بٍرًم قد ٍم،ًو الم شتر ك  ٍر،ًوخ  ــياق ها،ًم بتدأًم ؤخ  ًفــيًس  ًالك لمــات  ًل ــبعض  ي ــة  انيًالن ْحو 

ً: ًي غدوًالت ْقدير  ًاألصلّية  ًالك لم  لىًر ت ب  ًع  ب الع ود  ًو 
ّمــا - "م  ــف ة ًل ــه،ًو  ثل ــه"ًص  بتــدأ ،ًو"م  ب ــد "ًم  ً"ز  ًي كــون  ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ًفــيًالّنــار،ًو ع  ل ْيــه  ّماًيوق دونًع  ثل هًم  ب د ًم  ًز 

"ًخب ر ا،ًًو ًالّطبريًِّيوق دون  ْذه ب  هذاًم 
(3)ًً. 

ثل ــه"ًصــفة ،ًو"فــيً - بتــدأ ،ًو"م  بــد "ًم  ً"ز  ًي كــون  ــل  لــىًهــذاًالم حم  لْيــه،ًو ع  ًع  ّماًيوق دون  ًم  ثل ه ًفيًالّنار  بد ًم  أْو:ًز 
ًر ًباعث ــه ًم  ٍكًن حــوي  ًم ْشــت ر  لــىًوقــوع  ًالّداّلــة ًع  ي ة  ًت ع د د ًالم عانيًالن ْحو  بر ا.ًلعل  "ًخ  ،ًالّنار  ًالعربّيــة  ملــة  الج  ونــةً 

ّرةًٍ ت ٍبًح  وماًي عت ريهاًم نًت قديٍم،ًوت أخيٍر،ًور 
(4)ً. 

- ً ّكــيت ًأضــاف هًم  ،ًو ه ــوًت قــدير  ًالًت قــديم ًو الًت ــأخير  ًالــّدالليِّ ــل  ْحم  لــىًهــذاًالم  ،ًو ع  بــر  بتــدأ ًوخ  ثل ــه:ًم  ب ــد ًم  أْو:ًز 
ًالّساب ق ينً  ين  لىًالتّقدير  ع 

(5). 

 الّسابَعةُ ( اآلَيُة 7-5-2)

ْيفِ ٓ  الِفِهْم ِرْحَلَة ٱلشَِّتاُقَرْيٍش إِ  فِ يالإل" ي َأْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّْن لَّذٱ ْلَبْيِت ٱ َهـَذا َربَّ  َفْلَيْعُبُدوا ،ِء َوٱلصَّ
 (1)َخْوٍف"

                                                           

(1ً ًإعرابًالقرآن، ًالنحاس، ًقيلًفيها: ًانظرًما ًالهاديًإلىًالل،ًوالمعنى2/352ً( ًألنًالمنذرًهو ًرجحًالعطف؛ ًوقد ،
،2/752ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/39ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،255ًعنده:ًأنتًمنذرًوهاد،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ً
ًنب ًوالمعنى:ًولكلًقوم ًمحذوفا، ًفيًوقدرًالعكبريًمبتدأ ًالتركيبًالشريفًمنًتعدد ًهذا ًيحتمله ًينفًما ًولم يًهاد،

ً.27ًالمعنى،ًومهديًعرار،ًمباحثاتًلسانية،ً
ً(.17ً(ًاآليةً)الرعد،2ً)
ً.7/369(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،3ً)
ً.9/201ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/40ً(ًأتىًعلىًهذينًالمعنيين:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
ً،ًوقدًأتىًعلىًتلكمًالمعانيًالثلثة.256ًًًكلًإعرابًالقرآن،ً(ًانظر:ًمكي،ًمش5)
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ه ًاآلي ــة ً قًّــاًفــيًهــذ  ًهذاًق ْدًوق ــع ًح  ًفيًم واضع ،ًوألن  ًفيهاًالتّقديم ًوالتّأخير  ملة ًالعربي ة ًم رنة ًي صح  ًالج  ألن 
ًفيها،ًف ق ْدًاخت ل فًفيًت عّلق ً"ل ًالن ْحو يِّ ًت خل ق اًل ظاهرة ًالم ْشت رك  ،ًف ق ْدًأ عقب  ًك ذلك  ًذل ك  ًقً الش ريفة ،ًألن  ًريٍش":ًيلف 

ًليلف ه م. - ًهذاًالب يت  :ًف لي ْعب دواًرب  ًالك لم  ،ًوت قدير  ًت قديم ًوت أخير  ًفيًالك لم  ًفقْدًيكون 
ًتقدير ه :ًا - ذف  ًح  ًفيًالك لم  يلفً وقْدًيكون  ب واًل  ــ،ًوً ريشًٍق ــًعج  ــْذهً ًذفً هــذاًالح  ًهًبــأنً ل ــًحــتجً ،ًويً اءً رًّالف ــًبً م 

ْعنىًالتًًّمً فيًاللًّ يكونً فً ً"،لل ًأبوكً ":ًقولً ت ًًربً العً  ً.ًبً عجًّم 
ــأكوٍل" - ع ل همًك عصــٍفًم  فيها:ً"ف ج  "ًم تعلِّقة ًب الّسورة ًالتيًق بل ها،ًو  ً"ليلف  :ً(2)وقْدًتكون  نــاًمــاًْلًعً فً ،ًو الت ْقــدير 

،ًمنً للــيً ًتاءً مًفــيًالّشــهً تً حل ــرً ًظــامً انتً م،ًوً هً حً صــالً مً  ةً قامً م،ًواســتً هً نً وأْمــًريشًٍق ــًلً ألْجــًالفيــلً ًأصــحابً نــاًبً علًْفً 
ًب ْعد ا(3)امً لشًّل ًًيفً والصً  ّكيت ًم  ذه ب  ق دًر أىًفيًهذاًالم  ،ًو 

(4).ً
 ( الباِعُث الّساِدُس 6-2)

 "المعاني روفِ عاني "حُ َتعدُُّد مَ 
ْبحثً ًهذا لم يًب ينً ًي ت نّزلً ًالم  نً ًالتيًالع ريضةً ًالب واعثً ًم نًو هوًو الم عاني،ًالن حوً ًع  هً ًت ْؤذ  ًالّظاه رةً ًب هذ 

،ًالت ْنزيلً ًفي لىًأت ْواًق دًاألوائ لً ًالّلغ وّيينً ًأنً ًو الحقً ًالع زيز  عاني،ًح روفً ًع  ّصوهاًالم  ،ًف خ  ق دًبالت ْصنيف  ًت باينً ًو 
ق يامً ًت ناوب ها،ًفيًرأي هم هاًو  قامً ًب عض  ،ًب م نعً ًالق ولً ًالب صرّيونً ًارت ضىًوق دًب عٍض،ًم  ًالكوفّيونً ًأّماًالتّناوب 

ل عّليًف بالّضدِّ، كةً ًالم عانيًح روفً ًبأنً ًالقائ لً ًالم ذهبً ًإلىًأ ميلً ًو  ّمالةً ًم ْشت ر  ،ًمعن ىًل غ يرً ًح  ظيفي  حيحً ًو  ًأنً ًص 

رفً  رً ًأْخرىًم عانيً ًت حت هًأنً ًأدفعً ًل ستً ًولكنًًْجامٍع،ًرئيسًًٍب معن ىًي متازً ًق دًالواحدً ًالح  ًأحيان ا.ًت ت دافعً ًو الًت تجاو 

قـــامً ًهـــذاًفـــيًأســـوق هًالـــذيًهـــذاًلعـــلً وً  ـــنًقال ـــهًق ـــدًالم  ،ًبعـــض ًًق بـــلً ًم  ـــنًالقـ ــدماء  م  ًالم ـــراديًًِّإ ْلماحـــةً ًذلـــكً ًو 

ب ةً المً  نى"ًفيًق ّيدهاًالتيًْعج  ــدلً ًذلــكً ًي ستشــرفً ًو هــو"ًالــّدانيًالج  ،ًالب صــرّيينً ًب ــينً ًالّســائرً ًالج  ًفــيًقــائ لً ًو الكــوف ّيين 
دًّ:ً"م بينــةًًٍداّلــةًًٍعبــارةًٍ ثيــرً ًر  ــنًك  ّققــينً ًم  عــانيًســائرً ًالم ح  ْعنــىًإ لــىًالبــاءً ًم  ْلصــاقً ًم  ــرً ًك مــاًال  ع لــوهًســيبويه ،ًذ ك  ًوج 
قدًي فارق ها،ًالًم عن ى ع هًي نجرً ًو  ،ًم عانًًٍم  ر  همًو اْست ْبع دً ًأ خ  ،ًب عض  قالً ًذلك  حيحً :ًو  ماًالت نويع ،ًالص  ًن يابةً ًم نًت قّدمًو 

                                                                                                                                                                                           

ً(.4ً-1(ًاآليةً)قريش،1ً)
ً(.5ً(ًاآليةً)الفيل،2ً)
(3ً ًالقرآن، ًمعاني ًالفراء، ًانظر: )3/293ً ًالقرآن، ًإعراب ًوالنحاس، ،5/293ً ًالقرآن، ًإعراب ًمشكل ًومكي، ،520ً،

ً ًالكشاف، 4/287ًوالزمخشري، ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ،2/455ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ًالبحر2/1305ً، ًحيان، ًوأبو ،
ً.8/514ًالمحيط،ً

ً.520ً(ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،4ً)
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ير هاًع نًالباءً  ــروفً ًم نًغ  ــرًًِّح  لــىًجــارًًٍه ــوًالج  ــذهبً ًع  ــنًالكــوف ّيينً ًم  م  ــروفً ًأنً ًفــيًواف ق هــمًو  ــرًًِّح  ًي نــوبً ًق ــدًالج 
ها ً.(1)"ب عضًًٍع نًب عض 

ّمـــْنًوً  م  دً و  لـــىًر  ًابـــنً مً ًع  ـــروف  ًالح  ًت نـــاوب  ق ـــدً ًذّنـــيًفـــيً"الخصـــائص"؛ًإً جً ًســـألة  ـــاًباب ـــًل هـــاًع  ـــه ،ًاًقائم  برأس 

ًبأنًًّصف اًوً ليهً م ْسب غ اًعً  ك  ًالم شتر  ٍعًب ين  ًب عٍض"،ًم لتم س اًفيه ًوجه ًش بٍهًجام  هاًم كان  ًبعض  ًالح روف  ه ً"فيًاست عمال 
عــاني،ًرائً  ًالم  ــروف  ًوح  ــيِّ ــٍد"مً ًفيــهًي ــاالل فظ  ًب معن ــىًواح  ًل فظــان  ًفــيًالّلغــة  ًأْنًي كــون  ــر  ــنًأْنك  لــىًم  ــع اً"ي شــهد ًع  ،ًوض 

نــهًف تقّبْلــه،ًو أن ــْسًب ــه،ًف إّنــهًفً  ًش ــيء ًم  ًبــك  ا،...،ًف إذاًم ر  خم  ميع ه،ًل جاء ًك تاب اًض  م عًأكثر ه ،ًالًج  ًولعّلهً"ل وًج  صــل 
ًفيها" ًب ها،ًوالف قاهة  ًي دعوًإلىًاأل نس  سن  ،ًح  ًل طيف  ً.ً(2)م نًالعربّية 

هًوً  ــنًم ــراد  ْنب ئــٍةًع  لــىًأمثلــٍةًم  ق دًأتىًفيه ًع  ًو  ؛ًبــاب  ًارت ضــاه ما،ًولكّنــه ًل ــمًي جعــْلًهــذاًالبــاب  ًاللــذ ين  مذهب ــه 
ــا ْعنــىًم حت ك م  ًالم  لــىًالسِّــياق ،ًو جعــل  ًع  ل  ــو  عــاني،ًب ــلًع  اًباّطراٍد؛ًإ ذًإ ّنهًي ْفضيًإلىًت داخٍلًفــيًالم  فتوح  ًم  ًالّتناوب 

ًالّسياق ، ي اًإلىًالذيًي قت ضيه  ه اًأمين اًهاد  م وجِّ ئيس ا،ًو  ًإّنً"إ لــى"ًًر  ًأّنه مًي قولون  ذلك  :ً"و  ث ل ًف قال  ًم  ًل ذلك  رب  وق دًض 
ًالل ً ًب قول  ًل ذلك  ي حتّجون  ع "،ًو  ًب م عنىً"م  ً-س بحان هًوت عالى-ت كون  ي قولون  ْنًأنصاريًإلىًالل "،ًأْي:ًم ع ًالل ،ًو  :ً"م 

ً لى"،ًوي حتّجونًبقول ه  ًب م عنىً"ع  ّزًاس-إّنً"في"ًت كون  ل ســناً-م هع  ل يهــا،ًو  "،ًأْي:ًع  ًالّنْخــل  ــذوع  ّلبّنكْمًفيًج  :ً"و ألص 
ً ًاألْحـــوال  ســـب  لـــىًح  ًم وضـــٍع،ًع  ـــٍعًدون  فـــيًم وض  عنـــاهً  ًب م  ًإّنـــهًي كـــون  لكّنـــاًن قـــول  ًك مـــاًقـــالوا،ًو  ًذلـــك  ن ـــدفع ًأْنًي كـــون 

لــىًك ــلًِّ ًم وضــٍع،ًو ع  ًل ــه،ًف أّمــاًفــيًك ــلِّ ًإلْيــه ،ًو الم ســوِّغة  ًهــذاًًالّداعي ــة  ًبظــاه ر  ــذت  ،ًإْنًأ خ  حــاٍلًف ــل،ًأالًت ــرىًأّنــك 
يــد ًفــيًا :ًز  ع ــه"،ًوأْنًت قــول  ًت ريــد ً"م  ْيٍد،ًوأنت  ًإلىًز  رت  :ًس  لْيهًأْنًت قول  ًع  ًغ ْفل ًهكذاًالًمقي د ا،ًل ز م ك  ،ًالق ول  لف ــرس 

ل ْيه" ًت ريد ً"ع  ً.ً(3)…"وأْنت 

ــديٍد،ًأبــوً ميــد،ًون ظــٍرًس  ســٍنًم شــفوٍعًب تحــّوٍطًح  ّنــيًب ق بــوٍلًح  ًج  ًماًت قّبل هًابن  ،ًو أنك ر  ق فًو جاه ًذلك  ّمنًو  م  و 
قًِّ ًالح  ً"إ لى"ًب م عنىً"م ع "ًفيًق ول  لىًم نًز عم ًأن  د ًع  ،ًف قدًر  ّيان  ًاسم ه–ح  ل ْواًإ لىًش ياطين ه م"-ت قد س  :ً"و ا  ذاًخ 

(4)ً،
                                                           

ًأتىًعلىًتناوبًحروفًالمعانيًفيًالعربية:ًابنًقتيبةًفيًتأويلًمشكلًالقرآن،1ً) ًالثعالبي،ًأبوًمنصورًعبد،ًًو565(
،ًالقاهرة،ً)د.ت(ً،ًدارًالفكر،3تحقيقًمصطفىًالسقاًوآخرين،ًطفقهًاللغةًوسرًالعربية،ً،ًهـ(430الملكًبنًمحمد)

ً.3/377ً،ًومحمدًعضيمة،ًدراساتًألسلوبًالقرآن،354ً

ً.2/312ً(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،2ً)
ً(.71،ًواآليةً)طه،310ً-2/309(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،3ً)
ً(.14ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
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"وً  ْم"و  ــْنًأْنصــاريًإ لــىًالل "(1)الًت ــأك لواًأْمــوال ك مًإ لــىًأمــوال ه  ،ًو"م 
(2)ً، ــنًذلــك  ــيٍءًم  ّجــة ًفــيًش  ــاًإ لــىًأْنًالًح  ،ًجان ح 

ــنً ًع  ــرف  ؛ًإ ذًن يابــة ًالح  ــعيف  ــنًب عــٍض،ًو هــذاًض  ــهاًع  ًب عض  ًي نــوب  ــرِّ ًالج  ــروف  ًح  ؛ًألن  عنــىًالبــاء  ً"إ لــى"ًب م  قيــل  "و 
ً ًالًي قول  رف  "الح  ب هاًسيبويه ًو الخليل 

(3).ً

،ًأنًّ ــب  ًالم قتض  ،ًب عــد ًهــذاًالع ــرض  ــًإ خــال  ًح  ــد  ًالواح  ؛ًإ ذًإ ّنــهًي قــع ًت حــت  عــانيًك الم شــتر كًالّلفظــيِّ ًالم  روف 
هًالّظــاه ًب يــاٍنًي جّلــيًهــذ  فيمــاًي ــأتيًف ضــل  ،ًو  ْملــي  ــياٍقًج  ًس  ــعًت ــوافر  ّتىًم  ظيفّية ًح  ،ًم عاٍنًو  نها،ًفيًالغال ب  رة ًفــيًم 

ً: ًالع زيز  ًالت نزيل 

 األّولُ  رفُ ( الحَ 1-6-2)
 الباءُ 

دةً ًالباءً  ْنهاًم عن ى،ًع شرً ًألربعةً ًت جيءً ًالم فر  ً:م 
لصاقً  - لىًق بضتً ًإ ذاًب زيٍد،ًأمسكتً :ًقول نا؛ًكً ال  سم هًم نًشيءًًٍع  ً.ج 
،ًباءً ًوت سّمىًوالّتعدية ، - لً ًت صييرً ًفيًللهمزةً ًالم عاق بةً ًوه يً ًالن قل  ًك قول ناًم فعوال ؛ًالفاع  ًب زيٍد،ًذ هبتً :

 .(4)"ب نورهمًاللً ًذه ب"وً 

 .ب الق لمً ًك تبتً :ًك ق ْولناًواالست عان ة ؛ -

قًًِّكق ْولً ًو الّسببّية ؛ - ْذناًف ك لًّ:ً"-اسم هًت قّدس-ًالح   .(5)"ب ذْنب هً ًأخ 

ب ةً  -  .(6)"ب س لمًًٍاهب طًْ:ً"-ت عالى–ًك قول هً؛(الحال)ًو الم صاح 

 .(7)"ب س حرًًٍن ّجيناه مًْ:ً"-ت عالى–ًك قول هًو الّظرفّية ؛ -

- ، لةً ًوهيً؛(الم قاب ل ةً )ًو الب دل  لىًالّداخ  ؛ًع   .بذاكً ًو هذاًب ألٍف،ًاْشتريت هً :ًك قول ناًاأل ْعواض 

                                                           

ً(.2ً(ًاآليةً)النساء،1ً)
ً(.3ً)آلًعمران،ً(ًاآلية2ً)
،ًوفيًمقامًآخرًقالًالعكبري:ً"وقيلًهيًبمعنىً"مع"،ًوليسًبشيء،ًفإن1/210ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)

ً.1/264ً"إلى"ًالًتصلحًأنًتكونًبمعنىً"مع"،ًوالًقياسًيعضده"،ًالتبيان،ً
ً(.17ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً(.40(ًاآليةً)العنكبوت،5ً)
ً(.48ً(ًاآليةً)هود،6ً)
ً(.34ً(ًاآليةً)القمر،7ً)
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ر ة ؛ - بير اًب هً ًف اْسأل:"ً-تعالى–ًك قول هًك ع ْن،ًو الم جاو   .(1)"خ 

س يأتيًو االست علء ، - ثال هاًو   .م 

؛ -  .(2)"ت رف ع تًًْث مً ًالب حرًب ماءً ًش ربن:ً"الّشاعرً ًك قولً ًو الت بعيض 

ف هًأصلً ًو ه وً ًو القسم ، -  .أحر 

ق دًْ:ً"-ت عالى–ًك قول هً ًو الغاية ؛ -  .(3)"بيًأْحس نً ًو 

ً.ًً(4)الّزائ دةً ًو هيًو الت وكيد ، -
ً
ًالع زيمً ًأ ّما ًالتّنزيل  ثت نا،ًو ه و  ًم باح  ،ًواحت مال هاًضمار  ياق هاًالّتركيب يِّ ًفيًس  ًالباء  ،ًف الذيًي عنيناًاشت راك  ز 

ً: ظيفّيٍةًم تعّددٍة،ًومنًذلك  ًل م عاٍنًو 
 اشِتراُك "الباِء" َبْيَن الُمصاَحبِة )الحال(، واالسِتعانِة، والّسببّيِة:

ً ًق ْول ه ًوالّسببّية ، ًواالست عانة ، ً)الحال( بة  ًالم صاح  ًم عاني ًب ْين  ًاشتراك ها ًأ ْمث ل ة  ْن م  ً"-ت عالى–و  :ً ن ْحن  و 
كً  ْمد  ًب ح  ً:(5)"ن س بِّح 
ً
ً
ً
ً

                                                           

ً(.58ً(ًاآليةً)الفرقان،1ً)
هـ(،ًشرحًأشعارًالهذليين،ًضبطهًخالدًمحفوظ،275ً(ًالشعرًألبيًذؤيبًالهذلي،ًانظر:ًالسكري،ًالحسنًبنًالحسين)2)

ً.1/94ًم،2006ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًط
ً(.100ً(ًاآليةً)يوسف،3ً)
،ًدار2ًتحقيقًعبدًالفتاحًشلبي،ًطهـ(،ًمعانيًالحروف،384ًالرماني،ًأبوًالحسنًعليًبنًعيسى)فيها:ًً(ًانظرًماًقيل4)

رصفًالمبانيًفيًشرحًحروفًالمعاني،ًتحقيقً،ًهـ(702النور)ًالمالقي،ًأحمدًبنًعبد،ًًو36م،1981ًالشروق،ًجدة،ً
ًدمشق، ًالعربية، ًاللغة ًمطبوعاتًمجمع ًالخراط، ًمحمد ًم1975ًأحمد ًوا142، ًقاسم)، ًبن ًالحسن ،ًهـ(749لمرادي،

ًط ًفاضل، ًنديم ًومحمد ًتحقيقًفخرًالدينًقباوة، ًبيروت،1ًالجنىًالدانيًفيًحروفًالمعاني، ًدارًالكتبًالعلمية، ،
ً.149ً-1/137،ًوابنًهشام،ًمغنيًاللبيب،45ً-36،ًم1993

ً(.30ً(ًاآليةً)البقرة،5ً)

َحْمِدَك َوَنْحُن ُنَسبُِّح بِ 

المصاحبة والحال 

ملتبسين بحمدك

االستعانة

نسبح بما حمدت به نفسك

سببية

بسبب حمدك
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ً
 

يد ً - ًز  رج  :ًخ  ،ًك ماًن قول  ك  ًب حمد  ًم لتب سين  ً)الحال(:ًن سّبح  بة  ْعنىًالم صاح  لىًم  ًع  .فالت ْقدير  ًب ثياب ه 
- ً. ك  مد  ًح  ًب سبب  ْعنىًالّسببّية :ًن سّبح  لىًم   و ع 

دً  - م  ًب ماًح  ْعنىًاالست عانة :ًن سّبح  لىًم  ًنفسً ًتو ع  ًن ظٍرًفيً(1)كب ه  وّية ًول طف  ظ ًالذيًي سترعيًر  .ًوالم لح 
ًالً  ًم ْعنى ًت عيين  ًه و ًهذا ًسياق ها ًفي " ً"الباء  ًت ْحت  ًالواق عة  ًالم عاني ًاست شراف  ًكان  ًما ًف إذا ضافة ،

ً" دين  ًحام  بة ،ًو الت ْقدير:ً"ن سبِّح  ًوالم صاح  ًه وًالحال  ْعنىًالباء  ًفم  ْفعول  ًإ لىًالم  ً"الحمد"ًم ضاف ا ْصد ر  الم 
ًف الباء ًللست عانة .ًًً ل  ًم ضاف اًإ لىًالفاع  ًالم ْصد ر  ًآن ف ا،ًوا  ذاًكان   ك ماًت ق د م 

 لحاِل والّسببّيِة:اشِتراُك "الباِء" َبْيَن ا

ًالمً  ًاأل ْمث ل ة  م ن  ْعن ي يًب ْينً ًالباءً ًاشت راكً ًع نًبين ةً و  ً:ًي ليًماًو الّسببّيةً ًالحالً ًم 
ق ال وا" .1 ْم"ًغ ْلفً ًق ل وب ن ا و  ب لًل ع ن ه م ًٱلل ه ًب ك ْفر ه 

(2).ً
ْم"ًو أ ْشر ب وا" .2 ًب ك ْفر ه  ْجل  فيًق ل وب ه م ًٱْلع 

(3)ً. 

ْثمً وا  ذاً" .3 ب ْل  ز ةً  ٱْلع  ْتهً  ذ  ًٱلل ه ًأ خ  ًل ه ًٱت ق   .ً(4)"ق يل 

هالٍة"ًأ ن هً " .4 نك ْمًس وء اًب ج  ًم  ْنًع م ل  م 
(5)ً. 

ًفيًاآلي ةً  ً:ًاألولىًو الت ْقدير 
ًاختً باءً )ًك ْفر همًب سببً ًاللً ًل ع ن همً ًب لًْ - ً.ً(6)الز مخش ر يًًِّيارً ًالّسببّية(،ًو ه و 
 .ً(7)(ًالحالً باءً )ًكاف رينً ًاللً ًل ع ن همً ًب لًْ -

                                                           

ً.1/140مغنيًاللبيب،ًً،ًوابنًهشام،1/291(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً(.88ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً(.93ً(ًاآليةً)البقرة،3ً)
ً(.206ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً(.54ً(ًاآليةً)األنعام،5ً)
ً.1/295ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،6ً)
ً.1/89ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،7ً)
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،ًو الظًّوً  ّيان  ل ْيه ماًأبوًح  ًأتىًع  ْعن ي ْين  ًم  ياق هاًم ْشت ر كة ًب ْين  ًالثّانية ،ًف الباء ًفيًس  ًفيًاآلي ة  ًالّشأن  ًكذل ك  اهر 
لىًعً ل ًًلً الحامً و الم عنى:ً،ًببً لسً ل ًًالباءً ًأنً  ًالقًو،ًابقً السًًّهمفرً وًكً هً ًجلً العً ة ًبادً همًع  ْعنىًًباءً دًتكون  أْيً،ً"عمً "بم 

ْعنى:ً،ًلحالً لً هيً ًكً م،ًفً هً فرً كً ب ًًاصحوبً مً والم  لىًكً ًافرً يكونًذل ك  ً.ًً(1)فرًٍع 
:" ثم  ب ال  ّزةً  ذ ْتهًالع  ً"أخ  ًالثّال ث ة  ًاآلي ة  ًحال  ًوكذل ك 

- . ثم  ًال  ّزة ًب سبب  ْتهًالع  :ًأخذ   و الم ْعنىًاألّول 

ثمً والثّانيًأّنهاً - م لتبسة ًب ال  ّزةً  ذْتهًالع  ا،ًأْو:ًأ خ  آث م  ّزةً  ذ ْتهًالع  :ًأخ  عان  ل هاًم رج  ،ًو  ل لحال 
(2)ً.  

عن يينً  ًللم  ّمالة  ًالح  ًالّراب ع ة  ًاآلي ة  ًشأن  وكذل ك 
(3)ًًً. 

 اشِتراُك "الباِء" َبْيَن الّزيادِة، واإِللصاِق، والّتْبعيِض: 
ً قِّ ًالح  ،ًق ْول  لصاق ،ًوالت بعيض  ًالّزيادة ،ًو ال  ًب ْين  ًالباء  ًاشت راك  ْنًأ ْمث ل ة  م  ًس حوا:ً"و امًْ-تباركْتًأسماؤ هً –و 

ل ك مًْ ك ْمًو أ ْرج  ؤوس  ً:ً(4)"ب ر 
لصاق ًفً  - ْنه ًادً ًرالمً أ ّماًال  ًالّزمخشر يًِّأسً بالرً ًسحً المً ًلصاقً إً ًم  ْذه ب  ًم  ،ًو ه و 

(5)ً. 

ًق ْدًضّعف ه - ّيان  ًأبوًح  ْنًكان  ل ْيه ًوالًش بهة ،ًو ا  ي ة ًع  ًالًش  ًف جليت  .ً(6)أ ّماًالت بعيض 

- ًً ًزائد ة  ًك ون ها ًفيثلً مً فً ًدةً ؤكًّمً أ ّما ً"ًها ًالحقِّ: (7)"حادًٍْلًإ ًب ًًفيهً ًْدًرً ي ًًنًْمً وً ق ْول ه
"وً  ًو  ًإليًْزًّهً ، ًذعً جً ب ًًكً ي

"(8)"لةً خًْالنً  ْعنى:ً(9)"مًْديكً ْيًأ قواًبً لًْالًتً وً ،ًو   .مكً ي ًدً أيًْوً ً،ذعً وجً ًا،لحادً إً ،ًو الم 

ً ه  لىًهذ  ًفهوماتً المً و ع  ًم عاٍن، ًل ثلثة  ّمال  ًالح  ًالن ْحو يِّ ًالم ْشت رك  لىًهذا ًو ع  ، ًلفً االختً ًهرً ظً ًالم تقدِّمة 

ًالعً  ًمسحً ي ًًهًكانً أنًًّوعً األكًًْبنً ًلمةً سً ًنعً قط،ًوً ف ًًاليافوخً ًحً سً هًمً أنًًّمرً عً ًع نًابنً ًويً رً ،ًفً أسً الرًًّسحً فيًمً ًلماءً ب ْين 

                                                           

ً.1/477ً،ًواختارًمعنىًالسببية،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/297ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،1ً)
ً.ًلتعدية،ًوأضافًأبوًحيانًمعنىًثالثا،ًوهوًا2/126،ًوأبوًحيانًالبحرًالمحيط،1/168ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،2ً)
ً.1/500ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،3ً)
ً(.6ً(ًاآليةً)المائدة،4ً)
ً.1/597ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ً)
..."،ًانظر:ًالبحرًوقالًمنًالًخبرةًلهًبالعربية:ًللتبعيضًينكرهًأكثرًالنحاةًحتىًقالًبعضهمًوكونها(ًيقولًأبوًحيان:ً"6)

ً.3/451ًالمحيط،ً
ً(.25ً(ًاآليةً)الحج،7ً)
ً(.25ً(ًاآليةً)مريم،8ً)
ً(.195ً(ًاآليةً)البقرة،9ً)
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ًوعً هً رأسً ًمً قدًّمً  ًنً، ًم سح  ًأن  ًنً غ ير ه ما ًًأسً رًّالواحي ًكاٍف، ًًوم ْجز ئ  : ًلً إً قيل  ًتً ن ًواحدةً ًعرةً إالًشً ًرأةً المً ًبًْصً م
ْذه بً مً ًشهورً المً وً ،ًعميمً التًًّوجوبً ًمالكًًٍنًم ْذه بً مً ًشهورً المً فً ًقهاءً فً الوأ ّماً،ًأهازً أجًْ ًنىًماأدًًْجوبً وً ًافعيًِّالشًًّنًم 
ل ْيه ًاسمً ًلقً نطً ي ً.ًً(1)ميعً الجً ًاستيعابً ًاألفضلً ًأنً ًنيفةً أبيًحً ًشهورً ،ًومً سحً المً ًع 

 اشِتراُك "الباِء" َبْيَن الحاِل، والّزيادِة، والّتعديِة:
ًالل ً ،ًوالّزيادة ،ًوالّتعدية ،ًق ول  ًم عانيًالحال  ًب ْين  ًالباء  ْنًأ ْمث ل ة ًاشتراك  م  ً:ً-تعالى–و 

هً  ف أ ْتب ع ه مًْ" - نود  ًب ج  ي ه مًف ْرع ْون   .(2)"ف غ ش 

ر ةً " - ش ج  ًس ْين ا و  ًم نًط ور  "ٓ  ت ْخر ج  ًب ْلد ْهن  ء ًت نب ت 
(3). 

ً: ًالت ْقدير  ًف فيًاآلي ة ًاألولىًي كون 
:ًأ  - ْعنىًالحال  لىًم  يد ًب ثياب ه.هً عهًجنودً مً همًوً عً ب ًتًْع  ًز  رج  :ًخ  ً،ًك ماًن قول 
نود ه.ً - ًج  ْعنىًالّزيادة :ًأْتب ع همًف رعون  لىًم   وع 

ًالثّان - ْفعول  ًق ْدًح ذفًالم  ،ًف يكون  :ًأ ْتب ع همًب الجنود  ْعنىًالّتعدية  لىًم  ؤساء هًو حشم ه؛ًوع   ذًالإً ي،ًولعّله :ًر 

 .ً(4)واحدًًٍرفًٍإ لىًحً ًالًّهًإً نفسً ب ًً"عً ب ًتًْ"أً ًىتعدًّيً 

"،ًف فيهاوً  ً"ب الد هن  ًالثّانية  ًفيًاآلي ة  ع ًالّتمّثل  ً:الباءً ًم ْوض 
- . ًالد هن  ْعنىًتنبت  ًزائ دة ،ًو الم 
- ً تكون  ،ًو  ًالّدهن  ْعنى:ًأْنبتت  ْعنىً"ن بت ْت".أْوًللّتعدية ،ًوالم   "أْنبت ْت"ًبم 

ًوم ع ه ًالّدهنً  - ًماًت نبت  ْعنى:ًت نبت  ،ًوالم  أْوًللحال 
(5)ًً.ً

 اشِتراُك "الباِء" َبْيَن الّسببّيِة، والَبدِل )المقاَبلِة(، والُمصاَحبِة، واالسِتعالِء:

                                                           

ًالزمخشري،1ً) ًانظر: )ً ًالبحرًالمحيط،1/597ًالكشاف، ًوأبوًحيان، ًوانظرًحديثًالعكبريًفيًالتبيانًعن3/451ً، ،
ً.1/422ًمعانيها،ً

ً(.78ً(ًاآليةً)طه،2ً)
ً(.20(ًاآليةً)المؤمنون،3ً)
ً.6/245ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،11/152ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
(5ً ًالطبري،ًجامعًالبيان، ًقيلًفيها: ًانظرًما ًالكشاف،9/208ً( ًوالزمخشري، ًوابنًاألنباري،ًالبيان،3/29ً، ،2/150ً،

ً.1/139ً،ًوابنًهشام،ًمغنيًاللبيب،6/371ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،12/78ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
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ً ًم عاني:ًالّسببّية ،ًوالب دل  ًب ْين  ًالباء  ًت رّدد  ْنًأ ْمث ل ة  م  ،ًق ْول ه ًو  بة ،ًواالست علء  -ت عالى-)المقاب لة (،ًوالم صاح 
مًًّاف أ ثً :ً" نوا"ب ك ْمًغ  ًلِّك ْيلًت ْحز  ً:ً(1)اًب غ م 

،ًمهً ل ًً،ذاكً ًذًْإ ًً،انً مًّالغً ،ًفً "مً غً اًلً بً صاحً مً ًامًًّنى:ًغً عًْالمً وً "،ًعً مً "م ْعنىًب ًًيًالتيهً وً ،ًبةً صاحً لمً ل ًًكانتًًْإنًْف ً -
ً ًالغ م ين  ل ْيه مًشركينً المً ًيلً خً ب ًًخالدًًٍشرافً إ ًًهماثاني،ًوً تلً والقً ًةً زيمً نًالهً مًمً هً وًماًأصابً هً و أّول  :ًوقيلً ،ًع 

ًوسل مً –اًدً حمً مً ًعواًأنً مً سً ًمًحينً هً فرارً ًهً انيًسببً والثًًّ،مًاألّولً هً هًفرارً ببً سً ًاألّولً ًمً الغً  ق ْدًً-صّلىًالل ًعليه 

-ًبيً النًًّعواًأنً مً سً ًانيًحينً والثًّ،ًتلً والقً ًراحً نًالجً مًمً هً أصابً وً ً،ةً نيمً نًالغً مًمً هً فاتً ًماً:ًاألّولً قيلً وً ،ًلت ًقً 
ل ْيه ًىًاللً صلًّ .ً-موسلً ًع  ًً  ق ت ل 

ًللًالباءً ًكانتً ًنًْوا ً  - قابلة  ًالم  ًأو  عنى:ًالمً وً ،ًدرًٍب ًًومً ي ًًكونً شرً هًالمً قً تعلِّانيًمً الثًّوً ،ًحابةً للصًًّاألّولً ًمً فالغً بدل 

لىًأيديكً ًعً الذيًأوقً ًمًِّالغً اًبً مًًّمًغً كً أثابً  لىًهذاًباءً ًفالباءً ،ً"درًٍب ًًومً ي ًًارً فًّالكً مًبً ع   .ً(2)"ةًٍلً عادً مً ًع 

:ًالباءً ًكانتً ًنًْوا ً  - ًف التّقدير  لىًرً ًموهً لتً الذيًأدخً ًمًِّالغً ًسببً اًبً مًًّمًغً جازاكً ًللّسببّية  ًاللً ىًصلًّ-ًاللً ًسولً ع 
ل ْيه ًوسلًّ ً.ً(3)مكً صيانً عً وً ً،مكً نازعً ت ًوً ،ًك مفشلً ب ًًؤمنينً المً ًرً وسائً ً-مع 

- " م  لىًغ  مًّاًع  :ً"ف أثاب كمًغ  ًم عناهاًاالست علء ًفالت ْقدير  ْنًكان  ً.ًً(4)وا 
 ( الَحرُف الثّاني 2-6-2)

 (5)"ِمْن"
ْن"ًف لهًو جوه ًم تباينة ًفيً ً"م  رِّ ًالج  رف  ًأّنه:أ ّماًح  ،ًوم نًذل ك  ًالت راكيب 

ًعلْيه ؛ًك قول هً - ًالغال ب  ،ًو ه و  ًالغاية  "-ت عالى–البت داء  رام  ًالح  د  :ً"م نًالم ْسج 
(6).ً

؛ًك قول هً - ْنًك ل مًالل "-تعالى–والت بعيض  ْنه مًم  :ً"م 
(7). 

                                                           

ً(.153ً)آلًعمران،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/526ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2ً)
ًالكشاف،3ً) ًالزمخشري، ًانظر: ًالتبيان،1/471ً( ًوالعكبري، ،1/302ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر4/155ً، ًوأبوًحيان، ،

ً.3/91ًالمحيط،ً
ً.4/155ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
،ًوابن308ً،ًوالمرادي،ًالجنىًالداني،322ً،ًوالمالقي،ًرصفًالمباني،97ً(ًانظرًمعانيها:ًالرماني،ًحروفًالمعاني،5ً)

ً.1/419ًهشام،ًمغنيًاللبيب،ً
ً(.1ً(ًاآليةً)السراء،6ً)
ً(.252ً(ًاآليةً)البقرة،7ً)
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؛ًك قول هً - نس  ًالج  ْنًآي ٍة"-تعالى–وبيان   .(1):ً"ماًن ْنس ْخًم 

؛ًك قول هً - طيئات ه مًأ ْغر قوا"-تعالى–والّتعليل  ّماًخ   .(2):ً"م 

؛ًك ماًفيًق ْول هً - ر ة "-تعالى-والب دل  ًاآلخ  ياة ًالد ْنياًم ن  :ً"أ ر ضيت ْمًب الح 
(3). 

ً"في"؛ًك قول ه ً - ف  ًم راد  "-ت عالى–وق دًي كون  م عة  ًالج  ْنًي ْوم  لة ًم  ًل لص  ي   .(4):ً"إ ذاًنود 

ٍت"-تعالى-وزائ د ا؛ًك قول هً - ًم نًت فاو  ْلق ًالّرْحمن  :ً"ماًت رىًفيًخ 
(5)ًً.ً

 :، والّزيادةِ والّظرفّيةِ  ،اشِتراُك "ِمْن" َبْيَن الّتبعيضِ 
ًلـ"في"،ًو الّزيادة ،ًفيًالت ْنزيلً  ًالم رادفة  ،ًوالّظرفّية  ًالتّبعيض  هاًب ْين  ْن"،ًوت رّدد  ً"م  ًاشت راك  ْنًأ ْمث ل ة  م  ًو  ًالع زيز 

ق :ً" ًإ ْبًرًواذو ٱت خً ق ْول هًالح  ّلى"ام نًم قام  هيم ًم ص 
(6)ً:ً

ًإ براهيم ًم ّصلى. - قام  ًم  ذواًم نًب عض  :ًوات خ  ًالت ْقدير  ،ًي كون  ،ًو ا  خال هًاأللي ق ًو األظه ر  ْعنىًاألّول   ف ع لىًالم 

ًإ براهيم . - قام  :ًفيًم  لىًالثّانيًي كون   و ع 

لىً - ّلىوع  ًإ براهيم ًم ص  قام  ذواًم  ْعنى:ًو اتِّخ  ًالم  ًي كون  ً.ً(7)الثّالث 
 اشِتراُك "ِمْن" َبْيَن الّسببّيِة، وابِتداِء الغاَيِة، والّتبعيِض، وَبياِن الجنِس:

ًالّسببّيةً  ًفيه ماًاألولىًم شتر كة ًب ْين  دٍةًت ظهر  ّرت ينًفيًآي ٍةًواح  ً"م ْن"ًم  ًو رود  ْنًأ ْمث ل ة  م  ًالغاي ة ،ًو  ،ًوابت داء 
ً قِّ ًالح  ،ًق ْول  نس  ًالج  ب يان  ،ًو  ًالغاي ة ،ًوالّتبعيض  ًالّزيادة ،ًوابت داء  ًاأل خرىًم شتر كة ًب ْين  ت ظهر  ًوت عالى–و  :ً-تبارك 

ْيبًًٍو ا  ن" ن اًف ْأت واًب س ور ٍةًًك نت ْمًف ىًر  ْبد  ل ىًع  ْلن اًع  ّماًن ز  ْثل هً م  ًا(8)"مِّنًمِّ ً،ًأ ّما ًف هي  ًالش ريف  ألولىًفيًهذاًالت ْركيب 
ً: ًحّمالة ًل لمعن يين  ّما"،ًوه ي  ً"م 

ل ْيه ًوسّلم . - ع  لىًم حم ٍدًصّلىًاللً  ًماًن ّزلناًع  يٍبًب سبب  ْنًك نت مًفيًر  :ًو ا   الّسببّية ،ًو الت ْقدير 

                                                           

ً(.106ًًً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
ً(.25ً(ًاآليةً)نوح،2ً)
ًً(.38(ًاآليةً)التوبة،3ً)
ً(.9ً(ًاآليةً)الجمعة،4ً)
ً(.3ً(ًاآليةً)الملك،5ً)
ً(.125ً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
(7ً ًالقرآن، ًمعاني ًاألخفش، ًفيها: ًقيل ًما ًانظر )1/155ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ًالمحيط،1/113ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،

ً،ًوالقولًاألولًأظهرًعنده.1/552ً
ً(.23(ًاآليةً)البقرة،8ً)
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ًالغاي ةً  - ً.(1)وابت داء 
ًفيًق ْول هً ّزًا–و أ ّماًالثّانية ًالتيًه ي  لْتًأّنها:ً-سم هً ع  "ًف ق دًاحت م  ْثل ه  ً"م ْنًم 

- . ًالغاي ة   البت داء 

- . ًإ لىًالتّأكيد  ية   والّزيادة ًالم فض 

- .  والّتبعيض 

- . نس  ًالج   وب يان 

ًالذيًنحنً ًأّول ه ما ، ًالّنحويِّ لىًت جّليًالم ْشت رك  ًي عم لنًع  ًاثن ين  ث ين  ًباع  ًث م  ًأ ن  ًههنا ًالّلطيف  ظ  لح  والم 
ًًفيه ، ،ًف إذاًماًكان  مير  ع ًالض  لىًالمً دً عائً ًميرً الضًّوثانيهماًم رج  (لً زً نً اًع  ًالكريم  ً":نًْمً ـ"،ًفً ً)الق ْرآن 

:ًبعيضً للتًّ - ً.ًهً ثلً نًمً مً ًنةًٍكائً ًسورةًٍبً ،ًو الت ْقدير 
لىً - ًع  نس  ًالج  ًل بيان  ًالضًًّقديرً تً أْو ًي كون  لىًالمً دً عائً ًميرً أ ْن ًع  ،ًهً فً ورصًًْ،هً نظمً ب ًًةً ثليًّالمً ًرً فسً تً ،ًوً لً نزً ا

ثل هًعانيهً مً ًصاحةً وفً  ًأوًْ،ًاألسلوبً ًرابةً غً ،ًوً ردً السً ًجيبً ،ًوعً صفً الرً ًديعً بً ،ًوً ظمً النً ًسنً فيًحً ،ًأْوًم نًم 

 .ًهدقً هًوصً يوبً فيًغً 

ّيانًلمًي جوِّْزًكون هاً(2)ائدةً أْوًًز - ًأباًح  ق ًأ ن   .ًوضعً فيًهذاًالمً ًزائدةً ،ًو الح 

نًْوً  لىًادً عائً ًميرً الضًًّكانً ًا  ل ْيهً ًلً نزً المً ًع  ً:"م نًْ"ـف ًًع 
لىًهذاًالوً ً،"نمً "ًم ْعنىوً ً،سورةًٍب ًًسولً الرًًّثلً مً ًنمً ًأتوافً :ًهً بقولً ًقةً تعلًّمً  - ًأي:ًو الت ْقديرً ً،ةً الغايً ًابتداءً ً،جهً ع 

ل ْيهً ًاللً ًىلًّصً ًسولً الرًًّثلً مً ً جلًٍرً ًنمً ًنةًٍكائً ًسورةًٍبً   .ًهثلً مً ًنمً ًهاتً ينونً كً ًداءً ابتً :ًأيًًْم،وسلًًّع 

فيًالمً  - لىًكً ًًةً ثليًّو  لىًااًعائدً ًميرً الضً ًونً ع  لىًًبيًِّالنًًّع  ًحسنً ي ًًالًيً أمًًّنمً ًهً ثلً مً ًنًْمً :ًلً األوًّ:ًأقوالًٍع 
لىًالكتابةً  ًبلً قً ًنهعً ًرًْؤثً ي ًًمل ًوً ً،كماءً الحً ًجالسً ي ًًمل ًوً ً،لماءً العً ًسً دارً ي ًًمل ًًهثلً مً ًنمً ًأوً،ةً صليًّاألً ًالفطرةً ًع 

لىًهً مثلً ًنمً ًأوًًْ،صارً مًْاألً ًنمً ًهيرً غً ًإ لىًهً بلدً ًنمً ًرحلًْي ًًمل ًوً ً،األخبارً ًعاطيت ًًذل كً  ًساحرً ًهأنًًّمكً عمً ز ًًع 

 .ً(3)جنونً مً ًشاعرً 

 

                                                           

ً.1/244ًحرًالمحيط،ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالب1)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/107ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1/69ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)

1/244-247ً.ً
ً.1/247ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript



322 
 

ً
ً
ً
 
ً
ً
 

 اشِتراُك "ِمْن" َبْيَن الّتبعيِض، وَبياِن الجنِس، والّزيادِة:
ــهً ،ًوالّزيـــادة ،ًق ْولـ  ـــنس  ًالج  ،ًوب يـــان  ًالّتبعـــيض  ًاشـــت راك هاًب ـــْين  ـــْنًأ ْمث ل ـــة  م  ــوا:ً"-ت عـــالى–و  ـــاًًك لـ  ًم  ـــنًط يِّب ـــات  م 

ْقن اكْم" ز  ر 
(1)ً:ً
ــاتً  - ـــنًط ّيبــ ًو الس ـــْلوى،ًك لــــواًم  ــــن  ــْيك م ًالم  ــاًعلـ لنــ ــا:ً"و أْنز  ــاًق بل هــ ًمـ ًف ــــألن  لــــىًالّتبعـــيض  ــة ًع  ــاًدالّـ ــاًًأ ّمـــاًك ون هــ مــ

. ًم تقب ل  سن  ًح  ْذه ب  ًم  ،ًو ه و  ًالّطّيبات  ْلوىًب عض  ًوالس  ْقناك م"،ًف الم ن  ز   ر 

ًإالًّ جً تخرًّيً ّماًك ون هاًزائ دة ًف لًأ  - لىًقً ًذل ك   .ًًفشً خًْاألً ًولً ع 

ًم حذوفً  - ،ًوالمفعول  :ًك لواًش يئ اًم نًطّيبات  ًفألّنًالتّقدير  نس  ًالج  ً.ً(2)وأّماًكون هاًل بيان 
 اشِتراُك "ِمْن" َبْيَن َبياِن الجنِس، وابِتداِء الغاَيِة، والتّبعيِض:

،ًق ْول هً ًالغاي ة ،ًوالّتبعيض  ،ًوابتداء  نس  ًالج  ًب يان  ًاشت راك هاًب ْين  ْثل  ْنًم  م  ًًف ــْْجت ن ب وا:ً"-تعــالى–و  ــن  ًم  ٱلــرِّْجس 
ً:(3)"ٱأْل ْوثانً 
ًفً كً ًأ ّما - نس  ًالج  لىًب يان  ،ًًوون هاًداّلة ًع  ْنًهيً ن ًًقعً يً لعّلهًاألْظهر  بقــىًويً ،ًقــطفً ًثــانً األوًًْجسً رً ًالحقًِّهه ناًع 

ْيرً عْنهً اهيًًّمنًًْاألرجاسً ًرً سائً  .ًوضعً هذاًالمً ًفيًغ  ًالذيًه وًاألْوثان  :ًالرِّجس  ً،ًو الت ْقدير 

                                                           

ً(.57ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
(2ً ًالتبيان، ًالعكبري، ًانظر: ًالبحرًالمحيط،1/65ً( ،ًوقد1/375ً،ًوقدًذكرًمعنىًالتبعيضًوبيانًالجنس،ًوأبوًحيان،

ًضعفًأبوًحيانًالوجهينًاألخيرين.ً
ً(.30ً(ًاآليةً)الحج،3ً)

ْلَنا َعلى َعْبِدنا َفأْ  ن ُكنُتْم في َرْيٍب ِمّما َنزَّ مْثِلهِ توا ِبسوَرٍة ِمن َواِ 

ِل عليه  الهاء على الُمنزَّ

ابتداء الغاية

ل  (آنالقر )الهاء على الُمَنزَّ

بيان الجنس التبعيض
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ًالغايــة ً - ــنًالــرًًِّمهــاهً ن ًً-ت قــّدسًفــيًع ــله–فك أ ن ــه ًأ ّماًك ون هاًالبت داء  ــًجسً ع  ــًمً ث ــً،اعامًّ هًالــذيًبــدأ هــمًمً نًلً يً ع 

ْنه ًيً   .ًرجسًٍوً ًسادًٍفً ًكلًِّل ًًعةً جامً ًثنً الوً ًبادةً ذًعً إً ؛ًمهً لحقً م 

ًف يً  - ــاًللت بعـــيض  ــالرًِّوأ ّمـــاًك ون هــ ــادةً ًجسً عنــــيًبـ ــديرً األوثـــانً ًعبــ ــنً اجتً ف ـــ:ً،ًو الت ْقــ ــ ًً،جس ًالــــرًًِّألوثـــانً اًنبواًم  و ه ــــو 

ــًمً حــرً المً ًألنً ً،العبــادةً  ً،نــاءًٍفــيًبً ًنً ثً الــوً ًعمالً اســتً ًرً تصــوً هًق ــْدًيً رىًأّنــالًت ــأ "،ًبــادةً وًالعً مــاًه ــإنًًّنًاألوثــانً م 
ْيرً  ّمــاًل ــًوغ  ًم  ْنهــاًعً ًهــاتًٍجً ًنً للــوثً ًكــأنً ؟ًفً رعً هًالش ــْمــحرًّمًيً ذل ــك  ًالمــأمورً بادتً م  هــاًعبادتً وً ً،هً اجتناب ــب ًًهــا،ًو ه ــو 

 .(1)ً"هاهاتً جً ًعض ًبً 

ً ًإن  ْنًقال  ًع طّية ًإ لىًع دًِّم  ًابن  نح  ق دًج  ً(2)هدً وأفسً ًم ْعنىًاآلي ةً ًلبً ق ْدًقً ًبعيضً "ًللتً نًْ"مً و  ًذل ك  ًأ ن  ق  ،ًو الح 
ي ًت حت هاًفيًس  ًالواق ع  ًوت سويغ ًلم ْعنىًالت بعيض  ًت فسير  ،ًوفيه  ب  ًالم ْعج  ّيان  ًأبيًح  ًت فسير  ،ًف ق ْدًتقد م  ق هاًال يسًك ذلك 

ًإ لىً ًالن ّحاس  ْنًإ لماحة  ،ًف ْضل ًع  ْعنى:ًبعيضً هاًللتً مًأنًّعً ز ًًش ًأّنًاألخفً الش ريف  الذيًًجس ًبواًالرًِّنً اجتً فً ،ًم قدِّر اًالم 

:ً"عبادتهاً:أيًًْ؛نًاألوثانً وًمً هً  ًاألخفش  ْذه ب  ًقولً ،ًواصف اًم   .ًًًً(3)ً"سنً حً ًريبً غً ًو ه و 

ًأ  ْن م  قِّ:ًاشتً ًْمث ل ةً و  ًالح  ًق ول  ًفي ًجاء ًما ًالغاية ، ًوابت داء  ، نس  ًالج  ًوب يان  ، ًالت بعيض  ًم عاني ًب ْين  راك ها
ًذ ه بًٍ" ًم ن ر  ًأ س او  ْن ًم  ًف يه ا ل ْون  ً(4)"ي ح  ًالز م ْخش ر ي  د  ًع  ق د ًو  ًالثّانية ، ْن" ً"م  ًالّتمّثل  م ضمار  ًو  ،ًداءً للبتً ًىاألول،

ًبيينً لتًّل ًًانيةً والثًّ اًأ ْنًت كون  ح  ًم رجِّ ّيان  ًأبوًح  ْعن ي ْين  لىًالم  ق دًأتىًع  ًفً بيينً الًللتًًّبعيضً للتًّ،ًو  جِّ ًق دًْ،ًأ ّماًفيًسورة ًالح 

ْنًذ هبًٍجً  ئ ْتًم  ًالغاي ة ،ًو الت ْقدير:ًأ نش  ًأّنهاًالبت داء  ًالّظاهر  ّيان  ًأبوًح  عل 
(5).ً

 :اشِتراُك "ِمْن" َبْيَن الّتبعيِض والّسببّيةِ 
ًوالّسببّية ًق ْول هًالحق ً ًالّتبعيض  ْنًأ ْمث ل ة ًاشتراك هاًب ْين  م  ًم نً -ت باركً –و  ل ىت ل ْمًي ك نًل ه ًو  ً:ً(6)"ٱلذ لًِّ :ً"و 

- ً نهم م  ًو  ، ًالذ لِّ ًأْهل  ًم ن ليت ًو  : ْعنىًالتّبعيض  ًم  لىًاحت مال ًع  ًبناء  ًهودً اليً فالت ْقدير  ًأذلً هً ألنًّ؛ ،ًاسً النًًّم

ف ةً "ًلًِّنًالذًّمً "ًيكونً فً   ".ليًتوً ـ"لًص 

،ًف لْمً - ًالّذلِّ لىًم ْعنىًالّسببّية :ًم نًأجل  ًع  ً.ًً(1)هً واالتً مً هاًبً دفعً ي ًل ًًهً ب ًًةً ذلًّالمً ًنًأجلً اًمً دً أحً ًوالً يً و الت ْقدير 
                                                           

ً.6/340ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًًو2/144ابنًاألنباري،ًالبيان،ً(ًانظر:1ً)
ً.4/120الوجيز،ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحرر2ً)
ً.3/96ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،3ً)
ً(.31ً(ًاآليةً)الكهف،4ً)
ً.6/116ً،6/335ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/483ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،5ً)
ً(.111(ًاآليةً)السراء،6ً)
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 ( الَحرُف الثّالُث 3-6-2)
 (2)"ما"

ظيفّيٍةً ّمالة ًل م عاٍنًو  رفّية ،ًأ ّماً"ما"ًف م شترك ة ًح  ،ًو ه ماًاالسمّية ًوالح  ين  ًع ريض  لىًوجه ين  ت أتيًع  م تعّددٍة،ًو 
ّية : ًأ ّماًاالسم 

ْند ًالل ًباٍق" - ماًع  ْند ك مًي نف د ،ًو  ْنهاً"ماًع  نهاًالم وصول ّية ،ًوم  ف م 
(3). 

ا". - يد  ًز  ْنهاًالّتعّجبّية ؛ًك قول نا:ً"ماًأْحسن  م   و 

نهاًاالست فهامّية ؛ًك قولً  - م  ًياًموسى"-ت عالى–هًو  ًب ي مين ك  ماًت لك  :ً"و 
(4). 

ّية ؛ًكقول هً - ْنهاًالّشرط  م  ْيٍرًي ْعل ْمه ًالل "-ت عالى-و  ماًت ْفع لواًم نًخ  :ً"و 
(5)ً.ً

نها: رفّية ًف م  ًأ ّماًالح 
ًاسم ه–الّنافية ؛ًك قول هً -  .(6):ً"ماًه ّنًأم هات ه م"-ت بارك 

ن ت ْم"ً:-ت عالى–والم صدرّية ؛ًك قول هً - ّدواًماًع  "و 
(7). 

- ً. ْيرًذلك  ًفيً"إّنما"،ًوغ  ْفعًفيً"ق ّلما"،ًوالن ْصب  ًالر  ْنًع مل  ًوالّزائ دة ؛ًك الكاّفة ًع 
ك اًتً ف ألكًْ ًفيهاً"ما"ًم شتر  ع ًم خصوصٍةًت كون  ًلم واض  ًت لم س  ًذل ك  ،ًل يعقب  ًم نًو صٍفًن ظري  ًب ماًت ق د م  ف 

ّماال ًل مً  .ًن حويًّاًح  د  ًالواح  ًعاٍنًوظيفّيٍةًفيًالت ْركيب 
ًفيًالذيًي أتيًت بيان اًوت جلية :ً عًالن ظ ر  ًل ن رج 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الَموصوِلّيِة، والّنافيِة، واالسِتفهامّيِة:

                                                                                                                                                                                           

ً.6/88ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
،322ً،ًوالمرادي،ًالجنىًالداني،310ً،ًوالمالقي،ًرصفًالمباني،86ً(ًانظرًمعانيً"ما":ًالرماني،ًحروفًالمعاني،2ً)

ً.1/390ًوابنًهشام،ًمغنيًاللبيب،ً
ً(.96ً(ًاآليةً)النحل،3ً)
ً(.17ً(ًاآليةً)طه،4ً)
ً(.197ً(ًاآليةً)البقرة،5ً)
ً(.2ً(ًاآليةً)المجادلة،6ً)
ً(.118ً(ًاآليةً)آلًعمران،7ً)
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ً قِّ ًالح  ًفيًق ْول  قعًذل ك  ق دًو  ً:ً"-تعالى–و  ًٱلل ه  ًم نًدون  ًي ْدعون  ين  اًي ت ب ع ًٱل ذ  م  ك او  ًإ نًًٓ  ء ًٓ  ش ر  ي ت ب ع ون 
قً ً،(1")ٱلظ نًًّإ الًّ ل هاً"ما"،حً ًأ نً ًو الح  ًأنًت حتم  ًالتيًي مكن  ًاألعاريب  ًمل هاًل هذهًالم عانيًم جتم عة ًي فضيًإ لىًت ع د د 

ًف إذاًماًكانْت:
- ً :ًأي  ًن صٍبًبـ"ي تّبع "،ًو الت ْقدير  ع  ًإْعراب هاًفيًم ْوض  ي كون  ،ًو  ًالنكار  ًب ه  ًف الم راد  ْعنىًاالست فهام  ًلم  حام لة 

ًي ْدعون...؟ًً ًش يٍءًي تّبع ًالذين 
:ًأالًإنً  - ْن"،ًو الت ْقدير  لىً"م  ًع  ًن صٍبًب العطف  ع  ْعنىً"الذي"ًفإّنهاًفيًم ْوض  ًو ا  ذاًكانْتًبم  ً-تعالى–ًلل 

. ًالم حذوف  كاء "ًحاال ًم نًذل ك  ت غدوً"ش ر  ًالل ًش ركاء ،ًو  ًالذينًت دعون همًم نًدون   األصنام 

- ً: ،ًو الت ْقدير  رف  لىًالحقيقً ًركاءً شً ًبعونً تًّالًيً أ ّماًإ ذاًماًكان تًنافي ة ًف إّنهاًح  ًأوًًْشفعً هاًتً أنًًّونً ظنًّلًيً بً ،ًةً ع 

ًنفعً تً  ًال ًأْو: ْحم لً ، ًالم  ًهذا لى ًع  كاء " ً"ش ر  ي نتصب  ًو  كاء ، ًش ر  ًالل  ًدون  ًم ن ًي دعون  ًالذين ًي ّتبع 
"  .(2)بـ"ي ْدعون 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الَموصوِلّيِة واالسِتفهامّيِة:
ًالم وصولّية ،ًواالست فهامّية ،ًق ْول هً ًاشت راك هاًب ْين  ْنًأ ْمث ل ة  م  ْئت مًب ه ًًأ ْلق ْواًف ل م ا:ً"-تعالى–و  ًم وس ىًم اًج  ق ال 

ًٱلل هً  ًإ ن  ل هً ًٱلسِّْحر  ًرفٍعً(3)"س ي ْبط  ع  ًم ْوض  ًفي ًالّصلة  ًمع  ًفإ ّنها ًالذي ْعنى ًبم  ًم وصوال  ًاسم ا ًكانْت ًما ًف إ ذا ،
، ًب االبتداء  فٍع ًر  ًم حلِّ ًفي ا ًكانتًأيض  ا ًكان تًاستفهام  ًما ًوا  ذا بر ه، ًخ  ًوالّسحر ، ،ًباالبت داء  بر  ًالخ  " ًب ه  ئت م "ج  ًو 

،ًوً  ًم بتدأًم قد ٍرًتقدير ه :ًه وًالسِّحر  بر  "ًخ  لىًهمًبً شيٍءًجئتً ًأيًًّالك ّلّي:ً"الت ْقديرً و"السِّحر  ًقصيرً والتً ًوبيخً التً "؟ًع 
 .ًً(4)هً ماًجاؤواًبً لً 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الّتعّجبّيِة واالسِتفهامّيِة:

                                                           

ً(.66ً(ًاآليةً)يونس،1ً)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/353ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/244ً(ًأتىًعلىًالمعانيًالثلثة:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)

ً.8/230ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/680ً،ًواكتفىًبمعنييًالنفيًواالستفهام:ًالعكبري،ًالتبيان،5/174ً
ً(.81ةً)يونس،ً(ًاآلي3)
(4ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًالمعنيين: ًهذين ًانظر )6/590ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ًالكشاف،2/307ً، ًوالزمخشري، ،

،ًوأبوًحيان،ًالبحر8/235ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/682ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/355ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/247ً
ً.6/181المحيط،ً
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ً قِّ ًالح  ًق ْول  ًواالست فهام  ًمعن ي يًالّتعّجب  ً"ما"ًب ْين  ًاْشت راك  ا:ً"-تعالى–وم ن  لىًٱلن ارً ًٓ  ف م  ،ً(1)"أ ْصب ر ه ْمًع 
ّيةً  ًاستفهام  ًأ ْنًت كون  ق دًت ْحت م ل  ،ًو  ًالم فسِّرين  مهور  ًج  ًق ول  ًأّنهاًت عّجبّية ،ًو ه و  ف األظه ر 
(2)ً ًالع كبري  ْعن ىً،ًوأضاف  م 
لىًالّنارً  ع  :ًماًأْصب ر ه مًاللً  ثالث ا،ًوا  خال هًب عيد ا،ًب لًم تكل ف ا،ًوهوًكون هاًنافية ،ًو الت ْقدير 

(3)ً.ً

ًماًأكف ر ه" نسان  ًال  ًش ريٍف:ً"ق ت ل  ٍعًآخر  ًفيًم ْوض  ًالع زيز  ثل هاًفيًالت ْنزيل  وم 
ًفيً(4) ًالم عر بون  ،ًف ق ْدًت رّدد 

ًم عًماًي رىًإعراب هاًب يًْ لىًالك فر  ًع  ًالنسان  مل  ًش يٍءًح  ْعنى:ًأي  ،ًأّولهماًأّنهاًاست فهامّية ،ًوالم  ًو جه ينًم تباين ين  ن 
،ًوثانيه ماًأّنهاًت عجبّيةً  لىًالّتوحيد  ًالّداّلة ًع  ًالم عنىًفيً(5)م نًاآليات  ًأثر اًجليًّاًفيًتعيين  ًل لت نغيم  ل يسًي خفىًأن  ،ًو 

ًهذً  ثل  ْعنى.ًًم  ًالم  ًفيًت شكيل  ًالتيًتفعل  ًف وقًالّتركيبّية  ًأّنهًم نًالفونيمات  ًهًاألمثلة ؛ًذلك 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الّنافيِة واالسِتفهامّيِة:
ًق ْول هً ًواالست فهام  ًمعن ي يًالن في  ًب ْين  ًاشت راك ها ًأ ْمث ل ة  ْن م  ً"-تعالى–و  ا: مً ًم  ًو  ْمع ك ْم ًج  نك ْم ًك نت ْمًأ ْغن ىًع  ا

ونً  :ً"وكً ً،(6)"ت ْست ْكب ر  اذلك  م  ن وًو  ًأ نًي ْؤم  ن ع ًٱلن اس  آ  م  وآً  اًإ ْذًج  ي ْست ْغف ر  ًٱْله د ىًو  ب ه ْمًإً ء ه م  ً،(7)..."اّلًأ نًت ْأت ي ه مًْر 
ًًفيًاألخير ة :ًو الت ْقديرانً 
- ً. ًأْنًي ْؤم نوا؟ًو هذاًت وجيه ًاالست فهام  ًش يٍءًم نع ًالّناس  ً"أي 
،ًوهذاًت وجيه ًالن فيً  - نواًإاّلًط لبًأْنًت أتي همًس ّنة ًاألّولين  ًأْنًي ؤم  نع ًالّناس  ماًم  "و 

(8). 

ماًأغنى"ًاست فهامّية ًاستً أ ليهاًك التيًت لْتها،ًفـ"  ًع  ًالق ول  ًّماًاآلي ةًاألولىًف باب  ًك ذل ك  ًت وبيٍخًوت قريٍع،ًوهي  فهام 

نافي ة رً 
(1)ًً. 

                                                           

ً(.751ً(ًاآليةً)البقرة،1ً)
،ًوأبو2/159ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/329ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/95ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،2ً)

ً.1/668حيان،ًالبحرًالمحيط،ً
ً.1/142ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،3ً)
ً(.17(ًاآليةً)عبس،4ً)
(5ً ًالقرآن، ًإعراب ًالنحاس، ًانظر: ًالقرآ5/151( ًإعراب ًمشكل ًومكي، ،ً 499ًن، ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ،2/414ً،

ً.8/420،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/219ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/1272ًوالعكبري،ًالتبيان،ً
ً(.48ً(ًاآليةً)األعراف،6ً)
ً(.55ً(ًاآليةً)الكهف،7ً)
ً.6/132(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،8ً)
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ً: ًوالن في  ،ًأْعنيًاالست فهام  ًالمتقّدم ين  ْعن ي ْين  ًالم  كْتًفيهًب ْين  ّماًاشتر  م  ًو 
ْرت ْمًوً  ما" - ًٱلل ه ًب ع ذ اب ك ْمًإ نًش ك  نت مآي ْفع ل   .ً(2)"م 

ْنه ْمًس ْمع ه ْمًو الً - اًأ ْغن ىًع   .(3)"ر ه مًْاأ ْبص"ف م 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الَموصولّيِة والَمصدرّيِة:
ًالم وصولّية ًوالم صدرّية ًورود هاًفيًق ْول هً ْنًأ ْمث ل ة ًاشت راك هاًب ْين  م  ً:ً-ت عالى–و 

ذً .1 ًماًك نت مًْأاًراًف ْدً ق ت ْلت ْمًن ْفسً "وا  ً.ً(4)"ت ْكت مونً  ت ْمًفيه اًو ٱلل ه ًم ْخر ج 
ًو أ ْعر ْضً ف ْْصد عًْ" .2 اًت ْؤم ر  ْنًٱْلم ْشر كينً ًب م   .ً(5)"ع 

ًو األْنثى" .3 ل قًالّذك ر  ماًخ  "و 
(6). 

: ًف ـ"ما"ًفيًاآلي ة ًاألولىًت ْحت م ل 

ًالذيًك نت مًت كتمون ه. - :ًم خر ج   الم وصولّية ،ًو الت ْقدير 

ًك تم ك م - و الم صدرّية ،ًو الت ْقدير:ًم خر ج 
(7). 

ًالثًّ ًفيًاآلي ة  ًأ ّما ًفـ"ما" ًصدًرمً انية  ًفاصد ْع ًوالم عنى: ًًنا،أمرً بً ّية ، ًت كون  ًأ ْن ًكذل ك  ًوت ْحت م ل  ، ًب األمر  أو
ًب ه :ًف اْصدْعًب الذيًت ؤم ر  م وصولة ،ًو الت ْقدير 
ًالثّالثة ،ًو الت ْقديًر(8) ًفيًاآلي ة  ًالحال  ًانً .ًوكذل ك  ًالذ ك ر  لق  :ًوالذيًخ 

لق هًالذ ك رً  و األْنثىًواأل نثى،ًوخ 
(9).ً

                                                                                                                                                                                           

ً.4/306ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/572ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالعكبري،ًالتبيان،1ً)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/402ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/234ً(،ًوانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،147ً(ًاآليةً)النساء،2ً)

3/397ً.ً
،ًوأبوًحيان،ًالبحر2/310ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،4/170ً(،ًوانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،26ً(ًاآليةً)األحقاف،3ً)

ً،ًوالوجهًعندهًأنهاًنافية.8/65ًالمحيط،ً
ً(.72ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
ً(.94ً(ًاآليةً)الحجر،5ً)
ً(.3(ًاآليةً)الليل،6ً)
ً.1/78(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،7ً)
(8ً )ً ًالقرآن، ًإعراب ًالنحاس، ًالمعنيين: 2/390ًأتىًعلى ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ،2/59ً ًالتبيان، ًوالعكبري، ،1/78ً،

ً،ًورجحًالموصولة.5/455،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،10/41ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ً.533ً،ًآنالقًرمشكلً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويل9ً)
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ً ًاشت راك ها ًأ ْمث ل ة  ْن م  ًً-أْعنيً"ما"-و  قِّ ًالح  ًق ْول  ًوالّنافية ، ًوالموصول ّية ، ًالم صدرّية  ً"-تبارك-ب ْين  ًو ا  ذً :
ًإ الًّ م اًي ْعب د ون  ْلت موه ْمًو  ًبيان ه :ً(1)"ٱلل هً ًٱْعت ز  لىًالم تقّدم  ًبناء ًع  ً،ًو الت ْقدير 

ْلت موه مًًْو ا  ذً الم صدرّية :ً - .ًًٱْعت ز  نس   و عباد ت همًإاّلًعباد ة ًالل ،ًو االست ثناء ًم نًالج 

ْلت موه مًًْو ا  ذً الم وصول ّية :ً - ً"ي عب دون".ًًٱْعت ز  ْفعول   و الذيًي عبدون ه،ًواالست ثناء ًم نًم 

- ً ْلت موه مًًْو ا  ذً الّنافية : ً"ًٱْعت ز  ًوقيل  ، ًللحال  ًالواو  ت كون  ًو  ًالل ، ًإاّل ًعاب دين  ْير  ًيً وً غ  ًاللً ما ًلمً كً ً"عبدونًإاّل

ًعترض ًمً  ْنًالفً ً-تعالى–ًنًاللً مً ًخبارً إً ،ًو ه و   .(2)ىعالتً هًيرً غً ًدواعبً مًيً مًلً هً أنًًّتيةً ع 

 اشِتراُك "ما" َبْيَن الَموصولّيِة والكاّفِة:
ــهً ًق ْولـ  ــة  ــولّية ًوالكافّـ عن يـــيًالم وصــ ًم  ــْين  ــت راك هاًب ـ ًاشــ ـــْنًأ ْمث ل ـــة  م  ــالى–و  ً-تعــ ٍرًو الًي ْفل ــــح  ــد ًس ـــاح  ْيــ ــن ع واًك  ـ ـــاًص  :ً"إ ن م 

ًأ ت ى" ْيث  ًح  ر  ٱلس اح 
ًاآل(3) لىًهذاًالوجه ًاسم ً"إّن"،ًو الت ْقدير  ن عوهًك يد ًساحٍر"،ًو هيًع  ً،ًفالت ْقدير:ً"إّنًالذيًص  خر 

" ً"إ ن  ًكاّفة ًألغْتًع مل   .ً(4)أ ْنًت كون 
 ( الَحرُف الرّابُع 4-6-2)

 "َمْن"
م وصــولة ،ًون كــرة ًم وصــوف ةً  ًش ــرطّية ،ًواســت فهامّية ،ًو  ق ــدًت كــون 
(5)ً ًالع زيــز  هــاًفــيًالت ْنزيــل  ــْنًأ ْمث ل ــة ًو رود  م  ،ًو 

عن ييًالّشرطّية ًوالم وصول ّية :ً ًم  ًم شترك ة ًب ْين 
ًس يِّئ ةً ًب ل ى" - طيئت ه ًف أ وًم نًك س ب  اط ْتًب ه ًخ  ًٱلن ارً اأ ْصحً  لئكً ٓ  و أ ح   .ً(6)"ب 

تِّع هً " - ًف أ م  م نًك ف ر  ًو   .ً(7)ق ل يل ًث م ًأ ْضط ر ه "ًق ال 

ْيرً " - ْنًت ط و ع ًخ  ًل ه "ف م  ْير  ًخ  اًف ه و 
(8)ً. 

                                                           

ً(.16(ًاآليةً)الكهف،1ً)
ً.6/103ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/840ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/83ًلمعاني:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(ًانظرًهذهًا2)
ً(.69ً(ًاآليةً)طه،3ً)
،ًوأبوًحيان،2/121ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/545ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،3/49ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،4ً)

ً.6/241البحرًالمحيط،ً
ً.1/431ًهشام،ًمغنيًاللبيب،ً(ًانظر:ًابن5ً)
ً(.81ً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
ً(.126ً(ًاآليةً)البقرة،7ً)
ً(.184ً(ًاآليةً)البقرة،8ً)
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ًاالست فهامّية ًوالم وصول ّيةًق ْول هً ْن"ًب ْين  ً"م  ْنًأ ْمث ل ة ًاشت راك  م  ً:ً-ت عالى–و 
ر اًو أ ق لً  - ًن اص  ْنًأ ْضع ف  ًم  ي ْعل م ون  د د ا "ف س  ً.ً(1)"ع 
ًتً " - "عً ًل هً ًت ك ونً ًم نًْعل م ونً ف س ْوف   .ً(2)اق ب ة ًٱلد ار 

ًت ب ًي تباي ن  عراب  ًال  ًأ ن  ق  ــْن"ًاســت فهامّية ًف هــيًفــيًو الح  ،ًف ــإذاًمــاًكان ــْتً"م  لىًهذاًاالشت راك  اي ن اًك ّليًّاًب ناء ًع 
ًفـــيً ْعنـــىً"الـــذي"ًف إّنهـــاًس ـــتكون  ـــْن"ًم وصـــول ة ًبم  "،ًوا  ذاًمـــاًكان ـــتً"م  "أْضـــع ف  بتـــد أ،ًوخبـــر هً  فـــٍع؛ًألّنهـــاًم  ًر  ـــع  م ْوض 

عً م وًْ ًلـ"ف س يعل مونً ض  ْفعول  ًأّنهاًم  ــْن"ًفــيًاآلي ــة ً(3)"ًن صٍب؛ًذل ك  ــْنً"م  ًع  ْن"ًفيًاآلي ــة ًاألولــىًي قــال  ْنً"م  ًع  ماًقيل  ،ًو 
ً.ًً(4)الثّانيةً 

 ( الَحرُف الخاِمُس 5-6-2)
 "َأْو"

نها:ً ًم  ًع طٍفًي فيد ًم عان ي  رف  ً"أْو"ًح 
؛ًك قول هً - ًي وٍم"-تعالى-الّشك  :"ل ب ْثناًي ْوم اًأْوًب ْعض 

(5)ً. 

بهام ؛ًن حوًق ول هً - لٍلًم بيٍن"-ت بارك تًأسماؤ هً –و ال   .(6):ً"إ ّناًأْوًإ ّياك مًل ع لىًه دىًأْوًفيًض 

ند اًأْوًأخت ها. - ؛ًك قول نا:ًت زّوْجًه   و الّتخيير 

ة ؛ًك قول هً - اًأْوًك فور ا"-تعالى–و الباح  نه ْمًآث م  ْعًم  :ً"و الًت ط 
(7). 

؛ًكـ"ب ل". - ضراب   وال 

ًأْوًأ در كً  - ًالص عب  :ًأل ْست ْسه ل ن  ًالّشاعر  ْعنىً"إ لى"ًك ماًفيًق ول   .ً(8)نىالمً ًوم 

 اشِتراُك "أْو" َبيَن أربَعِة َمعاٍن: 
                                                           

ً(.24ً(ًاآليةً)الجن،1ً)
ً(.135ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً.2/391ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،3ً)
ً.1/288ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
ً(.131ً(ًاآليةً)المؤمنون،5ً)
ً(.24ً(ًاآليةً)سبأ،6ً)
ً(.24ً(ًاآليةً)النسان،7ً)
،ًوابن227ً،ًوالمرادي،ًالجنىًالداني،131ً،ًوالمالقي،ًرصفًالمباني،77ً(ًانظرًمعانيها:ًالرماني،ًحروفًالمعاني،8ً)

ً،ًوالشعرًمماًلمًيسمًقائله.1/87ًهشام،ًمغنيًاللبيب،ً
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ــقًِّ ًالح  عــاٍنًفــيًق ــْول  ًأربع ــة ًم  ق دًاشترك ْتًب ْين  ــيًِّ:"-ت باركــْتًصــفات ه–و  ــًبًٍأ ْوًك ص  ًظ ل مــًف يــهً ًلس ــماءً ٱًنً م  ات 

ّمالة ًل م عنى:ً(1)ً"ر ْعدً وً  ًإّنهاًح  ً،ًف قيل 
- . ًالّصّيب  ًأوًب أصحاب  ،ًف لًي ْدريًأي شبِّه همًب الم ستوقد  ًالم نافقين  ًفيًحال  ًراجع ًإ لىًالّناظر  :ًو ه و  ًالش كِّ
ئت م. - ًش  ًالق بيلت ين  ،ًأْي:ًش بِّهوه مًبأيِّ  أوًالّتخيير 

باحة . -  أوًال 

ًالّناسً  - ،ًأْي:ًب عض  ًالّصّيبً أوًالبهام  همًب أصحاب  بعض  ،ًو  ًي شبِّه همًب المستوق د 
(2). 

،ًم شــير اًإ لــىًاشــت راك هاً ًالش ــريف  عــانيً"أْو"ًفــيًهــذاًالت ْركيــب  لــىًم  ًع  ّيــان  ق دًأتــىًأبــوًح  ها،ًذاهب ــا،ًو  وت عــّدد 
اًإ لىًأّنهًال ًب ه،ًجان ح  كر ها،ًإ لىًاخت ياٍرًخاص  ــًب عد ًذ  ــت ــًرورةً ض  ْعنــىًأنً وً ،ًخييــرً لتً ل ًً"أوًْ"ًونً دعوًإ لــىًك  همــاًأيًًّ:الم 

ــهــاًالًإ لــىًأنًّ،ًوً هً هبًإليًْذً ًهً وغيرً ًاجً جًّالزًًّنًكانً ا ً ه،ًوً مًبً هً ْلًثًِّمً ًشئتً  ْعنــىًالــواوً هــاًبً الًإ لــىًأنًّ،ًوً ةً لإلباح  ًهــبً ذً ًمــا،ًكً م 
ًالكوفيًّ ــقوع ــوً ًحيلً ســتً ذًيً إً ؛ًبينً خــاطً للمً ًســبةً النًّب ًًكًِّللشًّهاًونً الًإ لىًكً ،ًوً ناهً هًونً إ ل ْيه  هــاًونً الًإ لــىًكً ،ًوً ىتعــالًللً اًنهًم 

ْعنـــىبً  ـــوً ًخييـــرً التً ً،ًألنً إلبهـــامً هـــاًلً ونً الًإ لـــىًكً ،ًوً "لب ـــ"ًم  هًهـــذً ،ًفً نـــاهً عًْمـــاًفـــيًمً ًأوًًْ،مـــرً فـــيًاألً ًكونـــانً مـــاًيً إنًًّةً الباح 

نًّ،ًرفً صً ًةً بريًّخً ًملةً الجً  ْعنــىًالّظــوا  ــقً ًمــاّنًا  ًوً ،ًفصــيلً لتًّهــاًلً ونً فيهــاًكً ًاهرً ماًالم  ًالتًًّدً ص  ًحــالً ب ًًســهابً الً وً ًفصــيلً بــذل ك 

ــ،ًوً نــافقً المً  قدً مً ب ًًلً األوًًّمثيــلً ههًفــيًالتً بً ش  ــًطــاعً انقً ،ًوً ضــاءةً الً ب ًًهًاليمــانً ظهــارً ا ً ،ًوً ارً الّنــًســتو  ،ًورً الّنــًذهابً ب ــًدواهً ج 

ــًمــاًفيــهً وً ً،بً يًّالّصــب ًًســلمً الً ًانيًديــنً يًالثّــهًفــبًِّش ــوً  ــصــيبً ي ً مــا،ًوً رقً والب ــًعــدً الرً ب ًًعيــدً الوً وً ًعــدً نًالوً م  ًفــزاعً نًالً همًم 

هً مً ًتنً الفً وً   .ً(3)واعقً الصً ب ًًسلمينً المً ًةً نًج 

 اشِتراُك "أْو" َبيَن َمعاٍن ُمتنّوعٍة: 

ــدًاحتً  ق ــ لــــتًْو  ــانيً ًم  عــ ــْولً ًفــــيًأ ْخــــرىًم  ًق ــ ــــقِّ ــالى–ًالح  ــد ً:ً"-تعــ ــ ــار ة ًأ ْوًأ ش  ــ ج  ًك ْْلح  ــــى  ــو ةً ف ه  ق ْســ
"(4)ً ــــر  ــدًذ ك  ق ــ ،ًو 

ياقّيةً ًم عانيً ًل هاًفسِّرونً المً  ْنهاًس  ْعنىًأن هاًم  ً:بم 
 .الواوً  -

 .لإل ْبهامً ًوًْأ -

                                                           

ً(.19ً)البقرة،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/221ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/34ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ًً(2)
ً.1/221ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً(.74ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
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 .لإل باحةً ًأوًْ -

 .ل لّشكًًِّأوًْ -

 .للت خييرً ًأوًْ -

 .ل لّتنويعً ًأوًْ -

ْندً ًاألحسنً وً  ّيانً ًأبيًع  ،ًالق ولً ًح  لىًق لوب همًف كأنً ًاألخير  قلوبًًٍق سوة ،ًك الحجارةً ًقلوبًٍ:ًق سم ينً ًع  ًأش دًًّو 

جارة ،ًم نًق سوةً  ً"ق ول هًفيًذل كً ًف أجملً ًالح  ن و عً ًلً ف صًًّث مً ً،"ق ل وب ك مًًْق س تًًْث مً : لىًب الحجارة ،ًم شب هًًٍإ لىًو  ًأشدً ًو ا 
نها؛ ً.ًًً(1)ب األش ّدّيةً ًامتازً ًث مً ًالق سوة ،ًم طل قً ًفيًم شارك اًكانً ًأشد ،ًكانً ًماًإ ذًًْم 

 ": أنْ  ِإالّ "و الَعطفِ  نَ شِتراُك "أْو" َبيْ ا
ْنًأ ْمث ل ة ًاشتراكً  م  ً:ً-ت عالى–ًهً "ًق ْولً أنًًْإ الًّ"وًالع طفً ًب ْينً ًهاو 

ل ْيه مًي ت وبً ًأ وًًْش ْىءً ًأْل ْمرً ٱًم نً ًل كً  ل ْيس ً" - م ونً الظً ًف إ ن ه مًْ ي ع ذِّب ه مًًْأ وًًْع 
"(2)ً.ً

فً وقول ه:ً" - ت ىًي ت و  ًس ب يلً اح  ًٱلل ه ًل ه ن  ًأ ْوًي ْجع ل  ًٱْلم ْوت  ه ن 
(3)ً. 

ً
عن يينً ًب ْينً ًفيها"ًأو"ًت رّددتًًْف ق دًًْاألولىًأ ّماًاآلي ةً  ً:م 

لىًالعطفً ً:أّول هما - ًو الت ْقديرً ًالم نصوبة ،ًاألفعالً ًم نًق بل هًماًع  ف اًل ي قطعً : ًأوًًْك ف روا،ًالذينً ًم نًط ر 
ل ْيه م،ًيتوبً ًأوًًْي كبت هم، ي كونً ًي عّذب هم،ًأوًًْع  ً"-ت عالى–ًق ْول هًو  ًش يءً ًاألمرً ًم نًلكً ًل يس ً: ًجملةً "

ً.ًاعت راضّيةً 
ثانيه ما - ً"و  ًأنًْ"ًف ث مً ً،"أنًًْإ الًّ: ً"ق ول ناًفيًالتيًو هيً ً،"أو"ًب عدً ًم ضم رةً " ن كً : ّقي،ًت قضي نيًأوًًْأللزم  ًح 

ل ْيه مًي توبً ًأنًًْإ الًًّش يءً ًاألمرً ًم نًل كًل يس:ًو الت ْقديرً  ًإ الًًّش يءً ًأمر ه مًم نًل كًل يس:ًأوًًْي عّذب هْم،ًأوًًْع 

                                                           

،ًوقدًأتىًعلىًبعضًهذهًالمعاني:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1/428ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.1/295،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،1/314ًلجامع،ً،ًوالقرطبي،ًا1/166

ً(.128ً(ًاآليةً)آلًعمران،2ً)
ً(.15ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
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ل ْيه مًاللً ًي توبً ًأنًْ ،ًع  سلم  قيلً ًب ال  لىًم عطوف"ًي توبً ًأوًْ:ً"و  ،ًع  قيلً ًاألمر  لى:ًو  ًل يس ً:ًأيًْ.ًش يءًًٍع 
،ًم نًل ك ت وبته مًأوًًْش يءً ًاألمرً ًم نً ًل كًل يس ًًأوًْ.ًش يءً ًت ْعذيب همًأوًًْت وبت ه م،ًم نًأوًًْاألمر 

(1)ً. 

ّمالةً ًالثّانيةً ًع نً ًيقالً ًاألولىًع نًقيلً ًماوً  ،ًالح  ًي ْجعلً "ًي كونً ًف ق دًًْل لمعن يين  لىًم عطوف ا" ّتى"ًع  ًح 
ق دً،"ي توّفاهنًّ  .ً(2)س بيلً ًل هنًًّاللً ًي جعلً ًأنًًْإ الًًّي توّفاهنًًّحّتى:ًالم عنىًيكونً ًو 

 الّسادُس  رفُ ( الحَ 6-6-2)
 "أْن"

؛ًناصب اًم صدريًّاًا"أ ْن"ًحرفً ًتكونً  ت كونً ً،(3)"أعيب هاًأنًًْف أرْدتً :"-ت عالى–ًك قول هً ًل لمضار ع  ًم نًم خف فةً ًو 
ل مً :ً"-ت عالى–ًك قول هًالثّقيلة ؛ ت كونً ً،(4)"س يكونً ًأنًًْع  م نهاً،"أيًْ"ًب منز لةً ًم فسِّرةً ًو  ينا:ً"الحقًًِّقولً ًو  ًأنً ًإ ل ْيهً ًف أْوح 
ت كونً ً،(5)"الف ْلكً ًاْصن عً  ل ّما:ً"نحوً ًوذل كً ًالّتوقيت ّية؛"ًل ّما"ًب عدً ًت قعً ًك أنًًْزائدة ؛ًو  ً.ًً(6)"لوط اًر س ل ناًجاء تًًْأ نًًْو 

 : فّسرةِ َوالمُ الّناصبِة  َبْينَ اشتراُك "َأْن" 
ًاشتً  ْنًأ ْمث ل ة  م  هاًراك هاو  ت رّدد  يــز انً ٱًف ــيًت ْطغ ــْواًأ الًّ:ً"-تعالى–ًق ْول هًو الم فّسرةً ًالّناصب ةً ًب ْينً ًو  ت قــديرً ً،(7)"ْلم  ًو 

عن يينً  ً:ًالم 
ً.ب أنًًْم نصوبً "ًت طغ وا"ًوالف علً ً،"ال"ًفيهاًنافيةً وً ًت طغ وا،ًل ئلًّ:ًو الت ْقديرًناصبة ،:ًالًأنًْ:ًأالًّ -
ْعنىًم فسِّرة ،:ًالًأنًْ:ًأالًّ - ً.ً(8)ب هاًجزومً ا"ًمً ت طغ وًْ"ًعلً والفً ً،"ال"ًجازمةً وً ً،"أيًْ"ًبم 

                                                           

والظاهرً،ًوفيه:ً"3/56،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/291ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/194ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،1ً)
ً".منًهذهًالتخاريجًاألربعةًهوًاألول

ً.1/338ًكبري،ًالتبيان،ً(ًانظر:ًالع2)
ً(.79ً(ًاآليةً)الكهف،3ً)
ً(.20ً(ًاآليةً)المزمل،4ً)
ً(.27ً(ًاآليةً)المؤمنون،5ً)
،ًوالمرادي،111ً،ًوالمالقي،ًرصفًالمباني،71ً(،ًوانظرًمعانيها:ًالرماني،ًمعانيًالحروف،33ً(ًاآليةً)العنكبوت،6ً)

ً.1/41ً،ًوابنًهشام،ًمغنيًاللبيب،215ًالجنىًالداني،ً
ً(.8ً(ًاآليةً)الرحمن،7ً)
،2/341ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،4/44ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/304ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،8ً)

،ًولمًيجوزًكونهاًمفسرة؛ًألنهًفاتًأحدًشرطيها،8/188ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/101ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ًفيهاًمعنىًالقول.ًوهوًأنًيكونًماًقبلهاًجملةً
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 : َوالَمصدرّيةِ  ،َوالُمخفَّفةِ ، فّسرةِ المُ  َبْينَ اشتراُك "َأْن" 

ًالمً  ًب ْين  ًاشتراك ها ًأ ْمث ل ة  ْن م  ًأ نًف أ ْوح:ً"-تعالى–ًق ْول هً ًو الم صدرّيةً ًو الم خف فةً ًفسِّرةً و  ًب ْكر ة ًىًإ ل ْيه ْم وا س بِّح 
يًًّ (1)"او ع ش 

ّطّيةً ًوابنً ًالز م ْخش ر يً ًاكت فى،ًوً  الم فسِّرةً ًب كون هاًع 
ك ةً ًالع كبريً ًوجعل هاً،(2) ًبم ْعنىًم فسِّرةً ًكون هاًب ْينً ًم شتر 

ك ون هاً،"أيًْ" ق د رً،(3)ب أْوحىًم نصوبً "ًس بِّحواًأنًْ"وً ًم صدرّية ،ًو  ،ًاأل نباريًًِّابنً ًل هاًو  ْعن يين  م خف فةً ًم فسِّرة ،ًو ه ماًم  ًو 
ًو الت ْقديرً ًالث قيلة ،ًم ن م نًًْ،(4)س بِّحواًأّنه: ْثلً ًو  ً"-ت عالى–ًق ْول هًت ق د مً ًماًم  ْين: ًم وس ىًَٰو أ ْوح  ًإ ل ى ًأ ْلقً ًٓ  ا ًأ ْن

اكً  ً.ً(6)"أْلقً ًب أنًْ:ً"و الت ْقديرًالّناصبة ؛ًتكونً ًق دًًْوهيًالم فسِّرة ،ًًق ْدًتكونً ف هيً ً،(5)"ع ص 
 ( الباِعُث الّسابعُ 7-2)

 ةِ ِويّ الّنحْ  الَمعاني َتناُوبُ 
ق دًْ بً ًأنًًْأحيان اًثً ي حدً ًو  عانيًت تناو  ةً ًف تكونً ًالّنحوّية ،ًالم  ًًفيًالك ل م  ًم حتم لةً ًم شتر كةً ًالت ْركيب يًِّموق عها

،ًأوًًْإعراب ّيينً ًو جه ينً  م نًأكثر  ،ًلحالً اًت ْحت م لً ًأنًًْذل كً ًو  ،ًالحالً ًأ ْخرىًت ْحت م لً ًأوًًْو الّتمييز  ْفعولً ًأوًو الم صدر  ًالم 
،ًب هً  برً ًأوًوالّظرف  (7)والب دلً ًالخ 

ْيرً  ،ًذل كً ً،ًوغ  ً:ًت قّدمً ًماًم جلً ًب يانًًٍف ضلً ًالم سوقةً ًاألمث لةً ًفيًولعلً ًكثير 
 : َوالَمصدرِ  ِبهِ  الَمْفعولِ  َبْينَ  ( اشتراك  1-7-2)

ْيرً ًت ط و عً ًف م نًْ" - ًله "خ  ْير  ًخ  اًف ه و 
(8)ً. 

ك مًم ن و ٱلل هً " - ًأ ّمهًوب طًأ ْخر ج  ْيئ ا"اتً ن  ًش  ً.ً(9)ك ْمًالًت ْعل مون 

                                                           

ً(.11ً(ًاآليةً)مريم،1ً)
ً.4/7ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2/504ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
ً.2/98ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،3ً)
ً.6/167ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/98ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
ً(.117ً(ًاآليةً)األعراف،5ً)
ً.4/363ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/313ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،6ً)
(ًأتىًمحمدًعبدًالخالقًعضيمةًعلىًأبوابًمنًالقولًعلىًتعددًاألعاريبًبينًالبدلًوالمفعولًألجله،ًوالحالًوالبدل،7ً)

ًأسل ًفي ًدراسات ًانظر: ًألجله، ًوالمفعول ًالحال ًبين ًوالمصدر ًذلك، ًوغير ًوالنعت، ًوالبدل ًالقرآن، ،5/506ًوب
11/124ً.ً

ً(.184ً(ًاآليةً)البقرة،8ً)
ً(.78ً(ًاآليةً)النحل،9ً)
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ًالت د ب رً  ع  ير ا"ًاألولىًاآلي ةً ًفيًم ْوض  ْعن ي ْينً ًب ْينً ًم شت ركةً ًإ ّنهاًإ ذًًْ؛"خ  ،ًم  ًب ه ،ًالم ْفعولً ًو ه ماًن حوّيين 
، ف ةً ًتكونً ًف ق دًًْو الم صدر  م حذوفًًٍل م ْصد رًًٍص 

(1)ً.ً
عً ًانيةً أ ّماًفيًالثًّ ْعنىًاالشت راكً ًفم ْوض  لىًم نصوب ةً ًتكونً ًف ق دًًْن حويًّا،"ًش يئ ا"ًم  ْفعولً ًأّنهاًع  ًوالعاملً ًب ه ،ًم 

ق دًًْ،"ت ْعل مون" لىًم نصوبةً ًت كونً ًو  ،ًع  لم اًت عل مونً ًال:ًو الت ْقديرً ًالم صد ر  ع 
(2)ًً.ً

 : الُمطَلقِ  الَمْفعولِ  ، ونائِب ، والحالِ ِبهِ  الَمْفعولِ  َبْينَ  ( اشِتراك  2-7-2)
ق دًْ قعً ًو  ً:ًذلكً ًوم نًآيٍة،ًغ ْيرً ًفيًذل كً ًو 
لك ن" - رًّاًالًو  ًس  دوه ن   .ً(3)"ت و اع 

ل" - ق ك م ًٱلل ه ًح  ز  ّماًر  ك ل واًم   .ً(4)ا"بً ط يًًِّالً و 

ك ْم"ًنف قوا"أ - ْير اًأل نف س  خ 
(5)ً.ً

ق دًْ لىًالق ولً ًبابً ًت باينً ًو  ةً ًي عتورً ًالذيًالن ْحو يًًِّالم ْعنىًع  رًّا"ًك ل م  لىًنتصبً دًيً ف قً،"س  ً:ًًع 
- ، ،ًت واعدوهنً ًال:ًو الم عنىًالحال  ّرين  نكمًاْست ْسرارًًٍفيًأوًًْم ْست س  ْفيٍة،ًم  فعولً ًو خ  م  ًم حذوفً "ًت واعدوهنً "ًو 

دوهنً ًال:ًتقدير هً  رًّاًكاحً النًًّت واع  ً.ًس 
ا.ً - ًن كاح  دوهن  :ًالًت واع  ًب ه ،ًو الت ْقدير  ْفعول   أوًالم 

رًّا - ْفعوٍلًم طل ٍق:ًم واعدة ًس  ًم   .ًً(6)أوًنائب 

ً
ً
ً
ً

                                                           

ً.1/131ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،1ً)
ً.7/437ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،2/67ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً(.235ً(ًاآليةً)البقرة،3ً)
ً(.88ً(ًاآليةً)المائدة،4ً)
ً(.16ً(ًاآليةً)التغابن،5ً)
ًقيلًفيها:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،6ً) ًانظرًما ،ًوقدًاكتفىًبالمفعولًبهًوالحال،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،1/319ً(

ً.2/237ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/126ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/188ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،70ً

َوَلِكن ال ُتَواِعدوُهنَّ ِسرًّا

نائب مفعول مطلق

مواعدة سرا

مفعول به

نكاحا

حال

مستسرين
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ً
ً
ً

ً: لْتًأْنًت كون  لال "؛ًف ق دًاحت م  ًفيهاً"ح  ًالن ْحو يِّ ع ًالم ْشت رك  الثّانية ًف م ْوض  ًأ ّماًاآلي ة ًالك ريمةً 
لال ًط ّيب ا. - :ًك لواًح  ًم فعوال ًب ه،ًو الت ْقدير 
لال ًطً ف ةً أْوًصً  - :ًك لواًأْكل ًح  ْفعولًمطلق(:ًو الت ْقدير   ّيب ا.ًل م ْصد ٍرًم حذوٍفً)نائبًم 

ّما" -  .ً(1)أْوًحاال ًم نً"م 

: ًفيهاًم تردِّد ًب ْين  ْير ا"،ًوم ْعنىًالن ْصب  ة ً"خ  ل م  ًفيهاًك  ع ًالم ْشت رك  الثّال ث ة ًف م ْوض  ًأ ّماًاآلي ة ًالك ريمةً 
- . ًه ناًالمال  ير  ًالم راد ًب الخ  ك أن  ًفيهاً"أْنف قوا"،ًو  ًب ه،ًوالعام ل  ْفعول   الم 

ْعنى - ًم  بين  ْير اًو  :ًأْنف قواًإ ْنفاق اًخ  ًالم طل ق ،ًو الت ْقدير  ْفعول  ًالم  ًع ن  ً.ًً(2)الّنائ ب 
 ( اْشِتراك  َبْيَن الَمْفعوِل فيه والَمْفعوِل ِبِه: 3-7-2)

ً ًل ت مثيل ها ًت صل ح  ًأّنها ًذل ك  ؛ ًن حوّيين  ْعن ي ْين  ًم  ًالت ْركيب يِّ ياق ها ًفيًس  ة  ًالك ل م  ًت ْحت م ل  ق د ًأ ْمث ل ة ًو  ْن م  ًو  ع ا، م 
ً: ًالع زيز  ًفيًالت نزيل  ًت جّليًذل ك 

ًفي ْومً ًت ق واٱ"وً  .1 عون   .ً(3)"لل هً ٱًإ لىًيهً اًت ْرج 

كانً اٱْلك تًيفًرًْكً ذًْاو ً" .2 ْنًأ ْهل هاًم  ًٱنت ب ذ ْتًم  ًإ ذ  ْري م  ًم   .ً(4)"ش ْرق يًّا اب 

ًن عيمً " .3 ًث م ًر أ ْيت  م ْلك اًوا  ذاًر أ ْيت  ً.ً(5)"اك بيرً اًو 
،ًف ّيان  ل ْيه ماًأبوًح  ًأتىًع  ًالّلذ ين  ْعن ي ْين  ّمالة ًل لم  ا"ًح  ً"ي ْوم  ًاألولىًأن  ًفيًاآلي ة  لىً"إ ّماًًهً انتصابً والّظاهر  ع 

لىًّماًا ً ا،ًًوومً ي ًًذابً العً ًقوا:ًاتًّهً تقديرً ًحذوفً مً ًىقتً والمً ً،رفً الظً  ْفعولً ع  ًاتًًّالم  لىًحً ً،اساعً ب ه  ،ًضافًٍمً ًذفً أوًع 

                                                           

ً.4/10ًلوسي،ًروحًالمعاني،ً،ًواأل1/456(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،1ً)
ً.2/370ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً(.281ً(ًاآليةً)البقرة،3ً)
ً(.16ً)مريم،ًاآليةًً(4)
ً(.20)النسان،ً(ًاآلية5ً)
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ْعنىًاتًّ،ًأْوًبومًٍي ًًولً هً ً،ًأوًْومًٍي ًًذابً عً ً:أيًْ ٍلً(1)"ماًفيهً ًقاءً م  لىًم حم  ًإاّلًع  ًف ل مًي حم لًهذاًالم ْشت رك  ،ًأ ّماًالق رطبي 
ًب هً  ْفعول  ًالم  ٍد،ًو ه و  ًواح  ن حوي 

(2)ً.ً 

كان ا"؛ًإ ذً ًفيهاً"م  ع ًاالْشت راك  ،ًو ه ما:أ ّماًاآلي ة ًالثّانية ًف م ْوض  ًن حوّيان  ًإ ّنهًي قع ًت حت هاًم عنيان 
ً"ال - ًفيه  ْفعول  .ًرفً ظًّالم  ًانت بذ ْتًفيًم كاٍنًش رق ي  :ًإ ذ  ً"،ًو الت ْقدير 
ْفعولً  - :ً"إ ذًهً ب ًًوالم  ً"اْنت ب ذ ْت"ًاكانً مً ًتًْت ًأً ،ًو الت ْقدير  مل  ًح  ،ًو ه و  ْعنىًفيًهذاًالم ذهب  لىًالم  ًع  مل  ًح  ث م  "،ًو 

ل ،ًواأللوسيًّع  ،ًوالع كبري  ًاألنباريِّ ًابن  ْعن ي ْين  لىًالم  ق دًأتىًع  ْعنىً"أت ْت"،ًو  ىًم 
ّيانًف ق دً(3) ًأبوًح  ،ًأ ّما

" ً"الّظرف  ًفيه  ْفعول  ًالم  ٍد،ًو ه و  ْعن ىًواح  لىًم  ًع   .ً(4)اقت صر 

ًإنًّ ًإْذ ً"ث م "؛ ًف هو ًفيها ًاالْشت راك  ع  ًفم ْوض  ًالثّال ث ة  ًاآلي ة  ًك ون هاًأ ّما ًب ْين  ًالت ْركيب يِّ ياق ها ًفيًس  ًم شترك ة  ها
ْفعوال ًب ه،ًارفً ظً  وك ون هاًم 

ا،ً(5) ًن عيم  ًر أيت  ًماًث م  :ًإ ذاًر أيت  ًب هًهه نا،ًوالتّْقدير  فعول  ًالف ّراء ًإ لىًأّنهاًم  ق دًذ هب  ،ًو 
ًإ ضمار ه ،ًف قام تً لح  ،ًوص  ق دًح ذف  ًب ه،ًو  فعول  هً"ث م "ف ـ"ما"ًالم  قام  م 

(6).ً
 ( االْشِتراُك َبْيَن َظرَفي الزَّماِن والَمكاِن:4-7-2)

ًس واٍء،ً لىًحد  ًع  ًوالم كان  لىًالّزمان  اللة ًع  ياق هاًد  ًفيًس  لىًالظ رف  ة ًداّلة ًع  ًالك ل م  ًأْنًت غدو  ق دًي حدث  و 
ّقً ًالح  ًفيًق ْول  ق دًوق ع ًذل ك  ًًةً يٱلو الًه نال كً :ً"-تعالى–و  قِّ ًٱْلح  ًع ْقبً ل ل ه  ْير  ًث و اب اًو خ  ْير  ًخ  ق دً،(7)اه و  ًإ لىًاْلت ف تً ًو 

ًي تعّلق ًبـ"د عا"،ًأْي:ًاالْشت راكً ًهذا ماٍن،ًو ه و  ًز  ًظ رف  ب ٍةًم بينٍة:ً"ه نالك  ًفيًعبار ٍةًم ْعج  ،ًفقال  ًاألنباريِّ ًابن  ًالن ْحو يِّ
ل ،ًك ماًاست عم  ل تًللز مان  ع ًفيها،ًف است عم  ّنماًات س  ًم كاٍن،ًو ا  ًظ رف  ،ًوأصل هاًأ ْنًت كون  قت  ًالو  ْتًد عاًز كرّياًفيًذل ك 

ًل لمً  ًك قول ه  ؛ ًل وجه ين  ًم حتم لة  ًت جيء  ق د ًو  ، ًالحال  اللة  ًبد  ه ما ًأحد  لى ًع  ي حم ل  ًو  ، ًقائلًٍ–كان  ْن ًم  ً-عز  ً"ه نال ك  :
قِّ" الو الي ة ًلل ًالح 
ًق ْبلً (8) ّكيت ًإلْيه ًم  ًهوًنفس هًالذيًذ هب  ًاألنبار يِّ ًابن  ًإلْيه  ،ًو هذاًالذيًذ هب 

(1)ً.ً
                                                           

ً.2/53،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،1/347ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.3/242ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
ً.8/394ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،2/868ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/99ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ًً(3)
ً.6/169(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
،ًومكي،5/103ً،ًوالنحاس،ًإعرابًالقرآن،2/561ً،ًواألخفش،ًمعانيًالقرآن،3/218ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،5ً)

ً.2/404ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،490ًمشكلًإعرابًالقرآن،ً
ً.3/218ً(ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،6ً)
ً(.44ً(ًاآليةً)الكهف،7ً)
ً.1/180ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،8ً)
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 َبْيَن الحاِل وناِئِب الَمْفعوِل الُمطَلِق: ( االْشِتراكُ 5-7-2)
د ا" - ْنهاًر غ  ك لًم   .ً(2)"و 

ت ىًن رىًٱللً " - ْهر ةً ًهً ح   .(3)"ج 

ًي ْطل ب هً ًيي ْغش" - ًٱلن هار  ثيث ا"ًٱل ْيل  ً.ً(4)ح 
ً دين  ْنهاًراغ  د ا،ًأْوًف ك لًم  ْنهاًأْكل ًر غ  ًك لِّه:ًف ك لًم  ًفيًذل ك  م ت نعِّمينً و الت ْقدير 

ْهرة "،ًو علىً(5) ً"ج  ،ًوكذل ك 

هر ةً  ؤية ًج  :ًر  ًي غدوًالت ْقدير  ًالم طل ق  ْفعول  ًالم  ْعنىًنائب  ،ًو علىًم  :ًم جاه رين  ًالت ْقدير  ًي كون  ْعنىًالحال  م 
(6)ً كذل ك  ،ًو 

ًالم طل ق :ً ْفعول  ًالم  ،ًونائب  ًالحال  ثيث ا"ًالم شتركةًب ْين  ً"ح 
ًالّليلً)حاثًّا(.ًالحالًم نًالفاعً  - ،ًو ه و  ًل 
ً"الّنهارً  - ْفعول  ْحثوث ا(.والحالًم نًالم   "ً)م 

ثيث ا( - ًالم طل ق ً)ط لب اًح  ْفعول     .ً(7)ونائبًالم 
 االْشِتراُك َبْيَن الَمْفعوِل َله، والحاِل، والَمصدِر:  (6-7-2)

ً: ع ا،ًوم نًذلك  ًم  هًالم عانيًالّثلثة  ًحّمالة ًل هذ  ْعناهاًالن ْحو يِّ ة ًفيًم  ق دًت غدوًالك ل م  ًو 
د ً -1 ًإ يمان ك مًْمً ًك ث يرً "و  ًل ْوًي ر د ون ك مًمِّنًب ْعد  ًٱْلك تاب  س د ا ْنًأ ْهل   .ً(8)"ك ف ار اًح 

ال هً ًيك ْل ذ" -2 ًو الًي ؤًًْي نف ق ًم  ًب ْلل هً ر ئاء ًٱلن اس  ًٱآل م ن  رً و ٱْلي ْوم  ً.ً(9)"خ 
لىً إ ن ا" -3 ْلن اًم اًع  ع  ًز ين ةً اج   .ً(10)"ع م لً  ل ه اًل ن ْبل و ه ْمًأ ي ه ْمًأ ْحس نً ًأل ْرض 

                                                                                                                                                                                           

ً.284ً(ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،1ً)
ً(.35ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً(.55(ًاآليةً)البقرة،3ً)
ً(.54(ًاآليةً)األعراف،4ً)
،ًواأللوسي،ًروح1/309ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/52ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/77ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،5ً)

ً.1/235ًالمعاني،ً
ً.1/371ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/84ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،6ً)
ً.4/311ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/308ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،7ً)
ً(.154ً(ًاآليةً)األنعام،8ً)
ً(.264ً(ًاآليةً)البقرة،9ً)
ً(.7ً(ًاآليةً)الكهف،10ً)
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ل ىًٱل ذًابً ْين اًم وس ىًٱْلك تآت ث مً " -4 اًع  ام  ت ْفصيلً ت م  ًو  ًش ْىءًٍ يًأ ْحس ن  ً.(1)"لِّك لِّ
س د ا"ًفيً ًلأ ّماً"ح  ْفعول  ًالم  ًب ْين  ًن حويت ًم ْشت ر ك  ًاألولىًف هي  ،ًهاآلي ة  ،ًوالحال  سد  ًالح  ْنًأجل  ْعنى:ًم  ،ًوالم 

،ًوالم صدر دين  ْعنى:ًحاس  والم 
(2)ًً.ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًآن ف ا ًبيان ه ًت ق د م  ًما ًاحت مال  لة  ًم حتم  ًف هي  ًالثّانية  ًفيًاآلي ة  ً"ر ئاء " وأ ّما
ً"زينةً ً.(3) ًف هيًأ ّما "ً م ترّددة ًب ْين 

ًل ْفعول  ْعنىًالم  ْعنىًالحالً هم  ،ًوم 
(4).ً

نها: ًم عاٍنًن حوّيٍة،ًم  ًالّرابعة ًف هيًم شتركة ًب ين  ا"ًفيًاآلية  ًو أّماً"ت مام 
ًألجل ه. -  أّنهاًم فعول 

:ًأْتم مناهًت مام ا. - ،ًو التّقدير  ًالّزوائد  ذف  لىًح  ًع   وأّنهاًم صدر 

،ًإّماًم نًالفاع - ًأوًالم فعولً وأّنهاًحال  ل 
(5)" ًق ْدًقيل  ً.(6)،ً"وكلت

ل ْيه ًماًت ق د م ًق ْول هً ّماًي ْصد ق ًع  م  ً:ً-تعالى-و 
ًف ىًٱأْل ْرضً  و ال" - اًت ْمش  ً.(7)"م ر ح 

                                                           

ً(.154ً(ًاآليةً)األنعام،1ً)
ً،ًوالوجهًاألولًهوًاألظهرًعنده.1/518(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2ً)
ً،ًوقدًأتىًأبوًحيانًعلىًمعنييًالمفعولًلهًوالحال.1/157األنباري،ًالبيان،ًً(ًانظر:ًابن3)
ً.6/96(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
،ًوقدًاكتفياًبإعرابهاًمفعوالًألجله،ًومصدرا،1/296ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،2/108ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،5ً)

ً.4/255ًجهاًثالثا،ًوهوًالحالًمنًالكتاب،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأضافًًو1/550والعكبري،ًالتبيان،ً
ً.4/255ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6ً)
ً(.37(ًاآليةً)السراء،7ً)

َحَسًدايَمـاِنُكْم ُكفَّارًا َبْعِد إِ ٓ  َوّد َكِثير  مِّْن َأْهِل ٱْلِكتَـاِب َلْو َيُردُّوَنُكم مِّن

المصدر الحال مفعول له
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- "ً: كذلك  ب د ار اًأ نًي ْكب روآً  الًت ْأك ل وهاو   .ً(1)"ٓ  إ ْسر اف اًو 

- "ً: ه ْمًإ ل ىًب ْعضًًٍيي وحوكذلك  ًغ رور ا"ًٓ  ب ْعض  ًٱْلق ْول  ز ْخر ف 
(2)ً. 

 ( االْشِتراُك َبْيَن الَمْفعوِل َله والَمْفعوِل ِبه: 7-7-2)
ًق ْول هً ًالع زيز  م ن:ً"-ت عالى–وم نًأمثلت هاًفيًالت ْنزيل  ْعًم نك ْمًط ْوالً ًو  نًل ْمًي ْست ط  ًٱْلم ْحص  ،ً(3)"تً اأ نًي نك ح 

ً "ط ْوال "ًم ْشت ر ك  ةً  :فك ل م  ّمال  ًح  ًن حويت
ْفعولً  - ْعنىًالم  ًفيهً"ي ست طْع"،ًهب ًًل م  ْفعولً حً نكً ي ًً"أنًًْوالم ْصد رً ،ًوالعام ل  ًم  ًللم ْصد رً ً" ً،"الً وًْ"طً ًنً نوًّالمً ًب ه 

ً ي كون  ً.ناتً صً حًْالمً ًكاحً ن ًًنالً ي ًًمًأنًْنكً مً ًستطعًْي ًًمل ًًوم نًًْ:الت ْقديرً و 
- ً ذف  ًح  لى ًع  ًل ه ْفعول  ًالم  ْعنى ًول م  ًم ْفعول  ي كون  ًو  ، نات  ًالم ْحص  ًن كاح  ًط ْول  ًل ع دم  : ًو الت ْقدير  م ضاٍف،

ْع"ً" ً.ً(4)"حً نكً ي ًًأنًْ"ي ستط 
 ( االْشِتراُك َبْيَن الَمْفعوِل مَعه والَمْفعوِل ِبه:8-7-2)

ً قِّ ًالح  ً"ش ركاء ك م"ًفيًق ْول  ًاشتراك  ًذل ك  ْنًأ ْمث ل ة  م  ًاسم هً –و  ك اع ًوف أ ْجمً :ً"-تقّدس  ش ر  ك ْمًو  ًالًٓ  اًأ ْمر  ء ك ْمًث م 
ل ْيك ْمًغ م ةً  ي ك ْنًأ ْمر ك مًْ ًم نصوبة ًم نًو جوٍه:(5)"ع  ً،ًف هي 

- ً: ًم ع ه،ًو الت ْقدير  ْفعول  شب ةً تً :ًالًْماًيقالً كً ؛ًمكً ركائً عًشً مً أّول ها:ًأّنهاًم  ً.قىًالماء ًوالخ 
ًل ف عٍلً - ًب ه  ْفعول  ثانيها:ًأّنهاًم  ٍر،ًو التً و   :ً"و اْدعواًش ركاء ك م".ًْقديرً م ضم 

لىً"ً:هاوثالثً  - ًإ ل ْيه ًم قام ًالم ضافً مك ًرً أمًْأّنهاًم عطوف ة ًع  ًش ركائ ك م،ًف أقام ًالم ضاف  :ًوأمر  "،ًو الت ْقدير 
(6)ً. 

 ( االْشِتراُك َبْيَن الَبدِل والَمفعوِل َله:  9-7-2)
را" - ًل ك مًم اًو  ل  ًم سً  ل ك ماذل ك ْمًأ نًت ْبت غواًب أ ْمًوء ًو أ ح  ْير  ًغ  نين   .ً(7)"نً يف حام ْحص 

                                                           

ً(.6(ًاآليةً)النساء،1ً)
ً(.112ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً(.25ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
،1/348ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/37ً"،ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًطوال"بدال ًمنًً"أنًينكح"أنًيكونً(ًأجازوا4ً)

ً.3/9ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،330ً-3/229وأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
ً(.71ً(ًاآليةً)يونس،5ً)
ًقيلًفيها:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،6ً) ًانظرًما رآن،ً،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالق2/262،ًوالنحاس،ًإعرابًالقرآن،1/473ً(

ً.5/177،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/681ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/245ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،225ً
ً(.24النساء،ً(ًاآليةً)7)
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ًإ اّلً" - ل ىًٱأل ْرض  ًٱلس ماء ًأ نًت ق ع ًع  ك  ي ْمس   .ً(1)"ب إ ْذن هً و 

: ًن حوّيين  ًم عن يين  ًبين  ًفيًاآلية ًاألولىًف هوً"أْنًت ْبت غوا"،ًو هوًم شترك  ًالّنحويِّ ًأّماًم وضع ًاالشت راك 
- ً لىًالبدل  ًأّنهًم رفوع ًع  وه وًغوا،ًبتً ت ًًلكمًأنًًْحلًّأ ًوً ً،مذلكً ًراءً لكمًماًوً ًحلًّأً :ًوً قديرً التًّوً ،ًنً"ما"مً أّول هما

ًوالّشراءً  ًالّنكاح  ًبالمال  ًاالبتغاء  يشم ل  ًو  ًاشت ماٍل، ب دل 
ًالق راءةً (2) ًأّما ،" ل  ً"أ ح  ًالّرفع  ًق راءة  لى ًع  ًو هذا ،

"ًفً تحًبالفً  ل   .(3)ه وًالّنصبً غوا"ًبتً ت ًً"أنًًْحلً مً ًنًّإ"أ ح 

ًًهأنًّوثانيهما:ً - ًل ه،ًويكون  فعول  غوا،ًبتً ت ًًهًقيل:ًألنًْأنًّكً ً؛الخافضً ًنزعً ب ًًصبً ينًالنًّراءتً هًعلىًالقً حلً مً م 
:ًوال ًالك ّلي  ً.ً(4)كمغواًبأموالً بتً ت ًًأنًًْرادةً لً ذلكمًًلكمًماًوراءً ًلً حً وأً ّتقدير 

لىً قدًأتىًع  :ً"و  ًالّنحويِّ ك  لىًهذاًالم شتر  ًداّلٍةًع  ًفيًعبارٍة ،ًف قال  ًالّطبري  عن يين  ًمً أمًّالم  نً"ًمً :ً"أنًْوضعً ا
ًبأموالً بتً ت ًًه:ً"أنًْقولً  ًفً كً غوا ًعً رفع ،ًتً م" ًالتيًفيًقولً ًنًْرجمة  ًفيًقً ذلكً ًلكمًماًوراءً ًلًّحً أً ه:ً"وً "ما" رأًنًقً مً ًراءةً م"

ًبً "وً  " ل  ًعً وً ،ًاأللفً ًضمًِّأح  لًّأ :ً"وً رأًذلكً نًقً مً ًفيًقراءةً ًلىًذلكً نصب  فيًًصبً النًًّحتملً قدًيً وً ،ًاأللفً ً"ًبفتحً ح 

ًالقً ًذلكً  ًوً لىًمً عً ًينً راءتً في ًوراءً حً أً عنى: ًما ًلكم ًألنًْذلكً ًّل ًحً لمًّفً ً،غوابتً ت ًًم ًالخافضةً اللمً "فتًذً ا ًاتًّ" ًصلتًْ،
ً.ً(5)"عنىهذاًالمً ب ًًفضًٍخً ًفيًموضعً ًكونً ت ًًأنًًْحتملً دًيً وقً ،ًصبتًْنً هاًفً بلً ق ًًالفعلً بً 

ً ،ًو ه ماًالب دل  ًن حوّيين  عن يين  ًم  ًفيهاً"أْنًت ق ع "؛ًذلكًأّنهًم حتمل  ًالّنحويِّ أّماًاآلية ًالثّانية ًف موضع ًاالشتراك 
ًل ه: ًوالم فعول 

- ً : ًف الّتقدير  ًالثّاني لى ًع  ًت ق عً ًك ر اهةً ًماءً السً ًكً سً مًْي ًوً أّما ًاألرضً ًأ ْن ًالّزّجاج ًعلى ًي ق ل ًل م ًو جه  ًو ه و ،
ًب غير ه  .ً(6)والّنّحاس 

                                                           

ً(.65ً(ًاآليةً)الحج،1ً)
ً.3/224انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
(3ً ًمكي، ًانظر: ًوالحاء، ًوالباقونًبفتحًالهمزة ًوالكسائي، ًفهيًلحفصًوحمزة " ل  ًالرفعً"أ ح  ًقراءة ًأما الكشفًعنًوجوهً(

ًالقرءات ،1/384ً ًالتلخيص، ًوالطبري، ،243ً ًالقناع، ًوابنًخلف، ،391ً ًالمبهج، ًوالبناء2/186ً،ًوسبطًالخياط، ،
ً.239ًًالدمياطي،ًإتحافًفضلءًالبشر،ً

،ًوأبو10/41ً،ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،1/216ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،1/518ًيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًانظرًالمعن(4ً)
ً.2/346،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،3/224ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.4/13ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(5ً)
عرابه،ً(6ً) ً.3/105بًالقرآن،ً،ًوالنحاس،ًإعرا3/355انظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
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- ً ًفيًم وضع  ًالم ؤّول  ًف الم صدر  لىًاألّول  لىًوأّماًع  ًع  :ًوي منع ًوقوع ًالس ماء  ًاشت ماٍل،ًوالتّقدير  ًب دل  ن صب 
ً.ً(1)األرضً 

 ( االْشِتراُك َبْيَن الّتمييِز والحاِل: 10-7-2)
سيبً " - ك ف ىًب ْلل ه ًح   .ً(2)ا"و 

ًأ و" - س ن  ف يقً ٓ  و ح  ًر  ً.ً(3)"الئ ك 
ي" - هً ه ـ ق ْومً اًو   .(4)"اآي ة ًف ذ روهًل ك مًلل هً ٱًن اق ةً ًذ 

ًالم عًْ ًب ون اًب ْين  ًث م  ًأ ن  يب  فيق ا"،ًو"آي ة "،ًوالًر  سيب ا"،ًو"ر  ً"ح  ًالكلمات  ًفيًهذاًاالْشت راك  ع ًالت د ب ر  ًوم ْوض  ن ي ْين 
ً ه ًالّنحوّيين  :ًهذ  ًم نً"ناقة ًالل "،ًفالت ْقدير  لىًالحال  ًاآلي ة ًاألخيرة ً"آي ة "،ًف إذاًماًكانْتًم نصوبة ًع  د قيق ا،ًوم نًذل ك 

م ًج  ًم ن ًل ك م ًالل  ًناقة  ه  ًهذ  : ًف الت ْقدير  ًالّتمييز  لى ًع  ًم نصوبة  ًكانْت ًما ًو ا  ذا ًظاهرة ، ًب ّينة  ًآية  ًل ك م ًالل  لة ًناقة 
ً.ً(5)اآلياتً 

 ( االْشِتراُك َبْيَن الَخبِر والَبدِل:11-7-2)
ال دونً ًلئكف أ ًو" - ًه ْمًفيهاًخ  ًٱلن ار  ً.ً(6)"أ ْصحاب 
ت ْلكً " - ل ه اًأل ي امً ٱًو   .ً(7)"لّناسً ٱًب ْينً ًن داو 

ت ْلكً " - أ ْهل ْكناه ْمًل ّماًظ ل م وا"ًٱْلق رى و 
(8)ً. 

ً ًالم ْشت رك  ع ًاست شراف  ًم ْوض  ،ًو هي  ًالم بتد آت  ًالتيًت أتيًب عد  ًالكلمات  ًالكريمات  ه ًاآليات  ًفيًهذ  الن ْحو يِّ
: ًن حوّيين  ْعن ي ْين  ّمالة ًلم  ًح  "،ًو"األّيام "،ًو"الق رى"،ًو هي  ً"أصحاب 

- . ًالتيًس بق تها،ًوماًب عد هاًأحوال  ًل لم بتد آت   أّول هماًأّنهاًأخبار 

                                                           

ً.6/357ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/948ً(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،1ً)
ً(.6ً(ًاآليةً)النساء،2ً)
ً(.69ً(ًاآليةً)النساء،3ً)
ً(.64ً(ًاآليةً)هود،4ً)
ً.2/14(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،5ً)
ً(.81ً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
ً(.141ً(ًاآليةً)آلًعمران،7ً)
ً(.59ً(ًاآليةً)الكهف،8ً)
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ًم نًا - ،ًوماًبعد هاًأْخبارً وثانيهماًأّنهاًأبدال  لم بتد آت 
(1). 

ًهشاٍمً ًابن  ًم نًالتيًس ّماها ًب لًه ي  لة ، ًالم تداخ  ًالم عّقدة  مل  ًم نًالج  ًأّنها ًالث لث  ًاآليات  ه  ًفيًهذ  والّظاهر 
ًالك ْبرى" مل  ًب ياٍن:ً(2)"الج  ف ضل  ًب عد اًت جلي ة ًو  ًالم ْثبت  فيًالّرسم  ً،ًو 

ت ْلكً  -  حال(.ً-خً–أ ْهل ْكناهْمًل ّماًظ ل مواً)مًًق رىال و 

ت ْلكً  - ب ر(.ًً–ب د لًً-)مًأ ْهل ْكناهْمًل ّماًظ ل مواًق رىال و   خ 

ً
ًه ْمًفيهاًخال دونً ٓ  ف أ و - ًالّنار  ًأ ْصحاب   (حالً-خً–ًم)ًلئ ك 

ًه ْمًفيهاًخال دونً ٓ  ف أ و - ًالّنار  ًأ ْصحاب  ً(خً-ًب د لً–ًم)ًلئ ك 

رً  ًآخ  ًر أي  ًًوللّنّحاس  " ًثانًابتداءً ذوًو جاهٍة،ًف قدًر أىًفيً"أولئك  " ًالّنار  فيً"أْصحاب  ،ًانيالثًًّبرً خً ي ا،ًو 
(ًهًبرً وخً ًيانًّالثًّفيًًو ًالّنار  ًأصحاب  ً.(3)لً وًّألاًبرً خً )أولئك 

 :َوالحالِ  رفِ ( االْشِتراُك َبْيَن الظَّ 12-7-2)
ق دًْ ًت ًًو  هاًفيًالك ل م ةً شترك  ،ًالّظرفً ًم عن ييًب ْينً ًالت ْركيب يًًِّموق ع  م نًًْو الحال   ل ي ه مًْاعً :ً"-تباركً –ًق ْول هًذل كً ًو 

ْضرً  ًخ  ًس ند ٍس "ر قً و ا  ْست بًًْث ي اب 
عً ًأ ّماً،(4) كً ًت مّثلً ًم ْوض  ًأّنهاًي خفىًو الً،"عال ي هم"ًف هوًفيهاًالن ْحو يًًِّالم ْشت ر 

،ًأّنهاًذل كً ًو عّلةً ًم نصوبة ، ،ًداخلً ًق وم كً :ًت قولً ًوالعربً "ًف وق هم،:ًكقول ناًو ه وً ًظ رف  بونً ًالّدار  لى"ًداخل"ًف ينص  ًع 
؛ ّلةً :ًوقيلً ً،(5)"م حلًتًألّنهًالّظرف  ل ْيه مًي طوفً :ً"ق ْول هً ًفيًوالميمً ًالهاءً ًأحد ه ما:ًش يئ ينً ًم نًحالً ًأّنهاًالن ْصبً ًع  ًع 

لى) ًاألبرارً ًع  ْلدانً ( ًأيًًْ؛..."عال ي ه مًم خّلدونً ًو  ل ْيه مًي طوفً : هً ًفيًع  ،ًهذ  ًوالثّانيًالحال  ًم نًحاالً ًت كونً ًأ نًْ:
لدانً  بت هم"ًفيًالو  س  بت هم:ًو الت ْقديرً ً،"ح  س  نثور اًل ؤلؤ اًح  ً.(6)ث يابًل همًعالي اًم 

 ( الباِعُث الثّامنُ 8-2)

                                                           

ً.6/133،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/294ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/98ً(ًانظرًماًقيلًفيها:ًابنًاألنباري،ًالبيان،1ً)
ً.2/497(ًانظر:ًابنًهشام،ًمغنيًاللبيب،2ً)
ً.1/241ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،3ً)
ً(.21ً(ًاآليةً)النسان،4ً)
ً.19/95ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/219ًانيًالقرآن،ً(ًانظر:ًالفراء،ًمع5)
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وتّيةِ  الَمفاصلِ  َمواِضعِ  َعلى الَقولِ  َتباينُ   الصَّ

لً  ديثً ًم صطلحً ًالّصوتيً ًالم فص  دً ًح  ْنهً ًالم قص  فيفةً ًك لمّيةً ًس كتةً ًم  دودً ًب ْينً ًخ  ملً ًأوً ًالكلماتً ًح  ًالج 
ّماًالم عاني،ًل ت عيينً  ،ًالت نزيلً ًفيًواالبت داءً ًالوقفً ًالم بحثً ًهذاًإ لىًي نتسبً ًوم  ق دًالع زيز  س مهًو  ًبأّنهًْرك شيً الزً ًو 

،ًف نًت" ليل  بهً ًج  ،ًأداءً ًك يفً ًي عر فً ًو  ي ترّتبً ًالق رآن  لىًو  ب هًغ زيرة ،ًو است نباطاتً ًك ثيرة ،ًف وائدً ًذل كً ًع  ًم عانيًت ت بّينً ًو 
، ي ؤم نً ًاآليات  قوعً ًع نً ًاالْحت رازً ًو  (1)"الم ْشك لتً ًفيًالو 

ًوً  لى، ًو االبت داءً ًللوقفً ًبأنً ًالق ولً ًي ْغدوًالم تقدِّمً ًهذاًع 
ًوً ًالم عانيًت عيينً ًفيًظاه ر ةً ًس همةً  ًبابً ًا  ْحكام ها،الّنحوّية  راسةً ًأْبوابً ًنًمً ف رادةًًٍذاًابْلًي ع د ًهذاًالم طلب  ًالم عنى،ًد 

لىًالق ولً ًبابً ًباينً فإ ذاًماًتً  عً ًع  ،ًم ْوض  ل  قفً ًأوً ًالم فص  ،ًالو  ًت باينًًٍإ لىًم دعاةً ًفيهًي كونً ًق دًًْذل كً ًفإنًًّواالبتداء 
ي ةً ًالم عانيًفي ر ةً ًوت خّلقً ًخاّصة ،ًالن ْحو  ً.ًعاّمةً ًالن ْحو يًًِّالم ْشت ركً ًظاه 

لمً ًهذاًحاجةً ًأ ّما ليلً ًالع  لّيةً ًف هيًالعلومً ًم ختلفً ًإ لىًالج  ليهاًش بهةً ًالًج  ي ة،ًو الًع  لذل كً ًش  ن حً ًو  ًابنً ًج 
قفً ًفيًب الت مامً ًي قومً ًالًأّنهًإ لىًم جاهدًٍ ،ًعالمً ًن حويًتًإ الًًّالو  ،ًب الت فسيرً ًعال مً ًب الق راءات  ت لخيصً ًو القصص  ًو 
ها لمً ًهذاًاحت ياجً ًو أ ّما.ًالقرآنً ًب هاًن زلً ًالتيًبالّلغ ةً ًعال مً ًب عٍض،ًم نًب عض  ت قديرات هً ًالن حوً ًم عرفةً ًإ لىًالع  ؛ًو  ًف ظاهر 

ل ةً :ً"-ت عالى–ًق ْول هًفيًقالً ًم نًإ نً ًإ ذ يمً ًأ ب يك مًًْم  ّلة ،:ًب م عنىًم نصوبً ًإّنه"ًإ ْبر اه  لً ًأوًًْك م  ًل مًق بل ها،ًماًفيهاًأ ْعم 
لىًي قفًْ ك ذاًق ْبل ها،ًماًع  قفً ًو  لىًالو  ل مًْ:ً"قول هً ًع  اًل هً ًي ْجع لًًْو  و ج  ا:ً"ي بتدئً ًث مًًّ،"ع  ف ةً ًك ونهً ًي ت خي لً ًل ئلًّ"ًق يِّم  ًل ه؛ًص 
و جً ًإ ذً  اًي كونً ًالًالع  ق ّيم 

(2)ً.ً

لمً ًهذاًوأ ّماًاحتياجً  ق فً ًإ ذاًف ألّنهً ًالت فسيرً ًم عرفةً ًإ لىًالع  لىًو  ةً ًف إ ن ه ا:ً"ع  ر م  ل ْيه مًم ح  ينً ًع  ًكانً "ًس ن ةً ًأ ْرب ع 
ْعنى ًالم  ر مةً ": ل ْيه مًم ح  هً ًع  ًأيًًْ؛"الم ّدةً ًهذ  ق فًإ ذاًأ ّماًس نة ،ًأرب عينً : لىًو  ً"ع  ر م ةً ًف إ ن ه ا: ل ْيه مًم ح  :ًف الم عنىً،"ع 
ر مةً  ل ْيه مًم ح  ً.ًأ رب عونً ًالّتيهً ًوأنً ًأب د ا،ًع 
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لمً ًهذاًاحت ياجً ًوأ ّما ْعنىًإ لىًالع  قًًِّق ْولً ًف مثال هًالم  لىًالل هً ًق الً :ً"-ت عالى–ًالح  اًع  ك يلً ًن ق ولً ًم  ًف يقفً ً،"و 
لى قفةً "ًق الً :ً"ع  ّنماً،"ق الً "لـًفاعلً ًالكريمً ًاللً ًاسمً ًك ونً ًي توه مً ًل ئلًًّل طيفةً ًو  لً ًو ا  ميرً ًالفاع  لىًعائدً ًمستترً ًض  ًع 

ل ْيهً ًي عقوبً  كذاًالّسلم ،ًع  لىًالوقفً ًي جبً ًو  ْنكً ًو ال:ً"ق ول هًع  ز ةً ًإ نً :ً"ي بتدئً ًث مًًّ،"ق ْول ه مًًْي ْحز  يعاً ًل ل هً ًاْلع  م  ً.ً(1)"ج 

ًًو لىًالوقفً كذل ك  ق ال وا:ً"ع  ذً ًو  ل داً ًالل هً ًات خ  ان هً :ً"ب قول هًواالبتداءً ً،"و  لًّ–ًاللً ًأنً ًوذل كً ً؛"س ْبح  ً-علهً ًفيًج 

ق ول همًب زعم ه مًع نهمًأخبرً  ذً :ً"و  ل داً ًالل هً ًات خ  دً ًمً ،ًثً (2)"و  ن ز هً ًهذا،ًق ول همًر  ان هً :ً"بقول هً ًن فس هًو  ًأنًًْينب غي،ًفً (3)"س ْبح 

لً  قًًِّ:ًق ْولً الق ول ينً ًب ْينً ًي فص  ً.ً(4)الّزاعمينً ًوق ولً ًتعالى،ًالح 

قفً ًسامً أ ّماًأقًْ ْندً ًف أظهر هاًالع زيزً ًالت ْنزيلً ًفيًالو  ،ًتامًت:ًأربعةً ًالق ّراءً ًأكثرً ًع  ،ًوكافًًٍم ختار  ًوحسنً ًجائز 
ق بيحً ًم فهوم ، ً:م تروكً ًو 

ّماًب شيءًًٍي تعّلقً ًالًالذيًه وًف التّامًّ - ليه ،ًالوقفً ًف يحسنً ًبعد ه ،ًم  قًًّكق ْولً ًب عد ه،ًب ماًو االبتداءً ًع  –ًالح 
دً ًماًو أكثرً ً،"اْلم ْفل ح ونً ًه مً ًو أ ول ئ كً :ً"-تعالى ْندً ًيوج  ،ًرؤوسً ًع  ق دًاآلي  دً ًو  ًالفاصلة ،ًانق ضاءً ًقبلً ًيوج 

نهً  م  قًًِّق ْولً ًو  تنز هً ًتقد س ً-ًالح  ع ل وا":ً-و  ز ةً ًو ج  ل ةً ًأ ْهل ه اًأ ع  ًانق ضىًألّنهً؛"أذّلة"ًب عدً ًه ناًالتّامًًّف الوقفً ً،"أ ذ 

،ًك لمً  ك ذل كً :ً"قائلً ً-ت عالى–ًاللً ًأْردفً ًث مًًّب لقيس  ً".ي ْفع ل ونً ًو 
عً ًه وًو الكافي - ،ًفيًم نقط  قفً ًف يحسنً ًالم عنى،ًفيًم تعلِّقً ًالّلفظ  ليه،ًالو  اًواالبتداءً ًع  ًوم نهًبعد ه؛ًب ماًأيض 

ل ْيك مًًْح رِّم تًْ:ً"-ت عالى–ًاللًق ولً  لىًالوقفً ،ًفً (5)"أ م ه ات ك مًًْع  ئً ًمًّك م"،ًثً أّمهات"ًع  ،ًب عدً ًب ماًي بتد  ًو هكذاًذلك 
 .الم عطوفاتً ًباقي

س نً  - قوفً ًي حسنً ًالذيًه وًو الح  ل يه،ًالو  ًن حوًوالم عنى؛ًالّلفظً ًفيًب هً ًل تعّلق هً ًب عد هًب ماًاالبتداءً ًي حس نً ًوالًع 
ْمدً " يمً ًالر ْحم نً "وً،"اْلع ال م ينً ًر بًًِّل ل هً ًاْلح  قفً ً،"الر ح  ل ْيهً ًو الو  ؛ًع  سن  :ًبقول هً ًواالبتداءً ًم فهوم ،ًالم رادً ًألنً ًح 
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ينً ًر بًِّ" يمً ًالر ْحم نً "وً،"اْلع ال م  ال كً "وً،"الر ح  ًالدِّينً ًي ْومً ًم  ؛ًال" ،ًذل كً ًإ نً ًإ ذًي حسن  ًواالبتداءً ًم جرور 
؛ًب الم جرورً   .تاب عً ًألّنهًق بيح 

ْنهً ًي فه مً ًالًالذيًه وًو الق بيحً  - م نًالم راد ،ًم  ْمدً "ًذل كً ًو  ل يه،ًي وق فً ًف لً؛"اْلح  لىًو الًع  ًدونًالم وصوفً ًع 
لىًو الًالّصفة ، نه،ًالم بد لً ًدونً ًالب دلً ًع  لىًو الًم  ليه ،ًالم عطوفً ًدونً ًالم عطوفً ًع  لىًو الًع  ًالم جرورً ًع 

ً.ً(1)الجارًًِّدونً 

،ًهذاًبْعدً وً  لىًب عدً ًم نًًْألع رِّجً ًب ه ،ًف ألْكت فً ًالع رض  قعً ًماًل ت ب ّينً ًالك ريماتً ًاآلياتً ًب عضً ًع  ًم نًفيهاًو 
لىًالق ولً ًبابً ًتباينً ًباعث هً ًن حويً ًم ْشت ر كًٍ عً ًع  لً ًم ْوض  ً:ًالم ْفص 

 األولى ( اآلَيةُ 1-8-2)

 (2)"ى لِّْلُمتَِّقينَ ُهدً  ُب ال َرْيَب ِفيهِ اْلِكتٱ ِلكَ    ذَ "
عً  عً ًفيًالن ظ رً ًل ن رج  لً ًم واض  ً:ًيأتيًفيماًالم ْفص 

ًذً " - ًاْلك تٱًل كً ًَٰ ْيب  ًالًر   ".ًًىًلِّْلم ت ق ينً ف يه ًه دً ًب 

ًذً " - ًاْلك تٱًل كً ًَٰ ًًف يه  ْيب  ًالًر   "ىًلِّْلم ت ق ينً ه دً ًب 

ًذً " - ًاْلك تٱًل كً ًَٰ ًًف يه ًه دً ًب  ْيب   "ىًلِّْلم ت ق ينً الًر 

لىًالش ريفً ًالت ْركيبً ًهذاًشتملً يً  ْيرً ًع  ْعنً ًغ  ثً وً ً،حويً ن ًًىم  لىًالباع  عًتباينً ًذل كً ًع  ًلً فصً المً ًم ْوض 
ًبرًٍخً ًنمً ًلفًٍؤتً مً ًديدًٍجً ًكلمًٍب ًًفً ؤنً استً ًمًّث ًً،مً ث ًًمًّت ًًق دًًْالك لمً ًإنً فً ً،"يبرً "ًعدً ب ًًلً فصً مً ًكانً ًماًذاإ ًفً ً،فيهً ًوتيًِّالصًّ

ً".ًدىهً "ًو ه وً ً،رًٍؤخًّمً ًبتدأومً ً،"فيهً "ًو ه وً ً،مًٍقدً مً 

:ًت ْقدير هً ً،رًٍقدً مً ًأبتدً مً ًبرً خً "ًدىهً "وً ًها،عدً ب ًًماب ًًهال ًًقً علًّت ًًال"ًفيهً "ًإنً فً ً،"فيهً "ًعدً ب ًًلً فصً المً ًأ ّماًإ ذاًكانً 
ًا،فً م ستأنً ًرً فإّنًماًب عد هاًسي كونً ًتابً الكً ًعدً ب ًًلً فصً مً ًمً ث ًًكانً ًإ ذاًأ ّماً،برًٍخً ًعدً ب ًًبرً خً ً"دىهً"ً:أوًًْ،"هدىًوهً "

ً.(1)"تابً الكً "ًهبرً ًخً بتدأً مً "ًذلكً "وً 
                                                           

،ًهـ(911الرحمنًبنًأبيًبكر)ًالسيوطي،ًجللًالدينًعبد،ًًو352ً-1/351(ًانظرًأقسامًالوقف:ًالزركشي،ًالبرهان،1ً)
،ًمكتبة2ًالمنعمًإبراهيم،ًطًالتقانًفيًعلومًالقرآن؛ًتحقيقًمركزًالدراساتًوالبحوثًبمكتبةًنزارًالباز،ًبإشرافًعبد
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ًالثّانيةُ  ( اآلَيةُ 2-8-2)
ــُر َأْلــَف َســَنةٍ  َيــَودُّ  ٓ  اٍة َوِمَن ٱلَِّذيَن َأْشَرُكوا َحي َعَلى لنَّاسِ ٱ َأْحَرَص  َوَلَتِجَدنَُّهمْ " َوَمــا ُهــَو  َأَحــُدُهْم َلــْو ُيَعمَّ

َر  ِبُمَزْحِزِحِه ِمنَ    (2)"ُلونَ َوٱللَُّه َبِصير  ِبَما َيْعمَ ٱْلَعَذاِب َأن ُيَعمَّ
عً لً  ل ْيهً ًل ي نبنيً ًاآلتيًالو صفً ًفيًالن ظ رً ًن ْرج  ً:ًوشرحً ًت عقيبً ًع 

د ن ه مًْ" - ل ت ج  لىًلن اسً ٱًأ ْحر ص ً و  يًع  كًًةًٍاح  ًأ ْشر  ًٱل ذين  م ن  ًًوو  د  ًي و  ًس ن ةًٍا ًأ ْلف  ًي ع م ر  ًل ْو د ه ْم ًًأ ح  ًه و  ما و 

ه ًم نً  ً ب م ز ْحز ح  ًأ نًي ع م ر  ًب ماًي ْعمً يو ٱلل ه ًب صًٓ  ٱْلع ذاب  ً".ًلونً ر 
د ن ه مًْ" - ل ت ج  ً و  يأ ْحر ص  لىًح  ًع  كواٱلن اس  ًأ ْشر  ًٱل ذين  م ن  ًو  دً ً اٍة ًس ن ةًٍ ي و  ًأ ْلف  ًي ع م ر  ًل ْو د ه ْم ًًأ ح  ًه و  م ا و 

ه ًم نً  ًًب م ز ْحز ح  ًأ نًي ع م ر  ًب ماًي ْعمً يو ٱلل ه ًب صًٓ  ٱْلع ذاب   ".ًلونً ر 

لً ًث مً ًأ نً ًاألّولً ًالت ْقديرً ًفيًب جلءًًٍي ْظه رً ًالذيًعلًّلً  ياةًٍ"ًك ل م ةًبعدً ًي ت ع ي نً ًم فص  لىً،"ح  ًماًي ْغدوًهذاًوع 

ةً ًب عدً  ياة"ًك ل م  كواًالذينً ًم ن"ًو ه وً ً،"ح  ا"ًأْشر  ً.م ْستأن ف اًك لم 
لً ًالثّانيًالت ْقديرً ًفيًأ ّما ةً ًبعدً ًف الم فص  كوا"ًك ل م  لىً،"أْشر  ل تجدّنه م:ًفالت ْقديرً ًهذاًو ع  لىًالّناسً ًأْحرص ًًو  ًع 

ياٍة، م نًًْالّناسً ًأْسخىًه و:ًن قولً ًك ماً،"أْشر كواًالذينً ًم نًو أحر ص ًًح  ً.ً(3)ه ر مًو 
 الثّالثةُ  ( اآلَيةُ 3-8-2)

 (4)"ناَكذَُّبوا ِبآياتِ  ٓ  ِل ِفْرَعْوَن َوٱلَّذيَن ِمن َقْبِلِهْم آ َكَدْأِب "

عً  هً ًفيًالن ْحو يًًِّالم ْشت ركً ًاست شرافً ًم ْوض  عً ًفيًواقعً ًاآلي ةً ًهذ  ؛ًم ْوض  ل  ًي كونً ًأ نًًْم حت م لً ًأّنهً ًذل كً ًالم فص 

ت كونً ً،"ف رعونً "ًبعدً  ًاسمً و  ديدً ًك لمً ًأّنهً ًذل كً ًم بتد أ؛ًرفعً ًم حلًًِّفيًم وصوالً ًاً"الذين" بر هًم ستأن فً ًج  ًالجملةً ًخ 
لى"ًك د أبً "ًأ ّما".ًب آيات ناًك ذ بواًق بل ه مًم نًوالذينً :ً"و الت ْقديرً ً،"ب آيات ناًك ذ بوا:ً"الف علّيةً  بً ًالت وجيهًهذاًع  ًالذيًالم ْعج 

ها،ًب ماًم ّتصلةً ًف تكونً ًي ْدف عً ًال تكونً ًت قد م  عً ًفيًالكافً ًو  فٍع،ًم ْوض  ي كونً ًر  ً":ًًًف رعونً ًآلً ًك دأبً ًف عل هم:ً"الت ْقديرً ًو 
                                                                                                                                                                                           

،ًدار1ً،ًوالقطعًواالئتناف،ًتحقيقًأحمدًفريدًالمزيدي،ًط1/178القرآن،ً(ًأتىًعلىًتعددًأعاريبها:ًالنحاس،ًإعراب1ً)
ً ًبيروت، ًالعلمية، 2002ًالكتب 44ًم، ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،1/112ً ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ًوالعكبري،1/52ً، ،

ً.1/89ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/161ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/15ًالتبيان،ً

ً(.96)البقرة،ًً(ًاآلية2)
،ًوالقرطبي،1/95ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،1/298ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،76ً(ًانظرًالمعنيين:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،3ً)

ً.1/309،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/481ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/25ًالجامع،ً
ً(.11(ًاآليةً)آلًعمران،4ً)
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ًآًك د ْأبً " ًف ْرع ْون  ًم نًق ْبل ه ْمًًل  ين  ًك ذ ب واًب آيات نا"و ٱل ذ 
ًالثًّ ْعنى ًالم  ويًالذيًانيأ ّما ه هً ًالت ْركيبً ًهذاًت ْحتً ًي ْنض  عًًٍاستشرافً ًه وًاألّولً ًف م وجِّ رً ًم ْوض  ًآخ 

، ل  اًالك لمً ًكانً ًماًف إ ذاًللم ْفص  ج  ذ اًم ت واش  هًآخ  كانتً ًببعٍض،ًب عض  ا"ًالذين"وًعاطفة ،ًالواوً ًو  ًفيًم وصوالً ًاسم 
رً ًم حلًِّ لىًج  رً ًفيًالك لمً ًت مامً ًف إنً ً،"د أب"ًع  قابً ًش ديدً ًواللً "ًو ه وً ًالش ريفة ،ًاآلي ةً ًآخ  ً.ً(1)"الع 

 الرّابعةُ  ( اآلَيةُ 4-8-2)

 (2)ما َيعلُم َتأويَله إاّل اهلُل والرّاسخوَن في العلِم يقولون آمّنا به"وَ "

ًكون هاًاست ئنافّية ،ً نهمًم نًر ّجح  ،ًف م  ًأمًللع طف  ًللق طع  ًأهي  ًالّشريفة  ًاآلي ة  ه  ًفيًهذ  ق دًاخت ل فًفيًالواو  و 
لىً"إاّلًالل ":ً ًع  ًوأّنًالوقف 

ًي قولون"ًً"وماًيعل م ًتأويل هًإاّلًالل ًً ًفيًالعلم  ًوالّراسخون 

عً ًعد هب ًًوماًتاّم،ًههناًوالوقفً  نهموً ً،"قولونً يً :ً"هً خبرً وً ًمرفوعً ًبتدأً مً "ًالّراسخون"وًه،قبلً ًعّماًمنقط  ًم نًم 

ي كونً ً،يعلمونً ًالًماب ًًالخلقً ًكّلفًْي ًًمل ًًاللً ًإنًًّإذًًْعاطفة ؛ًون هاكً ًرّجحً  ًالّراسخون"ًو  هً ًفي" امً ًالحالً ًهذ  ًرفوع 
لىًبالعطفً  لىًنصبًًٍحلًِّمً ًفي"ًيقولون""الل"ًتعالىًجد ه،ًوً ًع  ْعنىًأّنهمًيً (3)الحالً ًع  ً.علمونً ،ًو الم 

 الخامسةُ  ( اآلَيةُ 5-8-2)
                                                           

ًا1) ًالوجهين: ًالتفتًإلى )ً ًواالئتناف، ًالقطع 120ً-119لنحاس، ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ًالبحر1/173ً، ًحيان، ًوأبو ،
ً ًتعليق2/406ًالمحيط، ًالوقفًواالبتدا، ًبيان ًالهدىًفي ًمنار ًالحاديًعشر(، ًمحمد)القرن ًبن ًأحمد ًواألشموني، ،

ً.156ًم،2002ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًشريفًأبوًالعلًالعدوي،ًط

ً(.7آلًعمران،ً(ًاآليةً)2)
ًانظر3ً) ًفي( ًمعانيًالقرآن، ًالفراء، ًقيلًحولها: 1/191ًما عرابه، ًمعانيًالقرآنًوا  ًوالزجاج، ًالقطع1/320ً، ًوالنحاس، ،

ً 118ًواالئتناف، ًالقرآن، عراب ًوا  ،1/355ً ًالقرآن، ًإعراب ًمشكل ًومكي، ًًو83، ًبنً، ًعثمان ًعمرو ًأبو الداني،
ًبغداد،1ًالمكتفىًفيًالوقفًواالبتدا،ًط،ًهـ(444سعيد) ًتحقيقًجابرًزيدانًمخلف،ًوزارةًاألوقافًوالشؤونًالدينية، ،
إيضاحًالوقفًواالبتداءًفيًكتابًاللًعزًوجل،ًتحقيقً،ًهـ(328أبوًبكرًمحمدًبنًالقاسم)،ًواألنباري،141ً،ًم1983

ًدمشق،1ًمحييًالدينًرمضان،ًط ًالعربية، ًمجمعًاللغة ًم1971، ًوالبيان،1/565ً، ًوالزركشي،1/172ً، البرهان،ً،
المقصدًلتلخيصً،ًهـ(926األنصارّي،ًأبوًيحيىًزكرياًبنًمحمد)،ًًو2/400،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/72-73ً

ً.22ً،ًم1985،ًدارًالمصحف،ًدمشق،2ًماًفيًالمرشدًفيًالوقفًواالبتداء،ًط
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 (1)"اأَلرضِ  في َيتيهونَ  َسنةً  أْرَبعينَ  َعَلْيِهم ُمَحرَّمة   َفِإّنها قالَ "

ً: ًالوقف  ًفيًهذاًهوًم عرفة ًموقع  ل  ق دًاخت ل فًفيًعام لها،ًوالفاص  ًزماٍن،ًو  "أربعين"ًفيًسياق هاًظرف 
ً ل ْيه م ًم حر مة ًع  ًفإّنها ًأّنهاًً"قال  قف  ًالو  ًهذا ًتمث ل  ًب عد  ْعنىًالم تعيِّن  ًو الم  ،" ًفيًاألْرض  ًي تيهون  ًسنة  أرب عين 

ًسنةً  ًأربعين  ًفيًاألرض  ًم حصوٍر،ًوه مًم عًهذاًي تيهون  ْير  ل ْيه مًأمد اًغ  م حر مة ًع 
(2)ً، ًت قديم ًوتأخير  فيًالك لم  ،ًو 

ً ًفيًاألرًْ:ً–والل ًأعلمً -واألْصل  ًس نة ".ً"ي تيهون  ًأرب عين  ًض 
ًفيً ًي تيهون  ًس نة  ًأرب عين  ل ْيه م ًع  ًم حر مة  ًفإّنها ً"قال  :" ًاألْرض  ًفي ً"ي تيهون  لى ًع  قف  ًالو  ًيكون  ق د و 

ًس نةً األرضً  ْعنىًأّنًالّتحريم ًوالّتيه ًكانًأمد ه ماًأربعين  "،ًو الم 
(3).ً

ًس نة ":ً"قالًف إ لىً"أرب عين  ًع  قف  ًالو  ق دًيكون  ًسنة ًو  ل ْيه مًأربعين  "،ًًّنهاًم حر مة ًع  ًفيًاألْرض  ي تيهون 

"ًم ْستأن فً  ًس نة ،ًوأّنً"ي تيهون  ًأرب عين  ًكان  ْعناه ًأّنًالّتحريم  م  و 
ًيد اًفيً(4) ًالّصوتّية  هًالم فاصل  ،ًوالًي خفىًأّنًل هذ 

ًوالّتأ ًللتّقديم  ق دًكان  ًاحتماالت ه،ًو  ًالم ْعنى،ًوت ع د د  ًت ع د دًالمعاني.ًتوجيه  ًدرجة  لوِّ ًفيًع  ًفيًهذاًالت ْركيبًأثر  ًخير 

 ادسةُ السّ  ( اآلَيةُ 6-8-2)
 (5)"ُيْبِصرونَ  َكانوا ما َكاُنوا َيْسَتِطيعوَن ٱلسَّْمَع َوماَعُف َلُهُم ٱْلَعَذاُب اضيُ "

عً ًباينً ت ًًأنًًّاهرً والظًّ ي ةً ًالم عانيًباينً ت ًًفيًفعلً ي ًًالش ريفً ًالت ْركيبً ًهذاًفيًلً فصً المً ًم ْوض  ًالواقعةً ًالن ْحو 

لً ًكانً ًف إ ذاًه؛حتً تً  ْوت يً ًالم ْفص  ْعنً ًمً ث ًًإنً فً "ًالعذابً "ًبعدً ًالص  ْعنىًارً غايً مً ًاركيبيًًّت ًًىم  ًماًكانً ًإ ذاًقً تخلًّي ًًالذيًللم 

لىًو الت ْقديرً ً،"بصرونً ي ً"ًعدً ب ًًلً فصً المً  ً:ًاآلتيًحوً النًًّع 
ًيً ًًالعذابً ًهمً ل ًًفً ضاعً ي ً" - ًكانوا عً ًالًنافيةً ًههناً"ما"ـفً ً،"معً السً ًستطيعونً ما ًقفً والوً ًها،ل ًًم ْوض 

ْيرً ًنهاعً ًقطوعً مً ًهابلً قً ًوماً،(6)كافًٍ ً.ًديدًٍجً ًفًٍستأنً مً ًلمًٍكً ًدايةً ب ًًهاوكأنً ً،تةً البً ًفيهاًعاملًًٍغ 

                                                           

ً(.26(ًاآليةً)المائدة،1ً)
،ًواألنصاري،ًالمقصد،1/345ً،ًوالزركشي،ًالبرهان،1/289ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،165ً(ًانظر:ًالداني،ًالمكتفى،2ً)

31.ً
ً.164(ًانظر:ًالداني،ًالمكتفى،3ً)
ً.164،ًوالداني،ًالمكتفى،285ً(ًانظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،4ً)
ً(.20(ًاآليةً)هود،5ً)
ً.260ً(ًانظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،6ً)
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ا؛ًالك لمً ًكانً ًإ ذاًأ ّما - ج  لً ًالًإ ذًًْم تواش  لً ًب لً ً،"العذابً "ًب عدً ًالب ّتةً ًم فص  ما"ًب عدً ًالم ْفص  رونً ًكانواًو  ً،"ي بص 

قفً  ،ًذل كً ًكانً ًإ ذاًكاٍف،ًو الو  ي كونً ًم صد ر ّية ،ًالش ريفً ًالت ْركيبً ًهذاًفي"ًما"ف ـًك ذلك  ًي ضاع فً :ًالت ْقديرً ًو 

ّدةً ًالع ذابً ًل همً  ت ه مًم  ًوالمً همصارً ا  بوً ًالس معً ًاستطاع  ًعنى، تضعيف هً ًالع ذابً ًأنً : ًأوًًْم تمادت،ًل همًدائ مً ًو 

لىًت كونً  عًنصبًع  ًفيًم ْوض  ْعنىً"ما" ًالم  ًي كون  ًنقولً ًماكً ً؛"كانواًماب ً"ً:أ ْن يت هً : ز  رً فً ًماًج  ًلً رً عًْر 
ً:ًًً(1)بيانًًٍضلً ف ًًليي ًًفيماوً ً،علً ف ًًماوبً 

ًل ه م ًٱْلع ذ ابً اض"ي - اًك ان واً ًع ف  ام  م  ًٱلس ْمع ًو  يع ون  ونً ًك ان وا ي ْست ط  ر  ً"ي ْبص 
اًْلع ذ ابً ٱًل ه مً ًيضاع فً " - يع ونً ًك ان واًم  اًلس ْمعً ٱًي ْست ط  م  ونً ًك ان وا و  ر  ً"ي ْبص 

 ابعةُ السّ  ( اآلَيةُ 7-8-2)
 (2)"آِلَهِتنا ِإنَُّه َلِمَن ٱلظَّاِلِمينَ َهـَذا بِ  لَ عَ َمن فَ  َقاُلوا"

عً ًتباينً ًعلً لً  ْعنىًفيًتباينًًٍإ لىًفضيي ًًلً فصً المً ًم ْوض  ًتباينً ًإ لىً،أ ْخرىًجهةًٍوً ًنمً ً،فضيي ًوً ً،رًٍظاهً ًالم 

لىًولً القً ًجهً وً  ْعنىًع  ًكونً ت ًًهذاًلىعً وً ً،ةً فهاميًّاستً "ًنمً "ًفإنً "ًناآلهتً ب ً"ًعدً ب ًًلً فصً المً ًكانً ًماًإذافً ً،يًِّالوظيفً "ًنًْمً "ًم 

ًا.فهاميًًّاستً ًواألسلوبً ًنها،ًعً لً نفصً مً ًهابلً قً ًماوً ً،عرابً الً ًنمً ًهال ًًحلً مً ًالًةً يًّئنافً استً "ًالمينً الظًًّنمً ل ًًهّنًإ ً"ًملةً الجً 

لً ًأ ّماًإ ذاًكانً  ةً ًب عدً ًالم ْفص  ل م  ،ًالًإ خبار يًتًاألْسلوبً ًف إنً "ًالّظالمينً "ًك  نًْ"وًاست فهام يت ْعنىًم وصول ةً "ًم  ًب م 
لىً،"الذي" ملةً ًهذاًو ع  فعً ًم حلًًِّفي"ًالّظالمينً ًل م نً ًإ ّنهً "ًف الج  برًًٍر  ًف ع لً ًالذي:ًو الت ْقديرً ً،"م نًْ"ًالم ْوصولً ًللْسمً ًخ 

ً.(3)"الّظالمينً ًل م نًإ ّنهًب آلهت ناًهذا
ً."ل مينً الظً ٱًل م نً ًإ ن هً  ناًه تً آلب ًًهذاًلعً فً ًم نًقالوا" -
ً".ل مينً الظً ٱًل م نً ًإ ن هً ناًل ه تً آب ًًهذاًلعً فً ًم نًقالوا" -
ً."ل مينً الظً ٱًل م نً ًإ ن هً ًناه تً آلب ًً ًهذاًلعً فً ًم نًقالوا" -

 الثّاِمنةُ  ( اآلَيةُ 8-8-2)
 .(1)َوَعِشيًّا ُغُدوًّا َعَلْيَها ُيْعَرُضونَ  لنَّارُ ٱ وُء ٱْلَعَذابِ سُ  ِفْرَعْونَ  ِبـآلِ  وَحاقَ "

                                                           

،ًوالعكبري،2/8ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،230ً،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،2/276ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،1ً)
ً.6/233ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،5/213ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/693ًالتبيان،ً

ً(.59(ًاآليةً)األنبياء،2ً)
،ًورجحًكونً"من"ًاستفهامية،ًوالسمين11/197ًوالقرطبي،ًالجامع،ًً،2/921(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالعكبري،ًالتبيان،3ً)

ً.9/61ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،503ً،ًواألشموني،ًمنارًالهدى،5/95ًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً
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ردً ًم نًًْب ْعض ًًاْرت ضى لىًو  هً ًع  ل غوّيينً ًم فسِّرينً ًم نًًْالش ريفةً ًاآلي ةً ًهذ  ةًاْثنْينً ًإ عراب ْينً ًو  ل م  ً،"الّنار"ًلك 
قً  عراب ينً ًعاّمة ،ًالن ْحو يً ًاالْشت راكً ًهذاًأ نً ًو الح  ًالّنارً "ًلك ل م ةًو ال  عً ًتباينً ًباعث ه ماًخاّصة ،" لً ًم ْوض  ًفيًالم ْفص 
،ًالت ْركيبً ًهذا ً:ًن حوً ًذل كً ًوًالش ريف 

اقً " - ْونً ًب ـآلً ًوح  ل ْيه اًي ْعر ض ونً ًلن ارً ٱًًْلع ذ ابً ٱًءً ٓ  س وًف ْرع  يًّاًآ  غ د وًًًّع  ً".ًو ع ش 
اقً " - ْونً ًب ـآلً ًوح  ل ْيه اًي ْعر ض ونً ًلن ارً ٱًْلع ذ ابً ٱًءً ٓ  س وًف ْرع  يًّاًآ  غ د وًًًّع  ً...".ًو ع ش 

لى لً ًث مً ًأ نً ًي ْظه رً ًاألّولً ًالت ْقديرً ًو ع  ،ًب عدً ًم ْفص  ماًالع ذاب  بر هًم بتد أً ًفيهً ًالّنارً ًجديدً ًك لمً ًب عد هً ًو  ًخ 
ل يهاًي ْعر ضون" لً ًف الك لمً ًالثّانيًالت ْقديرً ًفيًأ ّماً،"ع  ْيرً ًم تواص    .ً(2)"الع ذابً ًسوءً "ًم نًًْب د لً ًو الّنارً ًم ت فاصٍل،ًغ 

 الّتاسَعةُ  ( اآلَيةُ 9-8-2)
َمَرض   َقْلِبهِ  يف يٱلَّذ َتْخَضْعَن ِبلٱْلَقْوِل َفَيْطَمعَ  ِإِن ٱتََّقْيُتنَّ َفال ٓ  ِء ٓ  مَِّن ٱلنَِّسا َلْسُتنَّ َكَأَحدٍ  يِّ ٱلنَّبِ  ساءَ نِ ا ي"

 (3) مَّْعُروًفا"َقْوالً  َوُقْلنَ 
ًاآلي ةً  ه  ثالً ًالش ريف ةً ًفيًهذ  لىًالدِّاللةً ًفاقعً ًم  لىًالق ولً ًبابً ًت باينً ًم نًاآلتيًالن ْحو يًًِّالم ْشت ر كً ًع  ًع 

عً  ،ًم ْوض  ل  عً ًالم ْفص  عً ًفيًالن ظ رً ًل نرج  لً ًم ْوض  ل ْيهً ًل ي ْنب ن يً ًي ليًفيماًالم ْفص  ش رحً ًت عقيبً ًع  ً:ًو 
عً  - دًًٍل ْست نً ًيًِّلن بً ٱ نساءً ًي ا":ًاألّولً ًالم ْوض  ًلنِّسٱًمِّنً ًك أ ح  ًف لًاء  ًٱت ق ْيت ن  ًف ي ْطم ع ًٱل ذ إ ن  ًب ْْلق ْول  ْعن  ًيت ْخض 

ً...".ًق ْلب هً ًيف
عً  - دًًٍيًِّٱلن بً  اءً ساًني ً" :انيالثًًّالم ْوض  ًك أ ح  ًٱلنِّسً ًل ْست ن  ْعنً  ف لًًًت ق ْيت نً ٱًإ نً ًءً ٓ  امِّن  ًف ي ْطم عً ًْلق ْولً ْب ًًت ْخض 

ً...".ًق ْلب هً ًيفًيل ذٱ
عً أ ّماً لً ًم ْوض  ْنهً ًفي ْظه رً ًاألّولً ًالم ْفص  ْندً ًتمًًّق دًًْالك لمً ًأنً ًم  ديٍد،ًب كلمًًٍاست ؤن فً ًث مًًّ،"الّنساءً "ًع  ًو ه وً ًج 

ملةً  وابً ً،"ات قيت نً ًإ ن"ًالش رطً ًج  عنً ًف ل"ًالش رطً ًوج  م ْخش ر يًًِّم ذهبً ًو هذاً،"ت ْخض  الز 
عً ًأ ّماً،(4) ًف هوًالثّانيًالم ْوض 

                                                                                                                                                                                           

ً(.46-45)غافر،ً(ًاآلية1ً)
ً.678،ًواألشموني،ًمنارًالهدى،454ًانظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،ً(2ً)
ً(.32ً،ً(ًاآليةً)األحزاب3)
ً.3/260ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
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لىً،"اتّقيت نً "ًب عدً ًواقعً  ًاتّق يتنًًّإ ن"ًي كونً ًالق ولً ًهذاًو ع  ،ًم نًك أحدًًٍل سنً ًك ون هنًًّفيًق ْيد ا" ي كونً ًالّنساء  ًجوابً ًو 
م ْحذوف اًالش رطً 

(1)ً.ً
 العاِشرةُ  ( اآلَيةُ 10-8-2)

ً(2)َأفال َيْشُكروَن" َأْيِديِهمْ  َعِمَلْتهُ  َوَما َثَمرِهِ  ِمن ِلَيْأُكُلوا"

عً  لىًالق ولً ًبابً ًت ع د دً ًباعث هً ًفيهاًالن ْحو يًًِّالم ْشت ر كً ًوم ْوض  عً ًع  ،ًم ْوض  ل  ًالت ْركيبً ًكانً ًف إ ذاًالم ْفص 
ْيرً ًم ت واصلً  لً ًوكانً ًم تفاصٍل،ًغ  ًما"ف ـً،"ي ْشك رونً "ًب عدً ًالم ْفص  فضًًٍم حلًًِّفيًاسمً ًالم وصول ةً " لىًع طف اًخ  ًع 

ّماًث مر هً ًم نًل يأك لوا:ً"و الت ْقديرً ً،"ث م ر ه" م  ملْتهً ًالذيًم ن:ًأوً،"أْيديهمًًْع ملْتهً ًو  ،ًاآلبارً وً ً،الس ْقيً وً ً،ب الغ رسً ًأْيديهمًع 

لىًهذاًالمً ه ناًقفً والوً  ،ًكافًًٍْحم لً ،ًع  ً.ًالدِّالليِّ
لً ًث مًًّكانً ًإ ذاًأ ّما وتيًتًم فص  ًقًّالت ْركيبً ًن سيجً ًق ْطعًإ لىًي ْفضيًص  ًوكان  ر ه"ًب عدً ًكافًًٍطعً ، ًث مًًّ،"ث م 
ًبً  ديٍد،ًكلمًٍاست ْؤن ف  عً ًالًنافيةً ًت ْغدو"ًما"ًف إنً ًج  فيماً،(3)ل هاًم ْوض  ً:ًًب يانًًٍف ضلً ًي ليًو 

اًًث م ر هًم نًل ي ْأك ل وا" م  ل ْتهً ًو  م  "أفً ًأ ْيديه مًًْع  ًلًي شك رون 
ًًل ي ْأك ل وا" ل ْته ًأ ْيديه ْمًأفلًي ْشك رون  م  م اًع  ً"م نًث م ر هًو 

 شرةَ عَ  الحاديةَ  ( اآلَيةُ 11-8-2)
"ِشِعيَن ِمَن ٱلذُّلِّ َينُظُروَن ِمن َطْرٍف َخفِ اُيْعَرُضوَن َعَلْيَها خَ  ُهمْ اَوَترَ "  (4)يٍّ

عً  هً ًفيًلً فصً المً ًأ ّماًم ْوض  ً:ًبيانًًٍضلً ف ًًأتيي ًًفيماًلعلً وً ً،يهً علً ًولً القً ًبابً ًتباينً ًف ق دًًْالكريمةً ًاآلي ةً ًهذ 
ت راه مًْ" - ل ْيهاًي ْعر ضونً ًو  ًاخًع  عين  فً ًط ْرفًًٍم نًي نظ رونً ًلذ لًِّٱًنً مً ًش  ".ًخ   ي 

ت ًر" - ل ْيهاًخ ه مًْاو  ًع  فً اي ْعر ضون  ًم نًط ْرٍفًخ  ًي نظ رون  ًٱلذ لِّ ًم ن  عين   ".ًيً ش 

                                                           

(1ً ًواالئتناف، ًالقطع ًالنحاس، ًالمعنيين: ًانظر )413ً ًالبيان، ًاألنباري، ًوابن ًالمحيط،2/222ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،
ً.617واألشموني،ًمنارًالهدى،ً،ًعندهًوقفًكافًًٍ،ًوهو69،ًواألنصاري،ًالمقصد،7/222ً

ً(35(ًاآليةً)ياسين،2ً)
األنباري،ًالبيان،ًابنً،ًًو4/453،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،431ًهذينًالمعنيين:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،ً(ًانظر3ً)

2/246ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ،4/9ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،3/322ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًحيان،15/19ً، ًوأبو ،
ً.12/9ً،ًواأللوسي،ًروحًالمعاني،7/320ًالبحرًالمحيط،ً

ً(.45يةً)الشورى،ً(ًاآل4)
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ق دً  لىوً ً،ركيبً التًًّهذاًفيًً ًًّالن ْحو يًًِّكً الم ْشت رً ًهذاًإ لىًاس ًحًّالنًًّاْلت ف تً ًو  ل ْيهً ًنيب ًْنًي ًًماًا  ًلمعانيل ًًت ع د دًًٍنمً ًع 
ي ةً  ً"فقالً ًه،حتً ت ًًالواقعةً ًالن ْحو  ًعينً خاشً ًيهال ًعً ًضونً عرً ي ًًراهمت ًوً : ْندً ًمامً تً " ًمامً التًًّأصحابً ًوأكثرً ًم،هً عضً ب ًًع 

ًقً تعلًّمً "ًلًِّالذًًّنمً "ًإنً فً ً"خاشعينً "ًعدً ب ًًنً عيًّت ًًماًإ ذاًلً فصً المً ًأنً ًاهرً والظًًّ،(1)"فيً خً ًرفًٍطً ًنمً ً:مامً التً :ًقولونً يً 
فيً،"نظرونً ي ً"بـ ًو الت ْقديرً ً،أخيرً ت ًًوًوًمً قديت ًًالك لمً ًو  ًبً فيً خً ًرفًٍطً ًنمً ًلًِّالذًًّنمً ًنظرونً يً : ًإ ذا ًأ ّما ًالك لمً ًدا،

ًفيًّخً "ًعدً ب ًًلً فصً المً ًنً عيً ت ًوً ً،تواصلً مً  ًلًِّالذًًّنمً "ًإنً فً " ْعن ي ْينً ًب ْينً ًابونً ًث مً ًأ نً ًريبً ًالو ًً،"عينً خاشً "ـبًقً تعلًّمً " ًالم 
:(2)اجليًًّ ًذلك  ً،ًوبيان 

ًاخً  - عين   .ًلذ لًِّٱًنً مً ش 

ًمً  - ً.ًلذ لًِّٱًنً ي نظ رون 
 ( اآلَيُة الثّانيَة َعشرةَ 12-8-2)

 (3)"بونَ الِ َأنُتَما َوَمِن ٱتََّبَعُكما ٱْلغَ  اِتنآياا َفال َيِصلوَن ِإَلْيُكَما بِ انً ِبَأخيَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلطـَقاَل َسَنُشدُّ َعُضَدَك "

عاٍنًم تعّددٍة،ًف قدً ًل م  ّماال  ك اًن حويًّاًح  ًم شتر  ًأْفضىًإ لىًأْنًت غدو  ل  ًالم ْفص  ع  ًم وض  ًفيًت عيين  إّنًالّتباين 
ًب عد ً"آي ًب عد ًي كون  ق دًي كون  :ً"ات نا"،ًو  ًن حو  ًإليك ما"،ًوذلك 

ًس ْلط" - ا ًل ك م  ن ْجع ل  ًو  ًب أ خيك  د ك  ًع ض  ًس ن ش د  ًانً ق ال  ًإ ل ْيك ما لون  ًي ص  ًف ل ًٱت ب ع ك ماًآياب ًًا م ن  ًو  ًأ نت ما ت نا

 ".ًًبونً الً ٱْلغً 

ًس ْلط" - ًل ك ما ن ْجع ل  ًو  ًب أ خيك  د ك  ًع ض  ًس ن ش د  ًبً اق ال  ا ًإ ل ْيك م  لون  ًي ص  ًف ل ًت ًاآين ا ًٱت ب ع ك ماًًن ا م ن  ًو  أ نت ما

ً".ًل بونً اٱْلغً 
ً: ًب عد ً"إلْيك ما"،ًف التّقدير  ل  ًالم ْفص  ،ًو هوًأن  ل  ،ًث م ًسوءًٍب ًًهً قومً وً  رعونً ماًفً ليكً إ ًًصلً لًيً فً أّماًفيًالو جه ًاألو 

ًالحق ًقائ ل :ً" اأ ْنتً ًب آيات ناأرد ف  ًات ب ع ك م  م ن  ًًالباءً فً "،ًاْلغ ال بونً  م اًو  ْحم ل  لىًهذاًالم  ماًتً أنًْ:ًنىعًْمً "،ًوالبونً غالً "ًلةً صً ع 

ًالط بريًِّماكً هًلً جعلً ناًالذيًنً طانً لًْناًوسً تً حجً ب ًً:نا؛ًأيًْآياتً ب ًًأل همً وً ًرعونً فً ًبونً ماًالغالً كً بعً اتًّ نمً وً  ،ًوهذاًم ذهب 
(1)ً.ً

                                                           

ً.466ً(ًانظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،1ً)
،7/501ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،16/31ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/474ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)

ً.694،ًواألشموني،ًمنارًالهدى،77ًواألنصاري،ًالمقصد،ً
ً(.35(ًاآليةً)القصص،3ً)
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ً ًأْن ي جوز  ًهذاًو  ل عل  ًو  ، ليه  ًع  ًوه وًم قد م  ، ًالق س م  ًم نًل غو  ًأْو ،" ً"الًي صلون  واب ه ًج  ا ًقس م  ً"ب آيات نا" يكون 
ًم قد مًٍ ير ه ،ًغ ير  ًو غ  ًبـ"آيات نا"،ًف إّنهاً.ًالو جه ،ًو ا  نًأثب ت هًالّزمخشر ي  ًب عد  ل  ْفص  ًالم  ًالثّاني،ًو ه وًت عي ن  أّماًفيًالو جه 

ًمً  نه مًت ْغدو ًم  ًت ْمن عون  ْعنى: ًوالم  ًب آيات نا"، ًإ ليك ما ًي صلون  ًبـ"ف ل ًأْو: ًب آيات نا"، ًس لطان ا ًل ك ما ًبـ"ن جعل  ًإ ّما تعّلقة 
ً.ً(2)ب آيات نا

 ( الباعُث التّاسُع 9-2)

 ذفُ الحَ  

ً، ذف  ًالح  ًالن ْحو يِّ ًالم ْشت رك  ر ة  ًظاه  ًب تخّلق  ن ة  ًالم ْؤذ  ًالب واعث  ؛ًم ن  ًالب نيويِّ ًشيٍءًمنًالسِّياق  ذف  ًح  ول عل 

،ًو الحً  ًهذاًالم حذوف  ًاست شراف  ي ة ،ًآن  ًعامٍلًأْوًم عموٍل،ًق ْدًي ؤّديًإ لىًتأويٍل،ًأْوًت ع د ٍدًل لم عانيًالن ْحو  ق ًك حذف 
ًك ل ،ًبْلًجل  ًم ستفيض  ًب ها نا،ًواألث ر  ًظاه ر ة ًم تكاثرة ًفيًك لم  ذف  ًالح  ًأ ن  ل  ،ًوالم عو  ذف  ًوح  ًاجت زاء  ًي عتريه  نا م 

ًأمر اً ذف  ظ ًالح  ًم لح  ظيفّي)الحذف(،ًوليس  ًهذاًالف راغًالو  قام  ًم  ًأّنهًيقوم  ًهوًالّسياق ؛ًذل ك  هة  ًالج  ه  ًفيًهذ  ل ْيه  ع 
ًم ن رب  ًض  ًفيه  اّلًكان  ْنًدليٍل،ًوا  ً"إاّلًع  ًفيًالع ربّية ،ًبْلًالًيكون  لىًعواهن ه  ًفيًًملق ىًع  ًالغ يب  لم  ًع  ت كليف 

م عرفت ه"
(3)ً.ً

ًعرً  ًالزًّفً وق د زءً ًإ سقاطً ًبأّنهًركشيً ه ًكلِّالكلمً ًج  ًأو ًلً ه، (4)دليلًٍ،
ًوً  ملةًًٍعلىًأتىًقد، ًاأل نظارً ًم نًج 

هةً  هًالم وجِّ ر اًالّظاهرة ،ًل هذ  ذفً ًأنً ًم ق رِّ ،ًخلفً ًالح  ًملً الحً ًكانً ًهً دمً وعً ًذفً الحً ًينً ب ًًدارً ًماًإذاًرً األمًًْوأنًًّاأل صل 

ًكانً ًهً ثرتً كً وً ًحذوفً المً ًةً ّلًق ًًينً ب ًًدارً ًإذاًاألمرً ًوأنً ً،غييرً التً ًدمً عً ًهوً وً ً،ريضً العً ًاألصلً ب ًًفاءً ،ًوً لىأوًًْهً دمً عً ًلىعً 

ًها:ًْنًمً ً،هً إليًًْةً داعيً ًاأسبابً ًهل ًًوأنً ًلى،أوًًْةً لًّالقً ًلىعً ًلً مًْالحً 
                                                                                                                                                                                           

ًالطبري،ًج1) ًانظر: ًعلىًقول10/73ًامعًالبيان،ً( ًالقولًخطأ ًبـ"الغالبون":ً"وهذا ًقالًالنحاسًعنًتعلقً"بآياتنا" ،ًوقد
جميعًالنحويين،ًكلهمًيمنعونًمنًالتفريقًبينًالصلةًوالموصول؛ًألنًالصلةًتمامًاالسم،ًكأنكًقدمتًبعضًاالسم،ً

يكونً"بآياتنا"ًداخلًفيًالصلة،ًولكنًيكونًوأنتًتنويًبهًالتأخير،ًوهذاًمحال،ًولكنًيجوزًماًقالًاألخفشًعلىًأالً
ً.387ًن"،ًانظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،ًتبييناًمثل:ً"إنيًلكمًلمنًالناصحين"،ًوقدًوصفهًالنحاسًبأنهًقولًبيًّ

(2ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًفيها: ًقاله ًما ًانظر )10/73ً ًواالئتناف، ًالقطع ًوالنحاس، ًالكشاف،387ً، ًوالزمخشري، ،
ًوأ3/176 ،ً ًالبحرًالمحيط، 7/113ًبوًحيان، ًالدرًالمصون، ًوالسمينًالحلبي، ًمنارًالهدى،5/345ً، ًواألشموني، ،

582ً.ً
ً.2/362(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،3ً)
ً.3/102ً(ًانظر:ًالزركشي،ًالبرهان،4ً)
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ًواللً الهً ً:حوً ن ًً؛صارً االختً ًدً جرً مً  - ًةً قرينً ب ًًنهً عً ًغناءً استً ًأبتدً المً ًحذفً ف ًً،"اللً وً ًللً الهً ًهذا:ً"عنىوالمً ً،لل 

ً.ولً القً ًنمً ًابثً عً ًكانً ل ًًذلكً ًعً مً ًهكرً ذً ًول ًًذإ ًً؛الحالً ًهادةً شً 
ًالتًّنًْومً  - ًيً ق ًًمانً الزً ًلىًأنً عً ًنبيهً ها ًالً عً ًتقاصرً د ًوً حذوفً المً ب ًًتيانً ن ًحذوفً المً ًذلكً ًبذكرً ًاالشتغالً ،

س ْقي اه ا"،ًواللً ً،ًواللً رً الشً وً ًاكً حو:ًإيًّن ًًوذلكً ً،؛همًِّالمً ًفويتً لىًتً إ ًًىيفضيً   .ً(1)"ن اق ة ًالل ه ًو 

ًالتً ومً  - ًفً عظامً الً وً ًفخيمً نها ًيً ، ًتً ًكونً قد ًفً آمةً سً وً ًطولً ًأشياءً ًعدادً في ًوً فً حذً تً ، ًبً كتً يً ، ًالحالً ًاللةً دً فى

–ًقًِّالحً ًولً قً ًهً نًأمثلتً مً وً الحال،ًها،ًكرً ذً ًنًْعً ًالحالً فىًبً كتً المً ًفيًاألشياءً ًجولً ت ًًفس ًالنً ًكً ترً تً يها،ًوً ل ًعً 
ا":ًةً نًّالجً ًأهلً ًصفً فيًوً ً-تعالى ًج  ْتًأ ْبو اب هاًؤإ ذ ا ف ت ح  ًو  ماًًصفً وً ًذًكانً ،ً"إً وابً الجً ًحذفً ،ًفً (2)"وها

ً،هدونً شاهً ماًيً ًصفً نًوً عً ًلمً الكً ًلىًضيقً عً ًليلً دً ًذفً الحً ًعلً جً فً ً،ناهىتً الًيً ًذلكً ًندً هًعً ن ًوًْلقً يً هًوً جدونً يً 

ًشً ًرً دًِّق ًت ًًفوس ًالنًًّكتً رً ت ًوً  ًهنالكً ًنهً كً ًذلكً ًعً مً ًغً بلً الًيً و ًً،هأنً ما :ً"الً-لمً السً وً ًلةً الصً ًليهً عً -ًهً قولً ل ًًما

 .(3)"شرًٍب ًًلبً لىًقً رًعً طً الًخً و ًً،معتًْسً ًنً ذً الًأً و ًً،أتًْر ًًينً عً 

ًالتً ومً  - ًالكلمً ًهً ورانً دً ًكثرةً ل ًًخفيفً نها: ًكً في ًنً ًداءً النًًّرفً حً ًحذفً ؛ ًحوً في ًع ْنً": ًأ ْعر ْض ي وس ف 
 .وغيره.(4)"ه ذ ا

اًق ل ى":ًحوً ن ًً؛لةً الفاصً ًةً نها:ًرعايً مً وً  - م  ًو  ب ك  ًر  د ع ك  ًإ ذ اًي ْسرً (5)"م اًو  (6)"،ًو"و الل ْيل 
 ه.ًنحوً ،ًوً 

ينً "ً:ً-تعالى–ًهً قولً كً ً؛هً ل ًًصيانةً ًفً حذً ي ًًأنًْنها:ًومً  - ًاْلع ال م  م اًر ب  ًو  ًف ْرع ْون  إ ْنًك ْنت ْمً":ًهً ،ًإلىًقولً (7)"ق ال 

ًربً ًاللً وً ً،مكً ب ًرً ًاللً وً ،ًمواتً السًًّوًربً هً ً:،ًأيًْبًِّالرًًّذكرً ًبلً :ًقً واضعً مً ًلثةً فيًثً ًبتدأً المً ًذفً حً ً"،ت ْعق ل ونً 

ًًألنً ً؛شرقً المً  ًالسً عً -موسى قدامً ً،رعونً ف ًًحالً ًمً تعظً اسًًْ-لمً ليه ًعً وا  ًالسًّه ًوً بً هيًّت ًًؤالً لى ً،افخيمً تً ا

                                                           

ً(.13ً(ًاآليةً)الشمس،1ً)
ً(.73(ًاآليةً)الزمر،2ً)
،ًبابًماًجاءًفيًصفةًالجنةًوأنهاًمخلوقةفيًصحيحه،ًًالبخاري،ًوأخرجًالحديث3/106ً(ًانظر:ًالزركشي،ًالبرهان،3ً)

(3072ً.)ً

ً(.29(ًاآليةً)يوسف،4ً)
ً(.3(ًاآليةً)الضحى،5ً)
ً(.4(ًاآليةً)الفجر،6ً)
ً(.23ً(ًاآليةً)الشعراء،7ً)
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ًيً عً ًصرً اقتً فً  ًما ًمً ب ًًدلً ستً لى ًأفًْه ًلً أنًًّفهً عرًِّي ًل ًً،هً ب ًًةً الخاصًًّهً عالً ن ًميعً السً ًهوً وً ً،يءً شً ًهً مثلً كً ًيس ًه

 .صيرً البً 

ًو الش ه اد ةً ":ً-تعالى–ه ًقولً هًكً ل ًًالًّإ ًًصلحً هًالًيً نها:ًكونً ومً  - ًاْلغ ْيب  ال م  اًي ر يدً ،ًو"(1)"ع  ًل م   .ً(2)"ف ع ال 

ًشهرتً مً وً  - ًحتًّنها: ًوً كرً ذً ًكونً ىًيً ه دم هً ه ًمكانًً؛واءً سً ًع  ًب ه ألنًهذا ًت س اء ل ون  ًحمزة: ًحملًقراءة وعليه
ًالش هرة ًًشهرًبتكريرًالجار ًأن  ً.ً(3)كرً الذًًّقامً مً ًت قومً ًذلك 

ًنًْا  ًوً ً،هً ياقً سً ًنمً ًأوًًْ،هً فظً ل ًًنمً ًامًّإ ًًذوفً حًْالمً ًلىعً ًاللةً دً ًذكورً المً ًفيًكونً ي ًًأنًًْنهامً ف ًًذفً الحً ًروطً شً ًاأمًّ
ًأوً ًلغازً الً ًلىعً ًامً قائً ً،همً بالفً ًخلًّمً ًركيبً التً ًغدوبْلًيً ً،حذوفً المً ًعرفةً مً ًنمً ًنً تم كً ي ًًلنف ًً،ذلكً كً ًذلكً ًكنًْي ًًملً 

ً.(4)"قىْلًأ ًماًعلىًليلً ىًدً قْبًأًفيماًكونً ي ً"ًأنًًْدً ب ًًلفً ً،يةً عمً التً 

ً:ةً حاليًّوً ًةً قاليًّمً ًهاونً كً ًينً ب ًًدةً تردًّمً ًهيفً ًحذوفً المً ًلىعً ًاللةً الدًًّاأمًّ

ًكنًْي ًًمل ًًذاا  ًوً ً،بًٍناصً ًنمً ًهل ًًدً ب ًًلفً ًانصوبً مً ًكانً ًماًذاإ ًفً ً؛فظً اللً ًعرابً إ ًًنمً ًحصلً ت ًًقدفً ًةً قاليًّالمً ًاأمًّو ً -
ً،لً أهًًْجدتً وً :ًا،ًأيًْبً رحً مً وً ًسهلً وً ًلً أهًْ:ًحوً ن ًًا؛رً قدً مً ًكونً ي ًًأنًًْنمً ًدًتب ًًمًّث ًًليس ًف ًًا،ظاهرً ًاصبً النًًّهذا

ْمدً ":ً-تعالى–ًهولً ق ًًنهمً ،ًوً ابً رحًًْفتً صادً وً ً،لً هًْسً ًكتً ل ًسً وً  -تعالى–ًهقولً ،ًوً صبً النًًّقراءةً ًلىعً ً"ل ل هً ًاْلح 
ل ةً :ً" يمً ًأ ب يك مًًْم   .ً(5)"إ ْبر اه 

ًنً أحسً ًكونً ي ًًهذاوً ً،حذوفًٍمً ب ًًالإ ًًتمًّي ًًالًهفإنًًّ،لمً العً وً ًعنىالمً ًلىإ ًًظرً النً ًنمً ًلً حصًّت ًت ًًقدفً ًةً الحاليًًّاأمًّ -
ً:أيًًْ؛هاطً يربً وً ًمورً األً ًحلً ي ًً:أيًًْ؛رب طً ويً ًحلًّي ًًلنً فً ً:هً ولً قً ًفيًماكً ًهً مومً عً ًيادةً زً ل ًًلً األوًًّظمً النً ًنمً ًحاالً 
ةً :ًفيًمهقولً كً ً،؛قديرً التًًّلىعً ًةً حويًّالنًًّناعةً الصًًّدلً ت ًًدق ًوً ً،فًٍصرًّت ًًذو ًاْلق ي ام  ًب ي ْوم  م  تقديرًألناً-ًالًأ ْقس 

                                                           

ً(.92(ًاآليةً)المؤمنون،1ً)
ً(.16(ًاآليةً)البروج،2ً)
ً.107ً-3/105(ًانظر:ًالزركشي،ًالبرهان،3ً)
ً.3/111ً(ًانظر:ًالزركشي،ًالبرهان،4ً)
ً(.78(ًاآليةً)الحج،5ً)
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ًي وس فً ":ً-تعالىأقسمًألنًفعلًالحالًالًيقسمًعليهوقولهً ًول ًًهألنًًّ؛أً فتً ت ًًالً:قديرً ،ًفالتًّ(1)"ت ْفت أ ًت ْذك ر 

بِّيكقوله:ًب ل ىًوً ًونً والنًًّمً اللًًّدخلتً ل ًًابتً ْثًمً ًوابً الجً ًكانً  ً.(2)"ل ت ْبع ث نًًّر 

ً ه ًالّظاهرة ،ًم بّين اًأّنًالم حذوف  لىًهذ  اًفيهًع  "ًم عرِّج  ً"ش جاعةًالع ربّية  ًجّنيًباب اًوس م هًبباب  قد ًابن  ق دًع  و 
رف ا د ا،ًأْوًح  مل ة ،ًأوًم فر  ًج  ق ْدًي كون 
ًب ماًً،(3) ية  ًالواش  ذف هًاسترفاد ًالحال  لىًح  ًع  ث  ،ًوالباع  ًالم ميِّز  ذف  ًح  وم نًذل ك 

ًم نً ًالثّاني ًالّطرف  ًيكون  ًو عند ها ، ًأرب عين  ًواشت ريت  ، شرون  نديًع  ًع  : ًالقائ ل  ًق ول  ًن حو  ًوذل ك  ؛ ًم حذوف  ه و

ًيً  ًلم ً"فإْن ، ل  ًالم رس  ًي ْلم حًإ ل ْيه  ًبما ًم حيط ا ًل مًي ر دًالسِّياق  ًف إْن ًالبانة ، ًالم تكّلم  د ًق ص  ًإ ذا ًالّتْمييز  ًل ز م  ًالمراد  ْعل م 
،ًلمًْ ًالبيان  ًجانب  ذف  ،ًو ح  لغاز  ،ًو أراد ًال  هًًذلك  لىًن فس  ْبًع  كًًْيوج  ًذ  غ رض  ه ًوي فسد هً  ،ًو هذاًإّنماًي صلح  ًالّتمييز  ر 

" ًالك لم  ليه ًم دار  ،ًوع  الم تكّلم 
(4)ً.ً

فيً ًو  ًالم لفوظ  كم  ًالّداللة ًكانًفيًح  ل ْيه  ًإ ذاًدّلْتًع  ًفيهًأّنًالم حذوف  ّنيًباب اًي بّين  ًج  ًي عقد ًابن  ر  قاٍمًآخ  م 
ً(5)ب ه :ً"الق رطاس  وت ا،ًف يقول  ًث ّمًأرسل ه،ًف ي سمع ًص  ًالغ رض  اًن حو  ًس هم  ًأْنًي رىًالم رء ًر جل ًق ْدًسّدد  ،ًوم نًذل ك 

ْنًل مًيوجْدًفيًالّلْفظً و الل ،ًو المً  ًالبّتة ،ًوا  ًب ه  لفوظ  ًالم  كم  ًفيًح  ،ً"فـ"أصاب"ًاآلن  ًالق رطاس  ًً،ْعنىًأّنهًأصاب  ْير  غ 
ًب ه" ًالّلفظ  ناب  ًنابْتًم  ً.ً(6)أّنًداللة ًالحال 

ًأمثلةً  ْنهاًعنيناي ًًيسل ًوً ً،ظاهرةً ًهيفً ًالع زيزً ًالت ْنزيلً ًفيًذفً الحً ًأ ّما ًت ع د دً ًإ لىًايً فضً مً ًكانً ًماًالًّإ ًًًم 
ي ةً ًالم عاني ثً ًهذال ًًجلً مً ًيانًٍب ًًضلً فً ًأتيي ًًفيماوً ً،ةً عامًًّو يًِّحًْنً الًواالْشت راكً ً،ةً خاصًًّالن ْحو  لىًهً أمثلتً وً ًالباع  ًجهً وً ًع 

ً:ًًًًعيينً التً 

م نًقالً " - تِّع هً ًك ف رً ًو   .ً(7)"يلً لقً ًف أ م 

                                                           

ً(.85ً(ًاآليةً)يوسف،1ً)
ً(.7ً،ًواآليةً)التغابن،3/112ً(ًانظر:ًالزركشي،ًالبرهان،2ً)
ً.383-2/362(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،3ً)
ً.2/380(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،4ً)
ً.1/285ظر:ًابنًجني،ًالخصائص،ً(ًان5)
ً.1/286ً(ًانظر:ًابنًجني،ًالخصائص،6ً)
ً(.126(ًاآليةً)البقرة،7ً)
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اًْيلً ّلًلٱًم نً ًق ليلً ًكانوا" - عونً ًم   .ً(1)"ي ْهج 

ًأثرً  ل يًّاًذفً الحً ًي ْظه ر  عً ً؛ينً تً ريفً الشً ًينً اآليتً ًكً ن ًْيًت ًًفيًالن ْحو يًًّكً الم ْشت رً ًرً قً خلًّت ًًفيًج  ًت ع د دً ًذل كً ًوم ْوض 
ي ةً ًالم عاني لىًقتًْالتً ًالتيًالن ْحو  ل م ةً ًصابً انتً ًفسيرً ت ًًع  لىًاألولىًفيفً ً؛"ليلً ق ً"ًك  ً:هاأنًًّع 
ف ةً  -  .ليلً قً ًماناً زً ًعهً أمتًّفً :ًو الت ْقديرً ً،حذوفًٍمً ًظرفًٍل ًًص 

لىًأو - ف ةً ًهاأنًًّع  لىًليل ،قً ًاً متيعً ت ًًهعً أمتًّفً :ًو الت ْقديرً ً،محذوفًًٍلم ْصد رًًٍص   .مهورً الجً ًقديرً ت ًًع 

لىًأو - ل ْيهً ًالًِّالدًًّحذوفً المً ًالم ْصد رً ًميرً ضً ًنمً ًالحالً ًًع  لىًوذل كً ً،الفعلً ًع  ً.ً(2)ًسيبويهً ًم ْذه بً ًًع 
ً:ًماهً ًفالت ْقديرانً ًه،بيانً ًت ق د مً ًماًشأنً ًهاأنً شً ًانيةً الثًًّواآلي ةً 

لىًهذاًالوً هي،ًفً اًقليلً جوعً هً :ًأيًًْليل ؛ق ًًعونهجً ي ًًكانوا - ف ةً جهً ،ًع  ً.ًحذوفًٍمً ًلم ْصد رًًٍ،ًص 
لىهيفً ً،ليلً ق ًًاقتً وً :ًأيًًْ؛ليلً ق ًًعونً هجً كانواًيً  - ف ةً هذاًالوجهً ً،ًع   .ً(3)حذوفًٍمً ًرفًٍظً ل ًً،ًص 

ق دًْ - ًوً ًاس ًحًّالنًًّأضافً ًو  ّكيت ّمالً ًالت ْركيبً ًهذاًت ْحتً ًقعً ي ًًرً آخً ًاجهً وم  ًي جوزً ًذًْإ ًً؛تباينةًٍمً ًةًٍحويًّن ًًمعانًٍل ًًالح 
عًفي"ًما"ًتكونً وً ًا،ا،صدرً مً ًالف ْعلً ًعمً "ًما"ًت كونً ًأ نًْ لى"ًليلً "قً ًنصبً ي ًوً ً،فعًٍرً ًم ْوض  ً،"كانً "ًبرً خً ًهأنًًّع 
ًأيًْ ً"جللينً الًندً وعً ً،(4)همجوعً هً ًيلً اللًًّنمً ًليلً قً ًكانوا: ًما: ًعونهجً ي ً"وً،زائدةً " "ًقليلً "وً،"كانً "ًبرً خً "
ً.ً(5)هً أكثرً ًونً صلًّي ًوً ً ،يلً اللًًّنمً ًسيرًٍي ًًمنًٍزً ًفيًنامونً يً :ًأيًًْ؛رفً ظً 

م نً  لِّي ةً ًاأل ْمث ل ةً ًو  :ً-تعالى-ًهق ْولً ًالع زيزً ًالت ْنزيلً ًفيًالن ْحو يًًِّكً ًالم ْشت رً قً تخلًًّفيًذفً الحً ًأثرً ًالم ج 
ب ْْلًو" ًإ ْحس انً او  ق دً (6)ا"ل د ْين  ً:ًقيلً فً ً،"اسانً حًْإ ً"ًصبً ن ًًالذيًالعاملً ًفيًفً لً اختً ً،ًو 

ْفعولً ًيً وهً ًا،سانً حًْإ ًًينً بالوالدً ًنواأحسً وً :ًهً قديرً ت ًًحذوفً مً ًالعاملً  -  .ًحذوفً المً ًالف ْعلً ًذل كً ل ًًدً ؤكًّمً ًقً طلً مً ًم 

ْفعولً ًيوهً ًا،إحسانً ًينً الوالدً ب ًًنونً حسً ت ًوً :ًهقديرً ت ًًحذوفً مً ًالعاملً  - ْفعولًوهيً،ًقً طلً مً ًم  ًدً ؤكًّممًمطلقًم 

 .ًًالمحذوفً ًالف ْعلً ًلذل كً 

                                                           

ً(.17(ًاآليةً)الذاريات،1ً)
ً.1/368،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،1/557ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/116ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
(3ً ًالبيان، ًابنًاألنباري، ًالوجهين: ًانظرًهذين )2/325ً ًالمحيط، ًالبحر ًوأبوًحيان، ًالدر8/135ً، ًالحلبي، ًوالسمين ،

ً.6/186ًالمصون،ً
ً.429ً،ًومكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،4/239ً(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،4ً)
ً.1/693ً،ًوالجلالن،ًتفسيرًالجللين،8/351ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،429ً(ًانظر:ًمكي،ًمشكلًإعرابًالقرآن،5ً)
ً(.151،ًاألنعام،36ً،ًالنساء،83ً(ًاآليةً)البقرة،6ً)
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-  

ًهً تقديرً ًحذوفً مً ًالعاملً  - ًاسانً حًْإ ً"ًبً ينتصً وً ً،ينً الوالدً ب ًًميناهً وصًّوً : لى" ْفعولً ًهأنًًًّع  :ًنىعًْوالمً ،ًه لًم 

ًألنً إ ًًنا،إحسانً ًهاسببً ًماهً ب ًًوصيةً التًّف ًًنا،سانً حًْإ ًًألجلً ًأيًًْا،ّنًمً ًا ًًاسانً حًْإ ًًينً الوالدً ب ًًميناهً وصًّوً  ًنمً ًّما
لىًهمل ًًبً ترتًّي ًًذًْإ ًً،؛للموصينً ًاّنًمً ًاً سانً حًْإ ًًأوًًْ،حسانً الً ًناشأنً  ًرً واألجًًْ،زيلً الجً ًوابً الثً ًذل كً ًثالً امتً ًع 

ق دًم،هً ب ًًلموصىل ًًاّنًمً ًاً حسانً إ ًًأوًًْ،ظيمً العً  ْين ا"ً:-تعالى–ًهً ق ْولً ًفيًب هً ًا ًًاحً رً صً مً ًالف ْعلً ًهذاً  جاءً ًو  ص  و  ًو 
ْنسٱ ْسناً  ب و ال د ْيهً ًانل   ".ًح 

لى"ًاسانً حًْإ ً"ًبً نتصً ي ًوً ًا،سانً حًْإ ًًينً الوالدً ب ًًصواوًْاستً وً :ًهقديرً ت ًًحذوفً مً ًالعاملً  -  به.ًًًفعولً مً ًهً أنًًّع 

ًاإحسانً " - ْصد رً " عً ًوضوعً مً ًم  ْوض  ًك أ ن ه ًقالً ً؛األمرً ًف ْعلً ًم  ْندً ًختارً المً ًو ه وً ً،ينً بالوالدً ًنواأحسً وً : ًأبيًع 

ّيانً   .ًً(1)ًح 

 

نً  م  ّلىًالتيًاأل ْمث ل ةً ًو  قًًّق ْولً ًالن ْحو يًًِّكً الم ْشت رً ًشوءً ن ًًفيًذفً الحً ًأثرً ًفيهاًت ج  م نًْ:ً"-وجلً ًزً عً –ًالح  ًو 

دً ام سًم ن عً ًم م نًأ ْظل مً  ًأنً (2)"ْسم هً ٱًف يهاًك رً ي ذًًْأ نًلل هً ٱًج  ْعنً ًغ ْيرً ًلً مً احتً "ًرً ذكً ي ًًأنًْ"ًلً ؤوًّالمً ًالم ْصد رً ً؛ًذل ك  ًىم 

ًأّنهً،حويً نً  ً:ًفم نًذلك 
لىًنصوبً مً  - ً.ًيًِّركيبً التًًّالسِّياقً ًنمً ًذفً حً ًالًناهً وً ً،مالًٍاشتً ًب د لً ًو ه وً ً،"ساجدً مً "ًنمً ًدلً البً ًع 
لىًنصوبً مً  - ْفعولً ًهأنًًّع   ...".ًرً ذكً ي ًًأنًًْراهيةً كً :ً"حذوفً المً ًوتقديرً ًه،ل ًًم 

ًأنًًْنمً :ً"حذوفً المً ًقديرً ت ًوً ً،(3)"لمً الكً ًطولً لً "ًأنًْ"ًعمً ًت حذ فً ًفضً الخً ًوحروفً "ً،رًٍقدً مً ًرفًٍحً ب ًًجرورً مً  -

"رً ذكً يً 
(4)ً. 

ً

                                                           

ابنًعطية،ً،ًوانظرًكذلك:1/452ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/84ً(ًانظرًهذهًالوجوهًوغيرها:ًالعكبري،ًالتبيان،1ً)
ً.1/276ًلحلبي،ًالدرًالمصون،ً،ًوالسمينًا1/100ابنًاألنباري،ًالبيان،ًًوً،1/172المحررًالوجيز،ً

ً(.114ً(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً.1/257(ًانظر:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،3ً)
ً.2/107(ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،4ً)
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م نًْ ْثلً ًو  قًًِّق ْولً ًت ق د مً ًماًم  لً ًق دًْ:ً"-سدًّق ًتً -ًالح  ْكر اًإ ل ْيك مًًْلل هً ٱًأ نز  ل ْيك مًًْي ْتل وًر سوالًذ  ً،(1)..."للً ٱًآياتً ًع 

عً  ةً ًهاأنًًّاهرً فالظًًّ،"سوالً رً "ًفيًالواقعً ًالن ْحو يًًِّكً الم ْشت رً ًاستشرافً ًالش ريفً ًالسِّياقً ًهذاًفيًالن ظ رً ًوم ْوض  ًك ل م 

ثً ً،ةً نصوبً مً  لىًوالباع  ً:ًهاْنًمً ًللً عً ًالن ْصبً ًع 
ْذه بً ًو ه وً ً،سوالً رً ًلً سً وأرًًْا،كرً ذً ًاللً ًأنزلً ًف ق دًًْا،رً قدً مً ًعلً فً ًمً ث ًًأنًّ - ًإنزالً ًأنً ًذل كً ً؛ةً طيًّعً ًوابنً ًاجً جًّالزًًّم 

لىًليلً دً ًكرً الذًّ ً.ً(2)سوالً رً ًلً أرسً وً ً،ارآنً ق ًًمًْليكً إ ًًزلً أنًْ:ًأيًًْ،"لسً أرًْ"ًإضمارً ًع 
ً"ر سوالً  - لىًالً نصوبمً "ًأن   .ًسوالً عواًرً بً اتًّ:ً؛ًك أ ن ه ًقالً غراءً ة ًع 

ً"أْعني".ًأنً  -  ً"ر سوال "ًم ْنصوبة ًب ف عل 

ًم ضاٍف،ًًو - ذف  ًح  لىًت قدير  ًع  ًللذِّْكر  ً"ر سوال "ًن عت   .ًسوالً رً ًكرًٍذً ًبً صاحً ًمًْإليكً ًاللً ًلً ق ْدًأنزً ً:نىعًْالمً أن 

 .ًسوالً رً ًاكرً ذً ًمًْإليكً ًلًاللً زً :ًق ْدًأنًْ،ًو الت ْقديرً رً صدً مً ًهً ألنًّ؛ًكرً لذًِّل ًًعمولً مً ً"سوالً رً "ًنً أ -

لىًر،كًْذً ًنمً ًب د لً "ًسوالً رً "ًأنً  - لىًأوًْ"،ًسالةرً "ًبم ْعنى"ًسوالً رً "ًي كونً ًأ نًًْع  لىًي كونً ًأ نًًْع  ي كًوً،هً بابً ًع  ًنً و 

لىًموالً حًْمً  ًعنىالمً ًع  ًقالً ؛ ًك أ ن ه  ًمً فيً ً،سوالً رً ًاكرً ذً ًًْل ك مًاللً ًهرً أظًًْق دًْ: ًنمً ًيءً الشً ًب د لً ًبابً ًنكون
ًيً يسًلً ينً خيرً األً ًينً جهً الوً ًأنً ًخفىي ًًالو ًًو،هً ًو ه وً ً،يءً الشً  ّما ًم  ثً ًهذاًإ لىًنتسبً ا ًإ لىًيؤدًّالمً ًالباع 

 .ً(3)مافيهً ًذفً حً ًالًإذًًْ؛حويًِّالنًًّكً الم ْشت رً 

لىًث لثة ًم لحظ : ًع  هًاآلي ة ًع ر ج  ًهذ  لىًت فسير  ًع طّية ًع  دًابن  ر  لّماًو  ًو 
ً"ر سوال ". - ًالتيًت قع ًت حت   أّول ها:ًت عّدد ًاألعاريب 

ًالتيًاْرت ضاها. - ًو األعاريب  ًاألْقوال  ثانيها:ًأْبي ن   و 

ثالث ها - ًالّنْحًوً:و  ًاالشت راك  لىًهذا ًع  ث  ًالباع  ًم نًت لّمس  ًالم ستخل ص  فوة  ًفيًص  ًف قال  ، ذف  ًالح  ًو ه و ، يِّ
ً ًوالّرسول  ، ًل لق رآن  ًالذِّكر  ًي كون  نديًم ْعنىًأْن ًع  ًاألْقوال  ً"و أْبي ن  ًالم حتملة : ًالو جوه  ه ًع رض  ًب عد  كلم ه

ًام حّمدً  ب  ًالّناص  ًالف عل  ًاْقت ضىًاخت صار  ًر سوال ،ًلكّنًاليجاز  ْعنى:ًب ع ث  "،ًو الم   .ً(4)ل لر سول 

ً
                                                           

ً(.11-10(ًاآليةً)الطلق،1ً)
عرابه،2ً) ً.5/327ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،5/147ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
،ًوأبو18/114ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/1228ً،ًوالعكبري،ًالتبيان،2/372ً:ًابنًاألنباري،ًالبيان،ً(ًانظرًهذهًالمعاني3)

ً.6/332،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،8/282ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
ً.5/327ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4ً)
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ًتً  ْنًأ ْمث ل ة  م  د هت ً–ًاللً ًولً قً ًفيًعق ًوً ًماًذفً الحً ًنمً ًاآلتيًالم ْشت ركً ًقً خلًّو  بادً ًيًّإ لًاأ د ًوًأ نًْ:ً"-عالىًج  ًع 
ينً ًر سولً ًل ك مًيإ نًًّللً ٱ عً ، (1)"أ م  ْعن ي ْينً ًب ْينً ًشتركةً مً ًهاأنًًّالحقًّوً ً،"بادعً "ًصبً ن ًًةً ّلًعً ًفيهاًالن ظ رً ًوم ْوض  :ًينً حويًّن ًًم 
لىًقائمً ًثانيهماوً ً،فيهً ًذفً حً ًالًكاملً ًالت ْركيبً ًهذاًإ لىًأنً ًراجعً ًماهً لً أوًّ ً:ًًماهً ًو الت ْقديرانً ً،حذوفًٍمً ًشرافً استً ًع 

لِّم واً:أيًْ:ًعنىالمً وً ًليها،عً ًالف ْعلً ًوقوعً بً "ًاللً ًبادً عً "ًبً نصً ت ًًأنًْ -  .ًالعذابً ًنمً ًمطلقوهً أ وً ً،اللً ًعبادً ًإليً ًس 

لى"ًاللً ًعبادً "ًنصبً ت ًًأنًْ - ي كونً ً،حذوفً مً "ًواأدًّ"ًفعولً مً وً ً،ضافً المً ًداءً النًًّع  ًياًإليً ًأّدواًأنًْ:ًعنىالمً ًو 

ًهذاًأنً ًخفىي ًًيس ًولً ًبيلي،سً ًباعً اتًّوً ًتي،عوً دً ًبولً ق ًوً ًلي،ًاليمانً ًنمً ًمليكً عً ًليًواجبً ًهوًماًاللً ًعبادً 

عً ًوهً ًاألخيرً ًالت ْقديرً  هً ًفيًلً مثًّالتًًّم ْوض   .ً(2)ثةً باحً المً ًهذ 

ً

ً"-تعالى–ًاللً ًولً ق ًًحويً ن ًًم ْشت ر كًًٍنمً ًت ق د مً ًام مًًّوقريبً  ًم نًْلم ْلكً ٱًيت ْؤتً ًْلم ْلكً ٱًل كً امًلل ه مً ٱًق لً :
،ً(3)"ءً ٓ  ت ش ا ًن حوّيين  ْعن ي ْين  "ًم  ة ً"مال ك  ل م  لْتًك  ًو ه ما:،ًف ق دًاحتم 

ً.ًلكً المً ًمالكً ًيا:ًو الت ْقديرً ًه،دائً ن ًًأداةً ًذفتًْحً ًمنصوبً ًضافً مً ًثانًًٍىنادً مً ًهاأنًّ -
ًةً بمنزلً ً،"همًّاللًّ"ًنيأعًًْها؛نًّألً ً،"همًّاللًّ"ًوصفً ًهاأنًًّأو - لىًةً منصوبً ًت كونً ًأ نًًْهً سيبويًًْكرً وأنًًْ،اللً ًيا: ًع 

ًهمًّاللًّ"ًألنً ً،"همًّاللًّ"لـًصفً الوً  ًهيوً ً،األكثرونً ًهوأجازً ً،الميمً ًإ ل ْيهً ًضافتًْوانًًْه،رً آخً ًفيًماب ًًرً تغ يًًّْق دًْ"

ْعن ي ْينً ًلكً ًأنً ًخالً وا ً ً،(4)وً حًْالنً ًلمً عً ًفيًنهاعً ًثً حً ْبًي ًًةً لفيًّخً ًسألةً مً  عً دفً ي ًًالًصالحً ًالم 
(5)ً. 

ً

                                                           

ً(.18(ًاآليةً)الدخان،1ً)
،3/503ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/299ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،11/231ًيان،ً(ًاستشرفًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالب2)

ً.6/114ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،8/35ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،16/90ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ً(.26ً(ًاآليةً)آلًعمران،3ً)
(4ً ًالكتاب، ًسيبويه، ًانظر: )2/196ً ًمعانيًالقرآن، ًوالفراء، ،1/203ً عرابه، ًمعانيًالقرآنًوا  ًوالزجاج، ًوابن1/332ً، ،

ً.1/177ًاألنباري،ًالبيان،ً
،ًوأبو4/36ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/177ً،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،1/364ً(ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالنحاس،ًإعرابًالقرآن،5ً)

ً.2/54ً،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،2/436ًيط،ًحيان،ًالبحرًالمح
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نً  م  لىًةً الًّالدًًّاأل ْمث ل ةً ًو  قًًِّق ْولً ًفيهً ًحنً ن ًًماًع  ً"-تعالى–ًالح  ل تًًْب لًًْق الً : ًأ ْمرً ًل ك مًس و  ًأ نف س ك ْم ْبر  ًف ص  ا
" يل  م  (1)ج 

عً  هً ًفيًالن ظ رً ً.ًم ْوض  ق دًًْ،"ميلً جً ًبرً صً "ًريفةً الشً ًاآلي ةً ًهذ  ْعن ي ْينً ًب ْينً ًفيهاًبونً عرً المً ًدً ردًّت ًًو  ً،ينً حويًّن ًًم 

ثً  لىًوالباع  ً:ًو الت ْقديرً ً،حذوفً مً ًه ًأً بتدً مً ًبرً خً :ًجميلً ًبرً صً :ًفقيلً ً؛ذفً الحً ًذل كً ًع 
ً.ًميلً جً ًبرً صً ًهً أعتقدً ًوالذيًأنيشً ف ً -
 .ًميلً جً  برً صً ًبريصً ف ً -

ًجميلً ًصبرً "ًوقيلً  ًو الت ْقديرً ًا،وصوفً مً ًهً لكونً ً،حذوفً مً ًهً خبرً ًبتدأً مً " ًأوًًْبي،ًلىأوًًْميلً جً ًصبرً فً :
ً.ًً(2)لً أمثً 

ً
م نًْ ًت ًًأ ْمث ل ةً ًو  ًق ْول ه ًمنًالحذف  ًالن ْحو يِّ ًالم ْشت رك  ً"-تعالى–خّلق  ًل د اًو: و ه ْبنا ًس ل ْيمو  ًاد  ًإ ن هً ن  ًٱْلع ْبد  ًن ْعم 

عً ًأ ّماً،(3)"أ و ابً  لىًهً عودً ًب ْينً ًونً ًرفسًّالمً ًدً ردً ت ًًاحذوفً مً ًكانً ًالمًّفً ً،دحً بالمً ًصوص ًخًْالمً ًهوفً ًذفً الحً ًم ْوض  ًداودً ًع 

ًاريحً صً ًفعوالً مً ًهً كونً  عمً ًداودً ًع نًًْهً أخيرً ت ًًنهعً ًىءً نبً ي ًوً ً؛ليمانً سً ًبدً العً ًعمً نً :ًو الت ْقديرً ً،لمً السً ًاميهل ًعً ًنً ليماسً وً 
ناْبًهً و ًلً 

(4)ً.ً
 
 
 
 
 
 

                                                           

ً(18(ًاآليةً)يوسف،1ً)
عرابه،2ً) ،ًوابن2/308ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/349ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،3/78ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 

،ًوالسمينًالحلبي،5290ً،ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط2/29،ًوابنًاألنباري،ًالبيان،3/227ًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً
ً.4/164ًالدرًالمصون،ً

ً(.30)صاد،ً(ًاآلية3ً)
ًالبيان،4ً) ًابنًاألنباري، ًانظر: ًالبحرًً"بسليمان"،ًواكتفىًأبوًحيان2/263ً( ًانظر: ًبالمدح،ًولعلهًاألرجح، مخصوصا

ً.7/379ًالمحيط،ً
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 ثالثًا
 الَمقوالُت الُكّلّيةُ 

ًوب عد ،ً
ًوت حليل ،ً ًاست شراف ا ، ًالّنحويِّ ًالم شتر ك  ًظاهرة  ًالّظاهرة ؛ ه ًهذ  ًمع  ًالم ضيِّ ًهذا ًب عد  ، ًالذيًي حسن  فلعل 
ً ًالم قوالت  ًتلك  ًأن  يط ًجامع ،ًوالحق  قٍدًي سلك هًخ  ًماًتقّدم،ًوتنظم هًفيًع  ًم قوالٍتًك ّلّيٍةًت جمع ًنثار  ًعند  الوقوف 

ًًً: ،ًوهي  مس  ّدت هاًخ  ًع 
- ًً. ًادِّكار 
- . ًواخت لف 
ًوتعال ق . -
- ً. ًوا  عجاب 
ًواجت زاء . -

(1-3ً ًالتيًي مكن  ًأْجلىًالم واضع  ْنهاًاستشراف  ًم  د ًالم تع يِّن  "،ًف الم قص  (ًأ ّماًالم قول ة ًاألولى،ًوه يً"اّدكار 
ًإلْيه ية  ًالم فض  ث  ًالبواع  ت عيين  ًو  ،" ًالّنحويِّ ً"الم شتر ك  ًظاهرة  ًفيها ًت تخّلق  :ًأْن ًذلك  م ن ًو  ، ًالعزيز  ًالّتنزيل  ًفي ا

عرابّيةً مً إ لىًاالسًًْة ًالم ْصد رً ضافً إً  ًال  ًالع لمة  فاء  ًًهاراكً اشتً وً ًًأّوال ،ًوخ  تباين  ًثالث ا،ًو  ه  ًب بعض  ًالك لم  ت عّلق  ثاني ا،ًو 
ًرابع ا،ًًو ًالع رب ّية  ملة  ًثالث ا،ًوم رون ة ًالج  مير  ًالض  لىًم رجع  ًع  ًالق ول  ًالمعاني"ًخامس ا،ًباب  ًم عانيً"ح روف  ت عد د 

ًتاسع ا.ًً وتّية ًثامن ا،ًوالحذف  ًالص  ًالم فاصل  ع  لىًم واض  ًع  ًالق ول  ّية ًسادس ا،ًوتباين  عانيًالن حو  ًالم  ت ناوب  ًو 
ًالمشت2-3) ًل هذا ًأّن ْنها ًم  ًالم تع يِّن  د  ًف الم قص  ،" ً"اختلف  ًو هي ًالثّانية ، ًالم قول ة  ًأ ّما ًفيً( ًالن حويِّ رك 

ً ًأّنهمًكانواًي فيئون  ا؛ًذلك  ،ًواختلف همًاختلف اًلغويًّاًم حض  ًوالم فّسرين  ًالفقهاء  ًآراء  ًأثر اًفيًتباين  ًالعزيز  الّتنزيل 
ًإلْيهًفيًاست صف ًالر كون  ًي مكن  ًأمين ا ه،ًوم صدر ا ًبرأس  ًقائم ا ًلغويًّا ا ًب اعت بار هًن صًّ ًالع زيز  ًإلىًالّتنزيل  ًاألحكام  اء 

ً ًكان  ذا ،ًو ا  ًوالدِّالالت  ًالم قاصد  هًوت راكيب هًفيًت عيين  لىًن صِّ ًي رك نونًإلْيه،ًوي عتم دونًع  ًكانوا ،ًف إذا والت ْشريعات 
ًم عن ىًم نًوجهٍةًت ركيبّيٍةًفيًم واضع ً ّماال ًلغ ير  ًح  ًذلكًكذلكً -هذاًالّنص  رورةً ً-إ ذاًكان  ًبالض  ًهذاًم ْسل م  ًفإن 
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ً ًم عانيًالحرف  ًتعّدد  ًوم نًذلك  ، د  ًالواح  ًالّلغويِّ ًالّتركيب  ًت حت  ًت قع  ًأْن ًالتيًي مكن  ًالف قهّية  ًاألحكام  إ لىًت عّدد 
ً ًالحقِّ ًأْفضىًإلىً-ت قّدسًاسم ه–"الباء"ًفيًق ول  ًالّنحوي  ًهذاًاالشت راك  ك م"،ًول يسًي خفىًأن  :ً"ف اْمس حواًب رؤوس 

ًعً  .ًًًًخلٍفًف قهي  ًريٍضًت قّدمًبيان هًق ْبل ًفيًهذاًالم طل ب 
ًال3-3ً) ًم تعالقة  ًالّلغوّية  ًالم ستويات  ًأن  ْنها ًم  ًالم تع يِّن  د  ًف الم قص  ًوه يً"تعالق "، ًالثّالثة ، ًالم قول ة  ًأ ّما )

ًال ًالّتعالق  ًهذا ًوأن  ، ًم ح س  ًغ ير  ًم تخّيٍل لىًم ستو ىًنظري  ًع  ًإاّل ًل ها ًانف صام  ث  ًبواع  ًم ْفٍضًإلىًتعالق  م كين 
ًي ؤّديًإلىً ًق د ًالّصرفي  ًوالمشترك  ، ًن حوي  ًإلىًم شترٍك ًي ْسل م  ًالم عجمي  ًف الم شتر ك  ه، ع  ًوم واض  ًالّلغويِّ الم شتر ك 

ًالم ط ًهذ ًفي ًالباحث  ليها ًع  د  ر  ًو  ًالتي ًاألمثلة  م ن ًو  ، ًد وال يك  ًو هكذا ، ًم عجمي  ًأو ، ًن حوي  ًك لم ةً م شترٍك لب 
ّل"؛ ًأنً ً"السِّج  ًبأ ًالمعجمّيةً ً"لًّجً "السًًِّةً اللً يينًدً عًْفيًتً ًنً بايً التًًّذل ك  ن  ًراكً تً االشًًْنً إ ًًلًْ،ًبً يًّوً حًْالنً ًكً الم ْشت رً ًقً ّلًخً تً ذ 

ًكانً ًيًِّ:ً"ك طً -هً ماؤً أسًًْتًْكً بارً ت ً–ًهً "ًفيًق ْولً لًّجً "السًًِّفيًك ل م ةً ًعً قً الذيًيً ًيً ظً فًْاللً  " ًل ْلك ت ب  لِّ ًيينً عًْت ًل ًًهً جًِّوً المً ًٱلسِّج 
ل ي ةً  ْعنىًالفاع  ْفعولً ًم  ًالمً ةً يًّوالم  ًكان  ًف إ ذا ًالصً لًّجً "السًًّنً مً ًنً يًِّعً تً ، ْصد رً ًةً حيفً " ًمً يًّ"طً ًفالم  ْفعولً ًضافً " ،ًإ لىًالم 

ًكً و الت ْقديرً  لىًالكً ًةً حيفً الصً ًيًِّطً : ًوً تابً ع  ًكانً ، ةً ًتًْا  ذا ًدالًّلًّجً "السًًِّك ل م  لىًاسًًْةً " ًكً مًٍل ًعً ًمً ع  ًوً ، ًضً عًْفيًبً ًد ًرً ما

ً.(1)لً دوًم ضاف اًإ لىًالفاعً غًْي ًًالم ْصد رً ًنً إً ،ًفً سيرً فًْالتً ًظانًِّمً 
ه4-3ً) ًهذ  ًإ لىًأن  لماح  ْنهاًال  ًم  ًالم تع يِّن  د  "،ًف الم قص  ً(ًأ ّماًالم قول ة ًالّرابع ة ،ًوهيً"إ ْعجاب  الّظاهرة ًذات 

ًاأل لىًالم طل ب  ًع  ًالق ول  ًهذاًفيًباب  ا،ًوق دًت قد م  ًفيهاًألق اًو ّهاج  ًاست حسان ا،ًوي ثير  ًفيًالن ْفس  ميٍدًي بعث  ًأثٍرًح  ّول 

ًت عّددً  ًب يان هاًفيًهذاًالم طل ب  ًالم تقدِّم  ًب ْعد ا،ًوم نًاألمثلة  ًالم عانيًالّنحوّية ًوالثّانيًق ْبل ،ًوس يأتيًك ذلكًفيًالّرابع 
ً ًالحقِّ ًفيًق ول  فات ه-الواق عة  ،ًو هوً-ت بارك تًص  للة  ًالج  ًإ لىًلفظ  ًأ ضيف  ًالم صد ر  ًأن  "؛ًذلك  ًأْكب ر  ًالل  كر  ل ذ  :ً"و 

ْعنى،ًف إ ذاًماًذ ك ْفعوال ًفيًالم  ًم  ّماًأْنًي كون  ل ،ًوا  ًفاع  ًإ ّماًأْنًي كون  ًالّتركيبّية  هًاله يئة  ًالع بد ًرب هًفإّنهًي غدوًب هذ  ر 
م ذكور ا: ًذاكر اًو 

- .  أّماًذاكر اًف ألّنهًقام ًبالفعل 

- ً ًالل  ًف ألن  ًم ذكور ا ّلًً-تعالى–وأّما ًج  كر هًلل  ًم نًذ  ًأكبر  ًل ه ًالل  كر  لئ ه،ًول ذ  ًم نًم  يٍر ي ذكر هًفيًم أٍلًخ 
ً كر هًلل  ل ذ  ًشيٍء،ًأً-تعالى–ث ناؤ ه،ًو  ًم نًك لِّ ًأكبر  ًل غويت ًأّنهًت ركيب  قًّا ...ًح  ر  كٍرًآخ  ًذ  ًم نًأيِّ ْوًأكبر 

ًب شٍر! ماًه وًب قول  :ًو  ًاست حسان اًأْوًإ عجاب اًي ْفضيًإ لىًالق ول  ًفيًالّنْفس  ًي ثير  عن يين  ًم  ًب ين   م شترك 

                                                           

ً(ًتقدمًالكلمًعليهاًفيًبابًالقولًعلىًالضافة.1ً)
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ً"الهاء"ًفيًق ول هً مير  ًالض  لىًم رجع  ًع  ًالق ول  ًت باين  ً:ً"ف أتواًب سًو-تعالى–وكذلك  ثل ه "،ًف الل ًالع لي  رٍةًم نًم 
ًم ْكن ت ه ْمً ًالّتحّديًانت فاء  ًب هذا ر  ،ًل ي قرِّ ًالع زيز  ًالّتنزيل  ًهذا ْنًم ثل  ًم  لىًهذا،ًيت حّدىًالم ْشر كينًب أْنًي أتواًب سور ٍة ع 

ًم راد هً ق ْدًي كون  ّلىًأْنًي ت حّداه مًب أْنًي أتواًب سور ٍةًم نًًْ-ت عالىًفيًإ ْعجاز هً –و  ًم حّمٍدًص  ثل  ًم ْنًر جٍلًم  ًهذاًالق رآن 
ًبم ْكن ت همًأْنًي أتوا ًأّنهًل ْنًي كون  ًالكّلّية ؛ًذل ك  اللة ًالّسياق  د  ًو  ًم تضاف ر  ين  ك لًاألمر  سّلم،ًو  ًو  ل ْيه  دٍةًًالل ًع  ب سورٍةًواح 

ًهذاًالم عنىًق ول ه ً ي صدِّق  ،ًو  ْنًهذاًالق رآن  ًهذاً:ً"قْلًلً -ت باركً –م  ثل  لىًأْنًي أتواًب م  ًع  ن  ًوالج  ًالْنس  ئ ْنًاجت م عت 
ًب مثل هً  ًالًي أتون  ًالذيًالًي قرأ ًوالًي كتبً (1)…"الق رآن  ًاأل ّميِّ د  ًالم ت فرِّ ًهذاًالّنب يِّ .ًوالًأْنًي أتواًب سورٍةًم نًم ثل 

(2)ً.ً
ْنها5-3ً) ًم  ًالم تع يِّن  د  ًإلىًأ(ًأ ّماًالم قول ة ًالخام سة ،ًوهيً"اجت زاء "،ًف الم قص  لماح  ًعلْيهًال  ًهذاًالم أتي  ن 

ً ًالم طلب  ًفيًهذا ًكثرة ًضافية ، ًم نًكثيٍر ًبالغة  ًقّلة  ًلً قليل  ًأ ريد  ًهوق د ًالم طلب  ًفيًهذا ًالم سوقة  ًاألمث لة  ه أْنًذ 
: ًت كون 
ًأّوال .م جّلية ًل ظا - ًالّنحويِّ  هرة ًالم شتر ك 

ًثاني ا. - ًالعزيز  هاًفيًالتّنزيل  ْنب ئ ة ًع نًم واضع  م   و 

ًالم فضية ًإ لىًت خّلقً  - ث  م ست نب طة ًللبواع  هًالّظاهرة ًثالث ا.ًو  ًهذ 
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
                                                           

 (.87ًًً(ًاآليةً)السراء،1ً)

 .1/89،ًوالطبرسي،ًمجمعًالبيان،1/162ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2ً)
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ً

ً

ً

  ابعُ الرّ  بُ لَ طْ مَ لا

 اأُلْسلوِبيُّ  كُ رَ تَ شْ المُ 

 (26اهلُل ُبنياَنُهم ِمَن الَقواعِد")النمل،  َقْد َمكَر الذيَن ِمْن َقبِلِهم َفأتى"

،ًو ه وًالذيًذ ك رهًاللً  ًل ف رعون  ًالذيًب ناه ًهامان  ًالّصْرح  قيقة ،ًوأّنهًأراد  ًهه ناًح  ًالب نيان  ًق وم ًإ لىًأن  "ذ هب 
ًإ لىًأ ن ه ًك لم ًً-تعالى- رون  ًآخ  ذ ه ب  "،ًو  اًل ع ّليًأْبل غ ًاأل ْسباب  ْرح  ًليًص  ًاْبن  ًياًهامان  ًف ْرع ون  قال  فيًقول ه :ً"و 

ًر ًخ  ًالل  ًأْبط ل ه ت أصيل ه، ًو  ًإ ثبات ه راموا ًو  م، ًم كر ه  ًم ن ًب ن ْوه ًما ًأّن ْعناه  ًوم  ًوالّتشبيه ، ًالّتمثيل  ًم خر ج  ً-ت عالى-ج 
ًب قًو ش ب هوه  ًو  ًفقت ل ه، ل ْيه  ًع  ًف س قط  ، ًالم هالك  ًم ن ًب ه  ًي تحّصن  ًب نىًب نيان ا ًم ن نزلة  ًب م  ًف كانوا ًعل ْيهم، فه ر  ًو ص  –ل ه

:ًب نىًف ل-عالىت ،ًأ الًت راه مًي قولون  ًالع رب  لىًم ذاهب  ًع  ًجائ زان  ًالّسّيء ًإ اّلًب أْهل ه"،ًوالق ْوالن  ً:ً"و الًي حيق ًالم ْكر  ن 
." قيق ة  ًفيًالح  ًب نيان  ًه ناك  ل ْيس  ب نىًم ْجد ا،ًو  ف ا،ًو  ًش ر 

76ًابنًالسِّيد،ًالنصاف،ً
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 الً أوّ 
 سيس  تأْ وَ  هاد  مِ 

ًوً  ًل ًطًْالمً ًاهذفي كً ًعً واضً مً ًنًْمً ًعًٍموضً ل ًًرً آخً ًشرافً استً ًعً ابً الرًّب  ًالع زيزً ًيًِّغوً اللًًّالم ْشت ر  ًالت ْنزيل  ًفي

قً ه،ًثً واعً وبً  كً ًو الح  ظً ًةً عً أربً فيًًهً واعثً ىًبً جلًّت ًت ًًيًتأسلوبً ًأ ن ه ًم ْشت ر  ًً:ًم لح 
ل ها - ًًأ و  ْعن ي ْينً ًب ْينً ً،الك لمً ًأ وً ً،الش ريفً ًالت ْركيبً ًشتركً يً أ ْن قيق يًًِّ:الم  اًك ًرً شتً مً ًدوً غًْيً ،ًفً يًّجازً والمً ًالح 

ّماال ًًايًًّأسلوبً  ًأ ْوًح  ْعن ي ْين   ً.ًرً أكثً ل م 

ثانيها - الل ةً ًو  ًد  ًًمةً عائً ًاأل ْسلوب ّيةً ًالت ْركيبً ًأ ْنًت كون  ًمً مً ت ْحت م ل   .ًتباينةً عاني 

ًًاألسلوبً ًشتركً يً ثال ث هاًأ ْنًًو - ْعنىًوًفً غلًّبنىًالمً المً ب ْين   ً.ًًمومًٍذاًعً ًلً مً جًْمً ًف ي كونً ً،فً كثً مً الًالم 

ًًو - ،ت شاكً راب ع ها ًاأل ساليب  ًأ كً  ل  ًتً ْن الل ةً شتر ك  ًًب ْينً ًالت ْركيبً ًد  ،ًالخبارً كً ً؛ةًٍتباينً مً ًأ ْسلوب ي ةًٍم عاٍن

ًل هذاًذلكً ًيرً ،ًوغً سمً ،ًوالقً قريرً ،ًوالتًّنكارً ،ًوالً هزاءً ،ًواالستً بً عجًّ،ًوالتًّفهامً االستً وً  فيماًي ليًت ْفصيل  ،ًو 
ً: ًالم ْجم ل   ًًالب يان 

 : لُ األوّ  الباعثُ  (1-1)

ًًالش ريفً ًًالت ْركيبً اشتراكً وًهً ،ًوً لً األوًًّثً الباعً ًلةً نًأمثً مً وً  ْعن ي ْينً ب ْين  قيق يًِّالم  ًًاللةً دً ،ًجازيًِّالمً وً ً:ًالح  ْمل  ح 
ً ، ط ب  ً" ف قدًْالح  ًأبيًل هٍب: وج  ًز  ًفيًوصف  ًالع زيز  ًفيًالت ْنزيل  ّمال ةً ًو ٱْمر أ ت هً جاء  ط بً ًح  ً(1)"ٱْلح  ًوصف  ًو ه و  ،

ًل ثلثة ًم عاٍن: ًم ْحت م ل 

قيق يًت - ْنهاًح  د ًم   .واح 

- . ًم جازّيان   وآخران 

ًم نًشً  ًفيه  ًب ما طب  ًالح  ًأل ن هاًكان ْتًت حمل  ًف ه و  قيق ي  ًأ ّماًالح  ًالّرسول  ّلىًاللً -وٍكًل ت لقي هًفيًطريق  ص 

ل مً  س  ًو  ل ْيه  ًوالحً ً-ع  ، ًم نًالش وك  زمة  ًح  ًت حم ل  ًكان ْت : قيل  ًو  ، ًبذلك  ًل تعقر ه م ًوالسً وأصحاب ه ، ، ًف تنشر هاًسك  ، عدان 
ً. ًب الل يل 

                                                           

ً.ً(4)المسد،ً(ًاآلية1ً)
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ًب ْينً  ل ه ماًأّنهاًكان ْتًت مشيًبالن ميمة  ًف أ و  ّيان  ا،ًًأ ّماًالم جاز  ًقديم  ًالع ر ب  ْعن ىًذائ ع ًفيًل سان  ،ًو هذاًم  الّناس 
،ًًو ًالّشر  يور ث  ًب ْين ه مًالّنائرة ،ًو  ،ًأ ْي:ًيوق د  ًالّناس  ًب ْين  طب  ًالح  ة :ًي حم ل  ًب الن ميم  ّشاء  ًل لم  لىًًبً حطً ي ًًفلنً ف يقال  ع 

ًالهعليًًْش ًرً :ًإ ذاًوً فلنًٍ ق ْول  ن ظير هً  ً:ًّراجزً ،ًو 
ًًبًْضً فيًالغً ضاًوً فيًالرًًِّشاةً الوً ًمً هً ًًًًًًًًًًًًبًْطً الوًالحً مًّحً ًم ًرً دًْنيًاألً ب ًًنً إً 

ًبًْرً الحً رىًوً ْتًت ًًةً عنً اللًًّمً يهً ل ًعً 
: ر  ًآخ  ًوق ول 
لىًظً ًدًْطً صًْت ًًمًْل ًًالبيضً ًم ن ًالحً ًشً مًْت ًًمًْل ًوً ًًًًًًًةًٍمًْألً ًرً هًْع  ًبً طًْالرً ًبً طً الحً ب ًًيًِّب ْين 
ْعنى:ً لىًالتً ًيدلً اًلً طبً رً ًبً طً الحً ًلً عً جً وً ً،ممائً النًّب ًًمشً مًتً لً والم  ًزيادةً ًدخينً ع  ً.ًًً(1)رًِّفيًالشً ًالذيًه و 

ًفوأ ّماًثانيهماً قِّ ًالح  ؛ًك ماًفيًق ْول  طاياًوالّذنوب  ّمال ة ًللخ  لىً-ت عالى-أّنهاًح  ًأْوزار ه مًع  :ً"و ه ْمًي ْحم لون 
ْم" ً(2)ظ هور ه  ًو ا  لىًأن  ، ًأ ْسلوب ي  ًاْشت راٍك ًم ن  ًالق ْرآن يِّ ًالت ْركيب  ًفيًهذا ًإ لىًما ًالط ب ر ي  ًأشار  ق ْد ًو  ًالت ْأويلً ًأهلً ،

ْعناه ،ً" ل مً -ًاللً ًسولً رً ًريقً هًفيًطً حً طرً ت ًفً ً،وكً الشً ب ًًجيءً ت ًًم:ًكان تًْهً عضً ب ًًفقالً اخت ل فواًفيًم  س  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع  ً-ص 
ّمال ةًالحً "ًهاًذلكً ل ًً:ًقيلً آخرونً ًقالً ،...،ًًولةً إ لىًالصًًّرجً هًإ ذاًخً دمً فيًقً ًيدخلً لً  ًحطبً تً "ًأل ن هاًكان ْتًطبح 

ل مً -ًاللً ًسولً رً ًرً عيِّت ًوً ً،ميمةً النً شيًبً مًْوتً ،ًلمً الكً  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ًً،ًو أ ْولىًالق ْول ْينً بالفقرً ً-ص  واب  ًب الص  فيًذل ك 
ً.ً(3)"اللً ًسولً رً ًريقً هًفيًطً تطرحً فً ً،وكً الشً ًحملً ت ًً:ًكان تًْنًقالً مً ًنديًق ْولً عً 

ل ّماًأتىًالماوً  ٍهًت حتمل ها:ًًو  لىًأربعة ًأوج  ًع  ه ًاآلي ة ًع ر ج  لىًهذ  ًع  ي  ًرد 
د هاًأ ن هاًكان تًْ - ل ْيه ًوسلًًّىًاللً لًّصً -ًبيًِّالنًًّريقً فيًطً ًلقيهً ت ًفً ً،وكً الشًًّحتطبً ت ًًأ ح   .ًيلً ل ًً-مع 

ثانيها - ًوسلًًّىًاللً صلًّ-ًاللً ًرسولً ًعيِّرً ت ًًهاًكان تًْأنًًّو  ل ْيه  ًيً الفقرً ب ًً-مع  هاًأنًّب ًًرتًْيًِّعً ف ًً،حتطبً ،ًف كان 
لىًظً ًطبً الحً ًحملً ت ًً،هامالً ًةً كثرً ،ًف ق ْدًكان ْت،ًم ع ًحتطبً ت ًًكان تًْ .ًًرتًْيًِّعً فً ؛ًهاخلً ب ًًةً شدًّهاًلً هرً ع   بذلك 

 .ًميمةً مشيًبالنً ت ًوً ً،لمً الكً ًحتطبً هاًكان تًتً ّنًأثال ث هاًًو -

                                                           

،20/163ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/535ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/297ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ًً،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"حطب"،ًوالشعرًغيرًمنسوبًفيًكلًماًتقدم.8/528ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.ً(31)األنعام،ً(ًاآلية2ً)
ً.12/736ً،ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان(3ً)
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ل مً ًاللً ًرسولً ًداوةً فيًعً ًنًاآلثامً هًمً لتًْمً ماًحً ًراب ع هاًأ ن ه ًأرادً ًو - س  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع  فيًًطبً الحً أل ن ه ًكً ً؛ص 

ً.(1)ارً إ لىًالنًًّهً صيرً مً 
ً فيًاْلت فات ٍة ًو  ْمل  ًبم ْعنىً"ح  قيق ة  ًح  ًكان ْت ًإ ْن " طب  ًالح  ّمال ة  ًأنً"ح  ًي قّرر  ي ة  ًع ط  ًاْبن  ل ْيها ًأتىًع  ب ٍة م ْعج 

لىًهذاً ت هاً"ف حّمالة"ًع  هاًآلخر  لىًنفس  "ًف الم راد ًب هاًالماضي،ًوا  ْنًكان تًاستعارة ًل ذنوب هاًالتيًت حطب هاًع  طب  الح 
ًي راد ًب هاًاالست ْحم ل  ً.ً(2)قبالً الم 

ًل تجلً  ًاست كماال  ًعلي  ًوً وي بقىًحقًّا ، ث  ًالباع  ًهذا ًم لمح  :ًاشتراكً ه وًية  ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  ًالش ريف  ًالت ْركيب 
، ًو الم جازيِّ قيق يِّ ًأنً ًالح  ًإلى لماح  ًمً ثيرً كً ًال  ًيً مًّا ًبً ك ًرً شتً مً ًدً عً ا ًدائً مً ًخرجً ي ًًزً اجوالمً ًقيقةً الحً ًينً ا ًكً رً شتً المً ًرةً ن

،ًةً يًّالباطنً ًفسيراتً ههناًالتًًّكرً بالذًًِّ،ًوأخص ًةً عامًًّغويًِّ،ًواللًّةً خاصًًّلوبيًِّاألسًْ ْنهاًفيًالفهم  ًم  ًك ثير  ًالتيًالًي صح 
ً، ًالّنقد  ًيتونً الزً و ًًينً التًّ:ً"وً -هً اسمً ًس ًتقدً –ًالحقًًِّقولً ل ًًيعةً الشًًّفسيرً ت ًًذلكً نًومً والًي صمد ًأمام  ،ًوهذاًًوطور  سينين 

ًاأل مينً  ً:(3)"الب ل د 
 .مً وسلًًّهً عليًًْىًاللً لًّصً ًاللً ًسولً رً ً:ينً التًّف ً -

 .هً نًْعً ًاللً ًرضيً ًليًتعً ً:تونً يًْوالزًّ -

 .ماعنهً ًاللً ًرضيً ًسينً والحً ًسنً الحً ً:سينينً ًطورً وً  -

(4)عينً مًأجمً نهً عً ًضيًاللً رً ًيتً البً ًةً أئمًًّ:األمينً ًلدً البً و ً -
نً،ًمً هذا،ًفً الً أوًًّةً تًّالبً ًذلكً ذلكًكً ًخالً الًإً ،ًوً 

ًيً مًّمً يٍة،ًثانً ًةًٍوجهً  ًالًت حتمل هً لىًإ ًًبً نتسً ا ًما ًاأللفاظ  ًوت حميل  ،ًةًٍثالثً ًةًٍنًوجهً ا،ًوهوًمً يً ثانً ًالّتكّلف 
ً.ًةً خاصًًّ،ًواألسلوبيًِّةً عامًًّغويًِّاللًًّكً شترً المً ًرةً لىًظاهً إ ًًنتسبً اًالًيً مًّمً 

ًًللقرآنً ًنًأنًّوًْرً همًيً ؛ًفً فةً تصوًّالمً ًظارً أنًْلىًإ ًًنتسبً التيًتً ًفاسيرً التًًّعض ًب ًًكذلكً وً  ا،ًنً اًوباطً ظاهرً الكريم 
ز ةً ًبالً الجً ًرً يِّسً ن ًًومً يً :ً"وً -تعالى–ًاللً ًقولً لً همًفسيراتً ت ًًنًأمثلةً ومً  ًبار  ت رىًاأل ْرض  ً:(5)"و 

- ً: بال  ًالج   .انثورً مً ًاًهباءً ل هجعن ًفً ،ًتيتً فًْبالتً ًعضاءً األً ًجبالً ًهبً ذًْنً ن س يِّر 

                                                           

ً.6/367ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(1ً)
ً.5/535ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)
ً(.3-1(ًاآليةً)التين،3ً)
(4ً ًالحويزي،ًعبدًعليًبنًجمعة)( ًقم،1112ًانظر: ًالمطبعةًالعلمية، هـ(،ًتفسيرًنورًالثقلين،ًتصحيحًهاشمًمحلتي،

ًً.2/9ًد.ت،ً
ً(.47ً(ًاآليةً)الكهف،5ً)
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 .دنً البً ًض ًأرًْض:ًاألرًْ -

 .ركيبً يهاًوالًتً ل ًعً ًالًصورةً ً،ماًكانً كً ًستويةً مً ًرةً ة:ًظاهزً بارً  -

ّيةً المً ياًغً قً ذاًلً ىًإً تًّقاًحً ل ًطً فانًْ":ًوكذلكً  ك  ًن ْفس اًز  ًأ ق ت ْلت  ً:ً(1)"،ًقال 
ا - ً.وءً السًّب ًًارةً أمًًّتكونً فً ً،لبً القً ًتحجبً فً ً،هاصفاتً ب ًًظهرً التيًتً ًس ًفًْوًالنًّهً ً:ل ق ياًغ لم 
ً.فاتً الصًًّرً ئ ًاوسً،هوةً والشً ً،ضبً الغً ًماتةً إً :ًبً هً ل ًت ًق ًف ً -
ًًً.ًً(2)سً فًْلىًالنً عً ًلبً القً ًنً تحنً ل ًًراض ًاعتً :ًةً كيًّاًزً فسً ن ًًتً ْلًتً أقً  -
 اني: الثّ  ثُ الباعِ  (1-2)

الل ة ًاني،ًوً الثًًّثً الباعً أ ّماً ًد  ًاأل ْسلوب ّية ًعائً هوًأ ْنًت كون  ًمً الت ْركيب  ًمً مة ًت ْحت م ل  ًالً الدًًّثالً المً ،ًفً ةً تباينً عاني 

اللة ً"ظاه رً ًهً ليًْعً  نً ًد  باط  ًو  ثم  ًه"،ًال  قِّ ًالح  ًفيًق ْول  ق ْدًت جّلىًذل ك  ًاسم ه-و  وا":ً-تقد س  ذ ر  ن هً اهظً ًو  ب اط  ًو  ْثم  ًٱل  ر 
ً ب ون  ًي ْكس  ين  ًٱل ذ  ْثمً إ ن  اًك ان واًي ْقت ر ف ونً  ٱل  ًب م  ْون  ً.(3)"س ي ْجز 

ًعامًّا،ً ًن هي ا ًث م  ن ا،ًوأ ن  ًوباط  ًظاهر ا ًلإل ثم  ًأّن ًالش ريف ة ، ًاآلي ة  ه  ًفيًهذ  د  ر  لىًماًو  ًع  ًبناء  ًي خفى، ل ْيس  و 
ن ه"،ًذوًع موٍمًأوًّ ًوباط  ًالثم  ً"ظاه ر  ،ًو ه و  ًالش ريف  ًهذاًالو صف  ن  الالٍتًم تنّوعٍةًثاني ا،ًوصال ح ًوأ ر  ًل د  ال ،ًو حّمال 

ّيٍةًك ثيرٍةًثالث ا لٍتًم عنو  لىًم دخ  ًع  ًاخت ل فواً،ًأل ْنًي شتمل  ًالت ْأويل  ًأْهل  ًإ لىًأن  ًالط ب ر يِّ ة  ًكل هًب إ لماح  ًذل ك  ن  ق ْدًأ ذ  و 
ًم نه ن  ،ًو الباط  ثم  ًم نًال  ًب الّظاه ر  فيًالم عن يِّ
ع ًًا  لماحةً ،ًًو(4) ل هاًراج  ًأْقواال ًك ثيرة ًحاص  ًفيه  ًللع لماء  ًبأن  الق ْرط ب يِّ

ًف ًالل  ًأْمر  ًم نًم خالفة  ًب الق لب  ن هًماًع ق د  ْنه،ًوباط  ّماًن هىًالل ًع  ًم  ًع م ل ًب الب دن  ًماًكان  ًالّظاه ر  ًإ لىًأن  يماًأم ر 
ًالم عاصي(5)ون هى ميع  ًفيًج  ًعامت ثم  ؟ً،ًف ال  ًوالباطن  ،ًو ه ماًالّظاه ر  فت ينًم تضاّدتين  ًص  ًب وصف ه  ،ًف هْلًي خ ص ص 

لى:ً ك اًداالًًّع  ًم شتر  ًإ لىًأ ْنًي كون  ًأْفضىًب ه  ثم  لىًال  ًالم سب غ ًع  ًهذاًالو صف  ًإن 
ْثمً  - ًال  ًظاه ر  ًًأ ن  ًه و  ن ه ًه و  ًباط  ،ًو أ ن  ًظاه ر ا،ًو هذاًع لنية ًالْثم  ل  ًيةًٍفًْفيًخً ًلً عً ماًفً ماًف ع  ر  ،ًو هذاًس 

ًالدِّالليًِّ ْحم ل  لىًهذاًالم  ًع  ًالت قدير  ،ًوكأن   .ًهاباطنً هاًوً رً ظاهً ًعاصيً كواًالمً رً :ًاتًْالثم 

                                                           

ً(.74(ًاآليةً)الكهف،1ً)
ًبنًعلي)2) ًمحييًالدينًمحمد ًابنًعربي، ًانظر: ًالوراثًمحمدًعلي،ًط638( ًتفسيره،ًضبطًعبد ًدارًالكتب2ًهـ(، ،

ً.1/430ًم،2006ًالعلمية،ًبيروت،ً
ً(.120ً(ًاآليةً)األنعام،3ً)
ً.5/324ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،4ً)
ً.7/49ًي،ًالجامع،ً(ًانظر:ًالقرطب5)
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ًا - ْثم  ًال  ًظاه ر  ًأ ن  ن هً هلً فعً ت ًًعربً الًالذيًكان تً ًهيرً الشً ًىنلزًّأ ْو ًباط  وانيًدانً خًْاألً ًخاذً اتًًّ،ًو أ ن  ،ًف الز 
ً. ،ًو هذاًالباطن  ًفيًالّسرِّ ديقات  ًو الص  ،ًو األْخدان  ،ًو هذاًالّظاهر  وانيت   فيًالح 

- ً ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر  ًأ ن  ًنً أ ْو لىًتً ًاللً ًص ًما ًهًبق ْولً حريمً ع  رِّم تًْ"ه: ًأ م هً ًح  ل ْيك ْم ب نات ك مًًْك مًْاتً ع  ً،(1)..."و 
ً الوً : "وق ْول ه اًن ك ح  واًم  ًٱلنِّس آ  ب اآت نك ح  ًإ الًّٓ  ؤ ك مًم ن  اًق ْدًس ل فً ًء  ً،ً(2)"م  ًه و  ثم  ًال  ن  ًباط  ن   .ىنالزًّوأ ر 

- ً ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر  ن ه ًراةً عً ًيتً البً ب ًًطوفونً ذًكانواًيً إ ًً؛مهً أثوابً ًزعً نً أ ْوًأ ن  ًباط   ى.ًنالزًّ،ًو أ ن 

- ً ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر  ن ه ًعً ً،وارحً الجً ًملً عً أ ْوًأ ن  ًباط  ًوسوءً ً،جبً والعً ً،سدً والحً ً،برً نًالكً مً ًلبً القً ًملً و أ ن 
ًمً ًيرً وغً ً،قادً االعتً   .لبً عاصيًالقً نًمً ذل ك 

ًماً - ْثم  ًال  ًظاه ر  ًنهمًمً تً أعلنًْأ ْوًأ ن  ن ه ًه و  ًباط   .مررتً ماًأسًْ،ًو أ ن 

- ً ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر  ًماًمملتً ماًعً أ ْوًأ ن  ه و  ن هً  ًباط   .ميتً وً نً ،ًو أ ن 

- ً ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر  ن ه ًالنًًّ،مرً الخً أ ْوًأ ن  ًباط   .ًبيذً و أ ن 

ن هً  - ًباط  ًالّزنى،ًو أ ن  ًه و  ْثم  ًال  ًظاه ر   .ً(3)واهماًنً ًأ ْوًأ ن 

ً ه ًالمعان ي  ًهذ  ق ًأن  ًالك ّلّية ًو الح  الل ة ًالّنصِّ ًد  ًاأل ْولىًأْنًت حم ل  ل ع ل  م تقب لة ًالًي دفع هاًالسِّياق ،ًوالًي أباها؛ًو 
ًثً  ًأ ن  ؛ًذل ك  ًالش ريف  ن ه"ًم قصودة ًفيًهذاًالسِّياق  باط  ًو  ًالثم  ً"ظاه ر  الل ة  ًد  ًانفتاح  ل ع ل  ،ًو  ثم  ًال  لىًع موم  ًن هي اًع  م 

اًع نًال ريح  كّية ًأ ْوًق ْلب ي ة ،ًص  ر  ه ،ًوص ور ه ،ًماّدّية ًكان ْتًأْمًم عنوّية ،ًح  ًت جّليات ه،ًوأنواع  ميع  ن هًفيًج  ًظاه ر هًوباط  ثم 

ًالم فسِّرينً  ًب ْعض  ًالم لحظ  ًهذا لى ًع  ًأتى ق ْد ًعً ً؛و  ًم بين ٍة ب ٍة ًم ْعج  بار ٍة ًع  ًفي ًالقائل  ًك الط ب ر يِّ ًن ًاالْشت راك  هذا
هٍةًأْخرى:ً"األ ْسل ًم نًج  ًالّنصِّ الل ة  ًد  هٍة،ًوانف تاح  ًم نًج  ًعً ًولً نًالقً مً ًوابً والصً وب يِّ ًاللً ً:ًإنً قالً ي ًًناًأنًْندً فيًذل ك 

يً ًلً "ًكً ثمً "الً وً ،ًهً لنيتً عً هًوً رً سً ً،ًوذلكً هً وباطنً ًثمً الً ًظاه رً ًتركً ب ًًهً لقً إ لىًخً ًمً قدً ت ًً-هكرً ت عالىًذً - ب ه ًًاللً ًماًع ص 
ًيً ،ًهمً حارً نًمً مً  ق ْد ًالزًًِّدخلً و  ًسر  ًن ًوً ً،نهنً مً ًدانً خًْاألً ًأوالتً وً ً،اياتً الرًًّأهلً ًرةً عاهً ومً ً،هً يتً لنً عً نىًوً فيًذل ك  كاح 

ًًاذا  ًوً ً،طنتًْأ ْوًبً ًهرتًْظً ًللً ًةًٍعصيً مً ًكلً وً ً،يان ارًْعً ًيتً بالبً ًوافً والطً ً،ناتً والبً ً،هاتً األمًّوً ً،اآلباءً ًلئلً حً  ًذل ك  كان 

ميعً ًكانً وً ً،ك ذل كً  ً"إً ًج  ا"ثًْذل ك  ًبق ْولً عً ًاللً ًوكانً ً،م  ميعً "هنً وباطً ًالثمً ًرواًظاه رً ذً وً "ه:ًّم ً،نًالثمً مً ًهرً ماًظً ً،ًج 
                                                           

ً(.23ً،ًالنساء)(ًاآلية1ً)
ً(.22ً،ًالنساء)(ًاآلية2ً)
،2/161ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،4/8ً،ًوابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،5/324ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)

ً ًالتنزيل، ًمعالم 2/104ًوالبغوي، ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،2/47ً ًالمحرر ًوابنًعطية، ،ً ًوالقرطبي،2/339ًالوجيز، ،
ً.4/214ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/49ًالجامع،ً
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ًشً مً ًص ًخً ي ًًأنًًْدًٍألحً ًكنًْمًيً ل ًً،طنً ماًبً ًميعً جً وً  ًوًجازً أ ن ه ًلً ًيرً غً ً،عةًٍقاطً ًذرً للعً ًةًٍجًّحً ب ًًالًّ،ًإً يءًٍشً ًيئ اًدونً نًذل ك 
ًإ لىًالخً ًهً وجًِّي ًًأنًْ ًتً ً،رهانًٍب ًًغيرً ب ًًصوصً ذل ك  ،ًعً وضً هًفيًهذاًالمً نً وباطً ًالثمً ًرً ظاهً نىًبً هًإ لىًأ ن ه ًعً وجيهً كان 

رِّم ْتً"ًهًفيًق ْوله:حريمً ت ًًًاللً نً ماًب يًّوً ً،مً والدًًّتةً يًْنًالمً مً ًآكلً المً وً ًطاعمً نًالمً مً ًاللً ًم ًرً ماًحً  ْيت ةً ح  ًاْلم  ل ْيك م  إ لىًً(1)"ع 
ًابتً ًذًْإ ًً؛لىوًْأ ،ًاآليةً ًآخرً  ًجً ًريمً حًْت ًًكرً ذً هاًبً بلً ق ًًاآلياتً ًداءً كان  ه ًفيًسياقً ذل ك  أ ْنًًرًٍنكً ستً مً ًيرً ولك ن ه ًغً ً،هارى،ًوهذ 

ًعً  ًهيً اًبالنً عامًًًّاأل ْمرً ًجً رً فخً ً،عاصيًاللً نًمً هًمً سً ماًجانً ًكلًًِّنابً اجتً ب ًًلًفيهاًاأل ْمرً خً وأدًًْ،نىًب هاًذلكً ي كون 
ًً.ً(2)"ثمً نًالً مً ًطنً أ ْوًبً ًهرً ماًظً ًلًِّكً ًع نًْ

"ً: ًالقائ ل  ّيان  ًأبيًح  ًم ذهب  كذلك  ًتً ًكلً وً و  ًاأل ْقوال  ه  ًالعً ً،يهال ًعً ًليلً الًدً ًصاتً خصًّهذ  فيًًمومً و الّظاه ر 

ً.ً(3)"روهكً ماًذً ًلً كً ًمومً فيًهذاًالعً ًدخلً ي ًوً ً،هايًِّفً خً وً ً،هارً ه،ًظاهً يرً غً وً ًركً نًالشًّهاًمً لِّعاصيًكً المً 

ًالّلحقة ًللع صاةً وً  ًي عم ًاألحكام ًوالّنسب  ًالثم  ًعامتًم نًط رف يه ؛ًأل ن  :ً"هذاًن هي  ي ة ًالقائل  ًع ط  ًم نًق بل هًاْبن 

ميع ًالم عاصي،ًوً  ًج  ًي ستوف يان  ن  ًوالباط  ًالم عاصي،ًو الّظاه ر  ميع  ًع نًج  ًاآلي ة ًم نًذل ك  ًإ لىًأن  ًالم تأّولون  ق ْدًذ ه ب 
ٍص" فيًم خ ص 
(4).  

 : الثُ الثّ  ثُ الباعِ  (1-3)
ً ًاألً هوً،ًوً الثً الثًًّثً الباعً أ ّما د د  ًي ت ر  ًالمً ًسلوبً أ ْن ْعنىًوًفً غلً نىًالمً بًْب ْين  ذاًًلً مً جًْمً ً،ًف ي كونً فً ث ًكً مً الًالم 

اللة ًفً ،ًمومًٍعً  ًد  ليه  ًع  فاتً ً،الم ْرس لتً مثال ه ًالّدال  راتً ً،و العاص  ًً،والفار قاتً ً،والّناش  ً"الم ْرس لت"ًفيًق ْول  فيًسورة 
ً ًقائ لًٍ-الل  ْن ًم  ً-ع ز  ًف اْلم ْلق ي ات  ًف ْرقا ، ًف الفار قات ًن ْشرا ، رات  ًوالن اش  ًع ْصفا ، فات  ًف العاص  ًع ْرفا ، ً"و الم ْرس لت  :

ْكر ا"ذً 
(5): ًم ْنًهذاًالّتركيب  ً،ًو الّظاه ر 

 أّنهًق س م ًصادق ًأّوال . -

فْتًثاني ا،ًوأ قيم ْتًم قام هاًصفات ها. - ذ  ًق ْدًح  ًب ه ًم وصوفات  ميع ًالم قس م  ًج  ن   وأ ر 

                                                           

ً(.3ً(ًاآليةً)المائدة،1ً)
ً.5/325ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.4/214ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.2/339ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)
ً(.4ً-1(ًاآليةً)المرسلت،5ً)
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ًثالث ا - ًالم وصوفات  ًت ْلك  ق ع ًفيًت ْعيين  ًق ْدًو  ًالخلف  ن  وأ ر 
(1). 

- ً، ياق هاًالش ريف  الالٍتًأ ْسلوب ي ٍةًع ريضٍةًم تقب لٍةًفيًس  ّماال ًل د  اًح  ًغ داًم فتوح  ًالش ريف  ًهذاًالّنص  ن  وأ ر 
ًًً: ًب ياٍنًم جل  فيماًي ْأتيًف ْضل  ًو 

لى:ً د ْتًدال ة ًع  ذ ف،ًو غ  ًف صفة ًل م وصوٍفًق ْدًح  ًأ ّماًالم ْرس لت 

.الم لئ ك ة ًالتيً - ف يًالّنهار  ًط ر  باد  لىًالع  ًع  ،ًوب الّتعاقب  ًالوحي  ،ًو ه و  ّدًالن ْكر  ًض  لْتًب الع رف   أ ْرس 

ْعنى:ًإ فضاال ًم نًالل ً - لىًم  ً"ع ْرف ا"ًهه ناًع  ق ْدًي حم ل  ،ًو  ًاألنبياء  ه ،ًوانت صاب هً ً-ت عالى–أو  لىًعباد  ع 
ًل إل لن  ًأ ْرس  ًل ه،ًف ق ْد لىًأ ن ه ًم فعول  ًع  ًفيًت تابع  ًالف رس  ،ًأ ْوًم تتاب عة ًت شبيه اًب ع رف  ًو الم عروف  حسان 

ً ًك ع ْرف  ل ْيه  ،ًوه مًع  ًم ت تاب عين  ًإ ل ْيه  ًت وّجهوا د ؛ًإ ذا ًواح  ًإ لىًف لٍنًع ْرف  :ًالّناس  ًالعرب  تقول  ش عر ه،ًو 
ً. لىًالحال  ل ْيه ،ًوانتصاب هًع  ؛ًإ ذاًت أّلبواًع  ب ع   الض 

ًالرًّ - .أو   ياح 

- . ًالس حاب   أو 

ًو ع مومّية ًالدِّالل ة ، جمال  ث هًال  ك اًأسلوب يًّاًباع  ًف ق ْدًت جّلىًفيهاًماًت جّلىًآن ف ا،ًف غدْتًم شتر  فات  ًوأ ّماًالعاص 
هاًب شّدٍة،ًأ ْوًت عصً  ج  ،ًف ت زع  ًالك ّفار  ًب أرواح  ف  ًاله بوب،ًأو:ًالم لئ ك ة ًت عص  ًالش ديدات  ًه ي  يِّهاًك ماًفقيل  ًفيًم ض  ف 

. واعق ،ًوالخ سوف  ،ًو الص  ًالم هلك ة ؛ًك الز الزل  ًاآليات  :ًه ي  قيل  ًأمر ه ،ًو  ًت حّقق اًفيًامت ثال  ًالّرياح  ف  ًت عص 

لى: ًالدِّالل ة ًع  ًف ق ْدًاحت ملت  رات  ًوأ ّماًالن اش 

- ً. ًب األعمال  ًالعباد  ًص حف   الم لئ ك ة ًالتيًت نشر 

ًم نًق بور ه م.أ ْوًالم ل - ًالّناس  ًالتيًت نشر   ئ ك ة 

ًر حمة ًالل ًوم طر ه. - ًت نشر   أ وًالّرياح 

- . ًب الن بات  ًالتيًت ْحييًاألرض   أ وًاألمطار 

                                                           

ً.8/395ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
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ًالتيًتً  - ًأ وًالص حف  ،ًأْي:ًذات  ْعنىًالن س ب  لىًم  ًع  ًالّناشرات  ،ًف ع لىًهذاًت كون  باد  ًالع  ًبأعمال  ْنشر 
ً. ًالن ْشر 

ًصفة :وأ ّماًال ًأ ْنًت كون  لْتًك ذل ك  ًف ق دًاحتم  ًف ار ق ات 

- ً ، ًوالباطل  قِّ ًالح  ًب ْين  ًت ْفر ق  ًالتي ًللم لئكة  ًت فر ق  ًأ ْو ، رام  ًوالح  لل  ًاألقًْمً والح  ً،واألرزاقً ً،واتً ن

 .اآلجالً وً 

- . رام  ًوالح  ًالحلل  قْتًب ْين  ًالتيًف ر  ًالق رآن   أْوًآليات 

ًالتيً - ًف ت بّدد ه .أوًل لّرياح  ًالس حاب   ت فر ق ًب ْين 

- ً.  أْوًل لر س ل 

ًت ضع . - ًالتيًت جزع ًحين  ًالحامل  ًت شبيه اًبالّناقة ًالفاروق ،ًو ه ي  ر  ًالماط   أْوًل لس حاب 

قًِّوالباطلً  - ًالح  ًالتيًت فر ق ًب ْين  أوًللع قول 
(1)ً. 

لىًهذاً ًع  ًوالّلغوّيون  ًالم ف سِّرون  د  ر  ل ّماًو  ًم عاٍنًم تنّوعٍة،ًو  ًت رّددواًب ْين  بنىًالم كث ف  ًو الم  ل  ًالم جم  األسلوب 
ًأبيًحاتٍمًالّرازيًِّ ٍد؛ًك ابن  ْعن ىًواح  ًإ لىًم  ن ح  ْنهمًم نًج  ف م 

ْند هً (2) ْعنىًع  ًك ثيٍرًفالم  ًك ثيٍر،ًو الجلل ين،ًأ ّماًابن  ،ًوابن 
ًالم لئ ك ة ًه ي  ًالم ْرس لت  أن 
(3)ً ًوً ، ًعند  ًه ي  ًًرآنً القً ًآياتً الجلل ين: قًًِّقً فرً تً التي ًالح  ًوالحللً ً،لً والباطً ًب ْين 

ًك الب غً (4)رامً والحً  ، ًم عن يين  ًإ لى ن ح  ًج  ًم ن ْنه ْم م  ًو  ًوالّزمخشر يًِّ، ، عاٍنً(5)ويِّ ًم  لى ًع  ة  فتوح  ًم  عل ها ًج  ًم ن ْنه ْم م  ًو  ،
ًم تعّددٍة.ً

ًال ًانف تاح  ًإ لىًأن  لعّليًأذه ب  عاٍنًو  ّماال ًل م  ًح  ٍب،ًف ق ْدًغ داًهذاًالت ْركيب  ًم ْعج  ٍحًأسلوب ي  ْلم  ًهه ناًذوًم  دِّالل ة 

ذهبً  ًم  ًأن  ،ًو ا  خال  ًالط ب ر ي  ًإ لىًذل ك  ق ْدًأ ْلم ح  ًفيًع له،ًو  ل  ًج  ق  ىًأراد هًالح  ًو الًت تدافع ًل م ْقتض  ًت تجاور  ًالط ب ر يِّ
                                                           

،ًوالماوردي،7/514ً،ًوابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،381ً-12/377(ًانظرًفيًذلكًكله:ًالطبري،ًجامعًالبيان،1ً)
ً ًوالعيون، 176ً-6/175النكت ًوالبغوي، ،ً ًالتنزيل، 4/401ًمعالم ،ً ًالكشاف، ًعطية،4/202ًوالزمخشري، ًوابن ،
ً.8/395ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،102ً-19/100،ًوالقرطبي،ًالجامع،417ً-5/416المحررًالوجيز،ً

ً.7/514انظر:ًابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،ً(2ً)
ً،ًوأشارًإلىًرأيًابنًمسعودًفيًأنهاًقدًتدلًعلىًالريح.4/458انظر:ًابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً(3ً)
ً.1/748ًًالجللين،ًًانظر:ًالجلالن،ًتفسير(4ً)
ً.4/202ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/401ًمعالمًالتنزيل،ً(ًانظر:ًالبغوي،5ً)
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ً ًفيهاًه و  ًم نًأْوع ب  ًالت ْأويل  ًأهل  ًب أن  ًإ لىًالت ْقرير  ه ًاآليات  لىًهذ  ًإ تيان هًع  ًفيًم فت ت ح  ن ح  ًو أحك م ها؛ًإ ذًج  الم ذاهب 
ًًفيًالم ت ع يِّنً اخت ل فواً حكام  ًال  لىًو جه  الل ة ًع  ًد  ًفيه  ًالًت تعّين  ًالدِّالل ة  ًم فتوح  ًهذاًالّنص  ن  ،ًو أ ر  فات  ًالصِّ ه  م نًهذ 
ً ًدون  ن  ًوأ ر  ًالقً مً ًوابً الصً أ ْخرى، ًًولً ن ًذل ك  ًفي ًأقًْقالً ي ًًأنًْك لِّه  ًرً سً : ًبً م ًث ناؤ هً -نا ل  ًالفار قاتً ب ًً-ج  ًو ه ي  ،
قًًِّلتً الفاصً  ًالح  قًًِّفارقةًًٍكلًِّب ًًق س مً ًذلكً ،ًفً عضًٍب ًًاًدونً عضً نهّنًبً مً ًذلكً ب ًًْصًصًِّخً مًيً لً ،ًوً لً والباطً ًب ْين  ًالح  ًب ْين 
ل كً لً والباطً  ً.ً(1)ذلكً ًيرً ا،ًأ ْوًغً رآنً أ ْوًقً ً،اًكانً ،ًم 

ًفيً ًم نًالق ول  ،ًف الص واب  حكام  ًال  لىًو جه  الل ة ًع  ًفيهاًد  "ًالتيًالًت تعّين  لىً"الم ْرس لت  ًق ْول هًع  وك ذلك 
ًع نًْ ًالل ًدذل ك  كر ه-هًثاني ة ًأن  ق ْدًتً ً-ت عالىًذ  ًع ْرف ا،ًو  الل ة ًأْقس مًب الم ْرس لت  ،ًو الًد  ياح  ًالرِّ ق ْدًت رس ل  ًالم لئ ك ة ،ًو  ْرس ل 

ً م  ًع  ق ْد ً"و  ، ر  ًاآلخ  ًدون  زب ين  ًالح  ًأحد  ًب ذلك  ْعنى ًالم  ًأن  لى ًع  ًث ناؤ هً -ت دل  ل  ًماًً-ج  فت ه ًص  ًكان ْت ًما ه ب إ قسام 
ل كً  ًم  ًفيًق سم ه ًذل ك  ًف داخل  فت هًك ذل ك  ًص  ًماًكان  ،ًف كل  ف  ا،ًأ ْوًر سوال ،ًم نًب نيًآد م ًم ْرس ل "و ص  ا،ًأ ْوًريح 

(2).ً
ًالعاّمة ،ًو ه ماًإ ّماً لة  ًالم جم  ًاأل ْسلوب ّية  ه ًالدِّالل ة  عانيًهذ  ًم نًم  ًم عن يين  ًف ق دًاْختار  الم لئ ك ة ًأ ّماًالز م ْخش ر ي 

ً ،ًف ق ْدًأقسم  ًم نًالم لً-س بحان ه-أ وًاألْرياح  ً"ب ط وائف  يِّهّنًك ماًت عصف  ًفيًم ض  ئ ك ة ،ًأْرس لهّنًب أوام ر ه،ًف ع صفن 
ًأ  ، ًب الوحي  هنِّ طاط  ًاْنح  ْند  ًع  وِّ ًفيًالج  ًأْجنحت ه ن  ْنه مًن ش ْرن  ًم  ب طوائف  ًأمر ه ،ًو  ًفيًامت ثال  ،ًت خف ف ا ياح  ًالرِّ ًن شْرن  ْو

ًالم وتىًبً  ًالّنفوس  ًن شْرن  ًأ ْو ، ًفيًاألرض  ًالش رائع  ًف ألق ْين  ، ل  ًوالباط  قِّ ًالح  ًب ْين  ْقن  ًف ف ر  ، ْين  ًأْوح  ًب ما هل  ًو الج  الك فر 
ًإ لىًاألنبياءً  كر ا ًر حمٍةًً،ذ  ب رياح  ،ًف ع صْفن،ًو  له ن  ذاٍبًأرس  ًع  ًب رياح  ًأقس م  ًأ ْو ، لين  ًللم ْبط  ًن ْذر ا ًأ ْو ّقين، ًللم ح  ع ْذرا 

،ًف ف رً  وِّ ًفيًالج  ًالس حاب  ًن ش ْرن  ًم ْنًي شكر  ْقنًب ين  ،ًف ف ر  ًالموت  ًن ش ْرن  ي ْجع له ًك س ف ا"،ًأ ْوًب سحائ ب  ًب ين ه،ًك ق ْول ه :ً"و  ْقن 
"ً-ت عالى–لل ً د قا ًل ن ْفت ن ه ْمًف يه  ،ًك ق ْول ه :ً"أل ْسق ْيناه ْمًماء ًغ  ًم نًي كفر  ب ين  و 

كر اًإ ّماًع ذر اًللذينً(3) ًذ  رونً،ًف ألق ْين  ي عت ذ 
ًالشً  ًي غفلون  ًللذين  ًإ نذار ا ّما ًو ا  ي شكرون ها، ًو  ًالغ يث  ًفي ًالل  ًن عم ة  ًر أْوا ًإ ذا ًو است غفار هم ًب توب ت ه م ًالل  ًلل ،ًإ لى كر 

ًإ لىًاألْنواءً  ي نسبونًذل ك  و 
(4)ً.ً

ً ق  ًالح  ًأن  ْند ه  ًع  ًف الّظاهر  ّيان  ًح  ًأ بو ًأسماؤ ه–أ ّما ك ْت ًت عالى،ًأً-ت بار  ًم رس لت ه ًف هي  ، ياح  ًبالرِّ ًأّوال  ْقسم 

،ًوالقً  ّدة ًم واضع ًم نًالق رآن  ًفيًع  ًالّريح  فات  ًم نًص  ًالع صف  ن  ،ًوأ ر  ًب الفاء  ًالّصفة  ًعطف  ل ْيه  ًع  ًالثّانيً ًمً سً وي دل 

                                                           

ً.12/381ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.12/378ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً(.17ً-16(ًاآليةً)الجن،3ً)
ً.4/202ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،4ً)
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ًا ي كون  ًو  ًالم لئكة ، ًوه م ، ًاألّول  ًب ه  ًالم قس م  ًم ن ًإ لىًأشر ف  ق  ًت ر  ًم نًفيه  ،" ْلق ي ات  "ف اْلم  ًو  ،" ً"ف اْلف ار ق ات  : لو صف 
إ لْيه م ًإسناد هً  ًالل ،ًي صح  ًماًأْنزل  ،ًو ه و  لقاؤ ه مًالّذْكر  ،ًو ا  فات  ًالصِّ فات ه م،ًك ماًق لناًفيًع طف  ً.ً(1)ص 

فات هً ًتًْسً قدً ت ً–ًاللً ًفيًق ْولً "ًيابً تً "االرًًْفهومً مً ًيينً عًْ،ًتً زيزً العً ًنزيلً فيًالتً ًهً تً أمثلً ًنًْمً  ً ّلئيو ٱل:ً"-ص  ي ئ ْسن 
ًم نًنِّس ا يض  ًٱْلم ح  د ت ه نً ٓ  م ن  ًٱْرت ْبت ْمًف ع  (2)"ث ة ًأ ْشه رًٍث ل ئ ك ْمًإ ن 

ًنًٍعيِّت ًمً ًيرً غً ً،،ًأ وًاالْشت راكً جمالً الً ًأنًًّاهرً الظًّ،ًوً 

ًاالرًًْقعً فيًالذيًيً ًلًْ،ًبً هً ذاتً ًيابً االرتً ًفهومً فيًمً  ًيً ًيابً االرتً ،ًفً يابً تً فيه  يأتيًسً ًتباينةًٍمً ًإ لىًو جوهًًٍفً نصرً هه نا

فيً،ًوً أسً فيًاليً ًيابً تً ،ًوارًْملً فيًالحً ًيابً ،ًوارتً يضً فيًالحً ًيابً ،ًوارتً ةً دًّفيًالعً ًارتيابً ًمً ثً ،ًفً لً جً مً ًيانً يهاًبً ل ًعً 
ْعنً ًوجيهًٍت ًًلًِّكً  ً.رً لآلخً ًفارقً ىًمً م 

ً ق  لىًعً ًالقولً ًفيًبابً ًاًوصلةً فً ستأنً مً ًللحديثً ًأنًًّه؛ًذلكً ّلًكً ًلىًذلكً عً ًآتيً ًأنًًْريدً أ ًًستً نيًلً أنًّو الح 
ًبً يً كتفً مً ًئًْألجتزً ،ًفً ةً فصيليًّالتً ًةً األمثلً  ًقً ا ًكً شترً المً ًقً خلً لىًتً إ ًًيةً فضً المً ًواعثً لىًالبً عً ًةًٍدالًًّنًإلماحاتًٍمً ًمتً دًّما
 .ًيًّسلوبً األً 

 : ابعُ الرّ  ثُ الباعِ  (1-4)

ً ًوً ابعً الرًًّثً الباعً أ ّما ،ً ًت شاكً هو ، ًاأل ساليب  ًالم رادً ل  لك ن  ًو  ًما، ًت ْركيب ي  ًأ ْسلوٍب لى ًع  ًالك لم  ًي ْخر ج  ًف قْد
ًبً  ْعناه ًًظً فًْهًلً فظً ل ًًي كونً ًنًْأكً ً؛رً آخً ًيً لوبً أسًْم عن ىًًشرافً استً ي ت ع ي ن  م  ًًيً األ سلوبً االْست ْفهام،ًو  ب ر،ًأ ْوًأ ْنًي كون  الخ 

ب رً ًفظً ل ًًهً لفظً  ًاألمًْالخ  ْعناه  م  ًو  ًوعً ، ًكً ًندً ر، ًالت ْركيبً ًهً لِّهذا ًًي ْغدو ْعن ي ْين  ًل م  ّماال  ًأ ْزيدً ينً ريضً عً ًنً ييًّأْسلوبً ح  ؛ًًأْو

ً.ذلكً ًيرً ،ًوغً مً سً ،ًوالقً قريرً ،ًوالتًّنكارً ،ًوالً هزاءً ،ًواالستً بً عجًّ،ًوالتًّفهامً االستً ،ًوً خبارً الً كً 

ــ ــ ــة ًوم  ًاألمث لــ ـــــقًِّن  ًالح  ــْول  ًق ــ ــه  ًفيــ ــائ ض  ــاًخـــ ــاًأنــ ًل مــ ــة  ــالى–الم جّليـــ ــــ-ت عــ ــه ًًي:ً"ف  ًف ــــز اد ه م ًٱلل ـــ ــــر ض  ق لـــــوب ه مًم 
ــا" ــ م ر ض 
ــــع ًالتًّ(3) ــاًم ْوض  ــ،ًأ ّمــ ًالش ــــريف ة ًفً ًلً مثّــ ــة  ه ًاآلي ــ ــذ  ــوفــــيًهــ ــً:هــ ــمً ًهمًاللً زادً "ف ــ ــ ــاًمً نًّذًإً ا"؛ًإً رض  ــةً هــ لــ ًًحتم  ــْين  ْعن ي ــ للم 

ًالعً  ً:ًينً ريضً األ سلوب ّيين 
ُلُهما: وَ  -  َأوَّ

                                                           

ً.8/395ًلمحيط،ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًا1)
ً(.4ً(ًاآليةً)الطلق،2ً)
ً(.10(ًاآليةً)البقرة،3ً)
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ْعنىًالكــلمً  ي كونًم  ل ْيه م،ًو  ــًمًاللً ه ــ:ًزادً الد عاء ًع  ــق ــفانً اًوً كًًّش  لــىًكً ًزاءً اًج  ــفــرً ع  ــنًاالنتً عفً هم،ًوض  ،ًصــارً اًع 

ًالًسندً يً ،ًوً درةً ًالقً نً عً ًاجزً عً وً  ً:ًناظمً هذاًق ْول 

بْتًزً غً  ذباًًًًًًًًإً صً اًوً نوبً جً ًيحً الرًًّلً رسً ياًمً  ًباًضً هاًغً دًْزً فً يدًض 

لىًهذاًالمً وً  ًالد عاء ًحً ًلً حمً ع  ًبً قيقةً ي كون  ي كون  ــًيــادةً زً ًوقــوعً ،ًو  ًالــد عاء ًمً رضً الم  ًأ ْنًي كــون  ا؛ًجــازً ،ًوي جــوز 

ًواقعً ًدعوًِّالمً ًونً كً ؛ًلً دًب هاًالجابةً قصً لًتً فً  ًالسًّا،ًبً ب ه  ت ل ه م ًا:ً"ق ــ-ت عــالى–؛ًك ق ْول ــه ًقص ً،ًوالــنً عنً اللًّو ًً،بً لًالم راد ًب ه 
(1)ٱلل ه ًأ ن ىًي ْؤف ك ون"

ًاللًّاًيً مًّمً .ًوً  ــل  ْحم  لىًهذاًالم  ًفً ًغــويًِّنب نيًع  ــل  ْحم  ــًليلً الــدًًّهً فــادً مً ًقهــيً م  لــىًج  لــىًًوازً ع  ًع  الــد عاء 

ً.اللً ًلقً خً ًرًّهم؛ًأل ن ه مًشً ل ًًردً الطًّوً ً،نافقينً المً 
 ثانيهما:وَ  -

ــْنًزيــادةً -ت عالى–ًنًاللً مً ًخباريً إ ًًذوًأسلوبًًٍالت ْركيبً فً ،ًبرً الخً  ــمً ًع  ْعنــى:ًف ــمًْهً رض  ــرً مً ًاللً ًمً هً زادً ،ًوالم  اًض 

ً.ًً(2)"مًْهً سً جًْاًإ لىًرً سً جًْهمًرً تًْزادً أ ْخرى:ً"فً ًفيًآيةًًٍ-ت عالى–ًهذاًق ْولًاللً ًدً يعضً ،ًوً مًْهً رضً إ لىًمً 

ًًثً الباعً ًاإلىًهذًنتسبً اًيً مًّمً وً  ًإ ن اً:ً-عالىت ً–ًاللً ًولً قً اشتراك  ز ة ًف ْرع ْون  ق ال واًب ع  ي ه ْمًو  ص  ب ال ه ْمًو ع  "ف أ ْلق ْواًح 

ًٱْلغً  ")ال ن ْحن  ًً(3ل ب ون  ً:رً بً والخً ًمً سً يًالقً أسلوبً ب ْين 

 .هلطانً سً ًةً دًّشً وً ً،رعونً ف ًًةً قوًّمواًبً سً أقًًْهمًْأنًًّهً قديرً ت ًًجليًتفً ًمً سً القً أ ّماً -

- ً ًً"رعونً فً ًة ًّزًعً "بً ً:مهق ْولً ًكأنً ف ًًبرً الخً أ ّما ه ة  لىًج  ًوالباءً اسمً ب ًًكً برًّوالتًًّعظيمً التًّع  ًالوً ًه، ًجهً فيًهذا
ً(.4ً)عانةً للستً 

ًإ لــىًاحت ــًضــابً االقتً ب ًًالًِّالدًًّرضً ب ْعد ًهذاًالعً ًحسنً هًيً علًّل ًوً  ْلمــاح  ه ًر ًوً ًالــذينً ًأنً ًهً فــادً مً ًراسًٍال  لــىًهــذ  دواًع 
لــىًالّســثيــرً لــواًكً وًّفــيًأســاليب هاًق ــْدًعً ًلتًْشــاكً التيًتً ًالت راكيبً  ــكً حتً مً ًلــوهً عً جً ،ًفً ياقً اًع  ــل ًعً ا،ًوً اًأمين ــم  اًإ لــىًي ــهادً ًاًداالًّم 

ْنًقً ،ًفً شتركةً الم عانيًالمً  ًع  :لمً ل ًًهةًٍوجًِّأ ْخرىًمً ًرائنً ضل ر  ْنًذل ك  م  ًعنى،ًو 
األمــرً بــرً الخً ًفــظً ل ًًهً فظ ــل ًًصــنً ربًّتً :ً"يً األنبــاريًًِّابــنً ًولً ق ــ - ْعنــاهً  م  ْعنــىًًجــازً ،ًوً صــنً ربً يتً ل ًً؛ًأيًْ،ًو  ًالم  ًأل ن  ذل ــك 

ً.(1)"فهومً مً 
                                                           

ً(.30(ًاآليةً)التوبة،1ً)
ً.1/118ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/138ً(،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،125ً(ًاآليةً)التوبة،2ً)
ً(.44ً)الشعراء،ًاآليةًً(3)
ًفيًاألمثلة.ًًالقسمًوالخبرانظرًبابًالقولًعلىً(4ً)
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فيًمً  - ب رً ًجيءً مً :ً"وً قالً ًرً آخً ًقامًٍو  ْعنىًاأل ْمرًك ثيرً ًالخ  ً.ً(2)"مًْهً لمً فيًكً ًبم 
فيًمً  - ًاألمرً ًرادً المً ،ًوً فهامً االستً ًلفظً ًهً فظً ل ًً(3)"مًْسلمتً أ :ً"أ قالً ًثالثًًٍقامًٍو  ق ْدًي ْأتيًلً سلً ؛ًأ ْي:ًأ ب ه  ًفظً موا،ًو 

"رً ب ه ًاألمًًْرادً المً االْست ْفهامًوً 
(4)ً. 

- ً ،ًالم بّردً وقول  ًطلب  ًلآلخر  قيل  ًونهيا ،ًو  ًأمر ا ًس ّميًهذا ّنما ،ًوا  ً"و الد عاءًي جريًم جرىًاأل ْمرًوالّنهي  :

ًنىعًْللمً  ًقول كًفيً، ًوذل ك  ًالل ْفظًفواحد ، ًوليغفْرًفأ ّما ًزيٍد، ًيد  ًالل  ًيقطْع ًوال ًلي، ًاغفْر ًاللهّم : الّطلب 
 ً.ً(5)"لخالٍد....

ً
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

ً.1/143ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،1ً)
ً.1/145(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،2ً)
ً(.20ً)آلًعمران،ًاآليةًً(3)
ً.1/176ً(ًانظر:ًابنًاألنباري،ًالبيان،4ً)
ً.2/44ًالمقتضب،ًًلمبرد،ا(ًانظر:5ً)
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 ة  يَ لّ جَ مُ  ة  ثلَ أمْ ا: يً ثانِ 

 لِ وّ األَ َأْمثَلُة الباِعِث ( 1-2)
 التَّْركيب الشَّريف َبْيَن الَمْعَنَيْيِن: الَحقيِقيِّ والمجاِزيّ  َتَرّددُ 

 

 هُ دادُ وِ اسْ وَ  جهِ الوَ  ضاُض ابيِ  (1-1-2)

قً ًصفً وً  كً –ًالح  وهً ًي ْومً ":ًالحقًًِّهق ْولً فيًًنً ْيًلً تقابً مً ًينً صفً وً ب ًًارً والنًًّةً نًّالجً ًأهلً ً-هً تًأسماؤً ت بار  ًو ج  ت ْبي ض 
وه ً د ًو ج  ت ْسو  د تًًْٓ  و  ًٱْسو  ين  ًًو ج وه ه ْمًأ ك ف ْرت مًف أ م اًٱل ذ  قً ،ً(1)"ك مًْانً إ يمً ب ْعد  ًع نًًْئً ب ًْنًمً ًانيًتّرًب ًًديًتسً جً ًصفً وً أ ن ه ًًو الح 

الل ت ْينً ًم ْحت م لًًٍل غ و يً ًت ْركيبًًٍفيًعً ودً مً ،ًيً انً وًّجً ًيً فسً ن ًًعًٍواقً  ً:ل د 

قيق ي ةً ًماأوالهً  -  .ح 

 .م جاز ي ةً ًماهً وثانيتً  -

ً يًّأ ّما ًًةً الم جاز  ة  لىًف قائ م  ًالينً ريقً الفً ًصويرً تً ع  ًارً بالنًًّم عاق بً الًوً،ةً بالجنًًّم ث ابً : ًالم ث ابً ًجهً وً ًفً صً وً فً ،
ًً.ً(2)زنً الحً ب ًًهً سافً نكً الًوادً السًّب ًًالم ع اق بً ًجهً وً ًفً صً وً ،ًوً رورً السًّهًبً سفارً لً ًبالبياضً 

ق دًْ ًاْبنً ًو  ي ة ًإ لىًًأ ْلم ح  ْعن ي ْينً ع ط  ًًالم  ًت ْحت  ًهما:،ًوً األ ْسلوب يًًِّالم ْشت ر كً الواق ع ْين 

ًًالو جوهً ًياض ًب ًًأنًّ ًعً علمة  ًبً شرً ب ًوً ً،هانارتً واستً ً،هاشراقً إً لى ًاللً ًحمةً رً ها ًًحتملً ي ًوً ، ْند ه  ًع  ًيً أ ْن ًآثارً مً كون  ًن

ًًك ماًضوءً الوً  ًًىًاللً صلًّ-قال  ل ْيه  ًالغً تً أنًْ:ً"-مً وسلًّع  ًوً ً،(3)"لونً جً حً المً ًرً م ً،هادادً رتً اًع نً ًعبارةً فً ًالو جوهً ًوادً سً أ ّما

 .ذابً العً ًممً غً هاًبً لمً ظًْا  ًوً 

قيق يً أ ّماًًو ًًالح  ًأ ْنًي كون  ًف ي ْحت م ل  ًًاللً ًهً لً نزًّاًيً سويدً تً ذل ك  ه ة  لىًج  لىًم،ًهً ب ًًمثيلً التً وً ًشويهً التًّب ه مًع  ًحوً نً ع 

ه ًا،ًوً ق ًرًْمًزً هً شرً حً  ْنًذل كً ،ًلعةًٍطً ًحً أقبً هذ  م  ً:ارًٍشًّب ًًق ْولً ًو 

                                                           

ً.ً(106)آلًعمران،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/415ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)
ً(.246،ً)بابًاستحبابًإطالةًالغرةًوالتحجيلًفيًالوضوءفيًصحيحه،ًمسلمً(ًأخرجًالحديث3ً)
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لىًًخيلً لبً ل ًوً  ل ْيهاًًيونً العً ًقً ْرًزً ًًًًًًًًلً ل ًعً ًهً والً مًْأ ع  ً(1)سودً ًهً جً أوًْع 

ق ْدً ًف م ْنًً،لمةً نًالظً مً ًوادً السً وً ً،ورً نًالنًّمً ًياض ًالبً ًاًأنً ن ًّيًب ًمً ًدً شهً هذاًالمً ًالز م ْخش ر يً ًرسًّفً و  ًنًأهلً مً كان 
قًًِّنورً  ًًورً عىًالنًّسً وً ً،تًْقً أشرً وً ًهً حيفتً صً ًتًْضً ابيً وً ً،هً شراقً وا ً ً،هسفارً ا  ًوً ً،ونً اللًًّبياضً ب ًًمً سً وً ًالح  ً،هً يمينً ب ًوً ًيهً دً يً ب ْين 

ًًنمً وً  ب ه ًًتوأحاطً ً،تًْمً لً أظًْوً ً،هً حيفتً صً ًتًْدً وً واسًًْ،هدً مً كً وً ً،هسوفً كً وً ً،ونً اللً ًسوادً ب ًًمً سً وً ًلً الباطً ًلمةً ظً ًنًأهلً مً كان 
ًً.ً(2)بًٍجانً ًنًكلًِّمً ًلمةً الظًّ

ً ًأ ّما ّيانً أ بو ْعن ي ْينً ًإ لىًفتً التً فً ًح  ًوزادً ك ذل كً ًالم  ًأنً ل ًعً ً، ع نًًماهً ب ًًرً بِّعً ًلنً ث ًمً ًوادً والسً ًياض ًالبً ًيهما
ًذل كً ً،زنً والحً ًرورً السًّ ن ظير  قًًِّق ْولً ًو  رً ًالح  ياٍقًآخ  دًًّ"ظً :ًريفًٍشً ًفيًس  ًو ْجه ه ًم ْسو  ًً،(3)"ال  ك ق ْول  ًنًنالً مً ل ًًربً العً و 
ًً،جهً الوً ًدً وً سًْمً ًا:ًجاءً بً خائً ًنًجاءً مً لً ،ًوً هجهً وً ًض ًابيً ً:هً تً منيًّأً  ك ق ْول  ً:بًٍطالً ًيأبو 

هً هً جًْوً ب ًًمامً الغً ًىقسًْتً سًْي ًًيض ًْبًأ وً 
(4)ً

ً:ًيرًٍه ًز ًًولً ق ًوً 

ًًًًً(5)ةً مامً غً ًداهً ي ًًاضًٍّيًف ًًبيض ًأ وً 

قً ًدأب ًوً  ًإ لىًدادً واالسوً ًاالبيضاض ًًدً نً سًْأ وً ،ً"لىثًْالمً ًةً الحالً هًه،ًوأنًّرفً شً ل ًًياضً بالب ًً-ت عالىًوًت بار كً –ًالح 
ميعً ًكانً ًنًْا  ًًوًالو جوهً  ًًأبيض ًًسدً الجً ًج  ًً؛ودً أسًْأ ْو ًيً ًلً أوًًّجهً الوً أل ن  ًً،راهً ت ًوً ًصً خًْالشً ًنً مً ًلقاكً ما ًفً رً أشًْو ه و 
نينً ًو جوهً ً:رادً والمً ،ًهً أعضائً  ً.ً(6)"الكاف رينً ًووجوهً ًالم ْؤم 

 مهِ لفِ خَ  نْ مِ م وَ ديهِ أيْ  َبْينِ  نمِ  تيانُ اإلِ  (2-1-2)
                                                           

ًً.3/128ً،ًوالشعرًلبشارًفيًديوانه،1/487ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(1ً)
ً.1/453ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً(.58ً(ًاآليةً)النحل،3ً)
ًديوانه،4ً) ًانظر: ًالنبيًاألكرمًصلىًاللًعليهًوسلم،ًوتمامه:ً"ثمالًاليتامىًعصمةًلألرامل"، ًالشعرًألبيًطالبًعم )

م2000ً،ًدارًومكتبةًالهلل،ًبيروت،1ًياسين،ًط حمزة،ًتحقيقًمحمدًحسنًآل صنعةًأبيًهفانًالمهزمي،ًوعليًبن
ً ،ًوروايةًالديوان:ً"ربيع"ًمكانً"ثمال".75ًًً

ً.53ً:ً"علىًمعتفيهًماًتغبًفواضله"،ًانظر:ًزهيرًبنًأبيًسلمى،ًديوانه،ًتمامه(5ً)
ً.3/25ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(6ً)
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عً  ًًم ْوض  ًفيًالن ظ ر  ه  ث ةً هذ  قًًِّق ْولً ًالم باح  ًآل:ً"-ت عالى–ًالح  ًو ع ْنًًب ْينً ًنت ي ن ه مًمً ث م  ْلف ه ْم ًخ  ْن م  ًو  يه ْم أ ْيد 

ااأ ْيمً  ًو ع نًش م  ًشً ٓ  ن ه ْم ًأ ْكث ر ه ْم د  ًو الًت ج  ًً،(1)"ك ر ينً ائ ل ه ْم ًأ ن  ًو ع ْنًًب ْينً ًنمً "ًالت ْركيبً و الّظاه ر  ْم ْلف ه  م ْنًخ  ًو  يه ْم أ ْيد 

ااأ ْيمً  ًًم ْحت م لً ً"ئ ل ه مًْٓ  ن ه ْمًو ع نًش م  قيق ي ةً ًماهً أوالً:اللتانً دً هاًقدً عً ًعً جمً يً م عاٍنًًب ْينً م شترك  ً.ًم جاز ي ةً ًماهً تً ،ًوثانيح 

قيق ي ةً أ ّماً ْنهاًًالم ت ع يِّنً ًف الم رادً ًالح  ل ْيه مًًاالحتيالً ًمكنً التيًيً ًهاتً الجً ًلً كً م  ًربعً األً ًهاتً الجً ًنً مً أ ْوًً،اهْنًمً ع 
ْنهاًًي ْأتيًالتي ًً،بً فيًالغالً ًالعدوً م  لك ن  قً و  ًًم"هً وقً نًفً "مً ًذكرًْمًيً ل ًً-لهً فيًعً ًلًّجً –ًالح  الً،ًوً هً صدً ت ًًاللً ًحمةً رً أل ن 

ًًمال ًً"مً هً أرجلً ًت ْحتً ًنًْمً " ً.ً(2)شً وحً التًّوً ًفيرً نًْالتً منًفيه 

لىًالم جازً ًالت ْركيبً ًهذاًلً مًْحً أ ّماً ًًع  ًف الق ْول  ّمالً ًأ ن هً ًذل كً ً؛ريض ًعً ًهً ،ًوتأويلً واسعً فيه  ًو جوهًًٍةً خمسً ل ًًح 

ًهي:ً،ًوً جازً المً ًبابً إ لىًًنتسبً تً 

ًًأنً  - ْعنى ًهً أ ْيديه مًًْنً ب يًًْم ن"م  "ً ًآخرتً كً كًّشً أً و: ًفي ًهً هم ًم، ن  ًوأ ر  ْعنى مًْ"م  ْلف ه  ًخ  ْن م  ًب هغًِّر ًأ ًً":و  فيًم

ًم،ًنياهً دً  ن  ْعنىًوأ ر  ْنًأ ْيمان ه مًْ"م  ًهم،ًناتً سً حً ًبلً نًقً مً و:ًهً ً"و ع  ن  نًمً و:ً"ًهً ئ ل ه ماو ع نًش م"م ْعنىًوأ ر 
 .ًمهً ئاتً يًّسً ًلً ب ًقً 

- ً ًأ ن  ًأ ْو ْعنى ًهً ً"أْيديه مًًْب ْينً ًم نًْ"م  ًقً مً و: ًْنًدً ًبلً ن ًياهم، ن  ًوأ ر  ْعنى ْلف ه مًْ"م  ًخ  ْن م  ًهً و  "ً ًقً مً و: ًلً بً ن

ًمهً تً آخرً  ،ً ن  ًوأ ر  ًأ ْيم"م ْعنى قً ً"ه مًْانً و ع ْن ًالح  ًفيهً كً أشكًًِّه و  ًهم ،ً ن  ًوأ ر  ًش مً "م ْعنى ًً"ل ه مائً و ع ن ه و 

 .ًفيهً مًهً بً رغًّأ ًًالباطلً 

- ً ًأ ن  ْنًأ ْيمان ه مًْ،ًأ ْيديه مًب ْينً ًم نًْ"م ْعنىًأ ْو ًًن"ًهو:ًمو ع  ْيث  ً،ًنظرونً يً ح  ن  ْلف ه م"وً م ْعنىًوأ ر  ،ًم ْنًخ 
ْنًش مائ ل ه م ًًنمً و:ًهً ً"و ع  ْيث   .ًرونصً بًْالًيً ح 

- ً ًأ ن  ْعنىًأ ْو لىًًمونً دً قًْلًيً مًفً هً نًأعمارً مً ًقيً فيماًبً و:ًهً ً"أ ْيديه مًب ْينً ًنًْمً "م  ً،ًطاعةًٍع  ن  م ْعنىًوأ ر 
ْلف ه م" ْنًخ  م  ً،ًعصيةًٍمً ًع نًًْتوبونً لًيً مًفً هً نًأعمارً ضىًمً فيماًمً و:ً"ًهً و  ن  ْعنىًوأ ر  ْنًأ ْيمان ه م"م  "ًو ع 

ً،ًشكورًٍهًفيًمً نفقونً لًيً مًفً ناهً غً ًلً بً نًقً مً و:ً"هً  ن  لًهمًفً قرً ف ًًلً بً نًقً مً و:ًهً ً"و ع نًش مائ ل ه منى:ً"عًْمً وأ ر 

 .حظورًٍمً ع نًفيه ًًتنعونً مًْيً 

                                                           

ً.ً(17)األعراف،ً(ًاآلية1ً)
ً.4/277ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/201ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5/447ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
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- ً ْعنىًأ ْوًأ ن  ًم،ًهً لً أمً ًسطً بً و:ً"ًهً أ ْيديه مًب ْينً ًم نًْ"م  ن  ْلف ه م"م ْعنىًوأ ر  ْنًخ  م  ًً"و  ًم،ًهً هلً جً ًحكيمً تً ه و  ن  وأ ر 
ْعنىً ًهم،ًل ًًسرً يًْفيماًيً و:ً"ًهً مهً مانً يًْنًأ عً و ً"م  ن  ْعنىًوأ ر   .ً(1)يهمل ًعً ًرً عسً فيماًتً و:ً"ًهً ع نًش مائ ل ه م"وً م 

ًًالك لمً ًسياقً ب ًًقً األليً وً ًهرً األظًًْأنً ًالحقً وً  ْعنىه و  ًهذاًالم جاز يً ًالم  ،ًالش ريفً ًالت ْركيبً ًفي

ه ًنًهًمً إتيانً فً  ً،مكنً ي ًًجهًٍوً ًلًِّنًكً مً ًضللً الً فيًًدًِّالجً وً ً،هً وائً غًْا  ًوً ً،هً سوستً وً ًع نًًْنايةً كً ًربعً األً ًهاتً الجً هذ 
ه ًًكان تًًْامًّل ًوً " ْنهاًًي ْأتيًالجهاتً هذ  ً.ً(2)"قيقةً حً ًاألربعً ًهاتً نًالجً مً ي ْأتيًًأ ن هً ًالً،هار ًكً غالبا ًذً ًدوً العً م 

ًًالمًّوً  لىًًالط ب ر يً ع ر ج  ن حً ًالش ريفً ًالت ْركيبً ًهذاع  هً أ ْولىًًأنً إ لىًًج  ًًاأل ْقوالً ًهذ  واب  ً:نًقالً مً ًق ْولً ب الص 
ً ميعً ًنمًمً هً ينً آلتً ث م  قًًِّو جوهً ًج  ًًنًّإ ًًذًْإ ًً؛همًالباطلً ل ًًسِّنً حً أً ،ًوً قًِّالحً ًع نً ًمهً أصدً فً ،ًلً والباطً ًالح  قيبً ذل ك  :ًهق ْولً ًع 
ًاْلم ْستً " راط ك  ًل ه ْمًص  لىًًمً نيًآدً ب ًل ًًقعدً يً أ ن ه ًًربً خًْأ،ًفً "يمً قأل ْقع د ن  وًماًهً و ً"،ًسلكوهً ي ًًأنًًْمًاللً ر هً الذيًأمً ًريقً الطً ع 

ًًيأتيهمًفي،ًفً دينًالحقًًِّاللً ًنًدينً ناًمً فًْصً وً  ً،همًعنًْصّدهً ي ًفً ً،هب ًًهمًاللً رً الذيًأمً ًجهً نًالوً ،ًمً هً جوهً وً ًلًِّنًكً مً ذل ك 

ًن"مً ًذلكً وً ،ًهً مًإليًْدعوهً ي ًوً ً،همهًلً زّينً ي ًفً ً،نهً عً ًمًاللً هاهً الذيًنً ًجهً نًالوً مً وً ،ًم"هً مانً نًأيًْعً وً ً،مأيديهً ًنً ب يًًْن"مً ًوذلكً 

 ً.ً(3)هم"لً مائً نًشً عً همًوً لفً خً 

 صرِ والبَ  معِ السَّ  ذُ أخْ  (3-1-2)

                                                           

(1ً ًف( ًقاله ًانظرًما ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 5/445ًيها: ًبالمأثور، ًالتفسير ًوابنًأبيًحاتم، ًالنكت4/73ً، ًوالماوردي، ،
،ًوأبو7/113ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/71ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/126ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،2/207ًوالعيون،ً

ًالبحرًالمحيط،ً وتسويلهًماًً،لوسوستهًإليهمًمثلهًقبلً،ًوقدًعدًالزمخشريًمعنىًالحقيقةًالذيًذكرت4/277حيان،
ً.ً(4،ًالسراء،ًاآليةً)عليهمًبخيلكًورجلك"ًواستفززًمنًاستطعتًمنهمًبصوتكًوأجلب"ً:كقولهً؛أمكنهًوقدرًعليه

ً،القوةًالخياليةً":منًبينًأيديهمفيًذلك،ًوهو:ً"الرازيًرأيًعلىًأتىًوقدً،4/277ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ًالمحسوساتًوصورها ًمنًالدماغً،وهيًتجمع ًالمقدم ًفيًالبطن ًالوهميةً":ومنًخلفهم"ً،وهيًموضوعة وهيًً،القوة

ًللمحسوسات ًالمناسبة ًالمحسوساتًباألحكام ًفيًغير ًالدماغً،تحكم ًمن ًالمؤخر ًالبطن ًفي عنً"وً،وهيًموضوعة
وهيًموضوعةًفيًً،قوةًالغضبً":شمائلهموعنً"ً،وهيًموضوعةًفيًالبطنًاأليمنًمنًالقلبً،قوةًالشهوةً":أيمانهم

ًأحوالًتوجبًزوالًالسعادةًالروحانيةً،البطنًاأليسرًمنًالقلب ًالقوىًاألربعةًهيًالتيًيتولدًعنها والشياطينًً،فهذه
فهذاًهوًالسببًفيًتعيينًهذهًالجهاتًً،الخارجةًماًلمًتشعرًبشيءًمنًهذهًالقوىًاألربعًلمًتقدرًعلىًإلقاءًالوسوسة

خالهًمذهبًتكلفًوشططًب،ًاألربع ،ًانظر:ًالرازي،ً،ًوقدًقالًذلكًأبوًحياننًمناحيًكلمًالعربًوالمتشرعينععيدًوا 
ًً.14/36مفاتيحًالغيب،ً

ً.5/447ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
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قًًِّق ْولً ً"ًفيصرً والبً ًمعً السً ًذً "أخًًْفهومً مً ًدً دًّرً تً  ًٱلل ه ًس ْمع ك ْمًو أ ْبصأً أ ًرًق لًْ":ً-ت بار كً –ًالح  ذ  ك ْمًاْيت ْمًإ ْنًأ خ  ر 
ل ى ًع  ت م  قيق ةً ً(1)"ق ل وب ك مًو خ  ًالح  ًً،والمجازً ًب ْين  ًأ ن  ق  ًىًؤدًّالمً و الح  رً ً،دً واحً إليه  ًًو الّظاه  ْند  ًالم رادً ًأنً ًانً يًّأبيًحً ع 

ًًم..."كً معً سً ًاللً ًذً "أخً ً:نًْمً  لىًً،ةً صريًّوالبً ًةً معيًّالسً ًةً الحاسًًّهابً ذً ه و  :ً،اقيقيًًّاًحً ذً أخًًْي كونً ًهذاو ع  قيل  ًًو  ًذً أخًْه و 

ًًصرً البً ًنورً ًذهابً إ ًًرادً والمً ً،عنويًتمً  ْيث  ًًنً ذً األً ًمعً سً ًذهابً ا ً مى،ًوً العً ًحصلً يً ب ح  ْيث  ،ًوكأّنًمً مً الصً ًحصلً يً ب ح 
ًاله دايةً  ًلطرق  ًوسدت ، ًالّضلل  ًسبب  ، ًعلىًالقلوب  تم  ًوالخ  ، ًوالبصر  ًالّسمع  ًً.(2)أخذ  ي ةً ًاْبنً أ ّما ًالق ْرط ب يً ًوًع ط 

ْعناه"ًذً خً "أ ًأنً إ لىًًهباذً فً  ً.ً(3)هً تً قدرً هًبً عً تزً وانًًْهب ًهً أذًًْ:ياقً فيًهذاًالسًًّم 

ًًالذيًأتىًيً لًّالكً ًو الت ْقديرً  ًًالط ب ر يً ب ه  ل مً ًيًِّبالنًّإ لىًًهً وجً مً ًطابً الخً ًأنً ه و  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ْعنى،ًًوص  :ًالم 

ًوً بيًاألوًًْلينً العادً ًهؤالءً ل ًًدً حمًّياًمً ًلًْقً  مًم كً أصً ًنًْ،ًإً ير هً غً ًاللً ب ًًكونً شرً هاًالمً ،ًأيًّمًْرأيتً :ًأ كً ب ًًبينً كذًِّاألصنام ،ًالمً ثان 

ًً،اللً  ًً،مماكً أعًْم،ًوً كً بأسماعً ف ذ ه ب  لىًًتمً خً وً ً،مكً أبصارً بً ف ذ ه ب  ّتىًًيها،ل ًعً ًبعً طً ف ًً،مكً لوبً قً ع  الًو ًً،والً هواًقً ق ًفًْالًتً ح 

افًْمواًمً فهً الًتً ،ًوً ةً جًّرواًحً صً ْبًتً  ًًمًماليكً عً ًد ًرً ي ًًدًٍعابً ًلًِّكً ًعبادةً ل ه ًًالذيًيرًاللً غً ًلهًٍإ ًًأيً ،ًهوم  ًًاللً ذ ه ب  مًنكً مً ب ه 
ً.ً(4)هامً فًْاألً وً ً،بصارً األً وً ً،ماعً سًْنًاألً مً 

 اأَلْمُر ِبالرُّكوعِ  (4-1-2)
"ً: ًالع زيز  ًٱْرك عواًالًي ْرك عونً  و ا  ذ اجاء ًفيًالت ْنزيل  ًل ه م  ً(5)"قيل  ًم ْشت ر ك  ًب الر كوع  ًهذاًاأل ْمر  ًأ ن  ،ًو الّظاه ر 

ً: ًل لمْعن يين  ّمال  ًح  ًأسلوب يت

- . سدّية ًو الّتطامن  ًالج  ركة  ًالم تجّليًب الح  قيقيِّ  الح 

- . ًو الخ ضوع  ْعنىًاالنق ياد  ًالم رشِّحة ًل م  ًالم عنوّية  ًالم تجّليًب اله يئة   والم جاز يِّ

                                                           

ً.ً(46)األنعام،ً(ًاآلية1ً)
ً.4/135ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً.6/275ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/293ًالوجيز،ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررً(3ً)
ً.5/195ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(4)
ً.ً(48)المرسلت،ً(ًاآلية5ً)
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لىًه د ًع  ر  ل ّماًو  لىًو  ْعنىًع  ًالم  ْنه ًت باين اًباعث ه ًاقت ناص  ًم  ًت باي نواًفيًالم ت ع يِّن  ً"اْرك عوا"ًالم ف سِّرون  ذاًاأل ْمر 
ً: ًالك ّلي  ًو الخ ضوع ًلل ،ًو الت ْقدير  ًاالنق ياد  ًف ه و  لىًالم جاز  ،ًأ ّماًع  لىًالم جاز  ًأ ْوًع  عواًواضً ت ًوً ً،عواًللً اخشً الّظاه ر 

ً.ً(1)هدينً ًباعً اتًّوً ً،هرً حيً وً ًبولً ق ًبً إ ل ْيه ً

ً ًإ ذا ًأ ن ه  ًالك ّلي  ًو الت ْقدير  ّلوا"، ً"ص  ًهه نا ً"اْرك عوا" ًم ن ًالم ت ع يِّن  ًف ي غدو ًالّظاه ر  لى ًع  ًهؤالءً ل ًًقيلً و أ ّما

ًأًكينشرً المً  ًإ لىًم حت ك ٍمًونً صلًّالًيً ً:أيًْ؛ًعونركً ي ًًف إّنه مًالً،والًّصً ً:يًْ"اْرك عوا"؛ ًالّرأي  ًهذا ًأنصار  ن ح  ًج  ق ْد ،ًو 
ً ًفيًت شكيل  ًالتيًت فعل  ّية  ًالخار ج  ًواألنظار  ًالسِّياق  لىًاست شراف  ًع  ًقائم  ًاخت يار ه مًهذاًالم ْعنى،ًو ه و  م كيٍنًي سند 

ًإ ّنهاً ًم نًاحت ماٍلًأ ْوًإ بهاٍم،ًف قيل  ًماًق ْدًي ْظه ر  ْفع  ر  ْعنى،ًو  ًًزلً ن ًفً ً،لةً نًالصً نعواًمً امتً ًل ّماًقيفًٍفيًثً ًلتًْزً نً الم  ذل ك 
ًل همًمفيهً  ق ْدًقال  ًوسلًًّىًاللً لًّصً -ًبيً النًّ،ًو  ل ْيه  لةً قالوا:ًفً ً،لةً همًبالصً رً وأمً ً"،موالً أسًْ":ً-مع  الًف إّناًً،ح ط ًعّناًالص 

ًفيًً،ناليًْعً ًةً سبً هاًمً فإنًًّ؛نيحً ْنًنً  ير  :ًالًخ  :ً"ف أبى،ًوقال  قيل  لة ًفيه ،ًو  ًرً ًفيًدينًًٍيرً الًخً ديٍنًالًص  ًفيه  ًكوعً ل ْيس 

ن زل ْتًفيًالم ناف قينً الًسجودً وً  دنّيةً  :ًم  قيل  ّكّية ًن زل تًفيًق ريٍش،ًو  :ًإّنهاًم  قيل  "،ًًو 
(2)ًً.ً

،ًوالماوً  دي  ًالواح  ًالّتعيين  لىًو جه  ْعنىًع  ّمنًاكت فىًب هذاًالم  م  ،ًوالب غً و  ي  ًك ثيٍر،ًوالج لالنرد  ،ًوابن  ،ً(3)وي 
"ً: ًالقائ ل  ًالخضوع ًواالنقياد ؛ًكالط ب ر يِّ ،ًو ه و  ًالم ْعنىًاألّول  ْنه ْمًم نًاختار  م  ًأنًْوًْوأ و  ًًفيًذل ك  :ًقالً ي ًًلىًاأل ْقوال 

ًخً ًإنً  ًهً أنًًّمينً جرً المً ًومً القً ًهؤالءً ًع نًًْ-هكرً ت عالىًذً -ًنًاللً مً ًبرً ذل ك  ًكانوا ًمً م ًوً رً فيًأمًًْفينً خالً ل ه  ًالًهيً نً ه ه،

ًنً ًهونً نتً ه،ًوالًيً أمرً ب ًًمرونً أتً يً  ّما ًعً هاهً ع  ًي حتمل ه ما،ً(4)"هنًْم ًالسِّياق  ًبأن  ن ا ًم ؤم  ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  م ع  ًم نًج  ْنه ْم م  ًو  ،
،ًوالّنسفيً  ّيان  ،ًوأ بوًح  نه مًالق ْرط ب ي  م  و 

(5)ًً.ً

                                                           

ً.8/399ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/109ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ًهأنًيذكرمالكاًالمامً،ًوقدًروىًالقرطبيًأن8/399ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/109ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(2ً)

فقالًلهًصبي:ً،ًفجلسًولمًيركع،ًوهوًممنًالًيرىًالركوعًبعدًالعصرً،دخلًالمسجدًبعدًصلةًالعصرً-رحمهًالل-
فقال:ًخشيتًأنًأكونًمنًالذينً"إذاًقيلً:ًفقيلًلهًفيًذلكً،اولمًيحاجهًبماًيراهًمذهبً،فقامًفركع،ًقمًفاركعً،ياًشيخ

ً.ًلهمًاركعواًالًيركعون"
(3ً )ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، 6/181ًانظر: ًالوجيز، ًوالواحدي، ،2/1164ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ًوابن4/404ً، ،

ًً.1/786ً،ًوالجلالن،ًتفسيرًالجللين،4/461ًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً
ً.12/394ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.8/399ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/765ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،19/109ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
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ًا ًب ّين  ق ْد ًاآلي ة ًًيًِّالعربً ًبنً و  ه  ًهذ  لىًوً ًةً جًّحً فيً"أحكام ه"ًأن  نزالً وً ً،كوعً الرًًّجوبً ع  ً،لةً اًفيًالصً كنً رً ًهً ا 

ق دًانعً  ًً،هليًْعً ًجماعً الً ًقدً و  ن  اًوأ ر  ًًهذاًاأل ْمرً ًأنً ًوانًّظً ق وم  هًوجًّيتً ف ً"ً،كليفًٍت ًًدارً ب ًًيستًْل ًوً ً،يامةً فيًالقً إ ن ماًي كون 

ًويلً ًي كونً ًفيهاًأمرً  ل ْيه  ًللً ً،يانًْفيًالدً ًاسً النًًّحالً اًلً شفً كً ًجودً نًإ لىًالسً وًْدعً ماًيً نًّوا ً ً،وعقابً ًع  ْنًكان  ًسجدً ي ًًف م 

ًيً مً وً ،ًجودً نًالسً مً ًنً كً مً يً  ً.ً(1)"ادً اًواحً ق ًبً هًطً هرً ظً ًصارً ً،هيرً غً ل ًًاءً ئرً ًسجدً نًكان 

ًً(2)ِإَرُم ذاُت الِعمادِ  (5-1-2)
ًأ ْسلوب يً  ًم عاٍن ًب ْين  ًم شتركة  ّمال ة  ًح  ًب د ْت ًف ق ْد "؛ ماد  ًالع  ً"ذات  الل ة  ًد  ث ة  ًالم باح  ه  ًهذ  ًفي ًالن ظ ر  ع  ٍةًم ْوض 

ًاألً  ًالم ْشت ر ك  ًهذا ًإ لى ًالط ب ر يِّ ًإ لماحة  ث ة  ًالم باح  ه  ًهذ  ًم فت ت ح  ًفي ًالن ْفس  ًفي ًي قوم  ًالذي ل ع ل  ًو  ًسًْم تنّوعٍة، لوب يِّ
ً ، ر  لىًالّظاه  مل هًع  ًح  ًب ْين  ًم نًوالم تردِّد  ًفيًالم ت ع يِّن  ًاخت ل فوا ًالت ْأويل  ًأهل  ،ًو ا  شارت ه ًإ لىًأن  لىًالم جاز  ًع  مل ه  ًح 

ادً " م  ًاْلع  :(3)"ذ ات  ًذل ك  ب يان  ً،ًو 
دة ،ًون ظير ه :ًر جل ً - ،ًف ق ْدًش بِّهْتًق دود همًب األعم  ماد  فيع ًالع  :ًر  ًأ بدان ه م،ًوم نه ًقيل  أّنهاًك ناية ًع نًطول 

ً.  ع مد ،ًو عمدان؛ًأْي:ًط ويل 

ق ّوت هم، - ًو  ًأبدان ه م ّدة  ناية ًع نًش  ًك  ًأ ن ها ًمً ًأ ْو ًالدًِّدةً عمً األً ًة ًوًّنًقً أ ْو ًالوْجه  ًهذا ي سند  ًو  ،ً ًق ْولً اللي  –ه
 .ً(4)"ة ًوًّاًقً ّنًمً ًدً شً أ ًنًْقالواًمً :ً"وً -ت عالى

ًالتيًكانواً - ًب يوت ه م دة  ًأعم  ْحكام  ًال  لىًو جه  ًع  ْنها ًم  ًو الم تعّين  ، ًالّلفظ  لىًظاه ر  ْحمول ة ًع  ًم  ًأ ن ها أ ْو
ًإ لىًالك أل ً ي نتقلون  ،ًو  ًالغ يوث  عون  ،ًب لًي نت ج  ًع موٍدًالًي قيمون  ّيارة ًأهل  ًب ها،ًأل ن ه مًكانواًس  لون  ي رح 

،ًث م ًي رج ًكان  ْيث  نازل ه م.ًح  ًإ لىًم   عون 

دينة .ً - فة ًللم  دينة ،ًهذاًإْنًكان ْتًص  جارة ًالتيًب ن ي ْتًب هاًالم  الح  دةً   أ ْوًأ ن هاًأعم 

                                                           

ً.4/1902ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(1ً)
،ًوقيل:ًإرم:ًالهالك،ًمعناهاًالقديمةهيًأمة،ًوقيل:ًالسكندرية،ًوقيلًوقيلًدمشق،ًاختلفًفيًداللةً"إرم"،ًفقيلًهيً(2ً)

بهمًإليه،ًوهوًإرمًبنًعادًبنًإرمًبنًًبفيهمًالملك،ًوكانواًبمهرة،ًوكانًعادًأباهم،ًفنسكانًًهمًقبيلةًمنًعادوقيل:ً
ًبنًنوح ًً،سام ًوالجزيرةوكانًيقال: ًوبقيًأهلًالسواد ًثمود، ًثم ًفأهلكًاللًعادا ًإرم، ًوثمود ًإرم، ًوأشبهعاد األقوالًً،
ً ًبالصواب ًالقراءة ًجاءت ًولذلك ًعاد، ًمن ًقبيلة ًاسم ًإجرائهابأنها ًترك ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًانظر: ،12/567ً،

ً.5/477ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/451ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً
ًً.12/567ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ً.ً(15اآليةً)فصلت،ً(4ً)
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ًالعاليةً  - ًالق صور  لىًالعً ً،أ ْوًأ ن هاًذات  ًالم رفوعة ًع  ل ْيهاًالق صورً مً واأل براج  ًع  ،ًف ي بنون  ً.ً(1)د 

ًعً  ًالز م ْخش ر ي  د  ًو ر  ق ْد ًاْلت فات ة ًو  ًتقد م ،ًم لت ف ت ا ًما لىًب ْعض  اًع  ًم عرِّج  ًالش ريف  ًالسِّياق  اللت هاًفيًهذا لىًد 
،ًفً  ًإ لىًالم وصوف  ًبالّنظر  اللت ها ًإ لىًد  ْعنى:ًأنًّ،ًفً بيلةً لقً ل ًًصفةً ًكان تًًْنإً،مادً العً ثاقبة  ًبً هً الم  ًأهلً ًينً ويًّدً مًكانوا

لىًتً ًاألجسامً ًوالً ،ًأ ْوًطً دًٍمً عً  الم ْعنىًف ًًةً لبلدً ل ًًفةً صً ًكان تًًْنًْا ً ،ًًوفيعً الرً ًناءً ذاتًالبً ،ًأ ْوًدةً األعمً مًبً هً دودً ق ًًشبيهً ع 
ً.ً(2)ساطينً أ ًهاًذاتً أنًّ

ًفيها،ًم ند ه،ًو أشبه ًاأل ْقوال  ًالم عانيًع  ًف أْلي ق  ًظاه رً اًدً أ ّماًالط ب ر ي  ل ْيه  ًنـزيلً التً ًّلًع  ًكانواًأهلً مًهً أنًّ،ًو ه و 

ًالمً ً؛ارةً يً سً ًمودًٍعً  ًالخيامً مً ماًعً ًمادً نًالعً مً ًربً العً ًلمً فيًكً ًعروفً أل ن  ًلً حمً واريًالتيًيً والسً ًشبً نًالخً مً ًلًب ه 

ل ْيهاًالبناءً  ًلً ًبناءً ًمً ل ًعًْالًيً ،ًوً ع  ً"ه:ًق ْولً ًالت ْأويلً ًأهلً ًهً جً لًوً ،ًبً حيحًٍصً ًبرًٍخً ب ًًمادً العً همًبً كان  مادً ذ ات  إ لىًأ ن ه ً"ًالع 
ًطولًأجسامً  ًب ه  ًعً م،ًوب ْعضً هً ع ن ي  ًب ه  نًمً ًدًٍأحً ًك ثيرً ًمً علً لًيً ،ًفً يانً نًْالبً ًمادً أ ّماًعً ف ً"م،ًهً خيامً ًمادً همًإ لىًأ ن ه ًع ن ي 

ًسً ًدً جً ماًوً ًعانيهً نًمً مً ًهرً شًْاألً ًإ لىًاألغلبً ًهً وجً إ ن ماًيً ًرآنً القً ًأويلً تً ،ًوً هً ليًْهًإً هً جً وً ًالت ْأويلً ًأهلً  ًدونً ًبيلً إ لىًذل ك 
ً.ً(3)"كرً نًْاألً 

 باسِ اللِّ  نزالُ إِ  (6-1-2)

ًالع زيزً ًىجلًّت ًًنزالً الً ًفهومً مً  ًفيًالت ْنزيل  ٍع ًم ْوض  ًوً فيًغ ْير  ًإً منًْ، ،ًدرً القً ًيلةً فيًلً ًالكريمً ًرآنً القً ًزالً نًْه
ًًو ًًو،ًعامً أل ناا  ْنزال  ًًو،ًديدً الحً ا  ْنزال  ًًالذيًباسً اللًّا  ْنزال  عً ه و  ًًم ْوض  ه ًفيًالت أم ل  ً،ًثةً باحً المً هذ  د  ر  ق ْدًو  ًو  ًق ْولً ًفيذل ك 
ل ْيك ْمًل ب اس اًي ًوق ْدًًد مً آيًب نً اًيً :ً"-جلً وً ًزً عً -ًاللً  ْلن اًع  ر يش اآس ْوءًيرًاأ نز  ًً،(4)"ت ك ْمًو  ًأ ن  ق  ّمالً ًالت ْركيبً ًهذاو الح  ًح 
قيقً ً:الل ت ْينً ل دًّل ً:ةً جازيًّوالمً ًةً يًّالح 

قيق ي ةً أ ّماً - رً ًم نًًْستقاةً مً ف ًًالح  ّلىًًالذيًالل ْفظً ًظاه  ْنه ًأ ن ه ًي ت ج  ًزلً أنًْف ق ْدًً،لًٍفًْسً إ لىًًوًٍلًْنًعً مً ًطاطً انحً م 

ًث ناؤ هً –ًاللً  ل  ًً-ج  ًمً شً ًاءً وًّحً وً ًآدمً م ع  ًاللًّيئا  ًلً مً ًباسً ن ًً،(5)هيرً غً ثاال  ًفيًالّصنعةً نوهً ب ًًعً سً وً تً ث م  ًما

                                                           

(1ً ًج( ًالطبري، ًانظر: ًالبيان، 12/567ًامع ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ،6/268ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبو20/30ً، ،
ً.8/464ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.4/250ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.12/568ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ً.ً(26األعراف،ً(ًاآليةً)4)
ً.4/282ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأبو7/118ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
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ًًناًمً نباطً استً  ق دًْ،ًثالً المً ذل ك  ْند ًًيءًٍشً ًلًِّكً ًصلً أ ًماءً نًالسً مً ًزلً ْنًأً-ت عالى–أ ن ه ًًقديرً التًًّي كونً ًو  ع 
ْنه ًًذخً اتً فً ً،ديدً هًالحً عً مً ًزلً أنًْأ ْوًً،ماهً إهباطً  ًً.سجً النً ًمً مًآدً ل ًعً ف ًً،كً لً المً ًزلً أنًْأ ْوًً،نائعً الصً ًآالتً م 

لىًأ ّماً - ْعنىع  ًالً فً ًالم جاز يًًِّالم  لىًًببً السً ًطلقً نًإً مً ًم جازً ْنزال  قً ًأنزلً فً ،ًهبً سبًّمً ع  ً-ت عالى–ًالح 

ًً،طرً المً  ْنه ًًأتهيًّماًيً ًببً سً و ه و  ًًالمًّفً ،ًباس ًاللًّم  ً،ماءً نًالسً مً ًلً زً الذيًنً ًطرً نًالمً مً ًنبتً ي ًًباس ًاللًّكان 

ًً،(1)ماءً نًالسً مً ًلً زً نًْالمً كً ًصارً  ْيب  ًًأنً و الًر  ًقيمً مً ،ًوً انً الكتًّوً ًطنً القً ًباتً ْنًإً إ لىًم ْفٍضًًطرً المً إ ْنزال 
ْنهاًًالتيًمً لبهائً لً  رً ن ظير ه ًًم جازً ًف ه وً ً،األشعارً وً ً،األوبارً وً ً،صوافً األً م  ياٍقًآخ  ًلً أنزً وً :ً"يفًًٍرشًفيًس 
ً.ً(2)"واجًٍزًْأ ًةً مانيً ث ًًعامً نًْنًاألً مًمً كً لً 

ق دًْ - ًعامً نًْنًاألً مًمً كً ل ًًلً زً أنًْوً :ً"-ت عالى–ًهق ْولً ًحوً ن ًًذلكً نا"؛ًوً ْقًل ًخً "هه ناًًلنا"زً لـ"أنًًْالليً الدًًِّعادلً المً ًي كونً ًو 
ْعنىبأ ْوًً"،واجًٍزًْأ ًيةً مانً ثً  مً هً ْلًأ ً:م 

(3)ً.ً 

ً
ً

ً ًاْرت ضىًًف ق دً ًالط ب ر يً أ ّما ًي كون  ًأ ْن ًً"ْنزال"الً م ْعنى ًهمل ًًق هً ْلًخً هه نا ًماهً ّيًإ ًًهً ق ًْزًرً وً ، ،ً ًامً كً حتً مً م ْست ْشر ف ا
ًً،الليًِّالدًًِّالت ْأويلً ًفيًهذاًضاهً تً هًالذيًارًْذهبً مً ًعضدً ي ًًاتاريخيًًّ هً ًأنً و ه و  ًربً منًالعً ًهلةً لجً فيًاًتًْزلً ن ًًاآلي ةً ًهذ 

                                                           

ً.2/213ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(1ً)
ً.ً(6ً،لزمراآليةً)ا(2ً)
،ًوالبيضاوي،4/282ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/118ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/455ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)

ً.1/335ًأنوارًالتنزيل،ً

أنزلنا عليكم 
لباساً 

المجازي

بإنزال الُمسبِّ 

أنزل: خلق المطر

الحقيقي

إنزال حقيقي

مع آدم وحواء
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وًْالذينًكانواًيً  ا،ًاتًّوافً نًللطًّتعر  ْنه مًًباع  ًالشً أمًْم  ْنه مًًرك ات ًوً "،ًيطانً ر  ًم،هً هًلً رورً غً مًبً هً داعً همًانخً ف ًرً فعً ،ًطاعة ًاللً م 
ّتىً ْنه مًنً مكً تً ح  ًًعمً الذيًأنًًْاللً ًنًسترً مً همًب ًلسً فً ً،م  ّتىًً،همْيًل ًعً ب ه  ً،ضًٍعًْب ًلً مًهً ب ْعضً نًهاًمً ر ًهً أظًْوً ً،مهً ت ًآوًْدىًسً أبًْح 
ل ْيه مًًاللً ًلً فضً تً م ع ً ّماًًمهً مكينً ت ًبً ع  ماًهً الًّدً ًينً ذً اللًًّاءً وًّحً وً ًمً مًآدً هً ويًْبً فيًأً ًهً سيرتً ب ه مًًسارً ق ْدًًمهً أنًّوً ً،هً هاًبً ترونً سًْيً م 

ّتىًًغرورًٍبً  ًًالذيًاللً ًهماًسترً ب ًل ًسً ح  ّتىًًهماْيًل ًعً ب ه ًًعمً أنًْكان  ً.ً(1)"نهً مً ًّراهماعً ف ًً،همات ًآوًْهماًسً دىًلً أبًْح 

ق دًْ ًًو  ًثً أّنًإ لىًًالز م ْخش ر يً ذ ه ب  لك نًًْا،قيقيًًّحً ًنزيلً تً م  ْعنى،ًًورً آخً ًتقديرًٍب ًًو  ْند ه ًًيً لًّالكً ًالم  لًماًعً جً أ ن ه ًع 
ًً.ً(2)تبً كً وً ً،مً ضىًثً قً أل ن هً ً؛ماءً نًالسً ال ًمً ز ًن ًمً ًرضً فيًاألً 

ي ةً ًاْبنً أ ّماً لىًًالًّإ ًًأتً يً ف ل ْمًًع ط  ْعنىع  ًًملً احتً ًف ق دً ً،جازيًِّالمً ًالم  ْعنى؛ًًودريجً التً نا"ًلًْنزً أ "الفعل  ًالم ت ع يِّنً ًالم 
قً ًأنً  ًً،طرً لًالمً زً أنًْاًمًّل ًً-ت عالى–ًالح  ْنهً ف كان  ميعً ًع  ًً،س ًب ًلًْماًيً ًج  ًً"،نالًْزً أنًْ"ً:باسً اللًّع نًقال  ًذل ك  ن ظير  ًلمً فيًكً و 

ً:ًطرً المً ًصفً وً ًربً العً 

ًًهًْبابً فيًرً ًةًاآلبالً مً نً سًْأ ًًًًًًهًْحابً سً ًنًْمً ًتنًِّسًْفيًالمً ًلً ب ًْقًأً 

ق دًْ،ًالمالً ب ًً:أيًْ ،ً(3)"ديدً ناًالحً لًْأ نزً وً :ً"ك ق ْول هً ً"لنازً أنًْـ"بًالعبارةً ًجاءتً فً ًنا"،ْقًل ًخً "ً:نا"زلًْنً"أنًْمً ًالم ت ع يِّنً ًي كونً ًو 
ًًهأفعالً وً ًاللً ًلقً خً فً ،ً(4)"نعامً نًاألً مًمً كً ل ًًزلً وأنًْ:ً"هق ْولً ًو ً.ً(5)ةً نزلً المً وً ًدرً فيًالقً ًوًٍلًْنًعً مً إ ن ماًه ي 

 َأْوتاُد ِفْرَعْونَ  (7-1-2)
ً ّمال  ًح  ًإ ن ماًه و  ًالت ْركيب  ًهذا ًب خاٍفًأن  ل ْيس  ًبأّنه ًذوًأوتاٍد،ًو  ًلف رعون  ًو صف  ًالع زيز  ًفيًالت ْنزيل  د  ر  و 

ٍهًم تعّددٍة،ًوأّنه ً ّية ًالدِّالل ة ًاأل ْسلوب ّية ًً-م نًوجه ٍةًأْخرى–ألوج  ث هًماًفيه ًم نًع موم  اًباع  ًانف تاح  اللت ه  ًد  ًالنف تاح  قابل 
ًفيًق ْولً  ًف رعون  لىًو صف  ًع  دوا ًو ر  ًل ّما ًالم ف سِّرين  ًأ ن  ق  ًو الح  ًثاني ا، ًوالمجاز  قيق ة  ًالح  ًب ْين  ه  ًوت رّدد  ًأّوال ، –ًالل 

                                                           

ً.5/455ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.2/74ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.ً(25حديد،ًلاآليةً)ا(3ً)
ً.ً(6ً،لزمراآليةً)ا(4ً)
ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،2/388ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(5ً) ،ًوقدًأتىًعلىًالمعنيينًالقرطبيًوأبوًحيان،

ً.4/282ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/118ً
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ً"-ت عالى ف ْرع ْونً : ًالم ْعنىًً(1)"ٱأل ْوتادً ًيذً  و  لى ًع  مل ها ًح  ًم ن نه م ًف م  ، ًاأل ْوتاد  الل ة  ًد  ًم ن ل  ًالم تحصِّ ًفي ت باينوا
ً ًت جّليات  ل ًفيًت لم س  ْنًن و ع ًموغ  ْنه ْمًم  م  ،ًو  ل ين  لىًالم حم  م لهاًع  ْنه ْمًم نًح  م  ًف قط،ًو  قيق يِّ اللت هاًفً"األ ْوتادً "الح  د  يًو 

،ًكالماوً  ًالش ريف  ًبياٍن:ً(2)رديًِّهذاًالسِّياق  فيماًي ليًفضل  ً،ًو 

ً
 

 الَمْحِمُل األّوُل: الَمجاُز، وَيقُع َتْحَت هذا ُوجوه : 
نودً  - ًًاأل ْوتاد ًهه ناًالج  ت د ًالش يء .ًهرً ل ه ًأمًًْشّدونً الذينًيً والع ساكر  ًل ه ًم لك ه،ًك ماًي قّويًالو  ي شيِّدون   ،ًو 

نود ً - ًلوازً هاًإ ذاًنً بونً ضرً همًالتيًكانواًيً ضاربً مً وً األ ْوتاد ًهه ناًالج  ب ه مًضارً مً وً ًهً نودً جً ًكثرةً لً ؛ًس ّمواًبذلك 

 .ًلوازً هاًإ ذاًنً بونً ضرً التيًكانواًيً 

ة ًال - الع ظيم  ًو األبني ةً  نارات  ل يها.ًتيًاأل ْوتاد :ًالم  ًفيهاًوع  ًالّناس  ًي عذِّب   كان 

 أخبي ت ه .ًوً ًهنائً ب ًًةً كثرً ل ًًيًبذيًاأل ْوتادً مًّسً ؛ًالبنيانً األ ْوتاد ً -

 الَمْحِمُل الثّاني: الحقيَقُة، وَيقُع َتْحَت هذا ُفروع : 

قيق ي ةً  - ًهه ناًالح  ًًاأل ْوتاد  ًي وت دً ًرعونً فً التيًكان  ًب ها،ًف ي عذِّب هم،ًكان  ًلً جًْر ًوً ً،هه ناًلً جًْرً ًجعلً يً ًالّناس 

 .اًهه ناًباأل ْوتادً دً ويً ً،اًهه نادً يً ههنا،ًوً 

                                                           

ً.ً(10)الفجر،ً(ًاآلية1ً)
ً.6/269ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)

أوتاد فرعون

المجاز

المنارات 
والبنيان مضارب الجنود الجنود

الحقيقة

الوتد الحقيقي

لتثبيت المظال 
والمالعب دللتعذيب والش
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ًأربً ًاأل ْوتادً  - ًةً عً هه نا ًم نً، ٍف ًط ر  ًك ل  ًس واٍر، ًأربع  ًب ْين  ًالم عذ ب  ًي شج  ًكان  ًف ق ْد ، ًللم عذ بين  ب ها ن ص 
ً ًبامر أت ه ،ًث م  ًإ ن ه ًهكذاًفع ل  قيل  ًإ لىًسار يٍة،ًو  لىًظً ًلً عً جً أطراف ه  ّتىًماتً ًةً ظيمً عً ًىحً رً هاًهرً ع  ،ًتًْح 

ًب ماشط ة ًب نت ه .ً ًف ع ل  ك ذلك   و 

لىًأوتادًًٍلعبً مً وً ًالً األ ْوتاد ًالحقيقّية ،ًف ق ْدًكان ْتًل ه ًم ظ - ً.ًاحتهً ل ه ًتً ًلعبً ي ًًبالًٍحً وً ًع 
ً

ً ،ًو ه ي  قيق ة ًالًالم جاز  ًالح  ًالط ب ر يِّ ْند  ًع  واب  ًب الص  ًالتيًت وت دً و أولىًاأل ْقوال  كان تًأ ْوًًشبًٍنًخً مً ًاأل ْوتاد 

ّجت هً،ًديدًٍحً  ًالمً ًأنً وح  ًه و  ًيً إً أل ن ه ًًذلكً ب ًًفً صً وً ،ًوً عانيًاأل ْوتادً نًمً مً ًعروفً ذل ك  ًكان  ًاس ًالنًًّبً عذًِّّماًأ ْنًي كون 
ًي لعبً ا ً ها،ًوً بً  ًكان  (1)هال ه ًبً ًّماًأ ْنًي كون 

ًف ر أىً.ًأ ّماًالماوً  ي  ق ْدًتقد مْتًرد  ،ًو  ً"األ ْوتاد"ًأربع ة ًأقاويل  الل ة  ًفيًد  أن 

فيماًت قد مً 
(2)ً. 

 ضِ األرْ وَ  ماءِ السَّ  كاءُ بُ  (8-1-2)

ً عًالن ظ ر  ه ًفيًم ْوض  ث ةً هذ  ًًماًالم باح  د  ر  قًًِّق ْولً ًفيًواألرضً ًماءً السً ًب كاءً ًمنو  ًث ناؤ هً –ًالح  ل  ا":ً-ج   ف م 

ل ْيه مًًب ك تًْ ماًك ان واًم نظ رينً اٱلس مع  ًو  ًً،(3)"ء ًو ٱأل ْرض  ًًم ْحت م لً ًأ ن هً و الّظاه ر  ْعن ي ْين  ً:ًينً اثنً ل م 

ُلُهما  مثيلِ والتَّ  زِ جوّ التَّ  باِب ِإلى  بُ نتسِ يَ ِمّما  :َأوَّ

ًالحً ًاألرضً وً ًماءً لسًّل ًًب كاءً ًمً ث ًًليس ًفً  ًوً ةً قيقً في ًّنًا ً ، ًاهً ؤً كابً ما ًهً حقيرً ت ًل ًًةً ستعارً ما ًًمً هكًّت ًوً م، مًهً حالً ب ًوً ب ه م

ًهقدً فً ًعظمً نًيً مً ًحالً ل ًًنافيةً المً  ًًربً العً ًق ْولً ًعظيمً فيًالتً هًلفً خً وً ،ًيءً همًشً لكً هً ع نًًرًْتغيًّمًيً هًلً أنًّوً ، ْند  ًوتً مً ع 
ًنهً مً ًدً يًّالسًّ ًًتكً ب ً"م: ل ْيه  ًرض ًواألً ًماءً السً ع  ًالرًّكتًْب ً"وً "؛ ًً،"يحً ه ًاألشياءً صيبتً مً ًتًْمً عً أ ْي: ّتىًًه ًالسًّكتً بً ح  ًماءً ه

                                                           

،ًوالزمخشري،7/539ً،ًوانظرًماًقالهًفيها:ًابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،12/571ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً 4/250ًالكشاف، ًالمحررًالوجيز، ًوابنًعطية، ،5/478ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحرًالمحيط،20/33ً، ًوأبوًحيان، ،

7/371ً.ً
ً.6/269ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)
ً.ً(29)الدخان،ً(ًاآلية3ً)
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ًًذلكً وً ،ً"اتياتً ياليًالشًّهًاللًّكتًْوبً ،ًرقً والبً ً،يحً والرًًّ،ض ًواألرًْ لىًس بيل  ًزعً الجً ًفيًوجوبً ًبالغةً مً ًخييلً التًّوً ًمثيلً التً ع 

ْعنىًو،ًليهً عً ًكاءً البً وً  ًً،(1)"دً ْقًفً همًل ًًمًيوجدًْل ًوً ً،مهً صيبتً مً ًمًْعظً تً ف ل ْمًً،كوالً مًهً هً أنًًّالم  ًذل ك  ن ظير   :ًالعربً ًفيًأشعارً و 

ًً(2)هًْمامً فيًالغً ًلمعً ي ًًقً رًْوالبً ًًًًًًهاًجوً كيًشً ْبًت ًًيحً الرًّفً 

ً:ًرً آخً ًولً ق ًوً 

رامً والقً ًيلً اللً ًجومً ن ًًيكً لً كيًعً ْبًتً ًًًًًفةًٍكاسً ب ًًتًْسً ْيًل ًًةً عً طالً ًس ًمًْالشًّوً 
(3)ًً

 :قيقةِ الحَ  باِب ِإلى  ينتسبُ ِمّما  ثانيهماوَ 

ًًقعً ي ًوً  ًت ْحت  ه ًًياتً جلًّت ًًشرافً فيًاستً ًروعً فً ذل ك  ْنًذل كً ،ًقيقةً الحً هذ  م   :ًو 

:؛ًامارً ضًْإ ًًالك لمً ًفيًأنً  - ًالك ّلي  ل ْيه مًًكىماًبً فً ًو الت ْقدير  ًً؛لئكةً نًالمً مً ًاألرضً وً ًماءً السً ًأهلً ع  ن ظير  و 

قًًِّق ْولً ًذل كً   .ًمهً كً لهً واًبً رًّسً ًلًْ،ًبً (4)"ةً ريً القً ًألً اسًْوً :ً"-ت عالى–ًالح 

ًفً يوانً الحً ًب كاءً ًنمً ًعروفً المً كً ًب كاءً ًأ ن هً ًأوًْ - ًاألرض ًتً ، ًًبكي لى ًًؤمنً المً ع  ًماتً إ ذا ًعينً ب ًرًْأ ًما

اصً  ًًالتيًؤمنً المً ًبقاعً بكيًت ًًكذلكً ،ًوً باح  ل ْيهاًًيصلًّيً كان  ًالتيًماءً نًالسً هًمً بقاعً وً ،ًضً نًاألرًْمً ع 
ً  ً.هً فيهاًعملً ًعً رفً يً كان 

لك نًًْ،بكاءً أ ن ه ًًأو - ًًرى،أخًًْيئةً هً ل ه ًًو   .ًهاأطرافً ًمرةً حً و ه ي 

ًً؛حقيقيًتًب كاءً ًأ ن هً ًأو - ًًكتًْب ًًماتً إ ذاًًؤمنً المً أل ن  ل ْيه  ياًبكً ت ًًمًْل ًوً ،ًاباحً صً ًعينً أربً ًواألرض ًًماءً السً ع 
ً لى ًً؛هومً وقً ًرعونً فً ع  ًيً لً أل ن ه  ًهً ل ًًكنًْم ًًي صعدً ًلً مً عً م ًًتبكيفً ً،صالحً ًاللً إ لى ل ْيه م والًً،ماءً السًّع 

ل ْيه مًًبكيت ًفً ً،فيًاألرضً ًسجدً مً  بيرًًٍبنً ًعيدً سً نً،ًوعً األرض ًع  :ًفقالً ً،جلً رً ًاسًٍعبًًّ:ًأتىًابنً قالً ًج 
ً ًيا ًب ك تًْ"ً:-ت عالىًوًت بار كً -ًاللً ًق ْولً ًتً أرأيًًْ،اسًٍبًّعً ابن  ا ًًف م  ل ْيه م ًك انواًع  ما ًو  ًو األْرض  الس ماء 

                                                           

ً.8/36ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،2ًهـ(ًفيًديوانه،ًجمعهًوحققهًعبدًالقدوسًأبوًصالح،ًط69الشعرًليزيدًبنًمفرغًالحميري)(2ً)

ً.208ًم،1982ً
،ًوالشعرًلجريرًفيًديوانه،ًدارًبيروت،ًبيروت،8/36ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،16/93ًامع،ًانظر:ًالقرطبي،ًالج(3ً)

ًً.235ًم،1986ً
ً.ً(82اآليةً)يوسف،ً(4ً)
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لىًًواألرض ًًماءً بكيًالسًّهلًتً فً ً"،م ْنظ رينً  ًإ ًً،عم:ًنً ؟ًقالً أحدًٍع  ًبابً ل ه ًًالًّإ ًًلئقً نًالخً مً ًأحدً ن ه ًل ْيس 
ْنه ًًماءً فيًالسً  ًماتً إ ًفً ً،هملً عً ًدً صعً ي ًًوفيهً ً،هً رزقً ًلً نـزً يً م  ًالذيًماءً نًالسً مً ًهً بابً ًقً لً أغًْفً ًنً ؤمً المً ًذا
ً ًًصعدً يً كان  ًًلً نـزً ي ًوً ً،هل ًمً عً فيه  ْنه  ًً،يهلً كىًعً ب ًً،هزقً رً م  لًّدً ق ًفً و ا  ذا ًم ص  ًاألرضً مً ًهً ه ًًالتيًن كان 

ًا  ًًوً،هليًْعً ًكتًْب ًً،فيهاًاللً ًذكرً ي ًوً ً،يًفيهاصلًّيً  ً،حةً صالً ًآثارً ًرضً مًفيًاألً هً ل ًًكنًْمًيً ل ًًرعونً فً ًقومً ن 
ْنه مًًماءً السً إ لىًًصعدً ي ًًكنًْي ًًمًْولً  ل ْيه مًًتبكً ف ل ْمًً،يرً خً م   .ض ًرًْواألً ًماءً السً ع 

ْنهاًرً ظهً ت ًًةً مارً أ أ ْوًأ ن هاً - لىًًدلً ت ًً،م   ً.ً(1)فًٍسً أ وً ًزنًٍحً ع 

 لواخِ ما بَ بِ  ويقُ طْ التَّ  (9-1-2)

عً  ًًم ْوض  ًفيًالن ظ ر  ه  ث ةً هذ  الل ةً ًشرافً استً ًالم باح  قًًِّق ْولً ً"ًفيويقً طًْ"التً ًد  ًث ناؤ هً –ًالح  ل  ً و ال:ً"-ج  ي ْحس ب ن 
ًب ماً لون  ًي ْبخ  ًٱلل ه ًم نًف ْضل هً اتآٱل ذين  ًهً ًه م  ْير اًل ه مًب لًْو  ًًخ  لواًب هً ه و  ًماًب خ  قون  ًل ه ْمًس ي ط و  ًً،(2)"ش رت ًأ ن  و الّظاه ر 

ًً؛ينً ولً فيهاًقً  قيق يًًِّ:يينً لمعنً ل ًًلةً حتمً هاًمً أنً ذل ك  ًً،يًِّز ًاجوالمً ًالح  ل ك لِّ ً:ًهدً سنً يًدليلً وً ًشاهدً ًق ْولًٍو 

قيق يً ًطويقً التًًّامًّأ  ق دًْ،ًعً أقرً ًجاعًٍشً ب ًًاطويقً ت ًًي كونً ًف ق دًًْه،ياتً جلًّفيًتً ًلفً اختً ف ق دًًخلً البً ًهً الذيًباعثً ًالح  ًو 

ًنارًٍمً ًاوقً طً ًي كونً  ًن ًبً ًاللً ًجعلً يً سً "ًالجملةً وبً ، ًًخلً ما ًطً الزً ًالمانعونً ب ه  ًفيًأعناقً كاة  ًكً هً وق ا ًطواقً األً ًةً هيئً م

ًً.(3)"عروفةً المً 

ًًالذيًوقً الطً ًشاهدً أ ّماً ًًىًاللً لًّصً –ًاألكرمً ًسولً الرً ًولً ق ًف ًًرعً أقًًْجاعً شً ه و  ل ْيه  ًاللً ًنًآتاهً مً "ً:-موسلًّع 
ًً،ماالً  ًأقًْجاعً شً ًيامةً القً ًومً يً ل ه ًًثلً مً ً،هكاتً زً ًؤدًِّيً ف ل ْم ًً،يامةً القً ًيومً ًهقً طوًّي ًً،تانً بيبً زً ل ه ًًعً رً ا ث م ًً،هً يًْلهزمتً ب ًًأخذً يً ث م 

ه ًلًتً ث م ًً،كنزً أناًكً ً،كً أناًمالً ً:يقولً  أ ن هً ًسعودًٍمً ًابنً ع نًًأ ْخرىًفيًروايةًٍ"،ًوً خلونً بًْالذينًيً ًنً بً سً حًْالًيً وً :ً"اآليةً هذ 
ّتىًًأقرعً ًجاعً شً ًالقيامةً ًومً يً ل ه ًًثلً مً ًإالًًّهً مالً ًيًزكاةً ؤدًّالًيً ًأحدًٍنًماًمً :ً"قالً ً-ًوسل مً هً عليًًْىًاللً لًّصً – ًقً وً طً يً ح 

ً ًً،هً نقً فيًعً ب ه  ل مً -ًبيً يناًالنًّلً رأًعً قً ث م  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ًالذينً ًنً حسبً الًيً :ً"وً -ت عالى–ًاللً ًنًكتابً هًمً داقً صًْمً ً-ص 

                                                           

ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً) ًقالهًفيها: ًالتنزيل،5/252ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،11/237ًانظرًما ،ًوالبغوي،ًمعالم
ً.8/36ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،94ً-16/93،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/504ًً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/136

ً.ً(180)آلًعمران،ً(ًاآلية2ً)
ً.3/532ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
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ًًاألحاديثً وً ،ً"هً ضلً نًفً مً ًاللً ًمً ماًآتاهً ب ًًلونً خً ْبًيً  ْثل  ،ً(1)حيحةً صً ًثيرةً كً ًالمالً ًنازً اكتً وً ً،كاةً الزً ًنعً نًمً هذاًمً فيًم 

قيق يً ًالم ْعنىنيً؛ًأعًْمً ماًتقدً إ لىًًنضافً اًيً مًّمً وً  ًً.(2)نًنارًٍمً ًوقً مًطً هً فيًأعناقً ًلً جعً ي ًًأنًًْ،طويقً نًالتً مً ًالح 

ً ًأنً مً ،ًوً دةً متعدًًّياتً جلًّلهًتً فً ًالم جاز يً ًطويقً التً أ ّما هً ًنها ًًاآلي ةً ًهذ  مًهً خلً ب ًوً ً،ابً تالكً ًفيًأهلً ًتًْزلً نً إ ن ما
ًًىًاللً لًّصً ًدًٍحمً مً ًنًأمرً مً ًموهً لً ماًعً ًبيانً بً  ل ْيه  لىًً،"قونً طوً يً سً ،ًفـ"موسلًّع  الًًاقةً نًالطًّمً ً،الت ْأويلً ًنمً ًالبابً هذاًع 
ْعنى،ًوً طويقً التً ًنً مً  ل ْيه ًًىًاللً لًّصً -ًدًٍحمًّمً ًبو ةً مواًنً تً الذينًكً ًلً مً حًْيً سً :ًالم  نًمواًمً تً ماًكً ًهودً اليً ًبارً نًأحًْمً ً-موسلًّع 

ًًأتواي ًًأنًًْفونً يكلً سً ،ًوً هً خلواًبً ماًبً ًلونًعقابً مً حًْيً سً ،ًوً ذلكً  ْثل  ًاقةً نًالطًّمً رى،ًخًْأ ًًوجهةًًٍنًْ،ًمً هو،ًوً هلواًبً خً ماًبً ب م 

ًوً  ًًق ْولً ًفيًدتًْرً التي ّق ً"-ت عالى–الح  ًوً : لى ًً،(3)"هً طيقونً ي ًًالذينً ع  ل ْيس  ًالتً مً و  ًقيقيًِّالحً ًطويقً ن هذاًًشاهدً وً ،
ْعنى ً"-ت عالى–ًاللً ًق ْولً ًالم  ًب اْلب ْخلً : ًالن اس  ي ْأم رون  ًو  ل ون  (4)"ي ْبخ 

ًوالمً  ًًوتابً الكً ًأهلً ًقصودً ، ًالم ْعنى؛ ،ًمونً كتً يً :

ًً.ً(5)الكتمانً ب ًًاس ًالنًًّأمرونً ي ًوً 

ق دًْ ًأنًًّهً يئتً هً ًالم جاز يً ًطويقً التً ًي كونً ًو  ًًهممالً أعًًْمونً لزً يً هم ًالطً يً ك ما ًفيًكلمً دً ؛ًوشاهً قً نً العً ًوقً لزم ًه

ْعنىهذاًًيسندً ،ًوً هل ًمً عً ًمً لزً أ ًً:أيًْ؛ًمامةً الحً ًوقً هًطً ملً عً ًالنً فً ًقً وً طً :ًربً العً  قًًِّق ْولً ًالم جاز يً ًالم  ياقًًٍالح  ًفيًس 

رً  ْنًهذاًًو،ً(6)ه"ق ًنً فيًعً ًهً طائرً ًناهً ْمًزً ألًًْنسانًٍإ ًًلًّكً :ً"وً شريفًًٍآخ  ْعنىم  ً:ًفيانً ألبيًسً ًحشًٍجً ًبنً ًاللً ًبدً عً ًق ْولً ًالم 

ًًهًْدامً ن ًًهً واقبً عً ًرًٍمًْأ ًًًًًًًًًًًع نًًْفيانً أباًسً ًأبلغًْ

ًهًْرامً الغً ًكً نًْعً ب هاًًضيْقًتً ًًًًًًًًًهاًعتً ب ًًكً مًِّعً ًابنً ًدارً 

                                                           

ًاللًبنًعمر1) ًأخرجًالحديثًأحمدًبنًحنبلًفيًالمسند،ًمسندًعبد (،ًوالحديثًمشهورًفيًكتبًاألحاديث،6209ً)ً(
ًالزكاة،ًوسننًالبيهقيًالكبرىًفيًكتابًالزكاة،ًوسننًالترمذي،ًوغيرًذلك.ًًكسننًابنًماجةًفيًكتاب

(2ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 3/533ًانظر: ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،1/484ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًحيان،4/186ً، ًوأبو ،
ً.1/192ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،3/134ًط،ًيالبحرًالمح

،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/186ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/534ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(،ًوانظر:184ً،البقرةاآليةً)(3ً)
3/134ً.ً

ً.ً(24ً،لحديد،ًوا37،ًالنساءاآليةً)(4ً)
ً.3/534ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(5ً)
ً.ً(13،ًالسراءاآليةً)(6ً)
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ًبرً ًاللً ليفكمًبً حً وً  ًهًْتهدًالقسامً جًْمً ًاسً النًّـًًًًًًًًًًًب 

ًًً(1)هًْمامً الحً ًوقً هاًطً قتً وًِّطً ًًًًًًًًب هاًًبًْهً اذًْب هاًًبًْهً اذًْ

قيلً ً ًًأتواي ًًأنًًْفونً كلً يً سً نا:ًههً ًقون"طوًّيً "سً م ْعنىًً:و  ْثل  ًًلواخً ماًبً ب م  ق ْدً،ًالقيامةً ًومً مًيً هً نًأموالً مً ب ه  أتىًو 
لىًًالط ب ر يً  قيق ي ةً ً:الل ت ْينً لدًِّاع  قيق ي ةً ًاحً رجًِّمً ،ًةً والمجازيًًّالح  لىًًالً عوِّ،ًمً األقرعً ًجاعً الشً ًهاًأحاديثً سندً التيًتً ًالح  ع 

ل مً ًاللً ًسولً رً ع نًًذل كً ًفيهاًرًكً التيًذً ًألخبارً ا س  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع  ً-ت عالىًوًت بار كً -ًماًع نىًاللً ب ًًلمً د ًأعًْالًأحً و ً"،ًص 
ْنهً ًهً تنـزيلً بً  ل ْيه ًًم  "لمً السًّع 

(2)ً.ً

ّيانً أ ّماً ًف ق ْدًًأ بوًح  لىًًاهملً حً ًهً ذهبً فيًمً ًاهرً الظًّ؛ًفدًّالضًِّب ًًهً رأيً كان  ًمونً لزً يً :ًسً يً لًّالكً ًقديرً التًّوً ،ًجازً المً ع 

ن ظير هً ً،وقً الطً ًلزامً هًإً عقابً  ًً.(3)"مامةً وقًالحً هاًطً دً قلً ت ً"ً:ةًٍهنً ب ًًنًجاءً مً ل ًًلً ثً المً و 

 نِ يْ فَّ الكَ  قليبُ تَ  (10-1-2)

ه ًنًمً ًظهرً يً  لىًًدال ةً ًهاأنًًّةً سديًّالجً ًركةً الحً هذ  ْعنىًع  ًالّندً م  ً،ًرً حسًّوالتًّم  د  ر  ق ْدًو  قًًِّق ْولً ًفيًكرً هاًذً لً و  ًالح 
دً ألً ًلً عً نًجً يًْاللذً ًلينً جً الرًًّكً ن ًْيًذً ًصفً فيًوً ً-ت عالى– ًيً أصًْ"فً :ًخيلًٍن ًوً ًنًأعنابًٍمً ًتانً نًّجً ماًهً ح  ًبح  ًكف ْيه  لىًقلِّب  ع 

ًفيهاماًأنًْ ًًفق  لىًة ًيً خاوً و ه ي  هاًوً عً ع  ًلً يً روش  ًيا ًأً نيًلً يتً قول  ًً،(4)د ا"رّبيًأحً ْكًبً رً شًْْم ًأ ن  هً فيًو الّظاه ر  ًاآلي ةً ًهذ 
ًأصًْجً رً لًحالًًٍةً كايً حً  ًنً ق ًي ًًحً بً ٍل ًكف ْيه  ًدامً ّلب  لىًة  ًأنًْع  ًفيًجً فً ما ًأ حيطً ل ًًّنت هً ق  ًً،ر هً مً ث ًب ًًّما ًخاوً ْلًأ ف ق ْد ًيً فاها لىًة  ع 

ها.ًعً  ًروش 
ق دً ْعن ي ْينً ً"ينً فً الكً ًقليبً "تً ًملً احتً و  ً:ذاكً ًهً فيًسياقً ًالم 

ل ه ماًو ً:قيلً ،ًفً قيقيً الحً ًأ و 

ًًهإنًّ -  .(5)صفقً يً كان 

                                                           

ً.4/186ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً.3/534ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.3/134ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً(.42ً(ًاآليةً)الكهف،4ً)
ً.8/227ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(ًانظر:5ً)
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لىًهًديًْحدىًيً إ ًًضربً ي ًًأوًْ - ًً؛ادمً خرىًنً األً ع   .(1)ادمً نًالنًّمً ًصدرً هذاًيً أل ن 

ًً،بطنًٍاًلً هرً ظً ًهً ْيًّفًكً ًبً قلًّي ًًأوًْ - ًً،هً كفًِّبديًباطنً يً أ ن ه ًو ه و  ّتىًً،هفً كً ًجً عوِّيً ث م  ًًها،هرً ظً ًيبدوً ح  ًعلةً فً و ه ي 
لىًًرً تحسًِّالمً ًادمً النًّ لىًًفً تأسًّه،ًالمً فاتً ق ْدًًشيءًٍع  ًً.(2)هقدانً فً ع 

ًً،جازيً المً :ًثانيهماًو ًًلً كً ً،فيًاليدً ًقوطً والسًًّ،الكفًًِّض ًعً وً ً،ينً الكفً ًقليبً تً أل ن  ْعنىًفيًًلً ستعمً يً ذل ك  م 
ًدمً النًّ ،ً ًًندمً ي ًًحً أصبً فً ً:قيلً ك أ ن ه  لى ًع  ًً،فيهاًنفقً أ ما ًعً أ ْي: ًوألنً هاتً مارً في ًدمً النً ًع نً ًكنايةً ًينً الكفً ًقليبً ت ًً،
لىًًندمً حًيً أصبً :ًفً قيلً ك أ ن ه ً؛ً"لىعً ـ"بًاهً دًّعً ًرً حسًّوالتً  ق ْدً،ً(3)فيهاًفقً ماًأنًْع  ْعنً ًالق ْرط ب يً ًأضافً و  ،ًاًآخرً مجازيًًّىًم 

ْنه ًًبً ضرً ي ًًأنًْاًبً اًجديرً عيدً هًبً خالً ا  ًوً  ًأ ن ه ًً،فحً الصً ع  ًًلًيرىفً ً،هلكً مً ًبً قلِّحًيً أصبً و ه و  ًو هذاً،قً ماًأنفً ًوض ًعً فيه 
ً ًًلكً المً أل ن  ًًرً عبً يً ق ْد ْنه  ًً،باليدً ع  ن ظير ه  ًالع ر بً و  ًل سان  ً"في ًيً : ًمالً دً في ًً"،ه ًمً أ ْي: ًًو(4)مالً ًهً لكً في ْفو ة ً، ص 

ّماً ًم  ْعن ي ْينً ًاًأنً آنفً ًمً تقدًّالم ْست ْخل ص  ق دًْ،ًرانً تجاوً ي ًًالم  هًأّنًالّظالم ًًي كونً ًو  ً:ًعلنً الفً منهً ًدرً صً ق ْدًل نفس 

ًًالذيًدمً النًّ - ً.انيًتوًّجً ًفسيًتن ًًىعنً مً ه و 
ًًالذيًينً فًّالكً ًقليبً ت ًوً  - ْعنىًب هذاًشيي ًًانيًتّرًب ًًيًتمادًّه و  ْنهً ًظهرً ،ًفً ليهً عً ًدلً ويً ًسيًِّفًْالنً ًالم  ًًم  ل ْيه  م ًدً نً و ع 

ًالمً وً  ًحين  ً.ًمً دً نًْالت 

 في اآلذانِ  عِ صابِ األَ  لُ عْ جَ  (11-1-2)

ًأصابً عً "جً  ًآذانً هً عً لوا ًفي ًقائ لًٍ–ًاللً ًق ْولً ًفيً"مًْهً م ًم ْن ً"-ع ز  ًو ا  نِّ: ع ل واًي ًج  ًل ه ْم ًل ت ْغف ر  ًد ع ْوت ه ْم ك ل ما

ًفاأ صً  ًب ع ه ْم ًث ياب ه مًْآي ًو ٱْست ْغش ْوا ًمً تحتً ًقعً ي ًًت ْركيبً ً،(5)"ذان ه ْم ل ه ماً:عنييانً ه ًًلً حمً ي ًًأ و  ْحم ل  ًم  لى ،ًةً الحقيقً ع 
لىًًلً حمً ي ًًثانيهماًو ً،ًوً لغيً ب ًًغرضًٍل ًًزً جوًّنًالتًّمً ًربًٍضً ع  ْفو ة ًالم ْست ْخل ص  ًص  ي ةً ًاْبنً ًق ْولً فيه  أ ْنًًحتملً :ً"يً ع ط 

ً ًًحتملً يً ،ًوً ةً حقيقً ي كون  بار ةً أ ْنًي كون  ًً.ً(6)م"هً عراضً إً ع نًًع 

                                                           

ً.10/266ًالقرطبي،ًالجامع،ً(ًانظر:1ً)
ً.6/123ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً.2/12ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،ً،2/16ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،2/485ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.10/266ًالقرطبي،ًالجامع،ً(ًانظر:4ً)
ً.ً(7)نوح،ً(ًاآلية5ً)
ً.5/373ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(6ً)
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قيق ةً ًهمعً سامً واًمً دًّهمًسً أنًًّاهرً الظًّف ًًلً األوًّأ ّماً ّتىًًح  ًًمعاهً عواًماًدً مً سًْالًيً ح  ًًنوحً ًبيً النًّإ ل ْيه  ل ْيه  ،ًلمً السً ع 

لىًزادواًوً  ًظرً النً ًراهةً بصروهًكً ي ًًئلًّلً أ ْوًً،ك ذل كً ًهءً عواًدعاسمً ي ًًئلًّلً مًهً بً ياهمًثً غشاءً استً ً،عاياةً اًومً نكارً إ ًً،ذلكً ع 
ًفيًدينً نصحً نًيً مً ًجهً وً إ لىً ًاللً ًهم ق دًْ، ًًو  ًجً اسًٍعبًًّابنً قال  ًثً عً : ًهً بً يالوا لىًم ًلً هً وسً ًؤرً ع  ًكلمً سمً ي ًًئلًّم ،ًهعوا

ّتىًًاآلذانً ًدًِّفيًسً ًزيادةً ً،ارً إ ذً ً،يابً الثًًّغشاءً استً فً  ًً،عوامً سًْالًيً ح  ّتىًًمهً مًأنفسً هً تنكيرً لً أ ْو ًً،سكتً يً ح  ًفوهً عرًِّي ًلً أ ْو
ً.ً(1)هنًْهمًعً عراضً إً 

ًًو ًًاني،الثًّأ ّما ًًالت ْركيبً ًملً حً و ه و  لى ي كونً ً،زً جوًّالتًًّبابً ع  ًًنايةً كً ًالت ْركيبً ًهذاًو  فيًًبالغةً المً ع ن
ّماًًمهً عراضً إً  هصرً عًبً نً ه،ًومً معً سً ًدً نًسً مً ًمنزلةً مًبً هً ،ًفً هً مًإليًْعاهً دً ع 

(2)ً.ًً

 هِ جْ الوَ َعلى  شرُ الحَ  (12-1-2)

ْعنىدًهذاًر ًوً  ًالع زيزً ًالم  ّماال ًًفيًالت ْنزيل  قيق يًًِّ:يينً للمعنً ح  قًًِّق ْولً ًفيً،ًوذلكً جازيًِّوالمً ًالح  -ت بار كً –ًالح 
ًٱْلق يً :ً" ن ْحش ر ه ْمًي ْوم  ًو ج وه ه ْمًع ْمي ااو  ل ىَٰ ًع  قيق ّيًأ ّماًً.(3)"م ة  ل ه ماً،ليلنً دً ًهً يسندً فً الح  ياٍقًً-ت عالى–ًهق ْولً ًأ و  فيًس 

رً  ه مًْ ي ْومً :ً"شريفًًٍآخ  ل ىًو جوه  ًع  ًف ىًٱلن ار  بون  (4)"ي ْسح 
ًًىًاللً صلًّ-ًاألكرمً ًسولً الرًًّق ْولً ًثانيهما،ًوً  ل ْيه  :ً-موسلًّع 

لىًًمشيًالكافرً ي ًًيفً كً ً،اللً ً"ياًرسولً  لىًالد ْنياًًفيًشاهً الذيًأمًًْس ً:ًأليًْقالً ً؟هً وجهً ع  هًمشيً ي ًًاًأنًْقادرً ًينً ل ًجًْرً ع 

لىًًةً فيًاآلخرً  ًً،هً وجهً ع  "نابًِّرً ًةً عزِّلىًوً :ًبً قتادةً قال 
(5)ً.ً

ً

لىًًحبً الًسً و ًً،شرً لًحً ؛ًفً المجازيً انيًفً الثًّأ ّماًًو لىًًالوجهً ع  ًً،ةً الحقيقً ع  ًذل ك  ن ظير  ًالع ر بً و  ًفيًل سان 
لىًًفً صرً انًًْ:اهمومً اًمً بً خائً ماًًأمرًٍع نًًنصرفً للمً ًيقالً أ ن ه ً لىًشيًمًْماًيً أنًّكً ً:عيرً للبً ً،ًويقالً هً وجهً ع  ً،هً وجهً ع 

                                                           

ً.18/194ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً.8/332ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً(.97ً(ًاآليةً)السراء،3ً)
ً(.84ً(ًاآليةً)القمر،4ً)
ًالحديث5ً) ًأخرج )ً ًبالبخاري ًفيًصحيحه، ًوأضلً"ابًقوله ًمكانا ًأولئكًشر ًإلىًجهنم ًعلىًوجوههم ًيحشرون الذين

ً(.4482ً"،ً)سبيل
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: قيل  لىًب ه مًحسً ع نًًم جازً ًه وً ًو  لىًمًهً جوهً وً ع  ًً،سرعةًٍع  لىًًالقومً ًدمً قً ً:العربً ًق ْولً ًنمً و ه و  إ ذاًً؛مهً وجوهً ع 
ً.(1)عوارً أسًْ

ق ْدً لىًأتىًو  ْعن ي ْينً ًينً هذً ع  ا الق ْرط ب يًًّالم  قيق ةً ًالليً دً ًاْشت راكًًًٍنمً ًالت ْركيبً ًفيًهذاماًإ لىً م ْلم ح  ًالح  ًب ْين 
ًوالمً والمجازً  ْند ه ًًمً قدً ؛ ًع  ًالحقيقيً ه و  ْند ه ًًو الت ْقديرً ، ًيً هً أنًّ"ع  لىًًيامةً القً ًومً ي ًًبونً سحً م ك ماًًمً هنً جً إ لىًًمهً جوهً وً ع 

ًًو هذاً،هعذيبً تً هًوً وانً فيًهً ًغً بالً نًيً مً بً الد ْنياًًفيًلً فعً يً  ً،اللً ً:ًياًرسولً قالً ًجلً رً ًأنً ًأنسًًٍحديثً ل ًً؛حيحً الصً ه و 
لىًًرونً حشً ي ًًالذينً " لىًًالكافرً ًرً حشً أيً "،ًمهً جوهً وً ع  ًً؟هً وجهً ع  ًًىًاللصلًّ-ًاللً ًرسولً قال  ل ْيه  ًس ًأليًْ:ً"-موسلًّع 

ًًشاهً الذيًأمًْ لى ًقادً جًْالرًِّع  ًرً لين ًا لى ًيً ع  ًمشيً أن لىًه ً(2)"يامةً القً ًيومً ًهً وجهً ع  ق دً ، ًًتالتفً ًو  كً ًهذاإ لى ًالم ْشت ر 

ًًوأ ّماًً،(3)رديً الماوً ًاأل ْسلوب يًِّ ًًيارً يً ف ل ْمًًيضاويً البً الّنسفي  ْعنىًإالًّفيه  لىًًحمولً المً ًالم     .(4)قيقةً الحً ع 
 جازِ المَ وَ  َبْيَن الَحقيَقةِ  ةُ يَ ؤْ الرُّ  (13-1-2)

ًيً  قيق ةً ًأى""رً ًعلً الفً شترك  ًالح  ًجازً والمً ًب ْين  ًي ًوً ، ًنبني لى ًاالع  ًًشت راكً هذا بً ًرً آخً اشت راك  ًإ لىًم ْنت س 
ًًذاًماإً ،ًفً ويًِّحًْالنً ًرسً الدً ًم ْضمارً  لىً،ًداالًّالحقيقةً إ لىًًابً نتسً أى"ًمً "رً ًالفعلً كان  ْؤي ةً ًع  ًفعوالً مً ًيأخذً ،ًفً ةً صريًّالبً ًالر 

ً ًًا،واحدً ب ه  ًًإنًْأ ّما ًًداالًّكان  لى ًالحً ًالق ْلب ي ةً ًؤيةً رًّالع  ًيً إنًّفً ً،ةً يًّسًّال ًفعولً مً ًأخذً ه ًين، ق د ْؤي ةً ًلتمً احتً و  ًكً ينً ذً ًالر 
ْعن ي ْينً  عًًٍالم  ًم ْوض  ْير  ًفيًغ  ًالع زيز  ًًًًنها:ًمً ،ًوً شريفًًٍفيًالت ْنزيل 

ل ق دًْ" .1 ًأ نًت ْلق ْوهً  و  ًم نًق ْبل  ًٱْلم ْوت  ن ْون  ْنت ْمًت ْنظ رونً  ر أ ْيت م وهً ف ق ْدًًك نت ْمًت م   .(5)"وأ ر 

ًل ه ْمً و ا  ذ ا" .2 ًر أ ْيتً ق يل  ًٱلل ه ًو ا  لىًٱلر سول  اًأ نز ل  د ود ااٱلم نًت ع ال ْواًإ ل ىًم  ًص  ًع نك  د ون  ًي ص   .ً(6)"ف ق ين 

ْنه مًًك ث ير اًت ر ى" .3 اًق د م تًْم  ًم  واًل ب ْئس  ًك ف ر  ًٱل ذين  ل ْون  ط ًٱلل هً ًي ت و  ل ْيه مًل ه ْمًأ نف س ه ْمًأ نًس خ   .(7)"ع 

ًٱلً  و ا  ذ ا" .4 ًفذر أ ْيت  ًي خ وض ون  ْنه مًًت ن اًف أ ْعر ْضًايآًيين  تً ع  واًف ىح  ْير هً ًيي خ وض  يٍثًغ  د  ً.(8)"ح 

                                                           

ً.6/80ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1ً)
ً.10/216ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(2ً)
ً.3/65ًالقرآنًالعظيم،ً،ًوابنًكثير،ًتفسير3/274ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(3ً)
ً.1/583ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،1/730ًانظر:ًالنسفي،ًمداركًالتنزيل،ً(4ً)
ً(.143ً(ًاآليةً)آلًعمران،5ً)
ً.ً(61)النساء،ً(ًاآلية6ً)
ً.ً(80)المائدة،ً(ًاآلية7ً)
ً.ً(68)األنعام،ً(ًاآلية8ً)
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ًًو ا  ذًْ" .5 يم ًألً اًَٰإ ْبًرقال  اًآب يه ًه  ذ ًأ ْصن ام  ًأ ت ت خ  ر  ًفً اأ ًرًيإ نِّ ل ه ة ًآز  ق ْوم ك  ًو  لًيك   .(1)"م ب ينًًٍلًٍض 

ند هً " .6 ْلم ًٱْلغ ْيبً  ۥأ ع  ًًع  ً.ً(2)"ي رىف ه و 
ً عً أ ّما ًًم ْوض  ًًاألولىًاآلي ةً ًفيالن ظ ر  ًوالهاءً موهً أيتً "رً ف ه و  ،"ًً ًًدةً عائً فيه  لى ًً،وتً المً ع  ْيب  ًر  ًث م ًو ال أ ن 

ًمً راكً اشتً  الل ةً ًهً ضمارً ا ًوً موهً أيتً "رً ًد  قيق ةً ًادً ردًّتً "، ًالح  ًوالمجازً ًب ْين  ًماإ ًفً ، ْحمول ةً ًكان تًًْذا ًًم  لى ًصرً البً ًؤيةً رً ع 

ًعقديرً التً فً  ًأسبابً نتً ايً : ًرً أوًًْ،هً م ًأسبابً أيتً : ًً،هً م ًستعرةً المً ًربً الحً و ه ي  ًالسًّأيديهً ب ًًجالً والرًِّ، ن ظير هً ً،يوفً م ًق ْولً ًو 
ً:ًاعرً الشًّ

ًً(3)هً وقً ذً ًلً ْبًق ًًتً وًْالمً ًتً أْيًر ًًدًْق ًلً 

ً:ًهشامًًٍبنً ًثً الحارً ًلً ًوق ًوً 

ً(4)دً دً ب ًتً مًتً ل ًًلً يًْالخً وً ًقًٍزً أًْفيًمً ًًًًًًًًًًًًًمًْهً لقائً ت ًًنًْمً ًتً وًْالمً ًريحً ًتً دًْجً و ًوً 
ْحمول ةً ًموه"أيتً "رً إ ذاًكان تًأ ّماً ًًم  لىًالم جاز  ْعنى،ًًوةً لبيًّهيًالقً فً ع  إ لىًًحتاجً ي ًوً "،ًموهً لمتً عً ًقدًْ:ً"فً يً لًّالكً ًالم 

ْعنىًاللةً دً ل ًًذفً حً ا،ًوً رً حاضً ًوتً مًالمً لمتً عً ف ق ْدًًأ ْي:ً؛انيالثًًّفعولً المً ًذفً حً  ً"نًّظً "يًعولً ْفًمً ًأحدً ًفً ذًْحً وً ،ً"يهعلً ًالم 
ًًا،دًًّجً ًزيزً هاًعً وأخواتً  ل ذل ك  ق عً و  ًًالخلفً فيه ًًو  ً.ً(5)"ينً ويًّحًْالنًّب ْين 

ًً؛نحويً ًاْشت راكًًٍإ لىم ْفٍضًًاأل ْسلوب يً ًْشت راكً هذاًاالًأنًًّيبً الًرً وً  ًتًْاحتاجً ًق ْلب ي ةً ًإ ذاًكان تًًْأى""رً ًأنً ذل ك 
ر ي ةً ًكان تًْو ا  ذاًً،ينً فعولً مً إ لىً قيق ةً "ًموهً أيتً "رً ًملً حً ًصارً أنًْأ ّماًً،حاالً ًطلبً تً ف ق ْدًًب ص  لىًالح  ًملةً ثواًبالجً شبًّتً ف ق ْدًًع 
ًت ْنظ رونً "ًةً الحاليًّ ْنت ْم ًً"،وأ ر  ًف ق ْد ًوذلكً أكيدً للتًًّاكريرً تً كان ت قًًِّق ْولً ًحوً ن ًً؛ ً"-ت عالى–ًالح  ًطائً وً : ًيً ال ًطيرً ر

ًوكانتًْ(6)"هً يًْناحً جً بً  ،ًً ه  ً"أعًْ–ًالجملةً هذ  ًت ْنظ رونً ني ْنت ْم ًيً ًرفعً ل ًً-"وأ ر  ًلً حتمً ما ًالمً مً ً"موهً رأيتً "ه ًً،جازً ن نًمً أ ْو
ًًالذيًْشت راكً اال ًه و  ًًلً ت ًقً ًحينً ل ه ًًدينً شاهً مً ًنينً عايً مً :ًيً لًّالكً ًو الت ْقديرً ،ًينً العً ًؤيةً ورً ًالقلبً ًؤيةً رً ب ْين  مًأيديكً ب ْين 

                                                           

ً.ً(74)األنعام،ً(ًاآلية1ً)
ً.ً(35)النجم،ً(ًاآلية2ً)
ً.1/516ًعامرًبنًفهيرة،ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًالشعرًل(3ً)
وعيرًالحارثًبنًهشامًً،وقتلًأخوهً،وفرًحينئذً،شهدًبدراًكافراًمعًأخيهًأبيًجهل،ًالحارثًبنًهشامًبنًالمغيرة(ًهو4ً)

،ًمنًفرارهًعتذارهفاعتذرًالحارثًبنًهشامًمنًفرارهًيومئذًبماًزعمًاألصمعيًأنهًلمًيسمعًبأحسنًمنًا،ًكالفرارهًذ
ًً.1/139ً،ًوقدًوردًعلىًبعضًأبياتًالمقطعةًأبوًتمامًفيًالحماسة،ًوالبيتًمنًالمقطعةًالتيًيعتذرًفيها

ً.3/74ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(5ً)
ً.ً(38)األنعام،ً(ًاآلية6ً)
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ًالّظاه رً ًو ه وً ً،ؤيةً الرًًّقً تعلِّمً ًظرً النًًّقً تعلًّمً ًي كونً ًهذاع لىًلوا،ًفً قتً ت ًًمًأنًْفتً وشارً ً،مكً مًوأقاربً كً خوانً نًإً مً ًلً تً نًقً مً 

ً.ً(1)انً أبيًحيًًّذهبً فيًمً 
ْعنىًأ ّماً ْنت ْمًت ْنظ رونً "م  ْنًذل كً ،ًهً يًْعلً ًولً القً ًبابً ًتباينً ف ق ْدًً"وأ ر  م  ً:ًو 
ًبً أنتً و ً - ًً؛راءً صً م ًعً كً أعينً فيًل ْيس  بً ًو هذاً،لً لم ْنت س  ْعنىإ لىًًم  ًً،يًِّالحقيقً ًالم  ًذل ك  ن ظير  ق ْدًًنا:قولً و 

ًً،ذاذاًوكً كً ًرأيتً  ل ْيس  قيق ي ةً ًؤيةً هًرً رأيتً ف ق ْدًًأ ْي:ً،ةّلًعً ًكً يًْينً فيًعً و  ع ًً،ح  ْعنىًإ لىًو هذاًراج   .دً وكيالتًّم 

ْنت ْمًت ْنظ رونً :ًأوًْ - ل مً -ًدًٍحمًّمً إ لىًًوأ ر  س  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع   ه.ب ًًلً عً ماًفً وً ً-ص 

ْنت ْمًت ْنظ رونً :ًأوًْ -  .ًؤيةً الرًّب ْعد ًًلًٍأمًّت ًًظرً ن ًًوأ ر 

ْنت ْمًت ْنظ رونً :ًأوًْ - ل مً -ًاللً ًسولرً ً،ًوفيًأمرً والفرارً ًجاةً النًًّفيًأسبابً ًوأ ر  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  لًهً ً-ص 

 ال؟ًًتلًأمًْقً 

ْنت ْمًت ْنظ رونً :ًأوًْ - ًًميتً منًّماًتً ًوأ ر  لىًًعائدً و ه و   .ًوتً المً ع 

ْنت ْمًت ْنظ رونً أو:ً - ًًكمًاآلنً علً فيًفً ًوأ ر  لىًًم؟خالفتً أ ْوًًمت ًْيًفً لًوً ،ًهً ربً الحً ًضاءً انقً ب ْعد  ْعنىهذاًو ع  ًالم 

ًبً حاليةً ًملةً جً ًالًتكونً  ًًل، ًًب هاًأتىًخبارً لاًفةً ستأنً مً ًملةً جً ه ي  لىًس بيل  ًوبيخً التًّع  :ًقيلً ك أ ن ه ًفً ؛

 .ً(2)كمعلً فً ًبحً قً انظ رواًفً ً،مكً أنفسً ًسباءً مًحً أنتً وً 

عً فًانيةً الثًًّاآلي ةً أ ّماً ًًم ْوض  قًًِّق ْولً ًفيهاالن ظ ر  ًث ناؤ هً –ًالح  ل  ًً"،نافقينً المً ًتً رأيًْ:ً"-ج  ًركةً شتً مً هاًأنًّو الّظاه ر 

ًًرً هً ،ًواألظًْةً والحقيقيًًّالق ْلب ي ةً ًب ْينً  ْند  ًًىًاللً لًّصً –ًمً األكرً ًسولً الرًّفً ،ًينً العً ًةً نًرؤيً مً هاًأنًًّانً يًّأبيًحً ع  ل ْيه  ً-مً وسلًّع 

ًرأيً راهً يً  ًدودً صً ًنً ًوصدًّي ًًينً العً ًم ًتصريحً وً ًرةً جاهً مً ا ت ْحت م لً ا، ًًو  ًت كون  ًلبً القً ًؤيةً رً ًنمً أ ْن ًو الت ْقديرً ، ً،لمتعً :

ي كونً  ًمً دً صً ًو  ّتىًً،قةً سارً مً وً ً،اخابثً وتً ً،اكرً هم ْنه ًًذل كً ًعلمً الًيً ح  ،ً(3)هنًْعً ًرةً ادً الصًًّرائنً ،ًوالقً هليًْعً ًأويلً بالتًًّإالًّم 
ً ل ع ل  ًحً و  ًًانً يًّأبا ي ةً ًاْبنً ًع نً ًذل كً ًقلً نً ق ْد ًفً ينً جهً الوً إ لىًًحً مً لًْالمً ًع ط  ًقينً نافً نًالمً مً ًدً صً ًنمً ل ًًينًٍعً ًؤيةً رً ًهيً ،

ًًا،صريحً وتً ًجاهرةً مً  ْنه مًًدً نًصً مً ل ًًلبًٍق ًًةً رؤيً و ه ي  ً.ً(4)ةسارقً ومً ً،اخابثً وتً ً،اكرً مً م 

                                                           

،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/516ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/297ًانظرًماًقالهًفيها:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.1/427ً،ًوقدًأشارًالماورديًفيًالنكتًوالعيونًإلىًالمعنيين،4/142ً،ًوانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3/74ً

ً.3/74ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/142ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/516ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)
ً.2/73ً،ًوالكلمًالبنًعطيةًفيًالمحررًالوجيز،3/293ًط،ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحي(3ً)
ً.2/73ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)
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هً ًاْشت راكً ًأنًّي ْخفىًًوال ْؤي ةً ًهذ  ًًالر  قيق يًًِّ:ينً ستويً المً ب ْين  ًذاًماإً ،ًفً ن حويً ًاْشت راكًًٍإ لىم ْفٍضًً،والمجازيًًِّالح 
ًفيونً دًّصً "يً ـفًينًٍعً ًرؤيةً ًكان تًْ عً ً" لىًًصبًٍن ًًم ْوض  ًً،الحالً ع  ًنً ونً صدًّ"يً ـفًلبًٍق ًًؤيةً رً ًكان تًْو ا  ذا لىًًصبً " ع 

ً.ً(1)انيالثًًّفعولً المً 
عً فًلثةً االثًًّاآلي ةً أ ّماً ًًم ْوض  ًًنهم"،اًمً ثيرً رىًكً فيهاً"تً الت أم ل  ًكان تًًْماو ا  ذاًًها،سابقتً ًمالً احتً ًملةً محتً و ه ي 

ًًلبً القً ًؤيةً نًرً مً  ل مً ًدً حمًّياًمً ًرناكً أخبً إ ذاًًرىًاآلنً :ًتً و الت ْقديرً هم،ًأسلفً ًرادً ي ًًأنًْف ي ْحت م ل  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  و ا  ذاًً،ص 
ر ي ةً كان تًًما ًالمً ل ًجًْهًالذينًاستً وأصحابً ً،األشرفً ًبنً ًعبً رىًكً ت ًًكً أنًًّالمقصودً فً ًب ص  :ًًيك،ل ًعً ًشركينً بوا قيل  ًو 

ً.شركينً المً ًنً وًْتولًّالذينًكانواًيً ًتابً الكً ًنًأهلً مً ًنافقينً نًالمً اًمً ثيرً رىًكً تً 

ًوً  ْفو ة ًالم ْست ْخل ص  ر ي ةً ًكان تًًْهاًإنًْأنًّص  ل ْيه ًًبيًِّعاصروًالنًّهم"ًمً نًْنً"مً مً ًالم ت ع يِّنً ًف الم رادً ًب ص  ّلىًالل ًع  ص 

ل مً  س  ًوً ً،و  ًأ ّما ًكان ت ًًق ْلب ي ةً إ ذا ًًيرادً ف ق ْد ًيً وً ًعاصرونً المً ب ها ًمً ما ًأمورً رى ًودالئً هً ن ًًم،هً أحوالً ًلً م ًاألسلفً أ ْو

ً.ً(2)ذكورونً المً 
ًً،ابعةً رًّالًاآلي ةً أ ّماً قًًِّق ْولً و ه ي  ًف و ا  ذ ا:ً"-ت عالى–ًالح  ًي خ وضون  ين  ًٱل ذ  عً ..."،ًفت ناايآًير أ ْيت  ًًم ْوض  الت أم ل 

ً"رً  ًً؛"أيتً فيها ًًشتركةً مً ًهيً إ ْذ ر ي ةً الب ْين  ًً،ق ْلب ي ةً والًب ص  ًكان تًْأ ّما ر ي ةً ًإ ذا ًً،ب ص  ًًرً هاألظو هذا ْند  ف ق ْدًً،مينً السًّع 

ناًفيًآياتً ًخوضونً الذينًيً ًذاًرأيتً ا  ًو ً"أ ْي:ًً؛حذوفةًٍمً ًحالًًٍنًتقديرً مً ً،هذاًآنً ً،دً والًبً ،ً(3)واحدًًٍفعولًٍمً إ لىًًتًْعدً تً 

ه ًبًبسينً لتً مًمً هً رأيتً و ا  ذاًً:أيًًْ،فيهاًمًخائضونً وهً  ًً.الحالةً هذ 
ًًحً رجًِّي ًفً ًةً يًّلمً عً ً"أيتً ر ً"ًإ ذاًكان تًْأ ّماً ّماًًل ْيس ًًفيًاآلياتً ًوض ًالخً ًأنً ذل ك  ق ْدًً،البصرً ًةً حاسًّب ًًكً درً يً م  و 

ّيانً ًفًهذاًالوجهً عًّضً  ًً،أ بوًح  ق ًأ ن  ً.ً(4)عانتدافً الًيً و ًً،حتملنً مً ًينً جهً الوً و الح 
ًًو ا  ذًْ"ً،ًوهي:خامسةً الًاآلي ةً أ ّماً ًاإ ْبًرقال  ًأل ب يه  يم  اًآه  ذ ًأ ْصن ام  ًأ ت ت خ  ر  ًفاأ ًرًيإ نًًِّل ه ةً آز  ق ْوم ك  ًو  ًلًٍض لًيك 

عً ،ًف(5)"نًٍب يمً  ًًم ْوض  ًًهاللتً فيًدً ًالم ْشت ركً ً"فيهاً"أراكً الت أم ل  ر ي ةً الب ْين  ًمً ماًتقدً ًأنً ً،ًوأحسبً (1)ق ْلب ي ةالًةً ميًّْلًعً الًوًب ص 
ً.ًقامً فيًهذاًالمً ًرحً الشً ع نًًغنيي ًًيانًٍنًبً مً 

                                                           

ً.2/73ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(1ً)
،ًوعدًالزمخشريًالمقصودًالمنافقين3/549ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/224ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)

ً.1/636ًالكشاف،ًًمنًأهلًالكتاب،
ً.3/87ًانظر:ًالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً(3ً)
ًًً.3/87،ًوالسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،4/157ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
ً.ً(74)األنعام،ً(ًاآلية5ً)



400 
 

ًً،سةً داسًّالًاآلي ةً أ ّماً ند هً "و ه و  ْلم ًٱْلغ ْيبً  أ ع  ًًع  راهاًي ًًمخشريً زًّاليها،ًفً ل ًعً ًولً القً ًبابً ًتباينً ف ق ْدًً،(2)"ىي ًرف ه و 
ّمال ةً ًق ْلب ي ةً  إ لىًًلً يً أمًًْالق ْرط ب يً ًوً،(3)قًتهًحً زارً أوًًْمالً نًاحتً مً ًهًأخوهً ماًقالً ًأنً ًعلمً :ًيً يً لًّالكً ًو الت ْقديرً م"؛ًعلً "يً ًاللةً لدً ًح 
ًهه ناًًرى"ي ً"ًأنً  ًً:و الت ْقديرً ،ًق ْلب ي ةً اله ي  ْنه ًًماًغابً ًيعلمً ف ه و  ّتىًًهً نًأمرً مً ًي كونً ًماوً ،ًاآلخرةً ًنًأمرً مً ع  ًضمنً يً ح 

ًًذابً العً ًملً حً  ًهرً غيًْع ن ًاقً مًْوحً ًهلً جً ًب هذاًفىوكً ، هً ًو، ْؤي ةً ًهذ  ًًالر  ًًيةً تعدًّالمً ه ي  ًفعوالنً والمً ً،ينً فعولً مً إ لى

ًً:قالً ك أ ن ه ًً؛حذوفانً مً  :ً،(4)"هادةً الشًًّثلً مً ًيبً رىًالغً يً ف ه و  قيل  :ًً،هًفيًاآلخرةً حالً ًعلمً ي ًًو  قيل  هًأثمً مً ًرىًرفعً ي ًًو 
ً.فيًاآلخرةً 

ًأ ّماً ْحم ل  لىًالم  قيق يًِّع  لىًًدال ةً ًهيف ًًالح  ًً:و الت ْقديرً ،ًينً العً ًصرً بً ع  ّماًًهيرً غً ع نًًفيً ماًخً ًيبصرً ف ه و  م 
ً ً.ً(5)يبً غً ه و 

 فِ رْ الطَّ  دادُ تِ ارْ  (14-1-2)

عً  ًًم ْوض  ه ًفيًالن ظ ر  ث ةً هذ  قًًِّق ْولً ًفيًظرً النًًّنًارتدادً مً ًالم ت ع يِّنً ًجليةً ت ًًالم باح  ًيٱل ذًق الً ":ً-ت عالى–ًالح 

ند هً  ًٱْلك تً ًع  ْلم ًم ن  ًأ ن اًاع  ًب هً آب  ًأ نًتيك  ًط ْرف كً  ق ْبل  ًً،(6)"ي ْرت د ًإ ل ْيك  ًأ ن  ل ه ماًين،ريضً ينًعً ولً فيهاًقً و الّظاه ر  ًبنيًتمً ًأ و 
لىً لىًًبنيًتمً ًثانيهما،ًًوةً الحقيقً ع  ً.ًجازً المً ع 

ً ًًالذيأ ّما لىًه و  قيق ةً ًبابً ع  ًً؛ك ذل كً ًأقوالً ًففيهً ًالح  ًًم ْحت م لً ًفً رًْالطً ًدادً ارتً ًأنً ذل ك  ًياتًٍجلًّت ًوً ل م عاٍن

ْنًذل كً ،ًدةًٍتعدًّمً  م  ً:ًو 
ًًأناًآتيكً  - ًأ ْنًب ه  ًًنمً ًكً إليًًْصلً يً ق ْبل  لىًًنكً مً كان  ًأ ْنًً:أ وًًْ،صرً البً ًدًِّمً ع  ًنًْصىًمً أقًًْإليكً ًرجعً يً ق ْبل 

 رى.تً 

ًأ ْنًأو:ً -  .ًالبصرً ًدًِّنًمً مً ًخص ًكًالشًّأتيً يً ق ْبل 

                                                                                                                                                                                           

ً.4/169ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.ً(35)النجم،ً(ًاآلية2ً)
ً.4/33ًالكشاف،ًانظر:ًالزمخشري،ً(3ً)
ً.17/74ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(4ً)
(5ً ًالبحرًالمحيط،ً( ًأبوًحيان، ًوالبيضاوي،ًإلىًأنها8/164ًانظر: ًذهبًكلًمنًالبغوي،ًوالزمخشري،ًوالنسفي، ًوقد ،

ً ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل، ًانظر: ًالكشاف،4/231ًقلبيةًبمعنىً"يعلم"، ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل4/33،ًوالزمخشري، ،ً،
ً.2/442ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،2/617ً

ً(.40ً(ًاآليةً)النمل،6ً)
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ًأ ْنًأو:ً -  ه.ًتً داهًوغايً مً ًكً ف ًرًْطً ًبلغً يً ق ْبل 

ًأ ْنًأو:ً -  هما.ًفتحً وتً ًيكً ينً عً ًحً صلً تً ق ْبل 

ّتىًًرً البصً ًدًّمً إ ذاًًأو - لىًًلً دً ستً يً ،ًوً رفً الطًًّحسرً يً ح  ْند ه ًًالذيًأنً ًالليًِّالدًًِّوجيهً هذاًالتً ع  نًمً ًلمً عً ع 
ّتىًًكينً عً ًدًْدً امًًْ،اللً ًبيً :ًياًنً قالً ًالكتابً  ًًنظرً هًيً ينً عً ًليمانً ّدًسً مً فً ً،كً ف ًرًْطً ًنتهيً يً ح  ً،اليمنً ًحوً نً إ ل ْيه 

ًًهًالذيكانً مً ًالعرشً ب ًًرقً انخً ف ًً،عادً فً  ًًبعً نً ث م ًً،فيهً ه و  ًً.ًً(1)ليمانً يًسً دً يً ب ْين 
ً ًًالذيأ ّما ًه و  لى ْنهً ًنً تعيًّالمً فً ًجازً المً ًبابً ع  ًًم  ًي كون  ًالستقصارً ث ًمً ًذاكً ًفً رًْالطً ًارتدادً أ ْن ًةً مدًًّل 

ن ظير ه ًً؛هب ًًيءً جالمً  ًالع ر بً و  ًفيًل سان  ًفيًلً كً ًعلًْفًْ"ا: ًأشبً ً،"نيرً ت ًًتًْفً التً "وً،"رفًٍطً ًةً فيًردًّ"وً،"حظةًٍذا ًهً وما

ًذلكً  ،ً ق د ْعن ي ْينً ًإ لىًفتً التً و  ّيانً ًوًالز م ْخش ر يً ًينً تدافعً مً ًيرً غً ًنً يًًْرتجاوً مً ًالم  ًح  ً(2)أ بو ق دًْ، ًًو  ً"األخيرً قال  :: قيل  ًو 

ًًنا،هً ًم جازً ًفً رًْالطًًّارتدادً  :ًكً صاحبً ل ًًقولً تً ك ماًًه،ب ًًتيانً الً ًةً مدًًّقصارً استً ًرادً ،ًوالمً مثيلً التًًّم جازً ًنًبابً مً و ه و 

ً.ً(3)"رعةً السًّب ه ًًريد،ًتً ينًٍعً ًرفةً فيًطً ،ًوً رفًٍطً ًةً فيًردًّ،ًوً حظةًٍهذاًفيًلً ًلًْافعً 

ْعن ي ْينً ًجاورً تً إ لىًًميلً يًأ علًّل ًوً  قيق يًًِّ:الم  ًً؛جازيًِّوالمً ًالح  ًأذل ك  ًهً اؤدًّمً ن  دً ما ًً،يبً والًرً ًواح  ع نًف ْضل 
لىًماًهً اجتماعً  الل ةً ًتأكيدً ع  ًً،ةً يًّالكلًًّصًِّالنًًّد  ًًليمانً سً ًبيًِّالنًًّبً طلً مً ًحقيقً فيًتً ًرعةً السًّو ه ي  ل ْيه  ًسواءً ،ًلمً السًّع 

ًًدليلً ا،ًوً جازيًًّمً ًمًْأ ًاقيقيًًّحً ًفً رًْالطً ًأكانً  ًنىًبً ،ًوانًْهً وسرعتً ًحضارً الً ًةً دًّفيًمً ًقعتًْوً ًلةً فاضً المً ًأنًّذل ك  لىًذل ك  ع 
ًأ ْنً:ً"هق ْولً فيًًةً لتمثًّالمً ًالجنًًِّفريتً عً ًةً مدًّع نًًفياجالتًّ ْندً ًنمً ًةً دًّمً ًفاءً "،ًواصطً كً قامً نًمً مً ًقومً تً ق ْبل  نًمً ًلمً عً ًهع 

ًً،ةً دًّفيًالمً ًاألقصرً ًىعاطتً ف ق ْدًً،الكتابً  ًف كان  ًالّسلمً –ًليمانً سً ًرفً طً ًارتدادً ًبلً قً ذل ك  ًً-عليه  ،ًحقيقةً ًإنًْإ ل ْيه 
ًًا.جازً مً ًنًْا  ًًو

ً ًًإالًًّلتفتًْي ًًمًْلفً ًالط ب ر يً أ ّما ْعنً إ لى ًم  ًالمً مً ًواحدًٍى ًتً ن ًالتي ًًلً حمً عاني لى ًً،قيقةً الحً ع  إ لىًًأشارً ف ق ْد
ًًذل كً ًفيًو أ ْولىًالق ْول ْينً ً،ذلكً ًت ْأويلً ًفيًالت ْأويلً ًأهلً ًلفً اختً  واب  ًأ ْنًه:ًندً عً ب الص  نًمً ًكً رفً طً ًإليكً ًعً رجً يً ق ْبل 
ً.ً(4)هرً أثً صىًأقًْ

                                                           

ً.9/525ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ًً.7/73ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/149ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.7/73ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.9/525ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
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ًف ق ْدًًفيهاًرديًِّالماوً ًبً ذهً مً أ ّماً ًتً ًدً شًْحً كان  هً هًلً حتمً ما ّمال ةً الًاأل ْسلوب ّيةً ًالدِّالل ةً ًهذ  عاٍنًًح  ًةً تًّهاًسً ت ًدًّعً ل م 
ًه:ًندً عً 

د ها - ًأ ْنً:ًأ ح   .ًهليًْإ ًًنظرً نًتً صىًمً أقًًْكً أتيً يً ق ْبل 

ثانيها - ًأ ْنً:ًو   .ًكصرً ب ًًدًِّمً إ لىًًكف ًرًْطً ًعودً يً ق ْبل 

ًأ ْنً:ًثال ث هاًو -  .ًكسً جلً مً إ لىًًكً ف ًرًْطً ًعودً يً ق ْبل 

 .ًكل ًًنتظرً مً ً:أيًًْ؛كً إليًًْفً رًْالطً ًدً مً م:ًأناًمً هق ْولً نًمً ً؛فيهً ًهرودً وً ًنظرً الذيًتً ًالوقتً ًبلً ق ًً:راب ع هاًو -

ًأ ْنًها:ًسً وخامً  - ًً؛ابً كًخائً جائً رً ًفً رًْطً ًعً رجً يً ق ْبل   .رفً الطً ًرً صًِّق ًي ًًياس ًالً وً ً،فً رًْالطً ًدً مً ي ًًجاءً الرً أل ن 

ًسً سادً ًو - ًها: ًأ ْن ًً؛وتً المً ب ًًكً ف ًرًْطً ًنقص ًيً ق ْبل  هوتً مً ًبلً قً ًيأتيهً سً أ ن ه ًًرهأخبً ف ق ْد
(1)

ًوً  ًاألخيرً ، ًفيًهذا

 .ًوقً ماًالذً هً مجًّ،ًويً معً ماًالسً نهً نبوًعً ي ًًظاهرانً ًفً عسًّت ًوً ًفً كلًّتً 

 الدُّون و الَفْوُق ( 15-1-2)

ًالف وق ًو الّدونً  ًفيًد الالت  ًالب صر  ع  ع ًًل ن ْرج  ّليًم ْوض  ًب ياٍنًي ج  ًف ْضل  ًذل ك  ًل يع قب  ًالكريمات  فيًاآليات 
نها:ً ًواحدٍةًم  ًفيًكلِّ ًاأل ْسلوب يِّ ًاالْشت راك 

ل" .1 ًع  ر  ًٱلقاد  ذابً ًىق ْلًه و  ل ْيك ْمًع  ًع  ل ك مًًْمِّنًف ْوق ك ْمًأ ْوًم نًت ْحتً ًاأ نًي ْبع ث   .(2)"أ ْرج 

ا إ ذًْ" .2 ًٱأل ْبصؤًوج  نك ْمًو ا  ْذًز اغ ت  ًم  ْنًأ ْسف ل  م  "رً اك مًمِّنًف ْوق ك ْمًو 
(3). 

د ًمً " .3 ر  ل م اًو  ًأ م ة ًمً او  ل ْيه  د ًع  ًو ج  ْدي ن  ًء ًم  ًي ْسقونً الن  ً ّناس  د ًم نًد ون ه م ًٱْمر أ ت ْين  و ج  ً.(4)"ت ذ ود انً و 
ق :ً"مً  ًاألولىًق ْول هًالح  ًفيًاآلي ة  ع ًالت د ب ر  ل ك مًًْف ْوق ك ْمًأ ْوًم نًت ْحتً ًنًْم ْوض  ّلىًً"،أ ْرج  ّية ًي ت ج  و  ب نظرٍةًفيهاًر  و 

ًاللً  ْحم ل  لىًم  ،ًأ ّماًع  ًو الم جاز يِّ قيق يِّ :ًالح  ًل لمعن يين  ّمال  ًح  ًأ ْسلوب يت لىًالّظاه رً أّنهاًم ْشت ر ك  ًع  ً"ًْفظ  ًف إ ن  قيقة  م ْنًوالح 
ًت عنيًف ْوق ك مًْ ًيحً والرًًّ،ةً يحً والصً ً،وفانً والطًًّ،الحجارةً ب ًًجمً الرًّ" ًك ما ًقً ًطرً أمًْ؛ لى ًلوطًًٍومً ع  ًالس لم ، لىًًعليه  و ع 

                                                           

(1ً )ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، 4/213ًانظر: ًالتنزيل، ًمعالم ًالبغوي، ًقاله: ًوانظرًما ًالمحرر3/360ً، ًوابنًعطية، ،
ً.2/177ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،4/260ًالوجيز،ً

ً(.65ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً(.10ًً(ًاآليةً)األحزاب،3)
ً(.23ً(ًاآليةً)القصص،4ً)
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لىًقً ًلً أرسً وً ً،ةً الحجارً ًالفيلً ًأصحابً  اًمودً ث ًوً ًعادًٍب ًًعلً ماًفً كً ،ًوً وفانً الطًًّنوحًًٍومً ع  هًأيض  ًن فس  ْحم ل  لىًهذاًالم  ،ًو ع 
ْعنىً" ْنًت ْحتً ي ْغدوًم  ل ك مًًْأ ْوًم  ينً دًْمً ًأصحابً وً ،ًبقارونً ًفً سً خً وً ً،رعونً فً ًقً رً أغًْ؛ًك ماًجفةً الرً وً ًسفً الخً "ًأ ْرج 

(1)ً.ً
ًف ي غدوًم ْعنىً"م نًف وق ك ْم"ًأ ًالم جاز يِّ ْحم ل  لىًالم  ْعنىً"ًوءً ة ًالسًّمًّئً أ ّماًع  م"ًكً لً أرجً ًتً نًت حًْمً وأم راء ك م،ًوم 

فلةً وً ًمً دً الخً  ،ًأ ْوًاسالنًًّس  ًالّسوء  بيد  "م نً(2)مكً لطينً سً مًوً ك ًرً أكابً ًلً ب ًقً ًنًْمً ،ًو ع  ،ًو  ًالم طر  بس  :ً"م نًف وق ك م":ًح  قيل  ،ًو 
ًالّنباتً  بس  ًأرجل ك م":ًح  ًً.ًً(3)ت ْحت 

لىً ًع  ًالط ب ر ي  د  ر  ل ّماًو  م عتق ديه،ًو  ًق ْوٍلًو  ًك لِّ لىًأْنصار  اًع  ،ًم عرِّج  ْعن ي ْين  لىًالم  ًم ف سِّر اًأتىًع  ًاآلي ة  ه  هذ 
ً ًاأل ْسلوب يِّ ًالم ْشت ر ك  ًهذا ًم ْن ًوأعلمً -م ستصف ي ا ًأْعلى ً"ً-والل  ًب ق ْول ه: ًلذلك  ا ًم حت جًّ ، ًالحقيق ي  ْحم ل  لىًأوًْوً الم 

ًب الصً ًينً أويلً التًّ ًعً فيًذل ك  ًًبهً ماًأشًْوً ً،وفانً الطًًّوأ ً،مً جًْالرً ً:مهً وقً نًفً مً ًالعذابً نىًبً :ًعً نًقالً مً ًنديًق ْولً واب  ذل ك 

ًيً  ّما ًمً ًنـزلً م  ل ْيه م ًوً الخً ً:مهً لً أرجً ًنًت ْحتً مً وً ً.مهً ؤوسً رً ًوقً نًفً ع  ًأشبً سف  ًلمً فيًكً ًعروفً المً ًأنً ًوذلكً ً؛ههً ما

ْعنىً"فً مً ًربً العً  ًذلكً ً"،لتًاألرجً حًْ"تً ق"ًوً وًْنًم  ًلً ا  ْنًًوً،هيرً غً ًدونً ًه و  ًوً عً ًيًع نًابنً وً ماًرً كان  ًجهً باسًفيًذل ك 

لىًاألغلً لً حمًْ،ًفً هً فيًتأويلً ًإ ذاًت نوزعً ًالك لمً ًأنً ًيرً غً ً،حيحً صً  ْعناه ًأحقً مً ًرً شهً األً ًبً هًع  ه،ًماًيرً نًغً لىًمً وأوًًْنًم 
ًيً مً ًةً مانعً ًةً جًّحً ًأتً مًتً لً  ًً.ً(4)"هال ًًليمً سًْالتً ًجبً نًذل ك 

"ً: ًف ه و  ًفيًالثّانية  ع ًالت د ب ر  ًماًتقّدم ،ًنًف ْوق ك مًْوك ْمًمً اًؤإ ْذًجً أ ّماًم ْوض  ًاحتمال  ًهذاًالت ْركيب  ق دًاحت مل  "؛ًو 
ً، لىًظاه رًاللْفظ  ًع  :ًه و  ْعنى:ًًوف قيل  ًأعًًْ،الواديًوقً نًفً مً الم  ْنه ًعً ًجاءً ،ًقً شرً المً ًلً بً نًقً مً ًلهً و ه و  ًمالكًًٍبنً ًوفً م 

ً"وً دًٍنيًأسً فيًبً ًديً سً األً ًويلدًٍخً ًبنً ًلحةً طً ،ًوً جدًٍن ًًلً فيًأهًًْصينًٍحً ًبنً ًيينةً عً ،ًوً ضرًٍنيًنً فيًبً  ً،ًو أ ّما ْنًأ ْسف ل  م 
نك مًْ ْعنى:ًم  ل م ،ًجاءً ًبيًِّنًالنًّاًمً حتً ت ًًأيًًْ؛فلأسًًْغربً المً ًلً بً نًقً الواديًمً ًطنً نًبً مً "ًفالم  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ْنهً ًص  م 

لىًأهلً ًربًٍحً ًبنً ًفيانً أبوًسً  لىًقً ًحشًٍجً ًبنً ًزيدً ،ًويً ةً كًّمً ًع  ًبنً ًيً يً هًحً معً وً ًلميً السًًّورً أبوًاألعًًْجاءً وً ،ًريشًٍع 

ً.ً(5)ندقً الخً ًجهً نًوً مً ًفيلً الطًًّبنً ًم ع ًعامرً ًةً ريظً نيًقً ب ًًفيًيهودً ًهوديً اليً ًأخطبً 

                                                           

ً.4/155ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/8ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
(2ً ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً( ًالتنزيل،5/217ًأتىًعلىًالمعنيين: ًمعالم ًوالبغوي، ًالمحررًالوجيز،2/86ً، ًوابنًعطية، ،

ً.4/155ًً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/8ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/302ً
ً.4/155ًرًالمحيط،ً،ًوأبوًحيان،ًالبح2/26انظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.5/218ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
(5ً ًالنكتًوالعيون،ً( ًالماوردي، ًاألقوال: 4/379ًانظرًهذه ًالمحررًالوجيز، ًوابنًعطية، ًالجامع،4/372ً، ًوالقرطبي، ،

ً.7/210ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،14/95ً



404 
 

:ًجاؤوك لىًهذاًالم حم ل  ْعنىًع  ،ًوالم  ًو الّتجّوز  بالغة  ًالم  لىًباب  ًع  ًالم ْشت رك  ًهذاًالت ْركيب  ق ْدًي حم ل  م نًًمو 
ًالل ً ق ْول  ن ظير هً  ًب ك م،ًو  :ًإ ذًجاؤوك مًم حيطين  ؛ًك أ ن ه ًقيل  هات  ًالج  ميع  ًش ريٍف:ً"ي ْغشاه م ًً-ت عالى–ج  ر  ياٍقًآخ  فيًس 

ل ه م"ًالع ذابً  ًأْرج  ْنًت ْحت  م  م نًف وق ه مًو 
ًأْبدان ه م(1) ميع  ،ًوالم ْعنى:ًي ْغشاه مًم حيط اًب ج 

(2).ً
: ْعن ي ْين  ًالم  ًي تجاورانً ًول عل  ه ًاآلي ة  ًفيًهذ  ًوالمجاز ي  قيق ي  ًًالح  قيقة ًالّتاريخّية ،ًواألنظار  ،ًف الح  ف لًي ت دافعان 

،ًًانً ًرت شيً،السِّياقّية ًالخارجّيةً  ًالم ْعنىًالحقيقي  ت حت ها،ًو هذاًه و  م نًف وق ها،ًو  هات ها،ًو  دينة ًم نًج  ل واًالم  إ لىًأّنه مًع 
. دين ة  ،ًف أحاطواًب الم  هات  ًالج  ًإ لىًأّنه مًأت ْواًم نًك لِّ ًالم ْلم ح  ًإ لىًالم ْعنىًالم جاز يِّ ًم ْفٍضًك ذل ك  ًو ه و 

:ًم نًأ ّماًاآلي ة ًالثّالثة ًفم وًْ ،ًف ي غدوًالتّقدير  ْعنىًالحقيق يِّ لىًالم  ًع  ًفيهاً"م نًدون ه م"،ًف ق ْدًت حم ل  ع ًالن ظ ر  ض 
قً  "،ًأْو:ً"م نًغ ير ه م"،ًو الح  ماعة  وىًالج  :ً"س  ًف ي غدوًالّتقدير  ْعنىًالم جاز يِّ لىًالم  ًع  ق ْدًت حم ل  ًم نًالق وم،ًو  ًأسف ل  ًأ ن 

ًم نًا ٍةًواحدٍة،ًم نًالم ف سِّرين  م عًب ين هماًفيًق رح  نه مًم نًج  م  ،ًو  ًالثّاني  ْنه ْمًم نًاختار  م  ًم كت ف ي اًب ه،ًو  ًاألّول  ختار 
ًب ياٍن:ً ًت جلية ًوفضل  ًالم ف سِّرين  ًب ْعض  ياقة ًآلراء  فيماًي ليًس  ًو 

- : لىًالماءً هً ًالذينً ًاسً النًًّةً أمًًّنًدونً مً ًوجدً وً ًالط ب ر ي   .ً(3)ذودانً تً ينًامرأتً ًمًع 

:غً البً  -  .(4)ماعةً وىًالجً عني:ًسً ي ًً:هم"نًدونً مً ًوجدً وً "ًوي 

- ً:  .(5)مهً كانً نًمً مً ًأسفلً ًكانًٍفيًمً ً":مهً نًدونً مً "الّزمخشر ي 

ًإ لىًاألّمة ، - ًوصول ه  ًق بل  رأت ين  ًإ لىًالم  ًالتيًجاء ًم نها،ًف وصل  هة  يةًإ لىًالج  ْعناه :ًناح  ي ة :ً"م  ًع ط  ًاْبن 
 .(6)"و هك ذاًه ما

- "ً: ْعناهً ً"مهً نًدونً مً الق ْرط ب ي  ًهً وصولً ًبلً قً ًينً رأتً إ لىًالمً ًلً وصً ف ًً،نهامً ًالتيًجاءً ًهةً ناحيةًإ لىًالجً ً:م 
 .(7)"ةً إ لىًاألمًّ

                                                           

ً.ً(55)العنكبوت،ً(ًاآلية1ً)
ً.7/210ًيط،ًحالمانظر:ًأبوًحيانًالبحرً(2ً)
ً.10/54ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ً.3/379ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(4ً)
ً.3/170ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(5ً)
ً.4/283ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(6ً)
ً.13/177ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(7ً)



405 
 

ًإ لىًاألّمة ،ًف ه ماًم نًدون همً - ًأ ْنًيصل  ًإلْيهاًق ْبل  ًالتيًوصل  هة  :ً"أْيًم نًالج  ّيان  ًأ بوًح  بالضافة 
كان ه م" ًم نًم  إلْيه ،...،ًفيًم كاٍنًأسفل 
(1).ً

 "ورِ النّ  يُ عْ "سَ  (16-1-2)

عً  ًًم ْوض  ه ًفيًالت د ب ر  ث ةً هذ  ْعن ي ْينً ًب ْينً ًم"هً عىًنورً سًْ"يً ًالت ْركيبً ًاْشت راكً ًالم باح  قيق يًًِّ:الم  ق ْدً،ًجازيًِّوالمً ًالح  و 
ً د  ر  ًو  نينً ًت ر ى ي ْومً ":ً-ت بار كً –ًهً ق ْولً فيًذل ك  ًي ْسع ىًن ور ه مًًْالم ْؤم  نات  ًًو اْلم ْؤم  ًاْلي ْوم ً أ ْيديه مًْب ْين  ًب ْشراك م  ب أ ْيمان ه ْم و 

ْنًت ْحت ها ًت ْجر يًم  ن ات  ً،ً(2)"األ نهارً  ج  ل ع ل  ًالذيًو  ًإ ل ْيه  ْلماح  ه ًًحً تً فتً فيًمً ي ْنب غيًال  إ لىًًالط ب ر يًًِّشارةً إ ًًجةً عالً المً هذ 

ًًىننبً الذيًاًاأل ْسلوب يًًِّْشت راكً هذاًاالًقً خلًّتً  ل ْيه  :ًهق ْولً ًت ْأويلً ًفيًالت ْأويلً ًفًأهلً لً اختً :ً"قالً ف ق ْدًً،الليًتدً ًلفً اختً ع 
ًت ر ى" نينً ًي ْوم  ًي ْسع ىًن ور ه مًًْالم ْؤم  نات  ًًو الم ْؤم  ب أ ْيمان ه مًْب ْين  ً.ً(3)"أ ْيديه ْمًو 

ً ْعنىأ ّما ًًلً األوًًّالم  ًملً حً ف ه و  ًه لى ًفً ةً قيقً الحً ع  ًًورً النًّ، ًقيقيًتحً ًنورً هه نا ًو الت ْقديرً ، نينً ًرىت ًًومً يً : ًالم ْؤم 

ًًمهً نورً ًضيءً ي ًًؤمناتً والمً  ًًسندً يً ،ًوً مهً مانً أيًْبً مًوً ديهً أيًْب ْين  ًًىًاللً صلًّ-ًاألكرمً ًبيًِّنًّالع نًًيً وً ماًرً ذل ك  ل ْيه  ً-مً وسلًّع 
ً ًقالً أ ن ه  نينً ً"م نً : ًي ضًالم ْؤم  ًالم دين ةً يم ْن ًم ن  ًنور ه  ًًء  ًأْبينً إ لى د ن ،ً،ع  ًذلك  ًف د ون  ْنعاء ، ًًف ص  ّتى ًم نً ح  ًإن 

نينً  ًي ضيءً ًالم ْؤم  ًال ًإالًًّم ْن عً ًنور ه  ْيه "ًم ْوض  ق د م 
(4)،ً: قيل  ًًورً النًًّو  ًهه نا ًًونً مرًّالذيًيً ًياءً الضًّه و  لىًفيه  ع 

ْعنىهذاًًسندً اًيً مًّمً ،ًوً راطً الصًِّ قيق يً ًالم  لىًمًهً نورً ًنً وًْت ًؤًْهمًيً أنًًّسعودًٍمً ًابنً ع نًًرً ثً اًماًأً ضً أيًًْالح  ،ًمهً مالً أعًًْدرً قً ع 

ًكً تىًنورً ؤًْنًيً مًمً نهً مً فً  ًم نًً؛خلةً النًّه ْنه ْم م  ًكً ؤتىًنورً يً و  ًمً القائً ًلً جً الرًّه ًمً مًنورً ناهً وأدًْ، لىًهًنًنورً ا ً،هجلً رً ًبهامً إً ع 

ق دً ويً،ة ًّرًمً ًفأً طًْي ًفً  ً.ً(5)رىأخًًْو 
لىًًم ْحمولً ًف ه وً ًانيالثًًّالم ْعنىأ ّماً ًدى،ً،ًوالهً اليمانً هه ناًًورً للنًًّالليً الدًًِّعادلً ،ًوالمً جازً المً ع  و الت ْقدير 

: نينً ًرىت ًًومً ي ًًالك ّلي  ًإيمانً سًْي ًًؤمناتً والمً ًالم ْؤم  ًوهً هً عى ًًمداهً م ًوبً أيديهً ب ْين  ًكتبً هً مانً أيًْم، ًمهً م ،ً ق ْد ًو  لىأتى ًع 
ْعن ي ْينً  ّيانً ًوً،الق ْرط ب يً ،ًًورديً والماوً ً،الط ب ر يً ًالم  ً.(6)أ بوًح 

                                                           

ً.7/108ًانظر:ًأبوًحيانًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.ً(12اآليةً)الحديد،ً(2ً)
ً.11/675ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ً.17/158ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،11/676ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.17/158ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
(6ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 11/676ًانظر: ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ،5/473ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبو17/158ً، ،

ً.8/220ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً



406 
 

ً ْندً ًينً ل ًًولىًالقً أوًْفً ًالط ب ر يً أ ّما ًع  واب  ًوءً الضً ًورً النًًّبذلكً ًيً نً عً وًلً أ ن ه ًًذل كً ًهًفيتً جًّ؛ًوحً جازً المً ًهب الص 

ْنهً ًص ًخً ًمً ف لً ً،عروفً المً  ب رً ًع  ًًعيً بالسً ًالخ  نينً ًياءً ضً ًأنً ًوابً الجً وً ً؟مائلً الشً ًدونً ًمانً يًْيديًواألً األً ب ْين  ًالم ْؤم 

ميعً ًهمل ًًضيءً ي ًًةً هًفيًاآلخرً ن ًوًْت ًؤًْالذيًيً  ًث ناؤ هً -ًاللً ًصوصً فيًخً وً "م،ًهً ماًحولً ًج  ل  ب رً ً-ج  ًًهعيً سً ع نًًالخ  ب ْين 
ًوبً يديهً أ  ًيً مائً الشً ًمًدونً هً مانً أيًْم ًما لىًدلً ل، ْعنً أ ن ه ًًع  ًًيًتم  ًياءً الضًًّيرً غً ب ه  ًالًيً ًنًْا ًًو، ،ًياءً نًالضًِّمً ًخلونً كانوا

لىًًاأل ْمرً ًكانً ًاذإ ًًالك لمً ًأويلً ت ًفً  نينً ًنً وًْرً ت ًًومً نى،ًيً سًْالحً ًاللً ًدً عً وً ًلًّكً نا:ًوً فًْصً ماًوً ع  عىًسًْي ًًؤمناتً والمً ًالم ْؤم 
ًًالحً مًالصًّهً ملً عً مًوً هً إيمانً ًوابً ثً  ً.(1)"طايرً تً مًتً هً أعمالً ًتبً مًكً هً مانً يًْفيًأ ،ًوً مًْأيديهً ب ْين 

الل ةً ًفيًولً القً ًأجملً فً ًرديً الماوً أ ّماً ً:ًوالًٍأقًًْث لث ةً ًإ لىًالتفتً مً ًالت ْركيبً ًهذاًد 
د ها -  .ًكرمةً اًوتً وابً اهًثً إيًًّاللً ًعطيهمً ي ًًضياءً أ ن ه ًًأ ح 

ثانيها -  .ًهمضاهًلً الذيًقً ًداهمً هً أ ن ه ًًو 

ًً:قالً أ ن ه ًًاكً حًّنًالضًّ،ًوعً مهً مًوطاعتً هً أعمالً ًنورً أ ن ه ًًثال ث هاًو - ذاًإً ا،ًفً نورً ًيامةً القً ًعطىًيومً ي ًًأحدً ل ْيس 
ًًأىاًرً لمًّ،ًفً نافقينً المً ًنورً ًىءً فً طًْأ ًًراطً الصًّإ لىًًاوًْهً تً انًْ ك ماًً،همنورً ًنطفىءً ي ًًقواًأنًْفً أشًًْؤمنونً المً ذل ك 
ب نً "قالوا:ً،ًفً نافقينً المً ًنورً ًفىءً طً  نااًر  ْمًلن اًنور   .ً(2)"أ ْتم 

ْعنىًطرً شً ًالًّهًإً جهً وً ًولًِّيً ف ل ْمًًالز م ْخش ر يً أ ّماً ق ْدً،ًالحقيقيًًِّالم  ً؛ةً همًوآيً اًلً عارً شً ًينً هتً فيًالجً ًورً النًًّلً عً جً و 
ًهً ذً ًإذاحوا،ًفً لً أفًًْهمًالبيضً فً صحائً ب ًوً ً،دواعً مًسً هً ناتً سً حً ب ًًمًالذينً هً أل ن ه مً لىًواًرًّمً وً ً،ةً نًّالجً ب ه مًإ لىًب  ًراطً الصًِّع 

ًًمهً رً عيً سً عىًبً سً ً،نً وًْعً سًْيً  امً تقدًِّمً همًوً اًلً نيبً جً ًورً النًّذل ك 
(3)ً.ً

ي ةً ًاْبنً أ ّماً ّيانً هًعدً نًبً ،ًومً ع ط  ْؤي ةً ًأنً إ لىًًافتالتً فً ً،أ بوًح  ًً،الر  ًرؤيةً ً،رى"ت ًًومً "يً :ًالحقًًِّهً ق ْولً فيًهه نا

ً،ًينًٍعً  ن  قيق ةً ً،مهورً الجً ًق ْولً ً،ًفيورً النًّوأ ر  ْعنىهذاًًعضدً ت ًًنًآثارًٍمً ًيً وً ماًرً ل ًًح  ل هً ًنًاليمانً مً ًرًٍظهً مً ًكلً ،ًفً الم 

ًًساعًًٍنورً ً:ماًنورانً هً وً ،ًنورً  ماًًضيءً يً و هذاًًها،ونً ؤمًّالتيًيً ًهةً الجً ًضيءً ي ًًذلكً م،ًفً هً مانً يًْبأ ًنورً وً ًم،أيديهً ب ْين 

ًًوضًْدىًوالرًِّالهً ع نًًعارةً استً ًي كونً ْنًألً ًم ْحت م لً ًهً أنًّ،ًوً هاتً نًالجً همًمً يًْوالً حً  ً.ً(4)مًفيهً الذيًهً ان 
 ا"كانً مَ  رٌّ "شَ  (17-1-2)

                                                           

ً.11/676ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.5/473ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)
ً.4/63ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ًً.8/220ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5/260ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)



407 
 

ًفيكانً "مً  قًًِّق ْولً ًا" ثوب ةً ":-هاسمً ًت بار كً –ًالح  ًم  ًم نًذ ل ك  ًب ش ر  ًأ ن بِّئ ك م ًه ْل ًًق ْل ْند  ًٱلل هً ع  ًم نًل ع ن ه  ٱلل ه 

بً  ًًو غ ض  ل ْيه  ع لً ع  ْنه مًًو ج  ًو ٱم  د ة  ًٱلط ـلٱلق ر  ب د  ًو ع  نازير  ك انً ٓ  أ وًوتً اغخ  ًم  ًش رت لً ًالئ ك  ًٱلس بيلً ع نًًو أ ض  ً(1)"س واء 
ّمال ةً  ًًح  ْعن ي ْين  ً:ينً اثنً ل م 

ل ه ما - ّماًًأ و  ًم  لىًي حم ل   .قيقةً الحً ع 

ّماًًثانيهماًو - لىًًلً حمً يً م   .جازً المً ع 

لىًًبً صً ا"ًانتً كانً "مً ًأنً ًاهرً والظًّ ً،ًمييزً التً ع  ن  ًًا"كانً مً ًرًت"شً ًالت ْركيبً ًهذاوأ ر  لىًًإحالةً فيه  ًصوفينً وًْالمً ع 
ًًذاإ ًفً ،ًالش ريف ةً ًاآلي ةً ًفيهاًعدً ماًبً وً ًعنةً باللً  لىًًكانً المً فً ،ًةً فيًاآلخرً ب ه ًًرادً يً ا"ًكانً "مً كان  ّماًًو ه وً ً،هً جهً وً ع  ًبً نتسً يً م 

ًًذًْإ ًً؛ةً الحقيقً إ لىً ًً،مً هنً جً مًهً محلً وً ً،مهً كانً مً ه و  ًًنًْا  ًًو،ًنهاًمً رًّشً ًدًّأشً ًكانً ،ًوالًمً رً قً سً و ه و  ًًرادً يً كان  ً،الد ْنياًفيب ه 
ًًالتيًةً والحالً ًكانةً للمً ًعارةً استً ف ي كونً ًً،جادً النًًِّويلً طً ًلنً فً نا:ًقولً كً و هذاًً،رًتشً ًأولئكً :ًهق ْولً فيًه ي  إ لىًًةً إشارً و ه ي 

ًوً م ًزً اوًل ًًكرً ذً ب ًًيءً الشً  ًقً عً وابً تً ه ًً،ضولً فًْالمً ًبلً ه نينً ًكانً مً و ه و  ًوً الم ْؤم  ًأنً ًي ْظه رً ًالذيوً ً،(2)مهً كانً فيًمً ًرً الًشً ،

ًًفضولً المً  ًً؛ارً فًّنًالكً مًمً هً يرً غً ه و  ،ًثرةً مًكً هً يرً غً ًءًْىجي ًًمًْماًلً ًزاتً عجً والمً ً،لً سً والرًًّ،ناتً يًّمًالبً هً جاءتًًْهودً اليً أل ن 

قًًِّباعً اتًّع نًًناسًًٍعدً كانواًأبًْفً  ً.ً(3)صيانً مًفيًالعً هً ل ًغً وأوًًْ،لً سً الرًًّصديقً ت ًوً ً،الح 

ًًالوجهً وً  ْند  ًًا"كانً مً ًرًت"شً ًأنً ًالط ب ر يًِّع  ًًلً فيًعاجً ه ي  ًًةً واآلخرً الد ْنيا ْند  ًً،(4)اللً ع  ًأىًأنً ر ًف ًًازيً الرًّأ ّما
نينً ًناًمً كانً مً ًرًتشً ًسوخونً مًْالمً ًلعونونً المً ًكً أولئً :ًقديرً التً  ً،ًالم ْؤم  ن  ل ه ما:ًينً جهً وً ًكانً المً ًفظً فيًلً وأ ر  ًبً ذهً :ًمً أ و 
ًً،اسًٍبًّعً ًنً اب ًً؛قيقيً الحً ًكانً المً و ه و  ًً،كانً المً إ لىًًالل ْفظً ًفيًرً الشًًّفً اأضأ ن ه ًً:ثانيهماًو،ًرً قً همًسً كانً مً أل ن  و ه و 
قيق ةً ًفي ًًه،لً ألهًًْالح  ًةً الشارً إ لىًًهً حاصلً ًرجعً يً ،ًوً مادً الرًًّك ثيرً ً،جادً النً ًويلً طً ًلنً م:ًفً ك ق ْول هً ًنايةً الكً ًنًبابً مً و ه و 

ً.ً(5)هعً وابً ت ًوً ًهً مً وازً ل ًًذكرً ب ًًيءً الشً إ لىً
ًًلمكانً ل ًًتًْل ًعً جً ًرارةً الشً ًأنً إ لىًًحنً جً ف ًًالز م ْخش ر يً أ ّماً ًأولئكً نا:ًولً فيًقً ًيستًْل ًًبالغةً مً ًفيهً وً ،ًهً ألهلً و ه ي 

ًًالتيًنايةً الكً ًفيًبابً ًهً دخولً ل ًًلً أضً وً ًرًتشً   .ً(6)جازً المً ًأختً ه ي 
                                                           

ً.ً(06)المائدة،ً(ًاآلية1ً)
ً.3/531ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،،12/33ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ً،2/213ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)
ً.2/531ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.4/636ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.12/33ًانظر:ًالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ً(5ً)
ً.1/626ًالكشاف،ًانظر:ًالزمخشري،ً(6ً)



408 
 

ًف ىًف ق ْدًًقالواًإ نًي ْسر قًْ:ً"-هاسمً ًس ًقدًّت ً–ًهق ْولً ا"ًفيًكانً مً ًرًت"شً أ ّماً ًف أ س ر هاًيوس ف  ًله ًم نًق ْبل  ًأ خ  ق  س ر 
هاًل ه ْمً ل ْمًي ْبد  ًو  ه  ًن ْفس  ًمً قال  ْعنى،ًفً (1)"كان اأ نت ْمًش رت ًًهحً رشًِّي ًوً ًياقً هًالسًّهً وجًّالذيًيً ًالم  مًأنتً :ًو الت ْقديرً ،ًجازً المً ه و 

ًًنزلةً مً ًرًتشً  ْند  ًأقدمًْل ًً-ت عالى–ًاللً ع  ًًمتً ما ل ْيه  فيًًموهً رحتً وطً ً،ممًأخاكً أخذتً فً ً،مأبيكً ًقوقً وعً ً،مأخيكً ًلمً نًظً مً ع 

ًً،بًِّالجً  ًً،بونً مًكاذً أنتً لهًوً أكً ًئبً الذًًّمًإنً مًألبيكً قلتً ث م  ًً،موهً عتً بً ث م  ًب ْعد  ًماًزالً ً،متدًِّالمً ًمانً والزًًّ،ويلةً الطً ًةً دًّالمً ث م 
ً.(2)رقةً موهًبالسً يتً رمً فً ً،كملوبً قً ع نًًضبً والغً ًقدً الحً 

 "ناحِ الجَ  مُّ "ضَ  (18-1-2)

ًالع زيزً ًجاءً  ًت ْخر ْجًب ْيض:ً"فيًالت ْنزيل  ْيب ك  ًف ىًج  ًاٱْسل ْكًي د ك  ًم ن  ك  ن اح  ًج  ًس وٍءًو ٱْضم ْمًإ ل ْيك  ْير  ْنًغ  ء ًم 
ً(3)"ٱلر ْهبً  ،ً ق ْد ًبابً ًمً تقدًّو  لىًولً القً ًفي أ ّماًً"،بً هًْ"الرً ًلمةً كً ًاْشت راكً ًفيًخائض ًًيانً ب ًًيًِّعجمً المً ًالم ْشت ر كً ًع 

عً  ث ةً ًم ْوض  ًهه ناًًالم باح  ًًوالعنل ه ًًعقودً المً ًالت ْركيبً ًاشتراكً ف ه و  قيق ةً ً"ناحً الجً ًمًّ"ضً ان  ًالح  ًأ ّماًً،والمجازً ًب ْين  إ ذاًكان 
قيق ةً  لىًالح  ًًخافً ً–لمً السً ًهً عليًْ-موسىًًأنً ًالك ّليً ًو الت ْقديرً ً،دً ضً العً أ ْوًً،دً اليً هه ناًًناحً الجً فً ًع  ًثدً حً ق ْدًأ ْنًي كون 

ً مًلً أ ن ه ًًبيً النًًّعلمً يً هذاًسً ًندً هاًاألولى،ًوعً تً يرً إلىًسًعودً ت ًل ًًهً يبً جً إ لىًًهدً ي ًًعيدً ي ًًأنًًْ-ت عالى-ًرهًاللً أمً ،ًفً سوءً ب ه 

ً،ًوءً سًّالًهً سًْمسً يً  ن  ه ًوأ ر  ق دًْ،ًنًاللً مً ًآيةً هذ  ًًه،راعً ذً هًوً دً ضً عً ًضمًِّب ًًرً مً أً أ ن ه ًًقديرً التًًّي كونً ًو  هًنبً جً إ لىًً،ناحً الجً و ه و 
ًف مً ًه،زعً ف ًًبذلكً ًيً خفً ي ًلً  ًًالخائفً ًأنً شً ْن ًًعلً فً إ ذا :ً،هً قلبً ًقوىي ًًهًأنًْزعً فً ًقتً فيًوً ذل ك  قيل  ًانقلً لمًًّو  صاًالعً ًبتً ا

ً.(4)يءً نًالشً مً ًالخائفً ًفعلً يً ك ماًً،هيدً قاهاًبً اتًّموسى،ًفً ًزعً ف ًً،ةً يًّحً 
ًأ ّماً ّماًًناحً الجً ًمً ضً إ ذاًكان  لىًًلً حمً يً م  ً:قديرانً ت ًًمً ث ًفً ،ًجازً المً ع 
ل ه ماًأ ن ه ً - لىً،ًزمً العً ب ًًرً مً أً أ و  ًذل كً ًه،هًبً رً ماًأمً ع  ن ظير  ً،كً أشً جً ًطًْبً ،ًوارًْكً يازيمً حً ًدًْدً :ًاشًْربً العً ًق ْولً ًو 

ًرانً يً الطً ًه،ًوآلةً ر ًيًّطً ًزعً الفً ًنً أف كًه،زعً فً هًوً فً خوًّت ًًرً ث ًكً أ ن ه ًًذل كً ً؛بً هًْالرً ًعً دً ،ًوً كً فيًأمرً ًرًْمًِّشً أ ْي:ً

،ًسً فًْالنً ًبطً وضً ً،دً جلًّالتًّهه ناًًناحً الجً ًضمًِّل ًًالليً الدًًِّعادلً ،ًفالمً فًْخً الًتً و ًً،نًْكً ه:ًاسًْل ًًقيلً ،ًفً ناحً الجً 
ًًدً شدًّوالتًّ ْند  ًحً العً ًلبً انقً ع  ًًوةً يًّصا ،ً ه  ًفً مً ًعارةً استً هذ  ًً؛ائرً الطًًّعلً ن ًإ ذا هًيًْناحً جً ًرً شً ن ًًخافً أل ن ه 

ًًمومانً ضًْمً ًناحاهً جً ف ًًالًّا ً ما،ًوً خاهً رًْأ وً  ًيً مًّمً وً ،ًرانً مً شً مً إ ل ْيه  ع نًًيً كً ماًحً ًالم جاز يً ًالت ْأويلً ًهذاًسندً ا
                                                           

ً.ً(77)يوسف،ً(ًاآلية1ً)
(2ً )ً ًالنكتًوالعيون، ًالماوردي، ًالمعنى: 3/65ًجنحًإلىًهذا ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ًالكشاف،2/371ً، ًوالزمخشري، ،

ً.5/330ًوأبوًحيان،ًالبحرًالميحط،ً،18/154ًوالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ً،2/336ً
ً.ً(32)القصص،ً(ًاآلية3ً)
ً.7/112ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3/175ًي،ًالكشاف،ًانظر:ًالزمخشًر(4ً)



409 
 

ًًابً كاتً ًأنً ً-هًاللً حمً رً -ًزيزً العً ًعبدً ًبنً ًمرً عً  ًًيكتبً كان  ْنه ًًتًْفلتً فانًًْ،هديًْيً ب ْين  ًجلً خً فً ً،ريحًًٍلتةً فً م 
ًاألرًْقلمً ب ًًربً ضً وً ًقامً ف ًً،سرً كً وانًْ ًًقالً ف ًً،ض ًه ًخً مرً عً ل ه  ًليفرخًْوً ً،كً ناحً جً ًليكً إ ًًمًْاضمً وً ً،كً لمً ق ًًذًْ:

ّماًًأكثرً ًدًٍنًأحً هاًمً معتً يًماًسً ّنًإ ًفً ً،كً عً ْوًرً   .(1)سيْفًن ًًنًْهاًمً معتً سً م 

ًًاهبً الذًًّاءً رًّالفً ًق ْولً ًثانيهماوً  - ًً"ناحً "الجً ًلً مًْحً إ لىًفيه  ًًصا"،"العً م ْعنىًعلىًهه نا ً"يً قالً ف ق ْد ًريدً :

ًالمً ًصاهً عً  ًهذا ًوالجً عً وضً في ًالمً ًناحً ، ًًماًرً اآلخً ًعً وضً في ًًدً ضً العً ًلً أسفً ب ْين  ْفغً إ لى ًً،الر  و ه و 
ًً،(2)"بطً الً  ْعنً و ه و  ً،ًاعيدً هًبً خالً إً ىًم  ْنًأ ْمث ل ة  م  ًًحً انالجً ًملً حً و  لىًالم جاز  ًالمً ًيرً فيًغً ع  ًعً وضً هذا

"ةً مً حًْالرً ًنً مً ًلًِّالذًًّناحً ماًجً هً ل ًًْضًفً اخًْوً :ً"الش ريفً 
(3)

قًًِّق ْولً ًذلكً وكً ،ًقً فًْالرًِّ:ًنً تعيًِّالمً ًرادً المً ،ًوً  –ًالح 

نينً ًنً مً ًعكً بً اتً ًنً مً ل ًًكً ناحً جً ًْضًفً واخًْ:ً"-لهفيًعً ًلً جً  (4)"الم ْؤم 
 .(5)مهً ب ًًقًْفً ارًْ:ًرادً المً ،ًوً 

 َطْمُس الُعيونِ  (19-1-2)
ً ًلوٍط ًق وم  ًفيًو صف  ًالسًّ-جاء  ل ْيه  ً"-لمً ع  ل ق دًْ: ًارً و  ْيف ه  ًع نًض  دوه  ذ ابً ًناف ط م سًْو  ًع  ًف ذ وق وا يًأ ْعي ن ه ْم

ن ذ رً  ًط مًْ(6)"و  ًف هلًكان  ًأعين ه م، لىًط ْمس  ًع  ًالق ول  ًباب  ًت باين  ق ْد ًو  ،ً ًظاه ر  ًغير  ًب ه  ًأريد  ًم جاز ا ًأْم قيقيًّا، ًح  س ا
ًالّطمًْ ًف ماًه يئة ًذل ك  قيق ة  ًح  ،ًوا  ْنًكان  ًفيًالّلفظ  ًالم فت ت ح  ل ع ل  ؟ًو  الل ةً س  ًد  ًك لِّهًت لّمس  ًذل ك  ً"الّطمًًْب يان  "؛ًف هي  س 

نها:ًًي،حً إ ذاًمً ً؛سًالكتابً مً طً ً:همنًْوً ً،األثرً ًحوً مً  ًم تعّددة ًم  ًأقوال  ًبيان هاًف فيًذل ك  ًالم تقدِّم  ًالش ريف ة  ًأ ّماًفيًاآلي ة 
- ً بريل  ًج  رِّ قيق ة ًج  ًح  ًالط مس  ًالّسلمً -أن  ليه  لىًأعين هً ً-ع  لىًو جوه ه م،ًف غ دْتًع  ه،ًف است وْتًع  ناح  مًج 

ً: قيل  لٍدًك الوجه ،ًو  ًتً ً؛هاًشقًترىًلً الًيً ًجهً الوً ًسائرً مًكً هً تًأعينً صارً م طموس ة ًب ج  ًيحً الرًًّس ًطمً ك ما
ل ْيهاًمً ماًتً ب ًًعلمً األً  ًأّنه مًرابً نًالتًّسفيًع  د  ر  ًالس لمً –اًلوط اًدًوراوً ،ًف ق ْدًو  ليه  ًذلكً وً ؛ًهيفً ضً ع نًً-ع 
ًقً مًّمًلً هً أنًّ ًالبابً عالً وً ً،لوطًًٍدواًدارً صً ا ً،خولً الدً ًينً بً ب ْين ه مًوً ًلًِّ:ًخً لوطًٍل ًًلً سً الرًًّلوا،ًقالتً دخً ي ًل ًًجوا

ًرً ّنًإ ًفً  ًيً ل ًًكً بًِّرً ًلً سً ا ًإليًْصً ن ًفً كً لوا ًالدًّخً دً ، ًهناحً جً ب ًًبريلً جً ًهمًْق ًفً صً فً ً،ارً لوا ًعً هً ركً ت ًفً ، ًيً ي ًمًْم ًدونً تردًّا

                                                           

،13/188ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،3/286ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،3/175ًانظرًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.7/112ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً.333ًريبًالقرآنًعلىًاليدًوالبط،ً،ًوقدًحملهاًابنًقتيبةًفيًتفسيرًغ2/306انظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ً(2ً)
ً.ً(24،ًالسراءاآليةً)(3ً)
ً.ً(215اآليةً)الشعراء،ً(4ً)
ً.13/188ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
ً.ً(37)القمر،ً(ًاآلية6ً)



410 
 

قًِّبصرونً اًالًيً ي ًمًْعً ًمًلوطً هً جً رً أخًْ،ًفً إ لىًالبابً ًتدونً هًْالًيً ًرينً حيًّت ًمً  ًالح  ًق ْول  ب ذاًي فس ر  :ً-ت عالى–،ًو 
ن ذر" "ف ذوقواًع ذابيًو 
(1)ً. 

ًالل ً - ًفيًأن  ًكان  ًالط مس   .ًًمهً ْوًرً ف ل ْمًيً ً،همصارً أبًًْةً مًم ع ًصحًّماهً أعًًْ-ت عالى-أ ْوًأ ن 

- ً ًأ ن  نزلً أ ْو ًالم  ًف د خلوا م، ًأْبصار ه  ًب قاء  ًإ دراك ه مًم ع  جب  ًح  ًكان  ًالّشأن  ّنما ًاستعارة ،ًو ا  ف ل ْمًً،الّطمس 
ً ًش يئ ا، ْوا ًرً فً ي ر  ًل ق ْد ًحينً أيناهً قالوا: ًالبيتً خً دً ًم ًفً هً ذً ًأينً فً ً،لوا ًوً رً بوا؟ ًيً لً جعوا ًمهً روًْم ًذل ك  ل  ع  ًف ج  ،

لىً ،ًو ع  قيقيِّ ًالح  ْحم لً ك الط ْمس  ن ذ ر":ًأ ْي:ًًهذاًالم  ذابيًو  قِّ:ً"فذوقواًع  ًالح  ًق ْول  كمًب ه ًرً ذً ماًأنًْي فس ر 
 .ً(2)ذابً نًالعً مً ًلوطً 

ً
 

 َعضُّ األناِملِ  (20-1-2)
"ً: ًالي هود  ًفيًو صف  كْم"جاء  ،ًق ْلًموتواًب غ ْيظ  ًالغ ْيظ  ًم ن  ًاأل نام ل  لْيك م  ل ْواًع ّضواًع  و ا  ذاًخ 

والم شت ر ك ً،ً(3)
،ًف هلًثً  ًاألنام ل  ًع ض  ًالم راد ًد رس هًفيهاًه و  ًاأل ْسلوب ي  ًت صوير  ًب ه  ًأريد  ًم جاز  ًذل ك  لىًالحقيق ة ،ًأْمًأن  ًع  ًع ضت م 

                                                           

ًً.4/40ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/240ً،ًوالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،11/564ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
(2ً )ً ًانظر ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 11/564ًالمعنيين: ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ًالتنزيل،5/418ً، ًمعالم ًوالبغوي، ،

،ًوالنسفي،8/180ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،17/94ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/40ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،4/240ً
ً.2/448ً،ًواكتفىًالبيضاويًباألول،ًأنوارًالتنزيل،2/624ًمداركًالتنزيل،ً

ً(.119ً(ًاآليةً)آلًعمران،3ً)

طمس العيون

المجازي

حجب اإلدراك مع 
بقاء البصر

الحقيقي

طمس عيونهم 
فاستوت على 

وجوههم

أعماهم مع صحة 
البصر
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ًف ه م، ًوغيظ  ه م قد  ًًادمً والنًًّغتاظً المً ح  فان  ًبهامً والً ً،نانً والبً ً،األناملً ًضًِّب عً يوص  ًق ْول  ن ظير ه  ًو  ًظالمًًٍبنً ًثً الحًر،

ً:يرًّالمً 

ً(1)مً باهً األً ًؤوس ًٍظًرً يًْغً ًنًْمً ًونً ضًّعً يً ًًًًًًًًة ًّلًذً اًأ ئامً ل ًًاوامً أقًًْتلً أقًْفً 
ًوجه ٍةً ًو جه هًش طر  ه م ّلىًب ْعض  ًو  ًل لوجهت ين  ّمال  ًالح  ًاأل ْسلوب يِّ ًالت ْركيب  لىًهذا ًع  ًالم ف سِّرون  د  ر  ًو  ل ّما و 

دٍة؛ً اللّيٍةًواح  "ًهه ناً"ك الب غً د  ًاألنام ل  ً"ع ض  ًالذيًق ّررًأن  ًعً نًثً كً مًيً ل ًًنًْا ً ،ًًوثالً المً ًنًم جازً مً ويِّ وّلىً(2"ضتًم  ،ًو 
ً ل ه ما ًوأ و  ، ْعن ي ْين  ًالم  ًاست شرف  ًالذي ّيان  ًح  ًك أبي ًمع ا؛ ًالوجه ت ين ًش طر  ًو جه ه هم ًظاه رً ب ْعض  ًالحً ًأن  ه  ة ًك ًرً هذ 

سً  ًف عًْدً الج  ًذلً ّية  ،ًف وً ل  ًاألً ك  ْنه مًع ض  ًل شً نامً ق ع ًم  ًالغ يًْدً ل  دً ة  ًم ع ًع  ًالق دًْظ  م نًْرً م  ،ًو  ًماًي ريدون  لىًإ ْنفاذ  أ بيًًق ْولً ًهً ة ًع 
ًٍب:ًطالً 

حً  ل ْيناًأ ش  اًع  ق ْدًصال حواًق ْوم  مً ي عً ًًًًة ًًو  ْلف ناًب األ باه  اًخ  ًع ضًّ ًً(3)ّضون 
ً ًأّنهاًت ْحت م ل  ًعً ث ًًي كونً ًأالًّوثانيهما ًمً ًي كونً أْنً،ًوً لً نامً لألًضتًم  ًمثيلً التًًّنًم جازً ذل ك  ق ْد ًذلكً رًبً بِّعً ،ًو 

لىًماًيً ًفً أسًّ،ًوالتًّيظً الغً ًةً دًّع نًشً  ً(4)مكً نًإذايتً همًمً فوتً ع  ًالك ّلّية ًالتيًت ؤّديهاً"ع ض  الل ة ًالّنصِّ ًد  ًأ ن  ،ًو الّظاه ر 
ْعنىًلأل نامً ا ًم  ًإ لىًب ثِّ ية  ًم فض  ًوً ً،قً رً الّتحً وً ً،ّيظً الّتغً " نق ، لىًت صًْمً قائً ًوالح  ًع  ًالم قابً ة  ًفيًالم شاعً لً وير  ًة  ًب ْين  ر 

ًوً  ن  :ًظاه رً الّظاهً الباط  ًوً النًًِّر  ناعً اصًْفاق  ًل ق ْولهًدً وً المً ًط  ًم ْصداق ا ً"و ا ً -ت عالى–ة  ًل قوك مًْ: ّنا"ًذا ًآم  قالوا
باطً (5) ً،ًو  ن 

تً نًْالً وً ً،ظً الغ يًْوً ً،رً الك فًْ ًالم  رً مً كار  ًفيًالح  سً كً ّثل  ًالج  رًْدً ة  ًالم  ًبً سومً ّية  لً ة  ًلً الك  قاب ل ة  ،ًو الم  ًاألً لّصورً مات  زاء ًرى،ًوً خًْة  الج 
نًًْم نًْ ًالع مً ج  ًإ تًْس  واب  ًج  ،ًف كان  ًاألً ًمًْيان هً ل  ًالغ يًْنامً ع ض  ًم ن  ًق ْولً ل  كً هًظ  ق :ً"ق ْلًموتواًب غ ْيظ  ً.(6)ْم"الح 

ًهذاً لى ًع  ّيان  ًح  ًأ بو ًأتى ،" ًاأل نام ل  ليك م  ًع  ً"ع ّضوا قاصد  ًل م  ّوان ي  ًج  ًو است بطاٍن ، ًن فسي  ًت حليٍل في و 
سدّية ،ًفً  ًالج  ه ًالحرك ة  نة ًبهذ  ًالم ْؤذ  ث  ًم جّلي اًالبواع  ًالم حت م ل  ًفسً النًًّيئةً هً ًتبعً ت ًًنسانً الً ًدنً فيًبً ًيئةً هً "ًهيً الت ْركيب 

                                                           

ً،ًوفيًبعضًرواياته:ً"أصولًاألباهم"ًمكانً"رؤوسًاألباهم".1/459ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.1/270ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(2ً)
(3ً ًالبحر( ًحيان، ًأبو ًالمحيطًانظر: ،2/44ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًوانظرًكذلك: ًمجمع1/459، ًوالطبرسي، البيان،ًً،

شعرًعلىًرويًالبيتًوبحره،ًوفيهًيتحدثًعنًقطيعةًقريشًللنبيًطالبً،ًوألبي4/117ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/288ً
ً.فيًديوانهالبيتًًصلىًاللًعليهًوسلم،ًولمًأجد

ً.3/44ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
ًً.ً(119اآليةً)آلًعمران،ً(5ً)
(6ً )ً 119ًاآليةً)آلًعمران، ًمهديًعرار، ًفيًلغةًالجسد،ًط(،ًوانظر: ًدراسة ًدارًالكتبًالعلمية،1ًالبيانًبلًلسان: ،

ًًً.182ًًم،2007ًبيروت،ً
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لىًاليً ًدً اليً ًربً ضً ًأنً ،ًك ماًبةالغاضً  لىًفائً ًفةً تلهًّالمً ًسً فًْالنً ًيئةً هً ًتبعً ي ًًدً ع  ًنًِّالسًًّرعً ق ًًماًأنً كً وً ،ًوتً الفً ًريبً قً ًتًٍع 

ًمً ًيرً ،ًإ لىًغً ادمةً النًًّسً فًْالنً ًةً يئً هً ًبعً ت ًت ًًةً يئً هً  ً.ً(1)هً حوً ن ًوً ً،همومً لمً ل ًًرضً فيًاألً ًطِّالخً وً ً،صىالحً ًدًِّنًعً ذل ك 
 الُفُرُش الَمْرفوَعةُ  (21-1-2)

ًال ّنة  ًالج  ّدهًالل ًألْهل  ّماًأع  ةً ًالف ر ش ًم  ْرفوع  ًالواق عة:ً"م  ًفيًسورة  كر  ًل هاًذ  د  ر  ق ْدًو  ف ر شًٍ،ًو  ةًًٍو  ْرف وع  ،ً(2)"م 
ً ًالم ف سِّرون  ًالّلغويِّ لىًهذاًالت ْركيب  لّماًأتىًع  هً و  لىًً،ت باي نواًفيًف هم  ل هًع  م  ْنهمًم نًح  ْنه،ًف م  ًم  ًالم ت ع يِّن  واقت ناص 

ًك ثيرًٍ ،ًوابن  ،ًوالط ب ر يِّ ؛ًك أبيًع بيدة ،ًوالف ّراء  ًالل ْفظ  ْنه ْمًم نًرأىًأ ن هً (3)ظاه ر  م  ،ًو  لىًالم جاز  ل هًع  م  ْنه ْمًم نًح  م  ،ًو 

قًرم ْشتً  ًالح  : ًللمعن يين  ّمال  ًح  ًوالب غً ك  ي ة ، ًع ط  ًواْبن  ، ًك الّزمخشريِّ ؛ ًوالم جازيِّ ًيق يِّ ، ًوالق ْرط ب يِّ ، ًويِّ ، وأبيًوالّنسفيِّ
،ًوالب يضاويًِّ ّيان  ً.ً(4)ح 

هً  رفع  ،ًو  ًب الف ر ش  ًأ ن ه ًي كّنىًع نًالنِّساء  ؛ًذل ك  ًالع ر ب  ًفيًل سان  ًمأثور  ًم تقب ل  ًف ه و  ْعنىًالم جاز ي  ّنًأ ّماًالم 
ًف ًق ْول ه ْعنى ًالم  ًهذا ًي قّوي ّما ًوم  ، نازل  ًوالم  ًاألْقدار  ً"-ت عالى–ي ًأنًّْنًإً : ًعً كارً أبًًْنً ناهً ْلًعً جً فً ًشاءً ْنًإ ًًنً شأناهً ا اًب ًرً ا
ًذً ً،ياقً السًًّلً اًدً مًّل ًًميرً رىًالضًّجً ،ًف ق ْدً(5)"ارابً ْتًأ  لىًالنًًّ،شً رً الفً ًكرً و ه و  ً.ًفيهاًنً عًْضاجً تيًيً اللًًّساءً ع 

لىً ّتىًارت ف عْت،ًأ ْوًر ف ع ْتًع  ق ْدًر ف ع ت:ًأْي:ًن ضدْتًح  مع ًف راٍش،ًو  ًج  ًف الف ر ش  قيق يِّ ْعنىًالح  لىًالم  أ ّماًع 

ًالماوً  ق ْدًف ّصل  ،ًو  :ًالد ر جات  :ًالف ر ش  قيل  ّرة ،ًو  ًك لِّاأل س  "ًم لت فت اًإ لىًذل ك  رفوعة  ًالم  ً"الف ر ش  الل ة  ًفيًد  ًالق ول  ه،ًردي 
ً: ًم شير اًإ لىًأّنهاًق ْدًتكون 

ق ْدًر ف عْتً،ًومً النً وً ًلوسً للجً ًفروشةً شاياًالمً الحً  -  ب ها.ًمتاعً ةًفيًاالستً و هذاًزيادً ً؛هاشوً حً ًكثرةً بً و 

- ً ًالزًًّ؛وجاتً الزًّأ و  ًوسلًًّىًاللً صلًّ-ًبيًِّالنًًّنهًق ْولً مً وً ،ًاراشً ىًفً سمًّت ًًوجةً أل ن  ل ْيه  ل د ً":ً-مع  ً،ل ْلفراشً الو 

جرً  ًالح  ل لعاه ر   ".ًو 

                                                           

ً.3/44ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.ً(34)الواقعة،ً(ًاآلية2ً)
،ًوابنًكثير،11/640ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،3/251ً،ًوالفراء،ًمعانيًالقرآن،270ًانظر:ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،ً(3ً)

ًً.4/291تفسيرًالقرآنًالعظيم،ً
(4ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، 4/54ًانظر: ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ،4/258ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ،5/244ً،

ً ًالجامع، 17/136ًوالقرطبي، ًالتنزيل، ًمدارك ًوالنسفي، ،2/638ً ًالمحيط، ًالبحر ًوأبوًحيان، ًوابنًكثير،8/206ً، ،
ً.2/460ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،4/291ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً

ً.ً(37-35اآليةً)الواقعة،ً(5ً)
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:  أ ّماً"م رفوعٍة"ًف هيًم حتم لة ًو جه ين 

د ه ما -  .نً ليهً إ ًًيلً المً ًةً شدًّل ًًلوبً فيًالقً ًرفوعاتً :ًمً أ ح 

 .(1)األدناسً وً ًشً واحً ع نًالفً ًرفوعاتً ثانيهما:ًمً ًو -

ً
ً

 َقْتُل النَّْفسِ  (22-1-2)
ً ه  ًفيًهذ  ًالت د ب ر  ع  ًم ْوض  قِّ ًالح  ًفيًق ْول  ًالن ْفس" الل ة ً"ق ْتل  ًد  ًالف رعّية  ث ة  ًأ يً :ً"-ت عالى–الم باح  ً ي ه اا ٱل ذين 

نواًالًت ْأك ل واًأ ْمًوآ لً ال ك مًب ْين ك مًب ْْلبام  ًت جً ًإ الًّ ط  ًب كً ًر ة ًع نًت ر اٍضًمِّنك ْمًو الًت ْقت ل وااأ ْنًت كون  ًٱلل ه ًكان  ًإ ن  ْمًأ نف س ك ْم
ا يم  ًم نً(2)"ر ح  ْنه م ًم  ن  ًوأ ر  ير ه، ًغ  ًإ لى ًم لتف ٍت ير  ًغ  قيق ة  ًالح  ْعنى ًم  ًاست شرف  ًم ن ًالم ف سِّرين  ًم ن ًأ ن  ق  ًو الح  ،

ً. ًم تدافع ْين  ماًغ ير  ًقائ ل ًب ت جاور ه  ْعن ي ْين  ًالم  ًاست شرف 

                                                           

ً.5/455ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(1ً)
ً.ً(29)النساء،ً(ًاآلية2ً)

الفرش 
المرفوعة

المجازي

/ النساء
الزوجات

َفْرُشها

رفعها عن 
األدناس

رفعها في 
القلوب لشدة 

الميل

الحقيقي

الحشايا 
المفروشة

َفْرُشها

تنضيدها 
ورفعها 
بالحشو
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"ً: ًهذاًالت ْركيب  مل  ًح  م نًأْشياع  ،ف س ك مًْو الًت ْقت ل واًأ نًْو  ًالط ب ر ي  قيق يِّ ْعنىًالح  لىًالم  ،ًوالماوً ً"ًع  ًأبيًردي  وابن 
:ً(1)والّزمخشر يً ،ًحاتٍمً ًاثنت ْين  لىًوجهت ْين  ل ْتًع  م  ق ْدًح  ً،ًو 

ا،ًمًبً كً عضً ب ًًقتلًْالًيً وً أواله ما:ً - ،ًف صرت مًك ن فٍسًواحدًًٍ،ًودينًٍواحدةًًٍعوةًٍ،ًودً واحدةًًٍةًٍّلًمً ًمًأهلً أنتً فعض 
ً ق  ًالح  ًأن  لى ًع  الل ة  ًد  ًوفيه  ًأسماؤ ه-واحدٍة، ك ْت ًأً-ت بار  عل  ًج  ًمً ل ًكً ًسلمً الً ًهلً ق ْد ًب ْعضهم نًهم

ْنه مًقً ًالقاتلً ًعلً جً وً ً،بعضًٍ ًالقاتً ًذًْإ ًً؛هً نفسً ًهً ق تلً ًلةً منزً ب ًً-منهً مً ًاهً إيًًّهً فيًقتلً -ًتيلً م  ًوالمً كان  ًقتولً ل 
ًيدًٍ لىًمً ًواحدةًًٍأهل  ل ت ه ماًفً نًخالً ع  م 

قًِّ(2) ًالح  ًق ْول  ب  ًالم ْعج  ًالدِّاللي  ي سند ًهذاًالت ْأويل  -ت عالى–،ًو 
ْلت مًب يوتً :ً" ك مًْف إ ذاًد خ  لىًأ نف س  ً.ً(3)"اًف س لِّمواًع 

ًذلكً جرً والضً ً،ضبً الغً ًهًفيًحالً فسً ن ًًجلً الرًًّقتلً ي ًًع نًأنًًْيً هنً وثانيت ه ما:ً - ،ًو غ ير 
(4)ً ل  ق دًاْست د  ،ًو 

ًع نً ًالوار د  ديث  ًبالح  لىًذل ك  ًف يًل ْيل ٍةًع  ًالل :ً"إ نِّيًاْحت ل ْمت  :ًي اًر سول  ًأ ن ه ًق ال  ًالعاص  وًْبن  ْمر  ع 
أ ، ض  ًن ْفسي،ًو أ ت و  ًف أ ْقت ل  ل  :ًأ ْغت س  ًن ْفسيًب ْين  ي ْرت  ْثل ه ًق ط ،ًف خ  ْبنيًب ْرد ًم  ٍةًل ْمًي ص  ًق ْولًًبار د  الل ًف ذ ك ْرت 

ًب ك ْمًر حيمً "وً :ً-ت عالى– ًالل ًكان  ًً"،االًت ْقت لواًأ ْنف س ك ْمًإ ن  ًالل ه  ًر سول  ك  ح  ،ًف ض  ْأت  ض  ّلىًاللً -ف ت و  ص 

ل مً  س  ل ْيه ًو  ل ْمًي ق ْلًش ْيئً ً-ع  ً.ً(5)ا"و 
ً: لىًالدِّالل ت ْين  ًع  ْمل  ًالح  قيقً أ ّماًأْشياع ًم ذه ب  م نه مًالب غً يًّالح  ،ًو  ًوالم جازّية  ،ًة  ي ة ،ًوالق ْرط ب ي  ًع ط  ،ًواْبن  وي 

ًي حتمً  ًالسِّياق  ًأن  ؛ًذل ك  ًالم ذهب  ًإ لىًهذا ،ًولع ّليًأْمي ل  ًألم حواًإليه ماًم جتمع ت ين  ،ًف ق ْد ،ًوالّنسفي  ّيان  ل هماًوأ بوًح 
ًال ًي ْغدو ًب ْل ًت رجيٍح، ًأ ْو ًت دافٍع، ًدون  ًب ْين  مع  ًالج  لى ًع  ل هم م  ًح  ًالذي ل ع ل  ًو  ليه ما، ًع  ًم شتم ل  ًداالًّ ًعامًّا ن هي 

ً"و الًت قت لواًأنف س ك م"ً ًهذاًالت ْركيب  ًأن  ك اًأسلوب يًّا،ًه و  ًم شتر  ًذل ك  دِّ ،ًو ع  هًفسً ن ًًجلً الرًًّقتلً ي ًًأنًًْتناولً ي ًًفظً لً الدِّالل ت ْين 

                                                           

،1/475ًوردي،ًالنكتًوالعيون،ً،ًوالما3/15،ًوابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،4/38ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.1/522ًوالزمخشري،ًالكشاف،ً

ً.4/38ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.1/475ً(،ًوانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،61ًاآليةً)النور،ً(3ً)
،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،3/15ً،ًوابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،4/38ًانظرًالمعنيين:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)

ًً.1/522ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،1/475ً
بابًإذاًخافًفيًصحيحه،ًلبخاريًةًابي،ًوأخرجًالحديثًفيًرواياتًقًر3/15انظر:ًابنًأبيًحاتم،ًالتفسيرًبالمأثور،ً(5ً)

،2ًتحقيقًشعيبًاألرناؤوط،ًطً،ًوابنًحبانًفيًصحيحه،أوًخافًالعطشًتيممً،علىًنفسهًالمرضًأوًالموتالجنبً
لباحةًللجنبًإذاًخافًالتلفًعلىًنفسهًمنًالبردًالشديدًعندًاالغتسالًأنًذكرًام،1993ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،ً

ً(.1315ً،ً)يصليًبالوضوءًأوًالتيممًدونًاالغتسال
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ْنه ًللقً ًصدًٍق ًبً  لىًالدً ًصً رًْفيًالحً ًتلً م  لىًالغً فسً ن ًًلً حمً ي ًًأنًْب ًًالمالً ًبً لً وطً ً،يانًْع  ،ًك ماًلفً يًإ لىًالتً ؤدًّالمً ًررً هًع 
ًأ ًأْنًي ْحت م ل  هيً هًالنً لً تناوً هًيً لً هذاًكً فً ؛ًضبًٍأ ْوًغً ً،جرًٍضً ًم"ًفيًحالً كً لواًأنفسً قتً الًتً :ً"وً قالً ي ًًنًْي مكن 

لىً(1) ،ًو ع 
ً ًالن هيً هذاًالتّقدير  ْعنىًالك ّلي  ْنًًي ْغدوًالم  ًًتلً قً ع  ًاألنف س  ً،هً فسً ن ًًكً هلً مً كً ًهً يرً غً ًمً ظالً ف ًً،لً الباطً ب ًًوالً األمًًْأكلً بعدم 

ً.ًًً(2)تلً القً ًبً بواًماًيوجً ركً أ ْوًتً ً،لوهاقتً تً هاًفً واءً هًْأ بعواًتًّالًتً ه و:ًأ ْوً

ً
ً ًالدِّالل ي  ًهذاًاالْنف تاح  ًأن  ق  ًفيً"أْحكام ه"،ًو الح  ًالع ربيِّ ًابن  ًإ ل ْيه  ًق ْدًأ ْلم ح  ًواالحت مال  ًإ لىًالّتعّدد  الم ْسلم 

ْعنى،ً ًالم  ًواستيفاء  ًم نًالل ْفظ  هًأْقعد ًم نًب ْعٍضًفيًالّدين  ًب عض  لك ن  ًالًي ت دافع ،ًو  حيح  ًك ل هًص  ًذل ك  و الذيًعادًّاًأن 
ًالم عًْ ْند ه ًأ ْنًي كون  ًع  ًًالًت ْقت لواًأ ْنف س ك منى:ًوً ي صح  ًاآلي ة  مل  لىًح  ًتحت ه ،ًأ ّماًع  ًداخل  ًذل ك  نه،ًف كل  ًماًن هيت مًع  ب فعل 

ًبال يقوم ك  ْعنى،ًو  ًي ست وفيًالم  ًف مجاز  ًم نًالم جاز  ،ً"ف إ ذاًل مًي كْنًب دت ً"أنفس ك م"ًم جاز  ،ًف إ ن  ًالق تل  ريح  لىًص  ًع  ك لِّ
ً.(3)أْولى"

ً ًإ لىًأن  ًم شير ا ًعلْيه ما ًع ر ج  ًف ق ْد ي ة  ًع ط  ًاْبن  لىًًنً يتأّولالمً أ ّما ًع  ًالقً أْجم عوا ًالنًًّصدً أّن ًع نًأنًًْهيً ه و 

ًدًِّهًع نًحً رجً أخًًْرحًٍه،ًأ ْوًجً أصابً ًلمًٍه،ًأ ْوًظً ب ًًزلً ن ًًضرً ل ًًهً نفسً ًأحدً ًقتلً يً ،ًأ ْوًع نًأْنًاعضً ب ًًاسً النًًّب ْعض ًًقتلً يً 
ْعنىًالقامةً االستً  ًلم  ّمال  ًبً الباطلً ب ًًالمالً ًكلً ؛ًك أ(4)جازً مً ،ًوأّنهًح  ًلً حمً يً أْنً،ًأ ْوًفيهً ًماكً االنهً وً ًالمالً ًطلبً ،ًأ ْو

                                                           

ً.5/103ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/42ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1/331ًمعالمًالتنزيل،ًانظر:ًالبغوي،ً(1ً)
ً.1/248ًانظر:ًالنسفي،ًمداركًالتنزيل،ً(2ً)
ً.1/411ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(3ً)
ً.2/42ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)

ال تقتلوا أنفسكم

المجازي

أكل المال بالباطل 
فظالم غيره مهلك 

نفسه

الحرص على الدنيا 
وطلب المال

الحقيقي

قتل المرء نفسه اقتل بعضهم بعض
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لىًالغً نفسً  ه ًالمً ًفعلً ،ًأ ْوًيً لكً يًإ لىًالهً ؤدًّالمً ًررً هًع  ،عاصهذ  ًع نًًرً بِّعً ًتلً يكونًالقً فً ،ً"يهال ًعً ًمرً ستً أْنًيً ًوًي  ب ه 

ً.ً(1)"لكً أ ْي:ًأهًًْ؛يهل ًعً ًشهودً ه،ًوالمً ل ًًشهودً ه،ًوالمً فسً ن ًً:الثً ث ًًلً ت ًق ًًدً :ًشاهً اًك ماًجاءً جازً مً ًلكً الهً 
ً ّيان  ًأبيًح  ْند  ًع  هاًملً حً نه،ًأ ْوًبً مً ًقصدًٍب ًًهلةً الجً ًهًب ْعض ًفعلً هًك ماًيً فسً ن ًًنسانً الً ًتلً ع نًقً ًهيً النًّو الّظاه ر 

لىً ق دًاحتً ،ًكً لًشً لونًبً قتً ي ًوً ً،كً لً المً ًقتلونً مًيً هً إنًّ،ًفً لوكً المً ب ًًاكً تًّالفً ًب ْعض ًًصنعً ،ًك ماًيً هً سببً ب ًًموتً ي ًًررًٍضً ع  ًجً و 

ه ًاآلي ةً ب ًًالعاصً ًوًبنً مرً عً  ً-ًاللً ًسولً رً ًرً ،ًوأقً دً البارً ًالماءً ب ًًسالً نًاالغتً مً ًنعً امتً ًحينً ًهذ  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ل مً ص  س  ً-و 
ًهجاجً احتً  ًالحقيقةً -ًوقيلً ، لى ًع  مل  ًالح  ًإ لى ب  ْنت س  ًم  ْعن ى ًم  ً-و هذا ًي كون  ًأ ْن ًي ْحت م ل  ًتً : ًال ْعنى: ًماًفعً الم  لوا

ًالقتلً ًونً ستحقًّتً  ً.ً(2)حصانً ب ْعد ًالً ًىنوالزًًّ،ّدةً والرًًّ،تلً نًالقً مً ًب ه 
 َقْطُع السَّبيلِ  (23-1-2)

ً ًالل  ًق ْول  ًفي ًالس بيل  ًق طع  ل ين  ْحم  ًالم  لى ًع  ًي حم ل  ّما م  فات هً –و  ًص  ً"-ت قد س ت ً ك مًْإنً أ : ًٱلرِّجال  ل ت ْأتون 
ًف ت ْأتون  ًو  ًٱلس بيل  ت ْقط عون  ً(3)"ٱْلم نك ر ن اديك مً ًيو  ًاألّول  ل  ْحم  لىً–.ًأ ّماًالم  ًع  ًالس بيل  ًف ق ْدًت جّلىًب قطع  قيق ي  وهوًالح 

ًإ لىًالمً  ب  ًم ْنت س  ًت ْأويل  ًو هذا ، قيل  ًو  ًالط ريق ، ًق ّطاع  ًع م ل  ًه و  ًك ما ، ًاألْموال  ًوأْخذ  ، ًاألنف س  ًب ق تل  قيق ة  ًالح  ْحم ل 
ً ه م ًب أخذ  ًالّسبيل  ًق ط عوا ًإّنه م ، قيقيِّ ًالطًّمً ًاس ًالنًّالح  ًشةً الفاحً ًاءً ضق ًل ًًرقً ن ًذ كرً هً أنًًّذلكً وً ؛ ًفيما ًكانواًًم ْنه م ع 

ًبً ًلونً فعً يً  ل ْيه مًمً ًرًّنًمً مً ذل ك  ًبً ًنًْوب مً ،ًرينً سافً نًالمً ع  د  ر  ًب ه مًارباءً نًالغً همًمً لدً و  ًابنً سافرً لمً ،ًف إ ذاًم ر  ً،ًو ه و 
ًالعً عمً ه،ًوً ق ط عواًبً ً،بيلً السً  ًذل ك  ل مً،ًبيثً الخً ًملً لواًب ه  ،ًو  ًالط ب ر ي  ًذ ه ب  ًب ه م،ًو ا  لىًهذاًالو جه  ًالم مر  ًالّناس  ف تر ك 

لىًالم جاز يًِّ ًع  ًً.ً(4)ي أت 
ً ًهه ناًف رج  ْعنى،ًف الس بيل  ًو الًالم  ًالًي أباه ًالسِّياق  ًم ستطر ف  ًوجه ًل طيف  ،ًو ه و  ًالم جازيِّ ْحم ل  لىًالم  أ ّماًع 

ً ًق ط عوا ًف ه م ، ًالنًًّجالً الرًًِّإيثارً ب ًًلً سًْالنً ًبيلً سً الّنساء  لى ًساءً ع  ًأ ْو ،ً ًأدبار  طء  و  ًو  ، ًالف رج  ًب ت عطيل  لد  ًالو  ق ط عوا
،ًف ق ْدًكانواًق دً (5)ساءً ع نًالنًًِّجالً اًبالرً ْوًن ًغًْاستً الرِّجال 

ًالماوً  ق ْدًأْجمل  ً،ًو  ً"ق ْطع  الل ة  ًفيًد  ًالق ول  ي  "ًهه ناًرد  الّسبيل 

                                                           

ً.3/242ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.3/242ًر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًانظ(2ً)
ً.ً(29)العنكبوت،ً(ًاآلية3ً)
ً.10/135ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
(5ً )ً ًالتنزيل، ًمعالم ًالبغوي، ًالمعنيين: 3/400ًانظرًهذين ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،13/226ً، ًالبحر ًوأبوًحيان، ،

7/145ً.ً
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ً عاٍنًت تضافر  اًث لث ة ًم  اًمعًم رشِّح  ْعنىًانفتاح  ًالم  ت ْفضيًإ لىًانف تاح  ًفيًالبانة ،ًو  ت تجاور  ًالك ّلّية ،ًو  ًالّنصِّ الل ة  د 
،ًوا  ْحكامً  ًهذاًالّنْظم  ًب ح سن  ب اًل طيف اًي ْفضيًإ لىًالت ْقرير  الالت هًم ْعج  ً:ًد 

ل هاًف ه وً  - لىًالمً ًريقً الطًًّطعً قًأ ّماًأ و   .سافرً ع 

 .ًبيثً همًالخً علً نًفً مً ًاذرً حً ًفارً سًْاألً ًع نً ًاس ًعواًالنًّطً ق ًًجالً نًالرًِّمً ًشةً الفاحً ًه مإتيانً وأ ّماًثانيهاًف بً  -

 .ً(1)جالً إ لىًالرًًِّساءً ع نًالنًًّدولً للعً ًسلً النًًّقطعً وأ ّماًثال ث هاًفً  -

ً
راطِ  (24-1-2)  الُقعوُد ِبالصِّ

،ًو ه و:ً"ًي ظهرً  ياق هاًالش ريف  ًفيًس  ًأ ْسلوب يت "ًم ْشت ر ك  راط  ًبالصِّ الل ة ً"الق عود  ًد  ًر و الأن  ًص  ٍطًات ْقع دواًب ك لِّ
ًم نًْ ًٱلل ه  ًع نًس بيل  ّدون  ت ص  ًو  دون  اآمً ًت وع  و ج  ت ْبغون هاًع  ًو  ًب ه  قيقة ،ً(2)"ن  ًالح  لىًو جه  ْنهاًع  ًم  ًالم ت ع يِّن  ،ًف ق ْدًي كون 

ي سند ًهذاًالو جه ًأّنه مً ًط ريٍق،ًو  ْعنى:ًف لًت ْقع دواًب ك لِّ ًالق عود ًفيًالّطريق ،ًوالم  لىًالطً ًسونً جلً كانواًيً و ه و  ،ًريقً ع 

ًنًمً ل ًًقولونً ي ًفً  ًالس لمً –ًايبً عً شً غ شي  ليه  ًًدونً يتوعًّوً ً،كع نًدينً ًكً ّنًنً فتً لًيً ف ًً،ابً ذًّكً إ ن ه ًًي ريد ًاليمانً ً-ع  الم ْؤم نين 

ًم.ًهً فونً خوًّي ًوً ًتلً بالقً 
ًالم تقدًِّ قيق ة  ًالح  ًإ لىًباب  ب  ْعنىًم ْنت س  ًالم  ،ًو هذا ًالس بيل  ًق طع  راط  ًب الصِّ ًم نًالق عود  ًالم ت ع يِّن  ًي كون  ق ْد ًو  م 

ًر و ال"ه:ًهًبق ْولً قومً ًعيبً شً ًاللً ًبيً نً بيان ه،ًف ق ْدًن هىً ًص  ًق ط اعً كانواً،ًف ق ْدًريقً الطًًّطعً ق ًًع نًًْ"دونً توعً ًطًٍات ْقع دواًب ك لِّ
ًارقًٍطً  ًأن  ًالش ريف  د ًفيًالحديث  ر  ًماًو  ّماًي سند ًهذاًالت وجيه ًالدِّاللي  م  ًوسلًًّىًاللً صلًّ-ًبيً لنًّ،ًو  ل ْيه  ًيلةً لً أتىًً-مع 

                                                           

ً.4/282ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(1ً)
ً.ً(86)األعراف،ً(ًاآلية2ً)

قطع السبيل

المجازي

فرج النساء
العدول عن 
النساء إلى 

الرجال

الحقيقي

قضاء 
الفاحشة

أخذ المال قتل النفس
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لىًخً ًأ ْسر يً  ًع  لىًالطًًّشبةًٍب ه  ًب هاًثً ريقً ع  ًإالًّ،ًالًيمر  ؟ًبريلً :ًماًهذاًياًجً قالً فه،ًرقتًْخً ًإالًًّيءً ه،ًوالًشً ْتًقًّشً ًوب 

ًمً  ًهذا ًأمًّمً ًوامًٍأقًًْلً ثً قال: ًالطًًّقعدونً ي ًًكً تً ن لى ًهعونً يقطً ف ًًريقً ع  ًث م  ً"لتً ، ًر و ال: ًص  ًب ك لِّ ًدونً توعً ًطًٍات ْقع دوا

ً.ً(1)"ونً دًّصً ت ًوً 
ً ًف ه و  ًالم حتم ل  ًالت ْركيب  ًهذا ًت ْحت  ًالواق ع  ر  ْعنىًاآلخ  ًالم  ،ًف ق ْدًأ ّما ًالز م ْخش ر ي  ل ْيه  ًأتىًع  ق ْد ،ًو  الم جاز ي 

ً راط ًهه ناًه و  ًالصِّ ًأن  ًذل ك  ب يان  ،ًو  ْنه ًالب يضاوي  نق ل هًع  ،ًو  لىًالم جاز  راط ًع  ًوالصِّ ًالق عود  م ل  ًجً ناهً نًمً مً ًنهاجً مً ح 
لىًأنً ًليلً الدًّوً ،ًينً الدًّ قًًِّبيلً سً ًراطً الصًِّب ًًالم رادً ًع  ًًالح  ًالز م ْخش ر يِّ ًث ناؤ هً –ًهً ق ْولً فيًم ذهب  ل  ًع نًًْونً صدًّت ًوً "ً:-ج 

""ًحلً مً ف ًً"،اللً ًبيلً سً  دون  ًالنًّطً ماًعً وً ًت وع  ل ْيه  لىًالحالً ًصبً فًع  ًع نًسبيلً ًينً صادًّوً ًدينً دواًموعً قعً الًتً أ ْي:ًوً ً؛ع 
قًًِّراطً صً ً:لتً قً ًإنًْفً ،ً"اجً وً باغيهاًعً وً ًاللً  ًهذاًصً "ً،واحدً ًالح  ن  ًقً تفرًّفً ً،لً بً عواًالسً ب ًتًّالًتً و ًًبعوهً اتًّاًفً قيمً تً سًْراطيًمً وأ ر 
ً(2)"هً بيلً سً ًمًع نًْكً بً  قًًِّراطً صً ً:لتً قً ً؟راطًٍصً ًكلًِّب ًً:قيلً ًكيفً فً ، ًيً ً،دً واحً ًالح  ً،حدودًٍوً ًعارفً إ لىًمً ًبً تشعًّولك ن ه 

ْنهاًأوًًْيءًٍفيًشً ًشرعً اًيً دً اًأحً أوًْكانواًإ ذاًرً فً ً،ةًٍختلفً مً ًثيرةًٍكً ًوأحكامًٍ ً.(3)"وهً دًّصً دوهًوً عً م 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

                                                           

،ًوأبوًحيان،7/159ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/238ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،5/544ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.4/341ًالبحرًالمحيط،ً

ً.ً(153،ًاألنعاماآليةً)(2ً)
ً.1/349ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،2/94ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)

القعود بالصراط
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ً
ً، ْعن ي ْين  لىًالم  ًع  ًأْنًأتىًاألّول  ًب ْعد  ًالز م ْخش ر يِّ ًم ذهب  ّيان  ًأ بوًح  ق ْدًت عّقب  لىًو  ًع  قيق ي  ْعنىًالح  اًالم  م قدِّم 

ًاللً  ت صّدونًع نًس بيل  ًم ن:ً"و  ّقًالًت ظهر  ًالح  ًس بيل  راط  ًالم راد ًب الصِّ لىًأن  ًالدِّالل ة ًع  اًبأن  ،ًم ْحتجًّ "،ًب لًالم جازيِّ
ً"س بيلًالل "،ًف ي كونً"ب ك لًِّ راٍط"،ًو خ صوص  ً"ك ّلًص  ،ًل ع موم  ًالّتغاي ر  "س بيلًًالّظاه ر  قيق ة ًفيًالّطرق ،ًو  راٍط"ًح  ص 

ًالل " ًدين  ًع ن ًم جاز ا الل "
(1)ً راط  ًالصِّ ًواحت مال  ًاأل ْسلوب ّية ، ًالدِّالل ة  ًب انفتاح  ًالق ول  لك ن  ًو  ، ًي ست حس ن  ًر أي  ًو ه و  ،

ًم دفوٍعًالب ّتة .ً ،ًغ ير  ْعن ي ْين  ًالم 
 دِ اليَ بِ  ةُ تابَ كِ ال (25-1-2)

كً ًدً اليً ًتابةً كً  ق دًْ،ًهً نفسً ب ًًهً صاحبً ًهً اشرً بي ًًعلً فً ًف ي كونً ً،ةً الحقيقً ًي ْحت م لً ًق دًًْأ ْسلوب يًتًم ْشت ر  ً،جازً المً ًي ْحت م لً ًو 

د ً،ًالكتابةً هًبً غيرً اًلً أمرً ًف ي كونً  ق ْدًو ر  ْيلً :ً"هودً اليً ًبارً ألحًًْ-ت عالى–ًاللً ًصفً فيًوً ًلً حتمً المً ًالت ْركيبً ًهذاو  ًللًًّف و  ذين 

ًٱْلك تبي ْكتً  ًب أ ْيديه مًْاون  ًًب  ًه ـذاًم نًْث م  ًًي ق ولون  ْند  ن اًق ل يلً ٱللً ع  ًث م  ًً،(2)"ًل ي ْشت رواًب ه  ًأ ن  ق  ًًلً جً و الح  الذينًالم ف سِّرين 

ًًردتً وً  لى ًمً هً آرائً ع  ًفي هً ًفسيرً ت ًًضً عرً م قيق ةً ًلونً قبً ي ًًاآلي ةً ًهذ  ًالح  ْعنى ًم  لى ًإقبالً مً ًرً أكثً ًع  ًهً ن ْعنىًم ًم  لى ع 

ي ةً ًاْبنً ،ًًومخشريًِّ،ًوالزًّالط ب ر يًِّكً ً؛جازً المً  ً.(3)انً حيًّ،ًوأبيًالق ْرط ب يًِّ،ًًوع ط 
ق ْدً ّيانً رأىًو  ًً؛جازً المً ًمً وهًّت ًًرفعً ي ًًأكيدً تً هه ناًً"مأيديهً ب ً"ًأنً ًأ بوًح  ،ًلبس ًمً ًم ْحت م لً ً"بً كتً ي ًًيدً زً ":ًناقولً أل ن 

لً لك ن ه ً،ًًوةً الكتابً ًباشرً يً أ ن ه ًًهً ظاهرً فً  ًًبً نسً ي ًًأنًًْي ْحت م  لىًإ ل ْيه  فيًًجاءً ك ماًً،اًبذلكً رً آمً ًف ي كونً ً،جازً المً ًريقةً طً ع 

ًًىًاللً صلًّ-ًاللً ًسولً رً ًأنً ًديثً الحً  ل ْيه  نًّتبً كً ً-موسلًّع  ًً؛ةً الكتابً ب ًًرً :ًأمً الم ْعنىماً،ًوا  ق ْدًً-ت عالى–ًاللً ًأنً ذل ك 

ًً،يً األمًًّبيً النًّأ ن ه ًًبرً أخً  ًقبيحً تً م"ًأيديهً ضيهً"بً قتً الذيًيً ًأكيدً فيًهذاًالتًّوً ،ًتابًٍفيًكً ًقرأً والًيً ً،كتبً الًيً ًالذيو ه و 
ًيً ل ًًذًْإ ًً؛مهً فعلً لً  ًبً كتً م ًباالختً أمً ي ًًأنًْفوا ّتىً،ييرً غًْوالتً ًلقً روا ًهً ًح  ًًاوًْعاطً ت ًًالذينً ًمكانوا ًواجًْهً أنفسً بً ذل ك  ًحوهً رً تً م،
ً.ً(4)مًْأيديهً بً 

ل ْيهاًًأتىًةًٍطيفً ل ًًحاورةًٍفيًمً وً  ْعنىهًلليارً اختً ًجاهةً اًوً يً جلًّمً ًالط ب ر يً ع  ًًإنًْفً :ًقالً ًحقيقيًِّالًم  :ًقائلً ناًلً قال 
ّتىًًدً اليً ًيرً غً ب ًًتابةً الكً ًكونً ت ًًهلًْ؟ًوً "مًْديهً أيًْب ًًتابً الكً ًبونً كتً ي ًًللذينً ًويلً ف ً":ًهق ْولً ًجهً ماًوً " ه ًب ًًبونً خاطً المً ًتاجً احًْح  هذ 

                                                           

ً.4/341ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.ً(79)البقرة،ً(ًاآلية2ً)
(3ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، 1/423ًانظر: ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،1/292ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ،1/170ً،

ً.1/444ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/9ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ً.1/444ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
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ه:ًل ًًقيلً ًم؟أيديهً ب ًًالكتابً ًبونً كتً مًكانواًيً هً همًأنًّتً صًّقً ًاللً ًص ًالذينًقً ًومً القً ًهؤالءً ًع نًًْروابً خًْي ًًأنًْإ لىًًبةً خاطً المً 
ًنيًآدمً نًبً مً ًتابً الكً ًإنً  ًًكانً ًا  نًًْو، ْنه م ًدً باليً م  ًًهفإنًّ، ًسمً يًرً تولًّالمً ًيرً غً وً ً،هبً كاتً ًيرً غً إ لىًًالكتابً ًضافً يً ق ْد

ًًنًْا  ًًوذا"،ًكً ب ًًلنًٍفً إ لىًًلنً فً ًتبً قال:ً"كً ي ًفً ً،هً طِّخً  ًًضافً المً ًيرً هًغً يدً ب ًًهً تابتً يًكً تولًّالمً كان  ًً،الكتابً إ ل ْيه  إ ذاًكان 

نينً ًهبادً عً ً"مًْديهً أيًْب ًًتابً الكً ًبونً كتً ي ًًللذينً ًويلً ف ً":ًهً ق ْولً ناًبب ًرً ًمً لً أعً فً ً،تابً الكً إ ل ْيه ًًضافً المً ًأمرً هًبً تبً كً ًالكاتبً  ًالم ْؤم 
لىًًريةً والفً ًذبً الكً ًتابةً ليًكً ت ًًهودً اليً ًبارً أحًًْأنً  لىً،ًمًْأيديهً ب ًًاللً ع  ْنه مًلمًٍعً ع  لىًًبً لكذً ل ًًدًٍمًْوعً ً،م  ًً،اللً ع  ًهً نحلً تً ث م 

ْندً ًنمً أ ن ه ًإ لىً لىًاً،ًت ك ذ بً اللً ًفيًكتابً وً ً،اللً ًع  ًث ناؤ هً -فىًن ًف ًً،هً ليًْعً ًراءً وافتً ً،اللً ع  ل  ًتابً الكً ًبونً كتً ي ً":ًهق ْولً بً-ج 
ًً"مًْأيديهً بً  ًًكتابةً ًيً ل ًوً أ ْنًي كون  ًنيًفلنً :ً"باعً لً القائً ًق ْولً ًظيرً ن ًًوذلكً ،ًمهً بارً أحًْوً ًمًْهً لمائً عً ًأمرً مًبً هً الً هًّجً ًب ْعض ًذل ك 

أ ْنًًه،عً سامً ع نًًسً بًْاللً ًفيً ،ًنً "ًفيًذلكً ينً العً "وً ً"سً فًْ"النًًّإدخالً ب ًًرادً ذا"،ًيً هًكً نفسً ًرىًفلنً اشتً فً "،ًذاكً ذاًوً كً ًين هً عً 
ً ً.ً(1)"هأمرً ل ه ًًوصوفً المً ًيرً هًغً راءً شً أ ْوًًذل كً ًيعً يًبً تولًّالمً ي كون 

ً ًكً أ ّما ّتىًًوراةً فيًالتًًّمًْأيديهً ب ًًتبوهً ما ًًاكمً حً ًرً تقً اسًْح  ًف ه و  ًيً ب ْين ه م لىًًدلً ما ًاللً ًسولً رً ًفةً صً ًلفً خً ع 

ل مً  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ًفيًسً ْوًن ًبً ،ًوً ص  ًوًْفً خًْأ ،ًوً بً رً فيًالعً م،ًوً هً فهائً ها ًا ًبً هً عندً كان تًًالتيًسخً النًّت ْلك  ً،بديلًٍت ًًيرً غً م

ًًاللً ًىصلًّ-ًاللً ًسولً رً ًفةً صً ع نًًمألوهً سً إ ذاًً،بً رً ركيًالعً شًْنًمً مًمً أتيهً نًيً مً م،ًوً هً فهاؤً سً ًوصارً  ل ْيه  ً-موسلًّع 

ًماقولونً يً  :ًً ًالمً ه و  ًعً هذا ًالتًّندً وصوف ًفي ًويً رةً غيً المً ًلةً بدً المً ًوراةً نا ل ْيه مًهانً قرؤًو، ًل ًًويقولونً ً،ع  ه ًهم: هذ 
ْندً ًنمً ًتًْلً نزً التيًأً ًوراةً التًّ ًً.ً(2)ليلً اًقً منً ثً ب ه ًًرواشتً ي ًل ًًاللً ًع 

ْعنىًلكنً وً  دً ،ًالش ريفً ًالسِّياقً ًفيًهذاًدفوعًٍمً ًيرً غً ًلً حتمً بقىًمً ي ًًالم جاز يً ًالم  ر  ق ْدًو  ًًو  ل ْيه  ًاْبنً ًوًالق ْرط ب يً ع 
ي ةً  ًًالذيًاجً رًّالسًًّابنً ًع نً ًينلً ناقً ًع ط  ،ًيهمل ًعً ًلً زً ن ًي ًًأنًًْمًدونً هً لقائً نًتً مًمً هً أنًًّع نًًْ"ًكنايةً مًْديهً أيًْب ً"ًأنً إ لىًذ ه ب 

قيق ةً ًكنًْمًتً لً ا  ْنًًو ً.(3)مأيديهً ًتبً فيًكً ًح 
 َيدِ ال بُ سْ كَ  (26-1-2)

ًذل كً ًالمًّ،ًوً جازً المً وً ًقيقةً لحً ل ًًم ْحت م لً ًعبيرً تً  ًتً ك ذل كً ًكان  ًًب ْعض ًًدً ردًّ، ًالم ف سِّرين  ًق ْولً ًفيًالل ت ْينً لدًِّاب ْين 
قًِّ ل ن":ً-ذْكر هًت عالى–ًالح  ل يمً  و  يه ْمًو ٱلل ًع  ْتًأ ْيد  اًق د م  ن ْوه ًأ ب د اًب م  (4)"ل مينً اب ْلظً  ي ت م 

ا":ًكذلكً ،ًوً  م  نًب ًاأ صً ًو  ك مًم 
                                                           

ً.1/424ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.2/9ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/170ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(2ً)
،ًوفيهًيقول:1/64ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،2/9ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،1/170ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(3ً)

ً.ًوذكرًاأليديًللتأكيد،ًوهوًمنًمجازًالتأكيد""منًتلقاءًأنفسهمًمنًغيرًأنًيكونًمنزال،ً
ً(.95ً(ًاآليةً)البقرة،4ً)
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ي ْعفوا ًو  ًك س ب ْتًأ ْيديك ْم ًف ب ما يب ٍة ًً،(1)"ك ثيرًٍع نًًم ص  ًًلمً ماًحً و ا  ذا ْحم ل  لىًم  ًع  ًً،دً اليً ًسبً يغدوًكً فً الم جاز  ماًأ ْو

ًًةً نايً كًدً اليً ًهً متًْدًّقً  ّما ً،ًقةً ابً عاصيًالسًّنًالمً مً ًحوهً رً اجتً ع  ق ْد ًقً ب ًً:الم ْعنىا،ًوً جازً مً ًليدً ل ًًقديمً التًًّسبً نً و  ًإذًًْ؛ّدموهً ما
ًاالستً ًثرً وكً ،ً"رًِّوالشًًّيرً اًفيًالخً فً صرًّت ًًوارحً الجً ًرً أكثً ًدً اليً ًكان تً  ق ْدً،ً(2)"رآنً فيًالقً ًعمالً هذا قً ًأضافً و  –ًالح 

ًًرً والشً ًيرً الخً ًبدً العً ًسبً نًكً مً ًرً األكثً ًذً ها؛ًإً ليًْهاًإً قديمً ت ًًدً دي،ًوأسنً يًْاألً إ لىًًهمرامً واجتً همًبً نًوذً ً-هسبحانً  إ ن ماًه و 
ميعً ًلً حمً ه،ًفً يديًْبً  لىًًشياءً األً ًج  ً.ً(3)ذلكً ع 

ذاًماًحً  ًًلً مً وا  ْحم ل  لىًم  قيق ةً ع  ًًالح  قيق ةً ًدً اليً ف إ ن  ًًمهًأيديهً ّدمتًْق ًًوالذينا،ًهً ًح  ًاللً ًسولً رً ًفةً صً ًغييرً تً ه و 

ل مً  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ًً،ًوكانً ص  ق ْدً،ً(4)مديهً أيًًْكتابةً بً ذل ك  ّيانً أتىًو  لىًأ بوًح  ْعن ي ْينً ًع  ف ل ْمًًالط ب ر يً أ ّماًً،نً يًْجتمعً مً ًالم 

لىًإالًًّأتً يً  اًً،ذلكً ًاًبيانً سً لتمً مً ًالم جاز يًًِّع  ًًذل كً ًأنً إ لىًم ْلم ح  لىًًلً ث ًمً إ ن ماًه و  ًًلً تمثًّماًتً ًحوً نً ع  فيًًربً العً ب ه 
ًبً ًكً يها:ً"نالً ل ًعً ًبً يعاقً ف ًً،ناهاجً ًنايةًٍجً أ ْوًً،هارً جً ًريرةًٍجً ب ًًذً ؤخً ي ًًجلً للرًًّتقولً فً ،ً"هالمً كً  ماًب ًوً ً،داكً ي ًًتًْنً ماًجً هذا

ًً،"دً "اليً إ لىًًذل كً ًتضيفً "،ًفً داكً ي ًًمتًْدًّماًقً ب ًوً ً،داكً ي ًًسبتًْكً  ل ع ل  ل ْيهاًًحقً فاستً ً،ناهاالتيًجً ًنايةً الجً و  ً،العقوبةً ع 
ًًيرً بغً أ ْوًً،جً بالفرًْأ ْوًً،سانً اللًّب ًًكان تًْ  ً.ً(5)"دً وىًاليً هًسً سدً جً ًمنًأعضاءً ذل ك 

 اقِ السّ بِ  اقِ السّ  فافُ التِ  (27-1-2)

ًفيًًلً مثًّالتًًّعً وضً مً  ه  ث ةً هذ  الل ةً ًت ْعيينً ًالم باح  ًقائ لًٍ–اللًًق ْولً ًفيًاقً بالسًًّاقً السًًّفافً التً ًد  ْن ًم  :ً-ع ز 
ًب ْلس اقً ًٱْلت ف تً "ًو ق ْدً،ً(6)"ٱلس اق  ًً،الم ْعن ي ْينً ًب ْينً ًالت ْركيبً ًهذاًدً ردًّتً و  ًأ ن  ق  لهًمً نًحً مً ًرينً فسًّالمً وً ًينً غويًّنًاللًّمً و الح 

لىً ْعنىع  نً ،ً(7)بيًحاتمًٍأًوابنً ً،تيبةً ق ًًابنً ،ًًوبيدةً أبيًعً كً ؛ًفقطًالم جاز يًًِّالم  ْنه مًًوأ ر  ْعن ي ْينً ًب ْينً ًمعنًجً مً م  ًالم 
لىًًىأتيً سً ًثرً مًكً هً ،ًوً ماهً ماًواحتمالً هً جاورً ت ًب ًًلً قائً  ً.ًاعدً بً همًب ْعضً ًوالً أقًْع 

                                                           

ً(.30ً(ًاآليةً)الشورى،1ً)
ً.1/480ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
ً.1/181ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(3ً)
ً.1/480ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
ًً.1/472انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(5ً)
ً.ً(29)القيامة،ً(ًاآلية6ً)
(7ً )ً ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن، 282ًانظر: ًتفسيرًغريبًالقرآن، ًوابنًقتيبة، ًالتفسيرًبالمأثور،501ً، ًوابنًأبيًحاتم، ،

7/512ً.ً
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ًًنمً فً  قيق ةً ًن هً إً قال  ن حً ًح  ْعنىًأخذً إ لىًًج  ْنه ًًالم ت ع يِّنً ًأ نً ًو،ًفظً اللًًّظاه رً ًم نًًْالم  ًنسانً اًالً ساقًوتًْالتً و:ًهً م 
ْند ً لىًًقدرً لًيً فً ً،ربً الكً ًةً دًّنًشً مً ًوتً المً ًزً ل ًعً ع  :ًما،هً حريكً تً ع  قيل  ً.ً(1)فنً تاًفيًالكً فًّالتً إ ذاًًنسانً ماًساقاًالً هً ًو 

ً ًالتً مً أ ّما ًًفتً ن ًالتًًّم جاز ي ةً إ لى ًًاأللفاظً ًخراجً ا  ًوً ً،الت ْأويلً ًإ لىًحً جنً ف ًًالش ريفً ًعبيرً هذا عانيهاًمً ع ن
ْعنىًداًغً ،ًفً ةً ليًّاألصًْ الل ةًًٍذاهه ناًًاقً السًّب ًًاقً السًًّفافً التً م  ّمال ةًًٍعريضةًًٍد  ًًنها:ًمً ،ًوً دةًٍتعدًّمً ل م عاٍنًًح 

ًأنًّ - ًًصالً اتًّع نًًةً كنايً ها ًً،ةً باآلخرً الد ْنيا رً اّتصالًأ ْي: لً ًآخ  ًو أ و  ًالد ْنيا، ًأ ّيام  ْن ًم  ًأ يًًّي ْوٍم ْن ًم  ًاي ْوٍم م 
ر ة ، د ٍةًإ الًًّاآلخ  ل ش  م ًاللً ًف ت ْلت قيًالشِّد ةً  ْنًر ح   .ًيانًْالدًًّساقً ب ًًاآلخرةً ًساقً ًتًْالتفًّأ ْوًً،م 

لىًً،اآلخرةً ًقبالً إ ًًةً شدًّبً الد ْنياًًراقً ف ًًةً دًّشً أ ْوًأ ن هاً -  ً.ةً دًّفيًالشًًّلً ث ًمً ًاقً السًًّأنً ع 

،بالبً ًلءً والبً ً،ةً دًّبالشًًّةً دًّالشًّأ ْوًأ ن هاً - ًًلء  ًذيفةً حً ًق ْولً ًنهمً ،ًوً طلعً المً ًولً هً ًةً شدًّب ًًالموتً ًربً كً ًةً دًّشً و ه و 
 ً:ليًِّذً الهً ًأنسًًٍبنً 

ًعً رًْالحً ب ه ًًتًْضً عً ًنًْإ ًًبً رًْأخوًالحً   (2)رامً شً ًبً رًْهاًالحً ساقً ًع نًًْتًْرً مً شً ًنًْا  ًوً ًًًًهاًضً ب 

ل ه ماًه:ليًْعً ًديدانً شً ًرانً عًأمًْمً اجتً أ ن ه ًًأوًْ - ًدً سً جً ًزونً جهًّي ًًاس ًالنًًّ:أ و  ًزونً جهًّي ًًكةً لئً المً ً:ثانيهماًوه،

ً.ً(3)هروحً 
 هودٍ  جيءُ مَ ( 28-1-2)

ث ةً ًعً وضً مً  هً ًالم باح  الل ةً ًهذ  قًًِّق ْولً ًفيً-لمً السًًّليهً عً –ً"هودًًٍجيءً مً "ًد  ً"-هً أسماؤً ًستًْقدًّت ً–ًالح  ق ال واً:
ا ًم  ن ذ ر  ًٱلل ًو ْحد ه ًو  ْئت ن اًل ن ْعب د  ًًأ ج  ًكان  ن اآباي ْعب د  ًًي ْحت م لً ًهه ناًجيءً المً فً ،ً(4)"ؤ  لىًنيًنبً يً ،ًوً ةً قيقً حً أ ْنًي كون  هذاًع 

ًًالليًِّالدًًِّاالختيارً  ً،مًْإليهً ًهًاللً سلً أرًْث م ًً،هً ربًِّعبادةً اًبً دً نفرً مً ً،هً قومً ع نًًابً تغيًّمً ً-لمً السً ًليهً عً –ًهودً ًبيً النًّأ ْنًي كون 

ًًكانً ًالذيًهبً تغيً مً ًكانً نًمً همًمً جاءً فً  ًك ماًً،ثً تحنً يً فيه  ًًىًاللً صلًّ-ًاللً ًسولً رً ًفعلً يً كان  ل ْيه  ًبلً راءًقً حً ب ًً-مً وسلًّع 

قً ًاًأوحىلمًّف ًً،ثً بعً المً  ً.مدعوهً هًيً ومً قً ًجاءً إ ل ْيه ًً-ت عالى–ًالح 

                                                           

ً.8/381ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/73ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/406ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(1ً)
ً.2/51ًًظر:ًالسكري،ًشرحًأشعارًالهذليين،ً(ًان2)
(3ً ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً( ًالوجيز،12/346ًانظرًذلكًكله: ًوالواحدي، ًالتنزيل،2/1155ً، ًوالبغوي،ًمعالم ،4/392ً،

،ًوالنسفي،ًمدارك19/73ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،5/406ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/193ًوالزمخشري،ًالكشاف،ً
ًالبحرًالمحيط،2/754ًالتنزيل،ً ًوأبوًحيان، ًالدر4/451ً،ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،8/381ً، ،ًوالسيوطي،
ً.6/478ًالمنثور،ً

ً.ً(70)األعراف،ً(ًاآلية4ً)
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ً ق ْد ًًلً حمً يً و  ًالم جيء  ًم ْعنى لى ًوً جازً المً ع  ًنبً يً ، ًني لى ًاالختً ع  ًًالليًِّالدًًِّيارً هذا ًي كون  ًذهق ْولً أ ْن ًكً ام
ًًنا"تً جئًْ"أ  لىًس بيل  ًيً همًإنًًّذًْإ ًً؛هزاءً االستً ع  نًناًمً تً جئًْهمًقالوا:ًأ أنًّكً فً ً؛ةً لئكً المً ًإالًًّرسلً الًيً ًأّنًاللً ًقدونً عتً كانوا

قيق ةً ًريدونً الًيً و ًً،كً لً المً ًجيءً يً ك ماًًماءً السً  لك نًًْ،جيءً المً ًح  ًً:يقالً ك ماًً،صدً والقً ًعّرض ًالتًّ،ًو  الًً،نيشتمً يً ذ ه ب 

قيق ةً ًريدونً يً  ً.(1)"ناًبتكاليفًذلكً ل ًًعرضتً وتً ً،هحدً وً ًاللً ًنعبدً ناًلً دتً صً أقً ً:همًقالواأنًّكً ً؛هابً الذً ًح 
الل ةً ًأىًفيرً ف ق ْدًًيضاويً البً أ ّماً ًا:فً هاًآنً بيانً ًمً تقدًًّماالتًٍاحتً ًث لث ةً ًالم جيءً ًد 
ل هاوً -  .هومً قً ع نًًب هً ًزلً اعتً ًنًمكانًٍمً الم جيء ًًأ و 

ثانيها - لىًًماءً السً نًمً الم جيء ًًو   .مً هكً التًّع 

لىًًصدً القً ًثال ث هاًو - ًً:مك ق ْول هً ً؛جازً المً ع   ً.(2)نيسبً يً ذ ه ب 

ً ًيً فً ًسفيً النًّأ ّما ًً،واحدًًٍذهبًٍمً إ لىًًإالًًّذهبًْلم ْعنىو ه و  قيق يً ًالم  ًكانً نًالمً مً ًالم جيءً إ لىًًحً مً لًْالمً ًالح 

 .ً(3)لً زً عتً والمً 

 الُمزَّمُِّل  (29-1-2)
قًًِّق ْولً ًفي ل مً ًبيًِّللنًًّ،ًخطابً (4)"ٱْلم ز مِّلً  أ ي ه ااًيً :ً"-هاسمً ًس ًقدًّتً -ًالح  س  ل ْيه ًو  ّلىًالل ًع  -هًلً زمً فيًتً ،ًوً ص 

ًًىًاللصلًّ ل ْيه  ًاثنانً والًٍأقًًْث لث ةً ً-مً وسلًّع  ًًوجازً المً ًبابً إ لىًًنتسبانً ي ًً: ،ً ًوتقديرً ةً قيقً الحً ًبابً إ لىًثالث  ،ًً ذل ك 
ً:ًهً لًِّكً 

ًياًأي هاً - مِّل   .ًلهمً حً ً:أيًًْ؛األ ْمرً ًهذاًلً مًِّالذيًزً ياًأي هاًً:أ وًًْ،سالةً لرًّل ًًلتزمً والمً ً،ةً بوًّالنًّبً الم ز 

ًياًأي هاً - مِّل  ّماًًه،مً قدًّنيًهذاًوالذيًتً ين؛ًأعًْولً لًالقً كً ،ًوً بالقرآنً الم ز   .ًجازً المً ًبابً إ لىًًنتسبً يً م 

ًياًأي هاً - مِّل  ًًه،نامً مً ل ًًهيابً ث ًبً الم ز  ًف ق ْدًًها،ب ًًفً لفً الذيًتً و ه و  ًًىًاللً صلًّ-ًاللً ًسولً رً كان  ل ْيه  ً-موسلًّع 
ًًنً جًِّهً ماًيً ب ًًيً نودً وً ًهً ّبًن ًفً ً،ةًٍطيفً ل ًفيًقً تزمًِّمً ً،يلً اللًّاًبً مً نائً  ل ْيهاًًكانً ًالتيًالحالةً إ ل ْيه  فيًًلً زمً نًالتًّمً ع 

ًف ق ْدًً،ومً فيًالنً ًثقالً للستً ًهً واستعدادً ً،هتً طيفً قً  ًذل ك  ًًكانً ًمال ًًاجينً هًْتً كان  ل ْيه  نًمً ًةًٍهشدً أ ْوًً،ومًٍنًنً مً ع 

 .حيً الوً ًدءً بً 

                                                           

ً.4/328ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/87ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.1/345ًانظر:ًالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،ً(2ً)
ً.1/420ًالنسفي،ًمداركًالتنزيل،ًانظر:ً(3ً)
ً.ً(1)المزمل،ً(ًاآلية4ً)
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ق دًْ - ًًي كونً ًو  ًًلب ًً؛اجينً هًْالًتً ل ه ًًاحسينً تً ذل ك  ًًهًالتيحالً ل ًًنً يحسوتً ً،هليًْعً ًثناءً ه و  ًأنًْب ًًرً أمًْوً ً،هايًْعلً كان 

لىًًدومً يً  ً-ًأ ن هً ًيً و ًرً ًإذًًْ؛يهل ًعً ًواظبً ي ًوً ً،ذلكً ع  ل ْيه  ًً-لمً والسًًّلةً الصًّع  ًبً فً تلفِّمً ًيصلًّيً كان  ًمرطًٍا

لىًًفروشًٍمً  ًً،تًْزلً ن ًف ًً،نهاعً ًت عالىًيًاللً رضً ًشةً عائً ع  مًلً أل ن ه ًً؛لً تزمًِّبالمً ًهً ثاقلً فيًتً ل ه ًًاشبيهً تً أ ْو

 .ً(1)يلً اللًًّيامً فيًقً ًب ْعدً ًنًْتمرًّيً 

ق ْدً لىًأتىًو  الل ةً ًت ْعيينً ًفيًلفً والخً ًدً ردًّهذاًالتًّع  فيًًالت ْأويلً ًأهلً ًلفً واختً :ً"فقالً ًالط ب ر يً ً"الم ز مِّلً "ًد 
ْعنى ل مً -ًهبيً نً ب ه ًًاللً ًصفً الذيًوً ًالم  س  ل ْيه ًو  ع  ّلىًاللً  هً فيًً-ص  ً.ً(2)"زم لً نًالتًّمً ًاآلي ةً ًهذ 

ق ْدً كً ًهذاإ لىًًريحةً صً ًإشارةً ً"هحكامً أ ً"فيًًبيًِّالعرً ًابنً ًأشارً و  ًلفً االختً ًجهً اًوً نً بيًّ،ًمً األ ْسلوب يًًِّالم ْشت ر 

ًًلً زمً التًًّملً حً ًأنً إ لىًًاذاهبً ،ًالدِّالل ةً ًوًهمً فيًالفً  لىًالم جاز  ًًلًْه،ًبً ليًْإ ًًحتاجً الًيً هه ناًع  و ا  ذاًً،اهرً الظًًّخلفً ه و 

قيق ةً ًدتً عاضً تً  ًًالح  لىًهًل ًمً نًحً مًمً نهً مً فً ،ًهً أويلً فيًتً ًفً لً واختً "قال:ً،ًفً (3)دولً العً ًزً جً ي ًًمًْلً و الّظاه ر  ًقيلً ،ًهتً حقيقً ع 
ْنه ْمًم نًً،...،مًْق ًً،هً تً طيفً فيًقً أ ْوًً،هيابً فيًثً ًفً لفً نًتً ه:ًياًمً لً  م  لىًهًملً حً و  ًلً زمً نًتً ه:ًياًمً ل ًًقيلً ك أ ن ه ًً؛جازً المً ع 
أ ّماًوً ً،هلً فاعً ًسمً ي ًًمًْالذيًلً ًفعولً المً ًةً صيغً ب ًًدةً شدً مً ًةً فتوحً مً ًالميمً ًكان تً ًول ًًفسيرً هذاًالتً ًغً سوً ماًيً ّنًا  ًوً ،...،ًةً بوًّالنًّبً 

ً ًًلً الفاعً ًبلفظً و ه و  ً.(4)"لً باطً ف ه و 
ً ق  ًً؛ناههً ًشيءًٍب ًًيستًْل ًًبيًِّالعرً ًابنً ًةً جًّحً ًأنً و الح  ق ْدً،ًفً حذً يً ق ْدًًب هً ًفعولً المً أل ن  ًًردً و  ل ْيه  اًردًًًّالق ْرط ب يً ع 

هً ًاًأنً نً بيًِّمً ًامً كً حًْمً  لىًًاآلي ةً ًهذ  ق ْدً،ًفعولً المً ًذفً حً ع  الم ْعنىًحيحةً صً ًهيً فً ،ًئًبهار ًقً و 
(5).ً

ًً؛فةً لطً ماًالمً حداهً :ًإً دتانً فائً ً،االسمً ع نًًدولً ،ًوالعً الش ريفً ًصفً هذاًالوً ًفاءً فيًاصطً وً  إ ذاًًربً العً ف إ ن 

ًًالتيًهً نًحالتً مً ًقً شتً مً ًاسمًٍب ًًه ًوًْمً سً ً،بةً عاتً المً ًكً رًْت ًوً ً،بً خاطً المً ًفةً لطً مً ًدتًْصً قً  ىًصلًّ-ًبيًِّالنًًّولً ق ًكً ؛ًيهال ًعً ه و 

ًًاللً  ل ْيه  ًًأتاهفً ً-مانهً عً ًاللً ًضيً رً -ًةً فاطمً ًبً غاضً ًحينً ًليً عً ل ًً-موسلًّع  ق ْدًًنائمً و ه و  ياًًمًْق ً":ًرابً التًًّهً جنبً ب ًًصقً لً و 

                                                           

(1ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًالمعنيين: 12/278ًانظر ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ًالكشاف،6/125ً، ًوالزمخشري، ،
4/174ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ،5/386ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ًالتنزيل،8/352ً، ًأنوار ًوالبيضاوي، ،
ً.4/434ً،ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،2/537ً

ً.12/278ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.4/1871ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(3ً)
ً.4/1871ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(4ً)
ً.19/23ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
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ًًىًاللصلًّ-ًدًٍحمً مً ل ًً-ت عالى–اللًًولً ق ًفً ،ًهل ًًفةً لطً مً وً ،ًهً ليًْعً ًعاتبًًٍيرً غً أ ن ه ًل ه ًًاشعارً إ ًً"رابًٍأباًتً  ل ْيه  :ًً-موسلًّع 
ً.يهً ل ًعً ًبًٍعاتً ًيرً غً أ ن هً ًرً ستشعً ي ًلً ؛ًفةً لطً ومً ًتأنيس ًفيه ًً"لً مًِّزًّهاًالمً "ياًأيً 

ًً؛فيهً-ت عالى–ًاللً ًكرً ذً وً ً،يلً اللًًّيامً قً إ لىًًهً ب ًتينهًلً يلً ل ًًدًٍراقً ًلًٍمًّتزً مً ًكلًِّل ًًنبيهً التًًّانيةً الثًًّدةً والفائً  ًاالسمً أل ن 

ع ًفيه ًًشتركً ي ًًعلً نًالفً مً ًقً شتً المً  ًًملً نًعً مً ًلً كً ًبً خاطً المً م  ًبًصفً واتً ًملً العً ذل ك  ً.ً(1)فةً الصًّت ْلك 
 "ُمالَمَسُة النِّساِء" (30-1-2)

ًهذاً د  ر  ق ْدًو  "،ًو  ً"م لم س ةًالّنساء  اللة  ًفيًد  ًالم تعّين  ًاأل سلوبي  ًاالشت راك  ثة  ًالم باح  ه  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  م وض 
قًِّ ًالح  ًفيًق ْول  عن يين  ًللم  ّمال  ًالح  ّزًاسم ه–الم ْشت ر ك  لً ا  ْنًًو:ً"-ع  ًمً م نك مً دً ء ًأ حً اس ف ٍرًأ ْوًجً ًىك نت مًم ْرضىًأ ْوًع  ن 

ًال ًأ ْو ًٱلنِّسً ٱْلغائ ط  ْست م  اام  ًم  دوا ًت ج  ًف ل ْم ًط يِّب اًءً ٓ  ء  يد ا ع  ًص  ً(2)"ف ت ي م موا ًالم ْشت ر ك  ًألث ر  ًت مّثل  ث ة  ًالم باح  ه  ًوفيًهذ  ،
،ًف ق دً ًالف قهيِّ كم  ًفيًالح  ًتباين  ل ْيه  ًالذيًي نب نيًع  ًوالدِّالل ة  ًالف هم  ًفيًت باين  "،ًاأل ْسلوب يِّ ً"الم لم سة  الل ة  ًفيًد  اخت لف 

ً" ًب ألفًٍ-أ وً"الّلْمس  ل ٍف،ًوالباقون  ،ًوخ  مزة ،ًوالك سائ يِّ لْيه :ً(3)-فيًق راءة ًح  ًاخت لف اًل غويًّاًي صد ق ًع 
- "ً: ًالط ب ر يِّ  .(4)"ساءً مًالنًِّستً المً ًه:ً"أوًْبق ْولً ًاللً ًناهً "ًالذيًعً سً مًْ"اللًًّفيًالت ْأويلً ًأهلً ًلفً اختً ًمًّثً ق ْول 

- " ًم ختل فات  م تعّلقات  ،ًو  للع لماء  ًم تعّددةً  ،ًوأْقوال  ًك ثير  لف  :ً"فيهاًخ  ًالع ربيِّ ًابن  وق ْول 
(5)ً. 

ماعً  - ًالج  ًالذيًه و  ًل ّلمس  ًت قع  ًل فظة ًق ْد ي ة :ً"وه يًفيًالّلغة  ًع ط  ًاْبن  ًوق ْول  ًالذيًه و  ،ًوفيًالّلْمس 
،ًو الق بلةً  ًاليد  س  هاًه نا"ج  ًفيًم وق ع  لم  ًالع  ًأهل  ،ًواخت لف  ًل مس  ميع ًذل ك  ،ًونحو ه؛ًإ ذًج 

(6)ً. 

- "ً: ّيان  ًأبيًح  ً.ً(7)"سً مًْاللًًّفسيرً فواًفيًتً لً اختً وً وق ْول 

                                                           

ً.19/23انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً.ً(43نساء،ً)ال(ًاآلية2ً)
ً،ًوالبناء2/188،ًوابنًالجزري،ًالنشر،2/194ً،ًوسبطًالخياطًالبغدادي،ًالمبهج،245ًانظر:ًالطبري،ًالتلخيص،ً(3ً)

ً.242ً،ًإتحافًفضلءًالبشر،ًالدمياطي
ً.4/104ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.1/443ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(5ً)
ً.2/58ًالمحررًالوجيز،ًانظر:ًابنًعطية،ً(6ً)
ً.3/269ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(7ً)
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ً ًف ه و  قيق ي  ًالح  ْعنى ًالم  ًاليدً ب ًًس ًمًْاللًّأ ّما ًو أ ّما ،ً ًف ه و  ْعنىًالم جاز ي  ًماعً الجً الم  ،ً ًالّلمس  إ لصاق ًو"حقيقة 
" ماع  ًالج  ًع ن ًك ناية  ًي ستعم ل  ق ْد ًو  ًالغالب ة ، ًآلت ه  ًأل ن ها ؛ ًالي د  ًفي ًع ْرف  ًو ه و  ، ًب الش يء  الجار حة 
ًًو(1) ًلموس ًالمً ،

:هارةً الطً ًقضً فيًنً ًمسً اللًّكً  ْعن ي ْين  ًإ لىًالم  ًأ ْلم ح  ه ًاآلي ة  لىًهذ  ًع  لّماًأتىًالط ب ر ي  ً،ًو 
ل ه ما:ًأ ْوً - ًسً مأيديكً ساء ًبً مًالنًّباشرتً و أو  ًإ لىًق ْول  نًمً ًناس ًًقالً ،ًفً س ًمًْرواًاللًّكً :ًذً بيرًٍجً ًبنً ًعيدً ،ًواست ند 

ًبً المً  :ًإّنًقلتً فً ًاسًٍبًّعً ًابنً ًأتيتً :ًفً قالً ً،ماعً الجً ًس ًمًْ:ًاللًّربً نًالعً مً ًناس ًًقالً وً ً،ماعً الجً والي:ًل ْيس 
ًمً  ًالمً ناس ا ًوالعً ن ًفيلً اختً ًربً والي ًفً مسً "اللًًّفوا ًبالجً المً ًقالتً "، ًل ْيس  ًوقالتً ماعً والي: :ًربً العً ً،

ًمً قالً فً ً،ماعً الجً  ًأيًِّ: ًقلتً نتً كً ًينً ريقً الفً ًن ًكً ؟ ًالمً مً ًنتً : ًقالً ن ل بًفً والي. ًغ  ًإً المً ًريقً : ًنً والي،

ًاللً ماعً الجً ً،"ة ًرً باشً "المً "،ًوً مس ًو"اللً ً،"س ً"المً  لك ن  ًوً ً،ًو   .ماًشاءً ب ًًيًماًشاءً كنًّيً ك ريم ًي عف 

ثانيهما:ً - ًأ ْوًبً ٍسًبً مًْل ًًكلً و  لىًمً بواًالوً وأوجً ،ًنسانً الً ًسدً جً ًضاءً نًأعًْهاًمً يرً غً يٍدًكان  ًنًمً ضوء ًع  س 
لىًهذا،ً،ًوالق بلةً هً ضي اًإليًْفًْهاًمً سدً نًجً يئ اًمً هًشً سدً نًجً مً ًشيءًٍبً  م نًالم سًِّ،ًع 

(2).ًً
ً ب ر ْجع  ًو  ْعنىًالغشيان  لىًم  ًإاّلًع  ًأباًع بيدة ًل مًي أت  ّلىًأن  ًي ت ج  ًالّتفسير  ًك تب  ًفيًب ْعض  د  ر  ًفيماًو  الّنظر 

ماع( ًل مًيً (3))الج  دي  ًالواح  ن  ،ًوأ ر  ماع  ًر ّجحاًم ْعنىًالج  ًق تيبة ًوالط ب ر ي  ًابن  ن  ٍدًف قط،ً،ًوأ ر  ْعن ىًواح  لىًم  ْدًإاّلًع  ر 
ً ًب أيديك م"و ه و  "ل م ستموه ن 

ًبالّضدِّ،ًف ق ْدًرأىًفيً(4) ًكان  ًالق ْرط ب يِّ ًم ذهب  ن  ً:ًوالًٍأقًًْم"ًث لث ةً ستً مً "ال،ًوأ ر 
 ".معتً جامً أّول ها:ً" -

ثانيها:ً"ب -  ".مرتً اشً و 

 .ً(5)اميعً جً ًينً رً األمًًْجمعً يً وثال ث ها:ً -

ًالماوً  ن  ًوأ ر  ، ًوالب غوي  ًحاتٍم، ًأبي ًو ابن  ، ًردي  ْعن ي ْين  ًالم  كر  ًذ  لى ًع  ًأت ْوا ًق ْد ، ًوالب يضاوي  ، ّيان  ًح  وأبا
ع ْينً  م جتم 

(6)ًً.ً

                                                           

ً.1/443ًانظر:ًابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،ً(1ً)
ً.109ً-4/104انظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.69ًانظر:ًأبوًعبيدة،ًمجازًالقرآن،ً(3ً)
ًً.1/266ًانظر:ًالواحدي،ًالوجيز،ً(4ً)
ً.5/145ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
(6ً )ً ًبالمأثور، ًالتفسير ًحاتم، ًأبي ًابن 3/44ًانظر: ًوالعيون، ًالنكت ًوالماوردي، ًالتنزيل،1/491ً، ًمعالم ًوالبغوي، ،

1/344ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،3/269ً ًالتنزيل، ًأنوار ًوالبيضاوي، ،1/216ً ًكذلك: ًوانظر ًغريبً، اليزيدي،
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ْند ًًينً ولً لىًالقً أوًْوً  ًع  واب  ًب الص  ًفيًذل ك  ًسً مًْعانيًاللً نًمً هًمً يرً غً ًدونً ًماعً الجً الط ب ر يِّ ق دًاست ندًفيًذل ك  ،ًو 
ب رً ًةً صحًّإ لىً ًًالخ  ًع ن د  ر  ًوسلًًّىًاللً صلًّ-ًاللً ًسولً رً الذيًو  ل ْيه  ًقً ً-مع  ًصلًًّ،هسائً ن ًًب ْعض ًًّبلً أ ن ه  مًلً ىًوً ث م 

ًالنًّقالتًًْعائشةً ،ًف ع نًأًْتوضًّيً  ًوسلًًّىًاللً صلًّ-ًبيً :ًكان  ل ْيه  ًيً ًأً توضًّي ًً-مع  ًيً لً قبًّث م  ،ًوفيًأً توضًّالًيً صلِّيًوً ،ًث م 
الل ة ً ًد  ديث  لىًأنً ًجلّيةً هذاًالح  ميعً ماعً الجً ًمس ً،ًلً وضعً فيًهذاًالمً ً،"س ًمًْ"اللً ًع  ً.ً(1)مسً عانيًاللًّمً ً،ًالًج 

لىً ًع  ًالق ْرط ب ي  ًأتى ق ْد ًو  ، ًع ريض  ًف باب ه ًالّلغوّية  ًالدِّالل ة  ه  ًهذ  لى ًع  ًالم ترّتب  ًفي ًالع لماء  ًاخت لف  أ ّما
ًخمسٍة: ًم ذاهب 

ًف رقة ً - ل هاًأن  ًتًْقالً أ و  ًدخلًْيً ،ًف ل ْمًم ع ًالماءً ًل ه ًإالًًّكرً الًذً ًبً نً الجً وً ،ًاليدً ب ًًةً ختصًّمً ًناهً ًسةً لمً المً ًإن 
ْعنىًالم رادً  نًّ،ًمً يمًّل ه ًإ لىًالتًًّبيلً لًسً فً ،ًضى"رًْنتمًمً كً ا  ْنًه:ً"ًوق ْولً ب ًًفيًالم  ًيً وا  أ ْوًً،نبً الجً ًغتسلً ما

ّتىًيً ًلةً الصً ًدعً يً   .ًالماءً ًجدً ح 

- ً ثانيهاًأن  ًالجً ًمسً باللً ًةً صً ختً ناًمً هً ًسةً لمً :ًالمً قالً فً ،ًولً هذاًالقً ًس ًكً عً ًنيفةً حً ًاأبو  ؛ًماعً الذيًه و 
ًلً يدً ب ًًمس ًواللًًّ،مً تيمًّي ًًبً نً الجً ف ًناقض ًً،ثًٍحدً ب ًًيس ًفلً ً،كرً ل ه ًذً ًجرً ي ًًمًْه ًقً فً ،ًهً لوضوئً ًوالًه و  ًلً بً إذا
ًاللً ًسولً رً ًأنً ًشةً ارقطنيًع نًعائً واهًالدًّماًرً هذاًبً عضدواًوً ً،هؤً ضًووً ًنتقْضًمًيً ل ًًةًٍلذًّل ًًهً امرأتً ًجلً الرًّ
ل ْيه ًوسلًًّىًاللً لًّصً -  .ًأًْتوضً مًيً ل ًوً ًلةً إ لىًالصًًّرجً ث م ًخً ً،هسائً ن ًًب ْعض ًًلً ب ًقً ً-مع 

ًقالً  - ًمالك ا ًالتً ًمً تيمًّي ًًباليدً ًلمس ًوالمً ،ًمً تيمًّي ًًماعً بالجً ًلمس ً:ًالمً وثال ث هاًأن  ًلً إ ًفً ،ًذً إ ذا ًهاًبغيرً مسً ذا

ًأحمدً وبً ،ًلًوضوءً فً ًهوةًٍشً   .هًقال 

- ً : ًقال  هم ًب ْعض  ًأن ًثً ًنًْا  ًًووراب ع ها ل ْيها ًع  ًشً ف ًًثيفً كً ًوبً كان  ًيهل ًعً ًيءً ل ًًو، ًخً ا  ْن ًفً فيفً كان  يهًعلً ا
:ًالوضًو قيل  قذًّلتً ي ًًمًْأ ْوًلً ًذً التً ً،أًْوضً ليتً ف ًًةًٍملعبً ل ًًهً يدً ب ًًهً رأتً امًًْس ًدًمً عمً ت ًًنًْمً ء ،ًو  قاضيًأبوًالًالً ،ًو 

                                                                                                                                                                                           

ً ًوا49القرآن، ،ً ًلسجستاني، ًالقلوب، 388ًنزهة ًالقاضي ًوالجرجاني، ًالنكاح، ًعنده ًوالمعنى ًبنً، ًالعباسًأحمد أبو
رشاداتًالبلغاء،ًط482)محمد ،ًوالمعنى9ًم،1984ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًهـ(،ًالمنتخبًمنًكناياتًاألدباءًوا 

السائرًفيًأدبًالكاتبًوالشاعر،ًالمثلً،ًهـ(637ابنًاألثير،ًأبوًالفتحًنصرًاللًبنًمحمدًبنًمحمد)عندهًالنكاح،ًًو
،ًوقدًذكرًالمعنيين،ًوابنًفارس،2/181ً،ًم1995الحميد،ًالمكتبةًالعصرية،ًبيروت،ًًتحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد

المقاييس،ًمادةً"لمس"،ًوقدًذكرًالمعنيين،ًوابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"لمس"،ًواللمسًكنايةًعنًالنكاحًعنده،ً
ً.197-192،ًفيًاختلفًالمجتهدينًثرًاللغةوعبدًالوهابًطويلة،ًأ

ً.4/108ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
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ًدونً ًةً ذًّاللًًّهً قصدً ل ًًجبً إ ن ماًيً ًضوءً الوً ًأنً ًهً وأصحابً ًمالكًًٍذهبً نًمً مً ًقً حقًّوالذيًتً :ًيً الباجً ًالوليدً 
ْنًقً ً،هاوجودً  ًالوً جً ف ق ْدًوً ًهً لمسً ب ًًةً ذًّاللًًّصدً ف م  ل ْيه   .ًذً لتً ي ًًمًْأ ْوًلً ًذلكً ب ًًالتذً ً،ضوءً بًع 

- ً ًإ ذاًًافعيً الشًّو خامس هاًأن  ًالّرجل  ذهب هًأن  هًينً ب ًًالًحائلً ًرأةً المً ًدنً إ لىًبً ًهً دنً نًبً مً ًشيءًٍضىًبً أفًْم 

،ًهً ب ًًهرً ضًالطًّق ًن ًً،هوةًٍشً ًيرً غً ل ًًمًْأًشهوةًٍلً ،ًوً دً سً الجً ًضاءً نًأعًْهاًمً غيرً ب ًًمًْأًاليدً ب ًًكانً أًواءً سً ً،هاينً وبً 
ًأ ْوًلً ًشهوةًٍهًلً امرأتً ًعرً شً ًس ًنًمً مً ل ًًضوءً هًالًوً فإنًًّ؛عرً الشً ًإالًّ ً،رً فً والظً ًنً السًًِّوكذلكً ً،هوةًٍشً ًيرً غً كان 

ًمً  ًذل ك  ًاللً األوزاعيً ًوقالً ،ًشرةًٍللبً ًخالفً ف إ ن  ًبً ا  ْنًًو،ًهرالطً ًنقض ًًاليدً ب ًًمس ً:ًإ ذاًكان  ًدً اليً ًغيرً كان 
ًهً نقضًْي ًًمًْلً  ًلق ْولً ؛ ً"فً -ت عالى–ه ً(1)م"ديهً ْيًأ ب ًًسوهً مً لً : ًخً فً ، ه  ًدً أسً ًذاهبً مً ًمسةً هذ  ًها ًالق ْرط ب يِّ فيًرأي 

ًمالكًًٍذهبً مً  ًأن  ًالوً ،ًماعً الجً ًماًدونً ًسةً لمً المً ،ًو ه و  ن  ًأكثرً ا  ًوً ،ًذلكً ب ًًبً جً ي ًًضوءً وأ ر  ًلىًهذاًذ ه ب 

ً.ًً(2)هاءً قً الفً 
 الَوْسُم َعلى الُخْرطومِ  (31-1-2)

ًالل ً ًفيًق ْول  لىًالخ ْرطوم  ًع  سم  ًالو  الل ة  ًد  ًهه ناًاقت ناص  ث ة  ع ًالم باح  ًاسم ه–م وض  لىً":ً-ت بار ك  م ه ًع  س ن س 
ْرطومً  ً(3)"الخ  ْرطومً ، ًاألنفً والخ  ًنسانً نًالً مً ً: عً باعً نًالسًِّمً وً ، ًم ْوض  ًةً فً الشً ً: ًساداتً ومً القً ًراطيمً خً وً ، مهً :

ًأ ّماً(4) ،
ًماًفيًالو جه ً ًأْكرم  ًاأل نف  لّماًكان  ،ًو  نسان  ًماًفيًال  ًأْشرف  ًل ّماًكان  ًالو جه  ًهه ناًف ألن  ْرطوم  ًالخ  ل ماذاًخ ص 

ًاألْنفً  م ي  ًح  ًوقالوا: ًاألن ف ة ، ْنه  ًم  ًواْشت ق ْت مّية ، ًوالح  ّزة  ًالع  ًم كان  ل  ع  ًج  ، ًك ذل ك  ًذل ك  ًكان  ًل ّما ًل تقّدم ه ، شامخ  ًو  ،

ل ذل كً  ًو  ًل عل وِّه، ًفيه  ًالسِّمات  ًت ظهر  ّما ًم  ا ًأيض  ًوكان  ًأنف ه ، م  ر غ  ًو  ًأنف ه ، ع  د  ًج  : ًالذ ليل  ًفي قالوا ًو  ، ْرنين  ًالع  ًكان 
قًِّ ًالح  ًك الً-ت عالى–وصف  ؛ًإ ذًصار  ،ًوالهان ة ،ًواالست بلد  ذالل  ْرطوم"ًغاية ًفيًال  لىًالخ  م ه ًع  ب هيمة ًل ه:ً"س ن س 

ق ْدًقي ًع ضٍوًفيه ؟ًو  لىًأْكرم  ًب ه ًع  ًش ين اًف كيف  سم ًفيًالو جه  ًالو  ،ًو ا  ذاًكان  ًفيًاألنف  ًالد فع ًع ْنًوسم ه  :ًالًي ملك  ل 
ً: ًاأل دباء  ًب ْعض  ،ًوقال  ًفيًاأل نف  مال  ًالج 

ًإ ذاًماًالخالً  ًًًًًًًف ك يف  ل  ًعاط  ًو األ ْنف  ًالف تىًفيًاأل ْنف  ْسن  لّياو ح  ًل ه ًح  ً(5)ًكان 
                                                           

ً.ً(7)األنعام،ً(ًاآلية1ً)
ً.1/443ً،ًوابنًالعربي،ًأحكامًالقرآن،147ً-5/145انظرًالقرطبي،ًالجامع،ً(2ً)
ً.ً(16)القلم،ً(ًاآلية3ً)
ً.ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"خرطم"(4ً)
،ًوقدًنسبًالعينيًالشعرًفيًعقدًالجمان8/306ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4/143ًالزمخشري،ًالكشاف،ًانظر:ً(5ً)

ًًفيًتاريخًأهلًالزمانًإلىًأبيًحيانًاألندلسي.ً
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ًا ه  ًهذ  ًت فسير  ًالط ب ر ي  ًاْفت تح  ق ْد ًو  ًم تعدِّدة ، ًأقواال  ًفيها ّلىًأن  ًي ت ج  ًالم ف سِّرون  ًأْورد ه ًإ لىًما بالع ود  آلي ة ًو 
ً ًإ لىًأن  ًإ لىًاست ش،ً(1)ذلكً ًفيًت ْأويلً اخت ل فواًًالت ْأويلً ًلً أهًْب إ لماحت ه  ن ح  نه مًم نًج  ًي حتمل ه ًف م  ْعن ىًم جازي  ًم  راف 

ًب ياٍنًوت جلية :ً فيًالذيًي ْأتيًف ْضل  ،ًو  قيقي  ْعن ىًح  ًإ لىًم  ن ح  ْنه ْمًم نًج  م  ،ًو  ًهذاًالت ركيب 

ً
ً

 أّوال: الَمْعنى الَحقيِقيُّ  
ً: ًالك ّلي  ،ًو الت ْقدير  ْرطوم ًفيًهذاًالسِّياق ًاألنف  ًالخ 

م ه :ً - ًًهً نخطمً سً س ن س  لىًأنف ه  ًعلمً ًنجعلً ،ًفً يفً بالسً ع  ًماًعاش ًًثابتةً ًةً مً سً ،ًوً يةً باقً ًةً ذل ك  ًفيه  ق دًاحت ج  ،ًو 
ْعنىًبأن هً همًل هذاًالم  مً درًٍب ًًومً ي ًًلً قاتً ب ْعض  ط   .ماتً ًاًإ لىًأنًْطومً خًْمً ًزلًْيً ،ًف ل ْمًفيًالقتالً ًيفً السً ب ًً،ًفخ 

م ه :ًسً  -  .ًااًباقيً ينً هًشً شينً نً س ن س 

ًل ه ً - م ه :ًس ن ْجع ل  لىًأنفً س ن س   .ًهً سيم ىًع 

م هً  - ًل ه ًً:س ن س  لىًأنفً ًيامةً القً ًومً يً س ن ْجع ل  ًهاب ًًفً عرً ي ًًمةً سً ًهً ع  ًالل  ًالم ْعنىًق ْول  ًهذا م ْصداق  ًو  ،–ً تقد س 

ه ًعلمً فً ،ً(2)"جوهً وً ًدً سوً ت ًوً ًو جوهً ًض ًبيً ت ًًومً يً :ً"-اسم هً  :ً"،ًةً ظاهرً ًةً هذ  ر  ًفيًمقاٍمًآخ  ق  ًرً حشً ونً وق ْول ه ًالح 

                                                           

ً.12/188ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.ً(106،ًلًعمراناآليةً)آ(2ً)

الوسم على 
الخرطوم

المجاز

إلحاق العار به فضح حاله
تسويد الوجه
في اآلخرة

الحقيقة

األنف

الوسم بالنار 
يوم القيامة

الخطم بالسيف
في الدنيا
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ه ًعلمً ،ً(1)ا"ق ًْرًزً ًئذًٍومً ي ًًمينً جرً المً  ه ًاآلي ةً ًأفادتًْفً ،ًرةً ظاهً ًأ ْخرىًةً وهذ  ًالوً ً،ةً ثالثً ًةً علمً ًهذ  لىًًسمً و ه ي  ع 
 .ً(2)"مًْسيماهً ب ًًمونً رً جًْالمً ًفً رً عًْ:ً"يً -ت عالى–ك ق ْول ه ً؛ًو هذاًارً النًّب ًًاألنفً 

 ثاِنًيا: الَمْعنى الَمجاِزيُّ 
ً ًب ه،ًو الت ْقدير  ًو الس ّبة  ًالعار  ْرطوم"ًإ لحاق  لىًالخ  ًع  سم  ً"الو  ًع نًالو جه ،ًأ ْوًق ْدًي كون  ًفيهاًم جاز  ْرطوم  الخ 

ًًًً: ًالك ّلي 
م هً  - ًهجهً وً ًسوادً ب ًًفً عرً ي ًف ًً،ةً هًفيًاآلخرً جهً وً ًدً وًِّ:ًس ن سس ن س  ًأن  ًهذاًالم ْعنىًالف ّراء ؛ًذل ك  م نًأشياع  ،ًو 

ْرطومً  ًخً ًنًْا  ًًوًالخ  ًفً مةً ّصًبالسًِّكان  ًفيًمً إنًّ، ًب ْعض ًجهً الوً ًبً ذهً ه ًأل ن  ،ًعضًٍيًع نًبً ؤدًّي ًًهً جًْالوً ً؛

 ًب عض هم:ًًدشً وأنًْ،ًاألنفً ًريدونً ،ًيً كً قً اًالًيفارً سمً وً ًكً ن ًمً سً ألً ًاللً :ًوً تقولً ًربً والعً 

لً  ْسم اًالًي فار قً ًكً ط نًّألع  ًالًىمًًّب حً زً ك ماًي حً ًًًًًًًًًه ًو  رً ب حً الم يس م 
(3)ًًً

ًسً  - م ه : ًواضحً بيانً ت ًًهً أمرً ًنً بيًّنً س ن س  ًيً ا ّتى ًح  ًي ْخفىفً ًوه،فعرً ا ًتً ًل ًال ًك ما ل ْيه م ًالسًِّع  لىًًمةً خفى ع 

 .راطيمً الخً 

م ه :ً - ًعارً ًلحقً نً سً س ن س  ّتىًي كونً ًةً بًّاًوسً ب ه  لىًأنفً ًمً سً وً ًنًْمً كً ًح  ًهً ع  ْعنىًق ْول  يعضد ًهذاًالم  ًربً العً ،ًو 
ًعارً ًقً لصً أً "؛ًأ ْي:ًسوءًًٍيسمً مً ًمً سً دًوً ق ً":ًباقيةً ًبيحةً قً ًسوءًًٍةً بًّسً ًبً سً ي ًًلً جً لرًّلً  ًأنً ،ًك ماًهفارقً الًيً ًب ه 

ًيً ًمةً السًّ ًأثً مًْال ًهارً حى ًاألْنف  لى ًع  سم  ًالو  في ً"و  ًب ليغة ً، ًالم ذّمات  ًفي ت ه ًف جاء تًاستعار  ت شويه ،
دًّا" ً.(4)ج 

- ً م ه : ًالشًّرً شهً نً سً س ن س  ه  ًبهذ  ًًا،ميعً جً ًينً ارً فيًالدًًّةً تيمً ه ًبً كرً ذً ًشهارً إً ف هذا ًحً بائً القً ه ًاوسومً مً ًصيرً ي ًلً ،
ً.ً(5)األثرً الًبً ًكرً بالذًِّ

                                                           

ً.ً(102،ًطهاآليةً)(1ً)
ً.ً(41،ًلرحمناآليةً)ا(2ً)
،ًوأبوًحيان،18/154ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،12/189ً،ًوالطبري،ًجامعًالبيان،3/174ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ً(3ً)

ًوفيًرواية:ً"النجز"ًمكانً"البحر"،ًوهوًفيًلسانًالعربًغيرًمنسوب،ًمادةً"بحر".ً،8/306ًالبحرًالمحيط،ً
ً.8/305ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
(5ً ًقاله( ًًانظرًما ًمعانيًالقرآن، ًالفراء، 3/174ًفيها: ًالبيان، ًجامع ًوالطبري، ًالنكتًوالعيون،12/188ً، ًوالماوردي، ،

6/66ً ًالوجيز، ًوالواحدي، ،2/1121ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ًواكتفىًبمعنىًاألنف، ًالمحرر4/143ً، ًوابنًعطية، ،
ً 5/349ًالوجيز، ًالجامع، ًوالقرطبي، ،18/154ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ًالتنزيل،8/305ً، ًأنوار ًوالبيضاوي، ،

2/515ً.ً
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ة ًإ لىًث لث ة ًاست دراكاٍت:ًً لماح  ًال  ًت جدر  ًب االقت ضاب  ًالّدالِّ بعد ًهذاًالع رض  ًو 
ل ها - ًق ْول هًً:أ و  ًأّن ًهذا ًم ْن ت لخ ص  ً"و  : ّيان  ًأبيًح  ًق ْول  ًآن ف ا ًب يان ه ًتقد م  ّما ًم  ًالم ْست ْخل ص  ْفو ة  ًص  أن 

ًأمًْ قيق ة  ًح  ًأ هو " ْرطوم  ًالخ  لى ًع  م ه  ًفيً"س ن س  ًأ ْو ًالد ْنيا، ًفي ًذل ك  ًف هْل قيق ة  ًح  ًكان  ًو ا  ذا ، ًم جاز 
ر ة " اآلخ 
(1)ً. 

ًً:وثانيها - ًأن  ا ح  ًم رجِّ ، ْعنىًالم جازيِّ ًالم  ًوجه هًش طر  ّلي ا عانيًم و  ًالم  ه  لىًهذ  ًأتىًع  ًق ْد ًالط ب ر ي  أن 
ًفيًت ْأويلً ًينً ولً القً أ ْولىً واب  ًق ْولً ًب الص  :ًًذل ك  ّتىًيً حً اًواضً يانً ب ًًهً أمرً ًنً بيًّنً سً م نًقال  لً،ًفً فوهً عرً اًح 

ْرطومً ًمةً السًًِّىفخًْهم،ًك ماًالًتً يًْي ْخفىًعلً  لىًالخ   .ً(2)ع 

،ًي تضاف رانً ًأنًًّ:هاوثال ثً  - قيق ة ًوالم جاز  :ًالح  ين  ًالع ريض  ْعن ي ْين  ًيوم ًالم  ْرطوم  لىًالخ  سم ًع  ق ع ًل ه ًو  ،ًف ق ْدًو 
ًًب دٍر، ًالق يامة  ًي وم  س ي عت ريه  ًو  يات ه، ًفيًح  ًوالعار  ًب الش ْين  سم  ًو  ًل ه  ق ع  ًو  ق ْد ًو  ، ْعنىًالحقيق ي  ًالم  و هذا

اًي ثيرً  ًانفتاح  ًالدِّالل ة  ًي نب ئ ًع نًانف تاح  ًذل ك  ل ع ل  ًفيًع له،ًو  ل  ق ًج  ْنه ًالح  ًع  ب ر  ًالذيًخ  داد ًالو جه  ًاسو 
ًاستً  ًب شٍر،ًفيًالن فس  ًم نًك لم  ًل ْيس  ًالخالد  ًالّلغوي  ًهذاًالن ص  ًإن  ب اًي فضيًإ لىًالق ول  ْحسان اًم ْعج 

ًقً  ظ  ْلح  ًإ لىًهذاًالم  ق ْدًالت ف ت  ،ًفقالً تادةً و  ن قلهًالط ب ر ي  ْعنىًً:،ًو  يه،ًلً ماًعً ًهًآخرً قً الًيفارً ًينً :ًشً ذلكً "م 

ًي ْحت م لً  ق ْد ًبيانً ًعً مً جً ،ًفً يفً السً ب ًًمً طً خً ًاًأ ْنًي كونً أيضً ًو  ،...،ًيفً بالسً ًطمً الخً ًاسً لنًّهًلً يوبً عً ًل ه ًم ع 

ًبً ًدًٍأحً ًيوبً عً ًكرً نًذً مً ًلغً ب ًً-ت عالى–ًاللً ًأنً ًعلمً والًنً  ًعارً قً فألحً ؛ًنههًمً لغً ما ًالًيً هًب ه  هًفيًفارقً ا

ْرطومً ًسمً الوً كً ؛ًاآلخرةً الد ْنياًوً  لىًالخ   .ً(3)"ع 

 ةِ وّ القُ وَ  حةِ الجارِ  َبيَن مينُ يَ لا( 32-1-2)

عً  ًًم ْوض  ه ًفيًالن ظ ر  ث ةً هذ  الل ةً ًالم باح  ل ْيه مًًف ر اغً :ً"-ت بار كً –ًاللً ًق ْولً ًفيً"مينً "اليً ًد  ْربً ع  ؛ً(4)"اًب ْْلي مينً ض 
كً ًهاّنًإ ًًذًْإً  ًًم ْشت ر  قيق ةً ًم ْحت م لً أ ْسلوب يت ْعنىًالح  ًًالتيًم  ًحةً الجارً ه ي  ْعنىًوً ، لىًًالًِّالدًًّجازً المً م  ً،ةً دًّشًّوالًة ًوًّالقً ع 

ي كونً  قيق يًِّاًللفقً وً ًقديرً التًًّو  ْعنىًالح  لىًًمالً أ ن ه ًًم  :ً،نًّكسرهً ي ًًفأسًٍب ًًهً ديًْىًيً منيً هاًبً اًلً ربً هًضً ومً قً ًةً آلهً ع  قيل  اًمًّل ًًو 

                                                           

ً.8/306ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.12/189ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.12/189ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ً.ً(93)الصافات،ً(ًاآلية4ً)
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ًخً  ًبً هً آلهتً ًضربً ي ًًعلً جً ً-لمً السً ًليهً عً –ل ًهً يمينً م ،ً ق ْد ًًاليمينً ب ًًربً الضً ً-ت عالى–ًاللً ًص ًخً و  ً،وىأقًْأل ن ها
ً.ًدً أشً ب هاًًربً والضً 

لىًأ ّماً ْعنىع  ًًالم جاز يًًِّالم  لىًً،درةً والقً ًة ًوًّالقً ب ًًلً أوً ت ًتً هه ناًًمينً اليً ف إ ن  ًضربً ي ًًلً عً :ًجً قديرً التًّي ْغدوًًهذاو ع 
ًيً جامعً ًنامً األصًْ ًبالفً عً هًمً ديًْا ً،ًأسً ا ق ْد ًًمينً اليً همًب ْعضً ًلً أوًّتً و  لىًهًعً قً الذيًأوًًْمً سً والقً ًلفً الحً بهه نا ًفيًهً نفسً ع 
قًًِّق ْولً  ًأ ْصن ام ك مًًْ:ً"-هسًاسمً تقدً –ًالح  ت الل ه ًأل ك يد ن  ْدب رينً ب ْعد ًًو  ل واًم  ً.ً(1)"أ ْنًت و 

ً ْنًن ْحو  م  الل ةً ًدً ردًّتً و  قيق ةً ًمينً اليً ًد  ًالح  ًالع زيزً ًجازً والمً ًب ْين  ل ينــاًفيًالت ْنزيل  ًع  ل ــوًت ق ــّول  ًب ْعــضً:ً"و  األقاويــل 
ــْذنا ْنــه ًًأل خ  ْنــه ًًل ق ط ْعنــاث ــم ًًب ــالي مينً م  "م  تين  الــو 

ْعنــىً"ًمــينً لــتً"اليً مً حً ف ق ــْدًً،(2) لــىًم  ً:ًل ن ْلنــاو الت ْقــديرً ،ً(3)درةً والق ــًّوةً الق ــع 
ْنه ً ق ْدًمّنا،ًًعقاب اًبقّوةًٍم  ْعناهبً"مينً اليً "عود ًتً و  لىًًالم جاز يًًِّام  ،ًًوع  ْعنــىعائــٍدًآخــر  ْنــه ًً:ًألخــْذناالم  عنــاًزً بيمين ــه،ًونً م 

ً.ً(4)ْزناهً لناهًوأعجً لً ه،ًوأذًْم نًقّوتً 

ق ْدً ًو  ًالجارحةً فيًهذاًالمً ً"مينً اليً "تكون  ْنه ًًناذًْألخً أ ْوًًطْعناها،:ًلقً الم ْعنى،ًًو(5)قام  يــامنً م  بنــاهًعاقً ث ــم ًً،بالم 

ًالوتينً بقً  ق ْدً،ًعناهًم نًالّتّصرفً ن ًمً فً ً،يمين هْذناًبً ألخً ً:أ وًًْ،طع  ًخارً ظٍرًسً بنً همًب ْعضً ًاستأنس ًو  ًلسنادً ياقي  هــذاًًجي 

ْعنـــىإّنًًجـــه ،ًفقيـــلً الوً  ــينـــاًش ـــعلً ًت قـــّولً أ ن ـــه ًًو:ًل ـــالم  ـــبر اًنـــاهً قتلًْقْلـــهًلً مًنً يئ اًل ـ مـــاًًص  ًمـــاًيقـــولً ًفـــأكثرً ،ًالملـــوكً ًيفعـــلً ك 

ًالحكمً ب ْعد ًًالّسلطانً  هً وجوب   .ً(6)هْعًبيدً ،ًواسفً :ًخْذًبيد 

 انيالثّ َأْمثَلُة الباِعِث 
 َأْن َتكوَن ِدالَلُة التَّْركيِب اأُلْسلوِبّيُة عاِئمًة َتْحَتِمُل َمعانَي ُمتباينةً ( 2-2)

                                                           

،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،10/503ًجامعًالبيان،ً(،ًوقدًأتىًعلىًهذهًالمعانيًالثلثة:ًالطبري،57ًاألنبياء،ً(ًاآليةً)1)
5/57ً ًالتنزيل، ًمعالم ًوالبغوي، ،4/26ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ،3/345ً ًالوجيز، ًالمحرر ًعطية، ًوابن ،4/479ً،

ً.7/351ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/418ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،15/63ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ً(.44(ًاآليةً)الحاقة،2ً)
(3ً ًمعانيًالقرآن، ًالفراء، ًانظر: )3/183ً ًتفسيرًغريبًالقرآن، ًوابنًقتيبة، ًوا154، ،ً ًلسجستاني، ًالقلوب، ،504ًنزهة

،ًعالمًالكتب،ًمكتبة1ًتلخيصًالبيانًفيًمجازاتًالقرآن،ًط،ًهـ(406أبوًالحسنًمحمدًبنًالحسين)والشريفًالرضي،ً
ً.425ًبيان،ً،ًوابنًالهائم،ًالت303،ًم1986النهضةًالعربية،ًبيروت،ً

ً.8/322،ًالمحيطً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحر4)
ً.425ً،ًوابنًالهائم،ًالتبيان،504ًنزهةًالقلوب،ًلسجستاني،ً،ًوا155(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،5ً)
ً.8/232ً،ًالمحيطً،ًوأبوًحيان،ًالبحر4/155،ًوالزمخشري،ًالكشاف،155ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،6ً)
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 ِإْخراُج النَّْفسِ  (1-2-2)

ًًالتيًةً العامًًّاأل ْسلوب ّيةً ًالالتً نًالدًِّمً وً  ًالن ْفسً ًيئاتًٍوهً ًعةً تنوًّمً ًياتًٍّلًجتً ت ْحت م ل  قًًِّق ْولً ًفيًإ ْخراج  –ًالح 
ً"-هدً جً ًت عالى ًٱلظً : ًإ ذ  ًت ر ى ل ْو ًرالً و  م  ًف ىًغ  ًٱْلم ْوتً ام ون  ًأ ْخر جٓ  ٱْلم لًوًت  ْم يه  ًأ ْيد  طو ًب اس  ًٱْلي ْومً ًوائ ك ة   أ نف س ك م 

ً ًت قولون  اًك نت ْم ًب م  ًٱْله ون  ًع ذاب  ْون  لىًت ْجز  ْيرً ٱللً ع  قًِّ ًغ  هذاًًيئةً فيًهً ًلً هًاألوًّرً خاطً ًحً سرِّي ًًأنًًْلمرءً ل ًفً ،ً(1)"ٱْلح 
ً:ًبًٍعً شً ًلثً اًفيًثً ذً اًآخً سريحً ت ًًهت ًيًّماهً وً ًخراجً الً 

ًلً أوًّ - ًهً ها: ًالن ْفسً ل ًًإ ْخراج  ًأموتً المً ًكرةً فيًسً ًوحً الرًًّخراجً لً ًرادفً مً هه نا ،ًً ًْخراجً لً ًفً رادً مً ه و 
ًًفيب ه مًًازلةً النًًّصيبةً نًالمً مً ًالن ْفسً   ؟ًقتً الوً ذل ك 

ثانيها - ًهً :ًو  ًًمهً نفسً أًخراجً لً ًوتً المً ًومً يً مًهً أنفسً ًمينً الً الظًّإ لىًًلئكةً المً نًمً ًرً أمًْلًهذا لىًس بيل  ع 
ًًمًْ،ًأهويلً والتًًّعنيفً التً   ؟قرً ستً مً وً ًرً آخً ًعًٍستودً مً فيًًبً صائً لكمًالمً نًتً مً ًالن ْفسً ًْخراجً لً ًأمرً ه و 

ًهً ثال ث هاًو - ًالن ْفسً لً: ًًإ ْخراج  لىًًرً أمًْهه نا ًأمًْةً الحقيقً ع  ،ًً ْعنً فيًًفً لفً مً ًلبً طً ه و  ًًوً،فًٍغلً مً ىًم  ه و 

ً؟ًقريعً والتً ًعيدً الوً 
ًطرً شً ًجهً يناًالوً لً ماًوً و ا  ذاًً؛ةً لمً حتً مً ًوًةً لً تقبً مً ًؤاالتًٍسً ًيئةً فيًهً ًنظومةً المً ًمةً تقدًّانيًالمً عالمً ًلً كً ًأنً ًالحقً 

ْعنى ًًلً األوًًّالم  جوهاًرً خًْأ ً،مكً واحً هاتواًأرًْ:ًالمينً لظًّل ًًلينً قائً مًهً مًأيديً هً يًْإلًبسطونً ي ًًلئكةً المً ًأنً ًالك ّليً ًالت ْقديرً ف إ ن 
هً فً ً،مكً سادً نًأجًْيناًمً ل ًإً  بار ةً ًهذ  ً،مهالًٍا  ًوً ًفيسًٍْنًت ًًيرً نًغً مً ً،هاقً زًْفيًالً ًديدً الشً ًلحاحً والً ً،ياقً فيًالسًًِّنفً العً ع نًًع 
ًب ه مًًلونفعً ي ًًلئكةً المً ًأنً كً ًو ًًنًْمً إ لىًًهدً ي ًًبسطً ب ًًطً لًِّسً المً ًريمً الغً ًعلً فً ذل ك  ل ْيه  ًًفً عنًِّي ًوً ،ًالحقً ع  ل ْيه  ً،بةً طالً فيًالمً ع 

ّتىًًكانيمً ًديمً الًأً ا  ًوً ًاعةً السًًّليكً ماًليًعً ًإليً ًجًْخرً أ ً:هل ًًقولً ويً ً،همهلً الًيً وً  ً.(2)كً ق ًادحًْنًأهًمً عً أنزً ح 
ً د  ر  ًو  ق ْد ًجرً والزً ًهً الكرًْب ًًي كونً ًرً الكافً ًفسً ن ًًخراجً إ ًًأنً و  ًًو، ًث م  ًً،لسلً سً وً ً،أغلالً وً ً،كاالً نً أ ن  ن  ًروحً وأ ر 

ّتىًًلئكةً المً مًب هضرً ت ًف ًً،روحً أبىًالخً وتً ً،صيعًْت ًوً ً،هسدً فيًجً ًقً فرً ت ًًالكافرً  ًلينً مًقائً هً سادً نًأجًْمًمً هً أرواحً ًجً خرً تً ح 
ًأنًْرً "أخًًْ:هملً  ًكً ب ًًالهونً ًذابً عً ًونً زً جًْت ًًمً وًْمًاليً كً سً فً جوا لىًًقولونً ت ًًمًْت ًنًْما ًً،(3)"قًِّالحً ًرً يًْغً ًاللً ع  ًؤمنً المً ًس ًْفًنً أ ّما

هابًِّرً ًلقاءً ل ًًتنشطً فً 
(4)ً.ًً

                                                           

ً.ً(93)األنعام،ً(ًاآلية1ً)
ً.4/185ًالبحرًالمحيط،ًً،،ًوأبوًحيان2/36انظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(2ً)
ً.2/157انظر:ًابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،ً(3ً)
ً.13/74ً،ًوالرزاي،ًمفاتيحًالغيب،2/95ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(4ً)
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ْعنىناًيًْضً ارتً إ ذاًأ ّماً لىًًداالًّاًوً هً جًِّوً مً ًانيً الثًًّالم  ًً،مً لً وأعًْلىًعًْأًت عالىًاللً ،ًوً رادً المً ع  ًالك ّليً ًالت ْقديرً ف إ ن 

ًأنً ًآنً  ًًدييًْاألً ًسطً ب ًًهذا ًإ ن ما ًهذاًالم ت ع يِّنً ًدً صً قًْالمً ف ًً،ارً فيًالنًّه و  ْن ًهً ًاأل ْمرً ًم  ًأنًْجرً خًْأ و: ًمً كً سً فً وا ه ًنًم هذ 

ًًنًْصوهاًإً لًِّخً وً ً،حنً المً وً ًبً صائً المً  ًًوفيً،يانًْاًفيًالدً قًّحً ًموهً متً عً ماًزً كان  لىًًوبيخً وتً ً،وقيفً تً ذل ك  مًهً علً ف ًًفً سالً ع 

ً.ً(1)بيحً القً 
ق ْدً الل ةً ًيً ردً الماوً ًعلً جً و  ه ًًد  ًً:عانًٍمً ًث لث ةً ًب ْينً ًشتركةً مً ً،الن ْفسً ًإ ْخراجً ؛ًأعنيًثةً احً بالمً هذ 
ًلً أوًّ - ًأ ْنف س ك مًْها: ًًمكً سادً أجًًْنًْمً ًأ ْخر جوا ْند  ًلً إرًًْوتً المً ًعاينةً مً ع  ًعً غليظً ت ًوً ً،همهاقا  ًلً ا ًًنًْا  ًًويهم، كان 

 م.هً يرً غً ًعلً نًفً هاًمً خراجً إً 

ثانيها -  .ًمهً أنفسً ًلمً ظً ب ًًوبيخً ت ًوً ً،مهً ل ًًقريعً تً و هذاًً،مًْطعتً استً نًإ ًًذابً نًالعً مً ًأ ْخر جواًأ ْنف س ك مًْ:ًو 

ًً:ثال ث هاًو - ًي كون  ًأ ْنف س ك مًْ"أ ْن ًمً أ ْخر جوا لىًًلً شتمً " ًعًْمً ع  ًأنفً لًِّخً نى: ًبً كً سً صوا ًفيماًعً ًجاجً االحتً م نها

ق ْدً،ً(2)معلتً فً  ْعن ي ْينً علىًًأتىو  ًً،(3)يضاويً البً ًالم  إ لىًًاًوتفً التً ف ق دًً،ك ثيرًًٍوابنً ً،سفيً والنًًّ،ويً غً البً أ ّما

ْعنً  ًً،واحدًٍىًم   .(4)وحً الرًًّخراجً إً و ه و 

ً الل ةً ًأىًأنً ر ًف ًً"يبً الغً ًفاتيحً مً فيً"ًازيً الرًّأ ّما ًأ ْنف س ك مًْ"ًد  ًأ ْخر جوا ّمال ةً " ًوً جوهًٍوً ًمسةً خً ل ًًح  إ لىًًذل كً ًردً مً ،
ًًوالدِّالل ةً فيًهاًراكً واشتً ً،خراجً الً ًمنً زً فيًهاًراكً اشتً  ْعنىًفيًًهااْشت راكً ، ب ياٍنًًف ْضلً ًليي ًًمافي،ًوً رً األمًًْةً صيغً م 

ّليً ًي ج  ًًًًه:ًل ًكً ذل ك 
 : لُ األوّ  هُ جْ الوَ 

ًهه ناًًالن ْفسً ًإ ْخراجً ًنً م ًزً  د ْتًً،مً هنً لواًجً خً دًْأً ف ق ْدًً،رةً فيًاآلخً ًوتً المً ًراتً مً غً ًمنً زً ه و  ًوتً المً ًراتً مً غً و غ 
لىًًدال ةً  ل ْيه مًًمطوًأيديهً باسً ًكةً لئً ،ًوالمً ذيباتً عًْوالتً ًدً دائً الشً ًنًأنواعً مً ًهناكً مًهً بً صييً ماًع  م،ًهً تونً بكًّي ًًذابً العً بً ع 

ْنًهذاًًأ ْخر جواًأ ْنف س ك مًًْ:همل ًًقولونً ويً  ً.مًْدرتً ق ًًنًْإ ًًديدً الشً ًذابً العً م 
 اني: الثّ  الَوْجهُ 

                                                           

ً.4/185ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً،2/323انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(1ً)
ً.2/145ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)
ً.1/312ًانظر:ًالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،ً(3ً)
ً.2/157ً،ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،1/378ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،2/95ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(4ً)
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ًًالن ْفسً ًإ ْخراجً ًمنً زً  ًهه نا ًًوتً المً ًزولً ن ًًمنً زً ه و  ًالدً ب ه م ًأيًْباسً ًلئكةً والمً ً،يانًْفي ًلً ديهً طو ًبضً قً م
ه ًنًمً ًأ ْخر جواًأ ْنف س ك مًًْ:مهً ل ًًقولونً ي ًً،مهً واحً أرًْ ه ًنًصوهاًمً لًِّخً وً ً،دً دائً الشً هذ  ً.اآلالمً وً ًاآلفاتً هذ 

 : الثُ الثّ  الَوْجهُ 
ًأ ْنف س ك مًْ"ًاللةً دً  ًً"أ ْخر جوا ًهً هه نا ًإً رً أخًْي: ًًفيوً ً،مكً سادً نًأجًْمً ًناليًْجوها ًهاقً زًْفيًإً ًشديدً ت ًوً ًنيفً عًْتً ذل ك 

ً.ًوحً الرًّ
 : عُ ابِ الرّ  الَوْجهُ 

ًفيًالبً لغً مًبً هً وأنًًّ،مهً حالً ًةً دًِّشً ع نًًةً كنايً ًالن ْفسً ًإ ْخراجً ًأنً  ًًإ لىًةً دًّالشًّو ًًلءً وا ْيث  ًزهاقً إ ًًهً سً ىًبنفًْولًّتً ح 
ً.هً روحً 

ًً:ُس الخامِ  الَوْجهُ 
ًالتً ًاللةً دً  ًأعًْركيبً هذا ًأ ْنف س ك مًْنيً"؛ ًإ نً ًذإ ًً؛"أ ْخر جوا ًل ْيس  ًبلًْأمرًٍبً ه  ،ًً ًقريعً وتً ًعيدً وً ه و  :ًلً القائً ًقولً كً ؛

ً.ً(1)بكً ًحلً رىًماًيً ت ًل ًًاآلنً ًضً امًْ
ّماًًو ًم  الم ْست ْخل ص  ْفو ةً  ظً ًث لث ةً ًلً ْبًقً ًمً تقدًّص  ً:ًم لح 

ُلُها كً ًهذاًأنً ً:َأوَّ ًمًْهً ْنًمً ،ًفً رينً فسًِّالمً ًوالً أقًًْدً عدً تً إ لىًًضىأفًًْالدِّالل يًًِّاالْنف تاحً بًنً ذً ؤًْالمً ًاأل ْسلوب يً ًالم ْشت ر 

ًالتً مً  ْعنً ًس ًمً ن ًم  ًمً واحدً ى ًمً ا كً ًعانيًهذان ًم نًً،(2)ثيرًٍكً ًوابنً ً،سفيًِّالنًّوً ً،غويًِّالبً كً ً؛األ ْسلوب يًًِّالم ْشت ر  ْنه ْم م  و 

ي ةً ًاْبنً ًوً،يًِّمخشرً الزً كً ً؛ينً يً عنً مً ًمس ًالتً  ًع ط  ًانً يًّوأبيًحً ، ًم نًًْ،(3)يضاويًِّالبً وً ، ْنه ْم م  ًكً ثالثً ًزادً ًو  ً،(4)يًِّردً الماوً ا،
ْنه ْمًم نًْ م  ه ًرًفيًكً ذً فً ً،لً طوً أفاضًوً ًو  ًهً مجً الًيً ،ًوً ياقً السًًِّأباهً الًيً ًلً م ْحت مً ًذل كً ًلً كً وً ،ً(5)جوهًٍوً ًمسةً خً ًسألةً المً هذ 

ً.ًًًأويلً التًّأ وًً،قلً رً العً 

                                                           

ً.13/74ًلغيب،ًانظر:ًالرازي،ًمفاتيحًا(1ً)
ً.2/157ً،ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،1/378ً،ًوالنسفي،ًمداركًالتنزيل،2/95ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(2ً)
(3ً )ً ًالكشاف، ًالزمخشري، 2/36ًانظر: ًالوجيز، ًالمحرر ًوابنًعطية، ،2/323ً ًالمحيط، ًالبحر ًوأبوًحيان، ،4/185ً،

ً.1/312ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،ً
ً.2/145ًًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،(4ً)
ً.13/74ًانظر:ًالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ً(5ً)
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ًًنًْإ ًً،األ ْمرً ًهذاًأنًًّ:ثانيهاوَ  بار ةً ًهً إنًّفً ً،الد ْنياًفيكان  ًًذابً والعً ً،ماتةً الً ًقتً وً ًع نًًْع  ًًبواذًِّماًعً ه و  نًمً ب ه 
ًًمهً لحقً الذيًيً ًطاولً تً المً ًدًِّمتً المً ًقتً الوً أ وًً،زعً النً ًةً دًّشً  ًًنًْا  ًوً ،ًخً رزً فيًالبً ًذابً العً فيه  ًيامةً فيًالقً ًاأل ْمرً ًهذاكان 

بار ةً ًكانً  ً.ً(1)ارً فيًالنًّب ه مًخطاًقتً وً أ ْوًع نًً،يامةً القً ًومً يً ع نًًع 
ًأ ْنف س ك مًْ"ًأنًًّ:ثاِلُثهاو  ًالًيً أ ْخر جوا ْنه ًًستفادً " ًالذينًيً هً ًمً نيًآدً ب ًًأنًّم  ًبأنفً سً أنفً ًضونً قبً م لك نً ًم؛هً سً هم ًو 

ًًإنًْ،ًفً دًِّالضًّب ًًاأل ْمرً  هاًأهلً ًدانً نًأبًْهاًمً جً رً خًْيً إ ن ماًًمً نيًآدً ب ًًفوس ًن ًوً ً،"أ ْخر جواًأ ْنف س ك مًْ:ً"هق ْولً ًهً ماًوجًْ:ً"قائلً قال 
ًذل كً ًإنًْم؟ًفً هً سً أنفً ًإخراجً ب ًًوتً المً ًرواًفيًحالً مً وأً ً،ارً فًّالكً ًهؤالءً ًبً خوطً ًكيفً ؟ًفً مينً العالً ًربً  ف ق ْدًً،ك ذل كً ًكان 

ًًجبً وً  ًً:ًإنً قيلً ً،مهً أجسامً ًس ًفً أنًًْقبضونً مًيً هً ًمً بنوًآدً أ ْنًي كون  ْعنىًذل ك  ًًالذيًخلفً بً م  نًّوً ً،بتً هً ذً إ ل ْيه  ًًماا  ذل ك 
ًمً  ًاللً أمر  لىًًن ًيً ًهً ر سلً ًنً ألسً ع  ًهؤالءً أرًًْضونً قبً الذين ًأجًْمً ًومً القً ًواح  ًأسكً ًداءً أ ًب ًً،مهً سامً ن ًرً نً ما ًمً بً ها نًها

ًً.ً(2)"هانً وف وًْتً هًالذينًيً ل ًسً رً إ لىًًهاسليمً تً ،ًوً هً إليًًْرواحً األً 
 ِإْرداُف الَمالِئَكةِ  (2-2-2)

ً ًالل  ًفيًق ْول  ْرداف  ًه يئة ًال  ث ة  ًالم باح  ه  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ً إ ذًْ:ً"-ت عالى–م ْوض  ًف ْْست جاب  ب ك ْم ًر  ت ْست غيثون 
ًأ نًِّ ًم نً ًيل ك ْم ًب أ ْلٍف د ك م ف ينً ٱْلم ل م م  ًم ْرد  ً(3)"ئ ك ة  رداف  ًال  الل ة  ًفيًد  ًالش روع  ًق بل  ، ًإ ل ْيه  ْلماح  ًو الذيًي ْنب غيًال  ،

ظ :ً تجّليات ه،ًث لث ة ًم لح  ًو 
ك سر ها - ًو  ًالّدال  فين"،ًف كان ْتًب ف تح  ْرد  ًالق ر أة ًاخت لفواًفيً"م  أّول هاًأن 

(4)ً. 

- ً. الك سر  ًق راءةً  ث ة  ه ًالم باح  ًفيًهذ  ع ًالن ظ ر  ًم ْوض  ن   وثانيهاًأ ر 

ًه يئةً  - ن  الل ٍةًأ ْسلوب ي ٍةًع ريضٍةًم فتوحٍة.ًًوثالث هاًأ ر  ًد  ًأّنهاًذات  ّمال ة ًل م عاٍنًم تنّوعٍة؛ًذل ك  ًح  رداف   ال 

ًبً  ًكان ْت ًًالً الدًًّفتحً ف إذا ً"ًصفةً ف هي  ًوً ألفًٍبً لق ْول ه: ًأ"، : ًلً ب ْعضً ًفً د ًرًْالت ْقدير  ًبعضًٍهم ً؛ ًأْن ي حتم ل  ًرادً يً و 
ً(5)الملئكةً فواًبً د ًرًْأ ًً:أيًًْ،نً ًوؤمنفينًالمً د ًرًْالمً بً  ًالّدالِّ ًبً تً لًفً ،ًأ ّماًبكسر  ًً:عنىمً خلوًأ ْنًت كون 

                                                           

ً.4/185ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/36ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.5/271ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.ً(9)األنفال،ً(ًاآلية3ً)
ًنافعًوجعفرًويعقوب،ً(4ً) ًبفتحًالدالًقراءة ًالحجةًللقراءًالسبعة، ،ًومكي،ًالكشفًعن2/290ًوالباقونًبكسرها،ًانظر:

،ًإتحافًفضلءًالبشر،ًالدمياطيً،ًوالبناء2/207،ًوابنًالجزري،ًالنشرًفيًالقراءاتًالعشر،1/489ًوجوهًالقراءات،ً
296ً.ً

ً.4/460ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،1/489ًانظر:ًمكي،ًالكشفًعنًوجوهًالقرءات،ً(5ً)
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.اعضً همًبً ب ْعضً ًعينً ب ًْتًمً  - ًم ل ٍكًم ل ك  راء ًك لِّ ًو   ،ًف كان 

ًب عٍض،عضًٍبً همًلً ب ْعضً ًعينً ب ًْتًمً ًأوًْ - لىًإ ثر  ،ًب ْعض همًع   .يونً فيًالعً ًأهيبً ًوذلكً ً،ًف كانواًم تتاب عين 

ْعنىًمً  - نينً اهً إيًًّعينً تبً أوًبم   .همهمًأنفسً عونً تبً ي ًفً ً،مهً مونً تقدًّي ًً:أيًًْ،مًالم ْؤم 

ًأيًْمونً قدًّي ًوً ً،همنً عًوشيًّهمًيً ل ًًعينً ب ًْتًمً ًأوًْ - لىًساقتً هً وً ً،مديهً همًب ْين  لىًأعيً يً مًلً هً مًع   .همفظً حً مًوً هً نً كونواًع 

 .ًآخرينً ًلئكةً مًمً هً أنفسً ًعينً ب ًتًْأوًمً  -

ًمً  - ًمً يرً غً ًعينً ب ًتًْأو ًالملئً هم ًالوجًًْيعضدً وً ً،كةً ن ًق ْولً ًهً هذا ًةً كً لئً المً ًنً مً ًآالفًًٍةً لثً ث ًب ً"ً-ت عالى–ه

"(1)"لينً زً ْنًمً   .ً(2)"مينً وًّسً مً ًةً كً لئً نًالمً مً ًآالفًًٍةً سً مًْخً بً ،ًو 

ًم نً ًاأل ْسلوب يِّ ًالت ْركيب  ًفيًهذا لىًما ًع  ا ًم عرِّج  ًق ْبل  ًالم عانيًالم ذكورة  ه  لىًهذ  ًع  ّيان  ًأتىًأ بوًح  ق ْد و 
لىًالم عاني:ً" ت هًع  ًتعريج  ْند ه ًق ْول هًب ْعد  ًع  ْفو ة ًالم ْست ْخل ص  ص  ًهً صً ملخًّوً ً،لمً فيًالكً ًكثيرً هذاًتً وً احت ماٍلًوانف تاٍح،ًو 

ْعناه ماً"أتى"فًأردً وً ً،ينً ىًإ لىًاثنً تعدًّاًيً ف ًفً خً مً ً"عً ب ًتًْ"أ وً،دًٍىًإ لىًواحً تعدًّاًيً دً شدًّمً ً"عً اتّبً "ًأنًّ ً.(3)"بم 
ج فين"،ًل  ًفيً"م ْرد  ًالّدال  ْعنىًك سر  ْند ه ًفيًالم  لىًالق راءت ين،ًواألْعلىًع  ًف ق ْدًأتىًع  ًأهلً ًماعً أ ّماًالط ب ر ي 

لىًًالت ْأويلً  ْعنى:ً"ع  ًالم  ا،ًوً همًبً ب ْعضً ًعً ب ًْتًيً أن  ًمً هً فيًإجماعً فً ،ًعينتابً ت ًمً عض  لىًذل ك  ًالواضحً الدً ًنًالت ْأويلً مًع  ًليل 
ًأنً  لى ًالقً مً ًحيحً الصً ًع  ًاخًًْراءةً ن ًمً تً ما ًذل ك  ًفي ًكً رنا ًالً الدًًّسرً ن ًأرًْمً بً ، اب ًًلئكةً المً ًب ْعض ًًفً دً عنى: ،ًعض 

ف اًلً ًئتً "جً ً:ربً نًالعً مً ًسموعً مً وً  ًهعدً ب ًًئتً "،ًأ ْي:ًجً فلنًٍم ْرد  ًإ ذاًقً نًقالً مً ،ًو أ ّماًق ْول  ْعنىًذل ك  رد فين"ًئً"مً رً :ًم 
ًالمً أرًًْاللً ً:ًأنً الً الدًًّفتحً بً  ْعنىًلً فً ،ًمهً ب ًًسلمينً دف  ًالًم  ًدونً ًلئكةً نًالمً فين"ًمً د ًرًْالذيًفيً"مً ًكرً ذًالذًِّإً ؛ًهقول 

نينً  نًّوً ً،الم ْؤم  ْعنىًالكً ًماا  ًأنًْلمً م  ًبً مدً ي ًً: ًبً ب ْعضً ًي ْرد فً ًلئكةً نًالمً مً ًألفًٍكم ًحً ً،بعضًٍهم ً،الفاعلً ًذكرً ًذفً ث م 
ب رً ًجً ر ًخًْوأً  ًب ْعض ًعنى:ًمً مً ،ًبً "رد فينمً "قيل:ًف ًً،فاعل هً ىًسمًًّمً ًيرً غً ًالخ  ً.ً(4)"بعضًٍب ًًلئكةً المً ًرد ف 

 ِإصاَبُة الَمَعرَّةِ  (3-2-2)
اللّيٍةً ًد  لٍت م دخ  ًو  ًم تنّوعٍة، ًألْوصاٍف ّمال ة  ًح  ًعاّمة  ًأ ْسلوب ي ة  الل ة  ًد  ث ة  ًالم باح  ه  ًهذ  ًفي ًالن ظ ر  ع  م ْوض 

ً ًالل  ًالتيًت جّلْتًفيًق ْول  ًإصاب ة ًالم ع ر ة  نً " :-ت عالىًذكر هً –م تباينٍة،ًو هي  ن س اء ًم ْؤم  ًو  ن ون  ْؤم  ًم  ال  ل ْوالًر ج  ًل ْمًاو  ت 
                                                           

ً.ً(124)آلًعمران،ً(ًاآلية1ً)
،2/504ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2/146ًوانظرًهذهًالمعاني:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً.ً(125اآليةً)آلًعمران،ً(2ً)

ً.4/460ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/235ًوالقرطبي،ًالجامع،ً
ً.4/460ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(3ً)
ً.6/191ًيان،ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالب(4ً)
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ْنه مًم ع ر ةً ًؤأ نًت طً ًت ْعل م وه مًْ يب ك مًم  ْلمًًٍوه ْمًف ت ص  ًع  لىً ،(1)"ب غ ْير  الل ة ًأصل هاًع  ًد  لىًذل ك  ًع  ًالّرئيس  ًأّنًالباعث  وا  خال 
دْتًفيه ،ًفالم ع ر ة :ً ر  ًالذيًو  ياق هاًالش ريف  ل هاًس  ْفتوٍح،ًو ه يئاٍتًي حتم  ًم  ْعن ىًعام  ْعن ىًم  ،ًو هذاًم  ًالع يب  ْفع ل ة،ًو ه ي  م 

، ًالع يب  ًالتيًه ي  ع ر ة  ًالم  ًأصل  ًأ ن  ق  هٍةًأْخرى،ًو الح  ٍمًم نًج  ْعن ىًم تقاد  هٍة،ًوم أخوذ ًم نًم  ًم نًج  ْفتوح  ًم  أ وًًعامت

عً  ،ًوالم  ر ب  ًالج  ًالع ر ب  ًفيًل سان  ًوالع ر  ،ًف الع ر  رب  ثم ،ًم أخوذ ًم نًالج  ًن جوم ها،ًال  ر ة :ًالم جر ة ؛ًس مِّيْتًم عر ة ًل كثرة 

رً  ًفيهاًت شبيه اًبالج  ًالّنجوم  ًل كثرة  ْرباء  ًالج  ل هذاًس م ْواًالس ماء  ،ًو  ر ب  ًالج  ،ًو ه و  ع ًالع رِّ ًم ْوض  ًذل ك  ًو أْصل  ًفيًب دن  ب 
نسانً  ً.ً(2)ال 

ًإ الل ة  ًف ق دًاخت ل فواًفيًد  :ً"أ ّماًالم ف سِّرون  ًالط ب ر يِّ ًق ْول  ل ْيه  ًع  ًهه ناًاخت لف اًي ْصدق  ًالم ع ر ة  ًلفً اختً وً صاب ة 

ً"إصابةً (3)"وضعً فيًهذاًالمً ًناهاًاللً التيًعً ًفيًالم ع ر ةً ًالت ْأويلً ًأهلً  م لهاًهذاًالت ْركيب  ًالتيًح  م نًالدِّالالت  ،ًو 
ًالم ع ر ة ":ًً
أْثم . -  الم 

 غ رم ًالّدي ة . -

طأ.ك فًّ - ًالخ  ق تل   ارةً 

- .  أْنًي عنِّف همًالك ّفار 

 الغ ّم.ً -

 الّشّدة .ً -

- .  الع يب 

ْنهاًفيًباقيًالز منً  - ًم  وت أّلم ًالن ْفس  الم لمةً 
(4)ً. 

ً ع  ًفيًم ْوض  ًالواق ع  ًالع ريض  ًاأل ْسلوب يِّ ًوالم شت رك  ، ًالدِّالليِّ ًاالنف تاح  لىًهذا ًع  ًالز م ْخش ر ي  د  ر  ًو  ق ْد ه ًو  هذ 
عانيًم جتم ع ة ًم ع ا، ًالم  ه  ًهذ  ًك لِّ ،ًواحتمال  ًالدِّاللي  ًهذاًاالنف تاح  ّلي  ثة ،ًم صط ن ع اًسائ ل ًم جيب اًلي ج  قائ ل :ًًالم باح 

                                                           

ً(.25ً(ًاآليةً)الفتح،1ً)
ً.ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عرر"(2ً)
ً.11/362ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(3ً)
ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً) ًقالهًفيها: ًالتنزيل،5/320ً،ًوالماوردي،ًالنكتًوالعيون،11/362ًانظرًما ،ًوالبغوي،ًمعالم

ًالكشاف4/184 ًوالزمخشري، ،ً ،3/548ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ،16/188ً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،8/98ً،
ً.2/411ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،ً
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ًأيً لتً ق ًًإنًْف ً" ًقً هً صيبً ت ًًةًٍعرًّمً ً: ًإ ذا ًوً لوهً تً م ًالًيً هً م ًيً قلتً ً؟مونعلً م ًوً صيبً : ًةً قالً ًوسوءً ً،ارةً الكفًّوً ً،ةً يً الدًًّجوبً هم

ْنه مًب ْعض ًإ ذاًجً ًمً أثً ،ًوالمً مييزًٍت ًًيرً نًغً ناًمً لواًبً عً ماًفً ًثلً مًمً هً دينً ًلً لواًبأهًْعً مًفً هً أنً ًكينً شرً المً  ً.ً(1)"قصيرً التً ًرىًم 
ً ًه و  ًالط ب ر يِّ ْند  ًع  :ًفً ارةً الكفًّو الم ْعنىًالم ق د م  ،ًو الت ْقدير  ع  ّرونًعً ت ًًّرةً عً مًمً هً ل ًب ًق ًًنكمًمً صيبً تً ًفيًهذاًالم وض 

،ًينهرً شً ًصيامً فً ًقًْطً مًيً نًلً مً وً ً،ذلكً ًنًأطاقً مً لًؤمنةًٍمً ًقبةًٍرً ًعتقً ًذلكً وً ً،أ ًطً الخً ًتلً قً ًهاًكف ارةً نًأجلً مًمً كً لزمً يً ،ًهابً 
ًاختً ّنًا  ًو ً" ًالقً ًرتً ما ًابنً الذيًقالً ًولً القً ًدونً ًولً هذا ًاللً ً؛سحاقً إ ًًه ًأوًًْأل ن  لىًقاتً ًجبً إ ن ما ًفيًدارً ًالمؤمنً ًلً ع 

ًل ك ْمً"ً:فقالً ً،يةً الدًًّدونً ًارةً فًّالكً ً،همًإيمانً لً هًعً لً نًقاتً كً مًيً ل ًوً ً،هانًْرًمً هاجً ًكنًْمًيً إ ذاًلً ًربً الحً  د و  ْنًق ْوٍمًع  ًم  ف إ ْنًكان 
ن ةًٍ ًم ْؤم  ق ب ٍة ًر  ًف ت ْحر ير  ًم ْؤم ن  لىًقاتً ًبًْمًيوجً ل ًً"،و ه و  ًالمً يًبً نً لنا:ًعً قً ًلذلكً فً ،ًهً ت ًيدً ًطأ هًخً لً ع  ًعً وضً الم ع ر ةًفيًهذا

ً.ً(2)"ارةً فًّالكً 
 ةُ رَ وْ العَ  يوتُ البُ  (4-2-2)

ًًرً الم ْعوً ًكانً المً ًأنًًّ"ل سانًالع ر بً "فيًًجاءً  ًًخافً الذيًيً ه و  ًً،اورً عً ًكانً المً ًرً وً :ًعً قالً يً ،ًطعً القً فيه  ف ه و 

ًً،رً وً عًْوأ ،ًة ًر ًوًْعً ًيوتً ب ًوً ،ًرً وً عً  ً،ًرً وً عًْمً ف ه و  ق ْد ًًدابً إ ذاًً:الفارس ًًرً وً أعًْو  ًلً كً ً:ة ًر ًوًْوالعً ً،عنً والطً ًربً للضً ًلً ل ًخً فيه 

ْنه ًًفً وً خً ت ًي ًًللًٍخً  ًًكانًٍمً ًلً كً ًوً،ربًٍحً أ ْوًً،غرًٍفيًثً م  ًً،ستورًٍوالًمً ً،منوعًٍمً بً ل ْيس  فيًًللًٍخً وً ًيبًٍعً ًلً وكً ،ًة ًر ًوًْعً ف ه و 

ًًيءًٍشً  ً،ً(3)ورةً عً ف ه و  ل ع ل  الل ةً إ لىًًضيْفًي ًًاألخيرً ًصفً هذاًالوً و  ًد  قًًِّق ْولً ًفيً"ةورً عً "ًأ ْنًت كون  :ًً-ت عالى–ًالح 
ي ْستً " ًف ر يقً أو  ن  ْنه مًًذ  ًب ي وت نايً ٱلن بً م  ًإ ن  ماًهً  ًي ق ول ون  ْور ة ًو  ًإ الًًّيع  ،ًةًٍموميًّعً وً ًتاحًٍانفً ًذاتً ً(4)"ف رار اًب ع ْور ٍةًإ نًي ر يدون 

ًً؛اريضً اًعً يًًّاًأسلوبً كً شترً مً ًالت ْركيبً ًغدوً ي ًفً  رً خًْأ ًًراءةًٍفيًقً ،ًوً رةً وًْهمًعً يوتً ب ًًأنًّذل ك  (5)ة"رى:ً"ع و 
ًذهبً ي ًًأنًًْلعقلً لً ،ًوً 

ه ًًفاتً صً ًسً لمًّىًفيًتً تًّشً ًذاهبً مً  ً:ًقيلً ،ًفً ورةً عً ًللًٍخً أ ْوًًيبًٍعً ًكلً ،ًفً هاياتً جلًّتً أ ْوًًورةً العً هذ 
 ا.ًسوءً ب هاًًأرادً ًنًْمً ل ًًةً ضعرً مً ًةً دفرً ْنًمً  -

 .عةً ضائً ًجالً نًالرًِّمً ًةً يً خالً  -

ل ْيهاًًشىخًْي ًًيةً قاصً  -  .ًدوًّالعً ع 

 .ًدوًِّللعً ًفةً شً نكً مً  -

                                                           

ً.3/548ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(1ً)
ً.11/362ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.ًانظر:ًابنًمنظور،ًلسانًالعرب،ًمادةً"عور"(3ً)
ً.ً(13)األحزاب،ً(ًاآلية4ً)
نماًهيًقراءةًشاذةًعنًالحسن،ًانظر:ًالبناءًالدمياطي،ًإتحافًفضلءًالبشر،ًً(ًليست5) ً.452قراءةًسبعية،ًوا 
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ل ْيهاًًخافً ي ًًالحيطانً ًصيرةً ق ً -  .ً(1)اقً رًّالسً ع 

ً
ً ن ح  ًج  ق ْد ًًإ لىًالط ب ر يً و  ًًنً الم ت ع يِّأن  ًهذا ْن ًًصفً الوً م  ًأنًّه و  ً)ًيوتً بً ها رة  ل ْيهاًًخشىي ًً(ةً يً خلً مً م ْعو  ع 

ًً،رقً السًّ ًأ ن ها ًًالز م ْخش ر يً ًأ ّماً،(2)عةً ضائً أ ْو هً لًالك ّليً ًالت ْقديرً ًأنً إ لىًف ذ ه ب  مًهً أنًًّمةً العائً ًاأل ْسلوب ّيةً ًالدِّالل ةً ًهذ 

ث م ًً،نوهاصًّحً ي ًل ًًنوهً أذً استً ًف ق دً،نةصً حً والًمً ًزةًٍرً حًْمً ًيرً غً أل ن هاًً؛راقً للسًًّةً مكنً مً ً،دوًِّللعً ًضةً عرً مًمً هً بيوتً ًأنً رواًبً ذً اعتً 

نًّوً ً،ذلكً ًخافونً همًالًيً بأنًًّاللً مًهً ب ًذً أكًْف ًً،هً عواًإليًْرجً يً  رارً الفً ًريدونً ماًيً ا 
(3).ً

هً أىًفيًر ًفً ًيً ردً الماوً أ ّماً ً:أقوالًًٍث لث ةً ًاأل ْسلوب ّيةً ًالدِّالل ةً ًهذ 
لىًًخافً ي ًًدينةً نًالمً مً ًةً اصيً ها:ًقلً أوًّ - ً.ًيً بًْنًالسً مً ًبيانً والصًًِّساءً النًًّرةً وًْعً ع 
ثانيها - ًًةً اليً :ًخو  ًإ ذاًكانً ًالفارس ًًرً وً عًْأق ْدًً:مهق ْولً نًمً ًأخوذً مً و هذاًً،ساءً نًالنًّورةًمً العً ًفيهاًإالًّل ْيس 

عً فيه ً ً.ًبً رًْللضً ًللًٍخً ًم ْوض 
ل ْيهاًًخافً ن ًًالحيطانً ًةً كشوفً مً :ًثال ث هاًو -  .ًً(4)بً لً والطً ًراقً السًّع 

ً ًًالق ْرط ب يً أ ّما هً نًمً ًالم ت ع يِّنً ًأنً إ لىًف ذ ه ب  ًًرة"وًْنً"عً مً ًقاةً ستً المً ًفتوحةً المً ًالدِّالل ةً ًهذ  ًبةً ائً سكون هاًه ي 
ّماًأ ْوًأ ن هاًً،ةًٍصينً حً ب ًًيستًْل ًًعةً ضائً  ً.ً(5)لً جانًالرًِّهاًمً لوًِّخً ل ًًاقً رًّلسًّل ًًمكنةً مً أ ْوًأ ن هاًً،دوً ليًالعً يً م 

 عورِ الشُّ  مُ دَ عَ  (5-2-2)

                                                           

ً.7/212ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
ً.10/271ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.3/254ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.4/382ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(4ً)
ًً.3/445ً،ًوكذلكًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،14/98ًنظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًا(5ً)

البيوت 
العورة

قصيرة 
الحيطان المنكشفة القاصية الخالية المنفردة
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ًفيًًظهرً يً  ه  ث ةً هذ  ًلً مثًّالتًًّعً وضً ،ًومً األ ْسلوب يًًِّالم ْشت ر كً ًقً خلً تً فيًًمةً العائً ًاأل ْسلوب ّيةً ًالدِّالل ةً ًرً أثً ًالم باح 
ً لىًذل ك  ق ال تًْ:ً"-هً اسمً ًت بار كً -ًاللً ًق ْولً ً"ًفيرونً شعً الًيً ًمًْهً "وً ع  ْتًب هً ًو  ر  ًف ب ص  يه  ًق صِّ ن ٍبًو ه ْمًالًع نًًأل ْخت ه  ج 

ًً؛(1)"ي ْشع رونً  ًً:والًٍأقًًْث لث ةً ًفيهاًأنً ذل ك 
ً.ًهً هاًأختً موسىًأنًًّأختً ب ًًو ه ْمًالًي ْشع رونً ها:ًلً أوًّ -
ثانيها - ً.ًص ًقً هاًتً أنًًّو ه ْمًالًي ْشع رونً ً:و 
مهً ل ًًعدوًتأ ن ه ًًو ه ْمًالًي ْشع رونً :ًثال ث هاًو -

(2)ً.ً

لىًوً  ْعنىا  ًًلً وًّاألًالم  ًيً ردً والماوً ً،الط ب ر يً ذ ه ب  ي ةً ًاْبنً ًوً،مخشريً والزً ، ًع ط  ً(3)الق ْرط ب يً ًو، :ًلً األوًًّفقالً ،

ًًنظرً ت ًًتًْل ًعً جً  ْنه ًًهاأنًًّفونً عرً الًيً أ ْوًً،هريدً هاًالًتً كأنًّإ ل ْيه  أل ن هاًً؛هأختً هاًرونًأنًّشعً :ًالًيً األخيرً ً،ًوقالً (4)سبيلًٍبً م 
لىًشيًمًْت ًًكان تًْ ّتىًًحرً البً ًلً ساحً ع  ًًيً يضاوً والبً ًويً غً البً أ ّماًً،ذوهأخً ق ْدًًمهً رأتًْح  ْعن ي ْينً ًإ لىًاتفً التً ف ق ْد ًلً وًّاألً:الم 
لىًًه،رً نظً هاًالًتً ريًأنًّاًتً لسً اختً ًنظرً وتً ً،ابً مشيًجانً تً كان تًف ق ْدًًاني،والثًّ ْعنىًًي كونً ًهذاو ع  :ًرون"شعً الًيً ًمًْهً "وً م 
ّيانً أ ّماًً،(5)هبً رقً هاًتً وأنًًّ،هً هاًأختً أنًّ لىًأتىًفً ًأ بوًح   ً.ً(6)افً آنً ًذكورةً المً ًلثةً عانيًالثًّالمً ع 

 َقضاُء اأَلْمرِ  (6-2-2)

ًالدِّالل ةً  ًألث ر  ًت لّمس  ث ة  ًالم باح  ه  ًفيًًفيًهذ  ًذل ك  د  ق ْدًو ر  ،ًو  ًاأل ْسلوب يِّ ًالم ْشت ر ك  ًفيًت خّلق  لة  ًالم جم  العاّمة 
ً ًالل  د ه–ق ْول  م ا:ً"-ت عالىًج  ًٱْلغ ْربً  و  ان ب  ًب ج  ْينيًِّك نت  ًق ض  اًك نتً ًاًإ ْذ م  ًو  ًٱلشً ًإ ل ىًم وسىًٱأل ْمر  ينً اهم ن  ،ً(7)"د 

ً ع ًالن ظ ر  ًم ْوض  ًأ ن  فةً و الّظاه ر  ًك لمة ً"األ ْمر"ًم عر  ،ًم نًوجه ٍةًأْخرى،ًأن  "؛ًوالّظاهر  ْيناًاألْمر  الل ة ً"ق ض  ًد  هه ناًه و 
ًال ًع موٍم ًذات  ًأ ْسلوب ي ٍة لىًه يئٍة ًع  ًجاء ْت ًف ق ْد ْعنى، ًالم  هة  ًم نًج  بهام  ًفيًال  لة  ًموغ  لك ن ها ًو  ، ًالّلفظ  هة  ًم نًج 

                                                           

ً(.11ً(ًاآليةً)القصص،1ً)
ً.7/103ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(2ً)
(3ً )ً ًالطبري،ًجامعًالبيان، 10/38ًانظر: ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ،4/239ً ًالكشاف، ًوالزمخشري، ًوابن3/167ً، ،

ً.13/170ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،4/279ًًعطية،ًالمحررًالوجيز،
ً.10/38ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.2/188ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،3/375ًانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،ً(5ً)
ً.7/103ًًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(6ً)
ً.ً(44)القصص،ً(ًاآلية7ً)
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ًالم رء ً ًأن  ذلك  ًالذيًق ضاه ًالل ًل ن بيِّهًوت جّلياتً ت خصيٍص؛ًو  ًاأل ْمر  ًذل ك  ر هًفيًه يئة  ًخاط  ًهس ي سرِّح  ًفيًث لث  ،ًف كان 
ًه يئاٍت:ًًً
ًالّسلم .ًوالهاًأ - ل ْيه  ن بي هًموسىًع  اللً  كم ًالذيًآتاهً  والح  ًالّنبّوةً  ًه و  ًاأل ْمر   أن 

ثاني - ًتً و  ٍد ًم حم  ًأمر  ًه و  ًاأل ْمر  ًأن  ًوسّلمصً –ها ل ْيه  :ًً-ّلىًالل ًع  ًالك ّلي  ًم نًأّمت ه،ًو الت ْقدير  ًي كون  أ ْن
ي  .ًًكرًٍذً ًخيرً ب ًًناكً رًْكً وذً ً،كً رً ناًإ لىًموسىًأمًْق ض 

ًب الماءً تً وثال ث - ًف رعون  ًه لك  ًه و  ًاأل ْمر  هاًأن 
(1)ًًً. 

ند ه:ً ًع  ًالك ّلي  ،ًو الت ْقدير  ًاأل ْمر  ًذل ك  ًق ضاء  دٍةًم نًه يئات  ًه يئٍةًواح  ًب است شراف  ق ْدًاكت فىًالط ب ر ي  ناًضًْرً فً و 

ًمً هً وعً ،ًهومً ق ًوً ًناهً مًْفيماًألزً ًإ لىًموسىًاأل ْمرً  ًإ لىً(2)هدًٍنًعً دناًإ ل ْيه  ًالّذاهب  ًالز م ْخش ر يِّ ًش أن  ًكان  ً،ًوكذلك  أن 
ًإ لىًموسىً ًالم ْقضي  لْيهًالس لمً –األ ْمر  ًإل ْيهً-ع  ي  ًالذيًأوح  ًالو حي  ه و 

لىًاله يئ ت ين:ً(3) ي ة ًف أتىًع  ًع ط  ،ًأ ّماًاْبن 
"ً ًاألخير  ل م ،ًعادًّاًأن  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  ًم حم ٍدًص  ًالّنبيِّ ًالّنبّوة ،ًوأْمر  ًي لت ئ م ًاألولىًوالثّانية ،ًو ه ماًأمر  س ن  ًح  ت أويل 

لك ّناًأ ْنش أناًق رون ا" م عهًماًب عد هًم نًق ْول ه:ً"و 
(4)ً ،ًو ه و  ًإ ل ْيه ًالط ب ر ي  ْعن ىًثاني اًل ماًذ ه ب  ًم  .ًأ ّماًالق ْرط ب ّيًف ق ْدًأضاف 

كرً  ْيناًذ  ً.ًً(5)ممً األً ًيرً خً ًدًٍحمً مً ًةً أمًًّرناًأنً بً أخًْ،ًأْو:ًإ لىًموسىًكً أّنناًق ض 
 ثِ الِ الثّ  َأْمثَلُة الباِعِث ( 3-2)

 َبْيَن الَمبنى الُمغّلِف والَمْعنى الُمكثَِّف    األسلوِب  اشتراكُ : اإِلْجمالُ 

 االْرِتيابُ  (1-3-2)
ً، لف ف  ًالم  ًالم جم ل  ًاألسلوب  ًأثر  لى ًع  ًت عريجة  ًاأل ْسلوب يِّ ك  ًالم ْشت ر  ًإ لى بة  ًالم نتس  ث ة  ًالم باح  ه  ًهذ  في

ًاللً ًفيًق ْول  ًاالْرت ياب  ْفهوم  ًفيًم  ًذل ك  د  ر  ق ْدًو  ًالّظاهرة ،ًو  ه  ًهذ  ْعن ىًم ك ث ٍف،ًفيًت خّلق  لىًم  ًع  ت قد سْتً–الم شت م ل 

فاتً  د ت ه نً ّلئيًو ٱل" :-هً ص  ًٱْرت ْبت ْمًف ع  ًم نًنِّس ائ ك ْمًإ ن  ًٱلم حيض  ًم ن  ْضنً ًلّلئية ًأ ْشه ٍرًو ٱثً ث لًي ئ ْسن  ًتً الٓ  و أ وًل ْمًي ح 

                                                           

ً.7/116ًيان،ًالبحرًالمحيط،ً،ًوأبوًح13/192انظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
ً.10/77ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.1/514ًوالجلالن،ًتفسيرًالجللين،ًً،3/384،ًوانظر:ًالبغوي،ًمعالمًالتنزيل،3/181ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.4/290ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(4ً)
ً.13/192ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
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الً  ْمل ه نً ًٱأل ْحم  ًح  ْعن  ًأ نًي ض  ل ه ن  ً"(1)"أ ج  ًقائ ل : ًالّتعّدد  ًإ لىًهذا ًالط ب ر ي  ًأ ْلم ح  ق ْد ًو  فيًًالت ْأويلً ًفًأهلً لً واختً ،
ْعنىًق ْولً  ًاْرت ْبت مًْ"ه:ًم  ً.ً(2)...."م ْعنىًذلكً ًلًْرون:ًبً آخً ًوقالً ،...،ًمهً بعضً ًقالً فً ً،إ ن 

جمالً  ًال  ًأن  ًذات ه ،ًب لًفيًالذيًي قع ًًاالْشت راكً الم ْفضيًإلىًًو الّظاه ر  ًاالْرت ياب  ْفهوم  ًم تعيٍِّنًفيًم  غ ير 
ًاالْرت ي ًهذاًفيه  ًفي ًالذيًس ب قها ًفي ل ْيها ًع  ًالق ول  ًباب  ًت قد م ًم تباينٍة ًو جوٍه ًإ لى ًي نصرف  ًهه نا ًفاالْرت ياب  ، اب 

،ًًو ًفيًالي أس  ،ًواْرت ياب  مل  ًفيًالح  ،ًواْرت ياب  ْيض  ًفيًالح  ّدة ،ًواْرت ياب  ًفيًالع  ًاْرت ياب  ،ًف ث م  ًالش ريف  فيًالت ْركيب 
ْعن ى ًت وجيٍهًم  ًب ياٍن:ًًك لِّ فيماًي ْأتيًف ضل  ،ًو  ر  ًم فارق ًلآلخ 

ًاْرت ْبت مًفيًحً  - ق ْدًانقً يضً إ ن  ْيض ًعً ًطعً هاًو  ،ًأه وًد م ًنهاًالح  بلغ ًالي أس  ًم  ًالبالغات  ًاْرت ْبت ْمًفيًد م  ،ًأ ْوًإ ن 
يضًٍ ًفيه ًنظر ا؛ًإ ذًإّنناًإ ذاًأمًًح  ًب أن  لىًهذاًالّرأي  ر د ًع  مًل ًًأسً اليً ًسنً ًلغتًْلًبً هً ًككناشً است حاضٍة،ًو 

 .ًًأشهرًًٍهاًث لث ةً ت ًدًّعً ًلًْق ًنً 

ي ةً  - ًع ط  ْند ًاْبن  ًع  ْعنىًاألظه ر  مل ها،ًو هذاًالم  ًاْرت ْبت ْمًفيًح  إ ن 
(3)ً. 

ًاْرت ْبت مًْ - ّدة ًًإ ن  ّدة ؛ًف ل ْمًت عل مواًع   .ههذً ًةً دًّالعً فً ً،ْضًحً مًتً التيًلً ًاليائسةً فيًالع 

- ً ًاْرت ْبت ْم ًإ ن  ًي ْظه رً ًمً الدًًّأنً في ًمً ًالذي ْنها ًأجلً م  ًمً ً،رًٍب ًكً ًن ًالمً أ ْو ْيض  ًالح  ًمً ً،عهودً ن نًأ ْو
 .أشهرًًٍث لث ةً ًةً العدًّف ًً،حاضةً االستً 

ّدت هّنًث لثً  - ًع  كم ًأن  هّن،ًف ل ْمًت ْدرواًماًح كم هّن،ًفالح  كم  ًاْرت ْبت ْمًف ش ك كت مًفيًحال هّنًو ح   ة ًأشهٍر.ًإ ن 

ّدة ،ًفً  - ًالع  ًاْرت ْبت ْمًفيًانق ضاء  ًاْرت ْبت ْم"ًم ّتصل ًهنًّيوتً نًبً مً ًجوهنًّخرً لًتً إ ن  ًي ْغدوً"إ ن  لىًهذاًالن حو  ،ًو ع 
 .ً(4)ورةً السًًّلً أوًّبً 

ً ًب تعّدد  ن  ًالم ْؤذ  ًالم جم ل  ًاأل ْسلوب يِّ ًالت ْركيب  ًهذا لى ًع  ًالم ف سِّرون  د  ر  ًو  ،ًولّما ًالدِّالل ة  ًوانف تاح  الم عاني،
مً  ،ًو  ًالم قد م  ر  ر،ًوأخ  ْنه ْمًم نًق د مًالم ؤ خ  م  ،ًو  ر  ًآخ  ر  ًنه م:ت باي نواًفيًاخت يار هم،ًف م نه مًم نًق د مًو جه ا،ًوأخ 

                                                           

ً(.4ً(ًاآليةً)الطلق،1ً)
ًً.12/133ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(2ً)
ً.5/325ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(ًانظر:3ً)
(4ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًفيها: ًقاله ًما 12/133ًانظر ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ًالكشاف،6/32ً، ًوالزمخشري، ،

،ًوأبو18/107ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،30/32ً،ًمفاتيحًالغيب،ً،ًوالرازي5/325،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،4/121ً
ً.8/280ًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
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- ً ًإ لىًأن  ًالذيًذ ه ب  ًأ ن ه ًعامًتًولً نًالقً مً ًوابً الصً الط ب ر ي  ً؛نهنًّىًعً توفًّالمً وً ًقاتً طلً فيًالمً ًفىًذل ك 

ًاللً  ًوعزًّ-ًأل ن  ًبق ْولً عً ً-جّل ًبً ّم ًفقالً ً،ذلكً ه ْمل ه نً ": ًح  ْعن  ًي ض  ًأ ْن ل ه ن  ًأ ج  ًاألْحم ال  ًو أ والت  مًل ًوً "،

ب رً ًذلكً ب ًًْصًخصًِّيً  ب رً لًعً نها،ًبً ىًعً توفًّمً ًدونً ًقةًٍطلً ع نًمً ًالخ  ميعً ًّمًالخ  ًع نًج  ً،ًاألحمالً ًأوالتً ًب ه 
كم ًفيهنًّ ند ه:ًإْنًش ك كت مًف ل ْمًت ْدرواًماًالح  ْعنىًع  ًي ْغدوًالم  ًالم تقّدم  لىًهذاًالّنظر  وبناء ًع 
(1). 

ًاْرت يابً  - ًو ه ما: ، ًاثن ت ين  ًوجهت ين  ًإ لى ًي نصر ف  ًاالْرت ياب  ًأن  ًالذيًاست شعر  ي  الذيًًمً بالدًًّوالماورد 

ًأمً ًيض ًأحً ًفً عرً ي ًًلف ًًنً برهً كً ل ًًنهنًّمً ًي ْظه رً  ًحاضةً استً ًه و  دً ًكمً حً بً ،ًواْرت ياب  ماذاًب ًًمً علً ًيً لف ًًهنً دً ع 

 .ً(2)أشهرًًٍهنًث لث ةً تً عدًّ،ًفً دنً دً عتً يً 

مل هاًواْبنً  - ًاْرت ْبت ْمًفيًح  ًهو:ًإ ن  ًاأل ْسلوب يِّ ًفيًهذاًالم ْشت ر ك  ًاألْظهر  ي ة ًالذيًرأىًأن  ع ط 
(3). 

- ً ًالذي ًفً والق ْرط ب ي  ّدة  ًالع  ًانق ضاء  ًفي ًاْرت ْبت ْم ًإ ن  : ًاألقوال  ًأصح  ًأن  ًإ لى ن ح  ًتً ج  نًمً ًجوهنًّخرً ل
 .(4)هنًّبيوتً 

ًالع ريض ً - ًالقول  ًباب  ًم ْست ْشر ف ا ًالم سألة  لى ًع  ًأتى ًالذي ّيان  ًح  ًم نًًوأ بو ًآراء  لى ًع  ا ًم عرِّج  فيها،
ًإ خال هً ًالق ول  ًم ن ًم ستصف ى ًإ لى ًذاهب ا ًت أّمل ه، ب عيد  ًو  ه، ًاست خراج  ًخاصِّ ًم ن ًب دلو ه ْدلي ا ًم  تقّدم ه،

ً ًفي ًاأل ْقوال  ًت ْلك  مع  ًج  ًأ ن ه  ًذل ك  ًو أحك م ها؛ ب ها، ًو أوع  ، ًاأل ْقوال  عبةًٍأْعجب  ًب هذاًًج  ًم ؤمن ا واحد ٍة،
ًاال عاٍنًم تنّوعٍة،ًف قدًت لّخص  ًل م  ًالحّمال  ًالّلغويِّ ّيانً –ْشت راك  ًالل ًً-ك ماًي رىًأ بوًح  ً-ت بار كً –فيًق ْول 

ً ًأن  ر  ًواآلخ  ، ًالّشكِّ ًح صول  ًو ه و  ًفيه، ًالّلغة  ًم فهوم  لىًظاه ر  ًع  ًأ ن ه  د ه ما ً"أ ح  : ًق والن  ًاْرت ْبت ْم" "إ ن 
ًل إلي ْعناه ًالّتيّقن  ًم  ّلٍة،ًأ ْوًإ ن  يٍض،ًأ ْوًد م ًع  ًاْرت ْبت ْمًفيًد م ها،ًأه وًد م ًح  ْعناه :ًإ ن  ًم  ًاألّول  ،ًو الق ول  اس 

" ه لت م،ًأْقوال  ًاْرت ْبت ْم،ًأْي:ًج  مٍلًأْمًال،ًأ ْوًإ ن  لوٍقًب ح   .ًً(5)اْرت ْبت ْمًفيًع 

ًف ق ْدً ًالّنزول  ْنًسبب  ،ًضنً حً ئيًالًيً اللًًّةً دًّماًعً فً ً،راءً قًْاألً ًواتً ذً ًةً دًّفناًعً رً ْدًعً قً ً:اًقالواناسً ًيًأنًّو ًرً أ ّماًع 

:ً(6)لتًْزً ن ًفً  قيل  ً(1)"روءًٍق ًًث لث ةً ًنً هً سً فً أنًْب ًًنً صًْربًّت ًي ًًقاتً ل ًطً المً :ً"وً -ت عالى–هًق ْولً ًرً كً اًذً مًّلً ،ًو  :ًعمانً النًًّبنً ًدً خلًّ،ًقال 
                                                           

ًً.12/134ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً.6/32ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ً(2ً)
ً.5/325ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ً(3ً)
ً.18/108ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(4ً)
ً.8/280ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًانظر:ً(5ً)
ً.4/121ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(6ً)
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:ًزلتًْنً لى؟ًفً بًْالحً ًةً دًّوعً ً،هايضً حً ًطعً التيًانقً ًةً دًّوعً ً،ْضًحً مًتً التيًلً ًةً دًّماًعً فً ً،اللً ًسولً ياًرً  قيل  ًبنً ًعاذً مً ًإنًّ،ًًو 

ً.ً(2)اآليةً ًنزلتً فً ؛ًستًْئً التيًيً ًبيرةً الكً ًةً دًّعً ًع نًًْألً سً ًلًٍبً جً 
ً( َتْعطيُل الِعشارِ 2-3-2)

ًفيً ق ْدًت جّلىًذل ك  "،ًو  شار  ًالع  ً"ت ْعطيل  ًالّساعة  ًفيًو صف  ًالع زيز  ًالتيًو ردْتًفيًالت ْنزيل  م نًاألْحوال 
ً قِّ ًالح  فات هً –ق ْول  ًص  ك ت ً"-ت بار  ًع طِّل تًْ و ا  ذ ا: ش ار  ًإ جمال ً(3)"ٱْلع  ًفيه  ًت ْركيب  شار  ًالع  ًت ْعطيل  ًأ ن  ًو الّظاه ر  ،
:ًو عمومّية ًفيً ًوجهت ين 

ف ة ًل م وصوٍفًم حذوٍف. - ًص  ؛ًإ ذًه ي  شار  ًم نًالع  د  ًالم قص   أواله ماًت ْعيين 

- ً. قًِّذاك  ًالح  ك يفّيت هًفيًي وم  ،ًو  ًالّتعطيل  ذل ك  ًوثانيت ه ماًه يئةً 
ً، ًاألّول  جمال  لىًال  ًع  ًالق ْول  الل ةً أْعنيًأ ّماًباب  ًأْنًتكونً ًد  ،ًف ق ْدًت ْحت م ل  شار  ً:ًالع 

- ً ًو ه ي  ًع ْشراء ، ًواحد ت ها ًوالحً يارً خً الّنوق ، ًوً ًواملً ها ًق ْد ًالتي ْنها ًحً ًتًْصلً م  ًالشً ملً في ًإ لى ًهرً ها
 .ًرً العاشً 

- ً. ًالّسحاب   أو 

- ً. ًالّديار   أو 

- ً. ًاألرض  ًأو 
ًالثّاني،ً جمال  ًال  الل ة  لىًد  ًع  ًالق ْول  ًًه يئةً ًأْعنيأ ّماًباب  ًالم وصوف  ًب تباين  ًم تباين  ،ًف ه و  ًالت عطيل  ذل ك 

ًم هم لةً  ًم س ي بة  ًب ت رك ها ًف ت ْعطيل ها ، ًم نًالمال  ًالع رب  ْند  ًماًع  ًأْنف س  ًكان تًالّنوق ،ًو ه ي  ًما ،ًف إذا شار  ًأ ْوًم نًالع  ،
ه م،ًأ ْوًأاّلًيحم لب ها،ًوصرِّها،ًالشت غال همًب أنف س  ؛ًأ ْوًت رك هاًبً بالّتجافيًع نًح  نهاًالف حول  ًع  ماًل ًًطبًٍخً أ ْوًً،لًراعًٍل 

ً.(4)هانًْمًمً هً بًإليًْجً أعًًْنًمالً كً مًيً ل ًوً ً،نًاأل ْمرً مًمً هاهً دً 

ًوً  ًأن  ًالك ّلي  ًالت ْقدير  ه ًالحً ق ْدًي كون  ًازلً النًًّولً الهً ًةً دًّنًشً مً ًتًْك ًرً ت ًفً ًلتًْهاًفيهاًأ همً أهلً ًالتيًي ت نافس ًًواملً هذ 
ً(5)هايرً غً ب ًًكيفً فً ً،ب ه م ؛ًأل ن ه ًالًي كون  ث ل  ًالم  لىًو جه  ،ًو هذاًع  ًل هاًذلك  ًماًس بق  شار اًب اعت بار  ل ْيهاًع  ًع  ق ْدًأ طل ق  ،ًو 

                                                                                                                                                                                           

ً.ً(228ً،البقرةاآليةً)(1ً)
ً.8/280ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،18/107ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/83ًانظر:ًالرازي،ًمفاتيحًالغيب،ً(2ً)
ً.ً(4)التكوير،ً(ًاآلية3ً)
ً.19/150ًمقدمًعنده،ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًهذاًأرجحًاألقوالًعندًالقرطبي،ًوهوًال(4ً)
ً.12/458ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(5ً)
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:ًإ ذاًقامفيًالق يامةً ًع ْشراءً  قيل  ه م.ًو  ًع ْشراء ًل عط لهاًأهل ها،ًو اشت غ لواًبأنف س  ْعنى:ًأ ن ه ًل وًكان  ،ً،ًفالم  واًم نًالق بور 
شارهمًفيهاًالتيًكان ْتًك رائم ًأموال ه م،ًل مًي عب ًؤًو ًم حشورة ،ًو ع  ًوالّدواب  ه مًوشاه دواًالو حوش  ً.(1)اًب هاًل ش غله مًب أنف س 

ًت سّميًالس حابً  ًو الع رب  ، ًف لًت مطر  ، ًم نًالماء  ًف ت ْعطيل ها " شار  ًالع  ً"الّسحاب  ًالم ْوصوف  ًكان  ًإ ذا ًأ ّما
:ًت ع ط ل ًع نً قيل  ،ًًو  ًالسً ًسيرً المً بالحام ل  ً.ًنياالدً ًرابً خً ل ًًضً واألرًًْماءً ب ْين 

ً ًالم ْوصوف  شارً "أ ّماًإ ذاًكان  ًالع  ًأهل ها.ًً"الّديار  ،ًف ق ْدًت عط لْتًل ذهاب  ًف ت ْعطيل هاًم ْفٍضًإ لىًأاّلًت سكن 
ً ًالم ْوصوف  شارً "أ ّماًإ ذاًكان  ًالع  ف ت ْعطيل هاًبأاّلًت زر عً ً"األرض 

(2)ًًً.ً
 النَّفيُر ِخفاًفا َوِثقاالً  (3-3-2)

ًبً  ثة  ه ًالم باح  لىًأثرً فيًهذ  ًع  ًدالت ًًاشتراكً ًيان  ْعنىًالم كث ف  ًوالم  بنىًالم غّلف  ًالم  ًب ْين  فيًت خل ق ًاألسلوب 
ً ؛ ًاأل سلوب يِّ ًف يً الم شتر ك  ًهذا، ًآن  ، ًالت ْركيب  ًغدو ًع مومًٍم ْجم ل  ًذا ًأنًّ؛ اللً ًذل ك  ًد  ل ةً مً ت ه  لٍتًجم  ًل م دخ  ع  ًت ّتس 

ًوً  ًاحت ماالٍت ًفيًالّنْفس  ًي بعث  ًم شع  ًأل ٍق ًذات  ًالسِّياق  ًفيًهذا ًت ْغدو ًب ْل ًي أباها، ًو ال ًالّسياق  ًي رت ضيها م تنّوعٍة
الل ةً  ًد  ًوم نًذل ك  ْعجاب ا، ًو ا  ًًاست حسان ا ًالل  ًفيًق ْول  ًوث قاال " فاف ا د ه–"خ  ً"-تعالىًج  ث ق االً : ًو  ف اف ا ًخ  وا دواًاو جًٱنف ر  ه 

ك ْمًفاب أ ْمًو ًلك ْمًإ نًك نت ْمًت ْعل مونً ًيل ك ْمًو أ نف س  ْير  ل ك ْمًخ  ًذَٰ ًٱلل ه  ً.ً(3)"س ب يل 

هًالم باحً  ًهذ  ًإ ل ْيه ًفيًم فت تح  ْلماح  ًالذيًي ْنب غيًال  ًإ لىًماًولعل  ًم نًالت فت  ًالم فّسرين  ًم ن  ثة ًالشار ة ًإلىًأن 
ْنًإجمالًٍ :ًً فيهاًم  ْنًذل ك  م  ،ًو  ًاألسلوب يِّ ًالم شتر ك  ًم فٍضًإلىًل حوق هاًب ر كب 

:ً"ًو - ًالّطبريِّ ًبً ًاللً ًرً ينًأمً ذً "ًاللًّقلً "الثًّ"ًوً ةً فًّنىً"الخً عًْفيًمً ًأويلً التًًّأهلً ًلفً اختً ق ْول  ماًهً أحدً هًم ْنًكان 
"هعً مً ًفرً النًّبً 

(4). 

- "ً: ًالق رط بيِّ لىًمً ًيً ماًهً إنًًّهًاألقوالً هذً وً وق ْول   .ً(5)"ةً فًّوالخً ًقلً فيًالثًًّثالً نىًالمً عًْع 

                                                           

ً.8/423ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،19/150ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(1ً)
(2ً )ً ًبالمأثور، ًالتفسير ًأبيًحاتم، ًابن ًالمعاني: ًهذه 7/522ًانظر ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالبحر19/150ً، ًحيان، ًوأبو ،

ً.4/475ً،ًوابنًكثير،ًتفسيرًالقرآنًالعظيم،8/423ًالمحيط،ً
ً.ً(41)التوبة،ً(ًاآلية3ً)
ً.6/376ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
ً.8/96ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً(5ً)
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- "ً : ّيان  ًح  ًأبي ًمً ًذكرً وً وق ْول  ْن ًم  ًالخً الم ف سِّرون  ًوً ًياءً أشًًْقلً والثًًّةً فًّعاني لى ًع  ًخصيصً التً ًجهً ال

نًّ،ًوً عضًٍب ًًهاًدونً عضً بً  لىًالتً ًلً حمً ماًيً ا  ًع  لىًالحً ًمثيلً ذل ك   .ً(1)"رً صًْالًع 

ً ًواألْمر  ، فيف  ًخ  ًف الن شيط  ًهه نا، ًالم راد ة  ًو الثّقل  ّفة  ًالخ  ًم عاني ًت لم س  ًفي ًي ذهب  ًأْن ًاألّول  ر  للخاط  و 
ً يال  ًالع  ذو ًو  ًوالّراجً خفيفً ب الّضدِّ، ، فيف  ًخ  ًوالفار س  ، ًث قيل  يال  ًالع  ب  ًوصاح  عً ، ًل ن ْرج  ... ًث قيل  ًفيًًل  ر  الب ص 

عاٍنًم تنّوعٍة: ًل م  ّمالة  ًالح  ل ة  فاف ا"ًو"ث قاال "ًالم ْجم  الل ة ً"خ  لىًد  دواًع  ر  ًل ّماًو  ًالم فّسرين  ًآراء  ًب عض   ًاستشراف 

فاف ا:ً - ث قاال :ًابابً شً خ   اً.يوخً شً ،ًو 

فاف ا:ً - ث قاال :ًنياءً أغًْخ   .ًسروالعً ًسرً فيًاليً ًقراءً فً ،ًو 

فاف ا:ً -  .ًشاةً مً ا،ًوث قاال :ًكبانً رً خ 

م شاة ،ًوث قاال :ًر كبان ا.ً - فاف ا:ًر جاال ًو   خ 

فاف ا:ً -  .جينً تزوًّمً ا،ًوث قاال :ًبانً عزًْخ 

فاف ا:ًأ -  ضىً.ًرًْمً ،ًوث قاال :ًاءً حًّصً خ 

فاف ا -  نه.رينًمً كثً ستً :ًمً وث قاالً م نه،ًينًقلًّمً ً:أيًْ،ًلحً م نًالسً ً:خ 

فاف ا -  ها.ث قاال ًبً وً ً،غالً شًْألام نً:ًخ 

فاف ا: -  م.هً ث قاال ًبً ،ًوً يالً م نًالعً ًخ 

فاف ا -  ث قاال ًبهم.ًًو،ًم نًاألتباعًوالحاشيةً ً:خ 

فاف ا:ً -  .ًراهةً الكً ًندً عً ،ًوث قاال :ًقينً اليً ًةً فًّم نًخً خ 

فاف ا -  .ًةً خالفً نًالمً ث قاال ًعً ،ًوً اعةً لىًالطًّإ ًً:خ 

فاف ا -  .ًرةً صابً ث قاال ًفيًالمً ،ًوً ةً بارزً لىًالمً إ ًً:خ 

فاف اًبً  -  .ًرً فكًّيًوالتًّروًّالتًًّعدً ث قاال ًبً ،ًوً بادرةً والمً ًسارعةً المً خ 

ث قاال :ً - نعٍة،ًو  ًذ ويًص  فاف ا:ًغ ير   ً.نعةًٍويًصً ذً خ 

فاف ا:ً - ث قاال :ًاجعانً شً خ   .ًاءً جبن،ًو 

فاف ا:ً - ث قاال :ًهازيلً مً خ   اً.ًنً ماسً ،ًو 

                                                           

ًً.5/46انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(1ً)
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فاف ا:ً -  ه.ًأسرً ب ًًيش ًالجً ث قاال :ً،ًوً يشً الجً ًمً قدًّوًمً هً وً ً،ليعةً الطًّكً ًربً لىًالحً سباقا ًإً خ 

فاف ا:ً ث قاال :ًك سالىشيطنً خ  ،ًو  ين 
(1)ً. 

ً: ين  لة ،ًإ لىًأْمر  ًالم حتم  ه ًالّداللة  ،ًو ع مومّية ًهذ  ًالدِّاللي  ًوق ْدًأْفضىًهذاًاالنف تاح 

ً ،ًف ذه ب  ّيين  ًف قه  كم ين  لىًفً ًوقوفً مً ًرً األمًًْأنً إ لىًًمهورً الجً أّول ه ما:ًق يام ًح  ًدًْقصً ي ًًمًْلً أّنه ً،ًوً فايةً الكً ًضً رًْع 
:ًيانً عًْاألً ًض ًرًْف ًًهً بً  قيل  لىًالمً ًرض ًوًفً هً ،ًو  ًه:ق ْولً ب ًًخً سً ن ًًمً ،ًثً ةً دًّالمً ًلكً فيًتً ًعيانً األً ًرض ًهًفً ب ًًيً نً عً ً،نينً ؤمً ع 
ً.(2)"ةً رواًكافًّف ًْنًي ًل ًًنونً مً ؤًْالمً ًماًكانً وً "

ثانيهما مالّياٍت،ًً:و  ْنًج  لىًماًفيهًم  ،ًع  ًهذاًاالنف تاح  ًهوًأ ّنًت خل ق  بيٍر،ًو ه وًالذيًك ل  كيٍمًخ  ْنًل دْنًح  م 
رو ة ًس ن ًالذيًه وًذ  هاد  ًالج  لىًف رضّية  ًع  لحاح  م قصود ،ًو ه وًال  ًم راد ًو  ًهذاًاالنف تاح  ند هًب م قداٍر،ًف لع ل  ًش يٍءًع  ام 

ً ، ًجً مً أ ًًاس ًالنًًّأنً ًةً نىًاآليً عًْفيًمً ًحيحً الصً و ً"الّدين  ًخً فً انًًْ:أيًًْ؛ةً ملً روا ًالحً كً ليًْعً ًتًْفً روا ًلتًْق ًث ًًأوًًْ،ةً ركً م ًهً هذً وً ،

ًهً ّنًإ ًًوالً األقً  ًمً ًيً ما لى ًالمً عًْع  ًالثًًّثالً نى ه ً(3)"ةً فًّالخً و ًًقلً في ًهذ  د  ًأح  ْن ًم  ًت خلو ًال نسان  ًال  ًأحوال  ً"ألن  ،
" ً.(4)األ شياء 

ًًوالً لىًاألقًْأوًْوً  واب  ًعً ب الص  ًندً فيًذل ك  ًالن فرً ب ًًؤمنينً المً ًرً أمً ً-هكرً عالىًذً تً -ًاللً ً:ًإنً قالً ي ًًأنًًْالّطبريِّ
فاف اًوث قاالً هً بيلً فيًسً ًهً أعدائً ًهادً لجً  ًسً ًلً "ًكً فافً فيً"الخً ًلً دخً دًيً ق ًوً ،ً"،ًخ  ْنًكان  لىًهًدنً ب ًًةً قوًّل ًًفرً هًالنًّليًْعً ًهلً م  ع 

،ًوً  ًبً ً،هً شبابً وً ً،هسمً جً ًةً حًّصً ذل ك  ًي ْسٍر ًذا ْنًكان  لىًالظًّ،ًوً غالً نًاالشتً مً ًفراغًٍوً ً،مالًٍوم  ًع  ،ًكابً الرًّوً ً،هرً قادر ا

ًبً ًلً قال"ًكً فيً"الثًًّيدخلً وً  ْنًكان  ،ًمً ًخلفً م  ٍرًمً نًم عًْمً وً ً،هقيمً سً وً ً،هليلً عً وً ً،سمً الجً ًعيفً نًضً ذل ك  ،ًنًالمالً س 

ًالًظً وً ً،عاشًٍمً وً ً،يعةًٍضً ب ًًشتغلًٍمً وً  ًلً م ْنًكان  ي الً وً ً،ذوًالسِّنًِّوً ً،يخً الشًّوً ً،كابً الًرً و ًً،ههر  ًدخلً دًيً ق ًًكانً ًاإذفً ً،الع 
ًوً فافً فيً"الخً  ًمً قالً "الثِّ" ًمً فًْصً نًوً " ًمً خً ً-هناؤً ث ًًلً جً -ًاللً ًنً كً مًيً لً نا،ًوً رًْكً التيًذً ًفاتً الصًًِّنًأهلً نا نًذل ك ًص 

                                                           

(1ً )ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًب6/376انظر: ًالتفسير ًحاتم، ًأبي ًوابن ،ً ًوالعيون،5/56ًالمأثور، ًالنكت ًوالماوردي، ،
،ًوقدًأتىًعلى8/96ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،2/191ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،7/27ً،ًوالطبرسي،ًمجمعًالبيان،2/365ً

ً.1/406ً،ًوالبيضاوي،ًأنوارًالتنزيل،5/46ًعشرةًأقوال،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً
ً(.122ً(ًاآليةً)التوبة،2ً)
ً.8/96ًطبي،ًالجامع،ًانظر:ًالقًر(3ً)
ً.32ً،ًومهديًعرار،ًمباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنية،7/27ًانظر:ًالطبرسي،ًمجمعًالبيان،ً(4ً)
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لىًلً و ًً،تابً فيًالكً ًنفًٍصً ًنف اًدونً صً  لىًخً و ًً،مل ًسً وً ًهً ليًْعً ًىًاللً لًّصً ًسولً الرًًّسانً الًع  ً،ليلً دً ًهً صوصً الًن ص بًع 

فاف اًوً ًهً بيلً فيًسً ًهادً لجً ل ًًفرً النًّب ًًهً سولً رً ًحابً صًْنًأ مً ًنينً ؤمً المً ًرً أمً ً-هناؤً ث ًًلً جً -ًاللً ً:ًإنً قالً ي ًًأنًًْبً جً وً  ث قاال ًخ 

لىًكلًًِّ-مً سلًّوً ًهً ليًْعً ًىًاللً لً صً -ًهً سولً رً ًعً مً  ً.ً(1)"لً قً الثًّوً ًّفةً الخً ًوالً أحًًْنًْمً ًحالًًٍع 

 "راتُ بِّ دَ المُ ، وَ قاتُ ابِ السّ ، وَ حاتُ ابِ السّ ، وَ طاتُ اشِ النّ ، وَ الّنازِعاتُ "( 4-3-2)
ً ًت ق د م  ًما ْثل  ًم  ْن م  ًمً و  ًًإجمالًٍن لىًًولً القً ًبابً ًأ ْسلوب يً ًاْشت راكًًٍإ لىم ْفٍض ً،اشطاتً والنًًّ،الّناز عاتً ع 

ًوالسًّحاتً ابً والسًّ ًوالمً قاتً ابً ، ًراتً دبِّ، ط-ت عالىًوًت بار كً –ًاللً ًق ْولً ًفي، ًو الن اش  ْرقا  ًغ  ً"و الن از ع ات  ًن ْشطً ا: اًت 

ًس ْبحً  ْبقً و الس اب حات  ًس  ًأ ْمرً اًف الس اب ق ات  ًً،(2)ا"اًف اْلم د ّبرات  ًأ ن  هً فيًو الّظاه ر  ًك ماًًامً سً ق ًًاآلي ةً ًهذ  ًفيًسورةً ًأنً الشًّكان 
ًالم ْرس لت" ،"ً ن  ًًمً قسً المً ًوصوفاتً المً وأ ر  ًذوفاتً حًْمً ب ها ،ً ن  ًفاتً صً وأ ر  ًقامً مً ًتًْقيمً أً ها ًلًكانً وً "ها، ه  ًفاتً الصًّهذ 

ّماالً ًاعريضً ًالك ّليً ًالت ْقديرً ًدا،ًوغً (3)"هاب ًًالم رادً ًفواًفيلً اختً ًةً ختلفً مً ًقاتً علًّتً  ،ًوصوفاتً المً ًتباينً ب ًًتباينةًٍمً ل م عاٍنًًح 
ق ْدً لىًأتىًو  ماًفيها،ًوً ًالت ْأويلً ًأهلً ًلفً ،ًواختً الّناز عاتً بً-هللً ّلًجً جً -ناًبً مًرً سً أقًْ":ًفقالً ًالط ب ر يً ًْشت راكً هذاًاالع 

ً.ً(4)"نزعً ماًتً ي،ًوً هً 
ًًالّناز عاتً ف - ًأ ْنًت كون  ف ةً ت ْحت م ل   .ًنيًآدمً ب ًًفوس ًن ًًنزعً تً التيًًلئكةً لمً ل ًًص 

- ً ت ْحت م ل  ًو  ف ةً أ ْنًت كون   .ًقًٍأفً إ لىًًقًٍنًأفً مً ًنزعً تً التيًًجومً لنًّلًص 

- ً ت ْحت م ل  ًو  ًت كون  ف ةً أ ْن ًًفوسً لنًّلًص  ًًحنً تً التي ًًنزعً ت ًوً ً،هاطانً أوًْإ لى ًوً ذاهبً مً إ لى ًنً لً ها، ْند ًًزعً ها ع 

 .ًوتً المً 

ت ْحت م لً  - ًًو  ف ةً أ ْنًت كون  ف ةً أ ْوًً،هامً السًِّب ًًنزعً هاًتً أنفسً ًسيًِّللقً ًص  هاًيرً وغً ًسيًِّالقً ب ًًالّناز عاتً ًماعاتً لجً لًص 
 ً.ًاغراقً إً 

ت ْحت م لً  - ًًو  ف ةً أ ْنًت كون   .فوس ًالنًًّنزعً تً التيًناياًلمً لًص 

ت ْحت م لً  - ًًو  ف ةً أ ْنًت كون   ً.ألً الكً إ لىًًنزعً ت ًًحشً وً للًص 

ت ْحت م لً  - ًًو  ف ةً أ ْنًت كون   .هاأعناقً ًطولً ل ًًةً األعنًّفيه ًًغرقً اًتً زعً هاًنً تً فيًأعنًًّنزعً التيًتً ًزاةً غً للًص 

                                                           

ً.6/379ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً(.5ً-1(ًاآليةً)النازعات،2ً)
ً.8/411ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.12/420ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(4ً)
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 ( الّناِشطاتُ 5-3-2)
ط اتً "ًأنً شً ًكذلكً ًو ً:لىعً ًدال ةً ًتكونً ق ْدًًالتيً"الن اش 
ْند ًًفوس ًالنًًّطً شً نتً التيًًالم لئ ك ةً  -  .وتً المً ع 

لىًأوً -  .سرعةًٍب ًًسيرً وتً ًذهبً ،ًتً قًٍأفً إ لىًًقًٍنًأفً مً ًطً نشً تً التيًًجومً النًّع 

لىًأوً -  .نايالمً اع 

لىًأوً - ًًونًالحيراهاًمً جًْرىًمً ماًجً وً ً،ةً حشيًّالوً ًقرً البً ع   .طرًٍقً إ لىًًطرًٍنًقً مً ًنشطً الذيًيً ان 

لىًأوً - ْند ًًطً نشً ت ًًةً ؤمنً المً ًفوسً النًّع   .روجً للخً ًوتً المً ع 

 ( الّساِبحاتُ 6-3-2)

ات"ًكذلكً وً  لىًًعودً تً ق ْدًً"ًالتيالس اب ح  أ ْوًً،ذهبً ت ًوً ًجيءً ،ًتً اللً ًأمرً ب ًًفيًاآلفاقً ًتصّرفً تً التيًًالم لئ ك ةً ع 
لىً لىًأ ْوًً،لكً فيًاألفًًْسبحً ت ًًجومً النًّع  لىًأ ْوًً،هارً النً وً ًيلً واللًًّ،مرً والقً ًمسً الشً ع  لىًأ ْوًً،يلً الخً ع  ً؛حابً لسً اع 
لىًأ ْوًً،واءً فيًالهً ًمةً العائً كً أل ن هاً لىًأ ْوًً،هاماًدونً ف ًًحرً البً ًوابًِّدً ًالحيتانً ع  لىًأ ْوًً،نً فً السًّع  فيًًسبحً ناياًتً المً ع 

ً.يوانً الحً ًفوسً نً 
 ( الّساِبقاتُ 7-3-2)

لىًًدلً "ًالتيًتً لس اب ق اتً "اًأنً شً ًوكذلكً  لىًأ ْوًً،الحً الصًًّملً والعً ً،يرً الخً ب ًًنيًآدمً ب ًًبقتًْسً التيًًالم لئ ك ةً ع  ع 

نينً ًسً أنفً  ق ْدًها،ًضونً قبً ي ًًالذينًالم لئ ك ةً إ لىًًقً سبً ت ًًالم ْؤم  لىًأ ْوًً،ت عالىًاللً ًقاءً لً إ لىًًاوقً شً ًرورً السً ًنتً عايً و  ع 

لىًأ ْوًً،يلً الخً  لىًأ ْوًً،جومً النًّع  ًً.ً(1)اآلمالً ًسبقً ناياًتً المً ع 
ً( الُمَدبِّراتُ 8-3-2)

ًالمً اْلم د ّبراتً "ًأنً شً ًوكذلكً  ًًالدِّالل ةً ًب ْينً ًدةً تردًّ" لى ًجً والً األحًْب ًًلينً وكًّالمً ًالم لئ ك ةً ع  ،ًحيً للوً ًبريلً :

ًوً طرً للمً ًميكائيلً وً  ًوً ورً فيًالصًًّفخً للنً ًسرافيلً ا ً ، ًً،األرواحً ًبضً ق ًل ًًعزرائيلً ، لىًأ ْو ًوً بعةً السً ًواكبً الكً ع  ضافةً ، ًا 

                                                           

(1ً ًالبيان، ًجامع ًالطبري، ًانظر: )12/423ً ًالنكتًوالعيون، ًوالماوردي، ،6/193ً ًوالبغوي، ،ً ًالتنزيل، ،4/411ًمعالم
ً ًالكشاف، 4/212ًوالزمخشري، ًالوجيز، ًالمحرر ًوابنًعطية، ،5/430ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًحيان،19/126ً، ًوأبو ،

ً.8/411ًالبحرًالمحيط،ً
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ق ْدً،ًجازً ليهاًمً إ ًًدبيرً التً  ي ةً ًاْبنً ًرً صً قً و  لىًهاًاللتً دً ًع ط  ،ًالم لئ ك ةً هاًاًأنًّلفً خً ًحفظً الًيً أ ن ه ًإ لىًًاحً جانً ًالم لئ ك ةً ع 
ْعناهً ًو" ً.(1)"خلوقاتً المً ًسائرً وً ً،حابً السً وً ً،ياحً الرًّفهاًفيها،ًكً رً صً وً ً،ت عالىًرهاًاللً خً التيًسً ًاألمورً ًرً دبًّهاًتً أنًًّم 

ه ًًأدارً ف ق ْدًًالز م ْخش ر يً أ ّماً لىًفاتً الصًّهذ  ً:وصوفاتًٍمً ًث لث ةً ًع 

ل ها -  .الم لئ ك ةً ًأ و 

ثانيها -  .يلً لخً اًو 

 .جومً النًًّثال ث هاًو -

ق ْدً ًًستشرفً ي ًًبًٍجً عًْمً ًفسيرًٍتً أتىًبً و  ه ًفيه  ًالم لئ ك ةً ًفً وائً طً ب ًً-هبحانً سً –ًسمً أقًْف ق ْدًً،عةً جتمً مً ًصافً األوًْهذ 

ًتً  ًاألجًْمً ًرواحً األً ًنزعً التي ًوً سادً ن ًتً ًفً وائً الطًّبً ، ًفً نشطً التي ًوً خرجً تً ها، ًتً ًفً وائً الطً بً ها، ًمً ًسبحً التي ها،ًضيًِّفي

ّماًًبادً العً ًنًأمورً اًمً رً أمًًْرً دبًّتً ه،ًفً رواًبً مً ماًأً إ لىًًسبقً تً ،ًفً سرعً ت ًفً  ًم.ًياهً ْنًدً أ ْوًًمهً همًفيًدينً حً صلً يً م 

ًأ ّماً ًًنمً ًالم ت ع يِّنً ًدً قصً المً فً ًيلً الخً ًوصوفً المً إ ذاًكان  ّقًًأنً ًهً كلِّذل ك  ًيلً خً ب ًًأقسمً ً-لهفيًعً ًلً جً -الح 

ًتً ًزاةً الغً  ًأعنًًّنزغً التي ًنً تً في ًتً زعً ها ًًغرقً ا ًتً أعناقً ًلطولً ًةً األعنًّفيه  ًوالتي ًدارً مً ًخرجً ها، ًدارً إ لىًًلمً سًْالً ًن

ق ْدً،ًرً فً الظً وً ًلبةً الغً ًأمرً ًرً دبًّتً ،ًفً ةً الغايً إ لىًًقً تسبً ها،ًفً ي ًرًْفيًجً ًسبحً التيًتً ،ًوً ربً الحً  هاًإنًًّذًْها؛ًإً إليًًْدبيرً التًًّدً نً سًْأً و 
ً.ًهً نًأسبابً مً 

ً ًأ ّما ًكان  قً ًأنً ًريض ًالعً ًقديرً التًّف ًًجومً النًًّوصوفً المً إ ذا ًتً ًجومً النً ب ًًأقسمً ً-ت عالى-ًالح  نًمً ًنزعً التي

ّتىًًهل ًكً ًكً لً الفً ًتقطعً ،ًفً غربً المً إ لىًًشرقً المً  والتيًً،رجًٍبً إ لىًًرجًٍنًبً مً ًخرجً التيًتً ،ًوً ربً صىًالغً فيًأقًًْنحطً تً ح 

ً.ً(2)سابً الحً ًلمً نًعً اًمً رً أمًًْرً تدبِّف ًً،تسبقً فً ً،ارةً يًّمنًالسًًّكً لً فيًالفً ًسبحً تً 

ه ًًأدارً ق ْدًًالز م ْخش ر يً ًكانً ًذاا  ًوً  لىًفاتً الصًّهذ  ًًوصوفاتًٍمً ًث لث ةً ًع  ن حً ق ْدًًالط ب ر يً ف إ ن  ًالدِّالل ةً ًأنً إ لىًًج 

ًًمىرً ًدًٍقصً مً ل ًًفتوحةً مً  قً إ ل ْيه  ًًه،كرً ذً ًت عالىًالح  واب  ًالقً مً و الص  ًًولً ن ْند ه  ًإنً قالً ي ًًنًْأع  ًمً سأقًْ"ً-ت عالى–ًاللً ً:

                                                           

ً.5/431ً(ًانظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،1ً)
ً.4/212ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)
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أ ْوًًا،وتً مً أ ْوًً،كانً ًاكً لً ه،ًمً مً سً فيًقً ًداخلةً اًفً رقً غً ًنازعةًًٍكلً ،ًفً نازعةًًٍدونً ًةً نازعً ًْصًخصًِّمًيً لً ا،ًوً رقً غً ًالّناز عاتً بً 

 ً.ً(1)"ذلكً ًيرً غً أ ْوًًا،وسً قً أ ْوًًا،جمً نً 

 عِ ابِ الرّ  ِث الباعِ  ةُ ثلَ مْ أَ ( 4-2)
 َتشاكُل اأَلساليِب 

ًم عاٍنًأ ْسلوب ي ٍةً) ًب ْين  الل ةًالت ْركيب  ّدد ًد  ،ًت ر  نكار  ،ًوال  ،ًواالست هزاء  ،ًوالّتعّجب  ،ًو االست فهام  م تباين ٍة؛ًك الخبار 
،ًوالق سمً   (.والّتقرير 

 :َوالدُّعاءِ  الَخَبرِ  َبْينَ ً(1-4-2)

الل ةً ًفيًلفً اختً ق ْدًوً  لىًًاللً ًمً تً :ً"خً ركيبً التً ًد  ًًم"هً لوبً قً ع  ل ىًق لوب ه مً-تعالى–فيًقول ه  ًٱلل ًع  ت م  لىً:ً"خ  و ع 
ار ه مًْ ل ىًأ ْبص  ًو ع  ه ْم ش او ة " س ْمع  غ 

(2)ً ْعنىًإنً ًقيلً فً ، ًًشتملً المً ًالن ْحو يً ًالم  ل ْيه  ًالد عاءً ًه وً ًالت ْركيبً ًهذاع  ،ً قيل  و 

لىًً،برً الخً  ْعنىي ْغدوًًاألخيرً و ع  قًًِّنمً ًخبارً هًإً بأنًًّالم  لىًً،هً ختمً ب ًً-هً أسماؤً ًستًْقدً ت ً–ًالح  لىًًلً حمً ي ًًلً األوًّو ع  ع 
ْعنى ًً،الد عاءً ًم  ْعنً و ه و  ًًو الّظاه رً ً،نشائيًتإً ىًم  ْند  ّيانً ع  ًًأبيًح  ً(3)إخبارً أ ن ه  ،ً ق ْد ّيانً ًسبً نً و  ًح  ًألبيًعليًًِّأ بو

الل ةًالت ْركيبً ًملً نًحً مًّمً أ ن ه ًًهـ(303)ائيًِّبًّالجً  لىًد  ل ْيه م؛ً"فإنً ًالد عاءً ًع  ًًع  ً.(4)"هً زالً هًالعتً ذهبً مً ًناسبً يً ذل ك 

ًماًت ق د م ً ْثل  ْنًم  م  ًاْشت راٍكًأ ْسلوب يً و  د د ًًم ن  ْعن ي ْيًًب ْينً ي ت ر  ب رً م  ً:ً-ت عالى–ًاللً ًق ْولً ًو الد عاءً ًالخ 

ق ال تً  .1 ْغل ول ة ً "و  آً  ٱْلي ه ود ًي د ًٱلل ه ًم  ن واًب م  ل ع  يه ْمًو  ل ْتًأ ْيد  ً.(5)ق ال وا" غ 
ا :ً"ف ل م اهق ْولً ًو .2 ًم نًفً ًًأ نًْيً ء ه اًن ودً ٓ  ج  ْول ها"ًيب ور ك  م ْنًح  ًو  ٱلن ار 

(6)ً.ً 

ًًم ن "ق لًْوق ْول ه:ً .3 ًف ْلي ْمد دًْلف ىًٱلض لكان  ًم دًّا"ل ه ًًة  ٱلر ْحمن 
(7). 

                                                           

ً.12/421ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ً(1ً)
ً(.7(ًاآليةً)البقرة،2ً)
ً.1/175ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،3ً)
ً.1/177ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،4ً)
ً(.64ً(ًاآليةً)المائدة،5ً)
ً(.8(ًاآليةً)النمل،6ً)
ً(.75ً(ًاآليةً)مريم،7ً)
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ًًفيًاألولىوً  ًًب ْعض ًع ر ج  لىالم ف سِّرين  ْعن ي ْينً ًع  ب رً ًماا،ًوهً معً ًالم  ًً،و الد عاءً ًالخ  ْيب  ًث م ًو الًر  اًليًًّاًجً راقً افتً أ ن 

ًم ْعنىًماو ا  ذاًًما،هً هًبينً أمرً  ب ر اًًالش ريفً ًالت ْركيبً ًكان  ًًاحضً مً خ  ًذل ك  ًأ وًًْ،الًمحالةً ًمً هنًّفيًجً ب ه مًًااًواقعً إيعادً كان 
ْنه مً ب ر اًع  ًً،(1)ومًٍقً ًمًأبخلً هً جعلً بً الد ْنياًًفيخ  ًأ ّما ًًدعاءً إ ذاًكان  ل ْيه مًًدعاءً ف ه و  ًً،كدً والنًًّخلً بالبً ع  ْنًث م  م  كانواًو 

ًًم،هً دً وأنكً ًاللً ًلقً خً ًأبخلً  و ز  ًًالز م ْخش ر يً و ج  ل ْيه مًًدعاءً أ ْنًي كون  ًاأليًْبً ع  قيق ةً ًديغلِّ  سارى،أً الد ْنياًًفيًلونً غلً ي ًً،ح 

مً جهنً ًغللً أب ًًبينً عذً مً ًفيًاآلخرةً وً 
(2)ً.ً

ً ً"أنًْ،ًوهيً انيةً فيًالثًّأ ّما ًأنًًْالت ْركيبً ًلً احتمً ًف ق دً ً"،كً بورً ً: ًالمً تحتً ًقعً ي ًًفيها ب رً ً:عنيانً ه ً،و الد عاءً ًالخ 

ًظً لحً فيًهذاًالمً ًطيفً "،ًواللًّارً نًفيًالنًّمً ًبوركً ًأنًْ:ً"بً ،ًأوًْفيكً ًاللً ً:ًباركً نقولً ك ماًً،دعاءًًٍ"ًفعلً كً "بورً ًف ي كونً 
ًًب ْعض ًًأنً  ًوً مًّل ًً،ينً غويًّواللًّالم ف سِّرين  ًردواًا ه  لىًهذ  ْعن ي ْينً ًوامس،ًالتً اآليةً ع  ً،ًانً أبيًحيًّكً ً؛مع اًالم  ن  همًب ْعضً وأ ر 

ن حً  ًًج  ْعنً إ لى ًم  دًٍى ًًنهما،مً ًواح  ًمخشريًِّالزًّكً ً؛برً الخً و ه و  ،ً ن  ًب ْعضً وأ ر  ًهم ْعنً ًالد عاءً اْرت ضى ًم  ًهذالً حمً يً ى ًه

ً.ًً(3)الت ْركيبً 

ًًب ْينً ًم ْشت ركً  م ْحت م لً ًف ه وً  الثةً فيًالثًّأ ّماً لىًأ ْنًي كون  ْعناهً ع  لىًهذاًً،لبً الطًًّنمً ًم  ًوكأنً ً،عاءً دً ًي كونً وع 
ْعنى ّيانً ًهيستشرفً ًماكً –ًالم  ّتىًًلىأمًًْأيًًْه؛ل ًًاللً ًدًّمً ًممنكً وً ًاّنًمً ًاألضلً :ً-أ بوًح  ًوكانً ً،هً عذابً إ لىًًؤولً يً ل ه ًح 

لىًًالد عاءً  :ً،لً األصًْأل ن ه ًً؛لبً الطً ًةً صيغً ع  قيل  ًًمرً أ ًًدعاءً ًهذاًو  ل مً ًبيً النًّب ه  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  :ًقولً ن ًًنًْأكً؛ص 
ًً؛"هيدً ً-ت عالى–ًاللً ًعً يقطً ل ًفً ًماليًرقً سً ًنمً " لىًًعاءً دً ف ه و  ً.ً(4)ارقً السًّع 

ًًأ ْنًي كونً ًوي ْحت م لً  ب ر ا ْعنىفيًخ  ًًنًْ:ًمً قالً ً-ت عالى–ك أ ن ه ًً؛األمرً ًصورةً ًهً ،ًوصورتً الم  نًمً ًضاالًّكان 
ّتىًً،هعاجلً الًيً و ًً،هل ًًمدً يً أ ن ه ًل ه ًًاللً ًعادةً فً ًاألممً  ًقاماتًٍهذاًفيًمً ً،ًويعضدً (5)فيًاآلخرةً ًهً عذابً إ لىًًذل كً ًفضيً يً ح 

                                                           

عرابه،1ً) ً.1/628ً،ًوالزمخشري،ًالكشاف،2/154ً(ًانظر:ًالزجاج،ًمعانيًالقرآنًوا 
،3/534ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،6/155ً،ًوانظرًكذلك:ًالقرطبي،ًالجامع،1/628ً(ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،2ً)

ً.1/566والسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً
ًمعانيًالقرآن3ً) ًالزجاج، ًانظر: )ً عرابه، 3/83ًوا  ًالكشاف، ًوالزمخشري، ًالبحرًالمحيط،3/137ً، ًوأبوًحيان، ،7/53ً،

ً.5/296والسمينًالحلبي،ًالدرًالمصون،ً
ً.11/96ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،4ً)
ً.6/199ً(ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،5ً)
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ً"إنًّرً أخً  ًنً : ًلً ليًلً مًْما ا"مً ْثًإ ً ًزدادوايً هم
ًًو(1) ً"وً -ت عالى–ًهق ْولً ، (2)"هونً مً عًْي ًًمًْهً غيانً همًفيًطً ر ًذً نً :

ًوً  ،ً فيًًغايةً "هذا
ً.(3)"الوعيدً وً ًهديدً التً 

 :وبيخِ والتّ  َوالدُّعاءِ  مرِ األَ و  الَخَبرِ  ينَ بَ ( 2-4-2)

ً ق ْد ًيً و  ًًب ْينً ًالش ريفً ًالت ْركيبً شترك  ًتباينةًٍمً ًأ ْسلوب ي ةًٍم عاٍن ْنًذل كً ، م  ل ْواً-ت عالى–لحقًاًق ْولً ًو  ًخ  ً"و ا  ذ ا :
ًٱأل ل ْيك م  واًع  ك ْم"ع ض  ًب غ ْيظ  ًق ْلًم وت وا ًٱْلغ ْيظ  ًم ن  عً أ ّماًً،(4)نام ل  ًًم ْوض  الل ةً فً الن ظ ر  ق ْلً:ً"الحقًًِّق ْولً ًفيًاأل ْمرً ًد 

ك ْم"  :ًهيً فً قع ًتحت هًعانيًالتيًتً المً أ ّماًوً ً،م وت واًب غ ْيظ 

 :عاءُ الدّ  -

رً  ْنه ًأ ن ه ً و الّظاه  ًًىًاللً لًّصً -م  ل ْيه  ًًهمل ًًقولً ي ًًبأنًًْرً مً أ ًً-وسلمًّع  ًرًٍأمًًْةً هاًصيغً أنًّي ْخفىًًال،ًوً ولً القً ذل ك 

ْعناه"موتوا"،ًوً  ً،ًالد عاءً ًام  ق ْد ًاسم ه–ًاللً ًنً ذً أ و  ًًً ىًالللًّصً –ل ه ًً-تبارك  ل ْيه  ل ْيه مًًدعوً ي ًًأنًًْ-موسلًّع  ًيً لً ع  ًئس ًّما
ق ْدًم،ًهً نًإيمانً مً  ل ْيه مًًعادً ًهً بأنًًّهً ق ْولً بًالز م ْخش ر يً ًرهسً فً و  ّتىًًهميظً غً ًزدادً ي ًًأنًْبً ع  ،ًكً دائً ب ًًتًْنا:ًمً قولً كً ً؛هكواًبً هلً يً ح 

ّتىًًكً داءً ًقىًاللً أبًًْ:أيًْ ًالط ب ر يً ًنهً ،ًوعً (5)هب ًًموتً تً ح  ًً،األمرً ًرجً خمً ًالك لمً ًهذاًجً خرً :ً"وً قال  ًنًاللً مً ًدعاءً و ه و 
ل ْيه ًًاللً ىًلًّصً –ًدًٍحمًّهًمً بيِّن ًل ل ْيه مًًيدعوً ًأنًْب ًً-موسلًّع   .ً(6")مًاللً هً هلكً ي ًًأنًْبً ع 

 :برُ والخَ  -

ْعناهً ،ًًوأمرً ًهً صورتً ًركيبً التًّفً  ًً،ًوالباءً برً الخً ًم  لىًًو هذاً،يظً مًالغً معكً وً ًموتونً :ًتً و الت ْقديرً ،ًللحالً فيه  ع 
ً ه ة  لىًًمًِّالذًّج  لىًًلوه،مً ماًعً ًبيحً قً ع  ْعنىًهذاًزالً و ع  ًًإ ذاً-ت عالى–ًاللً موتواًوً مًيً ل ًًيفً كً ًذًْ؛ًإً الد عاءً ًم  :ًشيءًٍلً قال 

 .(7)يكونً نًفً كً 

                                                           

ً(.178ً(ًاآليةً)آلًعمران،1ً)
ً(.110ً(ًاآليةً)األنعام،2ً)
ً.2/521ً،ًوأتىًعلىًالمعنيينًالزمخشري،ًالكشاف،11/96ً(ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،3ً)
ًً(.119)آلًعمران،ً(ًاآلية4ً)
أبوً،ًًو1/459الكشاف،ًً،ًوالزمخشري،1/498،ًالمحررًالوجيز،ًابنًعطية،ًًو3/413،ًجامعًالبيان،ًالطبريانظر:ً(5ً)

ً.3/45ً،ًالبحرًالمحيط،ًحيان
ً.3/413البيان،ً(ًانظر:ًالطبري،ًجامع6ً)
ً.4/117ً،ًالجامع،ًالقرطبيًو1/498ً،ًالمحررًالوجيز،ًابنًعطيةانظر:ًً(7)
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 :قريعُ والتّ  وبيخُ التّ وَ  -

ه ًًهرً هًأظًْلًّولعً  ً.لمً الكً ًسياقً هاًبً عاني،ًوأليقً المً هذ 
د ً ر  ق ْدًو  لىًو  ًًلكمتً ع  ّيانً األ ْقوال  ً:إ لىًاحً ا،ًجانً كً ستدرً مً وً ً،اناقشً مً وً ً،اضً عارً ًأ بوًح 

ًًهًأمرً أنًّب ًًولً القً ًأنً  - ًًولً أل ن ه ًً؛بجازمًٍل ْيس  ًًهم؛ورً نًفً ماتواًمً اًلً رً أمًْكان  ًً-ت عالى–ًاللً أل ن   ً.ًم:ًموتواهً لً قال 

ًًهأنًّو ً - ه ًهمًميعً ماتواًجً ل ًًعاءً رهًبالدًّوًأمً لً ن ه ًإ ًً؛ًإذعاءًٍبدً ل ْيس  لىًهذ  ًًا،آنفً ًذكورةً المً ًفةً الصًّع  هًالًعوتً دً ف إ ن 

 .ردً تً 

ًًهأنًّو ً - ب ر اًًكانً ًلوأل ن ه ًً؛خبرًٍبً ل ْيس  لىًًلوقعً خ  ًًأحدً ًمًيؤمنًْلً ه،ًوً ب ًًماًأخبرً ًكمً حً ع  ًًماّنًا ً ،ً"وً ذلكً ب ْعد  ه و 
ْعناهً ًرً أمًْ ًيجوزً "،ًقيل:ًوً ئتً ماًشً ًاصنعًْفً ًيً ستحًْمًتً لً إ ذاً"وً ً"،مًْئتً لواًماًشً مً :ً"اعًْك ق ْول هً ً؛قريعً والتًًّوبيخً التًًّم 
ًث ًًي كونً ًأالًّ اًيظً كواًغً هلً ي ًًأنًًْاللً ًوعدً ب ًًبشارً واالستً ً،جاءً الرً ًة ًوًّوقً ً،سً فًْالنًًّطيبً اًبً رً أمًًْي كونً أْنًًو،ًولً قً م 
  .(1)"ذلكً كًبً فسً ن ًًثًْدًِّ:ًحً قيلً ك أ ن ه ًً؛همًبً هً ذاللً ا  ًوً ً،سلمً الً ًإعزازً بً 

 :هيِ والنَّ  َوالدُّعاءِ  واِب والجَ  الَخَبرِ  ينَ بًَ (3-4-2)

ً ًماًت ق د م  ْثل  ْنًم  م  قًًِّق ْولً ًو  كً –ًالح  فات هً ًتت بار  ةً ً:ً"و ٱت ق وا-ص  اص  نك ْمًخ  ًم  ًظ ل م وا ًٱل ذين  يب ن  ًف ْتن ة ًالًت ص 
"ًو ٱْعل م وا قاب  ًٱلع  ًٱلل ه ًش ديد  ً،ً(2)أ ن  ل ع ل  ًإ ل ْيهً الذيًو  ْلماح  ًالم ْشت ر كً ًهذاًحاءً أنًًْسً فيًتلمًًّروعً الشًًّبلً قً ً،ي ْنب غيًال 

ظً ًث لث ةً ً،يًِّوبً لاألس ً:م لح 

ل ها - عً ًأنً ًأ و  ًًم ْوض  هً فيًالت د ب ر  الل ةً ًالش ريف ةً ًاآلي ةً ًهذ  ًد  ً.ةً األ ْسلوب يًّ..."ًالذينً ًصيبنً "الًتً ًه و 
ثانيها - ًًب ْينً ًم ْشت ركً ًعً وضً هذاًالمً ًأنً ًو  ق ْدً،ًاأل ْسلوب يًًِّكً شترً ،ًوالمً يًِّّنحوً الًركً لمشتً إلىًااًنتسبً مً أ ْنًي كون  و 

ه ًًدً صً ْقًمً ب ًًفاءً وً هه ناًًهإثباتً ًرتً آثً  ًً،ثةً باحً المً هذ  ًالمً "و ه و   .ً"األ ْسلوب يً شت ر ك 

كً ًهذال ًًالز م ْخش ر يًًِّشرافً استً ًثال ث هاًو - ًمً شرافً استً ًاأل ْسلوب يًًِّالم ْشت ر  ًًا،بً جً عًْا ًأنً رً ف ق ْد ًًق ْولً ًأى ّق "الًالح 

 :كونً ي ًًنًأنًْخلوًمً ي ًً"ًالنً صيبً تً 

o  ًرً اًلألمًْوابً ج. 

o ًْرًٍأمًْب ْعد ًًاهيً ن ًًأو. 

                                                           

ً.3/45ً،ًالبحرًالمحيط،ًانظر:ًأبوًحيانً(1)
ً(.25ًاآليةً)األنفال،ًً(2)
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o ًْتنةً فً ـ"ل ًًفةً صً ًأو." 

ًًإذاًمافً  ْعنىاًفً وابً جً كان  لك ن هاً،ًةً كمًخاصًّنمً ًالمينً الظًًّصيبً الًتً فإّنهاًكمًتًْنًإصابً :ًإً الم  أ ّماًًم،كً عمً تً و 
ًًاهيً ن ًًإ ذاًكان تًْ ًًا،عقابً أ ْوًً،انبً ذرواًذً احًْوً ً:قيلً ك أ ن ه ًفً ً،أمرًٍب ْعد  أ ْوًً،العقابً ًيصيبً ،ًفً لمً ضواًللظً عرًّتً الًتً ً:قيلً ث م 

ً.ةً خاصًًّنكمًْمًمً ل ًظً ًنًْمً ً،هبالً وً وً ًنبً الذًًّرً أثً 

لىًًصفةً ًلتًْعً جً إ ذاًأ ّماً ًفً اتًّوً ً:قيلً ك أ ن ه ًفً ًولً القً ًرادةً إً ع  ًفيهامً ًةً تنً قوا ًالم ْعنىًعضدً يً ،ًوً نً صيبً الًتً ً:قوال 

لىًً،"نً صيبً ت ًل ً"ً:سعودًٍمً ًابنً ًراءةً قً ًاألخيرً   .ً(1)حذوفً المً ًمً سً القً ًوابً جً ع 

لىًنيًنبً الذيًيً ًعلًّلً  ً:ًًتكونً ق ْدًً"نً صيبً "الًتً ًإنً ًيقالً ًهًأنًْيانً ب ًًمً ماًتقدً ع 

ْمل ة ً - ْعنى،ًًو"تنةً ف ً":ً-ت عالى–ًهق ْولً لًصفةً ًبرّيةً خً ج  ً.ةً خاصًًّالمً الظًًّصيبةً مً ًيرً :ًغً ليً الكً ًالم 
ْمل ة ًأوً - لىًًدال ةً ج  لىً،ًهيً النًّع   ّن".ًصيبً "الًتً ً:قوال ًفيهامً ًتنةً واًفً قً اتًّ"وً ً:قيلً ك أ ن ه ً؛ًولً القً ًإرادةً ع 

ْمل ة ًًأوًْ - قً ًهمرً أمً ف ق ْدًً؛رً لألمًًْجوابًٍج  ًًنًْا  ًًوًنًالجزاءً مً ًط ر فً ًهاهم،ًوفيهً نً ث م ًً،ت عالىًالح  هًا،ًومثلً هيً نً كان 
ًهق ْولً  ن ك ْم م  ًالًي ْحط  ًم س اك ن ك ْم ل وا ًاْدخ  ًالن ْمل  ًأ ي ه ا ً"ي ا :" ًً،(2)س ل ْيمان  ًقولً ًحوً نً و هذا الًًةً ابًّالدًّع نًًلًْزً ْنًانا:

ًأيًّْنكً طرحً تً  ًتً إ ًً:؛ ًتً عً ًنزلًْن ًال ًوكً (3)كً حنًّطرً نها ْعنىًأنً ، ًاتًّندً عً ًالك لمً ًم  ًفً ه: ًإً تنةً قوا ًتً ل ًًنًْ، قوهاًتًّم

 .ًًً(4)كمتًْأصابً 

ْمل ة ًأوً - لىًًدال ةً ج  ًًهيً النً ع  ًًا،قابً عً أ ْوًًانبً رواًذً احذً :ًوً قيلً ك أ ن ه ً؛ًفرً األمًْب ْعد  ،ًلمً ضواًللظًّتعرًّالًتً ً:قيلً ث م 

ًًائيالرًًّاألخفشً ًذهبً مً و هذاًً،نكمًخاّصةً مً ًلمً نًظً مً ً،نبً الذًًّأثرً أ ْوًً،العقابً ًيصيبً فً  ب ْعد ًًهيً هًنً أنًّبً فيه 
ًًه،ًوأنًّأمرًٍ ً.ً(5)اوابً جً ل ْيس 

ْمل ة ًأوً - لىًم ْعنىًدال ةً ج  ً،ًالد عاءً ًع  ل ع ل  فيًًدً وكيً التًًّنونً ًخولً دً ًبعادً استً ً،أعلمً ًاللً وً ً،هذاإ لىًًعاالذيًدً و 

ًواستلزمتً ً،خاّصةً ًالمينً الظًًّتنةً الفً ًتً الًأصابً ً:الم ْعنىًيصيرً فً ً،عاءً دً ًهً علً جً إ لىًًلدً عً فً ً"،الـ"ب ًًيًِّنفً المً 
                                                           

(1)ًً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًمخصوصة،2/152ًانظر: ًفيًمواضع ًفخطأه ًرأيًالزمخشريًهذا، ًحيان ًتعقبًأبو ًوقد ،
ً.4/478ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً

ً(.18ًاآليةً)النمل،ًً(2)
ً.1/407ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ًً(3)
ً.6/217ًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(4)
ً.1/347ًلقرآن،ًانظر:ًاألخفش،ًمعانيًاً(5)
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لىًًالد عاءً  ًفً ً،ظالمًًٍيرً الًغً اًوً مً ظالً ًتًْالًأصابً ً:قديرً التًًّصارً فً ً،المينً الظًًّيرً غً ع  هاًعً قً أوًْالًًالم عنى:ك أ ن 

 .ً(1)بأحدًًٍاللً 

ْمل ةً أوً - ق ْدً"،ًنً صيبً الًتً ً،اللً :ً"وً و الت ْقديرً ،ًحذوفًٍمً ًمًٍسً ق ًًجوابً ًج  ًتًْصارً "،ًفً صيبنً تً فيً"لً ًمً اللًًّلتً طً مً و 

ْعنى"،ًًوصيبنً "الًتً   .ًً(2)"نً صيبً تً :ً"لً سعودًٍمً ًابنً ًهذاًقراءةً ًدً ؤيًّويً ً"،نً صيبً تً :ً"لً الم 

ًًو ّما ًم  ًالم ْست ْخل ص  ْفو ة  ًحً ًق ْولً ًاآنفً ًمً تقدًّص  ً"فً انً يًّأبي ًتً ًص ًتلخً : ًتً ً:هق ْولً ًخريجً في ًأقوالً نً صيبً "ال ":ً

لىًًهيً ،ًوالنًّالد عاءً  لىًًأمرًًٍجوابً ،ًوً نً يًْتقديرً ع  ً.ًً(3)"صفةً ،ًوً نً يًْتقديرً ع 

 :هيِ والنَّ  الَخَبرِ  ينَ بَ ( 4-4-2)

ًًثلً نًمً ومً  ًًالت ْركيبً اشتراك  قًًِّق ْولً ً،هيً ،ًوالنً برً ماًالخً :ًهً ينً اللتً دً ب ْين  ل ق دًْ-ت عالى–ًالح  ك ذِّب ْتًر س ل ًً:ً"و 
لً  ًع  ب روا ًف ص  ًو أ وذواىًم نًق ْبل ك  ًك ذِّب وا ت ىًأ تً ًما ًاح  نا ًن ْصر  ًل ك ل مًٓ  ه ْم ًاو الًم ب دِّل  ًٱلل ه  ل ق دًًْٓ  ت  ًم نًن بًو  اء ك  ًأً ج 

" لين  ٱْلم ْرس 
(4)،ًً ًأ ن  عً و الّظاه ر  ًًم ْوض  ًالن ظ ر  ًهه نا ًوأنًّاللً ًلماتً كً ل ًًلً بدًِّ"الًمً ه و  ًأ ْخرىًةًٍنًوجهً مً ً،ه"؛ ًت ْركيبً ،

ّمالً  الل ت ْينً ًح  ًً؛ل د  ْعنىًي كونً ًف ق دًًْ،لً حتمً مً ًالك لمً ًهذافيه ًًجً الذيًخرً ًاألسلوبً ًأنً ذل ك  ً:الم 

ًً،برً خً الًفظً ل ًًالل ْفظً ًأنًّ - لك ن  ْعنىو  ي كونً ً،هيً النً ًالم  لىًًالليً الدًًِّقديرً التًًّو  ًالمً ع  ًالًيً لً حمً هذا ًأحدً ًلً بدًّ:

رً ً-ت بار كً –ًهق ْولً هذاًًظيرً نً ،ًوً اللً ًلماتً كً  ياٍقًآخ  لىًً"فيهً ًنرتابًوالًيً "أ ْي:ًً"،فيهً ًيبً :ً"الًرً فيًس  ًدً أحً ع 
ً.ًوالً األقًْ

                                                           

ً.4/478ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،7/249ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/217ًانظرًماًقالهًفيها:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(1)
ً.394ً-1/392انظر:ًابنًجني،ًالمحتسب،ًً(2)
"واختلفًأهلًالعربيةً:ً"الًتصيبن":ً-تعالى–،ًوقدًقالًالطبريًعنًقولًالل4/478ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(3)

فيًتأويلًذلك"،ًفقالًبعضًنحوييًالبصرة،...،ًقوله:ً"الًتصيبن"ًليسًبجواب،ًولكنهًنهيًبعدًأمر،ًولوًكانًجواباً
نًكانً.ماًدخلتً"النون"،ًوقالًبعضًنحوييًالكوفةًقوله:ً"واتقواًفتنة.. ":ًأمرهمًثمًنهاهم،ًوفيهًطرفًمنًالجزاءًوا 

ً.6/217ًلبيان،ًنهيا"،ًانظر:ًالطبري،ًجامعًا
ً(.34ً)األنعام،ًاآليةًً(4)
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ق ْدً - ْحم لًًٍ"اللً ًكلماتً ل ًًلً بدًِّنيً"الًمً ،ًأعًْركيبً هذاًالتًًّلً حمً يً و  لىًم  ًً،ثانًًٍأ ْسلوب يً ًع  ًًو،ًبرً الخً و ه و  ًهذاآن 
لىًًأحدً ًقدرً :ًالًيً يً لًّالكً ًقديرً التًّي ْغدوً ًً،هدً واجتً ًخرفً زً ًنًْوا ً ًاللً ًكلماتً ًبديلً تً ع  ً-لهفيًعً ًلً جً –ًاللً أل ن 

ْعنىًويمً وقً ً،الل ْفظً ًنً رصيهًبً صانً  ً.ً(1)يغً الزً ًأهلً ًكلمً ب ًًطً خلً ي ًً،ًأنًْالم 
 : مرِ واألَ  الَخَبرِ  ينَ بَ ( 5-4-2)

ً ع  ً:ًينً تً الش ريفًينً اآليتً ًينً فيًهاتً ًظرً النً ل ن ْرج 

ب كً ًيي وحً  إ ذًْ" - ًٱْلم لإ لىًًر  ن واًس أ ْلقآًم ع ك ْمًف ث بِّت واًٱل ذينً ًيأ نًِّئ ك ة  ًف ْْضر ب واًيفًيم  ًك ف رواًٱلر ْعب  ًٱل ذين  ًق لوب 
ْنه مًًف ْوق ًٱأل ْعن اق ًو ٱْضر بوا ًب ن اٍن"م  ً.(2)ك ل 

ًل ْحــمً " - ــد ك ْمًأ نًي ْأك ــل  ًأ ح  ــب  ــاًأ ي ح  ك مًب ْعض  ْيت ــاًف ك ر ْهت م ــوهً ًو الًي ْغت بًب ْعض  ًم  يــه  ًٱلل ــه ًت ــو ابً ًٓ  أ خ  ًو ٱت ق ــواًٱلل ــه ًإ ن 

حيم "رً 
(3). 

ً عً أ ّما ًًم ْوض  ًًاألولىًاآلي ةً ًفيالت د ب ر  الل ة  ًفً رً اضًْ"فً ف د  ًاألعناقً ًوقً بوا ًً،ةً األ ْسلوب يًّ..." ًأ ن  ق  ًهذاو الح 

ًًم ْشت ركً ًالت ْركيبً  ً:ينً عنيً مً ب ْين 

ل ه ما - ًاألمرً أ و  ْعنً ً،: ًم  لىًم ْحمولً ًىو هذا ً"فً هق ْولً ًي كونً ً،فظً اللًًّظاه رً ًع  ًمً رً اضًْ: ًًاقً تساوً بوا..." ماًم ع 
ي كونً ًه،مً تقدًّ ب ر اًً"عبً رواًالرً فً الذينًكً ًلوبً لقيًفيًقً أً "سً ًو  نينً ًب هً ًبً خاطً يً خ  ّماًًالم ْؤم  فيًًارً الكفًّهًبً يفعلً ع 

ًًهًفيًالماضي،علً فً ك ماًً،لً ستقبً المً  اًحً وً ً،هماًلً شجيعً ت ًًنانً والبً ًقابً الرًًِّضربً مًبً ه ًرً أمً ث م  لىًضًّ ًصرةً نً ع 
ً.ًينً الدًّ

ًفً اضرً :ً"فً هق ْولً ،ًفبرً الخً ً:ثانيهماًو - ًاألعناقً ًوقً بوا ْعناهً ،ًًواألمرً ًهًلفظً فظً لً " ب رً ًم  ً،الحالً ًةً صورً ع نًًالخ 
ًالقً ه:ًلً خاطبً نًنً مً لً ناًصفًْوً إ ذاًًنقولً ك ماًًو هذا ًًكسيفً ب ًًبًْرً اضًْم،ًفً ناهً زمًْهً وً ً،ومً قينا ْيث  ،ًلًْاقتً ،ًوً شئتً ح 

ه ًكان تًً،كً أسيرً ًذًْوخً   .ً(4)الحالً ًفةً صً أ ْي:ًهذ 

                                                           

ً.4/117ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(1)
ً(.12ً)األنفال،ًاآليةًً(2)
ً(.12ًاآليةً)الحجرات،ًً(3)
ً.4/464ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(4)
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ً عً أ ّما ًًم ْوض  ًًانيةً الثًًّاآلي ةً ًفيالت د ب ر  الل ة  ً"-ت عالى–ًاللً ًق ْولً ًفيًاأل ْسلوب ّيةً ًموه"رهتً كً "فً ف د  ًي ْغت بً: و ال

ًل ْحمً  د ك ْمًأ نًي ْأك ل  ًأ ح  ب  اًأ ي ح  ك مًب ْعض  ًٱلل ًت و ابً  ب ْعض  ْيت اًف ك ر ْهت موه ًو ٱت قواًٱلل ه ًإ ن  ًم  حيم "رً ًأ خيه 
(1)ً،ً ق  هاًأنًّو الح 

ّمال ةً  ًًح  ْعن ي ْين  ً.ًبرً والخً ًاأل ْمرً ًماهً ،ًوً ينً يًّأسلوبً ل م 

ْعناهً ،ًبرً الخً ًفظً ل ًًالت ْركيبً ًهذاًفظً ل ًًأنً ًت ْأويلً ًع لىفًاأل ْمرً أ ّماً ًم  ن  :،ًاألمرً ًوأ ر  ًالك ّلي  ً،هوهً اكرً فً ًو الت ْقدير 
ً ل ذل ك  ل ْيه ًًفطً عً و  ًً،رً آخً ًأمرً ع  عً ًالماضيًعً ضًْوً "و ات قواًالل "،ًوً و ه و  ًالع ر بً ًم ْوض  ه:ً،ًونظيرً كثيرً ًاأل ْمرًفيًل سان 

ًً،اللً ًقً ّتًي ًل ًً:ليه،ًأيًْعً ًبًْثً اًيً يرً خً ًعلً فً ًؤً امرً ًقىًاللً اتًّ ل ذل ك  لىًً"بًْث ًي ً"ًجزمً انًْو  ً.(2)األمرً ًوابً جً ع 

ق ْدً ًإ لىًًتً التفً و  ّيان  هً ماًفيًأ بوًح  ًجاءً ف ق ْدًً،رتيبًٍت ًًفيًأحسنً ًتًْجً سً ن ًًرًٍأمًًْواليًأفعالً نًتً مً ًاآلي ةً ًهذ 
ًبً أوًًّاأل ْمرً ًفيها ًً،لمً العً إ لىًًيؤدًّالتيًالًتً ًريقً الطً ًنابً اجتً ال  ًً؛نً الظً و ه و  ًًقً حقًّت ًًلبً طً ع نًًاهىًثانيً نً ث م  ذل ك 
س س وا":ًهق ْولً اًبلمً عً ًيصيرً ،ًفً نًِّالظًّ ًً؛"و ال ًت ج  ًإ ذاًًكرً ذً ع نًًاهىًثالثً نً ث م  ه ً،ً"فً مً ل ًعً ذل ك  ،ًنًتظً ً:بةً ترتًّمً ًث لث ةً ًأمورً هذ 

ً.ً(3)"يابً اغتً ،ًفً سً جسًّالتًّب ًًلمً عً فً 

لىأ ّماً ب رً ًع  هًر ًدً ،ً"والذيًقً (4)اءً رًّالفً ًذهبً مً و هذاًًلوه،فعً لًتً ،ًفً موهً كرهتً ف ق ْدًً"ف ك ر ْهت م وه ":ًت ْأويلً ًغدوي ًف ًًالخ 
لىًرىًا،ًوأجًْفً كلًّت ًًوأقلً ً،أسهلً ًاءً الفرًّ ًذل كً ً،(5)ةً العربيًًّدً قواعً ع  ب يان  ّقًًأنً ًو  لىًهمًف ًقً اًوً مًّ:ًلً -ت عالى–الح  ًوبيخً التًّع 
ْيتً ً:هق ْولً ب ًم  ًأ خيه  ًل ْحم  ًي ْأك ل  ًأ ن د ك ْم ًأ ح  ب  ًأجابً "ا"أ ي ح  ،ًً ً"فً ع ن ًًموه"؛تً رهًْكً هذا: ًحً أل ن ه م ًيمً ًكمً في ا،ًهق ولً ن

لىًبواًخوطً فً  ً.ً(6)موهرهتً كً هم:ًفً ل ًً"ال"،ًفقيلً ً:همًقالواأنًّع 

                                                           

ً(.12ًاآليةً)الحجرات،ًً(1)
ً.8/114ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،16/223ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(2)
ً.8/114انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(3)
ً.3/73ًانظر:ًالفراء،ًمعانيًالقرآن،ًً(4)
ً.8/114انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(5)
ً.8/114ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،16/222ًانظرًالمعنيين:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(6)
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ً ق ْد الل ةً ًالز م ْخش ر يً ًملً حً و  لىًاأل ْمرً ًهذاًد  ب رً ًع  ًًالخ  ًً،اءً رًّالفً ًذهبً مً م ْست ْشر ف ا ًموهً رهتً كً ًقدًْ"فً و ه و  ق ْدً"، و 

ًًأضافً  ًًأنً إ ل ْيه  ْعنىًفيه  ًإنًْو الت ْقديرً ،ًرطً الشً م  ًفً صً ً: ًهذا ًًموه،كرهتً ّح ًً،صيحةً الفً ًالفاءً و ه ي  ً-ًقتًْتحقً فً أ ْي:
لىًًقدرونً كمًالًتً أنًّوبً ً،مليكً عً ًقرارً الً ًبوجوبً  نكارً ًهً دفعً ع  ً.ً(1)هً وا 

 : رطِ والشَّ  التََّمّنيَبْيَن ( 6-4-2)

ق ْدً ًًىجلًّتً و  قًًِّق ْولً ًفيذل ك  ًث ناؤ هً –ًالح  ل  ")ً:ً"ف ل وًْ-ج  ن ين  ًٱْلم ْؤم  ًم ن  ًل ن اًك ر ة ًف ن ك ون  أ ن 
ْعنــىًًبــاينً تً ف ق ْدًً(،2 م 

ْعنىً:،ًفقيلً األ ْسلوب يًًِّالت ْركيبً ًهذا ًًيً الكلًًّالم  ّنيه و  ْعنــىًبًياقً "ًفــيًهــذاًالّســوًْ"ل ــًأنً ،ًوكً الت م  ًً"،ًتً ْيــ"لً م  قيــل  و"ً"ل ــو 
لىً ًًها،بابً ع  ق ْدً،ًحذوفً مً ًهً ،ًوجوابً رطً الشًّو ه و  م ْخش ــر يً ًذل كً إ لىًًأشارً و  ًً"ول ــ":ً"وً فقــالً ً،الز  ْثــل  ًوضــعً هــذاًالمً فــيًم 
ْعنىًفيً ّنيم  ًًمــال ًًوذلكً ً؛ةً ناًكرًّل ًًليتً :ًفً قيلً ك أ ن ه ً؛ًالت م  ْعنــىًب ــْين  ــً"يــتً ل ً"وً"وًْل ــ"م  ًجــوزً ،ًويً الت ْقــديرً لقــيًفــيًنًالتًّم 

ً لىًأ ْنًت كون  ّيانً أ ّماًً(،3")يتً وكً ًيتً ناًكً علًْف ًل ًً:ووهً ً،الجوابً ًفً حذً ها،ًويً أصلً ع  لىفأتىًًأ بوًح  ْعن ي ْينً ًع  ،ًك ذل كً ًالم 
ــلً  ل ع  رً ًو  ْعنــىًتًبً شــرً أً هه نــاًق ــْدًً"وًْ"ل ــًأنً ًالّظــاه  ّنــيم  ــل ًًليــتً :ًفً الت ْقــديرً ً"،ًوكــأنً نكــونً "فً ًهً ،ًوجواب ــالت م  ،ًنكــونً فً ًة ًرًّنــاًك 

قيـــلً  ـــًهـــيً ً:و  ًًمـــال ًًاللـــةً للدًًِّةً الخالص  لـــىًاًعطوف ـــ"ًمً نكـــونً "فً ًف ي كـــونً ًه،يـــرً غً ًوقـــوعً ل ًًيقعً س ـــكـــان  ـــ"،ًوً ة ًرًّ"ك ـــع  و"ً"ل ـــًوابً ج 

ً(.4ً)نًالعذابً ناًمً خلصًْلً أ ْوًً،عاءً فً ناًشً ل ًًكانً :ًلً هً ،ًولعلًّمحذوفً 

ًماًت ق د مً  ْثل  ْنًم  م  ًًاألسلوبً ًاْشت راكً ًني؛ًأعًْو  ْعن ي ْيًب ْين  ّنيم  ل ْوًت ر ىً-ت بار كً –ًاللً ًق ْولً ً،رطً والشً ًالت م  :ً"و 
ً ًٱْلم ْجر م ون  ه مًْؤًوناك سوًرً إ ذ  ْند ًًس  ب ناه مًبًًِّرع  ْعن اًن ْعم ْلًصً  ر  ْعناًف ْْرج  س م  ْرن اًو  اًإ ّناًموق نونً اأ ْبص  ًً،(5)ل ح  ْيب  فيًو الًر 

عً ًأنً  ًًم ْوض  ًتً لً نً"وً مً ًنةً تعيًِّالمً ًاأل ْسلوب ّيةً ًلدِّالل ةً اًالش ريفً ًالسِّياقً ًفيًهذاالت د ب ر  ًو ل ع لً رى..."، أ ن هً ًالّظاه رً ًو 

                                                           

ً.3/568ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(1)
ً(.102ً)الشعراء،ًاآليةًً(2)
ً.3/119ًً،ًالكشاف،ًالزمخشريً(ًانظر:3)
ً.7/26ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان(ًانظر:4ً)
ً(.12ًاآليةً)السجدة،ًً(5)
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ل مً ًمً األكرً ًسولً للرً ًخطابً  س  ًو  ل ْيه  ًع  ًالل  ّلى ًص  ،ً ق د ًوً يينً اثنً ًيينً عنً مً ًالت ْركيبً ًهذاًملً احتً و  ًهً ، ّنيما: ،ًالت م 
ً.ً(1)رطً والشً 

ً ّنيأ ّما ًًو""لً ًأنً ًت ْأويلً ًع لىفًالت م  ْعنىًًبتًْشرً أً هه نا ًالت م ّنيم  ،ً :و الت ْقدير  ًًرى،ت ًًيتكً ولً ًالك ّلي  ًرطً الشً أ ّما
ًًو""لً ًأنً ًت ْأويلً ًع لىف ًتً لً هه نا ْعنىًًبًْشرً م ًبً الت م ّنيم  ًًل، ًًماالتيًلً ه ي  ًرطً الشً ًه،ًوجوابً يرً غً ًوقوعً ل ًًيقعً سً كان 

ً.ً(2)رىي ًًحالًًٍوأ أسًًْتً رأيًْ:ًلً الكلمً ًقديرً ،ًوتً حذوفً مً 

لىًالز م ْخش ر يً ًاًأتىمًّولً  هً ًع  ن حً م ف سِّر اًًاآلي ةً ًهذ  ْعن ي ْينً ًشرافً استً إ لىًًج  ًي كونً ًق دًًْطابً الخً ًاًأنً ،ًعادًًّالم 
ل مً ًاللً ًرسولً لً  س  ل ْيه ًو  ع  ّلىًاللً  ًًم ْشت ركً ًه،ًوأنًّص  ً:ًينً وجهً ب ْين 

د ه ماً - ًًرادً ي ًًأنًْأ ح  ّنيب ه  ًًىًاللً صلًّ-ًك ق ْول هً ؛ رىكًتً ليتً :ًوً قالً ك أ ن ه ً،ًالت م  ل ْيه  ًظرتً وًنً "لً ً:غيرةً للمً ً-موسلًّع 
ّنيًوًها"،إليًْ ًًه،ل ًًالت م  ًك ما ًًيرجًّالتًّكان  "؛ًفي:ل ه  ًي ْهت د ون  ًً"ل ع ل ه ْم ْنه مًعً جرً تً أل ن ه  ًضً مً وً ً،م  ً،مهً رارً ن

ًي ًًأنًًْيً منًّتً ل ه ًًلًاللً جعً ،ًفً صص ًالغً ً،مهً داواتً وعً  ًراهم لىًت ْلك  ً،زيً والخً ً،ياءً نًالحً مً ًظيعةً الفً ًفةً الصًّع 

 .رىت ًًحالًًٍوأ أسًًْرأيتً ل ًً:ًا،ًأوظيعً اًفً رً أمًًْتً رأيًْ:ًلً هً تقديرً ًحذوفً مً ًوابً والجً  هم،ب ًًيشمتً ل ًً،مًِّوالغً 

ًًثانيهماوً  - ق ْدً،ًةً امتناعيًًّ"وًْل ً"أ ْنًت كون  ً.ً(3)اظيعً اًفً رً أمًًْرأيتً و:ًلً هً ها،ًوً وابً جً ًذفً حً و 

ً ّيانً أ ّما ًًأى،رً لك ن ه ًه،ًًوأنً شً ً،ًفكذلكً أ بوًح  ًًأنًْب ْعد  د  لىو ر  ْعن ي ْينً ًع  الل ةً م نًًالّظاه رً ً،ًأنً الم  ًالت ْركيبً ًد 

ً،ًرطً الشً ًةً ّيًلًّالكً  ن  ّنيم ْعنىًًبًْشرً مًتً و"ًلً "لً وأ ر  ّنيً ًذًإنً ؛ًإً الت م  إ ذاًًهاأنً ًحيحً الصًّ،ًوً عيدً ب ًًوضعً "ًفيًهذاًالمً وًْبـ"لً ًالت م 
ْعنىًتًبً شرً أً  ً،ًوق دًهً بًْشرً مًتً لً إ ذاًًهاحالً كً ًوابً هاًجً ل ًًي كونً ًالت م ّنيم  ً.(4)بًٍْيًل ًكً ًع نًًْرقابً المً ًنبش ًًلوًْ:ًفً اعرً الشًّقال 

 :الَخَبرِ و  َبْيَن الَقَسمِ ( 7-4-2)

                                                           

ًالمعنييً(1) ًانظر ًالكشاف، ًالزمخشري، 3/242ًن: ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،7/195ً ًوالبيضاوي، ًالتنزيل،ً، أنوار
2/235.ً

ً.7/195ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(2)
ً.3/242ًانظر:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(3)
(4)ًً ًالمحيط، ًالبحر ًحيان، ًأبو ًوتمامه:196ً-7/195انظر: ًكليب، ًأخيه ًفيًرثاء ًالمهلهل ًينسبًإلى ًمما ًوالشعر ،

ً.39ً،ًانظر:ًديوانه،ًشرحهًوقدمًلهًطللًحرب،ًالدارًالعالمية،ًد.ت،ً"فيخبرًبالذنائبًأيًزير"
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ق ْدً د دً أ ْنًًحدثً يً و  ًًالت ْركيبً ًي ت ر  ب رً ًوًالق س مً يًأسلوبً ب ْين  ْنًذل كً ،ًالخ  م  ي ه ْمًالحقًًِّق ْولً ًو  ص  بال ه ْمًو ع  :ً"ف أ ْلق ْواًح 
ًٱْلغ ًإ ن اًل ن ْحن  ز ة ًف ْرع ْون  قالواًب ع  ")الً و  د ًًامًّ(،ًولً 1بون  ر  ًًب ْعض ًو  ْعنىًالم ف سِّرين  لىًم  ْعن ــًمعً أجًًْالت ْركيبً ًهذاع  لىًم  ىًع 

دًٍ ًً،واح  ْيرً ً،الق س مً و ه و  ً،هً ملكت ــمً ًعــةً نً ومً ً،هً لطانً سً ًةً وشدًًّ،رعونً فً ًةً قوًّمواًبً سً مًأقًْهً :ًأنًّو الت ْقديرً (،2ًه)يرً غً إ لىًًتًٍلتفً مً ًغ 
ْنه ْمًم نً م  ّماال ًًاحويًًّن ًًاكً شترً مً فيه ًًأىرً و  ْعن ي ْينً ح  ًً:ل م 

ل ه مــا - ــمً :ًأ و  ــًفيــهً ،ًوً الق س  ــنًًدولً ع  ــت ًًيبــةً الغً إ لــىًًالخطــابً ع  ًً،لــوكً للمً ًقــالً يً ك مــاًً؛اعظيم  ــًوعً ن ــو ه ــو  ًنًأنــواعً م 
 .مً سً للقً فيه ًً،ًوالباءً ةً الجاهليًًّمانً أيًْ

ب رً :ًثانيهماًو - ًً،الخ  ه ــة ًً"،رعــونً فً ًةً عزًّمً"بً هق ْولً ف كان  لــىًج  ًجــهً فــيًهــذاًالوً ً،ًوالبــاءً هً باســمً ًكً رًّبــوالتًًّعظــيمً التًّع 
لىً""،ًوً اللً ًسمً ما:ً"بً ًملًٍأناًفيًعً دً ماًابتً إ ذاًًقولً نً ك ماًًه،عبدونً ذًكانواًيً ؛ًإً عانةً لستً لً  ً(.3ً")اللً ًةً ركً بً ع 

ًماًت ق د م ً ْثل  ْنًم  م  ــّقًًق ْولً و  ًث نــاؤ هً –الح  ــل  ْجنــونًٍ-ج  ًب م  بِّــك  ــة ًر  ًب ن ْعم  (4)":ً"مــاًأ نــت 
ًظــرًٍن ًًطــفً ولً ًةًٍوّيــفــيًرً ،ًوً 

ّمــالً ًالش ــريفً ًالت ْركيــبً ًهذاًأنً ًي ْظه رً  ًً،نــوانً همــاًهــذاًالعً ل ًًعقــودً المً ًيــينً لمعنً ل ًًح  ــمً "و ه ــو  ب ــرً ًوًالق س  ًً"،الخ  أ ن ــهً و الّظــاه ر 
ـــ ًً،ابقً الّســـًالق س ـــمً ًوابً ج  ًف ق ـــْدًً"،رونً ســـطً مـــاًيً وً ًوالقلـــمً ً،"نـــونو ه ـــو  ل ْيـــه ًًىًاللً صـــلًّ-ًبـــيًِّلنًّل ًًقولـــونً ي ًًكونً شـــرً المً كـــان  ع 

ًً،يطانً شً ب ه ًًجنونً مً ن ه ًإ ًً-موسلًّ ل ْيه ًًلً زًّالذيًنً ياًأ ي هاًم:ً"هق ْولً و ه و  ً-ت عالى–ًاللً ًزلً ،ًفأنًْ(5)"جنونً مً ل ًًكً ّنًإ ًًرً كًْالذًّع 

ً.ً(6)"جنونًٍمً ب ًًكً بًِّرً ًةً نعمً ب ًًتً م:ً"ماًأنًْهً ق ْولً اًلكذيبً تً م،ًوً هً اًعليًْدًًّرً 
الل ــةً ًمــلً حً أ ّمــاً لــىًًاأل ْســلوب ّيةً ًالت ْركيــبً ًد  ــمً ع  ــإ لــىًًمً لً ْســمً فً ًالق س  ــنً فــيً"بً ًالبــاءً ًدًِّع  ــ"ًللقً كً بِّــرً ًةً عم  لــى،ًوً مً س  أ ْنًًا 

ً ًًب هً ًمً قسً المً ي كون  "،ً"ه و  ّبك  ًر  ة  :ب ن ْعم  ًالك ّلي  ــنً ،ًوً ماًأنتً :ًا،ًأوًْجنونً الًمً ا،ًوً نً كاهً ً،ًماًأنتً كً بًِّعمة ًرً ن ًوً ًو الت ْقدير  ة ًعم 

ًً؛جنــونًٍمً ،ًبً كً بًِّرً  ــًوالبــاءً ًالــواوً أل ن  ــم  ــمً ًروفً نًح  ــالمً ًطً توس ــفً ،ً(7)الق س  ًب ــه ًًمً قس  ب ــرً ًوًاالســمً ب ــْين  :ًمــاًذلــكً ًظيــرً نً ،ًوً الخ 

ً.ًقائمًٍب ًًواللً ًزيدً 

                                                           

ً(.44ً)الشعراء،ًاآليةًً(1)
ً.3/112ًري،ًالكشاف،ً،ًوالزمخش9/442،ًجامعًالبيان،ًالطبري(ًانظر:2ً)
ً.7/15ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان،ًًو3/230،ًالمحررًالوجيز،ًابنًعطية(ًانظر:3ً)
ً(.2)القلم،ًاآليةًً(4)
ً(.6ً)الحجر،ًاآليةًً(5)
ً.18/148ً،ًوالقرطبي،ًالجامع،6/61ًانظر:ًالماوردي،ًالنكتًوالعيون،ًً(6)
ً.18/148ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(7)
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لىًالدِّالل ةً ًملً حً أ ّماً ب رً ًع  "ًمً ًدًِّعً إ لىًًفضيةً مً فً ًالخ  ّبك  ًًمــاًدلً اًبً ق ــتعلًّ"ب ن ْعم ة ًر  ل ْيــه  ًً،الكــلمً ع  ًاعتــراض ًو ه ــو 
ً لىبرً وخً ً"ما"ًاسمً ب ْين  ًًها،ًوا  ً.(1)كاهنًٍب ًًكً بًِّرً ًةً نعمً ب ًًكً كارً اذًًّفيًحالً ًتً :ًماًأنًْلمً الكً ًتقديرً أ ْنًي كون 

 :عةِ وادَ والمُ  َبْيَن الَوعيدِ ( 8-4-2)

عً  ًًم ْوض  ًًالً الدًّالت د ب ر  لى ًاالع  ً-هدً جً ًت عالى–ًاللً ًق ْولً ًاأل ْسلوب يًًِّْشت راكً هذا ًٱلل  ً"ق ل  :ً ًفث م  ًيذ ْره ْم
" ه ْمًي ْلع بون  ْوض  ًً،(2)خ  ق ًأ ن  ًً:ينً اثنً ًينً عنيً مً ًم ْحت م لً ًاأل ْمرً ًهذاو الح 

ل ه ماًأ ن ه ً - رً ًو هذاً،القتالً ًآياتً ب ًًنسوخً مً لك ن ه ً،ًًوعةً وادً المً ب ه ًًأريدً ًأمرً أ و  ّيانً ًيراهً ك ماًًاأل ْمرً ًظاه   .أ بوًح 

ثانيه - لىًً،هديدً وتً ًعيدً وً أ ن ه ًًامو  ًالمً و ع  ْيرً ًم"ه ًرًْ"ذً ًاأل ْمرً ًي كونً ًالليًِّالدًًِّلً مً حًْهذا ًًذإ ًً؛نسوخًٍمً ًغ  خاٍلًه و 
  .ً(3)عةً وادً نًالمً مً 
 : الَوعيدِ و  َبْيَن الَوْعد( 9-4-2)

ق ْدً الل ةً ًشتركً تً و  ًالو ْعدًاأل ْسلوب ّيةً ًالت ْركيبً ًد  ًالع زيزً ًذلكً ًياتً جلًّنًتً ،ًومً الو عيدً ًوًب ْين  ًاللً ًق ْولً ًفيًالت ْنزيل 
ًا  ًًو:ً"-تعالى- ًط ان  ًٓ  ك ان  ًب ْل ذآئ ف ة ًمِّنك ْم نوا ط اًيم  ًو  ًب ه  ْلت  ًٱللً ٓ  أ ْرس  ت ىًي ْحك م  ًف ْْصب رواًح  ن وا ًي ْؤم  ًب ْين ناًئ ف ة ًل ْم

ً ًٱْلحً و ه و  ْير  ًً،(4)"م ينً اكً خ  ًأ ن  عً و الّظاه ر  ًًم ْوض  ًًالش ريفً ًالسِّياقً ًفيًهذاالت د ب ر  ْعن ي ْينً ًلً حتمً المً ًروا"بً اصًْ"فً ه و  ًً:الم 

ًً،الو عيدً  - لى ًو ع  ْعنىهذا ًً،الم  ًً"ف اْصب روا"ف إ ن  ًبً أمرً ل ْيس  ًالكً عً ًقامً المً ا ًفرً لى ًًو، ،ً(5)هديدً وتً ًعيدً وً لك ن ه 
ْعنىًو ًفً يً لًّالكً ًالم  ًيً حتًًّ،رواظً انتً وً ً،صواب ًًرت ًوً ً،روااصبً : لىًعً ًينً حقًّالمً ًنصرً ي ًًأنًْب ًًناينً ب ًًاللً ًمً حكً ى

ًًو الت ْقديرً ،ً(6)"صونً ربِّت ًمً ًمًْكً عً اًمً صواًإنًّربً ت ًف ً"ً:قً الحً ًهق ْولً ًالو عيدً هذاًًظيرً نً ،ًوً لينً بطً المً  ْند  ي ةً ًاْبنً ع  :ًع ط 
ًأيًّ،ًفاصبً ةً طائفً ًتًْفرً كً ،ًوً فةً طائً ًآمنتًْري،ًفً مًأمًْكً فرً كً مًبً بتً شعًّ،ًوً مًعليً تً اختلفًْق دًًومً مًياًقً نتً كً ًنًْإً  هاًروا

                                                           

ًوالعيون،ً(1) ًالنكت ًالماوردي، ًالمعنيين: 6/61ًًانظر ًالجامع، ًوالقرطبي، ًالمحيط،18/148ً، ًالبحر ًحيان، ًوأبو ،
8/148ً.ً

ً(.91ً)األنعام،ًاآليةًً(2)
ً.4/182ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(3)
ً(.87ًاألعراف،ًاآليةً)ً(4)
ً.7/159ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ًً(5)
ً.2/95الزمخشري،ًالكشاف،ًً:(،ًوانظر52ً،التوبةاآليةً)ً(6)
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ّتىًًرةً فً الكً  رً ً،ًوهذاالو عيدً وً ًهديدً التً ًة ًوًّروا"ًقً اصبً :ً"فً هً ق ْولً فيًم،ًفً كً ينً ينيًوبً ب ًًاللً ًكمً حً ًيً ي ْأتً ح  ،ًلمً الكً ًظاه 

 .(1)ارً لكفًّل ًًاآلي ةً ًجميعً ب ًًبةً خاطً المً وً 

ًً،الو عدً وً - لى ًو ع  ًًالم ْعنىهذا ًعً ف اْصب روا"ي ْغدو ًالصًّعً ًاحثًّوً ً،نينً للمؤمً ًظةً " ًكانً ل ًًماالً واحتً ً،برً لى ًما

 .ًًً(2)منهً مًمً هً ل ًًينتقمً وً ً،مهً بينً ًاللً ًحكمً ي ًًأنًْإ لىًًكينً شرً المً نًأذىًمًمً هً لحقً يً 

لىًًا،معً ًالو عيدً ًوًالو ْعدً وً - ًًيجوزً ًالليًِّالدًًِّلً حمً هذاًالمً و ع  ًيًقومً ريقً فً ؛ًينً لفريقً لً اً"ًخطابً ف اْصب روا"أ ْنًي كون 

ً-ًيبًٍعً شً  ل ْيه  :،ًنًْؤمً مًيً نًلً مً وً ً،نً نًآمً مً ً-لمً السًّع  ًالك ّلي  ً،ارً فًّعلىًأذىًالكً ًؤمنونً المً ًيصبرً ل ًًو الت ْقدير 

ّتىًًنً نًآمً مً ًنًإيمانً مًمً هً ًؤسًولىًماًيً عً ًارً فًّالكً ًصبرً ي ًل ًوً  ْنه مًح  ًًاللً ًحكمً يً م  ًبيثً الخً ًميزً ي ًًوً،الجميعً ب ْين 
ًًخافً الًيً ًعدلً وً ًقًتهًحً كمً حً ًأنً ً؛ًذلكً مينً الحاكً ًيرً وًخً وهً ً،بً يًّنًالطًّمً  اًعدً وً ًذلكً ي كونًوً ً،(3)يفً الحً فيه 

ّتىًًأوذوابوا،ًوً ذً لىًماًكً رواًعً بً صً ف ق ْدًً،صرً النًّب ًًنينً للمؤمً  ًقوبةً رينًبالعً اًللكافً عيدً وً ،ًوً قًِّالحً ًصرً مًنً أتاهً ح 
 ً.(4)والخسارً 

  :يِ فْ النَّ وَ  قريريِّ التّ  االْسِتْفهامِ  َبْينَ ( 10-4-2)

ّلياتً  ْنًت ج  م  ًالع زيزً ًذل كً ًو  ًموساأ تً  :ً"و ه لًْفيًالت ْنزيل  ديث  ًح  ًً،(5)ى"ك  ًأ ن  :و الّظاه ر  ًالّتركيب 

- ً لىًاست فهام ًت قريٍرًي حث  ًل ماًي ْلقىع  صغاء  دًٍإ لىًًال  ناًم حم  ل مً ًس ّيد  س  ل ْيه ًو  ع  ّلىًاللً  لىًً،ص  ًالتّأّسي.ًًو ع 
،ًو - ْعنىًبههناً"ه ْل"ًأوًإخبار  ".ًأ ْي:ًً"ق ْد"،م  ً"ق ْدًأتاك 
ًأوً - ْعناهً اْست فهام  ؛ًم  ًأ ْي:ًًالن في  ًق بل  ًماًأْخبرناك  ه  ًق ّصت هًهذ  ًقاّصون  ًاآلن  نحن  ًموسى،ًو  ًب قّصة  الّسورة 

ت تأّسى ل ت تسّلىًو 
ق ْدً،ً(6) ًو  ٍزًم نًالق ولً ًالق ْرط ب يًّأْجمل  ًفيًموج  ًفيها،ًف ألم ح  ًالم عانيًإ لىًًالق ول  ًأْهل  أن 

ن حوا ًأ ن ه ًإ لىًًج  يجاب  ًو ا  ْعناهً "اْستفهام ًوا  ثبات  ؟ق ْدًً:ًأل يس ًم  :ًًأتاك  قيل  ْعناهً ًو  ق ْدً:ًم  "و   .ً(1)أتاك 

                                                           

ً.2/427انظر:ًابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،ًً(1)
،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/427ً،ًوابنًعطية،ًالمحررًالوجيز،2/95ًأتىًعلىًالمعنيين:ًالزمخشري،ًالكشاف،ًً(2)

ً.7/159ً،ًوقدًاكتفىًالقرطبيًباألول،ًالجامع،4/342ً
ً.4/342ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/95ًانظرًهذاًالتأويلًالمعجب:ًالزمخشري،ًالكشاف،ً(3ً)
ً.4/342انظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ً(4ً)
ً(.9)طه،ًاآليةًً(5)
ً.6/215ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان(ًانظر:6ً)
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 :يِّ قيقِ الحَ وَ  يِّ قريرِ التّ  االْسِتْفهامِ َبْيَن ( 11-4-2)

قًًِّق ْولً ًعً وضً هذاًالمً يًلً جلًّالمً ًثالً والمً  ًكاْيت ْمًش رً أأ رً ْلً:ً"قً -ت عالى–ًالح  ًم نًد ون  ًت ْدع ون  ً،(2)"اللً ء ك م ًٱل ذين 
ًًويًًّقريرً ت ًًاالْست ْفهامً ًي كونً ًف ق دًْ ًا، ْعنى ًالسًّأيتً "أرً م  ًًروني"،بً "أخًًْ:ياقيً م" ًينً فعولً مً ًطلبً تً و ه ي  ،ً د ه ما ً،نصوبً مً أ ح 

ًًشتملً مً ًرً واآلخً  لى ًفً اْست ْفهامًٍع  ًًلً األوًّ، ًوالثًّكً كاءً رً "شً ه و  ًخً م"، ً"ماذا ًلً اني: ق دًْقوا"، ًحقيقيًًّاْست ْفهامً ًي كونً ًو  ا،ًا

ْعنىوً ،ًبيينً للتًًّعجيزًٍت ًًرً أمًًْ"أروني"وً  ه ًمًتً لمًْعً :ًأ الم  لىًً،ه يً ًك ماًهادعونً التيًتً هذ  ًًه يً ًماو ع  ل ْيه  أ ْوًً،جزً نًالعً مً ع 

ًقً ًمونً هً توً تً  ًتً نتً كً ًإنًْ،ًفً درةً فيها ًعاجً لمونً عًْم ًًها،عبدونً ت ًًكيفً فً ً،زةً ها ًلً تً ّهمًوتً أ ْو ًقً م ًفيًأيًِّتً درً أرونيًقً فً ً،درةً ها ًها

؟يً هً ًيءًٍشً 
(3).ً

 :بارِ خْ االستِ  اْسِتْفهامِ وَ  بِ جّ عَ والتّ  كارِ نْ اإلِ  اْسِتْفهامِ َبْيَن ( 12-4-2)

ق ْدً قًًِّق ْولً ًفيًاأل ْسلوب يً ًْشت راكً ىًهذاًاالجلًّتً و  لىًً-ت عالى–ًالح  ق الً رعونً فً ًومً نًقً مً ًألً المً ًسانً لً ع   :ً"و 

دواًف ه ًل ي ْفس  ق ْوم  ًم وسىًو  ًأ ت ذ ر  ًف ْرع ْون  ًوً يًٱْلم أل ًم نًق ْوم  ي ذ ر ك  ًو  "آٱأل ْرض  ل ه ت ك 
(4)،ًً ًأ ن  ًرً ذً ألً"أتً المً ًق ْولً و الّظاه ر 

ً-ًموسىب ًًرعونً فً ًإغراءً ًنً ضمً تً ق ْدًًموسى..." ل ْيه  لىًًهً حريضً تً ،ًوً هً بقومً وً ً-لمً السًّع  ّتىًًب ه معذيوتً ً،مهً قتلً ع  ًالح 

لىًً،ونً رعً ف ًًدينً ع نًًروجً همًخً ل ًًي كونً  ق دًْ،ً(5)عّجبًٍوتً ًنكارًٍإ ًًاْست ْفهامً ًاالْست ْفهامً ًي كونً ًهذاو ع  ًًو  إ لىًًالط ب ر يً ذ ه ب 
ًًالش ريفً ًالك لمً ًت ْأويلً ًأنً  ًً؛وبيخًٍت ًًاْست ْفهامً ه و  ْعنً و ه و  بً ًىم  ْنت س  ْعنىًإ لىًًم  ً؛ًنكارً والً ًبً عجًّالتًّم  ًالك لمً ًأنً ذل ك 

لىًًرجً خً  ًًوً،االْست ْفهامً ًخرجً مً ع  ًفً وبيخً تً لك ن ه  ًأتً ، ًلً قومً موسىًوً ًذرً قالوا: ًفيًاألرضً فسً يً ه ًوً دوا ؛ًكً آلهتً وً ًكً رً ذً ي ًلً ،

ْنه مًًوبيخً التًّكً  لىًًفرعونً لً م   .ً(6)ينً علً ينًالفً هذً ًفعلً يً موسىًلً ًركً تً ع 

                                                                                                                                                                                           

ً.11/115ً،ًالجامع،ًالقرطبي(ًانظر:1ً)
ً(.40ً)فاطر،ًاآليةًً(2)
(3)ًً ًحيانًأبوانظر: ًالمحيط، ًالبحر ،7/302ً ًالكشاف، ًالزمخشري، ًقاله: ًما ًوانظر ًوابنًعطية3/311، ًالمحررً، ،

ً.3/442ًالوجيز،ً
ً(.127ًاآليةً)األعراف،ًً(4)
ً.4/366ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(5)
ً.6/25ًًانظر:ًالطبري،ًجامعًالبيان،ًً(6)
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ق دًْ ْعنً مًذاكًهق ْولً ًي ْحت م لً ًو  ًًو ه وً ً،رً آخً ىًم  ْنه ًًالم ت ع يِّنً ًدً قصً المً ،ًوً خبارًٍاستً ًاْست ْفهامً أ ْنًي كون  مواًعلً ي ًًأنًْم 

ً.ً(1)هنًبً نًآمً مً موسىًوً ًاللً ًبيًِّنًنً مً ًرعونً فً ًلبً ماًفيًقً 

 : ريضِ حْ والتَّ  التَّْوبيخِ  اْسِتْفهامِ َبْيَن ( 13-4-2)

ْنًأ ْمث ل ةً  م  قًًِّق ْولً ً،واحدًًٍريفًٍشً ًت ْركيبًًٍفيًسياقً ًتبانيةً مً ًالالتًٍدً ًهً ملً ،ًوحً ْست ْفهامً االًأسلوبً ًاْشت راكً ًو  ًالح 
ًث ناؤ هً – ل  ل مًْ-ج  ن ٍةًإ نًْب ه مًي ت ف ك رواًماًب صاحً  :ً"أ و  ًًم نًج  "مً  ن ذيرً ًإ الًّه و  ًي ْخفىًً،(2)بين  ل ْيس  عً ًأنً و  ًًم ْوض  فيًالت د ب ر 

ًًالش ريفً ًالسِّياقً ًهذا ًروا"ًالمً كًّف ًت ًي ًًمًْلً "أوً ه و  ًشترك   :ًعنيينً مً ب ْين 

ل ه ما - ً.الت ْوبيخً ب ه ًًرادً ي ًًاْست ْفهامً أ ن ه ًً:أ و 
لىًًالت ْحريض ً:ًثانيهماًو -  .ًلً أمًّالتًّع 

ًً،وجه ينً للًالً مًّالحً ًاأل ْسلوب يًًِّىنعًْالمً ًرةً دائً ًلً كتمً ت ًًزولً النًًّببً سً ًشرافً استً وبً  -ًاللً ًسولً رً ًإنً ًقيلً ف ق ْد
ًًىًاللً صلًّ ل ْيه  لىًيل ًل ًًعدً صً ً-موسلًّع  قيلً ً،ريشًٍقً ًبائلً دعوًقً لًيً جعً فا،ًفً الصً ع  -ًاللً ًسولً رً ًأنً ًسببً ب ًًتًْزلً :ًنً و 

ل مً  س  ًو  ل ْيه  ّلىًالل ًع  لىًًيلةً ل ًًقامً ً-ص  ًاللً ًأس ًهمًبً رً حذًّ"،ًيً لنًٍنيًفً :ً"ياًبً يقولً ا،ًفً ذً خً اًفً خذً اًفً ريشً دعوًقً فاًيً الصًّع 

ًلً همًبً صاحً ًم:ًإنً هً قائلً ًقالً ،ًفً هً وعقابً  ّتىًًتً صوًِّي ًً؛ًباتً مجنونً هذا ْنه ًً-وجلً ًزً عً -ًفىًاللً نً ،ًفً باحً الصًّح  ماًع 

(3)قالوهً 
ً:الل ت ْينً لدًِّروا"ًاتفكًّي ًًمًْل ًوً "أ ًْست ْفهامً االًهذاًملً ذاًاحتً لً ،ًوً 

ً.الت ْوبيخً ب ه ًًرادً ي ًًاْست ْفهامًًٍاللةً دً  -
لىًًالت ْحريض ًب ه ًًيرادً ًاْست ْفهامًًٍاللةً ودً  -  .(4)لً أمًّالتًّع 

ق ْدً ًًينً غويًّاللًًّب ْعض ًأىًرً و  ًث م  ًًاوتيًًّصً ًلً فصً مً أ ن  ًً؛نً سً حً ًقفً هًوً أنًّروا"،ًوً تفكًّ"يً ب ْعد  ًمً تً ق ْدًًالك لمً ًأنًّذل ك 
لىً ًًروا"،فكًّتً "يً ًهق ْولً ع  ثباتً وً ًةً نًّالجً ًفاءً انتً اًبً خبارً فًإً أنً استً ث م  ق ْدً،ً(5)ذارةً النًًّا  :ًينً جهً وً ً"ما"فيًًأنً ًيً رأىًالعكبرً و 

                                                           

ً.4/366ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(1)
ً(.184ً)األعراف،ًاآليةًً(2)
(3)ًً ًالطبري،ًجامعًالبيان، ًالتنزيل،6/135ًانظر: ًوالبغوي،ًمعالم ،2/184ً ًالجامع، ًوالقرطبي، ًوأبوًحيان،7/209ً، ،

ً.4/429ًالبحرًالمحيط،ً
ً.4/429ًانظر:ًأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،ًً(4)
،ًواألشموني،ًمنارًالهدىًفيًبيان190ًقفًواالبتدا،ً،ًوالداني،ًالمكتفىًفيًالًو223انظر:ًالنحاس،ًالقطعًواالئتناف،ًً(5)

ً،ًوقدًعدوهًوقفاًتاما.315ًالوقفًواالبتدا،ً
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د ه ماً ًأنًّأ ح  ًفيًتفكًّمًيً لً أ وً ً:هً تقديرً ًذفً حً ًالك لمً ًفي،ًوً يةً فانها ًًمهق ْولً روا ًانيًأنًّ،ًوالثًّةً نًّجً ب ه  ْعنى،ًًواْست ْفهامً ها ًالم 
ًيً لً أ وً ً:يً الكلًّ ًأيًّتفكًّم ًصاحب ًًيءًٍشً ًروا ًالجنونً مً ب ه م ًًن ًهً وأفعالً ًهً أقوالً ًظامً انتً م ع  ،ً قيل  ًو  ًبه ي  ً"،الذي"م ْعنى
ً.ً(1)همبً صاحً رواًفيًماًبً تفكًّمًيً ل ًوً :ًأ قديرً والتً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثًا

 ّلّيةُ كُ ال َمقوالتُ ال

ب عد ،ً ًو 

ً"الم شت ر ك ً ًل ه ًالع نوان  ًالم عقود  ْطل ب  ًهذاًالم  لىًم وضوع ة  ًداّلة ًع  ًل هاًأْنًت كون  ًم صط فاة ًأريد  ًم ث ل  ه  ف هذ 
ًك ّليًّ ًم قوالت  ّماًت ق د م  ًم  فوة ًالم ستخل ص  ص  ًإ لىًن شوئ ه،ًو  ي ة  ًالم فض  ث  ًم جّلية ًل لبواع  "،ًوأْنًت كون  ّدتً األ ْسلوب ي  هاًة ًع 

ًً: ،ًو هي  مس  ًخ 
                                                           

ً.4/429ً،ًوأبوًحيان،ًالبحرًالمحيط،2/605ًانظر:ًالعكبري،ًالتبيان،ًً(1)
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o ً. ًت جلية
o . ت عالق  و 

o . ًواختلف  ت أثير  ًو 
o . ًواستحسان  ت جاور   و 

o . ًوالت فات 

 َتجلية  ( 1-3)

ًيًو ًأ ْن ًأ والها ًش ع ٍب: ًفيًأربع  ًسائ رة  ث  ًالبواع  ًت لكم  ًأن  ًق ب ل ، ًبيان ه ًت ق د م  ًفيما ًب دا، ًق د ًشترك  الت ْركيب 

،ًوً  ًأ ْوًأكثر  ْعن ي ْين  ًل م  ّماال  ًم شترك اًأسلوب يًّاًح  ،ًف يغدو  ًوالم جاز يِّ قيق يِّ :ًالح  ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  ًالش ريف  ثانيت هاًأ ْنًت كون 

د دً  ًم تباينة ،ًوثالثت هاًأ ْنًي ت ر  ًم عاني  ًاأل ْسلوب ّية ًعائمة ًت ْحت م ل  الل ة ًالت ْركيب  ًو الم ْعنىًد  بنىًالم غل ف  ًالم  ًب ْين  ًاألسلوب 
ً ًأ ْن ًوراب عت ها ًع موٍم، ًذا ًم جم ل  ًف ي كون  ، ًالم كث ف  ،ًتشترك  ًك الْخبار  ًم تباينٍة، ًأ ْسلوب ي ٍة ًم عاٍن ًب ْين  ًالت ْركيب  الل ة  د 

،ًوا ،ًو التّقرير  نكار  ،ًو ال  ،ًواالست هزاء  ،ًوالّتعّجب  .ًًو االْست ْفهام  ًذلك  ،ًوغ ير   لق س م 

 َتعالق  ( 2-3)

ًا ر اًب ْين  ًث م ًت عالق اًظاه  ًاأل ْسلوب ّي،ًأن  لىًالم ْشت ر ك  ًالّدال ة ًع  ًالم سوق ة  ًاأل ْمث ل ة  ق دًب دا،ًفيًب ْعض  ًو  لم ستويات 
، ث  ًو الب واع  ع  ًالم واض  ه  ًهذ  ًت عالق  ًإ لى ًم ْفٍض ًالّتعالق  ًهذا ًوأن  ًًالّلغوّية ، ًب ْعض  ًفي ًم ْسل م  ًاأل ْسلوب ي  ك  ف الم ْشت ر 

ٍكً ًإ لىًم ْشت ر  ًنحويً األْحيان  ًب ْين  ًالباء  ًاشت راك  ْنًذل ك  م  ،ًو  ٍكًأسلوب ي  ًإ لىًم ْشت ر  ًم ْسل م  ،ًوالم عجمي  ًم عجم ي  ،ًأْو
ً قِّ ًالح  ًفيًق ول  ًنحوّيين  ًف ْرع وًْ:ً-ت عالى–م عني ين  ز ة  ًب ع  ق الوا ًٱْلغً "و  ًإ ن اًل ن ْحن  ")الً ن  ًواالست عانة ،ً(،1ًبون  وه ماًالق س م 

ق دًأْسلم ًهذا لْيهًو  ًت ق د م ًالك لم ًع  ٍكًأ ْسلوب ي  ًإ لىًم ْشت ر  ًالّنحو ي   (.2ً)الم ْشت ر ك 

ًب الّضدًِّ ًواألمر  ، ًن حوي  ٍك ًإ لىًم ْشت ر  ًاأل ْسلوب يِّ ًالم ْشت ر ك  ًإ فضاء  ًًوم نًأمثل ة  ًالق ول  ًو جه  ًت باين  ، حيح  ص 

ً"ر أى"،ًوً  الل ة  لىًد  ًاشتراك هاًع  ًفيًأن  يب  ،ًو الًر  ًالك ريم  ًفيًم واضع ًم خصوصٍةًفيًالق رآن  ًوالم جاز  قيق ة  ًالح  ب ْين 

                                                           

ً(.44ً)الشعراء،ًاآليةًً(1)
ًبابًالقولًعلىًالقسمًوالخبر.ً(ًانظر:2ً)
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يً  ر  ًأوًالب ص  ً"ر أى"ًالق ْلب ي ة  ًم عمول  ًالتيًت قع ًت حت  ًاألعاريب  ًم فٍضًإ لىًت عّدد  ًق ْبل ًهذاًاالعت بار  ًذل ك  ق دًت ق د م  ،ًو  ة 
ً. ًفيًهذاًالم ْطل ب 

"ًالمت ق دًّ ط ب  ّمالة ًالح  الل ة ً"ح  ًماًت ق د م ًد  ْثل  م نًم  ًو  ًف هي  لىًالم ْعنىًالم جاز يِّ لْتًع  م  م ًبيان هاًق بل ،ًف إذاًماًح 
ًف المرا قيق يِّ ْعنىًالح  لىًالم  ل تًع  م  ،ًو ا  نًح  ة ًللست قبال  ًالماضيخالص  ً.(1)د ًب هاًالّزم ن 

 َتأثير  واختالف  ( 3-3)

ًوالم ذهب يًِّ ، ًوالع ق ديِّ ، ًالف قهيِّ ًالخ لف  ًفيًن شوء  ّلّية  ًج  ة  ًس ْهم  ًاأل ْسلوب يِّ ًالم ْشت ر ك  ًل ظاهرة  ًأن  ًب دا ق ْد ،ًو 
ًفيًال ًب هاًم ست فيض  ًك ثيرة ،ًواألث ر  لىًذل ك  ًاأل ْمث ل ة ًع  ًأن  ق  ًو الح  ًالف قهيِّ ًالق ول  ًباب  ًت باين  ْنًذل ك  م  ،ًو  ًالع زيز  ت نزيل 

لىً ق يام ًأحكاٍمًف قهّيٍةًبناء ًع  ًالم لم سة ،ًو  الل ة  لىًد  ًع  ًو الم جازً اشتراك  قيق ة  ًالح  ًب ْين  ًي نسىًفيًهذاًً،الّتركيب  ل يس  و 

ًوً  ًب الّتشبيه  ًالقائلون  ًالتيًت شب ث  ًالّصفات  ًآيات  قام  ًالم  ًك بير ا-الت جسيم  ًع لوًّا ًً-ت عالىًالل ًع نًذل ك  ًالّنصِّ مل  ب ح 
ًو األشاعرة ً ًالتّنزيه ، ًأهل  ًت شّبث  ، ر  ًاآلخ  قام  فيًالم  ًو  ، ًالّلفظ  ًب ظاه ر  فاء  ًو  نها ًم  ًالم تعّين  ًواقت ناص  لىًظاه ر ه، ع 

ًت عالى ًت نزيه اًل لحقِّ لىًالم جاز  ًع  ًالن صِّ مل  قون هًًخاّصة ،ًب ح  ا،ًأْوًي لح  سم  ًإ ْذًي ظّنون هًج  ًأْوًي ْوه مون  ّماًي قولون  ع 
ً. سم  ًب الج 

 َتجاور  واسِتْحسان  ( 4-3)

ًًاأل ْسلوبً  هًالّظاهرة ؛ًأعنيًظاه رة ًالم ْشت ر ك  ًهذ  ًالواق عة ًت حت  ًالم عان ي  ًبيان هًآن ف اًأن  ق ْدًب داًفيماًت ق د م  ،ًو  يِّ
ًالك ّليًِّ ْعنىًالّسياق  لىًم  ًم جتم عة ،ًداّلة ًع  ًف لًت ت دافع ،ًب لًت غدوًم تقب لة ًو ه ي  د  ًالواح  ثال  ًفيًالم  الل ة ًق دًت تجاور  ًد 

ًالم شًْ لىًظاه رة  ًع  ظ ًي ْصد ق  ْلح  ًهذاًالم  ًأن  ق  ،ًو الح  ًل مثلًهذاًاالشت راك  ًو االست حسان  ْعجاب  ًال  ن ة ًب تخّلق  ًم ْؤذ  ت ر ك 

ًأنفسً  ً"و الًت ْقت لوا الل ة  ًد  ًاشت راك  ًت ق د م ، ّما ًم  ، ًذل ك  ثال  م  ًو  ، ًالع زيز  ًفيًالتّنزيل  ًك لِّها لىًالّلغويِّ ًع  ل ْت م  ًالتيًح  ك م"
ًالك لًّ ًالسِّياق  الل ة  ًد  ًفيًت عزيز  ران  ًأّنه ماًالًي تداف عان،ًب لًي ت جاو  ق  ،ًو الح  ًوالم جاز يِّ قيق يِّ :ًالح  ل ين  ًث م ًالم حم  ّية ؛ًإْذًإن 

ً قيقيًّا،ًأْمًم جاز يًّا،ًس واءًأكان  ًق ْتل ًح  ،ًس واءًأكان  ،ًأ ْوًاعضً ب ًًاسً النًًّب ْعض ًًقتلً ي ًًأنًًْع نًًْاهيً نً ن هي اًعامًّاًع نًالقتل 
ًظً ب ًًلً زً ن ًًرً ضً ل ًًهً نفسً ًأحدً ًقتلً يً ع نًأْنً ًب هًقامةً االستً ًدًِّهًع نًحً رجً أخًًْرحًٍه،ًأ ْوًجً أصابً ًلمًٍه،ًأ ْو ًي راد  ًق تل  ًأْم ،

                                                           

ًبابًالقولًعلىً"حملًالحطب".ًً:(ًانظر1)
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؛ًك أ ًو اآلثام  ًفيًالحرام  ًالّنْفس  لىًًسً ْفًنًّالًحملً بً ،ًأ ْوًفيهً ًماكً هً واالنًًْ،المالً ًطلبً ،ًأ ْوًبً الباطلً ب ًًالمالً ًكلً إهلك  ع 
ه ًالمً ًفعلً ب،ًأ ْوًلكً يًإ لىًالهً ؤدًّالمً ًالغررً   .ً(1)هاْيًل ًعً ًمرارً واالستً ًي،عاصهذ 

ً ًت عزيز  لى ًع  قيقّية ، ًو الح  ّية  ًالم جاز  : ًالدِّاللتان  ًفيه  ًت لت قي ٍب ًم ْعج  اللي  ًد  ًانف تاٍح ًم ن ًت ق د م  ًما ثل  ًم  م ن و 
ة ،ً ل ة ًأوًالعائم  ل هاًالدِّالل ة ًاأل ْسلوب ّية ًالم جم  ًالم عانيًالتيًت حتم  ،ًأْوًت لت قيًفيه ًك ل  ْعنىًالك ّليِّ ًً"ظاهً وجوهً الم  ثم  ًال  ر 

ن ه"،ً باط  ًالعامِّ،ًالًي دفع هاًالسِّياق ،ًو الًي أباها؛ًب لو  ق ًأّنهاًم تقب لة ًم تجاور ة ًم تعاضدة ًفيًهذاًالن هي  –األ ْولىًًو الح 
ًق ْبلً  ًت ق د م  ًالك ّلّيةً ً-ك ما ًالّنصِّ الل ة  ًد  ًت حم ل  اللً ًأْن ًد  ًانف تاح  ل ع ل  ًو  ، ثم  ًال  ًع موم  لى باطنه"ًع  ًو  ثم  ًال  ً"ظاه ر ة 

ًت جّليات ه ،ً ميع ًج  ًفي ن ه ًوباط  ًظاه ر ه ثم  ًال  ًع ن ا ريح  ًص  ًن هي ا ًث م  ًأ ن  ًذل ك  ؛ ًالش ريف  ًالسِّياق  ًهذا ًفي م قصودة 
ظً  لح  ًالم  ًهذا لى ًع  ًأتى ق د ًو  ًق ْلب ي ة ، ًأ ْو كّية  ر  ًح  ًم عنوّية ، ًأو ًكان ْت ًماّدّية  ور ه، ًو ص  ه ، ؛ًًوأنواع  ًالم فّسرين  ب ْعض 

ًالّنصًِّ الل ة  ًد  هٍة،ًوانف تاح  ًم نًج  ًاأل ْسلوب يِّ لىًهذاًاالْشت راك  ب ٍةًدال ٍةًع  ًم ْعج  بار ٍة ًفيًع  ًالقائ ل  هٍةًكالط ب ر يِّ ًم نًج 
ًعً ًولً نًالقً مً ًوابً والصً "أْخرى:ً ًثمً الً ًظاه رً ًتركً ب ًًهً لقً إ لىًخً ًمً قدً ت ًً-هكرً ت عالىًذً -ًاللً ً:ًإنً قالً ي ًًناًأنًْندً فيًذل ك 
ًوذلكً هً وباطنً  ًوً رً سً ً، ًهً لنيتً عً ه ًكً ثمً "الً وً ، يً ًلً " ًع ص  ًمً ًاللً ًما ًمً ب ه  ًهمً حارً ن ًيً ، ق ْد ًالزًًِّدخلً و  ًسر  ًذل ك  نىًفي

ًحً ن ًوً ً،نهنً مً ًدانً خًْاألً ًأوالتً وً ً،اياتً الرًًّأهلً ًرةً عاهً ومً ً،هً يتً لنً عً وً  ًوافً والطً ً،ناتً والبً ًهاتً األمًّوً ًاآلباءً ًلئلً كاح 

ًك ذل كً ًاذا  ًوً ً،طنتًْأ ْوًبً ًهرتًْظً ًللً ًةًٍعصيً مً ًكلً وً ً،يان ارًْعً ًيتً بالبً  ًذل ك  ميعً ًكانً وً ً،كان  ً"إً ًج  ا"ثًْذل ك  ّمًعً ًاللً ًوكانً ً،م 
ميعً "هنً وباطً ًالثمً ًرواًظاه رً ذً وً "ه:ًبق ْولً  ًبً ًميعً جً وً ً،نًالثمً مً ًهرً ماًظً ً،ًج  نًمً ًص ًخً ي ًًأنًًْدًٍألحً ًكنًْمًيً ل ًً،طنً ما

ًشً  ًإ لىًالخً ًوّجهً ي ًًأنًًْوًجازً أ ن ه ًلً ًيرً غً ً،عةًٍقاطً ًذرً للعً ًةًٍجًّحً ب ًًالًّ،ًإً يءًٍشً ًيئ اًدونً ذل ك  ً،رهانًٍب ًًغيرً ب ًًصوصً ذل ك 

ًتً  ًتةً يًْنًالمً مً ًآكلً المً وً ًطاعمً نًالمً مً ًاللً ًم ًرً ماًحً ًعً وضً هًفيًهذاًالمً نً وباطً ًالثمً ًرً ظاهً نىًبً هًإ لىًأ ن ه ًعً وجيهً كان 
ًب يًّوً ً،مً والدًّ ْيت ةً "ًهًفيًق ْوله:حريمً ت ًًًاللً نً ما ًاْلم  ل ْيك م  رِّم ْتًع  ًابتً ًذًْإ ًً؛لىوًْأ ،ًاآليةً ًإ لىًآخرً ً(2)"ح  ًاآلياتً ًداءً كان 

ًجً ًريمً حًْت ًًكرً ذً هاًبً بلً قً  ه ًفيًسياقً ذل ك  ًعً ًرًٍنكً ستً مً ًيرً ولك ن ه ًغً ً،هارى،ًوهذ  ًلًفيهاًاأل ْمرً خً وأدًًْ،نىًب هاًذلكً أ ْنًي كون 
ًً.ً(3)"ثمً نًالً مً ًطنً أ ْوًبً ًهرً ماًظً ًلًِّكً ًع نًًْهيً اًبالنً عامًًًّاأل ْمرً ًجً رً فخً ً،عاصيًاللً نًمً هًمً سً ماًجانً ًكلًًِّنابً اجتً بً 

 الِتفات  ( 5-3)

                                                           

ًبابًالقولًعلىًداللةً"قتلًالنفس".ًً:انظر(1ً)
ً(.3ً(ًاآليةً)المائدة،2ً)
ًانظرًداللةً"ظاهرًالثمًوباطنه"ًفيًبابًالقولًعلىًاألمثلةًفيًهذاًالمطلب.ًً(3ً)
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لىًو جه ً ًع  ع  ًالم وض  ًفيًهذا ًالّظاهرة  ه  ًإ لىًهذ  ًالت ف توا ًق د ًو الم فسِّرين  ًالّلغوّيين  ًأن  ًت ق د م ، ًفيما ًب دا، ق ْد و 

ًتارة ،ًوً  قيق ة  لىًالح  مل هًع  ،ًو ح  ًالك لم  ًإ خراج  ًب ط رائ ق  ر  ًو الم تبصِّ ًالم دقِّق  قوف  ق فواًعْند هاًو  ،ًف و  لىًالالت عيين  ًع  م جاز 

هًالّظاهرة ًفيًقً  ًإ لىًهذ  ًالّسيد  ًالتفات ة ًابن  لىًذل ك  ًع  ًالّدال ة  م نًاأل ْمث ل ة  ع اًتارة ًأخرى،ًو  قًِّتار ة ،ًو عل يه ماًم  ًالح  ول 
ً"-تعالى– :" ًالق واعد  ًم ن  ًب نيان ه م ًالل  ًف أتى ًق بل ه م ْن ًم  ًالذين  ًم كر  ق ْد

ًعً (1) ًت حم ل  ًق ْد ًأّنها ًذل ك  :ً؛ ْعنيين  ًالم  لى
ًال ًأراد  ًوأّنه قيقة ، ًح  ًهه نا ًالب نيان  ًإ لىًأن  ًق وم  ً"ذ هب  ًل طيف ٍة: بٍة ًم ْعج  بارٍة ًفيًع  ًفقال  ، ًوالم جاز يِّ قيق يِّ ًالح  ّصْرح 

،ًو ه وًالذيًذ ك رهًالل ً ًل ف رعون  ًً-تعالى-الذيًب ناه ًهامان  ًاْبن  ًياًهامان  ًف ْرع ون  قال  اًل ع ّليًفيًقول ه :ً"و  ْرح  ليًص 
" م،ً(2)أْبل غ ًاأل ْسباب  ًب ن ْوهًم نًم كر ه  ًما ْعناه ًأّن ًوالّتشبيه ،ًوم  ًالّتمثيل  ًم خر ج  رج  ًخ  ًإ لىًأ ن ه ًك لم  رون  ًآخ  ذ ه ب  ،ًو 

ً ًالل  ًأْبط ل ه ت أصيل ه، ًو  ًإ ثبات ه راموا ًب نً-ت عالى-و  ًب نى ًم ن نزلة  ًب م  ًف كانوا ًعل ْيهم، فه ر  ًم نًو ص  ًب ه  ًي تحّصن  يان ا
ً ش ب هوه ًب قول ه ًو  ًفقت ل ه، ل ْيه  ًع  ًف س قط  ، ًالّسيًّ-تعالى–الم هالك  ًالم ْكر  ً"و الًي حيق  ًب أْهل ه"ًئً : ً(3)إ اّل ًجائ زان  ًوالق ْوالن  ،

ًه ن ل ْيس  ْجد ا،ًو  ب نىًم  ف ا،ًو  ًش ر  :ًب نىًف لن  ،ًأ الًت راه مًي قولون  ًالع رب  لىًم ذاهب  "ع  قيق ة  ًفيًالح  ًب نيان  ً.(4)اك 

قيقــة ًوالم جــازً ًزالــيًِّالغً ًمــامً ولإلً  ًالح  ــين  ًب  ًالّتركيــب  ًاشــتراك  ْبحــث  ؛ًم  بحــث  نــد ًهــذاًالم  ًم ْعجبــة ًع  ق فــات  فـــيًًو 
ًالواحدً  ًإ لىًأْنًيدلً بينً ًإ ذاًدارً ًأىًأّنًالل ْفظً رً ،ًفً الّسياق  ًللحقيقة  ْنًذل ــكً ًهماًف ه و  م  ،ًو  ًأ ن ه ًأرادًالمجاز  قول نــا:ًًالّدليل 

ًأسً لً "استقبً  ًي حم لً د "،ًفً نيًفيًالّطريق  لىً"الّشــجاع"ًإاّلًبقرينــٍةًزائــدٍة،ًًوًليسًهذاًالقول  ه ًالقرينــةً ًنًْا ً ع  ًلــْمًتظهــْرًهــذ 

ً.(5)"عً فالّلفظ ًللّسبً 

ً

ً

                                                           

ً(.26(ًاآليةً)النمل،1ً)
ً(.36ًًً،ًغافر(ًاآليةً)2)
ً(.43ًًًفاطر،ً(ًاآليةً)3)
ًانظر:4) ًالنصاف،ًً( ًانظر:ًتفسيرًغريبًالقرآن،76ًابنًالسيد، ًذكرًالمعنيين242ً،ًوهوًعندًابنًقتيبةًمثل، ،ًوقد

ً.471-5/470،ًالمحيطً،ًوأبوًحيان،ًالبحر2/407الزمخشري،ًالكشاف،ً
لقرافي،ً،ًوللقرافيًأنظارًمعجبةًفيًالترجيحًبناءًعلىًمحتكماتًوقواعد،ًانظر:ًا1/693(ًانظر:ًالغزالي،ًالمستصفى،5ً)

ًبنًإدريس) 684ًأحمد ًت، ًد. ًتحقيقًمحمدًحامدًمحمد، ًاالحتماالتًالمرجوحة، ًوكذلكًحسين30ًًهـ(، ًبعدها، وما
ًم.1996،ًدارًالقاسم،ًالرياض،1ًالحربي،ًقواعدًالترجيحًعندًالمفسرين،ًط
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ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

 الفاِتحةُ 
ًوب عد ،

ًت سبق هاً ئيسٍة ًر  ًم طالب  ًأربعة  ًعلى ًأقمت ه ًوق د ، ًوالت فسير  ًالدِّاللة  ًعلم ي ًب ين  ًي تنّزل  ًلسانيت ًدرس  ف هذا
ًب هً م تًبالفاتحة ،ًولعّلًالذيًي نب غيًليًأْنًأقفل  س  ه ،ًوت عقب هاًخاتمة ًو  مفتتح  ًو  ًالقول  م تًب أّنهاًباب  س  مقّدمة ًو 

ًمجموعة ًم نً ًماًتقّدمًق ْبل .ًهذاًالّدرس  ًالتيًت لخِّص  ًالم قوالت 



473 
 

- .  أّول ها:ًاّدكار 

- .  وثانيها:ًاقتباس 

- ً.  وثالث ها:ًتفسير 

- ً.  ورابع ها:ًإعجاب 

- .  وخامس ها:ًانفتاح 

ْبط . -  وسادس ها:ًض 

 وسابع ها:ًفات حة . -

 وثامن ها:ًت حّوط . -

 الَمقوَلُة األولى
 اّدكار  

ًالم طل ًأّن ًت قّدم ًف قد ًاالّدكار  ًهذاًأّما ًائتلف  ،ًوق د ًالع زيز  ًفيًالّتنزيل  " ًالّصرفي  ك  ًه وً"الم شتر  ًاألّول  ب 
ًل هذهً ًوت جّلياٍت ًأمثلٍة لى ًع  ًالقول  ًم ن ًباٍب ًوم ن ًأّوال ، ًالّصرفيِّ ًالم شترك  ًب ظاهرة  ًت عريفي  هاٍد ًم  ًم ن الم طلب 

ًعليهً  ًماًع رِّج  ْنًأْظه ر  م  ،ًو  ًالعزيز  ًفيًالتّنزيل  ًالّظاهرة  ًالّصيغ  ًوب واعث ه:ًتناوب  ًالّصرفيِّ ًالم شتر ك  ًم نًم واضع 
ًالع وارضً  س ْهم ة  ًو  ًثالث ا، ًاالْشت قاق يِّ ًالكلمة  ًأْصل  ًواخت لف  ًثاني ا، ًاأل ْفعال  عانيًصيغ  ًم  ًوتعّدد  ًأّوال ، ًواشت راك ها

، ًوالقلب  ، بدال  ًك ال  ًرابع ا؛ ًالّظاهرة  ه ًهذ  ًفيًتخّلق  ًالس واب ق ًًالت صريفّية  عانيًبعض  ًم  ًوتعّدد  ، مع  ًوالج  ، ذف  والح 
ًالت صريفّيةًخام س ا. ق   و الّلواح 

ًع نوان هًالّداّلًعلْيهً"الم شترً  دة ،ًوكان  ًم ضمار هًالكلمة ًالم فر  ًالثّانيًفكان  عجمّي"،ًوهيًكًالمً أّماًالمطلب 
،ًف أّلفواًفيه ًالق دماء  ًالّلغوّيين  نهمًم نًظاهرة ًشغلْتًأْنظار  ًق د د ا،ًف م  ه مًل ها،ًف كانواًط رائق  ت باينواًفيًد رس  ْنها،ًو  اًوع 

ًل ف ًأّنه ًم شتر ك  ّماًي ظ ن  ًأمثل ٍةًك ثيرٍةًم  ها،ًو ا  خراج  ًإ لىًت قييد  نح  نه مًم نًج  ل يهاًقائل ًب صّحت ها،ًوم  ًع  د  ر  ْنها،ًو  ًم  ظيت
ًًو ًب ها، ًي قْل ل م ًو  ْنهمًم نًأْنكر ها م  ة ًو  ًم خصوص  ًب واعث  ًل ها ًأّوال ،ًوأن  ًإنكار ها ًأّنهاًظاهر ة ًلغوّية ًالًي صح  ق  الح 

ًب تً  نة  ًالم ْؤذ  م نًالب واعث  ية ًإلْيهاًثالث ا،ًو  ًالم فض  ًم نًت لّمسًت لكمًالب واعث  ًالق دماء  ًم نًالّلغوّيين  هًثاني ا،ًوأن  ًهذ  خّلق 

ًالل هجاتً  ،ًوكذلكًًالّظاهرة ًفيًالع ربّية  ً)الّدواّل(ًعلىًاألشياء  التيًكانْتًت فترق ًأحيان اًفيًإ طلق ًاأل لفاظ  الع ربّيةً 
، ًوالم جاز  ًالم قصود ، ْعنى ًالم  ت غيير  ًو  ، ًالدِّاللي  ًالّتطّور  ْنها ًم  ًف روع  ًذلك  ًت حت  ي قع  ًو  ، ًالدِّالالت  ًن قل  ، ًالّنْقل 
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ًاأل ْخرىًدً  م نًالب واعث  ًو الّتشبيه ،ًو  م نًالب واعث  لٍتًم تنّوعٍة،ًو  ًي ّتسع ًل م دخ  لىًم عن ىًعام  ًع  ًالّلغويِّ اللة ًاألْصل 
ًً. ًالّلغويِّ ًالّنظام  ًالّلغوّية ًالفاعل ة ًفيًت شكيل  ه ًالّظاهرة ًالّنواميس  لة ًفيًت خّلق ًهذ  ًاأل ْخرىًالفاع 

ً ًالم ْشت ر ك  ًظاهرة  ًفكان  ًالثّالث  ًالم طل ب  ًم واضع ًأّما ًل ها ًأن  ًب دا ًوقْد ، ًالع زيز  ًالت نزيل  ًفي الن حو يِّ
:ًإً  ًالش ريف  ًفيًهذاًالسِّياق  م نًذلك  ًفيًت خّلق ها،ًو  ًت ْفعل  ة ،ًوب واعث  ًأّوال ،ًمً إ لىًاالسًًْة ًالم ْصد رً ضافً م ْخصوص 

عرابّيةً  ًال  ًالع لمة  فاء  ًالك لمً ًهاراكً اشتً وً ًوخ  ت عّلق  ًو  ًوم رون ةً ًثاني ا، ًرابع ا، ه  ًبم رجع  مير  ًالض  تعّلق  ًو  ًثالث ا، ه  ب بعض 

ًالمً  ًم عانيً"ح روف  ًخام س ا،ًوت عد د  ًالع رب ّية  ملة  ًالج  ًالق ول  ًسابع ا،ًوتباين  ّية  ًالم عانيًالن حو  ت ناوب  عاني"ًسادس ا،ًو 
ًتاسع ا.ً ْذف  ًثامن ا،ًوالح  وتّية  ًالص  ًالم فاصل  ع  لىًم واض  ًع 

ً ًكان  ًفقْد ث ه ًوب واع  ًالع زيز  ًالت ْنزيل  ًفي ًالّلغو يِّ ًالم ْشت ر ك  ًاست شراف  ًمواضع  ًم ن ًالّراب ع  ْطل ب  ًالم  أما
:ًاأل"الم ْشت ر كً ْعن ي ْين  ًالم  ًب ْين  ًالش ريف  ًالت ْركيب  ًي شترك  ًأ ْن ل ها ظ :ًأ و  ًم لح  سلوب ّي"،ًوقدًتجّلْتًب واعث ه ًفيًأرب ع ة 

الل ة ًا ًد  ثانيهاًأ ْنًت كون  ،ًو  ًأ ْوًأكث ر  ْعن ي ْين  ّماال ًل م  ك اًأسلوب يًّاًح  ًم شت ر  ًوالم جاز ّي،ًف ي ْغدو  قيق يِّ ًاأل ْسلوب ّيةً الح  لت ْركيب 
ًوالم ْعنىً بنىًالم غّلف  ًالم  ًب ْين  ًاألسلوب  ًم تباينة ،ًوثال ث هاًأ ْنًي شترك  ًم عاني  ًم ْجم ل ًعائ مة ًت ْحت م ل  ،ًف ي كون  الم كث ف 

، ًاأل ساليب  ًت شاك ل  ًوراب ع ها ًع موٍم، ،ً ذا ًك الخبار  ًم تباين ٍة؛ ًأ ْسلوب ي ٍة ًم عاٍن ًب ْين  ًالت ْركيب  الل ة  ًد  ًت شتر ك  ك أ ْن
ً. ًذلك  ،ًوغ ير  ،ًوالق سم  ،ًوالتّقرير  نكار  ،ًوال  ،ًواالست هزاء  ،ًوالّتعّجب  ًو االست فهام 

 وَلُة الثّانيةُ الَمق
 اقتباس  

قولة ًالثّانية ،ًوهيًاقتً  ًالم  ًب هاًأّما ًاستقب لت  بٍة ًم عج  ًفيًعبارٍة ًالّنظر  ًر جع  نها ًم  ًالم تعّين  د  ،ًفالم قص  باس 
ً ،ًويفسِّر  ًالّلغوي  ًالم شتر ك  ف  ًفيً"الم زهر"ًقائ ل ًوه وًي ص  ليهاًالّسيوطي  ًع  د  ر  ًفيًأولىًورقات ه،ًوق دًو  هذاًالّدرس 

ق ًو  ب  ًم نًأْوج  م نًالّناس  يٍة،ًواأللفاظ ًم تناهية ،ًف إ ذاًو زِّع ًً-وع هًت خّلق هًفيًالّلغة :ً"و  ًم تناه  ًغ ير  ًالم عاني  :ًألن  قال 
ًالّنحاة ،ً ًب شهادة  ًم شتركة  ًب أسر ها ًالح روف  ًألن  : ًقال  ، ًأْغلب  ًاالشت راك  ًإ لىًأن  ًب عض هم ًوذ هب  ، ًاالشتراك  ل ز م 

ًوالّدعاءً  بر  ًالخ  ًب ين  ًم شتركة  ية  ًالماض  ،ًواألْفعال  ًوالم ستقب ل  ًالحال  ًبين  ًم شترك  ا ًوهوًأْيض  ، ًك ذلك  ًوالم ضارع  ،
ً." ًأْغلب  ًاالشت راك  ًكان  ًواألفعال  م مناهاًإ لىًق سم يًالح روف  ؛ًف إذاًض  ًفيهاًاالشتراك  ًواألسماء ًك ثير 
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ل ًع  ًم نًالتيان  ًالم تعّين  د  ًالم قص  ًأن  ًثو الحق  هً"اىًهذاًاالقتباس  ًانية ًفيًهذ  ًإلىًثلثة  لماح  لفات حة"ًال 
ًم لحظ :

- ً، ًالمتأّمل  ًالم دقِّق  قوف  ًو  ًالّلغويِّ ًالم شتر ك  لىًظاهرة  ْنًم فسِّرين،ًع  ًوا  ًل غوّيين  ،ًإ ْن ًالق دماء  أّول هاًوقوف 
.  وت بيان همًألثر هاًفيًالتّفسير 

ا؛ًإ ذًل م - ًف هم اًع ريض  ًالّلغوي  ًالم فردة ،ًًوثانيهاًأّنهمًف ه مواًالم شتر ك  ًالم عجمّية  لىًالك لمة  ي كنًم قصور اًع 
ًآن ف ا-ب لًرأ ْواً ًالم قت ب س  رفّية ،ًً-ك ماًي تجّلىًفيًهذاًالّنصِّ ًالص  ًث م ًاشت راك اًق دًي قع ًعلىًم ستوىًالب نية  أن 

ً ًالّنحوّية  ًالب نية  ًم ستوى لى ًع  ًوثالث ا ًوالّلواحق ، ًالّسوابق  ًم ستوى لى ًع  لىًوآخر  ًع  ًورابع ا )الّتراكيب(،
ًم حتملة ًفيًم واضع .ً ًم عّينٍةًق دًت كون  ًبأساليب  قاصد  ًع نًالم  ،ًوالت عبير  ًالكلم   م ستوىًإ خراج 

عانيً - ًفالم  ًعاّمة ، ًالّلغويِّ ًاالشتراك  ًب واعث  ًفيًتجلية  ًإلْيه  ًالّركون  ًيمكن  ًل طيف  ًم نطقيت ًتفسير  وثالث ها
ًم تناهيةًٍ ًو هغير  ،ً ًولكن  ًعود ، ًوأْورق  ًعيد  ًك ر  ًما ديد  ًج  ًإلْيها ًم تجّددة ًي نضاف  ًأْخرى، ًم نًوجهٍة ي،

ًل ن قْلً ًأْو ، ًاأللفاظ  ًعلى ًالم عاني ًزادت ًاأللفاظ  لى ًع  ًالم عاني ًت وزيع  دنا ًأ ر  ًما ًف إ ذا ًم تناهية ، األلفاظ 
ًوه ًق سِّمتًالم عاني، ًل و : ّيات  ًالّرياض  ًب مصطل ح  ًم ستعينين  ًعلىًاأللفاظ  ها، ًفيًعدد  ًم تناهيٍة يًغ ير 

،ًوالبانة .ًً ًوالّتبيين  ،ًوهوًالب يان  ًالّلغة ًاألّول  د  ًوفاء ًلمقص  ًاالشتراك  ًالم تناهية ًع دد ا،ًل زم ،ًبْلًوجب 

 الَمقوَلُة الثّالثةُ 
 َتفسير  

ًالتيًتقدًّ بة ،ًبلًالحقة ًب المقولة  ًالمقولة ًالثّالثة ،ًوهيًم نتس  ًأّما ًالم تعّين  د  "،ًوالم قص  ًفهيً"ت فسير  ْتها، م 
ًع نً ًالّصدور  ث  لىًالباح  قًّاًع  ل يها،ًوي بقى،ًب عد ًهذا،ًح  ًم خصوصة ًت قّدمًالكلم ًع  ًب واعث  ًل هذاًاالشت راك  نهاًأن  م 

ها ًن فس  ،ًوالّلغة  ،ًوالّزمان  كان  ،ًف للم  ث  ًل هذهًالب واع  ؤ ىًك ّلّيٍةًالست شراٍفًعام  هًالّظاهرة ًفيًر  ًفيًت خّلق ًهذ  ًجليت ،ًأثر 
ًالعربّية .

،ًوق دًتقّدمًأنً  ًالع زيز  هًالّظاهرة ًالّلسانّية ًفيًالّتنزيل  ًهذ  ًب وقوع  ن  ًالعربّية ًت ْؤذ  ،ًفالل ه جات  ًالم كان  ًذلك  ًوأّول 
ب ذاً ،ًو  لىًاألشياء  ًع  ًالم سّميات  ًفيًإ طلق  ًكانْتًتفترق  ًالّله جات  ًأوًب عض  ًم عنييان  ًالواحدة  دة  ًالم فر  داًللكلمة  غ 

ً. ّماال ًل معن يين  ك اًلفظيًّاًح  ،ًوغ دْت،ًم نًوجهٍةًأْخرى،ًم شتر  ًأكثر 
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ًذلكً  ًوغ ير  ، ًالدِّاللي  ًوالّتطّور  ، ًوالم جاز  ، ًاأللفاظ  ًف ن قل  ، ًكذلك  ًالّلغةًًوالّزمان  ًإ لىًس يرورة  ًي نتسب  ّما م 

ًم عم رةً  تيقة  ًع  ًلغة  ًبأّنها ًالقول  ًإلى ًي ْسل م  ا ًتقادم  ًوت قادم ها ، ًالّزمان  ًع بر  ًالعربّية  ،ً ًذلك  ًكل  ًت عّدد  ًإلى ي فضي
ًك ل ه. لىًأمثلٍةًت جّليًذلك  ًع  ًالم عانيًفيًالعربّية،ًوق دًأت يت 

ًًوالّلغة ًذات هاًق دًت ؤّديًإلى ًفيًت شكيل  ًالّلغوّية ًالتيًت فعل  ًالّنواميس  ًفيًهذاًالمقام  هًالّظاهرة ،ًون خص  هذ 
ملة ً ًالج  ًومرونة  ًالّتصريفّية، ًالع وارض  ًقواعد  ًوبعض  ، ًاالشت قاقيِّ ًاألصل  ًاخت لف  ًذلك  ًوم ن ، ًالّلغويِّ الّنظام 

ًمّماًأت ًذلك  ًاألربع ة .ًالعربّية ،ًوخفاء ًالعلمة ًالعرابّية ،ًوغير  ًفيًالم طالب  ًالفائتات  ثات  ليهًفيًالم باح  ًع  ًيت 
 الَمقوَلُة الرّابعةُ 

 إعجاب  

ً، ًالع زيز  ًك لِّهاًفيًالتّنزيل  ًالّلغويِّ لىًظاه رة ًالم شتر ك  قولة ًت ْصد ق ًع  "،ًوهيًم  قولة ًالّرابعة ً"إ عجاب  أ ّماًالم 

ًالمً  ًالشارةً مً ًنً تعيًّف الم قصد ًإ ًًنها ظً لى ًًالقائمً ًالب لغيًًِّالمْلح  ًالتّنزيل  ًهذا ًأن  ًذل ك  ؛ عجاز  ًو ال  عجاب  ًال  لى ع 
كان هً  رٍفًفيًم  ًح  ًب لًك ل  ًك لمٍة، ًك ّل ًب أّن ًي ْفضيًإ لىًالّتْقرير  ًالتّقدير  ًهذا لعل  ًو  بيٍر، ًخ  كيٍم ًح  ًل دْن ْن ًم  ًالع زيز 

،ًو أنً  ًالع زيز  ًفيًالتّنزيل  ًواأل نس ب  ة ًأْخرىًفيًاأل ليق  ًك ل م  ْعن ىًالًت ؤّديه  ًت ؤّديًم  ياق هاًالش ريف  ٍةًفيًس  ًك ل م  ًك ل 
ًم نًْ ًباعث ا ًي كون  ًق ْد ، ًواألسلوب ي  ، ًوالّنحوي  ، ًوالم عجم ي  ، ًالّصرفي  : ًالّلغوي  ًالم شت ر ك  ًهذا ًو أن  ه ، ًن فس  ًالّسياق 

ًالّتعًز ،ًأو  عجاز  ًال  ،ًأو  عجاب  ًال  :ًب واعث  ًيز 

ن ظم ه . - ًفيًأْسلوب ه ًو  ر  ًاآلس  ًالب ديع  ًب هذاًالن س ق ًالّلغويِّ عجاب   ال 

ًب شٍر. - ًه وًم ْنًك لم  ًالذيًل يس  ًب هذاًالق ول  ْعجاز   و ال 

ًإيصالً  - ًالم راد  ْعنىًالك ّليِّ لىًالم  كٍةًف رعّيٍةًت لت قيًع  ًم عاٍنًم شتر  ًب اجت ماع  ًل م عن ىًك ّلي   ه .والّتعزيز 

ً قِّ ًالح  ًفيًق ول  ً"الع ْصر" اللة  ًد  ًاشت راك  ًأّن ًت ق ّدم  ّما ًم  ًذل ك  ثال  م  ًاألْعلى–و  ًاسم ه "ً-ت قد س  ً"والع ْصر  :

ق ْدًأق سم ًاللً  ،ًو  لىًالد ْهر  ًع  ًأّنهًدالت ؛ًذل ك  ًالب شر  ًم نًق ول  ًب أّنًهذاًل يس  ب اًي فضيًإلىًالتّقرير  ًل مااشت راك اًم عج  ًًب ه 
ّقً ًالح  ًأْقس مًب ه  ق ْد ،ًو  لىًالع شيِّ ًع  ،ًأوًدالت ًالع جائ ب  ًب الض حىًل ماًً-ت عالى-فيًم رور هًم نًأْصناف  ك ماًأقس م 

ً ًل فضل ها، ًب ها ق  ًالح  ًأقس م  ق ْد ًو  ًالع صر(، ًالو سطىً)صلة لىًالّصلة  ًع  ًدالت ًأو ًق درت ه ، ًم نًد الئ ل  ألّنًوً فيها
لىًهمشً عايً مً مًبً هً واشتغالً ً،هارً النً ًرً مًآخً هً بً كاسً مً مًوً هً جاراتً فيًتً ًاسً النًًّهافتً ت ًل ًًهاًأشقً دائً فيًأًليفً كًْالتً  ًع  ،ًأْوًدالت

ًم ْفٍضً ًهذاًاالْشت راك  ًإ لىًأن  ًالط ب ر يِّ ًفيهاًالت فات  م ست صفىًالق ْول  ،ًو  ًوالن هار  ًالّليل  ًو الّليلة ،ًأ و  ًإ لىًأهّمّيةً الي وم 
ً قِّ ًالح  ًق س م  لْيه،ًوأن  ًفيًع له-ك ّلًماًدل ْتًع  ل  ليه ،ً"ً-ج  ًع  ًفيًك ّلًماًت د ل  ًًم نًالق ْولً ًوابً الصًّوً داخل  فيًذل ك 
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ًالعً رً هًْللدً ًاْسمً ًو اْلع ْصرً ً،صرً العً ب ًًسمً ناًأقًْب ًرً ًنً :ًإً قالً ي ًًأنًْ هًل ًمً اًشً مًّمً ًْصًخصًِّمًيً لً ،ًوً هارً والنًًّ،يلً واللًًّ،شيً ،ًو ه و 

ْعنً ًهذاًاالسمً  ًث ناؤ هً ًمً سً فيماًأقًًْلً داخً ف ًًمً هًهذاًاالسًْماًلز مً ًلً كً فً ًى،عنً مً ًىًدونً م  ل  ً.ً(1)"ب ه ًج 

ًفيً ًق تيبة  ًابن  شارة ًإ لىًق ْول  سبيًال  ،ًو ح  ًالع زيز  ًفيًالّتنزيل  ليت ًج  ًل هًح ضور  ظ  ًالم لح  ًهذا ًأ ن  ق  و الح 
ً ً"يً ً-ت عالى–ق ول ه  ة ًفيًك ل م  ز  ًوالم عزِّ ، ز  ًوالم عج  ، ًالم ْعجب  يِّ ًالّلفظ  ًاالشتراك  ظ  ًم لح  ًبْلًم ت لمِّس ا ا ًم ْلم ح  ْنز فون"؛

ًعً  ّدعون  ّنة :ً"الًي ص  ًالج  ًأْهل  ْمر  ًخ  ْصف  ت بّيْنًق ْول هًفيًو  ٍة:ً"و  لٍتًم تنّوع  الل تهاًت ّتسع ًلم ْدخ  اًبأّنًد  نهاًو الًم صرِّح 

ًب قول هً:"و الًيً ْنزً يً  م ع  ،ًو ج  مر  ًالخ  ًع يوب  ميع  ًج  نهاًب هذ ينًالل فظ ْين  ًن فىًع  "ًك يف  ًزً نًْفون  ذ هاب  ،ًو  ًالع قل  "ًع دم  فون 
" نفاد ًالّشراب  ،ًو  المال 
(2).ً

 الَمقوَلُة الخامسةُ 
 تاح  انفِ 

هًالّظــاهرة ؛ً ًهــذ  ًالواق عــة ًت حــت  عــان ي  ًالم  نهــاًأن  ًم  ــد ًالم تعــّين  "،ًف الم قص  أّمــاًالم قولــة ًالخام ســة ،ًوهــيً"انف تــاح 
عــة ،ً ًم جتم  ــي  ًف ــلًت ت ــدافع ،ًب ــلًت غــدوًم تقب لــة ًو ه  ــد  ًالواح  ثــال  ًفــيًالم  ،ًق ــدًت تجــاور  ًاللغــويِّ داّلــة ًأعنيًظــاه رة ًالم ْشــت ر ك 

لــىً ًع  ًأن  ًالّســابقة ،ًوالًريــب  ًبيان ــهًفــيًالم قولــة  تقــّدم  ًالم  ْعجــاب  ن ــة ًب تخّلــق ًال  الل ــة ًم ْؤذ  ًد  ًالك ّلــيِّ ْعنــىًالّســياق  ت خل ــق ًم 
قــداٍر، نــد هًب م  ًش ــيٍءًع  بيــٍر،ًو ه ــوًالــذيًك ــل  كيٍمًخ  ْنًل دْنًح  مالّياٍت،ًهوًم  ْنًج  لىًماًفيهًم  ،ًع  ًالّدالليِّ ًهذاًاالنف تاح 

م قصــود ،ًومــنًذلــكً ًم ــراد ًو  ًاللغــوي  ًأوًاالشت راك  ًهذاًاالنف تاح  ــلًف لع ل  ْفع  ًصــيغة ً"م  ً-أن  ــياق هاًذاك  م حــيض"ًفــيًس 
مكان ه ً)مكــا (،ًو  ً)اسمًالزمان  يض  ًالح  مان  ًفيًز  ًالك ّلي  د ًاالعت زال  ًالم قص  كان  ع ا،ًو  رفّيٍةًم  ل ْتًث لثة ًم عاٍنًص  م  نًح 

دث ه ً)الحً يض(،ًوً الحً  ق ًح  ًالح  ل ذاًأْردف  ت شريع ا،ًو  اًو  ّلًفيًع له-يضًنفسه(،ًت حريم  ت حريم هًب قول ه :ًً-ج  ت شريع هًو 
." ًالم ت طّهرين  ب  ي ح  ًو  ًالّتوابين  ب  ً"والل ًي ح 

ً ًالم شتركة  ًاألسلوبّية  ث قاال " ًو  فاف ا ً"خ  اللة  ًد  ًتقّدم  ًما ًإ لى ًي نضاف  ّما م  ًو  ًولعل  ًم تعّددٍة، ًل م عاٍن الحّمالة 
رو ة ًس ن ًالذيًه وًذ  هاد  ًالج  لىًف رضّية  ًع  لحاح  ،ًه وًال  ًاأل سلوب يِّ ،ًواالشت راك  ًالدِّالليِّ ًاالنف تاح  لىًذلك  ًع  ًالباعث  ام 

"ً ، ًجً مً أ ًًاس ًالنًًّأنً ًةً نىًاآليً عًْفيًمً ًحيحً الصً وً الّدين  ًخً فً انًًْ:أيًًْ؛ةً ملً روا ًالحً كً ليًْعً ًتًْفً روا ًلتًْق ًث ًًأوًًْ،ةً ركً م ًهً هذً وً ،

                                                           

ً(ًتقدمًتخريجًذلكًكله.1ًًً)
 .7ً(ًانظر:ًابنًقتيبة،ًتأويلًمشكلًالقرآن،2ً)
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ًهً ّنًإ ًًوالً األقً  ًمً ًيً ما لى ًالمً عًْع  ًالثًًّثالً نى ه ً(1)"ةً فًّالخً و ًًقلً في ًهذ  د  ًأح  ْن ًم  ًت خلو ًال نسان  ًال  ًأحوال  ً"ألن  ،
" ً.(2)األ شياء 

 الَمقوَلُة الّسادسةُ 
 ضبط  

ً ًالّلغويِّ ًالم شتر ك  ًل ظاهرة  ًالشارة ًإلىًأن  ًم نها ًالم تعّين  بط "،ًف الم قصد  ً"ض  قولة ًالّسادسة ،ًوهي  ًالم  أ ّما
ً ًفيًالّنصِّ ر  ًآخ  ،ًأْوًت رجيح  ًالواحد  ًالّلغويِّ ًم عن ىًم نًم عانيًالم شترك  اًم كين اًفيًت عيين  ضاب ط اًأمين ا،ًوم حتك م 

ًالش ًر ًأْنًالق رآنيِّ ًي مكن  ًإليه ماًم نًق رائن  ماًينضاف  ،ًو  ًوالم قاميِّ قاليِّ :ًالم  ين  ًالع ريض  عب يه  ،ًأالًوه وًالّسياق ًب ش  يف 
ًمد فوٍعً ًغير  ًالم عانيًقائم ا ًوت عّدد  ًاالحت مال  ًي بقىًأمر  ًولكْن، ًن حوًم عن ىًم خصوٍص، ًالّلغوي  ًالم شترك  ه  ت وجِّ

ًسياٍقًجً  ّتىًم عًتوافر  .ًح  ًْملي 

ً، ،ًأوًنحوي  ،ًأوًمعجمي  ٍكًصرفي  لىًم ْشت ر  دواًع  ر  ًكانواًإ ذاًماًو  ًو الّلغوّيين  ًالم فّسرين  وقْدًت قّدمًق بل ًأن 
ًالّلغًو اًل م عن ىًم نًمعانيًالم شترك  ه اًوم رشِّح  ل م اًم وجِّ اًأمين ا،ًوع  ًم حت ك م  ليه  ،ًفاؤواًإلىًالّسياق ًجاع  ،ًأوًأسلوبي  يِّ

ً ًع ّرجًف ق ْد ًلّما ًالّزركشي  ًالّنظ ر  ًعنًهذا در  ًص  ق ْد الليًّا،ًو  ًد  ظيف يًّا ًو  ًت صّيد ا ْعنىًم نًالّسياق  ًالم  ًي تصي دون  كانوا

عانيً  ًالم  ًاألصفهان ّي،ًواصف اًإّياه ًبأّنه ً"ي تصّيد  دات"ًل لّراغب  ً"الم فر  ًالق رآن"ًم شير اًإ لىًكتاب  ًغ ريب  لىً"م عرفة  ًع 
ًخاّصة "م نًالسًّ ًاأللفاظ  ياق ؛ًألّنًم دلوالت 

لىًالم عانيً(3) ًع  ًالّزمان  ًلم عنىًاسم  ًالّسياق  ًت رجيح  ًذلك  ،ًوم نًأمثلة 
ًالحقًًِّالّصرفّية ًاأل خرىًالتيًت حتمل هاًصيغةً  ل"ًفيًق ول  ْفع  ".ً-ت عالىًذكر ه–"م  د ه مًالّصْبح  ًم وع  ً:ً"إن 

ًفيًتً  ّيان  ًأبيًح  ًاست حسان  كذلك  كة ًو  ً"الم والي"ًالم شــتر  اللــةًٍلفسير  ــدةًًٍد  ت صــّيد اًًواح  لــىًالّســياق ،ًو  ت عــويل ًع 
ًالحــقًِّ ًفــيًق ــول  ذلــك  فيــه ،ًو  نــهًو  ل ك ــلً :ً"-ت عــالى–ل هــاًم  ــًوًو  ع ْلن ــاًم  ًٱْلًويً ل ًاج  ــاًت ــر ك  م  بــونً اًم  ًو ٱأل ْقر  ًفــيً(4)"ل ــد ان  ،ًف قــال 

مًّ بارٍةًل طيفٍةًداّلٍةًم ب ينٍةًع  ًنً حس ــوًالــذيًيً ه ــوً ً،ثً نها:ًالــوارً ،ًمً ثيرةًٍكً ًعانًٍمً ًينً ب ًًم ْشت ر كً ًفظً لىًلً وًْوالمً "ًاًن حنًفيه :ع 

                                                           

 .8/96ًانظر:ًالقرطبي،ًالجامع،ً( 1)
ً.32ً،ًومهديًعرار،ًمباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنية،7/27ًانظر:ًالطبرسي،ًمجمعًالبيان،ً( 2)
 (ًتقدمًهذاًاالقتباسًقبلًفيًبابًالقولًعلىًالمطلبًالثاني:ًالمشتركًالمعجمي.3ً)

 (.33ً(ًاآليةً)النساء،4ً)
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ًم:ًأنًّهً وغيــرً ًيً دًّوالّســًةً وقتــادً ًاسًٍّبــعً ًرًابــنً ّســفً ًبــذلكً ،ًوً مــالًًٍتقــديرً وً ً،نسانًٍإ ًًتقديرً ل ًًصلحً هًيً ألنًًّ؛ناهًهً ب ًًرً فسً ي ًًأنًْ

ًً.(1)رثةً والوً ًصبةً العً ًواليً المً 

ًعْنًم عنىً ًالغ زاليِّ ًالمام  ديث  ًح  :ف،ًوداللت يه ماًوالّنهيً ًاأل ْمرً وكذلك  ًاألّول  ًالمً ًحد  قتضيًطاعة ًالقول 
ًبً  ًالمأمور  ًبفعل  ًالمقتضالمأمور  ًالقول  : ًاألخير  ًًيه،ًوحد  هًم لتمس ا لىًنفس  ًع  ،ًولك ن ه ًيستدرك  ًالفعل  هذاًترك 

ً ًاألمين  ًًفيًت ْعيينً )الّسياق(ًالمحتكم  ًاأل ْمرًواجب  ًم نًضرورٍةًأ ْنًي كون  ًأ ن ه ًل ْيس  م ْعنىًاأل ْمرًأ وًالّنهي؛ًذل ك 

ًالّتهديدً  ْنها ًم  د  ًالم ْقص  ًي كون ًق ْد ًاأل ْمر ًفصيغة  ئت م"-تعالى–ًك ق ْول هً ً؛الّطاعة ، ًش  ًما ً"اعمل وا :(2)ً ًتكون  ق ْد ًو  ،
ل لت مًْ:ً-ناؤ هجّلًث–ًك ق ْول هً ً؛لإلباحةً  ً(3)طاد وا"اصًْفً ً"وا  ذاًح  ًوجوب  هًلتعّين  لىًظاه رًلفظ  م لًف ْعلًاأل ْمرًع  ،ًولْوًح 

ً ًالف ْعل الل ة ًد  ًإْذ ؛ ًك ذل ك  ًل ْيس  ًذل ك  لك ن  ًو  ًمتحلٍِّل، ًكلِّ لى ًع  ًأمر اًنًْا ًًو-الّصيد  ًالّصرفيِّ ْعنى ًً–كان تًبالم  ه ي 
ً.(4)الباحةً 

 الَمقوَلُة الّسابعةُ 
 فاِتحة  

قولة ًالّسا ،ًعلىًماًفيه ًش رٍح،ًوأمثلٍة،ًبعةً أّماًالم  ًهذاًالد رس  ًم نهاًأن  ،ًوهيً"الفاتحة "،ًفالم قصد ًالم تعّين 
ًعموٍم،ًولعّليًفيً ًفيًه يئٍةًذات  ًل هًأْنًي خرج  ًأّننيًارتضيت  ًإ لىًاست كماٍلًوت خصيٍص؛ًذلك  وت فصيٍل،ًم ْحتاج 

ًعً  ًأفسِّر  قام  ًإ ذ اًفاتحة ًألْبحاٍثًأخرىًهذاًالم  ًالّلساني  ًب أّنهً"فاتحة "،ًف ْلي ك ْنًهذاًالّدرس  ًالم وسوم  ًهذاًالعنوان  قد 
ًم نً ًلصيغٍة ه ًبرأس  ًقائ م  ًم صّنف  ًعامًّا،ًك أنًي عق د  ًت خصِّص  ًأْو ا، ًت جّليًم به م  ًأْو ا، ًن قص  ًالك تاب  ًفيًهذا ت سد 

،ًأْوًلً  ًالعزيز  ًالّتنزيل  يغ  ًص  ًالع وارض  ًظاهرة  ًفيه ،ًأْوًألثر  ًالّنحويِّ ًالّتعّلق  ،ًأْوًل ظاهرة  هًالمطالب  طلٍبًم نًهذ  م 
ًأحكاٍمًف قهّيٍة.ًً ًالّلغوّية ًفيًقيام  ًالب نية  ًالم عاني،ًأوًألثر  ًالّتصريفّية ًفيًتعّدد 

                                                           

 .المطلبًالثاني:ًالمشتركًالمعجمي(ًتقدمًهذاًالقولًفيًبابًالقولًعلى1ً)

 .(40اآليةً)فصلت،ً(2ً)

 .ً(2(ًاآليةً)المائدة،3ً)

األصول،ًتحقيقًإبراهيمًرمضان،ًًعلومهـ(،ًالمستصفىًفي505ًالمامًأبوًحامد،ًمحمدًبنًمحمد)الغزالي،ًانظر:ً (4)
معانًفيًإطلقًصيغةًاألمر،ًوسبعةًًسياقيامعنىًعرضًخمسةًعشرًوقدً،1/738ً،ًم1994دارًاألرقم،ًبيروت،ً

 .748ً-1/746انظرًحديثهًذاك:ًفيًإطلقًصيغةًالنهي،ً
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 الَمقوَلُة الثّامنةُ 
 تحّوطُ 

قول ة ًال ً،ًوهيًتحّوط ،ًف المً ثّامنةً أ ّماًالم  ًعلْيهًفيًهذاًالّدرس  ًهذاًالم أتي  ًبأن  ْنهاًالتّقرير  ًم  ًالم تع يِّن  د  قص 
ٍل،ًوق دًأ ريد ًاللًّ م تطاو  م ضاٍتًب ّراقة ًت جّلْتًفيًأمثلٍةًم نًف يٍضًع ريٍضًو  ًإاّلًو  ْنًكثيٍر،ًوأّنه ًماًكان  ًم  ًقليل  سانيِّ

: ًل هاًأْنًت كون 
- ً  الّلغوّيًأّوال .م جّلية ًل ظاهرة ًالم شتر ك 

ًثاني ا. - ًالعزيز  هاًفيًالتّنزيل  ْنب ئ ة ًع نًم واضع  م   و 

- ًًًً. ًكذلك  ًذلك  هًالّظاهرة ًثالث ا،ًوا  ّنيًألْرجوًأْنًي كون  ًالم فضية ًإ لىًت خّلق ًهذ  ث  م ست نب طة ًللبواع   و 

ً
؟ً ًوبعد ،ًف ماذاًع سىًأنًأقول 

ًالل ً :ًأحمد  د ه-أقول  ًً-تعالىًج  ًبأعظم  ًالعمل  ،ًه ّيأًالل ًل هذا ًب ماًأردت  دت  لىًماًأر  ًع  ،ًف قدًأتيت  الم حامد 
ً، ًالكريم  لىًوجه ه ًع  ًالع رض  ًليًي وم  ّجة  ًيجعل هًح  ًوأْن ، ،ًوالّتجلية ،ًوالتّأليف  ،ًوالّتوضيح  م نًي ْكمل هًب الّتصحيح 

ًً. تم  فيًخ  ًو الحمد ًلل ًفيًب دٍءًو 
ً

 
 

 لمصادر والمراجعبت اث
ًأبوًالسعاداتًالمباركًبنًمحمدًابن - ًالنهايةًفيًغريبًالحديثًواألثر،606ً)ًاألثير، هـ(،

ًم.1963تحقيقًطاهرًالزاوي،ًومحمودًالطناحي،ًدارًالفكر،ًبيروت،ً
المثلًالسائرًفــيًأدبًالكاتــبًوالشــاعر،ً،ًهـ(637)ًابنًاألثير،ًأبوًالفتحًنصرًاللًبنًمحمد -

 م.1995المكتبةًالعصرية،ًبيروت،ًالحميد،ًًتحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد

،ًدارًالكتــبًالعلميــة،1ًأحلمًحميد،ًصيغةً"فّعل"ًفيًالقرآنًالكريم:ًدراسةًصرفيةًداللية،ًط -
 م.2008بيروت،ً
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ًأبوًالحسنًسعيدًبنًمسعدة - ًتحقيقًهدىًقراعة،ًط215)ًاألخفش، ،1ًهـ(،ًمعانيًالقرآن،
 م.1990مكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،ً

السلمًهارون،ًًتهذيبًاللغة،ًتحقيقًعبد(،ًهـ370)ًمحمدًبنًأحمداألزهري،ًأبوًمنصورً -
ًم.1964النجار،ًالدارًالمصريةًللتأليفًوالترجمة،ًالقاهرة،ًًيمراجعةًعل

ًالحسن - ًبن ًمحمد ًالدين ًرضي ًتحقيق686ً)ًاألستراباذي، ًالحاجب، ًابن ًشافية ًشرح هـ(،
ً ًالحسن، ًًومحمد ًالزفزاف، ًعبدًومحمد ًالدين ًمحيي ًًمحمد ًالعلمية،ًالحميد، ًالكتب دار

 م.1982بيروت،ً

هـ(،ًشرحًكافيةًابنًالحاجب،ًقدمًلهًإميل686ً)ًرضيًالدينًمحمدًبنًالحسنً،األستراباذي -
 م.1998،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًيعقوب،ًط

األشموني،ًأحمدًبنًمحمد)القرنًالحاديًعشر(،ًمنارًالهدىًفيًبيانًالوقفًواالبتدا،ًتعليقً -
 م.2002ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًلعدوي،ًطشريفًأبوًالعلًا

هـــ(،ًاألصــمعيات،ًتحقيــقًأحمــدًشــاكر،ًوعبــدًالســلم216ً)ًاألصــمعي،ًعبــدًالملــكًبــنًق ريــب -
 م.1963ً،ً)د.ن(،ًبيروت،5ًهارون،ًط

،ًشــرحًأبــيًالعبــاسً(األعشى،ًميمــونًبــنًقــيس،ًديوانــهً)الصــبحًالمنيــرًفــيًشــعرًأبــيًبصــير -
 م.1927ًن،ًبيانه،ًثعلب،ًمطبعةًأدولفًهلزهوشت

ًالل - ًعبد ًبن ًالمغيرة ًاألسدي، 80ً)نحوًاألقيشر ًديوانه، ًطهـ(، ًدقة، ًمحمد ًدار1ًصنعة ،
 م.1997ًصادر،ًبيروت،ً

ًمحمود - ًشهابًالدين ًوالسبع1270ً)ًاأللوسي، ًالعظيم ًالقرآن ًالمعانيًفيًتفسير ًروح هـ(،
ًط ًالدين، ًشمس ًبزيع ًوسناء ًالدين ًشمس ًإبراهيم ًإعداد 2ًالمثاني، ًالعلمية،ً، ًالكتب دار

 م.2005بيروت،ً

لنصافًفيًمسائلًالخلف،ً،ًاهـ(577)ًالرحمنًبنًمحمدًابنًاألنباري،ًأبوًالبركاتًعبد -
ًالحميد،ًدارًالفكر،ًالقاهرة،ً)د.ت(.ًتحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد

البيانًفيًغريبًإعرابًالقرآن،ً،ًهـ(577)ًالرحمنًبنًمحمدًابنًاألنباري،ًأبوًالبركاتًعبد -
ًم.2000ضبطهًوعلقًعليهًبركاتًيوسفًهبود،ًدارًاألرقم،ًبيروت،ً

هـ(،ًاألضداد،ًتحقيقًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيم،328ً)ًاألنباري،ًأبوًبكرًمحمدًبنًالقاسم -
 م.1987المكتبةًالعصرية،ًبيروت،ً
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ًبنًالقاسم - ًبكرًمحمد ًأبو ًهـ(328)ًاألنباري، ًفيًكتابًاللًعزً، ًالوقفًواالبتداء إيضاح
 م.1971،ًمجمعًاللغةًالعربية،ًدمشق،1ًحقيقًمحييًالدينًرمضان،ًطوجل،ًت

إنًسوبًلي،ًالفصائلًالنحويةًفيًاللغةًالعربية،ًرسالةًدكتوراه،ًالجامعةًاألردنية،ًعمان،ً -
 م.1998ً

المقصدًلتلخيصًماًفيًالمرشدًفيًالوقفً،ًهـ(926)ًاألنصارّي،ًأبوًيحيىًزكرياًبنًمحمد -
 م.1985المصحف،ًدمشق،ً،ًدار2ًواالبتداء،ًط

،3ً،ًتحقيقًمصطفىًالبغا،ًط3هـ(،ًصحيحًالبخاري،ًط256)ًالبخاري،ًمحمدًبنًإسماعيل -
 م.1987دارًابنًكثير،ًبيروت،ً

ديوانه،ًجمعهًوحققهًمحمدًالطاهرًبنًعاشور،ًمطبعةًلجنةًالتأليفً، هـ(167)ًبشارًبنًبرد -
 م.1957والترجمة،ًالقاهرة،ً

ًتقديمًمجيدًطراد،ًط - ًديوانه، ًبيروت،1ًبشرًبنًأبيًخازمًاألسدي، ًدارًالكتابًالعربي، ،
 م.1994ً

- ً ًهـ(1093)ًالقادرًبنًعمرًعبدالبغدادي، ًتحقيقً، ًاألدبًولبًلبابًلسانًالعرب، خزانة
 م.1986،ًمكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،1ًعبدالسلمًهارون،ًط

ًالحسينًبنًمسعود - ًأبوًمحمد ًالتنزيل،ًطهـ(516)ًالبغوي، ًدارًالكتبًالعلمية،1ً،ًمعالم ،
 م.2004ًبيروت،ً

- (ً ًبنًمحمد ًأحمد ًالدمياطي، ًالقراءاتًاألربعة1117ًالبناء ًفي ًالبشر ًإتحافًفضلء هـ(،
 م.1998،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًعشر،ًوضعًحواشيهًأنسًمهرة،ًط

،ًدار1ًوأسرارًالتأويل،ًطهـ(،ًأنوارًالتنزيل791ًالبيضاوي،ًناصرًالدينًعبدًاللًبنًعمرً) -
 م.2002البيانًالعربي،ًالقاهرة،ً

هـ(،ًسننًالبيهقيًالكبرى،ًتحقيقًمحمدًعطا،ًمكتبةًدار458ً)ًالبيهقي،ًأحمدًبنًالحسين -
 م.1994ًالباز،ًمكةًالمكرمة،ً

ًم.2003ً،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،1ًتأبطًشرا،ًديوانه،ًاعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاوي،ًط -

 ،ًدارًالثقافة،ًالدارًالبيضاء،ً)د.ت(.1طًمعناهاًومبناها،ً:اللغةًالعربيةً،تمامًحسان -

ًم.1998ًهـ(،ًديوانه،ًتحقيقًخليلًالعطية،ًدارًصادر،ًبيروت،55ً)ًتوبةًبنًالحمير -
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ًالسكندرية،ً - ًالمعارف، ًمنشأة ًالكريم، ًالقرآن ًفي ًودالالتها ً"أفعل" ًصيغة ًأسعد، توفيق
 م.1990

- ً ًالمشترك ًشاهين، ًطتوفيق ًوتطبيقا، ًنظرية ًالقاهرة،1ًاللغوي: ًالسلمية، ًالدعوة ًمطبعة ،
 م.1980

تفسيرًآياتًأشكلتًعلىًكثيرًمنًالعلماءًحتىً،ًهـ(728)ًالحليمًابنًتيمية،ًأحمدًبنًعبد -
الًيوجدًفيًطائفةًمنًكتبًالتفسيرًفيهاًالقولًالصواب،ًبلًالًيوجدًفيهاًإالًماًهوًخطأ،ً

 م.1997،ًمكتبةًالرشد،ًالرياض،1ًالعزيزًالخليفة،ًطًتحقيقًعبد

ًعبد - ًمنصور ًأبو ًمحمدًالثعالبي، ًبن ًهـ(430)ًالملك ًتحقيقً، ًالعربية، ًوسر ًاللغة فقه
ًالقاهرة،ً)د.ت(.ً،ًدارًالفكر،3مصطفىًالسقاًوآخرين،ًط

- ً ًالقاضي ًمحمدالجرجاني، ًبن ًأحمد ًالعباس ًاألدباء482ً)أبو ًكنايات ًمن ًالمنتخب هـ(،
رشاداتًالبلغاء،ًط  م.1984ارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً،ًد1وا 

ًعبد - ًهـ(471)ًالرحمنًالقاهرًبنًعبدًالجرجاني، ًشاكر،ً، ًتحقيقًمحمود دالئلًالعجاز،
 م.1989،ًمكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،2ًط

ًم.1986ًدارًبيروت،ًبيروت،ً، هـ(،ًديوانه110جريرًبنًعطية) -
- (ً ًمحمد ًبن ًمحمد ًالجزري، 833ًابن ًالقراءات ًفي ًالنشر ًزكرياًهـ(، ًآياته ًخرج العشر،

 م.1998،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًعميرات،ًط

،ًتفسيرًالجللين،ًهـ(911)،ًوجللًالدينًالسيوطيهـ(864)ًجللًالدينًالمحليالجلالن،ً -
 ،ًدارًالحديث،ًالقاهرة،ًد.ت.1ط

،ًالهيئة3ًالخصائص،ًتحقيقًمحمدًعليًالنجار،ًط،ًهـ(392ابنًجني،ًأبوًالفتحًعثمانً) -
ًم.1990المصريةًالعامةًللكتاب،ًودارًالشؤونًالثقافية،ًبغداد،ً

ًأبوًالفتحًعثمانا - ًالقراءاتًواليضاحًً،هـ(392)ًبنًجني، ًشواذ المحتسبًفيًتبيينًوجوه
 م.1998،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًعنها،ًدراسةًوتحقيقًمحمدًعبدًالقادرًعطا،ًط

ًأبوًالفتحًعثمان - اللًأمين،ًًالمنصف،ًتحقيقًإبراهيمًمصطفىًوعبدً،هـ(392)ًابنًجني،
 .م1960القاهرة،ًً،ًإدارةًإحياءًالتراثًالقديم،1ط
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ًبنًحبان - ًمحمد ًتحقيقًشعيبًاألرناؤوط،ًط354)ًابنًحبان، ،2ًهـ(،ًصحيحًابنًحبان،
 م.1993ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،ً

 .م2006ت،ًهـ(،ًديوانه،ًتحقيقًوليدًعرفات،ًدارًصادر،ًبيرًو54)ًحسانًبنًثابت -

ًم.1996،ًدارًالقاسم،ًالرياض،1ًحسينًالحربي،ًقواعدًالترجيحًعندًالمفسرين،ًط -
،ًدارًالمعرفة،2ًهـ(،ًديوانه،ًاعتنىًبهًحمدوًطماس،ًط45الحطيئة،ًجرولًبنًأوس)نحو -

 م.2005ًبيروت،ً

 .ًم1953شذاًالعرفًفيًفنًالصرف،ًمكتبةًالنهضةًالعربية،ًبغداد،ًأحمد،ًً،الحملوي -

 هـ(،ًمسندًالمامًأحمد،ًمؤسسةًقرطبة،ًمصر،ًد.ت.241ًً)ًحنبل،ًالمامًأحمدابنً -

ًجمعة - ًبن ًعلي ًعبد ًمحلتي،1112ً)ًالحويزي، ًهاشم ًتصحيح ًالثقلين، ًنور ًتفسير هـ(،
ًالمطبعةًالعلمية،ًقم،ًد.ت.

تحفةًاألريبًبماًفيًالقرآنًمنًالغريب،ً،ًهـ(745حيان،ًأثيرًالدينًمحمدًبنًيوسفً)ًأبو -
ًم.1977ًخديجةًالحديثي،ًوزارةًاألوقاف،ًبغداد،ًًوحمدًمطلوب،ًتحقيقًأ

ًبنًيوسف - ًأثيرًالدينًمحمد تفسيرًالبحرًالمحيط،ًتحقيقً،ًهـ(745)ًأبوًحيانًاألندلسي،
 م.1993،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًالموجودًوآخرين،ًطًعادلًعبد

ًمحمد - ًبن ًعلي ًالدين ًعلء ًضبطه725ً)ًالخازن، ًالتنزيل، ًمعاني ًفي ًالتأويل ًلباب هـ(،
 م.2004ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًوصححهًعبدًالسلمًمحمدًعليًشاهين،ًط

ًاللًالحسينًبنًأحمد - ًعبد ًأبو ًتحقيق370ً)ًابنًخالويه، ًفيًالقراءاتًالسبع، ًالحجة هـ(،
 م.1999،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًأحمدًفريدًالمزيدي،ًط

ًبنًعليًاألنصاريابنً - ًأحمد ًتحقيقًأحمد540ً)ًخلف، ًالقناعًفيًالقراءاتًالسبع، هـ(،
 م.1999ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًفريدًالمزيدي،ًط

هـ(،ًديوانها،ً)شرحًأبيًالعباسًثعلب(،ًتحقيقًأنورًأبو24ً)ًالخنساء،ًتماضرًبنتًعمرو -
 م.1989،ًدارًعمار،ًعمان،1ًسويلم،ًط

ًاألسود - ًأبو ًعمروًالدؤلي، ًبن 69ً)ًظالم ًالسكري)هـ(، ًأبيًسعيد ًصنعة هـ(،290ًديوانه،
 م.1998ً،ًدارًومكتبةًالهلل،ًبيروت،2ًتحقيقًمحمدًحسنًآلًياسين،ًط

،ًتحقيقًجابر1ًالمكتفىًفيًالوقفًواالبتدا،ًط،ًهـ(444)ًالداني،ًأبوًعمروًعثمانًبنًسعيد -
 م.1983زيدانًمخلف،ًوزارةًاألوقافًوالشؤونًالدينية،ًبغداد،ً
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،ًدار1ًاعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاوي،ًطديوانه،ًهـ(،117ً)ًذوًالرمة،ًغيلنًبنًعقبة -
ًم.2006ًالمعرفة،ًبيروت،ً

هـ(،ًالتفسيرًبالمأثور،ًضبطهًوراجعهًأحمدًفتحي327ً)ًالرازي،ًعبدًالرحمنًبنًأبيًحاتم -
 م.2006،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًحجازي،ًط

 م.2005،ًدارًالفكر،ًبيروت،1ًهـ(،ًمفاتيحًالغيب،ًط604)ًمحمدًبنًعمرالرازي،ً -

- ً ًالنميري، ً)الراعي ًح صين ًبن 90ًع بيد ًوهللًهـ(، ًالقيسي، ًنوري ًوتحقيق ًدراسة ديوانه،
 م.1980ناجي،ًمطبعةًالمجمعًالعلميًالعراقي،ًبغداد،ً

ًضبطهًوصححهًالمفرداتًفيًغريبًالقرآن،،ًهـ(502)ًالراغب،ًأبوًالقاسمًحسينًبنًمحمد -
ًم.1997ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًإبراهيمًشمسًالدين،ًط

الفتاحًشلبي،ًًهـ(،ًمعانيًالحروف،ًتحقيقًعبد384)ًالرماني،ًأبوًالحسنًعليًبنًعيسى -
 .م1981دارًالشروق،ًجدة،ً،2ًط

مؤسســةًالرســالة،ًهـــ(،ًديوانــه،ًجمــعًوتحقيــقًيحيــىًالجبــوري،15ً)نحــوًًعبدًاللابنًالزبعرى،ً -
 م.1978ًبيروت،ً

عرابه،ًتحقيقًعبدًالجليلًشلبي،ًدار311ً)ًالزجاج،ًإبراهيمًبنًالسري - هـ(،ًمعانيًالقرآنًوا 
 م.2003الحديث،ًالقاهرة،ً

ًأبوًالقاسمًعبد - اليضاحًفيًعللًالنحو،ًتحقيقًً،هـ(337)ًالرحمنًبنًإسحاقًالزجاجي،
ًم.1996،ًدارًالنفائس،ًبيروت،6ًمازنًالمبارك،ًط

البرهانًفيًعلومًالقرآن،ًتحقيقًمحمدًأبوً،ًهـ(794)ًاللًالزركشي،ًبدرًالدينًمحمدًبنًعبد -
 م.1987الفضلًإبراهيم،ًدارًالجيل،ًبيروت،ً

،ًالفائقًفيًغريبًالحديث،ًتحقيقًعليًهـ(538)ًأبوًالقاسمًمحمودًبنًعمرالزمخشري،ً -
ًم.1993ًأبوًالفضلًإبراهيم،ًدارًالفكر،ًبيروت،ًمحمدًالبجاوي،ًًو

ًعمر - ًبن ًمحمود ًالقاسم ًأبو ًهـ(538)ًالزمخشري، ًوعيونً، ًالتنزيل ًحقائق ًعن الكشاف
 م.1977،ًدارًالفكر،ًالقاهرة،1ًطًاألقاويلًفيًوجوهًالتأويل،

 م.2005ً،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،2ًاعتنىًبهًحمدوًطماس،ًطزهيرًبنًأبيًسلمى،ًديوانه،ً -

ًقاتًالسبع،ًدارًالجيل،ًبيروت،ًد.ت.ًلهـ(،ًشرحًالمع486)ًوزني،ًالحسينًبنًأحمدالًز -
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هـ(،ًالمبهجًفيًالقراءاتًالسبع،ًتحقيقًسيدًكسروي541ً)ًسبطًالخياط،ًعبدًاللًبنًعلي -
 م.2006ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًحسن،ًط

- ً ًبن ًمحمد ًبكر ًأبو ًهـ(330)ًيزًزعالسجستاني، ًتفسي، ًفي ًالقلوب ًالقرآنًنزهة ًغريب ر
 م.1990،ًدارًالمعرفة،ًبيروت،1ًالعزيز،ًتحقيقًيوسفًالمرعشلي،ًط

ًبنًسهلً) - ًبكرًمحمد ًأبو ًهـ(316ابنًالسراج، ًتحقيقًعبد، الحسينًًاألصولًفيًالنحو،
 م.1996،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،3ًالفتلي،ًط

ًمزاياًالكتابًالكريم،هـ(،ًإرشادًالعقلًالسليمًإلى982ً)ًأبوًالسعود،ًمحمدًبنًمحمدًالعمادي -
 م.1999،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًوضعًحواشيهًعبدًاللطيفًعبدًالرحمن،ًط

ًالحسنًبنًالحسين - ،1ًهـ(،ًشرحًأشعارًالهذليين،ًضبطهًخالدًمحفوظ،ًط275)ًالسكري،
 م.2006ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

الكتابًالمكنون،ًتحقيقًًهـ(،ًالدرًالمصونًفيًعلوم756)ًالسمينًالحلبي،ًأحمدًبنًيوسف -
 م.1994عليًمحمدًمعوضًوآخرين،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

نىًبهًداودًالشوابكة،ًتهـ(،ًسرًالفصاحة،ًاع466)ًابنًسنانًالخفاجي،ًعبدًاللًبنًسعيد -
ًم.2006ً،ًدارًالفكر،ًعمان،1ًط

ًبنًعثمان - ًبشرًعمرو ًأبو ًتحقيقًعبد180)ًسيبويه، ًكتابًسيبويه، ًًهـ(، هارون،ًالسلم
 م.1988،ًمكتبةًالخانجي،ًالقاهرة،3ًط

ًعبد - ًالسيد، ً)ًابن ًالبطليوسي ًمحمد ًبن ًهـ(521الل ًالمعانيً، ًعلى ًالتنبيه النصافًفي
،ًدار3ًواألسبابًالتيًأوجبتًاالختلفًبينًالمسلمينًفيًآرائهم،ًتحقيقًمحمدًالداية،ًط

 م.1987الفكر،ًبيروت،ً

ًالقاهرة،ًد.ت.ًرآن،ًدارًالشروقسيدًقطب،ًفيًظللًالق -
هـ(،ًالمخصص،ًالمكتبًالتجاري،ًبيروت،458ً)ًابنًسيده،ًأبوًالحسنًعليًبنًإسماعيل -

 د.ت.

التقانًفيًعلومًالقرآن؛ًتحقيقً،ًهـ(911)ًالرحمنًبنًأبيًبكرًالسيوطي،ًجللًالدينًعبد -
ًبإشرافًعبد ًإبراهيم،ًطًمركزًالدراساتًوالبحوثًبمكتبةًنزارًالباز، ًمكتبة2ًالمنعم نزارً،

ًم.1998الباز،ًالرياض،ً
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ًبكر - ًأبي ًبن ًالرحمن ًعبد ًالدين ًجلل ًالتفسيرًهـ(911)ًالسيوطي، ًفي ًالمنثور ًالدر ،
 م.2004المأثور،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

المزهرًفيًعلومًاللغةًوأنواعها،ً،ًهـ(911)ًالسيوطي،ًجللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر -
ًوعل ًالمولى ًجاد ًأحمد ًمحمد ًالفكر،ًتحقيق ًدار ًإبراهيم، ًالفضل ًأبو ًومحمد ًالبجاوي ي

ًالقاهرة،ً)د.ت(.
ًأبيًبكر - ًبن ًالرحمن ًالدينًعبد ًجلل ًههـ(911)ًالسيوطي، ًفيًشرحًجمعً، ًالهوامع مع

 م.1998الجوامع،ًتحقيقًأحمدًشمسًالدين،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

لمعانيًمنًحرزًاألمانيًفيًهـ(،ًإبرازًا665)ًأبوًشامة،ًعبدًالرحمنًبنًإسماعيلًالدمشقي -
 القراءاتًالسبع،ًتحقيقًإبراهيمًعوض،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ًد.ت.ً

ًعبد - ًبن ًأحمد ًالعباس ًأبو ًهـ(619)ًالمؤمنًالشريشي، ًوضعً، ًالحريري، ًمقامات شرح
ً.م1998حواشيه،ًإبراهيمًشمسًالدين،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

- ً ًبن ًمحمد ًالحسن ًأبو ًالرضي، ًهـ(406)ًالحسينالشريف ًمجازاتً، ًفي ًالبيان تلخيص
 م.1986،ًعالمًالكتب،ًمكتبةًالنهضةًالعربية،ًبيروت،1ًالقرآن،ًط

،ًدارًالكتب1ًهـ(،ًحاشيةًالصبانًعلىًشرحًاألشموني،ًط1206)ًالصبان،ًمحمدًبنًعلي -
 .ًم1997العلمية،ًبيروت،ً

- ً ًديوانه، ًالمطلب، ًعبد ًطالبًبن ًوعلأبو ًالمهزمي، ًأبيًهفان ًتحقيقً يًبنصنعة حمزة،
 م.2000ً،ًدارًومكتبةًالهلل،ًبيروت،1ًياسين،ًط محمدًحسنًآل

ًسليمان - ًالقاسم ًأبو ًأحمدًالطبراني، ًحسن360ً)ًبن ًمحمد ًتحقيق ًاألوسط، ًالمعجم هـ(،
طارقًعوضًاللًوعبدًًهاحقق،ً)وكذلكًالطبعةًالتيًم1999الشافعي،ًدارًالفكر،ًعمان،ً

ً.ً(هـ1415المحسنًالحسيني،ًدارًالحرمين،ًالقاهرة،ً
ًالحسن - ًبن ًالفضل ًوضعًًالطبرسي، ًالقرآن، ًتفسير ًفي ًالبيان ًمجمع ًالسادس(، )القرن

 م.1997ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًحواشيهًإبراهيمًشمسًالدين،ًط

لتلخيصًفيًالقراءاتًالثماني،ًهـ(،ًا478)ًالطبري،ًأبوًمعشرًعبدًالكريمًبنًعبدًالصمد -
ًط ًموسى، ًحسن ًمحمد ًوتحقيق ًجدة،1ًدراسة ًالكريم، ًالقرآن ًلتحفيظ ًالخيرية ًالجمعة ،

 م.1992

،ًدارًالكتبًالعلمية،4ًهـ(،ًجامعًالبيانًفيًتأويلًالقرآن،ًط310)ًالطبري،ًمحمدًبنًجرير -
ًم.2005بيروت،ً
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ًابنًعباس - ًهـ(68)ًاللًبنًعباسًعبد، ًسؤاالتًنافعًبنًغريبًالقرآنًفيًش، عرًالعرب:
ًعبد ًالكتبًًاألزرق، ًمؤسسة ًالل، ًنصر ًأحمد ًالرحيم، ًعبد ًمحمد ًتحقيق ًعباس، ًبن الل

 م.1993ًالثقافية،ًبيروت،ً

كتابًاللغاتًفيًالقرآن،ًروايةًابنًحسنون،ًتحقيقًً،هـ(68)ًاللًبنًعباسًابنًعباس،ًعبد -
ًً.م1946صلحًالدينًالمنجد،ًمطبعةًالرسالة،ًالقاهرة،ً

رسالةًماجستير،ًعبدًالحليمًعبدًالباسط،ًصيغةً"أفعل"ًفيًالنحوًالعربي:ًداللتهاًووظيفتها،ً -
 (.279دارًالعلوم،ًالقاهرة،ًرقمها)

ًالعصرية،ًط - ًالمكتبة ًالعجازًالصرفيًفيًالقرآنًالكريم، ،ًبيروت،1ًعبدًالحميدًهنداوي،
 م.2001ً

براهيمًً(،ًالعقدًالفريد،هـ328)ًابنًعبدًربه،ًأحمدًبنًمحمد - شرحهًوضبطهًأحمدًأمين،ًوا 
 م،1996األبياري،ًوعبدًالسلمًهارون،ًدارًاألندلس،ًبيروت،ً

ًطًعبد - ًمنًمسائل، ًحملًعليهما ًوما ًالتعويضًفيًالعربية ًظاهرة ًدار1ًالفتاحًالحموز، ،
 م.1987ًعمار،ًعمان،ً

ًهـ.1414أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدين،ًدارًالسلم،ًالقاهرة،ًً،عبدًالوهابًطويلة -
،ًدار1ًتحقيقًأحمدًفريدًالمزيدي،ًطًهـ(،ًمجازًالقرآن،211)ًرًبنًالمثنىمً عًْأبوًعبيدة،ًمً  -

 ًم.2006ًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

عبدًهـ(،ًالبحرًالمديدًفيًتفسيرًالقرآنًالمجيد،ًمراجعة1224ًابنًعجيبة،ًأحمدًبنًمحمدً) -
 م.2005ًً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،2ًالسلمًالعمراني،ًط

ًجبار عديًبنًزيد - ًمحمد ًوجمعه ًحققه ًديوانه، ًالثقافة العبادي، ًمنشوراتًوزارة  المعيبد،

 م.1965ًوالرشاد،ًمديريةًالثقافةًالعامة،ًبغداد،ً

يًمحمدًالبجاوي،ًهـ(،ًأحكامًالقرآن،ًتحقيقًعل543)ًابنًالعربي،ًأبوًبكرًمحمدًبنًعبدًالل -
 م.1988ًًدارًالجيل،ًبيروت،ً

هـ(،ًتفسيرًابنًعربي،ًضبطهًوصححهًعبد638ً)ًابنًعربي،ًمحييًالدينًمحمدًبنًعلي -
 م.2006،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،2ًالوارثًعلي،ًط

هـ(،ًالفروقًاللغوية،ًعلقًعليهًمحمدًباسل400ً)ًالعسكري،ًأبوًهللًالحسنًبنًعبدًالل -
 م.2000،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًطًعيونًالسود،
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- ً ًعصفور، ًابن ًالحسن ً)أبو ًمؤمن ًبن ًهـ(669علي ًعبد، ًأحمد ًتحقيق الستارًًالمقرب،
ًاللًالجبوري،ًمطبعةًًالعاني،ًبغدادً)د.ت(.ًالجواري،ًعبد

ًالحسنًعليًبنًمؤمن - ًأبو ًتحقيق669ً)ًابنًعصفور، ًفيًالتصريف، ًالكبير ًالممتع هـ(،
 م.1996بيروت،ًً،ناشرونً،ًمكتبةًلبنان8طفخرًالدينًقباوة،ً

هـ(،ًالمحررًالوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيز،ًتحقيق546ً)ًابنًعطية،ًعبدًالحقًبنًغالب -
 م.2007،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،2ًعبدًالسلمًمحمد،ًط

ًهـ(،ًشرحًابنًعقيل،ًتحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد769)ًاللًابنًعقيل،ًبهاءًالدينًعبد -
 .م1990،ًدارًالخير،ًبيروت،1ًد،ًطالحمي

هـ(،ًالتبيانًفيًإعرابًالقرآن،ًتحقيقًعلي616ً)ًاللًبنًالحسينًالعكبري،ًأبوًالبقاءًعبد -
 م.1987،ًدارًالجيل،ًبيروت،2ًالبجاوي،ًط

مسائلًخلفيةًفيًالنحو،ًتحقيقًمحمدًً،هـ(616)ًاللًبنًالحسينًالعكبري،ًأبوًالبقاءًعبد -
ًم.196-)ًد.ن(،ًخيرًالحلواني،ً)د.م(.ً

 م.1987ًعليًطلب،ًصيغةًفعيلًواستعماالتهاًفيًالقرآنًالكريم،ًمطبعةًاألمانة،ًالقاهرة،ً -

األصول،ًتحقيقًًعلومهـ(،ًالمستصفىًفي505ً)ًالمامًأبوًحامد،ًمحمدًبنًمحمدالغزالي،ً -
ًم.1994إبراهيمًرمضان،ًدارًاألرقم،ًبيروت،ً

،1ًهـ(،ًالتذكرةًفيًالقراءات،ًتحقيقًسعيدًزعيمة،ًط399)ًابنًغلبون،ًطاهرًبنًعبدًالمنعم -
 م.2001ًًدارًابنًخلدون،ًالسكندرية،ً

الصاحبّيًفيًفقهًاللغةًالعربيةًومسائلهاً،ًهـ(395)ًابنًفارس،ًأبوًالحسينًأحمدًبنًفارس -
 م.1993ً،ًمكتبةًالمعارف،ًبيروت1ًوسننًالعربًفيًكلمها،ًتحقيقًعمرًالطباع،ًط

ًأبو - ًمقاييسًاللغة،ًطً،هـ(395)ًالحسينًأحمدًبنًفارسًابنًفارس، ًتحقيقًعبد1معجم ،ً
ًم.1991السلمًهارون،ًدارًالجيل،ًبيروت،ً

ًأبوًعليًالحسنًبنًأحمد - ًكامل377ً)ًالفارسي، ًالسبعة،ًوضعًحواشيه ًللقراء ًالحجة هـ(،
 م.2001،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًمصطفىًالهنداوي،ًط

شرحًاألبياتًالمشكلةًالعراب،ًتحقيقًحسنً،ًهـ(377)ًنًأحمدالفارسي،ًأبوًعليًالحسنًب -
ً.م1987،ًدارًالقلم،ًدمشق،ًدائرةًالعلومًوالثقافة،ًبيروت،1ًهنداوي،ًط
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ًزياد - ًبن ًيحيى ًزكريا ًأبو ًومحمد207ً)ًالفراء، ًنجاتي، ًأحمد ًتحقيق ًالقرآن، ًمعاني هـ(،
 م.1955النجار،ًالدارًالمصرية،ًالقاهرة،ً

 ً.ًم1996دارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً،1ًطهـ(،ًاألمالي،356ً)ًالقاسمًالقالي،ًإسماعيلًبن -

،ًدار1ًهـ(،ًأدبًالكاتب،ًشرحًعلىًفاعور،ًط276)ًاللًبنًمسلمًمحمدًعبدًابنًقتيبة،ًأبو -
ًم.1988الكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

ًتأويلًمشكلًالقرآن،ًتحقيقًالسيدًأحمد،ًهـ(276)ًاللًبنًمسلمًابنًقتيبة،ًأبوًمحمدًعبد -
ًم.1973صقر،ًالمكتبةًالعلمية،ًبيروت،ً

تفسيرًغريبًالقرآن،ًتحقيقًالسيدًأحمدًً،هـ(276)ًاللًبنًمسلمًابنًقتيبة،ًأبوًمحمدًعبد -
 م.1978صقر،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

)وهيًاالحتماالتًالعشرةًالمخلةًهـ(،ًاالحتماالتًالمرجوحة،684ً)ًالقرافي،ًأحمدًبنًإدريس -
ً ًالمذكورة ًبالفهم ًالرازي(، ًاألصولًللفخر ًحامدًفيًكتابًالمحصولًفيًعلم تحقيقًمحمد

 .ًد.ًتد.م،ًمحمد،ً

- ً ًأحمدًمحمدالقرطبي، 671ً)ًبن ًالقرآن،هـ(، ًألحكام ًالعلمية،5ًطًالجامع ًالكتب ًدار ،
 م.1996ًًبيروت،

ًإسماعيل - ًالفداء ًأبو ًكثير، ًبيروت،774ً)ًابن ًالمعرفة، ًدار ًالعظيم، ًالقرآن ًتفسير هـ(،
 م.1989

ًالرحمن - ًعبد ًبن ًكثير ًعزة، ًدار105ً)ًكثير ًعباس، ًإحسان ًوشرحه ًجمعه ًديوانه، هـ(،
 م.1971ًالثقافة،ًبيروت،ً

ًطاكريست - ًخليل، ًحلمي ًترجمة ًاللغة، ًالتعريفًبعلم ًدافيد، ًللكتاب،1ًل، ًالمصرية ًالهيئة ،
 م.1979القاهرة،ً

ًم.2004ًًة،ًبيروت،ً،ًدارًالمعرف1هـ(،ًديوانه،ًاعتنىًبهًحمدوًطماس،ًط41لبيدًبنًربيعة) -
ــالة،ًبيــــروت،ً - ــةًالرسـ ــان،ًدارًاألمانـــة،ًمؤسســ لقـــيطًبـــنًيعمــــر،ًديوانـــه،ًتحقيــــقًعبـــدًالمعيـــدًخــ

 م.1971ً

،ًتحقيــقًخليــلًشــيحا،3ً،ًطةهـــ(،ًســننًابــنًماجــ273)ًبنًيزيدً،ًأبوًعبدًاللًمحمدةابنًماج -
ــة،ًبيــــروت،ً ــام2000دارًالمعرفــ ــدًالبــ ــدًفــــؤادًعبــ ــاًمحمــ ــةًالتــــيًحققهــ ــذلكًالطبعــ قي،ًدارً،ً)وكــ
ً.ًالفكر،ًبيروت،ًد.ت(
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ًبنًعبد - ًأحمد ًهـ(702)ًالنورًالمالقي، ًتحقيقً، رصفًالمبانيًفيًشرحًحروفًالمعاني،
ً.ًم1975ًأحمدًمحمدًالخراط،ًمطبوعاتًمجمعًاللغةًالعربية،ًدمشق،

ًمحمد - ًبن ًعلي ًالحسن ًأبو ًط450)ًالماوردي، ًالنكتًوالعيون، ًعبد2ًهـ(، ًالسيد ًراجعه ،
 م.2007الرحيم،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ًالمقصودًعبدً

،ًعالم1ًالمقتضب،ًتحقيقًمحمدًعضيمة،ًط،ًهـ(285)ًالمبرد،ًأبوًالعباسًمحمدًبنًيزيد -
 .م1968ًالكتب،ًبيروت،

فرادًوالجمعًفيًإلةًليدراسةًتحليل:ًعجازًالبيانيًفيًصيغًاأللفاظلامحمدًاألمينًالخضري،ً -
 م.1993ًلقاهرة،ًالحسينًالسلمية،ًاطبعةً،ًمالقرآن

،ًمكتبةًلبنانًناشرون،ًبيروت،1ًمحمدًالتونجي،ًالمعجمًالذهبيًفيًالدخيلًعلىًالعربي،ًط -
 م.2009

 م.2004ًمحمدًعبدًالخالقًعضيمة،ًدراساتًألسلوبًالقرآن،ًدارًالحديث،ًالقاهرة،ً -

 م.1982ً،ًدارًالفرقان،ًعمان،1ًمحمدًعواد،ًتناوبًحروفًالجرًفيًلغةًالقرآن،ًط -

ًياقوتًمحمود - ًالسكندرية،، ًالجامعية، ًالمعرفة ًدار ًالصرفية، ًالصيغ ًفي ًالتحويل ًظاهرة
 م.1985

الجنىًالدانيًفيًحروفًالمعاني،ًتحقيقًفخرًالدينً،ًهـ(749)ًالمرادي،ًالحسنًبنًقاسم -
 م.1993،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًقباوة،ًومحمدًًنديمًفاضل،ًط

ًال - ًعبد ًبه ًاعتنى ًديوانه، ًالقيس، ًطامرؤ ًالمصطاوي، ًبيروت،2ًرحمن ًالمعرفة، ًدار ،
 م.2004ًً

ًأحمدًبنًمحمد - ،1ًهـ(،ًشرحًديوانًالحماسة،ًعلقًعليهًغريدًالشيخ،ًط421)ًالمرزوقي،
 م.2003ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

(،ًصحيحًمسلم،ًتحقيقًفؤادًعبدًالباقي،ًدارًإحياءًالتراثًهـ261)ًمسلم،ًمسلمًبنًالحجاج -
 .ًًت،ًد.العربي،ًبيروت

ًالفقهً - ًأصول ًضوء ًفي ًاألحكام ًاستنباط ًوطرق ًالنصوص ًدالالت ًالزلمي، مصطفى
 م.1983ًالسلمي،ًدراسةًتحليليةًوتطبيقية،ًمطبعةًأسعد،ًبغداد،ً
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هـ(،ًديوانه،ًتحقيقًعزةًحسن،ًدارًالشرقًالعربي،ًبيروت،37ً)نحوًابنًمقبل،ًتميمًبنًأبيًّ -
 م.1995ً

الرحمنًًالعمدةًفيًغريبًالقرآن،ًتحقيقًيوسفًعبدً،هـ(437)ًالقيسيمكيًبنًأبيًطالبً -
ًم.1981المرعشلي،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،ً

ًالقراءاتًالسبعًوعللهاًوحججها،437ً)ًمكيًبنًأبيًطالبًالقيسي - هـ(،ًالكشفًعنًوجوه
ًم.1997،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،5ًتحقيقًمحييًالدينًرمضان،ًط

،1ًتحقيقًأسامةًعبدًالعظيم،ًطًالقرآن،عرابًمشكلًإ،ًهـ(437)ًالقيسيًأبيًطالبًبنًمكي -
 م.2010دارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

،ًدارًصادر،ًبيروت،1ًلسانًالعرب،ًط،ًهـ(711)ًابنًمنظور،ًأبوًالفضلًمحمدًبنًمكرم -
 )د.ت(.

ًالمعجب،ً - ًالعجاز ًمنًوجوه ًفيًالنصًالقرآنيًالشريفًوجه ًالداللة ًانفتاح مهديًعرار،
ًم.27ً،2002المعهدًالعالميًللفكرًالسلمي،ًأمريكيا،ًالعددًمجلةًإسلميةًالمعرفة،ً

ًط - ًالجسد، ًلغة ًفي ًدراسة ًبلًلسان: ًالبيان ًبيروت،1ًمهديًعرار، ًالكتبًالعلمية، ًدار ،
 م.2007ً

- ً ًفي ًدراسة ًوالمعنى: ًاللفظ ًجدل ًعرار، ًمهدي ًالكلمة ًةالعربيداللة ًعمان،ً، ًوائل، دار
 م.2002ً

يًالصرفيةًفيًالعربية:ًالمواضعًوالبواعث،ًالمجلةًالعربيةًمهديًعرار،ًظاهرةًتعددًالمعان -
 م.2011ًًشتاءًللعلومًالنسانية،ًجامعةًالكويت،ً

،ًمكتبةًلبنانًناشرون،1ًمهديًعرار،ًظاهرةًاللبسًفيًالعربية:ًجدلًالتواصلًوالتفاصل،ًط -
 م.2008بيروت،ً

 م.2008ًلمية،ًبيروت،ً،ًدارًالكتبًالع1مهديًعرار،ًمباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنية،ًط -

المشتركًالصرفيًفيًالقرآنًالكريم:ًدراسةًدالليةًاستشرافية،ًمجلةًالدراساتًمهديًعرار،ً -
 م.2009ًًفريقية،ًجامعةًلندن،ل،ًقسمًالدراساتًالشرقيةًوا1،ًالعدد11المجلدًًالقرآنية،

 ًحرب،ًالدارًالعالمية،ًد.ًت.ًًطلللهًًهوقدمًهشرحالمهلهلًبنًربيعة،ًديوانه،ً -

،ًعالم3ًإعرابًالقرآن،ًتحقيقًزهيرًزاهد،ًط،ًهـ(338النحاس،ًأبوًجعفرًأحمدًبنًمحمدً) -
 م.1988الكتب،ًومكتبةًالنهضةًالعربية،ًبيروت،ً
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،1ً،ًالقطعًواالئتناف،ًأحمدًفريدًالمزيدي،ًطهـ(338النحاس،ًأبوًجعفرًأحمدًبنًمحمدً) -
 م.2002ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت

هـ(،ًسننًالنسائيًالكبرى،ًتحقيقًعبدًالغفارًالبنداريًوسيد303ً)ًالنسائي،ًأحمدًبنًشعيب -
 م.1991ًحسن،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،ً

هـ(،ًمداركًالتنزيلًوحقائقًالتأويل،ًضبطهًزكرياًعميرات،710ً)ًالنسفي،ًعبدًاللًبنًأحمد -
 م.2008ً،ًدارًالكتبًالعلمية،ًبيروت،1ًط

ًالعكلي - ًتولب ًبن ًًالنمر ًصادر،14ً)نحو ًدار ًطريفي، ًمحمد ًوتحقيق ًجمع ًديوانه، هـ(،
ًم.2000ًبيروت،ً

هـ(،ًالتبيانًفيًتفسيرًغريبًالقرآن،ًتحقيق815ً)ًابنًالهائم،ًأبوًالعباسًأحمدًبنًمحمد -
 م.1992الدابولي،ًدارًالصحابة،ًطنطا،ًًفتحيًأنور

ي(،ًالوجوهًوالنظائرًفيًالقرآنًالكريم،ًتحقيقًهارونًبنًموسى،ً)أواخرًالقرنًالثانيًالهجًر -
ًم.1988ًً،ًوزارةًالثقافةًوالعلم،ًبغداد،1ًحاتمًالضامن،ًط

لغاتًالقبائلًالواردةًفيًالقرآنًالكريم،ًتحقيقً،ًهـ(224)ًالهروي،ًأبوًعبيدًالقاسمًبنًسلم -
ًم.1985الحميدًالسيدًطلب،ًجامعةًالكويت،ًالكويت،ًًعبد

هـ(،ًمغنيًاللبيبًعنًكتبًاألعاريب،ًتحقيقًمازن761ً)ًينًبنًهشامابنًهشام،ًجمالًالد -
 م.1972،ًمكتبةًسيدًالشهداء،ً)د.ن(،2ًالل،ًطًالمبارك،ًومحمدًحمد

ًأحمد - ًبن ًعلي ًصفوان468ً)ًالواحدي، ًتحقيق ًالعزيز، ًالكتاب ًتفسير ًفي ًالوجيز هـ(،
 هـ.1415ًالداودي،ًدارًالقلم،ًدمشق،ًوالدارًالشامية،ًبيروت،ً

،ًمؤسسة2ًهـ(،ًديوانه،ًجمعهًوحققهًعبدًالقدوسًأبوًصالح،ًط69)ًدًبنًمفرغًالحميرييزي -
ًم.1982ًالرسالة،ًبيروت،ً

ًأبوًعبد - ًغريبًالقرآنًوتفسيره،ًتحقيقًعبد،ًهـ(237اللًبنًيحيىً)ًالرحمنًعبدًاليزيدي،
ًم.1987الرزاقًحسين،ًمؤسسةًالرسالة،ًبيروت،ً

ًالمفصل،ًعالمًالكتب،ًبيروت،ً)د.ت(.ًشرح،ًهـ(643)ًابنًيعيش،ًموفقًالدين -
 

ً

ً



494 
 

ً

ً

ً

ً

 َبياُن الُمحَتوى

ْهداءً  ًال 

ًالش ْكرً 

 باُب الَقوِل َوُمْفَتَتُحهُ 

ًاألّولً  ث  ًأّوال :ًالباع 

ًالع ْنوانً  ًثاني ا:ًفيًم قاصد 

ًم ؤسِّسة ً ًثالث ا:ًم قدِّمات 

رةً 1-3) - ًب الّظاه  :ًالّتعريف  ًاألّول  ً(ًالتّأسيس 
ًالد ْرسً (2-3ً) - نه ج  ًالثّاني:ًم  ًالتّأسيس 
:ًب نية ًالّدْرسً 3-3) - ًالثّالث  ً(ًالتّأسيس 
ًالّرابع :ًالّتحّوط ًوالّتجليةً 4-3) - ً(ًالتّأسيس 

 

 الَمطَلُب األّولُ   

 الُمشتَرُك الّصرفيُّ في الُقرآِن الكريمِ 

 أّواًل: ِمهاد  َوَتأسيس  
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 ثانًيا: اسِتشراُف الَمواضِع والَبواعِث 

 ( أّواًل: تناوُب الّصيِغ واشِتراُكها1-2)

 : ةِ ربيّ ن العَ مِ  ة  عامّ  أمثلة  
ْفعال" -  صيغ ة ً"م 

 "عيلف ً"ًصيغ ةً  -

ل"،ًو"م ْست ْفع ل"ًصيغ ةً  - "م ت فاع  ل"،ًو  ْفت ع ل"،ً"وم فاع   "م ْفع ل"،ًو"م ف ع ل"،ًو"م ت ف ع ل"،ًو"م 

 "لعً أفًْ"ًصيغ ةً  -

 "ف عال"ًًصيغ ةً  -

 "ف ْعلى"ًصيغ ةً  -

ْفع ل"ًصيغ ةً  -  "م 

ل"ًصيغ ةً  - ْفع   "م 

 "ف عول"ًصيغ ةً  -

 "ّعالف ً"ًصيغ ةً  -

ْفعول"ًصيغ ةً  -  "م 

 "لفاعً "ًصيغ ةً  -

م -  ةً القلًًّوعً ج 

 "ف ْعلن"ًصيغ ةً  -

 : خاّصة من الّتنزيِل العزيزِ أمثلة  

 صيَغُة "َفعيل"( 1-1-2) -
o  ًًو الم صد ر، مع  ل،ًوالج  ًاسمًالفاع  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o "ف عيل"ً ْفعول،ًو المبال غةً ًاشت راك  ل،ًوالم  ًاسمًالفاع  ًب ين 
o ً ً"ف عيل"ًب ين  مصدرًٍ"اشت راك  ل"،ًو  ل"،ًو"م ْفع  ًفاع 
o "ل"،ًو"مْفعوٍل ً"فاع  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o "ٍل "م ْفع  ْفعوٍل"،ًو  ل"،ًو"م  ً"فاع  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o "م صدٍر" ً"م ْفعوٍل"،ًو  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o ً ّية ً)ف عيل:ًم فاعل(اشت راك  ً"الم صدرّية ًواالسم  ً"ف عيل"ًب ين 
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o )ل ّية ً)ف عيل:ًم ْفع  ً"الم صدرّية ًواالسم  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o  ًْفعول ًالم  ًالم بالغة ًو اسم  ً"ف عيل"ًب ين  ًاشت راك 
o  ًل"،ًو"فاع ل"ًو"م فاع  ً"م ْفع  ً"ف عيل"ًب ين  ًل"اشت راك 

 صيَغتا "َمْفَعل وَمْفِعل": ( 2-1-2) -
o  ًًوالم صدر، ،ًوالّزمان  ًالم كان  ًاسم  ْفع ل"ًب ين  ً"م  ًاشتراك 
o  ًًوالم صدر ًالم كان  ًاسم  ْفع ل"ًب ين  ً"م  ًاشتراك 
o  ًًوالم صدر، ،ًوالّزمان  ًالم كان  ًاسم  ل"ًب ين  ْفع  ً"م  ًاشتراك 

 صيَغُة "فاِعل":( 3-1-2) -
o ، ل  ًالفاع  ًاسم  ل"ًب ين  ً"فاع  ،ًوالّنسبً ًاشتراك  ًو الم فعول 
o  ًًو الم فعول ل  ًالفاع  ًاسم  ل"ًب ين  ً"فاع  ًاشتراك 

 صيَغُة "َمْفعول": ( 4-1-2) -
o ً ل  ًو الفاع  ْفعول  ًالم  ًاسم  ْفعول"ًب ين  ً"م  ًاشتراك 

 صيغُة "أْفَعل":( 5-1-2) -
o ًً ّية ًالف علّية ًواالسم  "ًب ين  ً"أْفع ل  ًاشتراك 
o ً ًاسم  "ًب ين  ً"أْفع ل  ًالم شب هةً اشتراك  ًو الّصفة  ًالتّفضيل 
o ً ّية ًو االسم  ًالتّفضيل  "ًب ين  ً"أْفع ل  ًاشتراك 

 صيَغة "َفعول":( 6-1-2) -
o ً مع  ًالج  ًواسم  ًالم فعول  ًاسم  ً"ف عول"ًب ين  ًاشت راك 
o  ًًالم بال غة فًًْ،اشتراكً"ف عول"ًب ين  ل،ًوالم  ًعولً و الفاع 
o ًْف ًو الم  ًالفاعل  ًعولً اشتراكً"ف عول"ًب ين 
o  ًًالم شب ه ة ًوالم صدر ًالّصفة  ًاشتراكً"ف عول"ًب ين 

 صيغُة "ِمْفعال": ( 7-1-2) -
o  ًبال ،ًوالم  ،ًوالم كان  ًالّنسب  ْفعال"ًب ين  ً"م  ًغةً اشت راك 
o ً ًاآللة ْفعال"ًب ين  ً"م  ًوالمْصد رً اشت راك 

 صيَغُة "َفَعل":( 8-1-2) -
o ًًّوالن، ،ًوالم صد ر  مع  ًالج  ًاسم  ً"ف ع ل"ًب ين  ًبً سً اشت راك 
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o  ًًوالمفعول ًالم صد ر  ً"ف ع ل"ًب ين  ًاشت راك 
 صيَغُة "ُفْعل"( 9-1-2) -
 صيَغُة "ُفْعالن"( 10-1-2) -
 صيَغُة "ُفْعلى"( 11-1-2) -
 الّصيُغ الُمشتّقُة ِمّما هو فوَق ثالثيٍّ ِبضمِّ أّوِلها وفتِح ما قبَل آخرِها( 12-1-2) -

o ً، ،ًوالم كان  ًالّزمان  ًوالم صد رً اشت راك هاًب ين 
o  ًًوالم صد ر، ًالم كان  ًاشت راك هاًب ين 

 

 لِ ( ثانًيا: َتعّدُد َمعاني ِصَيِغ اأَلْفعا2-2)
- (1-2-2" ً(ًصيغ ة ً"أْفع ل 
- (2-2-2" ل  ً(ًصيغ ة ً"فاع 
ً(ًصيغة ً"ف ع ل"3-2-2) -
ً(ًصيغ ة ً"تف ع ل"4-2-2) -
- (5-2-2) " ًصيغ ة ً"اْفت ع ل 
- (6-2-2" ً(ًصيغ ة ً"اْست ْفع ل 

 ثالًثا: اخِتالُف األْصِل االْشِتقاِقيِّ ( 3-2)

ّيان،ًع ّفان،ًس يفان - ّسان،ًغ  األولى:ًح   الم جموعةً 

- ً ،ًصار  الثّانية :ًضاع ،ًقال  ًالم جموعةً 
- ً ،ًجائ ر  ،ًقائ ل  ،ًسائ ل  الثّالثة :ًمائ ن  ًالم جموعةً 
ًاألّولً 1-3-2) - ثال  اًب غ رورًٍ"ً:(ًالم  ً"ف د اله م 
ًالثّان2-3-2) - ثال  ًفيًب ي وت ك نً ي:ً"(ًالم  ق ْرن  و 

"ً
:ً"ق ْلًهاتواًب ْرهان ك ْم"3-3-2) - ًالّثالث  ثال  ً(ًالم 
ًالّرابع :ً"4-3-2) - ثال  ك ان ت ك مًْاًي ـ ق لًْ(ًالم  ًم  ل ىَٰ ل واًع  ًٱْعم  ً"ق ْوم 
- (5-3-2"ً: ًالخامس  ثال  ًأ و(ًالم  ًأ نًي ْؤت وۖ  و الًي ْأت ل  نك ْمًو ٱلس ع ة  ًم  ًى"ٱْلق ْربًيلۖ  اًأ وۖ  ل وًٱْلف ْضل 
- (6-3-2"ً: ًالّسادس  ثال  ً"م عينًٍ ءًٍاف م نًي ْأت يك مًب م(ًالم 
ًالّساب ع :7-3-2) - ثال  ع ف وا" (ًالم  م اًض  اًٱْست ك انواًو  م   "و 
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- (8-3-2ً)"ً: ًالثّامن  د ىالمثال  ًل ه ًت ص  ً"ف أ نت 
ًالّتاسع :9-3-2ً) - ثال  ً"الم لئك ةً "(ًالم 
- (10-3-2ً: ًالعاشر  ْنًذ رِّي ت ي"(ًالمثال  م  ًو  ً"ق ال 

 (: رابًعا: ُسْهَمُة الَعوارِض التَّصريفّيِة في تخّلِق هِذه الّظاهرةِ 4-2)

معً 1-4-2)ً ًالج  ً(ًعار ض 

ًصيغة ً"ف ع ل" -
ًً"ف ْعل"ًصيغ ةً  -
ًصيغ ة ً"ف ع ل" -
ًصيغ ة ً"ف ع لة" -
ًة ً"ف عول"صيغً  -
ً"ف عال"ًصيغ ةً  -
 "ف ْعلن"ًصيغ ةً  -

ًًة ً"ف ْعلى"صيغً  -
 الَجْمِع:واِحُد 

دً  - ً"ف عول"ًواح 
ًًواحدً"ف ْعل" -
دً  - ً"ف عال"ًواح 
دً  - ً"أفاعيل"ًواح 
د ً"أفًْ - ًًعال"واح 

د ً"م فاعً  ًل"واح 

د ً"مً  - ًفاعيل"واح 
دغامً 2-4-2) ًال  ً(ًعار ض 
ًو الق لبً 3-4-2) بدال  ً(ًعار ضاًال 
ذفً 4-4-2) ًالح  ً(ًعار ض 
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 َوالّلواِحِق التَّصريفّية( خاِمًسا: َتعّدُد َمعاني بعِض السَّواِبِق 5-2)

- (1-5-2ً ً(ًالّسابقة ًالمورفيمّية ًالم ًالّتعريف 
ًالتّاء ًالّداخلة ًعلىًاألْسماءً (ًالّلحقة ًالمورفيمّية 2-5-2ً) -
ًالم ضارعةً 3-5-2) - لىًاألفعال  ع  ً(ًالّسابقة ًالمورفيمّية ًالّتاء ًالّداخلةً 

 ثالثًا: الَمقوالُت الكّلّيةُ 

ًالم قول ة ً(1-3ً) - ًاألولى:ًاستدراك 
ً(ًالم قول ة ًالثّانية :ًالتفات2-3ً) -
- (3-3ً ً(ًالم قول ة ًالّثالثة :ًبيان 
ًلم قول ة ًالّرابعة :ًإ لماحة ًً(ًا4-3) -
ظ ًبلغيًت5-3) - لح  ً(ًالم قول ة ًالخامسة :ًم 
ً(ًالم قول ة ًالّسادسة :ًفاتحة 6-3ً) -

 لَمْطَلُب الثّانيا

(الُمْشَتَرُك الّلْفِظيُّ   )الُمْعَجِميُّ

 أّواًل: ِمهاد  َوَتأسيس  

 ثانًيا: أمِثلة  َتطبيقّية  

"أمر":ً"1-2) - ًي(ًماد ةً  ًل ي ْقت لً اًق ال  ًب ك  ون  ًٱْلم أل ًي ْأت م ر  ًوك"م وس ىًإ ن 
"أمس":ً"2-2) - ك ان هً  و أ ْصب حً (ًماد ةً  ن ْواًم  ًت م  ين  ًي ق ول ونً ب ْألًٱل ذ   "ْمس 

"أمم":3-2ً) -  (ًماد ةً 

o " ًًن ْدعوًك ل ـًي ْوم  ً"ه مًْامً أ ن اٍسًب إ م 
o " ًل ْيك ْمًأ م ه رِّم ْتًع  ًواح  ب ن ات ك ْمًو أ خ  مً ات ك ْمًو  ـات ك ْمًو ع  ب ن اتً االت ك ْمًو خ  ًٱأل ْختً ًخٱألًت ك ْمًو  ب ن ات   "و 

"أوب":4-2ً) - ل ق دًْ"(ًماد ةً  ن اًف ضًًْوت ْين اًد اآًو  بً اًي ًًلً د ًم  ًأ وِّ ب ال  ً"و ٱلط ْيرً ًم ع هً ًيج 
"أيي":5-2ً) -  (ًماد ةً 

o " ًي ْوم ًبً  و  اًمِّم نًي ك ذِّب  ٍةًف ْوج  ًم نًك ّلًأ م  ً"ي وز ع ونً  ت ناًف ه مًْآيان ْحش ر 
o "ًْن ًع  ًف ىًٱأل ْرضً ذٱلً ًآياتيس أ ْصر ف  ون  ًي ت ك ب ر   "ۖ  ين 
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"برد":ً"6-2) - ً(ًماد ةً  ً"ًفيه اًب ْرد اًو الًش راب االًي ذ وق ون 
"بين":ً"7-2) - ًم نًًْف ْْخت ل فً (ًماد ةً  ً"ب ْين ه مًًْٱأل ْحز اب 
"تخذ"8-2ً) - ذ وأخذ":ً"ً–(ًماد ةً  ًٱت خ  ًٱأل ْرضً ۖ  أ م  ً"اًء ال ه ة ًمِّن 
"جبي":ً"9-2) - ً"ٍةًق ال واًل ْوالًٱْجت ب ْيت ه اآيً ل ْمًت ْأت ه مًبً  و ا  ذ ا(ًماد ةً 
"جعل":(10-2ً) - ًماد ةً 

o ا ًٱلل ه ًم ن "م  ع ل  ير ةًًٍۖ  ج  اٍم"ۖ  و الًس اًب ح  يل ٍةًو الًح  ص   ئ ب ٍةًو الًو 

o  ًًل ك م ًٱلن ج وم ًل ت ْهت د ًوًيٱل ذ "و ه و ع ل  ًٱْلب رًِّاب ه اًف ىًظ ل مً ًاج  " ت   و ٱْلب ْحر 

o ف و  ل ىًق ل وب ه ْمًأ ك ن ة ًأ نًي ْفق ه وهً  ْلن اًع  ع  ْقر ا"آًي"و ج  ًذ ان ه ْمًو 
o  ًْلن ع  ًٱْلق يً  ه مًْا"و ج  ي ْوم  ًو  ًإ لىًٱلن ار  "اأ ئ م ة ًي ْدع ون  ون  ر  ًي نص  ة ًال   م 

o  ًْمد ًٱل ذ "ٱْلح  ل ق ًٱلس مً ًيل ل ه  ًو ٱلاًًَٰواخ  ًٱلظ ل مً ألت  ع ل  ًو ج  " تً اض   و ٱلن ور 

o ْلنً  "ًإ ن ا ع  ق رًْاج  ب يًّاًل ع ل ك ْمًت عًْآنً هً  "اًع ر  ًق ل ون 
"حرد":ً"11-2) - د ْوا(ًماد ةً  ْرٍدًق ـ و غ  ل ىًح   ادرين".ًع 

"حيي":ً"12-2) - ًأ ْبن ا(ًماد ةً  ي ْست ْحيونً ۖ  ي ذ بِّح ون   ".ًن س اء ك مًًْء ك ْمًو 

"خطب":ً"13-2) - نً (ًماد ةً  ز  ًأ ْكف ْلن يه اًو ع  طًيفًيف قال   "بً اٱْلخ 

"درس":14-2ً) -  (ًماد ةً 

o "ا س واًم  د ر   "ًفيهً ًو 

o " ًك ذ ًو  ًٱآلًَٰ رِّف  ًن ص  ْستً ايل ك  ل ي ق ول واًد ر  ًو  ً"ت 
"درك":ً"15-2) - ْلم ه ْمًفًًَٰاٱدًًّب لً (ًماد ةً  ًع  ك  ر ةً آلٱًير  ً"ًخ 
"دعو":ًً(16-2) -  ماد ةً 

o "ًْل د اًأ ن ًو  ْواًل لر ْحم ٰـَن  ً"د ع 

o "ا ًد ْعوً ًف م  اء ه مًب ْأس ن ااك ان   المين"ًًظ ـ اًإ ن اًك ن اۖ  أ نًق ال وًالًّإ ًًۖ  ه ْمًإ ْذًج 

"دلك":ً"ً(17-2) - لًأ ق مً ماد ةً  ًٱلًةً ٱلص  ًغ س ق  ًإ ل ىَٰ ًٱلش ْمس  ً"لً ّليل د ل وك 
"ذكر":ً"ً(18-2) - اًي ْتل ىًف و ٱْذك ْرنً ماد ةً  ْنًًيم  ًم  ةً آياب ي وت ك ن  ْكم  ًٱلل ه ًو ٱْلح  ً"ت 
"رجم":ًً(19-2) -  ماد ةً 

o "ً ْرنل ئ نًل ْمًت نت ه ًو ٱْهج  ن ك  م  ل ّياًيأل ْرج  ً"م 
o "ًيً ًق ال وا وم ينً اًل ئ نًل ْمًت نت ه  ًٱْلم ْرج  ًم ن  ًل ت ك ون ن  ً"ن وح 

"رصص":ً"كً ً(20-2) - ً"م ْرص وص ًًانً ب ْنيً  أ ن ه مماد ةً 
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"رهب":ً"ً(21-2) - ًٱلر ْهبً ماد ةً  ًم ن  ك  ن اح  ًج  ً"و ٱْضم ْمًإ ل ْيك 
"ريش":ًً(22-2) - ْلن اآيًب نً اًي ً"ماد ةً  اًي ًوًد م ًق ْدًأ نز  ل ْيك ْمًل ب اس  ر يش اار ىًس ْوءً اع   "ت ك ْمًو 

"ريع":ًً(23-2) - ًر يٍعً"ماد ةً  ًب ك لِّ ً"ة ًت ْعب ث ونً آيً أ ت ْبن ون 
"زخرف":ً"ً(24-2) - ل ب ي وت ه ْمًأ ْبوً ماد ةً  ل ْيهاًي ت كً اًَٰو  ر اًع  س ر  ف ائًوب اًو  ز ْخر  ًو  ً"ن 
"زكو":ً"ً(25-2) - ينً ماد ةً  لًٱل ذ  ًٱلص  ًٱلز كً ًةً ي ق يم ون  ي ْؤت ون   "ة ًاو 

"زمهر":ً"ً(26-2) - ْمه رير اماد ةً  ًف يه اًش ْمس اًو الًز  ْون  ً"الًي ر 
"زوج""ً(27-2) - ًظ ل م واًو أ ْزًوماد ةً  ين  واًٱل ذ  اًك ان واًي ْعب د ونً اٱْحش ر  م  ه ْمًو  ً"ج 
"سجد":"ً(28-2) - سً ًأ نً وً ماد ةً  د ااٱْلم  ًأ ح  د ًل ل ه ًف لًت ْدع واًم ع ًٱلل ه   "ًج 

"سعر":ً"ً(29-2) - ن اًوً  ف ق ال واماد ةً  إ نً اأ ب ش ر اًمِّ د اًن ت ب ع هً  لًيإ ذ اًل فًاح  س ع رًًٍلًٍض   "و 

"سعي":ًً(30-2) - ًاًأ ي ً"ماّدةً  ن وآي ه اًٱل ذين  ًف ْْسع ْواة ًم نًًل لص ليً إ ذ اًن ودً ا م  م ع ة  ًٱْلج  ًٱلل هً ًىإ لًي ْوم  ْكر  ً"ذ 
"سلو":ًً(31-2) -  ماد ةً 

o "ْلو ى ًو ٱلس  ل ْيك م ًٱْلم ن  ْلن اًع  ام ًو أ نز  ل ْيك م ًٱْلغ م  ظ ل ْلن اًع   "و 

o ْلو ى ًو ٱلس  ل ْيك م ًٱْلم ن  ْلن اًع  ن ز  ً"و 
"سمد":ً"ً(32-2) -  "د ونً امً و أ نت ْمًس ـماد ةً 

"سوم":ً"يً ً(33-2) - ْدك مًْماد ةً  ْمس ةً ًْمد  ب ك مًب خ  ًٱْلم لآالًر  م ينً ئكً ٍفًمِّن   "ة ًم س وِّ

"شحح":ً"ً(34-2) - ًٱلش حً ماد ةً  ًٱأْل نف س  ر ت   "و أ ْحض 

"شرق":ً"ً(35-2) -  "م ْشر ق ينً ًف أ ْتب ع وه مماد ةً 

"شرذم":ً"ً(36-2) - ًه ٰـَماد ةً  ًؤ الۖ  إ ن  م ة ًق ل يل ونً ء  ْرذ   "ل ش 

"صبح":ً"ً(37-2) - ك ان ه ًبً  و أ ْصب حً ماد ةً  ن ْواًم  ًت م  ين  ًي ق ول ونً األٱل ذ   "ْمس 

"صبر":ً"ً(38-2) - لىًٱلن ارً ًاف مً ماد ةً   "أ ْصب ر ه ْمًع 

"صدع":ً"ً(39-2) - ْنه اًو الًي ْنز ف ونً ًالماد ةً  ًع  د ع ون   "ًي ص 

"صدق":ًً(40-2) -  ماد ةً 

o دِّيق ةً ًأ م هً "ًو  "ص 

o "ل ىًف ل د ق ًو الًص  ً"ًص 
"صرح":ً"ً(41-2) - لًقيلً ماد ةً  ْرحً ًيل ه اًٱْدخ  ً"ٱلص 
"صررً(42-2) - ر اًفًإ ن اصرصر":ً"ً-ماد ةً  ْرص  اًص  ل ْيه مًر يح  ْلن اًع  ًن ْحٍسًم ْست م رً ًيأ ْرس  ً"ۖ  ي ْوم 
"صرم":ً"ً(43-2) - ل ْيهاًط اًف ط افً ماد ةً  ًو ه ْمًن اۖ  ع  ًمِّنًر بِّك  ريۖ  ئ ف  ْتًك ْلص  ًف أ ْصب ح  ًم"ئ م ون 
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"صعق":ً"ً(44-2) - ـ ماد ةً  ْتك م ًٱلص  ذ  ونً اعً ف أ خ   "ق ة ًو أ نت ْمًت نظ ر 

"صفح":ً"ً(45-2) - اًأ نًك نت ْمًق ْوم اًم ْسر ف ينً ماد ةً  ْفح  ًص  ًع نك م ًٱلذِّْكر  ً"أ ف ن ْضر ب 
"صلو":46-2ً) - لتً  ق لًْ"(ًماّدةً  ًص  ن س كً ًيإ ن  م ْحي اًيو  م م اتيً و  ًٱْلعً ًيًو  ينً الً ل ل ه ًر بِّ  "م 

"صوب":ً"ً(47-2) - ًٱلل هً ًم اماد ةً  ًب إ ْذن  يب ٍةًإ ال  ًم نًم ص  اب  ً"أ ص 
"صور":ًً(48-2) -  ماد ةً 

o " ًْذًأ ْرب ع ة ًإ ل ْيكً ًف خ  ْره ن  ًف ص  ًٱلط ْير  ً"مِّن 
o " ًفيًالّصور  ًي ْنف خ   "ي وم 

"طوف":ً"ً(49-2) - ع ًو ٱلد مماد ةً  ف اد  ًو ٱلض  ر اد ًو ٱْلق م ل  ًو ٱْلج  لآياًٱلط وف ان  ً"ًتًٍٍتًم ف ص 
"ظن":ًً(50-2) -  ماد ةً 

o " ًًد اود ًإ ن ماًف ت ن ظ ن  ًً"ه ًاو 
o " ًظ ل ة ًف ْوق ه ْمًك أ ن هً  ب ل  ظ نً ًو ا  ْذًن ت ْقن اًٱْلج   "ب ه مًًْۖ  و اق عً ًاًأ ن هً ۖ  وو 

"عبد":ً"51-2) - ًٱْلعً  ق لًْ(ًماد ةً  ل  ل د ًف أ ن اًأ و  ًو  ًل لر ْحمن  ينً اإ نًك ان  ً"ب د 
"عجم":ً"ً(52-2) - ل وًْماد ةً  ْلنً ًو  مينً ان ز  ل ىًب ْعضًٱأل ْعج  ع  ً"هً 

"عدل":ً(53-2ً) -  ماد ةً 

o "ل وا  "ف لًت ت ب ع واًٱْله و ىًأ نًت ْعد 

o "ًٱل ذ ًل ل ه  ْمد  ًٱلس مً ًيٱْلح  ل ق  ًٱلظ ل مً اوًاخ  ع ل  ًو ج  ًو ٱأل ْرض  بِّه ْمًات  ًب ر  وا ًك ف ر  ًٱل ذين  ًث م  ًو ٱلن ور  ت 
ل ونً   "ي ْعد 

o "ًف س وً  يٱل ذ ل ق ك  ًف ع د ل كً اخ   ".ًك 

"عذر":ً"54-2) - نسً (ًماد ةً  ًٱْل  ير ةً اب ل  ه ًب ص  ًن ْفس  ل ىَٰ ًع  ل ْوًأ ً،ن  ير هً و  ع اذ  ًم   "ْلق ىَٰ

"عصر":ً"55-2) - نسً ً،و ٱْلع ْصرً (ًماد ةً  ًٱْل  ًل فاإ ن  ْسرًًٍين  ً"خ 
- (56-2)ً"ً ً"عفو": ًماد ة  ًم س  ًق ْد ق ال وا ًو  ف وا ًع  ت ى ًح  س ن ة  ًٱْلح  ًٱلس يِّئ ة  ك ان  ًم  ًب د ْلن ا ر اآبث م  ًٱلض  ء ًۖ  اء ن ا

ً"ءۖ  و ٱلس ر ا
ْنًأ ْزًوًف ات ك ْمًش ْىءً ًو ا  ن"ماد ة ً"عقب":ًً(57-2) - ًف ع اق ْبت مًْامِّ ًإ لىًٱْلك ف ار  ك ْم ًذ ه ب ْتًأ ْزًوآتً ف ًًج  ه مًاواًٱل ذين  ج 

اًأ نف ق وا ًم  ْثل  ً"ًمِّ
"عين":ً"58-2) - ً"ت ْجر يًب أ ْعي ن نا(ًماد ةً 
"غبر":ً"59-2) - ْين(ًماد ةً  و أ ْهل ه ًإً اف أ نج  ًٱْلغً ك ان ْتًًٱْمر أ ت هً ًالًّهً  ً"ر ينً ابً م ن 
"غرر"(60-2ً) - ذ رً :ًماد ةً  يً ً"و  ْته م ًٱْلح  ر  ل ْهو اًو غ  ب اًو  ين ه ْمًل ع  ذ واًد  ًٱت خ  ًٱلد ْني ا"ًة ًاٱل ذين 
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"غرم":ً"61-2) - م ونً ًإ ن ا(ًماد ةً  ً"ل م ْغر 
"فتح":ً(62-2ً) - ن اً"ماد ةً  ًق ْوم  ب ْين  ب ن اًٱْفت ْحًب ْين ن اًو  ْيرً ر  ًخ  قًِّو أ نت  ً"ًت حينً اٱْلفً ًب ْْلح 
"فرق":ً(63-2ً) - تً آو ا  ْذً"ماد ةً  ًل ع ل ك ْمًت ْهت د ونً ات ْين اًم وسىًٱْلك  ًو ٱْلف رق ان  ً"ب 
"فصل"64-2) - ً:(ًماد ةً 

o "ع ًو ٱلد م ف اد  ًو ٱلض  ر اد ًو ٱْلق م ل  ًو ٱْلج  لًتًٍآياًٱلط وف ان  واًتًٍم ف ص  ً"ۖ  ف ْْست ْكب ر 
o " ًًأ ْبت غً  أ ف غ ْير ًٱل ذًيٱلل ه  ك م اًو ه و  ًإ ل ْيك م ًٱْلك تًيح  ل  لًّ بً اأ نز  ً"ًم ف ص 

"فنن":ً"65-2) - ً"ذ و ات اًأ ْفن انًٍ(ًماد ةً 
"قبل":ً"66-2) - ه مً وً (ًًماد ةً  ل ْيه مًك ّلًش ْىٍءًق ب لً  ك ل م  ْرن اًع  ش  ْوت ىًو ح  ً"ًٱْلم 
"قرأ":67-2ً) - ه ّنًث لث ة ًق روٍء"(ًماد ةً  ًب أنف س  ّبْصن  ًي ت ر  ً"و الم ط ل قات 
"قدر":68-2ًً) - ً(ًماد ةً 

o "د ْوا ْرٍدًق ـ و غ  ل ىًح  ر ينً اع  ً"د 
o "ي ًف ه د ىًَٰ و ال ذ  ً"ق د ر 

"قسر":ً"كً 69-2) - ر ة(ًماد ةً  ف ر ْتًم نًق ْسو  ًم ْست نف ر ةً  م ر  ً"أ ن ه ْمًح 
"كبد":ً"70-2) - نسًل ق دًْ(ًماد ةً  ل ْقن اًٱْل  ًفاخ  ً"ك ب دًًٍين 
"كتب":ً"71-2) - ت ْبن ا(ًماد ةً  ك  ًم نًك ّلًش ْىءًًٍيفًل هً ًو   "ٱأل ْلو اح 

ًن بات ه"72-2) - ًالك ّفار  ب  يٍثًأْعج  ًغ  ث ل  "كفر":ً"ك م   (ًماد ةً 

"كلم":ً"(73-2ً) - ْجن اًل ه ْمًد اماد ةً  ًًب ة ًمِّنً ۖ  أ ْخر  ًك ان واًبً ٱأْل ْرض  ًٱلن اس  ًي وق ن ونً آياتت ك لِّم ه ْمًأ ن  ً"ًًن اًال 
"كند":ً"74-2) - نسً ًإ نً (ًماد ةً  بِّهً اٱْل  ًل ر  ً"ًك ن ودل ًًن 
"لهو":ً"75-2) - ْدن اًل وًْ(ًماد ةً  ْذنً ًۖ  أ ر  ذ ًل ْهو اًل ْت خ  م نًل د ن ااأ نًن ت خ  ً"هً 
"مرر":ًً(76-2) -  ماد ةً 

o "وًْ و ا  ن ًم ْست م رًتًةً آياًي ر  ْحر  ي ق ول واًس  ً"ي ْعر ض واًو 
o "ًن ْحٍسًم ْست م رً  ۖ  إ ن ا ر اًف ىًي ْوم  ْرص  اًص  ل ْيه مًر يح  ْلن اًع   "ۖ  أ ْرس 

"مشي":ً"77-2) - ل ىًء ال ه ت ك مًًْٱْلم ألً ًو ٱنط ل قً (ًماد ةً  واًع  ًٱْمش واًو ٱْصب ر  ْنه مًأ ن   "ًم 

"مصر":ً"اه78-2ًْ) - ًا"رً صًْطواًمً بً (ًماد ةً 
"مني":ً(79-2ً) -  ماد ةً 

o "ًْْنه م م  تً  و  ًٱْلك  ًالًي ْعل م ون  ًإً اأ مِّي ون  ًو ا  ْنًه ْمًإ الًًّالًّب  ان ى  ً"ي ظ ن ونً  أ م 
o "ً ن ىًًَٰالًّإ ًفً اأ ْلق ىًٱلش ْيطً  ۖ  إ ذاًت م   "أ ْمن ي ت هً يًن 
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"نجم":80-2ً) - د انً "(ًماد ةً  ًي ْسج  ر  ً"و ٱلن ْجم ًو ٱلش ج 
"نشز":ً"81-2) - ًف ىًيتً لو ٱل(ًماد ةً  وه ن  ر  ًو ٱْهج  ظ وه ن  ًف ع  ًن ش وز ه ن  اف ون  عً ًت خ  اج  ً"ٱْلم ض 
"نظر":82-2ًً) - ً(ًماد ةً 

o "ًْْنًن ور ك م ون اًن ْقت ب ْسًم  ن واًاْنظ ر  ًآم  ين  ًل ل ذ  ن اف ق ات  ًو اْلم  ًاْلم ن اف ق ون  ًي ق ول  ً"ي ْوم 
o "ً ر ةو ج وه بِّه اًن اظ  ًر  إ ل ىَٰ ر ةً  ئ ٍذًن اض   "ي ْوم 

o "اًق د م تًْاأ نذ ْرن ۖ  إ ن ا ْرء ًم  ًٱْلم  ًي نظ ر  ذ اب اًق ريب اًي ْوم  ً"ي د اهً  ك ْمًع 
"نكح":ً"83-2) - ً(ًماد ةً  اًن ك ح  واًم  ًٱلنِّسابآو الًت نك ح  ًإ الًّاؤ ك مًمِّن  ل فً ًء  ً"ماًق ْدًس 
"هجر":84-2ً) -  (ًماد ةً 

o "ًًب ه ًس ـ ونً ام ْست ْكب ر ين  ر  ر اًت ْهج   "م 

o "ًف ىًيّلتو ٱل وه ن  ر  ًو ٱْهج  ًف ع ظ وه ن  ًن ش وز ه ن  اف ون  عً  ت خ  اج  ً"ٱْلم ض 
"هوى":ً"ً(85-2) - ٱلش ي ـًيك ْل ذً ماد ةً  ْتهً  ْير انً اطً ٱْست ْهو  ًح  ًف ىًٱأل ْرض  ً"ًين 
"ورا":ً"86-2) - ر ا(ًماد ةً  ًو  ك ان  ذ ًك لً ًء ه مۖ  و  ًي ْأخ   "س فين ٍةًغ ْصب اًم ل ك 

"وزر":ً"87-2) - ًأ ْوزار ها(ًماد ةً  ْرب  ع ًٱْلح  ت ىًت ض  ً"ح 
"وصل":ً"88-2) - ونً (ًماد ةً  ًل ع ل ه ْمًي ت ذ ك ر  ْلن اًل ه م ًٱْلق ْول  ل ق ْدًو ص  ً"ًًو 
"يتم":ً"89-2) - ْفت ْمًأ الًّ و ا  نًْ(ًماد ةً  ط واًفًخ  ً"م ىاٱْلي تً ًيت ْقس 

 ثالثًا: الَمقوالُت الُكّلّيُة 

- (1-3ً ً(ًالم قول ة ًاألولى:ًاست دراك 
ً(ًالم قول ة ًالثّانية :ًتعال قً 2-3) -
ًاخت لفً (ًالم قول ة ًالّثالثة :3-3ً) -
ًاحت راس ًالم قول ة ًالّرابعة :ًً(4-3) -
ًًم حت كماتً ً(ًالم قول ة ًالخامسة :5-3) -

o (1-5-3ً ًم حتك م)ًّاأل ْشه ر"ًالّسماعي" 

o (2-5-2 ًفاء  ل لم ذهبً ً(ًم حتك م ًالو 

o (3-5-3 ًًالب ّرانّية ًالّسياقّية  ًالّنقلّية ًواألْنظار   (ًم حتك م ًالق رين ة 

o (4-5-4 ًًالع قلّية  (ًم حتك م ًالق رين ة 

 الَمْطَلُب الثّالُث 
 الُمْشَتَرُك النَّْحويُّ في الُقرآِن الَكريِم 
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 تأسيس  أّواًل: ِمهاد  و 
 ثانًيا: الَبواِعُث والَمواضُع 

 ( الباِعُث األّوُل: ِإضاَفُة الَمْصَدِر ِإلى االْسمِ 1-2)
- (1-1-2)ً" ياح  ًٱلرِّ ت ْصر يف  :ً"و  ًاألّول  ثال  ًالم 
ًق ْوٍم"2-1-2) - ن ك ْمًش ن آن  ًالثّاني:ً"و الًي ْجر م  ثال  ً(ًالم 
:ً"ف أ ْخل ْفت م3-1-2ً) - ًالّثالث  ثال  دي"(ًالم  ًم ْوع 
ْري ٍةًمِّنًلِّقائ ه "4-1-2ً) - ًالّرابع :ً"ف لًت ك ْنًف ىًم  ثال  ً(ًالم 
:ً"ي ْومً 5-1-2) - ًالخامس  ثال  " (ًالم  ًل ْلك ت ب  لِّ ًٱلسِّج  ًن ْطويًٱلس ماء ًك ط يِّ
:ً"ت حّيت ه مًفيهاًس لم "6-1-2) - ًالّسادس  ثال   (ًالم 

ًالّسابع :ً"ك ّلًس ي كفًر7-1-2) - ثال  ْم"(ًالم  باد ت ه  ًب ع  ًون 
- (8-1-2" ًأ ْكب ر  ًٱلل ه  ْكر  ل ذ  :ً"و  ًالثّامن  ثال  ً(ًالم 
د ْعًأ ذ اه ْم"9-1-2) - ًالتّاسع :ً"و  ثال  ً(ًالم 
ف يعً (10-1-2ً) - :ً"ر  ر  ًالعاش  ثال  " الم  ًذ وًٱْلع ْرش  ًٱلد ر جات 

 ( الباِعُث الثّاني: َخفاُء الَعالمِة اإِلعرابّيِة َواشِتراُكها2-2)
عرابّية 1-2-2ً) - ً(ًأّوال :ًخفاء ًالع لمة ًال 
- (2-2-2ً ًالم ت كلِّم  ًإ لىًياء  ًاالسم  ْنًإ ضافة  فاء ًالع لمة ًاآلتيًم  ً(ًثاني ا:ًخ 
ة ًم ْقصور ة 3-2-2ً) - ًالك ل م  ْنًك ون  ة ًاآلتيًم  فاء ًالع لم  ً(ًثالث ا:ًخ 
- (4-2-2ً ًالب ناء  فاء ًالع لمة ًاآلتيًم ن  ً(ًرابع ا:ًخ 
ْعرابّية 5-2-2ً) - ة ًال  ًالع لم  ً(ًخامس ا:ًاْشت راك 

 ( الباِعُث الثّالُث : َتعّلُق الَكلِم ِببعِضهِ 3-2)
ًب صاحب ها1-3-2ً) - ً(ًت عّلق ًالحال 
ً(ًت عّلق ًالّصف ة ًب صاحب ها2-3-2ً) -
نه3-3-2ً) - ًم  ًب الم بد ل  ً(ًت عّلق ًالب دل 
ليه4-3-2ً) - ًع  ًب الم عطوف   (ًت عّلق ًالم عطوف 

ًعامٍلًًعّلقً تً (5-3-2ً) - ًلهًبغير  فعول  ًالم 
نه6-3-2ً) - ً(ًت عّلق ًالم ست ثنىًب الم ست ثنىًم 
ًفيه 7-3-2ً) - فعول  ً(ًت عّلق ًالم 
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ًًت قّدم هاًب ماًو أشباه هاًملً (ًت عّلق ًالجً 8-3-2) -
ميِر 4-2)  ِبَمرِجِعهِ ( الباِعُث الرّابُع: َتعّلُق الضَّ

ا1-4-2) - ل ه م  ًاألّول:ً"ف أ ز  ثال  ْنها" (ًالم  ًع  ًٱلش ْيط ان 
ًس ن ةًٍالثًًّثالً (ًالمً 2-4-2) - ًأ ْلف  د ه ْمًل ْوًي ع م ر  د ًأ ح  ك واًي و  ًأ ْشر  ين  ًٱل ذ  م ن  ً ٓ  اني:ً"و  اًه و  م  و 

هً  "ًۦب م ز ْحز ح  ًٱْلع ذ اب  ًم ن 
ً ع وا:ً"و ٱت بً الثً الثًًّ(ًالمثالً 3-4-2) - ل ْيمان  ًس  ًم ْلك  ل ىَٰ ًع  ين  اًت ْتل وًٱلش ي اط  اًك ف رً ًٓ  م  م  ً و  س ل ْيم ان 

ًٱلن اس ً واًي ع لِّم ون  ًك ف ر  ين  ًالش ي اط  ل ٰـَك ن  " و  ًٱلسِّْحر 
ْنه ا"ابعً الرًًّثالً (ًالمً 4-4-2) - ًف أ نق ذ ك مًمِّ ًٱلن ار  ْفر ٍةًمِّن  ًش فاًح  ل ىَٰ ك نت ْمًع  ً:ً"و 
ا"ًا:ً"إ نًي ر يدالخامس ًًثالً المً ً(5-4-2) - ًإ ْصلح 
ًب هً ادس ًالسًًّثالً (ًالمً 6-4-2) - ب ون  ًت ْره  ْيل  ًٱْلخ  ب اط  م نًرِّ " :ً"مِّنًق و ٍةًو  ًٱلل ه  د و  ًع 
ْلٍم"ابعً السًًّثالً (ًالمً 7-4-2) - ْنًع  ل د اًم اًل ه مًب ه ًم  ذ ًٱلل ه ًو  ًق ال واًٱت خ  ين  ًٱل ذ  ر  ي نذ  ً:ً"و 
" :ً"ف ق ال واًه ـذاًإ لـه ك مًْامنً الثًًّثالً (ًالمً 8-4-2) - ي  ًف ن س  ًو ا  ل ٰـَه ًم وس ىَٰ
ًي ْرف ع ه "اسعً التًًّثالً (ًالمً 9-4-2) - ٰـَل ح  ًٱلص  ًو ٱْلع م ل  ًي ْصع د ًٱْلك ل م ًٱلط يِّب  ً:ً"إ ل ْيه 
" :ً"إ ن هً العاشرً ًثالً (ًالمً 10-4-2) - ر  ًل ق اد  ه  ل ىًر ْجع   ع 

 الباعُث الخاِمُس: ُمروَنُة الُجملِة الَعرِبّيةِ ( 5-2)
ْفر ا1-5-2) - "ٓ  (ًاآلي ة ًاألولى:ً"إ ن هاًب ق ر ة ًص  رين  ًٱلن ـاظ  ًء ًف اق ع ًل ْون ه اًت س ر 
ًٱ (ًاآلي ةًالثّاني ة :ً"ق ل2-5-2ًْ) - ة ًمِّنًد ونً آلإ نًك ان ْتًل ك مًٱلد ار  ال ص  ْند ًٱلل ه ًخ  ع  ر ةً  " خ  ًٱلن اس 
ْنًأ نب (ًاآلي ةًالثّالثة :ً"ت ْلكً 3-5-2) - "ام  يهاًإ ل ْيك  ًن وح  ًٱْلغ ْيب  ًء 
ًٱْلك ْبر ى"ةً ابعً الرًًّ(ًاآلي ةً 4-5-2) - بِّه  ًر  ْنًآيات  ً:ً"ل ق ْدًر أ ىًم 
ًق وٍمًهاٍد"5-5-2) - ل كلِّ ًو  ر  ًم نذ  ً(ًاآلي ة ًالخام سة :ً"إ ّنماًأنت 
ًٱْبت غ ا(ًاآلي ة ًالّسادسة :ً"6-5-2) - ل ْيه ًف ىًٱلن ار  ًع  اًي وق د ون  م  م  ْثل ه "ٓ  و  ب د ًمِّ تاٍعًز  ْلي ٍةًأ ْوًم  ًء ًح 
ْيٍشًإً 7-5-2) - ًق ر   لف ه ْم"ي(ًاآلي ة ًالّسابع ة :ً"ليلف 

 ( الباِعُث الّساِدُس: َتعدُُّد َمعاني "ُحروِف المعاني"6-2)
 ( الَحرُف األّوُل: الباءُ 1-6-2) -

o ً ً)الحال(،ًواالست عانة ،ًوالّسببّيةً اشت راك  بة  ًالم صاح  "ًب ْين  ً"الباء 
o  ًًوالّسببّية ًالحال  "ًب ْين  ً"الباء   اشت راك 

o ً لصاق ،ًوالّتْبعيض  ًالّزيادة ،ًوال  "ًب ْين  ً"الباء  ًاشت راك 
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o  ًًوالّزيادة ،ًوالّتعدية، ًالحال  "ًب ْين  ً"الباء  ًاشت راك 
o ًًّالّسببي "ًب ْين  ً"الباء  بة ،ًواالست علءً اشت راك  ً)المقاب لة (،ًوالم صاح  ًة ،ًوالب دل 

 ( الَحرُف الثّاني: "ِمْن"2-6-2) -
o  ًًوالّظرفّية ،ًوالّزيادة، ًالّتبعيض  ْن"ًب ْين  ً"م  ًاشت راك 
o  ًًالجنس ،ًوب يان  ًالغاي ة ،ًوالّتبعيض  ًالّسببّية ،ًوابت داء  ْن"ًب ْين  ً"م  ًاشت راك 
o ًالّتبع ْن"ًب ْين  ً"م  ،ًوالّزيادةً اشت راك  ًالجنس  ،ًوب يان  ًيض 
o  ًًالغاي ة ،ًوالّتبعيض ،ًوابت داء  ًالجنس  ًب يان  ْن"ًب ْين  ً"م  ًاشت راك 
o  ًًوالّسببّية ًالّتبعيض  ْن"ًب ْين  ً"م  ًاشت راك 

 ( الَحرُف الثّالُث: "ما"3-6-2) -
o  ًًالم وصول ّية ،ًوالّنافية ،ًواالست فهامّية ً"ما"ًب ْين  ًاشت راك 
o ً"ما"ً ًالم وصول ّية ًواالست فهامّيةً اشت راك  ًب ْين 
o  ًًالّتعّجبّية ًواالست فهامّية ً"ما"ًب ْين  ًاشت راك 
o  ًًالّنافية ًواالست فهامّية ً"ما"ًب ْين  ًاشت راك 
o  ًًالم وصولّية ًوالم صدرّية ً"ما"ًب ْين  ًاشت راك 
o  ًًالم وصولّية ًوالكاّفة ً"ما"ًب ْين  ًاشت راك 

 "َمْن"( الَحرُف الرّابُع: 4-6-2) -
 ( الَحرُف الخاِمُس: "َأْو"5-6-2) -

o ًًأربع ة ًم عاٍن ً"أْو"ًب ين  ًاشت راك 
o ًًم عاٍنًم تنّوعٍة ً"أْو"ًب ين  ًاشت راك 
o ًْأْو"ًب ي"ً ً"ًأنًًْإ الًّ"وًالع طفً ًنً اشت راك 

 ( الَحرُف الّسادُس: "أْن"6-6-2) -
o  ًًالّناصبة ًو الم فّسرة ً"أ ْن"ًب ْين  ًًاشتراك 
o ًْأ ْن"ًب ي"ً ًالم فّسرةً اشتراك  ً،ًو الم خف فة ،ًو الم صدرّية ًن 

 ( الباِعُث الّسابُع: َتناُوُب الَمعاني الّنْحِوّيةِ 7-2)
ًو الم صدرً 1-7-2) - ًب ه  ْفعول  ًالم  ًب ْين  ً(ًاشتراك 
ًالم طل قً 2-7-2) - ْفعول  ًالم  ،ًونائب  ًب ه ،ًوالحال  ْفعول  ًالم  ًب ْين  ً(ًاشت راك 
- (3-7-2ً ًب ْين  ًب هً (ًاْشت راك  ْفعول  ًفيهًوالم  ْفعول  ًالم 
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ًوالم كانً ً(4-7-2) - ًظ رف يًالز مان  ًب ْين   االْشت راك 

ًالم طل قً 5-7-2) - ْفعول  ًالم  ًونائ ب  ًالحال  ًب ْين  ً(ًاالْشت راك 
،ًوالم صدرً 6-7-2) - ًل ه،ًوالحال  ْفعول  ًالم  ًب ْين   (ًاالْشت راك 

ًل هًوال7-7-2) - ْفعول  ًالم  ًب ْين  ًب ه(ًاالْشت راك  ْفعول  ًم 
ًب ه8-7-2) - ْفعول  ًمع هًوالم  ْفعول  ًالم  ًب ْين  ً(ًاالْشت راك 
ًل ه9-7-2) - ًوالم فعول  ًالب دل  ًب ْين  ً(ًاالْشت راك 
ًوالحالً 10-7-2) - ًالّتمييز  ًب ْين  ً(ًاالْشت راك 
ًوالب دلً 11-7-2) - بر  ًالخ  ًب ْين  ً(ًاالْشت راك 
ًو الحا12-7-2) - ًالظ رف  ًب ْين  ًلً (ًاالْشت راك 

وتّيةِ 8-2)  ( الباِعُث الثّامُن: َتبايُن الَقوِل َعلى َمواِضِع الَمفاصِل الصَّ
ًذً (ًاآلي ة ًاألولى:ً"1-8-2) - ًَٰ" ًف يه ًه د ىًلِّْلم ت ق ين  ْيب  ًالًر  ًٱْلك تاب  ًل ك 
د ن ه م2-8-2ًْ) - ل ت ج  ينً  (ًاآلي ة ًالثّانية :ً"و  ًٱل ذ  م ن  ياٍةًو  ل ىًح  ًع  ًٱلن اس  دً ًأ ْحر ص  ك واًي و  د ه ْم" أ ْشر  ًأ ح 
ًم نًق ْبل ه ْم3-8-2ً) - ين  ًو ٱل ذ  ًف ْرع ْون  ًآل  د ْأب  ًب آيات نا"ًٓ  ك ذ ب وآً  (ًاآلي ة ًالثّالثة :ً"ك 
ًيقولونًآمّناًبه"4-8-2) - ًفيًالعلم  ماًي علم ًت أويل هًإاّلًالل ًوالّراسخون  ً(ًاآلي ة ًالّرابعة :ً"و 
"(ًاآلي ة ًالخامس5-8-2) - ًفيًاأل رض  ًس نة ًي تيهون  ل ْيه مًأْرب عين  ر مة ًع  ًف إ ّنهاًم ح  ًة :ً"قال 
اًك ان واادسةً السًًّ(ًاآلي ةً 6-8-2) - ًم  ًل ه م ًٱْلع ذ اب  ًٱلس ْمع "ًٓ  :ً"ي ضاع ف  يع ون  ًي ْست ط 
ًابعةً السًًّ(ًاآلي ةً 7-8-2) - ":ً"ق ال واًم نًف ْعلًه ٰـَذ اًب آل ه ت ناًإ ن ه ًل م ن  ين  ًٱلظ ال م 
ل ْيه ا"8-8-2) - ًع  ًي ْعر ض ون  ًٱلن ار  ًس وء ًٱْلع ذ اب  ًف ْرع ْون  ًب ـآل  اق  نة :ً"وح   (ًاآلي ة ًالثّام 

ًٱلنِّس ا (ًاآلي ة ًالّتاسع ة :ً"ياًن ساءً 9-8-2) - ٍدًمِّن  ًك أ ح  ًل ْست ن  ًف ل ًٓ  ٱلن ب يِّ ًٱت ق ْيت ن  ًإ ن  ْعنً  ء  ً"ت ْخض 
- (10-8-2ً)" ْمًأ فلًي ْشك رون  يه  أ ْيد  ل ْتهً  م  م اًع  رة :ً"ل ي ْأك ل واًم نًث م ر ه ًو  ًاآلي ة ًالعاش 
ت ر اه مًْشرةً عً ًالحاديةً ًاآلي ةً ً(11-8-2) - ًم نًط ْرٍفً :ً"و  ون  ًي نظ ر  ًٱلذ لِّ ًم ن  ين  ع  اش  ل ْيه اًخ  ًع  ي ْعر ض ون 

" ف ي  ًخ 
"(ًاآلي ة ًالثّانية ًع شرة :ً"فً 12-8-2) - اًٱْلغ ال ب ون  ًٱت ب ع ك م  م ن  اًب آيات ناًأ نت م اًو  ًإ ل ْيك م  ل ون  ًلًي ص 
 ذفُ ( الباعُث التّاسُع: الحَ 9-2)

 ثالثًا: الَمقوالُت الُكّلّيةُ 
ً(ًالم قول ة ًاألولى:ًاّدكارً 1-3) -
ً(ًالم قول ة ًالثّانية :ًاختلفً 2-3) -
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ًالق ًتع(ًالم قول ة ًالثّالثة :3-3ً) -
- (4-3ً ً(ًالم قول ة ًالّرابع ة :ًإ ْعجاب 
 جت زاءً ا(ًالم قول ة ًالخام سة :5-3ً) -

ً
 الَمْطَلُب الرّابعُ 

 الُمْشَتَرُك اأُلْسلوِبيُّ 

 أّواًل: ِمهاد  َوتْأسيس  
- (1-1ً: ًاألّول  ًوالمجاز يًًّاشتراك(ًالباعث  قيق يِّ :ًالح  ْعن ي ْين  ًالم   الت ْركيبًالش ريفًب ْين 

ثً 2-1) - ًم تباينةً ً(ًالباع  ًم عاني  ًاأل ْسلوب ّية ًعائ مة ًت ْحت م ل  الل ة ًالت ْركيب  ًد   الثّاني:ًأ ْنًت كون 

- (3-1: ْجمال  :ًال  ًالثّالث  ث  ْعنىًالم كث فً اشتراكً (ًالباع  ًوالم  بنىًالم غّلف  ًالم   األسلوبًب ْين 

ًاأل ساليبً 4-1) - ًالّرابع :ًت شاكل  ث  ً(ًالباع 
 ثاِنًيا: أْمثَلة  ُمَجّلَية : 

 ( َأْمثَلُة الباِعِث اأَلّولِ 1-2)
 التَّْركيب الشَّريف َبْيَن الَمْعَنَيْيِن: الَحقيِقيِّ والمجاِزيّ  اشتراكُ 

داد ه1-1-2) - ًو اْسو  ًالو جه   (ًابي ضاض 

لف ه م (2-1-2) - م ْنًخ  ًأْيديه مًو  ًم نًب ْين  تيان  ًال 
- (3-1-2) ً ًوالب صرً أْخذ ًالس مع 

ًب الر كوعً  (4-1-2) - ًاأل ْمر 
- (5-1-2) ً ماد  ًالع  م ًذات  ًإ ر 
ًاللِّباسً  (6-1-2) - ًإ نزال 

ًأ ْوتاد ًف ْرع ْونً  (7-1-2) -
ًو األْرضً  (8-1-2) - ًب كاء ًالس ماء 
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لوا (9-1-2) - ًالت ْطويق ًب ماًب خ 
ًالك ف ْينً (10-1-2ً) - ًت قليب 
ًفيًاآلذانً 11-1-2) - ًاأل صاب ع  ْعل  ً(ًج 
لىًالو ْجهً 12-1-2) - ًع  شر  ً(ًالح 

قيق ة ًو الم جازً ً(13-1-2) - ًالح  ب ْين  ْؤي ةً  ًالر 
ًاْرت داد ًالط ْرفً (14-1-2ً) -
 الد ونًو الف ْوقً (15-1-2ً) -

ًالّنورً (16-1-2ً) - ًس ْعي 
كان ا(17-1-2ً) - ًم  ًش رت
ناحً (18-1-2ً) - م ًالج  ًض 
ًالع يونً (19-1-2ً) - ًط ْمس 
- (20-1-2ً)ً ًاألنام لً ع ض 
ْرفوع ةً (21-1-2ً) - ًالم  ًالف ر ش 
ًالن ْفسً (22-1-2ً) - ًق ْتل 
ًق ْطع ًالس بيلً (23-1-2ً) -
راطً (24-1-2ً) - ًالق عود ًب الصِّ
ًالك تاب ة ًب الي دً (25-1-2ً) -
ًالي دً (26-1-2ً) - ًك ْسب 
ًب الّساقً (27-1-2ً) - ًالّساق  ًالت فاف 
ًم جيء ًهودًٍ(28-1-2ً) -
- (29-1-2ً)ً ًالم ز مِّل 
ًم لم س ة ًالنِّساءً (30-1-2ً) -
ْرطومً (31-1-2ً) - لىًالخ  ْسم ًع  ًالو 
ًالجار حة ًو الق ّوةً (32-1-2ً) - ًب ين  ًالي مين 
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 انيَأْمثَلُة الباِعِث الثّ 
ًم تباينةً 2-2) ًم عاني  ًاأل ْسلوب ّية ًعائ مة ًت ْحت م ل  الل ة ًالت ْركيب  ًد   (ًأ ْنًت كون 

ًالن ْفسً (1-2-2ً) - ًإ ْخراج 
ًالم لئ ك ةً (2-2-2ً) - ًإ ْرداف 
ًإ صاب ة ًالم ع ر ةً (3-2-2ً) -
ًالع ْور ةً (4-2-2ً) - ًالب يوت 
د م ًالش عورً (5-2-2ً) - ًع 
 ق ضاء ًاأل ْمرً (6-2-2ً) -

 
ًالثّاِلثِ  ( َأْمثَلُة الباِعِث 3-2)

ْجمالً  ْعنىًالم كث فً ًاشتراك: ال  ًوالم  بنىًالم غّلف  ًالم   األسلوبًب ْين 

ًاالْرت يابً (1-3-2ً) -
شارً 2-3-2) - ًالع  ً(ًت ْعطيل 
ث قاالً (3-3-2ً) - فاف اًو  ًخ  ًالن فير 

 (ًالّناز عاتً 4-3-2) -

طاتً ً(5-3-2) -  الّناش 

 (ًالّساب حاتً 6-3-2) -

 (ًالّساب قاتً 7-3-2) -

ً(ًالم د بِّراتً 8-3-2) -
 ( َأْمثَلُة الباِعِث الرّاِبعِ 4-2)

 َتشاكُل اأَلساليِب 
- (1-4-2ً ًو الد عاء  ب ر  ًالخ  ً(ًب ْين 
ب رً ينً بً (2-4-2ً) - ًوبيخً والتًًّ،و الد عاءً ً،مرً األً ًوً،ًالخ 
ب رً 3-4-2) - ًالخ  وابً ً،(ًب ين  ًً،و الد عاءً ً،والج  ًوالن هي 
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ًوالن هيً (4-4-2ً) - ب ر  ًالخ  ًب ين 
ًواأل مرً (5-4-2ً) - ب ر  ًالخ  ًب ين 
ًالت م ّني6-4-2) - ًرطً والشً ً(ًب ْين 

ًالق س مً ً(7-4-2) - ب رً ًوًب ْين  ًالخ 
ًوالم واد عةً 8-4-2) - ًالو عيد  ً(ًب ْين 
ًالو ْعدًوالو عيدً 9-4-2) - ً(ًب ْين 
ًالت10-4-2ًّ) - ًاالْست ْفهام  ًًْفيً النً وً ًقريريًِّ(ًب ْين 
- (11-4-2ً ًاالْست ْفهام  ًيًِّقيقً الحً وً ًيًِّقريرً التًّ(ًب ْين 
- (12-4-2ً، ْنكار  ًال  ًاْست ْفهام  ًاالست ْخبارً (ًب ْين  ،ًو اْست ْفهام  ًوالّتع ّجب 
ًوالت ْحريضً 13-4-2) - ًالت ْوبيخ  ًاْست ْفهام  ً(ًب ْين 

 ثالثًا: الَمقوالُت الُكّلّيةُ 

ًالم قول ة ًاألولى:ًت جلية ًً(1-3) -
ً(ًالم قول ة ًالثانية:ًت عالقً 2-3) -

ًواختلفً 3-3) - ً(ًالم قول ة ًالثّالثة :ًت أثير 
ًواست ْحسانً (ًالم قول ة ًالر4-3ًّ) - ًابعة :ًت جاور 

 الخامسة :ًالت فاتً ًالم قول ةً (5-3ً) -

 الفاِتحةُ 
 الم قول ة ًاألولى:ًاّدكارً  -

 الم قول ة ًالثّانية :ًاقتباس ً -

 الم قول ة ًالثّالثة :ًت فسيرً  -

 الم قول ة ًالّرابعة :ًإعجابً  -

 الم قول ة ًالخامسة :ًانفتاحً  -
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 الم قول ة ًالّسادسة :ًضبطً  -

 الّسابعة :ًفات حةً ًالم قول ةً  -

 الم قول ة ًالثّامنة :ًتحّوطً  -

 
ًالمصادر والمراجع


