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ِ
داء
اإل ْه ُ
إِلى َزوجي "ياسمين عرار"
دعاءًًلًهاًبًالخيرًوالبًركةً
وأملًًبًمًستقبً ٍلًأزهرً
قًغ ٍ
ووفاءًبميثا ٍ
ليظًأخذتْهًعليً ً

ِّ
جلًثناؤه"ً:ً-وأخ ْذنًمنكمًميثاقاًغليظا" ً
وتًصديقاًلقول
ًالحقًّ -

2

ُّ
الش ْك ُر
عجميًًً،والعارفًًبلغةًًالعربًً،
التّقديرًًًوالًعجابًًإًلىًالعالًمًًالمً
شكرًًالموصولًًبً ً
أنًأزجيًال ًّ
يًطيبًًليً ًْ
ِّ

الزميلًًالعزيزًدً.جورجًعبدًالمسيح؛ًفًقدًوقفتهًعلىًهذاًالعملًم ْذًكانًفكرةًمرسومةًعلىًور ٍ
يقاتًمتناث ٍرةً،ث ّمً
ًّ

ويةًوالتّلطّفًًبعدًاكتمالهًواكتهالهً،فًعًلّقً،واستدركًً،وصً ًوبًً ً.
ًالر ّ
نًظرًًفيهًبعين ّ

3

تَ ْقديم
أ.دً.رمزيًمنيرًبعلبكي ً
المشتركًً،ولهمًفيهاًأقوالً ًوآراءً ًمبثوثةً ًفيً
ً
غويةً ًالكًبرىًالتيًعنًيًبهاًالقدماءً ًظاهرةً ً
مًنًالظًّواهرً ًالًلّ ّ

فاتًحساناًمنهاً :
التّفسيرًًوسواهاً.وقدًأًْفردًبًعضهمًلهذهًالظًّاهرةًًمؤل ًٍ
النحوًوالًلّغةًو ً
كتبًً ًّ

ابيً ً(المتوفّىً
 كتابً ً"ما ًاتّفق ًلفظًه ًواختلف ًمعناه" ً(أوً :المأثور ًمن ًالًلّغة) ًألبي ًالعم ْيثـل ًاألعر ِّسنةً240هـ).

اعًالنملً(المتوفّىًسنةًً310هـ).
 -و"المنجدًفيًالًلّغةً"ًلكر ًّ

انيًً(المتوفّىًسنةً412هــ).
للقزازًالقيرو ِّ
 -و"العًشراتًًفيًالًلّغةً"ً ّ

يً(المتوفّىًسنةً542هـ).
شجر ًِّ
 و"ماًاتّفقًلفظًهًواختلفًمعناهً"ًالبنًال ًّحويًً(المتوفّىًسنةًً614هـ).
ًّ
 و"اتّفاقًًالمًبانيًوافتراقًًالمعاني"ً ًّللد
قيقيًالن ّ

الزجاجًً
ت ًبصيغتيًفعل ًوأ ْفعلً،ككتابً ً
تبًالتيًاختص ًْ
 والكًِّ
األصمعيً ً(المتوفّىًسنةً213هـ)ً ،و ّ
ّ
اليقيًً(المتوفّىًسنةًً540هـ)ً .
(المتوفّىًسنةً311هـ)ً،والجو ّ

ردهاًإلىًأصولًهاً،وتبيّنًً
ظّاهرةًً،لًمًيًأتواًبنظريّ ًٍةً ًٍ
غويينًالقدماءًًبهذهًًال ً
شاملةًتًعلّلهاً،وتً ّ
وعلىًعنايةًًالًلّ ّ

ً،غيرً
الخلفيةً ً
ًهذاًفيًأنظارهمًوتعليقاتًهمًومًسائًلًهم ً
ً
ًّ
مًدىًشيوعًهاًفيًالعرًّبيةًً.نً
نًكل
عمً،إنكًلًواجد ًشيئًاًمً ّ
ّ

فيًالنحوً ًفيماً
ًّ
ًّأنكًلًنًتجدً ًشيئا ًيقربً ًأنًيًكونً ًنظرّيةً ًمتكاملةً ًتتعلّقً ًبالمشتركًً،خًلفا ًلًماًتًجدًهً–مًثًلًً -
األعم ًاألغلبً ًفيًمفهومًً
أوًالتّقديرًً ،أوًالعاملً ًوالمعمولًً ،أوًالقياسًً ً ،وماًإلىًذلكً.ثً ًّ
يتّصلً ًبًالعلّةًً ً ،
مًإن ً ّ

همًإنماًيدورً ًعلى ًهذاً ،والًيخرجًً
عجميً،وجلً ًماًاستوقًفً ًّ
شتركً ً ًّأنهاًتقعً ًفيًالمستوىًالمً
القًدماءًلظاهرةً ًالمً ً
ّ
الًّفيماًندرً .
عنهًإ ً
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يًبمادةًً
وانطلقا ًمًنًهذاًالواقعً ًيًستكملً ًالدكتورًمهديًعر ًّ
همةً،وكً ًّأن
ّ
ارًالنظرً ًفيًهذهًالظًّاهرةً ًالمً ّ

ٍ
ًسوغًًْتهاً،سواء ًفيًذلكً
كتابًهًأقربًماًتكونً ًإلىً"نظرّي ًة"ًمدارهاًالمشتركً ًالًتغادرً ًمنهًصغيرةً ًوالًكبيرةً ًإالّ ّ
منهاًفيًالتّنزيلًًالعزيزًً ً.
ً
عتً
ًالتيًأفضتًإلىًنشوءًًالظًّاهرةًًواألمثلةًالتيًوقً ًْ
ًْ
العوامل

ِّ
فيًً،
بعةًّ :
ًمستويات ًأر ًٍ
ًٍ
ًيلم ًبجوانبً ًالمشتركً ًكافّةً ًجعل ًبحثًه ًفي
ًو ّ
لما ًكان ًدأبً ًالمؤلفً ًأن ّ
ًالصر ّ

ٍ
هاًإلىًبعضًً -فبذلً ًغايةً ًالجهدً ًفيً
عجميًً ،و ًّ
والمً
حويًً ،و
األسلوبي ً-وهيًمستوياتً ًمتداخلةً ًيفضيًبعض
الن ّ
ّ
ّ
موثوقةً ً.
ًٍ
منطقي ًٍةً،وخلصًإلىًنتائجًً
ماتً
سًلهًبمقد ًٍ
أس
ّ
ّ
تعقبًًأمثلةًًكلًً،و ّ

الصيغً ًواشتراكًهاً :فصيغةً ً"فعيل" ًمشتركةً ًبين ًاسمًً
فعلى ًالمستوى ًّ
ًيبينً ًالباحثً ًتناوبً ً ِّ
رفي ّ
ًالص ّ

ً،إلخً،وصيغةً
ً
االسميةً
الفاعلً ًوالجمعً ًوالمصدرًً ،أوًبينًاسمً ًالفاعلً ًوالمفعولً ًوالمبالغةًً،أوًبينًالمصدرّيةً ًو
ّ
الصًيغًً
ًالصًفةً ًالمً ّ
شبهةً ًوالمصدرًً ،إلخً ،وكذاًسائرً ً ّ
"فعول" ًمشتركةً ًبين ًاسمً ًالمفعولً ًواسمً ًالجمعًً ،أو ًبين ّ

العر ّبيةًً ً.

االشتقاقيً؛ً
ً،فيردهًإلىًبواعثًهً،كاختلفًًاألصلًً
هذاًالضًربًًمًنًالمشتركً
ويجهدًالباحثًًفيًتفسيرًً
ّ
ّ
ّ

نانًصرفيانًمحتملنً؛ ًكأنًيشتقً ًلفظً ً"حً ّسان"ًمًنً"حًسً
إذًيًفضيً،مثلً،إلىًأنًيكونً ًللمفردةً ًالواحدةً ًوز
ّ
إنً
ًثم ً ًّ
ضد ًذلكًّ .
ن"ً ،فًتغدو ًّ
ًالنون
ً"فعال"ً ،أو ًأن ًت ّ
شتق ًمن ً"حًسًس"ً ،فيغدو ًاألمرً ً ّ
ّ
ًأصليةًً ،والوزن ًإذا ّ

آيات ًمنًالقرآنً ًالكريمًً،وتبيّنًً
ًوظيفيةًتًسعفًعلىًتفسيرً ً ًٍ
االشتقاقيةً ً
للتفرقةً ًبينًاالحتماالتً ً
المتعددةً ًفائدة
ّ
ّ
ّ
ًأصلًمحتملً:فإذاًحًملتً"مكانتكم"ً(األنعامًً)135علىً"مًكًن"ًفهوًمصدرًً
ًٍ
صلةًفيًكل
ّ
أوجهًًالمعانيًالمتّ
اليضاحيةًً
هًأصليةًً،واذاًحملتهًعلً"كًوًن"ًفهوًبمعنىًالمكانًً ،والميمًفيهًزائدةًً.وهكذاًتتوالىًاألمثلةً ً
ميم
ّ
ّ

الصرفيًعلىًأنواعًهً .
لتزيدًًالقارئًًاستيثاقاًبظاهرةًًالمشتركًً
ّ

ًفيًالمصادرً
ً
ً
واذاًتًجاوزناًالمطلبً ًالًثّانيً
ً،باعتبارهًاألكثرً ًدورانا
ًأوًالمعجمي
ً،أيًالمشتركًاللفظي
ّ
ّ

النحويًفيًالقرآنًًالكريمًً،فقدًجمعًالمؤلِّفًًلهذاًالمشتركًًعًشر ٍ
شواهدًًًرّدهاً
اتًمنًال ًّ
الًلّ ّ
غويةً،استوقفناًالمشتركًً ًّ ّ
إلىًمبادئًً ٍّ
ابيةًً،وتعلّقًًالكلمًببعضًهً،وتعلّقًً
قارًةًفيًالًلّغةًً،كإضافةًًالمصدرًًإلىًاالسمًً،وخفاءًًالعلمةًًالعر ّ

الضًميرًبمرجعًهً،وسًواهاً ً.
ّ

أنً ًأحدا ًتناولًه ًهذا ًالمًتناولًً
ًٍ
ًوالى ًذلك ًأفرد ًالمؤلِّفً ًالمشتركً ًاألسلوبيً ً
بمبحث ًخاصً ًال ًأعرفً ً ّ

الرصينً ًوالمًسوغً ،أوًحشدًلهًهذاًالقدرً ًمًنًاألمثلةً ًوالشًواهدً ًيًنتزعًهاًمنًمصادًًرهاًالكثيرةًً ً ،ويًجلوًغوامضًهاً
ًّ
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نًأهم ًتلكً
ًّ
ً،ولعل ًمً
ًٍ
ًمتفرعةً ًعنًاألصلًتشتملً ًعلىًفوائدً ًغيرًيسي ٍرًة
ّ
دونًافتعالً.ويتخلّلًكل ًهذاًمباحث ّ

المعانيًالنحويةً،
و"أن"ً،وتناوبًً
المباحثًًتً ّ
ّ
عددًًمًعانيًحروفًًالمًعانيً،كالباءً،و"من"ً،و"ما"ً،و"من"ً،و"أو"ْ ً،
كأن ًيقعً ًاالشتراكً ًبين ًالحالً ًونائبً ًالمفعولً ًالمطلقً ،أو ًبين ًالمفعولً ًله ًوالمفعولً ًبهً ،وال ًيخفى ًأن ًفيً
ًْ
علميةًًالًيستهانًًبهاً .
تشعبًالبحثًًإلىًهذهًاآلفاقًًالبعيدةًًقيمةًً ّ
ّ

غويةًً،تًشهدًلًهًمؤلفاتًهًعلىًسًعةًً
إنًًالدكتورًمهديًعرارًمًنًخيرةً ًالباحثينًالمعاصرينًًفيًالعلومًًالًلّ ّ
ّ

ًالتّحليل ًواالستنتاجًً .لقدً
اءً ،وعلى ًبًراعتًه ًالبًيّنةً ًفي ً
وبالدراساتً ًالمعاصرةً ًسًواء ًبسو ًٍ
بيً ً ًّ
معرفتًه ً
ًبالتّراثً ًالعر ِّ
عه ْدناًذلكًمنهًفيًكتابًهً"البيانًبلًلسانً:دراسةًفيًلغةًالجسد"ً(ً،)2007وفيًكتابًهًاآلخرً ً"ظاهرةًاللًّبسً

التّفاصلً"ً(ً،)2008وفيًسائرً ًأعمالًهً.وهاًهوًذاًاليومً ًيًغنيًالمكتبةً ًالعربيّةًً
ًجدلًالتّواصلًو ً
ً
فيًالعر ّبيةً:
مادتًهًوتنسيقًهاًوتحليلًهاًسنو ٍ
اتًطواالً .
القيمًًالذيًعملًعلىًجمعًً ّ
بهذاًالكتابًً ّ
ًوفّقناًاللًًواًّياهًإلىًخدمةًًلغتًناًالحبيبةًًوأبنائًهاًجميعًاً .
ً
ً
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باب القَ ِ
ول َو ُم ْفتَتَ ُحهُ
ُ
ًالناس ًمن ًأوجب ًوقوعه ًً -قالً :ألن ًالمعاني ًغير ًمتناه ٍ
يةً ،واأللفاظ ًمتناهيةً ،فإذا ًوِّزع ًلزمً
"ومن ّ
ْ

ًالنحاةً،واأل ْفعالً
ًأغلبً،قالً:ألنًالحروفًبأسرهاًمشتركةًبشهادة ّ
االشتراكً،وذهبًبعضهمًإلىًأنًاالشتراك ْ
ً،وهوًأيضاًمشترك ًبين ًالحال ًوالمستقبلً،واألسماءً
الدعاءً،والمضارع ًكذلك
الماضية ًمشتركة ًبين ًالخبر ًو ّ
ْ
ًأغلب"ً .
كثيرًفيهاًاالشتراك؛ًفإذاًضممناهاًإلىًقسميًالحروفًواألفعالًكانًاالشتراك ْ

السيوطيً،المزهرً 370/1ً،
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ب يسر وأ ِ
َع ْن"
َ"ر ِّ َ ّ ْ َ
باب القَ ِ
ول َو ُم ْفتَتَ ُحهُ
ُ
أوالًِ :
األو ُل
الباع ُ
ث ّ
ّ
ًاعتــرضًالباحــثًطالــبًنابــهً
تخلــقًهــذاًالــد ْرسًفــيًن ْفــسًصــاحبهًإ ْذًكــانًمحاضـ ا
ـرًفــيًطلّبــهً،فقــد ْ

ل ب ْيننا وب ْينكًم ْوعدا ال
اجع ًْ
مسائلًعنًالم ْعنىًالصرف ِّيًالمودعًفيًكلمةً"م ْوع ٍد"ًفيًسياقهاًالق ْرآن ِّيًالشريف"ً:ف ْ

()1
ـدبرًفيهــاًتقــررًأنهــاًصــيغةًصـ ْـرفيةًوزنهــاً
ن ْخلفهًًالًن ْخلفــهًنحــنًو ْ
الًأنــتًمكانــاًســوى" ً،وبعــدًإجالــةًالنظــرًوالتّـ ّ

"م ْفعل"ً،و ّأنهاًح ّمالةًلثلثةًم ٍ
عانًص ْرفي ٍةًفيًسياقهاًذاكً :

الًأنت".
 ّأولهاًالمصدرً،ويعضدًهذاًقولهًً-تن ّزهً":-الًن ْخلفهًنحنًو ْ وثانيهاًاسمًًالزمانً،ويعضده"ً:قالً م ْوعدك ْمً ي ْومً ِّالزينة"(.)2
 -وثالثهاًاسمًالمكانً،ويعضده"ً:مكاناًسوى".

أعنيًصيغةً"م ْفعلً-م ْوعد"ً،بناءًعلىًالم ِّ
تقدمًوصفهًً-مشتركًصــرف تيًتكــادً
ولعلًالذيًيظهر ّ
ًأنهاًْ -

تشــبهًمـ ْـنًوجــوٍهًكلمــةً"العـ ْـين"ًالح ّمالــةًلمعـ ٍ
ًالرجــالً،
ـانًمتباينـ ٍـة؛ًكعــينًالمــاءً،والجاســوسً،والن ْقــدً،والعــينًمــن ِّ

والمْلمــحًالفـ ّـراقًبينهمــاًأنًظــاهرةًالم ْشــتركًالصـ ْـرف ِّيًمضــمارهاًالب ْنيــةًالصـ ْـرفيةًالمنتســبةًإلــىًالم ْســتًوىًالصـرف ِّيً
ضمارهاًالكلماتًالم ْعجمّيةً .
خاصةً،وأنًظاهرةًالمشتركًاللفظ ِّيًم ْ
ّ

ًأنًصـ ّـنفتًمبــاحثتينًمختص ـرتينًع ّرجــتًفيهمــاًعلــىًظــاهرةًتعـ ّـددً
وقــدًكــانًمــنًنتــاجًهــذهًالحادثــة ْ

يضًغيرًمخص ٍ
ضمارًعر ٍ
ٍ
صً،وعقدتًلهاًعنواناًوسمتهًبـ"ظاهرةً
كانتًذاتًمً
الم
ً،أماًأوالهماًف ْ
عانيًالصر ّ
ّ
فية ّ
(ً)1اآليةً(طهً ً.)58ً،
(ً)2اآليةً(طهً ً.)59ً،
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ًذلكًالعامًإلــىً
عانيًالص ْرفيةًفيًالعربيةً:المواضعًًوالبواعثً"ً،وأماًثانيتهماًفانتقلتًفيهاًمنًمضمار
عددًالم
ِّ
ت ّ
ّ

()1
مضـ ٍ
ًأنًتكونــاً،فــيً
ـمارًخــاصًمعــي ٍنًعلــىًوجــهًال ْحكــامً،وهــوًالتّنزيــلًالعزيــزً ً،وقــدًأريــدًلتينــكًالمبــاحثتين ْ

حليليتــينًلبواعثهــاًمــنًجهـ ٍـةً
يفيتينًبهــذهًال ّ
ظــاهرةً،واستش ـرافّيتينًلمواضــعهاًمــنًجهـ ٍـةًثانيـ ٍـةً،وت ّ
وجهتًيهمــاً،تع ـر ّ

ٍ
ِّ
تًعلىًسوقهاًفــيًهــذاًالكتــابًاللّســان ِّيًالقــائمًعلــىً
تًإ
قتًهذهًالفكرةًونم ْ
استو ْ
ثالثةً،ثمًتخلّ ْ
لىًحدًاالكتهالً،ف ْ

ٍ
األسلوبيةً،فغداًهذاًالكتابًً :
حويةً،و
ستوياتًبحثّي ٍةً،وهي
م
عجميةً،و ّ
ّ
الن ّ
فيةً،والم ّ
ً:الصر ّ
ّ
ًأوالً.
 استجابةًلذلكًالخاطرًالقائمّ
ًفيًالن ْفس ّ
ٍ
توصيةًمنًالتّوصياتًالتيًقفلًبهاًالباحثًمباحثت ْيهًثانيا.
 -وتحقيقاًل

ض ٍ
مارًقائٍمًبرأسهًثالثا؛ًأالًوهوًالتّنزيلًالعزيزً.
 -وت ْخصيصاًلهاًفيًم ْ

ـلوبيةً،
رفية
عجميــةًً،و ّ
ْ
حويــةً،واألسـ ّ
الن ّ
ًإلىًاألنظــارًالم ّ
ًالص ّ
 و ْانتقاالًت ْعميميًّاًلهذهًالظّاهرةًمنًاألنظار ّاربعاً ًً.

ِ
الع ْنو ِ
ان
ً
ثانيا :في َمقاصد ُ
إخال ًأن ًالذيًيتجلّىًمنًنظم ًهذاًالعنوان ًالعريض"ً:الم ْشترك ًاللغوي ًفيًالقرآن ًالكريمً:الص ْرفيً،

طابًمؤس ٍ
سانيًدائرًفيًفلكًثلثةًأ ْق ٍ
ِّسةً :
"ً،أنهًدرسًل ت
والم ْعجميً،والن ْحويً،واأل ْسلوبي ّ
سانيةً،وهيً"المشتركًاللّغوي".
اًأولهاًفظاهرةًل ّ
 ّأم ّ

أماًثانيهاًفمضمارًبحثًهذهًالظّاهرةً،وهوًالتّنزيلًالعزيز.
 وّلمسًًمواضعًًهذهًالظّاهرةًاللّغويّةًً ً.
أماًثالثهاًفت ّ
 -وّ

ًعامــةًمــنً
ً،أعنيًظاهرةًالمشتركًاللّ ِّ
ـىًأنًهــذهًالظّــاهرةًاللّسـ ّ
غويً،ففيهًإلماحةًإلـ ّ
ًاألول ْ
ـانية ّ
ّ
أماًالقطب ّ

ًأنه ــاًماثل ــةًف ــيًاللّغ ــاتًكلِّه ــاً،
ـاًأنًالعر ّبي ــةًليس ــتًب ــدعاًب ــينًاللّغ ــاتًف ــيًه ــذهًالظّ ــاهرة؛ًذل ــك ّ
وجهت ــينً:أوالهم ـ ّ
غويــةًفــيًاللّغــةًالواحــدةً،فــثمًاشــتراكًعلــىًمســتوىً
وثانيتهماًعمومًًهذهًالظّاهرةً،وتخللهــاًفــيًكـ ِّـلًالمســتوياتًاللّ ّ

(ً ) 1نشر ًهذان ًالبحثان ًالمختصران ًفي ًالمجلة ًالعربية ًللعلوم ًالنسانيةً ،جامعة ًالكويت2011ً ،مً ،ومجلة ًالدراساتً
القرآنيةً،جامعةًلندن2009ً،مً ً.
9

حويــةً،و اربــعً
عجميــةًالمفــردةً ً،وثالــثًعلــىًمســتوىًالتّراكيــب ّ
ًالن ّ
ًالصـ ّ
ـرفيةً،وآخــرًعلــىًمســتوىًالكلمــةًالم ّ
البنيــة ّ
علىًمستوىًاألساليبًوطًرائقًإخراجًالكلمً،ومقاصدًالتعبيرً ً.

أمــاًالقطــبًالثّــانيًفيتجلّــىًمنــهًتخصــيصًلــدرسًهــذهًالظّــاهرةً،وقصــرهاًعلــىًالتّنزيــلًالعزيــز؛ًإذًإّنــهً
ّ

ـويًي ْفضــيًإلـىًتعـ ّـددً
ويةًولطــفًالتّــأتّيًعلــىًمثـ ٍـلًكثيـ ٍرةًيقــعًفيهــاًاشــتراكًلغـ ت
ص ت
ن ت
ًالر ّ
ًلغويًقدًيردًمتدبِّرهًبعين ّ
ً،أوًاألسلوبيةً ً.
حوية
عجميةّ ً،
ّ
فيةً،أوًالم ّ
الصر ّ
أوًالن ّ
المعانيً ّ

ـانيةًفــيًالتّنزيــلً
ـتلمسًمواضــعًهــذهًالظّــاهرةًاللّسـ ّ
أماًالقطبًالثّالثًمنًأقطــابًهــذاًالعنـوانًالعـريضًفـ ّ
ّ

ستوياتًل ّ ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ً،ولمــاًكــانًهــذاًاالشــتراكًواقعــاً
لماًكانتًاللّغةًكلًًّواحداًم ْؤتلفاًمنًم
غويةًمًتلحمةًمتعالقة ّ
العزيزً،ف ّ

صًباعتبــارهًتجلّيــاًل ًّ
ـىًأنًتكــونًظــاهرةًاالشــتراكًســائرةًفــيًجميــعً
علــىًالـ ّـن ِّ
غويــاً،ل ّمــاًكــانًذلــكًكــذلكً،اقتضـ ْ

ـتوىًالنحــويًالــذيً
صــرفيً،والمسـ
مســتوياتًاللّغــةً،فمــنًمواضــعهاًالمسـ
ّ
ـتوىًالصـرفيًالــذيًينشــأًفيــهًالمشــتركًال ّ
ّ

عجميً،وهكذاًدواليكً ًً.
يعرجًفيهًعلىًالمشتركًالًّن ً
يً،والم ْستوىًالمعجميًالذيًيعرجًفيهًعلىًالمشتركًالم
حو ِّ
ِّ
ؤسسة
ثالثًاُ :مقدِّمات ُم ِّ
ظ ِ
اهرِة
عريف ِبال ّ
األو ُل :التّ ُ
أسيس ّ
( )3-1التّ ُ
غويةً،فللمعانيًشعبًوروافدً،فثمً
تعينًمنًظاهرةً"المشتركًالّل ِّ
غوي"ًفهوًت ّ
عددًالمعانيًاللّ ّ
أماًالمرادًالمً ّ
ّ

نيويةً ،وثم ًم ٍ
م ٍ
ًالدرسًً
قاميةً ،والمراد ًفي ًهذا ّ
عان ًم ّ
غوية ًالب ّ
قاليةً ،وهي ًالتي ًت ْستقى ًمن ًالمستويات ًاللّ ّ
عان ًم ّ
عان ًمتنو ٍ
رفي ًاشتراك ًصيغ ًاألفعال ًبين ًم ٍ
عةً ،ومن ًذلك ًصيغةً
ًالص ِّ
األولىً ،ومن ًأمثلة ًذلك ًفي ًالمستوى ّ
ّ
عان ًصرفيّ ٍة ًم ٍ
"أ ْفعل" ًالح ّمالة ًلم ٍ
ًوتعدد ًمعاني ًالمشتقّاتً ،فـ"م ْفعل" ًصيغةً
ً"استفعل" ًكذلك،
ّ
تنوعةً ،وصيغة ْ
ّ
صرفيّة ًيقع ًتحتهاًم ٍ
ًالميميً،واسم ًالمفعولً،وقدًتقدمًآنفاً
ًالزمانً،والمصدر
ِّ
عانًصرفيّة؛ًكًاسم ًالمكانً،واسم ّ

ًحمالً
آني ًالشريف ًذاك ًمشترك
فيًباب ًالقول ًع
ت
لىً"الباعثًاألول"ًأن ًصيغة ً"م ْوعد"ًفيًسياقهاًالقر ِّ
ًصرفي ّ
ّ
لثلثةًم ٍ
عانًصرفيّ ٍةً ً.

ميًفلعلًالمرادًالمتعيّنًمنهًمعروفًوذائعً،فمنًأمثلتهًفيًاللّغةًكلمةًالعينً،
أماًفيًالمستوىًالمعج ِّ
ّ

ً"األرض"ًفيًقولًالح ِّ
قً-تقدسًاسمه"ً:-ماًدله ْمً
وكذلكًظاهرةًاألضدادً،ومنًأمثلتهًفيًالتّنزيلًالعزيزًكلمة ْ
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() 1
تردد ًبينً
على ًم ْوتهً ًإ ً
ًالسياق ًمشترك ًم
ت
عجمي ًم ّ
الّ ًدابة ًٱأل ْرض ًتأْكًل ًمنسأتهً" ً ،فكلمة ً"األ ْرض" ًفي ًهذا ّ

األرضً
ًاألرض ًالتي ًعليها ّ
ًالناسً ،فهيً ،على ًهذا ًالم ْحملً ،دالّة ًعلى ًالموضع ًوالمكانً ،و ْ
معنيينً ،وهماْ :
التي ًهي ًسوسة ًالخشبً ،وهي ًاألرضة ًكذلكً ،وهيً ،على ًهذا ًالم ْحملً ،دالّة ًعلى ًالحيوانً ،أو ًالمصدرً
قعتًفيهاًاألرضةًوأك ْلتها(ً ً.)2
المأخوذًمنً"أرضتًالخشبة"؛ًإذاًو ْ

حويانً
أماًفيًالم
ستوىًالن ِّ
حويًفثمًاشتراكًكذلك؛ًإذًإنًالتركيبًالنحويًالواحدًقدًيًقعًتحتهًمعنيانًن ّ
ّ
ّ

ً،أو ًقدً
ترددها ًبين ًالحال ًوالتّمييز ًْ
ابية ًمتباينة؛ًك ّ
ًإعر ّ
أوًأكثرً،وان ًالكلمة ًالواحدة ًقدًتحتمل ًوجوهاًومعاني ْ

ركيبي ًبين ًثلثة ًم ٍ
حوي ٍةً ،كالحالً ،والمصدرً ،والمفعول ًلهً ،ولهذاً
تشترك ًالكلمة ًالواحدة ًفيًسياقها ًالتّ ِّ
عان ًن ّ

االشتراك ًبواعث ًسيأتيًعليهاًفضل ًب ٍ
يان ًمجل ًب ْعداً،ومنًذلكًإضافة ًالمصدر ًإلىًاالسمً،وغياب ًالعلمةً
ق ً–تعالىً:-
العرابيّةً،وتعلّق ًالكلم ًوتداخلهً،والحذف ًالتّركيبي
ًالضميرً،ومنًذلك ًقول ًالح ّ
ّ
ً،وتعدد ًمراجع ّ
حويً،وكذلك ًاشتراك ًكلمة ً"أخي"ًبينً
مً،أوً:دعًإذايتهمًلكً،فهذاًمشترك ًن ت
ع ًأ
"ود ْ
ْ
ذاهم"ً،أيً:دعًإذايتك ًله ْ

نصوبً،وخبرً
ً
حويين ًفيًقول ًاللًً-جلًثناؤه"ً:-إن ًهذاًأخيًله ًت ْسع ًوت ْسعونًن ْعجة"ً،وهماً:بدل ًم
معنيين ًن ّ
مرفوعً(ً ً.)3

ًالصرفيّة ًأو ًصيغتهاً ،أوً
أما ًفي ًالمستوى ًاألسلوب ِّي ًفقد ًيقع ًاشتراك
ت
ًلغوي ًليس ًمضماره ًالبنية ّ
ّ

ًالنص ًالقرآنيً
ًالرئيس ًاألسلوب ًالذي ًخرج ًفيه ًهذا ّ
التّراكيب ّ
ًالن ّ
حويةً ،أو ًالكلمة ًالمفردةً ،بل ًمضمار ًذلك ّ

الشريف؛ ًكخروج ًالكلم ًمشتركاًم ِّ
ًالنساءً،وكخروجهً
تردداًبين ًالحقيقة ًوالمجاز ًفيًمواضعً،كماًفيًملمسة ّ

ًأسلوبي ٍة ًمتنو ٍ
م ْجمل ًمحتمل ًلم ٍ
النازعاتً ،وكخروجه ًمتشاكل ًاألساليبً،
عان
عة؛ ًكما ًفي ًمعنى ًالم ْرسلت ًو ّ
ّ
ّ

ئً
والحق ّ
ًأن ًأصادر ًشيئا ًم ّما ًسأرد ْ
ًعليه ًفي ًباب ًالقول ًعلى ًالمواضع ًوالبواعثً ،فألجتز ْ
ًأنني ًلستً ًأريد ْ
ًالد ِّ
الًباالقتضابً ً.
مكتفياًبهذاًالتّأسيس ّ
نه ُج الد َّْر ِ
س
أسيس الثّانيَ :م َ
( )3-2التّ ُ
(ً)1اآليةً(سبأً ً.)14ً،

(ً )2انظرً :ابن ًمنظورً ،أبو ًالفضل ًمحمد ًبن ًمكرم(711هـ)ً ،لسان ًالعربً ،طً ،1دار ًصادرً ،بيروت(ً ،د.ت)ً ،مادةً
"أرض"ً ً.

(ً)3سيأتيًبيانًذلكًفيًالمطلبًالثالثً،وهوًالمشتركًالنحويً ًً.
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ـفيةًفــيًالمقــامً
جــنحًالباحــثًفــيًدرســهًهــذهًالظّــاهرةًإلــىًاألنظــارًالتّ ّ
حليليــةًًفــيًالكثيــرًالغالــبً،والوصـ ّ

ًأنًيكــونًاستقصــائيًّاًيــأتيًفيــهًعلــىًكـ ِّـلًمثــلرًهــذهًالظّــاهرةًوتجلّياتهــاًفــيًالتّنزيـلً
الثّانيً،ولمًيرْدًل
ّ
هذاًالدرس ْ
طلــبًعزيــزًذوًفـر ٍ
ـنًأنــهًلــيسًمــنًمقاصــدًالباحــثًههنــاً،بــلً
العزيــزً،فهــذاًم ْ
ضــلًعــنًتعـ ّذرهًأحيانــاً،وعـ ّ
ادةً،ف ْ

ظــاهرةً،والــورودًعليهــاًفــيًمضــمارهاًالمخصــصً،وهــذهًأنظــارً
ًاألولًفــيًهــذاًالـ ّـدرسًالتّ ْعريــفًبهــذهًال ّ
المقصــد ّ
ـيًال ّشـريفً،وهــذهً
ًالنظــرًفــيًمواضــعهاًفــيًســياقهاًالقرآنـ ِّ
تلمــسًبواعثهــاً،ور ْجــع ّ
تنتسبًإلــىًالمــنهجًالوصــف ِّيً،و ّ

ـيًالصــبغةًالغالبــةًعلــىًهــذاًالـ ّـدرسًفــيًهــذاًالكتــابً،ولتحقيــقًهــذاً
ـيً،وهـ
ِّ
أنظــارًتنتســبًإلــىًالمــنهجًالتّحليلـ ِّ
المبتغىًأتىًالباحثًعلىًأمثلـ ٍـةًمــنًمجمــوٍعًمتكـ ٍ
ًللداللــةً
ـاًأبقــىًع ّمــاًأْلقــىً،مســتعيناًبأمثلـ ٍـةًجز ّئيـ ٍـة ًِّ
ـاثرًمكتفيــاًبمـ ْ
علىًمقو ٍ
التًكلّّي ٍةً ً.

الد ْر ِ
س
أسيس الثّ ُ
الثِ :بني ُة ّ
( )3-3التّ ُ
قدمــةًموســومةًبــ"بابًالقــولًوم ْفتتحــه"ً،
أقــامًالباحــثًدرســهًهــذاًعلــىًأربعــةًمطالــبًعريضـ ٍـةًتســبقهاًم ّ

وتعقبهاًخاتمةًموســومةًبالفاتحــة؛ًذلــكًأنًهــذاًالــدرسًاللّســانيًمحتــاجًإلــىًتكملـ ٍـةًوتخصـ ٍ
ـيصًينهــدًلهمــاًبحثــةً
النحـ ــويًثالثـ ــاً،
ًأوالً،والمعجمـ ــيًثانيـ ــاً،و ّ
فـ ــيًقابـ ــل ّ
ً،أم ـ ـاًالمطالـ ــبًاألربعـ ــةًفكانـ ــتً:الم ْشـ ــتركًً ّ
ًاأليـ ــام ّ
الصـ ــرفي ّ

واألسلوبيًرابعاً .

ئيسًمنًهذهًالمطالبًاألربعةًمنًثلثةًأ ْق ٍ
وقدًائتلفًكلًمطل ٍبًر ٍ
عي ٍةً ً:
سامًفر ّ
ّ -أولهاً:مهادًوتأسيسً.

 وثانيهاً:استش ارف ًٍخاص ٍةًب ِّ
كلًمطل ٍبًيستنبطًمنهاًمواضعًالمشتركًوبواعثه.
ًأمثلة
ّ

ـتاتًم ْجتمعـ ٍ
 وثالثهــاًمق ـوالتًكلّيــةًتكــونًقفلــةًمؤتلفــةًمــنًأشـ ٍـاتً،لــتلمًالم ْنثــورً،وتــأتيًعلــىًصــفوةً
ّ
ْ
المستخلصًمنًك ِّلًمطل ٍبً،وتكونًكالخيطًالجامعًالذيًينتظمًع ْقدًماًوردًفيهً ًً.

حوطُ والتّجلي ُة
الرابعُ :التّ ّ
( )3-4التّ ُ
أسيس ّ
قً ْدًيردًعلىًخاطرًالقارئًلهذاًالكتابًأنًفيهًتجافيــاً،أوًتغييبــاًلــدرسًظــاهرةً"الم ْشــتركًاللّغــويِّ"ًعلــىً

ًالصــوتي"ً
"المسـ
ـتوىًالصـ ِّ
ًارتضـ ْ
ـىًأنًيكــونً"المشــترك ّ
ّ
ـوتي"ً،والحــقًأنًذلــكًلــيسًكــذلكًالبتّــةً،ولكــنًالباحــث ْ

ـوتي)ًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزً-وهــذهً
م ْدغماًفيًالم
ستوىًالن ِّ
ًالصـ ِّ
ّ
حويً،فماًالحــديثًعــنًالوقــفًواالبتــداءً(الم ْفصــل ّ
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تعد ٍ
حويًًيأتيًالباحثًفيهًعلىًم ٍ
دةً،ومــاً
وتيًً-إالًّحديثًن ت
وتيةًتنتسبًإ
ًالص ِّ
حوي ٍةًم ّ
ّ
عانًن ّ
ظاهرةًص ّ
لىًالد ْرس ّ

ـاًأغنــىًع ْنــهًمالــهًومــاًكســب"ً،إالًّحــديثًعــنً
ًالصـ ِّ
ـوتيً،وتعـ ّـددًمعــانيً"مــا"ًفــيًاآليــة"ً:مـ ْ
الحــديثًعــنًالتّنغــيم ّ

ًأنًيفــردً
تعـ ّـددًالمعـ
ّ
حويــةًالعريضــة؛ًكاالســتفهامً،أوًالتّ ّ
عجــبً،أوًالخبــارًً،ولــذلكًكلِّــهًلــمًيشــأًالباحــث ْ
ـانيًالن ّ

ًالنحــويِّ"ً،وصـ ّـيرهًقســماًداخــلًفيــهً
ًالصـ ِّ
ـوتيًمطلبــاًقائمــاًبرأســهً،بــلًعــرجًعليــهًفــيًمطلــبً"المشــترك ّ
للمشــترك ّ
محتجًّاًلذلكًبأنًهذاًاالشتراكًالصوتيً(علىًصعيديًالم ْفصلًوالتّنغيمًفيًالتّنزيلًالعزيز)ًمسلمًإلىًاشتر ٍ
اكً
ْ
ّ
حويةً ً.
ًتعددًللم
نحويًيتجلّىًفيه ّ
ّ
عانيًالن ّ
وب ْعدً ً،
ً،أن ًيجعل ًهذاًالعمل ًقربة ًمنًقرباتً
ًأسألً،راجياًوم ِّ
ؤمل ْ
فهذاًأوان ًال ّشروع ًبالم ْقصود...الل ًالعلي ْ

فتًعنًعيونًقلوبهمًالحجبً،فعاذواًبشمسًالجمعًمنًغيمً
األحبابًالذينًهب ْ
تًعليهمًرياحًاألْلطافً،فانكش ْ

ًإليه ًكلمه ًالذي ًال ًيأتيهً
قربوا ًبه ْ
الفرقً ،والذوا ًبنور ًالبسط ًمن ًظلم ًالقبضً ،فغدا ًه ّجيرهم ًوأفضل ًما ًت ّ
ديهً،والًم ْنًخلفًهً،مصداقاًلقولهً-جلًثناؤه"ً:-فلًأ ْقسمًبمواقعًالنجوم﴿ً﴾75وانهًلقسمًل ْوً
الباطلًمنًبينًي ْ
ت ْعلمون ًعظيم﴿ً ﴾76إنه ًلقرآن ًكريم﴿ً﴾77فيًك ٍ
تاب ًم ْك ٍ
الّ ًاْلمطهرون﴿ً﴾79ت ْنزيل ًم ْنً
نون﴿ً﴾78الًيمسه ًإً ً
ْ
ر ِّ
بًاْلعالمين﴿ً﴾80أفبهذاًاْلحديثًأ ْنت ْمًم ْدهنونً"ً ًً.

كتبه مهدي عرار –القدس الشريف
ضحى األربعاء /7رجب1432/هـ
/8حزيران2011/م
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األو ُل
لمطلَ ُ
ب ّ
اَ
ِ
رفي في القُر ِ
الكريم
آن
الص ُّ
شتر ُك ّ
الم َ
ُ
وم َع ٍ
ش َه ِد َي ٍ
ظيم"(مريم)37 ،
"ف ََويل
للذين َكفَروا ِم ْن َم ْ
َ
ـهًالزمــانً،
ًأنًيـرادًبـ ّ
"م ْشهد"ًم ْفعلًمنًالشهادةً،وا ّمــاًمــنًالشــهودً،وهــوًالحضــورً،و"م ْشــهد"ًهنــاًيجــوز ْ

ـهًالزمــانً،فتقــديرهً:مــنًوقــتًالشــهادةً،وا ْنًأريــدًبــهً
أوًالمكــانً،أوًالمصــدرً،فــإذاًكــانًمــنًالشــهادةً،والم ـرادًبـ ّ
أنًتشــهدًعًلــيهمً
المكانً،فتقديرهً:منًمكانًشهادةًيومً،وا ْنًأريدًبهًالمصدرً،فتقديرهً:مــنًشــهادةًذلــكًاليــومً،و ْ

ألس ــنتهمً،وأي ــديهمً،وأرجله ــمً،والملئك ــةً،واألنبي ــاءً،واذاًك ــانًمـ ـنًالش ــهودً،وه ــوًالحض ــورًفتق ــديرهً:م ــنًش ــهودً
ً،أوًمنًوقتًالشهودً،واذاًكــانًمصــدًراً
ً،أوً:منًمكانًالشهودًفيهً،وهوًالموقف ْ
الحسابً،والجزاءًيومًالقيامة ْ

ًأنًيكــونً
بحالتيهًالم ّ
تقدمت ْينًفتكونًإضــافتهًإلــىًالظــرفًمــنًبــابًاالتّســاع؛ًكقولــه"ً:مالــكًيـ ْـومًالـ ّـدين"ً،ويجــوز ْ
ًأوًمجازا" ً
المصدرًمضافاًلفاعلهً،علىًجعلًاليومًشاهداًعليهمًإ ّماًحقيقة ْ

السمينًالحلبيً،الدرًالمصونًً 507/4
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ّأوالً
ِمهاد َوتَأسيس
ـرفي"ً،وســيولّيً
ـاني ٍةًعقــدًلهــاًعن ـوانً"المشــتر
فــيًهــذاًالمطلــبًســيأتيًالباحــثًعلــىًظــاه ٍرةًلسـ ّ
ّ
كًالصـ ّ

طابًر ٍ
وجههًشطرًثلثةًأ ْق ٍ
ئيسةً ً:

ّ -أولهاًمهادًوتأسيسًيستشرفًفيهماًهذهًالظّاهرةًاستشرافاًتعريفيًّاً.

ٍ
تًفيهاً
 وثانيهاًت ْعيينًمضمارًهذاًاالستًشرافً،وهوًالتّنزيلًالعزيزً،والورودًعلىًأمثلةًجز ّئي ٍةًتجلّ ْ
رفيً.
ًالص ِّ
ظاهرةًالمشترك ّ

 وثالثهاًاستبطانًمقـو ٍظهــرًمــاًســيع ّرجًعليــهًمــنً
التًكلّّيـ ٍـةًت ْنبنــيًعلــىًتلكــمًاألمثلــةًالجز ّئيــةً،ومـ ْـنًأ ْ
رفيًوبواعثه:
ًالص ِّ
مواضعًالمشترك ّ

هاًأوال.
ً .1تناوب ّ
ًالصيغًواشتراك ّ
وتعددًمعانيًصيغًاأل ْفعالًثانيا.
.2
ّ
ًأصلًالكلمةًاال ْشتقاق ِّيًثالثا.
 .3واختلف ْ

يفيةًفـ ــيًتخلّـ ــقًهـ ــذهًالظّـ ــاهرةًرابعـ ــا؛ًكالبـ ــدالً،والقلـ ــبً،والحـ ــذفً،
 .4وسـ ـ ْـهمةًالع ـ ـوارضًالتص ـ ـر ّ
والجمع.

يفيةًخامسا.
.5
ّ
وتعددًمعانيًبعضًالسوابقًواللّواحقًالتصر ّ
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ثانيا
ً
اضع والبو ِ
ِ
اعث
استشر ُ
المو ِ َ
اف َ
يغ و ِ
اشت ار ُكها
(ّ )2-1أوالً:
الص ِ
ُ
تناوب ّ
النظرً ًفي ًصيغ ًالعربيةً ًًواستًعماالتًها ًفً ًّإنه ًسًيجًدً ًجلها ًتًلحقً ًبًالمًشتًًركًً
ًأنعمً ً ًّ
الحق ًأن ًالمرء ًإًذا ًما ًْ

صيغًتًلكًًمًعانيًًمًتباينًةًً،ولعلًفيًاألمثلةًاآلتيةًفضلًب ٍ
يانً ً:
لىًأنًًلً ًٍ
صًرفً ِّيًً ً،ومًردًًذلكًإ
كثيرًمًنًًال ِّ
ّ
ال ّ
 ِ"م ْفعال":

فية ًتدل ًعلى ًاسم ًاآللة ًكما ًفي ًقولنا ً"م ْفتاح"ً ،وعلى ًالمبالغة ًكما ًفي ًقولنا ً"م ْفضال"ً،
صيغة ًصر ّ

لمةًواح ٍ
و"م ْفتاح"ًأيضاً،وقدًتحتملًاألمرينًمعاًفيًك ٍ
ًأنهً-
ًالن ِّ
بويًالشريف ّ
دةً،وم ْنًذلكًماًجاءًفيًالحديث ّ
ْ

ش ًِّرً،مًغاليقًً
نًالناسًًمًفاتيحًًلًل ًّ
ش ًِّرًً،وانًًمً ًّ
الناسً ًمًفاتيحًًلًلخًيرًً،مًغاليقًًلًل ًّ
صلّىًاللًع ْليهًوسلّمً-قال"ً:إنًًمًنًً ًّ

ديهً"(ً،)1وقدً
ن ًجًعًلً ًاللً ًمًفاتيحً ًالشً ًِّر ًعًلىًيً ًْ
ديهًًً ،وويلً ًلًمً ًْ
ن ًجًعًلً ًاللً ًمًفاتيحً ًالخًيرً ًعًلىًيً ًْ
لًلخيرًً ،فًطوبىًلًمً ًْ
تدلً"م ْفعال"ًعلىًاسمًالمكان؛ًكالمضمارً ًً.
 "فَعيل":تنوعةً،ومنهاً ً:
صيغةًتستغرقًمعانيًصرفيّةًم ّ
ًأوال.
 -المًصدرً ّ

شبهًةًًثانيا.
الصًفةًًالمً ًّ
 ًو ًّ -وصيغةًًالمًبالغًةًًثالثا.

 -وق ْدًتكونًبمعنىًاسمًالفاعلًرابعا.

(ً )1انظرً :ابن ًماجةً ،أبو ًعبد ًالل ًمحمدًبن ًيزيد(273هـ)ً ،سنن ًابن ًماجةً ،طً ،3تحقيق ًخليل ًشيحاً ،دار ًالمعرفةً،
بيروت2000ً،م(ً،وكذلكًالطبعةًالتيًحققهاًمحمدًفؤادًعبدًالباقيً،دارًالفكرً،بيروتً،د.ت)ً،بابًمنًكانًمفتاحاً
للخير(ً ً.86/1ً،)237
16

رددً ًب ْين ًهذًينً ًالمً ًْعنًيينًً
اسم ًالمًًْفعولً ًخامسا(ً،)1فتقوم ًمقامهماً،ولكًّنها ًفيًبًعضً ًاألحيان ًقًًْد ًتًتً ًّ
 ًو ْرفيةً،ولعل ًذلك ًهوًحادي ًاألنباريًِّ
أعنيًالفاعً ًّليةً ًًوالمً ًّ
األخيرينً؛ ً ًْ
فعوليةًً،فيغدوًعندناًأضداد ًص ّ

قد ًتًقالً ًللذيًي ْسمعًً،
إلىًع ِّد ً" ًّ
السميعً"ًمن ًاألضداد؛ًذلك ًأن ًلهاًم ْعنيين ًصرفّيين ًمتضاد ْينً،ف ْ

ردًً
وق ْد ًتًقالً ًللذيًي ْسمعً ًغًيرهً،والمً ًْعنىً:م ْسمع(ًً.)2واألمينً ًمً ًّماًيًقعً ًفيهًتً ًّ
يًً،ولًيسً ًمً ّ
ضاد ًمً ًْع ًنو ّ
قد ًيً ْعًنيً
ردهًإلىًالقالًبً ًالمًحتمًلً؛ًفإذاًماًقيلً"ً :فًلنً ًأميني"ًفً ًْ
ً،بل ًمً ًّ
صل ًاالشتًقاقً ّيً ًْ
ذلك ًإلىًاأل ْ

أمًري(ً.)3
ًْ
ًّأنهًمؤتًمً
نيً،أوً ًّأنهًالذيًآمنهًعلىً ْ

وم ْن ًو ٍ
ًأخرىًق ْد ًتكون ً"فعيل"ًصيغة ًدالّة ًعلىًالمفردً،وق ْد ًتكون ًدالّة ًعلىًالج ْمعً،وفيًداللتهاً
جهة ْ

قدًتكونًاسم ٍ
ًذات؛ًكسبي ٍلً،وطري ٍ
صدرا"ً،
ً،أماًالجامدةًف ْ
قً،واسمًمعنىً"م ْ
علىًالمفردًق ْدًتكونًجامدةً،ومشتقّة ّ

ِّ
ٍ
صدرً،وق ْد ًتكونً ًج ْمعاً،
كز ٍ
أماًالمشتقّة ًفداللتهاًع
لىًكل ًماًذكر ًفيًم ْفتتح ًبيانهاًماًعداًالم ْ
ئيرً،وصهيلً،و ّ

اسمًالجمعًكقولناً"قطيع"ً،وج ْمعًالت ْكسيرً،كقولناً"عبيدًوحمير"(ً .)4
فتدلًع
لىًاسمًالجنسً،كقولناً"شعير"ً،و ْ
ْ
ستَ ْف َعل":
"متَ َ
"وم َ
و"م ْ
فاعل"ُ ،
فاعل"َ ،و ُ
و"م ْفتَ َعل"ُ ،
و"متَفَ َّعل"ُ ،
و"مفَ َّعل"ُ ،
"م ْف َعل"ُ ،
 ُيًلتقيًعلىًك ِّلًواح ٍ
دةًمنهاًأربعةًم ٍ
رفي ٍةً :
عانًص ّ
الزمانً.
ّ -أولهاًاسمًً ًّ

 ًوثانيهاًاسمًًالمكانً.(ً)1عقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعيلًبمعنىًمفعول"ً،انظرً:ابنًسيدهً،أبوًالحسنًعليًبنًإسماعيل(458هـ)ً،
المخصصً،المكتبًالتجاريً،بيروتً،د.تً ً.158/16ً،
(ً )2انظرً :األنباريً ،أبوًبكر ًمحمد ًبنًالقاسم(328هـ)ً،األضدادً،تحقيق ًمحمدًأبو ًالفضلًإبراهيمً ،المكتبة ًالعصريةً،
بيروت1987ً،مً،84ً،وقدًوقفًابنًفارسًعندًقالبً"فعيل"ًبمعنييه ً"مفعل"ًو"مفعل"ً ،انظرً:ابنًفارسً،أبوًالحسينً
أحمدًبنًفارس(395هـ)ً،الصاحبيًفيًفقهًاللغةًالعربيةًومسائلهاًوسننًالعربًفيًكلمهاً،تحقيقًعمرًالطباعً،طً،1
مكتبةًالمعارفً،بيروتً1993مً .237ً،236ً،
(ً)3انظرً:األنباريً،األضدادً .34ً،

(ً)4انظرً:األستراباذيً،رضيًالدينًمحمدًبنًالحسن(686هـ)ً،شرحًشافيةًابنًالحاجبً،تحقيقًمحمدًالحسنً ً،ومحمدً
الزفزافً ً،ومحمدًمحييًالدينًعبد ًالحميدً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1982ً،مً،147/1ً،وعليًطلبً،صيغةًفعيلً
واستعماالتهاًفيًالقرآنًالكريمً،نقلًعنً:عبدًالحميدًهنداويً،العجازًالصرفيًفيًالقرآنًالكريمً،المكتبةًالعصريةً،
طً،1بيروت2001ً،مً ً.58ً،
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 ًوثالثهاًاسمًًالم ْفعولً. ًورابعهاًالمًصدرً.ًالزائدة)ً،وفًتًحً ًماًقًبلً ًآخًًرها(مًنًً
وم ْنًذلك ً"مقتًتًل"ً،وقاعدتهاًالعريضة ًأن ًكًلً ًصيغ ٍةًضًًّم ً ًّ
أولًها ً(الميم ّ

ضًبًرجلًكًًهذاً
تًاحتمالًماًتقدمًبيانهً،وم ّماًجاءًمحتملًقولًاللً–تعالى"ً:-اركً ْ ً
الف ْعلًًغًيرًًالًثّ ِّ
احتمل ْ
لثيً)ْ ً،
()1
ت ًفيهاًكلمة ً"مغتسل"ًمًشتركةً ًبًينً ًم ْعني ْين ًفيًهذاً
مغتًسًلً ً ً
ًأنً ًصيغةً ً"م ْفتعل"ًالتيًتجلّ ْ
باردً ً ًوشًرابً" ؛ ًذلك ّ

آخرهًً،وقيلً
ًأولهً،وفًتًحًماًقبلً ً ً
لثيًً،فضً ّم ًّ
ًّ
السياقًً،وهًماًاسمًًالمكانًالذيًيًغتسًلًًفيهًً،وق ْدًصيغًم ْنًغ ْيرًالًثّ ِّ

ًّإنهً"الغسول"ً،وهوًالماءًالباردًالذيًيغتسًلًبه(ً.)2
" -أ ْف َعل":

ًً

ٍ ()3

صيغةًح ّمالةًلم ٍ
تعددةً ًم ْنهاً :
عانًصرفيّ ٍةًم ّ
 -أ ْنًتًكونًلًلمًفاضًلةً.

أصفًرًً،وأحمًقً.
أحمرًً،و ًْ
شبهة)ً،كًقولًناًْ ً:
 ًْأوًنًعتًاًقائمًاًفيًالمًًْنعوتً(صفةًم ّ

بيركًم(ً.)1
غيركمًوكً ً
تعينًً:صً ً
أكبركًم"ًً،والم ْعنىًالمً ًِّ
غركمًو ً
أص ً
 -وق ْدًتقومًًمًقامً"فعيل"؛ً ًوذلكًنًحوًً" ًْ

(ً)1اآليةً(صً ً.)42ً،

تحقيقًأحمدًالمزيديً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروتً،
ً
(ً)2انظرً:أبوًعبيدةً،مً ًْعمًرًبنًالمثنى(210هـ)ً،مجازًالقرآنً،
2006مًً،244ً،وابنًقتيبةً،أبوًمحمدًعبدًاللًبنًمسلم(276هـ)ً،تفسيرًغريبًالقرآنً،تحقيقًالسيدًأحمدًصقرً،دارً
ً،والسجستانيً،أبوًبكرًمحمدًبنًعًزيز(330هـ)ً،نزهةًالقلوبًفيًتفسيرًغريبً
الكتبًالعلميةً،بيروت1978ً،مً 380ً،
القرآنًالعزيزً،تحقيقًيوسفًالمرعشليً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت1990ً،مًً،432ً،والراغب ًاألصفهانيً،أبوًالقاسمً

حسينًبنًمحمد(502هـ)ً،المفرداتًفيًغريبًالقرآنً ،ضبطهًإبراهيمًشمسًالدينً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروتً،
ً،وأبو ًحيانً،أثيرًالدينًمحمدًبنًيوسفً(745هـ)ً،تحفةًاألريبًبماًفيًالقرآنًمنًالغريبً،تحقيقً
1997مً 403ً،

أحمد ًمطلوبًً ،وخديجة ًالحديثيً ،و ازرة ًاألوقافً ،بغداد1977ً ،مً ً ،198ً ،وتفسير ًالبحر ًالمحيطً ،تحقيق ًعادل ًعبدً
ًوابن ًالهائمً ،أبو ًالعباس ًأحمد ًبنً
الموجود ًوآخرينً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروت1993ً ،مً ،384/7ً ،
محمد(815هـ)ً،التبيانًفي ًتفسيرًغريبًالقرآنً،تحقيقًفتحيًأنور ًالدابوليً،دارًالصحابةً،طنطا1992ً،مً،360ً،
ًوابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"غسل"ً،وقدًذكرواًكلهمًأنًهذهًالصيغةًمترددةًبينًذينكًالمعنيينً ً.
(ً)3صنفًباحثًرسالةًماجستيرًفيًهذهًالصيغةً،وهوًعبدًالحليمًعبدًالباسطً،صيغةً"أفعل"ًفيًالنحوًالعربيً:داللتهاً
ووظيفتهاً ،دار ًالعلومً ،القاهرةً ،رقمها(ً ،)279وانظر ًكذلكً :توفيق ًأسعدً ،صيغة ً"أفعل" ًودالالتها ًفي ًالقرآن ًالكريمً،
منشأةًالمعارفً،السكندرية1990ً،مً ًً.
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 ًوتًأتيًفًعلًمضارعاً.عجبً.
 -وتأتيًللتّ ّ

كت ًبين ًالمعنيين ًاأل ّولين ًفي ًقولنا"ً :الل ًأ ْكبر"ً ،فقد ًتكون ًأ ْفعل" ًههنا ًحاملة ًلم ْعنىً
 وقد ًاشتر ْنً ِّ
قدً
كلًًشً ًٍ
نيويًً،أيً:هًوًأ ًْكبرًًمً ًْ
اءًمًنًً ًّ
ضيًأنًيًشارًًإلىًاجتًز ًٍ
ًْ
التّفضيلًًالذيًيًًْقتً
ً
السياقًًالبً ِّ
يءً،و ْ
تدافعانً.
ً
اً،والًيً
ًالصًفةًًالمًشبًهةًً"كًبير"(ً.)2والمًعنيانًًيًجيئانًًمًجيئاًصالًحً ً
تقومًمًقام ّ

"ِ -فعال":

ًأولهماً :المصدرّية؛ ًكقولنا"ً :كافح ًكفاحا"ً ،وثانيهماً :االسمّيةً
صيغة ًيلتقي ًعليها ًم ْعنيان ًص ّ
رفيانّ :

(الجمع)؛ًكقولنا"ً:هضابً،و"كعاب"ً ً.
" -ف َْعلى":

صيغةًح ّمالةًلثلثةًم ٍ
عانًصرفيّ ٍةً :

طشى".
طشانًع ْ
ّ -أولهاًأنهاًصفةًمؤنثً"ف ْعلن"؛ًكقولنا"ً:ع ْ

 وثانيهاًجمعًالمفردًالذيًهوًم ْنًقبلً"فعيل"ًبم ْعنىًالم ْفعول؛ًكقولنا"ً:قتيلًق ْتلى". -وثالثهاًالمصدر؛ًكقولنا"ً:د ْعوى"ًً.

َ " -م ْف َعل":

ً،ويتجلّىًذلكًفيًقولنا"ً:م ْبعث"؛ًفهيً
الزمانًًً،واسمًًالمكانًً،والمًصدرًًالميميً ً
صيغةًيًجتمعًًعل ْيهاًاسمًً ًّ

لت ًم ْعنيين ًفي ًقولً
ًاحتم ْ
ًالصيغة ًالقالبّية ًالتي ًتدل ًعلى ًالمعاني ًالثّلثةً ،وقد ْ
كلمة ًأودع ْ
ت ًفي ًهذه ّ
اسمً
صدرً ً،ويًجوزًًأ ْنًيكونً ً
صرعً"ًيًجوزًًأ ْنًيكونًمً ًا
يفًأ ًْ
ألولًًسً ًٍ
ال ّشاعرًّ "ً:
صرعا"؛ًذلك ّ
ًأنًً"الم ْ
نًيًلقًيًًم ْ

صرعًًفيهً(ً ً.)3
المكانًالذيًي ً

(ً )1انظرً :المبردً ،أبو ًالعباس ًمحمد ًبن ًيزيد(285هـ)ً ،المقتضبً ،تحقيق ًمحمد ًعضيمةً ،طً ،1عالم ًالكتبً ،بيروتً،
1968مًً ،246/3ً ،واألستراباذيً ،رضي ًالدين ًمحمد ًبن ًالحسن(686هـ)ً ،شرح ًكافية ًابن ًالحاجبً ،قدم ًله ًإميلً
يعقوبً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مً ًً.524/3ً،
(ً)2الًيذكرًابنًقتيبةًإالًالوجهًاألخيرً.انظرً:تفسيرًغريبًالقرآنً .341ً،

(ً)3انظرً:الفارسيً،أبوًعليًالحسنًبنًأحمد(377هـ)ً،شرحًاألبياتًالمشكلةًالعرابً،تحقيقًحسنًهنداويً،طً،1دارً
القلمً،دمشقً،دائرةًالعلومًوالثقافةً،بيروت1987ً،مً،450ً،والشعرًلتأبطًش ارً،وروايةًالديوانً ً:
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َ " -م ْف ِعل":

عانيًالسابقةً.
دلً–كماًتقدمًً-علىًالم
صيغةًت ّ
ّ

" -فَعول":

اسمًالمًفعولً(ً .)1
الصًفةًًالمًشبًهةًً،والمصدرً،وق ْدًتًكونًًبم ْع
صيغةًتًفيدًًالمًبالغةًًً،و ّ
نىًاسمًالفاعًلًًً،و ْ
ْ

َ " -ف ّعال":

للنسبً ًمًقصودًاً
هباط"ً ً ،وق ْد ًتكونً ً ًّ
صيغة ً ًْ
قد ًتً ّ
دلً ًعلىًالمًبالغةً ًكماًفيًقولنا"ً:أ ّكال"ً ،وً"ضً ّراب"ً ،وً" ّ

باباً
بردً ًفي ًهذا ًالمًطلبً ً ً
ار"ً ،وً"نً ّجار" (ً ،)2وق ْد ًعًقدً ًالمً ًّ
اب"ً ،وً"عًطّ ًٍ
اف"ً ،وً"ثً ّو ًٍ
بًها ًالحًرفةً؛ ًوذلك ًنًحوً ً"سًّي ًٍ
دلًًعل ْيهًالياءً"(ً ً.)3
نىًالصًناعًةًًلًتدلًًمً ًّ
ًوسًمهً"بًماًيًًْبنىًعل ْيهًاالسمًًلم ْع
نًالنسبًعلىًماًتً ّ
ّ
"م ْفعول":
َ -

صيغة ًتدل ًعلى ًاسم ًالم ْفعولً ،وق ْد ًتقوم ًمًقام ًالمًصدرً؛ ًكًالمًفتونًًً ،والمًعقولًً ،والمًجلودً(ً ،)1وق ْد ًتقومً

اسمًالفاعلًً ًً.
مًقامًً ْ
ًًً ً

ًوقالواًلهاًالًتنكحيهًفإنهًًًًًًًًًًألولًنصلًأنًيلقيًمجمعاً ً

ًانظرً:ديوانهً،اعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاويً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت2003ً،مً ً.34ً،
(ً)1عقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعولًبمعنىًمفعول"ًفيًالمخصصً،149/16ً،وقدًعدًاألنباريًطائفةًمنًالكلمً
التيًجاءتًعلىًوزنً"فعول"ًمنًاألضدادً،انظرً:األضدادً .357-356ً،

(ً)2انظر ًأمثلةًاستغناءًالنسبًعنًالياءً:سيبويهً،أبوًبشرًعمروًبنًعثمان(180هـ)ً،كتابًسيبويهً،تحقيقًعبد ًالسلمً
ً،وابنًالسراجً،أبوًبكرًمحمدًبنًسهلً(316هـ)ً،األصولً
هارونً،طً،3مكتبةًالخانجيً،القاهرة1988ً،مً 382/3ً،
فيًالنحوً،تحقيقًعبد ًالحسينًالفتليً،طً،3مؤسسةًالرسالةً،بيروت1996ً،مًً،83/3ً،واألستراباذيً،شرحًالشافيةً،
ًً،84/2والسيوطيً،جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر(911هـ)ً،المزهرًفيًعلومًاللغةًوأنواعهاً،تحقيقًمحمدًأحمدً

ً،والصبانً،محمدً
جادًالمولىًوعليًالبجاويًومحمدًأبوًالفضلًإبراهيمً،دارًالفكرً،القاهرة(ً،د.ت)ً 274-275/2ً،

بنًعلي(1206هـ)ً،حاشيةًالصبانًعلىًشرحًاألشمونيً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1997ً،مً .282/4ً،
(ً )3انظرً :سيبويهً ،الكتابًً ،381/3ً ،والمبردً ،المقتضبًً ،161/3ً ،وابن ًيعيشً ،موفق ًالدين(643هـ)ً ،شرح ًالمفصلً،
عالمًالكتبً،بيروت(ً،د.ت)ًً،13/6ً،وابنًالسراجً،األصولًً،83/3ً،واألستراباذيً،شرحًالشافيةًً،89/2ً،والسي ًوطيً،
جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر(911هـ)ً،همعًالهوامعًفيًشرحًجمعًالجوامعً،تحقيقًأحمدًشمسًالدينً،دارً
الكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مًً،370/3ً،والمزهرً ً.274/2ً،
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 " ِفاعل":
اسم ًالمًًْفعولًً ،وقدًتحتمل ًالمعنيين ًمعاًكماًسيردً
تنو ًٍ
عان ًص ْرفي ًٍة ًمً ًّ
صيغة ًحً ًّمالة ًلًمً ًٍ
عةً ،كاسم ًالفاعلًً،و ْ

النسًبًً ،وقدًتقومً ًمًقام ًالمًصدرً ًعندً
صًفةً ًالمًشبًهةًً ً،ولًم ْعنىً ًّ
بعداً،وق ْد ًتكون ًصيغة ً"فاعل" ًحاملة ًلمعنىًال ّ

إضافة ًاللّحقة ًالمورفيمّية ً"التّاء" (ً ،) 2وقد ًجاء ًفي ً"البحر ًالمحيط""ً :ويجيء ًالمصدر ًعلى ً"فاعل" ًوعلىً
تقدًمً
طلعً ًعلىًخائًنً ًٍة ًمًًْنهًم"(ً،)4وق ْد ًحًمًلتً ًاآليةً ًالكًريمةً ًالمً ًّ
"فاعلة"(ً،)3ومنًذلك ًقوله ً-تعالىً"ً:-وال ًتًزالًت ًّ
أوًهًيًصًفةًًلًلخائًنًًتًفيدًًالمًبالغًةً(ً ً.)5
قيلًإنًً"خائنة"ًهًيًالخًيانةًً"المًصدرً"ًْ ً،
حمًلًً،فً
كرهاًعلىًذلكمًًالمً ًْ
ذً ً
ّ
ًفيًألفيةًابن ٍ
ًمالكً:
وق ْدًجاء
ّ
الًفعلًًً
ًوفع ًٍ
ًًًًًًًًًًً ًومعًًفاعً ٍل ّ

أغًنىًعًنًًالياًفقبل(ً )6
ًفيًنً ًٍ
سبً ْ

ناوبً،ولعلً
داخلًوتً ًٍ
صيغًلدًالالتًهاًي ْفضيًإلىًمًزيدًًتً ًٍ
ًّ
نً
يًظهرًًمً ًْ
هذاًالنص
ًًِّ ّ
أنًًنًواميسًًاستًعمالً ًال ّ

تناوباتًً،وم ْنًأ ْمثلةًذلك"ً:خابًز"ً،
وي ًٍةًلقامًةًًالبًونًًب ْينًهذهًالمً ً
هذاًيًستًدعيًمًنًً ً
بص ًٍرًًوًر ّ
القارئًًفًضلًًتً ّ

عًوطاعمًوكاس"ً،كلًً
ًٍ
النسبًً،والم ْعنىً:ذوًخً ًٍ
ًاسمًالفاعًلًًًو ًّ
فًلًهاًدًاللةًًتً ًّ
بزً،وكذلكً"فارسًودار
ترددً ًب ْين ْ

(ً ) 1انظرً :ابن ًفارسً ،الصاحبيًً ،236ً ،وابن ًالسراجً ،األصولًً ،149/3ً ،وابن ًيعيشً ،شرح ًالمفصلً،52/6ً ،
ًواألستراباذيً ،شرح ًالشافيةًً ،168/1ً ،والسيوطيً ،المزهرً ،246/2ً ،وقد ًعقد ًبابا ًوسمه ًبباب ًذكر ًالمصادر ًالتيً

جاءت ًعلى ًمثال ً"مفعول"ًً ،والصبانً ،الحاشيةًً ،467/2ً ،وأحمد ًالحملويً ،شذا ًالعرف ًفي ًفن ًالصرفً ،مكتبةً
النهضةًالعربيةً،بغداد1953ً،مً .75ً،

ًواألستراباذيً ،شرح ًالكافيةً،168/1ً ،
(ً ) 2انظرً :ابن ًفارسً ،الصاحبيًً ،236ً ،وابن ًيعيشً ،شرح ًالمفصلً ،50/6ً ،
ًوالصبانً،الحاشيةً ً.468/2ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.233/7ً،

(ً)4اآليةً(المائدةً،)13ً،وقدًعقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فاعل"ًبمعنىً"مفعول"ًفيًالمخصصً ً.128/16ً،

(ً)5انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنًً،70ً،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنًً،142ً،والسجستانيً،نزهةًالقلوبً،217ً،وقدً
ذكر ًابن ًاألنباري ًأن ًالمعنى ًقد ًيكون ًعلى ًفرقة ًخائنة ًمنهمً ،انظرً :ابن ًاألنباريً ،أبو ًالبركات ًعبد ًالرحمن ًبنً
محمد(577هـ)ً،البيانًفيًغريبًإعرابًالقرآنً،ضبطهًبركاتًيوسفًهبودً،دارًاألرقمً،بيروت2000ً،مً ً.245/1ً،
(ً )6انظرً:ابنًعقيلً ،بهاءًالدينًعبد ًالل(769هـ)ً،شرحًابنًعقيلً،تحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد ًالحميدً،طً ،1دارً
الخيرً،بيروت1990ً،مًً،428/2ً،والصبانً،الحاشيةً .281/4ً،
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ذلك ًمًشتركً ًب ْين ًمع ٍ
النظرً ًآن ًاست ْحضارً
ويةً ً ًولًطفً ً ًّ
الر ًّ
الّ ًبً ًّ
صرفي ٍة ًال ًيًمتازً ًأحدًها ًعًن ًاآلخًرً ًإً ً
ان ً ّ

تًفيهً .
السِّياقًالذيًأودع ْ

ُ -جموعُ القلّ ِة:

يًفيًالتّ ًأتّيًلم ْعنىًالجًمعًًفيًسياقًهًً،ولعــلًهــذاًالتّـداخلًًقـ ْـدً
ً
ً،ولًذاًيًحسنًً ً
قً ًْدًتًقومًًمًقامًجًموعًًالكًثرةً ً
التّ ًّأن

ـضً،أالً
نًبًعـ ًٍ
ستًغنىًبًبعضـهاًعـ ًْ
ً،ويً ًْ
عض ً
فيةً"ً،فًالجًموعًًقًدًيًقعًًبًعضًهاًمًوقعًًبً ًٍ
عانيًالصًرًّ
يً ًْعقًبًًاشتراكاًب ْينًالمً
ّ
نًجًمــعًًالكًثـرةًً ً،وقــالواً"ً:رجــلًًًوًرجــالً"ً،
اسـتًغنً ْواًبًهــذاًالجًمــعًًعـ ًْ
أرســانً"ً،وً"قًلــمًًًوأ ْقـلمً" ً
نًو ًْ
ىًأنهــمًقــالواً"ً:رسـ ً
تـر ًّ
ً،و ْ

ًأنًيً ْسًتً ْغًنىًبًجًمــعًًالكًثـرةًًعـنًًالقًلّـة؛ًألنًًالقًليــلًًداخـلًًفــيً
ً،وأقيسًًذلك ًْ
ً،ولًمًيًأتواًلًهماًبًبناءًًقلًّ ًٍة ً
وً"سًبًعًً ًوسًباعً" ً
الكًثيرً"(ً .)1

" -ف ُْعالن":

صيغة ًذات ًمعنيين ًصرفّيينً ،وهما ًالجمعً ،كما ًفي ًكلمة ً"الذ ْكران"ً ،و"البلدان"ً ،و"البطنان"ً،

والمصدرّيةً،كالرجحانًوالغفران.
وبعد؛ً ً

فهذاًموضعًمنًالمواضعًالم ِّ
رشحةًلتخلقًهذهًالظّــاهرة؛ًظــاهرةًالم ْشــتركًالصـرف ِّيًفــيًالعربّيــةً،ولعلــهً
ْ

ًأنهًبابًعريض؛ًوقدًوقعًذلــكًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزً،ولــيسًالباحــثًبمبــال ٍغًلـ ْـوً
م ْنًأكثرًالمواضعًتجًلّياً،والحق ّ

ـنًأمثلــةً
ـنًالصــيغًالتــيًســيأتيًعل ْيهــاًبيــانًب ْعــداًم ْحتاجــةًإلــىًمباحثـ ٍـةًقائمـ ٍـةًبرأســهاً،ومـ ًْ
قالًإنًصيغةًواحدةًمـ
ِّ
تجلّيهاًفيًالتً ْنزيلًالعزيزً ً:

( )2-1-1صي َغ ُة "فَعيل"
يًالمثْبتًفضلًب ٍ
صيغةًيقعًتحتهاًم ٍ
يانً ً:
رفيةًمتباينةً،ولعلًفيًالر ْسمًالشجر ِّ
عانًص ّ

(ً)1انظرً:ابنًيعيشً،شرحًالمفصلً ً.11/5ً،
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فعيل
مفرد
جامد

جمع
مشتق

اسم ذات

مشبهة

اسم معنى
(مصدر)

مبالغة

اسم جنس
(شعير)

اسم جمع
(قطيع)

جمع تكسير
(عبيد)

بمعنى فاعل

ً

بمعنى مفعول

ِ
ِ
صد ِر:
الج ِ
الم َ
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
ين اسم الفاعل" ،و َ
معَ ،و َ

ً

رفيةًفيًالت ْنزيلًالعزيزً،ومنًأمثلةًذلك"ً:ثــمًرد ْدنــاًلكــمً
وق ْدًتباينًوجهًالقولًعلىًدالالتً"فعيل"ًالص ّ

()1
الكــرةًعلـ ْـيهمًوأمــد ْدناكمًبــأمو ٍ
ـتًفيهــاً
الًوبًن ـينًوجعْلنــاك ْمًأ ْكثــرًنفيـ ا
كتًصــيغةً"فعيــل"ًالتــيًأودعـ ْ
ـر" ً،فقــدًاشــتر ْ
ْ ْ
ْ ْ

الكلمةً"نفير"ًبينًثلثةًم ٍ
رفي ٍةً ً:
عانًص ّ

اً،أيً:مـ ْـنًينفــرً
 ّأولها"ً:فعيل"ًبمعنــىً"فاعــل"ً:نفيــرًونــافرً،م ْثــلًقــديرًوقــادرً،والمعنــىً:أ ْكثــرًنــافر ْعكمً .
م ْ

ًالصــائرونً
 وثانيهاً:ج ْمعًً"نًْف ًٍر"؛ً"كالكليبً"ًجمعً"كْلب"ً،والمعيزً،والعبيدً،والمّ
عنىً:أنهــمًالجماعــة ّ
إلىًالل.

 وثالثهاً:مصدرً،والمعنىً:أ ْكثرًخروجاًإلىًالغزوً،وق ْدًأْلمحًإلىًهذهًالمعانيًم ْجتمعةًأبــوًحّيــانًوالسمين(ً.)2

(ً)1اآليةً(السراءً .)6ً،

(ً )2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،10/6ً،والسمينًالحلبيً،أحمدًبنًيوسف(756هـ)ً،الدرًالمصونًفيًعلومًالكتابً
المكنونً،تحقيقًعليًمحمدًمعوضًوآخرينً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1994ً،مً .372/4ً،
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مصدر
جمع

َنفير  /فَعيل

اسم
مفرد

َن ْفر َ -نفير
كعبد وعبيد
َنفير ِ
ونافر

قدير وقادر

ت ًعليها ًمًشتًركةً ًبين ًالمصدرّيةً
والظّاهرً ،بعد ًهذا ًالعرضً ،أن ًهذه ًالكلمة ًفي ًصيغتها ًالتي ًتجل ْ

هةً ،وال ْفراد ًوالجمع ًم ْن ًج ٍ
واالسمّية ًمن ًج ٍ
ًأخرىً ،وأن ًثلثة ًم ٍ
رفي ٍة ًتجتمع ًفي ًقال ٍب ًواح ٍد ًهوً
هة ْ
عان ًص ّ
"فعيل"ً.

الفاعل ،والم ْفعول ،والمبالَ ِ
ِ
ِ
غة:
ين اسم
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
َ
َ
ركت ًكذلك ًبين ًث ٍ
كت ًصيغة ً"فعيل"ًبين ًثلثة ًم ٍ
لثة ًفي ًقولً
عان ًفيماًتقدم ًبيانهًفقد ًاشت ْ
وكماًا ْشتر ْ

تًعًْيناهًمنًالح ْزنًفهوًًكظيم"(ً،)1فصيغةً"كظيم"ًبمعنىً :
الح ّ
ق"ً:وقالًياًأسفىًعلىًيوسفًو ْابيض ْ
 -اسمًالفاعلً،والمعنىً:كاظمً،وهوًالم ْشتملًعلىًح ْزنًهً،وشاهدهًقولًال ّشاعرً:

سًًًًًًًًفإنِّيًاليومًًم ْنطلقًًلساني(ً ً)2
فإ ْنًأكًكاظماًلمصابًشًا ًٍ

ظــمًًالغـ ْـيظًً،وهــوً
 واسمًالمفعولً:والمعنىً:م ْكظ ًومًًم ْملوءًًمنًالحـ ْـزنًً،م ْمســكًًع ْليــهًالًيبثّــهًً،ومْنــهًك ًْ،وهــوًكظــيمًً،وم ّمــاًيصـ ِّـدقًهــذاًالم ْعنــىًويعضــدهً
إ ْخفــاؤهً؛ًفــالم ْكظ ًومًً:الم ْســد ًودًًعل ْيــهًطريــقًح ْزنــه ً
يً:م ْملوءًًك ْربا(.)2
قولًاللًً–تعالى"ً:-إ ْذًنادىًوهوًم ْكظوم"(ً،)1أ ًْ

(ً)1اآليةً(يوسفً .)84ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،محمدًبنًأحمد(671هـ)ً،الجامعًألحكامًالقرآنً،طً،5دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1996ً،مً،163/9ً،
والشعرًلزهيرًبنًجذيمةًالعبسيً،ونسبهًالسيوطيًلقيسًبنًزهيرً،انظرً:السيوطيً،جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيً
بكر(911هـ)ً،الدرًالمنثورًفيًالتفسيرًالمأثورً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2004ً،مً ً.57/4ً،
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ًاألولينًالطّبريًوالقرطبيً(ً.)3
 -وصيغةًالمبالغةً،وقدًالتفتًإلىًالمعنيين ّ

اشت ار ُك "فَعيل" ب َ ِ
ِ
ٍ
مصدر:
و"م ْف ِعل"َ ،و
َ
ين "فاعل"ُ ،

ثال ٍ
وفيًم ٍ
ـانً،وهــوًقــولًالحـ ِّ
ـتًفيــهًثلثــةًمعـ ٍ
ـق"ً:وا ْنًنشـأًْن ْغــرْقه ْمًفـلًصـريخًلهـ ْـمً"(ً،)4فقـ ْـدً
ًثالثًاحتملـ ْ

ً،أوًأنهــاً
خ"ً،أوًاسمًبمعنىً"م ْفعل"ً،والمعنىً:الًمغيثًًله ْمً
ّ
تعينًم ْنً"صر ّ
كانًالم ّ
يخ"ًأنهاًبمعنىً"فاعلً:صار ْ

مصدرً،والم ْعنىً:فلًمنعةًًله ْمًً،وقدًالتمسًالقرطبيًمْلمحاًجامعاًبــينًالـ ِّـداللتينًاألخيـرتينً،فقــالً "ً:وم ْعناهمــاً
متقاربانً"(ً :)5

صريخ
َ
( َفعيل )

صارخ  /فاعل
ِ

مُصْ ِرخ ُ /م ْفعِل

َم َنعة /مصدر

ً
ين ِ
ِ
"فاعل" ،و"م ْف ٍ
عول":
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
أماًفيًقولًاللً–تعالى"ً:-ألـ ْـمًتــرًإلــىًرِّبــكًك ْيــفًمــدًٱلظِّــلًولـ ْـوًشـاءًلجعلــهًًســاكناًثــمًجعْلنــاًٱلشـ ْـمسً
ّ

عل ْيهًدليلً"(ً،)6فًالكلمةً"دليلً"ًالمودعةًفيًصيغةً"فعيل"ًمشتركةًبينًمعنيينًً :

 ّأولهمــا"ً:فاعــل"ً،والمعنــىًالكلّــيً:جًعًلنــاًالش ـمسًًيًنســخًهاًالظّ ـلًًعنــدًًمًجيئًهــاًدالّ ـةًًعًلــىًأنًًالظّ ـلًًالًالنـورًًمــاًعًًرفــتً
عرفًًبًأضدادًهاً ً،ولًوالًال ًّ
شًيءًً ًومًعنًى؛ًألنًًاألًشياءًًتً ً
شمسًًماًعًًرفًًالظًّلًً ً،ولـو ّ

(ً)1اآليةً(القلمً ً.)48ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً .163/9ً،

(ً )3انظرً:الطبريً،محمدًبنًجرير(310هـ)ً،جامعًالبيانًفيًتأويلًالقرآنً،طً،4دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2005ً،مً،
ً،276/7والقرطبيً،الجامعً،163/9ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،333/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .209/4ً،
(ً)4اآليةً(ياسينً .)43ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً .25/15ً،
(ً)6اآليةً(الفرقانً ً.)45ً،
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ـيرهمً
أحوالًهــاًفــيًمًسـ ً
النـاسًًيًســتدًلّونًًبًالشـمسًً ًوبً ًْ
الظًّلمــةًً،وقــدًيكــونًمً ًْعنــىًكـونًًال ّشـمسًًدًلــيلًًأنًً ّ
كانًً،وزائًلًً ً،ومًًتّسًعًاً ً،ومًتقًلِّصًاً،فًيًبنونًًحاجتًهمًإلىًالظًّ ِّلًً،
عًلىًأحوالًًالظًّ ِّلًًمًنًكًونًهًثابًتًاًفيًمً ًٍ

واستًغناءًهمًعًنهً،عًلىًحًسبًًذلك(ً.)1

ظ ـ ِّلًًحًتّـىً
 وثانيهمــا"ً:مًًْفعــول"؛ًكًالقًتيــلًًً،واألســيرً،وال ـدًهينًً،والم ْعنــىًالكلّــيً:دًلًلنــاًالش ـمسًًعًلــىًال ّوضـحًهً،
ناهاًإياهً،فًال ًّ
ًّ
هبتًبًهً؛ً ًْ
ذً ًْ
أيًْ ً:أتبً ًْع
حجًةًًوبًرهانًًً،وهــوًالــذيًيًكشــفًًالمًشــكلًًويً ّ
شمسًًدًليلًًًو ّ

و"فعيل"ًمماًيستويًفيهًالمذكرًوالمؤنثًإذاًكانًبمعنىً"م ْف ٍ
عول"(ً ً.)2
ّ

ومــنًمثــلًمــاًتقــدمًقــولًالح ـ ِّ
ـل"ً:-قـ ًْـدًعل ْمن ــاًمــاًتــنقصًٱأل ْرضًمـ ْـنه ْمًوعنــدناًكتـ ـابً
ـقً–عــزًمــنًقائـ ًٍ

3
ـرفيةً
حفيظً"( )ً،ولعلًالذيًيظهرًأنًموضعًالتّمثّلًفيًهذاًالسِّياقًالشريفًهوً"حفــيظ"؛ًذلــكًأنهــاًصــيغةًصـ ّ

ح ّمالةًللمعنيينًحتّىًمعًتًوافرًسيا ٍ
قًج ْمليً،وهماً ً:

ً،أوً:حافظًلماًأودعهًوكتبًفيهً.
 حفيظًً-فعيلً–ًفاعلً،والتّقديرً:حافظًلعًّدتًهً ًمًوأسمائًهًم ْ

حف ــوظًً،أ ْوًً:
غي ــرً،وه ــوًاللّـ ـوحًًالمً ًْ
 حف ــيظًً-فعي ــلً–ًم ْفع ــولً،والتّق ــديرً:مً ًْحف ــوظًًمـ ـنًالشـ ـياطينًًوالتّ ّ
يء(ًً.)4
مًحفوظًًفيهًًكًلًًشً ًٍ
اشت ار ُك "فَعيل" ب َ ِ
ِ
ٍ
"م ْف ِع ٍل":
َ
و"م ْفعول"َ ،و ُ
ين "فاعل"َ ،
عانًصرفّي ٍةً،ماًجاءًفيًقولًالح ِّ
ومنًأمثلةًاشتراكًصيغةً"فعيل"ً،واحتمالهاًثلثةًم ٍ
قً–ًجلًثنــاؤهً-

"ً:وهـذا ٱْلبلدًٱألمينً"(ً ًً:)5
َهو:
أما ّأولُها ف َ
ّ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،أبوًالقاسمًمحمودًبنًعمر(538هـ)ً،الكشافًعنًحقائقًالتنزيلًوعيونًاألقاويلًفيًوجوهًالتأويلً،
طً،1دارًالفكرً،القاهرة1977ً،مً ً.541/2ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.27/13ً،
(ً)3اآليةً(قافً .)4ً،

( ً )4انظر ًالمعنيينً :البغويً ،أبو ًمحمد ًالحسين ًبن ًمسعود(516هـ)ً ،معالم ًالتنزيلً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروتً،
2004مً،200/4ً،والزمخشريً،الكشافً،4/4ً،والقرطبيً،الجامعً،5/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .121/8ً،
(ً)5اآليةً(التينً ً.)3ً،
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هً،أوًيً ْغ ـزوهًمً،
اًأهل ـ ًْ
ـاربو ًْ
أنًيًحـ ً
"أمــينً–ًفعيــلً-فاعــل"ً:آمــنً،والت ْقــديرًً:وهــذاًالبًل ـدًًاآلم ـنًًم ـنًأعدائ ـهًً ًْ

واستشهدًالف ّراءًعلىًهذاًالوجهًبقولًال ّشاعرً ً:

مًويحكًأنًنيًًًًًًً حلفتًيًمينًاًالًأخونًأميني ً
ألً ْمًتعلميًياًأ ًْ
س ْ
أخــرىًشـريف ٍة"ً:أولـ ْـمًيــرْواًأنــاًجعْلنــا
ً
يًريدًً:آمً
نيً،ويعضدًهذاًالم ْع
نى؛ًأعنــيًاألمــينً-اآلمــنً،مــاًجــاءًفــيًآيـ ٍـةً ْ
ْ
حرماًآمناًويتخطفًالناسًم ْنًح ْوله ْمً"(ً ًً.)1
أما ثانيها فَهو:
َو ّ
ألنـهًًمـأمونًًالغًوائـلًً،وقــدًاســتدلًعلــىًهــذاًالم ْعنــىً
ًأنــهًأمنـه؛ً ّ
"أمــينً–فعيــلًً-م ْفعــول"ً:مــأمون؛ًذلــك ّ

ًالسابقةً"حرماًآمنا"ً،فق ْدًجعلًآمناً،فهوًمأمون(ً ً.)2
ّ
الزمخشريًباآلية ّ
ِ
َهو:
أما ثالثُها ف َ
َو ّ

يًفــيًهــذاًالمشــتركًالصـرف ِّيًمعنــىًآخــر؛ًإذً
"أمــينً-فعيــلً-م ْفعــل"ً:مـ ْـؤمنً،وقــدًالــتمسًابــنًاألنبــار ِّ

هًالصيغةًمت ِّ
رددةًبينً"فاعل"ً،و"م ْفعل"ً،والتقدير"ً:وهذاًالبلدًالم ْؤمنًم ْنًيدخله"ً،مســتدالًًّبقــولًاللً–
جعلًهذ
ّ

(ً)1اآليةً(القصصً،)57ً،وانظرً:الفراءً،أبوًزكرياًيحيىًبنًزياد(207هـ)ً،معانيًالقرآنً،تحقيقًأحمدًنجاتيً،ومحمدً
ًوالنحاسً ،أبو ًجعفر ًأحمد ًبن ًمحمد ً(338هـ)ً ،إعراب ًالقرآنً،
النجارً ،الدار ًالمصريةً ،القاهرة1955ً ،مً ،276/3ً ،
تحقيقًزهيرًزاهدً،طً،3عالمًالكتبً،ومكتبةًالنهضةًالعربيةً،بيروت1988ً،مً،256/5ً،والقرطبيً،الجامعً،77/20ً،
وقدًأشارًالنحاسًإلىًأنًالفراءًقدًخولفًفيًهذاً،فقيل"ً:أمين" بمعنىً"مأمون"ًفيًاآليةًوالبيتًجميعاً،أماًالشعرًفقدً
أرودهًالفراءًغيرًمنسوبً،وكذلكًالقرطبيً،وابنًفارسً،انظرً:ابنًفارسً،أبوًالحسينًأحمدًبنًفارس(395هـ)ً،معجمً
مقاييسًاللغةً،طً،1تحقيقًعبدًالسلمًهارونً،دارًالجيلً،بيروت1991ً،مً،مادةً"أمن"ً ً.
(ً)2أتىًعلىًالمعنيينً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،256/5ً،والزمخشريً،الكشافً،268/4ً،وابنًاألنباريً،البيانً،439/2ً،
وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،486/8ً،واكتفىًابنًقتيبةًوالطبريًوالقرطبيًبمعنىً"فاعل"ً،انظرً:تفسيرًغريبًالقرآنً،
ً،532وجامعًالبيانً،634/12ً،والجامعً ً.77/20ً،
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جــلًثنــاؤه"ً:-ومـ ْـنًدخلــهًكــانًآمنــا"(ً،)1وعلــىًهــذاًيكــونً"فعيــل"ًبم ْعنــىً"م ْفعــل"؛ًك ــ"حكيم"ًبم ْعنــىً"م ْحكــم"ً،
و"سميع"ًبًم ْعنىً"م ْسمع"(ً .)2

األمين
فَعيل
َم ْفعول

ُم ْف ِعل

ِ
فاعل

َمأمون

ُم ْؤ ِمن

ِ
آمن

ً

ِ
ٍ
"م ٍ
صدر":
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
"م ْفعول"َ ،و َ
ين َ
وم ــنًأمثل ــةًاش ــتراكهاًب ــينًم ْعن ــىًاس ــمًالم ْفع ــولًوالمص ــدرّيةًقول ــهً–تع ــالى"ً:-إنم ــاًالنس ــيءًزي ــادةًف ــيً

الك ْفرً"(ً،)3فًالنًسيءًً :

يً:زادًاللًًفيًأًّيامًًعمًركًً،وأخرًأجلكً .
صدرًًم ْنًق ْولًًالقائًلًً:نسأًاللًًفيًأجلًكً،أ ًْ
 -م ْ

 وقـ ْـدًي ْحتمــلًًأنًالنســيءًً"فعيــل"ًصــرفًإل ْيــهًمـ ْـنًم ْفعــولً،كمــاًنقــول"ً:لعــين"ً،وً"قتيــل"ً،و"نســيء"ً،بم ْعنى"ً:مْلعون"ًوً"م ْقتول"ًو"م ْنسوء"ً،وعلىًهذاًيكونًم ًْعناهًً:إنًماًالش ْهرًًالمؤخرًًزيادةًًفيًالكفرً.

وق ْدًرجحًالطّبريًالمعنىًاألولًً،وك ّأنهًأ ْشبهًًبم ْعنــىًالكـلم"ً،وهــوًأ ْنًيكــونًم ْعنــاهً:إنمــاًالتـأْخيرًًالــذيً

يؤ ِّخرهًأ ْهلًً ِّ
همًالحرامًًم ْنهنًحلالًً،والحللًًم ْنهنًًحراما"(ً ً.)4
الش ْركًًباللًم ْنًشهورًًالحرمًًاأل ْربعةًً،وت ْ
صي ًير ْ
صدري ِة و ِ
ِ
االسم ّي ِة (فَعيلُ :مفاعل):
"الم
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
ّ
ين َ

(ً)1اآليةً(آلًعمرانً .)97ً،
(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.439/2ً،
(ً)3اآليةً(التوبةً ً.)37ً،

(ً )4انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،368/6ً ،والى ًهذين ًالمعنيين ًذهب ًكل ًمن ًالقرطبيً ،الجامعً ،89/8ً ،وأبي ًحيانً،
البحرًالمحيطً،42/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .462/3ً،
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ـاًاست ْيأس ـ ـواًم ْنـ ــهًخًلص ـ ـواً
وم ــنًأمثلـ ــةًاشـ ــتراكً"فعيـ ــل"ًبـ ــينًالمصـ ــدرّيةًواالسـ ــمّيةًقولـ ــهً-تعـ ــالى"ً:-فلمـ ـ ْ

االسميةً :
نجيًّا"(ً،)1وليسًيخفىًأنً"نجيًّا"ًعلىًمثالً"فعيل"ً،وأنهاًاحتملتًالم ْعنيينً:المصدرّيةًو
ّ

أمــاًعلــىًالمصــدرّيةًفــالمعنىًأنًالنجــيًًجماعــةًًالقــومًًالم ْنتجــينًً،يسـ ّـمىًبــهًالًواحــدًًوالجماعــةً،كمــاً
 ّصــدرًًمـ ْـنًقــولًًالقائــلًً:نجـ ْـوتًًفلنــاً،
يقــالً:رجـلًًعـ ْـدلًً،ورجــالًًعـ ْـدلًً،وقـ ْـومًزورًً،وف ْ
طــرً"ً،وهــوًم ْ

()2
يًبداللتهاًعلىًالمصدرّيةً(ً ً.)3
طبريًوابنًاألنبار ِّ
أ ْنجوهًنجيًّاً،جعلًصفةًون ْعتا" ً،وقدًا ْكتفىًال ّ

ـميةًف ـ ـالنج ّيً"فعيـ ــل"ًبم ْعنـ ــىً"المفاعـ ــل"ً،والتّقـ ــديرً:المنـ ــاجيً،ومثلهـ ــاًفـ ــيًالعر ّبيـ ــةً
أمـ ــاًعلـ ــىًاالسـ ـ ّ
ّ -

جهينًالمحتملينًأبوًحّيانً،
"العشير"ً،و"الخليط"ًبمعنىً"المعاشر"ً،و"المخالط"ً،وقدًالتفتًإلىًالو ْ

والسمينً(ً ً.)4

صدري ِة واال ِ
ِ
سم ّي ِة (فَعيلُ :م ْف ِعل):
"الم
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ
ّ
ين َ
ومنًمثــلًمــاًتقـ ّـدمًقــولًالحـ ِّ
ـرفيةً
ـقً–تبــاركً"ً:-ليكــونًللعــالمينًنــذيرا"(ً،)5فقـ ْـدًكانـ ًْ
ـتًصــيغةً"نــذيرا"ًالصـ ّ

ح ّمالةًللمعنيينًم ْجتمع ْينً،وهماً ً:

االسمً،والمعنىً:ليكونًللعالمينًم ْنذرا.
ْ

صدرً،والمعنىًال ْنذار؛ًكالنكيرً،والصهيلً(ً.)6
 -والم ْ

ذيرًلًْلبشرً"(ً،)7فإذاًماًكان ًم ْعنىً"نذيراً–فعيل"ًههناًاسم ًفاعلً–م ْنذراً،
ومثلهاًقولهً–ج ّل ًثناؤه"ً:-ن ا

ًأو ًعلى ًم ْعنى ًالنسبً،
فقد ًيكون ًالمراد ًبها ّ
ًالنار ًالم ْوصوفةً ،واّنما ًذ ّكر ً ّ
ألنه ًح ْمل ًعلى ًم ْعنى ً"العذاب"ْ ،

(ً)1اآليةً(يوسفً .)80ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .269/7ً،

أولًالعكبري ًالمعنى ًبأنه ًواحد ًفي ًموضعً
(ً )3انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،269/7ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً ،35/2ً ،و ًّ
الجمعً ،أيً :أنجيةً،كماًقالً–تعالى"ً:-ثمًنخرجكمًطفل"ً.انظرً:العكبريً،أبوًالبقاءًعبدًاللًبنًالحسين(616هـ)ً،
التبيانًفيًإعرابًالقرآنً،تحقيقًعليًالبجاويً،طً،2دارًالجيلً،بيروت1987ً،مً .741/2ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،330/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .205/4ً،
(ً)5اآليةً(الفرقانً .)1ً،

(ً)6انظرًهذينًالوجهينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،440/6ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.241/5ً،
(ً)7اآليةً(المدثرً .)36ً،
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ً،أو ًقدًيكون ًالمراد ًبالنًذيرً ًسّيدناًمًحمًدًا ًصًًلّىًاللً ًعً ًْليهًً
والتّقديرً:ذاتًإً ًٍ
نذار؛ًكًقًولًهً ْ
مً:امًرأةً ًطالًقًً ً ،وطاهًرً ْ
ًوسًلّم؛ًوقيلً:هوًمًنًصًفةًًاللًًتًعالىً ً.

أماًعلىًالم ْحمل ِّ
ذاراًلًلبًشرً(ً ً.)1
الليًالثّانيًم ْنًهذاًالمشتركًالصرف ِّيً،وهوًالمصدرً،فالتّقديرً:إًًْن ً
ًالد ِّ
ّ
()2
ِّ
النكيرًههناً :
مًمنًنًك ًٍ
ومثلهاًقول
ًالحقً–تعالى"ً:-ماًلكمًمًنًمْلجًٍإًي ْومئ ٍذًوماًلك ِّ
ير" ً،ف ّ

 مصدر ً"أ ْنكر"ًعلىًغير ًق ٍكير"ً:
ن ًنً ًٍ
ياسً،بمنزلة ً"عديدًالح ِّي"ًونحوه ًمنًالمصادرًً،والم ْعنى"ً:مً ًْ
"م ْنًإًنكارًًماًيًنزلًًبًكًمًمًنًالعًذابً"ً .

األليمًًبًمًعنىًالمً ًْؤلًمً،والتّقديرً:الًتًجًدونًًيًومئً ًٍذًمًًْنكًًراًلًما
 واسمًفاع ٍلًللمبالغةً،والم ْعنىً:المًًْنكًر؛ًكً ًنزلًًبًكًمًمًنًالعًذابً(ً ً.)3
يً ً

ين الم ِ
ِ
بالغة و ِ
اسم الم ْف ِ
عول:
َ
َ
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ ُ
ومنًأمثلة ًاشتراكهاًصرفيًّاًبين ًم ْعنيين ًاثن ْين ًهماً"فعيل"ًالتيًهي ًللمبالغةً،و"م ْفعول"ً،ماًورد ًفيً

قول ًالح ِّ
أن ً"النًقيبً" ًمودعة ًفيًصيغ ٍة ًصرفّي ٍة ًوزنهاً
قً–تباركً"ً:-وبعثْناًم ْنهم ًٱثْنًي ًعشر ًنقيبا"(ً،)4وال ًّ
ظاهرً ً ّ

ًوج ٍ
ًأخرىً،ح ّمالةًللم ْعنيينً :
هة ْ
"فًعيل"ً،وهيً،م ْن ْ
 -م ْعنىًالمًبالًغةً؛ًكًـ"عًليم"ً ً.

األمرً
إليهً ً ً
ً،والمًسنًدً ً ًْ
إليهً ً
ً،وهًوًالمًنظورً ً ًْ
لم ًمًنهًم ً
اختاروهً ًعًلى ًعً ًٍ
 وم ْعنىًالم ْفعولً،والتّقديرًًّ ً:أنهًم ً ًْالتًّْدبيرً(ً ً.)5
ًو ً

ِ
ين "م ْف ِعل" و"م ِ
ِ
و"فاعل":
فاعل"،
ُ
اشت ار ُك "فَعيل" َب َ ُ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،4/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .370/8ً،
(ً)2اآليةً(الشورىً .)47ً،

(ً )3انظرً:ابنًعطيةً،عبدًالحقًبنًغالب(546هـ)ً،المحررًالوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيزً،تحقيقًعبدًالسلمًمحمدً،
طً،2دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2007ً،مً،42/5ً،والقرطبيً،الجامعً،32/15ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .502/7ً،
(ً)4اآليةً(المائدةً .)12ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.458/3ً،
30

ومنًأمثلةًاشتراكهاًبينًثلثةًم ٍ
رفي ٍةًقولًاللً–جلًثناؤهً "ً:-وكًفىًبًاللًًحًسيبًا"(ً :)1
عانًص ّ
شهادةً ًعليكًمً،
اًأول ًهذه ًالمعانيًفهوً"فعيلً– ًم ْفعلً– ًم ْحسب"ً،والمعنىًالكلّيً:كافًيًاًفيًال ًّ
 ّأم ّ
ًأحسًبًني ًالذي ًعًندي"ً ،يًرادً ًبًهً:
ًأو"ً :قد ًْ
حسًبًاً ،وهو ًمًن ً" ًْ
والتّقديرً :وكفى ًبالل ًمً ًْ
أحسًبًني ًكًذا"ْ ،
نًاألسودًينً"؛ًيًعنيًبًهً:مًنًالماءًوالتّمرً(ً.)2
"ً:ألحسبنكمًمً ً
كًفانيً ً،وسًمًعًمًنًالعًربً
ْ

أما ًثانيها ًفهو ً"فعيل ً– ًمفاعلً– ًمحاسب"ً ،ونظير ًذلك ًفي ًكلم ًالعرب"ً :خليط"ً ،و"جليس"ً،
 ّوالمعنى"ً:مخالط"ً،و"مجالس".

أما ًثالثها ًفهو ً"فعيل ً– ًفاعل ً– ًحاسب"ً ،فـ"فعيلً" ًههنا ًبمعنى ً"فاعل" ًحً ًِّولً ًللمًبالغةً ًفيً
 وّالصًدقًً ،واًّياكم ًوالكًذبًً ،ويكون ًفيً
ًألعًمالًكًم ًيًجازيكًم ًبًهاً ،فًعليكًم ًبً ِّ
الحًسبانًً ،والمعنىً :حاسًبًا ْ
ق(ً .)3
ذلكًًًوعيدًًلجاحدًًالحً ًِّ

وم ْف ِعل":
"م ْف َعل َ
( )2-1-2صي َغتا َ
اشت ار ُك "م ْفعل" ب َ ِ
الم ِ
الز ِ
الم ِ
صدر:
كان ،و ّ
َ َ َ
مان ،و َ
ين اسم َ
مانً،أوًاســمًمكـ ٍ
رفيةًمتباينة؛ًذلكًأنهماًقدًتكونانًاسمًز ٍ
وهماًصيغتانًتلتقيًعليهماًم ٍ
ً،أوً
عانًص ّ
ـان ْ
قًجملــيًشـر ٍ
يفًفــيًالتنزيــلًالعزيــزً،فأ ْفضــىًإلــىًتـ ًـرّددً
مصــدراًميمًّيــاً،وقـ ْـدًوقــعًذلــكًكلّــهًحتّــىًمــعًتـوافرًســيا ٍ ْ

ـاًالســياقًفــلًتتــدافعً،ومــنًذلــكًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تبــارك"ً:-وقــالً
اللّغـ ًّ
ـويينًوالم ِّ
فسـرينًبــينًهــذهًالمعــانيًالتــيًي ّ
تقبلهـ ّ

مرساها"(ً ً:)4
ْاركبواًفيهاًب ْسمًاللًم ْجراهاًو ْ

قررهً
صدرًفهيًم ًْ
تًت ْجريًج ْرياًوم ْجرىً،ورس ْ
نً:جر ْ
أماًعًلىًالم ْ
 ّتًرس ًّواًوم ْرسىً،والمعنىً،كماًي ّ
الطّبريً:ب ْسمًاللًًإ ْجراؤهاًوا ْرساؤها(ً.)5

(ً)1اآليةً(النساءً ً.)6ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،604/3ً،ولمًيذكرًغيرًهذاًالمعنىً .
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .182/3ً،
(ً)4اآليةً(هودً .)41ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .44/7ً،
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أم ــاًعل ــىًاالس ــمًف ــالمعنىً:بس ــمًاللًوق ــتًإجرائه ــاً،ورس ـ ِّـوها"ًومكانهم ــاً،أوً:اركبـ ـواًفيه ــاًمس ـ ّـمينً
 وّسوهاً،أوًوقتهما.
موضعًجريانهاًور ِّ

ولعــلًالــذيًيًظهــرً،بعــدًهــذاًالعــرضًالـ ّـد ِّ
ًحمالــةً
الًباالقتضــابً،أنًهــذ
هًالصــيغةًفــيًســياقهاًكانـ ْ
ّ
ـت ّ

للمعانيًالثّلثةً:اسمًالزمانً،والمكانً،والمصدرً(ً ًًً.)1

وم ْرساها
َم ْجراها ُ
َم ْف َعل

مكان

مصدر

زمان

مكان إجرائها
ورسوها
ّ

ورسوها
إجراؤها
ّ

وقت إجرائها
ورسوها
ّ

ً

الزمان ًقول ًالح ِّ
ق"ً:فوْيل ًلِّلذين ًكفرواً
ومنًاشتراك
صدر ًواسميًالمكان ًو ّ
ًهذهًالصيغة ًبين ًمعنىًالم ْ
ّ

2
تًصيغةً"م ْفعل"ًفيًهذهًاآليةًعلىًثلثةًم ٍ
رفي ٍةً،وهيً ً:
عانًص ّ
منًم ْشهدًي ْوٍمًعظ ٍيمً"( )ً،وقدًاشتمل ْ

 اسم ًز ٍن ًتًشهًدً ًعًلًيهمً
أو ًمًن ًشًهادًةً ًذلكً ًاليًومً ًعًلًيهمًً ،وأ ًْ
مان(ً :م ْشهد ً– ًم ْفعل)ً ً :وًْقت ًالشًهودًًْ ً ،
األعًمالًً .
المًلئًكةًً ،واألنبًياءًًً،وألسًنًتًهمًً،وأيديهًمًً،وأرجًلًهًمً،بًالكًفرًً ً،وسوءًً ْ

 واسمًم ٍحشً ًر للمًوضعًًالذيً
شهًدًًبًمً ًْعنىًالمً ًْوضعًًالذيًيًشهًدًهًالخًلئًقًً،كًالمً ًْ
كان(ً:م ْشهدً–ًم ْفعل)ً:المً ًْ
إليهًًالخًلقًً،فهوًمًكانًًالشًهودًًً،وهًوًالمً ًْوقفًً.
يًحشًرًً ًْ

 ومصدر(ً :م ْشهد ً–م ْفعل)ً :مًن ًشًهودًهًم ًهًولً ًالحًسابً ًوالجًزاءً ًفي ًيًومً ًالقًيامةًً ،وقيلً :الشًهودً ًهوًالحًضورًً ً،ويًضافًًإلىًالظًرفًًلً ًوقوعًهًًفيهً(ً.)1

(ً )1ذكرًهذهًاألقوال ًالثلثة ًالطبريً،جامعًالبيانً،45-44/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ،226/5ً،والسمينًالحلبيً،
الدرًالمصونً ً.99/4ً،
(ً)2اآليةً(مريمً ً.)37ً،
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ش َهدَ /م ْف َعل
َم ْ

مكان

مصدر

زمان

مكان الشهود
(الموقف)

الشهود

وقت الشهود

ً
فســراًالتفــتًإلــىًمــاًوقــعًفيهــاًمــنًمشــترٍكًصــرفيًحمـ ٍ
ـالًلهــذهً
لماًوردًأبــوًحّيــانًعلــىًهــذ
هًالصــيغةًم ِّ
ّ
ّ
وّ

أوًم ـنً
طلــبًمعقــودًألجلــه"ً:مًًْفع ـلًم ـنًًالش ـهودًًً،وهــوًالحًضــورًًْ ً،
المعــانيً،قــائلًفــيًعبــا ٍرةًدالّـ ٍـةًعلــىًمــاًالم ْ
نًشًهودًًهًولًًالحًسابًًًوالجـزاءًً
أنًيًكونًًالمً ًْعنىًمً ًْ
الشًهادةًً ً،ويًكونًًمًصدًًارً ً،ومًكانًاًً،وًزمانًاً،فًمًنًالشًهودًًيًجوزًً ًْ
نًوقــتًًالشـهودًً ً،ومـنًالشـهادةًً
أنًيًكــونًًمـ ً
ً،و ًْ
نًيًكــونًًمـنًمًكــانًًالشـهودًًفيــهًًً،وهـوًالمًوقــفً ً
ً،وأ ًْ
فــيًيـومًًالقًيامــةً ً

أنًتًش ــهًدًًعًلـ ـيهمًالمًلئكـ ـةًً،واألنبًي ــاءًً،وألس ــنتًهًمًً،وأي ــديهًمً،
أنًيًك ــونًًالمً ًْعن ــىً:مـ ـنًشـ ـهادةًًذل ــكًًاليـ ـومًًً،و ًْ
يًج ــوزًً ًْ

نًوقـ ــتًًالش ـ ـهادةًًًوالي ـ ـومًًالعًظـ ــيمًًعًلـ ــىًهـ ــذًهًً
أنًيًكـ ــونًًم ـ ـ ً
ً،و ًْ
أنًيًكـ ــونًًم ـ ـنًمًكـ ــانًًالش ـ ـهادةً ً
وأرجلًه ـ ـمً،ب ـ ـالكًفرًً،و ًْ
االحتًماالتًًيًومًًالقًيامةً"(ً .)2

اشت ار ُك "م ْفعل" ب َ ِ
الم ِ
الم ِ
صدر:
َ َ َ
كان و َ
ين اسم َ
ومــنًم ْثــلًاشــتراكًصــيغةً"مفعــل"ًبــينًالمصــدرًواســمًالمكــانًقولــهً-تعــالىَٰ -
"ً:ذلــكًلمـ ْـنًخــافًمقــاميً
ْ

()3
ـىًاألولًجــنحً
دتًصيغةً"م ْفعلً:مقام"ًبينًمعنيينً:وهمــاًالمصــدرً،واســمًالمكــانً،والـ
وخافًوعيد" ً،ف ْ
قدًترد ْ
ّ

ـديً(ً،)4وقيــلً:قيــاميًعليــهًبــالحفظًألعمالــهً،
الف ّراءًم ِّ
قرر ّ
اًأنهًمصدرًأضيفًإلىًالفاعلً،والم ْعنىً:قيامهًبينًيـ ّ
( ً )1أتى ًعلى ًهذه ًالمعاني ًالثلثةً :الزمخشريً ،الكشافً ،509/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،73/11ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً،61/6ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.507/4ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.61/6ً،
(ً)3اآليةً(إبراهيمً .)14ً،

(ً)4انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.71/2ً،
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قرراًأنًالم ْعنــىًهــوًمكــانًوقوفــهًًبــينًيــديًالحســابً،وهــوًموقــفًاللً
ًالز ّجاجًم ِّ
تيًإياهً،والىًالثّانيًجنح ّ
ومراقب ّ
الذيًيقفًفيهًعبادهًيومًالقيامةً،والىًالمعنيينًمجتمعينًذهبًأبوًحّيانًوالسمينً(ً ً.)1

ـذهًالص ــيغةًب ــينًمعن ــىًالمص ــدرًواس ــمًالمك ــانًق ــولًالح ـ ِّ
ـق"ً:وا ْنًأح ــدًم ــنًالم ْش ــركينً
وم ــنًاش ــتراكًه ـ
ّ

()2
ًأبلغــهًأ ْمنــهً،وهــوً
استجاركًفأج ْرهًحت َٰىًي ْسمعًكلمًاللًثمًأْبل ْغــهًمأْمنــهً" ً،فالمــأمنًهــوًالمصــدرً،والمعنــىً:ثـ ّـم ْ
ْ

فيًالوقتًنفسهًاسمًم ٍ
ًأمنه(ً .)3
كانً،والمعنىً:أبل ْغهًمكان ْ

اشت ار ُك "م ْف ِعل" ب َ ِ
الم ِ
الم ِ
الز ِ
صدر:
كان ،و ّ
َ
مان ،و َ
ين اسم َ
َ
منًأمثلةًوقوعهاًمشتركاًصرفيًّاًفيًالتنزيلًالعزيزًقولًالح ِّ
ـتًأســماؤهً:-
قً-ت ّ
قدسـ ْ
أماًصيغةً"م ْفعل"ًف ْ
ّ

()4
ـاعتزلو ِّ
الســياقً
"وي ْســألونكًعــنًاْلمحــيضًًۖقـ ْـلًهــوًأذىًفـ ْ
اًالنســاءًفــيًالمًحــيضً" ً،وموضــعًالتّمثّــلًفــيًهــذاً ّ
عتًفيًقال ٍبًتصريفيًحم ٍ
الًلثلثةًم ٍ
عانً :
الشريفًكلمةً"المحيض"؛ًذلكًأنهاًأود ْ
ّ

ًالنســاءًفــيً
 ّأولهاً:المصدرً،فيقالً:حاضتًالم ْ أرةًًح ْيضــاًومحاضــاًومحيضــاً،والمعنــىً:فــاعتزلواًوطء ّالحيضً .

ًالنساءًفيًزمانًالحيض.
اعتزلواًوطء ّ
 -وثانيهاًأنًالمحيضًًهوًالزمانًً،والم ْعنىً:ف ْ

ًالنساءًفيًمكانًالحيض.
 وثالث ّاعتزلواًوطء ّ
هاًأنهًالمكانًً،والم ْعنىًالذيًيحملًعلىًهذاًالتقديرً:ف ْ

ـاألولً،وب ــهًفســرًقــولًاللً–تعــالىً-متمـ ـثِّلًقولنــاً:حاضــتًمحيضــاً،وج ــاءً
وقــدًاكتفـ ّ
ـىًالزمخشــريًبـ ّ

()5
الســمينً،فقـ ْـدًجمع ـواًهــذهًالـ ِّـدالالتًمعــا(ً،)6ولعــلًالمْلمــحً
مجيئــاً،وبــاتًمبيتــا
ً،أمــاًالع ْكبــريً،وأبــوًحّيــانً،و ّ
ّ

هًالصــيغةً"م ْفعــل"ًفــيً
ًاستحســاناًم ْفضــياًإلــىًالقــول"ً:ومــاًهــوًبًقــولًبشـ ٍـر"ًأنًهــذ
ّ
الم ْعجبًالذيًيثيرًفيًالـ ّـن ْفس ْ

(ً)1انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،71/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،401/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .256/4ً،
(ً)2اآليةً(التوبةً .)6ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،13ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.445/3ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً .)222ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،361/1ً،وكذلكًابنًعطيةًفيًالمحررًالوجيزً ً.298/1ً،

(ً)6انظرً:العكبريً،التبيانً،178/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،176/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .542/1ً،
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تًثلثةًم ٍ
عانًمعاً،وكانًالمقصدًاالعتزالًالكلّيًفيًزمانًالحيضً،ومكانــهً،وحدثــهً،تًحريمــاً
سياقهاًذاكًحمل ْ

ذاًأردفًالحقً-ج ّلًفيًعلهً-تشريعهًوتحريمهًبقولهً"ً:واللًيحبًالتّوابينًويحبًالمتطهّرين"(ً .)1
وتشريعاً،ول ْ
اسم زمان
مَحيض
َم ْفعِل

اسم مكان
مصدر

ً
وقدًاحتملتًاحتمال ًماًتقدم ًآنفاًفيًقول ًالح ِّ
ق ً–جل ًفيًعله"ً:-ثم ًلنقولن ًلوليِّهًۦ ًماًشه ْدناًم ْهلكً
()2
تًصيغةً"م ْفعلًً-م ْهلك"ًح ّمالةًلثلثةًم ٍ
عانًصرفّي ٍةً ً:
أ ْهلهًۦًوانا لصًادقونً" ً،ف ْ
قدًكان ْ
ّ -أولهاًالمصدرً،والتقديرً:ماًشهدناًهلكًقومهً ً.

 وثانيهاًالمكانً،والتقديرً:ماًشه ْدناًمكانًهلكهمً. وثالثهاًالزمانً،والتقديرً:ماًشه ْدناًزمانًهلكهمً.فيًالزمخشـًـريً
لماًوردًعلــىًهــذاًالمشــتركًالصـر ِّ
والًريبًأنًثمًبوناًجليًّاًبينًهذهًالمعانيًالصرفّيةً،و ّ

ٍ
التمسًماًوقعًتحتهًمنًم ٍ
الزمــانًًً،والمًكــانً"(ً.)3وكــذلكًًشــأنًأبــيًحّيــانً
صـدرًًً،و ً
عانًثلثــةً،فقــالً "ً:ويًحتمـلًًالمً ْ

ً،أيً:ماًشه ْدناًزمــانًهلكهــمً،والًمكانــهً،والثّالثــةًً:ي ْقتضــيً
إ ْذًقال"ً:فالقياسًي ْقت
ْ
ضيًأنًيكونًللزمانًوالمكان ْ

()4
جلًسً
ً،أمــاًالقرطبــيًفقــدًاكتفــىًباستشـرافًمعنيــينًاثنــينً،وهمـاً:اســمًًالمًكــانًً،كـالمً ًْ
ًأنًيكــونًمصــدرا"
القياس ْ
ّ

لًمًوضًعًًالجًلوسًً،والمًصدًرً(ً.)5

(ً)1اآليةً(البقرةً .)222ً،
(ً)2اآليةً(النملً .)49ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً .152/3ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .81/7ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً .144/13ً،
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وليسًيذهبًبالقارئًالظّنًإلىًأنًصيغتيً"م ْفعل"ًو"م ْفعل"ًأينماًوردتاًكانتــاًح ّمــالتينًمشــتركتينً،فقــدً

ًالســياقًقــدًيرفــعًهــذاًاالشــتراكً،فيقـ ّـررً،أوًيـ ِّ
ـرجحًمعنــىًواحــداً،ومــنًذلــكًقــولً
يكــونًاألمــرًب ّ
الضـ ِّـد؛ًذلــكًأن ّ
ِّ
تًم ْنهًاثْنتاًع ْشرةًع ْيناًًۖق ْدًعلمًكلً
بًبعصاكًاْلحجرًًۖف ْانفجر ْ
اًاضر ْ
ًاست ْسق َٰىًموس َٰىًلق ْومهًفقْلن ْ
الحق"ً:واذ ْ

()1
أن ٍ
هًالصيغةًالمعنيينً،وهماً :
تًهذ
اسًم ْشربه ْم" ً،فقدًاحتمل ْ
ّ

ًانفجارًاثنتيًعشرةًع ْينا.
 -المكانًبعد ْ

 والمصدرً،أيً:الشربً،وحملًعلىًالمشروبً،وهوًالماء.كلًواح ٍ
واألولًأولىًوأْليقًبسياقًالكلمًوالمعنىً،فالحديثًعنًعيون ٍ
تً،وقدًتخصصًب ِّ
دةً
ًانفجر ْ
ًماء ْ
ْ
ّ ْ

أناسً،فعلمًكل ٍ
السمين"ً،ألنًداللتهًعلىًالمكانًبالوضعً،وداللتهًعلىً
همً،واليهًذهبًأبوًحّيانًو ّ
ًأناسًمشرب ْ
الماءًبالمجازً،وهوًتسميةًالشيءًباسمًمكانه"(ً ً.)2

()3
األرجحً،كماًيظهرًمنًسياقًاآليةًالشـريفً،أنً
ومثلًذلكًقولهً-تعالى"ً:-إنًموعدهمًالص ْبحً" ً،ف ْ

صيغةً"موعدهم"ًدالّةًههناًعلىًاسمًالزمانً،والذيًي ِّ
رشحًهذاًالم ْعنــىًويعضــدهًقــولًالحـ ِّ
"ً:الصـ ْـبح"ً،وكــذلكً
ـق
ّ
ْ

ًالصبحًبقر ٍ
يب"ً،والمعنىًالكلّيً:موعدًهلكه ْمً(ً ًً.)4
":أليس ّ
ً
( )2-1-3صي َغ ُة ِ
"فاعل":

ِ
اشت ار ُك ِ
ين ِ
الفاع ِلَ ،والم ِ
فعول ،وال ّن ِ
سبً :
اسم
"فاعل" َب َ
َ

(ً)1اآليةً(البقرةً .)60ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.391/1ً،
(ً)3اآليةً(هودً .)81ً،

(ً )4انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،249/5ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدر ًالمصونً ،121/4ً ،وقد ًعقد ًمحمد ًعبد ًالخالقً
عضيمةًباباًمنًالقولًعلىًالمحتملًمنًاسمًالزمانًوالمكانًفيًكتابهً"دراساتًألسلوبًالقرآن"ً،دارًالحديثً،القاهرةً،
2004مً ً.267/6ً،
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اســمًالمًًْفعــولًً،وقــدًتحتمــلًالمعنيــينًمعــاً،
تنو ًٍ
عانًص ْرفي ًٍةًمً ًّ
صيغةً"فاعًل"ًحً ًّمالةًًلًمً ًٍ
عة؛ًكاسمًالفاعلًً،و ْ

رفيةًالثلثةًفيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–جـ ّـلًفــيًعــلهًً:-
وقدًتأتيًب
ْ
ًالص ّ
معنىًالصفةًالمشبهةً،وقدًاحتملتًهذهًالمعاني ّ
ّ
()1
"خلقًم ْنًم ٍ
فسرونًبينً :
اءًداف ًٍ
ق ً،فقدًترددًم ّ

ٍ
ىً(اسمًفاعل).
 ع ِّدهاًعلىًماًهيًعليهًمنًمعنًىًومبنعدهاًاسمًم ٍ
 و ِّيًم ْكتــوم؛ًألنــهً
فعولًجاءًفيًحلّةًاسمًالفاعلً،والمعنىً:م ْدفوقً،كماًقــالواً:سـ تـرًكــاتمً:أ ْ
م ْنًق ْولكً:دفقًالماءً،علىًماًل ْمًيسمًفاعلًه.

يًذوًف ـ ٍ
قًأوًًان ــدفا ٍ
 وع ـ ِّـدهاًعل ــىًالنس ــبً،والمعن ــىً:ذوًدفـ ـ ٍـرسًً،
قً،كم ــاًقي ــلً:دارعًً،وف ــارسًً،وناب ــلً؛ًأ ْ
ل(ً.)2
عً،ونْب ًٍ
ود ْرًٍ

هًالصــيغةًبــينًمعنيــيًاســمًالفاعــلًوالمفعــولًمعـ ِّـوالًعلــىًمنطــقً
ترددًهــذ
طيةًتفسيراًل ّ
وقدًالتمسًابنًع ّ
ّ

ـاً،أيًيدفعــهً،فمنــهً
ًأنًيكــونًالمــاءًدافقـ
األنظــارًالخارجّيــة؛ًذلــك ّ
الحيــاةًو ْ
ّ
ًأنــهًيصــح ْ
ـا؛ًألنًبعضــهًيــدفقًبعضـ ْ
دافقً،ومنهًم ْدفوق(ً :)3
دافِق  /فا ِعل

اسم فا ِعل  /دافق
اسم مفعول  /مدفوق

ً
ومنًأمثلةًاشتراكًصيغةً"فاعل"ًبينًم ْعنىًاســمًالفاعــلًوالنســبًقولــهً–تعــالى"ً:-أولـ ْـمًنم ِّكـ ْـنًلهـ ْـمًحرمــاً

ٍ ()4
ً،أيًيـؤ ِّمنًمـ ْـنًدخلــهً،وقيــلًإنًالمعنــىً:حرمــاً
آمناًي ْجب َٰىًإل ْيهًثمراتًك ِّلًش ْيء" ً،فقيلًإنًالم ْعنىًهوًمؤ ِّمن ْ

ن(ً .)1
ذاًأم ًٍ
ْ

(ً)1اآليةً(الطارقً .)6ً،

(ً )2انظرًماًقيلًفيهاً:الزجاجً،إبراهيمًبنًالسري(311هـ)ً،معانيًالقرآنًواعرابهً،تحقيقًعبدًالجليلًشلبيً،دارًالحديثً،
القاهرة2003ً،مً،239/5ً،ومذهبهًفيهاًأنهاًاسمًمفعولً،والقرطبيً،الجامعً .5/20ً،

(ً )3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،465/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،449/8ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،
ً .507/6

(ً)4اآليةً(القصصً .)57ً،
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ِ
اشت ار ُك ِ
ين ِ
الفاع ِل َوالم ِ
فعولً :
اسم
"فاعل" َب َ
َ
ًأمثلةًاحتمالًصيغةً"فاعل"ًم ْعنييًاسمًالفاعلًوالمفعولًماًجــاءًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـق"ً:الًعاصـمًًاليـ ًْومًً
ومن ْ
(ً)2
ً،واســمًً
ـاءتًعً ْليـهً ً
ـاءتًمًشــتركةًًبـينًاســمًًالفاعــلًًالــذيًجـ ًْ
فاعلً،وق ْدًجـ ًْ
الصًيغةًً"عاصم"ًاسمًً ًٍ
مً ًْ
نً ْأمًرًًاللً" ً،فً ّ

أيً:الًمــانًعًًًوالًأحــدًًيًعصــمًً
إنًًالمً ًْعنــى"ً:عاصـمًً:فاعــلً"ًْ ً،
الم ْفعولًالذيًجاءًًفيًصيغةًًاسمًًالفاعلًً،فًق ْدًقيــلًً ّ

ًالصـ ـيغةًً"مً ًْعص ــومًً:مًًْفع ــولً"ً،والمـ ـرادًً:الًمًعص ــومًًاليـ ـومًً،
مـ ـنًأم ــرًًاللًً،وقي ــلًً ّ
إنًًالم ْعن ــىًال ــذيًيًكتن ــفًًه ــذه ّ

وكًلهماًمًتقبًل(ً .)3

"م ْفعول":
( )2-1-4صي َغ ُة َ
عول و ِ
اشت ار ُك "م ْفعول" ب َ ِ
الفاع ِل:
َ
الم ْف ِ َ
ين اسم َ
َ
ً،ولكنهاًق ْدًتتناوب ًمعًغيرهاً
لثي ًل ِّلداللة ًعلىًمنًوقع ًعليهًالحدث
إّنهاًصيغة ًمشتقّة ًمنًالفعل ًالثّ ِّ
ّ

ًأخرى ًغير ًالتي ًران ًعليها ًإْلفناً ،فق ْد ًتقوم ًمقامً
من ًصيغ ًالعر ّبيةً ،فيبقى ًلها ًال ّشكل ًنفسهً ،وتحمل ًداللة ْ
()4
ًاسم ًالفاعلً ،وقد ًتحتمل ِّ
ًالداللتين ًمعاً ،ومن ًذلكً
المًصدر؛ ًكالمفتون ًوالمعقول ًوالمجلودً ً ،وق ْد ًتقوم ًمقام ْ

قولهً–تعالى"ً:-حجاباًم ْستورا"(ً،)5فقدًوقعًتحتًصيغةً"م ْفعول"ًم ْعنيانً،وهماً :

()6
ً،أوًأنًالحجابًًساترًًع ْنك ْمًماًوراءهً(ً ً.)1
 اسمًالفاعلً،والم ْعنىً:ساترًْ

(ً ) 1انظرً :العكبريً ،التبيانً ،1023/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،121/7ً ،واكتفى ًبالقول"ً :ووصف ًالحرم ًباآلمنً
مجاز"ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدر ًالمصونً ،349/5ً ،وفي ًالكشاف"ً :واسناد ًاألمن ًإلى ًأهل ًالحرم ًحقيقةً ،والى ًالحرمً

مجاز"ً ً.185/3ً،

(ً)2اآليةً(هودً .)43ً،

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنًً،15/2ً،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،204ً،والمعنىًعنده"ً:معصوم"ًً ،والسجستانيً،
نزهةًالقلوبًً،326ً،وابنًالهائمً،التبيانً،234ً،والمعنىًعنده"ً:الًمانع"ًً،والزمخشريً،الكشافًً،271/2ً،وأبوًحيانً،

البحرًالمحيطًً،227/5ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عصم"ً .

(ً ) 4انظرً :ابن ًفارسً ،الصاحبيً ،236ً ،وابن ًالسراجً ،األصولً ،149/3ً ،وابن ًيعيشً ،شرح ًالمفصلً،52/6ً ،
واألستراباذيً ،شرح ًالشافيةً ،168/1ً ،والسيوطيً ،المزهرً ،246/2ً ،وقد ًعقد ًبابا ًوسمه ًبباب ًذكر ًالمصادر ًالتيً

جاءتًعلىًمثالً"مفعول"ً .

(ً)5اآليةً(السراءً .)45ً،

(ً)6انظرً:السجستانيً،نزهةًالقلوبً .404ً،
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 -واسمًالم ْفعولً،والم ْعنىًأنًالحجابًًم ْستورًًع ْنك ْمًالًترْون ًه.

ًاستشرف ًالطّبري ًالوجهين ِّ
ًالداللّيين ًم ِّ
رجحا ًالثّانيً ،مْلمحا ًإلى ًس ْهمة ًهذه ًالظّاهرة ً-وان ًل ْمً
وقد ْ

قولً:
صرةً ًكان ًي ً
ي ًِّ
عدد ًالمعانيً ،وتباين ًوجوه ًالقولً ،م ِّ
سمهاً -في ًتخلق ًت ّ
صرحا ًبأن ًبً ْعض ًن ْحويِّي ًأ ْهلً ًالب ْ

ومً
ور"ً :حجاباًسات ارً ،ولكنه ًأ ْخرجًً ،وهو ًفاعلًً ،فيًل ْفظً ًالم ْفعولًً ،كًماًيقالًً:إنكً ًمشًؤ ً
ست ا
"م ْعنىًق ْولهً"حجاباًم ًْ
ًالساترً ،وقالً:
نهمً .قالً :والحجاب ًههناً :هو ّ
ْمهم ًوي ْم ْ
علًْينا ًوم ْيمونًً ،وانما ًهو ًشائم ًويامنً ،ألنه ًم ْن ًشأ ْ

ستوراً.وكانًغ ْيًرهًم ْنًأ ْهلًًالعربيةًًيقولًً:م ْعنىًذلكً:حجاباًم ْستوراًعنًالعًبادً ًفلًيرْونهًً،وهذاًالق ْولًًالثّانيً
م ًْ

ظهرً ًبم ْعنىًالكلمًأ ْن ًيكونً ًالم ْستورً ًهوًالحجابًً ،فيكونًم ْعناهً:أن ًلل ًستْراًع ْن ًأ ْبصارً ًالناسً ًفًل ًت ْدركهً
أ ْ
همًً،وا ْنًكانًلْلق ْولًاألولًًو ْجهًًم ْفهومً"(ً ً.)2
أ ْب ً
صار ْ

ِّ
ًالحق"ً:فًقالًلهًف ْرع ْونًإنِّيًألظنكًياًموس َٰىًم ْسحورا"(ً،)3فقدًتباينًوجهًالقولًعلىًداللةً
ومثلهاًقول

فسرين ًإلىً
ًالصرفّية ًكما ًتباين ًفي ً"م ْستورا"ً ،وقد ًالتفت ًكثير ًم ّم ْن ًوردوا ًعليها ًشارحينً ،وم ِّ
"م ْسحورا" ّ
المعنيينً،فًق ْد ًيجوزً ًأ ْن ًيكونً ًمراداًبهًً :إنِّيًألظّنكً ًياًموسىًساح ار"ً،فً ًوضًع ً"م ْفعول" ًم ْوضعً ً"فاعل"ً،كماً
ثير"(.)4
عول"ًك ا
شًؤومًعل ْيناًوم ْيمونً،...،والعربًًق ْدًت ْخرجًً"فاعلً"ًبل ْفظً"م ْف ًٍ
قيلً:إنكًم ًْ

()5
ًالصيغة ً"مأتيًّا"ً،والً
وكذلك ًقولهً–تعالىّ -
"ً:إنه ًكان ًو ْعده ًمأتيًّا" ً،وقدًتباين ًالقول ًعلىًم ْعنىًهذه ّ

فىًأنهاًاسم ًم ْف ٍ
عول ًاكتنفهًإ ْعللً،فصار ًعلىًهذه ًالهيئةً،فقيل ًإن ًالم ْعنىًهوً:إن ًوعدهًكان ًآتياً،وهوً
ي ْخ ّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً .176/10ً،

(ً)2أحسبًأنهًيعنيًاألخفشًمنًأهلًالبصرةً،فالكلمًلهًفيًمعانيًالقرآنً،تحقيقًهدىًقراعةً،طً،1مكتبةًالخانجيً،
القاهرة1990ً ،مً ،424/2ً ،وانظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،86/8ً ،والى ًالوجهين ًذهب ًالنحاسً ،إعراب ًالقرآنً،

ً،426/2وابنًفارسً،الصاحبيً،237ً،وابنًاألنباريً،البيانً،74/2ً،والعكبريً،التبيانً .823/2ً،

(ً)3اآليةً(السراءً .)101ً،

(ً )4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،158/8ً،والقرطبيً،الجامعً،218/10ً،واكتفىًالنحاسًوالزمخشريًبالمفعولً،إعرابً
القرآنً ،443/2ً ،والكشافً ،468/2ً ،والى ًالوجهين ًذهب ًأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،83/6ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدرً

المصونً .424/4ً،

(ً)5اآليةً(مريمً .)61ً،
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()1
أًالراغبًاألصفهانيًقولًم ْنًع ّدهً
و ْجهًصالحًالًيدفعً ً،والم ْعنىًأنًالوعدًه
ّ
وًالجنةً،وه ْمًيأتونهاً،وق ْدًخطّ ّ

هًأنهًمفعولً،وليسًشيءًيسندًتخطئته(ً.)2
اسمًفاع ٍلً"آتيا"ً،والم ْعنىًعند ّ
( )2-1-5صيغ ُة "أف َْعل":

تعد ٍ
"أًْفعًلً" ًصيغة ًح ّمالة ًلم ٍ
ًأو ًنً ًْعتًا ًقائمًا ًفي ًالمًًْنعوتًً
دةً ،م ْنها ًأ ْن ًتًكون ًلًلمًفاضًلةًًْ ،
في ٍة ًم ّ
عان ًصر ّ

أكبركًم"ً،
غركم ًو ً
أص ً
أصفًرًً ،وأحمًقًً ،وق ْد ًتقومً ًمًقام ً"فعيل"؛ ً ًوذلك ًنًحوً ً" ًْ
أحمرًً ،و ًْ
ًمشبهة)ً ،كًقولًناًْ ً :
(صفة ّ

()3
عجبً :
غيركمًوكً ً
ًوالم ْعنىًالمًتعيًِّنًً:صً ً
بيركًم ً ًوتًأتيًفًعلًمضارعاً،وتأتيًللتّ ّ

أفعل

فعل تعجب

اسم تفضيل

صفة مشبهة

بمعنى َفعيل

فعل مضارع

ً

علي ِة و ِ
ين ِ
االسم ّي ِة:
اشت ار ُك "أف َْع َل" َب َ
الف ّ
غويون ًوالمفسِّرون ًبين ًالمعانيً
عدد ًفي ًالتّنزيل ًالعزيز ًفي ًغير ًم ٍ
وق ْد ًتجلّى ًهذا ًالتّ ّ
وضعً ،فتردد ًاللّ ّ

االسمية ًقولهً–تعالى"ً:-ثمً
عولين ًع
علية ًو
التيًتكتنفهاًهذ
هًالصيغة ًم ِّ
ّ
لىًالسياقً،ومنًأمثلة ًاشتراكهاًبين ًالف ّ
ّ
ّ
()4
نهم ًم ْن ًجنح ًإلىً
بعثْناه ْم ًلن ْعلم ًأي ًاْلح ْزب ْين ًأ ْحص َٰى ًلماًلبثواًأمدا" ً،فقدًتباين ًوجه ًالقول ًعليها ًكثيراً،فم ْ

ع ِّدهاً :

تً"ما"ًمصدرّيةً،و"أمدا"ًمفعوالًبهً .
 فعلًماضياً،وعلىًهذاًالمذهبًعد ًْ،والسجستانيً،نزهةًالقلوبً،405ً،
(ً)1انظرً:الراغبً،مفرداتًغريبًالقرآنً،9ً،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً 274ً،
وقدًعدهًاسمًفاعل ً"آتيا"ً،وقالًالفراءًفيه"ً:ولمًيقلًآتياً،فكلًماًأتاكًفأنتًتأتيه"ً.انظرً:معانيًالقرآنً،170/2ً،

والزمخشريً ،الكشافً ،515/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،191/6ً ،وابن ًمنظورً ،لسان ًالعربً ،مادة ً"أتى"ً ،وقدً
جوزواًالوجهينً .
(ً)2انظرً:الراغبً،مفرداتًغريبًالقرآنً ً.9ً،
(ً)3انظرً:المبردً،المقتضبًً،246/3ً،واألستراباذيً،شرحًالكافيةً ًً.524/3ً،
(ً)4اآليةً(الكهفً .)12ً،
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()1
ً"أحصى"ًإذا ًكانً
نهم ًمنًجنح ًإلىًع ِّدهاً"أ ْفعل"ًتفضيلً،و"أمدا"ًت ا
هم ًفيًهذاًأن ْ
مييز ً،وح ّجت ْ
 -وم ْ

"أعدى ًمنً
للمبالغة ًكان ًبناء ًمنًغير ًالثّ ِّ
ًأواله ًللمعروف!"ً ،و ْ
لثيً ،وعندهم ًأن ً"ما ْ
ًأعطاه!"ً ،و"ما ْ
الجرب ت
"ًشاذًالًيقاسًعليهً(ً.)2

غويينً
في
ظاهر ًبعد ًهذا ًالعرض ًأن ًهذه ًال ّ
وال ّ
ًأفضت ًإلى ًت ّ
ْ
ردد ًاللّ ّ
ظاهرة؛ ًظاهرة ًالمشترك ّ
ًالصر ّ

نهم ًمنً
فسرين ًبين ًالمعانيًالواقعة ًتحتهاً،فم ْنهمًمنًأجاز ًو ْجه ً
والم ّ
نهم ًمنًأجاز ًوجهاًثانياًآخرً،وم ْ
اً،وم ْ

جمع ًبين ًالوجهين ًعلى ًحد ًسو ٍ
عدد ًالوجوهً
ًأن ًهذه ًال ّ
ت ًإلى ًت ّ
ظاهرة ًأ ْفض ْ
اءً ،وصفوة ًالمستخلص ْ
ًأيضا ّ
ًماًتقدمً
حويةً،وتًقديم ًمعنىًعلىًمعنىً،ولعل
ًالصرفيّة ًس ْهمة ًظاهرة ًفيًتوجيه ًالم
ّ
ّ
عانيًالن ّ
ّ
النحويّةً،فلْلبنية ّ
يجلّيًذلكًويعضدهً ً.

عليــةً،قــولًالحـ ِّ
ـقً–تنـ ّـزهًاســمهً"ً:-تســرونًإلـ ْـيهمً
؛ًأعنــيًاشــتراكهاًبــينًاالســمّيةًوالف ّ
ومــنًمثــلًمــاًتقـ ّـدم ْ

بــْْلمودةًوأنــاًأ ْعلــمًبمــاًأ ْخف ْيــت ْمًومــاًأ ْعلنــت ْمً"(ً،)3فموضــعًالتّمثّــلًههنــاًهــوًاستشـرافًالم ْعنــىًالصــرف ِّيًالواقــعًفــيً
ًأنهــاًمشــتركةًبــينًكونهــاًاســمًتفضـ ٍ
ـيلً،وكونهــاًفعــلًمضــارعاًمرفوعــاً،وقــدًأْلمــحًإلــىًهــذينً
ً"أعلــم"؛ًذلــك ّ
كلمــة ْ

ًأننــاًنقــولً:علمــتًبكــذا(ً،)4وقــدً
طيةًمعلِّلًذلكًب ّأنهًقًْدًيكــونًفعــلًحتّــىًمــعًدخــولًالبــاء؛ًذلــك ّ
الوجهينًابنًع ّ

ً"أعلــم"ًفــيًســياقهاًالشـريفًذاكًأ ْفعــلًالتّفضــيلً،ولــذلكًعـ ّـداهً
أتىًعلىًالمعنيــينًأبــوًحّيــانً،والظّــاهرًعنــدهًأن ْ
بالباءً(ً ً.)5

(ً )1انظرً :الزجاجً ،معانيًالقرآنًواعرابهً ،221/3ً ،والعكبريً ،التبيانً ،839/2ً،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيط-100/6ً،
ً،101وقدًاختارواًالوجهينً،واختارًالزمخشريًوابنًعطيةًوابنًاألنباريًأنًتكونًفعلًماضياً،انظرً:الزمخشريً،
الكشافً،475/2ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،254/3ً،وابنًاألنباريً،البيانً .82/2ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،82/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .101/6ً،
(ً)3اآليةً(الممتحنةً ً.)1ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .294/5ً،
(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .251/8ً،
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أعلم
ُ
أفع ُل
الفعلية

االسمية
اسم تفضيل

فعل مضارع

ً

فة المشب ِ
فضيل والص ِ
اشت ار ُك "أفْع َل" ب َ ِ
َّهة
َ َ
ين اسم التّ ِ َ ّ
ُ
رددً"أ ْفعل"ًبينًكونهاًاسمًت ٍ
ِّ
ًالحقً ً:
فضيلًوصفةًمشبهةًقول
ومنًأمثلةًت ّ
" .1إنًهذاًالقرآنًي ْهديًللتيًهيًأ ْقوم"(ً ً.)1
ًأعلمًبماًي ْستمعونًإل ْيك"(ً ً.)2
" .2ن ْحن ْ

ًأعلمًبم ْنًضًلًع ْنًسبيله"(ً ًً.)3
" .3إنًربكًهو ْ
" .4قالًإنًِّيًأ ْعلمًماًالًت ْعلمونً"(ً .)4

ً،أولهمــاً:التّفضــيلً،والمعنــىً:أ ْقــومًم ّمــاًعــداهاً،
أماًاآليةًاألولىًفالظّاهرًأنً"أ ْقوم"ًيقــعًتحتهــاًمعنيــان ّ
ّ
نًكل ٍ
أوًأقومًالحاالتً،أوًأقومًم ِّ
ـوًحيــانًالثّــانيًعلــىًالت ْفضــيلً،
ًحال
ً،وثانيهماًالصــفةًالمشــبهةً،وقــدًرجــحًأبـ ّ
ّ
ْ
ْ
عوالًعلىًالمعنــىً،قــائل"ً:والــذيًيظهــرًمــنًحيــثًالمعنــىًأنً"أ ْقــوم"ًهنــاًالًيـرادًبهــاًالتفضــيل؛ًإ ْذًالًمشــاركةً
م ِّ
بينًالطّريقةًالتيًيرشدًإليهاًالقرآنً،وطريقــةًغيرهــاًعليهـاً،وا ّنمــاًالمعنــىً:التــيًهــيًقّيمــةً،أيً:م ْســتقيمةً،كمــاً

(ً)1اآليةً(السراءً .)9ً،

(ً)2اآليةً(السراءً .)47ً،
(ً)3اآليةً(النجمً .)30ً،

(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)30ً،
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()1
ِّنًإالًّمعنــىً
قــال"ً:وذلــكًديــنًالقيِّمــة"ً،و"فيهــاًكتــبًقّيمــة"ً،أيً:م ْســتقيمةًالطّريقــة"
ً،أمـ ّ
ـاًالزمخشــريًفلـ ْـمًيعــي ْ
ّ

واحداً،وهوًالتفضيلً(ً ً.)2

ذًإنهًيقعًتحتهاًمعنييانًصرفّيانً،وهماً ً:
ًالنظر
ًفيهاً"أعلم"؛ًإ ّ
أماًاآليةًالثّالثةًفموضع ّ
ْ
ّ
ًالصنفينً ً.
وًأعلمًمنًك ِّلًأح ٍدًبهذين ِّ
أنًتكونًع
لىًأصلهاًفيًالتفضيلًفيًالعلمً،والتقديرً:ه ْ
 ْْ
أنًتكونًبمعنىً"عالم"(ًً.)3
 -أوً ْ

ًأنهــاًمشــتركًصــرف تيًتــردًدً
ً"أعل
فيةًفيهــا؛ًذلــك ّ
م"ًالصر ّ
ًالرابعةًفقدًتباينًوجهًالقولًعلىًداللة ْ
ّ
أماًاآلية ّ
ّ

بعضًمنًوردواًع ْليهًبينًثلثةًم ٍ
عانً ً:

ًالصرف ِّيًمشتركًنحويتً،فيجبً
هاً:أن
 ّأول ّْ
هاً"أعلمً–ًأ ْفعل"ًفعلًمًضارعًً،وينبنيًعلىًهذاًالمشترك ّ
لىًهذاًأنًتكونً"ما"ًمًفعولًةًً ً.
ع
ْ

أنًتًك ــونًً
لً،واذاًك ــانًًذل ــكًكـ ـذلكًً،ج ــازًًف ــيً"م ــا"ً ًْ
ـاً"أعل ــمً–أ ْفع ــل"ًاس ــمًًبًمًعن ــىًفاعـ ـ ً
 وثانيه ــاًّ ً:أنه ـ ْنصرفً.
"أعلم"ًالًيً ً
أن تًكونًًفيًمًوضًعًًنً ًٍ
ً،و ًْ
جرورةًًبًالضافً ًٍة ً
مً ً
صب؛ًألنًً ْ

ـذوفً
ـلًمًحـ ًٍ
ً:أعلــمًًمـنكًمً،و"مــا"ًمًنصــوبًةًًبًفًعـ ًٍ
ـاً"أعلــمً–ًأفعــل"ًالتــيًللتًفضــيلًًً،والتًقــديرً ًْ
 وثالثهـ ّـاً:أنهـ ْ
ً،وأعلًمًًماًالًتًعلًمونً،وقدًضعفًأبوًحّيــانًهــذاًالقـولًًاألخيــرً،لمــاً
ً،أيً:عًلًمتً ً
أعلًم" ًْ
يًدلًًعً ًْليهً" ًْ
ادع ــاءًًًحـ ـذفًينًً:أح ــدًهًماً:حـ ـذفًًالمًفضـ ـلًًعًلي ــهًًً،وهـ ـوًمـ ـنكًمً،
جًعـ ـنًالظّـ ـاهًرًًً،و ًِّ
ي ْعتري ــهًم ــنًخـ ـرو ًٍ

الناصبًًلًلمًوصولً(ً.)4
ًوالًثّانيً:الفًعلًً ًّ

فضيل و ِ
االسم ّي ِة:
اشت ار ُك "أف َْع َل" َب َ
ين التّ ِ َ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .12/6ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريًالكشافً .439/2ً،

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً .332/2ً،
(ً)4انظرًهذهًالمعانيً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ،118/1ً،والقرطبيً،الجامعًً،191/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،292/1والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.180/1ً،
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وفيًم ٍ
ثال ٍ
ًالصــرف ِّيً،وقــدً
ًالصيغةً"أ ْفعل"ًيتجلّىًأثرًالحذفًفيًنشوءًالمشــترك ّ
ًأخيرًمنتس ٍبًإلىًهذه ّ

رددهــاًبــينًمــاًوضــعتًلــهً،وهــوًالتفضــيلً،واالســمّيةً،ومــنًذلــكًقولــهًالحــقً–
كــانًذلــكًفــيًكلمــةً"خ ْيــر"ًوت ّ
تعالىً ً:-

نًجاءًبْْلحسنةًفلهًخ ْيرًم ْنها"(ً .)1
" -م ًْ

ٍ
 وقولهًفيًسيا ٍٱسم ْعًوٱنظًْرناًلًكانً خ ْيراًله ْمً"(ًً.)2
قًآخرًشريف"ً:ول ْوًأنه ْمًقالواًسم ْعناًوأط ْعناًو ْ

ـتًللتفضــيلً،بـ ْـلًاســمً
واألظهــرًعنــدًأبــيًحّيــانً،وقــدًوردًعلــىًالمعنيــينًفــيًاآليــةًاألولــىً،أنهــاًليسـ ْ

ـتً
ً،أوًفلــهًالثـواب ً
ً،أمــاًإذاًكانـ ْ
للثّـوابًو ّ
الن ْعمــةً،والتّ ْقــديرً ً:وصــلًً ْ
ًوالجـزاءًًالجًميــلًًً،وهـوًالجًّنـةً ّ
إليـهًًالخًيــرًًمًنهــا ْ
للتّفضــيلً،فالتّقــديرً:ث ـوابًًاللًًخًيــرًًم ـنًعًمــلًًالعًبــدًً ً،وقًول ـهً ً،وذًكـًـرهً ً،وك ـذلكًًًرض ـوانًًاللًًخًيــرًًللعًبــدًًم ـنًفًعــلًً
هًالصيغةًعلىًالمعنيين(ً .)3
طيةً،والقرطبيً،وأبوًحّيانً،داللةًهذ
العبدًً،وقدًارتضىًابنًع ّ
ّ

واللّفــتًللخــاطرًأنًهــذاًالمشــتركًالصــرفيًالمتجلّــيًفــيً"خ ْيــر"ًم ْفـ ٍ
ـضًإلــىًمشــترٍكًنحــويًمتجــلًفــيً

"ًللتّفضيلًفإنً"منها"ًهيًالتيًتــلزمً"أ ْفعــل"ً،ولعــلًهــذاًيقتضــيًحــذفً
ذاًكانتً"خ ْير ً
داللةً"م ْنها"ًالتّركيبّيةً،فإ
ْ

م ٍ
ً،أمــاًإذاًلــمًتكـ ْـنًل ًلتّفضــيلً
ضافًتقديرهً:خيرًمنًقدرهاً،بم ْعنىًأنًاللًتفضــلًعليــهًفــوقًمــاًتســتح ّ
قًحســنته ّ
ً،أيً:هذاًالخيرًًالذيًيكونًلهًهوًمنًحسنتهًوبسببها(ً .)4
فإنً"م ْنها"ًالبتداءًالغاية ْ

وكــذلكًالحــالًفــيًاآليــةًالثّانيــةً،فكلمــةً"خ ْيــرا"ًاحتملــتًالمعنيــينًالصــرفيينً،فعلــىًتقــديرً"أ ْفعــل"ًي ْغــدوً

ًأنفـ ــعًلهـ ــمًمـ ــنًغيـ ــرهً،وأشـ ــدًتثبيتـ ــاً،وعلـ ــىًتقـ ــديرًاالسـ ــمّيةًي ْغـ ــدوًالم ْعنـ ــىً:يحصـ ــلًلهـ ــمًخيـ ــرً
الم ْعنـ ــىً:لكـ ــان ْ
الدارين(ً ً.)5
ّ

( )2-1-6صي َغة "فَعول":
ِ
فعول و ِ
ين ِ
اسم الم ِ
مع:
الج ِ
اشت ار ُك "فَعول" َب َ
اسم َ
َ
(ً)1اآليةً(النملً ً.)89ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ًً.)46ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،273/4ً،والقرطبيً،الجامعً،162/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.95/7ً،
(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.273/4ً،
(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .298/3ً،
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صيغةًيقعًتحتهاًم ٍ
الصـفةًًالمًشــبًهةًً،وقـ ْـدًتًكــونًً
نهاًأن ْ
عانًم ّ
تعددةً،م ّ
هاًقدًتكونًصيغةًتًفيدًًالمًبالغــةًًً،و ّ

ِّ
ـاًركـوبه ْمً
ًالحق"ً:وذلْلناهاًله ْمًفم ْنهـ ً
ً،وقدًوقعًهذاًفيًالتّنزيلًالعزيزًفيًقول
بم ْع
اسمًالمًفعولً ْ
نىًاسمًالفاعًلًًً،و ْ
ْ

وم ْنهاًيأْكلونً"(ً،)1فهيًمحتملةً :

 -لمعنىًاسمًالمفعولً(ً،)2والمعنىً:م ْركوبهم؛ًكالحلوبًبمعنىًالمحلوبً .

ًتكسير(ً ًً.)3
ًٍ
 -ولمعنىًاسمًالجمعً،وهيًعلىًهذاًالم ْحملًاسمًمفردًالًجمع

ِ
غة ،و ِ
الفاعل ،والم ْف ِ
عول:
اشت ار ُك "فَعول" َب َ
المبا َل َ
ين ُ
َ

ًهذهًالصيغةًبينًمعنىًالمبالغةً،واسمًالفاعــلً،واســمًالمفعــولً،مــاًجــاءًفــيًالتّنزيــلً
ومنًأمثلةًاشتراك
ّ

ـانًص ـر ّ ٍ
العزيــز"ً:إنًرّبــيًرحــيمًودود"ً(ً،)4فكلمــةً"ودود"ًيقــعًتحتهــاًثلثــةًمعـ ٍ
ـاً:أنهــاًصــيغةًمبالغـ ٍـةً،
ً،أولهـ ّ
فية ّ

وثانيهــاّ ً:أنهــاًاســمًبمعنــىًالفاعــلً،فــالودودًهــوًالمحــبًالــذيًيــودًعبــادهًويــرحمهمً،وثالثهــاّ ً:أنهــاًبمعنــىًاســمً
ادونًأولياءه(ً ًً.)5
المفعولً،والمًعنىً:المحبًالذيًيحبهًعبادهً،ويو ّ

()6
قدًتحتملً"الودود"ًفيًسياقهاًالشريفً :
ومنًمثلًماًتقدم"ً:وهوًٱْلغفورًٱْلودودً" ً،ف ْ

 المبالغةًفيً"الو ِّاد"ً،وبذاًفهوًالم ِّـمً،أوً:الفاعـلًًبًأهــلًًطاعتـهًً
توددًإلــىًعبــادهًبــالمغفرةً،والمحــبًلهـ ْ
هًالودودًًمًنًإً ْعًطائًهًمًماًأرادوا(ً.)7
ماًيًفعًلً ً

(ً)1اآليةً(ياسينً .)72ً،

(ً)2عقدًابنًسيدهًباباًمنًالقولًعلىً"فعول"ًبمعنىً"مفعول"ًفيًالمخصصً،149/16ً،وقدًعدًاألنباريًطائفةًمنًالكلمً
التيًجاءتًعلىًوزنًفعولًمنًاألضدادً،انظرً:األضدادً .357-356ً،

(ً )3انظرًماًقالهً:الزمخشريً،الكشافً،330/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،331/7ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،
ً ،492/5وأضاف ًالعكبري ًوجها ًثالثاً ،وهو ًأنها ًعلى ًالنسبً ،والمعنىً :ذو ًركوبهمً ،انظرً :العكبريً ،التبيانً،
ً .1086/2

(ً)4اآليةً(هودً .)90ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،255/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .125/4ً،
(ً)6اآليةً(البروجً ً.)14ً،

(ً)7انظرً:الزمخشريً،الكشافً،239/4ً،وقدًاكتفىًالزمخشريًبهذاًالوجهًمنًالمشتركًالصرفيً ً.
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هًالصــالحونً(ً،)1كــالحلوبًوالركــوبً،والم ْعنــىً:
 وقدًتحتمــلًالمفعــولً،فهــوًالمـ ْـودودًالــذيًيــودهًعبــادّ
الم ْحلوبً،والمركوبً(ً ًً.)2

الفاعل َوالم ْف ِ
ِ
عول:
ين
اشت ار ُك "فَعول" َب َ
َ
ِّ
ًالحقً–جلًثناؤه"ً:-هوًًٱلذيًجعــلًلكــمًٱأل ْرضًذلـوالًً
وم ْنًأمثلةًاشتراكهاًبينًالمبالغةًوالمفعولًقول

()3
ًأنه ــاًمحتمل ــةًللمعني ــينً:م ْعن ــىًالمبالغ ــةًم ــنًاس ــمًالفاع ــلً،وم ْعن ــىًالمفع ــولً،
امًشـ ـواًف ــىًمناكبهـ ـا" ً،والح ــق ّ
فً ْ

ـتًذلـوالًإذًلـمًيًجعــلًًاألرضًًبًحيــثًًيًمتنــعًًالمًشــيًًفيهــاً
والم ْعنــىًالكلّــيً:أنًالــذلولًالمًنقــادًًالــذيًيـذلًًلــكًً،فكانـ ْ

ـتًتًتكفّـأًًمًتمائًلــةًًلًمــاًكانـتً
بأهلًهــا؛ًإ ْذًلـوًكانـ ًْ
لًّتـزولًً ًْ
بًالحًزونةًًًوالغًلظــةًً ً،وقيــلًً:جعلهــاًذلـوالًً،فً ًّثبتًهــاًبًالجبــالًًلـئ ً
األنهارًً،وحًفرًًاآلبارً(ً .)4
قًالعًيونًًو ًْ
نًالزرعًً،والغًرسًً،وشً ًِّ
التّمكًنًًمً ً
مًنقادًةًًلًناً،وقيلً:جعلهاًذلوالًبً ً

طيــةًإلــىًأنً"ذلـوال"ً"فعــول"ًبمعنــىً"مفعـ ٍ
ـول"ًههنــاً،والم ْعنــىً:مـ ْذلولً(ً،)5وقــدًأبــىًأبــوً
وقــدًجــنحًابــنًع ّ

حيــانًهــذاًالوجــه؛ًذاهبــاًإلــىًأنهــاًللمبالغــةًمــنًذلــك؛ًكقولنــاً:ناقــةًذلــولًبّينــةًالـ ّذ ِّلً،ورجــلًذليــلً،معلِّــلًًرفضــهً
ّ
صرفًفيهاًواالكتساب"(ً ً.)6
قائل ً
"ً:وليسًبمعنىً"م ْفعول"؛ًألنًفعلهًقاصرً،واّنماًأمرًبالتّ ّ
فة المشب ِ
ين الص ِ
الم ِ
صدر:
اشت ار ُك "فَعول" َب َ ّ
ُ َ
َّهة و َ
ًالصيغةًصرفيًّاً،واحتمالهاًمعنيينًاثنينً،كلمةً"رسول"ً،وهماً ً:
ومنًأمثلةًاشتراكًهذه ّ
ّ -أنهاًصفةًمشبهةًمنًمثل"ً:صبور"ً،و"شكور"ً .

 وأنهاًمصدرً،وي ِّصدقًهذاًالم ْعنىًقولًال ّشاعر"ً:أالًأْبل ْغًأباًع ْم ٍروًرسوال"(ً ًً.)7
(ً)1انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،440/4ً،والقرطبيً،الجامعً،195/20ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.445/8ً،
(ً)2انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.440/4ً،
(ً)3اآليةً(الملكً .)15ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً .140/18ً،

(ً)5انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .341/5ً،
(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .295/8ً،
(ً)7انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،4/6ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،347/4ً،وهوًفيهماًغيرًمنسوبً،وقيلًهوًلمحمدً
بنًحمرانًالجعفيً،وفيًاللسانً،مادةً"رسل"ًلألسعرًالجعفيً،وشطره"ً:فإنيًعنًفتاحتكمًغني"ً ً.
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ًفيًآياتًكر ٍ
ٍ
يماتً ً:
وم ّماًورد
" .1ورسوالًًإلىًبنيًإ ْسًرائيلًأًّنيًق ْدًج ْئتكمًبًآي ًٍة"(ً .)1
" .2و ْأرسْلناكًل ّلناسًرسوال"(ً.)2

" .3فعص ْواًرسولًربِّه ْمًفأخذه ْمًأ ْخذةًرابيةً"(ً.)3

5
4
)ً،أيً:رســالةًر ِّ
وعليهًحملًقولهً–تعالى"ً:-إّناًرســولًر ِّ
ـتًفــيً
بًالعــالمين"(
بًالعــالمين( )ً.واذاًكانـ ْ
ْ

اآليــةًاألولــىًصــفةًفــإنًإعرابهــاًحــالً،أوًمفعــولًبــهً،واذاًكانــتًمصــدراًكــانًإعرابهــاًفــيًموضــعًنصـ ٍ
ـبًعلــىً
ْ
طف(ً ً.)6
الحالً،أوًالع ْ

أماًفيًاآليةًالثّانيةًفهيًحالًًم ِّ
ً،أماًإذاًكانتًمصدراًفالتّقدير"ً:و ْأرسـْلناكًل ّلنــاسً
ؤكدةًإذاًكان ْ
ّ
تًصفة ّ

7
ـىًالرســالةً،والرســولًً:
الرسالةًوالرسولًوالرسيلًبمعنـ ِّ
إ ْرساال"( )ً،وبالعودًإلىًاللّسانًيتّضحًهذاًالم ْعنىًأكثرً،ف ِّ

الرسالةًوالم ْرسل(ً .)8
ِّ

صفًًبًمً ًْعنــىً
وًو ًْ
رًأنهمًاختًلًفواًفيً"ًرسوالً"ًهًناً،فًقيلًً:هً ً
ول ّماًوردًأبوًحّيانًعلىًهذهًاآليةًالشريفةًق ّر ّ

المًرس ـلًًعًلــىًظــاهًرًمــاًيًًْفه ـمًًمً ْن ـهً "ً،وقيــلًً:ه ـوًمًصــدًرًًبًمًعنــىً"ًرســالًة"؛ًإًذًق ـدًثًبــتًًأنًً"ًرس ـوالً"ًيًكــونًًبًمً ًْعنــىً

ً:ويًعًلّمــهًًرســالً ًةً
ً،أي ً
ً،وقــاالً:هـوًمًعطــوفًًعًلــىًالكًتــابً ًْ
نًجًًوزًًذلــكًًفيــهً هًنــاًالحـًْوفيًً،وأبــوًالبًقــاءً ً
ً،ومًمً ًْ
"ًرسالة" ً
إلى بًنيًإًسرائيلً"(ً ً.)9

أماًفيًاآليةًالثّالثةًفهيًمحتملةًاحتمالًماًتقدمً،والتّقديرًً ً:
ًّ
(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)49ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)79ً،
(ً)3اآليةً(الحاقةً .)10ً،

(ً)4اآليةً(الشعراءً،16ً،والزخرفً ً.)46ً،
(ً)5انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"رسل"ً ً.
(ً)6انظرً:العكبريً،التبيانً .261/1ً،

(ً)7انظرً:العكبريً،التبيانً ً.375/1ً،
(ً)8انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"رسل"ً .
(ً)9انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.485/2ً،
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ألن ـ ًهً
"ً،أوًعلــىً"لـ ًٍ
ـوط"؛ً ّ
ّ
الصــفةً،وعلــىًهــذاًالم ْعنــىًالصــرف ِّيًتكــونً"رســول"ًعائــدةًعلــىً"موســى ْ
قًفيًسيا ٍ
أًْقربًً،أوً:ع ْليهماًمعاًعليهماًالسلمً،ويسندًذلكًقولًالح ِّ
اًرسولًًًربًًِّ
قًآخر"ً:فًقوالًإًًّن ً
ْ
1
لغيــةًم ْعجبــة؛ً
العالًمينً"( )ً،وفيًمضــمارًال ْخبــارًعــنًالجمــعً(الرســل)ًبـالمفردً(الرســول)ًنكتــةًب ّ

ذنً–
تعددينًً،ولكنًًحًقيقًتًهمًواحًدةًًً،ورســالتًهمًفــيًصــميمًهاًواحــدًةًً،فًهـمًإً ًْ
اًرسلًًمً ًّ
ًأنهمًعًصًًْو ً
ذلك ّ

بنــاءًعلــىًهــذاًالتوصــيفًوالت ْقريــرًًً-رســولًًواح ـدًًيًمثّـلًًحًقيقـةًًواحـدةًً "ً،وذلــكًًمـنًبـدائًعًًالًشــاراتًً
القًرآنًًّيةًًالموحًيةً"(ً ً.)2

اًرســالةًًاللًًإلــيهً ْمً بًالمًخالفـةًً،وعلــىًهــذاًالم ْحمــلًتكــونً"رســول"ًم ْعناهــاً
 ًوالمصدرً،والم ْعنىً:فًعًصـًْو ًالرسولً؛ًكًقً ًولًًكثّيرًع ّزةً:ً:
نًالرسالةًًبً ً
"ًرسالًة"ً،فقدًيًعبًرًًعً ًِّ

3

حتًًعًندًهًمًًًًًًًبًسًرًًًوالًأًْرسًًْلتًهً ْمًًبًًرسولً( )ً ً
لًقً ًْدًكًذًبًًالواشونًًماًبً ًْ

 ًواســمًجـ ٍـىًاألول؛ًك ّأنــهًقيــلً:فعصـىً
طيــةً،وهــوًمنتســبًإلــىًالمعنـ
ـنسً،وهــذاًمعنــىًأضــافهًابــنًع ّ
ّ
مًإليه ْم(ً .)4
هؤالءًاألقوامًأنبياءًاللًالذينًأرسله ْ

( )2-1-7صيغ ُة ِ
"م ْفعال":

كان ،والمبا َل ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
ين ال ّن ِ
الم ِ
غةً :
"م ْفعال" َب َ
ُ
سب ،و َ
وهي ًصيغة ًصرفيّة ًمشتركة ًبين ًمعنى ًالمبالغة ًكما ًفي ًقولنا"ً :م ْعطار"ً ،والمكان ًكما ًفي ًقولناً:

دًاحتملت ًثلث ًد ٍ
ِّ
ًالحق"ً :إنً
الالت ًفي ًقول
ضمار"ً،واآللة ًكماًفيًقولنا"ً :م ْنشار"ً ،أوًعلى ًالنّسبً،وق
ْ
"م ْ
تًم ْرصادا"(ً،)5فقيلًً ً:
جهنمًكان ْ

(ً)1اآليةً(الشعراءً .)16ً،

(ً)2انظرً:سيدًقطبً،فيًظللًالقرآنً،دارًالشروقًالقاهرةً .3678/6ً،
(ً)3انظرً:الماورديً،أبوًالحسنًعليًبنًمحمد(450هـ)ً،النكتًوالعيونً،طً،2راجعهًالسيدًعبدًالمقصودًعبدًالرحيمً،
دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروت2007ً ،مً ،79/6ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،170/18ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،316/8ً ،
ًبرسيل"ً ،انظرً :كثير ًعزةً ،جمع ًإحسان ًعباسً ،دار ًالثقافةً ،بيروت1971ً ،مً،
ورواية ًالديوان"ً :بليلى ًوال ًأرسلتهم ً

ً .110

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .358/5ً،
(ً)5اآليةً(النبأً .)21ً،
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يًت ْرصدًم ْنًيم ّرًبهاً .
 "م ْرصادا"ً:ذاتًًأ ْرص ًٍادًعلىًالنسبً،أ ْ

 وقيلً:هيًاسم ًٍمكانً،والمعنىً:م ْحبًسً،أوًطريقًومم ًّرً،فًلًسبيلًإلىًالجنةًًحًتّىًي ْقطعًًجهنمً،
فيًالصحاحً:الم ْرصادًً:الطريقًً.
و
ِّ

 وقيلً:هيًمبالغةً،والمعنىًأنًهاًراصدةً ًتجازيه ْم ًبأ ْفعاله ْمًً،فكأنه ً–كماًيقول ًالقرطبيًً -ي ْكثرً ًم ْنًأبوًحيانً،وقدًجمعً ًاألخير ًبينً
مًانتظارً ًالكًفّارً،والىًهذهًالوجوه ًالثّلثة ًذهب ًالقرطبي ًو
جهن ْ
ّ

ٍ
ٍ
الصفات ًعلىً
م
ّ
عنىًالنسب ًوالمبالغة ًفيًداللة ًواحدةً،مْلمحاًإلىًأن ًكل ًماًجاء ًمنًاألخبار ًو ّ
عنىًالنسبًفيهًالتّكثيرًوالّلزومً(ً.)1
م
ّ

اسم مكان
ِم ْفعال

ِم ْرصاد

صيغة مبالغة
نسب :ذات إرصاد

ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
المص َد ِرً :
"م ْفعال" َب َ
ين اآللة و ْ
أمــاًفــيًقــولًاللً–جــلًثنــاؤه"ً:-وأ ْوفـواًٱْلكْيــلًوٱْلميــزانًبْْلق ْســطً"(ً،)2وكــذلك"ً:فــأ ْوفواًٱْلكْيــلًوٱْلميــزانًوالً
ّ

()3
ًالصرفّيينً،وهماً ً:
ت ْبخسواًٱلناسًأ ْشياءه ْمً" ً،فكلمةً"الميزان"ًمحتملةًفيًهذينًالسِّياقينًالشريفينًالمعنيين ّ

 اسمًاآللةً . -والمصدر؛ًكًالميعاد.

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،116/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .405/8ً،
(ً)2اآليةً(األنعامً .)152ً،

(ً)3اآليةً(األعرافً .)85ً،
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ـرفيةًبـ ــينً
ولعلّهـ ــاًت ْعنـ ــيًالمصـ ــدرًفيهمـ ــا؛ًويعضـ ــدًذلـ ــكً"الكْيـ ــل"؛ًذلـ ــك ّ
ًأنـ ــهًمصـ ــدرً،فالمطابقـ ــةًالصـ ـ ّ

المصــدرين"ً:الكْيــل"ًو"المي ـزان"ً،تـ ِّ
ـرجحًكــونً"المي ـزان"ًفــيًســياقهاًالش ـريفًمصــدراً،كمــاًطــابقًبــينً"المكيــال"ً

و"الميـ ـزان"ًفـ ــيًهـ ـ ٍ
ـل"ً:-وي ـ ـاًقـ ـ ْـومًأ ْوفـ ـواًٱْلم ْكيـ ــالًوٱْلمي ـ ـزانًبْْلق ْس ــطًوالًت ْبخس ـ ـواًٱلنـ ــاسًً
ـودً،فق ــالً-عـ ــزًمـ ــنًقائ ـ ًٍ
أشياءهم"(ً ً.)1

( )2-1-8صي َغ ُة "ف ََعل":
ًاست ْكبرواًإناًكناًلك ْمًتبعا"(.)2
" -1فيقولًالضعفاءًللذين ْ
" -2فجعْلنًاه ْمً سلفاًومثلًًًلِّآلخًرينً"(.)3

" -3إنًهـذاًلهوًٱْلقصصًٱْلحقً"(ً .)4

ِ
ين ِ
س ِبً :
الج ِ
الم َ
اشت ار ُك "ف ََعل" َب َ
اسم َ
صد ِر ،وال ّن َ
مع ،و َ
ًاست ْكبرواًإناًكناًلك ْمً
لنرجع ًالنظر ًفيًداللة ً"تب
ع"ًالص ّ
ّ
رفية ًفيًاآلية ًاألولى"ً:فيقول ًالضعفاء ًللذين ْ

()5
ًالحمالًل ٍ
ً،فقدًاحتملتًثلثةً ً:
تبعا"
معان
ًالصر ِّ
ْ
ّ
؛ًذلكًأنهاًيصدقًعليهاًتعريفًالمشترك ّ
في ّ

تابعً،كقولناً:خادمًوخدمً،وآدمًوأدمً .
هاً:أنهاًاسم ٍ
ًجمعًل ٍ
ّ -أول ّ

كناًتابعين.
وثانيهاً:أنهاًمصدرًواقعًموقعًاسمًالفاعلً،والمعنىّ ً:
ّ

اً،ولكن ًعلىًحذف ًم ٍ
ضافً،
هاًبمعنىًالنسبً،وهي ًعلىًهذاًالمحمل ًمصدر ًأيض
هاً:أن
 وثالثّ
ّ
ْ
والمعنىً:كّناًذويًتب ًٍع(.)6

(ً)1اآليةً(هودً،)85ً،وانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،339/4ً،والنسفيً،عبدًاللًبنًأحمد(710هـ)ً،مداركًالتنزيلً
وحقائقًالتأويلً،ضبطهًزكرياًعميراتً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2008ً،مً .425/1ً،
(ً)2اآليةً(غافرً .)47ً،

(ً)3اآليةً(الزخرفً .)56ً،

(ً)4اآليةً(آلًعمرانً .)62ً،
(ً)5اآليةً(غافرً .)47ً،

(ً)6انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،129/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،449/7ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،
ً،45/6واكتفىًالعكبريًبعدهاًمصدراًفيًموضعًاسمًالفاعلً،التبيانً .1121/2ً،
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ـىًأنًالتبــعًًيكــونًواحــداًوجماعــةًًفــيًقـ ْـولًب ْعــضًً
ول ّمــاًوردًالطّبــريًعلــىًتفســيرًهــذهًاآليــةًأشــارًإلـ ّ
صدرً"ً،وا ْنًش ْئتًًكانًواحدًهًتابعًاً،
صرةًً،وفيًق ْولًًب ْعضًًن ْحوًّييًالكوفةًًج ْمعًًالًواحدًًلهً؛ًألنهًكالم ْ
ن ْحوّييًالب ْ

فيكــونًم ْثــلً"خائــلًوخـ ًـول"ً،وً"غائــبًوغيـب"ً،والصــوابًًمــنًالقـ ْـولًًفــيًذلــكًع ْنــديًأنــهًج ْمــعًًواحــدًً"تــابع"ً،وقـ ْـدً

ًالكوفيينً،فيماًإخالهً،وجهًمعجبً،وهوًع ّدً"تبع"ًج ْمعـاً
يجوزًًأ ْنًيكونًًواحداً،فيكونًًج ْمعًهً"أ ْتباع"(ً،)1ولرأي
ّ

صدرً؛ًفلذلكًل ْمًي ْجم ًْعً،ول ْوًجمعًلًقيلً"أ ْتباع"ً ً.
الًواحدًلهًكالم ْ

وم ْن ًمثل ً"تبعا"ًفيًاآلية ًالم ِّ
تقدم ًبيانهاً"سلفا"ًفيًقول ًالل ً–جل ًوعزًً -فيًاآلية ًالثّانية"ً:فجعْلنًاه ْمً
()2
ملتًمعنيينً ً:
سلفاًومثلًًًلِّآلخًرينً" ً،فقدًاحت ْ
وحار ٍ
سً ،والمعنىً:
سً ًوحًًر ًٍ
ًأن ًتكون ًجمعا ًلـ"سالف"؛ ًكخادًًٍم ًوخًدًًٍمً ،وراصً ًٍد ًًوًرصًًٍدً ً ،
 ّأولهماْ :سابقينً ،وم ِّ
أن ًيًكونً ًمًرادًا ًبًه ًالجًماعةًً ،والواحدًً،
ًالنارً"ً ،واذا ًقًرئ ًكًذلك ًاحتًملً ً ًْ
تقدمين ًإلى ّ
مًأسلفًً ً.
ألنهًيًقالًًللقًومًً:أنتًمًلًناًسًلًفًً،وقًدًيًجمًعًًفًيقالًً:هً ًْ
األنثى؛ً ًّ
والذًكًرًً،و ًْ

() 3
ًالرجل ًآباؤه ًالم ِّ
ئتً
تقدمونً ً ،وقد ًقر ْ
 وثانيهماْ :ًأن ًتكون ًم ْ
صدر ً"سلف ًي ْسلف ًسلفا"ً ،وسلف ّ

تقدمًًأمامًًالقًومً(ً ًً.)4
لتًم ْعنىًالج ْمعً،ومفردهاً"سًليف ً
"ً،وهًوًالمً ّ
"سلفا"؛ًوفيًهذهًالقراءةًاحتم ْ

ِ
ِ
المفعولً :
صد ِر و
الم َ
اشت ار ُك "ف ََعل" َب َ
ين َ

( )1
ًالنظر ًفيها ًكلمة ً"القصص"ً
أما ًفي ًاآلية ًالثّالثةً ،وهي"ً :إن ًهـذا ًلهو ًٱْلقصص ًٱْلحقً" ً ،فموضع ّ
ّ

ًأنها ً"فًعًلً" ًبًمًعنىً
المودعة ًفي ًقالب ً"فعل"ً ،وقد ًاحتًملت ًمعنيين ًصرفّيينً ،وهماً :مً ًْ
صدرً ً"قص"ً ،وثانيهما ّ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .68/11ً،
(ً)2اآليةً(الزخرفً .)56ً،

(ً )3انظرًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،199/11ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،128/4ً،والقرطبيً،الجامعً،68/16ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً،24/8ً،وقدًرجحًأبوًحيانًأنً"سلفا"ًاسمًجمعً،واكتفىًابنًعطيةًوالجلالنًبمعنىًالجمعً،
انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،60/5ً،والجلالنً،جللًالدينًالمحليً،وجللًالدينًالسيوطيً،تفسيرًالجللينً،

طً،1دارًالحديثً،القاهرةً .653/1ً،

(ً ) 4انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،199/11ً ،وبالضم ًهي ًقراءة ًحمزة ًوالكسائيً ،انظرً :ابن ًخلفً ،أحمد ًبن ًعليً
األنصاري(540هـ)ً ،القناع ًفي ًالقراءات ًالسبعً ،تحقيق ًأحمد ًفريد ًالمزيديً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروتً،
1999مً ً.459ً،
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()2
ً.أماًأصل ً"القصص"ًمعجميًّاًفهوًمنً:قًصً ًفًلنًً
ً،أيً:المًًْقصوص؛ ًكًالقًبًضًً،بًمًعنىًالمًًْقبوضً
"مًًْفعول" ًْ
ّ

صاً،وذلكً ًإًذاًاقتًصً ًأثًًرهً،
اً،وقً ًًّ
األثرًً،يًقالًً:خًرجً ًفًلنً ًقًصًصً ً
هًاتّباعً ً ً
اًوقًصًصًاً،وأصلً ً
صً ً
الحًديثًً ،يًقصًهًقً ًّ

ً،وسًوقًهًالكًلمًًسًوقًاً،فًمًعنىًالقًصصًًالخًبًرً ًالمًشتمًلًًعًلىً
بر ً
التّباعًهًًخً ًبراًبًعدًًخً ًٍ
تًً ً
ًًِّ ًّإنهًقاص
ومنهًقيلًًللقاص
المًعانيًالمًتتابًعةً(ً ً.)3

( )2-1-9صي َغ ُة "ف ُْعل":
ـاًحمالــةًلمعنيــينًصــرفّيينً،وهمــاًالمصــدرً،
وهذ
ًالصـ ِّ
ـرفي؛ًذلـ ّ
هًالصيغةًم ّماًينتسبًإلىًالمشــترك ّ
ّ
ـكًأنهـ ّ

واســمًًالمفعــولً،ومــنًأمثلــةًورودهــاًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزًقــولًاللً–جــلًثنــاؤه"ً:-كتــبًعلـ ْـيكمًٱْلقتــالًوهــوًكـ ْـرهً
()4
الوصــفًً
ًاألولً،وهــوًالمصــدرً،فالتّقــديرًأنًالمًصــدرًً"كـ ْـره"ًوضــعًمًوضــعًً ً
لكـ ْـمً"
ً،أمــاًعلــىًالمحمــلًالـ ِّـد ِّ
ّ
اللي ّ
مًبالًغةًً،ونظيرهًقًولًًالخًنساءًً :

فً ًّإنماًهًيًإًًْقبالًًًواًًْدبارً(ً ً)5
"كً ًّأنهًفيًنفسًهًكًراهةًًلًفرطًًكًراهتًهمًلًه"(ً .)6
ً:وهــوًمًكــروهًًلكــمً،ونظيــرًذلــكً"خ ْبــز"ً،و"خً ْبـر"ً،و"ن ْقــض"ً،
الليًالثّــانيًفالتّقــدير ً
أمــاًعلــىًالمحمــلًالـ ِّـد ِّ
ّ

()7
ً،أوًمكروهًقبلًورودًاألمرً(ً ًً.)8
بًمعنىًالمخبوز ً
ً،والمًخبورًً،والمنقوضً ً،فالقتالًمكروهًلكمًبال ّ
طبيعة ْ

( )2-1-10صي َغ ُة "ف ُْعالن":
(ً)1اآليةً(آلًعمرانً .)62ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .505/2ً،

(ً )3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"قصص"ً،والرازيً،محمدًبنًعمر(604هـ)ً،مفاتيحًالغيبً،طً،1دارًالفكرً،
بيروت2005ً،مً ً.79/8ً،

(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)216ً،

تعتًحتىًإذاًادكرت"ً،انظرً:الخنساءً،تماضرًبنتًعمروً،ديوانها(ً،شرحًأبيً
(ً)5الشعرًفيًديوانهاً،وشطره"ً:ترتعًماًر
ّ
العباسًثعلب)ً،تحقيقًأنورًأبوًسويلمً،طً،1دارًعمارً،عمان1989ً،مً .383ً،

(ً)6انظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً .26/6ً،

(ً)7انظرً:الزمخشريً،الكشافً،356/1ً،والرازيً،مفاتيحًالغيبً ً.26/6ً،
(ً)8انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.152/2ً،
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ِّ
ًالحق ً–تباركً"ً :-وا ْذ ًآت ْينا ًموسى ًاْلكتاب ًواْلف ْرقان ًلعلك ْم ًت ْهتدونً" (ً ،)1واذا ًكان ًفيً
وذلك ًفي ًقول

حويًفإنًفيًهذاً
ًالن ِّ
رفيةًفيًالتّوجيه ّ
ًالص ّ
ًالسابق ًداللة ًعلىًأثر ًتباينًوجهًالقول ًعلىًالبنية ّ
السياق ًالشريف ّ
ّ

جمي؛ًإ ْذ ًإنً"الفرقان"ًصيغة ًعلىًمثال ً"ف ْعلن"ً،وهيًتحتملً
السياقً ًداللة ًعلىًأثرهاًفيًتباينًالتّوجيه ًالم ْع ِّ
ّ
المعنىًأنهاًالتّوراة ًأوً
االسمية ًوالمصدرّيةً،والف ْرقان ًفيًأصلهًمصدر ًمثل ًالغ ْفرانً(ً،)2فإذاًماًكانت ًاسماًف
ّ
ّ

ِّ
ًالصفات؛ً
القرآنً،والمعنىًالكلّيً :آتاهًجامعاًبين ًكونهًكتاباًوفرقاناًبين
ًالحق ًوالباطلً ،ويكون ًمنًعطف ّ

ذاًماًكانت ًمصدراًفالمعنىً
ألن ًالكتاب ًفيًالحقيقة ًمعناه ًالمكتوبً،وهذاًمذهب ًل ّلزّجاج ًوالزمخشر ًِّ
ي(ً،)3وا
ْ
()4
ِّ
ًأنهًفرقًدالل تيً
ّأنهاًالحدث؛ًأيً:ماًيفرقًبهًبين
ًالحقًوالباطلً،أوًقدًيحتملًالفرقانًانفراقًالبحر ً،و ّ
الحق ّ

ٍ
بصرً،وقدًتباينًالمفسِّرونًفيًتعيينًداللتهاًتبايناًباعثهًهذاًالذيًنحنً
دقيقًيحتاجًإلىًمزيدًمنًالتّدقيقًوالتّ ّ
فيهً ً.

( )2-1-11صي َغ ُة "ف ُْعلى":
ًمشتركًصرف تيًح ّمالًًلمعنيينًاثنينً ً:
ّ -أولهماًالمصدر؛ًكالر ْجعىً،وال ّشورىً،والف ْتياً .

 -وثانيهماًاسمًالت ْفضيلًالمؤنثًالمحلّىًبـ"ال"؛ًكالك ْبرىً،والص ْغرىً،والد ْنياً،ومذ ّكرهً"األ ْفعل".

ِّ
قدسًاسمًهً"ً:-ثمً ًكان ًعًَٰاقبة ًٱلذين ًأساًؤواًٱلسوأى" ً،
وقدًوقع ًهذاًاالشتراك ًحقًّاًفيًقول
ًالحق ً-ت ّ
()5

ً"السًوًؤى"ً :
فقدًترددًبعضًمنًوردًمنًالم ِّ
فسرينًع ْليهاًبينًالمعنيينًالواقعينًتحت ّ
ٍ
ًالصرف ِّيً ،وهو ًتأنيث ً"األ ْسوأ"ً
أما ّ
ًالزمخشري ًفاكتفى ًبمعنى ًواحد ًمن ًمعاني ًهذا ًالمشترك ّ
ّ -

كانتً
الدًْنياًبًالدًمارًً،ثًمًً ً
(التّفضيل)ً،كماًأنً"الح ْسنى"ًتأنيثً"األحسن"ً،والمً ًْعنىً ًّأنهًمًعوقًبواًفيً ًّ

(ً)1اآليةً(البقرةً .)53ً،

(ً)2انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .225/1ً،

(ً)3انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،122/1ً،والزمخشريً،الكشافً،281/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .360/1ً،
(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.281/1ً،
(ً)5اآليةً(الرومً ً.)10ً،
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() 1
السًوًؤى ًالف ْعلىً
أيً :العًقوبةً ًالتي ًهًي ًْ
ًالسًوًؤىًْ ً ،
عاقبًتهًم ًّ
السوء ًأشد ًال ّش ِّرً ،و ّ
ًأسوأً ًالعًقوباتً ً ،و ّ

منه.

ًالسًوًؤىً
أماًالقرطبي ًوأبوًحّيان ًفجنحاًإلىًاستشراف ًالمعنيين ًالواقعين ًتحتهاً،وعلىًهذاًتكون ّ
 ّأوًصًفةًً
السًوًؤىًمًصدًًراًلـ"أساؤوا"ًْ ً،
التّكذيبًًعاقبًةًًالذينًًأساؤواً ً،ويًكونًً ًّ
مصدراً،والتّقديرً:ثًمًًكانًً ً

ًأو ًم ْفعوال ًلـ"أساؤوا"ً ،والم ْعنىً :اقترفواً
الخًًلّة ًّ
حذوفًْ ً ،
ًٍ
لًمً
أيّ ً :
ًالسًوًؤىً ،أوً :الساءة ّ
ًالسًوًؤىْ ،
الس ًوًؤى(ً.)2
ّ

السوؤى
ّ
الفُ ْعلى
اسم تفضيل مؤنث
كالكبرى والصغرى

كالرجعى
مصدر ّ
والشورى

ً

ـْدعوهًبهــا"(ً،)3ولعــلًالــذيًيظهــرًأنً
قدمًقــولًاللً–تبــاركً"ً:-وللــهًٱأل ْســماۖءًٱْلح ْســن َٰىًفـ ْ
ومنًنحوًماًت ّ

ًأنهاًمحتملةًالمعنيينًالصرفّيينًالم ِّ
تقدمًبيانهماً،وهماً ً:
دبر
ًفيًهذاًالسياقًهوً"الح ْسنى"؛ًذلك ّ
موضعًالتّ ّ
ّ

 اســمًتفضـ ٍالليً
ؤنــثً"األ ْحســن"؛ًكــالك ْبرىًتأنيــثًاألكبــر ً
ً،وعلــىًهــذاًالم ْحمــلًالـ ِّـد ِّ
ـيلً:ف ْعلــى؛ًوهــيًم ّ
خرى"(ً،)4وكذلك"ً:يــاً
آربًًأً ًْ
ماًأًْفًردًً ًوصفًًماًالًيًعقلً؛ًكًماًفيًقولهً–تعالى"ً:-وليًفيهاًمً ً
ًأًْفًردًًكً ً
جًبالًًأ ًِّوبيًمًعًه"(ً ًً.)5

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.216/3ً،

(ً )2انظرً:القرطبيً،الجامعً،8/14ً ،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ،160/7ً،وانظرًقولًابنًعطيةًفي ًالمحرر ًالوجيزً،
ً .331/4

(ً)3اآليةً(األعرافً ً.)180ً،
(ً)4اآليةً(طهً .)18ً،

(ً)5اآليةً(سبأً .)10ً،
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ماعً
 ومصـ ــدرًوصـ ــفًبـ ــهً،وقـ ــدًس ـ ـ ًّمىًاللًً–س ـ ـبحانًهً-أسـ ــماءًهًًبًالحً ْس ـ ـنى؛ًألنًهـ ــاًحًس ـ ـنةًًفـ ــيًاألً ْس ـ ـ ًورحمًتًهًً،واًفضالًهً(ً.)1
والقًلوبً؛ًفًإًًّنهاًتًدلًًعًلىًتًوحيدًهًً،وكًًرمًهً ً،

قبل ِ
آخرها:
ضم ّأوِلها
فوق
ِ
وفتح ما َ
ثالثي ِب ِّ
ٍّ
المشتقّ ُة ِم ّما هو َ
(ّ )2-1-12
الصيغُ ُ
ِ
الم ِ
الز ِ
صد ِر:
ين ّ
الم َ
اشت ار ُكها َب َ
كان ،و َ
مان ،و َ
تقدم ًبيانه ًآنفا ًم ٍ
ًصرفية ًمتباينةً ،ومن ًذلك ًاسمً
عان
ًالصيغ ًالمشتقّة ًبالوصف ًالم ّ
ّ
وتلتقي ًعلى ًهذه ّ

المفعولً،والمصدر ًالميميً،واسم ًالزمانً،واسم ًالمكان؛ًكقولنا"ً:مخرج"ً،ومنًاألمثلة ًالتيًاستشرفهاًالباحثً
اهبطواًب ْعضك ْم ًلب ْع ٍ
ض ًعد تو ًولك ْم ًفيًاأل ْرض ًم ْستقتر ًومتاع ًإلىًح ٍ
ين"(ً،)2
فيًالتّنزيل ًقولهً–تعالىً -
"ً:وقْلنا ً ْ
ًمتنوعةً :
ًاحتملتًمعاني
عتًفيهاًكلمةً"مستق ّر"ً،فقد
ْ
وموضعًالتّدبّرًصيغةً"م ْست ْفعل"ًالتيًأود ْ
ّ
ًصرفية ّ
ً(اسمًالزمان)ً .
 فلناًفيًاألرضًزمانًمنًالّل ْبثًًوالقامةّ
 ولناًفيهاًمكانًمنًاللّبثًوالقامةً(اسمًالمكان). ولناًفيهاًلبثًواقامةً(الحدث).السمين ًباثنين ًمنهاً،وهماًالمكان ًوالمصدرً،
وقدًأتىًعلىًهذهًالم
ّ
عانيًأبوًحيانً،واكتفىًالع ْكبري ًو ّ

أما ًالطّبري ًوالقرطبي ًف ْلم ًيًستشرفا ًإالّ ًمعنى ًواحداًً ،وهو ًالموضعً ،فًالم ْستق ّر ًفي ًكلمً ًالعربً ًهو ًم ْوضعًً
ّ
االست ْقرارً(ً .)3
ْ

(ً )1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،132/2ً،وقدًاكتفىًبداللتهاًعلىًالتفضيلً،وكذلكًالبغويً،معالمًالتنزيلً،182/2ً،وقدً
أتىًعلىًالمعنيينً :ابنًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،480/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،207/7ً ،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً .427/4

(ً)2اآليةً(البقرةً .)36ً،

(ً )3انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،279/1ً ،والعكبريً ،التبيانً ،53/1ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،219/1ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً،311/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .195/1ً،
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ـقـر
ُم ْ
ـسـتَ ّ

مكان

زمان

مصدر

مكان من اللبث واإلقامة

زمان من اللبث واإلقامة

اللبث واإلقامة

ً
الّ ًعلى ًالل ًرْزقهاًوي ْعلمً
ومثلهاًفيًسورة ً"هود"ًفيًقول ًالل ً–تبارك"ً:-وماًم ْن ًداب ٍة ًفيًاأل ْرض ًإ ً

ًالسابقةً،فكل ًالتّفاسير ًالتيًأتىًبهاًالطّبري ًوالقرطبيً
م ْستقرهاًوم ْست ْودعها"(ً،)1فقدًاحتم
ْ
لتًماًاحتملتهًاآلية ّ

الًتخرج ًعنًتأويل ًالمكانً،فالمستقر ًمنًاأل ْرضً ًح ْيث ًتأْويًإل ْيهًً،والمستودعً :أيًالم ْوضعًًالذيًتموتً ًفيهً
فت ْدفنًً،وقيلً:ح ْيثًتموتًًوح ْيثًت ْبعثًً،وقيل"ً:م ْستق ّرها"ً:فيًالرحمً"ً،وم ْست ْودعًها"ً:فيًالصْلبًً،وقيل"ً:ي ْعلمً

م ْستق ّرها"ً:فيًالجنةًًأوًالنارً"ً،وم ْست ْودعها"ً:فيًالقً ْبرً(ً ً.)2

ٍ
فيةً،مستشرفًينًً :
ًإلىًتعددًمع
فتاًعلىًنحوًمعج ٍب
السمينًفقدًالت
أم
ّ
انيهاًالصر ّ
ّ
ّ
اًأبوًحيانًو ّ
ّ
 معنىًالمصدرً:استقرارهاًواستيداعها. ومًعنىًاسمًالمكانً:،مكانًًاستقرارهاًواستيداعها.ستقر"؛ًألنًفعلهًالزمً(ً ًًً.)3
 ومًعنىًاسمًالمفعول"ً:فيًمستود ٍع"ًل ّتعديًفعلهاً،والًيجوزًذلكًفيً"م ّ
ِ
الم ِ
صد ِر:
الم َ
اشت ار ُكها َب َ
كان ،و َ
ين َ
ب ًأ ْدخْلني ًم ْدخل ًص ْد ٍ
ق ًوأ ْخر ْجني ًم ْخرجً
ًتقدم ًصيغة ً"م ْفعل" ًفي ًقوله ً–تعالى"ً :-وق ْل ًر ِّ
ومثل ًما ّ

ص ْد ٍ
صير"(ً،)1وقولهً–ج ّلًثناؤه"ً:-ون ْدخْلكمًم ْدخلًًكريما"(ً ً.)2
اجع ْلًليًم ْنًلد ْنكًسْلطاناًن ا
قًو ْ
(ً)1اآليةً(هودً .)6ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،4/7ً،والقرطبيً،الجامعً .7/9ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،205/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .80/4ً،
56

ًالصيغةًبينًمعنيينًفيًاآليتينًالشريفتينً،وهماً :
وقدًاشتر ْ
كتًهذه ّ
قً،وأخر ْجنيًإخراجًصد ٍ
ً:أدخلنيًإدخالًصد ٍ
ق.
 المصدرّيةً،والتّقدير ْفيةً(ً.)3
 -واالسمّية؛ًاسمّيةًالمكانً،وانتصابهماًههناًعلىًالظّر ّ

ًهوًالدعاءًلتحقيقًهذاًاألمرًبكلّّيته؛ًتحقيقًالحدث(المصدر)ً،
ًفيًهذاًالسياق
ولعلًًالمْلمحًالمعجب
ّ
ّ

فية)ً ً.
وتحقيقًمكانه(الظّر ّ

ركتًصيغةً"م ْدخل"ًبينًالمعنيينً ً:
واآليةًالثّانيةًشأنهاًشأنًاألولىً،فقدًاشت ْ
أيً:يًدخلًكمًالجًًّنةًإًدخاالًًكًريماً.
 -المًصدًرًً،والتّقديرً:إًًْدخاالً،والمًًْدخًلًًفيهًًمًحذوفً؛ً ًْ

تعديةً ًلًهذًهً
أما ًعًلىًهذاًاألخير ًفيقع ًالخلف ًفيًالذيًدًخًلًً،أهًيً ًمً ًّ
 والمكان؛ًمكان ًّالدخولًً،و ّ

نً،
أنًيًرادً ًبًهًالمًكا ً
ظًّْرفً؟ً،ولذاًيًحتملً ً ًْ
التّعديًةً ًلًلمًفعولً ًبًهْ ً ،أمً ًعًلىًسًبيلً ًال ً
األًماكًنً ًعًلىًسًبيلً ً ً

فًينتصًبًً"م ْدخل"ً،إًًْذًذاكًً،بـ"نًًْدخًلًكم"(ً ً.)4

وكذلك ًقول ًالح ِّ
ق"(ً،)5
ل ًينبِّئك ْم ًإذا ًم ِّزْقت ْم ًكل ًممز ًٍ
ق ً–تعالى"ً:-وقالً ًٱلذين ًكفرواًه ْل ًندلك ْم ًعلىًرج ًٍ

لتً"ممًز ٍ
ق"ً :
فقدًاحتم ْ

 المصدرً،جاءًعلىًزنةًاسمًالم ْفعولًعلىًالقياسًمنًك ِّلًف ٍعلًزائٍدًعلىًالثّلثة.
بتًبهًالسيولً
 -واسمًالمكانً،والتّقديرً:إذاًم ِّزْقتمًفيًمكانًالقبورً،وبطونًالطّ ْيرً،والسِّباعً،وماًذه ْ

كلًم ٍ
ًالزمخشريًوأبوً
الرياحً،فطرحتْهًكلًم ْ
ذهبً،وماًنسفتْه ً ِّ
طرٍحً،وقدًأتىًعلىًهذينًالمعنيين ّ
حّيانً(ً ًً.)6

(ً)1اآليةً(السراءً .)80ً،
(ً)2اآليةً(النساءً .)31ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.72/6ً،

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،218/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .244/3ً،
(ً)5اآليةً(سبأً .)7ً،

(ً)6انظرً:الزمخشريً،الكشافً،280/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.250/7ً،
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ًم ْنه ْمً
فيًاآلتيةًمنًهذهًالجهةًقولًاللً–تعالى"ً:-وا ًْذًقالتًطاۖئفة ِّ
ًالصر ِّ
ومنًأمثلةًظاهرةًالمشترك ّ

()1
ًحمالًللمعنيينً ً:
يًاًأ ْهلًيثْربًالًمقامًلًك ْمً ف ْْرجعواۖ" ً،فصيغةً"مقام"ًمشتركًصرف تي ّ

 -المصدر؛ًمنً"أقامًيقيمً،والم ْعنىً:الًإقامةًلكم.

ٍ
ً،أوً:الًموضعًتقيمونًفيهً(ً ًً.)2
 والمكانً،والمعنىً:الًمكانًإقامة ْ()2-2

عد ُد معاني ِ
ص َي ِغ األَفْعا ِل
ً
ثانيا :تَ ّ َ
من ًالمقرر ًالمستحكم ًأن ًلألفعال ًفي ًالعربية ًأوزانا ًم ْخصوصةً ،وأن ًل ِّ
كل ًو ٍ
ًأو ًمعانيً
زن ًم ْعنى ْ
ْ

عينًمعانيًجديدةً،والحقً
ًإليهاًزياداتًت ّ
ص ْرفيةًانعقدًعل ْيهاًإجماع ًأهل ًهذاًالدرسً،وأنًاألفعالًق ْدًتنضاف ْ
أسهبواًملتفتينً ًإلىً
أنً ًهذاًالمطلب ًمن ًالقول ًعريض ًبابهً،كثيرة ًطرائقهً،وق ْد ًصنف ًفيه ًالقدماءً،فوسعواًو ْ
عددًالمعانيًالتيًتقعًتحتًصيغةًالفعلًالواحدةً،جانحينًإلىًع ِّدًذلكًمْلمحاًذاًفر ٍ
ادةًوامت ٍ
يازًفيًالعًر ّبيةً ً.
ت ّ
ْ

ًالصادقة ًعلى ِّ
ً"استفعل"؛ ًذلك ًأنها ًم ْشترك ًص ْرف تي ًح ّمالً
ًكل ًما ًتقدم ًصيغة ًالف ْعل ْ
ومن ًاألمثلة ّ

لد ٍ
ًالصفةً،فآنًتفريغًًالجذرًً"جًيً
قدًتًأتيًهذ
الالتًتتعيّنًالواحدةًبتعيّنًالسِّياقً،فً ًْ
هًالصيغةًلًإلصابًةًًواعتقاد ّ
ّ

ًومثلًهاً
أوً :أصًًْبتًه ًجًيًّدًاً ،
تعينً ًهًوًً :وجدتًهًْ ً ،
صريفي"ً :استًجادً"ً ،والم ْعنى ًالمً ًِّ
د" ًفيها ًيًصبحً ًالمنتج ًالت ْ

حال؛ً
حالًإلىً ًٍ
نً ًٍ
حولًًمً ًْ
التّ ًّ
استًفهًمً"ً،و ً
استًكتًبً"ًو" ًْ
تعظمًتًه"ً،وم ْنًمًعانيهاًالطًّلبً؛ًوذلكًنًحوً" ًْ
استً ًْ
" ًْ
كرمتًه"ً،و"اسً ْ

استًكبر"ً،وتأتيً
استًعظًم"ً،و"تًكبًّرًو ًْ
تفعل"؛ًوم ْن ًذلك ً"تًعظًّمًو ًْ
استًنوقً"ً ،وً" ًْ
نًحوً" ًْ
استًًتْيًسً"ً ،وق ْد ًتًكونًمًرادًفةً ًلـ" ّ

ناً:استقر ًواستهزأً،والم ْعنىً:ق ّرً،وه أزً،وق ْد ًتدل ًعلىًاختصار ًالحكايةً،كماًفيً
بم ْعنىً"فعل"ً ،كماًفيًقول
ْ

أحكمتهً
ًإليه ًراجعونً ،وقد ًتأتي ًبم ْعنى ًمطاوعة ً"أ ْفعل"ً ،كما ًفيْ ً :
ًأي ًقالً :إّنا ًلل ًواّنا ْ
ً"استرجع"ْ ،
ق ًْولنا ْ
أقمتهًفاستقامً(ً .)3
فاست ْحكمً،و ْ

(ً)1اآليةً(األحزابً ً.)13ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،254/3ً،والقرطبيً،الجامعً،97/14ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.213/7ً،

(ً)3انظرًمعاني ً"استفعل"ً:سيبويهً،الكتابًً،70/4ً،وابنًقتيبةً،أبو ًمحمدًعبد ًاللًبنًمسلم(276هـ)ً،أدبًالكاتبً،شرحً
علي ًفاعورً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1988ً،مًً،306-305ً،وابنًالسراجً،األصولًً،128-127/3ً،وابنً
فارسً،الصاحبيًً ،226ً ،وابنًجنيً ،أبوًالفتحًعثمان(392هـ)ً ،المنصفً ،تحقيق ًإبراهيم ًمصطفىًوعبد ًاللًأمينً،
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ًالتّعديةً؛ ًوذلك ًنحوًً
ًأنها ًتًدلً ًعلى ً
تعددةًً ،وم ْن ًذلك ًّ
عان ًمً ًّ
الصيغة ًالص ْرفيةً ًالف ْع ّلية ً"أًْفعل" ًلها ًمً ًٍ
ًو ّ

الوجودًًوالصابة؛ًوذلكًنحوًً
دًالزرعً"ً،و ً
حصً ًّ
التّ ًْعريضًً،ومًنهًً"أبً ًْعتًه"ًو"أًْقتًلتًه"ً،واالستًحقاقًً،ومًًْنهًً"أ ًْ
أجلستًهً"ً،و ً
" ًْ

أصبحً،و ْأمسىً،و ْأنجدً،و ْأبحرً،والسلبً،
ً،أيً:وجًدتًهًًمً ًْ
حمًدتًهً" ًْ
"أ ًْ
الدخول
حمودًاً،و ّ
ّ
ًفيًالزمانًوالمكانً،كقولناْ ً:

وهمً ًم ْعنىً
أنً ًهذه ًالمًعانيً ًتًتداخلً ًتًداخًل ًي ْفضيًإلىًتً ًّ
ناًأعجمت ًالكتاب ًإذاًأ ْزلت ًعجمتهً(ً،)1وال ًّ
ظاهرً ً ّ
كقول ْ

لىًالشكايةًً،و"أًْفًزعتًً
ًِّ
الرجلً"؛ًإذاًأزلتًًشً ًْكو ًْ
كيتًً ًّ
ش ًْ
رفيةًأحياناً،وم ْنًذلكً"ً:أ ًْ
الص ًّ
صيغةً ًّ
اهً،أوً:إًذاًأحوجتًهًًإ
ال ّ

إليهً ً ًوديعةًً،وأودعتًهًً:
همً ًإلىًالفًًزعًً ،و"أودًعتً ًفًلنًاًماالً"ً:دًفعتًهً ً ًْ
القًومً"؛ ًإذاًأحلًْلتً ًبًهمً ًالفًزعً ًْ
ً،أوً :إًذاًأحوجتً ْ

بينًمعنيينً
ً
صيغة ً"أفعلتهً -أخلفته"ًمشتركة ً
قًبًلتً ًوديعتًهً(ً،)2واذاًقيل:
"وعدنيًالرجل ًفأخلفته"ّ ً ،
فإن ًهذًهًال ّ
ّ

ًأولهماً :وجدته ًم ْخلفاً ،وهذه ًهي ًالصابةً ،وثانيهماّ ً :أنني ًأنا ًالذي ًلم ًيف ًبالوعدً ،ومن ًمعانيً
ّ
متضادينًّ :

ضتًإلىًالتّصنيفًفيًهذهًالظّاهرةً،ومًنًذلكًكتابً"فعلتً
ل"ًأنهًيأتيًبمعنىً"فعل"ً،وهذاًكثيرًكثرةًأ ْف ْ
"أ ْفع ّ

ستانيً(ً .)3
وأ ْفعلت"ًألبيًحاتٍمًالسِّج
ِّ
( )2-2-1صي َغ ُة "أف َْع َل"

لنرجعًالبصرًفيًستّةًس ٍ
تًفيهاًصيغةً"أ ْفعــل"ًتجليــةًلهــذاًالباعــثً،واستشـرافاًلهــذهًالظّــاهرةً
ياقاتًورد ْ

فيًالتّنزيلً ًً:

َغنى َوأَقْنى
ّأوالً :قَو ُل
الحق –تَعالىَ " :-وأ ََّنهُ ُه َو أ ْ
ّ

"()4

ِ
الس ِ
عدي ِة:
ين َّ
اشت ار ُكها َب َ
لب والتّ َ

طً ،1إدارةًإحياء ًالتراث ًالقديمً ،القاهرة1960ً ،مًً ،77/1ً،وابنًيعيشً ،شرح ًالمفصلًً ،161/7ً ،واألستراباذيً ،شرحً
الشافيةًً،110/1ً،وابنًعصفورً،أبوًالحسنًعليًبنًمؤمن(669هـ)ً،الممتعًالكبيرًفيًالتصريفً،تحقيقًفخرًالدينً
قباوةً،طً،8مكتبةًلبنانً،بيروت1996ً،مًً،132ً،والسيوطيً،الهمعً .229/3ً،
ًوابن ًقتيبةً ،أدب ًالكاتبًً ً ،302-301ً ،واألستراباديً ،شرحً
(ً ) 1انظرً :معاني ً"أفعل"ً :سيبويهً ،الكتابً ،62-59/4ً ،
الشافيةًً،83/1ً،وابنًعصفورً،الممتعًً،128-127ً،والسيوطيً،الهمعًً،265/3ً،والحملويً،شذاًالعرفً ً.40ً،

(ً)2انظرً:ابنًقتيبةً،أدبًالكاتبً .295ً،

(ً)3عرضًألمثلةًكثيرةًتلتقيًفيهاًصيغةً"فعل"ًو"أفعل"ًعلىًمعنىًواحدً ً.
(ً)4اآليةً(النجمً .)48ً،
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تضادينً،وهماً :
لتًصيغةً"أ ْفعل"ًالتيًأودعًفيهاًالجذرً"قنى"ًمعنيينًم ّ
فقدًاحتم ْ
 التّعدية؛ًأيًأعطاهً .جل ًذكرهً-هو ًأ ْغنىًم ْن ًأ ْغنى ًم ْن ًخْلقه ًبالمالًً ،وأ ْقناهًً ،فجعلً
السلب ًوالزالة؛ًأيًأفقرهً،فاللًّ -
 و ٍّ
ًمعًهذاًالمتقدم ًقال ًآخرونً:ب ْلً
له ًقً ْنيةً؛ ًأيً :أصولً ًأ ْمو ًٍ
ًوفيًتأويل ًآخر ًم ْعج ٍب ًيتساوق
ال،
ّ
عنىًبذلك ًأنه ًأ ْغنىًن ْفسهًً،وأ ْفقر ًخْلقه ًإل ْيهًً ً ،وقيلً:ب ْل ًعنىًبذلك ًأنه ًأ ْغنىًم ْن ًشاء ًم ْن ًخْلقًهً،

ل(.)1
وأ ْفقرًم ْنًشاءًً،والمعنىًال ّكليًفيًتلكمًالتفسيراتًواحدً،فهوًأ ْغنىًفأ ْكثرًً،وأ ْقنىًفأق ًّ

شبثًبمعنىًو ٍ
احدً،وهوًالتّعديةً،والمعنىًالكلّيً:أعطاهًالق ْنيةًالتيًهيً
فسرينًمنًت ّ
ومنًاللّ ّ
غويينًوالم ّ

المالًالذيًتأثّلهً،وعزمًعلىًأالًّيخرجهًمنًيده(ً ً.)2

أقنى
أف َْعل

السلب واإل زالة

التعدية  /أعطى

أفْقر وأزال الغنى

وجعله غنيا

ً
ِ
َلما َأر َْي َن ُه أَ ْك َب ْرَنهُ
ثان ًيا :قو ُل الحقِّ" :ف ّ

"()3

ِ
ِ
الوجدان:
عدي ِة و
اشت ار ُكها َب َ
ين التّ َ

(ً )1انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،536/11ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،77/17ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،439/5ً ،وكلهمً
ذهبواًإلىًالمعنيينً ً.

(ً )2انظرً :أبو ًعبيدةً،مجاز ًالقرآنً ،264ً ،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريب ًالقرآنً ،430ً ،والسجستانيً،نزهة ًالقلوبً،103ً ،
والزمخشريً،الكشافً ً.34/4ً،

(ً)3اآليةً(يوسفً .)31ً،
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للنــهً،وعظمنــهً،وقيــلً:إّنهــاً
ً:إنهاًالتّعديةً،والمعنـ
ْ
ـىً:أج ْ
دتًمعانيً"أ ْفعل"ًفيًسياقهاًذاكً،فقيل ّ
فقدًتعد ْ
ْ

هًالصــفةً،وكمــاًيقــالً:رأيتــهًفأبخلتــهً،وزرتــهًفأنجدتــهً،
الصابةًوالوجدانً،والمعنىً:أعظمنهًإ ْذًوجدنــهًعلــىًهــذ
ّ
هًعلىًهذهًالصفةً(ً ً.)1
والمعنىً:وجدت
ّ

ِ
ط َك ٱ ْلم ِ
ِ
يم"
الح ِّ
ال فَ ِب َمآ أ ْ
ق –تعالى" :-قَ َ
ثالثًا :قَو ُل َ
ْع َد َّن َل ُه ْم ص ار َ ُ ْ
َغ َوْيتَني ألَق ُ
ستَق َ
ِ
ِ
الوجدان:
عدي ِة و
اشت ار ُكها َب َ
ين التّ َ

()2

رفي ًفيًقالب ً"أ ْفعل"ً
ً"أغوْيت
ًأنهاًمشترك ًص ت
فية؛ًذلك ّ
دبر ًفيًهذهًاآلية ًهوًداللة ْ
ني"ًالصر ّ
موضع ًالتّ ّ
ّ

الح ّمالًللمعنيينً ً:

 التّعدية.ًوالصابةً.
 -والوجدان ً

ًليً،أوً:بماًجًعلتًنيًفيًالغً ّيًً ،وهوًالعًذابًً،
أماًحمل ًداللتهاًعلىًالتّعدية ًفبيّنً،والتّقديرً:فبإغوائك
ْ
ّ

أهلكتًني(ً ًً.)3
ً،أوً:قًضيتًًعًليًًمًنًاألفعالًًال ّذميمةًْ ً،أوً ًْ
أ ًْو ًْ
ً:أضلًلتًني ْ

تكبريً
أماًحمل ًداللتهاًعلىًالوجدان ًوالصابة ًفالتّقديرً:فبماًألفيتنيًغاوياً،وقيلً:سً ًّميتًني ً
غاويًا ًلً ّ
ّ

عًن ًالسًجودً ًلًمًن ًأنا ًخًيرً ًمًًْنه(ً ،)4وعلى ًهذا ًالتّقدير ًيكون ًالغواء ًمنسوبا ًإلى ً"إبليس"ً ،وقد ًارتضى ًهذاً

ًأخرىً،نًفيًًنًسبةًًالًغواءًًً،وهوًالًضللًًً،إلىً
التّفسيرًالمعتزلةًجرياًعلىًمذهبهمًاالعتز ِّ
اليً،ففيهً،منًوجه ٍة ْ

اللًًجلًاسمه(ً ً.)5

ًأنهاًلًلقًسً ًمً،
وث ّم ًموضع ًآخر ًمنًمواضعً ًاالشتراك ًاللّ ِّ
غوي ًفيًهذهًاآليةً،وهي ًداللة ًالباءً،فالظّاهر ّ

وأن ً"ما" ًمًصدرًّيةًً،والجواب ًقولهًالحق"ً:ألًْقعًدنً"ً،ويسند ًهذاًالتّوجيه ِّ
ًالدالليً،وهوًوجيه ًالًيدفع ًفيماًأرىً،

()6
ق ًآخر ًشر ٍ
قًولًهًالحق ًفيًسيا ٍ
أعًظمً ًقًدرً ًإغواءً ًاللً ً ًّإياهً؛ً
ألغًويًنًهً ْمًً ًْ
يف"ً:فًبًرً ًّ
عزتًكً ً ْ
أجمًعينً" "ً،فًكأنً ًإًبليسً ً ْ

(ً)1انظرًماًقالهًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،203/7ً،والقرطبيً،الجامعً،118/9ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .302/5ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً .)16ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.275/4ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.275/4ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،69/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.275/4ً،
(ً)6اآليةً(صادً .)82ً،
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()1
ألنهًكانً ًتًكليفًاًمًنً
نًالتّسليطً ًعًلىًالعبادًً ،فًأقسمً ًبًهًإًعظامًاًلً ً
لًماًفيهً ًمً ً
قدرهًعًندًه" ً.واّنماً"أقسمً ًبًالًغواء؛ ً ّ
()2
ًللسببً،والتّقديرً
دير ًْ
أحسنً ًأفعالً ًاللً؛ ًلكونًهًتًعريضًاًلًسعادةً ًاألبدًً،فًكانً ًجً ً
اًأن ًيًقسًمً ًبًه" ً،وقدًتكون ًالباء ّ

بأنها ًيًرادًًبًهاًمًعنىًالمًجازاةًً،كماًفيً
طيةًًب ْعداًّ ً،
ً،وابنً ًعً ًّ
كًإيايً،وعنهاًقال ًالطّبريًق ْبل ً
الكلّيً:بًسببً ًإًغوائً ًّ
القصًةً(ً ًً.)3
قولناً:فًبًإكرامًكًليًياًفلنً ً
أل ًْكًرمنًكًًً،وهذاًأليقًًبً ّ

أغـويتًني؟ًثـ ًّمًابتـدأهً
أيًًشـ ًٍ
فهاميةً؛ًكً ًّأنهًاستًفهًمًعً
وق ْدًتكونً"ما"ًاستً ًّ
نًالسـببًًالـ
ـذيًأغـواهًً،وقــالًً:بـ ِّ
يءً ْ
ْ
ّ

ًأوًً
فهاميةً ً
األلــفًًفــيً"مــا"ًاالســتً ًّ
دنًلًهمً،وقدًضً ًِّعفًهذاًالتّقــديرًالـ ِّـدالليًبًإثبــاتًً ً
مًًْقسًمًاً،فًقالًً:ألقعً ّ
ً،وذلــكًًشــا ّذ ْ
الضًرورةًًفًكقولًهً ً:
تً
ضًرورةً؛ًنًحوًقًولًهمً:عً ًّماًتًسألًً،فً
ً،أماً ّ
هذاًشاذ ّ
شتمًنيًلًئيمً"(ً )4
"عًلىًماًقامًًيً ًْ
الرياح لَو ِاقح فَأَ ْن َزْلنا ِم َن َّ ِ
َسقَ ْينا ُكموهُ"
الح ِّ
ارِب ًعا :قَو ُل َ
َ
س ْلنا ِّ َ
ماء فَأ ْ
السماء ً
ق -تعالىَ " :-وأ َْر َ

()5

ِ
عدي ِة والتّ ْع ِ
ريض:
اشت ار ُكها َب َ
ين التّ َ
ٍ
لت ًمعنيين ًصرفّيين ًيجيئان ًمجيئاً
ً"أسق ْيناكموه"ًهيً"أ ْفعل"ً،وم
نًوجهة ًأ ْخرىً،احتم ْ
الظّاهر ّ
ًأن ًبنية ْ

أخرجً،
ًأماًالتّعدية ًفعلىًم
عنىً"أسقى"ًكماًنقولً:أ ْذهبً،و ْ
ْ
صالحاً ،والًيتدافعانً،وهماًالتّعديةً،والتّعريضّ ،

أماًالت ْعريضًفعلىًم ْعنىً:جعلهًش ْرباًلهً،ولذلكًقيلً:سقيتهًحتّىًرويً،وأسقيتهًنهراً:جعلتهًشرباًله(ً،)6وقدً
وّ

السمينً(ً،)7وقدًالتفت ًالطّبريً ًإلىًمْلم ٍح ًداللي ًآخرً،مستدالًّ ًبأنً
أشار ًإلىًالمعنيين ًالقرطبيً،و
ّ
أبوًحيانً،و ّ
(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.113/7ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.70/2ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،443/5ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.380/2ً،

(ً )4الشعرًمما ًينسب ًلحسان ًبن ًثابتً ،وهوًفي ًديوانهً ،تحقيقًوليد ًعرفاتً ،دارًصادرً ،بيروت2006ً ،مً،258/1ً ،
ورواية ًالديوان"ً :ففيم ًتقول ًيشتمنيً ،"...وانظرً :ابن ًيعيشً ،شرح ًالمفصلً ،9/4ً ،وابن ًهشامً ،جمال ًالدين ًبنً
هشام(761هـ)ً،مغنيًاللبيبًعنًكتبًاألعاريبً،تحقيقًمازنًالمباركً،ومحمدًحمدًاللً،طً،2مكتبةًسيدًالشهداءً،
ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.275/4ً،
(د.ن)1972ً،مً 394/1ً،

(ً)5اآليةً(الحجرً .)22ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .439/5ً،

(ً)7انظرً:القرطبيً،الجامعً،14/10ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .439/5ً،
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المعنىًهوً:أنزلناًمنًالسماءً ًمطراًفأ ْسق ْيناك ْم ًذلك ًالمطرً ًلش ْرب ًأ ْرضًك ْم ًومًًواشيك ْمًً،ول ْو ًكان ًم ْعناهً:أ ْنزْلناهً
ْ

لت ْشربوهًً ،لقيلً:فسق ْيناكموه؛ًوذلك ًأن ًالعربًتقولً ًإذاًسقتًالرجلً ًماءً ًشربهًً ،أ ْو ًلبناً ،أ ْو ًغ ْيره"ً:سق ْيته"ًبغ ْيرً
ألفًإذاًكانًلس ْقيهًً،واذاًجعلواًلهًماءًلش ْربًأ ْرضهًأ ْوًماشيتهً،قالوا"ً:أ ْسق ْيتًهً،وأ ْسق ْيتًًأ ْرضًهً،وماشيتًه"(ً ً.)1

ضــبا َن أ ِ
ِ
سا :قَو ُل الح ِّ
ـال يـا قَـ ْـوِم أََلـ ْـم َي ِعـ ْـد ُك ْم َرُّب ُكـ ْـم
َسـفًا قَـ َ
وســى إِلـى قَ ْو ِمـ ِـه َغ ْ
ق -تعالى" :-ف ََر َجـ َ
ـع ُم َ
خام ً
َخ َل ْفتُم َّم ْو ِعدي"(.)2
س ًنا أَفَ َ
ضب ِمن َّرِّب ُك ْم فَأ ْ
طَ
ال َع َل ْي ُك ُم ٱ ْل َع ْه ُد أ َْم أ ََردتُّ ْم أَن َي ِح َّل َع َل ْي ُك ْم َغ َ
َو ْع ًدا َح َ
ِ
ِ
الوجدان:
عدي ِة و
اشت ار ُكها َب َ
ين التّ َ
ًأنــهً
دبرًفيًهذاًالسِّياقًالشريفًفهوًالقالــبً"أ ْفعــل"ًالمشــتملًعلــىًمـ ّ
ـادةً"خلــف"ً،والحــق ّ
أماًموضعًالتّ ّ
ّ

رفيًح ّمالًلمعنيينًاثنينً،وهماً ً:
مشتركًص ت

ً:أخلفواًالوعدًبعبادتهمًالعجل.
 -التّعديةً،والتقدير ْ

ـا؟ًأوً:أوجـ ـ ْـدتمونيًمـ ــاًوعـ ــدتكم؟،وهوًكقولنـ ــاً:زرتـ ــهًفأكرمتـ ــهً،
 والوجـ ــدانً،والتقـ ــديرً:أوجـ ـ ْـدتمونيًم ْخلفـ ـ ْهًالصفةً،فزرتهًفوجدتهًكريماً،وبخيلً،وم ْخلفا(ً.)3
هً،أيً:وجدتهًعلىًهذ
وأبخْلتهً،وأخل ْفت
ّ
ْ

ِ
ِ
َلما تَ َغ َّ
دع َوا ٱللَّ َه
الح ِّ
ش ََاها َح َملَ ْت َح ْم ً
ساَ :قو ُل َ
َم َّر ْت ِبه َفلَ َّما أَثْ َقلَت َ
ساد ً
ق –تَعالى" :-ف ّ
ال َخفيفًا ف َ
ِ
صالِ ًحا لَّ َن ُكوَن َّن ِم َن َّ
رين"()4
ٱلشـا ِك َ
َرب ُ
َّه َما لَئ ْن آتَ ْيتََنا َ
ِ
الد ِ
الز ِ
الصيرورِة:
خول في ّ
ين ّ
اشت ار ُكها َب َ
مان و ّ
"ًأنهاًمشتركةًبينًمعنيينًصرفّيينً :
ت ّ
لعلًالذيًيظهرًمنًداللةً"أ ْفعل"ًالمتجلّيةًفيً"أثْقل ْ
ً،أوًفــيًهــذاًالطــورً،أوً
 ّأولهماًالدخولًفيًالزمان؛ًكقولْ
ناً:أصبحً،وأمسىً،والم ْعنىً:دًخًلًتًفيًالًثّقلً ْ
المرحلة.

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،506/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .439/5ً،
(ً)2اآليةً(طهً ً.)86ً،

(ً)3أتىًعلىًالمعنيينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،249/6ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.46/5ً،
(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)189ً،
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ـرً،
الرجلًً،وأًْلبًن؛ًإًذاًصــارًًذاًتًمـ ًٍ
قلً،ونظيرهًقولناًْ ً:أتمرًً ً
صارتًذاتًًثً ًٍ
 وثانيهماً:الصيرورةً،والم ْعنىً ً:1
ًاألولًم ِّ
بت(ً ً.)2
قدراًالمعنىً:فل ًّماًحانًً ًوقتًًثًقلًًحًملًها؛ًكًقولًناً:أًْقًر ًْ
ًولً ًٍ
بن( )ً،وقدًاختار ّ
ًالزمخشري ّ

"فاع َل"
( )2-2-2صي َغ ُة َ

ًصرفي ٍةًمتنو ٍ
"ًالحمالةًل ٍ
عةًفيًالعر ّبيةً(ً،)3ومنًأمثلــةًتجلّــيًهــذهً
وم ْنًمثل
معان
صًيغةً"فاعل
ّ
ّ
ًماًتقدمًال ّ
ّ
ّ

ًالناصــحين"(ً،)4
ال ّ
ظــاهرةًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزًصــيغةًالفعــلً"قاســم"ًفــيًقولــهً–تعــالى"ً:-وقاســمهماًإّنــيًلكمــاًمــن ّ

ـرفيةًالتــيًتكتنفهــاً،
فسـرينًبــينًهــذهًالمعـ
ولعلًاحتمــالًصــيغةً"فاعــل"ًو"المفاعلــة"ًأفضــىًإلــىًتـ ّ
ـانيًالصـ ّ
ّ
ـرددًالم ّ

طبريًوالقرطبيًعلىًمعنىًو ٍ
طً،والمعنــىً"أ ْقســم"ً،وفــيًهــذاًرتدً
ـوًأنً"فاعــل"ًمــنًواحـ ٍـدًفقـ ْ
فقدًاقتصرًال ّ
احدً،وهـ ّ
ًالمفاعلةًالًتكونًإالًّمنًاثنينً(ً ً.)5
علىًأن ً
كماًيقولًالقرطبيًً-ّ

ً:أولهمــاًمــاًتقـ ّـدمًآنفــاً،وثانيهمــاً:المفاعلــةً
ـىًأنهــاًمشــتركةًمتـ ّ
نهمًمنًجنحًإلـ ّ
ـرددةًبــينًمعنيــينًاثنــين ّ
وم ْ

ـنًالناصــحينً،
يً،و
ًالزمخشر ِّ
الســمينً،فكأنــهًّقــالًلهمــاً:أقســمًلكمـ ّ
ـاًإنــيًلمـ ّ
(المشاركة)ً،وهذاًمذهب ّ
ّ
أبيًحيــانً،و ّ

ـنًالناصــحينًلنــا؟ًفجعــلًذلــكًمقاســمةًبيــنهم(ً،)6وقيــلً:أ ْقســمًلهمــاًبالنصــيحةً،
ًإنــكًلمـ ّ
وقاالًلهً:أتقسمًباللًأنت ّ

ً،أنًيكــونً"فاعــل"ًبمعنــىً"أ ْفعـل"؛ً
وأ ْقسماًلهًبقبولهاً،فوقعتًالمفاعلةً،ويحتمــلً،كمــاًيــذهبًأنصــارًهــذاًالـ ّـرأي ْ
ًإنماًكانًمنًإبليسًدونهما(ً ً.)7
ًأنًالحًلف ّ
كقولناً:باعدتهًوأبعدته؛ًذلك ّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،214/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.437/4ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.136/2ً،

(ً)3انظرًمعانيً"فاعل"ً:سيبويهً،الكتابً،68/4ً،وابنًالسراجً،األصولً،119/3ً،وابنًفارسً،الصاحبيً،225ً،وابنً
يعيشً،شرحًالمفصلً،159/7ً،واألستراباذيً،شرحًالشافيةً،96/1ً،وابنًعصفورً،الممتعً،128ً،والسيوطيً،الهمعً،
ً ً.267/3

(ًً)4اآليةً(األعرافً .)21ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً،116/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.280/4ً،

(ً)6انظرً:الزمخشريً،الكشافً،73/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .248/3ً،

(ً)7انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،280/4ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .248/3ً،
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كتًصيغةً"فاعل"ًبينًمعنيينًصرفّيينًفيًقولًالح ِّ
ق"ً:واًْذًًواع ْدناًموسىًأ ْربعينًلْيلةًًثــمً
وكذلكًاشتر ْ

ٱتخ ـ ْذتمً"(ً،)1وقــدًق ـرأًالجمهــورً"واعـ ْـدنا"ًبــاأللفً،وق ـرأًأبــوًجعفـ ٍـرًوالبصــرّيانًبغيــرًألـ ٍ
ـفً"وعـ ْـدنا"(ً،)2ول ّمــاًوردً
رددواًبينًمعنيينًصرفّيينًيحتملهماً،وهماً :
غويينًعلىًهذهًالكلمةًالمودعةًفيًقالبً"فاعل"ًت ّ
بعضًاللّ ّ
شاركة؛ًكقولنا"ً:بايع"ً،و"قاتل".
 أنً"فاعل"ًقدًتدلًعلىًالم ً -و ّأنهاًقدًتدلًعلىًواح ٍد؛ًمثلً"سافر"ً،و"هاجر"ً،و"عاقب".

ًاألولًفهيًعلىًبابهاًمنًجهة ِّ
لىًأصًلًً
ًالداللة ًعلىًالمشاركةًالواقعةًبينًاثنينًعً
ْ
ّ
أماًعلىًالمحمل ّ

جيءً
ليهًالسلمًًً-وعًدًاللًًالمً ً
دًموسىًالوحيً ً
ً
المًفاعًلةًً،فًيكونًًاللًً–تباركتًصفاتهً-قًدًًوعً
ً،ويكونًًموسىً–ع
ّ

الوعدً .
الوعدًًيًشبًهًً ً
نًموسىً،وقًبولًً ً
ً
الوعدًًمًنًاللًً ً،وقًبولًهًكانًًمً
ً،أوًيًكونًً ً
لًلميقاتً ًْ

أما ًعلى ًالم ْحمل ًالثّاني ًفـ"واعد ًً -فاعل" ًههنا ًبم ْعنى ً"وعد ًً -فعل"؛ ًفهو ًكقولناً :عاقبت ًاللّصً،
ّ

وعافاهًاللً ً،ويكونًًالوعدًقدًصًدًرًمًنًاللًً،فًًوجبًًحًملًهًعًلىًالواحًدًً"فعل"ًالًعلىًالمشاركةً"فاعل"ً،ويعضدً
ً"وعًدً ًاللً ًالذينً ًآمًنوا ًمًًْنكً ْمً ًًوعًمًلواً
ق" (ً ) 3وقًولًهً :
عدً ًالحً ًِّ
ًو ًْ
"وعًدًكًم ً
قويه ًقوله ً–تعالىً ً :-
هذا ًالم ْعنى ًوي ّ
الًّمًنً
حدىًالطًّائًفًتًًْينًًأنًهاًلًكً ْمً"(ً،)5وقالًبعضهمًإنًالمًواعًدةًًالًتًكونًًإ ً
"ً:واً ًْذًيًعًدًكًمًاللًًإً ًْ
الصًالًحاتً"(ً)4وقًولًه ً
ّ
خلوقًينًًالمًتكافًئًًْينًً،فًكلًًواحً ًٍدًمًنهًماًيًعًدًًصاحبًهً .
البًشًرًً،ب ْلًأكثرًماًتًكونًًالمًواعًدةًًمًنًالمً ًْ

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)51،
(ً)2انظرً:ابنًغلبونً،طاهرًبنًعبدًالمنعم(399هـ)ً،التذكرةًفيًالقراءاتً،تحقيقًسعيدًزعيمةً،طً،1دارًابنًخلدونً،

السكندرية2001ً،مً،187ً،ومكيًبنًأبيًطالبًالقيسي(437هـ)ً،الكشفًعنًوجوهًالق ارءاتًالسبعًوعللهاًوحججهاً،
تحقيقًمحييًالدينًرمضانً،طً،5مؤسسةًالرسالةً،بيروت1997ً،مً،239/1ً،والطبريً،أبوًمعشرًعبدًالكريمًبنً

عبدًالصمد(478هـ)ً،التلخيصًفيًالقراءاتًالثمانيً،دراسةًوتحقيقًمحمدًحسنًموسىً،طً،1الجمعةًالخيريةًلتحفيظً
القرآنًالكريمً،جدة1992ً،مً،209ً،وسبطًالخياطً،عبدًاللًبنًعلي(541هـ)ً،المبهجًفيًالقراءاتًالسبعً،تحقيقًسيدً
كسرويًحسنً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،مً،36/2ً،وابنًالجزريً،محمدًبنًمحمدً(833هـ)ً،النشرًفيً
القراءاتًالعشرً،خرجًآياتهًزكرياًعميراتً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مً ً.159/2ً،
(ً)3اآليةً(إبراهيمً ً.)22ً،
(ً)4اآليةً(الفتحً ً.)29ً،
(ً)5اآليةً(األنفالً ً.)7ً،
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ًالصرف ِّي ًالواقع ًتحت ً"فاعل" ًفي ًهذا ًالسِّياق ًالشريفً
وفي ًهذا ًالجدل ّ
ًالدائر ًفي ًاستشراف ًالم ْعنى ّ

ت ًبًهًما ًاألً ًّمةًً،
ت ًفي ًذلكً ،وأن ًالصواب ًعنده ً ًّأنهًما ًقًراءتانً ًمتواترتان ًقًد ًجاءً ًْ
ق ّرر ًالطّبري ًأن ًالقرأة ًاختلف ْ
حداهماًزيادًةًًمًعنًىًعًلىً
نًكانًًفيًإً ًْ
خرىً،وا ًْ
إحداهًماًإًًْبطالًًمً ًْعنىًاألً ًْ
أنًلًيسًًفيًالقًراءةًًبً ًْ
ًوقًًر ًْ
أتًبًهًماًالق أرةًًً،و ْ
نًأخبًرًعًنًشً ٍ
خصًً
أماًمًنًجًهةًًالمًفهومًًبًهًماًفًهًما مًتًفًقتانً؛ًوذلكًًأنًًمً ًْ
التّلوةً"ً،فً ًّ
ظاهرًًو ً
خرىًمًنًجًهةًًال ًّ
األ ًْ
ً
وضعً ًمًنًالمًواضًعًً ،فًمًعلومً ًأنً ًالمًوعودً ًذلكً ًواعًدً ًصاحًبًهًمًنًلًقائًهًبًذلكً ًالمًكانً ًمًثلًً
ًّأن ً
هًوعدً ًغً ًيرهًالًلّقاءً ًبًمً ٍ
قًمًنهًماًعً ًْليهً ً،ومًعلومًًأنًًموسىً-
نًاتّفا ًٍ
هًإياهًمًنًذلكًًعً ً
هًماًوعدً ًّ
ً
الذيًوعًدهًمًنًذلكًًصاحًبًهً،إًذاًكانًًًوعدً
ً

كوكًفيهً ً ّأنًهًكانًً
ش ًٍ
نًرضى ًموسىًبًذلكً؛ًإًذًكانً ًموسىًغًيرً ًمً ًْ
الًّعً ً
طورً ًإ ً
هًربًهًال ًّ
عد ً
صًلواتً ًاللًًعًليهًً-لً ْمً يً ًْ
بً ِّ
الًّ ًوموسىً
سارعًاً ً،ومًعقولًًأنًًاللًً–تعالىً-لً ْمًًيًعًًْدًموسىًذلكًًإً ً
كلًًماًأمًرًاللًًبًهًراضًيًاًً،واًلىًمًحبًتًهًفيهًًمً ً

ذكرهً -قًدًكانً ًًوعًد ًموسى ًالطًّورًًً،وًوعدًهًموسىً
ستًجيبًًً،واًذًكانً ًذلكً ًكًذلكًً ،فًمًعلومً ًأنً ًاللً ً-عًزً ً ً
إًليهً ًمً ًْ

اًلهً
كرهً-لًموسىًواعًدًاًمًواعًدًاًلًهًالمًناجاةًًعًلىًالطًّورًً ً،وكانًًموسىًواعًدًاًلًرًِّبهًًمًواعًدً ً
الًلِّقاءًً،فًكانًًاللًً-عًزًًذً ً

التّأويلًًوالًلّغةًً-مًصيبًً،لًماً
لحقًفيًذلكًً-مًنًجًهةًً ً
أًالقارئًًفًهوًلً ًِّ
نً ً"وعًدً"ًوً"واعًدً"ًقًر ً
بأيًًالقًراءتًينًًمً ًْ
الًلِّقاءًً،فً ِّ
ًوصًْفناًمًنًالعًللًًقًبلًًً،والًمً ًْعنىًلًقًولًًالقائًلًً:إًًّنماًتًكونًًالمًواعًدةًًبًينًًالبًشًرً"(ً ً.)1

ًماًتقدمًداللةًصيغةً"فاعل"ًفيًقــولًالحـ ِّ
ـتًأســماؤه"ً:-يخــادعونًاللًوالــذينًآمنـواً
ومنًمثل
ّ
ـقًّ -
تقدسـ ْ

()2
يينًصرفيينً،وهماً ً:
كتًصيغةًالفعلً"يخادعون"ًبينًمعن
وماًي ْخدعونًإالًّأ ْنفسه ْمًوماًي ْشعرون" ً،فقدًاشتر ْ
ّ

 معنىًالمشاركةً. ومعنىًموافقةًالمجردًً"فعل".ـىًأنهمــاًصــالحانً
ً،وقدًعرجًعلىًالمعن
ولكلًالمذهبينًشواهدًفيًالعر ّبية
يينًالسمينًالحلبيًمشــيراًإلـ ّ
ّ
ّ

غيــرًمتــدافعينًً،وهمــاًالمشــاركةً،و(فعــل)؛ًكقولنــاً:ســافرتً،وقاســيتً،وعاقبــتً،ويســندًهــذاًقـراءةًابــنًمسـ ٍ
ـعودً

(ً )1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،318/1ً ،وأتىًعلىًالمعنيينً:مكيً،الكشفًعنًوجوه ًالقرءاتً،239/1ً ،والعكبريً،
التبيانً،62/1ً،والقرطبيً،الجامعً،268/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .356/1ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً .)9ً،
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()1
ًإنــهً
وأبيًحيوة"ً:ي ْخــدعون"
ًإيــاهمًمــنًحيــث ّ
أنًمخادعــةًالل ّ
ً،أمــاًالمشــاركةًفمعناهــاًأنًالمخادعــةًمــنهمًللً،و ّ
ّ

اًأمرًاللً–تعالىً-فيهم(ً ً.)2
ليهمًأحكامًالمسلمين
ًفيًالدنياً،ومخادعةًًالمسلمينًل
ّ
ّ
ْ
مًامتثلو ْ
همًفيًأنه ْ
أجرىًع ْ

رًالزمخشريًم ْعنــىًالواحــدًمــنًالمفاعلــةًفــيًســياقهاًالمتقـ ّـدمًآنفــاً،ملتمســاًمْلمحــاًم ْعجبــاًي ْفضــيً
ْ
وقدًق ّر ّ

ًبلغيـ ٍـةًلطيفـ ٍـةً،ذاهبــاًإلــىًأن ِّ
ًأنــهًخــرجًفــيًزنــةً
ًالداللــةًالكلّّيــةًمــنًهـ
إلــىًنكتـ ٍـة
ـذهًالصــيغةًهــيًالمبالغــةً،إالّ ّ
ّ
ّ
"؛ً"ألنهاًفيًأصلهاًللمغالبةًوالمبا ارةً،والفعلًمتىًغولبًفيهًفاعلهًجاءًأبلــغًوأحكــمًمنــهًإذاًزاولــهًوحــدهً
"فاعل
ّ
منًغيرًم ٍ
غالبًوالًم ٍ
الداعيًإليه"(ً ً.)3
ًقوةً ّ
بار؛ًلزيادة ّ

ـىًأنً
أماًال ّ
طبريًفقـ ْـدًجــأرًبال ّشــكوىًمــنًعـ ِّـدً"يخــادعون"ًفــيًســياقهاًال ّشـريفًذاكًمــنًواحـ ٍـدً،مشــيراًإلـ ّ
ّ

ًالصــورةً،أ ْعنــيً"يخــادع"ً،بصــورةً
بً ْعــضًًالمًْنس ـوبينًإلــىًالعلــمًًبلغــاتًالع ـربًًقــالً:إنًذلــكًحـ ْـرفًًجــاءًبهــذه ّ
لهمً:قاتلــكًاللًً،بم ْعنــىً:قتًلــكًًاللً"ً،ولـ ْـيسًالقـ ْـولًًفــيًذلــكً
"يًفاعــل"ً،وهــوًبم ْعنــىً"ي ْفعــلً:ي ْخــدعً"ً،وهــوًنظيــرًًقـ ْـو ْ
الًّمــنًاثْنـ ْـينًكســائرًمــاًي ْعــرفًًمـ ْـنًم ْعنــىً"يًفاع ـلً"ً
ع ْنــديًكالــذيًقــالًً،بـ ْـلًذلــكًمــنًالتفاعــلًًال ـذيًالًيكــونًًإ ً

وً"مفاع ـل"ًفــيًكـ ّـلًكــلمًالعــربً؛ًوذلــكًأنًالمنــافقًًيخــادعًًاللً-جــلًثًن ـاؤهً-بكذبــهًبلســانهًعلــىًمــاًقـ ْـدًتقــدمً
ًاسمًهً-خادعهًبخ ْذالنهًعـ ْـنًح ْســنًًالبصــيرةًًبمــاًفيــهًنجــاةًًن ْفسـهًفــيًآجـلًًمعــادهً،...،وقـ ْـدً
و ْ
صفهً،واللًً-تبارك ْ
تكونًاْلمفاعلةًم ْنًواحًٍدًفيًأ ْشياءًًك ٍ
ثيرًة"(ً ً.)4

والــىًنحــوًهــذاًجــنحًأبــوًحّيــانً،فقــال"ً:وخــادعًهنــاًإً ّمـاًلًمًوافًقــةًًالفًعــلًًالمًجـ ًـردًً،فًيكــونًبًمًعنــىً"خـدًع"ً،

أنًيًكونًً"خادًعً"ًمًنًبابًًالمًفاعًلةً"(ً .)5
وكً ًّأنهًقالًً:يًخدًعونًاللًً،...،ويًحتمًلًً ًْ
علًالذيًيظهرً،بعدًهذاًالعرضً،ملحظانً :
ول ّ

(ً)1انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .114/1ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ًً.172/1ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً .173/1ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .152/1ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .185/1ً،
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ـاًحمالــةً
 ّأولفسرينًتباينواًفــيًفهــمًداللــةًصــيغةً"فاعــل"ًفــيًســياقهاًذاكًتباينــاًمــردهًإلـ ّ
ّ
هماً:أنًالم ّ
ـىًأنهـ ّ
ٍ
ألوجهًد ّ ٍ
ٍ
نًقررًمعنــىًواحــداً
منهمًمنًجنحًإلىًالورودًعلىًالمعنيينًك ّ
السمينً،ومنهمًم ّ
الليةًمتقبلةً،ف ْ
يً.
نًقررًمعنىًآخرًيقعًتحت
ًهذهًالصيغةًالمشتركةًكالطّبر ِّ
الزمخشر ِّ
ك ّ
ّ
يً،ومنهمًم ّ

 وثانيهماً:أنًلألهواءًوالميولًالعقديةًوالمذهبيةًسهمةًفيًترجيحًد ٍلىًأخرىً،فالمعتزلةًرامواًأنً
اللةًع
ْ
ّ
ّ
ّ ْ
ي ّنزهواًالحقً،ولذلكًرفعواًعنهً-جلًفيًعلهً-صفةًًالمخادعة؛ًوا ْقتصــرواًعلــىًم ْعنــىًالمجــردًالـ ّـد ِّ
الً
تًإلىًتلمسًد ٍ
ٍ
اللةً
علىًالمبالغةًوالمباراةًزيادةًفيًالتّنزيهً،محتكمينًفيًذلك
ذهبي ٍةًأ ْفض ْ
ًإلىًأنظارًم ّ
ّ

احدةًمنًد ٍ
و ٍ
هًالصيغةً ً.
الالتًتحتملهاًهذ
ّ

َعل"
( )2-2-3صيغ ُة "ف َّ

قدًيًدلًًعلىً :
متعددةًً،فً ًْ
عانً ًّ
ومنًًالقًوالبًً"فً ّعل"ً،ولًهًمً ًٍ
التّعديًةًً،فًيصيرًًالفاعًلًًمًفعوالً؛ًوذلكًنًحو"ً:فًًرحًوفً ّرح".
النقلًًو ً
 ًّالتّكثيرً؛ًنحو"ً:غلّقًًوقًطًع".
ً -و ً

سق".
التّسمًيةً؛ًنًحو"ً:كفّرًًوفً ًّ
 -وً

أوًله؛ًوم ْنًذلكًً:سًًقّاه؛ًإذاًقالًًلهً:سًقاكًًالل.
شيءًً ًْ
الدعاءًًعلىًال ًّ
 ًو ًّشيء؛ًوذلكًنحو"ً:مً ّرض".
 -والقًيامًًعلىًال ًّ

تقدمةً.
 و ًّالسلبًًوالزالةً؛ًوم ْنًذلكً"ق ّذيتًًعينًه"ًإذاًأزلتًًعًنهاًالقًذىً،و"مرض"ًالم ّ
 وق ْدًيكونًًمًرادًفاًلـً"أًْفعلً"؛ًكًقولًنا"ً:خًّبرً"ًو"أخبًرً"(ً.)1 -وقدًيكونًبمعنىً"تفعل".

ِ
ِ
ين التّ ِ
فع َل":
اشت ار ُكها َب َ
كثير ،والتّعدية ،و"تَ ّ

1
فعًل"ً:سيبويهً،الكتابًً،64/4ً،وابنًقتيبةً،أدبًالكاتبًً،300ً،وابنًالسراجً،األصولًً،116/3ً،وابنً
( )ًانظرًمعاني ً" ّ

فارسً،الصاحبيًً،225ً،وابنًيعيشً،شرحًالمفصلًً،159/7ً،واألستراباذيً،شرحًالشافيةًً،92/1ً،والسيوطيً،همعً
انظرًكذلكً:أحلمًحميدً،صيغةً"فعل"ًفيًالقرآنًالكريمً:دراسةًصرفيةًدالليةً،طً،1دارًالكتبً
الهوامعً،266/3ً،و
ّ
العلميةً،بيروت2008ً،مً ًً.
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ًالصيغةًبعضًماًتقدمًفيًقولهً–تعالى"ً:-والذينً يمسكونً باْلكتابً"(ً،)1فـ"يمسِّكون"ً،
وقدًاحتمل ْ
تًهذه ّ

مشددةً،وزنهاً"يفعِّلون"ً،والم ْعنىً :

 التكثيرًوالتكريرًلفعلًذلك؛ًكالت ْقتيلً،والت ْذبيحً،والت ْجريحً. -أوً"تفعل"؛ًوالتّقدير"ً:مسكًً-تمسك".

 -أوًالتعدية"ً:مسكًومسك"؛ًكقولناً:خرجًوخرجً،وجلسًوجلسً(ً.)2

كثير ،والتّ ِ
ِ
ين التّ ِ
عدية:
اشت ار ُكها َب َ

صراًكماًحمْلتهًًعلىًٱلذينًمنً
ومنًمثل
ّ
ًماًتقدمًقولهًالحقً–ًتعالىًذكره"ً:-ربناًوالًت ْحم ْلًعل ْيناًۖإ ْ

()3
صيغةًً"تف ِّعْلناً
قْبلناًًۖربناًوالًتح ِّمْلناًماًالًطاقةًلناًبهً" ً،وال ّ
ظاهرًأنًموضعًالتّ ّ
دبرًههناًاستشرافًداللةًال ّ

نا"ًالصرفيّةً،فهيًمشتركةًبينًكونهاًدالّةًعلىً ًً:
تح ِّمْلّ

 -التّعديةً:والتّقديرًً:رًّبناًالًتًكًلًّْفناًمًنًاألعمالًًماًالًنطيقًًالقيامًًبًهً،لًثًقلًًحًملًهًعًلًينا.

 والمبالغة ًوالتّكثير؛ ًكقولناً :جرحت ًزيداً ،وجرحتهً ،والمعنىً :ال ًت ِّشد ْد ًعًلًينا ًكما ًشً ّددتًً
ًالزمخشري ًبينهماً
عًلىًمً ًْ
ن ًكانً ًقًبلًناً،وفيًقراءةًأبي"ً:والًتح ِّم ْل ًعل ْينا"ًبالتشديدً،وقدًأقام ّ
"ً،أماًفيً"والًتح ِّمْلناًماًالً
بوناً،فاألولىً،وهي"ً:الًتح ِّم ًْ
ل ًعلينا"ً،للمبالًغةً ًفيً"حًمًلً ًعًلًًْيه ّ
احدًإًلىًمًفعولًينً(ً ً.)4
فعولًو ًٍ
طاقةًلناًبه"ً،فهيًللتّعديةًولنقلً"حًمًلًه"ًمنًمً ًٍ

( )2-2-4صي َغ ُة "تفَ َّعل"
عانيًالصيغةًالتّصريفيّةً"تف ّعل"ً :
منًم
ّ

كسر.
 -مطاوعةً"فعل"؛ًوذلكًنحوً:كسرتهًفت ّ

قيس".
 والحرصًعلىًالضافة؛ًوذلكًنحوً"تحلّم"ًو"ت ًّ،ومنهً"تشرب"ًو"تنقّص".
 وأخذًجزٍءًبعدًجزٍء ْ(ً)1اآليةً(األعرافً .)170ً،

(ً)2انظرًماًقيلًفيهاً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقراءاتً،482/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.416/4ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً ً.)286ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً،408/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.384/2ً،
69

 -والتّكثير؛ًكقولنا"ً:تعطّى".

ب"ً،أيً:تركًالثمًوالحوبً(ً.)1
م"ًو"تحو
 والتّركً،ومنه"ً:تأثّْ
ّ

ًالسامع ًبينً
ًالرجل
ّ
فعل"ً،و ّ
"ً،لتردد ّ
والملحظ ّ
ًأن ًث ّم ًمعاني ًمتباينة ًتكتنف ًالقالب ً"ت ّ
لوًأنهًقيل"ً:تأثّم ّ

تضادينً،
معنىًترك ًالثم ًواتيانهً،وبذاًنقع ًفيًتضاد ًتصريفي ًمرد
ً"تفعل"ًيحتمل ًمعنيينًم ّ
ّ
هًإلىًأن ًالقالب ّ
حنث"ًإذاًأتىًالحنثً،أوًإذاًاجتنبه(ً .)2
ومثلهاً"ت ّ

ِّ
ًالحقً–تبارك"ً:-يتجرعهً والًيكادًيسيغهًويأْتيهًٱْلم ْوتًمنً
أماًمثالًذلكًفيًالتّنزيلًالعزيزًفهوًقول
ّ

()3
ك ِّل ًمك ٍ
تجرعه ًً-
ان ًوماًهوً بمي ًٍ
ِّتً ً،ومنًو ارٓئه ًعذاب ًغليظً" ً،وليسًيخفىًأن ًموضع ّ
ًالنظر ًههناًهوً"ي ّ

تعد ٍ
عانًم ِّ
ًحمالًلم ٍ
دةً ًً:
ًأنهًمشتركًصر ت
تفعله"؛ًذلك ّ
ي ّ
في ّ

أيً:جًًّرعًهًفًتًجًًّرعً؛ًكًقولناً:عًًلّمتًهًفًتعلًّمًً.
ّ -أولهاً:مًطاوعةًً"فعل"؛ً ًْ

 ًوثانيهاً:ا ًلتّكًلّفً؛ًوالحرصًعلىًالضافةً،وذلكًنًحوً:تًحًلّمً،وتصبرًً.مًأيً:يًأخذًهًشًيئًاًفًشيئًاً.
فهّ ًْ
ً -وثالثهاً:مًواصلةًًالعًملًًفيًمًهلً ًٍة؛ًنًحوً:تً ً

عداه(ً.)4
 ًورابعهاً:مًوافقةًالمً ًجردً؛ًوالمعنىً:جًًرعًه؛ًكًماًتًقولً:عًداًالشًيءًً ًوتً ّ

ًأن ًانفتاحاًدالليًّاًفيًهذه ًاآليةً،وهوًم ْف ٍ
لمس ًاست ٍ
ًفيًالن ْفس ًعندًً
حسان ًيقوم
ّ
وأحسب ّ
ض ًإلىًت ّ

تعزز ًمعنىًالسياق ًالكلّيً،ففيًم ٍ
ٍ
تدافعةً،ل ِّ
شهدًمنًمشاهد ًالعذابً
استشراف ًهذهًالمعانيًمجتمعة ًغير ًم
ّ
األليم ًيعرض ًعلى ًالكافر ًالماء ًالصديدً ،فًيجرعه ًفيتجرعه ً(المطاوعة)ً ،فل ًيكاد ًيسيغهً ،فيتكلّفً
شربه(التّ ّكلف)ً،فيشربهًعلىًتمه ٍلً،فيأخذ ًجزءاًبعد ًجزٍء(المواصلة ًفيًم ٍ
هلة)ً،فيكونً،بعد ًذلك ًكلّهً،قدً
ّ

لثي)ً...تباركًاللًأحسنًالخالقينً ً.
جرعه(موافقةًالثّ ّ

معانيً"تفعل"ً:ابنًقتيبةً،أدبًالكاتبً،305-304ً،وابنًالسراجً،األصولً،122/3ً،وابنًفارسً،الصاحبيً،
(ً)1انظرً:
ّ
ً ،226واألستراباذيً ،شرح ًالشافيةً ،104/1ً ،وابن ًعصفورً ،الممتعً ،126ً ،والسيوطيً ،الهمعً،268-267/3ً ،
والحملويً،شذاًالعرفً .43ً،

(ً)2يعدًاألنباريًهاتينًالكلمتينً"تحنث" ًو"تأثم"ًمنًاألضدادً.انظرً:األضدادً،180ً،169ً،وانظرً:مهديًعرارً،ظاهرةً
اللبسًفيًالعربيةً،طً،1مكتبةًلبنانًناشرونً،بيروتً .111ً،

(ً)3اآليةً(إبراهيمً .)17ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .402/5ً،
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وقد ًاكتفى ًالبغوي ًبحملها ًعلى ًمعنى ًمواصلة ًالعمل ًفي ًم ٍ
هلةً ،وأخذ ًجزٍء ًبعد ًجزٍءً ،فقالً:

()1
تحساهًجرعاًويشربًهًً،الًبً ًّ ٍ
اًالزمخشريً
احدةً،بًلًجًرعةًًجًرعةًً،لًم اررتًهًوحً اررتًه"
مرًةًو ًٍ
ه"ً:أيً:يً ًّ
ًْ
تجرعً
"يً ًّ
ً،أم ّ
ّ

ً،دًخلً ً"كاد" ًلًلمبالًغةًً ،يً ًْعنيً:
تجرعًه"ً :يًتكًلّفً ًجًرعًه"ً ،وال ًيًكادً ًيًسيغًه" ً
فاكتفى ًبمعنى ً"التّكلّف"ً ،فقالً"ً :يً ًّ

()2
تقدمًبيانه(ً .)3
أنًيًسيغًهً،فًكيفًًتًكونًًالًساغةً"
ًوالًيًقاربًً ًْ
ًالب ِّ
غويًالم ّ
ً،أماًالقرطبيًفكانًمذهبهًمذهب ّ
ّ

( )2-2-5صي َغ ُة "افْتَ َع َل"
صيغةًح ّمالةًلم ٍ
عانًأشهرهاً ً:
اغتمً ،وجمعته ًفاجتمعً،
 .1المطاوعة؛ ًكمطاوعة ً"فعل"ً ،كقولناً :شويته ًفا ْشتوىً ،وغم ْمته ًف ْ
أسمعتًه ًفًاستًمًعًً ،وأنهيتًه ًفًانتًهىً ،ومًطاوعةًً
ًأنصًْفتًه ًفًانتًصًفًً ،و ًْ
ومطاوعةً "أًْفعًلً"؛ ًنًحوًْ :
ظمتًهًفانتًظًمً.
سويتًهًفاستًوىً،ون ًّ
"فًعل"؛ًنًحوً:قًًّربتًهًفًاقتربًً ً،و ًّ

ـ"اجتوروا"ً ،و"ا ْقتتلوا"ً ،و"ا ْشتركوا"ً ،والمعنى"ً :تجاوروا"ً،
 .2واالشتراكً ،بمعنى ً"تفاعل"ً ،ك ْ
و"تقاتلوا"ً،و"تشاركوا".

 .3واالتّخاذ؛ًكقولناً:اتخذً،و ْامتطىً،وا ْشتوىًالقومً:اتخذواًشواء.

اجتًهدً ،فتقدير ًقولناً:
ً .4والمبالغة ًواالجتهاد ًفي ًتحصيل ًالفعل؛ ًكقولناً :اكتسبً ،واًْقتًدرً ،و ًْ
ا ًْكتًسبًًالمالًً:بالغًًواجتًهدًفيًكًسبًه.

ٍ ()4

عة ً .
استلبً،إذاًأخذهًبسر ً
ً .5والخطفة؛ًكقول ْ
ناً:انتزعً،و ْ

ت ًقميصه ًمنًدب ًٍر"(ً،)5
ومنًاألمثلة ّ
ًالدالّة ًعلىًاشتراك ً"ا ْفتعل"ًفيًالتّْنزيلً"ً:وا ْستبقا ٱْلباب ًوقد ْ

فيً"استبقا"ًو ْجهانً ً:
ف
ْ

 أحدهماًاالشتراكً.(ً)1انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً .23/3،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً .371/2ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .231/9ً،

(ً)4انظرًمعانيً"افتعل"ً:األستراباذيً،شرحًالشافيةً،108/1ً،وابنًعصفورً،الممتعً ً.131ً،
(ً)5اآليةً(يوسفً ً.)25ً،
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 وثانيهماًالمبالغة.ظهرً،فـ"ا ْفتعل"ًههًناًينبئ ًعنًاالشتراك ًفيًالفعلً،فقدًتسابقاً،
أماًعلىًالم ْع
نىًاألولً،ولعلّهًاأل ْ
ّ
ّ

بلًأن ًيًخرجًً،وعلىًهذاً
ًْ
أماًهًوًليطلب ًالباب ًهرباً،فأدركتًهًقً
ً،أماًهًيً ًفلتردًهً ًإًلىًنًفسًهاًطلباً،و ّ
فًتًعادًيا ّ
ً"استبقا"ًمنًاثنينً،الًمنًواح ٍدً،بقصدينًمختلف ْينً ً.
يكون ْ

ًفيًأصل ًالفعلً،وهوً
أماًعلىًالمعنىًالثّانيً،وهوًالمبالغةً،فلعل ًفيًذلك ًإلماحة ًإلىًالمبالغة
ْ
ّ

الًّ ًّأنهًعًبًرًًبًذلكًًلًلمًبالغةً(ً ًً.)1
إثره؛ًإ ً
االستباقً،فقيلًإنًالمرادًمًنًالسًبقًًفيًجانبًهاًالًسراعًً ً
"استَ ْف َع َل"
( )2-2-6صي َغ ُة ْ

ٍ
ًأنهًيقعًتحتهــاًمعـ ٍ
ـرفيةًمتعـ ّـددةً،
ًأخر
لىًصيغة
وبالعودًع
ًالناظر ّ
ًصرفي ٍة ْ
ىً،وهيً"است ْفعل"ً،يجد ّ
ـانًصـ ّ
ّ
ْ

هًجيــداً،ومــنًمعانيــهً
فقـ ْـدًيــأتيًهــذاًالقالــبًلإلصــابة؛ًكقولنـ
ـا"ً:اســتجاد"ً،والمعنــىًالمتعــيِّنًهــوًوجدتــهًأوًأصــبت ّ
ْ

"ًو"اســت ْفهم"ً،والتّحــولًمــنًحـ ٍ
ق"ًو"اســت ْتيس"ً،وقــدًيكــونً
ً"اســتكتب
ـوً"اســت ْنو
ال ّ
طلــب؛ًوذلــكًنحــو ْ
ْ
ـالًإلــىًحــال؛ًنحـ ْ
ْ

كًالصــرفيًإلــىًتجلّــيً
است ْكبر"(ً،)2وقدًأفضىًهذاًالمشــتر
است ْعظم"ً،و"ت ّ
ّ
كبرًو ْ
مرادفاًلـ"تف ّعل"؛ًومنًذلكً"تعظّمًو ْ
ـيًالصــيغةً
غويينًبينًبعضًهــذهًالمعــانيًفـ
ردد
هذهًالظّاهرةًفيًالتّنزيلًالعزيزًمنًوجه ٍةً،والىًت ّ
ًالمفسرينًواللّ ّ
ّ
ّ

ٍ
اًرْواًآيةًي ْست ْسخرونً"(ً :)3
الواحدةًم
قدسًاسمه"ً:-واذ أ
ًأخرىً،ومنًذلكًقولهً–ت ّ
نًوجهة ْ

(ً)1انظرً:األلوسيً،شهابًالدينًمحمود(1270هـ)ً،روحًالمعانيًفيًتفسيرًالقرآنًالعظيمًوالسبعًالمثانيً،إعدادًإبراهيمً
شمسًالدينًوسناءًبزيعًشمسًالدينً،طً،2دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2005ً،مً .408/6ً،
(ً ) 2انظر ًمعاني ً"استفعل"ً :سيبويهً ،الكتابً ،70/4ً ،وابن ًقتيبةً ،أدب ًالكاتبً ،306-305ً ،وابن ًالسراجً ،األصولً،
ً ،128-127/3وابنًفارسً ،الصاحبيً ،226ً ،وابنًجنيً ،المنصفً ،77/1ً ،وابنًيعيشً،شرح ًالمفصلً،161/7ً ،
واألستراباذيً،شرحًالشافيةً،110/1ً،وابنًعصفورً،الممتعً،132ً،والسيوطيً،الهمعً .229/3ً،

(ًً)3اآليةً(الصافاتً .)14ً،
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المبالغة في أصل الفعل

سخِرون  /يَسْ َت ْفعِلون
يَسْ َت ْ

طلب االستهزاء
الوجدان
معنى المجرد

ً
ًالصيغةً"ي ْست ْسخرون"ًتحتملًأربعةًم ٍ
ًصرفي ٍةً :
عان
ّ
فالظّاهر ّ
ًأن ّ
ّ -أولهاً:المبالغةًفيًأصلًالفعلً .

ًالسخريةً .
ًٍ
؛ًأيً:شرعًبعضهمًيطلبًم
نًبعض ّ
 وثانيهاً:الطّلب ْ()1

 -وثالثهاً:الوجدان.

جرد.
 ورابعهاً:علىًمعنىًالم ّوقدًالتفتً،علــىًنحـ ٍـوًم ْعجـ ٍ
است ْســخرً"ًوً"ســخرً"ًبم ْعنــىً،
ـبً،إلــىًهــذهًالمعــانيًالقرطبــيًمشــيراًإلـ ّ
ـىًأنً" ْ

ـذهًالصــيغةًفــيً
ـىًأنًالمعنــىًاآلخــرًالــذيًيقــعًتحــتًهـ
اســت ْعجبً"ًوً"عجــبً"ً،والـ ّ
ّ
وهــذاًم ْثــلً" ْ
اســتقرً"ًوً"قــرً"ً،وً" ْ

()2
ًأنً
ـتدعاءًوالطّلــبً،فًقيــل"ً:ي ْست ْســخرون"ً،أ ًْ
سياقهاًهــوًاالسـ ْ
همً" ً،أيً:يطلبــون ْ
يً:ي ْســت ْدعونًالسـ ْـخريةًًمـ ْـنًغ ْيـًـر ْ
()4
()3
ً،أمــاً
وًأنهــمًيظّنــونًأنًتْلــكًاآليــةًًسـ ْـخريةً
ـىًأنًالمعنــىًالثّالــثًالــذيًأثبتــهًه ـ ّ
اًممـ ْـنًي ْســخرون ً،والـ ّ
ّ
يكون ـو ّ

ًيذهبًإالًّإلىًمعنىًو ٍ
لثيً(ً .)5
احد
ًفلم
ً،وهوًأنهاًبمعنىًالثّ ِّ
ّ
ْ
الطّبر ّ
ي ْ

(ً)1إلىًهذينًالمعنيينًجنحًالزمخشريًفيًالكشافً .337/3ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً .48/15ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .340/7ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً .48/15ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .477/10ً،
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ً"اســت ْفعل"ًبــينًمعـ ٍ
ـيًال ّش ـريفًفــيًقــولً
تنوعـ ٍـةًفــيًســياقهاًالقرآنـ ِّ
ومــنًمثــلًمــاًتقـ ّـدمًاشــتراكًصــيغة ْ
ـانًم ّ

ٍ ()1
الحـ ِّ
ًأنهــاًمحتملــةً
اســت ْرهبوه ْمًوجــاًؤواًبسـ ْـح ٍرًعظـ ً
ـيم" ً،والظّــاهر ّ
ـق"ً:قــالًأْلق ـواًفلمــاًأْلقـ ْـواًســحرواًأ ْعــينًالنــاسًو ْ

ـىً:أرهبــوهمً،وهــوًقريــبًمــنًقــولهمً:قــرًواســتقرً،
معنىًالتّعدية؛ًذلكًأن ْ
ً"است ْفعل"ًيكــونًبمعنــىً"أ ْفعــل"ً،والمعنـ ْ
ًالنــاسًمــنهمً،وهــوً
طلــب
ًالســينًعلــىًبابهــاً،والمعنــىًال ّ
ً،أيً:اســتدع ْواًرهبــة ّ
وعظــمًواســت ْعظمً،ويجــوز ْ
ْ
ًأنًتكــون ّ
ًالز ّجاجً(ً .)2
رأي ّ

أنًً
وقــدًأتــىًعلــىًالمعنيــينًالقرطبــيً،عارضــاًح ّجــةًمــنًقــالًبهمــاً،قــائلًب ّأنهــاًههنــاًبمعنــىً"أ ْفعــل"ً،و ّ

ـنًالنــاسً،ومــعًهــذاًالًيـ ِّ
ـوًحيــانًً
اســت
"است ْرهبوهم"ًبم
دعىًالرهبــةًمـ ّ
ـرجحًأبـ ّ
عنىً"أرهبــوهم"ً،فكــأنًفعلهــمًا ْقتضــىًو ْ
ْ
ّ
ْ
ظــاهرًعنــدهًحصــولً
معنــىًالطّلــبًواالســتدعاء؛ًألنًاالســتدعاءًالًيلــزمًمنــهًوقــوعًالم ْســتدعىًوالمطلــوبً،وال ّ
ـىً"اســت ْرهبوهم"ًطلب ـواًمــنهمً
ًْاســت ْفعلًْفيــهًموافــقًْأ ْفعــلًْ،وصـ ّـرحًأبــوًالبقــاءًبــأنًمعنـ
ْ
الرهبــة"ً،فلــذلكًًقلنــاً:إن ْ
ّ
الرهبة"(ً ً.)3

ً"اســتفعل"ًبــينًداللتــيًالطلــبًوالمجــردًفــيًســياقهاًال ّشـريفًً-
ومنًمًثل
ّ
ًماًتقدمًْ -
أعنــيًاشــتراكًصــيغة ْ

()4
قــولًالحـ ِّ
ً"اســتكبروا"ً
ضــعفوا" ً،فقــدًاحتملـ ْ
ًاست ْ
ـتًداللــةًصــيغة ْ
ًاســت ْكبرواًمـ ْـنًقومــهًللــذين ْ
ـق"ً:قــالًالمــألًالــذين ْ

طلــبً،وتكــونً
ً"اســتفعل"ًفــيًهـ
ـذاًالســياقًالش ـريفًلل ّ
ال ّ
ّ
طلــب؛ًطلــبًالهيبــةًألنفســهمً،وهــوًمــنًالكبــر"ً،فيكــون ْ

"اس ـ ــتفعل"ًعل ـ ــىًبابه ـ ــاً،أوًق ـ ــدًتك ـ ــونًبًمعن ـ ــىً"فع ـ ــل"ً،أيً:كب ـ ــرواًلكثـ ـ ـرةًالم ـ ــالًوالج ـ ــاهً،فيك ـ ــونًمث ـ ــلً"عج ـ ــبً
ْ
()5
همًطلبواًمــنًأنفســهمًالكبــرً،ومــنً
وْ
است ْعجب" ً،وقدًأتىًعلىًالمعنيين ّ
ًالسمينً،مفسِّراًمعنىًالطلبًً،قائلًب ّأن ْ

المؤمنينًالضعفً(ً ًً.)6

(ً)1اآليةً(األعرافً .)116ً،

(ً)2انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،297/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .321/3ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،361/4ً،والحقًأنًأباًالبقاءًلمًيقلًذلكً،بلًجاءًبالمعنيينًمعاً،انظرً:العكبريً،
التبيانً ً.588/1ً،

(ً)4اآليةً(األعرافً .)75ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .332/4ً،

(ً)6انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .294/3ً،
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ً"اســت ْفعل"ًبــينًالطّلــبًو"أ ْفعــل"ًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-مــثله ْمًًكمثــلًٱلــذيً
وكــذلكًتــرد ْ
دتًصــيغةً ْ

1
ً"اســت ْفعل"ً
ٱســت ْوقدًنــاراًفلمــاًۖأضــاۖء ْ
تًمــاًح ْولــهً"( )ً،وموضــع ّ
ً"اســتوقد"ًالمودعــةًفــيًقالــب ْ
ْ
ًالنظــرًفيهــاًكلمــة ْ

تعد ٍ
المشتركًبينًم ٍ
ًفيًهذاًالسياقًاثنينً ً:
دةً،وقدًاحتمل
رفي ٍةًم ّ
عانًصً ّ
ّ

ًاألولً،
 ّأولهم ــاً:ال ّطل ــبً،فغ ــداًمتع ـ ِّـدياًإل ــىًمفع ــولينً،والتّق ــدير ْ
ً:اس ــتوقدًص ــاحبه"ً،فص ــاحبه"ًالمفع ــول ّ
و"نارا"ًالمفعولًالثّانيً،وم ّماًاستدلًبهًمنًذهبًهذاًالمذهبًقولًال ّشاعرً:

اعًدعاً:ياًم ْنًيجيبً إلىًالندىًًًًًًًفلً ْمًي ْستج ْبهًع ْندً ذاكًمجيبً(ً )2
ود ٍ

والم ْعنىً:فلمًيج ْبهًً.
ً:اســتجابًبمعنــىًأجــابً،فيكــونًمتعـ ِّـدياً
مع
است ْفعل"ًب ْ
 وثانيهماً:أن ًْ"استوقدً–ً ْ
نىً"أوقدًً-أ ْفعل"ً،ومثله ْ
ْ
إلىًم ٍ
و"ً:أوقدًنارا".
فعولًواح ٍدً،وه
ْ

ـرددواًب ــينًالمعني ــينً،فم ــنهمًم ــنًارتض ــىًالق ــولً
فس ــرونًعل ــىًه ــذاًالمش ــتركًالصـ ـر ِّ
فيًت ـ ّ
ول ّم ــاًوردًالم ّ

بــالم ْعنيينًمعــاً،ومـ ْـنهمًمـ ْـنًرجــحًواحــداًعلــىًثـ ٍ
اًمعن ـىً
ـانً،فــال ّ
طبريً،والبغــويً،والقرطبــيً،والجــلالنً،التمس ـو ْ

3
ـاورديً،وابــنًاألنبــاريًِّ،وأبــوًحّيــانً،فــأت ْواًعلــىًالمعنيــينً،وقــدًعــرضً
)ً،أمــاًالمـ ً
ـو"ً:أوقــدً–أ ْفعــل"(
واحــداً،وهـ
ّ
ْ

جيحً،وكً ْونهــاً
األخيرًلهذاًالمشتركًالصـرف ِّيًمْلمحــاًإلــىًأنًالم ِّ
فسـرينًجــوزواًفيهــاً"هــذينًالــوجهينًمــنًغيــرًتـ ْـر ٍ

"أوقد"ًقولًاألخفشً،وهوًأرجح؛ًألنًجعلهاًللطلبًيقتضيًحذفًج ٍ
ملةًحتّىًيصحًالم ْعنى(ً ًً.)4
ْ
ْ

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)17ً،
(ً )2الشعر ًلكعب ًبنًسعد ًالغنويً،انظرً:األصمعيً،عبد ًالملكًبن ًقريب(216هـ)ً ،األصمعياتً،تحقيق ًأحمد ًشاكرً،
وعبدًالسلمًهارونً،ط(ً،5د.ن)ً،بيروت1963ً،مً،96ً،والقاليً،إسماعيلًبنًالقاسم(356هـ)ً،األماليً،دارًالكتبً
العلميةً،طً،1بيروت1996ً،مً ً.151/2ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،174/1ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،24/1ً،والقرطبيً،الجامعً،148/1ً،والجلالنً،تفسيرً
الجللينً ً.5/1ً،
ً،وابنًاألنباريً،البيانً .64/1ً،
ً،والماورديً،النكتًوالعيونً 80/1ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً 212/1ً،
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فيًمثال ً ٍ
عددً
ًٍ
و
ً"است ْفعل"ًفيًسياقهاًالشريف ًيظهر ًأثر ًذلك ًفيًت ّ
أخير ًمنتس ٍب ًإلىًاشتراك ًصيغة ْ

1
ملتًداللةً
ْستخفً ق ْومهًفأطاعوهًإنه ْمًكانواًق ْوماًفًاسقينً"( )ً،وقدًاحت ْ
المعانيً،وذلكًفيًقولًاللً-تعالى"ً:-ف ْ

ً"استخفً–است ْفعل"ًثلثةًم ٍ
عانً ً:
هذ
هًالصيغة ْ
ّ

ًأوً :وجدهم ًخفافا ًفي ًأبدانهم ًوعزائمهم؛ً
 ّأولهاً :الوجدان ًوالصابةً :والم ْعنىً :وجدهم ًطائشينْ ،هًالصفاتً(ً.)2
أيً:وجدتهًعلىًهذ
ّ
وهذاًنحوًقولناً:زرتهًفاست ْكرمتهً،واستبخلتهً،واستنجدتهْ ً،

النسفيً ،فقيلً :طًلبً ًمًنهم ًالخًًفّةًً
 وثانيهاً :ال ّالرازيً ،و ّ
طلبً ،وهذا ًمعنى ًأتى ًعليه ًابن ًع ّ
طيةً ،و ّ
خارجينًًعًنًدينًًاللً(ً.)3
طاعةًً،وهيًًالًسراعًً،فًأطاعوهًً،إًًّنهمًكانواًقًومًاًفاسًقينًً ً
وال ًّ

ً"والً
جهًلًهمً ،فأطاعوه ًلًخًفّةً ًأحلمًهًمً ،وقًًلّةً ًعًقولًهًم؛ ًومًًْنهً :
 وثالثهاً :حملهم ًعلى ًالج ْهلً ،فقد ًاستً ًْستًخًفًنًكًًالذينًًالًيوقًنونً"(.)4
يً ًْ
وبعدً ً،

ًإن ًت ّتبعتهً،وق ْد ًأوردت ًأمثلة ًت ّنبه ًعلىً
فلعل ًالمضي ًفيًع ْرض ًمث ٍل ًم ْن ًم
عانيًالصيغ ًالف ّ
علية ًيكثر ْ
ّ

الغرضًالذيًقصدتهً،وصفوةًالمستخلصًم ْنًذلكًالتّمثيلًالتّقريرًبأربعةًملحظً ً:

 ّأولهاًأن ًهذه ًالظّاهرة ًالص ْرفيًة ًتنتسب ًإلىًظاهرة ًالم ْشترك ًالص ْرف ِّي ًفيًالعر ّبية؛ًذلك ًأن ًتحتًكلًب ٍ
ِّ
تعددًمعانيً"العين"ًالمعجمّيةً ً.
تعددًمعانيً"أ ْفعل"ًالص ْرفيةًك ّ
علي ٍةًمعانيًمتباينةً،ف ّ
نيةًف ّ

ٍ
ًالصيغة ًالتي ًيتجلّى ًع ْليهاً،
ًالسياق ًفي ًإسباغ ًم ْعنى ًم
خصوص ًعًلى ًالف ْعل ًفي ّ
 وثانيها ًفضل ًّالدارس ًفرض ًمعنىًو ٍ
احد ًإالّ ًبتوافر ًسيا ٍ
ق ًج ْملي ًفيً
فمعانيًصيغة ً"فعل"ًمتباينةً،وليسًبمكنة ّ
الغالبً،كماًفيًقولًالح ِّ
ًاألبواب"(ً،)5فهيًتفيدًالمبالغةًوالتكثيرً.
قً-ت ّ
قدسًاسمهً"ً:-وغلقت ْ
هاًأنهًكماًتخلّق ًالمشترك ًالصرفي ًفيًمعانيًاألفعال ًفإن ًاألضداد ًالص ْرفية ًالتيًيصدقً
 -وثالث ّ

صوصي ٍة ٍ
ًآتية ًم ْن ًحيث ًداللتهاً
لكنهاًذات ًخ
عل ْيهاًتعريف ًالمشترك ًالص ِّ
رفي ًق ْد ًتتخلّق ًأيضاً،و ّ
ّ

(ً)1اآليةً(الزخرفً .)54ً،
(ً)2انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،128/4ً،والراغبً،مفرداتًغريبًالقرآنً،171ً،والقرطبيً،الجامعً .68/16ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،60/5ً،والرازيً،مفاتيحًالغيبً،198/27ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.527/2ً،
(ً)4اآليةً(الرومً .)60ً،

(ً)5اآليةً(يوسفً .)23ً،
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صيغةً
ع
لىًالض ّدينًًمعاً،وم ْنًذلكًصيغةً"تفعل ّ
ّ
"ًالدالّةًعلىًالتركًواالكتسابًمعاً،وبذاًتغدوًال ّ

الدالّة ًعلى ًاألبيض ًواألسودً،
يفيةً ًالتي ًنًًْنزلً ًفيها ًمًنً ًالمو ًِّ
التّصر ًّ
ً
اد ًما ًشًئنا ًككلمة ً"الجً ًْون" ً ّ

السّيدًوالخادمًً.
"ًالدالّةًع
وً"المًولى ّ
ّ
لىًالض ّدينً،وهماً ّ

نىًالمادةً ًالمًًْنًزلةًً
ًّ
حميمة– ًأنً ًالصيغة ًالصً ًّ
ًٍ
مة ً
ح ًٍ
ًمتّصلً ًبسابقًهً ًبلً ًْ
 ًورابعهاً-وهو ًقد ًتً ْسًلبً ًم ْع
رفيةً ً ْ
صيغةًالتيًتً ْنًفيً
تنازعًًفيًالخاطًرًًب ْينًم ْعنىً ًّ
فيهاً،فًيحدثًً ً
المادةًً(الجذر)ًالمًًْنًزلةًًفيهً،وم ْعنىًال ّ

أىًأنًً
السلبًً،فً ًْ
ًعرجً ًابنً ًجًًّنيًعلىًهذهًاللماحةً ًالمً ًْعجًبةً ًفيًبابً ً ًّ
قدًًر ّ
هذاًالم ْعنىًالمًًْنًزلًً،وق ْد ًّ

القيامً،
ًوضًعً ًلًثباتً ًمً ًْعناه ًال ًسلبًهً"ً ،وم ْن ًذلك ًقولًكً"ً :قامً"ً ،فًهذا ًلًثباتً ً ً
اسًٍم ًقًد ً
كلً ًفً ًٍ
عل ًأوً ً ْ
هًإنماًهًوًلثباتً ًهذه ًالمًعانيًالًلًنفيًهاً،أالًتًرىً
"ًوجًلًس"ًلثباتً ًالجًلوسًً،وجميعً ًماًكان ًمثلً ًّ

النفيًًفقلتًً:ماًفًعلًً،…،ثًًّمً ًّإنهمًمعًًهذاًقًدًاستً ًْعملواً
يءًفيهاًألحقتًهًًحًرفًً ًّ
ذاًأردتًًنًفيًًشً ًٍ
ًْ
ًّأنكًإً
الضامنةً ًلًمًعانيهاًفيًسًلبً ًتلكً ًالمًعانيًالًإًثباتًهاً،
ن ًكًلمًهمًمًنً ًاألًْفعالً ًومًنً ًاألسماءً ً ًّ
ألفاظًاًمً ًْ

ً،ثمًإنًّهمًقالواً:
إلبهامًً ًوضًًِّدًالبيانً ًّ
تًفيًكلمًهمًإنًّماًهًوًلً ًْ
أالًتًرىًأنًًتًصريفًً"عًجًم"ًأينًً ًوقًعً ًْ

خفىًأنً
ًّ
أعًجًمتً ًالكتابً ًإًذاًبًّينتًهً ًًوأوضحتًهًً،فًهوًإذًاًلًسلبً ًم ْعنىًاالستًعجامً ًالًإثباتًه"(ًً ،)1والًيً
ْ
رفي"ً.
عددًالمعانيًالص ْرفيةًالتيًارتضيناًلهاًاسمً"المشتركًالص ِّ
هذاًالمًًْلحًظًًوجهًًمًنًوجوهًًت ّ
()2-3

ش ِت ِ
ثالثًاِ :
قاق ِّي
األص ِل اال ْ
اخت ُ
الف ْ
ٍ
ٍ
معلومًأنًفيًالعربيةًكل ٍ
ً،أوًأنً
ماتًقــدًاسـ ْ
ـتوتًصــورهاًفــيًملمــحًصـ ْـرفيةًمًفارقــةًأل ْ
صــلهاًاال ْشــتقاق ِّي ْ

ـتًإلــىًخــروجًالكلمــةً،أوً
م ْنهــاًمــاًيحتمــلًالعــودًعلـ
ًالصــرف ّيًأ ْفضـ ْ
ـىًأصــلينًاثْنــين؛ًذلــكًأنًقواعــدًاالشــتقاق ّ
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
صـ ٍـلًاشــتقاقيًعـر ٍ
يضً،ومـ ْـنًذلــكً
الصــيغةًالصـ ّ
ـرفيةً،علــىًهيئــةًح ّمالــةًلم ْعنيـ ْـينًينتســبًكــلًواحــدًم ْنهمــاًإًلــىًأ ْ
ّ
يًًإًنصــافًهًمـ ْـنًمًسـائلًالخـلفًً،فًقـ ًْـدًذًهـبًًالكوفًّيـونًًإلــىًأنًً
ـاًاسـتًفتًحًًبـهًًابــنًً ًْ
ًاالســم"ً،وهــيً ًّ
األنبــار ِّ
أولًًمـ ْ
كلمــة ْ
مو"ً،وهــوًالعًلـ ّـوًً،ولكـ ّـلًً
السـ ًّ
ـىًأنـهًًمًشــت تً
االسمًًمًشتً تً
ًْ
قًمًنًً"الو ْسم"ً،وهوًالعًلمةًً،أ ّماًالبًصرًّيونًًفًجًنًحـواًإلـ ّ
قًمـنًً" ّ

(ً )1انظرً:ابنًجنيً،أبوًالفتحًعثمانً(392هـ)ً،الخصائصً،تحقيقًمحمدًعليًالنجارً،طً ،3الهيئةًالمصريةًالعامةً
للكتابً،ودارًالشؤونًالثقافيةً،بغداد1990ً،مً .78-77/3ً،
77

حجًتـه(ً،)1والظّــاهرًأنًثـ ّـمًبًونـاًمً ًّ
قاقيًًالــذيًتًنتســبًً
فريـ ًٍ
صــلًاالشــتً ِّ
قً ّ
عنويـاًمـردًهًإلــىًتًبــاينًًوجــهًًالقـولًًعلــىًاأل ْ

إليهًًالكلمةًً"االسم"ً ً.

لنرج ــعًالنظ ــرًف ــيًالم ْجموع ــاتًاآلتي ــةًر ْجع ــاًص ــرفيًّاًاش ــتقاقيًّاًلتجلي ــةًملح ــظًتع ـ ّـددًالمع ــانيًالص ـ ْـرفيةً

فيً :
الموسومًبظاهرةًالمشتركًالصر ِّ

سيفان
المجموع ُة األولىَ :ح ّ
سانَ ،غ ّيانَ ،عفّانَ ،
َ
صــلهاً
يظهرًمنًكلمةً"ح ّسان"ًوماًشــاكلهاًأنًلهــاًوزنــينًًصــرفّي ْين ً
ً،وأنًهــذاًالتقريــرًقــائمًعلــىًتبيــانًأ ْ

ًأص ّليةً،والوزنًالصـرفيً"ف ّعــال"ً،وقـ ْـدًتكــونً،مـ ْـنً
قدًتكونًمشتقّةًم ْنً"حًسًن"ً،وبذاًت
االشت ِّ
قاقيً،ف ْ
ّ
غدوًالنون ْ
و ٍ
ًأصــلًمــنًأصــولً
قاقي ٍة ْ
الضًِّدً،ف ّ
ًأخرىً،مشتقّةًم ْنً"حًسًس"ً،وبذاًيغدوًاألمرًب ّ
جهةًاشت ّ
النونًمزيــدةًليســت ْ

حويً
الكلمةً،والوزنًالصرفيً"ف ْعلن"ً،وينبنيًعلىًذلكًالتّقريرًأ ْنًيكونًهذاًمحتكماًمنًمحتكماتًالدرسًالنً ِّ

ًاألولًتكــونًالكلمــةًمصــروفةً،وباالعتبــارًالثّــانيًتكــونً
عامةً،ودرسًالممنوعًمنًالصرف
ّ
ًخاصةً،فباالعتبــار ّ
ّ
الكلمةًممنوعةًمنًالصرفً ً.

أنًًقًومـاً
صةًمعًرسولًاللًصلّىًاللًعل ْيهًوسـلّمً،فقـ ًْـدً ًرويًً" ّ
وكذلكًشأنً"عفّان"ً،و ّ
"غيان"ً،ولألخيرةًق ّ

لًأنــتمًبنــوً
مًنًًالعربًًأتًًْوهً-صًلّىًاللًعل ْيــهًوسـًلّمً-فقــالًًلًهــم"ً:مـنًأنــتًم؟ًفًقــالواً:نًحــنًبنــوًغًّيـانً،فقــالًًلًهــمً:بـ ًْ
()2
ً،ولـمً
قًمـنًًالغـ ّيً ً
ـىًأنـهًًمًشــتً تً
أنًً ًّ
كرهًًلًهمًهذاًاالسمًً،ذاهًبًاًإلـ ّ
ًرشدان" ؛ًذلكً ّ
الرسولًً-صًلّىًاللًعل ْيهًوسًلّمً-تً ّ

()3
النــونًزائــدتانًوا ْنًكــانً-
ً،وهـ
يًأخـًْذهًمـنًالغـ ْـينً ً
ًأهــل ِّ
ًالصــناعةًإنًاأللــفًو ّ
يًالسـحابً "ً،فهـ ْـلًهــذاًإالًّكقــول ْ
ّ

()4
أماًالكلمةًاألخيرةً،وهيً"س ْيفان"ً،فقدًتكــونًمشــتقّةًمــنًالســيفً،وهــوًالطويــلً
ع ْليه ّ
ًالسلمًً-ل ْمًي ّ
تفوْهًبذلك" ّ ً.

(ً)1انظرً:ابنًاألنباريً،أبوًالبركاتًعبد ًالرحمنًبنًمحمد(577هـ)ً،النصافًفيًمسائلًالخلفً،تحقيقًمحمدًمحييً
الدينًعبدًالحميدً،دارًالفكرً،القاهرة(ً،د.ت)ً .6/1ً،
(ً)2انظرً:ابنًجنيً،المنصفً،134/1ً،وقدًذكرهًفيًالخصائصً .251/1ً،
(ً)3انظرً:ابنًعصفورً،الممتعً .172ً،

(ً)4انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .251/1ً،
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ًأصلًاشتقاقيًّاًآخرً،وهوً"الس ْفن"ً،وهوًالق ْشرً،ووزنهاًعلــىًهــذاً
الم ْمشوقً،ووزنهاً"ف ْعلن"ً،ومنهمًمنًًالتمس ْ

النحوً"ف ْيعال"(ً ً.)1

صار
المجموع ُة الثّانيةُ:
ضاعَ ،
َ
قالَ ،
َ
ًفيًكلًم ٍ
ِّ
صــلهاً
يظهر
هاًأنهاًم ّ
فردةًم ْنًمفرداتًهذهًالمجموعةًوماًسارًسير ّ
ترددةًب ْين ْ
ًأنًتكونًفــيًأ ْ

ـيًتــؤذنًبتحويــلًعــينًمــاًهــذهًحالــهًإلــىًألـ ٍ
فً،
اويــة
ًأوًيائيــةً،ولكــنًقواعــدًالصــرفًالعربـ ِّ
ًالصـر ِّ
ّ
فيًو ّ
االشــتقاق ِّي ّ

لتصبحًاأللفًمنقلبةًفيًبنيتهاًالعميقةًعـ ْـنًو ٍاوًأوًيـ ٍ
ـاءً،وفــيًحــالًك ْونهــاًعـ ْـنًو ٍاوًالف ْعــلًلــهًمً ْعنــىً،وفــيًحــالً
كونهــاًعــنًيـ ٍ
توسـطًًأحــدًهماً
ًأنــهًقـ ًْدًيًحــدثًً ًْ
ـاءًفــثمًم ْعنــىًآخــرًمغــايرً،والخلصــة ّ
أصـلنًًاشــتًقاقًًّيانًًيً ّ
أنًيوجـدًً ْ
ْ

دةًمًتماثًلـ ًٍـةًعًنــدًًصـوغًًالف ْعــلًًالماضــيً،ومثــالًذلــكً"ضــاع"ً،فقـ ْـدًتكــونً
يئةًواحـ ًٍ
واوًً،وثانيًهماًياءًً،فًيلتًقياًعلىًهً ًٍ
تًرائحتــهً،وقـ ْـدًيكــونً"ضــيعً:ضــاعً-
األلفًأصلهاًواوً"ضوعً:ضاعً-يضوع"ً،وم ْنهاًضاعًالم ْسكًإذاًانتشر ْ

صــلهاًالمتقــادًمًترتــدًإلــىًو ٍاوً
يضيع"ً،ومنهًضاعًالولــدًإذاًفقــدًأو ْ
ًاختفــىً،ومثــلًمــاًتقــدمً"صــار"ً،فــاأللفًفــيًأ ْ
ٍ
ـىًالنحــوًالتّــالي"ً:صــيرً-صــارًً-يصــير"ً،والم ْعنــىً
ًأصـ ٍـلًص ـرفيًذوًمعنــىًمغــاي ٍرًلآلخــرًعلـ ّ
ْأوًيــاءً،وكــل ْ
(ً )2

نىًالمتعينًعطفًوأمالً .
الصيرورةًالتيًرانًعل ْيهاًإلفناً،و"صور-صارً–يصور"ً،والم ْع
ّ
حولًو ّ
التّ ّ
قائلِ ،
سائلِ ،
مائنِ ،
المجموع ُة الثّالثةُِ :
جائر
َ

ًأنًتًظهــرًً
ـاًأنــهًق ـدًيًحــدثًًأحيانــا ًْ
لــيسًال ّشــأنًفــيًهــذهًالمجموعــةًببعيـ ٍـدًع ّمــاًتقـ ّـدمً،وصــفوةًالقــولًفيهـ ّ

الزائـرً"ً،ومــاً
السـائلً"ًو"المــائنً"ًو" ًّ
عوزهًمًزيدًًمـنًالكًشــفًًو ً
لًيً ً
وبًظاهًريًًمتماثً ًٍ
كلمتانًًفيًثً ًٍ
التّنقيــرًً،ومـ ْـنًذلــكً" ّ

هموزهــاً،ونـواميسًً
ً،أوًمً ً
لىًأصلًثلثيًًمًعتـ ِّـلًًالعــينً ًْ
ًٍ
كلًًكلم ًٍةً ًّ
مماًتقدمًآنفاًًتنتسبًًإ
أنًً ّ
سارًبركبهاً،فالظًّاهرًً ّ

ً،معًوجودًًبً ًْو ٍنًً
ً
يئةًواحً ًٍ
دة
األصلنًًفيًهً ًٍ
أنًيًستًويًً ًْ
اسمًالفاعًلًً ًْ
الًلّغةًًتًقتًضيًعًندًًتًفريغًًهذه ًّ
ًالمادةًًفيًصيغةً ْ
رفيًً ً.
قىًهذاًالناموسًًالًلّغويًً ًّ
ًّ
بًينًهماًعًر ًٍ
يضً،ويًًْب
النافًذًًمً ًْدخلًمنًمداخلًتخلّقًالمشتركًالص ِّ

(ً)1انظرً:ابنًسيدهً،المخصصً ً.185/16ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صير"ً .
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يًفــيًمقامتــهًالط ْيب ّيــة"ًمعاييــاً
ومـ ْـنًأمثلــةًاالتّكــاءًعلــىًهــذهًالظّــاهرةًفــيًاللغــازًوالتّعميــةًقــولًالحريــر ِّ

()1
إنًًهــذاً
ـأنًًلًســانًًالخــاطًرًً ًّ
إنً ًوضــحًً ّأنـهًمــائًنًً،قــالًً:هـ ً
األذهــان"ً:قــالً:فـ ًْ
األولًًيًقــولًً ّ
وًوصــفًًلـهًزائـنً" ً ً،وكـ ّ

أنًًفــيًذلــكًًمًغالطــةًًمًقصــودةًً،
عليـهًًالكـذبًً"المـًْين"ً؟ً ً
لًشــيءًًعجــابً؛ًإ ًْذًكًيــفًًتًقبـلًًشـهادةًًمـنًشـهًدًً ْ
الًريــبًً ّ
نً"مانًًيًمينً"ًإذاًكًذبًً ً:
نً"مانًيًمونً"ًً،وهوًالذيًيًعولًً ًويًكفيًالمًؤونةًً،الًمً ًْ
فالمائًنًًمأخوذًًمً ًْ
مانًيًمينًمائنً ً ً
ً

ً

ً

ً

ً

ًًًًًًًًًًاسمًفاعلً ً

ً

مانًيًمونًًمائنً ً
ٍ
ًاالشتقاقيًنصيبًفيًتخلّــقًهــذهًالظّــاهرة؛ًظــاهرةًتعـ ّـددً
توهمًاألصل
ًوع
ِّ
لىًصعيدًصرفيًآخرًيكونًل ّ

ـاتًشـر ٍ
المعــانيًالصـرفيةً،وقــدًوقــعًذلــكًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزً،وبعــدًهــذاً،لننظــرًفــيًعشــرًآيـ ٍ
يفاتًلتجليــةًهــذاً
ّ ّ
ْ
رفيًالمتخلّقًمنًهذهًالجهةً :
ًالص ِّ
االشتراك ّ

ِ
األو ُل
( )2-3-1المثا ُل ّ
اله َما ِب ُغ ٍ
رور"
"ف ََد ُ

()2

ِّ
ًاشتقاقيينً
الّهماًبغ ًٍ
تقدسًاسمه"ً:-فد ً
فيًقول
رور"ً،أ ْفضىًاشتراكًكلمةً"فدالّهما"ًبينًأصلين
ًالحقًّ -
ّ

ـتقاقيًمـ ْـنً"دًلً
متباينين
ًأنًتكــونًفــيًأصــلهاًاالشـ ِّ
ّ
ًأنً"دالّهمــا"ًمحتملــة ْ
فسرينًبينهما؛ًذلك ّ
ًإلىًترددًبعضًالم ّ

ـذهبًإالًّإلــىً
ـاً،أمــاًال ّ
طبــريًفلـ ْـمًيـ ْ
و"ً،أو ْ
ًأنًتكونًمنً"دًلًل"ً،ولــيسًيخفــىً ّ
أنًثـ ّـمًبونــاًبــينًالمعنيــينًعريضـ ّ
ْ

أصلًاشتقاقيًو ٍ
ٍ
اًمعنــىًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-فــدالّهماً
ي
احدً،وهوً"دًلًو"ً،جانح
اًإلىًأنًهذاًمعنــىًمجــاز ت
ّ
ً،مفســر ْ
ّ
بغ ٍ
ـرورً،
ورً،بم ْعنــىً:مــاًزالًي ْخدعــهًبغـ ًٍ
ـاًزلًفــلنًيــدًًلّيًفلنــاًبغــر ًٍ
ـرورً،يقــالًم ْنــهً:مـ ا
رور"ًقــائل"ً:فخــدعهماًبغـ ًٍ

(ً)1انظرً:الشريشيً،أبوًالعباسًأحمدًبنًعبد ًالمؤمنً،شرحًمقاماتًالحريريً،وضعًحواشيهً،إبراهيمًشمسًالدينً،دارً
الكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مًً،448/2ً،والسيوطيً،المزهرً .634/1ً،
(ًً)2اآليةً(األعرافً .)22ً،
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()1
ٍ
ِّ
دًفسرًابنًم ٍ
ًالرجلًالعطشانًيدلّىًفــيً
نظورًهذاًالمجازًبأنًأصل ّ
ويكلمهًبز ْخرفًمنًالق ْولًًباطل" ً،وق ّ
هًأن ّ

طمــاعًفيمــاًالًي ْجــديً
البئرًليـ ْـروىًمــنًمائهــاًفــلًيجــدً،فيكــونًمــدلياًفيهــاًبــالغرورً،فوضــعتًالتّدليــةًموضــعًال ْ
ن ْفعا(ً ً.)2

لىًأنهمــاًيرتـ ّـدانً
ً،بلًص ّرحً،فيًثنيًتعريجهًعلىًهذهًاآليةً،بالمعنيينًم ِّ
ًفقدًأْلمح ْ
عوالًع ّ
أماًالقرطبي ْ
ّ

ـقً
ًاشتقاقيينًمتباينين
إلىًأصلين
ً،فاألولًالعريضًهوً"دًلًو"ً،والثّانيً"دًلًل"ً،وع
لىًاألولًيحملًقــولًالحـ ّ
ّ
ّ
ّ
هً،فأرس ــلهاً،وأدليته ــاًإذاًأخرجته ــاً،وعل ــىًالثّــانيً
بأن ــهًدالّهم ـ
ـاً،أيًأخرجهم ــاً،كم ــاًنق ــول ْ
ْ
–تع ــالىّ ً-
ً:أدل ــىًدل ــو ْ

يًج أرهماًعلىًالم ْعصيةًً،فخرجاًمنًالجنةً(ً ً.)3
دللهماً،وهوًم ًّ
نًالدالةًً،وهيًاْلج ْ أرةًً،أ ْ

ـأنًإبلــيسًهــوًالــذيًحطهمــاً
اًالسيوطي ْ
رًأنًأصلًالكلمةًهــوً"دًلًو"ً،وبــذاًيكــونًالمعنــىًبـ ّ
ًقر ّ
أم ّ
ًفقد ّ
ّ

رورً .
ع ْنًم ْنزلتهماًبغ ًٍ

ـىًأنًاألصــلً"دلّلهمــا"ًفيــهً
ًالسمين
ْ
ًالحلبيً،مفسِّراًهذاًالعارضً،ذاهبــاًإلـ ّ
وقدًأتىًعلىًهذينًالمعنيين ّ
ّ

ت ـواليًثلثــةًأمثـ ٍ
صــيتً
ـالً،وهــذاًمســتثقلًفــيًالعر ّبيــةً،فأبــدلًالثّالــثًلينــاً،كقــولهم"ً:تظّنيــت"ًفــيً"ت ّ
ظننــت"ً،و"ق ّ
أظفاري"ًفيً"قصصت"(ً ً.)4

دلو
دالّهما

دلل

(ِ )2-3-2
المثا ُل الثّاني
" َوقَ ْر َن ِفي ُب ُيوِت ُك َّن

ً

"()5

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .451/5ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"دلو"ً،وقدًذكرًالمعنيين"ً:دلو"ً،و"دلل"ً ًً.
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،116/7ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"دلو"ً .
(ً)4انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .250/2ً،
(ً)5اآليةً(األحزابً .)33ً،
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ـتقاقيًقولــهً-تعــالى"ً:-وقـ ْـرنًف ــيً
دتًمعانيـ
فيةًتع ـ ّـدداًباعثــهًاخــتلفًاألصــلًاالش ـ ِّ
وم ّمــاًتعـ ّـد ْ
ـهًالص ـر ّ
ّ

ـرًعاصــمًًونــافعًًبف ْتحهـا(ً.)1أ ّمــاًالقـراءةًًاألولــىًفهــيًموضــعً
بيوتكنً"ً،وقراءةًالج ْمهورً"ً:وق ْرن"ًبك ْسرًالقــافًً،وقـ أ
؛ًذلكًأنهاًت ْحتملًًو ْجه ْينً ً:
التّمثّل
ّ

ـر"ً،ول ِّلنســاءً
ـارً،والمعنــىً:ســكنًً،واألمــرً"ً:قـ ًْ
 أحــدًهماً:أ ْنًيكــونًًمــنًًال ًوقــارًً،فنقــولً:وقــرًيقــرًوقـ ا"ق ْرنً"؛ًكماًنقول"ً:عً ْدنً"ً،وً"زنً".

صــلًً
 والوجــهًًالثّـانيً:أ ّنًًالكلمــةًمشــتقّةًمــنً"قًرًر"ً،وعلــىًهــذاًنقــولً:قــرْرتًًبالمكــانًأقـ ًّـرً،واأل ْ
تًال ـ ـ ّـراءًاألًولـ ــىًت ْخفيف ـ ــاً،كمـ ــاًقي ـ ــلًفـ ــيً"ظلْل ـ ــت""ً:ظْل ـ ــت"ً،
للنسـ ــوةً:ا ْق ـ ــرْرنًً،بك ْسـ ــرًال ـ ــراءً،فحـ ــذف ْ
ّ
صلًًلتحركًالقافً.
است ْغنيًع ْنًألفًالو ْ
وً"مس ْست""ً:م ْست"ً،ونًقًلتًحركتًهاًإًلىًالقافًً،و ْ

ـيً،والعكبــريً(ً،)2
وقــدًذهــبًإلــىًهــذينًالــوجهينًدونًتقــديمًأحــدهماًعلــىًاآلخــرًابــنًاألنبــار ِّ
يً،والقرطبـ ّ

ً،وقدًفسرًصيرورةً"قرن"ًعلىًهذهً
قارًوسكين ًٍة
ًفقدمًقراءةًالكسرً"ق ْرنً"ً،والمعنىًعندهً:كنًأ ْهلًو ًٍ
أماًالطّبري ّ
ّ
ّ

الهيئــةًبقولــه"ً:وا ْنًكــانًمــنًالق ـ اررًً،فــإنًاْلو ْجــهًأ ْنًيقــالً:ا ْقــرْرنً؛ًألنًمـ ْـنًقــالًمــنًالع ـربًً:ظْلــتًأ ْفعــلًكــذاً،
وأح ْستًبكذاً،فأ ْسقطًع ْينًالف ْعلً"(ً .)3

(ً)1انظرً:الفارسيً،أبوًعليًالحسنًبنًأحمد(377هـ)ً،الحجةًللقراءًالسبعةً،وضعًحواشيهًكاملًمصطفىًالهنداويً،
طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2001ً،مً،284/3ً،ومكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتًً،198/2ً،وابنًخلفً،القناعً
في ًالقراءات ًالسبعً ،446ً ،والطبريً ،التلخيصً ،372ً ،وابن ًالجزريً ،النشرً ،261/2ً ،والبناء ًالدمياطيً ،أحمد ًبنً

محمد(1117هـ)ً،إتحافًفضلءًالبشرًفيًالقراءاتًاألربعةًعشرً،وضعًحواشيهًأنسًمهرةً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،
بيروت1998ً،مً ً.454ً،
(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،223/2ً،والعكبريً،التبيانً،1056/2ً،والقرطبيً،الجامعً .117/14ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،294/10ً،وكذلكًفعلًالفارسيًفيًالحجةً .284/3ً،
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ِق ْر َن

وقر

قرر

من الوقار

من القرار

ً

(ِ )2-3-3
الث
المثا ُل الثّ ُ
()1

"قُ ْل هاتوا ُب ْرها َن ُك ْم"

ًماًتقدمًداللةًكلمةً"ب ْرهان"ًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـىًأصــلينً
ًأنهــاًترتــدًإلـ
ًومنًمثل
ّ
ـق"ً:قـ ْـلًهــاتواًب ْرهــانك ْم"؛ًذلــك ّ
ْ

قاقيينًمتباينينً،وهماً :
ا ْشت ّ

ًالزمــانًالتــيً
ه؛ًأعنــيًالبرهــانً،يفيــدًالعلــمًالقطعــيً،ومنــهًبرهــة ّ
 "بًره"ً،وجماعًم ْعناهًالقطع؛ًإذًإّن ْالنونًفيهًزائدةً.
هيًقطعةًمنهً،فعلىًهذاًوزنهً"ف ْعلن"ً،و ّ

 واألصلًاآلخرًالمحتملًهوً"بًرًهًن"ً،فوزنهًعلــىًهــذاًالم ْحمــلً"ف ْعــلل"ً،وً"بــرهنً""ً:ف ْعلــلً"ًالًًأصليةًالًمزيدةً،ومعنــاهًالبيــانً،وعلــىًهــذينًالقــولينًًيترتّــبً
ًالنون
"ف ْعلنً"ًكماًيذهب ْ
ًأنصارًكون ّ
ّ
سمىًبه(ً ًً.)2
خلفًفيًصرفً"ب ْرهان"ًأوًعدمهًًحينًي ّ
البرهان
بره

برهن

ُعالن
فْ

ُعالل
فْ

ًً ً

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)111ً،

(ً)2انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.344/1ً،
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ا"ً،وفيًكًونًهاًاسمًاً ،أوًفعلًً ،أوًغيرً ًذلكًً،ومعناهًً:
والًيًنسىًالخلفً ًالعريضً ًالواقعً ًفيًأصلً ً"هاتو ً
الً،وهيً ً:
حصلًفيً"هاتوا"ًسبعةًًأقو ًٍ
أحضًرواً ً،وقًدًتً ًّ
عليتهاًاتّصالهاًبالضمائرً(ً.)1
 فًعلًً،و ّالدليلًعلىًف ّ
 أوًاسمًً ٍفعلًً.

يًالقائلً:و"هات"ًصوتًبمنزلةً"ها"ًبمعنىًأ ْحض ْر"(ً.)2
الزمخشر ًِّ
صوتً،وهذاًرأيًً ًّ
 أوًاسمًً ًٍالًيتصرفً(.)3
ًّ
أوً
تصرفًً ًْ
 والفعلًًهلًيً ًّهًأصليةًً،أوًبدلًًهم ٍزًة(ً.)4
ًّ
 وهً ًلًهاؤ

خلتًعلىً"آتي"ًولزمتْهاً.
التّنبيهًًز ًْ
 أوًهيًًهاءًً ًيدتً،وحًذًًْفتًهمزتًهً،فقدًد ْ
ً -وأصلًًهاتوا"(.)5

أنًأصلًهً"هاتىًيًهاتيًمًهاتاةً"؛ًوذلكًًنًحوً"ً:رامىً
أنًهاءًهًأصلًًبنفسًهاً،و ًّ
لًأرجحًًاألقوالًً ًّأنهًفًعلًً،و ًّ
ولع ًّ

ماًنقولً:
ً
يًراميًمًراماةً"ً،فًوزنًهً"فاعًل"ً،فًنقولًً:هاتً ًياًزيدًً،وهاتيًياًهندًً،وهاتياًً،وهاتواً،وهاتينً ًياًهًنداتًً،كً
()6
"ً:ارموا"ً
رامً،وراميً،ورامًياً،ورامًواً،ورامًينً ً،وفيًإعراب ّ
ًالن ّحاس ًأصلهاً"هاتيوا"ً،وقدًحذفت ًالياءً،كماًنقول ْ

نً"ارميوا"(ًً.)7
م ْ

ِ
الرابعُ
( )2-3-4المثا ُل ّ

(ً)1هذاًمذهبًأبيًحيانًفيًالبحرًالمحيطً،507/1ً،والسمينًالحلبيًفيًالدرًالمصونً .344/1ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً .305/1ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،198/1ً،وعنهاًيقول"ً:وأميتًتصريفًهذهًاللفظةًكلهًإالًاألمرًمنه"ً،وقدًردً
عليهًأبوًحيانً .

(ً)4ينسبًإلىًالخليلًأنهًعدًأصلً"هاتً"ًمنً"آتىًيؤاتي"ً،وقدًقلبتًاأللفًهاءً.انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً
"هيت"ً ً.

(ً)5انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .344/1ً،

(ً ) 6انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،305/1ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،198/1ً ،وابن ًمنظورً ،لسان ًالعربً ،مادةً
"هيت"ً ً.

(ً)7انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً ً.256/1ً،
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ٱعملُوا علَى م َكا َن ِت ُكم ِإ ِّني ع ِ
امل"
َ
ْ
"قُ ْل يا قَ ْوِم ْ َ َ َ

()1

دبرًفيًهذهًاآليةًفكلمةً"مكانتكم"ًمنًثلثةًوجوٍهً :
أماًموضعًالتّ ّ
ّ
قاقيينً .
 ّأولهاً:ارتدادهاًإلىًأصل ْينًاشت ّ -وثانيهاً:احتمالهاًوزنينًصرفّيينً .

عجميينًوصرفّيينً .
 وثالثهاً:اشتراكهاًبينًمعنيينًم ًّفيهاًأصليةً،فنقولً:مًكنًًمًكانًةً؛ًإًذاًتًمكًنً
فإذاًماًكانتً"المكانة"ًمنً"مًكًن"ً،فهيًمصدرً،والميم
ّ

التّم ًّكنًً ً.
ًْأبلغًً ً

أماًإذاًكانتً"المكانة"ًبمعنىًالمكانً،فهيًمنً"كًوًن"ً،ونقولً:مكانًومكانةً،ومًقامًً ًومًقامًةًً:م ْفعلً
ّ

تًمنً"مًكًن"ً .
وم ْفعلة؛ًمنًالكونً،والميمًفيهماًزائدة
ًالًأصليةًكماًلوًكان ْ
ّ

ًأن ًيكون ًالتّقدير ًالكلّيً:علىًتم ّكنكمًمنً
ًاألولً،وهوًاشتقاقهاًمنً"مًكًن"ً،يحتمل ْ
وعلىًالم ْحمل ّ

() 2
ًأما ًعلى ًالمحمل ِّ
ًأن ًيكون ًالم ْعنىً :علىً
ًالد ِّ
اللي ًالثّانيً ،فيحتمل ْ
أمركمً ،وأقصى ًاستطاعتكم ًوامكانكم ّ ،

هًأنًيثبتًعلىًحالهً،
جهتكمًوحالكمًالتيًأنتمًعليهاً،ونظيرًذلكًقولًالعربً:علىًمكانتكًياًفلن؛ًإذاًأمرت ْ

؛ًأيً:ماًتقصدونً
بت ًعلىًماًأنت ًعليه ًالًت
ْ
والم ْعنىً:اثْ ْ
نحرف ًع ْنهً،أوً:عًلىًناحيتكمً،والم ْعنىً:ماًت ْنحون ْ
ًوطالح(ً ً.)3
ًٍ
نًصالح
م
ٍ

(ِ )2-3-5
الخامس
المثا ُل
ُ
س َع ِة أَن يُ ْؤتُوا أُو۟لي ٱ ْلقُْرَبى"()4
ض ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
" َوال َيأْتَ ِل أُولو ٱ ْلفَ ْ
(ً)1اآليةً(األنعامً،135ً،والزمرً .)39ً،

(ً)2انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً ً.237/2ً،

(ً)3انظرًالمعنيينً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،237/2ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،173/2ً،والزمخشريً،الكشافً،
ً،52/2والرازيً،مفاتيحًالغيبً،175/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.228/4ً،

(ً)4اآليةً(النورً ً.)22ً،
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ًالصــرفيًاآلتــيًمــنًتبــاينًبــابًالقــولًعلــىًاألصــلًاالشــتقاق ِّيًقولــهً–تعــالىً:-
وم ّماًوقعًفيهًالمشــترك ّ

ـذاًالســياقًال ّشـريفً
ملتًكلمةً"يأْتل"ًفيًهـ
ضلًمنك ْمًوٱلسعةًأنًي ْؤتواًأ ًوليًٱْلق ْربى"ً،فقدًاحت ْ
"والًيأْتلًأوۖلوًٱْلف ْ
ّ

معنًيينًصرفّيين؛ًإذًإّنهاًترتدًإلىًأصلينًاشتقاقّيينًمتباينينً :

 ّأولهما"ً:ألي"ً،وهيًعلىًهذاًالنحوًمضارعً"ا ْئتلى"ً،ووزنهً"ا ْفتعل"ً،والم ْعنــى"ً:والًي ْحلــف"ً،ومنــهًقــولًنًنًسائًهًم"(ً ًً.)1
اللً–تعالى"ً:لًلذينًًيً ًْؤلونًًمً ًْ

ًجهــداًفــيًكــذا؛ًإذاًلــمً
 وثانيهما"ً:ألــو"ً،وهــيًمضــارعً"ألـ ْـوت"ً،والم ْعنــىً:ي ِّقصــرً،ومثلــهًقولنــاً:مــاًألـ ْـوت ْ
خرًمنهًشــيئاً،ومنــهًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تبــارك"ً:-الًيـأْلونك ْمًخبــاال"(ً،)2وتقــديرًالمعنيــينً:
أ ِّ
قص ْرًفيهً،ولمًأدً ْ

نًكانـتًبًيــنًهمً
مًوا ًْ
حسًنواًإلــيهً ً
اًفيًأنًيً ًْ
ًْ
قصًرو
حسًنواًإًلىًالمًستًحًقّينًلًإلحسانً ً
الًّيً ًْ
حلًفواًعًلىًأ ً
الًيً ًْ
ً،والًيً ِّ
جنايةًاقتًًرفوهاً.
حناءًًلً ًٍ
ًوبينًهمًشً ًْ

ِ
ادس
( )2-3-6المثا ُل ّ
الس ُ
"فَمن يأ ِْتي ُكم ِب ٍ
ماء َم ِع ٍ
ين"()3
َ َ

ـين"ً،وموضــعً
ـاءًمعـ ًٍ
صبحًماؤك ْمًغـ ْـوراًفمــنًيـأْتيكمًبمـ ًٍ
ومنًمثلًماًتقدمًقولهً–تعالى"ً:-ق ًْ
لًأًأرْيت ْمًإ ْنًأ ْ

ـدبرًفيهــاًكلمــةً"معــين"ًالمشــتركةًبــينًوزنــينًصــرفّيينً،ومعنيــينً،فــإذاًمــاًكــانًوزنهــاً"فعــيل"ً،فاشــتقاقهاًمـ ْـنً
التّـ ّ

هً،أمــاًإذاًكــانًوزنهـاً"مفعـوال"ً،
ً:أصــبحًمــاؤكمًكثيــراًجاريــاًيصــل ْ
"معــن"ً،والمــيمًأصـ ّ
ـليةً،والتقــدير ْ
ًإليــهًمــنًأراد ّ
أيً:بمـ ٍ
ـاءً
ـين"؛ً ًْ
ـاءًمًعـ ًٍ
فاشتقاقهاًمنً"عين"ً،واألصلً"م ْعيون"ًً،والميمًزائدةً،وم ْعنىًقولهً–تباركتًأسماؤه"ً:-بًمـ ًٍ
ظاهرًتًراهًًالعًيونًً،وتنالهًاأليديًو ِّ
الدالء(ً ً.)4
ًٍ

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)226ً،
(ً)2اآليةً(آلًعمرانً،)118ً،وقد ًأتىًعلىًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،56/3ً،والقرطبيً،الجامعً،138/12ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.404/6ً،

(ً)3اآليةً(الملكً ً.)30ً،
(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،378/2ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،344/4ً،والقرطبيً،الجامعً ً.145/18ً،
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َم ْفعول

عين
َمعين

فَعيل

معن

ً
ِ
السا ِبعُ
( )2-3-7المثا ُل ّ
ٱستَ َكانُوا"(ً )1
" َو َما َ
ض ُعفُوا َو َما ْ
ِّ
ِّنًمــنًنبــىًًقًاتــلًمعــهًربِّيــونًكثيــرًفمــاًوهنـواًلمــاًأصــابه ْمً
أماًفيًقول
ًالحقً-تباركــتًصــفاته"ً:-وكــأي ِّ
ّ

2
ً"اســتكانوا"؛ًإذًإّنــهًيرتــدًإلــىً
اًٱستكانواًوٱللــهًيحــبًٱلصـابًرينً"( )ً،فموضــعًالتّـ ّ
ـدبر ْ
فىًسبيلًٱللهًوماًضعفواًوم ْ

ًأنًيشــتقًمنهمــاً،وفيمــاًيًلــيً
أصــلينًاشــتقاقّيينًمتبــاينينً،لينشــأًعــنًهــذاًتبــاينًفــيًم ْعنــىًكـ ِّـلًواحـ ٍـدًم ّمــاًيمكــن ْ
فضلًب ٍ
يانًمجلً ً:

استًًْفعًل"ً:منًالكً ًْونًً،وعلىًهذاًفأصلًًألفًهًواوًً.
استًكانًً–ً ًْ
ًْ " -

"استكانً–ًاست ْفعل"ً:منًالكينً،ونظيرهًقولًالعــربً:مــاتًًفــلنًًبًكًينـةًًســوًٍءً،أيً:بًحالــةًًســوًٍء؛ًًوأكانـهً
 ْخضًعًهً،والكينةً:ال ّش ّدةًوالمذلّةً(ً.)3
يًكينًهًإذاًأ ًْ

ـنًالســكونً،وم ّمــنًذهــبًهــذاًالمــذهبًالفـ ّـراءً ً،وقــدًأًشــبًعًتًالفتحــةًً،فًتولّ ـدًمًنهــاً
 "اســتكانً–ًا ْفتعــل"ً:مـّ
ـتًً
ألــفًً،كًمــاًقيــلً:أعــوذًًبـاللًًم ـنًالعًقـرابًً،يًريــدًً:مـنًالعًقــربًًً،وهــذًهًالكلمـةًًفــيًجًميــعًًتًصــاريفًهاًبًنًيـ ْ
ستًكانًًلًه(ً.)4
ستًكينًًومً ًْ
ً:استكانًًيًستًكينًً،فًهوًمً ًْ
عًلىًهذاًالحًرفًًفنقولً ًْ

(ً)1اآليةً(آلًعمرانً .)146ً،
(ً)2اآليةً(آلًعمرانً .)146ً،
(ً)3انظرً:األزهريً،أبوًمنصورًمحمدًبنًأحمد()370هـً،تهذيبًاللغةً،تحقيقًعبدًالسلمًهارونً،مراجعةًعلي ًالنجارً،
الدارًالمصريةًللتأليفًوالترجمةً،القاهرة1964ً،مً،مادةً"كان"ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"كان"ً،ومادةً"سكن"ً .
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .80/3ً،
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الذلّـةًًوالخًضــوعًً،وأنًأصــلًهاً"اســتًكًنوا"؛ً
ًالدالّــةًعلــىً ًِّ
وقــدًذهــبًالقرطبــيًإلــىًأنًالم ْعنــىًمــنًاالســتكانة ّ

األولًًأشــبهًً
اسـتًًْفعًلوا"؛ًو ًّ
علىً"اًْفتًعًلوا"؛ًفًًأشبًعتًفًتحةًًالكافًً،فًتوًلّ ًْ
دتًمًنهاًألفًً "ً،ومًنًجًعلهــاًمـنًالكـونًًفًهــيً" ْ

بًمًعنىًاآليًةً"(ً ً.)1

امن
( )2-3-8المثا ُل الثّ ُ
صدَّى"()2
"فَأ َ
َنت َل ُه تَ َ
ًاالشتقاقي ًقولهً–تعالىً:-
رفي ًاآلتيًمنًتباين ًباب ًالقول ًعلىًاألصل
ِّ
ًالص ِّ
ومنًأمثلة ًالمشترك ّ

ً،أماً
ًأماًم ْعنىً"تص ّدى"ًفهوً:تًعًًرضً ًلًهً ً،وتًصغيًلكلمًهًً،والتّ ّ
صديًهو ًالصغاء ّ
"فأنت ًله ًتصدى"ّ ،
أصلً"تص ّدى"ًفهوًمرت تدًإلىًجذرينًمتباينينً ًً:
وصارً
ً
ً،وهًوًماًاستًْقبًلًكً،
نًالصًًِّد ً
ى"ًأصلهاً"تًتًصًدًدً"؛ ًمً
 ّأولهما"ً:صدد"ً،وعلىًهذاًفإن ً"تص ّدّ
ْ
أيً:قبالتًهاً،و"صدد"ًمنصوبًعلىًالظرفً ً.
داره؛ً ًْ
قبالتًكً،ونظيرهً:داريًصًددًً ً

تعرضً ًالعًطشانً ًللماءًً،
تعرضً ًلًه ًكًما ًيً ًّ
 وثانيهما"ً :صدى"ً ،وهو ًالعًطشًً ،والتّقدير ًالكلّيً :تً ًّعارضةً(ً ً.)3
ًوالمًصاداةًً:المً ً

ِ
( )2-3-9المثا ُل التّاسعُ
كة إِ ّني ِ
الئ ِ
ُّك ِللم ِ
جاعل في األ َْر ِ
ض َخليفَةً"()4
َ"وِا ْذ َ
قال َرب َ َ
كة"ًاالشتقاقيً،ول ّماًوردًعليهاًالعكبريًأْلمــحًإلــىًهــذاًالمشــتركً
لىًأصلً"ملئ
وقدًتباينًوجهًالقولًع
ِّ
ْ

دتًبينًأربعةًج ٍ
ذورً ًً:
أصلها"(ً،)5وقدًترد ًْ
الص ِّ
رفيًبقوله"ً:مختلفًفيًواحدهاًو ْ
ّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً .148/4ً،
(ً)2اآليةً(عبسً .)6ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .140/20ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً .)30ً،
(ً)5انظرً:العكبريً،التبيانً ً.47/1ً،
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 ّأولهــا"ً:ملــك"ً،فواحــدهاًعلــىًهــذاًالمــذهبً"ملــك"ً،مــنًالملــكً،وهــيًالقـ ّـوةً،فــالميمًهــيًفــاءًالكلمــةً،فــلًلكن ــهًجم ــعًش ـ ًّ
ـاذاًعل ــىً"فعائل ــة"ً،
ح ــذفً،والًقل ــبًمك ــان ّيً،و"مل ــك"ًم ّم ــاًيس ــتويًفي ــهًالواح ــدًوالجم ــعً،و ّ

ً،وقًدًجًمًعواًفًعاالً المً ًّذكًرًًوالمًؤنًثًًعًلىً"فًعائًلً"ًقًليلً(ً ً.)1
وهمواً ًّأنهً"مًلكً"ًعًلىًًوزنًً"فًعال" ً
" ًوكً ًّأنهمًتً ًّ

ل"؛ًألنهًمشت ت
ًالرســالةً،فــالهمزةً
 وثانيهاً"ألك"ً،وواحدهاً"مأْلك"ًعلىًمثالً"م ْفعقًمنً"األلوكة"ًالتــيًهــي ِّ
ّ
ـاؤهًً
ـتًبعــدًال ـلّمً،فغــداًمقلوبــاً،جًعًلــتًفـ ً
ـرتًفجعلـ ْ
علــىًهــذاًالمنحــىًفــاءًالكلمــةً،والهم ـزةًعــينً،ثـ ّـمًأ ِّخـ ْ
مًكـ ــانًًعًين ـ ـهًً،وعين ـ ـهًمًكـ ــانًًفائ ـ ـهً،فقيـ ــلً:مـ ــألكً،فوزنـ ــهًاآلنً"م ْعفـ ــل"ً،والجمـ ــعً"ملئكـ ــة"ًعلـ ــىًمثـ ــالً

"معافلة"ً.

 وثالثهاً"ألك"ً،فاللّمًفيهًهيًالفاءً،والهمزةًهــيًالعــينً،وأصــلً"ملــك""ً:مــألك"ًمــنًغيــرًقلـ ٍـبًمكــانيً،
فًخًًفِّفًبًنقلًًالحًركةًًً،والحًذفًًإًلىً"فًعًل"ً،فوزنًجمعهًعلىًهذاًالم ْنحىً"مفاعلة"ً.

ًالرســالةًيــديرهاًفــيًفيــهً،فهــوً"م ْفعــل"ً،
 ورابعهــا"ً:الكًيلــوك"؛ًإذاًأدارًالشــيءًفــيًفيــهً،فكــأنًصــاحب ِّوعلىًهذاًالم ْنحىًفأصلً"ملــكً:مــلك"؛ًمثــلً"معــاد"ً،ثـ ّـمًحــذفتًعينــهًتخفيفــاً،فصــارً"ملئكــة"ً،وهــذاً

مثلً"مقاولة"ً،فأبدلتًالواوًهمزةً،كماًأبدلتًواوًمصائب(.)2
مالئكة
لوك

ألك

ملك

ألك

م ِ
فاعلة
َ

َمفاعلة

فَعائلة

م ِ
عافلة
َ

العاشر
( )2-3-10المثا ُل
ُ
ال َو ِم ْن ُذ ِّري َِّتي"()1
"قَ َ
(ً)1يذهبًبعضًالدراسينًإلىًأنً"الملك"ًواحدًالملئكةً،وأنهًلفظًآراميًاألصلًبصيغةًاسمًالمفعولً،وأنًالتاءًللعجمةً،
انظرً:محمدًالتونجيً،المعجمًالذهبيًفيًالدخيلًعلىًالعربيً،طً،1مكتبةًلبنانًناشرونً،بيروت2009ً،مً ً.564ً،

(ً )2انظرً:العكبريً ،التبيانً،47/1ً ،وابنًاألنباريً ،البيانً،74/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،284/1ً،وابنًمنظورً،
لسانًالعربً،مادةً"ألك"ً،و"ألك"ً،و"ملك"ً ً.
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وفيًم ٍ
ثال ٍ
دتًفيهًفيً
عيةًاختلفًكثيراًفيًأصلً"الذ ّرّية"ً،ومماًور ْ
ًأخيرًمنتس ٍبًإلىًهذهًالمباحثةًالفر ّ

ًأنًفــيًاشــتقاقً"ذ ّرّيــة"ً
القـرآنًالكـريمًقولــهً–تعــالى"ً:-قــالًإِّنــيًجاعلــكًللنــاسًإمامــاًقــالًومـ ْـنًذ ِّريتــي"ً،والحــق ّ

لىًكلًق ٍ
ًالناظرًفيهًإلىًتأم ٍل(ً،)2ففيهاًأربعةًأقو ٍ
ولًاحتماالتًكثيرةً
الًيً ْنبنيًع
ّ
وتصريفهاًكلماًطويلًيحتاج ّ
ّ

ليسًالمقامًمقامهاً،أ ّولها"ً:ذرأ"ً،وثانيها"ً:ذرر"ً،وثالثها"ً:ذرو"ً،ورابعها"ً:ذري".

 أ ّماًاله ْمزةًفم ْنهــاً:ذ أرًاللًالخْلــقً،ويكــونًأصــلهاً"ذروؤة"ًبــالهمزةًعلــىً"فعولــة"ً،فتــركًهمــزًهــذهًالكلمـةًـنً"أنبــأت"ً،و"البرّيــة"ًمـ ْـنً"بـرأًاللًالخلــق"ً،ثـ ّـمًأبــدلتً
كمــاًتــركًهمــزً"الخابيــة"ًمـ ْـنً"خبــأت
ـي"ًمـ ْ
ّ
"ً،و"النبـ ّ

ًأنًيكــونًأصــلهاً
الهم ـزةًيــاءً،وال ـواوًيــاءً،وأ ْدغمــتًاألخيــرةًفــيًاليــاءًاألولــىً،فغـ ْ
ـدتً"ذ ّرّيــة"ً،ويجــوز ْ

"ذريئة"ً،فًخًفِّفتًًالهمزةًًبًإبدالًهاًياءًً،ثًمًًًأدغًمتًًالياءانً ًًً.

ًالنمــلًً،وذلــكًلمــاًوردًفــيًالخبــر"ً:إنًالخْلــقًكــانًكالــذ ِّر"ً،
 وأماً"ذرر"ًفمنهــاًكلمــةًالــذ ّرً،وهــوًصــغار ّفهيً،علىًهذاًالم ْحملً،منسوبةًإلىًال ّذ ِّرً،فاليــاءانًمــورفيمًالحــق ت
ـىًالنســبً،ووزنهــاً"ف ْعلّيــة"ً،
ًدالًعلـ ّ

ـيًالنســبًإلــىً"الــذ ّر"ًكمــاًضـ ّـمتًالـ ّـدالًفــيً"د ْهــري"ًالمنســوبًإلــىًالــد ْهرً،
وضمتًالـ ًّذالًمــنً"ذ ّرّيــة"ًفـ ّ

وهذاًعلىًخلفًالقياسًالمتلئ ِّ
ًفيًالنسبً.
بًالمطّرد
ّ

صــبحًهشــيماً
 وأ ّمــاًال ـواوًواليــاءًفمـ ْـنً:ذرْوتًالحــبًوذرْيتــه؛ًيقــاالنًجميعــاً،ومنــهًق ًْولــهً–تعــالى"ً:-فأ ًْالريــاح"(ً،)3وهــيًحــالًالــذ ّرًأ ْيضــاً،فأصــلهاًعلــىًهــذاًالمحمــلً"ذرويــة"ً،علــىًوزنً"فعولــة"ً،ثــمً
تـ ْذروه ِّ

صارتً"ذ ّرّية"ً،وقيــلً:إنمـاًســمواًذ ِّريــة؛ًألنً
ً،أعنيًإبدالًالواوًياءً،ف
ْ
ًاألول ْ
فعلًبهاًماًفعلًفيًالوجه ّ

ًالزارعًالب ْذر(.)4
اللًذ أرهاًعلىًاأل ْرضًكماًذ أر ّ

ًأنًتكــونًم ـنً"ذًًرْي ـتً"ً،وهــيًلًغــةًًفــيً"ذً ًروت"ً،ووزنهــاً"فًعيل ـة"ً،فأصــلًهاً"ذًريي ـةً"ً،ث ـًّمًأًدغًم ـتً
 ويجــوز ْالياءانًً.

(ً)1اآليةً(البقرةً .)124ً،
(ً)2انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .361/1ً،
(ً)3اآليةً(الكهفً .)45ً،

ابنًاألنباريً،البيانً،158/1ً،والقرطبيً،الجامعً،74/2ً،وأبوً
ً
(ً)4انظرًماًقيلًفيهاً:السجستانيً،نزهةًالقلوبً،237ً،و
حيانً،البحرًالمحيطً،543/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .361/1ً،
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ُذ ّرّية
ذ أر

ذرر

ذرو

ذري

ُذروؤة

ُذ ّرية

روية
ُذ َ

ريية
َذ َ

فُعولة

ف ُْعِل ّية

فُعولة

فَعيلة

ابعا
( )2-4ر ً
ق ِ
العو ِ
ارض التَّ
صريفي ِة في تخلّ ِ
هذه الظّاهرِة
ّ
س ْه َم ُة َ
ُ
وفيًس ْيرورةًاست ْشرافًالبواعثًوالمواضــعًيظهــرًأنًللعـوارضًالتّصـريفّيةًســهمةًج ّليــةًفــيًتخلّــقًهــذهً

الًوتغيير ٍ
ًأحو ٍ
اتً
ًالمتعينًم ْنهاًماًيط أرًع
الظّاهرة؛ًظاهرةًالمشتركًالصرف ِّيً،والمقصد
لىًالصيغةًالص ْرفيةًم ْن ْ
ّ
ّ
عابًم ٍ
تعددةًتنتسبًإلىًش ٍ
ظهرهاً :
ًالصرفي
تباينةًأ ْ
ًخاصةً،وهيًم ّ
ًعامةً،و ّ
ّ
النظام ّ
يقتضيهاًنظامًالعربية ّ
 عارضًالجمع. وعارضًالقلب. وعارضًالحذف. وعارضًالدغام. وعارضًالعللًـيًالتّنزيــلًً
ًعامـةًً،وفـ ً
وغيرًذلكًمــنًالعـوارضًالم ْفضــياتًإلــىًتخلّــقًظــاهرةًالم ْشــتركًالصـ ْـرف ِّيًفــيًالعر ّبيــة ّ

ظنًإلىًأنًتلكمًالعوارضًتؤذنًبتخلّقًظاهرةًالم ْشــتركًالصـ ْـرف ِّيًكيفمــاً
خاصًةًً،وليسًيذهبًبالقارئًال ّ
العزيزًً ّ
لىًأبن ٍ
يةًم ْخصوص ٍةًم ْنًأ ْبنيةًالكلمًفيًالعرًّبيةً .
اتّفقً،و ْأينماًوق ْ
عتً،بلًلذلكًضوابطًومحتكماتًتصدقًع ْ

حو ٍطًباعثــهًأنًبعــضً
ولعلًالذيًيحسنً،قبلًال ّشروع
ًفيًتلمسًمناحيًهذهًالمباحثةًالفر ّ
ّ
عيةً،سوقًت ّ

يفيةًالم ْؤذن ــةً
تلــكًالع ـوارضًصـ ًّ
ـاًاألولً،أوًاسـ
ـإنًتخلّــقًهــذهًالع ـوارضًالتّص ـر ّ
ّ
ـتعماليةً،ولــذاًفـ ّ
ـوتيةًفــيًمقامه ـ ّ
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ٍ
ًعميقةًإلىًع ٍ
ٍ
ـتعمالي ٍةً،ولعــلً
ًصوتي ٍةًأوًاسـ
لل
ًفيًأصول
ًإنماًيعود
ًالص ِّ
رفيًفيًالعر ّبية ّ
ّ
ّ
بتخلّقًظاهرةًالمشترك ّ
فيًالمثلًالمسوقةًب ْعداًفضل ٍ
حوطًثالثاً ً:
ًبيانًيً ّ
ًأوالً،والتّجليةًثانياً،والتّ ّ
عينًموضوعةًهذهًالمباحثة ّ
(ِ )2-4-1
مع:
الج ِ
عار ُ
ض َ
مليــةًصـ ْـرفيةًلهــاًســبيلنً:أوالهمــاًبإضــافةًلواحــقًصـ ْـرفي ٍةًمخصوصـ ٍـةً،فينشــأًمــاً
فــيًالعربيــةًالجمــعًع ّ

هاًأهــلًالــدرسًب ّأنهــاً
سمىًبجمعًالسلمةً،وثانيتهماًبتكسيرًالب ْنيةًوايداعهاًفيًقوالبًم ْخصوص ٍةًتعارفًعل ْي ْ
ي ّ

جموعًالتكسيرً،وق ْدًقسموهاًقسمينً:جموعًالقلّــةًوجمــوعًالكثـرةً،وقـ ْـدًيـ ْـؤذنًهــذاًالعــارضًاألخيــرًبتــداخلًأ ْبنًيــةً

تعددًالمعانيًالصرفيةًالواقعةًتحتًالكلمةً،وألكتفًببضعةًأ ْش ٍ
كالًمنهًدالّ ٍةًعلىًماًأناًخائضًفيهً ً:
الكلمً،و ّ
ْ
ُعل":
صيغ ُة "ف ُ
ـرفيةًي ْفض ــيًع ــارضًالجم ــعًإل ــىًص ــيرورتهاًم ْش ــتركاًصـ ـرفيًّاًح ّم ــاالًلمعني ــينً:معن ــىً
"فع ــل"ًص ــيغةًص ـ ّ

ٍ ()1
الجمعً،ومعنىًالفرادً،ومنًذلكًقولًاللً–تعالىً-فــيًتنزيلــه"ً:فف ْديــةًمـ ْـنًصـ ٍ
ً،ولمــاً
ـيامًأ ْوًصــدق ٍةًأ ْوًنســك"
ّ

اًإنهــاًمحتمًلــةً
غويونًعلــىًهــذهًاآليــةًأْلفـ ْـواًفيهــاًمشــتركاًصــرفيًّاًواقعــاًفــيًداللــةً"نســك"ً،فقــالو ّ
فسرونًواللّ ّ
وردًالم ّ
الجمع؛ًجمعًن ٍ
سيكةً،ومحتملةًالمصــدرّيةً،كمــاًفــيًقولنــاً:نســكًينســكًن ْســكاًونســكاً،والمعنــىً:الـ ّذ ْبحً،والًريــبً

أنًثمًتبايناًصرفيًّاًبينًالمعنيين(ً .)2

ومثلهــاًقــولًالحـ ِّ
ًاســما؛ًذلــكًأنً
ـقً–تبــارك"ً:-فمــاًت ْغنـ ّ
ـيًالنــذر"ً،فقـ ْـدًتكــونًجمعــاً،وقــدًتكــونًمصــدراًأو ْ

ًأيضا(ً .)3
ذير ً
"النًذًر"ًجمعًًنً ًٍ
ً،وهيًبم ْعنىًالًًْنذارً ْ

ومنًمثلًماًتقدمًقــولًالحـ ِّ
ـنًعنــدًالل"(ً،)4فقــدًاشــتركتً"نــزال"ًاشــتراكاًصـرفيًّاً
ـقً–جــلًثنــاؤه"ً:-نــزالًمـ ْ
ًإنهاً ً:
كسابقتهاً"نسك"ً،فقيل ّ

(ً)1اآليةً(البقرةً .)196ً،

(ً)2انظرًماًقيلًفيهاً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،85/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .487/1ً،
(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"نذر"ً .
(ً)4اآليةً(آلًعمرانً ً.)198ً،
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ـنًالضــيافةًوالقــرىً،وانتصــابهًبــالمعنى؛ًألنًالم ْعنــىً:لهــمًجّنــاتً،
ًللنــازلًمـ
 مصــدرً،والم ْعنــىً:مــاًيعــد ّّ
أيً:ن ْنزلهمًجّن ٍ
اتًنزالً،وقيلً:علىًالحالً،أوًالتمييزً ً.
ْ

منهًقولًاأل ْعشىً:
 -أوًجمعً"نازل"ً،و ْ

ناًًًًًًًأوًي ْنزلنًفإّناًم ْعشرًنزل(ً )1
قالواً:الركوبً،فقْلناًتلكًعادت
ْ

والملحــظًاللطيــفً،بعــدًعــرضًهــذينًالمعنيــينًاللّــذينًيقعــانًتحــتًصــيغةً"نــزال"ً،هــوًتبــاينًإعرابهــاً،

واشتراكهاًبينًستّةًوجوٍهًن ّ ٍ
ً،أيًأنًاالشتراكًالصرفيً
حويةً،ولعلًمنًبواعثًذلكًاحتمالهاًالمعنيينًالصرفّيين ْ
حويً(ً ً.)2
كانًلهًس ْهمةًفيًتخلقًاالشتراكًالنً ِّ

ً

صي َغ ُة "ف ُْعل":
هاًالدالًعليهاًفيًهذهًالمباحثةًقولًاللً–تعالىً ً:-
ومثال ّ
 "حتىًنسو ِّاًبور"(ً ً.)3
اًٱلذ ْكرًوكانواًق ْومً ا

ور"(.)4
 -وقولهً–تعالى"ً:-وظننت ْمًظنًٱلس ْوءًوكنت ْمًق ْومًاًبً ا

فالبورًفيًاللّغةًكلمةًعلىًمثالً"ف ْعل"ً،واألخيرةًلهاًداللتانًصرفّيتانً،وهماً:المصدرً،والجمعً ً:

أمــاًعلــىًالثّــانيًفهــيًجمــعً"بــائر"؛ًكقولنــاً:حائــلًوح ـ ًولً،وبــاذلًوب ـ ْذلً،والمعنــىً:وكــانواًق ْومــاًهًًْلكــىً
 ّفاسدينً،وهمًالذينًًالًخًيرًًفيهً ْمًً .

طعًً،والهْلكً،وهوًالًيًثًًّنىً،والًيًجمًعًًً،والًيًؤنـثًً،ونظيــرهً
لىًاألولًفـ"ف ْعل"ًمصدر؛ًكال ًّزورًًً،والقً ًْ
أماًع
 وّّ
قولًابن ِّ
ًالزب ْعرىًل ّماًأخبرًبهًعنًالمفردًالمذكرً ً:

ياًرسولًالمليكًإنًلسانيًًًًًًراتًقًماًفت ْقتًًإ ْذًأناًبورً(ً )1

( ً )1انظرً :األعشىً ،ميمون ًبن ًقيسً ،ديوانه ً(الصبح ًالمنير ًفي ًشعر ًأبي ًبصيرً ،بشرح ًأبي ًالعباس ًثعلب)ً ،مطبعةً
أدولفًهلزهوشتنً،بيانة1927ً،مً ً.48ً،
( ً )2ذكر ًالمعنيينً :العكبريً ،التبيانً ،324/1ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدر ًالمصونً ،292/2ً ،واأللوسيً ،روح ًالمعانيً،
ً ً.382/2

(ً)3اآليةً(الفرقانً .)18ً،
(ً)4اآليةً(الفتحً .)12ً،
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منهً
ً،و ًْ
ًواًّنماًأريدًًبًالبورًًفيًهذاًالسِّياقًالشريفًأنًًأعمالًًهؤالءًًالكًًفّارًًكانًتًباطًلةً؛ًألنًهاًلًمًتًكًنًللً ً

ـنًلـ ـهًطال ــبً؛ًفًص ــارًًكًالشـ ـيءًً
لّبًًًوالمًش ــتًريً،فًلـ ـمًيًك ـ ًْ
السـ ـوقًً ً،وب ــارًًالطًع ــامًً:إًذاًخـ ـلًمـ ـنًالطّـ ـ ً
قـ ـولًهًمً:ب ـ ً
ـارتًً ّ

ا؛ًأيً:فاسداًذاهبا(ً.)2
ًأزدًعمانً:الفاسدً،ومنهًقول
ّ
الهالًكًً،والبورًبلغة ْ
أصبحًماًجمعواًبور ْ
ًأبيًالدرداءً:ف ْ
صي َغ ُة ِ
"ف َعل":

وقــدًوقــعًذلــكًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-والًت ْؤت ـواًٱلســفهاۖءًأ ْمـًـوًَٰالكمًٱلت ـيًجعــلًٱللــهًلكـ ْـمًقيامــا"(ً،)3

4
ـبعيةً،وقــدًاختلــفًفــيًمعناهــاً
دبرًكلمةً"قياما"ًالتيًق أرهاًنافعًوابــنًعــام ٍرً"قيمــا"( )ً،وهــيًقـراءةًسـ ّ
وموضعًالتّ ّ

الصرف ِّيً،وفيماًيأتيًفضلًب ٍ
يانً ًً:
ّ

 قيما"ً:جمعً"قيمة"؛ًكديم ٍةًوديمً،والمعنىً:والًت ْؤتواًالسفهاءًأ ْمًوالكمًالتيًجعــلًاللًلكـ ْـمًقيمــةًألمتعــتكمًومعايشكمً ً.

5
)ً،أيً:يــدومونً
 قيما"ً:مصدرًبمعنىًالقيامً،وهيًلغةًفيهً،منً"قامًباأل ْمر"ً،وم ْنــهً"يقيمــونًالصــلة"(ْ

عليهاً،ومثله"ً:الحول"ًو"العوض".

ـهًاعتــلً،إ ْذًلــوًكــانًمصــدراًلــمً
ـوًأنــهًجمــعً"قيمــة"ًالًمصــدر ّ
أمــاًح ّجــةًمــنًذهــبًالمــذهبًاألولً،وهـ ّ
ً،أنـ ْ
ّ

ـوًأنًتثبــتً
ـتًأنًالقيــاسًهـ ًْ
أماًح ّجةًمنًذهبًالمذهبًالثّانيً،وهوًالمصدرً،فقدًكانـ ْ
يعتل؛ًكالعورًوالحولً،و ّ

اعتللهــاًفــيً
توســطهاً"قومــا"ً،كمــاًصــحتًفــيًالحــولًوالعــوض
ً،ولكنهــاًأ ْبــد ْ
ّ
لتًح ْمــلًعلــىً"قيـام"ًوعلــىً ْ
الـواوًل ّ

(ً)1الشعرًلعبدًاللًبنًالزبعرىً،وكانًحسانًقدًرماهًببيتً،فلماًبلغًذلكًابنًالزبعرىًخرجًإلىًرسولًاللً-صلىًاللً
عليهًوسلمً-معتذراً،فأسلمً،فأنشأًمقطعةًمنهاًهذاًالبيتً،والشعرًفيًديوانهً ً.

(ً)2انظرًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،341/11ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،314/5ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،
ً،130/5وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .93/8ً،
(ً)3اآليةً(النساءً ً.)5ً،
(ً)4انظرً:الفارسيً،الحجةً،66/2ً،وابنًغلبونً،التذكرةً،233ً،ومكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً،376/1ً،والطبريً،
ًوأبو ًشامةً ،عبد ًالرحمن ًبن ًإسماعيل(665هـ)ً ،إبراز ًالمعاني ًمن ًحرز ًاألمانيً ،تحقيق ًإبراهيمً
التلخيصً ،242ً ،

عوضً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروتً،د.تً،412ً،والبناءًالدمياطيً،إتحافًفضلءًالبشرً ً.237ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً ً.)3ً،
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1
غيــرهً،وهــذاًالًيصــح؛ً
الفعل( )ً،وهيًمصدرً ًوصفةًلـ"دينا""ً،ولوًكانًجمعً"قيمــة"ًلصــارًمعنــاهً:دينــاًمعــادالًب ْ

ًألنهًأتبعًفعلهًفأعل"(ً.)2
ماًاعت ّل ّ
ألنًالسلمًالًي ْعدلهًشيءً،واّن ْ
صي َغ ُة "ف ََعلة":

ـميةً(الجمــع)ً،وقــدًوقــعًذلــكًفــيًقــولً
وهذ
هًالصيغةًمشتركةًبينًمعنيينًصرفّيينً،وهماًالمصدرً،واالسـ ّ
ّ

3
ِّ
ً،أمــاًعلــىًالمحمــلًً
قدسًاســمه" :-ثــمًأنــزلًعلـ ْـيك ِّ
الحقً–ت ّ
مًمــنًب ْعــدًٱْلغـ ِّـمًأمنــةًنعاســاًي ْغشــىًطــاۖئفــةًمـنك ْمً"( ) ّ

ـاألمنً،ومــنًمثلــهًالمصــدرانً:العًظًمـةًًوالغًلًبـةً،وبعضــهمًأقــامًبونــاًد ًّ
الليــاًدقيقــاً
الد ِّ
ّ
ًاألولًفاألمنــةًمصــدرًكـ ْ
اللي ّ
ً،واألمنًًيًكونًًمًعًزوالًًأسبابًهً ً.
بينًاأل ْمنًواألمنةً،فاألمنةًتًكونًًمًعًبًقاءًًأسبابًًالخًوفً ً

فيً،وهــوًالجمــعً،فــ"أمًنًة"ًجًمــعًً"آمـن"ً،
ًالصـر ِّ
ًالد ِّ
أماًعلىًالمحمل ّ
الليًالثّــانيًالواقــعًتحــتًهــذاًالمشــترك ّ
ّ

ـارًوب ـ ًرًرة"ً،و"كاتــبًوكتبــة"ً،والتّقــديرًالكلّــيًأنًاللً–تعــالىًجــدهً-مــنًعلــيهمًب ـأمنًهمًبًعــدًًالخ ـوفًً
ونظيرهــاً"بـ تً
والغًًِّمً،فًصارواًمًنًاألً ْمًنًًيًنامونً؛ًوذلكًًأنًًالشًديدًًالخًوفًوالغًًّمًالًيًكادًًيًنامً(ً ً.)4
صي َغ ُة "فُعول":
ـيًكمــاًفــيًقولنــاً:ظهــرًظهــوراً،وبطــنًبطونــاً،
"فعــول"ًصــيغةًيســتفادًمنهــاًمصــدرًمــنًمصــادرًالثّلثـ ِّ
ًأنًعــارضًالجمــعًأ ْفضــىً
ويســتفادًمنهــاًمعنــىًالجمــع؛ًوذلــكًنحــوً:ظهــرً-ظهــورً،وبطــنً-بطــونً،وال ّ
ظــاهر ّ
ظاهرةً،ومنًتجلّياتًذلكًًفيًالتّنزيلًالعزيزً ً:
إلىًتخلّقًهذهًال ّ

" .1وعًه ْدناًإلىًإ ْبراهيمًوا ْسماعيلًأ ْنًطهِّراًب ْيتيًللطائفينًواْلعاكفينًوالركعًالسجودً"(ً.)5
"سخرهاًعل ْيهمًس ْبعًل ٍ
يالًوثمانيةًأي ٍامًحسوما"(.)1
ً .2
ْ

( ً )1أتى ًعلى ًالمعنيينً :مكيً ،الكشف ًعن ًوجوه ًالقرءاتً ،376/1ً ،والعكبريً ،التبيانً ،331/1ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً،22/5وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،178/3ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .310/2ً،
ً،وعنهاًقالًالفارسي"ً:ليسًقولًمنًقالًإنًالقيمًجمعًقيمةًبشيءً،
ًّ
(ً)2انظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءات376/1ً،
مًبمعنىًالقيامً،ليسًأنًالقيًمًجمع"ً،انظرً:الحجةً ً.66/2ً،
وانماًالقيًّ
ّ

(ً)3اآليةً(آلًعمرانً ً.)154ً،

(ً)4انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،472/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .92/3ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً .)125ً،
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" .3وي ْقذفونًمنًك ِّلًجان ٍبًدحوراًوله ْمًعذابًواصب"(ً .)2

ترددةً ً:
رفيةًفيًاآليةًاألولىًمحتملةًم ّ
"ًالص ّ
وليسًيخفىً،بعدًهذاًالعرض ّ
ً،أنًداللةً"السجود ّ
 -بينًكونهاًمصدرا؛ًكقولناً:سجدًسجوداً،والمصدرًقدًيوصفًبهًفيًالعر ّبيةً،كماًيقالً:فلنًع ْدل.

 وبينًكونهاًج ْمعا؛ًكماًنقول"ً:ساجدًوســجودً،وقاعــدًوقعــود"(ً،)3وهــوًمناســبًلمــاًقبلــهً،أعنــيًالجمــعً،ـىًأنهمــاًقــدًجمعــاً
وقدًالتفت
ـهًلمــاًأشــارًإلـ ّ
ّ
تأمــلًإلــىًاستحســانًرأيـ ّ
ًأبوًحيانًالتفاتةًم ْعجبــةًت ْفضــيًبالم ّ
جمــعًتكسـ ٍ
طــائفينًوالعــاكفين)ً،وأنً
ـير ً
ً(الرك ـعًوالس ـجود)ًلمقابلتهمــاًمــاًقبلهمــاًمــنًجمعـ
ـيًالســلمةً(ال ّ
ّ

ـيًالزمــانً،فكــانًذلــكًت ْنويعــاًفــيًالفصــاحة"ً،وكــانًآخرهمــاً
الركــوعًقــدًقـ ِّـدمًفـ
ـيًالســجودًل ّ
تقدمــهًعليــهًفـ ّ
ّ
علىًوزنً"فعول"ًالًعلىً"فعل"ًألجلًكونهاًفاصلة"(ً .)4

أما ًفي ًاآلية ًالثّانيةً ،وهي ًقوله ً–تباركًاسمه"ً :-سًخرها ًعل ْيهم ًس ْبع ًل ٍ
يال ًوثمانية ًأي ٍام ًحسوما"(ً،)5
ّ
ْ

فيًيقعًتحتهًمعنيانً
فليسًيخفىًأنًموضعًالنّظرًكلمةً"حسوما"ًالمودعةًفيًقالبً"فعول"ً،وهيًمشتركًصر ت
هماً:الجمعً،والمصدرً :

أماًالجمعًفمفردهً"حاسم"ً،ونظيرهً:شاهدًوشهودً،وقاعدًوقعودً،وحاسمًوحسوم.
 ّأماًالمصدرًفنظيرهً:خرجًخروجاً،وشكرًشكوراً،وكفرًكفورا.
 -وّ

هاًأيام ًنحساتًً ،حاسماتًً ،وقاطعات ًألبواب ًالخيراتً،فقدًحسمتً
فإنًكان ًج ْمعاًفمعنىً"حسوم ّ
ا"ًأن ّ

كل ًخ ٍ
ًالرياحً
لت ًكل ًب ًٍ
ركةً،ومنهًس ِّميًالسيف ًحسام
يرً،واستأص ْ
ّ
ً،أو ًهي ّ
ًأيام ًمتتابعة ًهبوب ّ
ا؛ًألنهًيقطع ْ
ًأخرى ًحتّىً
ليس ًفيها ًت ْفتيرً ،وهذا ًتمثيل ًلتتابعها ًبتتابع ًفعل ًالحاسم ًفي ًإعادة ًالك ِّيً ًعلى ّ
ًالداءً ،ك ّرة ًبعد ْ
ينحسمً(ً ًً.)6

(ً)1اآليةً(الحاقةً ً.)7ً،

(ً)2اآليةً(الصافاتً ً.)9ً،

(ً)3هذاًمذهبًاألخفشًفيًمعانيًالقرآنً ً.155/1ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،554/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .366/1ً،
(ً)5اآليةً(الحاقةً ً.)7ً،

(ً)6انظرًالمعنيينً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،357/5ً،والزمخشريً،الكشافً ً.150/4ً،
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ًأيام ًح ٍ
النار ًمرة ًبعدً
ًإن ًكان ًقالب ً"حسوما" ًم ا
سمً ،وهو ًالقطع ًوالكي ًب ّ
صدر ًفالمعنى ّ
ًأنها ّ
أما ْ
ّ

حويً،فإذاًكانً
ًالن ِّ
ًالدمً،والظّاهر ًأن ًلهذاًاالشتراك ًالص ِّ
أخرىًحتّىًينقطع ّ
رفي ًأثراًفيًتًخلّق ًاالشتراك ّ
ْ

ً،أو ًيكونً
"حسوما"ًمصدراًف ّإنهًينتصب ًبفعلهًمضمر ْ
اً،أيً:ت ْحسم ًحسوماً،والمعنىًتستأصل ًاستئصاال ْ
صفة؛ ًكقولناً :ذات ًح ٍ
ًأو ًيكون ًمفعوال ًلهً ،والتّقديرً :سخرها ًعليهم ًللستئصالً ،وقد ًينتصبً
سومْ ،

ـ"أياما"(ً ً.)1
"حسوما"ًعلىًالوصفًل ّ

ـقً–تعــالى"ً:-وي ْقــذفونًمــنًكـ ِّـلًجانـ ٍ
أمــاًاآليــةًالثّالثــةً،وهــيًقــولًالحـ ِّ
ـبًدحــوراًولهـ ْـمًعــذابًواصــب"(ً،)2
ّ

الصيغةًبينًمعنيينًصرفّيينًً :
دبرًفيهاًكلمةً"دحورا"ًالمودعةًفيًقالبً"فعول"ً،وقدًاشت ْ
فموضعًالتّ ّ
ركتًهذهً ّ
ّ -أولهماًالمصدرًً،وهًوًفيًمعنىًالجًمعًًلًشمولًهًللكًثيرًً،والم ْعنىً:مًًْدحورين.

 -وثانيهماً:الجمع؛ًإذً"دحورا"ًجًمعًً"داحًر"ًبًمًعنىً"مًًْدحور"ً،ونظيرًذلكً:قاعًدًًوقًعود.

ـور"ً،وهـوً
لىًأنـهًجًمــعًً"دً ْحـر"ًكــ"دً ًْه ًٍر"ًو"دًهـ ًٍ
 ًويجوزًًأنًيًكونًًمًنصوبًاًبًنزعًًالخافضًً،وهًوًالباءًًعً ّحورً ً.
أيً:يًًْقذًفونًبًدً ًٍ
ماًيًًْدحًرًًبًه؛ً ًْ

ًالدالً"دحورا"(ً،)3فهيًمودعةًفيًقالبً"فعول"ً،وهيًمحتملةًمشتركةًبينً
أماًفيًقراءةًالنصب؛ًنصب ّ
ّ

معنيينًصرفّيينًأيضــاً،فقــدًتكــونً"دحــوراً–ًفًعـوالً"ًبًمًعنــىًمــاًيًفعــلًًبـهًكًثيــرً؛ًكــ"طًهور"ًو"غًســول"ًلًمــاًيًتطهـ ًرً
ـدر؛ً
ـاردًاًلًه ــمً ً،وق ـ ْـدًيًك ــونًًمًص ـ ًا
ـوراًطـ ً
أيً:قـ ـذفًاًدًح ـ ً
ـوفًمًق ــدً ًٍر؛ً ًْ
بور"ًلًمًوص ـ ًٍ
ويًغس ـلًًبـ ـهً،وق ــدًيك ــونًص ــفةًًك ــ"صً ًٍ

الوقــودًً،والقًبــولًً،والرســولً
الوضــوءًً،والطًهــورًً،و ً
صــدراًقليــلًنــادرًلــمًيــأتًمنــهًإالًّأحــرفًقليلــة؛ًك ً
و"فعــول"ًم ْ
بمعنىًالرسالةً(ً ً.)4
ّ

صي َغ ُة ِ
"فعال":
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،150/4ً،وابنًاألنباريً،البيانً،383/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.316/8ً،
(ً)2اآليةً(الصافاتً ً.)9ً،

(ً)3الجمهورًعلىً"دحورا"ًبضمًالدالً،أماًقراءةًالنصبًفليستًسبعيةً،وقدًأتىًعليهاًابنًجنيًفيًالمحتسبًمفسراً،
انظرً:ابنًجنيً،أبوًالفتحًعثمان(392هـ)ً ،المحتسبًفيًتبيينًوجوهًشواذًالقراءاتًواليضاحًعنهاً،تحقيقًمحمدً
عبدًالقادرًعطاً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مً ً.265/2ً،
(ً)4انظرًماًقالهًفيهاً:الزمخشريً،الكشافً،336/3ً،والقرطبيً،الجامعً،45/15ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.69/12ً،
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صــيغةً"فعــال"ًيســتويًتحتهــاًم ْعنــىًالمصــدرّية؛ًكقولنــا"ً:كفــاح"ً،و"نضــال"ً،و"قتــال"ً،وم ْعنــىًالجمــعًمـ ْـنً

ـرددً
المفسـرينًإلــىًالتّـ ّ
مثلً"كريم-كرام"ً،و"خصيم–خصام"ً،ولعلًهذاًاالشتراكًبينًالم ْعني ْينًهوًالذيًأ ْفضــىًب ّ
نىًالمتعينًم ْنًقولهً–تعالىً ً:-
بينهماًفيًاستشرافًالم ْع
ّ

" .1ثمًيؤلِّفًب ْينهًثمًي ْجعلهًركاماًفترىًالوْدقًي ْخرجًم ْنًخللهً"(.)1
اجعْلناًلْلمتقينًإماما"(.)2
" .2و ْ

بين"(.)3
" .3وهوًفيًالخًصامًغيرًًمً ًٍ
نًرباطًٱْلخْيلًت ْرهبونًبهً عدوًٱللهًوعدوك ْمً"(ً.)4
اًٱستط ْعت ِّ
مًمنًقوًٍةًۖوم ِّ
" .4وأعدوا لهمًم ْ

رفيينًً ً:
دبرًكلمةً"خلل"؛ًوالحق ّ
ًأنهاًمشتركةًبينًمعنيينًص ّ
أماًفيًاآليةًاألولىًفموضعًالتّ ّ
ّ
ًوهماً:الفراد؛ًكقولنا"ً:حجاب"ً،و"خلل"ً .طـ ــرًًم ْن ــهًً،والمعنيـ ــانً
ً
ًوالجم ــع؛ًكقولنـ ــا"ً:جبـ ـل"ًوً"جبـ ــال"ً،و"خل ــل"ًو"خـ ــلل"ً،وه ــيًفرج ـ ـهًومخ ــارجًًالق ْ

تقبلنًيجيئانًمجيئاًصالحاًفيًسياقهماً،وم ّماًيسندًمعنىًالفرادًقـراءةًالضــحاكًًوأبـيًالعالًيــةً"ً:مـ ْـنًخللــه"؛ً
م ّ
علىًالت ْوحيد(ً .)5

ِّ
ـتً
ًالنظرًفيهاًقول
ـتًفــيًصــيغةً"فعــال"ً،فاحتملـ ْ
ًأنهــاًأودعـ ْ
أماًاآليةًالثّانيةًفموضع ّ
ًالحق"ً:إماما"؛ًذلــك ّ
ّ

ـقًلـ ْـمًيقـ ْـلً"أئمــة"ً
ـلًأنًالحـ ّ
ً،أمــاًعلــىًمحمــلًالمصــدرّيةًوالفـرادًفقــدًعلّـ ّ
المعنيــينً:الفـرادً(المصــدرّية)ًوالجمــع ّ

لًالصيامًًوالقيامًً،وهذاًمعنىًالمصدرّيةًالــذيً
صدرًً،فنقولً:أمًالق ْومًًفًلنًًإماماً،مً ْث
ِّ
علىًالج ْمع؛ًألنًالمامًًم ْ

ميرنــاً
ً،أمــاًعلــىًمحمــلًالجمــعًفًقيــلً:أرادًأئمــةًً،كمــاًيق ـ ًولًًالقائــلًً:أ ً
جـ ْ
ـاءتًعليــهًالكلمــةًمفــردةًإرادةًللجــنس ّ
عنىًويقويهًقولهً–تعالى"ً:-وجعْلناًم ْنه ْمًأئم ًةً
اجعْلناًأئمةًًهدىً،ويسندًهذاًالم
هؤالءًً،ي ْعنيًأمراءناً،والمعنىْ ً:
ّ

(ً)1اآليةً(النورً .)43ً،

(ً)2اآليةً(الفرقانً .)74ً،

(ً)3اآليةً(الزخرفً .)18ً،
(ً)4اآليةً(األنفالً .)60ً،

(ً)5انظرً:العكبريً،التبيان(ً 813/2ً،ذكرًاحتمالهاًالوجهينًفيًموضعًآخر)ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،427/6ً،
والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،225/5ً،واكتفىًالنحاسًبدالالتهاًعلىًالجمعًفيًإعرابًالقرآنً .142/3ً،
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ن"ً:أمًيــؤًّم"ً،جمــعًعلــىً"فعــال"؛ًن ْحــوً:صــاحبًوصــحابً،وقــائمً
ي ْهدونًبأ ْمرنا"(ً،)1وقدًقيلً:الًمامًًج ْمعًآمًً،م ًْ

وقيام(ً ً.)2

ـرفيينً(ً:)3المصــدرّيةً،
أمــاًفــيًاآليــةًالثّالثــةًفالــذيًيًظهــرًًفيهــاًأنًكلمــةً"خصــام"ًمًحتمًل ـةًًالم ْعني ـ ْينًالصـ ّ
ّ

رفيً .
والجمعً،والًيً
الص ِّ
خفىًأنًث ّمًبوناًب ْينًالم ْعني ْينًج ّلياًينبنيًعلىًهذاًالتّباينًاآلتيًمنًالمشتركًً ّ
ّ

دبرًفيهاًكلمةً
اًٱستط ْعتمًمًنًقوٍةًوم ً
نًرباطًٱْلخْيلً"ًفموضعًالتّ ّ
ًالرابعةً،وهي"ً:وأعدواًلهمًم ْ
أماًفيًاآلية ّ
ّ

خفىًأنهاًعلىًمثالً"فعال"ًالح ّمالًلمعنيينًصرفّيينً،وهماًالجمعًوالمصدًرً ً.
"رباط"ً،وليسًي
ّ

ـبًوكـ ٍ
 أماًعلىًمعنىًالجمعًفقـ ْـدًيكــونً"ربــاطًً-فعــال"ًجمــعً"رْبــطًً-ف ْعــل"؛ًككْلـ ٍـلبًً،والًيًكثـرًًًربطًهــاً
ّ
()4
صيلً ًوفًصال(ً ً.)5
ًأنًتكونًجمعً"ربيط"؛ًكًفً ًٍ
إًالًّوهًيًكًثيرةً ً،وأجاز ّ
ًالزمخشري ْ

نًً:ربـطًًرباطــا؛ًكقولنــاً:صــاحًًصـياحًاً،فمصــادرً
ًأنًيكــونًمًصــدًًراًمـ ًْ
صدرًفيجــوز ْ
أماًعلىًم ْعنىًالم ْ
 وّصدًًارًمـنً"رابـطً"ًمرابطــةً،فيكــونًالتقــديرً
ًأنًيكونًمً ًْ
الًثّ ِّ
لثيًًغًيرًًالمًزيدًًالًتًنقاسًًفيًأحايينً،ويجوز ْ

ذاًربـطًًكــلًً
أنًارتًباطًًالخًيلًًواًتِّخاذًهاًيًفعلًهًكًلًًواحـًٍدًلًفعــلًًآخـرًً،فًيـرابًطًالمًؤمنــونًًبًعضـهمًبً ًْعضـاً،فـإً ً

ً،وذلكًًالذيًحًضًًفيًاآليًةًًعً ًْليه(ً.)6
همًرباطً ً
اًألجلًًصاحبًهًً،فًقدًحًصلًًبًينً ً
احدًمًنهًمًفًرسً ًْ
و ًٍ

اسمًاًللخًيــلًًالتــيًتـربًطًًفــيًسـبيلًًاللًً،ولــمًيغفـ ْـلًعــنًالمعنيــينً
الرباطً"ً ًْ
أنًيكونً" ًِّ
الز ً
 وقدًجوزً ًّمخشريًً ْ
الم ِّ
تقدمينً(ً.)7

(ً)1اآليةً(السجدةً ً.)24ً،

(ً )2انظرً :األخفشً ،معانيًالقرآنً ،459/2ً ،وابنًاألنباريً،البيانً ،174/2ً،والقرطبيً ،الجامعً ،56/13ً ،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً،474/6ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،266/5ً،وقدًذكرًالثلثةًاآلخرونًالمعنيينً ً.

(ً)3انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،397ً،وقدًأشارًابنًاألنباريًفيًموضعًآخرً ،وهوًقوله"ً:وهو ًألدًالخصام"ً
إلىًهذينًالمعنيينً.انظرً:البيانً .148/1ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.546/2ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،165/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .507/4ً،

(ً)6انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،546/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .507/4ً،
(ً)7انظرًهذهًالمعانيً:الزمخشريً،الكشافً،165/2ً،والقرطبيً،الجامعً .25/8ً،
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مصدر
رِباط

ِفعال

اسم منقول

ط رِباطاً
رباعيَ :راب َ
ثالثيَ :رَبط رِباطاً

جمعَ :رْبط رِباط

صي َغ ُة "ف ُْعالن":
وم ْنًذلكًصيغةً"ف ْعلن"ًالتيًيســتويًفيهــاًالجمــعًوالمصــدرًفــيًقــولًاللً–تعــالى"ً:-أفمـ ْـنًأســسًب ْنيانــهً

()1
انًخيــرًأمًمــنًأســسًب ْنيانــهًعلــىًشــفاًجــر ٍ
ًالنظــرًكلمــةً"بنيـ ٍ
ـان"ً
فًهـ ًٍ
ـار" ً،فموضــع ّ
ضـو ٍ ْ ْ ْ
علــىًت ْقــوىًمــنًاللًور ْ

ـتًصــيغتهاًالمصــدرًكمــاًفــيًقولنــا"ً:غ ْفـرانً،وشـ ْكران"ً،وقــدًأطلــقًعلــىًالمفعــول؛ًكــالخلقًبمعنــىً
التــيًاحتملـ ْ

ًاألولً،وواح ــدهً
ـيً،وق ــدًًاحتمل ــتًالجم ــعً،جم ــعًواح ــدهً،وه ــوًاألق ــربًإل ــىًالخ ــاطر ّ
المخل ــوقً،والمعن ــىً:الم ْبن ـ ّ
ٍ
محة(ً ً.)2
قمحًوق ًٍ
ة"ً،وهوً،أعنيًواحدهً،اسم
"بنيان
ًجنس؛ًك ٍ
ْ

رددًداللةًصيغةً"ح ْسبان"ًبينًمعنيينًفيًقولًالح ِّ
صباحًوجعــلًٱلًلّيـلً
ومنًمثلًماًتقدمًت ّ
ق"ً:فالقًالً ْ

سكناًوٱلش ْمسًوٱْلقمرًح ْسبانًا(ً،)3وهماً:المصدرًوالجمعً،والًريبًأنًثمًبوناًبينًالمعنيينً،فقدًتكونً :
هبان.
هابً ًوشً ًٍ
ساب؛ًكًشً ًٍ
سبانًً–ًف ْعلن)ًجًمعًًحً ًٍ
 (حً ًْصدرا.
 -وقدًتكونً(حسبانً–ًف ْعلن)ًم ْ

األيـامًً،
واذاًماًكانًم ْع
نىًالصيغةً"ف ْعلن"ًالمصدرّيةً،فالتقديرً:حًسبًًالشًيءًًح ْسباناً،والم ْعنىً:عًددًً ّ
ّ

اً،أيً:بحسـ ٍ
ـابً،ومنــهًقولــهً–تعــالى"ً:-الشـ ْـمسًوالقمــرًبح ْسـ ٍ
ـبان"(ً،)4والمً ًْعنــىً
والشًهورًً،و ِّ
السـنينً،وقيــلً:ح ْســبان ْ
وربــعًً
ـدار؛ًألنًًالشـمسًًتًقطــعًًالبـروجًًكًلًهــاًفــيًثـلثًًمئـ ًٍـةًًوخمسـ ًٍـةًوسـًتّينًًيًومـاً ً
ـابً ًومًقـ ًٍ
ّأنـهًجًعــلًًسـ ًيرهًماًبًحًسـ ًٍ
(ً)1اآليةً(التوبةً .)109ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،103/5ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .504/3ً،
(ً)3اآليةً(األنعامً ً.)96ً،
(ً)4اآليةً(النجمً .)5ً،
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األي ـامًً،
اً،وب ـ ً
ومً،وتعــودًًإًلــىًمًكانًهــاً،والقًمــرًًيًقطعًهــاًفــيًثًمانيـ ًٍـةًًوعش ـرينًًيًوم ـ ً
ي ـ ًٍ
دورانًهًماًيًعــرفًًا ّلن ـاسًًحًســابًً ّ

األعًوامً(ً ًً.)1
والشًهورًً،و ْ

وك ـ ــذلكًق ـ ــولًالحـ ـ ـ ِّ
ـقً–تع ـ ــالى"ً:-فأ ْرس ـ ـ ـْلناًعل ـ ـ ْـيهمًٱلطوف ـ ــانًوٱْلج ـ ـ ـرادًوٱْلقم ـ ــلًوٱلضـ ـ ــفادعًوٱل ـ ــدمًًآي ـ ـ ـا ٍتً

ٍ ()2
كتًبينًمعنيينًصرفيينً ً:
مفصل ً
ت" ً،فالطًّوفانًً،فيًسياقهاًالشريفً،اشتر ْ

ّ -أولهماً:المصدر؛ًكالر ْجحانً،والن ْقصانً،فلًيطلبًلهًواحد.

 وثانيهماً:الجمعً،فقيلًإنًالطّوفانًهوًالموتً،واحدتهًطوفانة(ً.)3التّأويــلًًاختلفـواًفــيًمً ًْعنــىً"الطًّوفــانً"ً،
يًإلــىًأنًأهــلًً ً
والمستصفىًم ّماًقيلًفيًهذهًاآليةًإلماحةًالطبــر ِّ

جحــانً"ًو"النًًْقصــانً"ً،الًيًجمـعًً ً،وكــانًًبًعــضًً
"الرًْ
طوفــانً"ًمًصــدرًًمًثــلًً ً
حوييًالكوفًًّيينًًيًقولً"ً:ال ًّ
فقدًكانًًبًعضًًنً ًّ

طوفانًةً"ً،والصـوابًًمـنًالقـولًًفــيًذلــكًًعًنــدًهًمــاًقالـهًابــنًً
حوييًالبًصرةًًيًقولًً:هًوًجًمعًًواحدًهاًفيًالقًياسًً"ال ًّ
نً ًّ
اللً
اسً–رضــيًاللًًعنهمــاّ "ً-أن ـهًأمــرًًم ـنًاللًًطــافًًبًه ـمً،و ّأن ـهًمًصــدرًًم ـنًق ـولًًالقائ ـلً"ً:طــافًًبًه ـمًأمــرًً ً
عًّب ـ ًٍ

أنًيًكونًًالذيًطافًً
؛ًواًذاًكانًًذلكًًكذلكًً،جازًً ًْ
يًطوفًًطوفانا"؛ًكًماًيًقالً"ً:نًقصًًهذاًالشًيءًًيًنقصًًن ْقصانا" ً
أنًيًكونًًالمًوتًالذًريعً"(ً ً.)4
بًهًمًالمًطرًًالشًديدًًً،وجازًً ًْ
صي َغ ُة "ف َْعلى":
ـرفيةًاشــتراكاًباعثــهًعــارضًالجمــعًقولــهً–تعــالى"ً:-إ ْذًي ْســتمعونًإل ْيــكً
ًالصـ ّ
ًالصــيغ ّ
ًومنًأمثلــةًاشــتراك ّ

هرتًعليهاًمعنيينً،وهماً :
وا ْذًه ْمًن ْجوىًَٰ(ً،)5فقد
الصيغةًالتيًظ ْ
ْ
ًاحتملتًكلمةً"ن ْجوى"ًب ّ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،190/4ً،والعكبريً،التبيانً ً.523/1ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)133ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .171/7ً،

(ً )4انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،33/6ً ،وانظر ًالمعنيينً :ابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،444/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً،171/7وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .372/4ً،

(ً)5اآليةً(السراءً .)47ً،
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اًأنناًنقولً:فــلنًعـ ْـدلً ً،وقــدًصـ ّـرحًالطّبــريًبهــذاً
تقبلًفيًالعر ّبيةً،وقدًت ّ
قدمًآنف ّ
 المصدرّيةً،وهوًوجهًم ّصــرةًًيقــولً:الن ْجــوىً:ف ْعلهـ ْـمًً،فجعلهـ ْـمًهــمًًالنً ْجــوىً،
المعنىًقائلً "ً:وكانًب ْعضًًأ ْهلًالعربيةًًم ْنًأ ْهــلًالبً ْ
همً"(ً.)1
كماًيقولً:ه ْمًق ْومًًرضىً،وانماً"رضى"ً:ف ْعلً ْ

 والجمعً،أيً:جمعًنج ّيً،كقولنــا"ً:قتيــلً:ق ْتلــى"ً،والمعنــىً:إذًهــمًمتنــاجونً،وقــدًأتــىًعلــىًهــذهًاآليــةً،لماًيعتريهاًمنًاشتر ٍ
يً،والع ْكبريً(ً ًً.)2
الز ّجاجً،وابنًاألنبار ِّ
اكًدالليً،ابنًقتيبةً،و ّ
َن ْجوى

ف َْعلى

االسمية

المصدرية

جمع َن ِج ّي
كقتيل وقتلى

كالرجعى
ُّ
البشرى
وُ

ً

الًّمـ ْـنًأمــرًبصــدق ًٍة"(ً،)3
وم ّماًيجــوزًعليــهًمــاًجــازًعلــىًمــاًتقــدمًآنفــا"ً:الًخ ْيــرًفـيًكثيـ ٍـرًمـنًنً ْجـًـواه ْمًإ ً

الرجــلًً ًْأنجــوهًًنً ْج ـوى؛ًإًذاًناجًيت ـهً،
جوىًمًصــدرًًكًالــدً ْعًوى؛ًيًقــالًً:نًج ـوتًً ًّ
فهــيًمحتملــةًالمصــدرّيةًوالجمــعً،فــالنً ًْ

جوىًعًلىًالقًومًًالمًتًناجينًً،وقدًتكونًفيًهذاًالسِّياقًالشريفًجًمعًًنًجًيً(ً ً.)4
ًوتًطلًقًًالنً ًْ
ِ
الج ْم ِع:
واح ُد َ
وِ
اح ُد "فُعول":

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،87/8ً،ولعلهًيعنيًاألخفشً،فالكلمًلهًفيًمعانيًالقرآنً،425/2ً،واقتصرًعلىًهذاً
الوجهًالزجاجًفيًمعانيًالقرآنً .199/3ً،

(ً)2انظرًماًقالهًفيهاً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،255ً،والزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،199/3ً،وابنًاألنباريً،
البيانً،74/2ً،والعكبريً،التبيانً،824/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .40/6ً،

(ً)3اآليةً(النساءً .)114ً،

ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .364/3ً،
(ً)4انظرً:العكبريً،التبيانً 389/1ً،
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وعلــىًصـ ٍ
ًأنً
ـعيدًص ـرفيًآخــرًقــدًتتجلّــىًهــذهًالظّــاهرةًمــنًالجمــعً،ولكــنًاألمــرًمختلــفًقلــيل؛ًذلــك ّ

التّباينًواقعًفيًأصلًالمفردً،فالكلمةًالتــيًهــيًجمــعًترتـ ّـدًإلــىًصــيغتينًمفــردتينًقبــلًالجمــعً،وقــدًاســتوتاًفــيً
ًجمعًو ٍ
احدةًتحتملهماً،ومنًذلكًكلمــةً"ألــوف"ًفــيًقــولًالل"ً:ألـ ْـمًتــرًإلــىًالــذينًخرجـواًمـ ْـنًديــاره ْمًًوهـ ْـمً
صيغة ٍ
()1
ًأنًتــردًإلــىًصــيغتيًمفــردينً،وهمــاً:أْلــفً،وهــوً
ألوفًحذرًالمـ ْـوتً" ً،فهــيًصــيغةًعلــىًوزنً"فعــول"ًتحتمــل ْ

السمينً(ً،)2وهوًجمعًكث ٍرةً،وجمعًالقلّةًهوًآالفً،والثّانيًجمعً"آلف"ً،علىً"فاعل"؛ً
األ ْ
ظهرًعند ّ
ًالزمخشريًِّو ّ
ي"ً:ومــنًبــدعً
ـىًأنهــمًخرجـواًمـ ْـؤتلفينً،وعــنًاألخيــرًقــال ّ
كقولناً:شاهدًوشــهودً،وقاعــدًوقعــودً،والمعنـ ّ
ًالزمخشــر ّ
التّفاسيرً:ألوفً:متآلفونً،جمعًآلف؛ًك ٍ
قاعدًوقعود"(ً،)3والًأرىًذلكًكذلكً .
أُلوف  /فُعول  -جمع

ِ
آلف

أ ْلف

داللة على االئتالف-
مؤتلفون

داللة على العدد

ً

واحد "ف ُْعل":
لّمًً،فقيــلً:
ًالحقً-تعالى"ً:-وقالواًقلوبنــاًغْلــفً"(ً،)4بســكونًالـ ً
ًِّ
ًماًتقدمًكلمةً"غْلف"ًفيًقول
ومنًمثل
ّ
ـتًمغ ّشــاةًالًيصــلًإليهــاً
ـتًوجبلـ ْ
هًالســمينًً:-خلقـ ْ
هيًج ْمعًً"أ ْغلــف"ً،وهــوًالــذيًلــمًي ْختـ ْ
ـتنً،والمعنــىً–كمــاًيقـ ّـرر ّ

()5
ً،فكأنًعل ْيهاًأ ْغطيةًً،وهوًم ْثلًًق ْولًًاللً"ً:قلوبًناًفيًأكن ًٍةًم ّماًت ْدع ًوناًإل ْيه"(ً)6وقيلً:هيًجمعًغــلف؛ً
الحقً"
ّ

(ً)1اآليةً(البقرةً .)243ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،ً377/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .593/1ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،377/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،259/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .593/1ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً .)88ً،

(ً)5انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .295/1ً،
(ً)6اآليةً(فصلتً .)5،
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كقولنــاً:كتــابًوكتــبً،وحمــارًوحمــرً،قــدًسـ ِّـكنتًالـلّمًســكونًتخفيـ ٍ
ـف؛ًكقولنــاً:ر ْســلً،وألبــيًحّيــانًقــولًفصــلً

فيهاً،فقدًقررًأنًالســكونًفــيً"غْلــف"ًإذاًكــانًأصــليًّاًفهــيًجمــعً"أ ْغلــف"ً،واذاًكــانًســكونًتخفيـ ٍ
ـفًفهــيًجمــعً
ّ
"غلف"ً،وقدًنصًابن ٍ
لىًأنهًيجوزًالتّ ْسكينًفيًنحوً"حمر"ًجمعً"حمار"ًدونًضرو ٍرًة(ً ً.)1
ًمالكًع ّ

ومنًجعلهًجمعً"غلف"ًكانًالم ْعنىً:قلوبناًأوعيةًللعلمً،فلوًكانًماًجئتًبهًحًقًّاًلقبْلنــاً،ومــنًجعلــهً

جمعً"أ ْغلف"ًكانًالم ْعنىً:قلوبناًعليهاًأغطيةً،وموانعًمنًالفهمً،فماًنعقلًماًتقولً(ً ًً.)2
وِ
اح ُد ِ"فعال":

ومثالــهًقــولًالحـ ِّ
ـقً–جــلًثنــاؤه"ً:-ٱلــذيًخلــقًسـ ْـبعًســماوا ٍتًطباقــا"(ً،)3فقــدًاختلــفًفــيًمفــردًالجمــعً

"طباق"ً،فقيلً ً:

قً،بعضهاًفوقًب ٍ
ق"؛ًكقولناً:جملًوجمالً،والتّ ْقديرً:طبقاًفوقًطب ٍ
 جمعً"طب ٍعضً.
 -أوًجًمعًً"طًبًقًة"؛ًكقولناً:رحبةًورحاب(ً.)4

وكذلكًقولهًالحقً-تقدسًاسمه"ً:-ه ْمًًوأ ْزًواجه ْمًفىًظل ٍلًعلــىًٱألرائــكًمتكئـ ًونً"(ً،)5فكلمــةً"ظــلل"ً

جمعًيرتدًإلىًمفردينًاثنينً،وهماً:ظ تل؛ًكقولناً:ذ ْئبًوذئابً،وظ تلًوظللً،وظلّة؛ًكقولناً:ب ْرمةًً،وبرام(ً ً.)6
وِ
اح ُد "أفاعيل":

الًّأسـ ـاطيرًٱألول ــينً"(ً،)1وق ــدًتب ــاينًوج ــهًالق ــولًعل ــىًواح ــدً
ومثال ــهًق ــولًاللً–تع ــالى"ً:-إ ْنًهـ ــذاًۖإ ً

"أساطير"ً،وقدًقالًعنهاًالع ْكبري"ً:جمعً،واختلفًفيًواحده"(ً،)2وم ْنًذلكً ًً:

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،469/1ً،وانظرًماًقالهًالزجاجًفيًمعانيًالقرآنً،150/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،
ً،103/1العكبريً،التبيانً .89/1ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.103/1ً،
(ً)3اآليةً(الملكً ً.)3ً،
(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،376/2ً،والقرطبيً،الجامعً،136/18ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،292/8ً،وقدًاحتملتً
كذلكًالمصدريةً .

(ً)5اآليةً(ياسينً ً.)56ً،
(ً)6انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،459/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.327/7ً،
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ببًو ٍ
أبياتًًوأباييتًً،وس ٍ
أسبابً،فهيًعلىًهذاًجمعًالجمعً ً.
سطارً؛ًكً ًٍ
 أ ًْحاديث.
ً
دوثةًًوأ
ح ًٍ
سطورةً؛ًكًًأ ًْ
 ًوًأ ًطارةً.
س ً
ً -واً ًْ

كولًً.
سطورًًمًثلًًعًًثْ ًٍ
ً -وًأ ًْ

 ًوجًمعًًالًواحًدًًلًه؛ًكًمًذاكيرًًً،وعًباديدًًً،وأبابيلً(ً.)3وِ
اح ُد "أفْعال":
4
ًالنظــرًفيهــاً"أْلفافــا"ً،والم ْعنــىًالمتعــيِّنًأنهــاً
ومثالــهًقــولًاللً–جــلًثنــاؤهً"ً:-وجنـ ًٍ
اتًأْلفافــا"( )ً،وموضــع ّ

ً،أماًواحدهاًفقدًتباينًبابًالقولًع ْليهً،فقيلً ً:
جّناتًمًلتًفّةًًتًداخلًًبًعضًهاًبً ًٍ
بعض ّ
ف؛ًألنً"ف ْعل"ًيجمعًعلىً"أ ْف ٍ
 واحدهاًل تعال"ً ً.

ف"ً،و"ل ت
 واحدهاً"ل تاختــارهًابــنًقتيبــة(ً،)5مًســتبعًدًاً ّأنـهً
ف"ًجمع ً
ًألفًولفّاءً،فيكونً"ألفافا"ًجمعًالجمعً،و ْ
ضـ ـراءً"ً،و"حً ْمـ ـر"ًجً ْمـ ـعً"حً ْمـ ـراءً"ً ً،ولـ ـمًيًجـ ـئً
ضـ ـر"ًجًم ــعً"خً ْ
لـ ـمًيًجـ ـئًف ــيًنًظ ــائًًرهًذل ــكً؛ًفًق ــدًج ــاءً"ً:خً ْ

حمار"ًجًمعً"حً ْمًر"ً،وجًمعًًالجًمعًًالًيًنقاسًًً.
ضر"ًً،والً"أ ًْ
"أخضار"ًجًمعً"خً ًْ

النحــاةًًفــيً
افًً،واًّنماًاختًلفًً ًّ
شر ًٍ
يفًًوأ ًْ
لفوفً،وً"فًعيل"ًيًجمًعًًعًلىً"أًْفعال"؛ًكًشر ًٍ
 واحدهاً"لفيف"ًبًمًعنىًمً ًٍكًونًهًجًمعًاًلًفاعًل.

مخشريً(ً .)6
الز ً
تارهً ًّ
اخ ً
تفرقةًًالمًختلًفةًً،و ًْ
األخيافًً،لًلجًماعاتًًالمً ًّ
 ًوقيلًً:الًواحًدًًلًه؛ًكًاألًًْوزاعًًً،و ًْاح ُد "م ِ
وِ
فاعل":
َ

(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)25ً،
(ً)2انظرً:العكبريً،التبيانً ً.488/1ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،261/6ً،والعكبريً،التبيانً .488/1ً،
(ً)4اآليةً(النبأً ً.)16ً،

(ً)5انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً ً.509ً،
( ً )6انظر ًما ًقيل ًفيهاً :أبو ًعبيدةً ،مجاز ًالقرآنً ،283ً ،وابن ًقتيبةً ،تفسير ًغريب ًالقرآنً ،509ً ،والسجستانيً ،نزهةً
القلوبً،108ً،وابنًاألنباريً،البيانً ً.409/2ً،
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ًالنظرًفيًهذهًالمباحثةًكلمةً"مفــاتح"ًفــيًاآليــةًالشـريفة"ً:وعنــدهًًمفــاتحًٱْلغ ْيــبًالًي ْعلمهــاًۖإالً
موضع ّ

1
ليًفــيًالمعنــىً
ًأنهاًجمعًيرتدًإلىًغيرًمفرٍدً،وينبنيًعلىًهذاًتباينًج ت
هوًًوي ْعلمًماًفى ٱْلب ِّرًوٱْلب ْحرً"( )؛ًذلك ّ

رفيً،وفيماًيأتيًفضلًب ٍ
يانً ً:
ميً،ومنًقبلهًتباينًفيًالم ْعنىًالص ِّ
المعج ِّ

غلًقً ً.
 "مفاتحًً-مفاعل"ً:جمعًمفردهً"م ْفتحًً-م ْفعل"ً،وهوًاآللةًالتيًيًفتًحًًبًهاًماًأً ًًْاألولً،و"مًف ــتًح"ًأفصـ ـحًًمـ ـنً
 "مف ــاتحًً-مفاع ــل"ً:جم ــعًمف ــردهً"م ْفت ــاحًً-م ْفع ــال"ً،والًف ــرقًبين ــهًوب ــين ّالًّيـؤتىًفيــهً بًاليــاءًًكمــاًقــالواً:
ألنـهًيًجــوزًًفــيًمًثــلًًهــذاًأ ً
"مًًْفتــاح"ً،ويجــوزًجًمــعًً"مًًْفتــاح"ًعلــىً"مفــاتح"؛ً ّ
ص ـباح"ًوً"م ْح ـراب"(ً،)2والمً ْف ـتًحًً:ك ـلًًمــاًيًحــلًًغلق ـاًمًحسوس ـاًك ــانً؛ً
مًصــابًحً ً،ومًحـ ً
ـاربً،ف ـيًجًمــعًً"مً ْ
نًالن ـاسًًمًفــاتيحًً
كًالقًفــلًًعًلــىًالبًيــتًًْ ً،
ًعليــهًوســلمً"ً:-إنًًم ـ ّ
أوًمً ًْعق ـوالًًك ـالنًظرًً،و ْ
منــهًقولــهً–ص ـلّىًالل ْ

نًجًع ـلًًاللًًمًفــاتيحًً
نًالن ـاسًًمًفــاتيحًًلًلش ـ ًِّرً،مًغــاليقًًلًلخًيــرًً،فًطــوبىًلًم ـ ًْ
لًلخيــرًً،مًغــاليقًًلل ّش ـ ًِّرًً،وانًًم ـ ّ
ش ًِّرًعًلىًيًديهً"(ً.)3
الخًيرًًعًلىًيًديهًًً،وًويلًًلًمًنًجًعلًًاللًًمًفاتيحًًال ًّ

ـانً،والتّقــديرً:أمــاكًنًًالغًيــبًً
 "مفاتحًً-مفاعل"ً:جمعًمفــردهً"م ْفــتحًً-م ْفعــل"ً،وعلــىًهــذاًيكــونًاســمًمًكـ ًٍالسلمًًّ ً-أنهًقالً"ً:مًفاتحًًالغًيــبًً
عنهً-عًليهًً ًّ
ًومًواضًعًهاً،وقيلً:خزائنًالغيبً،وقدًرويًعًنًابنًًعًمرًً ًْ
السـورةًًهــيً:الًي ْعلــمًمــاًفــيًغـ ٍـدًإالً
خًمسًًالًيًعلمًهنًًإ ً
السـاعةًً"...إًلــىًآخـرًً ّ
الًّاللً"ً:إنًًاللًًعًندًهًعًلمًً ّ

الســاعةًإالًاللً،ومــاًتـ ْـدريً
اللً،والًي ْعلمًنزولًاْلغ ْيــثًإال اللً،والًي ْعلــمًمــاًفــيًاأل ْرحــامًإالًاللً،والًي ْعلــمً ّ
يًأ ْر ٍ
ضًتموتً(ً ً.)4
ن ْفسًماذاًت ْكسبًغداً،وما ت ْدريًن ْفسًبأ ِّ

األمــورًًالتــيًيًســتًدلًًبًهــاًعًلــىًالغائـبًً،فـتًعلمًًحًقيقتـه؛ًمـنًقًولـكًًً:فًتًحــتًًعًلــىً
 وقيــلً"ً:مًفــاتًحًًالغًيـبً"ً ً:المامً؛ًإًذاًعً ّرفتًهًماًنًسًيً(.)5
(ً)1اآليةً(األنعامً .)59ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .148/4ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .3/7ً،
(ً)4انظرً:ابنًأبيًحاتمً،عبدًالرحمنًبنًأبيًحاتم(327هـ)ً،التفسيرًبالمأثورً،ضبطهًوراجعهًأحمدًفتحيًحجازيً،طً،1
ً،وأخرجًالحديثًالطبرانيًفيًالمعجمًالكبيرً،عبيدًالل ًبنًعبدًاللًبنً
دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،مً 356/3ً،

أبيه(ً ،)13246والنسائي ًفي ًالسنن ًالكبرىً ،تحقيق ًعبد ًالغفار ًالبنداري ًوسيد ًحسنً ،دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروتً،
1991مً ً.)7728(ً،
(ً)5انظرً:المعنيينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .148/4ً،
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م ِ
فاتح
َ
م ِ
فاعل  /جمع
َ

َم ْف َعل

ِم ْف َعل

ِم ْفعال

َم ْفتَح

ِم ْفتَح

ِم ْفتاح

اسم مكان

اسم آلة

اسم آلة  /صيغة
مبالغة

ً
ِ
"مفاعيل":
واح ُد َ
ـتًمًوازينــهً
ومثالــهًالـ ّـدالًعليــهًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزًقــولًاللً–جــلًثنــاؤه"ً:-وٱْلــوْزنًًي ْومئـ ٍـذًٱْلحــقًفمــنًثقلـ ًْ

1
ـدبرًف ــيًه ــذهًاآلي ــةًالجم ــعً"موازين ــه"ً،وه ــوًعل ــىًمث ــالً
ف ــأوۖلًئـ ـكًه ــمًًٱْلم ْفلح ــونً"( )ً،والظّ ــاهرًأنًموض ــعًالتّـ ّ

"مفاعيــل"ًالتــيًيقــعًتحتهــاًمفــردانًاثنــانً،وهمــاً"م ْفعــول"ً،و"م ْفعــال"ً،والًريــبًفــيًأنًهــذاًالمشــتركًالص ـرفيً
ًلكلًواح ٍ
ضًإلىًمشترٍكًمعجمي؛ًإذًإنًالمً ْعنىًالمعجمي ِّ
م ْف ٍ
دةًم ّماًتقدمًمختلفًعنًاآلخرً ً.

أماًعلىًأنً"موازينًً-مفاعيل"ًجمعً"ميز ٍ
تًمًوازينـهًًفًأولئــكًًالــذينً
ً:أماًم ْنًخًفـ ًْ
انًً-م ْفعال"ً،فالت ْقدير ّ
ّ

يوزنًًبً ِّ
انًمًنهــاً
كلًًميز ًٍ
جوزًأنًيًكونًًهناكًًمًوازينًًلًلعامًلًًالواحًدًً ً
ًْ
خًسًرواًأنًْفسًهًمًبًماًكانواًبًآياتًناًيًظلًمونًً،فقدًيً

ـارًفــيً
صًنفًًمًنًأعمالًهًً،وفيًمذهبًاألقوالًالتيًساقهاًالطّبريًيظهرًحقًّاًأنًثمًميزاناً،فعنًعًمـ ًـروًبــنًًدينـ ًٍ

(ً)1اآليةً(األعرافً .)8ً،
107

الرجــلًً
ـرًيًقــولًً:ي ْجعــلًً ًّ
اًوكًفًتـينً؛ًسـمعتًًعًبيــدًًبــنًًعًميـ ًٍ
الوًْزنًًيًومئًًٍذًالحًقً""ً:إًًّناًنًرىًميزان ً
قًولًًاللً–تعالىً"ً:-و ً
باب"(ً.)1
العظيمًًالطًّويلًًفيًالميزانًً،ثًمًًالًيًقومًًبًجناحً ذً ًٍ
أنًيًكــونًًذلــكًًميزانـاًواحــدًاًعًِّبـرًًعًنــهًبًلفــظًًالجًمــعً؛ًكقولنــاً:خـرجًًفـلنًًإلــىًمًكـةًًعًلــىًالبًغــالًً،
ًويًمكــنًً ًْ

حًالمًًْرسـلينً"(ً،)2
تًقـومًًنــو ًٍ
يقويــهًقــولًاللً–تعــالى"ً:-كـذًبً ًْ
وخــرجًإلــىًالبصـرةًفــيًالســفنً،ويســندًهــذاًالمعنــىًو ّ
وًرسولًًواحًدًًفيًأحًدًًالتًأويلًًْينً(ً ً.)3
واّنماًهً ً

أمـ ــاًعلـ ــىًأنً"م ـ ـوازينًً-مفاعيـ ــل"ًجمـ ــعً"مـ ـ ْـو ٍ
ًأنـ ــهً–تعـ ــالىً-أرادًًب ـ ـالمًوازينًً
زونًً-م ْفعـ ــول"ً،فالتّقـ ــدير ّ
ّ

رتًحسناتهً .
األعمالًًالمًوزونًةًً،والم ْعنىً:فم ْنًكث ْ

ـتًً
التّأويــلًًفــيًتًأويــلًًقًولـهً"فًمـ ًْ
يًوقوله"ً:واختًلــفًًأهــلًً ً
وصفوةًالمستخلصًم ّماًتقدمًإلماحةًالطّبر ِّ
نًثًقًلـ ْ

()4
ناؤهً-يًًزنًً
الذيًيوزنًًبًهً،وأنًًاللًً-جًلًًثً ً
ً
الصوابًمنًالقولًفيًذلكًعندهًأنً"الميزانً"ًالمًعروفًً
مًوازينًهً" ً،و ّ

نًرســولًًاللًً–ص ـًلّىًاللًًعًليــهًًوســلًمًً-بًقول ـهً"ً:مــاً
الس ـًّيئاتً؛ًلًتًظــاهًرًًاألخبــارًًع ـ ً
ْ
أعًمــالًًخًلق ـهًالحًســناتًًمًنهــاًو ّ

ـوزنًًبـهً
نًاألخبــارًًالتــيًتًحقِّـقًًأنًًذلــكًًميـزانًيـ ً
وضعًًفــيًالميـزانًًشـيءًًأثقــلًًمـنًحًســنًًالخلـقً"ً ً،ونحــوًًذلــكًًمـ ً
األعًمالً(ً ً.)5
ْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .433/5ً،
(ً)2اآليةً(الشعراءً .)105ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .108/7ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .433/5ً،

(ً ) 5انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،433/5ً ،وقد ًأتى ًعلى ًالمعنيينً :القرطبيً ،الجامعً ،108/7ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً،271/4ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،403/1ً،وانظرًالحديثً:الطبرانيً،المعجمًالصغيرً(الروضًالداني)ً،منً
اسمهًعلي(ً ً.)550
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َموازين
َمفاعيل

ِمفعال

َمفعول

ميزان

َموزون

ً

اإل ِ
ض ِ
(ِ )2-4-2
دغام:
عار ُ
ـوتيًمفـ ٍ
ـرفيًفــيًالعر ّبيــةًفــيًبع ــضً
ًالصـ ِّ
ًأنًهــذاًعــارضًصـ ت
والحـ ّ
ـق ّ
ـضًإلــىًتخلّــقًظــاهرةًالمشــترك ّ

ـتًعينــهًمدغمــةًفــيًالمــهً،
ًاسمًالفاعلًأوًالم ْفعولًم ّماًهوًمـنًقًبـلًً"ا ْفتعــل"ًإذاًكانـ ْ
المواضعً،وم ْنًذلكًصوغ ْ

"ً،و"اجتر"ً،و"اشــتد"ً،ومــاًســارًفــيًركــبًذلــكًكلِّــهً،فلــيسًيخفــىًأنًالمنــتجًمــنًإدخــالً
ًْ
ماًفيً"اغتر"ً،و"امتد
ك
ْ
ويًعليهاً،ومثالًذلــكً"مًرتـ ًّد"ً
هائيةًالتيًي ْست
هذهًالكلماتًفيًقالبًاسميًالفاعلًوالم ْفعولًواحدًفيًصورته ّ
ْ
ًالن ّ

ـادانًً،أحــدًهماًاســمًًالفاعــلًً،وثانيهمــاًاســمًًالمًفعــولً(ً،)1وم ّمــاًوردًعليــهً
الذيًيًلتقيًعل ْيهاًمً ًْعنًيــانًًصــرفًّيانًمًتضـ ًّ
ًالصــيغةًالمً ْسـبوكةًًعلــىًوزنًً"يًفاعـلً"ًمً ّمـاًعًينـهًًًوالمـهًمًتمــاثًلنًًم ّمــاًهــوًمـ ْـنًنحــوً
الباحــثًفــيًالتّنزيــلًالعزيــز ّ

اســمًالفاع ـلًًوالمًفعــولًً،الســتًًْبهًمتًً
وًأن ـهًًع ـدًلًًإلــىًن ـواميسًً ً
ـاد"ً،وً"يًضـ ًّ
"يشـ ّ
ـاجً"ً،ول ـ ّ
ـار"ً،وً"يًحـ ّ
التّ ْش ـكيلً؛ًتًشــكيلًً ْ

ترددةًًب ْينًالمً ًْعنًيينًً .
دتًمً ًِّ
تشكلةًً،فًغً ًْ
الصًيغًةًًالمً ًِّ
ّ

شاد"ًً،وهًيًتًرتدًًإلىًبًنيتًًْينًًعًميقتًينًًهًما"ً:المًشادد"ًوً"المًشادد"ً،وعًًلّةًًخًفاءًًهذهًالعًلمةًً
وم ْنًذلكً"المً ًّ

ـيًً
الفارقــةًًهــيًالعلّـةًًالتــيًتقــدمًذً ً
ً
الصـامًتًينًًالمًتمــاثًلًينًًي ْفضــيًإلــىًتًوحـدًًصــيغًتًيًالمًبنـ ِّ
كرهــاًآنًفـا؛ًإًْذًإنًًإدغــامًً ّ

اســمًالمًفعــولًً،ولعــلًذلــكًكلــهًهــوً
لمجهولًًفيًصيغً ًٍةًواحً ًٍ
بنيًًلً ًْ
لًلمعلومًًًوالمً ِّ
دةً،وكــذلكًالحــالًًفـ ْ
ـيًاســمًالفاعـلًًو ْ
ـار"ًفــيًقولــهً–تعــالىً"ً:-والً
الــذيًأذنًبتـ ّ
فس ـرينًبـ ْـينًالم ْعنيـ ْـينًالصــرفّيينًالم ْنضــويينًتحــتًكلمــةً"يضـ ّ
ـرددًالم ّ

ـدتًً
ـاررً،والًيًضـ ً
ً:والًيًضـ ً
طحيةًًمًحتمًلةًً ًوقًعًتًحتًهاًمًعنيــانً ً
ضارًكاتبًًوالًشًهيدً"(ً،)2إ ْذًإًّنهاًبًنيةًًسً ًّ
يً ًّ
ـاررً،فًاتًّحـ ْ
ـارر"ًمًخًلِّفــةًًًوراءًهــاًمشــتركاًصــرفيًّاًح ّمــاالً
للمجهــولًً"يًضـ ً
ـيًً ًْ
ـيًًلًلمعلــومً"يًضـ ً
ـارر"ً،مــعًًصــيغًةًًالمًبنـ ِّ
صــيغًةًًالمًبنـ ِّ

(ً)1يقولًاألنباري"ً:واستوىًاللفظانًمنًأجلًالدغام"ًانظرً:األضدادً .410ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)282ً،
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التّحريــفًً
نًت ـركًًالًجابــةًًإلــىًمــاًيًطل ـبًًمًًْنهمــاً،وع ـنًً ً
لــداللتينًً،والم ْعنــىًالكلّ ـيًً ّأن ـهًنًهــيًًلًلكاتــبًًًوال ّش ـهيدًًع ـ ًْ

الًّيًعط ـىًالكات ـبًًحقّ ـهًم ـنً
ـاررًًالكاتــبًًوال ّش ـهيدً؛ًوذلــكًنًحــوًأ ً
الًّيًضـ ً
النقصــانًً.وقـ ْـدًيكــونًًالم ْعنــىًأ ً
الزيــادةًًًو ًّ
ًو ًّ
أوًيًعنًفاًويًشًقًًعً ًْليهمــاًفــيًتـركًًأشــغالًهًماً،ويًطلـبًًمًنهمــاً
لد(ًْ ً،)1
شهيدًًمً ًْؤنةًًمًجيئًهًًمًنًبً ًٍ
ً،أوًأنًيًحمًلًًال ًّ
ًْ
الجً ًْعلً

شهادةً(ً ً.)2
ماًالًيليقًًفيًالكًتابةًًًوال ًّ

الًّي ـًْدعىًالكاتــبًًوهــوً
وقـ ْـدًذهــبًًابــنًًقًتيبــةًًإلــىًالمًعني ـينً(ً،)3أ ّمــاًالف ـًّراءًًفًقـ ًْـدًذًهــبًًإلــىًأنًالمً ًْعنــىً:أ ً

لً
الوجــهًًاآلخــرًًالبتّـةًً،فًكًلهمــاًمًتقبـ ً
ـذاًالوجــهًً ً،ولكـ ّـنًًهــذاًالًيًنفــيً ً
يذهبًإلــىًغًيــرًًهـ ً
شهيدً(ً ً،)4و ْلمًً ًْ
مًشغولًًوالًال ًّ
ليهماًالن ّحًاسًً ًْأيضًا(ً ً.)5
ًّ
فيًسياقًهًً،وق ْدًذهبًًإً

وفــيًمثـ ٍ
ـالًآخــرًمبـ ٍ
ًعامــةً،والتنزيــلًالعزيــزً
ـينًعــنًأثــرًالدغــامًفــيًتخلّــقًهــذهًال ّ
ظــاهرةًفــيًالعر ّبيــة ّ

خاصةً،الفعلً"ينقض"؛ًفهوًفعلًصحيحًمضعفًمشتركًبينًوزنينًصرفّيينً،وهماً ً:
ّ
" oي ْنفعل"ً–ًينقضض.
ض.
 oو"ي ْفع ّل"ًً-ي ْنق ّ

ًإدغــامًالضــادينًمعــاًيفضــيًإلــىًتماثــلًهــذهًالصــيغةًالجديــدةً،وتماهيهــاًمــعًصـ ٍ
ًأخــرىً،وهــيً
ـيغة ْ
ولكـ ّـن ْ
ّ
ّ

ـرفيًمــودعًفــيًقــالبينًتصـريفّيينً:أحــدهماً
ًأنًيقــالًإنً"يــنقض"ًمشــتركًصـ ت
"ي ْفعـ ّـل"ً،وآنًهــذاً،يصــحًفــيًالفهــم ْ

هًالصيغةًفــيًقــولً
ردتًهذ
ًالصيغتينً،وقدًو ْ
ّ
"ي ْنفعل"ً،واآلخرً"يً ْفع ّل"ً،والًريبًأنًتبايناًمعنويًّاًينشأًعنًتباين ّ

الح ِّ
قً–تعالى"ً:-فوجداًفيهاًجداراًيريدًأنًينقضًفأقامهًًقالًل ْوًش ْئتًًالتخ ْذتًعل ْيهًأ ْجًرا"(ً ًً.)6

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً .404/1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،370/2ً،ومهديًعرارً،ظاهرةًاللبسًفيًالعربيةً .260ً،
(ً)3انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً .100ً،
(ً)4انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً .187/1ً،

(ً)5انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً .346/1ً،
(ً)6اآليةً(الكهفً .)77ً،
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ً،ووزنـهًفــيً
ًأنــهًمــنًانقًضــاضًًالطّـائرً ً
األولً،وهوً"ي ْنفعلً–ًي ْنقضضً–ي ْنقض"ً،فالتّقدير ّ
ّ
أماًعلىًالتّأويلً ّ

ضً،
الليًالثّــانيًفوزنــهًفــيًالماضــيً"ا ْفع ـلً"ًمــنًًالــنًًْق ً
"ً،أمــاًعلــىًالتّأويــلًالـ ِّـد ِّ
الماضــيً" ًْانفًع ـلً"ً،ونظيــرهً" ًْانج ـرً ّ

و"احول"(ً ً.)1
هً"احم ّر"ْ ً،
ونظير ْ

اإل ِ
بدال َوال َق ِ
عارضا ِ
(ِ )2-4-3
لب:
ـتًهــذهًالظّــاهرةًفــيًبعــضً
ـوتيةًتتجلّــىًفــيًالعر ّبيــةًفــيًمواضــعًمتباينـ ٍـةً،وقــدًأفضـ ْ
القلــبًظــاهرةًصـ ّ

ـرفيًفــيًالقـرآنًالكـريم؛ًوذلــكًنحــوًقلــبًالهمـزةًفــيًكلمــةً"أأْتيــك"ًفــيً
تجلّياتهــاًإلــىًتخلّــقًظــاهرةًالمشــتركًالصـ ِّ

()2
ِّ
ًأنًكلمةً"أأْتيك"ًمحتملةًمعنيينًصــرفّيينًعريضــينً
قول
هًالحق"ً:أناًآتيكًبهًقْبلًأ ْنًي ْرتدًإل ْيكًط ْرفكً" ؛ًذلك ّ

()3
تً ً:
ترددانًبين
ي ّ
عليةً ً،فا ْشتبهتًالكلمةًالشتمالهاًعليهماً،فعد ْ
ًاالسميةًوالف ّ
ّ

ً"أضرب""ً:أأْتيك"ً:--ء-رءتٍ -رك-رً ً
 فعلًمضارعاًوزنهً"أ ْفعل"؛ًنحو ْ واسم ًٍفاعلً،ووزنهً"فاعل"ً،واأللفًزائدةً:آتيكًً:---ء-رتٍ -رك-رً

ًالصــوتيًفــيًالعر ّبيــةًيقتضــيًإبــدالًالهمـزةًالثّانيــةًفــيًالفعــلًألفــاً،فــأذنًهــذاًباشــتباهًالفًعــلً
ولكـ ّـن ّ
ًالنظــام ّ

رفيةً ًًً.
ًالصرفيًالم ْؤذنًب ّ
تعددًالمعانيًالص ّ
باالسمً،فوقعًاالشتراك ّ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.143/6ً،
(ً)2اآليةً(النملً .)40ً،

(ً)3انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .314/5ً،
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آتيك

اسم

فعل

ِ
فاعل

أفع ُل

آتيـ  +ك

أأتيـ  +ك

فاعل  +ك

أفع ُل  +ك

ً

ومــنًالمثــلًالمبينــةًعـ ْـنًأثــرًالبــدالًوالقلــبًفــيًتخلّــقًهــذهًالظّــاهرةًكلمــةً"يتسـ ّـنه"ًفــيًاآليــةًال ّشـريفةً:

()1
ـنن"ًعلــىً
"وانظـ ْـرًإلــىًطعامــكًوشـرابكًلــمًيتسـ ّـن ْه" ً،فالهــاءًفــيًبعــضًاألقـوالً ازئــدةًفــيًالوقــفً،وأصــلهً"يتسـ ّ

ٍ
"ً:لمً
ً"يتسن
اًلتكررًاألمثالً،فصار
ّ
هيئة ّ
ى"ً،ثمًحذفتًاأللفًللجزم ْ
ً"يتفعل"ً،بثلثًنوناتً،فأبدلًمنًالثّالثةًألف ّ
ّ

ًأنًيكــونً
"ً،ثمًجيءًبالهاءًبياناًلحركــة ّ
أنًريحــهًوطعمــهًلــمًيتغيـراً،ويحتمــل ْ
ًالنــونًفــيًالوقــفً،والمعنــىً ّ
يتس ّن ّ

ـثًمئــةً
ـهًكأنــهًلـ ْـمًيلبـ ْ
تًعليــهً،فهــوًبحالـ ّ
ـهًالســنونًالتــيًمـ ّـر ْ
ًالســنينًعليــهً،أوًلـ ْـمًتمــرًعليـ ّ
معناهً:لمًيتغي ْرًبممـ ِّـر ّ
ٍ ()2
ـليةًغيــرًمطّرحـ ٍـةًفــيًالوقــفًأوًالوصــلً،واللًّفــظًمــأخوذاًمــنًالســنهً،
ً
سنة ً،وفــيًهــذاًالتّوجيــهًتكــونًالهــاءًأصـ ّ

ـدًرجــحًالفـ ّـراءًهــذاًالوجــهً(ً،)3وقــدًذهــبًأبــوًعبيــدةًإلــىً
ً،إذاًحملتًعام
ًالن ْخلة
ْ
ْ
فيقالً:سانهت ّ
اًوحالتًعامــاً،وقـ ّ
()4
ًأنًللعـوارضًً
تخطئــةًمــنًعــدهاًمــنً"األســن
"ًالمتغيــرً،ولــوًكــانًذلــكًكــذلكًعنــدهًلكانـ ْ
ًيتأســن ً،والحــق ّ
ّ
ـتً:لـ ْـم ّ

رفيً ًً.
ًالص ِّ
التّصر ّ
يفيةًالتيًأتيًعليهاًنصيباًفيًوقوعًهذاًاالشتراك ّ
(ً)1اآليةً(البقرةً .)259ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً .390/1ً،

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،172/1ً،والمعنىًعندهً:لمًتغيرهًالسنونً،ومنًوصلهًبغيرًهاءًجعلهًمنًالمساناةً،ألنً
"الم"ًسنةًتعتقبًعليهاًالهاءًوالواوً،فتكونًالهاءًفيًهذهًالحالًزائدةً .

(ً)4انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،43ً،وانظرًفيماًقالهًفيهاً:األخفشً،معانيًالقرآنً،198-197ً،وابنًقتيبةً،تفسيرً
غريب ًالقرآنً ،95-94ً ،والسجستانيً ،نزهة ًالقلوبً ،484ً ،والنحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،332/1ً ،ومكي ًأبي ًطالبً
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ً"أدنــى"؛ًوذلــكًفــيًقــولًاللً-تبــاركًوتعــالى"ً:-قــالًأت ْســت ْبدلونً
وم ّمــاًوقــعًفيــهًقلــبًوتســهيلًللهمــزًكلمــة ْ

()1
ً:أولهم ــاً
ًالص ــرفيًف ــيًكلم ــة ْ
الــذيًه ــوًأ ْدن ـ َٰـىًبال ــذيًه ــوًخ ْي ــر" ً،والح ــق ّ
ًأنًاالش ــتراكً ّ
ً"أدن ــى"ًباعث ــهًمطلب ــان ّ

دًتقدمًالقولًعلىًهــذاًالباعــثًقـ ْـبلً،وثانيهمــاًالقلــبً،ولــيسًالقلــبًههنــاًكالقلــبً
اختلفًاألصلًاالشت ِّ
قاقيً،وق ّ
ٍ
ً"أدنــى"ً،
ًالصـ ِّ
ـرفيً،وهــذاًكلــهًماثــلًفــيًموضــعًالتّمثّــل ْ
الســابقً،بـ ْـلًهــوًتقــديمًصــوتًوتــأخيرًآخــرًفــيًالميـزان ّ
ّ
ففيهاًثلثةًأقو ٍ
الً :

هاً"أدنــو"ً،فقلبــتًالـواوًألفــاً،وهــذاًتــرجيحً
ـاً:أنهــاً"أ ْفعــل"ًالتّفضــيلًمــنًالـ ّـد ّنوً،وهــوًالقــربً،فأصــل ْ
 ّأولهـ ّيً(ً ًً.)2
الزجاجًوالعكبر ِّ
ّ

ـاً:أنهــاًمــنً"أ ْفعــل"ًمــنًالــدناءةًالتــيًهــيًالخ ّســةًوالـ ّـرداءةً،والعــارضًالتص ـريفيًههنــاًهــوًأنً
 وثانيهـ ّأ"ً،فصارت"ً:أدنى".
ً"أدن
فتًبإبدالهاًألف
اً،فكانت ْ
ْ
ْ
الهمزةًخفِّ ْ

هاًأنهــاًمــنً"أ ْفعــل"ًمــنًالـ ّـدونً،أيًأحـطًّفــيًالمنزلــةً،وأصــلهً"أ ْدون"ً،فأصــلًوزنــهً:أ ْفلـ ْـع؛ًنحــوً:
 وثالث ًّ،أعنــيًالـ ّـدناءةًوالـ ّـدونً،
ه"ً:أويل"ً،فقلبً ،والمعنيــانًاألخيـران ْ
"أولىًلك"ً،فهوً"أ ْفعل"ًمنًالويلً،أصل ْ
ـوًحيــانًً-أحســنًمقابلــةًلقولــهً:
راجعــانًإلــىًمعنــىًواحـ ٍـدً،وهــوًمــنًجهــةًالمعنــىً–كمــاًيستحســنًأبـ ّ

ـلً"أدنـ ــى"ًبمعنـ ــىً"أ ْقـ ــرب"ً،فـ ــألنً"األ ْدون"ًو"األ ْدنـ ــأ"ًيقابلهمـ ــاًالخيـ ــرً،
"بالـ ــذىًهـ ــوًخ ْيـ ــر"ً،ومـ ــنًجعـ ـ ْ
()3
السمينً(ً ً.)4
و"األ ْدنى"ًيقابلهً"األبعد" ً،والىًهذهًالمعانيًالثّلثةًذهبًالقرطبيًو ّ

رفيًإبدالًالهمزةًألفاًفيًمثلًاأل ْفعالًالتــيًفاؤهــاًهمـزةً
ًالص ِّ
ومنًأمثلةًأثرًالبدالًفيًتخلّقًالمشترك ّ

منًمثلً"أتــى"ً،و"أمــن"ً،فعنــدًإيــداعهاًفــيًقالــبً"فاعــل"ًت ْغــدوً"أاتــىًً-آتــى"ً،و"أامــنًً-آمــن"ً،والهمـزةًاألولــىً
القيسي(437هـ)ً،مشكلًإعرابًالقرآنً ،تحقيقًأسامةًعبدًالعظيمً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2010ً،مً،138ً،
وابن ًاألنباريً ،البيانً ،171/1ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،390/1ً ،والعكبريً ،التبيانً ،209/1ً ،وابن ًالهائمً ،التبيانً،
ً،137وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"سنن"ً .
(ً)1اآليةً(البقرةً .)61ً،

(ً ً )2انظرً :الزجاجً ،معاني ًالقرآن ًواعرابهً ،130/1ً ،وقد ًذكر ًوجهين ًقائل"ً :وكلهما ًله ًوجه ًفي ًاللغة"ً ،والعكبريً،
التبيانً ً.68/1ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .396/1ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً،290/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،241/1ً،والىًالمعنيينًاألولينًذهبًالزجاجًفيً
معانيًالقرآنً .130/1ً،
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هيًفاءًالكلمةً،واأللفًالتيًهيًعقبهاًزائدةً،وعندًإيداعهاًفيًقالــبً"أ ْفعــل"ًتغــدو"ً:أْأتــىًً-آتــى"ً،و"أأْمــنًً-
آمــن"ً،والهم ـزةًاألولــىًهــيًهم ـزةًالتّعديــةً،والثّانيــةًهــيًفــاءًالكلمــةً،ولكـ ْـنً،تبــدلًالهمـزةًالثّانيــةًصــائتاًطــويلً،
ـرفيً
فتصيرً"آتى"ً،و"آمن"ً،ولذاًيصحًفيًالفهمً،ويستقيمًالقولً،إنً"آتى"ً،و"آمن"ً،وماًشاكلهماً،مشــتركًصـ ت
يقعًتحتهًصيغتانً،وهماً :
" oأ ْفعل"(ً:أأْتىً-آتى)
 oو"فاعل"(ً:أاتىً–آتى)ً ً.
عواًأ ْوالدكـ ْـمً
قدمًفيًالتّنزيلًً"آت ْيتم"ًفيًقولهً–جلًثناؤه"ً:-وا ْنًأردت ْمًأنًت ْست ْرضً ً
وم ّماًوقعًمنًنحوًماًت ّ

()1
ٍ
ً،أمــاً
فــلًجنــاحًعلـ ْـيك ْمًإذاًســل ْمتمًمــاًآت ْيــتمًبــْْلم ْعروفً" ً،وقــدًقـرأًابــنًكثيـ ٍـرً"أت ْيــتم"ًبالقصــر ْ
ً،أيً:بهمـ ٍزةًواحــدة ّ

م"ًفيًهذاًالسياقًالشريفًمحتملًوزنينًصرفّيينً،وهماً :
الباقونًفبالمًِّد(ً،)2والظّاهرًأنً"آت ْيت
ّ

ت
ًالرجــالًو ِّ
النســاءً،والتّقــديرً
 "آت ْيتمًً-فاعلتم"ً،وهوًدالًعلىًالمشاركةً،وعلىًهــذاًيــدخلًفــيًالخطــاب ّنًاتّفــا ٍ
قًً
الكلّيً:سًًلّمتًمًماًآتًيتًمًمًنًإًرادةًًاالستًرضاعًً،فًسـًلّمًكـلًًواحـ ًٍـدًمـنًاألبـ ًـوينًًًورضـيًً،وكــانًًعـ ً
عروف(ًً.)3
ًٍ
يرًً،وارادةًًمً
نهماً،وقًصدًًخً ًٍ
ً
مً

 "آتيتمً–ًأ ْفعلتم"ً،وقدًيحملًعلىًم ْعنىًالمجردً،والم ْعنىً:المجيءً،ويسندًهذاًالتّوجيهًقراءةًالقصرً()5
()4
ط؛ً
"أتيــتم"ً،ومثلــهًقولــهً–تعــالى"ً:-أت ْينــاًبهــا" ً،و"فأتــاهمًالل" ً،والخطــابًههنــاًيكــون ِّ
ًللرجــالًفق ـ ْ

ًالرضاعًً.
ّ
ألنهمًهمًالذينًيعطون ْ
ًأجرً ّ

ًأنــهًيًقــالًً:
أماًتًوجيهًًالقراءتينًً:قراءةًالقصرً،وقـراءةًالمـ ِّـدً،فــاألولىًعلــىًم ْعنــىً"جًئتًمـ ً
ـوهًوفًعلتًمــوه"؛ًذلــك ّ
ّ

إنًًًو ْعـدًهً
ـىًإليـهًًإً ًْ
أتــىًجًمــيلً؛ًإذاًفعلــهً،وأتيــتًخيــراً:فعلتــهًً،وأتـ ْ
حســانًاً:فًعًلـهً،وكــذلكًقولــهً–ًتقـ ّـدسًاســمهّ "ً:-

(ً)1اآليةً(البقرةً .)233ً،

(ً )2انظرً :الفارسيً ،الحجةً ،446/1ً ،ومكيً ،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً ،296/1ً ،وابنًخلفً ،القناعً ،380ً ،وسبطً
الخياطًالبغداديً،المبهجً،110/1ً،والطبريً،التلخيصً،218ً،والبناءًالدمياطيً،التحافً .204ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،313/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .228/2ً،
(ً)4اآليةً(األنبياءً .)47ً،

(ً)5اآليةً(الحشرً،)2ً،وانظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً .297/1ً،
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هً،أمــاًتًوجيــهًًالمـ ِّدًفمــنً
كانًًمًأتًًًّيا"ً،وم ْعنىًاآليــةًعلــىًقـراءةًابــنًكثيـ ٍـرً:إذاًسـلّمتمًمــاًأتيــت ْمًن ْقــدهً،أوًأتيــتمًسـ ْـوق ّ
أوًإيتاءًه(ً.)1
ماًأعًطًيتًم"ْ ً،أوً:ماًأردتًمًإًتيانًهًْ ً،
معانيهً" ْ
ض الح ِ
(ِ )2-4-4
ذف:
عار ُ َ
ًأوًكلمتــينًفــيًلبــوسًصــيغ ٍةً
التّصر ًّ
وم ّماًيًنضافًًإلىًالعًوارضًً ً
يفيةًًالحًذفًًالمـ ْـؤذنًبتشــاكلًصــيغتين ْ

واحـ ٍ
ًالن ــاقصًال ــذيًالم ــهًواوًإل ــىًواوً
ـدةًح ّمال ـ ٍـةًلمعني ــينً،وم ـ ْـنًذل ــكًحــذفًالـ ـواوًعن ــدًإس ــنادًالفع ــلًالمضــارع ّ
الجماعــة؛ًكالفعــلً"يـ ْـدعو"ً،وآنًإ ْســنادهًي ْغــدوًالفعــلً"يـ ْـدعون"ً،وهــذاًيشــتبهًبالفعــلًالمســندًإلــىًنــون ِّ
ًالنســوةً"هــنً

ي ْدعون"ً،والعلّةًالباعثةًعلىًهذاًاال ْشتراكًالصرف ِّيً،وتماهيًالصيغتينًفيًلبوسًصيغ ٍةًواحـ ٍ
ـدةً،هــوًالحـ ْذفًً،
ّ
ماعةًً+النون"ً،فتحــذفًواوً
رفيينً،فاألصل"ً:ي ْدعوًً+وًالج
حذفًواوًالجماعةًكًماًهوًمقررًفيًم ِّ
ّ
ظانًالص ّ

ـتًمورفيمــاًداالًًّعلــىًالجمــعً،بـ ْـلًهــيًالمًالفعـلً،
الفعــلً،وي ْغــدوًالمنــتجً"يـ ْـدعون"ً،فــالواوًفــيً"هــنًيـ ْـدعون"ًليسـ ْ

النونًمورفيم ت
ًدالًعلىًالعددً(الجمع)ً،والجنسً(التّأنيث)ً،ووزنهًالصرفيً"ي ْفعْلن"ًكمــاً"ي ْقــتلن"ً،وهــذاًبخــلفً
وّ

ًدالًعلــىًالحالــةًالعرابّيــةً(الرفــع)ً،والـواوًمــورفيمًً ت
النونًمــورفيم ت
دالًعلــىً
الفعلً"همًي ْدعون"ً،فوزنهً"ي ْفعون"ً،و ّ
العددً(الجًمع)ً،والجنسً(التذكير)ً ً.

رددًً
ًالســالمً،وهــذاًمً ْســلمًإلــىًتـ ًّ
ًالص ِّ
ومًنًأمثلةًالحذف ّ
رفيًحــذفًًالـواوً،بــلًتقصــيرهاًفــيًجمــعًالمــذكر ّ

االسمًبينًالجمــعًوالفـراد؛ًكقولنــا"ً:معلّــم"ًمفــرداً،و"معلِّمــو"ًجمعــاً،والًريــبًأنًتقصــيرًالـواوًالطويلــةًفــيًمثــلً
هذاًي ْؤذنًبتماثلًالنطقينً،واشتباهًالمفردًبالجمعً ً.

أمــاًمثــالًذلــكًفهــوًقــولًالحـ ِّ
تًقلوبكمــاًوانًتظـاهراً
ـقً–تبــاركًاســمهً"ً:-إن تتوبــاًۖإلــىًٱللــهًفقـ ْـدًصــغ ْ
ّ

عل ْيــهً فــإنًٱللــهًهــوًمـ ْـوالهًًوج ْبريــلًوص ـالحًٱْلمـ ْـؤمنينًًوٱْلمــلۖئكــةًب ْعــدًذل ـكًظهيــرً"(ً،)2ولعــلًالــذيًيظهــرًأنً

ًأنهــاًمحتملــةًالمعنيــينًاحتمــاالًباعثــهًتقصــيرًالحركــةًالطّويلــةً"ال ـواو"ً
موضــعًالتّمثّــلًههنــاًهــوً"صــالح"؛ًذلــك ّ
آنيًكتابةً،وفيًالرسمًاآلتيًفضلًب ٍ
يانً ً:
نطقاً،وحذفهاًمنًالرسمًالقر ِّ
 oصالحًًً:ص-رًلً–ًح-رً ً
(ً)1انظرً:الفارسيً،الحجةً،446/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.228/2ً،
(ً)2اآليةً(التحريمً .)4ً،
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 oصالحوً:ص–ًلً–ًح-رً
ً،أعنــيًتقصــيرهاًإلــىًحركــةًمــدًقصـ ٍ
ـيً،
ـنًالرســمًالق ْ آرنـ ِّ
ول ّمــاًكــانًذلــكًكــذلكًفــيًالتنزيــل ْ
ـيرةً،وحــذفهاًمـ ّ

معنىًالفرادًوالجمعً،فقيلًفيًمعنىًالفرادً ًً:
غدتًمشتركاًح ّماالًل ْ

ص ـرًًإنًًالًًْنســانًًلًفــيًخً ْس ـ ًٍر"(ً،)1وهــوًاختيــارً
نس؛ًكًقول ـهً–تعــالىً -
 ص ـالحًاْلمـ ْـؤمنينًً:اســمًًج ـ ًٍ"ً:والعً ْ
()2
الصـوابًًمـنًالقـولًًفــيًذلــكًًعً ْنـديًأنًًقًولـه"ً:وصــالحً
الطّبر ِّ
يً ً،وقــدًأتــىًعلــىًالمعنيــينً،فقــالً"ً:و ّ

ـر"ً،
اْلم ْؤمنينً"ًً،واًنًكانًًفيًلًفظًًواحًًٍدً،فً ًّإنهًبًمًعنىًالجًميعًً،وهًوًبًمًعنىًقًولًه"ً:إنًال ْنســانًلفــيًخ ْسـ ًٍ

ـارئًً
الًّقـ ً
الرجــلًً:الًتً ْقـرينًًإً ً
ً،وهـوًنًظيــرًًقـولًً ًّ
فًالنسانًًً،واًنًكانًًفيًلًفــظًًواحـًٍدً،فً ّإنـهًبًمًعنــىًالجًميــعً ً

ـارئًًالقـرآنًً
ألنـهًقـدًأذنًلًكـ ِّـلًًقـ ً
ً:قارئًالقـرآنً ً
القًرآنًً،يًقالً ً
ً،وانًكــانًًفــيًاللًفــظًًواحـداًفًمًعنــاهًًالجًميـعً؛ً ّ
أوًجًماعةً"(ً ً.)3
يقريًهً،واحًداًكانًً ًْ
أنً ً
ًْ

ًالسلمً ً.
ًبنًأبيًطال ًٍ
 صالحًالمؤمنينً:هوًعلي ْبًعليه ّ
ًالسلمً.
 -صالحًاْلم ْؤمنينًً:هوًعمرًًخاصةًًعليه ّ

عليهًماًً.
ألنهماًأبًواًعائًشةًًوحًفصةًً ً،وقًدًكاناًعًونًاًلًه ًْ
أبوًبكرًوعًمرً؛ً ًّ
ًٍ
 -صالحًاْلم ْؤمنينًً:هماً

وقيلًفيًالجمع"ً:صالحًًاْلم ْؤمنينً"ً:لًيسًًلًفظًًالواحدًًً،واًّنمــاًهـوً"صــالًحوًالمـؤمًنين"ًعلــىًالضــافةً،وقــدً

()4
ًمنــهًالـواوًخطًّــاًلحــذفهاًلفظــا(ً،)5
كًتًبًبًغيرًًو ًٍ
فت ْ
اوًعًلىًالًلّفظً؛ًألنًًلًفظًًالواحدًًًوالجًمعًًواحًدًًفيهً ً،وقيلً:حذ ْ

ً،أوً:هًمًأصحابًًمًحمً ًٍدًصًلّىًاللًًعليهًًوسًلّمً،ويســندًهــذهًاألقاويــلً
والتّقديرً:صالحًاْلم ْؤمنينًً:خًيارًًالمًؤمنينً ْ
ِّ
إنًقًلتًً:صالًحًًالمًؤمًنينًواحًدًً ْأمًًجًمعً؟ًقلــتًً:هـوًواحـدًًأًريــدًً
ًالحقً–تعالى"ً:-م ْستكبرينًبهًسامرا"("ً،)6فً ًْ
قول

نًالنـاسً؛ًتًريــدًًالج ـنسً؛ًكًقولـكًً:الًيًفعل ـهًمـنًصــلحًًمـًْنهمً ً،ومثل ـ ًهً
بـهًالجًمــعً؛ًكًقول ـكً:الًيًفعــلًًهـ
ـذاًالصـالًحًًم ـ ّ
ّ

اوًعًلــىً
أنًيًكــونًًأصــلًه"ً:صــالًحوًالمـؤمًنين"ًبـالواوًً،فًكًتـبًًبًغيــرًًو ًٍ
ـيًالسـامًرًًوالحاضـرًً ً،ويًجــوزًً ًْ
قًولًكً:كًنتًًفـ
ّ

(ً)1اآليةً(العصرً .)2-1ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .154/12ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .154/12ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً،127/4ً،والقرطبيً،الجامعً .124/18ً،
(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .287/8ً،
(ً)6اآليةً(المؤمنونً .)67ً،
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تًأ ْشـياءًًفــيًالمًصــحفًًمًتبــوعًفيهــاًحًكــمًًالًلّفــظًًدونًً ًوضــعًً
الًلّفــظً؛ًألنًًلًفــظًًالواحــدًًًوالجًمــعًًواحـدًًفيــهًًكًمــاًجــاءً ًْ
الخًطًِّ"(ً ً.)1

ًالصـرف ِّيً،مــاً
ومــنًأمثلــةًهــذاًالعــارضًالصــرف ِّي ْ
؛ًأعنــيًأثــرًالحــذفًأوًالتقصــيرًفــيًتخلّــقًالمشــترك ّ

لثيًالم ِّ
عتلًالعــينًآنًإســنادهًإلــىًضــميرًرْفـ ٍـعًمتحـ ِّـرٍك؛ًوذلــكًنحــو"ً:قْلــت"ً،و"ب ْعــت"ً،
يط أرًعلىًبنيةًالفعلًالثّ ِّ
ـاًألصــلًالعــينً،ولكــنًاالشــتراكًالصــرفيًيبــزغًً
"ًأوً"فْلــت"ًتبعـ
و"صًْلنا"ً،و"ه ْدنا"ً،فال ّ
ظاهر ّ
ْ
ًأنهاًعلىًمثالً"فْلــت ْ
ـيغةًواحـ ٍ
عندًجعلهاًمبنيةًللمجهول؛ًإ ْذًي ْفضيًهذاًإلىًتماثلًالصــيغتينًوالتقائهمــاًعلــىًصـ ٍ
ـدةً،وم ّمــاًيجلّـيًمــاً
ّ
ّ

أنــاًخــائضًفيــهًكلمــةً"هـ ْـدنا"ًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـبًلنــاًف ـيًهــَٰذهًٱلــد ْنياًحســنةًًوف ـيًٱآلخــرةًإنــاً
ـقً–جــلًثنــاؤه"ً:-وٱ ْكتـ ْ
ه ْدناًۖإل ْيكً"(ً ً.)2

ً:الضـ ِّـمً:
أمــاًموضــعًالتّمثّــلً،وهــوً"هـ ْـدنا"ً،فاشــتراكهاًبــينًالبنــاءًللمعلــومًوالبنــاءًللمجهـولًفــيًالقـراءتين
ّ
ّ
ذاًرجــعًً ًوتــابًًً،والهـودًً:جًمــعًًهائـ ًٍدً،وهـوً
الضـ ِّـمًفهــيًمــنًقولنــاً:هــادًًإً ْليـهًًيًهــودً؛ًإً ً
ـاًب
ـ
نا"ً،أم
"هـ ْـدنا"ً،والكســر"ً:هـ ْـد
ّ
ّ
بنياًللفاعـلًً
أنًيًكونًًمً ًًّ
ً.أماًبالكسرً"ه ْدنا"ًفهيًمًنًقولناً:هادًهًيًهيدًهًًإًذاًحًًّركًهًوأمالًهًً "ً،ويًحتملًً ْأمًًرينًًْ ً:
ً
التّائبً ّ

ـاًإلي ـكًًًوأًمًًْلنــاًعًلــىًتً ْق ـديرًً:فًعًًْلنــا؛ًكًقولــكًً:ع ـ ًْدتًًيــاً
ناًوأمًًْلناهــاًْ ً،
ـاًإلي ـكًًأنفس ـ ً
أوً:حًًِّرًْكنـ ْ
ًوالمًفعــولً؛ًبًمً ًْعنــىً:حًًرًْكنـ ْ
نًقــالً"ً:عــودًً
الضـ ًّمةًًفــيمً ًْ
مًريضًً،بًكسرًًالعًينً؛ًفًعًًْلتًً،مًنًالعًيادةًً ً،ويًجوزًً:عدتًًبًالًشمامًًً،وعـدتًًبـإًخلصًً ّ

الضًًِّمً"فًعًًْلنا"ًمًنًهادًهًيًهيدًه"(ً ً.)3
المًريضً"ً،وً"قًولًًالقًولً"ً ً،ويًجوزًًعًلىًهذًهًالًلّغةًً ًْ
أنًيًكونًً"هًًْدنا"ًبً ّ

ًالزمخشــريًوجهــاًمتقــبلًفــيًالعر ّبيــة؛ًوانًكــانًالســمينًقــدًتعقّبــهًبً ّأنـهًمًتــىً
ًإليــه ّ
والحقًأنًللّــذيًذهــب ْ

طً،أوًًالً ْشـمامًً،إالًًّ
أنًيـ ًؤتىًبًحركـ ًٍـةًتًزيلـهًً،فًيقــالً"ً:عً ْقـتً"؛ًإًذاًعاقـكًًغًيـ ًـركًًبالكًســرًًفًقـ ًْ
حًصــلًًااللتًبــاسًًًوجـبًً ًْ

()4
؛ًأعنــيًالضــمًفــيًالـواويًِّ،
سيبويهًًجًًوزًًفــيًنًحــوًً"قيــلً"ً ًْ
أنًً ًْ
األوجــهًًالًثّلثـةً ً،وممـ ْـنًجــوزًهــذهًالوجــوهًمجتمعــة ْ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً .127/4ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً .)156ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،122/2ً،وانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .400/4ً،

(ً)4انظرً:سيبويهً،الكتابً،343/4ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،352/3ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً .72/5ً،
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ٍ ()1
ًأنًنقــول"ً:ســمت"ً،و"سـ ْـمت"ًبمعنــىًواحـ ٍـدً،خلفــاًالبــنً
والكســرًفــيًاليــائ ِّيً،والشــمامً،ابــنًعقيـ ً
ـل ؛ًإ ْذًيجــوز ْ

مال ٍكً ًً.

ًأنًيكــونًفــاعلًً،
وصــفوةًالمســتخلصًم ّمــاًتقــدمًأنًالضــميرً"نــا"ًفــيًالقـراءتينً"هـ ْـدنا"ًو"هـ ْـدنا"ًيحتمــل ْ

ًالصــرفيًقــدًأ ْفضــىً
أنًيًكونًًمًفعوالًلًمًيًسمًفاعلًه؛ً ًْ
ويًحتملًً ًْ
أيً:حًًِّرًْكناًإليــكًًًوأًمًًْلنــاً،والًريــبًأنًهــذاًالعــارض ّ
اكًصرفيًمضمارهًتعيينًداللةً"ه ْدنا"ً،وأنًهذاًاالشتراكًالصرفيًأ ْفضىًإلىًاشتر ٍ
إلىًاشتر ٍ
اكًنحويًمضمارهً
ّ
حويينً .
ت ّ
ًالضميرًفيً"ه ْدنا"ًبينًمعنيينًن ّ
ردد ّ

ومـنًأمثلــةًالحــذفًالم ْفضــيًإلــىًاشــتر ٍ
اكًصــرفيًواحتمـ ٍ
ـالًحــذفًهمـزةً"أ ْفعــل"ًفــيًالمضــارع؛ًكقولنــاً:
"أ ْكــرم"ً،ومضــارعهً"ي ْكــرم"ً،و"أ ْســمع"ً،ومضــارعهً"ي ْســمع"؛ًوكــأنًاألصــل"ً:يــؤ ْكرم"ً،و"يؤ ْســمع"ً،ولــيسًهــذاًهــوً
موضعًالتّمثّلً،بلًبناءًهذاًالفعلًللمجهولً،وآنًهذاًستتخلّقًصيغتانًفيًث ٍ
وبًظاهريًمتماث ٍل؛ًوذلكًنحــوً:
"ي ْفعل"ًالح ّمالًلمعنيينًصرفّيينً،والمرت ِّدًإلىًصيغتينً،وهماً"فعل"ً،و"أ ْفعل"ً،ومثالًذلكً ً:
بنيينًللمجهولً.
 "ي ْسمع"ً،فهيًإ ّماًمضارعً"أ ًْ"ً،أوً"سمع"ًالم ّ
سمع ْ

ً"أوعد"ً.
 و"توعد"ًالح ّمالةًللمعنيين؛ًذلك ّ"ً،أوًمضارع ْ
ًأنهاًترتدًإلىًمضارعً"وعد ْ
ِّ
ًالحقً–تعالىً ً:-
ًالصرفيًفيًقول
وقدًتجلّىًهذاًاالشتراك ّ
ت"(ً ً.)2
" .1إنًماًتوعدونًآلً ًٍ
" .2إنما توعدونًلصادقً"(ً ً.)3
ـاًأنًتكــونًمــنً
ـدبرًفيهــاً"توعــدون"؛ًإذًإّنهــاًح ّمالــةًلمعنيــينًصــرفّيينً،وهمـ ْ
أماًاآليةًاألولىًفموضعًالتّـ ّ
ّ

ـىًأنًيًكــونًً
نً"وعـًْدتً"ًعًلـ ًْ
ـاًأنًتكــونًمـ ً
" ًْأوعً ًْدت"ًفيًال ًّ
ش ًِّرً،والمًصدرًً"اليعادً"ً،ولعلًالمرادًعًذابًًاآلخـرةًً،وا ّمـ ْ
شرًً،فًغًلّبًًالخًيرً(ً ً.)4
الساعةًًالتيًفيًمًجيئًهاًالخًيرًًوال ًّ
المًرادًً ًّ

(ً)1انظرً:ابنًعقيلً،شرحًاأللفيةً .421/1ً،
(ً)2اآليةً(األنعامً .)134ً،
(ً)3اآليةً(الذارياتً .)5ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً .58/7ً،
118

أمــاًاآليــةًالثّانيــةً،وهــي"ً:إنمــاًتوعــدونًلص ـادقً"ً،فقــدًاحتملــتًاحتمــالًمــاًتقـ ّـدمً،وهــوًكــونً"توعــدون"ً
ّ

()1
الليً
مًضــارعًً"ًوع ـدً"ْ ً،أوًكونــهًمضــارعً"أًْوع ـدً" ً،والًريــبًأنًثــمًتباينــاًج ًّليــاًبــينًالمعنيــينً،فعلــىًالم ْحمــلًالـ ِّـد ِّ

األولًيكونًالم ْعنىًالو ْعدً،وعلىًالثّانيًيكونًالم ْعنىًقائمــاًعلــىًالًوعيــدًً،ولعــلًالثّـانيًً ًْأنســبًًلًقولـهًً–تعــالىً:-
ّ
()2
التّهويــلًًً،وعــنًمًجاهـًٍدًأنًًاآليـةًًفــيًالكًفّـارًًً،وهـوً
التّخويــفًًو ً
ألنًًالمًقصــودًً ً
"فذ ّك ْرًبًالقًًرآنًًمنًيخــافًوعيــدً" ً،و ّ

نً"أوعد"ً،وكونًالم ْعنىًالكلّ ِّيًًوعيدًاًم ْحضا(ً ًً.)3
يً ًّ
ؤيدًًكونًالفعلًم ْ

ضيًًوالمضــارعًةً؛ًوذلــكًنًحــوًً
التّاءًًالمًًْفضيًإلىًتً ًّ
رفيًحذفًً ً
رددًًالف ْعلًًب ْينًالمً ِّ
ًالص ِّ
ومًنًأمثلةًالحذف ّ

منــى"ً،و"تًغـ ّـيظ"ً،وهــذًهًً-فيمــاًيًبــدوًمـ ًْ ٍ
ـاطف–ًأفعــالًًماضــيةًً،وقـ ْـدًتكــونًًمضــارعةًً،
ـيًًخـ ًٍ
"تًل ّ
ظـى"ً،و"تً ّ
نًنًظـ ًرًبً ّارنـ ّ

السـ ـياقًًالبًني ــويًًكًفي ــلًًأم ــينًًلًرف ــعًًه ــذاً
والتّـ ـاءًًمحذوف ــةًً،والمًعن ــى"ً:تًتًل ّ
ظـ ـى"ً،و"تًتً ّ
منـ ـى"ً،و"تتًغ ـ ّـيظ"ً،والح ــق ّ
ًأنًً ّ
االشــتًباهًًاآلتــيًمــنًالمشــتركًالصــرفيً،ومــنًال ّش ـواهدًالفاقعــة ِّ
ًالداللــةًعلــىًتجلّيــاتًهــذهًالظّــاهرةًفــيًالتنزيــلً
ّ

العزيــزًقــولًالحـ ِّ
ـإنًًاللًعلــيمًًبًالمفســدينً"(ً،)4وموضــعًالتّمثّــلًعلــىًمــاًالمباحثــةًفيــهً
ـقً-تعــالى"ً:-فـ ًْ
ـإنًتًول ـواًفـ ّ

البتّةًً،وق ْدً
أنًالًشيءًًمًحذوفًً ً
تقررًً ًْ
ً،فقدًيًكونًًماضًيًاً،وبًهذاًيً ًّ
فيين ْ
الف ْعلً"تًوًلّ ْوا"؛ًذلك ّ
ًأنهًح ّمالًلمعنيينًصر ّ
تول ْوا"(ً،)5وليسًيصحًفيًالفهمًوالًيستقيمً
إنًتً ًّ
نًأولًهًً،والمً ًْعنى"ً:فً ًْ
أنًًثً ًّمًتاءًًمًحذوفةًًمً ًّ
مضارعًاً،فً ًّ
يكونًً ً
يتقررًً ّ

أ ْنًيكونًاألمرًملقىًعلىًعواهنهً،م ْفتوحاًباطِّرٍادً،ذلكًأنًثمًضوابطًلحذفًالتّاءً،وم ْنًذلكًقولهً–تعالىً:-
()6
ـيً
"فأنذرتًكمً ً
فتً،وأنًالف ْعلًح ّمالًللم ْعنيـ ْـينًالصــرفّيينً:المضـ ِّ
صحًالقولًبأنًالتّاءًق ْدًحذ ْ
ناراًتًلظًّى" ً،فليسًي ّ

متّصلً(ً .)7
ضميرً ً
يًًواجبًًإًذاًكانً ًا
ألنًً ً
الًّلًقيلًً"تلظًّ ًْ
والمضارعةًً،وا ً
التّأنيثًًمًعًًالمًجاز ِّ
ت"؛ً ّ
()2-5
(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،172/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .133/8ً،
(ً)2اآليةً(قافً .)45ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،133/8ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً .5/14ً،
(ً)4اآليةً(آلًعمرانً .)63ً،

(ً)5انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنًً،383/1ً،والعكبريً،التبيانً،268/1ً ،وقدًضعفًالعكبري ًكونهًمستقبلًألنًحرفً
المضارعة ًال ًيحذفً ،وهذا ًوهم ًصريح ًرد ًعليه ًابن ًهشامً ،واألمثلة ًالمتقدمة ًتفند ًرأيًالعكبريً .انظرً :ابن ًهشامً،

مغنيًاللبيبً .808/2ً،

(ً)6اآليةً(الليلً .)14ً،

(ً)7انظرً:ابنًهشامً،مغنيًاللبيبً .741/2ً،
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ِ
ق واللّو ِ
ِ
ق التَّ
اح ِ
صريفية
عد ُد َمعاني
بعض َّ
سا :تَ ّ
ّ
خام ً
السوا ِب ِ َ
عية ًعن ًتجلّي ًهذه ًالظّاهرة ًفي ًنماذج ًمن ًالسوابق ًواللواحقً
إن ًالحديث ًفي ًهذه ًالمباحثة ًالفر ّ

غوي ًٍةً
دةًلً ًّ
ح ًٍ
بأنهًًأصغًرًًًو ًْ
التصريفّيةًالتيًيتعارفًع ْليهاًأهلًهذاًالنظرًبالمورفيماتًالمقيدةً،فًق ْدًعًًِّرفًالمورفيمًً ًّ

داتً
لىًوحً ًٍ
قابل ًلًلقسمةً ًإ ً
الوحدةً ًالمًشخًصًةًً،وهو ًغيرً ً ًٍ
إنً ًتخلًقً ًالم ْعنىًالًيكونً ًإالًّ ًمًنًهذه ً ً
ذاتً ًمًعنى؛ًإ ًْذ ً ّ

الحرً ،وهوً
أولًهما ًالمورفيمً ً ًّ
غويً ًمًن ًالغًرًّبيينً ً ًّأنه ًيًقسًمً ًقًسمًينًّ ً :
عنوي ًٍة ًأصغرً ًمًنه(ً ً ،)1ويًرى ًأهلً ً ًّ
مً ًّ
النظرً ًالًلّ ِّ

نفردًاً،وثانيهماًالمورفيمً ًالمًقيًدًً،وهوًموضع ًالتّمثّلً ًفيًهذاًالمقامً،
تعينً ًمً ً
المورفيمً ًالمًستقلً ًبًنفسًهًالذيًقً ًْد ًيً ًّ

الزوائدًًكًالًلّواحقًً،
غيرهًمًنًالمورفيماتًً،وم ْنًأمثلتًهًً ًّ
لًمًًتّصلًًبً ً
ورهًالوظيفيًًقائًمًاًبًرأسًهًً،بً ًْ
ؤديًدً ً
ًوهوًالذيًالًيً ًّ
السوابقًً .
ًو ًّ

ًالداخلة ًعلىًاالسمً،فهي ًالحقةً
عدد ًمعانيًبعضهاً،وكونهاًمشتركاًصرفيًّاًف ّأولهاًالتّاء ّ
أماًأمثلة ًت ّ
ّ

عانًصرفيّ ٍةًمتباي ٍ
ًحمالةًلم ٍ
نةًتتعيّنًفيًالغالبًبتعيّنًًالضمائمً،ومنًذلكًأنًالتّاءًقدًتحملً :
مورفيمّية ّ
 معنىًالمبالغة؛ًكقولناً:فلنًعلّمةً،ونابغةً،وراويةً،وفروقة.فيًالصًفاتً؛ً ًوذلكًنًحوً"ضارب"ًو"ضاربة".
ؤنثًً
 وقدًتحملًم ْعنىًالفًرقًًبًينًًالمًذ ًّكرًًوالمً ًّّ
ئًوامرًٍأة.
 -أوًم ْعنىًالفًرقًًبًينًهماًفيًالجًنسً؛ًنًحوًًامر ًٍ

 -أوًم ْعنىًالفًرقًًبًينًًالجًنسًًوالواحًدً؛ًوم ْنًذلكً"تًمرًوتمرة"ً،و"شًعيرًوشًعيرة".

ؤنثة ًم ْن ًجهةً
ًالناقة ًم ّ
 -وق ْد ًتحمل ًمعنىًتأكيد ًالتّأنيثً،وهوًقليل؛ًنحوًقولناً:ناقة ًونعجة؛ًذلك ًأن ّ

نى؛ًألنهاًفيًمقابل ً"ج ٍ
"؛ًألنهاًفيًمقابل ً"كبش"ً،فهيًعلىًسبيل ً"عناق"ً،
الم ْع
مل"ً،وكذلكً"نعجة ّ
ّ

()2
ًألنه ًكانً
كن ًمًحتاجا ًإلى ًعلم ًالتّأنيثً ،وصار ًدخول ًالعلم ًعلى ًسبيل ًالتّأكيدّ ،
و"أتان" ً ،ف ْلم ًي ْ

حاصلًقبله(.)3

(ً)1انظرًتعريفه ًوأمثلتهً:كريستالً،دافيدً،التعريفًبعلمًاللغةً،ترجمةًحلميًخليلً،طً،1الهيئةًالمصريةًللكتابً،القاهرةً،
1979مً ً ،161ً ،ومهدي ًعرارً ،ظاهرة ًاللبس ًفي ًالعربيةً ،43ً ،وان ًسوب ًليً ،الفصائل ًالنحوية ًفي ًاللغة ًالعربيةً،

رسالةًدكتوراهً،الجامعةًاألردنيةً،عمان1998ً،مً.29-18ً،

(ً)2العناقًاألنثىًمنًالمعزً،واألتانًأنثىًالحمارً ً.

(ً)3انظرً:ابنًيعيشً،شرحًالمفصلً،98/5ً،وقدًأتىًعلىًعشرةًمعانًلهاًفيًشرحًالمفصلً .
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 -وقدًتدخلًالتّاءًفيًمعنىًالنسب؛ًمثلًالمهالبةً،واألشاعثةً،والمسامعةً،فاألصلًالمهلّب ّيًونحوه(.)1

اسمً
ًِّ
يادة ًال ًبً ًٍ
صيغً ًيجدًها ًمًشفوعةً ًبز ًٍ
والمً ًّ
أصلًً ،والحادثً ًفي ًهذا
ًالمتقدمً ً ّ
أنً ًصيغة ً ْ
تأملً ًفي ًهذه ًال ّ

صيغة ًكلًها ًداًلّةً ًعلىًالمبالغةًً
الفاعلً ًفيًقولناً"نابغة" ًمثل ًداخًلًها ًمورفيمً ًالحقً ًيفيدً ًالمبالغةًً،فأصبحًتً ًال ّ
صيغةًمنفردةً ً.
بشفاعةًً ًّ
الداخلةًً،الًبًهيئةًًتًشكيلًًال ّ

ًأنهاًذات ًد ٍ
ًالنونً،وهيًالحقة ًمورفيمّية ًلهاًم ٍ
اللةً
عان ًصرفّية ًمتباينة؛ًفم ْن ًذلك ّ
وم ْن ًمثل ًماًتقدم ّ

قد ًتكون ًمًورفيماًداالًًّ
ًالسالم ًوالم ّثنىً،و ْ
علىًمعنىًانقطاع ًالكلمة ًعن ًالضافة ًإذاًماًلحق ْ
ت ًبجمع ًالمذكر ّ

معً،
ً،أماًالعدد ًفالج ً
علىًرفع ًاألفعال ًالخمسةً،وقدًتكون ًمورفيماًداالًّ ًعلىًالعدد ًوالجنسً،وهيًنون ّ
ًالنسوة ّ

أما ًالجنس ًفالتأنيثً .ها ًنحن ًأوالء ًنقف ًعلى ًثلثة ًم ٍ
تعينً
فية ّ
ً"النون"ً ،وال ًي ّ
ًالصر ّ
عان ًتقع ًتحت ًاللّحقة ّ
وّ

ًأنها ًمنً
ًالسالم؛ ًذلك ّ
معنى ًمن ًمعانيها ًإالّ ًباستشراف ًضمائمهاً ،وليس ًينسى ًالواو ًفي ًجمع ًالمذكر ّ
فية ًالمشتركة ًالح ّمالة ًلثلثة ًم ٍ
ً،أولهاًالعددً،وهوًالجمعً،وثانيهاًالجنسً،وهوًالتًّذكيرً،
ًالصر ّ
الم ْدخلت ّ
عان ّ
ابيةً،وهيًالرفعً ً.
وثالثهاًالحالةًالعر ّ

نظرًفيماًيأتيًتبياناًوتجليةً ً:
لن ْ

(ً)1انظرً:ابنًالسراجً،األصولًً،408-407/2ً،وابنًيعيشً،شرحًالمفصلًً،98/5ً،والصبانً،الحاشيةً،137-136/4ً،
والحملويً،شذاًالعرفً ًً.86ً،
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فاعلً+وً+ن

انقطاع الكلمة عن اإلضافة

فاعلً+اً+ن
يفعل +و +ن

(الحالةًالعرابية-الرفع)

يفعل +ا +ن
تفعل +ي +ن
تفعل +ن

(العددًوالجنسً:الجمعًًوالتأنيث)

ٍ
والحقًأنًهذاًمبحثًعريضًبابهً،كثيرةًمداخلهً،محتاجًإلىًم ٍ
ًقائمةًبرأسهاً،وسيكتفيًالباحثً
باحثة
ب ٍ
ظاهرةًً :
ثلثًم ْنهاًتمثّلًلهذاًالباعثً،واستشرافاًلهذهًال ّ
التّعريفًً،وهًيًمورفيمًًسابقًً .
 أوالها"ً:الم"ً ًق.
الداخلةًعلىًاألسماءًً،وهيًمورفيمًًالحً ً
 وثانيتهاًالًتّاءًً ًّالداخلةًعلىًالفعلًالمضارعً،وهيًمورفيمًسابقً .
 وثالثتهاًالتّاء ّ( )2-5-1أوالً :السابق ُة المورفيميّ ُة الم التّ ِ
عريف
ّ
ّ
ُ

لن ْرجعًالبصرًفيًاآليتينًاآلتيتينً ً:
" -الحقًم ْنًربِّكًًۖفلًتكوننًمنًالم ْمترين"(.)1

 "وأ ْنزلًمعهمًالكتابًباْلح ِّيماًاختلفواًفيهً"(ً .)2
ًالناسًف
ْ
قًلي ْحكمًب ْين ّ
ًالنظر ًفي ًاآلية ًاألولى ًكلمة ً"الح ِّ
فيمية ًمحتملة ًلمعنيينً :وهماً
موضع ّ
ق"؛ ًذلك ًأنً ًفيها ًسابقة ًمور ّ

العهدً،والجنسً :

(ً)1اآليةً(البقرةً .)147ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً .)213ً،
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ِّ
ً،أو ًإلىً
لىًالحق ًبعينهًالذيًع
ًاألول ًفالشارة ًإ
ّ
ليهًالرسول ًصلّىًالل ًعليهًوسلّم ْ
 ّأماًعلىًالم ْحمل ّ
ِّ
الحقًالمخصصًفيًقوله"ً:ليكتمونًالحق"ً .

حمل ًالثّانيًف ّإنهاًللجنس ًعلىًمعنىًأن ًالحق ًمنًاللًالًمنًغيرهً،والىًمعنييًاللّمً
أماًعلىًالم ًْ
 وّذهبًالزمخشريً(ً ً.)1

فيميةً
أماًموضع ّ
ًالسابقة ًالمور ّ
ًالنظر ًوالتّ ّ
دبر ًفيًاآلية ًالثّانية ًفكلمة ً"الكتاب"ً،فقدًاختلف ًفيًداللة ّ
ّ

عنىًأنهًكتابً ًمعينً،كالتّوراة ًمثلً،والىًهذاًالو ْجه ِّ
اللي ًجنحً
لعهديةً،والم
ًالد ِّ
ّ
"الم ًالتّعريف"ً،فهيًمحتملة ًل ّ

هًالن ّبيونً،واعتمدواًعليها؛ًكاألسباطًً
الطّبري ًم ِّ
ت ًعلىًموسىً،وحكمًبهاًمنًبعد ّ
اًأنهاًالتوراة ًالتيًأ ْنزل ْ
رجح ّ

()2
ٍ
نسية؛ًوالمعنىً:الكتب ً(غيرًمخص ٍ
ِّ
نهمً
وغيرهم ً،وهي ًمحتملة ًكذلك ًالج ّ
صة)ً،و ّ
ّ
أن ًالل ًأنزل ًمع ًكل ًواحد ًم ْ
منًهذاًالجنسً،والىًالوجهينًجنح ت
السمينً(ً.)3
ًكلًمنًالق ِّ
رطبيًً،وأبيًحّيانً،و ّ

الداخل ُة على األس ِ
(ِ )2-5-2
ماء:
ثان ًيا :الالّحق ُة
اء ّ
ّ
ْ
المورفيمي ُة التّ ُ
تنوعة ًأتىًابنً ًيًعيشً ًعلىًعش ٍرة ًلهاًفيًشرح ًالمفصل(ً،)4ومنًذلكً
تفيد ًهذهًاللّحقة ًمعاني ًصر ّ
فية ًم ّ

ؤنثً ًفيً
؛ًكماًفيً"نسابة"ً،و"علّمة"ً،وقدًتحمل ًم ْعنىًالفًرقً ًبًينً ًالمًذ ًّكرً ًوالمً ًّ
أنهاًقدًتحمل ًمعنىًالمبالغة
ّ

ئ ًوامرًٍأةً ،أوً ًالفًرقً ًبًينًً
الصًفاتً؛ ً ًوذلك ًنًحو ً"ضارب" ًو"ضاربة"ً ،أوً ًالفًرقً ًبًينًهما ًفي ًالجًنسً؛ ًنًحوً ًامر ًٍ
ّ

الجًنسً ًوالواحًدً؛ ًوم ْن ًذلك ً"قمحًوقمحة"ً،و"نملًونملة"(ً،)5وقدًتدخل ًالتّاء ًفيًمعنىًالنسب ًمثلًالمهالبةً،
توزعهاًم ٍ
عانًمشتركةً،ومنًأمثلةًذلكً ً:
تًفيًالتنزيلًالعزيزًت ّ
واألشاعرةً،وقدًورد ْ
" .1وقالواًماًفيًبط ًونًهذهًاأل ْنعامًخالًصةًلذكورنا"(.)6

الًفيًك ٍ
بين"(.)1
تابًم ًٍ
" .2وماًم ْنًغائب ٍةًفيًالسماءًواأل ْرضًإ ًّ
(ً ) 1انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،321/1ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،610ً ،/1ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدر ًالمصونً،
ً .404/1

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .350/2ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،23/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،144/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .519/1ً،
(ً)4انظرً:ابنًيعيشً،شرحًالمفصلً .98/5ً،

(ً)5انظرً:ابنًيعيشً،شرحًالمفصلً،98/5ً،وقدًأتىًعلىًعشرةًمعانًلهاًفيًشرحًالمفصلً .
(ً)6اآليةً(األنعامً .)139ً،
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" .3وا ْذًجعْلناًالبً ْيتًمثابةًل ّلناسًوأ ْمنا"(.)2
" .4ب ْيضآءًلذ ٍةًلِّلشـاربينً"(.)3

تًرهًينةً"(ً.)4
" .5كلً ن ْف ًٍ
سًبماًكسب ْ
ً

" .6فأماًثمودًًفأ ْهلكواًبْلطاغيةً"(ً.)5

ًأنهاًمشترك ًصرف تيً
ًالنظر ًفيًاآلية ًاألولىًاللّحقة ًالتّاء ّ
ًالداخلة ًعلىًكلمة ً"خالصة"؛ًذلك ّ
ًم ْوضع ّ

يقعًتحتهًم ٍ
عانًمتباينةً :

ٍ
ٍ
يًكماًسيأتيًبعداً .
 ّأول ّهاًأنهاًللمبالغة؛ًكماًفيًعلّمة ّ
ًونسابةً،وهذاًأرجحًالوجوهًعندًالطّبر ّ

ًالفراء ًأن ًتأْنيثهاًلتأْنيثً
عنىً"ما"؛ًألنهاًتعود
وثانيهاًأنهاًللتّأنيث ًحمل ًعلىًم
ّ
ّ
ّ
ًعلىً"أجنة"ً،و ّ
رجح ّ
األ ْنعامً،والمعنىً:األ ْنعامًالتيًفيًبطونًاأل ْنعامًخالصةًًلذكورنا(.)6

صناه ْمً
ًأنها ًللمصدريّة ًعلى ًوزن ً"فاعلة"؛ ًكالعافية ًوالعاقبةً ،ومثلها ًفي ًالتنزيل"ً :إّنا ْ
 وثالثها ًّأخل ْ
ٍ ()8
ذاًارتضيًب ّأنهاًمصدرّية ًكانً
ً
لىًفاعل ً
ًٍ
ىًالدار"("ً،)7ويًجيءًًالمصدرًًعً
بخالص ٍةًذ ْكر ّ
وفاعلة" ً،وا ْ
ٍ
ً،أو ًعلىًوقوع ًالمصدر ًموقعً
ذلك ًعلىًحذف ًالمضافً،والم ْع
نىً:ذوًخلوص ْ
ً،أو ًعلىًالمبالغة ْ
()9
عرجاًعلىًالمعانيًالثّلثةً
اسمًالفاعلً ً،وق ْدًوقفًالطّبريًم ِّ
فصلًبابًالقولًفيًدالالتًالتّاءً،م ِّ

المذكورة ًآنفاً،م ِّ
رجحاًداللتهاًعلىًالمبالغةً،قائل"ً:والصوابً ًمنًالق ْولً ًفيًذلك ًعًْنديًأ ْن ًيقالًً:

همًً،
أريدًبذلكًالمبالغةًًفيًخلوصًًماًفيًبط ًونًًاأل ْنعامًًالتيًكانواًحرمواًماًفيًبطونًهاًعلىًأ ْزواجً ْ
(ً)1اآليةً(النملً .)75ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً .)125ً،

(ً)3اآليةً(الصافاتً .)46ً،
(ً)4اآليةً(المدثرً .)38ً،
(ً)5اآليةً(الحاقةً .)5ً،

(ً)6انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ًً.358/1ً،
(ً)7اآليةً(صادً .)46ً،

(ً)8انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .234/7ً،

(ً ) 9انظر ًما ًقاله ًفيهاً :الزمخشريً ،الكشافً ،55/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،234/4ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدرً
المصونً ،196/3ً ،وقد ًذكروا ًالمعاني ًالثلثةً ،أما ًالقرطبي ًفاكتفى ًبداللتها ًعلى ًالتأنيث ًوالمبالغةً .انظرً :الجامعً،
ً .63/7
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صفً ًم ْنً
الراوية ًوالن ّسابةً ًوالع ً
لّمةًً،إذاًأريد ًبهاًالمبالغةً ًفيًو ْ
همًً،كماًفعل ًذلك ًب ّ
لذكوره ْم ًدونًإناثً ْ
كانًذلكًم ْنًصفتًه"(.)1

المبالغة
خالص  /ـة

التأنيث
المصدرية

ً

ً
ً،أو ًكالتّاءً
أماًفيًاآلية ًالثّانية ًفقدًكانت ًاللّحقة ًالتّاء ًفيًكلمة ً"غائبة"ًم ْحتملة؛ًذلك ّ
ًأنهاًللمبالغة ْ
ًّ

ًالصفةً
الداخلة ًعلىًالمصادر؛ًنحوًالعاقبةً،أوًالتّاء ًالتيًوصف ّ
ّ
هاًالزمخشري ًب ّأنهاًن ْ
قلت ًالكلمة ًمنًمضمار ّ
الرمّيةً،والذبيحةً(ً ً.)2
إلىًاالسمً،ونظيرهاًالنطيحةً،و ّ

ً

ًوكذلك ًالحال ًفي ًشأن ًالتّاء ًاللّحقة ًكلمة ً"مثاب"ً ،فقد ًاحتملت ًالمصدرّيةً ،والمعنىً :جعْلنا ًالبيتً

لّمة(ً،)3
ي ًي ْرجع؛ًفهيًكن ّسابةًوع ً
مثابةًً،أ ًْ
يً :م ْرجعاً،وقدًاحتم ْ
لت ًأن ًالتّاءًدخل ْ
ت ًلْلمبالغةًلكثْرة ًم ْن ًيثوبًً ،أ ْ

ت"ً،فًقالًب ْعضًًن ْحويِّيً
وقدًأْلمحًالطّبريًإلىًأنًأ ْهلًًالعربيةًًم ْختلفونًفيًم ْعناهاً،والسببًًالذيًم ْنًأ ْجلًهًأنِّث ًْ
ْ

ً،وقالً
صرة(ً :)4أْلحقتًالهاءً ًفيًالمًثابةً ًل ّماًكثر ًم ْن ًيثوبً ًإل ْيهًً،كماًيقالًً :سًّيارةًلم ْن ًي ْكثرًذلكًً ،ون ّسابة ً
الب ْ
ب ْعضًن ْحويِّيًالكوفةًً:بلًالمثابً ًوالمًثابةً ًبمعنًىًواحًٍدً،نظ ًيرهًالمقامً ًوالمقامةً؛ ًذً ًِّكر ًعلىًق ْولًه؛ ًألًنه ًيريدً ًبهً

ً،وأنِّثتًالمقامةً ًألنه ًأريد ًبهاًاْلب ْقعةً،وأ ْنكر ًهؤالء ًأ ْن ًتكونً ًالمثابةً ًكالسًّيارة ًوالن ّسابةً،
الم ْوضعً ًالذيًيقامً ًفيه ً

لداعيةً؛ ًوالمثابةً ًم ْفعلة ًم ْن ً"ثاب ًالق ْومً ًإلىً
وقالواً :إنما ًأ ْدخلت ًالهاءً ًفي ًالسّيارةً ًوالن ّسابةً ًت ْشبيها ًلها ًبا ّ
اس"ً:
الم ْوضع"ً:إذاًرجعواًإل ْيه ْمًً ،فه ْم ًيًثوبون ًإل ْيه ًمثاباًومثابةًوثواباً،فم ْعنىًق ْولًه"ً :وا ْذ ًجعْلناًالب ْيتً ًمثابةً ًللن ً

امً،وي ْرجعونًإل ْيهً"(ً ً.)5
وا ْذًجعْلناًالب ْيتًًم ْرجعاًللنًاسًومعاذاًيأْتونهًكلًًع ًٍ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .358/5ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،159/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،90/7ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .327/5ً،
(ً)3هذاًمذهبًاألخفشً،معانيًالقرآنً،154/1ً،وانظرً:القرطبيً،الجامعً .76/2ً،

(ً ) 4لعله ًاألخفشً ،فقد ًورد ًله ًهذا ًالكلم ًفي ًمعاني ًالقرآنً ،154/1ً ،وأشار ًإلى ًالمعنيين ًالسمين ًالحلبي ًفي ًالدرً
المصونً ً.363/1ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .581/1ً،
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ً

ًالنظر ًفيهاً"لذ ٍة"؛ًإذًإن ًاللّحقة ًالمورفيميّةً
ًالرابعةً،وهي"ً:بًْيضاء ًلذ ٍة ًلِّلشًاربينً"ً،فموضع ّ
أماًاآلية ّ
ًّ

"التّاء"ًمحتملة ًفيهاً،فقدًتكون ًكالتّاءًالتيًهيً ًفيًالمصدر؛ًكالرحمةً،و ِّ
الن ْشدةً،وقدًتكون ًتاء ًالتّأنيث ًالتيً
ي ْفرق ًبهاًبين ًالمذكر ًوالمؤنثً،فهوًل تذ ً(لذيذ)ً،وهي ًل ّذة ً(لذيذة)ً،والم ْعنىً:لذيذةًلل ّشاربينً،ويًنبنيًعلىًهذاً

ويًمًوضعهًإعرابًكلمةً"لذة"ًفيًسياقهاًالمثْبتًآنفاً،فقدًتكونً :
االشتراكًالصرف ِّيًاشتراكًن ْح ت
 -صفةًبالمًصدرًًعًلىًسًبيلًًالمًبالغةً"ً:بيضاءًل ّذ ٍة"ً .

ً،أيً:ذاتًلًًّذًٍةً،ووصفهاًبالمصدرًاتّساعا.
ذف ًْ
أوًعًلىًحً ًٍ
 ًْ -أوًعًلىًتًأنيثًً"لً ّذًًً-ل ّذة"ً،بًمًعنىًلًذيذة(ًً.)1

ًالصرف ِّيًفيهاًواقعً
أماًاآليةًالخامسةً،وهي"ً:كلًًن ْف ًٍ
سًبماًكسب ْ
تًرهينةً"ً،فموضعًاستشرافًالمشترك ّ
ّ

ًالمورفيميةًفيهاً"التّاء"ًمشتركةًبينًمعنيينً،وهماً :
فيًكلمةً"رهينة"؛ًفاللّحقة
ّ
تًنظائرًًهذاًالمً ْعنىً .
 المبالغة؛ًوقدًت ّقدم ْ

 -والتّأنيث؛ًتأنيثًاللّفظًالًعلىًم ْعنىً"النسان".

لىًأنهاًمشتركة ًبين ًالمعنيين؛ً
تعين ًمنهاً،فمنهمًمنًجنح ًإ ّ
ول ّماًورد ًالمفسِّرون ًعليهاًتباينواًفيًالم ّ

ئ ًًبماً
يست ًبتأنيث ً"رهين"ًفيًقًولًه ً–تعالى"ً :-كًلً ً ْامًًر ًٍ
طية ًوأبيًحّيانً(ً،)2ومنهمًمنًجنح
ًإلىًأنهاًل ْ
ّ
كابن ًع ّ

()3
دتًالصًفةًًلقيلً"ً:ك ّلًن ٍ
فسًبماً
ألنهًلًوًقًصً
سفيًب ْعدا(ً،)4لًتأنيثًًالنًًْفسً؛ً ًّ
الزمخشر ِّ
الن ِّ
كًسًبًًًرهينً" ؛ًك ّ
يًقبلً،و ّ
ّ

بت ًًرهينً"؛ًذلك ًأنً ً"فًعيلً" ًيًستًويًفيهً ًالمًذكًرً ًوالمًؤنًثً ًإذاًكان ًبمعنىً"م ْفعول"؛ًكقولناً:رجل ًقتيل ًوامرأةً
كس ْ

فس ًبًماً
ًالرًْهنً ًكًالشًتيمةًً ،بًمًعنى ًالشًًْتمً؛ ًكً ًّأنه ًقيلًً :كًلً ًنً ًٍ
قتيلً ،وامرأة ًجريح ًوأسيرًً ،واًّنما ًهًي ًاسمً ًبًمًعنى ً

فكوكً،ونظيرًذلكًبًيتًًالحًماسةًً ً:
فسًًرهنًًبًكًسبًهاًعًندًًاللً غًيرًًمً ًٍ
بتًًرًْهنًً،والمً ًْعنىً:كً ّلًًنً ًٍ
كًسً ًْ

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،472/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،344/7ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً
"لذذ"ً .

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،398/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .371/8ً،
(ً)3اآليةً(الطورً .)21ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً،186/4ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.750/2ً،
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ةًرًْم ٍ
ابًًوجًًْندًلً(ً ً)1
سًًذيًتًر ًٍ
بًًًًًًًًرهينً ً
أبً ًْعدًًالذيًبًالنً ًْعفًًنً ًْعفًًكً ًوًْيكً ًٍ
نً
لتًفيهًالتّاءً،وا ًْ
ًأنًأتىًعلىًالوجهينً،فالتّأنيث؛ًذلكًأنً"رهينة"ًم ّماًدخ ْ
أماًاختيارًأبيًح ّيانً،بعد ْ
ّ

هًأنهًل ّماًكان ًخبراًعنًالمذكر ًكانً
كان ًبمعنىً"م ْف
عول"ًفيًاألصل؛ًكالنطيحةً،ويدل ًعلىًذلك ًفيًمذهب ّ
ْ

ًالحق ًالم ِّ
ِّ
ًامر ٍ
ئ ًبماًكسب ًرهين""ً،فأنت ًترىًحيث ًكان ًخبراًعنً
بغيرهاًكماًفيًقول
تقدم ً–ج ّل ًثناؤه"ً:-كل ْ

ٍ
أماًالذيًفيًالبيتًفأًنِّثًً
المذكر ًأتىًبغير ًتاءً،وحيث ًكان ًخبراًعن ًالمؤنث ًأتىًبالتّاء ًكماًفيًهذهًاآليةً،ف ّ
علىًم ْعنىً"الن ْفس"(ً ً.)2

ً

() 3
رفيةً
ًالسادسة ً"فأ ّما ًثمود ًفأ ْهلكوا ًبْلطاغيةً" ًفقد ًاحتملت ًاللّحقة ً"التّاء" ًمعاني ًص ّ
أما ًفي ًاآلية ّ
ًّ

نهاًأنهاًم ّماًيأتيًمعًالمصدرً،وفيماًيأتيًفضلًب ٍ
يانًيجلّيًما ًأناً
تنوعة ًم ْنهاً:المبالغةً،ومنهاًالتّأنيثً،وم ّ
م ّ
خائضًفيهً ً:

ت ًعن ًح ِّدً
 التّأنيثً :أ ْهلكوا ًبسبب ًالفعلة ًال ًّأو ًبالصيحة ًال ّ
طاغية ًالتي ًخرج ْ
طاغية ًالتي ًفعلوهاْ ،

ص ٍ
ًأرسًًْلنا ًعًلًًْيهًم ًصًًْيحًةًً
ًأعني ًالصيحة ًالطّاغيةً،قول ًالل ً–تعالى"ً :-إًًّنا ًْ
يحةً ،ويسند ًهذا ًالم ْعنى؛ ْ
حتًظًرً"(ً ًً.)4
واحًدًةًًفًكانواًكًهًشيمًًالمً ًْ

 المصدرً:أ ْهلكواًبطغيانهم؛ًكالعاقبةً،والكاذبةً،والعافيةً،ويعضدًهذهًالوجهة ِّاللية ًالمستحسنةًقولًً
ًالد ّ
ِّ
تًثمودًبط ْغواها"(ً.)5
الحقً–جلًثناؤه"ً:-كذب ْ

ًالناقةً،والتّاء ًفيهاًكقولناً :نابغةً،وعلّمةً،وراويةً،وقدًكان ًواحداً،واّنماً
 -المبالغةً:فالطّاغيةًهوًعاقر ّ

ًالماورديً،فرأىًأن ًفيهاًخمسةً
فعلهًومماألته(ً،)6وقدًأتىًعلىًك ِّل ًماًتقدم ً
هلك ًالجميع ًلرضاهمًب ْ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،186/4ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،750/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،371/8ً،والشعرً
لمسورًبنًزيادةًالحارثيًفيًالحماسةً،انظرً:المرزوقيً،أحمدًبنًمحمد(421هـ)ً،شرحًديوانًالحماسةً،علقًعليهً
غريدًالشيخً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2003ً،مً .179/1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.371/8ً،
(ً)3اآليةً(الحاقةً .)5ً،

(ً)4اآليةً(القمرً .)31ً،

(ً)5اآليةً(الشمسً .)11ً،

(ً)6انظرً:القرطبيً،الجامعً،168/18ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.316/8ً،
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الصًاعقةًً ،وثالثهاً :بًال ًّذنوبًً ،ورابعهاً :بًطًغيانًهمً ،وخامسهاً:
أقاويلًً ،أحدهاً :بًالصًيحةًً ،
ًوثانيهاً :بً ّ
الناقةً(ً.)1
بالطًّاغيةًًعاقًرًً ًّ

الطاغية

الفاعلـ  +ـة

المبالغة :كالنابغة
والراوية

تاء التأنيث :الفعلة
الطاغية

المصدر كالعاقبة

األفعال المضار ِ
ِ
عة
الداخل ُة َعلى
السابق ُة
اء ّ
ّ
( )2-5-3ثالثًاّ :
المورفيمي ُة التّ ُ
ُ
تصدرًالفعلًالمضارعًتاءًفيًحالًكونهًذاًد ٍ
اللةًعلىًمفرٍدًمخاط ٍبًم ّماًهوًمنًنحوً
ًأنًي ّ
قدًيحدث ْ

ِّن ًللج ْنسً ،م ِّ
ًالسابقة ًغير ًمعي ٍ
ترددا ًبين ًالتذكير ًوالتّأنيث ًمن ًجه ٍةً،
"ت ْفعل"ً ،فيغدو ًالفعل ًبعد ًدخول ًهذه ّ
ٍ
ًأخرىً،ومنًذلكًفيًالتّنزيلًالعزيزً ً:
محتملًالخًطابًوالغيبةًم
نًجهة ْ
" .1خ ْذًم ْنًأ ْمواله ْمًصدقةًتطهِّره ْمًوتزِّكيه ْمًبها"(.)2

" .2والًيزالًالذينًكفرواًتصيبه ْمًبًماًصنعواًقارعةًأ ْوًتحلًقريباًم ْنًداره ْمً"(.)3
" .3الًت ْسمعًًفيهاًالغيةً"(.)4

فًماًصنعوا"(.)5
" .4وأْلقًماًفيًيمينكًتلق ْ

" .5فإذاًبرزواًم ْنًعندكًبيتًطاۖئفةًم ْنه ْمًغ ْيرًٱلذي تقولً"(.)1
(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً .76/6ً،
(ً)2اآليةً(التوبةً .)103ً،
(ً)3اآليةً(الرعدً .)31ً،

(ً)4اآليةً(الغاشيةً .)11ً،
(ً)5اآليةً(طهً .)69ً،
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ًالتّاء ًعليهً:
ًالسابقة ً
ًالص ِّ
رفي ًبعد ًدخول ّ
أمل ًمعنى ًالفعل ّ
أما ًفي ًاآلية ًاألولى ًفموضع ًالمباحثة ًوالتّ ّ
ّ

رددًالفعلًبينًكونهًداالًًّعلىًالجنسينًوالخطابًوالغيبةً :
قدًت ّ
هم"ً،ف ْ
"تطهّر ْ

ٍ
 فالفعلً"تطهِّرهمً تهمًياًمحمد.
نًجهةً،والمعنىً:تطهّر
"ًدالًعلىًالمفردًالمذكرًم
ّ
ْ
ٍ
صدقةً.
 وعلىًالمفردًالم ّؤنثًمنًجهةًأخرىً،والمعنىً:تطهّرهمًال ّ
اللي ٍة ٍ
ٍ
ًثالثة ت
ً،دالًًعلىًالخطابً:تطهّرهمً–ً ْأنتًً.
 وهوً،ومنًوجهةًد ّ
نًوجهةًر ٍ
ٍ
ابعة ت
ًدالًًعلىًالغ ْيبةً،والمعنىً:تطهِّره ْمً–ًهي.
 -وم

حويةً،فيجوزًفيًجملتيً
فيةًم ْؤذنًفيًتباينًالم
خفىًأنًالتّباينًفيًتعيينًالم
وليسًي
ّ
عانيًالن ّ
عانيًالصر ّ
ّ
ّ

ِّ
هم ًبهاً،
ًأن ًتكونا ًحال ْين ًلْلمخاطبً ًالم ْفرد ًالمذكرً ،
"تطهّرهم" ًو"تزّكيهم" ْ
ًوالت ْقديرًً :خ ْذها ًمطهِّ ار ًله ْم ًومزكيا ًل ْ

وي ْحتملًًأ ْنًتكونًالج ْملتانًحاالًًمنًالصدقةًً،وذلكًضعيفً؛ًألنهاًحالًًم ْنًنك ٍرًةً،والمعولًعلىًهذاًالعرابً
هوًعد ًالفعل ًصالحا ًللغيبة ًوالتّأنيثً ً،ومذهب ًالز ّجاجً ًفيهاًأن ًاأل ْجودً ًأ ْن ًتكونً ًالمخاطبةً ًللنب ِّي ًصلىًاللًً
يً:فإنكًتطهِّره ْمًوتزِّكيه ْمًبها(ً ً.)2
عل ْيهًوسلمً(المفردًًالمًذ ًّكرًًالمًخاطبً)؛ًأ ًْ

الجنس

مفرد مذكر (النبي)
مفرد مؤنث (الصدقة)

تـ ُ َ +طهِّرُ هُم
الخطاب

خطاب (تطهرهم أنت يا محمد)
تطهرهم هي ( الصدقة)

ً
ًالسابقة ًالتّاء ًعليهً،
لت ًاحتمال ًسابقتهاً،ف ّ
أماًفيًاآلية ًالثّانية ًفقدًاحتم ْ
تردد ًالفعل ً"تحل"ً،نظراًلدخول ّ
ّ

عان ًص ّ ٍ
وصيرورته ًعلىًهذهًالهيئة ًالمشتركةً،بين ًم ٍ
هاًأنهًللمفرد ًالمذكر ًالمخاطبً،فالتّاء ًعلىًهذاً
ًأول ّ
رفية ّ
(ً)1اآليةً(النساءً .)81ً،

(ً ) 2انظرً :الزجاجً ،معاني ًالقرآن ًواعرابهً ،379/2ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً ،344/2ً ،والعكبريً ،التبيانً،658/2ً ،
والقرطبيً،الجامعً .159/8ً،
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بي ًصلّى ًالل ًعليه ًوسلّمً -قريبا ًمن ًدارهم ًبجيشكً،
ًللن ِّ
الم ْحمل ًللخطابً ،والمعنىً :تح ّل ْ
ًأنت ً-والخطاب ّ

ؤنث ًالغائبً ،والمعنىً :تح ّل ًالقارعةً ،وهو ًاألظهر ًعند ًأبي ًحّيانً (ً ،) 1أما ًعند ًابنً
ًأنه ًللمفرد ًالم ّ
وثانيها ّ
يًف ِّ
اء(ً .)2
الداللتانًمتقبلتانًعلىًحدًسو ًٍ
يًوالعكبر ِّ
األنبار ِّ

ليهًالسابقةً"التّاءً"ًمعنيينًمنًجهتينًمختلفتينً :
أماًفيًاآليةًالثّالثةًفقدًاحتملًالفعلًال
ذيًدخلتًع
ْ
ّ
ّ
 أوالهماًالتّذكيرًوالتّأنيثً:ًأنتً.
أماًالتّذكيرًفعلىًتقديرً:الًت ْسمع ْ
ّ o

قدمًلهاًذكرً ً.
أماًالتّأنيثًفعلىًمعنىً"الًتسمعًالوجوه"ً،وقدًت ّ
 oوّ

يبة:
 -وثانيتهماً:الخطابًوالغ ً

أماًالخطابًفعلىًتقديرً:تسمعًأنتً.
ّ o

أماًالغيبةًفعلىًتقديرً:تسمعًهيً(ً ًً.)3
 oوّ
ف ًما ًصنعوا"(ً ،)4فالفعل ًفيها ً"تْلقف"ً
ًالرابعةً ،وهي ًقوله ً-ت ّنزه"ً :-وأْلق ًما ًفي ًيمينك ًتلق ْ
أما ًاآلية ّ
ّ

محتملًللمعنيينً،وهماً :

ًالسلمً .
 الخطابًوالتّذكيرً،وبهذاًيكونًالفاعلً"موسى"ًعليه ًّ -والغيبةًوالتّأنيثً،وعلىًهذاًالتّقديرًتكونًالعصاًفاعلً(ً.)5

ترددًصرفيًّاًبينً :
أماًفيًاآليةًالخامسةًفموضعًالتّمثّلًفيهاً"تقول"ًالم ّ
وّ
ًأنت).
 المفردًالمذكرًالمخاطبً(تقول ْ(ً)1ذهبًإلىًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،391-390/7ً،والقرطبيً،الجامعً،210/9ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،384/5والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .244/4ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،42/2ً،والعكبريً،التبيانً ً.759/2ً،
(ً)3انظرًماًقالهًفيهاً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،212/5ً،وابنًاألنباريً،البيانً،428/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً،
ً .514/6

(ً)4اآليةً(طهً .)69ً،

(ً)5انظرًهذاًالمعنىً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،468/2ً،وابنًاألنباريً،البيانً،148/2ً،والعكبريً،التبيانً .896/2ً،
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 والمفردًالمؤنثًالغائبً(تقولًهي).ظهارً
ت ًطائًفةً ًمًنهًم ًغًيرً ًالذيًتًقولًه ًلًكً ًمًن ًإً ً
ًأنهم ًإذا ًخًًرجوا ًمًن ًعًندًك ًبّيت ْ
وم ْعنىًاآلية ًالكريمة ّ

ً،وهًمًفيًالباطًنً ًكاذًبونً ًعاصونًًً،وعًلىًهذاًالضًميرً ًالمستتر ًفيً"تًقولً" ًعائدً ًعًلى ً"الطًّائفًة"ً،وقدً
الطًّاعةً ً
لىًالرسولً ًصلّىًاللًعليه ًوسلمً،والتّقديرً:غًيرً ًالذيً
ً
يحتمل ًالفعل ً"تقول"ًالحالة ًعلىًمفرٍد ًمذك ٍرً،فًيعودًًعً
حمدً(ً ًً.)1
تًقولًهًياًمً ًّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(ً)1انظرًالمعنيينً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،82/2ً،والزمخشريً،الكشافً،546/1ً،والعكبريً،التبيانً،375/1ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً .317/3ً،
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ً
ثالثًا
الت الكلّ ّي ُة
المقو ُ
َ
انات ًفر ّ ٍ
قدم ًقبل ًكان ًمشتمل ًعلى ًعنو ٍ
ًعامةً،
وبعدً ،فما ًت ّ ْ
عية ًيقع ًتحتها ًأمثلة ًمجلّية ًلهذه ًالظّاهرة ّ

ً،ولعل ًالذيًيحسن ًبعد ًذلك ًكلِّه ًالتّعريج ًعلىًصفوة ًالمستخلص ًمنًهذاً
ًخاصة
عي
ّ
وموضوع ًالعنوان ًالفر ِّ
ّ
المطلبً،لتقريرًمجم ٍ
وعةًمنًالمو ِّجهاتًالكلّّيةًالتيًت ْنبنيًعلىًاألمثلةًالجز ّئيةًالم ِّ
تقدمًبيانهاًوعرضهاًً.

يست ًمقصورة ًعلىً
ًالصر ِّ
في ًفي ًالعر ّبية ًل ْ
ًأولها ًفاستدراك ًمضمونه ّ
ًأن ًظاهرة ًالمشترك ّ
(ّ )3-1
ًأما ّ

ًلغويةً
ًإنًشعراً،وا ْنًنثْراً،ك ّ
ماًأنهاًظاهرة ّ
مضمارًهذاًالمطلبً،واّنماًهيًظاهرةًتتجلّىًفيًنصوصًالعر ّبية ْ
ِّ
لىًكل ًاللّغاتً،فليست ًالعر ّبية ًب ْدعاًفيًهذهًالجهة"ً،فالعلمات ًالواحدة ًلهاًفيًالعادة ًأكثرً
عامة ًتصدق ًع
ّ
م ْنًقيم ٍةً،وهناكًعلماتًكثيرةًللتعبيرًع ْنًك ِّلًًقيم ٍةً،وهذاًيصدقًعلىًك ِّلًاللغات"(ً ً.)1

ٍ
ًمباحثاتً
ينًولغويين ًلهذهًالظّاهرةً،فقدًت ّبين ًفيًث ْني
فسر
ّ
أماًثانيهاًفالتفات ًالمصنِّفينًمنًم ّ
(ً)3-2و ّ

ٍ
تبصرً ،م ْستشرفين ًدالالتهاً ،مْلمحين ًإلى ًتجاور ًالمعاني ًالتي ًتقعً
هم ًع ْليها ًوقوف ًالمدقّق ًالم ِّ
فائتات ًوقوف ْ

نهم ًمنًكان ًيرتضيًوجهاًدالليًّاًواحداًمنًوجوه ًداللةً
ًالصر ّ
ًالصيغة ّ
تحت ّ
فية ًالواحدة ًفيًالكثير ًالغالبً،وم ْ

ًالصيغة ًنفسهاً،ومنهمًمن ًكان ًيرتضيً
نهم ًمنًكان ًيرتضيًوجهاًآخر ًمنًوجوه ًداللة ّ
ّ
الصيغة ًالواحدةً،وم ْ

الوجهين ًأوًالثّلثة ًدون ًترجيح ًو ٍ
عانيًالصيغة ًالواحدة ًعلىً
رًفيًالصيغة ًتلكً،إقراراًبتجاور ًم
احد ًعلىًآخ
ّ
ّ
ٍ
ًالسياقًالذيًالًيأبىًتلكمًالمعانيًمجتمعةًًأحياناً ً.
حدًسواءً،وتعويلًعلىًفضل ّ

هًفيًتعدد ًالوجوهً
هًأن ًلهذهًالظّاهرة ًفيًبعض ًأمثلتهاًنصيباًجليًّاًأمر
ّ
أماًثالثهاًفبيان ًمفاد ّ
(ً)3-3و ّ

ًالصرفيّة ًيدا ًفي ًتوجيه ًالمعانيً
العرابيّة ًو
المعجميةً ،ولعل ًهذا ًي ْفضي ًإلى ًالقول ًثانية ًوثالثة ّ
ّ
ًإن ًللبنية ّ
هةً،والمعجميّة ًمنًج ٍ
النحويّة ًمنًج ٍ
ًالصرفيّة ًالواحدة ًفيًسياقهاًال ّشريفً
هة ًْ
عدد ًم
ًأخرىً،فماًت ّ
ّ
عانيًالصيغة ّ
ّ

ًالصيغةً،وماًالحديث ًعنً
ابيةًللكلمة
إالّ ًمنًالبواعثًالم ْفضية ًإلىًت ّ
ْ
عددًالوجوه ًالعر ّ
ًالتيًأودعت ًفيًتلك ّ
(ً)1انظرً:تمامًحسانً،اللغةًالعربيةًمعناهاًومبناهاً،طً،1دارًالثقافةً،الدارًالبيضاء(ً،د.ت)ً ً.163ً،
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ارتداد ًالكلمة ًإلىًأصلين ًاشتقاقّيين ًإالًباب ًمنًالقولً ًعلىًد ٍ
اللة ًمعجمّي ٍة ًباعثهاًهذهًالظّاهرةً،ومثال ًذلكً

()1
ردد ًداللةً
حويينً،وموجِّه ًهذاًالتّ ّ
التّ ّ
ردد ًفيًإعراب ً"نفورا"ًفيًاآلية ً"ول ْواًعلىًأ ْدباره ْم ًنفورا" ًبين ًمعنيينًن ّ

إن ًالمعنىًالذيً
رفيةً،فإ
صيغة ً"ف
ْ
ذاًماًكانت ًجمعاًلناف ٍر؛ًكقولنا"ً:قاعدً:قعودً،وجالسً:جلوس"ً،ف ّ
عول"ًالص ّ
ّ

هًالصيغة ًهوًالحال؛ًكقولناً:ول ْواًنافرينًومسرعينً،واذاًماًعد ْدناهاًمصدرا؛ًكقولنا"ً:نفرًنفوراً،
تر ّشحهًهذ
ّ

وظهرًظهورا"ًفإنًاألْليقًبالعرابًهوًالمفعولًالمطلقً(ً ً.)2

ظاهرة ًفي ًالتّنزيلً
ت ًإلى ًتخلّق ًهذه ًال ّ
ًأن ًمن ًالبواعث ًالتي ًأ ْفض ْ
أما ًرابعها ًفإلماحة ًإلى ّ
(ً )3-4و ّ

روي ٍة ًولطف ٍ
ًأن ًعلّةً
ًلما ّ
ًرجح ّ
ًحيان ًب ّ
آنيةً ،وقد ًالتفت ًأبو ّ
العزيز ًرعاية ًالفاصلة ًالقر ّ
ًنظر ًإلى ًهذا ًالملحظ ّ

اختيار ًصيغة ً"الفعولً :السجود" ًهي ًرعاية ًالفاصلةً ،وتعالقها ًبما ًقبلها ًم ْن ًجمع ًت ٍ
ًفقد ًجمعا ًجمعً
كسيرْ ،
كسيرً(الركعًوالسجود)ًلمقابلتهماًماًقبلهماًمنًجمعيًالسلمةً(الطّائفين ًوالعاكفين)ً،فقالًفيًعبا ٍرةًمعج ٍ
بةً
ْ
ّ
ت ٍ ّ

م ٍ
قدًتقدمًذلك ًق ْبلً"ً:-فكان ًذلك ًت ْنويعاًفيًالفصاحةً،وكان ًآخرهماًعلىًوزن ً"فعول"ًالًعلىً"فعل"ً
بينة ً-و
ّ

ً،وتعددً
ًالذيًصرحًبأنًرعايةًالفاصلةًكانًلهاًيد ًفيًتخلّقًهذهًالظّاهرة
ألجلًكونهاًفاصلة"ً،ومثلهًالسمين
ّ
ّ
ِّ
ًأن ًرؤوس ًالفواصل ًهيً:
معانيًصيغة ً"فعال"ًفيًقول
ًالحق ً-ت ّ
اجعْلناًللمتقين ًإماما"؛ًذلك ّ
قدس ًاسمه"ً:-و ْ

ًفاصلة"(ً ً.)3
ًٍ
"ً:إنهًمفردً،وجاءًبهًمفرداًإرادةًللجنسً،وحسنهًكونهًرأس
"كراما"ً،و"إماما""ً،مقاما""ً،لزاما"ً،فقال ّ
ًالصيغة ًالواحدةً ،فقد ًتلتقيً
أما ًخامسها ًفملحظ ًب ت
لغي ًم ْستحسن ًيًنبعث ًمن ًت ّ
عدد ًمعاني ّ
(ً )3-5و ّ

اللي ًمقصود ًأرادهًالحقً
ًالسياق ًالكلّّيةً،فيكون ًثم ًانفتاح ًد ت
دالالتهاًعلىًمعنىًكلّي ًيفضيًإلىًتأكيد ًداللة ّ

ص ًبهذاًالملحظ ًالم ْعجب ًفيًهذهًالمباحثةً،ومنهاًأن ًصيغة ً"م ْفعلً:
ج ّل ًفيًعلهً،وقدًت ّ
قدمًإلماحات ًتخت ّ

ت ًثلثة ًم ٍ
الزمان ًوالمصدرً،وكان ًالمقصد ًالكلّيً
عان ًمعاً،وهي ًالمكان ًو ّ
محيض"ًفي ًسياقهاًال ّشريفًحمل ْ

(ً)1اآليةً(السراءً ً.)46ً،

(ً)2انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،427/2ً،والعكبريً،التبيانً ً.823/2ً،
(ً)3انظرًماًقالهًالسمينًالحلبيًفيًالدرًالمصونً ً.266/5ً،
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ًأردفً ًالحق ً-ج ّل ًفيًعلهً -تشريعهً
االعتزال ًالكلّي ًلهذا ًاألذى ًفيًزمان ًالحيضً ،ومكانهً ،وحدثهً ،ولذا ْ
وتحريمهًبقوله"ً:واللًيحبًالتّوابينًويحبًالمتطهّرين"(ً ً.)1

أماًسادسهاًففاتحة؛ًإ ْذ ًإن ًالمبثوث ًفيًهذاًالمطلب ًقليل ًقلّة ًظاهرةًمنًك ٍ
ثير ًكثرة ًضافيةً،
(ً)3-6و ّ

خصيص؛ًاست ٍ
ٍ
ٍ
كمالًلمواضعًهذهًالظّاهرةًوبواعثهاًفيًالتّنزيلً
لىًاستكمالًوت
ولذاًفإنًهذهًالمباحثةًمحتاجةًإ
ًصيغة ًو ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ًعارض ًتصريفي ًواح ٍدً،
احدةً ،أو
ًمباحثة ًفي
ًأخرى ًألمثلتها؛ ًكعقد
العزيزً ،وتخصيص ًم
باحثات ْ

وهكذاًدواليكً.

ً
ً
ً
ً
ً

(ً)1اآليةً(البقرةً،)222ً،وقدًأتيتًعلىًملحظًانفتاحًالداللةًفيًالقرآنًفيًجميعًالمستوياتًاللغويةً،انظرً:مهديًعرارً،
انفتاح ًالداللة ًفي ًالنص ًالقرآني ًالشريف ًوجهًمن ًوجوه ًالعجاز ًالمعجبً ،مجلة ًإسلمية ًالمعرفةً ،المعهد ًالعالميً
للفكرًالسلميً،أمريكياً،العددً2002ً،27مً .
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ً
ً
ً

ً

ب الثّاني
لم ْطلَ ُ
اَ
ِ
(الم ْع َج ِم ُّي)
الم ْ
شتََر ُك اللّ ْفظ ُّي ُ
ُ
ًالدال ًعلىًمعنيينًمًختلفًينًفأكثرً ًدًاللةً ًعًلىًالسًواءً ًعًندًً
األصولً ً ًّ
" ًوقًدًحًدهًأهلً ً ً
بأنه ًاللّفظ ًالواحد ّ

أنً
إماًمًنًواضع ْين؛ًبً ًْ
أن ًيًقعً ً ًّ
الوقوعً؛ًلًجوازً ً ًْ
لىًأنهًمًمكنً ً ً
الناسً ًفيه؛ًفًاألكثًرونًعً ًّ
أهلً ًتلكًالًلّغةًً،واختًلفً ً ًّ

ًويشتهًر ًذلكً ًالًلّفظً ًبًينً ًالطًّائفتًينً ًفي ًإفادتًهً
يًضعً ًأحدًهما ًلًفظًا ًلًمعنًىً ،ثًًّم ًيًضعًه ًاآلخًرً ًلًمعنًى ًآخًرًً ،
لىًالسامعً؛ًحًيثً ًيًكونًً
ًّ
اضع ًواحً ًٍد؛ًلًغًرضًًالًبهامًًعً
وقيفي ًٍةًً،واً ًّماًمًنًو ًٍ
ً،وهذاًعًلىًأنً ًالًلّغاتً ًغًيرً ًتً ًّ
المًعنًيينً ً
فيًكثيرًمًنًاأللفاظً"ً .
ًٍ
لىًأنهًواقعًًلًنًقلًًأهلًًالًلّغةًًذلكًً
ً،...واأل ًْكثرونًًأيضًاًعً ًّ
ً
التّصريحًًسًببًاًلًلمًًْفسًدةً،
ً

السيوطيً،المزهرً 369/1ً،
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أ ّوالً
ِمهاد َوتَأسيس
غويين ًالقدماءً،فألّفواًفيهاًوع ْنهاً،وتباينواًفيً
ت ًظاهرة ً"المشترك ًاللّ ِّ
شغل ْ
فظي ً– ًالمعجم ِّي ْ
"ًأنظار ًاللّ ّ

خراجً
صحتهاً ،ومنهم ًمن ًجنح ًإلى ًتقييدهاً ،وا ً
درسهم ًلهاً ،فكانوا ًطرائق ًقدداً،فمنهم ًمن ًورد ًعليهاًقائل ًب ّ

()1
ًلغوية ًالً
نًأنكرهاًولمًي ْ
ًأنه ًمشترك ًل ت
قل ًبها ً،والحق ّ
أمثل ٍة ًكثي ٍرة ًم ّماًيظن ّ
فظي ًم ْنهاً،وم ْنهمًم ْ
ًأنهاًظاهرة ّ

لمس ًتلكم ًالبواعثً
ًأوالً ،وأن ًلها ًبواعث ًمخصوصة ًثانياً ،وأن ًمن ًاللّ ّ
غويين ًالقدماء ًمن ًت ّ
يصح ًإنكارها ّ
ًإليهاًثالثا(ً ً.)2
المفضية ْ

ًأنً
ومن ًالبواعث ًالم ْؤذنة ًبتخّلق ًهذه ًالظّاهرة ًفي ًالعر ّبية ًاللهجات ًالعر ّبيةً ،فمن ًالمقرر ًالمستحكم ّ

لفي ًينتظم ًله ٍ
ًكانت ًتفترق ًفي ًمظاهرً
ًولكن ًتلك ًاللهجات ًالعر ّبية ًالمتقادمة
تعددة،
العر ّبية ًبناء ًائت ت
جات ًم ّ
ْ
ّ
ال)ًعلىًاألشياءً،فعندماًجمعً
ل ًّ
ً(الدو ّ
ً،أعنيًافتراقهاًفيًإطلق ًاأللفاظ ّ
غوي ٍة ًم ْخصوص ٍةً،وم ْنهاًماًنحن ًفيه ْ

ت ًهذهًاأللفاظ ًالمشتركة ًفيًج ٍ
ت ًمنتسبةً
عبة ًواحد ٍةً،وغد ْ
اللّغويون ًاألوائل ًاللّغة ًم ِّم ْن ًت ْرضىًعر ّبيتهمًاجتمع ْ
إلىًهذهًالظّاهرةً،ح ّمالة ًل ٍ
يًأنهً"إذاًكثرًعلىًالمعنىًالواحد ًألفاظ ًمختلفةً،فسمعتً
معانً،وقدًق ّررًابن ًج ّن ّ

نسانًو ٍ
فيًلغةًإ ٍ
هاً،أوًطرفاًمنهاً،منًحيثًكانتًالقبيلةًالواحدةًالً
ًأنًيكون ْ
إن ْ
ًأحرىًذلك ْ
احدً،ف ّ
ًقدًأفادًأكثر ْ
ِّ
لىًبأن ًتكونً
ًأو
ْ
تتواطأ ًفيًالمًعنىًالواحد ًعلىًذلك ًكلهً،وكلّماًكثرتًاأللفاظ ًعلىًالم ْعنىًالواحدً،كان ًذلك ْ

ٍ
ل ٍ
عتًل ْن ٍ
سانًواحٍد"(ً ً.)3
غاتًلج
ماعاتًاجتم ْ

(ً)1انظرًمهديًعرارً،جدلًاللفظًوالمعنىً:دراسةًفيًداللةًالكلمةًالعربيةً،طً،1دارًوائلً،عمان2002ً،مً ً.102-98ً،
(ً)2أتيتًعلىًهذهًالظاهرةً،وبواعثهاً،وماًألفًفيهاً،وماًقيلًعنهاًفيًكتابيً:جدلًاللفظًوالمعنىً ً.115-98ً،
(ً)3انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .375-374/1ً،
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ي"ً :إذا ًوقع ًالحًرف ًعلى ًمعنيينً
ويظهر ًأثر ًاللهجات ًفي ًتخلّق ًهذه ًالظّاهرة ًجليًّا ًفيًقول ًاألنبار ِّ

لكن ًأحد ًالمعنيين ًلحي ًمنًالعًربً،
م ّ
ًأن ًيكون ًالعربي ًأوقعه ًعليهماًبمساو ٍاة ًمنهًبينهماً،و ّ
تضادين ًفمحال ْ

ٍ
ًبعضً،فأخذًهؤالءًعنًهؤالءً،وهؤالءًعنًهؤالءً"(ً ً.)1
والمعنىًاآلخرًلحيًغيرهً،ث ّمًسمعًبعضهمًلغة

وقد ًأ ْفرد ًبعض ًالمصنِّفين ًكتبا ًفي ًهذا ًالمطلبً ،ومنها ً"لغات ًالقبائل ًالواردة ًفي ًالقرآن ًالكريم"ً
ًعب ٍ
اسً،وسيرد ًفيًباب ًالقول ًعلىًالمثل ًفضلً
للهرو ِّ
يً،و"اللّغات ًفيًالقرآن"ً،برواية ًابن ًحسنونًعنًابن ّ

ب ٍ
فظي ًفي ًالتّنزيل ًالعزيزً ،وم ّما ًسنرد ًعليه ًبالعرضً
يان ًيجلّي ًأثرً ًتباين ًاللّهجات ًفي ًتخلّق ًالمشترك ًاللّ ِّ

"ً،و"السامد"ً،وغيرًذلكً .
والتّفصيل"ً:الرهب"ً،و"الكنود
ّ

ًالن ْقلً،نقل ِّ
طورً
ومنًالبواعث ًالم ْؤذنة ًبتخلّق ًهذهًالظّاهرة ّ
ًالدالالتً ،ويقع ًتحت ًذلك ًفروع ًم ْنهاًالتّ ّ

ِّ
الدالليً،وتغييرًالم ْعنىًالمقصودً،والمجازً،والتّشبيهً،ومنًاالشتراكًاآلتيًمنًالمجازًوالتّشبيهًكلمةً"العًين"ً،
اًالراجعًإلىًالتّشبيهًفستّةًم ٍ
؛ًألنهًيطّلعًعلىًاألمورًالغائبةً،وعينً
عانً:العينً:الجاسوس؛ًتشبيهاًبالعين ّ
أم ّ
"و ّ

ًوهمً
ًاألعيانً ،
ًالربيئةً ،وهو ًالذي ًيرقب ًالقومً ،وعين ًالقومً :سّيدهمً ،والعينً :واحد ْ
الشيءً :خيارهً ،والعينّ :

األخوة ًاألشقّاءً،والعينً:الح ّرً،كل ًهذهًمشبهة ًبالعينًلشرفًها"(ً،)2وسترد ًأمثلة ًعلىًذلك ًكلِّهًفيًباب ًالقولً
فظيًفيًالتّنزيلًالعزيزًب ْعداً ً.
علىًالمشتركًاللّ ِّ

دت ًح ّمالة ًلمعنيين ًاثْنينً،
لمية ًالتيًغ ْ
أماًالمجاز ًاآلتيًمنًتغيير ًالم ْعنىًالمقصود ًفاأللفاظ ًال ْس ّ
وّ

ًأو ًأزيدً ،وسيردً
وهماً:اللّغوي ًالمتقادمً،والشرعي ًالحادثً،وكذلك ًك ّل ًالكلمات ًالمنتسبة ًإلىًمجالينًد ّ
الليين ْ

نهاًالزكاةً،والكفرً،وغيرًذلكً ًًً.
لتًمعنيينًفيًالتّنزيلًالعزيزً،وم
ّ
حًديثًعنًبعضًالكلماتًالتيًاحتم ْ

غوي ًعلى ًمعنى ًعام ًيتّسعً
ًإليه ًفي ًالعر ّبية ًداللة
ًاألصل ًاللّ ِّ
ومن ًالبواعث ًاأل ْخرى ًالتي ًأ ْفضت ْ
ْ
عان ًمفتر ٍ
لت ًمتنو ٍ
لمدخ ٍ
تقدم ًبيانهً،فيظهرً،آن ًهذاً،ألفاظ ًمتّفقة ًفيًم ٍ
عةً،واذا ًماًوقع ًهذاًالوصف ًالم ِّ
قةً،
ّ
ًأن ًرجل ًقال ًلرْؤبة"ً:لم ًس ّماك ًأبوك ًرؤبة؟ًفقالً:والل ًالً ْأدريً
ومنًاألمثلة ًالطّريفة ّ
ًالدالّة ًعلىًهذاًالباعث ّ

(ً)1انظرً:األنباريً،األضدادً .11ً،

(ً)2انظرً:السيوطيً،المزهرً ً.375/1ً،
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() 1
ًأما ًروبة ًاللّبن ًفرغوتهً ،وروبة ًاللّيلً
أبروبة ًاللّيلْ ،
ًأم ًبروبة ًالفرس" ّ .
ًأم ًبروبة ًاللّبنْ ،
ًأم ًبًروبة ًالخميرْ ،

معظمهً،وروبةًالخميرًزيادتهً،وروبةًالفرسًط ْرقهًفيًجماعهً،وقيلً:عرقه(ً ً.)2

ًالدالّة ًعلى ًهذا ًالباعث ًفي ًالتّنزيل ًالعزيز ًكلمة ً"الصريم"ً ،و"الق ْرء"ً ،وغير ًذلك ًم ّماً
ومن ًاألمثلة ّ
ٍ
ًعمومً
النهارً،وتفسيرًهذاًاالشتراكًأنًداللةً"الص ْرم"ًعريضةًذات
سن
الصريمًاللّيلًو ّ
ْ
أتيًعليه ًبالبيانًب ْعداً،ف ّ
تنو ٍ
يتّسع ًلم ْدخ ٍ
ًالنهار ًينصرمً
طع ًّ
ًأنهاًالق ْ
لت ًم ِّ
عة؛ًذلك ّ
ً،ولماًكان ّ
ًعامةً،ول ّماًكان ًاللّيل ًينصرم ًعن ّ
ًالنهار ّ
تًمشتركاًلفظيًّا(ً ً.)3
عتًع
لىًالض ّد ْينً،فغد ْ
عنًاللّيلً،س ِّميًكلهماًصريماً،فوق ْ
ّ

ًالنظامً
ومن ًالبواعث ًاأل ْخرى ًالفاعلة ًفي ًتخلّق ًهذه ًال ّ
غوية ًالفاعلة ًفي ًتشكيل ّ
ظاهرة ّ
ًالنواميس ًالًلّ ّ

ًأن ًتظهر ًكلمتان ًفي ًث ٍ
ً"السائل"ً،
وب ًظاهري ًمتماث ٍل ًيقع ًتحته ًمعنيانً ،ومن ًذلك ّ
اللّغويًِّ ،فقد ًيحدث ْ

ظاهر ًأن ًكل ًك ٍ
ٍ
ِّ
ً،أو ًم ْهموزهاً،
و"الجائر
"ً،و"الزائر"ً،وال ّ
لمة ًم ّماًت ّ
ّ
ّ
قدمًآنفاًتنتسب ًإلىًأصل ًثلثيً ًم ْعتل ًالعين ْ
يئة ًواح ٍ
هًالمادة ًفيًقالب ًاسم ًالفاعل ًأن ًيستوي ًاألصلن ًفيًه ٍ
دةً،معً
ونواميس ًاللّغة ًت ْقتضيًعند ًتفريغ ًهذ
ّ
ْ
و ٍ
ونًبينهماًعر ٍ
جودًب ٍ
ًالنافذًم ْدخلًي ْفضيًإلىًالمشتركًاللّفظ ِّيً ً.
يضً،وي
بقىًهذاًالناموسًاللّغوي ّ
ّ

ًهيئة ًواح ٍ
وق ْد ًيحدث ًأن ًيوجد ًأصلن ًاشتقاقيان ًيتوسط ًأحدهما ًواوً ،وثانيهما ًياءً ،فيلتقيا ًعلى ٍ
دةً
ّ
ْ
ّ

ٍ
ًاألول ًم ّما ًيلحق ًبركبً
متماثلة ًعند ًصوغ ًالفعل ًالماضيً ،ومن ًذلك"ً :ضاع"ً ،و"قال"ً ،و"صار"ً ،فالفعل ّ

تبينً(ً .)4
ّ
ًالرجلً:إذاًغابًوفقدً،و"ضاع"ً:إذاًظهرًو ّ
األضداد؛ًذلك ّ
ًأنهًيقالً:ضاع ّ
ً
ً
ً
ً
(ً)1انظرً:السيوطيً،المزهرً .371/1ً،
(ً)2انظرً:السيوطيً،المزهرً .370/1ً،

(ً)3ستردًهذهًالكلمةًفيًسياقهاًالشريفًفيًمادةً"صرم"ً ً.

(ً)4انظرً:األنباريً،األضدادً،289ً،وهذاًمنًالمواضعًالتيًيمكنًأنًتكونًفيًالمشتركًالصرفيًوالمعجميً ًً.
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ًً
ً
ثانيا
ً
ِ
طبيقية
أمثلة تَ ّ
(َّ )2-1
مادةُ "أمر"
اال ْئتمارًم ْشتركًل ْفظ تيًيترّددًب ْينًم ْعنيينًاثْن ْينً،وهماً ً:
 التّشاور.همًب ْعضا.
 -وأ ْنًيأمرًب ْعض ْ

ول ّماًوردواًعلىًق ْولًالح ِّ
جًإًِّنيًلكًمنً
ْخرًْ
قً–تعالى"ً:-قالًياًموسىًإنًاًْلمألًًيأْتمرونًبكًلي ْقتلوكًف ْ

ـاورونًًف ــيًقًتلـ ـكًًبـ ـالقًبطً ِّيًًال ــذيًقًتلتـ ـ ًهً
ٱلن ـ ـاصًحينً"(ً،)1التمسـ ـواًالم ْعني ــينً،فقي ــلً:إنًالم ْعن ــىًه ــوًأنًالق ــومًيًتًش ـ ً

()2
ـهمً
ـهمًب ْعضــا ً،وقـ ْـدًجــاءًفــيً"لســانًالعــرب"ً:اًْئتًمـرًًالقـومًً ًوتـآمًروا؛ًأ ْ
يً:أمـرًًب ْعضـ ْ
بًاألمسًً،وقيــلً:يـأمرًًب ْعضـ ْ

بً ً:
ب ْعضاً،ونظيرهًم ْنًكلمًالعربًق ْولًالنًمًرًًبنًًتًولً ًٍ

أرىًالناسًق ْدًأ ْحدًثواًشيمةًًًًًًًًًًوفيًك ّلًحادث ٍةًي ْؤتم ًْر(ً ً)3
ـاورًً
والحقًأنًب ْينًالم ْعني ْينًتداخل؛ًب ْلًإنًكلًًّم ْنهماًيكادًيكونًم ْفضــياًإلــىًاآلخــرً،فًإًنًمــاًسـ ًِّميًًالتًّشـ ً
شاورينًًيًأمرًًاآلخًرًً ًويًأتًمًرً(ً .)4
لًًّمًنًًالمًتً ً
ماراًألنًكً ً
اًْئتً ً

(ً)1اآليةً(القصصً ً.)20ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،176/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.107/7ً،

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"أمر"ً،وأبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،204ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،106/7ً،
والشعرًفيًديوانهً،جمعًوتحقيقًمحمدًطريفيً،دارًصادرً،بيروت2000ً،مً ً.64ً،

(ً)4انظرً:األلوسيً،روحًالمعانيً ً.268/10ً،
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وف"(ً،)1
مار"ًاحتمالًماًتقــدمًفــيًقـ ْـولًاللً–جــلًثنــاؤهًً"ً:-واًْئتمــرواًب ْيــنكمًبم ْعــر ًٍ
تًداللةً"اال ْئت
ًاحتمل ْ
ْ
وقد ْ

فق ْدًيكونًالمتعيِّنً :

نًغً ًيرهًماًاآلخًرًًبًالمًعرًوف.
الزوجًينًً ًومً ًْ
 فْليأم ْرًبعضك ْمًب ْعضاً،والم ْعنىً:فًليًأمً ًْرًكلًًواحًٍدًمًنًً ً -وق ْدًيكونً:تشاوروا(ً ً.)2

يأمر بعضهم بعضاً
يأتمرون
يتشاورون

ً
(َّ )2-2
مادةُ "أمس"
طلقــاً،وعلــىًاليــومًالــذيًقبــلً
"أمــس"ًمـ ْـنًظــروفًالزمــانًالم ْشــتركةًفــيًداللتهــاًعلــىًالزمــانًالفائــتًم ْ
ْ

يومكً،ول ّماًوردًب ْعضًالمف ِّسرينًعلىًق ْولًالح ِّ
صبحً ٱلذينًتمن ْواًمكانهًًبــْأل ْمسًيقولــونًوْيكــأنً
قً-تعالى"ً:-وأ ْ

ًٱلرْزقًلم ْنًيشاءً"(ً،)3تــرّددواًبـ ْـينًالم ْعنيــينً،والــىًذلــكًأْلمــحًالزم ْخشــريً،فقــال"ً:قـ ْدًًيـذكًرًًاألًمــسًًوالً
ٱللهً ي ْبسط ِّ

عارة"(ً .)4
االستً ً
ستًًْقًربًًعلىًطًريقًً ًْ
الوقتًًالمً ًْ
يًرادًًبهًاليًومًًالذيًقًبلًًيًومًكًً ً،ولكًنًً ً

ـذيًاست ْشــرفًالم ْعنيــينً:م ْعنــىًالزمــانًالماضــيً،وم ْعنــىًمــاًقبــلًيــومًالخ ْســفً،وهــوً
وم ْثلهًأبوًحّيــانًالـ
ْ

األمسً،ويدلًعل ْيهًالعطفًبالفاءًالتيًت ْقتضيًالت ْعقيبًفيًق ْوله"ً:فخس ْفنا"ً،واخــالًأنً
يومًالتمّنيً،أ ْ
يً:تمن ْواًب ْ

الم ْعني ْينًمتقبلنً(ً ًً.)5

(ً)1اآليةً(الطلقً ً.)6ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.281/8ً،
(ً)3اآليةً(القصصً ً.)82ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.192/3ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.130/7ً،
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(َّ )2-3
مادةُ "أمم"
طلبًالق ْولًعلىًالوجوهًوالنظائرًفيًالت ْنزيلًالعزيزًت ْغدوًكلمةً"المام"ًم ْحتملةًخ ْمســةًوجــوٍهًفــيً
فيًم ْ

خمسةًس ٍ
ياقاتً،فوجهًم ْنهاً :
ْ
-

القائدًفيًالخير؛ًوذلكًفيًق ْولهً–عزًوجلًً-لبراهيمً-عل ْيهًالسلمً"ً:-إّنيًجاعلكًل ّلناسً

-

ًأعمــالًبنــيًآدم،؛ًوذلــكًفــيًق ْولــهً–تعــالى"ً:-يـ ْـومًنـ ْـدعوًكــلً
وو ْجــهًآخــرًم ْنهــاً،وهــوًكتــاب ْ

-

ـق"ً:وك ـ ّـلًش ـ ٍ
ووج ــهًآخ ــرًه ــوًالل ــوحًالم ْحف ــوظ؛ًوذل ــكًف ــيًق ْول ــهًالح ـ ِّ
ًأحص ـ ْـيناهًف ــيًإم ـ ٍـامً
ـيء ْ

-

وجهًرابعً،وهوًالتّوراةً،كماًتجلّىًفيًق ْولهً–تعالى"ً:-وم ْنًقبلهًكتابًموسىًإماما"(.)4
و ْ

إماما"(ً ً.)1

أ ٍ
ناسًبإمامه ْم"(.)2
مبي ٍن"(.)3

-

ق"ً:لبإ ٍ
ووجهًخامسً،وهوًالطريقًالم ْستبينً،كماًفيًق ْولًالح ِّ
مامًم ٍ
بين"(ً .)5

ـيًاختلــفًأ ْهــلًًالت ْفســيرًفــيًالمتعــيِّنًم ْنهــاًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–
تًهذهًالكلمــةًمــنًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
ول ّماًكان ْ

تًذاتهً"ً:-ي ْومًن ْدعوًكلًًأن ٍ
اسًبإمامه ْمً"(ً)6ب ْينًم ٍ
عانًمتباين ٍةً،فقيلًإنًالمامًههناًهوً ً:
تقدس ْ
نًأوتًيًًكًتابًهًًبًيًمينًهً"(ً.)7
ًأعًمالًهً ْمًً،ونظيره"ً:فًمً ًْ
 -كًتابًهًمًالذيًفيه ْ

 ْأوًكًتابًهًمًالذيًنًًِّزلًًعًلـيهً ْمًً،ونظيــرًهــذاًقًولـهًً–تعــالى"ً:-وتــرىًكــلًأمـ ٍـةًجاثيــةًًۖكــلًأمـ ًٍـةًتـ ْـدعىًإلىًكتًابها"(.)1

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)24ً،

(ً)2اآليةً(السراءً ً.)71ً،
(ً)3اآليةً(ياسينً .)6ً،
(ً)4اآليةً(هودً .)17ً،

(ً )5اآلية ً(الحجرً )79ً ،وانظرً :هارون ًبن ًموسى(ً ،أواخر ًالقرن ًالثاني ًالهجري)ً ،الوجوه ًوالنظائر ًفي ًالقرآن ًالكريمً،
تحقيقًحاتمًالضامنً،طً،1و ازرةًالثقافةًوالعلمً،بغداد1988ً،مً ً.63ً،

(ً)6اآليةً(السراءً ً.)71ً،
(ً)7اآليةً(السراءً ً.)71ً،
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ياً،ويً ًْؤتًمًًبًهً.
 ْأوًنًبًيًهمً،أ ْوًم ْنًكانًي ْقتدىًبهًفيًالد ْن ًالكتاب المنزل عليهم
كتابهم
كتاب األعمال
إمامهم
من كانوا يأتمون به
رئيسهم
نبيهم

ً

ًالداللــةًواحتمالهــاًمــاًتقــدمًكلّــهً،فقــالًفــيًعبـ ٍ
وقدًاْلتفتًابنًعطيةًإلــىًعموميــةًهــذه ِّ
ـارةًم ْعجبـ ٍـةًمًبينـ ٍـةً:

()2
ً،أمــاًالزم ْخشــريًًف ْارتضــىً
" ًولفظةً"الًمام"ًتًعًمًًهذاًكًلًهً؛ًألنًالمامًهوًماًي ْؤتمًبهً،وي ْهتدىًبــهًفــيًالم ْقصــد"
ّ

ـنً،فًيًقــالًً:يــاًأ ْهــلًً
ـابً،أ ْوًديـ ًٍ
نًنًبـيًً،أ ْوًمًقـدًًٍمًفــيًالـ ًّـدينًً،أ ْوًكًتـ ًٍ
ماًتقدمًكــذلكً،فقــال"ً:إًمــامًهً ْمًً:مـنًًاًْئتً ّمـواًبــهًمـ ًْ
()3
لىًأمرينً:الكتابًوالرئيسً(ً ً.)4
دينً كًذاً ً،وكًتابًًكًذا"
ً،والراغبً،فاكتفياًبداللتهاًع ْ
ّ
ً.أماًابنًقتيبة ّ

ـىًأمــرينً:
يًأميلًإلىًم ْذهبًالطبريًِّالمْلمحًفيــهًإلـ ْ
واخالًأنًكلًتلكمًالمعانيًتجتمعًوالًتتدافعً،ولعلّ ْ

أولــىً"هــذًهًًاأل ْقـوالًًعً ْنـدًناً
الســياقًالشـريفً،وثانيهمــاًأنً ًْ
ّأولهماًاختلفًأ ْهــلً ً
التّأويــلًًفــيًم ْعنــىًالًمــامًًفــيًهــذاً ِّ

ً،ويًأتًمونًًبهًفيًالد ْنياً،
ناسًبًإًمامًهًمًالذيًكانواًيًًْقتًدونًًبه ً
نًقالًً:م ْعنىًذلكًً:يً ًْومًًنًًْدعوًكلًًأً ًٍ
بًالصًوابًًق ْولًًمً ًْ
أولــىً،مــاً
ً،وتًوجيــهًًمًعــانيًكــلمًًاللًًإلــىًاألً ْشـهًرًً ًْ
غلًبًًمًنًاستً ًْعمالًًالعًًربًً"الًمامً" فيمــاًا ْئـتًمًًًواًْقتـدًيًًبــه ً
ألنًاألً ًْ

(ً)1اآليةً(الجاثيةً ً.)28ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.473/3ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.459/2ً،

(ً)4انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،259ً،والراغبً،مفرداتًغريبًالقرآنً ً.31ً،
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تًحً ّجًةًًبًخًلفًهًًيًجبًًالتً ْسًليمًًلًها"(ً،)1وقدًا ْكتفىًب ْعضًم ْنًألفًفيً"الوجوهًوالنظائر"ًبم ْعنىًواحٍدً،وهوً
لً ْمًًتًثبً ًْ
"الكتاب"(ً ً.)2

ـتً
وم ّماًي ْنتسبًإلىًهذهًالمادةًم ّماًوقعًفيهًا ْشتراكًل ْفظ تيًكلمةً"األ ّم"ًفــيًق ْولــهً–تقــدسًوتنــزهً"ً:-ح ِّرمـ ْ

()3
ـيً
علـ ـ ْـيك ْمًأمه ـ ـاتك ْمًوبنـ ــاتك ْمًوأخـ ـًـواًتك ْمًوعم ـ ـاتك ْمًوخ ـ ـاالتًك ْمًوبنـ ــاتًٱألخًوبنـ ــاتًٱأل ْخـ ــتً" ً،فهـ ــيًم ْشـ ــتركًل ْفظـ ـ ت

ـدتكً،بـ ْـلًتتعـ ّـدىًوتتّســعًلتشــملًأ ْخريـ ٍ
ـاتًمـ ْـنًجهــةًاأل ِّمًوجهـةًاألبً،
ضــفاضًغيــرًم ْقصـ ٍ
ـورًعلــىًاأل ِّمًالتــيًولـ ْ
ف ْ
ـذاًالســياقًوا ْشــتراكهاًقــالًأبــوًحًّيــانً"ً:واألمًًالمًحً ّرمـةًًشـًْرعًاًهــيًكــلًً ْامـًأرًٍةًًرج ـ ًعً
فالجــدةًأ تمً،وعـ ْـنًداللتهــاًفــيًهـ
ِّ

دتكًًنًًْفسـهاً ً،ودًاللــةًًل ْفــظً
ـيًول ـ ًْ
نًجهــةًًأً ِّمـكًً ً،ولً ْف ـظًًاألًِّمًحًقيق ـةًًفــيًالتـ ً
نًجهــةًًأبيــكًً،أ ْوًم ـ ًْ
الوالدًةًًم ـ ًْ
نًسـبًكًًإل ْيهــاًبـ ً

صً،
ناولهــاًالـًّـن ً
ً،وجازًًح ْملــهًعلــىًالمً ْشـتًًركينًً،كــانًًحًقيقـةًً ً،وتً ً
التّواطًؤًً،أ ْوًبًاالشتًراكً ً
نًكانًًبً ً
"األًّم"ًعلىًالجً ّدةًًإً ًْ

نً
جماعًً،أ ْوًمً ًْ
حريمًًالجً ّداتًًمًنًًالً ًْ
ستًفادًًتً ًْ
الًّفًيً ًْ
وا ْنًكانًبًالمًجازًًً،وجازًًح ْملهًعلىًالحًقيقًةًًًوالمًجازًً،فًكًذلكًًً،واً ً

نًصًًآخًرً"(ً ً.)4

ًأمــرًاال ْشــتراكًم ْقصــوراًعلــىً"األ ّم"ًفــيًهــذهًاآليــةًالش ـريفةً،بـ ْـلًعلــىًكـ ِّـلًمــاًتلهــاًمــنًالسـ ْـبعً
ولـ ْـيس ْ

المحرماتًمنًالنسبً،وهيً:األمً،والبنتً،واألختً،والع ّمةً،والخالةً،وبنتًاألخً،وبنتًاأل ْختً ً:
 فاألمًتقدمًمعناهاً،وتقدمًماًوقعًفيهاًمنًا ْشتر ٍاكًل ْفظيً ً.
ْ
ّ

جةًأ ْوً
الوالدًةًًبًدًًر ًٍ
هاًوالدًةًً،وا ْنًشًًْئناًقْلناً:كلًأ ْنثىًيًرجًعًًنًسًبًهاًإل ْيكًبً ً
اسمًلك ِّلًأ ْنثىًلكًعل ْي ً
 ًوالبًنتًً ْاألًْبناءًًوا ْنًنًًزًْلنً.
جاتً،فًيًدخًلًًفيًذلكًبًنتًًالصًلبًً ً،وبًناتًهاً ً،وبًناتًً ً
دًًر ًٍ
صلًًْيكًً،أ ْوًفيًأحًدًهًماً.
ثىًجاوًرتًْكًًفيًأ ًْ
ً
 ًو ًاسمًلك ِّلًأ ْن
األختًً ْ

فيًأصلًًْيهًًأ ْوًفيًأحدًهًماً،وا ْنًش ْئناًقْلنــاً:كــلًذًكـ ًٍرً
ًْ
تًأباكًً،أ ْوًجًدًكًً،
ثىًشاركً ًْ
ً
اسمًلك ِّلًأ ْن
 ًوالعًمًةًً ْأختًًأبيًأً ِّمًكً.
نًجهةًًاألًًِّمً،وهيً ًْ
ًرجًعًًنًسًبًهًإل ْيكًفًأختًهًًعًمًتًكًً،وق ْدًتًكونًًالعً ًّمةًًمً ًْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،116/8ً،وانظرً:القرطبيً،الجامعً،192/10ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.60/6ً،
(ً)2انظرً:هارونًبنًموسىً،الوجوهًوالنظائرً .63ً،
(ً)3اآليةً(النساءً .)23ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.218/3ً،
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ـىًرجـعً
ـيًأصـلًًْيهاً،أ ْوًفــيًأحــدًهًماً،وا ْنًشـًْئناًقْلنــاً:كـ ّـلًأ ْنثـ ً
ـاركً ًْ
اســمًلكـ ِّـلًأ ْنثــىًشـ ً
أمـكًًفـ
ْ
 ًوالخالـةًً ْتً ّ
أبيك.
أمً ً
األبًً،وهيًأختًً ًِّ
نًجهةًً ً
الوالدةًًفًأختًهاًخالًتًكًً،وق ْدًتًكونًًالخالًةًًمً ًْ
نًسبًهاًإل ْيكًبً ً

ٍ
طةًأوًمً ً ٍ
باشرةً.
اسمًلك ِّلًأ ْنثىًألخيكًًعل ْي ً
 ًوبًنتًًاألًخًً ْهاًوالدًةًًبًواسً ً ْ
حرماتًًمًنًًالنًسًبً"(ً .)1
السًْبعًًالمً ً
ختً"ً،فًهذًهًً ًّ
األ ًْ
 ًوكًذلكًًبًنتًً ً(َّ )2-4
مادةُ "أوب"

لً
ضـ ً
م ْوضعًالنظرًفيًهذهًالمادةًكلمةً"أ ِّوبي"ًفيًق ْولًاللً–تبارك ْ
تًأ ْســماؤهً"ً:-ولقـ ًْـدًآت ْينــاًداودًمنــاًف ْ

يًاًجبالًأ ِّوبيًمعهًًوٱلط ْيرً"(ً،)2فهيًم ْشتركًل ْفظ تيًم ْحتملًلماًيليً ً:
 -رِّجعيًالتسبيحً،وسبِّحيًمعه.

ل.
نزلًًفيًاللًًْي ً
 سيريًمعهًأينًسارً،مًنًًالتًأويبًًالذيًهوًسًًْيرًًفيًالنًهارًًكلِّهً ً،ومً ًً

ِّأوبي

سيري معه

رجعي معه
ّ

ً

والحقًأنًكلًالم ْعني ْينًم ْشت ت
أهلهً ًً.
ًالرجلًفيًمنزلهًو ْ
ًالرجوعًومبيت ّ
قًم ْنً"آبًيؤوب"ً،وهو ّ
نىًاألولً،وهوًترجيعًالتسبيحًفي ْسندهًقولهً-تباركً ًوتًعالى"ً:-إًًّناًسـخًًْرناًالجًبــالًًمعــهًيًسـًِّبحنًً
أماًالم ْع
 ّّ
بًالعًش ـ ِّيًًًوالً ْش ـراقً"(ً،)3وقيــلً:التّأويــبً،بلســانًالحبشــةً،الت ْســبيحً،فكــانًيســبِّحًوالجبــالًتــؤِّوبً(ت ِّ
رجــعً
وت ِّ
ردد)ًمعهًالت ْسبيحً ً.

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً .72/5ً،
(ً)2اآليةً(سبأً ً.)10ً،

(ً)3اآليةً(صادً .)18ً،
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النــزولًفــيًاللّيــلً،
أصلهًفيًاللغةًأنًالتأويــبًسـ ْـيرًالنهــار؛ًو ّ
الرجوعً،ف ْ
أماًالم ْعنىًالثّانيً،وهو ّ
ًالس ْيرًو ّ
 ّ؛ًأيً:يرجعًللس ْيرًبالنهارً،فيرِّددهً(ً،)1وشاهدهًق ْولًابنًم ْقب ٍلً:
ؤوب ْ
ثمًي ّ

لًحًًْقناًبًحًيًًأ ًوبواًالسًًْيرًًبً ًْعدًًماًًًًًدًفً ًْعناًشًعاعًًالشً ْمًسًًًوالطًرفًًيًجنًحً(ً)2

يًم ْشــت ت
قًمــنًالم ْعنــىً
 وقدًأضيفًم ْعنىًثالثً،وهــوً:تصـ ّـرفيًمعــهًعلــىًمــاًيتصـ ّـرفًفيــهً،ولعلّــهًمجــاز تالجبالً
ً
أًالزبورًًصً ًوتًتًً
تصرفًًعل ْيهًداودًًبًالنًهارًً،فًكانًًإذاًقًًر ً
األولً،والت ْقديرً:تصرفيًمعهًعلىًماًيً ً
ّ
تًماًفًعًلً(ً.)3
تًإل ْيهًالطًيرًً،فًكًأنًهاًفًعًلً ًْ
أصغً ًْ
مًعًهًً،و ًْ

(َّ )2-5
مادةُ "أيي"

اآليةًم ْشتركًل ْفظ تي ت
ًدالًعلىً ً:
 العلمةً .()4
 والعبرةً،كماًفيًق ْولًالح ًِّ،أيً:أمورًوعبرً.
قً–تعالى"ً:-لق ْدًكانًفيًيوسفًواخوتهًآيات"
ْ

ًالنقطــاعًً
تًآيةًألنهــاًًعلمــة ْ
 وجماع ٍةًمنًالحروفًفيًالت ْنزيلًالحكيم؛ًوجمعهاًآيًوآياتً،واّنماًس ِّمي ْـلمًمــنًكـ ٍ
كـ ٍ
ـلمً،وقيــلًألنهــاًجماعــةًمـ ْـنًحــروفًالقـ ْـرآنً،وقيــلًألنهــاًكالعلمــةًالتــيًي ْفضــىًم ْنهــاًإلــىً

غيرهاًكًأعلمًالطريقًالم ْنصوبةًللهدايةً(.)5
ً

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،170/14ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،252/7ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"أوب"ً ً.

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،170/14ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،252/7ً،والشعرًفيًديوانهً،تحقيقًعزةًحسنً،دارً
الشرقًالعربيً،بيروت1995ً،مً،251ً،وفيه"ً:م ْجنح"ًمكانً"يجنح"ً ًًً.

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،170/14ً،وأبوًحيانً،البحرًالميحطً ً.252/7ً،
(ً)4اآليةً(يوسفً ً.)7ً،

(ً)5انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"أيي"ً ً.
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جماعة الحروف

العالمة

اآلية

العبرة

ً

تًكلمةً"آياتنا"ًفيًق ْولًالح ِّ
قً–تعالىً ً:-
ًاحتمل ْ
ول ّماًكانًكذلك ْ
اًممنًيك ِّذبًبًآياتناًفه ْمً يوزعونً"(ً ً.)1
" -وي ْومً ن ْحشرًمنًك ِّلًًأم ٍةًف ْوج ِّ

صرفًع ْنًآياتًيًًٱلذينًيتكبرونًفىًٱأل ْرضًبغ ْيرًٱْلح ِّ
قًوان يرْواًك ّلًآي ٍةًالًي ْؤمنوا"
 -وق ْوله"ً:سأ ْ

()2

أعًلمًنــاً
م ْعنيينًً،وق ْدًقالًالق ْرطبيًعنًاآليةًاألولىًجامعاًب ْينًالم ْعنيــين"ً:مًمـنًيًكـ ًِّـذبًًبًآياتًنــاً:يً ًْعنــيًبـالقًًْرآنًً ًوبً ْ

ق"(ً ً.)3
الداًلّةًًعلىًالحً ًِّ
ًّ

وع ْنهاًقالًأبوًحّيان"ً:اآلياتً:األنبياءً،أوًالق ْرآنً،أو ِّ
ًالدالئل"(ً ً.)4

ـيً،وه ــوً:م ِّم ـ ْـنًيًك ـ ًِّـذبًًبًأدًلّتًن ــاً
وق ــدًاْلتف ــتًالطب ــريًإل ــىًم ْعن ــىًواح ـ ٍـدًم ـ ْـنًمع ــانيًه ــذاًالم ْش ــتركًالل ْفظ ـ ِّ

ًوحًججًنا(ً ً.)5

صرفًع ْنًآياتًيًًٱلذينًيتكبرونًفىًٱأل ْرضًبغ ْيرًٱْلحـ ِّ
ـقًوانًيــرْواًكـ ّـلًآيـ ٍةً
أماًاآليةًالثّانيةً،وهي"ً:سأ ْ
ّ

()6
ـذاًالســياقً،تتــرّددًبـ ْـينًالم ْعنيــينً،وعلــىًهــذاًي ْغــدوً
ـي؛ًفــ"آياتي"ً،فــيًهـ
ِّ
الًي ْؤمنـوا" ً،فقـ ْـدًوقــعًفيهــاًا ْشــتراكًلفظـ ت

التّ ْقديرانًالكلّّيانً ً:

(ً)1اآليةً(النملً ً.)83ً،

(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)146ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.158/13ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.92/7ً،
(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.17/10ً،
(ً)6اآليةً(األعرافً ً.)146ً،
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همًًعـ ْـنً
أنزعًًعـًْنهمًفًهــمًًالقـ ْـرآنً ً
 سـ ًً،أوً:سً ْ
ً،و ْ
أصـًرفً ْ
أصـًرفً ْ
همًًعـ ْـنًآيــاتي ْ
ً،أوً:سًأصـ ًـرفًهً ْمًًعــنًاليمــانًًبًهــا ْ
كبًرهً ْمًً،ونظيره"ً:فًلً ًّماًزاغواًأزاغًًاللًًقًلوبًهً ْمً"(ً ً.)1
نًفعًهاً ً،وذلكًًمًجازاةًًعلىًتً ًّ

االعًتًبارًًبًالحًججًً،فاآلياتًههناًالم ْعجزاتً،وماًحلًبه ْمًمنًالمثلتًالتيًصــارواً
أصرفًهً ْمًًع ًْ
 ْأوً:سً ًنً ْ
بهاًم ْثلةًوع ْبرةً(ًً.)2

(َّ )2-6
مادةُ "برد"

م ْوضعًالتدبرًفيًهذهًالمباحثةًكلمةً"ب ْردا"ًفيًاآليةًًالشريفة"ً:الًيذوقونًفيهاًب ْرداًوالًشـرابا"()3؛ًذلــكً

أنًالب ْردًفيًكلمًالعربًعلىًوجوٍهً،وم ْنهاً ً:

طعًم ــونًًفيه ــاًبـ ـًْردًاًيًب ــردًًحـ ـرًًالسـ ـعيرًًعـ ـنهًمًإالًًّ
 أنًالب ـ ْـردًنق ــيضًالح ـ ِّـرً،وه ــوًم ْع ــروفً،والت ْق ــديرً:الًيً ًْنًشً ّدةًًالعًطًشًًالذيًبه ْمًإالًّالحًميمً .
ساقً،والًشًرابًاًيًرويهًمًمً ًْ
الغً ًّ

هذاًالرأيً
استًشهدًًأ ْهلًً
اً،و ًْ
 وأنًالب ْردًفيًهذاًالم ْوضعًالنًومًً،وأنًالت ْقديرً:الًيًذوقونًًفيهاًنً ًْومًاًوالًشًرابً ًّ
يً:
لًقيلًهًمًذاكًًبًقًولًًالكًًْندً ِّ

ن قبلتهاًالب ْردً ً
تًمراشفهاًعليًفصدنيًًًًًًًع ْنهاًوع ًْ
برد ْ
نًأجـلًًذلــكًالبـًْردًً،فًلـيسًًهــوً
وقدًعنىًبًالبًًْردًًالنعاسًً"ً،والنـومًًإً ًْ
نًكــانًًيبــردًًغًليــلًالعًطــشًً،فقيــلًلــهًمـ ْ

()4
يً:أ ْذهــبً
سميهًبذلكًألنهًيبردًس ْورةًالعطــشً،ومـ ْـنًكلمهــمً:منــعًالبـ ْـردًالبـ ْـرد؛ًأ ْ
بًاسمًهًًالمً ًْعروفً" ً،والعربًت ّ

يل(ً ً.)6
ًالنومً(ً،)5وفيًكتابً"اللّغاتًفيًالقرآن"ً:الب ْردًهوًالنومًبلغةًهذ ًٍ
الب ْرد ّ

(ً)1اآليةً(الصفً،)5ً،وانظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،61/6ً،والقرطبيً،الجامعً ً.180/7ً،

(ً)2انظرًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،61/6ً،والقرطبيً،الجامعً،180/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،388/4ً،أماً
الواحديًفقدًاقتصرًعلىًالمعنىًالثانيً،انظرً:الوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيزً،تحقيقًصفوانًالداوديً،دارًالقلمً،

دمشقً،الدارًالشاميةً،بيروت1415ً،هـً ً.413/1ً،

(ً)3اآليةً(النبأً ً.)24ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،406/12ً،وأوردًالشعرًأبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً .284ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً .117/19ً،

(ً )6انظرً :ابن ًعباسً ،عبد ًالل ًبن ًعباس(68هـ)ً ،كتاب ًاللغات ًفي ًالقرآنً ،رواية ًابن ًحسنونً ،تحقيق ًصلح ًالدينً
المنجدً،مطبعةًالرسالةً ،القاهرة1946ً،مً ،52ً،وانظرًالمعنيينً:الفراءً ،معانيًالقرآنً،228/3ً،وأبوًعبيدةً،مجازً
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هاًالماوًْرديًًأْلمحًإلىًأنًفيهاًثلثةًأقاويلً :
ً
ول ّماًوردًعل ْي
ً،وبًًْردًًالهًواءًً ً.
هاً:أنهًًبًًْردًًالماءً ً
ًّ
 أحًدًهًالراحًةً.
 -وثانيهاًّ ً:أن ًّ

 وثالثهاًّ ً:أنهًًالنًومً(.)1ً

(َّ )2-7
مادةُ "بين"
رفيــةً،وهــيً،فــيًحــالًكونهــاًاســمّيةً،م ْشــتركةً
"البـ ْـين"ًكلمــةًم ْشــتركةًبـ ْـينًم ْعنيــينً:بـ ْـينًاالســمّيةًوال ّ
ظ ّ

صــلً،فيك ــونً
كــذلكً،وق ــدًعــرجًعل ــىًهــذاًاال ْش ــتراكًأبــوًحّي ــانًفقــال"ً:الب ـ ْـينً:الف ـراقً،قي ــلً:وينطلــقًعل ــىًالو ْ
م ْشتركا"(ً.)2وق ْدًجاءًفيً"لسانًالعرب""ً:الب ْينًفيًكلمًالعربًجاءًعلــىًو ْجهــينً:يكــونًالبـينًالفرقــةً،ويكــونً

يً:
صــلً،بــانًيبــينًبينونــةً،وهــوًمـ
صــلًقـ ْـولًالحـ ّ
ْ
ـقً–تعــالى"ً:-لقـ ْـدًتقطــعًب ْيــنكم"ً،أ ْ
ـنًاألضــدادً،وشــاهدًالو ْ
الو ْ
تقطعًوصلكم"ً،وكذلكًق ْولًال ّشاعرً ًً:

صلًع ْينيًوع ْينها(ً ً)3
لق ْدًفرقًالواشينًب ْينيًوب ْينهاًًًًًفقًرتًبذاكًالو ْ
تًذ ْينكًالم ْعني ْينًفيًق ْولًالح ِّ
نًب ْينه ْمً"(ً،)4فقيلًإّنهاًظرفً
ْختلفًًٱأل ْحزابًم ًْ
قً–تعالى"ً:-ف ْ
ًاحتمل ْ
وقد ْ

قً،وعلــىً
اختًلًفـواًفيــهًلًبًعــدًهمًعـ ْـنًالحـ ًِّ
ن"ًعً ْليـهًً،وقيــلً:البـينًًههًنــاًبم ْعنــىًالبًعــدً؛ًأيًْ ً:
اســتعملًاســماًبـدًخولًً"مـ ًْ
ْ
هذاًالو ْجهًتًكونًً"م ْن"ًسًبً ًّبيةً(ً ً.)5

القرآنً،284ً،واكتفىًبالنومً،والزجاجً،معانيًالقرآن ًواعرابهً،213/5ً،وابنًعطيةً،المحرر ًالوجيزً،426/5ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.405/8ً،

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.187/6ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.168/4ً،

(ً)3انظرً:األنباريً،األضدادً،76ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"بين"ً،وهوًفيهماًغيرًمنسوبً ً.
(ً)4اآليةً(مريمً ً.)37ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،180/6ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً .410/8ً،
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صــلحواً
ومـ ْـنًأ ْمثلــةًكـ ْـونً"البـ ْـين"ًمـ
ْ
ـنًاألضــدادً،وا ْشــتراكهاًبـ ْـينًم ْعنيــينً،قولــهً–تعــالى"ً:-فــْتقواًٱللــهًوأ ْ

()1
صــلًبــابًالقــولً،مرِّجحــاًداللتهــاًههنــاً
تًذلكًكلهًفيهاً،وق ْدًأتــىًعل ْيهــاًأبــوًحّيــانًمف ِّ
ًاحتمل ْ
ذاتًب ْينك ْمً" ً،وقد ْ
()2
ً،أمــاًابــنًعطيــةًفــرأىًفيهــاًالم ْعنــىًب ِّ
الضـ ِّد؛ًإ ْذً
اًأحـواالًذاتًا ْفتـراقكم
أصــلحو ْ
علىًالفراقًوالتّباعدً،والت ْقديرً:و ْ
ّ

()3
ـي؛ًذلــكًأنًالت ْقــديرً
ـوداتً ً،ولعـ ّـلًهــذاًهــوًم ـ ْذهبًالقرطبـ ِّ
"ب ْيــنكم"ًم ْعنــىًيعــمًجميــعًالوصــلًواالْلتحامــاتًوالمـ ّ

حًذاتًًالبـًْينً؛ً
صـلً ًْ
يً:كونواًمً ًْ
ع ْندهًأنًاللًأمًرًًبًالتًقوىًوالً ًْ
ـىًأمـرًًاللًًفــيًالــدًعاءًً:الًلّهـ ًّـمًأ ْ
صلحًً،أ ْ
جتًمًعــينًًعلـ ْ

النفــوسًًإلــىً
أيً:الحالًًالتيًيًقــعًًبًهــاًاالجتًمــاعًً،فـدًلًًهــذاًعلــىًالتًصـريحًًبً ّأنـهًشـجًرًًبًيــنًهمًاخــتًلفًً،أ ْوًمالـتًً ًّ
ًْ
التًّ ِّ
شاحً(ً .)4

صـلًً"ً،وهـوًًقـ ْـولًً
ـتخلصًم ّمــاًتقــدمًأنًالبـينًًم ْشــتركًيًطلـقًًعلــىًالفـراقًً ً،ويًطلـقًًعلـ ً
وصــفوةًالمسـ ْ
ـىًالو ْ
أنًتًضــافًًلكـ ِّـلًواحـ ًٍـدً
ً،ويًحتمـلًً"ذاتً"ً ًْ
قدًتًقًطّعًبًينكً ْمً"ً ً،ويًكونًًظًًْرفًاًبم ْعنــىً" ًوســط" ً
الزّجًاجًًهًناً،قالًً ً:ومًثلًهً"ً:لً ًْ
ًّ
ص ـلً؛ًوألنًً
ـاًأن ـهًبم ْعنــىًالف ـراق؛ًألنًاســتً ًْعمالًهًًفيــهًأ ْش ـهًرًًم ـنًاســتً ًْعمالًهًفـ ً
م ـنًهــذهًالمًعــانيًً،واًًِّنمــاً ًْ
اختًًْرنـ ّ
ـيًالو ْ
تًكًثيـ ـرةًًالتًص ـ ًـرفًً،ب ـ ْـلًتًصـ ـًرفهاً
إض ــافًةًً"ذات"ًإل ْي ــهًأ ًْكثـ ـرًًمـ ـنًإًض ــافًةًً"ذات"ًإل ــىً"بـ ـًْين"ًالظًّرفًّيـ ـةً؛ًألنه ــاًلًيسـ ـ ًْ
ثير"(ً ً.)5
وسطًًلًًْيسًًبًكً ًٍ
صرفًًمًتً ًِّ
كًتً ً
صرفًً"أمام"ًو"خلف"ً،وهوًتً ّ

(َّ )2-8
مادةُ "تخذ" – أخذ"
ف ــيًق ْول ــهً–تع ــالى"ً:-أمًٱتخ ــذواًآله ــةًم ــنًٱأل ْرضًه ـ ْـمًيًْنش ــرونً"(ً)6يظه ــرًأنًلكلم ــةً"اتخ ــذوا"ًم ْعني ــينً

ي ْحتملهماًالسِّياقًوالًيتدافعانً،وهماً ً:

نًاألرضً؛ً
ًْ
األرضً"ًمتعلِّق ــاًبه ــاً،وكــأنًالتق ــديرً:اتخ ــذواًآله ــةًكائًنـ ـةًًمـ ـ
اًوصـ ـًورواً،ويك ــونً"مـ ـنًً ًْ
 ص ـنًعو ًضً ًٍةً ً.
جرً ً،وذً ًٍ
كًحً ًٍ
هبً ً،وفً ّ
(ً)1اآليةً(األنفالً .)1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .453/4ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .500/2ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً .232/7ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .454/4ً،
(ً)6اآليةً(األنبياءً ً.)21ً،
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أصنامًاًآلًهًةً"(ً ً.)1
أصنامًاًمًنًًاألًًْرضًً،ونظيرهًقولهً–تعالى"ً:-أتًًتّخًذًً ًْ
 جًعًلواًاآللهًةًً ًْ(َّ )2-9
مادةُ "جبي"

قً–تعالى"ً:-واذاًل ْمًتأْتهمًبًآيـ ٍـةًقــالواًلـوالً
م ْوضعًالتدبرًفيًهذهًالمباحثةًداللةً"االجتباء"ًفيًق ْولًالح ّ

ٱجتب ْيتهــاًقـ ْـلًإنمــاًأتبــعًمــاًيــوحىًإل ـيًًمــنًرِّب ـي"(ً،)2واذاًمــاًجــالًالطـ ْـرفًمجالــهًفــيً"لســانًالعــرب"ًفــيًمــادةً
ْ
"جبي"ً،ف ّإنهًيقفًعلىًم ْشترٍكًل ْفظيًحم ٍ
الًلثلثةًم ٍ
عانً ً:
ّ

 أولهــاً:الجمــعً،ومنــهً:جبــىًالخ ـراجً،والمــاءً،والحــوضً:جمعــهً،واالجتبــاءًافتعــالًمــنًالجبايــةً،وهــوًًاألموالًمنًمظانِّهاً،وفيًحديثًأبيًهريرة"ً:كيفًأنتمًإذاًلمًت ْجتبواًديناراًوالًدرهما"(ً ً.)3
است ْخراج ْ

اخت ــارهً،وهــذاًم ْش ــت ت
قًمـ ْـنً"جب ْي ــتً
ً:اجتبــاهًإ
 وثانيهـذاًاص ــطفاهًلنفســهًو ْ
ـاً:االص ــطفاءًواالختيــارً،فنق ــول ْ
ْ
ْ
صتهًلن ْفسيً،وم ْنهً:جبيتًالماءًفيًالحوضً.
الشيء"ًإ ْ
ذاًأخل ْ

اًاختلقهًوافتعلهًمنًقبلًنفسهً،وجائزًفيًكــلمًالعــربً
االرتجال؛ًفنقولً:اجتباهً:إذ ْ
 وثالثهاً:االختلقًو ْاجتباهً،وارتجله(ً.)4
أنًيقالً:لق ْ
دًاختارًلكًالشيءً،و ْ
ْ

ً"اجتب ْيتهــا"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقًالش ـريفًالمتقـ ِّـدمًبيانــهًًهــذهًالمعــانيً،
ً،احتملـ ْ
ـتًكلمــة ْ
ول ّمــاًكــانًذلــكًكــذلك ْ

اللي ٍةًهيً ً:
ًألوج ٍهًد ّ
فغ ْ
دتًم ْشتركاًل ْفظيًّاًح ّماال ْ
هاًواصطًفًًْيتًهاً .
 -هلًّتًخًًّيرتً ً

اختًرْعًتًهاًواختلًًْقتًهاًمًنًقًبًلًكًً ً،ومًنًعًندًًنًفسـكًً،والم ْعنــىًأنًًكًلمـكًًكًلـهًكـذلكًعلــىًمــاًكانـتً
لًّ ًْ
 ْأوً:هً ًقًريشًًتً ًّدعيهًًكماًقالوا"ً:إ ْنًهذاًإالًّإًًْفكًًمًًْفتًرى"(ً،)5فًأعلًمًهمًأنًًاآلياتًًمًنًقًبلًًاللًًعزًوجــلًً،و ّأنـهًالً

يًق ًأرًعل ْيهمًإالًّماًأًنزلًًعًليهً(ً.)6

(ً)1اآليةً(األنعامً،)74ً،وانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.282/6ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)203ً،

(ً)3أخرجًالحديثًالبخاري ًفيًصحيحهً،طً،3تحقيقًمصطفىًالبغاً،طً،3دارًابنًكثيرً،بيروت1987ً،مً،بابًإثمًمنً
عاهدًثمًغدر(ً،)3009وأحمدًبنًحنبلًفيًمسندهً،مؤسسةًقرطبةً،مصرً،د.تً،مسندًأبيًهريرة(ً ً.)8368

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"جبي"ً ً.
(ً)5اآليةً(سبأً ً.)43ً،

(ً)6انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.224/7ً،
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لًّ
يً:أخـذًهً،والمً ًْعنــىً:ه ـ ً
اجتًمـعًً،أ ْوًجًبــىًإًليــهًً،فً ًْ
معتهــا)ًلًنفس ـك؛ًكقولنــاًْ ً:
اجتًبــاهً؛ًأ ْ
 ْأوً:هـلًّجًبًيتهــاً(ج ْارتًجًْلتًهًً،واختًلًًْقتًهًًً،واختًًرْعًتًهًً:إذاًجًئتًًبهً
أيًْ ً:
ً:اجتًبًيتًًالكًلمً؛ً ًْ
نًقًبًلًًنًفسًكًً،يًقالً ًْ
معتًهاًاًْفتًعاالًمً ًْ
اجتً ًْ
ًْ
نًعًندًًنًفسًكًً،ولذاًكانًردًالح ِّ
نً
لًإنمــاًأًتّبــعًًمــاًيــوحىًإًلـيًًمـ ًْ
قً–تعالىً-عل ْيهمًفــيًنهايــةًاآليــة"ً:قـ ًْ
مً ًْ
حًلًها(ً"ً،)1وهذاًالقـ ْـولًًمـ ْـنهمًمـنًنًتــائًجًًالًمــدادًًفــيًالغـ ِّيً؛ً
آلياتً،أ ًْوً:لًستًًبًمًًْقتًًرًٍ
لًلً ًٍ
ًرًّبي"ً ً،ولًستًًبًمًفتًعً ًٍ

األنهــارًً،
الصـفاًذًهًبـاًً،واًحيــاءًًالمـوتىً ً،وتًًْفجيــرًً ًْ
عينــةًًعلــىًسـبيلًً ً
ـاتًمً ًّ
كــانواًيًطلبــونًًآيـ ًٍ
التّعًنـتً؛ًكًقًلــبًً ّ

ًوكًمًجاءًًْتهًمًمًنًآيً ًٍةًفًكًًّذبواًبًهاًً،واًْقتًًرحواًغًًْيًرها"(.)2
اجتبيتها

جمعتها

ارتجلتها

اصطفيتها

ً
(َّ )2-10
مادةُ "جعل"
لـ"جعل"ًم ٍ
ـيًالســياقًالواحـدً،فت ْغــدوً
لكنًتلكمًالمعــانيًقــدًتتــداخلً،أ ْوًتتعـ ّـددًفـ
ِّ
عانًمتع ِّددةًبتعددًسياقاتهاً،و ّ

م ْشتركاًل ْفظيًّاًح ّماالًلم ْعني ْينًأ ْوًم ٍ
عانًم ْنهاً ً:
 جعلً:خلقً . جعلً:صير. -جعلً:س ّنًوشرع.

 جعلً:دعاًونادىً.لن ْرجعًالبصرًفيًداللةً"جعل"ًالمشتركةًفيًاآلياتًالكريماتً ً:

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.139/2ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،447/4ً،والماورديً،النكتًوالعيونً ً.290/2ً،
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" .1ما جعلًٱللهًمنًب ٍ
حيرةًوالًسائب ٍةًوالًوصيل ٍةًوالًح ٍام"(ً.)1
" .2وهوًًٱلذًيًجعلًلكمًٱلنجومًلت ْهتدواًبهاًفيًظلماتًٱْلب ًِّر وٱْلب ْحر"(ً.)2
" .3وجعْلناًعلىًقلوبه ْمًأكنةًأنًي ْفقهوهًوفيًآذانه ْمًوْقرا"(ً .)3

" .4وجعْلناه ْمً أئمةًي ْدعونًإلىًٱلنارًًۖوي ْومًٱْلقيـامًةًالًينصرون"(ً.)4

" .5ٱْلح ْمدًًللهًٱلذيًخلقًٱلسمًاًواتًًوٱأل ْرضًوجعلًٱلظلماتً وٱلنور"(.)5
" .6إنا جعْلنًاهًقًْرآناًعربيًّاًلعلك ْمًت ْعقلون"(ً ً.)6

تًم ْشــتركاًل ْفظًّيــاًح ّمـاالً
م ْوضعًالتدبرًفيًاآليةًاألولىًكلمةً"جعل"ًفيًســياقهاًالشـريفًذاكً،فقـ ْـدًغــد ْ

لثلثةًم ٍ
عانًهيً ً:

 ماًخلقًاللً ً. -ماًصّيرًاللً.

 -ماًس ّنًاللًوالًشرعً.

وقدًتباينًالمفسِّرونًفيًمذاهبهمًفيًهذاًالم ْشتركًاللّفظ ِّيً :

ماًأوجًبًهاً،والًأمًرًًبًها"(ً .)7
 -فالواحديًذهبًإلىًأنًالم ْعنىًالمتعيِّنًم ْنهاًهوً" ًْ

التًّْبحيرًًً،والتً ْسـييبًً،
 والزم ْخشريًمذهبهًقريبًمنًمـ ْذهبًالمتقـ ِّـدمًذاكً،وهــو"ً:مـاًشـًرعًذلــكًً،والًأمـرًبـ ًهمًًبًتًحريمًهًمًماًحًًرمواًيًفتًرونًًعلىًاللًًالكًذبً(ً.)8
ًوغًيرًًذلكًً ً،و ًّ
لكن ْ

(ً)1اآليةً(المائدةً ً.)103ً،
(ً)2اآليةً(األنعامً .)ً97ً،

(ً)3اآليةً(األنعامً،25ً،والسراءً .)46ً،
(ً)4اآليةً(القصصً ً.)41ً،
(ً)5اآليةً(األنعامً .)1ً،

(ً)6اآليةً(الزخرفً ً.)3ً،

(ً)7انظرً:الواحديً،الوجيزً ً.338/1ً،

(ً)8انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.649/1ً،
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طيةًيرىًأنًالفعلً"جعل"ًفيًســياقهًهــذاًفـيًهــذهًاآليــةًالشـريفةًالًيًًتّجـهًًإلــىًأ ْنًيكــونًبم ْعنــىً
 وابنًع ّ"خًلـقًًاللً"؛ًألنًاللًً–تًعــالىً-خًلــقًًهــذهًاألشــياءًًكًلًهــاً،والًهــيًبم ْعنــىً"صـيًرً"ًلًعــدًمًًالمًفعــولًًالثّـانيً،

ًواًّنماًهيًبًمً ًْعنىً:ماًسًنًًوالًشًًرعً(ً.)1

ـويينًلـ ْمًًيـًْذكً ًرواًفــيً
بًإلــىًمــاًذهــبًإل ْيــهًمـ ْـنًتقــدمً،وح ّجتــهًقائمــةًعلــىًأنًالنحـ ّ
أمــاًأبــوًحّيــانًفلـ ْـمًيــذه ْ
 ًّ،وبًمًعنــىً
اًأنهــاًتـأتيًبم ْعنــىً"خًلـقً"ً ً،وبًمًعنــىً"أًْلقــى"ً ً،وبًمًعنــىً"صـيًر" ً
معــانيً"جًعـلً"ً"شـًرعً"ً،بـ ْـلًذًكـرو ًّ

همًم ْعنىً"سًمًى"ً،وقدًجاءًًحًذفًًأحدًًمًًْفعولًيً
خذًًفيًالفًعلًً،فًتًكونًًمًنًأفعالًًالمً ً
األً ًْ
قاربًةًً ً،وذًكرًًب ْعض ْ
تًفــيًلًســانًًالعـًربًً،
أولىًمـنًإًًثْبــاتًًم ْعنـىًلـمًيًثبـ ًْ
ًأنهًًقًليلًًً،والحًملًًعلىًماًسًمًعًً ًْ
"ظًنً"ًًوأخواتًها؛ًإالّ ًّ

الًوصــيلًةًً،والً
فًيًحتًم ـلًًأ ْنًيكــونًالمًفعــولًًالثّــانيًمًحــذوفًاً،والت ْقــديرً:مــاًص ـيًرًًاللًًبًحيـًـرةًً،والًســائًبًةًً،و ً
شروعةًً،ب ْلًهيًمًنًشًرعًًغًيرًًاللً(ً ً.)2
حامًيًاً،مً ًْ

أماًموضعًالتدبرًفيًاآليةًالثّانيةًداللةً"جعل"ًفيًق ْولهًالح ِّ
ق"ً:وهوًالذيًجعــلًلكــمًالنجــومًلًت ْهتــدوا"؛ً
ّ ْ

ًأنهاًمحتملةًم ْعنيينً ً:
ذلك ّ

تعديةًإلىًواح ٍدً ً.
ًالنجومً،وهيًم ّ
 -أولهماً:خلقًلكم ّ

تعديةًإلىًمفعولينً.
 وثانيهماً:صيرًلكمًالنجومً،وهيًم ّ
ّ

وقــدًنًب ـهًاللً–تبــاركًً-علــىًأعظـمًًفًوائ ـدًًخًلقًهــاً،وهــيًالهًداي ـةًًللطّـًرقًًًوالمًســالًكًًًوالجًهــاتًًالتــيًتًقص ـدًً

ستًدلًًبًهاًعلىًالقًًْبلةًً،كماًيًستًدًلًًبًحًًركًةًًالشـمسًًفــيًالنًهــارًًعًلًًْيهــا"(ً،)3
ًوالقًبلًةً؛ً"إ ًْذًحًًركاتًًالكًواكًبًًفيًالًلّيلًًيً ًْ

وه ـ ــذاًخط ـ ــابًيع ـ ــمًالم ـ ــؤمنينًوالك ـ ــافرينً،فالح ّج ـ ــةًبه ـ ــاًعل ـ ــىًالك ـ ــافرينًقائم ـ ــةً،والعب ـ ــرةًبه ـ ــاًللم ـ ــؤمنينًممكن ـ ــةً

عرضةً(ً،)4وقدًا ْكتفىًالبغويًوالبيضاويًبداللتهاًعلىًالخلقً(ً،)5والقرطبيًكذلكًقــائل"ً:و"جعــل"ًهنــاًبم ْعنــىً
مت ِّ

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.247/2ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.38/4ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.191/4ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.326/2ً،

(ً ) 5انظرً :البغويً ،معالم ًالتنزيلً ،97/2ً ،والبيضاويً ،ناصر ًالدين ًعبد ًالل ًبن ًعمر(791هـ)ً ،أنوار ًالتنزيل ًوأسرارً
التأويلً،طً،1دارًالبيانًالعربيً،القاهرة2002ً،مً ً.313/1ً،
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()1
تًبم ْعنىً"خلق"ًفقــدً
"خلق"
ىًأنهاًإ ْنًكان ْ
ً،أماًابنًعطيةًفأتىًعلىًالم ْعني ْينًفيً"المحررًالوجيز"ً،مشيراًإل ّ
ّ

نً"لًتًهتــدوا"؛ً
ـتًبم ْعنــىً"صــير"ًفقــدًتعــينًلهــاًم ْفعـوالنًثانيهمــاًمـ ًْ
ً"النجــوم"ً،وا ْنًكانـ ْ
تعــينًلهــاًمفعــولًواحــدً،وهــو ّ
كمًالنجومًًهًدايًةً(.)2
ًّ
يً:جًعًلًًلً
أْ

ـر"ًفهــوً
أماًم ْوضعًالتدبرًفيًاآليــةًًالثّالثــةً،وهــي"ً:وجعْلنــاًعلــىًقلــوبه ْمًأكنــةًأنًي ْفقهــوهًوفـيًآذانهـ ْـمًوْقـ ا

نًتًكونًً:
م ْعنىً"جعْلنا"؛ًإذًإّنهاًم ْحتملةًأ ًْ

ً،وتًتعًلّقًً"عًلى"ًبًها.
 -بًمً ًْعنىً"أًْلقى"ً،وهذاًتفسيرًسياق تي ً

ذوف؛ًإًذًهيًفيًمًوضًعًًالمًًْفعولًًالًثّاني.
ح ًٍ
ً -وبًمً ًْعنىً"صًيًرً"ً،فًتًتعًلّقًًبًمً ًْ

تًً
متًصـ ً
رتً،فل ّمــاًتًقـ ّـد ًْ
ـتًل ـوًت ـأخً ًْ
 ًوبًمً ًْعنــىً"خًل ـقً"ً،فًتكــونًًفــيًمً ًْوض ـعًًالحــالً؛ًألنهــاًفــيًمً ًْوض ـعًًنًعـ ًٍـار ْ
حــاالًً،ومــاًقبلهــاًهــو"ً:ومـ ْـنهمًمــنًيســتمعونًإل ْيــكًوجعْلنــاً.)3("...ولعـ ّـلًالــذيًيظهــرًبجـ ٍ
ـلءًههنــاًأنً
يً ً.
الم ْشتركًاللّفظيًيفعلًكثيراًفيًتوجيهًالم ْعنىًالنحو ِّ

ًالرابعةً،وهي"ً:وجعْلناه ْمًًأئمةًي ْدعونًإلىًٱلنارًوي ْومًٱْلقيامةًالًينصــرونً"ً
أماًم ْوضعًالتدبرًفيًاآلية ّ

فداللةً"جعْلناهم"ًالم ْشتركةًب ْينًم ْعنيينً،وهماً ً:
 صيرناهمً . -ودع ْوناهمًوناد ْيناهمً.

()4

ـيً،
وقـ ْـدًأشــارًإلــىًالم ْعنيـ ْـينًأبــوًحّيــانًوالبيضــاويً
ًاالعت ازلـ ِّ
ً،أمــاًالزم ْخشــريًفــاكتفىً،وفــاءًبمذهبــه ْ
ّ

إنًقًلــتًً:مــاًم ْعنــىً
صــطنعاًســائلًيقــولًلــه"ً:فـ ًْ
وترســماًلمعالمــهًومقوالتــهً،بداللــةً"جعْلنــاهم"ًعلــىً"د ْعونــاهم"ً،م ْ
ـاةً
ـمًأئمـةًًدًعـ ًٍ
مًأئمةًًدً ًٍ
لىًالنارً"؟ً،قًلتًً:مً ًْعناهًً ً:ودًعً ًْوناهً ًّ
ًّ
قولًهًً"ً:وجًعلناهًمًأئً ًّمةًًيًدعونًًإ
عاةًإلـ ّ
ـىًالنـارًً ً،وقًًْلنــاً:إًًّنهـ ّ

لىًالنارًًكماًيًًْدعىًخًلفاءًًالحـ ِّ
ـاةًإلــىًالجًّنـةًً،وهــوًمـنًقًولـكً:جًعلـهًبًخــيلًوفاسـقًا؛ًإذاًدًعــاهًً ًوقــالًً:
أئمـةًًدًعـ ًٍ
ًّ
إ
ـقً ّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.31/7ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،326/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،191/4ً،وقدًضعفًالوجهًاألخيرً ً.
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.101/4ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانًالبحرًالمحيطً،115/7ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.194/2ً،
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ًوفاس ـقًاً،وم ْنــهًق ْولــهً–تًعــالىً:-
ّإن ـهًبًخيــلًًوفاس ـقًً ً،ويًقــولًًأ ْهــلًًالًلّغــةًًفــيًتًفســيرًً"فس ـقهً"ًو"بًخًل ـهً"ً:جًعًل ـهًبًخــيل ً
الرحمنًًإًناثًا"(ً ً.)1
"ًوجًعًلواًالمًلئكًةًًالذينًهًمًعبادًً ًّ

وقــدًأشــارًأبــوًحّيــانًإلــىًالمحــتكمًاألولًالــذيًصــدرًع ْنــهًالزم ْخشــريًفــيًاختيــارهًداللــةً"جعلنــاهم"ً،

ـنًاالعتـزال؛ًألنًفــيً
فقال"ً:واّنماًف ّســرًً"ج ْعلنــاهم"ًبم ْعنــىً"دع ْونــاهم"ًالًبم ْعنــىً"صــي ْرناهم"ًجريــاًعلــىًمذهبــهًمـ
ْ

مًأئمةًخْلقًذلكًلهمً،وعلىًم ْذهبًالمعتزلةًالًيج ِّوزونًذلكًمنًاللً،والًينسبونهًإ ْليه"(ً ًً.)2
تصييره ّ

أمـاًقًولـهًً"ً:وجًعلنــاهًمًأئً ّمـ ًةً
والــىًن ْحــوًمـاًذهــبًإل ْيــهًالزم ْخشــريًذهــبًصــاحبً"مفــاتيحًالغيــب"ً،فقــالّ "ً:

ش ًِّرً،قــالًالجًّبـائيًً:المـرادًًبًقولـهًً:
ًاألصحابًًفيًكًونًهًً–تًعالىً-خالًقًاًللخًًْيرًًًوال ًّ
ًْ
ًّ
لىًالنارً"ًفق ًْدًتًمسًكًًبه
يً ًْدعونًًإ
حمنًًإًناثـا"ً،
أيً:بًيًناًذلكًمًنًحالًهًمً ً،وسًمًًْيناهًمًبهً،وم ْنهًقًولًهً"ً:وجًعًلواًالمًلئًكًةًًالذينًًهًمًعًبــادًًالـًـرًْ
"ًوجًعًْلناهم"ً ًْ

همًًكانواً
ئمةً؛ً ًّ
ً،الًأنهًخًلًقًهمًأ ًّ
ًّ
اًوبًخيلً
ًوتًقولًًأ ْهلًًالًلّغةًًفيًتًفسيرًً"فًسًقًهًً ًوبًخًلًهً"ً:جًعًلًهًفاسًقً ً
همًًحالًًخًلقًهًمًلً ْ
ألن ْ
طفاالً"(ً.)3
أ ًْ

أماًم ْوضعًالتدبرًفيًاآليةًالخامسةً،وهي"ً:ٱْلح ْمدً للهًٱلذيًخلقًٱلسماًواتًوٱأل ْرضًوجعلًًٱلظلمـاتًً

وٱلنورً"ً،فداللةً"وجعلًالظّلمــاتً،"...ولسـ ٍ
ًأنًيسـ ِّـرحًخــاطرهًمتــدبِّراًهــذاًالتركيــبًقــائلً:لــمًخًصـتًًالسـمواتًً
ـائل ْ

هلًيجوزًحملً"جعل"ًعلىًم ْعنىً"خلق"ًههنا؟ً ً
األرضًًبـ"خًلًقً"ًً،والظًّلماتًًو ًّ
و ًْ
النورًًبـ"جًعًلً"ً،ف ْ

والحــقًأنًفــيًت ْفســيرً"جعــل"ًههنــاًخلفــاًبينــاًأمــرهً،ومــردًذلــكًإلــىًمــاًتحملــهًهــذهًالكلمــةًمــنًد ٍ
الالتً
ّ
ّ

اللي ـ ٍـةًمتع ـ ِّـد ٍ
ـتً
ّأوال؛ًإذًه ــيًم ْش ــتركًل ْفظ ـ ت
دةً،فم ــنًقائ ـ ٍـلًإل ــىًأنًالس ــمواتًواألرضًق ــدًخًص ـ ْ
ًألوج ـ ٍـهًد ّ
ـيًح ّم ــال ْ

نًيكــونًم ْعنــىً"جعــل"ًههنــاً"خلــق"ً،إلــىًقائـ ٍـلً
تًبالج ْعلً،إلىًمنك ٍرًأ ًْ
النورًقدًخص ْ
بالخلقً،كماًأنًالظّلماتًو ّ

رديً(ً،)4وقدً
ظمًً،وهذاًم ْذهب ً
أحسنًًفيًالنً ًْ
بأنًم ْعنىً"جعل"ًههناًهوً"خًلًقً"ً،وقدًغايًرًًب ْينًاللًفظًًلًيكونًً ًْ
ًالماو ِّ

(ً)1اآليةً(الزخرفً،)19ً،وانظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.41/3ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.115/7ً،
(ً)3انظرً:الرازيً،مفاتحًالغيبً ً.225/24ً،

(ً)4انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.92/2ً،
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()1
ذهــبًالبغــويًهــذاًالمـ ْذهبًعـ ًّ
ً.أمــاًابــنًعطيــةًفلـ ْـمًيــرًفيهــاًغيــرًم ْعنــىًالخلــقً
ـاداًم ْعنــىً"جعــل"ًههنــاً"خلــق"
ّ

قائل"ً:جعلًههناًبم ْعنىً"خلق"ً،الًيجوزًغيرًذلك"(ً ًًً.)2

ومـ ْـنهمًمــنًالــتمسًبونــاًداللًّيــاًبـ ْـينً"الخْلــق"ًو"الج ْعــل"ًههنــاً،ولعلّــهًاألْليــقًبســياقًالكــلمً،وبمـرادًالحـ ِّ
ـقً
ْ

ـاويً
ًاسمهً،فالبونًبين
يًًوالبيضـ ِّ
هما؛ًأعنيًب ْينً"خلق"ًو"جعل"ًالذيًلهًمًفعولًًواحدًًفــيًمـ ْذهبًالزم ْخشــر ِّ
ْ
تقدس ْ
يءًشـيئًاً،أ ْوًنًًْقلـهً
يءً،أ ْوًتًصــييرًًشـ ًٍ
ـاءًمـنًشـ ًٍ
صـييرً؛ًكًإنشـ ًٍ
أنًًالخًلقًًفيهًم ْعنىًالتًقــديرًً ً،وفــيًالجً ْعـلًًم ْعنــىًالتً ْ
النـورً"ً ً،ولــذلكًًعًبـرًًعـ ْـنًإًحــداثًً
ـاًزًْوجًهــا"(ً،)3و"ًوجًعـلًًال ًّ
ً،ومـنًذلــكًً"ً:وجًعـلًًم ْنهـ ً
ـان ً
كانًإلىًمًكـ ًٍ
مًنًمً ًٍ
ظلمــاتًًًو ّ
ظلمًةًًبًالجًعلًًتًًْنبيهًاًعلىًأنًهًماًالًيًقومانًًبًأنفسًهًما(ً .)4
النورًًًوال ًّ
ًّ

ـدًأنكــرهًأبــوًحّيــان؛ًإ ْذًرأىًفيــهًتخليطــاً،فقــدًذهــبًاألولًإلــىًأنًالعـربًًتًجعلًهــاً
أمــاًمـ ْذهبًالطبــر ِّ
يًفقـ ْ

ـىًاتّصــالًًالفًعــلً؛ً
ًوالف ْعلًً،فًتقولً"ً:جًعًلتًًأًْفعلًًكًذا"ً،وً"جًعًْلتًًأقومًًًوأًْقعدً"ً،تــدلًبًقولًهــاً"جًعلــتً"ًعلـ ً
ظًرفاًلًلخًبر ً

الًأنهاًفيًنًفسـهاًف ْعــلًً،يـدلًعلــىًذلــكًقـ ْـولًًالقائـلً"ً:جًعلــتًًأقــومً"ًً،و ّأنـهًًالًج ْعــلً
كماًتًقولً"ً:عًلقتًأفعلًًكًذا"ً ًّ

لً
"وجًعـ ـ ً
هن ــاكًًسـ ـوىًالقًي ــامًًً،واًّنم ــاًدلًبًقولـ ـهً"ً:جًعًل ــتً"ًعل ــىًاتّص ــالًًالفًع ــلًً ًودوامـ ـهًً،وعل ــىًه ــذاًيحم ــلًقول ــهً ً:

()5
ً.أمــاًح ّجــةًأبــيًحّيــانًعلــىًتخلــيطًالطبــريًِّف ـألنًً
ظل ـمًًلًًْيلهًمــاً،وأنــارًنهارهمــا
الن ـورً"ً،وهــوً:إنمــاًأ ًْ
الظًّلمــاتًًًو ّ
ّ

ـولًواحـ ًٍـدً،فًهًمــاً
تًإلــىًمًًْفعـ ًٍ
أًوالخًبــرًً،وهــذًهًًالتــيًفــيًاآليــةًتًعــدً ًْ
قاربةًًتًدخلًًعلىًالمًبتــدً ً
"جعل"ًتًلكًًمًنًأًْفعالًًالمً ً
مًتبايًنانًًم ْعنًىًواستًعماالً(ً ًً.)6

(ً)1انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.68/2ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.266/2ً،
(ً)3اآليةً(األعرافً .)189ً،

(ً )4انظر ًمذهبي ًالزمخشريً ،الكشافً ،4-3/2ً ،والبيضاويً ،أنوار ًالتنزيلً ،292/1ً ،وانظرًما ًقاله ًأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً ً.73/4ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.143/5ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،73/4ً،وانظرًردًابنًعطيةًعلىًالطبريًفيًالمحررًالوجيزً ً.266/2ً،
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فعولًواحًٍدًف ّإنهــاًبم ْعنــىً
تعديةًإلىًمً ًٍ
ًّ
تًم ّ
لىًأنهاًإذاًكان ْ
يًفيًداللةً"جعل"ًفقائمًع ّ
أماًم ْذهبًالزم ْخشر ّ

أحدًثً"ًو" ًْأنشًأ"ً،وهيًكذلكًفيًق ْولًالح ِّ
تعديةًإلــىًمفعــولينًف ّإنهــاً
قً"ً:وجعًلًًالظًّلماتًًًو ًّ
" ًْ
"ً،أماًإ
ذاًكانتًم ّ
ْ
النورً ّ
حمنًًإًناثًا"(ً ً.)1
الرًْ
بم ْعنىً"صًيًرً"ً،وم ْنهًق ْولهً–تعالىًجدهً"ً:-وجًعًلواًالمًلئًكًةًًالذينًًهًمًعًبادًً ً

ًالسادسةً،وهيًق ْولًالح ِّ
تًأ ْسماؤهً"ً:-إناًجعْلناهًقًًَْٰآرنًاًعربيًّاًلعلك ْمً
ًّ
قً–تقدس ْ
أماًم ْوضعًالتدبرًفيًاآلية ّ

ًاحتملتًثلثةًم ٍ
عانً،وهيً ً:
ت ْعقلونً"ً،فكلمةً"جعلناه"ً،فقد ْ

تعدىًإلىًم ْفعولينً ً.
 إّناًصّيرناهًق ْرآناًعربيًّاً،وهوًعلىًهذاًالنحوًي ّ -إّناًس ّميناهًق ْرآناًعربيًّاً.

احد(ً ً.)2
 إّناًخل ْقناهًق ْرآناًعربيًّاً،وهوًعلىًهذاًمع ًّدىًإًلىًو ًٍ(َّ )2-11
مادةُ "حرد"

ـيًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزًكلمــةً"حـ ْـرٍد"ًفــيًق ْولــهً–تعــالى"ً:-وغــد ْواًعلــىًحـ ْـرٍدً
ومـ ْـنًأ ْمثلــةًالم ْشــتركًاللّفظـ ِّ

()3
لىًأزيدًمنًثمانيةًم ٍ
عانً،لك ِّلًواح ٍدًم ْنهاًشاهدًواستعمالًفيًلسانً
غويونًع ْ
قًادرينً" ً،فق ْدًأتىًالمفسِّرونًوالل ّ

العربً ًً:

نعً ًً.
 أحًدًهاً:علىًجًًدً،وم ْنهًحردًي ْحردً،وقيلً:هوًتصحيفًصوابهً:علىًحد؛ًأيً:م ٍيظًوغ ٍ
ضبً،فنقولً:رجلًحردً،وحاردً:غضبانًمغتاظً.
 والثّانيً:علىًغ ًٍتًألبانًهاً.
حاردًتًًالبلًًحًرادًا؛ًإذاًقًلً ًْ
نعً،ومنهً ً:
 -والثّالثً:علىًمً ًٍ

يً:قاصدينًإلىًجنتهمً،وم ْنهًق ْولًالّناظمً:
الرابعً:علىًقً ًٍ
صدً،أ ْ
 -وّ

نًعًًْندًاللّ ًْهًًًًًًًًيً ْحردًح ْردًالجّنةًًالمغلّ ًْة ً
أ ْقبلًسًيلًجاءًًمً ًْ

يً:يًقصًدًًقًصدًًالجًًّنةًًالمًغًلّةً.
أ ًْ
 ًوالخامًسًً:علىً ًٍوفًق ٍر.
حاجة ً
(ً)1اآليةً(الزخرفً،)9ً،وانظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.3/1ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.7/8ً،
(ً)3اآليةً(القلمً ً.)25ً،
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لىًحرص.
ًٍ
 ًو ًّالسادسًً:ع

السابعًً:علىًقًد ٍرًةًوحد.
ً -و ًّ

ً:اسمًجّنتهمً.
 ًوالثّامنً:علىًالقًريةًًالتيًتً ًّسمىًحًردًاً،وقيلً:حرد ْ

طهًمً،
نح ـىًعـ ْـنًقًوم ـهً ً،ونــزلًًمًنفـ ًـردًاً،ول ـ ْمًًيًخــال ًْ
 والتّاســعً:علــىًانف ـرٍادً،ومنــهً:حــردًيً ْح ـًردًًح ـرودا؛ًإذاًتً ّوكوكبًحًريدًً:مً ًْعتًًزلًًعنًالكًواكبًً،وهيًلغةًهذيلةً(ً.)1

حَ رْ د
جد

غيظ

منع

قصد

حاجة

حرص

قدرة
وجد

انفراد

اسم
القرية

(َّ )2-12
مادةُ "حيي"
ـقً–تعــالى"ً:-يســومونك ْمًس ـًوءًٱْلعــذابً
م ْوضــعًالتــدبرًفــيًهــذهًالمــادةًكلمــةً"يســتحيون"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ّ

يــذبِّحونًأ ْبنــاءك ْمًوي ْســت ْحيونًًنســاءك ْمً"(ً،)2والظّــاهرًأنًهــذهًصــيغةًص ـرفّيةًعلــىًمثــالً"يســتفعلون"ً،وقــدًف ِّســرً
"يًستحيون"ًبثلثةًوجوٍهً ً:

ستًبقونًهنًًفلًيًقتًلونهنًً،فقــدًكــانواًيً ْسـتًًْبقونًًالًنــاثًً
ً،أوً:يً ًْ
 أولهاً:يًتركونًًبًناتً ْكمًًعلىًقيدًالحياةًلًلخًدمةً ْ
ًاسـ ـتًفعالًًمـ ـنًًالحًي ــاةًً،نًظي ـًـرهً:
االسـ ـتً ًْ
مـ ـ ً
حياءًًإنم ــاًه ــو ْ
نًالوْلـ ـدانًًع ْن ــدًال ـًـوالدةًًف ــلًيًقتًل ــونهن؛ًوذل ــكًأنً ْ
"االستًًْبقاءً"ًمًنً"البًقاءً"(ً.)3
ًْ

(ً )1انظر ًهذه ًالمعانيً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،68/6ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،158/18ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً،307/8وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"حرد"ً ً.

(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)49ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.312/1ً،
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 وثانيهــاً:يًفًًتّشــونًًأرحــامًًنًســائًكًمً،وم ْنــهًالحيــاءًالــذيًهــوًالفـ ْـرجًمــنًذواتًالخـ ًِّالناقــةً
ـفًوالظِّْلــفً،فــر ْحم ّ
كنىًعنــهًمــنًالحيـوانً،
االستحياء؛ًألنهًيًستًرًمنًاآلد ِّ
ميً،وي ّ
حياءً،واّنماًس ِّميًحياءًباسمًالحياءًمنً ْ

ونً
وي ْســتفحشًالتصـريحًبــذكرهً،والحــيًفـ ْـرجًالمـرأةً(ً،)1وعلــىًهــذاًالمـ ْذهبًًمــنًالقـ ْـولًيظهــرًأنًًآلًًفًرعـ ً
لً
ـاءًًرجـلًًيًحفــظًًمـنًتًحمـلًًمـنهنًً،وقيــلً ً:و ِّكـ ً
هًو ِّكـلًًبًكـ ِّـلًًعً ْشـرًًنًسـ ًٍ
هـمًالمًباشــرونًًلــذلكًً،فقـ ًْـدًذًكـرًً ّأنـ ً

بًذلكًًالقًوابًلًًً.

نًاألعمــالًًبًمــاًيًلحًقًهـمًمًنــهًً
النســاءًًمـ ً
حياءًًهًنــاًمـنًالحًيــاءًً ً،ومً ًْعنـىًذلــكً ًّأنهــمًيـأتونًً ًِّ
 ًوثالثهــاً:أنًًاالســتً ًْالرجــلًًًوالمـرأةًً
ًأنًيـذبًحًً ًولــدًً ًّ
ًأصـعبًًاألًمــورًًًوأشــقًهاً،وهــو ًْ
الحًياءًً،وق ْدًقدمًالذًبحًًعلىًاالستً ًْ
حياءً؛ًألنه ْ

قررًذلكًأبوًحّيــانًً-علــىً
حياءًً ًِّ
ً،والذًبحًًأشقًًاآلالمًً،واستً ًْ
اللًذينًًكاناًيًًْرجًوانًًالنًسلًًمًنهً ً
النساءًً–كماًي ّ

ً،لكنهًًيًقعًًالعذابًًبًسببًهًًمًنًجهةًًإًًْبقائًهنًًِّخًدًمًاًً،واًذاقًتًهنًًحًسرةًًذًبحًًاألًًْبناءًً،
عذاب ًّ
الق ْولًًاألولًلًيسًًبً ًٍ

جالً،
لًر ًٍ
ً،إنًأريدًًاألطفالًً،وتعًلّقًًالعارًًبًهًنًً،إًًْذًيًبقًينًًنًساءًًبً ً
النساءًًالكًبارًً،أ ْوًذًبحًًالخوةً ًْ
نًًأريدًًبً ًّ
إً ًْ
ألعًدائًهً ّنً(ً ً.)2
صرنًًمًًْفتًًر ًٍ
فًيً ًْ
شاتً ْ

(َّ )2-13
مادةُ "خطب"

تًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالىً:-
وم ّمــاًوقــعًفيــهًا ْشــتراكًل ْفظـ ت
ـيًفاحتمــلًمعــانيًكلمــةً"الخطــاب"ًالتــيًورد ْ

"فقالًأ ْكفْلنيهاًوعزنيًفيًٱْلخطابً"(ً،)3فهيًمصدرًإ ّماًمنً :

حدثً،فهوًم ْحجاجًيمتلكًناصيةًالخطابً ً.
 خاطبًخطاباً،والم ْعنىً:تً ّْ -أوًمنًخطبًخطابا؛ًكقولناً:كتبًكتابا.

إنًهــوًتًكلّـمًًكــانًًأًْفصــحًًمـنًاآلخــرً،
عينًم ْنهاًالجدالًوالحديثً،فً ًْ
واذاًماًحمل ْ
تًعلىًالم ْحملًاألولًت ّ

نًكــلمًًاآلخــرً(ً،)4واذاً
أوجًهًًمًنًاآلخرًًوأًْقوىً،فًإًذاًخاطًبًهًكانًًكًلمًهًأًْقوىًمً ًْ
ًعطيةًًْ ً-
ب ْلًكانً–كماًيقولًابن ّ

ًأنــهًأرادًًخًطــبًًالمـًْرأةًً،فًخًطبًهــاًهـوً،فًخاطًبـهًخًطابـاً:والم ْعنــىً:غالبـهً
ماًحملًعلــىًالم ْحمــلًالثّــانيًتعـ ّـينًم ْنــه ّ

(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"حيي"ً ً.

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،352/1ً،وانظرًرأيًابنًعطيةًفيًالمحررًالوجيزً ً.140/1ً،
(ً)3اآليةً(صادً ً.)23ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،500/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.376/7ً،
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طبــةً
فــيًالخً ًْ
طبــةًً،ولعلّــيًأميــلًفــيًهــذاًالم ْشــتركًإلــىًاختيــارًالم ْعنـ
ـىًاألول؛ًذلــكًأنًالقـ ْـولًبــأنًالمـرادًهــوًالخ ْ
ّ

نيًعلىًق ْولًمًنًيًجعلًًالنًعجًةًًمًستًعارةًً،والمرادًبهاًالزوجً(ً .)1
م ْب ت

(َّ )2-14
مادةُ "درس"
هًالريحً،ودرسهًالقــومً:عفـ ْـواًأثــرهً،وم ْنــهً:درســتً
الد ْرسًوالدروسً:إذاًعفاًال ّشيءًوامحىً،ومنهً:درس ْت ّ

ـفًحفظ ــهًعلـ ــيً،وأص ــل ِّ
ًالرياض ــةًوالتّعهّـ ــدً
ـا؛ًأيً:ذلّلت ــهًبكث ـ ـرةًالقـ ـراءةًحتّـ ــىًخ ـ ّ
الكت ــابً،أدرس ــهًد ْرسـ ـ ْ
ًالد ارسـ ــة ّ
()2
الًّيقولـًـواًعلــىًٱللــهًإالًًّ
تًهذينًالم ْعني ْينًفيًاآليةًالشريفة"ً:أل ْمًي ْؤخ ْذًعل ْيه ْمًًميثاًًٱْلكتـابًأ ً
دًاحتمل ْ
للشيءً ً،وق ْ

ٱْلحقًودرسواًماًفيهً"()3؛ًوالمعنىً ً:

هدًبهً،وقيلً:التكرارًلقراءتهً،والوقوفًعل ْيهً.
ً " -ودًرسواًماًفيه"ً:قً ًرؤوهً،وهًمًقًريبوًعً ًٍ

ـهً،أعنــيً:دًًرسـتًً
 ً"ودًًرسـواًمــاًفيــهً"ً:مًحـًْوهًًبًتـركًًالعًمــلًًبــهًًً،والفًهــمًًلـه؛ًوهــوًمــنًقولنــاًالمتقـ ِّـدمًبيانـ
ْ
ئً
ـىًوعًفــاًأثـًـرهًً،وهــذاًالم ْعنــىًم ـواطً ً
الـ ًّـريحًًاآلثــارً؛ًإذاًمًحًًْتهــاًً،وخ ـطتًًدارسًًً،وًرْب ـعًًدارسً؛ًإذاًامًحـ ً

ً

هورهً ْمً"(ً.)4
لًقًولًًاللً–عزًجلله"ً:-نًبًذًًفًريقًًمًنًالذينًأوتوا الكًتابًًكًتابًًاللًًًوراءًًظً ً

وم ْنًم ْثلًماًتقدمًق ْولًاللً–تعالى"ً:-وكذلكًنص ِّرفًٱآلياتًوليقولواًدر ْســتًولنبيِّنــهًلقـ ْـوٍمًي ْعلمــونً"(ً،)5

اءاتً،وهيً ً:
ففيً"در ْست"ًسًبعًًقًر ًٍ

 قراءةًأبيًع ٍستً"ًعلىًمثالً"فاعْلت"ً،والم ْعنىً:تال ْيتًوذاك ْرتً .
"دار ًْ
ثيرً ً
مروًوابنًًكً ًٍ

ت".
ف؛ًعلىًهيئةً"خًًرجً ًْ
التّاءًًم ْنًغ ْيرًألً ًٍ
السينًًًواًسكانًً ً
ت"ًبًفًتحًً ًّ
 وقراءةًابنًعام ٍر"ً:دًًرسً ًْجتً(.)1
ستً"؛ًكًخًًرًْ
سائي"ً:دًًر ًْ
 -وقراءةًالباقين؛ًناف ٍعً،وعاصٍمً،وحمزةً،والك ِّ

(ً)1انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافًً،369/3ً،وابنًاألنباريً،البيانً،263/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.376/7ً،
(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"درس"ً ً.
(ً)3اآليةً(األعرافً ً.)169ً،

(ً )4اآلية ً(البقرةً ،)101ً ،وانظرً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،275/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،199-198/7ً ،وأبو ًحيانً،
البحرًالمحيطً،415/4ً،وقدًاكتفىًالطبريًبالمعنىًاألولً،جامعًالبيانً ً.107/6ً،

(ً)5اآليةً(األنعامً .)105ً،
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همًً ًوذاكـروكًً ً،ودًلًًعلــىًهــذاًالم ْعنــىًقًولـهًً–
دارســوكً؛ً ًْ
ستًًأ ْهلًًالكًتابًً ًو ً
األولىً:دار ًْ
ً
وعلىً
أيً:ذاكـرتً ْ

()2
النبــيًً-ص ـًلّىًاللًًعل ْيــهًوس ـًلّمًً-علــىً
ً،أيً:أعــانًاليًهــودًً ًّ
م"ً:وأعان ـهًًعل ْيــهًق ـومًًآخ ـرونً"
ـاراًع ـنهً ً
تًعــالىً-إًخبـ ً
ْ

القًرآنًً ًوذاكًروهًًفيهًً،وهذاًكلهًق ْولًالمًشركينًً ً.

تً،وقيــلً،وهنــاً
تًوامًح ـ ًْ
اًانقطًع ـ ًْ
لًّيًقول ـو ًْ
ـىً:ول ـئ ً
ت"ًفأحس ـنًًمــاًقيــلًًفيهــاًإنًًالم ْعنـ ً
أمــاًفــيًق ـراءةً"دًًرس ـ ًْ
ّ

ستًهً؛ً
درسًًدًراسةًً،وهيًالقًراءةًًعلىًالغًيرًً،وقيلً:دًًر ًْ
نً:دًًرسًًيً ً
ًاست ْشرافًالم ْشتركًاللّفظ ِّي"ً:دًًرستً"ً:مً ًْ
موضع ْ

أدرسًهًًدًًْرسًا؛ًإذاًأخلًقتـهًً،وقــدً
نً:دًًرستًًالثًوبًً ًْ
أصلًهًدًًْرسًًالطًعامً(ً،)3وقيلً:أصلًهًًمً ًْ
؛ًو ًْ
أيً:ذًًلّلتًهًًبًكثرةًًالقًراءًةً ً
ًْ
لىًالتّذًلّلًً ًْأيضًاً ً.
أخلًقًً ً،ويًرجًعًًهذاًإ ً
دًًرسًًالثًوبًًدًًْرسًاًْ ً:

(َّ )2-15
مادةُ "درك"
اداركًعْلمه ْمًفيًٱآلخرةًًۖب ْلًه ْمًفىًشكًم ْنهاًًۖب ْلًهمًم ْنهاًعمونً"(ً)4
فيًق ْولًاللً–تعالى"ً:-بلًً ّ

في ٍةً
ـيًمض ــمارهًكلم ـ ّ
ـةً"ادارك"ًالت ــيًأص ــلهاً"ت ــدارك"ً،وق ــدًغ ــد ْ
تًعل ــىًه ــذهًالهيئ ــةًلعـ ـوارضًصـ ـر ّ
م ْش ــتركًل ْفظ ـ ّ
ٍ
ً،أماًالمتعيِّنًم ْنهاًفوجهانً ً:
صوصة؛ًكإدغامًالتّاء
م ْخ
ّ
ًفيًالدال ّ
ألنه ـ ْـمًًًأرًْواًك ـ ّـلًمــاًًوعـ ـدواًب ــهً
 أحــدًهًماًأنًًالم ْعن ــىً:بــلًانته ــىًعلمًهـ ـ ْمًً،وتكامــلًوفًن ــيًف ــيًاآلخ ـرةً؛ً ًّمًعاينــةًً،فًتًكام ـلًًعًلمًه ـمًبــهً،وهــوًمــنًقـ ْـولًالعــربً:أ ًْدًرك ـتًًالثًم ـرةً؛ًألنًتًلــكًًغايتًهــاًالتــيًعًنــدًهاً

اضمًحًلً"ً .
سرهاًالحًسنًًً-رضيًاللًًعًنهًً-بـ" ًْ
تً ًْعدًمًً،وقدًفً ًّ

 والـ ّرأيًاآلخ ـرًًأنًًالم ْعنــىً:بـ ْـلًتًتــابًعًًمــنهمًقــولهمًًوعًلمًهــمًفــيًاآلخ ـرةً؛ًوهــوًمــنًقولنــاً:تــداركًبنــوًف ٍ
لن؛ًإذاًتتابعواًفيًالهلكً(.)5

ً

(ً ) 1انظرً :الفارسيً ،الحجةً ،196/2ً ،والطبريً ،التلخيصً ،260ً ،وابن ًالجزريً ،النشرً ،196/2ً ،والبناء ًالدمياطيً،
إتحافًفضلءًالبشرً ً.271ً،

(ً)2اآليةً(الفرقانً .)4ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،40-39/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.200/4ً،
(ً)4اآليةً(النملً ً.)66ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،157/3ً،والقرطبيً،الجامعً،150/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.88/7ً،
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والىًماًفيًهذهًالكلمةًمنًا ْشــتر ٍ
اكًل ْفظــيًحمـ ٍ
ـالًللــوجهينًأْلمــحًالطّبــريً،فقــالً"ً:واختًلــفًًأ ْهــلًًالتًّأويــلًً
ّ

همًًيًقيــنًهمً
همًً:مً ًْعنــاهًً:بـ ْـلًأ ًْدًركًًعًلمًهــمًفــيًاآلخـرةًً،فً ًْأيقًنوهــاًإًًْذًعايًنوهــاًحــينًًلـ ْمًًيـ ًْ
نفع ْ
فيًتًأويلًًذلكًً،فقــالًبًعضـ ْ

هاًفيًالدًْنياًمًكًًِّذبينًً ً،...،وقالًًآخًرونً:ب ْلًمًعناهًً:ب ْلًغابًًعًلمًهمًفيًاآلخًرةً"(ً ً.)1
ًّ
بًها؛ًإً ًْذًكانواًبً
(َّ )2-16
مادةُ "دعو"

نًدعـ ْـواًللــر ْحمنًولــدا"(ً،)2فهــيًم ّمــاً
م ْوضعًالتدبرًفيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"دعـ ْـوا"ًفــيًاآليــةًالشـريفة"ً:أ ًْ

ترددًب ْينًم ْعنيينً :
ًأنهاًت ّ
ينتسبًإلىًالم ْشتركًاللّفظ ِّي؛ًذلك ّ

 أولهما"ً:سًمًًْوا"ً،وهــذاًهــوًقـ ْـولًاألكثـرينً(ً،)3وهــيًتًتعـ ّـدىًإلــىًاثنـينًًحـذًفًًاألولًًمًنهًمــاً،والت ْقــديرً:يً:بًولـ ًٍـدً،ويجــوزًدًخــولًًالبــاءًًعلــىًالثّـاني؛ًكقولنــاً:دًع ـوتًً ًول ـديً
س ـمًًْواًمًعبــودًهمً ًول ـدًاًللـ ًّـرحمنً؛ًأ ْ

يدً،أ ًْوً:دًعًوتًً ًولًديًًزًْيدًاً،ونظيرًهذاًفيًكلمًالعربًق ْولًال ّشاعرً ً:
بًز ًٍ

أخاهاًولً ْمًًأًْرضً ًْعًلًهاًبًلبانً(ً ً)4
ً
نًًًًًً
وًولً ْمًًأكً ًْ
دًعًًْتنيًأخاهاًأمًًعً ْمً ًٍر ً

أنًجًعًلـ ـواًل ــهًولـ ـدًا"(ً،)5وق ــدً
طب ــريًْ "ً:
 -وثانيهم ــا"ً:دًعـ ـًْوا"ًبم ْعن ــىً"جًعًلـ ـوا"ً،وع ـ ْـنًه ــذاًالم ْعن ــىًق ــالًال ّ

ـبًحمـ ٍ
أضــافًالزم ْخشــريًم ْعنــىًثالثــاً،وهــوًمتّصــلًبمــاًتقــدمًبنسـ ٍ
نً"دًعــا"ًبم ْعنــىً
ًأنــهًم ـ ًْ
ـيمً،وهــو ّ
"نًسًبً"ًالذيًمًطاوعًهًماًفيًق ْولهً-عًليهًًالسًلمً"ً:-منًادًعىًإلىًغًيرًمًواليهًً.)6("...

وفيًم ٍ
ضــمارً
؛ًمادةً"دعو"ً،يظهرًأثرًاال ْشتراكًفيًت ّ
ًالمادة ّ
ثالًآخرًينتسبًإلىًهذه ّ
عددًالمعانيً،وم ْ

وى"ًالدالّةًعلىًم ْعنيينًهماً:الدعاءً،و ِّ
االدعاءً،ول ّماًوردًب ْعضًالمف ِّسرينًعلىًهذهًالكلمةًفــيً
ذلكًكلمةً"الد ْع
ّ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .8/10ً،
(ً)2اآليةً(مريمً ً.)91ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.207/6ً،

(ً)4الشعرًلعبدًالرحمنًبنًأمًالحكمً،وقدًأوردهًابنًعبدًربهًفيًمقطعةًلهً،انظرً:العقدًالفريدً،شرحهًوضبطهًأحمدً
أمينً،وابراهيمًاألبياريً،وعبدًالسلمًهارونً،دارًاألندلسً،بيروت1996ً،مً .279/5ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.384/8ً،

(ً )6انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،526/2ً ،وقد ًجاء ًفي ًالحديث"ً :من ًادعى ًإلى ًغير ًمواليه ًفعليه ًلعنة ًالل ًوالملئكةً
والناسًأجمعينً،الًيقبلًمنهًيومًالقيامةًصرفًوالًعدل"ً.انظرً:أبوًعوانةً،المسندً .240/3ً،)4817(ً،
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()1
ً،استشــرفواًالم ْعنيـ ْـينً
الًّأنًقــالًواًإنــاًكنــا ظ ـالًمينً"
ســياقهاًالش ـريف"ً:فًمــاًكــانًد ْعـًـواه ْمًإ ْذًجــاۖءهــمًبأْســناًإ ً
ْ

دافعً،فغداًالمتعيِّنً ًً:
است ْشرافًتجاوٍرًالًت ٍ
ْ
ضرعًهًمً.
 -دً ْعًواهًمً:تً ّ

الدعاءًبم ْعنىًواح ٍدً،وم ْنهًقـ ْـولًالخليــلًً:الًلّهـ ًّـمًأشـًـرًْكناًفــيً
 دًعواهًمً:دً ًضرعًو ّ
عاؤهمً،والتوجيهانً:التّ ّ
ناهاًالدعاءًًق ْولًًاللًً-تباركًوتعالى"ً:-فماًزال ًْ
ًّ
ت
صالحًًدً ْعًوىًالمً ْسًلًمينًً ً،ومًنً"الدً ْعًوى"ًالتيًم ْع
تْلكًد ْعواه ْمً"(ً،)2وم ْنهًق ْولًًكثِّيرًعزةًً:
شتفيًًًً بد ْعواكًًم ْنًم ْذ ٍلًبهاًفيهونً(ًً)3
تًر ْجليًدع ْـوتكًأ ًْ
وا ْنًمذل ْ

ـيًزعمًهـم(ً،)4وقـ ْـدًوجــهً
عاؤهًم؛ًذلــكً ّأنهــمًادًعـواًمًعــاذيرًًتًحً ِّسـنًًحــالًهمً ً،وتًقــيمًًحًجـتًهمًفـ ً
اد ً
 د ْعواهمًّ ً:الطبــريًوالبغــويًالم ْعنــىًوجهــةًواحــدةًههنــاً،فقــالً"ً:وعًنــىًبًقولـهًً-جــلًثنــاؤهً"ً:-دً ْعـواهًم"ًفــيًهــذاً
المً ًْوضًعًً:دًعاءهم"(ً.)5

اهم
َد ْعو ُ

تضرعهم
ّ

دعاؤهم

ادعاؤهم
ّ

ً
(َّ )2-17
مادةُ "دلك"

(ً)1اآليةً(األعرافً ً.)5ً،

(ً)2اآليةً(األنبياءً ً.)15ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،429/5ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"مذل"ً،والشعرًفيًديوانًكثيرً ًً.176ً،
(ً)4انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،67/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.270/4ً،
(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،429/5ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً ً.202/3ً،
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"الدًلوكً"ًم ْشتركًل ْفظ تيًح ّمالًلم ٍ
عانًمتباين ٍةً،وقدًأ ْفضىًهذاًإلىًتبــاينًوجــوهًالقـ ْـولًعل ْيهــاًع ْنــدًب ْعــضً

غويينًفيًق ْولًاللً–تعالى"ً:-أقمًًٱلصًلةًلــدلوكًٱلشـ ْـمسًإلــىًغســقًٱلًلّْيــلً"()1؛ً
منًوردواًعل ْيهاًم ْنًمف ِّسرينًول ّ
ًأنهاًدالّةًعلىً ً:
ذلك ّ

؛ًأيً:غــابً،واستشــهدً
 الغـروبًً،وهــوًأحــبًالمعــانيًإلــىًابــنًقتيبــة؛ًألنًالعــربًتقــولً:دلــكًالــنجم ْبقولًذيًالرّمةً ً:

ستًباللواتيًتقودهاًًًًنجومًوالًباآلفلتًالدوالكً(ً ًً)2
مصابيحًل ْي ْ

ظهــرً،وينبــئًعـ ْـنًذلــكًاشــتقاقهًالــذيًهــوًمـنً
 وًزوالًًالشـمسًًنًصــفًًالنًهــارً،وزْيغوغتهــاًوزوالهــاًلل ّالدلكً؛ًألنًالًنسانًًتًًْدلًكًًعًينًهًًع ْندًالنًظرًًإً ًْليهاً،وهوًالرأيًالمقدمًع ْندًالف ّراءً(ً ًً.)3
ًّ

رديًتفســيرًم ْعجــبًيلــتمسًفيــهًالوشــيجةًالجامعــةًبـ ْـينًالم ْعنيــينً،
الزوالًًإلىًالغًروبًً،وعنــدًالمـ ً
 ًو ًّـاو ّ
نًجًعًلًًالدًلوكًًاسمًاًلًغًروبًهاًفألنًًالًنسانًًيًًْدلًكًًعًينًًْيهًًبًراحًتًهًلًتبًًّينًهاًحالًةًًالمًغيبًً ً،ومًنًجً ًعلهً
فًمً ًْ
شدةًًشًعاعًهاً،وقيلًأصــلًالــدلوكًفــيًاللغــةًالمْيــلً،وال ّشــمسًتميــلً
ألنهًًيًدلكًًعًينًًْيهًًلً ًّ
اسمًاًلً ًزوالًهاًفً ًّ
ًانطلقًعلىًك ِّلًواح ٍدًم ْنهما(ًً.)4
ع ْندًزوالهاًوغروبهاً،فلذلك ْ
الدُّلوك

الغروب

زوال الشمس
نصف النهار

الزوال إلى
الغروب

ً

(ً)1اآليةً(السراءً ً.)78ً،

(ً)2انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،259ً،والشعرًفيًديوان ًذيًالرمةً،غيلنًبنًعقبة(117هـ)ً،اعتنىًبهًعبدً
الرحمنًالمصطاويً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت2006ً،مً ًًً.192ً،

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.129/2ً،

(ً)4انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،263/3ً،والقرطبيً،الجامعً ً.196/10ً،
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()1
ً،أماًأبوًحّيانًفق ْدًأتىًعًلىًهــذهًالمعــانيًمجتمعــةًمْلتفتــاًإلــىً
قدًارتضىًالف ّراءًالم ْعني ْينًاألخيرْينً
ّ
و ْ

ماًفيًهذهًالكلمةًمنًا ْشتر ٍ
اكًم ْف ٍ
عددًالمعانيًالم ْنبنيةًعل ْيهً،فإذاًماًفسِّرًالــدًلوكًًبـ ًزوالًًالشـ ْمًسًًكــانًً
ضًإلىًت ّ

الوًْقتًًمًشتًًركًاًب ْينًالظًّهرًًًوالعًصــرًً ً،ويًكــونًًالغًسـقًً ًوًْقتـاًمًشــتًًركًاًبـ ْـينًالمًغـ ًـربًًًوالعًشــاءًً،ويًكــونًًالمـذكورًًثًلثـ ًةً
ً

أولًً ًوقتًًالفًجرًً"ً،والذيًيًدلًًعل ْيهًظاهرًًالًلّفظًً ًّأنهًًأمـرًًبًإقامـةًً
ً،و ً
أولًً ًوقتًًالمًغربً ً
ً،و ً
الزوالً ً
ً:أولًً ًوقتًً ً
قات ً
أو ًٍ
ًْ
ً،واً ّمـاًمـنًالغـروبًًإلــىًالغًسـقًً ًوبقـرآنًًالفًجــرًً،فًيكــونًً
أولًًالـ ًـزوالًًإلــىًالغًسـقًً ً،وبًقـرآنًًالفًجــرً ً
نً ًّ
الصـلةًًإً ّمـاًمـ ًْ
وج ًٍه"(ً .)2
أوقاتًًالصًلواتًًالخً ْمًسًًمًنًهذاًالًلًّْفظًًبً ًْ
فيًوقتًينًً،والًتًؤخًذًً ًْ
ًالصًلةًً ً
المأمورًًبه ّ

التّأويــلًًفــيً
يًفــيًداللــةًالـ ّـدلوكًالقائــل"ً:واختًلـفًًأ ْهــلًً ً
وصفوةًالمستخلصًم ّماًتقدمًبيانهًم ْذهبًالطبــر ِّ

صلةً
هاً،والصًلةًًالتيًأمًرًًبًإًقامًتًهاًحينًئًًٍذً ً
ًوقتًًغًروبً ً
الوقتًًالذيًعًناهًًاللًًبًدًلوكًًالشًمسًً،فقالًبًعضًهً ْمًً:هو ً
ً

ً،والصـ ـلةًًالت ــيًأًمـ ـرًًًرس ــولًًاللًً-صـ ـًلّىًاللًًعل ْي ــهً
المًغ ــربًً،...،وق ــالًآخـ ـرونًً:دًل ــوكًًال ّشـ ـمسًً:مًًْيلًه ــاًلل ـ ًـزوالً ً

وسًلّمً-بًإقامًتًهاًع ْندًدًلوكًهاً:الظًّ ًْهرً"(ً.)3

(َّ )2-18
مادةُ "ذكر"
مثالهاًفيًالت ْنزيلًالعزيز"ً:وٱ ْذك ْرنً ماًي ْتلىًفيًبيوتكنًم ْنًآياتًٱللهًوٱْلح ْكمةً"(ً،)4فالفعلً"ا ْذك ْرن"ًأمرً

م ْشتركًب ْينًمعنيينً :

ماً:احفظنهًوتذك ْرنهً .
 أولهْ

()5

 -وثانيهماً:ا ْذكرنهًلغيركنً،و ْاروينهًحتّىًينقلً .

وقدًجعلًالق ْرطبيًهــذاًالفعــلًح ّمــاالًلثلثــةًمعـ ٍ
كنًًاللًًفــيً
ـانً،أحــدهاً:ا ًْذكـًْرنًًمًوضــعًً ًِّ
النعمــةً؛ًإًذًصـًّيًر ّ

درنًًقـًْدًرهاً ً،وفً ّكـًْرنًًفيهــاً،حتّــىًتًكــونًًمـنكنًً
ً،والثّـانيً:اًْذكـرنًًآيــاتًًاللًً،وا ْقـ ًْ
بيوتًتًتلــىًفيهــاًآيــاتًًاللًًًوالحًكمـةً ً
ًٍ

كأنـهًيًقــولًً:
احفً ًْ
كرنً"ًبم ْعنىًْ ً:
ً،والًثّالثً"ً:اًْذ ًْ
ظنًًبًمواعًظًًاللًًتًعالى ً
لىًبالًلًتًًتّع ًْ
ًٍ
ع
ظنًًً،وا ْقـًرأنًًً،وأًْلًزْمًنـهًاألًلســنةً؛ًفً ّ
(ً)1انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.129/2ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.68/6ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً122/8ً،وماًبعدهاً ً.
(ً)4اآليةً(األحزابً ً.)34ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.225/7ً،
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هنًً،
أنًيً ًْ
ظنًًأوامرًًاللًً–تًعالىً ً-ونواهًيًهً،فًأمًرًًاللًً-سبحانًهًوتًعالىًْ ً-
احفً ًْ
خبـرنًًبًمــاًيًنـًـزلًًمـنًالقـرآنًًفــيًبًيــوتً ّ

ـىًالنـاسًً،فًيعمًل ـواً
ًومــاًيـًرًْينًًمـنًأًْفعــالًً ًّ
النبـ ِّ
ـيًًصـلّىًاللًعل ْيــهً ًوسـًلّمً ً،ويً ْسـمًعنًًمـنًأقوال ـهًً،حتّــىًيـبًًلِّ ًْغنًًذلــكًإلـ ّ
فيًالدينً(ً ً.)1
ًّ
النساءًً
نًالرجالًًًو ًِّ
ًويًًْقتًدواًً،وهذاًيًدلًًعلىًجًوازًًقًبولً خًبرًًالواحًدًًمً ًِّ
(َّ )2-19
مادةُ "رجم"
"الر ْجم"ًمشتركًل ْفظ تيًح ّمالًألربعةًم ٍ
عانً :
 أولهاً:القتلًمطلقاً ً. وثانيهاً:القتلًرجماًبالحجارة. وثالثهاً:الشتم.يً:اللّعينًالمرجومًباللعنةً،والمبعدًالمطرودً.
 -ورابعهاً:الطردًواللّعنً،وم ْنهً"الشيطانًالرجيم"؛ًأ ْ

تًهذهًالكلمــةًفــيًقـ ْولًالحـ ِّ
ٱهج ْرنـيًملًّيــا"(ً،)2فقيــلًإنً
دًاحتمل ْ
ـقً–تعــالى"ً:-لــئنًلـ ْـمًتنتــهًأل ْرجمنــكًو ْ
وق ْ

المتعيِّنًم ْنهاً ً:

شتمًًًوالذًًمً.
 ألرمًيًنًكًًبًلًساني؛ًيًريدًًال ًّالزاني.
جمًً ًّ
أوً:ألًقتًلنًكً؛ًوهوًم ْنًًرًْ
 ًْ -أ ًْوً:ألًطردنًكًًًرْمًيًاًبًالحًجارةً(ً.)3

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.120/14ً،
(ً)2اآليةً(مريمً ً.)46ً،

(ً ) 3أتى ًعلى ًهذه ًالمعانيً :الزمخشريً ،الكشافً ،511/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،75/11ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً ً.183/6
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ألرمي ّنك بلساني

ألقتل ّنك (من الرجم)

ألرجم ّنك
ُ

ألطرد ّنك رميا بالحجارة

ً

وم ْنًم ْثلًماًتقدمًاحتمالًكلمةً"الم ْرجومين"ًفيًق ْولهً–تعالى"ً:-قــالواًلــئنًلـ ْـمًتنتــهًيـاًنــوحًلتكــوننًمــنً

()1
الرمــيًبالحجــارةً(ً،)2ولعــلًالــذيًيظهــرًأنًلنـواميسًاللّغــةًوســيرورتهاًعبــرً
ٱْلم ْرجومينً" ًم ْعنيينًهمــاً:الشـ ْـتمًً،و ّ

ـي؛ًذلــكًأنًالتّطـ ّـورًالـ ِّـدالليً،واســتعمالًالكلمــةًاســتعماالًمجازًّيــاً
الزمــانًسـ ْـهمةًفــيًتخلّــقًهــذاًاال ْشــتراكًاللّفظـ ِّ
عددًمعانيًالرجمً،فالرجمًهوًالقتلًمطلقاً،وهذاًم ْعنــىًحــادث"ً،واّنمــاً
ببيةً،أ ْفضياًإلىًت ّ
ًالس ّ
لعلقةًالمشابهةًأو ّ

ًألنهمًكانواًإذاًقتلواًرجلًرم ْوهًبالحجارةًحتّــىًيقتلــوهً،ثـ ّـمًقيــلًلكـ ِّـلًقتـ ٍـلًرجــم"(ً،)3فهــذاًإذاًتطـ ّـورً
قيلًللقتلًرجم ّ
الليًهيئتهًالتعميمًوالتوسيعً ً.
د ت

(َّ )2-20
مادةُ "رصص"
كت ًصفاتهً"ً:-إنً ًٱلله ًيحب ًٱلذين ًيقاتلونً
م ْوضع ًالتدبر ًههناًكلمة ً"الم ْرصوص"ًفيًق ْول ًالل ً–تبار ْ

()4
فظي ًالمحتملً
فىًسبيله ًصفًّاًكأنهم ب ْنيان ًم ْرصوصً" ً،ولعل ًالذيًيظهر ًأنهاًم ّماًينتسب ًإلىًالم ْشترك ًاللً ِّ

معنيينً :

ط ٍ
عةً
صتًالبناءًإذاًالءمتًب ْينًأجزائهً،وقارْبتهًحتّىًيصيرًكق ْ
 ّأولهماًمأخوذًمنًالتّر ِّاصً،ومنهً:رص ْ

واح ٍ
دةً،فالل ً–جل ًجللهًً -يحب ًالذينًيًقاتلونً ًفيًسًبيلًهً ًصًًفًّاًمً ًْ ًّ
فيًاصطًفافًهمًهًنالكًً
ًْ
همً ً
صطًفًا ًكً ًّأن ْ

(ً)1اآليةً(الشعراءً ً.)116ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.30/7ً،

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"رجم"ً ً.
(ً)4اآليةً(الصفً ً.)4ً،
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حكًمً ًًوًأًْتقًنًً،فلًيًغادًرً ًمًًْنهً ًشًيءً(ً،)1فالبنيان ًالمًرصوصً ًهو ًالمًلتًصًقًً
حيطانً ًمًبنًًّيةًً ً ،وقًد ًًرصًً،فًًأ ًْ

فرقًهً(ً ً.)2
نًتً ً
حكًمًًفيًالبًناءًًمً ًْ
ضًالًتًرىًفيهًكًًّوةًًوالًثًًْقبًا؛ًألنًذلكًأ ًْ
بًعضًهًًإلىًب ْع ًٍ

ًالراعيً ً:
 -وثانيهماً:الم ْعقودًبالرصاصً،أوًالمرصوصًبالرصاصً،وشاهدهًق ْول ّ

ماًلقيًالبيضًمنًالحرقوصًًًًًبفتحًبابًالم ْغلقًالم ْرصوصً(ً ً)3
ـاوْرديً،
تًإلىًغيره(ً،)4وقدًأتــىًعلــىًالم ْعنًيـ ْـينًالطبــريً،والمـ ً
وقدًأتىًعلىًهذاًالم ْعنىًالف ّراءً،فل ْمًيلتف ْ

والقرطبيً،وأبوًحّيانً(ً ً.)5

(َّ )2-21
مادةُ "رهب"
موضعًالنظرًفيًهذهًالمباحثةًكلمةً"الرهب"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ٱســل ْكًيــدكًفـيًج ْيبــكًت ْخــرْجً
ـقً–تعــالىْ "ً:-
ْ

ٱض ــم ْمًإل ْي ــكًجناح ــكًم ــنًٱلرْه ــبً"(ً،)6وال ــذيًي ْنبغ ــيًاللم ــاحًإ ْلي ــهً،قب ــلًالش ــروعًف ــيً
ب ْيضـ ـاءًم ـ ْـنًغ ْي ــرًس ــوٍءًو ْ

است ْشرافًماًوقعًفيهاًمنًا ْشتر ٍ
اكًلفظيً،ثلثةًملحظً ً:
ْ

فظيًالمتخًلِّقًمنًاللهجــاتًالعربّيــة؛ًإ ْذً
هاًأنًهذهًالمباحثةًتنتسبًإلىًبابًالق ْولًعلىًالم ْشتركًاللّ ِّ
 ّأول ّإنًا ْشتراكًكلمةً"الرهب"ًههناًباعثهًتباينًاللهجاتًالعربّيةًفيًإطلقًالمسمياتًعلىًاألشياءً .

 وثانيه ــاًأنًالمباحث ــةًس ــتكونًخائض ــةًف ــيًدالل ــةً"الره ــب"ًالً"الرْه ــب"ً،واألخيـ ـرةًقـ ـراءةًحف ـ ٍـصًوح ــدهً،
ثير(ً.)7
األولىً،أعنيً"الرهب"ً،قراءةًالمدنيينً،والبصريينً،وابنًك ًٍ
و
ْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.81/12ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.528/5ً،

(ً)3أوردهًأبوًحيانًمنسوباًإلىًالراعيًفيًالبحرً،257/8ً،والماورديًغيرًمنسوبًفيًالنكتً،528/5ً،وماًعثرتًعليهً
فيًديوانهً ًً.

(ً)4انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.153/3ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،81/12ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،528/5ً،والقرطبيً،الجامعً،54/18ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً ً.258/8ً،

(ً)6اآليةً(القصصً ً.)32ً،

(ً)7انظرً:الفارسيً،الحجةً،250/3ً،وابنًخالويهً،أبوًعبدًاللًالحسينًبنًأحمد(370هـ)ً،الحجةًفيًالقراءاتًالسبعً،
تحقيق ًأحمد ًفريد ًالمزيديً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروت1999ً ،مً ،174ً ،والطبريً ،التلخيص ًفي ًالقراءاتً
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 وثالثهاًأنًهذاًالم ْشتركًاللّفظيًالواقعًفيًداللةً"الرهب"ًأ ْفضىًإلىًتخلّقًم ْشــترٍكًنحــويً،وبيــانًذلــكًًكلِّهًماًيردًبيانهًً:

ملتًم ْعنيينًفيًهذاًالسِّياقًالشريفً،وهماً ً:
احت ْ
ً ْ
 "منًالرهب"ً:منًالخوفً." -منًالرهب"ً:منًالك ِّم؛ًبلغةًح ْميرً،وبنيًحنيفةً(ًً.)1

أعًطًنــيً
وقدًعابًهذاًالم ْعنىًوالتفسير ّ
ًالزمخشريً،ذاهباًإلىًع ِّدهًمــنًبـدًعًًالتًفاســيرًً،وكــذلكًقــولهمْ "ً:

نًاألًثْبــاتًًالًثّقــاتًًالــذينًتًًْرتًضـىًعـرًّبيتًهً ْمًً،
لًسـمًعًًمـ ً
مً ًّماًفيًًرهًبًكً"ً "ً،ولًيتًًشً ًْعريًكًيفًًصً ّحًتًهًفــيًاللغــةًًً،وهـ ًْ

قةً
ًالسلمًً-ماًكانًًعًليهًًلًيلًةًًالمًناجاةًًإالًّزرمانً ً
ثًًّمًلًيتًًشً ًْعريًكًيفًًمًوقًعًهًًفيًاآليًةً؟...علىًأنًًموسىً-عل ْيه ًّ
ـوفًالًكًمـًْينًًلًهــا"(ً.)2ولســتًأرىًرأيــهًالبتّــةً،وقــدًردًعل ْيــهًقـ ْـبلًأبــوًحّيــان؛ًإ ْذًإنــهًســمعًمــنًاألثْبــاتً،
مـنًصـ ًٍ

عيًالذيًهوًثقةًث ْبتً،وموقعهًفيًاآليةًالئقًالًيًْدفعً،متساوقًمعًالم ْعنىً،غيرًناش ٍزً،أ ْوًناف ًٍر(ً ً.)3
كاألصم ِّ
وقــدًاستشــهدًمــنًأتــىًعلــىًالمعنيـ ْـينًبكـ ٍ
ـانيً:الرهـبًً:الكـمًًبلغــةًحًميـ ًرً
ً
ـلمً،فقــدً"قــالًب ْعــضًأ ْهــلًالمًعـ
ْ
ْ

ـيًرهًبــي؛ً
ـتً:ههًنــاًفـ ً
أومـأتًًإلًًْيهــاً،فًقالـ ًْ
اًوأناًآكًلًً،فًمًألتًًالكـفًًً،و ًْ
أعًرابًًّيةًًشًيئً ً
ًوبًنيًحًنيفةً؛ًقالًمًقاتلًً:سًألتًْنيً ْ

أعًر ًّ
الرهـبًً،فقــالً:الكـ ّمًً،
ـيًرهًبـكًً،فًســألتًهًًعــنًً ً
أعًطًنـ ً
ابيـاًيًقــولًًآلخـرًْ ً:
تًريدًفيًكً ًّميً،وقــالًًاألصــمًعًيًً:سـمعتًً ْ
صاًويدًهًفيًكً ًِّمهً"(ً ً.)4
جهاًمًنًالكًًِّم؛ًألنهًتًناولًًالعً ً
خًرًْ
اضمً ْمًًإل ْيكًيًدكًًًوأ ًْ
فعلىًهذاًيًكونًًمً ًْعناهًًْ ً:

ٍ
ذاًارتض ْيناًً"الرهب"ًبمً ْعنىً
أماًكيفًأ ْفضىًهذاًالم ْشتركًاللّفظيًإلىًتخلقًم ْشتركًنحويًفذلكًأنناًإ ْ
ّ

ـنًأجــلًالرهــبً،أ ْوًبســببهً،أ ْوًبســببًمــاًداخلــكًمــنًالفــرقًًفــيًذلــكً
الخوفًفإنً"مـ ْـن"ًههنــاًســب ّبيةً،والت ْقــديرً:مـ ْ

الثمانيً،358ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،112/7ً،وابنًالجزريً،النشرً،256/2ً،والبناء ًالدمياطيً،إتحافًفضلءً
البشرً .436ً،
(ً ) 1أتى ًعلى ًهذين ًالمعنيينً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،252/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،188/13ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً،112/7ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"رهب"ً .

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.175/3ً،

(ً)3انظرًردًأبيًحيانً،البحرًالمحيطً ً.112/7ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.188/13ً،

169

عنــدهاً
إم ـاًب ـ ً
المقــامً،وتكــونًً"م ـ ًّ
ذاًارتضــيناًأنً"الرهــب"ًهــوًالكـ ّـمً،ف ْ
نًالرهــبً"ًمًتعًلّقــةًً ّ
أمــاًإ ْ
ـ"وًلّى"ً،أوًبـ ـ"مًًْدبًًرا"ً،و ّ
ببيةً(ً.)1
ـ"اضمم"ًفقطً،والًتكونً"من"ًس ّ
نًالرهب"ًمتعلّقةًب ْ
تكونً"م ّ
(َّ )2-22
مادةُ "ريش"
ـتًكلمــةً"ريشــا"ًفــيًاآليــةًالش ـريفةً"ي ـاًبًن ـيًآدمًقـ ْـدًأنزْلنــاًعلـ ْـيك ْمًلباســاًيـًـواًريًسـًْـوآتك ْمًوريشــا"(ً)2
احتملـ ْ
ْ

ًأنهاً ً:
معانيًمتع ِّددةًأتىًعل ْيهاًب ْعضًمنًوردًعل ْيهاًمفسِّراً،ومنًذلك ّ

الريشًمنًالتّكملتً ًً.
 ماًيتجملًبهًظاهراً،فاللّباسًمنًالضرورّياتً،و ٍّ
 أوًالمالًً،وهوًق ْولًابنًعّب ٍيً.
اسً،ومجاهدً،والس ّد ّ

متّعًً.
التّ ً
الرزقًًًورفاهيةًًالعًيشًًً،وًوجودًًاللًبسًًو ً
 -أوًسًعةًً ًّ

هًوزينتـهًً،والم ْعنــىًْ ً:أنًزلنــاً
طـائرًًألنــهًلًباسـ ً
ًبأنــهًلًبــاسًً ًّ
الزينــةًًاســتًعيرًًمـنًًريــشًًال ّ
وقــدًف ّسـرهًالزم ْخشــري ّ

ًالزينــةًًغـرضًًصـحيحً؛ًكمــاًقــالً–تعــالى"ً:-لًتًًْركًبوهــاً
عًليكًمًلًباسًينًً:لًباسًاًيًواريًسوءاتًكمً،ولًباسًاًيًًزًِّينًكم؛ًألن ًّ

ًوزينًةًً ًولًكًمًفيهاًجًمالً"(ً.)3

ـدًأجمــلً
والًرْيــبًأنًعًطــفًً"ريشـا"ًعلــىً"لًباسـا"ًيًًْقتضــيًالمًغــايًرةًً،و ّأنـهًقًســيمًًلًلّبــاسًً،الًقًســمًًمًنــهًً،وقـ ْ

القرطبــيًوأبــوًحيــانًالقــولًفــيًهــذهًالكلمــةًملتفتــينًإلــىًمــاًفيهــاًمــنًا ْشــتر ٍ
اكًل ْفظــيًم ْفـ ٍ
ـضًإلــىًتعـ ّـددًمًعـ ٍ
ـانً،
ّ
ْ
ْ
عيشة"(ً ً.)4
باسًأ ْوًمً ًٍ
ًالريشًًماًسًتًرًًمًنًلً ًٍ
أن ًّ
قائل ْينً"ً:والذيًعل ْيهًأكثرًًأ ْهلًًالًلّغةًً ّ
(َّ )2-23
مادةُ "ريع" ً
يعًآيةًت ْعبثونً"(ً،)5فقيلً ً:
تًفيًق ْولًاللً–تعالى"ً:-أت ْبنونًبك ِّلًر ٍ
كلمةً"ريع"ًم ْشتركًلفظ تيً،وقدًورد ْ

(ً)1انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .341/5ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)26ً،
(ً)3اآلية(النحلً ً.)6ً،

ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.283/4ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً 119/7ً،
(ً)5اآليةً(الشعراءً .)128ً،
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يً:كـمًارتًفاعًهــا؟ًوالت ْقــديرً:تًًْبنــونً
نًاألرضًً،جًمــعًًريعـ ًٍةً،ومنــهً:كـ ْمًًريــعًً ًْ
ًْ
ـاًارتفــعًًمـ
الريــعً:مـ ًْ
أرضـكً؟ًأ ْ
 ّبً ِّ
نًيًمرًًفيًالطًريقً.
لىًالسابلةًًفًتًسخًرواًمًنهًمً،فًتًعبًثونًًبًمً ًْ
ًّ
تفعًلًتً ًْ
كلًًمًوضً ًٍعًمًر ًٍ
شًرفواًع

الريعً:الطًّريقًً،وم ْنهًق ْولًالمسيبًبنًًعًلًسً:
ّ -

حلً(ً )1
هاًويًرفًعًهاًًًًريعًًيًلوحًًكأنهًسً ًْ
خفًضً ً
فيًاآللًًيً ًْ

وبً ًْأبيضً.
شًبًهًالطًريقًًبًثً ًٍ
الريعً:الجبلًًالواحدًً،والجًمعًًًرياعًً.
 ّين.
الريعً:الفًجًًب ْينًالجًبًلً ً
 ّالريعً:الًثّ ًّنيةًًالصًغيرةً.
ّ -

طريقًً ْأمًثاالًًطًواالً لًيًهتًدواًبًهاً.
بالنجومًًإذاًسافًرواً،فًبًنًًْواًعلىًال ًّ
الريعً:المًًْنظًًرةًً،فق ْدًكانواًيً ًْهتًدونًً ًّ
ّ -

ـعًآيــةًًعًلًمـاًتًلعًبــونً
ـانًمًرتفـ ًٍ
أيً:تًلعًبــونًًوتلهــونً،فتًًْبنــونًًبًكـ ِّـلًًمًكـ ًٍ
الريعً:بًنيانًًالحًمامً؛ًدًليلًهً"تً ًْعبًثــون"؛ً ًْ
 ّبًهاًعلىًم ْعنىًأبنيةًًالحًمامًً ًوبًروجًهاًً.

الريعً:الصًومًعةً(.)2
ّ -

(َّ )2-24
مادةُ "زخرف"

عانًمتعـ ّـد ٍ
صدقًعلىًم ٍ
ـاً:الزينــةً،والــذهبً،ومتــاعًالبيـتً،
دةً،ومنهـ ّ
الز ْخرفًفيًالعر ّبيةًم ْشتركًل ْفظ تيًي ْ

وأصلًذلكًكلِّهًال ّذهبً،ثمًس ِّميًبهًكلًز ٍ
ينةًز ْخرفاً،ث ّمًشبِّهًكلًمموٍهًمزوٍرًبهً(ً،)3وقدًتباينًوجهًالق ْولًعل ْيهاً
ّ
فـ ــيًق ْولـ ــهً–تعـ ــالى"ً:-ولبًي ـ ـوته ْمًأ ْبًوابـ ــاًوسـ ــرراًعل ْيهـ ــاًيتكًئ ـ ـونً﴿ً﴾34وز ْخرفـ ــاًوانًكـ ـ ّـلًذلـ ــكًلمـ ــاًمت ـ ـاعًٱْلحي ـ ـاةًً

()4
ًأنًتكونً :
ٱلد ْنيا" ً،فالزخرفًفيًهذاًالسِّياقًتحتمل ْ

(ً)1كذاًنسبهًابنًقتيبةًفيًتفسيرًغريبًالقرآنً،318ً،وابنًمنظورًفيًلسانًالعربً،مادةً"سحل"ً .

(ً)2انظرًمعانيهاً:الزمخشريً،الكشافً،121/3ً،والقرطبيً،الجامعً،83/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،31/7ً،وابنً
منظورً،لسانًالعربً،مادةً"ريع"ً ً.

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"زخرف"ً ً.
(ً)4اآليةً(الزخرفً ً.)35ً،34ً،
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ض ٍةً،وبعضهاًمنًذ ٍ
أوًيًكونًًلكًبًيتًً
هبً،ويسندًهذاًالم ْعنىًنظيرهًْ "ً:
 الذهبً،والم ْعنىً:ب ْعضهاًمنًف ّف"ً(ً ً.)1
خًر ًٍ
نًًزًْ
مً ًْ

 ْأوًأثاثًالبيتًوماًيتخذًلًهًمنًالسررًوالنمارقًواألمتعة.ًالدارً:زّي ْنتها(ً.)2
 أوًالنقوشًوالتزاويقً،فنقولً:ز ْخرْفت ُّّ
الزخرف

الذهب

األثاث

النقوش والتزاويق

(َّ )2-25
مادةُ "زكو"
ـويًإلــىًالحقــلً
ًعامــةً،ونقــلًاأللفــاظًمــنًالحقــلًاللّغـ ِّ
فــيًهــذهًالمباحثــةًتبيــانًلسـ ْـهمةًالتّطـ ّـورًالـ ِّـد ِّ
اللي ّ

تًفــيً
ـيً،ومثالهــاًكلمــةً"الزكــاة"ًالتــيًجــاء ًْ
عي
ًخاصــةً،فــيًتخلــقًهــذهًالظّــاهرة؛ًظــاهرةًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
الشــر ِّ
ّ
()3
التً ْنزيلًالعزيزًفيًق ْولًالح ِّ
ً،أمــاً
قً–تعالى"ً:-ٱلذينًًيقيمونًٱلصلةًًوي ْؤتونًٱلزكاةًوهمًبــْآلخرةًهـ ْـمًًيوقنــونً"
ّ
أماًالشرعيًفهوًماًفرضهًاللًمنًحــقًيــدفعًم ْخصـ ٍ
ـوصًبزمـ ٍ
ـانً
الم ْعنىًاللّغويًالمتقادمًفهوًالتطهيرًوالنماءً،و ّ

وم ٍ
تًهذهًالكلمةًفــيًهــذهًاآليــةًعلــىًوجــهًالتعيــينًالم ْعنيــينرً،فقــالًع ْنهــاً
قدارًوْفقاًللعرفًالشر ِّ
ًاحتمل ْ
عيً،وقد ْ
سً
أجسـ ــادًهًمًم ـ ـنًدًن ـ ـ ً
ً:ويًطًهّ ـ ـرونًً ًْ
ونًالزكـ ــاةًًالمًفروض ـ ـةًً،وقيـ ــلً:مً ًْعنـ ــاهً ً
ً
فسـ ــراً "ً:وي ـ ـ ًؤّد
الطبـ ــريًل ّمـ ــاًوردًعل ْيهـ ــاًم ِّ
()4
ًأنًتكــونًغيــرًالمفروضــة؛ً
طيةً،وتابعهًعلىًذلكًأبــوًحّيــان"ً:والزكــاةًي ْحتمــل ْ
المًعاصي" ً،وكذلكًقالًابنًع ّ

(ً)1اآليةً(السراءً ً.)93ً،

(ً )2انظر ًهذه ًالمعانيً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،225/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،58/16ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً ً.16-15/8

(ً)3اآليةً(النملً .)3ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.494/9ً،
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ًأنًتكــونًالمفروضــةًمـ ْـنًغ ْيــرًتفسـ ٍ
ـيرً،وقيــلًالزكــاةًههنــاًبم ْعنــىًالطّهــارةًمــنً
ًالسورةًم ّكّيةًقديمةً،وي ْحتمــل ْ
ألن ّ
النقائصً،وملزمةًمكارمًاأل ْخلق"(ً ً.)1

(َّ )2-26
مادةُ "زمهر"
م ْوضــعًالتــدبرًفــيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"الزْمهريــر"؛ًإذًهــيًم ْشــتركةًبـ ْـينًم ْعنيــينًاشــتراكاًباعثــهًًتًبــاينً

اللهجاتًالعر ّبيةً،والمتعيِّنًم ْنهاًش ّدةًالب ْردً،أوًالقمرًبلغةًطيِّئً،ول ّماًوردًب ْعضًالمف ِّسـرينًعلــىًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–

ـر"(ً)2تــرّددواًبـ ْـينًالم ْعنيــينً،فقيــلًإنًالت ْقــديرً
تعالى"ً:-متكًئينًًفيهاًعلىًٱألًارئكًالًيــرْونًفيهــاًش ْمســاًوالًزْمهريـ ا

ال ّكلّيً ًً:

تاء.
 الًيرونًصًيفًاًوالًشً ًيً:الزْمهريــرًالبــردًالشــديدً،ويســندًهــذاً
ذيهمًًحًًرهــاً،و ً
ذيهمًًب ـردًهً؛ًأ ْ
الًزْمًهًريـًـراًي ـ ًْؤ ْ
 ْأوً:الًيــرْونًشًمس ـاًي ـ ًْؤ ْالم ْعنــىًمــاًرواهًأب ـوًهًًري ـرةًً–ًرضــيًًاللًًعًنــهًً-أنًًرســولًًاللًً-ص ـًلّىًاللًًعل ْيــهًوســلًمًً-قــال"ً:ا ْشــتكتً
ـامًبنفسـ ْـين؛ًفأشـ ّـدًمــاً
ـتً:ربًًِّ،أكــلًب ْعضــيًب ْعضــاً،فنفِّ ْســنيً،فـأذنًلهــاًفــيًكـ ّـلًعـ ًٍ
النــارًإلــىًرِّبهــاً،فقالـ ْ

تجدونًمنًالب ْردًم ْنًزْمهريرًجهنمًً،وأش ّدًماًتجدونًمنًالح ِّرًم ْنًح ِّرًجهنمً"(ًً.)3

لىًضياءً،فًيكونًًعًدمًًالشًمسًًمًبالغةًًفيًوصفًً ِّ
الضًياءً
ًٍ
ياءًمًستً ًٍ
 أوً:همًفيًضً ًٍديمًالًيًحتاجونًًفيهًإ
ً.

ديمًالًلًيــلًًفيــهًوالًنًهــارً؛ً
ياءًمًســتً ًٍ
ً:أنهـمًفــيًضـ ًٍ
 أوً:الزْمهريــرًفــيًهــذاًالمًوضــعًًالقًمــرًً،والم ْعنــىًالكلِّــي ًّمرً،
ـر؛ًألنًًضـ ـوءًًالنًه ــارًًبًالشـ ـمسًً،وضـ ـوءًًالًلّي ــلًًبـ ـالقً ً
مسً ًوقًم ـ ًٍ
فالجًّنـ ـةًًضـ ـياءًًالًيًحت ــاجًًفيه ــاًإل ــىًشـ ـ ًٍ

ًالراجزً:
واستدلّواًعلىًهذاًالم ْعنىًالمنتسبًإلىًل ْهجةًطيِّئًبقول ّ

هاًو ً
اعًتًك ْرًًًًًًًًًًقًطً ْعتً ً
الزْمًهًريرًماًظه ًْر
ًولًًْيلً ٍةًظًلمهاًقًدًً ْ

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،248/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.52/7ً،
(ً)2اآليةً(النسانً ً.)13ً،

(ً)3أخرجًالحديثًمسلم ًفيًصحيحهً،تحقيقًفؤادًعبدًالباقيً،دارًإحياءًالتراثًالعربيً،بيروتً،بابًاستحبابًالبرادً
بالظهرًفيًشدةًالحرجً ً.)617(ً،
ً
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ماًزهًرً(ً ً.)1
ًوًرًويًً ً:
(َّ )2-27
مادةُ "زوج"
ًأنهاًح ّمالةًلم ْعني ْينًً :
الزوجًم ّماًينتسبًإلىًظاهرةًالم ْشتركًاللّفظ ِّي؛ًذلك ّ
ٱســك ْنً
 ّأولهماً:الذكرًالبعلً،فهوًزوجًالمرأةً،أوًالمرأةًالتيًهيًزوجًالرجلً،كماًفيًق ْولــهً–تعــالىْ "ً:-أنتًوزْوجكًٱْلجنةً"(ً.)2

يء.
ثانيهماً:الصنفًوالنوعًمًنًك ِّلًش ًٍ
 وِّ
ٱحشرواًٱلذينًظلمواًوأ ْزًواجه ْمًوماًكانواًي ْعبدونً"(ً،)3وهماً ً:
ًاحتملتًالم ْعني ْينًفيًاآليةًالشريفةْ "ً:
وقد ْ
شباهًهمًونظراءهمً،وقيلً:قرناءهمًمنًالشياطينً ً.
ً:وأ ًْ
"وأزواجًهًم" ً
 ً"وأزواجًهًم"ً ً:ونًساءًهًمًالمًوافًقاتًًعلىًالكًفرًً.
 ًيرً
همًم ْعنىًواحداًالًغ ً
لماًوردًالمفسِّرونًعلىًهذهًالكلمةًفيًسياقهاًالشريفًالمتق ِّد ْ
مًاصطفىًب ْعض ْ
وّ

كابنًقتيبةًوهارونًبنًموسى(ً،)4وبعضــهمًجمــعًبــينًالمعنيــينًمعــاًملتفتــاًإلــىًمــاًفــيًهــذهًالكلمــةًمــنًا ْشــتر ٍ
اكً
ْ ْ

()5
ًالزمخشـ ـ ـ ــري"ً:وأ ًْزًواجهـ ـ ـ ــم"ً:
ـوًحيـ ـ ـ ــانً ً،وقـ ـ ـ ــدًقـ ـ ـ ــال ّ
يً،والزم ْخشـ ـ ـ ــريً،والقرطبـ ـ ـ ــيً،وأبـ ـ ـ ـ ّ
لفظـ ـ ـ ــيً،ومـ ـ ـ ـ ْـنهمًالبغـ ـ ـ ــو ّ

الزنىً،وأهلًًالسًرقةًًمًعًأ ْهلًًالسًرقةًً،
الزنىًمعًأ ْهلًً ًّ
شباهًهمًمًنًالعًصاةًً:أ ْهلًً ًِّ
وضًًرباءًهمً،...،وهًمًنًظرًاؤهمًوأ ًْ

لّتيًعلىًدينًهًم"(ً ً.)6
ساؤهمًال ً
وقيلً:قًرناؤرًهمًمًنًالشًياطينًً،وقيلً:نً ً

(ً )1انظر ًالمعنيينً :الماورديً ،النكت ًوالعيونًً ،169/6ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،197/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً،90/19ً ،
والنسفيً،مداركًالتنزيلً،758/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.384/8ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)35ً،

(ً)3اآليةً(الصافاتً ً.)22ً،

(ً)4انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،370ً،وهارونًبنًموسىً،األشباهًوالنظائرً،244ً،والسجستانيً،نزهةًالقلوبً،
ً ً.257

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،21/4ً،والزمخشريً،الكشافً،338/3ً،والقرطبيً،الجامعً،50/15ً،وأبوًحيانً،البحرً
المحيطً ً.341/7ً،

(ً)6انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.338/3ً،
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(َّ )2-28
مادةُ "سجد"
ًللص ــلةًوالعب ــادةً،وثانيهم ــاًك ــلً
"المس ــاجد"ًم ْش ــتركًل ْفظ ـ ت
ً:أولهم ــاًالبي ــوتًالمع ــدة ّ
ـيًي ــدلًعل ــىًم ْعني ــين ّ

ًاألمــةً،ولً ّمــاً
م ٍ
ًأمًلمًيك ْن؛ًألنًاألرضًكلهاًمســجدًهــذه ّ
وضعًسجدًفيهًفهوًم ْسجدً،كانًذلكًمخصوصاًلذلك ْ
ًوردًالمفسِّرونًعلىًهذهًالكلمةًفيًق ْولًالح ِّ
قً–تعالى"ً:-وأنًًٱْلمسًاجدًللهًفلًت ْدعواًمعًٱللهًأحــدا"(ً،)1تــرّددواً
بــينًالمعنيــينًالمتقـ ِّـدمًبيانهمــاً،وقــدًأًوغــلًًأحــدهمًفــيًاست ْشـرافًمعنــىًثالـ ٍ
ـثًينضــافًإلــىًالم ْعنيـ ْـينًالمتقـ ِّـدمينً،
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

األنفً،
وهوًأنً"المساجد"ًههناًهيًاآلرابًالتيًي ْسجدًعليهاً،وأنًواحدهاً"م ْسجد"ًبفتحًالجيمً،وهيًالجبهة ً
ً،و ْ
هاًأربعةً :
ً
واليدانً،والركبتانً،والقدمانً(ً،)2ول ّماًوردًعل ْي
هاًالماو ّ
رديًجعلًمعاني ْ
 أحدًهاً:أنهاًالصًلواتًًللً .لل.
 -وثانيهاً:أنهاًاألعضاءًًالتيًيًسجًدًًعل ْيهاً ً

 وثالثهاً:أنًهاًالمًساجدًًالتيًهيًبًيوتًًاللًًللصًلواتً.سجًدًا(ً.)3
سمىًمً ًْ
ً،فإنهًألجلًًالسًجودًفيهًيً ًّ
وضعًصًًلّىًفيهًالًنسانً ًّ
 ورابعهاً:أنًهاًكلًًمً ًٍ(َّ )2-29
مادةُ "سعر"

ـاًواحــداًنًتبعــهًإّنــاًإذاً
م ْوضــعًالنظــرًفــيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"ســعر"ًفــيًاآليــةًالشـريفة"ً:فقــالواًأبشــراًمًنـ ً

()4
ىًأنهاًكلمةًم ْشتركةًب ْينًم ْعنيينً ً:
لفيًضل ٍلًوسع ًٍر" ً،وبالعودًإلىً"لسانًالعرب"ًيت ّ
بد ّ

ّ -أولهماًاالحتراق.

 وثانيهماًالجنونًوالخسران.ًالنــارًوالحــربًيســعرهماًسـ ْـعراً،وأ ْســعرهماً،وســعرهماْ ً:أوقــدهماً،
وتفصيلًالم ْعنىًاألولًفيًقولنــاً:ســعر ّ

()1
()5
وهيجهماً،ومنًذلكًق ْولًالح ِّ
ً،أمــاً
صــحابًٱلســعيرً"
قً-تعالى"ً:-وكفىًبجهنمًسـ ا
ـعير" ً،وكــذلك"ً:فسـ ْـحقاًأل ْ
ّ

(ً)1اآليةً(الجنً ً.)18ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،383/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.345/8ً،
(ً)3انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.119/6ً،
(ً)4اآليةً(القمرً ً.)24ً،

(ً)5اآليةً(النساءً ً.)55ً،
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الم ْعنىًالثّانيً،وهوًالجنونًوالخسرانً،فتفصيلهًفيًقولناً:سعرًالرجلًفهوًمسعور؛ًإذاًاشتدًًجوعــهًوعطشــهً،

والسعرً:الجنونً .

تًهذهًالكلمةًفيًاآليةًموضعًالمباحثةًالم ْعنيينً،فقيلً ً:
وقدًاحتمل ْ
ْ
 فيًسع ٍرً:فيًاحت ار ٍقًفيًاآلخرةً،فقدًجعلواًفيهًمنًحيثًمصيرهمًإ ْليهً،والسعرًههناًجمعً"سعير"ً.

 فيًسع ٍرً:فيًخً ْسر ٍـعورةً؛ًكًأنًهــاًمـنًشـدًةًًنًشــاطًهاًمًجنونـةًً،وقــدً
نون(ً،)2وهوًمـنًقـولًهًمً:ناقــةًًمًسـ ً
انًوج ًٍ
شاعرًًيًصفًًناقًتًهً:
قالًال ًّ

عراًإذاًالسًًْفرًًهًًزهاًًًًًذًميلًًًوايقاعًًمًنًًالسًًْيرًًمًًْتعًبً(ً ً)3
تًخالًًبًهاًسً ً
؛ًأعنــيًبــالجنونًوالخس ـرانً،فســرًالفارســيً"الســعر"ًفــيًهــذهًاآليــةًمعـ ِّـوالًعلــىًأنظـ ٍ
ـارً
وبهــذاًاألخيــر ْ

ًأنهمًإذاًكانواًفيً
جي ٍةًلطيف ٍةًتفعلًفيًتوجيهًالم ْعنىً،واختيارًم ْعنىًمنًمعنييًهذاًالم ْشتركًاللّفظ ِّي؛ًذلك ّ
خار ّ

النارًًلمًيكونواًفيًض ٍ
لل؛ًألنهًقدًكشفًلهمً،واّنماًوصفًحــالهمًفــيًالــد ْنياً،وقــدًذهــبًإلــىًالســعرًهنــاًلــيسً
ّ
ًالنارً(ً ً.)4
جمعً"ال ًّ
سعيرً"ًالذيًهو ّ

مادةُ "سعي"
(ّ )2-30
طور ِّ
ـيً،ومضــمارهاًالـ ّـدالً
ًالد ِّ
الليًفيًتخلّقًظـاهرةًالمشــتركًاللّفظـ ِّ
فيًهذهًالمباحثةًاستشرافًألثرًالتّ ّ

ْســع ْواًإلــىًذ ْكــرً
عليهاًكلمة ْ
ً"اسع ْوا"ًفيًاآليةًال ّشريفة"ً:ياًأيهاًٱلذينًآمنواًإذاًنــودًيًًللصــلةًًمــنًيـ ْـومًٱْلجمعــةًف ْ

()6
()5
ًالســعيًهــوًالعـ ْـدوً،
ٱللــهًوذرواًٱْلب ْيــعً" ؛ًفمعناهــاًالمتقــادمًهــوًالسـراعًفــيًالمشــيً ً،وقـ ْـدًجــاءًفــيًاللّســان ّ
ًأن ّ

(ً)1اآليةً(الملكً ً.)11ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.181/8ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.90/17ً،

(ً )4ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادة ً"سعر"ً ،وقد ًأتى ًعلى ًالمعنيينً :الماورديً،النكت ًوالعيونً ،415/5ً،والزمخشريً،
الكشافً،39/4ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،623/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.181/8ً،

(ً)5اآليةً(الجمعةً ً.)9ً،

(ً )6انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"سعى"ً،وابنًقتيبةً،أبوًمحمدًعبدًاللًبنًمسلم(276هـ)ً،تأويلًمشكلًالقرآنً،
تحقيقًالسيدًأحمدًصقرً،المكتبةًالعلميةً،بيروت1973ً،م.509ً،
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()1
ـيًســعياً،وكــذلكًالعمــلً،وفــيً
هًالســعيًبــين ّ
وســعىً:إذاًعــدا ً،ونظيــر ّ
ًالصــفاًوالمــروةً،ثـ ّـمًصــارًالمشــيًوالمضـ ّ

ً،ولكنــهًينصــرفًإلــىً
بابًاللّفظًالواحدًللمعانيًالمختلفةًأشارًابنًقتيبة
السعيًهوًإسراعًفــيًالمشــي
ّ
ّ
ًإلىً"أنًً ّ

()2
مع ـ ـ ٍ
ً،أيً:عملك ـ ــمً
"ً:إنًس ـ ــعيكمًلش ـ ــتّى"
ـانًأخ ـ ــرًتلفه ـ ــاًكلم ـ ــةًالس ـ ــعيً،وم ـ ــنًذل ـ ــكًالعم ـ ــل؛ًكقول ـ ــهً–تع ـ ــالىّ -
ْ

لمختلفً(ً .)3

فسـرينً
اســع ْواًإلــىًذكــرًالل"ًفقــدًتبــاينًبــابًالقــولًعليهــاًعنــدًبعــضًالم ِّ
أماًفيًمضمارًالتّمثّلً،وهوً"ف ْ
ّ

طور ِّ
ًإليهــاًبــالمعنيين؛ً
ًإليهاًبالمعنىًالحادثًفق ْ
طً،ومنهمًمــنًنظــر ْ
ًالدالليً،فمنهمًمنًنظر ْ
تبايناًباعثهًهذاًالتّ ّ

رطبيًاللّذينًرأياهاًحمالةًألربعًد ٍ
الالتً ًً:
كابنًالعرب ِّيًوالق ِّ
ّ

النًّيةً.
ولكنهًًسًعيًًبًالقًلوبًًو ًّ
 -أوالهاً:القًصدًً،فقدًقيلًً:واللًًماًهًوًبًسعيًًٍعلىًاألًْقدامًًّ ً،

أنً
هاًوه ـوًم ـؤمنً"(ً،)4وق ًول ـه"ً:و ًْ
"ً:وم ـنًأرادًًاآلخ ـًرةًً ًوس ـعىًلًهــاًس ـعيً ً
 ًوثانيتهــاً:العًمــلً؛ًكًقول ـهً–تعــالىً -الًّماًسًعى"(ً.)5
لًيسًًلًإلنسانًًإ ً

شرطً.
لسعيًًعًلىًاألًْقدامًً ً،وذلكًًفًضلًً ًولًيسًًبً ًٍ
 -وثالثتهاً:ا ًّ

ـيً(ً،)6وقــدًق أرهــاًعمــرً–رضــيًاللً
 ورابعتهــاً:الجـريًًواالشــتًدادًً،وهــوًوجــهًضـ ّـعفهًبعضــهمً،كــابنًالعًربـ ِّـعودً،وقــدًقــالً:لـوًقـرأتًً
امًضًوا"ًفـرًاراًمــنًطًريــقًًالجـريًًواالشــتًدادًً،وهــيًكــذلكًقـراءةًابــنًًمًسـ ًٍ
عنه"ً-فً ْ

(ً )1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربًمادةً"سعي"ً،والراغبًفيًمفرداتهًيرىًأنًالسعيًالمشيًالسريعً،وهوًدونًالعدوً،
انظرً:مفرداتًغريبًالقرآن.261ً،
(ً)2اآليةً(الليل.)4ً،
(ً)3انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآنًًًً.509ً،
(ً)4اآليةً(السراءً.)19ً،
(ً)5اآليةً(النجمً.)39ً،
(ً ) 6انظرً :ابن ًالعربيً ،أبو ًبكر ًمحمد ًبن ًعبد ًالل(543هـ)ً ،أحكام ًالقرآنً ،تحقيق ًعلي ًمحمد ًالبجاويً ،دار ًالجيلً،
بيروت1988ً،مً ً.1804/4ً،
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()1
ـيًشــأنًأبــيًحّيــانًالقائــل"ً:ولــيسًالسـراعًفــيً
ًْ
"فاسعًًْوا"ًلًسًعًيتًًحًًتّىًيًسقطًًًردائي ً،وشــأنًابــنًالعربـ ِّ

ًالصفاًوالمروة"(ً.)2
السعيًبين ّ
المشي؛ًك ّ

(َّ )2-31
مادةُ "سلو"

ًالنظــرًفــيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"السـْلوى"ًفــيًقـ ْـولًاللً–تعــالى"ً:-وظلْلنــاًعلـ ْـيكمًٱْلغمــامًوأنزْلنــاً
موضــع ّ

عل ْيكمًٱْلمنًوٱلسْلوى"(ً،)3وكذلك"ً:ونزْلناًعل ْيكمًٱْلمنًوٱلسـْلوىًَٰ"(ً،)4وفــيًهــذهًالمباحثــةًمثــالًعلــىًأثــرًاللهجــاتً
فظي؛ًفقيلًإنً ً:
فيًتخلقًالم ْشتركًاللّ ِّ

 الس ْلوىًطــائرًًيًشــبهًًالسـمانًىً،أ ْوًهــوًالسـمانىًنًفسـهً،أ ْوًطًيــرًًسـمينًًمًثــلًًالحًمــامًً،ل ْفــظًجًمعـهًوواحــدًًهًسًواءًً،وقيلً:إنًًمفردًالسًلوىًسًًْلواةً ً.

نانةً.
 أوً:إنًالسْلوىًالعًسلًًبلغةًكً ًوقدًعرجًب ْعضًالمف ِّسرينًعلىًالم ْعنيينً،وقدًجاءًفيً"التهذيب""ً:السلوىًطائرً،وهوًفيًغيرًالقرآنً

()5
أصلًالسْلوىً:ك ّلًماًسلّكً،واّنماًقيــلًللعســلً"سـْلوى"ًألنــهًيسـلّيكًبحلوتــهًوتأتّيــهًعـ ْـنًغيــرهًم ّمــاً
العسل" ً،و ْ

ًالصناعةً(ً ًً.)6
نًأنواع ِّ
تلحقكًفيهًمؤونةًالطبخًوغيرهًم ْ

(َّ )2-32
مادةُ "سمد"
ـيًف ــيًالعر ّبي ــةً،
ـيًف ــيًتًخل ــقًظ ــاهرةًالم ْش ــتركًاللّفظ ـ ِّ
ًاست ْشـ ـرافًألث ــرًالتّب ــاينًالل ْهج ـ ِّ
ف ــيًه ــذهًالمباحث ــة ْ

ضــمارًذ ْينــكً
ضــدادًالتــيًهــيًضــربًمخصــوصًمــنًضــروبًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
ـيً،وم ْ
واستشرافًآخرًلظاهرةًاأل ْ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،67/18ً،وهيًقراءةًتفسيرًالًقراءةًقرآنًمنزلً ً.
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً.265/8ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً ً.)57ً،
(ً)4اآليةً(طهً ً.)80ً،

(ً)5انظرً:األزهريً،تهذيبًاللغةً،مادة"ًسلو"ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"سلو"ً ً.

(ً )6انظرً :ابنًمنظ ًورً ،لسان ًالعربً ،مادة ً"سلو"ً ،وانظر ًما ًقيل ًفي ًمعنى ًالسلوىً :القرطبيً ،الجامعً ،277/1ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.364/1ً،
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()1
األ ْمــرْينًكلمــةً"ســامد"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ًالســامدًفــيًكــلمًأ ْهــلًالــيمنً
ـقً–تعــالى"ً:-وأنــت ْمًس ـامدونً" ً،فقـ ْـدًوردًأن ّ

()2
ًاســمديًلنــاً،
ًالســامدًفــيًكــلمًطّيــئًالحـزينً ً،وأنًالســمودًالغنــاءًبالحميرّيــةً،فيقولــونً:يــاًجاريــة ْ
اللّهيً،وأن ّ

عًرأسًهًتًكبًًارً ً،وكلًًرافً ًٍعًًرأسًهًفهوًسامًدًً،ولك ِّلًماًتقدمًشاهدًفيً
أيً:غّنيًلناً،وفيً"اللّسان"ً:سًمًدًًسًمودًاًً:رفً ً
ْ

اللغةًودليلً(ً ًً.)3

ًأنًتحتمله ــاًكلم ــةً"س ــامدون"ًاحتم ــاالًس ــياقيًّاً،وع ـ ّـدتهاًتس ــعةً،
ـدًاست ْش ــرفًالم ـ ً
ـاورديًًمع ــانيًيمك ــن ْ
وق ـ ْ

والحقًأنًمردهاًإلىًالمعانيًالمتق ِّدمًبيانهاً،وأنًبعضهاًفروعًمنًب ٍ
ًأجلهاًعندهً ًًً:
عضً،وم ْن ْ
 شامًخونًًكماًيًخطًرًًالبًعيرًًشامًخًاً ً.لونً.
 غافً ً -مً ًْعًرضونًً.

رونً.
 مًستًكبً ً الهونًالعًبونً.مونً.
 -غًضابًًمًبًًْرطً ً

 مغّنونً،فقدًكانواًإذاًسًمًعواًالقًرآنًًتًغًنًًْواً. -خامًدونًحزينونً،وم ْنهً:

بًًًًبًمًًْقد ٍارًسًمًًْدنًًلهًسًمودًا
سوةًًآلًًحًًْر ًٍ
ًرمىًالحًدًثانًًنً ً

السودًبيضاًًًًًًورّدًوجوههنًالبيضًسودا(ً)4
فردًشعورهنً ّ

(ً)1اآليةً(النجمً ً.)61ً،

(ً)2انظرً:األنباريً،األضدادً ً.43ً،

(ً)3انظرًشواهدًذلكً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"سمد"ً ً.

(ً ) 4انظر ًمعنى ً"سامدون"ً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،541/11ً ،واألنباريً ،األضدادً ،43ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً،
ً ،407/5والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،234/4ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،35/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،80/17ً ،وأبو ًحيانً،

البحرًالمحيطً،167/8ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"سمد"ً ،وهوًغيرًمنسوبًفيهاً،وقدًاختلفًفيًقائلهً،فقيلً
هوًلفضالةًبن ًشريكً ،وقيلًهوًلعبدًاللًبنًالزبيرًاألسدي ًكماًفيًسرًالفصاحةً،طً،1دارًالفكرً،عمان2006ً،مً،
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(َّ )2-33
مادةُ "سوم"
نًف ْوره ْمًهـَٰذاًي ْمــد ْدك ْمًً
قً–تنزهً"ً:-ويأْتوكمًم ًْ
ل ّماًأتىًب ْعضًالمف ِّسرينًعلىًكلمةً"مس ِّومين"ًفيًق ْولًالح ّ

آالفًمنًٱْلملٓئكةًمس ِّومينً"(ً)1اْلتفتواًإلىًماًوقعًفيهاًمنًا ْشتر ٍ
اكًلفظيً،فقدًتكونً :
ربكمًبخ ْمسةًً ًٍ
 -منًالس ْومًالذيًهوًالعلمة.

 أوًمنًالس ْومًوالت ْسويمًاللذينًهماًإرسالًالخيلًفيًالغارةًوتركهاً،وم ْنهًتركًالبهيمةًت ْرعى.والًريــبًأنًًبـ ْـينًالم ْعنيـ ْـينًبونــاًداللًّيــاًج ًّليــاً،وقيــلًهــيًمــنً:السـومًةً،وهــيًالعًلم ـةًًتًكــونًًعلــىًال ّش ـاةًً

وغً ًيرهــاً،فًيًجعـلًًعل ْيهــاًلـونًًيًخــالفًًلًونًهــاًلًتًعـًـرفًً،فقــدًكــانواًمًعًًلِّمــينًًأنفًسـهمًأ ْوًخـيلًهًمً،وعلــىًهــذاًاختلــفًفــيً
قً،
ـلًبًلـ ًٍ
ـيضً،إالًّجًبريــلًًفًبًعًمامـ ًٍـةًصـفراءًً،وقيــلً:كــانواًعلــىًخًيـ ًٍ
ـتًبًعًمــائًمًًبـ ًٍ
ســيماًالملئكــةً،فقــدً ًرًويًً ًّأنهــاًكانـ ًْ

الص ـوفًًوالعًهــنًً،وقــدًًرج ـحً
ـيًو ً
ـزوزةًًالنًواصـ ً
ـتًخ ـيلًهًمًمًجـ ً
وكانـ ًْ
ـتًتلــكًســيماهًمً،وقيــلً:كانـ ْ
األًْذنــابًً،مًعلًمًتًهــاًبً ّ

در"ً:سـ ـًِّومواًف ــإنًً
الطب ــريًًقـ ـراءةًًالكًس ــرًًف ــيً"مس ـ ِّـومين"(ً،)2محت ًّج ــاًبً ّأنـ ـهً–صـ ـلّىًاللًعل ْي ــهًوسـ ـلّمً:-ق ــالًيـ ـومًًبـ ـ ًٍ
المًلئكًةًًقًدًسً ّومتًْه"(ً .)3

أعًطـ ـًْواًخ ــيلهمًمـ ـنًالجـ ـريًً
أم ــاًعل ــىًالم ْحم ــلًالثّـ ـانيً،وه ــوًالسـ ـ ًْومً،فًمًعن ــىًمًسـ ـ ِّومينً"ً:م ْرس ــلين"ً،فق ــدً ْ
ّ

الرجــلًًغًلمـهً:
ً،وسـ ًومًً ًّ
ـارةً ً
أرسـلًهاًفــيًالغـ ً
أيًْ ً:
الرجــلًًخًيلـه؛ً ًْ
ًوالجًوالنًًللقًتالًً،وم ْنهًسائًمةًًالماشًيةًً،ومثلهً:سً ًومًً ًّ
تميـزًًكــلًًقًبيلـ ًٍـةًوكًتيبـ ًٍـةًع ْنــدً
أرسلً ً
ًْ
هًوخًلّـىًسـبيلًهً ً،وفــيًاآليــةًدليــلًًعلــىًجـوازًً ًاتّخــاذًًالعًلمــةًًللقًبائـلًًوالكًتائـبًًلًتً ّ
الحًربً(ً ً.)4

(َّ )2-34
مادةُ "شحح"

ً،194وللكميتًكماًفيًأماليًالقاليً،115/3ً،وروايتهًعندًالقرطبيً:أتىًالحدثانًنسوةًآلًحربً،و"بمقدور"ًمكانً
"بمقدار"ً ًً.

(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)125ً،

(ً)2الكسرًقراءةًابنًكثيرًوأبيًعمروًوعاصمً،والباقونًبفتحًالواوً،انظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً،355/1ً،
والطبريً،التلخيصً،235ً،وابنًخلفً،القناعً،388ً،والبناءًالدمياطيً،التحافً ً.228ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.427/3ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.54/3ً،
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"الشح"ًم ْشتركًل ْفظ تيًم ِّ
ترددًب ْينًم ْعنيينً:البًخلً،والحرصً،واخالًأنًبينهماًتداخلً،ب ْلًتقارباًدالليًّاً،

ـارسً،فقــالًإنًالشــحًهــوًالبًخــلًًم ـعًالح ـرصً(ً،)1والــىًملحـ ٍ
والــىًن ْحــوًهــذاًأشــارًابــنًفـ ٍ
ـظًداللــيًتمييــزيًآخــرً
()2
ًعطيــةً:الشــحًً
اْلتفتًالعسكريً،فرأىًأنًالشحًالح ْرصًعلىًم ْنــعًالخيــرً،والبخــلًم ْنــعًالحـ ًِّ
ـق ً،وع ْنــهًقــالًابــن ّ

ذمـةًً ً،...،ومــاً
الضًًْبطًًعلىًالمًعتًقداتًًً،والًراداتًًً،والهًممًً،و ً
ّ
األموالًً،ونًحوًًذلكًمً ًّماًأًًْفًرطًم ْنهاً،فًفيهًًب ْعــضًًالمً ّ
ً،ولكــنًًهــذهًالخصــلةً
ًرذيلــةً ً
عيةًً،أوًًالتيًتًقتًضيهاًالمًروءةًً،فهــوًالبًخــلًً،وهــي ً
صارًًإلىًحًًِّيزًًم ْنعًالحًقوقًًالشًر ًّ

أمـاًالشــحًً
قًدًتًكونًًفيًالمًؤمنًً،وم ْنهًالحًديثًًالشريف"ً:قيلً ً
ً:ياًرسولًًاللًً،أيكونًًالمًؤمنًًبًخيل؟ًقالًً:نًعًم"ً،و ّ
فًفيًك ِّلًًأحًًٍدً،ويدلًعل ْيهًق ْولًًالح ِّ
ولً
نًيوقًًشًحًًنًفسًهً"(ً،)3وكــذلكًقـ ً
"ً:ومً ًْ
األًْنفًسًًالشًح"ً ً،وكذلك ً
حضًًرتًً ً
قً"ً:وًأ ًْ
"أنًتًصًدًقًًًوأنتًًصًحيحًًشًحيحً"(ً ً.)4
ًوالسًلمًًْ ً:-
بيًً-عل ْيهًالصلة ً
ًّ
الن ِّ

أماًموضعًالتمثلًفورودهاًفيًق ْولًالح ِّ
قً–تبارك"ً:-وأ ْحضرتًٱألنفسًٱلشــحًوانًت ْحســنواًوتتقـواًفــإنًً
ّ ْ

()5
يًمــاًي ْنبــئًعـ ْـنًاحتمالهــاًالم ْعنيــينً:البخــلً،
اللًًكــانًبمــاًت ْعملــونًخبيـ ا
ـر" ً،وقــدًنقــلًأبــوًحّيــانًعـ ْـنًالماتريــد ِّ

حرصًًك تلًًعلىًحًًقِّه؛ًيًقالًً:
ًأنًيً ًْ
أنًيًرادًًبالش ِّحًًالحًرصًً،وهو ًْ
والحًرصً،مْلمحاًإلىًتداخلهماً،قائلً "ً:ويًحتملًً ًْ
يً:حًريصًًعلىًبًقائًهاً،والًيقالًًفيًهذاًبًخيلًً،فًكأ ّنًًالشــحًًوالحـ ْـرصًًواحــدًًفــيًالمً ًْعنــىً،
هوًشًحيحًًبًمً ّ
ودتًكًً،أ ْ

طلًقًًعلــىًالحـ ْـرصًًال ّشـحً؛ًألنًكــلًواحـ ٍـدًم ْنهمــاً
الوضــعًًالشــحًًللم ْنــعًً،والحـ ْـرصًًللطًّلــبًً،فــأً ًْ
ـيًأصـلًً ً
وا ْنًكــانًفـ
ْ

خلً"(ً ً.)6
حمًلًًعلىًالبً ًْ
ً،والح ْرصًًيً ًْ
ألنًالبًخلًًيًحمًلًًعلىًالحًًْرصً ً
سببًًلًكونًًاآلخًرً ً
ً،و ّ
(َّ )2-35
مادةُ "شرق"

(ً)1انظرً:ابنًفارسً،معجمًمقاييسًاللغةً،مادةً"شحح"ً ً.
(ً)2انظرً:العسكريً،أبوًهللًالحسنًبنًعبدًالل(400هـ)ً،الفروقًاللغويةً،علقًعليهًمحمدًباسلًعيونًالسودً،طً،1
دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2000ً،مً ً.200ً،
(ً)3اآليةً(الحشرً ً.)9ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .120/2ً،
(ً)5اآليةً(النساءً ً.)128ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.380/3ً،
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ـيًالزمــانً،
"م ْشــرقون"ًتــردًفــيًصــيغتهاًإلــىًالفعــلً"أ ْشــرق"ً،وهــوًم ْشــتركًبـ ْـينًم ْعنيــينً،وهمــاًالـ ّـدخولًفـ ّ

والـ ّـدخولًفــيًالمكــانً،وقـ ْـدًوقــعًهــذاًاال ْشــتراكًفيهــاًفاحتملــتًالم ْعنيـ ْـينًمجتمعـ ْـينًفــيًقـ ْـولًاللً–جــلًثنــاؤهًً:-
"فأ ْتبعوهمًم ْشرقينً"(ً ً:)1

ـأتبعوهمًفــيًضـ ٍ
ـياءً،
عينًم ْنهاًوقتًالشروقً،والمعنىً:فـ ْ
تًعلىًداللة ّ
 فإذاًماًحمل ًْالدخولًفيًالزمانًت ّ
"ً،و"أضحى".
ً"أمسى"ً،و"أصبح
ْ
أ ْوًوقتًشروقًالشمسً،ونظيرًذلك ْ

ـاًأنهــمًأ ْتبعــوهمًفــيًناحيــةًالم ْشــرقً،ونظيــرً
أماًإذاًحملتًعلىًداللة ًّ
ًالدخولًفــيًالمكــانًفــالمتعيِّنًم ْنهـ ّ
 ّ"ًو"أمصر"ًإذاًقًصدًًنحوهما.
ً"أنجد
ذلك ْ
ْ

ً،أمــاًالق ْرطبــيًوأبــوًحّيــانً
يً:داخًلــينًفـ ً
وقــدًاكتفــىًالزم ْخشــريًبــداللتهاًعلــىًالوقــتً،أ ْ
ـيًوقــتًًالشـروقً ّ

ـيًمضــمارهًتعلّــقًالحــالًبصــاحبًها؛ً
ـيًا ْشــتراكًتركيبـ ت
فأتياًعلىًالم ْعنيينً،وم ّماًينضافًإلىًهــذاًاال ْشــتراكًاللّفظـ ِّ
ًأنًتكونًحاالًمنًالفاعلً،وحاالًمنًالمفعولً(ً.)2
إ ْذًإنً"م ْشرقين"ًتصلح ْ
(َّ )2-36
مادةُ "شرذم"
ِّ
ـنًالنــاسً،
الشـ ًْـرذمةًفــيًكــلمًالعــربًالقطعــةًمــنًالشــيء؛ًكالقطعــةًمــنًالســفرجلةًونحوهــاً،والقليــلًمـ ّ

()3
ًأنهاًم ْشتركًل ْفظ تيًيقعًت ْحتــهًمعنييــانًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–تقــدسًً:-
والجماعةًم ّ
نًالناسًالقليلةً،والقليلً ً،والحق ّ

"إنًهؤالٓءًلش ْرذمةًقليلونً"(ً،)4فق ْدًيكونًالمتعيِّنً ً:

ـىًأنهــمً
 وصــفهمًبالّقلّــةًمــنًحيــثًالعــدد؛ًثـ ّـمًجمــعًالقليــلً،والظّــاهرًمــنًهــذهًالكلمــةًتقليــلًالعــددً،والم ْعنـ ّهمً .
همًالًيبالىًب ْ
لقلّت ْ

()5

 -وصفهًبال ّقلّةًمنًحيثًال ّذلّةًوالقماءةً،والًيرادًبهًقلّةًالعددً ً.

(ً)1اآليةً(الشعراءً ً.)60ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،72/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.19/7ً،
(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"شرذم"ً ً.
(ً)4اآليةً(الشعراءً ً.)54ً،

(ً)5انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،114/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.17/7ً،
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ًاختــارًكـ تـلًمـ ْـنهمًم ْعنــىً،فمــنهمًمــنًاْلتفــتًإلــىًالم ْعنــىً
ول ّمــاًوردتًهــذهًالكلمــةًعلــىًب ْعــضًالمف ِّسـرين ْ

ـنًارتضـ ــىًالم ْعنـ ــىًالثّـ ــانيًم ِّ
وجهـ ــاًللتقـ ــديرً(الـ ــدناءةً
األولً(قلّـ ــةًالعـ ــدد)ًمـ ـ ْـنًمعـ ــانيًهـ ــذاًالمشـ ــتركً،ومـ ـ ْـنهمًمـ ـ ْ

ـذيًاختــارًم ْعنــىًقلّــةًًالعــددً
ـنًاختــارًالم ْعنيـ ْـينًمعــاً،ومــنًشــيعةًالم ْعنــىًاألولًالطبــريًالـ
ْ
والقمــاءة)ً،ومـ ْـنهمًمـ ْ

جانحاًإلىًأن ِّ
أمــاً"قًليلــون"ًفـألنًكــلًجماعـ ًٍـةًمـ ْـنهمًكــانًًيًلزمًهــاًم ْعنــىًالقًلّـةًً،
ًالشرذمةًال ًّ
طائفةًًًوالعًصبةًًالباقًيةًّ ً،
فل ّماًجًمًعًًجًمًعًًجًماعاتًهمًفقالً:قًليلونً،وكذلكًم ْذهبًابنًقتيبةً(ً ً.)1

طائفــةًًالقًليلــةًً ً،ومًنهــاًقــولًهًمً:
ًفاست ْشــرفًالم ْعنيـ ْـينًال ـواقعينًتحتهــاً،فقــال"ً:وال ّش ـًرذًمًةًً:ال ًّ
أمــاًالزم ْخشــري ْ
ّ

همًباالس ـمًًالـ ًّـد ِّ
ًبالوصــفًً،ث ـمًًجًم ـ ًعً
الًًعلــىًالًّقلّ ـةًً،ث ـ ًّمًجًعًلًهــمًقًلــيل ً
ث ـوبًًش ـراذمً،للــذيًبًل ـيًً ًوتًقًط ـعًقًطًع ـاً،ذًك ـر
ْ

لً،
اختارًًجًمعًًالسًلمةًًالذيًهــوًلًلقًلّـةًً،وقــدًيًجمـعًًالقًليــلًًعلــىًأقًلّـ ًٍةً ًوقًلـ ًٍ
زبًم ْنهمًقًليلًً،و ًْ
"القًليلً"ً،فًجًعلًًكلًًحً ًٍ

()2
ًارتضــىًالم ْعنــىًالثّــانيًمـ ْـنًمعــانيًهــذاً
ويجوزًأ ْنًيريدًًبالقًًلّةًً:ال ًّذًلّةًًوالقًماءةًً،والًيريــدًًقًلّـةًًالعـدد" ً،والقرطبــي ْ

()4
ً،أمــاًابــنً
الشًْرذًمًةًًالجً ْمًعًًالقليلًًالمًحتًقًرً"(ً،)3والجلالنًذهباًإلىًأنًالمتعيِّنًم ْنهاً"طائفــة"
"ً:و ًِّ
الم ْشتركً،فقال ً
ّ

ك ٍ
ثيرًفقال"ً:طائفةًقليلة"(ً ًًً.)5

(َّ )2-37
مادةُ "صبح"
ـيًفــيًالعر ّبيــةً،فالظّــاهرًأنً
الليًفــيًتخلــقًظــاهرةًالم ْشــتركًاللّفظـ ِّ
هذاًمثالًمبــينًعـ ْـنًأثــرًالتّطـ ّـورًالـ ِّـد ِّ

ـيًأصــلًوضــعهاًدالّــةًعلــىًالــدخولًفــيًزمـ ٍـنًمخصـ ٍ
ـصًعلــىًوجــهًالتعيــينً،وهــوًالصــباحً،
"أصــبح"ًكانــتًفـ
ْ
ْ
ضحى"ً،والىًمــاًفيهــاًمــنًا ْشــتر ٍ
االتّســاعً
اكًأْلمــحًأبــوًحّيــانً،ولكــنًكثـرةًاســتعمالًاأللفــاظً،و ً
وم ْثلهاً"أ ْ
ظهر"ً،و"أ ْ
فيهاً،أ ْفضًياًإلىًتوسيعًهذه ِّ
عينـ ٍـةًفــيًالزمــانً،وهــوًالصـبحً،
ًالداللةًلتشملًالصباحًوغيرهً،ولتنتقلًمنًداللـ ٍـةًم ّ

ٍ
ٍ
طورًأبــوًحّيــانً،فأشــارًإلــىًأنهــاًتــدلًًعلــىً
إلىًداللةًمفتوحةًتكادًتكونًمرادفةًلـ"صار"ً،وق ْدًأتىًعلىًهذاًالتّ ّ
الم ْعنيينً،فتستعملًالتّصافًالموصوفًبصفتهًوقتًالصباحً،وتستعملًبم ْعنىً"صــار"ً،فــلًيلحــظًفيهــاًوقــتًً
(ً)1انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،317ً،والطبريً،جامعًالبيانً ً.444/9ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.114/3ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.69/13ً،

(ً)4انظرً:الجلالنً،تفسيرًالجللينً ًً.484/1ً،

(ً)5انظرً:ابنًكثيرً،أبوًالفداءًإسماعيل(774هـ)ً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً،دارًالمعرفةً،بيروت1989ً،مً ً.335/3ً،
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ٍ ()1
الص ــباحً،ب ـ ْـلًمطل ــقًاالنتق ــالًوالص ــيرورةًم ــنًح ـ ٍ
اً"أض ــحى"ً،و"ظ ــل"ً،
ـالًإل ــىًح ـ
ـال" "ً،أالًت ــر ّ
ىًأنه ــمًجعلـ ـو ْ

"أمًسى"ً،و"بات"ًبم ْعنىً"صار"ً،ول ْيسًشيءًم ْنهاًبدءًالنهار"(ً ً.)2
و ْ

ً"أصــبح"ًملتفتــاًإلــىًالتّطـ ّـورً
والــىًن ْحــوًهــذاًذهــبًابــنًعطيــةًفــيً"المحــررًالــوجيز"ً،فقــالًعـ ْـنًداللــة ْ
ًالذيًاعتراهاً،وهوً،م ْنًو ٍ
ِّ
ًأوقاتــهً،أقــيمًب ْعــضًالزمــانًمقــامً
اللي
جهةًأ ْخرىً،تعميمًد ت
الد ِّ
ْ
اللي"ً:عبارةًع ْنًجميــع ْ
طيةًالنشاط"(ً ًً.)3
كلِّهً،وخصًالصباحًبذلكًألنهًبدءًالنهارً،واالنبعاثًإلىًاألمورً،وم ّ
أمــاًالمثــالًالمحتمــلًالـ ّـدالًعلــىًاشــتراكهاًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزًبـ ْـينًم ْعنــىًالـ ّـدخولًفــيًزمــانًالصــباحً،
ّ

ح ٱلــذينًتمنـ ْـواًمكانــهًبــْأل ْمسًيقولــونًوْيكــأنًٱللــهً ي ْبســطًٱلـ ِّـرْزقًلمـ ْـنًيشــآءً"(ً،)4فــإذاً
صــب ً
والصــيرورةً،فهــو"ً:وأ ْ

السكونًً-كانً
ًالراحةًو ّ
حملًعلىًظاهرهًم ْنًأنًالخسفًًبهًوبدارهًكانًليلً-وهوًأ ْفظعًالعذاب؛ًإذًاللّيلًمقر ّ

ً"أصبح"ًعلىًم ْعنىً"صار"(ً ًً.)5
الم ْع
نىًأنًالق ْولًكانًصباحاًبعدًليلًالخ ْسفً،ول ْيسًذلكًكذلكًإذاًحمل ْ
ّ
(َّ )2-38
مادةُ "صبر"

ـويًفــيًالتّنزيــلً
فــيًهــذهًًالمباحثــةًتبيــانًلباعــثًتبــاينًاللهجــاتًالعربّيــةًفــيًتخلــقًظــاهرةًالم ْشــتركًاللّغـ ِّ

صبره ْمًعلىًٱلنارً"()6؛ًإ ْذًإنًلهاًم ْعنًيينً ً:
العزيز؛ًوقدًتجلّىًذلكًفيًكلمةً"أ ْ
صبرهم"ًفيًاآليةًالكريمة"ً:فمًاًأ ْ
اًفيًالن ْفسً،وهوًاشتقاقهاًمنًالص ْبرًالمعروفً .
 م ْعنىًقريباًحاضرّ

 وم ْعن ــىًآخ ــرًآتي ــاًم ــنًتب ــاينًاللهج ــاتًالعربّي ــةًف ــيًإط ــلقًالمس ــمياتًعل ــىًالش ــيءًالواح ــدً،والم ْعن ــىًً"أج أرهم"ً،واألخيرةًلغةًيمانية.
المتعيِّنًم ْنهاًهو ْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.21/3ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .479/3ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .180/2ً،
(ً)4اآليةً(القصصً ً.)82ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.130/7ً،
(ً)6اآليةً(البقرةً ًً.)175ً،

184

ٍ
ًأوالً،مقـ ِّـدماًالم ْعنــىًالبعيــدًاآلتــيًمــنً
وق ْدًأْلمحً،ب ْلًصرحًبهذاًالطبريًمشيراًإلىًمــاًفيهــاًمـ ْـنًم ْشــترك ّ

التّأويــلًًفــيًتًأويــلًًذلــكًً،فق ــالً
اختًل ـفًأ ْهــلًً ً
لهجــةًأ ْهــلًالــيمنًعلــىًالم ْعنــىًالعتيــدًالقــائمًفــيًال ــن ْفسً،قــائلًْ "ً:
لىًالنارً"(ً .)1
ًّ
همًم ْعنىًذلكًً:فً ًْ
ماًأجًأرهًمًعلىًالعًملًًالذيًيًقً ِّربهمًإ
ب ْعض ْ

صـبًرًًهًنــاًبم ْعنــىًأ ْجـًرأً،وهــيً
وقدًاْلتفتًأبوًحّيانًإلىًهذاًاال ْشــتراكًفصــرحًبــهًلفظــاًومعنــىً،فقــال"ً:أ ْ

صـبًر"ًإًًْذًذاكًًمًشــتًركًاًبـ ْـينًم ْعنــاهًالمًتبــادًرًًإلــىًالـًّذهنًًمـنًحـبسًًالــنًًْفسًًعلــىًال ّشـيءًً
لًغةًًيًمانيةًً،فًيكونًًل ْفظً"أ ْ
لىًالنارً"(ً ً.)2
ًّ
جًأرهًمًعلىًالعًملًًالذيًيً ًِّ
يً:ماًأ ًْ
المًكروهً ً
قربًًإ
ً،ومًعنىًالجًراءةًً،أ ْ

خبــرًً
ـيً،فقــدًأ ًْ
وقدًساقًالق ْرطبيًق ْبلً،وأبوًحّيانًب ْعداً،حادثةًيستشــهدانًفيهــاًعلــىًهــذاًالم ْعنــىًالل ْهجـ ِّ

صـبًًركًً
اختًصً ًْ
قاضيًاليًمنًًأنًًخًصمًًْينًً ًْ
ماًإليهًً،فًًوجًبًتًًاليًمينًًعلىًأحًدًهًماً،فًحًلفًًلهًخًصمًهًً،فقالًلًهًً:مــاًأ ْ

ً:ماًأجًرأكًًعلىًالل!"(.)3
ًْ
ي
علىًالل!ًأ ْ

(َّ )2-39
مادةُ "صدع"
ـتًأســماؤهً"ً:-الًيصــدعونًع ْنهــاًوالً
م ْوضعًالمباحثةًفيًهذهًالمادةًكلمةً"يصدعون"ًفيًق ْولــهً–تباركـ ْ

()4
صدعًفيًاللغةًح ّمالًلمعنيينً،هماً :
ي ْنزفونً" ً،فالتّ ّ

صدعًالسحابًعنًالمدينة؛ًإذاًتفرقً .
فرقً،ومنهً:تً ّ
 الت ًّفيًالرْس.
أ
 -والصداعًالذيًهوًعلّةًوألم

ـتًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ًاســمهً،فقــدًجــنحًب ْعــضًالمف ِّسـرينًإلــىًوجـ ٍـهًواحـ ٍـدً،
وعلىًهــذينًالــوجهينًحملـ ْ
ـقًتقــدس ْ

نًشًربًها؛ًفًلًًّذتهاًبًلًأذًىًبًخلفًًشًرابًً
يً،وهوًأنًالم ْعنىً:الًتًنصًدًعًً ًرًؤوسًهمًمً ًْ
كابنًقتيبةً،والطبر ِّ
يً،والبًغو ِّ
الدًًْنيا(ً .)5

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.95/2ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.669/1ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،159/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.669/1ً،
(ً)4اآليةً(الواقعةً ً.)19ً،

(ً)5انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،447ً،والطبريً،جامعًالبيانً،631/11ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً ً.256/4ً،
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ـهمًيــذهبًفــيًقولــه"ً:الً
وفــيًم ْعــرضًتعريجــةًابــنًقتيبــةًعل ْيهــاًأْلمــحًإلــىًالــو ْجهينًقــائل"ً:كــانًب ْعضـ ْ

"ً:أيً:الًيتفرقون"ً،منًقولكً:صدعتهًف ْانصدعً،والًأراهًإالًّمنًالصداعًالذيًي ْعتريً
يصدعون"ًإلىًأنًمعناه ْ

ـيً–صــلىًاللًعل ْيــهًوســلمً-فــيًوصــفًالجّنــة"ً:و ْأنهــارًمــنًكـ ٍ
ـأسًمــاًإ ْنًبهــاً
ًالنبـ ِّ
شرابًالخمرًفيًالد ْنياً،لقــول ّ
()1
ـاًأنه ــمًالً
صــداعًوالًندامــة" ً،ومــنًالمف ِّس ـرينًم ــنًأتــىًعلــىًالم ْعنيـ ْـينًم ْجتمعــينً،و ّأولهم ــاًمــاًتقــدمً،وثانيهمـ ّ

ٍ
ٍ
يً:الًيًتفًًّرقونًً،وم ْثلهًقولهً–تعالىً-فيًسيا ٍ
صًدًعونً"(ًً.)2
يًتً ًّ
قًآخرًشريف"ً:يًومئًًذًيً ّ
صدعونً؛ًأ ْ
(َّ )2-40
مادةُ "صدق"

"ص ّديقة"ًفيًق ْولًالح ِّ
ـتًمــنًقْبلــهًٱلرســلًً
ًٱبــنًمـ ْـريمًإ ً
الًّرســولًقـ ْـدًخلـ ْ
قً–تقدس ْ
تًأ ْسماؤهً"ً:-ماًٱْلمسيح ْ

ظهــرًً ّأن ـهًم ْشــت ت
قًمــنًالًثّلث ـ ِّيًًالمًجـ ًـردًً،
األ ًْ
نًأبني ـةًًالمًبالًغــةًً،و ً
ًوأمــهًًصـ ِّـديقةً"(ً)3علــىًمثــالً"فعِّيلــة"ً،وهــذاًبًنــاءًًم ـ ًْ
لكنهاًفيًهذاًالسِّياقًالشريفًم ْشترك ت
ًدالًعلىًم ْعنيينً ً:
ومثلهً:إ ّكيلً،وس ّكيتً،وش ّريبً،وطّبيخً،و ّ
نً"الصدق".
 أولهماً:الًخبارًًعًًْنهاًبً ًالصًدقًً،فهيًم
كثرةًً ِّ
ِّ

ـرً–رضــيًاللًعنــهًً-
ـديق"ً،وبـهًًسـ ًِّميًًأبــوًبًكـ ًٍ
ً
صـ
 وثانيهماً:الخبارًع ْنهاًبكثرةًالتصــديقً،فهــيًمــنً"الت ْيلةًو ٍ
ًالنبيً–صلّىًاللًعل ْيهًوسلّمًً-فيًمسيرهًفيًل ٍ
احدةًإلىًبيــتًالمقــدسًمــنًم ّكــةً
الصً ًّديقًًلتصديقه ّ
ّ
وعودهًإليهاً،وقيلً:لًصدقًهً(ً.)4

الس ـلمًً-لً ّمـاًأتاهــاًكمــاًحًكــىً–تًعــالىً-
ًأنهــاًص ـدًقً ًْ
أمــاًعلــىًالم ْعنــىًاألولًفيعضــده ّ
تًجًبريــلًً-عًليــهًً ّ
ّ

ًولدًهاًعليهماًالسلمًً ً.
ماًأخبًرًًبه ً
هاً،وبً ًْ
هاًوكًتًبًهً"(ً،)5وقيلً:صًدًقًتًبًآياتًًًرًِّب ً
تًبًكًلًماتًًًرًِّب ً
عًًْنهاً "ً:وصًدًقً ًْ

ً،وأخرجًالحديثًأحمدًبنًحنبل ًفيًالمسندً،حديثًأبيًرزينًالعقيليً
(ً)1انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً 447ً،
(ً ً.)16251
(ً)2اآليةً(الرومً،)43ً،وانظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،451/5ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،636/2ً،وأبوًحيانً،البحرً
المحيطً ً.205/8ً،

(ً)3اآليةً(المائدةً ً.)75ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،654/4ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،222/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.545/3ً،
(ً)5اآليةً(التحريمً ً.)12ً،
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ً،وصـدقًهاًفــيً
تًبــذلكًًلًمًبالغتًهــاًفــيًصـدقًًحالًهــاًمـعًًاللً ً
ًإنهــاًإنمــاًسـ ِّـمي ْ
أماًعلــىًالم ْعنــىًالثّــانيًفقيــل ّ

متهاًبهًاليًهــودًً،وقــدًاكتفــىًالزم ْخشــريًبداللــةًهــذاًالم ْشــتركًعلــىً"التًصــديقً"(ًً،)1وهــذاًالقـولًً،فــيً
اًر ًْ
بًراءًتًهاًمً ًّم ً
م ْذهبًأبيًحّيانً،خًلفًًالظًّاهًرًًمًنًهذاًالبًناءً(ً .)2

()3
ًأخرىًمنتس ٍ
تًكلمــةً"صــدق"ًم ْشــتركاً
بةًإلىًهــذهًالمـ ّ
وفيًآي ٍة ْ
ـادةً،وهــي"ً:فــلًصــدقًوالًصــلى" ً،غــد ْ

فسـرينً،ومـ ْـنهمًمــنًاْلتفــتًإلــىًم ْعنــىًواحـ ٍـدًفــيً
ل ْفظيًّاًح ّماالًلم ْعنيـ ْـينًأتــىًعليهمــاًب ْعــضًمــنًوردًعل ْيهــاًمــنًالم ِّ
ـفيً،فقــدًجنح ـواًكلهــمًإلــىًم ْعنــىًالتصــديقً،والت ْقــديرًالكلّــيًلهــذاً
طبريًِّ،والمـ ً
ـاو ِّ
هــذاًالمشــترك؛ًكــال ّ
النسـ ِّ
رديً،و ّ

الم ْعنىً ً:

 فًلًصً ّدقًًبًكتابًًاللًً،والًصلّىًللًً ً.لً.
الرسالةًً،والًآمًنًًبًالمًرسً ً
 ْأوً:فلًصً ّدقًًبً ًِّْ -أوً:فلًآمًنًًبًقلبًهًً،والًعًمًلًًبًبدنًهً(.)4

ـيً،وأبــيً
الزمخشــر ِّ
ًعطيــةً،والقرطبـ ِّ
نًاست ْشرفًالم ْعنيـ ْـينًالـواقعينًتحــتًهــذهًالكلمــة؛ًك ّ
يً،وابــن ّ
وم ْنهمًم ْ

ـالًلـهً،والًزّكــاهً،ذً ْخـًراًلــهً
الصدقةً،والت ْقــديرً:الًصـدًقًًبًمـ ًٍ
حيانً،فأضافواًإلىًم ْعنىًالتّصديقًم ْعنىًالتّ ّ
ّ
صدقًو ّ
ىًالصًلواتًًالتيًأمًًرهًاللًًبًها(ً.)5
عً ْندًاللًً،والًصًلّ
ّ

(َّ )2-41
مادةُ "صرح"
الصـ ْـرحًلهــاًمعـ ٍ
ـاًرتْــهً
ـاًٱدخل ـيًٱلصـ ْـرحًًٓفل ّمـ أ
تًفــيًقـ ْـولًاللً–تعــالى"ً:-قيــلًًلهـ ْ
ـانًمتعـ ّـددةً،وقــدًورد ْ
تًع ْنًساق ْيهآًًقالًإنهًص ْرحًممردًمًنًقواريرً"(ً،)6وم ّماًتدلًعل ْيهًمنًم ٍ
عانً ً:
حسبتْهًلجةًوكشف ْ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.635/1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.545/3ً،
(ً)3اآليةً(القيامةً ً.)31ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،350/12ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،158/6ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.755/2ً،

(ً ) 5انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،193/4ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،407/5ً ،واألول ًعنده ًأصوبً ،والقرطبيً،
الجامعً،74/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.381/8ً،

(ً)6اآليةً(النملً ً.)44ً،
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 كــلًبنـ ٍـاءًعـ ٍ
ـيًأبلــغًاأل ْســباب"(ً،)1مــأخوذًمــنًالتص ـريحً،وهــوًالعــلنً
ـالً،ومنــه"ً:ابــنًلــيًصـ ْـرحاًلعلّـ ْ
ًفيًالسماءً ً.
البالغً،وقيلً:بيتًيبنىًمنفرداًض ْخماًطًويل
ّ

هاً،أيً:ساحتهاًوعرصتها.
ًالدارًوقارعت
ًالدارًوساحتهاً،يقالً:هذهًصرحة ّ
 صحن ّْ
 -البركة.

 القصرًمنًالزجاج.طحًفيًالصحنًمنًغ ْيرًس ٍ
قف.
 الس ْْ
ّ
 -البلطًالمتخذًمنًالقواريرً(ً ً.)2

(َّ )2-42
مادةُ "صرر -صرصر"
الص ْرصرًفيًاللغةًم ْحتملةًم ْعنيينً ً:
ًعامــةً،
ّأولهمــاًمــأخوذًمـ
ِّ
ـنً"الصـ ّـر"ًالــذيًهــوًالبـ ْـردًالــذيًيضــربًالنبــاتً،وقيــلً:شـ ّـدةًالبـ ْـردً،أوًالبــرد ّ

وعلىًهذاًي ْغدوًم ْعنىًقولناً:ريحًصترًوصرصرً:شديدةًالب ْردً .

وثانيهمــاًمــأخ ًوذًمــنًصـريرًالبــابًوتصــويتهً،ومــنًالصــرةً،وهــيًالضـ ّـجةً،ونظيــرًذلــكًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–

()3
ٍ
ٍ
ًامرأتــهًفــيًصـ ٍ
ًالصــياحً،وعلــىًهــذاًي ْغــدوًم ْعنــىً
ـرة"
؛ًأيًفــيًضـ ّـجةًوصـ ْـيحةً،والصـ ّـرةًأشــد ّ
ْ
تعــالى"ً:-فأ ْقبلــت ْ

قولناً:ريحًصرصرً:شديدةًالصوتً .

ـسًمً ْســتمرًٓ"(ً)4فقــدً
أماًفيًقـ ْـولًاللً–تباركــتًأ ْســماؤهً"ً:-إنــاًأ ْرسـْلناًعلـ ْـيهمًريحــاًص ْرصــراًفـيًيـ ْـومًن ْحـ ًٍ
ّ

تباينًبابًالق ْولًعليها؛ًإذًإّنهاًم ْحتملةًللمعنيينًفيًهذاًالسِّياقًالشريفً(ً ً.)5

(ً)1اآليةً(غافرً ً.)36ً،

(ً)2انظرًماًقيلًفيهاً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً،325ً،والقرطبيً،الجامعً،139/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،50/7وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صرح"ً ً.

(ً)3اآليةً(الذارياتً ً.)29ً،
(ً)4اآليةً(القمرً ً.)19ً،

(ً ) 5أتى ًعلى ًالمعنيينً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،556/11ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،414/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً،88/17والنسفيً،مداركًالتنزيلً،623/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.177/8ً،
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يحًفيهاًصتر"(ً)1ففيهاًثلثةًأ ْقو ٍ
أماًفيًق ْولًالح ِّ
الً :
قً-تعالى"ً:-كمثلًر ٍ
ّ
 أحدهاً:فيهاًبردً . والثّانيً:فيهاًتصويتًوحركةً. والثّالثً:فيهاًنارً(ً ً.)2(َّ )2-43
مادةُ "صرم"
ـيًفــيًالعر ّبيــةً،وهمــاًعمومًيــةً
ًاست ْشرافًلباعثينًاثنــينًيؤذنــانًبتخلــقًالم ْشــتركًاللّفظـ ِّ
فيًهذهًالمباحثة ْ

ِّ
ًأوالً،وتبــاينًاللهجــاتًثانيــاً،وقــدًتجلّــىًذلــكًحقًّــاًفــيًكلمــةً"الصـريم"ًالمنتســبةً
الداللةً،واتّساعًأصــلهاًالعـريض ّ
ترددًب ْينًداللتينً،وهماً ً:
األضداد
إلىًظاهرةًالم ْشتركًاللّ ِّ
ًأنهاًت ّ
ًخاصة؛ًذلك ّ
ًعامةً،و ْ
ّ
فظي ّ
 اللّيلً،وهوًصريمً .النهارً،وهوًصريمًكذلكً .
 -وّ

ول ّم ــاًوردًالمف ِّس ــرونًعل ْيه ــاًف ــيًس ــياقهاًالشـ ـريف"ً:فط ــافًعًل ْيه ــاًط ــآئ ــفًم ــنًرِّب ــكًوه ـ ْـمًن ــآئم ــونًً،

التّأويــلًًفــيً
اختلـفًًأ ْهــلًً ً
يًإلــىًالتصـريحًْ "ً:
تًكْلصريمً"(ً،)3تباينًبابًالق ْولًعل ْيهاًتبايناًأ ْفضىًبــالطّبر ِّ
ص بح ْ
فأ ْ

الذيًعنًيًًبًالصًريمً"(ً،)4والمعانيًالواقعةًتحتهاً ً:
تًكًالًلّيلًًالمًظلً ًمً.
ص بح ْ
 -فأ ْ

النهارًفلًشيءًفيهاًً.
ًانصرمًمنًالليلً،وقيلً:ك ّ
الصبح ْ
ص بح ْ
تًك ّ
 فأ ْسودًً،وقيلًهيًكذلكًبلغةًخًًزيمً ًةً.
الرمادًًاألً ًْ
تًكً ً
ص بح ْ
 -فأ ْ

ٍ
عروفةًباليمنًاسمهاًالصريمً،الًتًنبتً،فشبهًجّنتهمًبهاً.
تًكرمل ٍةًم
ص بح ْ
 -فأ ْ

أيً:المًقطوعًًماًفيهً.
صرومًًْ ً،
حصودًً،فًالصًريمًًبم ْعنىًالمً ًْ
الزرعًًالمً ًْ
تًكً ً
ص بح ْ
 -فأ ْ

(ً)1اآليةً(آلًعمرانً .)117ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صرر"ً ً.
(ً)3اآليةً(القلمً ً.)20ً،19ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.190/12ً،
189

تنو ٍ
ًوتفسيرًذلكًالمتق ِّدمًأنًداللةً"الصرم"ًو"الصريم"ًعريضةًتتّسعًلم ْدخ ٍ
عةً،فهيًذاتًعمومي ٍةً
لتًم ِّ
ْ

ًالنهــارًينصــرمًعــنًالًلّيــلً،سـ ِّـميً
وانف ٍ
تاحً،فالصرمًهوًالق ْ
ـنًالنهــارً،وكــان ّ
ًعامةً،ول ّمــاًكــانًاللّيــلًينصــرمًعـ ّ
طع ّ
ـنًاألضــدادًكــذلكً،وقيــلً:سـ ًِّميًًالًلّيــلًً
تًمشــتركاًلفظًّيــاً،وحرفــاًمـ
ـتًعلـ
ـىًالضـ ّـد ْينً،فغــد ْ
ْ
كلهمــاًصـريماً،فوقعـ ْ
ّ

صرفً؛ً ًولًهذاًيكونًً"فًعيل"ًبم ْعنىً"فاعل"(ً ً.)1
التّ ًّ
صًريمًاًألنهًيًقطًعًًبًظًلمتًهًًعنًً ً

والح ــقًأنًالمف ِّسـ ـرينًتب ــاينواًف ــيًا ْقتن ــاصًالمتع ــيِّنًمنه ــاً،فم ــنهمًم ــنًأت ــىًعل ــىًالم ْعني ـ ْـينًمجتمع ــين؛ً

ـديً،وابــنً
النسف ِّيً،و
أبيًالسعودً(ً،)2ومـ ْـنهمًمــنًأتــىًعلــىًم ْعنــىًواحـ ٍـد؛ًكــالف ّراءً،والواحـ ِّ
كالقرطب ِّيً،وأبيًحّيانً،و ّ
ّ

أبيًحاتًٍم(ً.)3

(َّ )2-44
مادةُ "صعق"
ل"ً:-وا ًْذ قْلــت ْمًيـاًمًوســىًلــنً
ً"الصاعقة"ًفيًق ْولًاللً–عزًم ْنًقائ ًٍ
م ْوضعًالنظرًفيًهذهًالمباحثةًكلمة ّ

()4
ـدًاحتملــتًمجموعــةًمــنًالمعــانيًالتــيً
نـ ْـؤمنًلــكًحتــىًنــرىًٱللــهًج ْهــرةًًفأخــذ ْتكمًٱلصـاعقةًوأنــت ْمًتنظــرونً" ً،فقـ ْ

طبــريً،فقيـلًإنً
فسـرينً،والــىًاخــتلفًأ ْهــلًالتأويــلًفــيًتعيــينًداللتهــاًوصــفتهاًأشــارًال ّ
عــرجًعل ْيهــاًب ْعــضًالم ّ

الصاعقةً ً:
ّ

 الموتً ً. أوًالصوتًال ّشديدً.أوًالنار.
ّ

 -أوًالر ْجفة.

(ً)1انظرً:األنباريً،األضدادً،84ً،والقرطبيً،الجامعً،158-157/18ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صرم"ً ً.

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،158-157/18ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،713/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،306/8ً،
وأبو ًالسعودً ،محمد ًبن ًمحمد ًالعمادي(982هـ)ً ،إرشاد ًالعقل ًالسليم ًإلى ًمزايا ًالكتاب ًالكريمً ،وضع ًحواشيه ًعبدً

اللطيفًعبدًالرحمنً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1999ً،مً ً.287/6ً،
(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،175/3ً،والواحديً،الوجيزً،1122/2ً،وابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً ً.495/7ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)55ً،
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 أوًالفزعً(ً.)1ولماًأتىًأبوًحيانًعلىًداللتهاًفيًهذاًالسِّياقًوقفًعلىًماًفيهاًمنًا ْشتر ٍ
اكًلفظيً،واحت ٍ
مالًم ْفـ ٍ
ـضً
ّ
ّ

إلــىًتعـ ّـددًمعانيهــاًالتــيًتقــعًتحتهــاً،جانحــاًإلــىًأنًأصــحًاألقـوالًوأليقهــاًههنــاًســببًالمــوتًالًالمــوتً،قــائًلً:

ماويًًسـمًعواًحًسـهمًفًمــاتواً،أوًالفـزعًً
الصًاعقةًًهًناً:هًلًهــيًنــارًًمـنًالسـماءًًأحـًـرقًًْتهًمً،أوًًالمـوتًً،أ ْوًجًنــدًًسـ ت
"و ّ

ببً
ماويةً؟ًأقوالًً،أصـحًهاً ًّأنهــاًسـ ً
فًدامًًحتّىًماتواً،أ ْوًغًشًيًًعًلًيهمً،أوًالعًذابًًالذيًيًموتونًًمًنهًً،أ ْوًصًيحةًًسً ًّ
المًوتًً،الًالموتًً،وا ْنًكانواًقًدًاختًلًفواًفيًالسًببً"(ً ًً.)2

ـيًإلـ ــىًعموميـ ــةًداللـ ــةً"الصـ ـ ْـعق"ً،واتّسـ ــاعًهـ ــذه ِّ
ًالداللـ ــةًلمعـ ـ ٍ
ـانً
واخـ ــالًأنًمـ ــردًهـ ــذاًاال ْشـ ــتراكًاللّفظـ ـ ِّ

تعد ٍ
ومدخ ٍ
ي؛ًإًْذًإنً
ًأصلهاًاللّ ً
غو ِّ
عنوي ٍةًم ّ
ًاست ْشراف ْ
دةً،فهيًتصلحًلك ِّلًماًتقدمً،وم ّماًيعضدًهذاًالم ْذهب ْ
لتًم ّ

لكً
ـلًًرآهًًالم ـرءًً،أ ْوًعايًن ـهً،أ ْوًأصــابًهًً،حتّــىًيًصــيرًًم ـنًهًول ـهًً،وعًظــيمًًشــأنًهًً،إلــىًه ـ ًٍ
الصــاعقةً"ك ـلًً ْأم ـ ًٍرًهائـ ًٍ
ّ

ـارً،أ ْوًزلزلــةًً،أ ْوً
ـلًًوغًمــورًًفًهـ ًٍـمً،أ ْوًف ْق ـدًًب ْعــضًًآالتًًالجًســمًً،ص ـوتًاًكــانًًذلــكًأ ْوًنـ ًا
بً،والــىًذًهــابًًعًقـ ًٍ
ًوعًط ـ ًٍ
تًق ـ ْـولًًاللًً-ع ــزًوج ــلً"ً:-وخ ــرًموس ــىً
ًرجفـ ـاً ً،ومً ّمـ ـاًيـ ـدلًًعل ــىًأن ــهًقـ ـدًيًك ــونًًمًص ــعوقًاًوه ــوًحـ ـ تيًًغًي ــرًًمًّيـ ـ ًٍ
صعقا"(.)3

(َّ )2-45
مادةُ "صفح"
الص ْفحًم ْشتركًل ْفظ تي ت
ًدالًعلىًم ٍ
عانًم ْنهاً :
 الج ْنبً،وص ْفحًالنسانً:جنبهً،وص ْفحًك ِّلًش ٍيءً:جانبهً،وصـ ْفحةًالرجــلً:عــرضًوجهــهً،ونظــرًإل ْيــهً
بصفحًوجههًوصفحه؛ًأيً:بعرضهً .

 والعـراضًوالتّجــاوزً،والصــفوحًً:الكـريمً،وم ْنــهً:ضـربتًعـ ْـنًفـ ٍذاًأعرضــتًعنــهًوتركتــهً،
ـلنًصــفحا؛ًإ ْ
ًأعرضًبوجههًع ْنًذنبه(ًًً.)4
وأصلهًمنًالعراضًبصفحةًالوجهًكأنه ْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.329/1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.372/1ً،

(ً)3اآليةً(األعرافً،)143ً،وانظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.330/1ً،
(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صفح"ً ً.
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ضربًعنكم ِّ
وعلىًهذينًالم ْعني ْينًالم ِّ
ًٱلذ ْكرًصـ ْفحاًأنًكنــت ْمً
تقدمينًحملًقولهًالحقً–جلًثناؤهً"ً:-أفن ْ

ًفيًاست ْشرافًالم ْعني ْينًفيًاآليةًالشـريفةًهــوًأنً
ق ْوماًم ْسرفينً"(ً،)1ولعلًالذيًينبغيًاللماحًإل ْيهًقبلًالخوض
ْ

ـويً؛ًذلــكًأنًتبــاينًبــابًالقـ ْـولًعلــىًداللــةً"صـ ْفحا"ًمــنً
لهذاًالم ْشتركًاللفظ ِّيًأثراًجليًّاًفيًتخلقًالم ْشــتركًالنًحـ ِّ
و ٍ
حويً،وفيماًيليًفضلًب ٍ
يانًمجلً ً:
عجمي ًٍةًأ ْفضىًإلىًتباينًبابًالق ْولًعلىًم ْعناهاًالن ِّ
جهةًم ّ

إذاًم ــاًتع ـ ّـينًأنًم ْعن ــىً"صـ ـ ْفحا"ًه ــوًالجان ــبً،ف ــإنًالت ْق ــديرًي ْغ ــدوً:أفنن ّحي ــهًع ــنكمًجانب ــاً،وعل ــىًه ــذاً

الض ِّمً ً.
ينتصبً"ص ْفحا"ًعلىًالظرف؛ًكقولناً:ض ْعهًجانباً،و ْامشًجانباً،وتعضدهًقراءةًمنًقرأً"ص ْفحا"ًب ّ

أمــاًإذاًمــاًتعـ ّـينًأنًم ْعنــىً"صـ ْفحا"ًفــيًســياقهاًالش ـريفًذاكًهــوً"العـراض"ًف ّإنهــاًتعــربًمفع ـوالًلــهً،
ّ

مً،أوً:أفًنًتــركًًع ـنكًمً
وعنــدهاًي ْغــدوًالت ْقــديرًالكلّــيً:أفن ْعــزلًع ـنكمًإن ـزالًالقـ ْـرآنً،وال ـزامًالح ّجــةًبــه ْ
ًإعراضــاًعــنك ْ
مًوتًركتًمًاليمانً؟ًوهــوً
فركً ً
مًأسرفتًمًفيًكً ً
نًأجلًً ًّأنكً ًْ
أمركًمً،والًنًنهاكمًمً ًْ
الوحيًً،ونًمسكًًع ْنًإنزالًًالقًرآنًً،فلًنً ً
ً
استفهامًًبم ْعنىًالًًْنكارً(ً ًً.)2

(َّ )2-46
مادةُ "صلو"
طور ِّ
ًخاصةً ،في ًنشوءً
ًعامةً ،وتغيير ًالم ْعنى ًالمقصود
ًالد ِّ
ّ
اللي ّ
وفي ًهذه ًالمباحثة ًيتجلّى ًأثر ًالتّ ّ

ً"الصلة"ًفيًق ْول ًالح ِّ
ق ً–تعالى"ً:-ق ْلً إن ًصلتًي ًونسكًي ًوم ْحيايً ًومماتيً
فظي؛ًومثالهاًكلمة
الم ْشترك ًالل ِّ
ّ

() 3
لله ًر ِّ
ًالدعاءً
ًالصلة ًلما ًفيها ًمن ّ
الصلة ًقبل ًالسلم ًالدعاء ًواالستغفارً ،وبه ًس ِّميت ّ
ب ًٱ ْلعًالًمينً" ً ،ف ّ
()4
غويً ً:
ً"الصلة"ًفيًق ْولًال ّشاعرًبالمعنىًاللّ ِّ
واالستغفارً ً،وقدًجاءت ّ

ياًر ِّ
ًأبيًاألوصابًوالوجعا
ب
بًج ّن ْ
ْ

دًقرْبـتًًم ْرتحلً
تقولًب ْنتيًوق ّ

(ً)1اآليةً(الزخرفً ً.)5ً،

(ً )2انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،478/3ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،8/8ً ،وتحتمل ًإعرابا ًآخرً ،وهو ًانتصابها ًعلىً
المصدر؛ ًألن ًمعنى ً"أفنضرب" ًهو"ً :أفنصفح"ً ،وقيلً :التقديرً :أفنضرب ًعنكم ًالذكر ًصافحين؛ ًكقولناً :جاء ًفلنً

مشياً،وانظرًماًقالهًفيهاً:البغويً،معالمًالتنزيلً،119/4ً،والقرطبيً،الجامعً ً.42/16ً،

(ً)3اآليةً(األنعامً ً.)162ً،

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صلو"ً ً.
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عليكًم ْثلًالذيًصلّيتًفاغتمضي

إنًلجنبًالمرءًمضطجعا
نوماًف ّ

ً

ً

()1

أيً:عليكًمثلًالذيًدعوتً(ً .)2
دًاحتملتًالم ْعنيينً ً:
ًّ
أماًفيًاآليةًالشريفةًفق ْ
 اللّغويًالمتقادم. وال ّشرعيًالحادث.لةً
ً:الصــلةًالتــيًفًًرضـتًعًلًيــهً،وقيــلً:صـ ً
ًإنًم ْعنــىًقولــهً–تعــالى"ً:-صــلتي"ًفــيًســياقهاًذاك
فقيــل ّ
ّ

الًلّيــلًً،وقيــلً:صـلةًًالعيــدًًلًمًناســبةًًالنًسـكًً،وهــذاًالمتقـ ِّـدمًبيانــهًم ّمــاًينتســبًإلــىًالم ْعنــىًالشــرع ِّيًالحــادثًً،وقــدً
غويًالمتقادمً(ً ً.)3
الدعاءًًًو ً
يكونًالمتعيِّنًمنً"صلتي"ً ًّ
التّذًلّلًً،وهذاًم ّماًينتسبًإلىًالم ْعنىًاللّ ِّ
(َّ )2-47
مادةُ "صوب"
الصابةًوالمصيبةً:مــاًأصــابكًمــنًالــدهرً(ً،)4وفــيً
صابًالسهمًالرمّيةً،وأصابً:إذاًقصدًولمًيج ْزً،و ّ

داللةً"المصيبة"ًا ْشتراكًب ْينًالم ْعني ْينًالم ِّ
تقدمينً،فقدًاحتملتْهماًفيًق ْولًاللً–تعالى"ً:-ماًأصابًمنًمصيب ٍةً

()5
ِّ
ـذاًالســياقًهــوً
إً
ظهــرًفــيًهـ
ِّ
ـى ٍءًعلــيمً" ً،ولعــلًاأل ْ
الًّبــإ ْذنًٱللــهًًٓومــنًيـ ْـؤمنًبْللــهًي ْهـ ًـد قْلبــهًًًٓوٱللــهًبكــلًشـ ْ

ـيح؛ًإذًه ــوًأص ــلً
ـىًالرزي ــةًوم ــاًيس ــوءًالم ــرءً،ولك ــنًاحتماله ــاًالم ْعن ــىًاآلخ ــرًغي ــرًم ــدفوٍعًأ ْوًقب ـ ٍ
إطلقه ــاًعل ـ ّ

االستعمالً،فالمصيبةًهيًالحادثةًمــنًخيـ ٍـرًوشــر؛ًإذًالحكمــةًفــيًكونهــاًبــإذنًاللًً،والــىًذينــكًالم ْعنيـ ْـينًأشــارً

أبوًحّيانً(ً ً.)6

(ً)1الشعرًلألعشىًفيًديوانهً ً.73ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،أبوًالقاسمًمحمودًبنًعمر(538هـ)ً،الفائقًفيًغريبًالحديثً،تحقيقًعليًالبجاويً،ومحمدًأبوً
الفضلًإبراهيمً،دارًالفكرً،بيروت1993ً،مً ً.309/2ً،

(ً)3انظرًالقولينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.262/4ً،
(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صوب"ً ً.
(ً)5اآليةً(التغابنً ً.)11ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.275/8ً،
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(َّ )2-48
مادةُ "صور"
م ْوضعًالتدبرًفيًهذهًالمباحثةًكلمةً"ص ْرهن"ًفيًاآليةًالشريفة"ً:قالًفخ ْذًأ ْربعــةًمــنًٱلط ْيــرًفصـ ْـرهنً

إل ْيكً"(ً،)1فقيلًإنًلهاًم ْعنيينًاثنينً ً:

أيً:قًطًعًهً،وشاهدهًفيًالعر ّبيةًق ْولًتًوبةًًبنًًالحًمًًِّي ًرً:
صورهًًْ ً،
شيءًًيً ً
 أولهماًً:قًطًِّ ًْعهًنًً،يقالًً:صارًًال ًّيورهاً ً
ديدًسً ً
عيدانًشً ًٍ
ًٍ
طرافً
تًنًسوعًهًًًًًًًبًأ ًْ
لماًجًذًًْبتًًالحًًْبلًًأطً ًْ
فً ًّ

صورها
ارتًقائيًيً ً
سبابًًحتّىًبًلً ًْغتًهاًًًًًبًنً ًْهضيًوقًْدًكادًً ًْ
تًلًيًًاألً ًْ
أدنً ًْ
فً ًْ

()2

أي :يًقًطًّعًهاً .
ًْ
أصـ ـًورً؛ًإذاًك ــانًًمائ ــلًًالعًن ــقًً،
اجمً ًْعهـ ـنًًإلي ــكًً،يق ــالً ً
اضـ ـمً ْمًهًنًًو ًْ
 وثانيهم ــاً:أمًًْلهـ ـنًًإلي ــكً؛ً ًْأيْ ً:
ً:رج ــلًً ْ
صًورً؛ًيعنيًمًشتاقًاًمائًلًً،وامرأةًًصًًْوراءًً،ونظيرهًق ْولًال ّشاعرً:
ونقولً:إًًّنيًإليكًمًألً ًْ
اللًًيً ًْعلًمًً ًّأناًفيًتًلًفًتًناًًًًًًًًيًومًًالفًراقًًإلىًجيرانًناًصًورً(ًً)3

أ ّماًق ْولهً–تعالى"ً:-إليك"ًفهوًمتعلّقًبـ"خ ْذ"ًعلىًتأويلًًالتًقطيعًً،والًحاجةًًإلــىًمًضــمً ًٍرً،وعلــىًتأويــلًً

الضًًِّمًفهوًمًتعًلّقًًبـ"صًًْرهًنً"ً،وفيًالكلمًًمًتروكًً:فًأملهنًًإل ْيكًثًًّمًقًطًِّ ًْعهنً(ً ً.)4
الًمالةًًًو ّ

ًالصــادًوكســرها(ً،)5و ّأنــهً
ً
ول ّم
ًأنهــاًقرئـ ْ
يًعلىًهذهًالكلمةًفيًســياقهاًالشـريفًبـ ّـين ّ
ـتًبضـ ِّـم ّ
اًأتىًالماورد ّ

فيًالضًًِّمًوالكسرًًعلىًقًولًينًً :
اختًلًفً
ّ
(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)260ً،

(ً)2الشعرًفيًديوانهً،تحقيقًخليلًالعطيةً،دارًصادرً،بيروت1998ً،مً،35ً،وروايتهًثمً ً:
ً ًًً

ًفمدتًليًاألسبابًحتىًبلغتهاًًًًًًًًًًًًبرفقيًوقدًكادًارتقائيًيصورها ً

ً ًًً

ًفلماًدخلتًالخدرًأطتًنسوعهًًًًًًًًًًًًوأطرافًعيدانًشديدًأسورها ً

(ً )3انظر ًالشعرً :ابن ًجنيً ،الخصائصً ،43/1ً ،ولم ًينسبهً ،والبيتان ًفي ًخزانة ًاألدب ًفي ًالشاهد ًالحادي ًعشر ًغيرً
منسوبينً ًً.

(ً)4انظرًالمعنيينً:العكبريً،التبيانً،212/1ً،والقرطبيً،الجامعً،196/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.310/2ً،

(ً)5الكسرًقراءةًحمزةًوأبيًجعفرً،والضمًللباقينً،انظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً،313/1ً،والطبريً،التلخيصً،
ً،220وابنًخلفً،القناعً،382ً،والبناءًالدمياطيً،التحافً .209ً،
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ماً:أنًًم ْعناهًماًمًًتّفًقًً،ولفظًهًماًمًختلفًً،فعلىًهذاًفي تأويلًًذلكًأربعةًًأقاويلًً :
أحدًهً
ّ
هاً:انت ْفهنًبًريشًهنًًولحومًهنًً .
 أحًدًْ
ً -والًثّانيً:قطِّ ْعه ّنًً.

إليك.
ً:اضم ْمه ّنًً ً
 -والًثّالثً ْ

الرابعًً:أمْلهنًًإليكًًً،والصًًورًً:المًيلًً ً.
 -و ًّ

ً،وفيًاختلفًهًماًقًوالنًً :
نىًالضًًِّمًوالكًسرًًمًختلفً ً
والقًولًًالثّانيًأنًًم ْع
ّ

هنًً،وبالكسرًً:قطِّ ْعه ّنًً .
 أحدًهماً:م ْعناهّ
ًبالضً ًِّم ْ
ً:اجم ْع ّ
هنً(ً.)1
 والًثّانيً:معناهًً ّبالضًًِّمًأمْله ّنً،وبالكسرًً:أ ْقب ْلًبً ّ

الص ِ
ور"
وم ُي ْن َف ُخ في ّ
َ"ي َ

()2

ً"الصورة"؛ًكقولناً:صوف ًوواحدتهاًصوفةً،وسورًوواحدتهاً
ًإنهًجمع
اختلفًفيًم ْع
نىًالصورً،فقيل ّ
ّ
ّ

سورة؛ًكماًفيًقولناً:سور ًالمدينةً،والم ْعنىًالمتعيِّنً:يوم ًتنفخ ًفيهاًروحهاًفتحياً،وقدًذهب ًإلى ًهذاًالم ْعنىً
()3
ًإسرافيلً ،والم ْعنى ًاألخير ًينتسب ًإلى ًلغة ًق ٍ
وم ًمنًأ ْهلً
الفرد ًأبو ًعبيدةً ً ،وقيل ّ
ًإن ًالصور ًقرن ًينفخ ًفيه ْ
رددواًفيًالمتعيِّنًم ْنهاً،فكانواًفيًثلثًشع ٍبً :
غويونًت ّ
اليمنً،ول ّماًوردًعلىًهذهًالكلمةًالمفسِّرونًواللّ ّ
دًتقدمً .
نًارتضىًالم ْعنىًاألولًمنًالمشترك؛ًكأبيًعبيدةً،وق ّ
 -فمنهمًم ْ

ٍ
السيوط ِّيً ً.
الراغبً،و ّ
نًارتضىًالم ْعنىًالثّانيًمنهً،وهوًالقرن؛ًكابنًأبيًحاتمً،و ّ
 وم ْنهمًم ْ()4

الماورديًِّ،
ِّجستانيً ،و ً
قر ار ًأن ًثم ًاشتراكا ًلفظيًّا ًكالس
ًارتضى ًالم ْعني ْين ًمجتمعين ًم ِّ
ِّ
 وم ْنهم ًمن ْوالسمينً(ً.)1

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.335-334/1ً،
(ً)2اآليةً(األنعامً .)73ً،

(ً)3انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،82ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صور"ً ً.

ً،والسيوطيً،الدرًالمنثورًفيً
(ً)4انظرً:ابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،374/3ً،والراغبً،مفرداتًغريبًالقرآنً 323ً،
التفسيرًالمأثورً ً.41/3ً،
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ولكنًالق ْرطبيًل ّماًوردًعلىًهذهًالكلمةًفيًسياقهاًالشـريفًأشــارًإلــىًأنًالمتعــيِّنًم ْنهــاً"القـ ْـرن"ً،غيــرً
ّ

ر ٍ
افضًكونهاًح ّمالةًلًلمعنيينًفيًغيرًهذاًالسِّياقً،م ْح ًّ
قلي ٍةًمنًالكتابًوالسّنةً،قــائل"ً:ولـ ْـيسًجمــعً
تجاًبقرائنًن ّ
هم؛ًأيً:ينفخًفيًصورًالموتىًعلىًماًن ّبينهً،...،وم ّم ْنًقالًإنًالمرادًبالصورًفيًهذًهً
صو ٍرةًكماًزعمًبعض
ْ

السّنة"(ً ً.)2
اآليةًجمعًصو ٍرةًأبوًعبيدةً،وهذاًوا ْنًكانًمحتملًفهوًمردودًبماًذكرناهًمنًالكتابًو ّ

ً"الصور"ً،والمعولًع ْليهًفــيًتعيــينًداللــةً
وم ْنًقبلهًالطبريًالم ِّ
عرجًعلىًالم ْعني ْينًالواقعينًتحتًكلمة ّ

ـيً
ًاألخبــارًًعـ ْـن ً
رتًبــه ًْ
ـور"ًالســياقًّيةًهــوًمــاًتًظــاهً ًْ
"الصـ
ًالنبـ ِّ
ًرســولًًاللًًص ـًلّىًاللًًعل ْيــهًوســلمً،ومـ ْـنًذلــكًقـ ْـول ّ
ّ

()3
ماًأنكرواً
ًالصورًق ْرناً،ك ْ
األكرمً-صلّىًاللًعل ْيهًوسلّمً-الذيًسيردًب ْعدا ً.وقدًاعترضًقوم ْ
ًفأنكرواًأ ْنًيكون ّ
()4
لىًأنهًجمعًصـ ٍ
"ًأعجــبًإلــىًابــنًقتيبــةًمــنً
العرشً،والميزانً،و ِّ
الصراطً،وذهبواًإ ّ
ـورًة ً،والم ْعنــىًالثّــانيً"القــرن ْ

ًأنعــمًوصــاحبًالقـ ْـرنًقــدًالتقمــهًوحنــىًجبهتــهً،ينتظــرً
األولًلقــولًرســولًاللً-صـلّىًاللًعل ْيــهًوسـلّم"ً:-كيــف ْ
ّ

متىًيؤمرًفينفخ"(ً .)5

(َّ )2-49
مادةُ "طوف"
ـيً،وهمــاً:أثــرًً
ًاست ْش ـرافًلبــاعثينًاثنــينًم ْفضــيينًإلــىًتخلّــقًظــاهرةًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
فــيًهــذهًالمباحثــة ْ

لتًم ّ ٍ
الداللــةًالعريضــةًالمتّســعةًلمـ ْـدخ ٍ
ِّ
تنوعـ ٍـةً،واخــتلفًاللهًجــاتًالعر ّبيــةً،ومثالهــاًكلمــةً"الطّوفــان"ًفــيً
عنويــةًم ّ

قً–جلًثناؤهً"ً:-فأرسْلناًعل ْيهمًٱلطوفانًوٱْلجرادًوٱْلقمــلًوٱلضــفادعًوٱلــدمًآيـ ٍ
ق ْولًالح ِّ
ت"()6؛ًذلــكًأنً
اتًمفصــل ًٍ
ْ

(ً ) 1انظرً :السجستانيً ،نزهة ًالقلوبً ،304ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،133/2ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدر ًالمصونً،
ً .99/3

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.15/7ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.237/5ً،

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"صور"ً .

ً،وأخرجًالحديثًأحمدًبنًحنبل ًفيًالمسندً،مسندًعبدًاللًبنًالعباسً،
(ً)5انظرً:ابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً 26ً،
(ً،)3010والترمذيًفيًالسننً،بابًماًجاءًفيًشأنًالصور(ً ً.)2431
(ً)6اآليةً(األعرافً ً.)133ً،
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الطّوفانًفيًاللغةًهــوً"مــنًكـ ِّـلًشـ ٍ
ـيءًمــاًكـانًكثيــراًمحيطــاًمطيفــاًبالجماعــةًكلِّهــا؛ًكــالغرقًالــذيًيشــتملًعلــىً
المدنًالكثيرةً،والق ْتلًالذريعً،والموتًالجارفً ً.)1("...
يءًيًطــوفًً،إالًّأنًًاســتًعمالًًالعـربًًلــهًكًثـرًًفــيً
ًعطيــة"ً:فهــوًعــاتًمًفــيًكـ ِّـلًًشـ ًٍ
وعــنًالطّوفــانًقــالًابــن ّ

يً:مــاً
وتً،أ ْوًسـ ًٍ
الماءًًً،والمطرًًالشًديدً"(ً،)2وع ْنهًقالًالقرطبــي"ً:الطًّوفــانًًفــيًاللغــةًًمــاًكــانًًمً ًْهلًكـاًمـنًمـ ًٍ
يل؛ًأ ْ
يطيفًًبه ْمًفًيًهلًكًهًم"(ً ً.)3

لماًوردًالمفسِّرونًعل ْيهاًتــرّددواًبـ ْـينًمعـ ٍ
ـانًتتخلّــقًمــنًهــذينًالبــاعثينًلت ْغــدوًمجتمعــةًغيــرًمتدافعـ ٍـةً،
وّ

التّأويــلًًفــيًم ْعنــىً"الطًّوفــان"(ً،)4
اختًلــفًًأ ْهــلًً ً
ًاألولًْ "ً:
وقدًأْلمحًالطبريًق ْبلً،وابنًكثيـ ٍـرًبعــداً،إلــىًذلــكً،فقــال ّ
()5
ظــاهرًأنًهــذاًاالخــتلفًًإنمــاًهــوًمتــأتًمــنًالبــاعثينًالمــذكورْينًآنفــا؛ً
وقــالًالثّــاني"ً:ا ًْ
ختًلفـواًفــيًمً ًْعنــاهً" ً.وال ّ

وتأويلًذلكًكلِّهً ً:

غرقً.
ّ -أنهًالماءًًالمً ً

تارهًالفًًّراءًًوابنًًقًتيبةً(ً.)6
اخ ً
امً،و ًْ
النهارًًثًمانيةًً ًّأي ًٍ
 أوًالمطرًًالذيًًأًْرسًلًًعل ْيهمًدائًمًاًالًلّيلًًًو ًّلىًكل ٍ
ِّ
ًحالً.
أوًأنهًالموتًًالجارفًًهناً،أوًالموتًع
ّ
منً.
 -أوً ّأنهًالطًّاعونًًبلغةًاليً ً

فيًاألرض.
ً
ذابً ًوقعًًفيهمً،فًبقًيًً
ًأولًًعً ًٍ
أوًأنهًالجًدًًريًً،وهو ًّ
ّ
أوًأنهًعًذابًًنًزلًًمًنًالسًماءًًفًطافًًبًهم(ً ً.)7
ّ

وصفوةًالمستخلصًم ّماًتقدمًآنفاًثلثةً ٍ
أمورً :

(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"طوف"ً ً.
(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.443/2ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.171/7ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.31/6ً،

(ً)5انظرً:ابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.240/2ً،
(ً)6انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.392/1ً،

(ً ) 7انظر ًما ًقاله ًفيهاً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،31/1ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،252/2ً ،والزمخشريً ،الكشافً،
ً ،107/2وابنًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،443/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،171/7ً ،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيطً،372/4ً،
وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.240/2ً،
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أ ََّولُها :انتسابًمثالًهذهًالمباحثةً"الطّوفان"ًإلىًموضــع ْينًمــنًمواضــعًاال ْشــتراكً،وهمــاًالل ْفظــيً،وقــدً

تقــدمًفضــلًبيـ ٍ
جحــانًً،
الرًْ
درا؛ًكً ً
صـ ً
فيةًالتــيًأودعـ ْ
ـانً،والصــرفي؛ًفقــدًتكــونًالبنيــةًالصـر ّ
ـتًفيهــاًمــادةً"طــوف"ًمً ْ
والنًًْقص ــانًً،وه ــذاًمـ ـ ْذهبًأ ْه ــلًالكوف ــةً،وق ــدًتك ــونً"الطّوف ــان"ً،م ــنًوجه ـ ٍـةًص ــرفّي ٍةً،جًمعـ ـاًواحـ ـدًهًًف ــيًالقًي ــاسًً
فظيً ً.
"ال ًّ
فيًم ْشتركًل ت
طوفانًة"ً،ولعلّهًينبنيًعلىًهذاًالم ْشتركًالصر ِّ

يًإلىًعموميًةًهذه ِّ
ـيً،فقــدًبــداً
َوثانيها :التفاتًالطبر ِّ
ًالداللةً،والــىًأثــرًذلــكًفــيًتخلــقًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
ًأمًرًًمًنًاللًًطافًًبًهًمً،و ّأنــهً
عب ًٍ
هذاًجليًّاًفيًقوله"ً:والصًوابًًمًنًالق ْولًًفيًذلكًعًًْنديًماًقالًهًابنًً ًّ
اسّ ً...أنه ْ

ًأمـرًًاللًًيًطــوفًًطوفانــا"ً:كمــاًيًقــالً"ً:نًقــصًًهــذاًال ّشـيءًًيـنقصًًن ْقصــانا"ً،
مًصــدرًًمـنًقـ ْـولًًالقائـلً"ً:طــافًًبهـ ْـم ْ

واذاًكانًًذلكًكًذلكًً،جازًًأ ْنًيكونًالذيًطافًًبه ْمًالمطرًًالشًديدًًً،وجازًًأ ْنًيكونًالمًوتًالذًريعً"(ً ً.)1

ِ
ًاألرجحًالذيًيراهًالباحثًههنــاًهــوًمـ ْذهبًابــنًعّبـ ٍ
طوفــان"ً"مع ًّمــىًعًنـيًًبــهً
ـاس؛ًإ ْذًإنً"ال ّ
َوثالثُهاً:أن ْ

شًيءًًأطافًهًاللً"ً،وم ْثلهًق ْولًاللً–تباركً"ً:-فطافًعل ْيهاًطائفًم ْنًربِّكًوه ْمًنائمونً"(ً ً.)2
(َّ )2-50
مادةُ "ظن"

ـدًاحتملــتًالم ْعنيـ ْـينًفــيً
"ظنً"ًم
نًاألضدادًالم ْحتملــةًم ْعنيــينًهمــاً:الظّــنًوالتــرجيحً،والعلــمًواليقــينً،وقـ ْ
ْ

ق ْولًالح ِّ
ْست ْغفرًربهًوخرًراكعًاًوأنابً"(ً،)3والمعنيانًهماً ً:
قً–تعالى"ً:-وظنًداودًأنًماًفتنًاهًًف ْ
 علمًداودًوأيقنً . -شعرًداودًوظنً.

ـهمًب ـ ْـينًالم ْعني ــينً،ف ــالقرطبيًل ــمًيتط ـ ّـر ْقًإالًّإل ــىًم ْعن ــىًالعًل ــمً
ول ّم ــاًوردًالمف ِّس ــرونًعل ْيه ــاًت ــرددًب ْعض ـ ْ

واليق ــينً(ً،)4والطّب ــريًع ــرجًعل ــىًالم ْعني ـ ْـينًمجتمع ــينً:العًل ــمًًواليق ــينً،والظّ ـ ِّـنًوال ّش ــعورً،م ًّ
ـألولًبقول ــهً:
حتج ــاًل ـ ّ
()5
ً،أماًابنًعطيــةً
ًوجهًًالعيانً"
وجًهًًالظًّنًًإذاًأدخلتًْهًًعلىًالًخبارًًكثيراًإلىًالعًلمًًالذيًهوًم ْنًغ ْير ً
"والعًربًًتً ّ
ّ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.33/6ً،
(ً)2اآليةً(القلمً ً.)19ً،
(ً)3اآليةً(صادً .)24ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.118/15ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.570/10ً،
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فعــرضًمــاًوقــعًفيهــاًمــنًا ْشــتر ٍ
اكًمرتضــياًم ْعنــىًواحــداً،وهــوًالظّــنًوال ّشــعورً،الًالعلــمًواليقــينً،م ًّ
حتجــاًبقولــهً:

ظنًأبداًفيًكلمًالعربًإنماًحقيقتــهًتوقّــفًبـ ْـينًمعتقــد ْينًيغلــبًأحــدهماًعلــىًاآلخــرً،وتوقعــهًالعـًـربًعلــىً
"وال ّ
ًالنــاسًفــيًهــذاًويقولــون"ً:ظــن"ًبم ْعنــىً"أيقــن"ً،
اسً،والًلهًاليقينًالتّام
العلمًالذيًليسًعلىًالحو ِّ
ً،ولكنً،يًخلط ّ
ْ

ًأنًيقــالً:رأىًزيــدًكــذاًوكــذاً
ولســناًنجــدًفــيًكــلمًالعــربًعلــىًالعلــمًالــذيًلــيسًعلــىًالحـو ِّ
اسًشــاهداًيتضـ ّـمن ْ
فظنهً،...،ف ّإنماًتعبِّرًبهاًالعربًعنًالعلمًالذيًيقاربًاليقينًًول ْيسًبه"(ً ً.)1

أماًفيًق ْولهً–تعالىًاسمهً"ً:-وا ْذًنت ْقناًٱْلجبلًفـ ْـوقه ْمًكأنــهًظلــةًوظنــوٓاًأنــهًًواقــعًبهـ ْـمً"(ً،)2فقــدًاختلــفً
ّ

همًعلىًالم ْعنيينً،وهماً ً:
ب ْعضًالمف ِّسرينًفيًالمتعيِّنًمنهاً،وقدًأتىًب ْعض ْ

ظنًًِّ ً.
وهم؛ًفقدًغلًبًًفيًنًفوسًهمً ّأنهًواقعًًبه ْمًعلىًحقيقةًًال ًّ
 ال ّظنًوالتّ ّ
 -اليقينًوالتّ ّثبت؛ًفقدًتًيًقّنوهًًلًماًعايًنواًمًنًارتفاعًهًًعًليهًم(ً ًً.)3

ا)ًأنــهًســاقطًعلــيهم(ً،)4ومـ ْـنهمًمــنًرأىً
نهمًمنًرأىًفيهاًم ْعنىًواحدا؛ًكالزمخشر ِّ
يً،فقدًظّنواً(علمو ّ
وم ْ

ًالزمخشريًِّ،كأبيًحّيانًال ّذاهبًإلىًأنً"ظًًّنوا"ًههًناً"باقيةًًعلىًبابًهاًمًنً
فيهاًم ْعنىًواحداًمغايراًلماًتقدمًع ْند ّ

الزمخشريًً:عًلًمواً ً،ولـ ْـيسًكــذلكًً،بـ ْـلًهــوًغًلبــةًًظـنًً
ًأيقًنواً،وقالًً ًّ
فسرونً:م ْعناه ًْ
تًرجيحًًأحدًًالجائًًزًْينً"ً،وقالًًالمً ّ
اًالتّوراةًً،فً ًّإنهًيًكونًًبم ْعنىًاليقانً"(ً.)5
الًّيًعقًلو ً
نًقًًِّيدًًذلكًبًقًيدًًأ ً
الرجاءًًإالًّإ ًْ
مًعًبًقاءًً ً
(َّ )2-51
مادةُ "عبد"
جــاءًفــيً"لســانًالعــرب"ً:عبــدًاللًيعبــدهًعبــادةًوم ْعبــداً:تألّــهًلــهً،ورجــلًعابــدً،والتّعبــدً:التّنســكً،وعبــدً

عل ْيهًعبداًفهوًعابدً،وعبدً:غضبًوأنفً،والعبدًطولًالغضبً،واالسمًالعبدة؛ًكاألنفةً،ومً ْنهًق ْولًالفرزدقً ً:
ًأنًأ ْهجوًكليباًبدارمً(ً ً)6
أولئكًق ْومًإ ْنًهج ْونيًهج ْوتهمًًًًًو ْ
أعبد ْ
(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،501/3ً،وانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.377/7ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)171ً،

(ً)3انظرًالمعنيينً:الماورديً،النكتًوالعيونً،276/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.419/4ً،
(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.129/2ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.419/4ً،

(ً)6انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عبد"ً،ولمًأجدهًفيًديوانهً ًً.
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"ً،أيً:
ًأوًأع ْنــتًع ْليــهً،فعبــدًوضــمد ْ
وفــيًحــديثًعلــيً-رضــيًاللًع ْنــه"ً:-أنــتًأمـ ْـرتًبقتــلًعثمــان ْ
غضبًغضبًأنف ًٍة(ً ًً.)1
ـاًالناســكً،واألنــفً
ولعلّــهًيظهــرًفــيًث ْنــيًهــذاًالمتقـ ِّـدمًأنً"العابــد"ًم ْشــتركًل ْفظـ ت
ًحمــالًلمعنًيــينً،وهمـ ّ
ـي ّ

دًاحتملتًهذ ْينًالم ْعني ْينًفيًق ْولًالح ِّ
لًإنًكانًللر ْحمنًولدًفأناًأولًٱْلعًابًدينً"ً :)2
قً–تعالى"ً:-ق ًْ
ضبانً،وق ْ
الغ ْ
ـاًأولًً
ـاًمحمـدًً:إًنًثًبــتًًللًً ًولــدًًفًأنـ ًّ
ًالناسكً،ي ْغدوًالت ْقــديرًالكلّــيًً:قـلًيـ
 فعلىًالم ْحملًاألولً،وهوًالعابد ّ
ّ
ّ
ـاًأولًً
نًثًبــتًًبًالــدًليلًًفًأنـ ًّ
ـاظرهًً:إً ًْ
ًولدًً،وهوًكماًتًقــولًًلمـ ْـنًتًنـ ً
لكنً،يًستًحيلًًأ ْنًيكونًله ً
مًنًيًعبًدًً ًولدًهًً ً،و ًْ
ـأنًالمـرادً:فأنــاً
مًنًيًعتقدًهًًً،وهذاًللمًبالًغًةًًفيًاالستًًْبعادًًً،وهذاً،منًوجهـ ٍـة ْ
ًأخــرىً،تًرقيــقًًفــيًالكـلمًً،وكـ ّ

نًكــانًًللـًّـرحمنًً ًولــدًًفًأنــاً
الولــدًًتًعظــيمًًلًلوالـدًً،وقــدًيكــونًالم ْعنــىً:إً ًْ
أولًًالعابًدينًًلًذلكًًالولًدً؛ًألنًتًعظيمًً ً
ًّ
ًولــدًاً،
أولًًمـنًعًبــدًهًعلــىًأنًًلــه ً
ًولــدًًكًنــتًً ً
الًولدًًلًهً،وقيلً:لً ًْوًكــانًلــه ً
هًوحدًه؛ًعلىًأنهً ً
أولًًمًنًعًبًدً ً
ًّ

ـنًالًيًنبًغ ــيًذلــكً(ً،)3وق ــدًاكتف ــىًالزم ْخشــريًبه ــذاًالم ْعنــى؛ًإ ْذًإن ــهًك ــلمًواردًًعلــىًسـ ـبيلًًالفـ ـًرضًً
ولكـ ًْ

الولــدًً،
الولــدًًً،والطنــابًًفيــه؛ًوذلــكًأنــهًعًلـقًالعًبــادةًًبًكًينونــةًً ً
ضً،وهــوًالمًبالًغــةًًفــيًنًفــيًً ً
ًوالتًمثيــلًًلًغـًر ًٍ
وهيًمًحالًًفيًنًفسًهاً،فًكانًًالمًعلًقًًبًهاًمًحاالًمًثلًها(ً ً.)4
 -وعلــىًالم ْحمــلًالثّــانيًي ْغــدوًم ْعنــىً"العاب ـدينً"ً،فــيًســياقهاًالشـريفً،اآلنًفــينًًالغضــابً،أوًالجاحــدينً،

وقدًجنحًالزم ْخشريًإلىًتفنيدًهذاًالم ْحملًوالتّوجيه ِّ
ـاًأخًرجــوهًً
ًالنــاسًقـ ْـدًتًمحًلـواً"بًمـ ًْ
الليينً،فرأىًأن ّ
ًالد ّ
لىًأبلــغًًًوجوهـهًً،فقيــلً:
نًهذاًاأل ْسًلوبًًالشريفًالمًليءًًبالنًكًتًًًوالفًوائدًًالمًستًقً ِّلًًبًإًثباتًًالتًوحيدًًع ًْ
ً
بهًمً

الولــدًًإً ْليـهًً،
ـاًأولًًالعابـدينًًالمًًو ِّحـدينًًللً،المًكـًِّذبينًًقـولًكً ْمًًبًإًضــافًةًً ً
ـيًزعمًكـمً،فًأنـ ًّ
نًكانًًلًلـًـرحمنًً ًولــدًًفـ ً
إً ًْ
نًعًبـدًًيً ًْعبـدًً:إذاًا ْشـتًدًً
أناًأولًًاآلنًفــينًًمـنًأ ْنًيكــونًلــهًً ًولــدً؛ًمـ ًْ
حمنًولدًًفيًًزعمًكًمًفً ًّ
للرًْ
إنًكانًً ً
وقيلًْ ً:
أنفًهًً،فهوًعًبًدًًوعابًدً"(.)5

(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عبد"ً ً.
(ً)2اآليةً(الزخرفً ً.)81ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.80/16ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.497/3ً،

(ً)5انظرًماًقيلًفيهاً:الماورديً،النكتًوالعيونً،240/5ً،والزمخشريً،الكشافً،497/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،28/8وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عبد"ً ً.
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رديًإلىًأنًفيهاًستّةًأقاويلً ً:
وقدًجنح ً
ًالماو ّ
ًولدًً.
نًيًعبًدًًاللًًلًيسًًله ً
أناًأولًًمً ًْ
للرحمنًً ًولدًًفً ًّ
نًكانًً ًّ
 أحًدًهاً:إً ًْكونً.
غيًأنًيً ً
ًْ
كنً،والًيًنبً
لكنًلًمًيً ًْ
أناًأولًًالعابًدينًً ً،و ًْ
 -الًثّانيً:فً ًّ

أنًلًيسًًلهًولدًً.
شاهًدينًًبً ًْ
أناًأولًًال ًّ
للرحمنًً ًولدًًً،و ًّ
كنً ًّ
 -الًثّالثًً:لً ْمًًيً ًْ

أيً:المً ِّ
وحـدينًًمـنً
ـاًأولًًالعابـدينً؛ً ًْ
اسـتًأنًفًًفقــالً:فًأنـ ًّ
الرابعً:مــاًكــانًًللـًّـرحمنً ًولــدً ً
ً،وهــذاًكــلمًًتــاتًمً،ثـًّمً ْ
 ّأ ْهلًًمًكً ًة.

أناًأولًًالجاحًدينًًأ ْنًيكونًلهًولدًً.
للرحمنًً ًولًدًاًفً ًّ
نًقًلتًمًإنًً ً
 الخامسًً:إً ًْأناًأولًًاآلنًفينًًأ ْنًيكونًلهًولدً(ً.)1
للرحمنًً ًولدًًفً ًّ
نًكانًً ً
 السادسًً:إً ًْ(َّ )2-52
مادةُ "عجم"

()2
فــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـتًكلمــةً"األ ْعجمــين"ً
احتملـ ْ
ـقً–تبــاركًوتعــالى"ً:-ولـ ًْـوًنزْلن ـاهًعلــىًب ْعــضًٱأل ْعجمــينً" ً ْ

م ْعنيينً :

ماًأنهـ ــاًجمـ ــعً"أ ْعجـ ــم"ً،وهـ ــوًالـ ــذيًالًي ْفصـ ــحًوا ْنًكـ ــانًعربـ ــيًالنسـ ــبً،وذلـ ــكًيقـ ــالًللحيوانـ ــاتً
 -أحـ ــده ّ

والجماداتً،والمعنىً:لوًنزْلناهًبلغةًالعًجمًعلىًر ٍ
ًأعجميً،فقرأهًعلىًالعربً،ل ْمًي ْؤمنـواًبــهً،حيــثً
جل ْ

ابًفقــرأهًعلـ ْـيهمًلـ ْـمًي ْؤمنـواًلعًنــاده ْمً،
لـ ْـمًيفهمــوهً،وقيــلً:لــوًنزْلنــاًهــذاًالقـرآنًعلــىًب ْعــضًالعجــمًمــنًالــدو ِّ
وعنًالم ْعنىًاألخيرًقالًالطّبريً "ً:ولً ًْوًنًًزًْلناًهذاًالقًرآنًًعلىًب ْعضًالبًهائًمًًالتيًالًتًًْنطًقً"(.)3

يً،والعجمــيً
 وثانيهمــاًأنً"أ ْعجمــين"ًج ْمــع ْـيً،كمــاًقــالواً:األ ْشــعرونًواأل ْشــعرينً،وواحــدهمً:أ ْشــعر ّ
ًأعجمـ ّ
ـلً:
ًالنــاسً(ً،)4واًًّنمــاًقيــلًً:علــىًب ْعــضًاألً ْعًجًمــينً ً،ول ـمًيًقـ ًْ
هــوًالــذيًنســبتهًفــيًالعجــمًوا ْنًكــانًأ ْفصــح ّ
الرجــلًًبًالعًجمــةًًًوانتفــاءًالفصــاحةًبًالعًر ّبي ـةًً:هــذاً
علــىًب ْعــضًاألً ْعًجًمًّي ـينً؛ًألنًالع ـربًًتًقــولًًإذاًنًعًتــتًً ًّ

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.240/5ً،
(ً)2اآليةً(الشعراءً ً.)198ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.477/9ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.39/7ً،
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ـىًوصـ ـ ـفًًب ـ ــهًالعًرب ـ ــيًً
أعًجًم ـ ــونًً،واذاًأًري ـ ــدًًه ـ ــذاًالم ْعن ـ ـ ً
أعًجـ ـ ـمًً ً،وللجًماع ـ ــةًً:هـ ـ ـؤالءًًقـ ـ ـومًًع ْج ـ ــمًًو ْ
ًرج ـ ــلًً ْ
عنيًأنهًغيرًًفًصيحًًالًلّسانً"ً،وقدًيًكونًًكًذلكًًوهوًمًنًالعًربً"(ً.)1
واألعجًمًيً؛ًألنهًإنماًيً
ّ
(َّ )2-53
مادةُ "عدل"

كلمةً"ع ْد ٍل"ًم ْشتركًل ْفظيًح ّمالًلم ٍ
عانًم ْنهاً ً:
ّ
ًأنهًمستقيمً،وضدهًالجورً ً.
 -أنًالع ْدلًماًقامًفيًالن ْفس ّ

 وأنًالع ْدلًالمساواةً،وم ْنهًقولناً:عدلًيعدلًع ْدالً،وعدلتًفلناًب ٍفلنً:سويتًبينهماً.
النظيرًعينهً.
 -وأنًالع ْدلًوالع ْدلًالنظيرًوالمثيلً،وقيلً:هوًالم ْثلً،ولًْيسًب ّ

ًالرجوعً،ومنهً:عدلًعنًال ّشيءًي ْعدلً:حادً،أ ْوًرجعً(ً.)2
 -وأنًالع ْدلًوالعدول ّ

ًاحتملتًفيًالت ْنزيلًالعزيزًب ْعضًماًتقدمًحتّىًمعًتوافرهاًفيًسياقهاًالشريفً،وم ْنًذلكً ً:
وقد ْ

بير"(.)3
وواًأ ْوًت ْعرضواًفإنًٱللهًكانًبماًت ْعملونًخ ا
" -فلًتتبعواًٱْلهوىًأنًت ْعدلواًوانًتًْل ً

 "ٱْلح ْمدًللهًٱلذيًخلقًٱلسمًاًواتًوٱأل ْرضًوجعلًٱلظلمًاتًوٱلنورًًٓثمًٱلذينًكفرواًبربِّه ْمًي ْعدلونً"(ً.)4" -ٱلًذي خلقكًفسًواكًفعدلكً"(.)5

فيًاآليةًالكريمةًاألولى"ً:فلًتتبعواًٱْلهوىًأنًت ْعدلواًوانًتْلـًوًواًأ ْوًت ْعرضـواًفــإنًٱللــهًكــانًبمــاًت ْعملــونً

()6
ً"أنًت ْعدلوا"؛ًإ ْذًيقعًت ْحتهاًمعنيانً،وهماً :
خب ا
ير" ًموضعًتلمسًالم ْشتركًاللّ ِّ
فظي ْ

 العدولًعنًالح ِّقً .
 -أوًالع ْدلًالذيًهوًالق ْسط.

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.477/9ً،

(ً)2انظرًهذهًالمعانيً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عدل"ً ً.
(ً)3اآليةً(النساءً ً.)135ً،
(ً)4اآليةً(األنعامً ً.)1ً،

(ً)5اآليةً(االنفطارً ً.)7ً،

(ً)6اآليةً(النساءً ً.)135ً،
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ًاألولً،وهــوًالعــدولًعــنًالحـ ِّ
ـقً،فيًكــونًًالتًقـديرًً:فــلًتتّبعـواً
وشــتّانًمــاًبـ ْـينًالم ْعنيــين ّ
ً،أمــاًعلــىًالوجــه ّ

أنًتًعدًلواًب ْينً
أنًتًجورواً،وعلىًالثّانيًيًكونًًالًتّقديرًً:فلًتتّبعواًالهوىًكًراهةًً ًْ
حبةًً ًْ
أنًتًجورواً،أ ْوًمً ًّ
الهوىًإرادةًً ًْ

نًأنًتً ْعـدًلواًعــنًً
الناسًً ًوتًًْقسًطواً،وقدًيكونًالت ْقديرً–كماًأْلمحًإل ْيهًالطّبريًً:-فلًتتبًعواًأهـواءًًأنفسـكًمًهًربــاًمـ ًْ
ًّ

أنً
ـقًفــيًإقامـةًًالشـهادةًًبًالقً ْسـطً"(ًً،)1وعًكــسًًابــنًًعطيــةًهــذاًالت ْقــديرًًفقــالً:يًحتمـلًًأ ْنًيكــونًم ْعنــاهًً:مًحبــةً ًْ
الحـ ًِّ

أنًتًًْقسًطواً،واللّفتًللخاطرً
أنًتًجورواً،أ ْوًمًحبًةًً ًْ
ً:انتًهواًخًوفًً ًْ
سطً؛ًكأنهًقال ًْ
اً،ويكونًًالعًًْدلًًبم ْعنىًالقً ًْ
تًعدًلو ً
األولًأنًلتقديرًالعاملً،وت ْبيــانًتعلــقًالكلــمًبعضــهًبـ ٍ
ـبعضً،أثــراًفــيًتوجيــهًم ْعنــىًالم ْشــتركًالل ْفظـ ّيً،فــإ ْنًكــانً
أنًتًجوروا(ً ً.)2
حبًةًً ًْ
العاملًًهوً"تًتًّبًعوا"ًفًيحتًمًلًًأ ْنًيكونًالم ْعنىً:مً ّ

أماًفيًاآليةًالثّانيةً،وهي"ً:ٱْلح ْمدًللهًٱلذيًخلقًٱلسماًواتًوٱأل ْرضًوجعلًٱلظلماتًًوٱلنــورًثــمًٱلــذينً
ّ

دًاحتملتًم ْعنيينً،وهماً :
كفرواًبربِّه ْمًي ْعدلونً"ًفم ْوضعًالنظرًفيهاًالم ْشتركًًاللّفظيً"ي ْعدلون"؛ًفق ْ

أنًتًتعلـقًًبــ"يً ًْعدًلون"ً ً،وتكــونًً
 العدولًعنهًإلىًغيرهًً،والباءًًالتيًفــيً"بـربِّهم"ًعلــىًهــذاًالم ْحمــلًتًحتمـلًً ًْن"ً،والت ْقديرً:يًعدًلونًعًنهًًإلىًغً ًيرهًًمً ًّماًالًيًخلًقًًوالًيً ْقًدرً.
بم ْعنىً"عً ًْ

اًوالهـاً ً،وفــيًالخًلــقًًًواليجــادًً،
هًرًّبـ ً
 أوًًالع ْدلً،فهمًيًعدًلونًًبهًغً ًيره؛ًوالت ْقديرً:يًسًًّوونًًبهًغً ًيرهًفــيًاًتِّخــاذً ًالتّسـ ًـويةًًبــهً،وفــيًاآليــةًرتدًعلــىًالقدرّيــةًفــيًقـولًهًمً:الخًيــرًًمـنً
وهذاًمنًقولهمً:عًًْدلًًالشًيءًًبًالشًيءًً ً:

شرًًمًنًالًنسانًً،فًعًدًلواًبهًغً ًيرهًًفيًالخًلقًًواليجادً(ً .)3
اللًًً،وال ًّ

ول ّمــاًوردًالمف ِّســرونًعلــىًكلمــةً"ي ْعــدلون"ًفــيًســياقهاًالش ـريفًتــرّددواًبـ ْـينًالم ْعنيـ ْـينًال ـواقع ْينًتًحتهــاً،

ويً
ـيً،ومـ ْـنهمًمــنًرآهــاًم ْحتملــةًللمعنيــينًمعــا؛ًكــالبغ ِّ
الليــةًواحــدة؛ًكــالطّبر ِّ
يًوالقرطبـ ِّ
ـنهمًمــنًوجههــاًوجهــةًد ّ
فمـ ْ

همًإياهً،فًيًعبًدونًمعهًاآللهًةًً،
ً،أماًالطبريًفجعلًم ْعنىً"يعدلون"ًههناً:يًجعًلونًًلهًشًريكاًفيًعبادًتً ًّ
وأبيًحّيان ّ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.321/4ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،123/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،386/3ً،وقدًقالًأبوًحيانًعنها"ً:وعلىً
هذهًالتقاديرًفـ"أنًتعدلوا" ًمفعولًمنًأجلهً ،وجوزًأبوًالبقاءًوغيره ًأنًيكونًالتقدير"ً:أالًتعدلوا"ً،فحذفً"ال"ً،أيً:الً

تتبعواًالهوىًفيًتركًالعدلً،وقيلً:المعنىً :الًتتبعواًالهوىًلتعدلوا؛ ًأيً:لتكونواًفيًاتباعكموهًعدوالً،تنبيها ًأنًاتباعً
الهوىًوتحريًالعدالةًمتنافيانًالًيجتمعان"ً ً.

(ً)3انظرًهذينًالمعنيينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.74/4ً،
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()1
ً،أمــاًالق ْرطبــيًف ـرأىًأنًالم ْعنــىًهــوًالتّســويةً،والت ْقــديرًًعنــدهً:ث ـمًًالــذينًكًف ـرواً
ًواألنــدادًًً،واألصــنامًًً،واألوثــانً
ّ

يًجعلونًًللًًعً ًْدالًً ًوشًريكًاً،وهوًالذيًخًلًقًًهذهًاألًشياءًًًوحدًهً(ً ً.)2

أماًالبغويًفعرجًعلىًمــاًفيهــاًمــنًا ْشــتر ٍ
اكًواحتمـ ٍ
ً،وأصــلًًذلــكً
ـىًأنهــاًقـ ْـدًت ْعنــيً:يً ْشـًركونً ً
ـالً،مشــيراًإلـ ّ
ّ

يً:يً ًْعدًلونًًبًاللًًغًيرًًاللًًتًعالىً،و ّأنهاًق ْدًتعنــيً:يًميلــونًً ًويًًْنحًًرفــونً؛ً
مًنًمًساواةًًالشًيءًًبًالشًيءًً،وم ْنهًالعًًْدلًً،أ ْ

نًرًِّبهًمًيً ًْعدًلون"ً،وم ْثلهًقولهًالحــقً–تعــالى"ً:-عًًْينـاًيًشـًـربًً
ن"ً،والت ْقدير"ً:عً ًْ
مًنًالعًدولًً،فالباءًههناًبم ْعنىً"عً ًْ

()3
يً:مًًْنها(ً ً.)4
بًهاًعبادًًاللً" ًأ ْ

أماًفيًاآليةًالكريمةًالثّالثةً،وهيً"فعدلك"ً،فهيًم ْحتملةًاحتمالينًً :
ّ
 أولهماً:صرفكًوعدلكًعنًخلقــةًغيــركًإلــىًخلقـ ٍـةًحسـ ٍكً
ـنةًمفارقـ ٍـةًلســائرًالخلــقً،وقيــلً:صـًرفًكًًًوأمالـ ً
ْ
صير(ً.)5
لىًأيًًصو ٍرًةًشاءًًحًسًنًاًأوًقًبيحًاً،طًويلًأوًقً ًا
إ
ِّ

 وثانيهم ــاً:ص ــيركًمعت ــدالًمتناس ــقًالخل ــقًم ــنًغ ْي ــرًتف ـ ٍـاوتً،أ ْوًع ــدلًب ْع ــضًأعض ــائكًب ـ ٍ
ـبعضًحتّــىً
ْ
األشــكالًً،ويســندًهــذاًالم ْعنــىًقـ ْـولًاللً–تعــالى"ً:-لًقـ ْدًً
ـيًأحســنًً ً
اعتدلتًً،وًركًبًكًًتًركيبًاًقًويمًاًمًعتــدًالًًفـ ًْ
ْ
ويم"(ً ً.)6
فيًأحسًنًًتًًْق ًٍ
ًْ
خًلًًْقناًالًنسانًً

(َّ )2-54
مادةُ "عذر"
م ْوضــعًالتــدبرًفــيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"معــاذير"ًفــيًقـ ْـولًاللً–جــلًثنــاؤهً"ً:-بــلًٱلنسـانًعلــىًن ْفســهً

()7
ـيًاشــتراكاًباعثــهًتبــاينًاللهجــاتًالعر ّبيــة؛ًإ ْذًإنًلهــاً
ًأنهــاًم ْشــتركًل ْفظـ ت
بصــيرةًً،ولـ ْـوًأْلقــىًمعــاذيرهً" ً،والظّــاهر ّ

معنىًم ْخصوصاًفيًل ٍ
هجةًعر ّبي ٍةً،وهوًم ْعنىًمفارقًلماًرانًعل ْيهًالْلفًاللّغويً،والمعنيانًهماً ًً:
ْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.144/5ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.249/6ً،
(ً)3اآليةً(النسانً .)6ً،

(ً)4انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.68/2ً،

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.425/4ً،

(ً)6اآليةً(التينً،)4ً،وانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.428/8ً،
(ً)7اآليةً(القيامةً ً.)15ً،
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أنًيًخفًيًًعًمًلًهً،فًنفسًهًًشــاهدةًً
تورهً،والت ْقديرًالكلّيً:ولوًأرادً ًْ
وًأرخىًسً ً
 المعاذيرً:الستورً،والم ْعنىً ً:ولً ًْالسـًْترًًبلغــةًأ ْهــلًًالــيًمنًً:مً ْعـذارًً،واّنمــاًسـ ِّـميًذلــكًكــذلكًألنــهًيًمنــعًً ًرؤيــةًًالمًتً ِّ
حجـبًًكمــاًتًمنـ ًعً
علًيــهًً،فً ّ

المًعذًرةًًعًقوبةًًالذًنبً(ً،)1وشاهدهًق ْولًال ّشاعرً:

تًفًوقًهاًبًالمًعاذًرً(ً ً)2
ناًوأطً ًْ
نزلًًساعً ًٍةًًًًًًعًلًًْي ً
تًبًمً ً
ًولكًنًهاًضًنً ًْ

لًشـيئًاً،لًكــانًًعل ْيــهًمـنًنفسـهًًمـنًيًشــهًدًً
وًاعًتذرًً،فقالًً:لـمًأفعـ ًْ
 المعاذيرً:األ ْعذارً،والت ْقديرًالكلّيً ً:ولً ْذره(ً،)3ونظيــرهًقولـهًً–
عل ْيــهًمـنًجًوارحـهً،فًهــوًً،وانًًاعتـذرًًً،وجــادلًًعـ ْـنًنًفسـهً،فًعليــهًًشــاهًدًًيًكـًِّذبًًعـ ً

()4
ظهــرً
تًعالى"ً:-يًومًًالًيًنفًعًًال ًّ
ظالمينًًمًعذًًرتًهًم" ً،فًالمًعاذيرًًعلىًهذاًالم ْحملًمًأخوذًةًًمًنًالعًًْذرًً،واأل ْ

ًأنــهًالًًْدالءًًبالحً ّجـةًًً،واالعت ـذارًًم ـنًالــذًنبً(ً،)5وقيــلً:المًعــاذيرًًًوالمًعــاذرًً:جًمــعًًمً ْع ـذًً ٍرةً؛ً
ع ْنــدًالق ْرطبـ ِّ
ـي ّ
عذرةً،إنمــاً
أنًتًجمًعًً"مًعاذًر"ًالً"مًعاذير"؟ًقًلتًً:المًعاذيرًًلًيسًبًجمعًًمً ً
إنًقًلتًً:ألًيسًًقًياسًًالمً ًْعذًًرةًً ًْ
"فً ًْ
نحوهًً:المًناكيرًًفيًالمنكرً(ً.)6
معًلًهاً ً،و ً
ًاسمًجً ًٍ
هو ْ

ٍ
أويلتً ً:
اًأتىًالماورديًً
ً
فيً"النكتًوالعيون"ًعلىًهذهًاآليةًالشريفةًأْلمحًإلىًأنًفيهاًأربعةًت
ول ّم
ّ
لًمًنهً ً.
 oأحدًهاً:لًوًاعتًذًرًيًومئًًٍذًلًمًيًقبً ًْ
جردًًمًنًثًيابًهً .
أيً:لًوًتً ً
عاذيره؛ً ًْ
ً oوالًثّانيً:لًوًأًْلقىًمً ً
ظهرًًحًجًتًهً ً.
 oوالثّالثًً:لًوًأ ًْ
تورهً ً.
وًأرخىًسً ً
الرابعًً:لً ًْ
ً oو ًّ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.191/4ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،155/6ً،والقرطبيً،الجامعً،66/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،378/8ً،والشعرً
فيهاًغيرًمنسوبً ً.

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،211/3ً،والزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،197/5ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.753/2ً،
(ً)4اآليةً(غافرً ً.)52ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.66/19ً،

(ً )6انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،191/4ً ،والنسفيً ،مدارك ًالتنزيلً ،753/2ً ،وقد ًفند ًهذا ًالرأي ًأبو ًحيان ًفي ًالبحرً
المحيطً ً.378/8ً،
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ك(ً ً.)1
تر ًْ
 oوالخامسً:لًوًتًركًًاالعتًذارًًًواستًسلمًًلًمًي ً
(َّ )2-55
مادةُ "عصر"
صرًفيًاللغةًم ْشتركًل ْفظ تيً ت
دالًعلىًم ٍ
عانً،م ْنهاً :
الع ْ
 -الد ْهرً .

 وماًيليًالمغربًمنًالنهار. وساعةًمنًساعاتًالنهار. واليوم. واستخراجًماًفيًالشيءً.()2
أنًتكونً :
دًاحتمل ْ
تًهذهًالكلمةً ْ
صرًً،إنًٱلنسًانًلفيًخ ْس ًٍر" ً،فق ْ
أماًفيًق ْولهً–تباركً"ً:-وٱْلع ْ
ّ

نًأصنافًالعجائبً .
 الدهرً،قدًأقسمًاللًبهًلماًفيًمرورهًمْ

قً-تعالىً-كماًأقسمًبالضحىًلماًفيهاًمنًدالئلًقدرته.
 أوًالعشيًً،وقدًأ ْقسمًبهًالح ّألنًالتً ًْكليــفًًفــيًأدائًهــاًأشــقًًلًتًهافــتًً
ًالصــلةًًالوسطى(صــلةًالعصــر)ً،أقســمًالحــقًبهــاًلفضــلهاًً،و ّ
 أو ّمًومًكاسًبًهًمًآخًرًًالنًهارًً،واشتغالًهًمًبًمًعايًشًهم(ً.)3
الناسًًفيًتًجاراتًهً ً
ًّ

ْ -أوًاليومًًواللّيلةًً،أوًاللّيلًًوالنهارًً .

العصر

الدهر

العصر

العشي

اليوم والليلة

ً
(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.155/6ً،
(ً)2اآليةً(العصرً ً.)2-1ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.282/4ً،
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ـانً،وأنًهــذاًاال ْشــتراكًم ْفـ ٍ
يًبثاقبًبصرهًإلىًاشــتراكهاًبـ ْـينًمعـ ٍ
ـضً
ومستصفىًالق ْولًفيهاًالتفاتًالطبر ِّ

ـتًع ْليــهً،وأنًقســمًالحـ ِّ
الصـوابًًمـنً
إلـ
ـىًأهمّيــةًكـ ِّـلًمــاًدلـ ْ
ـقً-جــلًفــيًعــلهً-داخــلًفــيًكـ ِّـلًمــاًتــدلًعليــهً"ً،و ّ
ّ
ً،ولـ ـمً
النه ــارً ً
اس ــمًًلل ــدً ًْهرًً،وه ــوًالعًش ــيًً،والًلّي ــلًً،و ًّ
الق ـ ْـولًًف ــيًذل ــكًً ًْ
ص ــرًً ْ
أنًيًق ــالًً:إًنًًًربًن ــاًأًْقس ــمًًبًالعًص ــرًً،وا ْلع ْ

هًهذاًاالسمًًفًداخًلًًفيماًأًْقسًمًًبهًجلًثناؤهً"(ً ً.)1
ًْ
صًمً ًّماًشًمًلًهًهذاًاالسمًًم ْعنًىًدونًًمًعنًىً،فًكًلًًماًلزمً
خصً ْ ً
يً ِّ
(َّ )2-56
مادةُ "عفو"

ـرددًبـ ْـينًمعـ ٍ
ـاً:الص ـ ْفحً،والتّجــاوزًعــنًال ـ ّذنبً،ومنــهً:عفــاًاألثــرًإذاًدرسً
ـانً،م ْنهـ
الع ْفــوًفــيًاللغــةًمتـ ّ
ّ

تًوكثــرًوبرهــاً،ومً ْنــهً:
ً،أيً:طويلــهً،وعفــتًالمطّيــةً:ســمن ْ
وامحىً،ومنهاً:الكثـرةًوالتّناســلً،وم ْنــهًعــافيًالشـ ْـعر ْ
()2
فاًالن ْبتً،فهو ٍ
ًأنً
ًعافً:كثرًوطالً،وفــيًالحــديث ّ
ع ّ
ًأنــهً–صـلّىًاللًعل ْيــهًوسـلّمًً-أمــرًبإعفــاءًاللّحــى ً،وهــو ْ
ً،ودًرسً(ً .)3
ضادانً،وهماً:كثر ً
يوفرًشعرهاًويكثرً،وهوًكذلكًمنًحروف
ًاألضداد؛ًإ ْذًيقعًت ْحتهًم ْعنيانًمت ّ
ْ

تقدمةًفيًالت ْنزيلًالعزيزًفــيًق ْولــهً–تباركــتًأ ْســماؤهًً:-
تًكلمةً"عف ْوا"ًب ْعضًهذهًالمعانيًالم ّ
دًاحتمل ْ
وق ْ

"ثمًبدْلناًمكانًٱلسيِّئةًٱْلحسنةًحتىًعفواًوقالواًق ْدًمسًآبآءناًٱلض ارٓءًوٱلس ارٓءًفأخ ْذناهم"(ً،)4فغداًالمتعيِّنً
م ْنهاً ًً:
بيد:
 -حًًتّىًكًثًرواًوتناسلواً،ونظيرهًق ْولًلً ًٍ

ل(ً )5
وأناسًب ْعدًق ْت ٍلًق ْدًعفًْواًًًًًًًً ًوكثيرًزالًع ْنه ْمًف ْانتق ًْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،684/12ً،وانظرًماًقالهًفيهاً:البغويً،معالمًالتنزيلً،491/4ً،والزمخشريً،الكشافً،
ً،282/4والقرطبيً،الجامعً،122/20ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.507/8ً،

(ً)2أخرجًالحديثًمسلمًفيًصحيحهً،بابًخصالًالفطرةً،)259(ً،والترمذيًفيًالسننً،بابًماًجاءًفيًإعفاءًاللحيةً،
(ً ً.)2763
(ً)3انظرً:األنباريً،األضدادً،86ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عفو"ً ً.
(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)95ً،

(ً)5نسبهًإليهًالماورديًوأبوًحيانً،ولمًأعثرًعليهًفيًديوانهً،ولعلهًلهً،ففيهًقصيدةًعلىًرويًهذاًالبيتًوبحرهًيرثيًفيهاً
أخاهً،ومطلعهاً ً:
ً ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًإنًتقوىًربناًخيرًنفلًًًًًًًوبإذنًاللًريثيًوالعجلً ً
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ٍ
ازٍمًً:
األولً،وم ْنهًق ْولًبًشرًًبنًًأبيًخ ً
 -حتّىًسًمًنواً،وهوًم ْعنىًذوًل ْحمةًب ّ

ًازورارً(ً )1
فًلماًأ ْنًعفاًوأصابًماالًًًًًًتسمنً مً ْعرضًاًفيه ْ

أعـًرضًًعًنــهً،وقــدًكــانًذلــكًاســتًدراجًاًمًنــهً–تعــالىً-لًهــم؛ً
أعًًرضـواً،ومنــهً:عفــاًعـ ْـنًذنبــه؛ً ًْ
أيْ ً:
 حتّــىً ْاًونًمـًْواً
الرخــاءًًلًيً ْشـكًرواًحتّـىًعًفـًْواً"كًثـرو ً
اًويًزدًجـرواً،فلـ ْـمًيًفعًلـواً،ثـمًًأخـذًهمًبً ً
شًّدةًًلً ًيتّعًظـو ً
ألنهًأخًذًهًمًبًال ًّ
ًأنًيًأخـذًهًمًبالعـذابًً،فًأخـذهًمًأشــدًً
السًّيئاتًًوالحًسـناتًًإالّ ًْ
مًوأموالًهًم"ً،فل ْمًيًبقًًبعدًًابتلئًهًمًبً ًّ
فيًأنفسًهً ً
عورًمًنهًم(ً.)2
األخذًًوأفظًعًهًً،وهوًأخذًهً ْمًًفًجأةًًم ْنًغ ْيرًشً ًٍ
ًْ
(َّ )2-57
مادةُ "عقب"

ًحمالًلم ْعني ْينًاثْن ْينً :
المعاقبةًفيًاللغةًم ْشتركًل ْفظ تي ّ
 أولهماً:االقتصاصً،وم ْثلهاًالعقوبةً . وثانيهماً:التّداولً،أوًالن ْوبةًالتيًهيًمعاقبةًوتعاقب؛ًكتعاقبًاللّيلًوالنهارً .ـىءًمـ ْـنًأ ْزًواجكـ ْـمًإلــىًٱْلكفــارًفعــاق ْبت ْمًًفـآتواً
وقد ْ
ًاحتملتًذ ْينكًالم ْعني ْينًفيًاآليةًالشريفة"ً:وانًفــاتك ْمًشـ ْ

()3
؛ًأيً:
ٱلــذينًذهًبـ ْ
ـتًأ ْزًواجهــمًم ْثــلًمــآًأنفقـوا" ً،فقيــلًهــوًمــنً"الع ْقبــة"ًالتــيًهــيًالن ْوبــةً،فنقــولً:تمـ ْ
ـتًعقبتــك ْ
ٍ
اوحتــهًفــيً
ن ْوبتــكًودولتــكً،وتعاقــبًالمســافرانًعلـ ّ
ًالرجــلً:إذاًر ْ
ـىًالد ّابــةً:ركــبًكــلًواحــدًم ْنهمــاًع ْقبــةً،وعاق ْبــت ّ
()4
ع ٍ
ـاًأنــهًشــبهًمــاًحكــمًبــهًعلــىًالمســلمينًوالكــافرينً
كانتًلكًعقبةً،ولهًع ْقبــةً ً،وتقــديرًم ْعنــىًاآليــةًههنـ ّ
ملً،ف ْ

ًأخــرىًبـ ٍ
ـيًالركــوبً
منًأداءًمهورًنساءًأولئــكًتــارةً،ومهــورًنســاءًهـؤالءًتــارة ْ
ـأمرًيتعــاقبونًفيــه؛ًكمــاًيًتعاقــبًفـ ّ

(ً)1لمًأعثرًعليهًفيًديوانهً،وفيهًقصيدةًعلىًرويًهذاًالبيتًوبحرهً،ومطلعهاً ً:
ً ًًًًًًًًًًًًًًًًأالًبانًالخليطًولمًيزارواًًًًًًوقلبكًفيًالظعائنًمستعار ً
ًانظرً:بشرًبنًأبيًخازمًاألسديً،ديوانهً،تقديمًمجيدًطرادً،طً،1دارًالكتابًالعربيً،بيروت1994ً،مً ً.57ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،98/2ً،واكتفىًباألولً،والقرطبيً،الجامعً،161/7ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،427/1ً،
واكتفى ًباألولً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،242/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،349/4ً ،وأضاف ًالماوردي ًوأبوً

حيانً:حتىًسرواًبكثرتهمً ً.

(ً)3اآليةً(الممتحنةً ً.)11ً،

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عقب"ً ً.
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ـاءتًع ْقبـ ــتكمًمـ ــنًأداءًالم ْهـ ــرًفـ ــآتواًمـ ــنًفات ْتـ ــهًامرأتـ ــهًإلـ ــىًالكفّـ ــارًمثـ ــلًمهرهـ ــاًمـ ــنًمهـ ــرً
وغيـ ــرهً،فـ ــإذاًمـ ــاًجـ ـ ْ
المهاجرةً(ً .)1

ًالنزولً،ذاهباًإلىًأنً
جيةًفيًبيانًم ْعنىً"فعاق ْبتم"ًمشيراًإلىًأسباب ّ
وقدًالتمسًالطبري ْ
ًاألنظارًالخار ّ

تًامـًـرأةًًمـنًالمًشـ ًـركينًً،فقــالًالقـومًً:هــذهً
جًغً ًيرهــاً،فًأتـ ًْ
ً،ولـ ْمًًيًخــرًْ
جتًمـنًأ ْهــلًًالًســلمًًإلــىًالمً ْشـركينً ً
ْامرأةًخًًر ًْ
ل"ً:-وا ْنًفاتك ْمًش ْيءً م ْنًأ ْزواجك ْمًإلىًاْلكفّارًفعاق ْبت ْمً"(ً ً.)2
ع ْقبتًكًمًقًدًأتًتكًمً،فقالً–عزًم ْنًقائ ًٍ

وقيلً:هيًمنًاالقتصاصً،والمقاضاةً،والت ْقديرً:فإذاًقاضيتموهمًفيًالقتالًبع ٍ
قوبةًحتّىًغنمتمً،وهذاً

ٍ
أويلتً ً:
ًالز ّجاجً(ً،)3أ ْوً:صنعتمًكماًصنعواًبكم(ً،)4وقدًجنح ً
رديًإلىًأنًفيهاًثلثةًت
م ْذهب ّ
ًالماو ّ
ألخذًهًًمًنًمًعاقبةًًالغًزوًً ً.
 -أحًدًها"ً:غًنًمتًم"؛ً ًْ

تلًأ ْوًسًبيًًٍ.
بةًمًنًقً ًٍ
أصبتًم؛ًمًنًعاقً ًٍ
ً -والًثّانيًْ ً:

هاًمهًرهاًمًنًغًنائًمًالمًسلًمينً(ً ً.)5
ًْ
 ًوالًثّالثًً:عاقًبتًمًالمًرتًدًةًًبًالقًتلًً،فًلًزوجً(َّ )2-58
مادةُ "عين"

ً"أعيننــا"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً-جــلًثنــاؤهً"ً:-ت ْجــريًبأ ْعيننــا"(ً)6تباينــاًباعثــهً
تبــاينًوجــهًالقـ ْـولًعلــىًداللــة ْ

اًومً ْنًظـ ٍـرًً،ولــمًيــذهبًالطبــريًغيــرًهــذاًالمــذهبً(ً،)7ويقــعً
اشــتراكهاًبـ ْـينًم ْعنيــينًم ْعجمّيــينً،أولهمــاً:بًم ـًْرأىًمًّنـ ً
تحتًذلكًم ٍ
ًأخرىً،وم ْنهاً ً:
عان ْ
أمًًرنا.
 -بً ْ

هًوكًلءتًه.
يً:حًفظً ً
لءةً،وم ْنهًق ْولً ًّ
اًوكً ًٍ
فظًمًًّن ً
 بًحً ًٍالناسًًلًلمًودًعًً:عًينًًاللًًعًليكً؛ًأ ْ
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،94/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.255/8ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.72/12ً،

(ً)3انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً ً.127/5ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.46/18ً،

(ً)5انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.523/5ً،
(ً)6اآليةً(القمرً ً.)14ً،

(ً)7انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.553/11ً،
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حيًنا.
 -بًًو ًْ

أوليائًناًمـنًالمًلئًكــةًًالمـوكًلينًًبًحفظًهــا؛ًكمــاًفــيًالخًبــرًً:مـًرضًًعـينًًمـنًعًيونًنــاً
يً:بًأعيًنً ًْ
 بًأوليائًنا؛ًأ ْفل ْمًتًعً ًْدهً(ً.)1

نًاألرضًً،ويســندًهــذاًالوجــهًالـ ِّـدالليًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً
النابعــةًًمـ ً
أماًالم ْعنىًالثّانيًالواقعًت ْحتهاًفهوًاألًعيًنًً ًّ
ّ

طاهــاًعـ ْـنًأمــرًً
األرضًًوالسـماءًً،وقــدًكــانًًغً ًّ
ـاًاألرضًعيونـا"(ً،)2فقيــلً:إًًّنهــاًتً ْجـريًبـ ْـينًمــاءًً ً
–تعالى"ً:-وفج ْرنـ ْ

اللًًسـبحانًه(ً،)3ولعلّــيًأميــلًإلــىًالوجــهًاألولً،وا ْنًكــانًالًشــيءًيــدفعًالم ْعنــىًاآلخــرً،وم ّمــاًيعضــدًهــذاًقـ ْـولً
الح ِّ
ٱصنعًًٱْلفْلكًبأ ْعينناًوو ْحيناًوالًتخًاط ْبنيًفىًٱلذينًظلموٓا ًٓإنهمً
ًأولهما"ً:و ْ
قًفيًسياقينًآخرْينًشريفين ّ
()4
ِّحًبح ْمدًربِّكًحينً تقومً"(ً ً.)5
ٱصب ًْر لح ْكمًربِّكًفإنكًبأ ْعيننآًًوسب ْ
مً ْغرقونً" ً،وثانيهما"ً:و ْ

(َّ )2-59
مادةُ "غبر"
تًمنًٱْلغًابرينً"(ً،)6والغابرًفيًاللّغةًمنًحروفً
جاءًفيًم ْحكمًالتنزيل"ً:فأنج ْيناهًوأ ْهلهًإ ً
ٱم أرتهًًكان ْ
الًّ ْ

األضدادًالمشتملةًعلىًم ْعنيينًمتضاد ْينً،فقولنا"ً:غبرًال ّشــيءًغبــورا"ً:مكــثًوذهــبً،وغبــرًإذاًبقــيًً،والغــابرً
ْ

هــوًالبــاقيً،والغــابرًهــوًالماضــيً،والغــابرًمــنًاللّيــلً:مــاًبقــيًمنــهً(ً،)7وقــدًكــانًلهــذاًاال ْشــتراكًيــدًفــيًت ْفســيرً
ًفيماًتقدمً،فقدًو ِّجهتًوجهتينً ً:
الكلمةً"الغابرين"ًت ْفسيرينًمتباينين
ّ
 أوالهماً:منًالباقينًًفيًعًذابًًاللًً ً.ـتًمــنًعصــرهاًإلــىًعصــرًغيرهــاً،
ًوهًرمـ ًْ
تً
ًوالمًعمـرينً؛ً ًْ
 وثانيتهمــاً:مـنًالماضــين ًأيً:قـدًأســن ْ
تً،وبقيـ ْ
ًالراجزًً:
كانتًغابرةً"ً،واألكثًرًًفيًاللغةًأ ْنًيكونًالغابًرًًالباقًيً؛ًقال ًّ
ف ْ

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،413/5ً،والقرطبيً،الجامعً ً.87/17ً،
(ً)2اآليةً(القمرً ً.)12ً،

(ً ) 3انظر ًهذه ًالمعاني ًمجتمعةً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،413/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،87/17ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً ً.176/8ً،

(ً)4اآليةً(هودً ً.)37ً،

(ً)5اآليةً(الطورً ً.)48ً،

(ً)6اآليةً(األعرافً ً.)83ً،

(ً)7انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"غبر"ً ً.
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ضىًوماًغًبً ًْر"(ً)1
ً
أنًغًفً ًْرًًًًًًًلهًالًلهًًماًمً
ماًونىًمًحً ًّمدًًمًًْذً ًْ
فً ً
وقــدًاْلتفــتًالطبــريًإلــىًمــاًقــدًيــردًعلــىًالخــاطرًمــنًتنـ ٍ
تًم ـنً
الًّامرأت ـهًًكان ـ ًْ
ـاقض؛ًإذًكًيــفًًيًقــال"ً:إً ً

تً،وبيــانًذلــكًأنًالم ْعنــىً:إالًّ ْامًًرأتـهً
أنًتًكــونًًقـدًبًقًيـ ًْ
ـدًوجــبًً ًْ
الغابًرينً"ً،وقدًقيلًًإنًًم ْعنىً"الغابًرً"ًالبــاقي؟ًفقـ ً
ـتًً
ً،والمًعًمرينًًالــذينًقـدًأتــىًعلـ ْـيهمًدًهــرًكًبيــرًً ً،ومـ ّـرًبهـ ْـم ً
تًمًنًالباقينًًقًبلًالهًلكً ً
كانً ًْ
ًزمــنًًكًثيــرً،حتّــىًهًرمـ ْ
ـوطً
ـتًمـعًًمـنًهًلــكًًمـنًقـ ًْومًًلـ ًٍ
نًغًبـرًالــدًهرًالطًويــلًقًبــلًًهـلكًًالقـومًً،فًهًلكـ ًْ
ـتًمًمـ ًْ
نًالنـاسًً،فًكانـ ًْ
فــيمً ًْ
نًهـرمًًمـ ّ
حينًًجاءًهًمًالعًذابً(ً ًً.)2

(َّ )2-60
مادةُ "غرر"
موضعًاال ْشتراكًفيًهــذهًالمــادةًكلمــةً"غــرْتهم"ًفــيًقـ ْـولًاللً–تعــالىًجــدهً"ً:-وذرًًٱلــذينًٱتخــذواًديــنه ْمً

لعباًول ْهواًوغرْتهمًٱْلحياةًًٱلد ْنيا"()3؛ًإ ْذًيقعًت ْحتهاًمعنيانً :

طمعهًبالباطلً .
ًاألولً،حاضرًفيهً،وهوً:خدعهًوأ ْ
ّ -أولهماًقريبًمنًالخاطر ّ

تًأ ْفواههمًوأ ْشبع ْتهمً،وهوًمــأخوذًمــنًالغـرارً،ومنــهً:غ ّرْتــهًتغــرهًغـ ًّراًوغـراراً:تزقــهً،وغــرً
 وثانيهماً:مأل ْبيً–صلّىًاللًعل ْيهًوسلّمًً-يغرًعليًّاًبالعلم؛ًأيًيْلقمــهً
ال ّ
طائرًفرخهًيغرهً:زقهً،وفيًالحديثً:كان ّ
ًالن ّ

ه؛ًأيً:فرخه(ً ً.)4
ًالسلمً"ً:-م ْنًيطعًاللًيغرهًكماًيغرًًالغرابًبج
ّإياهً،وفيًحديثًعليً–عليه ّ
ْ

طماعًًفيمــاًالً
قرراًأنًثمًتقديرينًأولهماً:خًدًعًتًْهمًالغًرورًً،وهيًاأل ًْ
وقدًأتىًعلىًالم ْعني ْينًأبوًحّيانًم ِّ

بًًالـ ًّـدنياً
يتحصـلًً،ف ـ ْ
تهمًًبًتًكــذيبًهًمًبالبًعــثًً،أ ْوًألجــلًًاســتيلءًًح ـ ّ
ً،أوً:غـ ّر ْ
اغًتً ًّرواًب ـنًعمًًاللًًًورزقـهًًًواًمهال ـهًً ّإي ـاهم ْ

توصـلواًبًهــاًإلــىًحًطــامًًالـ ًّـدًْنياً.وثانيهمــا"ً:غـًّرتًْهًم"ً:
أعًرضواًع ْنًحًقيقةًً ًّ
ْ
الدينًًً،واقتًصرواًعلىًتـزيينًًالظـواهرًًلًيً ّ
شاعرًً :
ألتًأًْفواهًهمًوأشبًعًتًْهمً،وم ْنهًق ْولًال ًّ
يً:مً ًْ
مًنًالغً ًِّرً،بًفتحًالغًينًً،أ ْ

جتًًأًفً ًّوقً(ً ً)1
ًولً ًّماًالتًقًًْيناًبًالحليبًةًًغًًرنيًًًًًًًبًمً ًْعروفًهًًحتّىًخًًرًْ
(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،157/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.338/4ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.542/5ً،
(ً)3اآليةً(األنعامً ً.)70ً،

(ً )4انظرً :ابنًمنظورً ،لسان ًالعربً ،مادة ً"غرر"ً ،وابن ًاألثيرً ،أبو ًالسعادات ًالمبارك ًبن ًمحمد(606هـ)ً ،النهاية ًفيً
غريبًالحديثًواألثرً،تحقيقًطاهرًالزاويً،ومحمودًالطناحيً،دارًالفكرً،بيروت1963ً،مً ً.357/3ً،
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فتًإلىًماًفيً"غرْتهم"ًمنًا ْشتر ٍ
أىًأنهاًم ْحتملةًوجهينًمــنًت ْقـ ٍ
ـديرً
ً
أم
اكًلفظيً،ب ْلًر ّ
اًالماورديًفل ْمًيلت ْ
ّ
ّ

ـاً،ونًيــلًًالمًطلــوبًًمًنهــاًً،والثّـانيًمًعنــاهًًً:وغـًرًْتهمًًالـ ًّـدنياً
آخرً،أحًدًهماًمًعنــاهًًً:وغـًّرًْتهًمًالحيــاةًًالـ ًّـدنياًبًالسـلمةًًفيهـ ً

الدًْنيا(ً .)2
بًالحياةًًًوالسًلمةًًمًنهاً،فًيًكونًًالغًرورًًعلىًالوجهًاألولًًبًالحًياةًً،وعلىًالثّانيًبً ًّ
(َّ )2-61
مادةُ "غرم"

النفقــةًوالــد ْينً(ً،)3
الغـرامًفــيًاللغــةًأشــدًالعــذابً،وال ّشــرًالـ ّـدائمً،والغـرامًالولــعًوالع ْشــقً،والغـ ْـرمًوالغ ارمــةًّ ً:

دًكانتًكلمةً"م ْغرمون"ًم ْشــتركاًل ْفظًّيــاًفــيًاآليــةًالشـريفة"ً:إنــاًلم ْغرمــونً"(ً،)4وقــدًأْلمــحًالطبــريًًإلــىًاخــتلفً
وق
ْ
أ ْهلًالتّأويلًفيًذلكً(ً،)5والمعانيًالتيًتحتملهاًهذهًالكلمةًهيً ًً:

ماًأنفًقناً،ومحملونًالغرمًفيًالنفقةًً ً.
لزمونًًغًرامةًً ًْ
 -لم ْغرمونًً:لًمً ً

ًومً ًْهلًكونًًلًهًلكًً ًرزقًناً،مًنًالغًرامًً،وهوًالهلكًً،وم ْنهًق ْولــهً–تعــالى"ً:-إنًعــذابهاً
 لم ْغرمونًً:لمعذبون ًكانًغراما"(ًً.)6

 لم ْغرمونًً:لًمولًعًًبًناً.غرمون
ُم َ

ُم َلزمون غرامة

م َّ
عذبون
ُ
ومه َلكون
ُ

مولَع بنا

ً

ً،والشعرًلبشار ًفيًديوانهً،جمعهً
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،159/4ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً 90/3ً،

وحققهًمحمدًالطاهرًبنًعاشورً ،مطبعةًلجنةًالتأليفًوالترجمةًوالنشرً،القاهرة1957ً،مً ،112/4ً،وفيهً:بالخب ْيبة"ً
مكانً"بالحليبة"ً ًًًً.

2
)ًانظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.130/2ً،
ً
(

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"غرم"ً .
(ً)4اآليةً(الواقعةً ً.)66ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.654/11ً،
(ً)6اآليةً(الفرقانً ً.)65ً،
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يًًقـ ْـولًم ـنًجــنحًإلــىًأنًالم ْعنــى"ً:لًمًعــذًبون"؛ًوذلــكًأنً
ًو ًْ
الص ـوابًًع ْنــدًالطبــر ِّ
أولــىًاألق ـوالًًفــيًذلــكًبً ّ

األ ْعًشى:
الغًرامًًع ْندًالعًربًً:العًذابًً،وقيلً:أشدهً،وم ْنهًق ْولً ً

إنًي ِّ
بًيك ْنًغراماًوا ْنًًًًًًًًًيً ًْعطًًجزيلًًفًإًنهًال يبالي(ً ً)1
عذ ْ
ْ
(َّ )2-62
مادةُ "فتح"
ـيًفــيًالعر ّبيــةً،ومــنًذلــكًً
ـيًفــيًتخلّــقًالم ْشــتركًاللّفظـ ِّ
فــيًهــذهًالمباحثــةًداللــةًعلــىًأثــرًالتّبــاينًالل ْهجـ ِّ

كلمةً"الفاتح"ًالم ْحتملةًلم ْعني ْينًأحدهماًقريبًحاضرًفيًالن ْفسً،وثانيهماًبعيدًيرتدًفيًداللتهًإلـىًل ًْهجــةًأ ْهــلً
()2
تًهذهًالكلمةًح ّمالةًللمعنيينًفيًق ْولًالح ِّ
قً–جلًثنــاؤهً"ً:-ربنــاً
عمانً،والمعنىً:القاضيًوالحاكمً ً،وقدًورد ْ

ٱ ْفت ْحًب ْينناًوب ْينًق ْومناًبْْلح ِّ
قًوأنتًخ ْيرًًٱْلفـاتحينً"(ً،)3إ ْذًيجوزًأ ْنًيك ًونًالم ْعنىً ً:

ـاًوبـينًًقًومًنــاً،وهــذاًهــوً
ـفًبًينًنـ ً
ً،أوً:اكشـ ًْ
 أًْأمرنــاًحتّــىًينفــتحًمــاًبيننــاًوبــينًقومنــاً،وينكشــفًذلــك ْ
ظهـ ْـر ْ
الم ْعنىًالقريبًالحاضرً .

ـقًالــذيًالًج ـورًًفيــهًً،والً
ً:احكـ ْـمً،واقــضً،والت ْقــديرً:احك ـ ْمًًبًينًنــاًوبًيــنًهمًبًحكم ـكًًالحـ ًِّ
ًأنًيكــون ْ
 -ويجــوز ْ

أنًأ ْه ــلًًعم ــانًًيًس ـ ًّـمونًًالقاض ــيًً
ح ْي ــفًً،والًظًل ــمًً،وأن ــتًخي ــرًالف ــاتحينً:الح ــاكًمينًً،وق ــدًذًك ــرًًالفـ ـراءًً ّ
"الفاتًحً"ً،و"الفًتّاحً"(ً ً،)4وذكًرًًغً ًيرهًمًنًأ ْهلًًالعًلمًًبًكلمًًالعًربًً ّأنهًمًنًلًغةًًمًرادً،وًْأنشًدًًلًبعضًهًمً ً:
صٍمًرسوالًًًًً بـأنِّيًع ْنًفتــاحتك ْمًغنيً(ً )5
أالًأًْبلً ْغًبنيًع ْ

ق"ًحتّىًسًمعتًًابنًةًًذيً
ناًوبًينًًقًومًناًبًالحً ًِّ
حًبًينً ً
أدريًماًقولًهًً"ً:ربًناًاًْفتً ًْ
اسًقالًً:ما كًنتًً ًْ
وعنًابنًًعًًّب ًٍ

يًًزنًتقولً"ً:تًعــالًأفاتً ْحـكً"؛ًتًعنــيً:أحاك ْمــكً(ً،)1واّنمــاًقيــلًللقاضــيًالفــاتحًوالفتّــاحًألنــهًيفــتحًمواضــعًالحـ ِّ
ـقً،أ ْوً
دًانغلًقًًعلىًغً ًيرهً(ً.)2
ألنهًيًفتحًًبابًًالعًلمً الذيًقً ًْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،654/11ً،وانظرً:القرطبيً،الجامعً،142/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،211/8ً،
والشعرًفيًديوانهً،11ً،وفيهً"يعاقب"ًمكانً"يعذب"ً ًً.

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"فتح"ً ً.
(ً)3اآليةً(األعرافً ً.)89ً،

(ً)4انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.385/1ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،4/6ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،347/4ً،وقدًتقدمًتخريجهً ًًً.
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(َّ )2-63
مادةُ "فرق"
ًالســماويً،وم ْنــهًالقـرآنًالكـريمًالــذيًهــوًف ْرقــانً،وقـدً
"الف ْرقــان"ًم ْشــتركًل ْفظـ ت
ـيًيحتمــلًأ ْنًيكــونًالكتــاب ّ

يك ــونًك ــلًم ــاًف ــرقًب ــهًب ـ ْـينًالح ـ ِّ
ص ــاًب ــالقرآنًأ ْوًغي ــرهً،ويحتم ــلًأ ْنًيك ــونًالفًرق ــانًً
ـقًوالباط ــلً،ف ــلًيك ــونًمخت ًّ
()3
تًهذهًالكلمةًفيًق ْولًالح ِّ
ق"ً:وا ْذًآت ْينــاًموســىًٱْلكتـابًوٱْلف ْرقــانًلعلكـ ْـمًت ْهتــدونً"(ً،)4فقيــلً:
دًاحتمل ْ
النصرً ً.وق ْ

الفرقانًفيًهذاًالسِّياقًال ّشريفً ً:

ًأنهًأعيدًذكرهًب ٍ
اسمًغيرًاألولًتأكيداً،وقدًذكرهًالحــقًفــيًموضـ ٍـعًغيــرً
 الكتابًبعينهً،وهوًالتّوراةًإالّ ّ()6
()5
ـنًأمثلــةًذكــرًالشــيءً
هــذاًالموضــعً،فقــال"ً:ولقـ ْـدًآت ْينــاًموســىًوهــارونًالف ْرقــان" ؛ًأرادًالتــوراةً ً ً،ومـ ْ

الواحدًباسمينًفيًكلمًالعربً:

"ًوأًْلفىًقًولًهاًكًذًبًاًومًًْينًا"(ً ً )7
وكذلكً ً:
النأيًًًوالبً ًْعدً(ً )8
أرضًًبًهاًهًًْندًًًًًًًوهًًْندًًأتىًمًنًدونًهاً ًّ
أالًحًًّبذاًهًًْندًًًو ًْ
لىًالنأيًًً،والمًينًًعلىًالكًذبًًالختًلفًًالًلّفظًينًًتًأكيدًا"(ً ً.)9
ًّ
"فًنسقًًالبًعدًًع

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،4/6ً،والقاليً،األماليً،281/2ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،240/2ً،والبغويً،معالمً
التنزيلً،151/2ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"فتح"ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.347/4ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،241/2ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"فتح"ً ً.
(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"فرق"ً ً.
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)53ً،

(ً)5اآليةً(األنبياءً ً.)48ً،

(ً)6انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،122/1ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"فرق"ً ً.

(ً)7صدرًالبيت"ً:وقًدًمتً ًاألديمً ًلًراهًشًًْيهً"ً،وفيًروايةًأخرى"ً:فقددت"ًمكانً"فقدمت"ً،والشعرًلعديًبنًزيد ًالعبادي ًفيً

ديوانهً ،حققه ًوجمعه ًمحمد ًجبار المعيبدً ،منشورات ًو ازرة ًالثقافة والرشادً ،مديرية ًالثقافة ًالعامةً ،بغداد1965ً ،مً،
ً ًًً.183

(ً)8الشعرًللحطيئةًفيًديوانهً،اعتنىًبهًحمدوًطماسً،طً،2دارًالمعرفةً،بيروت2005ً،مً ً.39ً،
(ً)9انظرً:القرطبيً،الجامعً .271/1ً،
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لً.
قًوالباطً ً
ْ -أوًهوًالفًرقًًب ْينًالح ًِّ

قًآخ ــرًشـ ـر ٍ
ً،وانفـ ـراقًًالبًح ــرًًل ــهًحتّــىًص ــارًًفًًْرقـ ـاًفًعًبـ ـرواً،ونظي ــرهًف ــيًس ــيا ٍ
ومً
يف"ً:يـ ـ ً
النص ــر ً
 ْأوً:ه ــوً ّدرًإ ْذًنًصــرًًاللًًفيــهًسـ ّـيدناًمًحم ـدًاً-ص ـًلّىًاللًًعل ْيــهًوس ـًلّمًً-وأصــحابًهًً،
الفًرقــانً"()1؛ًيً ًْعنــيًبــهًي ـومًًب ـ ًٍ

هلًًوأصحابًهً.
ًوأهلًكًًأباًجً ًٍ

نًتًًتّقـواًاللً يً ْجًعـ ْـلًً
ألنهـمًكــانواًمً ْسـتً ًْعبًدينًًمـعًالقـبطًً،وم ْنــهًق ْولــهً–تعــالى"ً-إً ًْ
 أوً:هــوًالفـًرجًًمـنًالكـربً؛ً ًّ()2
خرجًا(ً.)3
اًومً ً
يً:فًًرجً ً
لًكًمًفًًْرقانًا" ً،أ ْ

النصــرً،
ولعلّيًبعدًهذاًالعرضًأقولًإنً"الف ْرقان"ًم ْشتركًل ْفظ تيًاحتمــلًم ْعنيــينًفقــطً،وهمــاً:التّــوراةً،و ّ

أماًم ْعنىًتفريجًالكربً،أوًالفــرقًبـ ْـينًالحـ ِّ
يً
صــر"ً،وان ً
ًللزمخشــر ِّ
ـقًوالباطــلً،فكلــهًم ّمــاًيســيرًبركــبًم ْعنــىً"الن ْ
ّ
غويةًم ْعجبةًفيًتفســيرًهــذاًالم ْشــتركً،وفيهــاًيشــيرًًإلــىًأنًالفرقــانًهــوً"الجــامعًًبـ ْـينًكونـهًًكًتابــاًمًنـًزالًً،
التفاتةًل ّ

الرجــلًًالجــامًعًًبـ ْـينًالجــودًً
ـقًوالباطـلًً،يً ًْعنــيًالتّـوراةً؛ًكًقولـكًًً:أريــتًًالغًيــثًًًوالًلّيــثً؛ًتًريــدًً ًّ
وفًًْرقانـاًيً ْفـًرقًًبـ ْـينًالحـ ًِّ
والجًراءًةً"(ًًً.)4

(َّ )2-64
مادةُ "فصل"
م ْوضــعًالتــدبرًفــيًهــذهًالمــادةًكلمــةً"المفصــل"ًو"الت ْفصــيل"؛ًفالفصــلًبــونًمــاًبـ ْـينًال ّشــيئينً،وفصــلتً

؛ًأيً:قطعتهًفانقطعً،والتّفصيلً:التّوضيحًوازالةًالشكالً،أ ْوًالتّفريقً،وعلىًهذاًالمتق ِّدمًبيانهً
الشيءًفانفصل ْ
ً:أولهم ــاًالتّفري ــقً،وثانيهم ــاًالتّبي ــينًوالتّوض ــيحً،وق ــدً
آنفـ ـاًيتجلّ ـ ّ
ـي ّ
ًحم ــالًلم ْعني ـ ْـين ّ
ـىًأنً"التّفص ــيل"ًم ْش ــتركًل ْفظ ـ ّ
قً–تعالى"ً:-فأ ْرسْلناًعل ْيهمًٱلطوفانًوٱْلجرادًوٱْلقًملًوٱلضفادعً
احتملتًكلمةً"مفصلت"ًالم ْعني ْينًفيًق ْولًالح ّ
ْ
ٍ
ْست ْكبروا"(ً،)5فقيلً :
وٱلدمً ًٍ
آياتًمفصلتًف ْ

(ً)1اآليةً(األنفالً ً.)41ً،
(ً)2اآليةً(األنفالً ً.)29ً،

(ً)3انظرًماًقيلًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،323/1ً،والقرطبيً،الجامعً،271/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،360/1ً،
واكتفىًهارونًبنًموسىًبمعنىًالنصرًفقطً،الوجوهًوالنظائرً ً.56ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.281/1ً،
(ً)5اآليةً(األعرافً ً.)133ً،
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ًالتًّْفريقًً ً،وفيًالمعانيًيًرادًًبــهً
جرامًًهو ً
التّفصيلًًفيًاأل ًْ
إنًتفصيلًاآلياتًهوًتًبيينًهاً،واًزالةًًإًشكالًهاًً،و ً
 ّشكًلًًعلىًالعاقًلًً ًّأنهــاًمـنًآيــاتًًاللًًالتــيًالً
عضً،فلًيً ًْ
ّأنهًفًًرقًًبًينًهاً،فاستًبانًتًو ْامًتازًًب ْعضهاًمًنًبً ًٍ

فرهًم.
يًقدرًًعل ْيهاًغً ًيرهًً،وًّأنهاًعًبرةًًلًهمً ً،ونًْقمةًًعلىًكً ً

نًالزم ــانًً،فق ــدًكانـ ـتًًاآلي ــةًًتًمكـ ـثًًمـ ـنً
صـ ـلًمـ ـ ً
 وقي ــل"ً:مًفًصـ ـلت"ً:مفرق ــات؛ًألنًب ـ ْـينًاآليـ ـةًًًواآلي ــةًًفً ْاألخـرىً،
اًفيًعافيةً،وقيلًً:ثًمانيةًً ًّأي ًٍ
ًٍ
السًبتًًإلىًالسًبتًً،ثًًّمًيًبقونًعًقًيبًًًرفعًهاًشً ً
هر
امً،ثـًّمًتـأتيًاآليـةًً ْ

أربًعونًًيًومًا"ً،فق ْدًفًصًلًًبًينًها؛ًفًجًعًلًًبًعضًهاًيًًْتلوًب ْعضاً،وبًعضًهاًفــيًإًثــرًً
وقيلً:كانًًب ْينًك ِّلًًآيتًينًً ًْ

التًّْفصيلًًبًالزمانًً ّأنهًيًمتحًنًًفيهًأحوالًهمًأيًفونًًبًماًعاهًدواْ ً،أمًًيًنكثونً؟ًلًتقومًًعل ْيهمً
عض"(ًً،)1وحًكمةًً ً
بً ًٍ
الحً ّجًةً(ً.)2

وم ـ ْـنًم ْث ــلًم ــاًتق ــدمًق ـ ْـولًاللً–تع ــالى"ً:-أفغ ْي ــرً ٱلل ــهًأ ْبتغـ ـيًحكم ــاًوه ــوًٱل ــذًيًأن ــزلًإل ـ ْـيكمًٱْلكتـ ـابً

مفصلً"(ً،)3فالمعنيانًالواقعانًتحتًكلمةً"مفصل"ًهماً :
 التبيينًوالتوضيحً ً. -والتّ ْفريق؛ًإ ْذًلمًينزلًالقرآنًمجموعا.

يً،والت ْقــديرًع ْنــدً
الزمخشــر ِّ
همًإلــىًم ْعنــىًواحـ ٍـدًكــالب ِّ
غويًو ّ
لماًوردًالمفسِّرونًعلىًهذهًاآليةًجنحًب ْعض ْ
وّ

()4
ًاألولً:
ليًبالصًدقًً،وعًليكًمًباالفتًراءً
شهادةًً
قًوالباطلًً،وال ًّ
األخيرً:مًفًصًلًً:مًبًيًنًاًفيهًالفًصلًًب ْينًالح ًِّ
ِّ
ْ
ً،وعند ّ

ٍ
هر(ً ً.)5
ًأسبوعاً،وبينًك ِّلًعذابينًش ا
هاًأنًكل
ي ْتبعًب ْعضهاًب ْعضاً،وت ْفصيل ّ
ًعذابًكانًيمتد ْ

وبعضهمًأتىًعلىًالمعنيينًم ْقتنصــاًمــاًفــيًهــذهًالكلمــةًمــنًا ْشــتر ٍ
يًوأبــيًحّيــانً(ً،)6
اكًل ْفظــيًكالمـ ً
ـاورد ِّ
ْ ْ

الوعي ــدًً،أ ْوًمًفًصـ ـلًمًفًًرقـ ـاًعل ــىًحًس ــبًً
الوع ــدًًًو ً
والت ْق ــديرًع ْن ــدًاألخي ــرً:مً ًوضـ ـحًاًمـ ـزالًًالًش ــكالًً،أ ْوًمًفصـ ـلًبً ً
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،40/6ً،وهوًمذهبًابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً ً.171ً،

(ً )2انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،373/4ً،وانظرًما ًقاله ًالماورديً،النكتًوالعيونً ،253/2ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً ً.172/7

(ً)3اآليةً(األنعامً ً.)114ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.46/2ً،

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.161/2ً،

(ً)6انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،160/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.21/4ً،
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الواجـ ــبًً
األم ـ ـرًًًوالح ـ ـللًًًوالح ـ ـرامًً،و ً
ص ـ ـلًًفيـ ــهًاألحكـ ــامًًم ـ ـ ًّ
المًصـ ــالحً؛ً ًْ
نزل ـ ـهًًمًجموع ـ ـاً،أ ْوًمًفً ِّ
أيً:ل ـ ـمًيً ًّْ
نًالنهـ ــيًًًو ْ

قًوالباطًلً(ً ً.)1
الضًللًًوالهًدىً،أ ْوًمًفًصًلًمًبيًناًفيهًالفًصلًًب ْينًالح ًِّ
ًوالمًندوبًً،و ّ
(َّ )2-65
مادةُ "فنن"

يًً
م ْوضعًالتدبرًفيًهذهًالمباحثةًكلمةً"أ ْفنان"ًفيًاآليةًالشريفة"ً:ولم ْنًخافًمقامًربِّهًًجنتانًً،فبأ ِّ

()2
ًأنًيقعًت ْحتهًم ْفردانًاثْنانً :
آالٓءًربِّكماًتك ِّذبانًً،ذواتاًأ ْفن ًٍ
ان" ؛ًإ ْذًإّنهاًجمعًيصلح ْ

 -أولهماً:ف ّنً .

 وثانيهماً:فننً ً.انً،وهوًمًنًقًولًناً:ا ْفـتًنًًفـلنًًفــيً
؛ًأعنيًالمفردً"ف ّن"ً،فالتقديرًالكلّيً:ذًواتاًأًْلو ًٍ
أماًعلىًالم ْع
نىًاألول ْ
ّ
ّ

روب(ً،)3وقيلً:ذواتاًأْلو ٍ
انًمنًالفاكهةً،ونظيرهًق ْولًال ّشاعرً ً:
نونًمًنهًً ًوضً ًٍ
حًديثًهً:إذاًأخًذًًفىًفً ًٍ
الصًبا
وم ْنًك ّلًأ ْفنانًاللذاذةًو ِّ

له ْوتًبهًواْلع ْيشًأ ْخضرًناضرً

()4

ً،أوً:ذًوات ــاً
ـاًأغًصـ ًٍ
أمــاًعل ــىًالم ْحمــلًالثّــانيً،وهــوًأنه ــاًجمــعًمفرده ــاً"فــنن"ً،فالتّق ــديرًالكلّــيً:ذًوات ـ ْ
ـان ْ
ّ

ماًوسـعًتًهًماًعلــىًمــاً
طرافًًأغصانًًالشًجرًً،والمعنىً:يًمسًًب ْعضــهاًب ْعضــاًكًالمًعروشــاتًً،وعنــىًبـذلكًًفًضــلًهً ً
أ ًْ

أرًْدنــاًبًهــا
ً،أمــاًإذاً ً
ذاًأرًْدنــاًبًهــاً ً
سـواهًما(ً،)5وصــفوةًالمســتخلصًم ّمــاًتقــدمًقـ ْـبلًأنًواحــدًاألفنــانًًإ ً
األل ـوانًًف ـنتً ّ
نً،ولك ِّلًواح ٍدًم ْعنىًمتمايزًعنًاآلخرً.
األًغصانًًفًواحدًهاًفًنً ً

(َّ )2-66
مادةُ "قبل"

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.212/4ً،
(ً)2اآليةً(الرحمنً ً.)48-46ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.603/11ً،

(ً)4الشعرًغيرًمنسوبًفيًالكشافً،49/4ً،والبحرًالمحيطً ً.195/8ً،

(ً ) 5انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،604/11ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،438/5ً ،والزمخشريً ،الكشافً،49/4ً ،
والقرطبيً،الجامعً،116/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.195/8ً،
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ًحمالًلثلثةًم ٍ
ـدًعــرجًب ْعــضًالمًف ِّسـرينً
عانًسيأتيًعل ْيهاًبيانًب ْعــداً،وقـ ّ
"القبل"ًفيًاللغةًم ْشتركًل ْفظ تي ّ

عل ْيهاًل ّماًوردواًعلىًق ْولًالح ِّ
قً–جلًثناؤهً"ً:-ول ْوًأنناًنزْلناًإل ْيهمًٱْلملئكةًوكلمًهمًًٱْلم ْوتىًوحشـ ْـرناًعلـ ْـيهمًكــلًً
ـى ٍءًقــبلً"(ً،)1وقــدًقرئــتً"قــبل"ًبضـ ِّـمًالقــافًوالبــاءً،وبكســرًالقــافًوفــتحًالبــاءً(ً،)2ولعــلًالــذيًي ْعنينــاًفــيًهــذاً
شـ ْ

ضمًالقافًوالباءً ًً:
ًاست ْشرافًالمعانيًالثّلثةًالواقعةًتحتً"قبل"ًالتيًهيًبً ِّ
المقامًهو ْ

أماًأحدهاًفًأ ْنًيكونً"القًبًل"ًجًمعًً"قًبيل"؛ًكًالرغفًًالتيًهيًجمعًً ً"رغيف"ً،و"القضب"ًالتــيًهــيًجمــعًً
 ّ"قًضيب"ً،وعلىًهذاًالم ْحملًيكونً"القًبًل"ًجمعاًمعناهًالضًمًناءًًوالكًفلءًً،ويسندًهذاًالوجهًق ْولًالح ِّ
قً

()3
ض ـمنونًًذلــكًً،وي ْغــدوًالت ْقــديرًالكلّــيً:ل ـ ًْوًحًشـ ًْـرناً
–تعــالىًْ ً:-
يً:يً ْ
"أوًت ـأتيًًب ـاللًًًوالمًلئًكــةًًقًبــيلً" ً،أ ْ
إنًآمًن ـواً،أ ْوًنًوع ـدًهمًعلــىً
ـيءًكفــلءًًيًكفلــونًًلًهــمًبــأنًًالــذيًنًع ـدًهمًعلــىًإيمــانًهمًبــاللًً ًْ
علـ ْـيهمًكـ ّـلًشـ ًٍ

اللً .
ًأنًيًشاءًً ً
لىًكفرهًمً،ما آمًنواًإالّ ًْ
ً
كً ً
فرهًمًبًاللًًإًنًهًلًكواًع

أم ــاًثانيهم ــاًف ــأ ْنًيك ــونً"القًبـ ـل"ًبم ْعن ــىًالمًقابًل ــةًًوالمًواجًه ــةً؛ًكق ــولًالح ـ ِّ
نًك ــانً
ـقً–ج ــلًف ــيًع ــله"ً:-إ ًْ
 ّت"(ً،)4وكقولًالقائل"ً:أتًيتكًقبلًالًدبرا"؛ًإذاًأت ْيتهًمًنًقًبًلًًًوجهًهًً.
لًفصدق ًْ
قميصهًقدًمنًقب ًٍ

ً،وص ـنفاًص ـنفاً،
يءًقبيلــةًقًبيلــةً ً
أمــاًثالــثًهــذينًالم ْعنيـ ْـينًفــأ ْنًيكــونًالتّقــديرًً:وحًش ـًْرناًعلـ ْـيهمًكــلًًش ـ ًٍ
 ّ"ً،ويًك ــونًً"القًبـ ـلً"ًجًم ــعًً
ـل"ًال ــذيًه ــوًجًم ــعًً"قًبيل ـ ًٍـة ً
ًوجًماع ــةًًجًماع ــةً،فًيك ــونًً"القًبـ ـل"ًحينًئـ ـ ًٍذًجًم ــعًً"قًبي ـ ًٍ
الجًمعً(.)5
ً

(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)111ً،

(ً ) 2قراءتها ًبكسر ًالقاف ًوفتح ًالباء ًلنافع ًوابن ًعامرً ،انظرً :مكيً ،الكشف ًعن ًوجوه ًالقرءاتً ،446/1ً ،والطبريً،
التلخيصً،260ً،وابنًخلفً،القناعً،398ً،وسبطًالخياطً،المبهجً،257/1ً،والبناءًالدمياطيً،التحافً .271ً،

(ً)3اآليةً(السراءً ً.)92ً،
(ً)4اآليةً(يوسفً ً.)26ً،

(ً)5انظرً:الفراءً،معاني ًالقرآنً،351-350/1ً،قدًأتىًعلىًهذهًالثلثةًمقدماًمعنىً"الكفيل"ً،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريبً
القرآنً،261ً،وقدًاكتفىًبمعنيينً،والطبريً،جامعًالبيانً،312/5ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،157/2ً،والزمخشريً،
الكشافً،45/2ً،والقرطبيً،الجامعً،44/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.208/4ً،
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القُُبل

الضمناء والكفالء

المقابلَة
َ
اجهة
والمو َ

جمع الجمع
لقبيلة

ً

؛ًأيً:نوعاًنوعاً،وصنفاًصنفاً،أ ْوً
وصفوةًالمستخلصًم ّماًتقدمًآنفاًأنً"قًبًلً"ًجًمعًً"قًبيل"؛ًوهوً ّ
النوع ْ

يً:مقابلــةًومواجهــة"ً،وهــذاًالقـ ْـولًًعً ْنـديً
جمــعً"قبيــل"ًبم ْعنــىً"كفيــل"ً،و"زعــيم"ً،و"ضــمين"ً،أ ْوًبم ْعنــىً"قــبل"ً،أ ْ
أحسنًًالًتِّفاقًًالقًراءًتًينً"(ً .)1

(َّ )2-67
مادةُ "قرأ"
األصــلًعلــىً
"الق ْرء"ً،بفتحًالقافًو ِّ
ضمهاً،م ْشتركًل ْفظ تيًالباعثًعلىًسيرورتهًبركــبًالم ْشــتركًداللــةً ْ

طهــارً،وقــدً
ً،و ً
م ْعنــىًعــام؛ًوذلــكًأنًالقـ ْـرءًالوقــتً،فقـ ْـدًيكــونًللحــيضًوالط ْهــر ً
األ ْق ـراءً:الحــيضً،واأل ْق ـراءً:األ ْ
ًاســمً
أ ْقــرأتًالمـرأةًفــيًاألمــرينًجميعــاً،وأصــلهًمــنًدنـ ِّـوًوقــتًالشــيءً،قــالًال ّشــافعيً–رضــيًاللًعًنــهًً:-القــرء ْ
وقتً،والطهرًيجيءًل ٍ
للوقتً،فلماًكانًالحيضًيجيءًل ٍ
هار(ً ًً.)2
ط ا
وقتً،جازًأ ْنًيكونًاأل ْقراءًحيضاًوأ ْ
ّ
والحقًأنًاللغوّيينًاختًلًفواًفيًاشتًقاقًًالقًرءًً،وهــمًعلــىًقـولًينًً:أحــدًهًماًأنًًالقـرءًًاالجتًمــاعًً،وم ْنــهًأًخـًذً

وقرًالماءًًفيًحًوضًهًًإذاًجًمعًهً،وقيلً:ماًقًًأرتً
منهً:قًدًقًًأرًالطًّعامًًفيًشًدقًهًً ً،أ
اسمً"القًًْرآن"ًالجتًماعًًحًروفًهًً ً،و ْ
ْ
مروًبنًًكًلثومً ً:
طً،وم ْنهًق ْولًًعً ً
لىًولً ًٍدًقً ًّ
يً:لًمًيًجتمً ًْعًًرحمًهاًع ً
الناقةًًسلىًقً ًّ
ًّ
طً،أ ْ

تًريكًإذاًدخْلتًعلىًخ ٍ
تًعيونًًالكاشحينا ً
لءًًًًًًًًًًًًوقدًأمًن ْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.208/8ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"قرأ"ً ً.
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كرًًًًًًًًًًهجانًالًلّ ًْونًًلً ْمًًتًًْق ًْأر جنينا(ً )1
ًأدماءًبً ًٍ
ذراع ْيًع ْيط ٍل ْ
ً،وم ـ ـنًجًعًلـ ــهًاسـ ــمًاًللطًّ ْه ـ ـ ًرً
نًجًعـ ــلًالق ـ ـروءًًاسـ ــمًاًللح ـ ـيضًًسـ ـ ًّماهًب ـ ـذلكًًالجتًمـ ــاعًًالـ ـ ًّـدمًًفـ ــيًال ـ ًّـرحمً ً
ًومـ ـ ًْ

فًلجتًماعًهًفيًالبًدنًً ًً.

ً،ولًدبــارًًال ّش ـيءًًالمًعتــادًً
ـوم ً
ـتًمًعلـ ًٍ
الوقــتًً،لًمًجــيءًًال ّش ـيءًًالمًعتــادًًمجيئــهًلًوقـ ًٍ
والق ـولًًالثّــانيًأنًًالق ـرءًً ً

ج ًمً
ـرًالـًّـن ًْ
ديً،أيً:دًناًوقتًهاً،وحانًًقً ً
ًْ
تًحاجةًًفً ًٍ
ً،وكذلكًًقالتًًالعًربًً:أ ْقًأر ًْ
علوم ً
وقتًمً ًٍ
دبارهًلً ًٍ
إً ً
ضاؤهاً،وأ ْقـ أ
لنًعًًْن
ً،ومًنًجًعلًهً
الدمًًالمًعتادً ً
هًوقتًًخًروجًً ًّ
ألن ً
اسمًاًللحًيضًًفً ًّ
منًجعلًالقً ْرءًً ًْ
إذاًجاءًً ًوقتًًأفولًهًً،أ ْوًوقتًًطًلوعًهًً،ف ْ

الدمًًالمًعتادً(ً ً.)2
هًوقتًًاحتًباسًً ًّ
ألن ً
ط ًْهرًً،فً ًّ
اسمًاًلل ًّ

ولعــلًصــفوةًالمســتخلصًفيمــاًتقــدمًبيانــهًقـ ْـولًأبــيًعمــروًبــنًالعــلءًفيهــا"ً:م ـنًالع ـربًًم ـنًيًسـ ًّـميً

طهرًًمًعًالحًيضًًقًًْرءًا"(ً .)3
سميًال ًّ
قرءًاً،وم ْنهمًمنًيًجمعًهًماًجًميعًاً،فًيً ًّ
طهرًً ًْ
سميًال ًّ
الحًيضًًقًًْرءًاً،وم ْنهمًمنًيً ًّ

ـيً
ًالنبـ ِّ
واخالًأنًالمعولًعل ْيهًفيًتعيينًداللةً"الق ْرء"ًالح ّمالةًلم ْعني ْينًم ّ
ًالسياقً،ففيًقـ ًْـول ّ
تضاد ْينًهو ّ

ًأيامًأ ْقرائك"(ً)4يكونًالمتعــيِّنًعلــىًوجـ ٍـهًمــنًال ْحكــامًالًالبهــامً
الكريمً–صلّىًاللًعل ْيهًوسلّم"ً:-د
عيًالصلة ّ
ّ

كً،ولكنًهذاًاال ْشــتراكًلــمًيرفـ ْـعًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
صــنًبأنفســه ّنًثلثــةً
وً:أيامًحيض
ه ّ
ّ
ـقً–تعــالى"ً:-والمطلقــاتًيترّب ْ

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،291/1ً،وانظرًالشعرً:الزوزنيً،الحسينًبنًأحمد(486هـ)ً،شرحًالملعقاتًالسبعً،
دارًالجيلً،بيروتً،د.تً ً.169ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.292-291/1ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.75/3ً،

(ً)4جاءًفيًالحديث ًالشريف"ً:إنيًاستحضتً ،فقالً :دعيًالصلةًأيامًحيضكً ،ثمًاغتسليً،وت ًوضئيًعندًكلًصلة"ً،
أخرجهًأحمدًبنًحنبلً،المسندً،حديثًالسيدةًعائشةً(ً،)24191وفيًالسننًالصغرىًللبيهقيً،بابًالعددً .)2772(ً،
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()1
ـرددًكثيــرًمــنًالمصــنِّفينً
قروٍء" ً،فالقروءًفيًسياقهاًالشريفًجمــعًمفــردهًالقـًْـرءً،وهــوًالطّهــرًوالحــيضً،وقــدًتـ ّ

ًالداللتينً(ً،)2وأصلهًالوقتً،والحيضًيأتيًل ٍ
ت(ً .)3
وقتً،والطّ ْهرًيأتيًلوْق ًٍ
فيًغريبًالقرآنًب ْينًت ْينك ّ
ًأنًأختتمًهذهًالمباحثةًالخائضةًفيًداللةً"القرءً"ًبثلثةًملحظً :
ولعلّهًيحسن ْ
ًخاصةً ً.
ًاألضداد
ًعامةً،وظاهرة
 ّأولهاّ ً:أنهاًمثالًمنتسبًإلىًالم ْشتركًاللّ ِّْ
ّ
فظي ّ

 وثانيهــاّ ً:أنهــاًمثــال تًدالًعلــىًأنًهــذهًالظّــاهرة؛ًأعنــيًظــاهرةًالم ْشــتركًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزًم ْؤذنــةًفــيً

ٍ
ًاألولًاللّغــةً،ليعقــبًهــذاًاخــتلفًفــيًاألحكــامً
مواضــعًمخصوصــةًبــاختلفًالفقهــاءًاختلفــاًأساســه ّ

قهيةً(ً.)4
الف ّ

ـاً:أنه ــاًمث ــال ت
ـيًدالل ــةً
ًدالًعل ــىًأنًم ــنًالبواع ــثًالم ْفض ــيةًإل ــىًتخلّ ــقًظ ــاهرةًالم ْش ــتركًاللّفظ ـ ِّ
 وثالثه ـ ّعانًومــدخ ٍ
ٍ
سعًلم ٍ
الليـ ٍـةًتنتســبً
جميةً،علىًم ْعنىًعامًف
األصلًاللّ ِّ
ضفاضًمتّ ٍ
لتًد ّ
غويً،أوًالمادةًالمع ّ

إلىًذلكًالم ْعنىًالكلّ ِّيًالعريضً.

(َّ )2-68
مادةُ "قدر"

م ْوضعًالنظرًفيًهذهًالمباحثةًآيتانًشريفتانً،وهماً ً:
 "وغد ْوا علىًح ْرٍدًقًادرينً"(ً .)5 "والذي قدرًفهدىًَٰ"(ً ً.)6(ً)1اآليةً(البقرةً .)228ً،

ً،واليزيديً،أبوًعبد ًالرحمنًعبد ًاللًبنً
(ً)2انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،41ً،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريبًالقرآنً 86ً،
يحيى ً(237هـ)ً ،غريب ًالقرآن ًوتفسيرهً ،تحقيق ًعبد ًالرزاق ًحسينً ،مؤسسة ًالرسالةً ،بيروت1987ً ،مً،36ً ،
والسجستانيً،نزهةًالقلوبً،91ً،وأبوًحيانً،تحفةًاألريبً،214ً،وابنًالهائمً،التبيانً ً.129ً،
(ً)3انظرً:األنباريً،األضدادً،37ً،والسجستانيً،نزهةًالقلوبً .372ً،

(ً)4انظرًبيانًذلكً:ابنًالسيدً،عبدًاللًبنًمحمدًالبطليوسيً(521هـ)ً،النصافًفيًالتنبيهًعلىًالمعانيًواألسبابًالتيً

أوجبتًاالختلفًبينًالمسلمينًفيًآرائهمً،تحقيقًمحمدًالدايةً،طً،3دارًالفكرً،بيروت1987ً،مً،37ً،وعبدًالوهابً

طويلةً،أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدينً،دارًالسلمً،القاهرة1414ً،هـً ً.117-106ً،
(ً)5اآليةً(القلمً ً.)25ً،

(ً)6اآليةً(األعلىً ً.)3ً،
221

أماًاألولىًفالمرادًاستشرافهًفيهاًكلمةً"قادرين"ًالح ّمالةًلثلثةًم ٍ
عانً :
ّ
 -أولهاً:منًالق ْدرةًوالعزمً،والت ْقديرً:قادرينًعلىًصرامهاًع ْندًأنفسهمً .

اًأمًًرهًمً ً،وبًنًًْواًعً ًْليهً.
ًأنًيتمًلهمًمرادهمًمً
 وثانيهاً:مق ّدرين ّْ
همًقدًقًدًرو ْ
نًالصرامً،وك ّأن ْ

قًآخرًشر ٍ
قًفيًسيا ٍ
 وثالثهاً:مضّيقينً،وهيًههناًمنًالت ْقديرًالذيًهوًالتّضييقً،وم ْثلهًق ْولًالح ِّيفً:
"ومنًقدرًعل ْيهًرْزقهً"(ً،)1والم ْعنــىًالكلِّــيً:مضـ ّـيقينًًعلــىًالمســاكين؛ًإذًحرمــوهمًمــاًكــانًأبــوهمًينــيلهمً
م ْنها(ً.)2

ًأوجـ ٍـهًأحــدهاً:قــادًرينًًعلــىًالمًســاكينًً،وثانيهــاً:قــادًرينًًعلــىً
أمــاًالمـ ً
ّ
ـاورديًفــألمحًإلــىًأنًفيهــاًثلثــة ْ

اًأنًًالقــادرًً
جًّن ـتًهًمً،أوً:ع ْنــدًأنفس ـهًمً،وثالثهــاً:أ ّنًًمًوافــاتًهمًإلــىًجًّن ـتًهمًفــيً ً
الوقــتًًالــذيًق ـًّدروهًً ً،ويحتمــلًًرابًع ـ ّ

ًوعجزً(ً.)3
فرقًًأعوانًهًً،فعصي ً
المًطاعًًبًالمالًًًواألًعوانًً،فًإذاًذًهبًًمالًهًتً ًّ

ماًأنهاًمــنًالقــدرً
تًفيهاًكلمةً"قدر"ًم ْعنيينً،وه ّ
دًاحتمل ْ
أ ّماًاآليةًالثّانيةً،وهي"ً:والذيًقدرًفهدى"ً،فق ْ

()4
كلًشًكلًهً،أ ْوً
رًووًفّقًلك ِّلًشً ًٍ
هًأنهً–تعالىً-قًًّد ً
والقضاءً،أ ْوًمنًالت ْقديرًوالموازنةًب ْينًاألشياءً ً،وبيانًذلكًكلِّ ّ
هًوجــهًًاالنتًفــاعًً
انًمــاًيًصــلًحًهً،فًهـداهًً،وعًًرفـ ً
السعادةًً،أوً:قًًّدرًأقواتًهمًوأرزاقًهًمً،أ ًْوً:قً ًّدرًلك ِّلًحًيـو ًٍ
شقاوةًًو ًّ
قً ًّدرًال ًّ

بهْ ً،أوً:قدرهمًذكوراًواناثا(ً ً.)5

(َّ )2-69
مادةُ "قسر"

(ً)1اآليةً(الطلقً ً.)26ً،

(ً ) 2انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،307/8ً ،وانظر ًأقوال ًالزمخشري ًفيهاً ،الكشافً ،144/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً ً.159/18

(ً)3انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.69/6ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.453/8ً،

(ً)5انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،252/6ً،والقرطبيً،الجامعً ً.12/20ً،
222

الق ْسورةًفيًاللغةًم ّماًينتسبًإلىًالم ْشــتركًالح ّمــالًلمعـ ٍ
ـتًآراءً
تنوعـ ٍـةً،ول ّمــاًكــانًذلــكًكــذلكً،تباينـ ْ
ـانًم ّ

()1
ًأنهــاً
تًمــنًق ْســو ٍرًة" ؛ًذلــك ّ
ـويينًفــيًداللتهــاًفــيًقـ ْـولًاللً–تعــالى"ً:-كــأنه ْمًحمــرًًم ْســتنفرةًفــر ْ
المف ِّس ـرينًواللّغـ ّ

ٍ
أويلتً ًًً:
تحتملًستّةًت

الرماةًً ً.
 -أولهاً:أ ّنًًالقًسورةًً ًّ

نًاألولً .
أنًًالقسورةًالقًًّناصً؛ً
أيًالصًًّيادًًً،وهوًقريبًم
 وثانيهاّ ً:ّ
ّ

أنًًالقسورةًاألسدًً،وقيلًإًّنهًاألسًدًًبًلسانًًالحًبشةًً،وم ْنهًق ْولًالفًرزدقًً ً:
 وثالثهاّ ً:صيًدً
األ ًْ
سًورًً ً
الرؤوًًًًًًًسًًقًساورًًلًلقً ًْ
ياتًصًعابً ً
إلىًهادً ًٍ

()2

نًالرجالًًوجماعةً.
أنًًالقسورةًعًصبًًمً ًّ
 ًورابًعًهاّ ً:ًوأصواتًهمً.
ًالناس ً
أنًًالقسورةًًركز ّ
 -وخامسهاّ ً:

ًأولًاللّيــلً،وقيــلً:معظمــهً،وقيــلً:ظًلمتــه؛ًش ـبًهًهمًفــيًإًعراض ـهًمًعــنًًالق ـرآنًً،
 وسادســهاّ ً:أنًًالقســورة ّ
فارهاً،مً ًّماًأفزعًهم(.)3
تًفيًنً ً
مًعنهً،بًحًمً ًٍرًجًدً ًْ
واستًماعًًال ًّذكرًًوالمًوعظةًً ً،وشًرادًهً ًْ
ً

القسورة

الرماة

جماعة
الرجال

األسد

أول الليل
وظلمته

أصوات
الناس

ً

(ً)1اآليةً(المدثرً ً.)51ً،

(ً)2الشعرًفيًديوانهً،156ً،وفيه"ً:هادرات"ًمكانً"هاديات"ً ً.

(ً)3أتىًعلىًهذهًالمعانيً:الماورديً،النكتًوالعيونً،149/6ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"قسر"ً،وعلىًبعضهاً:
الطبريً ،جامع ًالبيانً ،320/12ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،188/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،58/19ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً ً.372/8ً،
223

(َّ )2-70
مادةُ "كبد"

وهماً ً:

وقدًاحتملتًكلمــةً"كبــد"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–جــلًثنــاؤهً"ً:-لقـ ًْـدًخل ْقنــاًٱلنسـانًفـيًكبـ ًٍـد"(ً)1م ْعنيــينًاثنيــينً،
ْ

 االعتدالًواالستقامة.الدًْنيا.
ش ًّدةًًًوالعًناءًًمًنًمًكابدةًً ًّ
 -ال ًّ

كبدًالًلّبنًً:غًلظًوخًثرًًواشتدًً،وم ْنهًالكًبًدً،ألنــهًدًمًًتًغلّـظً
شًّدةًً،وم ْنهً:تً ًّ
أ ّماًالم ْعنىًالثّانيًفأصلًًالكًبًدًًال ًّ

واشتدًً،ويقالً:كابًدتًًهذاًاألمرًً:قاسيتًًشًًّدتًهً،وقدًف ّسرًذلكًابــنًعّبـ ٍ
ـاسًفقــالً:فــيًشـ ًّدًٍةًمـنًحًملـهًًً،ووالدتـهًً،
()2
ً،وقدًأتىًالق ْرطبيًعلىًتجلّياتً"الكبــد"ً،فقــالً:أًّولًًمــاًيًكابـدًً
ورضاعًهًً،ونًبتًًأسنانًهًًً،وغًيرًًذلكًمًنًأحوالًه
ً
ْ

التّعــبًً،ثـ ًّمًيًكابــدًًاالرتًضــاعًً ً،ولـوًفاتـهًلًضــاعًً،ثـ ّمًً
الضـيقًًو ً
قًطعًًسًًّرتًهًً،ثـًّمًإذاًقًمـطًقًماطـاً ً،وشـًّدًًرباطـاً،يًكابــدًً ّ

األوجــاعًً
يًكابــدًًنًبــتًًأســنانًهًً ً،وتًحـ ًّـركًًلًســانًهً،ث ـًّمًيًكابــدًًالفًطــامًًالــذيًهــوًأشــدًًم ـنًالًلّطــامًً،ث ـًّمًيًكابــدًًالخًتــانًً،و ًْ
التّعجيــلًفيــهًً،
التّزويجًًو ً
ؤدبًً ًوسياستًهً،واألستاذًًًوهيبًتًهً،ثًًّمًيًكابدًًشًغلًً ً
واألحزانًً،ثًًّمًيًكابدًًالمًعًلِّمًًوصًولتًهً،والمً ًِّ

األجنــادًً،ث ـًّمًيًكابــدًًش ـغلًًالـ ًّـدورًً ً،وبًنــاءًالقًصــورًً،ث ـًّمًالكًبــرًًواله ـًرمًً،وض ـعفًً
األوالدًً،والخ ـدمًً،و ًْ
ث ـًّمًيكابــدًًشــغلًً ًْ

ضـراسًًً،وًرمـدًً
ًّ
الركبةًًوالقًدمًً،فــيًمًصــائبًًيًكثــرًًتًعــدادًهاً،ونًوائــبًًيًطــولًًإيرادًهــاً،مـنًصـداعًًالـًـرأسًًً،ووجــعًًاألً ْ

األذنًً،ويًكابدًًمًحًنًاًفيًالمالًًوالنًًْفسًً،مًثلًًالضًًربًًوالحـبسًً،والًيًمضــيً
السنًًِّ،وألمًً ً
العًينًًً،وغًًّمًالدًًْينًًً،ووجعًً ًِّ
عل ْيهًيومًًإالًّيًقاسيًفيهًشًًّدةًً،والًيًكابدًًإالًّمًشـًقّةًً،ثـًّمًالمـوتًًبًعــدًًذلــكًكلِّـهً،ثـًّمًمًســاءًلةًًالمًلـكًً،وضـغطةًًالقًبــرًً

ـيًالن ـارًً،قــالًاللً–
إم ـاًفـ
ـيًالجن ـةًًً،وا ّم ـاًفـ ّ
ّ
وظًلمت ـهً،ث ـًّمًالبًعــثًًوالع ـرضًًعلــىًاللًً،إلــىًأ ْنًيًســتقرًًبــهًالق ـرارًّ ً،
شدائدً"(ً .)3
ماًاختارًهذهًال ًّ
تعالى"ً:-لًقً ًْدًخًلًْقناًالًنسانًًفيًكًبًًٍد"ً،فًلوًكانًًاألمرًًإل ْيهًلً ْ

(ً)1اآليةً(البلدً ً.)4ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.42/20ً،
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.42/20ً،
224

أ ّم ــاًالم ْعن ــىًاألولًفق ــدًوردًك ــذلكًع ــنًالع ــربً،واخال ــهًم ْعن ــىًص ــحيحاًغي ــرًم ــدفوٍعً،وف ــيًتفس ــيرهًأنً

ـقًمنكًّبــاًعلــىًوجهــهً،فًهــذاً
النســانًخلــقًمًنتص ـبًاًفــيًبًطــنًً ِّ
أم ـهًً،وخلــقًكــذلكًمنتصــبًالقامــةًواقفــاً،ولــمًيخلـ ْ
امتًنانًًعل ْيهًًفيًالخًلقةً(ً،)1وقدًقالًالف ّراء"ً:م ْنتصباًمعتدال"(ً ً.)2

(َّ )2-71
مادةُ "كتب"
جاءًفيًالت ْنزيلًالعزيز"ً:وكت ْبناًلهًفيً ْٱألْلواحًمنًك ِّلًًش ْى ٍءًم ْوعظةًًوت ْفصيلًًلِّك ِّلً ش ْى ًٍء"(ً،)3والظّاهرً

أنً"كت ْبنا"ًههناًم ْحتملةًم ْعنيينً ًً:
 -أولهماً:الكتابةًالمعروفةً .

 -وثانيهماً:الف ْرض؛ًكقولناً:كتبًعليناًكذاًً.

بً
ًإليــهً،فقيــلً:كًتـ ً
ًاألولً،وهــوًالكتابــةًالمعروفــةً،فقــدًنســبًالحــقً–تعــالىً-الكتابــة ْ
أ ّمــاًعلــىًالم ْحمــل ّ

بًيــدًهً-مــنًغ ْيــرًتشـ ٍ
ـبيهً،أوًتجسـ ٍ
ظهًًرهــاً
السـماءًًيًســمعونًًصـريرًًالقًلـمًًفــيًاللّـوحًً،وقيــلً:أ ًْ
ـيمً،أ ْوًتكييـ ًٍ
ْ
ـفً-وأهــلًً ّ
ْ
أنًيًخــطًلًموســىًفــي األلـواحًً،وقيــلً:أضــافًًالكتابــةًًإلــىًنفسـهًعلــىًجهــةًً
وخلقًهاًفيًاألًْلواحًً،وقيلً:أمـرًًالقًلـمًً ًْ

بأمرهً؛ًكتبًهاًجبريلًًبالقًلمًًالذيًكًتبًًبهًال ًّذكرًً ً.
التّشريفً؛ًإذًهيًمًكتوبًةًً ً
ً

ضـناً،وهــوًكًقولـهًً–تعــالى"ً:-كتــبًعلـ ْـيكمً
أ ّماًعلىًالم ْحملًالثّانيً،وهــوً"الفـ ْـرض"ً،فــالم ْعنىًالكلّــيً:فًًر ْ

السلمً(ً ً.)5
الصيامً"(ً )4
ِّ
ً،والضًميرًًفيً"لًهً"ًعائًدًًعلىًموسىًعل ْيهً ّ

(َّ )2-72
مادةُ "كفر"
طور ِّ
الليً،وانتسابً
ًالد ِّ
عية ًمثال ًآخر ًمنًأمثلة ًالم ْشترك ًاللّ ِّ
فيًهذه ًالمباحثة ًالفر ّ
فظي ًاآلتيًمنًالتّ ّ

الكلمة ًإلى ًمجالين ًدالليّينً ،وقد ًوقع ًذلك ًفي ًكلمة ً"الكفّار" ًفي ًقول ًالل ً– تعالى"ً :-كمثل ًغ ٍ
ًأعجبً
يث ْ
ْ
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،470/8ً،وقدمًالمشقةًوالتعبً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"كبد"ً ًًً.
(ً)2انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ًًًً.264/3ً،
(ً)3اآليةً(األعرافً ً.)145ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)183ً،

(ً)5انظرًالمعنيينً:الماورديً،النكتًوالعيونً،259/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.385/4ً،
225

الك ّفار ًنباته" (ً ،) 1ول ّما ًعرج ًابن ًقتيبة ًعلى ًهذه ًاآلية ًأشار ًإلى ًأن ًقوما ًمن ًالمغرضين ًت ّلبثوا ًع ْند ًكلمةً

ًإن ًهو ًأعجبهمً،فلماذاً
"الك ّفار أ
اًأن ًهذاًم ّماًيستويًفيه ًالمؤمنونًوالكافرونً،والًينقص ًإيمان ًالمؤمنين ْ
"ً،فرْو ّ
صًالكافرونًدونًالمؤمنين؟(ً .)2
خ ّ

ًأنــهًيقــالًللـ ّـزارعًكــافرً،ألنــهًيلقــيًالبــذرًفــيًاألرضً،فيكفــرهً
لعـ ّـلًالم ْعنــىًالم ـرادًههنــاً"الــزّراع"؛ًذلــك ّ

غطية"ً،ولكنهاً
ًبالنباتًوالفلحةً،وهذهًداللةًالكفر
"فيغ ّ
ًاألصليةً"التّ
ّ
ألنهمًأ ْهلًالبصر ّ
صواًبال ّذكرً ّ
ّ
طيه"ً،وقدًخ ّ

لتًإلىًم ٍ
تًتــدلًعلــىًمــاًهــوًنقــيضًلإليمــانً،ومجيئهــاًفــيًســياقًاآليــةً
صــبح ْ
نق ْ
جالًآخرًلعلقــةًالمشــابهةً،فأ ْ
الش ـريفةً–وهــيًمنتســبةًإلــىًحًقـ ٍـلًلغــويًمفــار ٍ
ًإنً
قًلإللــفً–ًأذنًبهــذهًالمســاءلةً،بـ ْـلًبتعـ ّـددًوجــوهًالقــولً،فقيــل ّ

الكفّارًفيًهذاًالسِّياقًالشـريفًقــدًتعنــيًالكفّــارًالــذينًطمــسًعلــىًقلــوبهم؛ًذلــكًأنًســياقًالكــلمًالًيــأبىًهــذاً

اهاً،بالنبــاتًالــذيًأنبتــهًالغيــثًفاســتوىً،
قضيهاً،معًقلّةًجدو
الوجهً،فقدًشّبهًاللً-تباركً-حالًا ّ
ّ
لدنياًوسرعةًت ّ
اصفرً،فصارًحطاماًعقوبةًلهم(ً ً.)3
فأعجبًبهًالكفّارًالجاحدونً،فبعثًاللًعل ْيهًالعاهةً،فهاجًو ْ

القرطبيًً ،وأبيًحّيانًً،
يًً،و
برسيًً ،والزم ْخشر ِّ
ِّ
ًترددً ًب ْين ًالم ْعني ْين ًثلّة ًمنًالمف ِّسرينً؛ ًكال ّراغبً ،والطّ ِّ
وقد ّ
ْ

ًالدنياً
فيهاًأن ً"الكفّارً ً
ًكثير(ً ،)4ومستصفىًالق ْولً ً
وابن ًٍ
أنً ًالحياة ّ
ّ
هناًالزّراع ّ
؛ًألنهمًيغطّونً ًالبذرً،والم ْعنىً ّ
ّ
كنً،واذاًأعجبً
ًالناظرينًإل ْيهًلخضرتهًبكثرةًاألمطارًّ ً،
كً ّ
الزرعًيعجب ّ
ًأنًيصيرًهشيم ْ
ًلمًيً ْ
ثم ًالًيلبث ْ
اًكأن ْ
؛ًألنهمًأشد ًإعجاباًبزينةًالحياةً
ّ
الزّراع ًفهو ًغاية ًما ًيستحسنً،...،وقيلً:الكفّار ًهناًالكافرونً ًباللًعز ًوجل ّ

ًللدنياً
ً،فإن ًأصل ًالعجابً ًلهمً ًوفيهًمً،وم ْنهمًيًظهرًذلكً،وهوًالتّعظيم ّ
ّ
الدنياًمنًالمؤمنينً،وهذاًق ْولًًحسن ّ
وماًفيها"(ً .)5

(ً)1اآليةً(الحديدً .)20ً،
(ً)1انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآنً .28ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،65/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،223/8ً،وقدًذكراًالوجهينً ً.
(ً)4انظرً:الراغبً ،مفرداتًغريبًالقرآنً،486ً،والطبرسيً،الفضلًبنًالحسن(القرنًالسادس)ً،مجمعًالبيانًفيًتفسيرً
ًوالزمخشريً،
القرآنً ،وضع ًحواشيه ًإبراهيم ًشمس ًالدينً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروت1997ً ،مً ،306/9ً ،

الكشافًً ،65/4ً ،والقرطبيً ،الجامعًً ،165/17ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطًً ،223/8ً ،وابن ًكثيرً ،تفسير ًالقرآنً
العظيمً .313/4ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً .165/17ً،
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الليينًً ،كلً ًو ٍ
احدةً
وباعث ً ً
التّ ّ
رددً ًب ْين ًالم ْعني ْين ًفيًهذاًالمقام ًهو ًانتساب ًداللةً ًالكفر ًإلىًمجالًينًد ّ

ق ًاآلخرً ،مع ًوجود ٍ
تًكتسي ًبل ٍ
ًجامعً،فًم ْن ًحمله ًعلى ًم ْعنى ًالتّغطية؛ ًتغطية ًالبذرًً
بوس ًمًعنويً ًمفار ًٍ
ًخيط
ٍ

دًتشبث ًبداللة ًالكلمةًً
غويًً،ومنًحملهًعلىًم ْعنىًالكفر ًفق
بالتّرابً،فق
دًتشبث ًبداللة ًالكلمةً ًفيًمجالهاًاللّ ِّ
ّ
ّ

1
أنًًهذاًالتّباينًفيًالفًهمًوالحكمًإنماًمردًهًإلىً"المًجاالتًً
الد ِّ
فيًمجالهاًال ّشر ِّ
عيًً ّ
ينيً( )ً،والحاصلًمً ّماًتقدمً ّ

الليً ً.
طور ّ
ّ
اللية"ً ّ
الد ّ
الناشئةًًع ْنًالتّ ّ
ًالد ّ

(َّ )2-73
مادةُ "كلم"

ومثــالًذلــكًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-واذاًوقــعًٱْلقـ ْـولًعلـ ْـيهمًأ ْخر ْجنــاًلهـ ْـمًدآبــةًمــنًًٱأل ْرضًتًكلِّمهـ ْـمًأنً

()2
ًّ
اًلفظيــاًمضــمارهً"تكلِّمهــم"؛ًذلــكًأنًالتّكلــيمًم ْحتمــلً
بدوًأنًفــيًاآليــةًاشــتراك
ٱلناسًكانواًبًآياتناًالًيوقنونً" ً،وي
ّ

لمعنيينً :

ًاألولً،حاضرًفيهً،وهوًالتّكليمًالذيًهوًمنًالكلمًوالحديثً .
 ّأولهماًقريبًمنًالخاطر ّ -وثانيهماًالتّكليمًالذيًهوًالتّجريحًوالتّسويم.

"ًأنً"تكلّمهــم"ً،و"ت ْكلمهــم"ًس ـواء؛ًكمــاًنقــول"ً:ت ْجــرحهمًوتجـ ِّـرحهم"ً،والكــلمً
وقـ ْـدًجــاءًفــيً"لســانًالعــرب ّ

()3
ًالداب ــةً
ـتًدالل ــةً"تكلِّمًه ــم"ًف ــيًاآلي ــةًالشـ ـريفة
الجـ ـراحً ً،وعل ــىًه ــذينًالم ْعني ـ ْـينًحمل ـ ْ
ً،وداب ــةًاألرضًتل ــكًه ــي ّ
ّ

رتًبــذلكًاألحاديــثً،أ ّمــاًتفســيرً
ًالســاعةًكمــاًتكــاث ْ
المشــهورةًالتــيًتخــرجًفــيًآخــر ّ
ًالزمــانً،وتكــونًمـ ْـنًأ ْش ـراط ّ
ًأنهــاًت ِّنبــئهمًوتحـ ًِّـدثهمً،وقيــلً:تخــاطبهمً،ويــدلًعلــىًهــذاًق ـراءةًأبــيً:
"تكلِّمهــم"ًفــيًســياقهاًالش ـريفًفقــدًجــاء ّ
"تً ًِّنبئًهم"ً،فقيــلً:تًكًلِّمًهـمًبـبطلنًًاألديــانًًسـوىًديــنًًالً ْسـلمًً،وقيــلً:تًكًلّمًهــمًبًمــاًيًسـًوؤهمً،وقيــلً:تًكًلِّمًهــمًبًلسـ ٍ
ـانًً
الن ـاسًًكــانواًبًآياتًنــاًالًيوقًنــونً"ً ً،وتقــولًً:أالًلًعنــةًًاللًًعلــىً
ـوتًيًســمعًهًم ـ ًْ
قً،فًتقــولًًبًصـ ًٍ
ذًل ـ ًٍ
نًق ـًربًوبًع ـدً"ً:أ ّنًً ّ

ـىًاألولً،وه ــوً
الظّـ ـالمينً(ً،)4وقي ــلً:تق ــولًللم ــؤمنً:ه ــذاًم ــؤمنً،وللك ــافرً:ه ــذاًك ــافرً،وعل ــىًه ــذاًيحم ــلًالم ْعن ـ
ّ
الحديثًوالكلمً .

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافًً،65/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،223/8ً،وقدًذكراًالوجهينً ً.
(ً)2اآليةً(النملً ً.)82ً،

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"كلم"ً ً.
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.158-157/13ً،

227

ًإنهاًتسمًالمؤمنًبنكت ٍةًبيضاءًفيًوجههً،فهيًتمسحًعلىًوجهً
أ ّماًعلىًم ْعنىًالت ْجريحًوالتّسويمًفقيل ّ

تبيضــهً،وتســمًالكــافرًفــيًجبهتــهًفترِّبــده(ً،)1وقيــلً:هــيًت ْكلــمًوتكلِّــمً،تكلــمًالمــؤمنً،وتكلــمًالكــافرً،وقــدً
المــؤمنًف ّ

ـايرهمً،فًيًصــبحونًًوقــدًخًطمـًْـتهًمًمـنً
دابـةًًاألرضًًتًسـ ً
ًأن ّ
ًالنــاسًيســيرونًإلــىًجًمـ ًٍعً،وتًبيــتًً ّ
رويًع ْنًابنًعمــر ّ

ً:إنهــاًتًنكـتًًفــيً
ـافرًوالًمًنــاف ًٍ
ـحتهًً،والًمـنًكـ ًٍ
ؤمنًإالًّمًسـ ًْ
هاًوذًنبًهــاً،فًمــاًمـنًمـ ًٍ
ًرأسـ ً
ًأنــهًقيــل ّ
قًإالًّخًبط ْتـهًً،وع ْنــه ّ
ـيًوجــهًًالمـؤمنًًنًكتــةًًبًيضــاءًً،فًتًفشــوًفــيًوجهـهً
وجــهًًالكــافرًًنًكتــةًًسـوداءًً،فًتًفشــوًفــيًوجهـهًً،فًيًسـ ًـودًً،وتًنكــتًًفـ ً

يعرفونًًالمًؤمنًًمًنًالكافًرً(ً ً.)2
حتّىًيً ًّبيضًًًوجهًهً،فًيجلسًًأ ْهلًًالبًيتًًعلىًالمائًدةًً،فً ً
(َّ )2-74
مادةُ "كند"
نود"؛ًولعلًالباعثًعلىًصيرورتهاًم ْشتركاًل ْفظيًّاًأمرانً :
موضعًالتّمثّلًههناًكلمةً"الك
ّ
معانًمتنو ٍ
 ّأولهماًعمومي ِّعةً .
ةًالداللةً،واتّساعهاًل ٍ ّ
 -وثانيهماًتباينًاللهجاتًالعر ّبية.

دتًأباهــاً،
تًكًنــدًةًًبهــذاًألنهــاًجًحـ ًْ
فــالكنودًمــنًاألرضًالتــيًالًتنبــتًشــيئاً،وكنــدهً:قطعــهً،وانمــاًسـ ِّـمي ًْ

ألعًشىً:
وأنشدًا ْ

صلً الزائرًالم ْعتادً(ً ًً)3
ثًلو ًْ
ثًلهاًت ْحد ْ
أحد ْ
ْ
صلكًإنهاًًًًًًكندًلو ْ
()4
عددًعلىً
أ ّماًم ْعناهاًفيًق ْولًالح ّ
ًاسمهً"ً:-إنًًٱلنسًانًلربِّهًلكنودً" ً،فقدًتباينًواحتملًالتّ ّ
قً–ًتقدس ْ

ماًيأتيًبيانهً ً:

ضرموتًً:العاصيً .
 الكنودًبًلسانًًكًندةًًًوحً ً والكنودًبًلسانًًًربيعةًً ًومًضرًً:الكًفورً. ًوالكنودًبًلسانًًكًنانةًً:البًخيلًًالسًّيئًًالمًلًكًة(ًً.)1(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.92/7ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.16/10ً،

(ً)3انظرً:األعشىً،ديوانهً،98ً،وأبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،294ً،والطبريً،جامعًالبيانً ً.671/12ً،
(ً)4اآليةً(العادياتً ً.)6ً،
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ولعلًالذيًيظهرًم ّماًتقدمًأنًالمعانيًالمتأتّيةًمنًتباينًاللهجاتًالعربّيةًمتلقيــةًمتقاربــةً،واخـالًأنً
ّ

لىًاألصلًالعريضًالذيًتدلًعل ْيهًهذهًالكلمة؛ًفالك ْندًوالكنودً:الج ْحدًوالقطعً،وقدًجــاءًًفــيً"لســانً
مردًذلكًإ
ْ
إنًًالنســانًًلًرِّبـهًًلًكنــودً"ً،
شد ًٍ
النعمةًًً،ورجلًًكًًّنادً؛ًكً ًّ
العرب"ً:كًنًدًًيكنًدًًكًنودًاً:كًفرًً ًّ
ادً،وكًنــودًً،وقولــهً–تعــالىّ "ً:-
قيــلً:هــوًالجحــودً،وهــوًأحســن(ً.)2ويقــعًتحــتًهــذاًالمعنــى؛ًأعنــيًالجحــدً،معـ ٍ
عيــةًتنتســبًإلــىًالم ْعنــىً
ـانًفر ّ

ًالرسولً-صًلّىًاللًًعل ْيــهًوسـًلّم"ً:-الكفــورًً
األص ِّ
ْ
ليً،وهيًأنًالكنودً:لًًّوامًًلًرًِّبهًًيًعدًًالمًصائبًً،وهيًفيًتفسير ّ

ضربً ع ْبدهًً،وي ْمنعًرْفدهً"(ًً.)3
الذيًيأْكلًو ْحدهًً،وي ْ

(َّ )2-75
مادةُ "لهو"
قولًالح ِّ
التّخ ْذناهًمنًلدناًإنًكناًفًاعلينً"(ً)4مثالًمبينًع ْنً
قً–تقدستًذاته"ً:-ل ًْوًأرْدناًأنًنتخذًل ْهواً ً

كنــىًبــهًعــنًالجًمــاعً،
س ْهمةًالتّباينًاللّ ْه ِّ
جيًفيًتخلقًالم ْشتركًالل ْفظ ِّيً،فاللّهوًفيًلغةًاليمنًالمرأةً،والولــدً،وي ّ

يً:الًلّ ْهـ ـوًًف ــيًب ْع ــضًًلغ ــةًًأ ْه ــلًًال ــيًمنًً:
فس ــرونً،فق ــدًوردًف ــيًتفس ــيرًالطّب ــر ِّ
وه ــوًم ْعن ــىًيق ـ ّـررهًالمعجمّي ــونًوالم ِّ
()5
ًالز ّج ــاجًإل ــىًأنًاللّه ــوًالول ــدًبلغ ــةًحض ــرموتً،وقي ــلً:اللّه ــوًالمـ ـرأةً(ً،)6وال ــىًك ـ ِّـلًذل ــكًذه ــبً
المـ ـرأةً ً،وذه ــب ّ

امرئًالقًيسًً ً:
كنى بالًلّهوًًعنًًالجًماعًً،وم ْنهًق ْولً ً
أبوًحيانً،وقدًيً ًّ
الق ْرطبيًو
ّ

حسًنًًالًلّ ًْهوًً ْأمًثالي(ً )7
الًّيً ًْ
سباسًةًًاليً ًْومًًأنًنيًًًًًًكًبًًْرتًًًوأ ً
تًبً ًْ
أالًًزعًمً ًْ

(ً ) 1انظرً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،325/6ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،486/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،109/20ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.500/8ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"كند"ً ً.

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،672/12ً،والقرطبيً،الجامعً،109/20ً ،وأخرجًالحديثًالطبرانيًفيًالمعجمًالكبيرً،
جعفرًبنًالزبير(ً ًًً.)7958

(ً)4اآليةً(األنبياءً ً.)17ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.11/9ً،

(ً)6انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنً .314/3ً،

(ً)7انظرً:القرطبيً،الجامعً،183/11ً،وانظرًديوانًامرئًالقيسً،اعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاويً،طً،2دارًالمعرفةً،
بيروت2004ً،مً ًً.136ً،
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أ ّماًأبوًحّيانًفأخذًالحديثًبقوابلهًمبّيناًأنًأصلًًالًلّهوًًهوًماًتً ْسـًرعًًإل ْيــهًال ّشـهوةًً،ويـدعوًإل ْيــهًالهـوىً،

يًًهــوًالولــدًً،
عبـ ًٍ
كنـىًبــهًعــنًًالجًمــاعًً،متصـ ّـيداًالم ْعنــىًمـ
السـ ّد ِّ
وقدًيً ّ
ـنًالســياقً،قــائل"ً:وأ ّمــاًهًنــاًفًعــنًًابــنًً ّ
اسًو ّ
ّ

هذاًرتًدًعلــىًمـنًقــالً" ًاتّخـذًاللًً ًولــدًا"ً،وع ْنــهًأنًً
ً:إنًً ً
عب ًٍ
الزجاجًً:هوًالولدًًبلغةًحًضرمًوتًً،وعنًًابنًً ًّ
وقالًً ًّ
اس ّ
ـىًأنًً
ـونًرًًّداًعلــىًمـ ًّ
الًلّهوًًهًناًالًلّعبًً،وقيلً:الًلّهوًًهناًالمًرأةًً،وقالًقتادةًً:هــذاًفــيًلغــةًأ ْهــلًًالــيمنًً،وتًكـ ً
نًادعـ ّ
للًً ًزوجةً"(ً.)1

(َّ )2-76
مادةُ "مرر"
م ْوضعًالنظرًفــيًهــذهًالمباحثــةًكلمــةً"م ْســتم ّر"ًفــيًاآليتــينًالكـريمتين"ً:وانًيــرْواًآيــةًي ْعرضـواًويقولـواً

()2
تًتلكًالكلمةًأربعة ٍ
ًمعانً ًً:
دًاحتمل ْ
س ْحرًم ْستمتًر" ً،وق ْ

 ّأولهــاً:مستبشــعًمـ تـرً،والمعنــىً:شــديدًالمـرارةً،وهــيًعلــىًهــذاًالم ْحمــلًمــأخوذةًمــنًالمـ اررةً،ومنــهً:مــرًال ّشيءًوأمرً ً.

ـذاًالوجــهًمــنً
تًأفعالــهًعلــىًهـ
 وثانيهــاً:مــنًاالســت ْمرارً،والت ْقــديرً:مســتمترًنافــذًم ّطــردًً،ومنــهً:اســتمر ْ
ْ
خيلتً.
التّ ّ

ًأنهًســحرًالقمــرًً،
ً:مارًمنًاألرضًإ
 وثالثهاً:منًالمرورً،والت ْقدير تلىًالسماءً،والت ْقديرً:بلغًمنًسحره ّ
ّ
وقيلً:ذاهبًزائلًع ْنًقر ٍ
مًوتًعليلًًً.
يبً،وذلكًتًمنيةًًألنفسًهً ً

ً

ويًشديدً،وم ْنهًقولًل ٍ
قيطً:
ًالقوةًوال ّش ّدةً،والمعنىً:محكمًق ت
ْ
 ورابعهاً:منًالم ّرةً،وهي ًّ

مرًالعًزيمًةًًالًقحمًاًوالًضًرعًا(ً )3
يرتًهًًًًًً ًّ
تًعلىًشً ًْزًٍرًمًر ً
مر ًْ
ىًاستً ًّ
ًحًًتّ ًْ

ول ّمــاًوردًالطبــريًعلــىًهــذاًالم ْعنــىًقــالً "ً:وكــانًًب ْعــضًًأ ْهــلًًالمًعرف ـةًًبًكــلمًًالع ـربًًم ـنًأ ْهــلًًالبًص ـرةًً

أمررتـ ًهً
ـتدً،و ً
لبًوقـويًًًواشـ ًّ
لىًأنهً"مًستًْفعًل"ًمًنًالً ْمًرارًًمـنًقـولًهًمً:قـدًمـ ّرًالحبــلًً:إذاًصـ ً
وجًهًًقًولًهً"م ْستمتًر"ًإ ّ
يً ّ
أناً،إذاًفًتلتًهًفًتلًًشًديدًاً،ويقولًً:م ْعنىًقولًهً"ً:ويقولواًس ْحرًم ْستمتًر"ً:سًحرًًشًديدً"ً ًً.)1
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.280/6ً،
(ً)2اآليةً(القمرً ً.)2ً،

مستحكمًالسن"ًمكانً"مرًالعزيمة"ً،والشعرًفيًديوانًلقيطًبنًيعمرً،
ًّ
(ً )3انظرً:القرطبيً،الجامعً،83/17ً ،ويروى"ً:
تحقيقًعبدًالمعيدًخانً،دارًاألمانةً،مؤسسةًالرسالةً،بيروت1971ً،مً ًً.49ً،
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أ ّماًفيًق ْولًالحـ ِّ
ـيًالســورةًنفســها"ً:إنـاًأ ْرسـْلناًعلـ ْـيهمًريحــاًص ْرصــراًفــىًيـ ْـومًن ْحـ ٍ
ـسًم ْســتمرً"(ً،)2فقــدً
ـقًفـ
ّ

ودامً
ـتًكــذلكًم ْعنــىًاالســتمرارًوالـ ّـدوامً،والت ْقــديرً:اســتمرًبهـ ْـمًحتّــىًبلــغًجهـ ّـنمً،وقيــلً:قـدًاســتمًرًًعلـ ْـيهمً ً،
احتملـ ْ
ْ
ـتًكــذلكًًم ْعنــىً
حتّــىًأهلكًهــمً،أوً:اســتمًرًًعلـ ْـيهمًجًميع ـاًكًبيــرهمًوصــغيرهمً،حتّــىًل ـمًيًبــقًًمـ ْـنهمًنًســمةًً،واحتملـ ْ
يً:كانًذلكًاليومًشًديدًًالمً اررةًًوالبًشاعًةً(ً.)3
الم اررةً،أ ْ

ُمستَ ِمّر

شديد المرارة

م ِ
ستمٌّر مطرد
ُ

مار وذاهب
ّ

قوي ُمح َكم
ّ

(َّ )2-77
مادةُ "مشي"
ًٱمش ـواً
ً"امش ـوا"ًفــيًقـ ْـولًاللً–تعــالى"ً:-وٱنطلــقًًٱْلمــألًًمـ ْـنهمًأن ْ
تعـ ّـددتًالمعــانيًالواقعــةًتحــتًكلمــة ْ

ـىءًي ــرادً"(ً،)4فالمش ــيًنق ــلًاألق ــدامً،وه ــوًالم ْعن ــىًالحاض ــرًف ــيًال ـ ِّـذهنً،
و ْ
ٱص ــبرواًعل ــىًآله ــتك ْمًًٓإ ّنًًهـ ــذاًلش ـ ْ

ـتًإبــلًبنــيًفـ ٍ
ـىًالرجــلً:إذاًكثــرًمالــهً
ـلنًت ْمشــيً:إذاًكثــر ْ
تً:كثــرًأوالدهــاً،ويقــالً:مشـ ْ
ومش ْ
ـدًأمشـ ّ
تً،ويقــالً:قـ ْ
ـىًإســحاقً
وأوالدهً،و ْامرأةًماشيةً:كثيرةًالولدً،وي ْمشيً:ي ْكثرً،والمرأةًت ْمشيًمشاءً،وفيًالحديث ّ
ًأنًإسماعيلًأتـ ْ

(ً)1انظرًهذهًالمعانيً:الطبريً،جامعًالبيانً،548/11ً،والزمخشريً،الكشافً،36/4ً،والقرطبيً،الجامعً،83/17ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً،172/8ً،وأتىًالماورديًعلىًخمسةًوجوهًتحتملهاًداللةً"مستمر"ًفيًالنكتًوالعيونً ً.410/5ً،

(ً)2اآليةً(القمرً ً.)19ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،39/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.172/8ً،
(ً)4اآليةً(صادً ً.)6ً،
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ئًعلــيًم ّمــاًأفــاءًاللًعليــك"(ً،)1
–عليه
ماًالسلمًً-فقالًلهً:إّناًل ْمًن ْ
ّ
رثًمنًأبيناًماالً،وقــدًأثْرْيــتًو ْأمشـ ْـيتً،فــأف ْ

نىً"امشوا"ًفيًاآليةًالمتق ِّدمًبيانهاًففيماًيليًفضلًب ٍ
يانًمجلً ً:
أ ّماًم ْع
ْ

بً
أمًرًًبًالمًشيًً،وهوًنًقلًًاألًْقدامًًع ْنًذلكًالمًجلًسًً،وقيلً:هوًإشــارةًًإلــىًمًشــيًهًمًإلــىًأبــيًطالـ ًٍ
 ْامًشواْ ً:فيًمرضًهً،وهوًالم ْعنىًالقريبًالحاضرً ً.
ً

مًعليهًً،والًتًدخًلواًفــيًدينـهًً،واألمــرًًبًالمًشــيًًالًيـرادًًبــهًنًقــلًًالخًطـىًً،واًّنمــاً
امًضواًعلىًماًكًنتً ًْ
ْ -امشواْ ً:

نً:مًشًتًًالمًرأةًًإذاً
اًواجتًمًعواً،وهوًمأخوذًمً ًْ
لىًسيرتًكًمً،وأ ْكثرو ً
ً
مًعناهًً:سيرواًعلىًطًريقتًكًمً ً،ودومواًع
ثرتًًوالدتًهاً،ومًنهًً:الماشًيةًًللتًّفاؤلًً.
كً ًْ

ـذاًالســياق؛ً
يً(ًً،)2وعــدهًأبــوًحّيــانًضـعيفًاًفــيًهـ
 ْامشواً:دًعــاءًًبًكًســبًًالماشـيةًً،وهــوًاختيــارًابــنًاألنبــار ِّّ
الرجــلً؛ًإذاًصــارًًصــاحبًًماشــيً ًٍةً،واخالــهً
ً:أمًشـىً ًّ
ألنهًكــانًًيًلــزمًً ًْ
أنًتًكــونًًاأللــفًًمًًْقطوعـةً؛ًألنــهًيقــالً ْ
بعيداًههنا(ًً.)3

(َّ )2-78
مادةُ "مصر"
صر"ًم ْشتركًل ْفظ تيًح ّمالًلمعنيينً :
"م ْ
لميةً،وهيًالبلدًالمعروفً .
ّ -أولهماًالع ّ

ثانيهماًالنكرةًالتيًت ْعنيًبلداًماًمنًالبلد.
 وّ

ًإنًاللً–عـ ّـزًوتبــاركً–ًأرادًمصــراًمــنً
وقدًتباينًوجهًالق ْولًعل ْيهاًالشتراكهاًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزً،فقيــل ّ

ًكانتً
فتًوا ْن
ْ
األمصارً،وهيًعلىًهذاًالوجهًمصروفةً،وقيل ّ
صر"ًالبلدًالمعروفً،فصر ْ
ًإنهً–تعالىً-أرادً"م ْ
ْ
ٍ ()4
ٍ
ٍ
ازًأنًتصرفًكهندًود ْعًد ً ً.
مؤنثةًم ْعرفة؛ًألنهاًعلىًثلثةًأحرفًأوسطهاًساكنً،فج ْ

(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"مشي"ً ً.
(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.262/2ً،

(ً)3انظرًهذهًالمعانيً:الزمخشريً،الكشافً،360/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.369/7ً،

(ً)4انظرً:سيبويهً،الكتابً،242/3ً،وقدًذكرًالوجهًاألخيرً،والفراءً،معانيًالقرآنً،43/1ً،والوجهًاألخيرًأحبًإليهً،
واألخفشً ،معاني ًالقرآنً ،106ً -105/1ً ،وقد ًذكر ًالوجهينً ،والمبردً ،المقتضبً ،351/3ً ،وقد ًذكر ًالوجه ًاألولً،
ونفىًاألخيرًابنًاألنباريً،البيانً،87/1ً،والعكبريً،التبيانً،69/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.397-396/1ً،
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(َّ )2-79
مادةُ "مني"
"ً،و"أمني ٍة"ً،و"تمّنى"ًفيًالت ْنزيلًالعزيزً ً:
ًالنظرًفيًداللةً"أماني
لنرجع ّ
ْ
الّ يظنونً"(ً .)1
الًّأمانًيًًوا ْنًه ْمًإ ً
" -وم ْنه ْمً أ ِّميونًالًي ْعلمونًٱْلكتًابًإً ً

 "ومــاًأرسـْلناًمــنًقْبلــكًمــنًرسـ ٍالًّإذاًتمنــىًأْلقــىًٱلشـ ْـيطًانًفـيًأ ْمنيتــهًفينســخًٱللــهًمــاًيْلقـيً
ـولًوالًنبـيًًإ ً
ْ
ٱلش ْيطًانًثمًي ْحكمًٱللهًآياتهًوٱللهًعليمً حكيمً"(.)2

يًالن ْفسًًوحديثهاًبماًيكونً
ترددًب ْينًم ْعنىًالت ْقديرًوالم ْنيةًالتيًهيًتشهّ ّ
ًأنً"أماني"ًم ْشتركًم ّ
والظّاهر ّ

وبماًالًيكــونً،وبــينًالقـراءةًوالــتّلوةً،وهــيًكــذلكًفــيًمواضــعهاًالثّلثــة"ً:أمــان ّي"ً،و"أمنّيــة"ً،و"تمّنــى"ً،وقــدًقــالً
التّأويــلًًفــيًم ْعنــىً
عددًوجــوهًالقـ ْـولًفيــه"ً:واختًلــفًًأ ْهــلًً ً
يًع ْنًهذاًالم ًْ
شتركًاللّفظ ِّيًمًْلمًحاًإلىًاحتمالهًوت ّ
الطبر ّ
ـيًً-ص ـًلّىًاللًًعل ْيــهً
من ـيًم ـنًً ًّ
نًقــالًً:ذلــك ً
قول ـهًً"تًمًّن ـى"ًفــيًهــذاًالمًوض ـعًً،وقـ ًْـدًذًك ـرتًًقـ ْـولًًجًماعـ ًٍـةًمً ّم ـ ًْ
النبـ ِّ
ًالتّ ّ

حبــونً.)3("...وقــالًآخــرونً:بـ ْـلً
ـاًحد ْثتـهًًنًفسـهًمـنًمً ًّ
وسـًلّمً-مـ ًّ
حبتـهًًمقاربــةًقومــهًفــيًذكــرًآلهــتهمًبــبعضًمــاًي ّ
م ْعنــىًذلــكًً:إذاًق ـًرأًوت ـلًأ ْوًح ـ ّدثًً،وقيــلًالتّقــديرً:إذاًح ـدًثًًأًْلقــىًالش ـيطانًًفــيًحًديث ـهًً،وم ّمــاًوردًفــيًكــلمً

العربًعلىًهذاًالم ْعنىً ً:

لىًر ْسًلً(ً )4
منيًًداودًالًزبورًًع ً
أولًًلًيلً ًٍةًًًًًًًتً ًّ
تًمًًّنىًكًتابًًاللًً ًّ
تمنــاهًالنســانًويشــتهيهً،وهــيًاألكاذيــبًً،
أ ّمــاً"األمــان ّي"ًفًجًمــعًً"ًأ ْمًنًّي ـة"ً،وهــيًالـًـتّلوةًً،وهــيًكــذلكًمــاًي ّ

يءً
ذبتً"ً،وقًولًًب ْعضًًالعــربًً:أهــذاًشـ ً
أسً ْلمًتً؛ًأيً:ماًكً ًْ
وم ْنهًق ْولًعًثمانًًً-رضيًًاللًًعًنهً"ً:-ماًتًمًنًًْيتًًمًنذًً ْ
منًْيتًهً؟ًأيًافتعًْلتًهً،وعلىًهذاًي ْغدوًم ْعنىً"إالًّأمانًيً"ً ً:
ًرويتًهًْ ً،أمًًشًيءًًتً ًّ
 إالًّتلوةًوقراءةً . أوًإالًّأكاذيب.(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)78ً،

(ً)2اآليةً(الحجً ً.)52ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.177/9ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً،19/3ً،والقرطبيً،الجامعً،6/2ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"مني"ً،والشعرًفيهاً
مماًلمًيسمًقائلهً ًً.
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منياًعلىًاللًًماًلًيسًًلًهًم(ً ً.)1
 -أوًإالًّت ّ

(َّ )2-80
مادةُ "نجم"

نًالنباتًماًالًسـاقً
"الن ْجم"ًم ْشتركًل ْفظ تيًح ّمالًلمعنيينً،وه
الن ْجمًم ّ
ماً:الن ْجمًالذيًهوًفيًالسماءً،و ّ
ّ

ًالنبــاتًوالقــرنًوالكوكــبً:طلــعً،وكــلًمـاً
لــهً،وأصــلًهــذاًالم ْعنــىًمـ ْـنً:نجــمًالشــيءًنجومــاً:طلــعًوظهــرً،ونجــم ّ

طلعًفقدًنجمًوظهر"ً،وقدًخــصًالــنجمًمــنًالنبــاتًبمــاًالًيقــومًعلــىًســا ٍ
ـىًالســاقًمًنــهً
قً،كمــاًخــصًالقــائمًعلـ
ّ
بالشجر"(ً،)2ومنًأمثلتهًفيًكلمًالعربًق ْولًزهيرًبنًأبيًسلمىً ً:

جمًًتًًْنسًجًهًًًًًًًًًًًريحًًالجًنوبًًلًضاحيًمائًهًًحًبًكً(ً )3
لًبًأصولًًالنً ًْ
مًكًلً ًٍ
ـتًهــذهًالكلمــةًت ْينــكًالـ ِّـداللتينًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-وٱلــن ْجمًوٱلشــجرًي ْســجدانً"(ً،)4وقــدً
ـدًاحتملـ ْ
وقـ ْ

جمً
التّأويــلًًفــيًم ْعنــىًالـًّـن ً
رددًأ ْهــلًالت ْفســيرًًبـ ْـينًالم ْعنيــين"ً:اختًلــفًًأ ْهــلًً ً
قالًع ْنًهذاًالم ْشتركًالطبريًملتمساًت ّ

جمًًف ــيًه ــذاً
الن ًْ
قً،فق ــالًبعض ـهًمً:عًنـ ـيًب ـ ًّ
فــيًه ــذاًالمًوضــعًً،مـ ـعًًإًجمــاعًهًمًعل ــىًأنًًالشـ ـجًرًًمــاًق ــامًًعلــىًس ــا ًٍ

ق؛ًمًثــلًالبًقــلًً ًونحـًـوهًً،...،مــاً
ـنًعلــىًســا ًٍ
ـاً،ولـمًيًكـ ًْ
المًوضعًًمًنًالنًباتًً:مــاًنًجـمًًمـنًاألًرضًً،مً ّمـاًيًنبســطًًعًلًيهـ ً
النجمًًفــيًهــذاً
يءًذًهًبًًمًعًاألرضًًفًرشًاً،وقالًًآخًرونًً:عنيًبً ًّ
النجمًًكلًًشً ًٍ
يبسطًًعلىًاألرضًً،...ً،والن ْجمًّ ً:

ـت؛ًوذلــكًلًعًطــفًً
األرضًًمـنًنًبـ ًٍ
ًبالصًوابًًع ْنــدهًمــاًنًجـمًمـنً ًْ
المًوضًعًً:نًجمًًالسًماءً"(ً،)5و ْأولىًالقًولًينًًفيًذلك
ّ

ـىًأنــهًتًســجدًًلــهً
قً ً،ومــاًالًيًقــومًًعلــىًســا ًٍ
الش ـجرًًعً ْلي ـهًً،وكــأنًمً ًْعنــاهً:مــاًيقــومًعلــىًســا ًٍ
قً،يًســجدانًًللًً،بم ْعنـ ّ

(ً )1انظرًذلك ًكلهً :الطبريً،جامع ًالبيانً ،418/1ً،وماًبعدهاً ،والقرطبيً ،الجامعً ،6/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً،521/1وً،353/3وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"مني"ً ً.

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"نجم"ً ً.

(ً)3الشعرًفيًديوانهً،اعتنىًبهًحمدوًطماسً،طً،2دارًالمعرفةً،بيروت2005ً،مً ً.43ً،
(ً)4اآليةً(الرحمنً ً.)6ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،575-574/11ً،وأتىًعلىًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،44/4ً،والقرطبيً،الجامعً،
ً،101/17وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،187/8ً،واكتفىًابنًقتيبةًبمعنىًالنباتً،تفسيرًغريبًالقرآنً،436ً،وهارونً
بنًموسىً،الوجوهًوالنظائرً ً.296ً،
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()1
ًأخــرىًيمكــنًالقـ ْـولًبــأنًثــمًتقــابلًبـ ْـينًالشــمسً
األ ًْ
شياءًًكًلًهاًالمًختلفًةًًالهًيئاتًمًنًخلقـهً ً،وفــيًالتفاتـ ٍـةًمعجبـ ٍـة ْ

والقمرًاللّذينًهماًبح ْس ٍ
النجمًوال ّشجرًاللّذينًهماًيسجدانً(ً.)2
بانً،و ّ
(َّ )2-81
مادةُ "نشز"

ٱهجــروهنً
"النشوز"ًكلمةًتحتملًمعانيًفيًسياقًاآليةًالشـريفة"ً:وٱللتـيًتخــافونًنشــوزهنًفعظــوهنًو ْ

()3
ـىًأنهــاًذاتًداللـ ٍـةًعامـ ٍـةًتتّســعًلمــدخ ٍ
لتًكثيـ ٍرةً،وتســتغرقًمعــانيً
ٱضــربوهنً" ً،ومــردًذلــكًإلـ ّ
فــىًٱْلمضــاجعًو ْ
ّ

ًأنًتشــملهاًدائرتهـ ِّ
ًالنشــوزًوالن ْشــزًً:المــتنًالمرتفــعًمــنًاألرضً،وهــوًأيضــاًمــاًارتفــعً
الليــةً،فأصــل ّ
ـاًالد ّ
يمكــن ْ
يً:مرتفعهــاً،ونشــزًال ّشــيءًنشــوزاً:ارتفــعً،وفــيًالتّنزيــلًالعزيــز"ً:واذاً
وظهــرً،ومنــهً:أتــاهًرجــلًناشــزًالجبهــة؛ًأ ْ

()4
ًالزوجينً،وهوًكراهةًكلًواح ٍدًم ْنهماًصــاحبهً،
قيلًٱنشزواًفْنشزوا" ً،والم ْعنىً:انهضواًوقومواً،والنًشوزًب ْين ّ

نًاألرضً(ً ً.)5
نًالنشزً،وهوًماًارتفعًم
واشتقاقهًم ّ
ْ

تًداللةً"النشوز"ًم ْحتملةًذاتًصبغةًع ٍ
ـتًتــدلًعلــىًمــاًارتفــعًمطلقــاً،ل ّمــاًكــانً
مومً،ول ّماًكانـ ْ
ول ّماًكان ْ

ًالنشوزًفيًسياقهاًالشريفًالم ِّ
تقدمً ً:
دتًم ْشتركاًل ْفظيًّاًت ّ
تعددًهيئاتهًومعانيهً،فقيلًفيًداللة ّ
ذلكًكذلكً،غ ْ
ً:أنًتًتعًًوجً المًرأةًً ًويرتفعًًخًلًقًهاً .
هنً ًْ
 نً ًشوز ّ

ً:أنًتًستعلًيًًعلىًزوجًهاً،وارتفاعهاًعنًالفرشًبالمعصيةًم ْنهاًً.
ً
هن ْ
نشوز ّ
هنًً.
هنً:عً ًْ
ً
صيانً ّ
نشوز ّ

للزوجًًبًها.
تتصنعًً ًّ
كانتً ًّ
شياءًً ًْ
تتغيرًًع ْنًأ ًْ
أنًتًمنعًهًمًنًنًفسًهاً ً،و ًّ
الًّتًتعطًّرً ً
هنً:أ ً
 نً ًً،و ْ
شوز ّ
أنًتحبًفراقهً،ويحبًفراقها.
هنً:كًراهيتً ًّ
 نً ًشوز ّ
هاًللزوجًً،و ْ

هاًفيًمكانًالًيًريدًًالًقامًةًًفيهً.
ًٍ
هنً:امتًناعًهاًمًنًالمًقامًًمعهًفيًبًيتًهً،واقامتً
 نً ًشوز ّ
ذلك.
هنًً:مًنعًهاًنفسًهاًمًنًاالستًمتاعًًبًهاًإذاًطًلًبًهاًلً ً
 نً ًشوز ّ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.575/11ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.44/4ً،
(ً)3اآليةً(النساءً ً.)34ً،

(ً)4اآليةً(المجادلةً ً.)11ً،

(ً)5انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"نشز"ً ً.
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والًريبًفيًأنًهذهًاألقوالًالمذكورةًكلهاًمتقاربةً(ً ً.)1
(َّ )2-82
مادةُ "نظر"
لن ْرجعًالنظرًفيًاآلياتًالكريماتً ً:
اًانظروناًن ْقتب ْسًم ْنًنورك ْمً(ً )2
 "ي ْومًيقولًاْلمنافقونًواْلمنافقاتًللذينًآمنو ْ" -وجوهًي ْومئ ٍذًناضرةً﴿ً﴾22إلىًربِّهاًناظرةً"(.)3

ت يداهًويقولًٱْلكافرًياًلً ْيتنيًكنتًتًاربًا"(ً ً.)4
" -إناًأنذ ْرناك ْمًعذاباًقريباًي ْومًينظرًٱْلم ْرءًماًقدم ًْ

ً"انظرونــا"ً،و"نــاظرة"ً،و"ينظــر"ً،وهــيًفــيًســياقاتهاًمشــتركة؛ًذلــكًأنً
م ْوضعًالنظرًفيماًتقدمًالكلمات ْ

النظرًفيًاللغةًهوً :
ّ

ًإليهً .
 -حسًالعينً،فنقولً:نظرهًينظرهًنظراً،ونظر ْ

 واالنتظارً،فنقولً:نظرتًفلناً،وانتظرتهًبمعنىًو ٍاحدً.
ْ
ْ
ْ
قدرهًوتقيسهًم ْنكً(ً.)5
 -والفكرًفيًال ّشيءًت ّ

ـتً
ً"انظرونا"ًبالوصــلًوضـ ِّـمًال ّ
ظــاءً،وقرئـ ْ
ئت ْ
دًاحتملتًالم ْعني ْينًاألولينً،وقدًقر ْ
أ ّماًفيًاآليةًاألولىًفق ْ

()6
ًأنه ــاًح ّمال ــةً
ب ــالقطعًوكس ــرًال ّ
الوص ــلًوض ـ ِّـمًال ّ
ظ ــاء؛ًذل ــك ّ
ظ ــاءً ً،وال ــذيًيعنين ــاًف ــيًه ــذاًالمق ــامًه ــوًقراءته ــاًب ْ

للمعنيينً :

(ً )1انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،251/3ً،وانظرًما ًقيل ًفيهاً :الطبريً،جامعًالبيانً ،64/4ً ،والقرطبيً،الجامعً،
ً ً.112/5

(ً)2اآليةً(الحديدً ً.)13ً،

(ً)3اآليةً(القيامةً ً.)23-22ً،
(ً)4اآليةً(النبأً ً.)40ً،

(ً)5انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"نظر"ً ً.

(ً)6قراءةًقطعًالهمزةًوكسرًالظاءًلحمزةًوحدهً،والباقونًموصولةًاأللفً،مضمومةًالظاءً،انظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهً
القرءاتً ،309/2ً ،والطبريً ،التلخيصً ،429ً ،وابنًخلفً ،القناعً ،468ً ،وسبط ًالخياطً ،المبهجً ،361/3ً ،والبناءً
الدمياطيً،التحافً .533ً،
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ـىًالجن ـةًًك ـالبًروقًًالخاطفــةًًعلــىً
ـاًوانتًظرونــا؛ً ًّ
ً:أمهلونـ ً
ألنه ـمًيً ْس ـًرعًًبهـ ْـمًإلـ
ّ
األولً:االنتًظــارًً،والت ْقــدير ْ
ّ
ئتًأنوارهمً،قالواًذلك.
ًر ًٍ
كابًتًًزفًًبًهًمً،وهؤالءًًمًشاةًً،فل ّماًسبقوهمًإلىًالمرورًع
ِّ
لىًالصراطً،وقدًطف ْ

ًأيديهمً،فًيًستًضيئونًًبًه(ً.)1
النورًًب ْين ًْ
اًإليهًمًاستًقبًلوهًمًبًوجوهًهًمًو ًّ
ينا؛ًألنهًمًإذاًنًظًرو ًْ
ًّ
 -والثّانيًْ ً:انظًرواًإلً

ًالنظــرًفــيًلســانًالعــربًالً
ًالزمخشريً،ولكنًأباًحّيانًفندًاألخيــرً،معتـ ًّـداًبــأن ّ
وقدًأتىًعلىًالم ْعني ْين ّ

()2
ًإنهًفيًسيا ٍ
قًآخرً
ي ّ
تعدىًإالًّبإلىًالًبنفسهً ً،والًأرىًذلكًكذلكًالبتّةً،فقدًجاءًفيً"لسانًالعرب"ً:نظرهً،ث ّم ّ

ش ـر ٍ
متًيــداه"ًقــدًيكــونًبم ْعنــىً
يفًذهــبًإلــىًأنً"ينظــر"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ّ
ـقً–تبــاركً"ً:-يـ ْـومًينظــرًالمـ ْـرءًمــاًقــد ْ
عدىًبنفسهً(ً ًً.)3
"ينتظر"ً،وق ْدًت ّ

ًأنهــاً
صــفىًالقـ ْـول ّ
أ ّمــاًاآليــةًالثّانيــةً،وهــيً"إلــىًربِّهــاًنــاظرةً"ً،فبــابًالقـ ْـولًعل ْيهــاًطويــلًع ـريضً،ومست ْ

ـتًإلـىًتعضــيدًموقفهــاًمــنً
م ْشتركًل ْفظ تيًح ّمالًللمعنيينًالمتق ِّدمًبيانهمــاً،وأنًب ْعــضًالفــرقًالســلمّيةًقــدًجنحـ ْ
رؤيةًالح ِّ
قً–ج ّلًجللهً-أ ْوًنفيهاًاعتماداًعلىًأحــدًهــذينًالم ْعنيـ ْـينًالـواقعينًتحــتًهــذاًالم ْشــتركً،فمـ ْـنًجعــلً
ـنًالنظــرًالــذيًهــوًحــسًالعــينً،قــالًبهــاًواعتقــدها؛ًكاألشــاعرةًالــذينًقــالواًبًهــاًمــنًغ ْيــرًتكييـ ٍ
ـفً،أ ْوً
الم ْعنــىًمـ ّ
ْ
ت ٍ
شبيهً،أ ْوًم ٍ
كانً،فهوًالذيًالًتدركهًاألبصارً ً.
يفيـ ًٍةً،
ًالنسفيًمفنِّداًالم ْعنىًاآلخرً،م ِّ
قرر ّ
اًأنــهًنظــرً"رؤيــة"ًبـلًكً ّ
والىًالنظرًالذيًهوًحسًالعينًجنح ّ

ألمرًًًرًِّبهاً،أ ْوًلًثوابًهًًالًيًصحً؛ًألنهًيقــالًً:نًظـًْـرتًًفيــهً؛ً
النظرًًعلىًاالنتًظارًً ً
سافةً"ً،وحً ْمًلًً ًّ
والجه ًٍةً،والًثًبوتًًمً ًٍ
ـىًالرؤيـ ــةًًم ـ ـعًً ّأنـ ــهًالًيًليـ ــقًًاالنتًظـ ــارًًفـ ــيًدارًً
ظرت ـ ـهً،والًيًعـ ـ ًّـدىًب ـ ــً"إًلـ ــى"ًإالًّبم ْعنـ ـ ًّ
ظرت ـ ـهً:انتً ًْ
ً،ونً ًْ
أيً:تًف ّك ـ ـًْرتً ً
ًْ

()4
ـابً،...،
النـاسًًتًنظــرًًإلــىًرًِّبهــاًعيانـاًبـلًحًجـ ًٍ
القًرارً" ً،والىًماًهوًقريبًمنًهذاًأْلمــحًالبغــوي؛ًإ ْذًإنً"أ ًْكثــرًً ّ

هاًأنًتًنضرًًوهيًتًنظرًًإلىًالخالًقً"(ً ًً.)5
تًنظرًًإلىًالخالًقًًًوحقًًلً ًْ

ومنًجنحًإلىًأنًالمتعيِّنًم ْنهاًهو ِّ
ًالشقًالثّانيًمنًهذاًالم ْشتركً،وهوًاالنتظارً،ذهبًإلــىًاســتحالةً

رؤيــةًالحـ ِّ
ـقًفــيًذلــكًالموقــفًالشـريفً،ومــنًه ـؤالءًالمعتزلــةً،فالزم ْخشــريًيــرىًأنًالمتعــيِّنًمــنً"نــاظرة"ًههنــاً
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،63/4ً،وقدًأتىًعلىًالمعنيينً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.220/8ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.220/8ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.408/8ً،
(ً)4انظرً:النسفيً،مداركًالتنزيلً ً.754/2ً،

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،392/4ً،والواحديًفيًالوجيزًيقولً:تنظرًإلىًخالقهاًعياناً ً.1155/2ً،
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ـاًخاصـةًً،الًتًنظــرًًإلــىًغيـًـرهًًً،وهــذاًم ْعنــىًتًقــديمًًالمًفعــولًً،أالً
الرجــاءً،فــالوجوهً"تًنظـرًًإلــىًرًِّبهـ
ّ
بمعنــىًالتّوقّــعًو ّ

لىًرًِّبكًًيًومًئًًٍذًالمًساقً"("ً،)2إًلىًاللًًتًصيرًًاألًمورً"(ً"ً،)3واًلــىًاللًً
قر"("ً،)1إً ً
لىًرًِّبكًًيً ًْومًئًًٍذًالمًستً ًّ
تًرىًإلىًقولًهً"ً:إً ً

ـاًالتّقــديمًًعلــىًم ْعنــىًاالختًصــاصًً،
المًصــيرً"(ً"ً،)4وا ْليـهًًتًًْرجًعــونً"("ً،)5عً ْليـهًًتًوًّكلــتًًًوا ْليـهًًأًنيــبً"(ً)6كًيــفًًدًلًًفيهـ ً

صـرًً،والًتـدخلًًتًحــتًًالعـددًًفــيًمًحشـ ًٍرًيًجتمــعًًفيــهًالخًلئــقًً
ًومًعلومًً ًّأنهًمًيًنظًرونًًإلىًأ ًْ
شياءًًالًيًحــيطًًبًهــاًالحً ْ
حًزنــونً،فًاختًصاص ـ ًهً
ألنه ـمًاآلمًنــونًًالــذينًًالًخ ـوفًًعلـ ْـيهمًوالًه ـمًيً ًْ
ظ ـارةًًذلــكًالي ـومً؛ً ًّ
إنًًالم ـؤمًنينًًنً ّ
كًلًه ـمً،ف ـ ّ

اًإليهًً،مًحالًً،فًوجًبًًح ْملهًعلىًم ْعنًىًيًصحًًمعهًاالختًصاصًً،والذيًيًصــحًًمعــهً
مًإليهًً،لًوًكانًًمًنظًوًر ًْ
نظرهً ًْ
بً ً
النًاسًً:أناًإلىًفً ٍ
الرجاءً"(ً ً.)7
صًنعًًبي؛ًتًريدًًم ْعنىًالتًّوقًّعًًًو ً
أ ْنًيكونًمًنًق ْولًً ّ
لنًًناظرًًماًيً ْ

تًيــداهً"ً،فالفعــلً"ينظــر"ًم ْحتمــلًأل ْنًيكــونًمعنــاهً:
أ ّمــاًاآليــةًالثّالثــةً،وهــيً"يـ ْـومًينظــرًٱْلمـ ْـرءًمــاًقــدم ًْ

ـنًالنظـ ــرً،و"مـ ــا"ً
"ينتظـ ــر"ً،و"مـ ــا"ًعلـ ــىًهـ ــذاًالم ْحمـ ــلًموصـ ــولةًمنصـ ــوبةًبهـ ــاً،ويحتمـ ــلًأ ْنًيكـ ــونً"ينظـ ــر"ًمـ ـ ّ
ـسًالع ــين"ً،لكون ــهًألي ــقًبس ــياقً
ِّ
ت"(ً،)8ولعلّـ
اســتفهامّيةًمنص ــوبةًبـ ــ"قدم ْ
ـيًأرج ــحًالم ْعن ــىًالثّــانيًههنــاً،وه ــوً"ح ـ ّ
أعلم.
ًأعلىًو ْ
الكلمً،والل ْ

(َّ )2-83
مادةُ "نكح"
طءً،وق ــدًأ ْفض ــىًه ــذاًاال ْش ــتراكًإل ــىًاخ ــت ٍ
لفًفقه ــيً
ِّ
ـيًح ّم ــالًلمعني ــيًالع ْق ــدًوال ــو ْ
النك ــاحًم ْش ــتركًل ْفظ ـ ت

ـل"ً:-والً
عددًبابًالق ْولًفيًهذهًالمسألةًعلىًوجهًالتّ ْعيينً،فق ْدًجاءًفــيًقـ ْـولًاللً–عــزًمـ ْـنًقائـ ًٍ
صر ٍ
يحً،والىًت ّ
الًّماًق ْدًسلفًًإنهًكانًفًاحشةًًوم ْقتاًوساءًسبيلً"(ً،)9وقدًوردً"النِّكاح"ًفيً
تنكحواًماًنكحًآباؤكمًمًنًٱلنِّسآءًإ ً

(ً)1اآليةً(القيامةً ً.)12ً،
(ً)2اآليةً(القيامةً ً.)30ً،

الشورىً ً.)53ً،
(ً)3اآليةً( ً

(ً)4اآليةً(آل عمرانً ً.)28ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً ً.)245ً،
(ً)6اآليةً(هودً ًً.)88ً،

(ً)7انظرً:الزمخشريً،الكشافً،192/4ً،ومنًالذينًأتواًعلىًالمعنيينً:الماورديً،النكتًوالعيونً،156/6ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً ً.380/8ً،

(ً)8انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.408/8ً،
()9اآليةً(النساءً ً.)22ً،
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ًأخــرىً،وعـ ْـنًداللــةً ِّ
النكــاحًقــالًأبــوًحّيــان"ً:أه ـوًحًقيقــةًًفــيً
الت ْنزيــلًالعزيــزًبم ْعنــىًالع ْقــدًمـ ّـرةً،وبم ْعنــىًالــو ْ
طء ْ
النكــاحً"ًبم ْعنــىًالعً ْق ـدًًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزًفــيًق ْولــهً–تعــالىً:-
ـتركً"(ً،)1وقــدًجــاءً" ًِّ
ً،أمًًمًشـ ً
الـ ًـو ًْ
ً،أمًًفــيًالعً ْق ـدً ْ
طءً ْ

()2
ـتًكلمــة ِّ
ً"النكــاح"ًمشــتركةً،ول ّمــاًوردتًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزًبم ْعنــىًالعقــدً
"ف ـ ًْانكًحوهًنًًب ـإًًْذنًً ًْ
أهلًه ـنً" ً،ول ّمــاًكانـ ْ

ـرجحًأحــدًالم ْعنيـ ْـينًفــيًقـ ْـولً
ًأخرىً-ل ّماًكانًذلكًكذلكًً-تعينًالبحــثًعــنًالقـرائنًالتــيًتـ ِّ
م ّرةً،وبمعنىًالو ْ
طء ْ
اللً–تعــالى"ً:-والًت ْنكح ـواً،"....وقــدًأ ْفضــىًهــذاًاال ْشــتراكًاللّفظــيًإلــىًخـ ٍ
ـلفًفقهــيًع ـر ٍ
يضًفــيًحكــمًزواجً
االبنًبم ْنًزنىًبهاًأبوهً ً:

قدًحملًأبوًحنيفةًكلمةًً"نكح"ًعلىًم ْعنىًالوطءً،فحكمًبحرمةًزواجًاالبنًبمنًزنىًبهاًأبوهً ً.
 -فْ

 ًوحملهًال ّشــافعيًوآخــرونًعلــىًم ْعنــىًالع ْقــدً،فترتــبًعلــىًذلــكًانتفــاءًالقـ ْـولًبتحـريمًمــنًزنــىًبهــاًاألبًلىًاالبنً(ً ً.)3
ع
ْ

ًاستدلّواًبهذهًاآليةًعلىًتًحريمًًنًكــاحًًاألًًْبنــاءًًحًلئـلًًاآلبــاءًً،
والذينًحملواًداللةً"ماًنكح"ًعلىًالم ْعني ْين ْ

دخلً،فهــيًعًليــكًًحـرامًً،وعلــىًهــذاًالت ْقــديرً"مــا"ًفــيًق ْولــهً–تعــالىً:-
زوجًهاًأبوكًًدًخـلًًبًهــاًأ ْوًلـ ْمًًيـ ًْ
فًكلًً ْامًرًٍأةًتً ً
هاًاسمًموصولً ًً.
"ماًنكح"ًمفعولة؛ًإذًإّن ْ

وقيــل ِّ
النكــاحًًعلــىًالعًقــدًً
الزنىً،ول ّمــاًحًمـلًً ًّ
الصـحيحًً،الًمــاًكــانًًمـ ْـنهمًبـ ًِّ
ً:النكــاحًههنــاًالمـرادًبــهًالعقــدًً ّ

نًالزنـىً،فقــالً:إالًّمــاًقـدًسـلفًًمـنً
ـهمًمـ ًِّ
الصـحيحًًحًمـلًًقًولـه"ً:إ ً
الًّمــاًقـدًسـلًفً"ًعلــىًمــاًكــانًًيًتًعاطــاهًب ْعضـ ْ

وكأنهًقيلًً:
كمًً ًزواجًهمًفيًالًسلمً ًّ
نًالزنىًبً ًِّ
اآلباءًًفيًالجاهً ًّليةًًمً ًّ
ً،إنهًكانًًفاحًشةًً ًومًْقتًا؛ً ّ
النساءًً،فًذلكًًجائزًًلً ْ

ً:إنًًم ْعنىً
أنًتًتً ًّ
نًزناهًمً،فً ًّإنهًيًجوزًًلًكًمً ًْ
ًآباؤكمًإالًّماًقًدًسًلفًًمً ً
والًتً ًْعقًدواًعلىًمًنًعًقدًًعل ْيه ً
زوجوهً ّنًً،وقيل ّ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .216/3ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)25ً،

(ً)3انظرًهذهًالمسألةً:الماورديً،النكتًوالعيونً،468/1ً،ومصطفىًالزلميً،دالالتًالنصوصًوطرقًاستنباطًاألحكامً
في ًضوء ًأصول ًالفقه ًالسلميً ،دراسة ًتحليلية ًوتطبيقيةً ،مطبعة ًأسعدً ،بغداد1983ً ،مً ،155-154/2ً ،وعبدً
الوهابًطويلةً،أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدينً ً.133ً،
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نًالزن ـىًب ـالمًرأةًً،فً ّإن ـهً
أًالرجــلًًام ـرأةًً ًوطًئهــاًأبــوهًًإالًّمــاًق ـدًس ـلفًًم ـنًاألبًًفــيًالجاهً ّلي ـةًًم ـ ًِّ
أنًيًط ـ ًّ
النهــيًً ًْ
اآليــةًً ًّ

غيرهً(ً ً.)1
زوجًهاً ً،وما ًوطًىءًيًشملًًالمًوطوءةًًبًزنًىًًو ً
يًجوزًًللبنًًتً ًّ

والنِّكاحًأيضاًم ْشــتركًبـ ْـينًالــوطءًوالــزواجً،وقــدًاحتمــلًالم ْعنيـ ْـينًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
نًخ ْفــت ْمً
ـقً–تعــالى"ً:-وا ًْ

الناصــبًًلًقولـهًً:
نًحًمـلًً"فــانكحوا"ًعلــىًالـ ًـوطءًًقـًِّدرًًالفًعــلًً ًّ
الًّت ْقسطواًفيًٱْليتًامىًفــْنكحواًمــاًطــابًلكــم"(ً،)2فـإً ًْ
أً
اًومــاءًً
تًأيمــانًكمً ً،ويًحتمــلًًأ ْنًيكــونًمـنًبــابًًقـ ْـولًال ّشــاعر"ً:عًلفتًهــاًتًبنـ ً
"فًواحــدة"ً:فـ ًْانكًحواًواحــدًةًً،أ ْوًمــاًمًلًكـ ًْ

ـتً ًْأيمــانًكمً ً،ولـمًيً ِّ
قيـ ْدًً
زوجـواًواحــدًةًً،أ ْوًطـؤواًمــاًمًلًكـ ًْ
ـانكًحوا؛ًأيًتً ًّ
باردًا"(ً)3علىًأحًدًًالتًخريجًينًًفيهًً،والت ْقــديرً:فـ ًْ
ً
هنًًالًفــيًالقســمًً،والًفــيًالنًفقــةًً،
ًْ
عددً،فً
مًملوكاتًًاليًمينًًبً ًٍ
نهنً؛ًألنــهًالًيًجــبًًالعـدلًًبًيــنً ّ
يجوزًأنًيًطأًماًشاءًًمـ ّ
الًفيًالكسوةًً ً.
ًْ
و

زوجـ ـوا"ًفالتّق ــديرً:إ ْنًخفــت ْمًأالًّتع ــدلواًب ـ ْـينًثًنت ــينًًإًنًنًكحتًموهًم ــاً،أ ْوًب ـ ْـينً
أ ّمــاًإ ْنًحم ــلًعل ــىًم ْعن ــىً"ت ّ

ـتًأيمــانًكًمً،وقــدً
ً،فاختــارواًواحــدًةًً،أ ْوًمــاًمًلكـ ًْ
النفقــةًً،أوًالكســوةً ًْ
القسـمًً،أوًً ًّ
لثً،أ ْوًأربـ ًٍ
ثـ ًٍ
ـعً،إًنًنًكحتًمــوهً ّنًً،فــيً ْ
الرفعًًً،ووجًهًًذلكًابنًًعطيةًعلىًأنهًمًرفوعًًباالبتًداءًً،والخًبرًًتقديرهً:فًواحدةًًكافًيةً(ً ً.)4
قرئ"ً:فًواحدةً"ًبً ًّ
(َّ )2-84
مادةُ "هجر"
()5
فــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ً:أولهمــاً
ـقً–تعــالى"ً:-م ْســت ْكبرينًبــهًسـامراًت ْهجــرونً" ًم ْشــتركًيســيرًفــيًشـ ْـعبينًاثْنـ ْـين ّ

ذًإنهاًم ْحتملةًلمعنيينً،وهماًأنًاله ْجرًضدً
الًّن ً
حويً،وثانيهماًالل ْفظيً،أ ّماًاألخيرًفمضمارهًكلمةً"ت ْهجرون"؛ًإ ّ

الوصــلً،وه ـوًالتـ ْـركًوالع ـراضً،وأنًاله ْجــرًهــوًالخنــاًوالقبــيحًمــنًالقــولً،فنقــولً:هجــرًفــيًنومــهًومرضــهً

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،661-660/3ً،والقرطبيً،الجامعً،68/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.317/3ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)3ً،

(ً )3يستشهدًبالبيتًالنحاةًفي ًبابًالمفعولًمعهً ،ويقولونًإنًالماءًمعطوفًعلىًالتبنً ،فلًيصحًأنًالواوًفيًقولهً:

"وماء"ًللمعيةًوالمصاحبةًالنعدامًمعنىًالمصاحبةً،فتعينًأنًينصبًبفعلًمضمرًيدلًعليهًسياقًالكلم؛ًكأنًيقالً:
علفتهاًتبناًوسقيتهاًماءً،والًيعرفًقائلهً،ونسبهًبعضهمًلذيًالرمةً،وليسًفيًديوانهً ًً.

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،7/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.172/3ً،
(ً)5اآليةً(المؤمنونً ً.)67ً،
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()1
؛ًأعنــيًالــرفضًوالتــركً
يهجرً:هذىًه ْجراً،وهجرًبه
ّ
ًفيًالنــومًه ْجــراً:حلــمًبــهًوهــذى ً،وعلــىًهــذينًالمعنيــين ْ

منًج ٍ
ًأخرىً،حملًق ْولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-ت ْهجــرون"ً،واللّفــتًللخــاطرً
هةً،والهذًيانًوالخناًمنًالق ْولًمنًجه ٍة ْ

الً ً:
أنًموضعينًاثنينًيعملنًعلىًتًخلّقًظاهرةًالم ْشتركًههناً،فالضميرًفيً"به"ًفيهًًثًلثةًًأًْقو ًٍ

الس ِّ
بً .
سمًرونًًفيهًبالهً ًْ
اًألنهًم كانواًيً ًْ
أيً:مً ًّكةًً،فقدًذً ًّمو ًّ
 أحدًهاًّ ً:أنهًالحًًرمً؛ً ًْجرًًمًنًالكًلمًً،و ّ

ـأنًيقول ـواّ ً:إن ـ ًهً
انيً:أن ـهًض ـميرًًللق ـرآنًً،فقــدًكــانواًيًســمًرونًً ًوي ـذكًرونًًالق ـرآنًًبــالهً ًْ
 الثّـّ
جرًًم ـنًالك ـلمًً،كـ ْ
ً،وشعرًً ً،وكهانةًًإلىًغًيرًذلكًمًن األًْقوالًًالباطًلةً.
سًحرً ً

حمدًًصًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً،فقدًكانواًيًذكًرونًهًفي سًمًًرهًمًبًاألقوالًًالفاسًدةًً ً،ويًضربونًًلهً
ً:أنهًمً ًّ
 -والًثّالثً ًّ

نًأنـهًشــاعرًً،أ ْوًكــاهًنًً،أ ْوًســاحرًً،أ ْوًكـذًاّبًً،أ ْوًمًجنــونًً،وكـ ّـلًذلــكًمحمــولًعلــىً
األمًثــالًًالباطًلــةًًمـ ّ
ْ
ًإمــاًفــيًالهــذيانً،وا ّمــاًفــيًالذايــةً،الًعلــىًم ْعنــىًالتّـ ْـركً
م ْعنــىًالفحــشً،والخنــاً،والباطــلًمــنًالقـ ْـول ّ

وال ْعراضً ً.

ـىًاألولً،وهــوًالتّــركًوالعـراضً،فهــوًعلــىً ًوصــفًهًمًبـالًعراضًًعــنًالقـرآنًًالكـريمً،أوً
أ ّمــاًعلــىًالم ْعنـ
ّ

البًيتًًالمحرمً،أوًالًّرسولًًاألكرمًصًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمًً،وهجرًذلكًورْفضــه("ً،)2وقــدًجــاءًًبًكـلًالقـولًينًًالتًّأويــلًً

التّأويلً"(ً.)3
نًأ ْهلًً ً
مً ًْ

َّ
مادةُ "هجر"
لتجليــةًمــاًوقــعًمــنًا ْشــتر ٍ
هً"اهجــروهن"ًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-وٱللّتــيًتخــافونً
اكًل ْفظــيًمضــمار ْ

()4
ًاست ْشـرافًمعــانيًاله ْجــرًفــيًكــلمً
نشــوزهنًفعظــوهن ً
ًوا ْهجــروهنًفـيًالمضــاجعًًًوا ْ
ضــربوهنً" ًأجــدًحقًّــاًعلــي ْ

العرب؛ًإذًهوًعلىًثلثةًوجوٍهً :

 أولهاً:هجرهً:إذاًتركهًونأىًعنهً،وهوًمنًالهجران. وثانيهاًهجرً:إذاًأتىًبالقبيحًمنًالكلمً،أ ْوًهذىً.(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"هجر"ً ً.

(ً)2انظرًماًقيلًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،231/9ً،والقرطبيً،الجامعً،92/12ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.381/6ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .231/9ً،
(ً)4اآليةً(النساءً .)34ً،
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 وثالثهاًهجرً:إذاًشدهًبالهجارً،والهجارً:حبلًيعقدًفيًيدًالبعيرًورجلهًفيًأحًد ًِّالشقّ ْينً(ً ً.)1

لمــاًوردًعل ْيهــاًب ْعــضًالمف ِّسـرينًعرجـواًعلــىًهــذهًالمعــانيًمجتمعــةً،ومـ ْـنهمًالطّبــريً،والقرطبــيً،وأبــوً
وّ

أنًيًضــاجًعًهاً،ويًوًلّيًهــاً
اهجــروه ّنًفــيًالمضــاجع"ً ًْ
حّيــانً،فــإذاًكــانًاله ْجــرًهــوًالتّــركًوالهج ـرانًكــانًتقــديرً"و ْ
اهجـًْرهً
ًوالبًعدًً،وهــوًاختيــارًب ْعــضًالفقهــاءً،ويكــونًهــذاًالقـ ْـولًًكمــاًنقــولًْ ً:
جرانً ً
هرهً،والًيًجامًعًهاً،فهوًمنًالهً ًْ
ظً ً

فيًاللًً .

ً"اهجــروه ّنًفــيًالمضــاجع"ًهــوً:غًًلِّظـًـواًعًلــيهًنًً
أ ّمــاًإذاًكــانًاله ْجــرًالــذيًهــوًالقبــيحًمــنًالكــلمًفتقــدير ْ

اسً ً.
ورًويًًعنًًابنًًعًًّب ًٍ
فيًالقًولًً ً،وضاجًعوهً ّنًًلًلجًماعًًوغً ًيرهًً،وقدًقالًهذاًالم ْعنىًسًفيانًً ً،

هنًً،وهــوًمــنًقـ ْـولً
أ ّماًإذاًكانًمنًالهجارًفتقديره"ً:و ْ
اهجروهنًفيًالمضــاجع"ً:شـًّدوهً ّنًً ًوثاقـاًفــيًبًيــوتً ّ
يً،فق ــدًق ــدحًف ــيًس ــائرً
طب ــر ِّ
الع ــربً-كم ــاًتق ــدمًآنف ــاً:-هًجـ ـرًًالبًعي ــرً؛ًإذاًًربًطـ ـهًبالهًج ــارًً،واألخي ــرًاختي ــارًال ّ
()2
أوجـ ًٍـهًتقــدمًبًيانهــا"ً،فـإًذاًكــانًًفــيً
صرحاًب ّأنهًالًم ْعنىًللهجرًفيًكــلمًالعــربًإالًّعلــىًأحـدًًثًلثــةًً ًْ
األ ْقوالً ً،م ِّ

اهجـروهً ّنً"ً،
ه"ً:و ًْ
نًيكــونًقًولـ ً
لّحــقًً،فـأولىًاأل ْقـوالًًبًالصـوابًًفــيًذلــكًأ ًْ
كرناًمـنًالخًلــلًًال ً
ك ِّلًًهذهًالمعانيًماًذً ًْ
ـلًعلــىًمــاً
ذاًربًطـهًصــاحبًهًًبًحبـ ًٍ
كرناًمًنًقيلًًالعًربًًلًلبًعيرًًإ ً
نىًالرًْبطًًبالهًجارًً،علىًماًذً ًْ
مًوجهاًم ْعناهًإلىًم ْع
ّ

لّتــيًتًخــافونًًنًشــوزهًنًًفًعًظــوهنًً
ـرً،واذاًكــانًذلــكًمً ًْعنــاهً،كــانًًتًأويــلًًالكـلمًً:وال ً
ًوصًًْفنا"ً:هجـرهًفهــوًيًهجـًـرهًًهً ْجـ ا
شوزهنًًفًاستًوثًقواًمـنهنًًًرباطــاًفــيً
األوبًةًًمًنًنً ً
هنًًعًليكً ْمًً،فإنًً ًاتّع ًْ
فيًنً ً
شوز ّ
ظنًًفلًسًبيلًًلًكًمًعًليهً ّنً،وا ْنًأبًًْينًً ْ

هنً"(ً .)3
هنًً،يًعنيً:فيًمً ً
هنًًالتيًيًضطجًعنًًفيهاً،ويضاجًعنًًفيها أزواجً ّ
هنًً ًوبيوتً ّ
نازلً ّ
مًضاجًعً ّ

ـالمًبـ ـالقًرآنًً
ـيًًف ــيًأحكامـ ـهًًفق ــال"ً:ي ــاًلًه ــاًمـ ـنًهًف ــوًٍةًمـ ـنًع ـ ًٍ
وق ــدًًرًّدًعل ْي ــهًالقاض ــيًأب ــوًبًك ــرًًب ــنًًالعًرب ـ ِّ

ًبأنــهًأخــذهًمنــهً،هــوًحـديثًًغًريــبًً ًرواهًًابــنًً
أجــرأهًعلــىًهـ ً
السـًّنةً!
ًأنًيصـ ِّـرح ّ
ً...إنًالـذيً ْ
ّ
ـذاًالتّأويــلًً،ولـ ْـمًيــرْد ْ
و ّ

ـتًتًخــرجًًحتّــىًعوتـبًًفــيًذلــكًً،
الزبيــرًًبــنًًالعـًّوامًًكانـ ًْ
الصـًّديقًًامـرأةًً ً
كًأنًًأســماءًًبًنــتًًأبــيًبًكـ ًٍ
هبًعـ ْـنًمالـ ًٍ
ًو ًٍ
ـرً ّ

(ً)1انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"هجر"ً ً.

(ً)2انظرًهذهًالمعانيً:الطبريً،جامعًالبيانً،65/4ً،والزمخشريً،الكشافً،525/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،219/1ً،
والقرطبيً،الجامعً،ً113-112/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.252-251/3ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.69/4ً،
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ق ــالً:وعت ــبًعليه ــاًوعل ــىًض ــرتهاً،فعق ــدًش ــعرًواح ـ ٍ
ـاألخرىً،)1("...وع ــنًه ــذاًالمـ ـ ْذهبًم ــنًالت ْفس ــيرًق ــالً
ـدةًب ـ ْ
ْ
ّ
ي"ً:وهذاًمنًتفسيرًالثقلء"(ً ً.)2
الزمخشر ِّ
ّ

ً"اهجــروه ّن"ًم ْشــتركًح ّمــالًلثلثــةًمعـ ٍ
فســرونً،ومــنً
ـانًأتــىًعل ْيهــاًالم ِّ
ًأن ْ
وصــفوةًالمســتخلصًم ّمــاًتقــدم ّ

ـدرجًفيهــاً،وقــالًًالجًمهــورًً:
الفقهــاءًمـ ْ
ـنًاختــارًم ْعنــىًبرأســهً،ومـ ْـنهمًمــنًاختارهــاًمجتمعــةًمشــترطاًالم ـواالةًوالتّـ ّ
هنًًف ــيً
ـورهً،وق ــالًً ًّ
الضـ ـربًًع ْن ــدًظًه ـ ً
ال ـًـوعظًًع ْن ــدًخـ ـوفًً ًّ
النش ــوزًً،و ّ
الزمخش ــريًً:أمـ ـرًًبـ ـوعظًهً ّنًً ًّأوالً،ثـ ـًّمًبًهجـ ـرانً ّ
ـيهنًًالــوعظًًوالهج ـ ارنً،وقــالًًالـًّـرازيًًمــاًملخًص ـهً:يًبــدأًًبًل ـًِّينًًالقـ ْـولًًفــيً
نًل ـمًيًنجـ ًْ
المًضــاجًعًً،ث ـًّمًبالض ـربًًإً ًْ
ـعًفـ ّ

فسدًفًبًخًشًنًهً،ثً ًّمًيتــركًًمًضــاجعًتًهاً،ثـ ًّمًبـالًعراضًًعًنهــاًكًًلّّيـةًً،ثـمًًبًالضـربًًالخًفيــفً؛ًكًالًلّطمــةًً
ً،فإنًلًمًيً ًْ
الوعظً ًْ
ً

حوهاًمً ًّماًيًشــعًرًًبًاالحتًقــارًًًواًســقاطًًالحًرمــةًً،ثـمًًبًالضـربًًبًالسـوطًًوالقًضــيبًًاللّـًّينًً ًونًحـًـوهًًمً ّمـاًيًحصــلًً
ًوالًلّكزةًً ًونً ً
ًربًطًهــاًبًالهًجــارًًوهــوًالحًبــلًً،
ـإنًلـمًيًفـ ًْـدًشـيءًًمـنًذلــك ً
عنـهًًهًشــمًًوالًإ ارقــةًًدًًٍمً،فـ ًْ
بــهًاألًلــمًًوالًًْنكــاءًً،والًيًحصــلًً ْ

ًأنً
ـزًلــه ًْ
ـاًرتًًْبنــاهًًلـمًيًجـ ًْ
ـوزهاًعلــىًمـ ً
ـتًبــهًعـ ْـنًنًشـ ً
ًرجًعـ ًْ
يءًمًنًهذه ً
وأ ْكرههاًعلىًالوطء؛ًألنًذلكًحقًهً،وأيًًشً ًٍ

طعنكمًفلًت ْبغواًع ْليهنًسبيل"(ً ً.)3
يًنتقلًًإلىًغً ًيرهً،لقوله"ً:ف ْ
إنًأ ْ
(َّ )2-85
مادةُ "هوى"

ً"است ْهوتْه"ًفيًقـ ْـولًاللً–تبــاركًاســمه"ً:-ونــردًعلــىًأ ْعقابنــاًب ْعــدًإ ْذً
م ْوضعًالنظرًفيًهذهًالمادةًكلمة ْ

ٱست ْهوتْهًٱلشيًاطًينًفىًٱأل ْرضًح ْيرانً"(ً،)4فهًيًم ْحتملةًم ْعنيينًاثنينً :
هداناًٱللهًكْلذيً ْ
ودةًوميل.
 ّأولهماًأنهاًمنًالهوىًالذيًهوًم ّ
ّ

 -وثانيهماًمنًاله ْويًالذيًهوًاللقاءًفيًاله ّوة.

فسرينً،فمنهمًمنًاْلتفتًًإلىًم ْعنــىًواحـ ٍـدً
وق ْدًتباينًوجهًالق ْولًعلىًالمتعيِّنًمنًهذاًالم ْشتركًع ْندًالم ِّ

نًاست ْشرفًداللةًكلّيةًجامعةًتستقىًمنًمً ْعنىًالسِّياقً
فيهً،وم ْنهمًمنًاْلتفتًإلىًالم ْعني ْينًمجتمعينً،وم ْنهمًم ْ

الكلّ ِّيً .

(ً)1انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً .418/1ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً .525-524/1ً،

(ً)3اآليةً(النساءً،)34ً،وانظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً،80/10ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.252/3ً،
(ً)4اآليةً(األنعامً ً.)71ً،
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استهوته

الهوي :اإللقاء في
من َ
في الهوة

من الهوى :المودة والميل

ً

ً
أماًالطبريًفجنحًإلىًم ْعنىًف ٍ
ً"استفعل ْته"ً،
ستً ً
وته"ً،فقدًعدً"ا ًْ
ً"است ْه ْ
ردًفيًهذاًالم ْشترك ْ
هوًْته"ًعلىًمثال ْ
ّ

اجعـ ْـلًأ ْفئــدةًمــنًالنــاسً
ويًإليهً"ً،وم ْنهًق ْولًاللًً-تًعالىًذً ً
ًْ
وهوًمًنًق ْولًًالقائًلً"ً:هًوىًفًلنًًإلىًكًذا؛ًيً ًْه
كره"ً:-ف ْ
مًوتًريدًهم(ً ًً.)2
ت ْهويًإل ْيه ْمً"(ً،)1والم ْعنىً:تًنـزعًًإليهً ً

بتًً
ً"است ْفعال"ًمًنً:هًوىًفيًاألرضً؛ًإذاًذًهبًًفيها؛ًكأنًًمً ًْعناهًً:طًلً ْ
يًفقدًحملهًعلىًأنه ْ
أ ّماًالزم ْخشر ّ

ستًهويًالنســانًً،والغــيلنًًتًســتًوليً
بنيًًعلىًماًتًزعًمًهًالعربًً ًوتعتقدًهًًأنًًالجًنًًتً ًْ
هً ًْويًهًًً،وحًًر ًْ
صتًعًليهًً،وهذاًمً ت

عًليهً(ً ً.)3

ـاورديًفق ــدًاْلتف ــتًإل ــىًالم ْعني ـ ْـينًالـ ـواقعينًتح ــتًه ــذاًالم ْش ــتركً،ف ــذهبًإل ــىًأنًأح ــدًهًماًه ــوً
أ ّم ــاًالم ـ ً

استدعاؤهاًإلىًقًصدًهاًوًاتّباعًهاً،وأنًثانيهماًهوًأ ْمرهــاًبـالهًوى(ً.)4وعلــىًهــذينًالم ْعنيـ ْـينًعــرجًالقرطبــيً،فكــانً
ً

إليهًً،أ ْوًهوًمًنً:
أسًرعًً ًْ
إليهًً،ومثلهً:هًوىًيً ًْهويًإلىًالشًيءً؛ًإذاً ًْ
نتًلهًهًواهًً ً،ودعتًْهًً ًْ
تغوتًْهًًًوزًّي ًْ
اس ً
الم ْعنىًعندهًْ ً:
ًالز ّجاجً(ً ً.)5
نىً:زيًنًلهًال ًّ
هًوىًيً ًْهوى؛ًوالم ْع ً
شيطانًًهًواهًً،واألخيرًهذاًهوًم ْذهب ّ

(ً)1اآليةً(إبراهيمً ً.)37ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .232/5ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً .29/2ً،

(ً)4انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.132/2ً،

(ً)5انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،211/2ً،والقرطبيً،الجامعً .14/14ً،
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قدمــهًمْلمحــاً،بـ ْـلًمصـ ِّـرحاًبمــاًتخلّــقًفيهــاًمــنًا ْشــتر ٍ
اكً
أ ّماًأبوًحّيانًفقدًعرجًعلىًماًقالهًب ْعضًمنًت ّ

كأنهًقيــلًً:كًالــذيًأمالً ْتـهًًالشـياطينًًعــنًالطًّريــقًً
ودةًًوالمًيلًً ً،و ًّ
تعد ٍدًللمعانيً،مبتدئاًبم ْعنىًالهًوىًالذيًهوًالمً ًّ
و ّ

الســقوطًمــنًعلـ ٍـوًإلــىًسـ ٍ
اسـتفعًل"ًبم ْعنــىً"أفعــلً"؛ً
ـفلً،ويكــونًً" ْ
الواضًحًًإلىًالمً ًْهمًهًًالقًفرًً،ومثّنياًبم ْعنــىًالهـ ْـويًو ّ
ـهًأنًيًهـًـويً ً،ويًســتعمًلًً
غيرهً،واستًهواهً:طًلــبًًمًنـ ًْ
أهواهًً ً
الرجلًً،و ًْ
أزلً"ً،فالعربًتقولً:هًوىً ًّ
استزلً"ًوً" ً
وذلكًنًحوً" ًْ

ـيًالنـزوعًًإلــىًال ّشـيءًً،وم ْنــهًقـ ْـولًالحـ ِّ
اسً
نًالنـ ً
اجعـ ًْ
ـقًالمتقـ ِّـدمًًآنفــا"ً:و ًْ
الهًًويًًأيضًاً ً
لًأفئـدةًًمـ ّ
فيًركــوبًًالـًّـرأسًًفـ ّ

تً ًْهويًإلًيهً ْمً"(ً .)1

لىًالوًْهدةًًالعًميقةًً
الرازيًًهذاًالمًثًلًًفيًغايًةًًالحًسنً؛ًوذلكًأنًالذيًيً ًْهويًمًنًالمًكانًًالعاليًإ ً
وقدًع ّدً ًّ

لىًاالستدارةًً،
ً
يًهويًإل ْيهاًمًعًاالستًدارةًًعلىًنفسًهً؛ًألنًالحًجرًكانًًحالًًنًزولًهًمًنًاألعلىًإلىًاألسفلًًيًنزلًًع
ـعًيـزدادًً
األعلىًإلىًاألسفلًًالًيًعــرفًً ّأنـهًيًســقطًًعلــىًمًوضـ ًٍ
حيرًً،فعندًًنًزولًهًمًنً ًْ
التّ ًّ
رددًًو ً
التّ ًّ
ًوذلكًًيوجًبًًكًمالًً ً

الًأحسنًًمًنًهذاًالمًثًلً(ً ً.)2
قلًً،والًتًجًدًًللحائًرًًالخائًفًًأكمًلًًو ًْ
بً ً
لؤهًبًسببًًسًقوطًهًًعل ْيهًأ ْوًيً ّ
(َّ )2-86
مادةُ "ورا"

ـادانً،وقــدًتبــاينًوجــهًالقـ ْولً
"وراء"ًم ْشتركًل ْفظ تيًيوسمًب ّأنهًم
نًاألضدادًالتيًيقعًت ْحتهاًم ْعنيــانًمتضـ ّ
ْ
عل ْيهاًالشــتراكهاًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـتًلمسـاكينًي ْعملــونًفــىًٱْلب ْحــرًفــأردتًأ ْنًأعيبهــاً
ـقً–تعــالى"ً:-أ ّمــاًٱلســفينةًفكانـ ْ

ٍ
صبا"(ً.)3
وكانًوًارءهمًملكًيأْخذًكلًًسفينةًغ ْ

أ ّماًأصلًم ْعناهاًفهوً"خْلف"ً،وقدًت ْعنيًاألمامًوالق ّدامً،وهيًكذلكًفيًهذاًالسِّياقًالشريفً،فقيلً ً:
" -وكانًوراءهم"ًّ ً:إنهًًكانًًخًلفًهمً،وكانًًًرجوعًهًمًعل ْيهًً ً.

م"ً،واألكث ـرًًعلــىًأنًًم ْعنــىً"ًوراء"ًهًنــاًهــوً"أمــام"؛ًيًعضــدًهًًق ـراءةًًابــنًً
ـم"ً:إنــهًكــانًأمــامه ً
 "وكــانًوراءهـ ّصبًا"ً،ونظيرهًم ْنًكــلمًالعــربًقـ ْـولً
يرً "ً:وكانًًأمامًهًمًمًلًكًًيًأخًذًًكلًًسًفينً ًٍةًصًحيحً ًٍةًغً ًْ
اسًوابنًًجًبً ًٍ
عًًّب ًٍ
ل ٍ
بيدً:

(ً)1اآليةً(إبراهيمً ً.)37ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،161/4ً،وانظرًكلمًالرازيًفيًمفاتيحًالغيبً،26/13ً،وفيهًيقول"ً:والقولًاألولً
أولىً،ألنهًأكملًفيًالداللةًعلىًالدهشةًوالضعف"ً ً.

(ً)3اآليةً(الكهفً ً.)79ً،

245

األصابًعً(ً)1
حنىًعل ْيهاً ً
تًمًنًيًتيًًًًًلًزومًًالعًصاًتً ًْ
نًتًراخً ًْ
ألًًْيسًًًورائيًإً ًْ
طيةًًالــذيًعـ ّـدهاًفــيًســياقهاً
نًاختارًواحداً،كابنًعً ًّ
ومنًالمف ِّسرينًمنًفسرًاآليةًبالم ْعنيينً،وم ْنهمًم ْ

دثً
ـاًالزمــانً؛ًوذلــكًأنًالح ـ ً
ـاً،أعنــيً"خلفهــم"؛ًوذلــكًً"أنًًهــذهًاأللفــاظًًإنمــاًتًجــيءًًمًراع ـىًبًهـ ًّ
المتقـ ِّـدمًعلــىًبابهـ ْ

المًقــدًمًًالمًوجــودًًهــوًاألًمــامًً،...،والــذيًيــأتيًبًعــدًهً:هــوًالـ ًـوراءًً،وهــوًمــاًخًلــف؛ً ًوذلــكًًبًخــلفًًمــاًيًظهــرًًبًبــاديً

تًتًج ـ ًْـدهاًتًطّـ ـردًً،فًه ــذًهًاآلي ــةًًمً ًْعناه ــاً:أنًًهـ ـؤالءًًًوعملًهـ ـمً
لًه ــذهًاأللف ــاظًًف ــيًمًواض ــعًهاًحًي ــثًًورد ًْ
ال ـًّـرأيًً ً،وتأمـ ـ ًْ
أيً:يًسيرونًًإلىًبًلدًهً،...،
فيًالزمنًًغًصبًًهذاًالمًلكً؛ًومًنًقًًأرً"أمامًهًم"ًأرادًًفيًالمًكانًًْ ً،
ً
ًوسًعيًهًمًيًأتيًبعدًهًً

ًالوقــتًًكــانًًأمــامًً
الًّفًكــونًهًمًفــيًذلــك ً
الص ـلةًًأمام ـكً"(ً)2يًريــدًفــيًالمكــانًً،وا ً
وقول ـهًً–ص ـلّىًاللًعل ْيــهًوس ـلّمًّ "ً:-
لًهذهًالمًقالةًًفً ًّإنهاًمًريحةًًمًنًشًغًبًًهذهًاألًًْلفاظً"(ً ً.)3
أم ًْ
الزمنً؛ًوتً ًّ
الصًلةًًفي ً

وم ْنًم ْثلًمــاًتقــدمًقـ ْـولًالحـ ِّ
ـرتًأ ْكثــره ْمًالًي ْعقلــونً"(ً،)4
ـقً–تعــالى"ً:-إنًًٱلــذينًينادونــكًمــنًوًارءًٱ ْلحجـًا

ٍ
ـفًأوًقـ ٍ
فالوراءًههناًغيرًمخت ٍ
ـدامً،
ّ
صةًبـ"خلف"ًأ ْوً"ق ّدام"ً،واّنماًهيًالجهةًالتيًيواريهــاًعنــكًال ّشــخصًمــنًخلـ ْ
ًالدار"ًالًيريدًوجهًالـ ّـدارًوالًدبرهــاً،
فالمناديًوالمنادىًق ْدًيجمعهماًالوراءً،والذيًيقول"ً:نادانيًفلنًمنًوراء ّ

ًألنهــمً
قعتًفيًأدبارًالحجراتًأ ْوًفيًوجوههاً،واّنماًأنكرًذلــك ّ
تًليسًإنكارهاًلكونهاًو ْ
وهذهًالمناداةًالتيًأ ْنكر ْ
ًاألجلفًالتيًليسًفيهاًت ْوقيرً(ً ً.)5
ناد ْوهًمنًخارٍجًمناداة ْ

ـأنيًفــيًالتّــأتّيًلداللــةً"وراء"ًعلــىًالم ْعنيـ ْـينًكاشــفًعــنًالعلّــة؛ًعلّــةًاحتمالهــاًالم ْعنيــينًً،
ًأنًالتّـ ّ
والحــق ّ

ـدةًمـنًالجًهتـينًًوراءًً
ـتًكــلًًواحـ ًٍ
جهةً،فًكانـ ًْ
فً ًّإنماًجازًًاستعمالًهاًبم ْعنىً"أمام"ًعلىًاالًتِّساعً؛ًألنهاًجهةًًمًقابلةًًلً ًٍ
ـيًالًوجــهًًلًهــا؛ًكًحًجـًرينًًمًتقــابلًًْينًًكــلًًواحـ ًٍـدًم ْنهمــاًوراءًًاآلخـرً(ً،)6وللفـ ّـراءً
ً
ً
األ ْخـرىً،وهــذاًجــائزًفـيًاألً ْجـرامًًالتـ

للرجــلًً
أنًيًقــالًً ًّ
تفســيرًمعجــبًيعـ ِّـولًفيــهًعلــىًمنطــقًالحيــاةًواألشــياءًفــيًالعــالمًالخــارج ِّي؛ًإ ْذًإنــهًالًيًجـ ًّـوزًً ًْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،264/8ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،147/3ً،والزمخشريً،الكشافً،495/2ً،والقرطبيً،
الجامعً،24/11ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،146/6ً،والشعرًفيًديوانهً .57ً،

(ً)2أخرجًالحديثًالبخاريًفيًصحيحهً،بابًالجمعًبينًالصلتينًبالمزدلفةً .)1588(ً،
(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.535/3ً،
(ً)4اآليةً(الحجراتً .)4ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.108/8ً،
(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.146/6ً،
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وراءكً:هوًب ْينًيديكً،والًلر ٍ
امً
األيـ ً
ً،واًّنمــاًيًجــوزًًذلــكًفــيًالمًواقيــتًًمـنًالًلّيـ ً
ـديكً:هــوًوراءك ً
ـاليًو ّ
جلًهوًبـ ْـينًيـ ْ

كأنهًًإذاً
ألنكًً ًْأنتًًًوراءًهً،فًجازًًألنهًشًيءًًيًأتيً،فً ًّ
ً،وبًينًًيًديكًًبًردًًشًديدً؛ً ًّ
الدهرًً،ولذاًنقولًً:وراءًكًًبًردًًشًديدً ً
ًو ًّ

جهانً(ً ً.)1
الو ًْ
ديكًً،فًلذلكًًجازًً ً
كأنكًًإذاًبًلغتًهًًصارًًب ْينًيً ًْ
ً،و ًّ
لًحًقًكًًصارًًمًنًورائًكً ً
(َّ )2-87
مادةُ "وزر"

طور ِّ
ضــمارهاًالـ ّـرئيسًكًلمــةً
ًالد ِّ
الليًفيًتخلّقًالم ْشتركًالل ْفظ ِّيً،وم ْ
فيًهذهًالمباحثة ْ
ًاست ْشرافًألثرًالتّ ّ
ل"ً:-حًتّىًإذاًأثْخنتمــوه ْمًفشــدواًٱْلوثــاقًفإمــاًمًّنـاًب ْعــدًًوامــاًفــداءًحتــىًتضــعً
"األ ْوزار"ًفيًق ْولًاللً–عزًم ْنًقائ ًٍ
()2
تحمـلًًعًنــهًًاألثقــالًً،وبــهً
ٱلح ْربًأ ْوزارها" ً،فاألصلًفيً"الوْزر"ًهــوًالحمــلًالثّقيــلً،ومًنــهًًً:وزيــرًًالمًلـكً؛ًألنــهًيً ّ

ٍ
ٍ
ىًأوزارا؛ًألنهاًأحمالًتثقلهً(ً ً.)3
س ّميًال ّذنبًوْزراًلثقلهًلعلقةًجامعةًهيًالمشابهةً،واآلثامًت ّ
سم ْ
أ ّماًفيًق ْولًالح ِّ
تًم ْعنيينً :
دًاحتمل ْ
قًالمتق ِّدمًبيانهًآنفاًفق ْ

السـ ـلحًً،ونظي ــرًذل ــكًق ـ ْـولً
ًأح ــدهماًعتي ــقًمتق ــادمً،وه ــوًاألثق ــالًواآلالتًًالت ــيًالًتًق ــومًًإ ًالًّبًه ــا؛ًكً ِّ

األً ْعًشىً ً:

كور(ً ً)4
وأ ْعد ْدتًلْلح ْربًأ ْوزارهاًًًًًًرماحاًطواالًوخ ْيلًًذ ًا
كأنهــاً
تًفً ًّ
ـاًوتًســتًقلًًبًهــاً،فـإذاًانقًضـ ًْ
كأنهــاًتًحمًلًهـ ً
ـنًلًهــاًبـتًدًمـنًجًًِّرهــاً،فً ًّ
أوزًارهــا"ًألنــهًلً ّمـاًلـمًيًكـ ًْ
يتً" ًْ
ًوسـ ًّم ًْ

أيً
ً،أوً:م ْعنــاهً:حتّــىًتًضــعًًالح ـربًً ً،
اًالوثــاقًًحتّــىًت ـأمًنو ً
ًوضــعًًْتها(ً،)5والم ْعنــىًالكلِّــيً:ش ـًّدو ً
اًوتًض ـعو ّ
اًالس ـلحً ْ

أوزًارهًمً،وهوًسًلحًهمًبًالهًزيمةًً،أوًالمًوادًعةً(ً ًً.)6
األعداءًًالمًحاربونًً ًْ

(ً)1انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،157/2ً،والطبريً،جامعًالبيانً ً.265/8ً،
(ً)2اآليةً(محمدً ً.)4ً،

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"وزر"ً ً.
(ً)4انظرً:األعشىً،ديوانهً ً.71ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.531/3ً،
(ً)6انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.152/16ً،
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الليً،وهــوًاآلثــام؛ًألنًالحــربًالًبـ ّـدًأ ْنً
ً-وثانيهماًحادثًناشئًعنًالمجازًًالم ْفضيًإلىًالتّطـ ّـورًالـ ِّـد ِّ

أنً
مًومًعاصــيًهًمًب ـ ًْ
يكــونًفيهــاًآثــامًفــيًأحــدًالجــانبينً(ً،)1أوً:حتّــىًيًتــركًًأ ْهــلًًالحــربًًً،وه ـمًالمًشـ ًـركونًً،ش ـركًهً ً

يً ْسًلًموا(ً ً.)2

(َّ )2-88
مادةُ "وصل"
دتًكلمــةً"وص ـْلنا"ًفــيًاآليــةًالش ـريفة"ً:ولقـ ْـدًوص ـْلناًلهــمًٱْلقـ ْـولًلعلهـ ْـمًيتــذكرونً"(ً)3محتملــةًألربعــةً
ور ْ

م ٍ
عانً ًً:

ّ -أولهاًالمواالةًوالمتابعةً .

ًأوصاال.
 وثانيهاًالت ْفصيلً،وجعله ْ وثالثهاًالتمامًكصلتكًالشيءً. ورابعهاًتوصيلًاأللفاظً.وعلىًالمـ ْذهبًاألولًي ْغــدوًالتقــديرً:ولقــدًتاب ْعنــاًالقـرآنًموصـوالًبعضــهًبـ ٍ
الزجــرً،
ـبعضًفــيًالمـواعظً،و ّ

والدعاءًإلىًالسلمً،وبعثناًرسـوالًبعــدًرسـ ٍ
ًالزمخشــريً،فــرأىًأنًمً ْعنــىً"وصـْلنا"ًهــوً
ـولً،والــىًن ْحــوًهــذاًذهــب ّ
اًوعًبًًارً ً،ومًًواعظًً ًونًصائحًً،أ ْوًنًًّزلًًعل ْيهمًنًزوالًمًًتّصــلً
اًوًوعيدًاً،وقًصًصً ً
ًو ْعًدً ً
أنًالقًرآنًًأتاهً ْمًًمًتًتابًعًاًمًتًواصًل ً

ثًإالًّكــانواًعً ْنـهًًمً ًْعًرضــينً"(ً،)4
حمنًًمً ْحـدً ًٍ
عض؛ًكًقولًهًً–تعالىً "ً:-وماًيًأتيهً ْمًًمًنًذً ْكـ ًٍرًمـنًًالـًـرًْ
بًعضًهًفيًإثرًًبً ًٍ
بعضً،ونظيرهًق ْولًال ّشاعرً ً:
صلًًالحًبالًًبًعضًهاًبً ًٍ
نً:و ًْ
ًوأصلًهًًمً ً

لض ٍ
عيفًماًيزالًيوصًلً(ًً)5
فق ْلًلبنيًم ْروانًماًبالًذم ًٍةًًًً وحْب ًٍ
ًأنواعاًمنًالق ْولًفيًم ٍ
ختلفة(ً ً.)1
عانًم ًٍ
وعلىًالثّانيًي ْغدوًالتّقديرً:ولق ْدًجعْلناهً ْأوصاالًمنًحيثًكان ْ
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.75/8ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.531/3ً،
(ً)3اآليةً(القصصً ً.)51ً،

(ً)4اآليةً(الشعراءً،)5ً:وانظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.184/3ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،83/10ً،والقرطبيً،الجامعً،195/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،119/7ً،وهوًغيرً
منسوبً ً.
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واحدةًً .

حمـدًًالقـرآنًًجًملــةًً
وعلىًالثّالثًي ْغدوًالم ْعنىً:أًْتمً ْمًناًلكــمًالقـ ْـرآنً،واآليــةًًرتًدًعلــىًمـنًقــالًً:هـ ً
لّ أوتـيًًمً ّ
صــاًباأللفــاظً،والم ْعنــىً:وص ـْلناًلهــمًق ـوالًمعجــزاًداالًًّعلــىً
ًالربــعًي ْغــدوًالتّوصــيلًمخت ًّ
وعلــىًالم ـ ْذهب ّا

()2
ظهرهــاً:التمــامًً،والتًّوصــيلًً
ـاًأنًداللــةً"وصـْلنا"ًم ْحتملــةًمشــتركةً،أ ْ
بوتــكً ً،وصــفوةًالمســتخلصًم ّمــاًتقــدمًآنفـ ّ
نّ

اًووعيــدًاًوغيــرً
أيًْ ً:أنواعـاًمًختًلفــةًًًوعــدً ً
أوصــاالً؛ً ًْ
بعضً،وجعلــهً ًْ
الذيًهوًمأخوذًمنًضًًِّمًقًطًعًًالحًبلًًبًعضـهاًبـ ًٍ
ىًكأنهًمًعايًنواًاآلخًرةًً ًً.
ًّ
صْلناًلًهًمًخًبرًًاآلخًرةًًبًخًبرًً ًّ
الدنياًحتّ
ذلكً،وقيلً:و ّ
(َّ )2-89
مادةُ "يتم"
الًّت ْقســطًواًفـيًٱْليتـامىًفــْنكحواًمــاًطــابًلكــمًمــنًًٱلنِّسـاءًمثْنــىً
نًخ ْفــت ْمًأ ً
ـقً–تعــالى"ً:-وا ًْ
فــيًقـ ْـولًالحـ ّ

()3
ًخاص ــةً،ف ــيًتط ـ ّـورًدالالتً
ًعام ــةً،وتغيي ــرًالم ْعن ــىًالمقص ــود
وث ــلثًًوربـ ـاعً" ًيظه ــرًأث ــرًالتّط ـ ّـورًال ـ ِّـد ِّ
ّ
اللي ّ

ضــمارًذلــكًكلّــهًكلمــةً"اليتــامى"؛ًإ ْذًإنًلهــاًم ْعنيــينً،مً ْعنــىًل ًّ
غويــاًمتقادمــاً،وآخــرًشــرعيًّاًحادثــاً،
الكلمــاتً،وم ْ

دًأعقبًهذاًاال ْشتراكًاللّفظيًتباينــاًفــيًآراءًالفقهــاءً،وفيمــاً
وعلىًذلكًيختلفًالم ْعنىًوالت ْقديرًاختلفاًبّيناً،وق ْ
يليًفضلًب ٍ
قدمً ًً:
يانًيجلّيًكلًماًت ّ

ًاســمًاليــتْمًحقيقــةً،وقــدًيطلــقًعل ْيــهًمجــازاًبعــدً
ْ
أصلًالي ْتمًفيًاللغةًاالنفرادً،واذاًماًبلغًاليتيمًزالًعنــه ْ

لّتــيًل ـ ْمًًي ـبلًغنًً،وقــدً
نًك ـانًًقـ ْـدًأريــدًًبًهــاًالي ـتمًًالش ـرعيًً،فً ّإنهــاًتًنطلــقًًعلــىًالص ـغيراتًًال ً
البلــوغً(ً،)4فًاليًتــامىً،إً ًْ
ـتًبًيًتيمـ ًٍـةً،وهــذاًالقـ ْـولًخـلفًً
استًدلًًبذلكًًأبوًحًنيفةًًعلىًجـوازًًنًكــاحًًاليًتيمــةًًقًبــلًًالبًلــوغًً،أ ّمــاًبًعــدًًالبًلــوغًًفًلًيسـ ًْ
ًْ
عيًًالقائلينًبالجوازً ًً.
مالكًوال ًّ
ق ْولًً ًٍ
شافً ِّ

ـدرجًًفيــهًالبالًغــاتًًً،والبالغـةًًيًجــوزًًتًزويجًهــاًبـدونًًمًهــرًً
وا ْنًكــانًالمـرادًًاليـتمًًالًلّغــويًً،وهــوًاالنفـرادً،فًينـ ً

ً:أنًًالعـدولًًإنمــاًكــانًًألنًالـ ًـوليًًيًستضــعًفًهاً،
تً،فًأيًًم ْعنًىًللعًدولًًإلىًنًكاحًًغً ً
ذاًرضًيً ًْ
المًًْثلًًإ ً
يرهــا؟ًًوالجـوابً ّ
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.119/7ً،

(ً ) 2انظر ًما ًقيل ًفيهاً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،83/10ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،195/13ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً،119/7واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.300/10ً،

(ً)3اآليةً(النساءً ً.)3ً،

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"يتم"ً .
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ًويًستًوليًعلىًمالًهاً،وهيًالًتًقدًرًًعلىًمًقاومتًهًً،واذاًكانًًالمًرادًًبًاليًتامىًهًنــاًالبالًغــاتًًفــلًحً ّجـةًًألبــيًحًنيفــةًً
فيًاآليةًعلىًجًوازًًتًزويجًًالصًغيرةًًالتيًلًمًتًبلً ًْغ(ً ً.)1
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،170/3ً،والقرطبيً،الجامعً ً.11/5ً،
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ثالثًا
الت ال ُكلّ ّي ُة
المقو ُ
َ
لىًاستشرافًمث ٍلًمنًالم ْشتركًالل ْفظ ِّيًفيًالتّنزيلًالعزيزًيبقىًحقًّاً
وبعدًهذاًالعرضًالذيًأتيًفيهًع
ْ

علىًالباحثً،استكماالًلهذاًالعرضً،أنًيأتيًعلىًمقو ٍ
التًكلّّي ٍةًتجمعًنثارًماًتقدمً :
ْ
 و ّأولهاًاستدراك. -وثانيهاًتعالق.

 وثالثهاًاختلف. ًورابعهاًاحتراسً. ًوخامسهاًمحتكماتًوقرائنً ً.اًأولهاًفاستدراكًبالْلماحًإلىًأ ّنًماًوردًفيًهذهًالمباحثةًقليلًمنًك ٍ
ًأننيً
ثيرً،ولست ْ
ًأزعم ّ
(ً)3-1أ ّم ّ

فرســتهاً،فمــاًغــاد ْرتًمنهــاًشــيئاً،واّنمــاًال ّشــأنً
أتيــتًعلــىًكـ ِّـلًمثــلًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
ـيًفــيًالتّنزيــلًالعزيــزًحتّــىًت ّ

استشرافًمث ٍلًمصط ٍ
فاةًدالّ ٍةًعلىًظاهرةًالم ْشتركًالل ْفظ ِّيًفيًهذاًالمضمارًالشريفًعلىًوجهًالتّ ْعيينً ً.
ْ

(ً )3-2وأ ّما ًثانيها ًفتعالقً ،فق ْد ًتجلّىً،غير ًم ّ ٍرة ًفي ًث ْني ًما ًتق ّدم ًمن ًم ْشترٍك ًلفظًيً ،أن ًثم ًتعالقاً

غوية ًم ْفضيا ًإلى ًأ ْن ًيكون ًلهذا ًالم ْشترك ًالل ْفظ ِّيً ،في ًمواضعً ،أثر ًفي ًتوجيهً
ا
ظاهر ًبين ًالمستويات ًاللّ ّ

ل"ًالحمالة ًلثلثةً ًم ٍ
عان ًتق ّدم ًباب ًالقول ًع ْليهاً،
حويًً،ومثال ًذلك ًم ّماًتق ّدم ًكلمة ً"القب
في ًأو ًالنً ِّ
المشترك ًالصر ِّ
ّ
ت ًعلىًم ْعنىً
ت ًعلىًم ْحمل ًأ ْن ًيكون ً"القًبًل" ًجمع ً"قبيل"ً،تعيّن ًلهاًم ْعنىًصرف تيً،واذاًماًحمل ْ
فإذاًماًحمل ْ

رفي ًآخرً ،ولعل ًذلك ت
غويةً،
عين ًلها ًم ْعنى ًص ت
ًدال ًعًلى ًأثر ًتعالق ًهذه ًالمستويات ًاللّ ّ
"المواجهة ًوالمقابلة" ًت ّ
وا ْفضاءًم ْشترٍكًلغويًفيًمستوىًماًإلىًم ْشترٍكًآخرًفيًمستوىًلغويًآخرً(ً ًًً.)1

(ً)1انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"قبل"ًفيماًتقدمً ًًً.
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األمرًب ِّ
الض ِّدًصحيحً،وبيانً
وم ْنًأمثلةًهذاًالتّعالقًإ ْفضاءًالمستوىًالمعجم ِّيًإلىًالمستوىًالًّن ِّ
حويًً،و ْ

قدمهاًثانياً،
"ًالن ْح ِّ
عددًوجوهًتعلّقًشبهًالجملةًبماًت ّ
ًأوالً،وت ّ
ذلكًفيًأثرًاشتراكًكلمةً"الرهب"ًفيًم ْعنىً"م ْن ّ
وي ّ

فيًقولًالح ِّ
ذاًارتضــيً"الرهــب"ًبم ْعنــىًالخــوفًفــإنً"مـ ْـن"ًههنــاًســب ّبيةً،والت ْقــديرً:
قً–تعالى"ً:-منًالرهــب"ً،فــإ ْ

ـنًأجــلًالرهــبً،أ ْوًبســببهً،أ ْوًبســببًمــاًداخلــكًمــنًالفــرقًفــيًذلــكًالمقــامً،وتكــونً"مــنًالرهــب"ًمتعلّقــةًًإ ّمــاً
مـ ْ
طً،والً
"اضم ْم"ًفقـ ْ
بـ"ولّ
ذاًارتضيناًأنً"الرهب"ًهوًالك ّمً،ف ْ
عندهاًتكونً"منًالرهب"ًمتعلّقةًبـ ْ
ى"ً،أوً"م ْدبرا"ً،وأ ّماًإ ْ
ْ
ببيةً .
تكونً"م ْن"ًس ّ

(ً)3-3وأمــاًثالثهــاً،فهــوًاالخــتلفًالفقهــيًالمتخلّــقًبسـ ٍ
ًأنًاشــتراكًالكلمــةً
ـببًمــنًهــذهًال ّ
ظــاهرة؛ًذلــك ّ
ّ

رددًهــاًبــينًمعنيــينًاثنــينً،قـ ْـدًي ْفضــيانً،فــيًمواضــعًمخصوصـ ٍـةًمــنًالتّنزيــلً،إلــىًتبــاينًاألحكــامً
المعجمــيً،وت ّ
ٍ
ًالدالّةًعلىً
غوي ٍةً،ومنًاألمثلة ًّ
ًفيًاستصفاءًاألحكامًالشرعّيةًالم ْستقاةًمنًن
الفقهّيةً،واختلفًالفقهاء
صوصًل ّ
ْ

ٍ
ًأحكامًف ّ ٍ
ًخاصةً،كلمةً"م ْثل"ًالواقعًتحتهــاًمعنيــانًاثنــينً:
تخلق
ًعامةً،والمشتركًاللّفظي
ّ
قهيةًتخلّقاًباعثهًاللّغة ّ

()1
ًخاصــةً،إلــىً
ًعامــةً،واالشــتراكًاللّفظــي
الم ْثل
ّ
ّ
ًفيًالصورةً،والم ْثلًفيًالقيمةً ً،وقـ ْـدًأ ْفضــىًهــذاًالتّعـ ّـددًاللّغــوي ّ

تخًلّقًخ ٍ
يضًفــيًالمتعـ ّـينًم ْنهــاًفــيًقــولًالحـ ِّ
لفًفقهــيًعـر ٍ
ـتًأســماؤهً":-يـاًأيهــاًٱلــذينًآمنـواًالًت ْقتلـواً
ـقً–تباركـ ْ

ًمــنك ْمًهـ ْـدياًبـالغً
ٱلص ْيدًوأنت ْمًحرمًًٓومن قتلهًمنكمًمتع ِّمــداًفجـ ا
ـزٓءًم ْثــلًمــاًقتــلًمــنًٱلــنعمً ي ْحكــمًبــهًۦًذواًعـ ْـد ٍل ِّ
ٱْلك ْعبةًأ ًْو كفً ًارةًطعامًمسًاكينًأ ْوًع ْدلًذلكًصياماًلِّيذوقًًوبــالًأ ْمــرهً"(ً،)2فقــدًاختلفـواًفــيًالواجــبًعلــىًالم ْحــرمً
إذاًقتلًصيداً ً:

ًالصــيدً،والًيلزمــهًالمثــلًمــنً
 أ ّمــاًأبــوًحنيفــةًفــذهبًإلــىًم ْعنــىًالم ْث ّليــةًبًالقيمــةًالًبالصــورةً،وهــوًقيمــة ًّفيًالصورةً،فيقومًع ْدالنًفيًالمكانًالذيًقتلًفيهً،فإذاًبلغًتًقيمتهًهدياًفلهًالخيارًكماًيظهرً
النعم
ّ
ّ

تصدقًبــهًأيــنًشــاءً،وا ْنً
فيًاآليةًوم ْنهاً،إنًشاءًاشتراهًوذبحهًفيًالحرمً،وانًشاءًاشترىًطعاماً،و ّ

شاءًصامًعنًطعامًك ِّلًم ٍ
تفرقاً .
سكينًيوماًولوًم ّ

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،67/2ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"مثل"ً.
(ً)2اآليةً(المائدةًً.)95ً،
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ً،أيً:إلــىً
ـيً،وهــوًالم ْثلّيــةًفـ
 أ ّمــاًالجمهــورًفقـ ْـدًذهــبًإلــىًالم ْعنــىًاآلخــرًمــنًالمشــتركًاللّفظـ ِّـيًالصــورة ْ
ّ
فيًالنعامةً
ًالنظيرًفيماًلهًنًظيرًفيًالخلقةً،ففيًالظّ ْبيًشاةً،وفيًحمارًالوحشًوالبقرةًبقرةً،و
ّ
وجوب ّ

بدنــةً،وهكــذاًيقابــلًكــلًصـ ٍ
ً،أوًقومــهً،ونظــرًكـ ْـمًً
ـإنًشــاءًذبـ ّ
ـيدًبمــاًيشــبههً،ثـ ّـمًهــوًمخيــرً،فـ ْ
ـحًالنظيــر ْ
ً،أوًصامًع ْنًك ِّلًم ٍ
طعمًكلًًم ٍ
سكينًيوما(ً ً.)1
طعامً،فأ ْ
يجيءًبهًمنًال ّ
سكين ْ

ًالصــيدًثـ ّـمًخّيــروهً،وأنًالجمهــورًً
والمسـ ْ
ً:أولهمــاًأنًالح ّ
ًأوجب ـواًقيمــة ّ
ـتخلصًم ّمــاًتقـ ّـدمًقـ ْـبل ْ
نفيــة ْ
ًأم ـران ّ

ً،وكًيــفًً
ي"ً:اختًلًفًأهلًًالعًلمًًفيًصـفةًً"الجـزاءً" ً
طبر ِّ
اًالنظير
ًفيًالصورةًوال ّشبهًوخّيروهً،وثانيهماًقولًال ّ
ْأوجبو ّ
ّ

حًرمينًًماًقًتًلًًبًمثلًهًًمنًالنًعًمًً،فًقالًًبًعضًهًمً:يًنظــرًًإًلــىًأ ْشـبًهًًاألشــياءًًبـهًشـبهاًمــنً
جزيًقاتلًالصًًْيدًًمنًالمً ًْ
يً ًْ
نًالدراهًمًً،ثـًّمًيًشــتريً
الصًيدًًالمًقتولًًقيمًتًهًًم ًّ
بلًيً ًِّ
النًعًمًً،فًيًجزيهًبًهًً،ويهديهًًإًلىًالكًعبةًً ً،...،وقالًًآخًرونًًْ ً:
قومًً ّ

نًالنعًمًً،ثً ًّمًيهديهًًإًلىًالكًعبًةً"(ً ً.)2
القاتًلًًبًقيمتًهًًن ًّداًم ًّ

ومــنًنحــوًمــاًتقـ ّـدمًاالخــتلفًالفقهــيًالقــائمًفــيًأصــلهًعلــىًاخــت ٍ
لفًلغــويًباعــثًاألخيــرًالم ْشــتركً
ْ ْ

الل ْفظــيًفــيًكلمــةً"اليتــامى"؛ًإ ْذًإنًلهــاًم ْعنيــينً،م ْعنــىًل ًّ
غويــاًمتقادمــاً،وآخــرًشــرعيًّاًحادثــاً،وعلــىًذلــكًيختلــفً

ًأعقبًهذاًاال ْشتراكًاللّفظيًتبايناًفــيًآراءًالفقهــاءًتقـ ًّـدمًبــابًالقــولًعليــهًفــيً
الم ْعنىًوالت ْقديرًاختلفاًبّيناً،وق ْد ْ

ـادةً"يــتم"ً.ومـ ْـنًذلــكًأيضــاًاخــتلفًالفقهــاءًفــيًداللــةً"القـ ْـرء"ًاختلفــاًباعثــهًاشــتراكًهــذهًً
هــذهًالمباحثــةًفــيًمـ ّ
الكلمةًبينًمعنييًالطّهرًوالحيضً،وق ْدًتق ّدمًذلكًمفصلً(ً ً.)3

ـويينًكــانواًإذاًمــاً
فس ـرينًواللّغـ ّ
(ً)3-4وأ ّمــاًرابًعًهــاًفــاحتراسًمـ ْ
ـنًأنًيــذهبًبالقــارئًالظّــنًإلــىًأنًالم ّ

ـرجيحً،أوًتق ـ ٍ
ٍ
ـانواً
ـديمً،أوًاستصـ ــفاءًم ْعنـ ــىًواح ـ ٍـدً،فقـ ـ ْـدًكـ ـ ً
ًأوردواًك ــلًدالالتـ ــهًدونًتـ ـ ٍ ْ
وردواًعل ــىًم ْشـ ــتركًلفظـ ــي ْ
ـىً،أوًتـ ْـرجيحًم ْعنــىًعلــىً
ـنًالســياقًتصـ ّيداًوظيفًّيــاًد ًّ
يتصــيدونًالم ْعنــىًمـ
ًعليــهًفــيًتعيــينًالم ْعنـ
الليــاً،معـ ّـولين ْ
ّ
ْ

(ً)1انظرًهذاًالخلفًالفقهيً:الطبريً،جامعًالبيانً،45/5ً،والواحديً،الوجيزً،336/1ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،
ً،67/2والزمخشريً،الكشافً،644/1ً،وابنًقدامةً،المغنيً،415/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً.22/4ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً.47-45/5ً،
(ً)3انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"قرأ"ًفيماًتقدمًً.
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ًلمــاًعـ ّـرجًعلــىً"معرفــةًغريــبًالقـرآن"ًمشــيراًإلــىًكتــابً"المفــردات"ً
ـذاًالنظــر ّ
آخرً،وق ْدًصــدرًعــنًهـ ّ
ًالزركشــي ّ
ًخاصة"(ً .)1
؛ًألنًمدلوالتًاأللفاظ
تصيدًالمعانيًم
اًإياه ّ
ل ّلراغبًاألصفهان ّيً،واصف ّ
نًالسياق ّ
ًبأنهً"ي ّ
ّ
ّ

وم ْنًأمثلةًذلكًحديثًأبيًحّيانًعنً"المثل"ًفيًقولًاللً–تعالىًجده"ً:-ساءًمثلًًٱْلق ْومًٱلذينًكذبواً

()2
ـرددًبــينً
بًآياتنــاًوأنفســه ْمًكــانواًي ْ
ًأنهــاًم ْشــتركًمتـ ّ
ظلمــونً" ً،وايثــارهًم ْعنــىًدونًآخــرًفــيًهــذهًالكلمــةً،فالظّــاهر ّ

معنيــينً،وهمــاًالمثــلًالــذيًيضــربً،فيصــيرًعلمــاًداالًًّعلــىًحادثـ ٍـةًوالمثــلًًالــذيًهــوًالوصــفً،ول ّمــاًأتــىًعلــىً

هذهًالكلمــةًالتفــتًإلــىًمــاًفيهــاًمــنًاشــتر ٍ
الوصــفًً،وبـينًًمــاًيًضـًـربًًمـثًلًً،
اكً،فقــالً"ً:والمًثـلًًلًفــظًًم ْشــتركًًبــينًً ً

هًوصــفًًالكًلــبًً ً،ولـيسًًهــذاًمــنًضـربًًالمًثـلًً،بـ ْلًً
أيً ً:وصفً ً
الوصفًً،فًمًعنىً"مًثًلًهًًكًمًثًلًًالكًلبً"ًْ ً:
والمًرادًًهًناً ً
ـيًوعـدًً
ـذيًاسـتوقًدًً ً،وكقولـهً"ً:مًثـلًًالجًّنـةًًالتـ ً
ـار"ًْ ً،
ـذيًاسـتًوقًدًًنـ ًا
أيً:صـفتًهًمًكًصــفةًًالـ
كًمــاًقــالً"ً:مـثًلًهًمًكًمًثـلًًالـ
ْ
ْ

ـنًض ـربًًالمًث ـلًًفــيً
أيً:ص ـفتًهاًً،واذاًتًقـ ًّـررًًهــذاًفًقول ـهً"ً:ســاءًًم ـثًلً"ًمًعنــاهًً:ب ـًْئسًً ًوصــفًاً،فًلــيسًًمـ ًْ
المًًتّقــونً"ًْ ً،
ي ًٍء(ً .)3
شً ًْ

فظيًينطلقً
ردتًفيهً،فهيًم ْشتركًل ت
صيدًالطّبريًِّلداللةً"األ ّمة"ًمنًسياقهاًالذيًو ْ
وم ْنًن ْحوًماًتق ّدمًت ّ

ـيًاألم ــرً،والح ــينً،والطّريق ــةًالمس ــتقيمةً،والملّ ــةً،وغًي ــرً
عل ــىًالجماع ــةً،والواح ــدًالمعظ ــمًالمتب ــوعً،والمنف ــردًف ـ
ْ
()4
ٱجعْلنــاًم ْســلم ْينًلــكًومـ ْـنًذ ِّريتنـاًأمــةًم ْســلمةًلــكً"(ً،)5
ذلكً ً،ول ّمــاًوردًعليهــاًالطّبــريًًفــيًاآليــةًالشـريفة"ً:ربنــاًو ْ

اللً:
نًالناسًً،منًق ْولًً ً
صيدًم ْعناهاًم
نًالسياقً،فقال"ً:وأماًاألًمةًفيًهذاًاْلم ْوضعًفإنهًي ْعنيًبهاًالجماعةًم ّ
ت ّ
ّ

ق"(ً .)6
"وم ْنًق ْومًًموسىًأمةًي ْهدونًباْلح ًِّ

(ً)1انظرً:الزركشيً،بدرًالدينًمحمدًبنًعبد ًالل(794هـ)ً،البرهانًفيًعلومًالقرآنً،تحقيقًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيمً،
دارًالجيلً،بيروت1987ً،م.291/1ً،

(ً)2اآليةً(األعرافً.)177ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً.424/4ً،
(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"أمم"ً،وهارونًبنًموسىً،الوجوهًوالنظائرً،64ً،وقدًجعلهاًعلىًثمانيةًوجوهً.
(ً)5اآليةً(البقرةً.)128ً،
(ً)6انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،603/1ً،واآليةً(األعرافً.)159ً،
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ولً
نًالسـياقًًفــيًقـ ً
الداللــةًًمـ
ـارًســياقًًًّياًقائمـاًعًلــىًتًصـًّـيدًً ًِّ
طيـةًًلًدًاللــةًً"جًعـلً"ًاختيـ ًا
وكــذلكًًاختيــارًًابــنًًعً ّ
ّ

()1
ـت"ً:مــاً
الحـ ًِّ
مًأنهــاًاحتملـ ْ
ـقً–تقـ ًّـدسًوتنـًّـزه"ً:-مــاًجعــلًًٱللــهًمــنًبحيـ ٍرةًوالًســائب ٍةًوالًوصــيل ًٍةًوالًحـ ٍـام" ً،فقـ ْـدًتقـ ّـد ّ
()2
طيةًرأىًأنً"جعل"ًههناً"الًيًًتّجًهًًأ ْنًتًكونً
لكنًابنًع ّ
خلقًالل"ً،و"ماًصّيرًالل"ً،و"ماًس ّنًاللًوالًشرع" ً،و ّ

بم ْعنــىً"خًل ـقًًاللً"؛ًألنًاللًً–تًعــالىً-خًلــقًًهــذهًاألشــياءًًكًلًهــاً،والًهــيًبم ْعنــىً"ص ـيًرً"ًلًعــدًمًًالمًفعــولًًالثّـانيً،

ًواًّنماًهيًبًمً ًْعنىً:ماًسًنًًوالًشًًرعً"(ً.)3

ـىًالســياقً،وتصـ ّـيداً
وكذلكًاستحسانًأبيًحّيانًفــيًتفســيرً"المـوالي"ًالمشــتركةًداللــةًواحــدةًتعــويلًعلـ
ّ

لهــاًمنــهًوفيــهً،وذلــكًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-ولكــلًًجعْلنــاًمـًـوالًيًًممــاًتــركًٱْلًوالــدانًوٱأل ْقربــونً"(ً،)4فقــالًفــيً
طيفةًدالّ ٍةًمب ٍ
عبا ٍرةًل ٍ
نً
ارثًًً،وهـوًالــذيًيًحسـ ً
عانًكًثي ٍرًةً،مًنهاً:الـو ً
ينةًع ّماًنحنًفيه"ً:والمً ًْولىًلًفظًًم ْشتركًًبًينًًمً ًٍ

مً:أنًً
ً،وبــذلكًًفً ّسـرًابــنًًعًّبـ ًٍ
ـال ً
نسانً ً،وتقــديرًًمـ ًٍ
ألنهًيًصلحًًلًتقديرًًإً ًٍ
أنًيًفسًرًًبًهًهًنا؛ً ًّ
ًْ
السـ ًّديًًوغيـًـرهً ّ
اسًوقتــادًةًًو ّ

الورثةً"(ً ً.)5
المًواليًًالعًصبةًًو ً

غويونًفيًاستصفاءًمعنىًو ٍ
احدًمنً
فسرونًواللّ ّ
ْ
(ً)3-5وأ ّماًخامًسهاًفالمحتكماتًالتيًصدرًعنهاًالم ّ

ًأوًأكثــر؛ًإذًإّنهــمًكــانواًيــردونًعلــىًهــذهًالكلمــاتًفــيً
معــانيًالكلمــةًالمعجمّيــةًالمشــتركةًالواقــعًتحتهــاًمعنيــان ْ

ـيًقــائلينًباحتمــالً
فس ـرينًوشـ ً
ســياقهاًالش ـريفًم ِّ
ـارحينً،فتــارةًكــانواًيــوردونًجميــعًمعــانيًهــذاًالم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ

ـردًفــيًكلمـ ٍـةًواحـ ٍ
الكلمةًكلًتلكمًالمعانيً،وتــارةًكــانواًيجنحــونً،أوًيجــنحًبعضــهمً،إلــىًم ْعنــىًفـ ٍ
ـدةًتنتســبًإلــىً
ْ
تنوعـ ٍـةً،معـ ّـولينًعلــىًأنظـ ٍ
ـياقي ٍةً
ـيًالمعجمـ ِّ
الم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
انيـ ٍـةً،وأخــرىًسـ ّ
غويـ ٍـةًجو ّ
ـارًل ّ
ـيً،مً ْحتكمــينًإلــىًقـرائنًم ّ
اني ٍةً،وم ْنًتلكمًالمحتكماتً ً:
ب ّر ّ

ر"ًالس ًّ
ماعي
 (ً)3-5-1محتكمً"األ ْشهّ
 (ً)2-5-2محتكمًالوفاءًللمذهبً(ً)1اآليةً(المائدةً ً.)103ً،

(ً)2انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيًهذهًالمباحثةً ًً.
(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.247/2ً،
(ً)4اآليةً(النساءً.)33ً،
(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً.247/3ً،
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انيةً
قليةًو ًْ
 (ً)3-5-3محتكمًالقرينة ّياقيةًالب ّر ّ
ًالن ّ
ًالس ّ
األنظار ّ
قليةً
 (ً)4-5-4محتكمًالقرينةًالع ًّ

ـيًالس ــماعً
ًاألولً،وه ــوً"األ ْش ــهر"ً،فه ــوًق ــائمًعل ــىًم ــاًا ْش ــتهرًع ــنًالع ــربًف ـ
ّ
(ً)3-5-1أ ّم ــاًالم ْح ــتكم ّ

كةًحم ٍ
شتر ٍ
الةًلم ٍ
عانًجعلواًشــهرةًالكلمــةًوذيوعهــاً
فسرينًعلىًكلم ٍةًم ً
والتّلقّيً،فإذاًماًوردًبعضًاللّ ّ
غويينًأوًالم ّ
ّ
خصوصًينعقدًعليهًال ْجماعً،أوًشبههً،محتكماًعريضاً،وهادياًأميناً،إلىًاستصفاءًم ْعنىًف ٍ
ٍ
ردًمـنً
بمعنىًم
ْ

فسـرينً،ومـ ْـنًهـؤالءًالطّبــريً
معانيًتلكًالكلمــةًالمشــتركةً،والحــق ّ
ًأنــهًم ْحــتكمًجلــيًالحضـورًعنــدًاللّغـ ّ
ـويينًوالم ّ

عددًالمعانيًالواقعةًتحتهــاً،واستصــفائهًم ْعنــىًفــرداًمعـ ّـوالًعًلــىًهــذاً
فيًتعريجتهًعلىًاشتراكًكلمةً"المام"ً،وت ّ

أولــىًهــذهًاأل ْق ـوالًًعً ْنـ ـدًناً
المحــتكمًالع ـريضً،فقـ ْـدًقــالًفــيًعبــا ٍرةًمبينـ ٍـةًوه ــوًي ًؤ ّســسًلهــذاًالمــنهجًوالمحــتكمًْ "ً:

ً،ويًأتًمونًًبهًفيًالد ْنياً،
ناسًبًإًمامًهًمًالذيًكانواًيًًْقتًدونًًبه ً
بًالصًوابًًق ْولًًمنًقالًً:م ْعنىًذلكًً:يً ًْومًًنً ًْدعوًك ّلًأً ًٍ
أولــىً،مــاً
ً،وتًوجيــهًًمعــانيًكــلمًًاللًًإلــىًاألً ْشـهًرًً ًْ
غلًبًًمنًاستً ًْعمالًًالعًًربًً"الًمامً" فيمــاًا ْئـتًمًًًواًْقتـدًيًًبــه ً
ألنًاألً ًْ

تًحً ّجًةًًبًخًلفًهًًيًجبًًالتً ْسًليمًًلًها"(ً ًً.)1
لً ْمًًتًثبً ًْ

ًالز ّجاجًلهذاًالمحتكمًفيًالتّفسيرًوترجيحًم ْعنىًعلىًآخرًًفــيًالكلمــةًنفســهاً،
وم ْنًن ْحوًماًتق ّدمًجنوح ّ

وذلــكًفــيًكلمــةً"البـ ْـين"ًفــيًقــولًالحـ ِّ
صــلحواًذاتًب ْيــنك ْمً"(ً،)2فهــيًم ْشــتركًيقــعًعلــىً
ـقً-تعــالى"ً:-فــْتقواًٱللــهًوأ ْ
ـيًأن ـهًبم ْعنــىًالف ـراق؛ًألنًاســتً ًْعمالًهًًفيــهًأ ْش ـهًرًًمــنًاســتً ًْعمالًهًفــيً
ص ـلًً"ً،واًًِّنمــاً ًْ
الف ـراقًً ً،ويقــعًًعلـ ً
اختًًْرنــاًفـ ّ
ـىًالو ْ
تًكًثيـرةًًالتًصـًـرفًً،بـ ْـلً
صلً؛ًوألنًًإضافًةًً"ذات"ًإل ْيــهًأ ًْكثـرًًمــنًإًضــافًةًً"ذات"ًإلــىً"بـًْين"ًالظًّرفًّيـةً؛ًألنهــاًلًيسـ ًْ
الو ًْ
ً

ثير"(ً ً.)3
وسطًًلًًْيسًًبًكً ًٍ
صرفًًمًتً ًِّ
تًصًًرفهاًكًتً ً
صرفًً"أمام"ًو"خلف"ً،وهوًتً ّ

ويظهــرًهــذاًالمحــتكمًالم ْعجــبًفــيًحكــمًأبــيًحّيــانًعلــىًم ْشــترٍكًلفظــيًبمعنــىًدونًآخــرً،واستصــفاءً

تًفيًلًسانًًالعًًربً"(ً ً.)4
أولىًمنًإًًثْباتًًم ْعنىًلًمًيًثبً ًْ
م ْعنىًدونًآخرً"ً:والحًملًًعلىًماًسًمًعًً ًْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،116/8ً،وانظرً:القرطبيً،الجامعً،192/10ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.60/6ً،
(ً)2اآليةً(األنفالً .)1ً،

(ً)3انظرً:مادةً"بين"ًفيًهذهًالمباحثةً ً.

(ً)4انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيماًتقدمً ًً.
256

فســرًعلــىًكلمـ ٍـةً
ًأنًيــردًاللّغــويً،أوًالم ِّ
(ً)2-5-2أ ّماًالمحتكمًالثّانيًفهوًالوفاءًللمــذهب؛ًفقـ ْـدًيحــدث ْ

مشتر ٍ
ـاًارتًضــاهًذاكً
كةًاشتراكاًمعجميًّاً،ث ّمًيأتيًل ت
ًأوًم ّ
فسرًفيستصفيًم ْعنىًواحداًمنًمعانيهاً،مستثْنياًمـ ْ
غوي ْ

جســمةً،والم ّنزهــةً،وم ّمــاً
عليــهًيقــيمً،كالمعتزلــةً،واألشــاعرةً،وال ّشــيعةً،والمشـ ّـبهةًالم ِّ
األولً،وفــاءًلمذهبــهًالــذيً ْ
ّ

ًالنظرًإلىًاللً-ج ّلًثناؤهً-فيًاآلخرةًفيًاآلياتً
يجلّيًهذاً،م ّماًتق ّدمًبيانهًفيًبابًاستشرافًاألمثلةً،مسألة ّ

أنًبعــضًالفــرقًالســلمّيةًتجــدًضــالّتهاًودليلهــاًفــيًهــذهًالكلمــةً،
التــيًأتـ
ـىًعليهــاًالباحــثًفــيًمـ ّ
ْ
ـادةً"نظــر"؛ًو ّ

عولــةًعلــىًالم ْعنــىًاآلخــرًالواقــعًتحــتًالكلمــةًً
أنًفرقة ْ
وت ْنحوًبهاًمنحىًواحداً،و ّ
ًأخرىًت ْنحوًبهاًمنحــىًآخــرًم ّ
نفسهاً .

طًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـق"ً:وجعْلنـاه ْمًً
وم ْنًن ْحوًذلكًأيضــاًاختيــارًبعضــهمًفــيً"جعلنــاهم"ًم ْعنــىً"دعونــاهم"ًفقـ ْ

ـىًأنــهً"صـ ّـيرناهم"ً،أ ّمــاًالزم ْخشــريً
أئمــةًيـ ْـدعونًإلــىًٱلنــارًًٓويـ ْـومًٱْلقيامــةًالًينصــرونً"؛ًوقـ ْـدًذهــبًغيــرهًإلـ ّ
ـيً،وترســماًلمعالمــهًومقوالتــهً،بداللــةً"جعْلنــاهم"ًعلــىً"د ْعونــاهم"ً،وقـ ْـدًأشــارًأبــوً
االعت ازلـ ِّ
فــاكتفىً،وفــاءًلمذهبــهً ْ
حّيانًإلىًالمحتكمًاألولًالذيًصدرًع ْنهًالزم ْخشريًفيًاختيارهًداللةً"جعلناهم"ً،فقال"ً:واّنماًفً ّسرً"ج ْعلناهًم"ً

مًأئمةًخْلقًذلــكًلهــمً،
بم ْعنىً"دع ْوناهم"ًالًبم ْعنىً"صي ْرناهم"ًجرياًعلىًمذهبهًم
ْ
نًاالعتزال؛ًألنًفيًتصييره ّ

وعلىًم ْذهبًالمعتزلةًالًيج ِّوزونًذلكًمنًاللًوالًينسبونهًإ ْليه"(ً .)1

ومــنًمثــلًمــاًتقـ ّـدمًاحتمــالًكلمــةً"ي ْجعـ ْـل"ًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-ومــنًيــرْدًأنًيضــلهًي ْجعـ ْـلًصـ ْـدرهً

()2
ـىًأنً"ي ْجعـ ْـل"ً
سمي"ً،فلعتزالًأبــيًعلــيًالفارسـ ِّ
ـيًذهــبًإلـ ّ
ضيِّقاًحرجا" ً،معنيينً،وهماً:يخلقًويصيِّرً،أوًي ّ

ـالىً،أوًتص ــييرهًوجوبـ ــاًجري ــاًعلـ ــىًمذهبـ ــهً
هن ــاًبمعنـ ــىً"يس ـ ّـمي"ً،...،فـ ـًـراراًمـ ــنًنس ــبةًخلـ ــقًذل ــكًإلـ ــىًاللًتعـ ـ
ْ

االعتزال ِّي"(ً ًًً.)3

اني ـ ــةً،واالحتك ـ ــامًإ ْليه ـ ــاًآنً
(ً)3-5-3أ ّم ـ ــاًالمح ـ ــتكمًالثّال ـ ــثًف ـ ــالقرائن ّ
ـياقيةًالب ّر ّ
ًالس ـ ـ ّ
ًالن ّ
قلي ـ ــةً،واألنظ ـ ــار ّ

ً،أوً
ًالنبـ ِّ
استصــفاءًم ْعنــىًمــنًمًعــانيًالكلمــةًالمشــتركةًالواحــدةً،ومـ ْـنًذلــكًااللتفــاتًإلــىًالحــديث ّ
ـويًالش ـريف ْ

ـيًالرواي ــةًوالقص ــصً،وم ّم ــاًيجلّــيًذل ــكً،م ّم ــاًتق ـ ّـدمً،أنًبع ــضً
أس ــباب ّ
ً،أوًم ــاًأث ــرًع ــنًاألخب ــارّيينًف ـ ّ
ًالن ــزول ْ
(ً)1انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"جعل"ًفيماًتقدمً ً.
(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)125ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.219/4ً،
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ـةً"الصــور"ًمتجافيــاًعــنًم ْعنــىًجمــعً"صـ ٍ
ـورة"ً،معـ ِّـوالًعلــىًقـرائنً
فسـرينًآثــرًم ْعنــىًالقــرنًفــيًكلمـ
اللّغـ ّ
ـويينًوالم ّ
ّ
ًأنعــمًوصــاحبً
األخبــارًًعـ ْـن ً
رتًبه ـاً ًْ
قليـ ٍـةًتًظــاهً ًْ
ًرســولًًاللًًص ـًلّىًاللًًعل ْيــهًوســلمً،وهــوًقولــهًال ّش ـريف"ً:كيــف ْ
ن ّ
الق ْرنًق ْدًالتقمهًوحنىًجبهتهً،ينتظرًمتىًيؤمرًفينفخ"(ً .)1

صــفاءًم ْعنــىًمـ ْـنًمعــانيً
ومنًاألمثلــة ّ
ـيءًاللّغـ ّ
فسـرينًإلــىًالحــديثًالشـريفًالست ْ
ـويينًوالم ّ
ًالدالّــةًعلــىًفـ ْ
ـيًالواحــدًداللــةًالســعيًالح ّمالــةًلمعـ ٍ
ـيً،ولكـ ّـنهمًل ّمــاً
ـانًمتباينـ ٍـة؛ًكالعــدوً،وال ّشـ ِّـدً،والعمــلً،والمضـ ِّ
الم ْشــتركًالل ْفظـ ِّ
وردواًعلىًقولًالح ِّ
ْســع ْواًإلــىًذ ْكــرًٱللــهً
قً–تبارك"ً:-يًاًأيهاًٱلــذينًآمنـواًإذاًنــودًيًًللصـلةًًمــنًيـ ْـومًٱْلجمعــةًف ْ

()2
اختــارًبعضــهمًم ْعنــىًواحــداًمــنًهــذهًالمعــانيً،وهــوًالمضــيًوالقصــدً،ف ـراراًمــنًم ْعنــىًالجــريً
وذرواًٱْلب ْيــعً" ً ْ

ًعليهًوسلّمً-فيًسيا ٍ
قًآخر"ً:إذاًأتيــتمًالصــلةًفــلًتأتوهــاً
ًالرسولًاألكرمرً-صلّىًالل ْ
والع ْدوً،واست ْدالالًبقول ّ

()3
ًالرســولرً-صـلّىًاللً
أنتمًت ْسع ْون
مًالسكينة" ً،والظّاهرًمنًهذاًالـ ّـن ِّ
صًالمقتــبسًآنفـ ّ
ْ
ً،ولكنًا ْئتوهاًوعليك ّ
ـاًأن ّ
و ْ

ًالســكينةً،واســتدالالًبقـراءةًبعــضً
عليــهًوسـلّمًً-ينهــىًالمــرءًعــنًالعـ ْـدوًإلـ
ـىًالصــلةًً،ويــأمرًبـ ْ
ـأنًيأتيهــاًوعليــه ّ
ّ

الصحابةًقراءةًت ٍ
نىًالركضً،أوًالعدوً(ً،)4وق ْدً
ًفيًالن ْفسًمنًم ْع
امضواًإلىًذكرًالل"ًدرءاًلماًقً ْدًيقوم
ّ
ّ
ّ
فسير"ً:ف ْ
السـلمً"ً:-إًذاً
تجلىًذلكًفيًقولًالق ِّ
رطبيً "ً:ومً ًّماًيًدلًًع ّ
الصـلةًًو ّ
لىًأنـهًًلـيسًًالمـرادًًههًنــاًالعـدوًًقًولـهً-عًليــهًً ّ

()5
ـيًأنًيحمــلًعلــىًالتّفســيرًمــنًحيــثًإّنــهًالً
ًأقيمـ
تًالصـلةًًفـلًتًًْأتوهــاًتًســعً ًْونً، "...وقــولًأبــيًحّيــان"ً:وينبغـ ْ
ّ

ضي"(ً.)6
السعيًهناًالسراعًفيًالمشيً،فف ّسروهًبالم ِّ
يرادًبهًب ّ

ـيًالســياقًالتّــاريخ ِّيً،
جيــةًالمتمثّلــةًفـ
ومـ ْـنًأمثلــةًاالحتكــامًإلــىًمــاًوردًعــنًاألخبــارّيينً،واألنظــارًالخار ّ
ّ

ٍ
ـقً–
الرْمــيًبالحجــارةًثانيــاً،فــيًقــولًالحـ ًِّ
ًأوالً،و ّ
تــرجيحًأبــيًحّيــانًلمعنــىًواحــدًمــنًمعنيــيًالـ ّـر ْجمً،وهمــاًالشــتْم ّ
(ً)1انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"صور"ًفيماًتقدمً ً.
(ً)2اآليةً(الجمعةً ً.)9ً،

(ً )3أخرج ًالحديث ًالبخاري ًفي ًصحيحهً ،باب ًالمشيًإلى ًالجمعةً ً،)866(ً ،ومسلم ًفي ًصحيحهً ،باب ًاستحباب ًإتيانً
الصلةًبوقارًوسكينةًوالنهيًعنًإتيانهاًسعياً ً.)602(ً،
(ً)4انظرً:ابنًالعربيً،الجامعً،1802/4ً،وانظرًذلكًكلهًفيًبابًالقولًعلىًمادةً"سعي"ًفيماًتقدمً ً.
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً .67/18ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .265/8ً،
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()1
ظهر؛ًذلكًأنهًق ْدًوقًعًمنهمًفــيًحقِّــهً
ًأنًت ْرجمون" ً،فق ْدًقال"ً:وقولًقتادةًأ ْ
تعالى"ً:-واّنيًعذتًبرّبيًوربِّك ْم ْ

ًأنًيخبرهً-تعالىً-بقول"ً:فلًيصلونًإ ْليكما"(ً ً.)2
ألفاظًالًتناسبً،وهذهًالمعاذةًكان ْ
تًقبل ْ

قليةًفمثالهًاشتراكًكلمةً"سعر"ًفيًاآليةًالشريفة"ً:إنًاًإذاًلفيًضل ٍلً
(ً)4-5-4أ ّماًم ْحتكمًالقرينةًالع ّ

()3
ـاً:أولهمــاًاالحتـراقً،وثانيهمــاًالجنــونًوالخسـرانً،وبهــذاًاألخيــر؛ً
وســع ًٍر" ً،وقـ ْـدًتقـ ّـدم ّ
ًأنهــاًح ّمالــةًلمعنيــينًههنـ ّ

جيـةًاللّطيفــةًالتــيً
أعنيًبالجنونًوالخ ْسرانً،فسرًالفارسيً"السعر"ًفيًهذهًاآليةًم ِّ
عوالًعلىًهذهًاألنظارًالخار ّ
ْ

ـيًالنــارًًلــمً
ت ْفعــلًفــيًتوجيــهًالم ْعنــىً،واختيــارًم ْعنــىًمــنًمعنيــيًهــذاًالم ْشــتركًاللّفظـ ِّ
ًأنهــمًإذاًكــانواًفـ ّ
ـي؛ًذلــك ّ
يكونواًفيًض ٍ
ـىًأنًالســعرًهنــاًلــيسًجمــعً
لل؛ًألنهًق ْدًكشفًلهمً،واّنماًوصفًحالهمًفيًالد ْنياً،وق ْدًذهــبًإلـ ّ

ًالنارً(ً ً.)4
"السعير"ًالذيًهو ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

(ً)1اآليةً(الدخانً ً.)20ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.36/8ً،
(ً)3اآليةً(القمرً ً.)24ً،

(ً)4انظرً:بابًالقولًعلىًمادةً"سعر"ًفيماًتقدمً ًً.
259

الث
ب الثّ ُ
الم ْطلَ ُ
َ
آن ال َك ِ
شتَر ُك َّ
وي في القُر ِ
ريم
الن ْح ُّ
الم ْ َ
ُ
ًأنًيكــونًفــيًموضــعًنصـ ٍ
ًأنً
"إّنـ
ـبً،ويجــوز ْ
ـيًالًأملــكًإالًّن ْفســيًوأخي"(المائــدة"ً:)25ً،أخــيً:يجــوز ْ
ْ

ـانيً:أنًيكــونً
ماًأنًيكــونًمعطوفــاًعلــىً"ن ْفســي"ً،والثّـ
يكونًفيًموضعًر ٍ
أم ّ
ْ
اًالنصبًفمــنًوجهــينً،أحــده ْ
فعً،ف ّ

ماًأنًيكــونًمرفوعـاً
ـاًالرفــعًفمــنًوجهــينً،أحــده ْ
معطوفــاًعلــىًاســم ّ
أمـ ّ
ًاألولًعليــهً،و ّ
ً"إن"ً،ويحــذفًخبــرهًلداللــة ّ
ًكاألولً ."...
؛ًألن ً
ملتًفيهً،ويضمرًالخبر
باالبتداء ّ
ً"إن"ًوماًع ْ
هًمعطوفًعلىًموضع ّ
ّ

ًابنًاألنباريً،البيانً 246/1ً،

ً
ً
لً،
صـدًًراًمضــافاًلًلفاعـ ً
الرياحً"ًفيًم ْوض ً
"و ًِّ
ًالرياح"(البقرةً ً:)164ً،
صريف ِّ
صـريف"ًمً ْ
عًرًْف ًٍعً،فًيًكونًً"تً ْ
"وت ْ

بً،
صـ ًٍ
الريــاحًالسـحابًًْ ً،
صـريفًً ًِّ
أي ً
ًْ
أوًغً ْيـًرهًًم ّمــاًلًهــاًفيــهًًتـأثيرًًبـإً ًْذنًًاللًً،وي ْحتمــلًأ ْنًيكــونًفــيًم ْوضــعًًنً ْ
ً:وتً ْ

ًالرياح".
صريفًًالل ًِّ
ً،أيً ً:وتً ًْ
صدرًفيًالم ْعنىًمضافاًإلىًالفاعًلًً،وفيًاللًًْفظًًمضافاًإلىًالم ْفعولً ًْ
فًيًكونًًالم ْ

أبوًحيانً،البحرًالمحيطً 641/1ً،

ّأو ًال

ِمهاد وتأسيس
ًاستشـرافًلهــذهًالظّــاهرةً
قدمًق ْبلًحديثًعنًالم ْشتركًالصرف ِّيًفيًالتنزيلًالعزيزً،وفــيًهــذاًالم ْ
تّ
طلــب ْ

فيةًم ْحتملــةًم ْشــتركةًبــينًمعـ ٍ
ـانًصــرفًّي ٍةًفــيً
لمــسًلبواعثهــاًفيــهً،وكمــاًكانــتًالب ْنيــةًالصـ ْـر ّ
فــيًهــذاًالم ْوضــع؛ًوت ّ
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ًأمرهــاًكــذلكً،فقـ ْـدًي ْغــدوًالتركيــبًالشـريفًالواحــدًح ّمــاالًلمعـ ٍ
حويـ ٍـةً
ـانًنً ّ
مواضــعًم ْخصوصـ ٍـةً،فــإنًالبنيــةًالن ّ
حويــة ْ
تتجاورًوالًتتدافعً،في ْغدوًالتركيبًفيًهذهًالحالًككلمةًالع ْين"ًالتيًيقعًت ْحتهــاًمعـ ٍ
أمــاًالبــونًبــينً
ـانًمتعـ ّـددة ً
ً،و ّ

ًاألولًيقــعًعلــىًمســتوىًالكلمــةًالمفــردةً،وأنًالثّــانيً
ـيًوالمشــتركًالنً ْحـًو ِّ
ذ ْينكًالم ْوضع ْينً:الم ْشــتركًاللفظـ ِّ
يًً،أن ّ

حوي ــة؛ً
صًبالمعــانيًالم ْعجمّي ــةً،وأنًالثّــانيًمخ ــت ت
ًاألولًمخ ــت ت
صًبالمعــانيًالن ّ
يقــعًعلــىًمس ــتوىًالتراكيــبً،وأن ّ
فعوليةً،والضافةً،وغيرًذلكً،ولت ْجليةًذلكًكلِّهًأست ْفتحًهذهًالمباحثةًبم ٍ
ثالًجام ٍعًدالً ًً:
كالفاع ّليةً،والم ّ
ْ

اربهــاًٱلتـيً
ضــعفونًمشــارقًٱأل ْرضًومغً ً
جاءًفيًم ْحكمًالت ْنزيــلًالعزيــز"ً:وأ ْورثْنــاًٱْلقـ ْـومًٱلــذينًكــانًواًي ْست ْ

ارْكناًفيهــا"(ً،)1وقــدًتبــاينًبــابًالقــولًعلــىًالمتع ــيِّنًم ْنهــاًتركيبًّيــاًفــيًمواضــعً،فغــداًهــذاًالتركيــبًالشـ ـريفً
بـ ـ ً

م ْشتركاًنحويًّاًح ّماالًلغيرًم ْعنىً ً.
شتراكهً ًً:
أماًمواضعًا ًْ
ّ

هاً:إعرابً"مشارق"ًو"مغارب"ً .
 ف ّأولْ
 وثانيهاً:تعلّقً"التي"ًبماًتقدمهاً. -وثالثهاً:إ ْعرابً"التي"ًالمقدرً.

 ورابعهاً:مرجعًالضميرًالمتّصلًفيً"فيها"ً.ويينً :
ًاألولً،وهوً"مشارقًاألرضًومغاربها"ً،ف ْ
قدًاحتملًمعنيينًن ْح ّ
ّ
أماًالموضع ّ

ّ -أولهماً:أنهماًم ْنصوبانًعلىًأّنهماًم ْفعوالنًبهماً،والعاملًفيهما"ً:أ ْورثْناًمشارقًاألرض."...

 وثانيهمــاًأنهمــاًم ْنصــوبانًعلــىًالظــرفً،والعامــلًفيهمــا"ً:ي ْستضــعفونًفــيًمشــارقً،"...واخــالًأنًً

حويةًالتيًت ْعتورًالكلمتينًً،وتعلّقًالكلمًببعضهًً.
الباعًثًعلىًذلكًهوًتناوبًالمعانيًالن ّ

(ً)1اآليةً(األعرافً ً.)137ً،
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شارق
َم
َ

منصوب

مفعول به

ظرف

العامل أورثنا

العامل
يستضعفون

الباعث :التّعلق وتناوب المعاني النحوية

ً

ً

ً،أولهمــا"ً:مشــارقًً
أماًالموضعًالثّانيً،وهوًتعلّقً"التي"ًبماًتق ّدمها؛ًإذًإّنهــاًتعــودًعلــىًمــرجع ْينًاثْنــين ّ
ّ

ً:األرضًالتــيًبارْكنــاً
األرضًومغاربهــا"ً،والتقــديرً:المشــارقًوالمغــاربًالتــيً،"...وثانيهمــاً:األرضً،والتقــدير ْ
ًالصفةًبموصوفينًً ًً.
فيهاً،والباعثًعلىًهذاًاال ْشتراكًالن ِّ
حويًههناًهوًتعلّق ّ

صـ ٍ
صــفًلمشــارقًاألرضً
ـبًعلــىًالو ْ
أماًالموضعًالثّالثً،وهوًإ ْعرابً"التي"ً،فقـ ْـدًتكــونًفــيًم ْوضــعًن ْ
ّ

صــفًلــأل ْرض"ً:األرضًالتــيً،"...
ومغاربها"ً:المشارقًوالمغاربًالتيً،"...وقدًتكونًفيًموضعًجرًعلــىًالو ْ

بني ـةًالًتتجلّــىًعليهــاً
والباعــثًعلــىًهــذاًاالشــتراكًالنحـ ِّ
ـويًههنــاًهــوًغيــابًالعلمــةًالعرابّيــة؛ًإ ْذًإنً"التــي"ًم ّ
الحركةًالعرابّيةًالتيًهيًعلم ت
ًأحياناً ًً.
حوية ْ
ًدالًعلىًالمعانيًالن ّ
ً
ً
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التي

تعلقها

األرض التي

إعرابها

منصوبة على
وصف المشارق

المشارق
والمغارب التي

مجرورة على
الوصف لألرض

الباعث :غياب العالمة اإلعرابية

ً

ً

ًأنــهًتق ّدمــهً
أماًالموضــع ّا
ًالربــعًفهــوًبــابًالقــولًعلــىًم ْرجــعًالضــميرً"الهــاء"ًفــيًكلمــةً"فيهــا"؛ًفالظّــاهر ّ
ّ

صدقًعًل ْيهماًع ْوداًومعنــىً،وهمــا"ً:مشــارقًاألرضًومغاربهــاً،أوً"األرض"ً،والتّقــديرً:مشــارقً
مرجعانًاثْنانًي ْ

حويًهوًمرجعًالضميرً(ً ً.)1
األرضًالتيًبارْكناًفيهاًومغاربهاً،والباعثًعلىًتخلّقًهذاًاالشتراكًالن ِّ
ْ

(ً)1انظرًماًقيلًفيهاً:ابنًاألنباريً،البيانً،314/1ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،446/2ً،والعكبريً،التبيانً،591/1ً،
وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،375/4ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .333/3ً،
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فيها

الهاء

فيها :في
المشارق

فيها :في
األرض

الباعث :مرجع الضمير
لعلهًيظهرًب ٍ
يًماثلــةًفــيًالتنزيــلًالعزيــزً،
جلءًم ّماًتقدمًق ْبلً،وسيأتيًب ْعداً،أنًظاهرةًالم ْشتركًالنحــو ِّ

وىًالنحويً،وأنًلهــاًبواعــثًم ْخصوصــةًت ْفعــلًفـيً
وأنًلهاًمواضعًم ْخصوصةً،ومنهاًماًنحنًفيهً،وهوًالم ْست
ّ
تخلّقهاً،ومنًذلكًفيًهذاًالسِّياقًالشريفً ً:
لىًاالسًمً.
صدرًًإ
ْ
 -1إًضافًةًالم ْ

 -2وخفاءًالعلمةًالعرابيّةًًًواشتًراكًهاً.
 -3وتعلّقًالكلمًببعضه.

 -4وتعلّقًًالضميرًبمرجعه.
 -5ومرونةًالجملةًالعربّيةً ً

 -6وتعددًمعانيً"حروفًالمعاني"ً ً.
 -7وتناوبًالمعانيًالنحوّيةًً.

وتيةً ً.
 -8وتباينًالقولًعلىًمواضعًالمفاصلًالص ّ
 -9والح ْذفً ً.
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ثانيا
ً

البو ِ
اع ُ
َ
المواضعُ
ثو َ
(ِ )2-1
األو ُل
الباع ُ
ث ّ
ِ
االسِم
ص َد ِر إِلى ْ
الم ْ
إضا َف ُة َ

عينًًم ْنهــاً
ًومنًًالبًواعثًًالتيًت ْفضيًإلىًتًخًلّقًًهذهًالظّاهرةًًفيًالت ْنزيلًالعزيزًالًضافًةً،والمًًْقصدًًالمًتً ّ

خصوصـ ًٍةً،مً ْشـتًًركًاًن ْح ًوًّيـاًيـ ْـؤذًنًًبًتعــددًًالمعــانيً
لىًاالسمً،فق ْدًي ْحدثًهذاً،فــيًمواضــعًًمً ًْ
ًْ
ًْ
صدرًًإ
أنًيضافًًالم ْ

لً
"زيــارةًًاألً ْهـل"ً،وً"قً ْتـ ً
صـدًقاء"ً،وً ً
الن ْحويةًًالتيًتًًْنضًويًت ْحــتًهــذاًالتًًْركيــبًً،ومـ ْـنًأ ْمثلــةًذلــكًق ْولًنــا"ً:مًســاعًدةًً ً
األ ْ

صـدقاء"ًقـ ْـدًتًكــونًً
الصًيادينً"ً،فًفيًالت ْركيبًًاألً ًّولًًي ْ
ظهرًًأنًثمًم ْعني ْينًن ْحوّي ْينًيقعانًت ْحتهً،وهمـ ّ
ـاًأنًًكلمــةًً"األً ْ
ً،أوًيًكونـواًمــنًالــذينًيًقـعًًعلـ ْـيهمً
أنًيًكونـواًهـمًالــذينًًيســاعدونً ًْ
جهـ ًٍةًمً ًْعنً ًوّيـ ًٍةً،كـ ًْ
نًًو ًْ
فاعًلًً،وقــدًتًكــونًًمًًْفعـوالًًمـ ًْ

لّحًقًًْينًً ً.
ً،وذلكًشًأنًًذًًْينًكًًالتًًْركيبًًْينًًال ً
ف ْعلًًالمًساعًدًةً ً

يًًفــيً
وقــدًاْلتفــتًإلــىًهــذاًالت ْركيــبًًالم ْشــتركًًالح ّمــالًًلًًْلمً ًْعنًيـًْينًً:م ْعنــىًالفاعليــةًًًوالم ْفعولًّيـةًً،ابــنًًاألًنبــار ّ

صدرًإلىً
نًذلكًق ْولًهًًفيًمًقامًًإً ْعًرابًًآيً ًٍةًشًريفً ًٍة ً
يمً،ومً ًْ
غ ْيرًًم ْوض ًٍعًفيًإً ْعًرابًًالق ْرآنًًالكًر ً
"ً:ويجوزًإًضافًةًًالم ْ

شاعًرًً ً:
الم ْفعولًًكًماًيجوزًإًضافًتًهًًإلىًالفاعًلًً،قالًًال ًّ

نًنشبًًًًًًًقًْرعًالقواقيزًأًْفواهرًاألباريقً(ً )1
لديًوماًجم ْعتًم ًْ
ً
أًًْفنىًتً

ً،وهذاًكًثيــرًً
صبًًجًعًلًهًًمضافاًإلىًالفاعًلً ً
ً،ومً ًْ
الرًْفعًً،جًعًلًهًًمضافاًإلىًالم ْفعولً ً
نًروىً"أًْفواه"ً،بً ً
ًوم ًْ
نًروىًبالن ْ
فيًكًلمًهً ْمً"(ً.)2
ً

(ً)1الشعرًلألقيشرًاألسديً،وهوًالمغيرةًبنًاألسودً،وقدًأوردهًابنًمنظورًفيًاللسانًتحتًمادةً"ققز"ً،انظرً:ديوانهً،
صنعةًمحمدًدقةً،طً،1دارًصادرً،بيروت1997ً،مً .95ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،189/1ً،وفيًموضعًآخرًقال"ً:والمصدرًيضافًإلىًالمفعولًكماًيضافًإلىًالفاعلً،
وقدًقدمناًنظائرهما"ً،البيانً .97/2ً،
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جلًي ـ ٍةًلًهــذاًالباعــثًً
استً ْش ـرافًمً ْش ـفوعًًبًتً ًْ
ـاتًلًيًكــونًًلنــاً،ب ْع ـدًذلــكًًْ ً،
ـاتًكًريمـ ًٍ
لًنًًْرج ـعًًالنظــرًًفــيًعشــرًآيـ ًٍ

يً"ً ًً:
شتًًركًًالنً ًْ
الم ْفضيًإلىًتًخًلّقًظاهرةًً"المً ًْ
حًو ّ

ًٱلرياحًوٱلسحابًٱْلمسخرًب ْينًٱلسمآءًو ْٱأل ْرض"(ً .)1
صريف ِّ
" .1وت ْ

" .2والًي ْجرمنك ْمًشنًآنًق ْوٍمًأنًصدوك ْمًًع ْنًٱْلم ْسجدً ٱْلحرامًأنًت ْعتدوا"(.)2
" .3فأ ْخل ْفتمًم ْوعدي"(ًً.)3

ًمنًلِّقآئه"(.)4
" .4ولق ْدًآت ْيناًموسىًٱْلكتًابًفلًتك ًْ
نًفىًم ْري ٍة ِّ
طًويًٱلسماءًكطً ِّيًًٱلسِّج ِّلًلْلكتب"(.)5
" .5ي ْومً ن ْ

حيتهمًفيهاًسلم"(.)6
" .6خالدينًفيهاًبإذنًربِّهمًت ّ
" .7كلًّسيكفرونًبعبادته ْم"(.)7

" .8إنًٱلصلةًًت ْنهىًعنًٱْلفً ْحشًاءًوٱْلمنكرًولذ ْكرًٱللهًأ ْكبرً"(ً.)8
عًأذاه ْم"(.)9
" .9والًتطعًٱْلكافرينًوٱْلمنافًقينًود ْ

.10

"رفيعً ٱلدرجاتًذوًٱْلع ْرشًيْلقيًٱلروحًم ْنًأ ْمرهً"(ً ً.)10

ِ
األو ُل
( )2-1-1المثا ُل ّ
()11
"وتَص ِر ِ
ٱلس َح ِ
ٱلسما ِء َو ْٱأل َْر ِ
ض"
ٱلري ِ
س َّخ ِر َب ْي َن َّ
اح َو َّ
يف ِّ
َ ْ
اب ٱ ْل ُم َ
الرياحً"ًت ْحتملًً :
ياح"؛ًذلكًأنًً" ًِّ
الر ً
صريفًً ًِّ
"ً:وًت ًْ
م ْوضعًًالنظرًفيًاآليةًًاألولىًق ْولًهًً–ًتعالىً -
(ً)1اآليةً(البقرةًً .)164
(ً)2اآليةً(المائدةً .)2ً،
(ً)3اآليةً(طهً .)86ً،

(ً)4اآليةً(السجدةً .)23ً،

(ً)5اآليةً(األنبياءً .)104ً،
(ً)6اآليةً(إبراهيمً .)23ً،
(ً)7اآليةً(مريمً .)82ً،

(ً)8اآليةً(العنكبوتً ً.)45ً،
(ً)9اآليةً(األحزابً .)48ً،
(ً)10اآليةً(غافرً ً.)15ً،
(ً)11اآليةً(البقرةًً .)164
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ً،وسـ ــوقًهاًالس ـ ـحابًإلـ ــىًالبًل ـ ـدًً
لس ـ ـفًنً ً
ص ـ ـريفًً ًّ
 أ ْنًتكـ ــونًفاعًل ـ ـةًًفـ ــيًالمً ًْعنـ ــىً،والت ْقـ ــديرً ًالريـ ــاحًًلً ّ
ً:وتً ْ
اًوشماالً.
اً،وجًنوبً ً
بار ً
ً،وهًبوبًهاًقًبوالًًًواً ًْد ً
الماحًلً ً

نً
الًرًْيبًًأنًثمًبً ًْونًاًب ْينًهذًًْي ً
ً،و ً
لرياحً ً
صريفًًاللًً–جًلًًفيًعًلهًً-لً ًِّ
 ًوأ ْنًتكونًم ْفعولةًً،والت ْقديرً ً:وتً ًْنًًوًردًًعلىًهذهًاآليةًًمًنًًالًلّغً ًوًّيينًً،
يًًبً ًْعضًًمً ًْ
شتًراكًًالنً ًْ
الم ْعني ْينًعًريضًاً،وقدًتًنًبًهًًإلىًهذاًاال ًْ
حًو ِّ
الرياحً"ًفيً
"ً:و ًِّ
شتًركً ً
شًرفًاًهذاًالمً ًْ
ستً ًْ
سرينًً،كأبيًحّيانً،فعنهاًقالًًاألخيرًمً ًْ
ً،ومًنًًالمًفً ًِّ
يً(ً )1
كًالعً ًْكبًر ِّ

أوًغً ْيـًرهًً
الريــاحًالسـحابًًْ ً،
صـريفًً ًِّ
ً،أي ً
صـدًًراًمضــافاًلًلفاعـلً ًْ
م ْوضـ ً
ً:وتً ْ
صـريف"ًمً ْ
ـعًرْفـ ًٍعً،فًيًكــونًً"تً ْ

صــدرًفــيًالم ْعنــىً
صـ ًٍ
م ّمــاًلًهــاًفيــهًًتـأثيرًًبـإًًْذنًًاللًً،وي ْحتمــلًأ ْنًيكــونًفــي م ْوضــعًًنً ْ
بً،فًيًكــونًًالم ْ
ًالرياح"(ً.)2
صريفًًالل ًِّ
ً،أيً ً:وتً ًْ
مضافاًإلىًالفاعًلًً،وفيًاللًًْفظًًمضافاًإلىًالم ْفعولً ًْ
ً
ً

ياح
الر ِ
صريف ِّ
تَ ْ

ً

ً
ً

مفعول

فاعل

ً
ً

تصريف الرياح
للسفن والسحاب

ً

تصريف اهلل
للرياح

(ِ )2-1-2
المثا ُل الثّاني

س ِج ِد ٱ ْل َحَرِام أَن تَ ْعتَ ُدوا"
َ"وال َي ْج ِرَم َّن ُك ْم َ
صدُّو ُك ْم َع ْن ٱ ْل َم ْ
شنآ ُن قَ ْوٍم أَن َ

(ً)1انظرً:العكبريً،التبيانً .133/1ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .641/1ً،
(ً)3اآليةً(المائدةً .)2ً،
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()3

ٍ
ـقًالمتقـ ّـد ًمً
االسمًً"قً ًْوم"ًفيًقـ ْـولًًالحـ ًِّ
صدرًً"شًنًآن"ًإلىً ًْ
وم ْنًم ْثلًماًتقدمًمنًا ْشتراكًنحورًيًًإًضافًةًًالم ْ

ذكــرهًً،والم ْعنيــانًاللّـذانًًيًقًعــانًًت ْحــتًهــذاًالت ْركيــبًًالم ْشــتركًً"شـنًآنًًقـ ًْوًٍم"ًأ ْنًتكــونً"قـ ًْوًٍم"ًفــاعًلًًفــيًالمً ًْعنــىً،أ ًْوً

حوًاآلتيً ًً:
مًًْفعوالًًعلىًالنً ًْ

حمًلًًّنكً ْمًًبً ًْغضًًقً ًْوًٍمً ًّإياكً ْمًً ً.
 الفاعليةً:الًيً ًْحمًلًًّنكً ْمًًبًغضًكً ْمًًلًقً ًْوًٍم(ًً.)1
 -الم ْفعولًًّيةً:الًيً ًْ

وقـ ْـدًعــرجًعلــىًالم ْعنيـ ْـينًأبــوًحّيــانًًمًقـًِّدمًاًم ْعنــىًالم ْفعولًّيـةًًعلــىًالفاعليــةًً،جانًحـاًإلــىًأنـهًً"ي ْحتمــلًأ ْنً

؛ًأيً:بً ًْغضًًقً ًْوًٍمً ّإيـاكًم"(ً،)2والم ْعنــىً
ً،وي ْحتملًأ ْنًيكونًمضافاًإلىًالفاعًلً ًْ
ظهًرً ً
يكونًمضافاًلًلمًًْفعولًً،وهوًاألً ًْ
حمًلًًّنكً ْمًًعًلًًْيهً"(ً ً.)3
ً،والًيً ًْ
االعًتًداءً ً
"ً:والًيً ًْكسًبًنًكً ْمًًبً ًْغضًًقً ًْوًٍمًألً ًْ
يً ً
ًالزمً ًْ
ع ْند ً
خشًًر ِّ
نًصًًّدوكً ْمًً ْ
ً
ً
ً

آن قَ ْوٍم
َ
ش َن ُ
فاعل

مفعول

بغض القوم لكم

بغضكم للقوم

(ِ )2-1-3
الث
المثا ُل الثّ ُ
َخلَ ْفتُم َّم ْو ِعدي"
"فَأ ْ

()4

(ً)1انظرًماًقالهًفيهاً:العكبريً،التبيانً .416/1ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .437/3ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً .592/1ً،
(ً)4اآليةً(طهً .)86ً،
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قً–تعــالى"ً:-فــأ ْخل ْفت ْمًًم ْوعــدي"؛ً
نًقـ ًْولًًالحـ ًِّ
يًًجلًّيــاًفــيًاآليــةًًالثّالثــةًًمـ ًْ
ظهرًأثًرًًهــذاًالم ْشــتًركًًالنً ْحـًو ِّ
ًوي ْ

نً:
ـذاًالســياقًًالش ـريفًًالم ْعنيـ ْـينًالنً ْح ـ ًويًًْي ً
ـىًاس ـًٍمً(ض ـ ًٍ
احتمــلًفــيًهـ
ِّ
مير)ً،ف ْ
صــدرًًأضــيفًًإلـ ْ
ذلــكًأنًً"مًًْوع ـدي"ًم ْ

الفاعليةًًوالم ْفعولًًّيةًً :
ً
ً

موعدي

ً

فاعل

مفعول

موعدي إياكم/وعدي لكم

موعدكم إياي/وعدكم لي

ً
ً
ً

أنًيًضـ ــافًًإلـ ــىًالفاع ـ ـلًً،والم ْعنـ ــىًعلـ ــىًهـ ــذاًالت ْقـ ــديرًً:
 والت ْقـ ــديرًًاألً ًّولًً،كًمـ ــاًذًه ـ ـبًًإل ْيـ ــهًأبـ ــوًحّيـ ــانًًْ ً،هًوقـ ـعًًفي ــهًً
ذاًوج ـدً ً
لنً،إ ً
خلـ ـفًًًو ْع ـدًًفـ ـ ًٍ
نًقـ ـ ًْولًًالع ـًربًً:فـ ـلنًًأ ًْ
ـاًوعـ ـ ًْدتًكً ْمًً،وه ــوًم ـ ًْ
خلً ْفـ ـتًًمـ ً
أًوج ـًْدتًمونيًأ ًْ
الخًًْلفًً .

نًيًتًمً ّس ـكواً
اًوع ـدوهًًأ ًْ
انيًأنًيًضــافًًإلــىًالم ْفعــولًً،والم ْعنــىً،علــىًهــذاًالت ْقــديرًً،أنًه ـمًكــانو ً
ًْ
 والت ْقــديرًًالثّـجلً(.)1
أخلًفواًمًًْوعًدًهًًبًعًبادًتًهًمًًالعً ًْ
اًأمًرًًاللًًأبًدًاً،فً ًْ
بًدينًًاللًً ً،وسًًّنةًًموسىًعل ْيهًالسًلمً ً
ً،والًيًخالفو ْ

صـدًً
وقــدًًالتًفـتًًإلــىًهــذًًْينًًالم ْعنيـ ْـينًالنً ْحـ ًوًّيينًً ً
صــدرًًإلــىًمًًْفعولـهًًكــانًًالقً ْ
األلوسـ ّيًً،فـإًذاًمــاًأًضــيفًًالم ْ

نًحً ْيـثًًإًضــافًتًهًًإل ْيــهً
همًً ًوبًًْينــهً-عًلً ْيـهًًالسـلمًً-مـ ًْ
خلفًهـمًًالمًًْوعـدًًالجـ ً
لىًزيادًةًًتًًْقبيحًًحالًهً ْمًً،فـإًنًًإً ًْ
إ ً
ـاريًفيمــاًبً ْيـنً ْ
ايً
مًإيـ ً
خلًًْفتً ً
الزمــانًًفًنًســيتً ْمًًبًسـبًبًًذلــكًً،فـأ ًْ
مً،والمً ًْعنــىً:أفًطــالًًعًلـًْيكًمًً ً
نًحً ْيـثًًإًضــافًتًهًًإًلـًْيهً ً
أ ْشـنًعًًم ْنــهًمـ ًْ
مًو ْعـدًكً ّ

لً
فضـ ً
أخلًًْفتً ً
ً،أوًتًعًمـدًًْتمًفـ ًْ
خلًًْفتً ْمً ًْ
"وحاصـلًهًً:أنًســيتً ْمًًفـأ ًْ
لىًأنًأًْرجًعًًمـنًالميقــاتً؟ً ً
ًْ
بًالثًباتًًعلىًدينيًإ
مً،وجـًوزًًالمً ّ
؛ًأيً:فًًوجـ ًْـدتًمًًالخًْل ـفًًفــيً
ـىًو ْج ـدانًًالخًلــفًًفيــهً ًْ
خلف ـهًبم ْعنـ ً
لً،واً ًْ
ص ـدًًراًمضــافاًإلــىًالفاع ـ ً
أ ْنًيكــونًالمًًْوع ـدًًمً ْ
مًًْوعًديًإًًّياكً ْمًًبً ًْعدًًاألًًْربًعينً"(ً ً.)2

ِ
الرابعُ
( )2-1-4المثا ُل ّ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .249/6ً،
(ً)2انظرً:األلوسيً،روحًالمعانيً ً.555/8ً،
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"فَال تَ ُك ْن ِفى ِم ْرَي ٍة ِّمن لِّقاِئ ِه"

()1

ًمنًلِّقآئــه"ً،فم ْوضــعًًالتًأمـلًًفيهــاً
الرابًعًةً ً
أ ّماًاآليةًً ًّ
ً،وهًيً"ً:ولق ْدًآت ْيناًموسىًٱْلكتًابًفًلًتكنًفىًم ْري ٍة ِّ

صــدرًًمضــافاًإلــىً
ق ْول ـهًً–تًعــالى"ً:-لًقائ ـهً"ً،وقــدًًا ًْكتًفــىًالطًب ـًريًً،مًع ـًِّوالًًعلــىًالتًًْفســيرًًبًالم ـأثورًً،ب ـأ ْنًيكــونًالم ْ

ً:ولًق ـ ًْدًآتًينــاًموســىًالت ـًْوراةًً،كًمــاًآتًًْينــاكًً
ـاوقًًم ـعًًهــذاًالم ـ ْذهبًًأنًًاللًً–تًعــالىً-يًقــولً ً
الم ْفعــولًً،والم ْعنــىًالمًتًسـ ً
كً
نًأنً ً
نًفيًشًكًًمً ًْ
موسىً،وكانًًقًتادًةًًيًقولًً:م ْعنىًذلكًً:فًلًتًكً ًْ
ً
الفًًْرقانًًياًمًحً ًّمدًً،فلًتك ْنًفيًم ْري ٍةًم ْنًلقائكًً
ًوسًلًمً(ً ً.)2
ً،وبًذلكًجاءًًاألًثًرًًع ْنًًرسولًًاللًًصًًلّىًاللًًعل ْيه ً
سريًبًكً ً
أوًلقيتهًلًًْيلًةًًأ ً
تْلقاهًْ ً،

نًلًقــاءًًموســىً،
نًيــاًمًحًمـدًًفــيًشـكًًمـ ًْ
ديرهًً:فـلًتًكـ ًْ
وق ْدًًذكرًالم ْعني ْينًالقًًْرطًبًيًًمًْلًتًفًتـاًإلــىًأنًًأ ًولًهًمــاًتً ْقـ ً

نً
ً،وثانيهماً،وهوًم ْعنىًالم ْفعولًًّيةًً:فًلًتًكً ًْ
ً،وهذاًم ْعنىًالفاعليةً ً
سراءً ً
نً ًّأنكًًلًقيتًهًًلًًْيلًةًًالً ًْ
نًفيًشًكًًمً ًْ
أوً:فًلًتًكً ًْ
ًْ
نًلًقاءًًموسىًالكًتابًًبًالقًبولً(ً.)3
فيًشًكًًمً ًْ

حًويًًباعًثًهًً ْأمًرانًً ً:
اكًنً ًْ
شتًر ًٍ
شتًمًلًًعلىًا ًْ
نًلًقائًهً"ًمً ًْ
والحقًأنًهذاًالت ْركيبًً"مً ًْ
أولًهًماًمًًْرجًعًًالضًميرًً ً.
 ًّحنًًفيهًً.
ً -وثانيهماًماًنً ًْ

صـ ــدرًًمًضـ ــافًًإلـ ــىًالم ْفعـ ــولًً،
ف ـ ـإًذاًكان ـ ـتًً"الهـ ــاءً"ًفـ ــيً"لًقائ ـ ـهً"ًعائ ـ ـدًةًًعلـ ــىً"الكًتـ ــاب"ًف ـ ـالم ْعنىًأنًًالم ْ

ص ــدرًًمًض ــافًًإل ــىً
ًوالمً ًْعنــىً:مـ ـ ًْ
نًلًق ــاءًًموس ــىًالكًتــابًً،واذاًكانـ ـتًًاله ــاءًًعائـ ـدًةًًعل ــىًموســىًفـ ـالم ْعنىًأنًًالم ْ
نً
نًفيًمًًْريـ ًٍةًمـنًلًقــاءًًموســىًالكًتــابًً،وهــوًالتّـوراةًً،ويجــوزًأ ْنًيكــونًالت ْقــديرًً:فـلًتًكـ ًْ
الفاعًلًً،والت ْقديرًً:فًلًتًكً ًْ
صدرًًمضافاًإلىًالم ْفعولً(ً ً.)4
نًلًقاءًًموسىًإًًّياكًً،أ ًْوًمً ًْ
فيًمًًْريً ًٍةًمً ًْ
نًلًقائًكًًموسىً،فًيًكونًًالم ْ
(ِ )2-1-5
الخامس
المثا ُل
ُ

(ً)1اآليةً(السجدةً .)23ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،249/10ً،وقدًجاءًفيًالحديثًعنًأنسًبنًمالكً"عنًأصحابهًعنًالنبيً-صلىًاللً
مرًعلىًموسىًليلةًأسريًبهًقائماًيصليًفيًقبره"ً.أخرجهًأحمدًبنًحنبلًفيًالمسندً،مسندًأنسًبنً
ً
عليهًوسلمً-أنهً
مالك(ً ً.362/5ً،)23112
(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً .72/14ً،

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،217/2ً،وقدًعرجًعلىًالمعنيينًاأللوسيً،فيًروحًالبيانً .135/11ً،
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ٱلس ِج ِّل لِ ْل ُكتُ ِب"
َ"ي ْوَم َن ْطوي َّ
ٱلسما َء َك َ
ط ِّي ِّ

()1

يًً،وهمــاًمًًْرجـ ًعً
ًوا ًْ
السـابًقًةًًعلــىًتًخًلـقًًظــاهرةًالم ْشــتًركًًالنً ْحـًو ِّ
ذاًاجتًمـعًًباعًثــانًًاًثْنــانًًفــيًاآليــةًًالشـريفًةًً ّ

اجتًماعًًباعًثًًْينًًكًذلكًً،وهماًالم ْشتًركًًالًلًّْفظيًًًوالًضافًةً؛ًذلكً
الرابعةًً ًْ
الضًميرًًًوالًضافًةًً،فًإًنًًفيًاآليةًًالشًريفًةًً ّ

لًإًنًً
يًً،بـ ًْ
نةًتً ًْ
الالتًمًتًبايً ًٍ
"ً،وًوقوعًًدً ًٍ
"السجً ّلً ً
التّبايًنًًفيًتً ًْعيينًدًاللًةًً ًِّ
أنًً ً
حتًهاً،أًْفضًياًإلىًتًخًلّـقًًالم ْشــتًركًًالنً ْحـًو ِّ

ًٱلســج ِّلً
أس ً
تً ًْ
باركً ًْ
"السجً ّلً"ًفيًق ْولًهًً–تً ً
شتًراكًًاللًًْفظًيًًالذيًيًقًعًًفيًكلمةًً ًِّ
اال ًْ
طـًـويًٱلســمآءًكطـ ِّيً ِّ
ماؤهً"ً:-ي ْومًًن ْ
حتًكًمًًًوالمًًو ِّجًهًًلًتً ًْعيينًًم ْعنىًالفاعليةًًوالم ْفعولًًّيةًً .
لْلكتب"ًكانًًالمً ًْ

()2
صــدرًً"ط ـ ّيً"ً
"الس ـجً ّلً"ًالص ـحيفًةًً،أوًالص ـكًً–كًمـ ً
 فــإذاًكــانًالمًتًع ـِّيًنًًم ـنًً ّـاًوًردًًع ْنــدًالقًًْرطًب ـ ّيًً -فالم ْ
ً،أوًكًطً ِّيًًالصًحًفً.
مًضافًًإلىًالم ْفعولًً،والت ْقديرًً:كًطً ِّيًًالصًحيفًةًًعلىًالكًتابً ًْ

صــدرًًيً ْغـدوً
لىًاسمًًعًلـًٍمً،كًمـ ً
ًْ
تًكلمةًً ًِّ
 ًواذاًكانً ًْ"السجً ّلً"ًداًلّةًًع
ـاًوًردًًفــيًبً ْعـضًًمًظــانًًِّالتًًْفســيرًً،فـإًنًًالم ْ
"ً:السـجً ّلً"ًهـ ًوً
ً،وقيــلً
تًإًلً ْيـهً ً
ذاًرفًعـ ًْ
طـويًكًتـبًًبًنــيًآدًمًًإ ً
ِّ
مضــافاًإلــىًالفاعـلً؛ًذلــكًأنًً ِّ
"السـجً ّلً"ًمًلـكًًيً ْ

صـ ــدرًًمضـ ــافاًإلـ ــىً
ًوس ـ ـلًمً ً
كات ـ ـبًًكـ ــانًًلًًرسـ ــولًًاللًًص ـ ـًلّىًاللًًعل ْيـ ــه ً
ً،وعًلـ ــىًهـ ــذًًْينًًالق ـ ـ ًْولًًْينًيًكـ ــونًًالم ْ

الفاعًلً(ً .)3
ً

أول ــىًاألً ْقـ ـوالًً
ً،و ًْ
ً،والم ْعني ـ ْـينًالنً ْحـ ـ ًوًّيينً ً
ً،أعًن ــيًالم ْعني ـ ْـينًالمً ًْعجًمًيـ ـينً ً
وق ــدًأش ــارًًإل ــىًالم ْعني ـ ْـينًالطًبـ ـًريً ْ

السـجًلًًفــيًهــذاًالم ْوضــعًًالشـريفًًالصـحيفًةً؛ًألنًًذلــكًهـوًًالمً ْعـروفًً
بًالصًوابًًفيًذلكًعًًْندًهًًقً ًْولًًمً ًْ
نًقالًًإًنًً ِّ
ً،والًفيًالمًلئًكًةًًملــكًًذلــكً
السجًلً ً
اسمًهًً ًِّ
ًوسًلًمًً-كاتًبًًكانًً ًْ
ً،والًيً ًْعًرفًًلًنًبًًِّيناً-صًًلّىًاللًًعل ْيه ً
فيًكًلمًًالعًًربً ً

الس ـجًلًًص ـحيفًةً؟ًقيــلًً:ل ـًْيسًًالم ْعنــىًك ـذلكًً،
ط ـويًالص ـحيفًةًًبًالكًتــابًًإً ًْ
نًقــالًًقائ ـلً ً
اســمًهً"ً،ف ـإً ًْ
نًكــانًً ِّ
ً:وكً ْي ـفًًنً ْ

صـدًًراً،فًقيــلً"ً:كًطـ ِّيًً
طويًالسًماءًًكًطً ِّيًً ًِّ
ًواًًّنماًمً ًْعناهًً:يً ًْومًًنً ًْ
السجً ِّلًًعلىًماًفيهًمًنًًالكًتــابًً،ثـًّمًجًعـلًً"نً ْ
طـوي"ًمً ْ
لّمًًفيًق ْولًهًً"لًلكًتًبً"ًبم ْعنىً"عًلى"(.)4
"ً،وال ً
السجً ِّلًًلًلكًتًبً ً
ًّ

ِ
ادس
( )2-1-6المثا ُل ّ
الس ُ

(ً)1اآليةً(األنبياءً .)104ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً .230/11ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .317/6ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .95/9ً،
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دين فيها ِب ِ
سالم"
إذن َرِّب ِهم تَ ّ
"خالِ َ
حيتُ ُهم فيها َ

()1

صــد ًرً
أ ّمــاًم ْوضــعًًالتــدبرًًفــيًاآليــةًً ًّ
السادًس ـةًًفًهــوًًقـ ْـولًًالحـ ّ
اس ـمًهً"ً:-تًحًّيــتهً ْمً"؛ًذلــك ّ
ـقً–تًق ـدًسًً ْ
ًأنــهًًم ْ

مًضافًإلىًضًميرًً ٍ
ًأوًمًًْف ٍ
عولً،والم ْعنىًالمًتًعًّينًفيًكً ِّلًًتًًر ٍ
كيبً :
فاعل ًْ
ْ

السلمً .
همً ً
صدرًًإلىًضًميرًًالفاعًلً،فًغًداًالم ْع ّ
نىًأنهً ْمًًيًحًّييًبً ًْعضًهً ْمًًبً ًْعضاًبً ّ
ً:أضيفًًالم ْ
 -تًحًّيتً ْ

بالســلمً(ً،)2
صدرًًإلىًضًميرًًالم ْفعولًً،فًصــارًًالم ْعنــىًب ّ
 تً ّهمًً ّ
همًً:أضيفًًالم ْ
الضـ ًِّـدً،فًالمًلئًكـةًًيحًّيــونً ْ
حيتً ْ
ًوث ّمًب ًْونًجًلً تيًًب ْينًم ْعنىًالفاعليةًوالم ْفعولً ّيةًفيًذلكًالسِّياقًال ّشريفً ً.
ِ
السابعُ
( )2-1-7المثا ُل ّ
()3
باد ِت ِه ْم"
س َي
كفرون ِب ِع َ
َ
" َكالّ َ

ً،وهًيً"ً:كلًّسي ًْكفًرونًبعبادته ْم"ً،فم ْوضعًًالنظرًفيهاً"بعًبادتًهًم"ً،فق ْدًيكونًالمًضافًً
السابًعةً ً
أ ّماًاآليةًً ًّ

لً،
صــدرًً"عًبــادة"ًمضــافاًإلــىًالفاع ـ ً
ْ
إلي ـهًً،وهــوًالض ـميرًً،مًشــتركاًبـ ْـينًم ْعنــىًالفاعليــةًًوالم ْفعولًّيــةً،فـ ْ
ـإنًكــانًًالم ْ
نامً
صــ ً
ص ـ ـنام ً
ً،وا ْنًكـ ــانًمضـ ــافاًإلـ ــىًالم ْفعـ ــولًًفالت ْقـ ــديرً:س ـ ـتًكفرًاألً ْ
فالت ْقـ ــديرًً:س ـ ـيً ًْكفًرًًالمً ْش ـ ـًركونًًبًعًبـ ــادًتًهمًاألً ْ

همً(ً ً.)4
بًعًبادًت ْ

(ِ )2-1-8
امن
المثا ُل الثّ ُ
()5
شا ِء َوٱ ْل ُمن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر ٱللَّ ِه أَ ْك َب ُر"
"إِ َّن َّ
ٱلصالةَ تَ ْن َهى َع ِن ٱ ْلفَ ْح َ
أماًاآليةًالثّامنةًفموضعًالتّمثّلًفيهاًقولًالح ِّ
قً–تبــاركً"ً:-ولــذ ْكرًٱللــهًأ ْكبــرً"ً،ولعــلًالــذيًيظهــرًفــيً
ّ

ً،أمــاًعلــىً
ـافيًمشــتركًبــينًمعنيــين ً
ً،وهمـ
هــذهًاآليــةًالش ـريفةًأنً"ذكــرًالل"ًتركيــبًإضـ ت
ـاًالفاعليــةً،والم ّ
ّ
فعوليــة ّ
الفاع ّليةًفالتّقديرً ً:

كركً ْمًً ًّإياهًً .
 ذًكرًًاللًً ًّإياكمًأكبرًًمًنًذً ً(ً)1اآليةً(إبراهيمً .)23ً،

(ً)2إلىًمعنىًالمفعوليةًذهبًالزمخشريًوأبوًحيانً،انظرً:الكشافً،376/2ً،والبحرًالمحيطً،410/5ً،وقدًذهبًإلىً
المعنيينً:الفاعليةًوالمفعوليةً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،259ً،وابنًاألنباريً،البيانً،47/2ً،والعكبريً،التبيانً،
ً،768/1ومهديًعرارً،ظاهرةًاللبسًفيًالعربيةً .272ً،

(ً)3اآليةً(مريمً .)82ً،

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،136/2ً،والعكبريً،التبيانً،881/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .202/6ً،
(ً)5اآليةً(العنكبوتً ً.)45ً،
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مًإياهًبًطاعتًهً.
كركً ًّ
ً:ولًذكرًًاللًً ًّإياكمًبًرحمتًهًًأكبرًًمًنًذً ً
 -أ ًْو ً

كركًمًلًهًفيًعًبادتًكًمًوصلواتًكًم.
ْ -أوً:ولًذكرًًاللًًلًكمًبالًثّوابًًوالثًناءًًعًليكًمًأكبرًًمًنًذً ً

فعوليةًفالتّقديرًً ً:
أماًعلىًالم ّ
ّ

يء.
كمًوفيًقراءةًًالقًرآنًًأفضًلًًمًنًكً ِّلًًشً ًٍ
كركًمًاللًًفيًصًلتً ً
 ذً ً أوً:ذًكرًًاللًًمًعًالمًداومةًًأكبرًًمًنًالصًلةًًفيًالنًهيًًعًنًالفًحشاءً والمًنكً ًر.وصفوةًالقولً،بعدًًهذاًالعرضًالـ ّـد ِّ
طبــريًبقولــهً:
الًباالقتضــابً،أنً"ذكــرًالل"ًمشــتركًن ْحــو ت
يًوســمهًال ّ

التّأويلًًفيًتًأويلًهً"(ً ً.)1
اختًلًفًأهلًً ً
" ًْ
ً
ً

َولَ ِذ ْك ُر ٱللَّ ِه أَ ْك َب ُر

فاعل

ذكر اهلل لكم واياكم

مفعول

ذكركم هلل

ِ
( )2-1-9المثا ُل التاّسعُ
()2
َذاه ْم"
قين َوَد ْ
عأ ُ
رين َوٱ ْل ُمنا ِف َ
َ"وال تُ ِط ِع ٱ ْلكا ِف َ

النظرًًفيهاً"أذاهًم"ً،فًقدًًاحتًملًًهذاًالتّركيبًالضافيًماًاحتًمًلهًسابقًهً،
التّاسعةًًفًمًوضعًً ًّ
أماًفيًاآليًةًً ً
ًّ

التّقديرانًً ً:
وً

 أذىًالكافًرينًًلكًً(الفاع ّلية)ً ً. -أذاكًًلًهًمً(المفعولّية)ً.

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،145/10ً،وقدًأتىًعلىًالمعنيينً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،321/4ً،والزمخشريً،
الكشافً،207/3ً،والقرطبيً،الجامعً،231/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.150/7ً،

(ً)2اآليةً(األحزابً .)48ً،
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لمـ ـاًنًهـ ـىً–صـ ـًلّىًاللًًعًلي ــهًً ًوسـ ـلًمًً-عـ ـنً
والظّـ ـاهرًًعًن ــدًًأب ــيًحًّيـ ـانًًإض ــافًةًًالمًص ــدرًًإًل ــىًالمًفع ــولًً،فً ّ

ًأنًتــؤذيهمً
طــاعًتًهًمً،أم ـرًًبًترك ـهًًإًذايــتًهً ً
الصــفحًعــنًزللهــمً،ف ـاللًًناص ـًرهًوخــاذًلًهمً،والتّقــديرً:د ْ
ع ْ
مًوعًقــوبتًهمً،و ّ

ررًأوًق ٍ
تلً،وخذًبظاهرهمً،وحسابهمًعلىًاللًفيًباطنهمً .
بض ٍ ْ

ذلكً،
ـابًًوغًيـًـرهًًحًتّـىًتـؤمًرًًبـ ً
ً،أيً:مًجــازاةًًالًذايــةًًمـنًعًقـ ًٍ
مًإيـاكً ًْ
التّقــديرًً:دً ًْ
لىًالفاعليةًًفً ً
ًّ
أماًعً
ًّ
عًإًذايــتًهً ّ

غلًبذلكً(ً .)1
ْأو
ًأعرضًعنًأ ْقوالهمً،وماًيؤذونكًبهً،والًتشت ْ
ْ

ِ
(ِ )2-1-10
العاش ُر
المثا ُل
"َرِفيعُ ٱلد ََّرجا ِت ُذو ٱ ْل َع ْر ِ
وح ِم ْن أ َْم ِرِه"()2
ش ُي ْلقي ُّ
ٱلر َ

ـدبرًفيهــاً"رفيــعًالــدرجات"ًالمشــتركًبــينًالمعنيــينً،واللّفــتًللخــاطرًههنــاً
أماًاآليةًالعاشرةًفموضــعًالتّـ ّ
ّ

حويً،هذاًم ْ ٍ
ًأخرىً،فــإنًثــمًبـاعثينً
رفيةًفيًتوجيهًالم
أنًأثراًجلي
عنىًالن ِّ
ً،أماًم ْنًوجه ٍة ْ
ّ
ًّاًللصيغةًالص ّ
ّ
نًوجهة ّ
يلتقيانًعلىًتخلّقًالمشتركًفيًهذاًالتركيبًالشريفً،وهماً ً:

في.
ًالصيغً،وهذاًم ّماًينتسبًإلىًبابًالقولًعلىًالمشتركًالصر ِّ
 تناوب ّحويً .
 والضافةً،وهذاًم ّماًينتسبًإلىًبابًالقولًعلىًالمشتركًالن ًِّ

رفيع الدرجات

ً
ً

فاعل

مفعول

ً

رفيع :صيغة مبالغة

رفيع :صيغة مشبهة

رافع الدرجات

رفيع الصفات

ً

ًوأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،230ً ،والسمينً
(ً )1انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،266/3ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،131/14ً ،
الحلبيً،الدرًالمصونً ً.420/5ً،

(ً)2اآليةً(غافرً ً.)15ً،

274

ًالصيغةً"رفيعً–ًفعيل"ًصــيغةًمبالغـ ٍـةًمــنً"فاعــل"ً،
ْ
فقدًتكونً"الدًرجات"ًم ْفعوالًبهًفيًالم ْعنىً،وتكون ّ

والت ْقديرً:رافعًالدرجاتً،والم ْعنىً:رافعًدًًرجاتًالمؤمنينًومنازلهمًفيًالجًًّنةًً .

ًالصــفةًالمشــبهةً،
وقــدًتكــونً"الــدرجات"ًفــاعلًفــيًالم ْعنــىً،وآنًهــذاًت ْغــدوً"رفيــع"ًً-فعيــل"ًمــنًبــاب ّ

دراًمًنهً،فًهوًالمًستحًقًًلًدًرجاتًًالمًدحًًوالًثّناءًً ً،وقيلً:الدًًرجاتًً:مًصاعًدًً
الًأرفًعًقً ً
ً،أوًْ ً:
والم ْعنىً:رفيعًالصِّفات ْ
هًوسًلطانًهًً،ورفعةًشأنه(ً ً.)1
إليهًًدًاللةًًعًلىًعًًِّز ً
تً ًْ
ً،أضيفً ًْ
لىًأنًتًبلغًًالعًرشً ً
ًْ
المًلئًكةًًإً
وبعدً ً،
حويًاآلتيًمنًإضافةًالمصدرًإلىً
فتلكًعشرةًكاملةً،وليسًذلكًي
ًالن ِّ
عنيًأنهاًكلًأمثلةًالمشترك ّ
ّ

ًإليهاً ً:
االسمًفيًالتنزيلًالعزيزً،بلًهيًأمثلةًدالّةًينضاف ْ

" -ٱلذينًينقضونًع ْهدًٱللًًمنًب ْعدًميثاقهً"((ً:)2ميثاقه)ًً.

" -إنًٱلذينًي ْشترونًبع ْهدًٱللهًوأ ْيمـانًه ْمًثمناًقليلً"((ً:)3عهدًالل)ًً.

صلحًفإنًٱللهًيتوبًعل ْيهً"((ً:)4ظلمه)ً.
 "فمنًتابًمنًب ْعدًظْلمهًًوأ ْنًمنًٱلسـاجًدينً"((ً:)5حمدًرّبك)ً.
 "فسب ًِّْح بح ْمدًربِّكًوك ِّ
" -إنا زيناًٱلسماءًٱلد ْنياًبزين ًٍةًٱْلكواكبً"((ً:)6زينةًالكواكب)ً.

حوي ًفيًالتّنزيلً
ًالن ِّ
ل ّ
عل ًفيماًت ّ
قدمًمكتفىًوبياناًداالًًّعلىًهذاًالموضع ًوالباعث ًعلىًتخلّق ًالمشترك ّ

ماًأبقيتًع ّماًألقيتً ًًً.
العزيز ً
ًإنًت ّتبعتهً،فقدًاستغنيتًب ْ
ً،والحقًأنًهذاًيكثر ْ
(ِ )2-2
ث الثّاني
الباع ُ

(ً ) 1أتى ًعلى ًالمعنيينً :القرطبيً ،الجامعً ،195/15ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،436/7ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدرً
المصونً،33/6ً،واكتفىًالبغويًبمعنىًالمفعوليةً،معالمًالتنزيلً ً.84/4ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)27ً،

(ً)3اآليةً(آلًعمرانً ً.)77ً،
(ً)4اآليةً(المائدةً ً.)39ً،

(ً)5اآليةً(الحجرً ً.)98ً،

(ً)6اآليةً(الصافاتً ً،)6ً،وموضعًالتمثلًفيهاًقراءةًالضافةً،الًالتنوين"ً:زينةًالكواكب"ً ً.
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ابي ِة و ِ
َخفاء الع ِ
المة ِ
اشت ار ُكها
اإلعر ّ َ
ُ َ
( )2-2-1أوالً :خفاء الع ِ
المة ِ
ابي ِة
اإلعر ّ
ّ
ُ َ

يً"؛ًذل ــكًأنًًغًي ــابًًالعًلم ــةًً
ًوه ــذاًباع ــثًًآخـ ـرًمـ ـنًًالبًواعـ ـثًًالمً ًْؤذًنـ ـةًًبًتًخًلّـ ـقًًظ ــاهرةًً"المً ْشـ ـتًًركًًالنً ْحـ ـًو ِّ

الزّجًاجً ّيًً-
سماءًً–كًماًيًقولًً ًّ
األ ًْ
يًًالذيًتًدلًًعل ْيهًفيًسياقًهاًالتًركيبً ِّيًً،فً ً
الً ْعًرابًًّيةًًق ْدًيً ًْؤذًنًًبًغًيابًًالم ْعنىًالن ْحو ِّ

هاًوًْأبنًيًتًهــاً
نًفــيًصـًور ً
ـاً،ولـ ْمًتًكـ ًْ
ً،ومضــافاًإًلًًْيهـ ً
ً،ومًضــافًةً ً
تً"تً ًْعتًًورهــاًالمًعــانيً،فًتًكــونًًفاعًلـةً،وم ْفعولــةً ً
لً ّمـاًكانـ ًْ
لتًحًًركاتًًالً ْعًرابًفيهاًت ْنبئًًع ْنًهذهًالمًعانيً،فًقالواً:ضربً
تًمً ًْ
أدلّةًعلىًهذهًالمًعانيً،بً ًْ
شتًركًةًً،جع ْ
لًكانً ْ
ًزيدًع ْمراً،فًدلّواًبًًرًْفعًً"ًزًْيد"ًعلىًأنًًالف ْعلًًلًه"(ً ً.)1

ىًأنــكًًإذاً
وفــيًبــابًالق ـ ًْولًًعلــىًالً ْع ـرابًقــالًًابــنًًجًّن ـي"ً:ه ـوًالًبان ـةًًعـ ْـنًالمعــانيًبًاألًْلفــاظً،أالًت ـر ّ

ً،وشـكًرًســعيداًأبــوهًً،عًلً ْمـتًً،بًًرْفـعًًأحـدهًماً ً،ونصــبًاآلخـرًً،الفاعــلًًمــنًًالم ْفعــولً"(ً.)2
سـمًعتً:أ ْكـرمًًسـعيدًأبــاهً ً

ـار ٍ
ىًأنًالقائـلًإذاًقــالً"ً:مــاً
سً،فًقـ ّـررًًأنًً"الع ـرابًهـوًالفـ ً
ًوالــىًمــاًتقــدمًذًه ـبًًابــنًًفـ ً
ـارقًبـ ْـينًالمًعــانيً،أالًّتـر ّ
ً،وكـذلكًإذاًقــالً"ً:ضـًربًًأخــوكًأخانــا"(ً.)3
ً،والـًّذ ًِّمًإالًّبــالً ْعًراب ً
االسـتًفهام ً
عجــب ً
ـنًزيـ ًْـد"ًلــمًي ْفــر ْقًًبـ ْـين ً
أحسـ ًْ
ًْ
ًالتّ ّ
ً،و ْ

ً،والًضافةً(ً ً.)4
ًالعًرابًدخًلًًالكلمًًليًفًرقًب ْينًالمعانيًمنًًالفاعليةًً،والم ْفعولًّيةً ً
أن ْ
وقدًبًّينًالع ًْكبًًريًً ّ
نًذلكًً :
ً،وم ًْ
أ ّماًخًفاءًًالعًلمًةًًالً ْعًرابًًّيةًًفًالمًًْفضًياتًًإل ْيهًمًتًعً ًِّددةً ً

ت"ً،كــ"سيبويهً"ًالــذيً
بأنهــاً"هكــذاًخلًقـ ًْ
أنًتوســمًً ّ
 البًنــاءًًالــذيًهـوًضـدًًالً ْعـرابًً،فًالمًًْبنًّيــاتًالتــيًيً ْمًكـنًً ْيًلتًًزمًًحًًركًةًواحًدًةًفيًحاالتًهًًالثّلثًً،و"من"ً،وً"الذي"ً،وً"التي"ً،وغ ْيرًًذلكًً ً.

؛ًوذلــكًنً ْحـوًً"عيســى"ً،
صورةًًم ّمــاًيًتًعـ ّذرًًفيــهًظًهــورًالعًلمـةًًالً ْعًرابًّيــةً ً
سماءًالمًًْق ً
ًالتّعًًّذرًً،فًاألً ًْ
نًذلك ً
 ًومً ًْخشى"ً،وً"يً ْسًعى".
ً،ومًْنهاً"يً ًْ
و"موسى"ً،واألفعالًًالمًًْنتًهًيةًًباألًلًفًًكذلكً ً
ً

(ً)1انظرً:الزجاجيً،أبوًالقاسمًعبد ًالرحمنًبنًإسحاق(337هـ)ً ،اليضاحًفيًعللًالنحوً،تحقيقًمازنًالمباركً،طً،6
دارًالنفائسً،بيروت1996ً،مً ً.69ً،
(ً)2انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .35/1ً،

(ً)3انظرً:ابنًفارسً،الصاحبيً .66-65ً،

(ً )4انظرً :العكبريً ،أبو ًالبقاء ًعبد ًالل ًبن ًالحسين(616هـ)ً ،مسائل ًخلفية ًفي ًالنحوً ،تحقيق ًمحمد ًخير ًالحلوانيً،
(د.م)ً(ً.د.ن)196-ً،مً،95ً،وقدًذهبًإلىًهذاًالجرجانيً،عبد ًالقاهرًبنًعبد ًالرحمن(471هـ)ً،دالئلًالعجازً،
تحقيقًمحمودًشاكرً،طً،2مكتبةًالخانجيً،القاهرة1989ً،مً ً.8ً،
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ص ـريفًّيةًًالن ْحويــةًًالتــيًتـ ْـؤذنًبًخًفــاءًًالعلمــة؛ًكًإًضــافًةًًاالســمًإلــىًيــاءًً
نًذلــكًبً ْع ـضًًالع ـو ً
 ًوم ـ ًْارضًالتّ ْ
ـىً،ومــنًذلــكً"أخــي"ً،
ـىًوموسـ ً
ظهرًًفيهاًعًلمةًالً ْعـرابًً،فًيً ْغـدوًكًعيسـ ً
المًتًكلّمً،فًيلتًًزمًًحاالًواحًدًةًالًتً ًْ

ظهـرًًعًلًًْيهــاًالحًًركـةًقًْبـلًهــذاًالحــادًثًً،
ًأنًمًًْثلًهــذهًاألســماءًمً ًْعربـةًتً ًْ
وً"دفتري"ً،وً"مًحامًيً ً
"ً،والمًلحًظ ّ

ابيةًًعًلًًْيها.
ولكنًاتّصالهاً"بالياءً"ًي ْبطًلًًقًبولًظًهورًًالعلماتًالعر ّ

صــدرًًالمـًؤّولًً،كـلًًذلــكًم ّمــاًيًتًعـ ّذرًًفيــهًًظًهــورًًالعًلمـةًً
 ًومً ًْنًذلكًإً ْعـرابًًالمًحـ ِّلً؛ًكـإً ْعًرابًًالجًمـلًًًوالم ْ
ً

الً ْعًرابًًّيةًًالتيًهيًعًلًمًً ت
دالًًعلىًمً ًْعنًى(ً.)1

ً

العالمة
اإلعرابية

ً
ً
خفاؤها

ً
ً
المقصور

ً

المضاف إلى
ياء المتكلم

اشتراكها

المبني

اإلعراب
المحلي

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المتَكلِِّم
(ً )2-2-2
فاء َ
ثانياَ :خ ُ
العالمة اآلتي م ْن إِضافة االسم إِلى ياء ُ

باركًً ًوتًعــالى-
يًًق ْولًهًً–تً ً
ومنًاأل ْمثلةًالمًبينًةًًع ْنًأثًرًًخًفاءًًالعًلمةًًالًعرابًًّيةًًفيًنًشوءًًالم ْشتًركًًالن ْحو ِّ

"ً:قالًًر ِّ
يًًفيهــاً
بًإًِّنيًالًأ ْملكًإالًن ْفسًيًوأخــيًفــْ ْفر ْقًب ْيننــاًوبـ ْـينًًٱْلقـ ْـومًٱْلفاسـقين"(ً )2
ً،وم ْوضــعًًاال ْشـتراكًًالن ْحــو ِّ
ابيـةًً
ً،ومً ًْ
هة ً
نًجً ًٍ
عددةًًمً ًْ
حويةًًمًتً ًّ
"أخي"؛ًذلكًأنًهاًت ْحتملًمًعانيًًنً ًّ
نًجه ٍةًأ ْخرىًيًتًع ًّذرًًظًهورًًهــذهًالعًلمــةًًالًعر ّ
عًليهاً،فًهيًمًنصوبًةًً ًومًرفوعةًً :

"إنً"ً،
ًْ
الًّنًفسـ ً
"ً:الًأمًلًكًًإ ً
صبًًفًبالعًطفًًعلىً"نًًْفسي"ً،والت ْقديرً
ـيًوأخـ
ـي"ً،أوًبـالعًطفًًعلــىًاســمًً ّ
 أ ّماًالن ْْ
الًّنًفسًه.
سيً،وانًًأخيًالًيًملكًًإ ً
ً
يًالًأمًلًكًًإ ً
الًّنًًْف
والت ْقديرً:إًًّن
ْ

(ً)1انظرً:مهديًعرارً،ظاهرةًاللبسًفيًالعربيةً .129ً،
(ً)2اآليةً(المائدةً .)25ً،
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ـالرفعًب ـالعطفًًعلــىً
هً،أو ً
الًّنًفس ـ ًْ
ً:وأخــيًالًيًملــكًًإ ً
 أ ّمــاًالرْفــعًًفًباالبت ـداءًً،والت ْقــديرً ًً:وأخــيًكــذلكًْ ً،أوًبـ ّ
ً

فيً"أمًلًكً"(ًًًًً.)1
المًضمًرًً
ْ

ً

ال أملك إال نفسي وأخي

ً
ً

منصوب

ً
ً
ً

بالعطف على
نفسي

مرفوع

بالعطف على اسم
"إن"

باالبتداء

بالعطف على
الضمير في "أمل ُك"

ً
ً( )2-2-3ثالثًاَ :خفاء العالم ِة اآلتي ِم ْن َك ِ ِ ِ
صورةً
ون ال َكل َمة َم ْق َ
ُ َ َ

قً:
حويـةًًمًتًباينـةًًفــيًقـولًًالحـ ًِّ
يًًالذيًتًقًدًمًًآنًفً ًْ
وم ْنًم ْثلًالم ْشتًركًًالن ْحو ِّ
اًاحتًمالًًكلمةًً"ذً ًْكرى"ًمًعــانيًًنً ّ

()2
صــبًًًوالرْفــعًًاشــتراكاً
"ومــاًأ ْهل ْكنــاًمــنًق ْريـ ٍـةًإ ً
الًّلهــاًمنــذرونً،ذ ْكــرىًومــاًكنــاًظـ ـالمين" ً،فًهــيًًمًشــتركةًًبـ ْـينًالن ْ

هورهاًعلىًآخًًرهاً :
باعًثًهًًخًفاءًًالعًلمةًًالًعرابًًّيةًًلًتًعًّذرًًظً ً

صبًًفًعًلىًالمًصدًرًً،أوًًالحالًً،أوًالمفعولًله.
 -أ ّماًالن ْ

ً

()3
ىً،أوًتلكًذ ْكرى(.)4
ىً،أوً:ذلكًذ ْكر ْ
ً -وأ ّماًالرْفعًًفًعًلىًأًّنهًًخًبرًًمًبتدًأًمًقًدً ًٍر ً،والتّقديرً:إنذارناًذ ْكر ْ

ً
ً
ً
(ً )1ذهب ًإلىًهذهًالمعاني ًالنحويةً :النحاسً،إعراب ًالقرآن ًالكريمً ،15/2ً ،وابنًاألنباريً،البيانً ،247/1ً،والعكبريً،
التبيانً ً.431/1ً،

(ً)2اآليةً(الشعراءً .)209ً،208ً،

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.180/2ً،

(ً)4انظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً ً.335ً،
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ً

َه َل ْك َنا ِمن قَري ٍة إَِّال َلها م ِ
ون ِذ ْك َرى"
" َو َمآ أ ْ
نذ ُر َ
َْ
َ ُ

ً

ِذ ْكرى

ً
منصوب

ً
ً

على المصدر

مرفوع
على المفعول له

على الحال

خبر مبتدأ

ً
ً،وأ ْنًتكــونً
ـىًأنهـ ْـمًًيً ْن ـذًرونًًألجــلًًالمًوعظ ـةًًًوالتّـذكًًرةً ً
ًوأجــازًًالزم ْخشــريًًأ ْنًتكــونًمًًْفع ـوالًل ـهًًعلــىًم ْعنـ ًّ

ذوفًبًمً ًْعنىً:هذهًذً ًْكرى(ً ً.)1
ح ًٍ
دأًمً ًْ
لىًأنهاًخًبرًًمًبتً ًٍ
مًًْرفوعًةًع ًّ

وقدًأتىًعلىًهذهًالمعانيًالن ْحويةًًالتــيًتً ًْعتـًورًًكلمــةًً"ذً ْكـرى"ًفــيًسـياقًهاًالشـريفًً،مًًْلتًمًسـاًالعًلّـةًًالتــيً

"ً:وذً ْكـرىًالًيًتًبـًّينًًفيــهًًالً ْعـرابً؛ًألنًًفيهــاً
تًإًلًًْيهاً،القًرطبًيًً،قائًلًًفيًعًبا ٍرًةًمً ًْعجًبً ًٍةًمًبينً ًٍةًعً ّمـاًنًحــنًًفيــهً ً
أًْفضً ًْ
صورةً"(ً ًً.)2
ألًفًاًمًًْق ً

تً
ى"ًاحتًمًلـ ًْ
وم ْنًم ْثلًماًتقدمًق ْولًهًالحًقً"ً:كتابًأ ْنزلًإليكًلت ْنذرًبــهًوذكــرىًللمــؤمنين"()3؛ًإًًْذًإًنًً"ذًكــر ًْ

رورةًً ًًً:
ج ً
تًمًًْرفوعًةًًًومًًْنصوبًةًً ًومً ًْ
عددًةًً،فًغًدً ًْ
حويةًًمًتً ًّ
مًعانيًًنً ًّ

 أماًالرْفعًًفعًلىًالعًطفًعلىًكً ٍنينً.
دأً،أيً:وهوًذً ًْكرىًللمً ًْؤمً ً
ًْ
ً،أوًعلىًتًًْقديرًمًًْبتً
تاب ًْ
ّ
اًوذً ًْكرىً.
ً:إنذار ً
ه"ً،أي ًْ
ًْ
طفًًعلىًم ْوضعًً"لتنذرًًبً
صبًًفًبًالعً ًْ
ً -وأ ّماًالن ْ

ً
ً

ًوال ّذ ًْكرى(ً.)4
ً،أيً:لًإلنذار ً
ًالنذار ًْ
"؛ًألنًم ْعناه ًْ
طفاًعلىً"لتنذرًًبًهً
 ًوأ ّماًالجًرًًفعً ًّْ
ِ
ِكتاب أُ ْن ِز َل إِلَ َ ِ
ِ ِ
نين
لمؤ ِم َ
يك لتُ ْن َ
ذر ِبه َوذكرى ل ُ

منصوب
مرفوع
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،130/3ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.129/10ً،

مجرور

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً .95/13ً،
معطوف على
على موضع
(ً)3اآليةً(األعرافً .)2ً،
معطوف على
"لتنذر به":
"لتنذر" إنذا ار
خبر مبتدأ
اءً،معانيًالق"رآنً،370/1ً،والنحاسً،إعرابًالقرآنً،114/2ً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،182ً،وابنً
(ً)4انظرً:الفر
"كتاب
لإلنذار والذكرى
وذكرى
األنباريً،البيانً،299/1ً،وفيًوجهًالنصبًأشارًالعكبريًإلىًأنهاًقدًتكونًحاال ًمنًالضميرًفيً"أنزل"ً،التبيانً،
ً555/1واقتصرًالفراءًفيًوجهًالرفعًعلىًالعطفً ًً.
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ويـةًًاحتًمــاالًًباعثـ ًهً
ً،وفيماًيـأتيًاحتًمــالًًالف ْعــلًمًعــانيًًنً ًْ
حويةً ً
ماًتقدمًكانًًعنًًاحتمالًًاالسمًًمًعانيًًنً ًّ
حّ

ابيةًً،وذلكًنحوًً ً:
خًفاءًًالعًلمةًًالً ْعًر ًّ

()1

 "فل يصدنكًع ْنهاًمنًالًي ْؤمنًبهاًوٱتبعًهواهًفت ْرد َٰى" ً .ىٓ"(ً.)2
" -فلًي ْخرجنكماًمنًٱْلجنةًفت ْشق ًَٰ

ـدًاحـتًمًلًم ْعنيـ ْـينًنً ْحـ ًوًّيينًً،فقـ ْـدً
الفً ًْعلنًً"فًتًًْردى"ًوً"فًتً ًْ
شقى"ًيًتًعـ ًّذرًًظًهــورًًالعًلمـةًًالً ْعًرابًّيـةًًعل ْيهمــاً،وقـ ْ

ببيةً،وقًْدًيًكونانًًمًًْرفوعًًْينً(ً .)3
الس ًّ
ن"ً،والفاءًًهًيًًفاءًً ًّ
إضمارًً"أ ًْ
يًكونانًًمًًْنصوبًينًًبً ًْ

ستشـ ًـرفًاًمــاًيًقــعًًت ْحــتًهــذاًالفعــلًًمــنًا ْشــتر ٍ
ـيراًإلــىً
اكًنً ْح ـًويًً،مًشـ ً
وقـ ْـدًعــرجًاأللوســيًًعلــىًالم ْعنيـ ْـينًمً ًْ
ْ

ـىًاالسـتًًْئنافًًبًتً ْقـديرً:
"أن"ًفيًجـوابًًالنً ْهـيًً،و ًْ
ضمارًً ًْ
احتًمالًًأ ْنًيكونًمًًْنصوبًاًبًإً ًْ
ًْ
احتًمــالًًأ ْنًيكــونًمًًْرفوعـاًعلـ
ْ

ـذاًبأنـهًًلـيسًًالمـرادًًالًخبــارًًعً ْنـهًًبًالشـقاءًً،بـلً المـرادًً:
اًاألولًًعلىًالثّـانيً،قــائًلً ً
شقىً،مًقًًِّدمً ًّ
فً ًْأنتًًتً ًْ
اسـتبعدًًهـ ّ
"ً:و ْ

خراجًًحًصًلًًذلكً"(ً ًً.)4
نً ًوقًعًًالً ًْ
إً ًْ

المة اآلتي ِم َن ال ِب ِ
( )2-2-4رابعاَ :خفاء الع ِ
ناء
ُ َ
ً

تً
ماؤهً"ً:-جنـا ً
أسـ ً
أ ّمــاًعـ ْنًأمثًلــةًًخًفــاءًًالعًلمـةًًالً ْعًرابًّيـةًًخًفــاءًًباعًثـهًًالبنــاءًًفـذلكًنًحــوًًق ْولـهًً–تًباركـ ًْ
تً ْ

ع ْد ٍنًي ْدخلونهاًومنًصلحًم ْنًآبائه ْمًوأ ْزًواجه ْمً وذ ِّريـاتًه ْم"(ً ًً.)5

(ً)1اآليةً(طهً .)16ً،

(ً)2اآليةً(طهً .)117ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.263ً،219/6ً،
(ً)4انظرً:األلوسيً،روحًالمعانيً .580/8ً،
(ً)5اآليةً(الرعدً .)23ً،
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لحتًً
ح ًوّيـ ًٍةًمًتًعـ ًّـد ًٍ
ـانًنً ًْ
يًًحً ّمـالًًلًمًعـ ًٍ
م ْوضعًالنظرًفيًهذهًاآليةًً"مً ًْ
ن"؛ًذلكًأنًهاًم ْشــتركًًنً ْحـًو ت
دةً،فقـ ْـدًصـ ْ

جرورةًً :
ً،ومً ً
ً،ومًًْنصوبًةً ً
أل ْنًتكونًمًًْرفوعًةً ً

ص ـلًًبًض ـميرًً
طفًًعلــىًالض ـميرًًالمًًْرفــوعًًفــيً"ي ـًْدخلونًها" ً
 أ ّمــاًالرْفــعًًفًب ـالعً ًًْ،وحًس ـنًًالعً ْ
ط ـفًًلًًوجــودًًالفً ْ
ًوًزيــد"ًقًبــيحًً
ويينًًيًقولــونً"ً:ضـربته ً
هةًأ ْخرىً،مـنًمً ْشـكًلًًالنً ْحـوً؛ًألنًًأ ًْكثــرًًالنً ْحـ ًّ
وج ًٍ
نً ًْ
ً،وهذاً،مً ًْ
الم ْفعولً ً
()1
طفًعلــىً"أولئــك"ً،والم ْعنــىً:أولئــكًومـ ْـنًصــلحًمــنً
ض ـمًرً ً،وقــدًتكــونًم ْرفوعــةًبــالع ْ
حًتّـىًيًؤك ـدًًالمً ْ

بىًالدارً(ً ً.)2
همًع ْق
ّ
آبائهمًو ْأزواجهمًوذ ّرّياتهمًل ْ

لىًأنهاًم ْفعولًًمًعًه(.)3
صبًًفًعً ًّ
ً -وأ ّماًالن ْ

جرورًًفيً"لهم"ً،والت ْقديرًً:لًهً ْمًً
طفًًعلىًالضًميرًًالمً ًْ
ً،وهذاًم ْذهبًًالكوفًًّيينًً،فًعًلىًجًوازًًالعً ًْ
 وأ ّماًالجًرً ًيً(ً ًًً.)4
نًصًلحً"ً،وقدًضًعًفًهًًابنًًاألً ً
ًولًمً ًْ
نبار ِّ

ٱأل ْرضًفًًَٰارشاًوٱلسماءًبناءًوأنزلًمــنًٱلســماءً
قً–تعالى"ً:-ٱلذيًجعلًلكمً ً
وم ْنًم ْثلًماًتقدمًق ْولًًالح ّ

يًًفيهاًكلم ًةً
ماءًفأ ْخرجًبهًمنًٱلثمًارتًرْزقاًلكمًفلًت ْجعلواًللًًأنداداًوأنت ْمًت ْعلمون"(ً )5
ً،وم ْوضعًًالم ْشتًركًًالن ْحو ِّ

ـاًاحتمل ــتًالرْف ــعًً
اجتًمًع ـ ًْ
حويـ ـ ًٍةًمًتًباين ـ ًٍـةً ًْ
"ال ــذي"ًالحً ًّمال ــةًًلًمًع ـ ًٍ
ـتًعًلًًْيه ــاًبًاختًف ــاءًًالعًلم ــةًًالً ْعًر ّ
ـانًنً ّ
ابيـ ـةً؛ًذل ــكًأنه ـ ْ

صبًًفم ْنًوجوًٍهًهيًً :
ًوالنًصبًً،أ ّماًالن ْ

ً:اعًبدواًربًكمًالذيًجعلً ...
 ًّأنهاًصفةًً"ربكم"ً،والت ْقديرً ْ أوً ًّأنهاًم ْفعولًً"تًًتّقونً"ً،والت ْقديرًً:تتّقونًالذيًجعلً... -أوً ًّأنهاًم ْفعولًًعلىًالمًدحًًبًتًقديرًًفً ْعً ٍلًً.

أوًأنهاًصفةًًللفظةً"اللً"ًمنًقولهً–تبارك"ً:-إنًاللًعلىًك ِّلًش ٍ
يءًقدير"ً .
ّ
ىً،وهيًً :
ًوأ ّماًالرْفعًًفم ْنًوجوًٍهًأ ْخر ً

ذوفً،والتّقديرً:هوًالذيً ً.
ح ًٍ
دأًمً ًْ
 خًبرًًمًًْبتً ًٍ(ً)1انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً ً.357/2ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.204/9ً،

(ً )3انظر ًما ًقاله ًفيهاً :مكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً ،256ً ،والقرطبيً ،الجامعًً ،204/9ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً .378/5

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً .41/2ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً ً.)22ً،
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 أوً:مًبتدًأًًً،وخً ًبرهً"ً:فًلًتًجعًلواًللًً ًْأندادًا"ً،واألخيرًً–كًماًيًرىًأبوًحًًّيانًً-ضًعيفً(ً.ً)1أوًأنهاًصفةًًللفظةً"اللً"ًمنًقولهً–تبارك"ً:-ول ْوًشاءًاللًلذهبًبس ْمعه ْم"(.)2
ّ
ً

شا
ض ِف َر ً
"اعْ بُدوا رَ َّب ُكم...لعلكم تتقون ،ٱلَّذي َج َع َل لَ ُكم ْٱألَ ْر َ

ً

الذي

ً

مرفوع

ً
ً

خبر مبتدأ

منصوب
مبتدأ

مفعول
"تتقون"

صفة "ربكم"

ً

مفعول على
المدح

ً
()3

حوي ـ ًةً
ومـ ْـنًم ْثــلًمــاًتقــدمً"ٱلــذينًكفــرواًلهـ ْـمًعــذابًًٓشــديدًٓ" ً،فقــدًًاحتًمًلـ ًْ
ـتًكلمــةًً"الــذين"ًمًعــانيًًنً ّ

صبًًًوالجً ًِّر؛ًفق ْدًتًكونًً :
تشتركًًب ْينًالرْفعًًًوالن ْ

حاب"ً،وتًكونًًفيًم ْوضعًًخً ٍ
فضً.
ً
نً ًْ
 علىًالبًدلًًّيةًًمً ًْ"أص

نً"حًزبـهً"ًفــيًق ْولــهً–تًعــالى"ً:-إنًٱلشـ ْـيطانًلكــمًعــد توًفْتخــذوهًعــد ًّواًإًنمــاًيـ ْـدعوًح ْزبــهً
 أوًتًكــونًًبـدالًمـ ًْصً ٍبً.
صحابًٱلسعير"ً،فًتكونًًفيًم ْوضعًًنً ْ
ليكونواًم ْنًأ ْ

رفعً.
 -أوًتًكونًًبًدًالًًمًنًالواوًًفيً"لًيًكونوا"ً،فًتًكونًًفيًم ْوضعًً ٍ

االبتــداءًً،ويكــونًًخً ًبرهــا"ً:لهـ ْـمً
ـع بً ًْ
ًأنًتًكــونًًفــيًم ْوضــعًًًرفـ ًٍ
 ًوقً ًْولًًرابًعًً،وهوًأحسنًهاًع ْنــد ًًّالن ّحـاسًً،وهــي ْ
عذابًشديد"(.)4

( )2-2-5خامسا :ا ْ ِ
الم ِة ِ
ابي ِة
اإل ْعر ّ
شت ار ُك َ
ً
الع َ

ً،ومًنًذلكًً :
حوًّيينً ً
ابيةًًواحدةًًعلىًم ْعني ْينًنً ً
أنًتًدلًًعًلمًةًًإً ْعًر ًّ
ابيةًًفًمً ًْعناهًً ًْ
شتًراكًًالعًلمةًًالًعر ًّ
أ ّماًا ًْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .236/1ً،

(ً)2انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،198/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،68-67/1ً،وأبوًحيانًالبحرًالمحيطً .236/1ً،
(ً)3اآليةً(فاطرً ً.)7ً،

(ً)4انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،362/3ً،وابنًاألنباريً،البيانً .239/2ً،
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زمً.
صبًًوالجً ً
 أنًًحًذفًً ًّالنونًًمًنًًاألًًْفعالًًالخً ْمًسةًًعًلمةًًيًجتمًعًًعًلًًْيهاًالن ْ

صبًًًوالجً ِّرً.
 وّأنًًالفًتحةًًعلىًاالسمًًالمًمنوعًًمًنًالصًرفًًعًلمةًًتًلتًقيًعًلًيهاًحالًتاًالن ْ

ً،ولًعــلًًذلــكًكًلـهًًقـ ْـدًيًعمــلًً
صــبًًًوالجـ ًِّر ً
 ًوأنًًالياءًًفيًجًمعًًالمـذ ًّكرًً ّالسـالمًًعًلمــةًًتًلتًقــيًعًلًيهــاًحالًتــاًالن ْ
ٍ
عامـةًً،وفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزً
فيًمواضعًًمًخصوصـ ًةًعلــىًنًشــوءًًظــاهرةًً"المً ْشـتًًركًًالن ْحــو ّ
يً"ًفــيًالعًر ّبيـةًً ّ
مًضمارًًالمًباحًثةًًهذًهًً ً.

ينً
ً،واحتًمالًهــاًم ْعنيـ ْـينًنً ْحـ ًوًّي ً
ابيـةً ً
ً،أعًنــيًا ْشـتًراكًًالعًلمــةًًالً ْعًر ّ
ومنًاأل ْمثلةًالمجلِّيةًًلًمــاًأنــاًخــائًضًًفيــهً ْ

يً"ً،ق ْولـهًً–تًعــالى"ً:-فــْ ْذكرواًٱللًًكــذ ْكرك ْمًءابــآءكـ ْـمًأ ْوًأشــدً
اًثْنـينًً ًْ
احتًمــاالًًمًًْفضـيًاًإلــىًنشــوءًً"المً ْشـتًًركًًالنً ْحـًو ّ

ـاًالداللــةًًعلــىًم ْعنًيــيً
احتًمًلـتًًالفًتحــةًًالتــيًعلــىًآخًًرهـ ًّ
ذ ْكــرا"()1؛ًإًًْذًإًنًًكلمــةًً"أشـًّد"ًمً ْمًنوعــةًًمـنًًالصـًْرفًً،وقــدًً ًْ

بً،
صـ ً
ً،ولًوًأنًًنًظامًًالعًرًّبيةًً ًْ
صبًًًوالجً ًِّر ً
خاصـةًًبًاالســمًًالمً ْمًنــوعًًمـنًالصـًْرفًًفــيًحالـةًًالنً ْ
اجتـًرحًًلنــاًحًركــةًً ّ
الن ْ

لداللــةًً
ًوًأ ْخـرىًمًغــايًرةًًلـهًًفــيًحالـةًًالجـ ًِّرً،لًمــاًأًْفضــىًغًيــابًًالعًلمــةًًالجًًْزئـيًًً،وا ْشـتًراكًها"ً،أ ْعًنــيًالفًتًْحــةً"ً،إلــىًا ًِّ
ح ًوًّيينًً،فق ْدًتًكونًً"أشًد"ًفيًسًياقًهاًالشريفًًذاكًً :
علىًم ْعني ْينًنً ًْ

ً:أوًكًأشدًًذ ْكراً ً.
ذكركم"ً،والت ْقديرً ًْ
جرورةًًمًعطوفًةًًعلىً"كً ً
 -مً ًْ

ً:أوًذً ًْكًراًأشًًد.
ذكركًم"ً،والت ْقديرً ًْ
طفًاًعلىًالكافًًالتيًهيًفيً"كً ً
أوًمًًْنصوبةًًعً ًْ
ًْ -

أوًمًًْنصوبةًًعًلىًإضمارًف ٍ
علًتقديرهً:واذكروهًذكراًأشدًذكراًمــنًذكــركمًآلبــائكمً،فيكــونًنعتــاًلمصـ ٍ
ـدرً
 ًِّْ
ًفيًالذكرًله(ًً.)2
؛ًأيً:ا ْذكروهًمبالغين
فيًموضعًالحال ْ

صــبًًاألخيــرًًعلــىً
وقـ ْـدًعــرج ًّ
يًذاكـًـراًالمً ًْعنًي ـينًً،مًًْرتًض ـيًاًوجــهًًالن ْ
ًالن ّح ـاسًًعلــىًهــذاًاال ْش ـتًراكًًالن ْحــو ّ

()3
ييًالج ِّرًوالنصبً(ً.)4
تًقديرًً:واًْذكًروهًًأشًدًًذً ًا
كر ّ ً،
أماًم ّك تيًفأتىًعلىًمعن ْ

النـونًًمـنًاألفعــالًًالخًمســةًً،
ًومً ّمـاًاجتًمًعـ ًْ
صــبًًًوالجـزمًًحـذفًً ّ
ـتًفيــهًًالعًلمــةًًالعر ّ
ابيـةًًعلــىًحــالًتيًالن ْ

ـماؤه"ً:-والًتْلبسـواًٱْلحــقًبْْلبًاطــلًوت ْكتمـواًٱْلحــقًوأنــت ْمً
ـتًأسـ ً
قدسـ ًْ
ـدًوًردًًذلــكًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزًفــيًق ْولــهًً–تً ًّ
وقـ ً
أنًيًكونًً :
ًأنهًف ْعلًًاحتًمًلًً ًْ
فيهاً"وتً ًْكتًموا"؛ًذلك ًّ
ً
يًً
ت ْعلمون"(ً،)1وم ْوضعًًاالشتًراكًًالن ْحو ِّ

(ً)1اآليةً(البقرةً .)200ً،

ًوابن ًاألنباريً ،البيانً ،137/1ً ،والعكبريً ،التبيانً ،164/1ً ،وأبو ًحيانً،
(ً )2انظرً :مكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً ،65ً ،
البحرًالمحيطً .112-111/2ً،

(ً)3انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً .297/1ً،
(ً)4انظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً .65ً،
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تعينًً:والًتًلبًسواًوالًتًكتًمواً،وفيًذلكًنهيًًعـ ْـنًكـ ِّـلًًواحـ ًٍـدً
جزومًاًعًطفًاًعلىً"والًتًلبًسوا"ً،والم ْعنىًالمً ًِّ
 مً ًًْالسمكًً ًوتًشربًالًلّبًنًً،بالجًزمًًنًهيًاًع ْن ِّ
احدًمًنًالفًعلينًً ً.
ًكلًًو ًٍ
مًنًالفًعلًينًً،كًماًقالواً:الًتًأكل ًّ

ينً،
أن"ًع ْن ــدًالبًصـ ـرًّي ً
ـبًعل ــىًإًض ــمارًً" ًْ
ألنـ ـهًجـ ـوابًًللنًه ــيًًف ــيًم ْوض ــعًًنًص ـ ًٍ
أوًمًنص ــوبًاًبتق ــديرًً ًْ
 ًْ"أن"؛ً ّ
يً،فنصـ ْـبتًبهــاً،كًمــاًقــالً"ً:الً
اًوتًكتًمـوا("ً،)2فشــبِّهتًالـواوًًوالفــاءًًبكـ ًْ
مًأنًتًشــتًرو ً
والت ْقــديرًً:الًيكـ ْـنًمـنكً ْ
ت ْنهًًع ْنًخل ٍ
قًوتأتيًًم ْثله"(ً.)3

يًً،فًق ــالًًف ــيًعب ــا ٍرًةًدالّـ ـ ًٍةً:
يًًإل ــىًأث ــرًًه ــذاًالباع ــثًًف ــيًتًخلّـ ـقًًالم ْش ــتركًًالن ْح ــو ِّ
وق ــدًاْلتف ــتًاب ــنًًاألنب ــار ِّ

ـون"ًونًحـًـوهًًمـنًًالخًمســةًًاألًمثلــةًًمًحمــولًً
صــبًًفــيً"تًًْفعًلـ ً
صبًًوالجًزمًًفــيًالـًـوجهًينًًحـذفًً ّ
النـونًً،والن ْ
"وعًلمةًًالن ْ
علىًالجًًْزمً"(ً.)4

قً ً:
وم ْنًم ْثلًماًتقدمًقًولًًالحً ًِّ

" .1وال تأْكلواًأ ْمًوالكمًب ْينكمًبْْلبـاطلًوت ْدلواًبها"(ً ً.)5

" .2يًاًأيها ٱلذينًآمنواًالًتخونواًٱللًًوٱلرسولًوتخونًوا أماناتك ْمًوأنت ْمًتعلمون"(.)6
" .3أفل ْمًيسيرواًفىًٱأل ْرضًفينظرواًك ْيفًكانًعًاقبةًٱلذينً منًقًْبله ْم"(.)7

حوًّيينًً :
رددًًالف ْعلًً"تًًْدلوا"ًب ْينًم ْعني ْينًنً ً
شتركًًالن ْحويًًواقعًًفيًتً ًّ
أ ّماًاآليةًًاألولىًفًالمً ً

صـحفًًأًبــيً"ً ً:والً
اًوالًتـ ًْدلو ً
ـىً:والًتـأكًلو ً
ـىً"والًتـأكًلوا"ً،والمً ًْعنـ ً
طفـاًعلـ ً
أولًهماًالجـزمًًعً ًْ
 ًّا"ً،وكـذاًهــيًفــيًمً ْ
تًًْدلوا"(ً .)8

(ً)1اآليةً(البقرةً .)42ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،80/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .335/1ً،

(ً)3انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،219/1ً،والشعرًمماًاختلفًفيًنسبتهً،ولعلهًألبيًاألسودًالدؤليًعلىًأرجحًاألقوالً،

وهوًفيًديوانهً،صنعةًأبيًسعيدًالسكري(290هـ)ً،تحقيقًمحمدًحسنًآلًياسينً،طً،2دارًومكتبةًالهللً،بي ًروتً،

1998مً .404ً،

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً .80/1ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً .)188ً،

(ً)6اآليةً(األنفالً .)27ً،
(ً)7اآليةً(محمدً .)10ً،

(ً)8انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،290/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .63/2ً،
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ـتًجًوابـاًللنًهــيًً،بم ْعنــىًالجًمــعًً،كًمــاًفــيً
ـيًوقًعـ ًْ
ضمًرةًًبًعدًًالـواوًًالتـ ً
"أن"ًمً ًْ
صبًًعلىًتًًْقديرًً ًْ
 ًوثانيهماًالن ْـيً،
قًوت ــأتيًًمًثلـ ـه"(ً،)1وق ــدًأت ــىًعل ــىًه ــذًينًالم ْعني ـ ْـين ًّ
"الًتً ْنـ ـهًًع ـ ْـنًخًلـ ـ ًٍ
ًالن ّحـ ـاسًً،واب ــنًًاألنب ــار ِّ
يًً،وم ّك ـ ت

أبوًحيانً(ً ً.)2
ًّ
ًوالعًكبريًًً،و

النًصــبًً،
أ ّماًاآليةًًالًثّانيةًًفًشًأنًهاًشأنًًماًتقدمًبًيانًهًًآنًفًا؛ًذلــكًأنًًالف ْعــلًً ً
"وتًخونـوا"ًم ْشــتًركًًبـ ْـينًالجـزمًًو ّ

ًالسـمكًًوت ْشــربًاللّــبنً،وقــدً
ًّ
أ ّماًالجًزمًًفًجاءًنسًقًاًع
لىًاألولًً،وقدًيكونًًنًصبًاًعلىًالجًوابًًكًماًيًقــالًً:الًتًأكــل ّ
صــبًًيًًْقتًضــيًالنًهــيًًعــنًًالجميـ ًعً،
حوًّيينًًأبوًحّيانًًمً ً
ًوًردًًعلىًالم ْعني ْينًالنً ً
ختاراًالجـزمً؛ًإًذًإًّنـهًالـًّـراجحً؛ًألنًًالن ْ

والجًزمًًيًقتًضيًالنًهيًًع ْن ِّ
احد"(ً ً.)3
ًكلًًو ًٍ

األولًً ّأنـهً
ا"ً،والًعـرابًًالــذيًيًنقــدحًًفــيًالخــاطرًً ًّ
أ ّماًاآليةًًالكًريمًةًًالثّالثةًًفًم ْوضــعًًالنظــرًفيهــاً"فًيًنظــرو ً

ـىًأنـ ـهً
ببيةً،ويج ــوزًأ ْنًيك ــونًف ــيًم ْوض ــعًج ـ ًٍ
ـىًأنـ ـهًجـ ـوابًً،والف ــاءًًه ــيًف ــاءًًالسـ ـ ًّ
فــيًم ْوض ــعًًنًص ـ ًٍ
ـزمًعل ـ ّ
ـبًعل ـ ّ

النونً"(ً .)5
صبًًعًلمًتًهًماًحذفًً ًّ
مًعطوفً(ً ً،)4
"والجًزمًًوالن ْ

(ِ )2-3
الث
ث الثّ ُ
الباع ُ
ق ال َك ِلم ِب ِ
بعض ِه
تَعلّ ُ

ً،وتًعلّـقًً
التّعلّـقًً،والمًًْقصـدًًالمًتعـًّـينًًم ْنــهًتـرابطًًالكًلــمً ً
يًً ً
ًومـنًالبًواعــثًًالتــيًت ْفضــيًإلــىًالم ْشــتًركًًالن ْحــو ِّ

قًتًركيبيًًماًحً ًّمالةًًألكثرًًمًنً
اًأنًتًغدوًًالكلمةًًفيًسيا ًٍ
أحيانً ًْ
فيًالسياقاتًًالتًركيبًًّيةًً،فق ْدًيًحدثًً ًْ
ًِّ
بعضً
بًعضًهًًبً ًٍ
هذاًالتّعًلّقًً ً:
ً
نًأجلىًمواضعًً
ً،ومً ًْ
ًالسياقً ً
ًأنهاًتًتًعًلّقًًبغ ْيرًًكلم ًٍةًفيًذلك ًّ
م ْعنًىًنًحويً؛ًذلك ًّ
 -تًعًلّقًًالحالًًبًصاحبًهاً .

 تًعًلّقًًالم ْفعوالتًًبًعوامًلًها.الصًفةًًبًصاحبًها.
 تًعًلّقًً ّ(ً)1انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،135/1ً،وقدًتقدمًتخريجًالشعرً ً.

(ً )2انظرً :النحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،290/1ً ،ومكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً ،63ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،340/1ً ،وابنً
األنباريً،البيانً،135/1ً،والعكبريً،التبيانً،156/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.63/2ً،

(ً)3انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،184/2ً،والزمخشريً،الكشافً،153/2ً،وابنًاألنباريً،البيانً،328/1ً،والعكبريً،
التبيانً،622/2ً،والقرطبيً،الجامعً،251/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.480/4ً،

(ً)4انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،181/4ً،وابنًاألنباريً،البيانً .312/2ً،
(ً)5انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً ً.181/4ً،
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 تًعًلّقًًالبدلًًبًالمًبدًلًًمًنهً. تًعًلّقًًالمًعطوفًًبًالمًعطوفًًعًليهً.ستًثنىًبالمًستثنىًمً ْنًهً.
 -تًعًلّقًًالمً ًْ

 تًعًلّقًًالجملًًًوأشباهًهاًبًماًتًقدًمًهاً.الضًمائرًًبًمراجًعًهاً.
 -تًعًلّقًً ّ

لًداًلّ ًٍةًعلىًماًالباحثًًخائضًًفيهًً ً:
الولوجًًفيًعًرضًًمًثً ًٍ
يًً ً،
لًعًلّهًيًحسنًً،بًعدًًهذاًالتً ًْعدادًً ًّ
النظر ِّ
ِ
الحال ِبصاح ِبها:
ق
( )2-3-1تَعلّ ُ

لًنًًْرجًعًًالنظرًًفيًاآلياتًًالكًريماتًً ً:

" .1لنًن ْؤمنًلكًحتىًنرىًٱللهًج ْهرة"(.)1
" .2إناًأ ْرسْلنًَٰاكًبْْلح ِّ
قًبشيراًونذيرا"ً(.)2

" .3تْلكًآياتًٱللهًن ْتلوهاًعل ْيكًبْْلح ِّ
قًوانكًلمنًٱْلم ْرسلين"(ً.)3
ٱلسْلمًكآفة"(ً ً.)4
اًٱدخلواًفيً ِّ
" .4ياًأيهاًٱلًذينًآمنو ْ
" .5لكنًًٱللهًي ْشهدًبماًأنزلًإل ْيكًأنزلهًبعْلمه"ً(ً.)5

ابًًوٱلزْيتونًوٱلرمانً م ْشــتبهاً
تًم ْنًأ ْعن ًٍ
" .6ن ْخرجًم ْنهًحبًّاًمتراكباًومنًٱلن ْخلًمنًطْلعها ق ْنوانًدانيةًوجًّنا ًٍ
وغ ْيرًمتشاب ٍه"(ً.)6

" .7ولنًتْبلغًٱْلجبالًطوالً"(.)7

يالًسوّيا"(ً ًً.)8
الًّتكلِّمًٱلناسًثلثًل ًٍ
ً" .8قالًآيتكًأ ً
(ً)1اآليةً(البقرةً .)55ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً،199ً،فاطرً ً.)24ً،

(ً)3اآليةً(البقرةً،252ً،آلًعمرانً ً.)108ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً .)208ً،

(ً)5اآليةً(النساءً .)166ً،
(ً)6اآليةً(األنعامً ً.)99ً،

(ً)7اآليةً(السراءً ً.)37ً،
(ً)8اآليةً(مريمً ً.)10ً،
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ً
ً،ًأوًمرجـ ٍع
ًْ ًـاحب
ًٍ يًًفيهــاً"جً ْهـًرةً"؛ًإًذًإًًّنهــاًحــالًت ْحتمــلًغ ْيــرًًصـ
ِّ أ ّماًاآليةًًاألولىًفم ْوضعًًاالشتًراكًًالن ْحو

ً :ًفق ْدًيكونًًصاحبًهاًالذيًتًدلًًعً ًْليه

ًًوكًشــفًًالغًطــاءًًدونًنــا،ه
ً ـاًوبًينـ
ً الساتًرًًبًينًنـ
ًّ ًًًعياناًبًرفع:ًأو،
ًْ ستور
ًٍ ًظاهراًغ ْيرًًم
ً ًًًنًرىًالل:ًوالمً ًْعنى،"
ً ً "اللً .أبصارنا
ً
ًًحتّىًنًنظرًًإل ْيهًب،ه
ً ًًودون

ًًًًواًخــالًً ًّأنهًمــاًمً ًْعنيــانًًيًجيئــان،ًًقلــتًمًذلــكًمًجــاهًرين:ًوالمًعنــى،""الضـميرًًالمًًتّصــلً"ًفــيً"قًلــتًم
ّ ًً وقـ ًْـدًيكــونًً.)1("ًً"أرناًاللًًجًهرة:يف
ًٍ ًومثلًهاًفيًم ْوض ًٍعًآخًرًًشًر،ًمًجيئًاًصالحًاًفًلًيًتًدافًعان
ًلَن ُّن ْؤ ِم َن لَ َك َحتَّى َن َرى ٱللَّ َه َج ْه َرة
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ً

حال

ً

:"من الضمير في "قلتم

ظاهر غير مستور
ًا
:من اهلل

قلتم مجاهرين

ً
ً

ًً ًفق ًْد ًتكون،عددً ًصاحبها
ًِّ أ ّما ًاآليةً ًالثّانيةً ًفم ْوضعً ًالتّمثّلً ًفيها ً"ب
ّ  ًفهي ًفي ًم ْوضعً ًالحالً ًالتي ًت،"الحق

ً،"ذير
شيرًون ا
 ًوكذلكً ً"ب ا، أو ًمحقًّا
ًْ ً ،ًومعكً ًالحق:ً ًوقًْد ًتكونً ًمن ًالم ْفعول،ًومعنا ًالحق:ًًوالتقدير:ًمن ًالفاعل
)2(

ِّ أن ًيكونا ًحالًينً ًمًن ًالح
ًق؛ ًألنً ًما ًجاءً ًبهً ًمن
ًْ ً ً ًوي ْحتمل،"ًفانتصابهما ًعلى ًالحالً ًمن ًالكافً ًفي ً" ْأرسْلناك

ً ً.)3(ًاألولًًع ْندًًأبيًح ّيان
ًِّ
ّ الحقًيتّصفًً ْأيضاًبالبشارةًًو
ّ ًًًواألظهر،النذارة

ً :ًًفهيًحالًًتتعلّقًًبثلثةًًمراجع،"الحق
ًِّ أ ّماًاآليةًًالثّالثةًًفم ْوضعًًالنظرًًفيهاً"ب

ِّ ًنتلوهاًب:ًوالمعنى،ًمنًًالفاعل: ّأولها.ًالحق

.الحق
ً ًًًعليكًًومعك:ًوالمعنى،ًمنًالكاف: وثانيها-

ً،ًوالقرطبي،64/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:ًوقدًذكرًالمعنيين،328/1ً،ًالطبري:ًوانظرًماًقيلًفيها،)153ً،)ًاآليةً(النساء1(
ً .371/1ً،ًوأبوًحيانًالبحرًالمحيط،275/1ً،الجامع

ً ً.110/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:)ًانظر2(

ً .295/7ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر3(
287
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ً ًً.)1(ًًحالًًمنًضميرًًاآلياتًًالمنصوب: وثالثها-
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ً
ً

َّ آيات
ق
ِّ ٱلل ِه َن ْتلوها َعلَ ْي َك ِبلٱ ْل َح
ُ ِت ْل َك

ً

بالحق
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ً
ً

"من "الهاء
نتلوها بالحق

"من "الكاف
عليك بالحق

"من "الواو
نتلوها بالحق
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ًين
ً ترددةً ًب ْينً ًمرجع
الرابعةً ًفق ًْد ًتجلّى ًفيها ًاشتراكً ًن ت
ّ حويً ًفي ًكلمة ً"كافّة"؛ ًإذ ًإنّها ًحالً ًم
ّ ً ًأ ّما ًاآلية

ً: ًوثانيهما، ًفالم ْعنى ً ًقاموا ًكلهم،الناسً ًكافّة
ّ ً ً ًقام:ً ًكما ًنقول،" ً ّأولهما ًالضميرً ًالفاعلً ًفي ً" ْادخلوا،تقدماها

)2(
ً ًفي:أو ًعلى ًم ْعنى
ًْ ً ،السلمً ًمن ًجميعً ًوجوهه
ّ ً لس ْلم؛
ّ ً  ًادخلوا ًفي:ً ًوالت ْقدير، ًألنها ًتؤنثً ًكما ًتؤنثً ًالحرب
ّ ا

ٍ ً ًطاعة ًدون
ًّال
ً  ًوأ،أو ًفي ًشعبً ًالسلمً ًوشرائعه ًكلِّها
ًْ ً ،طاعة
ًٍ ً الّ ًيدخلوا ًفي
ً  ًفقًْد ًأمروا ًبأ،شرائعً ًالسلمً ًكلِّها

ً ً. ًًوأبوًحّيان،ًوالعكبري،ًوالقرطبي،الزمخشري
ًٍ يخلوًًب
ّ ًًًوقًْدًذهبًًإلىًهذينًًالم ْعني ْين،شيءًم ْنها
)3(

ً :ًًفهيًًحالًًترتدًًإلىًصاحبين،"ًأ ّماًاآليةًًالخامسةًًفم ْوضعًًالنظرًًفيهاً"بعلمه
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.ًً ًْأنزلهًوفيهًعلمه:أو
ًْ ً،ً ْأنزلهًمعلوما:ًوالمعنى،"أولهماًمنًالهاءًًفيً"أنزله
ًّ -
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ً ً.)4(ًً ْأنزلهًعالماًبه:ًوالم ْعنى، وثانيهماًمنًالفاعل-
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ً ً.210/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:)ًانظر1(

ً ً.131/2ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،353/1ً،ًالكشاف،ًالزمخشري:)ًانظر2(

ً ًالبحر، ًوأبو ًحيان،169/1ً ، ًالتبيان، ًوالعكبري،18/3ً ، ًالجامع، ًوالقرطبي،353/1ً ، ًالكشاف، ًالزمخشري:) ًانظر3(
ً .131/2ًً،المحيط

4

ً ً.410/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:( )ًانظر
288
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أوً
الرّمانً ًلقربهًْ ً ،
أ ّما ًاآليةً ً ّ
السادسةً ًفالحالً ً"مشتبها" ًمشتركةً ًفي ًعودها ًعلى ًمرجعينً ،فق ًْد ًيكونً ً ّ

()1
أيًمنًً"الزْيتون"ً،فالت ْقديرً"ً:والزيتونًمتشابهاًًوغ ْيرًًمتشاب ًٍه"ً،
األولًًلسبقه؛ً ًْ
جميعًًماًذكر ً،وقيلًً:حالًًمنً ّ

هكذاًق ّدرهًًالزمخشريً(ً ًً.)2

السابعةً ،وهيً"ً :ولن ًتْبلغً ًٱْلجبالً ًطوال"ً ،فقًْد ًتباينً ًوجهً ًالقولً ًعلى ًإعرابً ً"طوالً"ً ،فقدً
أ ّما ًاآليةً ً ّ
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بت ًعلىً
أيً :لن ًيبلغً ًطولكً ًالجبالً ،وقيلً ،وهذا ًم ْوضعً ًالتّمثّلً ًفي ًهذا ًالمقامً ،نص ًْ
التّمييزًْ ً ،
تنصب ًعلىً ً

ن ًيكونً ًالعاملً ً"تخرقً"ً ،أ ّما ًصاحبها ًفق ًْد ًتعددً ًوجهً ًالقولً ًعليهًً
الحالً ،والعاملً ًفي ًالحالً ً(تبلغ)ً ،ويجوزً ًأ ًْ
()3

أيًالجبال ً ًًً.
صدرًًفيًم ْوضعًًالحالًًمنًالفاعلً،أوًًالم ْفعول؛ً ًْ
كذلكً،فهيًم ْ

نًسابقاتهاًافتراقاًيسيرا؛ًذلكًًأنًًم ْوضعًًالم ْشتركًًفيهاًهوً"سويًّا"ً،وقدًً
أ ّماًاآليةًًالثّامنةًًفهيًمفترقةًًع ًْ

بً :
لتًم ْعني ْينًًنحويّينًًمتباينينًًاحتماالًًمردهًًإلىًتعلّقهاًبغ ْيرًًصاح ًٍ
احتم ًْ

قت ًبالفاعلً ،وهوً ًالضميرً ًفي ً"ال ًتكًلّم"ًفهيً ًحالً ،والمعنىً:في ًحالً ًص ّحتكً ًليسً ًبكً
 -فًإذا ًما ًتعلّ ًْ
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خرسًًوالًعلّة.

ً،ودلً ًذ ْك ًرً
قت ًبـ"ليال"ً ،فالمعنىً:كاملت ًمستوياتً ،وهي ًعلى ًهذا ًالن ْحوً ًصفةً ًلًـ"ثًلثً" ً
 واذاًماًتًعلّ ًْامًبلياليه ّنً(ً ً.)4
استمرًًلهًًثلثةًً ّأي ًٍ
اللّياليًهناً،و ّ
األيامًًفيًآلًعمرانًعلىً ّ
أنًًالمنعًًمنًالكلمًً ْ
الصفَ ِة ِبصاح ِبها:
( )2-3-2تَعلّ ُ
ق ّ

النحويًِّ ،وهوً ًالتّعلّقً ،وموضعا ًمن ًمواضعهً ،وهوًً
تّ
قدمً ًق ْبلً ًأمثلةً ًتجلّي ًباعثا ًمن ًبواعثً ًالم ْشتركً ً ّ

الصفةًً
الحالً ًومرجعهاً ،وفيما ًيأتي ًبيانً ًخائضً ًفي ًالباعثً ًنفسهْ ً ،
ولكن ًفي ًم ْوض ًٍع ًآخرً ،وهوً ًتعلّقً ً ّ
قدسًًاسمهًً ًً:-
بموصوفهاً،ومنًذلكًًق ْولًًالح ًِّ
قً–ت ّ
ت" ً ً.
اتًبيِّنا ًٍ
 "ولق ًْدًآت ْيناًموسىًت ْسعًآي ًٍ()5

(ً)1انظرً:العكبريً،التبيانً ً.525/1ً،
2

( )ًانظرً:الزمخشريً،الكشافً ،40/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،194/4ً،وقدًذهبًأبوًحيانًإلىًأنهًالًيجوزًأنً
يكونًحاالًمنهماًوانًكانًقدًأجازهًبعضهم؛ًإذًلوًكانًحاالًًمنهماًلكانًالتركيبً:متشابهينًوغيرًمتشابهينً ً.

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،73/2ً،والعكبريً،التبيانً،822/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .34/6ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،167/6ً،وقدًاكتفىًالنحاسًبإعرابهاًحاالً،وابنًاألنباريًبإعرابهاًحاالًمنًالضميرً
فيً"تكلم"ً،انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،9/3ً،وابنًاألنباريً،البيانً .98/2ً،

(ً)5اآليةً(السراءً .)101ً،

289

ً ًوهيً ًصالحةً ًفي ًسياقها ًالشريف؛،قدمها ًموصوفان
ّ آنً ًالنظرً ًفي ًكلمةً ً"بّينات"ًيتّضحً ًأنها ًصفةً ًت

ًعائدة
ً ً ً ًوقًْد ًتكونً ًصفة، ًوهي ًفي ًهذهً ًالحالً ًصفةً ًمنصوبة،" ًفق ًْد ًتكونً ًعائدةً ًعلى ً"تسع،ألن ًتعودً ًعل ْيهما
ًْ
ً،حوي
ِّ ًالن
ّ ًوال،ًًمًجرورة،ًًفيًهذهًالحال،ًًوهي،"علىً"آيات
ّ ظاهرًأنًثمًباعثينًيفضيانًإلىًتخلّقًهذاًالمشترك

ً ًً.)1(ًابية
ًّ ًواشتراكًًالعلمةًًالًعر،وهماًالتّعلّق

ِ َ ق
ً :بد ِل ِمنه
ُ ّ) تَعل2-3-3(ً
َ الم
ُ البدل ِب

ًً"ثمًانيةً أ ْزًوا ٍجًٓ ًٓ ً ِّمن ًٱلضأْن ًٱثْن ْين ًومن ًٱْلم ْعز:-رجع ًق ْولهً ً–تعالى
ًٍ وم ْن ًأ ْمثلة ًتعًلّقً ًالبدلً ًبغ ْيرً ًم

ًًبلغت
ِّ  ًوم ْوضعً ًاستشرافً ًالم ْشتركً ًالن ْحو،) 2( "ٱثْن ْين
ّ يً ًواقعً ًفي ًكلمةً ً"ثمانيةً" ًالتي ًت
ْ  ًف،دتً ًوجوهً ًإعرابها
ْ عد
)3(

ً ً:ًوم ْنها، ًستّة
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ًً"ومنً ًٱأل ْنعًَٰامً ًحمولةً ًوف ْرشا ًكلوا ًم ّما ًرزقكمً ًٱللهً ًوال:- منصوبةً ًعلى ًالبدلً ًمن ً"ما"ًفي ًق ْوله ً–تعالى-
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ً." مًنصوبةًًعلىًالبدلًًمنً"حمولةًًوفرشا-
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ً.)4(ً منصوبةًًعلىًالحال-

ًًًفقد،)5("ً"وي ْقطعونً ًما ًأمرً ًٱللهً ًبهً ًأنًيوصل:-ًتبارك-ً ق
ًّ ؤولًًفي ًق ْولً ًالح
ْ ًوكذلكً ًتعلّقًًالم
ّ صدرً ًالم

ً :ًاحتملًًعودين
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ً ً.79/2ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:)ًانظر1(
2

ً .)143ً،( )ًاآليةً(األنعام

ً .102/2ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًانظر3(

ًًالبحر،ًوأبوًحيان،74/7،ًالجامع،ًوالقرطبي،292/2ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،
ً 315/1ً،ًمعانيًالقرآن،ًاألخفش:)ًانظر4(
ً ًوقال،" ًهوًمنصوبًبإضمار ً"أنشأ:ًقالًالكسائي:ً"في ًنصبهًستةًأقوال: ًوقد ًقال ًالنحاسًعنها،241/4ً،المحيط
ً:ًوقالًاألخفشًعليًبنًسليمان،ًوان ًشئتًعلىًالحال،ًهوًمنصوبًعلىًالبدلًمنًحمولةًوفرش:األخفشًسعيد
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ً .)27ً،( )ًاآليةً(البقرة
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ًأمر
ً ًًويقطعونًًوصلً ًما:ًاشتمالًتقديره
ًٍ
ًًًوهذاًبدل،"صبًعلىًالبدلًًمنً"ما
ًٍ ً ّأنهًًفيًم ْوضعًًن: ّأولهما-
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ً.)1(ًًماًأمرهمًًاللًًبوصله:ًًوالت ْقدير،"ً وثانيهماً ّأنهًًفيًم ْوضعًًجرًًعلىًالبدلًًمنًالهاءًًفيً"به-

ِ
ِ
ً :عطوف َعليه
الم
ُ ّ) تَعل2-3-4(
َ المعطوف ِب
َ ق
ًً ً"وا ْبًًَٰارهيمً ًإ ًْذ ًقال:ًعطوف ًعل ْيهً ًكلمةً ً"إبراهيم" ًفي ًاآليةً ًالشريفة
ًٍ
ًْ وم
ن ًأ ْمثلة ًتًعلّقً ًالم ْعطوفً ًبغ ْيرً ًم
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ً ً:ًًوليسًًيخفىً ّأنهًًمنصوبًًبالعطفًًمنًوجهين،)2("ًلق ْومهًًٱ ْعبدواًٱلله

ً .)3(ًًوأرسْلناًإبراهيم:ًأو،
ْ ًول:ًًوالت ْقدير،" ّأولهاً ّأنهًمعطوفًًعلىً"نوحاْ "ًقدًً ْأرسْلناًنوحاًوابراهيم

ً.)4("صحابًٱلسفينةًوجعْلناهاًآيةًللعالمين
ًّ
ْ وثانيهاًأنهًمنصوبًًبالعطفًًعلىًالهاءًًفيً"فأنج ْيناهًوأ
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ٍ
ِ ق الم
ِ فعول له
ً :عامل
بغير
َ ُ ّ) تَعل2-3-5(
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ًً"ب ْئسما ًٱ ْشترْواًبه ًأنفسه ْم ًأنًي ْكفرواًبما:-عامل ًقًولً ًاللً ً–تًعالى
ًٍ ً وم ْن ًأ ْمثلة ًتًعًلّقً ًالم ْفعولً ًلًه ًبًغ ْير

ً: ًًوهًما،ًيً ًتًعًلّقً ًالم ْفعولً ًلًه ً"بًغيًا"ًبًعاملًين
ِّ ًوم ْوضعً ًاالشتًراكً ًالن ْحو،)6("ضله
ْ أنزل ًٱلله ًب ْغيا ًأنًين ِّزل ًٱلله ًمنًف
ً :ًًوالت ْقديرًفيًتًًْينًكًًالحالًًْين،"ًو"يكفًروا،""اشتً ًرًْوا
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ً،274/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًوهذاًالذيًاختارهًأبوًحيان،44/1ً،ًالتبيان،ًوالعكبري،71/1ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:( )ًانظر
َب ْغ ًيا
ًً"كراهيةًأن:ًوالتقدير،ىًالتيًضعفهاًأبوًحيانًأنًيكونً"أنًيوصل"ًفيًمحلًنصبًمفعولًله
ومنًاألعاريبًاألخر
ً ً."ً"هوًأنًيوصل:ًوالتقدير،ًوقيلًفيًموضعًرفعًخبر،"يوصل
بغيا
ً أن يكفروا
ً ً.)16ً،)ًاآليةً(العنكبوت2(
ً ً.348ً،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ًمكي:)ًانظر3(
4

ً،200/3ً ، ًالكشاف، ًوالزمخشري،252/3ً ، ًإعراب ًالقرآن، ًالنحاس: ًوعرج ًعلى ًالمعنيين،)15ً ،( ) ًاآلية ً(العنكبوت
ً،222/13ً،ًالجامع،ًوالقرطبي،202/2ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،"اهيم
ً
ً"واذكرًإبر:ًوهوًإضمارًفعل،وأضافاًوجهاًثالثا

ً .141/7ً،ًالبحرًالمحيط،وأبوًحيان

ً ً.348ً،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ًمكي:)ًانظر5(
ً .)90ً،)ًاآليةً(البقرة6(
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ٍ  وثالثها ً ًّأنه ًمنصوبً ًبإضمار ًفً ًوقد ًأتى ًعلى ًهذه ًالمعاني ًالثّلثة، ًواذك ْر ًإبراهيم: ًوالتّقدير،عل

ِ
"َنز َل ٱللَّ ُه َب ْغ ًيا
ْ " ِب ْئسما ٱ
َ س ُه ْم أَن َي ْكفُُروا ِب َمآ أ
َ ُشتََرْوا ِبه أَنف
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 -اشتً ًرًْواًبً ًْغيًاً ً.

فرهمًألجلًًالبً ًْغيً(ًً.)1
 -يًكفًرواًبًغيًاً،والت ْقديرًً:كً ً

مًمنًٓ
ًوكذلكًتًعًلّقًًالم ْفعولًًلًهً"حًسًدًا"ًفيًق ْولًًالح ًِّ
ًم ْنًأ ْهلًٱْلكتابًل ْوًيردونك ِّ
قً-تًباركً"ً:-وّدًكثير ِّ
()2

ً،وهًماً ً:
اًم ْنًع ْندًأنفسهم" ً،بًعاملًينً ً
ب ْعدًإيمانك ْمً كفاراًحسد ِّ

ردكمًكًًفّ ًاراًهًوًالحًسًدًً .
 ًوًّدواًحًسًدًاً،والم ْعنىًأنًًالحاملًًلًهمًعلىًودادًةًً ًِّردونًكً ْمًًحًسًدًا(.)3
أوًيً ًّ
ًْ -

المستَثنى ِمنهً :
( )2-3-6تَعلّ ُ
المستَثنى ِب ُ
ق ُ

قً
يًًاآلتيًمًنًتًعًلّقًًالمًستًثنىًبًغ ْيرًًمًستثنًىًم ْنهًكلمةًً"قًليلً"ًفيًق ْولًًالح ًِّ
ًومًنًتًجًلّياتًًالم ْشتركًًالن ْحو ِّ

وليًاألمرً
ستً ً
قد ًْ
–ًتً ًّ
نًاألمنًأوًالخ ْوفًأذاعواًبهً،ول ْوًرّدوهًإلىًالرسولًوالىًأ
همًأمرًم
ْ
ْ
أسماؤه"ً:-واذاًجاء ْ

ًعليكمًورحمتهًالتبعتمًال ّشيطانًإالًّقليلً"(ً ً.)4
ضلًالل
م ْنهمًلعلمهًالذينًيستنبطونهًم ْنهمً،ول ْوالًف ْ
ْ

لىًأن ًفيهاًتقديماًوتأخيراً،والمراد ًالمتعيِّنً:لعلمهًالذينً
دًوجهً ًابن ًقت ْيبة ًم ْعنىًهذه ًاآليةً ًمشيراًإ
وق ّ
ّ

ضل ًاللًورحمتهًالتبعتمًالشيطانً(ً.)5والحقًأنًابنًقت ْيبةًقصرًتًعًلّقًً"قًليلً"ً
يستنبطونًهًم ْنهمًإالًّقليلً،ولوالًف ْ
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(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،437/1ً،واكتفى ًالزمخشريًوالنسفيًبتعلقها ًباشترواً ،انظرً:الزمخشريً ،الكشافً،
ً،296/1والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.67/1ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً .)109ً،

(ً)3انظرًماًقيلًفيهاً:العكبريً،التبيانً،104/1ً،والقرطبيً ،الجامعً،49/2ً،واكتفىًبتعلقهًبـ"حسدا"ً،وأبوًحيانً،البحرً
المحيطً،518/1ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً،356/1ً،وقدًذهبًاأللوسيًإلىًأنً"حسدا"ًعلةًلـ"ود"ًالًلـ"يردونكم"؛ًألنهمً
يودونًارتدادهمًمطلقاًً،الًارتدادهمًالمعللًبالحسدً .
(ً)4اآليةً(النساء.)83ً،
(ً)5انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآن.209ً،
292

ًًاألمًر ًأوسع ًمن
ًٍ ًعلىًم
ّ ًوهو،رجع ًواحٍد
ْ ًولكن،"ً"لعلمًهًالذينًيستًنبطونهًإالّ ًقًليل:ًأن ًاالستثناء ًحاصل ًمن

ٍ ذًإنهًيقررًًأنًثمًستّةًاحت
ٍ ًذلكًبك
ًًكلًذلكًمردهًإلى،ماالتًفيًت ًْعيينًتعلقًالم ْستثنى
ّ ّ ثيرًع ْند ًابنًاألنباريِّ؛ًإ

ً :ًوالمعانيًهي،التقديمًوالتّأخير

ً ."ًالًّقليل
ً ً"أذاعواًبهًإ:ًالضميرً"الواو"ًفيًقوله
ّ ًاستثناءًمن-

ً ."الًّقليل
ً ً"أذاعواًبهًًإ:ًالضميرًً"الهاءً"ًفيًقوله
ّ ًًاستثناءًًمن-
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ً ."الًّقليل
ً ً"جاءهمًإ:ًالضميرً"هم"ًفيًقوله
ّ ًًًاستثناءًًمن-

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

ً ."ًالًّقليل
ً ً"عليكمًإ:ًالضميرًً"كم"ًفيًقوله
ّ ًًاستثناءًًمن-
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ً ً.ًًوهذاًالذيًذهبًًإل ْيهًًابنًًقتيبة،"الضميرًً"الواو"ًفيً"يستنبطونه
ّ ًًاستثناءًًمنً .)1("ًالًّقليل
ً ً"التّبعتمًال ّشيطانًًإ:ًًاستثناءًًمنًقوله-
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ًًضًل
ًٍ أو ًمتعل
ًْ ً ،أ ّماًتًعلّقً ًالم ْفعولً ًفيهً ًبغ ْيرً ًعام ٍل
ْ  ًوفيما ًيلي ًف،ً ًفهوً ًظاهرً ًفي ًالتنزيلً ًالعًزيز،ق ًبه
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ِ فعول
ِ ق الم
:فيه
َ ُ ّ) تَعل2-3-7(

ً ً:ًيانًمجل
ًٍ ب

ً.)2(" "فبل ْغنًًأجلهنًًفلًت ْعضلوهنًًأنًينك ْحنًًأ ْزًوًَٰاجهنًإذاًتًًَٰارض ْواًب ْينهم.1
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ً.)3(" "أل ْمً ترًإلىًٱلذيًحآجًإ ْبًًَٰارهًيمًفىًربِّهًًأ ْنًآتاهًٱللهً ٱْلمْلكًإ ْذًقالًإ ْبًارهيم.2
)5(
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ٍ  "ي ْومً تجدًكلًن ْف.3
ً.)4("تًم ْنًخ ْي ٍرًم ْحضرا
ْ سًماًعمل
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ً ًً. "ًًم ْنًأ ْهلًٱْلكتابًآمنواًبْلذيًأنزلًعلىًٱلذينًآمنواًو ْجهًٱلنهارًوٱ ْكفرواًآخره
ِّ  "وقالتًطائفة.4
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ً ً:ًوهما،رددًً"إًذا"ًب ْينًمًرجعينًًتتعلّقًًبهما
ِّ م ْوضعًًاالشتراكًًالن ْحو
ّ يًًفيًاآليةًًاألولىًت

ً . فلًتعضلوهنًًإذاًتراض ْواً .)1(أنًينكحنًًإذاًتراض ْوا
ًْ -

ً، ًالجامع، ًالقرطبي: ًانظر، ًوقد ًقصر ًالقرطبي ًاالستثناء ًعلى ًثلثة ًوجوه،227/1ً ، ًالبيان، ًابن ًاألنباري:) ًانظر1 (
.140ً،ًظاهرةًاللبسًفيًالعربية،ًومهديًعرار،292/5
ً .)232ً،)ًاآليةً(البقرة2(

ً ً.)258ً،)ًاآليةً(البقرة3(
4

ً ً.)30ً،( )ًاآليةً(آلًعمران
ً ً.)72ً،)ًاآليةً(آلًعمران5(
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ً :قدًتكون
ًٍ حويًًفيهاًتعلّقًً"إ ًْذ"ًبغ ْيرًًعام
ِّ الن
ْ ًف،ل
ّ ًًًأ ّماًاآليةًًالثّانيةًًفم ْوضعًًاالشتراك

ًً."ً ظًرفًاًلـ"حاج-
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ًً."ً أ ًْوًظًرفًاًلـ"آتاه-
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.)2(ًًًوهوًًالوجهًًالذيًذكرهًم ًّك ّي،"ًظرفاًلـ"تر:
ْ  ْأو-

.)3(ًأنًآتاهً"ًإذاًجعلًًبم ْعنىًالوقت
ًْ "ًأوًبدالًًمًن
ًْ ِ اج إِ ْبراهيم في رب
ِّه أَ ْن آتَاهُ ٱللَّ ُه ٱ ْل ُم ْل َك إِ ْذ قال
َّ أَلَ ْم تََر إِلى ٱلَّذي َح
َ
َ

"ظرف لـ "تر

ً
ً
ً

إذ

"بدل من "أن آتاه
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ً
"ظرف لـ"آتاه

"ظرف لـ"حاج

ً
ً
ً

ً :أ ّماًفيًاآليةًًالثّالثةًًفكلمةًً"ي ْوم"ًمتعلّقةًًبـ
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.)4("ًً"والىًٱللهًًٱْلمصيرًًيومًًتجد:- "المًصيرً"ًفيًق ْولًهًً–تعالى-
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."...ًً"ًوٱللهًًعل َٰىًًك ِّلًًش ْى ًٍءًقديرًًيوم:-أوًبـ"قًديرً"ًفيًق ْولًهًً–تعالى
ًْ -
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ِّ ـ"وي
ًً. "...ًحذركمًاللًًنفسهًًيومًًتجد
ً  ْأوًب)5(
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ٍ
ٍ
ً .)6("...ًا ْذكرًياًمحمدًيومًتجد:ًوالتّقدير،ًأوًمضم ٍر
ْ  ْأوًبعاملًمحذوف-
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1

ً:ًانظر،ًواكتفىًأبوًحيانًبـ"ينكحن"ًعامل،538/1ً،ًروحًالمعاني،ًواأللوسي،145/1ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:( )ًانظر
ً .221/2ً،البحرًالمحيط

ً ً.74ً،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ًمكي:)ًانظر2(
3

ً، ًوأبو ًحيان،145/1ً ، ًمدارك ًالتنزيل، ًوالنسفي،206/1ً ، ًالتبيان، ًوالعكبري،388/1ً ، ًالكشاف، ًالزمخشري:( ) ًانظر
ً ً.299/2ً،البحرًالمحيط

ً .)28،)ًاآليةً(آلًعمران4(

ً .178/1ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،88ً،ًإعرابًمشكلًالقرآن،ًومكي،366/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًانظر5(
ً .178/1ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،88ً،ًإعرابًمشكلًالقرآن،ًومكي،366/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًانظر6(
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ً،ي
ًّ  ًومْلمحا ًإلى ًهذا ًالم ْشتركً ًالن ْحو، ً ًومختارا،قدمهً ًعارضا
ّ وقدًأتىًأبوًحّيانً ًعلى ًبعضً ًآراءً ًمن ًت

ً:ًًالعاملًًفيه:ًوقالًًأيضا،ًور ّجحه،"ً"ويح ّذركم:ًًالعاملًًفيه:ًالز ّجاج
ّ ًًًفقال،"ً"اختلفًًفيًالعاملًًفيً"يوم:ًًوقائل
ًابن
ً ً ً ًوقال،"ًفيهً ًمضمرً ًت ْقديرهً ً"اذكر: ًوقالً ً ْأيضا،ًقدير:ًًالعاملً ًفيه:طالب
ًٍ ً  ًوقالً ًم ّكيً ًبنً ًأبي،"ً"المصير

ًً ًوأ ّما ًمن ًجهة، ًهذا ًمن ًجهةً ًالّلفظ، ً"ويح ّذركم" ًلطولً ًالفصل:ً ًويضعِّفً ًنصبهً ًبقوله، ًاتّقوا:ً ًتقديره:ير
ًٍ جر

ًًضعفً ًانتصابهً ً"بالمصير"ًللفصل
ًْ  ًوي، ًفل ًيصحً ًله ًالعملً ًفيه، ًواليومً ًموعود،الم ْعنى ًفألنً ًالتحذيرً ًموجود
ٍ يوم ًدونً ًي
ً ًبل ًهو،وم
ًٍ يءًال ًتختصً ًب
ًٍ  ًويضعفً ًنصبهًبـ"قدير"؛ًألنً ًقدرتهً ًعلى ًك ِّلً ًش،صدرً ًومعموله
ْ ب ْينً ًالم
ٍ ًوأماًنصبهًًبإضمارًًف،ًمتّصفًًبالقدرةًًدائما-–تعالى
ً ً.)1("ًضمارًًعلىًخلفًًاألصل
ْ ًفال،عل
ّ

ًً ًوال ًريبًًفي ًأنً ًهذا ًالتّعلّق،ًالرابعةً ًفم ْوضعً ًالتدبرًًفيها ًتعلّقً ًالظّرفًً"وجهً ًالنهارً"ًبعاملًين
ّ ً ًًأ ّما ًاآلية

ً ً:ًًوبيانًًذلك،باينًفيًالمعنىًجًلي
ًٍ يؤديًإلىًت
ّ س
ً ً.النهار
ّ ًً آمنواًوجه-
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.)2(ًًبالذيًأنزلًًعلىًالذينًآمنواًفيً ّأولًًالنهار:ًًوالت ْقدير،النهار
ّ ًً أنزلًًوجه-
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ِ مل و
:قد َمها
ّ َأشباهها ِبما ت
ُ ّ) تَعل2-3-8(
ُ ق
َ ِ الج
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ً :ًوأذكرًًمنها،قدمهاًفمثلهًظاهرةًًفيًالتنزيلًًالعزيز
ّ أ ّماًتًعلّقًًالجملًًوأشباههاًبماًت
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ً ً.)3("صحًابًًٱلنار
ْ  "ًوٱلذينً كفرواًوكذبواًبًآياتنآًأوٓلـَٰئكًأ.1
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ًًم ْنه ْمً ي ْسمعون ًكلم ًٱلله ًثم ًيح ِّرفونه ًمن ًب ْعد ًماًعقلوهً وه ْم
ِّ طمعون ًأنًي ْؤمنواًلكم ًوقدًكان ًفريق
ْ  "أفت.2
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)4(

ً. "ي ْعلمون
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.)5("ًًَٰلكًيبيِّنًٱللهًلكمًٱآليًاتًلعًلّكمًتتفكرونًفى ٱلد ْنياًوٱآلخرة
ً "كًذ.3
ً.)6("اًمنًٱلذينًكف ًرًوا
ِّ  "لي ْقطعً طرف.4

1

ً .444/2ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:( )ًانظر

ً ً.517/2ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،270/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:)ًانظر2(
ً ً.)39ً،)ًاآليةً(البقرة3(
ً ً.)75ً،)ًاآليةً(البقرة4(
5

ً ً.)220ً،219ً،( )ًاآليةً(البقرة
ً ً.)127ً،)ًاآليةً(آلًعمران6(
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ٍ  "أرسْلنا ًمن ًقْبلك ًمن ًرس.5
ًالّ ًإذا ًتمنى أْلقى ًٱلش ْيطان ًفي ًأ ْمنيتهًۦ ًفينسخ ًٱلله ًما ًيْلقي
ً ًوال ًنبًيً ًإ
ً ول
ْ
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.)1("ًلِّي ْجعلًماًيْلقيًٱلش ْيطًانًف ْتنةًلِّلذين،ٱلش ْيطًانًثمًًي ْحكمًًٱللهًًآياتهًوٱللهًعليمًحكيم
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ً ً:ًوهما،قدماه
ْ األولًًي
ّ ظهرًًتعلّقًً"بآياتنا"ًجليًّاًبعاملينًًت
ّ ًًفيًالسِّياقًًالت ْركيب ِّيًًالشريف
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ً ًً." "كفرواًبآياتنا-
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ً ًوقدً ًاْلتفتً ًإلى ًهذا ًالملحظً ًمن ًالتّعلّقً ًالم ْفضي ًإلى، ًوهذا ًمن ًإعمالً ًالثّاني،) 2( " وً"ك ّذبوا ًبآياتنا-

ً ًوهوً ًمن،"ً"وكذبوا:ًً"وبآياتنا ًمتعلّقً ًبقوله: ًفألمحً ًإل ْيهً ًقائلً ًفي ًعبا ٍرًة ًمبين ًٍة،اك ًنحويً ًأبو ًحّيان
ًٍ اشتر
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ً ًفل ًيكون ًمن، ًال ًيطلبه:ن ًقلنا
ًْ  ًوا، ًإنً ً"كفروا" ًيطلبهً ًمن ًحيثً ًالم ْعنى:ن ًقلنا
ًْ إعمالً ًالثّاني ًإ
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ً.)3("ًًأوًدالئلًًاللًًفيًمصنوعاته،ًأوًًالقرآن،السلم
ّ الصلةًًو
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ًاألنبياءًًعل ْيهًم
ًْ ً،ًالكتبًًالمنزلةًًعلىًجميعًًاألمم:ًواآلياتًًهنا،جهًين
ًْ ًوي ْحتملًًالو،العمال
ْ ًًأوًمعجزات

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

ًأ ّما ًفي ًاآليةً ًالثّانيةً ًفاالشتراكً ًواقعً ًفي ًتعلّقً ًالجملةً ً"وهم ًيعلمونً" ًبأربعةً ًعواملً ًتقدمً ًذكرها ًفي

ً ًً:ًًوهي،السِّياقًًالشريف

ً .ً أفتطمعونًًوهمًيعلمون-
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ً.ًأنًيؤمنواًوهمًي ْعلمون
ًْ -
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ً.علمون
ً
 عقلوهًًوهمًي-
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ً ًوأسلفهم ًمن ًعادتهم،ًنكم ًطمعً ًفي ًإيمانً ًاليهود
ًْ ًأفيكونً ًم:األولً ًيكونً ًالم ْعنى
ّ ً ًوعلى،ًوالواوً ًللحال

ً:ًأي
ْ  ًومتّبعوهم ًفي ًت، ًوهم ًسالكو ًسننهم،تحريفً ًكلمً ًالل
ْ ضليلهم؟ ًفيكونً ًالحالً ًقيدا ًفي ًالطمعً ًالم
ْ ً ،ستبعد
ً .ًستبعدًًالطّمعًًفيًإيمانًًهؤالءًًوصفتهمًهذه
ْ ي

ًأسلفهم ًعلى ًما
ًْ
ً ًًوعلى ًالًثّاني ًيكونً ًالم ْعنى ًاستبعادً ًالطمع
ْ ً ً ًوقد ًكان،فيًأن ًيقعً ًمن ًهؤالءً ًإيمان

 ًوعلى ًكل ًالت ْقديرينً ًف ت، ًفعلى ًهذا ًيكونً ًالحالً ًقيدا ًفي ًأيمانهم،ص ًمن ًتحريفً ًكلمً ًاللً ًتعالى
ً،كلً ًمنهما
ًّ ن

ً ً.)53ً،52ً،)ًاآليةً(الحج1(
2

ً ً.324/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:( )ًانظر
ً .324/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر3(
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ناعةً
أن ًيؤمنوا"ً ،مقيدً ًبهذه ًالحالً ًمن ًحيثً ًالمعنىً ،واّنما ًالذيًذكرً ًتقتضيهً ًص ً
أي"ً :أفتطمعون"ً ،وً" ًْ
ًْ

العرابًً .

ًوالذي ًاختارهً ًأبو ًحّيانً ،وقدمهً ًعلى ًاألول ْينً ،أنً ًالعاملً ًفي ً"وهًْم ًي ْعلمونً"ًهو ً"يح ّرفونهً"ً ،والم ْعنىً

الم ْنبني ًعلى ًهذا ًالعمالً ً ّأنه ًيقعً ًالتحريفً ًمنهم ًبعدً ًتعلّقهً ًوتفهّمهً ،عالمينً ًفي ًتحريفهً ًمن ًشديدً ًالعقابً،

همًًي ْقدمونًًويجترئونًعلىًذلكً،والنكارًً–كماًيقولًًأبو ًحّيانًً-علىًالعالمًًأشدًًمنًالنكارًًعلىً
ومعًذلكً ًف ْ

طاعةً ،لما ًعلمً ًمن ًثوابهاً ،وتوانيً ًالمعصيةًًلما ًعلمً من ًعقابهاً ،وذهبًً
الجاهل"ً ،ألنً ًع ْندً ًالعالمً ًدواعيً ًال ّ

األولً،وهوًًقولهً"ً:يح ّرفونهً"(ً ً.)1
بعضهمًإلىًأنًًالعاملًًفيًقولهً"ً:وه ْمًًي ْعلمونً"ً،قولهً"ً:عقلوهً"ً،وال ّ
ظاهرًًالقولًً ّ
قت ًبعاملينً ًهما"ً :يبيِّنً"ً،
الد ْنيا ًواآلخرةً"ً ،وقًْد ًتعلّ ًْ
أ ّما ًاآليةً ًالثّالثةً ًفم ْوضعً ًالنظرً ًفيها ًهو"ً :في ً ّ

و"تتفكرونً"(ً،)2والت ْقديرانًًاللّذانًًينبنيانًًعلىًالوجهينًًالم ِّ
تقدمينًًهماً ً:

أو ًتتف ّكرونً ًفيً
كمًْ ً ،
الد ْنيا ًواآلخرةً"ً:تتف ّكرونً ًفيما ًيتعلّقً ًب ّ
 "تتف ّكرونً ًفي ً ّالدارينً ،فتأخذونً ًبما ً ْ
أصلحً ًل ْ
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الدارينً،فت ْؤثرونًً ْأبقاهماً،وأكثرهماًمنافعًً ً.
ّ
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األحسنً ًع ْندًً
الد ْنيا ًواآلخرةً"ًْ ً:
أيً:ي ّبينً ًلكم ًاآلياتً ًفي ًأمرً ً ّ
 "ي ّبينً ًفي ً ّالدارينً ًوفيما ًيتعلّقً ًبهما ً ،و ْ

ن ًيكونً ً"في ًالد ْنيا ًواآلخرةً"ًظ ْرفا ًللتّف ّكرً ،ومتعلِّقا ًبهً ،ويكون ًتبيينً ًاآلياتً ًلرجاءً ًالتّف ّكرًً
أبي ًحّيانً ًأ ًْ
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أيً :تًتف ّكرونً ًفيما ًيتعلّقًً
عنً ًمن ًأمرهماًْ ً ،
الد ْنيا ًواآلخرةً ًم ْ
في ًأمرً ً ّ
طلقاً ،وليحصلً ًالتّف ّكرً فيما ًي ّ
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أيً:يبين ًالل ًفيً
كمً ،وفي ًتجويزً ًتعلّقً ًشبهً ًالجملةً ًبـ"ي ّبين ًلكم"ًْ ً ،
ب ّ
الدارينً ،فتأخذونً ًبما ًهو ًأصلحً ًل ْ
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الدنيا ًواآلخرةً ،يكون ًالت ْقديرً :في أمر ًالدنيا ًواآلخرةً ،ألنً ًاآلياتً ،وهي ًالعلماتً ،يظهرها ًاللً ً–

اضيةً ،فل ًيكون ًذلكً ًمنً
الدنيا ًواآلخرةً ،وي ْحتملً ً ًْ
تعالىً-في ً ّ
أن ًتكونً"ً:لعلّكم ًتتف ّكرونً"ًجملةًًاعتر ّ

بابًًالتقديمًًوالتّأخيرً(.ً)4
ً

1

( )ًانظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .439/1ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،142/1ً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً .68ً،

(ً ) 3انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،360/1ً ،والنسفيً ،مدارك ًالتنزيلً ،121/1ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،170/2ً ،
واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.510/1ً،

ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .170/2ً،
(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً 295/1ً،
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ًمن ًٱلذين ًكفروا"ً ،احتًملً ً"لًيًقطعً" ًتًعًلّقًينً ًبًعامًلًينًً
الرابعةًً ،
وفي ًاآليةً ًالشًريفةً ً ًّ
ًوهي"ً :لي ْقطعً ًطًرفا ِّ

بدر ًلًيًقطعً ًطًًرفًا"ً،و"يًمدًدكًمًاللً ًلًيًقطًعًً
صركًمًاللً ًبً ًٍ
ً،وهًماً "ً:ولًقدًنً ً
فيًآية ًسابقً ًٍة ًعلىًاآليةً ًالمًذكورةً ً
ًٍ
تقدمًينً ً
مً ًِّ
طًًرفًا".
التّعًلّقًً
ً،أما ًالزم ْخشريً ًفق ْد ًأثبًت ً ً
يًً ،والقًرطبيً(ًّ )1
ًالن ًّ
وقدًأتىًعلىًهذًينًالم ْعني ْين ًّ
حاسًً ،وابنً ًاألنبار ِّ

ً،وهيً ً:
تقدمةًًثلثة ً
اًالنسفيًًفًجًعلًًالمًراجعًًالمً ًّ
الًّمًنًع ْندًًاللً"ً،أ ّم ًّ
"وماًالنصرًًإً ً
ًّ
األولًً،وجًعلًًالًثّانيًً:
ًّ
قدًنًصًًركًمًاللًًليقطعً".
"ولً ًْ
ً -

الًّمًنًع ْندًًاللًًليقطع".
ماًالنصرًًإ ً
و"و ًّ
 ًمًربًكًمًلًيًقطًعً"(ًًً.)2
 -وً"يمددكً ً

ً،ومًنًذلكًً :
تقدًٍم ً
جعًمً ًّ
لّمًًفيً"لًيًجعًلً"ًبًغ ْيرًًمًر ًٍ
أ ّماًاآليةًًالخامسةًًفم ْوضعًًالنظرًفيهاًتًعًلّقًًال ً

 تعلّقهاًبـ"يً ْحًكمً"ً،والت ْقدير"ً:ثًًّمًيًحكًمًًاللًًآياتًهًًلًيجعًلًًماًيًلقيًالشًيطانًًفًتنةً"ً ًًً.شيطانًًلًيًجعلًًماًيًلقيهًًفًتنةً".
 تعلّقهاًبـ"يًنسًخً"ً،والت ْقدير"ً:فًيًنسخًًاللًًماًيًلقيًال ًًّ

فيًأمنيتًهًلًيًجعًلًًماًيًلقيهًًفًتنةً".
ًّ
شيطانًً
 -تعلّقهاًبـ"ألقى"ً،والت ْقدير"ً:أًْلقىًال ًّ

ً
ْطانُ ُث َّم يُحْ ِك ُم َّ
ْطانُ في أُمْ نِ َّيتِ ِه َفيَنسَ ُخ َّ
شي َ
شي َ
ٱَّللُ مَا ُي ْلقي ٱل َّ
أَ ْل َقى ٱل َّ
ٱَّللُ آياتِه َوٱَّلل عَ لِي ٌم حَ ِكي ٌم
لِّيَجْ عَ ل َ مَا ُي ْلقي

ً
ً

ليَجْ عَ ل َ

ً
ً
ً
ً

فينسخ اهلل ليجعل

ألقى الشيطان
ليجعل

ي ِ
حكم اهلل ليجعل
ُ

(ً)1انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،406/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،194/1ً،والقرطبيً ،الجامعً،127/4ً،وأضافًتعلقً
"ليقطع"ًبـ"يمددكم"ً ً.

ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً ً.203/1ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً 462/1ً،
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ك ًنًحويًً
تجاورً ًًوالًتًتدافعً ًفيًهذاًالسِّياقً ًالشريفً ًلًيعقًبً ًذلك ًتًخًلّقً ًم ْشترًٍ
ًواًخالً ًأنً ًتلكم ًالمعانيً ًتً ً

جعً ًالنظر ًفي ًمًظانًِّ ًالتًفسيرً ًيتجلّىً
ًوبًًرًْ
مةً ،
تقد ًٍ
ضمارهً ًتًعًلّقً ًالجًملً ًًوأشباهًها ًبًعوامًلً ًمً ًِّ
التّعًلّقًً ،ومً ً
باعثًهً ً ً

اً،أو ًعًرضًهمً
يً ًفيًتعددً ًاألقوالً ً ًّأوالًً،واختيارً ًبًعضًهمًم ْعنًىًدونً ًآخر ًثانيً ًْ
لًلمًتدبًِّرً ًأثًرً ًهذاًالم ْشتركً ًالن ْحو ِّ
ً،ومًنًذلكًً :
دة ً
تعد ًٍ
حوي ًٍةًمً ًّ
عانًنً ًّ
يًًالم ْشتركًًبينًمً ًٍ
للمًعانيًالتيًتًقعًًت ْحتًهذاًالت ْركيبًًالن ْحو ِّ
جعًلً"ًبـ"يًحكًم"(ًً.)1
 أنًًالحوفًيًًاختارًتعًلّقًً"لًيً ًْطيةًًمًتعًلّقًًبـً"يًنسخً"(.)2
 ًوعندً ابنًًعً ًًّ -وعندًًغً ًيرهماًبـ"أًْلقى"(ً.)3

ً -وعًندًًأبيًح ّيانًًاجتًمعتًًالمًعانيًالًثّلثةً(ًً.)4

(ِ )2-4
الباع ُ
الرابعُ
ث ّ
مير ِبم ِ
رج ِع ِه
ق َّ
تَعلّ ُ
الض ِ َ

تقدمً
ًأن ًي ّ
ومن ًالمواضع ًالتي ًيتجلّى ًفيها ًالم ْشترك ًالن ْحوي ًمرجع ًالضميرً ،والباعث ًعلى ًذلك ْ

ًأو ًأكثر ًمتطابقان ًفيًملمحهماًمع ًملمح ًالضميرً،كال ْفرادً،أو ًالتذكيرً،والحق ًأنً ًهذاً
الضمير ًمرجعان ْ
الم ْوضعًظاهرًفيًالتنزيلًالعزيزً .

ًآياتًكر ٍ
لنرجعًالنظرًفيًعشر ٍ
يماتً ً:
ْ
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ِ
ألو ُل
( )2-4-1المثا ُل ا ّ
"فَأََزلَّ ُه َما ٱ َّ
ان َع ْنها"(.)5
لش ْي َ
ط ُ

ًالسابقة ًم ْرجعانًيتطابقان ًوملمحهً،
يْ
ظهر ًأن ًالضمير ًالمتّصل ً"الهاء"ًفيً"ع ْنها"ًت ّ
قدمهًفيًاآلية ّ

فهوًمؤنثًمفردً،والمرجعانًم ْفردانًمؤنثانً،وهماً :

ذكورً ،وذلك ًفيًق ْوله ًالح ِّ
ًألنها ًأقرب ًم ٍ
ًٱسك ْن ًأنت ًوزْوجكً
 ال ّشجرةً ،وهو ًال ّظاهر؛ ّ
ق"ً :وقْلنا ًيًا ًآدم ْ
ٱْلجنةًوكلًم ْنهاًرغداًح ْيثًش ْئتماًوالًت ْقرباًهـذهًٱلشجرةًفتكوناًمنًٱلظًالمينً"(.)1

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،353/6ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً .166/9ً،
(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.129/4ً،
(ً)3انظرً:األلوسيً،روحًالمعانيً ً.166/9ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.353/6ً،
(ً)5اآليةً(البقرةً ً.)36ً،

299

ذكورً.
هاًأولًًمً ًٍ
ألن ًّ
 -والجّنة؛ً ًّ
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ردد ًبعض ًالمفسرين ًوالمعربين ًبينهما (ً ،)2وق ْد ًأضاف ًأبو ًح ّيان ًاحت ٍ
ماالت ًأ ْخرىً ،ومنها ًأنً
وقد ًت ّ
ْ
ّ

الضًميرًًعائًدًاًعلىًًغ ْي ًرً
الضميرً"الهاء"ًعائدًًعلىًالطًّاعةًً،بًدليلًًقًولًه"ً:وعصىًآدمًًربهً"ً،فًيكونًً،إًًْذًذاكًّ ً،

نًالتّفكًهًً،
الّ ًعلىًماًيًفهًمً ًمًنًم ْعنىًقًولًه"ً :وال ًت ْقربا"ً،وقيلًً:عائًدً ًعلىًالحالًةً ًالتيًكانواًعًلًيهاًمً ً
ذكورً،إ ً
مً ًٍ

بوءًًمًنًالجًًّنةًًحًيثًًشاءاً،ومًتىًًشاءاً،وكًيفًًشاءا ،بًدًليل"ً:وكلًم ْنهاًرغدا"(ً .)3
الرفاهيةًً،و ً
ًو ًّ
التّ ّ
(ِ )2-4-2
المثا ُل الثّاني

س َن ٍةٓ َو َما ُه َو ِبمَز ْح ِز ِح ِۦه ِم َن ٱ ْل َع َذ ِ
اب"(ً )4
ين أَ ْ
َح ُد ُه ْم لَ ْو يُ َع َّم ُر أَْل َ
" َو ِم َن ٱلَِّذ َ
ش َرُكوا َي َوُّد أ َ
ف َ
ُ
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الضًميرًًالمًنفصًلًً"هًو"ًح ّمالًًً،فيًعًودًهًًعلىًمًرجًعًينًً،مً ًْعنًيينًً :
فً ّ
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النارًًتًعميره.
حزحًهًمًنً ًّ
أولًهًماً ًّأنهًعائدًًعلىًً"أحدًهًم"ًً،والمًعنىً ً:وماًأحدًهًمًمًًْز ً
ًّ -
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صدرً ًالمًفهومً ًمًن ًقًولًهً"ً:ل ًْو ًيعمرً"ً ،وأنً ًالضًميرً ًالتًعميرًً ،وهوًً
 ًوثانيهما ًأنً ً ّالضًميرً ً ًعائًدً ًعلى ًالم ْ
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يً(ً.)5
األوجًهًًع ْندًًابنًً ً
األنبار ِّ

الث
( )2-4-3المثا ُل الثّ ُ

ِ
ٱلشي ِ
ان َولَـ ِك َّن ال َّ
ون
ين َكفَ ُروا ُي َعلِّ ُم َ
سلَ ْي َم ُ
سلَ ْي َ
ش َيا ِط َ
اط ُ
" َوٱتََّب ُعوا َما تَ ْتلُو َّ َ
مان ٓ َو َما َكفََر ُ
ين َعلَى ُم ْلك ُ
()6
َّ
ٱلس ْح َر"
اس ِّ
ٱلن َ

يً ًفيهً ًعًودً ًالضًميرً ًالمًًتّصلً ً"الواو" ًفي ً"يًعلًمون" ًعلى ًمًرجعًينً ًتًقدًماهً،
وم ْوضعً ًاالشتًراكً ًالن ْحو ِّ

لف ًفيما ًيًعودً ًعً ًْليهًً ،فًالظًّاهرً ً ًّأنه ًيعودً ًعلى ًالشًياطينًً ،والمًقصًدًً
والحقً ًأنً ًهذا ًاالشتًراكً ًأًْفضى ًإلى ًاختً ًٍ

يكونً
شياطينًً،فً ً
الضًميرًًعائدًًعلىًًالذينً ًاتّبًعواًماًتًتلوًال ًّ
ضللًهًمً،وهوًاختًيارًً ً
مًواً ًْ
إًغوًاؤهً ً
الزمخشر ِّ
يًً،وقيلًّ ً:

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)35ً،
2

( )ًانظرً:الزمخشريً،الكشافً .273/1ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .314/1ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)96ً،
5

( )ًانظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،107/1ً،والعكبريً،التبيانً،96/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.483/1ً،
(ً)6اآليةً(البقرةً ً.)102ً،

300

...

Formatted

األولً ًيًكونونًً
موهم ًالمتبعونًً ،وعلى ًالقًولً ً ًّ
الناسً ًمًعًلِّ ً
شياطينًً ،فً ًّ
الناسً ًما ًتًتلو ًال ًّ
الم ْعنىً :يًعلّمً ًالمًًتّبعونً ً ًّ
شياطينً(ً ً.)1
مًعًلِّمينًًلل ًّ
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ِ
الرابعُ
( )2-4-5المثا ُل ّ
ش َفا ُح ْف َرٍة ِّم َن ٱ َّلن ِ
ار فَأَنقَ َذ ُكم ِّم ْن َها"(ً )2
" َو ُكنتُ ْم َعلَى َ
يفيةًً
تقدمهً ًمًرجًعانً ًيًحمًلن ًالمًلمحً ًالتًصر ًّ
فرًٍدً ،وقد ً ًّ
ث ًمً ً
الضًميرً ًالهاءً ًفي ً"مًًْنها" ًيًعودً ًعلى ًمًؤنً ًٍ
فً ّ

ذكورً،
أقربً ًمً ًٍ
ل ًهيً ً ً
النارً؛ ًألنًها ًالمًقصودًً ،بً ًْ
لت ًعًودًها ًعل ْيهماً ،فًق ْد ًتًعودً ًعلى ً ًّ
الضًميرًً ،فًاحتمً ًْ
التي ًيًحملًها ً ّ

كانً
أو ًعلى ًالحًفرةً(ً ،)3وقًْد ًحًكى ًالطًّبريً ًأنً ًبًعضًهم ًجًنًحً ًإلى ًعًودً ًالضًميرً ًعلى ً"شًفا"ً ،وأنًثتً ًمًن ًحًيثً ً ً
ًْ
طًّّيةً ًهذاً
السنينً ًأخًذنً ًمًنًّي" (ً ،) 4وقد ًًرفض ًابنً ًعً ً
ثً ،كًما ًقالً ًجًريرً"ً :أًرى ًمًرً ً ًّ
"الشًفا" ًمضافا ًإلى ًمًؤنً ًٍ
الًّالشًفا(ً ً.)5
جدًمًرجعًاًللضًميرًًإً ً
الًّلًوًلًمًيً ًْ
الصًناعةًًإً ً
المًذهبً؛ًذلكًًأنًّهًالًيًحتاجًًفيًاآليةًإلىًهذهًً ّ

يً
شفا" ًهًو ًأحدً ًجًًأز ً
ألن ًكًينونًتًهم ًعلى ً"ال ًّ
أ ّماًأبوًحّيانً ًفًيًرى ً ًّأنه ً"ال ًيًحسنً ًعًودًه ًإً ً
الّ ًعلى ً"الشًفا"؛ً ّ

جاءت ًعلىًسبيلًًالًضافةًًإًليهاً ،أال ًتًرىً ّأنًكًً
ًْ
الًّعًليهًً،وأ ّماًذًرًكًرًرًًالحًفرةًًفً ًّإنماً
السنادًً،فًالضًميرًًالًيًعودًًإ ً

النارًًفً ًّإنماً
كنًجًعفرًًمًحدًثًاًًعًنهًً،ولًيسًًأحًدًًجًًأزيًًالًسنادًً،...،أ ّماًًذً ًْكرًً ًّ
عفرً،لًمًيً ًْ
إذاًقًلتًً:كانًًًزيدًًغلمًًجً ًٍ

يستً أيضًا ًأحدً ًجًًزأيً ًالسنادًً ،ال ًمًحًدًثًاًعًنهاً ،وأيضًا ًفًالًنقاذً ًمًن ًالشًفا ًأبلً ًغً
جيءً ًبها ًلًتًخصيصً ًالحًفرةًً ً ،ولً ْ

النارًًً ،والًنقاذً ًمًنهًما ًالً
ستلزمً ًالًنقاذً ًمًن ًالحًفرةً ً ًومًن ً ًّ
النارً؛ ًألنً ًالنقاذً ًم ْنهً ًيً ً
مًن ًالًنقاذً ًمًن ًالحًفرةً ً ًومًن ً ًّ

ستلزمًًالًنقاذًًمًنًالشًفاًً،فًعودهًًعلىًالشًفاًهًوًالظًّاهرًًمًنًحيثًًالًلّفظًً،ومًنًحًيثًًالمًعنى"(ً .)6
يً ً
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(ِ )2-4-5
الخامس
المثا ُل
ُ
()7
صال ًحا"
اق َب ْي ِن ِه َما فَلٱ ْب َعثُوا َح َك ًما ِّم ْن أ ْ
َهِل ِه َو َح َك ًما ِّم ْن أ ْ
َهِل َهآ إِن ُي ِر َ
" َوِا ْن ِخ ْفتُ ْم ِش َق َ
يدآ إِ ْ

(ً)1انظرًماًقالًفيهاً:الزمخشريً،الكشافً،301/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .496/1ً،
(ً)2اآليةً(آلًعمرانً .)103ً،

(ً)3انظرً:النحاسً،إعرابًالق آرنً،398/1ً،والعكبريً،التبيانً،283/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.22/3ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.384/3ً،

(ً)5انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،485/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .22/3ً،
(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.22/3ً،
(ً)7اآليةً(النساءً ً.)35ً،

301
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تقدمًينًً،
يً ًفيهً ًعًودً ًالضًميرً ً"أالف ًاالثنين"ًفي ً"يًريدا"ًعلى ًفي ًاالمًرجعًينً ًالمً ًِّ
م ْوضعً ًاالشتراكً ًالنً ًْ
حًو ِّ

غويينًً،
فسرينًًًوالًلّ ًّ
الزوجانًًً،والعًودًًعلىًكً ًْليهًماًمًتًقبًلًًالًيًدفًعًً،وهوًًالذيًجًنحًًإل ْيهًًجلًًالمً ًِّ
وهماًالحًكًمانًً،أوً ً ً
الزوجانًً
ألنهًإًنًيًًردًً ًّ
الزوجينًفً ًّ
الزوجًينًً،وأ ّماًعلىً ً
ألنهًماًإًنًيًًريداًإًصلحًاًيًوًفِّقًًاللًًب ْينًً ً
أ ّماًعلىًالحًكًمًينًًفً ًّ

األولً ًيًعودً ًعلى ًالحًكًمًينًً ،والًثّانيً
الضًميرً ً ًّ
إًصلحًا ً ًوصًدقًا ًفيما ًأ ًْ
خبً ارًبهً ًالحًكًمينً ًيًوًفّقً ًاللً ًبينًهًماً ً ،وقيلًّ ً :
الزوجًينً(ً ً.)1
علىً ً

ِ
ِ
َلٱبعثوا ح َكما ِم ْن أ ْ ِ ِ
صالحا
َهله َو َح َك ًما م ْن أَ ْهلها إِن يُريد إِ ْ
ف َْ َ ً
الضمير "ا"
الحكمان

ِ
ادس
( )2-4-6المثا ُل ّ
الس ُ
ِ ()2
ِ
طعتُم ِّمن قَُّوٍة و ِمن ِّرب ِ
ون ِب ِه َع ُد َّو ٱللَّه"
اط ٱ ْل َخ ْي ِل تُْرِه ُب َ
َ
ٱستَ َ ْ
" َوأَع ُّدوا لَ ُهم َّما ْ
َ
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الزوجان

أنًًضًميرًًالهاءًًفيً"بًهً"ًيًعودًًعلىًمًرجعًينًًيًتًطابقانًً ًوملمًحًهً
ًولًيسًًيًخفىًفيًهذاًالسِّياقًًالشريفًً ّ

أن ًيًعودً ًعًليهماً ،لًيكونً ًالم ْعنىً
"الرباط"ً ،وقد ًصًلحا ً ًْ
ادًً ،والمًرجعانً ًهًما"ً :ما ًاستًطعتًم"ً ،و ًِّ
ذكير ًًوًافرًٍ
مًن ًتً ًٍ

ذكورً ،وهوًً
الضًميرً ًعائدً ًعلى ًغ ْيرً ًمً ًٍ
المًرادًً:تًرهًبونً ًبًما ًاستطعتً ْمً ًمًن ًقًًّوًٍةًْ ً ،
أو ًتًرهبونً ًبًًرباطً ًالخًيلًً ،وقيلًّ ً :

أعدوا"ً،والمً ًْعنى"ً:تًرهًبونًبًالًعدادًًعًدوًًاللً"(ً ً.)3
الًعدادًًالذيًيًدلًًعل ْيهًًالف ْعلًً" ًّ
ِ
السابعُ
( )2-4-7المثا ُل ّ
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(ً)1أتىًعلىًالمرجعينً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،454/1ً،والزمخشريً،الكشافً،525/1ً،والعكبريً،التبيانً،355/1ً،
والقرطبيً،الجامعً،115/5ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،251/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،254/4ً،واأللوسيً،روحً
المعانيً .27/3ً،

(ً)2اآليةً(األنفالً .)60ً،

(ً )3انظر ًما ًقيل ًفيهاً :ابن ًاألنباريً ،البيانً ،332/1ً ،واكتفى ًالزمخشري ًبعوده ًعلى ًاألولً ،الكشافً ،166/2ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً .508/4ً،
302

)1(

ِ "وي
"ين قَالُوا ٱتَّ َخ َذ ٱللَّهُ َولَ ًدا َّما لَ ُهم ِب ِه ِم ْن ِع ْلٍم
َ نذ َر ٱلَِّذ
َُ
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ً،"ً ًوهما ً"الل،ًقدمًه ًمًرجًعان ًاثنان
ًّ ًمير ًمًًتّصلً ًفي ً"بًهً" ًت
ظهر ًفي ًهذا ًالسِّياقً ًالشًريفً ًأنً ًثمً ًضً ًا
ْي
ً ً:ًًوالت ْقديرًًفيًذًينًكًًالعًودًين،"وً"ولدًا
ً .ذكور
ًٍ ًًًوهذاًأقربًًم،ًادعوه
ًّ ًًبًالولدًًالذي:أي
ًْ ً،ًبالولدًًعًلم
ً ً ماًلًهم-

ًً

ًً.ام
ًِّ ّالت
ً ً ً ًوأًْقضى ًفي ًالجًهل، ًًوهذا ًالعًودً ًأذمً ًلًهم،ًعليه
ًْ ً ً ًفًينزهوهً ًعً ًّما ًال ًيجوز،ً ما ًلًهم ًبًاللً ًعلم.)2(عل ْيهم

ً ً.لم
ًٍ ًًماًلًهمًبًقولًهًمًهذاًمًنًع:أي
ًْ ً،"أنًيعودًًعلىًالقًولًًالمًفهومًًمًنً"قالوا
ًْ ًًوي ْحتمل
ِ )2-4-8(
امن
ُ ّالمثا ُل الث

ِ
ً "وسى فَ َن ِس َي
ْ "فَأ
َ س ًدا لَّهُ ُخ َوار فَقَالُوا َهـذا إِلَـ ُه ُك ْم َوِالَـهُ ُم
َ َخ َر َج لَ ُه ْم ع ْجالً َج
ًًًوهماًضًمير،ًًفق ًْدًتًقدًمًهاًمًرجًعان،"ًالضًميرًًالمًستًترًًفيً"نًسًي
ًّ وم ْوضعًًالنظرًًفيًهذهًًاآليةًًال
ّ ًًشريفًة
)3(

ً :ًًفًقيل،سرونًًبًينًهًما
ًِّ ًرددًًالمًف
ًّ ًًوقدًت،"ًوً"موسى،"ًأخًرج
ًْ ًيًًفيً"ف
ًّ
ِّ السامر

ً .ًً ًوذًهبًًيًطلبًهًًع ْندًًالطًّور،أنًيًطلبًهًًههًنا
ًْ ًًفًنسيًًموسى:أو
ًْ ً،ًأنًيًًذكًرًلكمً ًّأنهًإًلهًه
ًْ ً نًسيًًموسى-

ًاالستداللً ًعلى
ًْ ً ًالسامري
ًّ ً ًًنًسي:أو
ًْ ً ،ًًفًتركً ًما ًأمًًره ًبهً ًموسى ًمًنًاليمانً ًفًضًل،ًي
ًّ ً ًًنًسي:ً وقيلّ السامر
.)4(أنًًالعًجلًًالًيكونًًإًلهًا

ِ
ُ) المثا ُل التّاسع2-4-9(

ِ
ِ
"َع ُه
َّ ب َوٱ ْل َع َم ُل ٱ
ُ ص َع ُد ٱ ْل َكل ُم ٱلطَّ ِّي
ْ "إِلَ ْيه َي
ُ لصال ُح َي ْرف
ًً ًًوعائًد،ً ًًوعًملً ًصالًح،ً ًفًثًمً ًكًلًمً ًطًّيًب،"ًوقًْد ًتًباينً ًًوجهً ًالقولً ًعلى ًمًرجعً ًالضًميرً ًالواقًعً ًفي ً"يًرفعًه
)1(

ً ً:ً:ًولذلكًًاحتًملًًهذاًالتًًركطيبًًالم ْشتركًًعًودًًالضًميرًًفيً"يًرفًعًهً"ًعًلىًماًيلي،ًعلىًالل
ً ً.ًطًّّيب
ً الصًالحًًالكلمًًال
ّ ًً يًرفعًًالعًملً .)5ً،4ً،)ًاآليةً(الكهف1(

ً ً.95/6ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر2(
ً ً.)88ً،)ًاآليةً(طه3(

ًًمدارك،ًوالنسفي،157/11ً،ًالجامع،ًوالقرطبي،125/2ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،550/2ً،ًالكشاف،ًالزمخشري:)ًانظر4(
ً ً.250/6ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،71/2ً،التنزيل
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ِ )2-4-10(
العاشر
المثا ُل
ُ
)3( ِ
""إِ َّن ُه َعلَى َر ْج ِع ِه لَقَادر
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ً،ًًوهماًالًنسان،ًقدمًهاًًذًرًكًرًرًًلًمًرجًعينًًيًًتّفقانًًفيًفًصائًلًهماًالن ْحويةًًمعًًالضًمير
ًّ ًًوالهاءًًفيً"ًرجعًهً"ًت

ًًعربينً ًفي ًهذا ًالضًميرً ًلًما ًفيهً ًمن
ً ًفسرينً ً ًوم
ًِّ ً ًوقدً ًاختًلًف ًبًعضً ًمًن ًًوًردوا ًعلى ًهذهً ًاآليةً ًم،"ًالدافق
ًّ ً ًو"الماء
ً ً:فقدًيكون
ًٍ ا ْشتر
ْ ً،ًاكًنحوي

ًقادر
ً ً:ًوالمًعنى،
ً )4("ً"فْلي ْنظر ًال ْنسان ًمم ًخلق: ًوقدًجرىًذكرهًفيًاآلية ًمنًقبل،ً عائداًعلىًالًنسان-
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ً .)10ً،( )ًاآليةً(فاطر

ً، ًمعالم ًالتنزيل،ًوالبغوي
ً ،240/2ً ، ًالبيان، ًوابن ًاألنباري،398/10ً ، ًجامع ًالبيان، ًالطبري: ) ًانظر ًهذه ًالمعاني2(
ً، ًوالنسفي،1073/2ً ، ًالتبيان، ًوالعكبري،210/14ً ، ًالجامع، ًوالقرطبي،302/3ً ، ًالكشاف، ًوالزمخشري،489/3
ً .290/7ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،381/2ً،مداركًالتنزيل

ً ً.)8ً،)ًاآليةً(الطارق3(
ً ً.)5ً،)ًاآليةً(الطارق4(
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حتّى ًال ًيًخرجًً،
أيً:على ًًرًِّده ًفي ًالحليلًً ،والم ْعنىً :قادرً ًعلى ًحًبسًهً ً ً
الدافقًًْ ً ،
 ْأو ًعائدا ًعًلى ًالماءً ً ًّاختارهًالطًّبريً(ً ً.)1
الن ّحًاسًًأبينًًوأدًلًً،وقدًً ً
األولًًع ْندًً ًّ
والقولًً ًّ

ي ًاآلتيًمنًتعدد ًمراجع ًالضميرً
تلك ًعشرةً ًكاملة ًالمقصد ًم ْنهاًالتّعريج ًعلىًظاهرة ًالم ْشترك ًالن ْحو ِّ

الم ِّ
لىًأنهًق ْدًيحدثًأ ْنًيكونًثًمًضميرًلمً
تقدمةًعل ْيهًفيًسياقهًالتركيب ِّيً،ويبقىً،بعدًذلكًالعرضً،اللماحًإ ّ

تقد ْمهًمراجع ًمذكورةً،ولكن ًالسِّياق ًالت ْركيبيًي ْؤذن ًباستشراف ًمراجع ًتفهم ًفهماًيعول ًفيهًعلىًسًياق ًالكلمً،
تً ّ
وم ْن ًأ ْمثلة ًذلك ًق ْول ًالح ِّ
ق ً–تعالى"ً:-فجعْلنًاها نكًاالً ًلماًب ْين ًيد ْيهاًوماًخْلفها"(ً،)2فق ْد ًوقع ًاختلف ًب ّين ًأمرهً

في ًباب ًالقول ًعًلى ًمًرجع ًالضمير ًفي ً"فجعْلناها"ً ،ففي ًالم ْجعول ًنكاال ًأقاويلً ،وقد ًألمحً ،ب ْل ًصرح ًبهذاً
التّأويلً ًفيًتًأويلً ً"الهاءً ًًواأللفً"ًفيًق ْولًهً"فجعْلناها"ًً،وعلمً ًهيًعائًدةً"(ً،)3فقيلً
الطّبريً،فقال"ً:اختًلفً ًأهلً ً ً

إنًالتّأويلً ً:

ًالتّأويلًً :فًقًلنا ًلًهًمً:
" -فجعْلناها"ً:فجعْلنا ًتلكً ًالعًقوبةً ًً-وهًي المًسخًةًً -نًكاالًً ،فًم ْعنى ًالكلمً ًعلى ًهذا ً

ًإياهًمً،نكاالً ًلماً
ًومًسخًنا ًّ
كونوا ًقًًردةً ًخاسًئينًً ،فًصاروا ًقًًردةً مًمسوخينً(ً ،فجعْلناها)ً ،فجعْلنا ًعًقوبًتًنا ً
ب ْينًيد ْيهاً،وماًخْلفهاً،وم ْوعظةًلْلمتقينًً .

نً ،لً ًّما ًكانً ًفيًالخًبرً ًدًاللةًً،كًًّنيً ًع ْنً
جرً ًلًهاًذًكرًً،ولك ًْ
 "فجعْلناها"ً:الحيتانًً،و"الهاءً ًواأللفً" ًلًمًيً ًًْاعتد ْواًم ْنك ْمًفيًالس ْبتً"ً .
كرهاًً،و ًِّ
ذً ً
الداللةًًعلىًذلكًقًولًه"ً:ولق ْدًعل ْمتمً الذين ْ

الضمير ًعلى ًهذا ًالوجه ًكًنايةً ًع ْن ًقًريةًً
 "فجعْلناها"ً :فجعْلنا ًالقًريةً ًالتي ًْاعًتًدى ًأهلًها ًفي ًالسًبتًً،و ّ
خواً ً.
القًومًًالذينًًمًسً ً

يهاًوما خًلفًهاً.
 "فجعْلناها""ً:فجعْلناًالقردةًالذينًًمًسًخواًنًكاالًًلًماًب ْينًيًدً ًدتًفيًالسًبتًًنًكاالً(ً ً.)4
األ ًّمةًًالتيًاعتً ًْ
" -فجعْلناها"ً:فجعْلناً ً

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،536/12ً،والنحاسً،إعرابًالقرآنً،200/5ً،والقرطبيً،الجامعً،7/20ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً .450/8ً،

(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)66ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .374/1ً،

(ً)4انظرًماًقيلًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،374/1ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،48/1ً،والزمخشريً،الكشافً،286/1ً،
وردهاًإلىًالمسخةً،وابنًاألنباريً،البيانً،90/1ً،والقرطبيً،الجامعً،301/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،410/1ً،
وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً،107/1ً،وقدًرجحًعودهًعلىًالقريةً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،58/1ً،واكتفىًبعودً
305

ًالضمير ًعلىً
وقد ًأتى ًأبو ًح ّيان ًعلى ًهذه ًالمعاني ًمستذكرها ًمن ًم ِّ
ظان ًمن ًت ّ
ًأعني ًعود ّ
قدموهْ ،

ًوالمًسخةًًً ،والحيتانًًً ،والعًقوبةًً ،مستشرفا ًمرجعا ًآخر ًيتصيد ًمن ًداللة ًسياق ًاآليةً
األمةًًً ،والحالًةًً ،
القًريةًًً،و ًّ
ردةً
أيً :فجعْلناًكًينونًتًهًمًقً ً
صدرً ًالمًفهومً مًن"ً:كونوا"؛ً ًْ
الشريفً،جانًحاًإلىًأ ْن ًيكون ً ّ
الضًميرً ًعائًدًا ًعلىًالم ْ

خاسًئينً"(ً .)1

ِ
س
()2-5
ُ
الباعث الخام ُ
ِ
العرِب ّي ِة
ُمروَن ُة ُ
الجملة َ

صليةًقًْدًي ْسلمً
وقدًيكونًالم ْشتركًالن ْحويًباعثهًمرونةًالجملةًالعربيّة؛ًإذًإنًتغييرًمواقعًالكلماتًاأل ّ

إلىًتعدد ًالمعانيًالن ْحوية ًالتيًتعتور ًالكلماتً،فق ْد ًيطول ًالفصل ًب ْين ًالعامل ًوالمعمولً،في ْؤذًن ًهذاًبتداخلً

نيويةً،ليعقبهًتركيبًم ْشتركًتلتقيًعل ْيهًم ٍ
تعددةً،وق ْدًيحدثًتعددًالعًواملًفيًالسِّياقً
حويةًم ّ
عانًن ّ
العلقاتًالب ّ

الواحدًاشتباهاًفيًتعيين ًالمعمول ًالذيًيتعلّق ًبعاملهً،والحق ًأن ًهذاًالباعث ًيكاد ًيتداخل ًمعًباعثًالتّعلّقً،
شتركً
ًولكنني ًأ ْفردته ًههنا ًتبيانا ًلخصوصّيتهً،وتقسيما ًللبواعث ًالمفضية ًإلى ًوقوع ًالم ًْ
فبينهما ًل ْحمة ًوثيقةّ ،

حويً ً.
الن ِّ
ّ

لعلّــهًيحســنًالوقــوفًع ْنــدًمــاًتقــدمًمــنًشــرٍحًنظــريًليصــارًبعــدًًذلــكًإلــىًاستشـرافًهــذاًالباعــثًفــيً

بضعةًأمث ٍ
يًواالستشرافًالتطبيق ِّيً ًً:
لةًمنًاآلياتًالكريماتً،ليكونًهناكًمزاوجةًب ْينًالعرضًالنظر ِّ

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

اآلي ُة األولى
(َ )2-5-1
ٱلن ِ
ِ
س ُّر َّ
رين"(.)2
"قَ َ
ـاظ َ
ال إِ َّن ُه َيقُو ُل إِنَّها َبقَ َرة َ
ص ْف َارٓ ُء فَاقع لَّ ْونُ َها تَ ُ

م ْوضعًًالم ْشتركًالن ْحويًِّفيًهذهًاآليةًق ْولهً–تباركًاسمهً"ً:-فاقعًلونها"ً،فق ْدًتعددتًالمعانيًالن ْحويةً

لىًأنهًسائرًعلىًم ْقتًضىًالرتبةًالعر ّبية؛ًإ ْذًالًتقديمً،والً
التيًتعتورًت ْينكًالكلمتينً،فإذاًماًحمل ًالت ْركيبًع ّ
تأخيرًفيهً،فثمًم ْعنىًنحويتًينبنيًعلىًهذاًالم ْحملً،وبيانهً ً:
ً،أوًخبرً .
 -فاقعً:صفة ْ

الضمير ًعلى ًالمسخةً ،والجلالنً ،تفسير ًالجللينً ،13/1ً ،واكتفيا ًبعودها ًعلى ًالعقوبةً ،واأللوسيً ،روح ًالمعانيً،

ً .284/1

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .410/1ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)69ً،

306

 لونهاً:فاعلً ً.واذاًماًحملًعلىًأن ًثم ًتقديماًوتأخيراً،فإن ًثم ًم ْعنىًنحويًّاًآخًر ًي ْنبنيًعلىًهذاًالم ْحملً،وبيانً

ذلكً ًً:

 فاقعً:خبرً. لونهاً:مبتدأً ً.واذاًماًحملًالت ْركيبًالشريفًعلىًأنًثمًتقديماًوتأخيراًفيًجزٍءًم ْنهًفإنًالم ْعنىًالن ْحويًهوً ً:

 فاقعً:صفةً. -لونهاً:مبتدأ.

ث؛ ًكما ًقيلً:
ًالناظرين"ً :خبرً ،والتًأنيثً ًعًلى ًأحًدً ًمًعنًيينًً :أحًدًهماً :لًكًونًه ًأًضيفً ًإلى ًمًؤنً ًٍ
" -تسر ّ
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سرً
ًالصًفرةً؛ ًفكأنه ًقيلً :صًفرتًها ًتً ً
بت ًبًعضً ًأصابًعًه؛ ًوالًثّانيًّ :
ذًهً ًْ
ًأنه ًيًرادً ًبه ًالمًؤنًثً؛ ًإًذ ًهًو ّ

يً ،ألن ًاللّونً
ًّ
ًحيانً (ً ،)1وحسن ًع ْند ًابن ًاألنبار ِّ
الناظًرينًًً ،وال ًيًخفى ًبًعد ًذلكًً ،وهو ًبعيد ًع ْند ًأبي ّ
نىًالصفرة"ً،والح ْملًعلىًالم ْعنىًكثيرًفيًكلمهم"(ً ًً.)2
بم ْع
ّ

اني ُة
اآلية الثّ َ
(َ )2-5-2
()3
ِ ِ
ِ ِ
ون ٱ َّلن ِ
ص ًة ِمن ُد ِ
اس"
َّار ٱآلخ َرةُ ع ْن َد ٱللَّه َخال َ
"قُ ْل إِن َكا َن ْت لَ ُكم ٱلد ُ
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ًوهذاًتركيبًشريفًمبينًع ْنًأثرًمرونةًالجملةًالعر ّبيةًفيًتعددًالمعانيًالن ْحويةًالم ْفضيًإلىًالولوجًً

ً"الدار"ً ،واستش ارفً
في ًب ّوابة ًالم ْشترك ًالنحويًِّ ،وم ْوضع ًالتدبر ًفيها ًاستشراف ًاسم ًكان ًالذي ًتأخرً ،وهو ّ

خًبرهاًالذيًتباينًأهلًالنظرًفيًت ْعيينهًتبايناًباعثهًالتّقديمًوالتّأخيرً،وفيًالذيًيأتيًفضلًب ٍ
يانً ً:
 الخبرًهوًالم ِّتًالدارًخالصةًلكمً ً.
تأخرً،وهوً"خالصة"ً،والت ْقديرً:إ ْنًكان
ّ
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 الخبرًهوًالم ِّتًالدارًلكمً،و"خالصة"ًعلىًهذاًحالً.
ً:إنًكان
ّ
تقدمً،وهوً"لكم"ً،والتً ْقدير ْ
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 الخبرًهوًالم ِّتًالدارًع ْندًاللً(ًًًً.)1
ً:إنًكان
ّ
تأخرً،وهوً"عندًالل"ً،والت ْقدير ْ
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(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .417/1ً،
2

( )ًانظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،92/1ً،والعكبريً،التبيانً،75/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،417/1ً،واأللوسيً،روحً
المعانيً .289/1ً،

(ً)3اآليةً(البقرةً ً.)94ً،
307

اآلية الثّالث ُة
(َ )2-5-3
" ِت ْل َك ِم ْن أَن َبآ ِء ٱ ْل َغ ْي ِب ُنوحيها ِإلَ ْي َك"(.)2

ضىًالرتبة ًالعر ّبيةً،فلًتقديمً،والًتأخيرً،
ناًأن ًنقول ًإن ًتركيب ًاآلية ًالشريف ًسائر ًعلىًوفق ًمقت
ل ْ
ّ

ويكونً،آنًهذاًالقولً،العرابًعلىًهذاًالنحوً ً:
 تلكً:مبتدأ.نًأنباءًالغيبً:خبر.
 -م ْ

 نوحيهاًإليكً:خبر ًٍ،أوًحالً.
ًثان ْ

الرتبةًالح ّرة ًالتيًيبيحًهاًنظامً
واذاًماًارتضيناًأنًثم ًتقديماًوتأخيراًأذنًبهماًمرونة ًالجملةًالعربيّةً،و ّ

الجملة ًالعربيً،فإن ًالعراب ًسيغدوًعلىًه ٍ
نًأنباءً ًالغ ْيبً
ئية ًأ ْخرىً،لينشأًالقول ًإن ًهذاًالت ْركيب"ً:تلك ًم ْ
حويًًمحتملًلم ٍ
عانًنحويّ ٍةً ً:
نوحيهاًإ ْليك"ًم ْشتركًنً ت
 -تلكً:مبتدأً ً.

متًعليهً.
نًأنباءًالغيبً:منًصلةًالخبرًتقد ْ
 -م ْ

نًأنباءًالغيبً(ً.)3
 نوحيهاً:خبرً،والت ْقديرً:تلكًنوحيهاًإليكًم ْ
ْ
ً
ً
ً
ً
ِ ِ
َنبآ ِء ٱ ْل َغ ْي ِب نُوحيها إِلَ ْي َك
ت ْل َك م ْن أ َ
ِت ْل َك

ِ
َنبآ ِء ٱ ْل َغ ْي ِب
م ْن أ َ

نوحيها إِلَ ْي َك

1
العكبريً ،التبيانً،
ًعلىًالحالً،وحال
ًغيرًنصب ً"خالصة" خ  -2أو
( ) ًانظرًما ًقيل ًفيهاً :الزمخشرميً ،الكشافً ،297/1ً ،ولمًيحكخ1

ً،94/1وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،181/1ً،والقرطبيً،الجامعً،24/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .478/1ً،

(ً)2اآليةً(هودً ً.)49ً،

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيان2ً،مً .13/

صلة الخبر تقدمت
308

خ

ابع ُة
(َ )2-5-4
الر َ
اآلي ُة ّ
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"لَقَ ْد َأرَى ِم ْن آيا ِت َرِّب ِه ٱ ْل ُك ْب َرى"

()1

حويا ًظاهًًارًقًْد ً ًوقعً ًفأًْفضىً
فيًهذه ًاآليةً ًالشًريفةً ًبًيانً ًمًجلً ًلًما ًالبًحثً ًمًعقودً ًلًهً؛ ًذلكً ًأنً ًاشتًراكًا ًنً ًًّ

األولً ًعلى ًذلكً ًمًرونةً ًالجًملةً ًالعًرًّبيةًً ،فقًْدرً ًاختًلفً ًفي ًالمعانيً
إلى ًتعد ٍدً ًفي ًإعرابً ًهذهً ًاآليًةًً ،والباعثً ً ًّ
يانً ً:
بوًأًهذاًالتًركيبًً ً،وفيماًيًأتيًفًضلًًبً ًٍ
الن ْحويةًًالتيًتًتً ًّ

" -الكًًْبرى"ً:م ْفعولةً ًلـ"رأى"ً ،وفي ًالسِّياقً ًالشريف ًتًقديمً ًوتًأخيرًً،والم ْعنىً:رأى ًالكًًْبرىًمًنًآياتً ًًرًِّبهً،
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ظمىًالتيًهيًبعضًآياتًربِّهً ً.
وقيلًالت ْقديرً:رأىًالكبرىًوالع ْ

األنثى؛ ًكًقولًه ً–
دت ًلً ًرًؤوسً ًاآلياتًً ً ،ويجوز ًنًعتً ًالجًماعةً ًبًنًعتً ً ًْ
" -الكًًْبًرى" ًصفةً ًاآلياتًً ،وقد ًًو ِّحً ًْ
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آربً ًأ ْخرى" (ً ،) 2وتكون ً"من ًآيات ًربِّه" ًفي ًم ْوضع ًالم ْفعولً ،و"من"ً :زائدةً،
ً"وليً ًفيها ًمً ً
تعالىً :-

ً

والم ْعنىًً:رأىًآياتًًًرًّبهًالكًًْبرى(ً.)3

لَقَ ْد أرَى ِم ْن ِ
آيات َرِّب ِه ٱ ْل ُك ْبرى
َ

ً

الكبرى

ً
ً

آياته الكبرى

رأى الكبرى

(ً)1اآليةً(النجمً ً.)18ً،
(ً)2اآليةً(طهً .)18ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،30/4ً،والمعنىًعنده"ً:اآلياتًالتيًهيًكبراهاًوعظماها"ً،والعكبريً،التبيانً،1187/2ً،
والقرطبيً،الجامعً،65/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.158/8ً،
309

ً
ومثلها ًفي ًالتّنزيل ًالعزيز"ً :لنريك ًم ْن ًآياتنا ًٱْلك ْبرى" (ً ،) 1فق ْد ًتباينت ًالمعاني ًالن ْحوية ًالتي ًتكتنفً

"الك ْبرى"ًو"آياتنا"ً،والم ْعنىً ًّأنهًجازًًأ ْنًيكونًم ْفعولًً"لًنًريًكً"ًالًثّانيًهوً"الكًًْبرى"ً،أوًأ ْنًيكونً"مًنًآياتًنا"ًفي
م ْوضعًًالم ْفعولًًالًثّانيً،وتًكونًً"الكًًْبرى"ًصفةًًآلياتًناً،والت ْقديرانً ً:
 لنريكًبعضًآياتناًالك ْبرىً . -لنريكًالك ْبرىًمنًآياتناً.

طيةًً،والزمخشريًً،والعكبريً،وأبوًحّيانً(ً،)2ولكنً
ً،وابنًًعً ًّ
طبري ً
ًوأجازًًهذًينًالوجهًينًًمًنًالًعرابً ًال ّ

اختيارًاألخيرًهوًأ ْنًيكونً"مًنًآياتًنا"ًفيًمً ْوضعًًالم ْفعولًًالًثّانيً،و"الكًًْبرى"ًصفةًًآلياتًنا؛ًذلكً ًّأنهًيًلزمًًمًنً
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ذلك ًأ ْن ًتكون ًآياتًه ً–تعالىً -كًًلّهاًهي ًالكًبًرً ،ألنً ًماًكانً ًبًعضً ًاآلياتً ًالكًبًرً ًصًدقً ًعل ْيه ً"الكًًْبرى"ً،واًذاً

جعلت ً"الكًًْبرى" ًمًفعوال ًلًمًتًًتّصًفًاآلياتً ًبًالكًبًر؛ ًإذًإًّنهاًهي ًالمًًتّصفةً ًبًأفعلًالتًفضيلًًً ،واذاًجًعًلتً"الكًًْبرى"ً
أن ًيًخصًً
فيًوصفًيهًماًً ،والًيًمكنً ً ًْ
لزمًالتّثنيةً ً ً
ً
ألنهما ًكانً ًيً
مًفعوال ًفًلًتًمكنً ًأ ْن ًتًكونًصفةً ًللعًصاًواليًدً ًمًعًا؛ً ًّ

نىًالتّفضيلً(ً ً.)3
لًًّمًنهًماًفيهاًم ْع ً
أحدًهًما؛ًألنًًكً ً

ِ
الخامس ُة
اآلي ُة
(َ )2-5-5
ٍ ()4
أنت م ِ
كل قَ ٍ
نذر َوِل ِّ
وم هاد"
"إِ ّنما َ ُ

ه"ً:ولكلًقومًهاد"ً .
م ْوضعًالمباحثةًقول
ّ
ً"لكل ٍ
كيبًأنهًمؤتلفًمنًمبتدأًمؤخ ٍرً،وخ ٍ
ويةًق ْدًتهديًإلىً
ظهرًمنًهذاًالت ْر
ي ْ
برًمقدٍم ّ
ًالر ّ
ّ
ًقوم"ً،ولكن ّ

ـومً،فيكــونً"هـ ٍ
مباينًلألولًبتباينًتقديرًالتّركيبً،فق ْدًيكونً–واللًأعلمً–ّ ً:إنماًأنتًمنذر ٍ
ًوهادًلكـ ِّـلًقـ ٍ
ـاد"ً
م ْعنىً ٍ ّ

معطوفاًعلىً"منذر"ً،وهذاًفصلًب ْينًحرفًالعطفًوالمعطوفً،وقواعدًالت ْركيبًتجيزهً،والًيخفــىًأنًثــمًفرقــاً

(ً)1اآليةً(طهً ً.)23ً،

(ً ) 2انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،409/8ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،42/4ً ،والزمخشريً ،الكشافً،534/2ً ،
والعكبريً،التبيانً،889/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .223/6ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .223/6ً،
(ً)4اآليةً(الرعدً .)7ً،

310

تًعليهــاً
ب ْينًالم ًْعني ْينًباعثهًتلكًالمرونةًالتيًتكتنفًتركيبًالجملةًالعربــيً،أ ّمــاًفــيًهيئــةًالت ْركيــبًالتــيًجــاء ْ

وم ٍ
اآليةًفالجملةً"ول ِّ
كلًق ٍ
ًهاد"ًمستأنفةً(ً ً.)1

السادس ُة
(َ )2-5-6
اآلي ُة ّ
()2
ون َعلَ ْي ِه ِفى ٱلنَّ ِ
تاع َزَبد ِّم ْثلُ ُه
ار ْٱب ِت َغآ َء ِح ْل َي ٍة أ َْو َم ٍ
" َو ِم َّما ُيوِق ُد َ

ـمي ٍةًم ْؤتلفـ ٍـةًمــنً
ي ْ
ظهرًأنًثمًتقديماًوتــأخيراًواقعــينًفــيًهــذاًالت ْركيــبًالشـريفً،فالحــديثًعـ ْـنًجملـ ٍـةًاسـ ّ

مبتدأًمؤخ ٍرً،وخ ٍ
برًمقدٍمً،والمشتركًالن ْحويًفيهــاًواقــعًفــيًتعــددًالمعـانيًالن ْحويــةًلــبعضًالكلمــاتًفــيًســياقهاً،
ًاألصليةًيغدوًالت ْقديرً ً:
وبالعودًعلىًرتبًالكلم
ّ

ـيًالنــارً،وعلــىًهــذاًالم ْحمــلًيكــونً"زبــد"ًمبتــدأً،و"مثلــه"ًصــفةًلــهً،و"م ّمــاً
 زبدًمثلهًم ّماًيوقدونًعل ْيــهًفـ ّيً(ًً.)3
يوقدون"ًخبر ً
اً،وهذاًم ْذهبًالطّبر ِّ

ًفيًالنارًم ّماًيوقدونًع ْليــهً،وعلــىًهــذاًالمحمــلًيكــونً"زبــد"ًمبتــدأً،و"مثلــه"ًصــفةً،و"فــيً
 ْأوً:زبدًمثلهّ
ًالدالّــةًعلــىًوقــوعًم ْشــترٍكًنحــويًباعثــهًم ًرونــةًالجملــةًالعر ّبيــةً،
النار"ًخبراً.لعلًتعددًالمعانيًالن ْحوية ّ
ّ
وماًيعتريهاًمنًت ٍ
قديمً،وت ٍ
أخيرً،ورت ٍبًح ٍّرًة(ً.)4

ـيً
الليًالًتقــديمًوالًتــأخيرً،وهــوًتقــديرًأضــافهًم ّكـ ت
 ْأوً:زبــدًمثلــهً:مبتــدأًوخبــرً،وعلــىًهــذاًالم ْحمــلًالـ ّـد ًِّالسابقينً(.)5
علىًالتّقديرين ّ
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ابع ُة
(َ )2-5-7
اآلي ُة ّ
الس َ
ٱلص ْي ِ
"إليال ِ
ش إِ ِ
ِ َّ
ف قَُرْي ٍ
الف ِه ْم ِر ْحلَ َة ِّ
آم َن ُهم ِّم ْن
فَ ،ف ْل َي ْعبُ ُدوا َر َّ
ٱلشتَآ ِء َو َّ
ب َهـ َذا ٱ ْل َب ْيت ٱلذي أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُجوٍع َو َ
ٍ ()1
َخ ْوف"
(ً )1انظرًما ًقيل ًفيهاً :النحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،352/2ً ،وقد ًرجح ًالعطف؛ ًألن ًالمنذر ًهو ًالهادي ًإلى ًاللً،والمعنىً

عندهً:أنتًمنذرًوهادً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،255ً،وابنًاألنباريً،البيانً،39/2ً،والعكبريً،التبيانً،752/2ً،
وقدر ًالعكبريًمبتدأ ًمحذوفاً ،والمعنىً:ولكل ًقوم ًنبي ًهادً ،ولم ًينف ًما ًيحتمله ًهذا ًالتركيب ًالشريفًمن ًتعدد ًفيً

المعنىً،ومهديًعرارً،مباحثاتًلسانيةً ً.27ً،

(ً)2اآليةً(الرعدً ً.)17ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .369/7ً،

(ً)4أتىًعلىًهذينًالمعنيينً:ابنًاألنباريً،البيانً،40/2ً،والقرطبيً،الجامعً ً.201/9ً،
(ً)5انظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،256ً،وقدًأتىًعلىًتلكمًالمعانيًالثلثةً ًًً.
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ألنًالجملةًالعربيةًمرنةًيصحًفيهاًالتّقديمًوالتّأخيرًفيًمواضعً،وألنًهذاًق ْدًوقــعًحقًّــاًفــيًهــذهًاآليــةً

يًفيهاً،فق ْدًاختلفًفيًتعلّقً"ليلفًقًر ٍ
يش"ً ً:
الشريفةً،ألنًذلكًكذلكً،فق ْدًأعقبًتخلقاًلظاهرةًالم ْشتركًالن ْحو ِّ
فقدًيكونًفيًالكلمًتقديمًوتأخيرً،وتقديرًالكلمً:فلي ْعبدواًربًهذاًالبيتًليلفهمً .
ْ -
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ً،وهــذاًالحـذفًًمـ ْذهًبًًالفـًّراءًً،ويًحــتجًًلـهًبــأنًً
يش ً
وقدًيكونًفيًالكلمًحذفًتقديرهً:اعجبواًليلفًًقـر ًٍ
 ْعجًبًً ً.
لّمًًم ْع ً
العًربًًتًقولً"ً:للًأبوكً"ً،فًيكونً فيًال ً
نىًالتّ ّ

وقدًتكونً"ليلف"ًمتعلِّقةًبالسورةًالتيًقبلهاً،وفيها"ً:فجعلهمًكعصـ ٍ
ـفًمـ ٍ
ـأكول"(ً،)2والت ْقــديرً:فًعًًْلنــاًمــاً
ْ
ّ
مً،وانتًظــامًًًرحلـتًهًمًفــيًال ّشـتاءًًللــيًمنًً،
يشًو ْأم ـنًهًمً،واســتًقامًةً مًصــالًحًهً ً
ألجـلًًقـر ًٍ
فًعًْلنــاًبًأصــحابًًالفيــلًً ْ
شامً(ً،)3وقدًرأىًفيًهذاًالمذهبًم ّك تيًب ْعدا(ً .)4
والصًيفًًلًل ًّ
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ِ
(ِ )2-6
س
الباع ُ
ث ّ
الساد ُ
ُّد معاني "ح ِ
روف المعاني"
ُ
تَعد ُ َ

هذا ًالم ْبحثً ًيت ّنزلً ًبينً ًعلمي ًالنحوً ًوالمعانيً ،وهو ًمن ًالبواعثً ًالعريضةً ًالتي ًت ْؤذنً ًبهذهً ًالظّاهرةًً

صنيفً ،وقد ًتباينًً
في ًالت ْنزيلً ًالعزيزً ،والحقً ًأنً ًاللّغ ّ
صوها ًبالت ْ
ويينً ًاألوائلً ًقد ًأت ْوا ًعلى ًحروفً ًالمعانيً ،فخ ّ
رأيهم ًفي ًتناوبهاً ،وقيامً ًبعضها ًمقامً ًب ٍ
الكوفيونًً
أما ً ّ
عضً ،وقد ًارتضى ًالبصرّيونً ًالقولً ًبمنعً ًالتّناوبّ ً ،

أنً
بالض ِّدً ،ولعلّي ًأميلً ًإلى ًالمذهبً ًالقائلً ًبأنً ًحروفً ًالمعاني ًم ْشتركةً ًح ّمالةً ًلغيرً ًمعنى ًوظيفيً ،صحيحً ً ً
ف ّ

أخرىًتتجاورًًوالًتتدافعًًأحياناً .
جامعًْ ً،
الحرفًًالواحدًًقدًيمتازًًبمعنىًر ًٍ
ئيسً ٍ
ولكنًلستًًأدفعًًأنًًتحتهًمعانيًً ْ
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اديًً
ًولعــلًًهــذاًالــذيًأســوقهًفــيًهــذاًالمقــامًًقــدًقالــهًمــنًقبــلًًبعــضًًالقــدماءً،ومــنًذلــكًًإْلماحــةًًالم ـر ِّ

الســائرًًبــينًًالبصـرّيينًًوالكــوفّيينً،قــائلًًفــيً
المً ْعجبةًًالتيًقّيدهاًفيً"الجنىًالـ ّـداني"ًوهــوًيستشــرفًًذلــكًًالجــدلًً ّ
عبــا ٍرًةًدالّـ ًٍـةًمبينـ ًٍـة"ً:رًّدًكثيــرًًمــنًالمحقّقــينًًســائرًًمعــانيًالبــاءًًإلــىًم ْعنــىًالْلصــاقًًكمــاًذكــرًًســيبويهً،وجعلــوهً

قدمًمنًنيابةًً
معنىًالًيفارقهاً،وقدًينجرًًمعهًم ًٍ
است ْبعدًًبعضهمًذلكً،وقالًً:الصحيحًًالتنويعً،وماًت ّ
عانًأخرً،و ْ
(ً)1اآليةً(قريشً ً.)4-1ً،
(ً)2اآليةً(الفيلً ً.)5ً،

(ً ) 3انظرً :الفراءً ،معاني ًالقرآنً ،293/3ً ،والنحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،293/5ً ،ومكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً،520ً ،
والزمخشريً ،الكشافً ،287/4ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً ،455/2ً ،والعكبريً ،التبيانً ،1305/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً

المحيطً ً.514/8ً،

(ً)4انظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً ً.520ً،
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ـرًقــدًينــوبًً
ـارًعلــىًمــذهبًًالكــوفّيينًًومــنًوافقهــمًفــيًأنًًحــروفًًالجـ ًِّ
ـرًهــوًجـ ًٍ
الباءًًعنًغيرهاًمنًحــروفًًالجـ ًِّ
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عض"(ً .)1
بعضهاًعنًب ًٍ
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ًوردًًعلــىًمًســألةًتنــاوبًالحــروفًابــنًًجً ّنــيًفــيً"الخصــائص"؛ًإًذًعقــدًًلهــاًباب ـاًقائمــاًبرأســهً،
وم ّمـ ْـن ً
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ًأنًيكــونًفــيًاللّغــةًلفظــانًبمعنــىًواحـ ٍـد"ً،
اللفظـ ِّ
ـيًوحــروفًالمعــانيً،رائًيــاًفيــهًمًوضــعاً"يشــهدًعلــىًمـ ْ
ـنًأنكــر ْ
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عض"ً،ملتمساًفيهًوجهًش ٍ
بأنهً"فيًاستعمالًالحروفًبعضهاًمكانًب ٍ
بهًجام ٍعًبينًالمشتركً
ًوصفاً ًّ
م ْسبغاًعًليهً ً
ـسًبــهً،ف ّإنــهًفًصــلً
ولعلّهً"لوًجمعًأكثرهً،الًجميعهً،لجاءًكتاباًضخماً،...،فإذاًمرًبــكًشــيءًمنــهًف ّ
تقبْلــهً،وأنـ ْ
منًالعر ّبيةًلطيفً،حسنًيدعوًإلىًاألنسًبهاً،والفقاهةًفيها"(ً ً.)2

ماً،ولكنــهًلــمًيجعـ ْـلًهــذاًالبــاب؛ًبــابً
وقدًأتىًفيهًعلــىًأمثلـ ٍـةًم ْنبئـ ٍـةًعــنًمـراد ً
هًومذهبــهًاللــذينًارتضــاه
ّ

التّناوبًمفتوحاًباطّرٍاد؛ًإذًإّنهًي ْفضيًإلىًت ٍ
ـىًالســياقً،وجعــلًالم ْعنــىًمحتكمــاً
داخلًفــيًالمعــانيً،بــلًعــولًعلـ
ِّ
رئيساً،وم ِّ
ًإنً"إلــى"ً
ًالسياقً،وقدًضربًلذلكًمثلًفقال"ً:وذلك ّ
ًأنهمًيقولون ّ
وجهاًأميناًهادياًإلىًالذيًيقتضيه ّ

"ً،أيً:معًاللً،ويقولونً
تكونًبمعنىً"مع"ً،وي ّ
حتجونًلذلكًبقولًاللً-سبحانهًوتعالى"ً:-م ْنًأنصاريًإلىًالل ْ

"ً،أيً:عليهــاً،ولســناً
كمًفيًجــذوع ّ
إنً"في"ًتكونًبمعنىً"على"ً،وي ّ
ّ
ًالن ْخــل ْ
حتجونًبقولهً-ع ّزًاسمه"ً:-وألصلّ ّبن ْ

ًاألح ـوالً
ًإنــهًيكــونًبمعنــاهًفــيًموضـ ٍـعًدونًموضـ ٍـعً،علــىًحســب ْ
لكنــاًنقــول ّ
ًأنًيكــونًذلــكًكمــاًقــالواً،و ّ
نــدفع ْ
ًإليــهً،والمسـ ِّـوغةًلــهً،فأمــاًفــيًكـ ِّـلًموضـ ٍـعً،وعلــىًكـ ِّـلًًحـ ٍ
ً،إنًأخــذتًبظــاهرًهــذاً
ّ
ـالًفــلً،أالًتــر ّ
ىًأنــك ْ
الداعيــة ْ
ّ
ٍ
أنًتقــولً:زيــدًفــيًالفــرسً،
هًأنًتقولً:سرتًإلىًزْيدً،وأنتًتريــدً"معــه"ً،و ْ
القولًغ ْفلًهكذاًالًمقيداً،لزمكًع ْلي ْ
و ْأنتًتريدً"عل ْيه"…"(ً ً.)3

ـولًحسـ ٍـنًمشــفوٍعًبتحــو ٍطًحميــدً،ونظـ ٍـرًسـ ٍ
وممنًوقفًوجاهًذلكً،وأنكرًماًت ّقبلهًابنًجّنــيًبقبـ ٍ
ـديدً،أبــوً
ّ
ّ

حّيانً،فقدًردًعلىًمنًزعمًأنً"إلى"ًبمعنىً"مع"ًفيًقولًالح ِّ
قً–تقدسًاسمه"ً:-واذاًخل ْواًإلىًشياطينهم"(ً،)4
ً،والثعالبيً،أبوًمنصورًعبدً
(ً)1أتىًعلىًتناوبًحروفًالمعاني ًفيًالعربيةً:ابنًقتيبةًفيًتأويلًمشكلًالقرآنً 565ً،
الملكًبنًمحمد(430هـ)ً،فقهًاللغةًوسرًالعربيةً،تحقيقًمصطفىًالسقاًوآخرينً،طً،3دارًالفكرً ،القاهرة(ً،د.ت)ً،
ً،354ومحمدًعضيمةً،دراساتًألسلوبًالقرآنً ً.377/3ً،
(ً)2انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً ً.312/2ً،

(ً)3انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً،310-309/2ً،واآليةً(طهً .)71ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)14ً،
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)1(
ٍ ًجانحــاًإلــىًأنًالًح ّجــةًفــيًشـ،)2("ًأنصــاريًإلــىًالل
ً،ـيءًمــنًذلــك
ْ ًو"مـ ْـن، "اًأمـوالكمًإلــىًأمـواله ْم
ْ
ْ و ً"والًتــأكلو

ٍ "وقيــلً"إلــى"ًبمعنــىًالبــاء؛ًألنًحــروفًالجـ ِّـرًينــوبًبعضــهاًعــنًبعـ
ًًوهــذاًضــعيف؛ًإذًنيابــةًالحــرفًعــن،ـض
ً .)3("الحرفًالًيقولًبهاًسيبويهًوالخليل
ًـي؛ًإذًإّنــهًيقــعًتحــتًالواحــد
ِّ ًأنًًحـروفًالمعــانيًكالمشــتركًاللّفظـ،
ّ ًبعــدًهــذاًالعــرضًالمقتضــب،إخــال

ٍ ًوفيمــاًيــأتيًفضــلًبيـ،قًج ْملــي
ٍ ظيفيةًحتّىًمــعًتـوافرًســيا
ٍ ًم،ًفيًالغالب،منها
ًـانًيجلّــيًهــذهًالظّــاهرةًفــي
ّ عانًو
ً ً:التنزيلًالعزيز
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ً :ًم ْنها،الباءًًالمفردةًًتجيءًًألربعةًًعشرًًمعنى
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ً .شيءًمنًجسمه
ًٍ ًًإذاًقبضتًًعلى،ًأمسكتًًبز ٍيد: اللصاقً؛ًكًقولنا-
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ً، ًذهبتً ًبز ٍيد: ًوهيً ًالمعاقبةً ًللهمزةً ًفي ًتصييرً ًالفاعلً ًمفعوال؛ ًكقولنا،سمى ًباءً ًالنقل
ّ  ًوت، والتّعدية-
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.)4("وً"ذهبًاللًًبنورهم

.ًًكتبتًًبالقلم: واالستعانة؛ًكق ْولنا-
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.)5("ًذنبه
ً ً"فك:-قدسًاسمه
ًِّ السببيّة؛ًكق ْولًًالح
ّ ت-ًق
ْ لًًّأخ ْذناًب
ّ  و-
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ٍ طًبس
.)6("ًلم
ًْ ً"اهب:- والمصاحبةًً(الحال)؛ًكقولهً–تعالى-
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.)7("حر
ًٍ ً"ن ّجيناه ْمًًبس:-فية؛ًكقولهً–تعالى
ّ  والظّر-
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ٍ ًا ْشتريتهًًب:الداخلةًًعلىًاأل ْعواض؛ًكقولنا
.بذاك
ً ًًوهذا،ألف
ّ ًً(المقابلةً)؛ًوهي، والبدل-
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ً ً.)2ً،)ًاآليةً(النساء1(

ً ً.)3ً،)ًاآليةً(آلًعمران2(

ًًفإن،ًوليسًبشيء،"ً"وقيلًهيًبمعنىً"مع:ًوفيًمقامًآخرًقالًالعكبري،210/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر3(
ً ً.264/1ً،ًالتبيان،"ًوالًقياسًيعضده،""إلى"ًالًتصلحًأنًتكونًبمعنىً"مع

ً ً.)17ً،)ًاآليةً(البقرة4(

ً .)40ً،)ًاآليةً(العنكبوت5(
6

ً ً.)48ً،( )ًاآليةً(هود

ً ً.)34ً،)ًاآليةً(القمر7(
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.)1("بير
اسألًبهًًخ ا
ْ "ًف:-ًكقولهً–تعالى، والمجاورة؛ًكع ْن.ًوسيأتيًمثالها، واالستعلء-

.)2("ت
ًْ ً"شربنًبماءًًالبحرًثمًًترفع:ً والتبعيض؛ًكقولًًال ّشاعر.ًوهوًًأصلًًأحرفه، والقسم-

.)3("أحسنًًبي
ْ ًً"وقًْد:- والغاية؛ًكقولهًً–تعالىً ًً.)4(ًالزائدة
ّ ًًوهي، والتوكيدً

ًًواحتمالها،ًفالذيًيعنيناًاشتراك ًالباء ًفيًسياقهاًالتّركيب ِّي،ًوهو ًالتّنزيل ًالعزيز،أ ّما ًمًضمار ًمباحثتنا

ٍ تعد
ٍ لم
ً ً:ًومنًذلك،دة
ّ عانًوظيفيّ ٍةًم

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
:السببيّ ِة
َ الم
ّ  و، واالستعانة،)صاحبة (الحال
ُ اشت ار ُك "الباء" َب ْي َن

ً ً"ون ْحن:- ًق ْوله ً–تعالى،ببية
ّ الس
ّ  ًو،وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراكها ًب ْين ًمعاني ًالمصاحبة ً(الحال) ًواالستعانة

ً :)5("ًنسبِّحًبح ْمدك
ً
ً

ِّح ِب َح ْم ِد َك
ُ سب
َ َُوَن ْح ُن ن

المصاحبة والحال

االستعانة

ً
سببية

ً

1
ملتبسين بحمدك
نسبح بما حمدت به نفسك
ً ًبسبب حمدك.)58ً،( )ًاآليةً(الفرقان
ً،ًضبطهًخالدًمحفوظ،ًشرحًأشعارًالهذليين،)هـ275(ًالحسنًبنًالحسين،ًالسكري:ًانظر،)ًالشعرًألبيًذؤيبًالهذلي2(

ً ً.94/1ً،م2006ً،ًبيروت،ًدارًالكتبًالعلمية،1ط

ً ً.)100ً،)ًاآليةً(يوسف3(

ًًدار،2ًط،ًتحقيقًعبدًالفتاحًشلبي،ًمعانيًالحروف،)هـ384(ًأبوًالحسنًعليًبنًعيسى،ًالرماني:)ًانظرًماًقيلًفيها4(
ًًتحقيق،ًرصفًالمبانيًفيًشرحًحروفًالمعاني،)هـ702(ًأحمدًبنًعبدًالنور،ًوالمالقي،
ً 36ً،م1981ً،ًجدة،الشروق
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ً،)هـ749( ًالحسن ًبن ًقاسم، ًوالمرادي،142ً ،م1975ً ، ًدمشق، ًمطبوعات ًمجمع ًاللغة ًالعربية،أحمد ًمحمد ًالخراط
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ً ً.149-137/1ً،ًمغنيًاللبيب،ًوابنًهشام،45-36ً،م1993
ً ً.)30ً،)ًاآليةً(البقرة5(
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ً
ً .ًخرجًزيدًبثيابه:ًكماًنقول،سبحًملتبسينًبحمدك
ّ ًن:) فالت ْقديرًعلىًم ْعنىًالمصاحبةً(الحالً.سبحًبسببًحمدك
 وعلىًم ْعّ ًن:ببية
ّ نىًالس
ّ

)1(
ٍ وية ًولطف ًن
ًظر ًفي
ّ ًن: وعلىًم ْعنىًاالستعانةّ ًوالملحظ ًالذيًيسترعيًر. سبح ًبماًحمدًت ًبه ًنفسًك

ً ًفإذا ًما ًكان،استشراف ًالمعاني ًالواقعة ًت ْحت ً"الباء" ًفي ًسياقها ًهذا ًهو ًتعيين ًم ْعنى ًالًضافة
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ْ الم
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ْ ًواذاًكانًالم،كماًتقدمًآنفا
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ِ
ِ
ِ "الباء" َب ْي َن ا
:ببي ِة
اشت ار ُك
ّ الس
ّ لحال و
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ً ً:ببيةًًماًيلي
ّ الس
ّ ومنًاأل ْمثلةًالمًبينةًًعنًاشتراكًًالباءًًب ْينًًم ْعنييًالحالًًو

ً .)2(" "وقالوا قلوبناًغْلفًًبلًلعنهمًٱللهًبك ْفره ْم.1
)4(
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ً. "ً "واذاًقيلًلهًٱتقًٱللهًأخذ ْتهًٱْلعزةًبْلثْم.3
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ٍ  "أنهًًمنًعملًمنكمًسوءاًبج.4
ً.)5("هالة
ْ
ْ
ً ً:والت ْقديرًفيًاآليةًًاألولى
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ً ً.)6(ًي
ًْ  بِّ ًوهوًاختًيارًًالزمخشر،)ببية
ّ ًالس
ّ ًلًلعنهمًًاللًًبسببًًك ْفرهمً(باء
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ً.)7()ًلًلعنهمًًاللًًكافرينًً(باءًًالحال
ًْ  ب-
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ً .140/1ً،ًمغنيًاللبيب،ًوابنًهشام،291/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر1(
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ً ً.)93ً،)ًاآليةً(البقرة3(
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ً ً.)88ً،)ًاآليةً(البقرة2(

ً ً.)206ً،)ًاآليةً(البقرة4(
5

ً ً.)54ً،( )ًاآليةً(األنعام
6

ً ً.295/1ً،ًالكشاف،ًالزمخشري:( )ًانظر
ً ً.89/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:)ًانظر7(
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ظّاهرً
ًوكذلكًال ّشأنًفيًاآليةًالثّانيةً،فالباءًفيًسياقهاًم ْشتركةًب ْينًم ْعني ْينًأتىًعل ْيهماًأبوًحّيانً،وال ً

أيً
فرهمً ًّ
أنًًالباءًًلًلسًببًً،والمعنىً:الحامًلًًلًهمًعلىًعًبادًةًالعًجلًًهًوًكً ً
السابقًً ً،وقدًتكونًالباءًًبم ْعنىً"مًع"ْ ً،
فر(ً ًً.)1
فرًعلىًكً ًٍ
فرهًمً،فًيكونًذلكًكً ًا
هيًلًلحالًً،والم ْعنىً:مًصحوبًاًبًكً ً
وكذلكًحالًاآليةًالثّالثةً"أخذتْهًالع ّزةًبالثم"ً :

نىًاألولً:أخذ ْتهًالعّزةًبسببًالثم.
 والم ْعّ

ذتهًالع ّزةًملتبسةًبالثمً(ً.)2
 والثّاً،أوً:أخ ْ
ّ
انيًأنهاًللحالً،ولهاًمرجعانً:أخذتْهًالع ّزةًآثم ْ
ًالرابعةًالح ّمالةًللمعنيينً(ًًً.)3
وكذلكًشأنًاآلية ّ

الز ِ
ِ
ِ
اإل لصاقِ ،والتّ ْب ِ
يادة ،و ِ
عيض:
اشت ار ُك
"الباء" َب ْي َن ّ

ًالزيادةً،واللصاقً،والتبعيضً،ق ْول ًالح ِّ
تباركت ًأسماؤهً"ً:-و ْامًسحواً
ق ً–
ْ
وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراك ًالباء ًب ْين ّ
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برؤوسك ْمًوأ ْرجلك ْمً"(ً ً:)4

يً(ً.)5
 أ ّماًاللصاقًفًالمًًرادًًم ْنهًإًلصاقًًالمًسحًً ًًالزمخشر ِّ
بالرأسًً،وهوًم ْذهب ّ

ًضعفه(ً.)6
 أ ّماًالتبعيضًف تجليًالًشيةًعل ْيهًوالًشبهةً،وا ْنًكانًأبوًحّيانًق ْد ّ

ِّ
ذعً
ًإليكً ًبًجً ً
"وهًًّزي ًْ
حاد" (ً ،) 7و ً
ن ًيًًرًْد ًفيهً ًبًإًًْل ًٍ
ًالحقً "ً :ومً ًْ
 ًأ ّما ًكونها ًزائدة ًمًؤًّكدةً ًفًمًثلًها ًفي ًق ْولهخلةً"(ً،)8و"ًوالًتًًْلقواًبًأًْيديكًًْم"(ً،)9والم ْعنىً:إًلحادًاً،وجًذعًًً،وًْأيدًيًكًم.
النً ًْ

ي ًالح ّمال ًلثلثة ًم ٍ
وعلى ًهذه ًالمًفهوماتً ًالم ِّ
عانً ،ظًهرً ًاالختًلفًً
تقدمةً ،وعلى ًهذا ًالم ْشترك ًالن ْحو ِّ

مسحً
قطً،وعًنًسًلمةًًبنًًاأل ًْكوعًً ًّأنهًكانًًيً ً
الرأسًً،فً ًرويًًعنًابنًًعًمرًً ًّأنهًمًسًحًًاليافوخًًفً ً
ب ْينًالعًلماءًًفيًمًسحًً ًّ
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،297/1ً،واختارًمعنىًالسببيةً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.477/1ً،

(ً)2انظرً:العكبريً،التبيانً،168/1ً،وأبوًحيانًالبحرًالمحيطً،126/2ً،وأضافًأبوًحيانًمعنىًثالثاً،وهوًالتعديةً ً.
(ً)3انظرً:العكبريً،التبيانً ً.500/1ً،
(ً)4اآليةً(المائدةً ً.)6ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.597/1ً،

(ً)6يقولًأبوًحيان"ً:وكونهاًللتبعيضًينكرهًأكثرًالنحاةًحتىًقالًبعضهمً:وقالًمنًالًخبرةًلهًبالعربيةً،"...انظرً:البحرً
المحيطً ً.451/3ً،

(ً)7اآليةً(الحجً ً.)25ً،
(ً)8اآليةً(مريمً ً.)25ً،

(ً)9اآليةً(البقرةً ً.)195ً،
317

قدمً ًرأسًهًً ،وعًن ًغيرهما ًأن ًمسح ًنًواحي ًالًرأسً ًم ْجزئ ٍ
ب ًالمًرأةً ًإال ًشًعرةً ًواحدةًً
ًكافً ً ،وقيلً :إًن ًلًم ًتًصً ًْ
مً ًّ
ّ

أدنىًماً
افعيًًًوجوبًً ًْ
التّعميمًًً،والمًشهورًًمًنًم ْذهبًًال ًّ
مالكًوجوبًً ً
أجًزأهاً،وأ ّماًالفًقهاءًًفًالمًشهورًًمًنًم ْذهبًً ًٍ
ًْ
ش ِّ
ينطًلقًًعل ْيهًاسمًًالمًسحًً،ومًشهورًًأبيًحًنيفةًًأنًًاألفضلًًاستيعابًًالجًميعً(ً ًً.)1
يادة ،والتّ ِ
الز ِ
ِ
ِ
ِ
عدية:
"الباء" َب ْي َن
اشت ار ُك
الحال ،و ّ

الزيادةً،والتّعديةً،قولًاللً–تعالىً ً:-
وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكًالباءًب ْينًمعانيًالحالً،و ّ

" -فأ ْتبعه ْمً ف ْرع ْونًبجنودهًًفغشيهم"(.)2

 "وشجرةً ت ْخرجًمنًطورًس ْينآءًتنبتًبْلد ْهن"(.)3ففيًاآليةًاألولىًيكونًالت ْقديرً ً:

همًومًعهًجنودًهًً،كماًنقولً:خرجًزيدًبثيابهً .
 علىًم ْعنىًالحالً:أتًْبًعً ًنىًالزيادةً:أتْبعهمًفرعونًجنودهً.
 وعلىًم ْعّ

 وعلىًم ْعنىًالتّعديةً:أتْبعهمًبالجنودً،فيكونًق ْدًحذفًالم ْفعولًالثّانيً،ولعلّهً:رؤساءهًوحشمه؛ًًإذًالاحد(ً.)4
رفًو ًٍ
الًّإلىًحً ًٍ
تعدىً"أًتًْبًعً"ًبًنفسًهًإً ً
يً ًّ

ًوم ْوضعًالتّمثّلًفيًاآليةًالثّانيةً"بالدهن"ً،ففيهاًالباءًً :

 -زائدةً،والم ْعنىًتنبتًالدهنً .

ت".
 ْأوًللتّعديةً،والم ْعنىً:أنبتت ّ
ت"ًبم ْعنىً"نبت ْ
ْ
"أنبت ْ
ًالدهنً،وتكونً ْ
ًالدهنً(ً ًً.)5
ْ -أوًللحالً،والم ْعنىً:تنبتًماًتنبتًومعه ّ

االست ِ
بة ،و ِ
لة) ،والمصاح ِ
دل (المقاب ِ
"الباء" ب ْي َن الس ّ ِ
ِ
ِ
الب ِ
عالء:
اشت ار ُك
ُ َ
َ
ببية ،و َ
َ
ّ

(ً )1انظرً :الزمخشريً،الكشافً ،597/1ً ،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،451/3ً،وانظرًحديثًالعكبري ًفي ًالتبيان ًعنً
معانيهاً ً.422/1ً،

(ً)2اآليةً(طهً ً.)78ً،

(ً)3اآليةً(المؤمنونً .)20ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً،152/11ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.245/6ً،

(ً )5انظرًماًقيلًفيهاً:الطبريً،جامع ًالبيانً ،208/9ً ،والزمخشريً،الكشافً ،29/3ً،وابنًاألنباريً،البيانً،150/2ً،
والقرطبيً،الجامعً،78/12ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،371/6ً،وابنًهشامً،مغنيًاللبيبً ً.139/1ً،
318

ببيةً،والبدلً(المقابلة)ً،والمصاحبةً،واالستعلءً،ق ْولهً-تعالى-
رددًالباءًب ْينًم
وم ْنًأ ْمثلةًت ّ
عانيً:الس ّ
ّ

"ً:فأثًابك ْمًغ ًًّماًبغمًلِّك ْيلًت ْحزنوا"(ً ً:)1

كانت ًلًلمًصاحًبةًًً،وهًيًالتي ًبًم ْعنىً"مًعً"ًً،والمً ًْعنىً:غً ًًّما ًمًصاحًبًاًلًغًمً"ً،فًالغً ًّمانًً ،إًًْذ ًذاكًً ،لًهًمً،
إن ً ًْ
 فً ًْوقيلً:
خالد ًبًخًيلً ًالمًشركينً ًعل ْيهمً ً،
ً،وثانيهماًإًشرافً ً ًٍ
و ّأول ًالغمين ًهًوًماًأصابًهًمًمًنًالهًزيمًةً ًوالقًتلً ً
مًاألولًً،والًثّانيًسببًهًًفرًارهًمًحينًًسًمًعواًأنًًمًحمًدًاً–صلّىًاللًعليهًوسلمًً-ق ْدً
األولًًسًببًهًفرًارهً ّ
الغًمًً ّ

النبيًً-
ً:األولًًماًفاتًهًمًمًنًالغًنيمًةًًً،وأصابًهًمًمًنًالجًراحًًوالقًتلًً،والًثّانيًحينًًسًمًعواًأنًً ًّ
قًتًلً ً،وقيلً ّ
صًلّىًاللًًعل ْيهًوسلًمً-قتل.

ًً

درًً،والمًعنىً:
شركونً ًيًومً ًبً ًٍ
للصًحابةًًً،والًثّانيًمًتعًلِّقًهًالمً ً
 واً ًْاألولً ً ّ
ن ًكانتً ًالباءً ًللبدلًأو ًالمقابلة ًفالغًمً ً ّ
در"ً،فالباءًًعلىًهذاًباءًًمًعادًلً ًٍة"(ً.)2
أثابًكًمًغً ًًّماًبًالغً ًِّمًالذيًأوقًعًًعلىًأيديكًمًبًالكًفًّارًًيًومًًبً ًٍ

اللً
لىًرسولً ًاللً ً-صًلّىً ً
ببية ًفالتّقديرً:جازاكًمًغً ًًّماًبًسببً ًالغًًِّم ًالذيًأدخًلتًموهً ًع ً
 واً ًًْللس ّ
ن ًكانتً ًالباءً ّ
عل ْيهًوسًلّمً-وسائًرًًالمًؤمنينًًبًفشلًكمً ً،وتًنازعًكًمًً،وعًصيانًكًم(ً ً.)3

 وا ْنًكانًمعناهاًاالستعلءًفالت ْقدير"ً:فأثابكمًغ ًّماًعلىًغم"(ً ًً.)4رف الثّاني
الح ُ
(َ )2-6-2
ِ ()5
"م ْن"

ًأنهً :
أ ّماًحرفًالج ِّرً"م ْن"ًفلهًوجوهًمتباينةًفيًالتراكيبً،ومنًذلك ّ

ًعليه؛ًكقولهً–تعالى"ً:-منًالم ْسجدًالحرام"(ً .)6
 البتداءًالغايةً،وهوًالغالب ْ والتبعيض؛ًكقولهً–تعالى"ً:-م ْنهمًم ْنًكلمًالل"(.)7(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)153ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.526/1ً،

(ً )3انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،471/1ً،والعكبريً ،التبيانً ،302/1ً،والقرطبيً،الجامعً ،155/4ً ،وأبوًحيانً ،البحرً
المحيطً ً.91/3ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.155/4ً،

(ً)5انظرًمعانيهاً:الرمانيً،حروفًالمعانيً،97ً،والمالقيً،رصفًالمبانيً،322ً،والمراديً،الجنىًالدانيً،308ً،وابنً
هشامً،مغنيًاللبيبً ً.419/1ً،

(ً)6اآليةً(السراءً ً.)1ً،

(ً)7اآليةً(البقرةً ً.)252ً،
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 وبيانًالجنس؛ًكقولهً–تعالى"ً:-ماًن ْنس ْخًم ْنًآي ٍة"(.)1 -والتّعليل؛ًكقولهً–تعالى"ً:-م ّماًخطيئاتهمًأ ْغرقوا"(.)2

 -والبدل؛ًكماًفيًق ْولهً-تعالى"ً:-أرضيت ْمًبالحياةًالد ْنياًمنًاآلخرة"(.)3

 وقدًيكونًمرادفً"في"؛ًكقولهً–تعالى"ً:-إذاًنوديًللصلةًم ْنًي ْومًالجمعة"(.)4ًالر ْحمنًمنًتفاو ٍت"(ً ًً.)5
 وزائدا؛ًكقولهً-تعالى"ً:-ماًترىًفيًخْلق ّالز ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
ِ
يادة:
بعيض ،وال ّ
رفي ِة ،و ّ
"م ْن" َب ْي َن التّ
ظ ّ

الزيادةً،فيًالت ْنزيلًًالعزيزً
رددهاًب ْينًالتّبعيضً،والظّرفيّةًالمرادفةًلـ"في"ً،و ّ
وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكً"م ْن"ً،وت ّ

ق ْولهًالحق"ً:وٱتخًذواًمنًمقامًإ ْبًارهيمًمصلّى"(ً ً:)6

صلى.
 فعلىًالم ْعنىًاألولً،واخالهًاألليقًواألظهرً،يكونًالت ْقديرً:واتخذواًمنًبعضًمقامًإبراهيمًم ّ
ّ
 -وعلىًالثّانيًيكونً:فيًمقامًإبراهيم.

 -وعلىًالثّالثًيكونًالم ْعنىً:واتِّخذواًمقامًإبراهيمًمصلّى(ً ً.)7

ِ ِ
"م ْن" ب ْي َن الس ّ ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِ
الجنس:
يان
الغاي ِة ،والتّ
بعيضَ ،
ببية ،وابتداء َ
َ
ّ
ٍ
ٍ
ببيةًً،وابتداء ًالغايةً،
ًالس ّ
وم ْن ًأ ْمثلة ًورود ً"م ْن"ًم ّرتينًفيًآية ًواحدة ًتظهر ًفيهماًاألولىًمشتركة ًب ْين ّ
ًالزيادةً،وابتداء ًالغايةً،والتّبعيضً،وبيان ًالجنسً،ق ْول ًالح ِّ
ق ً–تبارك ًوتعالىً:-
وتظهر ًاألخرىًمشتركة ًب ْين ّ
ٍ
ب ًمماًنزْلناًعلىًع ْبدناًفأْتواًبس ٍ
نًم ْثلهً"(ً،)8أ ّماًاألولىًفيًهذاًالت ْركيب ًالشريف ًفهيً
ورة ً ِّم ِّ
"وان ًكنت ْم ًفىًرْي ً ّ
ًحمالةًللمعنيينً ً:
"م ّما"ً،وهي ّ

ببيةً،والت ْقديرً:وا ْنًكنتمًفيًر ٍ
يبًبسببًماًن ّزلناًعلىًمحمٍدًصلّىًاللًعل ْيهًوسلّم.
الس ّ
ّ -

(ً)1اآليةً(البقرةً ًًً.)106ً،
(ً)2اآليةً(نوحً ً.)25ً،

(ً)3اآليةً(التوبةً ً.)38ً،
(ً)4اآليةً(الجمعةً ً.)9ً،
(ً)5اآليةً(الملكً ً.)3ً،

(ً)6اآليةً(البقرةً ً.)125ً،

(ً ) 7انظر ًما ًقيل ًفيهاً :األخفشً ،معاني ًالقرآنً ،155/1ً ،والعكبريً ،التبيانً ،113/1ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً،552/1والقولًاألولًأظهرًعندهً ً.

(ً)8اآليةً(البقرةً .)23ً،
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ً .)1(ً وابتداءًالغايةً :ًأنها
ّ لت
ْ ً"م ْنًم ْثله"ًفقدًاحتم-ًوأ ّماًالثّانيةًالتيًهيًفيًق ْولهً–ع ّزًاسمه

. البتداءًالغاية-

.الزيادةًالمفضيةًإلىًالتّأكيد
ّ و. والتّبعيض. وبيانًالجنسًًأولهماًالذيًنحن،ِّ
ّ والملحظ ًاللّطيف ًههناًأن ًثم ًباعثين ًاثنين ًيعملنًعلىًتجلّيًالم ْشترك
ّ ًالنحوي

ً :"ن
ًْ ًًفًـ"م،)الضًميرًًعائًدًاًعلىًالمًنًًزلًً(الق ْرآنًالكريم
ّ ًًفإذاًماًكان،ًوثانيهماًمرجعًالضمير،فيه
ً ً.ًنةًمًنًمًثلًه
ًٍ ًًبًسو ٍرًةًكائ:ًوالت ْقدير،ًللتّبعيض
ً -
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ً،ًورصفًه
ًْ ً ،ًثليةً ًبًنظمًه
ًّ ًًوتًفسًرً ًالم،
ً ًنزل
ً ًًالضًميرً ًعائًدًاًعلىًالم
ّ  ْأو ًلبيان ًالجنس ًعلىًتًقديرً ًأ ْن ًيكون-

ًأو
ًْ ً،ًًوغًرابةً ًاألسلوب،
ً ًًوعًجيبً ًالسًرد،ًالرصف
ً ً ًًوبًديع،
ً ًًأو ًمنًمثلهًفيًحًسنً ًالنًظم،
ْ ًوفًصاحةً ًمًعانيه
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ً.فيًغًيوبًهًوصًدقًه
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)2(
ً.ًجوْزًكونهاًزائدةًًفيًهذاًالمًوضع
ً  ْأوِّ ًوالحقًأنًأباًحّيانًلمًي، ًًزائدة
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ً :"ن
ًْ نزلًًعل ْيهًًفًـ"م
ً ًالضًميرًًعائًدًاًعلىًالم
ًْ ًوا
ّ ًًنًكان

ًًأي:ًًوالت ْقدير،ًًابتداءًًالغايًة،ًلىًهذاًالوجه
ً
ًّ ًًًفًأتواًمًنًمًثل:ً مًتعًلّقةًًبقولًهًع،"ً ًوم ْعنىً"مًن،الرسولًًبًسو ٍرًة
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ً.ًابتًداءًًكًينونًتًهاًمًنًمًثلًه:أي
ًْ ً،الرسولًًصًًلّىًاللًًعل ْيهًًوسًلّم
ًّ ًًجل ًمًثل
ًٍ نةًمًنًًر
ًٍ ًبًسو ٍرًةًكائ
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ًحسن
ً ًأميً ًال ًي
ًّ ً ن ًمًثلًهً ًمًن
ًْ ًًم:ًاألول
ًّ ً:ال
ًٍ بيً ًعلىًأقو
ًّ ً ثليةً ًًعلىًكًونً ًالضًميرً ًعائدًاًا ًعلى
ًّ ً وفيًالمِّ الن
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ًً ً ًولًمًيًؤثً ًْرًعًنهًقًبل،ًً ًولًمًيًجالسًًالحًكماء،ًدارسًًالعًلماء
ً ًًأوًمًنًمًثلًهًلًمًي،ًصلية
ًّ ًالكتابةًًعلىًالفطرةًًاأل
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ًساحر
ً ًأوًمًنًمثلًهًًعلىًًزعمًكًمً ًّأنه
ًْ ً،ًاأل ْمًصار
ً ًرحلًمًنًبلدًهًًإلىًغً ًيرهًمًن
ًْ ًًًولًمًي،ًذلكًًتًعاطيًاألخبار

ً.)3(ًشاعرًًمًجنون
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ً ً.244/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر1(
2

ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،107/1ً،ًالمحررًالوجيز،ًوابنًعطية،69/1ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:( )ًانظرًماًقيلًفيها
ً ً.247-244/1

ً ً.247/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظر3(
321
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ً
ً

ِ
ٍ ِ
سورٍة ِمن م ْثلِ ِه
َوِان ُكنتُ ْم في َرْيب م ّما َنَّزْل َنا َعلى َع ْبدنا َفأْتوا ِب َ

ً

الم َنَّزل (القرآن)
الهاء على ُ

ً
ً

التبعيض

بيان الجنس

الهاء على الم َّ
نز ِل عليه
ُ

ابتداء الغاية

الز ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
ِ
ِ
وب ِ
يادة:
يان
الجنس ،و ّ
"م ْن" َب ْي َن التّ
بعيضَ ،

الزيــادةً،ق ْولــهً–تع ــالى"ً:-كل ـواًمــنًطيِّبــاتًم ــاً
ومـ ْـنًأ ْمثلــةًاشــتراكهاًبـ ْـينًالتّبع ــيضً،وبيــانًالجــنسً،و ّ

اكم"(ً ً:)1
رزْقن ْ

 أ ّم ــاًكونه ــاًدالّــةًعل ــىًالتّبع ــيضًف ــألنًم ــاًقبله ــا"ً:و ْأنزلن ــاًعل ـ ْـيكمًالم ــنًوالسـ ـْلوىً،كلـ ـواًم ــنًطّيب ــاتًًم ــاًرزْقناكم"ً،فالمنًوالسْلوىًبعضًالطّّيباتً،وهوًم ْذهبًحسنًمتقبل.

األ ْخًفشًًً.
الًّعلىًقًولًً ً
تخرجً ذلكًإ ً
 -أ ّماًكونهاًزائدةًفلًيً ًّ

نًطيباتً،والمفعولًمحذوفً(ً ً.)2
ًفألنًالتّقديرً:كلواًشيئاًم ّ
أماًكونهاًلبيانًالجنس ّ
 وِّ ِ
اشت ار ُك ِ
ِ
ِ
ِ
"م ْن" َب ْي َن َب ِ
بعيض:
يان
الغاي ِة ،والتّ
الجنس ،وابتداء َ

ـْجتنبواًٱلـ ِّـر ْجسًمــنً
وم ْنًم ْثلًاشتراكهاًب ْينًبيانًالجنسً،وابتداءًالغايةً،والتّبعيضً،ق ْولهً–تعــالى"ً:-فـ ْ
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ْٱأل ْوثانً"(ً :)3

ِّ
األوثــانًًفًقــطً،ويًبقــىً
ًالحقًههناًع ْنًًرجسًً ًْ
ظهرً ً،ويًقعًًنًهيً
 -أ ّماًكًونهاًدالّةًعلىًبيانًالجنسًفًلعلّهًاأل ْ
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وًاألوثانً ً.
من ًًّ
سائًرًًاألرجاسًً ًْ
ً:الرجسًالذيًه
عنهًفيًغ ْيرًًهذاًالمًوضعًً،والت ْقدير ِّ
هيا ْ
ْ
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(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)57ً،
2

( ) ًانظرً:العكبريً ،التبيانً،65/1ً ،وقد ًذكرًمعنىًالتبعيضًوبيانًالجنسً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،375/1ً،وقدً
ضعفًأبوًحيانًالوجهينًاألخيرينً ً.

(ً)3اآليةً(الحجً ً.)30ً،

322

عامـاً،ثـمًًعـيًنًلًهــمًمًبــدأهًالــذيً
 أ ّماًكونهاًالبتداءًالغايــةًفكأنــهً–تقـ ّـدسًفــيًعــلهً-نًهــاهًمًعــنًالـًِّـرجسًً ًّالوثنًًجامًعةًًلً ِّ
سادًًو ٍ
رجسًً.
كلًًفً ًٍ
م ْنهًيًلحقًهًم؛ًإًذًعًبادةًً ً

ـالرجسًًعب ــادةًًاألوث ــانًً،والت ْق ــديرًً:فـ ـاجتًنًبواًمـ ـنًاألوث ــانًًال ـ ًِّـرجسًً،وه ــوً
 وأ ّم ــاًكونه ــاًللتبع ــيضًفيًعن ــيًب ـ ًِّـاءً،
ىًأنـهًقـ ْـدًيًتصـ ًـورًًاســتًعمالًًالـ ًـوثًنًًفــيًبًنـ ًٍ
العبــادةًً،ألنًًالمًحـ ًـرمًًمـنًاألوثــانًً ًّإنمــاًهـوًالعًبــادةً"ً،أالًتـر ّ

ـاتًم ْنهــاًعًبادتًهــاً،وهــوًالمــأمورًًبًاجتنابـهًًً،وعبادتًهــاً
حرْمـهًالشـرعً؟ًفًكــأنًًللــوثًنًًجًهـ ًٍ
وغ ْيرًًذلــكًم ّمــاًلـمًيً ًّ

بًعضًًجًهاتًها"ً(.)1

ن"ًللتًبعيضًًق ْدًقًلبًًم ْعنىًاآليةًًوأفسًدًه(ً،)2والحقًأنًذلكً
وقدًجنحًابنًعطيّةًإلىًع ِّدًم ْنًقالًإنً"مً ًْ

ليسًكذلكً،فق ْدًتقدمًتفسيرًأبيًحّيان ًالم ْعجبً،وفيهًتفسيرًوتسويغًلم ْعنىًالتبعيضًالواقعًتحتهاًفيًسياقهاً
مًأنهاًللتًبعيضًً،م ِّ
اًالرجسً ًالذيً
قدراًالم ْعنىً:فًاجتًنًبو ًِّ
أنًاألخفًشًًًزعً ًّ
ضلًع ْنًإلماحةًالن ّحاسًإلىً ّ
الشريفً،ف ْ
أيً:عبادتهاً،واصفاًم ْذهبًاألخفش"ً:وهوًقولًًغًريبًًحًسنً"ً(ًًًً.)3
هًوًمًنًاألوثانً؛ً ًْ
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وم ْن ًأ ْمثلةً ًاشتًراكها ًب ْين ًمعاني ًالتبعيضً ،وبيان ًالجنسً ،وابتداء ًالغايةً ،ما ًجاء ًفي ًقول ًالح ِّ
قً:
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والًثّانيةًًلً ًلتّبيينًً،وقدًأتىًعلىًالم ْعني ْينًأبوًح ّيانًم ِّ
الًللتّبيينًً،أ ّماًفيًسورةًالح ِّجًفًق ْدًً
للتّبعيضًً ً
رجحاًأ ْنًتكونً ً

ب" (ً ،)4ومضمار ًالتّمثّل ً"م ْن" ًالثّانيةً ،وقد ًعد ًالزم ْخشري ًاألولى ًللبتًداءًً،
"يحل ْون ًفيها ًم ْن ًأساور ًمن ًذه ًٍ
هب(ً .)5
تًم ْنًذ ًٍ
ًأنهاًالبتداءًالغايةً،والت ْقديرً:أنشئ ْ
جًعلًأبوًحّيانًالظّاهر ّ
اشت ار ُك ِ
ِ
ِ
ببي ِة:
"م ْن" َب ْي َن التّ
الس ّ
بعيض و ّ

ببيةًق ْولهًالحقً–تباركً"ً:-ول ْمًيكنًلهًول تىًمنً ٱلذ ِّلً"(ً ً:)6
الس ّ
وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكهاًب ْينًالتّبعيضًو ّ

النًاسًً،
ًأهل ًالذ ِّلً ،ومنهم ًاليًهودً؛ ً ًّ
 فالت ْقدير ًبناء ًعلى ًاحتمال ًم ْعنى ًالتّبعيضً :و تألنهًم ًأذلً ً ّ
لي ًمن ْ
ليً".
فًيكونًً"مًنًالًّذ ِّلً"ًصفةًًلـ" ًو ت
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ببيةً:منًأجلًال ّذ ِّلً،ف ْلمًيًوالًًأحًدًاًمًنًأجلًًالمًذًلّةًًبًهًًلًيًدفعًهاًبًمًواالتًهً(ً ًً.)1
 والت ْقديرًعلىًم ْعنىًالس ّ
ّ
ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.340/6ً،
(ً)1انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً 144/2ً،
(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .120/4ً،
(ً)3انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً ً.96/3ً،
(ً)4اآليةً(الكهفً ً.)31ً،

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،483/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.335/6ً،116/6ً،
(ً)6اآليةً(السراءً .)111ً،

323

الث
رف الثّ ُ
الح ُ
(َ )2-6-3
()2

"ما"

تعد ٍ
أ ّماً"ما"ًفمشتركةًح ّمالةًلم ٍ
فيةً،
دةً،وتأتيًعلىًوجهينًعريضينً،وه
ظيفي ٍةًم ّ
عانًو ّ
ماًاالسميةًوالحر ّ
ّ

أ ّماًاالسمّيةً :

 فمنهاًالموصولّيةً،وم ْنهاً"ماًع ْندكمًينفدً،وماًع ْندًاللًبا ٍق"(.)3
نا"ً:ماًأحسنًزيدا".
عج ّبية؛ًكقول
ْ
 -وم ْنهاًالتّ ّ

فهامية؛ًكقولًهً–تعالى"ً:-وماًتلكًبيمينكًياًموسى"(.)4
 -ومنهاًاالست ّ

 وم ْنهاًال ّشرطّية؛ًكقولهً-تعالى"ً:-وماًت ْفعلواًمنًخ ْي ٍرًي ْعل ْمهًالل"(ً ً.)5رفيةًفمنهاً :
أ ّماًالح ّ

()6

النافية؛ًكقولهً–تباركًاسمه"ً:-ماًه ّنًأمهاتهم" .
 ّ -والمصدرّية؛ًكقولهً–تعالى"ً:-وّدواًماًعنت ْم"(.)7

ًفيً"إنما"ً،وغ ْيرًذلكً ً.
صب
ّ
 وّالزائدة؛ًكالكافّةًع ْنًعملًالرْفعًفيً"قلّما"ً،والن ْ

ٍ
فأل ًْكتًف ًبماًتقدم ًمنًو ٍ
خصوصة ًتكون ًفيهاً"ما"ًمشتركاً
صف ًنظريً،ليعقب ًذلك ًتلمس ًلمواضع ًم

نحويًّاًح ّماالًلمً ٍ
ًوظيفي ٍةًفيًالت ْركيبًالواحدً ً.
عان
ّ

لنرجعًالنظرًفيًالذيًيأتيًتبياناًوتجليةً ً:
افية ،و ِ
اشت ار ُك "ما" بي َن الموصوِل ّي ِة ،والنّ ِ
ِ
فهامي ِة:
االست ّ
َْ َ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.88/6ً،

(ً)2انظرًمعانيً"ما"ً:الرمانيً،حروفًالمعانيً،86ً،والمالقيً،رصفًالمبانيً،310ً،والمراديً،الجنىًالدانيً،322ً،
وابنًهشامً،مغنيًاللبيبً ً.390/1ً،

(ً)3اآليةً(النحلً ً.)96ً،
(ً)4اآليةً(طهً ً.)17ً،

(ً)5اآليةً(البقرةً ً.)197ً،

(ً)6اآليةً(المجادلةً ً.)2ً،

(ً)7اآليةً(آلًعمرانً ً.)118ً،
324

وقدًوقعًذلك ًفيًق ْول ًالح ِّ
ق ً–تعالى"ً:-وماًيتبع ًٱلذين ًي ْدعون ًمنًدون ًٱلله ًشركآء ًٓ ًإنًيتبعونً
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ن"(ً ،)1والحقً ًأنً ًحًملهاًلهذهًالمعانيًمجتمعة ًيفضيًإلىًتعدد ًاألعاريب ًالتيًيمكن ًأنًتحتملهاً"ما"ً،
الًّٱلظ ًّ
إً
إذاًماًكانتً :
ف
ْ

ًإعرابهاًفيًموضع ًن ٍ
صب ًبـ"يتّبع"ً،والت ْقديرً:أيً
 حاملة ًلم ْعنىًاالستفهام ًفالمراد ًبه ًالنكارً،ويكون ْْ
ش ٍ
يءًيتّبعًالذينًي ْدعون...؟ًً ً

نىً"الذي"ًفإنهاًفيًموضع ًن ٍ
صب ًبالعطف ًعلىً"م ْن"ً،والت ْقديرً:أالًإنً ًلل ً–تعالىً-
ذاًكانت ًبم ْع
 واّ
ْ
ْ
األصنامًالذينًتدعونهمًمنًدونًاللًشركاءً،وتغدوً"شركاء"ًحاالًمنًذلكًالمحذوف.

أوً
ظنونًً ًّأنهاًتًشفعًً ًْ
 أ ّماًإذاًماًكانتًنافيةًف ّإنهاًحرفً،والت ْقديرً:الًيًًتّبعونًًشًركاءًًعلىًالحقيقًةًً،بًلًيً ًًّأوً :ال ًيتّبع ًالذين ًيدعون ًمن ًدون ًالل ًشركاءً ،وينتصب ً"شركاء" ًعلى ًهذا ًالم ْحملًً
تًنفعًْ ،
بـ"ي ْدعون"(.)2

اشت ار ُك "ما" ب ْي َن الموصوِل ّي ِة و ِ
ِ
فهامي ِة:
االست
ّ
َ
َ

فهاميةً،ق ْولهً–تعالى"ً:-فلما ًأْلق ْوا ًقال ًموسىًماًج ْئتمًبهً
وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراكهاًب ْين ًالم
وصوليةً،واالست ّ
ّ

فعً
ِّحر ًإن ًٱللهً ًسي ْبطلهً" (ً ،) 3فإذا ًما
ًالصلة ًفي ًم ْوضع ًر ٍ
ْ
ٱلس ْ
ًكانت ًاسما ًموصوال ًبم ْعنى ًالذي ًفإّنها ًمع ّ

السحر ًخبرهً ،واذا ًما ًكانت ًاستفهاما ًكانت ًأيضا ًفي ًم ِّ
فع ًباالبتداءً ،و"جئتم ًبه" ًالخبرً،
حل ًر ٍ
باالبتداءً ،و ّ
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ً،والت ْقديرً ًالكلّي"ً:أيً ً ٍ
قصيرً
ً
شيء ًجئتًمًبًه"؟ًعلىًالتًوبيخً ًوالتً
و"السِّحر"ًخبر ًمبتدأًمقد ٍر ًتقديرهً:هوًالسِّحر ً
ّ
ّ

لًماًجاؤواًبًهً(ًً.)4

بي ِة و ِ
ِ
فهامي ِة:
االست ّ
عج ّ
اشت ار ُك "ما" َب ْي َن التّ ّ

(ً)1اآليةً(يونسً ً.)66ً،

(ً)2أتىًعلىًالمعانيًالثلثةً:الزمخشريً،الكشافً،244/2ً،وابنًاألنباريً،البيانً،353/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،174/5واكتفىًبمعنييًالنفيًواالستفهامً:العكبريً،التبيانً،680/2ً،والقرطبيً،الجامعً ً.230/8ً،

(ً)3اآليةً(يونسً .)81ً،

(ً ) 4انظر ًهذين ًالمعنيينً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،590/6ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،307/2ً ،والزمخشريً ،الكشافً،
ً،247/2وابنًاألنباريً،البيانً،355/1ً،والعكبريً،التبيانً،682/2ً،والقرطبيً،الجامعً،235/8ً،وأبوًحيانً،البحرً
المحيطً .181/6ً،
325

عجب ًواالستفهامًق ْول ًالح ِّ
صبره ْمًعلىًٱلنارً"(ً،)1
ومن ًا ْشتراك ً"ما"ًب ْين ًمعنييًالتّ ّ
ق ً–تعالى"ً:-فمآ ًأ ْ
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فسرينً،وقدًت ْحتملًأ ْنًتكونًاستفهامّيةً(ً،)2وأضافًالعكبريًم ْعنىً
عج ّبيةً،وهوًقولًجمهورًالم ِّ
فاألظهر ّ
ًأنهاًت ّ

لىًالنارً(ً ً.)3
ً:ماًأصبرهمًاللًع
ثالثاً،واخالهًبعيداً،بلًمتكلفاً،وهوًكونهاًنافيةً،والت ْقدير
ّ
ْ

()4
ومثلهاًفيًالت ْنزيل ًالعزيز ًفيًموض ٍع ًآخر ًشر ٍ
ردد ًالمعربون ًفيً
يف"ً:قتل ًالنسان ًماًأكفره" ً،فق ْد ًت ّ
ْ

لهماًأنهاًاستفهاميةً،والمعنىً:أيًش ٍ
يءًحملًالنسانًعلىًالكفرًمعًماًيرىً
ً،أو
ّ
ّ
ْ
إعرابهاًبًْينًوجهينًمتباينين ّ

عجبيةً(ً،)5وليسًيخفىًأنًللتنغيمًأثراًجليًّاًفيًتعيينًالمعنىًفيً
منًاآليات ّ
ًالدالّةًعلىًالتّوحيدً،وثانيه ّ
ماًأنهاًت ّ

ركيبيةًالتيًتفعلًفيًتشكيلًالم ْعنىً ًً.
مثلًهذًهًاألمثلة؛ًذلك ّ
ًأنهًمنًالفونيماتًفوقًالتّ ّ
افية و ِ
اشت ار ُك "ما" ب ْي َن ال ّن ِ
ِ
فهامي ِة:
االست ّ
َ

وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراكها ًب ْين ًمعنيي ًالنفي ًواالستفهام ًق ْوله ً–تعالى"ً :-ما ًأ ْغنىًعنك ْم ًج ْمعك ْم ًومًا ًكنت ْمً
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ت ْست ْكبرونً"(ً ،)6وكًذلك"ً:وما ًمنع ًٱلناس ًأنًي ْؤمنوٓاًإ ْذ ًجآءهم ًٱْلهدىًوي ْست ْغفرواًربه ْم ًإًالّ ًأنًتأْتيه ْمًً،)7("...

والت ْقديرانًًفيًاألخيرةً ً:

 "أيًش ًٍأنًي ْؤمنوا؟ًوهذاًتوجيهًاالستفهامً ً.
يءًمنع ّ
ًالناس ْ
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ًاألولينً،وهذاًتوجيهًالنفيً .
ًأنًيؤمنواًإالًّط
 "وماًمنع ّْ
ًالناس ْ
لبًأنًتأتيهمًسنّة ّ
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يعً،وهي ًكذلكً
وبيخ ًوتقر ٍ
فهامية ًاستًفهام ًت ٍ
أ ّماًاآليةًاألولىًفباب ًالقول ًعليهاًكالتيًتلتْهاً،فـ"ماًأغنى"ًاست ّ

نافيةرً(ًً.)1

(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)175ً،

(ً)2أتىًعلىًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،95/2ً،والزمخشريً،الكشافً،329/1ً،والقرطبيً،الجامعً،159/2ً،وأبوً
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()8

حيانً،البحرًالمحيطً .668/1ً،

(ً)3انظرً:العكبريً،التبيانً ً.142/1ً،
4

( )ًاآليةً(عبسً .)17ً،

(ً ) 5انظرً :النحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،151/5ً ،ومكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً ،499ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً،414/2ً ،
والعكبريً،التبيانً،1272/2ً،والزمخشريً،الكشافً،219/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .420/8ً،

(ً)6اآليةً(األعرافً ً.)48ً،
(ً)7اآليةً(الكهفً ً.)55ً،

(ً)8انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .132/6ً،
326

ً،أعنيًاالستفهامًوالنفيً ً:
كتًفيهًب ْينًالم ْعني ْين
ّ
ًالمتقدمين ْ
وم ّماًاشتر ْ
ًوآمنتم"(ً.)2
 "ما ي ْفعلًٱللهًبعذابك ْمًإنًشك ْرت ْم ً" -فماًأ ْغنىًع ْنه ْمًس ْمعه ْمًوالًأ ْبصاره ْمً"(.)3

ِّ
ِ
صدري ِة:
الم
الم
ّ
وصولية و َ
اشت ار ُك "ما" َب ْي َن َ

وصوليةًوالمصدرّيةًورودهاًفيًق ْولهً–تعالىً ً:-
وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكهاًب ْينًالم
ّ

ارت ْمًفيهاًوٱللهًم ْخرجًماًكنت ْمً ت ْكتمونً"(ً ً.)4
" .1واذًقتْلت ْمًن ْفسًاًفْدً ًأ
ضًع ْنًٱْلم ْشركينً"(ً.)5
ع بماًت ْؤمرًوأ ْعر ْ ً
ْصد ًْ
" .2ف ْ
األنثى"(.)6
" .3وماًخلقًال ّذكرًو ْ

فـ"ما"ًفيًاآليةًاألولىًت ْحتملً :

وصوليةً،والت ْقديرً:مخرجًالذيًكنتمًتكتمونه.
 المّ
 -والمصدرّيةً،والت ْقديرً:مخرجًكتمكم(.)7

أمرناً ،أو ًباألمرً ،وت ْحتمل ًكذلك ًأ ْن ًتكونً
ع ًبً ً
أ ّما ًفي ًاآلية ًالًثّانية ًفـ"ما" ًمً ً
صدرّيةً ،والمعنىً :فاصد ْ

ديرانًً:والذيًخلق ًالذكرً
دع ًبالذيًتؤمر ًبه(ً.)8وكذلك ًالحال ًفيًاآلية ًالثّالثةً،والت ْق ً
اص ْ
موصولةً،والت ْقديرً:ف ْ

األنثى(ً .)9
واألنثىً،وخلقهًالذكرًًو ْ

(ً)1أتىًعلىًالمعنيينً:العكبريً،التبيانً،572/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.306/4ً،

(ً)2اآليةً(النساءً،)147ً،وانظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،234/1ً،والعكبريً،التبيانً،402/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً ً.397/3

(ً)3اآليةً(األحقافً،)26ً،وانظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،170/4ً،وابنًاألنباريً،البيانً،310/2ً،وأبوًحيانً،البحرً
المحيطً،65/8ً،والوجهًعندهًأنهاًنافيةً ً.

(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)72ً،

(ً)5اآليةً(الحجرً ً.)94ً،
(ً)6اآليةً(الليلً .)3ً،

(ً)7انظرً:العكبريً،التبيانً .78/1ً،

(ً ) 8أتى ًعلى ًالمعنيينً :النحاسً ،إعراب ًالقرآنً ،390/2ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً ،59/2ً ،والعكبريً ،التبيانً،78/1ً ،
والقرطبيً،الجامعً،41/10ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،455/5ً،ورجحًالموصولةً .

القرآنً ً.533ً،
(ً)9انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلً ً
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النافيةً ،ق ْول ًالح ِّ
ق ً-تبارك"ً :-واذًً
أعني ً"ما"ً -ب ْين ًالمصدرّية ًوالموصولّيةً ،و ّ
وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراكها ًْ -

()1
تقدمًبيانهً ً:
ٱعتزْلتموه ْمًوماًي ْعبدونًإ ً
الًّٱللهً" ً،والت ْقديرًبناءًعلىًالم ّ
ْ

ٱعتزْلتموه ْمًًوعبادتهمًإالًّعبادةًاللً،واالستثناءًمنًالجنسً.
 -المصدرّيةً:واذًً ْ

ٱعتزْلتموه ْمًًوالذيًيعبدونهً،واالستثناءًمنًم ْفعولً"يعبدون"ً.
 -الموصولّيةً:واذًً ْ

ٱعتزْلتموه ْمً ًغ ْير ًعابدين ًإالّ ًاللً ،وتكون ًالواو ًللحالً ،وقيل ً" ًوما ًيًعبدون ًإالّ ًاللً" ًكًلمًً
 ّالنافيةً :واذً ً ْ
مًعترضًً،وهوًإًخبارًًمًنًاللًً–تعالىً-ع ْنًالفًتيةًً ًّأنهًمًلًمًيًعبًدواًغً ًيرهًتًعالى(.)2

وصولي ِة والكاف ِ
ِ
ّة:
الم
ّ
اشت ار ُك "ما" َب ْي َن َ

ـوليةًوالكافّــةًق ْول ــهً–تع ــالى"ً:-إنم ــاًص ــنعواًك ْي ــدًس ــاح ٍرًوالًي ْفل ــحً
وم ـ ْـنًأ ْمثل ــةًاش ــتراكهاًب ـ ْـينًمعني ــيًالموص ـ ّ

ٍ
ً"إن"ً،والت ْقديرًاآلخرً
دير"ً:إنًالذيًصنعوهًكيد
ٱلساحرًح ْيثًأتى"(ً،)3فالت ْق
ًساحر"ً،وهيًعلىًهذاًالوجهًاسم ّ
ّ
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ًألغتًعملً"إن"(ً.)4
أ ْنًتكونًكافّة ْ

الح ُ
(َ )2-6-4
الرابعُ
رف ّ
"م ْن"
َ

فهاميةً،وموصــولةً،ونكـرةًموصــوفةً(ً،)5ومـ ْـنًأ ْمثلــةًورودهــاًفــيًالت ْنزيــلًالعزيــزً
ـرطيةً،واســت ّ
قــدًتكــونًشـ ّ

رطيةًوالموصولّيةً ً:
مشتركةًب ْينًمعنييًال ّش ّ

صحًابًٱلنارً"(ً.)6
 "بلىًمنًكسبًسيِّئةًًوأحاط ْتًبهًخطيئتهًفأوٓلئكً أ ْ
ضطره"(ً.)7
 "قالًومنًكفرًفأمتِّعهًًقليلًثمًأ ْ" -فم ْنًتطوعًخ ْيًراًفهوًخ ْيرًله"(ً.)8

(ً)1اآليةً(الكهفً .)16ً،

(ً)2انظرًهذهًالمعانيً:ابنًاألنباريً،البيانً،83/2ً،والعكبريً،التبيانً،840/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.103/6ً،
(ً)3اآليةً(طهً ً.)69ً،

(ً)4انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،49/3ً،والزمخشريً،الكشافً،545/2ً،وابنًاألنباريً،البيانً،121/2ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً .241/6ً،

(ً)5انظرً:ابنًهشامً،مغنيًاللبيبً ً.431/1ً،
(ً)6اآليةً(البقرةً ً.)81ً،

(ً)7اآليةً(البقرةً ً.)126ً،
(ً)8اآليةً(البقرةً ً.)184ً،
328

فهاميةًوالموصولّيةًق ْولهً–تعالىً ً:-
وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكً"م ْن"ًب ْينًاالست ّ
ضعفًناصراًوأقلً عددا"(ً ً.)1
" -فسي ْعلمونًم ْنًأ ْ
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" -فس ْوفًتً ْعلمونًًمنًتكونًًلهًًعًاقبةًٱلدار"(ً.)2

فهاميةًفهــيًفــيً
والحقًأنًالعرابًيتباينًتبايناًكلّيًّاًبناءًعلىًهذاًاالشتراكً،فــإذاًمــاًكانـ ْ
ـتً"مـ ْـن"ًاســت ّ

ً"أضــعف"ً،واذاًم ــاًكانــتً"م ـ ْـن"ًموص ــولةًبم ْعنــىً"ال ــذي"ًف ّإنهــاًس ــتكونًف ــيً
م ْوضــعًرف ـ ٍـع ّ
؛ًألنهــاًمبت ــدأً،وخب ــره ْ
م ًوضعًًن ٍ
ًأنهاًم ْفعولًلـ"فسيعلمونً"(ً،)3وماًقيلًع ْنً"م ْن"ًفيًاآليــةًاألولــىًيقــالًعـ ْـنً"مـ ْـن"ًفــيًاآليــةً
صب؛ًذلك ّ
ْ
الثّانيةً(ً ًً.)4

ِ
س
الح ُ
(َ )2-6-5
رف الخام ُ

"أو"ًحرفًع ٍ
طفًيفيدًمعانيًمنهاً ً:
ْ

"أ َْو"

 ال ّشك؛ًكقولهً-تعالى":-لبثْناًيوماًأوًب ْعضًي ٍوم"(ً.)5
ْ ْ

 والبهام؛ًنحوًقولهً–تباركتًأسماؤهً"ً:-إّناًأوًإّياكمًلعلىًهدىًأوًفيًض ٍللًم ٍ
بين"(.)6
ْ
ْ
اًأوًأختها.
زو ْجًهند ْ
 -والتّخيير؛ًكقولناً:ت ّ

اًأوًكفورا"(.)7
 والباحة؛ًكقولهً–تعالى"ً:-والًتط ْعًمنه ْمًآثم ْ والضراب؛ًكـ"بل".Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
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ًأوًأدركًًالمًنى(ً.)8
 وم ْعنىً"إلى"ًكماًفيًقولًال ّشاعرً:أل ْست ْسهلنًالصعب ِْ
أربع ِة َم ٍ
عان:
"أو" َب َ
اشت ار ُك ْ
ين َ

(ً)1اآليةً(الجنً ً.)24ً،

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)135ً،

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.391/2ً،
(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.288/1ً،
(ً)5اآليةً(المؤمنونً ً.)113ً،
(ً)6اآليةً(سبأً ً.)24ً،

(ً)7اآليةً(النسانً ً.)24ً،

(ً)8انظرًمعانيهاً:الرمانيً،حروفًالمعانيً،77ً،والمالقيً،رصفًالمبانيً،131ً،والمراديً،الجنىًالدانيً،227ً،وابنً
هشامً،مغنيًاللبيبً،87/1ً،والشعرًمماًلمًيسمًقائلهً ً.
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ـانًفــيًقـ ْـولًالحـ ِّ
تًب ْينًأربعــةًمعـ ٍ
بًمـنًًٱلســماءًًفيــهًًظلمـاتً
ـتًصــفاته":-أ ْوًكصـًِّـي ًٍ
ـقً–تباركـ ْ
وقدًاشترك ْ

ً()1
ًإنهاًح ّمالةًلمعنىً ً:
ًورْعدً" ً،فقيل ّ

ًالص ّيبً .
 الش ِّكً:وهوًراجعًإّ
لىًالناظرًفيًحالًالمنافقينً،فلًي ْدريًأيشبِّههمًبالمستوقدًأوًبأصحاب ّ
مًبأيًالقبيلتينًشئتم.
ً،أيً:شبِّهوه ِّ
 أوًالتّخيير ْ -أوًالباحة.

ًالص ّيبً(.)2
ً،أيً:بعض ّ
ًالناسًًيشبِّههمًبالمستوقدً،وبعضهمًبأصحاب ّ
 -أوًالبهام ْ

ـانيً"أو"ًفــيًهــذاًالت ْركيــبًالشـريفً،مشــيراًإلــىًاشــتراكهاًوتعـ ّـددهاً،ذاهبــاً،
وقدًأتــىًأبــوًحّيــانًعلــىًمعـ
ْ

بعدًذكرهاً،إلىًاخت ٍ
أو"ًلًلتًخييــرًًً،وأنًًالم ْعنــىًّ ً:أيهمــاً
لىًأنهًالًضـرورةًًتـدعوًإلــىًكـونًً" ًْ
يارًخاصًبهً،جانحاًإ ّ

ـىًأنهــاًبًم ْعنــىًالـواوًً،كًمــاًذًهــبًً
ً،والًإلـ ًّ
ـىًأنهــاًلإلباحـةً ً
ً،والًإلـ ًّ
هبًإليهً ً
ًْ
وغيرهًًذً
الزّجًاجًً ً
هً،واًنًكانًً ًّ
شئتًًمًًثًِّْلهًمًبً ً
ً،والًإلــىًكًونًهــاً
النســبةًًللمًخــاطًبينً؛ًإًذًيًســتًحيلًً ًوقوعـهًمـنًاللًًتعــالى ً
ش ِّكًًبً ًّ
ً،والًإلىًكًونًهاًلل ًّ
ًالكوفيونًًههًنا ً
ًّ
إل ْيه

أوًمــاًفــيًمً ًْعنــاهًً،فًهــذًهً
ـيًاألمــرًًْ ً،
ً،والًإلــىًكًونًهــاًلًإلبهــامًً،ألنًًالتًخييــرًًًوالباح ـةًً ًّإنمــاًيًكونــانًًفـ ً
بًم ْعنــىً"ب ـل" ً

ًالتّفصــيلًًًوالًســهابًًبًحــالًً
الجًملةًًخًبرًّيةًًصًرفًً،واًّنماًالم ْعنــىًالظّـاهرًًفيهــاًكًونًهــاًلً ًلتّفصــيلًًً،واًًّنمــاًقًصـدًًبــذلك ً

ورً،
النـ ً
ـارهًاليمــانًًبًالًضــاءةً ً
ً،واًظهـ ً
النـارً ً
ً،وشـبًههًفــيًالتًمثيــلًً ًّ
المًنــافقً ً
ً،وانقًطــاعًًجـدواهًًبـذهابًً ّ
األولًًبًمًســتوقدًً ّ

ً،ومــا يًصــيبًهمًمـنًالًفـزاعًً
الرعــدًًوالبـرقً ً
الوعيــدًًبً ً
نًالوعــدًًًو ً
الصـًّيبًً ً،ومــاًفيــهًًمـ ً
ًوشـًِّبهًفـيًالثّـانيًديــنًًالًســلمًًبً ّ

ًوالفًتنًًمًنًجهًةًًالمًسلمينًًبًالصًواعقً(ً.)3
عان متنو ٍ
ِ
عة:
"أو" َب َ
ين َم ٍ ُ ّ
اشت ار ُك ْ
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ـتًمع ــانيًًأ ْخ ــرىًف ــيًق ـ ْـولًًالح ـ ِّ
ـقً–تع ــالى"ً:-فه ــىًكْْلحج ــارةًأ ْوًأش ــدًق ْس ــوةً"(ً،)4وق ــدًذك ــرً
وق ــدًاحتًمل ـ ًْ

ياقيةًًم ْنهاًأنهاًبم ْعنىً :
المًفسِّرونًًلهاًمعانيًًس ّ
 -الواوً.

 أ ًْوًلإل ْبهامً.(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)19ً،

(ً)2انظرً:العكبريً،التبيانً،34/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.221/1ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.221/1ً،
(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)74ً،
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.ًأوًلإلباحة
ًْ .ًأوًلل ّش ِّك
ًْ -

.خيير
ً أوًللت
ًْ .ًأوًللتّنويع
ًْ -

ًًقلوب ًأش ّد
ًٍ  ًو،قلوب ًكالحجارةً ًقسوة
ًٍ ً:ً ًفكأنً ًقلوبهمًعلىًقسمين،ًواألحسنً ًع ْندً ًأبي ًح ّيانً ًالقولً ًاألخير
ًً ًوالى ًأشد،صًلً ًونوعً ًإلى ًمشب ًٍه ًبالحجارة
ًْ  ً"ثمً ًقس: ًفأجملً ًذلكً ًفي ًقوله،قسوةً ًمن ًالحجارة
ّ  ًثمً ًف،"ًت ًقلوبك ْم

ً ًًً.)1(ًًثمًًامتازًًباألش ّدّية،ًكانًًمشاركاًفيًمطلقًًالقسوة،منها؛ًإ ًْذًماًكانًًأشد
ِ شت ار ُك "أو" ب ْي َن الع
ِ ا
:"أن
ْ ّطف و"إِال
َ ْ
َ

ً ً:-أن"ًق ْولًهًً–تعالى
ًْ ًّال
ً وم ْنًأ ْمثلةًاشتراكًهاًب ْينًًالعطفًًو"إ

ً ً.)2("ً "ل ْيسً لكًًمنًًٱ ْأل ْمرًًش ْىءًًأ ًْوًيتوبًًعل ْيهمًأ ًْوًيع ِّذبه ْمً فإنه ْمًًظًالمونً.)3(ًً"حتىًيتوفًاهنًٱْلم ْوتًأ ْوًي ْجعلًٱللهًلهنًسبيل: وقولهً

ً :ًدتً"أو"ًفيهاًب ْينًًمعنيين
ًْ رد
ّ أ ّماًاآليةًًاألولىًفق ًْدًت

ًأو
ًْ ً ، ًليقطعً ًطرفا ًمن ًالذينً ًكفروا:ً ًوالت ْقدير، ًالعطفً ًعلى ًما ًقبله ًمن ًاألفعالً ًالمنصوبة: ّأولهماًجملة
ً ً "ً ً"ليسً ًلكً ًمن ًاألمرً ًشيء:- ًويكونً ًق ْوله ً–تعالى،أو ًيع ّذبهم
ًْ ً ،أو ًيتوبً ًعل ْيهم
ًْ ً ،يكبتهم

ً ً.ًاضية
ّ اعتر

ً،أو ًتقضيني ًحقّي
ًْ ً ً ً"أللزمنك: ًوهيً ًالتي ًفي ًقولنا،"أن" ًمضمرةً ًبعدً ً"أو
ًْ "ً ً ًفثم،"أن
ًْ ً ّال
ً  ً"إ: وثانيهماًًًّليس ًلك ًمن ًأمرهم ًشيءً ًإال:أو
ًْ ً ،هم
ًْ ً أن ًيتوبً ًعل ْيهم
ًْ ً ّال
ً ًليس ًلك ًمن ًاألمرً ًشيءً ًإ:ًوالت ْقدير
ْ أو ًيع ّذب
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ً،ًالمحررًالوجيز،ًابنًعطية:ًوقدًأتىًعلىًبعضًهذهًالمعاني،428/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًأبوًحيان:)ًانظرًماًقيلًفيها1(
ً .295/1ً،ًروحًالمعاني،ًواأللوسي،314/1ً،ًالجامع،ًوالقرطبي،166/1

ً ً.)128ً،)ًاآليةً(آلًعمران2(
ً ً.)15ً،)ًاآليةً(النساء3(
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أيً:ليسًً
يءًْ ً.
أو ًيتوبً"ًمعطوف ًعلى ًاألمرً ،وقيلًً:على ًش ًٍ
أن ًيتوبً ًاللً ًعل ْيهم ًبالسلمً ،وقيلًًْ "ً:
ًْ
أوًتوبتهم(ً.)1
أوًليسًًلكًمنًًاألمرًًشيءًً ًْ
أوًت ْعذيبهمًشيءًًْ ً.
أوًمنًتوبتهمًْ ً،
لكًمنًاألمرًْ ً،

ًوما ًقيلً ًعن ًاألولى ًيقالً ًعنً ًالثّانيةً ًالح ّمالةً ًللمعنيينً ،فقًْد ًيكونً ً"ي ْجعلً" ًمعطوفا ًعلى ً"حتّىً
()2

هنًًسبيلً ً.
الًّ ًْ
اهنًًإ ً
أنًيجعلًًاللًًل ّ
اهنً"ً،وقدًيكونًًالمعنىً:حتّىًيتوفّ ّ
يتوفّ ّ
ادس
الح ُ
(َ )2-6-6
رف ّ
الس ُ
"أن"
ْ

()3

أن ًأعيبها" ً ،وتكونً ًمخففةً ًمنً
أردتً ً ًْ
تكونً ً"أ ْن"ًحرفًا ًمصدريًّا ًناصبا ًللمضارع؛ ًكقولهً ً–تعالى":-ف ْ

أنً
الحق"ً:ف ْأوحينا ًإل ْيهً ً ً
أي"ً ،ومنها ًقولً ً ًِّ
فسرةً ًبمنزلةً ً" ًْ
الثّقيلة؛ ًكقوله ً–تعالى"ً:-علمً ً ًْ
أن ًسيكونً" ً ،وتكونً ًم ِّ
()4

()6

()5

تًرسلناًلوطا" ً ًً.
نًجاء ًْ
أنًتقعًًبعدًً"ل ّما"ًالتّوقيتيّة؛ًوذلكًًنحوً"ً:ول ّماًأ ًْ
اصنعًًالفْلكً" ً،وتكونًًزائدة؛ًك ًْ
ْ
ِ
فسرِة:
اشت ار ُك "أ ْ
الم ّ
َن" َب ْي َن ال ّناصبة َو ُ

طغـ ْـواًفــيًٱْلميــزانً"(ً،)7وتقــديرًً
فسرةًًق ْولهً–تعالى"ً:-أ ً
الًّت ْ
وم ْنًأ ْمثلةًاشتًراكهاًوت ّ
رددهاًب ْينًً ّ
الناصبةًًوالم ّ

المعنيينًً ً:

أنً .
لًّتطغواً،وً"ال"ًفيهاًنافيةًً،والفعلًً"تطغوا"ًمنصوبًًب ًْ
أنًالً:ناصبةً،والت ْقديرً:لئ ً
الًّْ ً:
 أًأي"ً،وً"ال"ًجازمةًً،والفًعلًً"تطغًْوا"ًمًجزومًًبها(ً ً.)8
فسرةً،بم ْعنىً" ًْ
الًّْ ً:
 أًأنًالً:م ِّ

(ً)1انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،194/1ً،والعكبريً،التبيانً،291/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،56/3ً،وفيه"ً:والظاهرً
منًهذهًالتخاريجًاألربعةًهوًاألول"ً .

(ً)2انظرً:العكبريً،التبيانً ً.338/1ً،
(ً)3اآليةً(الكهفً ً.)79ً،

(ً)4اآليةً(المزملً ً.)20ً،

(ً)5اآليةً(المؤمنونً ً.)27ً،

(ً)6اآليةً(العنكبوتً،)33ً،وانظرًمعانيهاً:الرمانيً،معانيًالحروفً،71ً،والمالقيً،رصفًالمبانيً،111ً،والمراديً،
الجنىًالدانيً،215ً،وابنًهشامً،مغنيًاللبيبً ً.41/1ً،

(ً)7اآليةً(الرحمنً ً.)8ً،

(ً)8أتىًعلىًالمعنيينً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،304/4ً،والزمخشريً،الكشافً،44/4ً،وابنًاألنباريً،البيانً،341/2ً،
والقرطبيً،الجامعً،101/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،188/8ً،ولمًيجوزًكونهاًمفسرة؛ًألنهًفاتًأحدًشرطيهاً،
وهوًأنًيكونًماًقبلهاًجملةًفيهاًمعنىًالقولً ً.
332

َن" ب ْي َن المفسرِة ،و َّ ِ
صدري ِة:
الم
ّ
اشت ار ُك "أ ْ َ
المخففةَ ،و َ
ُ ّ َ ُ
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فسرةً ًوالمخففةً ًوالمصدرّيةً ًق ْولهً ً–تعالى"ً:-فأ ْوحىًإل ْيه ْم ًأنًسبِّحواًب ْكرةً
وم ْن ًأ ْمثلة ًاشتراكهاًب ْين ًالمً ِّ

فسرةًًبم ْعنىً
وعشًًّيا"(ً )1
فسرةً(ً،)2وجعلهاًالعكبريًًمشتركةًًب ْينًًكونهاًم ِّ
ً،واكتفىًالزم ْخشريًًوابنًًعطّّيةًًبكونهاًالم ِّ

فسرةً،ومخففةًً
أي"ً،وكونهاًمصدرّيةً،وً" ًْ
" ًْ
أنًسبِّحوا"ًمنصوبًًب ْأوحى(ً،)3وقدرًلهاًابنًًاألنبار ِّ
يًًم ْعنيينً،وهماًم ِّ
قً
ىٓ ًأ ْن ًأْل ً
ن ًم ْثلً ًما ًتقدمً ًق ْوله ً–تعالى"ً :-وأ ْوح ْينا ًإلى ًموس ًَٰ
من ًالثقيلةً ،والت ْقديرًّ ً :أنه ًسبِّحوا (ً ،) 4وم ًْ
أنًأْلقً"(ً ً.)6
الناصبة؛ًوالت ْقدير"ً:ب ًْ
عصاكً"(ً،)5فهيًًق ْدًتكونًًالم ِّ
فسرةً،وهيًقًْدًتكونًً ّ
(ِ )2-7
الباع ُ
السابعُ
ث ّ
المعاني ال ّن ْح ِويّ ِة
ناو ُ
تَ ُ
ب َ

ي ًمشتركةً ًمحتملةًً
حويةً ،فتكونً ًالكلمةً ًفي ًموقعها ًالت ْركيب ًِّ
وقًْد ًيحدًثً ًأحيانا ً ًْ
أن ًتتناوبً ًالمعاني ً ّ
الن ّ

أوًت ْحتملًًأ ْخرىًالحالًًوالمصدرً،أوًالم ْفعولًً
أنًت ْحتملًًالحالًًوالتّمييزًْ ً،
أوًأكثرً،ومنًذلكًً ًْ
وجهينًًإعرابّيينًً ًْ

قدمًً ً:
بهًًوالظّرفً،أوًالخبرًًوالبدلً(ً،)7وغ ْيرًًذلكًًكثيرً،ولعلًًفيًاألمثلةًًالمسوقةًًفضلًًب ًٍ
يانًمجلًًماًت ّ
ِ ِ
الم ِ
صدر:
الم ْفعول ِبه َو َ
( )2-7-1اشتراك َب ْي َن َ
()8

نًتطوعًًخ ْيًراًفهوًخ ْيرًله" ً.
" -فم ًْ

" -وٱللهً أ ْخرجكمًمنًبط ًونًأ ّمهاتًك ْمًالًت ْعلمونًش ْيئا"(ً ً.)9

1

( )ًاآليةً(مريمً ً.)11ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،504/2ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.7/4ً،
(ً)3انظرً:العكبريً،التبيانً ً.98/2ً،
4

( )ًانظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،98/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.167/6ً،
(ً)5اآليةً(األعرافً ً.)117ً،

(ً)6انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،313/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.363/4ً،
7

( )ًأتىًمحمدًعبدًالخالقًعضيمةًعلىًأبوابًمنًالقولًعلىًتعددًاألعاريبًبينًالبدلًوالمفعولًألجلهً،والحالًوالبدلً،
والبدل ًوالنعتً ،وغير ًذلكً ،والمصدر ًبين ًالحال ًوالمفعول ًألجلهً ،انظرً :دراسات ًفي ًأسلوب ًالقرآنً،506/5ً ،

8

ً ً.124/11

( )ًاآليةً(البقرةً ً.)184ً،
(ً)9اآليةً(النحلً ً.)78ً،

333

ً، ًوهما ًالم ْفعولً ًبه،حويين
م ْوضع ًالتدبرً ًفي ًاآليةً ًاألولى ً"خ ا
ّ ير"؛ ًإ ًْذ ًإّنها ًمشتركةً ًب ْينً ًم ْعني ْينً ًن

ً ً.)1(حذوف
ًٍ
صد ًٍرًم
ْ ًفقًْدًتكونًًصفةًًلم،والمصدر

ًًًوالعامل،ًفق ًْدًتكونًًمنصوبةًًعلىً ّأنهاًم ْفعولًًبه،أ ّماًفيًالًثّانيةًًفم ْوضعًًاالشتراكًًم ْعنىً"شيئا"ًنحويًّا

ً ًً.)2(ًالًتعلمونًًعلما:ًًوالت ْقدير،ًوقًْدًتكونًًمنصوبةًًعلىًالمصدر،""ت ْعلمون
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ المط َل
:ق
ُ الم ْفعول
َ  ونائب، والحال،الم ْفعول ِبه
َ ) اشتراك َب ْي َن2-7-2(
ٍ ًًوقًْدًوقعًًذلكًًفيًغ ْير
ً ً:ًًومنًذلك،آية

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

)5(

ً ً. " "أنفقواًخ ْيراًألنفسك ْم-

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt

ً ًً:ًفقدًيًنتصبًًعلى،"يًًالذيًيعتورًًكلمةًً"س ًّار
ِّ وقًْدًتباينًًبابًًالقولًًعلىًالم ْعنىًالن ْحو
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ٍ ار ًمنكم ًوخ ْف
ًً ًومفعولً ً"تواعدوهنً"ًمحذوف،ية
ًٍاست ْسر
ًْ ً ،ًال ًتواعدوهنً ًم ْستس ّرين: ًوالمعنى، الحالْ ً أو ًفي
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ً ً.النكاحًًس ًّار
ًّ ًًًالًتواعدوهن:ًتقديره

ً.ًالًتواعدوهنًنكاحا:ًوالت ْقدير، أوًالم ْفعولًبه-

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

ٍ  أوًنائبًم ْفٍ عولًمطل
ًً.)6(ًمواعدةًس ًّار:ق
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ً

مواعدة س ار

حال

ً
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1

ًمستسرين
ً.131/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:( )ًانظر

نكاحا
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ً.)4(" "وكلواًم ّماًرزقكمًٱللهًحلالًًطًِّيبًا-

مفعول به
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ً. " "ولكنًالًتواعدوهنًس ًّار-

نائب مفعول مطلق
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)3(

ِ وَل ِكن ال تُو
دوه َّن ِسًّار
ُ اع
َ
َ
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ً ً.437/7ً،ًروحًالمعاني،ًواأللوسي،67/2ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:)ًانظر2(
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ً ً.)88ً،)ًاآليةً(المائدة4(
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ً،ًمشكلًإعرابًالقرآن،ًومكي،ًوقدًاكتفىًبالمفعولًبهًوالحال،319/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًانظرًماًقيلًفيها6(
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ً ً.)235ً،)ًاآليةً(البقرة3(

ً ً.)16ً،)ًاآليةً(التغابن5(

ً ً.237/2ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،126/3ً،ًالجامع،ًوالقرطبي،188/1ً،ًالتبيان،ًوالعكبري،70
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ً
ً
ً
ًأنًتكونً ً:
أ ّماًاآليةًالكريمةًالثّانيةًفم ْوضعًالم ْشتركًالن ْحو ِّ
يًفيهاً"حلال"؛ًفقدًاحتم ْ
لت ْ
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ٍ
حذوفً(نائبًم ْفعولًمطلق)ً:والت ْقديرً:كلواًأ ْكلًحلالًطًّيبا.
صد ٍرًم
 ْأوًصًفةًًلم ْْ -أوًحاالًمنً"م ّما"(ً.)1

صبًفيهاًم ِّ
ترددًب ْينً :
أ ّماًاآليةًالكريمةًالثّالثةًفم ْوضعًالم ْشتركًفيهاًكلمةً"خ ْيرا"ً،وم ْعنىًالن ْ

ًفيهاً"أنفقوا"ً،وكأنًالمرادًبالخيرًهناًالمال.
 الم ْفعولًبهً،والعاملْ

()2

ً:أنفقواًإ ْنفاقاًخ ْي ار ً ًً.
النائبًعنًالم ْفعولًالمطلقً،والت ْقدير ْ
 وبينًم ْعنىً ّعول فيه والم ْف ِ
ش ِتراك َب ْي َن الم ْف ِ
عول ِب ِه:
( )2-7-3ا ْ
َ
َ

ًأنها ًتصلح ًلتمثيلها ًمعاً ،وم ْن ًأ ْمثلةً
حويين؛ ًذلك ّ
وقد ًت ْحتمل ًالكلمة ًفي ًسياقها ًالت ْركيب ِّي ًم ْعني ْين ًن ّ

تجلّيًذلكًفيًالتنزيلًالعزيزً ً:
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"وٱتقواًي ْومًاًت ْرجعونًفيهًًإلىًٱللهً"(ً.)3
ً .1

تًم ْنًأ ْهلهاًمكانًا ش ْرقيًّا"(ً.)4
ً" .2وا ًْذكً ًْرًفيًٱْلكتابًم ْريمًإذًٱنتبذ ْ
بير"(ً ً.)5
ًرْيتًنعيمًاًومْلكاًك ًا
ذاًرْيتًثم أ
" .3وا أ

والظّاهرًفيًاآليةًاألولىًأنً"ي ْوما"ًح ّمالةًللم ْعني ْينًاللّذينًأتىًعل ْيهماًأبوًحّيانً،فانتصابًهًً"إ ّماًعلىً

ضافً،
ًاتّساعًاً ،أوًعلىًحًذفً ًمً ًٍ
اً،واً ّماًعلىًالم ْفعولً ًبه ً
ً:اتّقوا ًالعًذابً ًيًومً ً
تقديرهً ً
الظًرفًً ،والمًتًقى ًمًحذوفً ً ً
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(ً)1انظرً:العكبريً،التبيانً،456/1ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.10/4ً،
(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.370/2ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً ً.)281ً،
(ً)4اآليةً(مريمً ً.)16ً،

(ً)5اآليةً(النسانً .)20ً،
335

نىًاتّقاءًًماًفيهً"(ً،)1أ ّماًالقرطبيًفلمًيحملًهذاًالم ْشتركًإالًّعلىًمحم ٍلً
ً،أوًبم ْع ً
ً،أوًهًولًًيً ًٍ
وم ًْ
أيً:عًذابًًيً ًٍ
ًْ
وم ْ

نحويًواح ٍدً،وهوًالم ْفعولًبهً(ًً.)2

حويانً،وهماً :
أ ّماًاآليةًالثّانيةًفم ْوضعًاال ْشتراكًفيهاً"مكانا"؛ًإذًإّنهًيقعًتحتهاًمعنيانًن ّ

تًفيًم ٍ
كانًشرقيً ً.
 الم ْفعولًفيهً"ال ًظّرفً"ً،والت ْقديرً:إذًانتبذ ْ

ت"ً
 والم ْفعولً ًبًهًً،والت ْقدير"ً:إذًأًتً ًًْ"انتبذ ْ
ت ًمًكانًا"ً،وثم ًحمل ًعلىًالم ْعنىًفيًهذاًالمذهبً،وهو ًحمل ْ

األلوسيً(ً،)3أ ّماًأبوًحّيانًفقدً
ت"ً،وقدًأتىًعلىًالم ْعني ْين ًابن ًاألنباريًِّ،والعكبريً،و
علىًم ْعنىً"أت ْ
ّ

ظرف"(ً.)4
اقتصرًعلىًم ْعنىًواحٍدً،وهوًالم ْفعولًفيهً"ال ّ

ًإنها ًمشتركة ًفي ًسياقها ًالت ْركيب ِّي ًب ْين ًكونهاً
أ ّما ًاآلية ًالثّالثة ًفم ْوضع ًاال ْشتراك ًفيها ًفهو ً"ثم"؛ ًإ ْذ ًّ

ظًرفًاً،وكونهاًم ْفعوال ًبه(ً،)5وقدًذهب ًالف ّراء ًإلىًأنّهاًمفعول ًبهًههناً،والتّ ْقديرً:إذاًرأيت ًماًثم ًرأيت ًنعيماً،
فـ"ما"ًالمفعولًبهً،وقدًحذفً،وصلحًإضمارهً،فقامتًمقامهً"ثم"(ً .)6
ش ِت ار ُك َب ْي َن ظَرفَي َّ
الم ِ
الز ِ
كان:
( )2-7-4اال ْ
مان و َ

لىًالزمان ًوالمكان ًعلىًحد ًسو ٍ
اءً،
ًأن ًتغدو ًالكلمة ًدالّة ًعلىًالظرف ًفيًسياقهاًداللة ًع
ّ
وقدًيحدث ْ
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ق ً–تعالى"ً:-هنالكً ًٱلواليةً ًلله ًٱْلح ِّ
ق ًهو ًخ ْير ًثواباًوخ ْير ًع ْقبًا(ً ،)7وقد ًاْلتفتً ًإلىً
وقدًوقع ًذلك ًفيًق ْول ًالح ّ

ًفيًعبارةًمعجب ٍةًم ٍ
بينة"ً:هنالكًظرفًز ٍ
عا"ً،أيً:
مانً،وهوًيتعلّقًبـ"د
يً،فقال
هذاًاال ْشتراكًًالن ْحويًِّابنًاألنبار ِّ
ْ
ٍ ْ

دعاًزكرّياًفيًذلك ًالوقتً،وأصلهاًأ ْن ًتكون ًظرف ًم ٍ
تً
كانً،واّنماًاتسع ًفيهاً،فاستعملتًللزمانً،كماًاستعمل ْ
ًقائل"ً :-هنالكً
للمًكانً ،ويحمل ًعلى ًأحدهما ًبداللة ًالحالً ،وقد ًتجيء ًمحتملة ًلوجهين؛ ًكقوله ً–عز ًم ْن ًٍ

()8
الواليةًللًالح ِّ
ًإليهًم ّك تيًق ْبلً(ً ً.)1
ًإليهًابنًاألنباريًِّهوًنفسهًالذيًذهب ْ
ق" ً،وهذاًالذيًذهب ْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،347/1ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً .53/2ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.242/3ً،

(ً)3انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،99/2ً،والعكبريً،التبيانً،868/2ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.394/8ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .169/6ً،

(ً)5انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،218/3ً،واألخفشً،معانيًالقرآنً،561/2ً،والنحاسً،إعرابًالقرآنً،103/5ً،ومكيً،
مشكلًإعرابًالقرآنً،490ً،وابنًاألنباريً،البيانً ً.404/2ً،

(ً)6انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.218/3ً،
(ً)7اآليةً(الكهفً ً.)44ً،

(ً)8انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.180/1ً،
336

( )2-7-5اال ْ ِ
ِ ِ
ِ
المطلَقِ:
الم ْفعول ُ
شت ار ُك َب ْي َن الحال ونائ ِب َ
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" -حتىًنرىًٱللًهًًج ْهرةً"(.)3

طلبهًًحثيثا"(ً ً.)4
" -ي ْغشيًٱلْيلًٱلنهارًي ْ

ِّ
اً،أو ًفكلًم ْنهاًراغدين ًمتنعِّمينً ً،وكذلك ً"ج ْهرة"ً،وعلىً
والت ْقدير ًفيًذلك ًكلهً:فكلًم ْنهاًأ ْكل ًرغد ْ
()5

م ْعنىًالحالًيكونًالت ْقديرً:مجاهرينً،وعلىًم ْعنىًنائبًالم ْفعولًالمطلقًيغدوًالت ْقديرً:رؤيةًجهرةً(ً،)6وكذلكً
"حثيثا"ًالمشتركةًب ْينًالحالً،ونائبًالم ْفعولًالمطلقً ً:
 الحالًمنًالفاعًلً،وهوًاللّيلً(حاثًّا)ً ً.ً"النهارً"ً(م ْحثوثا).
 -والحالًمنًالم ْفعول ّ

()7

 -ونائبًالم ْفعولًالمطلقً(طلباًحثيثا) ً.

( )2-7-6اال ْ ِ
ِ
ِ
الم ِ
صدر:
الم ْفعول لَه ،والحال ،و َ
شت ار ُك َب ْي َن َ

ًِّحمالةًلهذهًالمعانيًالثّلثةًمعاً،ومنًذلكً ً:
وقدًتغدوًالكلمةًفيًم ْعناهاًالن ْحوي ّ

مًمنًب ْعدًإيمانك ْمً كفاراًحسدا"(ً.)8
" -1ودًكثيرًًمً ْنًأ ْهلًٱْلكتابًل ْوًيردونك ِّ
" -2كْلذيًينفقًمالهًًرئاءًٱلناسًوالًي ًْؤمنًبْللهً وٱْلي ْومًٱآلخرً"(ً ً.)9

" -3إنا جعْلناًماًعلىًاأل ْرضًزينةًًلهاًلنْبلوه ْمًأيه ْمًأ ْحسنً عملً"(ً.)10
(ً)1انظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً ً.284ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)35ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً .)55ً،

(ً)4اآليةً(األعرافً .)54ً،

(ً)5انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،77/1ً،والعكبريً،التبيانً،52/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،309/1ً،واأللوسيً،روحً
المعانيً ً.235/1ً،

(ً)6انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،84/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.371/1ً،

(ً)7انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،308/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.311/4ً،
(ً)8اآليةً(األنعامً ً.)154ً،
(ً)9اآليةً(البقرةً ً.)264ً،
(ً)10اآليةً(الكهفً ً.)7ً،
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" -4ثمً آت ْيناًموسىًٱْلكتابًًتماماًعلىًٱلذيًأ ْحسنًوت ْفصيلً لِّك ِّلًش ْى ًٍء"(ً .)1

حوي ًب ْين ًالم ْفعول ًلهً،والم ْعنىً:م ْن ًأجل ًالحسدً،والحالً،
أ ّماً"حسدا"ًفيًاآلية ًاألولىًفهي ًم ْشترك ًن ت

والم ْعنىً:حاسدينً،والمصدر(ً ًً.)2
ً
ً

ـاب لَو يردُّوَن ُكم ِّمنٓ بع ِد إِيم ِ
َه ِل ٱ ْل ِكتَ ِ
س ًدا
ـان ُك ْم ُكفَّ ًا
َوّد َك ِثير ِّم ْن أ ْ
ار َح َ
ْ َُ
َْ َ

ً
ً
ً

مفعول له

الحال

المصدر

ً
( )3

ترددة ًب ْينً
وأ ّما ً"رئاء" ًفي ًاآلية ًالثّانية ًفهي ًمحتملة ًاحتمال ًما ًتقدم ًبيانه ًآنفا ً .أ ّما ً"زينةً" ًفهيًم ّ

م ْعنىًالم ْفعولًلهً،وم ْعنىًالحالً(ً .)4

ًالرابعةًفهيًمشتركةًبينًم ٍ
حوي ٍةً،منهاً :
عانًن ّ
أماً"تماما"ًفيًاآلية ّ
وّ

ّ -أنهاًمفعولًألجله.

ًالزوائدً،والتّقديرً:أتْممناهًتماما.
 -و ّأنهاًمصدرًعلىًحذف ّ

()5
ت
"ً،وكلًق ْدًقيل"(ً .)6
ً،إماًمنًالفاعلًأوًالمفعولً
 -و ّأنهاًحال ّ

صدقًعلْيهًماًتقدمًق ْولهً-تعالىً ً:-
وم ّماًي ْ
ىًٱأل ْرضًًمرحا"(ً .)7
" -وال ت ْمشًف ْ
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(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)154ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،518/1ً،والوجهًاألولًهوًاألظهرًعندهً .
3

( )ًانظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،157/1ً،وقدًأتىًأبوًحيانًعلىًمعنييًالمفعولًلهًوالحالً .
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .96/6ً،

(ً)5انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،108/2ً،وابنًاألنباريً،البيانً،296/1ً،وقدًاكتفياًبإعرابهاًمفعوالًألجلهً،ومصدراً،
أضافًوجهاًثالثاً،وهوًالحالًمنًالكتابً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.255/4ً،
ً
والعكبريً،التبيانً،550/1ً،و

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.255/4ً،
(ً)7اآليةً(السراءً .)37ً،
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 -وكذلك"ً:الًتأْكلوهآًإ ْسرافاًوبداراًأنًي ْكبروآ"(ً.)1

 وكذلك"ً:يوحيًب ْعضه ْمًإلىًب ْع ٍضًًٓز ْخرفًٱْلق ْولًغرورا"(ً.)2

عول َله والم ْف ِ
ش ِت ار ُك َب ْي َن الم ْف ِ
عول ِبه:
( )2-7-7اال ْ
َ
َ
ومنًأمثلتهاًفيًالت ْنزيل ًالعزيز ًق ْولهً–تعالى"ً:-ومن ًل ْم ًي ْستط ْع ًمنك ْم ًط ْوالً ًأنًينكح ًٱْلم ْحصناتً"(ً،)3

حويًح ّمالً :
فكلمةً"ط ْوال"ًم ْشتركًن ت

نونً ً"طًًْوالً"ً،
صدرً ًالمً ًّ
صدرً ً ًْ
"أن ًيًنكًحً"ًم ْفعولً ًبه ًللم ْ
طع"ً،والم ْ
 لم ْعنىًالم ْفعولً ًبًهً،والعامل ًفيهً"يست ْمًأنًيًنالًًنًكاحًًالمً ْحًصًناتًً .
ستطعًًمًنكً ًْ
نًلًمًيً
ويكونًالت ْقديرًً:وم ًْ
ْ

 ولمعنى ًالم ْفعول ًله ًعلى ًحذف ًم ٍضافً ،والت ْقديرً :لعدم ًط ْول ًنكاح ًالم ْحصناتً ،ويكون ًم ْفعولً
ْ
أنًيًنكًحً"(ً ً.)4
"يستط ْع"ً" ًْ

معه والم ْف ِ
ش ِت ار ُك َب ْي َن الم ْف ِ
عول ِبه:
( )2-7-8اال ْ
عول َ
َ
َ
وم ْن ًأ ْمثلة ًذلك ًاشتراك ً"شركاءكم"ًفيًق ْول ًالح ِّ
تقدس ًاسمهً"ً:-فأ ْجمًعًواًأ ْمرك ْم ًوشركآءك ْم ًثمًالً
ق ً– ّ

يك ْنًأ ْمرك ْمً عل ْيك ْمًغمةً"(ً،)5فهيًمنصوبةًمنًوجوٍهً :
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هاً:أنهاًم ْفعولًمعهً،والت ْقديرً:مًعًشًركائًكًم؛ًكًماًيقالًً:اًْلتًقىًالماءًوالخشبةًً .
 ّأول ّثانيهاً:أنهاًم ْفعولًبهًلف ٍ
علًمضم ٍرً،والتً ْقديرً"ً:و ْادعواًشركاءكم"ً.
 وّ

أمًركًم"ً،والت ْقديرً:وأمرًشركائكمً،فأقامًالمضافًإل ْيهًمقامًالمضافً(ً.)6
 وثالثًهاّ ً:أنهاًمعطوفةًعلىً" ًْ( )2-7-9اال ْ ِ
دل والم ِ
الب ِ
فعول لَه:
شت ار ُك َب ْي َن َ
َ

 "وأحلًلكمًماًو ارءًذلك ْمًأنًت ْبتغواًبأ ْمًوالكم م ْحصنينًغ ْيرًمسًافحينً"(ً.)7(ً)1اآليةً(النساءً .)6ً،

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)112ً،
(ً)3اآليةً(النساءً ً.)25ً،

(ً)4أجازواًأنًيكونً"أنًينكح" ًبدال ًمنً"طوال"ً،انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،37/2ً،والعكبريً،التبيانً،348/1ً،
وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،330-229/3ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.9/3ً،

(ً)5اآليةً(يونسً ً.)71ً،

(ً)6انظرًماًقيلًفيهاً:الفراءً،معانيًالقرآنً،473/1ً،والنحاسً،إعرابًالقرآنً،262/2ً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،
ً،225والزمخشريً،الكشافً،245/2ً،والعكبريً،التبيانً،681/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .177/5ً،

(ً)7اآليةً(النساءً .)24ً،
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" -وي ْمسكًٱلسماءًأنًتقعًعلىًٱأل ْرضًإالًّبإ ْذنهً"(ً.)1

حويينً :
ًالنحويًِّفيًاآليةًاألولىًف
هوً"أنًت ْبتغوا"ً،وهوًمشتركًبينًمعنيينًن ّ
أماًموضعًاالشتراك ّ
ْ
ّ

لكمًأن ًتًبتًغواً،وهوً
ًْ
حلً ً
ً
حلً ً
التّقديرً ً
هماًأنهًمرفوع ًعلىًالبدل ًمًنً"ما"ًً،و ً
 ّأوللكمًماًوراءً ًذلكًمًً ،وأً ّ
ً:وأً ّ
ّ
() 2
بدل ًاشت ٍ
ًأما ًالقراءةً
مالً ،ويشمل ًاالبتغاء ًبالمال ّ
ًالرفع ً"أحل"ّ ،
ًالنكاح ًوال ّشراءً ً ،وهذا ًعلى ًقراءة ّ

وًالنصبً(.)3
بالفًتحً"أحل"ًفًإ ّنًًمًحلًً ًْ
"أنًتًبتًغوا"ًه ّ

هًقيلً:ألن ًتًبتًغواً،
ًْ
ًّ
 وثانيهماًّ ً:أنه ًمفعول ًلهً،ويكون ًمًحلًهًعلىًالقًراءتًينًالنصبً ًبًنزعً ًالخافضً؛ ًكً ًّأن
أنًتًبتًغواًبأموالًكم(ً ً.)4
والتّقديرًالكلّيً:وًأحًلًًلكمًماًوراءًًذلكمًلًرادةًً ًْ

"ً:أن"ًمًنً
أماًمًوضعً ًْ
حويًّ "ً:
ًالن ِّ
وقدًأتىًعلىًالمعنيين ًالطّبريً،فقال ًفيًعبا ٍرة ًدالّ ٍة ًعلىًهذاًالمشترك ّ

ه"ً:وأًحً ّلً ًلكمًماًوراءً ًذلكًم"ًفيًقًراءةً ًمًنًقًرأً
ن ً"ما"ًالتيًفيًقولً ً
ه"ً:أن ًتًبتًغواًبأموالًكًم"ًفًرفعً،تًرجمة ًعً ًْ
ًْ
قولً

النصبً ًفيً
"ً:وأح ّلً"ًبفتحً ًاأللفًً ً،وقدًيًحتملً ً ًّ
ضم ًاأللفًً ً،ونصب ًعًلىًذلكً ًفيًقراءةً ًمًنًقًرأًذلكً ً
"وأحل"ًبً ًِّ
ً
صلتًً
ًألن ًتًبتًغواً ،فً ًّ
ًوًأحً ّل ًلكم ًما ًوراءً ًذلكًم ًْ
ذلكً ًفي ًالقًراءتًينً ًعًلى ًمًعنىً :
لما ًحًذًفت ً"اللمً" ًالخافضةًً ،اتًّ ْ

فضًبًهذاًالمًعنى"(ً ً.)5
أنًتًكونًًفيًموضعًًخً ًٍ
صبتً،وقًدًيًحتملًً ًْ
بًالفعلًًقًبلًهاًفًنً ًْ

حويينً،وهماًالبدلً
ًفيهاً"أنًتقع
حوي
ًالن ِّ
ّ
أماًاآليةًالثّانيةًفموضعًاالشتراك ّ
"؛ًذلكًأنهًمحتملًمعنيينًن ّ
ْ
ّ

والمفعولًلهً :

ًالز ّجاجً
أما ًعلى ًالثّاني ًفالتّقديرً ً :ويً ْمًسًكً ًالسًماءً ًكراهةً ًأ ْن ًتقعً ًعلى ًاألرضًً ،وهو ًوجه ًلم ًيقل ّ
 ّالن ّحاسًبغيره(ً.)6
وّ

(ً)1اآليةً(الحجً ً.)65ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .224/3ً،

(ً )3أما ًقراءة ًالرفع ً"أحل" ًفهي ًلحفص ًوحمزة ًوالكسائيً ،والباقون ًبفتح ًالهمزة ًوالحاءً ،انظرً :مكيً ،الكشفًعن ًوجوهً

القرءاتً ،384/1ً ،والطبريً ،التلخيصً ،243ً ،وابنًخلفً ،القناعً ،391ً ،وسبط ًالخياطً ،المبهجً ،186/2ً ،والبناءً
الدمياطيً،إتحافًفضلءًالبشرً ًً.239ً،

(ً)4انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،518/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،216/1ً،والرازيً،مفاتيحًالغيبً،41/10ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً،224/3ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .346/2ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.13/4ً،

(ً)6انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،355/3ً،والنحاسً،إع اربًالقرآنً .105/3ً،
340

 وأماًعلىًاألولًفالمصدرًالمؤولًفيًموضعًنصبًبدلًاشت ٍمالً،والتّقديرً:ويمنعًوقوعًالسماءًعلىً
ّ
ّ
ّ
األرضً(ً ً.)1

مييز و ِ
ش ِت ار ُك َب ْي َن التّ ِ
الحال:
( )2-7-10اال ْ

" -وكفىًبْللهًحسيبًا"(ً.)2

 "وحسنًأوٓلئكًرفيقًا"(ً ً.)3" -وياًق ْومً هـذهًًناقةًًٱللهًًلكمًآيةًفذروها"(.)4
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وم ْوضعًالتدبرًفيًهذاًاال ْشتراكًالكلماتً"حسيبا"ً،و"رفيقا"ً،و"آية"ً،والًريبًأنًثمًبوناًب ْينًالم ْعًني ْينً

إذاًماًكانتًمنصوبةًعلىًالحالًمنً"ناقةًالل"ً،فالت ْقديرً:هذهً
حويينًدقيقاً،ومنًذلكًاآليةًاألخيرةً"آية"ً،ف
ّ
ْ
الن ّ

ًكانت ًمنصوبة ًعلى ًالتّمييز ًفالت ْقديرً :هذه ًناقة ًالل ًلكم ًمن ًجملةً
ناقة ًالل ًلكم ًآية ًبيّنة ًظاهرةً ،واذا ًما
ْ
اآلياتً(ً ً.)5

الب ِ
الخ ِ
دل:
ش ِت ار ُك َب ْي َن َ
( )2-7-11اال ْ
بر و َ

صحابًٱلنارًه ْمًفيهاًخالدونً"(ً ً.)6
" -فأ ًولئكًأ ْ
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" -وتْلكًًٱأليامًًنداولهاًب ْينًًٱ ّلناسً"(ً.)7
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" -وتْلكً ٱْلقرىًأ ْهل ْكناه ْمًل ّماًظلموا"(ً.)8
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ي ًفيًهذه ًاآليات ًالكريمات ًالكلمات ًالتيًتأتيًبعد ًالمبتدآتً،وهيً
م ْوضع ًاستشراف ًالم ْشترك ًالن ْحو ِّ
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حويينً :
"أصحاب
"ً،و"األيام"ً،و"القرى"ً،وهيًح ّمالةًلم ْعني ْينًن ّ
ّ

هماًأنهاًأخبارًللمبتدآتًالتيًسبقتهاً،وماًبعدهاًأحوال.
 ّأولّ
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1

( )ًانظرً:العكبريً،التبيانً،948/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.357/6ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)6ً،

(ً)3اآليةً(النساءً ً.)69ً،
(ً)4اآليةً(هودً ً.)64ً،

(ً)5انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً .14/2ً،
(ً)6اآليةً(البقرةً ً.)81ً،

(ً)7اآليةً(آلًعمرانً ً.)141ً،
(ً)8اآليةً(الكهفً ً.)59ً،
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.)1(ًهاًأخبار
ْ ًوماًبعد،وثانيهماًأنهاًأبدالًمنًالمبتدآت
ّ

ٍ
ًًهشام
ًبلًهي ًمنًالتيًس ّماهاًابن،ًأنهاًمنًالجمل ًالمعقّدة ًالمتداخلة
ّ والظّاهر ًفيًهذه ًاآليات ًالثلث

ٍ فيًالرسمًالمثْبتًبعداًتجليةًوفضلًب
ً ً:يان
ًو،)2(""الجملًالك ْبرى
ّ
.)ًحال-ناهمًل ّماًظلمواً(مً–ًخ
ْ  وتْلكً القرىًأ ْهل ْك-

ً.)ًبدلً–ًخبر-ناهمًل ّماًظلمواً(م
ْ  وتْلكً القرىًأ ْهل ْك-

ً
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)ًحال-ًالنارًه ْمًفيهاًخالدونًً(مً–ًخ
ّ صحاب
ْ  فأوٓلئكًأ-

ً )ًخ-ًًالنارًه ْمًفيهاًخالدونًً(مً–ًبدل
ّ صحاب
ْ  فأوٓلئكًأ-
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ٍ وللن ّحاس ًرأي ًآخرً ًذوًو
ً،فيً"أصحاب ًالنّار"ًخًبرً ًالًثّاني
ًو،ًفقدًرأىًفيً"أولئك"ًابتداءً ًثانيا،جاهة
ّ
ْ
)3(

ً. ل
ً ًالنار)ًخًبرًًاأل ًّو
ّ ًوفيًالًثّ ًّانيًوخً ًبرهً(أولئكًأصحاب
ِ َّش ِت ار ُك ب ْي َن الظ
ِ رف َو
:الحال
ْ ) اال2-7-12(
َ

ًً"عًاليه ْم:-ًنًذلكًًق ْولهً–تبارك
ًْ ًوم،وقًْدًتًشتركًالكلمةًًفيًموقعهاًالت ْركيب ِّيًًب ْينًًمعنييًالظّرفًًوالحال
ٍ ثياب ًسند
ً ًوال ًيخفى ً ّأنها،"يً ًفيها ًفهو ً"عاليهم
ِّ  ًأ ّما ًم ْوضعً ًتمثّلً ًالم ْشتركً ًالن ْحو،) 4( "ًضرً ًوا ْستًْبرق
ْ س ًخ

ًًفينصبونًً"داخل"ًعلى،الدار
ّ ًًًقومكًًداخل:ًً"والعربًًتقول،ًفوقهم:ًوهوًًكقولنا،ًوعلّةًًذلكًً ّأنهاًظرف،منصوبة

)5( ت
ًً"يطوفًًعل ْيهم:ًًأحدهماًالهاءًًوالميمًًفيًق ْوله:ًصبًً ّأنهاًحالًًمنًشيئين
ألنهًم
ّ ًالظّرف؛
ْ ًعلّةًًالن:ًًوقيل، "ًحل

ًن ًتكونً ًحاالً ًمن
ًْ  ًأ: ًوالثّاني، ًيطوفً ًعل ْيهم ًفي ًهذهً ًالحال:أي
ًْ ً "؛...(على ًاألبرارً) ًوْلدانً ًمخلّدونً ًعاليهم
ً .)6(نثورًعالياًلهمًثياب
ًحسبتهمًلؤلؤاًم ا:ًًوالت ْقدير،"الولدانًًفيً"حسبتهم
ِ )2-8(
امن
ُ الباع
ُ ّث الث
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ً .133/6ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،294/1ً،ًالتبيان،ًوالعكبري،98/1ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:)ًانظرًماًقيلًفيها1(
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ً ً.241/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًانظر3(
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ً .497/2ً،ًمغنيًاللبيب،ًابنًهشام:)ًانظر2(
ً ً.)21ً،)ًاآليةً(النسان4(
5

ً ً.95/19ً،ًالجامع،ًوالقرطبي،219/3ً،ًمعانيًالقرآن،ًالفراء:( )ًانظر
6

ً، ًالجامع، ًوالقرطبي،405/2ً ، ًالبيان، ًوابن ًاألنباري، ًواكتفى ًبمعنى ًالحال،199/4ً ، ًالكشاف، ًالزمخشري:( ) ًانظر
ً ً.391/8ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،95/19
342
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ول على مو ِ
اض ِع الم ِ
ِ
وتي ِة
فاصل َّ
تَ ُ
الص ّ
َ
باين القَ َ َ

لميةً ًخفيفةً ًب ْينً ًحدودً ًالكلماتً ًأوً ًالجملًً
الصوتيً ًمصطلحً ًحديثً ًالمقصدً ًم ْنهً ًسكتةً ًك ّ
المفصلً ً ّ
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بأنهً
لتعيينً ًالمعانيً ،وم ّما ًينتسبً ًإلى ًهذا ًالمبحثً ًالوقفً ًواالبتداءً ًفي ًالتنزيلً ًالعزيزً ،وقد ًوسمه ً ً
الزْركشيً ً ّ
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ًوعلى ًهذا ًالم ِّ
تقدمً ًي ْغدو ًالقولً ًبأنً ًللوقفً ًواالبتداءًً
االحترازً ًعنً ًالوقوعً ًفي ًالم ْشكلتً"(ً ،)1
اآلياتً ،ويؤمنً ً ْ

"فنتً ًجليلً ،وبهً ًيعرفً ًكيفً ًأداءً ًالقرآنً ،ويترتّبً ًعلى ًذلكً ًفوائدً ًكثيرةً ،واستنباطاتً ًغزيرةً ،وبه ًتت ّبينً ًمعانيً
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ادةًمًنً ْأبوابًًدراسةًًالمعنىً،
بلًيعدًهذاًالمطلبًبابًاًذاًفر ًٍ
حوية ً
ًوا ْحكامهاْ ً،
سهمةًًظاهرةًًفيًتعيينًًالمعانيً ّ
الن ّ
فإنً ًذلكً ًق ْدً ًيكونً ًفيه ًمدعاةً ًإلى ًت ٍ
باينًً
فإذاًماًتًباينً ًبابً ًالقولً ًعلى ًم ْوضعً ًالمفصلً ،أوً ًالوقفً ًواالبتداءّ ً ،

عامةًً ً.
خاصةً،وتخلّقًًظاهرةًًالم ْشتركًًالن ْحو ِّ
فيًالمعانيًالن ْحويةًً ّ
يًً ّ

ابنً
أ ّما ًحاجةً ًهذا ًالعلمً ًالجليلً ًإلى ًمختلفً ًالعلومً ًفهي ًجليّةً ًال ًشبهةً ًعليها ًوال ًشيةً ،ولذلكً ًجنحً ً ً

حويً ًعالمً ًبالقراءاتً ،عالمً ًبالتفسيرً ًوالقصصً ،وتلخيصًً
جاهد ًإلى ًأنّه ًال ًيقومً ًبالتمامً ًفي ًالوقفً ًإ ً
م ًٍ
الّ ًن ت

بعضهاًمنًب ٍ
عضً،عالمًًباللّغةًًالتيًنزلًًبهاًالقرآنًً.وأ ّماًاحتياجًًهذاًالعلمًًإلىًمعرفةًًالنحوًًوتقديراتهًًفظاهر؛ً

أو ًأ ْعملً ًفيها ًما ًقبلهاً ،لمً
إذ ًإنً ًمن ًقالً ًفي ًق ْوله ً–تعالى"ً:-ملةً ًأبيك ْمً ًإ ْبراهيمً"ًإنّه ًمنصوبً ًبمعنىً:كملّةًْ ً ،
لًّيتخيلًًكونهًًصفةًًله؛ً
لًلهًًعوجا"ً،ثًّمًيبتدئً"ً:قيِّما"ًلئ ً
قفًعلىًماًقْبلهاً،وكذاًالوقفًًعلىًقولهً"ً:ول ْمًًي ْجع ًْ
ي ًْ

إذًًالعوجًًالًيكونًًقّيما(ً ً.)2
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ألنهًًإذاًوقفًًعلى"ً:فإنهاًمحرمةًًعل ْيهمًأ ْربعينًًسنةً"ًكانًً
وأ ّماًاحتياجًًهذاًالعلمًًإلىًمعرفةًًالتفسيرًًف ّ

أيً :أربعينً ًسنةً ،أ ّما ًإذا ًوقف ًعلى"ً :فإنها ًمحرمةً ًعل ْيهم"ً ،فالمعنىً:
الم ْعنى"ً :محرمةً ًعل ْيهم ًهذهً ًالم ّدةً"؛ ً ًْ
محرمةًًعل ْيهمًأبداً،وأنًًالتّيهًًأربعونًً ً.

(ً)1انظرً:الزركشيً،البرهانً ً.342/1ً،
(ً)2انظرً:الزركشيً،البرهانً ً.344/1ً،
343
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ق ً–تعالى"ً:-قالً ًاللهً ًعلى ًما ًنقولً ًوكيلً"ً ،فيقفًً
وأ ّما ًاحتياجً ًهذا ًالعلمً ًإلى ًالم ْعنى ًفمثاله ًق ْولً ًالح ًِّ

لّ ًيتوهمً ًكونً ًاسمً ًاللً ًالكريمً ًفاعلً ًلـ"قالً"ً ،واّنما ًالفاعلً ًضميرً ًمستترً ًعائدً ًعلىً
على"ً:قالً"ًوقفةً ًلطيفةً ًلئ ً
السلمً،وكذاًيجبًًالوقفًًعلىًقوله"ً:والًي ْحزْنكًًق ْوله ْمً"ً،ثًّمًيبتدئً"ً:إنًًاْلعزةًًللهًًجميعاً"(ً ً.)1
يعقوبًًعل ْيهًً ّ
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ًوكذلكًالوقفًًعلى"ً:وقالواًاتخذًًاللهًًولداً"ً،واالبتداءًًبقوله"ً:س ْبحانهً"؛ًوذلكًًأنً ًاللًً–ج ّلًًفيًعلهًً-

أنً
أخبرً ًعنهم ًبزعمهم ًوقولهم"ً:اتخذً ًاللهً ًولداً"(ً،)2ثًمً ًردً ًقولهم ًهذاً ،ونزهً ًنفسه ًبقولهً"ً:س ْبحانهً"(ً،)3فًينبغي ً ًْ
الزاعمينً(ً ً.)4
يفصلًًب ْينًًالقولينًً:ق ْولًًالح ًِّ
قًتعالىً،وقولًً ّ

وحسنً
ً
وكافًجائزً،
أ ّماًأًْقسامًًالوقفً ًفيًالت ْنزيلًًالعزيزًًفأظهرهاًع ْندًًأكثرًًالق ّراءًًأربعةًً:تاتًمًمختارًٍ ً،

مفهومً،وقبيحًًمتروكًً :

ق ً–
شيء ًم ّما ًبعدهً ،فيحسنً ًالوقفً ًعليهً ،واالبتداءً ًبما ًبعدهً ،كق ْولً ًالح ًّ
ام ًهو ًالذي ًال ًيتعلّقً ًب ًٍ
 -فالتّ ًّ

تعالى"ً:-وأولئكً ًهمً ًاْلم ْفلحونً"ً ،وأكثرً ًما ًيوجدً ًع ْندً ًرؤوسً ًاآليً ،وقد ًيوجدً ًقبلً ًانقضاءً ًالفاصلةً،

ألنه ًانقضىً
ق ً-تقدسً ًوتنزهً"ً:-وجعلوا ًأعزةً ًأ ْهلها ًأذلةً"ً ،فالوقفً ًالتّ ًّ
ومنهً ًق ْولً ًالح ًِّ
ام ًهنا ًبعدً ً"أذلّة"؛ ً ّ
كلمًًبلقيسً،ثًّمً ْأردفًًاللًً–تعالىً-قائلً"ً:وكذلكًًي ْفعلونً"ً .
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 -والكافيًهوًمنقطعًًفيًاللّفظً،متعلِّقًًفيًالمعنىً،فيحسنًًالوقفًًعليهً،واالبتداءًًأيضاًبماًبعده؛ًومنهً
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()5
أمهاتكم"ً،ثًًّمًيبتدئًًبماًبعدًًذلكً،وهكذاً
قولًًاللً–تعالى"ً:-ح ِّرم ًْ
تًعل ْيك ْمًًأمهاتك ْمً" ً،فًالوقفًًعلىً" ّ
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 -والحسنًًهوًالذيًيحسنًًالوقوفًًعليهً،والًيحسنًًاالبتداءًًبماًبعدهًلتعلّقهًًبهًًفيًاللّفظًًوالمعنى؛ًنحوً
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باقيًالمعطوفاتً.

"اْلح ْمدً ًللهً ًربًِّ ًاْلعالمينً"ً ،و"الر ْحمنً ًالرحيمً"ً ،والوقفً ًعل ْيهً ًحسن؛ ًألنً ًالمرادً ًمفهومً ،واالبتداءً ًبقولهًً:

(ً)1انظرًذلكًكلهً:الزركشيً،البرهانً ً.345-343/1ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً .)116ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً .)116ً،

(ً)4انظرً:الزركشيً،البرهانً ً.348ً-346/1ً،
(ً)5اآليةً(النساءً .)23ً،

344

ِّ ً ً ًو"مالكً ًي ْوم،"ً ًو"الر ْحمنً ًالرحيم،"ً"ربًِّ ًاْلعالمين
ًً ًواالبتداء،الدينً" ًال ًيحسن؛ ًإذ ًإنً ًذلكً ًمجرور
.ألنهًتاب ًع
ّ ًبالمجرورًًقبيح؛

ً ًوال ًعلى ًالموصوفً ًدون، ًومن ًذلكً ً"اْلح ْمدً"؛ ًفل ًيوقفً ًعليه، والقبيحً ًهو ًالذي ًال ًيفهمً ًم ْنهً ًالمراد-

ًجرور
ً ًوالًعلىًالم،ًوالًعلىًالمعطوفًًدونًًالمعطوفًًعليه، ًوالًعلىًالبدلً ًدونًًالمبدلًًمنه،الصفة
ّ

ً ً.)1(الجار
ًِّ ًًدون

ًن ًبعدً ًعلى ًبعضً ًاآلياتً ًالكريماتً ًلتبّينً ًما ًوقعً ًفيها ًمن
ًْ  ًألع ِّرجً ًم، ًفأل ْكتفً ًبه،بعدً ًهذا ًالعرض
ْ ًو

ً ً:ًكًنحويًًباعثهًًتباينًًبابًًالقولًًعلىًم ْوضعًًالم ْفصل
ًٍم ْشتر

اآلي ُة األولى
َ )2-8-1(
)2(
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ِ " َذ ِل َك ٱ ْل ِكتاب ال رْيب ِف
"ين
َ يه ُه ًدى لِّ ْل ُمتَّ ِق
َ َ ُ

ً ً:لنرجعًًالنظرًًفيًمواضعًًالم ْفصلًًفيماًيأتي

ًً."ًًفيهًهدًىًلِّْلمتقينً َٰ"ًذًلكًًٱْلكتابًالًرْيب"ين
ً ًهدًىًلِّْلمتقً َٰ"ًذًلكًًٱْلكتابًالًرْيبًًفيه"ين
ً ًالًرْيبًًفيهًهدًىًلِّْلمتقً َٰ"ًذًلكًًٱْلكتاب-

ًل
ً ً ًًوالباعثً ًعلى ًذلكً ًتباينً ًم ْوضع ًالمًفص،ًيًشتملً ًهذا ًالت ْركيبً ًالشريفً ًعلى ًغ ْيرً ًم ْعنًى ًنًحوي

ٍ ًلف ًمًن ًخ
ًًبر
ًٍ ًديد ًمًؤت
ًٍ ًكلم ًج
ًٍ ً ًثًًّم ًاستًؤنًفً ًب،ً ًفًإنً ًالكلمً ًق ًْد ًتًًّم ًثًم،" ًفًإًذا ًما ًكانً ًمًفصًلً ًبًعدً ً"ًريب،ًوتيً ًفيه
ِّ ًالص
ّ
ً ً."ًوهوًً"هًدى،ؤخً ًٍر
ّ ًًومًبتدأًم،"ًًوهوًً"فيه،مًقدًًٍم

ً:ً ًت ْقديره، ًوً"هًدى"ًخًبرً ًمًبتدًأ ًمًقدً ًٍر، ًفًإنً ً"فيهً"ًال ًتًعًلّقً ًلًها ًبًما ًبًعدًها،"ًأ ّماًإذاًكانً ًالمًفصًلً ًبًعدً ً"فيه

ً،فإن ًماًبعدهاًسيكونًرً ًمستأنًفًا
ًٍ ً ً" ًهدى" ًخًبرً ًبًعدً ًخ:أو
ًْ ً ،""هًو ًهدى
ّ ً ً ًأ ّما ًإذا ًكانً ًثًمً ًمًفصًلً ًبًعدً ًالكًتاب،بر
)1(

ً . "ًوً"ذلكً"ًمًبتدأًًخً ًبرهً"الكًتاب

ً،)هـ911(ًجللًالدينًعبد ًالرحمنًبنًأبيًبكر،ًوالسيوطي،
ً 352ً -351/1ً،ًالبرهان،ًالزركشي:)ًانظرًأقسامًالوقف1(
ًًمكتبة،2ًط،ًبإشرافًعبد ًالمنعمًإبراهيم،التقانًفيًعلومًالقرآن؛ًتحقيقًمركزًالدراساتًوالبحوثًبمكتبةًنزارًالباز
ً .285/1ً،م1998ً،ًالرياض،نزارًالباز
ً .)2ً،)ًاآليةً(البقرة2(
345
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ً اآلي ُة الثّاني ُة
َ )2-8-2(
ٍ اس َع َلى َحي
َّ ص ٱ
ِ لن
سـ َن ٍة َو َمــا ُهـ َـو
ْ َين أ
َ َحـ ُـد ُه ْم َلـ ْـو ُي َع َّمـ ُـر أَْلـ
َ اة َو ِم َن ٱلَِّذ
ْ " َوَلتَ ِج َد َّن ُه ْم أ
َ ش َرُكوا ٓ َيـ َـوُّد أ
َ َح َر
َ ـف
)2(
ِ اب أَن يع َّمر وٱللَّ ُه ب
ِ ِب ُمَز ْح ِز ِح ِه ِم َن ٱ ْل َع َذ
"ون
َ ُصير ِب َما َي ْع َمل
َ
َ َ َُ
ً ً:ًلًن ْرجعًًالنظرًًفيًالوصفًًاآلتيًلينبنيًًعل ْيهًًتعقيبًًوشرح

ً ًومن ًٱلذين ًأ ْشركًوا ًيود ًأحده ْم ًل ْو ًيعمر ًأْلف ًسن ًٍة ًوما ًهوً  "ولتجدنه ْمً أ ْحرصً ًٱلناسً ًعلى ًحياًٍة-
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ً ً."ًبمز ْحزحهًمنً ٱْلعذابًأنًيعمرًًٓوٱللهًبصيرًبماًي ْعمًلون
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ً ًيوًد أحده ْم ًل ْو ًيعمر ًأْلف ًسن ًٍة ًوما ًهو  "ولتجدنه ْمً أ ْحرص ًٱلناس ًعلى ًحي ٍاة ًومن ًٱلذين ًأ ْشركوا-
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ً."ًبمز ْحزحهًمنًًٱْلعذابًأنًيعمرًًٓوٱللهًبصيرًبماًي ْعمًلون
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ً ًوعلى ًهذا ًي ْغدو ًما،"ياة
ًٍ األولً ًأنً ًثمً ًمفصلً ًيتعينً ًبعدً ًكلمة ً"ح
ًٍ ظهرً ًب
ْ علً ًالذي ًي
ّ ًل
ّ ً ًجلء ًفي ًالت ْقدير

ً .ًوهوًً"منًالذينًًأ ْشركوا"ًكلماًم ْستأنفا،"بعدًًكلمةًً"حياة

ًالناسًًعلى
ّ ًًأحرص
ّ ًول:ًًوعلىًهذاًفالت ْقدير،"أ ّماًفيًالت ْقديرًًالثّانيًفالمفصلًًبعدًًكلمةًً"أ ْشركوا
ْ ًتجدنهم

ٍ
ً ً.)3(نًهرم
ًْ الناسًًوم
ّ ًأسخى
ْ ًًهو:ًًكماًنقول،"ًوأحرصًًمنًالذينًًأ ْشركوا،حياة

اآلي ُة الثّالث ُة
َ )2-8-3(
)4( ِ
ِ " َك َدأ
"ذين ِمن قَ ْبِل ِه ْم ٓ َك َّذبُوا ِبآياتنا
َ َّْب آ ِل ِف ْرَع ْو َن َوٱل
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ًًنًيكون
ًْ يًًفيًهذهًًاآليةًًواقعًًفيًم ْوضعًًالمفصل؛ًذلكًً ّأنهًًمحتملًًأ
ِّ م ْوضعًًاستشرافًًالم ْشتركًًالن ْحو

ِّ  ًوتكونً ً"الذين" ًاسمًا ًموصوالً ًفي ًم،"ًبعدً ً"فرعون
ًالجملة
ً
ً حلً ًرفعً ًمبتدأ؛ ًذلكً ً ّأنهً ًكلمً ًجديدً ًمستأنفً ًخبره
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ً ًًً:"ًً"فعلهمًكدأبًًآلًًفرعون:ًًويكونًًالت ْقدير،فع
ٍ ًوتكونًًالكافًًفيًم ْوضعًًر،الًي ْدفعًًفتكونًًمتّصلةًًبماًتقدمها
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ًًدار،1ًط،ًتحقيقًأحمدًفريدًالمزيدي،ًوالقطعًواالئتناف،178/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:)ًأتىًعلىًتعددًأعاريبها1(
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ًًأ ّما ً"كدأبً"ًعلى ًهذا ًالتوجيه ًالم ْعجبً ًالذي."ً"والذينً ًمن ًقبلهم ًكذبوا ًبآياتنا:ً ًوالت ْقدير،"ً"كذبوا ًبآياتنا:ًعلية
ّ الف

ً، ًوالعكبري،52/1ً ، ًالبيان، ًوابن ًاألنباري،112/1ً ، ًالكشاف، ًوالزمخشري،44ً ،م2002ً ، ًبيروت،الكتب ًالعلمية

Formatted

ً .)96ً،)ًاآليةً(البقرة2(

ً،ًوالقرطبي،95/1ً،ًالتبيان،ًوالعكبري،298/1ً،ًالكشاف،ًوالزمخشري،76ً،ًالقطعًواالئتناف،ًالنحاس:)ًانظرًالمعنيين3(
4

ً .)11ً،( )ًاآليةً(آلًعمران
346
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ً ً.89/1ً،ًالدرًالمصون،ًوالسمينًالحلبي،161/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،15/1ً،التبيان

ً .309/1ً،ًالدرًالمصون،ًوالسمينًالحلبي،481/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،25/2ً،الجامع
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"كدأْبًًآلًف ْرع ْونًًوٱلذينًمنًقْبله ْمًكذبواًبآياتنا" ً

األولً ًهو ًاستشرافً ًم ْوض ًٍع ًآخ ًرً
أ ّما ًالم ْعنى ًالًثّاني ًالذي ًي ْنضوي ًت ْحتً ًهذا ًالت ْركيبً ًفموجِّههً ً ّ

ٍ
ببعضً ،وكانتً ًالواوً ًعاطفةً ،و"الذين"ًاسما ًموصوالً ًفيً
للم ْفصلً ،فإذا ًما ًكانً ًالكلمً ًمتواشجا ًآخذا ًبعضه ً
م ِّ
حلًًجرًًعلىً"دأب"ً،فإنًًتمامًًالكلمًًفيًآخرًًاآليةًًالشريفةً،وهوًً"واللًًشديدًًالعقابً"(ً ً.)1
الرابع ُة
(َ )2-8-4
اآلي ُة ّ
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اسخون في ِ
العلم يقولون آم ّنا به"
الر
َ
علم تَأوي َله إالّ اهللُ و ّ
" َوما َي ُ

()2

ئنافيةً،
وقدًاختلفًفيًالواو ًفيًهذه ًاآلية ًال ّشريفة ًأهي ًللقطع ًأمًللعطفً،فمنهمًمنًرّجح ًكونهاًاست ّ

أنًالوقفًعلىً"إالًّالل"ً ً:
وّ

الراسخونًفيًالعلمًيقولون"ً ً
ً"وماًيعلمًتأويلهًإالًّاللًًو ّ
Formatted: Not Superscript/ Subscript

خبرهً"ً:يًقولونً"ً ً ،ومنهم ًمنً
الراسخون"ًمًبتدأً ًمرفوعً ًًو ً
عما ًقبلًهً ،و" ّ
تامً ،وما ًبًعده ًمنقطعً ً ّ
والوقفً ًههنا ً ّ

الراسخون" ًفي ًهذهً ًالحالً ًمًرفوعاً
إن ًاللً ًلًم ًيًكلّ ًْ
رجحً ًكًونها ًعاطفة؛ ًإًْذ ً ًّ
ّ
ف ًالخلقً ًبًما ًال ًيعلمونًً ،ويكونً ً" ّ
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()3
نىًأنهمًيًعلمونًً .
حلً ًٍ
بالعطفًًعلىً"الل"ًتعالىًجدهً،وً"يقولون"ًفيًمً ًِّ
نصبًعلىًالحالً ً،والم ْع ّ

اآلي ُة الخامس ُة
(َ )2-8-5
(ً ) 1التفت ًإلى ًالوجهينً :النحاسً ،القطع ًواالئتنافً ،120-119ً ،وابن ًاألنباريً ،البيانً ،173/1ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً ،406/2ً ،واألشمونيً ،أحمد ًبن ًمحمد(القرن ًالحادي ًعشر)ً ،منار ًالهدى ًفي ًبيان ًالوقف ًواالبتداً ،تعليقً

شريفًأبوًالعلًالعدويً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2002ً،مً ً.156ً،
(ً)2اآليةً(آلًعمرانً .)7ً،

(ً )3انظر ًفيما ًقيل ًحولهاً :الفراءً ،معاني ًالقرآنً ،191/1ً ،والزجاجً ،معاني ًالقرآن ًواعرابهً ،320/1ً ،والنحاسً ،القطعً

ًوالدانيً ،أبو ًعمرو ًعثمان ًبنً
واالئتنافً ،118ً ،واعراب ًالقرآنً ،355/1ً ،ومكيً ،مشكل ًإعراب ًالقرآنً ،83ً ،

سعيد(444هـ)ً،المكتفىًفيًالوقفًواالبتداً ،طً ،1تحقيق ًجابرًزيدانًمخلفً،و ازرةًاألوقافًوالشؤون ًالدينيةً،بغدادً،
1983مً،141ً،واألنباريً،أبوًبكرًمحمدًبنًالقاسم(328هـ)ً،إيضاحًالوقفًواالبتداءًفيًكتابًاللًعزًوجلً،تحقيقً

محييًالدين ًرمضانً ،طً ،1مجمعًاللغة ًالعربيةً ،دمشق1971ً،مً ،565/1ً ،والبيانً ،172/1ً،والزركشيً،البرهانً،
يً،أبوًيحيىًزكرياًبنًمحمد(926هـ)ً،المقصدًلتلخيصً
ً،73-72/2وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً 400/2ً،
ً،واألنصار ّ
ماًفيًالمرشدًفيًالوقفًواالبتداءً،طً،2دارًالمصحفً،دمشق1985ً،مً ً.22ً،
347

ِ تيهون في األ
"َرض
سن ًة َي
َ "
َ
َ قال فَِإ ّنها ُم َحَّرمة َعلَ ْي ِهم ْأرَب
َ عين

)1(
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ٍ "أربعين"ًفيًسياقهاًظرف
ً:ًوالفاصل ًفيًهذاًهوًمعرفة ًموقع ًالوقف،ًوقدًاختلفًفيًعاملها،ًزمان
ًًأنها
ّ  ًوالم ْعنى ًالمتعيِّن ًبعد ًتمثل ًهذا ًالوقف،"ًاألرض
ّ "قال
ْ  ًأربعين ًسنة ًيتيهون ًفيً ًفإنها ًمحرمة ًعل ْيهم

ٍ
ً،ًوفيًالكلمًتقديمًوتأخير،)2(ًًوهمًمعًهذاًيتيهونًفيًاألرضًأربعينًسنة،حصور
محرمةًعل ْيهمًأمداًغ ْيرًم
ً ً."ًفيًاألرضًأربعينًسنة
ًْ
ً"يتيهون:–ًواللًأعلم-ًاألصل
ْ و

ًًفإنها ًمحرمة ًعل ْيهم ًأربعين ًسنة ًيتيهون ًفي
ّ  ً"قال:"ًاألرض
ْ وقد ًيكون ًالوقف ًعلى ً"يتيهون ًفي

ً .)3(ًنىًأنًالتّحريمًوالتّيهًكانًأمدهماًأربعينًسنة
ًوالم ْع،"ًاألرض
ّ

ً،"ًفيًاألرض
 ًيتيهونً ً"قالًفإ ّنهاًمحرمة ًعل ْيهمًأربعين ًسنة:"وقدًيكون ًالوقف ًعلىً"أربعين ًسنة
ْ

ًوتية ًيداًفي
ًوالًي،)4(ًأن ً"يتيهون"ًم ْستأنف
ّ ًالص
ّ
ّ ًو،ًأن ًالتّحريم ًكان ًأربعين ًسنة
ّ وم ْعناه
ّ خفىًأن ًلهذهًالمفاصل
ً ً.ًوقدًكانًللتّقديمًوالتّأخيرًفيًهذاًالت ْركيبًأثرًفيًع ِّلوًدرجةًتعددًالمعاني،ًوتعددًاحتماالته،توجيهًالم ْعنى

السادس ُة
َ )2-8-6(
ّ اآلي ُة
)5(
ِ ٱلسمع وما َكانوا ي ْب
"رون
ُ "يُضا َع
َ ص
َ ستَ ِط
ُ ف لَ ُه ُم ٱ ْل َع َذ
ُ
ْ اب ما َكانُوا َي
َ َ ْ َّ يعون
ًًأن ًتًباينً ًم ْوضعً ًالمًفصًلً ًفي ًهذا ًالت ْركيبً ًالشريفً ًيًفعلً ًفي ًتًباينً ًالمعاني ًالن ْحويةً ًالواقعة
ًّ ً ًوالظًّاهر
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ًًركيبيا ًمًغايًًارًللم ْعنى ًالذي ًيًتخًلّقً ًإذا ًماًكان
ًًّ ًتًحتًه؛ ًفإذا ًكانً ًالم ْفصلً ًالص ْوتيً ًبعدً ً"العذابً"ًفًإنً ًثًمً ًم ْعنًى ًت
ً ً:ًوالت ْقديرًًعلىًالنًّحوًًاآلتي،"ًالمًفصًلًًبًعدًً"يًبصرون

ًًالوقف
ً  ًو، ًفًـ"ما" ًههنا ًنافيةً ًال ًم ْوضعً ًلًها،"ً ًما ًكانوا ًيًستطيعونً ًالسًمعً ً "يًضاعًفً ًلًهمً ًالعذاب-
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ً ً.ديد
ًٍ ًفًج
ًٍ ًلمًمًستأن
ًٍ ًًوكأنًهاًبًدايةًًك،ًعاملًفيهاًالبًتة
ًٍ ًًًوماًقًبلًهاًمًقطوعًًعًنهاًغ ْير،)6(كاف
ًٍ
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ً .)26ً،)ًاآليةً(المائدة1(

ً،ًالمقصد،ًواألنصاري،345/1ً،ًالبرهان،ًوالزركشي،289/1ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،165ً،ًالمكتفى،ًالداني:)ًانظر2(
ً .31

ً .164ً،ًالمكتفى،ًالداني:)ًانظر3(
4

ً .164ً،ًالمكتفى،ًوالداني،285ً،ًالقطعًواالئتناف،ًالنحاس:( )ًانظر
5

ً .)20ً،( )ًاآليةً(هود

ً ً.260ً،ًالقطعًواالئتناف،ًالنحاس:)ًانظر6(
348
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Formatted

 -أ ّما ًإذاًكانً ًالكلمً ًمتواشجا؛ ًإ ًْذ ًال ًمفصلً ًالبتّةًًبعدً ً"العذابً"ً ،بلًًالم ْفصلً ًبعدً ً"وما ًكانوا ًيبصرونً"ً،

والوقفًً ٍ
كافً،إذاًكانًًذلكًًكذلكً،فـ"ما"ًفيًهذاًالت ْركيبًًالشريفًًمصدرّيةً،ويكونًًالت ْقديرًً:يضاعفًً
أوً
صارهمً ،والمًعنىً :أنً ًالعذابً ًوتضعيفهً ًدائمً ًلهم ًمتما تدًْ ً ،
لهمً ًالعذابً ًم ّدةً ًاستطاعتهم ًالسمعً ًًواب ً
عًرًلًً
تكونً ً"ما" ًفي ًم ْوضع ًنصب ًعلى ًأ ْن ًيكون ًالم ْعنى"ً :بًما ًكانوا"؛ ًكًما ًنقولًً :جزيتهً ًما ًفًررً ْ

بيان(ً ًًً:)1
وبًماًفًعلًً ً،وفيماًيًليًفًضلًً ًٍ
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 "يضاعفًلهمًٱْلعذابًً ماًكانواًي ْستطيعونًٱلس ْمعًوما كانواًي ْبصرونً" ً "يضاعفًًلهمًًٱْلعذابًًماًكانواًي ْستطيعونًًٱلس ْمعًًوما كانواًي ْبصرونًً "السابع ُة
(َ )2-8-7
اآلي ُة ّ

ين"
"قَالُوا َمن فَ َع َل َهـ َذا ِبآلِ َه ِتنا إِ َّنهُ َل ِم َن ٱلظَّالِ ِم َ
جهةًأ ْخرىً،إلىًتباينًً
تباينًفيًالم ْعنىًظاهً ًٍرً ً،ويًفضيً،مًنًًو ًٍ
لًعلًًتباينًًم ْوضعًًالمًفصًلًًيًفضيًإلىً ًٍ
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" -قالواًمنًفًعًلًهذاًبًآلهتًناً إنهًًلمنًًٱلظًالمينً"ً .

...

Formatted

" -قالواًمنًفًعًلًهذاًبًآلهتًناًإنهًًلمنًًٱلظًالمينًً ."

...

Formatted

" -قالواًمنًفًعًلًهذاًً بًآلهتًناًإنهًًلمنًًٱلظًالمينً"ً .

()2

فهاميةًًً،وعًلىًهذاًتًكونًً
ن"ًالوظيفً ِّيًً،فًإذاًماًكانًًالمًفصًلًًبًعدًً"بًآلهتًنا"ًفإنًً"مًن"ًاستً ًّ
ًوجهًًالقًولًًعلىًم ْعنىً"مً ًْ
فهامياً .
الجًملةًً"إًًّنهًلًمًنًالظًّالمينً"ًاستًئنافًًّيةًًالًمًحلًًلًهاًمًنًالًعرابًً ً،وماًقًبلًهاًمًنفصًلًًعًنهاً،واألسلوبًًاستً ًًّ

ن"ًموصولةًًبم ْعنىً
يًًالًاستفهام تيً،و"م ًْ
األسلوبًًإخبار ت
أ ّماًإذاًكانًًالم ْفصلًًبعدًًكلمةًً"الظّالمينً"ًفإنًً ْ

"الذي"ً،وعلىًهذاًفالجملةًً"إّنهًًلمنًًالظّالمينً"ًفيًم ِّ
ن"ً،والت ْقديرًً:الذيًفعلًً
للسمًًالم ْوصولًً"م ًْ
حلًًرفعًًخ ًٍ
برً ْ

هذاًبآلهتناًإّنهًلمنًالظّالمينً"(ً .)3
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( )2-8-8اآلي ُة الثّ ِ
امن ُة
َ
ِ ()1
اق ِب ِ ِ
وء ٱ ْل َع َذ ِ
ون َع َل ْي َها ُغ ُد ًّوا َو َعشيًّا .
وح َ
ض َ
اب ٱ َّلن ُار ُي ْع َر ُ
" َ
ـآل ف ْرَع ْو َن ُ
س ُ
(ً)1انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،276/2ً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،230ً،وابنًاألنباريً،البيانً،8/2ً،والعكبريً،
التبيانً،693/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،213/5ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.233/6ً،

(ً)2اآليةً(األنبياءً .)59ً،

(ً)3أتىًعلىًالمعنيينً:العكبريً،التبيانً ،921/2ً،والقرطبيً،الجامعً،197/11ً،ورجحًكونً"من"ًاستفهاميةً،والسمينً
الحلبيً،الدرًالمصونً،95/5ً،واألشمونيً،منارًالهدىً،503ً،واأللوسيً،روحًالمعانيً ً.61/9ً،
349
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النار"ً،
ن ًوردً ًعلى ًهذهً ًاآليةً ًالشريفةً ًم ًْ
ْارتضى ًب ْعضً ًم ًْ
ن ًم ِّ
غويينً ًإعراب ْينً ًاثْ ْنينً ًلكلمة ً" ّ
فسرينً ًول ّ

خاصةً ،باعثهما ًتباينً ًم ْوضعً ًالم ْفصلً ًفيً
عامةً ،والعرابينً ًلكلمة ً" ّ
النارً"ً ّ
والحقً ًأنً ًهذا ًاال ْشتراكً ًالن ْحويً ً ّ

هذاًالت ْركيبًًالشريفً ً،وذلكًًنحوًً ً:

" -وحاقًًبـآلًًف ْرع ْونًًسوٓءًًٱْلعذابًًًٱلنارًًي ْعرضونًًعل ْيهاًغد ًًّوٓاًوعشيًّا"ً ً.

" -وحاقًًبـآلًًف ْرع ْونًًسوٓءًًٱْلعذابًًٱلنارًًي ْعرضونًًعل ْيهاًغد ًًّوٓاًوعشيًّاً ً."...

النارً ًفيهً ًمبتدأً ًخبرهً
األولً ًي ْ
ظهرً ًأنً ًثمً ًم ْفصلً ًبعدً ًالعذابً ،وما ًبعدهً ًكلمً ًجديدً ً ّ
وعلى ًالت ْقديرً ً ّ

"ي ْعرضونًعليها"ً،أماًفيًالت ْقديرًًالثّانيًفالكلمًًمتواصلًًغ ْيرًًمت ٍ
ذاب" ً.
نً"سوءًًالع ً
النارًًبدلًًم ًْ
فاصلً،و ّ
ّ
()2

اسع ُة
(َ )2-8-9
اآلي ُة التّ َ
ِ
ِ
َح ٍد ِّم َن ِّ
ض ْع َن ِبلٱ ْلقَ ْو ِل ف ََي ْط َم َع ٱلَّذي في َق ْل ِب ِه َم َرض
سآء ٓ إِ ِن ٱتَّقَ ْيتُ َّن فَال تَ ْخ َ
ستُ َّن َكأ َ
ساء ٱلنَّ ِب ِّي لَ ْ
ٱلن َ
"ي ا ن َ
()3

َوقُ ْل َن قَ ْو ًال َّم ْع ُروفًا"

في ًهذه ًاآليةً ًالشريفةً ًمثالً ًفاقعً ً ِّ
ي ًاآلتي ًمن ًتباينً ًبابً ًالقولً ًعلىً
الداللةً ًعلى ًالم ْشتركً ًالن ْحو ًِّ

م ْوضعًًالم ْفصلً،لنرجعًًالنظرًًفيًم ْوضعًًالم ْفصلًًفيماًيليًلي ْنبنيًًعل ْيهًًتعقيبًًوشرحًً ً:

طمعًٱلذيً
األولً"ً:ياً ً
نساء ٱلنبً ِّيًًل ْستنًًكأح ًٍدً ِّمنًًٱلنِّساءًًإنًٱتق ْيتنًفل ت ْخض ْعنًبْْلق ْولًفي ْ
 الم ْوضعًً ّفيًقْلبهًً ً."...

طمعًً
 الم ْوضعً ًالًثّاني" :يًاًنساءً ٱلنبً ًِّي ًل ْستن ًكأح ًٍد ً ِّمن ًٱلنِّسًآءً ًإنً ًٱتق ْيتنً ًًً فل ت ْخض ْعنً ًبًْْلق ْولً ًفي ْ
ٱلذيًفيًقْلبهًً ً."...

كلم ًج ٍ
ديدً ،وهوًً
النساءً"ً ،ث ًّم ًاستؤنفً ًب ًٍ
ظهرً ًم ْنهً ًأنً ًالكلمً ًق ًْد ً ًّ
األولً ًفي ْ
تم ًع ْندً ً" ّ
أ ّماًم ْوضعً ًالم ْفصلً ً ّ

يً(ً ،)4أ ّما ًالم ْوضعً ًالثّاني ًفهوً
جملةً ًالشرطً ً"إن ًاتقيتنً"ً ،وجوابً ًالشرطً ً"فل ًت ْخضعنً"ً ،وهذا ًمذهبً ًالزم ْخشر ِّ

(ً)1اآليةً(غافرً .)46-45ً،

(ً)2انظرً:النحاسً،القطعًواالئتنافً،454ً،واألشمونيً،منارًالهدىً .678ً،
3

( )ًاآليةً(األحزابً ً.)32ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.260/3ً،
350

ًً ًويكونً ًجواب،النساء
ًٍ هنً ًلسنً ًك
ّ ً أحد ًمن
ّ يتنً"ًق ْيدا ًفي ًكون
ّ  ًوعلى ًهذا ًالقولً ًيكونً ً"إن ًاتّق،"ًواقعً ًبعدً ً"اتّقيتن
ِ
اآلي ُة
ُالعاشرة
َ )2-8-10(
ً )2("رون
ْ " ِل َيأْ ُكلُوا ِمن ثَ َم ِرِه َو َما َع ِم َلتْ ُه أ َْي ِدي ِه ْم أَفال َي
َ ش ُك

ً ً.)1(الشرطًًم ْحذوفا
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ًً ًفإذا ًكانً ًالت ْركيب،يً ًفيها ًباعثهً ًتعددً ًبابً ًالقولً ًعلى ًم ْوضعً ًالم ْفصل
ِّ وم ْوضعً ًالم ْشتركً ًالن ْحو
ٍ
ًفض ًعطفا ًعلى
ًٍ حل ًخ
ًِّ  ًفـ"ما" ًالموصولةً ًاسمً ًفي ًم،"ً ًوكانً ًالم ْفصلً ًبعدً ً"ي ْشكرون،تفاصل
متواصلً ًغ ْيرً ًم

ً،ً ًًواآلبار،ً ًًوالس ْقي،ًًمن ًالذي ًعملتْهً ً ْأيديهم ًبالغرس: ًأو،"ًديهم
ْ ً"ليأكلوا ًمن ًثمرهً ًوم ّما ًعملتْهً ً ْأي:ً ًوالت ْقدير،""ثمره

ِّ ًًًعلىًهذاًالمً ْحمل،الوقفًًهنا
ً ً.ًكاف،
ًٍ
ًو
اللي
ِّ الد

ًً ًث ّم،"كاف ًبعدً ً"ثمره
ًٍ ً ً ًوكان ًًقّطع،ًطع ًنسيجً ًالت ْركيب
ْ وتيً ًي ْفضي ًإلى ًق
أ ّما ًإذا ًكانً ًثًّم ًمفصلً ًص ت
)3(
ٍ كلمًج
ً ًً:يان
ًٍ ًوفيماًيليًفضلًًب، ًفإنًً"ما"ًت ْغدوًنافيةًًالًم ْوضعًًلها،ديد
ًٍ ًاست ْؤنفًب
ً "ًوماًعملتْهًًأ ْيديه ْمًًأفًلًيشكرونً"ليأْكلواًمنًثمره
ً "ً"ليأْكلواًمنًثمرهًوماًعملتْهًأ ْيديه ْمًأفلًي ْشكرون

َاآلي ُة الحادي َة َعشرة
َ )2-8-11(
)4( ِ
ٍ ون ِمن طَر
ُّ ين ِم َن
"ف َخف ٍّي
َ ٱلذ ِّل َينظُُر
َ ض
َ ون َعلَ ْي َها َخا ِش ِع
ُ " َوتََار ُه ْم ُي ْع َر
ْ
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ً ً:بيان
ًٍ ًًً ًولعلًًفيماًيًأتيًفًضل،ًأ ّماًم ْوضعًًالمًفصًلًًفيًهذهًًاآليةًًالكريمةًًفقًْدًتباينًًبابًًالقًولًًعلًيه

ً."فًخفًي
ًٍ ًمًنًًٱلذ ِّلًًينظرونًًمنًط ْرً "وتراه ْمًًي ْعرضونًًعل ْيهاًخاشعينٍ  "وتًارهمً يعرضونًعل ْيهاًخاشعينًمنًٱلذ ِّلًينظرونًمنًطرً."ًفًخفًي
ْ ْ
ْ

ً، ًالبحر ًالمحيط، ًوأبو ًحيان،222/2ً ، ًالبيان، ًوابن ًاألنباري،413ً ، ًالقطع ًواالئتناف، ًالنحاس: ) ًانظر ًالمعنيين1(
ٍ
ً .617ً،ًمنارًالهدى،ًواألشموني،ًعندهًوقفًكاف
ًًوهو،69ً،ًالمقصد،ًواألنصاري،222/7
2

ً )35ً،( )ًاآليةً(ياسين

ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،
ً 453/4ً،ًالمحررًالوجيز،ًوابنًعطية،431ً،ًالقطعًواالئتناف،ًالنحاس:)ًانظرًهذينًالمعنيين3(
ً، ًوأبو ًحيان،19/15ً ، ًالجامع، ًوالقرطبي،322/3ً ، ًالكشاف، ًوالزمخشري،9/4ً ، ًمعالم ًالتنزيل، ًوالبغوي،246/2
ً ً.9/12ً،ًروحًالمعاني،ًواأللوسي،320/7ً،البحرًالمحيط

ً .)45ً،)ًاآليةً(الشورى4(
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التّركيبًًً،والىًماًيًًْنبًنيًعل ْيهًًمًنًتعدًٍدًلًلمعانيً
يًًًًّفيًهذاً ً
وقدًًاْلتفتًً ًّ
الن ّحًاسًًإلىًهذاًالم ْشتًركًًالن ْحو ِّ

التّمامًً
عرضونً ًعًلًيها ًخاشًعينً" ًتًمامً ًع ْندً ًبًعضًهًمً ،وأكثرً ًأصحابً ً ً
الن ْحويةً ًالواقعةً ًتًحتًهً ،فقالًً "ً :وتًراهم ًيً ً
ل"ًمًتعًلّقًً
عينً ًبًعدً ً"خاشعينً" ًفًإنً ً"مًن ًالًّذ ًِّ
رف ًخًفيً"(ً ،)1والظًّاهرً ًأنً ًالمًفصًلً ًإذا ًما ًتً ًّ
يًقولونًً:التًمامًً :مًن ًطً ًٍ
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رف ًخًفيًً ،أ ّما ًإذا ًبًدا ًالكلمًً
بـ"يًنظرونً"ً ،وفي ًالكلمً ًتًقديمً ًو ً ًوتًأخيرًً ،والت ْقديرًً :يًنظرونً ًمًن ًال ًّذ ِّلً ًمًن ًطً ًٍ
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جليا(ً،)2وبيانًذلكً :
ًًّ
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فيً" ًفًإنً ً"مًن ًالًّذ ِّلً" ًمًتعًلّقً ًبـ"خاشًعينً"ًً ،وال ًريبً ًأنً ًثمً ًبونًا ًب ْينً ًالم ْعني ْينًً
مًتواصلًً ً ،وتًعيًنً ًالمًفصًلً ًبًعدً ً"خً ّ
 خًاشعينًمًنًًٱلذ ِّلًً. ينظرونًمًنًًٱلذ ِّلًً ً.اآلي ُة الثّاني َة َعشرةَ
(َ )2-8-12

َخيك وَن ْجع ُل لَ ُكما س ْلطـا ًنا فَال ي ِ
بون"
"قَ َ
س َن ُ
لون إِلَ ْي ُك َما ِبآيا ِتنا أَنتُ َما َو َم ِن ٱتََّب َع ُكما ٱ ْل َغالِ َ
ش ُّد َع ُ
ص َ
َ
َ ُ
ض َد َك ِبأ َ َ َ
ال َ

()3

تعد ٍ
لىًأن ًتغدو ًمشتركاًنحويًّاًح ّماال ًلم ٍ
دةً،فقدً
إن ًالتّباين ًفيًتعيين ًموضع ًالم ْفصل ًأ ْفضىًإ
عان ًم ّ
ْ
ّ

يكونًبعدً"آياتنا"ً،وقدًيكونًبعدً"إليكما"ً،وذلكًنحوً ً:

 "قال ًسنشد ًعضدك ًبأخيك ًون ْجعل ًلكما ًسْلطانًا ًفل ًيصلون ًإل ْيكما ًً بًآياتنا ًأنتما ًومن ًٱتبعكماًبون"ًً.
ٱْلغًالً ً

 "قال ًسنشد ًعضدك ًبأخيك ًون ْجعل ًلكما ًسْلطانا ًفل ًيصلون ًإل ْيكما ًبًآياتًنا ًً أنتما ًومن ًٱتبعكماًٱْلغًالبونً"ً ً.

ً"إليكما"ً،فالتّقديرً:فًلًيًصلًًإًليكًماًفًرعونً ًوقومًهًًبًسوٍءًً،ثمً
أماًفيًالوجهًاألولً،وهوًأنًالم ْفصلًبعد ْ
ّ

أردفًالحقًقائل"ً:بآياتناًأ ْنتًماًومنًاتبعكما اْلغالبونً"ً،فًالباءًًعلىًهذاًالم ْحملًصًلةًً"غالًبونً"ً،والمً ًْعنىْ ً:أنًتًماً

يً(ً ً.)1
ًْ
ًومًن ًاتّبعًكًماًالغالًبونًًفًرعونًً ًومًألهًبًآياتً
نا؛ًأيً:بًحجًتًناًوسًًْلطانًناًالذيًنًجعلًهًلًكًماً،وهذاًمذهبًالطبر ِّ

(ً)1انظرً:النحاسً،القطعًواالئتنافً ً.466ً،

(ً)2أتىًعلىًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،474/3ً،والقرطبيً،الجامعً،31/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،501/7ً،
واألنصاريً،المقصدً،77ً،واألشمونيً،منارًالهدىً .694ً،

(ً)3اآليةً(القصصً .)35ً،

352

ً ًولعل ًهذا، ًوهو ًمقدم ًعليه،ًأو ًمن ًلغو ًالقسم
ْ ويجوز
ْ ،"ًأن ًيكون ً"بآياتنا" ًقسما ًجوابه ً"ال ًيصلون

ٍ
ًًف ّإنها،"ًوهوًتعين ًالم ْفصل ًبعد ًبـ"آياتنا،أماًفيًالوجه ًالثّاني
ّ ًوانًأثبت،الوجه
ّ ً.ًغير ًمقدًم،هًالزمخشري ًوغيره
ً ًت ْمنعون ًمنهم: ًوالم ْعنى،" ًبـ"فل ًيصلون ًإليكما ًبآياتنا:ًأو
ْ ،"ت ْغدو ًمًتعلّقة ًإ ّما ًبـ"نجعل ًلكما ًسلطانا ًبآياتنا

ً ً.)2(بآياتنا
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)2-9(
ُ
ُالباعث التّاسع
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ذف
ُ الح
َ
ٍ
ًنيوي؛
ًولعل ًحذف،ي ًالحذف
ِّ ًشيء ًمنًالسِّياق ًالب
ِّ من ًالبواعث ًالم ْؤذنة ًبتخلّق ًظاهرة ًالم ْشترك ًالن ْحو

ٍ
ٍ ًعاملًأوًم
ٍ
ًًوالحًق،ًآنًاستشرافًهذاًالمحذوف،ًأوًتعدٍد ًللمعانيًالن ْحوية،
كحذف
ّ ًق ْدًي،عمول
ْ ؤديًإلىًتأويل
ْ

ًًوالمعول،ًبل ًجل ًكلمناًيعتريه ًاجتزاء ًوحذف،
ْ ًواألثر ًبهاًمستفيض،أن ًالحذف ًظاهرة ًمتكاثرة ًفيًكلمنا

ًًوليس ًملحظ ًالحذف ًأمرا،)ظيفي(الحذف
عل ْيه ًفيًهذه ًالجهة
ّ ًهوًالسياق؛ًذلك
ّ
ّ ًأنهًيقوم ًمقام ًهذاًالفراغًالو
ٍ ًبل ًالًيكون ً"إالّ ًع ْن،
ًًواالّ ًكان ًفيه ًضرب ًمن ًتكليف ًعلم ًالغيب ًفي،ًدليل
ْ ملقىًعلىًعواهنه ًفيًالعربيّة
)3(

ً ً. "معرفته

ٍ ً ًل، ًأو ًكًلِّه،ًبأنه ًإسقاطً ًجزءً ًالكلم
ًنظار
ً ملة ًمن ًاأل
ًٍ ًوقد ًأتى ًعلى ًج
ً ، ًدليل
ًّ ًعرفًه
ً وقد
ّ ً ًًالزركشي
) 4(

ِّ الم
ًًاألمًرًًإذاًماًدارًًبًينًًالحًذفًًوعًدمًهًًكانًًالحًمل
ّ ًو،ًمق ِّر ارًأنًًالحذفًًخلفًًاألصل،وجهةًًلهذهًالظّاهرة
ْ ًًأن
ًًًوأنًًاألمرًًإذاًدارًًبًينًًقًًلّةًًالمًحذوفًً ًوكًثرتًهًًكان،ًًًوهوًًعًدمًًالتًغيير،ًًوفاءًًبًاألصلًًالعًريض،
ً أولى
ًْ ًًعًلىًعًدمًه

ً ً:ًمًًْنها،ًإليه
ًْ ًًًوأنًًلًهًأسبابًاًداعيًة،أولى
ًْ ًًالحً ْمًلًًعًلىًالقًًلّة

ًً"وهذاًالقولًخطأًعلىًقول:"ًوقد ًقالًالنحاسًعنًتعلق ً"بآياتنا"ًبـ"الغالبون،73/10ً،ًجامعًالبيان،ًالطبري:) ًانظر1(
ً،ًكأنكًقدمتًبعضًاالسم،ًكلهمًيمنعونًمنًالتفريقًبينًالصلةًوالموصول؛ًألنًالصلةًتمامًاالسم،جميعًالنحويين

ًًولكنًيكون،ًولكنًيجوزًماًقالًاألخفشًعلىًأالًيكونً"بآياتنا"ًداخلًفيًالصلة،ًوهذاًمحال،وأنتًتنويًبهًالتأخير
ً ً.387ً،ًالقطعًواالئتناف،ًالنحاس:ًانظر،"ًوقدًوصفهًالنحاسًبأنهًقولًبين،"ً"إنيًلكمًلمنًالناصحين:تبييناًمثل
ًّ

ً، ًالكشاف، ًوالزمخشري،387ً ، ًالقطع ًواالئتناف، ًوالنحاس،73/10ً ، ًجامع ًالبيان، ًالطبري: ) ًانظر ًما ًقاله ًفيها2(
ً، ًمنار ًالهدى، ًواألشموني،345/5ً ، ًالدر ًالمصون، ًوالسمين ًالحلبي،113/7ً ، ًالبحر ًالمحيط، ًوأبو ًحيان،176/3

ً ً.582

ً .362/2ً،ًالخصائص،ًابنًجني:)ًانظر3(
ً ً.102/3ً،ًالبرهان،ًالزركشي:)ًانظر4(
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جردً ًاالختًصارً؛ ًنًحوًً :الهًلل ًواللًً ،والمًعنى"ً:هذا ًالهًللً ًًواللً"ً ،فًحذفً ًالمًبتدًأ ًاستًغناءً ًعًنهً ًبًقرينًةًً
 مً ًكرهًمًعًًذلكًًلًكانًًعًبثًاًمًنًالقًولًً .
شًهادةًًالحالً؛ًإًذًلًوًذً ً
ًواالشتغالً ًبذكرً ًذلكً ًالمًحذوفًً
الزمانً ًقًد ًيًتقاصرً ًعًن ًالًتيانً ًبًالمًحذوفًً ،
ًالتّنبيهً ًعًلى ًأنً ً ً
 ومًًْنها ًحوً:إياكًًًوالشًرًً،واللًًاللًً،و"ناقةًاللهًوس ْقياها"(ً.)1
ًّ
هم؛ً،وذلكًًنً
يًفضيىًإًلىًتًفويتًًالمً ًِّ

الحالً
ًويًكتًفى ًبًدًاللةً ً ً
 ومًنها ًالتًفخيمً ًًوالًعظامًً ،فًقد ًيًكونً ًفي ًتًعدادً ًأشياءً ًطولً ً ًوسًآمةًً ،فًتًحذًفًً ،ق ً–
كرهاً،الحالً ً،ومًنًأمثلتًهً ًقًولً ًالحً ًِّ
ن ًذً ً
تركً ًالنًفسً ًتًجولً ًفيًاألشياءً ًالمًكتًفىًبًالحالً ًعً ًْ
يهاً،وتً ً
ً
عًلً

ت ًأ ْبوابها"(ً،)2فًحذفً ًالجًوابً"ً،إًذًكانً ً ًوصفً ًماً
تعالىً ً -
فيًوصفً ًأهلً ًالجًًّنةً"ً:إذاًجا ًؤوهاًوفتح ْ

نًوصفًًماًيًشاهًدونًهً،
هًويًلقً ًْونًهًعًندًًذلكًًالًيًتًناهىً،فًجًعلًًالحًذفًًدًليلًًعًلىًضيقًًالكًلمًًعً ً
يًجدونً ً

النفوسً ًتًقًًِّدرً ًماًشًأنًهًً ،والًيًبلًغً ًمًعً ًذلكً ًكًنهً ًماًهنالكً ًلًقولًهً ً-عًليهً ًالصًلةً ًًوالسًلمً"ً:-الً
ًوتًًركتً ً ًّ
شر"(.)3
معتًً،والًخًطًرًعًلىًقًلبًًبً ًٍ
الًأذًنًًسً ًْ
أتًً،و ً
عًينًًًر ًْ

ض ًع ْنً
 ومًنهاً :التًخفيفً ًلًكثرةً ًدًورانًهً ًفي ًالكلمً؛ ًكًحذفً ًحًرفً ًالنًّداءً ًفي ًنًحوً"ً :يوسف ًأ ْعر ْهذا"()4وغيره..

نحوهً.
ً،و ً
ً -ومًنهاً:رعايًةًًالفاصًلةً؛ًنًحوً"ً:ماًودعكًربكًوماًقلى"(ً،)5و"واللْيلًإذاًي ْسرً"(ً )6

أنًيًحذًفًًصيانةًًلًهً؛ًكًقولًهًً–تعالى"ً:ً-قالًف ْرع ْونًوماًربًاْلعالمينً"(ً،)7إلىًقولًهً"ً:إ ْنًك ْنت ْمً
 ومًنهاًْ ً:ربً
السمواتًًً،واللًًًربًكًمًً،واللًً ً
ً،أيً:هًوًربًً ًّ
الربًِّ ًْ
ت ْعقلونً"ً،حًذفًًالمًبتدأًًفيًثًلثةًًمًواضعًً:قًبلًًذكرًً ًّ

ًوتًفخيمًاً،
هيبًا ً
ًالسؤالً ًتً ًّ
استعظًمً ًحالً ًفًرعونًً ،واقدامًه ًعًلى ًّ
المًشرقً؛ ًألنً ًموسى ً-عًليه ًالسًلمًًْ ً -

(ً)1اآليةً(الشمسً ً.)13ً،
(ً)2اآليةً(الزمرً .)73ً،

(ً)3انظرً:الزركشيً،البرهانً،106/3ً،وأخرجًالحديثًالبخاريًفيًصحيحهً،بابًماًجاءًفيًصفةًالجنةًوأنهاًمخلوقةً،
(ً ً.)3072
(ً)4اآليةً(يوسفً .)29ً،
(ً)5اآليةً(الضحىً .)3ً،
(ً)6اآليةً(الفجرً .)4ً،

(ً)7اآليةً(الشعراءً ً.)23ً،
354

ًميع
ً ً ًًوهوً ًالس،ًعرفهً ً ًّأنه ًلًيسً ًكًمثلًهً ًشًيء
ًِّ ً ًلًي،ًالخاصًةً ًبًه
ً ًفًاقتًصرً ًعًلى ًما ًيًستًدلً ًبًه ًمًن ًأًْفعالًه
ّ
.صير
ً ًالب

ً.)2("ًًو"فعالًلماًيريد،)1("ًً"عالمًاْلغ ْيبًوالشهادة:-الًّلًهًكًقولًهً–تعالى
ً ًًكونًهًالًيًصلحًًإ: ومًنها-

ً ًتساءلون ًبهألن ًهذا ًمكان:ًوعدمهً ًسًواءً؛ ًوعليه ًحمل ًقراءة ًحمزة
ً كره
ً ًًحتّى ًيًكونً ًذ
ً  ًشهرتًه: ًومًنهاً ً.)3(ًشهرًبتكريرًالجارًذلكًأنًالشهرةًًتقومًًمًقامًًال ًّذكر

ًن
ًْ ًًًوا،ًأوًمًنًسًياقًه
ًْ ً،ًحذوفًًإً ًّماًمًنًلًفظًه
ًْ ًأنًيًكونًًفيًالمًذكورًًدًاللةًًعًلىًالم
ًْ ًأماًشًروطًًالحًذفًًفًمًنها
ًّ

ًً ًقائًمًا ًعًلى ًالًلغازً ًأو،ًخلًّ ًبالفًهم
ً ًبل ًيًغدو ًالتًركيبً ًم
ًْ ًلًم ًي
ْ ً ،ً ًفًلن ًيًتمكًنً ًمًن ًمًعرفةً ًالمًحذوف،ًكن ًذلكً ًكًذلك
ً .)4("أنً"يًكونًًفيماًأًْبقىًدًليلًًعلىًماًأًْلقى
ًْ ًًًفًلًبًد،ًالتًعمًية

ً :ًحالية
ًّ قاليةًًًو
ًّ ًترددةًًبًينًًكًونًهاًم
ًّ ًالداللةًًعًلىًالمًحذوفًًفًهيًم
ًّ ًأما
ًّ
ًكن
ًْ ً ًًواًذا ًلًم ًي،ب
ًٍ ًقاليةً ًفًقد ًتًحصلً ًمًن ًإًعرابً ًاللًفظً؛ ًفًإًذا ًما ًكانً ًمًنصوبًا ًفًل ًبًدً ًلًه ًمًن ًناص
ًّ ًأما ًالم
ًّ  ًو-

ً،ًأهل
ًْ ً ًًًوجدت:ًأي،ا
ًْ ًأهلً ً ًوسهلً ً ًومًرحًب
ًْ ً:ًأن ًيًكونً ًمًقدًًرا؛ ًنًحو
ًْ ً  ًفًليسً ًثًًّم ًبًتًد ًمًن،ظاهرا
ً ً ًالناصب
ًّ ً هذا
-ًوقولًهً–تعالى،
ً ًالنصب
ًّ ًًً"اْلح ْمدًًللهً"ًعًلىًقراءة:-ًومًنهًقًولًهً–تعالى،
ً رحبًا
ًْ ًًً ًوصادًفت،ًًوسًلًكتًًسً ًْهل

ً.)5("ًً"ملةًًأبيك ْمًًإ ْبراهيم:

ًً ًًوهذا ًيًكونً ًأحسًن،حذوف
ًٍ
ًتم ًإًال ًبًم
ًّ ًفإنه ًال ًي
ًّ ً ،ًحصًلً ًمًن ًالنًظرً ًإًلى ًالمًعنى ًًوالعًلم
ًّ ً أما
ًّ ّ ًالحاليةً ًفًقد ًتًت

ً:أي
ًْ ًًيًحلًًاألًمورًً ًويربًطًها؛:أي
ًْ ًحلًًويًربطً؛
ًّ ًًحاالًًمًنًالنًظم
ّ ًًفًلنًًي:ًاألولًًلًًزيادةًًعًمومًهًًكًماًفيًقًولًه
ًتقديرًألنا-ً ًًالًأ ْقسم ًبي ْوم ًاْلقيامة: ًكًقولًهم ًفي،التّقديرً؛
ً ً حويةً ًعًلى
ًّ الن
ًّ ً ًالصناعة
ًّ ً ً ً ًوقًد ًتًدل،ف
ًٍ صر
ًّ ًذو ًت
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ً .)92ً،)ًاآليةً(المؤمنون1(
ً .)16ً،)ًاآليةً(البروج2(

ً ً.107-105/3ً،ًالبرهان،ًالزركشي:)ًانظر3(
ً ً.111/3ً،ًالبرهان،ًالزركشي:)ًانظر4(
ً .)78ً،)ًاآليةً(الحج5(
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ألنه ًلًوً
ً،فالتّقديرًً :ال ًتًفتًأً؛ ً ًّ
أقسمًألنًفعلًالحالًالًيقسمًعليهوقولهًتعالى"ً:-ت ْفتأ ًت ْذكر ًيوسفً"(ً )1
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ن"(ً .)2
ىًوربِّيًلت ْبعث ًّ
النونًًكقولهً:بل ً
لّمًًو ًّ
كانًًالجًوابًًمًًثْبتًاًلًدخلتًًال ً
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اًأنًالمحذوفً
ًجنيًباباًوسمهًببابً"شجاعةًالعر ّبية"ًم ِّ
عرجاًفيهًعلىًهذهًالظّاهرةً،م ّبين ّ
وقدًعقدًابن ّ

اً،أوًحرفا(ً،)3ومنًذلكًحذفًالمميِّزً،والباعثًعلىًحذفهًاسترفادًالحالًالواشيةًبماً
ق ْدًيكونًجملةً،أوًمفرد ْ
هو ًمحذوف؛ ًوذلك ًنحو ًقول ًالقائلً :عندي ًعشرونً ،واشتريت ًأربعينً ،وعندها ًيكون ًالطّرف ًالثّاني ًمنً

إن ًلمًيردً
السِّياق ًمحيطاًبماًي ْلمحًإل ْيه ًالمرسل
ْ
"ً،فإن ًلمًيً ْعلم ًالمراد ًلزم ًالتّ ْمييز ًإذاًقصدًالمتكلّم ًالبانةً،ف ْ
هذاًإنماًيصلحهًويفسدهًغرضً
ذلكً،وأرادًاللغازً،وحذفًجانبًالبيان ًْ
بًعلىًنفسهًًذ ًْكرًالتّمييزً،و ّ
ً،لمًيوج ْ

المتكلّمً،وعليهًمدارًالكلم"(ً ً.)4

وفيًم ٍ
ًالداللةًكانًفيًحكمًالملفوظً
قامًآخرًيعقد ًابنًج ّنيًباباًي ّبين
تًعل ْيه ّ
ًفيهًأنًالمحذوف ًإذاًدلّ ْ
ّ

()5
ًسدد ًسهماًنحو ًالغرض ًث ّم ًأرسلهً،فيسمع ًصوتاً،فيقول"ً:القرطاسً
ًأن ًيرىًالمرء ًرجل ًق ْد ّ
به ً،ومنًذلك ْ

مًيوجد ًفيًاللّ ْفظًً ،غ ْيرً
نىًأنهًأصاب ًالقرطاس"ً،فـ"أصاب"ًاآلن ًفيًحكم ًالملفوظ ًبه ًالبتّةً،وا ْن ًل
ْ
واللً،والمً ْع ّ

ًنابتًمنابًاللّفظًبه"(ً ً.)6
أنًداللةًالحال ْ
ّ

الّ ًما ًكانً ًمًفضًيًا ًإلى ًتعددًً
أ ّما ًأمثلةً ًالحًذفً ًفي ًالت ْنزيلً ًالعزيزً ًفًهي ًظاهرةًً ً ،ولًيس ًيًعنينا ًم ْنها ً ًإً ً
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يان ًمًجلًًلًهذاًالباعثًًًوأمثلتًهًًعلىًًوجهًً
عامةًً ً،وفيماًيًأتيًفًضلًًبً ًٍ
يًً ًّ
خاصًةًً،واال ْشتراكًًالنً ًْ
حو ِّ
المعانيًالن ْحويةًً ّ
التًعيينًً ًًًً:

" -قالًًومنًكفرًًفأمتِّعهًًقًليلً"(ً.)7
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(ً)1اآليةً(يوسفً ً.)85ً،

(ً)2انظرً:الزركشيً،البرهانً،112/3ً،واآليةً(التغابنً ً.)7ً،
(ً)3انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .383-362/2ً،
(ً)4انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .380/2ً،
5

( )ًانظرً:ابنًجنيً،الخصائصً .285/1ً،

(ً)6انظرً:ابنًجنيً،الخصائصً ً.286/1ً،
(ً)7اآليةً(البقرةً .)126ً،
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" -كانواًقليلًًمنًًٱلًلّْيلًًماًي ْهجعونً"(ً.)1

يً ًفي ًتًًْينًكً ًاآليتًينً ًالشًريفًتًينً؛ ًوم ْوضعً ًذلكً ًتعددًً
يْ
ظهر ًأثرً ًالحًذفً ًجليًّا ًفي ًتًخًلّقًرً ًالم ْشتًركً ًالن ْحو ّ

قتًعلىًتًفسيرًًانتًصابًًكلمةًً"قًليلً"؛ًفًفيًاألولىًعلىً ًّأنهاً :
المعانيًالن ْحويةًًالتيًالتً ًْ
ليل.
أمتّعهًًًزماناًًقً ً
حذوفً،والت ْقديرًً:فً ً
ًٍ
ظرفًمً
 -صفةًًلً ًٍ

مهور.
أمتّعًهًتًمتيعًاًًقًليلً،علىًتًقديرًًالجً ً
محذوفً،والت ْقديرًً:فً ً
ًٍ
صد ًٍرً
 -أوًعلىً ًّأنهاًصفةًًلم ْ

الد ِّ
الًًعل ْيهًًالفعلًً،وذلكًًعلىًًم ْذهبًًسيبويهًً(ً ً.)2
صدرًًالمًحذوفًً ًّ
 أوًعلىًًالحالًًمًنًضًميرًًالم ْواآليةًًالًثّانيةًًشًأنًهاًشأنًًماًتقدمًًبيانًهً،فالت ْقديرانًًهًماً ً:

حذوفً ً.
ًٍ
صد ًٍرًمً
ً
 كانواًيًهجًعونًقًليل؛ً ًْأيً:هًجوعًاًقليلًً،فًهيً،ع
لىًهذاًالوجهًً،صفةًًلم ْ
ٍ ()3

حذوف ً.
ً
رفًمً
أيً ً:وقتًاًقًليلًً،فًهيً،علىًهذاًالوجهًً،صفةًًلًظً ًٍ
 -كانواًيًهجًعونًًقًليلً؛ً ًْ

جوزً
تباينة؛ ًإًًْذ ًي ً
حوي ًٍة ًمً ًٍ
معان ًنً ًّ
ًوجهًا ًآخًرً ًيًقعً ًت ْحتً ًهذاًالت ْركيبً ًالح ّمالً ًلً ًٍ
الن ّحًاسً ًوم ّك تي ً
 -وقًْد ًأضافً ً ًّ

فعًًً،ويًنصبًً"قًليلً"ًعلىً ًّأنهًخًبرًً"كانً"ً،
نًتكونًً"ما"ًمًعًالف ْعلًًمً ً
أ ًْ
صدرا،اً ً،وتكونًً"ما"ًفيًم ْوضعًًر ٍ
أيً :كانوا ًقًليلً ًمًن ًالًلّيلً ًهًجوعًهم(ً ،)4وعًندً ًالجللينً"ً :ما" ًزائدةًً ،و"يًهجًعون"ًخًبرً ً"كانً"ً ،و"قليلً"ً
ًْ

أكثرهً ً ً.
سيرًمًنًالًلّيلًً ً ،ويًصًلّونًً ً
منًيً ًٍ
أيً:يًنامونًًفيًًز ًٍ
ظًرفً؛ً ًْ
()5

يً ًفي ًالت ْنزيلً ًالعزيزً ًق ْولًه ً-تعالىً:-
ومنً ًاأل ْمثلةً ًالمجلِّيةً ًأثرً ًالحًذفً ًفي ًتخًلّقً ًالم ْشتًركً ًالن ْحو ِّ

حسانًا"ً،فًقيلًً ً:
"وبْْلًوالد ْينًإ ْحسانًا"(ً،)6وقدًًاختًلًفًًفيًالعاملًًالذيًنًصبًً"إً ًْ

حسانًاً،وهًيًًم ْفعولًًمًطلًقًًمًؤًّكدًًلًذلكًًالف ْعلًًالمًحذوفًً.
قديرهًًً:وأحسًنواًبالوالدًينًًإً ًْ
 -العاملًًمًحذوفًًتً ً

قديرهً ً:وتًحسًنونً ًبًالوالدًينً ًإحسانًاً ،وهًي ًم ْفعولً ًمًطلًقً ًً ،وهي ًم ْفعول ًمطلق ًممؤًّك ًدً
 العاملً ًمًحذوفً ًتً ًلذلكًًالف ْعلًًالمحذوفًًً.
(ً)1اآليةً(الذارياتً .)17ً،

(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً،116/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،557/1ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .368/1ً،
3

( ) ًانظر ًهذين ًالوجهينً :ابن ًاألنباريً ،البيانً ،325/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،135/8ً ،والسمين ًالحلبيً ،الدرً
المصونً ً.186/6ً،

(ً)4انظرً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،239/4ً،ومكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً ً.429ً،
5

( )ًانظرً:مكيً،مشكلًإعرابًالقرآنً،429ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،135/8ً،والجلالنً،تفسيرًالجللينً ً.693/1ً،
(ً)6اآليةً(البقرةً،83ً،النساءً،36ً،األنعامً .)151ً،
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ً: ًوالمً ًْعنى،حسانًا" ًعلى ً ً ًّأنه ًم ْفعولً ًل ه
ًْ ً ً ًوينتصًبً ً"إ،ًوصًيناهًم ًبًالوالدًين
ً ً ً العاملً ًمًحذوفّ  ًًو:ًتقديره

ً ًإً ّما ًألنً ًمًن،التّوصيةً ًبًهًما ًسببًها ًإحسانًنا
ً ً ًف،حسانًنا
ًْ ًأي ًألجلً ًإ
ًْ ً ،حسانًا ًاً ًمًًّنا
ًْ ًوصًيناهًم ًبًالوالدًينً ًإ
ّ ًو
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ًًاألجًر
ًْ ًأو ًإ
ًْ ً ،ًشأنًنا ًالًحسان
ْ  ًو،ً ًإًًْذ ًيًترًتّبً ًلًهم ًعلى ًامتًثالً ًذلكً ًالثًوابً ًالجًزيل،حسانًاً ًمًًّنا ًللموصينً؛
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ًً"ووص ْينا:-ًوقدًجاءً ًهذاًالف ْعلًًمًصًًرحًاًاًًبهًًفيًق ْولًهًً–تعالى،أوًإًحسانًاًًمًًّناًلًلموصىًبًهًم
ًْ ً،ًالعًظيم
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ًً.حسانًا"ًعلىً ًّأنهًًمًفعولًًبه
ًْ ًً ًويًنتصًبًً"إ،حسانًا
ًْ ًًًواستً ًْوصواًبًالوالدًينًًإ:قديره
ً ً العاملًًمًحذوفًًت-

ً ًوهوً ًالمًختارً ًع ْندً ًأبي،ً ًًوأحسًنوا ًبالوالدًين:ًصدرً ًمًوضوعً ًم ْوضعً ًف ْعلً ًاألمرً؛ ًكأنه ًقال
ْ  "إحسانًا" ًم-

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Complex
Script Font: Simplified Arabic, 14 pt, Not Superscript/
Subscript

ًً.)1(ًًحّيان
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ًن
ًْ ً"وم:-ًق ً–عًزً ًوجل
ًّ يً ًق ْولً ًالح
ِّ ومنً ًاأل ْمثلةً ًالتي ًتجلّى ًفيها ًأثرً ًالحًذفً ًفي ًنًشوءً ًالم ْشتًركً ًالن ْحو
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)2(
ًأن ًيًذكًرً"ًاحتًمًلً ًغ ْيرً ًم ْعنًى
ًْ "ً ًؤول
ًّ ًصدرً ًالم
ْ أ
ْ ظلمً ًممن ًمنعً ًمساجدً ًٱللهً ًأن ًيًْذكرً ًفيها ًٱ ْسمهً" ؛ًذلك ًأنً ًالم

ً ً:ًفمنًذلكًأنّه،ًنًحوي

ً ً.ًالتّركيبً ِّي
ً ًًًًوهًناًالًحًذفًًمًنًالسِّياق،مال
ًٍ ًًوهوًًبدلًًاشت،"ً مًنصوبًًعلىًالبًدلًًمًنً"مًساجدً."...أنًيًذكً ًر
ًْ ًًً"كًراهية:ًًوتقديرًًالمًحذوف، مًنصوبًًعلىً ًّأنهًم ْفعولًًلًه-
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ًأن
ًْ ً ً"مًن:ً ً ًوتًقديرً ًالمًحذوف،)3("ًأن"ًلًطولً ًالكًلم
ًْ "ًً"وحروفً ًالخًفضً ًتحذفًًمًع،رف ًمًقدً ًٍر
ًٍ ً مًجرورً ًبًح)4(

ً. "يًذكً ًر
ً

1

ً،ًابنًعطية:ًوانظرًكذلك،452/1ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،84/1ً،ًالتبيان،ًالعكبري:( )ًانظرًهذهًالوجوهًوغيرها
ً ً.276/1ً،ًالدرًالمصون،ًوالسمينًالحلبي،100/1ً،ًالبيان،ًًوابنًاألنباري،172/1ً،المحررًالوجيز

ً ً.)114ً،)ًاآليةً(البقرة2(
3

ً .257/1ً،ًإعرابًالقرآن،ًالنحاس:( )ًانظر
ً .107/2ً،ًالتبيان،ًالعكبري:)ًانظر4(
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ق ً-تًقًًّدس"ً:-قًْد ًأنزلً ًٱللهً ًإل ْيكًْم ًذ ْك ارًرسوال ًي ْتلو ًعل ْيكًْم ًآياتً ًٱللًً،)1("...
ن ًم ْثلً ًما ًتقدمً ًق ْولً ًالح ًِّ
وم ًْ

يً ًالواقعً ًفي ً"ًرسوالً"ً ،فالظًّاهرً ً ًّأنها ًكلم ًةً
وم ْوضعً ًالنظرً ًفي ًهذا ًالسِّياقً ًالشريفً ًاستشرافً ًالم ْشتًركً ًالن ْحو ِّ
صبًًعًللًًمًًْنهاً ً:
مًنصوبًةًً،والباعثًًعلىًالن ْ

طيةً؛ ًذلكً ًأنً ًإنزالًً
الزّجًاجً ًوابنً ًعً ًّ
أرسًلً ًًرسوالًً ،وهوً ًم ْذهبً ً ًّ
كراً ،و ًْ
أنً ًثًمً ًفًعلً ًمًقدًًراً ،فق ًْد ًأنزلً ًاللً ًذً ً
 ّأيًْ ً:أنزلًًإًليكًًْمًقًرآنًاًً،وأرسًلًًًرسوالً(ً ً.)2
أرسًل"ًْ ً،
ال ًّذكرًًدًليلًًعلىًإضمارًً" ًْ

اًرسوالًً.
 -أنً"رسوالً"ًمًنصوبةًعلىًالًغراءً؛ًكأنهًقالًً ً:اتّبًعو ً

ً"أعني"ً.
 أنًً"رسوال"ًم ْنصوبةًبفعل ًْللذ ْكرًعلىًتقديرًحذفًم ٍ
 أنً"رسوال"ًنعت ِّكرًًرسوالًً.
ًأنزلًًاللًًإليكً ْمًًصاحًبًًذً ًٍ
ً،والمً ًْعنىً:ق ْد ً
ضاف ً
كرًًرسوالًً.
ًأنًزلًاللًًإليكً ْمًًذً ًا
ألنًهًًمًصدًرًً،والت ْقديرًً:ق ْد ًْ
 أنًً"ًرسوالً"ًمًعمولًًلً ًِّلذكرً؛ً ّ

نًيكونًًعلىًبابًهًً،ويك ًونًً
أوًعلىًأ ًْ
نًيكونًً"ًرسوالً"ًبم ْعنىً"ًرسالة"ًْ ً،
 أنًً"ًرسوالً"ًبدلًًمًنًذً ًْكرً،علىًأ ًْكر ًًرسوالًً ،فيًكون ًمًن ًبابً ًبدلً ًالشًيءً ًمًنً
ظهرً ًاللً ًلكمًًْذً ًا
حموالً ًعلى ًالمًعنى؛ ًكأنه ًقالًً :قًْد ًأ ًْ
مً ًْ

ؤدي ًإلىً
خيرينً ًلًيسا ًم ّما ًيًنتسبً ًإلى ًهذا ًالباعثً ًالمً ًّ
األ ً
الوجهًينً ً ً
الشًيءًً ،وهوً ًهًوًً ،وال ًيًخفى ًأنً ً ً
حويً؛ًإًْذًالًحًذفًًفيهًما(ً.)3
الم ْشتًركًً ًّ
الن ِّ

طيةًعلىًتفسيرًهذهًاآليةًعرجًعلىًثلثةًملحظً :
لماًوردًابنًع ّ
وّ

عددًاألعاريبًالتيًتقعًتحتً"رسوال".
ّ -أولهاً:ت ّ

ًالتيًارتضاها.
ثانيهاً:أبينًاأل ْقوالًواألعاريب
 وْ
ْ

يً ،وهو ًالحذفً ،فقال ًفي ًصفوة ًالمستخلص ًمنً
ًالن ْحًو ِّ
لمس ًالباعث ًعلى ًهذا ًاالشتراك ّ
 -وثالثهاً :ت ّ

ِّ
الرسولً
كلمه ًبعد ًعرضه ًالوجوه ًالمحتملة"ً :و ْأبين ًاأل ْقوال ًعندي ًم ْعنى ْ
ًأن ًيكون ًالذكر ًللقرآنً ،و ّ
ًالناصبًللرسول"(ً.)4
ً،لكنًاليجازًا ْقتضىًاختصارًالفعل ّ
حمدًاً،والم ْعنىً:بعثًرسوال ّ
م ّ
ً

(ً)1اآليةً(الطلقً .)11-10ً،

(ً)2انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،147/5ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.327/5ً،

(ً)3انظرًهذهًالمعانيً:ابنًاألنباريً،البيانً،372/2ً،والعكبريً،التبيانً،1228/2ً،والقرطبيً،الجامعً،114/18ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً،282/8ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .332/6ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.327/5ً،
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ن ًأدًوا ًإل ّيً ًعبادًً
وم ْن ًأ ْمثلة ًتًخًلّقً ًالم ْشتركً ًاآلتي ًمًن ًالحًذفً ًما ً ًوقًع ًفي ًقًولً ًاللً ً–تًعالىًجده"ً:-أ ًْ

ينً:
حوي ً
الحقً ًّأنهاًمًشتركةًًب ْينًًم ْعني ْينًًنً ًّ
ٱللًًإًّنيًلكمًرسولًًأمينً"( ،)1وم ْوضعًًالنظرًًفيهاًعًًلّةًًنًصبًً"عًباد"ًً،و ًّ

حذوفً،والت ْقديرانًًهًماً ًً:
ًٍ
أولًهًماًراجعًًإلىًأنًًهذاًالت ْركيبًًكاملًًالًحًذفًًفيهًً ً،وثانيهماًقائمًًعلىًاستًشرافًًمً
ًّ
أيً:سلِّمواًإليًًعبادًًاللًًً،وأطلقوهًمًمًنًالعذابًً.
أنًتًنصًبًً"عًبادًًاللً"ًبًوقوعًًالف ْعلًًعًليهاًً،والمًعنىًْ ً:
ًْ -
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أدوا ًإليً ًياً
أدوا"ًمًحذوفًً ،ويكونً ًالمًعنىًْ ً:
النداءً ًالمًضافًً ً ،ومًفعولً ً" ًّ
أن ًتًنصبً ً"عبادً ًاللً"ًعلى ً ًّ
 ًْأن ً ّ
عوتيًً،وًاتّباعًًسًبيليً،ولًيسًًيًخفىًأنًًهذاً
عبادًًاللًًماًهوًواجبًًليًعًليكًم ًمًنًاليمانً ًليً ً،وقًبولًًدً ً
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الت ْقديرًًاألخيرًًهًوًم ْوضعًًالتًّمثًّلًًفيًهذهًًالمًباحًثةً(ً.)2
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ك ًنًحويً ًقًولً ًاللً ً–تعالى"ً :-قلً ًٱللهمً ًمالكً ًٱْلمْلكً ًت ْؤتًي ًٱْلمْلكً ًمنً
وقريبً ًم ًّما ًتقدمً ًمًن ًم ْشترًٍ

()3
لتًكلمةً"مالك"ًم ْعني ْينًنحويّينً،وهماً :
تشآءً" ً،فقدًاحتم ْ

ذفتًأداةًًنًدائًهً،والت ْقديرًً:ياًمالكًًالمًلكًً ً.
ثانًمًضافًًمنصوبًًحً ًْ
ًّ -أنهاًمًنادًىً ًٍ
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ن ًتكونً ًمنصوبًةً ًعلىً
سيبويهً ًأ ًْ
هم"ً ،بمنزلًةًً:يا ًاللًً ،وًْأنكرً ً ًْ
أعًني ً"الًلّ ًّ
 أو ً ًّأنها ًوصفً ً"الًلّ ًّهم"ً ،ألًًّنها؛ ً ْ
أجازه ًاألكثرونًًً ،وهيً
ضافت ًإل ْيهً ًالميمًً ،و ً
ًْ
هم"ً ،ألنً ً"الًلّ ًّ
الوصفً ًلـ"الًلّ ًّ
ً
هم" ًقًْد ًتغ ًْيّرً ًبًما ًفي ًآخًًرهً ،وًْان

حوً(ً،)4واًخالًًأنًًكًلًالم ْعني ْينًًصالحًًالًيًدفًعً(ً.)5
لفيةًًيًًْبحًثًًعًنهاًفيًعًلمًًالنً ًْ
مًسألةًًخً ًّ
ً

(ً)1اآليةً(الدخانً .)18ً،
2

( )ًاستشرفًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،231/11ً،وابنًاألنباريً،البيانً،299/2ً،والزمخشريً،الكشافً،503/3ً،
والقرطبيً،الجامعً،90/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،35/8ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.114/6ً،

(ً)3اآليةً(آلًعمرانً ً.)26ً،

(ً )4انظرً :سيبويهً ،الكتابً ،196/2ً ،والفراءً ،معاني ًالقرآنً ،203/1ً ،والزجاجً ،معاني ًالقرآن ًواعرابهً ،332/1ً ،وابنً
األنباريً،البيانً ً.177/1ً،

(ً)5أتىًعلىًالمعنيينً:النحاسً،إعرابًالقرآنً،364/1ً،وابنًاألنباريً،البيانً،177/1ً،والقرطبيً،الجامعً،36/4ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً،436/2ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.54/2ً،
360

ًت ًلكم ًأنفسك ْم ًأ ْمًار ًفص ْبر
ًْ ل ًسول
ًْ  ً"قالً ًب:-ق ً–تعالى
ًِّ الداًلّةً ًعلى ًما ًنًحنً ًفيهً ًق ْولً ًالح
ًّ ً ًومنً ًاأل ْمثلة

ً،ًحويين
ًّ ًعربونً ًفيها ًب ْينً ًم ْعني ْينً ًن
ً ًرددً ًالم
ًّ ً ًوقًْد ًت،"ًًم ْوضعً ًالنظرً ًفي ًهذهً ًاآليةً ًالشًريفةً ً"صًبرً ًجًميل.)1("جميل

ً ً:ًًوالت ْقدير،ًًخًبرًًمًبتدًأًهًًمًحذوف:ًًصًبرًًجميل:ًوالباعثًًعلىًذلكًًالحًذفً؛ًفقيل
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ً ً.ً فًشًأنيًوالذيًأعتقدًهًًصًبرًًجًميلً.ً فًصًبريًصًبرً جًميلًأو
ًْ ً ،أولى ًبي
ًْ ً ً ًفًصبرً ًجًميل:ً ًوالت ْقدير، ًلكونًهً ًمًوصوفًا،ًخبرهً ًمًحذوف
ً ً ًوقيلً ً"صبرً ًجميلً" ًمًبتدأ

ً ًً.)2(ًأمثًل
ً

ً ً"ووه ْبنا ًلدا ًود ًسل ْيمان ًن ْعم ًٱْلع ْبد ًإن ًه:-ي ًمن ًالحذف ًق ْوله ً–تعالى
ًْ وم
ِّ ن ًأ ْمثلةً ًتًخلّق ًالم ْشترك ًالن ْحو

ًًفس ًرونًًب ْينًًعودًهًًعلىًداود
ًّ ًلما ًكانًًمًحذوفًاًتًردًدًًالم
ًّ ًًف،ًخصوصًًبالمًدح
ًْ ًًأ ّماًم ْوضعً ًالحًذفًًفًهوًالم،)3("ًأواب

ًن ًداودً ً ًمع كونًهً ًمًفعوالً ًصًريحًا
ًْ أخيرهً ًع
ً ًًنًعمً ًالعًبدً ًسًليمانً؛ ً ًويًنبًىءً ًعًنه ًت:ً ًوالت ْقدير،ًًوسًليمانً ًعًلًيهما ًالسًلم

ً ً.)4(لًًوهًًْبنا

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: 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: 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

ً )18ً،)ًاآليةً(يوسف1(

ًًوابن،308/2ً،ًالكشاف،ًوالزمخشري،349/2ً،ًمعالمًالتنزيل،ًوالبغوي،78/3ً،ًمعانيًالقرآنًواعرابه،ًالزجاج:)ًانظر2(
ً،ًوالسمينًالحلبي،5290ً،ًالبحرًالمحيط،ًوأبوًحيان،29/2ً،ًالبيان،ًوابنًاألنباري،227/3ً،ًالمحررًالوجيز،عطية

ً ً.164/4ً،الدرًالمصون

ً .)30ً،)ًاآليةً(صاد3(

ًًالبحر:ًانظر،ًولعلهًاألرجح،ًواكتفىًأبوًحيان ً"بسليمان" ًمخصوصاًبالمدح،263/2ً،ًالبيان،ًابنًاألنباري:) ًانظر4(
ً ً.379/7ً،المحيط
361
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ثالثًا
وبعدً ً،

الت ال ُكلّ ّي ُة
المقو ُ
َ

حويً ،استشرافا ًوتحليلً،
ًالن ِّ
فلعل ًالذي ًيحسنً ،بعد ًهذا ًالم ِّ
ضي ًمع ًهذه ًالظّاهرة؛ ًظاهرة ًالمشترك ّ

الوقوف ًعند ًمقو ٍ
ًماًتقدمً،وتنظمهًفيًع ٍقد ًيسلكهًخيط ًجامعً،والحق ًأن ًتلك ًالمقوالتً
الت ًكلّّي ٍة ًتجمع ًنثار
ّ
ع ّدتهاًخمسً،وهيً ًًً:
 ِّادكارً ًً.

 واختلفً . وتعالقً . واعجابً ً. واجتزاءً .ًأجلىًالمواضعًالتيًيمكنً
(ً)3-1أ ّماًالمقولةًاألولىً،وه ّ
يً"ادكار"ً،فالمقصدًالمتعيِّنًم ْنهاًاستشراف ْ

ًإليها ًفي ًالتّنزيل ًالعزيزً ،ومن ًذلكً:
ًالن ِّ
أن ًتتخلّق ًفيها ًظاهرة ً"المشترك ّ
حوي"ً ،وتعيين ًالبواعث ًالمفضية ْ
ْ

ابيةً ًًواشتًراكًها ًثانياً،وتعلّق ًالكلم ًببعضه ًثالثاً،وتباينً
صدرً ًإلى ًْ
ًأوالً،وخفاء ًالعلمة ًالعر ّ
إًضافًة ًالم ْ
ًاالسمً ّ

باب ًالقول ًعلىًمرجع ًالضمير ًثالثاً،ومرونة ًالجملة ًالعربّية ًرابعاً ً،وتعدد ًمعانيً"حروف ًالمعاني"ًخامساً،

وتيةًثامناً،والحذفًتاسعاً ًً.
وتناوبًالمعانيًالنحوّيةًسادساً،وتباينًالقولًعلىًمواضعًالمفاصلًالص ّ

حوي ًفيً
ًأن ًلهذا ًالمشترك ًالن ِّ
(ً )3-2أ ّما ًالمقولة ًالثّانيةً ،وهي ً"اختلف"ً ،فالمقصد ًالمتعيِّن ًم ْنها ّ

ًأنهمًكانواًيفيئونً
فسرينً،واختلفهمًاختلفاًلغويًّاًمحضا؛ًذلك ّ
التّنزيل ًالعزيز ًأثراًفيًتباين ًآراء ًالفقهاء ًوالم ّ

ًإليهًفيًاستصفاء ًاألحكامً
إلىًالتّنزيل ًالعزيز ًباعتبارهًنصًّاًلغويًّاًقائماًبرأسهً،ومصدراًأميناًيمكن ًالركون ْ

نونًإليهً،ويعتمدونًعلىًنصِّهًوتراكيبهًفيًتعيين ًالمقاصد ًو ِّ
الدالالتً،واذاًكانً
والت ْشريعاتً،فإذاًكانواًيرك
ْ

ٍ
نًوجهة ًتركيبيّ ٍة ًفيًمواضع ً-إذاًكان ًذلكًكذلكًً -فإن ًهذاًم ْسلم ًبالضرورةًً
هذاًالنص ًح ّماال ًلغير ًمعنىًم
ّ
362

ًتعدد ًمعاني ًالحرفً
ًأن ًتقع ًتحت ًالتّركيب ًاللّ ِّ
غوي ًالواحدً ،ومن ًذلك ّ
إلى ًت ّ
عدد ًاألحكام ًالف ّ
قهية ًالتي ًيمكن ْ
ِّ
ًالنحويًأ ْفضىًإلىً
"الباء"ًفيًقول
ًالحق ً–ت ّ
امسحواًبرؤوسكم"ً،وليسًيخفىًأنًهذاًاالشتراك ّ
قدسًاسمه"ً:-ف ْ
ٍ
خلفًفقهيًعًر ٍ
قدمًبيانهًق ْبلًفيًهذاًالمطلبً ًًًً.
يضًت ّ

غوية ًمتعالقة ًالً
(ً )3-3أ ّما ًالمقولة ًالثّالثةً ،وهي ً"تعالق"ً ،فالمقصد ًالمتعيِّن ًم ْنها ًأن ًالمستويات ًالّل ّ

تخي ٍل ًغير ًمحسً ،وأن ًهذا ًالتّعالق ًالمكين ًم ْف ٍ
ض ًإلى ًتعالق ًبواعثً
انفصام ًلها ًإالّ ًعلى ًمستوى ًنظري ًم ّ

ٍ
ؤدي ًإلىً
المشترك ًاللّ ِّ
ًالصرفي ًقد ًي ّ
غوي ًومواضعهً ،فالمشترك ًالمعجمي ًي ْسلم ًإلى ًمشترك ًنحويً ،والمشترك ّ

م ٍ
شترك ًنحويً ،أو ًمعجميً ،وهكذا ًدواليكً ،ومن ًاألمثلة ًالتي ًورد ًعليها ًالباحث ًفي ًهذ ًالمطلب ًكلمةً
شتًراكًً
ل ًإًنً ًاال ًْ
يًً،بً ًْ
المعجميةً ًأذن ًبتًخًًلّقً ًالم ْشتًركً ًالنً ًْ
"السجً ّلً" ً
التّبايًنً ًفيًتً ًْعيينًدًاللًةً ً ًِّ
"السِّج ّل"؛ ًذلك ًأنً ً ً
ّ
حًو ّ
يينً
ماؤهً"ً:-كطً ِّيً ًٱلسِّج ِّل ًل ْلكتب"ًكانً ًالمًًو ِّجًهً ًلًتً ًْع ً
أس ً
ت ً ًْ
باركً ًْ
"السجً ّلً"ًفيًق ْولًهً ً–تً ً
اللًًْفظًيً ًالذيًيًقًعً ًفيًكلمةً ً ًِّ

عولً،
صدرً ً"طً ّيً" ًمًضافً ًإلى ًالم ْف ً
م ْعنى ًالفاعليةً ًوالم ْفعولًًّيةًً ،فإذا ًكان ًالمًتًعًًِّينً ًمًنً ً ًّ
"السجً ّلً" ًالصًحيفًةً ًفالم ْ

ًوًردً ًفي ًبً ْعًضًً
ًاسمً ًعًلًًٍمً ،كًما ً
"السجً ّلً" ًداًلّةً ًعلى ًْ
ت ًكلمةً ً ًِّ
ًواذا ًكانً ًْ
والت ْقديرًً :كًطً ِّيً ًالصًحيفًةً ًعلى ًالكًتابًً ،
صدرًًيً ًْغدوًمضافاًإلىًالفاعًلً(ً .)1
مًظانًًِّالتًًْفسيرًً،فًإًنًًالم ْ

ًالرابعةً،وهيً"إ ْعجاب"ً،فالمقصد ًالمتعيِّنًم ْنهاًاللماح ًإلىًأن ًهذهًالظّاهرة ًذاتً
(ً)3-4أ ّماًالمقولة ّ

أثرًح ٍ
ٍ
ميدًيبعثًفيًالن ْفسًاستحساناً،ويثيرًفيهاًألقاًو ّهاجاً،وقدًتقدمًهذاًفيًبابًالقولًعلىًالمطلبًاأل ّولً
ذلكًفيًالرابعًب ْعداً،ومنًاألمثلة ًالم ِّ
عانيًالنحويّةً
عددً ًالم
والثّانيًق ْبلً،وسيأتيًك
تقدم ًبيانهاًفيًهذاًالمطلب ًت ّ
ّ
ّ

ِّ
ًالحق ً-تباركتًصفاته"ً:-ولذكر ًالل ًأ ْكبر"؛ًذلك ًأن ًالمصدر ًأضيفًإلىًلفظ ًالجللةً،وهوً
الواقعةًفيًقول
هًفإنهًيغدوً
اًأن ًيكون ًم ْفعوال ًفيًالم ْعنىً،فإذاًماًذكر ًالعبد ًرب ّ
اًأن ًيكون ًفاعلً،وا ّم ْ
بهذهًالهيئة ًالتّ ّ
ركيبية ًإ ّم ْ
ذاكراًومذكوراً :

ألنهًقامًبالفعل.
أماًذاكراًف ّ
ّ -

 وأماًمذكوراًفألن ًالل ً–تعالىً -يذكرهًفيًم ٍأل ًخ ٍ
ير ًمنًملئهً،ولذكر ًالل ًله ًأكبر ًمنًذكرهًلل ًج ّلً
ّ
ٍ
نًأي ًذ ٍ
اًأنهًتركيب ًلغويتً
ثناؤهً،ولذكرهًلل ً–تعالىً -أكبر ًمنًك ِّل
ًشيءً،أ ْو ًأكبر ًم ِّ
كر ًآخرً...حقًّ ّ

اًأوًإعجاباًي ْفضيًإلىًالقولً:وماًهوًبقولًب ٍ
شر!
مشتركًبينًمعنيينًيثير
ّ
ًفيًالن ْفسًاستحسان ْ

(ً)1تقدمًالكلمًعليهاًفيًبابًالقولًعلىًالضافةً ً.
363

وكذلكًتباينًالقولًعلىًمرجعًالضميرً"الهاء"ًفيًقولهً–تعالى"ً:-فأتواًبسًو ٍرةًمنًمثله"ً،فاللًالعليً
أن ًيأتواًب ٍ
حديًانتفاء ًم ْكنته ْم ًعلىًهذاً،
سورة ًم ْن ًمثل ًهذاًالتّنزيل ًالعزيزً،لي ِّ
قرر ًبهذاًالتّ ّ
يت ّ
حدىًالم ْشركينًب ْ

ٍ
أن ًيأتواًب ٍ
حمٍد ًصلّىً
سورة ًم ًْ
أن ًيت ّ
حداهمًب ْ
وق ْد ًيكون ًمرادهً–تعالىًفيًإ ْعجازهًْ ً -
ن ًهذاًالقرآن ًم ْن ًرجل ًمثل ًم ّ

همًأن ًيأتوا ًبسو ٍرة ًواح ٍ
دةً
ًالسياق ًالكلّّية؛ًذلك ّ
ًأنهًل ْن ًيكون ًبم ْكنت ْ
الل ًعل ْيه ًوسلّمً،وكلًاألمرين ًمتضافر ًوداللة ّ

م ْن ًهذاًالقرآنً،وي ِّ
لىًأن ًيأتواًبمثل ًهذاً
ًالنس ًوالجن ًع
صدق ًهذاًالمعنىًقوله ً–تباركًْ -
"ً:قل ًلًئ ْن ًاجتمعت ْ
ْ

()1
فردًاأل ّم ِّيًالذيًالًيق أرًوالًيكتبً(ً ً.)2
الًأنًيأتواًبسورٍةًمنًمثل
ًهذاًالنب ِّيًالمت ِّ
ّ
القرآنًالًيأتونًبمثلهً…" ً.و ْ

ًعليهً
(ً)3-5أ ّماًالمقولة ًالخامسةً،وهيً"اجتزاء"ً،فالمقصد ًالمتعيِّن ًم ْنهاًاللماح ًإلىًأن ًهذاًالمأتي ْ

فيًهذاًالمطلب ًقليل ًقلّة ًبالغة ًمن ٍ
أنً
ًكثير ًكثرة ًضافيةً ،وقد ًأريد ًلًهذه ًاألمثلة ًالمسوقة ًفي ًهذا ًالمطلب ً ْ
تكونً :

ًأوال.
ًالن ِّ
 مجلّيةًلظاهرةًالمشترك ّحوي ّ

 -وم ْنبئةًعنًمواضعهاًفيًالتّنزيلًالعزيزًثانيا.

 ومستنبطةًللبواعثًالمفضيةًإلىًتخلّقًًهذهًالظّاهرةًثالثاً .ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
(ً)1اآليةً(السراءًًً.)87ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،162/1ً،والطبرسيً،مجمعًالبيان.89/1ً،
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ً
ً
ً
ال َم ْطلَ ُ
الرابعُ
ب ّ
ُسلوِب ُّي
الم ْ
شتََر ُك األ ْ
ُ
بل ِهم فَأتى اهلل بنيا َنهم ِم َن القَو ِ
الذين ِم ْن قَ ِ
اعد"(النمل)26 ،
كر
َ
ُُ ُ
"قَ ْد َم َ
ًالص ْرحًالذيًبناهًهامانًلفرعونً،وهوًالذيًذكرهًاللً
"ذهبًقومًإلىًأنًالبنيانًههناًحقيقةً،و ّأنهًأراد ّ

يًأبلغ ًاأل ْسباب"ً،وذهب ًآخرون ًإلىًأنه ًكلمً
ًابن ًليًص ْرحاًلعلّ ْ
-تعالىً -فيًقوله"ً:وقال ًف ْرعون ًياًهامان ْ

ًأبطله ًالل ً-تعالىً-
ًأن ًما ًبن ْوه ًمن ًمكرهمً ،وراموا ًإثباته ًوتأصيلهْ ،
خًرج ًمخرج ًالتّمثيل ًوالتّشبيهً ،وم ْعناه ّ

تحصن ًبه ًمن ًالمهالكً ،فسقط ًعل ْيه ًفقتلهً ،وشبهوه ًبق ًوله ً–
وصرفه ًعل ْيهمً ،فكانوا ًبمنزلة ًمن ًبنى ًبنيانا ًي ّ

أهله"ً،والق ْوالنًجائزانًعلىًمذاهبًالعربً،أالًتراهمًيقولونً:بنىًفلنً
ًالس ّيءًإالًّب ْ
تعالى"ً:-والًيحيقًالم ْكر ّ
شرفاً،وبنىًم ْجداً،ول ْيسًهناكًبنيانًفيًالحقيقة"ً .
ابنًالسِّيدً،النصافً 76ً،
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ّأو ًال

ِمهاد َوتأْسيس

يً ًفي ًالت ْنزيل ًالعزيزًً
ن ًمًواضًعً ًالم ْشتركً ًالًلّ ً
الرابًعً ًاستًشرافً ًآخًرً ًلًموضً ًٍع ًمً ًْ
ًوفي ًهذا ًالمً ًْ
غو ِّ
طلًب ً ًّ

وبًواعًثًهً،والحقًًأنهًم ْشتركًًأسلوبً تيًًتًتًجلًّىًبًواعثًهًًفيًأربًعًةًًملحظًً ًً:

يًً،فًيً ًْغدوً ًمًشتًًركًاً
 أولها ًأ ْن ًيًشتركً ًالت ْركيبً ًالشريفًً ،أوً ًالكلمًً ،ب ْينً ًالم ْعني ْينًً :الحقيق ِّيً ًوالمً ًجاز ّ
أسلوبًًًّياًح ّماالًلم ْعني ْينًأ ْوًأكثًرًًً.

تباينةً.
 -وثانيهاًأ ْنًتكونًداللةًًالت ْركيبًًاأل ْسلوبّيةًًعائًمةًًت ْحتملًمًعانيًمً ً

مومًًً.
جمًلًًذاًعً ًٍ
ً -وثالثهاًأ ْنًيًشتركًًاألسلوبًًب ْينًالمًبنىًالمًغًلّفًًًوالم ْعنىًالمًكثًفًً،فيكونًًمً ًْ

 ًورابعها ًتشاكًل ًاألساليب ،كًأ ْن ًتًشترك ًداللةً ًالت ْركيبً ًب ْينً ًم ٍالخبارً،
ً
عان ًأ ْسلوبي ًٍة ًمًتباينً ًٍة؛ ًكً
التّقريرًً،والقًسمًً،وغًيرًًذلكًً،وفيماًيليًت ْفصيلًلهذاً
عجًبًً،واالستًهزاءًً،والًنكارًً،و ً
ًواالستًفهامًً،و ً
التّ ّ
البيانًالم ْجملًًً:

األو ُل:
()1-1
ُ
الباعث ّ
يًً،دًاللةًًح ْملً
األولً ً
ًومًنًأمثًلةًًالباعًثًً ًّ
ً،وهًوًاشتراكًًالت ْركيبًًالشريفًًب ْينًالم ْعني ْينًً:الحقيق ِّيًًًوالمًجاز ِّ

ٍ
ٱم أرتهً ًح ّمالةً ًٱْلحطبً"(ً ،)1وهو ًوصفً
الحطبً ،ف ْ
قدً جاء ًفي ًالت ْنزيل ًالعزيز ًفي ًوصف ًزوج ًأبي ًلهب"ً :و ْ
م ْحتملًلثلثةًم ٍ
عانً :

 واحدًم ْنهاًحقيق تيً. -وآخرانًمجازّيان.

ٍ
ًالرسول ً-صلّىًاللً
أ ّماًالحقيقي ًفهو ًألنهاًكان ْ
ت ًتحمل ًالحطب ًبماًفيه ًمنًشًوك ًلتلقيهًفيًطريق ّ

ت ًتحمل ًحزمة ًمن ًالشوكً ،والحًسكً ،والسًعدانً ،فتنشرهاً
عل ْيه ًوسلمًً -وأصحابهً ،لتعقرهم ًبذلكً ،وقيلً :كان ْ
بالليلً ً.

(ً)1اآليةً(المسدً ً.)4ً،
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الناسً،وهذاًم ْعنىًذائعًفيًلسانًالعربًقديماً،
ماًأنهاًكان ْ
أ ّماًالمجازّيانًفأوله ّ
تًتمشيًبالنميمةًب ْينًً ّ

مًالنائرةً،ويورث ًال ّشرً ً،وفلنً ًيًحطًبً ًعلىً
يً:يوقد ًب ْينه ّ
فيقال ًللم ّشاء ًبالنميمةً:يحمل ًالحطب ًب ْين ّ
ًالناسً،أ ْ
عليهً،ونظيرهًق ْولًال ّراجزًً ً:
ذاًوًرشًً ًْ
فلنً:إ ً
ًٍ

بً ً
ضاًوفيًالغًضً ًْ
فيًالر ً
ًِّ
الوشاةًً
بًًًًًًًًًًًًهًمًً ً
إًنًًبًنيًاألً ًْدًرمًًحً ًّمالوًالحًطً ًْ

وقولًآخرً :

بً
ىًوالحًًر ًْ
عًلًيهًمًًالًلّعنًةًًتًًْتر ً

طبً ً
الر ًْ
أل ْمً ًٍةًًًًًًً ًولً ْمًًتً ًْمشًًب ْينًالحً ِّيًًبًالحًطًبًً ً
صطً ًْدًعلىًظً ًْهرًً ً
منًالبيضًًلً ْمًًتً ًْ

النمائًمًً،وجًعًلًًالحًطًبًًًرطبًاًلًيدلًًعلىًالتًدخينًًالذيًهوًزيادةًًفيًالشً ًِّر(ً ًًً.)1
والم ْعنىً:لًمًتًمشًًبً ًّ

وأ ّماًثانيهماًف ّأنهاًح ّمالة ًللخطاياًوال ّذنوب؛ًكماًفيًق ْول ًالح ِّ
ًأوزارهمًعلىً
ق ً-تعالى"ً:-وه ْم ًي ْحملون ْ

ظهورهم"(ً ،)2وق ْد ًأشار ًالطبري ًإلى ًما ًفي ًهذا ًالتركيب ًالقرآن ِّي ًمن ًا ْشتر ٍ
اك ًأ ْسلوبيً ،والى ًأن ًأهلً ًالتأْويلًً
ْ
ْ
ْ

طرحًهًفيًطًريقًًًرسولًًاللًً-صلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً-
تًتًجيءًًبًالشًوكًً،فًتً ً
اختلفواًفيًم ْعناه"ً،فقالًًبًعضًهًمً:كان ًْ

ت ًتًحطبًً
لًيدخلً ًفيًقًدمًهًإذاًخًرجً ًإ
لىًالصًلةًً ً،...،وقالً ًآخرونًً:قيلً ًلًهاًذلكً ً"ح ّمالةًالحًطب"ًألنهاًكان ْ
ّ

الكًلمًً،وتً ْمًشيًبًالنًميمةًً ً ،وتًعيًِّرً ًًرسولً ًاللً ً-صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمًً -بالفقرًً،وأ ْولىًالق ْول ْينً ًفيًذلك ًبالصوابً
تًتًحملًًالشًوكًً،فًتطرحًهًفيًطًريقًًًرسولًًاللً"(ً ً.)3
عًنديًق ْولًًمًنًقالًً:كان ًْ

اًأتىًالماورديًعلىًهذهًاآليةًعرجًعلىًأربعةًأوج ٍهًتحتملهاً ًً:
ً
ول ّم

بيًً-صًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-لًيلًً.
شوكًً،فًتًلقيهًًفيًطًريقًً ًّ
تًتًحتطبًًال ًّ
 أحدهاًأنهاًكان ًْالن ِّ

رت ًبً ًّأنهاً
ت ًتًعيِّرً ًرسولً ًاللً ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً -بًالفقرًً،فكان ًيًحتطبًً ،فًعًًِّي ًْ
 وثانيها ً ًّأنهاًكان ًْرتًبذلكً.
شدةًًبًخلًها؛ًفًعًًِّي ًْ
هرهاًلً ًّ
كثرةًًمالًهاً،تًحملًًالحًطبًًعلىًظً ً
تً،معً ً
كان ًْ
تًتًحتطبًً،فق ْدًكان ْ

ً -وثالثهاًأًّنهاًكانتًتًحتطبًًالكًلمًً ً،وتًمشيًبالنًميمةًً.

(ً)1انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،297/4ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،535/5ً،والقرطبيً،الجامعً،163/20ً،

وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،528/8ً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"حطب"ً،والشعرًغيرًمنسوبًفيًكلًماًتقدمً ًً.

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)31ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.736/12ً،
367

 ًورابعهاًأنهًأرادًًماًحًمً ًْلتهًمًنًاآلثامًًفيًعًداوةًًرسولًًاللًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمً؛ًألنهًكًالحًطبًًفيًلىًالنارً(ً .)1
ًّ
مً ً
صيرهًًإ

ٍ
ت ًحقيقة ًبم ْعنى ً"ح ْملً
قرر ًأن ً"ح ّمالة ًالحطب" ًإ ْن ًكان ْ
وفي ًاْلتفاتة ًم ْعجب ٍة ًأتى ًعل ْيها ْ
ًابن ًعطية ًي ّ

حمالة"ًعلىًهذاً
الحطب"ًفالمرادًبهاًالماضيً،وا ْن ًكانتًاستعارةًلذنوبهاًالتيًتحطبهاًعلىًنفسهاًآلخرتهاً"ف ّ
الم ْحملًيرادًبهاًاالستقبالً(ً ً.)2

ًوهو ًاشتراكً ًالت ْركيب ًالشريف ًب ْين ًالم ْعني ْينً:
ويبقى ًحقًّا ًعلي ًاستكماال ًلتجلًية ًملمح ًهذا ًالباعثً ،

ثير ًمً ًّما ًيًعًدً ًمًشتًًركًا ًبًينً ًالحًقيقةً ًوالمًجازً ًيًخرجً ًمًن ًدائًرةً ًالمًشتًًركًً
يً ،اللماح ًإلى ًأنً ًكً ًا
الحقيق ِّي ًوالمجاز ِّ

ههناًالتّفسيراتً ًالباطنًًّيةًًالتيًالًيصح ًكثير ًم ْنهاًفيًالفهمً،
ً
بالذكرً ً
عامةًً،وأخصً ً ًِّ
غويً ً ًّ
خاصًةًً،والًلّ ِّ
األسً ِّ
لوبيً ً ّ
ْ

الزيتونًًوطورًسينينً،وهذاً
التّينًًًو ً
"ً:و ً
الحقً–تقدًسًًاسمًهًً -
شيعةًًلًقولًً ًِّ
ًالنقدً،ومًنًذلكًًتًفسيرًًال ًّ
والًيصمدًأمام ّ
البلدًاألمينً"(ً :)3

عليهًًوسلًّمً.
التّينًًً:رسولًًاللًًصًًلّىًاللًً ًْ
 فً ًليًًرضيًًاللًًعًًْنهً.
 و ًّالزًْيتونًً:عً ت

 ًوطورًًسينينًً:الحًسنًًوالحًسينًًرضيًًاللًًعنهًما.ً،والًإًخالً ًذلكًكًذلكً ًالبًًتّةً ً ًّأوالًً،فًهذاً،مًنً
أئمةً ًالبًيتً ًًرضيًاللً ًعًنهًمًأجمًعينً(ً )4
 ًوالبًلدً ًاألمينًًّ ً :وجهً ًٍة ًثانً ٍ
يةً،مً ًّماًيًنتسًبً ًإًلىًالتّكلّف ًوتحميل ًاأللفاظ ًماًالًتحتملهً ًثانًيًاً،وهوًمًنًوجهً ًٍة ًثالثً ًٍةً،

خاصًةًً ً.
غويًً ًّ
مً ًّماًالًيًنتسبًًإًلىًظاهًرةًًالمً ً
عامةًً،و
شتركًًالًلّ ِّ
ِّ
األسلوبيًً ّ

ظاهراًوباطًًناً،
نًأنً ًللقرآنً ًالكريم ً ً
التّفاسيرً ًالتيًتًنتسبً ًإًلىً ًْأنظارًًالمً ًّ
ًوكذلكً ًبًعضً ً ً
تصوفةً؛ًفًهمًيً ًرًْو ّ

"ً:ويًومًًنًسًيًِّرًًالجًبالًًوترىًاأل ْرضًبارزةً"(ً :)5
ومًنًأمثلةًًتًفسيراتًهمًلًقولًًاللًً–تعالىً -
نثور.
 -نسيِّرًالجبالً:نًًْذهبًًجبالًًاألًعضاءًًبالتًًْفتيتًً،فًنًجعلهاًهباءًًمً ًا

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.367/6ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.535/5ً،
(ً)3اآليةً(التينً .)3-1ً،

(ً )4انظرً:الحويزيً،عبدًعليًبنًجمعة(1112هـ)ً،تفسيرًنورًالثقلينً،تصحيح ًهاشم ًمحلتيً ،المطبعةًالعلميةً،قمً،
د.تً ًً.9/2ً،

(ً)5اآليةً(الكهفً ً.)47ً،
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دن.
أرضًًالبً ً
األرضًْ ً:
ًْ
-

ركيب.
بارًزةً:ظاهرةًًمًستويةًًكًماًكانًً،الًصورةًًعًلًيهاًوالًتً ً
 ًفانطًلًقاًحًًتّىًإًذاًلًقًياًغًلمًاً،قالًأقتْلتًن ْفساًزكّيةً"(ً ً:)1
وكذلكًًْ "ً:

السوءًً .
أمارةًًبً ًّ
وًالنًْفسًًالتيًتًظهرًًبًصفاتًهاً،فًتحجبًًالقًلبًً،فًتكونًً ًّ
 لقياًغلماً:هً ًّالصفاتًً .
 -فًقًتًلًهًً:بًإًماتةًًالغًضبًً،والشًهوةًً،وسائًرًً ًّ

كيةًً:اعتًراضًًلًتحنًنًًالقًلبًًعًلىًالنًًْفسً(ً ًًًً.)2
اًز ًّ
 أقًتًًْلتًًنًفسً ًِ
ث الثّاني:
()2-1
الباع ُ

الدًالًً
ً
أ ّماًالباعًثًًالًثّ
انيً،وهوًأ ْنًتكونًداللةًالت ْركيبًاأل ْسلوبّيةًعائًمةًت ْحتملًمًعانيًمًتباينًةًً،فًالمًثالًً ّ

عً ًْليهً ًداللة ً"ظاهرً ًالثم ًوباطنًه"ً،وق ْد ًتجلّىًذلك ًفيًق ْول ًالح ِّ
ق ً-تقدس ًاسمه"ً:-وذروا ًظًاهر ًٱلثْم ًوباطنهً

إنًٱلذينًي ْكسبونًٱلثْمً سي ْجزْونًبماًكانواًي ْقترفونً"(ً .)3

اًعاماً،
ً،أن ًلإلثم ًظاهراًوباطناً،وأن ًثم ًنهي
ًّ
ول ْيس ًيخفىً،بناء ًعلىًماًورد ًفيًهذه ًاآلية ًالشريفة ّ

الالتًمتنو ٍ
ًأوالً،وحمال ًلد ٍ
وأرنًهذاًالوصفًالشريفً،وهوً"ظاهرًالثمًوباطنه"ً،ذوًع ٍ
عةًثانياً،وصالحً
ّ
موم ًّ
ّ

ألن ًيشتمل ًعلىًمدخ ٍ
ًأهل ًالتأْويل ًاختلفواً
لت ًمعنوّي ٍة ًكثيرٍة ًثالثاً،وق ْد ًأذن ًذلك ًكلهًبإلماحة ًالطبر ِّ
ي ًإلىًأن ْ
ْ
ً،والماحةً ًالق ْرطب ِّي ًبأن ًللعلماء ًفيه ًأ ْقواال ًكثيرة ًحاصلهاًراجعً
فيًالمعن ِّي ًبالظّاهر ًمنًالثمً،والباطن ًمنه(ً )4
ًأمر ًالل ًفيماًأمرً
إلىًأن ًالظّاهر ًماًكان ًعمل ًبالبدن ًم ّماًنهىًالل ًع ْنهً،وباطنهًماًعقد ًبالقلب ًمنًمخالفة ْ

()5
تضادتينً،وهماًالظّاهر ًوالباطن؟ً
ونهى ً،فالثم ًعا تم ًفيًجميع ًالمعاصيً،ف ْ
هل ًيخصص ًبوصفه ًصفتينًم ّ

إنًهذاًالوصفًالمسبغًعلىًالثمًأ ْفضىًبهًإلىًأ ْنًيكونًمشتركاًداالًًّعلىً ً:

يةً،وهذاًسرً
 أنًظاهرًالثْمًًهوًماًفعلًظاهراً،وهذاًعلنيةًالثْمً،وأنًباطنهًهوًماًفًعًلًًفيًخًًْف ًٍالثمً،وكأنًالتقديرًعلىًهذاًالم ْحمل ِّ
هاًوباطنًهاً.
ً:اتًركواًالمًعاصيًًظاهًًر ً
الليً ًْ
ًالد ِّ

(ً)1اآليةً(الكهفً .)74ً،

(ً )2انظرً :ابنًعربيً ،محيي ًالدين ًمحمد ًبن ًعلي(638هـ)ً ،تفسيرهً ،ضبط ًعبد ًالوراث ًمحمد ًعليً ،طً ،2دار ًالكتبً
العلميةً،بيروت2006ً،مً ً.430/1ً،

(ً)3اآليةً(األنعامً ً.)120ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.324/5ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.49/7ً،
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خدانًً،فالزوانيً
لزنى ًالشًهيرً ًالذيًكانتً ًالعربً ًتًفعًلًهً،وأن ًباطنهً ً ًاتّخاذً ًاألً ًْ
 أ ْو ًأن ًظاهر ًالثْم ًا ًًّفيًالس ِّرً،وهذاًالباطنً.
األخدانًوالصديقات
فيًالحوانيتً،وهذاًالظّاهرً،و ْ
ّ

ت ًعل ْيك ْم ًأمهًاتًك ْمً ًوبناتكًْمً،)1("...
 أ ْو ًأن ًظاهر ًالثْم ًهو ًما ًنًصً ًاللً ًعلى ًتًحريمًهًبق ْولًه"ً :ح ِّرم ًْالزنى.
الًّماًق ْدًسلفً"(ً،)2وأرنًباطنًالثمًهوً ًّ
وق ْولهً" :وال تنكحواًماًنكحًآبآؤكمًمنًٱلنِّسآءًإ ً

الزنىً.
 -أ ْوًأنًظاهرًالثْمًهوًنًزعًًأثوابًهًم؛ًإًذًكانواًيًطوفونًًبًالبًيتًًعًراةًً،وأنًباطنهً ًّ

وسوءً
 أ ْو ًأنًظاهرًالثْمًهوًعًملًًالجًوارحًً،وأنًباطنهًعًملًًالقًلبًًمًنًالكًبرًً،والحًسدًً،والعًجبًً ً،االعتًقادًً،وغًيرًًذلكًمًنًمًعاصيًالقًلبً.

ماًأسررتًم.
أعلنتًمًمًنهً،وأنًباطنهًهوً ًْ
 أ ْوًأنًظاهرًالثْمًماً ًْ أ ْوًأنًظاهرًالثْمًهوًماًعًملتًمً،وأنًباطنهًهوًماًنً ًويتًم.ًالنبيذًً.
 -أ ْوًأنًظاهرًالثْمًهوًالخًمرًً،وأنًباطنه ًّ

ًالزنىً،وأنًباطنهًًماًنًواه(ً.)3
 -أ ْوًأنًظاهرًالثْمًهو ّ

صًالكلّّيةً
ًالن ِّ
لىًأنًتحملًداللة ّ
والحقًأنًهذهًالمعانيًمتقبلةًالًيدفعهاًالسِّياقً،والًيأباها؛ًولعلًاأل ْو ْ

علىًعموم ًالثمً،ولعل ًانفتاح ًداللة ً"ظاهر ًالثم ًوباطنه"ًمقصودة ًفيًهذاًالسِّياق ًالشريف؛ًذلك ًأن ًثًم ًنهياً
كيةًأ ْوًقْلبيةً،
صريحاًعنًالثمًظاهرهًوباطنهًفيًجميعًتجلّياتهً،وأنواعهً،وصوره ّ
ً،مادّيةًكان ْ
عنويةً،حر ّ
ًأمًم ّ
ت ْ

ي ًالقائل ًفي ًع ٍ
بارة ًم ْعجب ٍة ًمبين ٍة ًعًن ًهذا ًاال ْشتراكً
وق ْد ًأتى ًعلى ًهذا ًالملحظ ًب ْعض ًالم ِّ
فسرينً؛ ًكالطبر ِّ

صًمنًج ٍ
األسلوب ِّيًمنًج ٍ
اللً
ناًأنًيًقالًً:إنًً ً
ًأخرى"ً:والصًوابًًمًنًالقًولًًفيًذلكًعًندً ًْ
ًالن ِّ
هة ْ
هةً،وانفتاحًداللة ّ
ْ
هًوعًلنيتًهًً،وً"الًثمً"ًكًلً ًماًعصيً ًاللً ًبهً
كرهً -تًقدًمً ًإلىًخًلقًهً ًبًتركً ًظاهرً ًالًثمً ًوباطنًهًً،وذلكً ًسًًر ً
-تعالىًذً ً

خدانً ًمًنهنًً ً ،ونًكاحً
الراياتًًً ،وأوالتً ًاألً ًْ
نىًوعًلنًيتًهًً ،ومًعاهًرةً ًأهلً ً ًّ
ًالز ً
حارمًهً،وق ْد ًيًدخلً ًفيًذلك ًسر ًِّ
مًنًمً ً
طنتًً ،واًذا ًكان ًذلكً
هرتًأ ْو ًبً ًْ
األمهاتًً،والبًناتًً ،والطًوافً ًبالبًيتً ًعًًْرياناً ً ،وكلًًمًعصيً ًٍةًللً ًظً ًْ
حًلئلً ًاآلباءًًً ،و ًّ

كذلكًً ً ،وكانً ًجميعً ًذلك ً"إًًثْما"ً ،وكانً ًاللً ًعً ّم ًبق ْولًهً "ً:وذًرواًظاهرً ًالثمً ًوباطًنًه"ً،جميعً ًماًظًهرً ًمًنًالثمًً،

(ً)1اآليةً(النساءً ً.)23ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)22ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،324/5ً،وابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،8/4ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،161/2ً،
والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،104/2ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،47/2ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،339/2ً ،والقرطبيً،
الجامعً،49/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.214/4ً،
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وًجازً
ً
عةً،غًيرًًأنهًلً
يءً،إًالًًّبًحً ّجً ًٍةًللعًذرًًقاطً ًٍ
أنًيًخًصًًمًنًذلك ًشًيئاًدونًًشً ًٍ
كنًألحًًٍدً ًْ
ًوجًميعًًماًبًطنًً،لًمًيً ًْ
أن ًيً ِّ
هانً ،كان ًتًوجيهًهًإلىًأنهًعًنىًبًظاهًرًًالثمً ًوباطًنًهًفيًهذاًالمًوضً ًعً،
وجًهً ًذلك ًإلىًالخًصوصً ًبًغيرً ًبًر ًٍ
ًْ

تًعل ْيكمًاْلم ْيتةً"(ً)1إلىً
ماًحًًرمًًاللًًمًنًالمًطاعمًًًوالمًآكلًًمًنًالمًًْيتةًًو ًّ
الدمًً ً،وماًبًّينًًاللًًتًحريمًهًفيًق ْوله"ً:ح ِّرم ْ

حريمًًذلكًجًرىً،وهذهًفيًسياقًهاً،ولكنهًغًيرًًمًستًنكً ًٍرًأ ْنً
آخرًًاآليةًً،أ ًْولى؛ًإً ًْذًكانًابتًداءًًاآلياتًًقًبلًهاًبًذًكرًًتً ًْ

أدخًلًفيهاًاألمرً ًبًاجتًنابً ً ِّ
عاماًبالنًهيًً
كلً ًماًجانًسًهًمًنًمًعاصيًاللًً ،فخًًرجً ًاأل ْمرً ً ًًّ
يكون ًعًنىًبهاًذلكًً ،و ًْ
ْ
نًكً ِّلًًماًظًهرًًأ ْوًبًطنًًمًنًالًثمً"(ً ًً.)2
ع ًْ

ظاهر ًالعًمومً ًفيً
خصًصاتً ًالًدًليلً ًعًلًيهاً ،وال ّ
وكذلك ًمذهب ًأبيًحّيان ًالقائلً "ً:وكلً ًهذه ًاأل ْقوال ًتً ّ

شركًًًوغً ًيرهً،ظاهًًرهاًً،وخًفًًِّيهاً ً،ويًدخلًًفيًهذاًالعًمومًًكًلًًماًذًكًروه"(ً ً.)3
المًعاصيًكًًلِّهاًمًنًال ًّ

النسبًاللّحقةًللعصاةًً
هًابنًعطيةًالقائل"ً:هذاًنهيًعا تمًمنًطرفيه؛ًألنًالثمًيعمًاألحكامًو ّ
ًومنًقبل ْ

تأولونًإلىًأنًاآليةًمنًذلكً
ً
عنًجميعًالمعاصيً،والظّاهرًوالباطنًيستوفيانًجميعًالم
عاصيً،وق ْدًذهبًالم ّ

فيًمخص ٍ
ص"(.)4

ِ
الث:
()3-1
ث الثّ ُ
الباع ُ
جمًلً ًذاً
ً،وهوًأ ْن ًيتردد ًاألًسلوبً ًب ْين ًالمًًْبنىًالمًغلًفً ًًوالم ْعنى ًالمًكًثًفًً،فيكونً ًمً ًْ
أ ّماًالباعًثً ًالًثّالثً ً

الناشراتًً ،والفارقاتًً ،فيًسورة ً"الم ْرسلت"ًفيًق ْولً
عً ًٍ
مومً،فًمثاله ّ
ًالدال ًعليه ًداللة ًالم ْرسلتًً ،والعاصفاتًً ،و ّ

صفاً ،والناشرات ًن ْش ارً ،فالفارقات ًف ْرقاً ،فاْلمْلقياتً
الل ً-عز ًم ْن ًقائ ًٍ
ل"ً :-والم ْرسلت ًع ْرفاً ،فالعاصفات ًع ْ
ذً ْكرا"(ً،)5والظّاهرًم ْنًهذاًالتّركيبً :
ًأوال.
 -أنّهًقسمًصادق ّ

تًمقامهاًصفاتها.
فتًثانياً،وأقيم ْ
 -وأرنًجميعًالمقسمًبهًموصوفاتًق ْدًحذ ْ

(ً)1اآليةً(المائدةً ً.)3ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.325/5ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.214/4ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.339/2ً،
(ً)5اآليةً(المرسلتً ً.)4-1ً،
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 -وأرنًالخلفًق ْدًوقعًفيًت ْعيينًتْلكًالموصوفاتًثالثا(.)1

الالتًأسلوبي ٍةًعر ٍ
ًهذاًالنصًالشريفًغداًمفتوحاًحماالًلد ٍ
يضةًمتقب ٍلةًفيًسياقهاًالشريفً،
 وأرنّ
ْ
ّ
ضلًب ٍ
يانًمجلً ًًً:
وفيماًيأْتيًف ْ

ٍ
تًدالةًعلىً ً:
أ ّماًالم ْرسلتًفصفةًلم
وصوفًق ْدًحذفً،وغد ْ
يًالنهار.
لتًبالعرفًض ّدًالن ْكرً،وهوًالوحيً،وبالتّعاقبًعلىًالعبادًطرف ّ
 -الملئكةًالتيًأ ْرس ْ

 أو ًاألنبياءً،وق ْد ًيحمل ً"ع ْرفا"ًههناًعلىًم ْعنىً:إفضاال ًمنًالل ً–تعالىً-علىًعبادهً،وانتصابهًعلىًأنه ًمفعول ًلهً،فق ْد ًأ ْرسلن ًلإلحسان ًوالمعروفً،أ ْو ًمتتابعة ًتشبيهاًبعرف ًالفرس ًفيًتتابعً

ً:الناس ًإلىًف ٍ
وجهواًإل ْيه ًمتتابعينً،وهمًعل ْيه ًكع ْرفً
شعرهً،وتقول ًالعرب ّ
لن ًع ْرف ًواحد؛ًإذاًت ّ
الضبع؛ًإذاًتألّبواًعل ْيهً،وانتصابهًعلىًالحالً.

ًالرياح.
 -أو ًّ

 أوًالسحاب.مومية ِّ
ًالداللةً،
وأ ّماًالعاصفات ًفق ْد ًتجلّىًفيهاًماًتجلّىًآنفاً،ف ْ
غدت ًمشتركاًأسلوبيًّاًباعثهًالجمال ًوع ّ

شدٍةً،أ ْوًتعصًفًفيًمضيِّهاًكماً
فقيلًهيًالشديداتًالهبوبً،أوً:الملئكةًتعصفًبأرواحًالكفّارً،فتزعجهاًب ّ
ًالرياحًتحقّقاًفيًامتثالًأمرهً،وقيلً:هيًاآلياتًالمهلكة؛ًكالزالزلً،والصواعقً،والخسوفً .
تعصف ّ
وأ ّماًالناشراتًفق ْدًاحتملت ِّ
ًالداللةًعلىً :
 الملئكةًالتيًتنشرًصحفًالعبادًباألعمالً.ًالناسًمنًقبورهم.
 أ ْوًالملئكةًالتيًتنشر ّوًالرياحًتنشرًرحمةًاللًومطره.
 -أ ّ

 -أوًاألمطارًالتيًت ْحييًاألرضًبالنبات.

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.395/8ً،
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ً،أيً:ذاتً
 أوًالصحف ًالتيًتً ْنشر ًبأعمال ًالعبادً،فعلىًهذاًتكون ًّالناشرات ًعلىًم ْعنىًالنسب ْ
الن ْشرً ً.

لتًكذلكًأ ْنًتكونًصفةً :
وأ ّماًالفارقاتًفقدًاحتم ْ
 للملئكة ًالتي ًت ْفرق ًب ْين ًالح ِّق ًوالباطلً ،والحلل ًوالحرامً ،أ ْو ًتفرق ًمًن ًاألًْقواتًً ،واألرزاقًً،
ًواآلجالً.

قتًب ْينًالحللًوالحرام.
 ْأوًآلياتًالقرآنًالتيًفر ْبدده.
 أوًل ّلرياحًالتيًتفرقًب ْينًالسحابًفت ّْ -أوًللرسلً.

اًبالناقةًالفاروقً،وهيًالحاملًالتيًتجزعًحينًتضع.
 ْأوًللسحابًالماطرًتشبيه ّ أوًللعقولًالتيًتفرقًب ْينًالح ِّقًوالباطلً(ً.)1

عان ًمتنو ٍ
عةً،
غويون ًعلىًهذاًاألسلوب ًالمجمل ًوالمبنىًالمكثف ًت ّ
ول ّماًورد ًالمفسِّرون ًواللّ ّ
رددواًب ْين ًم ٍ ّ

ٍ
ٍ
ثيرً،والجللينً،أ ّماًابنًك ٍ
يً(ً،)2وابنًك ٍ
ثيرًفالم ْعنىًع ْندهً
ًالراز ِّ
فم ْنهمًمنًجنحًإلىًم ْعنىًواحد؛ًكابنًأبيًحاتم ّ

ق ًوالباطًلًً ،والحللًً
فرقً ًب ْين ًالح ًِّ
أن ًالم ْرسلت ًهي ًالملئكة (ًً ،) 3وعند ًالجللينً :هي ًآياتً ًالقًرآنً ًالتي ًتً ً

يً (ً ،) 5وم ْنه ْم ًمن ًجعلها ًمفتوحة ًعلى ًم ٍ
عانً
الزمخشر ِّ
والحًرامً (ً ،) 4وم ْنه ْم ًمن ًجنح ًإلى ًمعنيينً ،كالبغً ِّ
ويً ،و ّ
تعد ٍ
دةً ً.
م ّ

ولعلّيًأذهبًإلىًأنًانفتاحًال ِّداللةًههناًذوًمْلم ٍحًأسلوبيًم ْعج ٍبً،فق ْدًغداًهذاًالت ْركيبًح ّماالًلم ٍ
عانً

تتجاور ًوالًتتدافع ًلم ْقتضىًأرادهًالحق ًجل ًفيًعلهً،وق ْد ًأْلمح ًإلىًذلك ًالطبريً،واخال ًأن ًمذهبً ًالطبريًِّ
(ً)1انظرًفيًذلكًكلهً:الطبريً،جامعًالبيانً،381-377/12ً،وابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،514/7ً،والماورديً،
النكت ًوالعيونً ،176-175/6ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،401/4ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،202/4ً ،وابن ًعطيةً،
المحررًالوجيزً،417-416/5ً،والقرطبيً،الجامعً،102-100/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.395/8ً،

(ً)2انظرً:ابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً .514/7ً،

(ً)3انظرً:ابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً،458/4ً،وأشارًإلىًرأيًابنًمسعودًفيًأنهاًقدًتدلًعلىًالريحً .
(ً)4انظرً:الجلالنً،تفسيرًالجللينً ًً.748/1ً،

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،401/4ً،والزمخشريً،الكشافً ً.202/4ً،
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نًأوعبًالمذاهب ًوأحكمها؛ًإذًجنحًفيًمفتتحًإتيانهًعلىًهذهًاآليات ًإلىًالت ْقريرًبأنًأهلًالتأْويلً
فيهاًهوًم ْ

ًهذاًالنص ًمفتوح ِّ
تعين ًفيه ًداللة ًعلىًوجه ًالحكامً
اختلفواًفيًالمتعيِّنً ًمنًهذه ًالصِّفاتً،وأرن
ّ
ًالداللة ًالًت ّ
ًربًنا ً-جل ًثناؤهًً -بًالفارقاتًً ،وهيً
أن ًيًقالًً :أًْقسًم ً
دون ًأ ْخرىً ،وأرن ًالصًوابً ًمًن ًالقًولً ًفي ًذلك ًكلِّه ً ًْ

عضًً،فًذلكً ًقسمً ًبً ِّ
نهن ًبًعضًاًدونً ًبً ٍ
قً
قة ًب ْين ًالح ًِّ
كلً ًفار ًٍ
ص ًْ
ً،ولًمًيًخً ًِّ
ق ًوالباطًلً ً
الفاصًلتً ًب ْين ًالح ًِّ
ص ًبًذلكً ًمً ّ

والباطًلًً،ملكًاًكانًً،أ ْوًقًرآنًاً،أ ْوًغًيرًًذلكً(ً ً.)1

تعين ًفيهاًداللة ًعلىًوجه ًالحكامً،فالصواب ًمنًالقول ًفيً
وكذلك ًق ْولهًعلىً"الم ْرسلت"ًالتيًالًت ّ

ًالرياحً،والًداللةً
ذلكًعًْندهًثانيةًأنًاللً-تعالىًذكرهً-أ ْقسمًبالم ْرسلتًع ْرفاً،وق ْدًتً ْرسلًالملئكةً،وق ْدًترسل ِّ

ت ًصفته ًماً
تدل ًعلى ًأن ًالم ْعنى ًبذلك ًأحد ًالحزبين ًدون ًاآلخر"ً ،وق ْد ًعم ً-جل ًثناؤهًً -بإقسامه ًما ًكان ْ
وصفً،فكلًماًكانًصفتهًكذلكًفداخلًفيًقسمهًذلكًملكًاً،أ ْوًريحاً،أ ْوًرسوالً،منًبنيًآدمًم ْرسل"(ً .)2

دًاختارًمعنيينًمنًمعانيًهذه ِّ
ًالعامةً،وهماًإ ّماًالملئكةً
أ ّماًالزم ْخشريًفق ْ
ًالداللة ًاأل ْسلوبّيةًالمجملة ّ

ِّهن ًكماًتعصفً
أ
لهن ًبأوامرهً،فعصفن ًفيًمضي ّ
ً،أرس ّ
ْ
وًاألرياحً،فق ْد ًأقسم ً-سبحانه"ً -بطوائف ًمنًالملئكة ْ

ًانحطاط ِّ
شرنً
ِّ
ًأجنحتهن ًفيًالج ِّو ًع ْند ْ
الرياحً،تخففاًفيًامتثال ًأمرهً،وبطوائف ًم ْنهمًنش ْرن ْ
هن ًبالوحيً،أ ْو ًن ْ
ًالنفوس ًالموتىًبًالكفر ًوالجهل ًبما ًأوح ْينً،ففرْقن ًب ْين ًالح ِّ
ق ًوالباطلً ،فألق ْينً
شرن ّ
الشرائع ًفيًاألرضً،أ ْو ًن ْ
ْ
ذاب ًأرسلهنً،فعص ْفنً،وبرياح ًر ٍ
ذكراًإلىًاألنبياءًً ،ع ْذ ار ًللمحقّينً،أو ًن ْذراًللم ْبطلينً،أو ًأقسم ًبرياح ًع ٍ
حمةً
ْ
ْ
نش ْرنًالسحابًفيًالج ِّوً،ففًرْقنًبينهً،كق ْوله"ً:وي ْجعلهًكسفا"ً،أ ْوًبسحائبًنش ْرنًالموتً،ففرْقنًبينًم ْنًيشكرً
للً–تعالىً-وبينًمنًيكفرً،كق ْوله"ً:أل ْسق ْيناه ْمًماءًغدقا ًلن ْفتنه ْمًفيه"(ً،)3فألق ْينًذكراًإ ّماًعذراًللذينًيعتذرونً

نذار ًللذين ًيغفلون ًالشًكر ًللً،
إلى ًالل ًبتوبتهم ًواستغفارهم ًإذا ًرْأوا ًنعمة ًالل ًفي ًالغيث ًويشكرونهاً ،وا ّما ًإ ا

لىًاألنواءً(ً ً.)4
وينسبونًذلكًإ
ْ

ًبالرياحً ،فهي ًمرسلته ًتعالىً،
ًأوال ِّ
أ ّما ًأبو ًحّيان ًفالظّاهر ًع ْنده ًأن ًالحق ً–تبارك ْ
ت ًأسماؤهً -أ ْقسم ّ

ًالريح ًفيًع ّدة ًمواضع ًمنًالقرآنً،والقًسًمً ًالثّانيًً
ويدل ًعل ْيه ًعطف ّ
ًالصفة ًبالفاءً،وأرن ًالعصف ًمنًصفات ّ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.381/12ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.378/12ً،
(ً)3اآليةً(الجنً ً.)17-16ً،

(ً)4انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.202/4ً،
374

ًاألولً ،وهم ًالملئكةً ،ويكون ًالوصف"ً :فاْلفارقات"ً ،و"فاْلمْلقيات"ً ،منً
فيه ًترق ًإلى ًأشرف ًمن ًالمقسم ًبه ّ
ًماًأنزلًاللً،يصحًإسنادهًإ ْليهم(ً ً.)1
صفاتهمً،كماًقلناًفيًعطفًالصِّفاتً،والقاؤهمًال ّذ ْكرً،وهو ْ

تًصفاتهً"ً:-وٱللّئي يئ ْسنً
"االرتًيابً"ًفيًق ْولًًاللً ً–تًقدًسً ًْ
نًأمثلًتًهًًفيًالتًنزيلًًالعًزيزًً،تً ًْعيينًًمًفهومًً ًْ
مً ًْ

أنًًالًجمالًً،أوًاال ْشتراكًً،غًيرًًمًتًعيًِّ ٍنًً
ً،وال ًّ
ًٱرت ْبت ْمًفعدتهنً ثلثةًأ ْشه ًٍر"(ً )2
ظاهرًً ّ
منًٱْلمحيضًمنًنِّسآئك ْمًإن ْ

تباينة ًسًيأتيً
نصرفً ًإلىًوجوًٍه ًمً ًٍ
ًاالرتًيابًً،فًاالرتًيابً ًههناًيً ً
ل ًفيًالذيًيًقعً ًفيه ًْ
فيًمًفهومً ًاالرتًيابً ًذاتًهًً،بً ًْ
ً،وفيً
ارتًيابً ًفيًاليًأسً ً
عًلًيهاًبًيانً ًمًجًلًً،فًثًمً ًارتيابً ًفيًالعًًّدةًً،وارتًيابً ًفيًالحًيضًً،وارتًيابً ًفيًالحًملًً،و ًْ

وجيهًم ْعنًىًمًفارقًًلآلخًرًً .
كً ِّلًًتً ًٍ

أن ًللحديثً ًمًستأنًفًاًوصلةً ًفيًبابً ًالقولً ًعًلىً
أن ًآتيً ًعًلىًذلكً ًكًًلّه؛ًذلكً ً ًّ
والحق ًأنًّنيًلًستً ًًأريدً ً ًْ

شتركًً
نًإلماحات ًداًلّ ًٍة ًعًلىًالبًواعثً ًالمًفضًيةً ًإًلىًتًخلًقً ًالمً ً
ًٍ
ئ ًمًكتفًيًاًبًماًقًًّدمتً ًمً
ألجتز ًْ
األمثلًةً ًالتًفصيليًّةًً،فً ً

األسلوبً ّيًً.
ً
ِ
الرابعُ:
()4-1
الباع ُ
ث ّ

قد ًي ْخرج ًالكلم ًعلى ًأ ْس ٍ
لوب ًت ْركيبي ًماً ،ولكن ًالمرادًً
الرابعًً ،
أ ّما ًالباعًثً ً ًّ
ًوهو ًتشاكًل ًاألساليبً ،ف ْ

االست ْفهامً،وم ْعناه ًاألسلوبًيً ًالخبرً،أ ْو ًأ ْن ًيكونً
أسًلوبًيً ًآخًرً؛ ًكًأ ًْ
يتعين ًبًاستًشرافً ًمعنىً ْ
ن ًيكونً ًلًفظًهًلًًْفظً ً ْ

ِّ
ًأو ًأ ْزيدً؛ً
ًاألمًرً ،وعًندً ًهذا ًكًًلهً ًي ْغدو ًالت ْركيبً ًح ّماال ًلم ْعني ْين ً ْ
لفظًهً ًلًفظً ًالخبرًً ،وم ْعناه ْ
أسلوبًًّيينً ًعًريضًينً ْ
التّقريرًً،والقًسًمًً،وغًيرًًذلكًً .
عجًبًً،واالستًهزاءًً،والًنكارًً،و ً
ً،واالستًفهامًً،و ً
كًالًخبارً ً
التّ ّ

وم ـ ـنًاألمثلـ ــةًالمجلّيـ ــةًلمـ ــاًأنـ ــاًخـ ــائضًفيـ ــهًقـ ـ ْـولًالحـ ـ ِّ
ـقً–تعـ ــالى"ً:-ف ـ ـيًقلـ ــوبهمًمـ ــرضًفـ ــزادهمًٱللـ ــهً

ًالتّمثّـ ـلًًف ــيًه ــذهًاآلي ــةًالشـ ـريفةًفًه ــو"ً:فـ ـزادًهمًاللًًمًرضـ ـا"؛ًإًذًإًًّنه ــاًمًحتمل ــةًًللم ْعني ـ ْـينً
مرض ــا"(ً،)3أ ّم ــاًم ْوض ــع ً
األسلوبّيينًالعًريضًينًً ً:
َ -وأ ََّولُ ُهما:

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.395/8ً،
(ً)2اآليةً(الطلقً ً.)4ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً .)10ً،
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اًونًفاقـاًجـزاءًًعلــىًكًفـًـرهمً،وضـعفًاًعــنًاالنتًصــارًً،
الدعاءًعل ْيهمً،ويكونًم ْعنىًالكــلمًً:زادًهـمًاللًًشـ ًًّك ً

ً،ويًسندًًهذاًق ْولًالناظمًً ً:
جزًعًنًًالقًدرةً ً
ًوعً ًا

ًزيدًفًًزًْدهاًغًضًباً ً
بت ً
الريحًًجًنوبً ً
ياًمًرسًلًً ًّ
اًوصًباًًًًًًًًإًذ غًض ْ

ـازا؛ً
ًوعلىًهذاًالمًحمًلًًيكونًالدعاءًحًقيقةًً،ويكونًبًوقــوعًًًزيــادةًًالمـرضًً،ويجــوزًأ ْنًيكــونًالــدعاءًمًجـ ً

ًالسبًًً،والًلّعنًً،والــنًقصً؛ًكق ْولــهً–تعــالى"ً:-قـاتلهمً
دعوًبهًواقعًاً،بًلًالمرادًبه ًّ
فًلًتًقصًدًبهاًالجابةً؛ًلًكًونًًالمً ًِّ
ـويًًم ْحمــلًفًقهــيًًمًفــادًهًًالـ ًّـدليلًًعلــىًجـوازًًالــدعاءًعلــىً
ٱللهًأنىًي ْؤفكون"(ً )1
ً.ومً ًّماًيًنبنيًعلىًهذاًالم ْحمــلًالًلّغـ ِّ

طردًًلًهم؛ًألنهمًشً ًّرًخًلقًًاللًً .
المًنافقينًًً،وال ًّ
َ -وثانيهما:

ذوًأسلوبًإًخباريًًمًنًاللًً–تعالى-عـ ْـنًزيــادةًًمًرضـهً ْمًً،والم ْعنــىً:فـزادًهًمًًاللًًمًًرضـاً
ًٍ
الخًبرًً،فًالت ْركيبًً

جسًهً ْمً"(ً ًً.)2
لىًر ًْ
جسًاًإ ً
همًرًْ
فيًآيةًأ ْخرى"ً:فًزادًتًْ ً
ًٍ
ً،ويعضًدًًهذاًق ْولًاللًً–تعالىً-
إلىًمًرضًهً ْمً ً

ًومً ًّماًيًنتسبًًإلىًهذاًالباعًثًًاشتراكًقًولًًاللًً–تًعالى"ً:-فأْلق ْواًحباله ْمًوعصيه ْمًوقالواًبعزةًف ْرع ْونًإناً

لن ْحنًٱْلغًالبون"(ً)3ب ْينًأسلوبًيًالقًسًمًًوالخًبًرًً :

قوةًًفًرعونًً ً،وشًًّدةًًسًلطانًه.
همًًأًْقسًمواًبً ًّ
جليًًتً ً
 أ ّماًالقًسًمًًفً تقديرهًً ًّأن ْ

ًالوجهًً
بركً ًبًاسمًهً ،والباءً ًفي ًهذا ً
التّ ًّ
التّعظيمً ًو ً
 أ ّما ًالخًبرً ًفًكأنً ًق ْولًهم"ً :بًعًًّزةً ًفًرعونً" ًعلى ًجهة ً ًللستًعانةً(ً ً.)4

الد ِّ
اسًمًفــادًهًًأنًًالــذينًًًوًردواًعلــىًهــذهً
الًًبًاالقتًضــابًًالْلمــاحًإلــىًاحتـر ًٍ
ًولًعًلّهًيًحسنًًب ْعدًهذاًالعًرضًً ًّ

اًداالًًّهادًيـاًإلــىً
اً،وعًلًمـ ً
ـىًالسـياقًً،فًجًعًلــوهًًمًحتًكًمـاًأمينـ ً
التراكيبًًالتيًتًشــاكً ًْ
لتًفــيًأســاليبهاًقـ ْـدًعً ًّولـواًكًثيـًـراًعلـ
ّ

المعانيًالمًشتركةًً،فًضلرًع ْنًقًرائنًًأ ْخرىًمً ِّ
هةًلًلمًعنىً،وم ْنًذلكً :
وجً ًٍ

ً،وجــازًًذلــكًألنًالم ْعنــىً
؛ًأيًلًيتًربًصــنً ً
يً"ً:يًتًرًّبصــنًًلًفظـهًًلًفــظًًالخًبــرًً،وم ْعنــاهًاألمــرً ًْ
 قـولًًابــنًًاألنبــار ِّمًفهومً"(ً .)1

(ً)1اآليةً(التوبةً .)30ً،

(ً)2اآليةً(التوبةً،)125ً،وانظرً:القرطبيً،الجامعً،138/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.118/1ً،
(ً)3اآليةً(الشعراءً ً.)44ً،
(ً)4انظرًبابًالقولًعلىًالقسمًوالخبرًفيًاألمثلةً ً.
376

"ً:ومًجيءًًالخبرًًبم ْعنىًاأل ْمرًكثيرًًفيًكًلمًهً ْمً"(ً ً.)2
قامًآخًرًًقالً ً
 -وفيًمً ًٍ

يً:أسلًمواً،وق ْد ًيأْتيًلًفظًً
ثالث ًقالً"ً:أأسلمتً ْمً"(ً )3لًفظًهً ًلفظً ًاالستًفهامً ً
قام ً ًٍ
 وفيًمً ًًٍ،والمًرادً ًبه ًاألمرً؛ًأ ْ
ًاألمرً"(ً.)4
هامًوالمًرادًًبه ًْ
االست ْف ً
ْ

النهيً،واّنماًس ّميًهذاًأمراًونهياً،وقيل ًلآلخر ًطلبً،
 وقول ًالم ّبردً"ً:والدعاءًيجريًمجرىًاأل ْمرًو ًّوليغفرً
ًيقطع ًالل ًيد ًز ٍيد،
ًاغفر ًليً ،وال
طلب:
للمً ًْعنىً ،فأ ّما ًالل ْفظ ًفواحدً ،وذلك ًقولك ًفي ًال ّ
ْ
ْ
ًاللهم ْ
ّ
ٍ
لخالدًً.)5("....
ً

(ً)1انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.143/1ً،
(ً)2انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً .145/1ً،
(ً)3اآليةً(آلًعمرانً ً.)20ً،

(ً)4انظرً:ابنًاألنباريً،البيانً ً.176/1ً،
(ً)5انظرً:المبردً،المقتضبً ً.44/2ً،
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ِ
أمثلَة ُم َجلّ َية
ثان ًياْ :
( )2-1أَمثلَ ُة ِ
الباع ِث األَ ّو ِل
ْ
الشريف بي َن المع َني ْي ِن :الح ِ
ِ
تََرّد ُد التَّْركيب َّ
ي
قيق ِّي و
َ
َْ َ ْ َ
المجاز ّ
ِ
( )2-1-1اب ِي
اس ِو ُ
ُ
دادهُ
الوجه َو ْ
ضاض َ
الحق"ً:ي ْومًًت ْبيضًوجوهً
النارًًبً ًوصفًينًًمًتقابًلًًْينًًفيًق ْولًهً ًِّ
تًأسماؤهًً-أهلًًالجًًّنةًًو ًّ
ً
ًوصفًًالحقًً–تباركً

نً
انيًًمًًْنبًئًًع ًْ
ًٱسود ًْ
ت ًوجوهه ْم ًأكف ْرتم ًب ْعد ًإيمًانًك ْمً"(ً،)1والحقً ًأنه ً ًوصفً ًجًسً ت
ديً ًبًًّر ت
وت ْسود ًوجوه ًٓ ًفأماًٱلذين ْ

لًلداللت ْينًً :
كيبًلغويًًم ْحتم ًٍ
واقً ًٍعًنًفسًيًًجًًّوانًيًً،مًودًعًًفيًت ْر ًٍ
 أوالهًماًحقيقيةً. -وثانيتًهًماًمجازيةً.

بالنارًً ،فً ًوصًفً ًًوجهً ًالمثابًً
بالجنةًًً ،والمعاقبً ً ًّ
أ ّما ًالمجازًّيةً ًفقائمة ًعلى ًتًصويرً ًالفًريقًينًً :المثابً ً ًّ

السوادًًالنكًسافًهًًبًالحًزنً(ً ًً.)2
ً،وًوصًفًًًوجهًًالمعاقبًًبً ًّ
السرورً ً
سفارهًبً ًّ
بالبياضًًلً ً

ً،وهماً :
ًابنًًعطيةًإلىًالم ْعني ْينًًالواقع ْينًت ْحتًالم ْشتركًًاأل ْسلوب ِّيً ً
وقًْدًأْلمح ْ
ًآثارً
شرها ًبًًرحمةً ًاللًً ً ،ويًحتملً ًع ْنده ًأ ْن ًيًكون ًمًن ً
أنً ًبًياضً ًالوجوهً ًعلمة ًعًلى ًإًشراقًهاً ،واستًنارتًهاً ً ،وبً ً
ّ
الوضوءً ًكما ًقال ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمًًْ "ً:-أنتًمًالغًرً ًالمًحًجًلونً"(ًً ،)3وأ ّماًسًوادً ًالوجوهً ًفًعبارةً ًعنً ًارتًدادًهاً،
ً

ظلمًهاًبًغًممًًالعًذابً.
ًواً ًْ

حوً
التّشويهً ًًوالتًمثيلً ًبًهًمً،علىًنً ً
نزلًهً ًاللً ًبهمًعلىًجهة ً ً
ًوأ ّماًالحقيقيً ًفي ْحتمل ًأ ْن ًيكون ًذلك ًتًسويدًاًيً ًّ

ارً :
ش ًٍ
لعةً،وم ْنًذلكًًق ْولًًبً ًّ
اً،وهذهًأقبًحًًطً ًٍ
مًزًْرقً ً
شرهً ً
حً ً
(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)106ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.415/1ً،

(ً)3أخرجًالحديثًمسلمًفيًصحيحهً،بابًاستحبابًإطالةًالغرةًوالتحجيلًفيًالوضوءً .)246(ً،
378

أوجًهًًسودً(ً )1
ًولًلبًخيلًًعلىًأ ْمًوالًهًًعًلًلًًًًًًًًً ًزًْرقًًالعًيونًًعل ْيهاً ًْ
نًأهلً
ً
نًالنورًًً ،والسًوادً ًمًنًالظًلمةًً ،فم ْن ًكان ًمً
سر ًالزم ْخشريً ًهذاًالمًشهًدً ًمًبًًّينًاًأنً ًالبًياضً ًمً ًّ
وق ْد ًفً ًّ

عىًالنورً ًب ْين ًيًدًيهً ً ًوبًيمينًهًً،
ًّ
تً ً ،وسً
أشرقً ًْ
ت ًصًحيفتًهً ًًو ً
سفارهً ،واًشراقًهًًً ،وابيًضً ًْ
ق ً ًوسًمً ًبًبياضً ًالًلّونًًً ،واً ً
نورً ًالح ًِّ

تً،وأحاطًتًبهً
ظلًمً ًْ
تًصًحيفتًهًًً،وأ ًْ
اس ًودً ًْ
ًومًنًكانًمًنًأهلًًظًلمةًًالباطًلًً ًوسًمًًبًسوادًًاللًونًً ً،وكًسوفًهً ً،وكًمًدًهً،و ًْ
الظًّلمةًًمً ِّ
ب(ً ًً.)2
نًكلًًجانً ًٍ

أ ّما ًأبو ًحّيانً ًفًالتًفتً ًإلى ًالم ْعني ْينً ًكذلكًً ،وزادً ًعًلًيهما ًأنً ًالبًياضً ًوالسًوادً ًمًثًلنً ًعًبًِّرً ًبًهًما ًعنً

قًفيًسيا ٍ
يف"ً:ظًلًو ْجههًم ْسوًًّدا"(ً،)3وكق ْولًالعًربًًلًمًنًنالًً
قًآخرًًشًر ًٍ
السرورًًوالحًزنًً،ونظيرًذلكًًق ْولًًالح ًِّ
ًّ

بً :
الوجهًً،وكق ْولًأبيًطالً ًٍ
س ًودًً ً
ً،ولًمًنًجاءًًخائًبًاً:جاءًًمً ًْ
منيتًهًً:ابيًضًًًوجهًه ً
ًأ ًّ
جهًهً(ً )4
سقىًالغًمامًًبًًو ًْ
ستً ًْ
ًوأًْبيضًًيً ًْ
يرً ً:
ًوقًولًًًزهً ًٍ
اضًيًداهًًغًمامًةً(ً ًًًً)5
ًوأبيضًًفًًّي ًٍ

االسودادً ًإلىً
سنًدً ًاالبيضاضً ًو ً
ًوبًدأ ًالحقً ً–تباركً ً ًوتعالىً -بًالبياضً ًلًشًرفًهً،وًّأنهًالحالًةً ًالمًًْثلىً"ً،وأ ًْ

شًرفًً
خصً ً ًوتًراهًً ،وهو ًأ ًْ
أولً ًما ًيًلقاكً ًمًنً ًالشً ًْ
الوجهً ً ًّ
أسودً؛ ًألن ً ً
ن ًكانً ًجميعً ًالجًسدً ًأبيضً ًأ ْو ً ًْ
الوجوهً ًًواً ًْ
أعضائًهًً،والمًرادًً:وجوهًًالم ْؤمنينًًووجوهًًالكافرينً"(ً ً.)6

تيان ِمن ب ْي ِن ْأيدي ِهم و ِم ْن َخ ِ
(ِ )2-1-2
لف ِهم
اإل ُ
َ
َ
(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،487/1ً،والشعرًلبشارًفيًديوانهً ًً.128/3ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.453/1ً،
(ً)3اآليةً(النحلً ً.)58ً،

(ً )4الشعر ًألبي ًطالب ًعمًالنبي ًاألكرمًصلى ًالل ًعليهًوسلمً،وتمامه"ً:ثمال ًاليتامىًعصمةًلألرامل"ً ،انظرً :ديوانهً،
صنعةًأبيًهفانًالمهزميً،وعليًبن حمزةً،تحقيقًمحمدًحسنًآل ياسينً،طً،1دارًومكتبةًالهللً،بيروت2000ً،مً

ً،75وروايةًالديوان"ً:ربيع"ًمكانً"ثمال"ً ًًً.

(ً)5تمامه"ً:علىًمعتفيهًماًتغبًفواضله"ً،انظرً:زهيرًبنًأبيًسلمىً،ديوانهً ً.53ً،
(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.25/3ً،

379

ق ً–تعالى"ً:-ثم ًآلتينهمًمًن ًب ْينً ًأ ْيديه ْم ًوم ْن ًخْلفه ْم ًوع ْنً
م ْوضعً ًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثةً ًق ْولً ًالح ًِّ

أ ْيمًانه ْم ًوعنًشمآئله ْم ًوالًتجد ًأ ْكثره ْم ًشًاكرينً"(ً ،)1والظّاهر ًأن ًالت ْركيبً ً"مًن ًب ْينً ًأ ْيديه ْم ًوم ْن ًخْلفه ْم ًوع ْنً
أ ْيمًانه ْمًوعنًشمآئله ْمً"ًم ْحتملًًمشتركًب ْينًًم ٍ
عانًيًجمًعًًعًقدًهاًدًاللتانًً:أوالهًماًحقيقيةًً،وثانيتًهًماًمجازيةًً ً.

أ ّماًالحقيقيةًًفالمرادًًالمتعيِّنًًم ْنهاًكًلًًالجًهاتًًالتيًيًمكنًًاالحتيالًًعل ْيهمًمًًْنهاً،أ ْوًمًنًًالجًهاتًًاألًربعًً

ً،والً
ذكرً"مًنًفًوقًهًم"ًألنًًرحمةًًاللًًتًصدًهً ً
التيًيأْتيًم ْنهاًالعدوًًفيًالغالًبًً،ولكنًالحقًً–جً ّلًًفيًعًلهًً-لًمًيً ًْ

التّوحًشً(ً ً.)2
نًت ْحتًًأرجلًهًمً"ًلًماًفيهًمنًالتًًْنفيرًًًو ً
"مً ًْ

أ ّماًحً ْمًلً ًهذا ًالت ْركيبً ًعلىًالمجازً ًفالق ْول ًفيه ًواسعًً،وتأويلًهً ًعًريضً؛ ًذلكً ًأنهً ًح ّمالً ًلًخمسًةً ًوجوٍهًً

ً،وهيً ً:
تًنتسبًًإلىًبابًًالمًجازً ً

غبهم ًفيً
 أنً ًم ْعنى ً"من ًبًْينً ًأ ْيديه ْمً" ًهًوً :أًشً ًّككًهم ًفي ًآخرتًهًمً ،وأرن ًم ْعنى ً"وم ْن ًخْلفه ْمً"ً :أًًرًِّدًنياهًمً،وأرن ًم ْعنىً"وع ْن ًأ ْيمانه ْمً" ًهًوً:مًنًقًبلً ًحًسًناتًهمً،وأرن ًم ْعنىً"وعنًشمائلهم"ًهًوً:مًنً

قًبًلًًسًًّيئاتًهًمً.

ن ًب ْينً ً ْأيديه ْمً" ًهًوً :مًن ًقًبلً ًدًًْنياهمً ،وأرن ًم ْعنى ً"وم ْن ًخْلفه ْمً" ًهًوً :مًن ًقًبًلًً
 -أ ْو ًأن ًم ْعنى ً"م ًْ

أشككًهم ًفيهًً ،وأرن ًم ْعنى ً"وعن ًشمًائًلهم" ًهوً
آخرتًهًمً ،وأرن ًم ْعنى ً"وع ْن ًأ ْيمانًه ْمً" ًهو ًالحقً ً ًِّ
ً

غبًهًمًفيهًً.
الباطلًًًأرًّ

"وم ْن ًخْلفهمً،
ن ًب ْينً ًأ ْيديهمً،وع ْن ًأ ْيمانه ْمً"ًهوً:من ًح ْيث ًيًنظرونًً،وأرن ًم ْعنىً ً
 أ ْو ًأن ًم ْعنىً"م ًْوع ْنًشمائلهم"ًهًوً:مًنًح ْيثًالًيًًْبصًرونً.

طاعةً،وأرن ًم ْعنىً
نًأعمارهًمًفًلًيًًْقدًمونً ًعلىً ًٍ
ً
ن ًب ْينً ًأ ْيديهم" ًهًوً:فيماًبًقيً ًمً
 أ ْو ًأن ًم ْعنىً"مً ًْعصيةً،وأرن ًم ْعنىً"وع ْن ًأ ْيمانهم"ً
ًٍ
ن ًمً
نًأعمارهًمًفًلًيًتوبونً ًع ًْ
ً
"وم ْن ًخْلفهم"ًهًوً:فيماًمًضىًمً
قرهمًفًلً
شكورً،وأرنًمً ًْعنى"ً:وعنًشمائلهم"ًهًوً:مًنًقًبًلًًفً ً
هًو"ً:مًنًقًبًلًًغًناهًمًفًلًيًنفقونًهًفيًمً ًٍ

ٍ
حظورً.
يً ْمًتنعونًًفيهًعنًمً

(ً)1اآليةً(األعرافً ً.)17ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،447/5ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،201/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.277/4ً،
380

نًب ْينًًأ ْيديهم"ًهًوً:بًسطًًأمًلًهًمً،وأرنًم ْعنىً"وم ْنًخْلفهم"ًهوًتًحكيمًًجًهلًهًمً،وأرنً
 أ ْوًأنًم ْعنىً"م ًْ"وعنًشمائلهم"ًهًوً:فيماًتًعسًرًًعًلًيهم(ً.)1
م ْعنىً"ًوعًنًأًْيمانًهًم"ًهًوً:فيماًيًًْيسرًًلًهمً،وأرنًم ْعنىً ً

ظهرً ًًواألليًقً ًبًسياقً ًالكلمً ًهو ًالم ْعنى ًالمجازيً ًفي ًهذا ًالت ْركيبً ًالشريفًً،
ًوالحقً ًأنً ًاأل ًْ

جه ًيًمكنًً،
ن ً ًوسوستًهًًً ،واً ْغًوائًهًًً ،والجًًِّدًفيًالًضللًًمًنًكً ِّلً ًًو ًٍ
فًإتيانًهًمًنًهذهًالجًهاتً ًاألًربعً ًكًنايةًًع ًْ
تًهذهًالجهاتًًيأْتيًم ْنهاًالعًدوًًغالباًذًكًًرهاً،الًأنهًًيأْتيًمًنًالجًهاتًًاألربعًًحًقيقةً"(ً ً.)2
" ًولً ًّماًكان ًْ

لما ًعرج ًالطبريً ًعلىًهذا ًالت ْركيبً ًالشريفً ًجنحً ًإلىًأنًًأ ْولىًهذهً ًاأل ْقوالً ًبالصواب ًق ْولً ًمًنًقالًً:
ًو ًّ

ً،وأًحًسِّنً ًلًهمًالباطلً؛ ًإً ًْذ ًإً ّنً ًذلك ًعقيبً ًق ْولًهً:
ق ً
ق ًوالباطًلًً،فًأصدًهًم ًعنً ًالحً ًِّ
ثم ًآلتًينًهًمًمًن ًجميعً ًوجوهً ًالح ًِّ
أن ًيًسلكوهًً"ً،وهًوًماً
خبًر ًأنه ًيًقعدً ًلًبًنيًآدًمً ًعلىًالطًريقً ًالذيًأمًرهًمًاللً ً ًْ
"أل ْقعدن ًله ْم ًصراطك ًاْلم ْستًقيمً"ً،فًأ ًْ

مًعنهً،
صدهً ًْ
دينًالحقً،فًيأتيهمًفيًذلكًمًنًكً ِّلًًًوجوهًهًً،مً ً
ًِّ
ًوصًًْفناًمًنًدينًًاللًً
نًالوجهًًالذيًأمًًرهمًاللًًبًهً،فًيً ّ

مًإليهًً ً،وذلكًً"مًنً
نًالوجهً ًالذيًنًهاهًمًاللً ًعًنهًً،فًيًزّينًهًلًهمً ً ،ويًدعوهً ًْ
نًأيمانًهًم"ً ً،ومً ً
وذلكً ً"مًن ًبًْينً ًأيديهًمًً ،وعً ًْ
همًوعًنًشًمائًلًهم"(ًً.)3
خًلفً ً

الب ِ
صر
الس ِ
أخ ُذ َّ
(ْ )2-1-3
مع و َ

(ً )1انظر ًما ًقاله ًفيهاً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،445/5ً ،وابن ًأبي ًحاتمً ،التفسير ًبالمأثورً ،73/4ً ،والماورديً ،النكتً
والعيونً،207/2ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،126/2ً،والزمخشريً،الكشافً،71/2ً،والقرطبيً،الجامعً،113/7ً،وأبوً

حيانً،البحرًالمحيطً،277/4ً،وقدًعدًالزمخشريًمعنىًالحقيقةًالذيًذكرتهًقبلًمثل ًلوسوستهًإليهمً ،وتسويلهًماً
أمكنهًوقدرًعليه؛ًكقوله"ً:واستفززًمنًاستطعتًمنهمًبصوتكًوأجلبًعليهمًبخيلكًورجلك"ً،اآليةً(السراءً ً.)4ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،277/4ً،وقدًأتىًعلىًرأيًالرازيًفيًذلكً،وهو"ً:منًبينًأيديهم"ً :القوةًالخياليةً،
وهي ًتجمع ًالمحسوسات ًوصورهاً ،وهي ًموضوعة ًفي ًالبطن ًالمقدم ًمن ًالدماغ"ً ،ومن ًخلفهم"ً :القوة ًالوهميةً ،وهيً

تحكم ًفي ًغير ًالمحسوسات ًباألحكام ًالمناسبة ًللمحسوساتً ،وهي ًموضوعة ًفي ًالبطن ًالمؤخر ًمن ًالدماغً ،و"عنً

أيمانهم"ً :قوةًالشهوةً ،وهيًموضوعةًفيًالبطنًاأليمنًمنًالقلب"ً ،وعنًشمائلهم"ً :قوةًالغضبً ،وهيًموضوعةًفيً
البطنًاأليسر ًمنًالقلبً ،فهذهًالقوىًاألربعة ًهي ًالتي ًيتولدًعنهاًأحوالًتوجبًزوالًالسعادةًالروحانيةً ،والشياطينً
الخارجةًماًلمًتشعرًبشيءًمنًهذهًالقوىًاألربعًلمًتقدرًعلىًإلقاءًالوسوسةً ،فهذاًهوًالسببًفيًتعيينًهذهًالجهاتً

األربعً،واخالهًمذهبًتكلفًوشططًبعيدًعنًمناحيًكلمًالعربًوالمتشرعينً،وقدًقالًذلكًأبوًحيانً،انظرً:الرازيً،
مفاتيحًالغيبً ً.36/14ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.447/5ً،
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ل ًأًًأرْيت ْم ًإ ْن ًأخذ ًٱلله ًس ْمعك ْم ًوأ ْبصارك ْمً
ق ً–تباركً"ً:-ق ًْ
"أخذً ًالسًمعً ًوالبًصرً"ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ
تًًرًّددً ًمًفهومً ً ًْ

ؤدىًإليه ًواحًدًً ،والظّاهرً ًع ْند ًأبيًحًًّيانً ًأنً ًالمرادًً
وختم ًعلى ًقلوبكم"(ً )1ب ْين ًالحقيقةً ًوالمجازًً ،والحق ًأن ًالمً ًّ

أخًذًً
أخذًاًحً ًًّ
معيةً ًوالبًصرًّيةًً ،وعلىًهذاًيكونً ً ًْ
الحاسةً ًالسً ًّ
ن"ً :أخًذً ًاللً ًسًمعًكًمً "...هو ًذًهابً ً ًّ
مً ًْ
قيقياً ،وقيلً :هو ً ْ
ً،وكأنً
مىً،واًذهابً ًسًمعً ًاألًذًنً ًبح ْيث ًيًحصلً ًالصًمًمً
ً
يً ،والمًرادً ًإًذهابً ًنورً ًالبًصرً ًبح ْيث ًيًحصلً ًالعً
مًعنو تً
ّ

يً
ًالضللً ،وس تد ًلطرق ًالهدايةً (ً .)2أ ّما ً ْابنً ًعطيةً ًًوالق ْرطب ً
ًالسمع ًوالبصرً ،والختم ًعلى ًالقلوبً ،سبب ّ
أخذ ّ

قدرتًهً(ً ً.)3
فيًهذاًالسياقًً:أًْذهًبًهًوًْان ًتزعًهًبً ً
ًّ
فًذًهباًإلىًأنًً"أخًذً"ًم ْعناهً

ً،والم ْعنىً:
النب ِّيًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمً ً
والت ْقديرًًالكًًلّيًًالذيًأتىًبهًالطبريًًهوًأنًًالخًطابًًمًوجًهًًإلىً ًّ

نًأصًمكًمً
شركونًًبًاللًًغًيرهًً،إً ًْ
ً،أيهاًالمً ً
كذبينًًبًكًً:أرأيتً ْمً ًّ
ًواألصنامً،المً ًِّ
بيًاألوثان ً
ًْ
حمدًًلًهؤالءًًالعادًلينًً
لًياًمً ًّ
قً ًْ

أبصاركًمًً ،وخًتمً ًعلىًقًلوبًكًمً ،فًطًبعً ًعًلًيهاً ،حتّىًالًتًًْفقًهواًقًوالًًً ،والً
ً
أعًماكًمً ،فذهب ًبً
اللًً ،فذهب ًبأسماعًكً ً
مً،و ْ

له ًغًيرًاللً ًالذي ًله ًعبادةً ًكً ِّلً ًعابً ٍدً ًيًًردً ًعًليكًمًما ًذهب ًاللً ًبه ًمًنكًمً
ً،والًتًفهًمواًمًًْفهوماً،أيً ًإً ًٍ
جةً ً
تًًْبصًرواًحً ًّ
سماعًًً،واألًبصارًًً،واألًًْفهامً(ً ً.)4
مًنًاألً ًْ

الركوِع
( )2-1-4األ َْم ُر ِب ُّ

ًٱركعواًالًي ْركعونً"(ً،)5والظّاهر ًأن ًهذاًاأل ْمر ًبالركوع ًم ْشتركً
جاء ًفيًالت ْنزيل ًالعزيز"ً:واذا قيل ًلهم ْ

لمعنيينً ً:
أسلوب تيًح ّمالًل ْ

سديةًوالتّطامن.
 الح ِّقيقيًالمتجلّيًبالحركةًالج ّ

عنويةًالم ِّ
رشحةًلم ْعنىًاالنقيادًوالخضوع.
 والمجاز ِّيًالمتجلّيًبالهيئةًالم ّ

(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)46ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.135/4ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،293/2ً،والقرطبيً،الجامعً ً.275/6ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.195/5ً،
(ً)5اآليةً(المرسلتً ً.)48ً،
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ً"اركعوا"ًالمفسِّرونًتباينواًفيًالمتعيِّنًم ْنهًتبايناًباعثه ًاقتناصًالم ْعنىًعلىً
ول ّماًوردًعلىًهذاًاأل ْمر ْ

ظاهر ًأ ْو ًعلىًالمجازً،أ ّماًعلىًالمجاز ًفهو ًاالنقياد ًوالخضوع ًللً،والت ْقدير ًالكلّيً:اخشًعواًللًً ً ،وتًواضًعواً
ال ّ

إل ْيهًبًقًبولًًًوحيًرًهًً،وًاتّباعًًدينًه(ً ً.)1

ً"اركعوا" ًههنا ً"صلّوا"ً ،والت ْقدير ًالكلّي ًأنه ًإذا ًقيلً ًلًهؤالءًً
وأ ّما ًعلى ًال ّ
ظاهر ًفيغدو ًالمتعيِّن ًمن ْ

ًهذاًالرأي ًإلىًمحتكٍمً
يً :صًًلّواً ،ف ّإنهمًال ًيًركًعون؛ً ًْ
"اركعوا"؛ًأ ًْ
المً ً
أيً :الًيًصًلّونًً،وق ْد ًجنح ًأنصار
شركين ً ْ
ّ

م ٍ
كين ًيسند ًاختيارهمًهذاًالم ْعنىً،وهو ًقائم ًعلىًاستشراف ًالسِّياق ًواألنظار ًالخارج ّية ًالتيًتفعل ًفيًتشكيلً

مالًأوًإ ٍ
ظهرًمنًاحت ٍ
قيف ًل ّماًامتًنعواًمًنًالصًلةًً،فًنًزلً ًذلكً
لتًفيًثً ًٍ
بهامً،فقيلًإّنهاًنًًز ًْ
الم ْعنىً،ورْفعًماًق ْدًي ْ
ْ

ًعناًالصلةًً،ف ّإناًالً
فيهًمً،وق ْدًقالًلهمً ًّ
أسًلًموا"ً،وأمًًرهمًبالصًلةًً،فًقالواً:حط ّ
النبيًً-صًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمْ "ً:-

فإنهاًمًسبًةًًعً ًْليناً،فأبىً،وقالً:الًخيرًفيً ٍ
ًركوعًً
فيًدينًل ْيسًفيه ً
ًٍ
دينًالًصلةًفيهً،وقيل"ً:الًخًيرًً
نًًْنحًني؛ً ًّ

ً:إنهاًم ّكّيةًنزلتًفيًقر ٍ
تًفيًالمنافقينً(ً ًً.)2
يشً،وقيلً:مدنيّةًنزل ْ
ًوالًسجودً"ًً،وقيل ّ

الماورديً،والبغًويً،وابن ًك ٍ
ثيرً،والجلالن(ً،)3
وم ّمنًاكتفىًبهذاًالم ْعنىًعلىًوجه ًالتّعيين ًالواحديً،و ً

ًأن ًيًقالًً:
ي ًالقائل"ً:وأ ًْولىًاأل ْقوال ًًفيًذلك ًْ
وم ْنه ْم ًمنًاختار ًالم ْع
نىًاألولً،وهو ًالخضوع ًواالنقياد؛ًكالطبر ِّ
ّ

ًونًهيًهً ،الً
ًأمًًره ً
ن ًهؤالءً ًالقًومً ًالمً ً
كرهً -ع ًْ
إنً ًذلك ًخًبرً ًمًن ًاللً ً-تعالى ًذً ً
جرمينً ً ًّأنهًم ًكانوا ًله ًمًخالًفينً ًفي ْ

أمرهً،وال ًيًنتًهونً ًع ّما ًنًهاهًم ًعًًْنه"(ً ،)4وم ْنه ْم ًمن ًجمع ًب ْين ًالم ْعني ْين ًمؤمنا ًبأن ًالسِّياق ًيحتملهماً،
يًأتًمرونً ًبً ً
النسفيً(ً ًً.)5
ومنهمًالق ْرطبيً،وأبوًحّيانً،و ّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،109/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.399/8ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،109/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،399/8ً،وقدًروىًالقرطبيًأنًالمامًمالكاًيذكرًأنهً

-رحمهًاللً-دخلًالمسجدًبعدًصلةًالعصر ً،وهوًممنًالًيرىًالركوعًبعدًالعصرً،فجلسًولمًيركعً،فقالًلهًصبيً:

ياًشيخً،قمًفاركعً،فقامًفركعً،ولمًيحاجهًبماًيراهًمذهباً،فقيلًلهًفيًذلكً:فقالً:خشيتًأنًأكونًمنًالذينً"إذاًقيلً
لهمًاركعواًالًيركعون"ً ً.

(ً )3انظرً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،181/6ً ،والواحديً ،الوجيزً ،1164/2ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،404/4ً ،وابنً
كثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً،461/4ً،والجلالنً،تفسيرًالجللينً ًً.786/1ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.394/12ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً،109/19ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،765/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.399/8ً،
383

الركوعًًً ،وانزالًهً ًًركنًاًفيًالصًلةًً،
لىًوجوبً ً ًّ
وق ْد ًب ّين ًابنً ًالعربً ِّيً ًفيً"أحكامه"ًأن ًهذه ًاآلية ًحً ّجًةً ًع ً

وجًهً
يست ًبًدارً ًتً ًٍ
وقدًانعًقدً ًالًجماعًًعً ًْليهً ،وأرن ًقوماًظًًّنوا ًأنً ًهذاًاأل ْمرً ًإنماًيكون ًفيًالقًيامةًً ً ،ولً ًْ
كليف"ً ،فًيتً ّ
الناسً ًفيًالدًًْنياً ،فم ْن ًكان ًللً ًيًسجدًً
فيهاًأمرً ًيكونً ًعل ْيه ًويلً ًوعقابًً ،واًًّنماًيًدعً ًْونًإلىًالسًجودً ًكًشفًاًلًحالً ً ًّ

هرهًطًبًقًاًواحًدًا"(ً ً.)1
يًمًكًنًًمًنًالسًجودًً ً،ومًنًكانًيًسجدًًًرئاءًًلًغً ًيرهً،صارًًظً ً
الع ِ
ذات ِ
ماد(ً ً)2
( )2-1-5إِ َرُم ُ

ت ًح ّمالة ًمشتركة ًب ْين ًم ٍ
عان ًأ ْسلوبيً ٍةً
م ْوضع ًالنظر ًفي ًهذه ًالمباحثة ًداللة ً"ذات ًالعماد"؛ ًفق ْد ًبد ْ

متنو ٍ
ي ًإلى ًهذا ًالم ْشترك ًاألً ْسًلوب ِّيً
عةً ،ولعل ًالذي ًيقوم ًفي ًالن ْفس ًفي ًمفتتح ًهذه ًالمباحثة ًإلماحة ًالطبر ِّ
ّ

الم ِّ
ظاهرًً ،وحمله ًعلىًالمجازً،واشارته ًإلىًأن ًأهل ًالتأْويل ًاختلفواًفيًالمتعيِّن ًمنً
تردد ًب ْين ًحملهًعلىًال ّ
"ذاتًاْلعمادً"(ً،)3وبيانًذلكً :

ِّهتًقدودهمًباألعمدةً،ونظيرهً:رجلً
 ّأنهاًكنايةًعنًطولًأبدانهمً،ومنهًقيلً:رفيعًالعمادً،فق ْدًشب ْعمدان؛ًأيً:طويلً.
عمدً،و
ْ

ًالداللي ًق ْولًه ً–
ًالوجه ًِّ
 أ ْو ًأنها ًكناية ًعن ًش ّدة ًأبدانهم ًوق ّوتهمً ،أ ْو ًمًن ًقًًّوةً ً ًاألعمًدةًً ،ويسند ًهذا ْ
نًأشًدًًمًًّناًقًًّوةً"(ً.)4
"ً:وقالواًمً ًْ
تعالىً -

تعين ًم ْنها ًعلى ًوجه ًال ْحكام ًأعمدة ًبيوتهم ًالتي ًكانواً
 أ ْو ًأنها ًم ْحمولة ًعلى ًظاهر ًاللّفظً ،والم ّيرحلون ًبهاً،ألنهمًكانواًسّيارة ًأهل ًع ٍ
مود ًالًيقيمونً،بلًينتجعون ًالغيوثً،وينتقلون ًإلىًالكألً
ح ْيثًكانً،ثمًيرجعونًإلىًمنازلهمً.

تًصفةًللمدينةً.
تًبهاًالمدينة
ً،هذاًإنًكان ْ
 أ ْوًأنهاًأعمدةًالحجارةًالتيًبني ْْ
(ً)1انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.1902/4ً،

(ً)2اختلفًفيًداللةً"إرم"ً،فقيلًهيًدمشقً،وقيلًالسكندريةً،وقيلًهيًأمةً،وقيلً:معناهاًالقديمةً،وقيلً:إرمً:الهالكً،
وقيلً:همًقبيلةًمنًعادًكانًفيهمًالملكً،وكانواًبمهرةً،وكانًعادًأباهمً،فنسب ًبهمًإليهً،وهوًإرمًبنًعادًبنًإرمًبنً
سام ًبن ًنوح ً ،وكان ًيقال ً :عاد ًإرمً ،وثمود ًإرمً ،فأهلك ًالل ًعادا ًثم ًثمودً ،وبقي ًأهل ًالسواد ًوالجزيرةً ،وأشبه ًاألقوالً
بالصواب ًأنها ًاسم ًقبيلة ًمن ًعادً ،ولذلك ًجاءت ًالقراءة ًبترك ًإجرائهاً ،انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً،567/12ً ،

والبغويً،معالمًالتنزيلً،451/4ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.477/5ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ًً.567/12ً،
(ً)4اآليةً(فصلتً ً.)15ً،

384

 -أ ْوًأنهاًذاتًالقصورًالعاليةًً،واألبراجًالمرفوعةًعلىًالعًمًدً،فيبنونًعل ْيهاًالقصورً(ً ً.)1

عرجاًعلىًب ْعض ًماًتقدمً،ملتفتاًاْلتفاتةً
وق ْد ًورد ًالزم ْخشري ًعًلىًداللتهاًفيًهذاًالسِّياق ًالشريف ًم ِّ

ويينً ًأهلًً
نىً:أنهًمًكانواًبًدً ًّ
ًّ
هاًبالنظر ًإلىًالموصوفً،فًالعًمادًً ،إن ًكان ًْ
ت ًصفةً ًلًلقًبيلةًً،فًالم ْع
ثاقبة ًإلىًداللت
ّ

ت ًصًفةً ًلًلبلدًةً ًفًالم ْعنىً
ن ًكان ًْ
ً،واً ًْ
الرفيعً ً
عًمًًٍدً،أ ْو ًطًوالً ًاألجسامً ًعلىًتًشبيهً ًقًدودًهًمًبًاألعمًدةًً،أ ْو ًذاتًالبًناءً ً ً

ًّأنهاًذاتًًأساطينً(ً ً.)2

أ ّماًالطبريًفأْليقًالمعانيًعندهً،وأشبهًاأل ْقوالًفيهاً،ماًدً ّلًعل ْيهًظاهرًًالتًنـزيلًً،وهوً ًّأنهًمًكانواًأهلًً

عً ٍ
مودً ًسًيًارةً؛ ًألن ًالمًعروفً ًفيًكًلمً ًالعًربً ًمًنًالعًمادً ًماًعًمًلًبه ًالخيامً ًمًنًالخًشبً ًوالسًواريًالتيًيًحمًلًً

لًوجًهً ًأهلً ًالتأْويلً ًق ْولًه"ً:ذات ًالعمادً"ًإلىًأنهً
حيحً،بً ً
بر ًصً ًٍ
ً،والًيً ًْعلًمً ًبناءً ًكان ًلًهمًبًالعًمادً ًبًخً ًٍ
عل ْيهاًالبناءً ً
عنيًبهًطولًأجسامًهًمً،وب ْعضًهمًإلىًأنه ًعنيًبهًعًمادً ًخيامًهًم"ً،فًأ ّماًعًمادً ًالبًًْنيانًً،فًلًيًعلًمً ًكثيرً ًأحًًٍد ًمًنً

ماًوجًدً ًإلىًذلك ًسًبيلًًدونًً
شهرً ًمًنًمًعانيهًً ً
األ ًْ
ً،وتًأويلً ًالقًرآنً ًإنماًيًوجًهً ًإلىًاألغلبً ً ً
أهلً ًالتأْويلً ًًوجًهًهًإً ًْليهً ً
األًًْنكرً"(ً ً.)3

( )2-1-6إِن از ُل اللِّ ِ
باس

درً،
منه ًإًًْنزالً ًالقًرآنً ًالكريمً ًفي ًلًيلةً ًالقً ً
ًو ًْ
مًفهومً ًالًنزالً ًتًجًلّى ًفي ًغ ْير ًم ْوض ٍع ًفي ًالت ْنزيل ًالعزيزًً ،

ًوا ْنزال ًاألنعامًًً،وا ْنزال ًالحًديدًًً،وا ْنزال ًالًلّباسً ًالذي ًهو ًم ْوضعً ًالتأمل ًفيًهذه ًالمًباحًثةًً،وق ْد ًورد ًذلك ًفي ًق ْولًً
نزلناًعل ْيك ْم ًلباساًيًواًري ًس ْوءآتك ْم ًوريشا"(ً ،)4والحق ًأن ًهذا ًالت ْركيبً ًح ّمالًً
اللً ً-عًزً ًًوجلً"ً:-يًاًبنًيًآدمً ًق ْد ًأ ْ
للًّداللت ْينًً:الحقيقًًّيةًًوالمًجازًّيةًً :

زلً
لً ،فق ْد ً ًْأن ً
ن ًظاهرً ًالل ْفظً ًالذي ًيتجلّىًم ْنه ًأنه ًانحًطاطً ًمًنًعًًْل ًٍو ًإلىًسًًْف ًٍ
 أ ّماًالحقيقيةً ًفًمًستقاةً ًم ًْ() 5
ًالصنعةًً
اللً ً–جل ًثناؤهًً -مع ًآدمً ًًوحًًّواءً ًشًيئا ًمًن ًالًلّباسً ًمًثاال ًلًغً ًيره ً ،ثم ًتً ًوسًعً ًبًنوهًما ًفي ّ

(ً ) 1انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،567/12ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،268/6ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،30/20ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.464/8ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.250/4ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.568/12ً،
(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)26ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً،118/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.282/4ً،
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يء ًع ْندً
التّقديرً ًأنه ً–تعالىً -أًْنزلً ًمًنًالسًماءً ًأصلً ًكً ِّلً ًشً ًٍ
استًنباطًاًمًن ًذلك ًالمًثالًً،وقًْد ًيكونً ً ً
إهباطًهًماً،أ ْوً ًْأنزلًًمًعًهًالحًديدًً،فًاتًخًذًم ْنهًآالتًًالصًنائعًً،أ ْوً ًْأنزلًًالمًلًكًً،فًعًلًمًآدًمًًالنًسجًً ً.

سببًهً،فًأنزلً ًالحقً ً–تعالىً-
يً ًفًالً ْنزال ًمجازً ًمًنًإًطلقً ًالسًببً ًعلىًمً ًّ
 -أ ّماًعلىًالم ْعنى ًالمجاز ِّ

لماًكانًالًلّباسًًيًنبتًًمًنًالمًطرًًالذيًنًًزلًًمًنًالسًماءًً،
تهيأًم ْنهًالًلّباسًً،فً ًّ
المًطرًً،وهوًسًببًًماًيً ًّ

صارً ًكًالمًًْنًزلً ًمًنًالسًماءً(ً ،)1والًرْيب ًأنً ًإ ْنزال ًالمًطرً ًم ْف ٍ
ً،ومًقيمًً
الكتّانً ً
ض ًإلىًإًًْنباتً ًالقًطنً ًًو ً
لًلبهائًمًًالتيًم ْنهاًاألًصوافًًً،واألوبارًًً،واألشعارًً،فهوًًمجازًًنظيرهًفيًسيا ٍ
أنزلًً
يفً"ً:و ً
قًآخرًًشًر ًٍ
اج"(ً ً.)2
لًكًمًمًنًاألًًْنعامًًثًمانيًةًًأ ًْزو ًٍ

نا"؛ًوذلكًًنًحوًًق ْولًهً–تعالىً"ً:-وًْأنًزلًًلًكًمًمًنًاألً ْنًعامًً
ـ"أنًزلنا"ًههناً"خًلًًْق ً
الدالليًًل ًْ
 وقًْدًيكونًًالمًعادلًً ًِّاج"ً،أ ْوًبم ْعنىً:أًْلهًمً(ًً.)3
ثًمانًيةًًأ ًْزو ًٍ

أنزلنا عليكم
لباساً
الحقيقي

المجازي

إنزال حقيقي

سبب
الم ِّ
إنزال ُ

المطر

مع آدم وحواء

ً

خلق :أنزل

ً

أ ّما ًالطبريً ًفقدً ً ْارتضى ًأ ْن ًيكون ًم ْعنى ً"الً ْنزال" ًههنا ًخًًْلقهً ًلًهمًً ،وًرًْزقًهً ًإًًّياهًمً ،م ْست ْشرفا ًمًحتًكًمًاً

ربً
ت ًفيًالجًهلةً ًمنًالعً ً
الليًً ،وهو ًأنً ًهذهً ًاآليةً ًنًزلً ًْ
هًالذيًارتًضاهً ًفيًهذا ًالتأْويلً ً ًِّ
ًْ
يخيا ًيًعضدً ًمًذهبً
تار ًًّ
الد ِّ
(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.213/2ً،
(ً)2اآليةً(الزمرً ً.)6ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،455/5ً،والقرطبيً،الجامعً،118/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،282/4ً،والبيضاويً،
أنوارًالتنزيلً ً.335/1ً،
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رورهًلًهًمً،
ً،اتّباعاًم ْنهمً ْأمًرًالشًيطانًً "ً،وتًركاًم ْنهمًطاعةًاللًً،فعًًرفًهمًانخًداعًهًمًبًغً ً
الذينًكانواًيًتعرًْونًللطًّوافً ً

ضً،
ظهًًرهاًمًنًب ْعضًهًمًلًبً ًْع ًٍ
الذيًأنعمًًبهًعًلًًْيهمً،حتّىً ًْأبدىًسًًْوآتًهًمًً،وأ ًْ
ًْ
حتّىًتًمكًنًًم ْنهمً،فًسًلبًهمًمًنًسترًًاللًً

الّهًماً
ويهًمًآدًمًًًوحًًّواءًًالًلّذًينًًدً ً
فيًأبً ًْ
سترونًهاًبًهًًً،وًّأنهًمًق ْدًسارًًبهمًسيرتًهًً ً
معًتًفضًلً ًاللًًعل ْيهمًبًتًمكينًهًمًم ّماًيً ًْ

غرورًحتّىًسًلًبًهماًسترًًاللًًالذيًكانً ًْأنعمًًبهًعًلًًْيهماًحتّىً ًْأبدىًلًهماًسًًْوآتًهماً،فًعً ّراهماًمًنهً"(ً ً.)1
بً ًٍ

ً،والم ْعنى ًالكًًلّيً ًع ْنده ًأنه ًجًعًلًماً
تقدير ًآخًرً ً
ن ًبً ًٍ
قيقياً ،ولك ًْ
أن ًثًم ًتًنزيلً ًحً ًًّ
وقًْد ًذهب ًالزم ْخشريً ًإلىً ّ

فيًاألًرضًًمًنًًزالًمًنًالسًماءً؛ًألنهًقًضىًثًمًً ً،وكًتبً(ً ًً.)2

؛ًوالم ْعنىًالمتعيِّنًً
نزًْلنا"ًالتًدريجً ً
يًً،فقدًًاحتًملً ًالفعل ً"أ ً
أ ّماً ْابنً ًعطيةً ًفل ْمًيًأتً ًإً ً
الّ ًعلىًالم ْعنى ًالمًجاز ِّ

أنًًالحقًً–تعالىً-لً ًّماً ًْأنًزلًالمًطرًً،فكانًع ْنهًًجميعًًماًيًًْلبًسًً،قالًعنًالًلّباسًًْ "ً:أنًزًْلنا"ً،ونظيرًذلكًفيًكًلمًً
العًربًً ًوصفًًالمًطرًً ً:

فيًربابً ًْهً ً
سنًمًةًاآلبالًً ً
نًسًحابً ًْهًًًًًًأ ًْ
ستنًًِّمً ًْ
أًًْقبًلًًفيًالمً ًْ
نزًْلناًالحًديدً"(ً،)3
نً"أن ْزًلنا""ً:خًلًًْقنا"ً،فًجاءتًًالعبارةًًبـ" ًْأنًزلنا"ًكق ْولهًً"ً:وأ ً
أيً:بًالمالًً،وقًْدًيكونًًالمتعيِّنًًمً ًْ
ًْ

ًوق ْولًه"ً:وًْأنزلًًلًكًمًمًنًاألًنعامً"(ً،)4فًخًلقًًاللًًًوأفعالًهًإنماًهيًمًنًعًًْل ًٍوًفيًالقًدرًًًوالمًنزلًةً(ً ً.)5

تاد ِف ْرَع ْو َن
( )2-1-7أ َْو ُ
ًذوًأوتادً،ول ْيس ًب ٍ
ٍ
خاف ًأن ًهذاًالت ْركيب ًإنماًهو ًح ّمالً
ًبأنه
ورد ًفيًالت ْنزيل ًالعزيز ًوصف ًلفرعون ّ
تعد ٍ
ًأخرىً-قابلًالنفتاحًداللتهًانفتاحاًباعثهًماًفيهًمنًعمومّية ِّ
ًالداللةًاأل ْسلوبّيةً
ألوج ٍهًم ّ
دةً،و ّأنهً–منًوجه ٍة ْ

ردده ًب ْين ًالحقيقة ًوالمجاز ًثانياً ،والحق ًأن ًالمف ِّسرين ًل ّما ًوردوا ًعلى ًوصف ًفرعون ًفي ًق ْولً ًالل ً–
ّأوالً ،وت ّ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.455/5ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.74/2ً،
(ً)3اآليةً(الحديدً ً.)25ً،
(ً)4اآليةً(الزمرً ً.)6ً،

(ً)5انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،388/2ً،وقدًأتىًعلىًالمعنيينًالقرطبيًوأبوًحيانً،انظرً:القرطبيً،الجامعً،
ً،118/7وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.282/4ً،
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ن ذًي ًٱأل ْوتادً" (ً ) 1تباينوا ًفي ًالمتحصِّل ًمن ًداللة ًاأل ْوتادً ،فمنهم ًمن ًحملها ًعلى ًالم ْعنىً
تعالى"ً :-وف ْرع ْو ً
الحقيق ِّيًفقطً،وم ْنه ْمًمنًحملهاًعلىًالمحملينً،وم ْنه ْمًم ْنًنوعًموغلًفيًتلمسًتجلّياتً"األ ْوتادً"ًوداللتهاًفيً
رديً(ً،)2وفيماًيليًفضل ٍ
ًبيانً ً:
ً
هذاًالسِّياقًالشريف
ً،كالماو ِّ
أوتاد فرعون

المجاز

الحقيقة

الوتد الحقيقي

للتعذيب والشد

الجنود

مضارب الجنود

لتثبيت المظال
والمالعب

المنارات
والبنيان

ً

ِ
ويقعُ تَ ْح َت هذا ُوجوه:
الم ُ
جازَ ،
الم ْحم ُل ّ
األو ُلَ :
َ

قويًالوتدًالشيءً.
 األ ْوتادًههناًالجنودًًوالعساكرًالذينًيً ّشدونًًله ْ
ًأمًًرهً،ويشيِّدونًلهًملكهً،كماًي ّ

ضاربهمً
ضربونًهاًإذاًنًًزلوا؛ًس ّمواًبذلكًلًكثرةًًجًنودًهًً ًومً ً
 األ ْوتادًههناًالجنودً ًومًضاربًهمًالتيًكانواًيً ًضربونًهاًإذاًنًًزلواً.
التيًكانواًيً ً

 األوتادً:المناراتًواألبنيةًالعظيمةًالتيًكانًي ًِّالناسًفيهاًوعليهاً.
عذب ّ
ْ
كثرةًًبًنائًهًًوأخبيتهً.
 -األ ْوتادًالبنيانً؛ًسً ًّميًبذيًاأل ْوتادًًلً ً

ِ
ويقعُ تَ ْح َت هذا فُروع:
الم ْحم ُل الثّاني :الحقيقَةَُ ،
َ
ِّ
جلًً
جلً ًههناًً ،وًرًْ
ًالناس ًبهاً،فيعذبهمً،كان ًيًجعلً ًًرًْ
 األ ْوتاد ًههناًالحقيقيةً ًالتيًكان ًفًرعونً ًيوتدً ّههناً،ويًدًاًههناً،ويًدًاًههناًباأل ْوتادً.
ً

(ً)1اآليةً(الفجرً ً.)10ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.269/6ً،
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 األوتادً ًههنا ًأربًعًةًً ،نصبها ًللمعذبينً ،فق ْد ًكان ًيشج ًالمعذب ًبين ًأربع ًسو ٍارً ،كل ًطر ٍف ًمنً
ْ
ْ

أطرافه ًإلىًسار ٍ
تً،
هرهاًًرحًى ًعًظيمًةً ًحتّىًماتً ًْ
يةً،وقيل ًإنه ًهكذاًفعل ًبامرأتهً،ثم ًجًعًلً ًعلىًظً ً
وكذلكًفعلًبماشطةًبنتهً.

بالًيًلعبًًلهًتًحتهًاً ً.
لىًأوتادًًوحً ًٍ
ًٍ
تًلهًمظالًً ًومًلعبًًع
 األ ْوتادًالحقيقيةً،فق ْدًكان ْ
ّ
ً

شب ًكانتًأ ْوً
ي ًالحقيقة ًالًالمجازً،وهي ًاأل ْوتاد ًالتيًتوتدً ًمًنًخً ًٍ
وأولىًاأل ْقوال ًبالصواب ًع ْند ًالطبر ِّ

الناسًً
عذبً ً ًّ
ً،وًوصًفً ًبًذلكً ًألنه ًًإ ّماًأ ْن ًيكون ًكان ًيً ًِّ
ديدً،وح ّجتهًأنً ًذلك ًهو ًالمًعروفً ًمًنًمًعانيًاأل ْوتادً ً
حً ًٍ

متً
ً
بً ً
هاً،واً ّماًأ ْن ًيكون ًكان ًيلعبً ًله ًبًها(ً.)1أ ّم
اًالماوردي ًفرأىًأن ًفيًداللة ً"األ ْوتاد"ًأربعة ًأقاويلً،وق ْد ًتقد ْ
فيماًتقدمً(ً.)2

( )2-1-8بكاء َّ ِ
األر ِ
ض
ُ ُ
السماء َو ْ
ق ً–جل ًثناؤهً"ً:-فما
م ْوضعًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثةً ًما ًورد ًمن ًبكاءً ًالسًماءً ًواألرضً ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ

تًعل ْيهمًٱلسماءًوٱأل ْرضًوماًكانواًمنظرينً"(ً،)3والظّاهرًأنهًًم ْحتملًًلم ْعني ْينًاثنًينًً ً:
بك ًْ
ِ
ِ
جو ِز والتَّ ِ
ب إِلى ِ
مثيل
أ ََّولُ ُهما :م ّما َينتس ُ
باب التَّ ّ

حقيرهًمً ً ،وتًه ًّكمً ًبهم ً ًوبًحالًهًمً
ستعارةً ًلًتً ً
ًواًًّنما ًبًكاًؤهًما ًا ً
لسماءً ًًواألرضً ًفي ًالحًقيقًةًً ،
فًليسً ًثًمً ًبكاءً ًلً ًّ

المًنافيةً ًلًحالً ًمًنًيًعظمً ًفًقدًهًً،وًّأنهًلًمًيًتغيًّ ًْر ًعنًهًلكًهمًشًيءًًً،وخًلفًهًفيًالتًعظيمً ًق ْولً ًالعًربً ًع ْند ًمًوتًً
ًالسًماءًً
يً :عًمً ًْ
السًّيدً ًمًنهًم"ً :بًكًت ًعل ْيه ًالسًماءً ًواألًرضً"؛ ًوً"بًكتًْه ًّ
ًّ
ت ًمًصيبتًه ًاألشياءً ًحتّى ًبًكتًه ّ
ًالريحً"ً ،أ ْ

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،571/12ً،وانظرًماًقالهًفيهاً:ابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،539/7ً،والزمخشريً،
الكشافً ،250/4ً ،وابنًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،478/5ً ،والقرطبيً،الجامعً ،33/20ً ،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيطً،

ً ً.371/7

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.269/6ً،
(ً)3اآليةً(الدخانً ً.)29ً،
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التّخييلًًمًبالغةًًفيًوجوبًًالجًزعًً
شاتياتًً "ً،وذلكًًعلىًسبيلًالتًمثيلًًًو ً
كتهًالًلّياليًال ًّ
الريحًً،والبًرقًً،وبً ًْ
األرضًً،و ًّ
و ًْ

العربً:
ً
مًيوجدًلًهمًفًًْقدً"(ً،)1ونظيرًذلكًفيًأشعارًً
ًْ
ًوالبًكاءًًعًليهًًً،والم ْعنىً ًّأنهًمًهًلًكواً،فل ْمًتًعظًًْمًمًصيبتًهًمً ً،ولً
جوهاًًًًًًًوالبًًْرقًًيًلمعًًفيًالغًمامً ًْه(ً ً)2
الريحًًتًًْبكيًشً ً
فً ًّ
ًوقًولًًآخًرًً ً:
فةًًًًًتًًْبكيًعًلًيكًًنًجومًًاللًيلًًوالقًمً ار(ً ً)3
تًبًكاسً ًٍ
ش ْمًسًًطالًعًةًًلًًْيسً ًْ
ًوال ًّ
باب الح ِ
قيقة:
َوثانيهما ِم ّما
ينتسب إِلى ِ َ
ُ
ًويًقعًًت ْحتًذلكًفًروعًًفيًاستًشرافًًتًجًلّياتًًهذهًالحًقيقةًً،وم ْنًذلكًً:

مار؛ًوالت ْقديرًالكلّيً:فًماًبًكىًعل ْيهمًأهلًًالسًماءًًًواألرضًًمًنًالمًلئكةً؛ًونظيرً
ض ًا
 أنًًفيًالكلمًًإً ًْلًسً ًّرواًبًهًلكًهًمً.
اسألًًالقًريًةً"(ً،)4بً ًْ
قً–تعالىً"ً:-و ًْ
ذلكًًق ْولًًالح ًِّ

أو ًأنهً ًبكاءً ًكًالمًعروفً ًمًن ًبكاءً ًالحًيوانًً ،فًتًبكي ًاألرضً ًعلى ًالمًؤمنً ًإذا ًما ًماتً ًأًْربًعينًً
 ًْنًاألرضًً ً،وبقاعًهًمًنًالسًماءً ًالتيً
ًْ
ً،وكذلكً ًتًبكيًبقاعً ًالمًؤمنً ًالتي ًكان ًيًصًلّي ًعل ْيهاًمً
صًباحا ً

كانًيًرفًعًًفيهاًعملًهًً.

أخرىً،وهيًحًمرةًًأطرافًهاً.
نًلهًهًيئةًً ًْ
 -أوًأنهًبكاءًً،ولك ًْ

كت ًعل ْيه ًالسًماءً ًواألرضً ًأربًعينً ًصًباحًاً ً،ولً ْمً ًتًبكًياً
ي؛ ًألن ًالمًؤمنً ًإذاًماتً ًبً ًْ
 -أو ًأنهً ًبكاءً ًحقيق تً

السماءًً ،والً
كن ًلًهًم ًعًمًلً ًيصعدً ًإلى ًاللً ًصالحًً ،فًتبكي ًعل ْيهم ً ًّ
على ًفًرعونً ًوقًومًه؛ ًألنه ًلًم ًيً ًْ

فقالً:
اسًًرجلًً ً،
عب ًٍ
بيرًقالًً:أتىًابنًً ًّ
مًسجدًًفيًاألرضًً،فًتًبكيًعل ْيهمًاألرضًً،وعًنًسًعيدًًبنًًج ًٍ
األرض ًوما ًكانواً
اسً ،أرًْأيتً ًق ْولً ًاللً ً-تباركً ً ًوتعالى"ً :-فما ًبك ًْ
يا ًابن ًعًًّب ًٍ
ت ًعل ْيهم ًالسماء ًو ْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.36/8ً،

(ً)2الشعرًليزيدًبنًمفرغًالحميري(69هـ)ًفيًديوانهً،جمعهًوحققهًعبدًالقدوسًأبوًصالحً،طً،2مؤسسةًالرسالةً،بيروتً،
1982مً ً.208ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،93/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،36/8ً،والشعرًلجريرًفيًديوانهً،دارًبيروتً،بيروتً،
1986مً ًً.235ً،

(ً)4اآليةً(يوسفً ً.)82ً،
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الًّلهًبابًً
أحد؟ًقالًً:نًعمً،إًنهًل ْيسًأحدًًمًنًالخًلئقًًإً ً
بكيًالسماءًًواألرضًًعلىً ًٍ
ًّ
م ْنظرينً"ً،فًهلًتً

أغلًقً ًبابًهً ًمًنًالسًماءً ًالذيً
فيًالسًماءً ًم ْنه ًيًن ًـزلً ًرزقًهًً ،وفيهً ًيًصعًدً ًعًملًهً ،فًإًذاًماتً ًالمًؤمًنً ًفً ًْ

لّهً ًمًن ًاألرضً ًالتي ًكانً
كان ًيًصعدً ًفيه ًعًمًلًهً ً ،ويًن ًـزلً ًم ْنه ً ًرزقًهً ،بًكى ًعًلًيهً ،واذا ًفًقًدًه ًمص ً

كن ًلًهًمًفيًاألًرضً ًآثارً ًصالًحةًً،
كت ًعً ًْليهًً ،واًن ًقومً ًفًرعونً ًلًمًيً ًْ
يًصًلّيًفيهاً ً ،ويًذكرً ًاللً ًفيهاً ،بً ًْ

األًْرضً.
كنًيًصعدًًإلىًالسًماءًًم ْنهمًخًيرًً،فل ْمًتبكًًعل ْيهمًالسًماءًًو ً
ولً ْمًًيً ًْ
ف(ًً.)1
زنًًوأسً ًٍ
مارةًًتًظهًرًًم ْنهاً،تًدلًًعلىًحً ًٍ
 أ ْوًأنهاًأ ًويق ِبما َب ِخلوا
( )2-1-9التَّ ْط ُ

ق ً–جل ًثناؤهً"ً:-وال ي ْحسبنً
طويقً"ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ
م ْوضعً ًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثةً ًاستًشرافً ًداللةً ً"التً ًْ

()2
ظاهر ًأنً
ضلهً ًهًو ًخ ْيراًلهمًب ًْ
ل ًهو ًشتر ًله ْم ًسيطوقون ًماًبخلواًبهً" ً ،وال ّ
ٱلذين ًي ْبخلون ًبماًآتاهم ًٱلله ًمنًف ْ

يًً،ولك ِّلًق ْو ٍلًًشاهدًً ًودليلًًيسنًدًهً ً:
فيهاًقًولًينً؛ًذلكًأنًهاًمًحتمًلةًًلًلمعنًيينًً:الحقيق ِّيًًوالمًجاًز ِّ

أقرعًً،وق ْدًً
جاع ً ً
التّطويقً ًالحقيقيً ًالذيًباعثًهً ًالبًخلً ًفقدًاختًلفً ًفيًتًجًلّياتًهً ،فقًْد ًيكونً ًتًطويقًا ًبًشً ًٍ
أ ًّما ً ً

الزكاة ًطًوقا ًفي ًأعناقًهًم ًكًهيئًةً ًاألًطواقًً
ًنارً ،وبًالجملةً ً"سًيًجعلً ًاللً ًما ًبًخلً ًبه ًالمانعونً ً ً
يكونً ًطًوقًا ًمًن ًٍ
المًعروفةً"(ً ً.)3
اللً
الرسولً ًاألكرمً ً–صًًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّم"ً :-مًنًآتاهً ً ً
أ ّماًشاهدً ًالطًوقً ًالذي ًهو ًشًجاعً ًأًْقرعً ًفًقًولً ً ً

طوقًه ًيومً ًالقًيامةًً ،ثم ًيًأخذً ًبًلهزمتًًْيهًً ،ثمً
ؤد ًًزكاتًهً ،مًثلً ًله ًيًومً ًالقًيامةً ًشًجاعًاًأًْقًرعً ًله ًًزبيبًتانًً ،يً ًّ
ماالًً ،فل ْم ًيً ًِّ
ايةًأ ْخرىًعنًابنًًمً ٍ
سعودًًأنهً
"ً،وفيًرو ًٍ
حسًبًنًًالذينًيًًْبخلونً ً
نزكً،ثمًتًلًهذهًاآليةًً"ً:والًيً ًْ
يقولًً:أناًمالًكًً،أناًكً ً
الًّمًثلًًلهًيًومًًالقيامةًًشًجاعً ًأقرعًًحتّىًيًطً ًوقًً
ؤديًزكاةًًمالًهًًإ ً
أحدًالًيً ًّ
عليهًًوسلمًً-قالً"ً:ماًمًنً ًٍ
–صًًلّىًاللًً ًْ

"ً:والًيًحسبًنً ًالذينًً
صداقًهًمًنًكتابً ًاللً ً–تعالىً -
يناًالنبيً ً-صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمًً-مً ًْ
ًّ
به ًفيًعًنقًهًً ،ثمًقًرأًعًلً

(ً)1انظرًماًقالهًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،237/11ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،252/5ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،
ً،136/4والزمخشريً،الكشافً،504/4ً،والقرطبيً،الجامعً،94-93/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.36/8ً،

(ً)2اآليةً(آلًعمرانً ً.)180ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.532/3ً،
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الزكاةًًً ،واكتًنازً ًالمالً ًكًثيرةً ًصًحيحةً(ً،)1
يًًْبخًلونً ًبًماًآتاهًمً ًاللً ًمًنًفًضلًهً"ًً،واألحاديثً ًفيًم ْثل ًهذاًمًنًمًنعً ً ً
نًنار(ً ً.)2
أنًيًجعًلًًفيًأعناقًهًمًطًوقًًمً ًٍ
؛ًأعًنيًالم ْعنىًالحقيقيًًمًنًالتًطويقًًْ ً،
ًومً ًّماًيًنضافًًإلىًماًتقدًمً ْ

ت ًفيًأهلً ًالكًتابًً ً ،وبًخلًهًمً
ً،ومًنهاًأنً ًهذهً ًاآليةً ًإنماًنًزلً ًْ
متعددةً ً
أ ّماًالتًطويقً ًالمجازيً ًفًلهًتًجًلّياتً ً ًّ

طوقونً"ً،علىًهذاًالبابًًمًنًالتأْويلًً،مًنًالطًّاقةًًالً
بًبيانًًماًعًلًموهًًمًنًأمرًًمًحمً ًٍدًصًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً،فـ"سًيً ً
نًأحبارًًاليًهودًًماًكًتًمواًمًنً
حمًٍدً-صًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-مً ًْ
حمًلًًالذينًكًتًمواًنًبوةًًمً ًّ
ً،والم ْعنىً:سًيً ًْ
مًنًًالتًطويقً ً
طاقةًً
خرىً،مًنًال ًّ
وجهةًأً ًْ
نً ًٍ
ً،وهوً،مً ًْ
أنًيًأتواًبم ْثلًماًبًخًلواًبًه ً
ً،وسًيكلًفونًً ًْ
حمًلونًعقابًًماًبًخلواًبًهً ً
ً،وسًيً ًْ
ذلكً ً

() 3
قيقيًً ً ،وشاهدً ًهذاً
ًوًر ًْ
التي ً
ق ً–تعالىً"ً :-وعلى ًالذينً ًيًطيقونًهً" ً ،ول ْيس ًمًن ًالتًطويقً ًالحً ِّ
دت ًفي ًق ْولً ًالح ّ

ًوالم ْعنىً :يًكتًمونًً،
الم ْعنى ًق ْولً ًاللً ً–تعالى"ً :-ي ْبخلون ًويأْمرون ًالناس ًباْلب ْخلً"(ً ،)4والمًقصودً ًأهلً ًالكًتابً؛ ً
الناسًًبًالكتمانً(ً ًً.)5
ًويًأمرونًً ًّ

ًكلمً
أعًمالًهم ًكما ًيًلزم ًالطًوقً ًالعًنًقً؛ ًوشاهًدًه ًفي ً
وقًْد ًيكونً ًالتًطويقً ًالمجازيً ًهًيئتًهً ً ًّأنهم ًيً ً
لزمونً ً ْ

ق ًفيًسيا ٍ
قًً
ً،ويسندً ًهذاًالم ْعنى ًالمجازيً ًق ْولً ًالح ًِّ
لزمً ًعًمًلًه ً
أيً :أً ً
العًربًً:طً ًوقً ًفًلنًا ًعًملًهًطًوقً ًالحًمامةً؛ً ًْ
حشًألبيًسًفيانًً ً:
طائرهًًفيًعًنًقًه"(ً ً،)6وم ْنًهذاًالم ْعنىًق ْولًًعًبدًًاللًًبنًًجً ًٍ
نسانًأًْلًزًْمناهًً ً
"ً:وكً ّلًًإً ًٍ
يف ً
آخرًًشر ًٍ
نًًًًًًًًًًًأ ًْم ًٍرًعًواقبًهًًنًدامً ًْهً ً
أبلغًأباًسًفيانًًع ًْ
ًْ
دارًًابنًًعً ًِّمكًًبًعتًهاًًًًًًًًًًتًًْقضيًبهاًعًًْنكًًالغًرامً ًْه ً
(ً )1أخرجًالحديثًأحمدًبنًحنبلًفيًالمسندً،مسندًعبد ًاللًبنًعمر ً(ً،)6209والحديثًمشهور ًفيًكتبًاألحاديثً،
كسننًابنًماجةًفيًكتابًالزكاةً،وسننًالبيهقيًالكبرىًفيًكتابًالزكاةً،وسننًالترمذيً،وغيرًذلكً ً.
(ً )2انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،533/3ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،484/1ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،186/4ً ،وأبو ًحيانً،
البحرًالمحيطً،134/3ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.192/1ً،
(ً)3اآليةً(البقرةً،)184ً،وانظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،534/3ً،والقرطبيً،الجامعً،186/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً ً.134/3

(ً)4اآليةً(النساءً،37ً،والحديدً ً.)24ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.534/3ً،
(ً)6اآليةً(السراءً ً.)13ً،
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جتهدًالقسامً ًْه ً
الناسًًمً ًْ
ًوحًليفكمًبًاللًًًربـًًًًًًًًًًًبً ًّ
بًبهاًًًًًًًًًطً ًِّوقتًهاًطًوقًًالحًمامً ًْه(ً ًً)1
بًبهاًاًْذهً ًْ
ا ًْذهً ًْ
أن ًيًأتواًبم ْثلًماًبًخًلواًبهًمًنًأموالًهًمًيًومًًالقيامةًً،وق ْدًأتىً
طوقون"ًههًناً:سًيًكلًفونًً ًْ
ًوقيلًً:م ْعنىً"سًيً ًّ

لداللت ْينًً :الحقيقيةً ًوالمجازًّيةًً،مً ِّ
عوالً ًعلىً
الطبريً ًعلىًا ًِّ
رجًحًا ًالحقيقيةً ًالتيًتًسندًهاًأحاديثً ًالشًجاعً ًاألقرعًً،مً ًِّ

ًأعلمًًبًماًعنىًاللًً-تباركًً ًوتعالىً-
األخبارًًالتيًذًكًًرهاًفيًذلكًًعنًًرسولًًاللًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً"ً،والًأحًد ًْ

السلمً"(ً ً.)2
بًتنـزيلًهًًم ْنهًًعل ْيهً ًّ

أ ّماًأبوًحّيانًًفق ْدًكانًرأيًهًًبً ِّ
لزمونًً
التّقديرًًالكًلًّيًً:سًيً ً
الضًًّد؛ًفالظًّاهرًًفيًمًذهبًهًًحًملًهاًعلىًالمًجازًًً،و ً

عقابًهًإًلزامًًالطًوقًً،ونظيرهًالمًثًلًًلًمًنًجاءًًبًهنً ًٍة"ً:تًقلًدًهاًطًوقًالحًمامةً"(ً ً.)3
قليب ال َكفَّ ْي ِن
( )2-1-10تَ ُ

قً
حسرًً،وق ْدًوردًلًهاًذًكرً ًفيًق ْولًًالح ًِّ
التّ ًّ
الندًمًو ً
يًظهرًًمًنًهذهًالحًركةًًالجً ًّ
سديةًً ًّأنهاًدالةًًعلىًم ْعنىً ّ

أصبح ًيًقلِّب ًكف ْيه ًعلىً
خيل"ً:فً ًْ
نًأعناب ً ًونً ًٍ
ًٍ
ألحدًهًماًجًًّنتانً ًمً
الرجًلينً ًاللذًًْينًجًعًلً ً ً
فيًوصفً ًذًًْينًكً ً ًّ
–تعالىً ً-

()4
ظاهر ًأن ًفيًهذهً ًاآليةًً
هاًويًقول ًياًلًيتًنيًلً ْم ًأً ًْ
خاويًة ًعلىًعًروش ً
ماًأنفق ًفيها ًوهي ً ً
ًْ
شًر ْك ًبًرّبيًأحًدا" ً ،وال ّ

ًخاويًة ًعلىً
ًأنفًق ًفي ًجًّنتهً ًلً ّما ًأحيطً ًبًثًمًرهًً ،فق ْد ًأًْلفاها ً
ًأصبًحً ًيًقًلّب ًكف ْيه ًنًدامًة ًعلى ًما ًْ
حال ًلًرجً ٍل ًْ
حًكايًةً ً ًٍ
عًروشهاً ً.

وقدًاحتًملًً"تًقليبًًالكًفًينً"ًالم ْعني ْينًًفيًسياقًهًًذاكًً :
ًوأولهماًالحًقيقيًً،فًقيلًً :
 ًّإنهًكانًيًصفقً(.)5(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.186/4ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.534/3ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.134/3ً،
(ً)4اآليةً(الكهفً ً.)42ً،

(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.227/8ً،
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نًالنادمً(.)1
األخرىًنًدمًا؛ًألنًهذاًيًصدرًًمً ًّ
ديهًعلىً ً
أوًيًضربًًإًحدىًيً ًْ
ًْ -

علةً
هرهاً،وهيًفً ً
عوجًًكًفًهً،حتّىًيبدوًًظً ً
هراًلً ًٍ
أوًيًقًلّبًًكًًفًّْيهًًظً ً
 ًْبطنً،وهوًأنهًيًبديًباطنًًكًفِّهًً،ثمًيً ًِّ
تأسفًًعلىًفًقدانًه(ً ً.)2
شيءًق ْدًفاتًهً،المً ًّ
تحسرًًعلىً ًٍ
النادمًًالمً ًِّ
ًّ

السقوطً ًفيًاليدًً ،كًلً ًذلك ًيًستعمًلً ًفيًم ْعنىً
الكفً ،و ًّ
ًوثانيهماً:المًجازيًً ،ألن ًتًقليبً ًالكفًينًًً ،وعًضً ً ًِّ

مارتًهاً ،وألنً ًتًقليبً ًالكفًينً ًكنايةً ًعنً ًالنًدمًً
يً :في ًعً ً
ًّ
الندمًً ،كأنه ًقيلًً :فًأصبًحً ًيًندمً ًعلى ًما ًأنفقً ًفيهاً ،أ ْ

ماًأنفقًًفيها(ً،)3وق ْدًأضافًًالق ْرطبيًًم ْعنًىًمجازًًّياًآخرًً،
حسرًًعًًّداهًًبـ"عًلى"؛ًكأنهًقيلًً:فًأصبًحًيًندمًًعلىً ًْ
والتً ًّ

ضربً ًع ْنه ًالصًفحًً ،وهو ًأنه ًأصبًحًيًقًلِّبً ًمًلكًهً ،فًلًيرى ًفيه ًعًوضً ًماًأنفًقًً ،وهذاً
أن ًيً ً
اًجديراًبً ًْ
ً
ًواًخالًهًبًعيدً

يً :في ًمًلكًهً ًمالً (ً ً ،) 4وص ْفوةً
ألن ًالمًلكً ًق ْد ًيًعبًرً ًع ْنه ًباليدًً ،ونظيره ًفي ًلسان ًالعربً"ً :في ًيًدًه ًمالً"ً ،أ ْ
أنًالظّالمًلنفسهًق ْدًصًدرًًمنهًالفًعلنًً ً:
تقدمًًآنفًاًأنًًالم ْعني ْينًًيً ً
الم ْست ْخلصًم ّماً ًّ
تجاورانًً،وقًْدًيكونًً ّ
انيًً .
 ًّفسيًًجًًّو ت
الندمًًالذيًهوًمًعنًىًنً ت

سيً ًويًدلًًعًليهًً،فًظهرًًم ْنهً ًوعل ْيهًنًدًمً
 ًوتًقليبً ًالكًًفّينً ًالذيًهو ً ًّماد ت
يً ًبًًّر ت
انيًًيًشي ًبهذا ًالم ْعنى ًالنًًْف ِّ
ًوالتًحينًالمًًْندًمًً ً.

ِ
اآلذان
(َ )2-1-11ج ْع ُل األَصا ِب ِع في
ل"ً :-واًنِّي ًكلما ًدع ْوته ْم ًلت ْغفر ًله ْم ًجعلواً
"جًعًلوا ًأصابًعًهًم ًفي ًآذانًهًًْم" ًفي ًق ْولً ًاللً ً–عز ًم ْن ًقائ ًٍ

ٱست ْغش ْوا ًثيابه ْمً" (ً ،) 5ت ْركيبً ًيًقعً ًتحتًه ًمًعنييانًً :أولهما ًيًحمًلً ًعلى ًم ْحمل ًالحقيقًةًً،
أصًابعه ْم ًفي ًآذانه ْم ًو ْ

جوزً ًلً ٍ
ً،وص ْفوة ًالم ْست ْخلص ًفيه ًق ْولً ً ْابنً ًعطيةً"ً:يًحتملً ًأ ْنً
غرضً ًبًلغيً ً
نًالتّ ًّ
رب ًمً ً
ًوثانيهما ًيًحمًلً ًعلىًضً ًٍ
ً،ويًحتملًًأ ْنًيكونًعبارةًًعنًإًعراضًهًم"(ً ًً.)6
يكونًحقيقًةً ً
(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.266/10ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.123/6ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،485/2ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،16/2ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.12/2ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.266/10ً،
(ً)5اآليةً(نوحً ً.)7ً،

(ً)6انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.373/5ً،
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النبيًًنوحًًعل ْيهًالسًلمًً،
سمًعواًماًدًعاهًمًإل ْيهً ًّ
األولًًفًالظًّاهرًً ًّأنهمًسًًّدواًمًسامًعًهمًحقيقةًًحتّىًالًيً ًْ
أ ّماً ًّ

لّ ًيًبصروهًكًراهةً ًالنًظرًً
لّ ًيًسمًعواًدعاءًه ًكذلكًً ،أ ْو ًلًئ ً
نكاراًومًعاياةًً ،استًغشاءًهمًثًيابًهًمًلًئ ً
ًوزادواًعلىًذلكًً ،إً ً

لّ ًيًسمًعوا ًكلمًهً،
اسً :جًعًلوا ًثًيابًهًم ًعلى ً ًرًؤوسًهًم ًلًئ ً
عب ًٍ
إلى ًًوجهً ًمًن ًيًنصحًهم ًفي ًدينً ًاللًً ،وقًْد ًقال ًابنً ً ًّ

عرفوهًً
تنكيرهًمًأنفسًهًم ًحتّىًيًسكتًً ،أ ْو ًلًيً ًِّ
سمًعواً ،أ ْو ًلً ً
فًاستًغشاءً ًالًثّيابًً ،إذًرًاً ،زيادةً ًفيًسً ًِّد ًاآلذانً ًحتّىًالًيً ًْ

إًعراضًهمًعًًْنه(ً ً.)1

جوزًً ،ويكونً ًهذا ًالت ْركيبً ًكًنايةً ًعن ًالمًبالغةً ًفيً
التّ ًّ
ًوأ ّما ًالًثّانيً ،وهو ًحًملً ًالت ْركيبً ًعلى ًبابً ً ً

صره(ً ًً.)2
مًإليهًً،فًهًمًبًمنزلةًًمًنًسًدًًسًمعًهً،ومًنًعًبً ً
إًعراضًهًمًع ّماًدًعاهً ًْ
الو ْج ِه
(َ )2-1-12
شر َعلى َ
الح ُ

قً–تباركً-
يًً،وذلكًًفيًق ْولًًالح ًِّ
ًوًردًهذاًالم ْعنىًفيًالت ْنزيلًالعزيزًًح ّماالًللمعنًيينًً:الحقيق ًِّ
يًوالمًجاز ِّ

"ً:ون ْحشره ْم ًي ْوم ًٱْلقيًامة ًعل َٰى ًوجوهه ْم ًع ْميا"(ً .)3أ ّماًالحقيقي ًفًيسندًهً ًدًليلنًً ،أولهما ًق ْولًه ً–تعالىً -فيًسيا ٍ
قً
ّ

الرسولًًاألكرمًً-صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً:-
ً،وثانيهماًق ْولًً ًّ
يف"ً:ي ْوًم ي ْسحبونًفىًٱلنارًعلىًوجوهه ْمً"(ً )4
آخرًًشر ًٍ
اًأن ًيًمشيًهً
قادر ًْ
جلًينً ً ً
الذيًأمًشاهً ًفي ًالد ْنياًعلىًًرًْ
ً:أليسً ً
"ياًرسولً ًاللًً ،كًيفً ًيًمشيًالكافرً ًعلىًوجهًهً؟ ًقالً ًْ
ْ

لىًو ًِّ
عزةًًًرًِّبنا"(ً ً.)5
فيًاآلخرةًًعلىًوجهًهًً،قالًقتادةًً:بً ً
ً
ً

ًوأ ّماًالًثّانيًفًالمجازيً؛ًفًلًحًشرًًً ،والًسًحبً ًعلىًالوجهً ًعلىًالحقيقًةًً ،ونظير ًذلك ًفيًلسان ًالعربًً

صرفً ًعلىًوجهًهًً،ويقالً ًللبًعيرًً :كً ًّأنماًيً ْمًشيًعلىًوجهًهًً،
أمر ًماًخائًبًاًمًهمومًاًْ ً :ان ً
أنه ًيقالً ًللمًنصرفً ًعنً ًٍ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.194/18ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.332/8ً،
(ً)3اآليةً(السراءً ً.)97ً،
(ً)4اآليةً(القمرً ً.)48ً،

(ً )5أخرج ًالحديث ًالبخاري ًفي ًصحيحهً ،باب ًقوله ً"الذين ًيحشرون ًعلى ًوجوههم ًإلى ًجهنم ًأولئك ًشر ًمكانا ًوأضلً
سبيل"ً ً.)4482(ً،
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عةً ،وهو ًمًن ًق ْولً ًالعربًً :قًدمً ًالقومً ًعلىًوجوهًهًم؛ ًإذاً
وقيلً :هوً ًمجازً ًعنًسًحبهمًعلىًًوجوهًهًمًعلىًسر ًٍ
أسًرعوا(ً .)1
ًْ

اكًدًالليًًب ْينًالحقيقةًً
وق ْدًأتىًعلىًهذًينًًالم ْعني ْينًًالق ْرطب ّيً مْلمحا إلىًماًفيًهذاًالت ْركيبًًمًنًًا ْشتر ًٍ
والمجازً؛ ًوالمًقدًمً ًع ْنده ًهو ًالحقيقيًً ،والت ْقديرً ًع ْنده ً" ًّأنهًم ًيًسحًبونً ًيًومً ًالقًيامةً ًعلى ًًوجوهًهًم ًإلى ًجًهنًمً ًكماً

هًوتًعذيبًهً ،وهذا ًهو ًالصًحيحً؛ ًلًحديثً ً ٍ
أنسً ًأنً ًًرجلً ًقالًً:ياًرسولً ًاللًً،
يًفعًلً ًفي ًالد ْنياًبًمًنًيًبالًغً ًفيًهًوانً ً
أليًسًً
"الذينً ًيًحشًرونً ًعلىًًوجوهًهًم"ً،أيًحشًرً ًالكافرً ًعلىًوجهًهً؟ ًقال ًرسولً ًاللً ً-صًلّىًالل ًعل ْيه ًوسًلّمْ "ً:-

جلين ًقادًًار ًعلى ًأن ًيًمشيًه ًعلى ًوجهًهً ًيومً ًالقًيامةً" (ً ،) 2وقدً ًالتفًت ًإلى ًهذا ًالم ْشتركًً
الرًْ
ًأمًشاهً ًعلى ً ًِّ
الذي ْ

الًّالم ْعنىًالمًحمولًًعلىًالحًقيقةً(.)4
ًوالبًيضاويًًفل ْمًيًًرياًفيهًإ ً
الماورديً(ً،)3أ ّماًالنّسفي ً
األ ْسلوب ِّيًً ً
ِ
الم ِ
جاز
(ُّ )2-1-13
الر ْؤَي ُة َب ْي َن َ
الحقيقَة َو َ

يًشترك ًالفًعلً ً ً"رأى" ًب ْين ًالحقيقةً ًوالمًجازًً ً ،ويًنبني ًعلى ًهذا ًاالشتراكً ًاشتراك ًآخًرً ًم ْنتسبً ًإلىً

ً،داالًًّعلىًالرْؤيةًًالبًصرًّيةًً،فًيأخذًًمًفعوالًً
ويًً،فًإًذاًماًكانًالفعلًً ً"رأى"ًمًنتسًبًاًإلىًالحقيقةً ً
ضمارًًالدًرسًًالنً ًْ
ح ِّ
م ْ

سًّيةًً ،فً ًّإنه ًيًأخذً ًمًفعولًينً ،وقد ًاحتًمًلت ًالرْؤيةً ًذًينًكًً
داالًّ ًعلى ًال ًّرؤيةً ًالقْلبيةً ًال ًالحً ًّ
إن ًكان ً ً
به ًواحدًاً ،أ ّما ً ًْ
ً،ومًنهاً ًًًً:
يف ً
الم ْعني ْينًًفيًالت ْنزيلًالعزيزًفيًغ ْيرًم ْوض ًٍعًشر ًٍ

" .1ولق ًْد كنت ْمًتمن ْونًٱْلم ْوتًمنًقْبلًأنًتْلق ْوهًًفق ْدً أرْيتموهً وأر ْنت ْمًت ْنظرونً"(.)5

ًرْيتًًٱلمنافقينًيصدونًعنكًصدودا"(ً.)6
" .2واذا قيلًله ْمًتعال ْواًإلىًماًأنزلًٱللهًوالىًٱلرسول أ
تًله ْمًأنفسه ْمًأنًسخطًٱللهًًعل ْيهم"(.)7
يرًم ْنهمًيتول ْونًٱلذينًكفرواًلب ْئسًماًقدم ًْ
" .3ترىًكث ا
ضًع ْنهمًحتًى يخوضواًفيًحد ٍ
يثًغ ْيرهً"(ً .)8
" .4واذا أرْيتًٱلًذينًيخوضونًفيًآياتناًفأ ْعر ْ ً
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.80/6ً،
(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.216/10ً،

(ً)3انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،274/3ً،وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.65/3ً،
(ً)4انظرً:النسفيً،مداركًالتنزيلً،730/1ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.583/1ً،
(ً)5اآليةً(آلًعمرانً ً.)143ً،
(ً)6اآليةً(النساءً ً.)61ً،

(ً)7اآليةً(المائدةً ً.)80ً،

(ً)8اآليةً(األنعامً ً.)68ً،
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َٰ
ين"(.)1
لًمب ًٍ
صناماًآلهةً إنًِّيًأًاركًوق ْومكًفًيًضل ًٍ
" .5وا ًْذًقالًإ ْبًًارهيمًألًبيهًآزرًأتتخذًأ ْ
" .6أعندهًۥ عْلمًٱْلغ ْيبًًفهوًيرى"(ً ً.)2

أ ّما ًم ْوضعً ًالنظر ًفي ًاآليةً ًاألولى ًفهو ً ً"رأيتًموهً"ً ،والهاءً ًفيه ًعائًدةً ًعلى ًالمًوتًً ،وال ًرْيب ًأن ًثمً

ت ًم ْحمولةً ًعلى ً ًرؤيةً ًالبًصرًً
رددًا ًب ْين ًالحقيقةً ًوالمجازًً ،فًإًذا ًما ًكان ًْ
ًوتً ًّ
ضمارهً ًداللةً ً ً"رأيتًموهً"ً ،
اشتًراكًا ًمً ً

ًالسيوفًً ،ونظيرهً ًق ْولًً
الرجالً ًبًأيديهًم ًّ
ًرأيتًم ًأسبابًهًً ،وهي ًالحًربً ًالمًستعرةًً ،و ًِّ
أوً :
فًالتًقديرًً :عايًنتًم ًأسبابًهًًْ ً ،
شاعرًً ً:
ال ًّ

هشامً ً:
الحارثًًبنًً ًٍ
ًوقً ًولًً ً

لًقً ًْدًًرًْأيتًًالمً ًْوتًًقًًْبلًًذًوقًهً(ً ً)3

قًًوالخًًْيلًًلًمًتًتًبًدًدً(ً )4
نًتًلقائًهً ْمًًًًًًًًًًًًًًفيًمًًْأًز ًٍ
ًوًوجً ًْدتًًريحًًالمً ًْوتًًمً ًْ

قد ًعًلمتًموهً"ً ً،ويًحتاجً ًإلىً
ً،والم ْعنى ًالكًًلّيً"ً:فً ًْ
لبيةً ً
أ ّماًإذاًكانتً ً"رأيتًموه" ًم ْحمولةً ًعلىًالمجاز ًفًهيًالقً ًّ

اً،وحًذفًًلًدًاللةًًالم ْعنىًعلًيهً"ً،وحً ًْذفًًأحدًًمًًْفعولًيً"ظً ّنً"ً
حًذفًًالمًفعولًًالًثّاني؛ًأ ْيً:فق ْدًعًلمتًمًالمًوتًًحاضًًر ً
ويينً"(ً ً.)5
ح ًّ
الن ًْ
وأخواتًهاًعًزيزًًجًًًّداً،ولذلكًوقعًًفيهًالخلفًًب ْينً ًّ

أنًًهذاًاال ْشتراكً ًاأل ْسلوبيًًم ْف ٍ
تً
تًقْلبيةًًاحتاجً ًْ
اكًنحويً؛ًذلكًأنًً ً"رأى"ًإذاًكان ًْ
ضًإلىًا ْشتر ًٍ
ًو ً
الًريبًً ّ

شبثواًبالجًملةًً
ت ًبصريةً ًفق ْد ًتًطلبً ًحاالًً ،أ ّماً ًْأنصارً ًحًملً ً ً"رأيتًموهً"ًعلىًالحقيقةً ًفق ْد ًتً ًّ
إلىًمًفعولًينًً ،واذاًكان ًْ
طيرً
ق ً–تعالىً"ً :-وال ًطائًر ًيً ً
للتّأكيدً؛ ًوذلكً ًنًحوً ًق ْولً ًالح ًِّ
ير ً ً
الحاليةً ً"وأر ْنت ْم ًت ْنظرونً"ً ،فق ْد ًكانت ًتًكرًا
ًّ

أعني ً"وأر ْنت ْم ًت ْنظرونً"ً -لًرفعً ًما ًيًحتمًلًه ً"رأيتًموهً" ًمًن ًالمًجازًً ،أ ْو ًمًنً
ًوكانت ًهذه ًالجملةً ً– ًْ
ًْ
بًجًناحًًْيهً" (،) 6
أيديكمً
ورؤيةً ًالعًينًً،والت ْقديرً ًالكًًلّيًً:مًعايًنينً ًمًشاهًدينً ًله ًحينً ًقًتًلً ًب ْين ً ً
اال ْشتراكً ًالذي ًهو ًب ْين ً ًرؤيةً ًالقلبً ً ً
(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)74ً،
(ً)2اآليةً(النجمً ً.)35ً،

(ً)3الشعرًلعامرًبنًفهيرةً،انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.516/1ً،

(ً)4هوًالحارثًبنًهشامًبنًالمغيرةً،شهدًبدراًكافراًمعًأخيهًأبيًجهلً،وفرًحينئذً،وقتلًأخوهً،وعيرًالحارثًبنًهشامً
لف اررهًذاكً،فاعتذرًالحارثًبنًهشامًمنًف اررهًيومئذًبماًزعمًاألصمعيًأنهًلمًيسمعًبأحسنًمنًاعتذاره ًمنًف اررهً،
والبيتًمنًالمقطعةًالتيًيعتذرًفيهاً،وقدًوردًعلىًبعضًأبياتًالمقطعةًأبوًتمامًفيًالحماسةً ًً.139/1ً،
(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.74/3ً،
(ً)6اآليةً(األنعامً ً.)38ً،
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الرؤيةًً ،وهوً ًالظّاه ًرً
النظرً ًمًتعًلِّقً ً ًّ
مًأن ًتًقتًلواً،فًعلىًهذا ًيكونً ًمًتعًلّقً ً ًّ
وشارفتً ًْ
مًنًقًتًلً ًمًنًإًخوانًكًمًوأقاربًكًمً ً ،

أبيًحيانً(ً ً.)1
ًّ
فيًمًذهبًً

أ ّماًم ْعنىً"وأر ْنت ْمًت ْنظرونً"ًفق ْدًتباينًًبابًًالقًولًًعلًًْيهًً،وم ْنًذلكًً ً:

 ًوأنتًم ًبًصًراءً؛ ًل ْيس ًفي ًأعينًكًم ًعًللًً ،وهذا ًم ْنتسبً ًإلى ًالم ْعنى ًالحقيقً ِّيًً ،ونظير ًذلك ًقولًناً :ق ْدًالتّوكيدً.
هًرؤيةًًحقيقيةًً،وهذاًراجعًإلىًم ْعنىً ً
يً:فق ْدًرأيتً ً
رأيتًًكًذاًوكًذاً،ول ْيسًفيًعًينًًْيكًًعًًلّةً،أ ْ

حم ًٍدً-صلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً ً-وماًفًعًلًًبًه.
أوً:وأر ْنت ْمًت ْنظرونًًإلىًمً ًّ
 ًْالرؤيةًً.
لًب ْعدً ًّ
أم ًٍ
أوً:وأر ْنت ْمًت ْنظرونًًنًظرًًتً ًّ
ًْ -

النجاةً ًوالفرارًً،وفيًأمرً ًًرسول ًاللً ً-صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمًً -هًلً
أوً:وأر ْنت ْم ًت ْنظرونً ًفيًأسبابً ً ًّ
 ًْتلًأمًًال؟ً
قً ْ

منيتًمًوهوًعائدًًعلىًالمًوتًً.
أوً:وأر ْنت ْمًت ْنظرونًًماًتً ًّ
ًْ -

لًوفًًْيتًم ًأ ْو ًخالفتًم؟ ًوعلىًهذاًالم ْعنىً
 -أوً:وأر ْنت ْم ًت ْنظرونً ًفيًفًعلًكمًاآلنً ًب ْعد ًانقًضاءً ًالحًربًً،هً ً

قيلً:
التّوبيخً؛ ًفًكأنه ً ً
ال ًتكونً ًجًملةً ًحاليةًً،بًل ًهي ًجًملةً ًمًستأنًفةً ًالخبارً ًأتى ًبها ًعلى ًسبيل ً ً

ًوأنتًمًحًسباءًًأنفسًكًمً،فًانظرواًقًبحًًفًعلًكم(ً.)2

ركةً
قً–جلًثناؤهً"ً:-رًْأيتًًالمًنافقينً"ً،والظّاهرً ًّأنهاًمًشتً ً
أ ّماًاآليةًًالًثّانيةًًفم ْوضعًًالنظرًفيهاًق ْولًًالح ًِّ

األكرمً ً–صًًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمًً-
الرسولً ً ً
ظهًرً ًع ْند ًأبيًحًًّيانً ً ًّأنهاًمًنًرؤيًةً ًالعًينًً،فً ًّ
الحقيقيةًً،واأل ًْ
ًّ
ب ْينً ًالقْلبيةً ًو

صد ًونً ًصًدودًا ًمًجاهًرةً ً ًوتصريحًاً ،وت ْحتملً ًأ ْن ًتكون ًمًن ً ًرؤيةً ًالقًلبًً ،والت ْقديرًً :عًلمتً،
يًراهًم ًرأيً ًالعًينً ًيً ًّ
الصًادًرةً ًعًًْنه(ً،)3
الّ ً ً
سارقةًً ،حتّىًالًيًعلمً ًذلكً ًم ْنه ًإ ً
كرً ،وتًخابثًاً ً ،ومً ً
ويكونً ًصًدًهم ًمً ًا
بالتّأويلً ًعً ًْليهً،والقًرائنً ً ّ
ين ًلًمًن ًصًدً ًمًن ًالمًنافًقينًً
الوجهًينًً ،فًهيً ً ًرؤيةً ًعً ًٍ
ولعل ًأبا ًحًًّيانً ًق ْد ًنًقلً ًذلكً ًعنً ً ْابنً ًعطيةً ًالمًًْلمًحً ًإلى ً ً
كرً،وتًخابثًاً،ومًسارقًة(ً ً.)4
لبًلًمًنًصًدًًم ْنهمًمً ًا
مًجاهرةًًوتًصريحًاً،وهيًرؤيًةًًقً ًٍ

(ً)1انظرًماًقالهًفيهاً:الزمخشريً،الكشافً،297/4ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،516/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،74/3وانظرً:القرطبيً،الجامعً،142/4ً،وقدًأشارًالماورديًفيًالنكتًوالعيونًإلىًالمعنيينً ً.427/1ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،516/1ً،والقرطبيً،الجامعً،142/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.74/3ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،293/3ً،والكلمًالبنًعطيةًفيًالمحررًالوجيزً ً.73/2ً،
(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.73/2ً،

398

يًً،م ْف ٍ
اكًنحويًً،فًإًذاًماً
ضًإلىًا ْشتر ًٍ
أنًًا ْشتراكًًهذهًًالرْؤيةًًب ْينًالمًستويًينًً:الحقيق ِّيًًوالمجاز ِّ
والًي ْخفىً ّ

صدونً" ًنًصبً ًعلىً
لب ًفـ"يً ًّ
ت ً ًرؤيةً ًقً ًٍ
صب ًعلى ًالحالًً ،واذا ًكان ًْ
ين ًفـ"يًصً ًّدونً" ًفي ًم ْوضعً ًنً ًٍ
ت ًرؤيةً ًعً ًٍ
كان ًْ

المًفعولًًالًثّاني(ً ً.)1

تً
ثيراًمًنهم"ً ،وهي ًمحتًملةً ًاحتًمالً ًسابقتًهاً ،واذاًما ًكان ًْ
أ ّماًاآليةً ًالًثّالثةً ًفم ْوضعً ًالتأمل ًفيهاً"تًرىًكً ً

حمدًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً،واذاً
أنًيًرادًًأسلفًهمً،والت ْقديرًً:تًرىًاآلنًًإذاًأخبًرناكًًياًمً ًّ
نًرؤيةًًالقًلبًًفي ْحتملً ًْ
مً ً
جلًبواًالمًشركينً ًعًلًيكً ً ،وقيلً:
ما ًكانتًبصريةً ًفًالمقصودً ً ًّأنكً ًتًرىًكًعبً ًبنً ًاألشرفًً ،وأصحابًهًالذينًاستً ًْ

ثيراًمًنًالمًنافقينًًمًنًأهلًًالكًتابًًالذينًكانواًيًتوًلًّْونًًالمًشركينًً .
تًرىًكً ً

بيً ًصلّىًالل ًعل ْيهً
ًّ
ت ًبصريةً ًفالمرادً ًالمتعيِّنً ًمًنً"مًًْنهم"ًمً
هاًإن ًكان ًْ
ًوص ْفوة ًالم ْست ْخلص ً ًّأن ًْ
عاصروًالن ِّ

ًأمورهًم ًودالئًلً ًأحوالًهًمً ،أ ْو ًاألسلفًً
وسلمًًً ،وأ ّما ًإذا ًكانت ًقْلبيةً ًفق ْد ًيرادً ًبها ًالمًعاصرونً ً ًوما ًيًرى ًمًن ً
المًذكورونً(ً ً.)2

قً–تعالى"ً:-واذا أرْيتًٱلذينًيخوضونًفيًآياتناً،"...فم ْوضعًًالتأملً
أ ّماًاآليةًًالًّرابعةًً،وهيًق ْولًًالح ًِّ

السمينًً ،فق ْدً
ت ًبصريةًً ،وهذا ًاألظهرً ًع ْند ً ًّ
ً"رأيتً"؛ ًإ ْذ ًهيً ًمًشتركةً ًب ْين ًالبصريةً ًوالقْلبيةًً ،أ ّما ًإذا ًكان ًْ
فيها ً

يً"ً:واًذاًرأيتًًالذينًيًخوضونًًفيًآياتًناً
ًٍ
حالًمً
احد(ً،)3والًبًدًً،آنًًهذاً،مًنًتقديرًً ًٍ
فعولًو ًٍ
تًإلىًمً ًٍ
تًعدً ًْ
حذوفة؛ًأ ْ
أيً:واذاًرأيتًهًمًمًلتًبسينًًبهذهًالحالةًً ً.
وهًمًخائضونًًفيهاًْ ً،

حاسةً ًالبصرًً ،وق ْدً
دركً ًبً ًّ
رجحً ًذلك ًأنً ًالخًوضً ًفيًاآلياتً ًل ْيسً ًم ّماًيً ً
ت ً"ًرأيتً" ًعًلمًًّيةً ًفًيً ًِّ
أ ّماًإذاًكان ًْ

الوجهًينًًمًحتملنًًً،والًيًتدافًعان(ً ً.)4
ضً ًّعفًهذاًالوجهًًأبوًحّيانًً،والحقًأنً ً

لً
صناماًآلهةً ًإًِّني ًأًارك ًوق ْومكًفي ًضل ًٍ
أ ّماًاآليةً ًالخامسةًً،وهي"ً :واًْذ ًقال ًإ ْبًارهيم ًألبيه ًآزر ًأتتخذ ًأ ْ

ميةً ًالقْلبية(ً،)1وأحسبً ًأنً ًماًتقدً ًمً
ن"(ً،)5فم ْوضعً ًالتأمل ًفيهاً"أراكً" ًالم ْشتركً ًفيًدًاللتًه ًب ْين ًالبصريةً ًًوالعًًْل ًّ
مًبي ًٍ
يانًيًغنيًعنًالشًرحًًفيًهذاًالمًقامًً ً.
مًنًبً ًٍ
(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.73/2ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،224/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،549/3ً،وعدًالزمخشريًالمقصودًالمنافقينً
منًأهلًالكتابً،الكشافً ً.636/1ً،

(ً)3انظرً:السمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ً.87/3ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،157/4ً،والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً ًً.87/3ً،
(ً)5اآليةً(األنعامً ً.)74ً،
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سادسةًً،وهوً"أعندهً عْلمًٱْلغ ْيبًًفهوًيًرى"(ً،)2فق ْدًتباينًًبابًًالقًولًًعًلًيهاً،فًالًّزمخشريًًيًراهاً
أ ّماًاآليةًًال ًّ

ق(ًً،)3والق ْرطبيًً ْأمًيًلًًإلىً
أوزًارهًحً تً
قْلبيةًًح ّمالةًًلدًاللةًً"يًعلًم"؛ًوالت ْقديرًًالكًًلّيًً:يًعلمًًأنًًماًقالًهًأخوهًًمًنًاحتًمالًً ًْ
نًأمرهًًحتّىًيًضمنًً
أنًً"يًرى"ًههناًهي ًالقْلبيةًً،والت ْقديرًً:فهوًيعلمً ًماًغابًًع ْنهًمًنًأمرًًاآلخرةًً ً،وماًيكونًًمً ً
تعديةً ًإلى ًمًفعولًينًً ،والمًفعوالنًً
غيًرهً ،وكًفى ًبهذا ًجًهلً ًوحً ْمًقًاًً ،وهذهً ًالرْؤيةً ًهي ًالمً ًّ
حًملً ًالعًذابً ًعن ً ًْ

شهادةً"(ً ،)4وقيلً :يًعلمً ًحالًهًفيًاآلخرةًً ً ،وقيلً :يًرىًرفعً ًمًأثمًهً
مًحذوفانً؛ ًكأنه ًقالًً :فهو ًيًرىًالغًيبً ًمًثلً ًال ًّ
فيًاآلخرةًً .
أ ّماًعلىًالم ْحمل ًالحقيق ِّيً ًفًهي ًدالةً ًعلىًبًصرً ًالعًينًً،والت ْقديرًً :فهو ًيبصرً ًماًخًفيً ًعنًغً ًيره ًم ّماً

هوًغًيبً(ً ً.)5

داد الطَّر ِ
ف
(ْ )2-1-14ارِت ُ ْ

ق ً–تعالى"ً:-قالً ًٱلذيً
م ْوضعً ًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثةً ًتًجليةً ًالمتعيِّنً ًمًنًارتدادً ًالنًّظرً ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ

عندهًًعْلمًمنًٱْلكتًابًأناًآتيكًبهًًقْبلًأن ي ْرتدًإل ْيكًط ْرفكً"(ً،)6والظّاهرًأنًفيهاًقًولًينًعًريضًينً،أولهماًمًبن تيًً
يًعلىًالمًجازًً ً.
علىًالحقيقًةًً ً،وثانيهماًمًبن تً

أ ّما ًالذي ًهو ًعلى ًبابً ًالحقيقةً ًففيهً ًأقوالً ًكذلكً؛ ًذلك ًأنً ًارتًدادً ًالطًًْرفً ًم ْحتملً ًلم ٍ
ياتً
عان ً ًوتًجًلّ ًٍ

دةً،وم ْنًذلكًً ً:
تعد ًٍ
مً ًّ

نً
إليكًًمًنًكانًمًنكًًعلىًمًًِّدًالبًصرًً،أ ًْوً:قْبلًأ ْنًيًرجعًًإليكًًأًْقصىًمً ًْ
 أناًآتيكًًبهًقْبلًأ ْنًيًصلًً ًْتًرى.

البصرً.
ً
شخصًًمًنًمً ًِّدً
 أوً:قْبلًأ ْنًيًأتيًكًال ًّ(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.169/4ً،
(ً)2اآليةً(النجمً ً.)35ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.33/4ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.74/17ً،

(ً )5انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،164/8ً،وقد ًذهب ًكلًمنًالبغويً،والزمخشريً،والنسفيً ،والبيضاويً،إلى ًأنهاً
قلبيةًبمعنىً"يعلم"ً،انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،231/4ً ،والزمخشريً،الكشافً ،33/4ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،
ً،617/2والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.442/2ً،

(ً)6اآليةً(النملً ً.)40ً،
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 أوً:قْبلًأ ْنًيًبلغًًطًًْرفًكًًمًداهًوغايًتًهً. -أوً:قْبلًأ ْنًتًصلًحًًعًينًيكًًوتًفتحًهماً.

الليً ًأنً ًالذي ًع ْنده ًعًلمً ًمًنً
ً،ويًستًدًلً ًعلىًهذاًالتًوجيهً ً ًِّ
 أو ًإذاًمًًّد ًالبصًرً ًحتّىًيًحسرً ًالطًّرفً ًالد ِّ

الكتابًًقالًً:ياًنًبيً ًاللًْ ً،امًدًًْدًعًينًكًحتّىًيًنتهيًًطًًْرفًكًً،فًمً ّدًسًليمانًًعًينًهًيًنظرًًإل ْيهًنًحوًًاليمنًً،

فًدًعاً،فًانخًرقًًبًالعرشًًمًكانًهًالذيًهوًفيهًً،ثمًنًبعًًب ْينًيًدًيًسًليمانً(ً ًًً.)1

مدةًً
تعينً ًم ْنهً ًأ ْن ًيكون ًارتدادً ًالطًًْرفً ًذاكً ًمًثًل ًالستقصارً ً ًّ
أ ّما ًالذي ًهو ًعلى ًبابً ًالمًجازً ًفًالمً ًّ

ت ًتًًرني"ً ،وما ًأشبً ًهً
رف"ً ،و"التًفً ًْ
ًردةً ًطً ًٍ
حظة"ً ،و"في ًّ
عل ًكًذا ًفي ًلً ًٍ
المًجيءً ًبًه؛ ًونظيره ًفي ًلسان ًالعربً"ً :اًْف ًْ

تجاوًرًْينً ًغًيرً ًمًتدافعًينً ًالزم ْخشريً ًًوأبو ًح ّيانً(ً ،)2وقًْد ًقال ًاألخيرً"ً :وقيلً:
ذلكًً ،وقد ًالتًفتً ًإلى ًالم ْعني ْينً ًمً ً

مدةًًالًتيانًًبًهً،كماًتًقولًًلًصاحبًكًً:
التّمثيلًً،والمًرادً ًاستًقصارًً ًّ
طًّْرفًًمجازًًهًناً،وهوًمًنًبابًًمجازً ً ً
ارتدادًًال ً
السرعةً"(ً ً.)3
ينً،تًريدًبهً ًّ
ً،وفيًطًرفةًًعً ًٍ
رف ً
فيًردةًًطً ًٍ
ًّ
حظة ً
لًهذاًفيًلً ًٍ
افعً ًْ
ً،و

ضل ًعنً
ؤداهًما ًواحدً ًوال ً
يً؛ ًذلك ًأن ًمً ًّ
ًولًعًلّي ًأميلً ًإلى ًتًجاورً ًالم ْعني ْينًً :الحقيق ِّيً ًوالمًجاز ِّ
ًريبًً ،ف ْ

السلمًً،سواءًً
بيً ًسًليمانً ًعل ْيه ً ًّ
السرعةً ًفيًتًحقيقً ًمًطلًبً ً ًّ
ًِّ ًالكًلًّّيةًً ،وهي ً ًّ
اجتماعًهًماًعلىًتأكيدً ًداللةً ً ًّ
النص
الن ِّ

قعت ًفيًمًًّدةً ًالًحضارً ًوسرعتًهًً،وًْانبًنىًعلىًذلكً
أنً ًالمًفاضًلةً ً ًو ًْ
قيقيا ًأ ْمً ًمًجازًًّي ً
أكانً ًالطًًْرفً ًحً ًًّ
اً،ودليلً ًذلك ً ّ
مدةًًعًفريتًًالجنًًِّالمًتمًثّلةًًفيًق ْولًه"ً:قْبلًأ ْنًتًقومًًمًنًمًقامًكً"ً،واصطًفاءًًمًًّدةًًمًنًع ْندًهًعًلمًًمًنً
التّجافيًعنً ًّ
ً

حقيقةً،
إن ً ً
ًالسلمًً -إل ْيه ً ًْ
الكتابًً ،فق ْد ًتًعاطى ًاألقصرً ًفيًالمً ًّدةًً ،فكان ًذلك ًقًبلً ًارتدادً ًطًرفً ًسًليمانً ً–عليه ّ

جازاً ً.
نًمً ً
ًواً ًْ

احد ًمًن ًالمًعاني ًالتي ًتًحمًلً ًعلى ًالحًقيقةًً ،فق ْد ًأشارً ًإلىً
الّ ًإلى ًم ْعنًى ًو ًٍ
لتفت ًإ ً
أ ّما ًالطبريً ًفًل ْمً ًيً ًْ

اختًلفً ًأهلً ًالتأْويلً ًفي ًتأْويلً ًذلكًً ،وأ ْولىًالق ْول ْينً ًفي ًذلكً ًبالصواب ًعًندًهً:قْبل ًأ ْن ًيًرجًعً ًإليكً ًطًرفًكً ًمًنً

أًْقصىًأثًًره(ً ً.)4

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.525/9ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،149/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.73/7ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.73/7ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.525/9ً،
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عًندًهً ً:

شدً ًماًتًحتمًلًهًهذهً ً ِّ
الداللةً ًاأل ْسلوبّيةً ًالح ّمالةً ًلم ٍ
عان ًعًًّدتًهاًسًتًّةًً
رديً ًفيها ًفق ْد ًكان ًحً ًْ
أ ّماًمًذهًبً ً ً
الماو ِّ
 -أحدهاً:قْبلًأ ْنًيًأتيًكًًأًْقصىًمًنًتًنظرًًإً ًْليهً.

صركً.
 وثانيهاً:قْبلًأ ْنًيًعودًًطًًْرفًكًإلىًمً ًِّدًبً ًً -وثالثهاً:قْبلًأ ْنًيًعودًًطًًْرفًكًًإلىًمًجلًسًكً.

أيً:مًنتظرًًلًكً.
إليكً؛ً ًْ
ً -ورابعهاً:قًبلًًالوقتًًالذيًتًنظرًًًورودًهًفيهً؛ًمًنًق ْولًهمً:أناًمًمًدًًالطًًْرفًً ًْ

صًرًًالطًرفً.
 وخامًسًهاً:قْبلًأ ْنًيًرجًعًًطًًْرفًًًرجائًكًخائًبًا؛ًألنً ًالرجاءًًيًمًدًًالطًًْرفًًً،والًياسًًيًقً ِّ

ًاألخيرً
ً
 ًوسادًسًهاً :قْبل ًأ ْن ًيًنقصً ًطًًْرفًكً ًبًالمًوتً؛ ًفق ْد ًأخبًره ًأنه ًسًيأتيهً ًقًبلً ًمًوتًه(ً ،)1ًوفي ًهذا
مجًهًماًالذًوقًً.
تًكًلّفًً ًوتً ًّ
عسفًًظاهرانًًيًنبوًعًنهًماًالسًمعًً،ويً ّ
ق والدُّون
( )2-1-15الفَ ْو ُ

ضلًب ٍ
يانًيجلّيًم ْوضعً
لن ْرجعًالبصرًفيًدالالتًالفوقًو ّ
الدونًًفيًاآلياتًالكريماتًليعقبًذلكًف ْ
ًفيًكلًو ٍ
ِّ
احدةًمنهاً ً:
اال ْشتراكًاأل ْسلوب ِّي
" .1ق ْلًهوًٱلقادرًعلىًأنًي ْبعثًعل ْيك ْمًعذابًاً ِّمنًف ْوقك ْمًأ ْوًمنًت ْحتًًأ ْرجلك ْمً"(.)2
مًمنًف ْوقك ْمًوم ْنًأ ْسفلًمنك ْمًوا ْذًزاغتًٱأل ْبصارً"(.)3
" .2إًْذ جاؤًوك ِّ

ًٱم أرت ْينًتذودانً"(ً .)4
" .3ولماًوردًمًاءًم ْدينًوجدًعل ْيهًأمةًمًنًالّناسًي ْسقونً ووجدًمنًدونهم ْ

نًف ْوقك ْمًأ ْوًمنًت ْحتًًأ ْرجلك ْمً"ً،وبنظ ٍرةًفيهاًروّيةًيتجلّىً
م ْوضعًالتدبرًفيًاآليةًاألولىًق ْولهًالحق"ً:مً ًْ

يً،أ ّماًعلىًم ْحملًاللً ْفظًعلىًالظّاهرًًوالحقيقةًفإنً"م ْنً
ّأنهاًم ْشتركًأ ْسلوب تيًح ّمالًللمعنيينً:الحقيق ِّيًوالمجاز ِّ
لوط ًعليه ًالسلمً ،وعلىً
أمطرً ًعلى ًقًومً ً ًٍ
الريحً؛ ًكما ً ًْ
الرجمً ًبًالحجارةًً ،والطًّوفانًً ،والصًيحًةًً ،و ًّ
ف ْوقكًْم" ًتعني ً ًّ

(ً )1انظرً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،213/4ً ،وانظر ًما ًقالهً :البغويً ،معالم ًالتنزيلً ،360/3ً ،وابن ًعطيةً ،المحررً
الوجيزً،260/4ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.177/2ً،

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)65ً،

(ً)3اآليةً(األحزابً ً.)10ً،

(ً)4اآليةً(القصصً ً.)23ً،
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عادً ًوثًمودًً،وعلىًهذاًالم ْحملًنفسهًأيضاً
ً،وكًماًفًعلًًبً ًٍ
ح ًالطًّوفانً ً
الحجارةًًً ،وأرسًلً ًعلىًقًومًًنو ًٍ
ً
أصحابًًالفيلًً
أغًًرقًًفًرعونًًً،وخًسًفًًبقارونًًً،وأصحابًًمًًْدينً(ً ً.)1
ي ْغدوًم ْعنىً"أ ْوًم ْنًت ْحتًًأ ْرجلك ْمً"ًالخًسفًًًو ً
الرجفةً؛ًكماً ْ

حتً ًأرجًلًكًم"ً
ًالسوءً ًوأمراءكمً،وم ْعنىً"مًنًت ًْ
ي ًفيغدوًم ْعنىً"منًفوقك ْم"ًأئً ًّمة ًّ
أ ّماًعلىًالم ْحمل ًالمجاز ِّ

مًوسًلطينًكًم(ً،)2وقيل"ً:منًفوقكم"ً:حبسًالمطرً،و"منً
نًقًبًلًًأكابًًركً ً
ًالسوءً،أ ْوًمً ًْ
الخًدًمًً ًوسفلةًً ًّ
الناسً،وعبيد ّ
ًالنباتً(ً ًًً.)3
ت ْحتًأرجلكم"ً:حبس ّ

لىًأنصار ًك ِّل ًق ْو ٍل ًومعتقديهً،
ول ّماًورد ًالطبري ًعلىًهذه ًاآلية ًمفسِّراًأتىًعلىًالم ْعني ْينً،م ِّ
عرجاًع ْ

أولىً
ًأعلى ًوأعلمًً -الم ْحمل ًالحقيقيً ،محتجًّا ًلذلك ًبق ْولهً"ً :و ًْ
مستصفيا ًم ْن ًهذا ًالم ْشترك ًاأل ْسلوب ِّي ً-والل ْ

شبهًًذلكً
طّوفانًً ً،وماًأ ًْ
جمًً،أوًال ً
الرًْ
التّأويلًينًًفيًذلكًبالصًوابًعًنديًق ْولًًمًنًقالًً:عًنىًبًالعذابًًمًنًفًوقًهًمً ً:
ً

ًوما ًأشبًهًه؛ ًوذلكً ًأنً ًالمًعروفً ًفي ًكًلمًً
م ّما ًيًنـزلً ًعل ْيهم ًمًن ًفًوقً ً ًرؤوسًهًمً ً .ومًن ًت ْحتً ًأرجًلًهًمً :الخًسف ً

ًوجهًً
ماًرًويًعنًابنًًعًباسًفيًذلك ً
حتًاألرجًل"ً،هوًذلكًًدونًًغً ًيرهًً،وا ْنًكانًلً ً
العًربًًمًنًم ْعنىً"فً ًْوق"ًوً"تً ًْ
أولىًمًنًغً ًيرهً،ماً
األشهًرًًمًنًم ْعناهًأحقًًو ًْ
حمًلًهًعلىًاألغلًبًً ً
صًحيحًً،غًيرًًأنًًالكلمًًإذاًتنوزعًًفيًتأويلًهًً،فً ْ

لًمًتًأتًًحً ّجًةًًمانعًةًًمًنًذلكًيًجبًًالتً ْسًليمًًلًها"(ً ًً.)4

ًماًتقدمً،
أ ّماًم ْوضع ًالتدبر ًفيًالثّانية ًفهو"ً:إ ْذ ًجًاًؤوك ْم ًمًنًف ْوقكًْم"؛ًوقدًاحتمل ًهذاًالت ْركيب ًاحتمال
ّ

مالكً
شرقًً،جاءًًم ْنهًعًوفًًبنًً ًٍ
ًأعًلهًًمًنًقًبًلًًالمً ً
فقيلً:هوًعلىًظاهرًالل ْفظًً،والم ْعنىً:مًنًفًوقًًالواديً،وهو ْ

اً"وم ْن ًأ ْسفلً
األسًديً ًفيًبًنيًأسًًٍدً،وأ ّم ً
ويلد ً ً
ً،وطًلحةً ًبنً ًخً ًٍ
جد ً
فيًأهلً ًنً ًٍ
ًْ
صين ً
ً،وعًيينةً ًبنً ًحً ًٍ
ضر ً
فيًبًنيًنً ًٍ

بيً ًصلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمً،جاءً ًم ْنهً
أي ًتًحتًاًمً ًّ
أسفل؛ ً ًْ
منك ْمً"ًفالم ْعنىً:مًنًبًطنً ًالواديًمًنًقًبًلً ًالمًغربً ً ًْ
نًالن ِّ

بنً
السلميً ً ًومعًهًحًيًيً ً ً
أبوًاألعًورً ً ًّ
يشًً،وجاءً ً
حش ًعلىًقًر ًٍ
رب ًعلىًأهلً ًمً ًّكةًً،ويًزيدً ًبنً ًجً ًٍ
أبوًسًفيانً ًبنً ًحً ًٍ
ْ
نًوجهًًالخًندقً(ً ً.)5
أخطبًًاليًهوديًًفيًيهودًًبًنيًقًريظًةًًمعًعامرًًبنًًالطًّفيلًًمً ً
(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،8/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.155/4ً،

(ً )2أتىًعلى ًالمعنيينً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،217/5ً،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،86/2ً،وابنًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً،
ً،302/2والقرطبيً،الجامعً،8/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.ً155/4ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،26/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.155/4ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.218/5ً،

(ً )5انظرًهذه ًاألقوالً :الماورديً ،النكتًوالعيونً ،379/4ً،وابنًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،372/4ً ،والقرطبيً ،الجامعً،
ً،95/14وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.210/7ً،
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جوزً،والم ْعنىًعلىًهذاًالمحملً:جاؤوكمًمنً
وق ْدًيحملًهذاًالت ْركيبًالم ْشتركًعلىًبابًالمبالغةًوالتّ ّ

قًآخرًشر ٍ
جميعًالجهات؛ًكأنهًقيلً:إذًجاؤوكمًمحيطينًبكمً،ونظيرهًق ْولًاللً–تعالىً-فيًسيا ٍ
يف"ً:ي ْغشاهمً

()1
ًأبدانهم(ً .)2
ًأرجلهم" ً،والم ْعنىً:ي ْغشاهمًمحيطاًبجميع ْ
العذابًًمنًفوقهمًوم ْنًت ْحت ْ

يخيةً،واألنظارً
ولعل ًالم ْعني ْينً:الحقيقي ًوالمجازي ًفيًهذه ًاآليةًيتجاورانًًفلًيتدافعانً،فالحقيقة ًالتّار ّ

لىًأنهمًعلواًالمدينة ًمنًجهاتهاً،ومنًفوقهاً،وتحتهاً،وهذاًهو ًالم ْعنىًالحقيقيً،
ِّياقية
ّ
الس ّ
ًالخارجيةًً ،تشيًرانً ًإ ّ
وهوًم ْف ٍ
لىًأنهمًأت ْواًمنًك ِّلًالجهاتً،فأحاطواًبالمدينةً .
ضًكذلكًإلىًالم ْعنىًالمجاز ِّ
يًالمْلمحًإ ّ

أ ّماًاآليةًالثّالثةًفم ًْوضعًالنظرًفيهاً"منًدونهم"ً،فق ْدًتحملًعلىًالم ْعنىًالحقيق ِّيً،فيغدوًالتّقديرً:منً

"ً،أو"ً:منًغيرهم"ً،والحقًًأنً
أسفلًمنًالقومً،وق ْدًتحملًعلىًالم ْعنىًالمجاز ِّ
يًفيغدوًالتّقدير"ً:سوىًالجماعة ْ

منًالمف ِّسرين ًمنًاختار ًاألول ًمكتفياًبهً،وم ْنهم ًمنًاختار ًالثّانيً،ومنهمًمنًجمعًبينهماًفيًقرح ٍة ًو ٍ
احدةً،
ْ
ّ

وفيماًيليًسياقةًآلراءًب ْعضًالمف ِّسرينًتجليةًوفضلًب ٍ
يانً ً:

()3

الناسًًالذينًًهًمًعلىًالماءًًامرأتًينًًتذودانً ً.
أمةًً ًّ
 الطبريًً:ووجدًًمًنًدونًً ًّ -البًغًويً"ً:ووجدًًمًنًدونًهم"ً:يًعنيً:سًوىًالجًماعةً(.)4

كانًأسفلًًمًنًمًكانًهًم(.)5
الزمخشري"ً:مًنًدونًهًم"ً:فيًمً ًٍ
ّ -

لىًاألمةً،
 ْابنًعطية"ً:م ْعناهً:ناحيةًإلىًالجهةًالتيًجاءًمنهاً،فوصلًإلىًالمرأتينًقبلًوصولهًإّ
وهكذاًهما"(.)6

 الق ْرطبي"ً:مًنًدونًهًم" ًم ْعناهًً :ناحيةًإلىًالجًهةً ًالتيًجاءً ًمًنهاً ،فًوصًلً ًإلىًالمًرأتًينً ًقًبلً ًوصولًهًًلىًاألمةً"(.)7
ًّ
إ

(ً)1اآليةً(العنكبوتً ً.)55ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانًالبحرًالمحيطً ً.210/7ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.54/10ً،

(ً)4انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.379/3ً،
(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.170/3ً،

(ً)6انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.283/4ً،
(ً)7انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.177/13ً،
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لىًاألمةً،فهماًمنًدونهمًبالضافةً
ًإليهاًقْبل ًأ ْن ًيصل ًإ
"ً:أي ًمنًالجهة ًالتيًوصل ْ
 أبوًحّيان ّْ
إليهً،...،فيًم ٍ
كانًأسفلًمنًمكانهم"(ً .)1
ْ

"س ْعي ال ّن ِ
ور"
(ُ َ )2-1-16
يًً،وق ْدً
ً
م ْوضعًًالتدبرًفيًهذهًالمباحثةًًا ْشتراكًًالت ْركيبًً"يً ًْ
س
عىًنورهًم"ًب ْينًًالم ْعني ْينًً:الحقيق ِّيًًوالمًجاز ِّ

ورد ًذلك ًفيًق ْولًهً ً–تباركً"ً:-ي ْوًم ترى ًالم ْؤمنينً ًواْلم ْؤمنات ًي ْسعىًنوره ْمً ًب ْين ًأ ْيديه ْمً وبأ ْيمانه ْم ًب ْشراكم ًاْلي ْومً

يًًإلىً
جناتًت ْجريًم ْنًت ْحتها األنهارً"(ً،)2ولعلًالذيًي ْنبغيًالْلماحًإل ْيهًفيًمًفتًتًحًًهذهًالمًعالًجةً ًإًشارةًًالطبر ِّ

الليًً،فق ْدًقالً"ً:اختًلًفًأهلًًالتأْويلًًفيًتأْويلًًق ْولًهً:
تًخلًّقًًهذاًاال ْشتراكًًاأل ْسلوب ِّيًًالذيًانبًنىًعل ْيهًاختًلفًًدً ت
"ي ْومًترىًالم ْؤمنينًًوالم ْؤمناتًي ْسعىًنوره ْمًًب ْينًأ ْيديه ْمًوبأ ْيمانه ْمً"(ً ً.)3

قيقيًً ،والت ْقديرًً :يًومً ًتًرى ًالم ْؤمنينًً
األولً ًفهو ًحًملًه ًعلى ًالحًقيقًةًً ،فً ًّ
أ ّما ًالم ْعنى ً ًّ
النورً ًههنا ًنورً ًحً ت

بيًًاألكرمًً-صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمًً-
ً،ويًسندًًذلكً ً
مًوبً ًْأيمانًهًم ً
نورهًمًب ْينً ًْأيديهً ً
والمًؤمناتًًيًضيءًً ً
ماًرًويًًعنًالًّن ِّ
ًأبينًً ،فص ْنعاءً ،فدون ًذلكً ،حتّى ًإن ًمنًً
أنه ًقالً"ً :منً ًالم ْؤمنينً ًم ْن ًيضيء ًنوره ًمن ًالمدينةً ًإلى ًعدن ْ
مرونً ًفيه ًعلىً
الضًياءً ًالذي ًيً ًّ
الّ ًم ْوضعً ًقدم ْيه" (ً ،) 4وقيلًّ ً :
الم ْؤمنينً ًم ْن ًال ًيضيءً ًنوره ًإ ً
النورً ًههنا ًهو ً ّ

أعمالًهًمً،
نورهًمًعلىًقًدرًً ًْ
سعود ً ًّأنهمًيً ًْؤتً ًْونً ً ً
ً،ومً ًّماًيًسندًًهذاًالم ْعنى ًالحقيقيً ً ًْأيضًاًماًأًثًرً ًعنًابنً ًمً ًٍ
الصًراطً ً
ِّ

نًنورهًعلىًإًبهامً ًًرجلًهً،
مًنور ًمً ً
الرجًلً ًالقائًمًً،و ًْ
ًنورهًكً ًّ
النخلةً؛ ًوم ْنه ْم ًمنًيًؤتى ً
تىًنوره ًكً ًّ
ً
أدناهً ًا
فًمًنهًمًمًنًيً ًْؤ
أخرى(ً ً.)5
ط ًفأًمًًّرةًً،ويوقدًً ًْ
فًيً ًْ

للنورً ًههناًاليمانًً،والهًدىً،والت ْقديرً
الدالليً ً ًّ
أ ّماًالم ْعنى ًالًثّاني ًفهوً ًم ْحمولً ًعلىًالمًجازًً،والمًعادلً ً ًِّ

سعى ًإيمانًهًم ًوهًداهًم ًب ْين ًأيديهًمً ،وبً ًْأيمانًهًم ًكتبًهًمً ،وق ْد ًأتى ًعلىً
الكلّيً :يًومً ًتًرى ًالم ْؤمنينً ًوالمًؤمناتً ًيً ًْ

ً،والق ْرطبيًًً،وأبوًحّيانً(ً .)6
الماورديً ً
الم ْعني ْينًًالطبريًً،و ً
(ً)1انظرً:أبوًحيانًالبحرًالمحيطً ً.108/7ً،
(ً)2اآليةً(الحديدً ً.)12ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.675/11ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،676/11ً،والقرطبيً،الجامعً ً.158/17ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.158/17ً،

(ً )6انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،676/11ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،473/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،158/17ً ،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.220/8ً،
405

النورً ًالضًوءًً
أولىًالقً ًولًينً ًبالصواب ًع ْندًه ًالمًجازً؛ًوحً ّجًتًهًفي ًذلكً ًأنه ًلًوًعًنًيً ًبذلكً ً ًّ
أ ّماًالطبريً ًفً ًْ

األًْيمانً ًدونً ًالشًمائلً؟ ًًوالجًوابً ًأنً ًضًياءً ًالم ْؤمنينًً
األيدي ًو ً
المًعروفًً ،فلًمً ًخًصً ًع ْنهً ًالخبرً ًبالسًعيً ًب ْين ً ً

هًفيًاآلخرةً ًيًضيءً ًلًهم ًجميعً ًماًحولًهًمً "ً،وفيًخًصوصً ًاللً ً-جل ًثناؤهًً -الخبرً ًعنًسًعيًه ًب ْينً
ً
الذيًيً ًْؤتً ًْونً
ًالضياءًً،
ن ًكانوا ًالًيًخلونً ًمًن ًِّ
الضًياءًًً ،واً ًْ
أيديهًم ًوبً ًْأيمانًهًمًدونً ًالشًمائًلً ،ما ًيًدلً ًعلى ًأنه ًم ْعنً تيً ًبه ًغًيرً ً ّ

سعىً
سنىً،يًومً ًتً ًرًْونً ًالم ْؤمنينً ًوالمًؤمناتً ًيً ًْ
لًّ ًًوعًدً ًاللً ًالحً ًْ
ناً:وكً ً
ماًوصًًْف ً
فًتًأويلً ًالكلمً ًإًذا ًكانً ًاأل ْمرً ًعلىً ً

ً،وفيًأًْيمانًهًمًكًتبًًأعمالًهًمًتًتًطايرً"(ً .)1
مًالصًالحًًب ْينًأيديهً ْمً ً
مًوعًملًهً
ثًوابًًإيمانًهً ً
ّ

الً ً:
الماورديًًفًأجملًًالقًولًًفيًداللةًًهذاًالت ْركيبًًمًلتفتًاًإلىًثلثةًًأًْقو ًٍ
أ ّماً ً
 أحدهاًأنهًضياءًًيًعطيهمًًاللًً ًّإياهًثًوابًاًوتًكرمةًً. -وثانيهاًأنهًهًداهمًًالذيًقًضاهًلًهمً.

نوراً،فًإًذاً
نًالضً ّحًاكًًأنهًقالًً:ل ْيسًأحدًًيًعطىًيومًًالقًيامةًً ً
 ًوثالثهاًأنهًنورًًأعمالًهًمًوطاعتًهًمً،وعًّ

نورهمً،كماً
اًأنًيًنطفىءً ً ً
شفًقو ًْ
اًرأىًذلك ًالمًؤمنونً ًأ ًْ
لم ً
طفًىءً ًنورًًالمًنافقينًً،فً ًّ
الصًراطًًًأ ًْ
ًْانتًهًًْوا ًإلىً ّ
طًفىءًًنورًًالمًنافقينًً،فًقالوا"ً:ربنًاًأتْم ْمًلناًنورنا"(ً.)2

أماًالزم ْخشريًًفلمًيً ِّ
عاراًلًهمًوآيًةً؛ً
النورًًفيًالجًهتًينًًشً ً
الحقيقيًً،وق ْدًجًعًلًً ًّ
الًّشًطرًًالم ْعنىً
ولًًًوجهًهًإً ً
ِّ
ّ
ْ

الصراطًً
ألنهمًهًمًالذينً ًبًحًسًناتًهًمًسًعًدواً ً ،وبًصحائًفًهمًالبيضً ًأًْفلًحواً،فًإذا ًذًهًب ًبهمًإلىًالجًًّنةًً ً ،ومً ًّرواًعلىً ًِّ

تقدمًا(ً ً.)3
همًومً ًِّ
النورًًجًنيبًاًلً ً
سعً ًْونًً،سًعىًبًسًعيًرًهًمًذلكً ًّ
يً ًْ

رؤيةً
الحق"ً:يًومً ًتًرى"ً ً ،
أ ّماً ْابنً ًعطيةًً،ومًنًبًعدًهًأبوًحّيانًً ،فًالتًفتا ًإلىًأنً ًالرْؤيةًً ،ههناًفيًق ْولًهً ً ًِّ

نًآثارًتًعضدًًهذاًالم ْعنىً،فًكلًًمًظهً ًٍرًمًنًاليمانًًلهً
ًٍ
ماًرًويًًمً
النورًً،فيًق ْولًًالجًمهورًً،حقيقةًًلً ً
ينً،وأرنً ًّ
عً ًٍ

ؤمونًهاً ،وهذاًيًضيءً ًماً
ساع ًب ْين ًأيديهًمً ً ،ونورً ًبأًْيمانًهًمً،فًذلكً ًيًضيءً ًالجًهةً ًالتيًيً ًّ
نورًًً،وهًماًنورانًً :نورً ً ًٍ

ضًوانًالذيًهًمًفيهً(ً ً.)4
الر ًْ
ً،وًّأنهًًم ْحتملًًألً ْنًيكونًًاستًعارةًًعنًالهًدىًو ًِّ
حًوالًًْيهمًمًنًالجًهاتً ً
ش ٌّر َمكا ًنا"
(َ " )2-1-17

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.676/11ً،

(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.473/5ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.63/4ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،260/5ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.220/8ً،
406

ق ً–تباركً ًاسمًه":-ق ْل ًه ْل ًأنبِّئكم ًبشر ًمن ًذلك ًمثوبةً ًع ْند ًٱلله ًمن ًلعنه ًٱللهً
"مًكانًا" ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ

وغضبً ًعل ْيه ًوجعلً ًم ْنهمًٱلقردة ًوٱلخنازير ًوعبد ًٱلطـاغوتً ًأوٓلئك ًشتر ًمكانًا ًوأضلً ًعنًسواء ًٱلسبيلً"(ً)1
ح ّمالةًًلم ْعني ْينًاثنًينًً :

 -أولهماًم ّماًيحملًعلىًالحًقيقةً.

ً -وثانيهماًم ّماًيًحمًلًًعلىًالمًجازً.

ظاهرً ًأنًً"مًكانًا"ًانتًصًبً ًعلىًالتًمييزًً،وأرنًهذاًالت ْركيبًً"شًتًرًمًكانًا"ًفيهًإحالةًًعلىًالمً ًْوصوفينًً
وال ًّ
فيًاآلخرةًً،فًالمًكانًًعلىًًوجهًهًً،وهوًًم ّماًيًنتسًبًً
ً
باللًعنةًً ًوماًبًعدًهاًفيًاآليةًًالشريفةًً،فًإًذاًكانً"مًكانًا"ًيًرادًًبهً

ن ًكان ًيًرادً ًبه ًفي ًالد ْنياً،
إلىًالحقيقًةً؛ ًإًًْذ ًهو ًمًكانًهًمً ً ،ومحلًهًمًجًهنًمًً ،وهو ًسًقًرًً،والًمًكانً ًأشًًّد ًشًًًّراًمًنهًً،واً ًْ
إشارةًًإلىً
النجادًً،وهيً ً
فيكونًاستًعارةًًللمًكانةًًوالحالًةًًالتيًهيًفيًق ْولًهً:أولئكًًشًتًرً،وهذاًكًقولًناً:فًلنًًطًويلًً ًِّ

()2
أنً
ظهرً ً ً
الشًيءً ًبًذًكرً ًلًًواًزمًه ً
ًوتًوابًعًه ًقًبلً ًالمًًْفضولًً ،وهو ًمًكانً ًالم ْؤمنينًًً ،وال ًشًرً ًفي ًمًكانًهًم ًً ،والذي ًي ْ

الرسًلًً ،والمًعجًزاتً ًماًلً ْمً ًيًجى ًْء ًغً ًيرهًمًكًثرةًً،
المًفضولً ًهو ًغً ًيرهًمًمًنًالكًفًّارً؛ ًألن ًاليًهودً ًجاءتًْهًمًالبًيًّناتًً ،و ًّ

الرسًلًً،وًْأوغًلًهًمًفيًالعًصيانً(ً ً.)3
قً ً،وتًصديقًً ًّ
ناسًعنً ًاتّباعًًالح ًِّ
اًأبعدًً ًٍ
فًكانو ًْ

()4
الرازيً ًفًًرأى ًأنًً
يً ًأنً ً"شًتًر ًمًكانًا" ًهي ًفي ًعاجًلً ًالد ْنيا ًو ً
ًوالوجهً ًع ْند ًالطبر ِّ
اآلخرةً ًع ْند ًاللً ً ،أ ّما ً ًّ

بً
التًقديرًً:أولئًكً ًالمًلعونونً ًالمً ْمًسوخونً ًشًتًر ًمًكانًاًمًن ًالم ْؤمنينًً،وأرن ًفيًلًفظً ًالمًكانً ًًوجهًينًً:أولهماً:مًذهً ً

شرً ًفي ًالل ْفظً ًإلىًالمًكانًً ،وهوً
اسً ،وهو ًالمًكانً ًالحًقيقيً؛ ًألن ًمًكانًهمًسًقًرًً ً،وثانيهماً :أنه ًأضافً ًال ًّ
ابنً ًعًًّب ًٍ

الشارةًً
ً،ويًرجعًًحاصلًهًًإلىً ً
الرمادً ً
ألهلًهً،وهوًمًنًبابًًالكًنايةًًكق ْولهًمً:فًلنًًطًويلًًالنًجادًً ،كثيرًً ًّ
فيًالحقيقةً ً ًْ

ازمًهًً ًوتًوابًعًه(ً ً.)5
إلىًالشًيءًًبًذكرًًلًو ً

يست ًفيًقًولًناً:أولئكًً
ت ًلًلمكانً ًوهي ًألهلًهًً ً،وفيهً ًمًبالغةً ًلً ًْ
أ ّماًالزم ْخشريً ًفًجًنًح ًإلىًأنً ًالشً اررةً ًجًعًلً ًْ

شًتًرًًوأضًلًًلًدخولًهًًفيًبابًًالكًنايةًًالتيًهيًأختًًالمًجازً(ً.)6
(ً)1اآليةً(المائدةً ً.)60ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،213/2ً،والرازيً،مفاتيحًالغيبً،33/12ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .531/3ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.531/2ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.636/4ً،

(ً)5انظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً ً.33/12ً،
(ً)6انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.626/1ً،

407

ق ًفق ْد ًسرق ًأخ ًله ًمنًقْبل ًفأسرهاًيوسف ًفىً
قدسً ًاسمًه"ً:-قالواًإنًي ْسر ًْ
أ ّماً"شًتًرًمًكانًا"ًفيًق ْولًه ً–تً ًّ

()1
أنتمً
رشحًه ًهو ًالمًجازًً،والت ْقديرًً ً:
هًالسياقً ً ًويً ًِّ
وجًهً ًّ
ن ْفسه ًول ْم ًي ْبدهاًله ْم ًقال ًأنت ْم ًشتر ًمًكانا" ً،فًالم ْعنى ًالذيًيً ّ

ماًأقدمتًم ًعل ْيه ًمًنًظًلمً ًأخيكًمً ،وعًقوقً ًأبيكًمً ،فًأخذتًمًأخاكًمً ،وطًرحتًموهً ًفيً
ًْ
شًتًر ًمًنزلةً ًع ْند ًاللً ً–تعالىً -لً

متدً ،ماًزالًً
الزمانً ًالمً ًِّ
لهًوأنتًمًكاذًبونًً ،ثم ًبًعتًموهًً ،ثم ًب ْعد ًالمًًّدةً ًالطًويلةًً ،و ًّ
الجًبًًِّ ،ثم ًقلتًمًألبيكًمًإنً ًالًّذئبً ًأكً ً

الحًقدًًوالغًضبًًعنًقًلوبًكمً،فًرمًيتًموهًبالسًرقةً(ً .)2

ناح"
الج ِ
(َ )2-1-18
"ض ُّم َ

ٱضم ْم ًإل ْيك ًجناحك ًمنً
ٱسل ْك ًيدك ًفىًج ْيبك ًت ْخرْج ًب ْيضاء ًم ْن ًغ ْير ًسوٍء ًو ْ
جاءً ًفيًالت ْنزيل ًالعزيزًْ "ً:

"الرًْهبً"ً ،أ ّماً
تقدمً ًفي ًبابً ًالقًولً ًعلى ًالم ْشتركً ًالمًعجمً ِّيً ًبًيانً ًخائضً ًفي ًا ْشتراكً ًكًلمةً ً ً
ٱلرْهبً" (ً ،) 3وق ْد ً ًّ

م ْوضعًًالمباحثةًًههناًفهوًاشتراكًًالت ْركيبًًالمًعقودًًلهًالعنًوانً"ضًًّمًالجًناحً"ًب ْينًالحقيقةًًوالمجازًً،أ ّماًإذاًكانً
عليهًًالسًلمً–ًخافًًأ ْنًيكونًق ْدًحًدًثً
علىًالحقيقةًًفًالجًناحًًههناًاليًدًً،أ ْوًالعًضًدًً،والت ْقديرًًالكلّيًًأنًًموسىًًْ -

النبيً ًأنه ًلًمً
يرتًهاًاألولىً،وعًندً ًهذاًسًيًعلمً ً ًّ
أن ًيًعيدً ًيًدًه ًإلىًجًيبًهً ًلًتًعودً ًإلىًس ً
به ًسوءًً،فًأمًرهًاللً ً-تعالىًْ ً -

هًوذًراعًهً،وهوًالجًناحًً،إلىًجًنبًهً
ضمًعًضًدً ً
التّقديرًًأنهًأًمًرًًبً ًِّ
سوءًً،وأرنًهذهًآيةًًمًنًاللًً،وق ًْدًيكونًً ً
سهًًال ًّ
يًمسً ًْ

لماًانقلًبتً ًالعًصاً
هًأن ًيًقوى ًقلبًهًً ،وقيلًّ ً :
فيًوقتً ًفًزعً ًْ
لًيًخفًيً ًبذلكً ًفًزعًهً ،فمً ْن ًشًأنً ًالخائفً ًإذاًفًعلً ًذلك ً ً
حًًّيةًً،فًزعًًموسىً،فً ًاتّقاهاًبًيدًهً،كماًيًفعلًًالخائفًًمًنًالشًيءً(ً .)4

أ ّماًإذاًكانًضًمًًالجًناحًًم ّماًيًحمًلًًعلىًالمًجازًً،فًثًمًًتًقديرانًً :

ط ًجًأشًكًً،
اربً ًْ
شدًًْد ًحًيازيمًكًً،و ًْ
 أولهماًأنه ًًأمًرً ًبًالعًزمًً،علىًماًأمًًرهًبًهً ،ونظيرًذلكًًق ْولً ًالعًربًً:ا ًْهًوفًزعًهً ،فكأنً ًالفًزعً ًطًًّيًرهً،وآلةً ًالطًيًرانًً
خوفً ً
الرًْهبً؛ ًذلكً ًأنه ًكًثًرً ًتً ًّ
ً،ودًعً ً ً
فيًأمركً ً
ً
يً:شً ًِّم ًْر ً
أْ

سً،
التّجًلّدًً ،وضًبطً ًالنًًْف ً
ضم ًالجًناحً ًههناً ً
الدالليً ًلً ًِّ
فً،فالمًعادلً ً ًِّ
نًً ،والًتًخً ًْ
هً:اسكً ًْ
ًْ
الجًناحًً،فًقيلً ًلً

ًوهذه ًاستًعارةً ًمًن ًفًعلً ًالطًّائرً؛ ًألنه ًإذا ًخافً ًنًشًرً ًجًناحً ْيًهً
شددً ًع ْند ًانقًلبً ًالعًصا ًحًًّيةًً ،
التّ ًّ
وً

ضمومانً ًإل ْيه ًمًشًمًرانًً ً،ومً ًّماًيًسندً ًهذا ًالتأْويلً ًالمجازيً ًماًحًكًيً ًعنً
الّ ًفًجًناحاهً ًمً ًْ
ماً،واً ً
ًوأًْرخاهً ً
(ً)1اآليةً(يوسفً ً.)77ً،

(ً )2جنح ًإلى ًهذا ًالمعنىً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،65/3ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،371/2ً ،والزمخشريً ،الكشافً،
ً،336/2والرازيً،مفاتيحًالغيبً،154/18ً،وأبوًحيانً،البحرًالميحطً ً.330/5ً،

(ً)3اآليةً(القصصً ً.)32ً،

انظرً:الزمخشريً،الكشافً،175/3ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.112/7ً،
ً
(ً)4
408

جلً
يحً ،فًخً ً
ت ًم ْنه ًفًلتةً ًر ًٍ
فانفلتً ًْ
ديهًْ ً ،
عًمرً ًبنً ًعبدً ًالعًزيزً ًً-رحمًهًاللًً -أنً ًكاتًبًا ًكان ًيكتبً ًب ْين ًيً ًْ

ًاألرضًً ،فًقالً ًله ًعًمرًً :خً ًْذ ًقًلمًكًًً ،واضمً ْمً ًإًليكً ًجًناحًكًً ً ،وليفرْخًً
وًْانكًسرًً ،فًقامً ً ًوضًربً ًبًقلمًه ًْ
نًنًًْفسي(.)1
ًرًْوعًكًً،فًإًًّنيًماًسًمعتًهاًمًنًأحً ًٍدًأكثرًًم ّماًسًمعتًهاًمً ًْ
 ًوثانيهما ًق ْولً ًالفًًّراءً ًالًّذاهبً ًفيه ًإلى ًحً ْمًلً ً"الجًناحً" ًههنا ًعلى ًم ْعنى ً"العًصا"ً ،فق ْد ًقالً"ً :يًريدًًعًصاهً ًفي ًهذا ًالمًوضًعًً ،والجًناحً ًفي ًالمًوضًعً ًاآلخًرً ًما ًب ْين ًأسفًلً ًالعًضًدً ًإلى ًالرْفغًً ،وهوً

الًبطً"(ً ،)2وهو ًم ْعنًىًإًخالًهًبًعيدًاً،وم ْن ًأ ْمثلة ًحًملً ًالجًناحً ًعلىًالمجاز ًفيًغًيرً ًهذاًالمًوضً ًعً
ق ً–
الرًْفقًً،وكًذلكً ًق ْولً ًالح ًِّ
تعينًًِّ ً:
ً،والمًرادً ًالمً ًِّ
حمًةً"(ً )3
الرًْ
ض ًلًهًماًجًناحً ًال ًّذ ِّلً ًمًنً ً ً
اخفً ْ ً
الشريفًً"ً:و ًْ
قًبًهًم(.)5
ارفً ًْ
ً،والمًرادًًْ ً:
ضًجًناحًكًًلًمًنًًاتًبًعكًًمًنًًالم ْؤمنينً"(ً )4
اخفً ْ ً
جًلًًفيًعًله"ً:-و ًْ
الع ِ
يون
(َ )2-1-19
س ُ
ط ْم ُ

جاء ًفي ًوصف ًقوم ٍ
سنا ًأ ْعينه ْم ًفذوقوا ًعذابًيً
ًالسلمً"ً :-ولق ْدً ًارودوه ًعن ًض ْيفه ًفطم ًْ
ًلوط ً-عل ْيه ًّ

()6
جاز ًأريد ًبه ًغير ًظاهرً
ًأم ًم ا
ونذرً" ً ،وق ْد ًتباين ًباب ًالقول ًعلى ًط ْمس ًأعينهمً ،فهل ًكان ًط ْمًسا ًحقيقيًّاْ ،

ِّ
لمس ًداللةً ً"الطّ ْمًس"؛ًفهيً
اللّفظً،وا ْن ًكان ًحقيقة ًفماًهيئة ًذلك ًالطّ ًْمس؟ًولعل ًالمفتتح ًفيًبيان ًذلك ًكلهًت ّ

منهً:طًمًسًالكتابً؛ًإذاًمًحًيً،أ ّماًفيًاآليةًالشريفةًالم ِّ
تعددةًمنهاً ً:
مًحوًًاألثرًً ً،و ًْ
تقدمًبيانهاًففيًذلكًأقوالًم ّ
دتً
وتًعلىًوجوههمً،فغ ْ
ًالسلمًً-علىًأعينهًمًجناحهً،فاست ْ
 أنًالطمسًحقيقةًج ِّرًجبريلً-عليه ّالريحًً
ق؛ ًكماًتًطمًسً ً ًّ
الوجهً ًالًيًرىًلًهاًش تً
صارتًأعينًهًمًكًسائرً ً ً
مطموسة ًبج ٍلد ًكالوجهً،وقيلً ً:

دواًلوطاً–عليهًالسلمًً-عنًضًيفًه؛ً ًوذلكًً
او ً
ًأنهمًرً
األًعلمً ًبًماًتًسفيًعل ْيهاًمً ً
نًالتّرابًً،فق ْد ًورد ّ
مًوبًينً ًالدًخولًً،
لوطً:خً ِّلً ًب ْينه ً
الرسًلً ًلً ًٍ
لوطًً ،وعالًجواًالبابً ًلًيًدخًلواً،قالتً ً ًّ
ًّأنهًمًلً ًّماًقًصًدواًدارً ً ًٍ

ترددونًً
هم ًجًبريلً ًبًجًناحًهً ،فًتًركًهًم ًعً ْمًيًا ًيً ًّ
ًالدارًً ،فًصًفًقً ًْ
ًإليكًً ،فًدًخًلوا ًّ
ًرسًلً ًًرًِّبكً ًلًن ًيًصًلوا ًْ
فًإًًّنا ً
(ً)1انظرًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،175/3ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،286/3ً،والقرطبيً،الجامعً،188/13ً،
وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.112/7ً،

(ً)2انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،306/2ً،وقدًحملهاًابنًقتيبةًفيًتفسيرًغريبًالقرآنًعلىًاليدًوالبطً ً.333ً،
(ً)3اآليةً(السراءً ً.)24ً،

(ً)4اآليةً(الشعراءً ً.)215ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.188/13ً،
(ً)6اآليةً(القمرً ً.)37ً،
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أخًرجًهًمًلوطًًعً ًْميًاًالًيًبصرونًً،وبذاًيفسرًق ْولًالح ِّ
قً–تعالىً:-
حيرينًًالًيً ًْهتدونًًإلىًالبابًً،فً ًْ
مًتً ًّ

"فذوقواًعذابيًونذر"(ً.)1

صارهمً،فل ْمًيً ًرًْوهًمًً.
ًصحًةًً ًْأب ً
أعًماهًمًمع ّ
 -أ ْوًأنًالطمسًكانًفيًأنًاللً-تعالىْ ً-

ًأبصارهمً،فدخلواًالمنزلًً ،فل ْمً
 أ ْو ًأن ًال ّطمس ًاستعارةً،واّنماًال ّشأن ًكان ًحجب ًإدراكهمًمع ًبقاء ْ
روهًمً ،فجعل ًذلكً
ًولًم ًيً ًْ
ًرأيناهًم ًحينً ًدًخًلوا ًالبيتًً ،فًأينً ًذًهًبوا؟ ًفًًرجعوا ً
يرْوا ًشيئاً ،فًقالواً :لق ْد ً

قيقيً،وعلىًهذاًالم ْحملً ًيفسرًق ْول ًالح ِّ
ماًأنذًًركمًبهً
يًْ ً:
كالط ْمس ًالح ِّ
ق"ً:فذوقواًعذابيًونذر"ً:أ ْ
لوطًًمًنًالعًذابً(ً.)2

طمس العيون

الحقيقي

أعماهم مع صحة
البصر

المجازي

طمس عيونهم
فاستوت على
وجوههم

حجب اإلدراك مع
بقاء البصر

ً

ِ
(َ )2-1-20ع ُّ
األنام ِل
ض

كم"(ً،)3والمشتركً
جاء ًفيًوصف ًاليهود"ً:واذاًخل ْواًع ّ
ضواًع ْليكم ًاألنامل ًمن ًالغ ْيظً،ق ْل ًموتواًبغ ْيظ ْ

األ ْسلوبي ًالمراد ًدرسهًفيهاًهو ًعض ًاألناملً،فهلًثًم ًع ت
ً،أم ًأن ًذلك ًمجاز ًأريد ًبه ًتصويرً
ض ًعلىًالحقيقة ْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،564/11ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،240/4ً،والزمخشريً،الكشافً ًً.40/4ً،

(ً ) 2انظر ًالمعنيينً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،564/11ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،418/5ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً،
ً،240/4والزمخشريً،الكشافً،40/4ً،والقرطبيً،الجامعً،94/17ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،180/8ً،والنسفيً،
مداركًالتنزيلً،624/2ً،واكتفىًالبيضاويًباألولً،أنوارًالتنزيلً ً.448/2ً،

(ً)3اآليةً(آلًعمرانً ً.)119ً،

410

الحرثً ًبنً ً ٍ
ظالمًً
ًِّ ًاألناملًً ،والبًنانًً ،والًبهامًً ،ونظيره ًق ْول ً ً
حقدهم ًوغيظهمً ،فالمًغتاظً ًو ًّ
النادمً ًيوصفان ًبعًض

المًًّريً :

األباهًمً(ً )1
ًرؤوسًً ً
نًغًًْي ٍظ ً
ضًونًًمً ًْ
فًأًْقتلًًأًْقوامًاًلًئامًاًأذًًلّةًًًًًًًًًيًعً ّ

ول ّما ًورد ًالمفسِّرون ًعلى ًهذا ًالت ْركيب ًاأل ْسلوب ِّي ًالح ّمال ًللوجهتين ًولّى ًب ْعضهم ًوجهه ًشطر ًوجه ٍةً

اللي ٍة ًواح ٍ
تً"ً،)2وولّىً
ً،واً ًْ
وي ًالذيًق ّررًأن ً"عض ًاألنامل"ًههناً"مًنًمجازً ًالمًثالً ً
ن ًلًمًيًكًنًثًم ًعًض
دة؛ًكالبغً ِّ
د ّ

ب ْعضهم ًوجهه ًشطر ًالوجهتين ًمعا؛ ًكأبي ًحّيان ًالذي ًاستشرف ًالم ْعني ْينً ،وأولهما ًأن ًظاهرً ًهذه ًالحًًركًةً

الجسًدًّيةًف ًْعلًذلًكً،ف ًوقعًم ْنهمًعضًاألًنامًلًلشًدًة ًالغًْيظًمعًعدًمًالقًْدًرةًعلىًإ ْنفاذًماًيريدونً،ومًْنهًًق ْولًًأبيً
طالً ٍبً ً:

ضونًعضًّاًخْلفناًباألباهمً(ً ً)3
وق ْدًصالحواًق ْوماًعل ْيناًأشحًةًًًًًًيعً ّ

التّمثيلًً،وق ْد ًعًبًِّرًبًذلكًً
أن ًيكونً ًذلك ًمًنًمجازً ً ً
تً ًلألنامًلً ً
وثانيهماًأنهاًت ْحتمل ًأ ً
الّ ًيكونً ًثًم ًعًض
ّ
ً،و ْ

()4
ؤديهاً"عضً
التّ ًّ
عنًشًًّدةً ًالغًيظًً،و ً
ًالن ِّ
ص ًالكلّّية ًالتيًت ّ
أسفً ًعلىًماًيًفوتًهمًمًنًإذايتًكًم ً،والظّاهر ًأن ًداللة ّ

األنامًل" ًمفضية ًإلى ًب ِّ
صوير ًالمقابًلًة ًفي ًالمشاعًر ًب ْينً
ث ًم ْعنى ًالتّغًّيظًًً ،والتّحًًرقًًً ،والحنقً ً ،وقائًمًة ًعلى ًت ًْ

صداقاًلق ْولهً–تعالى"ً:-واًذاًلقوك ْمً ًقالواًآمّنا"(ً،)5وباطًنً
ًو ًْ
النفاق ً
ًوالظّاهًرً:ظاهرً ً ًِّ
الباطن ً
اصطناعً ًالمً ًودًة ًم ْ
ىً،والجزاءً
خر ً
ورة ًاألً ًْ
لص ً
الكًْفرًًً ،والغًْيظًًً ،والًًْنكار ًالمتًمًثّل ًفيًالحًركًة ًالجسًدًّية ًالمًْرسومًة ًبًالكلًماتً،والمقابلة ًلً ّ
نًجًْنسًالعمًلً،فكانًجوابًإًْتيانهً ْمًًعضًاألًنامًلًمنًالغًْيظًق ْولًهًالحق"ً:ق ْلًموتواًبغ ْيظكً ْم"(ً .)6
م ًْ

وفي ًت ٍ
حليل ًنفسيً ،واست ٍ
ضوا ًعليكم ًاألنامل"ً ،أتى ًأبو ًحّيان ًعلى ًهذاً
بطان ًج ّواني ًلمقاصد ً"ع ّ

النفسًً
سديةً،فًهيًً"هًيئةًًفيًبًدنًًالًنسانًًتًتبعًًهًيئةًً ًّ
الت ْركيبًالمحتملًمجلّياًالبواعثًالم ْؤذنةًبهذهًالحركةًالج ّ
(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،459/1ً،وفيًبعضًرواياته"ً:أصولًاألباهم"ًمكانً"رؤوسًاألباهم"ً ً.
(ً)2انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً ً.270/1ً،

(ً )3انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،44/2ً ،وانظر ًكذلكً :الزمخشريً ،الكشافً ،459/1ً ،والطبرسيً ،مجمع ًالبيانً،
ً،288/2والقرطبيً،الجامعً،117/4ً،وألبيًطالبًشعرًعلىًرويًالبيتًوبحرهً،وفيهًيتحدثًعنًقطيعةًقريشًللنبيً
صلىًاللًعليهًوسلمً،ولمًأجدًالبيتًفيًديوانهً .

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.44/3ً،
(ً)5اآليةً(آلًعمرانً ًً.)119ً،

(ً )6اآليةً(آلًعمرانً،)119ً ،وانظرً :مهدي ًعرارً ،البيان ًبلًلسانً :دراسة ًفي ًلغةًالجسدً ،طً ،1دار ًالكتبًالعلميةً،
بيروت2007ً،مً ًًًً.182ً،
411

السنًًِّ
تًقًريبً ًالفًوتًً ً،وكًماًأنًًقًرعًً ًّ
تلهّفةًًعلىًفائً ًٍ
الغاضًبةً،كماًأنًًضًربًًاليًدًًعلىًاليًدًًيًتبعًًهًيئةًًالنًًْفسًًالمً ً
حوهً(ً ً.)1
فيًاألرضًًلًلمًهمومًً ً،ونً ً
ً
النادمةًً،إلىًغًيرًًذلكًمًنًعًًِّدًالحًصىًً،والخًطًًِّ
هًيئًةًًتًتًبعًًهًيئًةًًالنًًْفسًً ًّ
فوع ُة
( )2-1-21الفُُر ُ
الم ْر َ
ش َ

ش ًم ْرفوع ًٍة"(ً،)2
ًألهل ًالجّنة ًالفرشً ًالم ْرفوعةًً،وق ْد ًورد ًلهاًذكر ًفيًسورة ًالواقعة"ً:وفر ًٍ
م ّماًأع ّدهًالل ْ

غوي ًالمفسِّرون ًتباينواًفيًفهمهًً ،واقتناص ًالمتعيِّن ًم ْنهً،فم ْنهمًمنًحملهًعلىً
لماًأتىًعلىًهذاًالت ْركيب ًاللّ ِّ
وّ
ثير(ً،)3وم ْنه ْمًمنًحملهًعلىًالمجازً،وم ْنه ْمًمنًرأىًأنهً
ظاهرًالل ْفظ؛ًكأبيًعبيدةً،والف ّراءً،والطبريًِّ،وابنًك ًٍ

سفيً ،وأبيً
يً ،و ْابن ًعطيةً ،والبغً ِّ
الزمخشر ِّ
م ْشتًًرك ًح ّمال ًللمعنيينً :الحقيق ِّي ًوالمجاز ِّ
الن ِّ
ويً ،والق ْرطب ِّيً ،و ّ
ي؛ ًك ّ

يضاويً(ً ً.)4
حّيانً،والب
ِّ

أ ّماًالم ْعنىًالمجازي ًفهو ًمتقبل ًمأثور ًفيًلسان ًالعرب؛ًذلك ًأنه ًيكنّىًعنًالنِّساء ًبالفرشً،ورفعهً ّنً

كار ًعًًربًاً
قوي ًهذا ًالم ْعنى ًق ْوله ً–تعالى"ً :-إًًّنا ًْ
ًأنشأناهًنً ًإًًْنشاءً ًفًجًعًًْلناهًنً ً ًْأب ًا
في ًاأل ْقدار ًوالمنازلً ،وم ّما ًي ّ
لّتيًيًضاجً ًْعنًًفيهاً ً.
لىًالنساءًًال ً
ًّ
ىًالضميرًًلً ًّماًدًلًً ًّ
ًّ
أتًْرابًا"(ً،)5فق ْدًجًر
السياقًً،وهوًذًكرًًالفًًرشًً،ع

أ ّماًعلىًالم ْعنىًالحقيق ِّيًفالفرش ًجمع ًفر ٍ
ت ًعلىً
تً:أيً:ن
اشً،وق ْدًرفع
عتً،أ ْو ًرفع ْ
ضدت ًحتّىًارتف ْ
ْ
ْ

ًالماوردي ًالقول ًفيًداللة ً"الفرش ًالمرفوعة"ًملتفتاًإلىًذلك ًكلًِّهً،
صل ً
األس ّرةً،وقيلً:الفرشً:الدرجاتً،وق ْد ًف ّ
لىًأنهاًق ْدًتكونً ً:
مشيراًإ ّ

شوها؛ًوهذاًزيادًةًفيًاالستًمتاعًًبها.
عتًبًكثرةًًحً ً
 -الحًشاياًالمًفروشةًًللجًلوسًًًوالنًومًً،وق ْدًرف ْ

بي ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّم"ً:-الولدًلْلفراشًً،
الن ًِّ
سمىًفًراشًاً ً،ومًنهًق ْولً ً ًّ
ًالزوجةً ًتً ًّ
الزوجاتً؛ ًألن ًّ
 أو ً ًّجر"ً.
وللعاهرًالح ً

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.44/3ً،
(ً)2اآليةً(الواقعةً ً.)34ً،

(ً)3انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً،270ً،والفراءً،معانيًالقرآنً،125/3ً،والطبريً،جامعًالبيانً،640/11ً،وابنًكثيرً،
تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.291/4ً،

(ً ) 4انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،54/4ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،258/4ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً،244/5ً ،
والقرطبيً ،الجامعً ،136/17ً ،والنسفيً ،مدارك ًالتنزيلً ،638/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،206/8ً ،وابن ًكثيرً،

تفسيرًالقرآنًالعظيمً،291/4ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.460/2ً،

(ً)5اآليةً(الواقعةً ً.)37-35ً،
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أماً"م ٍ
رفوعة"ًفهيًمحتملةًوجهين:
ّ

شدةًًالمًيلًًإًليهًنً.
 أحدهماً:مًرفوعاتًًفيًالقًلوبًًلً ًّ ًوثانيهماً:مًرفوعاتًًعنًالفًواحًشًًًواألدناسً(.)1الفرش
المرفوعة

الحقيقي

المجازي

الحشايا
المفروشة

النساء/
الزوجات

شها
ف َْر ُ

شها
ف َْر ُ
رفعها في
القلوب لشدة
الميل

تنضيدها
ورفعها
بالحشو

ً

رفعها عن
األدناس

ً

(َ )2-1-22ق ْت ُل َّ
الن ْف ِ
س

عية ًداللة ً"ق ْتل ًالن ْفس"ًفيًق ْول ًالح ِّ
ق ً–تعالى"ً:-يًاًأيها ٱلذينً
م ْوضع ًالتدبر ًفيًهذه ًالمباحثة ًالفر ّ

الّ ًأ ْن ًتكون ًتجًارة ًعنًتر ٍ
ًمنك ْم ًوالًت ْقتلوا ًأنفسك ْم ًإن ًٱلله ًكان ًبكً ْمً
آمنواًالًتأْكلواًأ ْمًوالكمًب ْينكمًبْْلباطلً إ ً
اض ِّ
رحيما" (ً ،) 2والحق ًأن ًمن ًالمف ِّسرين ًمن ًاستشرف ًم ْعنى ًالحقيقة ًغير ًملتف ٍت ًإلى ًغيرهً ،وأرن ًم ْنهم ًمنً
استشرفًالم ْعني ْينًقائلًبتجاورهماًغيرًمتدافع ْينً ً.

(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.455/5ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)29ً،
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الماورديً،وابنًأبيً
ومنًأ ْشياعًحملًهذاًالت ْركيب"ً:والًت ْقتلواًأًْنفسك ْمً"ًعلىًالم ْعنىًالحقيق ِّيًالطبريً،و ً

()1
ٍ
تًعلىًوجهت ْينًاثنت ْينً ً:
حاتمًً،و ّ
الزمخشريً ً،وق ْدًحمل ْ

احدً،فصرتمًكن ٍ
فسً
ً،ودينًو ًٍ
ًٍ
احدةً،ودًعوًٍة ًو ًٍ
احدة
قتلً ًبًعضًكًمًبًعضاً،فأنتًمًأهلًًمًًلّ ًٍة ًو ًٍ
 أوالهماًً:والًيً ْو ٍ
ت ًأسماؤهً -ق ْد ًجعل ًأهلً ًالًسلمً ًكًلًهم ًب ْعضهم ًمًنً
احدةً ،وفيه ًداللة ًعلى ًأن ًالحق ً-تبارك ْ

منزلةً ًقتلًهً ًنفسًهً؛ ًإً ًْذ ًكان ًالقاتًل ًوالمًقتولًً
بعضًً ،وجًعلً ًالقاتلً ًم ْنهمًقًتيلً ً-فيًقتلًهً ً ًّإياهً ًمًنهًمً -بً ً
ًٍ

أهل ٍ
ًالدالليًالم ْعجبًق ْولًالح ِّ
احدةًعلىًمًنًخالًفًًملتهما(ً،)2ويسندًهذاًالتأْويل ِّ
قً–تعالى-
ًيدًًو ًٍ

يوتاًفسلِّمواًعلىًأنفسك ْمً"(ً ً.)3
"ً:فإذاًدخْلتمًب ً

()4
دًاستدلً
نًأن ًيًقتلً ً ًّ
 وثانيتهماً:نًهيً ًع ًْالرجلً ًنًفسًهًفيًحالً ًالغًضبًً ،والضًجرًً،وغير ًذلكً ً،وق ْ

ِّيًاحتل ْمت ًفيًلْيل ٍةً
وًبن ًالعاص ًأنه ًقالً:ياًرسول ًالل"ً:إن ْ
علىًذلك ًبالحديث ًالوارد ًعنًع ْمر ْ

بارد ٍةًل ْمًيص ْبنيًب ْردًم ْثلهًقطً،فخي ْرتًن ْفسيًب ْينً:أ ْغتسلًفأ ْقتلًن ْفسيً،وأتوضأً،فذك ْرتًق ْولًاللً

–تعالى"ً ً:-والًت ْقتلواًأ ْنفسك ْم ًإن ًالل ًكان ًبك ْم ًرحيمًا"ً ،فتوضأْتً،فضحك ًرسول ًالله ً-صلّىًاللً

عل ْيهًوسلمًً-ول ْمًيق ْلًش ْيئًا"(ً ً.)5

ِّ
لىًالداللت ْينً:الحقيقًًّية ًوالمجازّيةً،ومنهمًالبغًويً،و ْابن ًعطيةً،والق ْرطبيً،
أ ّماًأ ْشياع ًمذهب ًالح ْمل ًع

يًأميل ًإلىًهذاًالمذهب؛ًذلك ًأن ًالسِّياق ًيحتمًلهماً
وأبوًحّيانً،و ّ
النسفيً،فق ْد ًألمحواًإليهماًمجتمعتينً،ولعلّ ْ
ًعاما ًداالًّ ًمشتمل ًعليهماً ،ولعل ًالذي ًحملهم ًعلى ًالجمع ًب ْينً
دافعً ،أ ْو ًت ٍ
دون ًت ٍ
رجيحً ،ب ْل ًي ْغدو ًالنهي ًّ

ِّ
الرجلً ًنًفسًهً
أن ًيًقتلً ً ًّ
الداللت ْينً،وع ِّد ًذلك ًمشتركاًأسلوبيًّاً،هو ًأن ًهذاًالت ْركيب ً"والًتقتلواًأنفسكم"ًلًفظً ًيًتناولً ً ًْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،38/4ً،وابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،15/3ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،475/1ً،
والزمخشريً،الكشافً ً.522/1ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.38/4ً،

(ً)3اآليةً(النورً،)61ً،وانظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.475/1ً،

(ً)4انظرًالمعنيينً:الطبريً،جامعًالبيانً،38/4ً،وابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،15/3ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،
ً،475/1والزمخشريً،الكشافً ًً.522/1ً،

اياتًقريبةًالبخاريًفيًصحيحهً،بابًإذاًخافً
ً
(ً)5انظرً:ابنًأبيًحاتمً،التفسيرًبالمأثورً،15/3ً،وأخرجًالحديثًفيًرو
الجنبًعلىًنفسهًالمرضًأوًالموتً،أوًخافًالعطشًتيممً،وابنًحبانًفيًصحيحهً،تحقيقًشعيبًاألرناؤوطً،طً،2

مؤسسةًالرسالةً،بيروت1993ً،مً،ذكرًالباحةًللجنبًإذاًخافًالتلفًعلىًنفسهًمنًالبردًالشديدًعندًاالغتسالًأنً
يصليًبالوضوءًأوًالتيممًدونًاالغتسالً ً.)1315(ً،
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ؤديًإلىًالتًلفًً،كماً
أن ًيًحمًلً ًنًفسًهًعلىًالغًررً ًالمً ًّ
صد ًم ْنه ًللقًتلً ًفيًالحًًْرصً ًعلىًالدًًْنياً ،وطًلًبً ًالمالً ًبً ًْ
بًقً ًٍ
تناولًهًالنًهيً(ً،)1وعلىً
ضب؛ًفًهذاًكًلًهًيً ً
جرً ،أ ْو ًغً ًٍ
"ً:والًتًقتًلواًأنفسًكًم"ًفيًحالً ًضً ًٍ
ن ًيًقالً ً
ًأن ًي ْحتمل ًأ ًْ
يمكن ْ

األمًوالً ًبًالباطًلًً ،فًظالًمً ًغً ًيرهً ًكًمًهلًكً ًنًفسًهًً،
هذاًالتّقدير ًي ْغدوًالم ْعنىًالكلّي ًالنهيً ًع ْن ًقًتلً ًاألنفس ًبعدم ًأكلً ً ْ
أ ْوًهوً:الًتًًتّبعواًأ ًْهواءًهاًفًتًقتًلوهاً،أ ْوًتًركًبواًماًيوجًبًًالقًتلً(ً ًًً.)2
ال تقتلوا أنفسكم

الحقيقي

قتل بعضهم بعضا

المجازي

قتل المرء نفسه

الحرص على الدنيا
وطلب المال

أكل المال بالباطل
فظالم غيره مهلك
نفسه

ً
ًهذاًاالنفتاح ِّ
ًفيً"أحكامه"ً،
بي
والحق ًأن
عدد ًواالحتمال ًق ْد ًأْلمح ًإل ْيه ًابن ًالعر ِّ
ًالداللي ًالم ْسلم ًإلىًالتّ ّ
ْ
ْ

عاداًأنًذلكًكلهًصحيحًالًيتدافعً،ولكنًبعضهًأ ْقعدًمنًب ْع ٍ
ًّ
ًفيًالدينًمنًالل ْفظًواستيفاءًالم ْعنىً،والذيً
ض
ّ

نىً:والًت ْقتلواًأ ْنفسكمًبفعلًماًنهيتمًعنهً،فكلًذلكًداخلًتحتهً،أ ّماًعلىًحملًاآليةً
يصحًع ْندهًأ ْنًيكونًالم ًْع ً

كن ًب تد ًمنًالمجاز ًفمجاز ًيستوفيًالم ْعنىً،ويقومك ًبالك ِّلً
علىًصريح ًالقتلً،فإن ً"أنفسكم"ًمجاز"ً،فإذاًلمًي ْ

ْأولى"(ً .)3

نًأنً
ًالنهيً ًع ًْ
أن ًالقًصدً ًهو ًّ
تأولينً ً ْ
أجمعواًعلىً ّ
اًابن ًعطية ًفق ْد ًعرج ْ
أ ّم ْ
ًعليهماًمشيراًإلىًأن ًالمً ّ

أخرجًهًعنًحً ِّدًً
لم ًأصابًهً،أ ْو ًجًرٍحً ً ًْ
نًأن ًيًقتلً ًأحدً ًنفسًهً ًلًضرً ًنًزلً ًبًهً،أ ْو ًظً ًٍ
يًقتلً ًب ْعضً ً ًّ
الناسً ًبًعضًاً،أ ْو ًع ْ
()4
أن ًيًحمًلًً
االستًقامةًً،و ّأنهًح ّمال ًلم ْعنىًالمًجازً ؛ًكأكلً ًالمالً ًبًالباطلًً،أ ْو ًبًطلبً ًالمالً ًًواالنهًماكً ًفيهًً،أ ْو ً ْ

(ً)1انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،331/1ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،42/2ً،والقرطبيً،الجامعً ً.103/5ً،
(ً)2انظرً:النسفيً،مداركًالتنزيلً ً.248/1ً،

(ً)3انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.411/1ً،

(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.42/2ً،
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أن ًيًستًمرًًعًلًيها"ً،فًيكونًالقًتلً ًعًبًِّرً ًبه ًعنً
نفسًهًعلىًالغًررً ًالمً ًّ
ؤديًإلىًالهًلكًً،أ ْو ًيًفعلً ًهذهًالمًعاصيًً ،و ْ

ً:أهلكً"(ً ً.)1
ي ًْ
الهًلكًًمً ً
جازاًكماًجاءًً:شاهًدًًقًتًلًًثًلثًاً:نًفسًهً،والمًشهودًًلًهً،والمًشهودًًعًلًيه؛ًأ ْ

قصدًمًنهً،أ ْوًبًحًملًهاً
النهيًًعنًقًتلًًالًنسانًًنًفسًهًكماًيًفعلًهًب ْعضًًالجًهلةًًبً ًٍ
والظّاهرًع ْندًأبيًحّيانً ًّ

رر ًيًموتً ًبًسببًهًً،كماًيًصنعً ًب ْعضً ًالفًًتّاكً ًبًالمًلوكًً،فً ًّإنهًمًيًقتلونً ًالمًلًكًً ً ،ويًقتًلونًبًلًشًكًً،وقدًاحتًجًً
علىًضً ًٍ
الباردًً،وأقًرً ًًرسولً ًاللًً-صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمًً-
مروًبنً ًالعاصًًبًهذه ًاآليةًًحينً ًامتًنعً ًمًنًاالغتًسالً ًبًالماءً ً ً
عً ً

احتًجاجًهً ،وقيلً ً-وهذا ًم ْعنى ًم ْنتسب ًإلى ًالحمل ًعلى ًالحقيقةًً :-ي ْحتمل ًأ ْن ًيكون ًالم ْعنىً :ال ًتًفعًلوا ًماً

الزنىًب ْعدًالًحصانً(ً ً.)2
الرّدةًً،و ًّ
تًستحًقّونًًبهًالقتلًًمًنًالقًتلًً،و ًّ

الس ِ
بيل
( )2-1-23قَ ْطعُ َّ

ًٱلرجالً
وم ّما ًيحمل ًعلى ًالم ْحملين ًقطع ًالسبيل ًفي ًق ْول ًالل ً–تقدست ًصفاتهً"ً :-أإنًك ْمً لتأْتون ِّ

()3
ًاألولً–وهوًالحقيقيًفق ْدًتجلّىًبقطعًالسبيلًعلىً
وت ْقطعونًٱلسبيلًوتأْتونًفيًناديكمً ٱْلمنكر" ً.أ ّماًالم ْحمل ّ

ًاألموالً ،كما ًهو ًعمل ًقطّاع ًالطريقً ،وقيلً ،وهذا ًتأْويل ًم ْنتسب ًإلى ًالمً ْحملً
الحقيقة ًبقتل ًاألنفسً ،و ْ
أخذ ْ

الناسً ًمًن ًالطًّرقً ًلًقًضاءً ًالفاحًشةً؛ ً ًوذلكً ً ًّأنهًم ًفيما ًذكرً ًع ْنهم ًكانواً
ًالسبيل ًبأخذهم ً ًّ
الح ِّ
قيقيّ ،
ًإنهم ًقطعوا ّ

ًابنً
ن ًورد ًبًلدًهمًمًنًالغًرباءًً،فإذاًمر ًبهمًالمًسافرًً،وهو ً
يًفعًلونً ًذلك ًبًمًنًمً ًّر ًعل ْيهمًمًنًالمًسافًرينًً،وبمً ًْ

ًالناسًالممرًبهمً،والىًهذاًالوجهًذهبًالطبريً،ولمً
السًبيلًً،قطعواًبً ً
هً،وعمًلواًبهًذلكًالعًملًًالخًبيثًً،فترك ّ
يً(ً ًً.)4
يأتًعلىًالمجاز ِّ

يً،وهو ًوجهًلطيف ًمستطرفًالًيأباهًالسِّياقًوالًالم ْعنىً،فالسبيلًههناًفرجً
أ ّماًعلىًالم ْحمل ًالمجاز ِّ

ًالنساءًً ،أ ْو ًقطعوا ًالولد ًبتعطيل ًالفرجً ،ووطء ًأدبارً
الرجالً ًعلى ًّ
النساءً ،فهم ًقطعوا ًسًبيلً ًالنً ْسًلً ًبًإيثارً ً ًِّ
ّ

()5
السبيل"ًههناً
ًأجمل ً
اًبالرجالً ًع ًِّ
الرجالً،فق ْد ًكانواًقدًاستً ًْغنًًْو ً
ِّ
ًالماوردي ًالقول ًفيًداللة ً"ق ْ
نًالنساءً ً،وق ْد ْ
طع ً ّ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.242/3ً،
(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.242/3ً،
(ً)3اآليةً(العنكبوتً ً.)29ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.135/10ً،

(ً )5انظر ًهذين ًالمعنيينً :البغويً ،معالم ًالتنزيلً ،400/3ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،226/13ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً ً.145/7
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م ِّ
رشحاًثلثة ًم ٍ
ص ًالكلّّيةً،وتتجاور ًفيًالبانةً،وت ْفضيًإلىًانفتاح ًالم ْعنىًانفتاحاً
ًالن ِّ
عان ًتتضافر ًمعًداللة ّ

ظمً،وا ْحكامًًدالالتهً ً:
م ْعجباًلطيفاًي ْفضيًإلىًالت ْقريرًبحسن
ًهذاًالن ْ
ّ
سافر.
طّريقًًعلىًالمً ً
 -أ ّماًأولهاًفهوًًقطعًًال ً

ذرًمًنًفًعلًهمًالخًبيثًً.
سفارًًحً ًا
األ ًْ
اًالناسًًعنًً ً
نًالرجالًًقًطًعو ًّ
 وأ ّماًثانيهاًفبًإتيانًهمًالفاحًشةًًمً ًِّلىًالرجالً(ً.)1
ًِّ
النسلًًللعًدولًًع ًّ
 وأ ّماًثالثهاًفًقطعًً ًّنًالنساءًًإ

قطع السبيل

الحقيقي

قتل النفس

المجازي

قضاء
الفاحشة

أخذ المال

العدول عن
النساء إلى
الرجال

الصر ِ
اط
عود ِب ِّ
( )2-1-24القُ ُ

فرج النساء

ً

ًبالصراط"ًم ْشترك ًأ ْسلوب تي ًفيًسياقهاًالشريفً،وهو"ً:وال ت ْقعدواًبك ِّل ًصًار ٍطً
يظهرً ًأن ًداللة ً"القعود
ِّ

ن ًآمًن ًبه ًوت ْبغونهاًعوجا"(ً،)2فق ْد ًيكون ًالمتعيِّن ًم ْنهاًعلىًوجه ًالحقيقةً،
توعدون ًوتص ّدون ًعنًسبيل ًٱلله ًم ًْ

وهو ًالقعود ًفيًالطّريقً،والم ْعنىً:فلًت ْقعدواًبك ِّل ًطري ٍ
ًأنهمًكانواًيًجلًسونً ًعلىًالطًريقًً،
قً،ويسند ًهذاًالوجه ّ

يتوعدونً ًالم ْؤمنينً
فًيًقولونً ًلًمًنًغشي ًشًعًيبًا ً–عليه ًالسلمًً -يريد ًاليمانً ًإنه ًكًًّذابًً ،فًلًيًفتًنًًّنكً ًعنًدينًكً ً ،و ًّ
خوفونًهًمً ً.
بالقًتلًً ًويً ًّ

تقدمً
الصراط ًقطع ًالسبيلً،وهذاًالم ْعنىًم ْنتسب ًإلىًباب ًالحقيقة ًالم ًِّ
وق ْد ًيكون ًالمتعيِّن ًمنًالقعود ًب ِّ

طّريقًً،فق ْدًكانواًقطاعًً
نًقًطعًًال ً
طًتوعًدونً"ًع ًْ
بيانهً،فق ْدًنهىًنًبيًًاللًًشًعيبًًقومًهًبق ْولًه"ً:وال ت ْقعدواًبك ِّلًصًار ًٍ

قً،وم ّماًيسندًهذاًالتوجيه ِّ
يلةً
ًالدالليًماًوردًفيًالحديثًالشريفًأنًا ًّلنبيًً-صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-أتىًلً ً
طًر ًٍ
(ً)1انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.282/4ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)86ً،
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رقتْهً،فقالًً:ماًهذاًياًجًبريلً؟ً
طّريقًً،الًيمرًبهاًثًوب ًإالًّ ًشًًقًّْتهً،والًشًيءً ًإالًّ ًخً ً
شبة ًعلىًال ً
أ ْسريً ًبه ًعلىًخً ًٍ
ط ًتوعًدونًً
طّريقً ًفًيقطًعونًهً ،ثم ًتًل"ً :وال ت ْقعدوا ًبك ِّل ًصًار ًٍ
ًأمتًكً ًيًقعدونً ًعلى ًال ً
ام ًمًن ًّ
قالً :هذا ًمًثًلً ًأًْقو ًٍ

ًوتًصً ًّدونً"(ً ً.)1

أ ّماًالم ْعنىًاآلخر ًالواقع ًت ْحت ًهذاًالت ْركيب ًالمحتمل ًفهو ًالمجازيً،وق ْد ًأتىًعل ْيه ًالزم ْخشريً،فق ْدً

ًالصراط ًههناًهو ًمًنهاجً ًمًنًمًناهًجًً
الصراطًعلىًالمجازً،ونقلهًع ْنه ًالبيضاويً،وبيانًذلك ًأن ِّ
حمل ًالقعود ًو ِّ
نً
صدونً ًع ًْ
ي ًق ْولًهً ً–جل ًثناؤهًً "ً :-وتً ًّ
الصًراطً ًسًبيلً ًالح ًِّ
الدينًًً،و ًّ
ًّ
ق ًفيًمذهب ًالزم ْخشر ِّ
الدليلً ًعلىًأنً ًالمرادً ًبً ِّ
نًسبيلً
ً
ً:والًتًقعًدواًموعًدينًً ًو ًّ
ي ً
سًبيلًًاللً"ً،فًمًحلًً"توعدون"ً ًوماًعًطًفًعل ْيه ًّ
صادينًًع
ًالنصبًًعلىًالحالً؛ًأ ْ

تفرقًً
ستًقيمًاًفً ًاتّبعوهًًًوالًتًًتّبًعواًالسًبًلًً،فً ًّ
قًواحدً"ً،وأرنًهذاًصًراطيًمً ًْ
إنًقًلتًً:صًراطًًالح ًِّ
اللًً ًوباغيهاًعًًوجًا"ً،فً ًْ

ن ًسًبيلًهً"(ً ،)2فًكيفً ًقيلًً :بً ِّ
حدودً،
تشعبً ًإلى ًمًعارفً ًًو ًٍ
ق ًواحًدًً ،ولكنه ًيً ًّ
اط؟ ًقًلتًً :صًراطً ًالح ًِّ
كلً ًصًر ًٍ
بًكًم ًع ًْ
دوهًوصً ًّدوهً"(ً .)3
هاًأوعً ً
يءًم ْن ًْ
ذاًرًْأواًأحًدًاًيًشرعًًفيًشً ًٍ
أحكامًكًثي ٍرًةًمًختلفً ًٍةً،فًكانواًإ ً
و ًٍ

منهاج الدين

المجازي

القعود بالصراط

قطع السبيل
الحقيقة
القعود الحقيقي

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ً

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،544/5ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،238/2ً،والقرطبيً،الجامعً،159/7ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً ً.341/4ً،

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)153ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،94/2ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.349/1ً،
418

ً
ًأتىًاألولًعلىًالم ْعني ْينً،م ِّ
قدماًالم ْعنىًالحقيقيًعلىً
ًأن
وق ْدًتعقّبًأبوًح ّيانًمذهبًالزم ْخشر ِّ
يًب ْعد ْ
ّ

يً،م ْحتجًّاًبأن ِّ
ًالل"ً،بلً
صدونًعنًسبيل ً
ًالداللةًعلىًأنًالمرادًب ِّ
المجاز ِّ
قًالًتظهرًمن"ً:وت ّ
الصراطًسبيلًالح ّ

اط"ً،وخصوص ً"سبيلًالل"ً،فيكونً"بك ِّلً ًصر ٍ
ظاهر ًالتّغايرً،لعموم ً"ك ّل ًصر ٍ
اط"ًحقيقة ًفيًالطّرقً،و"سبيلً
ال ّ

جاز ًعن ًدين ًالل" (ً ،) 1وهو ًرأي ًيستحسنً ،ولكن ًالقول ًبانفتاح ِّ
ًالصراطً
الل" ًم ا
ًالداللة ًاأل ْسلوبّيةً ،واحتمال ِّ
الم ْعني ْينً،غيرًمدفوٍعًالبتّةً ً.

ِ
الي ِد
تاب ُة ِب َ
( )2-1-25الك َ

اشرهً ًصاحبًهًًبًنفسًهًً،وقًْد ًي ْحتملً ًالمًجازًً،
كًتابةً ًاليًدً ًم ْشتركًًأ ْسلوب تيًًقًْد ًي ْحتملًًالحقيقًةًً ،فيكونًًفًعلً ًيًب ً

ألحبارًًاليًهودً"ً:فوْيلً ًللًّذينً
فيًوصفًًاللًً–تعالىًْ ً-
غيرهًبًالكتابةًً،وق ْدًوردًهذاًالت ْركيبًًالمًحتمًلًً ً
أمراًلً ً
فيكونًً ً

ن ًع ْند ًٱللً ًلي ْشترواًبه ًثمناًقليلً"(ً ،)2والحق ًأن ًجًلً ًالمف ِّسرين ًالذينً
ي ْكتًبون ًٱْلكتاب ًبأ ْيديه ْمً ًثم ًيقولون ًهـذاًم ًْ

عرضً ًتًفسيرً ًهذهً ًاآليةً ًيًقبًلونً ًعلى ًم ْعنى ًالحقيقةً ًأكثًرً ًمًن ًإقبالًهًم ًعلى ًم ْعنىً
ًوردتً ًعلى ًآرائًهًم ًفي ًمً ً

حيانً(ً .)3
ً،والق ْرطب ِّيًً،وأبيً ًّ
ً،و ْابنًًعطيةً ً
يً ً
يًً،و ًّ
الزمخشر ِّ
المًجازً؛ًكًالطبر ِّ

وهمً ًالمًجازً؛ ًألن ًقولًناً"ً:زيدً ًيًكتًبً" ًم ْحتملً ًمًلبسًً،
وق ْد ًرأىًأبوًحّيانً ًأنً ً"بًأيديهًم" ًههناًتًأكيدً ًيًرفعً ًتً ًّ

أن ًيًنسًبً ًإلْيه ًعلىًطًريقةًًالمًجازًً ،فيكونً ًآمًًراًبذلكًً ،كماًجاءًًفيً
ظاهرهً ًأنه ًيًباشرً ًالكتابًةًً ً،ولكنه ًي ْحتملً ً ًْ
فً ً
الحًديثً ًأنً ًًرسولً ًاللً ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً -كًتبًً،واًّنماًالم ْعنىً:أمًرً ًبًالكتابًةً؛ ًذلك ًأنً ًاللً ً–تعالىً -ق ْدً

فيًهذاًالتّأكيدً ًالذيًيًقتًضيهً"بًأيديهًم"ًتًقبيحًً
ً
األميًً ،وهو ًالذيًالًيًكتبًً ،والًيًق أًرًفيًكً ًٍ
النبيً ً ًّ
أخًبرً ًأنه ً ًّ
تابً ً،و

اجتًًرحوهًً
أن ًيًأمًروا ًباالختًلقً ًوالتً ًْغييرًً ،حتّى ًكانوا ًهًم ًالذينً ًتًعاطًًْوا ًذلك ًبًأنفسًهًمً ،و ًْ
لًفعلًهًم؛ ًإً ًْذ ًلًم ًيًكتًفوا ًبً ًْ
بًأيديهًًْم(ً ً.)4

قائلً:
إن ًقال ًلًناً ً
حقيقيً ًقالًً:فً ًْ
يارهًللم ْعنى ًال
اًوجاهةً ًاختً ً
ًوفيًمًحاو ٍرًة ًلًطيفً ًٍة ًأتى ًعل ْيهاًالطبريً ًمًجًلّيً ً
ِّ

احتاجًًالمًخاطًبونًًبًهذهً
هلًتًكونًًالكًتابةًًبًغًيرًًاليًدًًحتّىً ًْ
؟ًو ًْ
ماًوجهًًق ْولًه"ً:فًويلًًللذينًًيًكتًبونًًالكًتابًًبً ًْأيديهً ْمً" ً
" ً
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.341/4ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً ً.)79ً،

(ً ) 3انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،423/1ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،292/1ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً،170/1ً ،
والقرطبيً،الجامعً،9/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.444/1ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.444/1ً،
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همًأنهًمًكانواًيًكتًبونً ًالكتابً ًبًأيديهًم؟ ًقيلً ًلًهً:
صًتً ًّ
خبًروا ًع ًْ
أن ًيً ًْ
المًخاطًبةً ًإلىً ًْ
ن ًهؤالءً ًالقًومً ًالذينًقًصً ًاللً ًقً ّ

يًرسمًً
فإنه ًق ْد ًيًضافً ًالكتابً ًإلى ًغًيرً ًكاتًبًهًً ،وغًيرً ًالمًتولًّ ً
ن ًكانً ًم ْنهم ًباليًدًًّ ً ،
إنً ًالكًتابً ًمًن ًبًني ًآدمًًً ،وا ًْ

ن ًكان ًالمًتوًلّيًكًتابتًهً ًبًيدًهًغًيرً ًالمًضافً ًإل ْيه ًالكتابًً ،إذاًكانً
لن ًبًكًذا"ًً،واً ًْ
خًطًِّهًً ،فًيًقال"ً:كًتبً ًفًلنً ًإلىًفً ًٍ
الكاتبًًكًتبًهًبًأمرًًالمًضافًًإل ْيهًالكًتابًً،فًأعًلًمًًًربًناًبق ْولًهً"ً:فًويلًًللذينًًيًكتًبونًًالكًتابًًبً ًْأيديهً ْمً"ًعًبادًهًالم ْؤمنينًً
لم ًم ْنهمً ،وعً ْمًًٍدًلًلكذًبًًعلىًاللًً ،ثم ًتًنحلًهًً
أحبارً ًاليًهودً ًتًليًكًتابةً ًالكًذبً ًوالفًريةً ًعلىًاللً ًبًأيديهً ْمًً،علىًعً ًٍ
أنً ً ًْ
تابً
إلىًأنه ًمًن ًع ْندً ًاللًً ً ،وفيًكتابً ًاللًً،تكذبًاًعلىًاللًً ،وافتًراءً ًعً ًْليهًً ،فًنًفىً-جلًثناؤهًً-بق ْولًه"ً:يًكتًبونً ًالكً ً

نيًفلنً
ً
بارهًمً،وذلكًًنًظيرًًق ْولًًالقائًلً"ً:باعً
أح ً
بًأيديهًًْم"ًأ ْنًيكونً ًولًيًًكتابةًًذلكًب ْعضًًجً ًّهالًهًمًبًأمرًًعًلمائًهً ْمًًًو ًْ

"النًْفسً" ًوً"العًينً"ًفيًذلكًً،نًفيً ًاللًًْبسً ًعنًسامًعًهً ،أ ْنً
ذاًوكًذا"ً،فًاشتًرىًفلنًًنفسًهًكًذا"ً،يًرادًًبًإدخالً ً ًّ
عًينهً ًكً ً

أمره"(ً ً.)1
يكونًالمًتوًلّيًبًيعًًذلكًًأ ْوًشًراءًهًغًيرًًالمًوصوفًًلهً ً

اللً
استقًرً ًحًكمًا ًب ْينهم ًفهو ًما ًيًدلً ًعلى ًخًلفً ًصًفةًًًرسولً ً ً
ًالتّوراةً ًحتّى ً ًْ
أ ّما ًما ًكًتبوهً ًبًأيديهً ْمً ًفي ً

بديلً،
النسخً ًالتي ًكانتًعندًهًمًبًغًيرً ًتً ًٍ
ً،وأ ْخًفًًْواًتْلك ً ًّ
مً،وفيًالعًًربً ً
ً،وبًنًًْوهاًفيًسًفهائًهً ً
صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمً ً

شركيًالعًًربًً ،إذاًسًألوهًم ًعنًصًفةً ًًرسولً ًاللً ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً-
مً،ومًنًيًأتيهًمًمًنًمً ًْ
فهاؤهً ً
وصارً ًسً ً

ًالتّوراةًًالمًبدًلةً ًالمًغيًرةًً ،ويًقرؤًونًها ًعل ْيهمً ،ويقولونً ًلًهمً :هذهً
يًقولونًً :ما ًهو ًهذا ًالمًوصوف ًعًندًنا ًفي ً
تًمًنًع ْندًًاللًًلًيًشتًرواًبهًثًمنًاًقًليلً(ً ًً.)2
نزلً ًْ
التيًأ ً
التّوراةًً ً
ً

عًفيًهذاًالسِّياقًًالشريفًً،وق ْدًوردًًعل ْيهًالق ْرطبيًًًو ْابنًً
ًولكنًًالم ْعنىًالمجازيًًيًبقىًمًحتمًلًًغًيرًًمًدفوًٍ

أن ًيًنًًزلً ًعًلًيهمً،
ن ً ًّأنهًمًمًنًتًلقائًهًمًدونً ً ًْ
السًّراجً ًالذي ًذهب ًإلىًأنً ً"بً ًْأيديهً ْمً"ًكنايةً ًع ًْ
عطيةً ًناقًلًين ًعنً ًابنً ً ًّ

كنًحقيقةًًفيًكًتبًًأيديهًم(ً .)3
ًوا ْنًلًمًتً ًْ

ب ال َي ِد
سُ
(َ )2-1-26ك ْ

لداللت ْينً ًفي ًق ْولًً
رددً ًب ْعضً ًالمف ِّسرين ًب ْين ًا ًِّ
لما ًكان ًذلكً ًكذلكًً ،تً ًّ
ً،و ًّ
تًعبيرً ًم ْحتملً ًلًلحًقيقةً ًًوالمًجازً ً
ً،وكذلكً"ً:وما ًأصًابًكمًمنً
ت ًأ ْيديه ْم ًوٱلل ًعليمً بْلظًالمينً"(ً )4
الح ًِّ
ق ً–تعالى ًذ ْكره"ً:-ولن يتمن ْوه ًأبداًبماًقدم ْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.424/1ً،

(ً)2انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،170/1ً،والقرطبيً،الجامعً ً.9/2ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،170/1ً،والقرطبيً،الجامعً،9/2ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،64/1ً،وفيهًيقولً:
"منًتلقاءًأنفسهمًمنًغيرًأنًيكونًمنزالً،وذكرًاأليديًللتأكيدً،وهوًمنًمجازًالتأكيد"ً ً.

(ً)4اآليةً(البقرةً ً.)95ً،

420

ثير"(ً ،)1واذاًماًحًمًل ًعلىًم ْحمل ًالمجاز ًفًيغدوًكًسبً ًاليًدًً ،أ ْو ًماً
ت ًأ ْيديك ْم ًوي ْعفوا ًعنًك ًٍ
مصيب ٍة ًفبماًكسب ْ

اً،والم ْعنىً :بًماًقً ّدموهً؛ ًإ ْذًً
جاز ً
التّقديمً ًلًليدً ًمً ً
عاصيًالسابًقةًً،وق ْد ًنًسبً ً ً
ًّ
متهً ًاليًدً ًكنايًةً ًع ّماًاجتًًرحوهً ًمًنًالمً
قً ًّد ًْ
ش ًِّر"ً،وكًثرً ًهذاًاالستًعمالً ًفيًالقًرآنً"(ً،)2وق ْد ًأضافً ًالحقً ً–
صرفًاًفيًالخًيرً ًوال ًّ
كانتً ًاليًدً ًأكثًرً ًالجًوارحً ًتً ًّ

سبحانًهً-ذًن ًوبًهمًواجتًرامًهم ًإلىًاألًًْيديً،وأسنًدًًتًقديمًهاًإً ًْليها؛ًإًذً ًاألكثًرً ًمًنًكًسبً ًالعًبدً ًالخًيرً ًوالشًرً ًإنماًهوً

يديهً،فًحمًلًًجميعًًاألًشياءًًعلىًذلكً(ً ً.)3
بً ًْ

اللً
متهًأيديهًم ًهو ًتًغييرً ًصًفةًًًرسولً ً ً
واذاًماًحًمًلً ًعلىًم ْحمل ًالحقيقةً ًفإن ًاليًدً ًحقيقةً ًهًناً،والذيًقً ّد ًْ

صلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً،وكانًًذلكًبًكتابةًً ًْأيديهًم(ً،)4وق ْدًأتىًأبوًحّيانًًعلىًالم ْعني ْينًًمًجتمعًًْينًً،أ ّماًالطبريًًفل ْمً

ي ًمًلتمًسًاًبيانً ًذلكًً ،مْلمحاًإلىًأنً ًذلكً ًإنماًهو ًمًثًلً ًعلىًنًحوً ًماًتًتمًثّلً ًبه ًالعًربً ًفيً
الّ ًعلى ًالمجاز ًِّ
يًأتً ًإ ً

ت ًيًداكًً ً ،وبًماً
ناية ًجًناهاً ،فًيعاقًبً ًعًلًيها"ً:نالًكً ًهذاًبًماًجًنً ًْ
للرجلً ًيًؤخًذً ًبًجًري ٍرًة ًجًًرهاً ،أ ْو ًجً ًٍ
كًلمًها"ً،فًتقولً ً ًّ
مت ًيًداكً"ً،فًتضيفً ًذلكً ًإلىً"اليًدً"ً ،ولعل ًالجًنايةً ًالتيًجًناهاً ،فاستًحقً ًعل ْيهاًالعقوبةًً،
سبت ًيًداكًً ً ،وبًماًقًًّد ًْ
كً ًْ
بالفرجًً،أ ْوًبغًيرًًذلكًمنًأعضاءًًجًسدًهًسًوىًاليًدً"(ًً.)5
تًبًالًلّسانًً،أ ْوً ًْ
كان ًْ

(ِ )2-1-27
السا ِ
السا ِ
ق
الت ُ
ق ِب ّ
فاف ّ

لً:-
بالساقً ًفي ًق ْولً ًالل ً–عز ًم ْن ًقائ ًٍ
الساقً ً ًّ
التّمًثّلً ًفي ًهذه ًالمباحثةً ًت ْعيينً ًداللةً ًالتًفافً ً ًّ
مًوضًعً ً ً

فسرينً ًمًنًحً ًملهً
غويينً ًًوالمً ًّ
رددً ًهذا ًالت ْركيبً ًب ْينً ًالم ْعني ْينًً ،والحق ًأن ًمًنًالًلّ ًّ
"وٱْلتفتً ًٱلساق ًبْلساقً"(ً،)6وق ْد ًتً ًّ
ً
بيًحاتم(ً،)7وأرنً ًم ْنهمًمًنًجًمع ًب ْينً ًالم ْعني ْينًً
ًٍ
ً،وابنً ًقًتيبةًً ،وابنً ًأ
يً ًفقط؛ًكًأبيًعًبيدةً ً
علىًالم ْعنى ًالمجاز ِّ
ً،وهًمًكًثرًًسًيًأتىًعلىًأًْقوالًًب ْعضًهمًبًعدًاً ً.
جاورهًماًواحتمالًهًما ً
قائًلًًبًتً ً

(ً)1اآليةً(الشورىً ً.)30ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.480/1ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.181/1ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.480/1ً،
(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.472/1ً،
(ً)6اآليةً(القيامةً ً.)29ً،

(ً )7انظرً :أبو ًعبيدةً،مجاز ًالقرآنً ،282ً ،وابنًقتيبةً،تفسيرًغريب ًالقرآنً ،501ً ،وابنًأبيًحاتمً ،التفسير ًبالمأثورً،
ً ً.512/7
421

نسانً
وتًساقاًالً ً
نًظاهرًًالًلّفظًًً،وأنًًالمتعيِّنًًم ْنهًهًوً:التً ًْ
فًمًنًقالًإًنهًًحقيقةًًجنحًًإلىًأخذًًالم ْعنىًم ًْ

ع ْندًعًلًزًًالمًوتًًمًنًشًًّدةًًالكًربًً،فًلًيًقدرًًعلىًتًحريكًهًماً،وقيلً:هًماًساقاًالًنسانًًإذاًالتًًفّتاًفيًالكًفنً(ً ً.)1

ًالتّعبيرً ًالشريفً ًفًجنًحً ًإلى ًالتأْويلًًً ،واًخراجً ًاأللفاظً ًعن ًمًعانيهاً
أ ّما ًمًن ًالتًفتً ًإلى ًمجازيةً ًهذا ً

يضةًح ّمال ًٍةًلم ٍ
ً،ومًنهاً ًً:
دة ً
تعد ًٍ
عانًمً ًّ
الساقًًههناًذاًدالل ًٍةًعر ًٍ
الساقًًبً ًّ
األص ًّليةًً،فًغًداًم ْعنىًالتًفافًً ًّ
ًْ

يً :اتّصال ًآخرً ًي ْوٍم ًم ْن ًأّيام ًالد ْنياً ،وأولً ًي ْوٍم ًم ْن ًأًّيامً
 ًّأنها ًكنايًةً ًعن ً ًاتّصالً ًالد ْنيا ً ًباآلخرةًً ،أ ْ
ِّ
الدًْنياً.
تًساقًًاآلخرةًًبًساقًً ًّ
الًّم ْنًرحمًاللًً،أ ْوًالتًفّ ًْ
قيًالشدةًلشد ٍةًإ ً
اآلخرةً،فت ْلت

شًّدةًً.
الساقًًمًثًلًًفيًال ًّ
شدةًًإًقبالًًاآلخرةًً،علىًأنًً ًّ
 -أ ْوًأنهاًشًًّدةًًفًراقًًالد ْنياًبً ًّ

ذيفةً
ً،ومًنهًق ْولًًحً ً
شدةًًهًولًًالمًطلعً ً
شًّدةًً،والبًلءًًبالبًلءً،وهوًشًًّدةًًكًربًًالموتًًبً ًّ
شًّدةًًبال ًّ
 أ ْوًأنهاًال ًّبنًً ٍ
ليًً:
أنسًًالهًذً ِّ

()2

نًساقًهاًالحًًْربًًشًمً ار
تًع ًْ
نًشًمًًر ًْ
تًبهًالحًًْربًعًضًهاًًًًًًواً ًْ
نًعًضً ًْ
أخوًالحًًْربًًإً ًْ

جهّزونً ًجًسًدًهً ً ،وثانيهماً :المًلئًكةً ًيًجهًّزونًً
الناسً ًيً ً
ًأمًرانً ًشًديدانً ًعً ًْليهً :أولهماًّ ً :
 ًْأو ًأنه ًاجتًمًع ْ
روحًه(ً ً.)3

جيء ٍ
هود
(َ )2-1-28م ُ
أسماؤهً"ً :-قالواً
ست ً ً
قد ًْ
ق ً–تً ًّ
السلمًً -في ًق ْولً ًالح ًِّ
هود" ً–عًليهً ً ًّ
مًوضًعً ًالمباحثةً ًهذهً ًداللةً ً"مًجيءً ً ًٍ
ً،ويًنبًنيًعلىًهذاً
أج ْئتناًلن ْعبد ًٱلل ًو ْحده ًونذر ًما ًكان ًي ْعبد ًآباؤنا"(ً،)4فًالمًجيءً ًههنا ًي ْحتملً ًأ ْن ًيكون ًحًقيقًةً ً
أرسلًهًاللًًإليهً ْمًً،
نفردًاًبًعبادةًًربًِّهًً،ثمً ًْ
تغيبًاًعنًقومًهًً،مً ً
النبيًًهودًً–عًليهًًالسًلمًً-مً ًّ
الليًًأ ْنًيكونً ًّ
االختيارًً ًِّ
الد ِّ

فًجاءًهمًمًنًمًكانًًمًتغيًبًهًالذيًكانًًفيهًيًتحنًثًً،كماًكانًيًفعلًًًرسولًًاللًً-صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمًً-بًحًراءًقًبلًً
لماًأوحىًالحقًً–تعالىً-إل ْيهًجاءًًقًومًهًيًدعوهًمً .
المًبعًثًً،فً ًّ

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،406/5ً،والقرطبيً،الجامعً،73/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.381/8ً،
(ً)2انظرً:السكريً،شرحًأشعارًالهذليينً ًً.51/2ً،

(ً )3انظرًذلك ًكلهً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،346/12ً،والواحديً،الوجيزً ،1155/2ً،والبغويً،معالم ًالتنزيلً،392/4ً،
والزمخشريً،الكشافً،193/4ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،406/5ً،والقرطبيً،الجامعً،73/19ً،والنسفيً،مداركً

التنزيلً ،754/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،381/8ً،وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآن ًالعظيمً،451/4ً،والسيوطيً ،الدرً
المنثورً ً.478/6ً،

(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)70ً،
422

كً
الليً ًأ ْن ًيكون ًق ْولًهم ًذا ً
ًويًنبًني ًعلى ًهذا ًاالختًيارً ً ًِّ
وق ْد ًيًحمًلً ًالمجيء ًعلى ًم ْعنى ًالمًجازًً ،
الد ِّ

الّ ًالمًلئكًةً؛ ًفًكً ًّأنهمًقالواً:أجًْئتًناًمًنً
أن ًاللً ًالًيًرسلً ًإ ً
"أجًْئتًنا" ًعلىًسبيل ًاالستًهزاءً؛ ًإًًْذ ً ًّإنهمًكانواًيًعتًقدونً ً ّ

عرضً ًوالقًصدًً ،كماًيقالًً :ذهب ًيًشتمًنيً ،الً
نً ً،
السًماءً ًكماًيًجيءً ًالمًلًكًًً ،والًيًريدونً ًحقيقةً ًالمًجيءًً ،ولك ًْ
التّ ّ

يًريدونًًحقيقةًًالذًهابً؛ًكً ًّأنهمًقالواً:أقًصًدتًناًلًنعبدًًاللًًًوحدًهً،وتًعرضتًًلًناًبتكاليفًذلكً"(ً .)1
تقدمًًبيانًهاًآنًفًاً :
ماالتً ًّ
أ ّماًالبًيضاويًًفق ْدًًرأىًفيًداللةًًالمجيءًًثلثةًًاحتً ًٍ
نًمكانًاعتًزلًًبهًًعنًقًومًه.
ًٍ
 ًوأولهاًالمجيءًمًالتّهكًًم.
 -وثانيهاًالمجيءًمًنًالسًماءًًعلىً ً

ً -وثالثهاًالقًصدًًعلىًالمًجازً؛ًكق ْولهًمً:ذهبًيًسبًني(ً.)2

احدً ،وهو ًالم ْعنى ًالحقيقيً ًالمًًْلمًحً ًإلى ًالمجيءً ًمًن ًالمًكانًً
ذهب ًو ًٍ
الّ ًإلى ًمً ًٍ
ذهب ًإ ً
النسفيً ًفًلم ًيً ًْ
أ ّما ً ًّ

والمًعتًًزلً(ً.)3

الم َّزِّم ُل
(ُ )2-1-29

()4
ً،وفيًتًزمًلًهً-
بيًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمً ً
قً-تً ًّ
فيًق ْولًًالح ًِّ
قدسًًاسمًه"ً:-يًاًأيها ٱْلمزِّملً" ً،خطابًًللنًّ ِّ

الً :اثنانً ًيًنتسبانً ًإلى ًبابً ًالمًجازًً ً ،وثالث ًإلى ًبابً ًالحًقيقًةًً ،وتقديرً ًذلكً
صًلّىًالل ًعل ْيه ًوسًلّمًً -ثلثةً ًأًْقو ًٍ

كًًلِّهًً ً:

أيً:حًمًلهً.
الذيًزًِّملًًهذاًاأل ْمرً؛ً ًْ
ً
لرسالةًً،أ ًْوً:ياًأيهاً
بوةًً،والمًلتزمًًلً ًّ
الن ًّ
 -ياًأيهاًالمزِّملًبً ًّ

جازً.
قدمًهً،م ّماًيًنتسبًًإلىًبابًًالمً ً
ين؛ًأعنيًهذاًوالذيًتً ًّ
ًْ
ً،وكًلًالقًولً
 -ياًأيهاًالمزِّملًبالقرآنً ً

 -ياًأيهاًالمزِّمل ًبًثًيابًه ًلًمًنامًهً ،وهو ًالذيًتًلفًفً ًبًهاً ،فق ْد ًكان ًًرسولً ًاللً ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً-

نًالتّزمًلًًفيً
تزملًفيًقًطيفً ًٍةً،فًنًًّبهًً ًونودًيًًبًماًيًهً ِّجًنًًإل ْيهًالحالةًًالتيًكانًًعل ْيهاًمً ً
نائًمًاًبًالًلّيلًً،مً ًِّ

ومً،أ ْوًدًهش ًٍةًمًنً
قًطيفًتًهً،واستعدادًهًًللستًثقالًًفيًالنًومًً،فق ْدًكانًذلكًتً ًْهجينًاًلًماًكانًًعل ْيهًمًنًنً ًٍ

الوحيً.
بًدءًً ً

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،87/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.328/4ً،
(ً)2انظرً:البيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.345/1ً،
(ً)3انظرً:النسفيً،مداركًالتنزيلً ً.420/1ً،
(ً)4اآليةً(المزملً ً.)1ً،

423

أنً
 وقًْدًيكونًًذلكًتًحسينًاًلهًالًتً ًْهجينًا؛ًبًلًهوًثناءًًعً ًْليهً،وتًحسينًًلًحالًهًالتيًكانًعلًًْيهاًً،و ْأمًرًًبً ًْمرطً
السلمًً -كان ًيًصًلّي ًمًتلًفِّفًا ًبً ًٍ
الصًلةً ًو ًّ
يًدومً ًعلىًذلكًً ً ،ويًواظبً ًعًلًيه؛ ًإًْذ ً ًرًويً ًأنهً ً-عل ْيه ً ّ
مً ٍ
تزملً؛ ًألنه ًًلمً
تً ،أ ْو ًتًشبيهًا ًله ًفيًتًثاقلًهً ًبالمً ًِّ
فروشً ًعلىًعائًشةً ًرضًيًاللً ًتعالى ًعًنهاً ،فًنًزلً ًْ

نًب ْعدًًفيًقًيامًًالًلّيلً(ً.)1
تمرًْ
يً ًّ

رددً ًوالخًلفً ًفي ًت ْعيينً ًداللةً ً"المزِّملً" ًالطبريً ًفقالً"ً:واختًلفً ًأهلً ًالتأْويلً ًفيً
هذاًالتّ ًّ
ً
وق ْد ًأتىًعلىً

نًالتّزملً"(ً ً.)2
الذيًوصفًًاللًًبهًنًبيًهً-صلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً-فيًهذهًًاآليةًًمً ً
ً
الم ْعنىً

اًوجهً ًاالختًلفًً
بيً ًفيً"أًحكامًه" ًإشارةً ًصًريحةً ًإلىًهذا ًالم ْشتركً ًاأل ْسلوب ِّيًً،مً ًّبينً ً
وق ْد ًأشارً ًابنً ً ً
العر ِّ

فيًالفًهمً ًًو ِّ
ل ًهو ًخلفً ًالظًّاهرًً ،واذاً
التّزمًلً ًعلىًالمجاز ًههناًالًيًحتاجً ًإً ًْليهً،بً ًْ
الداللةًً،ذاهبًا ًإلىًأنً ًحًملً ً ً

قيلً
تًعاضًدتً ًالحقيقةً ًوالظّاهر ًلً ْمً ًيًجًزً ًالعًدولً(ً،)3فًقال"ً:واختًلًفً ًفيًتًأويلًهًً،فًمًنهًمًمًنًحًمًلًهًعلىًحقيقًتًهً ً،

لًهً:ياًمًنًتًلفًفً ًفيًثًيابًهً ،أ ْو ًفيًقًطيفًتًهًً ،قً ْمًً ،...،وم ْنه ْم ًمنًحًملًهًعلىًالمًجازً؛ ًكأنه ًقيلً ًلًهً:ياًمًنًتًزمًلًً

سوغً ًهذاًالتًفسيرً ًلًو ًكانتً ًالميمً ًمًفتوحًةً ًمًشدًدةً ًبًصيغًةً ًالمًفعولً ًالذيًلً ْمً ًيًسمً ًفاعًلًهًً ،وأ ّماً
بوةًًً،...،واًًّنماًيً ً
الن ًّ
بً ًّ
وهوًبلفظًًالفاعًلًًفهوًباطًلً"(ً .)4

رداً
شيءًههًنا؛ ًألنًالمًفعولًًبهًًق ْدًيًحذًفًً،وق ْدًردًًعل ْيهًالق ْرطبيًً ًًّ
يستًبً ًٍ
بيًًلً ًْ
جةًًابنًً ً
والحقًأنًًحً ًّ
العر ِّ

حكًمًاًمً ًِّبينًاًأنًًهذهًًاآليةًًعلىًحًذفًًالمًفعولًً،وق ْدًقًًرئًبهاً،فًهيًًصًحيحةًًالم ْعنى(ً .)5
مً ًْ

هذاًالوصفًًالشريفًً،والعًدولًًعنًاالسمًً،فائًدتانًً:إًحداهًماًالمًلطًفةً؛ًفإنًالعًربًًإذاً
ً
ًوفيًاصطًفاءًً

بيً ً-صلًّىً
اسم ًمًشتًقً ًمًنًحالتًهً ًالتي ًهو ًعًلًيها؛ًكًقًولً ً ًّ
دت ًمًلطًفةً ًالمًخاطًبًً ً ،وتًًْركً ًالمًعاتًبةًً ،سًمًًْوهً ًبً ًٍ
قًصً ًْ
الن ِّ

التّرابً"ً:قً ْمًًياً
اللًًعل ْيهًوسًلّمً-لًعًليًًحينًًغاضًبًًفاطمًةًًً-رضيًًاللًًعًنهًماً-فًأتاهًوهوًنائمًًوق ْدًلًصقًًبًجنبًهًً ً

(ً ) 1انظر ًالمعنيينً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،278/12ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،125/6ً ،والزمخشريً ،الكشافً،
ً ،174/4وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،386/5ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،352/8ً ،والبيضاويً ،أنوار ًالتنزيلً،
ً،537/2وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.434/4ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.278/12ً،

(ً)3انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.1871/4ً،
(ً)4انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.1871/4ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.23/19ً،

424

عاتب ًعً ًْليهًً ً،ومًلطًفةً ًلًهً،فًقًولً ًاللً–تعالىً-لًمًحمًًٍدً-صًلّىًالل ًعل ْيه ًوسًلّمً:ً-
شعارًله ًأنه ًغًيرً ً ًٍ
اب" ًإً ًا
أباًتًر ًٍ
بًعًلًيهًً .
"ياًأيًهاًالمًًّزًِّملً"ًفيهًتأنيسًًومًلطًفةً؛ًلًيًستشعًرًًأنهًغًيرًًعاتً ًٍ

االسمً
ل ًراقًًٍد ًلًيلًهًلًينتبًهً ًإلىًقًيامً ًالًلّيلًً ً ،وذًكرً ًاللً ً–تعالىً -فيه؛ ًألن ً ً
تزًّم ًٍ
كل ًمً ً
التّنبيهً ًلً ًِّ
والفائًدةً ًالًثّانيةً ً ً

الصًفةً(ً ً.)1
المًشتًقًًمًنًالفًعلًًيًشتركًًفيهًمعًالمًخاطًبًًكًلًًمًنًعًملًًذلكًالعًملًًواتًصفًًبتْلكً ّ
الن ِ
س ُة ِّ
ساء"
الم َ
"م َ
(ُ )2-1-30

ةًالنساء"ً،وق ْد ًورد ًهذاً
تعين ًفيًداللة ً"ملمس ّ
موضع ًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثة ًاالشتراك ًاألسلوبي ًالم ّ

الم ْشتركًالح ّمالًللمعنيينًفيًق ْولًالح ِّ
قً–ع ّزًاسمهً"ً:-وا ْنًكنتمًم ْرضىًأ ْوًعلًىًسف ٍرًأ ْوًجًاءًأحًدً منكمًمًنً

ٱْلغائط ًأ ْو ًالم ْستم ًٱلنِّسًاء ًفل ْم ًتجدوا ًمآءً ًفتيمموا ًصعيداًطيِّبا"(ً ،)2وفي ًهذه ًالمباحثة ًتمثّل ًألثر ًالم ْشتركً

األ ْسلوب ِّي ًفيًتباين ًالفهم ًو ِّ
قهيً،فقدًاختلف ًفيًداللة ً"الملمسة"ً،
الداللةًالذيًينبنيًعل ْيه ًتباين ًفيًالحكم ًالف ِّ
أوً"اللّمس"ً-فيًقراءةًحمزةً،والكسائ ِّيً،وخل ٍ
ألفً)3(-اختلفاًلغويًّاًيصدقًع ْليهً :
فً،والباقونًب ًٍ
ْ

مًالنساءً"(.)4
ه"ً:أوًالمًستً ًِّ
ي"ً:ثًًّمًاختًلفًًأهلًًالتأْويلًًفيً"الًلّ ْمًسً"ًالذيًعًناهًًاللًًبق ْولً ًْ
 ق ْولًالطبر ِّتعددةًللعلماءً،ومتعلّقاتًمختلفات"(ً.)5
 وق ْولًابنًالعر ِّبي"ً:فيهاًخلفًكثيرً،وأ ْقوالًم ّ

ًابن ًعطية"ً:وهيًفيًاللّغة ًلفظة ًق ْد ًتقع ًللّمس ًالذيًهو ًالجماعًً،وفيًاللّ ْمس ًالذيًهوً
 وق ْول ْجسًاليدً،والقبلةًً،ونحوه؛ًإذًجميعًذلكًلمسً،واختلفًأهلًالعلمًفيًموقعهاًهنا"(ً.)6

 -وق ْولًأبيًح ّيانً"ً:واختًلًفواًفيًتًفسيرًًالًلّ ْمًسً"(ً ً.)7

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً .23/19ً،
(ً)2اآليةً(النساءً ً.)43ً،

(ً)3انظرً:الطبريً،التلخيصً،245ً،وسبطًالخياطًالبغداديً،المبهجً،194/2ً،وابنًالجزريً،النشرً،188/2ً،والبناءً
الدمياطيً،إتحافًفضلءًالبشرً ً.242ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.104/4ً،

(ً)5انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.443/1ً،

(ً)6انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.58/2ً،
(ً)7انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.269/3ً،

425

أ ّما ًالم ْعنى ًالحقيقي ًفهو ًالًلّ ْمًسً ًبًاليدًً ،وأ ّما ًالم ْعنى ًالمجازي ًفهو ًالجًماعًً ،و"حقيقة ًاللّمس ًإلصاقً

ًوالمًلموسًً
الجارحة ًبالشيءً ،وهو ًع ْرف ًفي ًاليد؛ ًألنها ًآلته ًالغالبةً ،وق ْد ًيستعمل ًكناية ًعن ًالجماع" (ً ،) 1
لماًأتىًالطبريًعلىًهذهًاآليةًأْلمحًإلىًالم ْعني ْينً :
كًال ً
لّمسًًفيًنًقضًًالطًهارةًً،و ّ

بيرً:ذًكًرواًالًلّ ًْمسًً،فًقالًًناسًًمًنً
مًالنساءًبًأيديكًمً،واستندًإلىًق ْولًسًعيدًًبنًًجً ًٍ
 -وأولهماً:أ ْوًباشرتً ًّ

ً:إنً
المًواليً:ل ْيسًبًالجًماعًً ً ،وقالًًناسًًمًنًالعًربًً:الًلّ ْمًسًًالجًماعًً،قالًً:فًأتيتًًابنًًعًًّب ًٍ
اسًفًقلتً ّ
ربً:
ناسا ًمًن ًالمًوالي ًوالعًربً ًاختًلًفوا ًفي ً"الًلّمسً"ً ،فًقالتً ًالمًواليً :ل ْيس ًبالجًماعًً ،وقالتً ًالعً ً

ًأيً ًالفًريقًينً ًكًنتً؟ ًقلتًً :كًنتً ًمًن ًالمًواليً .قالًً :غلب ًفًريقً ًالمًواليً ،إًنًً
الجًماعًً ،فًقالًً :مًن ِّ
كنيًماًشاءًًبًماًشاءً.
ًويً ًّ
"المًسً"ً،و"اللًمسً"ً،وً"المًباشًًرةً"ً،الجًماعًً،ولكنًاللًًكريمًيعف ً

 وثانيهماً:كلًًلً ًْم ٍنًمسً
اًالوضوءًعلىًمً ً
نًأعًضاءًًجًسدًًالًنسانًً،وأوجًبو ً
سًبً ٍيدًكانًأ ْوًبًغً ًيرهاًمً ْ
ًِّ(ً ً.)2
شيءًمًنًجًسدًهًشًيئاًمًنًجًسدًهاًمًًْفضي ًْ
بً ًٍ
اًإليهًً،والقبلةًً،علىًهذاً،منًالمس

النظر ًفيماًورد ًفيًب ْعض ًكتب ًالتّفسير ًيتجلّىًأن ًأباًعبيدة ًلمًيأت ًإالّ ًعلىًم ْعنىًالغشيانً
وبر ْجع ً ّ

(الجماع)(ً،)3وأرن ًابن ًقتيبة ًوالطبري ًرّجحاًم ْعنىًالجماعً،وأرن ًالواحدي ًلمًيًرْد ًإالّ ًعلىًم ْعنىًواحٍد ًفقطً،
الً ً:
ًبالض ِّدً،فق ْدًرأىًفيً"المًستًم"ًثلثةًًأًْقو ًٍ
وهوً"لمستموهنًبأيديكم"(ً،)4وأرنًمذهبًالق ْرطب ِّيًكان
ّ
ّ -أولها"ً:جامًعتًم".

 وثانيها"ً:باشًرتًم".األمًًرينًًجًميعًا(ً.)5
 -وثالثهاً:يًجمعًً ْ

ٍ
ًحاتمً ،والبغويً ،وأبا ًحّيانً ،والبيضاويً ،ق ْد ًأت ْوا ًعلى ًذكر ًالم ْعني ْينً
ً
وأرن
ًالماورديً ،وابن ًأبي

مجتمع ْينً(ً ًً.)6

(ً)1انظرً:ابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.443/1ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.109-104/4ً،
(ً)3انظرً:أبوًعبيدةً،مجازًالقرآنً ً.69ً،
(ً)4انظرً:الواحديً،الوجيزً ًً.266/1ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.145/5ً،

(ً ) 6انظرً :ابن ًأبي ًحاتمً ،التفسير ًبالمأثورً ،44/3ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،491/1ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً،
ً ،344/1وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،269/3ً ،والبيضاويً ،أنوار ًالتنزيلً ،216/1ً ،وانظر ًكذلكً :اليزيديً ،غريبً
426

يًالجًماعًًدونًًغً ًيرهًمًنًمًعانيًاللً ْمًسًً،وقدًاستندًفيًذلكً
ًو ًْ
أولىًالقًولًينًًفيًذلكًبالصوابًع ْندًالطبر ِّ

ًولًمً
صحًةً ًالخبرً ًالذي ًورد ًعن ًًرسولً ًاللً ً-صًلّى ًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً -أنه ًقًّبلً ًب ْعضً ًنًسائًهً ،ثم ًصًلّى ً
إلى ً ّ

توضًأًً،وفيً
قبلًً،ثم ًيًصلِّ ً
توضًأً ًثم ًيً ًّ
قالتً:كان ًّ
توضًًْأً،فعنًعائشةً ً ًْ
يًوالًيً ّ
ًالنبيً ً-صًلّىًاللً ًعل ْيه ًوسًلّمً -يً ّ
يً ّ
جليةًًعلىًأنًً"اللً ْمًسً"ً،فيًهذاًالمًوضعًً،لًمسًًالجًماعًً،الًجميعًًمًعانيًالًلّمسً(ً ً.)1
هذاًالحديثًداللةً ّ

أ ّما ًاختلف ًالعلماء ًفي ًالمترتّب ًعلى ًهذه ِّ
غوية ًفبابه ًعريضً ،وق ْد ًأتى ًالق ْرطبي ًعلىً
ًالداللة ًاللّ ّ

ٍ
ًخمسةً :
مذاهب

دخلًً
ختصةً ًبًاليدًًً،والجًنًبً ًالًذًكرً ًله ًإ ً
ت ًإن ًالمًلمًسةً ًهًنا ًمً ًّ
 أولهاًأن ًفرقة ًقالً ًْالّ ًمع ًالماءًً،فل ْم ًيً ْ

يممًً،واًّنماًيًغتسلً ًالجًنبًً ،أ ْوً
لىًالتّ ًّ
ً
فيًالم ْعنىًالمرادً ًبًق ْولً ً
ه"ً:وا ْن ًكًنتمًمًًْرضى"ً،فًلًسًبيلً ًله ًإ

الماءً.
يًدعًًالصًلةًًحتّىًيًجدًً ً

 وثانيهاًأن ًأبا ًحًنيفةً ًعًكًسً ًهذاًالقًولًً،فًقالًً:المًلمًسةً ًهًناًمًختًصًةً ًباللًمسً ًالذيًهو ًالجًماعً؛ًثً ،والًهو ًناقضً ًلوضوئًهًً،فًإذاًقًبًلًً
لّمسً ًبًيدًهًلً ْمً ًيًجرً ًله ًذًكرًً ،فلًيسً ًبًحدً ًٍ
تيممًً ،وال ً
فالجًنًبً ًيً ًّ

اللً
اهًالدارقطنيًعنًعائًشةً ًأنً ًًرسولً ً ً
ماًرو ًّ
نتقض ً ًوضًوًؤهًً ،وعضدواًهذاًبً ً
الرجلً ًامرأتًهً ًلًلًّذًٍة ًلًمًيً ْ ً
ًّ
لىًالصًلةًً ًولًمًيًتوضًًْأً.
صًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-قًبًلًًب ْعضًًنًسائًهً،ثمًخًرجًًإّ

هاًبغيرً
ً
تيممً ًإذاًالتًذًً،فًإًذاًلًمسً
تيممًً،والمًلمسً ًباليدً ًيً ًّ
 وثالثهاًأن ًمالكاًقالًً:المًلمسً ًبالجًماعً ًيً ًّشًهوًٍةًفًلًوضوءًً،وبًهًقالًأحمدً.

ن ًكان ًعل ْيها ًثًوبً ًكًثيفً ًفًل ًشًيءً ًعًلًيهًً ،وا ْن ًكان ًخًفيفًا ًفًعلًيهً
 ورابعها ًأن ًب ْعضهم ًقالًً :واً ًْن ًتًعمًدًمًسً ً ْامًرأتًهً ًبًيدًهً ًلًملعبً ًٍة ًفًليتًوضًًْأً ،التًذً ًأ ْو ًلً ْمً ًيًلتًًّذً،وقالً ًالقاضيًأبوً
الوضوءً،وقيلً:مً ًْ
ً

القرآنً ،49ً ،والسجستانيً ،نزهة ًالقلوبً ،388ً ،والمعنى ًعنده ًالنكاحً ،والجرجانيً ،القاضي ًأبو ًالعباس ًأحمد ًبنً
محمد(482هـ)ً،المنتخبًمنًكناياتًاألدباءًوارشاداتًالبلغاءً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1984ً،مً،9ً،والمعنىً
عندهًالنكاحً،وابنًاألثيرً،أبوًالفتحًنصرًاللًبنًمحمدًبنًمحمد(637هـ)ً،المثلًالسائرًفيًأدبًالكاتبًوالشاعرً،
ً
تحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبد ًالحميدً،المكتبةًالعصريةً،بيروت1995ً،مً،181/2ً،وقدًذكرًالمعنيينً،وابنًفارسً،
المقاييسً،مادةً"لمس"ً،وقدًذكرًالمعنيينً،وابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"لمس"ً،واللمسًكنايةًعنًالنكاحًعندهً،

وعبدًالوهابًطويلةً،أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدينً .197-192ً،

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.108/4ً،

427

الوضوءً ًإنماًيًجبً ًلًقصدًهً ًالًلًّّذةً ًدونًً
مالك ًوأصحابًهً ًأنً ً ً
الوليدً ًالباجًيًً:والذيًتًحًقّقً ًمًنًمًذهبً ً ًٍ
ًالوضوءًً،التذًًبًذلكًًأ ْوًلً ْمًًيًلتًذًً.
ًوجًبًعل ْيه ً
وجودًهاً،فم ْنًقًصدًًالًلًّّذةًًبًلمسًهًًفق ْد ً

شيء ًمًنًبًدنًهً ًإلىًبًدنً ًالمًرأةً ًالًحائلً ًبً ًينهً
ًالرجل ًإذاًأًْفضىًبً ًٍ
 وخامسهاًأن ًال ًّشافعيً ًمذهبهًأن ّ
طّهرً ًبًهًً،
ً،ولًشهوًٍة ًأ ْمً ًلًغًيرً ًشًهوًٍةً ،نًقًضًال ً
نًأعًضاءً ًالجًسًدً ً
وبًينًهاً ،سًواءً ًأكانً ًبًاليدً ًأ ْمً ًبً ً
غيرهاًمً ْ
السنًًوالظًفًرًً،
هًالًوضوءًًلًمًنًمًسًًشًعرًًامرأتًهًلًشهوًٍةًكانًأ ْوًلًغًيرًًشًهوًٍةً،وكذلكًً ًِّ
ً
الًّالشًعرً؛ً ًّ
إً
فإن
فإن ًذلك ًمًخالفً ًللبًش ٍرًةً،وقالً ًاألوزاعيًً:إذاًكان ًاللًمسً ًبًاليدً ًنقضً ًالطًهرًً،وا ْن ًكان ًبًغيرً ًاليًدًً

نقضهً؛ ًلق ْولًه ً–تعالى"ً :-فًلًمًسوهً ًبًأًْيديهًم" (ً ،)1فًهذه ًخًمسةً ًمًذاهبً ًأسًدًها ًفي ًرأي ًالق ْرطب ِّيً
لً ْمً ًيً ًْ
ًأكثرً
ًالوضوءًًيًجًبًًبًذلكًًً،واًلىًهذاًذهب ً
مالكً،وهوًأنًالمًلمًسةًًماًدونًًالجًماعًً،وأرن ً
مًذهبًً ًٍ

الفًقًهاءً(ً ًً.)2
سم َعلى ال ُخ ْر ِ
طوم
(َ )2-1-31
الو ْ ُ
موضعًالمباحثة ًههناًاقتناص ًداللة ًالوسم ًعلىًالخ ْرطوم ًفيًق ْول ًاللً–تباركًاسمه"ً:-سنسمهًعلىً

ًالسباعًً :م ْوضعً ًالشًفًةًًً ،وخًراطيمً ًالقًومًً :ساداتًهًم(ً ،)4أ ّماً
الخ ْرطومً"(ً ،)3والخ ْرطومًً :األنفً ًمًن ًالًنسانًً ً ،ومًن ًِّ
لماًكان ًاألنف ًأ ْكرم ًماًفيًالوجهً
لماذاًخص ًالخ ْرطوم ًههناًفألن ًالوجه ًل ّماًكان ًأ ْشرف ًماًفيًالنسانً،و ّ

ًاألنفًً ،وشامخً
ت ًم ْنه ًاألنفةً ،وقالواً :حمي ْ
ميةً ،وا ْشتق ْ
ل ّ
تقدمهً ،ل ّما ًكان ًذلك ًكذلكً ،جعل ًمكان ًالع ّزة ًوالح ّ
الع ْرنينً ،وقالوا ًفي ًالذليلً :جدع ًأنفهً ،ورغم ًأنفهً ،وكان ًأيضا ًم ّما ًتظهر ًالسِّمات ًفيه ًلعل ِّوهً ،ولذلكً ًكانً

وصفًالح ِّ
قً–تعالىً-له"ً:سنسمهًعلىًالخ ْرطوم"ًغايةًفيًالذاللً،والهانةً،واالستبلد؛ًإذًصارًكالبهيمةً

الًيملكًالدفعًع ْنًوسمهًفيًاألنفً،واذاًكانًالوسمًفيًالوجهًشيناًفكيفًبهًعلىًأ ْكرمًع ٍ
ضوًفيه؟ًوق ْدًقيلً:

الجمالًفيًاألنفً،وقالًب ْعضًاألدباءً ً:

وح ْسنًالفتىًفيًاأل ْنفًواأل ْنفًعاطلًًًًًًًفكيفًإذاًماًالخالًًكانًلهًح ّليا(ً )5

(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)7ً،

(ً)2انظرًالقرطبيً،الجامعً،147-145/5ً،وابنًالعربيً،أحكامًالقرآنً ً.443/1ً،
(ً)3اآليةً(القلمً ً.)16ً،

(ً)4انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"خرطم"ً ً.

(ً)5انظرً:الزمخشريً،الكشافً،143/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،306/8ً،وقدًنسبًالعينيًالشعرًفيًعقدًالجمانً
فيًتاريخًأهلًالزمانًإلىًأبيًحيانًاألندلسيً ًً.
428

وبالعود ًإلى ًما ًأورده ًالمفسِّرون ًيتجلّى ًأن ًفيها ًأقواال ًم ِّ
تعددةً ،وق ْد ًا ْفتتح ًالطبري ًتفسير ًهذه ًاآليةً
ْ

أهلً ًالتأْويلً ًاختلفواًفيًتأْويلً ًذلكً(ً،)1فمنهمًمنًجنح ًإلىًاستشراف ًم ْعنىًمجازي ًيحتملهً
بإلماحته ًإلىًأن ً ًْ

ضلًب ٍ
يانًوتجليةً ً:
هذاًالتركيبً،وم ْنه ْمًمنًجنحًإلىًم ْعنىًحقيقيً،وفيًالذيًيأْتيًف ْ
الوسم على
الخرطوم

المجاز

الحقيقة
تسويد الوجه

األنف

الخطم بالسيف
في الدنيا

في اآلخرة
الوسم بالنار
يوم القيامة

فضح حاله

إلحاق العار به

ً

ً
أوال :المعنى الح ِ
قيق ُّي
َ
َْ
ّ

الخ ْرطومًفيًهذاًالسِّياقًاألنفً،والت ْقديرًالكلّيً ً:

ً،وسًمًةً ًثابتةًًفيه ًماًعاشًً،وقدًاحتجً
 سنسمهً:سًنخطمًهً ًعلىًأنفه ًبالسًيفًً،فًنجعلً ًذلك ًعلمًةً ًباقًيةً ًلىًأنًماتً.
ًْ
زلًمً ًْ
درً،فخطمًًبًالسًيفًًفيًالقتالًً،فل ْمًيً ًْ
ب ْعضهمًلهذاًالم ْعنىًبأنهًقاتًلًًيًومًًبً ًٍ
خطومًاًإ

 -سنسمهً:سًنًشينًهًشًينًاًباقيًاً.

 -سنسمهً:سن ْجعلًلهًسيمىًعلىًأنفًهًً.

صداق ًهذا ًالم ْعنىًق ْول ًالل ً–تقدسً
 سنسمهًً :سن ْجعل ًله ًيًومً ًالقًيامةً ًعلى ًأنفًهً ًسًمةً ًيً ًعرفً ًبًهاً ،وم ْ
ٍ
ًفيًمقام ًآخر"ً:ونًحشً ًرً
سودً ًًوجوهً"(ً،)2فًهذه ًعلمًةً ً ً
اسمهً"ً:-يًومً ًتًبيًضً ًوجوهً ً ًوتً ً
ظاهرةًً،وق ْوله ًالحق

(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.188/12ً،
(ً)2اآليةً(آلًعمرانً ً.)106ً،

429

ًالوسمًًعلىً
أفادتًهذهًاآليةًًعلمًةًًثالثًةًً،وهي ً
ئذً ًزًْرقًا"(ً،)1وهذهًعلمًةًًأ ْخرىًظاهًرةًً،فً ًْ
جرمينًًيًومً ًٍ
المً ً

جًرمونًًبًسيماهً ْمً"(ً.)2
النارً؛ًوهذاًكق ْولهً–تعالى"ً:-يً ًْعًرفًًالمً ًْ
األنفًًبً ًّ

ِ
الم ِ
ي
جاز ُّ
الم ْعنى َ
ثان ًياَ :

الخ ْرطوم ًفيهاًمجاز ًعنًالوجهً،أ ْو ًق ْد ًيكون ً"الوسم ًعلىًالخ ْرطوم"ًإلحاق ًالعار ًوالسّبة ًبهً،والت ْقديرً

الكلّيً ًًًً:

عرفً ًبًسوادً ًًوجهًهً،ومنًأشياع ًهذاًالم ْعنىًالف ّراء؛ًذلك ًأنً
هًفيًاآلخرةًً ،فًيً ً
ً
 سنسمهًً:سنس ًِّودً ًًوجهًؤدًي ًعن ًبً ٍ
عضًً،
الوجهً؛ ًألن ًب ْعضً ً ً
ًبالسًمةًً ،فً ّإنًه ًفي ًمًذهًبً ً ً
الخ ْرطومً ًًواً ًْ
ص ِّ
الو ْجًهً ًيً ّ
ن ًكان ًخً ّ

اًالًيفارقًكًً،يًريدونًًاألنفًً،وًْأنشًدًبعضهمًً:
ً
ً:واللًًألًسًمًنًكًً ًوسمً
والعًربًًتقولً ً

()3

ألعلًطًّنكًًو ْسماًالًيفارقًهًًًًًًًًًًكماًيحًزًًبحً ًّمىًالميسمًالبحًرً ًً ً

ًالسمةً ًعلىً
عرفوهً ،فًل ًي ْخفى ًعل ْيهم ًكما ًال ًتًخفى ًِّ
أمرهً ًتًبيانًا ًواضحًا ًحتّى ًيً ً
 سنسمهً :سًنًبيًّنً ً ًالخًراطيمً.

ربً
ن ً ًوسًمً ًعلىًأنفًهًً،ويعضد ًهذاًالم ْعنىًق ْول ًالعً ً
ًعاراًوسًًّبةً ًحتّىًيكونً ًكًمً ًْ
 سنسمهً:سًنًلحقً ًبه ًأنً
يً:أًلصًقً ًبه ًعارً ًالًيًفارقًهً،كماً ً
لً ًّلرجًلً ًيًسًبً ًسًًّبةً ًسوًٍء ًقًبيحةً ًباقيةً"ً:قً ً
دًوسًمً ًمًيسمً ًسوًٍء"؛ًأ ْ
ذمات ًبليغةً
ًّ
السمةً ًال ًيً ْمًحى ًأثًًرها"ً ،وفي ًالوسم ًعلى ْ
ًاألنف ًتشويهً ،فجاءت ًاستعارته ًفي ًالم ّ

ج ًّدا"(ً .)4

كره ًبًالقًبائًحًً ،لًيًصيرً ًمًوسومًاً
ارينً ًجًميعًاً ،فهذا ًإًشهارً ًذً ً
ًالد ً
شتيمًةً ًفي ًّ
 سنسمهً :سًنًشهًًره ًبهذه ًال ًّبالذكرًًالًبًاألثرً(ً ً.)5
ًِّ

(ً)1اآليةً(طهً ً.)102ً،

(ً)2اآليةً(الرحمنً ً.)41ً،

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً،174/3ً،والطبريً،جامعًالبيانً،189/12ً،والقرطبيً،الجامعً،154/18ً،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً،306/8ً،وفيًرواية"ً:النجز"ًمكانً"البحر"ً،وهوًفيًلسانًالعربًغيرًمنسوبً،مادةً"بحر"ً ً.

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.305/8ً،

(ً )5انظر ًما ًقاله ًفيهاً :الفراءً ،معاني ًالقرآنً ،174/3ً ،والطبريً ،جامع ًالبيانً ،188/12ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً،
ً ،66/6والواحديً ،الوجيزً ،1121/2ً ،واكتفى ًبمعنى ًاألنفً ،والزمخشريً ،الكشافً ،143/4ً ،وابن ًعطيةً ،المحررً

الوجيزً ،349/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،154/18ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،305/8ً ،والبيضاويً ،أنوار ًالتنزيلً،
ً ً.515/2
430

الًباالقتضابًتجدرًاللماحةًإلىًثلثةًاستدر ٍ
ًالد ِّ
اكاتً ًً:
وبعدًهذاًالعرض ّ

ًأن ًق ْولهً
 أولهاً :أن ًص ْفوة ًالم ْست ْخلص ًم ّما ًتقدم ًبيانه ًآنفا ًق ْول ًأبي ًحّيان"ً :وتلخص ًم ْن ًهذا ّهل ًذلك ًفي ًالد ْنياً ،أ ْو ًفيً
ًأمً ًمجازً ،واذا ًكان ًحقيقة ًف ْ
"سنسمه ًعلى ًالخ ْرطوم" ًأهو ًحقيقة ْ
اآلخرة"(ً.)1

 وثانيهاً :أن ًالطبري ًق ْد ًأتى ًعلى ًهذه ًالمعاني ًمولّيا ًوجهه ًشطر ًالم ْعنى ًالمجازيًِّ ،م ِّرجحا ًأنً
عرفوهًً،فًلً
أمرهً ًبًيانًاًواضًحًاًحتّىًيً ً
أ ْولىًالقًولًينً ًبالصواب ًفيًتأْويلً ًذلك ًق ْولً ًمنًقالً:سًنً ًّبينً ً ً
السمةًًعلىًالخ ْرطومً(ً.)2
خفىً ًِّ
ي ْخفىًعلًًْيهمً،كماًالًتً ًْ

أنًًالم ْعني ْينًالعريضينً:الحقيقةًوالمجازً،يتضافرانًً،فق ْدًوقعًلهًوسمًعلىًالخ ْرطومًيومً
 -وثالثًهاّ ً:

ب ٍ
درً ،وهذا ًالم ْعنى ًالحقيقيً ،وق ْد ًوقع ًله ًوسم ًبالش ْين ًوالعار ًفي ًحياتهً ،وسيعتريه ًيوم ًالقيامةً

اسودادًالوجهًالذيًخبرًع ْنهًالحقًجلًفيًعلهً،ولعلًذلكًينبئًعنًانفتاح ِّ
ثيرً
ًالداللةًانفتاحاًي ً
فيًالنفس ًاستً ْحساناًم ْعجباًيفضيًإلىًالقول ًإن ًهذاًالنص ًاللّغوي ًالخالد ًل ْيس ًمنًكلم ًب ٍ
شرً،

الًيفارقًهًآخرًًماًعًلًيهً،
ً
وق ْدًالتفتًإلىًهذاًالمْلحظًقًتادةًً،ونقلهًالطبريً،فقالً"ً:م ْعنىًذلكًً:شًينًً

وق ْد ًي ْحتملً ًأيضًاًأ ْن ًيكونً ًخًطًمً ًبًالسًيفًً،فًجًمًعً ًله ًمع ًبيانً ًعًيوبًهًلً ًّلناسً ًالخًطمً ًبالسًيفًً،...،
ًعاراًال ًيًفارقًهًفيً
والًنًعلمً ًأنً ًاللً ً–تعالىً -بًلغً ًمًنًذًكرً ًعًيوبً ًأحً ًٍد ًما ًبًلغًهًمًنه؛ًفألحًقًهًبه ً
الوسمًًعلىًالخ ْرطومً"(ً.)3
ياًواآلخرةً؛ًكً ً
الد ْن ً

الجار ِ
ِ
حة َوالقُ ّوِة
ين
مين َب َ
( )2-1-32ال َي ُ

م ْوضعً ًالنظرًفيًهذه ًالمباحثةً ًداللةً ً"اليًمينً" ًفيًق ْولًًاللً ً–تباركً"ً:-فراغً ًعل ْيهمًض ْربًاًبْْليمينً"()4؛ً

شًّدةًً،
ال ًعلى ًالقًًّوةً ًوال ًّ
الد ًِّ
الجارحةًً ً ،وم ْعنى ًالمًجازً ً ًّ
إً ًْذ ًإًًّنها ًم ْشتركً ًأ ْسلوب تي ًم ْحتملً ًم ْعنى ًالحقيقةً ًالتي ًهي ً ً

فأس ًيًكسرهً ّنًً ،وقيلً:لً ًّماً
ديهً ًبً ًٍ
التّقديرًً ًوفقًاًللم ْعنىًالحقيق ِّيً ًأنه ًمالًًعلىًآلهًةً ًقًومًهًضًربًاًلًهاًبًيًمنىًيً ًْ
ويكونًً ً

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.306/8ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.189/12ً،
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.189/12ً،
(ً)4اآليةً(الصافاتً ً.)93ً،
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خًل ً–عًليهً ًالسًلمًً -جًعلً ًيًضربً ًآلهتًهًم ًبًيمينًهًً ،وق ْد ًخًصً ًاللً ً–تعالىً -الضًربً ًبًاليمينً ًألنها ًأًْقوىً،
والضًربًًبهاًأشًدًً ً.
التّقديرًً:جًعًلًًيًضربًً
أولًًبًالقًًّوةًًوالقًدرةًً،وعلىًهذاًي ْغدوً ً
يًًفإنًاليًمينًًههناًتًتً ً
أ ّماًعلىًالم ْعنىًالمجاز ِّ

الذيًأوقًعًهًعلىًنفسًهً ًفيً
ًْ
أولً ًب ْعضًهمًاليًمينً ًههناًبالحًلفً ًوالقًسًمً ً
ديهًمًعًاًبالفًأسًً،وق ْد ًتً ًّ
األصنامً ًجامعًاًيً ًْ
ًْ
صنامكًْمًب ْعدًأ ْنًتولواًم ْدبرينً"(ً ً.)1
ق ْولًًالح ًِّ
قً–تقدًسًاسمًهً"ً:-وتاللهًألكيدنًأ ْ

رددًًداللةًًاليًمينًًب ْينًالحقيقةًًوالمًجازًًفيًالت ْنزيلًالعزيزً"ً:ولــوًتقـ ّـولًعلينــاًب ْعــضًاألقاويــلً
وم ْنًن ْحوًتً ًّ

ألخـ ْذناًم ْنــهًبــاليمينًًثــمًلقط ْعنــاًم ْنــهًالــوتين"(ً،)2فقـ ْـدًحًمًلــتً"اليًمــينً"ًعلــىًم ْعنــىًالقـ ّوةًًوالقـدرةً(ً،)3والت ْقــديرًً:لنْلنــاً
ً،والم ْعنــىً:ألخـ ْذناًم ْنــهًبيمينــهً،ونًًزعنــاً
يًًعلىًعائـ ٍـدًآخــر ً
مناً،وق ْدًتًعودً"اليًمينً"ًبم ْعناهاًالمجاز ِّ
اًبقوًٍةً ّ
م ْنهًعقاب ّ

نًقوتًهً،وأًْذلًلناهًوأعجً ْزناهً(ً ً.)4
م ّ

طعناهاً،أ ْوًألخًًْذناًم ْنهًبالميــامنًً،ثــمًعاقًبنــاهً
وق ْدًتكونً"اليًمينً"ًفيًهذاًالمًقامًالجارحةً(ً )5
ً،والم ْعنىً:لقً ْ

صرفًً،وق ْدًاستأنسًًب ْعضًهمًبنً ٍ
ًخارجيًلسنادًًهــذاً
ظرًسًياقي ً
بقًطعًالوتينًً،أ ًْوً:ألخً ْذناًبًيمينهً،فًمًنًعناهًمنًالتّ ّ

ـبرًكمــاًيفعــلًًالملــوكًً،فــأكثرًًمــاًيق ــولًً
إنًالم ْعنــىً:ل ـوًأنــهًتقـ ّـولًًعلًينــاًش ـيئاًلـ ـمًنًقْلــهًلًقتًْلنــاهًًصـ ا
ً
الوجــهً،فقيــلًً ّ
السلطانًًب ْعدًوجوبًالحكمًً:خ ْذًبيدهًً،واسفً ْعًبيدًه(ً.)6
ّ

أَمثلَ ُة ِ
الباع ِث الثّاني
ْ
ِ
ِ
كون ِدال لَ ُة التَّْر ِ
كيب األ ْ ِ
عاني ُمتباين ًة
( )2-2أ ْ
َن تَ َ
ُسلوب ّي ُة عائم ًة تَ ْحتَم ُل َم َ
(ً)1اآليةً(األنبياءً،)57ً،وقدًأتىًعلىًهذهًالمعانيًالثلثةً:الطبريً،جامعًالبيانً،503/10ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،
ً ،57/5والبغويً ،معالم ًالتنزيلً ،26/4ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،345/3ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً،479/4ً ،
والقرطبيً،الجامعً،63/15ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،418/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.351/7ً،

(ً)2اآليةً(الحاقةً .)44ً،

(ً )3انظرً :الفراءً ،معاني ًالقرآنً ،183/3ً ،وابن ًقتيبةً ،تفسير ًغريب ًالقرآنً ،154ً ،والسجستانيً ،نزهة ًالقلوبً،504ً ،
والشريفًالرضيً،أبوًالحسنًمحمدًبنًالحسين(406هـ)ً،تلخيصًالبيانًفيًمجازاتًالقرآنً،طً،1عالمًالكتبً،مكتبةً
النهضةًالعربيةً،بيروت1986ً،مً،303ً،وابنًالهائمً،التبيانً ً.425ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .322/8ً،

(ً)5انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآنً،155ً،والسجستانيً،نزهةًالقلوبً،504ً،وابنًالهائمً،التبيانً ً.425ً،

(ً)6انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآنً،155ً،والزمخشريً،الكشافً،155/4ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.322/8ً،
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اج َّ
الن ْف ِ
س
( )2-2-1إِ ْخر ُ
ق ً–
يئات ًإ ْخراج ًالن ْفسً ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ
تنوعةً ًوهً ًٍ
يات ًمً ًّ
العامةً ًالتي ًت ْحتمل ًتًجًلّ ًٍ
نًالدالالتً ًاأل ْسلوبّيةً ً ًّ
ًومً ًِّ

تعالى ًجًدًه"ً :-ول ْو ًترى ًإذ ًٱلظًالًمون ًفى ًغمًارت ًٱْلم ْوتً ًًوٱْلملٓئكة ًباسطو ًأ ْيديه ْم ًأ ْخرجوا ًأنفسكم ًٱْلي ْومً
هًاألولً ًفيًهًيئةً ًهذاً
سرحً ًخاطًًر ًّ
ق"(ً،)1فًلًلمرءً ً ًْ
ت ْجزْون ًعذاب ًٱْلهون ًبماًكنت ْم ًتقولون ًعلىًٱللً ًغ ْيرً ٱْلح ًِّ
أن ًيً ًِّ
بً ً:
الًخراجًً ًوماهًًّيتًهًتًسريحًاًآخًذًاًفيًثًلثًًشًعً ًٍ

الروحً ًفي ًسًكرةً ًالمًوتًً ،أم ًهو ًمًرادًفً ًلً ْخراجًً
أولًهاً :هًل ًإ ْخراج ًالن ْفسً ًههنا ًمًرادفً ًلًخراجً ً ًّ
 ًّالوقتً؟ً
النًازلةًًبهمًفيًذلكً ً
الن ْفسًًمًنًالمًصيبةًً ّ

أمرً ًمًنًالمًلئكةً ًإلىًالظًّالًمينً ًأنفسًهًمًيًومً ًالمًوتً ًلًخراجً ًأنفسًهًم ًعلىًسبيلً
 وثانيهاً:هًلًهذاً ًْعًآخًرًً ًومًستًقرً؟
التّهويلًً،أ ْمًًهوًأمرًًلً ْخراجًًالن ْفسًًمًنًتًلكمًالمًصائًبًًفيًمًستودً ًٍ
التًعنيفًًو ً

فًً ،وهوً
ًأمً ًهو ًطًلبً ًمًلفًفً ًفي ًم ْعنًى ًمًغلً ًٍ
 ًوثالثهاً :هًل ًإ ْخراج ًالن ْفسً ًههنا ً ْأمًرً ًعلى ًالحقيقًةًْ ،الوعيدًًوالتًقريعً؟ً ً
ً

طرً
يناًالوجهًًشً ً
ماًولً ً
االتًمًتقبًلًةًً ًومًحتًمًلةً؛ًواذاً ً
تقدمةًًالمًنظومةًًفيًهًيئةًًسًؤ ًٍ
الحقًًأنًًكًلًًالمًعانيًالمً ًّ
خًرجوهاً
اًأرواحًكًمً ،أ ًْ
األولً ًفإن ًالت ْقديرً ًالكلّيً ًأنً ًالمًلئكةً ًيًبسطونً ًإلًْيهًمًأيديًهًمًقائًلينً ًلًلظًّالمينًً:هاتو ًْ
الم ْعنى ً ًّ

فيًالسياقًً،والًلحاحً ًالشًديدًًفيًالًًْزهاقًً،مًنًغًيرًًتًًْن ٍ
مهالً،
فيسًًًواً ًٍ
ًِّ
نًأجسادًكًمً،فًهذهًًعبارةًًعنًالعًنفًً
إًلًيناًمً ًْ
عنفًًعل ْيهًفيًالمًطالًبةًً،
نًعل ْيهًالحقًً ً،ويً ًِّ
ًوكًأنًًالمًلئكةًًيًفعًلونًبهمًذلكًفًعلًًالغًريمًًالمًسًًلِّطًًبًبسطًًيًدًهًإلىًمً ًْ

حداقًكً(ً .)2
أنزعًهًمًنًأ ًْ
الساعةًًًواًالًأًديمًًمًكانيًحتّىً ً
جًإليًًماًليًعًليكًً ًّ
خرًْ
ًوالًيًمهلًهً،ويًقولًًلًهً:أ ً

الزجرًًً ،وأن ًثم ًنًكاالًًً ،وأغلالًً ً ،وسًلسلًً ،وأرن ًروحًً
الكرهً ًو ً
وق ْد ًورد ًأنً ًإًخراجً ًنًفسً ًالكافًرً ًيكونً ًبً ًْ

نًأجسادًهًمًقائًلينًً
خرجً ًأرواحًهًمًمً ًْ
ضربهمًالمًلئكةً ًحتّىًتً ً
فرقًًفيًجًسدًهً ً ،وتً ًْعصيً ،وتًأبىًالخًروحًً ،فًتً ً
الكافرً ًتً ً

ق"(ً ،)3أ ّماًنًًْفسً ًالمًؤمنًً
ج ًزونً ًعًذابً ًالهونً ًبًماًكًًْنتً ْمً ًتًقولونً ًعلىًاللً ًغًًْيرً ًالحً ًِّ
اًأنفًسًكًمًاليً ًْومً ًتً ًْ
"أخًرجو ًْ
لًهمًْ ً :
فًتنشطًًلًلقاءًًًرًِّبها(ً ًً.)4

(ً)1اآليةً(األنعامً ً.)93ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،36/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.185/4ً،
(ً)3انظرً:ابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً .157/2ً،

(ً)4انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،95/2ً،والرزايً،مفاتيحًالغيبً ً.74/13ً،
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أعلًمًً ،فإن ًالت ْقديرً ًالكلّيًً
علىًو ًْ
ً،واللً ًتعالى ًأ ًْ
داالًّ ًعلىًالمًرادً ً
اًو ً
أ ّماًإذاًارتًضًًْيناًالم ْعنى ًالًثّانيً ًمًًو ِّجًهً ً

ًأنفًسًكًم ًمًن ًهذهً
خًرجوا ًْ
ًالنارًً ،فًالمًًْقصًدً ًالمتعيِّنً ًم ْن ًهذا ًاأل ْمرً ًهًوً :أ ًْ
آنً ًهذا ًأنً ًبًسطً ًاألًًْيدي ًإنما ًهو ًفي ًّ

ماًزعًمتًموهًًحًًقًّاًفيًالدًًْنياً،وفيًذلكًتًوقيفًً،وتًوبيخًًعلىًسالًفًًفًعلًهًمً
نًكانً ً
المًصائًبًًًوالمًحنًًً،وخًًلِّصوهاًإً ًْ

القًبيحً(ً ً.)1

عانً ً:
الماوردًيًًداللةًًهذهًالمًباحًثةً؛ًأعنيًإ ْخراجًًالن ْفسًً،مًشتركةًًب ْينًًثلثةًًمً ًٍ
وق ْدًجًعلًً ً

ن ًكانً
أجسادًكًم ًع ْند ًمًعاينةً ًالمًوتً ً ًْإرهاقا ًلًهمً ً ،وتًغليظًا ًعًلًيهمًً ،واً ًْ
ن ً ًْ
أولًهاً :أ ْخرجوا ًأ ْنفسك ْمً ًمً ًْ
 ًّإًخراجًهاًمًنًفًعلًًغً ًيرهًم.

 -وثانيهاً:أ ْخرجواًأ ْنفسك ْمًًمًنًالعًذابًًإًنًاستًطعتً ْمًً،وهذاًتًقريعًًلًهًمً ً،وتًوبيخًًبًظًلمًًأنفسًهًمً.

 ًوثالثهاً :أ ْن ًيكون ً"أ ْخرجوا ًأ ْنفسك ْمً" ًمًشتمًلً ًعلى ًمً ًْعنىً :خًًلِّصوا ًأنفًسًكًم ًبًاالحتًجاجً ًعًنها ًفيماًثيرً ،فقدًالتًفًتًوا ًإلىً
النسفيًً ،وابنً ًك ًٍ
فًعلتًم(ً،)2وق ْد ًأتى ًعلىًالم ْعني ْينً ًالبًيضاويً(ً ،)3أ ّماًالبًغًويًً ،و ًّ
الروحً(.)4
احدً،وهوًإًخراجًً ًّ
م ْعنًىًو ًٍ

ًومًردً ًذلكً ًإلىً
الرازيً ًفيً"مًفاتيحً ًالغًيبً" ًفًًرأى ًأنً ًداللةً ً"أ ْخرجواًأ ْنفسك ْمً"ًح ّمالةً ًلًخًمسةً ًًوجوًٍهً ،
أ ّماً ًّ

اشتًراكًهاًفيًًزمنً ًالًخراجًً ،واشتًراكًهاًفيً ِّ
ضلً ًب ٍ
يانً
األمرً ً
ً،وا ْشتراكًها ًفيًم ْعنىًصيغًةً ً ًْ
الداللةً ً
ً،وفيما ًيًلي ًف ْ
يجلّيًذلكًكًلًهً ًًًً:

األو ُل:
الو ْج ُه ّ
َ

ت ًغًمًراتً ًالمًوتًً
ًزمًنً ًإ ْخراجً ًالن ْفسً ًههناًهو ًًزمنً ًغًمًراتً ًالمًوتً ًفيًاآلخًرةًً ،فق ْد ًأًًْدخًلواًجًهنًمًً ،وغد ْ

دالةً ًعلىًماًيًصيبًهًمًهناكً ًمًنًأنواعً ًالشًدائًدً ًوالتً ًْعذيباتًً،والمًلئًكةً ًباسًطوًأيديهًم ًعل ْيهمًبًالعًذابً ًيًب ًّكتونًهًمً،

نًقًدرتً ْمًً .
ويًقولونًًلًهمً:أ ْخرجواًأ ْنفسكًْمًم ْنًهذاًالعًذابًًالشًديدًًإً ًْ
الو ْج ُه الثّاني:
َ

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،323/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.185/4ً،
(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.145/2ً،
(ً)3انظرً:البيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.312/1ً،

(ً)4انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،95/2ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،378/1ً،وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.157/2ً،
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ًأيديهًم ًلًقًبضًً
ًزمنً ًإ ْخراجً ًالن ْفسً ًههنا ًهو ًًزمنً ًنًزولً ًالمًوتً ًبهم ًفي ًالدًًْنياً ،والمًلئكةً ًباسًطو ًْ

أرواحًهًمً،يًقولونًًلًهًمً:أ ْخرجواًأ ْنفسك ْمًًمًنًهذهًالشًدائًدًًً،وخًًلِّصوهاًمًنًهذهًاآلفاتًًًواآلالمًً .
ًْ
الث:
الو ْج ُه الثّ ُ
َ

ًأجسادًكًمً ً ،وفي ًذلك ًتً ًْعنيفً ً ًوتًشديدً ًفي ًإًًْزهاقًً
أخًرجوها ًإً ًْلينا ًمًن ًْ
دًاللةً ً"أ ْخرجوا ًأ ْنفسك ْمً" ًههنا ًهًيًْ ً :

الروحًً ً.
ًّ

الر ِبعُ:
الو ْج ُه ّا
َ

روحًهًً .

شًّدةً ًإلى ًح ْيث ًتًوًلّىًبنًْفسًهً ًإًزهاقًً
أنً ًإ ْخراجً ًالن ْفسً ًكنايًةً ًعنًشًًِّدةً ًحالًهًمً ،وًّأنهًمًبًلغًواًفيًالبًلءً ًًوال ًّ
ِ
سً ً:
الو ْج ُه الخام ُ
َ

ًبل ًهو ًًوعيدً ًوتًقريعً؛ ًكًقولً ًالقائًلًً:
أمرًْ ،
ًأعًني ً"أ ْخرجوا ًأ ْنفسك ْمً"؛ ًإًذ ًإنًه ًل ْيس ًبً ًٍ
دًاللةً ًهذا ًالتًركيبً؛ ْ

ْامًضًًاآلنًًلًتًرىًماًيًحلًًبكً(ً ً.)1

تقدمًًقًًْبلًًثلثةًًملحظًً ً:
ًوص ْفوةًالم ْست ْخلصًم ّماً ًّ

االنفتاحً ً ِّ
فسرينًً،فًمً ْنًهً ْمًً
الدالل ِّيً ًأًْفضى ًإلىًتًعدًدً ًأًْقوالً ًالمً ًِّ
أ ََّولُ ُهاً :أنً ًهذا ًالم ْشتركً ًاأل ْسلوبيً ًالمً ًْؤذًنً ًب ْ

ثير (ً ،) 2وم ْنه ْم ًمنً
سفيًً ،وابنً ًكً ًٍ
غويًًً ،و ًّ
مًن ًالتًمًسً ًم ْعنًى ًواحدًا ًمًن ًمًعاني ًهذا ًالم ْشتركً ًاأل ْسلوب ِّيً؛ ًكًالبً ِّ
الن ِّ

يً (ً،)4
ن ًزادً ًثالثًاً ،كً ً
يضاويً (ً ،)3وم ْنه ْم ًم ًْ
يًً ،و ْابنً ًعطيةًً ،وأبي ًحًًّيانًًً ،والبً
مخشر ًِّ
الز ً
التًمسً ًمًعنًيًينً؛ ًكً ً
الماوردً ِّ
ِّ

ً،والًيًمجً ًهً
السياقً ً
طولًً ،فًذًكًرًفيًهذه ًالمًسألةً ًخًمسةً ًًوجوًٍه(ً ً،)5وكًلً ًذلكً ًم ْحتمًلً ًالًيًأباهً ً ًِّ
أفاضًو ً
ً
نً
وم ْنه ْم ًم ًْ
التّأويلًً ًًً.
العًرًقلًً،أوً ً

(ً)1انظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً ً.74/13ً،

(ً)2انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،95/2ً،والنسفيً،مداركًالتنزيلً،378/1ً،وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.157/2ً،

(ً )3انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،36/2ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،323/2ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،185/4ً ،
والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.312/1ً،

(ً)4انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.145/2ً،
(ً)5انظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً ً.74/13ً،
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نً ًوقتًًالًماتةًً،والعًذابًًهوًماًعًًِّذبواًبهًمًنً
نًكانًفيًالد ْنياً،فً ًّإنهًًعبارةًًع ًْ
أنًًهذاًاأل ْمرًً،إً ًْ
َوثانيهاّ ً:

ن ًكان ًهذا ًاأل ْمرً ًفيًالقًيامةًً
رزخًًً،وًا ًْ
الوقتً ًالمًمتًًِّد ًالمًتًطاولً ًالذيًيًلحقًهًم ًفيه ًالعًذابً ًفيًالبً ً
شً ًّدةً ًالنًزعًً ،أوً ً
فيًالنارً(ً ً.)1
ًّ
كانًًعبارةًًعنًيًومًًالقًيامةًً،أ ْوًعنً ًوقتًًخطابهمً

أنً ًبًني ًآدًمً ًهًم ًالذينًيًقبًضونً ًأنفًسًهم ًبأنفًسًهًم؛ ًولكنًً
أنً ً"أ ْخرجوا ًأ ْنفسكًْم" ًال ًيًستفادً ًم ْنه ً ّ
وثالِثُهاّ ً :

نًأبدانً ًأهلًهاً
خًرجًهاًمً ًْ
ماًوجهً ًق ْولًه"ً:أ ْخرجواًأ ْنفسك ْمً"ً ً ،ونًفوسً ًبًنيًآدًمً ًإنماًيً ًْ
ًْ
إن ًقال ًقائلً"ً:
الضًًِّدً،فً ًْ
األ ْمرً ًبً ّ
إن ًكان ًذلكً ًكذلكًً ،فق ْدً
ربً ًالعالًمينً؟ًفًكيفً ًخوطًبً ًهؤالءً ًالكًًّفارًً ،وًأمًرواًفيًحالً ًالمًوتً ًبًإخراجً ًأنفًسًهًم؟ًفً ًْ

ًوجبًًأ ْنًيكونًبنوًآدًمًًهًمًيًقبضونًً ًْأنفًسًًأجسامًهًمً،قيلًً:إنًًم ْعنىًذلكًبًخلفًًالذيًإل ْيهًذًهًبتًًً،واًّنما ًذلكً
ًربًها ًمًنً
ًأجسامًهًمً ،بًًأداءً ًما ًأسكًنًها ً
أرواح ًهؤالءً ًالقًومً ًمًن ًْ
أمر ًمًن ًاللً ًعلى ًألسًنً ًرسلًهً ًالذين ًيًقبًضونً ً ًْ

ً،وتًسليمًهاًإلىًًرسًلًهًالذينًيًتًوف ًْونًها"(ً ًً.)2
إليهً ً
األًرواحًً ًْ

داف الم ِ
الئ َك ِة
( )2-2-2إِ ْر ُ َ

ْستجابً
م ْوضع ًالنظر ًفيًهذه ًالمباحثة ًهيئة ًال ْرداف ًفيًق ْول ًالل ً–تعالى"ً:-إ ْذً ت ْستغيثون ًربك ْم ًف ْ

لكم ًأًِّني ًممدكم ًبأْل ٍ
ف ًمنً ٱْلملئكة ًم ْردفينً"(ً ،)3والذي ًي ْنبغي ًالْلماح ًإل ْيهً ،قبل ًالشروع ًفي ًداللة ًالردافً
ْ
وتجلّياتهً،ثلثةًملحظً ً:

ًالدالًوكسرها(ً.)4
تًبفتح ّ
 ّأولهاًأنًالقرأةًاختلفواًفيً"م ْردفين"ً،فكان ْ -وثانيهاًأرنًم ْوضعًالنظرًفيًهذهًالمباحثةًقراءةًالكسرً.

يضةًم ٍ
ًأنهاًذاتًدالل ٍةًأسلوبي ٍةًعر ٍ
عانًمتنو ٍ
فتوحةً.
عة؛ًذلك ّ
ْ
 -وثالثهاًأرنًهيئةًًالردافًح ّمالةًلم ٍ ّ

ًأن ًيًرادًً
ًوالت ْقديرً :أًْردًفً ًب ْعضًهم ًلً ًٍ
ألف"ً ،
الدالً ًفهي ًصفةً ًلق ْوله"ً :بً ًٍ
ت ًبًفتحً ً ًّ
فإذا ًكان ْ
بعض؛ ًويحتمل ْ

()5
ًالد ِّ
الًفًلًتًخلوًأ ْنًتكونًبًمًعنىً ً:
بًالمًًْردًفينًالمًؤمن ًونًًْ ً،
أيًً:أًْردًفواًبًالملئكةً ً،أ ّماًبكسر ّ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً،36/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.185/4ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.271/5ً،
(ً)3اآليةً(األنفالً ً.)9ً،

(ً)4بفتحًالدالًقراءةًنافعًوجعفرًويعقوبً،والباقونًبكسرهاً،انظرً:الحجةًللقراءًالسبعةً،290/2ً،ومكيً،الكشفًعنً
وجوهًالقراءاتً،489/1ً،وابنًالجزريً،النشرًفيًالقراءاتًالعشرً،207/2ً،والبناء ًالدمياطيً،إتحافًفضلءًالبشرً،

ً ً.296

(ً)5انظرً:مكيً،الكشفًعنًوجوهًالقرءاتً،489/1ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.460/4ً،
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 -مًًْتبًعينًًب ْعضًهمًبًعضًاً،فكانًوراءًك ِّلًمل ٍكًملك.

عضً،فكانواًمتتابعينً،ب ْعضهمًعلىًإثرًب ٍ
يون.
عضً،وذلكًًأهيبًًفيًالعً ً
أوًمًًْتبًعينًًب ْعضًهمًلًبً ًٍ
 ًْتقدمونًهًمً،فًيًتبًعونًهمًأنفسًهم.
أيً:يً ًّ
 -أوًبم ْعنىًمًتبًعينًً ًّإياهًمًالم ْؤمنينًًْ ً،

مًوحًفظًهم.
ًأيديهًمًً،وهًمًعلىًساقتًهًمًلًيًكونواًعلىًأعيًنًهً ً
قدمونًهمًب ْين ًْ
شيع ًونًهمً ً،ويً ًّ
أوًمًًْتبًعينًًلًهمًيً ًّ
 ًْ -أوًمًًْتبًعينًًأنفسًهًمًمًلئكةًًآخرينًً.

آالف ًمًنً ًالمًلئًكًةًً
ًالوجهً ًق ْولًه ً–تعالى"ً -بًثًلثًةً ً ًٍ
 أو ًمًًْتبًعينً ًغً ًيرهم ًمًن ًالملئًكةًً ً ،ويعضدً ًهذا ًْآالفًمًنًالمًلئًكًةًًمًسً ًّومينً"(ً.)2
مًًْنًزلينً"(ً،)1و"بًخً ْمًسًةًً ًٍ

عرجا ًعلى ًماًفي ًهذا ًالت ْركيب ًاأل ْسلوب ِّي ًمنً
وق ْد ًأتى ًأبو ًحّيان ًعلىًهذه ًالمعاني ًالمذكورة ًق ْبل ًم ِّ

احت ٍ
ملخًصًهًً
مال ًوانف ٍ
تاحً،وص ْفوة ًالم ْست ْخلصًع ْندهًق ْولهًب ْعدًتعريجتهًعلىًالمعانيً"ً:وهذاًتًكثيرً ًفيًالكًلمًً ً ،و ّ
تعدىًإلىًاثنًينًًً،وأردًفً"أتى"ًبم ْعناهما"(ً .)3
تعدىًإلىًواحًًٍدً،و"أتًْبًعً"ًمًخًفًفًاًيً ًّ
شددًاًيً ًّ
أنًً"اتّبًعً"ًمً ًّ
ّ

ًالدالًفيً"م ْردفين"ً،لجماعًًأهلًً
األعلىًع ْندهًفيًالم ْعنىًكسر ّ
أ ّماًالطبريًفق ْدًأتىًعلىًالقراءتينً،و ْ

اً،ومًتًتابًعينً،فًفيًإجماعًهًمًعلىًذلكًمًنًالتأْويلًًالدًليلًالواضحًً
التأْويلًًعلىًأنًالم ْعنى"ً:يًًتْبًعًًب ْعضًهمًبًعض ً
ًأردًفً ًب ْعضً ًالمًلئكةً ًبًعضاً،
الدالًً ،بًمًعنىًْ :
ًاختًرنا ًفي ًذلك ًمًن ًكًسرً ً ًّ
على ًأنً ًالصًحيحً ًمًن ًالقًراءةً ًما ًْ

يً:جًئتً ًبًعدًهً،وأ ّماًق ْول ًمًنًقالًً:م ْعنىًذلك ًإذاًقًًرئً"مًردفين"ً
ًومًسموعً ًمًنًالعًربً"ً :جًئتً ًم ْردفاًلً ًٍ
فلن"ً،أ ْ

ذًالذكرً ًالذيًفيً"مًًْردًفين"ًمًنًالمًلئكةً ًدونًً
أردف ًالمًسلمينً ًبًهًمً،فًقول ًالًم ْعنىًلًه؛ًإً ًِّ
الدالًً:أنً ًاللً ً ًْ
بًفتحً ً ًّ

ألف ًمًن ًالمًلئكةً ًي ْردفً ًب ْعضًهم ًبً ٍ
بعضًً ،ثم ًحًذفً ًذكرً ًالفاعلًً،
ًأن ًيًمدًكم ًبً ًٍ
الم ْؤمنينًًً ،واًّنما ًم ْعنى ًالكًلمًًْ :

سمىًفاعلهًً،فًقيل"ً:مًردفين"ً،بًمًعنىً:مًردفًب ْعضًًالمًلئكةًًبً ٍ
بعضً"(ً ً.)4
خًرجًًالخبرًًغًيرًًمً ًًّ
وًأ ًْ
الم َع َّرِة
( )2-2-3إِ َ
صاب ُة َ

عةً ،ومدخ ٍ
صاف ًمتنو ٍ
موضع ًالنظر ًفي ًهذه ًالمباحثة ًداللة ًأسلوبية ًعامة ًحمالة ًألو ٍ
اللي ٍةً
لت ًد ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ

م ٍ
ت ًفيًق ْول ًالل ً–تعالىًذكرهً" :-ول ْوالًرجال ًم ْؤمنون ًونساء ًم ْؤمنًات ًل ْمً
تباينةً،وهي ًإصابة ًالمعرة ًالتيًتجلّ ْ
(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)124ً،

(ً)2اآليةً(آلًعمرانً.)125ً،وانظرًهذهًالمعانيً:الزمخشريً،الكشافً،146/2ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،504/2ً،
والقرطبيً،الجامعً،235/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.460/4ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.460/4ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.191/6ً،
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()1
ًالرئيسًعلىًذلكًداللةًأصلهاًعلىً
ت ْعلموه ْمًًأنًتطًًؤوه ْمًفتصيبكمًم ْنهمًمعرةًًبغ ْيرًعْلًٍم"  ،واخال ّ
ًأنًالباعث ّ

معنىًعامًم ْفتو ٍحً،وه ٍ
دتًفيهً،فالمعرةً:م ْفعلةً،وهيًالعيبً،وهذاًم ْعنىً
يئاتًيحتملهاًسياقهاًالشريف ًالذيًور ْ
ْ
هةً،ومأخوذ ًمنًمعنىًمتقادٍم ًمنًج ٍ
عا تم ًم ْفتوح ًمنًج ٍ
ًأخرىً،والحق ًأن ًأصل ًالمعرة ًالتيًهي ًالعيبً ،أوً
هة ْ
ْ
يت ًمعرة ًلكثرة ًنجومهاً،
الثمً،مأخوذ ًمنًالجربً،فالعر ًوالعر ًفيًلسان ًالعرب ًالجربً،والمعًرةً:المجرة؛ًس ِّم ْ
ًالنجوم ًفيهاًتشبيهاًبالجًربًفيًبدنً
أصل ًذلك ًم ْوضع ًالع ِّرً،وهو ًالجربً،ولهذاًسم ْواًالسماء ًالج ْرباء ًلكثرة ّ
و ْ

النسانً(ً ً.)2

يً"ً:واختًلفًً
صدق ًعل ْيه ًق ْول ًالطبر ِّ
أ ّماًالمفسِّرون ًفقدًاختلفواًفيًداللة ًإصابة ًالمعرة ًههناًاختلفاًي ْ

أهلً ًالتأْويلً ًفيًالمعرةً ًالتيًعًناهاًاللً ًفيًهذاًالمًوضعً"(ً،)3وم ِّ
نًالدالالت ًالتيًحملهاًهذاًالت ْركيب ً"إصابةً
المعرة"ً ًً:

 المأثْم.ًالدية.
 غرم ّ كًفّارةًقتلًالخطأ.أنًيعنِّفهمًالكفّار.
 ْ -الغ ّمً.

 ال ّش ّدةً. العيب. -الملمةًوتألّمًالن ْفسًم ْنهاًفيًباقيًالزمنً(ً.)4

وق ْد ًورد ًالزم ْخشري ًعلىًهذاًاالنفتاح ِّ
الليً ،والمشترك ًاأل ْسلوب ِّي ًالعريض ًالواقع ًفيًم ْوضع ًهذهً
ًالد ِّ

المباحثةً،مصطنعاًسائل ًمجيباًليجلّي ًهذاًاالنفتاح ِّ
ًالدالليً،واحتمال ًك ِّل ًهذه ًالمعانيًمجتمعة ًمعاً ،قائلً:
(ً)1اآليةً(الفتحً ً.)25ً،

(ً)2انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عرر"ً ً.
(ً)3انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.362/11ً،

(ً)4انظرًماًقالهًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،362/11ً،والماورديً،النكتًوالعيونً،320/5ً،والبغويً،معالمًالتنزيلً،
ً ،184/4والزمخشريً ،الكشافً ،548/3ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،188/16ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،98/8ً ،
والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.411/2ً،
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إن ًقًلتًً :أيً ًمً ًّ ٍ
الديًةًًً ،والكًفّارةًً ،وسوءً ًقالًةًً
ًوجوبً ً ًّ
ًوهًم ًال ًيًعلًمون؟ ًقلتًً :يًصيبًهم ً
عرًة ًتًصيبًهًم ًإذا ًقًتًلوهًم ً
"فً ًْ
مييزً،والمًأثًمًًإذاًجًرىًم ْنهمًب ْعضًًالتًقصيرً"(ً ً.)1
اًبأهلًًدينًهًمًمًثلًًماًفًعًلواًبًناًمًنًغًيرًًتً ًٍ
شركينًًأنًهًمًفًعًلو ًْ
المً ً

ي ًهو ًالكًّفارةً ًفيًهذاًالموضعً،والت ْقديرً:فًتًصيبًكمًمًن ًقًبًلًهًمًمًعً ّرةً ًتًعً ّرونً
والم ْعنىًالمقدم ًع ْند ًالطبر ِّ
هرينً،
ؤمنةًلمًنًأطاقًًذلكًً ً،ومًنًلًمًيًطً ْقًًفًصيامًًشً ً
قبةًمً ًٍ
بًهاً،يًلزمًكًمًمًنًأجلًهاًكفارةًًقًتلًًالخًطًأًً ً،وذلكًًعتقًًًر ًٍ
فيًدارً
ً
ماًأوجبً ًعلىًقاتًلً ًالمؤمنً ً
"ًواًًّنماًاختًرتً ًهذاًالقًولً ًدونً ًالقًولً ًالذيًقالًه ًابنً ًإًسحاقً؛ ًألن ًاللً ًإن ًْ

الديةًً،فقالً"ً:فإ ْنًكانًم ْنًق ْوٍمًعدوًلك ْمً
كنًهاجًرًمًًْنهاً ً،ولًمًيًكًنًقاتًلًهًعًلًمًإيمانًهً،الكًًفّارةًًدونًً ًّ
الحًربًًإذاًلًمًيً ًْ
ب ًعلىًقاتًلًهًخًطأ ًدًيتًهًً،فًلذلكً ًقًلناً:عًنًيًبًالمعرةًفيًهذاًالمًوضً ًعً
وهو ًم ْؤمن ًفت ْحرير ًرقب ٍة ًم ْؤمن ًٍة"ً،لًمًيوجً ًْ

الكًفًّارةً"(ً ً.)2

الع ْو َرةُ
( )2-2-4البُ ُ
يوت َ

ورً ،فهوً
أن ًالمًكانً ًالم ْعًورً ًهو ًالذيًيًخافً ًفيه ًالقًطعًً،يًقالًً:عًًورً ًالمًكانً ًعً ًا
جاءً ًفيً"لسانًالعربً" ً ًّ

أعًًورً ًالفارسًً :إذاًبًدا ًفيه ًخًلًلً ًللضًربً ًوالطًعنًً ،والعًًْوًرةًً :كًلًً
عًًورًً ً،وبًيوتً ًعًًْوًرةًً،وأ ْعًًورًً ،فهو ًمً ًْعًورًً،وق ْد ً ْ

لل ًفيً
يب ًًوخً ًٍ
ستورً ،فهو ًعًًْوًرةًً،وكًلً ًعً ًٍ
عً ،والًمً ًٍ
كان ًل ْيس ًبًمًمنوًٍ
ربً ً ،وكًلً ًمً ًٍ
غرً ،أ ْو ًحً ًٍ
لل ًيًتًخً ًوفً ًم ْنه ًفيًثً ًٍ
خً ًٍ

ق ً–تعالىً:ً -
ورة" ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ
هذاًالوصفً ًاألخيرً ًيًًْفضي ًإلىًأ ْن ًتكون ًداللةً ً"عً ً
ً
يء ًفهو ًعًورةً(ً،)3ولعل ً
شً ًٍ

مومي ًٍةً،
تاحًًوعً ًّ
ار"(ً)4ذاتًًانفً ًٍ
الًّفر ا
"وي ْستًأذنًفريقًًم ْنهمًٱلنبًيًًيقولونًإنًبيوتنا ع ْورةًوماًهًيًبع ْو ٍرةًإنًيريدونًإ ً

أن ًيًذهبًً
ً،ولًلعقلً ً ًْ
خرى"ً:عوًرة"(ً )5
اءة ًأً ًْ
ً،وفيًقًر ًٍ
أنً ًبًيوتًهمًعًًْورةً ً
فًيًغدوً ًالت ْركيبً ًمً ً
شتركًاًأسلوبًًًّياًعًريضًا؛ ًذلك ً ّ
للًعًورةًً،فًقيلًً ً:
يبًأ ْوًخً ًٍ
لمسًًصًفاتًًهذهًالعًورةًًأ ْوًتًجًلّياتًهاً،فًكلًًعً ًٍ
مًذاهبًًشًًتّىًفيًتً ًّ
نًأرادًًبهاًسوءًاً.
عرضةًًلًمً ًْ
فردةًًمً ً
 مًًْن ًعة.
نًالرجالًًضائً ً
 -خالًيًةًًمً ًِّ

دوًً.
 قاصًيةًًيً ًْخشىًعل ْيهاًالعً ّ
دوً.
 مًنكًشًفةًًللعً ًِّ(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.548/3ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.362/11ً،

(ً)3انظرً:ابنًمنظورً،لسانًالعربً،مادةً"عور"ً ً.
(ً)4اآليةً(األحزابً ً.)13ً،

(ً)5ليستًقراءةًسبعيةً،وانماًهيًقراءةًشاذةًعنًالحسنً،انظرً:البناءًالدمياطيً،إتحافًفضلءًالبشرً .452ً،
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 -قًصيرةًًالحيطانًًيًخافًًعل ْيهاًالسًًّراقً(ً.)1

البيوت
العورة
المنفردة

الخالية

القاصية

المنكشفة

قصيرة
الحيطان

ً
الوصفً ًهو ً ًّأنها ًبًيوتً ًم ْعورة ً(مًخلًيًةً) ًيًخشى ًعل ْيهاً
وق ْد ًجنح ًالطبريً ًإلى ًأن ًالمتعيًِّنً ًم ْن ًهذا ً ً

السرقًً ،أ ْو ًأنها ًضائًعةً(ً ،)2أ ّما ًالزم ْخشريً ًفذهب ًإلى ًأنً ًالت ْقديرً ًالكلّيً ًلهذهً ً ِّ
الداللةً ًاأل ْسلوبّيةً ًالعائًمةً ً ًّأن ًهمً
ًّ

صًنوهاً،ثمً
للسراقً؛ًألنهاًغًيرًًمً ًْ
دوً،مًمكنًةًً ًّ
عرضةًًللعً ًِّ
اعتًذًرواًبًأنًًبيوتًهًمًمً ً
ح ًر ٍزًةًوالًمًحًصًنةً،فقدًاستًأذًنوهًًلًيًحً ّ

بأنهمًالًيًخافونًًذلكًًً،واًّنماًيًريدونًًالفًرارً(ً .)3
اًإليهًً،فًأ ًْكذًبًهًمًاللًً ًّ
يًرجًعو ًْ
الماوردًيًًفًًرأىًفيًهذهًً ِّ
الً :
الداللةًًاأل ْسلوبّيةًًثلثةًًأقو ًٍ
أ ّماً ً

الصًبيانًًمًنًالسًًْبيًً ً.
أولًهاً:قاصيًةًًمًنًالمًدينةًًيًخافًًعلىًعًًْورةًً ًّ
 ًّالنساءًًو ِّ

نًالنساءًً ،وهذاًمًأخوذً ًمًنًق ْولًهمً :ق ْد ًأ ْعًًورً ًالفارسً ًإذاًكانًً
الّ ًالعًورةًمً ًّ
 وثانيهاً:خاليًةً ًل ْيس ًفيهاًإ ًللًللضًًْربًً ً.
فيهًم ْوضعًًخً ًٍ

السراقًًوالطًلًبً(ًً.)4
ً -وثالثهاً:مًكشوفًةًًالحيطانًًنًخافًًعل ْيهاً ًّ

أ ّماًالق ْرطبيً ًفذهب ًإلىًأنً ًالمتعيِّنً ًمًنًهذهً ً ِّ
بةً
الداللةً ًالمًفتوحةً ًالمًستًقاةً ًمًنً"عًًْورة" ًهي ًكونهاًسائً ً

نًالرجالً(ً ً.)5
لسًّراقًًلًخً ًِّلوهاًمً ًِّ
يستًبًحًصينً ًٍةً،أ ْوًأنهاًم ّماًيًليًالعًدوًً،أ ْوًأنهاًمًمكنةًًلً ًّ
ضائًعةًًلً ًْ
(َ )2-2-5ع َد ُم ُّ
الش ِ
عور

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.212/7ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.271/10ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.254/3ً،

(ً)4انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.382/4ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً،98/14ً،وكذلكًالبغويً،معالمًالتنزيلً ًً.445/3ً،
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يًظهرً ًفيًهذه ًالمباحثةً ًأثًرً ً ِّ
التّمثًّلًً
الداللةً ًاأل ْسلوبّيةً ًالعائًمةً ًفيًتًخلًقً ًالم ْشتركً ًاأل ْسلوب ِّيًً،ومًوضًعً ً ً

ت ًبهً ًعنًجن ٍب ًوه ْم ًالً
"وهً ْمً ًالًيًشعًرونً"ًفي ًق ْولً ًاللً ً-تباركًًاسمًهً"ً:-وقال ًْ
علىًذلك ً ً
ت ًأل ْخته ًق ِّ
صيه ًفبصر ْ

الً ً:
ي ْشعرونً"()1؛ًذلكًأنًًفيهاًثلثةًًأًْقو ًٍ

موسىًأنهاًأختًهًً ً.
ًّ
أولًهاً:وه ْمًالًي ْشعرونًًبًأختًً
 ًّ -وثانيهاً:وه ْمًالًي ْشعرونًً ًّأنهاًتًقًصًً ً.

عدوًلًهًم(ً ً.)2
ً -وثالثهاً:وه ْمًالًي ْشعرونًًأنهً تً

األولًً:
الزمخشريًًً ،و ْابنً ًعطيةًًً ،والق ْرطبيً(ً ،)3فقالً ً ًّ
الماوردًيًً ،و ً
ًوالى ًالم ْعنى ًاأل ًّولً ًذهب ًالطبريًً ،و ً

رونًأنهاًأختًه؛ًألنهاً
ًّ
سبيل(ً،)4وقالًًاألخيرًً:الًيًشعً
عرفونًً ًّأنهاًم ْنهًبً ًٍ
كأنهاًالًتًريدًهً،أ ْوًالًيً ً
تًتًنظرًًإل ْيهً ًّ
جًعًلً ًْ

يضاويً ًفق ْد ًالتًفًتا ًإلى ًالم ْعني ْينًً :األ ًّولًً
ت ًتً ْمًشيًعلىًساحًلً ًالبًحرً ًحتّىًرأتًْهًم ًق ْد ًأخًذوهً ،أ ّماًالبًغًويً ًوالبً ً
كان ًْ

يًأنهاًالًتًنظًًرهً،وعلىًهذاًيكونًًم ْعنىً ً"وهً ْمًًالًيًشعًرون"ً:
والًثّانيً،فق ْدًكانتًتًمشيًجانًبًاً،وتًنظرًًاختًلسًاًتًر ًّ
ًّأنهاًأختًهًً،وًّأنهاًتًرقًبًه(ً،)5أ ّماًأبوًحّيانًًفًأتىًعلىًالمًعانيًالًثّلثةًًالمًذكورةًًآنًفًا(ًً.)6
ضاء األ َْم ِر
( )2-2-6قَ ُ

لمس ًألثر ِّ
العامة ًالمجملة ًفيًتخلّق ًالم ْشترك ًاأل ْسلوب ِّيً،وق ْد ًورد ًذلك ًفيً
فيًهذه ًالمباحثة ًت ّ
ًالداللةً ً ّ

ق ْول ًالل ً–تعالىًجده"ً:-وما كنت ًبجانب ًٱْلغ ْربً ِّيً ًإ ْذ ًقض ْينا ًإلىًموسىًٱأل ْمر ًوماًكنتً ًمن ًٱلشًاهدينً"(ً،)7

ًأخرىً،أنًكلمةً"األ ْمر"ًمعرفةً
والظّاهرًأنًم ْوضعًالنظرًههناًهوًداللةً"قض ْي
ناًاألمر"؛ًوالظّاهرً،منًوجه ٍة ْ
ْ
ت ًعلى ًه ٍ
يئة ًأ ْسلوبي ٍة ًذات ًع ٍ
موم ًالً
من ًجهة ًاللّفظً ،ولكنها ًموغلة ًفي ًالبهام ًمن ًجهة ًالم ْعنىً ،فق ْد ًجاء ْ

(ً)1اآليةً(القصصً ً.)11ً،

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.103/7ً،

(ً )3انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،38/10ً ،والماورديً،النكتًوالعيونً ،239/4ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،167/3ً ،وابنً
عطيةً،المحررًالوجيزً،279/4ً،والقرطبيً،الجامعً ً.170/13ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.38/10ً،

(ً)5انظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،375/3ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.188/2ً،
(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ًً.103/7ً،
(ً)7اآليةً(القصصً ً.)44ً،
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ٍ
سرحًخاطرهًفيًهيئةًذلكًاأل ْمرًالذيًقضاهًاللًلنبيِّهًوتجلّياتًهً،فكانًفيًثلثً
ت
خصيص؛ًوذلكًأنًالمرءًسي ِّ

ه ٍ
يئاتً ًًً:

ًالسلمً.
 أوالهاًأنًاأل ْمرًهو ّبوةًوالحكمًالذيًآتاهًاللًنبيهًموسىًعل ْيه ّ
ًالن ّ
ٍ
نًأمتهً،والت ْقدير ًالكلّيً:
 وثانيتًهاًأن ًاأل ْمر ًهو ًأمر ًمحمد ً–صًلّىًالل ًعل ْيه ًوسلّمً -أ ْن ًيكون ًم ّكرًً.
لىًموسىًأمًًركًً،وذًكًًْرناكًًبًخيرًًذً ًٍ
قضيناًإ
ْ
 -وثالثتًهاًأنًاأل ْمرًهوًهلكًفرعونًبالماءً(ًًً.)1

يئة ًواح ٍ
وق ْد ًاكتفىًالطبري ًباستشراف ًه ٍ
ضناً
دة ًمنًهيئاتًقضاء ًذلك ًاأل ْمرً،والت ْقديرًالكلّيًعندهً:فًًر ًْ

ي ًال ّذاهب ًإلىًأنً
فيماًألزْمًناهً ً ًوقًومًهً،وعًهًدناًإل ْيه ًمًنًعً ًٍ
ً
إلىًموسىًاأل ْمرً ً
هد(ً،)2وكذلك ًكان ًشأن ًالزم ْخشر ِّ

()3
اًابن ًعطيةًفأتىًعلىًالهيئتينً:
األ ْمرًالم ْقضيًإلىًموسىً–ع ْليهًالسلمًً-هوًالوحيًالذيًأوحيًإل ْيه ً،أ ّم ْ

ًّ
ً،عاداًأن ًاألخير ً"تأويل ًحسن ًيلتئمً
بي ًمحم ٍد ًصلّىًالل ًعل ْيه ًوسلم
ًالن ِّ
بوةً،و ْأمر ّ
األولىًوالثّانيةً،وهماًأمر ّ
ًالن ّ

معهًماًبعدهًمنًق ْوله"ً:ولكّناًأ ْنشأناًقرونا"(ً.)4أ ّماًالق ْرطبيًفق ْدًأضافًم ْعنىًثانياًلماًذهبًإل ْيهًالطبريً،وهوً
ّ

أمةًًمًحمًًٍدًخًيرًًاألًممً(ً ًً.)5
أخبًرناًأنًً ًّ
ً،أوًْ ً:
ّأنناًقض ْيناًذ ً
كركًًإلىًموسى ْ

( )2-3أَمثلَ ُة ِ
الباع ِث الثّ ِال ِث
ْ
ف والمعنى المكثَّفِ
األسلوب ب ْي َن المبنى المغلّ ِ
ِ
اإل ْجما ُل :اشت ار ُك
ِ َ
َْ
ُ
ُ
َ
ياب
االرِت ُ
(ْ )2-3-1

في ًهذه ًالمباحثة ًالمنتسبة ًإلى ًالم ْشترك ًاأل ْسلوب ِّي ًتعريجة ًعلى ًأثر ًاألسلوب ًالمجمل ًالملففً،

ٍ
ستً
ًاالرتياب ًفيًق ْول ًاللً–تقد ْ
المشتمل ًعلىًم ْعنىًمكثفً،فيًتخلّق ًهذه ًالظّاهرةً،وق ْد ًورد ًذلك ًفيًم ْفهوم ْ

ضنًًوأوٓالتًً
ًٱرت ْبت ْمًفعدتهنًًثلثًةًأ ْشه ٍرًوٱللّئيًل ْمًيح ْ
صفاتًهً" :-وٱللّئيًيئ ْسنًمنًٱلمحيضًمنًنِّسائك ْمًإن ْ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،192/13ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.116/7ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.77/10ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً،181/3ً،وانظرً:البغويً،معالمًالتنزيلً،384/3ً،والجلالنً،تفسيرًالجللينً ً.514/1ً،
(ً)4انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.290/4ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.192/13ً،
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() 1
عدد ًقائل"ً :واختًلًف ًأهلً ًالتأْويلً ًفيً
ٱأل ْحمالً ًأجلهن ًأن ًيض ْعن ًح ْملهنً" ً ،وق ْد ًأْلمح ًالطبري ًإلى ًهذا ًالتّ ّ

لًم ْعنىًذلكًً ً.)2("....
ًارت ْبتًْمً،فًقالًًبعضًهًمً،...،وقالًًآخًرونً:بً ًْ
م ْعنىًق ْولًه"ً:إن ْ

والظّاهر ًأن ًالجمالً ًالم ْفضيًإلىًاال ْشتراكً ًغير ًمتعي ٍ
ًاالرتياب ًذاتهً،بلًفيًالذيًيقعً
ِّن ًفيًم ْفهوم ْ

فيه ًاالرتيابً ،فاالرتياب ًههنا ًينصرف ًإلى ًوجوٍه ًم ٍ
تباينة ًتقدم ًباب ًالقول ًعل ْيها ًفي ًالذي ًسبقها ًفي ًهذاً
ْ
ْ

ًارتياب ًفيًالع ّدةً،و ْارتياب ًفيًالح ْيضً،و ْارتياب ًفيًالحملً،و ْارتياب ًفيًاليأسً ً،وفيً
الت ْركيب ًالشريفً،فثم ْ
ك ِّلًت ٍ
وجيهًم ْعنىًمفارقًلآلخرً،وفيماًيأْتيًفضلًب ٍ
يانً ً:

ًارت ْبت ْمًفيًدمًالبالغاتًمبلغًاليأسً،أهوًدمً
 إن ًْارت ْبتمًفيًحًيضًهاًوق ْدًانقًطعًًعًنهاًالح ْيضًً،أ ْوًإن ْ

ٍ
لغتًسنًًاليًأسًًلًمً
ذًإنناًإذاًشًككناًهًلًبً ًْ
ح ًٍ
حاضةً،وردًع
يضًأمًاست
لىًهذاًالرأيًبأنًفيهًنظرا؛ًإ ّ
ّ

لًعًًّدتًهاًثلثةًً ٍ
أشهرًًً.
نًقً ًْ

ًابنًعطيةً(ً.)3
ًارت ْبت ْمًفيًحملهاً،وهذاًالم ْعنىًاألظهرًع ْند ْ
 -إن ْ

ضً،فًالعًًّدةًًهذًه.
ًارت ْبت ْمًًفيًالع ّدة؛ًفل ْمًتعلمواًع ّدةًاليائسةًًالتيًلًمًتًحً ْ ً
 -إن ْ

ظهرً ًم ْنها ًمًن ًأجلً ًكًبً ًٍرً ،أ ْو ًمًن ًالح ْيض ًالمًعهودًً ،أ ْو ًمًنً
ًارت ْبت ْم ًفي ًأنً ً ًّ
الدمً ًالذي ًي ْ
 إن ْأشهر.
العدةًًثلثةًً ًٍ
االستًحاضةًً،فً ًّ

ٍ
ًأشهرً.
هنًثلثًة
هنً،فالحكمًأنًع ّدت ّ
هنً،فل ْمًت ْدرواًماًحكم ّ
هنًوحكم ّ
ًارت ْبت ْمًفشككتمًفيًحال ّ
 -إن ْ

ًارت ْبت ْم"ًمتّصلً
ًارت ْبت ْمًفيًانقضاءًالع ّدةً،فًلًتً ً
جوهنًًمًنًبًيوتً ّ
خر ّ
 إن ْهنًً،وعلىًهذاًالنحوًي ْغدوً"إن ْ
السورةً(ً.)4
أولًً ًّ
بً ًّ

تعدد ًالمعانيً ،وانفتاح ِّ
ًالداللةً،
ولما ًورد ًالمفسِّرون ًعلى ًهذا ًالت ْركيب ًاأل ْسلوب ِّي ًالمجمل ًالم ْؤذن ًب ّ
ّ

تباينواًفيًاختيارهمً،فمنهمًمنًقدمًوجهاً،وأخرًآخرً،وم ْنه ْمًمنًقدمًالمؤخرً،وأخرًالمقدمً،ومًنهمً :

(ً)1اآليةً(الطلقً ً.)4ً،

(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ًً.133/12ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.325/5ً،

(ً ) 4انظر ًما ًقاله ًفيهاً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،133/12ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،32/6ً ،والزمخشريً ،الكشافً،
ً،121/4وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،325/5ً،والرازيً،مفاتيحًالغيبً،32/30ً،والقرطبيً،الجامعً،107/18ً،وأبوً
حيانً،البحرًالمحيطً ً.280/8ً،
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نهنً؛ً
 الطبري ًالذيًذهب ًإلىًأن ًالصًوابً ًمًنًالقًولً ًفىًذلك ًأنه ًعا تًم ًفيًالمًطلًقاتً ًًوالمًتوًفّىًعً ًّاألحمال ًأجلهن ًأ ْن ًيض ْعن ًح ْملهنً"ً ً ،ولًمً
جل ًّ
ألن ًاللً ًّ -
ًوعزً -عً ّم ًبق ْولًه ًبًذلكًً ،فقالً"ً :وأوالت ْ

قةًدونًًمًتوًفّىًعًنهاً،بًلًعً ّم ًالخبرًًبهًعنًجميعًًأوالتًًاألحمالًًً،
صًبًذلكًًالخبرًًعنًمًطلً ًٍ
خص ْ ً
يً ًِّ
ًفيهنً(.)1
وبناءًع
لىًهذاًالنظرًالم ّ
هً:إنًشككتمًفل ْمًت ْدرواًماًالحكم ّ
ّ
تقدمًي ْغدوًالم ْعنىًعند ْ

بالدمً ًالذيً
ًارتيابً ً ًّ
ًاالرتياب ًينصرف ًإلى ًوجهتين ًاثنتينً ،وهماْ :
 والماوردي ًالذي ًاستشعر ًأن ْعرفً ًأحًيضً ًهو ًأمً ًاستًحاضةًً،و ْارتياب ًبًحًكمً ًعدًدًهنً ًفًل ًيًعلًمً ًًبماذاً
نهنً ًلًكًبرهًنً ًفًل ًيً ً
يْ
ظهرً ًمً ّ

أشهر(ً.)2
عدتًهنًثلثةًً ًٍ
يًعتًدًدنًً،فً ًّ

ًارت ْبت ْمًفيًحملها(.)3
 و ْابنًًعطيةًالذيًرأىًأنًاأل ْظهرًفيًهذاًالم ْشتركًاأل ْسلوب ِّيًهوً:إن ْ

جوهنً ًمًنً
ًارتْبت ْم ًفي ًانقضاء ًالع ّدة ًفًل ًتً ً
خر ّ
 والق ْرطبي ًالذي ًجنح ًإلى ًأن ًأصح ًاألقوالً :إن ْهنً(.)4
بيوتً ّ

عرجا ًعلى ًآراء ًمنً
 وأبو ًحّيان ًالذي ًأتى ًعلى ًالمسألة ًم ْست ْشرفا ًباب ًالقول ًالعريضً ًفيهاً ،م ِّأملهً ،ذاهبا ًإلى ًمستصفى ًمن ًالقول ًإخالهً
تقدمهً ،م ْدليا ًبدلوه ًمن
ِّ
ّ
ًخاص ًاستخراجهً ،وبعيد ًت ّ

عبة ًواحد ٍةً ،مؤمنا ًبهذاً
أعجب ًاأل ْقوالً ،وأوعبهاً ،وأحكمها؛ ًذلك ًأنه ًجمع ًتْلك ًاأل ْقوال ًفي ًج ًٍ
ْ
عانًمتنو ٍ
لخصً–كماًيرىًأبوًحّيانًً-فيًق ْولًاللً–تباركًً-
اال ْشتراكًاللّ ِّ
عةً،فقدًت ّ
غوي ّ
ًالحمال ًلم ٍ ّ

ًارت ْبت ْم" ًقوالن"ً :أحدهما ًأنه ًعلى ًظاهر ًمفهوم ًاللّغة ًفيهً ،وهو ًحصول ًال ّش ِّكً ،واآلخر ًأنً
"إن ْ

ًارت ْبت ْمًفيًدمهاً،أهوًدمًح ٍ
يضً،أ ْوًدمًعلّ ٍةً،أ ْوًإنً
ًاألولًم ْعناهً:إن ْ
م ْعناهًالتّيقّنًلإلياسً،والقول ّ

ٍ
ْارت ْبت ْمًفيًعلو ٍ
ً،أيً:جهلتمً،أ ْقوال"(ًً.)5
ًارت ْبت ْم ْ
ًأمًالً،أ ْوًإن ْ
قًبحمل ْ

ضنً،
لّئيًالًيًحً ً
األًْقراءًً،فًماًعًًّدةًًال ً
يًأنًًناسًاًقالواً:قً ْدًعًًرفناًعًًّدةًًذًواتًً ً
أ ّماًع ْنًسبب ّ
ًالنزولًفق ْدً ًرًو ّ

النعمانًً:
لّدًًبنًً ًّ
صنًًبً ًْأنفًسًهًنًًثلثةًًقًروًٍء"(ً،)1قالًخ ً
"ً:والمًطًلًقاتًًيًتًرًّب ًْ
لت(ً،)6وقيلً:لً ًّماًذًكًرًًق ْولًهً–تعالىً -
فًنًًز ًْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ًً.134/12ً،
(ً)2انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً ً.32/6ً،

(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.325/5ً،
(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.108/18ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.280/8ً،
(ً)6انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.121/4ً،
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إنً ًمًعاذً ًبنًً
ضً ،وعًًّدةً ًالتيًانقًطعً ًحًيضًهاً،وعًًّدةً ًالحًًْبلى؟ًفًنًز ًْ
ياًرسولً ًاللًً ،فًماًعًًّدةًًالتيًلًمًتًحً ْ ً
ً
لتًً،وقيلّ ً:

ست؛ًفًنزلتًًاآليةً(ً ً.)2
نًعًًّدةًًالكًبيرةًًالتيًيًئً ًْ
لًسًألًًع ًْ
جًبً ًٍ

( )2-3-2تَعطي ُل ِ
الع ِ
شار ً
ْ

ًالساعة ً"ت ْعطيل ًالعشار"ً،وق ْد ًتجلّىًذلك ًفيً
م
نًاألحوال ًالتيًو ْ
ْ
ردت ًفيًالت ْنزيل ًالعزيز ًفيًوصف ّ

() 3
ق ْول ًالح ِّ
ظاهر ًأن ًت ْعطيل ًالعشار ًت ْركيب ًفيه ًإجمالً
ق ً–تباركت ًصفاتهً"ً :-واذا ٱْلعشار ًعطِّل ًْ
ت" ً ،وال ّ

عموميةًفيًوجهتينً ً:
و
ّ

ٍ
ٍ
حذوف.
وصوفًم
 أوالهماًت ْعيينًالمقصدًمنًالعشار؛ًإذًهيًصفةًلميفيتهًفيًيومًالح ِّ
قًذاكً ً.
 -وثانيتهماًهيئةًذلكًالتّعطيلً،وك ّ

ًأنًتكونًً ً:
ًاألولْ ً،
أعنيًداللةًًالعشارً،فق ْدًت ْحتمل ْ
أ ّماًبابًالق ْولًعلىًالجمال ّ

ت ًفي ًحًملًها ًإلى ًالشًهرًً
ًوصلً ًْ
يارها ًوالحًواملً ًم ْنها ًالتي ًق ْد ً
النوقً ،واحدتها ًع ْشراءً ،وهي ًخً ً
 ّالعاشً ًرً.

ًالسحابً.
 أو ًّالديارً.
 -أو ّ

 أوًاألرضً ً.أعني ًهيئةً ًذلك ًالتعطيلً،فهو ًمتباين ًبتباين ًالموصوفً
أ ّماًباب ًالق ْول ًعلىًداللة ًالجمال ًالثّانيْ ً،

ًأنفس ًماًع ْند ًالعرب ًمنًالمالً،فت ْعطيلهاًبتركهاًمسيبة ًمهملةًً،أ ْوً
منًالعشارً،فإذاًماًكان
تًالنوقً،وهي ْ
ّ

طبًلًماً
اعً،أ ْوًخً ًٍ
هاً،وصرهاً،الشتغالهمًبأنفسهمً،أ ْوًأالًّيحملًعنهاًالفحول؛ًأ ْوًتركهاًبًلًر ًٍ
بالتّجافيًعنًحلب
ِّ
بًإليهًمًمًًْنها(ً .)4
أعًجً ًْ
دًهاهًمًمًنًاأل ْمرًً ً،ولًمًيًكًنًمالًً ْ

ازلً
الن ً
تًمًنًشً ًّدةًًالهًولًً ًّ
لتًفًتًًركً ًْ
ًوق ْدًيكونًالت ْقديرًالكلّيًأنًهذهًالحًواملًًالتيًيتنافسًًأهلًهاًفيهاًأهمً ًْ

بهمً،فًكيفً ًبًغً ًيرها(ً،)5وق ْدًأطلق ًعل ْيهاًعشاراًباعتبار ًماًسبق ًلهاًذلكً،وهذاًعلىًوجه ًالمثل؛ًألنه ًالًيكونً
(ً)1اآليةً(البقرةً ً.)228ً،

(ً)2انظرً:الرازيً،مفاتيحًالغيبً،83/6ً،والقرطبيً،الجامعً،107/18ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.280/8ً،
(ً)3اآليةً(التكويرً ً.)4ً،

(ً)4هذاًأرجحًاألقوالًعندًالقرطبيً،وهوًالمقدمًعندهً،انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.150/19ً،
(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.458/12ً،

445

ع ْشراءً ًفيًالقيامةًً،فالم ْعنىً:أنه ًلوًكان ًع ْشراء ًلعطلهاًأهلهاً،واشتغلواًبأنفسهمً.وقيلً:إذاًقامواًمنًالقبورً،

تًكرائمًأموالهمً،لمًيعبًؤًواًبهاًلشغلهمًبأنفسهم(ً .)1
ًوشاهدواًالوحوشًو ّ
الدوابًمحشورةً،وعشارهمًفيهاًالتيًكان ْ

سمي ًالسحابًً
أ ّما ًإذا ًكان ًالم ْوصوف ّ
ً"السحاب ًالعشار" ًفت ْعطيلها ًمن ًالماءً ،فل ًتمطرً ،والعرب ًت ّ

األرضًًلًخًرابًًالدًنياً ً.
بالحاملًً،وقيلً:تعطلًعنًالمًسيرًًب ْينًالسًماءًًو ًْ

الديارًالعشارً"ًفت ْعطيلهاًم ْف ٍ
لتًلذهابًأهلهاً ً.
أ ّماًإذاًكانًالم ْوصوفً" ّ
ضًإلىًأالًّتسكنً،فق ْدًتعط ْ
أ ّماًإذاًكانًالم ْوصوفً"األرضًالعشارً"ًفت ْعطيلهاًبأالًّتزرعً(ً ًًً.)2
َّ
فير ِخفافًا َوِثقاالً
( )2-3-3الن ُ

فيًهذه ًالمباحثة ًبًيان ت
ًدال ًعلىًأثرً ًاشتراكً ًاألسلوب ًب ْين ًالمبنىًالمغلّف ًوالم ْعنىًالمكثفًفيًتخلقً

ًأنً ًداللًته ًمًجملةً ًتتّسع ًلمدخ ٍ
لتً
المشترك ًاألسلوب ِّي؛ ًفيًغدو ًالت ْركيبً ،آن ًهذاً ،م ْجمل ًذا ًع ًٍ
موم؛ ًذلك ّ

ًواحت ٍ
ماالت ًم ٍ
ًالسياق ًوال ًيأباهاً ،ب ْل ًت ْغدو ًفي ًهذا ًالسِّياق ًذات ًأل ٍ
ًالن ْفسً
ق ًمشع ًيبعث ًفي ّ
تنوعة ًيرتضيها ّ
ّ
استحسانا ًوا ْعجاباً ،ومنًذلك ًداللةً ً"خفافا ًوثقاال" ًفي ًق ْول ًالل ً–تعالى ًجده"ً :-ٱنفروا ًخفافا ًوثقاالً ًوجاهدواً
بأمًوالكمًوأنفسكمًفيًسبيلًٱلله َٰ
ًذلك ْمًخ ْيرًلك ْمًإنًكنت ْمًت ْعلمونً"(ً ً.)3
ْ
ْ ْ

فسرينًمنًالتفتًإلىًماً
ولعلًالذيًي ْنبغيًالْلماحًإل ْيهًفيًمفتتحًهذهًالمباحًثةًالشارةًإلىًأنًمنًالم ّ

ًإجمالًم ٍ
فضًإلىًلحوقهاًبركبًالمشتركًاألسلوب ِّيً،وم ْنًذلكً :
ًٍ
فيهاًم ْن

التّأويلًًفيًمً ًْعنىً"الخًًفّةً"ًوً"الًثّقلً"ًالًلّذًينًأمًرًًاللًًم ْنًكانًبًهًأحدًهًماً
"ً:واختًلفًًأهلًً ً
ي ً
 ق ْولًالطّبر ِّالنفرًًمًعًه"(.)4
بً ًّ

بيً"ً:وهذًهًاألقوالًً ًّإنماًهًيًًعلىًمً ًْعنىًالمًثالًًفيًالًثّقلًًوالخًًفّةً"(ً.)5
 -وق ْولًالقرط ِّ

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً،150/19ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.423/8ً،

(ً )2انظر ًهذه ًالمعانيً :ابن ًأبي ًحاتمً ،التفسير ًبالمأثورً ،522/7ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،150/19ً ،وأبو ًحيانً ،البحرً
المحيطً،423/8ً،وابنًكثيرً،تفسيرًالقرآنًالعظيمً ً.475/4ً،

(ً)3اآليةً(التوبةً ً.)41ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.376/6ً،
(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.96/8ً،
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ًوجهً ًالتًخصيصًً
شياءً ًال ًعلى ً
 وق ْول ًأبي ًح ّيانً "ً :وذكرً ًالمفسِّرون ًم ْن ًمًعاني ًالخًًفّةً ًوالًثّقلً ًأ ًْصرً"(ً.)1
ً،واًّنماًيًحمًلًًذلكًعلىًالتًمثيلًًالًعلىًالحً ًْ
عض ً
بًعضًهاًدونًًبً ًٍ

األمرً
ًاألول ْ
ًأن ًيذهب ًفي ًتلمس ًمعاني ًالخفّة ًوالثّقل ًالمرادة ًههناً ،فالنشيط ًخفيفً ،و ْ
وللخاطر ّ

الراجًل ًثقيلً ...لن ْرجعً ًالبصر ًفيً
ب ّ
الض ِّدً ،وذو ًالعيال ًخفيفًً ،وصاحب ًالعيال ًثقيلً ،والفارس ًخفيفً ،و ّ

عانًمتنو ٍ
عةً:
استشرافًبعضًآراءًالم ّ
فسرينًل ّماًوردواًعلىًداللةً"خفافا"ًو"ثقاال"ًالم ْجملةًالح ّمالةًلم ٍ ّ
 خفافاً:شًبابًاً،وثقاالً:شًيوخًاً.أغًنياءًً،وثقاالً:فًقراءًًفيًاليًسرًًوالعًسرً.
 خفافاْ ً: خفافاًً:ركبانًاً،وثقاالً:مًشاةًً. خفافاً:رجاالًومشاةً،وثقاالً:ركباناً.تزوجينً.
عزبانًاً،وثقاالً:مً ًّ
 -خفافاًْ ً:

 -خفافاً:أصً ّحًاءًً،وثقاالً:مًًْرضىًً.

أيً:مًقًلّينًمنهً،وثقاالًً:مًستًكثًرينًمًنه.
 خفافاً:منًالسًلحًًْ ً،شغالًً ً،وثقاالًبًها.
 خفافاً:منًاأل ًًْ،وثقاالًبًهًم.
 خفافاً:منًالعًيالً ً خفافاً:منًاألتباعًوالحاشيةًً ً،وثقاالًبهمً. خفافاً:منًخًًفّةًًاليًقينًً،وثقاالً:عًندًًالكًراهةًً.ً،وثقاالًعًنًالمًخالفًةًً.
 خفافاً:إًلىًالطًّاعةً ًً،وثقاالًفيًالمًصابًرةًً.
بارزةً ً
 خفافاً:إًلىًالمً ًالتّف ًّك ًرً.
رويًو ً
ً،وثقاالًبًعدًً ً
 خفافاًبًالمًسارعةًًوالمًبادرةً ًالتّ ًّ
 خفافاً:غيرًذويًص ٍنعةً.
نعةً،وثقاالً:ذًويًصً ًٍ
اءً.
 خفافاً:شًجعانًاً،وثقاالً:جبن ً خفافاً:مًهازيلًً،وثقاالً:سًماًناًً.(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.46/5ً،
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أسرهً.
ً،وثقاالً:الجًيشًًبً ً
قدمًًالجًيشً ً
 خفافاً:سباقاًإًلىًالحًربًًكًالطًّليعةًًً،وهًوًمً ًّخفافاً:نًشيطينً،وثقاالً:كسالى(ً.)1

وق ْدًأ ْفضىًهذاًاالنفتاح ِّ
لىًأمرينً ً:
موميةًهذه ّ
ًالدالليً،وع ّ
ًالداللةًالمحتملةً،إ ْ
ً،و ّأنهًلً ْمًًيًقصً ْدًً
األمًرًًمًوقوفًًعلىًفًًْرضًًالكًفايةً ً
ّأولهماً:قيامًحكمينًفقهّيينً،فذهبًالجًمهورًًإلىًأنًً ْ

األعيانً ًفيًتًلكً ًالمًًّدةًً،ثًمً ًنًسًخً ًبًق ْولًهً:
بًهً ًفًًْرضً ًاألً ْعًيانًً،وقيلً:هًوًفًرضً ًعلىًالمًؤمًنينًً ،عًنًيً ًبًهًفًرضً ً ً
" ًوماًكانًًالمً ًْؤمًنونًًلًيًًْنفًرواًكاًفّةً"(ً .)2

وثانيهماً :أن ًتخلقًهذاًاالنفتاحً،علىًماًفيهًمن ًج ّ ٍ
دن ًح ٍ
كيم ًخ ٍ
بيرً،وهوًالذيًكلً
ْ
ّ
مالياتً،هوًم ْن ًل ْ

ش ٍ
يء ًعندهًبم ٍ
رضية ًالجهاد ًالذيًهوًذروة ًسنامً
قدارً،فلعل ًهذاًاالنفتاح ًمراد ًومقصودً،وهوًاللحاح ًعلىًف ّ

لتًً ،وهذًهًً
أو ًثًقً ًْ
ت ًعً ًْليكًم ًالحًركًةًًْ ً ،
أيًْ ً :انفًروا ًخًفً ًْ
الناسً ًًأمًروا ًجًملًةً؛ ً ًْ
الدينً"ً ،والصًحيحً ًفي ًمً ًْعنى ًاآليًةً ًأنً ً ًّ
ّ
األقًوالً ًإًًّنما ًهًيً ًعلى ًمً ًْعنى ًالمًثالً ًفي ًالًثّقلً ًًوالخًًفّةً" ("ً ،) 3ألن ًأحوال ًالنسان ًال ًتخلو ًم ْن ًأحد ًهذهً

األشياء"(ً .)4

كرهً -أمًرً ًالمًؤمنينً ًبًالنفرًً
أن ًيًقالًً:إنً ًاللً ً-تًعالىًذً ً
ي ً ًْ
ًو ًْ
أولىًاألًْقوالً ًبالصواب ًفيًذلك ًعًندً ًالطّبر ِّ

قوةً ًبًدنًهًعلىً
هًالنفرً ًلً ًّ
لجًهادً ًأعدائًهً ًفيًسًبيلًهًً،خفافاًوثقاالًً "ً،وقًدًيًدخًلً ًفيً"الخًفافً"ًكًلً ًم ْن ًكان ًسًهلً ًعً ًْلي ًّ

الركابًً،
ً،وقادراًعلىًالظًّهرًًً ،و ًّ
اغ ًمًنًاالشتًغالً ً
مالً ً ،وفر ًٍ
ً،وصً ّحًةً ًجًسمًهً ً ،وشبابًهًً ،وم ْن ًكان ًذاًي ْس ٍر ًبً ًٍ
ذلك ً

ًويدخلً ًفيً"الًثّقال"ًكًلً ًم ْن ًكان ًبًخلفً ًذلكً،مًنًضًعيفً ًالجًسمًًً ،وعًليلًهً ً ،وسًقيمًهً ً ،ومًنًم ًْعس ٍر ًمًنًالمالًً،
شيخًً ً،وذوًالسِّنًًًِّ ،والعيالًً ،فًإذا ًكانً ًقًدًيًدخلًً
الًركابًًً ،وال ًّ
عاشً ً ،وم ْنًكان ًالًظًهر ًلًهًً ،و ً
يعةً ً ،ومً ًٍ
شتغلًبًضً ًٍ
ًومً ًٍ
ناؤهً -خًص ًمًنًذلكً
ناً،ولًمًيًكًنً ًاللً ً-جًلً ًثً ً
الصًفاتً ًالتيًذًكًًْر ً
فيً"الخًفافً"ًوً"الًثِّقالً"ًمً ً
نًوصًًْفناًمًنًأهلً ً ِّ
(ً ) 1انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،376/6ً ،وابن ًأبي ًحاتمً ،التفسير ًبالمأثورً ،56/5ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً،
ً،365/2والطبرسيً،مجمعًالبيانً،27/7ً،والزمخشريً،الكشافً،191/2ً،والقرطبيً،الجامعً،96/8ً،وقدًأتىًعلىً
عشرةًأقوالً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،46/5ً،والبيضاويً،أنوارًالتنزيلً ً.406/1ً،

(ً)2اآليةً(التوبةً ً.)122ً،

انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.96/8ً،
ً
(ً)3

(ً)4انظرً:الطبرسيً،مجمعًالبيانً،27/7ً،ومهديًعرارً،مباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنيةً ً.32ً،
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الرسولًًصًًلّىًاللًًعً ًْليهًً ًوسًلًمًً،والًنصبًعلىًخًصوصًهًًدًليلًً،
نفًفيًالكًتابًًً،والًعلىًلًسانًً ًّ
صًنفاًدونً ًصً ًٍ

اًوثقاالً
النفرً ًلًلجًهادً ًفيًسًبيلًهً ًخفاف ً
صحابً ًًرسولًهً ًبً ًّ
ناؤهً -أمًرً ًالمًؤمًنينً ًمًنًأ ًْ
أن ًيًقالًً:إنً ًاللً ً-جًلً ًثً ً
ًوجًبً ً ًْ
ِّ
أحوالًًالخًفّةًًًوالًثّقًلً"(ً ً.)1
نً ًْ
حالًمً ًْ
لىًكلًً ًٍ
مًعًًًرسولًهًً-صًلًىًاللًًعً ًْليهًً ًوسًلّمًً-ع

عات ،وال ّن ِ
(" )2-3-4ال ّن ِ
ات"
الم َدبِّر ُ
السا ِب ُ
السا ِب ُ
اش ُ
حاتَ ،و ّ
طاتَ ،و ّ
از ُ َ
قاتَ ،و ُ
إجمال ًم ْف ٍ
الناشطاتًً،
النازعاتًً ،و ًّ
ض ًإلى ًا ْشتر ًٍ
وم ْن ًم ْثل ًما ًتقدم ًمًن ً ًٍ
اك ًأ ْسلوبيً ًبابً ًالقًولً ًعلى ً ّ

طاً
السابًقاتًً ،والمًدبًِّراتًً ،في ًق ْولً ًاللً ً–تباركً ً ًوتعالى"ً :-والنازعات ًغ ْرقا ًوالناشطات ًن ْش ً
السابًحاتًً ،و ًّ
و ًّ

()2
شأنًًفيًسورةًً
ظاهرًأنًفيًهذهًًاآليةًًقًسًمًاًكماًكانًال ًّ
والسابحاتًس ْبحًاًفالسابقاتًس ْبقًاًفاْلمدّبراتًأ ْمًرا" ً،وال ّ

الصًفاتًً
حذوفاتًً ،وأرن ًصًفاتًها ًأًقيمً ًْ
"الم ْرسلت"ً ،وأرن ًالمًوصوفاتً ًالمًقسًمً ًبها ًمً ًْ
ت ًمًقامًهاً "ً ،وكانً ًلهذه ً ّ

تًعًلّقاتًًمًختلفًةًًاختًلًفواًفيًالمرادًًبًها"(ً،)3وغًداًالت ْقديرًًالكلّيًًعريضًاًح ّماالًًلم ٍ
تباينةًبًتباينًًالمًوصوفاتًً،
عانًمً ًٍ
فيهاً،وماً
ً
النازعاتًً،واختًلفًًأهلًًالتأْويلًً
وق ْدًأتىًعلىًهذاًاال ْشتراكًًالطبريًًفقالً"ً:أًْقسً ً
مًربًناً-جً ّلًجًللًهً-ب ّ

يً،وماًتًنزعً"(ً ً.)4
هً ً

نيًآدمً.
ً
النازعاتًًت ْحتملًأ ْنًتكونًصفةًًلًلمًلئكةًًالتيًتًنزعًًنًفوسًًبً
 ف ّقً.
قًإلىًأفً ًٍ
 -وت ْحتملًأ ْنًتكونًصفةًًل ًّلنجومًًالتيًتًنزعًًمًنًأفً ًٍ

ًولًها ًنًزعً ًع ْندً
أوطانًهاً ً ،وتًنزعً ًإلى ًمًذاهبًهاً ،
 وت ْحتمل ًأ ْن ًتكون ًصفةً ًللنًّفوسً ًالتي ًتًحنً ًإلى ً ًْالمًوتًً.

سيًًوغً ًيرهاً
سيًًأنفسًهاًتًنزعًًبً ًِّ
النازعاتًًبًالقً ِّ
 وت ْحتملًًأ ْنًتكونًصفةًًللقً ِّالسهامًً،أ ْوًصفةًًللجًماعاتًً ّ
إًغراقًاًً.

النًفوسً.
 وت ْحتملًًأ ْنًتكونًصفةًًللمًناياًالتيًتًنزعًً ّ -وت ْحتملًًأ ْنًتكونًصفةًًللًوحشًًتًنزعًًإلىًالكًألًً.

األعنةًًلًطولًًأعناقًها.
فيًأعنتًهاًنًزعًاًتًغرقًًفيهً ًّ
ًّ
 وت ْحتملًًأ ْنًتكونًصفةًًللغًزاةًًالتيًتًنزعًً(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.379/6ً،
(ً)2اآليةً(النازعاتً ً.)5-1ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.411/8ً،
(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.420/12ً،
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( )2-3-5ال ّن ِ
طات
اش ُ

ًوكذلكًًشًأنًً"الناشطاتً"ًالتيًق ْدًتكونًًدالةًًعًلىً :
النفوسًًع ْندًالمًوتً.
 -الملئكةًًالتيًتًنشًطًً ًّ

عة.
قً،تًذهبًًوتًسيرًًبًسر ًٍ
قًإلىًأفً ًٍ
النجومًًالتيًتًنشًطًًمًنًأفً ًٍ
 أوًعلىً ًّ -أوًعلىًالمًنايا.

طر.
طرًإلىًقً ًٍ
جراهاًمًنًالحيًوانًالذيًيًنشطًًمًنًقً ًٍ
حشيةًً ً،وماًجًرىًمً ًْ
الو ًّ
 أوًعلىًالبًقرًً ًالنًفوسًًالمًؤمنًةًًتًنشًطًًع ْندًالمًوتًًللخًروجً.
 -أوًعلىً ّ

حات
السا ِب ُ
(ّ )2-3-6

تصرفًًفيًاآلفاقًًبًأمرًًاللًً،تًجيءًً ًوتًذهبًً،أ ْوً
ًوكذلكًً"السابحات"ًالتيًق ْدًتًعودًًعلىًالملئكةًًالتيًتً ّ
النجومً ًتًسبحً ًفيًاألًْفلكًً ،أ ْو ًعلىًالشًمسً ًوالقًمرًً ،والًلّيلً ًًوالنًهارًً ،أ ْو ًعلىًالخًيلًً ،أ ْو ًعلىًالسًحابً؛ً
علىً ًّ

السفًنًً ،أ ْو ًعلىًالمًناياًتًسبحًًفيً
ألنهاًكًالعائًمةً ًفيًالهًواءًً ،أ ْو ًعلىًالحيتانًًدًوابًِّ ًالبًحرً ًفًماًدونًهاً ،أ ْو ًعلىً ًّ

نًفوسًًالحًيوانًً .

قات
السا ِب ُ
(ّ )2-3-7

الصًالحًً،أ ْوًعلىً
وكذلكًًشًأنًً"السابقاتً"ًالتيًتًدلًًعلىًالملئكةًًالتيًسً ًْ
بقتًبًنيًآدمًًبًالخًيرًً،والعًملًً ّ

أنفًسً ًالم ْؤمنينً ًتًسبًقً ًإلىًالملئكةً ًالذين ًيًقبًضونًهاً،وق ْد ًعايًنتً ًالسًرورً ًشًوقًا ًإلىًلًقاءً ًاللً ًتعالىً ،أ ْو ًعلىً
النجومًً،أ ْوًعلىًالمًناياًتًسبقًًاآلمالً(ً ًً.)1
الخًيلًً،أ ْوًعلىً ًّ

ات ً
الم َدبِّر ُ
(ُ )2-3-8

ترددةً ًب ْينً ً ِّ
للوحيًً،
األحوالًً :جًبريلً ً ً
الداللةً ًعلى ًالملئكةً ًالمًوًّكلينً ًبً ًْ
وكذلكً ًشًأنً ً"اْلمدّبراتً" ًالمً ًّ

ًواضافةًً
ًوعزرائيلً ًلًقًبضً ًاألرواحًً ،أ ْو ًعلى ًالكًواكبً ًالسًبعةًً ،
ًالصًورًً ،
ًوميكائيلً ًللمًطرًً ،
ًواًسرافيلً ًللنًفخً ًفي ّ

(ً ) 1انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،423/12ً ،والماورديً ،النكت ًوالعيونً ،193/6ً ،والبغويً ،معالم ًالتنزيلً،411/4ً ،
والزمخشريً ،الكشافً ،212/4ً ،وابن ًعطيةً ،المحرر ًالوجيزً ،430/5ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،126/19ً ،وأبو ًحيانً،
البحرًالمحيطً ً.411/8ً،
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اًأنهاًالملئكةًً،
التًدبيرً ًإًليهاًمًجازًً،وق ْدًقًصًرً ً ْابنًًعطيةً ًدًاللتًهاًعلىًالملئكةً ًجانًحًا ًإلىًأنه ًالًيًحفظً ًخًلفً ًّ

الرياحًًً،والسًحابًً ً،وسائرًًالمًخلوقاتً"(ً .)1
دبرًًاألمورًًالتيًسًخًرهاًاللًًتعالىً ً،وصًًرفهاًفيهاً،كً ًّ
" ًوم ْعناهًً ًّأنهاًتً ًّ
وصوفاتً :
ًٍ
الصًفاتًًعلىًثلثةًًمً
أ ّماًالزم ْخشريًًفق ْدًأدارًًهذهً ّ
 أولهاًالملئكةً.يل.
 وثانيهاًالخً ًجوم.
الن ً
ً -وثالثهاً ًّ

األوصافًًمًجتمًعةًً،فق ْدًأًْقسمًً–سًبحانًهً-بًطًوائًفًًالملئكةًً
بًيًستشرفًًفيهًهذهً ًْ
فسيرًمً ًْعجً ًٍ
وق ْدًأتىًبًتً ًٍ

ضيهاً،
ًوبًالطًوائًفً ًالتي ًتًسبحً ًفي ًمً ًِّ
ًوبًالطًّوائًفً ًالتي ًتًنشطًهاً ،فًتًخرجًهاً ،
ًاألجسادًً ،
التي ًتًنزعً ًاألًرواحً ًمًن ًْ

دبرًً ْأمًًراًمًنًأمورًًالعًبادًًم ّماًيًصلًحًهمًفيًدينًهًمًأ ْوًدًًْنياهًمً ً.
ماًأمًرواًبًهً،فًتً ًّ
فًتًسرعًً،فًتًسبقًًإلىً ً

يلً
ق ً-جًلً ًفيًعًلهً -أقسمً ًبًخً ً
أ ّماًإذاًكان ًالمًوصوفً ًالخًيلً ًفًالمًقصًدً ًالمتعيِّنً ًمًن ًذلك ًكًلِّهً ًأنً ًالح ّ

دارً
سلمً ًإلى ً ً
األعنةً ًلطولً ًأعناقًهاً ،والتي ًتًخرجً ًمًن ًدارً ًالً ًْ
ًأعنتًها ًنًزعًا ًتًغرقً ًفيه ً ًّ
الغًزاةً ًالتي ًتًنزغً ًفي ًّ
إليها؛ًإًًْذ ً ّإنًهاً
التّدبيرً ً ًْ
سنًدً ً ً
دبرً ًأمرً ًالغًلبةً ًًوالظًفًرًً،وق ْد ًأً ًْ
ً،والتيًتًسبحً ًفيًجًًْريًهاً،فًتسبًقً ًإلىًالغايًةًً،فًتً ًّ
الحًربً ً

مًنًأسبابًهًً ً.

التّقديرً ًالعًريضً ًأنً ًالحقً ً-تعالىً -أقسمً ًبًالنًجومً ًالتي ًتًنزعً ًمًنً
أ ّما ًإذا ًكان ًالمًوصوفً ًالنًّجومً ًفً ً

جً ،والتيً
ج ًإلىًبًرًٍ
ً،والتيًتًخرجً ًمًنًبًرًٍ
المًشرقً ًإلىًالمًغربًً،فًتقطعً ًالفًلًكً ًكًلًه ًحتّىًتًنحطً ًفيًأًْقصىًالغًربً ً

أمًراًمًنًعًلمًًالحًسابً(ً ً.)2
منًالسًّيارةًً،فًتسبقًً،فًتدبًِّرًً ًْ
ًّ
تًسبحًًفيًالفًلًكًً

وصوفات ًفإن ًالطبريًًق ْدًجنحً ًإلىًأنً ً ِّ
الدالل ًةً
ًٍ
الصًفاتً ًعلىًثلثةً ًمً
ًواًذا ًكانً ًالزم ْخشريً ًق ْد ًأدارً ًهذه ً ّ

ن ًيًقالًً :إنً ًاللً ً–تعالى"ً -أًْقسًمً
كرهً ،والصواب ًمًن ًالقًولً ًع ْنده ًأ ًْ
مًفتوحةً ًلًمًقصًٍدً ًًرمى ًإل ْيه ًالحقً ًتعالى ًذً ً

(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً ً.431/5ً،
(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.212/4ً،
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عة ًغًرقًاًفًداخلةً ًفيًقًسًمًهً،مًلًكًا ًكانًً ،أ ْو ًمًوتًاً ،أ ْوً
عةً،فًكلً ًناز ًٍ
ص ًنازعًةً ًدونً ًناز ًٍ
خصً ْ ً
النازعاتً ًغًرقً ً
اً،ولًمًيً ِّ
بً ّ
نًجمًاً،أ ْوًقًوسًاً،أ ْوًغًيرًًذلكً"(ًً.)1
( )2-4أَمثلَ ُة ِ
الرِب ِع
الباع ِث ّا
ْ
ِ
َساليب
تَشاك ُل األ

(ترّددًداللةًالت ْركيبًب ْينًم ٍ
عجبً،واالستهزاءً،والنكارً،
عانًأ ْسلوبي ٍةًمتباين ٍة؛ًكالخبارً،واالستفهامً،والتّ ّ
والتّقريرً،والقسمً).

الخب ِر والد ِ
ُّعاء:
(َ ً)2-4-1ب ْي َن َ َ َ
ًوق ْدًاختًلفًًفيًداللةًًالتًركيبً"ً:خًتًمًًاللًًعلىًقًلوبًهًم"ًفيًقولهً–تعالى"ً:-ختمًٱللًعلىًقلوبهمًوعلىً

س ْمعه ْم ًوعلى ًأ ْبصاره ْمً غشاوة" (ً ،)2فًقيلً ًإنً ًالم ْعنى ًالن ْحويً ًالمًشتملً ًعل ْيه ًهذا ًالت ْركيبً ًهوً ًالدعاءًً ،وقيلً
األولً ًيًحمًلً ًعلىً
أسماؤهًً -بًختمًهًً ،وعلىً ًّ
ست ً ً
ق ً–تًقدً ًْ
بأنهًإًخبارً ًمًن ًالح ًِّ
الخًبرًً ،وعلىًاألخيرً ًي ْغدوًالم ْعنى ً ًّ
() 3
ًعليًً
م ْعنى ًالدعاءًً ،وهو ًم ْعنًى ًإً
ت
نشائيًً ،والظّاهرً ًع ْند ًأبي ًحّيانً ًأنه ًإخبارً ً ،وق ْد ًنًسبً ًأبو ًح ّيانً ًألبي ِّ

ائيً(303هـ)ًأنهًمً ًّمنًحًملًًداللةًالت ْركيبًًعلىًالدعاءًًعل ْيهم؛ً"فإنًًذلكًيًناسبًًمًذهبًهًالعتًزالًهً"(ً .)4
الجًًّب ِّ
ومنًم ْثلًماًتقدمًمنًا ْشتر ٍ
اكًأ ْسلوبيًًيترددًب ْينًًم ْعني ْيًالخبرًًوالدعاءًًق ْولًًاللًً–تعالىً ً:-
ْ
تًأ ْيديه ْمًولعنواًبما قالوا"(ً .)5
" .1وقالتً ٱْليهودًيدًٱللهًم ْغلولةًًٓغل ْ

نًبوركًمنًفًيًٱلنارًوم ْنًح ْولها"(ًً.)6
ً .2وق ْولًه"ً:فلما جآءهاًنودًيًًأ ًْ
ل منًكانًفىًٱلضللةًفْلي ْمد ًْدًلهًٱلر ْحمنًم ًّدا"(.)7
 .3وق ْوله"ً:ق ًْ
(ً)1انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.421/12ً،
(ً)2اآليةً(البقرةً .)7ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.175/1ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.177/1ً،
(ً)5اآليةً(المائدةً ً.)64ً،
(ً)6اآليةً(النملً .)8ً،

(ً)7اآليةً(مريمً ً.)75ً،
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ًوفيًاألولىًعرجًب ْعضًًالمف ِّسرينًعلىًالم ْعني ْينًًمعًاً،وهًماًالخبرًًوالدعاءًً،والًرْيبًأنًثمًافتًراقًاًجً ًّليًاً

هنمًًالًمحالةًً،أ ًْوً
أمرهًبينًهًماً،واذاًماًكانًم ْعنىًالت ْركيبًًالشريفًًخبراًمًحضًاًكانًذلكًإيعادًاًواقعًاًبهمًفيًجً ًّ
ً
خبراًع ْنهمًفي ًالد ْنياًبًجعلًهًمًأبخلً ًقً ٍ
النكدًً ،وم ْن ًثم ًكانواً
ومً(ً ،)1أ ّماًإذاًكان ًدعاءً ًفهو ًدعاءً ًعل ْيهمًبالبًخلً ًو ًّ

أبخلًًخًلقًًاللًًوأنكًدًهًمً،وجوزًالزم ْخشريًًأ ْنًيكونًدعاءًًعل ْيهمًبً ِّ
ًاأليديًحقيقةًً،يًغلًلونًًفيًالد ْنياًأًسارى،
غل ًْ
ًوفيًاآلخرةًًمًعذًبينًًبًأغللًًجهنًمً(ً ً.)2

فيهاًأن ًيًقعً ًتحتًه ًالمًعنيانًً :الخبرً ًوالدعاءًً،
ًْ
بوركً"ً ،فقدً ًاحتمًلً ًالت ْركيبً ً
"ً:أن ً ً
أ ّماًفيًالًثّانيةًً،وهيً ًْ

نًفيًالنارً"ً،والًلّطيفً ًفيًهذاًالمًلحًظًً
ًّ
أن ًبوركً ًمً
ً،أو"ً:بً ًْ
دعاءً ،كماًنقولًً:باركً ًاللً ًفيكً ًْ
"بوركً"ًفعلً ً ًٍ
فيكونً ً ً

ضهمً
أبيًحيانًً،وأرن ًب ْع ً
ًّ
اًوردواًعلىًهذه ًاآليةًً،التًمسوا ًالم ْعني ْينً ًمعا؛ ًكً
غويينًً ،لً ًّم ً
أنً ًب ْعضً ًالمف ِّسرين ًوالًلّ ًّ
يً ،وأرن ًب ْعضًهم ً ْارتضى ًالدعاءً ًم ْعنًى ًيًحمًلًه ًهذاً
الزمخشر ًِّ
جنحً ًإلى ًم ْعنًى ًواحًٍد ًمًنهماً ،وهو ًالخًبرً؛ ًكً ًّ

الت ْركيبً(ً ًً.)3
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وكأنً
أ ّماًفيًالًثّالثةً فهوًًم ْحتملً م ْشتركًًب ْينًًأ ْنًيكونًعلىًم ْعناهًًمًنًالطًّلبًً،وعلىًهذاًيكونًًدًعاءًً ً،
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أملى ًله ًحتّىًيًؤولً ًإلىًعذابًهًً ،وكانًً
أي ً ًْ
الم ْعنى ً–كًما ًيستشرفًه ًأبوًحّيانًً:-األضلً ًمًًّنا ً ًومنكًم ًمًًّد ًاللً ًلًه؛ ً ًْ
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السارقً(ً ً.)4
"مًنًسًرقًًماليًفًلًيقطًعًًاللًً–تعالىً-يدًه"؛ًفهوًدًعاءًًعلىً ًّ
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ن ًنًقولًً:
النبيً ًصلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمً؛ ًكأ ًْ
األصلًً ،وقيلً :هذا ًدعاءً ًأًمرً ًبه ً ًّ
الدعاءً ًعلىًصيغًةً ًالطًلبً؛ ًألنه ً ًْ
ضاالًّ ًمًنً
ن ًكان ً ً
وي ْحتملً ًأ ْن ًيكونً ًخبراًفيًالم ْعنىً،وصورتًهً ًصورةً ًاألمرً؛ ًكأنه ً–تعالىً -قالًً:مً ًْ

قاماتً
األممًًفًعادةًًاللًًلهًأنهًيًمدًًلًهًً،والًيًعاجلًهً،حتّىًيًفضيًًذلكًًإلىًعذابًهًًفيًاآلخرةً ً،ويعضدًًهذاًفيًمً ًٍ
()5
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(ً)1انظرً:الزجاجً،معانيًالقرآنًواعرابهً،154/2ً،والزمخشريً،الكشافً ً.628/1ً،

(ً)2انظرً:الزمخشريً،الكشافً،628/1ً،وانظرًكذلكً:القرطبيً،الجامعً،155/6ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،534/3ً،
والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .566/1ً،

(ً )3انظرً :الزجاجً ،معانيًالقرآنًواعرابهً ،83/3ً ،والزمخشريً ،الكشافً ،137/3ً ،وأبوًحيانً ،البحر ًالمحيطً،53/7ً،
والسمينًالحلبيً،الدرًالمصونً .296/5ً،

(ً)4انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.96/11ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .ً199/6ً،
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ً،وهذاً"غايةً ًفيً
"ً:ونًذًًرهمًفيًطًغيانًهً ْمً ًيً ًْعمًهونً"(ً )2
"ً:إنماًنً ْمًليًلًهم ًلًيًزدادوا ً إًًثْمًا"(ً ً،)1وق ْولًه ً–تعالىً -
أخًرً ًّ
التًهديدًًًوالوعيدً"(ً .)3

مر والد ِ
وبيخ:
ُّعاء والتّ ِ
ين َ
(َ )2-4-2ب َ
الخ َب ِر واألَ ِ َ
وق ْد ًيًشترك ًالت ْركيبً ًالشريفً ًب ْينً ًم ٍ
تباينةً،وم ْن ًذلكً ًق ْولً ًالحقً–تعالى"ً:-واذاًخل ْواً
عان ًأ ْسلوبي ًٍة ًمً ًٍ
الحق"ً:ق ْلً
عضواًعل ْيكم ًٱألنامل ًمن ًٱْلغ ْيظ ًق ْل ًموتواًبغ ْيظك ْم"(ً ،)4أ ّماًم ْوضعً ًالنظر ًفًداللةً ًاأل ْمرً ًفي ًق ْولً ً ًِّ

موتواًبغ ْيظك ْم"ًً،وأ ّماًالمًعانيًالتيًتًقعًتحتهًفًهيًً:
عاء:
 ّالد ُ

ً،وال ًي ْخفىً ًّأنهاًصيغًةً ً ْأمً ًٍرً
بأن ًيًقولً ًلًهم ًذلك ًالقًولً ً
وسلمً -أًمًرً ً ًْ
والظّاهرً م ْنه ًأنه ً-صًًلّىًاللً ًعل ْيه ً ًّ

أن ًيًدعوً ًعل ْيهمًلً ّماًيًئسًً
ا"ً،وم ْعناها ًالدعاءًً،وق ْد ًأذًنً ًاللً ً–تبارك ًاسمهً -له ً–صًًلّىًاللًعل ْيه ًوسًلّمًْ ً -
"موتو ً
كً،
تًبًدائً ً
أنًيًزدادًًغًيظًهمًحتّىًيًهلًكواًبًه؛ًكًقولًناً:مً ًْ
بأنهًًدًعاًعل ْيهمًبً ًْ
مًنًإيمانًهًمً،وق ْدًفًسًرهًالزم ْخشريًًبق ْولًهًً ًّ

نًاللً
خرجًًهذاًالكلمًًمًخرجًًاألمرًً،وهوًدعاءًًمً ً
"ً:و ً
أيًْ ً:أبقىًاللًًداءًكًًحتّىًتًموتًًبًه(ً،)5وعًنهًًقالًالطبريً ً
ًْ
أنًيًهلكًهًمًاللً"(ً.)6
أنًيدعوًًعل ْيهمًبً ًْ
حم ًٍدً–صًًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-بً ًْ
لنً ًبيِّهًمً ًّ
بر:
 و َالخ ُ

التّركيبً ًصورتًهً ًأمرًً ً،وم ْعناهً ًالخًبرًً،والباءً ًفيه ًللحالًً،والت ْقديرًً:تًموتونً ً ًومعكًمًالغًيظًً ،وهذا ًعلىً
فً ً

شيءً:
اًواللًً–تعالىً-إذاًقالًلً ًٍ
جهةًال ًّذًِّمًعلىًقًبيحًًماًعًمًلوهً،وعلىًهذاًزالً ًم ْعنىًالدعاءً؛ًإً ًْذًكًيفًًلًمًيًموتو ً
كًنًفًيكونً(.)7

(ً)1اآليةً(آلًعمرانً ً.)178ً،
(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)110ً،

(ً)3انظرً:القرطبيً،الجامعً،96/11ً،وأتىًعلىًالمعنيينًالزمخشريً،الكشافً ً.521/2ً،
(ً)4اآليةً(آلًعمرانً ً.)119ً،
ً،وأبوً
ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،498/1ً،والزمخشريً ،الكشافً 459/1ً،
(ً)5انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً 413/3ً،
حيانً،البحرًالمحيطً ً.45/3ً،

(ً)6انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً .413/3ً،
(ً)7انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزًً498/1ً،والقرطبيً،الجامعً ً.117/4ً،
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َ -والتّوبي ُخ والتّقريعُ:

ظهرًًهذهًالمًعانيً،وأليقًهاًبًسياقًًالكًلمًً .
ولعًًلّهًأ ًْ
ستدركًاً،جانًحًاًإلىً :
عارضًاً ً،ومًناقشًاً ً،ومً ً
وق ْدًوردًعلىًتًلكمًاأل ْقوالًأبوًحّيانًً ً

ورهم؛ًألنًاللًً–تعالىً-قالًلًهًمً:موتواًً.
بجازم؛ًألنهًلًوًكانً ْأمًًراًلًماتواًمًنًفً ً
 أنًًالقًولًًبً ًّأنهًأمرًًل ْيسً ًٍالصًفةًًالمًذكورةًًآنفًاً،فإنًدًعوتًهًالً
عاء؛ًإذًإًنهًلًوًأمًر ًّ
 ًوًّأنهًل ْيسًبدً ًٍهًبالدعاءًًلًماتواًجًميعًهمًعلىًهذهً ّ
تًردً.

 ًو ّأنًه ًل ْيس ًبً ٍ"ً،واًّنًما ًهوً
مًيؤمن ًأحدً ًب ْعد ًذلكً ً
ًْ
هً،ولً
خبرً؛ ًألنه ًلو ًكانً ًخبراًلوقعً ًعلىًحًكمً ًماًأخبرً ًبً ً
"ً،قيلً:ويجوزًً
ً
اصنعًماًشًئتً
ًْ
ستحيًًفً
"ً:اعًمًلواًماًشًئتً ْمً"ً،وً"إذاًلًمًتً ًْ
التّوبيخًًو ً
ْأمًرًًم ْعناهًً ً
التّقريعً؛ًكق ْولهً ْ

أن ًيًهلًكواًغًيظًاً
الرجاءًً ،واالستًبشارً ًبًوعدً ًاللً ً ًْ
النًْفسًً ،وقًًّوةً ً ً
أن ًيكونً ً ْأمًًراًبًطيبً ً ًّ
أً
الّ ًيكونً ًثًم ًقًولًًً،و ْ

ثًنًفسًكًبًذلكً"(.)1
بًإعزازًًالًسلمًًً،واًذاللًهًمًبًه؛ًكأنهًقيلًً:حًًِّد ًْ
اب والد ِ
هي:
ُّعاء والنَّ ِ
ين َ
(َ ً)2-4-3ب َ
الخ َب ِر و َ
الجو ِ َ

ق ً–تباركًت ًصفاتهً"ً:-وٱتقوا ًفتْنة ًالًتصيبن ًٱلذين ًظلمواًمنك ْم ًخاصةًً
وم ْن ًم ْثل ًماًتقدم ً ًق ْولً ًالح ًِّ

فيًتلمسً ً ًْأنحاءً ًهذا ًالم ْشتركًً
ًّ
شروعً ً
ٱعلموا ًأن ًٱلله ًشديد ًٱلعقاب"(ً،)2ولعل ًالذيًي ْنبغيًالْلماح ًإل ْيهًً ،قًبلً ًال ًّ
وْ
األسلوبً ِّيًً،ثلثةًًملحظًً :

 -أولهاًأنًًم ْوضعًًالتدبرًفيًهذهًًاآليةًًالشريفةًًهوًداللةًً"الًتًصيبنًًالذينًً"...األ ْسلوبًّيةًً .

شتركًًاأل ْسلوب ِّيًً،وق ْدً
يًً،والمً ً
 وثانيهاًأنًًهذاًالمًوضًعًًم ْشتركًًب ْينًًأ ْنًيكونًمًنتسبًاًإلىًالمشتًركًًالّن ًحو ِّ
آثًرتًًإثباتًهًههناً ًوفاءًًبًمًًْقصًدًًهذهًالمًباحًثةًً،وهوً"المًشتركًاأل ْسلوبيً"ً.

ق ً"الً
ي ًلًهذا ًالم ْشتركً ًاأل ْسلوب ًِّ
 ًوثالثها ًاستًشرافً ًالزم ْخشر ًِّي ًاستًشرافًا ًمً ًْعجًبًاً ،فق ْد ًًرأى ًأنً ًق ْولً ًالح ّ
نًأنًيًكونً:
تًصيبًنً"ًالًيًخلوًمً ًْ
اًلألمً ًر.
 oجًوابً ْ

أوًنًهيًاًب ْعدً ْأمً ًٍر.
ًْ o
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.45/3ً،
(ً)2اآليةً(األنفالً ً.)25ً،
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أوًصًفةًًلًـ"فًتنةً".
ًْ o

كمًخاصًةًً،ولكنهاًتًعمًكًمً ،أ ّماً
فإنهاًالًتًصيبً ًالظًّالمينً ًمًن
فًإذاًما ًكان ًجًوابًاًفًالم ْعنىً:إًنًإصابًًْتكمً ّ
ّ
عرضواًللظًلمًً،فًيصيبً ًالعقابًً ،أ ْوً
احًذرواًذًنبًاً ،أ ْو ًعقابًاً ،ثم ًقيلًً :الًتًتً ًّ
ت ًنًهيًا ًب ْعد ً ًٍ
إذاًكان ًْ
أمرً ،فًكأنه ًقيلًًً :و ْ

خاصًةًً .
أثًرًًالًّذنبًًًوًوبالًهً،مً ًْ
نكمًً ّ
نًظًلًمًمً ْ

ً،ويًعضدً ًالم ْعنىً
لت ًصفةً ًعلىًإًرادةً ًالقًولً ًفًكأنه ًقيلًًً :وًاتّقواًفًتنًةً ًمًقوال ًفيهاً :الًتًصيبًنً ً
أ ّماًإذاًجًعً ًْ

األخيرًًقًراءةًًابنًًمً ٍ
سعودً"ً:لًتًصيبًنً"ً،علىًجًوابًًالقًسًمًًالمًحذوفً(ً.)1

هًأنًيقالًًإنًً"الًتًصيبًنً"ًق ْدًتكونًً ًً:
علًًالذيًيًنبًنيًعلىًماًتقدًمًًبًيانً ًْ
لً ّ
خاصًةًً .
 ج ْملةًخًبرّيةًًصفةًًلق ْولًهً–تعالى"ً:-فًتنةً" ًً،والم ْعنىًالكًليًً:غًيرًًمًصيبةًًالظًّالمًً ّ

"وًاتّقًواًفًتنةًًمًقوالًفيها"ً:الًتًصيبً ّن"ً.
النهيًً،علىًإرادةًًالقًولً؛ًكأنهًقيلًً ً:
 -أوًج ْملةًدالةًًعلىً ًّ

نًكانًنًهيًاً،ومثلًهً
لألمًرً؛ًفق ْدًأمًًرهمًالحقًًتعالىً،ثمًنًهاهمً،وفيهًًطرفًًمًنًالجزاءًًًواً ًْ
أوًج ْملةًجو ًٍ
 ًْابً ْ
الد ًّابةً ًالً
ل ًعن ً ًّ
ًادخلوا ًمساكنك ْم ًال ًي ْحطمنك ْم ًسل ْيمان"(ً ،)2وهذا ًنًحوً ًقولًناً :اًْنًزًْ
ق ْولًه"ً :يا ًأيها ًالن ْمل ْ

ن ًلًم ًتًًتّقوهاً
ًاتّقوا ًفًتنةًً ،إً ًْ
حنكً (ً ،) 3وكًأنً ًم ْعنى ًالكلمً ًعًندًهً :
طر ًّ
نزل ًعًنها ًال ًتً ً
ًأيً :إًن ًتً ًْ
تًطرحً ّنكً؛ ًْ
أصابًتًْكم(ًًً.)4

تعرضواًللظًّلمًً،
ً:واحذًرواًذًنبًا ًأ ْو ًعًقابًاً ،ثم ًقيلًً :الًتً ًّ
األمًرً؛ًفكأنه ًقيلً ً
 أوًج ْملة ًدالةً ًعلىًالنًهيً ًب ْعد ً ْالرائيًفيه ًبً ًّأنهًنًهيًًب ْعدً
نكمًخاصةًً،وهذاًمًذهبًًاألخفشًً ًّ
فًيصيبًًالعقابًً،أ ْو ًأثرًًالًّذنبًً،مًنًظًلمًًمً
ّ
أمرً،وًّأنهًل ْيسًجًوابًا(ً ً.)5
ًٍ

التّوكيًدًًفيً
 -أوًج ْملةًدالةًًعلىًم ْعنىًالدعاءًً،ولعلًالذيًدًعاًإلىًهذاًً،واللًًأعلمًً،استًبعادًًدًخولًًنونًً ً

خاصةًً ،واستلزمتًً
المًنفً ِّيً ًبًـ"ال"ً ،فًعًدًل ًإلىًجًعلًهً ًدًعاءًً ،فًيصيرً ًالم ْعنىً :الًأصابًتً ًالفًتنةً ًالظًّالمينً ً ّ

(ً )1انظرً :الزمخشريً ،الكشافً ،152/2ً ،وقد ًتعقب ًأبو ًحيان ًرأي ًالزمخشري ًهذاً ،فخطأه ًفي ًمواضع ًمخصوصةً،
انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.478/4ً،

(ً)2اآليةً(النملً ً.)18ً،

(ً)3انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.407/1ً،

(ً)4انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.217/6ً،

(ً)5انظرً:األخفشً،معانيًالقرآنً ً.347/1ً،
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أوقًعًهاً
ظالمً،فًكأنًالمعنىً:الً ًْ
اًوالًغًيرًً ًٍ
تًظالًمً ً
التّقديرًً:الًأصابً ًْ
الدعاءًًعلىًغًيرًًالظًّالمينًً،فًصارًً ً

بأحد(ً.)1
اللًً ًٍ

تًً
لّمً ًفيً"لًتًصيبنً"ً،فً ً
"ً:واللًً ،الًتًصيبًنً"ً،وق ْد ًمًطًلتً ًال ً
حذوفً،والت ْقديرً ً
ًٍ
 أوًج ْملةً ًجوابً ًقًسًًٍم ًمًصار ْ
سعود"ً:لًتًصيبًنً"(ًً.)2
ؤيدًًهذاًقراءةًًابنًًمً ًٍ
"ً،والم ْعنى"ً:لًتًصيبًنً"ً،ويً ًّ
"الًتًصيبنً ً

تقدمً ًآنفًا ًق ْولً ًأبي ًحًًّيانً"ً :فًتلخًصً ًفي ًتًخريجً ًق ْولًه"ً :ال ًتًصيبًنً" ًأقوالًً:
ًوص ْفوة ًالم ْست ْخلص ًم ّما ً ًّ

ً،وصفةً"(ً ًً.)3
تقديرًْينً ً
أمرًعلىً ً
ً،وجوابًً ًٍ
تقديرًْينً ً
النهيًًعلىً ً
الدعاءًً،و ًّ
الخ َب ِر و َّ
هي:
الن ِ
ين َ
(َ )2-4-4ب َ

ت ًرسلً
ومًنًمًثلً ًاشتراك ًالت ْركيبً ًب ْين ًدًاللتًينًً:هًماًالخًبرًً،والنًهيًً ،ق ْولً ًالح ًِّ
ق ً–تعالى"ً:-ولق ًْد ًك ِّذب ْ

ِّ
صرنآً ًوال ًمب ِّدل ًلكلمات ًٱلله ًٓ ًولقًْد ًجاءك ًمن ًنبًأً
منًقْبلك ًفصبروا ًعلًى ًما ًكذبوا ًوأوذوا ًحتىًأتًاه ْم ًن ْ

() 4
بدلً ًلًكًلماتً ًاللً"؛ ًوًّأنهً ،مًن ًوجهً ًٍة ًأ ْخرىً ،ت ْركيبًً
ظاهر ًأن ًم ْوضعً ًالنظر ًههنا ًهو ً"ال ًمً ًِّ
ٱْلم ْرسلين" ً ،وال ّ

الذيًخرجًًفيهًهذاًالكلمًًمًحتمًلًً،فق ًْدًيكونًًالم ْعنىً :
ً
ح ّمالًًلداللت ْينً؛ًذلكًأنًًاألسلوبًً

أحدً
بدلً ً ً
الدالليً ًعلى ًهذا ًالمًحمًلًً :ال ًيً ًّ
التّقديرً ً ًِّ
أنً ًالل ْفظً ًلًفظً ًالخًبرًً ،ولكن ًالم ْعنى ًالنًهيًً ،ويكونً ً ً
 ًّ،ونًظيرًًهذاًق ْولًه ً–تباركًً-فيًسيا ٍ
ي"ً:الًيًرتاب ًونًفيهً"ًعلىًأحًدًً
ً
قًآخرً
كًلماتً ًاللً ً
"ً:الًريبًًفيهً"ً،أ ْ

األًْقوالًً ً.

(ً)1انظرًماًقالهًفيهاً:الطبريً،جامعًالبيانً،217/6ً،والقرطبيً،الجامعً،249/7ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.478/4ً،
(ً)2انظرً:ابنًجنيً،المحتسبً ً.394-392/1ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً،478/4ً،وقدًقالًالطبريًعنًقولًاللً–تعالى"ً:-الًتصيبن""ً:واختلفًأهلًالعربيةً
فيًتأويلًذلك"ً،فقالًبعضًنحوييًالبصرةً،...،قوله"ً:الًتصيبن"ًليسًبجوابً،ولكنهًنهيًبعدًأمرً،ولوًكانًجواباً

ماًدخلتً"النون"ً،وقالًبعضًنحوييًالكوفةًقوله"ً:واتقواًفتنةً:"...أمرهمًثمًنهاهمً،وفيهًطرفًمنًالجزاءًوانًكانً

نهيا"ً،انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.217/6ً،

(ً)4اآليةً(األنعامً ً.)34ً،
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ثانً ،وهو ًالخًبرًًً،وآن ًهذاً
ل ًأ ْسلوبيً ً ًٍ
بدلً ًلًكلماتً ًاللً" ًعلىًم ْحم ًٍ
ً،أعًنيً"الًمً ًِّ
ً
 وق ْد ًيًحمًلً ًهذاًالتّركيبً ْ
نًًزخرفًًواجتًهدًً،ألنًاللًً–جًلًًفيًعًلهً-
التّقديرًًالكًًلّيًً:الًيًقدرًًأحدًًعلىًتًبديلًًكلماتًًاللًًواً ًْ
ي ْغدوً ً

الزيغً(ً ً.)1
ً،أنًيًخلًطًًبًكلمًًأهلًً ً
صانًهًبًرصينًًالل ْفظًً،وقًويمًًالم ْعنى ًْ

الخ َب ِر واألَ ِ
مر:
ين َ
(َ )2-4-5ب َ

لن ْرجعًالنًظرًًفيًهاتًينًًاآليتًينًًالشريفتًينًً ً:
ْضربواً
 "إًْذ يوحًيًربكًًإلىًٱْلملئكةًأًِّنيًمعك ْمًفثبِّتواًٱلذينًًآمنواًسأْلقيًفيًقلوبًٱلذينًكفرواًٱلرْعبًف ْٱضربواًم ْنهمًكلًبن ٍ
ان"(ً .)2
ف ْوقًٱأل ْعناقًو ْ

 "والًي ْغتبًب ْعضكمًب ْعضــاًأيحــبًأحــدك ْمًأنًيأْكــلًل ْحــمًًأخيــهًم ْيتــاًفكرْهتمــوهًًٓوٱتقـواًٱللــهًإنًٱللــهًتــوابًًًرحيم"(.)3

اضًربوا ًفًوقً ًاألعناقًً "...األ ْسلوبًّيةًً ،والحق ًأن ًهذاً
أ ّما ًم ْوضعً ًالتدبر ًفي ًاآليةً ًاألولى ًفداللة ً"فً ًْ

الت ْركيبًًم ْشتركًًب ْينًمًعنيًينًً :

تساوقًا ًمع ًماً
اضًربواً "...مً ً
 أولهماً :األمرًً ،وهذا ًم ْعنًى ًم ْحمولً ًعلى ًظاهرً ًالًلّفظًً ،يكونً ًق ْولًه"ً :فً ًْاًالرعبً"ًخبراًيًخاطًبًًبهًًالم ْؤمنينًًع ّماًيفعلًهًبًالكفًّارًًفيً
تقدمًهً،ويكونًً"سًًألقيًفيًقًلوبًًالذينًكًفًرو ً
ًّ

الرقابً ًوالبًنانً ًتًشجيعًاًلًهمًً ،وحًضًّاًعلىًنًصرةًً
المًستقبًلًً ،كماًفًعلًهًفيًالماضيً ،ثم ًأمًًرهًمًبًضربً ً ًِّ
الدينًً ً.
ًّ

صورةً ًالحالًً،
اضربواًفًوقً ًاألعناقً"ًلًفظًهًلفظً ًاألمرًً ً،وم ْعناهً ًالخبرً ًعنً ً
 ًوثانيهماً :الخًبرًً،فق ْولًه"ً:فً ًً،واقتً ْلًً،
ب ًبًسيفًك ًح ْيث ًشئتً ً
اضًر ًْ
زمًناهًمً،فً ًْ
وهذا ًكماًنقولً ًإذاً ًوصًْفناًلًمًنًنًخاطبًهً:لًقيناًالقًومًًً ،وهً ْ
يً:هذهًكانتًصًفةًًالحالً(ً.)4
وخًًْذً ً
أسيركًً،أ ْ

(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.117/4ً،
(ً)2اآليةً(األنفالً ً.)12ً،

(ً)3اآليةً(الحجراتً ً.)12ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.464/4ً،
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أ ّما ًم ْوضعً ًالتدبر ًفي ًاآليةً ًالًثّانيةً ًفداللة ً"فًكًرهتًموه" ًاأل ْسلوبّيةً ًفي ًق ْولً ًاللً ً–تعالى"ً :-وال ًي ْغتبً

ب ْعضكمًب ْعضاًأيحب ًأحدك ْم ًأنًيأْكل ًل ْح ًم أخيه ًم ْيتاًفكرْهتموه ًوٱتقواًٱلله ًإن ًٱلل ًتوابً ًًرحيم"(ً،)1والحق ً ًّأنهاً

ً،وهًماًاأل ْمرًًوالخًبرًً ً.
ح ّمالةًًلم ْعني ْينًأسلوبًًّيينً ً

اكرهوهًً،
أ ّماًاأل ْمرً ًفعلى ًتأْويلً ًأنً ًلًفظً ًهذا ًالت ْركيبً ًلًفظً ًالخًبرًً،وأرن ًم ْعناهً ًاألمرًً،والت ْقدير ًالكلّيً :فً ً

ً،ونظيرهً:
ً
ضعًًالماضيًم ْوضعًًاأل ْمرًفيًلسانًالعربًًكثيرً
"ً،وًو ًْ
ولذلكًعًطًفًعل ْيهًأمرًًآخًرًً،وهوً"واتقواًالل ً
ب"ًعلىًجًوابًًاألمرً(ً .)2
ليهً،أيً:لًيًًتّقًًاللًً،ولذلكً ًْانجزمًً"يًثً ًْ
ًْ
بًعً
امرؤًًفًعلًًخً ًيراًيًثً ًْ
ًاتّقىًاللًً ً

جاءً
تيبً ،فق ْد ً ً
ت ًفيًأحسنً ًتًر ًٍ
وق ْد ًالتفًتً ًأبوًحّيان ًإلىًماًفيًهذهً ًاآليةً ًمًنًتًواليًأفعالً ً ْأمً ًٍر ًنًسًجً ًْ

ؤدي ًإلى ًالعًلمًً ،وهو ًالظًنً؛ ًثم ًنًهى ًثانيًا ًعن ًطًلبً ًتًحًقّقً ًذلكً
فيها ًاأل ْمرً ً ًّأوال ًبًاجتًنابً ًالطًريقً ًالتي ًال ًتً ًّ

الظًّنًًِّ،فًيصيرًًعًلمًاًبق ْولًه"ً:والًتجسسوا"؛ًثمًنًهىًثالثًاًعنًذًكرًًذلكًإذاًعًلًمً"ً،فًهذهًأمورًًثلثةًًمًترًتّبةًً:ظًنتًً،

جسسًً،فًاغتًيابً"(ً ً.)3
التّ ًّ
فًعًلمًًبً ً

أ ّماًعلى ًالخبرً ًفًيًغدو ًتأْويلً ً"فكرْهتموه"ً :فق ْد ًكرهتًموهًً،فًلًتًفعًلوهً ،وهذاًمًذهبً ًالفًًّراءً("ً،)4والذيًقًدًًرهً

()5
اًوقًفًهمًعلىًالتًّوبيخًً
قً–تعالىً:-لً ًّم ً
الفراءًًأسهلًً،وأقلًًتًكًلّفًاً،و ًْ
ًّ
أجرىًعلىًقواعًدًًالعرًّبيةً ً،وبيانًذلكًًأنًًالح ّ

بق ْولًه"ً :أيحب ًأحدك ْم ًأن ًيأْكل ًل ْحم ًأخيه ًم ْيتًا"ً ،أجابً ًعن ًهذا"ً :فًكًرًْهتًموه"؛ ًألنهم ًفي ًحًكمً ًمًن ًيقولًهاً،

فًخوطًبواًعلىً ًّأنهمًقالوا"ً:ال"ً،فقيلًًلًهمً:فًكًرهتًموه(ً ً.)6

(ً)1اآليةً(الحجراتً ً.)12ً،

(ً)2انظرً:القرطبيً،الجامعً،223/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.114/8ً،
(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .114/8ً،
(ً)4انظرً:الفراءً،معانيًالقرآنً ً.73/3ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .114/8ً،

(ً)6انظرًالمعنيينً:القرطبيً،الجامعً،222/16ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.114/8ً،
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قد ًكًرهتًموهً"ً ،وق ْدً
وق ْد ًحًملً ًالزم ْخشريً ًداللةً ًهذا ًاأل ْمرً ًعلى ًالخبرً ًم ْست ْشرفا ًمًذهبً ًالفًًّراءًً ،وهو ً"فً ًْ

قت ًً-
يً :فًتحقً ًْ
أضافً ًإل ْيه ًأنً ًفيه ًم ْعنى ًالشًرطًً،والت ْقديرًًْ :
ًإن ًصً ّح ًهذا ًفًكرهتًموهً ،وهي ًالفاءً ًالفًصيحةًً ،أ ْ
نكارهً(ً ً.)1
بوجوبًًالًقرارًًعًليكًمً،وبً ًّأنكمًالًتًقدرونًًعلىًدفعًهًًوا ً
الش ِ
(َ )2-4-6ب ْي َن التَّ َم ّني و َّ
رط:
قً–جلًثناؤهً"ً:-فل ًْوًأنًلناًكرةًفنكونًمنًٱْلم ْؤمنين"(ً،)2فق ْدًتًبــاينًًم ْعنــىً
وق ْدًتًجًلّىًذلكًفيًق ْولًًالح ًِّ

ـذاًالسـياقًًبم ْعنــىً"لً ْيـتً"ًً،وقيــلً"لـو"ً
هذاًالت ْركيبًًاأل ْسلوب ِّيًً،فقيلًً:الم ْعنىًالكًلّيًًهوًالتمّنيً،وكًأنًً"لـ ًْو"ًفــيًهـ
ّ

شرطًً،وجوابًهًًمًحذوفًً،وق ْدًأشارًًإلىًذلكًًالزم ْخشــريًً،فقــالً"ً:وً"لـو"ًفــيًم ْثــلًهــذاًالمًوضــعًً
علىًبابًهاً،وهوًال ًّ
نًالتّلقــيًفــيًالت ْقــديرًً،ويًجــوزًً
ناًكرةً؛ًوذلكًًلًمــاًبـ ْـينًم ْعنــىً"لـ ًْو"ًو"لًيــتً"ًمـ ً
فيًم ْعنىًالتمّني؛ًكأنهًقيلًً:فًليتًًلً ًّ

أ ْنًتكونًعلىًأصلًهاً،ويًحذًفًًالجوابًً،وهًوً:لًفًعًْلناًكًيتًًوكًيتً"(ً،)3أ ّماًأبوًحّيانًًفأتىًعلىًالم ْعني ْينًًكذلكًً،

ظــاهرًًأنًً"ل ـ ًْو"ًههنــاًقـ ْـدًًأشـ ًـربًتًم ْعنــىًالتمّنــيً،وجوابـهًً"فًنكــونً"ً،وكــأنًًالت ْقــديرًً:فًليــتًًلًنــاًكـًّرةًًفًنكــونًً،
ولعــلًًال ّ

"ً،وج ـوابًً"لـ ـو"ً
للداللــةًًلًمــاًكــانًس ـيقعًًلًوق ــوعًًغًيـًـرهً،فيكــونًً"فًنكــونً"ًمًعطوف ـاًعلــىً"ك ـًّرةً ً
وقيــلًً:هــيًًالخالص ـةًً ًِّ
خلصناًمًنًالعذابً(ً ً.)4
محذوفًً،ولعًلّهًً:لًكانًًلًناًشًفًعاءًً،أ ْوًلً ًْ

؛ًأعًني ًا ْشتراكً ًاألسلوبً ًب ْين ًم ْعني ْي ًالتمّني ًوالشًرطًً ،ق ْولً ًاللً ً–تباركً"ً:-ول ْو ًترىً
وم ْن ًم ْثل ًماًتقدمً ْ

سوًرؤًوسهًْمًع ْندًًرًِّبهمًربنا أ ْبص ْرناًوسم ْعناًف ْْرج ْعناًن ْعم ْلًصًالحاًإّناًموقنونً(ً،)5والًرْيبًفيً
إذًٱْلم ْجرمونًناك ً
ظاهرً ًأنهً
تعينةً ًمًن ً
أنً ًم ْوضعً ًالتدبر ًفي ًهذا ًالسِّياقً ًالشريفً ًا ِّلداللةً ًاأل ْسلوبّيةً ًالمً ًِّ
ً"ولًو ًتًرىً ،"...ولعلً ًال ّ

(ً)1انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.568/3ً،
(ً)2اآليةً(الشعراءً ً.)102ً،

(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.ً119/3ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.26/7ً،
(ً)5اآليةً(السجدةً ً.)12ً،
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ًوهًماً :التمّنيً،
األكرمً ًصلّى ًالل ًعل ْيه ًوسلمًً ،وقد ًاحتًملً ًهذا ًالت ْركيبً ًمًعنًيينً ًاثنًيينًً ،
للرسولً ً ً
خطابً ً ً

والشًرطً(ً ً.)1

بت ًم ْعنىًالتم ّنيً،والت ْقدير ًالكلّيً :ولًيتكً ًتًرىً ،أ ّماًالشًرطًً
شر ًْ
أ ّماًالتمّني ًفعلى ًتأْويلً ًأنً ً"لًو" ًههنا ًًأ ً

ب ًم ْعنىًالتمّنيً،بًل ًهي ًالتيًلًما ًكان ًسًيقعً ًلًوقوعً ًغً ًيرهً،وجوابً ًالشًرطًً
شر ًْ
فعلى ًتأْويلً ًأنً ً"لًو" ًههنا ًلًمًتً ً

حالًيًرى(ً ً.)2
أسوأً ًٍ
مًحذوفًً،وتًقديرًًالكلمًً:لًرًْأيتًً ًْ

ً،عاداًأنً ًالخًطابً ًقًْد ًيكونًً
ًًّ
ولً ًّماًأتى ًالزم ْخشريً ًعلى ًهذهً ًاآليةً ًمفسِّراًجنحً ًإلىًاستًشرافً ًالم ْعني ْينً

لًرسولًًاللًًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً،وأنًّهًم ْشتركًًب ْينًوجهًينًً ً:

ظرتً
ً:وليتًكًتًرى؛ كق ْولهًً-صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-للمًغيرةً"ً:لًوًنً ً
أنًيًرادًًبهًالتمّنيً،كأنهًقالً ً
 أحدهماً ًْجرعً ًم ْنهمً ً ،ومًن ًضًرًارهًمً،
رجي ًله ًفي"ً :لعله ْم ًي ْهتدون"؛ ًألنه ًتً ً
التّ ًّ
إليها"ًً ،والتمنّي ًلًهً ،كما ًكان ً ً
ًْ

الصًفةً ًالفًظيعةً ًمًن ًالحًياءًً ،والخًزيًً،
منيً ً ًْ
وعًداواتًهًمً ،الغًصصًً،فًجعًلًاللً ًله ًتً ًّ
أن ًيًراهمًعلى ًتْلك ً ّ
حالًتًرى.
أسوأً ًٍ
اً،أوً:لًرأيتًً ًْ
تقديرهًً:لًرًْأيتًً ْأمًًراًفًظيعً ً
والغًًِّمً،لًيشمتًًًبهم ،والجًوابًًمًحذوفًً ً

هاً،وهًوً:لًرأيتًً ْأمًًراًفًظيعًا(ً ً.)3
امتناعيةًً،وق ْدًحًذفًًجًوابً ً
ًّ
ً -وثانيهماًأ ْنًتكونً"لً ًْو"ً

ظاهرً ًمنًداللةً ًالت ْركيبًً
أ ّماًأبوًحّيانًً،فكذلكً ًشًأنًهً ً،ولكنه ًًرأىً ،ب ْعد ً ًْ
أن ًورد ًعلى ًالم ْعني ْينًً،أنً ًال ّ

الصًحيحًًأنًهاًإذاً
بًم ْعنىًالتمّني؛ًإًذًإنًًالتمّنيًًبـ"لً ًْو"ًفيًهذاًالمًوضعًًبًعيدً ً
شر ًْ
الكًًلًّّيةًًالشًرطًً،وأرنً"لًو"ًلًمًتً ً
ً،و ّ

ب(ً .)4
نًكًلًًْي ًٍ
لوًنبشًًالمًقابًرًع ًْ
شاعرًً:فً ًْ
شرًْبهًً،وقدًقالًال ًّ
شربًتًم ْعنىًالتمنّيًيكونًًلًهاًجًوابًًكًحالًهاًإذاًلًمًتً ً
ًأ ً
الخ َب ِر:
سِم و َ
(َ )2-4-7ب ْي َن ال َق َ
(ً ) 1انظر ًالمعنيينً :الزمخشريً ،الكشافً ،242/3ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،195/7ً ،والبيضاويً ،أنوار ًالتنزيلً،
ً .235/2

(ً)2انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.195/7ً،
(ً)3انظرً:الزمخشريً،الكشافً ً.242/3ً،

(ً )4انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،196-195/7ً ،والشعر ًمما ًينسب ًإلى ًالمهلهل ًفي ًرثاء ًأخيه ًكليبً ،وتمامهً:
"فيخبرًبالذنائبًأيًزير"ً،انظرً:ديوانهً،شرحهًوقدمًلهًطللًحربً،الدارًالعالميةً،د.تً ً.39ً،
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الحق"ً:فأْلق ْواًحباله ْمًوعصيه ْمً
وق ْدًيًحدثًًأ ْنًيترددًًالت ْركيبًًب ْينًأسلوبًيًالقسمًًًوالخبرًً،وم ْنًذلكًًق ْولًً ًِّ

أجمعًًعلىًم ْعنـىً
وقالواًبعزةًف ْرع ْونًإناًلن ْحنًٱْلغالًبون"(ً،)1ولً ًّماًوردًب ْعضًًالمف ِّسرينًعلىًم ْعنىًهذاًالت ْركيبًً ًْ
وشدةًًسًلطانًهًً،ومًنًعــةًًمًملكتـهًً،
قوةًًفًرعونًًّ ً،
ً:أنهًمًأًْقسًمواًبً ًّ
تًإلىًغً ًيره(ً،)2والت ْقديرً ًّ
واح ًٍدً،وهوًالقسمًً،غ ْيرًًمًلتفً ًٍ
حوياًح ّماالًلم ْعني ْينًً ً:
شتركًاًنً ًًّ
وم ْنه ْمًمنًًرأىًفيهًمً ً

ً،وفيــهًًعـدولًًعــنًالخطــابًًإلــىًالغًيبــةًًتًعظيمـا؛ًكمــاًيًقــالًًللمًلــوكًً،وهــوًنـوعًًمـنًأنـواعًً
 أولهمــاً:القســمً ًالجاهليةًً،والباءًًفيهًللقًسًًم.
ًّ
ًْأيمانًً

ـذاًالوجــهًً
التّبـًّركًًباســمًهًً،والبــاءًًفــيًهـ ً
التّعظــيمًًو ً
عزةًًفًرعــونً"ً،علــىًجهــةً ً
 ًوثانيهماً:الخبرًً،فكانًق ْولًهمً"بً ًّملًما"ً:بًسمًًاللً"ً،وً"علىًبًركًةًًاللً"(ً ً.)3
لًلستًعانةً؛ًإًذًكانواًيًعبدونًهً،كماًنًقولًًإذاًماًابتًدًأناًفيًعً ًٍ

ويـ ًٍةًولًطــفًًنًظـ ٍـرًً
ً،وفـ ً
ـون"(ً )4
ـقً–جــلًثنــاؤهً"ً:-مــاًأنــتًبن ْعمــةًرِّبــكًبم ْجنـ ًٍ
وم ْنًم ْثلًماًتقدمًق ْولًًالحـ ّ
ـيًر ّ

ظهرًًأنًًهذاًالت ْركيــبًًالشـريفًًح ّمــالًًلًلمعنًيــينًًالمًعقــودًًلًهمــاًهــذاًالعًنـوانًً،وهــوً"القســمًًًوالخبــرً"ً،والظّــاهرًأنــهً
ي ْ

ـيًً-ص ـًلّىًاللًًعل ْيــهً
الس ـابقًً،وهــوً"نــونً،والقلــمًً ًومــاًيًســطًرونً"ً،فقـ ْـدًكــانًالمًشـ ًـركونًًيًقولــونًًلً ًّلنبـ ِّ
ج ـوابًًالقســمًً ّ

ً،فأنزلًًاللًً–تعالىً-
وسًلّمً-إًنهًمًجنونًًبهًشًيطانًً،وهوًق ْولًهم"ً:ياًأيهاًالذيًنًًّزلًًعل ْيهًالًّذ ًْكرًًإًًّنكًًلًمًجنونً"(ًْ )5
جنون"(ً ً.)6
م"ً:ماًأنتًًبًنعمًةًًًرًِّبكًًبًمً ًٍ
ًْ
مً،وتًكذيبًاًلق ْولًهً
اًعليهً ً
ًرًًّد ًْ

ً،والــىًأ ْنً
أ ّمــاًحًمــلًًداللــةًًالت ْركيــبًًاأل ْســلوبّيةًًعلــىًالقســمًًفًمً ْسـلًمًًإلــىًعـ ًِّدًالبــاءًًفــيً"بًنًعمـةًًًرِّبـكً"ًللقًسـمً ً

ً،ونًعمـةً
اً،أوً:ماًأنتً ً
اً،والًمًجنونً ًْ
ًرًِّبكًً،ماًأنتًًكاهًنً ً
يكونًالمًقسًمًًبهًًهوً"بن ْعمةًرّبك"ً،والت ْقديرًالكلّيً ً:ونًعمة ً
ً،ونًظيــرًًذلــكًً:مــاً
ـون؛ًألنًالـواوًًوالبــاءًًمـنًحـروفًًالقســمً(ً،)7فًتوسـطًًالمًقسـمًًبــهًبـ ْـينًاالســمًًًوالخبــرً ً
ًرًِّبكًً،بًمًجنـ ًٍ

قائمً ً.
زيدًًواللًًبً ًٍ

(ً)1اآليةً(الشعراءً ً.)44ً،
(ً)2انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً،442/9ً،والزمخشريً،الكشافً ً.112/3ً،
ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.15/7ً،
(ً)3انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً 230/3ً،
(ً)4اآليةً(القلمً .)2ً،

(ً)5اآليةً(الحجرً ً.)6ً،

(ً)6انظرً:الماورديً،النكتًوالعيونً،61/6ً،والقرطبيً،الجامعً ً.148/18ً،
(ً)7انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.148/18ً،
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أ ّماًحًملًً ِّ
الداللةًًعلىًالخبرًًفًمًفضيةًًإلىًعً ًِّدً"بن ْعمةًرّبك"ًمًتعًلّقـاًبًمــاًدلًًعل ْيــهًالكــلمًً،وهــوًاعتـراضًً

كاهن(ً .)1
كاركًًبًنعمًةًًًرًِّبكًًبً ًٍ
ً:ماًأنتًًفيًحالًًاًّذ ً
ًْ
ب ْينًاسمًً"ما"ًوخً ًبرهاً،والىًأ ْنًيكونًتقديرًًالكًلمً
عيد والمو َاد ِ
( )2-4-8ب ْي َن الو ِ
عة:
َ
َ
ُ

الدالً ًعلى ًهذا ًاال ْشتراكً ًاأل ْسلوب ِّيً ًق ْولً ًاللً ً–تعالى ًجًدًه"ً :-قل ًٱلل ًثم ًذ ْره ْم ًفيً
م ْوضعً ًالتدبر ً ًّ

خ ْوضه ْمًيْلعبون"(ً،)2والحقًأنًهذاًاأل ْمرًًم ْحتملًًمًعنيًينًًاثنًينًً ً:

 -أولهماًأنهًأمرًًأريدًًبهًالمًوادًعةًً ً،ولكنهًمًنسوخًًبًآياتًًالقتالًً،وهذاًظاهرًًاأل ْمرًًكماًيراهًًأبوًحّيانً.

الليً ًيكونً ًاألمرً ً"ذًًرهًم" ًغ ْيرً ًمًنسو ٍخً؛ ًإًذ ًهو ً ٍ
 وثانيهما ًأنه ًًوعيدً ًوتًهديدًً ،وعلىًهذاًالمً ْحًمًلً ً ِّخالً
الدً ِّ
ْ
ْ
مًنًالمًوادًعةً(ً.)3

( )2-4-9ب ْي َن الو ْعد والو ِ
عيد:
َ
َ
َ

اللً
وق ْد ًتًشتركًًداللةً ًالت ْركيبً ًاأل ْسلوبيّةًًب ْينًالو ْعدًًوالوعيدًً،ومًنًتًجًلّياتً ًذلكً ًفيًالت ْنزيل ًالعزيزً ًق ْولً ً ً

ْصبرواًحتىًي ْحكم ًٱللً ًب ْينناً
تعالىً"ً:-واًن ًكان ًطآئفة ًِّمنك ْم ًآمنواًبْلذي ًأ ْرسْلت ًبه ًوطآئفة ًل ْم ًي ْؤمنواًف ْ

اصبًروا"ًالمًحتمًلًًالم ْعني ْينًً ً:
وهوًخ ْيرًٱْلحًاكًمينً"(ً،)4والظّاهرًأنًم ْوضعًًالتدبرًفيًهذاًالسِّياقًًالشريفًًهوً"فً ًْ
أمر ًبًالمًقامً ًعًلى ًالكًفرًً ً ،ولكنه ًًوعيدً ًوتًهديدً (ً،) 5
اصبروا" ًل ْيس ً ًا
 الوعيدًً ،وعلى ًهذا ًالم ْعنىً ،فإن ً"ف ْأن ًيًنصرً ًالمًحًقّينً ًعًلىً
حتّى ًيًحكًمً ًاللً ًبًينًنا ًبً ًْ
ًوالم ْعنى ًالكًًلّيًً :فًاصبًرواً ً ،وتًًربًصواًً ،وانتًظًرواً ً ،
اًإناًمًعًكً ْمً ًمًتًربًِّصونً"(ً،)6والت ْقديرً ًع ْند ً ْابنً ًعطيةًً:
ً،ونًظيرً ًهذاًالوعيدً ًق ْولًه ًالحًقً"ً :فًتًربًصو ًّ
المًبطًلينً ً

اًأيهاً
ت ًطائفًةًً،فاصبًرو ًّ
فر ًْ
ً،وكً ً
آمنت ًطائًفةً ً
مًأمريً،فً ًْ
فركً ًْ
شعبتًمًبًكً ً
ً،و ًّ
ن ًكًنتًمًياًقًومً ًقدًاختلًْفتًمًعليً ً
إً ًْ

(ً ) 1انظر ًالمعنيينً :الماورديً ،النكت ًوالعيونً ،61/6ً ،والقرطبيً ،الجامعً ،148/18ً ،وأبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً،
ً ً.148/8

(ً)2اآليةً(األنعامً ً.)91ً،

(ً)3انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.182/4ً،
(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)87ً،

(ً)5انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.159/7ً،

(ً)6اآليةً(التوبةً،)52ً،وانظرً:الزمخشريً،الكشافً .95/2ً،
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الكًفًرةًًحتّىًيأْتًيًًحًكمًًاللًًبًينيًوبًينًكًمً،فًفيًق ْولًهً"ً:فًاصبًروا"ًقًًّوةًًالتًهديدًًًوالوعيدًً،وهذاًظاهرًًالكًلمًً،

ًوالمًخاطًبةًًبًجميعًًاآليةًًلًلكًفّارً(.)1

ًّ
ًالصًبرًً ،واحتًماالً ًلًما ًكانًً
اصبروا" ًعًظةً ًللمؤمًنينًًً ،وحًثا ًعًلى ّ
 ًوالوعدًً ،وعلى ًهذا ًالم ْعنى ًي ْغدو ً"ف ْأنًيًحكمًًاللًًبينًهًمً ً،وينتقمًًلًهًمًمًنهًم(ًًً.)2
شركينًًإلىً ًْ
يًلحقًهًمًمًنًأذىًالمً ً

اصبروا"ًخطابًاًلًلفريقًينً؛ًفًريقًيًقومًً
 ًوالو ْعدًًًوالوعيدًًمعًاً،وعلىًهذاًالمًحمًلًً ًِّالد ِّ
الليًًيجوزًًأ ْنًيكونً"ف ْ
نً،والت ْقدير ًالكلّيً :لًيصبرً ًالمًؤمنونً ًعلىًأذىًالكًًفّارًً،
السلمًً -مًنًآمًنًً ً ،ومًنًلًمًيًؤمً ًْ
يب ً-عل ْيه ً ًّ
شًعً ًٍ

ًولًيًصبرً ًالكًًفّارً ًعًلىًماًيًسًوًؤهًمًمًنًإيمانً ًمًنًآمًنً ًم ْنهمًحتّىًيًحكمً ًاللً ًب ْينًالجميعًً ً ،ويًميزًًالخًبيثًً

قًًوعدلًًالًيًخافًًفيهًالحًيفً(ً ً،)3ويكونًذلكًًًوعدًاً
مًنًالطًّيًّبًً،وهًوًخًيرًًالحاكًمينً؛ًذلكًًأنًًحًكمًهًحً تً
ً،وًوعيدًاًللكافًرينًبالعًقوبةًً
ق ً
اً،وأوذواًحتّىًأتاهًمًنًصرًًالحً ًِّ
النصرًً،فق ْدًصًبًرواًعًلىًماًكًذًبو ً
للمؤمًنينًًبً ًّ

والخسارً(ً.)4

( )2-4-10ب ْي َن االس ِت ْف ِ
ي َو َّ
الن ْف ِي:
هام التّقرير ِّ
َ
ْ
()5
ظاهرًأنًالتّركيبً :
وم ْنًتجلّياتًًذلكًًفيًالت ْنزيلًالعزيزً"ً:وه ًْ
ل أتًاكًحديثًموسى" ً،وال ّ

ٍ
 استفهامًتقر ٍأسيً ًً.
يرًيحثًعلىًالصغاءًلماًيْلقىًإلىًسّيدناًمحمًدًصلّىًاللًعل ْيهًوسلمًً،وعلىًالتّ ّ
ي"ً:ق ْدًأتاك"ً ً.
 -أوًإخبارً،و"ه ْل"ًههناًبم ْعنىً"ق ْد"ً،أ ْ

صتهً
استفهام ًم ْعناهً ًالنفي؛ ًأ ْيْ ً:
ًقاصون ًق ّ
 أوً ْقصة ًموسىً،ونحن ًاآلن ّ
السورة ًب ّ
ماًأخبرناك ًقبل ًهذه ً ّ
()6
ًأهل ًالمعانيً
أجمل ًالق ْرطب ًّ
ي ًالقول ًفيهاً،فألمح ًفيًموج ٍز ًمنًالقولً ًإلىًأن ْ
تأسى ً،وق ْد ً ْ
لتتسلّىًوت ّ

"استفهامًواثباتًوايجابًم ْعناهًً:أليسًًق ْدًأتاك؟ًًوقيلً:م ْعناهًً:وق ْدًأتاك"(ً.)1
جنحواًإلىًأنهً ْ
(ً)1انظرً:ابنًعطيةً،المحررًالوجيزً .427/2ً،

(ً )2أتىًعلىًالمعنيينً:الزمخشريً،الكشافً،95/2ً،وابنًعطيةً،المحررًالوجيزً،427/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً،
ً،342/4وقدًاكتفىًالقرطبيًباألولً،الجامعً ً.159/7ً،

(ً)3انظرًهذاًالتأويلًالمعجبً:الزمخشريً،الكشافً،95/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.342/4ً،
(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً .342/4ً،
(ً)5اآليةً(طهً .)9ً،

(ً)6انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.215/6ً،
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ي والح ِ
( )2-4-11ب ْي َن االس ِت ْف ِ
هام التّ ِ
قيق ِّي:
قرير ِّ َ َ
َ
ْ
قً–تعالى"ً:-قً ْلًأًأرْيت ْمًشًركاءكمًٱلذينًت ْدعونًمنًدونًاللً"(ً،)2
والمًثالًًالمًجًلّيًلًهذاًالمًوضًعًًق ْولًًالح ًِّ

"أخبًروني"ً ،وهي ًتًطلبً ًمًفعولًينًً ،أحدهما ًمًنصوبًً،
ًالسياقيًًْ ً :
"أرأيتًم" ًّ
يرًًّياً ً ،وم ْعنى ً ً
االست ْفهامً ًتًقر ً
فق ًْد ًيكونً ً ْ

ًحقيقياً،
ًًّ
هامً ،فً ًّ
است ْف ًٍ
است ْفهامًا
األولً ًهو ً"شًًركاءًكًم"ً ،والًثّاني"ً :ماذا ًخًلًقوا"ً ،وقًْد ًيكونً ً ْ
واآلخًرً ًمًشتملً ًعلى ً ْ
للتّبيينًًً،والم ْعنىً:أعً ْلمًتًمًهذهًالتيًتًدعونًهاًكماًهيًً،وعلىًماًهيًًعل ْيهًمًنًالعًجزًً،أ ْوً
عجيزً ً
أمرًًتً ًٍ
وً"أروني"ً ًْ

ًأيًً
إن ًكًنتًمًتً ًْعلمونًهاًعاجًزةًً ،فًكيفً ًتًعبدونًهاً ،أ ْو ًتًًو ّهمتًمًلًهاًقًدرةًً ،فًأرونيًقً ً
توهًمونً ًفيهاًقًدرةًً،فً ًْ
تً ً
درتًهاًفي ِّ
يءًهًيً؟(ً .)3
شً ًٍ

ِ
كار والتّع ّج ِب واس ِت ْف ِ
( )2-4-12ب ْي َن اس ِت ْف ِ
هام ِ
االست ْخ ِ
اإل ْن ِ
بار:
هام
َ
َ ْ
ْ
َ
ق ً–تعالىً -علىًلًسانً ًالمًألً ًمًنًقًومً ًفًرعونً"ً:وقالً
وق ْد ًتًجًلّىًهذاًاال ْشتراكً ًاأل ْسلوبيً ًفي ًق ْولً ًالح ًِّ

()4
ظاهر ًأن ًق ْولً ًالمًألً"أتًذًرًً
ٱْلمأل ًمنًق ْوم ًف ْرع ْون ًأتذر ًموسىًوق ْومه ًلي ْفسدواًفيًٱأل ْرض ًويذرك ً
ًوآلهتك" ً ،وال ّ

ً،وتًحريضًهً ًعلىًقتلًهًمً ،وتًعذيبهم ًحتّىًالً
السلمًً ً -وبقومًهً ً
موسىً "...ق ْد ًتًضمًنً ًإغراءً ًفًرعونً ًبًموسى ً-عل ْيه ً ًّ
ب(ً،)5وقًْدًذهبًالطبريًًإلىً
عج ًٍ
است ْفهامًًإً ًٍ
نكارًوتً ّ
االست ْفهامًً ْ
يكونًًلًهمًخًروجًًعنًدينًًفًرعًونًً،وعلىًهذاًيكونًً ْ

عجًبً ًوالًنكارً؛ًذلك ًأنً ًالكلمًً
وبيخ؛ ًوهو ًم ْعنًى ًم ْنتسبً ًإلىًم ْعنىً ً
است ْفهامً ًتً ًٍ
التّ ّ
أنً ًتأْويلً ًالكلمً ًالشريفً ًهو ً ْ
ًولًيًذًًركً ًًوآلهتًكً؛ً
ًوقومًه ًلًيًفسًدوا ًفي ًاألرضًً ،
االست ْفهامًً ً ،ولكنه ًتًوبيخًً ،فًقالواً :أتًذرً ًموسى ً
خًرجً ًعلى ًمًخرجً ً ْ

التّوبيخًًم ْنهمًلًفرعونًًعلىًتًركًًموسىًلًيًفعلًًهذًينًالفًعلًينً(ً.)6
كً ً

(ً)1انظرً:القرطبيً،الجامعً ً.115/11ً،
(ً)2اآليةً(فاطرً ً.)40ً،

(ً ) 3انظرً :أبو ًحيانً ،البحر ًالمحيطً ،302/7ً ،وانظر ًما ًقالهً :الزمخشريً ،الكشافً ،311/3ً ،وابن ًعطيةً ،المحررً
الوجيزً ً.442/3ً،

(ً)4اآليةً(األعرافً ً.)127ً،

(ً)5انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.366/4ً،
(ً)6انظرً:الطبريً،جامعًالبيانً ً.ً25/6ً،
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أن ًيًعلًمواً
ً،والمًقصًدً ًالمتعيِّنً ًم ْنه ً ًْ
خبار ً
است ْفهامً ًاستً ًٍ
وقًْد ًي ْحتملً ًق ْولًهمًذاكًم ْعنًىًآخًرًً ،وهوً ًأ ْن ًيكون ً ْ

موسىًومًنًآمًنًبًه(ً ً.)1
ً
بيًاللًً
ماًفيًقًلبًًفًرعونًًمًنًنً ًِّ
( )2-4-13ب ْي َن اس ِت ْف ِ
بيخ والتَّ ْح ِ
ريض:
هام التَّ ْو ِ
َ
ْ

قً
احدً،ق ْولًًالح ًِّ
يفًو ًٍ
كيبًشًر ًٍ
الالتًمًتبانيةًًفيًسياقًًت ْر ًٍ
وم ْنًأ ْمثلةًًا ْشتراكًًأسلوبًًاال ْست ْفهامًً،وحًملًهًًدً ًٍ

الًّنذيرً مًبين"(ً،)2ول ْيسًي ْخفىًأنًًم ْوضعًًالتدبرًفيً
نًهوًإ ً
–جلًثناؤهً"ً:-أول ْمً يتفكرواًماًبصاحًبهمًمنًجن ٍةًإ ًْ

"أولً ْمًًيًتًفً ًّكروا"ًالمًشتركًب ْينًمًعنيينًً:
هذاًالسِّياقًًالشريفًًهوً ً
است ْفهامًًيًرادًًبهًالت ْوبيخًً .
 أولهماً:أنهً ْلً.
أم ً
التّ ًّ
ً -وثانيهماً:الت ْحريضًًعلىً ً

النزولً ًتًكتمًلً ًدائًرةً ًالمً ًْعنى ًاأل ْسلوب ِّيً ًالحً ًّمالً ًللوجهينًً ،فق ْد ًقيلً ًإنً ًًرسولً ًاللً ً-
وبًاستًشرافً ًسًببً ً ًّ

تًبًسببًًأنً ًًرسولًًاللًً-
يشً،وقيلًً:نًزلً ًْ
صًلّىًاللًًعل ْيهًوسًلّمً-صًعدًًلًيل ًعلىًالصًفاً،فًجعًلًيًدعوًقًبائلًًقًر ًٍ

اللً
لن"ً،يًحًّذًرهمًبًأسً ً ً
الصًفاًيًدعوًقًريشًاًفًخذًاًفًخًذًاً،فًيقولً"ً:ياًبًنيًفً ًٍ
صلّىًالل ًعل ْيه ًوسلمًً -قامً ًلًيلةً ًعلىً ّ

الصًباحًً،فًنًفىًاللً ً-عًزً ًوجلًً -ع ْنه ًماً
وعقابًهًً،فًقالً ًقائلًهًمً:إنً ًصاحًبًهمًهذاًلًمجنونً؛ًباتً ًيً ًِّ
صوتً ًحتّىً ّ
لداللت ْينًً :
ً،ولًذاًاحتًملًًهذاًاال ْست ْفهامًً"أ ًولً ْمًًيًتف ًّكروا"ًا ًِّ
قالوهً(ً )3
هامًيًرادًًبهًالت ْوبيخًً .
است ْف ًٍ
 -دًاللةًً ْ

أملً(.)4
التّ ًّ
هامًيرادًًبهًالت ْحريضًًعلىً ً
است ْف ًٍ
 -ودًاللةًً ْ

أنً ًالكلمً ًق ْد ًتًًمً
ا"ً،وًّأن ً
وتيا ًب ْعد ً"يًتف ًّكرو ً
غويينً ًأن ًثم ًمًفصًلً ًصً ًًّ
وق ْد ًًرأىًب ْعضً ًالًلّ ًّ
هًوقفً ًحًسًنً؛ ًذلك ً ّ

ينً:
أىًالعكبريً ًأنً ًفيً"ما" ًًوجهً ً
ً
خباراًبًانتًفاءً ًالجًنًّةً ًًواثباتً ً ًّ
علىًق ْولًه ً"يًتًف ًّكروا"ً ،ثم ًاستًأنًفًإً ً
النذارةً(ً،)5وق ْد ًر
(ً)1انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.366/4ً،
(ً)2اآليةً(األعرافً ً.)184ً،

(ً )3انظرً :الطبريً ،جامع ًالبيانً ،135/6ً ،والبغويً،معالم ًالتنزيلً ،184/2ً،والقرطبيً ،الجامعً ،209/7ً ،وأبوًحيانً،
البحرًالمحيطً ً.429/4ً،

(ً)4انظرً:أبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.429/4ً،

(ً)5انظرً:النحاسً،القطعًواالئتنافً،223ً،والدانيً،المكتفىًفيًال ًوقفًواالبتداً،190ً،واألشمونيً،منارًالهدىًفيًبيانً
الوقفًواالبتداً،315ً،وقدًعدوهًوقفاًتاماً ً.
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ً،والم ْعنىً
است ْفهامً ً
ًّ
ً،وفي ًالكلمً ًحًذفً ً ً
أحدهماً ًّأنها ًنافيةً ً
تقديرهًً :أ ًولًمًيًتف ًّكرواًفيًق ْولًهم ًبه ًجًًّنةًً،والًثّ
انيًأنهاً ْ

يء ًبًصاحبهم ًمًن ًالجنونً ًمع ًانتًظامً ًأقوالًهً ًوأفعالًهًً ،وقيل ًهي ًبم ْعنى ً"الذي"ً،
ًأيً ًشً ًٍ
الكًلّيًً :أ ًولًم ًيًتف ًّكروا ّ

والتًقديرًً:أ ًولًمًيًتف ًّكرواًفيًماًبًصاحًبًهم(ً ً.)1

ثالثًا
الت ال ُكلّ ّي ُة
ال َمقو ُ
وبعدً ً،
طلب ًالمعقود ًله ًالعنوان ً"المشتركً
هاًأن ًتكون ًدالّة ًعلىًموضوعة ًهذاًالم ْ
فهذه ًمثل ًمصطفاة ًأريد ًل ْ

أن ًتكون ًمجلّية ًللبواعث ًالمفضية ًإلىًنشوئهً،وصفوة ًالمستخلص ًم ّماًتقدم ًمقوالت ًكلًّّية ًع ّدًتهاً
األ ْسلوبي"ً،و ْ

خمسً،وهيً ًً:

(ً)1انظرً:العكبريً،التبيانً،605/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً ً.429/4ً،
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 oتجليةً ً.
 oوتعالق.
 oوتأثيرًواختلفً .
 oوتجاورًواستحسان.
 oوالتفاتً .
( )3-1تَجلية
ًوقد ًبداً ،فيما ًتقدم ًبيانه ًقبلً ،أن ًتلكم ًالبواعث ًسائرة ًفي ًأربع ًشع ٍبً :أوالها ًأ ْن ًيشترك ًالت ْركيبً

ً،وثانيتهاًأ ْن ًتكونً
الشريف ًب ْين ًالم ْعني ْينً:الحقيق ِّي ًوالمجازيًِّ،فيغدو ًمشتركاًأسلوبيًّاًح ّماال ًلم ْعني ْين ًأ ْو ًأكثر ً

داللةًالت ْركيبًاأل ْسلوبّيةًعائمةًت ْحتملًمعانيًمتباينةً،وثالثتهاًأ ْنًيترددًًاألسلوبًب ْينًالمبنىًالمغلفًوالم ْعنىً
عان ًأسلوبي ٍة ًم ٍ
المكثفً ،فيكون ًمجمل ًذا ًع ٍ
الخبارً،
تباينةً ،ك ْ
مومً ،ورابعتها ًأ ْن ًتشترك ًداللة ًالت ْركيب ًب ْين ًم ٍ ْ
عجبً،واالستهزاءً،والنكارً،والتّقريرً،والقسمً،وغيرًذلكًً.
االست ْفهامً،والتّ ّ
و ْ
( )3-2تَعالق
ًالدالةًعلىًالم ْشتركًاأل ْسلوب ّيً،أنًثمًتعالقاًظاهراًب ْينًالمستوياتً
وقدًبداً،فيًب ْعضًاأل ْمثلةًالمسوقة ّ

غويةً ،وأن ًهذا ًالتّعالق ًم ْف ٍ
ض ًإلى ًتعالق ًهذه ًالمواضع ًوالبواعثً ،فالم ْشترك ًاأل ْسلوبي ًم ْسلم ًفي ًب ْعضً
اللّ ّ
ٍ
ً،أو ًمعجميً،والمعجمي ًم ْسلم ًإلىًم ْشترٍك ًأسلوبيً،وم ْن ًذلك ًاشتراك ًالباء ًب ْينً
ْ
األحيان ًإلىًم ْشترك ًنحويً ْ

معنيين ًنحويّين ًفيًقول ًالح ِّ
ق ً–تعالى"ً:-وقالواًبعزة ًف ْرع ًْون ًإناًلن ْحن ًٱْلغًالًبون"(ً،)1وهماًالقسم ًواالستعانةً،

ًالنحويًإلىًم ْشترٍكًأ ْسلوبيًتقدمًالكلمًع ْليه(ً.)2
دًأسلمًهذاًالم ْشترك ّ
وق ْ

الضًِّد ًصحيحً ،تباين ًوجه ًالقولً
ومن ًأمثلة ًإفضاء ًالم ْشترك ًاأل ْسلوب ِّي ًإلى ًم ْشترٍك ًنحويً ،واألمر ًب ّ

ٍ
خصوصة ًفيًالقرآن ًالكريمً،والًريب ًفيًأنً
علىًداللة ً"ر ً
أى"ً،واشتراكهاًب ْين ًالحقيقة ًوالمجاز ًفيًمواضع ًم

(ً)1اآليةً(الشعراءً ً.)44ً،
(ً)2انظرً:بابًالقولًعلىًالقسمًوالخبرً ً.
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هذاًاالعتبار ًم ٍ
عدد ًاألعاريب ًالتيًتقع ًتحت ًمعمول ً"رأى"ًالقْلبية ًأوًالبصريًةً،وقدًتقدم ًذلك ًق ْبلً
فض ًإلىًت ّ

طلبً ً.
فيًهذاًالم ْ

يًفهيً
لتًعلىًالم ْعنىًالمجاز ِّ
ومنًم ْثلًماًتقدمًداللةً"ح ّمالةًالحطب"ًالمتقًّدمًبيانهاًقبلً،فإذاًماًحم ْ

هاًالزمنًالماضي(ً .)1
خالصةًللستقبالً،وانًحملتًعلىًالم ْعنىًالحقيق ِّيًفالم اردًب ّ
( )3-3تَأثير واختالف

ديً ،والمذهب ِّيًً،
قهيً ،والعق ِّ
وق ْد ًبدا ًأن ًلظاهرة ًالم ْشترك ًاأل ْسلوب ِّي ًس ْهمة ًجلّّية ًفي ًنشوء ًالخلف ًالف ِّ

قهيً
والحقًأنًاأل ْمثلةًعلىًذلكًكثيرةً،واألثرًبهاًمستفيضًفيًالتنزيلًالعزيزً،وم ْنًذلكًتباينًبابًالقولًالف ِّ
ٍ
قهي ٍةًبناءًعلىًاشتراكًالتّركيبًب ْينًالحقيقةًوالمجازًً،وليسًينسىًفيًهذاً
علىًداللةًالملمسةً،وقيام
ًأحكامًف ّ

صً
ًوالتجسيم ً-تعالىًالل ًعنًذلك ًع ًّلواًك ا
ًالصفات ًالتيًتشبث ًالقائلون ًبالتّشبيه ً
ًالن ِّ
بيرً -بحمل ّ
المقام ًآيات ّ

شبث ًأهل ًالتّنزيهً ،واألشاعرةً
تعين ًمنها ًوفاء ًبظاهر ًاللّفظً ،وفي ًالمقام ًاآلخرً ،ت ّ
على ًظاهرهً ،واقتناص ًالم ّ
ِّ
اً،أو ًيلحقونهً
خاصةً،بحمل ًالن ِّ
ًأو ًي ْوهمون ًإ ْذ ًي ّ
ّ
ظنونهًجسم ْ
ص ًعلىًالمجاز ًتنزيهاًللحق ًتعالى ًع ّماًيقولون ْ

بالجسمً ً.

( )3-4تَجاور و ِ
است ْحسان
وق ْد ًبداًفيماًتقدم ًبيانهًآنفاًأن ًالمعانيًالواقعة ًتحتًهذهًالظّاهرة؛ًأعنيًظاهرة ًالم ْشتركًًاأل ْسلوبً ِّيً،

نىًالسياق ًالكلّ ِّيً ًداللةً
قدًتتجاور ًفيًالمثال ًالواحد ًفلًتتدافعً،بلًتغدوًمتقبلة ًوهي ًمجتمعةً،دالّة ًعلىًم ْع
ّ
شتركً
صدق ًعلىًظاهرة ًالم ًْ
م ْؤذنة ًبتخلّق ًال ْعجاب ًواالستحسان ًلمثلًهذاًاالشتراكً،والحق ًأن ًهذاًالمْلحظ ًي ْ

ت ًعلىً
اللّ ِّ
غوي ًكلِّها ًفي ًالتّنزيل ًالعزيزً ،ومثال ًذلكً ،م ّما ًتقدمً ،اشتراك ًداللة ً"وال ًت ْقتلوا ًأنفسًكم" ًالتي ًحمل ْ

ًأنهماًالًيتدافعانً،بلًيتجاورانًفيًتعزيزًداللةًالسِّياقًالكًلّّية؛ًإ ْذًإنًثمً
المحملينً:الحقيق ِّيًوالمجازيًِّ،والحق ّ

الناسًًبًعضًاً،أ ْوً
أنًيًقتلًًب ْعضًً ًّ
نً ًْ
ًّاً،أمًمجازيًّاً،سواءًأكانًنًهيًاًع ًْ
نهي ًّ
اًعاماًعنًالقتلً،سواءًأكانًقتْلًحقيقي ْ

ً،أم ًقتل ًيراد ًبهً
ح ً ًْ
لم ًأصابًهً،أ ْو ًجًرًٍ
نًأن ًيًقتلً ًأحدً ًنفسًهً ًلًضًرً ًنًًزلً ًبًهً،أ ْو ًظً ًٍ
ع ْ
أخرجًهًعنًحًًِّد ًاالستًقامةً ْ

(ً)1انظرً:بابًالقولًعلىً"حملًالحطب"ً ً.
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االنهًماكً ًفيهًً،أ ْو ًبًحملً ًالًّنًْفسً ًعلىً
ًالن ْفس ًفيًالحرام ًواآلثام؛ًكأكلً ًالمالً ًبًالباطلًً،أ ْو ًبًطلبً ًالمالًً ،و ًْ
إهلك ّ
ؤديًإلىًالهًلكًً،أ ْوًبفعلًًهذهًالمًعاصيً،واالستًمرارًًعًلًًْيها(ً.)1
الغررًًالمً ًّ

تاح ًداللي ًم ْعج ٍب ًتلتقي ًفيه ِّ
قيقيةً ،على ًتعزيزً
ومن ًمثل ًما ًتقدم ًمن ًانف ٍ
ًالداللتانً :المجازّية ًوالح ّ

ً،أوًتلتقيًفيهًكلًالمعانيًالتيًتحتمل ِّ
هاًالداللةًاأل ْسلوبّيةًالمجملةًأوًالعائمةً،وجوهًً"ظاهًرًالثمً
الم ْعنىًالكلّ ِّي ْ

ًالعامً،الًيدفعهاًالسِّياقً،والًيأباها؛ًبلًاأل ْولىً–
ًأنهاًمتقبلةًمتجاورةًمتعاضدةًفيًهذاًالنهي ِّ
وباطنه"ً،والحق ّ

ص ًالكلّّيةً ًعلى ًعموم ًالثمً ،ولعل ًانفتاح ًداللًة ً"ظاهر ًالثم ًوباطنه"ً
ًالن ِّ
أن ًتحمل ًداللة ّ
كما ًتقدم ًق ْبلًْ ً -

مقصودة ًفي ًهذا ًالسِّياق ًالشريف؛ ًذلك ًأن ًثم ًنهيا ًصريحا ًعن ًالثم ًظاهره ًوباطنه ًفي ًجميع ًتجلّياتهً،
فسرين؛ً
وأنواعهً ،وصورهّ ،
ًمادّية ًكان ْ
عنويةً ،حر ّ
ت ًأو ًم ّ
كية ًأ ْو ًقْلبيةً ،وقد ًأتى ًعلى ًهذا ًالملحظً ًب ْعض ًالم ّ

ًِّ ًمنًج ٍ
بارة ًمعجب ٍة ًدال ٍة ًعلىًهذاًاال ْشتراك ًاألسلوب ِّي ًمنًج ٍ
هةً
ًالنص
كالطبر ِّ
هةً،وانفتاح ًداللة ّ
ْ
ي ًالقائل ًفيًع ٍ ْ
كرهً -تًقدًمً ًإلىًخًلقًهً ًبًتركً ًظاهرً ًالًثمًً
ناًأن ًيًقالًً:إنً ًاللً ً-تعالىًذً ً
أخرى"ً:والصًوابً ًمًنًالقًولً ًفيًذلك ًعًندً ًْ
ْ

ًالزنىً
حارمًهً ،وق ْد ًيًدخلً ًفي ًذلك ًسر ًِّ
ًوعًلنيتًهًً ،وً"الًثمً" ًكًلً ًما ًعصيً ًاللً ًبه ًمًن ًمً ً
وباطنًهًً ،وذلكً ًسًًره ً
األمهاتً ًوالبًناتًً ،والطًوافًً
خدانً ًمًنهنًً ً ،ونًكاح ًحًلئلً ًاآلباءً ًًو ًّ
الراياتًًً ،وأوالتً ًاألً ًْ
ًوعًلنًيتًهًً ،ومًعاهًرةً ًأهلً ً ًّ
طنتًً،واًذاًكانًذلكًكذلكًً ً،وكانًًجميعًًذلكً"إًًثْما"ً،وكانًًاللًًعً ّمً
هرتًأ ْوًبً ًْ
بالبًيتًًعًًْرياناً ً،وكلًًمًعصيً ًٍةًللًًظً ًْ
أن ًيًخًصً ًمًنً
كن ًألحًًٍد ً ًْ
بق ْولًهً "ً:وذًرواًظاهرً ًالثمً ًوباطًنًه"ً،جميعً ًماًظًهرً ًمًنًالثمًًً ،وجًميعً ًماًبًطنًً ،لًمًيً ًْ
هانً،
وجهً ًذلك ًإلىًالخًصوصً ًبًغيرً ًبًر ًٍ
عةً ،غًيرً ًأنه ًلًوًجازً ً ًْ
الّ ًبًحً ّجً ًٍة ًللعًذرً ًقاطً ًٍ
يءً،إً ً
ذلك ًشًيئاًدونً ًشً ًٍ
أن ًيً ّ

كان ًتًوجيهًهًإلىًأنه ًعًنىًبًظاهًرً ًالثمً ًوباطًنًهًفيًهذاًالمًوضًعً ًماًحًًرمً ًاللً ًمًنًالمًطاعمً ًًوالمًآكلً ًمًنًالمًًْيتةًً

ت ًعل ْيكم ًاْلم ْيتةً"(ً )2إلىًآخرً ًاآليةًً،أ ًْولى؛ ًإً ًْذ ًكان ًابتًداءً ًاآلياتًً
و ًّ
الدمًً ً ،وماًبًّينً ًاللً ًتًحريمًهًفيًق ْوله"ً:ح ِّرم ْ

أدخًلًفيهاًاأل ْم ًرً
حريمًًذلكًجًرىً،وهذهًفيًسياقًهاً،ولكنهًغًيرًًمًستًنكً ًٍرًأ ْنًيكونًعًنىًبهاًذلكًً،و ًْ
قًبلًهاًبًذًكرًًتً ًْ

بًاجتًنابًً ِّ
نًكً ِّلًًماًظًهرًًأ ْوًبًطنًًمًنًالًثمً"(ً ًً.)3
عاماًبالنًهيًًع ًْ
كلًًماًجانًسًهًمًنًمًعاصيًاللًً،فخًًرجًًاأل ْمرًً ًًّ
(ِ )3-5
التفات

(ً)1انظرً:بابًالقولًعلىًداللةً"قتلًالنفس"ً ً.
(ً)2اآليةً(المائدةً ً.)3ً،

(ً)3انظرًداللةً"ظاهرًالثمًوباطنه"ًفيًبابًالقولًعلىًاألمثلةًفيًهذاًالمطلبً ًً.
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فسرين ًقد ًالتفتوا ًإلى ًهذه ًالظّاهرة ًفي ًهذا ًالموضع ًعلى ًوجهً
غويين ًوالم ِّ
وق ْد ًبداً ،فيما ًتقدمً ،أن ًاللّ ّ

ً،وعلىًالمجازً
تبصرًبطرائقًإخراجًالكلمً،وحملهًعلىًالحقيقةًتارة ً
اًعندهاًوقوفًالمدقِّقًوالم ِّ
التعيينً،فوقفو ْ

ًالسيد ًإلىًهذهًالظّاهرة ًفيًقًول ًالح ِّ
قً
تارةً،وعليهماًمعاًتارة ًأخرىً،ومنًاأل ْمثلة ّ
ًالدالة ًعلىًذلك ًالتفاتة ًابن ّ

() 1
ًأنها ًق ْد ًتحمل ًعًلى ًالم ْعنيينً:
–تعالى"ً :-ق ْد ًمكر ًالذين ًم ْن ًقبلهم ًفأتى ًالل ًبنيانهم ًمن ًالقواعد" ؛ ًذلك ّ
ٍ
ٍ
ص ْرحً
الحقيق ِّي ًوالمجاز ِّ
يً ،فقال ًفي ًعبا ٍرة ًم ْعجبة ًلطيفة"ً :ذهب ًقوم ًإلى ًأن ًالبنيان ًههنا ًحقيقةً ،و ّأنه ًأراد ًال ّ

ًابن ًليًص ْرحاًلعلّيً
الذيًبناهًهامانًلفرعونً،وهوًالذيًذكرهًاللً-تعالىً-فيًقوله"ً:وقالًف ْرعونًياًهامان ْ

()2
ًأن ًماًبن ْوهًمنًمكرهمً،
ْأبلغ ًاأل ْسباب" ً،وذهب ًآخرون ًإلىًأنه ًكلم ًخرج ًمخرج ًالتّمثيل ًوالتّشبيهً،وم ْعناه ّ

تحصن ًبه ًمنً
وراموا ًإثباته ًوتأصيلهْ ،
ًأبطله ًالل ً-تعالىً -وصرفه ًعل ْيهمً ،فكانوا ًبمنزلة ًمن ًبنى ًبنيانا ًي ّ

أهله"(ً ،)3والق ْوالن ًجائزانً
ًالسًّيئً ًإالّ ًب ْ
المهالكً ،فسقط ًعل ْيه ًفقتلهً ،وشبهوه ًبقوله ً–تعالى"ً :-وال ًيحيق ًالم ْكر ّ
علىًمذاهبًالعربً،أالًتراهمًيقولونً:بنىًفلنًشرفاً،وبنىًم ْجداً،ول ْيسًهناكًبنيانًفيًالحقيقة"(ً .)4

ـيًًوقفــاتًم ْعجبــةًعنــدًهــذاًالمبحــث؛ًم ْبحــثًاشــتراكًالتّركيــبًبــينًالحقيقــةًوالمجــازًًفــيً
ولإلًمــامًًالغً ازلـ ِّ

الدليلًأنهًأرادًالمجازً،وم ْنًذلــكًًقولنــاً:
أىًأنًالل ْفظًًإذاًدارًًبينًهماًفهوًللحقيقةًإ
لىًأنًيدلًً ّ
ْ
السياقًالواحدًً،فًًر ّ
ّ
"استقبًلًنيًفيًالطّريقًأسًد"ً،فًليسًهذاًالقولًيحملًًعلىً"ال ّشــجاع"ًإالًّبقرينـ ٍـةً ازئـ ٍ
نًلـ ْـمًتظهـ ْـرًهــذهًالقرينــةًً
ً،واً ًْ
ـدة ً
ًللسبًعً"(ً .)5
فاللّفظ ّ
ً
ً

(ً)1اآليةً(النملً .)26ً،

(ً)2اآليةً(غافرً ًًً.)36ً،

(ً)3اآليةً(فاطرً ًًً.)43ً،

(ً )4انظرً :ابنًالسيدً ،النصافً ،76ً،وهو ًعندًابنًقتيبةًمثلً،انظرً:تفسيرًغريبًالقرآنً،242ً،وقد ًذكرًالمعنيينً
الزمخشريً،الكشافً،407/2ً،وأبوًحيانً،البحرًالمحيطً .471-470/5ً،

(ً)5انظرً:الغزاليً،المستصفىً،693/1ً،وللقرافيًأنظارًمعجبةًفيًالترجيحًبناءًعلىًمحتكماتًوقواعدً،انظرً:القرافيً،
أحمد ًبن ًإدريس(684هـ)ً ،االحتماالت ًالمرجوحةً ،تحقيق ًمحمد ًحامدًمحمدً ،دً .تً 30ً ،وما ًبعدهاً ،وكذلكًحسينً
الحربيً،قواعدًالترجيحًعندًالمفسرينً،طً،1دارًالقاسمً،الرياض1996ً،مً .
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ِ
الفاتح ُة
وبعدً ،
ًالداللة ًوالتفسيرً ،وقد ًأقمته ًعلى ًأربعة ًمطالب ًر ٍ
تنزل ًبين ًعلمي ِّ
ئيسة ًتسبقهاً
فهذا ًدرس
ت
ًلساني ًي ّ

غيًليًأن ًأقفل ًبهً
ً،ولعل ًالذيًينب
مقدمة ًوسمتًب ّأنهاًباب ًالقول ًومفتتحهً،وتعقبهاًخاتمة ًوسمتًبالفاتحة
ّ
ّ
ْ
هذاًالدرسًمجموعةًمنًالمقوالتًالتيًت ِّ
ًماًتقدمًق ْبلً ً.
لخص
ّ
ّ
472

هاً:ادكار.
 ّأولّ
 وثانيهاً:اقتباس. وثالثهاً:تفسيرً. ورابعهاً:إعجابً. وخامسهاً:انفتاح. وسادسهاً:ض ْبط. وسابعهاً:فاتحة.حوط.
 -وثامنهاً:ت ّ

المقولَ ُة األولى
َ
ادكار
ّ

ًالصرفي"ًفيًالتّنزيل ًالعزيزً،وقدًائتلف ًهذاً
اًاالدكار ًفقدًت ّ
أم ّ
قد ّ
ًاألول ًهوً"المشترك ّ
ّ
مًأن ًالمطلب ّ

ًأمثلة ًوتجلّ ٍ
ٍ
ٍ
في ًأوالً ،ومن ٍ
يات ًلهذهً
ًباب ًمن ًالقول ًعلى
المطلب ًمن ًمهاد ًتعريفي ًبظاهرة ًالمشترك ّ
ًالصر ِّ ّ
ًالصيغً
الظّاهرة ًفيًالتّنزيل ًالعزيزً،وم ْن ًأ ْ
ًالصر ِّ
في ًوبواعثهً:تناوب ّ
ظهر ًماًع ِّرج ًعليهً ًمنًمواضع ًالمشترك ّ

ًأصل ًالكلمة ًاال ْشتقاق ِّي ًثالثاً ،وس ْهمة ًالعوارضًً
ًأوال،
ّ
ًوتعدد ًمعاني ًصيغ ًاأل ْفعال ًثانياً ،واختلف ْ
واشتراكها ّ
ًوتعدد ًمعاني ًبعض ًالسوابقً
يفية ًفي ًتخلّق ًهذه ًالظّاهرة ًرابعا؛ ًكالبدالً ،والقلبً ،والحذفً ،والجمع،
ّ
التصر ّ
يفيةًخامسا.
واللّواحقًالتصر ّ

عجمي"ً،وهيً
شتركًالمً
ًعليهً"الم ً
هًالد ّ
أماًالمطلبًالثّانيًفكان ًمضمارهًالكلمة ًالمفردةً،وكان ًعنوان ّ
ال ْ
ّ
ّ

غويينًالقدماءً،فألّفواًفيهاًوع ْنهاً،وتباينواًفيًدرسهمًلهاً،فكانواًطرائقًقدداً،فمنهمًمنً
ظاهرة
ًشغلت ْ
ْ
ًأنظارًاللّ ّ

ظي ًم ْنهاً،
ًأنه ًمشترك ًلف ت
صحتهاً،ومنهمًمنًجنح ًإلىًتقييدهاً،واخراج ًأمثل ٍة ًكثي ٍرة ًم ّماًيظن ّ
وردًعليهاًقائل ًب ّ

هاًأوالً،وأن ًلهاًبواعث ًمخصوصةً
قل ًبهاً ،
نًأنكرهاًولمًي ْ
وم ْنهمًم ْ
ًوالحق ّ
ًأنهاًظاهرة ّ
ًلغوية ًالًيصح ًإنكار ّ
ًإليهاًثالثاً،ومنًالبواعثًالم ْؤذنةًبتًخلّقًهذهً
لمسًتلكمًالبواعثًالمفضية ْ
ثانياً،وأنًمنًاللّ ّ
غويينًالقدماءًمنًت ّ

ال)ًعلىًاألشياءً،وكذلكً
ظاهرةًفيًالعر ّبيةًاللهجاتًًالعر ّبية
ال ّ
ً(الدو ّ
ًالتيًكانتًتفترقًأحياناًفيًإطلقًاأللفاظ ّ
ْ

طور ِّ
الن ْقلً ،نقل ِّ
ًالدالليً ،وتغيير ًالم ْعنى ًالمقصودً ،والمجازً،
ّ
ًالدالالتً ،ويقع ًتحت ًذلك ًفروع ًم ْنها ًالتّ ّ
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لت ًمتنو ٍ
غوي ًعلىًمعنىًعام ًيتّسع ًلمدخ ٍ
عةً،ومنًالبواعثً
والتّشبيهً،ومنًالبواعث ًاأل ْخرىًدًاللة
ًاألصل ًاللّ ِّ
ْ
ّ

غويً ًً.
ًالنظامًاللّ ِّ
غويةًالفاعلةًفيًتشكيل ّ
األ ْخرىًالفاعلةًفيًتخلّقًهذهًالظّاهرة ّ
ًالنواميسًاللّ ّ

ًوقد ًبدا ًأن ًلها ًمواضعً
أما ًالمطلب ًالثّالث ًفكان ًظاهرة ًالم ْشترك ًالنحو ِّ
ي ًفي ًالتنزيل ًالعزيزْ ،
ّ

ًأوالً،
ًْ
صدرً ًإ
م ْخصوصةً،وبواعث ًت ْفعل ًفيًتخلّقهاً،ومنًذلك ًفيًهذاًالسِّياق ًالشريفً:إًضافًة ًالم ْ
لىًاالسمً ّ
ابيةً ًًواشتًراكًها ًثانياً ،وتعلّق ًالكلمً ًببعضه ًثالثاً ،وتعلّق ًالضمير ًبمرجعه ًرابعاً ،ومرونةً
وخفاء ًالعلمة ًالعر ّ

الجملة ًالعربّية ًخامساً،وتعدد ًمعانيً"حروف ًالمًعاني"ًسادساً،وتناوب ًالمعانيًالنحوّية ًسابعاً،وتباين ًالقولً
وتيةًثامناً،والح ْذفًتاسعاً ً.
علىًمواضعًالمفاصلًالص ّ

ًفقد ًكانً
ًالرابع ًمن ًمواضع ًاستشراف ًالم ْشترك ًاللّغو ِّ
أما ًالم ْ
ي ًفي ًالت ْنزيل ًالعزيز ًوبواعثه ْ
طلب ّ

ت ًبواعثه ًفيًأربعة ًملحظً:أولهاًأ ْن ًيشترك ًالت ْركيب ًالشريف ًب ْين ًالم ْعني ْينً:
"الم ْشتركًاألسلوب ّي"ً،وقدًتجلّ ْ
يً،في ْغدو ًمشتركاًأسلوبيًّاًح ّماال ًلم ْعني ْين ًأ ْو ًأكثرً،وثانيهاًأ ْن ًتكون ًداللة ًالت ْركيب ًاأل ْسلوبيّةً
الحقيق ِّي ًوالمجاز ّ
عائمةًت ْحتملًمعانيًمتباينةً،وثالثهاًأ ْنًيشتركًاألسلوبًب ْينًالمبنىًالمغلّفًوالم ْعنىًالمكثفً،فيكونًم ْجملً
ذا ًع ٍ
مومً ،ورابعها ًتشاكل ًاألساليب ،كأ ْن ًتشترك ًداللة ًالت ْركيب ًب ْين ًم ٍ
عان ًأ ْسلوبي ٍة ًمتباين ٍة؛ ًكالخبارً،

عجبً،واالستهزاءً،والنكارً،والتّقريرً،والقسمً،وغيرًذلكً ً.
واالستفهامً،والتّ ّ
المقولَ ُة الثّاني ُة
َ
اقتباس

أماًالمقولة ًالثّانيةً،وهيًاقتًباسً،فالمقصد ًالمتعين ًمنهاًرجع ًالنّظر ًفيًعبا ٍرة ًمعج ٍ
بة ًاستقبلت ًبهاً
ّ
ّ

ليهاًالسيوطي ًفيً"المزهر"ًقائل ًوهوًيصف ًالمشترك ًاللّغويً،ويفسِّرً
هذاًالدرس ًفيًأولىًورقاتهً،وقدًورد ًع
ّ
ّ
نًالناسًمنًأوجبًوقوعهًً-قالً:ألنًالمعانيًغيرًمتناه ٍ
يةً،واأللفاظًمتناهيةً،فإذاًوِّزعً
تخلّقهًفيًاللّغة"ً:وم ّ
ْ

ًالنحاةً،
ًأغلبً ،قالً :ألن ًالحروف ًبأسرها ًمشتركة ًبشهادة ّ
لزم ًاالشتراكً ،وذهب ًبعضهم ًإلى ًأن ًاالشتراك ْ

ًأيضا ًمشترك ًبين ًالحال ًوالمستقبلً،
واأل ْفعال ًالماضية ًمشتركة ًبين ًالخبر ًو ّ
الدعاءًً ،والمضارع ًكذلكً ،وهو ْ
ًأغلب"ً ً.
واألسماءًكثيرًفيهاًاالشتراك؛ًفإذاًضممناهاًإلىًقسميًالحروفًواألفعالًكانًاالشتراك ْ
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تعين ًمنًالتيان ًعلىًهذاًاالقتباس ًثانية ًفيًهذهً"الفاتحة"ًاللماح ًإلىًثلثةً
والحق ًأن ًالمقصد ًالم ّ

ملحظً :

ًالمتأملً،
غوي ًوقوف ًالمدقِّق
فسرينً،علىًظاهرة ًالمشترك ًاللّ ِّ
غويين ًوا ْن ًم ِّ
 ّأولهاًوقوف ًالقدماءً،إ ْن ًل ّّ
وتبيانهمًألثرهاًفيًالتّفسير.

عجمية ًالمفردةً،
وثانيهاًأنهمًفهمواًالمشترك ًاللّغوي ًفهماًعريضا؛ًإذًلم ًيكنًمقصوراًعلىًالكلمة ًالم ّ
ّ
رفيةً،
ىًفيًهذاًالن ِّ
بلً أرْواً-كماًيتجلّ
ّ
صًالمقتبس ًآنفاً-أنًثمًاشتراكاًقدًيقعًعلىًمستوىًالبنيةًالص ّ

حوية ً(التّراكيب)ً ،ورابعا ًعلىً
ًالسوابق ًواللّواحقً ،وثالثا ًعلى ًمستوى ًالبنية ّ
ًالن ّ
وآخر ًعلى ًمستوى ّ
عي ٍ
نةًقدًتكونًمحتملةًفيًمواضعً.
مستوىًإخراجًالكلمً،والتعبيرًعنًالمقاصدًبأساليبًم ّ

ًعامةً،فالمعانيً
ًإليه ًفيًتجلية ًبواعث ًاالشتراك ًاللّ ِّ
 وثالثهاًتفسير ًم تًالركون ْ
غوي ّ
نطقي ًلطيف ًيمكن ّ
ٍ
ًإليها ًجديد ًما ًكر ًعيد ًو ْأورق ًعودً ،ولكنً
ًٍ
غير ًم
تناهيةً ،وهيً ،من
ًأخرىً ،م ّ
ًوجهة ْ
تجددة ًينضاف ْ

قلً
ًأو ًلن ْ
األلفاظ ًمتناهيةً ،فإذا ًما ًأردنا ًتوزيع ًالمعاني ًعلى ًاأللفاظ ًزادت ًالمعاني ًعلى ًاأللفاظْ ،

ٍ
تناهية ًفي ًعددهاً ،على ًاأللفاظً
ًالرياضّياتً :لو ًقسِّمت ًالمعانيً ،وهي ًغير ًم
مستعينين ًبمصطلح ّ
ًاألولً،وهوًالبيانًوالتّبيينً،والبانةً ًً.
المتناهيةًعدداً،لزم ْ
ً،بلًوجبًاالشتراكًوفاءًلمقصدًاللّغة ّ
المقوَل ُة الثّالث ُة
َ
تَفسير

تعينً
أماًالمقولة ًالثّالثةً،وهي ًمنتسبةً،بلًالحقة ًبالمقولة ًالتي ًّ
ًتقدم ْتهاً ،فهيً"تفسير"ً،والمقصد ًالم ّ
ّ
ًالصدورًعنً
منهاًأنًلهذاًاالشتراكًبواعثًمخصوصةًت ّ
قدمًالكلمًعليهاً،ويبقىً،بعدًهذاً،ح ًّقاًعلىًالباحث ّ
رؤىًكلّّي ٍةًالستشر ٍ
ًجليًفيًتخلّقًهذهًالظّاهرةًفيً
الزمانً،واللّغةًنفسهاً،أثر ت
افًعامًلهذهًالبواعثً،فللمكانً،و ّ

العربيّةً .

دًتقدمًأنًً
سانيةًفيًالتّنزيلًالعزيزً،وق ّ
و ّأولًذلكًالمكانً،فاللهجاتًالعر ّبيةًت ْؤذنًبوقوعًهذهًالظّاهرةًاللّ ّ

سميات ًعلىًاألشياءً،وبذاًغداًللكلمة ًالمفردة ًالواحدة ًمعنييان ًأوً
بعض ًاللّهجات
ْ
ًكانت ًتفترق ًفيًإطلق ًالم ّ
ٍ
ًأخرىً،مشتركاًلفظيًّاًح ّماالًلمعنيينً ً.
دتً،م
نًوجهة ْ
أكثرً،وغ ْ
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طور ِّ
ًالدالليً ،وغير ًذلكً ًم ّما ًينتسب ًإلى ًسيرورة ًاللّغةً
وّ
الزمان ًكذلكً ،فنقل ًاأللفاظً ،والمجازً ،والتّ ّ

عددً
ًبأنها ًلغة ًعتيقة ًمعمرةًً ،كل ًذلك ًيفضي ًإلى ًت ّ
ًالزمانً ،وتقادمها ًتقادما ًي ْسلم ًإلى ًالقول ّ
العر ّبية ًعبر ّ

ٍ
لىًأمثلةًتجلّيًذلكًكلهً .
المعانيًفيًالعر ّبيةً،وقدًأتيتًع

غويةًالتيًتفعلًفيًتشكيلً
ؤديًإلىًهذهًال ّ
واللّغةًذاتهاًقدًت ّ
ظاهرةً،ونخصًفيًهذاًالمقام ّ
ًالنواميسًاللّ ّ

يفيةً ،ومرونة ًالجملةً
النظام ًاللّ ِّ
غويً ،ومن ًذلك ًاختلف ًاألصل ًاالشت ِّ
قاقيً ،وبعض ًقواعد ًالعوارض ًالتّصر ّ
ّ
ًمماًأتيتًعليهًفيًالمباحثاتًالفائتاتًفيًالمطالبًاألربعةً ً.
العر ّبيةً،وخفاءًالعلمةًالعر ّ
ابيةً،وغيرًذلك ّ
الرابع ُة
المقوَل ُة ّ
َ
إعجاب

غويًكلِّهاًفيًالتّنزيلًالعزيزً،
صدقًعلىًظاهرةًالمشتركًاللّ ِّ
ًالرابعةً"إعجاب"ً،وهيًمقولةًت ْ
أ ّماًالمقولة ّ

لغي ًالقائمً ًعلى ًالعجاب ًوالعجاز؛ ًذلك ًأن ًهذا ًالتّنزيلً
فالمقصد ًالمًتعيًّنً ًمًنها ًالشارةً ًإًلى ًالمْلحظً ًالب ًِّ

لمةً ،بل ًكل ًح ٍ
بيرً ،ولعل ًهذا ًالتّقدير ًي ْفضي ًإلى ًالتّ ْقرير ًبأن ًك ّل ًك ٍ
دن ًح ٍ
كيم ًخ ٍ
رف ًفي ًمكانهًً
ّ
العزيز ًم ْن ًل ْ
ًأخرىًفيً
ؤديًم ْعنىًالًت ّ
ؤديه ًكلمة ْ
األليق ًواألنسب ًفيًالتّنزيل ًالعزيزً،وأنً ًكل ًكلم ٍة ًفيًسياقهاًالشريف ًت ّ

نً
النحويً ،واألسلوبيً ،ق ْد ًيكون ًباعثا ًم ًْ
ًالصرفيً ،والمعجميً ،و ّ
السياق ًنفسهً ،وأن ًهذا ًالمشترك ًاللّغويّ :
ّ
عزيزً ً:
بواعثًالعجابً،أوًالعجازً،أوًالتّ ً

ًفيًأسلوبهًونظمه.
غويًالبديعًاآلسر
 العجابًبهذاًالنسقًاللّ ِّْ
 وال ْعجازًبهذاًالقولًالذيًليسًهوًم ْنًكلمًب ٍشر.

عانًمشتر ٍ
 والتّعزيزًلمعنىًكلّيًباجتماعًم ٍعي ٍةًتلتقيًعلىًالم ْعنىًالكلّ ِّيًالمرادًإيصالًه.
كةًفر ّ

صر" ًفي ًقول ًالح ِّ
صر"ً
ق ً–تقدس ًاسمه ْ
ومثال ًذلك ًم ّما ًتق ّدم ّ
ًاألعلى"ً :-والع ْ
ًأن ًاشتراك ًداللة ً"الع ْ

ًأن ت
هًدالًعلىًالد ْهرً،وق ْدًأقسمًاللًًبهًلماً
أنًهذاًليسًمنًقولًالبشر؛ًذلك ّ
اشتراكاًمعجباًيفضيًإلىًالتّقريرًب ّ

ت
ق ً-تعالىً -كماًأقسم ًبالضحىًلماً
نًأصناف ًالعجائب
فيًمرورهًم
ً،أوًدال ًعلىًالع ِّ
شيً،وق ْد ًأ ْقسمًبه ًالح ّ
ْ

فيها ًمن ًدالئل ًقدرتهً ،أو ت
ألنً
ًالصلة ًالوسطى ً(صلة ًالعصر)ً ،وق ْد ًأقسم ًالحق ًبها ًلفضلهاًً ،و ّ
ًدال ًعلى ّ

مًومًكاسًبًهًمًآخًرًًالنًهارًً،واشتغالًهًمًبًمًعايًشًهمً،أو ت
ًدالًعلىً
الناسًًفيًتًجاراتًهً ً
التً ًْكليفًًفيًأدائًهاًأشقًًلًتًهافتًً ًّ
ْ

ي ًإلىًأن ًهذاًاال ْشتراك ًم ْف ٍ
لىًأهمّيةًً
ض ًإ
اليوم ًواللّيلةً،أو ًاللّيل ًوالنهارً،ومستصفىًالق ْول ًفيهاًالتفات ًالطبر ِّ
ّ

تًع ْليهً،وأنًقسمًالح ِّ
الصًوابًًمنًالق ْولًًفيًذلكً
ك ّلًماًدل ْ
قً-جلًفيًعلهً-داخلًفيًك ّلًماًتدلًعليهً"ً،و ّ
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ص ًمً ًّماًشًمًًلهً
خصً ْ ً
النهارً ً
اسمً ًللدً ًْهرًً،وهو ًالعًشيًً ،والًلّيلًً ،و ًّ
ًْ
ً،ولًمًيً ِّ
صرً ً ْ
أن ًيًقالًً:إًنً ًًربًناًأًْقسمً ًبًالعًصرًً ،واْلع ْ

هًهذاًاالسمًًفًداخًلًًفيماًأًْقسًمًًبهًجلًثناؤهً"(ً ً.)1
ًْ
هذاًاالسمًًم ْعنًىًدونًًمًعنًىً،فًكًلًًماًلزمً

لي ًفيًالتّنزيل ًالعزيزً،وحسبيًالشارة ًإلىًق ْول ًابن ًقتيبة ًفيً
والحق ًأن ًهذاًالملحظ ًلهًحضور ًج ت

لمسا ًملحظ ًاالشتراك ًاللّفظ ِّي ًالم ْعجبً ،والمعجزً ،والم ِّ
ًبلً
قوله ً–تعالىً -مت ِّ
عزز ًفي ًكلمة ً"يً ْنزفون"؛ ًمْلمحا ْ

لتًم ٍ
صرحاًبأنًداللتهاًتتّسعًلم ْدخ ٍ
ًأهلًالجّنة"ً:الًيص ّدعونًعًنهاًوالً
م ِّ
صفًخ ْمر ْ
تنوعة"ً:وت ّبي ْنًق ْولهًفيًو ْ
ّ
ّ

يً ْنًزفون"ًكيف ًنفىًعنهاًبهذينًاللفظ ْين ًجميع ًعيوب ًالخمرً،وجمع ًبقولهً":والًيًًْنًزفون"ًعدم ًالعقلً،وذهابً
المالً،ونفادًال ّشراب"(ً .)2

المقوَل ُة الخامس ُة
َ
ِ
انفتاح

أمــاًالمقولــةًالخامســةً،وهــيً"انفتــاح"ً،فالمقصــدًالمتعـ ّـينًمنهــاًأنًالمعــانيًالواقعــةًتحــتًهــذهًالظّــاهرة؛ً
ّ

ـويً،قــدًتتجــاورًفــيًالمثــالًالواحــدًفــلًتتــدافعً،بــلًتغــدوًمتقبلــةًوهــيًمجتمعــةً،دالّــةً
أعنيًظــاهرةًالم ْشــتركًاللغـ ِّ
ًالســابقةً،والًريــبًأنًتخلــقً
علــىًم ْعنـ
ـىًالســياقًالكلّـ ِّ
ـيًداللــةًم ْؤذنــةًبتخلّــقًال ْعجــابًالمتقـ ّـدمًبيانــهًفــيًالمقولــة ّ
ّ

كيمًخبيـ ٍـرً،وهــوًالــذيًكــلًشـ ٍ
مالي ٍ
دنًح ٍ
ـيءًعنــدهًبمقـ ٍ
ـدارً،
ًالد ِّ
هذاًاالنفتاح ّ
الليً،علىًماًفيهًم ْنًج ّ
اتً،هوًم ْنًل ْ
فلعلًهذاًاالنفتاحًأوًاالشتراكًاللغــويًمـرادًومقصــودً،ومــنًذلــكًأنًصــيغةً"م ْفعــلً-محــيض"ًفــيًســياقهاًذاكً

تًثلثةًم ٍ
رفي ٍةًمعاً،وكانًالمقصدًاالعتزالًالكلّيًفيًزمانًالحيضً(اسمًالزمان)ً،ومكانهً(مكــانً
حم ل ْ
عانًص ّ

ذاًأردفًالحقً-ج ّلًفيًعلهً-تشريعهًوتحريمهًبقولهً:
ً
الحً
يض)ً،وحدثهً(الحًيضًنفسه)ً،تحريماًوتشريعاً،ول ْ

"واللًيحبًالتّوابينًويحبًالمتطهّرين"ً .

تعد ٍ
الحمالة ًلم ٍ
دةً ،ولعلً
ًتقدم ًداللة ً"خفافا ًوثقاال"
عان ًم ّ
وم ّما ًينضاف ًإلى ًما ّ
ّ
ًاألسلوبية ًالمشتركة ً ّ

الباعثًعلىًذلكًاالنفتاح ِّ
رضيةًالجهادًالذيًهوًذروةًسنامً
ًالد ِّ
الليً،واالشتراكًاألسلوب ِّيً،هوًاللحاحًعلىًف ّ

لتًً ،وهذًهًً
أو ًثًقً ًْ
ت ًعً ًْليكًم ًالحًركًةًًْ ً ،
أيًْ ً :انفًروا ًخًفً ًْ
الناسً ًًأمًروا ًجًملًةً؛ ً ًْ
الدينً"ً ،والصًحيحً ًفي ًمً ًْعنى ًاآليًةً ًأنً ً ًّ
ّ
(ً)1تقدمًتخريجًذلكًكلهً ًًً.
(ً)2انظرً:ابنًقتيبةً،تأويلًمشكلًالقرآنً.7ً،
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األقًوالً ًإًًّنما ًهًيً ًعلى ًمً ًْعنى ًالمًثالً ًفي ًالًثّقلً ًًوالخًًفّةً" ("ً ،) 1ألن ًأحوال ًالنسان ًال ًتخلو ًم ْن ًأحد ًهذهً

األشياء"(ً .)2

السادس ُة
المقوَل ُة ّ
َ
ضبط

غويً
تعين ًمنهاًالشارة ًإلىًأن ًلظاهرة ًالمشترك ًاللّ ِّ
ًالسادسةً،وهي ً"ضبط"ً،فالمقصد ًالم ّ
أ ّماًالمقولة ّ

صً
ً،أو ًترجيح ًآخر
ًفيًالن ِّ
ضابطاًأميناً،ومحتكماًمكيناًفيًتعيين ًمعنىًمنًمعانيًالمشترك ًاللّ ِّ
ّ
غوي ًالواحد ْ

ًأنً
القر ِّ
قاليًوالم ِّ
وًالسياقًبشعبيهًالعريضينً:الم ِّ
قاميً،وماًينضافًإليهماًمنًقرائنًيمكن ْ
آنيًالشًريفً،أالًوه ّ

ٍ
عدد ًالمعاني ًقائما ًغير ًمدفوٍعً
خصوص،
توجِّه ًالمشترك ًاللّغوي ًنحو ًمعنى ًم
ًولكنً ،يبقى ًأمر ًاالحتمال ًوت ّ
ْ
حتّىًمعًتوافرًسيا ٍ
قًجً ْمليً ً.

غويين ًكانواًإذاًماًوردواًعلىًم ْشترٍك ًصرفيً،أوًمعجميً،أوًنحويً،
وقدًت ّ
ْ
فسرين ًواللّ ّ
قدمًقبل ًأنًالم ّ

وجهاًوم ِّ
اًإلىًالسياقًجاعليهًمحتكماًأميناً،وعلماًم ِّ
يً،
رشحاًلمعنىًمنًمعانيًالمشتركًاللّ ً
غو ِّ
أوًأسلوبيً،فاؤو
ّ
ًلماًع ّرجً
ًالسياق ًتصيّداًوظيفيًّاًدالليًّاً،وق ْد ًصدر ًعنًهذاًالنّظر ّ
فق ْد ًكانواًيتصيدون ًالم ْعنىًمن ّ
ًالزركشي ّ

ًبأنه ً"يتصيّد ًالمعانيًً
اًإياه ّ
علىً"معرفة ًغريب ًالقرآن"ًمشيراًإلىًكتاب ً"المفردات"ًل ّلراغب ًاألصفهان ّيً،واصف ّ

()3
ًالزمان ًعلىًالمعانيً
ًّ
م
؛ًألن ًمدلوالت ًاأللفاظ
ًالسياق ًلمعنىًاسم ّ
نًالسياق ّ
ّ
ًخاصة" ً،ومنًأمثلة ًذلك ًترجيح ّ

ِّ
مًالص ْبح"ً ً.
رفيةًاألخرىًالتيًتحتملهاًصيغةًً"م ْفعل"ًفيًقول
ًالحقً–تعالىًذكره"ً:-إنًموعده
الص ّ
ّ
ّ

ـىًالســياقً،وتصـ ّـيداً
وكذلكًاستحسانًأبيًحّيانًفيًتًفسيرً"الموالي"ًالمشــتركةًلداللـ ًٍـةًواحـ ًٍ
ـدةًتعــويلًعلـ
ّ

لهــاًمنــهًوفيــهً،وذلــكًفــيًقــولًالحـ ِّ
ـقً–تعــالى"ً:-ولكــلًًجعْلنــاًمـًـوالًيًًممــاًتــركًٱْلًوالــدانًوٱأل ْقربــونً"(ً،)4فقــالًفــيً
طيفةًدالّ ٍةًمب ٍ
عبا ٍرةًل ٍ
نً
ارثًًً،وهـوًالــذيًيًحسـ ً
عانًكًثي ٍرًةً،مًنهاً:الـو ً
ينةًع ًّماًنحنًفيه"ً:والمً ًْولىًلًفظًًم ْشتركًًبًينًًمً ًٍ

( )1انظرً:القرطبيً،الجامعً.96/8ً،

( )2انظرً:الطبرسيً،مجمعًالبيانً،27/7ً،ومهديًعرارً،مباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنيةً ً.32ً،
(ً)3تقدمًهذاًاالقتباسًقبلًفيًبابًالقولًعلىًالمطلبًالثانيً:المشتركًالمعجميً.
(ً)4اآليةً(النساءً.)33ً،
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مً:أنًً
ً،وبــذلكًًفً ّسـرًابــنًًعًّبـ ًٍ
ـال ً
نسانً ً،وتقــديرًًمـ ًٍ
ألنهًيًصلحًًلًتقديرًًإً ًٍ
أنًيًفسًرًًبًهًهًنا؛ً ًّ
ًْ
السـ ًّديًًوغيـًـرهً ّ
اسًوقتــادًةًًو ّ

الورثةً(ً ً.)1
المًواليًًالعًصبةًًو ً

ًالمقتضيًطاعةً
ًاألولً :القول ً
وكذلك ًحديث ًالمام ًالغز ِّ
ًعن ًمعنىًاأل ْمرً ًو ّ
الي ْ
النهيً ًوداللتيهماً،فحد ّ

المأمور ًبفعل ًالمأمور ًبًهً،وحد ًاألخيرً:القول ًالمقتضي ًترك ًالفعلً،ولكنه ًيستدرك ًعلىًنفسهًملتمساًهذاً
وًالنهي؛ًذلك ًأنه ًل ْيس ًمنًضرو ٍرة ًأ ْن ًيكون ًاأل ْمرًواجبً
(السياق)ًفيًت ْعيينً ًم ْعنىًاأل ْمرًأ ّ
المحتكم ًاألمين ً ّ

طاعةً ،فصيغة ًاأل ْمر ًق ْد ًيكون ًالم ْقصد ًم ْنها ًالتّهديدً؛ ًكق ْولهً ً–تعالى"ً :-اعملوا ًما ًشئتم" (ً ،) 2وق ْد ًتكونً
ال ّ

()3
هًلتعين ًوجوبً
اصطادوا"
جل ًثناؤه"ً:-واذاًحللت ْمً ًفً ًْ
ً،ولو ًحملًف ْعلًاأل ْمرًعلىًظاهرًلفظ
لإلباحةً؛ ًكق ْولهً ً– ّ
ّ
ْ

الصيد ًعلى ِّ
ًأمر– ًهيً
في ا
ًكل ًمتحلِّ ٍلً ،ولكن ًذلك ًل ْيس ًكذلك؛ ًإ ْذ ًداللة ًالف ْعل ًً-واً ًْ
ًالصر ِّ
ن ًكانت ًبالم ْعنى ّ
ّ

الباحةً(ً .)4

السابع ُة
المقوَل ُة ّ
َ
ِ
فاتحة
أماًالمقولةًالسابعةًً،وهيً"الفاتحة"ً،فالمقصدًالمتعينًمنهاًأنًهذاًالدرسً،علىًماًفيهًشرٍحً،و ٍ
أمثلةً،
ّ
ّ
ّ

ًأننيًارتضيت ًلهًأن ًيخرج ًفيًه ٍ
فصيلً،م ْحتاج ًإلىًاست ٍ
وت ٍ
ٍ
ٍ
ًعمومً،ولعلّيًفيً
يئة ًذات
كمال ًوت
خصيص؛ًذلك ّ
ْ
ًألب ٍ
حاث ًأخرىً
هذاًالمقام ًأفسِّر ًعًقد ًهذاًالعنوان ًالموسوم ًب ّأنهً"فاتحة"ً،فْليك ْن
ّ
ًهذاًالدرس ًاللّساني ًإذاًفاتحة ْ
ٍ
ًلصيغة ًمنً
ًعاماً،كأنًيعقد ًمصنّف ًقائم ًبرأسه
اً،أو ًت ِّ
خصص ًّ
اً،أو ًتجلّيًمبهم ْ
تسد ًفيًهذاًالكتاب ًنقص ْ
ٍ
ً،أو ًألثر ًظاهرة ًالعوارضً
ًالن ِّ
ً،أو ًلظاهرة ًالتّعلّق ّ
صيغ ًالتّنزيل ًالعزيز ْ
حوي ًفيه ْ
ً،أو ًلًمطلب ًمنًهذهًالمطالب ْ

ٍ
قهي ٍةً ًً.
غويةًفيًقيام
يفية
ّ
ًأحكامًف ّ
ًفيًتعددًالمعانيً،أوًألثرًالبنيةًاللّ ّ
التّصر ّ
(ً)1تقدمًهذاًالقولًفيًبابًالقولًعلىًالمطلبًالثانيً:المشتركًالمعجمي.
(ً)2اآليةً(فصلت.)40ً،
(ً)3اآليةً(المائدةً.)2ً،

( )4انظرً:الغزاليً،المامًأبوًحامدً،محمدًبنًمحمد(505هـ)ً،المستصفىًفيًعلوم ًاألصولً،تحقيقًإبراهيمًرمضانً،
دارًاألرقمً،بيروت1994ً،مً،738/1ً،وقدًعرضًخمسةًعشرًمعنىًسياقيا ًفيًإطلقًصيغةًاألمرً،وسبعةًمعانً
فيًإطلقًصيغةًالنهيً،انظرًحديثهًذاكً.748-746/1ً:
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المقولَ ُة الثّامن ُة
َ
تحوطُ
ّ

هًفيًهذاًالدرسً
أ ّماًالمقولة ًالثّامنةً
ًعلي
ّ
ً،وهيًتحوطً،فالمًقصد ًالمتعيِّن ًم ْنهاًالتّقرير ًبأن ًهذاًالمأتي ْ
ّ

ٍ
ًكثيرً،و ّأنهًماًكانًإالًّوم ٍ
يضًعر ٍ
ًفيًأمثلةًمنًف ٍ
سانيًقليلًم ْن ٍ
يضًومتطاو ٍلً،وقدًأريدً
ت
الًلّ ِّ
ضاتًب ّراقةًتجلّ ْ
هاًأنًتكونً :
ل ْ

ًأوال.
 مجلّيةًلظاهرةًالمشتركًاللّ ّغوي ّ

 -وم ْنبئةًعنًمواضعهاًفيًالتّنزيلًالعزيزًثانيا.

جوًأنًيكونًذلكًكذلكًًًً.
يًألر ْ
 ومستنبطةًللبواعثًالمفضيةًإلىًتخلّقًهذهًالظّاهرةًثالثاً،واّن ًْ

وبعدً،فماذاًعسىًأنًأقول؟ً ً
أقولً:أحمد ًالل ً-تعالىًجدهً -بأعظم ًالمحامدً،فقدًأتيت ًعلىًماًأردت ًبماًأردتً،هّيأًالل ًلهذاًالعملً

أن ًيجعلهًح ّجة ًليًيوم ًالعرض ًعلىًوجهه ًالكريمً،
منًي ْكملهًبالتّصحيحً،والتّوضيحً،والتّجليةً،والتّأليفً ،و ْ

والحمدًللًفيًب ٍ
دءًوفيًختمً ًً.
ً

ثبت المصادر والمراجع

 ابن ًاألثيرً،أبو ًالسعادات ًالمبارك ًبن ًمحمد ً(606هـ)ً،النهايةًفيًغريبًالحديث ًواألثرً،تحقيقًطاهرًالزاويً،ومحمودًالطناحيً،دارًالفكرً،بيروت1963ً،مً .

 ابنًاألثيرً،أبوًالفتحًنصرًاللًبنًمحمدً(637هـ)ً،المثلًالسائرًفــيًأدبًالكاتــبًوالشــاعرً،تحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبدًالحميدً،المكتبةًالعصريةً،بيروت1995ً،م.
أحلمًحميدً،صيغةً"فعل"ًفيًالقرآنًالكريمً:دراسةًصرفيةًدالليةً،طً،1دارًالكتــبًالعلميــةً،
ّ
بيروت2008ً،م.
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 األخفشً،أبو ًالحسنًسعيدًبنًمسعدة ً(215هـ)ً،معاني ًالقرآنً ،تحقيق ًهدى ًقراعةً ،طً،1مكتبةًالخانجيً،القاهرة1990ً،م.

 األزهريً،أبوًمنصورًمحمدًبنًأحمد ً(370هـ)ً،تهذيبًاللغةً،تحقيقًعبد ًالسلمًهارونً،مراجعةًعليًالنجارً،الدارًالمصريةًللتأليفًوالترجمةً،القاهرة1964ً،مً .
 -األستراباذيً ،رضي ًالدين ًمحمد ًبن ًالحسن ً(686هـ)ً ،شرح ًشافية ًابن ًالحاجبً ،تحقيقً

محمد ًالحسنً ً ،ومحمد ًالزفزافً ً ،ومحمد ًمحيي ًالدين ًعبد ًالحميدً ،دار ًالكتب ًالعلميةً،
بيروت1982ً،م.

 األستراباذيً،رضيًالدينًمحمدًبنًالحسنً(686هـ)ً،شرحًكافيةًابنًالحاجبً،قدمًلهًإميلًيعقوبً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،م.

 األشمونيً،أحمدًبنًمحمد(القرنًالحاديًعشر)ً،منارًالهدىًفيًبيانًالوقفًواالبتداً،تعليقًشريفًأبوًالعلًالعدويً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2002ً،مً.

 األصــمعيً،عبــدًالملــكًبــنًقريــبً(216هــ)ً،األصــمعياتً،تحقيــقًأحمــدًشــاكرً،وعبــدًالســلمًهارونً،ط(ً،5د.ن)ً،بيروت1963ً،مً.

 األعشىً،ميمــونًبــنًقــيسً،ديوانــهً(الصــبحًالمنيــرًفــيًشــعرًأبــيًبصــير)ً،شــرحًأبــيًالعبــاسًثعلبً،مطبعةًأدولفًهلزهوشتنً،بيانه1927ً،مً.

 األقيشر ًاألسديً ،المغيرة ًبن ًعبد ًالل ً(نحو80هـ)ً ،ديوانهً ،صنعة ًمحمد ًدقةً ،طً ،1دارًصادرً،بيروت1997ً،مً.

 األلوسيً ،شهاب ًالدين ًمحمود ً(1270هـ)ً ،روح ًالمعاني ًفي ًتفسير ًالقرآن ًالعظيم ًوالسبعًالمثانيً ،إعداد ًإبراهيم ًشمس ًالدين ًوسناء ًبزيع ًشمس ًالدينً ،طً ،2دار ًالكتب ًالعلميةً،

بيروت2005ً،م.

 ابنًاألنباريً،أبوًالبركاتًعبد ًالرحمنًبنًمحمد ً(577هـ)ً،النصافًفيًمسائلًالخلفً،تحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبدًالحميدً،دارًالفكرً،القاهرة(ً،د.ت)ً .
 ابنًاألنباريً،أبوًالبركاتًعبدًالرحمنًبنًمحمدً(577هـ)ً،البيانًفيًغريبًإعرابًالقرآنً،ضبطهًوعلقًعليهًبركاتًيوسفًهبودً،دارًاألرقمً،بيروت2000ً،مً .

 األنباريً،أبوًبكرًمحمدًبنًالقاسم ً(328هـ)ً،األضدادً،تحقيقًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيمً،المكتبةًالعصريةً،بيروت1987ً،م.

481

 األنباريً ،أبو ًبكر ًمحمد ًبن ًالقاسم ً(328هـ)ً ،إيضاح ًالوقف ًواالبتداء ًفي ًكتاب ًالل ًعزًوجلً،تحقيقًمحييًالدينًرمضانً،طً،1مجمعًاللغةًالعربيةً،دمشق1971ً،م.
 إنًسوبًليً،الفصائلًالنحويةًفيًاللغةًالعربيةً،رسالةًدكتوراهً،الجامعةًاألردنيةً،عمانً،1998مً.
يً،أبوًيحيىًزكرياًبنًمحمد ً(926هـ)ً،المقصدًلتلخيصًماًفيًالمرشدًفيًالوقفً
 األنصار ّواالبتداءً،طً،2دارًالمصحفً،دمشق1985ً،م.

 البخاريً،محمدًبنًإسماعيل ً(256هـ)ً،صحيحًالبخاريً،طً،3تحقيقًمصطفىًالبغاً،طً،3دارًابنًكثيرً،بيروت1987ً،م.

 بشارًبنًبردً(167هـ) ،ديوانهً،جمعهًوحققهًمحمدًالطاهرًبنًعاشورً،مطبعةًلجنةًالتأليفًوالترجمةً،القاهرة1957ً،م.

 بشر ًبن ًأبي ًخازمًاألسديً ،ديوانهً ،تقديم ًمجيد ًطرادً ،طً ،1دار ًالكتاب ًالعربيً ،بيروتً،1994مً.

 البغداديً ،عبد ًالقادر ًبن ًعمر ً(1093هـ)ً ،خزانة ًاألدب ًولب ًلباب ًلسان ًالعربً ،تحقيقًعبدالسلمًهارونً،طً،1مكتبةًالخانجيً،القاهرة1986ً،م.

 البغويً ،أبوًمحمد ًالحسينًبنًمسعود ً(516هـ)ً،معالم ًالتنزيلً ،طً ،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2004ً،مً.

 البناء ًالدمياطيً ،أحمد ًبن ًمحمد ً(1117هـ)ً ،إتحاف ًفضلء ًالبشر ًفي ًالقراءات ًاألربعةًعشرً،وضعًحواشيهًأنسًمهرةً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،م.

 البيضاويً،ناصرًالدينًعبدًاللًبنًعمرً(791هـ)ً،أنوارًالتنزيلًوأسرارًالتأويلً،طً،1دارًالبيانًالعربيً،القاهرة2002ً،م.
 البيهقيً،أحمدًبنًالحسين ً( 458هـ)ً،سننًالبيهقيًالكبرىً،تحقيقًمحمدًعطاً،مكتبةًدارًالبازً،مكةًالمكرمة1994ً،مً.
 تأبطًشراً،ديوانهً،اعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاويً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت2003ً،مً ً. تمامًحسانً،اللغةًالعربيةً:معناهاًومبناهاً،طً،1دارًالثقافةً،الدارًالبيضاء(ً،د.ت). -توبةًبنًالحميرً(55هـ)ً،ديوانهً،تحقيقًخليلًالعطيةً،دارًصادرً،بيروت1998ً،مً ً.

482

 توفيق ًأسعدً ،صيغة ً"أفعل" ًودالالتها ًفي ًالقرآن ًالكريمً ،منشأة ًالمعارفً ،السكندريةً،1990م.

 توفيق ًشاهينً ،المشترك ًاللغويً :نظرية ًوتطبيقاً ،طً ،1مطبعة ًالدعوة ًالسلميةً ،القاهرةً،1980م.

 ابنًتيميةً،أحمدًبنًعبد ًالحليم ً(728هـ)ً،تفسيرًآياتًأشكلتًعلىًكثيرًمنًالعلماءًحتىًالًيوجدًفيًطائفةًمنًكتبًالتفسيرًفيهاًالقولًالصوابً،بلًالًيوجدًفيهاًإالًماًهوًخطأً،
تحقيقًعبدًالعزيزًالخليفةً،طً،1مكتبةًالرشدً،الرياض1997ً،م.
 الثعالبيً ،أبو ًمنصور ًعبد ًالملك ًبن ًمحمد ً(430هـ)ً ،فقه ًاللغة ًوسر ًالعربيةً ،تحقيقًمصطفىًالسقاًوآخرينً،طً،3دارًالفكرً،القاهرة(ً،د.ت)ً .
 الجرجانيً ،القاضي ًأبو ًالعباس ًأحمد ًبن ًمحمد(482هـ)ً ،المنتخب ًمن ًكنايات ًاألدباءًوارشاداتًالبلغاءً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1984ً،م.
 الجرجانيً ،عبد ًالقاهر ًبن ًعبد ًالرحمن ً(471هـ)ً ،دالئل ًالعجازً ،تحقيق ًمحمود ًشاكرً،طً،2مكتبةًالخانجيً،القاهرة1989ً،م.
 جريرًبنًعطية(110هـ)ً،ديوانه ،دارًبيروتً،بيروت1986ً،مً ً. ابن ًالجزريً ،محمد ًبن ًمحمد ً(833هـ)ً ،النشر ًفي ًالقراءات ًالعشرً ،خرج ًآياته ًزكرياًعميراتً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،م.

 الجلالنً،جللًالدينًالمحلي ً(864هـ)ً،وجللًالدينًالسيوطي(911هـ)ً،تفسيرًالجللينً،طً،1دارًالحديثً،القاهرةً،د.ت.

 ابنًجنيً،أبوًالفتحًعثمانً(392هـ)ً،الخصائصً،تحقيقًمحمدًعليًالنجارً،طً،3الهيئةًالمصريةًالعامةًللكتابً،ودارًالشؤونًالثقافيةً،بغداد1990ً،مً .
 ابن ًجنيً،أبو ًالفتح ًعثمان ً(392هـ)ً ،المحتسب ًفيًتبيينًوجوه ًشواذ ًالقراءات ًواليضاحًعنهاً،دراسةًوتحقيقًمحمدًعبدًالقادرًعطاً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،م.

 ابنًجنيً،أبو ًالفتح ًعثمان ً(392هـ)ً ،المنصفً،تحقيق ًإبراهيم ًمصطفى ًوعبد ًالل ًأمينً،طً،1إدارةًإحياءًالتراثًالقديمً،القاهرة1960ً،م.

483

 ابن ًحبانً ،محمد ًبن ًحبان ً( 354هـ)ً ،صحيح ًابن ًحبانً ،تحقيق ًشعيب ًاألرناؤوطً ،طً،2مؤسسةًالرسالةً،بيروت1993ً،مً.

 -حسانًبنًثابتً(54هـ)ً،ديوانهً،تحقيقًوليدًعرفاتً،دارًصادرً،بيرًوت2006ً،م.

 حسينًالحربيً،قواعدًالترجيحًعندًالمفسرينً،طً،1دارًالقاسمً،الرياض1996ً،مً . الحطيئةً،جرولًبنًأوس(نحو45هـ)ً،ديوانهً،اعتنىًبهًحمدوًطماسً،طً،2دارًالمعرفةً،بيروت2005ً،مً.

 الحملويً،أحمدً،شذاًالعرفًفيًفنًالصرفً،مكتبةًالنهضةًالعربيةً،بغداد1953ً،مً. -ابنًحنبلً،المامًأحمدً(241هـ)ً،مسندًالمامًأحمدً،مؤسسةًقرطبةً،مصرً،د.تًً.

 الحويزيً ،عبد ًعلي ًبن ًجمعة ً(1112هـ)ً ،تفسير ًنور ًالثقلينً ،تصحيح ًهاشم ًمحلتيً،المطبعةًالعلميةً،قمً،د.تً .

 أبو ًحيانً،أثيرًالدينًمحمدًبنًيوسفً(745هـ)ً،تحفةًاألريبًبماًفيًالقرآنًمنًالغريبً،تحقيقًأحمدًمطلوبًً،وخديجةًالحديثيً،و ازرةًاألوقافً،بغداد1977ً،مً ً.

 أبو ًحيانًاألندلسيً،أثيرًالدين ًمحمد ًبن ًيوسف ً(745هـ)ً،تفسير ًالبحرًالمحيطً،تحقيقًعادلًعبدًالموجودًوآخرينً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1993ً،م.

 الخازنً ،علء ًالدين ًعلي ًبن ًمحمد ً(725هـ)ً ،لباب ًالتأويل ًفي ًمعاني ًالتنزيلً ،ضبطهًوصححهًعبدًالسلمًمحمدًعليًشاهينً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2004ً،مً.

 ابن ًخالويهً ،أبو ًعبد ًالل ًالحسين ًبن ًأحمد ً(370هـ)ً ،الحجة ًفي ًالقراءات ًالسبعً ،تحقيقًأحمدًفريدًالمزيديً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1999ً،م.

 ابن ًخلفً ،أحمد ًبن ًعلي ًاألنصاري ً(540هـ)ً ،القناع ًفي ًالقراءات ًالسبعً ،تحقيق ًأحمدًفريدًالمزيديً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1999ً،مً.
 الخنساءً،تماضرًبنتًعمرو ً( 24هـ)ً،ديوانها(ً،شرحًأبيًالعباسًثعلب)ً،تحقيقًأنورًأبوًسويلمً،طً،1دارًعمارً،عمان1989ً،م.
 الدؤليً ،أبو ًاألسود ًظالم ًبن ًعمرو ً(69هـ)ً ،ديوانهً ،صنعة ًأبي ًسعيد ًالسكري(290هـ)ً،تحقيقًمحمدًحسنًآلًياسينً،طً،2دارًومكتبةًالهللً،بيروت1998ً،مً.
 الدانيً،أبوًعمروًعثمانًبنًسعيدً(444هـ)ً،المكتفىًفيًالوقفًواالبتداً،طً،1تحقيقًجابرًزيدانًمخلفً،و ازرةًاألوقافًوالشؤونًالدينيةً،بغداد1983ً،م.
484

 ذوًالرمةً،غيلنًبنًعقبة ً(117هـ)ً،ديوانهً،اعتنىًبهًعبدًالرحمنًالمصطاويً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت2006ً،مً ً.
 الرازيً،عبدًالرحمنًبنًأبيًحاتم ً(327هـ)ً،التفسيرًبالمأثورً،ضبطهًوراجعهًأحمدًفتحيًحجازيً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،م.

 -الرازيً،محمدًبنًعمرً(604هـ)ً،مفاتيحًالغيبً،طً،1دارًالفكرً،بيروت2005ً،م.

 الراعي ًالنميريً ،عبيد ًبن ًحصين ً(90هـ)ً ،ديوانهً ،دراسة ًوتحقيق ًنوري ًالقيسيً ،وهللًناجيً،مطبعةًالمجمعًالعلميًالعراقيً،بغداد1980ً،م.
 الراغبً،أبوًالقاسمًحسينًبنًمحمدً(502هـ)ً،المفرداتًفيًغريبًالقرآنً،ضبطهًوصححهًإبراهيمًشمسًالدينً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1997ً،مً ً.
 الرمانيً،أبوًالحسنًعليًبنًعيسى ً(384هـ)ً،معانيًالحروفً،تحقيقًعبد ًالفتاحًشلبيً،طً،2دارًالشروقً،جدة1981ً،م.

-

ابنًالزبعرىً،عبدًاللً(نحــوً15هــ)ً،ديوانــهً،جمــعًوتحقيــقًيحيــىًالجبــوريً،مؤسســةًالرســالةً،
بيروت1978ً،مً.

 الزجاجً،إبراهيمًبنًالسري ً(311هـ)ً،معانيًالقرآنًواعرابهً،تحقيقًعبدًالجليلًشلبيً،دارًالحديثً،القاهرة2003ً،م.

 الزجاجيً،أبوًالقاسم ًعبد ًالرحمنًبنًإسحاق ً(337هـ)ً ،اليضاح ًفي ًعلل ًالنحوً،تحقيقًمازنًالمباركً،طً،6دارًالنفائسً،بيروت1996ً،مً .
 الزركشيً،بدرًالدينًمحمدًبنًعبدًاللً(794هـ)ً،البرهانًفيًعلومًالقرآنً،تحقيقًمحمدًأبوًالفضلًإبراهيمً،دارًالجيلً،بيروت1987ً،م.
 الزمخشريً،أبوًالقاسمًمحمودًبنًعمر ً(538هـ)ً،الفائقًفيًغريبًالحديثً،تحقيقًعليًالبجاويً ً،ومحمدًأبوًالفضلًإبراهيمً،دارًالفكرً،بيروت1993ً،مً ً.
 الزمخشريً ،أبو ًالقاسم ًمحمود ًبن ًعمر ً(538هـ)ً ،الكشاف ًعن ًحقائق ًالتنزيل ًوعيونًاألقاويلًفيًوجوهًالتأويلً،طً،1دارًالفكرً،القاهرة1977ً،م.

 زهيرًبنًأبيًسلمىً،ديوانهً،اعتنىًبهًحمدوًطماسً،طً،2دارًالمعرفةً،بيروت2005ً،مً. ال ًزوزنيً،الحسينًبنًأحمدً(486هـ)ً،شرحًالمعلقاتًالسبعً،دارًالجيلً،بيروتً،د.تً ً.485

 سبطًالخياطً،عبدًاللًبنًعلي ً(541هـ)ً،المبهجًفيًالقراءاتًالسبعً،تحقيقًسيدًكسرويًحسنً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،مً.

 السجستانيً ،أبو ًبكر ًمحمد ًبن ًعًزيز ً(330هـ)ً ،نزهة ًالقلوب ًفي ًتفسير ًغريب ًالقرآنًالعزيزً،تحقيقًيوسفًالمرعشليً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت1990ً،م.

 ابن ًالسراجً ،أبو ًبكر ًمحمد ًبن ًسهل ً(316هـ) ً ،األصول ًفي ًالنحوً ،تحقيق ًعبد ًالحسينًالفتليً،طً،3مؤسسةًالرسالةً،بيروت1996ً،م.

 أبوًالسعودً،محمدًبنًمحمدًالعماديً(982هـ)ً،إرشادًالعقلًالسليمًإلىًمزاياًالكتابًالكريمً،وضعًحواشيهًعبدًاللطيفًعبدًالرحمنً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1999ً،م.

 السكريً،الحسن ًبنًالحسين ً(275هـ)ً،شرح ًأشعار ًالهذليينً ،ضبطهًخالد ًمحفوظً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،مً.

 السمينًالحلبيً،أحمدًبنًيوسفً(756هـ)ً،الدرًالمصونًفيًعلومًالكتابًالمكنونً،تحقيقًعليًمحمدًمعوضًوآخرينً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1994ً،م.

 ابنًسنانًالخفاجيً،عبدًاللًبنًسعيد ً(466هـ)ً،سرًالفصاحةً،اعتنى ًبهًداودًالشوابكةً،طً،1دارًالفكرً،عمان2006ً،مً ً.

 سيبويهً ،أبو ًبشر ًعمرو ًبن ًعثمان ً(180هـ)ً ،كتاب ًسيبويهً ،تحقيق ًعبد ًالسلم ًهارونً،طً،3مكتبةًالخانجيً،القاهرة1988ً،م.

 ابن ًالسيدً ،عبد ًالل ًبن ًمحمد ًالبطليوسي ً(521هـ) ً ،النصاف ًفي ًالتنبيه ًعلى ًالمعانيًواألسباب ًالتيًأوجبتًاالختلفًبينًالمسلمينًفيًآرائهمً،تحقيقًمحمدًالدايةً،طً،3دارً
الفكرً،بيروت1987ً،م.
 -سيدًقطبً،فيًظللًالقرآنً،دارًالشروقًالقاهرةً،د.تً .

 ابنًسيدهً،أبوًالحسنًعليًبنًإسماعيل ً(458هـ)ً،المخصصً،المكتبًالتجاريً،بيروتً،د.ت.

 السيوطيً،جللًالدينًعبد ًالرحمنًبنًأبيًبكر ً(911هـ)ً،التقانًفيًعلومًالقرآن؛ًتحقيقًمركزًالدراسات ًوالبحوث ًبمكتبة ًنزار ًالبازً ،بإشراف ًعبد ًالمنعمًإبراهيمً،طً،2مكتبة ًنزارً
البازً،الرياض1998ً،مً .
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 السيوطيً ،جلل ًالدين ًعبد ًالرحمن ًبن ًأبي ًبكر ً(911هـ)ً ،الدر ًالمنثور ًفي ًالتفسيرًالمأثورً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2004ً،م.

 السيوطيً،جللًالدينًعبدًالرحمنًبنًأبيًبكر ً(911هـ)ً،المزهرًفيًعلومًاللغةًوأنواعهاً،تحقيق ًمحمد ًأحمد ًجاد ًالمولى ًوعلي ًالبجاوي ًومحمد ًأبو ًالفضل ًإبراهيمً ،دار ًالفكرً،

القاهرة(ً،د.ت)ً .

 السيوطيً ،جلل ًالدين ًعبد ًالرحمن ًبن ًأبي ًبكر ً(911هـ)ً ،همع ًالهوامع ًفي ًشرح ًجمعًالجوامعً،تحقيقًأحمدًشمسًالدينً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،م.

 أبوًشامةً،عبدًالرحمنًبنًإسماعيلًالدمشقيً(665هـ)ً،إبرازًالمعانيًمنًحرزًاألمانيًفيًالقراءاتًالسبعً،تحقيقًإبراهيمًعوضً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروتً،د.تً.

 الشريشيً ،أبو ًالعباس ًأحمد ًبن ًعبد ًالمؤمن ً(619هـ)ً ،شرح ًمقامات ًالحريريً ،وضعًحواشيهً،إبراهيمًشمسًالدينً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1998ً،مً .

 الشريف ًالرضيً ،أبو ًالحسن ًمحمد ًبن ًالحسين ً(406هـ)ً ،تلخيص ًالبيان ًفي ًمجازاتًالقرآنً،طً،1عالمًالكتبً،مكتبةًالنهضةًالعربيةً،بيروت1986ً،م.
 الصبانً،محمدًبنًعلي ً(1206هـ)ً،حاشيةًالصبانًعلىًشرحًاألشمونيً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1997ً،مً.
 أبو ًطالب ًبن ًعبد ًالمطلبً ،ديوانهً ،صنعة ًأبي ًهفان ًالمهزميً ،وعلي ًبن حمزةً ،تحقيقًمحمدًحسنًآل ياسينً،طً،1دارًومكتبةًالهللً،بيروت2000ً،مً.

 الطبرانيً ،أبو ًالقاسم ًسليمانًبن ًأحمد ً(360هـ)ً ،المعجم ًاألوسطً ،تحقيق ًمحمد ًحسنًالشافعيً،دارًالفكرً،عمان1999ً،م(ً،وكذلكًالطبعةًالتيًحققها ًطارقًعوضًاللًوعبدً
المحسنًالحسينيً،دارًالحرمينً،القاهرة1415ً،هـ)ً ً.

 الطبرسيً ،الفضل ًبن ًالحسن ً(القرن ًالسادس)ً ،مجمع ًالبيان ًفي ًتفسير ًالقرآنً ،وضعًحواشيهًإبراهيمًشمسًالدينً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1997ً،مً.

 الطبريً،أبوًمعشرًعبدًالكريمًبنًعبدًالصمد ً(478هـ)ً،التلخيصًفيًالقراءاتًالثمانيً،دراسة ًوتحقيق ًمحمد ًحسن ًموسىً ،طً ،1الجمعة ًالخيرية ًلتحفيظ ًالقرآن ًالكريمً ،جدةً،

1992م.

 الطبريً،محمدًبنًجرير ً(310هـ)ً،جامعًالبيانًفيًتأويلًالقرآنً،طً،4دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2005ً،مً .
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 ابن ًعباسً ،عبد ًالل ًبن ًعباس ً(68هـ)ً ،غريب ًالقرآنًفي ًشعر ًالعربً :سؤاالت ًنافع ًبنًاألزرقً ،عبد ًالل ًبن ًعباسً ،تحقيق ًمحمد ًعبد ًالرحيمً ،أحمد ًنصر ًاللً ،مؤسسة ًالكتبً
الثقافيةً،بيروت1993ً،مً.
 ابنًعباسً،عبدًاللًبنًعباس ً(68هـ)ً،كتابًاللغاتًفيًالقرآنً،روايةًابنًحسنونً،تحقيقًصلحًالدينًالمنجدً،مطبعةًالرسالةً،القاهرة1946ً،مً ً.
 عبدًالحليمًعبدًالباسطً،صيغةً"أفعل"ًفيًالنحوًالعربيً:داللتهاًووظيفتهاً،رسالةًماجستيرً،دارًالعلومً،القاهرةً،رقمها(.)279

 عبدًالحميدًهنداويً،العجازًالصرفيًفي ًالقرآنًالكريمً،المكتبة ًالعصريةً ،طً،1بيروتً،2001مً.

 ابنًعبدًربهً،أحمدًبنًمحمد ً(328هـ)ً،العقدًالفريدً ،شرحهًوضبطهًأحمدًأمينً،وابراهيمًاألبياريً،وعبدًالسلمًهارونً،دارًاألندلسً،بيروت1996ً،م،

 عبد ً الفتاح ًالحموزً ،ظاهرة ًالتعويضًفي ًالعربية ًوما ًحمل ًعليهما ًمن ًمسائلً ،طً ،1دارًعمارً،عمان1987ً،مً.

 عبدًالوهابًطويلةً،أثرًاللغةًفيًاختلفًالمجتهدينً،دارًالسلمً،القاهرة1414ً،هـً . أبوًعبيدةً،مً ًْعمًرًبنًالمثنى ً(211هـ)ً،مجازًالقرآنً ،تحقيقًأحمدًفريدًالمزيديً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،مًً.

 ابنًعجيبةً،أحمدًبنًمحمدً(1224هـ)ً،البحرًالمديدًفيًتفسيرًالقرآنًالمجيدً،مراجعةًعبدًالسلمًالعمرانيً،طً،2دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2005ً،مًً.

 عدي ًبن ًزيد العباديً ،ديوانهً ،حققه ًوجمعه ًمحمد ًجبار المعيبدً ،منشورات ًو ازرة ًالثقافةوالرشادً،مديريةًالثقافةًالعامةً،بغداد1965ً،مً.

 ابنًالعربيً،أبوًبكرًمحمدًبنًعبدًاللً(543هـ)ً،أحكامًالقرآنً،تحقيقًعليًمحمدًالبجاويً،دارًالجيلً،بيروت1988ً،مًً.

 ابنًعربيً،محييًالدينًمحمدًبنًعلي ً(638هـ)ً،تفسيرًابنًعربيً،ضبطهًوصححهًعبدًالوارثًعليً،طً،2دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2006ً،م.

 العسكريً،أبوًهللًالحسنًبنًعبدًالل ً(400هـ)ً،الفروقًاللغويةً،علقًعليهًمحمدًباسلًعيونًالسودً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2000ً،م.
488

 ابن ًعصفورً ،أبو ًالحسن ًعلي ًبن ًمؤمن ً(669هـ)ً ،المقربً ،تحقيق ًأحمد ًعبد ًالستارًالجواريً،عبدًاللًالجبوريً،مطبعةًًالعانيً،بغدادً(د.ت)ً .
 ابن ًعصفورً ،أبو ًالحسن ًعلي ًبن ًمؤمن ً(669هـ)ً ،الممتع ًالكبير ًفي ًالتصريفً ،تحقيقًفخرًالدينًقباوةً،طً،8مكتبةًلبنانًناشرونً،بيروت1996ً،م.

 ابنًعطيةً،عبدًالحقًبنًغالبً(546هـ)ً،المحررًالوجيزًفيًتفسيرًالكتابًالعزيزً،تحقيقًعبدًالسلمًمحمدً،طً،2دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2007ً،م.

 ابنًعقيلً،بهاءًالدينًعبد ًالل ً( 769هـ)ً،شرحًابنًعقيلً،تحقيقًمحمدًمحييًالدينًعبدًالحميدً،طً،1دارًالخيرً،بيروت1990ً،م.

 العكبريً،أبوًالبقاءًعبد ًاللًبنًالحسين ً(616هـ)ً،التبيانًفيًإعرابًالقرآنً،تحقيقًعليًالبجاويً،طً،2دارًالجيلً،بيروت1987ً،م.

 العكبريً،أبوًالبقاءًعبد ًاللًبنًالحسين ً(616هـ)ً ،مسائلًخلفيةًفيًالنحوً،تحقيقًمحمدًخيرًالحلواني(ً،د.م)ً(ً.د.ن)196-ً،مً .
 -عليًطلبً،صيغةًفعيلًواستعماالتهاًفيًالقرآنًالكريمً،مطبعةًاألمانةً،القاهرة1987ً،مً.

 الغزاليً،المامًأبوًحامدً،محمدًبنًمحمد ً(505هـ)ً،المستصفىًفيًعلوم ًاألصولً،تحقيقًإبراهيمًرمضانً،دارًاألرقمً،بيروت1994ً،مً .
 ابنًغلبونً،طاهرًبنًعبدًالمنعمً(399هـ)ً،التذكرةًفيًالقراءاتً،تحقيقًسعيدًزعيمةً،طً،1دارًابنًخلدونً،السكندرية2001ً،مًً.

الصاحبي ًفيًفقهًاللغةًالعربيةًومسائلهاً
 ابنًفارسً،أبوًالحسينًأحمدًبنًفارس ً(395هـ)ً،ّ
وسننًالعربًفيًكلمهاً،تحقيقًعمرًالطباعً،طً،1مكتبةًالمعارفً،بيروتً1993مً.

 ابنًفارسً ،أبو ًالحسينًأحمدًبنًفارس ً(395هـ)ً ،معجم ًمقاييس ًاللغةً،طً ،1تحقيقًعبدًالسلمًهارونً،دارًالجيلً،بيروت1991ً،مً .
 الفارسيً ،أبو ًعلي ًالحسن ًبن ًأحمد ً(377هـ)ً ،الحجة ًللقراء ًالسبعةً ،وضع ًحواشيه ًكاملًمصطفىًالهنداويً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2001ً،م.

 الفارسيً،أبوًعليًالحسنًبنًأحمدً(377هـ)ً،شرحًاألبياتًالمشكلةًالعرابً،تحقيقًحسنًهنداويً،طً،1دارًالقلمً،دمشقً،دائرةًالعلومًوالثقافةً،بيروت1987ً،مً .
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 الفراءً ،أبو ًزكريا ًيحيى ًبن ًزياد ً(207هـ)ً ،معاني ًالقرآنً ،تحقيق ًأحمد ًنجاتيً ،ومحمدًالنجارً،الدارًالمصريةً،القاهرة1955ً،م.

 -القاليً،إسماعيلًبنًالقاسمً(356هـ)ً،األماليً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1996ً،مًً.

 ابنًقتيبةً،أبوًمحمدًعبدًاللًبنًمسلمً(276هـ)ً،أدبًالكاتبً،شرحًعلىًفاعورً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1988ً،مً .

 ابنًقتيبةً،أبوًمحمدًعبد ًاللًبنًمسلم ً(276هـ)ً،تأويلًمشكلًالقرآنً،تحقيقًالسيدًأحمدًصقرً،المكتبةًالعلميةً،بيروت1973ً،مً .
 ابنًقتيبةً،أبوًمحمدًعبد ًاللًبنًمسلم ً(276هـ)ً ،تفسيرًغريبًالقرآنً،تحقيقًالسيدًأحمدًصقرً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1978ً،م.

 القرافيً،أحمدًبنًإدريسً(684هـ)ً،االحتماالتًالمرجوحة(ً،وهيًاالحتماالتًالعشرةًالمخلةًبالفهم ًالمذكورة ً في ًكتاب ًالمحصول ًفي ًعلم ًاألصول ًللفخر ًالرازي)ً ،تحقيق ًمحمد ًحامدً

محمدً،د.مً،دً.تً.

 القرطبيً ،محمد ًبن ًأحمد ً(671هـ)ً ،الجامع ًألحكام ًالقرآنً ،طً ،5دار ًالكتب ًالعلميةً،بيروت1996ً،مً.

 ابن ًكثيرً ،أبو ًالفداء ًإسماعيل ً(774هـ)ً ،تفسير ًالقرآن ًالعظيمً ،دار ًالمعرفةً ،بيروتً،1989م.

 كثير ًعزةً ،كثير ًبن ًعبد ًالرحمن ً(105هـ)ً ،ديوانهً ،جمعه ًوشرحه ًإحسان ًعباسً ،دارًالثقافةً،بيروت1971ً،مً.

 كريستالً ،دافيدً ،التعريف ًبعلم ًاللغةً ،ترجمة ًحلمي ًخليلً ،طً ،1الهيئة ًالمصرية ًللكتابً،القاهرة1979ً،م.

 لبيدًبنًربيعة(41هـ)ً،ديوانهً،اعتنىًبهًحمدوًطماسً،طً،1دارًالمعرفةً،بيروت2004ً،مً ًً. لق ــيطًب ــنًيعم ــرً،ديوان ــهً،تحقي ــقًعب ــدًالمعي ــدًخ ــانً،دارًاألمان ــةً،مؤسس ــةًالرس ــالةً،بي ــروتً،1971مً.

 ابنًماجةً،أبوًعبدًاللًمحمدًبنًيزيدً(273هــ)ً،ســننًابــنًماجـةً،طً،3تحقيــقًخليــلًشــيحاً،دارًالمعرف ــةً،بي ــروت2000ً،م(ً،وك ــذلكًالطبع ــةًالت ــيًحققه ــاًمحم ــدًفـ ـؤادًعب ــدًالب ــاقيً،دارً

الفكرً،بيروتً،د.ت)ً ً.
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 المالقيً ،أحمد ًبن ًعبد ًالنور ً(702هـ) ً ،رصف ًالمباني ًفي ًشرح ًحروف ًالمعانيً ،تحقيقًأحمدًمحمدًالخراطً،مطبوعاتًمجمعًاللغةًالعربيةً،دمشق1975ً،مً ً.
 الماورديً ،أبو ًالحسن ًعلي ًبن ًمحمد ً(450هـ)ً ،النكت ًوالعيونً ،طً ،2راجعه ًالسيد ًعبدًالمقصودًعبدًالرحيمً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2007ً،م.

 المبردً،أبوًالعباسًمحمدًبنًيزيد ً(285هـ)ً،المقتضبً،تحقيقًمحمدًعضيمةً،طً،1عالمًالكتبً،بيروت1968ً،م.

 محمدًاألمينًالخضريً،العجازًالبيانيًفيًصيغًاأللفاظً:دراسةًتحليليةًلإلفرادًوالجمعًفيًالقرآنً،مطبعةًالحسينًالسلميةً،القاهرة1993ً،مً.

 محمدًالتونجيً،المعجمًالذهبيًفيًالدخيلًعلىًالعربيً،طً،1مكتبةًلبنانًناشرونً،بيروتً،2009م.

 محمدًعبدًالخالقًعضيمةً،دراساتًألسلوبًالقرآنً،دارًالحديثً،القاهرة2004ً،مً. -محمدًعوادً،تناوبًحروفًالجرًفيًلغةًالقرآنً،طً،1دارًالفرقانً،عمان1982ً،مً.

 محمود ًياقوت ً ،ظاهرة ًالتحويل ًفي ًالصيغ ًالصرفيةً ،دار ًالمعرفة ًالجامعيةً ،السكندريةً،1985م.

 المراديً،الحسنًبنًقاسم ً(749هـ) ً،الجنىًالدانيًفيًحروفًالمعانيً،تحقيقًفخرًالدينًقباوةً،ومحمدًًنديمًفاضلً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1993ً،م.
 امرؤ ًالقيسً ،ديوانهً ،اعتنى ًبه ًعبد ًالرحمن ًالمصطاويً ،طً ،2دار ًالمعرفةً ،بيروتً،2004مًً.
 المرزوقيً ،أحمدًبنًمحمد ً( 421هـ)ً،شرح ًديوانًالحماسةً،علقًعليهًغريدًالشيخً ،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2003ً،مً.
 مسلمً،مسلمًبنًالحجاج ً(261هـ)ً،صحيحًمسلمً،تحقيقًفؤادًعبدًالباقيً،دارًإحياءًالتراثًالعربيً،بيروتً،د.تًً.

 مصطفى ًالزلميً ،دالالت ًالنصوص ًوطرق ًاستنباط ًاألحكام ًفي ًضوء ًأصول ًالفقهًالسلميً،دراسةًتحليليةًوتطبيقيةً،مطبعةًأسعدً،بغداد1983ً،مً.
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ابنًمقبلً،تميمًبنًأبيًً(نحو37هـ)ً،ديوانهً،تحقيقًعزةًحسنً،دارًالشرقًالعربيً،بيروتً،
ّ
1995مً.

 مكيًبنًأبيًطالبًالقيسي ً(437هـ)ً ،العمدةًفيًغريبًالقرآنً،تحقيقًيوسفًعبد ًالرحمنًالمرعشليً،مؤسسةًالرسالةً،بيروت1981ً،مً .
 مكيًبنًأبيًطالبًالقيسي ً(437هـ)ً،الكشفًعنًوجوهًالقراءاتًالسبعًوعللهاًوحججهاً،تحقيقًمحييًالدينًرمضانً،طً،5مؤسسةًالرسالةً،بيروت1997ً،مً .
 مكيًبنًأبيًطالبًالقيسيً(437هـ)ً،مشكلًإعرابًالقرآنً،تحقيقًأسامةًعبدًالعظيمً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2010ً،م.

 ابنًمنظورً،أبوًالفضلًمحمدًبنًمكرم ً(711هـ)ً،لسانًالعربً،طً،1دارًصادرً،بيروتً،(د.ت).

 مهدي ًعرارً ،انفتاح ًالداللة ًفي ًالنص ًالقرآني ًالشريف ًوجه ًمن ًوجوه ًالعجاز ًالمعجبً،مجلةًإسلميةًالمعرفةً،المعهدًالعالميًللفكرًالسلميً،أمريكياً،العددً2002ً،27مً .

 مهدي ًعرارً ،البيان ًبل ًلسانً :دراسة ًفي ًلغة ًالجسدً ،طً ،1دار ًالكتب ًالعلميةً ،بيروتً،2007مً.

 مهدي ًعرارً ،جدل ًاللفظ ًوالمعنىً :دراسة ًفي ًداللة ًالكلمة ًالعربيةً ،دار ًوائلً ،عمانً،2002مً.

 مهديًعرارً،ظاهرةًتعددًالمعانيًالصرفيةًفيًالعربيةً:المواضعًوالبواعثً،المجلةًالعربيةًللعلومًالنسانيةً،جامعةًالكويتً،شتاءً2011مًً.

 مهديًعرارً،ظاهرةًاللبسًفيًالعربيةً:جدلًالتواصلًوالتفاصلً،طً،1مكتبةًلبنانًناشرونً،بيروت2008ً،م.

 -مهديًعرارً،مباحثاتًلسانيةًفيًظواهرًقرآنيةً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2008ً،مً.

 مهديًعرار ً،المشتركًالصرفيًفيًالقرآنًالكريمً:دراسةًدالليةًاستشرافيةً،مجلةًالدراساتًالقرآنيةً،المجلدًً،11العددً،1قسمًالدراساتًالشرقيةًوالفريقيةً،جامعةًلندن2009ً،مً.

 -المهلهلًبنًربيعةً،ديوانهً،شرحهًوقدمهًلهًطللًحربً،الدارًالعالميةً،دً.تًً.

 النحاسً،أبوًجعفرًأحمدًبنًمحمدً(338هـ)ً،إعرابًالقرآنً،تحقيقًزهيرًزاهدً،طً،3عالمًالكتبً،ومكتبةًالنهضةًالعربيةً،بيروت1988ً،م.
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 النحاسً،أبوًجعفرًأحمدًبنًمحمدً(338هـ)ً،القطعًواالئتنافً،أحمدًفريدًالمزيديً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2002ً،مً.

 النسائيً،أحمدًبنًشعيب ً(303هـ)ً،سننًالنسائيًالكبرىً،تحقيقًعبدًالغفارًالبنداريًوسيدًحسنً،دارًالكتبًالعلميةً،بيروت1991ً،مً.

 النسفيً،عبدًاللًبنًأحمد ً(710هـ)ً،مداركًالتنزيلًوحقائقًالتأويلً،ضبطهًزكرياًعميراتً،طً،1دارًالكتبًالعلميةً،بيروت2008ً،مً.

 النمر ًبن ًتولب ًالعكلي ً(نحو ً14هـ)ً ،ديوانهً ،جمع ًوتحقيق ًمحمد ًطريفيً ،دار ًصادرً،بيروت2000ً،مً ً.

 ابنًالهائمً،أبوًالعباسًأحمدًبنًمحمد ً(815هـ)ً،التبيانًفيًتفسيرًغريبًالقرآنً،تحقيقًفتحيًأنورًالدابوليً،دارًالصحابةً،طنطا1992ً،م.

اخرًالقرنًالثانيًالهجري)ً،الوجوهًوالنظائرًفيًالقرآنًالكريمً،تحقيقً
ً
 هارونًبنًموسى(ً،أوحاتمًالضامنً،طً،1و ازرةًالثقافةًوالعلمً،بغداد1988ً،مً ًً.

 الهرويً،أبوًعبيدًالقاسمًبنًسلم ً(224هـ)ً،لغاتًالقبائلًالواردةًفيًالقرآنًالكريمً،تحقيقًعبدًالحميدًالسيدًطلبً،جامعةًالكويتً،الكويت1985ً،مً .
 ابنًهشامً،جمالًالدينًبنًهشام ً(761هـ)ً،مغنيًاللبيبًعنًكتبًاألعاريبً،تحقيقًمازنًالمباركً،ومحمدًحمدًاللً،طً،2مكتبةًسيدًالشهداء(ً،د.ن)1972ً،م.

 الواحديً ،علي ًبن ًأحمد ً( 468هـ)ً ،الوجيز ًفي ًتفسير ًالكتاب ًالعزيزً ،تحقيق ًصفوانًالداوديً،دارًالقلمً،دمشقً،والدارًالشاميةً،بيروت1415ً،هـً.

 يزيدًبنًمفرغًالحميري ً(69هـ)ً،ديوانهً،جمعهًوحققهًعبدًالقدوسًأبوًصالحً،طً،2مؤسسةًالرسالةً،بيروت1982ً،مً ً.

 اليزيديً،أبوًعبد ًالرحمنًعبد ًاللًبنًيحيىً(237هـ)ً،غريبًالقرآنًوتفسيرهً،تحقيقًعبدًالرزاقًحسينً،مؤسسةًالرسالةً،بيروت1987ً،مً .
 ابنًيعيشً،موفقًالدينً(643هـ)ً،شرحًالمفصلً،عالمًالكتبً،بيروت(ً،د.ت)ً .ً
ً
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ً
ً
ً
ً
المحتَوى
َب ُ
يان ُ
ال ْهداءً ً
الش ْكرً ً
باب القَ ِ
ول َو ُم ْفتَتَ ُحهُ
ُ
ًاألولً ً
ّأوالً:الباعث ّ
ثانياً:فيًمقاصدًالع ْنوانً ً
ثالثاً:م ِّ
قدماتًمؤسِّسةً ً
ًاألولً:التّعريفًبالظّاهرةً ً
 (ً)3-1التّأسيس ّ (ً)3-2التّأسيسًالثّانيً:منهجًالد ْرسً ًًالد ْرسً ً
ً)3-3( -التّأسيسًالثّالثً:بنية ّ

حوطًوالتّجليةً ً
 (ً)3-4التّأسيس ًّالرابعً:التّ ّ
األو ُل
المطلَ ُ
ب ّ
َ
ِ
رفي في القُر ِ
الكريم
آن
الص ُّ
شتر ُك ّ
الم َ
ُ
ّأوالًِ :مهاد َوتَأسيس
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اضع والبو ِ
ثانياِ :
اعث
استشر ُ
المو ِ َ
ً
اف َ
يغ و ِ
اشت ار ُكها
(ّ )2-1أوالً:
الص ِ
ُ
تناوب ّ
ِ
ربي ِة:
الع ّ
عامة من َ
أمثلة ّ
 صيغةً"م ْفعال" -صيغةًً"فًعيل"

 صيغةًً"م ْفعل"ً،و"مفعل"ً،و"متفعل"ً،و"م ْفتعل""ً،ومفاعل"ً،و"متفاعل"ً،و"م ْست ْفعل" -صيغةًً"أًْفعًل"

 صيغةًً"فعال"ً صيغةًً"ف ْعلى" صيغةًً"م ْفعل" صيغةًً"م ْفعل" صيغةًً"فعول" -صيغةًً"فً ّعال"

 صيغةًً"م ْفعول" صيغةًً"فاعًل" -جموعًًالقًلّةً

 صيغةًً"ف ْعلن"خاصة من التّ ِ
ِ
العزيز:
أمثلة
نزيل
ّ
 )2-1-1( -صي َغ ُة "فَعيل"

 oاشتراكً"فعيل"ًبينًاسمًالفاعلً،والجمعً،والمصدرً ً

 oاشتراكً"فعيل"ًبينًاسمًالفاعلً،والم ْفعولً،والمبالغةً ً
مصدر ً
ًٍ
 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"فاعل"ً،و"م ْفعل"ً،و
 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"فاعل"ً،و"م ْف ٍ
عول" ً
 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"فاعل"ً،و"م ْف ٍ
عول"ً،و"م ْفع ٍل" ً
 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"م ْف ٍ
عول"ً،و"م ٍ
صدر" ً

 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"المصدرّيةًواالسمّيةً(فعيلً:مفاعل) ً
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 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"المصدرّيةًواالسمّيةً(فعيلً:م ْفعل) ً
 oاشتراكً"فعيل"ًبينًالمبالغةًواسمًالم ْفعولً ً

 oاشتراكً"فعيل"ًبينً"م ْفعل"ًو"مفاعل"ً،و"فاعًل" ً
وم ْف ِعل":
"م ْف َعل َ
 )2-1-2( -صي َغتا َ

الزمانً،والمصدرً ً
 oاشتراكً"م ْفعل"ًبينًاسمًالمكانً،و ّ
 oاشتراكً"م ْفعل"ًبينًاسمًالمكانًوالمصدرً ً

الزمانً،والمصدرً ً
 oاشتراكً"م ْفعل"ًبينًاسمًالمكانً،و ّ
 ( )2-1-3صي َغ ُة ِ"فاعل":
النسبً ً
 oاشتراكً"فاعل"ًبينًاسمًالفاعلً،والمفعولً،و ّ
 oاشتراكً"فاعل"ًبينًاسمًالفاعلًوالمفعولً ً

"م ْفعول":
 )2-1-4( -صي َغ ُة َ

 oاشتراكً"م ْفعول"ًبينًاسمًالم ْفعولًوالفاعلً ً

 )2-1-5( -صيغ ُة "أف َْعل":

عليةًواالسمّيةًً ً
 oاشتراكً"أ ْفعل"ًبينًالف ّ

الصفةًالمشبهةً ً
 oاشتراكً"أ ْفعل"ًبينًاسمًالتّفضيلًو ّ
 oاشتراكً"أ ْفعل"ًبينًالتّفضيلًواالسمّيةً ً

 )2-1-6( -صي َغة "فَعول":

 oاشتراكً"فعول"ًبينًاسمًالمفعولًواسمًالجمعً ً

 oاشتراكً"فعول"ًبينًالمبالغةًً،والفاعلً،والمًْفعولً ً
 oاشتراكً"فعول"ًبينًالفاعلًوالمًْفعولً ً

ًالصفةًالمشبهةًوالمصدرً ً
 oاشتراكً"فعول"ًبين ّ
 ( )2-1-7صيغ ُة ِ"م ْفعال":
ًالنسبً،والمكانً،والمبالًغةً ً
 oاشتراكً"م ْفعال"ًبين ّ
المصدرً ً
 oاشتراكً"م ْفعال"ًبينًاآللةًو ْ

َعل":
 )2-1-8( -صي َغ ُة "ف َ

النسًبً ً
 oاشتراكً"فعل"ًبينًاسمًالجمعً،والمصدرً،و ًّ
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 oاشتراكً"فعل"ًبينًالمصدرًوالمفعولً ً

 )2-1-9( -صي َغ ُة "ف ُْعل"

 ( )2-1-10صي َغ ُة "ف ُْعالن" )2-1-11( -صي َغ ُة "ف ُْعلى"

قبل ِ
آخرها
ضم ّأوِلها
فوق
ِ
وفتح ما َ
ثالثي ِب ِّ
ٍّ
المشتقّ ُة ِم ّما هو َ
 (ّ )2-1-12الصيغُ ُ
ًالزمانً،والمكانً،والمصدرً ً
 oاشتراكهاًبين ّ
 oاشتراكهاًبينًالمكانً،والمصدرً ً

ً)2-2-1( -صيغةً"أ ْفعل" ً

عد ُد معاني ِ
ص َي ِغ األَفْعا ِل
(ً )2-2
ثانيا :تَ ّ َ

 (ً)2-2-2صيغةً"فاعل" ًً)2-2-3( -صيغةً"فعل" ً

ً)2-2-4( -صيغةً"تفعل" ً

 )2-2-5( -صيغةً"ا ْفتعل" ً

ً"است ْفعل" ً
ً)2-2-6( -صيغة ْ

ش ِت ِ
( )2-3ثالثًاِ :
قاق ِّي
األص ِل اال ْ
اخت ُ
الف ْ

 المجموعةًاألولىً:ح ّسانً،غّيانً،عفّانً،سيفان -المجموعةًالثّانيةً:ضاعً،قالً،صارً ً

 المجموعةًالثّالثةً:مائنً،سائلً،قائلً،جائرً ًرور" ً
ًاألولً"ً:فدالهماًبغ ًٍ
ً)2-3-1( -المثال ّ

"

ً)2-3-2( -المثالًالثّاني"ً:وق ْرنًفيًبيوتكنً ً

ً)2-3-3( -المثالًالثّالث"ً:ق ْلًهاتواًب ْرهانك ْم" ً

ًٱعملواًعل َٰىًمكانتك ْمً" ً
ًالرابع"ً:ق ًْ
ل يـاًق ْوم ْ
ً)2-3-4( -المثال ّ

ضلًمنك ْمًوٱلسعةًأنًي ْؤتوۖاًأوۖليًٱْلق ْربى" ً
 (ً)2-3-5المثالًالخامس"ً:والًيأْتلًأوۖلوًٱْلف ْعين" ً
ًالسادس"ً:فمنًيأْتيكمًبما ًٍء م ًٍ
 (ً)2-3-6المثال ّاًٱستكانوا"
ًالسابع" :وماًضعفواًوم ْ
 (ً)2-3-7المثال ّ497

 (ً)2-3-8المثالًالثّامن"ً:فأنتًلهًتصدى" ًً)2-3-9( -المثالًالتّاسع"ً:الملئكةً" ً

ً)2-3-10( -المثالًالعاشر"ً:قالًوم ْنًذ ِّريتي" ً

ق ِ
العو ِ
ارض التَّ
صريفي ِة في تخلّ ِ
ظاهرِة
هذه ال ّ
ّ
س ْه َم ُة َ
ابعاُ :
( :)2-4ر ً

ً(ً)2-4-1عارضًالجمعً ً
 -صيغةً"فعل" ً

 صيغةًً"ف ْعل"ً ً -صيغةً"فعل" ً

 -صيغةً"فعلة" ً

 صيغًةً"فعول" ً -صيغةًً"فعال" ً

 صيغةًً"ف ْعلن" صيغًةً"ف ْعلى"ً ًِ
الج ْم ِع:
واح ُد َ
 واحدًً"فعول" ً واحدً"ف ْعل"ً ً -واحدًً"فعال" ً

 واحدًً"أفاعيل" ً واحدً"أًْفعال"ً ًواحدً"مفاعًل" ً

 -واحدً"مًفاعيل" ً

(ً)2-4-2عارضًالدغامً ً
(ً)2-4-3عارضاًالبدالًوالقلبً ً
(ً)2-4-4عارضًالحذفً ً
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ق واللّو ِ
ِ
ِ
ق التَّ
اح ِ
صريفية
عد ُد َمعاني
بعض َّ
سا :تَ ّ
ّ
السوا ِب ِ َ
( )2-5خام ً
فيميةًالمًالتّعريفً ً
)ًالسابقةًالمور ّ
ّ 2-5-1( -

ًعلىًاألسماءً ً
ًالداخلة
 (ً)2-5-2اللّحقةًالمورفيميّةًالتّاء ّْ

ًالداخلةًعلىًاألفعالًالمضارعةً ً
فيميةًالتّاء ّ
)ًالسابقةًالمور ّ
 (ّ 2-5-3الت الكلّ ّي ُة
المقو ُ
ثالثًاَ :

 (ً)3-1المقولةًاألولىً:استدراكً ً (ً)3-2المقولةًالثّانيةً:التفاتً ًً)3-3( -المقولةًالثّالثةً:بيانً ً

ًالرابعةً:إلماحةًً ً
ً)3-4( -المقولة ّ

يً
 (ً)3-5المقولةًالخامسةً:ملحظًبلغ تًًالسادسةً:فاتحةً ً
ً)3-6( -المقولة ّ

ب الثّاني
لم ْطلَ ُ
اَ
ِ
(الم ْع َج ِم ُّي)
الم ْ
شتََر ُك اللّ ْفظ ُّي ُ
ُ

ّأوالًِ :مهاد َوتَأسيس
ثانياِ :
طبيقية
أمثلة تَ ّ
ً
 (ً)2-1مادةً"أمر""ً:قالًياًموسىًإنًٱْلمألًيأْتمرونًبكًلي ْقتلًوك" ًصبحً ٱلذينًتمن ْواًمكانهًًبْأل ْمسًيقولونً"
 (ً)2-2مادةً"أمس""ً:وأ ًْ)2-3( -مادةً"أمم"ً:

" oي ْومًن ْدعوًكلًًأن ٍ
اسًبإمـامًه ْمً" ً

تًعل ْيك ْمًأمهًاتك ْمًوبناتك ْمًوأخًواتك ْمًوعمًاتك ْمًوخـاالتك ْمًوبناتًًٱألخًوبناتًٱأل ْختً"
" oح ِّرم ْ

ضلًًيًاًجبالًأ ِّوبًيًمعهًًوٱلط ْيرً" ً
 (ً)2-4مادةً"أوب""ً:ولقًْدًآت ْيناًدا ًودًمناًف ًًْ)2-5( -مادةً"أيي"ً:

اًممنًيك ِّذبًبًآياتناًفه ْمً يوزعونً" ً
" oوي ْومً ن ْحشرًمنًك ّلًأم ٍةًف ْوج ِّ
صرفًع ْنًآياتيًٱلًذينًيتكبرونًفىًٱأل ْرضًۖ"
" oسأ ْ
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 (ً)2-6مادةً"برد""ً:الًيذوقونًفيهاًب ْرداًوالًشرابا"ً ًنًب ْينه ْمً" ً
ْختلفًًٱأل ْحزابًم ًْ
ً)2-7( -مادةً"بين""ً:ف ْ

ًمنًٱأل ْرضً" ً
 (ً)2-8مادةً"تخذ"ً–ًأخذ""ً:أمًٱتخذوۖاًءالهة ِّالًٱجتب ْيتها" ً
 (ً)2-9مادةً"جبي""ً:واذا ل ْمًتأْتهمًبًآيً ٍةًقالواًل ْو ْ (ً)2-10مادةً"جعل"ً :" oما جعلًٱللهًمنًۖبح ٍ
يرًةًوالًساۖئب ٍةًوالًوصيل ٍةًوالًح ٍام"

" oوهوً ٱلذيًجعلًلكمًٱلنجومًلت ْهتدًواًبهاًفىًظلمًاتًٱْلب ًِّر وٱْلب ْحر"
" oوجعْلناًعلىًقلوبه ْمًأكنةًأنًي ْفقهوهًوفيًآذانه ْمًوْقرا" ً

" oوجعْلنًاه ْمً أئمةًي ْدعونًإلىًٱلنارًوي ْومًٱْلقيًامةًالًينصرون"
" oٱْلح ْمدً للهًٱلذيًخلقًٱلسمًاًوًَٰاتًوٱلألضًوجعلًٱلظلمًاتً وٱلنور"
ً" oإنا جعْلنًاهًقًْرآنًاًعربيًّاًلعلك ْمًت ًْعقلون" ً

ً)2-11( -مادةً"حرد""ً:وغد ْوا علىًح ْرٍدًقـادرين"ً.

 (ً)2-12مادةً"حيي""ً:يذبِّحونًأ ْبناۖءك ْمًوي ْست ْحيونًًنساءك ْمً"ً. (ً)2-13مادةً"خطب""ً:فقالًأ ْكفْلنيهاًوعزنًيًفيًٱْلخطابً"ً)2-14( -مادةً"درس"ً:

" oودرسواًماًفيهً"ً

ًَٰلكًنص ِّرفًٱآلياتًوليقولواًدر ْستً" ً
" oوكًذً

ٱدَٰاًركًعْلمه ْمًفيًٱآلخرةً"ً ً
ً)2-15( -مادةً"درك""ً:بلًً ًّ

-

(ً)2-16مادةً"دعو"ً:
o

نًدع ْواًللر ْحمـَٰنًولدا"
"أ ًْ

ً

الًّأنًقالوۖاًإناًكنا ظـالمين"ًً
" oفماًكانًد ْعًواه ْمًإ ْذًجاءهمًبأْسناًۖإً ً

ً)2-17( -مادةً"دلك""ً:أقمًًٱلصلةًًلدلوكًٱلش ْمسًإل َٰىًغسقًٱللّيلً" ً

 (ً)2-18مادةً"ذكر""ً:وٱ ْذك ْرنً ماًي ْتلىًفيًبيوتكنًم ْنًآياتًٱللهًوٱْلح ْكمةً" ًً)2-19( -مادةً"رجم"ً:

ٱهج ْرنيًملّيا" ً
" oلئنًل ْمًتنتهًأل ْرجمنكًو ْ

-

" oقالواًلئنًل ْمًتنتهًيًاًنوحًلتكوننًمنًٱْلم ْرجومينً"
ً
(ً)2-20مادةً"رصص""ً:كًأنهم ب ْنيًانًًم ْرصوصً"
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ً

ٱضم ْمًإل ْيكًجناحكًمنًٱلرْهبً" ً
ً)2-21( -مادةً"رهب""ً:و ْ

 (ً)2-22مادةً"ريش""ً:يًاًبنًيًآدمًق ْدًأنزْلناًعل ْيك ْمًلباساًيًوارىًس ْوءًاتك ْمًوريشا"يعًآيًةًت ْعبثونً" ً
 (ً)2-23مادةً"ريع""ً:أت ْبنونًبك ِّلًر ٍ (ً)2-24مادةً"زخرف""ً:ولبيوته ْمًأ ْبًوًَٰاباًوسرراًعل ْيهاًيتكًئ ًونًوز ْخرفا" ً (ً)2-25مادةً"زكو""ً:ٱلذينًًيقيمونًٱلصلةًًوي ْؤتونًٱلزكًاةً"ير" ً
ً)2-26( -مادةً"زمهر""ً:الًيرْونًفيهاًش ْمساًوالًزْمهر ا

ٱحشرواًٱلذينًظلمواًوأ ْزًواجه ْمًوماًكانواًي ْعبدونً" ً
 (ً)2-27مادةً"زوج"" ًْ)2-28( -مادةً"سجد"ً":وأنًًٱْلمسًاجدًللهًفلًت ْدعواًمعًٱللهًأحدا"ً

لًوسع ًٍر"
اًواحداًنتبعهًإنًاًإذاًلفيًضل ًٍ
اًمن ً
ً)2-29( -مادةً"سعر""ً:فقالوا أبشر ِّ

ْسع ْواًإلىًذ ْكرًٱللهً" ً
 (ّ ً)2-30مادةً"سعي""ً:يًاًأيهاًٱلذينًآمنوا إذاًنودًيًًللصلةًمنًي ْومًٱْلجمعةًف ْ
ً)2-31( -مادةً"سلو"ً:

" oوظلْلناًعل ْيكمًٱْلغمامًوأنزْلناًعل ْيكمًٱْلمنًوٱلسْلوى"
 oونزْلناًعل ْيكمًٱْلمنًوٱلسْلوى" ً

ً)2-32( -مادةً"سمد""ً:وأنت ْمًسـامًدونً"

 (ً)2-33مادةً"سوم""ً:يًمد ْدكمًًربكمًبخمسةًًآال ًٍمنًٱْلملئكًةًمس ِّومينً"
ف ِّ
ْ
ْ ْ
ًٱألنفسًٱلشحً"
 (ً)2-34مادةً"شحح""ً:وأ ْحضرت ْين"
ً)2-35( -مادةً"شرق""ً:فأتْبعوهمًم ْشرق ً

ً)2-36( -مادةً"شرذم""ً:إنًهًـَٰۖؤالءًلش ْرذمةًقليلونً"

صبحً ٱلذينًتمن ْواًمكانهًبًاأل ْمسًيقولونً"
 (ً)2-37مادةً"صبح""ً:وأ ْصبره ْمًعلىًٱلنارً"
 (ً)2-38مادةً"صبر""ً:فمًاًأ ْ (ً)2-39مادةً"صدع""ً:الًيصدعونًع ْنهاًوالًي ْنزفونً"ً (ً)2-40مادةً"صدق"ً:"وأمهًًص ِّديقةً"
ً o

" oفلًصدقًوالًصلى"ً ً

اًٱدخليًٱلص ْرحً" ً
ً)2-41( -مادةً"صرح""ً:قيلًًله ْ

 (ً)2-42مادةً"صررً-صرصر""ً:إناًأ ْرسْلناًعل ْيهمًريحاًص ْرصراًفيًي ْومًن ْح ٍسًم ْستمرًۖ" ً
تًكْلصريم" ً
 (ً)2-43مادةً"صرم""ً:فطافًًعل ْيهاًطاۖئف ِّص بح ْ
ًمنًربِّكًوه ْمًناۖئمونًفأ ْ
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-

(ً)2-44مادةً"صعق" "ً:فأخذ ْتكمًٱلصـاعًقةًوأنت ْمًتنظرونً"
ضربًعنكم ِّ
ًٱلذ ْكرًص ْفحاًأنًكنت ْمًق ْوماًم ْسرفينً" ً
(ً)2-45مادةً"صفح""ً:أفن ْ
)ًمادةً"صلو""ً:ق ْلً إنًصلتًيًونسكًيًوم ْحيايًًومماتيًللهًر ِّ
بًٱْلعًالًمينً"
(ّ 2-46
(ً)2-47مادةً"صوب""ً:ماًأصابًمنًمصيب ٍةًإالًبإ ْذنًٱللهً" ً

ً)2-48( -مادةً"صور"ً:

" oفخ ْذًأ ْربعةًً ِّمنًٱلط ْيرًفص ْرهنًإل ْيكً" ً

ًفيًالصور"
" oيومًي ْنفخ
ّ
ٍ
ٍ
ت"ً ً
 (ً)2-49مادةً"طوف""ً:ٱلطوفانًوٱْلجرادًوٱْلقملًوٱلضفادعًوٱلدمًآياتًمفصل ًً)2-50( -مادةً"ظن"ً:

" oوظنًداودًإنماًفتنًاهً"ً ً

" oوا ْذًنت ْقناًٱْلجبلًف ْوقه ْمًكأنهًظلةًًوظنًوۖاًأنهًًواقعًًۖبه ْمً"
ل إنًكانًللر ْحمنًولدًفأناًأولًٱْلعًابدينً" ً
ً)2-51( -مادةً"عبد""ً:ق ًْ

-

(ً)2-52مادةً"عجم""ً:ول ًْوًنزْلنًاهًعلىًب ْعضًٱأل ْعجمينً"

ً

ً)2-53( -مادةً"عدل"ً:

" oفلًتتبعواًٱْلهوىًأنًت ْعدلوا"

" oٱْلح ْمد ًلله ًٱلذي ًخلق ًٱلسمًاًوات ًوٱأل ْرض ًوجعل ًٱلظلمًات ًوٱلنور ًثم ًٱلذين ًكفروا ًبربِّه ْمً
ي ْعدلونً"
ك"ً.
" oٱلذي خلقكًفسًواكًفعدل ً

ًٱلنسًانًعل َٰىًن ْفسهًبصيرةًً،ول ْوًأْلق َٰىًمعاذيرهً"
 (ً)2-54مادةً"عذر""ً:بل ًْٱلنسًانًلفيًخ ْس ًٍر" ً
صرًً،إن ْ
ً)2-55( -مادةً"عصر""ً:وٱْلع ْ

 (ً )2-56مادة ً"عفو""ً :ثم ًبدْلنا ًمكان ًٱلسيِّئة ًٱْلحسنة ًحتى ًعفوا ًوقالوا ًق ْد ًمس ًآباءنا ًٱلض ارۖءًوٱلس ارۖء" ً

ت ًأ ْزًواجهمً
 (ً )2-57مادة ً"عقب""ً:وان ًفاتك ْم ًش ْىءً ً ِّم ْن ًأ ْزًواجك ْم ًإلىًٱْلكفار ًفعاقْبت ْمً ًفًآتًواًٱلذين ًذهب ِّْم ْثلًماًأنفقوا"ً ً

ً)2-58( -مادةً"عين""ً:ت ْجريًبأ ْعيننا" ً

تًمنًٱْلغًابًرينً" ً
 (ً)2-59مادةً"غبر""ً:فأنج ْيناهًوأ ْهلهًإً ًٱم أرتهًًكان ْ
الًّ ْ

 (ً)2-60مادةً"غرر""ً:وذرًًٱلذينًٱتخذواًدينه ْمًلعباًول ْهواًوغرتْهمًٱْلحيًاةًًٱلد ْنيا" ً502

ً)2-61( -مادةً"غرم""ً:إناًلم ْغرمونً" ً

 (ً)2-62مادةً"فتح""ً:ربناًٱ ْفت ْحًب ْينناًوب ْينًق ْومناًبْْلح ِّقًوأنتًخ ْيرًًٱْلفًاتحينً"ً ً
 (ً)2-63مادةً"فرق""ً:وا ْذًآت ْيناًموسىًٱْلكتًابًوٱْلفرقانًلعلك ْمًت ْهتدونً" ًً)2-64( -مادةً"فصل"ً :

ْست ْكبرواۖ" ً
تًمفصل ًٍ
" oٱلطوفانًوٱْلجرادًوٱْلقملًوٱلضفادعًوٱلدمًآيا ًٍ
تًف ْ
لّ"ً ً
" oأفغ ْيرً ٱللهًأ ْبتغًيًحكماًوهوًٱلذيًأنزلًإل ْيكمًٱْلكتابً مفص ً

ان" ً
ً)2-65( -مادةً"فنن""ً:ذواتاًأ ْفن ًٍ

 (ًً)2-66مادةً"قبل"ً "ً:وكلمهمً ٱْلم ْوتىًوحش ْرناًعل ْيهمًك ّلًش ْى ٍءًقبلً"ً ًصنًبأنفسه ّنًثلثةًقروٍء" ً
 (ً)2-67مادةً"قرأ""ً:والمطلقاتًيترّب ًْ)2-68( -مادةً"قدر"ً ًً:

" oوغد ْوا علىًح ْرٍدًقـادرينً" ً
" oوالذي قدرًفهدىًَٰ" ً

تًمنًق ْسورة" ً
 (ً)2-69مادةً"قسر""ً:كًأنه ْمًحمرًم ْستنفرةًفر ْاًٱلنسانًفيًكبًٍد" ً
 (ً)2-70مادةً"كبد""ً:لقًْدًخل ْقن ْ (ً)2-71مادةً"كتب""ً:وكت ْبناًلهًًفيًٱألْلواحًمنًك ّلًش ْى ًٍء" (ً)2-72مادةً"كفر""ً:كمثلًغ ًٍأعجبًالكفّارًنباته"
يث ْ
ًمنًً ْٱأل ْرضًتكلِّمه ْمًأنًٱلناسًكانواًبًآياتناًالًيوقنونً"ًً ً
 (ً)2-73مادةً"كلم""ً:أ ْخر ْجناًله ْمًداۖبة ًِّ)2-74( -مادةً"كند""ً:إنًً ْٱلنسًانًلربِّهًًلًكنود"ً ً

 (ً)2-75مادةً"لهو""ً:ل ًْوًأرْدناًۖأنًنتخذًل ْهواًلْتخ ْذنًاهًمنًلدنا" ًً)2-76( -مادةً"مرر"ً:

" oوان يرًْواًآيةًًي ْعرضواًويقولواًس ْحرًم ْستمتًر" ً

" oإناۖ أ ْرسْلناًعل ْيهمًريحاًص ْرصراًفىًي ْومًن ْح ٍ
سًم ْستم ًرۖ"

ٱصبرواًعلىًءالهتكًْم"ً
ًٱمشواًو ْ
 (ً)2-77مادةً"مشي""ً:وٱنطلقًًٱْلمألًًم ْنهمًأن ْصًرا" ً
ً"مصر""ً:اهبًطواًمً ًْ
ًْ
 (ً)2-78مادةً)2-79( -مادةً"مني"ً:

الّ يظنونً" ً
" oوم ْنه ْمً أ ِّميونًالًي ْعلمونًٱْلكتًابًإًالًًّأمانىًوا ْنًه ْمًإ ً
ىۖ أْلقىًٱلش ْيطًانًفًيًأ ْمنيتهً"
الًّإذاًتمن ًَٰ
" oإً ً
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ً)2-80( -مادةً"نجم""ً:وٱلن ْجمًوٱلشجرًي ْسجدانً" ً

ٱهجروهنًفىًٱْلمضاجعً" ً
 (ً)2-81مادةً"نشز""ً:وٱللتًيًتخافونًنشوزهنًفعظوهنًو ًْ)2-82( -مادةً"نظر"ً ًً:

اًانظروناًن ْقتب ْسًم ْنًنورك ْمً" ً
" oي ْومًيقولًاْلمنافقونًواْلمنافقاتًللذينًآمنو ْ
" oوجوهًي ْومئ ٍذًناضرةًإل َٰىًربِّهاًناظرة"
ت يداهً" ً
" oإناۖ أنذ ْرناك ْمًعذاباًقريباًي ْومًينظرًٱْلم ْرءًماًقدم ًْ
الًّماًق ْدًسلفً" ً
مًمنًٱلنِّساءًإ ً
 (ً)2-83مادةً"نكح""ً:والًتنكحواًماًنكحًآباؤك ًِّ)2-84( -مادةً"هجر"ً:

ً" oم ْست ْكبرينًبهًسـامراًت ْهجرونً"

ٱهجروهنًفى ٱْلمضاجعً" ً
" oوٱللّتيًتخافونًنشوزهنًفعظوهنًو ْ

ٱست ْهوتْهًٱلشيـاطًينًفىًٱأل ْرضًح ْيرانً"ً ً
 (ً)2-85مادةً"هوى""ً:كْلذًيً ٍْ
صبا"
 (ً)2-86مادةً"ورا""ً:وكانًو ارۖءهمًملكًيأْخذًكلًًسفينةًغ ْ (ً)2-87مادةً"وزر""ً:حتىًتضعًٱْلح ْربًأ ْوزارها" ً (ً)2-88مادةً"وصل""ً:ولق ْدًوصْلناًلهمًٱْلق ْولًلعله ْمًيتذكرونً"ًً ًالًّت ْقسطواًفيًٱْليتًامى" ً
ن خ ْفت ْمًأ ً
ً)2-89( -مادةً"يتم""ً:وا ًْ

الت ال ُكلّ ّي ُة
المقو ُ
ثالثًاَ :

 (ً)3-1المقولةًاألولىً:استدراكً ًً)3-2( -المقولةًالثّانيةً:تعالقً ً

ً)3-3( -المقولةًالثّالثةً:اختلفً ً

ًالرابعةً:احتراسً ً
ً)3-4( -المقولة ّ

ً)3-5( -المقولةًالخامسةً:محتكماتًً ً

ر"ًالس ًّ
ماعي
ً)3-5-1( oمحتكمً"األ ْشه
ّ
ً)2-5-2( oمحتكمًالوفاءًًللمذهبً

انيةً
قليةًو ْ
ً)3-5-3( oمحتكمًالقرينة ّ
ياقيةًالب ّر ّ
ًالس ّ
ًالن ّ
األنظار ّ
قليةً
ً)4-5-4( oمحتكمًالقرينةًالع ّ

الث
ب الثّ ُ
الم ْطلَ ُ
َ
آن ال َك ِ
وي في القُر ِ
ريم
شتََر ُك النَّ ْح ُّ
الم ْ
ُ
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ّأوالًِ :مهاد وتأسيس
ثانيا :البو ِ
اع ُ
ً َ
المواضعُ
ثو َ
ث األو ُل :إِضافَ ُة المص َد ِر إِلى االسمِ
ِ
ْ
َ ْ
( )2-1الباع ُ ّ
ًٱلرياح" ً
صريف ِّ
ًاألول"ً:وت ْ
ً)2-1-1( -المثال ّ

ً)2-1-2( -المثالًالثّاني"ً:والًي ْجرمنك ْمًشنآنًق ْوٍم" ً

 (ً)2-1-3المثالًالثّالث"ً:فأ ْخل ْفتمًم ْوعدي" ًًمنًلِّقائه"ً ً
ًالرابع"ً:فلًتك ْنًفىًم ْري ٍة ِّ
 (ً)2-1-4المثال ّطويًٱلسماءًكط ِّيًٱلسِّج ِّلًلْلكتب" ً
 (ً)2-1-5المثالًالخامس"ً:ي ْومً ن ْحيتهمًفيهاًسلم"
ًالسادس"ً:ت ّ
ً)2-1-6( -المثال ّ

ًالسابع"ً:كلًّسيكف ًرونًبعبادته ْم" ً
 (ً)2-1-7المثال ّ (ً)2-1-8المثالًالثّامن"ً:ولذ ْكرًٱللهًأ ْكبر" ًعًأذاه ْم" ً
ً)2-1-9( -المثالًالتاّسع"ً:ود ْ

 (ً)2-1-10المثالًالعاشر"ً:رفيعً ٱلدرجاتًذوًٱْلع ْرش" ًابي ِة و ِ
ث الثّانيَ :خفاء الع ِ
(ِ )2-2
المة ِ
اشت ار ُكها
الباع ُ
اإلعر ّ َ
ُ َ
ابيةً ً
)ًأوالً:خفاءًالعلمةًالعر ّ
ّ 2-2-1( -

 (ً)2-2-2ثانياً:خفاءًالعلمةًاآلتيًم ْنًإضافةًاالسمًإلىًياءًالمتكلِّمً ً (ً)2-2-3ثالثاً:خفاءًالعلمةًاآلتيًم ْنًكونًالكلمةًم ْقصورةً ًً)2-2-4( -رابعاً:خفاءًالعلمةًاآلتيًمنًالبناءً ً

ابيةً ً
 (ً)2-2-5خامساً:ا ْشتراكًالعلمةًال ْعر ّق ال َك ِلم ِب ِ
(ِ )2-3
بعض ِه
ث الثّ ُ
الباع ُ
الث  :تَعلّ ُ
ً)2-3-1( -تعلّقًالحالًبصاحبهاً ً

ًالصفةًبصاحبهاً ً
ً)2-3-2( -تعلّق ّ

 (ً)2-3-3تعلّقًالبدلًبالمبدلًمنهً ًFormatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Bold,
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 (ً)2-3-4تعلّقًالمعطوفًبالمعطوفًعليهًٍ
ًعاملً ً
 (ً)2-3-5تًعلّقًًالمفعولًلهًبغير (ً)2-3-6تعلّقًالمستثنىًبالمستثنىًمنهً ًً)2-3-7( -تعلّقًالمفعولًفيهً ً
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قدمهاً ً
 (ً)2-3-8تعلّقًالجًملًًوأشباههاًبماًت ّ(ِ )2-4
َّمير ِبم ِ
رج ِع ِه
الباع ُ
الرابعُ :تَعلّ ُ
ث ّ
ق الض ِ َ
ًاألول"ً:فأزلهما ٱلش ْيطانًع ْنها" ً
ً)2-4-1( -المثال ّ

 (ً)2-4-2المًثالًًالًثّاني"ً:ومنًٱلذينًأ ْشركواًيودًأحده ْمًل ْوًيعمرًأْلفًسن ًٍةٓ وماًهوًبمز ْحزحهًۦًمنًٱْلعذاب" ً

 (ً)2-4-3المثالًًالًثّالثً"ً:وٱتبًعوا ماًت ْتلوًٱلشياطينًعل َٰىًمْلكًسل ْيمانًًٓوماًكفرً سل ْيمانًِّحر" ً
ولـَٰكنًالشياطينًكفرواًيعلِّمونًٱلناسً ٱلس ْ
مًم ْنها" ً
 (ً)2-4-4المًثالًً ًًّمنًٱلنارًفأنقذك ِّ
الرابعً"ً:وكنت ْمًعل َٰىًشفاًح ْف ٍرة ِّ
صلحا" ً
ً)2-4-5( -المًثالًًالخامسً"ً:إنًيريداًإ ْ

نًرباطًٱْلخْيلًت ْرهبونًبهً عدوًٱلله" ً
 (ً)2-4-6المًثالًً ًّ"ً:منًقوٍةًوم ِّ
السادسً ِّ

السابعً"ً:وينذرًٱلذينًقالواًٱتخذًٱللهًولداًماًلهمًبهًم ْنًعْلٍم" ً
 (ً)2-4-7المًثالًً ًًّ)2-4-8( -المًثالًًالًثّامنً"ً:فقالواًهـذاًإلـهك ْمً والـَٰهًموس َٰىًفنسي" ً

صعدًٱْلكلمًٱلطيِّبًوٱْلعملًٱلصـَٰلحًي ْرفعه" ً
 (ً)2-4-9المًثالًً ًالتّاسعً"ً:إل ْيهًي ْ
-

()2-5
-

(ً)2-4-10المًثالًًالعاشرً"ً:إنهً علىًر ْجعهًلقادر"
ِ
ِ
العرِب ّي ِة
ُ
سُ :مروَن ُة ُ
الجملة َ
الباعث الخام ُ
(ً)2-5-1اآليةًاألولى"ً:إنهاًبقرةًص ْف ارٓءًفاقعًل ْونهاًتسرًٱلنـاظرين" ً
ًمنًدونً ٱلناس" ً
(ً)2-5-2اآليةًالثّانية"ً:ق ًْ
تًلكمًٱلدارًٱآلخرةًع ْندًٱللهًخالصة ِّ
ل إنًكان ْ

 (ً)2-5-3اآليةًالثّالثة"ً:تْلكً م ْنًأنباءًٱْلغ ْيبًنوحيهاًإل ْيك" ًًرىًم ْنًآياتًربِّهًٱْلك ْبرى" ً
 (ً)2-5-4اآليةًً ًّالرابعًةً"ً:لق ْد أ
وم ٍ
 (ً)2-5-5اآليةًالخامسة"ً:إّنماًأنتًمنذرًول ِّكلًق ٍ
ًهاد" ً

ًم ْثله" ً
تاعًزبد ِّ
ًٱبتغآءًحْلي ٍةًأ ْوًم ٍ
ًالسادسة"ً:ومماًيوقدونًعل ْيهًفىًٱلنار ْ
ً)2-5-6( -اآلية ّ

ًالسابعة"ً:ليلفًقرْي ٍ
شًإًيلفه ْم"
 (ً)2-5-7اآلية ِّ
ِ
(ِ )2-6
"حروف المعاني"
الباع ُ
س :تَعد ُ
ُّد َمعاني ُ
ث ّ
الساد ُ
الباء
األو ُل:
الح ُ
 (َ )2-6-1رف ّ
ُ

ببيةً ً
الس ّ
 oاشتراكً"الباء"ًب ْينًالمصاحبةً(الحال)ً،واالستعانةً،و ّ
ببيةً
الس ّ
 oاشتراكً"الباء"ًب ْينًالحالًو ّ

ًالزيادةً،واللصاقً،والتّْبعيضً ً
 oاشتراكً"الباء"ًب ْين ّ
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الزيادةً،والتّعديةً ً
 oاشتراكً"الباء"ًب ْينًالحالً،و ّ

ببيةً،والبدلً(المقابلة)ً،والمصاحبةً،واالستعلءً ً
ًالس ًّ
 oاشتراكً"الباء"ًب ْين ّ
رف الثّانيِ :
"م ْن"
الح ُ
 (َ )2-6-2الزيادةً ً
 oاشتراكً"م ْن"ًب ْينًالتّبعيضً،وال ّ
رفيةً،و ّ
ظ ّ
ببيةً،وابتداءًالغايةً،والتّبعيضً،وبيانًالجنسً ً
ًالس ّ
 oاشتراكً"م ْن"ًب ْين ّ
الزيادةً ً
 oاشتراكً"م ْن"ًب ْينًالتّبعيضً،وبيانًالجنسً،و ّ

 oاشتراكً"م ْن"ًب ْينًبيانًالجنسً،وابتداءًالغايةً،والتّبعيضً ً
ببيةً ً
الس ّ
 oاشتراكً"م ْن"ًب ْينًالتّبعيضًو ّ

الث" :ما"
رف الثّ ُ
الح ُ
 (َ )2-6-3فهاميةً ً
 oاشتراكً"ما"ًب ْينًالموصولّيةً،و ّ
النافيةً،واالست ّ
فهاميةً ً
 oاشتراكً"ما"ًب ْينًالموصولّيةًواالست ّ
فهاميةً ً
عج ّبيةًواالست ّ
 oاشتراكً"ما"ًب ْينًالتّ ّ
فهاميةً ً
 oاشتراكً"ما"ًب ْين ّ
ًالنافيةًواالست ّ

وصوليةًوالمصدرّيةً ً
 oاشتراكً"ما"ًب ْينًالم
ّ
وصوليةًوالكافّةً ً
 oاشتراكً"ما"ًب ْينًالم
ّ
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"م ْن"
الح ُ
 (َ )2-6-4رف ّ
الرابعَُ :
ِ
س" :أ َْو"
الح ُ
 (َ )2-6-5رف الخام ُ
ً"أو"ًبينًأربعةًم ٍ
عانً ً
 oاشتراك ْ
ٍ
ً"أو"ًبينًم ٍ
تنوعةً ً
عانًم ّ
 oاشتراك ْ
أن"ً ً
الًّ ًْ
ً"أو"ًبًْينًًالعطفًًو"إ ً
 oاشتراك ْ

"أن"
الح ُ
ادسْ :
 (َ )2-6-6رف ّ
الس ُ
فسرةًً ً
 oاشتراكً"أ ْن"ًب ْين ّ
ًالناصبةًوالم ّ

فسرةًً،والمخففةً،والمصدرّيةً ً
 oاشتراكً"أ ْن"ًبًْينًالم ّ
(ِ )2-7
المعاني النّ ْح ِوّي ِة
الباع ُ
ناو ُ
ث ّ
السابعُ :تَ ُ
ب َ
ً)2-7-1( -اشتراكًب ْينًالم ْفعولًبهًوالمصدرً ً

 (ً)2-7-2اشتراكًب ْينًالم ْفعولًبهً،والحالً،ونائبًالم ْفعولًالمطلقً ً (ً)2-7-3ا ْشتراكًب ْينًالم ْفعولًفيهًوالم ْفعولًبهً ً507

ً)2-7-4( -اال ْشتراكًب ْينًظرفيًالزمانًوالمكانً

 (ً)2-7-5اال ْشتراكًب ْينًالحالًونائبًالم ْفعولًالمطلقً ً (ً)2-7-6اال ْشتراكًب ْينًالم ْفعولًلهً،والحالً،والمصدرًً)2-7-7( -اال ْشتراكًب ْينًالم ْفعولًلهًوالم ْفعولًبه ً

 (ً)2-7-8اال ْشتراكًب ْينًالم ْفعولًمعهًوالم ْفعولًبه ً (ً)2-7-9اال ْشتراكًب ْينًالبدلًوالمفعولًله ً (ً)2-7-10اال ْشتراكًب ْينًالتّمييزًوالحالً ً (ً)2-7-11اال ْشتراكًب ْينًالخبرًوالبدلً ً-

()2-8
-

(ً)2-7-12اال ْشتراكًب ْينًالظرفًوالحالً ً
ول على مو ِ
ِ
اض ِع الم ِ
ِ
الصوتيّ ِة
فاصل َّ
الباع ُ
امن :تَ ُ
ث الثّ ُ
َ
باين القَ َ َ
ًاألولىً"ً:ذًلكًٱْلكتابًالًرْيبًفيهًهدىًلِّْلمتقين" ً
َٰ
(ً)2-8-1اآلية
(ً)2-8-2اآليةًالثّانية"ً:ولتجدنهمً أحرصًٱلناسًعلىًح ٍ
ياةًومنًٱلذينًًأ ْشركواًيودً أحده ْم" ً
ْ ْ
(ً)2-8-3اآليةًالثّالثة"ً:كدأْبًآلًف ْرع ْونًوٱلذينًمنًقْبله ْمًًٓكذبوآًبآياتنا" ً

ًيقولونًآمناًبه" ً
الراسخونًفيًالعلم
ّ
ًالرابعة"ً:وماًيعلمًتأويلهًإالًّاللًو ّ
 (ً)2-8-4اآلية ّمًأربعينًسنةًيتيهونًفيًاألرض" ً
 (ً)2-8-5اآليةًالخامسة"ً:قالًفإّنهاًمحرمةًعل ْيه ْالسادسةً"ً:يضاعفًلهمًٱْلعذابًماًكانوآًي ْستطيعونًٱلس ْمع" ً
 (ً)2-8-6اآليةًً ًّالسابعةً"ً:قالواًمنًف ْعلًهـَٰذاًبآلهتناًإنهًلمنًٱلظالمين" ً
ً)2-8-7( -اآليةًً ًّ

 (ً)2-8-8اآليةًالثّامنة"ً:وحاقًبـآلًف ْرع ْونًسوءًٱْلعذابًٱلنارًي ْعرضونًعل ْيها"ًمنًٱلنِّسآءًإنًٱتق ْيتنًفلً ت ْخض ْعنً" ً
 (ً)2-8-9اآليةًالتّاسعة"ً:ياًنساءً ٱلنب ِّيًل ْستنًكأح ٍد ًِّ)2-8-10( -اآليةًالعاشرة"ً:ليأْكلواًمنًثمرهًوماًعملتْهًأ ْيديه ْمًأفلًي ْشكرون" ً

 (ً)2-8-11اآليةًًالحاديةًًعًشرةً"ً:وتراهمً يعرضونًعليهاًخاشعينًمنًٱلذ ِّلًينظرونًمنًطر ٍفً
ْ
ْ ْ
ْ
خفي" ً
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ً)2-8-12( -اآليةًالثّانيةًعشرة"ً:فًلًيصلونًإل ْيكماًبآياتناًأنتماًومنًٱتبعكماًٱْلغالبون" ً

ذف
()2-9
ُ
الح ُ
الباعث التّاسعَُ :

الت ال ُكلّ ّي ُة
المقو ُ
ثالثًاَ :
ًاألولىً:ادكارً ً
 (ً)3-1المقولةّ

 (ً)3-2المقولةًالثّانيةً:اختلفً ً508

ً)3-3( -المقولةًالثّالثةً:تعالقً ً

ًالرابعةً:إ ْعجابً ً
 (ً)3-4المقولة ّ (ً)3-5المقولةًالخامسةً:اجتزاءًً

الم ْطلَ ُ
الرابعُ
ب ّ
َ
ُسلوِب ُّي
الم ْ
شتََر ُك األ ْ
ُ
ّأوالًِ :مهاد َوتأْسيس

يً
ًاألولً:اشتراكًالت ْركيبًالشريفًب ْينًالم ْعني ْينً:الحقيق ِّيًوالمجاز ّ
 (ً)1-1الباعث ّ (ً)1-2الباعثًًالثّانيً:أ ْنًتكونًداللةًالت ْركيبًاأل ْسلوبّيةًعائمةًت ْحتملًمعانيًمتباينةً (ً)1-3الباعثًالثّالثً:ال ْجمال :اشتراكًاألسلوبًب ْينًالمبنىًالمغلّفًوالم ْعنىًالمكثفًًالرابعً:تشاكلًاألساليبً ً
ً)1-4( -الباعث ّ

ِ
أمثلَة ُم َجلّ َية:
ثان ًياْ :

( )2-1أَمث َل ُة ِ
الباع ِث األ َّو ِل
ْ

الشريف بي َن المع َني ْي ِن :الح ِ
ِ
اشت ار ُك التَّْركيب َّ
ي
قيق ِّي و
َ
َْ َ ْ َ
المجاز ّ

اسوداده
ً)2-1-1( -ابيضاضًالوجهًو ْ

ًأيديهمًوم ْنًخلفهم ً
 ( )2-1-2التيانًمنًب ْين ْأخذًالسمعًوالبصرً ً
 (ْ )2-1-3 )2-1-4( -األ ْمرًبالركوعً ً

 ( )2-1-5إرمًذاتًالعمادً ً ( )2-1-6إنزالًاللِّباسً ً )2-1-7( -أ ْوتادًف ْرع ْونً ً

األرضً ً
 ( )2-1-8بكاءًالسماءًو ْ509

طويقًبماًبخلوا ً
 ( )2-1-9الت ًْ)2-1-10( -تقليبًالكف ْينً ً

 (ً)2-1-11ج ْعلًاألصابعًفيًاآلذانً ًً)2-1-12( -الحشرًعلىًالو ْجهً ً

 (ً)2-1-13الرْؤيةًب ْينًالحقيقةًوالمجازً ً (ْ ً)2-1-14ارتدادًالط ْرفً ً (ً)2-1-15الدونًوالف ْوقًًالنورً ً
 (ً)2-1-16س ْعي ًّ)2-1-17( -شترًمكانا ً

 (ً)2-1-18ضمًالجناحً ًً)2-1-19( -ط ْمسًالعيونً ً

 (ً)2-1-20عضًاألناملً ً (ً)2-1-21الفرشًالم ْرفوعةً ًً)2-1-22( -ق ْتلًالن ْفسً ً

طعًالسبيلً ً
 (ً)2-1-23ق ْالصراطً ً
 (ً)2-1-24القعودًب ِّ (ً)2-1-25الكتابةًباليدً ًً)2-1-26( -ك ْسبًاليدً ً

الساقً ً
ًالساقًب ّ
 (ً)2-1-27التفاف ّ (ً)2-1-28مجيء ًٍهودً ً
 (ً)2-1-29المزِّملً ً (ً)2-1-30ملمسةًالنِّساءً ًً)2-1-31( -الو ْسمًعلىًالخ ْرطومً ً

 (ً)2-1-32اليمينًبينًالجارحةًوالق ّوةً ً510

أَمثلَ ُة ِ
الباع ِث الثّاني
ْ

(ً)2-2أ ْنًتكونًداللةًالت ْركيبًاأل ْسلوبّيةًعائمةًت ْحتملًمعانيًمتباينةً

ً)2-2-1( -إ ْخراجًالن ْفسً ً

 (ً)2-2-2إ ْردافًالملئكةً ًً)2-2-3( -إصابةًالمعرةً ً

 (ً)2-2-4البيوتًالع ْورةً ً (ً)2-2-5عدمًالشعورً ً (ً)2-2-6قضاءًاأل ْمرً( )2-3أَمثلَ ُة ِ
الباع ِث الثّ ِال ِث ً
ْ

ال ْجمالً :اشتراكًاألسلوبًب ْينًالمبنىًالمغلّفًوالم ْعنىًالمكثفً

االرتيابً ً
ْ ً)2-3-1( -

ً)2-3-2( -ت ْعطيلًالعشارً ً

 (ً)2-3-3النفيرًخفافاًوثقاالً ً)ًالنازعاتً
ّ 2-3-4( -

الناشطاتً
 (ّ ً)2-3-5)ًالسابحاتً
 (ّ 2-3-6)ًالسابقاتً
ّ 2-3-7( -

 (ً)2-3-8المدبِّراتً ً( )2-4أَمث َل ُة ِ
الرِب ِع
الباع ِث ّا
ْ
ِ
َساليب
تَشاك ُل األ

ً)2-4-1( -ب ْينًالخبرًوالدعاءً ً

التّوبيخً ً
 (ً)2-4-2بًينًًالخبرًًً،واألًمرًً،والدعاءًً،و ً (ً)2-4-3بينًالخبرًً،والجوابًً،والدعاءًً،والنهيً ً511

 (ً)2-4-4بينًالخبرًوالنهيً ً (ً)2-4-5بينًالخبرًواألمرً ً (ً)2-4-6ب ْينًالتمّنيًوالشًرطً ًً)2-4-7( -ب ْينًالقسمًًًوالخبرً ً

 (ً)2-4-8ب ْينًالوعيدًوالموادعةً ًً)2-4-9( -ب ْينًالو ْعدًوالوعيدً ً

يًًًوالنً ْفيًً ً
ًاالست ْفهام ً
ًالتّقرير ِّ
ً)2-4-10( -ب ْين ْ

يً
يًًًوالحًقيقً ًِّ
التّقرً
ًاالست ْفهامً ً
ير ِّ
ً)2-4-11( -ب ْين ْ

است ْفهامًاالست ْخبارً ً
ًاست ْفهامًال ْنكارً،والتّع ّجبً،و ْ
 (ً)2-4-12ب ْين ًْاست ْفهامًالت ْوبيخًوالت ْحريضً ً
 (ً)2-4-13ب ْين ْالت ال ُكلّيّ ُة
المقو ُ
ثالثًاَ :
 (ً)3-1المقولةًاألولىً:تجليةً ً (ً)3-2المقولةًالثانيةً:تعالقً ً (ً)3-3المقولةًالثّالثةً:تأثيرًواختلفً ًًالرابعةً:تجاورًواست ْحسانً ً
 (ً)3-4المقولة ًّ (ً)3-5المقولةًًالخامسةً:التفاتًِ
الفاتح ُة
ًاألولىً:ادكارً
 المقولةّ
 المقولةًالثّانيةً:اقتباسً المقولةًالثّالثةً:تفسيرًًالرابعةً:إعجابً
 -المقولة ّ

 المقولةًالخامسةً:انفتاحً512

ًالسادسةً:ضبطً
 المقولة ّالسابعةً:فاتحةً
 المقولةًً ًّ:تحوطً
 المقولةًالثّامنة ّالمصادر والمراجع ً
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