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  شكر وتقدير

 

ذا البحث،                     ام ه ِه في إتم يَّ بألطاف نَّ عل د أن َم ِه بع اُم نعم ضلِه وتم الحمُد ِهللا على ف
دآتور                    و دًا ومشورة ال ذا البحث جه شارآني ه زاز أن ي آان من دواعي الفخر واالعت

ه     منذ لحظة تسجيلي موضوع البحث وعلى م      عادل عبد الجبار زاير الكعبي       دني ب ا أم
اره معي                         ا أث ى م ه وعل ر طريق ا عن غي من مصادر ما آان يتيسر لي الحصول عليه

  .من نقاط في البحث حتى ظهر بصورته هذه
ة               ؤمنين ومكتب ر الم وأقدم شكري وامتناني لجميع العاملين في مكتبتي الحكيم وأمي

ة المرآز             ة، والمكتب ة الكوف ة ، جامع ة التربي ة في آلي ة    قسم اللغة العربي ة في الجامع ي
ا                       ب، وم ه من ترحي ابلوني ب ا ق المستنصرية ومرآز الصادق في النجف األشرف لم

  .قدموه من جهد
وأتوجه بالشكر الى آل من أسدى لي عونًا أو سهَّل لي صعبًا وأخصُّ منهم بالذآر               

  . فجزاهم اهللا عني جميعًا خيرًاجليلة صالحالتدريسية 
الى أن يكون ه          ق العلمي،             وأخيرًا أسأل اهللا تع ى الطري سيرة عل ة م ذا البحث بداي

دير         شاء ق ى ماي ه عل صيل، إن ة والتح ق الدراس ي طري ضي ف ى الم ي عل وأن يعينن
  . إّال باهللا عليه توآلُت وإليه ُأنيبيوباإلجابة جدير وما توفيق

  
  
  رفــاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  اإلهداء
  

   :ىإل

   إمام المتقين وشفيعي يوم الدين أمير المؤمنين -

  لي بن أبي طالب ع

ًا إل     َمْن آانتْ  - ذا العمل        أآثر الناس تطلع ا من    . نجاز ه ي

د     لي طوال عمرها ُأمًا وصديقةً     آانْت ذا الجه  وُأختًا أهدي ه

 .ال آفاًء ألياديِك وإنما هو شكر قلٍب تعمره محبتِك

د راحت   - تريُح عن ه وأس وذ بطمأنينت ْن أل اًء  .. هيَم ي وف أب

 .وإجالًال

  .حيدر.. عالء..  أخوتي والء…سندي في الصعاِب -
  



  
  
  
  
  
  
  

  

ه رضاكَ  ُم في دًا أتوس دَك حم ي أحم م إن داَك، وصالًة  الله ه ه تمُس ب رَك وال ى ذآ ه عل تعيُن ب ، وأس
ُه الحكمةَ           ذي آتيت صَل الخطابِ    وسالمًا على محمٍد عبدَك ورسولَك ال ُه          وف أ والهمت ، وعصمتُه من الخط

  .َد بقاطع حجته قول من عارضُه من أهل الزوِر والبهتاْنالصواب، ومننَت عليه بفضيلة البيان ففن
  ..وبعد

الم اهللا       ى آ ه    -فإني مقبلًة عل ت عظمت ائق                   - جّل ا دق رى فيه يم، أتحَّ ذآر الحك ات من ال ى آي  ألقف عل
ةً               يم مكتمل ذآر الحك ا،     المعاني مّعنية بالكلمة وبنائها وأصواتها ودالالتها، وآيف جاءت في ال  في مادته

شتملًة ىم روِب عل م فت     ض ن الكل ا م م إليه ا ُض ة بم سن، حافل ن الح ام   أ م ه إحك ام في ك نظ ن ذل تَّى م
  .نسجام، وفاًء بما يحسن به الترآيب من صفاتاو

رآن العظمى في نفوس                          ة الق ة، ولمكان ة العربي ة باللغ ريم من أعظم النصوص المدون فالقرآن الك
ل تم  ة التنزي ت لغ ا زال د حظي بدراسات شتى وم سلمين فق البحوث األصيلة  الم ا ب وحي إلين ل ت ّدنا، ب

  .والدراسات الممتعة
شديدة في دراسة موضوع قرآني دراسة                         ة ال ة الباحث ومن أهم أسباب أختيار الموضوع هو رغب
ودة                        ر بتحقيق غايتي المفق رًا أن أظف سعدني آثي ه لي ذا الموضوع وأن لغوية وأختيار السيد المشرف له

ت وال أز  ي آن شودة الت التي المن ن   وض ين، ولك ذا الح ل ه صولها قب ى ح ل وأتمن ن ذي قب ا م ال أتطلبه
رة األ ال بكث شويش الب دل األت د من  حشغال وتب ا ُأري ين م ي وب ك وتحول بين صدني عن ذل ت ت وال آان

و          إالوصول   لى المقصد الذي أبغي بلوغه، والهدف الذي أروم تحقيقه، بما أستطيعه من حول وطول ول
  .لكثير من أجل الوصول الى ما أنا فيهببذل الجهد الكبير والعناء ا

ن ذَ   ة ولك شكالت جم ْت البحث م د واجه ضي   وق ي أم م جعلتن ب العل ي طل لة ف ة متواص ا رغب َلَلته
  .بإطمئنان وتثبت وتوفيق منه سبحانه
رة البحث و        ورت فك ا إذ إنَّ        أُت أجمع    ق ستوت مشروعًا للبحث طف      اوعندما تبل ة والرؤي اظ الرؤي لف

ريم من خالل              ا و ستقصاًءاغوي يتطلب   موضوع هذا البحث الل    رآن الك واردة في الق ستقراًء للمفردات ال
  .الكشف عن وجوه استعماالتها المتعددة في سياقات متنوعة

  .قتضْت طبيعة الموضوع أن يكون في مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمةاوقد 
دلوالت          ا في الم        أففي التمهيد حاولت الكشف عن م ة والرؤي اظ الرؤي ا      لف ة باعتباره عجمات العربي

ثروة لغوية جمعها علماء آبار من مصادرها األصلية المتمثلة بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف              
اك            ة مهج       أوالشعر النثر قبل اإلسالم فوجدُت أنَّ هن ًا في اللغ ر مستعملة، و      أرة و ولفاظ ًا غي ًا  ألفاظ لفاظ
  .ةشاذة في االستعمال والفاظًا ماتت على األلسن

وان  صل األول بعن ان الف ريم ( وآ رآن الك ي الق ا ف ة والرؤي صيغ الرؤي صوتي ل ستوى ال  إذ إن )الم
ا                        ا بغيره ا وارتباطه ة عن غيره ه آلم القرآن الكريم استعمل الكلمة في موقعها المحدد الذي ال تغني في

ى              د عل ًا     من الكلمات السابقة والالحقة في نظام قرآني فريد وإني أثبتها هنا للتأآي ًا ثابت ا آانت أساس أنه
رُت أ  ذا آث ذا البحث ل ن أسس ه ث   نم ن حي الحروف م ق ب ا يتعل ل م ي آ امًال أدرس ف صًال آ اول ف  أتن

م       صوائت وأه صوامت وال وان ال ان بعن اني فك ا الث ث أول أم ي مبح ذا ف ًة ه فاتها جاعل ا وص مخارجه
اض،     والشدة والرخ  ،الجهر والهمس (المسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامت       اوة، واالستعالء واالنخف

ا يطر      ) واألطباق واالنفتاح، والذالقة واالصمات، والتفخيم والترقيق      ان م ا من ظواهر       أوالثالث آ  عليه
  .صوتية تأثرية آاالدغام واالبدال وتسهيل الهمزة وتحقيقها

صته ل          د أخل اني فق ر               ا(ـ  أما الفصل الث رآن الك ا في الق ة والرؤي صيغ الرؤي ، )يملمستوى الصرفي ل
ل لفظٍ      ةً      درسُت فيه آ دة مبين ى ِح ة الماضي            عل ال الثالث دًا وبصيغ األفع ذا اللفظ مجردًا ومزي  مجيء ه

 املقدمة



ة من             إوالمضارع واألمر أضف      ه بصيغ المشتقات المختلف ى مجيئ سم  اسم فاعل وصفة مشبهة و        ا(ل
  ).مفعول ومصدر والجموع بأنواعها المختلفة

ريم         المستوى ال (وآان الفصل الثالث بعنوان      رآن الك  وتضمن   )ترآيبي آليات الرؤية والرؤيا في الق
ا  سة مباحث األول منه ا   اخم ددها وعمله سميتها وع وب، وسبب ت ال القل ف بأفع وان التعري درج بعن ن

ا من تعليق وال                 وع     غ وحكم المفعولين ومعانيها وحذفهما مع بيان أهم األحكام الخاصة به اء وجواز وق
ا األول ضميرين  ا ومفعوله تُ فاعله ؤول وتناول ا بالمصدر الم تغناء عن مفعوليه ين واالس ضًا معين  أي

وبعنوان األساليب الخبرية آان المبحث الثاني . األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل مع بيان أبرز أحكامها
ا      الفاظ الرؤية والرؤيا على أنماط     أإذ جاءت    ات وم سمية وفعلية وبصور مختلفة من حيث النفي واالثب
  .كالى ذل

ة                 أما المبحث الثالث فكان بعنوان األساليب االنشائية وآانت على نوعين هما األمر بصوره المختلف
، إْن(سلوب الشرط آان المبحث الرابع إذ تناولت األدوات انماطه المختلفة أيضًا، وبعنوان أواالستفهام ب

ا   ْن، ولم وال، وإذا، وَم و، ول وان األ  ) ول ان بعن امس آ ث الخ ة إذ   دوات اوالمبح ى الرؤي ي بمعن ي ه لت
ا        أن، السيما   (اشتملت على أداتين فقط هم ذا الفصل تطلبت أن تكون                 ) ويك ة الدراسة في ه إذ إن طبيع

ين أساليب                       ا ب صياغة م عدد صفحاته أآثر من الفصلين األول والثاني وان هذا التنوع في األساليب وال
سمية ام وغيبة وخطاب وما بين جمل ستقبال وتكلاظهار وإضمار ومضي وحضور وإإنشائية وخبرية و

ات و ي أو إثب ا من نف ا فيه ة وم تفهام اوفعلي ة إس صيغ التعبيري ة وال اليب البياني ك من األس ر ذل ى غي ل
رى النص القرآني ال                ه، ت المتنوعة ومع هذه التحوالت السريعة في داخل الموضوع أو في الخروج من

ا              ة العلي ك الطبق ل يحتفظ بتل ر، ب ذه                 يضطرب، وال يتعث ى يصوغ ه سبك، حت نظم وجودة ال ة ال  من متان
  .األفانين الكثيرة منظرًا مؤتلفًا

ريم       (وجاء الفصل الرابع من البحث بعنوان        رآن الك  )المستوى الداللي أللفاظ الرؤية والرؤيا في الق
 فيه مجموعة    ُتسمته على أربعة مباحث األول التعبير القرآني الصريح عن الرؤية والرؤيا عرض           قوقد  

أما المبحث الثاني فكان بعنوان . من المعاني المختلفة المتعلقة باللفظ الواحد مع تطبيقات على آل معنى       
اظ التي                  ه عدد من األلف ُت في ريم بين رآن الك ا في الق ة والرؤي ر الصريح عن الرؤي ر القرآني غي التعبي

ات    لى الرؤية والرؤيا من خالل    إوردت غير صريحة وإنما تكون إشارتها مفهومة         .  السياق القرآني لآلي
ة                   ة المجازي وان الدالل وآان المبحث الثالث بعنوان التقابل الداللي والمشترك اللفظي أّما الرابع فكان بعن

  .وما تضمنه القرآن من تقديم وتأخير
  .ليها في هذه الدراسةإ أن أتوصل وقد أعقبْت هذه الفصول خاتمة بأهم النتائج التي استطعُت

ا تكلّ                 وفي الختام ال     ادي لم ك الزي اآم مال دآتور ح ه  يسعني إّال أن أتقدم بخالص الشكر واإلمتنان لل ف
ه              من جهد اإل   ا أسداه من توجي ة وم راءة الدقيق ه من عبء الق شراف على الرسالة ومتابعته وما تحمل

ًا م      للرسالة وال أظن أنَّ هذه الكلمة التي أسجّ     د منحني حق ذَّة فق ه  لها هنا تفي بشكر شخصيته الف ن علم
  .ه ب في عمره وأطال بقاءه ونفع -تعالى-وتوجيهه ووقته، وصبره ما سأبقى به مدينًة، فمدَّ اهللا

ذلُت ل متواضع ب ذا عم د، فه د، وعشُتوبع ه الجه شوة  في ي ن ساعات، تغمرن ل ال ه أجم ي مجال  ف
يم إالّ         . روحية ألنها دراسة في رحاب القرآن      ذا الفيض العم ل من ه م أن أني ل ر ب ذي   وإني ألق سير ال  الي

م المولى            -جّل وعال -أجعله فاتحًة ألعمال ُأخرى أسأله     ه نع د، إن  أن يسدَّد من خطاي للوصول الى ما اري
  .ونعم النصير

  
  لباحثةا

  رفاه عبد الحسين مهدي
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  الرؤية والرؤيا في ألفاظ 
  المعجمات العربية 

  
  

ى        ة عل اظ الداّل واد             تتطلب معرفة األلف ًا للم عًا وعميق تقراًء واس ا اس ة والرُّْؤي  الرُّْؤي
ا                 المعاجم  اللغوية في    ة أصولها وم ا ومعرف ان دالالته اظ وبي ذه األلف من أجل حصر ه

  . يتعلق بها من صيغ
ي  ة ف ادة اللغوي اجم فالم اني المع ب المع ى جان ة إل ة الحقيقي ن الدالل شف ع تك

ة       د الدالل ا      المجازية المتعددة إذ يكون تحدي ر من األحي ة صعبًا في آثي ك  نالحقيقي  وذل
تلط    ًا فيخ تعماًال مجازي ستعمل اس د ي ًا وق تعماًال أصلّيًا حقيقّي ستعمل اس د ي ظ ق ألن اللف

  . المجاز بالحقيقة
ة اللفظة في االستعمال                 سياق من أجل متابع وسأقف على اللفظة في الترآيب وال

  . ظ في القرآن الكريملتحديد معناها والسيما في دراستي لقسم من األلفا
ونالحظ َأنَّ معاني اللفظة الواحدة تكون متفاوتة في االستعمال إذ يحدث هجر أو                 
دًا بمرور                  ى جدي اهمال لمعاني بعض األلفاظ أو يلحقها تطور في داللتها فتكتسب معًن

ان                  المعاجم  الزمن لهذا آانت     ا جعل بي ة للفظ مم ة والمجازي ة الحقيقي ين الدالل تجمع ب
  .لة الحقيقية أمرًا صعبًا وهذا ما سنتطرق إليه في هذه الدراسةالدال

ة         قبل الخوض في تتبع ألفاظ الرُّْؤية والرُّْؤيا في القرآن الكريم البد من وقفة لمعرف
ا في        اجم   معنى الرُّْؤية والرُّْؤي ا                المع ة عليه ا الداّل ع ألفاظه م تتب ة ومن ث ة القديم العربي

  . لفظًا وتأويًال
ل   ال الخلي ا ) : (( هـ ١٧٥ت  (ق ول    أم ة إّال أن تق و رؤي العين فه نظرُت : البصر ب

ه     ْيَن في ذآُر الَع ين وت ه رأَي الع ة    .. إلي ال ذو الّرم دة، ق ة واح ه إّال رأي ا رأيت    :       )١(وم
 الطويل                   

ه   يحَن قلب ة ِه ا َرْأي ا رآه  إذا م
  

َتَممِّ        )٢())بها آانهياِض الُمْتَعِب الُمَت
  

                                           
  ...  برواية، إذ نال منها نظرة٢/١١٧٣ديوانه ) ١(
  . ٨/٣٠٩) رأى(الخليل بن أحمد الفراهيدي : نالعي) ٢(

  التمهيد



الرؤية بالعين تتعدَّى إلى مفعول واحد، وبمعنى       ) : (( هـ ٣٩٣ت  ( الجوهري   وقال
ال     ولين، يق ى مفع ّدى إل م تتع ل     : الِعْل ة وَرْأَءًة مث ًا ورُّْؤي ًا ورَأى َرْأي دًا عالم رأى زي

  . )٣())راَعة
ال  . )٤())إنَّ الرُّْؤية ال تكون إال لموجود      : ((إلى)  هـ ٣٩٥ت  (وذهب العسكري    وق

  . )٥())النََّظُر بالعين والقلب: الرُّْؤية ): (( هـ٤٥٨ت (ابن سيده 
  . )٦())الرُّْؤيُة ِإدَرْاُك الَمْرئيِّ: ((فقال)  هـ٥٠٢ت (أّما األصفهاني 

   . )٧ ())رأيُت رْؤيا َحَسنة(: (أّما الرُّْؤيا فقال الخليل
وين، وجمع الرُّ               : ((وجاء في الصحاح   ى بال تن ى ُفْعل ا، عل ا  رَأى في منامه رْؤي ْؤي

ال الراعي         : ُرًعى؛ قال ابن بري   : ُرًؤى، بالتنوين مثل   :  )٨(وقد جاء الرُّْؤيا في اليقظة ق
 الطويل                  

ؤاُده    شَّ ُف ا وَه ر للرُّْؤي  فَكبَّ
  

ا     ُل يلوُمُه اَن َقْب سًا آ شََّر َنْف  )٩())وب
  

َخفَُّف فيه الَهمَزُة   ما ُيرى في المنام وهو ُفْعلى وقد يُ       : الرُّْؤيا: ((أّما األصفهاني فقال  
  .)١٠ ())فيقال بالواو

سان  ي الل اء ف ا: ((وج ك : الرُّْؤي ي ِمنام ه ف ا رأيت َسنةً ...م َك ُرؤًى َح ُت عن :  ورأي
  . )١١ ())وأََْرَأى الرجُل إذا آثرت ُرَؤاُه، بوزن ُرعاُه، وهي َأحالمه: َحَلمتها

ي   َب الطريح ـ١٠٨٥ت (وذه ى أن)  ه ا: ((إل ص -الرُّْؤي ضم والق ع  بال ر ومن
  .)١٢ ()) ما ُيرى في المنام-الصرف

ا            ّنها مختّصةٌ أ غير   الرُّْؤيا آالرُّْؤيةِ : ((وفي الكلّيات  ًا بينهم وم فرق  بما يكون في الن
  . )١٣ ())ورأى رؤيا أختصَّ بالمنام... 

 في   اوذهب الشيخ علي أآبر النجفي إلى بيان الفرق بين الرؤية في اليقظة والرؤي             
ام           إنَّ: ((النوم قائالً  ه في المن ة ورؤيت  رؤية الشيء في اليقظة هو ادراآه بالبصر حقيق

ون          ر أن يك ن غي صر م ة الب وهم االدراك بحاّس ى ت ب عل ي القل صوره ف و ت ه
  . )١٤())آذلك

ى              إ((وجاء في المعجم األدبي      ر موجود عل ا هو غي ه موجود،    أنَّ الرؤيا تمثل م ّن
وهي أيضًا شعور بأن المستحيل     وذلك عن طريق االحساس الرهّيف والخيال المبدع،        

ه           في رأي اآلخرين ممكن التحقيق بحيث يبرز لصاحب الرؤيا في وضوح صاعق آأّن
ه ام عيني ٌل أم و    . ماث ا ه ق م ي تحقي وى ف ع الق ة جمي ى تعبئ ة إل ذه الحال ؤدي ه د ت وق

                                           
 . ١٤/٢٩١) رأي(، لسان العرب ٦/٢٣٤٧) أىر(ري هالجو: الصحاح) ٣(
 . ٨٦ /الل العسكريهأبو : الفروق في اللغة ) ٤(
  . ١١٢، ١/١١١ابن سيده : المخصص ) ٥(
 .  ٢٠٦/الراغب األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن )٦(
 . ٨/٣٠٧) رأى(العين) ٧(
  . ٢٤٣/ديوانه) ٨(
 . ١٠/١٣٩) رأى(، تاج العروس ١٤/٢٩٧) رأي(، لسان العرب ٦/٢٣٤٩) رأى(الصحاح ) ٩(
 . ١٠٧/ ألفاظ القرآنمعجم مفردات) ١٠(
 . ١٤/٢٩٧) رأي(لسان العرب ) ١١(
 . ١/١٦٨الشيخ فخر الدين الطريحي : مجمع البحرين ) ١٢(
 . ٣١٨/بطرس البستاني:  محيط المحيط : وينظر١٨٠/الكفوي: الكليات ) ١٣(
  . ١٠٢/الشيخ علي أآبر النجفي: ة النظامية في الفروق االصطالحيةالتحف) ١٤(



ه              . مستحيل أو معجز   وينتج عن تفرد الفنان أو األديب بالرؤيا عن اآلخرين شعوٌر لدي
ا ه آ ا   بأن ز عن بلوغه وم َتْعِج راق ُتخ ى اخت ادر عل ه ق رًا وبأن ساسًا وفك ز إح ئن متمي

  .)١٥())المخلوقات األخرى
ال رسول اهللا          هوفي ذآر ما    ا ق ة الرؤي د         ": ي م العب ا آالم يكّل ه   الرؤي ه في    ب رب

الى   ه على ذلك  دليلو )١٦("المنام ُه ِإالَّ           : (( قوله تع ُه اللَّ َشٍر َأْن ُيَكلَِّم اَن ِلَب ا َآ ا َأْو    َوَم  َوْحًي
َشاءُ              ا َي ِه َم وِحَي ِبِإْذِن ده      )١٧())ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُي ه لعب الوحي آالم  ف

  .في المنام
سالم صالة وال ه ال ال علي زءًا من : " وق ين ج تة وأربع ؤمن جزء من س ا الم رؤي

وة ي)  ١٨ ("النب اء  أ: يعن ر األنبي سالم (نَّ أآث يهم ال انوا ال) عل ك، إال  آ شاهدون الَمَل  ي
ه         ىالمحصورون المعدودون منهم، وإّنما آان يوح      وم، فنّب ك      إليهم في الن ى تل  عل

ب  ذي ال يرتك د، ال سلم الموح ل الم ن الرج ا م ا الرؤي ّوة، وأراد به ن النب ة م الرتب
  .)١٩(وراتظالقاذورات والكبائر والمح

رى ا         فكان رسول اهللا     راه         يرى الرؤيا عشرين سنة، قبل أن ي ا ي ان م ك، وآ لمل
  . منها من النبوة

ة   المعاجم  وبعد تحديد المعنى اللغوي للفظين في        ا مرتب سأورد األلفاظ الدالة عليهم
  : العربية بادئة بالفعلالمعاجم ترتيبًا هجائّيًا من خالل استقصائها من 

  :  َأَمَل-١
  . )٢٠(تأمَّلُت الشيء، أي َنَظْرُت إليه مستبينًا له

ل  اَألَمل األَ  ل .. الرَّجاء   : ْمل واِإلْم ه         . التََّثبُّت : والتَّأمُّ شيَء أي نظرت إلي وتَأمَّلت ال
  . )٢١(تثبتَّ في األمر والنظر: وتَأمََّل الرجُل. ُمْسَتثبتًا له

   : َأَنَس-٢
وآنسُت من فالن ضعفًا أو   ... آنسُت شخصًا من مكان آذا، أي رأيت      : ((قال الخليل 

  . )٢٢ ())َحْزمًا، أي علمته
قد توَّحشت ، وآَنْسُت الشيَء     : آِنْسُت بالشيء ُأْنساً  ): (( هـ ٣٦٧ت(قال ابن القوطية    

  .)٢٣())أبصرته
ارس  ن ف ـ٣٩٥ت (وذهب اب و  ) : (( ه د، وه سين أصٌل واح ون وال زة والن الهم

ذلك            وحش، األنس خالف الجن، وسموا ب ة الت ظهور الشيء وآل شيء خالف طريق
  . )٢٤ ())لظهورهم

سَّه : آَنَس الشيءَ : ((وجاء في اللسان   َسه     . أَح ّشخَص واستْأَن َس ال رآه وَأبصره   : وآَن
ه            ... ونظَر إليه،    أِنْسُت بفالن أي َفِرحُت به، وآَنْسُت َفَزعًا، وأّنْسُتُه اذا أْحَسْسَته ووجدت
  . في نفسك

                                           
 . ١٣٤/جّبور عبد النور:  المعجم األدبي:ينظر) ١٥(
  .٧/٢٢٦٤البخاري : صحيح البخاري) ١٦(
  . ٤٢/الشورى) ١٧(
 .٤/٣٩٠الحاآم النيسابوري : المستدرك) ١٨(
  . ٩٢، ١/٩١سعد الدينوري القادري أبو الشيخ :  أو القادري في التعبيرعبير في الرؤياتال: ينظر) ١٩(
  . ٤/١٦٢٧) أمل(الصحاح ) ٢٠(
  . ١١/٢٧) أمل(لسان العرب ) ٢١(
 . ٧/٣٠٨) أنس: (العين) ٢٢(
 .٦/١٦) أنس(، لسان العرب ١/٢٩ ابن القطاع :، األفعال١٠ /األفعال) ٢٣(
 .١/١٤٥أحمد بن فارس : مقاييس اللغة) ٢٤(



دًا ؟ فيكون          : يقال. واالستئناس في آالم العرب النظر     رى أح إذهْب فاْسَتْأِنْس هل ت
   لبسيطا:       )٢٥( انظْر من ترى في الدار، وقال النابغةمعناه

دِ   ستْأِنٍس َوِح ى ُم ل عل ذي الَجلي  ب
  

أي على ثوٍر وحشيٍّ أحس بما رابه فهو َيسَتْأِنُس أي َيَتَبصَُّر ويتلفت هل يرى أحدًا               
  . )٢٦())أراد أنه َمْذُعور فهو َأَجدٌّ لَعْدِوه وفراره وسرعته

  : َبْرَشَم-٣
والَبْرَشمُة أيضـًا . م وَأظَهَر الحزنَبْرَشَم الرجل، إذا َوجَ  . )٢٧(ُة، ِإداَمُة النََّظرَ  الَبْرَشم
  . )٢٨(ِحدَُّة النظر: والِبْرَشاُم

مُة نَُّقِط: الَبْرَش وين ال ُل. تل َم الرج امُ : وبرَش و الِبْرَش دَُّه، وه ر أو َأَح .. أداَم النظ
ُم مُة: والُمَبْرِش ادُّ النظر، وهي الَبْرَش ريالح ن ب ال اب ُة ق دة :  و الَبْرَهم و عبي شَد أب وأن
 الوافر                    :     )٢٩(للكميت
ى    ا وَد ُأنث ٍد َوُجُن َة ُهْدُه لُقْط

  

ا؟    ي َتْأآلون مًة، َأَلْحِم ُمَبْرِش
  

ُت  آان الناس يسألون رسول اهللا     : "وفي حديث حذيفة بن اليمان      عن الخير وآن
ه  موا ل شرِّ فَبْرَش ن ال أله ع هأس ر إلي ّدقوا النظ م.. )٣٠(" أي ح ل ُبراِش ُد : ورج َحِدي

  . ذآرتها المعاجمفي القرآن و) برشم(ولم ترد لفظة . )٣١(النظر
  :  َبِرَق-٤

َصرُه(( ِرَق َب زِ : َب و َف ٌت، فه ِرٌق أي َبِه و َب وٌت فه ًا إذا .. ٌع َمْبُه ه تبريق رََّق بعين وَب
  .)٣٢())ْألَألها من ِشدَِّة النََّظَر

ًا وأبرقت       َبَرَقِت. )٣٣(وَبرََّق عينيه َفَبَرَقَتا  . َتحيُّره: لبصرَوَبرُق ا   السماء َبْرقًا وبروق
  . )٣٤(لمعت  والرجل، تهدد، وبرق البصر برقًا تحََّيَر عند البهت

دَّ النظر             ًا إذا أوسعهما وأح رق          ... وبّرَق عينيه تبريق رق يب ًا وَب صُره َبرق رَق ب وَب
 الطويل:   )٣٦(، قال ذو الرّمة)٣٥(يل تحيََّر فلم َيْطِرْفَدِهَش فلم يبصر، وق: ُبروقًا

تْ    يم تعرض اَن الحك و َأنَّ لقم  ول
  

َرقُ    اَد َيْب اِفرًا، آ يُّ س ه َم  لعيني
  

  :  َبْرَهَم-٥
ّشجر ُة ال ِرِه: َبْرَهم ْوِرِه وثم ِه وَن ع َوَرِق ّدد . ُمْجَم ه وح تح عيني ْرَهَم الّرجل إذا ف وَب

  الرجز                  :)٣٨( قال)٣٧(النظر

                                           
ديوان       هاُر بنا لي، وقد زاَل النَّ   ْح، والصدر موجود في ديوانه ، آَأنَّ رَ       ٣٩/وانهدي) ٢٥( وَم  :   والعجز في ال ي

  ... الَجِليِل
 . ١٥، ١٣، ٦/١٢) أنس(لسان العرب ) ٢٦(
  . ٢/٤٨٥الفارابي : ديوان األدب) ٢٧(
 .  ٥/١٨٧١) برشم(الصحاح ) ٢٨(
 .٢/١٢٤شعر الكميت بن زيد األسدي ) ٢٩(
ائق  )٣٠( ديث الف ب الح ي غري شري  : ف ار اهللا الزمخ ه١/٩١ج ِه: (، وفي ُموا ِإَلي ر  : َفَبْرَش ددوا الَنَظ أي ح

  .١/١١٩ابن األثير : النهاية في غريب الحديث واألثر: ، وينظر)وَأداموه إنكارًا لقوله وتعجبًا منه
 .١٢/٤٧) برشم(لسان العرب  )٣١(
 . ١٣٠/ القوطية ابن:  األفعال:، وينظر١٥٧، ٥/١٥٦) برق(العين ) ٣٢(
 . ٣٦٨، ٢/٢٤٤ديوان األدب : ينظر) ٣٣(
 . ١/٦٤ابن القطاع : األفعال: ينظر )٣٤(
  . ١٦ ،١٥ ،١٠/١٤) برق(لسان العرب : وينظر، ١/٤٣الزمخشري : أساس البالغة ) ٣٥(
  . ١/٤٦١ ديوانه) ٣٦(
 .  ٢/٤٨٥، ديوان األدب ٤/١٢٨) برهم(العين  :ينظر )٣٧(



ْسَهما  ًا ُم زجن بالناصع لون يم
  

ا    ا َبْرَهم ْوَن الهوين رًا َه  وَنَظ
  

َأدام : وَبْرَهَم... ُبْرُعَمُتُه: َبْرَهمُة الشَجر . )٣٩(إدامة النظر وسكون الَطْرفِ   : الَبْرَهمُة
ر َم إذا أداَم النظر : األصمعي... النظ ْرَهَم وَبْرَش سائي... وَب ُة و الَبْر: الك ُة الَبْرَطم َهم

  . المعاجمفي القرآن واحتوتها ) برهم(ولم ترد لفظة . )٤٠(آهيئة التَّخاوُص
  :  َبَزَغ-٦

ارس  ن ف ال اب شيء      : ((ق وع ال و طل ٌد، وه ٌل واح ين أص زاي والغ اء وال الب
وره اً    . )٤١())وظه ًا وُبُزوغ ُزُغ َبْزغ شمُس َتْب ِت ال ْت    :  َبَزَغ وٌع أو َطَلَع ا طل دا منه ب

  . )٤٣(طلع: وبزغ ناب البعير. )٤٢(َابتدأت في الطلوع: ـاجوَشَرَقْت، قال الزّج
  :  َبَصَر-٧

صارَة مصدر البصير،      . َنفاذ في القلب   : الَعْيُن، والَبَصرُ : الَبَصُر: ((قال الخليل  الَب
  . شبه َرَمَقْتُه: وقد َبُصَر، وأبصَرُت الشيَء وَتَبصَّرُت به، َوَتَبصَّرْتُه

صيرة   واسَتْبَصَر في أمره ودينه إذا       َد في القلب            . آان ذا ب ا اْعُتِق ُم لم صيرة اس والب
  . )٤٤())من الدِِّين وحقيق األمر

أْريُته لمحًا باصرًا أي نظرًا بتحديق شديد وهو       ) : (( هـ ٢٤٤ت  (قال ابن السكيت    
  . )٤٥())على َحّد البن وتامر فمعنى باصر ذو بصر وهو من أبصرت

َصْرُت      َبُصرت بالشيء   ): (( هـ ٣٦٧ت  (ابن القوطية    ُه َوَب َبَصرًا، وأْبَصرته، رَأْيَت
  . )٤٦ ())رأيته رأَي الَبَصَر: َعِلمته، وأْبَصرته: بالشيء َبَصارة

: إلى بيان الفرق بين البصر والعين قائالً )  هـ٣٩٥ت  (وذهب أبو هالل العسكري     
صر  إ(( ة، والب صر وهي الحدق ة الب ين آل ه  انَّ الع ال احدى عيني ذا يق ة وله م للرؤي س
ازًا    عمي اء وال يقال أحد بصريه أعمى، وربما يجري البصر على العين الصحيحة مج

اء   ين العمي ى الع رى عل ة    وال يج م للرؤي ه اس ى أن ذا عل دلك ه م  ... في سمى العل ، وي
  .)٤٧ ())بالشيء إذا آان جلّيًا بصرًا، يقال لك فيه بصر يراد أنك تعلمه آما يراه غيرك

ُصرت          : الَبَصَر( : (أنَّ)  هـ ٤٥٨ت  (وأآد ابن سيده     ين والجمع أبصار َب سُّ الع ِح
  .)٤٨ ())نظرت إليه هل ُأبِصره: بـه َبَصرًا وَبَصارة وِبَصارة وأْبَصرته وَتَبصَّرته

وِة       : ((فقال) هـ٥٠٢ت(أّما الراغب األصفهاني     اظرة وللق الَبَصُر يَقاُل للجاِرَحِة الن
ا  ي فيه ِة َب    ... الت ِب الُمْدِرِآ وِة القل ـاُل لّق ُع    ... صيرٌةويق َصاٌر، وجم َصِر أْب ُع الَب وجم

اُل              ... البصيرة بصائر  ك يق ى أن ذل والضَّريـُر يقال له بصيٌر على سبيل العكس واَألول
  .)٤٩(...))ِله ِمْن قّوِة َبِصيرِة القلِب ال لمـا قاُلُوه ولهذا ال ُيقاُل له ُمبِصُر وباِصُر لما

                                                                                                                         
سهماً  ُب: لعين وهو في الصحاح واللسان للعجاج برواية   البيت غير منسوب في ا    ) ٣٨( ًا ُم ، دِّْلَن بالناصِع لون

 .ولم أجده في ديوانه
 . ٥/١٨٧١) برهم(الصحاح ) ٣٩(
 . ١/١١٠ ابن القطاع : األفعال: وينظر١٢/٤٨) برهم(لسان العرب ) ٤٠(
 . ٢٧٩/ ابن القوطية:، األفعال٤/٣٨٥) بزغ( العين : وينظر١/٢٤٤س اللغة ييامق) ٤١(
 . ٥٥/ ألفاظ القرآن، معجم مفردات٤/١٣١٥) بزغ( الصحاح :، وينظر٤/٤١٨) بزغ(لسان العرب ) ٤٢(
 . ٢/٢٤٤بادي آالفيروز : بصائر ذوي التمييز) ٤٣(
 . ١٠/٢٠٩) بصر(الزبيدي : ج العروستا: وينظر ،٧/١١٧) بصر(العين ) ٤٤(
 . ٣٦٢/ابن السكيت: اصالح المنطق) ٤٥(
 . ١٣١، ١٢٧/األفعال) ٤٦(
 . ٧٤/غةلالفروق في ال) ٤٧(
 . ١١٤، ١/١١٣ابن سيده : المخصص) ٤٨(
 . ٥٩/ألفاظ القرآنمعجم مفردات ) ٤٩(



  . )٥٠(قطعه: رأسه وقد ذآر ابن القطاع معنًى جديدًا، بصََّر 
د    : علمته، والبصير : وَبُصْرت بالشيء . العلم: الَبَصُر  : وجاء في اللسان   الم، وق الع

صارًة ُصَر َب صُّر. َب ّرُف: والتَّب ُل والتع ْصيُر. التََّأمُّ ضاح: والتَّب ٌل . التعريف واإلي ورج
ر وشر        تبّين ما يأ  : وَتَبصََّر في رأيه واسَتْبْصرَ   ... عالم به   : بصيٌر بالعلم  ... تيه من خي

  . َفهََّمُه إّياه: وَبّصره األمر َتبْصيرًا وَتْبِصَرًة
ى   ب إل ٌة       أوذه قٌّ وُحقٌّ ك ُح ِصيَرِة، آقول ي الَب ًة ف ِصيُر لغ ون الَب وز أن يك ه يج ن
  .)٥١(وبياض وبياضة

دي         ى أن  )  هـ  ١٢٠٥ت  (في حين أشار الزبي الُف        : ((إل ِصُر، ِخ البصير هو الُمب
ٌل ضَِّريِر، َفعي اني ال ى اللِّحي ل وحك ى فاع العينين : )٥٢( بمعن صيٌر ب ه لب ر . وإّن  ّنأوَذآ

  . )٥٣())حاّسُة الرُّْؤية: الَبَصٌر
   : َبَصَص-٨

ْروُ   . العيُن: الَبصَّاَصُة ل جصَّصَ       : ويقال َبصََّص الَج ه، مث تح عيني صََّص  . )٥٤(ف وَب
ِتَح   : بن دريد وقال ا . )٥٥(َفَتَح َعْيَنْيِه، وَبْصَبص لغةٌ   : الِجْرُو َتْبصيصاً  َل أن تنَف إذا َنَظَر َقْب

  . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) بصص(ولم ترد آلمة . )٥٦()آَبصََّص(عيْنُه 
  : َر َبِق-٩

راً   شيَء َبْق بطَن وال َر ال راً  : َبَق َر َبَق عه، وَبِق شيء وسَّ ّقه، وال ال  : ش َصُره ف َسَر َب   َح
  . )٥٧(يكاُد ُيْبِصر

َر الر  : (( وورد في التاج   سكون،         َبَق تح ف رًا، بف ُل َبْق راً (ج ًة   ) َوبَق َسر فال    : محَّرآ َح
  .)٥٨())ُيْبِصُر، وَأْعيا يَكاُد

  
  
   : َثَقَف-١٠

ُة    االثَّْقُف الِحْذُق في إدراك الشيء وِفعله وِمنه        : ((قال األصفهاني  ... ستعير الُمَثاَقف
ّوز ب      م يتج ر ث ي النَّظ ذق ف صرك لِح ه بب ذا إذا أدرآت ـُت آ ال َثِقْف ي ويق ستعمل ف ه في

  . )٥٩()دراك وإن لم تكن معه ثقافةاإل
  :  َجَحَظ-١١

ا         : الِجحاُظ(( ين وظهوره ة الع ال .. خروُج ُمقل ين إذا آانت         : يق رجل جاحُظ العين
  . حدقتاه خارجتين ، َجَحَظْت تجحُظ ُجُحوظًا

                                           
  . ١/٦٩األفعال : ينظر) ٥٠(
 . ١/٣٧٤) بصر( آبادي الفيروز: ، القاموس المحيط٦٨، ٦٦، ٨/٦٥ )بصر(لسان العرب : ينظر)٥١(
 .١٩٥/الزبيدي:غويينلطبقات النحويين وال: له آتاب في النوادر شريف ينظرهو علي بن حازم،) ٥٢(
 .  ١٩٨، ١٠/١٩٦) بصر(تاج العروس ) ٥٣(
 .  ٣/١٠٣٠) بصص(الصّحاح :  ينظر)٥٤(
  . ٣/١٧٠، ديوان األدب ٧/٦) بصص(لسان العرب ) ٥٥(
 . ١٧/٤٩٢) بصص(تاج العروس ) ٥٦(
 .٨/٧٤) بقر(، لسان العرب ٢٨٠/ابن القوطية: األفعال: ينظر) ٥٧(
 .١٠/٢٢٨) بقر(س تاج العرو) ٥٨(
 . ٩٠/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٥٩(



ان هِ   : والجاحظت ه َعَمل َظ إلي ين، وَجَح دقتا الع ا    : ح وء م رأى ُس ه ف ي عمل َر ف نظ
نيعهِ         : ؛ قال األزهري  )٦٠())عَصَنـ وَء َص ذّآره ُس ول    . يراد نظَر في وجهه ف والعرب تق

  . )٦١(َألْجَحَظنَّ إليِك أثر يدِك، َيْعُنون به ُألَريَّنك ُسوء أثر يدك
اً      ًا وَجْحظ يُن ُجُحوظ ت الع ة َجَحَظ ن القوطي ال اب ين ق ي ح شيَء،  : ف َدَرت، وال َن

َر   : ويقال َلَحظ إليه، وَلَحظه، بمعنًى      . اخروجه: ، وُجُحوظ الَعين  )٦٢(َنَظَرت إليه  إذا َنَظ
  . المعاجمأشارت إليها وفي القرآن الكريم ) َجَحَظ(ولم ترد لفظة . )٦٣(بُمْؤِخر عينه

  :  َجَهَر-١٢
ارًا   ُر ِجَه ِه َيْجَه ه وصالتِه وقراءِت َر بكالم األمر، أي... َجَه اهرتم ب النتم : وج . ع

  . )٦٤(َنَظروا إليه ِعيانًا َجهارًا وآلُّ شيٍء بدا َفَقْد َجَهَر: واْجَتَهَر القوُم فالنًا، أي
  . )٦٥())الذي ال ُيبِصُر بالليل: اَألْجهُر: قال اليمانَي): (( هـ١٨٨ت (وقال الشيباني 
شفه                 : ((قال ابن فارس   شيء وآ ٌد، وهو إعالن ال راء أصٌل واح اء وال والجيم واله

ه         ُت ب الكالم أعلن رُت ب ال َجَه ة      )٦٦ (..)).وُعّلوه يق افراط حاسَّ شيء ب ال لظهور ال ، ويق
  .)٦٧(... رأيته ِجهارًا: البصر فالبصُر نحو

َر                : ويقال... العالنية: والَجْهُر(( ٌر وأْجَه ه صوته، فهو َجِهي َع ب القول إذا رف َجَهَر ب
: وَجَهَر الجيَش والقوَم يجهرهم جهرًا واجتهرهم    ... فهو ُمْجِهٌر إذا ُعِرَف بشدة الصوت     

  الرجز      :)٦٨(ه قال العجاج يصف عسكرًانا في عيآثرو
اُؤُه ِل ا ُزه ْرَمآأنَّم  ْن َجَه

  

رْ    ِره إذا َوَغ ٌل، وِرزٌّ وغ  لي
  

ال  شفته: ويق شيء إذا آ رُت ال ي  . َجَه ه بال حجاب بين ُه أي رأيت ه واْجَتَهْرَت وَجْهرُت
َرةُ   َرةً      : وبينه والَجْه َر ورآه َجْه ا َظَه ترٌ       : م ا ِس م يكن بينهم راه       )٦٩())ل ذلك الرجل ت  وآ

ي         . عظيمًا في عينك   ام عل ا في حديث اإلم د          آم ال   في وصف النبي محم :  فق
َرُه أي         (( َرُه؛ معنى َجَه رُب، من رآه َجَه ى الطول أق لم يكن قصيرًا وال طويًال وهو إل

وم              : واألْجَهُر... عظم في عينه   راء الق ار، وضّده األعشى، وجه : الذي ال يبصر بالنه
اعتهم ن  ... جم ُر م راُء واَألْجَه رأة جه ُر وام ٌل أجَه ة؛ رج راُء، آالجاحظ يُن الجه والع
  . )٧٠(الذي ال ُيبِصر في الشمس: الرجال
  :  َجْلَعَب-١٣

                                           
 . ٣/٤٦ابن سيده : المحكم والمحيط األعظم: وينظر ٣/٧٣) جحظ(العين ) ٦٠(
 .٤/١٢٩ )جَحَظ( تهذيب اللغة :ينظر) ٦١(
 .٢١٥/ابن القوطية: األفعال: ينظر) ٦٢(
 .  ٢/٢٠٧ديوان األدب ) ٦٣(
 . ٤/١١٥، المحكم والمحيط األعظم ٢١٦/ القوطية  ابن:األفعال: وينظر ٣/٣٨٨) جهر(ين عال) ٦٤(
  . ١/١٢١الشيباني : آتاب الجيم) ٦٥(
 . ٤٨٨، ١/٤٨٧مقاييس اللغة ) ٦٦(
 . ١١٥/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٦٧(
  .١٨/ديوانه) ٦٨(
  . ٤/١١٥، المحكم والمحيط األعظم ٣/٣٨٩) جهر(العين : وينظر٥/١٤٩،١٥٠)جهر(لسان العرب ) ٦٩(
 . ١٥٢، ٥/١٥١)جهر(لسان العرب : ظرين) ٧٠(



وهري  ال الج صر      : ((ق ديد الب ى، أي ش ى وزن الَقْرَنب ين، عل ي الع ٌل َجْلَعب . رج
اُة شديدة: والَجْلَعب ة ال ى أن )٧١ ())الناق ن منظور إل ي حين ذهب اب اء، (( ف اٌة باله َجْلَعب

  . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) جلعب( ولم ترد لفظة )٧٢())وهي الشديدة الَبَصر
  
  :  َحدَّ-١٤

دًَّا داَر واألرَض َح َدْدُت ال ا: َح ين مجاوريه ا وب َصْلُت بينه شيء .. َف ى ال والنظر إل
  . )٧٤(وأْحَدْدُت الَنَظر إلى فالِن. )٧٣(أْثَبّته: وفيه

ال الراغب األ ا: ((صفهانيوق لِّ م ال لُك ُة أو من  يق ُث الِخْلَق سه من حي ي نف َدقَّ ف
  .)٧٥())ِمحيث المعنى آالبصر والبصيرة حديٌد فيقال هو حديُد النَّظِر وحديُد الَفْه

  :  َحَدَج-١٥
ل اَل الخلي ديج: ((ق ال    : التح صري، ق دَّْجُت بب ٍة، ح ٍة وَفْزَع د َرْوع ر بع دَّة الَنَظ ِش

   )٧٦(:الّعجاج
  ثبّجرا من سواٍد َحَدجًااإذا 

  . )٧٨(النظر: والَحْدُج. )٧٧ ())َرميُت به: وَحَدْجُت ببصري
اد     ن عب صاحب ب ب ال ـ٢٨٥ت (وذه ى أن)  ه دِِْيُج: ((إل َد  دةِش: التَّْح ر َبْع  النََّظ

وِت        : وَحَدجُت الشَّيَء ببصري َحْدجاً   . )٧٩())َرْوَعٍة َد الم َأْحَدْدُت النَّظَر إليه، والميُِّت ِعْن
  .)٨٠(آذلك

شيء إذا                  : ((وقال ابن فارس   َدَق بال دال والجيم أصٌل واحد يقرب من َح الحاء وال
ه اَط ب ّديق. أح ل التح ديج في النَّظر قب د. (()٨١())فالتَّْح و زي ْدجًا: أب : َحَدجه ببصره َح

  . )٨٢ ())رماه به َرْمَيًا يرتاُب به وينكره
دوجاً    : ((وجاء في اللسان   ى شخص أو سمع صوتًا           : َحَدَج الفرُس َيْحِدُج ُح َر إل َنَظ

هُ        . ..فأقام ُأذنه نحوه مع عينيه     ُدوجًا، وَحدَُّج ـًا، وُح َر  : َوَحَدَجُه، ببصره َيْحِدُجُه َحْدَج نظ
ا    : وروي عن ابن مسعود أّنه قال... إليه نظرًا يرتاب به اآلخر ويتنكره       وَم م دَّث الق َح

ك،              َر إلي ّدوا النظ ا أح شيطين            َحَدُجوَك بأبصارهم أي م ين عليك ن وا مقبل ا دام يعني م
ال                   دعهم؛ ق وا ف د ملُّ تهم ق إذا رأي لسماع حديثك، يشتهون حديثك ويرمون بأبصارهم، ف

َزٍع وفي حديث                      : األزهري ْدَج في النظر يكون بال َرْوٍع وال َف وهذا يدلُّ على أنَّ الَح
ـراج ر    : "المع ا ينظ صره فإّنم دُج بب يَن َيْح تكم ح ى ّمي َرْوا إل م َت ن  أل راج م ى المع  إل
ْسِنه شيء    )٨٣("ُح ى ال ر إل َق النظ ِدُج إذا حّق صره َيْح َدَج بب ة   . )٨٤ ()) َح رد لفظ م ت ول

  .المعاجم ذآرتهافي القرآن و) حدج(

                                           
 . ١/١٠١) بلعج(الصحاح ) ٧١(
 .  ٢/١٨١) بلعج(تاج العروس : ، وينظر٨/٢٧٥) بلعج(لسان العرب ) ٧٢(
 .١/٢٣٩ابن القطاع : ، األفعال٣٩/ ابن القوطية :األفعال: ينظر) ٧٣(
 . ٢/٤٦٣) حدد(الصحاح : ينظر) ٧٤(
 . ١٢٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٧٥(
 . ٣٧٩/يوانهد) ٧٦(
 .٢/١٤٨، ديوان األدب ١/٣٠٥) حدج(، الصحاح ٢٣/اصالح المنطق:وينظر،٣/٧٢)حدج(العين) ٧٧(
 .١/١٩٩ آتاب الجيم :ينظر )٧٨(
 . ٣/١١٩اد بالصاحب بن ع: المحيط في اللغة) ٧٩(
 . ١/٢٠١ابن القطاع  : ، األفعال٤١/ابن القوطية: األفعال :ينظر )٨٠(
 . ٢/٣٦مقاييس اللغة ) ٨١(
 .١/١١٦ المخصص )٨٢(
 .١/٢٢٩الفائق في غريب الحديث ) ٨٣(



  : َحدََّق -١٦
ديدًا           : َحدََّق ه ينظر نظرًا ش َدُقوا       . )٨٥(إذا رمى بحدقت ُدوقًا وَأْح شيء ُح دَّقوا بال   : وَح
  .)٨٦(أطافوا

وهري ينَحَد: ((الج ُة الع م، وال: َق وادها األعظ َدٌق وِحجس ع َح و . داٌقم ال أب ق
  الكامل                  :  )٨٧(ذؤيب

َداَقَها   َأنَّ ِح َدُهُم َآ الَعْيُن َبْع  َف
  

ْدَمعُ    ْوٌر َت ي َع َشْوٍك َفِه ِمَلْت ِب  ُس
  

  الطويل         :شّدة النظر بالحدقة، قال ُمليح الهذلي: والتحديُق
اِت ب َصَب الرَّاي ي َن واِزٍنَأب  ين َه

  

دِّقِ      ْوٍف ُمَح سعد َخ يٍم، ب ْيَن َتِم  وَب
  

  . )٨٨())أراد أمرًا شديدًا ُيَحدُِّق منه الرجال
ه         : ((وجاء في أساس البالغة    ه بعين ه    : حدََّق إليَّ ونظَر إليَّ بتحديق، وَحَدَق َر إلي َنَظ

ًة، وقد أحدقوا به    ورأيت الذبيحة َحاِدقَ  . ورأيُت المريَض َيْحِدُق يمنة ويسرة    . فهو َحاِدقٌ 
  .)٨٩())اإذا َأحاطو

   :)٩٠(استدار قال األخطل: َحَدَق به الشيُء وَأحدَق : ((ومما ورد في اللسان
  البسيط

َدَقتْ    ْد َح ْرٍب، َوَق و َح وَن َبُن  ألُمنِعُم
  

َصاِري    َتْبَطْأُت َأْن ُة، واْس ي الِمنَّي  ِب
  

ه        . ..ل شيء استدار بشيٍء وأحاَط به، فقد أحَدَق بِه          وآ... شيء بعين ِدَق فالن ال وح
ه َر إلي ْدقًا إذا نَظ ه َح دوق . َيْحِدُق ا، والُح رَف بهم ه وط تح عيني ُت إذا ف َدَق المي وَح

مثل التَّحديق، وقد َحْدَلَق الرجـل إذا أدار حدقته في    : والَحْدَلقُة، بزيادة الالم  ... المصدر
 . المعاجم ذآرتهافي القرآن الكريم و) حدق(، ولم ترد لفظة )٩١())النظر
  :  َحسَّ-١٧

شيَء    : ((... قاَل ابن القوطية   ه      : وأْحَسْسُت ال ه أو سمعت حرآت ول  )٩٢())رأيت :  ونق
ـال               أحسسُت ببصري ألن االحساس يفيد الرؤية وغيرها بالحاسة ولهذا ال يجوز أن يق

  . )٩٣(انَّ اهللا يحس إذ ال يجوز عليه الوصف بالحاّسة
سان ي الل اء ف سر : ((وج ّس، بك شيء والِح ْسُت بال ن أْحَس اء م شيء : الح سَّ بال َح

ما أَحسَّ منهم   : وحكى اللحياني . شعر به : َيُحسُّ َحّسًا وِحّسًا وَحِسيسًا وَأَحسَّ به وأَحسَّه      
ا رأى   دًا أي م اج  ... أح ال الزّج ال   : وق ة ويق ي اللغ د ف م ووج سَّ عل ى أح ل : معن ه

ر    : َأَحسست صاحبك أي    ْست الخب ه؟  وهل أْحَس ه : أيهل رأيت ه وعلمت ... هل عرفت
  .)٩٤())يقال أْحَسْسُت من فالن ما ساءني أي، رأيت

  :   َحَسَر-١٨
ال                : ((قال ابن فارس   شيء يق ٌد، وهو من آشف ال الحاء والسين والراء أصٌل واح

شفته       ذراع، أي آ ك         .. َحَسرت عن ال ِسيٌر، وذل لَّ وهو ح َسر البصر إذا آ نكشاف  اوَح
                                                                                                                         

 .  ٢٣٢، ٣/٢٣١) حدج(لسان العرب ) ٨٤(
  .  ٢/٣٦٨ ديوان األدب :ينظر )٨٥(
 . ٣٧/ابن القوطية : األفعال:ينظر )٨٦(
 .١/٣ الهذليين ديوان) ٨٧(
 .  ١٠/٣٩) حدق(لسان العرب : وينظر، ٤/١٤٥٦) حدق(الصحاح ) ٨٨(
 .٣٧/ابن القوطية : ، األفعال١٢٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظرو، ١/١٥٩أساس البالغة ) ٨٩(
 . المنعمون بنو حرٍب:  ، وفيه١١٩/شعر األخطل) ٩٠(
 .٤٠، ١٠/٣٩) حدق(لسان العرب ) ٩١(
 . ٢/٩١٤) حس(الصحاح : ، وينظر٣٩/القوطيةابن : األفعال) ٩٢(
 .  ٦٨/الفروق في اللغة : ينظر)٩٣(
  . ٥٠، ٦/٤٩) حس(لسان العرب ) ٩٤(



ْعفهِ    َصِره وَض ة َب ي قل ه ف سيٌر     .  )٩٥())حال و َح ا فه لَّ وأعي سارًة آ ر َح ُسر البعي وَح
  . )٩٦(والبصر آذلك

ْسرُ : ((وجاء في اللسان   شيء         : الَح شيء عن ال ْشُطَك ال ِسُر      ... َآ َصُره َيْح َسَر َب َوَح
ُسوٌر                    ِسير وَمْح ك، فهو َح ... ُحُسورًا أي َآلَّ وانقطع نظره من طول َمَدًى وما أشبه ذل

   )٩٧ ())لآلي: َوَبَصٌر َحِسير
  :َم َحَل-١٩

م  ُم والُحُل ي          : الُحْل ن أب شر ب ال ب ام، ق ي المن ُم إذا رأى ف َم َيْحُل ال، َحَل ا، يق الرؤي
  الوافر                :)٩٨(خازم

ِتالُم؟  ُت َأِم اْح ا َرَأْي قُّ م أح
  

ه     )٩٩(" من َتَحلَّم ما لم َيْحُلْم، ُآلَِّف َأْن َيعِقَد بين شعيرتين         : "وفي الحديث  ، أي قال إّن
ال     : وتكلََّف حُلماً . رأى في الّنوِم ما لم َيَرهُ      ره، يق م ي م إذا        : ل الفتح إذا َرَأى، وتحلَّ َم، ب َحَل

  . )١٠٠(أّدعى الرؤيا آاذبًا
ه   [وَتحلََّم الُحْلَم، استعمله وَحَلَم به، وَحَلَم عنه ،         : ((وقال ابن سيده   َم عن رأى ]: وتحلَّ

  . )١٠١ ())له ُرْؤيا، أو رآه في النَّوِم
ا                     والر ياء، ولكن غلبت الرؤي ه من األش ائم في نوم راه الن ا ي ؤيا والٌحْلُم عبارة عّم

شرِّ               ن ال راه م ا ي ى م ُم عل ب الُحْل سن، وغل شيء الح ر وال ن الخي راه م ا ي ى م عل
  . )١٠٢(والقبيح
  :   َحَمَج-٢٠

ال   ُغؤْوُر: َتْحِمْيُج العينين  ا، ويق اً   : ُهم َج َتْحِمْيَج ضاً   . َحمَّ ر بَخوفٍ   : وهو أي د  . َنَظ وق
الي أراك   : يكون من تغير الوجه من الغضب، وهو من قول عمر بن الخطاب لرجلٍ             م

  . )١٠٣(ُمَحمِّجًا
ال ذو   . َحمََّج الرجل عيَنه َتْحِمْيَجًا َيسْتِشفُّ النظر، إذا َصغَّرها       : ((وقال الجوهري  ق

                    :)١٠٤(االصبع
  الكامل

ـ ي َأِبِي ُت َبِن ي َرَأْي  إّن
  

يَن     َك ُمَحمِِّج ًا  ـ ّى ُشوس إل
  

  . )١٠٥ ())ِشّدُة النظر: الَتْحِمْيُج: وقال أبو عبيدة... 
سان  ي الل اء ف ْيُج: ((وج و   : التَّْحِم ال أب وٌت؛ ق ه َمْبُه ر آأّن د النظ ين وتحدي تح الع ف

  الوافر                :)١٠٦(العيال الهذلي
و  ـان الم َج للجب  وَحمَّ

  

ُب     ُه َيِج ى َقْلُب ُت، حّت
  

                                           
  .٦٢، ٢/٦١مقاييس اللغة  )٩٥(
 .١/٢٠٣ابن القطاع : األفعال )٩٦(
رب ) ٩٧( سان الع سر(ل ر١٨٨، ٨/١٨٧) ح وان األدب :، وينظ صحاح ٢/١٥٤ دي سر(، ال ، ٢/٦٣٠) ح

  .١١/١٢) حسر(تاج العروس 
  أِم اَألْهَواُل إْذ َصْحِبي ِنياُم: ، وعجزه في الديوان٤١/ديوانه ) ٩٨(
 ).من تحلََّم بحلم َلْم َيَرُه ُآلَِّف أن يعقد بين شعيرتين: (، وفيه٦/٢٥٨١صحيح البخاري ) ٩٩(
 . ٣/٢٤٦) حلم(العين : ينظر) ١٠٠(
  . ٣/٢٧٦كم والمحيط  األعظم حالم) ١٠١(
 . ١٢/١٤٥) حلم(لسان العرب : ينظر) ١٠٢(
 . ٣/١٤٠المحيط في اللغة : ينظر) ١٠٣(
 . وَسًاُيَحمُِّجوَن ِإَليَّ ُش:  وفي الديوان.٤٣/ديوانه ) ١٠٤(
 .٥/٤٩١) َحَمَج(تاج العروس : ، وينظر١/٣٠٧) َحَمَج(الصحاح ) ١٠٥(
 .٢/٢٤٩ديوان الهذليين ) ١٠٦(



انُ  َج الجب ل  أراد َحمَّ َب؛ وقي وت، َفَقَل ل  :  للم ا؛ وقي ين غُؤوُرُهم يُج العين : َتْحَم
ر ين النظ صغيرهما لتمك ة  . )١٠٧())ت رد لفظ م ت ج(ول ا  ) حم ارت إليه رآن وأش ي الق ف

  . المعاجم
  :  َحْنَدَر-٢١

ال . )١٠٨ ())والِحنديُر أجود . الَحَدقُة: الِحنَدْورُة(( ُدْوِر          : يق ه وُحْن ُدِر عين ى ُحْن هو عل
ّراء                  عينه وُحْندُ  ال الف ه بغضًا؛ ق در أن ينظر إلي ال  : ْورُة عينه إذا آان يستثقله وال يق يق

ْصَب عينكَ        ه ُن اِدُر   . )١٠٩(جعلته على ِحْندَيرِة عيني وُحْنُدورة َعْيِني إذا جعلت ٌل ُحَن ورج
ضم ين، بال ر: الَع ُد النظ ة  . )١١٠(َحِدي أِت لفظ م ت در(ول ا  ) حن رآن واحتوته ي الق ف

  .المعجمات
   : َخَشَع-٢٢

سان  ي الل اء ف شَّعَ   : ((ج َشَع َوَتَخ شوعًا واْخَت َشُع ُخ َشَع َيْخ و   : َخ صره نح ى بب رم
شَّع  . األرض وَغضَّه وَخَفَض صوته    شُعون : وقوٌم ٌخ صُرهُ   . ُمَتخًَّ َشَع ب انكسر، وال   : وَخ

            :)١١٢(؛ قاَل ذو الرّمة)١١١ ())يقال اْخَتَشَع
  الطويل

هُ          ْرٍق آأّن لِّ ِخ  تجّلى السُّرى عن آ
  

عِ       ُر خاِش ه غي يٍف، َطْرُف ِفيَحُة س  َص
  

ث  ال اللي اُل: (( وق ال ا: يق الٌن وال يق َشَع ُف صِرِه  : ْخَت َشَع َبَب ي  ... اخَت ُشوع ف والُخ
  .)١١٣ ())الصَّْوِت والَبَصِر

  :  َخَزَر-٢٣
ْزَرةُ . ميل خْزر العيون : الَخَزُر: ((قال الخليل  اظ    : والُخ ِة نحو اللََِّح الُب الَحَدَق . اْنِق

  لرجزا            :)١١٤(هو أقبح الحول، قالو
َزرْ    ن َخ ي م ا ب ازرُت وم  إذا تخ

  

ر     ن غي ْيَن م ْسرُت الَع مَّ َآ َوْر ث  َع
  

ْزراً  ًا َخ َزْرُت فالن ن    : َوَخ َر ع يْن، إذا َنَظ َزُر الَع ي وَأْخ اِظ عين ه بلح رُت إلي نظ
هو : ويقال. لَخَزِررجٌل َأْخَزُر بيُِّن ا   . ضيق العين وِصغرها  : والَخَزُر. )١١٥())ُمَعارَضٍة

  الكامل      )١١٦ (:قال حاتم. أن يكون االنساُن آأنَّه ينظر ُبمْؤِخرها
ى النَّ   ي ُأول ُت ف م وُدعي ديَّ ول

  

ْزرِ      أعُيٍن ُخ يَّ ب ْر إل  ُينَظ
  

   .)١١٧(تعامى وَتجاَهل: وَتَخاَزَر الرجل، إذا ضيََّق جفَنه لُيحِّدد النظر آقولك
ل      : لتحريك  الَخَزُر، با : ((وجاَء في اللسان   ًة وقي هو النظر    : آْسُر العين َبَصَرَها ِخْلَق

ل       : الذي آأنه في أحـد الّشقيِن، وقيل        َوُل      : هو أن يفتح عينه ويغمضها، وقي َزُر هو َح الَخ
  . )١١٨ (...))إحدى العينين

                                           
 .  ٤٩١، ٥/٤٩٠) حمج(تاج العروس : ، وينظر٣/٢٤٠) حمج(ن العرب الس) ١٠٧(
 . ٢/٦٦، ديوان األدب ٣/٣٣٥) حندر(العين  )١٠٨(
 . ٨/٢١٧) حندر(لسان العرب : ينظر) ١٠٩(
 .  ١١/٩٧) حندر(عروس تاج ال:  ينظر)١١٠(
  .٥١٠ /٢٠) خَشَع(، تاج العروس ٤/٧١) خشع(لسان العرب  )١١١(
  .٢/٨١٤ديوانه )١١٢(
 . ٢٠/٥٠٦) خشع(تاج العروس ) ١١٣(
 ).أرطاة بن سهية(البيت لـ ) ١١٤(
 .١١/١٦٢) خزر(تاج العروس  ،٨/٢٣٦) َخَزر(، لسان العرب ٢٠٧، ٤/٢٠٦) َخَزر( العين )١١٥(
 .٥٤/ديوانه ) ١١٦(
 .١١/١٦١) خزر(، تاج العروس ٢/٦٤٤) َخَزر(الصحاح: ظر ين)١١٧(
 . ١١/١٥٥) خزر(، تاج العروس ٨/٢٣٦) َخَزر(لسان العرب ) ١١٨(



ِظ    : والَخْزر، بسكون الزاي  ... الذي أقبلْت حدقتاُه إلى َأْنِفه    : األخزر: وقيل النظر بَلْح
   )١١٩(.يفعله الرجُل ذلك ِآْبرًا واستخفافًا للَمْنُظور إليه. .العين

  . المعاجمفي القرآن وأشارت إليها ) خزر(ولم ترد لفظة 
 :  َخَطَف-٢٤

ل  ال الخلي ُف: ((ق تالب : الَخْط ي االس ذ ف اِطفٌ ... األخ ْرٌق خ وَر  : وَب يخطف ن
  .)١٢٠ ())لُِّصال: والُخطَّاف. األبصار والشَّياطين َتخِطُف السَّمَع أي تسترق

 .)١٢١())َذَهَب ِبه: َخِطَف البرُق الَبَصَر َوَخَطفُه َيْخِطَفُه: ((وجاَء في اللسان
   :َش َخِف-٢٥

  . )١٢٢ ())الضَِّعيف الَبَصر، ُأِخَذ من الُخفَّاش: اَألْخَفُش((
ةً         : والَخَفُش: ((قال الجوهري  ُل  . ِصْغٌر في العين وَضعٌف في البصر ِخلق والرج

دْ   ُش َوَق ةً  َأْخَف ُش ِعْل ار،      يكون الَخَف ِصَرُه بالَنه ل وال يب شيَء باللي ذي يبصر ال ، وهو ال
  )١٢٣ ()).ويبصرُه في يوٍم غيٍم وال يبصره في يوٍم صاٍح

هو فساد في جفن العين واحمرار تضيق له العيون من         : وقيل: ((جاَء في اللسان  
ٌش وَأْخَفشُ           ال الخطابي   .. غيِر وجع وال ُقْرٍح، َخِفَش َخَفشًا فهو َخِف ُش      : ق ا هو الَخَف إّنم

ا                         ه ُنوره ين يضعف من ساد في الع لَّ بصرها، وهو ف َشًا إذا ق مصدُر َخِفَشْت عينه َخَف
ه سُ           : يقال  .. َوَتْغَمُص داِئمًا من غيِر َوَجْع       ره إذا ضعف؛ وب اُش   ّمَخِفَش في َأم َي الُخّف

  .)١٢٤())لضعِف بصره بالنهار
إذا : َرُجٌل َخِفشٌ : ي ُيَغمَُّض إذا َنَظَر، وقاَل أبو زيد      الذ: واَألْخَفُش: ((قال الزبيدي 

في القرآن وأشارت إليها    ) خفش( ولم ترد لفظة     )١٢٥())آان في عينيه َغَمٌص، أي قذىً     
 . المعاجم

  :  َرَأى-٢٦
ي فالن    : وتقول... م بعضاً َرَأى َبْعْضهُ : َتراَءى القوم : ((قال الخليل  ، أي  تراءى ل
رآة              وت... تصّدى لَك لتراه   راه والِم ُه لي َر ل ر    : راءى له تاِبُعُه ِمَن الجنِّ إذا َظَه التي ُيْنَظ
   )١٢٦ ()). فيهاَنَظرُت: وتراءيت في الِمرآة... المرائي: فيها والجميع

رأي     : واْرَتآُه. وَأَرْيُتُه الشيء فرآُه، وأصله َأَرَأْيُتهُ    : ((وقال الجوهري  افَتَعَل من ال
و    . والتدبير راٍء وق اءُ      وفالٌن ُم راُءوَن، واالسم الِرَي ال . ٌم ُم معةً       : يق اًء وُس ك ري َل ذل . فع

ضاً   ُل بعضهم بعضاً          : ويقال أي اُء، أي يقاب وٌم ِرئ اءٌ     . ق وتهم ِرئ ذلك بي ول من    ... وآ وتق
  .)١٢٧ ())ُيْسَتْحَمُق وُيْسَتْعَقُل: ُيْسَتر أي فالٌن، آما تقول: الرئاء

ن القطاع ال اب ًة، َو: ((وق شيَء ُرْؤي ُت ال وِم رأي ي الن ا، وف ر َرْأي م واألم ي الِعْل ف
  .)١٢٨())ُرْؤيا

                                           
  ١١/١٥٦) خزر(تاج العروس :  ينظر)١١٩(
 . ٣١/ابن القوطية : ، األفعال٤/٢٢٠) خطف( العين )١٢٠(
 .٩/٧٦) خطف( لسان العرب )١٢١(
 . ٢/٢٦٣ ديوان األدب )١٢٢(
  . ١/١٠٥، المخصص ١٧/١٩١) خفش(، تاج العروس ٣/١٠٠٥ )خفش( الصحاح)١٢٣(
  . ١٧/١٩١) خفش(، تاج العروس ٦/٢٩٨) خفش( لسان العرب)١٢٤(
  . ١٧/١٩٣) خفش( تاج العروس )١٢٥(
  . ٨/٣٠٨) رأى( العين )١٢٦(
 . ٦/٢٣٤٨) رأى( الصحاح )١٢٧(
  . ١٠٦/ابن القوطية: ، األفعال ٢/٧٠ األفعال )١٢٨(



ز  صائر ذوي التميي ي ب اء ف ًا،  : (( وج ة وِرْئيان ًا َوَراَءًة وَرْأَي ًة، َوَرْأي ُه ُرؤي رأيت
ة نيَّتك أي رؤيتك               . واْرتَأيته واسْترأيُته  ى رَّيتك ِبِزَن د هللا عل رَّآء   . والحم ِشدَّاد  –وال :  آ

  .)١٢٩())الكثير الرُّْؤية
ـا تتعدى          ورأي ت زيدًا أبصرته، ويعدى إلى مفعوٍل واحد، ألن أفعال الحواس إّنم

  . )١٣٠(رأيته قائمًا: إلى واحد، فأن رأيته هيأة نصبتها على الحال وقلت
 :  َرَشَق-٢٧

ل ال الخلي َصري : ((ق ُت بب ْرُت أي َطَمْح ْقُت َفَنَظ َصري، َوَأْرَش ْوَم بب ْقُت الَق َوَرَش
  الطويل            )١٣١ (:ة قال ذو الرّم َفَنَظرتُُ
    )١٣٢())آما َأْرَشقْت من َتْحِت أْرَطى َصريمًة  

سهٍم               : ((وقال ابن فارس   شيء ب ٌد، وهو رمي ال الراء والشين والقاف أصٌل واح
  .)١٣٣ ())ها لتنظرومنه أرَشَقِت الظَّبيُة مّدت ُعُنَق... وما أشَبَهُه في خفَّة

اهم  : وَرَشَقهم بنظرةٍ ... ا َرماُه بالسَّهام   َرَشَقُه يرِشقُه َرْشَقًا إذ    مصدُر: الرْشق(( َرم
  الكامل:)١٣٤(ِإحداُد النظر؛ وَأْرَشْقِت المرأة والمهاُة؛ قال القطامي: واإلْرشاُق

يُّ    وبُهنَّ تكلِم ُروُق ًقل ْد َي  َوَلَق
  

ِق   صُّواِر الُمرِش ُل ال ي ُمَق  وَيُروَعن
  

د و عبي ـه : أب َر إذا َأْحَدْدت ه النَّظ ْقُت إلي ة  . )١٣٥())َأْرَش رد لفظ م ت ق(ول ي ) رش ف
  . المعاجمذآرتها القرآن و

 
  : َرَمَق-٢٨

ْشُه   : ورَّمقُوُه وُيرِّمقونه أي بَقْدر ما ُيْمِسُك َرَمقه، ويقال. َبقَّيُة الحياةِ : الرَّمق ا َعي وم
اٌق ُة وِرَم اُق... إّال ُرْمَق ه: والرِّم ي وأراِمق ُه بَعْين ُت َأرمُق صر، وماِزل ُة بالب  أي الُمرامق

   )١٣٧(.َرَمْقَتُه، أي َنَظرْت إليه:  ويقال)١٣٦ (.ُأتُبعه بَبَصري فُأطيُل النَّظَر
دا        : ((وجاَء في اللسان   ْزرًا نظر الَع ه َش ة، يعني  ورامقته ِرماقًا وهو أن تنظر إلي

ُه  ... الذي ال يبالغ في عمله      : والُمرمِّق في الشيء  ... مالم َتِضْق قلوبكم عن الحق     َوَرَمَق
ُه ُهَيْرمق ًا وراَمَق ه:  َرْمق َر إلي ده . َنَظ ه بصرك تتعهَّ ُه إذا اتبعت ُه ببصري وراَمقَت وَرَمْقَت

ه ه وترقُب ًا. وتنظر إلي َق ترميق َق: ورمَّ ل َرنَّ ر مث وٌق. أداَم الَنَظ ضعيُف : ورجل َيْرم
  .)١٣٨ ()الَبَصر

                                           
  .     ٣/١١٦روز آبادي الفي:  بصائر ذوي التمييز )١٢٩(
  .  ١/١٧٣الطريحي :  مجمع البحرين )١٣٠(
  ٢/١١٢٧ صدر البيت وروايته في الديوان )١٣١(

ريمةٍ  ى َص ِت أْرَط ن َتْح ْت م ا َأْتَلَع  آم
  

واِنسُ       اُء الَك َصّوِت الظِّب َأِة ال ى َنْب  إل
  

  

 . ٦/٣٧) رشق( العين )١٣٢(
 .  ٢/٣٩٦ مقاييس اللغة )١٣٣(
  .  َعِني ُمَقُل الَغَزاِل الُمْرَشِق و ولقد َيُروُع ُقُلوَبُهنَّ َتَكلُِّمي           َوَيُر: وفيه١٠٨/  ديوانه)١٣٤(
رب )١٣٥( سان الع ق( ل ر١٠/١١٧)رش وان األدب : ، وينظ ال٢/٣١٩دي ن ال: ، األفع ةاب ، ١٠١/قوطي

 .٤/١٤٨٢) رشق(الصحاح 
  .   ٥/١٦١) رمق(العين :  ينظر)١٣٦(
 . ١/١١٥المخصص  :ينظرو، ٢/١٢٤ ديوان األدب )١٣٧(
  . ٢/١٧ابن القطاع : األفعال،١٠٠/ابن القوطية:األفعال:،وينظر١٠/١٢٥،١٢٦)رمق(العرب  لسان )١٣٨(



  . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) َرَمَق(ولم ترد لفظة 
 :  َرَنا-٢٩

ى   : َنَظَر، وإلى الشيء  : َوَرنا الناظُر ُرُنوًَّا َورَناءً   : ((القوطيةقال ابن    أبصره، وإل
  .)١٣٩ ())الصوت َطِرِب

ور   ن منظ ال اب ـ٧١١ت (وق و) : ((ه ْرفِ  : الرُُّن كوِن الطَّ ع س َر م ة النََّظ . إدام
ه            ا ل وًا َوَرن و َرْن ه َأْرُن رَ  : َرَنْوُته وَرَنْوُت إلي ال . أداَم النََّظ ُره     ظلَّ ران  : يق اُه غي ًا، وَأْرن . ي

ه    : والرَّنا، بالفتح مقصور   وُر إلي ال ... الشيُء الَمْنُظ ِديُم           : ويق ان ُي ة إذا آ وُّ فالن الٌن َرُن ف
شديد     . النَّظَر إليها  اٌء، بالت ٌل َرنَّ ساءِ         : ورج ى النِّ َر إل ديُم النَّظ ذي ُي و      ... لل ا َيْرُن ا إليه ورن

ا    : ُرُنّوًا َوَرنًا، مقصور    َر إليه ة؛    إذا َنَظ ن اإلعرابي     ...  ُمَداَوم ى  ]: هـ ٢٣٠ت  [ اب َترَّن
بُّ    ْن ُيِح ى َم َر إل الن أَداَم النَّظ ة  . )١٤٠ ())ف رد لفظ م ت ا(ول رآن و )رن ي الق ا ف  ذآرته

 . المعاجم
 :  زَيَغ-٣٠

صغاني     غُ ): (( هـ  ٦٥٠ت  (قـال ال ال   : الزَّْي ل، يق ًا       : المي ًا، َوَزيغان ُغ َزْيَغ َزاَغ َيزْي
ًة ال: َوَزْيُغوغ صر. م لَّ: وزَاَغ الَب ًا. )١٤١())آ ُغ َزْيَغ َوجَّ، َوزاَغ : زاَغ َيزْي اَل واع َم

 .)١٤٢ (َتَحوَّل َعْن وجَهته: الَبَصر
  :  َسَجَد-٣١

ُجوداً  َجَد ُس لّ      : َس زَّ َوَج يء هللا ع لُّ ش ى األرِض، وآ ُه عل َع َجْبَهَت اد، : َوَض انق
  .)١٤٣ (كونأداَم النظَر مع الس: طْأطَأ َرأَسه، وأيضًا: وَأْسَجَد

  الطويل     :)١٤٥(قال ُآثيِّر. )١٤٤(إدامة الَنَظر وإمراُض األجفاِن: واِإلسجاُد
َدَنا   َك ِعْن ا أنَّ ذل رَِّك ِمنَّ  َأَغ

  

حُ     صَُّيوَدْيِن َراِب ِك ال َجاَد َعْيَني  وِإْس
  

ارس     ن ف ى تطاُمن                  : ((وقال اب دل عل ٌد مطرد ي دال أصٌل واِح سين والجيم وال ال
ه وانحنى          : وقال أبو عمر  ... وذٍل أ رأَس ولهم   ... أسَجَد الرجل، إذا طأط ا ق َجدا  : وأمَّ َأَس

ِإْسَجادًا، إذا أداَم النظَر، فهذا صحيح، إال أنَّ القياس يقتضي ذلك في خفض، وال يكون               
  .)١٤٦ ())النَّظر الشاخَص وال الشْزر
ور  ن منظ د اب جاُد: ((وعن ْرِف: اإلس وُر الطَّ ت  . ُفُت اجدة إذا آان يٌن س وع

 .)١٤٧())ةفاتر
  :  َسَدَر-٣٢

ِصر               : والسََّدُر: ((قاَل الخليل  د ُيْب ْم َيك َدرًا إذا َل َصُره َس ِدَر َب اسِمْدَرار الَبَصِر، َوَس
  .)١٤٨ ())وفي َعيْنه َسماديُر أي َغشوٌة. الشيء َحَسنًا فهو َسِدٌر َوَعْينُه َسِدرٌة

سَّاِدرُ   َتَحيُُّر ال : السََّدُر: ((في حين َذهَب اَألْصَفهاني إلى أن      صِر، وال رُ : ب  ))المَتَحيِّ
)١٤٩(. 

                                           
  . ١٠٥/ ابن القوطية:األفعال )١٣٩(
رب   )١٤٠( سان الع ا(ل ر٣٤٠، ١٤/٣٣٩) رن صحاح : ، وينظ ا( ال صص٦/٢٣٦٣) رن ، ١/١١٧، المخ

١١٨ . 
 . ٣/١٥٤بصائر ذوي التمييز : ، وينظر٤٥/يالعباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغان )١٤١(
 . ٢٤٩/محمد إسماعيل إبراهيم: معجم األلفاظ واألعالم القرآنية: ينظر )١٤٢(
 . ٣٤٠، ٢/٢٠٥) سجد (، لسان العرب ٢/٢٩٢، ديوان األدب ٧١/ابن القوطية: األفعال: ينظر )١٤٣(
 . ٣/٢٠٥) سجد(، لسان العرب ٢/٤٨٤) سجد(الصحاح  )١٤٤(
  ...أغرَِّك ِمنَّا َأنَّ َدلَِّك :  وفيه١٨٤/ ديوانه)١٤٥(
  . ١٣٤، ٣/١٣٣ مقاييس اللغة )١٤٦(
 . ٢/٢٠٥) سجد ( لسان العرب )١٤٧(
  . ٨/٣٥٥) سدر (، لسان العرب ٧/٢٢٤) سدر( العين )١٤٨(



  : ى شأ-٣٣
  . )١٥٠ ())حديُد الَبصِر: رجٌل شاِئُه الَبَصر، أي: ((قال الشيباني

رس،      : ورجل َشيِّئاٌن بوزن َشيَّعان   : ((وجاَء في اللسان   ه الف بعيُد النظر، وُيْنَعُت ب
ر      بق ألنَّ َنَظ و س ذي ه أى ال ن ش ًا م ون َمْقلوب ل أن َيك و َيْحَتم َر  وه ْسِبُق َنَظ ه َي

  . المعاجمفي القرآن وأشارت إليها ) شأي( ولم َترد لفظة )١٥١())غيره
 :  َشَخَص-٣٤

ال ه   : يق خس، إذا اغتاب الٍن وأش الٌن بف َخَص ف َسَفِره    . َأْش ُل ل َخَص الرَّج د َش وق
  المتقارب         :)١٥٢(قال األعشى. َيشَخُص ُشُخوصًا

  أأزَمْعَت ِمن آِل ليلى ُشُخوَصا
  . )١٥٣(َخَص َبُصره، إذا فتح عينيه وجعل ال َيطرفَوَقد َش

َذ          ِده َنَف ن َبَل َخَص م ْد َش د، َوَق ن َبعي ي م اِئم المرئ سان الق َواُد اإلن شَّخُص َس وال
  .)١٥٤(َوَشَخَص َسْهُمُه َوَبَصُرُه وأْشَخُصه صاِحُبه

سان  ي الل اَء ف اً  : ((َوَج شخص شخوص وت ي د الم َصره عن ل ِبَب َخَص الرج : َوَش
َح              ... فلم َيْطرْف   َرَفَعه   ُسه إذا سما َوَطَم َصُر َنف يقال َشَخَص الرجل َبَصَره َفَشَخَص الَب

شَُّحوصِ    ُل ال ك مث لُّ ذل صا آ ت  ... وَش ر المي ديث ذآ ي ح َصُره؛ : وف َخَص َب إذا َش
  .)١٥٥ ())ُشُخوص الَبَصر ارتفاع األجفان إلى فوق َوَتحديد النظر وانزعاجه

  :  َشَرَف-٣٥
ل ال الخلي اس : شََّرُفال: ((ق ن الن شَّريُف م صدر ال الن... َم ْشرَف ف َع : واست َرَف

ْشَرفُت  ...  وَأشَْرفُت عليه، أي اّطلعُت عليه من فوق       )١٥٦ ())رأَسُه َيْنُظر إلى شيءٍ    واْسَت
ستظل من                     ذي ي ك، آال وَق حاجب َسطَت َآفَّك ف الشيَء، إذا َرَفعَت َبصرك تنظُر إليه وَب

  الطويل    :)١٥٨( ُمطير األسديومنه قول الحسين بن. )١٥٧(الشمس
ْشِرُفوَنِني    اِس َيْسَت ًا للن ا َعَجَب  فَي

  

ي            ًا وال َقْبِل دي ُمِحّب  آَأْن َلْم َيَرْوا َبْع
  

ى حاِجبك وتنظر،           : االْسِتشَراُف: ((وَذَهب ابن َمنظور إلى أنَّ     دك عل ضع َي َأْن َت
ع فيكو                ن موضع ُمرتف ه ِم ُر إلي ه   وأصله من الَشرف الُعُلو آأّنه ينظ ر إلدراآ ... ن أآث

ديث  ي الح ؤِمنٌ    : "وف و م رٍف وه ًة ذاَت َش ُب ُنهب ة  )١٥٩("ال َيْنَتِه دِر وقيم  أي ذاَت َق

                                                                                                                         
 .  ٨/٣٥٥) سدر(، لسان العرب ٢/٦٨٠)سدر(الصحاح:، وينظر٢٥٦/ معجم مفردات ألفاظ القرآن)١٤٩(
 . ٣/٣٦٤ آتاب الجيم )١٥٠(
 . ١٤/٤١٨) شأي( لسان العرب )١٥١(
  :  والبيت في الديوان٤٥/ ديوانه)١٥٢(

اَرا    ى اْبِتَك ن آِل ليل َت ِم  أأزَمْع
١  

َزاَرا    َوًى َأْن ُت ى ِذي َه طَّْت َعَل  َوَش
  

  

 . ٧٩/ابن القوطية: ، األفعال٢٦٣/ اصالح المنطق)١٥٣(
اظ ا )١٥٤( ردات ألف م مف رآن  معج ر ،٢٨٨/لق رب:وينظ سان الع ز ،٧/٤٦)شخص( ل صائر ذوي التميي ب

٣/٣٠١ .  
  .  ٧/٤٦) شخص( لسان العرب )١٥٥(
  . ٦/٢٥٢) شرف( العين )١٥٦(
اج العروس     ٩/١٧١) شرف (، لسان العرب    ٢/٣١٥، ديوان األدب    ٤/١٣٨٠) شرف( الصحاح   )١٥٧( ، ت

 .  ٥٠٥، ٢٣/٥٠٤) شرف(
 .٦٧/ شعر الحسين بن مطير األسدي)١٥٨(
 . ٢/٤٦١النهاية في غريب الحديث واألثر ، ١/٢٦١، آنز العّمال ٣/٢١٤ صحيح البخاري )١٥٩(



التَّشرُف للشيء  : ، قال ِشمر  ... ورْفعٍة يرفُع الناُس أبصارهم للنظر إليها وَيْسَتْشِرفوَنها      
 .)١٦٠())التَّطلُُّع والنظر إليه وحديُث النفِس َوَتَوقُّعُه

  :  َشَطَر-٣٦
ة ن القوطي ال اب ْطرًا: ((ق شيَء َش َطَر ال َشْطَرْين: َش َسَمُه ب ُطورًا... َق يُن ُش : والع
  .)١٦١ ())َنَظَرْت إليَك وإلى آخر

ى        ارس إل ن ف ى        : ((نأوذهب اب دلُّ أحدهما عل راء أصالن، ي شين والطاء وال ال
ة          د والمواجه طور، وهي التي أحَ           ... نصف الشيء، واآلخر على البع اٌة َش ال ش ُد ويق

ْطرًا، وهو        : ومن هذا الباب قولهم     : طبييهـا أطول من اآلخر    طورًا وَش َشَطَر بُصره ُش
د َجعل لكل                   . الذي ينظُر إليك وإلى آخر     ذا فق ان آ ه إذا آ اب ألن وإّنما ُجعل هذا من الب
 .)١٦٢())واحٍد منهما ِشطَر نظِره

  : َد َشِه-٣٧
ا بالبصر       الشُُّهوُد والشَّهاَدُة   : ((قال الراغب األصفهاني   الحضوُر مع المشاهدة أّم

َصرٍ          ... أو بالبصيرة   )١٦٣ ())والشهادُة قوٌل صادٌر عن علِم حصل بمشاهدة بصيرٍة أو َب
  . اُألخر إلى هذا المعنىالمعاجم ولم يشر أصحاب 

 :  َشَفَن-٣٨
ل اَل الخلي شَّفون: ((ق ْرة  : ال دِة الَغي ن ّش ه عن النظر م ر َطْرُف ذي الَيْفُت ُور ال الَغي

  الوافر                  )١٦٤ (:قال. لَحَذروا
ا  ّي لّم الَم إل ساِرْقَن الك  ُي

  

ٍب      ذاَر ُمْرَتِق ْسَن ِح َحِس
ُفوِن  )١٦٥())َش

  

  .)١٦٦ ())َنَظَر إليه بُمْؤخِر عينه من البغض: َشَفَنه ُشُفونًا، أي: وُيقال((
ه بم           : ((وقال الجوهري  ْرَت إلي ُفونًا، إذا َنَظ ك،   وَشْفنُتُه َأْشِفُنُه بالكسِر ُش ؤخِر عين

راضٍ         : ابن السكيت ... فأنا شاِفٌن َوشُفونٌ   . َشَفْنُت إليه َوَشَفْنُت بمعنًى، وهو نظٌر في اعت
د و عبي ال أب ه، أو   : وق ب من شيء آالُمَتَعجِّ ى ال اظرًا إل ه ن سان َطْرف ع اإلن و أن يرف ه

  .)١٦٧())آالكاره له
  الكامل            :)١٦٨(وأنشد للقطامي يذآر إبًال

ى   َفنَّ إل هُ وإذا َش ق رَأْيَن  الطري
  

ق     صان األبل شاِآلِة الح ا َآ  َلِهَق
  

ة النَّظر،                 : ((وقال ابن فارس   ى مداوم دلُّ عل ٌد ي ون أصٌل واح اء والن الشين والف
َفَن        . َشُفون: واألصل فيه قولهم للغيور الذي ال َيْفُتر عن النَّظر         ول َش ومن الناس من يق

م  . )١٦٩ ())ضًا يشَفن َشْفنًا، وهو َشفوٌن وشافن     َيْشِفُن، إذا َنَظَر بُمْوخر عينه، وَشفِن أي       ول
 . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) شفن(ترد لفظة 

                                           
  . ١٧٢، ٩/١٧١) شرف( لسان العرب )١٦٠(
 . ٨/٤٠٨) شطر(، لسان العرب ٢/٦٩٧) شطر(الصحاح : ، وينظر٢٣٧/ابن القوطية:  األفعال)١٦١(
 . ١٢/١٧٠) شطر(، تاج العروس ١٨٧، ٣/١٨٦مقاييس اللغة  )١٦٢(
 .  ٣٠٠/معجم مفردات ألفاظ القرآن )١٦٣(
 ...َحُسنَّ َحَذار :  وفيه١٨١/ديوانه: لقطامي وينظرالبيت ل )١٦٤(
 . ٦/٢٦٧) شفن(العين  )١٦٥(
  . ١٨٧ /٢ديوان األدب  )١٦٦(
  .١/١١٩، المخصص ٥/٢١٤٥) شفن(  الصحاح )١٦٧(
 ...وإذا َلَحْظَن إلى الَطِريِق َرَأْيَنُه             َلِهَقًا :  وفيه١٠٧/  ديوانه)١٦٨(
  .٣/١٩٩  مقاييس اللغة )١٦٩(



 :  َشَقَق-٣٩
صـره       : وَشقَّ يصُر الميت، أي   ): (( هـ ٣٥٠ت  (قال الفارابي    ى شيء َيْب أقبل عل
  .)١٧٠())وال َيْرَفعُه عند موته

ه، والج        ا: الشِّقُّ: ((وجاَء في اللسان   ا نظرت إلي شُّقوق   سم لم اُب    ... مع ال وشقَّ ن
ا يظهر     : الصبيُّ َيُشقُّ شقوقاً   ُشقُّ شقوقاً     . في أوَّل م ر َي اب البعي قَّ ن ع : وَش قَّ  ... طل وَش
ذي حضره                     : بصر الميِّت شقوقاً    ه وهو ال ه َطْرُف دُّ إلي ى شيٍء ال يرت َر إل شخَص ونظ

 )١٧١(" ميت إذا َشقَّ َبَصُرهَألْم َتَروا إلى ال   : "وفي الحديث . الموت، وال يقال َشقَّ َبَصَره    
  .)١٧٢())أي انفتح

 :  َشَوَس-٤٠
اً         : الشََّوُس بالتحريك (( رًا أو َتَغيُّظ ين َتَكّب َوُس من      . الَنَظُر بمؤخر الع ُل أْش والرج

ل          : قوم شوٍس قال أبو عمرو     ه ويمي ويقال َتَشاوَس إليه، وهو أن ينظر إليه بمؤخر عين
  .)١٧٣())وجهه في شقِّ العين التي ينظر بها

الشوَُّس في النظر َأن ُيْنظر بإحدى عينيه وُيِميَل َوجهه في           : ومما ذآره ابن سيده   
ا      ال . (()١٧٤(شقِّ العين التي يبصر به َر َنظر ذي             : ويق َشاَوُس في نظره إذا نظ فالن َيت

ر وٍة وِآْب شاُوُس... نخ ه  : التَّ دى عيني سماء بإح ى ال ر إل ه ينظ ب رأس شََّوُس. أن يقل : ال
ال ... هو الذي ُيَصغُِّر عينه ويضم أجفانه لينظر       : قَّي العينين، وقيل  النظر بإحدى شِ   : يق

رجٌل أْشَوُس وذلك إذا ُعِرَف في َنَظِره الغضُب أو الِحْقُد ويكون ذلك من الكبِر وجمعه            
 . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) شوس(ولم ترد لفظة . )١٧٥ ())الشُّوُس

  :  َشَوَص-٤١
ة    ّصواً    وَشصَ : ((قال ابن القوطي يُن ُش رك       : ِت الع ى غي َرْت إليك وإل ، )١٧٦ ())َنَظ

و عمرو   ال أب راً  : ق ه آثي َن عيني ان يضرب جف َوُص إذا آ ٌل َأْش شَّْوَصاُء. )١٧٧(رج : وال
ك إذا     ًا، وذل د َشَوصْت َشوَص اٍد، وق ن عب ن اب ا، ع ن فوقه ُر م ا تنظ ي آأّنه ْيُن الت الَع

انِ    ا الجفن ِق عليه م يلت ْت ل رد لفظ .)١٧٨(َعُظَم م ت وص(ة ول رآن و ) ش ي الق اف  ذآرته
 .جماالمع

                                           
  .٣/١٢٩وان األدب  دي)١٧٠(
 .٢/٤٩١ النهاية في غريب الحديث واألثر )١٧١(
  . ٥١٣ ،٢/٥١١) شقق(، تاج العروس ٤/١٥٠٣)شقق(الصحاح:وينظر،١٠/١٨١)شقق( لسان العرب)١٧٢(
 . ٦/١١٥) شوس(، لسان العرب ٣/٤١٥، آتاب الجيم ٣/٩٤١) شوس( الصحاح )١٧٣(
  . ١/١١٩المخصص :  ينظر)١٧٤(
 .١١٦، ٦/١١٥) شوس( لسان العرب )١٧٥(
 .  ٢٤١/ابن القوطية:  األفعال)١٧٦(
 . ٣/١٠٤٤) شوص( الصحاح )١٧٧(
 .١٨/٢١)  شوص(تاج العروس :  ينظر)١٧٨(



  : َشَوَف-٤٢
ْوفاً   (( شَّْوفُ . جاله : شاَف الشيء َش و : وال ْتيافًا إذا         . الجل ْشَتاُف اِش الَن َي تاَف ف واْش

سُّطوح أي  . َوَتشَّوفُت إلى الشيء أي َتَطلَّْعُت. َتطاَوَل وَنَظر  ورأيت نساء َيَتشوَّفن من ال
ال    : َف الفرُس والظَّبُي َوَتَشوَّفَ واْشتا... ينظرن َوَيَتطاولنَ  َل ينظُر، ق َنَصَب ُعُنَقُه َوَجَع

  الطويل              : )١٧٩(آثير عزة
ا           ا دع لَّ م صَّدى َآ  َتشَّوَف من َصْوِت ال

  

بِ    ِد ُمْغِي داء الُمقلَّ شَّوَف َجْي  )١٨٠())َت
  

ُد البصر          :  والَشوَُّف شَّداد، حدي رد    . )١٨١(الَبَصُر، عامِّيُة، ورجٌل شوَّاُف، َآ م ت ول
  .ذآرتها المعاجمفي القرآن و) شوف(لفظة 
  :  َضَغَث-٤٣

ل  اَل الخلي ضَّْغُث: ((ق بعض  : ال ضه ب شيء بع اس ال غاُث... التب الٌم : واألض أح
وأْضَغَث . جمعته:  وضَغثُت الشيَء َضْغثاً   )١٨٢())أضغثَت الرؤيا : ويقال للحالم . ُملتِبسٌة
ى أن   وأشار الراغب األصف  . )١٨٣(َخلََّط فيها : الرؤيا قبضة ريحان    : الضغث : ((هاني إل

أو حشيش أو قضبان وجمعه أضغاث قال وخذ بيدك ضغثًا وبه شبه األحالم المختلطة              
  . )١٨٤ ())أضغاث أحالم حزم اختالط من األحالم: التي ال يتبين حقائقها قالوا

  : َطَرَف-٤٤
ل اَل الخلي ْرُف: ((ق ي النظر : الطَّ ون ف ُك الجف ال. َتحري َخَص َب: يق ا َش َصُرُه فم

ِرُف رُف. َيْط ع   : والطَّ ى وال ُيْجَم صر، ال يثّن امٌع للب م ج َصُر  . )١٨٥())اس َرَف الَب َوَط
َرَفكَ : َأَصاَبُه، والشيءُ : َأَصْبَتُه بَضْربة أو َرْميَة، والُحْزنُ    : َتحََّرَك، َوَطْرَفَتهُ : َطْرفًا . َص

  .)١٨٦(َأْعَجَبَك: طرافًة. َوُطَرَف الشيُء
هو بمكان ال تراه : ي ُتْطَرُف َطْرفًا إذا ُحرِّآْت ُجُفوَنها بالنظِر ويقال  ُطِرَفْت عينه فه  

ى اآلخر،                . الَطواِرُف يعني العيون   ه عل د جْفني َق أَح ًا إذا أطب َوَطَرَف َبصره َيْطِرُف َطْرف
 . )١٨٧(أسرُع من طرفِة عين: الواحدة من ذلك َطْرَفٌة يقال

  :  َطَرَق-٤٥
َرقَ             :قال يعقوب  : ((قاَل الجوهري  َتَكّلْم، وَأْط م َي ُل، إذا سكت فل َرَق الرج أي :  أْط

  الطويل       )              ١٨٨(:وفي المثل. أرخى عينيه ينظُر إلى األرض
رَ    ِرْق َآ را أط ِرْق َآ  اِأْط

  

رى   ي الُق اَم ف  إنَّ النََّع
  

 المسترخي:  والُمطـِرقُ )١٨٩())َفُغضَّ الطَّْرفَ : (( ُيضرُب للمعجب بنفسه، آما يقال    
  . )١٩٠())العيـن ِخْلَقًة

                                           
  ...  َتشََّوُف  ِمن َصْوِت الصَّدى ُآلَّما دعا:  وفيه٣٥١/ ديوانه)١٧٩(
اج العروس      ١٣٨٤، ٤/١٣٨٣)شوف (الصحاح  :،وينظر ٩/١٨٥)شوف ( لسان العرب  )١٨٠( ) شوف (، ت

٢٣/٥٣٣. 
  . ٢٣/٥٣٤) شوف(تاج العروس : نظر ي)١٨١(
  .  ٤/٣٦٤) ضغث( العين )١٨٢(
  .  ٨٨/ابن القوطية : األفعال:  ينظر)١٨٣(
  . ٣٣٣/ معجم مفردات ألفاظ القرآن)١٨٤(
 .  ١/٦٨، أساس البالغة ١/١١٨المخصص : ، وينظر٧/٤١٣) طرف( العين )١٨٥(
 . ١١٨/ابن القوطية : األفعال:  ينظر)١٨٦(
  . ٢١٦، ٩/٢١٥) طرف( لسان العرب )١٨٧(
 . ١/١٩٤ألبي هالل العسكري: ، جمهرة األمثال٢٢١/الزمخشري : المستقصي في أمثال العرب)١٨٨(
  :  وهو بتمامه٦٣/ديوانه:  قطعة من بيٍت لجرير يهجو الراعي النميري ينظر)١٨٩(

رِ  ْن َنمي َك م ضَّ الطرف إّن  فُغ
  

ا    ت وال آالب ًا بلغ ال آعب  ف
  

  

 . ٢/٣١٩ديوان األدب ، ١٥١٦، ٤/١٥١٥) طرق( الصحاح )١٩٠(



وَأْطَرَق فالٌن َأْغَضى آّأَنه صاَر َعْيُنه طارقًا لألرض         : ((وقال الراغب األصفهاني  
ه اِربًا ل َأة )١٩١ ())أي َض ي حديث نظر الفَج َصْرك: "، وف ِرق َب أن : ، اإلطراُق)١٩٢ ("َأْط

  .)١٩٣(ٌيقبَل بَبصره إلى صدره وَيْسَكُت ساِآنًا
ون      ويكون اإل : وقال أبو عبيد   شَّمـاخ       )١٩٤(طراُق االسترخاَء في الجف وِل أخي ال ، آق

  الطويل              )١٩٥ (:يرثي عمر بن الخّطاب
هُ    وَن َوَفاُت شى َأْن َتك ُت أْخ ا آن  وم

  

ِرِق   يِن ُمْط بَنْتى َأْزَرِق الع ْي َس  بكّف
  

    :  َطَلَع-٤٦
ه               ه آل ذا األمر حتى علمت َع ه اً   . تقول أطلعني ِطْل ُت فالن ه ونظ   : وطالْع ا   أتيت رُت م

ده سكيت. )١٩٦(عن ن ال ال اب تهم : ((ق ُع، إذا أتي وم أطل ى الق ُت عل نهم . طلع ُت ع د طلع وق
  .)١٩٧())أطلُع، إذا ِغْبَت َعْنُهم

ُع َالعُ  : والَمْطَل ذلك الطِّ ُت، وآ اُن والوق ن    : المك شَّْمُس م ه ال ت علي ا َطَلَع م
  . )١٩٨(رًة َوَتْنَتحي أخرىَتْنظُر تا: وامرأٌة ُطَلَعٌة... ُرْؤَيُته: َوَطْلَعُته... األرض

ى    . َوطالْعُت الشيَء، أي اطََّلعُت عليه    . َطْاَلعُه بكتبه : ((قال الجوهري  ُت إل َوَتَطلَّْع
  .  )١٩٩())أنا مشتاق إلى َطْلَعِتَك: الرؤية ومنه قولهم: ورود آتابك، والَطْلَعُة

ه       : َوَطْلَعة الرجلُ  َع ِمن ا َطَل ُصُه وم ه . َشْخ ى   : َوَتَطلَّع َر إل بٍّ أو        َنَظ ه نظر ُح  َطْلَعَت
  . )٢٠٠(ِبْغَضٍة أو غيرهما

شري  ال الزمخ ع: ((وق الن  : طل ا ف َع علين رز، َطَل ر وب َم: ظه ا . هج َع عن : َوَطَل
  البسيط        :  )٢٠١(قال القطامي. علوته: َوَطَلعت الجبل وأّطلعته... غاب

وا       ًا إذا طلع يخفون طورًا وأحيان
  

ادي     الهم ب ن َأجم ي م دا ل ودًا ب  ط
  

  .)٢٠٢ ())نظرت ما عندهم واّطلعُت عليه: وأتيُت قومي فطالعتهم...  
َع   : ((ومما ورد في الموسوعة     اً (أطل ه   ) إطالع ر، وعلي ه، فهو       : األم م ب رآه وعل

 .)٢٠٣ ())أراه إّياه وأعلمه به: فالنًا على األمر) إْطالعًا(مطِلٌع، اطلَع 
  :  َطَمَح-٤٧

شيباني         ا          الطامُح   : ((األزهري عن أبي عمرو ال ْبِغُض َزوِجه ساء التي ُت َن الِن ِم
ى الرجل، وإذا رفعت      : قال... َوَتْنظر إلى غيره؛   َوَطَمحت بعيِنها إذا رمت ببصرها إل

  . تُكرُّ بنظرها يمينًا وِشماًال إلى غيِر زوجها: وامرأة َطمَّاحة. َطَمَحت: بصرها يقال
ـالٌن  رمى به إ: َشَخَص، وقيل: َوَطَمَح ببصره َيْطَمُح َطْمَحاً  لى الشيء، وأطمـح ف

ل     : ورجٌل َطمَّاح . رفعه: بصره د الطرف، وقي شيء         : بعي ى ال َح بصره إل ِرٌه، وَطَم : َش
ع ال     . ارتف َة؛ يق ه مرتفع صر، وطُموح اِمُح الب رِف ط اِمُح الّط رس ط ه  : وف رٌس في ف
  . )٢٠٤())ِطماٌح

                                           
 . ٣٤٠/ معجم مفردات ألفاظ القرآن )١٩١(
 .٣/١٢٢ النهاية في غريب الحديث واألثر )١٩٢(
  . ٢٦/٧٧) طرق(، تاج العروس ١٠/٢١٩) طرق(لسان العرب:  ينظر)١٩٣(
 . ٢٦/٧٧) طرق( تاج العروس )١٩٤(
 .، وفي لسان العرب لمزّرد أخي الشماخ٤٤٩/ ديوان الشّماخ)١٩٥(
 . ١٢، ٢/١١) طلع( العين )١٩٦(
 . ٢/٢٨٧ابن القطاع : ، األفعال١١٨، ١١٧/ابن القوطية:األفعال: وينظر، ٢٦٠/ إصالح المنطق)١٩٧(
  . ٤٧٢، ١/٤٧١المحيط في اللغة :  ينظر)١٩٨(
  .٢٣٧، ٤/٢٣٦) طلع(، لسان العرب ٣/١٢٥٤) طلع( الصحاح )١٩٩(
 . ١/٣٤١المحكم والمحيط األعظم :  ينظر)٢٠٠(
 .اجمالهم باِد من :  وفيه٨٠/ ديوانه)٢٠١(
 .٢٣٦، ٤/٢٣٥) طلع(، لسان العرب ٢/٧٧ أساس البالغة )٢٠٢(
 .٣/٢٠٨إبراهيم االبياري :  الموسوعة القرآنية الميّسرة)٢٠٣(
 .١/١١٥، المخصص ٦/٥٨٨) طمح(، تاج العروس ٣/٥٣٤) طمح( لسان العرب )٢٠٤(



  . المعاجم ذآرتهافي القرآن و) طمح(وَلم ترد لفظة 
  :  َظَهَر-٤٨

ال الخ لق وُر: ((لي دوِّ،  : الظُّه ى الع ا عل ه، َظَهْرَن الُع علي شيء، واِإلطِّ ُر بال الظَّف
ه أي     ا : واهللا أظهرنا علي اهرةُ . َأْطَلْعن لٍ            : الّظ ى َجَب ا عل لُّ أرٍض غليظة مشرفة آأّنه . آ

  .)٢٠٥())الَعْيُن الجاحظُة، وهي خالف الغائرة: والظَّاهرُة
سكيت ن ال ال اب ـ: ((وق ذا وآ ى آ رْت عل ْت َظَه ه، إذا اّطَلع ُر علي ذا أظَه

  .)٢٠٦())عليه
وراً     : ((وقال الجوهري  الفتح ُظُه شيء     : َظَهَر الشيء ب رُت ال يَّن، وأظه ه،  : َتَب بيَّنت
 .)٢٠٧())أعلنُت به: غلبته وأظهرُت بفالٍن: وَظَهْرُت على الرجل

  :  َعَثَر-٤٩
راً      َعَثَر في َثوْبِه َيْعُثُر وَيْعِثُر ُعُثورًا، وعَثارًا، وَعثَ        (( ورًا وَعْث ه ُعُث عَ : َر علي . اطََّل
ال هَ  : ويق َصرَته َوَعاَيْنَت ه أي أْب ل. َعْيَثِرُت ُر: وقي ره     : الَعْيث َراٍب أو غي ْن ُت َت ِم ا َقَلْب م

  . )٢٠٨())بَأْطراف أصاِبع ِرْجليَك إذا َمشْيَت ال ُيرى من الَقَدم أثٌر غيُره
ارس     ن ف راء أصالن صحيحا         : ((وقال اب اء وال ين والث ى       الع دل أحدهما عل ن، ي

ار          ارة للغب ى اإلث ر          . اإلطِّالع على الشيء، واآلخر عل ورًا، وعث ُر ُعُث َر َيْعُث األول َعَث ف
ه          َقَط لوجه ك إذا َس م    . الفرُس َيْعِثُر ِعَثارًا، وذل ِل العل ال بعُض أه َر من     : ق ل َعَث ا قي إّنم

ه              ى موضع َعْثرت د َأْن ينظر إل اثر فالُب ك أنَّ آل ع ال .اإلطِّالع وذل ُل   :  ويق َر الرج َعَث
  .)٢٠٩(...))يعثُر ُعُثورًا وَعثرًا، إذا اّطلع على أمٍر لم يطَّلع عليه غيره

الفتح           : وِمَن الَمجاز ، الُعُثوُر، بالضم     الَعْثر ب ب، آ اإلّطالُع على َأمر من غير طل
  .)٢١٠(َعهأْطَل: اطَّلَع، وَأْعَثَره: ، َعَثَر على ِسرِّ الرجِل َيْعُثُر ُعُثورًا َوَعْثرًا

                                           
  . ٥٢٧، ٨/٥٢٦) ظهر(، لسان العرب ٣٨، ٤/٣٧) ظهر( العين )٢٠٥(
  . ٢٦٨/لمنطق  إصالح ا)٢٠٦(
 . ٥٢٧، ٨/٥٢٦) ظهر(، لسان العرب ٧٣٢، ٢/٧٣١) ظهر( الصحاح )٢٠٧(
 .١٢/٥٢٩) عثر(، تاج العروس ٢/٧٣ المحيط في اللغة )٢٠٨(
 .١٩١/، إصالح  المنطق٤/٢٨٨ مقاييس اللغة )٢٠٩(
  . ١٢/٥٢٦) عثر(تاج العروس :  ينظر)٢١٠(



 :  َعَرَض-٥٠
ل  اَل الخلي ه، أي  : ((ق وجهي عن ذا، وأعرضت ب دت،  : أعرضت آ صددت وح

  الوافر  )٢١١ (:واعرض الشيء من بعيد أي ظهر وبرز قال عمرو بن آلثوم
مخرَّتْ   ُة واش ِت اليمام  وَأْعَرَض

  

صْ    دي ُم ياٍف بأي  ِلِتيناآأس
  

دت:  أي ْيِن أي ... ب ْرَض الَع َد َع ُت الجن ا  أ: َوَعَرْض ر م يَّ النظ ررتهم عل م
ابَ :  َعُرَض الشيُء َعْرَضاً  )٢١٢())حالهـم ه،  : صاَر عريضًا، َوَعَرْضُت عليك الكت قرأت
  .)٢١٣(أريتكه لإلبتياع وغيره: والشيء

: وّعَرْضُت الشيء . خالُف الطُّول والجمع َأعراضُ   : الَعْرُض: ((وجاَء في اللسان  
   )٢١٤(:من َعْرِضِه قال ذو الرّمةتمّكن :وَأعرَض في الشيء...ُه عريضًاَجَعْلُت

  الوافر                    
وه،  ى أب ى وَبَن ًى َبَن ال فت  َفع

  

َتَطاال    اِرِم واْس ي المك أعْرَض ف  ف
  

َرَض  . ..جاء به على المثل ألَن المكارَم ليس لها طول وال َعْرُض في الحقيقة           َوَع
  الطويل)٢١٥ (:َأراُه إّياه، وقول ساعدة بن جؤية: الشيَء عليه َيْعِرُضه َعْرضًا

تَ   و قل ِث ل وم اللَّي ان ي د آ وٌةوق   ُأس
دَّمٍ    زٍّ ُمَق َل ِع اُنوا َأه يَّ، َوآ  عل

  

ٌة   َتَوَمْعَرَض و آن ُل، ل َت َلقاِب   ُقْل
لُ   َد ناِئ وََّض الَمْج ا َح ٍد إذا م  َوَمْج

  

يٍن؛ أي ْرَض ع ِه ُع َر إلي ه:  َوَنَظ ى عين ـٍن أي . اعترضه عل ْرَض عي ه ُع ورأيت
 .)٢١٦())ظاهـراًَ عن قريب

  :  َعَمَش-٥١
ين    : ((قاَل الجوهري  ر         : الَعَمُش في الع ا في أآث ة مع سيالن دمعه ضعف الرؤي

  .)٢١٧())والرجُل أْعَمُش، وقد َعِمَش، والمرأُة َعْمَشاُء، َبّينا الَعَمِش. أوقاتها
ُش ه اَألْرَمصُ   : واألْعَم اه، ومثل َسُق عين ذي َتْف ين ال د الع ُش. الفاس َأن ال : والَعَم

  .)٢١٨( العين ُتسيل الدمع وال يكاُد اَألْعَمُش ُيْبِصُر بهاتزاَل
رآن    ) عمش ( ولم ترد لفظة      )٢١٩())َضْعُف الَبَصرِ : ((والَعَمُش عند الزبيدي   في الق

 .جماالمعذآرتها و
  : َعَيَن-٥٢

ر،  : والَعْيُن... الناظرة لكل ذي بصر  : العين: ((قال الخليل  الذي تبعثه لتّجسس الخب
ربُ  َسمِّيه الع د   وُت ى واح ه بمعن وينتيِن آل ينِِ وذا الع ْيِن وذا الَعيِني ه ...  ذا الُعينيت ورأيت

  .)٢٢٠())الظاهر الذي تراه العيون: والماء المَعين... ُمعاينًة: ِعيانًا، أي
ه                   : ((وقال ابن فارس   ضٍو ب ى ُع دلُّ عل ون أصٌل واحد صحيح ي اء والن العين والي

  :)٢٢١(ين وعيون وأعيان قال الشاعروالعين تجمع على أع... ُيْبِصَر وُيْنَظر

                                           
  . ١٤٠/الشيخ أحمد الشنقيطي: هاشرح المعلقات العشر وأخبار شعرائ: ، وينظر١٤٠/ معلقته)٢١١(
 .٣/١٠٨٢) عرض(، الصحاح ٢١/ابن القوطية: ، األفعال٢٧٣، ١/٢٧٢) عرض( العين )٢١٢(
 .٢٠/ابن القوطية: األفعال:  ينظر)٢١٣(
 َتَبوََّأ فاْبَتَنى َوَبَنى َأُبوُه :  والصدر في الديوان٣/١٥٤٩ ديوانه )٢١٤(
 .ْلَت َلَقاِئِلَلو ُآْنَت ُق:  وفيه١/٢١٩ ديوان الهذليين )٢١٥(
  .١/٢٤٣، المحكم والمحيط األعظم ١٦٧، ١٦٦، ٧/١٦٥) عرض( لسان العرب )٢١٦(
 .١/١٠٤، المخصص ٦/٣٢٠) عمش(،  لسان العرب ٣/١٠١٢) عَمَش( الصحاح )٢١٧(
  . ٦/٣٢٠) عمش( لسان العرب )٢١٨(
  . ١٧/٢٧٧) عمش( تاج العروس )٢١٩(
   .٤/٢٠٠، مقاييس اللغة ٢٥٥، ٢/٢٥٤) عين( العين )٢٢٠(



  البسيط                    
هِ   اِت ِب وَب الَغاِنَي ْد َأُرُوُع ُقُل  َفَق

  

انِ      اٍد وَأْعَي َن ِبَأْجَي ى َيِمْل  َحّت
  

ةً    ...  ًا أي مواجه ًا عيان ُت فالن ة ورأي ًا، أي معاين شيء عيان ت ال يُن ... ورأي والع
ُت   : عيانًا ورآه ِعياناً النَّظُر، وقد عايَنُه ُمَعاَيَنًة و    : والمعاينة اه َوَتَعيَّن َلْم َيشك في رؤيتِه إّي
  الطويل         :)٢٢٢(أبصرته؛ قاَل ذو الرمَّة: الشيَء

تْ   ا َتَعيَّن و إذا م ال َتنب ى ف  َتَخلَّ
  

سَّباِئك    ا آال َبحًا، َأْعَناُقه ا َش  به
  

ا   : (( ومما جاء من أمثال العرب     )٢٢٣())َوَتَعّينُت الشخَص تعُّينًا إذا رَأيته    ...  بَعْيٍن م
ا ك ههن رك   )٢٢٤())أرَين ى ت ي الحث عل ضرب ف ك وي ر إلي أّني أنظ ل آ اه، أعم  ومعن

واني اٌن   . (()٢٢٥(الت ع، وأْعي ع الجم اٌت جم ُيُن وَأْعُيَن ع أْع َصر والجم ة الَب ْين حاّس والَع
ة   ون والُمعاين ُه   –وُعُي ًا وِعْنَت ة وِعيان ه ُمعاَين العين عايْنَت ُر ب ُه وِم– النظ ْوَلُهْم  َرَأْيَت ُه َق ْن

 . )٢٢٦ ())َلَقْيَتُه ِعيانًا ورأيته ِعيانًا
  :  َغضَّ-٥٣

ل ال الخلي ضُّ والغضاضُة: ((ق ّضًا، وأغضى : الَغ ضَّ َغ ي الطرف وَغ ور ف الفت
  الوافر                   )٢٢٧ (: قال جرير دانى بين َجْفَنيِه َوَلم ُيالِق: إعضاًء أي

ْن ُنَمْي   َك ِم ْرَف إّن ضَّ الطَّ  ٍرَفُغ
  

ا    َت وال ِآَالب ًا َبَلْغ ال َآْعب  )٢٢٨ ())َف
  

  .)٢٢٩(ضمَّ ُجُفوَنُه: آفَّ َبَصُره، وأيضًا: وَأغضى الرجل
ضًَّا وَغضاضًا وِغضاضًا           : ((ومما جاَء في اللسان    ضُّه َغ غضَّ َطْرَفُه َوَبَصَرُه َيُغ

ِضيضٌ   ُضوٌض َوَغ و َمْغ ضاضًة فه َسَره  : َوَغ َضه وَآ َه وَخَف ل... َآفَّ ِضيُض :وقي  الَغ
انِ  ْسَتْرخي اَألجف رِف الُم ديث . الط ي الح َسَره   : "وف ه أي َآ ضَّ َطْرَف ِرَح َغ اَن إذا َف آ

د من اَألشر والمرح                       ك ليكون أْبع ان يفعل ذل ا آ ه وإّنم  )))٢٣٠("وَأْطَرَق َوَلْم َيْفَتح َعْيُن
)٢٣١(. 

  :  َفَتَر-٥٤
  .)٢٣٢())َنَظرُهاْنَكَسَر : الَن، والطَّْرُف: َفَتَر الشيُء ُفُتورًا((

سان    َرةُ : ((وجاَء في الل ر             : الَفْت الٌن َيْفُت ّر وف شيُء والح َر ال االنكسار والضعف وَفَت
ّدة         : َوَيْفتر فُتورًا وُفتاراً   د ِش ّدة والَن بع َد ح اِترٌ   ... َسَكَن بع ْرف ف ُجّو      : َوَط ور وُس ه ُفت في

اّد النظر     ن اإلعرابي   . ليس بح ٌر إذ       : اب َل، فهو ُمفِت َر الرج ه فانكسر    أْفَت ُعَفْت جفون ا َض
  .)٢٣٤())الذي فيه َضْعٌف ُمْسَتْحَسٌن: الَطْرُف الفاِتُر: ((وفي البصائر. )٢٣٣())طرفه

                                                                                                                         
: ، المقتضب  ٢٢/أبو زيد األنصاري  : النوادر في اللغة  :  الشاعر هو رومي بن شريك الضبي، ينظر       )٢٢١(

  .١/٤٠٢عبد السالم محمد هارون : ، معجم شواهد العربية٣/٥١ابن جّني : ، المنصف٢/١٩٩المبرد 
 ُتَجلِّي فال َتْنُبو إذا ما َتَعيَّنْت:  والصدر في الديوان٣/١٧٣٩ ديوانه)٢٢٢(
 .  ٣٠٤، ٣٠٣، ١٣/٣٠١) عين(، لسان العرب ٤/١٩٩مقاييس اللغة  )٢٢٣(
 .٢/١١ي في أمثال العرب ص المستق)٢٢٤(
 . ٢/٣٠٩ابن عقيل الهمداني :  شرح ابن عقيل)٢٢٥(
 . ١/٩٣ المخصص )٢٢٦(
 . ٧٣/ ديوانه)٢٢٧(
  .٤/٣٤١) غض( العين )٢٢٨(
 . ٣٠/ابن القوطية : األفعال:  ينظر)٢٢٩(
 .٣/٣٧١األثر النهاية في غريب الحديث و)٢٣٠(
 . ١٩٨، ٧/١٩٧) غض( لسان العرب )٢٣١(
 .١٣/٢٩٤) فتر(، تاج العروس ٢٩١/ابن القوطية:  األفعال)٢٣٢(
 . ١٣/٢٩٤) فتر(، تاج العروس ٥/٤٤) فتر( لسان العرب )٢٣٣(



  :  َفَرَس-٥٥
اء (( سر الف ة بك ال    : الِفراس ه، يق صر ب شيء والَب ل لل ت والتأم ر والتَّثب ه : النَّظ إّن

ِرُس ُفُروسة وَفراسة إذا    وقد ُفرس فالن بالضم، َيفْ    . لفارس بهذا األمر إذا آان عالمًا به      
َضها من الفروسية        : َحِذَق أمر الخيل، الَفَراَسة بالفتح     . )٢٣٥())الِعلم برآوب الخيل وَرآ

 .جمافي القرآن واحتوتها المع) فرس(َوَلْم ترد لفظة 
 :  َقَمَح-٥٦

ذليْ         : وَبعير ُمْقَمحٌ : ((قال الخليل  ْش وال ُه الَعَط ًا وأْقَمَح ح  َوَقَمَح َيْقَمُح ُقُموح ال : ل ُمْقَم
   . )٢٣٦(...))يكـاُد َيْرَفُع َبَصره 

ال      : واإلقماُح ًا           : رفع الرأس وغضَّ البصر، يق رَك رأسه مرفوع لَّ إذا ت ه الُغ أْقَمَح
ال       ... ِمن ضيقه  ه ق ّراء أن ال           : روي عن الف ِع رْأسه، وق د رف اّض بصره بع ُح الغ الُمْقَم
 .)٢٣٧(الُمْقَمُح الرافُع رأسه الغاضُّ َبَصَره: الزّجاج

  :  َلَحَظ-٥٧
ه        : ((قال الخليل  َظ إلي ًا وَلَح ًا َوَلحظان ه من أي     : َلَحَظ َيْلَحظ َلْحظ ؤِخِر عين نظره بم

الّنظرة من جاِنب     : واللّحظُة... جانبيه آان، يمينًا أو شماًال، وهو أشد التفاتًا من اَلَشزر         
رُه... ُأذن  الن أي َنِظي يظ ف الن َلح يظ،... وف اُظ والتَّلح ينم ِسواللِّح َت الع  )٢٣٨())ٌة تح

رآن و    ) لحظ (ولم ترد لفظة     . )٢٣٩(َنَظر إليه بمؤخر عينه   : وَلَحظُه َلْحظاً  ا في الق  ذآرته
  . المعاجم

  :  َلِقَي-٥٨
ه عن آل واحد                : ((قاَل األصفهاني  ر ب اللِّقاُء مقابلة الشيء ومصادفته معًا وقد يعبَّ

ا       ًة، ويق اًء وُلْقَي اُه ِلق ه َيْلَق ال لقي ا، يق صر    منهم الحسِّ وبالب ي اإلدراك ب ك ف ل ذل
سمًا لكلِّ اواإللقاُء َطرُح الشيء حيُث َتْلَقاه أي تراه ثم صاَر في التعارف            ... وبالبصيرة

  . )٢٤٠())َطْرِح
 :  َلَمَح-٥٩

ةُ . َلَمَح الَبْرُق َوَلَمـَع، وَلَمَح الَبَصُر، َوَلَمُحـُه ِبَبَصِره      : ((قاَل الخليل  ـرة  : واللَّْمَح النَّْظ
  .)٢٤١())وَألَمَحُه غيره

ًا وأْلَمَحت       : ((وقال ابن القوطية   ه لمح ْت إلي ْت        : َلَمَح رَأُة َأْمَكَن َرْت، وَأْلَمحِت الم َنَظ
  .)٢٤٢())ِمن الَنَظِر إليها

إذا : النظر آاللَّمحة، ُلحْته ببصري َلوَّحة     : اللَّْوح: ((وذآر ابن سيده في المخصص    
  .)٢٤٣())رأيتـه ثم َخفي عليك
اَل األصف ُح: ((هانيوق ْرِق: اللَّْم ة الَب ه َلْمح ْرِق ورأيت اُن الَب ال... َلَمَع ك : ويق ُألرينَّ
  .)٢٤٤ ())أمرًا واضحًا: َلْمحًا باِصرًا أي

                                                                                                                         
  . ٤/١٦٦ بصائر ذوي التمييز )٢٣٤(
 .١٦٠، ٦/١٥٩)فرس(، لسان العرب ٩٥٨، ٢/٩٥٧) فرس( الصحاح )٢٣٥(
 .  ٣/٥٦٦) قمح(، لسان العرب ٣/٥٥) قمح( العين )٢٣٦(
 . ٧/٦٥) قمح(، تاج العروس ٣/٥٦٦) قمح(لسان العرب :  ينظر)٢٣٧(
 .٤٥٨، ٧/١٥٩) لحظ(، لسان العرب ١/١١٨المخصص : ، وينظر٣/١٩٨) لحظ( العين )٢٣٨(
 .  ٣/١٢١ابن القطاع : ، األفعال٢٤٨/ابن القوطية: األفعال:  ينظر)٢٣٩(
 . ٥٠٨، ٥٠٧/ معجم مفردات ألفاظ القرآن)٢٤٠(
  . ٣/٢٤٣) َلَمَح( العين )٢٤١(
 .٣/٥٨٤) لمح(، لسان العرب ١٦٨، ٩١/ابن القوطية:  األفعال)٢٤٢(
 . ١/١٢٠ المخصص )٢٤٣(



  :  َلَمَق-٦٠
ةً       : َلَمَق َعْيَنُه َيْلُمُقها َلْمَقًا، قال    : قاَل األصمعي  الكف خاّص ين ب و  . هو ضرُب الع وأب

ن اإلعرابي   ا: ((وجاَء في اللسان  . )٢٤٥(زيد مثله  دأ            : ب ذي يب ق جمع المق، وهو ال اللُّْم
ا    : في شره بَصْفق الَحَدَقة، يقال     ه ببصري   ... َلَمَق عينه إذا َعوَّره هُ   : وَلْمقُت ل َرَمْقُت  ))مث

)٢٤٦(.  
قُ : ((وقال الزبيدي  رُ : واللَّْم اً     ... النََّظ ه َلْمق َق َعين ا فأصاَبها   : َوَلَم م   )٢٤٧ ())َرَماه  ول

 . المعاجم ذآرتهالقرآن وفي ا) لمق(ترد لفظـة 
  :  َنَظَر-٦١

ول      (( رًا، َوَيجوز الَتخفيف في المصدر وتق ُر َنَظ ه ينظ َر إلي ذا  : َنَظ ى آ َنَظرت إل
ا        : وتقول العرب ... وآذا مـن نَََظر العين َوَنظر القلب      ك، أي عطفت عليك بم َنَظرُت ل

  .)٢٤٨ ())عندي
رُ     وق... تأمل الشيء بالعين  : الَنَظُر: ((وقال الجوهري  : د َنَظرُت إلى الشيء، والَنَظ

ين النظر واالنتظار       . )٢٤٩())االنتظاُر رق ب در النظر           : ((والف ا يق أن االنتظار طلب م
ًا                         سان ينتظر طعام ك أن اإلن ين وذل شر ويكون مع شٍك ويق ر وال إليه ويكون في الخي
اٍك             و ش دًا وه د غ دوم زي ر ق ه، وينتظ ضر ل ه يح شك أن و ال ي ي داره وه ـل ف يعم

  .)٢٥٠())فيه
ى            : ((وقال أحمد بن فارس    ـه إل راء أصٌل صحيح يرجع فروع ون والظـاء وال الن

ى    رُت إل ال نظ ه، فيق سع في ستعار ويت م ي ه، ث شيء ومعاينت ل ال و تأم د وه ى واح معن
  .)٢٥١())الشيء أنظر إليه، إذا عاينته ويقولون نظرته أي انتظرته

اِئالً          ّدًا للنظر ق شيء    وحد ال : ((ووَضَع أبو هالل العسكري ح نظر طلب إدراك ال
ل للخط            ًا آالتأّم من جهة البصر أو الفكر ويحتاج في إدراك المعنى إلى األمرين جميع
ق إدراك     رأ طري ا يق ي به دقيق الت ط ال الفكر ألن إدراك الخ م ب صِر أوًال ث دقيق بالب ال
النظر            ة ف المعنى وآذلك طريق الداللة المؤدية إلى العلم بالمعنى، وأصل النظر المقابل
ه،       ر في و المفك الفكر نح ال ب ب اإلقب ر بالقل صر، والنظ و المب ه نح ال ب صر اإلقب بالب

ين من الخشونة       العين والفكر      ... ويكون النظر باللمس ليدري الل اب ب والنظر في الكت
ه وإذا  ... هو اإلقبال نحوه بهما  وإذا قرن النظر بالقلب فهو الفكر في أحوال ما ينظر في

راد ب   ان الم صر آ رن بالب المة    ق ع س ه م تمس رؤيت ا يل و م ة نح ب الحدق ه تقلي
  .)٢٥٢())الحاّسة

                                                                                                                         
 . ٥٠/ معجم مفردات ألفاظ القرآن)٢٤٤(
 . ٣/١٢٠ابن القطاع :، األفعال٤/١٥٥١) لمَق(الصحاح :  ينظر)٢٤٥(
 . ١٠/٣٣٢) لمق( لسان العرب )٢٤٦(
 .  ٢/١٢٥، ديوان األدب ٢٦/٣٦٤) مقل( تاج العروس )٢٤٧(
 . ٨/١٥٤) نظر( العين )٢٤٨(
 .  ٢/٨٣٠) نظر( الصحاح )٢٤٩(
 .  ٦٦/ الفروق في اللغة)٢٥٠(
 .٥/٤٤٤ مقاييس اللغة )٢٥١(
 . ٦٦، ٦٥/ الفروق في اللغة )٢٥٢(



وًة وَنظراتٍ       ... نظرُت إليه ونظرُته  : ((وقال الزمخشري  ... ونظرُت إليه نظرًة حل
هُ    ه واْنَظْرُت ه وانتظرُت ُه وتنّظرت تنظرته : ونظرت سأته واس از . أن ن المج َرْت : وم َنَظ

   .)٢٥٣())أهلكهم:  الدهر إليهماألرُض بعيٍن وبعينين إذا ظهَر نباتها َوَنَظَر
سان  ي الل اَء ف ُر: ((َوج رة    : النََّظ رًا َوَمْنَظ رًا َوَمْنَظ ره َنَظ َره َيْنُظ ين، َنَظ سُّ الع ِح

أتي بمعنى االنتظار         . مصَدر َنَظرَ : والَمْنَظَر. َوَنَظر إليه  ال . َوَذَهَب إلى أن النَّظر ي : يق
إذا قلت اْنَتَظْرُت فلم ُيجاوْزك فعلك فمعناه وقفت        َنَظْرُت فالنًا واْنَتَظْرُته بمعنى واحد، ف     

 .)٢٥٤())وتمهلت
  :  َهَطَع-٦٢

َع  . )٢٥٥(...))الُمْقِبُل ببصِره على الشِّيء ال َيْرَفُعُه َعنه      : الُمْهِطُع: ((قال الخليل  وَهَط
ه       : اإلنساُن وَغيـره ُهُطوعًا وأْهَطع إْهطاعـاً     ل إلي ا أقب . )٢٥٦(َأْسَرَع مقبًال ببصره على م

. الُمْهِطُع الذي َيْنُظُر في ُذلٍّ وخشوٍع، والمقنع الذي يرفع رأسه ينظر في ذلٍّ               : وقيل((
عَ  َع َوَأْهَط ل     : َوَهَط وٍف، وقي ـَع خ ون إال م ـًا ال يك سِرعًا خائف َل ُم َر : أقّب نظ

  . )٢٥٧())بُخُضوٍع
  :  َوَجَد-٦٣

: خمس نحو   وجوٌد بإحدى الحواس ال    : الوجوُد أضربٌ : ((قاَل الراغب األصفهاني  
شهوة  ّوة ال ُه ووجدت صوته ووجدُت خشونته ووجود بق دًا ووجدُت طعم وجدُت زي

و شبَع: نح دُت ال الوجود  ... وج شيء ب ن ال تَّمكن م ْن ال ر َع شر . )٢٥٨ (...))وُيَعبِّ م ي ول
  . إلى هذا المعنىالمعاجم أصحاب 

  :  َوَضَح-٦٤
ة  ن القوطي اَل اب وحاً : ((ق صُّْبُح ُوُض َح ال َر،: َوَض ُهَظَه ُسن:  والوج وُم... َح : والق

أصٌل واحٌد يدلُّ على ظهور      : الواو والضاد والحاء  : ((وقال ابن فارس  . )٢٥٩())رأيَتهم
ى      ... أباَن: وَوَضَح الشيءُ . الشيء وبروزه  دَك عل شيَء، إذا وضعت ي واستوَضحت ال

 . المعاجمذآرتها في القرآن و) وضح(ولم ترد لفظة . )٢٦٠ (...))عينيك تنظر هل تراه

  

                                           
 .  ٤٥٥، ٢/٤٥٤ أساس البالغة )٢٥٣(
 . ٢٤٨، ١٤/٢٤٧) نظر(، تاج العروس ٥/٢١٦) نظر( لسان العرب )٢٥٤(
 . ١/١٢١، المخصص ١/٩٨المحيط في اللغة : ، وينظر١/١٠١)  هطع( العين )٢٥٥(
 .  ٣/٣٣٥ ابن القطاع  :، األفعال١٢/ابن القوطية : األفعال:  ينظر)٢٥٦(
  .  ٤/٣٧٢) هطع( لسان العرب )٢٥٧(
  . ٥٨٤/ معجم مفردات ألفاظ القرآن)٢٥٨(

 

  .  ١٥٧/ابن القوطية :  األفعال)٢٥٩(
  .  ٦/١١٩ مقاييس اللغة )٢٦٠(
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  المبحث األول
   الصوتية الخاصة بألفاظ الرؤية والرؤياالمسائل

  : النبر-١  
ورن     : ((    عّرف الدآتور تمام حسان النبر بأنه    ٍع إذا ق سبي لصوٍت أو مقط وضوح ن

ة                    ر من عوامل الكمي ببقية األصوات والمقاطع في الكالم، ويكون نتيجة عامل أو أآث
يم ضغط والتنغ صر   )٢٦١()).وال طته عن رز بواس يلة صوتية يب و وس سلة  وه ن السل م

اع                    شدة في النطق أو ارتف الصوتية قد يكون مقطع أو لفظ أو جملة، ويكون بواسطة ال
  )٢٦٢ (.النغمة أو المد

والنبر يستلزم جهدًا زائدًا ُيبذل من أعضاء النطق بأسرها من الرئتين والوترين،                ((
يه قوة في    والحلق واللسان، والشفتين، فيصحب المقطع المنبور هذا الجهد الزائد فيعط         

ة        ي الكلم ه ف اورة ل اطع المج ن المق ر م ور أآث وح والظه ر   . الوض ع غي ا المقط أّم
ذا إّن         سمع، ول ي ال وحه ف ل وض ى يق ضاء حت ذه األع شاط ه ه ن ر مع ور، فيفت المنب

  )٢٦٣()).المنبور يكون أطول من سواه في الكلمة، وأآثر تصويتًا
  :    ويجري النبر في العربية على القواعد اآلتية

 )٢٦٤ (:بر على المقطع األولالن -١
صير       وح الق وع المفت ن الن ة م اطع متماثل ة مق ت ثالث ا ورد )٢٦٥(    إذا توال    ومم

اظ  ا األلف ة والرؤي اظ الرؤي ن ألف شرط م ذا ال ى ه َر(عل َصرُه، َظَه َر، َب   ، )َنَظ
ى َبْعضٍ            �: وذلك في قوله تعالى    ُضُهْم ِإَل َر َبْع ه  و)٢٦٦ (�َوِإَذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َنَظ قول

الى َشاَوًة   �: تع َصِرِه ِغ ى َب َل َعَل الى ، و)٢٦٧ (�َوَجَع ه تع قُّ   �: قول اَء اْلَح ى َج َحتَّ
اِرُهوَن       ْم َآ ِه َوُه ُر اللَّ َر َأْم المنبور هو  )٢٦٨(�َوَظَه اطع  )  ظ– ب –ن : (، ف وهي المق

  .األولى من تلك الكلمات
 )٢٦٩(:النبر على المقطع الذي قبل األخير -٢

ة                     إذا لم يكن المقطع       ة ثالث وال في الكلم م تت ع أو الخامس، ول وع الراب ر من الن األخي
ر                 ل األخي ذي قب  )٢٧٠(.مقاطع من نوع واحد هو المفتوح القصير، ويكثر نبر المقطع ال

الى ) ُيْظِهُر، َنْنُظر، أْعُيِنَنا: (وأمثلة ذلك آثيرة، منها    ِب    �: وذلك في قوله تع اِلُم اْلَغْي َع
ُثمَّ َجَعْلَناُآْم َخَالِئَف ِفي اَألْرِض ِمْن  �: قوله تعالىو )٢٧١(�ِه َأَحًدا َفَال ُيْظِهُر َعَلى َغْيِب

وَن  َف َتْعَمُل َر َآْي ِدِهْم ِلَنْنُظ الىو )٢٧٢(�َبْع ه تع َنِع �: قول ا  َواْص ا َوَوْحِيَن َك ِبَأْعُيِنَن اْلُفْل

                                           
: ، مباديء اللسانيات  ١١٨/األصوات اللغوية : ، وينظر ١٩٤/ تمام حسان . د: مناهج البحث في اللغة   ) ٢٦١(

 .١١٦/أحمد محمد قدور
 .٤٠/مصطفى حرآات: الصوتيات والفونولوجيا: ينظر) ٢٦٢(
 .٢١٧/ أصوات اللغة العربية) ٢٦٣(
ر) ٢٦٤( رفها   : ينظ ا وص ة ونحوه ي أصوات العربي يط ف اآي  : المح د األنط ة  ١/٥٢محم ، أصوات اللغ

 .١٢٠/، األصوات اللغوية١١٨/، مباديء اللسانيات٢١٩/العربية
  .١١٨/، مباديء اللسانيات٢١٩/، أصوات اللغة العربية١/٥٢المحيط في أصوات العربية : ينظر) ٢٦٥(
 .١٢٧/التوبة) ٢٦٦(
 .٢٣/الجاثية) ٢٦٧(
 .٤٨/التوبة) ٢٦٨(
 .٢٢٠/ العربية، أصوات اللغة١/٥٢المحيط في أصوات العربية : ينظر) ٢٦٩(
 .١١٨/، مباديء اللسانيات٢٢٠/أصوات اللغة العربية : ينظر)٢٧٠(
 .٢٦/الجن) ٢٧١(
 .١٤/يونس) ٢٧٢(



ـْ  –ْظ يُ :  فقد وقع النبر فيها على المقطع الذي قبل األخير وهو على الترتيب           )٢٧٣(�  َنن
 .  َأْع–
 : في حاالت منها)٢٧٤(:النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل األخير -٣
وح  (إذا آان المقطع األخير من النوع الثالث، والذي قبل األخير من األول              )   أ   المفت

ْن ُْل َأَرَأْيُتْم إِ  ق�: وذلك في قوله تعالى   ) َأْبَصاَرُآْم، َأَرْيَناَآُهمْ (مثال ذلك   . )٢٧٥()القصير
َصاَرُآْم   ْمَعُكْم َوَأْب ُه َس َذ اللَّ الىو )٢٧٦(�َأَخ ه تع اَآُهْم   �: قول َشاُء َألَرْيَن ْو َن َوَل

  . أر-أبـ :  فالنبر فيها على)٢٧٧(�َفَلَعَرْفَتُهْم
وح       )  ب ن المفت ه م ذي قبل ل، وال وح الطوي وع المفت ن الن ر م ع األخي ان المقط إذا آ

صير ل )٢٧٨(:الق ُروا( مث ُدوا، َيْظَه ُروْا ،َوَج الى ) اْجَه ه تع ي قول ك ف ْم ِإْن  �: وذل ِإنَُّه
وُآْم   ْيُكْم َيْرُجُم ُروا َعَل الى)٢٧٩(�َيْظَه ه تع ًرا َوَال  �:  وقول وا َحاِض ا َعِمُل ُدوا َم  َوَوَج

َذاِت             �:  وقوله تعالى  )٢٨٠(�َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا   يٌم ِب ُه َعِل ِه ِإنَّ َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأْو اْجَهُروا ِب
 –يظ   : فالنبر فيها على المقطع الذي يسبق ما قبل األخير وهو األول           ) ٢٨١(�الصُُّدوِر  

  . أجـ-وجـ 
    والكلمات ترآيبات من أنساق صوتية لها نظامها النبري الخاص المستقل عن نظام    

ام حسن        )الجمل والمجموعات الكالمية  (النبر في األنساق الكبرى      دآتور تم ، ويرى ال
صرفية       أّن النبر في ال    صيغة ال ر    ) فاعل (فصيغة   . كلمات العربية من وظيفة ال ع النب يق

اء   ى الف ا عل ا(فيه يغة )ف ول(،وص ين   ) مفع ى الع ا عل ر فيه ع النب و(يق يغة )ع ، وص
ستفعل( اء ) م ى الت ا عل ر فيه ع النب ة )تف(يق ل والمجموعات الكالمي ر الجم ل نب ، أم

   )٢٨٢(.نحويةفليس له إرتباط بالصيغ الصرفية ألّنه نبر ذو وظائف 
ى وزن              ا عل ة والرؤي اظ الرؤي اظ ) فاعل (    ومما ورد من ألف اظرة، ظاهر،    : (األلف ن

الى        )شاهدين، شاخصة، بازغة    ه تع ك في قول َرٌة        �: ، وذل ٍذ َناِض وٌه َيْوَمِئ ى   * ُوُج ِإَل
ه    )٢٨٤(�َوَذُروا َظاِهَر اِإلْثِم َوَباِطَنُه      �:  وقوله تعالى  )٢٨٣(�َربَِّها َناِظَرةٌ  الى  وقول : تع

اْلُكْفِر       � ِسِهْم ِب الى    )٢٨٥(�َشاِهِديَن َعَلى َأنُف ه تع ِإَذا         �:  وقول قُّ َف ُد اْلَح َرَب اْلَوْع َواْقَت
ُروا       ِذيَن َآَف الى   ) ٢٨٦(�ِهَي َشاِخَصٌة َأْبَصاُر الَّ ه تع ًة        �: وقول شَّْمَس َباِزَغ ا َرَأى ال  َفَلمَّ

  . با– شا – شا - ظا–نا : ها على يقع النبر في)٢٨٧(�َقاَل َهَذا َربِّي َهَذا َأْآَبُر
  :إنتقال النبر

                                           
 .٣٧/هود) ٢٧٣(
 .٢٢٠/، أصوات اللغة العربية١/٥٢المحيط في أصوات العربية : ينظر) ٢٧٤(
 .١٩٦/، مناهج البحث في اللغة ١/٥٢المحيط في أصوات العربية : ينظر) ٢٧٥(
 .٤٦/األنعام) ٢٧٦(
 .٣٠/محمد) ٢٧٧(
 .١٩٦/، مناهج البحث في اللغة ٢٢١/أصوات اللغة العربية: ينظر) ٢٧٨(
 .٢٠/الكهف) ٢٧٩(
  .٤٩/الكهف )٢٨٠(
  .١٣/الملك )٢٨١(
 .١١٨/، مباديء اللسانيات١٩٤،١٩٥/مناهج البحث في اللغة : ينظر) ٢٨٢(
 .٢٣/القيامة) ٢٨٣(
  .١٢٠/األنعام)٢٨٤(
  .١٧/التوبة )٢٨٥(
  .٩٧/األنبياء )٢٨٦(
  .٧٨/األنعام )٢٨٧(



ى                      قد يطرأ على الكلمة من األحكام اللغوية ما يستوجب إنتقال النبر من موضعه إل
ذآر                     ة، ن ة وترآيبي ك أسباب موقعي ى ذل مقطع قبله، أو آخر بعده من الكلمة، وتدعو إل

  :أهمها
 :اإلشتقاق -١

ذة من مادة لغوية معّينة، آالفعل الماضي         فقد يكون النبر على مقطع في آلمة مأخو       
ر( ى المقطع األول  ) نف ع عل ه يق النبر في ال، ف وع  ) ن(للقت ن ن اطع م ة مق والي ثالث لت

سها        –واحد، وعند صياغة المضارع        ادة نف ر  (– من الم ى المقطع        ) ينف ر عل ع النب يق
  )٢٨٨(.النطباق القاعدة الخاصة بنبره في هذا الموقع) ف(الذي قبل األخير وهو 

اظ  شرط األلف ذا ال ًا له ا موافق ة والرؤي اظ الرؤي اء من األلف ا ج َر، (    ومم ُرَنَظ ) َينُظ
َواٍق              �: وذلك في قوله تعالى    ْن َف  )٢٨٩(�َوَما َينُظُر َهُؤَالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما َلَها ِم

ذي  يقع النبر على الم) ينظر(والمضارع ) ن(فالنبر فيه يقع على المقطع األول      قطع ال
و  ر وه ل األخي َر (و) ُظ(قب ُر–َظَه الى)  ُيْظِه ه تع ي قول ك ف َال  �: وذل ِب َف اِلُم اْلَغْي َع

  ).هـِ(والمضارع يقع على ) ظ( النبر فيه يقع على )٢٩٠(�ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا
ْومٍ      �: وذلك في قوله تعالى   )  َتْشَخصُ –َشَخَص  (     و َؤخُِّرُهْم ِلَي ا ُي ِه     ِإنََّم ْشَخُص ِفي  َت

والمضارع يقع النبر فيه على     ) شـَ( فالنبر فيه يقع على المقطع األول        )٢٩١(�اَألْبَصاُر  
  ).خـَ(
 :إسناد الفعل إلى الضمائر -٢

    ينتقل النبر حين يسند الفعل إلى الضمائر أو حين يتصل بالكلمة ضمائر النصب أو              
  )٢٩٢(.صليةالجر، على شريطة أن يغير آل هذا من نسج الكلمة األ

ِن          �: في قوله تعالى  ) رأى، رأيتَ (ومثال ذلك األلفاظ     ي ِدي ْدُخُلوَن ِف اَس َي َوَرَأْيَت النَّ
د  ) ر(يقع النبر فيه على المقطع األول   ) رأى( فالفعل الماضي    )٢٩٣(�اللَِّه َأْفَواًجا  وعن

ى المقطع              ر إل ذي     ) أي(إسناده إلى ضمير المخاَطب نالحظ تحول النب  وهو المقطع ال
  .قبل األخير

ى المقطع                 ) عرضنا(    وفي اللفظ    ر إل تكلم تحول النب ى ضمير الم سند إل ) رض(الم
الى     ه تع ي قول ك ف ر، وذل ل األخي ذي قب ع ال و المقط ٍذ   �: وه نََّم َيْوَمِئ َنا َجَه َوَعَرْض

 ولكنه يبقى في مكانه في حالة اإلسناد إلى واو الجماعة، مثل            )٢٩٤(�ِلْلَكاِفِريَن َعْرًضا   
  )٢٩٥(�َفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْرُآُضوَن  �: في قوله تعالى) َأَحسُّوا(لفظ ال

 ).أ(فالنبر يكون على المقطع األول 
 :جزم المضارع -٣

النبر في الفعل       ه، ف ع المضارع وجزم ر حسب رف ان النب ر مك ى ) يكتب(    يتغي عل
  )٢٩٦()َيْك(إلى المقطع الذي قبله وهو فإذا ُجزم الفعل انتقل النبر ) ُت(المقطع 

                                           
  .٧٨/األنعام )٢٨٨(
 .١٥/ص) ٢٨٩(
 .٢٦/الجن) ٢٩٠(
 .٤٢/إبراهيم) ٢٩١(
  .١٢٥/األصوات اللغوية : ينظر) ٢٩٢(
  .٢/النصر) ٢٩٣(
 .١٠٠/الكهف) ٢٩٤(
 .٢٢٣/، أصوات اللغة العربية١٢٥/األصوات اللغوية : ينظر)٢٩٥(
 .١٢/األنبياء) ٢٩٦(



ْدُه       �: وذلك في قوله تعالى   ) َلْم َيِجْدهُ ،  َيِجْد(    ومثال ذلك اللفظ     ْم َيِج اَءُه َل ى ِإَذا َج َحتَّ
دْ ( فالنبر في الفعل       )٢٩٧(�َشْيًئا ى المقطع     ) َيِج ى          ) جِـ (عل ر إل ل النب ه انتق د جزم وعن

  )َيجـِ(المقطع الذي قبله 
ُروا   ،  َينُظُر( عند اللفظ        وآذلك الحال  ْم َينُظ الى     ) َل ه تع ي     �: في قول ُروا ِف ْم َينُظ َأَوَل

رُ ( فالنبر في الفعل       )٢٩٨(�َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرضِ   ى المقطع     ) َينُظ د  ) ُظ(عل وعن
  ).َيْن(جزمه انتقل النبر إلى المقطع الذي قبله 

  . مقطعًا واحدًا    ونالحظ في آل هذا أّن انتقال النبر ال يتجاوز

                                           
 .١٠٠/الكهف) ٢٩٧(
 .١٨٥/األعراف) ٢٩٨(



  : التنغيم-٢
اء    : ((    يعّرف الدآتور تمام حسان التنغيم بـ       )) الكالم  ∗إرتفاع الصوت وانخفاضه أثن

وط          : (( وفي موضع آخر يقول    )٢٩٩( هو تغييرات تنتاب صوت المتكلم من صعود وهب
تهزاء،     تهكم واإلس ات، وال ضب، واإلثب ضب، والغ رح، والغ شاعر الف ان م لبي

  . بمقتضى سياق الحال)٣٠٠())واإلستغراب
  :    والصوت في التنغيم اللغوي درجتان

صاناً            (( يقصد بها    :األولى ادة ونق ذبات الصوت زي  )٣٠١())األثر السمعي الناتج عن ذب
  .في السياق التنغيمي المنتهي بنغمة هابطة، وهي النغمة التي تكون حزينة عادة

 )٣٠٢())ت الصوت زيادة ونقصاناً   األثر السمعي الناتج عن ذبذبا    ((  ويقصد بها     :الثانية
  .وفي السياق التنغيمي المنتهي بنغمة صاعدة أو ثابتة أعلى مما قبلها

يم ى    : ((    إذن التنغ ن معن ر ع الم للتعبي د الك اض عن اع واإلنخف ه اإلرتف صود ل المق
  )٣٠٣()).إلخ... معّين في الجملة، آاإلستفهام أو التهديد 

ة م  ون مجموع تم، فيك د ي الم ق ة أو      والك ت مجموع س الوق ي نف و ف ة وه عنوي
ر               . مجموعات آالمية  ة هابطة في التقري والبد للمجموعة المعنوية من أن تنتهي بنغم

زة ل والهم دوء به ر المب تفهام غي ب واإلس ل . والطل دوء به تفهام المب ي اإلس ا ف أّم
ة صاع           ة النهائي ى، فالنغم دة أو والهمزة، وفي المجموعة الكالمية التي لم يتم بها المعن

  )٣٠٤(.ثابتة، أعلى مما قبلها
  :    وتطبيقًا على ما ذآرته في أعاله من ألفاظ الرؤية والرؤيا أورد األمثلة اآلتية

الى ال تع َر  �: ق مَّ َنَظ َسَر  * ُث َبَس َوَب مَّ َع َتْكَبَر   * ُث َر َواْس مَّ َأْدَب  نالحظ أّن )٣٠٥(�ُث
رار ا    ي تك صود، فف ي مق ح تنغيم ات ذوات ملم اعي   رؤوس اآلي قاط إيق ا إس راء هن ل

ك      ي ذل رة، وف ن المغي د ب ه الولي ا واج رة فيم ر والحي تمرارية التفكي د إس صوتي يؤآ
شكيل           دّبر الت اول ت ن نح ا، ونح ام ناظرن راءى أم ذي يت سي ال اء النف صور لإليح ت

  )٣٠٦(.اإليقاعي للنص الكريم

ى                    ًا عل وم أساس ذي يق وظيفي ال ى الجانب الصوتي ال راهن عل  موسيقى       إّن النظم ي
سياقي       ل ال اور والتماث ي التج شاهده ف ذي ن ب ال ق العجي الل التناس صوتي خ نغم ال ال
ذلك في اإليحاءات التصويرية                لألصوات مخرجًا وصفة، وموقعية هذه األصوات، آ
اد    ي إيج ر ف شكل آبي سهم ب دوره ي ذا ب اع، وه ع لإليق ي الرائ وج الفن دها التم ي يوّل الت

  )٣٠٧(.غوي، والترآيب، وداللة السياققواعد للتناسب بين البناء الل
سان                    فمن نماذج التقارب المخرجي في الراء والنون، وهما يخرجان من طرف الل
والثنايا، وآالهما من حروف الذالقة، فاألول يتكرر فيصبح قويًا عنيفًا، والثاني يجعل         

                                           
  في اثناء: هكذا وردت والصواب ∗
 . ١٩٨/مناهج البحث في اللغة) ٢٩٩(
 .٢٠٢-٢٠١/المصدر نفسه) ٣٠٠(
 .١٠٧/أصوات اللغة ) ٣٠١(
 .١٠٧/المصدر نفسه) ٣٠٢(
 .٧٥/علية عياد : معجم المصطلحات اللغوية واألدبية) ٣٠٣(
 .٢٠٣ ،٢٠٢/مناهج البحث في اللغة : ينظر) ٣٠٤(
 .٢٣-١٢/المدثر) ٣٠٥(
 .١١٠/ر إبراهيمسمي: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: ينظر) ٣٠٦(
 .١١٠/المصدر نفسه: ينظر) ٣٠٧(



سماع    ي النطق وال ّذة ف ه ل يقيًا في سجامًا موس ات ان ع الحرآ ال)٣٠٨(.م ه تع  �: ى آقول
   )٣١٠(�َوَنَراُه َقِريًبا * ِإنَُّهْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا  �:  وقوله تعالى)٣٠٩(�ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا
ا َرَأى          �:     وقال تعالى  َؤاُد َم َذَب اْلُف َرى          * َما َآ ا َي ى َم ُه َعَل ْد َرآُه    * َأَفُتَماُروَن َوَلَق
َرى  ًة ُأْخ ْدَرِة اْلُمْنَت* َنْزَل َد ِس ى  ِعْن ْأَوى * َه ُة اْلَم َدَها َجنَّ ا * ِعْن سِّْدَرَة َم َشى ال ِإْذ َيْغ

َرى     * َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى     * َيْغَشى   ِه اْلُكْب اِت َربِّ ْن آَي الََّت   * َلَقْد َرَأى ِم َرَأْيُتْم ال َأَف
هُ     * َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اْلُأْخَرى    * َواْلُعزَّى   ذََّآُر َوَل ُأنَثى    َأَلُكْم ال يَزى        *  اْل ْسَمٌة ِض َك ِإًذا ِق ِتْل

�)٣١١(  
ًا           وزن تقريب شعر العربي            –    هذه فواصل متساوية في ال ر نظام ال ى نظام غي  – عل

ًا ألمر       ذا وذاك، وتبع ًا له متحدة في حرف التقفية تمامًا، ذات إيقاع موسيقي، متحد تبع
آلف ا   ن ت ه ينبعث م ة، ألن وزن والقافي ور ال ر ظه ر ال يظه ات آخ ي الكلم لحروف ف

ذي                 داخلي، واإلدراك الموسيقي، ال ى الحس ال رّده إل ل، وم وتناسق الكلمات في الجم
  )٣١٢(.يفرق بين إيقاع موسيقي وإيقاع، ولو اتحدت الفواصل واألوزان

ي الطول،   يقية ف ة الموس ًا لتوسط الجمل زمن تبع ا متوسط ال يقي هن اع موس     واإليق
لوب المو   د األس ًا لتوح د تبع شبه     متح ذي ي ديث ال و الح روي، آج ل ال يقي، سترس س

ل              �: التسلسل القصصي، وهذا آله محظوظ، وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليًا، مث
   �َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اْلُأْخَرى * َأَفَرَأْيُتْم الالََّت َواْلُعزَّى 

ت   و قل زَّى   �    فل الََّت َواْلُع َرَأْيُتْم ال اَة  * َأَف ة َوَمَن أثَر �الثالث ة ولت ت القافي  ألخل
اَة      : (اإليقاع، ولو قلت   ل   ) األخرى َأَفَرَأْيُتْم الالََّت َواْلُعزَّى َوَمَن الوزن يخت وال يعني   ... ف

وزن،        ) إذن(أو آلمة   ) الثالثة(أو آلمة   ) ةْخَرآاْل(هذا أّن آلمة     ة أو ال زائدة لمجرد القافي
ز  ك مي ة خاصة، وتل تكن معنوي سياق، ل ي ال أتي فهي ضرورية ف ة أخرى، أن ت ة فني

ى                        ذا عل اع، دون أن يطغى ه بًا في اإليق سياق،وتؤدي تناس ؤدي معنى في ال اللفظة لت
  )٣١٣(.ذاك، أو يخضع النظم الضرورات

الى ال تع ُه   �:     وق ْأِتي َتْأِويُل ْوَم َي ُه َي ُروَن ِإالَّ َتْأِويَل ْل َينُظ ون )٣١٤(�َه ة تك  فالنغم
الى    هابطة، وذلك لداللة اآلية على ال   ه تع : تمني، في حين تكون النغمة صاعدة في قول

اِآًنا                   � ُه َس اَء َلَجَعَل ْو َش لَّ َوَل دَّ الظِّ َف َم َك َآْي ى َربِّ ة    )٣١٥(�َأَلْم َتَر ِإَل ة اآلي ك لدالل  وذل
  .على التعجب

     
  

  
  
  

                                           
 .١٨٨/أحمد ياسوف: جماليات المفردة القرآنية في آتب اإلعجاز والتفسير: ينظر) ٣٠٨(
 .١٧/اإلسراء) ٣٠٩(
 .٨، ٧/المعارج) ٣١٠(
  .٢٢-١١/النجم) ٣١١(
 .٣٠/البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن: ينظر)٣١٢(
 .٨٧/يم التصوير في القرآن الكر: ينظر )٣١٣(
  .٥٣/األعراف) ٣١٤(
  .٤٥/الفرقان) ٣١٥(



  
  
  

  

  المبحث الثاني
  الصوامت والصوائت وأهم المسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامت

  :الصوائتالصوامت و
ا    ستين هم وعتين رئي ى مجم ا عل ة طبيعته ن ناحي ة م وات اللغوي سم األص :     تق

ين            صائتة أو أصوات الل  ومن أجل     )٣١٦(.األصوات الصامتة أو الساآنة واألصوات ال
  .التعرف على آل واحد منها سندرسها بشكل مستقل

  :األصوات الصامتة أو الساآنة  -أ 
ه      ذي ينحبس     ((يعرف الصامت بأّن ة               الصوت ال ه في أّي اء النطق ب واء في أثن  اله

ل صوت   ًا، مث ًا آلي اطق النطق، إنحباس ن من ة م اء(منطق ل صوت ) الت ًا مث أو جزئي
ة  : (( وتكلم الخليل على األصوات الصامتة ومخارجها قائالً )٣١٧())).السين( في العربي

اً  شرون حرف سة وع ا خم ًا، منه سعة وعشرون حرف دارج،  : ت ًا وم ا أحيان صحاحًا له
ونالحظ أّن   ) ٣١٨(..))الواو، والياء واأللف اللينة، والهمزة    : بعة أحرف جوف وهي   وأر

ا                        ة منه دا أربع ا ع ساآنة م صامتة أو ال لَّ الحروف ال ا تضمنت آ ألفاظ الرؤية والرؤي
ي اء  : (ه ذال والث اء وال اف والت ي    ) الك فات ه الث ص ي ث روف ف ذه الح شترك ه وت

  .اإلستفال واإلنفتاح واإلصمات
  :سائل الصوتية التي تتعلق بالصوامت ما يأتي    ومن الم

  :الجهر والهمس
حرف ُأْشِبَع اإلعتماد في موضعه، ومنع النَّفَس أن        : ((عّرف سيبويه المجهور بأنه   

ه ويجري الصوت             اد علي ، وعّرف المهموس     )٣١٩())يجري معه حتى ينقضي اإلعتم
ه          ((بأنه   نفس مع اد  . )٣٢٠())حرف ُأْضِعَف اإلعتماد في موضعه حتى جرى ال واإلعتم

ع          ون م رف، يك رج الح ى مخ ع عل ضغط الواق ه ال ه بأن م من يبويه يفه ارة س ي عب ف
  .ومنشأ الضغط أو اإلعتماد هو الهواء. المجهور، وينعدم مع المهموس

يم،  :  وجعل المجهور تسعة عشر حرفًا هي  الهمزة، األلف، العين، الغين، القاف، الج
راء، ا  ون، ال الم، الن ضاد، ال اء، ال يم،   الي اء، الم ذال، الب اء، ال زاي، الظ دال، ال اء، ال لط

الهاء، الحاء، الخاء، الكاف،    : والمهموس العشرة المتبقية من حروف المعجم وهي      . الواو
اء        اء، الف د المحدثين ستة        . )٣٢١(الشين، السين، التاء، الصاد، الث ورة عن والحروف المجه

                                           
  .١٦٠/، علم اللغة٨٨/، أصوات اللغة العربية ٣٧/األلسنية العربية: ينظر) ٣١٦(
  .١٦٠،١٦١/، علم اللغة٨٨/أصوات اللغة العربية ) ٣١٧(
  .٥٣ ،١/٥٢، سر صناعة اإلعراب ٤٣٣ ،٤/٤٣١آتاب سيبويه : ، وينظر١/٥٧العين ) ٣١٨(
  .٢/٦٧١، الممتع في التصريف ١/٦٩سر صناعة اإلعراب : وينظر، ٤/٤٣٤آتاب سيبويه ) ٣١٩(
  .٢/٦٧١، المصدر نفسه ١/٦٩، المصدر نفسه ٤/٤٣٤المصدر نفسه ) ٣٢٠(
  .٤/٤٣٤آتاب سيبويه : ينظر) ٣٢١(



زة (عشر حرفًا، إذ أخرجوا منها       ا الحروف المهموسة      ) ٣٢٢()افالق (و) الطاء (و) الهم أم
  .)٣٢٣(عندهم فاثنا عشر حرفًا

ة   ضمنت ثماني ا ت ريم الحظت انه رآن الك ي الق ا ف ة والرؤي اظ الرؤي د تتبعي الف وعن
دامى وهي                  ا الق ورة التي ذآره ين      (عشر حرفًا من األحرف المجه زة واأللف والع الهم

اء       والغين والجيم والياء والضاد والالم والنون والراء والطاء          زاي والظاء والب والدال وال
الى           ) والميم والواو  ه تع ُل َرَأى        �: تلك الحروف التي جاءت في قول ِه اللَّْي نَّ َعَلْي ا َج َفَلمَّ

ي       َذا َربِّ اَل َه الى    )٣٢٤(�َآْوَآًبا َق ه تع ُه             �:  وقول نَقضَّ َفَأَقاَم ُد َأْن َي َداًرا ُيِري ا ِج َدا ِفيَه َفَوَج
ة      )٣٢٥(� اظ الرؤي ا حرف    ، ولم تتضمن ألف ذال ( والرؤي وهو من مجموعة الحروف     ) ال

  .المجهورة
ا  ة والرؤي اظ الرؤي ضمنت ألف ة(    وت دامى وهي  ) ثماني ره الق ا ذآ ة مم أحرف مهموس

اء       ( ا نلمسه واضحًا في      ) الهاء والحاء والخاء والشين والسين والصاد والثاء والف ذا م وه
ْوٍم    ...  �:  وقوله تعالى  )٣٢٦(�َواللَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ    �: قوله تعالى  ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَي

ْم               �: ، وقوله تعالى  )٣٢٧(�َتْشَخُص ِفيِه اَألْبَصاُر     ْسَمُع َلُه ٍد َأْو َت ْن َأَح ْنُهْم ِم سُّ ِم َهْل ُتِح
ًزا ا   )٣٢٨(�ِرْآ ة والرؤي اظ الرؤي ضمن الف م تت اء (، ول اف والت ة  ) الك ن مجموع ي م وه

  .-رنا سابقًا  آما ذآ–الحروف المهموسة 

                                           
، ٧١/ علي زوين. د: ، منهج البحث اللغوي٣١٢/الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني) ٣٢٢(

  .٢١/ األصوات اللغوية
ة: ينظر) ٣٢٣( وي٢١/األصوات اللغوي نهج البحث اللغ ن ٧١/، م د اب صوتية عن ة وال ، الدراسات اللهجي

  .٥١/، األلسنية العربية٣١٢/جني
  .٧٦/ األنعام) ٣٢٤(
  . ٧٧/الكهف) ٣٢٥(
  . ٦/المجادلة) ٣٢٦(
  .٤٢/ إبراهيم) ٣٢٧(
  .٩٨/مريم ) ٣٢٨(



  :الشدة والرخاوة
ذي   ه ال شديد بأن يبويه الحرف ال ّرف س ه ((    ع صوت أن يجري في ع ال ، )٣٢٩())يمن

ة      . والرخو خالف ذلك   ده ثماني شديدة عن اف والكاف والجيم        : والحروف ال زة والق الهم
الهاء والحاء والغين : والحروف الرخوة ثالثة عشر حرفاً   . والطاء والتاء والدال والباء   

اء   ذال والف اء وال اء والث سين والظ زاي وال ضاد وال صاد وال شين وال اء وال . )٣٣٠(والخ
ا يوجب                   ا م وهناك بعض الحروف ال ينطبق عليها التعريف المتقدم بحيث يعرض له

: ، وهي )٣٣١(خروج الصوت، وهي أحرف بين الشدة والرخاوة قد بلغت ثمانية أحرف       
  .لميم والواواأللف والعين والياء والالم والنون والراء وا

     وقد وردت الفاظ الرؤية والرؤيا متضمنة ستة من األحرف الشديدة الثمانية، وهي            
اء ( دال، والب اء، وال يم، والط اف، والج زة، والق ضمن ) الهم م تت اف(ول اء(و) الك ) الت

وة وهي   ن الحروف الرخ ًا م د عشر حرف ى أح ا، وعل ين، (منه اء، والغ اء، والح اله
باستثناء حرفي  ) صاد، والضاد، والزاي، والسين، والظاء، والفاء     والخاء، والشين، وال  

ا وهي          ) الثاء، والذال ( ف،  : (وعلى الحروف التي بين الشدة والرخاوة الثمانية آله األل
  ).والعين، والالم، والنون، والراء، والميم، والواو، والياء

الى       ه تع هُ  �:     تلك الحروف التي وردت في قول ا َرَأْيَن ِدَيُهنَّ     َفَلمَّ َن َأْي ُه َوَقطَّْع  َأْآَبْرَن
َوَجَعْلَنا َلُهْم َسْمًعا َوَأْبَصاًرا َوَأْفِئَدًة َفَما َأْغَنى       �: ، وقوله تعالى  )٣٣٢(�َوُقْلَن َحاَش ِللَِّه    

ُدوَن            اُنوا َيْجَح ْيٍء ِإْذ َآ ْن َش ه  ، وق)٣٣٣(�َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوَال َأْبَصاُرُهْم َوَال َأْفِئَدُتُهْم ِم ول
  .)٣٣٤(�َفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْرُآُضوَن  �: تعالى

                                           
  .٤/٤٣٤آتاب سيبويه ) ٣٢٩(
  .٦٧٢/ ٢، الممتع في التصريف ١/٦٩  سر صناعة اإلعراب،٤/٤٣٤آتاب سيبويه : ينظر) ٣٣٠(
  .٦٧٤، ٢/٦٧٣،الممتع في التصريف ١٠/١٢٩،شرح المفصل١/٧٠ر صناعة االعرابس: ينظر) ٣٣١(
  .٣١/ يوسف) ٣٣٢(
  .٢٦/ األحقاف) ٣٣٣(
  .١٢/األنبياء) ٣٣٤(



  اإلستعالء واإلنخفاض
ى: ((االستعالء ك األعل ى الحن سان إل ع الل و رف ك)٣٣٥ ())ه .  واإلنخفاض ضد ذل

اق وهي   ا حروف اإلطب ة منه بعة أحرف، أربع اء، (وهي س ضاد، والط صاد، وال ال
ا    ) والظاء ا       مضافًا إليه اق فيه اف التي ال أطب ين والق ط،    . الخاء والغ ا استعالء فق وإّنم

  .)٣٣٦(وأّما غير هذه فمنخفض
 آما ذآرتها   –    وقد جاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة على أحرف االستعالء آلها           

ِصيرٌ       ...�:  آقوله تعالى  -سابقًا ٌر َب الى    )٣٣٧(�ِإنَّ اللََّه ِبِعَباِدِه َلَخِبي ه تع ا َومَ  �: ، وقول
، وعلى تسعة عشر حرفًا من حروف االنخفاض          )٣٣٨(�َآاَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ    

سين،            (وهي   زاي، وال راء، وال دال، وال يم، والحاء، وال اء، والج ف، والب الهمزة، واألل
ة   ) والشين، والعين، والفاء، والالم، والميم، والنون، الهاء، والواو، والياء         دا أربع ما ع

ي أحرف  اء (وه اف، والث ذال، والك اء، وال الى )الت ه تع ي قول ك ف ِصُر �: ، وذل َفَسُتْب
ِصُروَن َأيِّيُكْم *َوُيْب وُنِب الى)٣٣٩(�اْلَمْفُت ه تع ٍح   �: ، وقول َدٌة َآَلْم ا ِإالَّ َواِح ا َأْمُرَن َوَم

  .)٣٤٠(�ِباْلَبَصِر
  :اإلطباق واإلنفتاح

تم من مواضع الحرو             ا حاذى الحنك               يفهم من تعريف سيبويه أنه ي ى م ة إل ف المطبق
فإذا زال اإلطباق بقي الصوت محصورًا فيما بين اللسان والحنك إلى           . األعلى من اللسان  
  .موضع الحروف

ال   سانك من  ((    ق ق ل ي مواضعهّن انطب سانك ف ة إذا وضعت ل ذه الحروف األربع وه
سانك    مواضعهّن إلى ما حاذى الحنك األعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فإ            ذا وضعت ل

 وجعل لحروف    )٣٤١()).فالصوت محصوٌر فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف        
ال   سان، وق ن الل عين م ة موض اق األربع اء داًال، ((اإلطب صارت الط اق ل وال اإلطب ل

يس شيء من موضعها  ه ل ضاد من الكالم، ألّن ينًا والظاء ذاًال، ولخرجت ال صاد س وال
  )٣٤٢()).غيرها

يبويه هي     وحروف االطبا  ضاد، والطاء، والظاء       : ((ق عند س صاد، وال ا   )٣٤٣())ال  أّم
  .)٣٤٤())آلُّ ما سوى ذلك من الحروف: ((الحروف المنفتحة فهي

وقد جاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة على أحرف االطباق األربعة آلها وذلك في              
الى ه تع َي َفَعَلْيهَ   �: قول ْن َعِم ِسِه َوَم َصَر َفِلَنْف ْن َأْب الى)٣٤٥(�اَفَم ه تع ْل  �:  وقول َوُق

                                           
ة   ٢/٦٧٥ع في التصريف  ممتال: ، وينظر١/٧١سر صناعة اإلعراب ) ٣٣٥( ة العربي  ،١٤٥/، أصوات اللغ

  .٣٧/علم التجويدقواعد التالوة و
  .١٤٥/، أصوات اللغة العربية٣١٨/الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: ينظر) ٣٣٦(
  .٣١/فاطر) ٣٣٧(
  .١٧٩/آل عمران) ٣٣٨(
  .٦،٥/القلم) ٣٣٩(
  .١٧/األعراف) ٣٤٠(
  .٢/٦٧٤، الممتع في التصريف ١/٧٠عراب  سر صناعة اإل:ينظرو، ٤/٤٣٦آتاب سيبويه ) ٣٤١(
  .٢/٦٧٤ المصدر نفسه، ١/٧٠ المصدر نفسه :نظروي، ٤/٤٣٦ المصدر نفسه)٣٤٢(
ة  ١٤/، األلفاظ اللغوية٨٩/مخارج الحروف وصفاتها : ، وينظر ٤/٤٣٦آتاب سيبويه   ) ٣٤٣( ، أصوات اللغ

  .١٤٥/العربية
يبويه    ) ٣٤٤( ّصل     : ، وينظر  ٤/٤٣٦آتاب س ع في التصريف        ١٠/١٢٩شرح المف الة   ٢/٦٧٤، الممت ، رس

  .٩٠/في قواعد التالوة
  . ١٠٤/ماألنعا) ٣٤٥(



ْنُهْم    �:  وقوله تعالى  )٣٤٦(�ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ    َت ِم َلْو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْي
  . )٣٤٧(�ِفَراًرا

اح      ن أحرف االنفت ًا م شرين حرف دى وع ا إح ة والرؤي اظ الرؤي ضمنت ألف د ت وق
زاي،       ، والحاء    يم، والخاء الهمزة، واأللف، والباء، والج   : (وهي راء، وال دال، وال ، وال

واو،                 ون، وال يم، والن الم، والم اف، وال اء، والق والسين، والشين، والعين، والغين، والف
ذال، والكاف       : (باستثناء أربعة أحرف وهي     ) والهاء، والياء  اء، وال اء، والث ك  ) الت وذل
َما َزاَغ  �:  وقوله تعالى)٣٤٨(�َها َفَكذََّب َوَأَبىَوَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُآلَّ �: في قوله تعالى

  . )٣٥٠(�َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجوِم�:  وقوله تعالى)٣٤٩(�اْلَبَصُر َوَما َطَغى 

                                           
  . ٣١/النور) ٣٤٦(
  . ١٨/الكهف) ٣٤٧(
  . ٥٦/طه) ٣٤٨(
  . ١٧/النجم) ٣٤٩(
  .٨٨/الصافات) ٣٥٠(



  : الذالقة واالصمات
يم        : ( حروف الذالقة ستة وهي    اء، والم اء، والب وسميت  ) الالم، والراء، والنون، والف

ذلك  ذلق ((ب ا ب د عليه ه يعتم ه ألن و صدره وطرف سان، وه ي)٣٥١ ()) الل ا وه ة منه :  ثالث
ون( راء، والن راء، وال الم، وال ة وهي ) ال ة الباقي ا الثالث سان أّم ا بطرف الل د عليه : يعتم
  . )٣٥٢(شفوية ال شأن لطرف اللسان على االطالق في اخراجها) الفاء، والباء، والميم(

ة وسميت بالم              ر حروف الذالق ا    أّما الحروف المصمتة فهي غي صَمَت  ((صمتة ألنَّه
  .)٣٥٣())َعْنها أْن ُتْبَنى ِمنها َآلمة رباعية أو خماسية معّراة من حروف الذالقة

ه                   ك في قول ا وذل ستة آله وجاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة على أحرف الذالقة ال
الى  ) ٣٥٤(�َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا      �: تعالى ي ا    �: وقوله تع ْذَناُهْم ِف َف      َفَنَب انُظْر َآْي َيمِّ َف ْل

  . )٣٥٥(�َآاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِميَن
ًا من األحرف المصمتة وهي سعة عشر حرف ى ت يم، : (وعل ف، والج زة، واألل الهم

ضاد، والطاء، والظاء،       والحاء، والخاء، والدال، والزاي، والسين، والشين، والصاد، وال
اء   اء، والي واو، واله اف، وال ين، والق ين، والغ ي  ) والع ا وه ة منه دا أربع ا ع اء، : (م الت

اف ذال، والك اء، وال الى) والث ه تع ي قول ك ف ِه �: وذل ى اللَّ ُروَن َعَل َف َيْفَت ْر َآْي انُظ
  .)٣٥٧(�َفْأُتوا ِبِه َعَلى َأْعُيِن النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن  �: وقوله تعالى)  ٣٥٦(�اْلَكِذَب

  -:التفخيم والترقيق
صفة      تسمين الحرف    ((:التفخيم وتغليظه حتى يمتلئ الفم بصداه، فيخرج سمينًا وفي ال
ًا روف اال  )٣٥٨()).قوي ي ح ه ه تعالء  وحروف ين،    (س ضاد، والغ صاد، وال اء، وال الخ

ولهم       ) والطاء، والقاف، والظاء    ا ق ا من      ) خص ضغط قظ     (والتي يجمعه مضافًا إليه
  )٣٥٩(.في مواضع معّينة) األلف(و) الالم(و) الراء(حروف اإلستفال 

و      ق فه ا الترقي صداه،      (( أّم م ب ئ الف ال يمتل رف، ف ى صوت الح دخل عل ول ي نح
صفة ضعيفاً   ي ال ًا وف رج الحرف نحيف ه )٣٦٠()).ويخ د وحروف ًا واح شرون حرف  وع

  )٣٦١(.وهي ما عدا الحروف المفّخمة السابقة
  )٣٦٢(.    أّما األلف فال توصف بتفخيم وال ترقيق بل تّتبع ما قبلها تفخيمًا وترقيقًا

ى        على   وقد جاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة           ا، وعل حروف التفخيم العشرة آله
ن    ًا م شر حرف بعة ع روفس ي ح ق، وه اء،   : ( الترقي يم، والح اء، والج زة، والب الهم

ون،                 يم، والن الم، والم اء، وال ين، والف شين، والع والدال، والراء، والزاي، والسين، وال

                                           
  . ٢/٦٧٦، الممتع في التصريف ١٠/١٣٠شرح المفصل : ينظرو، ١/٧٤سر صناعة اإلعراب ) ٣٥١(
  . ٣٢٣/، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني١٩٠، ١٨٤، ١٦٧/علم اللغة: ينظر) ٣٥٢(
  . ٢/٦٧٧، الممتع في التصريف ١٠/١٣٠، شرح المفّصل ٧٥، ١/٧٤راب سر صناعة اإلع) ٣٥٣(
  . ٧٧/األنعام) ٣٥٤(
  . ٤٠/القصص) ٣٥٥(
  ، ٥٠/النساء) ٣٥٦(
  .٦١/األنبياء) ٣٥٧(
تالوة  ) ٣٥٨( تالوة        ١١٥/قواعد ال الة في قواعد ال ة     ١٢٧/، رس ة العربي ، قواعد  ١٤٨، ١٤٧/، أصوات اللغ

 .١٤٠/التالوة وعلم التجويد
،رسالة في قواعد ١٤٨/،أصوات اللغة العربية١٥/،األلفاظ اللغوية١١٥/الوةقواعد الت:ينظر) ٣٥٩(

 .١٢٧/التالوة
 .١٤١/، قواعد التالوة وعلم التجويد١٢٧/، رسالة في قواعد التالوة١١٦/قواعد التالوة ) ٣٦٠(
د: ينظر) ٣٦١( م التجوي تالوة وعل د ال راءات العشر١٤١/قواع ي الق شر ف وم ١/٢١٥، الن ي عل ان ف ، اإلتق

 .١/١٠٠آن القر
 .١/٢١٥، النشر في القراءات العشر١٥/، األلفاظ اللغوية١٢٨/رسالة في قواعد التالوة: ينظر) ٣٦٢(



اء  واو، والي اء، وال تثناء ) واله ي باس ا وه ة منه اف : (أربع ذال والك اء وال اء والث ) الت
  )٣٦٣ (-:إذا آانت) خص ضغط قظ(وتفخم هذه األحرف السبعة التي تجمعها العبارة 

ضمومة-١ اظ   :  م ي األلف ا ف ارة   –آم ي العب ا ف سب وروده ة ح شخُص  (- مرتب  –ت
شْ       �: نحو قوله تعالى  )  يغُضْضنَ –ُعِرُضوا   ْوٍم َت َؤخُِّرُهْم ِلَي َصاُر     ِإنََّما ُي ِه اَألْب َخُص ِفي

فا       �:  وقوله تعالى  )٣٦٤(� َك َص ى َربِّ الى    )٣٦٥(� ...َوُعِرُضوا َعَل ه تع ْل   �:  وقول َوُق
  .)٣٦٦(�...ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ

 – بازَغة – نظَر – زاَغ – أبَصار–شاخَصة –تشَخُص : (آما في األلفاظ:  مفتوحة-٢
َصٌة            �: لة ذلك قوله تعالى   وأمث )َطرفك –َطلعت   َي َشاِخ ِإَذا ِه قُّ َف ُد اْلَح َرَب اْلَوْع َواْقَت

ُروا  ِذيَن َآَف َصاُر الَّ الى)٣٦٧(�َأْب ه تع َصارِ  �:  وقول اُأوِلي اَألْب اْعَتِبُروا َي ه )٣٦٨(�َف  وقول
ى        �: تعالى الى    )٣٦٩(�َما َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغ ه تع شَّْمَس بَ      �:  وقول ا َرَأى ال ًة  َفَلمَّ اِزَغ

رُ         َذا َأْآَب ي َه َذا َربِّ الى    )٣٧٠(�َقاَل َه ه تع ْن          �:  وقول َزاَوُر َع ْت َتَت شَّْمَس ِإَذا َطَلَع َرى ال َوَت
كَ        �:  وقوله تعالى  )٣٧١(�َآْهِفِهْم َذاَت اْلَيِمينِ   َك َطْرُف دَّ ِإَلْي َل َأْن َيْرَت ِه َقْب َك ِب ا آِتي  )٣٧٢(�َأَن

 .)٣٧٣(�ُسوَرٌة َنَظَر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍضَوِإَذا َما ُأنِزَلْت  �: وقوله تعالى
تح -٣ م أو ف ا ض اآنة وقبله ة :  س اظ اآلتي ي األلف ا ف نا: (آم ر–َعْرض ه )  ُيْظه و قول نح

الى   )٣٧٤(�َعَرْضَنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ ِلْلَكاِفِريَن َعْرًضا    �: تعالى َال    �:  و قوله تع ِب َف اِلُم اْلَغْي َع
  .)٣٧٥(�اُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًد

اظ               ك في األلف ِصرة  (أما في حالة الكسر أو السكون الذي قبله آسر فإنها ترقق وذل َتْب
الى     )  النَّاِظِرينَ –َبْرَقِه  – ه تع ك قول ٍد ُمِنيبٍ      �: وأمثلة ذل لِّ َعْب َرى ِلُك ِصَرًة َوِذْآ  )٣٧٦(�َتْب

  .)٣٧٧(�َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء ِللنَّاِظِريَن�: وقوله تعالى
أتناولهما بالتفصيل        : وهناك حرفان لهما في التفخيم حكم خاص وهما        راء س الم وال ال

  :على النحو اآلتي
  :أحكام الالم -١

ى سبب                اج إل يم يحت ق، والتفخ الم الترقي ل        )٣٧٨(    األصل في ال ا ب اء ال يفخمونه  والعلم
  :)٣٧٩(يرققونها إال ورش 

وتحرآت ) صاد أو طاء أو ظاء    (بلها   يفخم الالم ويشبعها إذا تحرآت بالفتح وآان ق         -أ
ع    –َطَلَعْت  : (آما في األلفاظ  . )٣٨٠(هذه الحروف الثالثة بالفتح أو سكنت        اّطلع   – أّطَل  ف

                                           
 .٢٢٠، ١/٢١٨، النشر في القراءات العشر١٥/األلفاظ اللغوية: ينظر) ٣٦٣(
 .٤٢/إبراهيم) ٣٦٤(
 .٤٨/الكهف) ٣٦٥(
 .٣١/النور) ٣٦٦(
 .٩٧/األنبياء) ٣٦٧(
 .٢/الحشر) ٣٦٨(
 .١٧/النجم) ٣٦٩(
 .٧٨/نعاماأل)٣٧٠(
 .١٧/الكهف) ٣٧١(
 .٤٠/النمل) ٣٧٢(
 .١٢٧/التوبة) ٣٧٣(
  . ١٠٠/الكهف) ٣٧٤(
  .٢٦/ الجن) ٣٧٥(
  .٨/ق) ٣٧٦(
  .٣٣/الشعراء) ٣٧٧(
ر) ٣٧٨( د :ينظ د التجوي املي : قواع د الع سيد محم تالوة ٤٤/ ال د ال شر  ١١٨/ ، قواع راءات الع ي الق شر ف ، الن

٢/١١٩.  
  .١١٩، ١١٨/ علي محمد الضباع: شرح الشاطبية: ينظر) ٣٧٩(



َت– الى)  اطََّلْع ه تع ًدا  �: ووردت في قول رَّْحَمِن َعْه َد ال َذ ِعْن َب َأْم اتََّخ َع اْلَغْي  �َأطََّل
الى )٣٨١( ه تع ي  �:  وقول َرآُه ِف اطََّلَع َف يمِ َف َواِء اْلَجِح الى  )٣٨٢(� َس ه تع ْو  � و قول َل

 .)٣٨٣(�اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َوَلُمِلْئَت ِمْنُهْم ُرْعًبا
ت        -ب واء آان الفتح س الم ب رك ال م تح الم إذا ل ق ال سورة أم  أويرق ضمومة أم مك م

ُع    – اطَِّلُع   – َتْطُلُع   –لُيْطِلَعُكْم  : ( آما في  )٣٨٤(ساآنة الى    ) ُمّطِلعون – َتّطِل ه تع : نحو قول
ي    �:  و قوله تعالى )٣٨٥(�َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيبِ     � ْرًحا َلَعلِّ َفاْجَعل ِلي َص

َوَال َتَزاُل َتطَِّلُع َعَلى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم ِإالَّ َقِليًال �:  وقوله تعالى)٣٨٦(�َأطَِّلُع ِإَلى ِإَلِه ُموَسى 
  .)٣٨٨(�َقاَل َهْل َأْنُتْم ُمطَِّلُعوَن�:  وقوله تعالى)٣٨٧(�ِمْنُهْم

  -:أحكام الراء
ى سبب اج إل ق يحت يم، والترقي راء التفخ راء ثالث حاالت )٣٨٩(.    األصل في ال  ولل

  -: وبيانها على التوالي فيما يأتي)٣٩٠() وجواز الوجهين– والترقيق –التفخيم (

                                                                                                                         
  .١١٢، ٢/١١١، النشر في القراءات العشر ١١٨، قواعد التالوة ١١٨/ شرح الشاطبية: ينظر) ٣٨٠(
  .٧٨/ مريم) ٣٨١(
  .٥٥/الصافات) ٣٨٢(
  .١٨/الكهف) ٣٨٣(
  .١٤٢/قواعد التالوة وعلم التجويد) ٣٨٤(
  .١٧٩/آل عمران) ٣٨٥(
  .٣٨/القصص) ٣٨٦(
  .١٣/المائدة) ٣٨٧(
  .٥٤/الصافات) ٣٨٨(
  .١١٩/، قواعد التالوة١٤٥ ،١٤٤/، قواعد التالوة وعلم التجويد٤٢/قواعد التجويد: ينظر) ٣٨٩(
ة: ينظر) ٣٩٠( ة العربي د١٤٨/أصوات اللغ د التجوي تالوة٤٢/، قواع د ال ي قواع الة ف ، ١٣٠، ١٢٩/، رس

  .١٢٠، ١١٩/، قواعد التالوة١٤٥/، قواعد التالوة وعلم التجويد١١٦/شرح الشاطبية



  :ء وذلك إذا آانت الرا–: التفخيم-أ
َصَر    �: نحو قوله تعالى  )  َناِظَرة – َرأى – َجْهَرًة   –أْبَصَر  ( مفتوحة آما في     -١ َفَمْن َأْب

ا     َي َفَعَلْيَه الى  )٣٩١(�َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِم ه تع ِه      �:  و قول َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق
ْوُم   ُك ِإالَّ اْلَق ْل ُيْهَل َرًة َه ًة َأْو َجْه اِلُمونَبْغَت الى)٣٩٢(�الظَّ ه تع ا َرَأى �:  وقول َوَلمَّ

ا      وُلُه َوَم ُه َوَرُس َدَق اللَّ وُلُه َوَص ُه َوَرُس َدَنا اللَّ ا َوَع َذا َم اُلوا َه َزاَب َق وَن اَألْح اْلُمْؤِمُن
الى  )٣٩٣(�َزاَدُهْم ِإالَّ ِإيَماًنا َوَتْسِليًما  ه تع َرٌة     �:  وقول ٍذ َناِض وٌه َيْوَمِئ ى َربِّ  * ُوُج ا  ِإَل َه

  .)٣٩٤(�َناِظَرٌة 
ا في :إذا آانت مضمومة -٢ صُر( آم ي–تب الىنحو)  أُرون ه تع ِصُر  �:  قول َفَسُتْب

اَذا         �:  وقوله تعالى  )٣٩٥(�َوُيْبِصُروَن ِبَأيِّيُكْم اْلَمْفُتوُن     َأُروِني َم ِه َف َهَذا َخْلُق اللَّ
 .)٣٩٦(�َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه 

ك في     )  َطْرفك  –أبَصْرنا(ا في    آم :إذا سكنت وما قبلها مفتوح     -٣ الى   وذل ه تع : قول
 .)٣٩٧(�َربََّنا َأْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَمْل َصاِلًحا ِإنَّا ُموِقُنوَن �

اَل  �: نحو قوله تعالى  )  َأْنُظرْ –َبُصَرُت( آما في    :إذا سكنت وما قبلها مضموم     -٤ َق
َفانُظْر ِإَلى َطَعاِمَك َوَشَراِبَك َلْم     �: تعالى وقوله   )٣٩٨(�َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبهِ    

 .)٣٩٩(�َيَتَسنَّْه
ه      ) أْبِصْر( آما في    :إذا سكنت وما قبلها مكسور وآسرته عارضة       -٥ ك في قول وذل

الى ِه   �: تع ي ُحْكِم ْشِرُك ِف يٍّ َوَال ُي ْن َوِل ِه ِم ْن ُدوِن ْم ِم ا َلُه ِمْع َم ِه َوَأْس ِصْر ِب َأْب
 .)٤٠٠ (�َأَحًدا

راء                    إذا آان    -٦ راء في أخرى وآانت الكسرة منفصلة عن ال ة وال الكسر في آلم
نحو ) إلى الرسول ترى( آما في :فحكمها حكم الكسرة العارضة تفخم وال ترقق

دَّْمِع        �: قوله تعالى  ْن ال َوِإَذا َسِمُعوا َما ُأنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِم
 .)٤٠١ (�ِممَّا َعَرُفوا ِمْن اْلَحقِّ

  .)٤٠٢(:ترقق الراء في الحاالت اآلتية:  الترقيق-ب
ة أو في وسطها أو                    -١ إذا آانت الراء مكسورة وسواء آانت الكسرة في أول الكلم

لية أم       سرة أص ت الك واء آان ل وس ي الفع م أو ف ي اإلس ت ف واء آان ا وس ي آخره ف
ي : عارضة ا ف ِرَق (آم ِصرين–َب م – مستب ري - ُأِريك ك ) أنُظ ة ذل الىوأمثل ه تع : قول

ِصِريَن � اُنوا ُمْسَتْب سَِّبيِل َوَآ ن ال َصدَُّهْم َع الى)٤٠٣ (�َف ه تع َساُن  �:  وقول َق اِإلن ُخِل

                                           
  .١٠٤/ األنعام) ٣٩١(
  .٤٧/ األنعام) ٣٩٢(
  .٢٢/األحزاب) ٣٩٣(
  .٢٣، ٢٢/القيامة) ٣٩٤(
  .٥/ القلم) ٣٩٥(
  .١١/ لقمان) ٣٩٦(
  .١٢/ السجدة) ٣٩٧(
  .٩٦/ طه) ٣٩٨(
  .٢٥٩/البقرة) ٣٩٩(
  .٢٦/ الكهف) ٤٠٠(
  .٨٣/ المائدة) ٤٠١(
ر) ٤٠٢( تالوة  : ينظ د ال ي قواع الة ف شاطبية ١٣١، ١٣٠/ رس رح ال د ١١٧، ١١٦، ١١٤/ ، ش ، قواع

  .١٢٠/ ، قواعد التالوة١٤٧، ١٤٦/ ،قواعد التالوة وعلم التجويد٤٣/ التجويد
  .٣٨/ العنكبوت) ٤٠٣(



انُظِري      �: وقوله تعالى )٤٠٤ (�ِمْن َعَجٍل َسُأِريُكْم آَياِتي َفَال َتْسَتْعِجُلوِن        ِك َف ُر ِإَلْي َواَألْم
 .)٤٠٥ (�َماَذا َتْأُمِريَن 

ع                  ترقق إن آانت في الوسط         -٢ م يق ا ول د آسر أصلي متصل به  ساآنة وآانت بع
ا        ا في      بعدها حرف إستعالء في آلمته ِصْرُهم ( آم الى     ) أْب ه تع ِصْرُهْم   �: في قول َوَأْب

 .)٤٠٦ (�َفَسْوَف ُيْبِصُروَن
اآنة  -٣ اء س د ي ق إذا وقعت بع ي ترق ا ف صير( آم الى) ب ه تع و قول َه  �: نح ِإنَّ اللَّ

 .)٤٠٧(�ِبِعَباِدِه َلَخِبيٌر َبِصيٌر
رونُ – إلى الرسول رأيت –ال يبصرون : ( آما فيترقق إذا وقعت بعد آسر  -٤ )  ُتنِظ

الى     ِصُروَن               �: وذلك في قوله تع اُنوا َال ُيْب ْو َآ َي َوَل ِدي اْلُعْم َت َتْه ه   )٤٠٨ (�َأَفَأْن  وقول
الى وِل رَ       �: تع ى الرَُّس ُه َوِإَل َزَل اللَّ ا َأن ى َم اَلْوا ِإَل ْم َتَع َل َلُه اِفِقيَن  َوِإَذا ِقي َت اْلُمَن َأْي

ُضوا            �: وقوله تعالى  )٤٠٩(�َيُصدُّوَن َعْنَك ُصُدوًدا   مَّ اْق ًة ُث ُثمَّ َال َيُكْن َأْمُرُآْم َعَلْيُكْم ُغمَّ
 .)٤١٠(�ِإَليَّ َوَال ُتْنِظُروِن 

  .)٤١١ (: التفخيم والترقيق– جواز الوجهين -ج
) َبْرِقِه( مثل  مكسورًاإذا آانت الراء ساآنة وآان بعدها حرف استعالء في آلمتها  -١

فمن نظر إلى وجود حرف       . )٤١٢(�َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب ِباَألْبَصارِ    �: في قوله تعالى  
 .اإلستعالء َفخَّم، ومن نظر إلى آونه مكسورًا َرقَّق الراء

 ولم يرد لفظ من       )صادًا أو طاء  (إذا آان الفاصل الساآن بين الراء وبين الكسرة          -٢
 .والرؤيا في القرآن مطابقًا لهذا الشرطألفاظ الرؤية 

  .)٤١٣( األصوات الصائتة أو أصوات اللين-ب
ا             واء في مجرى         ((    وهي األصوات المجهورة التي يحدث في تكوينه دفع اله أن ين

ائق      ة ع ون ثم ًا، دون أن يك ا أحيان ف معهم الل األن م، وخ ق والف الل الحل ستمر خ م
أنه أن يحدث          أ) يعترض مجرى الهواء إعتراضًا تاماً    ( و تضييق لمجرى الهواء من ش

  .)٤١٤())إحتكاآًا مسموعًا
سمية       ا ت ق عليه يبويه يطل رى س سميتها فن ي ت اء ف ف العلم يٍن  ((    واختل روف ل ح

دٍّ ائالً  )٤١٥())وم يس ق راهيم أن دآتور إب ا ال ا تناوله ين آم ذلك بأصوات الل سمى آ :  وت
اء على تسميته بالحرآات من      وأصوات اللين في اللغة العربية هي ما اصطلح القدم        ((

دا                      ا ع د، وم د، وواو الم اء الم د، وي ألف الم ّموه ب فتحة، وآسرة، وضمة، وآذلك ما س

                                           
  .٣٧/ األنبياء) ٤٠٤(
  .٣٣/ النمل) ٤٠٥(
 .١٧٥/ الصافات) ٤٠٦(
 .٣١/ فاطر )٤٠٧(
  .٤٣/  يونس )٤٠٨(
 .٦١/  النساء )٤٠٩(
  .٧١/  يونس )٤١٠(

 

د    ١٣١/ رسالة في قواعد التالوة   : ينظر) ٤١١( م التجوي د  ١٤٩، ١٤٨/ ، قواعد التالوة وعل / ، قواعد التجوي
  .١٢١/ قواعد التالوة، ١١٦، ١١٥، ١١٤/ ، شرح الشاطبية٤٣

  .٤٣/ النور) ٤١٢(
ة   ٢٠٢/ ، علم اللغة  ١/١٩سر صناعة اإلعراب    : ينظر) ٤١٣( ، أصوات   ٢٩،  ٢٨،  ٢٧/ ، األصوات اللغوي

  .٩٣، ٩٢/ اللغة العربية
ة ) ٤١٤( م اللغ ر١٦٠/عل ة :، وينظ وات اللغ ة  ١٥٧، ١٥٦/ أص وات اللغوي ي األص ب . د: ، ف غال

  .٣٧/، األلسنية العربية٢٤/يالمطلب
  .٤/١٧٦آتاب سيبويه ) ٤١٥(



اآنة  ذا فأصوات س ر  )٤١٦())ه ّماها بعض اآلخ د (( وس سمى . )٤١٧())أصوات الم وت
  )٤١٨()).الجوفية أو الهوائية((حروف المد آذلك بـ 

  :ية الفصحى على نوعين هما    فاألصوات الصائتة أو أصوات اللين في العرب
ة أصوات    : الصوائت القصيرة  -أ سة  وهي ثالث ضمة     :  رئي . )٤١٩(الفتحة، والكسرة، وال

هِ : (آما في  رَ    َش وا، َنَظ الى       ) ْدَنا، ُعِرُض ه تع ك قول ة ذل ِه        �: وأمثل َك َأْهِل ِهْدَنا َمْهِل ا َش َم
َصاِدُقونَ  ا َل الى )٤٢٠(�َوِإنَّ ه تع َك   �: ، وقول ى َربِّ وا َعَل فاَوُعِرُض ه )٤٢١(�َص  وقول

 .)٤٢٢(�َينُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمْن اْلَمْوِت�: تعالى
ة  -ب ة: الصوائت الطويل ف، : وهي ثالث ة واألل واو المدي ة، وال اء المدي ا . )٤٢٣(الي آم
ي َد: (ف ْين، َوَج الى) َزاَغ، َع ه تع ي قول ك ف ى�: وذل ا َطَغ َصُر َوَم ا َزاَغ اْلَب  )٤٢٤(�َم
َرَأًة   �:  وقوله تعالى)٤٢٥(�َيَرْوَنُهْم ِمْثَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْيِن     �: وله تعالى وق دتُّ اْم ِإنِّي َوَج

  )٤٢٦(�َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُآلِّ َشْيٍء

  
  
  

                                           
  .٢٨/األصوات اللغوية) ٤١٦(
  .٩٢/، أصوات اللغة العربية٥٩-٢٣/في األصوات اللغوية) ٤١٧(
  .٤٥/فقه اللغة وخصائص العربية) ٤١٨(
ر) ٤١٩( ة: ينظ سنية العربي ة ٣٨/ األل وات العربي ي أص اث ف ي. د: ، أبح سام النعيم ة ٧/ ح ه اللغ ، فق

  .١٦١/ ، علم اللغة١١٨، ٩٣/ ، أصوات اللغة العربية٤٥/ عربيةوخصائص ال
  . ٤٩/النمل) ٤٢٠(
  .٤٨/الكهف) ٤٢١(
  . ٢٠/محمد) ٤٢٢(
ي   ا د، الدراسات اللهجية والصوتية عن     ٧/أبحاث في أصوات العربية   : ينظر) ٤٢٣( ن جن سنية   ٣٣٠/ ب ، األل

  .٩٢/ لغة العربية، أصوات ال٤٥/ ، فقه اللغة وخصائص العربية١٦١/ ، علم اللغة٣٨/ العربية
  .١٧/النجم) ٤٢٤(
  .١٣/ آل عمران) ٤٢٥(
  .٢٣/ النحل) ٤٢٦(



  
  

  المبحث الثالث
  الظواهر الصوتية التأثرية

 -: اإلدغام-١
ه      ويراد به إدخال شيء في شيء، ومعنى أدغمت الحرف في          الحرف أي أدخلته في

  .)٤٢٧(فجعلت لفظه آلفظ الثاني
د      وات والتجوي اء األص ون وعلم ون واللغوي ه النحوي تم ب ع اه اب واس و ب     وه

  )٤٢٨(.والقراء
شترط القدامى لوقوع اإلدغام أن يكون الحرف األول ساآنًا حتى ال يكون فصل              ا    و

  .بينهما في هذا
رد ال المب ا : ((ق ل قولن دغم(وتأوي ه) م ا   أن د لهم ا تعتم ا، فإنم صل بينهم ة تف  ال حرآ

ْصلَ   د، وال َف رج واح دة ألن المخ اده واح سان اعتم ذا  )٤٢٩())بالل ه ه ن خالوي د اب  وأآ
سكون، ال مع                     : ((الشرط بقوله  ام مع ال ا يجوز اإلدغ ام، وإنم ع من اإلدغ ة تمن الحرآ

  .)٤٣٠())الحرآة
ا ح            ول              أما إذا وجدت حرآة وتريد اإلدغام فالبد من إزالته ه يق ام وفي تم اإلدغ تى ي

د                 : ((سيبويه ًا فالب ان متحرآ إذا آ اآنًا ف وشروط اإلدغام هو أن يكون أول الصوتين س
ة هو التالصق          )٤٣١())من إزالة الحرآة حتى ال تحجز بينهما        ومعنى عدم وجود حرآ

  .)٤٣٢(بينهما فإن وجدت أزيلت حتى يتم هذا التالصق
د المحدثين           ولم يختلف المحدثون مع القدامى في       ام عن ذه الظاهرة فاإلدغ سير ه تف

دًا         وتًا واح صوتين ص ق بال ث ينط اني بحي صوت الث ي ال صوت األول ف اء ال و فن ه
دامى من مصطلح اإلدخال               . )٤٣٣(آالثاني ا أراده الق ر أن   . ومعنى فناء األول هو م غي

  .المحدثين أطلقوا تسمية جديدة على هذه الظاهرة وهي المماثلة
د العضلي                    والغاية المق  صاد الجه صودة من هذه الظاهرة هو التخفيف النطقي وإقت

ذه           ى دمج ه سان إل أ الل المبذول من اللسان جرَّاء نطقه بحرآات متماثلة متتالية لذا يلج
دة  ة واح وين حرآ ة وتك ات المتماثل ي . )٤٣٤(الحرآ ن جن ال اب ذا ق ي ه د : ((وف م ق إنه

ن إ    يهم م ّف عل ي الحرف أخ ام الحرف ف وا أن إدغ رى اّن  علم رفين أال ت ار الح ظه

                                           
صل  :ينظر)٤٢٧( ن الحاجب١٠/١٢١شرح المف افية اب ترابادي : ، شرح ش دين االس ، ٢٣٥/ ٣رضي ال

  .٧١/ ، قواعد التالوة وعلم التجويد٩/ الجرجاني:  التعريفات٩٣/ ١٥) دغم(لسان العرب 
ر) ٤٢٨( يبويه  :ينظ اب س ضب ، الم٢/١٥٨ آت صائص١/١٩٧قت ي  : ، الخ ن جن ي  ١٤٠/ ٢اب ع ف ، الممت

ل ٦٣٢، ٦٣١/ ٢التصريف  ن عقي ن الصرف٥٩١ – ٥٨٦/ ٢، شرح اب ي ف ذا العرف ف شيخ : ، ش ال
الوي د الحم ي١٥٣/ أحم ن جن د اب صوتية عن ة وال ة٣٣٩/ ، الدراسات اللهجي ة العربي / ، أصوات اللغ

  .١٧/ ، قواعد التجويد٩١/ ، قواعد التالوة٢٥٢
  .١/١٩٧المقتضب ) ٤٢٩(
  ٢٠٩/ البن خالويه. الحجة في القراءات السبع) ٤٣٠(
  .١٥٨/ ٢آتاب سيبويه ) ٤٣١(
  .١٤٠/ ٢الخصائص : ينظر) ٤٣٢(
  .١٣٤/ األصوات اللغوية: ينظر) ٤٣٣(
  ).غ(إدغام القّراء ألبي سعيد السيرافي، حياة السيرافي، إدغام القراء : ينظر) ٤٣٤(



ك   و قول دة نح وة واح ا نب و عنهم سان ينب ع: الل ّد، قطَّ ذا أّن نطق  )٤٣٥()).ش ى ه  ومعن
أرادوا التخفيف    ه     . الحرفين المثلين صعب على اللسان ف ك بقول يبويه عن ذل ر س : وعّب

سنتهم  (( وقال أيضًا من أجل      )٤٣٦())أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة    (( أن ال يستعينوا بأل
رد      )٤٣٧(،)) مرًة واحدةً  إّال ال المب ذا ق م   )٤٣٨()).ليكون العمل من وجه واحد         : (( وآ  ول

اثلين أو         يخالف المحدثون القدامى أيضًا في آيفية التخلص من ثقل نطق الحرفين المتم
هو  : ((فقد تحّدث الدآتور إبراهيم أنيس عن الغرض من هذا التأثير فقال          . المتجاورين

د             التقريب بين الصوتين المتجاو    صادًا في الجه رين ما أمكن تيسيرًا لعملية النطق وإقت
  )٤٣٩())العضلي

ة      وا ظاهرة المماثل دثين رّتب ر أّن المح ام(غي أثر األصوات بعضها ح) اإلدغ سب ت
ه           خرفقد يتأثر أحد الصوتين بصفة الصوت اآل      . ببعض واء في ل مجرى اله ، أو قد ينتق

  )٤٤٠(.أو مخرجه أو يفنى فناًء تامًا
  -:دغامأقسام اإل

  :لى قسمينعينقسم 
ر   -١ اً             : (( إدغام آبي ه متحرآ ان األول من الحرفين في ا آ رًا   )٤٤١()).هو م  وسّمي آبي

ل سكون، وقي ر من ال ة أآث رة وقوعه إذ الحرآ ل : لكث ي إسكان المتحرك قب أثيره ف لت
ل  ه، وقي ل   : إدغام صعوبة، وقي ن ال ه م ا في وعي  : ِلم شموله ن سين  –ل ين والجن  المثل
  )٤٤٢(.والمتقاربين

اً         : (( إدغام صغير  -٢  وآل   )٤٤٣()).هو ما آان الحرف األول فيه ساآنًا والثاني متحرآ
سم      صغير ينق ر وال ام الكبي ن اإلدغ سام  عم ة أق ى ثالث سين  : (ل اثلين ومتجان متم

  ). ومتقاربين
  :وبيان ذلك فيما يأتي

 )٤٤٤()).ويراد به اتحاد واتفاق الحرفين في المخرج والصفة: (( إدغام المتماثلين-١
الى  ه تع ين قول ي آلمت اء ف ا ج ِه   �: فمم ى اللَّ َذُبوا َعَل ِذيَن َآ َرى الَّ ِة َت ْوَم اْلِقَياَم َوَي

الى ) القيامة ترى( أدغمت التاء في التاء      )٤٤٥(�ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ  َرى   �: وقوله تع َوَت

                                           
  .٢/٢٢٨الخصائص) ٤٣٥(
  .١/١٨٩الخصائص: ، وينظر٢/١٥٨آتاب سيبويه) ٤٣٦(
  .٢/٤١٥آتاب سيبويه) ٤٣٧(
  .١/٣٥٤المقتضب) ٤٣٨(
  .١٨٤/األصوات اللغوية) ٤٣٩(
  .١٨٧-١٨١/المصدر نفسه: ينظر) ٤٤٠(
راءات العشر      ) ٤٤١( رآن       : ، وينظر  ١/٢٧٤النشر في الق وم الق ان في عل م       ١/٩٤اإلتق تالوة وعل ، قواعد ال

  .٤٨/التجويد
  .٤٨/، قواعد التالوة وعلم التجويد١/١٧٤،٢٧٥النشر في القراءات العشر: ينظر) ٤٤٢(
د              ٥٥/ قواعد التالوة وعلم التجويد   ) ٤٤٣( ل آالم اهللا المجي د في ترتي در    : ، الجامع لقواعد التجوي سيد حي ال

  .١٨/، قواعد التجويد ٢٠٣/، أصوات اللغة العربية٣٦/أحمد الجواد
ده سواء          إدراج ال : هو عبارة عن التشديد فقد عرفوه بأنه      : اإلدغام الصغير  ساآن األصلي في المتحرك بع

  . لم يكن له) من ربك: ( أم متقاربين آقوله تعالى– مثل هل لك–آانا متماثلين 
رآن   ) ٤٤٤( وم الق ي عل ان ف ر١/٩٤اإلتق تالوة   : ، وينظ د ال ي قواع الة ف م   ١٢٢/رس تالوة وعل د ال ، قواع

  .٣٧/، الجامع لقواعد التجويد ٤٩/التجويد
  .٦٠/الزمر) ٤٤٥(



يِن     ْم َذاَت اْلَيِم ْن َآْهِفِه َزاَوُر َع ْت َتَت شَّْمَس ِإَذا َطَلَع اء   )٤٤٦(�ال ي الت اء ف ت الت  أدغم
َر             �: وقوله تعالى ) طلعت تزاور ( شَّْمَس َواْلَقَم ا َوال َشَر َآْوَآًب َياَأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َع

الى  ) والقمر رأيتهم( أدغمت الراء في الراء      )٤٤٧(�َرَأْيُتُهْم ِلي َساِجِديَن     ه تع  �: وقول
َدهَ        شَّْمِس َوَج ْوٍم        َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْطِلَع ال ى َق ُع َعَل ين         )٤٤٨(�ا َتْطُل ين في الع  أدغمت الع

ى ( ع عل الى ) تطل ه تع م      �: قول ِإَذا ُه َذآَُّروا َف شَّْيَطاِن َت ْن ال اِئٌف ِم سَُّهْم َط ِإَذا َم
ا   �: وقوله تعالى) هم مبصرون( أدغمت الميم في الميم      )٤٤٩(�ُمْبِصُروَن ُتْم َم ُقْل َأَرَأْي

ْن رِ  ْم ِم ُه َلُك َزَل اللَّ َالالً َأْن ا َوَح ُه َحَراًم ُتْم ِمْن يم  )٤٥٠(�ْزٍق َفَجَعْل ي الم يم ف ت الم  أدغم
  ).أرأيتم ما(

  .ولم يرد إدغام المتماثلين في آلمة واحدة في ألفاظ الرؤية والرؤيا
سين-٢ ام المتجان راد ب:  إدغ ًا وا وي ا مخرج رفين واتفاقهم اد الح ي ه إتح ا ف ختالفهم

 . تينويكون في آلمة أو في آلم. )٤٥١(الصفة
الى      ه تع ين قول ي آلمت سين ف ام المتجان ن إدغ ا ورد م وَن  �: فمم ِذيَن َيْرُم َوالَّ

 أدغمت التاء في     )٤٥٢(�اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدةً        
ر      ا ي ى م صوتية عل وانين ال سوغه الق صعب أن ت ادر ي ا ن ام هن شين واإلدغ ى ال

د            ) أربعة(المحدثون، ألن سقوط صوت اللّين من تاء         إذا سمحنا عن اء، ف اء ه يقلب الت
ة                  النطق بها وهي مشكلة بالسكون أن تكون تاء، آما يحدث في بعض اللهجات العربي

اء             ((الحديثة، أمكن أن نفسر إدغام التاء في الشين          د حدث للت ذي يمكن أن يكون ق وال
المرور حين       نَّ مخرجها ا  أفي هذا اإلدغام     واء ب سماح لله نتقل إلى وسط الحنك، مع ال

تم  ًا ف اوة ومخرج سًا ورخ صوتان هم ذا اتحد ال شين وبه صير رخوة آال ا لت النطق به
  .)٤٥٣())اإلدغام

ًرا    �: وفي قوله تعالى   ا َآِبي اء في    )٤٥٤(�َوِإَذا َرَأْيَت َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًما َوُمْلًك  أدغمت الت
ذا اإل  ي ه مَّ ف د ت اء، وق انالث ام عمليت ى: دغ المرور  : األول اء ب ع الت واء م سماح لله ال

ة       اء، والثاني ًا                أ: لتصبح رخوة آالث ام متجه ى األم ل إل د انتق نَّ مخرج الصوت األول ق
ة            اني آل المماثل ل الصوت األول الصوت الث ا ماث ة وبه نحو مخرج األصوات اللثوي

  .)٤٥٥(فتمَّ اإلدغام
ه ت        الى وُأدِغَمت الالم في التاء في قول ْم               �: ع ْسَمُع َلُه ٍد َأْو َت ْن َأَح ْنُهْم ِم سُّ ِم ْل ُتِح َه

ورٍ      �:  وقوله تعالى  )٤٥٦(�ِرْآًزا الم      )٤٥٧(�َفاْرِجع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُط ز ال  إذ يتمي

                                           
  ١٧/الكهف) ٤٤٦(
  .٤/يوسف) ٤٤٧(
  .٩٠/الكهف) ٤٤٨(
  .٢٠١/األعراف) ٤٤٩(
  .٥٩/يونس) ٤٥٠(
د      ١/٩٤اإلتقان في علوم القرآن   : ينظر) ٤٥١( م التجوي تالوة    ٤٩/، قواعد التالوة وعل ،الجامع  ٤٧/، قواعد ال

  .٢٣٨/،أصوات اللغة العربية/٣٧لقواعد التجويد
  .٤/النور) ٤٥٢(
  .١٣٩/األصوات اللغوية) ٤٥٣(
  .٢٠/اإلنسان) ٤٥٤(
  .١٣٧/األصوات اللغوية: ينظر) ٤٥٥(
  .٩٨/مريم) ٤٥٦(



ة،                         اء في معظم أصوات اللغ ى الفن ه إل ا يجاوره من األصوات وميل بسرعة تأثره بم
 الالم من أآثر األصوات الساآنة شيوعًا في اللغة          إدغام الالم في التاء أن     يسوغوالذي  

ًا للتطور    ر تعّرض ون أآث تعمال تك ي االس داولها ف شيع ت ي ي ة، واألصوات الت العربي
  . )٤٥٨(اللغوي من غيرها

 .)٤٥٩(هو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة: إدغام المتقاربين -٣
صفور  ن ع ال اب م : ((وق ع اإلد أأعل ذي يق ارب ال ي   نَّ التق ون ف د يك سببه ق ام ب غ

  .)٤٦٠())المخرج خاصًَّة، أو في الّصفة خاصًة، أو في مجموعهما
الى           ه تع ين قول اربين في آلمت ام المتق ْوِقُكْم    �: فمما جاء من إدغ ْن َف اُءوُآْم ِم ِإْذ َج

 أدغمت الذال في الزاي فهما متقاربان في )٤٦١(�َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغت اَألْبَصارُ    
زاي تخرج من               ا ا، وال ا العلي سان مع طرف الثناي لمخرج فالذال تخرج من طرف الل

ع                   ا مشترآان في جمي طرف اللسان مع طرف الثنايا السفلى وآذلك في الصفة إذ انهم
  . )٤٦٢())الجهر والرخاوة واالستفال واالنفتاح واألصمات((الصفات 

ُل رَ      �: وفي قوله تعالى   ِه اللَّْي اَل َال                َفَلمَّا َجنَّ َعَلْي َل َق ا َأَف ي َفَلمَّ َذا َربِّ اَل َه ا َق َأى َآْوَآًب
ا     �:  وقوله تعالى  )٤٦٣(�ُأِحبُّ اآلِفِلينَ  ْد َجَعَلَه ُل َق ْن َقْب َوَقاَل َياَأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياي ِم

راء  )٤٦٤(�َربِّي َحقا  ا من       (( أدغمت الالم في ال ان في المخارج إذ انهم ا متقارب إذ هم
عين متج  ع        موض ي جمي شترآان ف ا م صفة إذ هم ي ال ذلك ف سان، وآ ن الل اورين م
  .)٤٦٥()))الجهر والتوسط واالستفال واالنفتاح والذالقة واإلنحراف: (الصفات، وهي

  :  اإلبدال-٢
 ويكون بين األصوات في مواضعها       )٤٦٦ ())جعُل حرٍف مكاَن حرٍف غيِرهِ    : ((هو

  : وعين هماواإلبدال على ن. )٤٦٧(أنفسها للعالقة بين الصوتين
  :  اإلبدال بين األصوات المتقاربة في المخرج-أ

  : وغالبًا ما يرد هذا اإلبدال في المجاميع الصوتية اآلتية
  ) م. ف. ب( اإلبدال بين األصوات الشفوية -١

الى ) لمح، لفح، لبح(آما في األلفاظ    َصِر       �: آقوله تع ِح اْلَب سَّاَعِة ِإالَّ َآَلْم ُر ال ا َأْم َوَم
  .في القرآن ووردا في اللغة) لفح، لبح( ولم يرد الفعالن )٤٦٨(�َو َأْقَرُبَأْو ُه

                                                                                                                         
  .٣/الملك) ٤٥٧(
  . ٢٠٣، ٢٠٢/األصوات اللغوية: ينظر) ٤٥٨(
رآن        ١٢٤/ ، رسالة في قواعد التالوة    ٤٩/ التالوةقواعد  : ينظر) ٤٥٩( وم الق ان في عل ، قواعد   ١/٩٤، اإلتق

  .٤٩/التالوة وعلم التجويد
  .٥٠، ٤٩/قواعد التالوة: ، وينظر٢/٦٦٣الممتع في التصريف) ٤٦٠(
  .١٠/األحزاب) ٤٦١(
  .٤٩/، قواعد التالوة١٠١، ١٠٠، ٨٣/رسالة في قواعد التالوة) ٤٦٢(
  .٧٦/األنعام) ٤٦٣(
  .١٠٠/يوسف) ٤٦٤(
  .١٠٢، ١٠٠، ٨٢/رسالة في قواعد التالوة) ٤٦٥(
دال  ٢/٣٦٦األزهري   : شرح التصريح على التوضيح   ) ٤٦٦( سكيت         : ، اإلب ن ال وب ب ي يوسف يعق ، ٩٠/أب

  .١٣/شذا العرف في فن الصرف
  .٣٢/ابن السراج: االشتقاق: ينظر) ٤٦٧(
  .٧٧/النحل) ٤٦٨(



تفال    اح واالس ي االنفت ترآت ف ي المخرج واش فوية إتحدت ف اء ش يم والب اء والم فالف
ين        . والذالقة دال ب َصر   (وآذلك حدث اإلب صر، َف الى   ) َب ه تع ْم        �: آقول ا َل ُصْرُت ِبَم اَل َب َق

  .لم يرد في القرآن) فصر( الفعل  إال أّن)٤٦٩(�َيْبُصُروا ِبِه
  ): ص. س. ز( اإلبدال بين األصوات الصفيرية -٢

اظ   ي األلف ا ف اغ (آم اغ، ص الى ) زاغ، س ه تع ى    �: آقول ا َطَغ َصُر َوَم ا َزاَغ اْلَب َم
الى)٤٧٠(� ه تع انٍ �:  وقول لِّ َمَك ْن ُآ ْوُت ِم ِه اْلَم ِسيُغُه َوَيْأِتي اُد ُي ُه َوَال َيَك  )٤٧١(�َيَتَجرَُّع
الىو ه تع َراٌت  �: قول ْذٌب ُف َذا َع َراُبُه َه اِئٌغ َش اٌجس ٌح ُأَج َذا ِمْل الى)٤٧٢(�َوَه ه تع :  وقول

لّيات     .)٤٧٣(�َوِلَتْصَغى ِإَلْيِه َأْفِئَدُة الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرةِ      � صاد أس سين وال فالزاي وال
تفال         اوة واالس ي الرخ ـت ف ًا واتفق دت مخرج د اتح ز واح ي حي وات ف مات أخ  واألص

  .والصفير
  )ن.ل.ر( اإلبدال بين األصوات الذلقية -٣
الى   ) طلع، طرح  (آما في األلفاظ       ه تع ْن           �: آقول َزاَوُر َع ْت َتَت شَّْمَس ِإَذا َطَلَع َرى ال َوَت

يِن  ْم َذاَت اْلَيِم الى)٤٧٤(�َآْهِفِه ه تع ْم   �:وقول ُل َلُك ا َيْخ وُه َأْرًض َف َأْو اْطَرُح وا ُيوُس اْقُتُل
  . )٤٧٥(�ُه َأِبيُكْمَوْج

َصرُ     �: آقوله تعالى ) برق، بلق (وحدث اإلبدال آذلك في      ِرَق اْلَب ِإَذا َب  إال  )٤٧٦(�َف
ان أي من مخرج واحد،               ) بلق(أن الفعـل    الم ذلقيت الراء وال لم يرد في القرآن الكريم ف

ارب                  ذا التق ل ه ة ومث تفال والذالق اح واالس ويجمع بينهمـا الجهر مع االنحراف واالنفت
  .ال يتعذر معه التعاقب

  
  
  ): ط.د.ت( اإلبدال بين األصوات النطعية -٤

اظ   ي األلف ا ف عَ (آم َع، تل الى  ) طل ه تع ي قول ك ف َواِء   �: وذل ي َس َرآُه ِف اطََّلَع َف َف
ع ( ولم يرد الفعل     )٤٧٧(�اْلَجِحيِم ريم   ) تل رآن الك ا     . في الق ان وهم اء والطاء نطعيت فالت

  .وهو األصل، يجمع بينهما الشدة واألصماتأختان متجانستان مع وحدة المخرج 
  )ض. ش. ج( اإلبدال بين األصوات الشجرية -٥

اظ   ي األلف ا ف هَر(آم َر، ش رُه   ) جه شيَء َيْجَه الم وال َر الك ة، وجه الجهر العالني ف
اراً       ره إجه ر،            : َجْهـرًا َوَجّهَره َتجهيرًا وأْجَه شَّهر وضوح األم ه، وال ه وآشف عن أعلن

شهره شيَء ي هر ال هارًاوش هره إش شهيرًا وأش هَّره ت هرًا، وَش شَف :  َش حه وآ أوض
الى            . )٤٧٨(عنه ه تع ريم نحو قول رآن الك ُه          �: وورد اللفظان في الق ُه ِإنَّ اَء اللَّ ا َش ِإالَّ َم

                                           
  .٩٦/طه) ٤٦٩(
  .١٧/النجم) ٤٧٠(
  .١٧/إبراهيم) ٤٧١(
  .١٢/فاطر) ٤٧٢(
  .١١٣/األنعام) ٤٧٣(
  .١٧/الكهف) ٤٧٤(
  .٩/يوسف) ٤٧٥(
  .٧/القيامة) ٤٧٦(
  .٥٥/الصافات) ٤٧٧(
  .١/٢٢٩ألبي الطيب الحلبي : اإلبدال)٤٧٨(



ْرآُن          �:  وقوله تعالى  )٤٧٩(�َيْعَلُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى      ِه اْلُق ِزَل ِفي َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأن
  .)٤٨١(�َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر�:  وقوله تعالى)٤٨٠(�اِس ُهًدى ِللنَّ

ارب                 ذا التق ا صفة، وبه ًا واختلفت ا مخرج فالجيم والشين شجريتان متجانستان اتفقت
  . سهل التعاقب

  : اإلبدال بين األصوات المتباعدة في المخرج) ب
فٍة    ي ص شترك ف ي ت ين األصوات الت دال ب ذا اإلب ع ه صوتية  ويق صفات ال ن ال م

  :ات الصوتية اآلتيةآالهمس والجهر ووجدت هذا اإلبدال واقعًا في العالق
  :  اإلبدال بين الذال والضاد-١

ًا واشترآتا                 ا مخرج ورة اختلفت ستعلية مجه الذال لثوية مجهورة والضاد شجرية م
اظ        ا في األلف ال ) غذ، غض  (في الجهر والرخاوة واألصمات آم َذْذُتكَ  : يق ا َغ ْن م  ِم

  . )٤٨٢(أي ما َنَقْصُتَك: ماِلَك شيئًا، وما َغَضْضُتَك
ل  ضَّ(وورد الفع الى ) َغ ه تع و قول ريم نح رآن الك ي الق اِت �: ف ْل ِلْلُمْؤِمَن َوُق

  . لم يرد في القرآن الكريم) غذ( إال أنَّ الفعل )٤٨٣(�َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ
  :  اإلبدال بين الغين والالم-٢

ة   تفال              الغين حلقي اح واالس ا في الجهر واالنفت ًا واتفقت ا مخرج ة اختلفت الم ذلقي .  وال
ال ) زاغ، زال (آما في األلفاظ     شَّمُس بمعنى        : يق شَّمُس وزالت ال ِت ال وورد . )٤٨٤(َزاَغ

ْنُكْم          �: الفعالن في القرآن الكريم نحو قوله تعالى       َفَل ِم ِإْذ َجاُءوُآْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْس
ِدِه          �:  وقوله تعالى  )٤٨٥(�َغت اَألْبَصارُ َوِإْذ َزا  ْن َبْع َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد ِم

  .)٤٨٧(�ِإنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َواَألْرَض َأْن َتُزوَال�:  وقوله تعالى)٤٨٦(�
  :  اإلبدال بين السين والراء-٣

ًا وات         ا مخرج ا في            السين أسلية والراء ذلقية اختلفت اح آم تفال واالنفت دتا في االس ح
َنا ِإَذا   �: وورد الفعالن في القرآن آقوله تعالى  ) حسَّ، حسر (األلفاظ   َفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَس

َل               �: وقوله تعالى  )٤٨٨(�ُهْم ِمْنَها َيْرُآُضونَ   وا ِلَيْجَع ا ُقِتُل اُتوا َوَم ا َم َدَنا َم اُنوا ِعْن َلْو َآ
ْسَرًة ِف َك َح ُه َذِل وِبِهْم اللَّ الى)٤٨٩(�ي ُقُل ه تع ْن  �:  وقول ْسَتْكِبُروَن َع َدُه َال َي ْن ِعْن َوَم

  .)٤٩٠(�ِعَباَدِتِه َوَال َيْسَتْحِسُروَن 
  : إبدال الطاء من تاء اإلفتعال

                                           
  .٧/األعلى) ٤٧٩(
  .١٨٥/البقرة) ٤٨٠(
  .٣/القدر) ٤٨١(
  .٢/١٦الحلبي: اإلبدال )٤٨٢(
  .٣١/النور) ٤٨٣(
  .٢/٣٣٠الحلبي: اإلبدال )٤٨٤(
  .١٠/األحزاب)٤٨٥(
  .٤١/فاطر) ٤٨٦(
  .٤١/فاطر) ٤٨٧(
  .١٢/األنبياء)٤٨٨(
  . ١٥٦/آل عمران) ٤٨٩(
  .١٩/األنبياء) ٤٩٠(



اء                    ذه الت شرط أن تكون ه شتقاته طاء ب ال وم ا       –يجب قلب تاء االفتع ٍة فاؤه  في آلم
  .)٤٩١(وبعده التاء) ضاد، والطاء، والظاءالصاد، وال: (حرف من أحرف اإلطباق؛ وهي

اء طاء        ) اطتلع: (قيل) َطَلع(فإذا ُأريد بناء صيغة على وزن افتعل من          م تقلب الت ث
ي  ع(ف عَ     )اطتل ال اّطل ًا؛ فيق اءان وجوب دغم  الط م ت ع ث ال اْططل اء  . ؛ فيق اء والط فالت

ن جن    د اب دال عن ذا اإلب ل ه ان تعلي ستـان وآ ان متجان ا أخت ـان وهم اء أي نطعيت نَّ الت
ن   اء م وا الت ة فقرب ذه األحرف مطبق ة وه أن  ((مهموس اء ب ضاد والظ صاد وال ظ ال لف

قلبوهـا إلى أقـرب الحروف منهن وهو الطاء ألن الطاء أخت التاء في المخرج وأخت             
ا في                     ضًا لتوافقه ا مع الطاء طاء أي هؤالء األحرف في اإلطبـاق واالستعالء، وقلبوه

تعالء وليك  ر واالس ًاالجه صوت متفق انون  . )٤٩٢())ون ال ل ذو ق ي تفع ـدال ف واإلب
ًا أو                   صوتي، فهو ال يحصل في آل صيغة، بل يحصل حين تكون فاء الفعل تاًء أو زاي

  .)٤٩٣(ذاًال أو داًال أو صادًا أو ضادًا أو طاء أو ظاء
ل   ك الفع ن ذل َع(وم ع، اّطّل ة   ) تطل صيغة الفعلي ذه ال ي ه اء ف ذي حصل أن الف فال

ا ألف الوصل             سكنت، ثم أب   ه، فلحقه دلت حرفًا مماثًال للحرف الذي يليها ثم أدغمت في
ا وهي التي                   . ليمكن االبتداء بالساآن   دال التي ال خالف فيه زة من حروف اإلب والهم

رى   دال األخ روف اإلب ين ح ن ب ا م رة   . تهمن رات آثي ا ُعرضة لتغي ز بأنه ث تتمي حي
ى    اني إل سن الع لمان ح دآتور س ب ال زة((وذه ًا  أن الهم شّكل نمط ة، وال ُت ر ثابت  غي

  -: ومن التغيرات التي تحدث للهمزة)٤٩٤())ُمحّددًا
  :  إبدال الهمزة ألفًا-١

ة         : قد تجتمع في أول الكلمة همزتان        ة والثاني ا متحرآ آلتاهما متحرآة، أو ُأوالهم
اآنتين      ان س دلت              . )٤٩٥(ساآنة، وال تكون ة ساآنة ُأب ة، والثاني ى متحرآ إذا آانت األول ف

ًا وإن آانت آسرة                        الثا ا فتحة قلبت ألف ا قبله ان م نية مّدًا مجانسًا لحرآة ما قبلها فإذا آ
اًء وإن آانت ضمة قلبت واوًا  ساآنة . )٤٩٦(قلبت ي زة ال ى الهم دال عل ع اإلب ا وق وإنم

  .)٤٩٧(وذلك ِللين طبيعة الساآن
) آنس (في لفظـة    ) ألفًا(في القرآن الكريم مبدلة فيها الهمزة       ) أنس(ووردت مفردة   

  . فجعلوا الهمزة الساآنة ألفًا النفتاح ما قبلها) َأْأَنَس(واألصل فيه 
ا            شيء يوافق م وإن آانت واحدة فإّما ساآنة أو متحرآة، فإن آانت ساآنة تقلب ب
قبلها، يعني إن آان ما قبلها فتحة قلبت ألفًا وإن آانت آسرة قلبت ياًء وإن آانت ضمة                 

  .)٤٩٨(قلبت واوًا
اظ           آو  والذي يعنينا ه   ك األلف اً (ون الهمزة ساآنة ومن ذل رواء      ) ِرْئي الهمز من ال ب

دال                         ا إب تالؤه وفيه شارب وهو ام ري ال تبه ب زه الش رك هم و ت وهو المنظر الحسن فل
  .الهمزة ياء فيجمع بين الياءين من غير إدغام

                                           
  .٤/٦٠١عباس حسن: النحو الوافي) ٤٩١(
  .٣٤٨/د ابن جنيالدراسات اللهجية والصوتية عن: ، وينظر١/٢٢٣سر صناعة اإلعراب) ٤٩٢(
  .٢١١/محمد خير الحلواني: الواضح في النحو والصرف: ينظر) ٤٩٣(
  .٩٥/سلمان حسن العاني. د: التشكيل الصوتي في اللغة العربية ) ٤٩٤(
  .٢/٣٧٢شرح التصريح على التوضيح : ينظر) ٤٩٥(
، ١٤١/، شذا العرف في فن الصرف ٢/٥٢ابن جني/ ، المنصف٥٥١،  ٣/٥٤٩آتاب سيبويه : ينظر) ٤٩٦(

  .٤/٥٨١النحو الوافي
  .١٧٥/بدر الدين العيني: شرح المراح في التصريف: ينظر) ٤٩٧(
  .١/٩٨، اإلتقان في علوم القرآن١٧٤/شرح المراح في التصريف: ينظر) ٤٩٨(



راءات العشر          سألة         : ((ومما جاء في النشر في الق ساآن المتوسط م ؤى  (ومن ال ت
ـدل                ) اوتؤيه ورءي  ا فتب ا قبله فيهن وجهان صحيحان أحدهما إبدال الهمزة من جنس م

ـام    : ياء من دون إدغام والثاني    ) رءيا(واوًا وفي   ) تؤى وتؤيه (في   ... اإلبدال مع اإلدغ
ر المعنى وال يؤخذ            ) رءيا(وزاد في التذآرة في      وجهًا ثالثًا وهو التحقيق من أجل تغيي

زة        به لمخالفته النص واألداء وحكى ا      لفارسي وجهًا رابعًا وهو الحذف أي حذف الهم
اع الرسم فهو                    ل وال يحل وإتب فيوقف بياء واحدة مخففة على إتباع الرسم وال يصح ب

  .)٤٩٩())متحد في اإلدغام
ا  ) الرؤيا، رؤيا(ولفظ   ا  (تقلب الهمزة واوًا لسكونها وانضمام ما قبله ا، روي ) الروي

ن الجزري  ال اب ـ٨٣٣ت (وق ا ) : ((ه اا(وأم ا، روي ى ) لروي أجمعوا عل ع ف حيث وق
اء                     واو ي ذه ال إبدال الهمزة منه واوًا لسكونها وضم ما قبلها؛ واختلفوا في جواز قلب ه
و  ذلي والحافظ أب و القاسم اله ازه أب ر فأج ي جعف راءة أب دها آق اء بع ا في الي وإدغامه

  .)٥٠٠(...))العالء وغيرهما وسووا بينه وبين اإلظهار
  

  : لياءإبدال الهمزة من ا
ه في                     ر ل ذي ال نظي الياء تبدل همزًة باّطراد إذا وقعت بعد األلف التي في الجمع ال

  .)٥٠١(اآلحاد، بشرط أن تكون قد زيدت في المفرد للمّد
صيرة   (آما في    الى       ) بصائر، ومفردها ب ه تع ك في قول َصاِئُر       �: وذل اَءُآْم َب ْد َج َق

ِسِه    َصَر َفِلَنْف ْن َأْب ْم َفَم ْن َربُِّك الى)٥٠٢(�ِم ه تع ًدى   �:  وقول اِس َوُه َصاِئُر ِللنَّ َذا َب َه
   )٥٠٣(�َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيوِقُنوَن

  :  تسهيل الهمزة وتحقيقها-٣
انٍ  ه مع ي ل ى المعجم ي المعن ز ف ـادي : الهم ـروز آب ول الفي ـ٨١٧ت(يق ) : ه

  .)٥٠٤ ())سُرهو الَغْمُز والضَّْغُط والنَّْخُس والدَّفُع والضَّرُب والعضُّ والك. الهمز((
ة التي                     ك الرواي دليل تل اس ب ين الن ًا ب ولم يكن المعنى اإلصطالحي شاِئعًا أو مألوف

ريش              : يقال فيها  أَل رجًال من ق ويين س أرة؟   (إن أحد اللغ م يهمز الرجل      ) أتهمز الف فل
ط (وأجاب ساخرًا   ا الق ا يهمزه ك الظاهرة    ). إنم د من تل رد اللغوي سوى التأآ م ي ول

زة   أيش من تسهيل الهمز، يسالمنسوبة للهجة قر  ل عّما إذا آان هذا القرشي يحقق الهم
  .)٥٠٥(في نطقه أي ينطق بها دون تسهيل

آيفية في أداء الكالم     : (( بأنه - العام االصطالحي بالمعنى   -وعلى هذا عرف الهمز   
وبعبارة أدق آيفية في نطق الحروف أو األصوات اللغوية حين يخصها الناطق بمزيد              

لضغط ال يستأثر بذلك حرٍف دون آخر، فإذا ضغط على مقطع األلف              من التحقيق، وا  
  .)٥٠٦())في بدايته آانـت األلف مهموزة

                                           
  .١/٤٧١النشر في القراءات العشر) ٤٩٩(
  .١/٤٧١النشر في القراءات العشر )٥٠٠(
  .٤/٥٧٤، النحو الوافي١/٣٤٣الممتع في التصريف:ينظر )٥٠١(
  .١٠٤/األنعام) ٥٠٢(
  .٢٠/الجاثية) ٥٠٣(
  .٤٢٦، ٥/٤٢٥) همز(لسان العرب : ، وينظر٢/١٩٦)الهمز(القاموس المحيط ) ٥٠٤(
  . ٦٥/إبراهيم أنيس. د: ، في اللهجات العربية١١٥/األصوات اللغوية: ينظر) ٥٠٥(
  .٧١/أصوات اللغة العربية) ٥٠٦(



ـة                     اه المبالغ ه ومعن ًا إذا بلغت يقين شيء تحقيق أّما التحقيق فهو مصدر من حققت ال
شيء                      ـة ال وغ حقيق ه وال نقصان فهو بل في اإلتيان بالشيء على حقه من غير زيادة في

  .)٥٠٧(آنهه والوصول إلى نهاية شأنهوالوقوف على 
تالوة     د وتحقيق                      : أّما في ال ه من إشباع الم ارة عن إعطاء آل حرٍف حق فهو عب

الهمزة واتمام الحرآات واعتماد اإلظهار والتشديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف          
ؤدة ومالحظة                    سر والت سكت والترسل والي ا وإخراج بعضها من بعض بال وهو بيانه

ن ائز م كان محرك وال  الج تالس وال إس صر وال اخ ًا ق ه غالب ون مع وف وال يك  الوق
  .)٥٠٨(إدغامه

ل              ((فالتحقيق يكون    ة الترتي راءة بغاي ة الق اظ وإقام ويم األلف سن وتق  ))لرياضة األل

وع        . )٥١٠(فتسهيل الهمزة لغة قريش وأآثر أهل الحجاز       . )٥٠٩( زة ن تخلص من الهم وال
  .)٥١١(م التحقيق في النطق باألصواتمن الميل إلى السهولة والبعد عن التزا

م      ة تالئ ل البدوي ذه القبائ ة ه د، فطبيع يس وأس يم وق ة تم ي لغ ان ف ا فك ا تحقيقه أّم
ا       شدتها وقوته زة ل ة الهم سهيل      . )٥١٢(وتنسجم مع طبيع فظاهرة الهمز من تحقيق أو ت

ين                         رة وشرقيها وب ين لهجات وسط الجزي آانت في أصلها من  األمور التي فرقت ب
  .)٥١٣(بيئة الحجازيةلهجات ال

ك  ق قول ن المحق ت  : وم ف قل إذا أردت التخفي ل، ف ت الرج ت  : رأي ت، فحرآ راي
ول للرجل  . األلف بغيِر إشباع همز، وال تسقط الهمزة ألن ما قبلها متحرك     رأى  : وتق ت

  .)٥١٤(ذلك، على التحقيق
يقرأ بتحقيق    )٥١٥(�َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن      �: قوله تعالى : ((وجاء في الحجة  

ة                 ى وحذف الثاني ة، وبتحقيق األول ين الثاني ى، وتلي فالحجة  . الهمزتين، وبتحقيق األول
أبقى              : لمن حققهما  إنه أتى باللفظ على األصل، والحجة لمن لّين الثانية أنه آره حذفها ف
زة األصل،             . دليًال عليها  تفهام من هم زة االس زأ بهم ه اجت والحجة لمن حذف الثانية أن

  .)٥١٦ ())في الفعل المضارع ساقطة بإجماعألنها 
د العرب           ق          ((والهمزة من أثقل الحروف عن ا حرف يخرج من أقصى الحل . ألنه

ا من                . وهي أدخل الحروف في الحلق     تثقل أهل التخفيف إخراجه ذلك اس ا آانت آ فلم
  .)٥١٧ ())حيث آانت آالتهوع فخففوها

  . )٥١٨( تقلب أو بأن تحذفوتخفيفها ال يخلو من أن ُتْجَعَل َبْيَن َبْين أو بأن
                                           

  .١٦٧/وة وعلم التجويد، قواعد التال١/٢٠٥النشر في القراءات العشر: ينظر) ٥٠٧(
  .١/٢٠٥النشر في القراءات العشر: ينظر) ٥٠٨(
  .١٦٧/قواعد التالوة وعلم التجويد: ، وينظر١/٢٠٥النشر في القراءات العشر ) ٥٠٩(
، في األصوات     ١/٩٨، اإلتقان في علوم القرآن    ٩/١٠٧، شرح المفصل  ٣/٥٤٨آتاب سيبويه : ينظر) ٥١٠(

  .١٧٩/اللغوية
  .٦٧/ربيةفي اللهجات الع: ينظر) ٥١١(
  .١١٠/علي ناصر غالب. د: ، لهجة قبيلة أسد٩/١٠٧شرح المفصل: ينظر) ٥١٢(
  .٦٨/في اللهجات العربية: ينظر) ٥١٣(
  .٦٨٩، ١٥/٦٨٨) رأى(تهذيب اللغة : ينظر) ٥١٤(
  .١/الماعون) ٥١٥(
  .٣٥٠/الحجة في القراءات السبع) ٥١٦(
  .١٠٦، ١/١٠٥بر شهابي علي أآ: أصول الصرف: ، وينظر٢١٢/ألبي علي الفارسي: التكملة) ٥١٧(
  .٣/٣٠، شرح الشافية٩/١٠٧، شرح المفصل٢١٢/، التكملة٣/٥٤١آتاب سيبويه: ينظر) ٥١٨(



َأَرى وَتَرى َوَيَرى   : ومما حذف في التخفيف ألن ما قبله ساآن قوله        : ((قاَل سيبويه 
د         ] في  [ت شيء آان  َوَنَرى، غير أنَّ آلَّ  ُت فق دٌة سوى ألف الوصـل من َرَأْي ه زائ أول

ويعني   )٥١٩())اجتمعـت العرُب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إّياه، جعلوا الهمزة ُتعاِقب       
إن                       أنَّ آلَّ  َرى ف َرى وَت َرى َوَن ع نحو َأَرى َوَي د األرب دة من الزوائ  شيء آـان أوله زائ

ْرَأى،      رَأى وال َت ْرَأى وال َن ول َأْرأى وال َي ا ال تق الهمز أي أنه ك ب ول ذل رب ال تق الع
ل، وهي                       زة التي هي عين الفع ـي َأَرى تعاقب الهم وذلك ألنهم جعلوا همزة المتكلم ف

ّروا              همزة  َأْرَأى حيث آانتا همزتين، وإن آانت األولى زائدة والثانية أصلية، وآأنهم ف
ائر         ا س م أتبعوه راء، ث ـي ال اآن، وه رف س ا ح ان بينهم زتين وإن آ اء هم ن التق م

  ... حروف المضارعة فقالوا َيَرى وَتَرى وَنَرى آما قالوا أرى
ا         َيْرأُي قلبت الياء ألف    : وتخفف بالحذف في يرى وأصله     ا قبله اح م ا وانفت ًا لتحرآه

زة واأللف         : فصار راء والهم َيْرأى ثم لين الهمزة فاجتمع ثالث سواآن وهي سكون ال
  .  حرآتها إلى الراء فصار َيَرىتالمنقلبة عن الياء، فحذفت الهمزة، وأعطي
اِئًال ك ق ى ذل ن يعيش إل ا : ((وذهب اب ري وأرى(أم رى وي رأى ) ي إن األصل ي ف

رءى وأرأى ألن ق وي ان حرف الحل الفتح لمك رأى ب ه رأى والمضارع ي  الماضي من
ك أمرين                نوإ ) أحدهما (ما حذفوا الهمزة التي هي عين الفعل في المضارع ويحتمل ذل

ا                  ان بينهم أن تكون حذفت لكثرة االستعمال تخفيفًا وذلك انه إذا قيل أرأى اجتمع همزت
 الثانية على حد حذفها في        ساآن والساآن حاجز غير حصين فكأنهما قد توالتا فحذفت        

رة االستعمال                   )... أآرم( ة وغلب آث وفتحت الراء لمجاورة األلف التي هي الم الكلم
اني (ههنا األصل حتى هجر ورفض          زة للتخفيف القياسي      ) والث أن يكون حذف الهم

الى            ه تع د قول ى ح ذفت عل م ح ا ث راء قبله ى ال ا عل ت حرآته أن ألقي ِرُج   � :ب ُيْخ
ْب َح اْلُمَق � ،)٥٢٠(�اْلَخ وَنوْد َأْفَل ذا     )٥٢١(�ِمُن زم ه ري وأرى ول رى وي صاَر ي  ف

اب وهو          )٥٢٢())التخفيف والحذف لكثرة االستعمال     وإلى هذا الوجه يشير صاحب الكت
ر القياسي ألن      ف غي ع التخفي ي م ن جن ره اب د ذآ اس وق ن القي ه م دي لقرب ه عن أوج

تعماله و     ر األصل وصار اس ى هج اس حت ر قي ى غي زم عل ف ل ه التخفي وع إلي الرج
  الوافر             :  )٥٢٣(آالضرورة نحو قول الشاعر

اهُ  م َتْرَأي ا ل يَّ م  ُأري َعْيَن
  

اتِ    اِلٌم بالتُّرَّه ا ع  ِآالن
  

ذا الحرف،                 :     وقد رواه األخفش   شائع عن العرب في ه ما لم ترياه على التخفيف ال
ك  روى ُأرِء عيني ك، وي ري عيني روى ُت ه . وي ي قول شاهد ف اه: (وال ت )ترأي ث أثب  حي

شعر    ضرورة ال ة ل ين الكلم ي ع ي ه زة الت و   . الهم شده أب ا أن زة م رك الهم اهد ت وش
  البسيط                   ) ٥٢٤(:زيد

                                           
  .١٤/٢٩٢) رأي(لسان العرب : ، وينظر٣/٥٤٦آتاب سيبويه) ٥١٩(
  .٢٥/النمل) ٥٢٠(
  .١/المؤمنون) ٥٢١(
  .٩/١١٠شرح المفصل) ٥٢٢(
رداس وه       ) ٥٢٣( ن م راقة ب مه س ارقي وأس راقة الب ه س ت قائل ذا بي ر ه ن األزد، ينظ ه: و م ، ٧٨/ديوان

صائص شعراء ٣/٥٣الخ ول ال ات فح ّالم  : ، طبق ن س ب ٣٧٦/اب ي اللبي شام  : ، مغن ن ه اب
  . ١/٦٩ابن جني : ، المحتسب١/٣٠٨األنصاري

سعدي ينظر) ٥٢٤( رادة ال ن ج م ب و األعل شاعر ه ة: ال ي اللغ وادر ف سب ١٨٤/الن ، شرح ١/١٢٩، المحت
  .١/٣٨٠، معجم شواهد العربية ٩/١١٠المفصل 



َتِجٌح ْيحاُن ُمْب ا َش َتَمرَّ به ّم اْس  ث
  

ْنآنا     رآَك َش ا َي َك ِبم الَبْيِن َعْن  ب
  

  الطويل)٥٢٥(:هو لألعلم بن جرادة الّسعدي:شاعر َتْيِم الرباب،قال ابن بري    وأنشد 
ُصرُ           دَّْهُر َأْع ت وال ا القْي ْرَأ م  َأَلْم َت
وزه  ي بح لَّ َيْرم زًا َظ َأنَّ عزي  ب

  

ْسَمعِ    ْرَأ وَي ّدْهَر َي لَّ ال ن َيَتَم  وم
ِرُع اِجَزْيِن وُيْف يَّ، وراَء الح  ِإَل

  

  .ويروى وَيْسَمُع، بالرفع على اإلستئناف، ألّن القصيدة مرفوعة: قال ابن بري   
ن ال اب يده   وق رك   : (( س ى ت زون، عل ذين ال يهم زون وال ذين يهم رب، ال إجتمعت الع

ال    رى وأرى، ق رى ون رى وَت ك َي ز، آقول الى   : الهم ه تع و قول رآن، نح زل الق ا ن : وبه
َرضٌ  � وِبِهْم َم ي ُقُل ِذيَن ِف َرى الَّ الى)٥٢٦(�َفَت ه تع ا   �:  وقول ْوَم ِفيَه َرى اْلَق َفَت

َوَيَرى الَِّذيَن   �:  وقوله تعالى  )٥٢٨(�َرى ِفي اْلَمَنامِ  ِإنِّي أَ �:  وقوله تعالى  )٥٢٧(�َصْرَعى
َم وا اْلِعْل و   )٥٢٩(� ُأوُت ول ه ضارعة فتق ع حروف الم زون م إّنهم يهم اب ف ْيَم الرَّب ؛ إّال َت

الوا                راك ق ى ن الوا مت إذا ق ل    : َيْرَأى وَتْرأى وَنْرَأى َوَأْرَأى، وهو األصل، ف رآك مث ى َن مت
    -:)٥٣١( وانشد)٥٣٠())متى َنراؤك مثل َنراُعك: يقولَنْرعاك، وبعض يقلب الهمزة ف

  المتقارب              
ضى   ا بالَغ ك جاراُتن  َأال تل

  

وُل   ِضيفا  : تق ْن ي ه ل  َأَتْرأْيَن
  

  البسيط                                               -:)٥٣٢(وانشد فيمن قلب
دٍ  ي َأخي َرَص ي ف راُؤَك ُتْغن اذا َن  م

  

اَن،        دِ      من ُأْسِد َخفَّ ه ذي ِلَب ْأِب الَوْج  ج
  

ال في      )رأيت (وتحذف الهمزة مع ألف اإلستفهام في         ت، وهو    ): َأَرَأْيتَ (، فيق أري
اء       ه الت صل ب ن رأى المت تفهام م زة اإلس ه هم ا أول ع م ي جمي سائي ف راءة الك ق

  المتقارب             :)٥٣٤(، وقال أبو األسود)٥٣٣(والنون
هُ   م َأْبَل ُت ل َرًأ ُآْن ت اْم  َأَرْي

  

يال َأَت   ْذِني َخِل اَل أتَِّخ  اِني َفَق
  

  .، فحذفت الهمزة التي هي عين الفعل)أرأيت(على أن أصله ) أريت(والشاهد قوله 
زة   ال، فتحذف الهم زة األفع تفهام شبهت بهم زة اإلس ى رأيت هم إذا دخلت عل  ف

  :    )٥٣٦(، قال)٥٣٥(جوازًا، وربما حذفت مع هل أيضًا تشبيهًا لها بهمزة اإلستفهام 
  يفالخف

راعٍ  ِمْعَت ِب َت أو َس ْل َرْي اِح َه  َص
  

الِب   ي اْلِع َرى ف ا َق ضَّْرِع م ي ال  َردَّ ف
  

على أن ) هل ريت: (ازاني، والشاهد في قولهتويروى في الِحالب وهي رواية التف  
؛ فحذف الهمزة التي هي عين الفعل تشبيهًا لهل اإلستفهامية بالهمزة )هل رأيت (أصله  

  .إلشتراآهما في المعنى
ا         )٥٣٧(والهمزة ال تخلو من أن تكون ساآنة أو متحرآة         ا قبله إن آانت ساآنة فم ، ف

، فإن آان ما قبلها مضمومًا  )٥٣٨(ال يخلو من أن يكون مضمومًا أو مكسورًا أو مفتوحاً    
  ). ُرْؤية–ُرْؤيا (قلبت واوًا وذلك في 

                                           
  . ١/٢١٦، معجم شواهد العربية ٢/١٢٩، المحتسب ١٨٥/النوادر في اللغة: ينظر) ٥٢٥(
  .٥٢/المائدة) ٥٢٦(
  .٧/الحاقة) ٥٢٧(
  .١٠٢/الصافات) ٥٢٨(
  .٦/سبأ) ٥٢٩(
  .٢٩٣/ ١٤) رأي(لسان العرب : ، وينظر١/١١٢/ المخصص) ٥٣٠(
  . ١/٢٣٥هد العربية ، معجم شوا١/١٢٩المحتسب : ينظر) سحيم عبد بني الحسحاس(البيت لـ ) ٥٣١(
  .١/١١٨، ، معجم شواهد العربية ١٧/ديوانه: الشاعر هو النابغة الذبياني ينظر) ٥٣٢(
  .١٨٥،١٨٦/،شرح المراح في التصريف١/١٠٠شألخفا:معاني القرآن:وينظر٣/٣٧شرح الشافية) ٥٣٣(
  . ٢٠٢/ديوانه) ٥٣٤(
  .١٨٥/  شرح المراح في التصريف: وينظر٣٨/ ٣شرح الشافية ) ٥٣٥(
رج األصبهاني      : األغاني : ا البيت إلسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مرة تيم قريش وينظر            هذ) ٥٣٦( و الف أب

  .٣/٣٨، شرح الشافية ١/٦٧، معجم شواهد العربية )صاِح أبصرت: ( وفيه٤/٤١٢



َت نحو    : ((قال أبو الفتح   ة   : (إذا خفَّف ا وُرْؤي ا  ورُ   (قلت   ) ُرْؤي ةٌ ُرْوي اء      ) ْوَي ل الي واو قب ب
ف       ي تخفي ك ف و قول ْت واوًا نح ت ُجِعَل ا ضمة إذا ُخفَِّف ي قبله ساآنة الت زة ال ألن الهم

ةٍ   (ولم تدغم الواو في      ) ُجْوَنٌة وُبْوسٌ : ُجْؤَنٍة وُبْؤسٍ ( ا وَرْوي اء، ألن أصل       ) َرْوي في الي
ذلك ال يُ                 اِء، آ زُة في الي اٍر           هذه الواو همزة، فكما ال َتْدَغُم الهم ا هو ج اء م ْدَغُم في الي

و آانت                     زة ل ع الهم ا تمن ام آم مجرى الهمزِة، ألن نيَّة الهمزِة وتقِديَرها يمنع من اإلدغ
  .)٥٣٩())حاضرة

جعلها آالواو  ) ُريَّا وُريَّةٌ : (وقد قال بعضهم  ): هـ٢٤٩ت  (    وقال أبو عثمان المازني     
  ).َلَوْيُت(مصدر ) َليٍَّة(التي في 

ن جن ك    وذهب اب ى ذل ًا عل ي  : ((ي معلق صارت واوًا ف زة ف وا الهم ا خفَّف ا (لّم ُرْوي
ةٌ  (، فكما قالوا )َلَوْيُت وَطَوْيتُ : (َجَرت مجرى ما أصله الواو، نحو     ) ورْوية ٌة وَطيَّ ، )َليَّ

د القلب         ) َلْوَيٌة وَطْوَيةٌ : (وأصلهما اء بع واَو في       . فأدغموا الواو في الي ذلك أجروا ال : آ
  )٥٤٠()).فأدغموها مثلها) َلْوَيٍة وَطْوَيٍة: (ُمجراها في) ُرْويا وُرْويٍة(

ا(    واألشهر في تخفيف  ول) ُرْؤي ا: (أن تق ز ) ُرْوي ام[بال هم ر، ] وال إدغ وهو أآث
ومن أدغم فإّنه أجرى غيَر الالزم ُمجَرى الالزم، وهو على التخفيف القياسي، هذا هو              

ى           ) ُريَّا: (ّن من قال  إ: المشهور، إّال أبا الحسن، فإّنه آان يقول       ه عل م يجيء ب أدغم  ل ف
  ).أْخَطْيُت وَقَرْيُت وَتَوضَّْيُت(التخفيف القياسي، بل َقَلَب الهمزة قلبًا على حّد 

ول بعضهم                ا  : (واستدلَّ على أنه قلب الهمزة قلبًا على غير التخفيف القياسي بق ِريَّ
ولهم       : قال). وِريٌَّة رْ : (فكسر األول آما يكسره في ق يَّ      َق ُرون ِل َوى، َوُق و أراد   ). ٌن أل ول

ف           د التخفي ر ح ى غي ًا َعل ُه َقْلب ُه َقَلَب ضمومًة، ولكّن راء م رك ال ي لت ف القياس التخفي
  .القياسي

ال           : قال أبو علي   راء فق ةٌ   : (وقد يمكن أن يكون من آسر ال ا َوِريَّ ى مذهب    ) ِريَّ عل
ه إ           ا          التخفيف القياسي، ولكنه لّما قلب الواو ياًء  الجرائ ّبهه بم ة، ش ا ُمجرى الالزم ّياه
ول أبي    ).. َأْلَوى(جمع  ) ِليَّ: (ال أصَل َله في الهمز، َفَكَسَر الراء آما آسر الالم من           وق

الَ    : ، ويقول   )ِريَّا(أقرب إلى   : الحسن ذا            : ليس يحتاج ِمن ق ى ه ًا إل زة قلب َب الهم ه قل إّن
  . )٥٤١(التمحل البعيد

ي  ة (فف ا َوُرؤَي ص  ) ُرؤّي ذه ال ى ه اتٍ عل ُع لغ ةٌ : (فة أرب ا، وُرْؤَي التحقيق؛ ) ُرْؤَي ب
ا ةٌ : (ويتبُعه ا، َوَرْوَي ا ) ُرْوَي التخفيف؛ ويتبُعه ة : (ب ا، وُريَّ راء؛  ) ُريَّ م ال ام وض باإلدغ
  .باإلدغام وآسر الراء) ِريَّا، َوِريَّة: (ويتبُعها

اً (    وإن آان ما قبلها مكسورًا ُقلبت ياء وذلك في     الى  ) ِرْئَي ه تع ا    �: آقول ْم َأْهَلْكَن َوَآ
ا     ا َوِرْئًي َسُن َأَثاًث ْم َأْح ْرٍن ُه ْن َق ْبَلُهْم ِم اري   )٥٤٢(�َق ات األنب و البرآ ذهب أب ، ف

ان من مذهب أبي عمرو                   )ِرْئَيًا(إلى أن   ) هـ٥٧٧ت( ز، وآ رك الهم الهمز وت رأ ب ، ُيق
ال ذا الموضع، وق ساآنة إّال في ه زة ال رك الهم الرِّّي من: ت بس ب ت أن يلت اء، ِخْف  الم

  .فهمزت ألّنه أريد حسن المنظر والشارة
                                                                                                                         

شافية : ينظر) ٥٣٧( و٣٢، ٣١، ٣/٣٠شرح ال ي النح وجز ف سراج: ، الم ر ال و بك ة٩١، ٩٠/ أب / ، التكمل
  .١٧٥، ١٧٤/ ح المراح في التصريف شر٢١٣، ٢١٢

ر) ٥٣٨( ة:ينظ شر    ، ٢١٣، ٢١٢/  التكمل راءات الع ي الق شر ف ي   ١/٣٩٠،٣٩١الن راح ف رح الم ، ش
  .١٧٥، ١٧٤/ التصريف

  .٢٧/ ٢المنصف ) ٥٣٩(
  .٢/٧٨ المصدر نفسه) ٥٤٠(
  .٧٩، ٢/٧٨المنصف )٥٤١(
  .٧٤/مريم) ٥٤٢(



  .، بتقديم الياء على الهمزة)َوِريعا(على وزن ) ئًايوِر: (    وقرئ أيضًا
ن  رأ ((    فم ًا(ق ن   ) وِرئي ه م ى األصل، ألّن ه عل ى ب الهمز أت ت(ب رأ). رأي ن ق : وم

ا    بغير همز، أبدل من الهمزة ياء، النكسار ما قبلها، ألّن آل          ) َوِرّيًا( زة ساآنة فإّنه  هم
ا                اء، آم ا آسرة، فجاز أن ُتقلب ي يجوز أن ُتقلب ياًء إذا آانت قبلها آسرة، وههنا قبله
ي هي الم     اء الت ي الي اًء، ُأدغمت ف ت ي ا ُقلب ب، فلم ب ِذي ي ِذْئ ر، وف ر ِبي ي ِبْئ الوا ف ق

ى وزن    ) َوِرئيًا( ومن قرأ    – وهذا ما نحن بصدده      –) رّيا(الكلمة، فصار    اً َوِر(عل ، )يع
ولهم    زة، آق ين هم اء والع الم ي ين، وال ى موضع الع الم إل ب ال ه قل سّي: فإّن د ... ق وق

زي معروف، وأصله              : قريء ة، وال الزاي المعجم ًا، ب ًا وِزّي ه    : أحسن أثاث ِزْوٌي، إّال أّن
  )٥٤٣(...))ُقلبت منه الواو ياًء، لسكونها وانكسار ما قبلها

  .ظ الرؤية والرؤيا    ولم يأِت ما قبلها مفتوحًا من ألفا
إن      :  وذلك ألّن ما قبلها    )٥٤٤(    أّما المتحرآة، فعلى قسمين،    إّما ساآن، وإّما متحرك، ف

  .سكن ما قبلها فال يخلو ذلك الساآن من أن يكون حرف عّلة أو صحة
ْين     فت    فأّما حرف العّلة األلف إذا آان قبل الهمزة المتحرآة           ْين َب  )٥٤٥(.خفف الهمزة َب

و  ك نح هدْاءَ  (: وذل رْاَءا، ش صاِئْر، َت الى )ب ه تع اَل    �:  آقول اِن َق َراَءى اْلَجْمَع ا َت َفَلمَّ
داني  . )٥٤٦(�َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّا َلُمْدَرُآونَ    راء في            : ((قال ال ة فتحة ال رأ بإمال زة ق حم

ين                   ى أصله، فتصير ب الوصل، وإذا وقف أتبعها الهمزة فأمالها، مع جعلها َبْين َبْين عل
ين ُمَم ىألف ة : الَتْين، األول راء، والثاني ة ال ة فتح ت إلمال ة : أميل ة فتح ت إلمال أميل
  )٥٤٧()).الهمزة

ف، إذ            ((    فحكم الهمزة أن تجعل بين بين        ى األل ا عل وذلك ألنه ال يمكن إلقاء حرآته
روة       د مق ى ح ف عل ا األل دغم فيه ذت ت ًا وأخ زة ألف ت الهم و ُقلب رك ول ف ال تتح األل

 ال تدغم وال يدغم فيها وآان في جعلها بين بين مالحظة ألمر              إلستحال ذلك، إذ األلف   
ع        )٥٤٨(،))الهمزة، إذ فيها بقية منها وتخفيفها بتليينها وتسهيل نبرتها         ل فهال امتن  فإن قي

ران           ك أم أحدهما  ((جعلها بين بين لسكون األلف وقربها من الساآن قيل الذي سّهل ذل
ا             خفاء األلف فكأنه ليس قبلها شيء واآلخر زي        ة فيه ام الحرآ ام مق ادة المّد في األلف ق

  )٥٤٩()).آالمدغم
زة                         ل الهم اء قب الواو والي تال ب اآنًا مع ا جاء س ا م ة والرؤي اظ الرؤي     ولم أجد من ألف

  .المتحرآة
زة من أن                      أّما تخفيف الهمزة المتحرآة إذا آان ما قبلها متحرآًا، فال تخلو هذه الهم

 فإذا آانت الهمزة مفتوحة وقبلها آسرة       )٥٥٠(. مفتوحة تكون مضمومة، أو مكسورة، أو    
اء         الى        –تبدل الهمزة ياًء وذلك في ِرَئ ه تع ا في قول اء، آم َدَقاِتُكْم    �:  ري وا َص َال ُتْبِطُل

  .)٥٥١(�ِباْلَمنِّ َواَألَذى َآالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس
                                           

رآن ) ٥٤٣( راب الق ب إع ي غري ان ف ار: البي ن األنب ات ب و البرآ ر١٣٤، ٢/١٣٣يأب ع : ، وينظ مجم
  .١/١٦٨البحرين

ر) ٥٤٤( ة: ينظ صل ٢١٦، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٣/ التكمل رح المف رح ١١١، ١٠٩، ٩/١٠٨، ش ، ش
  .٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣/٣٣الشافية

  .٢١٦، ٢١٥/ التكملة : ينظر) ٥٤٥(
  .٦١/الشعراء) ٥٤٦(
  .٢٤٣/ت السبعالحجة في القراءا: ، وينظر١٦٥/ألبي عمرو الداني: التيسير في القراءات السبع) ٥٤٧(
  .٩/١٠٩شرح المفصل ) ٥٤٨(
  .٩/١٠٩المصدر نفسه ) ٥٤٩(
  .٢١٧/التكملة: ينظر) ٥٥٠(
  .٢٦٤/البقرة) ٥٥١(



سهل       ذ ت ة، فحينئ ا فتح ة وقبله ت مفتوح ا إذا آان ين      أّم ين ب زة ب و)٥٥٢(. الهم :  نح
رأيتم      : (نحوإذا وقعت بعد همزة اإلستفهام،      ) رأيت( تكم، أف تم، أرأي ت، أرأي نحو  ) أرأي

الى   و )٥٥٣(�َأَرَأْيَت الَِّذي َيْنَهى   �: قوله تعالى  ُه          �: قوله تع اُآْم َعَذاُب ُتْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق
هُ      ْسَتْعِجُل ِمْن اَذا َي اًرا َم ونَ َبَياًتا َأْو َنَه الى  و )٥٥٤(� اْلُمْجِرُم ه تع َتُكْم ِإْن    �: قول ْل َأَرَأْي ُق

ْدُعونَ              ِه َت َر اللَّ سَّاَعُة َأَغْي ْتُكم ال الى   و )٥٥٥(�َأَتاُآْم َعَذاُب اللَِّه َأْو َأَت ه تع َرَأْيُتم  �: قول َأَف
ين، واختلف                 )٥٥٦(�اْلَماَء الَِّذي َتْشَرُبوَن     ين ب سهيلها ب ى ت ر عل و جعف افع وأب  فاتفق ن

صة،وإذا               عن ًا خال  األزرق عن ورش في آيفية تسهيلها، فروى عن بعضهم إبدالها ألف
  )٥٥٧(.أبدلها مّد اللتقاء الساآنين مّدًا مشبعًا

قل ألّنه بعد مخرجها إذا آانت نبرة في الصدر         ث    قد تقدم قولنا بأّن الهمزة حرف مست      
ا      تخرج باجتهاد فثقل عليهم إخراجها ألّنه آالتهوع ولذلك مال أه          ى تخفيفه ل الحجاز إل

  .وإذا آان ذلك في الهمزة الواحدة، فإذا اجتمع همزتان ازداد الثقل ووجب التخفيف
ى حرف             : ((    قال صاحب الكتاب   ة إل وإذا التقت همزتان في آلمة فالوجه قلب الثاني

ا   اء وخطاي ه ج دم ومن ة وأوي ولهم آدم وأيم ّين آق و )٥٥٨())ل ك نح س( وذل له ) آن وأص
اح              بهم) َأْأنس( سكونها وانفت ًا ل زتين، األولى زائدة، والثانية فاء الكلمة، ُقلبْت الثانية ألف

اآنة     ة س ا مفتوحة، والثاني ى منهم ة األول ان في أول الكلم ا، إذ اجتمعت همزت ا قبله م
ا فصار                          ل النطق بهم زتين مع ثق اع الهم ا الجتم ا قبله فوجب قلبها حرفًا من جنس م

َبسٍ   ِإ�: وذلك في قوله تعالى  ) آنس( ا ِبَق يُكْم ِمْنَه ه  )  ٥٥٩(�نِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِت وقول
  .) ٥٦٠(�َقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر �: تعالى

  
  
  
  
  
  
  

                                           
  .٧٠/، في اللهجات العربية٩/١١٢، شرح المفصل ٢١٨/التكملة: ينظر) ٥٥٢(
  .٩/العلق) ٥٥٣(
  .٥٠/يونس) ٥٥٤(
  .٤٠/األنعام) ٥٥٥(
  .٦٨/الواقعة) ٥٥٦(
  .٢٥٧/ابن مجاهد: ، السبعة في القراءات٣٩٨، ١/٣٩٧النشر في القراءات العشر: ينظر) ٥٥٧(
  .١٨١/، شرح المراح في التصريف٩/١١٦شرح المفصل: ، وينظر٣/١٥٠آتاب سيبويه) ٥٥٨(
  .١٠/طه) ٥٥٩(
  .٢٩/القصص) ٥٦٠(



  
  
  
  
  
  
  

المستوى الصرفي لصيغ الرؤية والرؤيا في 
  القرآن الكريم

  
  

صل در  ذا الف ي ه ت ف ق بموضوع البحث   حاول ي تتعل ماء الت ال واألس ة األفع اس
ي     ي وردت ف صريفاته الت ة بت ذه الدراس ن ه ه م ل حق ل فع ة، آ ة صرفية موفي دراس
م                       دأت بالمضارع ث يبويه فب ى وفق ترتيب س اظ عل ذه األلف القرآن الكريم وقد رتبت ه

شتقات المخ      : الماضي ثم األمر ومن حيث وروده فعالً       م الم ة من   مجردًا ومزيدًا، ث : تلف
ا     وع بأنواعه ى والجم يغتي المثن ول، وص م مفع شبهة، واس فة م ل، وص م فاع اس

  .المختلفة، وحسب شيوعها وآثرتها في القرآن الكريم
  .سماءماء ألنَّ الصرفيين قدموا األفعال على األسوقد قدمت األفعال على األ

  :وسأفصل القول في االلفاظ مبتدئة بالفعل
  : َرَأى-١

ُه         ةلكثر) َيَرى(ومضارعه  ) ىَرَأ(جاء الفعل    ِذَفْت َهمَزُت  االستعمال مع التطور، ُح
ال   صريفه أن ُيق ي ت اَن األصل ف ر، إذ آ ضارع واألم ي الم ا : ف ْرَأى، ِإْرَأ آم َرَأى، َي

  . هَرَأى، َيَرى، َر: ولكنَّ العرب الفصحاء لم َيْفَعلوا ذلك، َبل َقالو. َنَأى، َيْنأى ، إْنَأ: ُيقال
ل ل ) رأى (وورد الفع صيغة الفع د ورد ب ريم فق رآن الك ي الق دًا ف ردًا ومزي مج

والفعل المجرد هو ما آانت جميع حروفه اصلية ال        ) َفَعَل(المجرد للمعلـوم على وزن     
اعي                 وعين ثالثي ورب ى ن د جاء     )٥٦١(يسقط من بنائه حرف في التصريف وهو عل  فق

 إذ نال الفعل    )٥٦٢(الكريمالفعل بصيغة المضارع خمسًا وعشرين ومئة مرة في القرآن          
ول                 ا يق ن جني     االمضارع المرتبة األولى من بين األزمنة ألن الفعل المضارع آم : ب

                                           
 . ٧٠-١/٦٧شرح الشافية : ينظر) ٥٦١(
 . ٣٥٩،٣٦٠،٣٦١،٣٦٢)/ترى(محمد فؤاد عبد الباقي:المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:ينظر) ٥٦٢(

 الفصل الثاني



الى    )٥٦٣())أسبُق في الرتبة من الماضي     (( ه تع ك قول ًدا     :  ومن ذل ُه َبِعي ْم َيَرْوَن * ِإنَُّه
َفادِ     ََتَرى اْلُمْجِرِميَن َيْوَمِئٍذ    : وقوله تعالى  )٥٦٤(َوَنَراُه َقِريًبا    ي اَألْص رَِّنيَن ِف  )٥٦٥(ُمَق
اَها           : وقوله تعالى  ًة َتْرَض َك ِقْبَل سََّماِء َفَلُنَولَِّينَّ ه   )٥٦٦(َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِهَك ِفي ال وقول

  .)٥٦٧(َوُقل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن: تعالى
ى وزن     وجاء بصيغة الفعل الماضي المج         لَ (رد عل رة،   ) َفَع سعين م ًا وت  )٥٦٨(ثالث

َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه   :  وقوله تعالى  )٥٦٩(َفَلمَّا َرَأْوَها َقاُلوا ِإنَّا َلَضالُّوَن      : ومنه قوله تعالى  
ا َومُ    :  وقوله تعالى  )٥٧٠(اللَّْيُل َرَأى َآْوَآًبا َقاَل َهَذا َربِّي      َت َنِعيًم مَّ َرَأْي َت َث ا  َوِإَذا َرَأْي ْلًك

  .)٥٧١(َآِبيًرا
الى       ه تع ه قول رات ومن سع م ر ت صيغة األم اَء ب ن    : وج وا ِم اَذا َخَلُق ي َم َأُروِن

الىو) ٥٧٢(اَألْرِض ه تع نِّ  : قول ْن اْلِج الََّنا ِم َذْيِن َأَض ا الَّ ا َأِرَن ُروا َربََّن ِذيَن َآَف اَل الَّ َوَق
  . )٥٧٣(َواِإلْنِس

ي ل ل المبن ى صيغة الفع ادة عل ووجاءت الم ول وه ا : لمجه ه ام تغني عن فاعل س
ك           ) ُيَرى(جاء الفعل   و ريم وذل بصيغة المضارع المبني للمجهول مرتين في القرآن الك

الى ه تع ي قول َساِآُنُهمْ  : ف َرى ِإالَّ َم َبُحوا َال ُي ا َفَأْص َأْمِر َربَِّه ْيٍء ِب لَّ َش َدمُِّر ُآ  )٥٧٤(ُت
أتي  )٥٧٥(َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى *  َما َسَعى    َوَأْن َلْيَس ِلِإلنَساِن ِإالَّ   :وقوله تعالى   وي
ر من حروف     ((الفعل مزيدًا    وهو ما زيد على الحروف الثالثة األصول بواحد أو أآث

  .)٥٧٦ ())مزيد ثالثي، ومزيد رباعي: الزيادة، وهو نوعان
ى وزن             ؤه عل راءون (إذ جاء الفعل      ) فاعل (فمما ورد مزيدًا بحرف واحد مجي ) ي

صيغة  الى ب ه تع ي قول ك ف ريم وذل رآن الك ي الق رتين ف سة م ال الخم َراُءوَن : األفع ُي
يًال    َه ِإالَّ َقِل ْذُآُروَن اللَّ اَس َوَال َي الى )٥٧٧(النَّ ه تع َراُءوَن   :  وقول ْم ُي ِذيَن ُه * الَّ

اُعوَن  وَن اْلَم اء (( أي )٥٧٨(َوَيْمَنُع ل الري صالة إال ألج ى ال ون ال م ال يقوم إنه

                                           
 .٣/٣٣١الخصائص ) ٥٦٣(
 .٧/المعارج) ٥٦٤(
 . ٤٩/إبراهيم) ٥٦٥(
 .١٤٤/البقرة) ٥٦٦(
 .١٠٥/التوبة) ٥٦٧(
 .٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦)/رأى(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) ٥٦٨(
 .٢٦/القلم) ٥٦٩(
 .٧٦/األنعام) ٥٧٠(
 .٢٠/اإلنسان) ٥٧١(
 .٤٠/فاطر) ٥٧٢(
ان  ١٤٣/، األعراف  ١٥٣/، النساء ٢٦٠،  ١٢٨/البقرة: ، وبقية المواضع  ٢٩/فصلت) ٥٧٣( بأ  ١١/، لقم / ، س

 .٤/، األحقاف٢٧
 .٢٥/األحقاف) ٥٧٤(
 .٤٠/النجم) ٥٧٥(
يبويه         : ، وينظر ٥٦/هاشم طه شالش  : أوزان الفعل ومعانيها  ) ٥٧٦( اب س ة الصرف في آت خديجة  . د: أبني

 .٣٣/رسمية محمد المّياح : ، إسناد الفعل٣٩١/الحديثي
 .١٤٢/النساء) ٥٧٧(
 .٦/الماعون) ٥٧٨(



ة         : فإن قيل . ال ألجل الدين  والسمعة،   ة من الرؤي ا . ما معنى المراآة وهي مفاعل إن : قلن
  . )٥٧٩ ())المرائي يريهم عمله وهم يرونه إستحسان ذلك العمل

وهو الثالثي المزيد بالتاء واأللف إذ ورد        ) تفاعل(وجاء مزيدًا بحرفين على وزن      
راؤىُ (وأصله  ) ىتراء(الفعل   اء آسرة           ) ت ل الي ضمة قب أعلَّ  ) ترائىُ (فصار   قلبت ال

ى               ) تراٍء(إعالل قاٍض فصار     ا يترتب عل ضمة لم اء واوًا لمناسبة ال م تقلب الي وإنما ل
ذا         ذلك من عدم النظير وهو وجود إسم معرب آخره واو قبلها ضمة أصلية وقد ورد ه

َص َعَلى  َفَلمَّا َتَراَءْت اْلِفَئَتاِن َنكَ   : الفعل مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى        
ِه  الى )٥٨٠(َعِقَبْي ه تع ا      :   وقول ى ِإنَّ َحاُب ُموَس اَل َأْص اِن َق َراَءى اْلَجْمَع ا َت َفَلمَّ
زة وحده     (()٥٨١(َلُمْدَرُآوَن رآَءا  (قرأ حم ا َت ذلك       ) فلم ز، وآ م يهم ّد ث راء َويُم بكسر ال

رة عن حفص، عن عاصم ر. روى هبي و بك ال أب روف عن عاصم: ق رآَء. (المع ) ت
: عن حفص، عن عاصم   ] حمزة بن حبيب الزيات[ وروى أبو عمارة    . ممدودمفتوح  

ى وزن    ) َتِراِءا: (مفتوحًا مثل أبي بكر وآان حمزة يقف      ) ترآءا( عن  … ) َتِراعى (عل
سائي راء      : الك سر ال ع آ راء م د ال ي بع ف الت د األل سورة بع زة مك أتي بهم ان . ي وآ
اقون رآَءا: (الب دها الف وبع) َت راء وبع دها الف يفتحون ال ة بع زة مفتوح د األلف هم

  .)٥٨٢())بوزن َتَراَعى
ر . تـراءى القوم إذا رأى بعضهم بعضاً      : ((وجاء في اللسان   شيُء أي      اءوت ي ال ى ل

ر            ولهم داري َتْنُظ ارين مجاز من ق ى الن ى دار  إظهر حتى رأيته، وإسنـاد الترائي إل ل
ا  ال … فالن أي تقابله ه : ويق ا فرأيت ًا أي تالقين ا فالن ي تراءين ي وعن النب ه  ورآن  إن

ال ل    : ق شرٍك، قي ع م سلٍم م لِّ م ن آ ريٌء م ا ب ال  : أن ول اهللا؟ ق ا رس َم ي راَءى : ِل ال َت
ِه              ): ((هـ٦٠٦ت(ناراهما؛ قال ابن األثير      ه أن ُيباعد منزل سلم ويجب علي زُم الم أي يل

ُر ل                       وُح وتظه اُره َتُل ه ن دت في ذي إذا ُأوَق زل بالموضع ال ار  عن منزِل المشرك وال ين ن
ه      د      )٥٨٣())…المشرك إذا أوقدها في منزل و عبي ـال أب سلم ال        :  وق معنى الحديث أن الم

اَر        نهم ن ٍد م لُّ واح رى آ ا ي در م م بق ون معه شرآين فيك الد الم سكن ب ه أن ي لُّ ل َيِح
  .)٥٨٤())صاحبه
الم (قلبت الياء   ) يرأُيون(واصله  ) يرون(على صيغة األفعال الخمسة ورد الفعل       و
ة ًا ل) الكلم اء      الف ى الف ا ال ل حرآته د نق ين بع ذفت الع م ح ا ث ا قبله اح م ا وإنفت تحرآه

ل                       ا قب ا ساآنة مع واو الجماعة وبقي م الم اللتقائه اللتقائها ساآنة مع الالم وحذفت ال
  ).َيَفْون(بزنة ) َيَرْون(واو الجماعة مفتوحًا فصار 

يم أربعين تصلت به واو الجمع للغائبين ورد في القرآن الكر   اويرون فعل مضارع    
ا         : مرة نحو قوله تعالى    ْن َأْطَراِفَه ه   )٥٨٥(َأَفَال َيَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اَألْرَض َننُقُصَها ِم  وقول

َحاَها          : تعالى ِشيًَّة َأْو ُض الى    )٥٨٦(َآَأنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَنَها َلْم َيْلَبُثوا ِإالَّ َع ه تع ْم  : وقول ِإنَُّه

                                           
ـر) ٥٧٩( سير الكبي رازي : التف ان: ، وينظر١١/٨٤ال ع البي سان العرب ٢/٣/١٢٩الطبرسي مج: مجم ، ل

 .١٤/٣٠٢) رأي(
 .٤٨/األنفال) ٥٨٠(
 .٦١/الشعراء) ٥٨١(
 .٢٤٣/الحجة في القراءات السبع: ، وينظر٧٤٢/السبعة في القراءات ) ٥٨٢(
 .٢/٥٤النهاية في غريب الحديث واألثر ) ٥٨٣(
 .١٤/٣٠٠) رأي(لسان العرب ) ٥٨٤(
 .٤٤/األنبياء) ٥٨٥(
 .٤٦/النازعات) ٥٨٦(



ًدا  ُه َبِعي ه تع )٥٨٧(َيَرْوَن رًَّة َأْو       : الى وقول اٍم َم لِّ َع ي ُآ وَن ِف ْم ُيْفَتُن َرْوَن َأنَُّه َأَوَال َي
رََّتْيِن الى)٥٨٨(َم ه تع ْضَن   : وقول افَّاٍت َوَيْقِب ْوَقُهْم َص ِر َف ى الطَّْي َرْوا ِإَل ْم َي  )٥٨٩(َأَوَل

ُدهُ          : وقوله تعالى  مَّ ُيِعي َق ُث ه        )٥٩٠(َأَوَلْم َيَرْوا َآْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه اْلَخْل ن خالوي ال اب ت ( ق
ـ٣٧٠ اء   ) : (( ه رأهن بالت ن ق ة لم اء، فالحج اء والي رأَن بالت ه أراد: ُيق ى : أن معن

اء رأهن بالي ه، والحجة لمن ق دائع خلق ات اهللا، وب رهم بآي اطبتهم وتقري ه جعل : مخ أن
م  ًا له ال ُمَوبِّخ ه ق وبيخ، فكأن ف للت م: األل رون البعث  ! ويحه اهللا وينك رون ب ف يكف آي

ا      ويع ًا، وم رضون عن آياته وهم يرون الطير مسخرات، وما خلق اهللا من شجر ونبات
اه                       ه، فأفن م أمات ه، ث شأه، وّآون ر شيء، فأن بدأه من الخلق؟ أفليَس من خلق شيئًا من غي

  . )٥٩١())ُعد الى حالتك األولى؟: قادرًا على إعادته بأن يقول له
د ورد عشر مرات        أما ترون ففعل مضارع اتصلت به واو الجمع للحاضري           ن وق

الى ه تع ه قول ريم ومن رآن الك ي الق ي  : ف َرْوَن ِإنِّ ا َال َت ي َأَرى َم ْنُكْم ِإنِّ ِريٌء ِم ي  َب ِإّن
َه     الى   )٥٩٢(َأَخاُف اللَّ ه تع َرْوَنُهْم        :  وقول ُث َال َت ْن َحْي ُه ِم َو َوَقِبيُل َراُآْم ُه ُه َي  )٥٩٣(ِإنَّ
ي اَألْرِض          َأَلْم َتَرْوا َأنَّ ال   : وقوله تعالى  ا ِف سََّماَواِت َوَم ي ال ا ِف ْم َم خََّر َلُك َه َس  )٥٩٤(لَّ
  .)٥٩٥(َأَلْم َتَرْوا َآْيَف َخَلَق اللَُّه َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا : وقوله تعالى

ان                   د نون َل للتوآي د إذ يلحق الفع ون التوآي دة بن ادة مؤآ إحداهما  : وآذلك جاءت الم
ا ال ة ومعناه رى خفيف ة واألخ دًاثقيل ر تأآي شديدة أآث د، وال ان إال .)٥٩٦(تأآي وال تلحق

  . )٥٩٧(األفعال غير الماضية فالماضي ال يؤآد بهما أبدًا
تقبال                . ألن معناه للمضي، ومن شأن نون التوآيد أن تخلص الفعل المضارع لإلس

ا   ديانها منه ا مواضع ال تتع َر     : ولهم سٍم غي ًا لق ان جواب ضارع إذا آ د الم ب توآي يج
  . )٥٩٨(الم مستقبًال مثبتًامفصوٍل من ال

رونَّ(إذ ورد  ة  ) ت ى واو الجماع ند إل األلف أس ل اآلخر ب ل مضارع معت و فع وه
د   د توآي ا فعن يًال عليه ا دل ة قبله ه وبقيت الفتح رونَّ(حذفت الم ع ) ت ون الرف حذفت ن

بها ألجل                  ذي يناس لتوالي األمثال، ولم تحذف واو الجماعة بل بقيت وحرآت بالضم ال
  .)٥٩٩(التقاء الساآنينالتخلص من 

                                           
 .٦/المعارج) ٥٨٧(
 . ١٢٦/التوبة) ٥٨٨(
 .١٩/الملك) ٥٨٩(
وت) ٥٩٠( ع ١٩/العنكب ة المواض رة: ، وبقي ران١٦٥/البق ان١٣/، آل عم سان٤٠، ٢٢/، الفرق ، ١٣/، االن

اف ه٣٥، ٣٣/األحق ام٨٩/، ط راف٢٥، ٦/، األنع ل١٤٨، ١٤٦، ١٤٦/، األع ، ٧٩، ٤٨/، النح
، ١٥/، فصلت  ٧١،  ٣١/، يس  ٩/، سبأ ٢٧/، السجدة ٣٧/، الروم ٦٧/، العنكبوت ٨٦/، النمل ٩٩/ءاالسرا
 .٢/، القمر٢٠١، ٧/، الشعراء٩٧، ٨٨/، يونس٦/، الزلزلة٤٤/، األنبياء٤٤/الطور

 .١٨٦/الحجة في القراءات السبع) ٥٩١(
 .٤٨/األنفال) ٥٩٢(
 . ٢٧/األعراف) ٥٩٣(
 .٢٠/لقمان) ٥٩٤(
 .١٠/، لقمان٢/ ، الحج٢/، الرعد٧، ٦/، التكاثر٥٩/يوسف: ، وبقية المواضع١٥/نوح) ٥٩٥(
 .٤٢٨/ابن عصفور: ، المقرب٣/٥٠٩آتاب سيبويه : ينظر) ٥٩٦(
يبويه : ينظر) ٥٩٧( اب س ضب ٣/٥١٠آت م الحروف ٣/١١، المقت ي عل ة ف روي: ، األزهي ، ٥١، ٣٢/اله

 .٤٢٨/المقرب
 .٢/١٥٦د أمين علي السي. د: ، في علم النحو٢/٣٠٩شرح إبن عقيل : ينظر) ٥٩٨(
 . ١٦٥، ٢/١٦٤، في علم النحو ٤/١٤٧النحو الوافي : ينظر) ٥٩٩(



و حذفت      أوإنما بقيت واو الجماعة هنا ألن حذفها يوقع في اللبس، وبيان ذلك              ا ل نه
ى                        سند ال بس بالم تح آخر الفعل الت فإن آخر الفعل إما أن يفتح أو يكسر أو يضم، فإذا ف
ل                 األلف بالمعت ل ب الواحد، وإذا آسر التبس بالمسند الى الواحدة، وإذا ضم التبس المعت

ى                     بغ دل عل ا لكي ي ا قبله ًا م ضم مفتوح يرها، لذلك وجب بقاء واو الجماعة محرآة بال
الى         . أن المحذوف من آخر الفعل ألف      ه تع ْو   :وقد ورد في القرآن مرتين في قول الَّ َل َآ

الى    )٦٠٠( اْلَجِحيَم   َلَتَرْونَّ* َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقيِن       ه تع مَّ َلَترُ  : وقول ْيَن    ْوَنهََّ ُث يِن  ا َع اْلَيِق
)ى     : يقرأ بفتح التاء وّضمها، فالحجة لمن فتح      : (( قال ابن خالويه   )٦٠١ أنه دل بذلك عل

ا           : والحجة لمن ضم  . بناء الفعل لهم فجعلهم به فاعلين      اء الفعل لم ى بن ذلك عل ه دلَّ ب أن
ى وزن    ) لْترَأُيونَّ(لم يسم فاعله، واألصل في الفعل        ونَّ (عل زة      ) لتفعل وا فتحة الهم فنقل

ضمومة،     ا اء م ت الي ًا، فبقي زة تخفيف ذفوا الهم ا، وح اآنة، ففتحوه ي س راء، وه ى ال ل
اآنة، فحذفوا         : والضم فيها ُمستثقل، فحذفوا الضمة عنها فبقيت       اآنة، وواو الجمع س س

واو الجمع، والنون المدغمة، فحذفوا الواو      : الياء اللتقاء الساآنين فالتقى حينئذ ساآنان     
  . )٦٠٢ ())اللتقائهما
ن إن          وم سبوقًا ب ان م ضارع إذا آ ل الم د الفع وز توآي ه يج ضًا أن عها أي  مواض

  . )٦٠٣(، أو بأداة طلب)ما(المدغمة في 
ى       ) ترأيين(أصله قبل التوآيد    ) َتَرِينَّ(آما في لفظة     زة ال آتمنعين نقلت حرآة الهم

زة فصار          ريين (الراء قبلها ثم حذفت الهم ى وسكون            ) ت اء األول راء وآسر الي تح ال بف
ا            الث ا قبله تح م اء وأنف تثقالها أو تحرآت الي ًا  فُقلبت  انية أو نقول حذفت الكسرة الس الف

ى   ديرين التق ى التق صار   –وعل ر ف ا م ا آم ذف اولهم اآنان ح رين( س راء ) ت تح ال بف
م دخل الجازم وهو             اء ث ون            ) ان(وسكون الي دة فحذفت ن ا الزائ صلة بم شرطية المت ال

التقى ساآنان                 بسكون اليا ) فإما ترى (الرفع فصار    النون ف د ب م أآ ا ث ا قبله وح م ء المفت
سها وهي                 ة تجان اء بحرآ ياء المخاطبة ونون التوآيد وتعذر حذف أحدهما فحرآت الي

  . )٦٠٤(الكسرة ويبقى ما قبلها مفتوحًا، لتدل الفتحة على المحذوف
اس             و حذفت    : وإنما بقيت ياء المخاطبة محرآة بالكسر ألن حذفها يوقع في اإللب فل

ل                        الي تبه المعت ا اش ا قبله سـر م ا، وإذا آ دل عليه اء وبقي فتح ما قبلها لم يكن هناك ما ي
ى واو                          سند إل بس بالم ا الت ا قبله اء، وإذا ضم م الواو أو بالي ل ب باأللف بغيره من المعت
ة                     اء المخاطب اء ي اس بق ع اإللب الجماعة من المعتل بالواو أو بالياء، فوجب من أجل من

ساآنين وآانت      مع المعتل باأللف عن    اء ال د التوآيد، ووجب أن تحرك للتخلص من التق
  .الحرآة آسرة ألن الكسرة أنسب للياء

الى ه تع ك قول َرْينَّ: ومن ذل ا َت رَّْحَمِن َفِإمَّ َذْرُت ِلل ي َن وِلي ِإنِّ ًدا َفُق َشِر َأَح ْن اْلَب  ِم
الى  ) ٦٠٦(وَن  ي َما ُيوَعدُ  ُقْل َربِّ ِإمَّا ُتِرَينَّ   : وقوله تعالى  )٦٠٥(َصْوًما ا  :وقوله تع َوِإمَّ

                                           
 .٦، ٥/التكاثر) ٦٠٠(
 .٧/التكاثر) ٦٠١(
 . ٣٤٨/الحجة في القراءات السبع) ٦٠٢(
 . ٢/٣٠٩، شرح ابن عقيل ٣/٥١٥آتاب سيبويه : ينظر)  ٦٠٣(
 .١/٥٧شرح التصريح : ينظر)  ٦٠٤(
 .٢٦/مريم) ٦٠٥(
 .٩٣/المؤمنون) ٦٠٦(



ْرِجُعُهْم  ا َم َك َفِإَلْيَن ُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينَّ ِذي َنِع َض الَّ َك َبْع الى)٦٠٧(ُنِرَينَّ ه تع ا : وقول َوِإْن َم
َبَالغُ  َك اْل ا َعَلْي َك َفِإنََّم ُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينَّ ِذي َنِع َض الَّ َك َبْع ة شرطية)٦٠٨(ُنِرَينَّ ذه جمل   فه

  .ونون التوآيد في فعله فكان توآيده مزدوجًا) إن(في حرف الشرط ) ما(زيدت 
ى وزن   اء عل ال(وج صدر ) ِفَع اء(الم ن َراَء) ِرَئ دال   ىم وز إب ة ويج ن الرؤي  م

  .همزته ياء لكسرة ما قبلها
َال ُتْبِطُلوا َصَدَقاِتُكْم : وقد ورد ثالث مرات في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى  

اِس             ِباْل اَء النَّ ُه ِرَئ ُق َماَل ِذي ُينِف الى   ) ٦٠٩(َمنِّ َواَألَذى َآالَّ ه تع وَن    : وقول ِذيَن ُينِفُق َوالَّ
ِر   اْلَيْوِم اآلِخ ِه َوَال ِب وَن ِباللَّ اِس َوَال ُيْؤِمُن اَء النَّ َواَلُهْم ِرَئ الى) ٦١٠(َأْم ه تع  َوَال :وقول

اِرهِ  ْن ِدَي وا ِم ِذيَن َخَرُج وا َآالَّ اِس َتُكوُن اَء النَّ ًرا َوِرَئ ي) ٦١١(ْم َبَط ال الطوس : ، ق
ول           : الرئاء(( يح تق ل مع إبطان القب ار الجمي اء      : إظه راءاة وري ي م  )٦١٢())راءى يرائ

رًا                  : ((وجاء في المصباح المنير    ه خي وا ب روه ويظن اس لي ار العمل للن اء هو إظه الري
ر اهللا    اء وجه من وجوه           )٦١٣())فالعمل لغي ة أن الري رى الباحث ا صار     وت شرك وإنم  ال

ًا         ده جاه ذ عن ن اهللا، ويتخ واًال م ذلك ن ي ب ل يبتغ دما يعم د عن اًء ألن العب شرك ري ال
دهم                   ده، وأتخذ عن ومنزلة رجاء النوال والمنفعة، فإذا إبتغى بذلك نواًال من بعض عبي

  .بذلك جاهًا ومنزلة رجاء المنفعة فقد أشرك في العمل غيره دونه
رد ي المج ل الثالث ن الفع اء المصدر ) رأى (وم ًا(ج ى وزن ) ِرْئَي ًال(عل رة ) ِفْع م

ا               :واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى       َسُن َأَثاًث ْم َأْح ْرٍن ُه ْن َق ْبَلُهْم ِم ا َق َوَآْم َأْهَلْكَن
. خفيفة بال همز   ) وريًا(ومن ذلك قراءة طلحة     … : ((، جاء في المحتسب   )٦١٤(َوِرْئًيا
تح         ،  بالزاي    )َوِزيًا: (وقرأ و الف : سعيد بن جبير ويزيد البربري واألعسم المكي، قال اب

ا من رَأيت              ) َوريًَّا(النظر من ذلك في      ل أم ه في األصل ِفْع ك أن ز، وذل ة بال هم خفيف
 وِرْئيًا َآِرْعيًا، على قراءة أبي عمرو وغيره،        -وهو من الهمز  -وإما من َرِويت، فأصله   

اًء          زة ي اء            فأريد تخفيف الهمز، فأبدلت الهم م أدغمت الي ا، ث ا قبله سكونها وإنكسار م ل
ل، فصارت                    ة التي هي الم الفع اء الثاني اً (المبدلة من الهمزة في الي ويجوز أن  ). َوِريَّ

ُت ن َروي ون م ي. يك و عل ال أب اه  : ق ق إذًا معن سنًا، فيتف ضارة وح ان ن ك ألن للري وذل
اء      فُأبدلت ا ) ِرْوٌى(وأصله على هذا    . بالزاي) َوزيًَّا(ومعنى   اء، وُأدغمت في الي لواو ي

اً (بعدها، فصارت    ة                   ). َوِريَّ ى ثالث ا عل راءة فيه د أن الق ن مجاه ي عن إب و عل دثنا أب ح
  .)٦١٥())…فهذا هذا) ًاَوِزيَّ(، )َوِريًَّا(، )وِرْئيًا: (أضرب

                                           
 . ٤٦/يونس) ٦٠٧(
 .٤٢/، الزخرف٧٧/غافر: ، وبقية المواضع٤٠/الرعد) ٦٠٨(
 . ٢٦٤/البقرة) ٦٠٩(
 .٣٨/النساء) ٦١٠(
 .٤٧/األنفال) ٦١١(
 .٧/٥٧التفسير الكبير : ، وينظر٥/١٣٣الطوسي : التبيان) ٦١٢(
 .١/١١٣الفّيومي : المصباح المنير) ٦١٣(
 .٧٤/مريم) ٦١٤(
 .٢/٤٤المحتسب ) ٦١٥(



ين من حال حسنة وآسوة ظاهرة            :والرِّْئُي بالكسر   ه الع ا رأت  )٦١٦(المنظر وهو م
ْسُنهُ           : الرِّْئُي((  و )٦١٧())المظهر: والرِّْئُي(( رى ُح َشر لُي ذي ُين اخر ال وب الف ُي  . الث ورْئ

  .)٦١٨())ما يقع عليه النََّظر ويرى منه،وُحْسُن المنظر في البهاء والجمال: الشئ
ا  ى وزن) َرْأي(أم ل(فمصدر عل ًة) َفْع ًا ورؤي راه َرْأَي شيء ي ال . مصدر رأى ال ق
ل رأي : ((الخلي ى اآل  :ال ع عل ب، ويجم ول رأي القل ى    : راء، تق م عل لَّ أراَءه ا َأض م

د    ) ٦١٩ ())أيضًا)راَءهم(الَتعَّجبُّ و  ن دري رأي ((وقال اب ين     : ال : منتهى البصر،ورأُي الع
  .)٦٢٠())منتهى بصرها

الى    ه تع ي قول ريم ف رآن الك ي الق رتين ف د ورد م ِه   :وق ِبيِل اللَّ ي َس ُل ِف ٌة ُتَقاِت ِفَئ
يْ       َرْوَنُهْم ِمْثَل اِفَرٌة َي ْيِن     َوُأْخَرى َآ الى  ) ٦٢١(ِهْم َرْأَي اْلَع ه تع َك ِإالَّ    :وقول َراَك اتََّبَع ا َن َوَم
رَّاي (مهموزًا  ) بادئ: (قرأ أبو عمرو وحده   ((،  )٦٢٢(الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدي الرَّْأيِ     ) ال

زه رأ . ال يهم م ق رَّْأي: (وآله ره ) ال وزًا غي اقون . مهم رأ الب اِدَي: (وق ز ) ب ر هم . بغي
ان ال يهمز      : بن نصر عن أبي عمرو    وروى علي    ه آ رَّايَ : (َأن دي عن      ) ال ال اليزي وق

رأ في الصالة، ويهمز إذا حقق               ) الرَّاي: (ال يهمز : أبي عمرو  راءة أو ق . إذا أدرج الق
عتقاد ا: ((ن الرأي  وذهب األصفهاني إلى ا    )٦٢٣())روى عنه الهمز وترآه، وهذه علته     

نَّ   ة الظَّ ن غلب ضين ع د النقي نَّفس أح هال ذا قول ى ه ْيِهْم َرْأَي  : وعل َرْوَنُهْم ِمْثَل َي
ك َرَأَي                   )٦٢٤(اْلَعْيِن ل ذل ول َفَع يهم، تق ين مثل شاهدة الع  أي يظنونهم بحسب مقتضى م

ي ل َراَءَة عين ي وقي صفدي . )٦٢٥())َعْين ـ٧٦٤ت ( وذهب ال و)   ه رأي ه ى أن ال : إل
ه           (( اتؤول إلي م م أ والصواب   التفكر في مبادئ األمور ونظر عواقبها وعل  )) من الخط

)٦٢٦(.  
آالسُّقيا والُبْشرى، وألفه   ) ُفْعلى(في المنام، على وزن     ) رأى(فمصدر  ) الرُّْؤيا(أما  

ة مصدر       ين  ) رأى(للتأنيث ولذلك لم ينصرف، والرؤي رآن      أال إللع رد في الق م ت ا ل نه
ى       – فالبد من التمييز بين اللفظين       المعاجم وذآرتهاالكريم و  أبينه عل ا س  النحو    وهذا م
  -:اآلتي

صيغة              صادقة وب ا ال ا في الرؤي رات، آله ريم سبع م رآن الك ا في الق جاءت الرؤي
صفاء   ز والوضوح وال ى التميي ة عل رد، دالل اءت   . المف سبع، ج رات ال ذه الم ن ه وم

وحي                 ام القريب من ال ا    : الرؤيا خمس مرات لألنبياء، فهي من صدق اإلله وهي رؤي
َذِلَك       *  اَدْيَناُه َأْن َياِإْبَراِهيُم      َوَن:  في آية الصافات   إبراهيم   ا َآ َقْد َصدَّْقَت الرُّْؤَيا ِإنَّ

وه        )٦٢٧(َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن    ه أب اَك    : ، ورؤيا يوسف إذ يقول ل ُصْص ُرْؤَي اُبَنيَّ َال َتْق  َي

                                           
 .١/٤٦٠مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم،٣/١٢٨الموسوعة القرآنية الميّسـرة:ظرين) ٦١٦(
 .٢٨٨/حسن محمد موسى: قاموس قرآني ) ٦١٧(
 .١/٣٢٠مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط) ٦١٨(
 . ٨/٣٠٦العين ) ٦١٩(
 .١/١٧٦إبن دريد : جمهرة اللغة) ٦٢٠(
 .١٣/آل عمران) ٦٢١(
 .٢٧/هود) ٦٢٢(
 .٣٣٢/السبعة في القراءات) ٦٢٣(
 .١٣/رانآل عم) ٦٢٤(
 .٣/١١٧بصائر ذوي التمييز : ، وينظر٢٠٧/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٦٢٥(
 .١/٦٣صالح الدين الصفدي : الغيث المسجم في شرح المية العجم) ٦٢٦(
 . ١٠٥/الصافات) ٦٢٧(



ُدوٌّ ُمِب َساِن َع شَّْيَطاَن ِلِإلن ًدا  ِإنَّ ال َك َآْي ُدوا َل َك َفَيِكي ى ِإْخَوِت ابع )٦٢٨(يٌن َعَل  وحين نت
الى   ه تع ي قول ت ف د صدقت وتحقق ا ق سورة نراه ي ال ياقها ف ى : س ِه َعَل َع َأَبَوْي َوَرَف

ا                         ي َحق ا َربِّ ْد َجَعَلَه ُل َق ْن َقْب اي ِم ُل ُرْؤَي َذا َتْأِوي اْلَعْرِش َوَخرُّوا َلُه ُسجًَّدا َوَقاَل َياَأَبِت َه
)في االسراء     ورؤيا المصطفى    )٦٢٩  : ًَة            َوم اَك ِإالَّ ِفْتَن ي َأَرْيَن ا الَِّت ا الرُّْؤَي ا َجَعْلَن

اِس الى )٦٣٠(ِللنَّ ال تع تح ق ي الف اه ف اْلَحقِّ  : ورؤي ا ِب وَلُه الرُّْؤَي ُه َرُس َدَق اللَّ ْد َص  َلَق
صِّرِ              ُكْم َوُمَق يَن ُرُءوَس يَن ُمَحلِِّق ُه آِمِن اُفوَن  َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَّ يَن َال َتَخ

ا      ا َقِريًب َك َفْتًح ْن ُدوِن َذِل َل ِم وا َفَجَع ْم َتْعَلُم ا َل َم َم ن  )٦٣١(َفَعِل رات م س م ذه خم  فه
. والمرتان األخريان في رؤيا العزيز وقد صدقت       . ستعمال القرآن للرؤيا لدى األنبياء    ا

ا، لوضوحه                    ك بالرؤي سان المل ى ل رتين عل رآن م ا الق ر عنه ا عب ه   وفي آيته ا في منام
ال    الم ق ًا وأضغاَث أح واجَس أوهام ه ه ن قوم أل م دت للم ا وصفائها، وإن ب وجالئه

ْنُبَالٍت        : تعالى ْبَع ُس اٌف َوَس َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَقَراٍت ِسَماٍن َيْأُآُلُهنَّ َسْبٌع ِعَج
ُروَن            ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َياَأيَُّها اْلَمُأل َأْفُتوِني        ا َتْعُب ُتْم ِللرُّْؤَي اُلوا  * ِفي ُرْؤَياي ِإْن ُآن َق

اِلِميَن         َالِم ِبَع ِل اَألْح ُن ِبَتْأِوي ا َنْح َالٍم َوَم َغاُث َأْح ياقها     )٦٣٢(َأْض  وتمضي القصة في س
ه أضغاث                         دت للمأل من قوم ا ب ام، وليست آم ك صادقة اإلله ا المل القرآني، فإذا رؤي

  .أحالم
ذي    : أقول ذا ال ادة          إن ه رآن في م ا ( جاء في الق ى الصدق في     ) الرؤي ا عل وداللته

ة   د خصوصية معنوي سبع يع ات ال ف   ااآلي ا أن نق سن بن ل يح ة التنزي ا لغ صت به خت
ة تتصف   ة عالي ة قويم اب عربي ذا الكت ي ه ة أفرغت ف ة اإللهي رى أن العناي دها لن عن

  . )٦٣٣(باألصالة والحسن
ين   ين اللفظ رق ب ان الف دي : ولبي ال الواح سقيا   (( : ق شرى وال صدر آالب ا م الرؤي

. سمًا لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى األسماء انه لما صار أإال . والبقيا والشورى 
ام                : وقال صاحب الكشاف   ا في المن ان منه ا آ الرؤيا بمعنى الرؤية إال إنها مختصة بم

  . )٦٣٤ ())القربة والقربى: دون اليقظة فال جرم فرق بينهما بحرفي التأنيث، آما قيل
ذهب ة وت ى  الباحث ذل  إل رة ب ودًا آثي اك جه نتأن هن ي    م ين آلمت ز ب ل التميي  اج

ا تطلب األمر               ) رؤية(و) رؤيا( ك لم وال ذل ا ول ق بينهم نهم بضرورة التفري إحساسًا م
  .آل هذه المشقة آما أظن

اٍن                        ا من مع ات وراءه ه المرئي ا تخبئ ى م ادة ال صيرته الح سان بب اذ اإلن فالرؤيا نف
ياء       وأشكال   ا في األش ى م ا عل فيقتنصها ويكشف نقاب الحس عنها، وبذلك يفتح عيونن

  .المرئية من روعة وفتنة
وق    ) الرؤيا(وفي أحيان آثيرة تستعمل آلمة    سحر، والت م، وال استعماًال مرادفًا للحل

ة   ه آلم ا تؤدي ل لم ي الطرف المقاب ضعها ف ذا ي صوفي وه ة(ال سد ) الرؤي ا تج فالرؤي
ًا، ودال  ًى حلمي ة     معن ن آلم س م ى العك ًة، عل ًة قلبي ة(ل م   ) رؤي ي معظ ي ف ي تعن الت

ى     صل ال ات، وال ي ن المرئي سطح م ر ال ضًا ال يالمس غي سديًا مح ًال ج ان، فع األحي
                                           

 .٥/يوسف) ٦٢٨(
 . ١٠٠/يوسف) ٦٢٩(
 .٦٠/اإلسراء) ٦٣٠(
 .٢٧/الفتح) ٦٣١(
 . ٤٤، ٤٣/ يوسف) ٦٣٢(
 .١٢٠/ إبراهيم السامرائي.د: من وحي القرآن: ينظر) ٦٣٣(
 .١٨/٨٩التفسير الكبير ) ٦٣٤(



مكنونها الداخلي، وما في صمتها البارد من داللة وتوحش وتعد الرؤيا عمًال ينمو في                
ال،          األعماق سريًا مؤلمًا، وبطيئًا نتيجة لحرآة النفس ال        ر من األعم ا آثي تي يتولد عنه

ذلك    صل آ ة ويت شخص الذهني أثر بتطور شخصية ال زامن ويت دغم ويت ل ين ذا العم ه
شخص        شغل ال زي ي م مرآ ن ه ت ع تم إال إذا إنبثق ي وال ي سي والروح ضجه الح بن
ك      ن ذل صدر ع عاعًا ي ت إش سي وإال إذا آان شاطه الح ة ون ه الروحي ستقطب طاقت وي

  . )٦٣٥(اآرة الشخص وعالمه الداخلي وصياغاته وأشكالهالشاغل األساسي فيلون ذ
ى              : واسم الرؤيا باليونانية   م يوضع عل هو أنيرذ وهو مشتق من التنبيه والتحريك ل

ا تفعل في وقت                ا إنم ائم، ألن الرؤي الحقيقة، وذلك أن اإلنسان إنما يرى الرؤيا وهو ن
  . )٦٣٦(النوم، فإذا ذهب النوم وأنتبه اإلنسان لم ير شيئًا

أن لإلنسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة وفي            إلى   الباحثة   تذهبو
ك اإلدراآات في اليقظة                    آلتا الحالتين قد جعل اهللا له إدراآًا يدرك به األشياء تسمى تل
ا                  حسًا وتسمى في النوم حسًا مشترآًا فكل شيء تبصره في اليقظة يسمى رؤية وآل م

ى      تبصره في النوم يسمى رؤيا أي     ه بالبصر عل  أن رؤية الشيء في اليقظة هو إدراآ
ر              وهم اإلدراك بحاسة البصر من غي ى ت الحقيقة ورؤيته في المنام تصوره بالقلب عل

  .أن يكون آذلك
د            وهي التي ال تكون إال         وممن آان يرى الرؤيا الصادقة الرسول الكريم محم

رؤيا الصادقة فكان ال يرى  من الوحي الفي حال النوم، فأول ما بدى به رسول اهللا    
دقه       ك ص بب ذل صبح وس ق ال ل فل اءت مث ـا إال ج دًا  رؤي دث أح ان ال يح   فك

ا                  بحديث عن تزوير يزّوره في نفسه بل يتحدث بما يدرآه بإحدى قواه الحسية أو بكله
ّصوره                        ما آان يحّدث بالغرض وال يقول ما لم يكن وال ينطق في اليقظة عن شيء ي

  .ر لتلك الصورة بجملتها عينًا في الحس فهذا سبب صدق رؤياهفي خياله مما لم ي
  : َنَظَر-٢

د ورد الفعل بصيغة المضارع المجرد ثالث عشرة        الفعل  ورد   مجردًا ومزيدًا فق
الى    ه تع ه قول رة ومن دََّمْت         : م ا َق ٌس َم ْر َنْف َه َوْلَتْنُظ وا اللَّ وا اتَُّق ِذيَن آَمُن ا الَّ َياَأيَُّه

َداُه              : تعالى  وقوله )٦٣٧(ِلَغٍد دََّمْت َي ا َق ْرُء َم ُر اْلَم ْوَم َينُظ ى وزن     )٦٣٨(َي لَ ( وعل ) َفَع
الى             ه تع ْت     : ورد الماضي المجرد ثالث مرات في القرآن الكريم في قول ا ُأنِزَل َوِإَذا َم

وِم   :  وقوله تعالى  )٦٣٩(ُسوَرٌة َنَظَر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض       ي النُُّج  ، )٦٤٠(َفَنَظَر َنْظَرًة ِف
انُظْر َآْيَف ُنَصرُِّف اآلَياِت ُثمَّ : ومنه قوله تعالى)٦٤١( وثالثين مرة، ًاوبصيغة األمر ست  

ْصِدُفوَن   ْم َي الى )٦٤٢(ُه ه تع وِرُآْم    : وقول ْن ُن ِبْس ِم ا َنْقَت ه )٦٤٣(اْنُظُروَن  وقول
الى ُة اْلُمكَ  :تع اَن َعاِقَب َف َآ ُروا َآْي مَّ انُظ ي اَألْرِض ُث يُروا ِف ْل ِس ى )٦٤٤(ذِِّبيَنُق  وعل

                                           
 .٢٠ ،١٩ ،١٨، ١٧، ١٦، ١٥/علي جعفر العّالق. د: في حداثة النص الشعري: ينظر) ٦٣٥(
 .٩/أرطاميدورس: تعبير الرؤيا: ينظر) ٦٣٦(
 . ١٨/الحشر) ٦٣٧(
ونس  ٤١،  ٢٧/، النمل  ١٤٣،  ١٢٩/األعراف : ، وبقية المواضع  ٤٠/النبأ) ٦٣٨( ، ١٩/هف ، الك ٤٣،  ١٤/، ي

 . ٥/، الطارق٢٤/، عبس١٥/، ص١٥/الحج
 .١٢٧/التوبة) ٦٣٩(
 .٢١/المّدثر: ، والموضع الثالث٨٨/الصافات) ٦٤٠(
 .٨٧٨، ٨٧٧)/أنظر(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) ٦٤١(
 .٤٦/األنعام) ٦٤٢(
 .١٣/الحديد) ٦٤٣(
 .١١/األنعام) ٦٤٤(



وم   ي للمعل ل المبن سة ورد الفع ال الخم يا) ينظرون(صيغة األفع رة نثنت  وعشرين م
ضارع  ل م و فع الى اوه ه تع و قول ائبين نح ع للغ ه واو الجم صلت ب ْن :ت ُروَن ِم َيْنُظ

يٍّ  ْرٍف َخِف الى )٦٤٥(َط ه تع ِصُرونَ    :  وقول ْم َال ُيْب َك َوُه ُروَن ِإَلْي َراُهْم َينُظ   )٦٤٦(َوَت
  . )٦٤٧(َأَوَلْم َينُظُروا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرِض: وقوله تعالى

صيغة  ادة ب دل اووردت الم ى الحدث وذات الفاعل وي ا دل عل و م م الفاعل وه س
دد ى الحدوث والتج و  .)٦٤٨(عل ل نح ه الفع ع من ن وق ه لم وم فاعل ل معل ن فع شتق م وي

  . )٦٤٩(ضارب وُمْكِرم
َرَن(ومن الفعل الثالثي     اظرة (اشتق اسم الفاعل   ) َظ ى وزن  ) ن ة(عل وورد ) فاعل

َم         :مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى        اِظَرٌة ِب  َوِإنِّي ُمْرِسَلٌة ِإَلْيِهْم ِبَهِديٍَّة َفَن
ُلوَن   ُع اْلُمْرَس الى )٦٥٠(َيْرِج ه تع َرٌة   : وقول ٍذ َناِض وٌه َيْوَمِئ اِظَرٌة  * ُوُج ا َن ى َربَِّه ِإَل

)ُر إّال إليك       : أي تنظر في رزقها وما يأتيها من اهللا، آما يقول الرجل           ((،  )٦٥١ ا َأْنُظ م
ك، أال            ان ذل دها بي ولو آان نظر البصر، آما يقول بعض الناس، آان في اآلية التي بع

ال ه ق رى إن َرٌة   : ت ٍذ َباِس وٌه َيْوَمِئ اِقَرٌة *  ُوُج ا َف َل ِبَه نُّ َأْن ُيْفَع وه  (()٦٥٢(َتُظ وج
رة تظن  ذ باس اقرةأيومئ ا ف ل به ل)) ن يفع م يق رى: ول ُر وال ت وه ال تنُظ  )٦٥٣())ووج

  . )٦٥٤ ())الجمع نواِظر. والعين. مؤنث الناظر: الناِظرة((و
َفَنَظَر َنْظَرًة  : مرة واحدة في قوله تعالى    ) َنْظَرة(ورد المصدر   ) َفْعَلة(وعلى وزن   

وِم   ي النُُّج ِقيٌم * ِف ي َس اَل ِإنِّ م الوسيط)٦٥٥(َفَق ي المعج اء ف رَة: (( وج ة : النَّْظ اللَّْمَح
ال َرة : ويق ه َنْظ ْبٌح: في رةٌ . َردَّةٌُ وُق ابته َنْظ َرةَ  : وأص يِن النَّْظ َرُه بع ْيٌن ونظ : َع
  . )٦٥٦())الرَّحمة

رَ (وقد ورد المصدر      رة واحدة     ) َنَظ الى     م ه تع ِشيِّ        :في قول َر اْلَمْغ َك َنَظ ُروَن ِإَلْي َينُظ
 فالتأمل هو النظر المؤمل      )٦٥٨())تأمل الشيء بالعين  : والنظر((،  )٦٥٧(ن اْلَمْوتِ َعَلْيِه مِ 

أمالَ                       يس آل نظر ت . به معرفة ما يطلب وال يكون إّال في طول مدة فكل تأمل نظر ول
ر صر  : والنظ شيء بالب ى ال ال عل صور    (()٦٥٩ (.اإلقب ة الت و محاول ر ه ى النظ ومعن

                                           
 . ٤٥/الشورى) ٦٤٥(
 . ١٩٨/األعراف) ٦٤٦(
راف) ٦٤٧( ة المواضع١٨٥/األع رة: ، وبقي ران٥٥، ٥٠/البق راف١٤٣/، آل عم ال٥٣/، األع ، ٦/، األنف

زاب اطر١٩/األح د٤٤، ٤٣/، ف ين٢٠، ١٠/، محم ف٣٥، ٢٣/، المطفف روم١٠٩/، يوس ، ٩/، ال
 .٨٤/، الواقعة٦/، ق٨٢، ٢١/غافر

 .٢/٦٥شرح التصريح : ينظر) ٦٤٨(
 .١٧٦/والصرفية، معجم المصطلحات النحوية ٦/٦٨شرح المفّصل : ينظر) ٦٤٩(
 .٣٥/النمل) ٦٥٠(
 .٢٣، ٢٢/القيامة) ٦٥١(
 . ٢٥، ٢٤/القيامة) ٦٥٢(
 .٢/٣٠٤األخفش : معاني القرآن) ٦٥٣(
 .٢/٩٤٠المعجم الوسيط ) ٦٥٤(
 .٨٩، ٨٨/الصافات) ٦٥٥(
 .٢/٩٤٠المعجم الوسيط ) ٦٥٦(
 .٢٠/محمد) ٦٥٧(
 .٥/٨٣، بصائر ذوي التمييز ٢/٨٣٠) نظر(الصحاح ) ٦٥٨(
 .٢٥٦/أبو حّيان األندلسي: ا في القرآن من الغريبتحفة األريب بم: ينظر) ٦٥٩(



ه،وهو طلب إدراك المعنى          ه  للشيء بالفكر في ل ل ى      . بالتأوي ل هو تحديق القلب إل وقي
  . )٦٦٠ (.))المعنى إلدراآه

سالم وردت لفظة             ذآر ال اظرين (وعلى صيغة جمع الم اظر (جمع   ) الن خمس  ) الن
ِإنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء َفاِقٌع َلْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظِريَن   :مرات في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى       

)الى)٦٦١ ه تع اِظِريَن َو: وقول َضاُء ِللنَّ َي َبْي ِإَذا ِه َدُه َف َزَع َي الى)٦٦٢(َن ـه تع ْد :  وقول َوَلَق
اِظِريَن  ا ِللنَّ ا َوَزيَّنَّاَه سََّماِء ُبُروًج ي ال ا ِف شيء  (()٦٦٣(َجَعْلَن ة ال و الطالب لرؤي اظر ه والن

ن  ه م واس، أو وج ن الح ة م ى بحاس ب اإلدراك للمعن و تطل ر ه صره ألن النظ بب
   )٦٦٤ ())الوجوه

  : َبَصَر-٣
ل   اء الفع صر(ج داً  ) ب ردًا ومزي ريم مج رآن الك ي الق صيغة    :ف ل ب اء الفع د ج فق

الى        ِصُروَن    : المضارع المجرد مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله تع ِصُر َوُيْب َفَسُتْب
وُن *  أَِّيُكْم اْلَمْفُت الى)٦٦٥(ِب ه تع ْسَمُع َوَال : وقول ا َال َي ُد َم َم َتْعُب ْيًئا ِل َك َش ي َعْن ِصُر َوَال ُيْغِن ُيْب
)ى وزن )٦٦٦ رتين عل صيغة الماضي المجرد م ل(، وب الى) َفُع ه تع ي قول ْت :ف َوَقاَل

هِ       :  وقوله تعالى  )٦٦٧(ِلُأْخِتِه ُقصِّيِه َفَبُصَرْت ِبِه َعْن ُجُنبٍ      ُصُروا ِب  )٦٦٨(َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْب
العين      أي علمُت ما لم تعلمو    : قال األخفش  َصرُت ب ال الزجاج   . ا، من البصيرة، وأب : وق

ُصُر    ُل َيْب ُصَر الرج شيء : َب ًا بال ل  : وأبصرُت أبصرُ : إذا صار عليم نظـرُت، فالتأوي
الى       … َعِلْمُت بما لم تعلموا به     ه تع هِ         : وقال اللحياني في قول ُصُروا ِب ْم َيْب ا َل ُصْرُت ِبَم  َب

رى    ة أخ َصرُت، ولغ ه  : أي َأْب ِصْرُت ب ّي     َب ِصْر إل ال َأْب ه، ويق َصُر ب ْر : أْب أي أنُظ
  . )٦٦٩(إلّي

الى     ه تع و قول رات نح ع م ر أرب ل األم صيغة فع اء ب َسْوَف : وج ِصْرُهْم َف َوَأْب
ِصُروَن الى)٦٧٠(ُيْب ه تع ِصُرونَ :  وقول َسْوَف ُيْب ِصْر َف رى  ا:  أي)٦٧١(َوَأْب ى ت ْر حت ْنَتِظ
ْوَم      :وله تعالى منها مرتان على صيغة التعجب في ق      . )٦٧٢ (اويرو ِصْر َي َأْسِمْع ِبِهْم َوَأْب
ا الى)٦٧٣(َيْأُتوَنَن ه تع يٍّ :  وقول ْن َوِل ِه ِم ْن ُدوِن ْم ِم ا َلُه ِمْع َم ِه َوَأْس ِصْر ِب ال)٦٧٤(َأْب :   يق

ه(( صر ب ره  : وأب ى أن أم ة عل الى فهي للدالل ى اهللا تع ندت ال صيغة تعجب، وإذا أس
ا  د م صفة خارج عن ح ذه ال ي ه الى ف اد، تع ى العب ه المبصرون، وإذا أسندت ال علي

  . )٦٧٥())فالمعنى على التعجب من أبصارهم وعجزهم عن أن يبلغوا به

                                           
 .٤/٤٨٧التبيان ) ٦٦٠(
 .٦٩/البقرة) ٦٦١(
 . ١٠٨/األعراف) ٦٦٢(
 .٥٣/، األحزاب٣٣/الشعراء: ، وبقية المواضع٦/الحجر) ٦٦٣(
 .٤/٤٩٢التبيان ) ٦٦٤(
 .٦، ٥/القلم) ٦٦٥(
 .٤٢/مريم) ٦٦٦(
 .١١/القصص) ٦٦٧(
 .٩٦/طه) ٦٦٨(
 .٤/٦٦) بصر(، لسان العرب ١٧٨، ١٢/١٧٤) بصر(تهذيب اللغة : ينظر) ٦٦٩(
 .١٧٥/الصافات) ٦٧٠(
 .١٧٩/الصافات) ٦٧١(
 .٦٠/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٦٧٢(
 .٣٨/مريم) ٦٧٣(
 .٢٦/الكهف) ٦٧٤(
 .٣/٣٩الموسوعة القرآنية الميّسرة ) ٦٧٥(



ه   ي قول رتين ف ه م ي أول الهمزة ف دًا ب وه مزي د مجيئ دًا بحرف واح ا ورد مزي ومم
الى ا   :تع َي َفَعَلْيَه ْن َعِم ِسِه َوَم َصَر َفِلَنْف ْن َأْب الى)٦٧٦(َفم ه تع ا : وقول َصْرَنا َربََّن َأْب

وَن            ا ُموِقُن اِلًحا ِإنَّ ْل َص يبويه        )٦٧٧(َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَم اب س َصَر  : (( وجاء في آت َب
ه    ه علي ت رؤيت ذي وقع ر بال صره إذا أخب صيرًا، وأب ان ب ا آ سيرافي)٦٧٨ ())..وم :  ال

يقال بصر الرجل فهو بصير، إذا أخبرت عن وجود بصره وصحته، ال على معنى               ((
يئًا، لصحة بصره،                 وقوع ال  رؤية منه؛ ألنه قد يقال بصير لمن غمض عينيه ولم ير ش

  . )٦٧٩ ())فإذا قلت أبصر أخبرت بوقوع رؤيته على الشيء
ى وزن     ضعيف عل دًا بالت دة مزي رة واح ل م اء الفع لي(وج الى ) َفعَّ ه تع ي قول : ف

        َْذاِب َيو ٍذ   ُيَبصَُّروَنُهْم َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َع ه ِمِئ  أي يعرف بعضهم      )٦٨٠(ببِني
  . )٦٨١(بعضًا وال يخفى عليه لكنه منعه التشاغل يومئذ عن أن يبصر بعضهم بعضًا

ة    سة وردت لفظ ال الخم صيغة األفع صرون(وب واو   ) تب صل ب ضارع مت ل م فع
ريم           رآن الك سع مرات في الق الجماعة بعده نون جاء مبدوءًا بتاء المخاطب وقد ورد ت

ه  )٦٨٢(َهْل َهَذا ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُلُكْم َأَفَتْأُتوَن السِّْحَر َوَأْنُتْم ُتْبِصُروَن: نحو قوله تعالى    وقول
الى ِصُروَن   :تع ا َال ُتْب ِريمٍ   *  َوَم وٍل َآ ْوُل َرُس ُه َلَق الى )٦٨٣(ِإنَّ ه تع ي  :  وقول َوِف

ِصُروَن  َال ُتْب ِسُكْم َأَف الى)٦٨٤(َأنُف ه تع ِسُم ِبَم : وقول َال ُأْق ِصُروَن  َف ا َال * ا ُتْب َوَم
  . )٦٨٥(ِإنَُّه َلَقْوُل َرُسوٍل َآِريٍم* ُتْبِصُروَن  

الى                      ه تع ك في قول رة وذل اء الغائب ثالث عشرة م دوءًا بي : أما يبصرون فجاء مب
         َذَهَب اللَُّه ِبُنوِرِهْم َوَتَرَآُهْم ِفي ُظُلَماٍت َال ُيْبِصُروَن)الى    )٦٨٦ ه تع وٌب    : وقول ْم ُقُل َلُه

  .)٦٨٧(َال َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم َأْعُيٌن َال ُيْبِصُروَن ِبَها 
اء لمعنى       )٦٨٨(َقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا ِبِه       : وقوله تعالى  اء فالي اء والت رأ بالي ، يق

  . )٦٨٩(الغيبة والتاء لمعنى الحضرة
  -:ومن صيغ المشتقات التي جاء عليها هذا اللفظ ما يأتي

اء  ِص(ج ى وزن  ) رُمْب اعًال عل مًا ف ل(اس اعي    ) ُمْفِع ل الرب ن الفع شتق م و م وه
صر( ه ) أب ِصرة(ومؤنث ه    ) ُمْب ره وجمع ي آخ اء ف ادة الت صرون(بزي ي ) مب ، ورد ف

الى  اَر          :القرآن الكريم سبع مرات في قوله تع ِه َوالنََّه ْسُكُنوا ِفي َل ِلَي ا اللَّْي ا َجَعْلَن َرْوا َأنَّ ْم َي َأَل
ِصًرا الى)٦٩٠(ُمْب ه تع ِصًرا:  وقول اَر ُمْب ِه َوالنََّه ْسُكُنوا ِفي َل ِلَت ْم اللَّْي َل َلُك ِذي َجَع َو الَّ  )٦٩١(ُه

                                           
 . ١٠٤/األنعام) ٦٧٦(
 . ١٢/السجدة) ٦٧٧(
 .  ٤/٦٢آتاب سيبويه ) ٦٧٨(
 .٤/٦٢ من آتاب سيبويه) ١(الهامش ) ٦٧٩(
 . ١١/المعارج ) ٦٨٠(
 . ٢٦٨/ ٣الزمخشري : ، الكشاف١/٧٨التبيان : ينظر) ٦٨١(
 . ٣/االنبياء ) ٦٨٢(
 . ٣٩/الحاقة ) ٦٨٣(
 . ٢١/الذاريات ) ٦٨٤(
 . ٨٥/ ،الواقعة١/ ،الطور٥١/،الزخرف٧٢/،القصص٥٤/النمل:  وبقية المواضع٣٨،٣٩/الحاقة) ٦٨٥(
 . ١٧/البقرة ) ٦٨٦(
 . ١٧٩/األعراف ) ٦٨٧(
ونس    ١٩٨،  ١٩٥/االعراف  :  وبقية المواضع  ٩٦/طه  )٦٨٨( سجدة    ٢٠/، هود    ٤٣/، ي ، ٦٦،  ٩/، يس    ٢٧/، ال

 .٥/، القلم ١٧٩، ١٧٥/الصافات 
 . ٢٢٢/الحجة في القراءات السبع : ينظر) ٦٨٩(
 .٨٦/النمل) ٦٩٠(
 . ٦٧/يونس) ٦٩١(



والمبصر (( ،   )٦٩٢(ِإَذا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمْن الشَّْيَطاِن َتَذآَُّروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن          : وقوله تعالى 
سم من السبب   على طريق نقل اال   الذي يبصر، والنهار يبصر فيه، وإنما جعله مبصرًا         

  . )٦٩٣())الى المسبب
ا       : وقوله تعالى  وا ِبَه ِصَرًة َفَظَلُم َة ُمْب وَد النَّاَق ا َثُم ا    (( أي )٦٩٤(َوآَتْيَن اس بم تبصر الن
  . )٦٩٥())ويجوز أن يكون المراد إنها ذات أبصار… فيها من العبر،

سداسي           ) مستبصرين(وجاء   شتقًا من الفعل ال رة واحدة    ) صرستب ا(اسم فاعل م م
ِصِريَن       :في القرآن الكريم في قوله تعالى       أي  )٦٩٦(َفَصدَُّهْم َعن السَِّبيِل َوَآاُنوا ُمْسَتْب

صاُر لألبصار نحو           (( ستعار اإلْسِتب ستعارة اإلستجابِة    ا: طالبين للبصيرة وَيصُّح أن ي
  .)٦٩٧())لإلجابة

ى وزن  صيغة مبالغة محّولة من صيغة اسم الفاعل     وقد ورد من المادة      ل ( عل ) فعي
ِصيُر          : آقوله تعالى ) بصير(وذلك في    ى َواْلَب ْسَتِوي اَألْعَم اُت َوَال    * َوَما َي َوَال الظُُّلَم

وُر  الى)٦٩٨(النُّ ه تع وا  :  وقول وا َوَعِمُل ِذيَن آَمُن ِصيُر َوالَّ ى َواْلَب ْسَتِوي اَألْعَم ا َي َوَم
ا َخَلْقنَ  :  وقوله تعالى  )٦٩٩(الصَّاِلَحاِت اُه       ِإنَّ ِه َفَجَعْلَن َشاٍج َنبَتِلي ٍة َأْم ْن ُنْطَف َساَن ِم ا اِإلن

  . )٧٠٠(َسِميًعا َبِصيًرا
ٌل بمعنى فاعل         : البصير: ((قال الجوهري  ضريرَّ، فعي وحكى  . الُمبِصُر، ِخالُف ال

  .)٧٠١())وإنه لبصيٌر بالعينين: اللحياني
ى أن         ين البصير والمستبصر         ((وذهب أبو هالل العسكري إل رق ب أن البصير   الف

على وجهين أحدهما المختص بأنه يدرك المبصر إذا وجد، وأصله البصر وهو صحة          
ديم           ي، والق الرؤية، ويؤخذ منه صفة مبصر بمعنى رأى، والرائي هو المدرك للمرئ
صيرة                   ه بصر وب ه ب رأى بنفسه، واآلخر البصير بمعنى العالم تقول منه هو بصير ول

الم بال  و الع صر ه م، والمستب ل   أي عل صار مث ب األب ه طل م آأن ب العل د تطل شيء بع
ر      ال      )٧٠٢())المستفهم والمستخبر المتطلب للفهم والخب ذا يق ال       نِّإ وله  اهللا بصير وال يق

  .مستبصر
شبهة         صفة الم صيـر  (وجاءت المادة على صيغة ال رآن       )ب ل في الق ى وزن فعي  عل

ه   )٧٠٤(ٌر ِبَما َيْعَمُلونَ  َواللَُّه َبِصي : نحو قوله تعالى   )٧٠٣(ين وأربعين مرة،  تالكريم اثن   وقول
ِصيٌر               :تعالى وَن َب ا َتْعَمُل ُه ِبَم ُت َواللَّ ِي َوُيِمي ُه ُيْح الى    )٧٠٥(َواللَّ ـه تع َو      :  وقول َه ُه ِإنَّ اللَّ

ِصيُر  سَِّميُع اْلَب الى)٧٠٦(ال ه تع ِميًعا     : وقول اَن َس َه َآ ِه ِإنَّ اللَّ ْم ِب ا َيِعُظُك َه ِنِعمَّ ِإنَّ اللَّ
  .)٧٠٧(اَبِصيًر

                                           
 .١٣/، النمل١٢/، اإلسراء٦١/غافر: ، وبقية المواضع٢٠١/األعراف) ٦٩٢(
 .١٧/١٣١ر التفسير الكبي) ٦٩٣(
 . ٥٩/اإلسراء) ٦٩٤(
 .٦/٤٩٣التفسير الكبير ) ٦٩٥(
 . ٣٨/العنكبوت) ٦٩٦(
 .٦٠/معجم مفردات الفاظ القرآن) ٦٩٧(
 .١٩/فاطر) ٦٩٨(
 .٥٨/غافر) ٦٩٩(
 .٢/اإلنسان) ٧٠٠(
 . ١٠/١٩٨) بصر(تاج العروس ) ٧٠١(
 .٧٤/الفروق في اللغة) ٧٠٢(
 ). بصير(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) ٧٠٣(
 .٩٦/البقرة) ٧٠٤(
 .  ١٥٦/آل عمران) ٧٠٥(
 .٢٠/غافر) ٧٠٦(
 .٥٨/النساء) ٧٠٧(



اهللا                  صًا ب رآن إّال مخت والبصير العليم بالشيء الخبير به ولم يرد بهذا المعنى في الق
الى    . تعالـى، فالبصير يوصف به عز وجـل على إنه عالـم         ه تع ا      : نحو قول َت ِبَن َك ُآْن ِإنَّ

  . )٧٠٩( عالمًا باألحوال)٧٠٨(َبِصيًرا
لُ  (وجاءت المفردة على صيغة اسم المفعول وهو اسم مشتق من              ع     )ُيْفَع ، لمن وق

ويشتق من الفعل المبني للمجهول نحو           . )٧١٠(عليه الفعل على وجه الحدوث ال الدوام      
ق  ضروب ومنطل صيرة(إذ وردت . )٧١١(م ي    ) ب رتين ف ول م ـة مفع ر صيغ ى غي عل

ريم وهي  رآن الك ة(الق ى ) فعيل ول(بمعن ة  ) مفع اء للمبالغ ل اله صير، وقي ث الب وتأني
ي           اَأْدُعو:عالىآعالمة وراوية نحو قوله ت     ْن اتََّبَعِن  )٧١٢( ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا َوَم

  .)٧١٣(َبْل اِإلنَساُن َعَلى َنْفِسِه َبِصيَرٌة:وقوله تعالى
ال الطوسي دين   : ((ق ي ال ين الحق والباطل ف ا ب ز به ي يمي ة الت صيرة المعرف الب
ال دنيا، يق صره  : وال ه يب ره أي آأن ن أم صيرة م ى ب الن عل هف ال )٧١٤())بعين  وق

انوي ياء   : ((الته ائق األش ا حق رى به دس، ُت ور الق ورة بن ب من وة للقل صيرة هي ق الب
ا                  ياء وظواهره ه صور األش رى ب ذي ُت نفس ال د  )٧١٥())وبواطنها، بمثابة البصر لل  وق

بصيغة المصدر وهي مشتقة من الفعل الثالثي المجرد على وزن ) َبَصَر(جاءت لفظة   
الى           عشر مرات في  ) َفَعَل( ه تع اْرِجع  :  القرآن الكريم وآلها بصيغة المفرد نحو قول َف

ْوَم          :وقوله تعالى ) ٧١٦(اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر       َصُرَك اْلَي اَءَك َفَب َك ِغَط َشْفَنا َعْن َفَك
هِ           : وقوله تعالى  )٧١٧(َحِديٌد ِد اللَّ ْن َبْع ، )٧١٨(َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َيْهِديِه ِم

فالبصر الجارحة المبصر بها وسميت بالمصدر مجازًا ألن البصر في الحقيقة مصدر            
. )٧١٩(فتقديره الجارحة ذات البصر أي ذات األبصار أو العضو ذو األبصار والبصر         

ة               ((والفرق بين البصر والعين      ة، والبصر إسم للرؤي أن العين آلة البصر وهي الحدق
ى          ولهذا يقال إحدى عينيه عمياء و      ال يقال أحد بصريه أعمى، وربما يجري البصر عل

ة                ه اسم للرؤي ى أن ذا عل العين الصحيحة مجازًا وال يجري على العين العمياء فيدلك ه
راد                          ه بصر ي ك في ال ل ًا بصرًا، ويق ان جلي شيء إذا آ م بال على ما ذآرنا، ويسمى العل

رك         راه غي ا ي ه آم ول الزمخشري      )٧٢٠())أنك تعلم ور  : لبصر ا): (( هـ  ٥٣٨ت( ويق ن
ا                   العين وهو ما يبصر به الرائي، ويدرك المرئيات آما إن البصيرة نور القلب وهو م
صار    ين لألب ا آلت ا اهللا فيهم ان خلقهم وهران لطيف ا ج ل وآأنهم صر ويتأم ه يستب ب

  .)٧٢١())ستبصارواال
                                           

 .٣٥/طه) ٧٠٨(
 . ٢٦١/تنوير المقياس من تفسير ابن عباس: ينظر) ٧٠٩(
ر) ٧١٠( صريح : ينظ ي الت راح ف رح الم صريح ١٢٩/ش رح الت ة  ٢/٧١، ش صطلحات النحوي م الم ، معج

 .١٧٨/والصرفية
 .٦/٨٠شرح المفّصل : ينظر) ٧١١(
 .١٠٨/يوسف) ٧١٢(
 . ١٤/القيامة) ٧١٣(
 .٦/٢٠٥التبيان ) ٧١٤(
 . ٣٩/، التعريفات١/١٧٥آشاف اصطالحات الفنون ) ٧١٥(
 . ٣/الملك) ٧١٦(
 .  ٢٢/ق) ٧١٧(
 .٧٧/النمل،٣٦/السراءا،١٧/،النجم٥٠/،القمر٤،٤/،الملك٧/القيامة:،وبقية المواضع٢٣/الجاثية) ٧١٨(
 .١٠٥/أبو القاسم الزّجاجي: اشتقاق أسماء اهللا: ينظر) ٧١٩(
 .٧٤/روق في اللغةالف) ٧٢٠(
 .١/٨٩زهير محمد شريف : القرآن الكريم رؤية تربوية: ، وينظر١/٥٣الكشاف ) ٧٢١(



صرة(ولفظة  شتق من الفعل ) تب صََّر(المضعف مصدر م ى وزن )َب ة( عل ) َتْفِعَل
الفتح وآسر  الىب ه تع ي قول ريم ف رآن الك ي الق دة ف رة واح ين وردت م ِصَرًة : الع َتْب

ا              )٧٢٢(َوِذْآَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب      ِصرًة آم ِصيرًا وَتْب صَّرُتُه َتْب اُل َب  أي تبصيرًا وِتْبيانًا يق
  .)٧٢٣(يقال قدَّْمُتُه َتْقِديمًا وتقدمًة وذّآْرُتُه َتْذِآيرًا وَتْذِآرًة

ين    ،  جاء بصيغة جمع القلة   ) أفعال(على وزن   ) رأبصا(وجمع البصر    اني وثالث ثم
ريم   رآن الك ي الق رة ف الى )٧٢٤(م ه تع و قول َصاًرا   : ، نح ْمًعا َوَأْب ْم َس ا َلُه َوَجَعْلَن

يمٌ      :  وقوله تعالى  )٧٢٥(َوَأْفِئَدًة ه   )٧٢٦(َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظ  وقول
َصارَ       َال ُتْدِرُآهُ : تعالى ْدِرُك اَألْب َو ُي درك            )٧٢٧( اَألْبَصاُر َوُه ه ُي م اهللا جل وعز إن ، أعل

ون                 صاَر، أي ال يعرف ُدرآون األب ه ال ي ى أن خلق ٌل عل ذا األعالم دلي األبصار، وفي ه
ِصر من                   ه دون أن ُيب حقيقة البصر، وما الشيء الذي به صار اإلنساُن يبصُر من عيني

هِ  [ن خلقًا   غيرهما من سائر أعضائه، فأعلم أ      ه، وال        ] من َخْلق ون ُآْنَه درك المخلوق ال ُي
  . )٧٢٨(ُيحيطون بعلمه فكيف به جلَّ وعّز فاألبصاُر ال تحيُط به، وهو اللطيف الخبير

ع  صيرة(وجم ى وزن ) ب صائر عل ل(، ب س   ) فعائ رة خم ع الكث صيغة جم اء ب ج
ْوٍم       َهَذا َبَصاِئُر ِمْن َربِّ   : مرات في القرآن الكريم نحو قوله تعالى       ٌة ِلَق ًدى َوَرْحَم ُكْم َوُه

وَن  الى)٧٢٩(ُيْؤِمُن ه تع َذآَُّروَن: وقول ْم َيَت ًة َلَعلَُّه ًدى َوَرْحَم اِس َوُه َصاِئَر ِللنَّ  )٧٣٠(َب
رازي         ام الفخر ال ا       )  هـ  ٦٠٦ت  (وبّين اإلم صيرة بأنه ام      ((معنى الب إلدراك الت إسم ل

م ل ذي هو إس ل البصر ال ي مقاب ب، ف ي القل ام الكامل الحاصل الحاصل ف إلدراك الت
ا يبصران          إلى   الباحثة   وتذهب )٧٣١())بالعين صيرة وآالهم أن للفؤاد بصرًا، وللنفس ب

صيرة       نفس ذات ب ت ال إذا آان نفس ف احة ال ب وس احة القل صدر س صدر ألن ال ي ال ف
تابعت القلب في الحق والصواب وإذا عميت فإنما تعمى لغلبة الشهوات ودخان الهوى         

صيرته         فكل آدمي عل   ى ب إذا     ى بصيرة ، فما دام ال تغلب عل ستقيم، ف شهوات، فهو م  ال
  .غلبت الشهوات عليها عميت وإذا عميت تابعها عمى القلب

  : َظَهَر -٤
رتين في                ى صيغة المضارع المجرد ورد الفعل م دًا فعل جاء الفعل مجردًا ومزي

َال ُيْظهِ       : الكريم نحو قوله تعالى    القرآن ِب َف اِلُم اْلَغْي ًدا      َع ِه َأَح ى َغْيِب ه   )٧٣٢(ُر َعَل  وقول
ِه                    :تعالى دِّيِن ُآلِّ ى ال َرُه َعَل قِّ ِلُيْظِه ِن اْلَح َدى َوِدي  )٧٣٣(ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُه

ك     ) َفَعَل(وبصيغة الماضي المجرد على وزن      ريم وذل رآن الك ورد أربع مرات في الق
ُقْل : وقوله تعالى  )٧٣٤(اِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ     َوَال َتْقَرُبوا اْلَفوَ  :في قوله تعالى  

َظَهَر اْلَفَساُد ِفي   : وقوله تعالى  )٧٣٥(ِإنََّما َحرََّم َربِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطنَ        
                                           

 .٨/ق) ٧٢٢(
 .٦٠/معجم مفردات الفاظ القرآن: ينظر) ٧٢٣(
 ). أبصار(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ينظر) ٧٢٤(
 .٢٦/األحقاف) ٧٢٥(
 .٧/البقرة) ٧٢٦(
 .١٠٣/األنعام) ٧٢٧(
 . ١٧٨، ١٢/١٧٧) بصر(للغة تهذيب ا: ينظر) ٧٢٨(
 .٢٠٣/األعراف) ٧٢٩(
 .٢٠/، الجاثية١٠٢/، اإلسراء١٠٤/األنعام: ، وبقية المواضع٤٣/القصص) ٧٣٠(
 .١٣/١٣٣التفسير الكبير ) ٧٣١(
 .٢٦/الجن) ٧٣٢(
 . ٣٣/التوبة) ٧٣٣(
 . ١٥١/األنعام) ٧٣٤(
 . ٣٣/األعراف) ٧٣٥(



زة   ) أفعل( وعلى وزن  )٧٣٦(اْلَبرِّ َواْلَبْحرِ  ) أظهر (ورد المزيد بحرف واحد وهو الهم
، جاء  )٧٣٧(َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْيِه َعرََّف َبْعَضُه:دة في قوله تعالىمرة واح 

دين       : فالنًا على األمر   ) إظهارًا(أظهر  : ((في الموسوعـة  ى ال دين عل ه، ال واه،  : أطلع ق
سرَّ    :  ويقال )٧٣٨ ())أشاعه:  األرض الفساد في  ه   : أظهر فالنًا على ال ه علي الٌن  . أطلع وف

  . )٧٣٩(قرأه على ظهر لسانه: القرآن، وعليه
سة ورد   ال الخم ى صيغة األفع روا(وعل واو   ) يظه صل ب ضارع مت ل م و فع وه

الى             ه تع ك في قول رتين وذل اء الغائب م دوءًا بي ْم    :الجماعة جاء مب ِذيَن َل ِل الَّ َأْو الطِّْف
وا      َآْيَف َوِإنْ : وقوله تعالى  )٧٤٠(َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساءِ     َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُب

  .)٧٤١(ِفيُكْم ِإلا َوَال ِذمًَّة
شتقًا من الفعل الثالثي             ) ظاهر (وعلى صيغة اسم الفاعل ورد         ) ظهر (إسم فاعل م

ى وزن  ه ) فاعل(عل اهرة(ومؤنث ى وزن ) ظ ة(عل ي ) فاعل رات ف اني م اء ثم ادة الت بزي
الى ه تع ي قول ريم ف رآن الك َال ُتَم:الق اِهًرا َف َراًء َظ يِهْم ِإالَّ ِم ه )٧٤٢(اِر ِف  وقول

الى ُه :تع ِم َوَباِطَن اِهَر اِإلْث الى)٧٤٣(َوَذُروا َظ ه تع اِهَرًة :  وقول ُه َظ ْيُكْم ِنَعَم َبَغ َعَل َوَأْس
  .)٧٤٤(َوَباِطَنًة

روز          : ((قال ابن فارس   من  . الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وب
شيُء   ر ال ك ظه رز   ذل شف وب اهر، إذا إنك و ظ ورًا فه ر ظه اهرة… يظه ين : والظ الع

  . )٧٤٥())الجاحظة
  -: َعَرَض -٥

ى وزن             لَ (جاء الفعل مجردًا ومزيدًا فقد جاء بصيغة الماضي المجرد عل رتين  ) َفَع م
ا         : في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى       اِفِريَن َعْرًض ٍذ ِلْلَك نََّم َيْوَمِئ َنا َجَه  )٧٤٦(َوَعَرْض

ةِ        :قوله تعالى و د  )٧٤٧(َوَعلََّم آَدَم اَألْسَماَء ُآلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَالِئَك َرَض  :  يري َع
  .ولم يرد اللفظ بصيغتي المضارع واألمر. )٧٤٨(عليهم أصحاب األسماء

رد المضموم                ووردت المادة بصيغة المبني للمجهول إذ ورد الفعل المضارع المف
الى        الفاء المفتوح ما قبل    ه تع ى          : اآلخر مرتين في قول ُروا َعَل ِذيَن َآَف َرُض الَّ ْوَم ُيْع َوَي

اِر الى   )٧٤٩(النَّ ه تع ه قول سة ومن ال الخم صيغة األفع رات ب ع م ٍذ  :، وأرب َيْوَمِئ
وَن َال ةٌ ُتْعَرُض ْنُكْم َخاِفَي ى ِم الى)٧٥٠( َتْخَف ه تع مْ : وقول ى َربِِّه وَن َعَل َك ُيْعَرُض ، )٧٥١(ُأْوَلِئ

                                           
 . ٤٨/التوبة: ، والموضع الرابع٤١/الروم) ٧٣٦(
 .٣/التحريم) ٧٣٧(
 .٣/٢١٤الموسوعة القرآنية الميّسرة ) ٧٣٨(
 .٢/٥٨٤المعجم الوسيط : ينظر) ٧٣٩(
 .٣١/النور) ٧٤٠(
 . ٨/التوبة) ٧٤١(
 . ٢٢/الكهف) ٧٤٢(
 . ١٢٠/األنعام) ٧٤٣(
 . ١٨/، سبأ٧/، الروم١٣، ٣/، الحديد٣٣/الرعد: ، وبقية المواضع٢٠/لقمان) ٧٤٤(
 .٢٠٧، ٤/٢٠٥المحكم والمحيط األعظم : ، وينظر٣/٤٧١مقاييس اللغة ) ٧٤٥(
 .١٠٠/الكهف) ٧٤٦(
 . ٣١/البقرة) ٧٤٧(
 .١/٥٦األخفش : معاني القرآن: ينظر) ٧٤٨(
 .٣٤/األحقاف: ، والموضع الثاني٢٠/األحقاف)٧٤٩(
 .١٨/الحاقة) ٧٥٠(
 .٤٦/، غافر٤٥/الشورى: ، وبقية المواضع١٨/هود) ٧٥١(



ى     : إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف على حاله يقال        ((والعرض اب عل عرضت الكت
ام                   فالن، وعرض    ون في المق م يقف ى اهللا إنه سلطان، ومعنى العرض عل الجند على ال

ي    ة العرض ف و بمنزل ال فه ة باألعم الى للمطالب ه اهللا تع د جعل اد، وق رى العب ذي ي ال
وال       ن األح ال م ي ح ه ف ون علي م ال يخف ة ألنه ث    الحقيق راهم حي الى ي و تع ل ه ب

  . )٧٥٢())آانوا
ك في          وبصيغة الماضي المبني للمجهول ورد الفعل بصيغة المفرد مرة واحدة وذل

ادُ        : قوله تعالى  صَّاِفَناُت اْلِجَي ِشيِّ ال رة       )٧٥٣(ِإْذ ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَع ، وبصيغة الجمع م
الى          ه تع وا عَ  : واحدة في القرآن الكريم وذلك في قول فا     َوُعِرُض َك َص ى َربِّ  أي  )٧٥٤(َل

  . )٧٥٥())أظهروا آما يظهرون للرائي لهم((
ل  اء الفع ى وزن ) أعرض(وج د عل دًا بحرف واح ل(مزي ي ) أفع رات ف الث م ث

الى   ه تع ي قول ك ف ريم وذل رآن الك َأْعَرَض     :الق ِه َف اِت َربِّ َر ِبآَي ْن ُذآِّ ُم ِممَّ ْن َأْظَل َوَم
ْن أَ  : وقوله تعالى  )٧٥٦(َعْنَها نًكا             َوَم َشًة َض ُه َمِعي ِإنَّ َل ِري َف ْن ِذْآ َرَض َع  أي  )٧٥٧(ْع

  . )٧٥٨(من لم ينظر في القرآن واألدلة المنصوبة على الحق وصدف عنها
  :ـِهَد َش-٦

ْشُهدُ -َشِهَد َيْشَهُد)  َفُعَل َيْفُعُل-َفِعَل َيْفَعُل(جاء الفعل مشترآًا من بابين       وورد .  َشُهَد َي
دًا ردًا ومزي اء : مج د ج ل فق شهد(الفع ي  ) ت رات ف ع م رد أرب ضارع المج صيغة الم ب

ْم        : القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى      ْشَهُد ِإنَُّه َوَلَيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّه َي
يشاهدون (( أي   )٧٦٠(َيْشَهُدُه اْلُمَقرَُّبونَ * ِآَتاٌب َمْرُقوٌم     : وقوله تعالى  )٧٥٩(َلَكاِذُبوَن

 ة واحدة مر ) َفِعَل( وجاء بصيغة الماضي المجرد على وزن     )٧٦١())وائزهم ويرونها ج
  . )٧٦٢(َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه :القرآن الكريم وذلك في قوله تعالىفي 

الى                   ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك ِإْن  : وجاء بصيغة األمر خمس مرات في الق َف
َهُدوا ِبَأنَّ وا اْش ْوا َفُقوُل ْسِلُموَنَتَولَّ الى)٧٦٣(ا ُم ه تع اَيْعُتْم َوَال :  وقول ِهُدوا ِإَذا َتَب َوَأْش

  .)٧٦٤(ُيَضارَّ َآاِتٌب َوَال َشِهيٌد
سة ورد   ال الخم ى صيغة األفع شهدون(وعل واو  ) ت صل ب ضارع مت ل م و فع وه

ه                        ك في قول رآن وذل رة واحدة في الق اء المخاطب م الجماعة بعده نون جاء مبدوءًا بت

                                           
 .٥/٤٦٢التبيان ) ٧٥٢(
 . ٣١/ص) ٧٥٣(
 .٤٨/الكهف) ٧٥٤(
 .٢١/١٣٣تفسير الكبير ال: ، وينظر٩/٨٠التبيان ) ٧٥٥(
 .٢٢/السجدة) ٧٥٦(
 .٥٧/الكهف: ، والموضع الثالث١٢٤/طه) ٧٥٧(
 .٧/١٩٤التبيان : ينظر) ٧٥٨(
 .١٠٧/التوبة) ٧٥٩(
 .١/، المنافقون٢/النور: ، وبقية المواضع٢١ ،٢٠/المطففين) ٧٦٠(
 . ١٠/٣٠٢التبيان ) ٧٦١(
 . ٤٩/النمل) ٧٦٢(
 . ٦٤/آل عمران) ٧٦٣(
 .٢/، الطالق٦/، النساء٨١/آل عمران: ، وبقية المواضع٢٨٢/البقرة) ٧٦٤(



ْشَهُدوِني          َأْف: تعالى ى َت اينوه (( أي   )٧٦٥(ُتوِني ِفي َأْمِري َما ُآنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّ  ))تع
)٧٦٦(.  

الى                       ه تع رة واحدة في قول اء الغائب ورد م دوء بي : أما يشهدون ففعل مضارع مب
َقاُلوا َفْأُتوا ِبِه َعَلى َأْعُيِن النَّاِس َلَعلَُّهْم َيْشَهُدوَن)٧٦٧(.  

ى وزن      ب) شهيد(ووردت لفظة    شبهة عل صفة الم ل (صيغة ال عشر مرات في    ) فعي
الى    ه تع ه قول ريم ومن ـرآن الك ا       : الق ى َم ِهيٌد َعَل ُه َش ِه َواللَّ اِت اللَّ ُروَن ِبآَي َم َتْكُف ِل

ِهيًدا    : وقوله تعالى  )٧٦٨(َتْعَمُلوَن ِه َش ذي ال          )٧٦٩(َوَآَفى ِباللَّ شاهد ال شهيد هو الم  وال
  . )٧٧٠(يخفى عليه شيء البتة

ى صدر ورد  وعل يغة الم شهادة( ص ى وزن ) ال ة(عل ادة ال ) الَفَعاَل الفتح وزي اء تب
الى  ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك ِب : عشر مرات في الق اِلِم اْلَغْي ى َع َردُّوَن ِإَل مَّ ُت ُث

اَلى   َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّهَ  : وقوله تعالى  )٧٧١(َوالشََّهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُآنُتْم َتْعَمُلونَ     اَدِة َفَتَع
  .)٧٧٣(َذِلَك َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحيُم: وقوله تعالى)٧٧٢(َعمَّا ُيْشِرُآوَن
شاهدة   : ((، وذآر الرازي أن   )٧٧٤()) بما قد ُشوِهدَ   اإلخباُر: ((والشهادة الشهادة والم

ال       ة يق ا          : والشهود هو الرؤي ه وأبصرته، ولم ذا إذا رأيت ين األبصار       شاهدت آ ان ب  آ
ة التي في القلب                  : بالعين وبين المعرفة بالقلب مناسبة شديدة، ال جرم قد تسمى المعرف

  .)٧٧٥())شاهدًا ومشاهدًا: مشاهدة وشهودًا، والعارف بالشيء
ى وزن    ) شهد(فهو مصدر ميمي من     ) َمْشَهد (اأّم ل (عل رة واحدة في       ) َمْفَع ورد م

  .)٧٧٦(َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َآَفُروا ِمْن َمْشَهِد َيْوٍم َعِظيٍم :القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى
وبصيغة جمع المذآر السالم وردت صفات ويكون القياس في جمع صفات الذآور        

يش   ن يع ال إب ون ق الواو والن الواو  (( ب ع ب ن الجم صفات م ذه ال ن ه ع شيء م اليمتن
ل   ن يعق ذآرًا مم ان م ون إذا آ ك . )٧٧٧())والن ا جار((وذل ي   إنه ال ف رى األفع ة مج ي

  . )٧٧٨())جريانها صفة على ما قبلها آما تكون األفعال آذلك
ة   ادة وردت لفظ ذه الم ن ه اهدون(وم ع ) ش اهد(جم رآن  ) ش ي الق رات ف ست م

اْلُكْفرِ      :الكريم وذلك في قوله تعالى     ِسِهْم ِب ى َأنُف الى    )٧٧٩(َشاِهِديَن َعَل ه تع وَن  : وقول َيُقوُل

                                           
 .٣٢/النمل) ٧٦٥(
 .٨/٨٣التبيان ) ٧٦٦(
 .٦١/األنبياء) ٧٦٧(
 .٩٨/آل عمران) ٧٦٨(
ساء ١٧/الحج : ، وبقية المواضع ١٦٦/النساء) ٧٦٩( ات ٧٩، ٣٣/، الن ، ٤٣/، الرعد ٥٢/، فصلت ٧/، العادي

 .٦/، المجادلة١١٧/المائدة
 .٢٩/٢٦٣التفسير الكبير : ينظر) ٧٧٠(
 .٩٤/التوبة) ٧٧١(
 .٩٢/المؤمنون) ٧٧٢(
سجدة) ٧٧٣( ع٦/ال ة المواض ة: ، وبقي ام١٠٥/التوب د٧٣/، األنع شر٩/، الرع ة٢٢/، الح ، ٨/، الجمع

 .١٨/، التغابن٤٦/الزمر
رآن          : ، وينظر ٢/٥١٤أحمد بن فارس    : مجمل اللغة ) ٧٧٤( ة الق شعر ولغ ة ال عودة  : التطور الداللي بين لغ

 .١٧٧/خليل أبو عودة
 .١١٤، ٤/١١٣التفسير الكبير ) ٧٧٥(
 .٣٧/مريم) ٧٧٦(
 .١/٧٠شرح التصريح : ، وينظر٥/٢٧شرح المفّصل ) ٧٧٧(
 .٥/٢٧شرح المفّصل ) ٧٧٨(
 . ١٧/التوبة) ٧٧٩(



شاهدة    : (( فالشاهد )٧٨٠(ْبَنا َمَع الشَّاِهِدينَ  َفاْآُتَربََّنا آَمنَّا    شيء عن م  )٧٨١())الدال على ال
  .  )٧٨٢())المعاين للشيء الناظر إليه: ((وهو

مرة واحدة في  ) شهادة(جمع ) شهادات(وبصيغة جمع المؤنث السالم وردت لفظة  
  . )٧٨٣(َوالِذيَن ُهْم ِبَشَهاَداِتِهْم َقاِئُموَن:القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى

رة ورد    ع الكث صيغة جم هداء(وب ى وزن ) ش الء(عل ع )ُفَع هيد(، جم ع ) ش وجم
  .)٧٨٤(وإنما سّموا شهداء لمشاهدتهم األعمال التي يشهدون بها) شاهد(

الى             إذ   ه تع ك في قول َهَداَءُآْم    : ورد ثالث مرات في القرآن الكريم وذل وا ُش َواْدُع
اِدِقينَ   ُتْم َص ِه ِإْن ُآن ْن ُدوِن اللَّ الى )٧٨٥(ِم ه تع ًطا   :  وقول ًة َوَس اُآْم ُأمَّ َذِلَك َجَعْلَن َوَآ

َوِلَيْعَلَم اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ِمْنُكْم      :  وقوله تعالى  )٧٨٦(ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاسِ   
  .)٧٨٧(ُشَهَداَء

ِهدَ (وهو مشتق من    ) شاهد(جمع  ) ُشُهود(جاءت  ) ُفُعول(وعلى وزن    ى وزن  ع) َش ل
َوُهْم َعَلى َما   :وورد هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى           ). َفِعل(

ا           (( أي   )٧٨٨(َيْفَعُلوَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُهودٌ   ى م حضور على مشاهدتهم لهم، فكل حاضر عل
  .)٧٨٩())شاهده إما بسمع أو بصر، فهو شاهد، والمشاهد هو المدرك بحاسة

  
  
  : َطَلَع -٧

ع (ورد الفعل مجردًا ومزيدًا فعلى صيغة المضارع جاء الفعل           ع مرات في      ) تطل أرب
الى  ه تع ي قول ك ف ريم وذل رآن الك ى  :الق ُع َعَل َدَها َتْطُل شَّْمِس َوَج َع ال َغ َمْطِل ى ِإَذا َبَل َحتَّ

ى    وبصيغة)٧٩١(َوَما َآاَن اُهللا ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب: وقوله تعالى )٧٩٠(َقْوٍم  الماضي عل
َوَتَرى الشَّْمَس ِإَذا َطَلَعْت تَََزاَوُر َعْن      : ورد الفعل مرة واحدة في قوله تعالى      ) َفَعَل(وزن  

ينِ  ْم َذاَت اْلَيِم ى      )٧٩٢(َآْهِفِه ود عل مير يع ى ض سندًا إل عين م ي موض رد ف  وورد المج
سها               سورة نف ى ِإَذا   : الشمس آما في سورة الكهف المذآورة سابقًا وقوله تعالى من ال َحتَّ

  .)٧٩٣(َبَلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى َقْوٍم
بزيادة همزة الوصل والتاء خمس مرات في        ) افتعل(على وزن   ) أطّلع(وجاء المزيد   

ِه ُموَسى           :القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى      ى ِإَل ُع ِإَل  )٧٩٤(َفاْجَعل ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأطَِّل
ْوُن   : وقوله تعالى  )٧٩٥(اطََّلَع اْلَغْيَب َأْم اتََّخَذ ِعْنَد الرَّْحَمِن َعْهًدا      :تعالىوقوله   َوَقاَل ِفْرَع

                                           
 .٤٤/، القصص٥٦/، األنبياء٨١، ٥٣/آل عمران: ، وبقية المواضع٨٢/المائدة) ٧٨٠(
 .٤/٧/٥٢، مجمع البيان مج٧/٢٢٨التبيان ) ٧٨١(
 .١٧٧/ القرآنالتطور الداللي بين لغة الشعر ولغة) ٧٨٢(
 .٣٣/المعارج) ٧٨٣(
 .١/٢/٥١٠مجمع البيان مج: ينظر) ٧٨٤(
 .٢٣/البقرة) ٧٨٥(
 . ١٤٣/البقرة) ٧٨٦(
 .١٤٠/آل عمران) ٧٨٧(
 . ٧/البروج) ٧٨٨(
 . ٣١٨، ١٠/٣١٧التبيان ) ٧٨٩(
 .٩٠/الكهف) ٧٩٠(
 .٧/، الهمزة١٣/المائدة: ، وبقية المواضع١٧٩/ آل عمران) ٧٩١(
 . ١٧/الكهف) ٧٩٢(
 . ٩٠/الكهف) ٧٩٣(
 . ٣٨/ القصص)٧٩٤(
 . ٧٨/مريم) ٧٩٥(



َباَب        ِه ُموَسى       * َياَهاَماُن اْبِن ِلي َصْرًحا َلَعلِّي َأْبُلُغ اَألْس ى ِإَل َأطَِّلَع ِإَل سََّماَواِت َف َباَب ال َأْس
)٧٩٦(.  

. )٧٩٧(م دخلت على همزة الوصل فسقطت همزة الوصل       هذه همزة اإلستفها  ) أطّلع(فـ  
ة حفص        (( َأطَِّلعَ : (وقرأ عاصم في رواي و بكر عن عاصم             ) ف اقون وأب رأ الب صبًا، وق : ن
  .)٧٩٨())رفعًا) َفأِطلَُّع(

ًا        … وأطَّلَع فالن إذا أشرف على شيء     : ((قال األزهري  َر إطَّالع ُت الفج ال أطََّلْع ويق
الظهور على الشيء من عل، وهو       ((اإلطالع هو    ، ف  )٧٩٩())…أي نظرت إليه حين طلع    

  .)٨٠٠())األشراف عليه
ع ّطا (الخماسي إسم فاعل مشتقًا من الفعل    ) مطلعون(وجاء   رة    ) ل بصيغة الجمع م

الى         ه تع ك في قول ونَ       :واحدة وذل ُتْم ُمطَِّلُع ْل َأْن اَل َه ا  )٨٠١(َق ون أن     :  ومعناه هل تحب
وا  ة ال تتطلَّع ن منزل زلتكم م ن من وا أي واء  فتعلم ي س ه ف رأى قرين سلم ف أطلَّع الم ار ف ن

يم  ي وسط الجح يم أي ف سب. )٨٠٢(الجح ي المحت ا ورد ف تح: ((ومم و الف اَل أب ال : ق يق
ذي هو                  . َأْقبل: إذا بدا، وَأْطَلع  : َطَلع ل؟ فالفعل إذًا ال ون فأقب تم مقبل فهو على هذا هل أن

ى مصدره، أي     ) ُأْطِلَع( ك     : مسند إل ُأْطِلع اإلطالُع آقول د : ف ِيَم، أي   ق د      :  ق ام، وق يم القي ِق
د، َأي ود : ُقِع َد القع تح  . ُقِع و الف ال أب اتم  : ق و ح ال َأب ن    : ق ون م تح الن وز إّال ف ال يج

وَن( ة) ُمطَِّلُع شددة الطاء آانت أو مخفف ال. م ال بالحضرة : ق كلها بعض الجه د ش وق
ال    أ   : مكسورة النون، ق ذا خط يَّ، تقلب واو              . وه ان ُمْطِلع ذلك لك ان آ و آ ون (ل ) ُمْطِلُع

اتم، إّال أن يكون            و ح ه أب ياء، يعني لوقوع ياء المتكلم بعدها، واألمر على ما ذهب إلي
ه،                         ه من ة ضعيفة، وهو أن ُيجري إسم الفاعل مجرى الفعل المضارع، لقرب على لغ

  .)٨٠٣ () ))ُيْطِلُعوِن(مجرى ) ُمْطِلُعوِن(فيجري 
  :َس  أِن-٨

ْأنَ (ومضارعه  ) َسَأِن(جاء الفعل   دًا بحرف واحد هو        ) ُسَي ريم مزي رآن الك في الق
ا موسى          ) فاعل(األلف على وزن     ار التي رآه  إذ خمس مرات، منها أربُع في الن

ا        أِنَس إليه ا   . سار بأهله في البرية، ف ذه آياته الى   :وه ال تع ِه        : ق اَل ِلَأْهِل اًرا َفَق ِإْذ َرَأى َن
ًدى              اْمُكُثوا ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِتيُكمْ      اِر ُه ى النَّ ُد َعَل َبٍس َأْو َأِج ه   )٨٠٤( ِمْنَها ِبَق  وقول

ِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَأْهِلِه ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر َأْو آِتيُكْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس : تعالى
ْن       َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اَألَجَل َوسَ    :، وقوله تعالى  )٨٠٥(َلَعلَُّكْم َتْصَطُلونَ  َس ِم ِه آَن اَر ِبَأْهِل

ْذَوٍة            ٍر َأْو َج ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه ي آِت اًرا َلَعلِّ ْسُت َن ي آَن وا ِإنِّ َجاِنِب الطُّوِر َناًرا َقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُث
  .)٨٠٦(ِمْن النَّاِر َلَعلَُّكْم َتْصَطُلوَن 

ى إِ     :والمرة الخامسة في آية النساء       اَمى َحتَّ ِإْن       َواْبَتُلوا اْلَيَت اَح َف وا النَِّك َذا َبَلُغ
  . )٨٠٨(ْرُتْم َأْنسًا بهَص أي َأب)٨٠٧(آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم

                                           
 . ٥٥/، الصافات١٨/الكهف: ، وبقية المواضع٣٧، ٣٦/غافر) ٧٩٦(
 .٣/٦/٥٢٨، مجمع البيان مج٢/٤٠٤األخفش : معاني القرآن: ينظر) ٧٩٧(
 .٢٨٩/، الحجة في القراءات السبع٥٧٠/السبعة في القراءات) ٧٩٨(
 .١/٤٧٢، المحيط في اللغة ١٧٣، ٢/١٦٩) طلع(تهذيب اللغة ) ٧٩٩(
 .٨/١٣٦التبيان ) ٨٠٠(
 .٥٤/الصافات) ٨٠١(
 .١٧٠، ٢/١٦٩) طلع(تهذيب اللغة : ينظر) ٨٠٢(
 .٧/٣٦١أبو حّيان األندلسي : البحر المحيط: ، وينظر٢٢٠، ٢/٢١٩المحتسب ) ٨٠٣(
 .١٠/طه) ٨٠٤(
 . ٧/النمل) ٨٠٥(
 . ٢٩/القصص) ٨٠٦(
 . ٦/النساء) ٨٠٧(



وآَنسُت . وسمي اإلنُس إْنسًا لُظهورهم   . رأيته: آنسُت الشيء : ((قال احمد بن فارس   
  .)٨٠٩())علمُتُه: ُهوآْنسُت. سمُعُته: الصوت
اواال ه     : ((سين ين ب ه يب ين فإن سان الع ه إن ه ومن بهة في ذي ال ش ين ال صار الب األب
  .)٨١٠ ())الشيء

  : َجَهَر-٩
ولم يرد اللفظ بصيغة المضارع المجرد وإنما جاء بصيغة الفعل الماضي المبني            

ه            ) َفَعَل(للمعلوم على وزن     الثالثي المجرد مرة واحدة في القرآن الكريم وذلك في قول
هِ      َسَواٌء: تعالى َر ِب ْن َجَه رة واحدة     )٨١١( ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َوَم صيغة األمر م  وب

  .)٨١٢(َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأْو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِليٌم ِبَذاِت الصُُّدوِر : في قوله تعالى
ة   اءت لفظ ر(وج ى وزن  ) َجْه صدر عل ل(م ة  ) َفْع ر العالني ى الجه . )٨١٣(ومعن

ن المعاينة ترجع   أهر ظهور الشيء معاينة، والفرق بين الجهر والمعاينة         وحقيقة الج ((
رة،                      ر جه ة غي د تكون الرؤي دَرك، وق ى حال الم رة ترجع إل ْدِرك والجه الى حال الُم
ى      ين، عل ة الع ن إّال رؤي م يك رة ل ال جه إذا ق ب، ف ة بالقل وم، والرؤي ي الن ة ف آالرؤي

ل ق دون التخيي ر)٨١٤())التحقي الث م د ورد ث ه  وق و قول ريم نح رآن الك ي الق ات ف
را      : وقوله تعالى  )٨١٥(َيْعَلُم ِسرَُّآْم َوَجْهَرُآْم َوَيْعَلُم َما َتْكِسُبونَ     :تعالى ُه ِس َفُهَو ُينِفُق ِمْن

  .)٨١٦(َوَجْهًرا َهْل َيْسَتُووَن
اء   ) َفْعَلة(فهي مصدر لفعل ثالثي مجرد على وزن        ) َجْهرة(أما   ال  . بالفتح وزيادة ه ق

ن  يدهاب ر: ((س ا ظه رة م رًة. الجه تٌر: ورآه َجْه ا ِس ك بينهم م ي الث )٨١٧())ل د ورد ث ، وق
َرًة    : مرات في القرآن الكريم في قوله تعالى  ًة َأْو َجْه ِه َبْغَت ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُآْم َعَذاُب اللَّ

ى         َوِإْذ:  وقوله تعالى  )٨١٨(َهْل ُيْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن       َك َحتَّ  ُقْلُتْم َياُموَسى َلْن ُنْؤِمَن َل
دعاء،    : عيانًا وهي مصدر من قولك    : ((وجهرة. )٨١٩(َنَرى اللََّه َجْهَرةً   جهر بالقراءة وبال

ى                      صابها عل ا، وإنت رى بالقلب مخافت به ذي ي ة، وال آأن الذي يرى بالعين جاهر بالرؤي
  . )٨٢٠())…المصدر، ألنها نوع من الرؤية

ك في              ) ِجَهار(جاء المصدر   ) َعالِف(وعلى صيغة    ريم وذل رآن الك رة واحدة في الق م
م    )٨٢١(ُثمَّ ِإنِّي َدعْوُتُهْم ِجَهاًرا   : قوله تعالى  األمر مجاهرًة      : (( جاء في المحك جاهرهم ب
اً      . عالنهم: وِجهارًا وُم فالن ه   : ولقيه نهارًا ِجهارًا بكسر الجيم وفتحها وأجتهر الق نظروا إلي

                                                                                                                         
 .٣٦/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٨٠٨(
 . ١/١٠٤مجمل اللغة ) ٨٠٩(
 . ٢٢/١٥التفسير الكبير ) ٨١٠(
 . ١٠/الرعد) ٨١١(
 .١٣/الملك) ٨١٢(
سرة  ) ٨١٣( ة المي وعة القرآني ة   ٣/٧٠الموس الم القرآني اظ واألع م األلف رب ١١٥/،معج سان الع ر(،ل  )جه

٨/١٤٩،١٥٠ . 
 .١/١/٢٢٥مجمع البيان مج) ٨١٤(
 . ٣/األنعام) ٨١٥(
 .١١٠/األنبياء: ، والموضع الثالث٧٥/النحل) ٨١٦(
م المحك) ٨١٧( يط األعظ ر٤/١١٥م والمح ّسرة  : ، وينظ ة المي وعة القرآني م ٣/٧٠الموس ،المعج

 .١/١٤٣الوسيط
 . ٤٧/األنعام) ٨١٨(
 . ١٥٣/النساء: ، والموضع الثالث٥٥/البقرة) ٨١٩(
 . ٣/٢٥٤مجمع البحرين : ، وينظر١/١٦٩الكشاف ) ٨٢٠(
 . ٨/نوح) ٨٢١(



داه، نقيض    : الجهار مصدر جاهَر بالشيء، بمعنى    ، و )٨٢٢())جهارًا داه وأب أخفى  : أعلنه أب
  . )٨٢٣(وأسر
  : َزْاغ -١٠

ك في                   ع مرات وذل جاء الفعل في القرآن الكريم مجردًا فقط وبصيغة الماضي أرب
الى   )٨٢٤(أتََّخْذَناُهْم ِسْخِريا َأْم َزاَغْت َعْنُهم اَألْبَصاُر       : قوله تعالى  ا َزاغَ  : وقوله تع  َم

ى ا َطَغ َصُر َوَم الى)٨٢٥(اْلَب ه تع ْنُكْم َوِإذ : وقول َفَل ِم ْن َأْس ْوِقُكْم َوِم ْن َف اُءوُآْم ِم ِإْذ َج
َصاُر  ْت اَألْب اه ((أي )  ٨٢٦(َزاَغ ادة معن ال قت ا، ق صار عن مقره دلت األب ر إذ ع : أذآ

  . )٨٢٧ ())شخصت من الخوف
  : َطَرَف -١١

على صيغة  ) الَطْرف(مر وإّنما ورد    لم يرد اللفظ بصيغة المضارع والماضي واأل      
ى وزن  صدر عل ل(الم ه ) الَفْع ك قول ن ذل ريم وم رآن الك ي الق رات ف ت م س

الى  َراٌب  :تع ْرِف َأْت َراُت الطَّ َدُهْم َقاِص الى )٨٢٨(َوِعْن ه تع َل َأْن  : وقول ِه َقْب َك ِب ا آِتي َأَن
ْرُفُهْم   ُمْهِطِعيَن ُمْق: وقوله تعالى)٨٢٩(َيْرَتدَّ ِإَلْيَك َطْرُفكَ   ْيِهْم َط ِنِعي ُرُءوِسِهْم َال َيْرَتدُّ ِإَل

)ال     ((، )٨٣٠ ر يق صة النظ ي شاخ ر فه دة النظ ن ش صارهم م يهم أب ع إل : أي ال ترج
ه                        ه ب ًا ألن ّسمى النظر َطْرف ى اآلخر، ف ه عل َطَرَف الرجُل َيْطِرُف َطْرفًا إذا أطبق َجْفن

  لالكام         )٨٣١( -:قال عنترة  .والطَّرف العين. يكون
ارتي    ي ج َدْت ل ا َب ي م ضُّ َطْرِف  وُأُغ

 

ا    ارتي َمْأواه واِري ج ى ُي  حت
 

              )٨٣٢( -:وقال جميل
  الطويل  

ةً  ٍل َآَرام ي ُدوَن ُجْم ِصر َطْرِف  وَأْق
 

ا     ذي َأن ْرِف ال ٍل وللطَّ ُلْجم
ُرْه  )٨٣٣())قاِص

 

ال األصفهاني ِن وُع: ((ق ُك الَجْف ْرُف تحري ُه، والطَّ يِن َجْفُن ْرُف الع ه عن وَط ر ب بِّ
  .)٨٣٤())النَّظِر إذ آان تحريُك الَجْفن الِزُمه النََّظُر

                                           
 .٤/١١٥المحكم والمحيط األعظم ) ٨٢٢(
 .٣/٧٠آنية الميّسرة الموسوعة القر: ينظر) ٨٢٣(
 . ٦٣/ص) ٨٢٤(
 .١٧/النجم) ٨٢٥(
 .٥/الصف: ، والموضع الرابع١٠/األحزاب) ٨٢٦(
 .٨/٢٨٩التبيان ) ٨٢٧(
 . ٥٢/ص) ٨٢٨(
 . ٤٠/النمل) ٨٢٩(
 . ٥٦/، الرحمن٤٥/، الشورى٤٨/الصافات: ، وبقية المواضع٤٣/إبراهيم) ٨٣٠(
 . ١٠٢/ديوانه) ٨٣١(
 . ١٠٧/ديوانه) ٨٣٢(
 .٥/٩/٣٧٧جالجامع ألحكام القرآن م) ٨٣٣(
 .٢٤/١٩٨، التفسير الكبير ٢/٥٩٤مجمل اللغة : ، وينظر٣٣٩/معجم مفردات الفاظ القرآن) ٨٣٤(



  : َحسَّ -١٢
دًا   ورد هذا الفعل     ك في           مزي ريم وذل رآن الك رة واحدة في الق بصيغة المضارع م

  . )٨٣٥(َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع َلُهْم ِرْآًزا : قوله تعالى
رآن      ) أفعل ( بحرف واحد على وزن      مزيدًا) أحس(وجاء الفعل    رة واحدة في الق م

  .)٨٣٦(َفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَسَنا ِإَذا ُهْم ِمْنَها َيْرُآُضوَن  : الكريم وذلك في قوله تعالى
رفين  دًا بح اء مزي ضعيف(وج اء والت ى وزن ) الت ل(عل د ورد ) تَّفع ) تحسسوا(فق

ي      ريم ف رآن الك ي الق دة ف رة واح ر م ل األم صيغة فع الى ب ه تع وا  : قول اَبِنيَّ اْذَهُب َي
رازي      )٨٣٧(َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه      ال ال شيء بالحاسة        : (( ق التحسس طلب ال
  .)٨٣٨ ())وهو شبيه بالسمع والبصر

  : َوَجَد -١٣
ريم فالفعل                   رآن الك ) يجد (ورد الفعل بصيغة المضارع المجرد خمس مرات في الق

الى  ) وجد( الفعل محذوف وهو الواو من        فاء ّنإإذ  ) َيِعُل(على وزن    ُد    :آقوله تع ْوَم َتِج َي
َضًرا             ٍر ُمْح ْن َخْي ْت ِم الى    )٨٣٩(ُآلُّ َنْفٍس َما َعِمَل ه تع ُه         : وقول اَء اللَّ َتِجُدِني ِإْن َش اَل َس َق

  .)٨٤٠(َصاِبًرا َوَال َأْعِصي َلَك َأْمًرا
لَ (وورد بصيغة الفعل الماضي المبني للمعلوم على وزن       ك في     ) َفَع ست مرات وذل

الى ه تع هُ  :قول نَقضَّ َفَأَقاَم ُد َأْن َي َداًرا ُيِري ا ِج َدا ِفيَه الى)٨٤١(َفَوَج ه تع اْقُتُلوا : وقول َف
  . )٨٤٢(اْلُمْشِرِآيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم

                                           
 .٩٨/مريم) ٨٣٥(
 .١٢/األنبياء) ٨٣٦(
 . ٨٧/يوسف) ٨٣٧(
 . ١٩٩، ١٨/١٩٨التفسير الكبير ) ٨٣٨(
 .٣٠/آل عمران) ٨٣٩(
 . ١٠٢/، الصافات٢٧/، القصص٣٩/النور: ، وبقية المواضع٦٩/الكهف) ٨٤٠(
 . ٧٧/هفالك) ٨٤١(
 .٨٩/، النساء٩٠، ٨٦، ٦٥/الكهف: ، وبقية المواضع٥/التوبة) ٨٤٢(



  : َحَلَم-١٤
ه      ًا في منام ًا وُحُلم ُم ُحْلم َم َيْحُل رد اللفظ بص     : َحَل م ي ا ول ه رؤي المضارع (يغة َرَأى في منام

ثالث  ) َأْفَعال(بصيغة جمع القلة على وزن      ) ُحُلم(جمع  ) َأْحالم(، إذ ورد    )والماضي واألمر 
   .)٨٤٣(َوَما َنْحُن ِبَتْأِويِل اَألْحَالِم ِبَعاِلِميَن:مرات في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى

م     : ((قال ابن سيده في محكمه     ُم والُحُل ا والجمع     : الُحْل م       . أحالم الرُّْؤي ه َيحُل م في نوم د َحَل وق
  . )٨٤٤())ُحْلمًا

اني              : ((وقال التهانوي  صورة والث الفرق بين الحلم والواقع على وجهين األول عن طريق ال
م واليقظة أو          . عن طريق المعنى   ين الحل سان ب راه اإلن صورة هو أن ي فالواقع عن طريق ال

  .أن يكون آله في اليقظة
و أ  ى ه ق المعن ن طري ع ع ًا صرفًا   والواق ون غيبي ال ويك اب الخي ن حج دًا ع يء بعي ن يج

ة  صير مدرآ شرية وت ه مجردة عن األوصاف الب ون في ذي تك ام التجرد ال ي مق الروح ف آ
النور اإللهي ويكون                دًا ب روح مؤي ويكون هذا الواقع روحانيًا مطلقًا، وأحيانًا يصير نظر ال

  .ألن المؤمن ينظر بنور اهللا. ذلك الواقع ربانيًا صرفًا
م يجيء شيء في                    أما الحلم فيكون بإختفاء عمل الحواس نهائيًا وغلبة الخيال على العمل، ث

  -:نظر الخيال في أثناء تعطل الحواس، ويكون على نوعين
دهما اوس  : أح ال والوس طة الخي نفس بواس ه ال ذي تدرآ م ال و الحل الم، وه غاث أح أض

اء ا ن إلق ون م ي تك سانية الت واجس النف شيطانية واله ال ال وم الخي شيطان، ويق نفس وال ل
  .بتنظيمها وهذه األشياء ال تعبير لها

اني ين : والث تة وأربع و جزء من س صالحة، وه ا ال سمونه الرؤي ذي ي و ال م الحسن وه الحل
  .)٨٤٥())جزءًا من النبوة، آما قال الرسول 

  : َعَيَن -١٥
ريم   ثماني مرا ) َفْعل(على وزن   ) َعْين(جاء هذا اللفظ على صيغة المصدر        ت في القرآن الك

الى  ه تع ه قول ي    :ومن ى َعْيِن ْصَنَع َعَل ي َوِلُت ًة ِمنِّ َك َمَحبَّ ُت َعَلْي الى) ٨٤٦(َوَأْلَقْي ه تع : وقول
 َفَرَجْعَناَك ِإَلى ُأمَِّك َآْي َتَقرَّ َعْيُنَها َوَال َتْحَزَن)٨٤٧(.  

م ي المحك اء ف ر: ((وج سان وغي ون لإلن ى تك صر، ُأنث ُة الب ين، حاسَّ ن الع ه م
د الطوسي حاسة اإلدراك        )٨٤٨())الحيوان، والجمع أعياُن وَأْعيُن وَأْعيُناتُ     ، والعين عن

  . )٨٤٩(للمرئيات
ْين (وصيغة المثنى للفظة     ان ) (َع اء             ) عين ع والي ة الرف ون في حال بإضافة األلف والن

ه            ي قول ريم ف رآن الك ي الق رات ف س م ر وردت خم صب والج التي الن ي ح ون ف والن
الى    )٨٥٠(َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّْنَيا      َوَال  :تعالى ه تع ُه       : وقول ْل َل ْم َنْجَع َأَل

الى  )٨٥١(َوِلَساًنا َوَشَفَتْيِن   * َعْيَنْيِن     يٌم       : وقوله تع َو َآِظ ْزِن َفُه َن اْلُح اُه ِم ضَّْت َعْيَن َواْبَي
)٨٥٢(.  

ل (تكون معتلة العين على وزن      التي  ) َعْين(جمع  ) َأْعيُن(ووردت لفظة    وصيغة  ) َفْع
ل( ي ) َأْفُع ريم ف رآن الك ي الق د وردت ف ة وق يامن أوزان جموع القل  )٨٥٣( وعشريننثنت

                                           
 .٥/، األنبياء٤٤/يوسف: ، وبقية المواضع٤٤/يوسف) ٨٤٣(
 .٣/٣٣٧المحيط في اللغة : ، وينظر٣/٢٧٦المحكم والمحيط األعظم ) ٨٤٤(
 .٣/٨٩آشاف اصطالحات الفنون ) ٨٤٥(
 .٣٩/طه) ٨٤٦(
 .٢٦/، مريم١٣، ٩/، القصص٤٥، ٤٥/، المائدة١٣/آل عمران: ، وبقية المواضع٤٠/طه) ٨٤٧(
 .٢/١٧٩المحكم والمحيط األعظم ) ٨٤٨(
 .٦/١٨٢التبيان : ينظر) ٨٤٩(
 .٢٨/الكهف) ٨٥٠(
 .٨/البلد) ٨٥١(
 . ١٣١/، طه٨٨/الحجر: ، وبقية المواضع٨٤/يوسف) ٨٥٢(
 ). عين(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) ٨٥٣(



ا توزعت                          ة، ومنه ذه الكلم ى في ه ى األعين المبصرة وهي أصل المعن ة عل مرة للدالل
الى   ه تع ه قول ساعًا ومن ازًا وات ِصُروَن بِ :مج ُيٌن َال ُيْب ْم َأْع اَوَلُه الى )٨٥٤(َه ه تع :  وقول

  ِدَّْمع ْن ال يُض ِم َنُهْم َتِف َرى َأْعُي الى)٨٥٥(ت ه تع ا  : وقول ا َوَوْحِيَن َك ِبَأْعُيِنَن َنع اْلُفْل َواْص
)٨٥٦(.  
  : َغضَّ -١٦

الى     ه تع ي قول رتين ف ضارع م صيغة الم ل ب اء الفع ْن   :ج ضُّوا ِم ْؤِمِنيَن َيُغ ْل ِلْلُم ُق
ُر وا ُف َصاِرِهْم َوَيْحَفُظ الى)٨٥٧(وَجُهْمَأْب ه تع ْن : وقول ْضَن ِم اِت َيْغُض ل ِلْلُمْؤِمَن ُق

  .)٨٥٨(َأْبَصاِرِهنَّ
ارس   ن ف ال اب فٍّ        : ((ق ى آ دهما عل دلُّ أح حيحان، ي الن ص ضاد أص ين وال الغ

راوة ى ط ص، واآلخر عل ّض. وَنْق األول الغ صر: ف د . غضُّ الب ه فق يٍء آففت لُّ ش وآ
  . )٨٥٩())…اضٌة، أي أمر َيُغضُّ له َبَصَرهتلحقه في ذلك َغض: ومنه قولهم. َغْضضته

  :َف َخِط-١٧
  . ذهب به: استلبه بسرعة، َخِطَف البرُق الَبَصَر: َخِطَف يخِطُف َخْطفًا الشيء

ك         و ريم وذل رآن الك جاء الفعل بصيغة المضارع المبني للمعلوم مرة واحدة في الق
هِ        َيَكاُد اْلَبْرُق َيْخَطُف َأْبَصاَرُهمْ   : في قوله تعالى   َشْوا ِفي ْم َم ال   )٨٦٠( ُآلََّما َأَضاَء َلُه ، ق

ن الحسين ويحي          ) َيْخِطُف(فمنهم من قرأ    : ((األخفش ي ب ن   ىوهي قراءة مجاهد وعل  ب
ونس     . وهي قليلة رديئة ال تكاد تعرف     ) َخَطَف(من  . زيد بكسر  ) َيِخطِّفُ (وقد رواها ي

دة،   ) ِطُف َيْخَطفُ َخ(على  ) َيْخَطُف(ومنهم من قرأ    . جتماع الساآنين الخاء ال  وهي الجي
اء في      ) َيْخَتِطُف(، وهو قول يونس من      )َيخطُِّف: (وقال بعضهم . وهما لغتان  أدغم الت ف

ال بعضهم     . الطاء، ألن مخرجها قريب من مخرج الطاء        ول الفتحة    )َيَخطَِّفُ (وق ، فحَّ
ال                ساآنين، فق اع ال َسَر الجتم َسَر َآ نهم  ).  ُفَيِخطِّ : (على الذي آان قبلها، والذي َآ وم

، آسر الخاء الجتماع الساآنين ثم آسر الياء، أتبع الكسرة الكسرة             )ِيِخطُِّف: (من قال   
اب الكسرة،                    ذا الب وهي قبلها، آما اتبعها في آالم العرب، آثيرًا ُيْتبعون الكسرة في ه

               ) ٨٦١(: قال أبو النجم. إْفَتَتحوا: ِقتَُّلوا وِفتَُّحوا، يريدون: يقولون
   الرجز        

  )٨٦٢(َتداُفَع الشِّيِب َوَلْم ِتقَِّتِل
ل             ذا مث ه، فه ا، وهي    )ِيِخطِّفُ (وسمعناه من العرب مكسورًا آل ِسَرْت ياؤه ، إذا ُآ

  . )٨٦٣())بعدها، وأتبع اآلخر األول
  : َشَخَص-١

                                           
 .١٧٩/آل عمران) ٨٥٤(
 .١٨٣/المائدة) ٨٥٥(
 .٣٧/هود) ٨٥٦(
 .٣٠/النور) ٨٥٧(
 . ٣١/النور) ٨٥٨(
 . ٣/٦٨٢مجمل اللغة : ، وينظر٤/٣٨٣مقاييس اللغة ) ٨٥٩(
 .٢٠/البقرة) ٨٦٠(
ة     ) ٨٦١( واد الكوف زل س ان ين دمين، آ الم المتق از االس ن رّج ي، م ة  العجل ن قدام ضل ب م الف و نج و أب ه

 .٩/٧٧ في النعت، األغاني هو أبلغ من العجاج: قال أبو عمرو بن العالء. ويراجز العجاج
 ..٢/٥٢٥، معجم شواهد العربية ١/٥٩، المحتسب ٢/٢٢٥الشطر في المنصف : ينظر) ٨٦٢(
 .١/٥٠األخفش : معاني القرآن) ٨٦٣(



ـى            ه تعال َؤخُِّرُهْم    : جاء الفعل بصيغة المضارع المجرد مرة واحـدة في قول ا ُي ِإنََّم
َصارُ     ِلَي ِه اَألْب راء    )٨٦٤(ْوٍم َتْشَخُص ِفي ال الف راه في              : (( ق ا ت أي ال تغمض من هول م

َشَخَص الرجُل َبَصَرُه َوَشَخص البصُر نفسه أي َسَما وَطَمَح من هول         : يقال. ذلك اليوم 
رة فال            : وقال إبن عباس  . ما يرى  شدة الحي َتشخُص أبصار الخالئق يومئذ الى الهواء ل

  .)٨٦٥())يرمضون
) َشَخصَ (مشتقًا من الفعل الثالثي ) شاخصة(جاء اسم الفاعل    ) فاعلة(ى وزن   وعل

ِذيَن          :مرة واحدة في القرآن الكريم     َصاُر الَّ َصٌة َأْب َي َشاِخ ِإَذا ِه قُّ َف ُد اْلَح َواْقَتَرَب اْلَوْع
ُروا ومي)٨٦٦(َآَف ال الفي ال: (( ق ه ال يطرف  : يق تح عيني صره إذا ف ل ب شخص الرج

  .)٨٦٧())لباء فقيل شخص الرجل ببصره فهو شاخص وأبصار شاخصةوربما يعدى با
  : َلَمَح -١٩

ريم إّال بصيغة واحدة هي صيغة المصدر                        رآن الك رد اللفظة في الق ح (ولم ت ) َلْم
سَّاَعِة ِإالَّ      : ورد مرتين في القرآن الكريم في قوله تعالى       ) َفْعل(على وزن    ُر ال َوَما َأْم

وَ   َصِر َأْو ُه ِح اْلَب َرُبَآَلْم الى )٨٦٨( َأْق ه تع ٍح    :  وقول َدٌة َآَلْم ا ِإالَّ َواِح ا َأْمُرَن َوَم
  .)٨٦٩(ِباْلَبَصِر

ال الطوسي ال)٨٧٠())اللمح خطف البصر: ((ق ًا: ، يق صُر َلْمح َح الب ى : َلَم د إل إمت
صر   ُح الب شيء، وَلْم ين     : ال ن الع ع جف دار رج ريعة بمق ة س رة خاطف ح .)٨٧١(نظ ولم

  .)٨٧٢(تيضرب مثًال ألقصر وق: البصر

                                           
 .٤٢/إبراهيم) ٨٦٤(
 . ٥/٩/٣٧٦الجامع ألحكام القرآن مج) ٨٦٥(
 .٩٧/األنبياء) ٨٦٦(
 .١/١٤٠المصباح المنير ) ٨٦٧(
 .٧٧/النحل) ٨٦٨(
 .٥٠/القمر) ٨٦٩(
 .٩/٤٥٩التبيان ) ٨٧٠(
 .١٨٨/معجم االلفاظ واالعالم القرآنية: ينظر) ٨٧١(
 . ٣/٣٠٧الموسوعة القرآنية الميّسرة : ينظر) ٨٧٢(



  : َبَزَغ ٢٠
صيغة   ريم إّال ب رآن الك ي الق رد ف م ي ل ول أتي الفع ل  اي ن الفع شتقًا م م الفاعل م س

َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس   : وقد ورد مرتين في قوله تعالى     ) فاعل(على وزن   ) بزغ(الثالثي  
ًة  الى)٨٧٣(َباِزَغ ه تع ا:  وقول َر َباِزًغ ا َرَأى اْلَقَم ًا من)٨٧٤(َفَلمَّ شر  أي طالع ت
  . )٨٧٥(الضوء
  : َضَغَث -٢١

ل (ورد الفعل بصيغة المصدر على وزن        الى         ) ِفْع ه تع رة واحدة في قول ْذ  : م َوُخ
ْث     ِه َوَال َتْحَن ِرْب ِب ْغًثا َفاْض ِدَك ِض ِضْغث)٨٧٦(ِبَي ة    :  وال ضبان مختلف ن ق ضة م القب

ه أضغاث، وأضغاث األحالم            ة وجمع ا دون الحزم دخل   : يجمعها أصل واحد، م ا ي م
  . )٨٧٧(ها في بعض، التي ال تأويل لها لعدم تبينهابعض

والفرق بين الرؤيا واألضغاث أن األولى تدل على ما سيكون وأما األضغاث فإنما    
  . )٨٧٨(تدل على الشيء الحاضر

ان             (( والرؤيا المضافة الى اهللا تعالى هي التي خلصت من األضغاث واألوهام، وآ
م، وهي            تأويلها موافقًا لما في اللوح المحفوظ، و       التي هي من خبر األضغاث هي الُحْل

  .)٨٧٩())المضافة الى الشيطان، وإنما سميت ِضْغثًا؛ ألن فيها أشياء متضادة
ى وزن  ال(وعل ع ) أضغاث(وردت ) أفع ْغث(جم ى وزن ) ِض ل(عل اء ) ِفْع إذ ج

الى           ه تع ا نَ        : بصيغة جمع القلة مرتين في القرآن في قول َالٍم َوَم َغاُث َأْح اُلوا َأْض ُن  َق ْح
َو           : وقوله تعالى  )٨٨٠(ِبَتْأِويِل اَألْحَالِم ِبَعاِلِمينَ   ْل ُه َراُه َب َبْل َقاُلوا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبْل اْفَت

دماغ في               )٨٨١(َشاِعٌر    أي األحالم المختلطة من الخواطر واألخيلة التي يتصورها ال
ة   النوم فال ترمي الى معنى مقصود وأصل األضغاث جمع ضغث بالكسر وهو             الحزم

ار التي تكون في اليقظة                   من النبات أو العيدان والحلم قد يكون واضح المعنى آاألفك
ون د يك ر-وق و األآث شبه   - وه ذي ي و ال ى وه ه معن م ل ضطربًا ال يفه شوشًا م  م

ب          ي ال تناس شائش الت دان والح ن العي ة م زم مختلف ن ح ف م ه مؤل ضاغيث آأن بالت
  . )٨٨٢(بينها

وة الم (( ذ الق ًا تأخ ي     وأحيان ة ف صور المخزون ن ال ا م صور جميعه ذه ال ة ه تخيل
ر       ي أآث وم ف ي الن سان ف رى اإلن ذا ي ة، وله ة اليقظ ي حال ه ف ي حفظت في ال الت الخي
سبب األمراض             شاهد ب ًا ت االحوال ما يكون أآثره في فكره وخياله في اليقظة، وأحيان

ص    رى ال راء، وي وان الحم زاج األل وي الم رى دم ا ي ا آم بة له صور المناس فراوي ال
رى سوداوي                  ر، وي سه يطي رى نف الحرائق وشعالت النيران، وفي حالة غلبة الرياح ي
ة                 ضاء، ورؤي وان البي اه واألمطار واألل رى البلغمي المي ة، وي المزاج الجبال واألدخن
غاث          سمونها أض ر، وي ستحق التعبي ا وال ت ار لهم ام ال إعتب ي المن وعين ف ذين الن ه

  .)٨٨٣ ())أحالم
                                           

 .  ٧٨/األنعام) ٨٧٣(
 .٧٧/األنعام) ٨٧٤(
 .٢/٢٤٤، بصائر ذوي التمييز ٥٥/معجم مفردات الفاظ القرآن: ينظر) ٨٧٥(
 .٤٤/ص) ٨٧٦(
 .٣/٢٠٢، الموسوعة القرآنية الميسرة ٢٦/معجم األلفاظ واالعالم القرآنية: ينظر) ٨٧٧(
 .٧/تعبير الرؤيا: ينظر) ٨٧٨(
 .٥/٩/١٢٥الجامع ألحكام القرآن مج) ٨٧٩(
 .٤٤/يوسف) ٨٨٠(
 .٥/األنبياء)٨٨١(
 .١٢/٣١٧السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار: ينظر) ٨٨٢(
 .٣/٩٥آشاف اصطالحات الفنون ) ٨٨٣(



د     سيد محم ا الواحدة بأضغاث األحالم                ويذهب ال سمية الرؤي ى أن ت ائي ال  الطباطب
إذا                   ى حدة ف ل عل ا تأوي ة لكل واحد منه آونها صورًا متفرقة مجتمعة من رؤى مختلف
ل في                        ا ينتق رًا م سان آثي ا واإلن ى تأويله ر الوقوف عل إجتمعت واختلطت عسر للمعب

 إختلطت أبعاضها آانت       نومة واحدة من رؤيا الى أخرى ومنهما الى ثالثة وهكذا فإذا          
  . )٨٨٤(أضغاث أحالم وإمتنع الوقوف على حقيقتها

ارة                  إلى   الباحثة   وتذهب ا عب ا وأضغاث األحالم هو أن الرؤي ين الرؤي رق ب أن الف
ال تنذر بشيء، وأن أضغاث األحالم هي         ف بشيء أما األضغاث     ئعن شيء يرى وينب   

  .رؤيا التي ال تفسير لهاالرؤيا التي ال يحسن تأويلها إلختالطها والضغث هو ال
  : َبِرَق -٢٢

ًا ، َوبَ          : ((جاء في المحكم     ًا ، وبُروق ًا  َبَرَق الشيُء َيْبرُق َبْرقًا ، وَبِريق … لمع : َرقان
  .)٨٨٥ ())رأوه: وأبرقوا البرَق . دخلوا في الَبرْق: وأْبرَق القوُم 

صيغة ال        ا ورد ب ريم وإنم رآن الك ي الق ضارع ف صيغة الم ل ب رد الفع م ي ل ول فع
الى       ) َفِعَل(الماضي المجرد على وزن      ه تع َصُر         : مرة واحدة في قول ِرَق اْلَب ِإَذا َب * َف

ُر   َسَف اْلَقَم زة          (()٨٨٦(َوَخ م وحم امر وعاص ن ع رو وإب و عم ر وأب ن آثي رأ إب ق
  .)٨٨٧())بفتح الراء) َبَرَق: (وقرأ نافع وأبان عن عاصم. بكسر الراء) َبِرَق: (والكسائي

رازي  ال ال ه أن (: (ق ر، واألصل في ًا إذا تحي رق برق راء يب صره بكسر ال ِرَق ب َب
ك في          ستعمل ذل م ي اظره، ث يكثر اإلنسان من النظر إلى لمعان البرق، فيؤثر ذلك في ن
سد من النظر           آل حيرة، وإن لم يكن هناك نظر الى البرق، آما قالوا قمر بصره إذا ف

ذلك بعل الر رة، وآ ي الحي تعير ف م أس ر، ث ى القم ر ودهش، ال ره، أي تحي جل في أم
َرَق                      ا َب رت، وأم ه وتحي ا، فنظرت إلي ا زوجه رأة إذا فاجأه وأصله من قولهم بعلت الم

  .)٨٨٨())بفتح الراء، فهو من البريق، أي لمع من شدة شخوصه

                                           
 .١١/١٨٧الطباطبائي : الميزان: ينظر) ٨٨٤(
 . ٦/٢٤٣حكم والمحيط األعظم الم) ٨٨٥(
 . ٧/القيامة) ٨٨٦(
 .٣٢٩/السبعالحجة في القراءات : ، وينظر٦٦١/السبعة في القراءات) ٨٨٧(
 .١/٩٥معجم ألفاظ القرآن الكريم : ، وينظر٣٠/٢١٩التفسير الكبير) ٨٨٨(
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  : توطئة
ا        ((الترآيب هو األساس الذي يقوم عليه علم النحو، إذ هو             وانين يعرف به م بق عل

ا       اء وغيرهم إن موضوع    (( و)٨٨٩())أحوال التراآيب العربية في اإلعراب والبن ذا ف له
ه               )٨٩٠())درس النحوي هو الترآيب نفسه    ال رتبط ب ا ي  ألن النحو ال ُيعنى بالصوت وم

ة وال با      سوجة مع             لمن آثار لغوي ة المن تم بالكلم ا يه ا وإّنم ا يتصل به لفظة الواحدة وم
ا هو                 األخرى في ترآيب جملي وليست األلفاظ المتآلفة في جمل إال صورًا منطوقة لم

و   ب المعن ن الترآي ذهن م ي ال صور   : ((يحاصل ف ط ال و رب ذهن ه ي ال أليف ف والت
ى نحو ت      المفردة  الذهنية   ه   حقق   تبعضها ببعض عل ذه الصور،          مع ين ه سبة ب صلة ون

ه   ا عن سامع ، أو المخاطب، عّبرن ى ذهن ال ه إل ك، أو ننقل ر عن ذل ا أن نعّب إذا أردن ف
  . )٨٩١())بمرآب لفظي

ن    تكلم م ن الم ي ذه دور ف ا ي ل م ب هي نق ذا الترآي ة ه ن إذن وظيف ى ذه آراء إل
  .)٨٩٢())القول المفيد بالقصد((السامع ، وعلى هذا فالجملة في هذا التصور هي 

ا   (وقد جاءت مادة     ة والرؤي ريم              ) الرؤي رآن الك ددة في الق اط متع في تراآيب وأنم
ـ  ت ب صال     ((اهتم ة وات ة المختلف دات الداللي اني للوح ين المع ات ب ه العالق ان أوج بي

ددة        الذا وجدت   . )٨٩٣())بعضها بالبعض اآلخر   نه من األفضل تقسيمه على مباحث متع
ى                      سلُت إل ا وتسل ق به ا يتعل ا، وآل م تناولت في أولها أفعال القلوب ، وعملها ومعانيه
مية         ل االس اط الجم ن أنم اء م ا ج ان م شرطية وبي شائية وال ة واإلن ث الخبري المباح

ذه المباحث     ر ه ًة آخ رى، جاعل ة األخ ة والموضوعات النحوي ي والفعلي األدوات الت
ا        بمعنىجاءت   ة حسب شيوعها وآثرته  الرؤية، وسيكون عرض هذه األنماط المختلف

   .في السياق القرآني

                                           
  . ٢٥٩/التعريفات) ٨٨٩(
  .٢/عبد اهللا عوض: بغدادآلية اآلداب، جامعة ) رسالة ماجستير: (أنماط الترآيب في العربية) ٨٩٠(
  . ٨٣، ٨٢/ مهدي المخزومي.د: في النحو العربي قواعد وتطبيق) ٨٩١(
  .٢/٤١٩  اللبيب غنيم) ٨٩٢(
  . ١٨٧/منهج البحث اللغوي) ٨٩٣(



  

  المبحث األول
  التعريف بأفعال القلوب

  : سبب تسميتها
سية التي تعرف           )٨٩٤())ألنَّ معانيها قائمة بالقلب   ((سميت بذلك    اني النف  وهي المع

ا القلب        : ها القدماء   اليوم باألمور النفسية، ويسمي    ادهم أن مرآزه . األمور القلبية العتق
  ...  اإلنكار- اليقين– الذآاء – الفهم – الحزن –ومنها الفرح 

ذا اإلسم واشتهر          ((وذهب عبد اهللا األيوبي إلى أنها        تلقب بأفعال القلوب وخصَّ به
س       ى معنى في نف دل عل ة ت ا آلم ال اصطالحية بمعنى إنه ه وهي أفع رن بهب أحد  مقت

ى فعل أي           ضمنية عل ة ال ه بالدالل األزمنة الثالثة ال بمعنى مجرد الحدث داّلة أي بمادت
  .)٨٩٥(...))حدث قلبي أي منسوب إلى القلب من قبيل نسبة الفعل إلى آلته

  : عددها وعملها وحكم المفعولين ومعانيها
  : قّسم النحاة أفعال القلوب على قسمين

  ).، رأى، وجد، درىعلم(أفعال داّلة على اليقين وهي  -١
  .)٨٩٦()ظن، خال، حسب، زعم(أفعال داّلة على الرجحان وهي  -٢

رت      ا ذآ رًا عّم ف آثي ر ال يختل صنيفًا آخ نفت ت د ص و  . )٨٩٧(وق سم األول ه والق
  ). رأى ، ووجد(المقصود ببحثنا هذا وباألخص الفعالن 

ستعمل  ال ت ذه األفع ين(وه ر تج ) لليق دأ والخب ى المبت دخل عل ا ت ا حينم ل أي انه ع
   )٨٩٨ (:قول الشاعر خداش بن زهير) رأى(ومثال .  الخبر إلى المبتدأ قطعّيًانسبة

  الوافر                       
 يٍءلَّ َشَر ُآَبْآ َأ اَهللاُتْيَأَر

  

 )٨٩٩(ًاوَدُن ُجْمُهَرَثْآَأًة َوَلاَومَح  
  

 )اهللا أآبر (أمرًا قطعّيًا و  ) اهللا(إلى  ) آبرأ(وجعل نسبة   ) اهللا أآبر (فرأيت دخل على    
ر   دأ وخب ل مبت ي األص ال . ف د(ومث الى ) وج ه تع َرُهْم  : قول ْدَنا َأْآَث َوِإْن َوَج

ى       )٩٠٠(َلَفاِسِقيَن رهم فاسقين   ( فوجدنا دخل عل رهم          )أآث ى أآث سبة فاسقين إل وجعل ن
  . )٩٠١(في األصل مبتدأ وخبر) أآثرهم فاسقين(قطعّيًا و

                                           
ك         ) ٨٩٤( ن مال ن هشام األنصاري       : أوضح المسالك إلى ألفية إب ، حاشية   ١/٢٤٧ ، شرح التصريح    ١/٢٩٤إب

صبان     :  إبن مالكشموني على ألفية  ان على شرح اإل   صبال ي ال ن عل د ب ة    ٢/١٩محم . د: ، في قواعد العربي
  . ٣٢١/أحمد علم الدين

  . ٨٤/عبد اهللا األيوبي: شرح االظهار) ٨٩٥(
  .١/١٤٨بن عقيل اشرح : ينظر) ٨٩٦(
دة          : ينظر) ٨٩٧( سعيدة في شرح الفري سيوطي   : المطالع ال اشية  ح،  ٢/٢٤، شرح االشموني      ٣٢٨،  ١/٣٢٧ال

  . ٢/١١، النحو الوافي٢٦٤-١/٢٥٦عبد الحميد السيد طلب .د:حو،تهذيب الن٢/٢٤الصبان
ة                 ) ٨٩٨( ن سالم في طبق هو خداش بن زهير بن أبي سلمى، من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية وقد عّده إب

شعراء     . الشعراء الجاهليين الخامسة    ات فحول ال ن سالم الجمحي       : طبق شعراء    ١/١٤٤اب شعر وال ن  : ، ال إب
  .٦٤٧-٢/٦٤٥قتيبة 

رد         : يروى) ٨٩٩( ة أب           . محافظة : وجدت اهللا وآالهما بمعنى علمت، ورواية المب  يوجاء آخر البيت في رواي
  .٤/٩٧المقتضب : وفي رواية أبي زيد، وأآثرهم عديدا، ينظر) وأآثره جنودا (:حاتم

  .  ١٠٢/األعراف) ٩٠٠(
  .  ١٤٤، ١٤٣/محمد القزويني: شرح العوامل) ٩٠١(



ى     ما فتنصبه  وتدخل هذه األفعال على المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعله          ًا عل ا جميع
  . ظننُت زيدًا صادقًا ووجدت العلم نافعًا: نحو . )٩٠٢(نهما مفعوالن لهاا

اال                )٩٠٣(وأجمع النحويون  ال وم ذه األفع ه ه  على أن ما دخلت عليه آان دخلت علي
دخل   ؟ وغالم من عندك؟ المبتدأ المشتمل على استفهام نحو أيهم أفضل   ال إال ف ه ال ت  فإن

ا نحو           ، فال يؤخر  ،ستفهام له الصدر  االألن   ،عليه آان  دم عليه  وتدخل عليه ظننت وتق
صبتهما                   ر ن دأ أو الخب ى المبت أيهم ظننت أفضل وغالم من ظننت عندك وإذا دخلت عل
ا               ؤثر فيه مفعولين وآان األصل أن ال تؤثر فيهما ألن العوامل الداخلة على الجملة ال ت

ذ إ إّال ذا م مين ه صبت االس ت فن بهوها بأعطي م ش ّراء نه م الف ور وزع ت (هب الجمه
ـ٢٠٧ مين      )  ه ب اس ا يطل ال بم ن األفع بهت م مين ش ت اس ا طلب ال لم ذه األفع َأنَّ ه

احكاً     ا دًا ض ت زي و أتي ال نح ر ح ه واآلخ ول ب دهما مفع ة  ،ح وع الجمل تدل بوق  واس
ع                  ضوالظروف والمجرورات مو   ع الحال وال يق ع موق ا تق ا آم اني هن ع المنصوب الث

بيه شلمفعول به فدل على انتصابه على التشبيه بالحال ال على الت           شيء من ذلك موقع ا    
ك شأن الحال               يس ذل ه ول وم بدون ا ال يق ك آون الكالم هن بالمفعول به وال يقدح في ذل

شبه    ل م ي ب ال حقيق يس بح ه ل ا ألن ع   به ي جمي راه ف ري مج شيء ال يج شبه بال والم
ضًا بد       أأحكامه أال ترى     ك شأن المفعول      نه على قول البصريين ال يتم أي يس ذل ه ول ون

ه  امن حيث  صريون بوقوع تدل الب دهم واس ه عن شبه ب ل م ي ب ول حقيق يس بمفع ه ل ن
ك حاالً                   ه وال يكون شيء من ذل دح  ي وال   معرفة ومضمر أو اسمًا جامدًا آالمفعول ب ق

ال          صوقوع الجملة والظروف موقعه ألنها قد تن       ب على التشبيه بالمفعول به في نحو ق
  . )٩٠٤(ق ومررت بزيدزيد عمرو منطل

ة أعطيت    )٩٠٥(هيلّيوأنكر السُّ   دخولها على المبتدأ والخبر أصًال قال بل هي بمنزل
ك         ى ذل ذي حمل النحويين عل ال وال م أرادوا  افي انها استعملت مع مفعولها ابتداء ق نه

ذا باطل     ال وه ر ق دأ وخب ا مبت ن مفعوله ون م ذآر فيك وز أن ال ت ال يج ذه األفع أن ه
ة     بدليل  الباطل   ى جه إنك تقول ظننت زيدًا عمرًا وال يجوز أن تقول زيد عمرو إال عل

صد  ع ظننت إذ الق ك م رد ذل م ت شبيه وأنت ل به االت سه ال ش رًا نف دًا عم ك ظننت زي ن
عمرو قال أبو حيان والصحيح قول النحويين وليس دليلهم ما توهمه بل دليلهم رجوع               

  . )٩٠٦(األفعالالمفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه 
ال،                        ذه األفع ل دخول ه ا قب و آان ا ل أخير آم ديم والت وحكم هذين المفعولين في التق
فاألصل تقديم المفعول األول وتأخير الثاني، ويجوز عكسه وقد يجب األصل في نحو              

ديقك  ( دًا ص ت زي باب        ) ظنن دًا، وأس يًال إال زي ت بخ ا ظنن و م ه نح ب خالف د يج وق

                                           
ان ا    : منهج السالك ) ٩٠٢( و حي سي أب صغير      ٩٠/ألندل ن هشام األنصاري     : ، الجامع ال سعيدة   ٣٦/إب ، المطالع ال

ة      ١/٢٥٥، تهذيب النحو  ١٤٢/، شرح العوامل٨٤/، شرح االظهار  ١/٢٣٥ ، فصل الخطاب في أصول لغ
  . ١٣٣/ناصيف اليازجي: االعراب

  . ١/٢٩٧،الفرائد الجديدة ١/١٥١،همع الهوامع٣/٥٦أبو حيان األندلسي:ارتشاف الضرب: ينظر) ٩٠٣(
  . ١/١٥١، همع الهوامع ٣/٥٦ارتشاف الضرب : ينظر) ٩٠٤(
يش السُّهيلّي، آاَن عالمًا بالعربية واللغة ُحبهو عبد الرحمن عبد اهللا بن أحمد بن أصبغ بن : السهيلي) ٩٠٥(

ي      اوالقراءات ، جامعًا بين الرواية والدراية، نحويًا، أديبًا، عالمًا بالتفسير ، وروى عن               ي وأب ن العرب ب
  . ٢/٨١ السيوطي : بغية الوعاة:ينظر)  هـ٥٨١ت (بن الطراوة ااهر وط

  . ١/١٥١، همع الهوامع ٩٠/منهج السالك: ينظر) ٩٠٦(



ة ف     شقين معروف ي ال وب ف سام       الوج ن األق ا م اني هن ول الث داء وللمفع اب االبت ي ب
  . )٩٠٧(واألحوال ما لخبر آان وذلك معروف مما هناك

  : على النحو اآلتيمعانيها واختالفها وقد اختلف عمل وجد ورأى تبعًا لتعدد 
  : على معاٍن) وجد(وردت 

َضًرا       َيْوَم َتِجُد ُآلُّ َنْفٍس َما َعِملَ     آقوله تعالى   : )٩٠٨( بمعنى رأى  :األول ٍر ُمْح ْن َخْي ْت ِم
)وقوله تعالى  )٩٠٩  :            ْدُتُموُهْم ُث َوَج ْشِرِآيَن َحْي اْقُتُلوا اْلُم َفِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْلُحُرُم َف
)٩١٠( .  

د           )٩١١(وجود القلب بمعنى علمت   : الثاني د األخفش ووجود عن ، ومصدرها وجدان عن
الى            يالسيراف ال تع ولين ق ى مفع ُدو ، فتتعدى إل ًرا        َتِج َو َخْي ِه ُه َد اللَّ ال   )٩١٢(ُه ِعْن  وق
الى ِقينَ  : تع َرُهْم َلَفاِس ْدَنا َأْآَث ول أول، وخ  )٩١٣(َوِإْن َوَج ي األول مفع اء ف رًا ي فاله

ة   ي الثاني اٍن، وف ول ث اني   : مفع ول الث قين المفع ول أول وفاس رهم مفع ال . أآث وق
  البسيط:)٩١٤(الشاعر
ا َوِإ ّالن ُآِننا َبْدَجّن ُملَّي ج  ُه

  

ضَّبِّ ال   ساعِد ال صُر آ وٌل وال ق  ُط
  

  .  علمناهم آذلك:أي
ه وأصله في األمور الحس     ) وجد (والفعل   شيء ولقي ول من وجد ال ل  يمنق م نق ة ث

ول           دما تق ة فعن ى األمور القلبي ة        (:معناه إل م وخيم العاقب اه     ) وجدت الظل ان معن نك  اآ
يس في ذ             ل من      وجدت هذا األمر وأصبته آما تصاب األمور المحسوسة ل ك شك فنق ل

رًا يقين   ان  ي هذا المعنى المادي إلى األمر المعنوي، ولما آان وجدان الشيء ولقيه أم ًا آ
م َألنَّ           ((): شرح التصريح  (األمر العقلي بمنزلته جاء في       ا ساغ مجيء وجد للعل وإنم

  .)٩١٥())من وجد الشيء على حقيقته فقد علمه
ضالة بمعنى لحق    ووج : وهو   )٩١٦()) هـ  ٦١٤ت  (( سليمان الدقيقي    هذآر: الثالث د ال

ر النحويين             :  وجدت الضاّلة، أي   :وأدرك آقولك  لحقتها وأدرآتها ، في حين ذهب أآث
ال الراجز            )٩١٧( وجدان الضاّلة هو اصابتها    إلى أنَّ  ى مفعول واحد ق :)٩١٨(، فيتعدى إل

  السريع                       
                                           

  . ١/١٥٢، همع الهوامع ١/٣٣١، المطالع السعيدة ١/٢٩٧ الفرائد الجديدة :ينظر) ٩٠٧(
  .٤/٧/١٤٦، مج ٣/٦/٤٨٣، مج ١/٢/٤٣١جمع البيان مج م، ٢/٤٣٦بيان تال: ينظر) ٩٠٨(
  . ٣٠/آل عمران) ٩٠٩(
  .  ٥/التوبة) ٩١٠(
ي في النحو      ٢١٠/سليمان الدقيقي   : ينظر اتفاق المباني وافتراق المعاني    ) ٩١١( ي      : ، المغن دين اليمن تقي ال

صل ٣/٣٠٢ رح المف سالك ٧/٨٢، ش نهج ال ع ٩٠/، م ع الهوام صبان ١/١٤٩، هم ية ال ، ٢/٢١، حاش
اموس وهر الق صادرج وع والم ي الجم ي :  ف و ذ، ته٢٨٥/القزوين و ١/٢٥٦يب النح اني النح ، مع

٢/٤٢٨  .  
  .٢٠/المّزمل ) ٩١٢(
  .  ١٠٢/األعراف) ٩١٣(
ل  هقائل) ٩١٤( ن أمي ل ب ة   :  المؤم واهد العربي م ش ة األدب ١/١٦٣معج وان ٥/١٨٣، خزان ي الحي : ، وف

  ). والعظم( برواية ٦/١١٢ الجاحظ
  .٢/٤٢٨معاني النحو : ، وينظر١/٢٤٧شرح التصريح  )٩١٥(
  . ٢١١/ق المبانياتفا: ينظر) ٩١٦(
سالك    ٧/٨٢، شرح المفصل    ٣/٣٠٢ المغني في النحو     :ينظر) ٩١٧( ، ١/٢٥٠، شرح التصريح    ٩٦/، منهج ال

  . ٢/٢١اشية الصبان ح
  :  برواية٢٩ /ثليألبي العمالمبرد :  واختلَف معناهما اتفق لفظه جاء هذا الرجز في) ٩١٨(



دانْ     بُّ الُوْج اغي ُيِح  أنشٌد والب
  

و    اِت األَل صًا مختلف  اْنقالِئ
  

  .قالِئصًا نصب بالوجدان
ال الطوسي  ـ٤٦٠ت (وق ى ضربين ) : (( ه ـدان عل م : الوج ى العل دهما بمعن أح

ان     . فهو يتعدى إلى مفعولين، واآلخر بمعنى االحساس يتعدى إلى واحد          ا آ ذ وإنم لك آ
م  ى العل ذي بمعن ق باالحساس ، ألن ال ذي يتعّل ة، وال ن الجمل ـرد م ى المف ق بمعن يتعل

  .)٩١٩())حساس ال يتعلق بالشيء إال من وجه واحدن االأحيث 
ال     : الرابع   ى، يق َدًة إذا استغنيت         :بمعنى الِغن دًا، وِج ى       )٩٢٠( وجدُت ُوْج اج ال ، فال يحت

   .ِهِلَمَع ب األبيَُّدَج َو:مفعول نحو
  . وهذان الزمان. )٩٢١(ًاَدْج َوُتْدَج َو:زن، يقالبمعنى الُح: الخامس
وجدت على فالن، إذا َعَتْبَت عليه، وهذا يتعدَّى بحرف    : بمعنى الَعْتب، يقال  : السادس
  .)٩٢٢(الجر

ا تعدى بحرف        )  هـ  ٧٥٤ت  (بو حيان االندلسي    ذهب أ ذ  إبمعنى حقد   : السابع ى انه ال
   .)٩٢٤( في حين تكون الزمة عند بعض النحويين)٩٢٣(الجر
  . )٩٢٥(وجدت القلم: نحو؛ فينصب مفعوًال به واحدًا؛، وصادفَيِقيأتي بمعنى َل:الثامن

  -:فترد بصيغ على المعاني اآلتية ) رأى(أما مادة 
   -:)٩٢٦(الى أن الرؤية تأتي لمعاٍن منها) هـ٢٧٦ت (ذهب أبن قتيبة 

ة -١ الى :المعاين ه تع وُهُهْم      :  آقول ِه ُوُج ى اللَّ َذُبوا َعَل ِذيَن َآ َرى الَّ ِة َت ْوَم اْلِقَياَم َي
  .تينعا: أي) ٩٢٨( َثمَّ َرَأْيَت َنِعيًما َوِإَذا َرَأْيَت : تعالى وقوله)٩٢٧(ُمْسَودٌَّة 

م  -٢ ى عل رد بمعن الى :)٩٢٩(وت ه تع سََّماَواِت    : آقول ُروا َأنَّ ال ِذيَن َآَف َرى الَّ ْم َي َأَوَل
الى وقوله ألم يعلموا:  أي)٩٣٠(َواَألْرَض َآاَنَتا َرْتًقا َكَنا    : تع ا َمَناِس ، )٩٣١(َوَأِرَن

َك        َوَيَرى الَّ  : تعالىأعلمنا، وقوله: أي  ْن َربِّ َك ِم ِزَل ِإَلْي ِذي ُأن َم الَّ وا اْلِعْل ِذيَن ُأوُت

                                                                                                                         
دانْ    بُّ الُوْج اغي ُيِح شٌد والب  أن

  

اتِ     ٍص مختلف ن ُقل واْنم   األَل
  

  كراْنخمٌس ثالُث ُقْلٌص وَب
  .٣/٣٠٢، المغني في النحو ٢١١/اتفاق المباني: ينظرو

  .٤/٤٠٨التبيان ) ٩١٩(
ر) ٩٢٠( و  : ينظ ي النح ي ف صريح ٣/٣٠٢المغن رح الت ع ١/٢٥٠، ش ع الهوام صبان ١/١٤٩، هم ية ال ، حاش

  . ٢/١٨، النحو الوافي ٢/٢١
  .٢/٢١،المصدر نفسه ١/١٤٩،المصدر نفسه١/٢٥٠ه،المصدر نفس٣/٣٠٢المصدر نفسه :ينظر) ٩٢١(
  .  ٣٠٣، ٣/٣٠٢المغني في النحو : ينظر) ٩٢٢(
  . ٩٦/منهج السالك : ينظر) ٩٢٣(
  .  ٢/٢١، حاشية الصبان ١/١٤٩، همع الهوامع ١/٣٠٩أوضح المسالك : ينظر) ٩٢٤(
  . ٢/١٨النحو الوافي : ينظر) ٩٢٥(
  .٤٩٩/بن قتيبة ا: تأويل مشكل القرآن: ينظر) ٩٢٦(
  ٦/الزمر) ٩٢٧(
  . ٢٠/اإلنسان) ٩٢٨(
ي في النحو        ٢٠٨/، اتفاق المباني  ٤٩٩/ تأويل مشكل القرآن   :ينظر) ٩٢٩( ردات    ٣/٢٩٦، المغن  ، معجم مف

ل     ٩٠/، منهج السالك  ٢٠٧/ألفاظ القرآن  ن عقي اني النحو   ١/١٤٨، شرح إب ذيب النحو   ٢/٤٢٩، مع ، ته
١/٢٦٠.  

  . ٣٠/األنبياء) ٩٣٠(
  . ١٢٨/البقرة) ٩٣١(



هُ  : تعالىيعلم، وقوله:  أي) ٩٣٢(ُهَو اْلَحقَّ ) ٩٣٣(ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَّ

  . )٩٣٤(لى مفعولينإ فيتعدى .علمك اهللا: أي
ذهب         ى أضرب بحسب              إأما الراغب األصفهاني ف ة جاءت عل ى أن الرؤي وى  ل ق

  :النفس منها
ْوَنَها ُثمَّ َلَترَّ*  اْلَجِحيَم َلَتَرْونَّ : قوله تعالى بالحاسة وما يجري مجراها نحو:األول( (

ينِ  ه )٩٣٥(َعْيَن اْلَيِق الى  وقول ِه         : تع ى اللَّ َذُبوا َعَل ِذيَن َآ َرى الَّ ِة َت ْوَم اْلِقَياَم  )٩٣٦(َوَي
ِإنَّ              ) ٩٣٧(َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكمْ  : تعالى وقوله ِة ف ِة الحاسَّ ِرَي مجرى الرؤي ا ُأْج  فإنه مم

ه     حُّالحاسََّة ال َتِص ك، وقول الى عن ذل ى اهللا تع الى  عل ْن       : تع ُه ِم َو َوَقِبيُل َراُآْم ُه ُه َي ِإنَّ
  . )٩٣٨(َحْيُث َال َتَرْوَنُهْم 

ه تع    َخيُِّل نحو َأرى َأنَّ زيدًا ُمبالوهم َوالتَّ: والثاني  ٌق ونحو قول َرى ِإْذ    :الىنطل ْو َت َوَل
  .)٩٣٩(َيَتَوفَّى الَِّذيَن َآَفُروا 

  .)٩٤٠(ِإنِّي َأَرى َما َال َتَرْوَن  :َفكُِّر نحو قوله تعالىبالتَّ: والثالث 
ا َرَأى   :بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى((: والرابع ك   )٩٤١(َما َآَذَب اْلُفَؤاُد َم ى ذل  وعل

  )٩٤٣()))٩٤٢( آُه َنْزَلًة ُأْخَرىَوَلَقْد َر : ـل قوله تعالىـَِمُح
  -:على النحو اآلتي ) رأى (ـاة معاني أخرى لحوقد ذآرت آتب الُن

ى واحد       : رأيُت زيدًا، أي  :  آقولك   :رؤية البصر  -١ ه   )٩٤٤(ابصرته، فيتعدى ال ، ومن
يَّ      :قوله تعالى َت َعَل ِذي َآرَّْم َذا الَّ َك َه ، ألن الكاف حرف خطاب ال    )٩٤٥(َقاَل َأَرَأْيَت

ا        ع لها من اإل   موض ذي آرَّمت مفعوله ذا ال م  . عراب، وه ـدًا،   : ومن آالمه أبصرك زي
صره، والكاف األأأي  ى ب ه ال م مجرد من الخطاب النتقال ك اس ي أرأيت اء ف ى والت ول

  . )٩٤٦(الكاف المجردة من األسمية
ان األ          (( د البصرية منصوبان آ اني حاالً      وحيث وقع بع ا، والث ، )٩٤٧())ول مفعوله

 فان  )٩٤٨( َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى     : مرين قوله تعالى  ومما يحتمل األ  

                                           
  . ٦/سبأ) ٩٣٢(
  . ١٠٥/النساء) ٩٣٣(
اني  : ينظر) ٩٣٤( ي في النحو        ٢٠٨/اتفاق المب ردات    ٣/٢٩٦، المغن رآن    ، معجم مف اظ الق نهج  ٢٠٧/ ألف ، م

  .١/١٤٨بن عقيل ا، شرح ٩٠/السالك
  .  ٧، ٦/التكاثر) ٩٣٥(
  . ٦٠/الزمر) ٩٣٦(
  . ١٠٥/التوبة) ٩٣٧(
  . ٢٧/األعراف) ٩٣٨(
  .٥٠/األنفال) ٩٣٩(
  .  ٤٨/األنفال) ٩٤٠(
  .  ١١/النجم) ٩٤١(
  . ١٣/النجم) ٩٤٢(
  .  ٢٠٧، ٢٠٦/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٩٤٣(
ر ) ٩٤٤( اني  : ينظ اق المب و  ٢٠٩/اتف ي النح ي ف ة    ،٣/٢٩٧ ،المغن د العربي م القواع و  معج ي النح  ف

  .  ٢٥٥/والتصريف
  . ٦٢/اإلسراء) ٩٤٥(
  .  ٢١٠، ٢٠٩/اتفاق المباني: ينظر) ٩٤٦(
  . ٤/١٤٩الزرآشي : البرهان في علوم القرآن) ٩٤٧(
  .  ٢/الحج) ٩٤٨(



ا  ) سكارى(مفعوًال و ) الناس(آانت بصرية آان      .حاًال، وإن آانت علمية فهما مفعواله
ًة      :وآذلك قوله تعالى   ه  )٩٤٩( َوَتَرى ُآلَّ ُأمٍَّة َجاِثَي الى   وقول َرى      :  تع ِة َت ْوَم اْلِقَياَم َوَي

ْسَودٌَّة        الَِّذ ه  )٩٥٠(يَن َآَذُبوا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهْم ُم الى   فقول في  ) وجوههم مسودة   : ( تع
  .موضع نصب، إما على الحال إن آانت بصرية، أو مفعوًال ثانيًا إن آانت قلبية

دى      -٢ ت، فتتع ى عرف ي بمعن ي ه ت الت ى علم ـت بمعن أتي رأي ول  إت ى مفع ل
ب، آق    )٩٥١(واحد  م القل الى  ، وإن آانت بمعنى عل ه تع ُه      :ول َسَيَرى اللَّ وا َف ل اْعَمُل َوُق

ْم م، : أي )٩٥٢(َعَمَلُك َسَيْعَلم اهللا عملك ه   َف ه قول ة ومن ى المعرف ا بمعن م هن والعل
يس     أي ُنَعرِّ  )٩٥٣(َوَآَذِلَك ُنِري ِإْبَراِهيَم َمَلُكوَت السََّماَواِت َواَألْرضِ     :تعالى فه ذلك، ول

المتعدي الى مفعولين، لوجب أن يتعدى       ) رأيت(من  ) ُنري(من رؤية العين، ولو آان      
ُه         :  ومنه قوله تعالى   .لى ثالثة إ ا َأَراَك اللَّ ُه   : ، أي)٩٥٤(ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَم ا أراَآ م

ع                . أي ما أعلمَك أياه وعرفكهُ     ،اهللا د يق ل، وق م الجه ار، وضد العل ة االنك  وضد المعرف
  البسيط                     :)٩٥٥(الجهل ضد المعرفة، قال ذو األصبع

 واُقِلَطْنا فِدْش الُريَلِب َسْمُتْفَر َعْنِإَف
  

 )٩٥٦(يوِنأُت فَ  ِدْش الرُ يَلِب سَ ْمُتْلَهن جَ او  
  

يقن،    : )٩٥٧(بمعنى الظن  -٣ ـد مت نحو رأيت زيدًا خارجًا، أي ظننت زيدًا خارجًا، فزي
ل   ي التنزي ه، وف ي خروج رض ف ا أعت شك إنم ْم َيَرْوَن:وال ًدا ِإنَُّه َراُه * ُه َبِعي َوَن

ال        َدعْ  الكفار في شكهم واعتقادهم بُ     ُمـذُّ يَ )٩٥٨(َقِريًبا ه ق ة، فكأن وم القيام وم    :  ي ون ي يظن
القيامة بعيدًا، وأخبـر عن نفسه بالعلم، ألن الظن ال يجوز عليه، تعالى اهللا ُعُلوًَّا آبيرًا،        

اً  : (فقال   ًا، فق      )ونراه قريب ة قريب وم القيام م ي ه   ، أي يعل ل علم ه   )بظنهم (اب ق علم ، وعل
ده ق ظنهم ببع ا عل ة، آم وم القيام م )٩٥٩(بقرب ي دًا انه رون البعث بعي م ي ى انه ، فمعن

دافع            واإل .عتقادهمايرونه آذا في     نسان قد يعتقد رأيًا ضاًال ويرى أنه عين الصواب وي
ًا في حق      إعنه ويموت في سبيله، فهم يرونه ممتنعًا بغض النظر عما            ه  ذا آان ممتنع يقت

ة أن رأى .ال أو ى الكافي ي شرح الرضي عل اء ف ه (( ج ي شيء أن ازم ف اد الج لالعتق
ه االسمية         إ ف ...ال وأعلى صفة معينة سواء آان مطابقًا        ذآور ووليت ذا آان بالمعنى الم

ا نحو     ئنصب جز ) أن(المجردة عن    اً     (يه دًا غني ان في نفس األ      ) رأيت زي مر  سواء آ
ًا  الى  وأغني ال تع ًدا َيَر: ال ق ُه َبِعي ابق و  ْوَن ر مط و غي ا  وه َراُه َقِريًب و  َوَن  وه
   رجًال ؟ أي آم تظن ؟)٩٦١(يةرورآم ترى الح:  ومن آالمهم)٩٦٠())مطابق

                                           
  .٢٨/الجاثية) ٩٤٩(
  .٦٠/الزمر) ٩٥٠(
  .٢٠٩/اتفاق المباني: ينظر )٩٥١(
  .١٠٥/التوبة) ٩٥٢(
  .٧٥/اإلنعام) ٩٥٣(
  .١٠٥/النساء) ٩٥٤(
ه ) ٩٥٥( ًا وسمي ذا اإلصبع ألن ان جاهلي دوان، وآ ه من ع ل إن ن محرث، وقي ن الحارث ب ان ب هو حرث

  . ٢/٧٠٨ عراء، الشعر والش١١٠-٣/٨٩األغاني : نظرينهشته حّية في اصبعه فقطعها 
  :  وفيه٩٦/ديوانه) ٩٥٦(

                 فإن َعِلْمُتْم َسِبيَل الُرْشِد فانَطِلُقوا         وإْن َغِبْيُتْم َطِريَق الُرْشِد فأُتِوني
شاف الضرب      ٣/٢٩٧، المغني في النحو      ٢٠٨/اتفاق المباني : ينظر) ٩٥٧( سعيدة     ٣/٦٠، ارت ، المطالع ال

صبان  ١/٣٢٨ ية ال وافي  ، ٢/١٩، حاش و ال م ٢/١٥النح ة ال، معج د العربي و  قواع ي النح  ف
  . ٢٥٥/والتصريف

  . ٧، ٦/المعارج )٩٥٨(
  . ٢٠٨/اتفاق المباني: ينظر) ٩٥٩(
  . ٢/٤٢٩معاني النحو : ، وينظر٢/٢٧٨شرح الكافية ) ٩٦٠(



رأي     : ، نحو   )٩٦٢(لى مفعولين إبمعنى الرأي واالعتقاد ويتعدى      -٤  أن  –فالن يرى ال
ه           ك والباطل قول و    )٩٦٣( وذهب الفارسي    .الحق في جهتك، ويرى الحق قول القاسم   وأب

ى مفعول    إنها تتعدى   إف) اعتقدُت(، انها اذا آانت بمعنى      )٩٦٤(عمر ابن ثابت الثمانيني    ل
د ك، أي .)٩٦٥(واح ت رأي مال ول رأي رى رأيَ : تق الن ي دت، وف وارج، أي اعتق :  الخ

                :)٩٦٦( قال الشاعر السموأل.يعتقد ذلك
  الطويل 

بَّةً       ْوَقا لَ وإّن َل ُس َرى القت  ٌم ما َن
  

ُلولُ   عَ  ُهتْ َأإذا ما رَ      )٩٦٧(اِمٌر وَس
  

ان : أي  ول ث ه مفع ى أن ال، ال عل ى الح بة، وينتصب عل ل س د القت ه .ال نعتق  وعلي
  . )٩٦٨ (ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّه : تؤول قوله تعالى

أرأيتك هذا القمر، أمسكون هو؟ وينصب مفعوًال به، أو         : نحو : )٩٦٩(بمعنى اخبرني -٥
ًا،                      مفعول افيًا، جلي ًا ش ذا األسلوب يتطلب بيان راد من األسلوب، وه ين على حسب الم

وقد وفيت حقه في    .. يتعرض لنواحيه المختلفة، آصياغته، وترآيبه، وإعرابه، ومعناه      
  .ث آخر من هذا الفصل آما سنرىحمب
  .، نحو رأيت الصيد أي ضربت رئتهلى واحٍدإ ويتعدى :)٩٧٠( بمعنى ضربت-٦
م-٧ ى حل ه :)٩٧١(  بمعن ي منام سمى الُح– أي رأى ف ة ُل وت كون  –مي اء وس ضم الح  ب

ل           –ق  نُ و عُ أل  ُفُق بوزن   –م  ُل نسبة الى الحُ   –الالم او ضمها     م مث م يحل  وهو مصدر حل
  .يئًاش اذا رأى في منامه –قتل يقتل 

ـا مصـدرًا      ) رأى(والرؤيا وإن آانـت تقع مصدرًا لغيـر        الحلميـة، فالمشهور آونه
ة في التعدي ال    ُلُحوقد الحقوا رأى ال    .)٩٧٢(لهـا ين مية برأى العلمي  بجامع ادراك  )٩٧٣(ثن

                                                                                                                         
  . طائفة من الخوارج نسبة إلى حروراء، ناحية بالعراق) ٩٦١(
  ). ١( هامش ٣٠ ،١/٢٩بن عقيل ا شرح: ، وينظر٢٠٨/اتفاق المباني: ينظر) ٩٦٢(
  . ٩٠/، منهج السالك٣/٦٠ارتشاف الضرب : ينظر) ٩٦٣(
ن   )  ٩٦٤( ذ ع ضرير، أخ وي ال و النح وآي    اه صريف المل رح الت ع ، وش رح اللم ه ش ي، ول ن جن ت (ب

  . ٢/٢١٧ الوعاة،بغية٣/٤٤٣لكانخبن ا:وفّيات األعيان:ينظر نسبة إلى ثمانين، يوالثمانين)هـ٤٤٢
ر) ٩٦٥( انياتف: ينظ و  ٢٠٨/اق المب ي النح ي ف سالك ٣/٢٩٧، المغن وافي ١/٣٠٩، أوضح الم و ال ، النح

  . ٢٥٥/ في النحو والتصريفقواعد العربيةال، معجم ١/٢٦١،  تهذيب النحو ٢/١٤
د عده                   ) ٩٦٦( د العرب وق اء عن ن سالم في    اهو السموأل بن عريض بن عادياء، مضرب المثل في الوف ب

رحيم            ١/٢٧٨ات فحول الشعراء    طبق: ، ينظر طبقة شعراء اليهود   د ال ن عب ك ب ، ويروى البيت لعبد المل
ارثي،  روالح ي : ينظ ات مغن رح أبي بش دادي ا : اللبي ة ٤/٢٠٣لبغ وان الحماس رح دي ي ا :، ش لمرزوق

١/١١٠ .  
  ... ال َنَرى :  وفيه٩١/ديوانه) ٩٦٧(
  . ١٠٥/النساء) ٩٦٨(
ان   : ينظر) ٩٦٩( ي في النحو        ١٣٤،  ١٣٣،  ٤/١٣٢التبي سان العرب      ٣/٢٩٩، المغن ، ١٤/٢٩٤) رأي(، ل

  . ٢١٦، ٢١٥، ١/١٩٦النحو الوافي . ٤/١٥٠البرهان في علوم القرآن
ي في النحو    ٢١٠/اتفاق المباني : ينظر) ٩٧٠( شاف الضرب   ٣/٢٩٨، المغن يح ر، شرح التص  ٣/٦٠، ارت

  . ٢/٢٤، حاشية الصبان ١/٢٥٠
  . ٢/٣٤صبان ، حاشية ال١/٥٣ن عقيل اب، شرح ١/٣٠٩أوضح المسالك : ينظر) ٩٧١(
ة        ) ٩٧٢( اء اللغ د علم ول   االمشهور عن د أنك رأيت في منامك،                : نك تق ا صالحة، إذا آنت تري رأيت رؤي

ك                  : وتقول ون ذل رأيت رؤية إذا آنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك، وبعض أهل اللغة يوجب



ميرين ض  فأرى عملت في  )٩٧٤(ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمًرا :الحس الباطن آقوله تعالى   
راً  (ول وجملة   أمتصلين لمسمى واحد هما فاعل وثانيهما مفعول         المفعول  ) أعصر خم

  .الثاني
ل            إية ليست رؤية حقيقة     ولما آانت رأى المنام    (( ل والتخيي اب التمثي ا هو من ب نم

سب و  أ رى ح ت مج ل       إال خجري تثبات وال دلي ر اس ن غي شيء م صور ال ا لت ذ هم
ى ضميرين   دت ال د تع ا ق ك انه ى ذل دليل عل ر وال دأ والخب ى المبت دخل عل ا ت فجعلوه

اء وا                راء  متصلين لواحد احدهما الضمير المستكن في أراني وهو الفاعل واالخر الي ل
دأ        إهو المرئي فهما واحد وال يجوز ذلك         ال فيما آان من افعال القلوب داخًال على المبت

 بصرتُ أقال في هذا ونحوه      نما يُ إني  ني وال نظرتُ  بصرُتأال ترى انه ال يجوز      أوالخبر  
ان عدمتُ             أ نفسي أو أيايَ   ا لفظت ك وهم ا شذ من ذل دتُ بصرت اال م اس  ني وفق ني وال يق

م ان  ن زع ا وم ي     عليه ا روى ف ستدًال بم ين م ى أثن دت ال صرية تع ت ب  رأى اذا آان
ه   اال االسوداِنالحديث من قول عائشة لقد رأيتنا مع رسول اهللا ومالنا طعامٌ        فال حجة ل

  . )٩٧٥())فيه اذ هي بمعنى العلم أي قد علمتنا
ري  ـ٩٠٥ت (وذهب األزه ى انإ) ه الى: ((ل ه تع ا قول صدرها الرؤي اَل :وم َوَق

ِت  ا      َياَأَب ي َحق ا َربِّ ْد َجَعَلَه ُل َق ْن َقْب اي ِم ُل ُرْؤَي َذا َتْأِوي ا  )٩٧٦(َه تص الرؤي ، وال تخ
دليل                حبمصـدر ال  ك ب ن مال ري واب ا  لمية بل قد تقع مصدرًا للبصرية خالفًا للحري َوَم

اِس      ًة ِللنَّ اَك ِإالَّ ِفْتَن ي َأَرْيَن ا الَِّت ا الرُّْؤَي اس   )٩٧٧(َجَعْلَن ن عب ال اب ي :  ق ا ه رؤي
  .)٩٧٨())عين

رآهم          وآقول الشاعر عمرو بن احمر الباهلي يذآر جماعة من قومه لحقوا بالشام ف
  الوافر                                                   )٩٧٩(:في منامه

ي َح ُم ُرْفَقت  اا َمَذإى تََّأَراُه
  

اَف   َزلَ َتَج ُل واْنَخ َزاًالإ ى اللَّي  نِخ
  

ول ا  يم مفع اء والم ـان  فاله ول ث سرها مفع راء وآ ضم ال ي ب ب . ((ول ورفقت وذه
ى أن رأى ال ضهم ال ال ورد حبع صوبين ح اني المن ولين وان ث صب مفع ة ال تن لمي

بوقوعه معرفة آما هنا وأعترض بأن الرفقة الرفقاء وهم المخالطون والمرافقون فهو         
  . )٩٨٠ ())بمعنـى اسم الفاعل فاإلضافة فيه غير محضة

                                                                                                                         
ا     : ، وال يجيزون خالفه، وبعضهم يجيز أن تقول        األلف –رأيت رؤي د   -ب ى أبصرت في     وأنت تري معن

  : قول الراعي يصف صّيادًا أبصر الصيد فسره ذلكبحال اليقظة، ويستشهدون على صحة ذلك 
ؤاُدهُ  شَّ ف ا وه َر للرْؤي  فَكبَّ

  

هْ      ا بالِبُل اَن جمَّ ًا آ شََّر َقْلب  وَب
  

  . وبشر نفسًا آان قبل يلومها: ويروى
يدعوا آثرته بل الكثير المشهور المتعارف ومع إنهم جّوزوا ذلك واستّدلوا لصحته، ليس في مكنتهم أن 

  . إشارة إلى رأى الحلمية) ولرأى الرؤيا: (هو ما ذآرناه أوًال، ولهذا آان قول الناظم
  . ٢/٣٤، حاشية الصبان ١/٣٠٩أوضح المسالك : ينظر) ٩٧٣(
  . ٣٦/يوسف) ٩٧٤(
  .٩٧/منهج السالك ) ٩٧٥(
  . ١٠٠/يوسف) ٩٧٦(
  . ٦٠/اإلسراء) ٩٧٧(
سالك     :  وينظر  ،٢٥١ ،١/٢٥٠يح  رشرح التص ) ٩٧٨( صبان      ٣١٠،  ١/٣٠٩أوضح الم ، ٢/٣٤، حاشية ال

  . ١/١٦٥تهذيب النحو 
  .١٣٠/شعر عمرو بن أحمر الباهلي) ٩٧٩(
  . ١/٢٥٠يح رشرح التص) ٩٨٠(



ى ذهب من ال-٨ دى :رأي بمعن ذهب فيتع ولإ أي الم د، تق ول واح ى مفع و : ل رأى أب
ه أي     شافعي حرمت ذا ورأى ال ل آ ة ح ة   : حنيف و حنيف ب أب ب   إذه ذا وذه ل آ ى ح ل

  .)٩٨١(لى حرمتهإالشافعي 
  .)٩٨٢( رأى زيد آذا أي أشار به: نحو: بمعنى أشار-٩

ولين في               أومما ورد من     دًا أو مفع وًال واح ا ناصبًا مفع ة والرؤي رآن   لفاظ الرؤي  الق
  -:وذلك على النحو اآلتي ) رأى، وجد( الكريم الفعالن 

  -:فمما جاء ناصبًا لمفعول به واحد اآليات اآلتية 
الى بحانه وتع ال اهللا س ا  :ق َضًرا َوَم ٍر ُمْح ْن َخْي ْت ِم ا َعِمَل ٍس َم لُّ َنْف ُد ُآ ْوَم َتِج َي

ا َوَبْينَ  ْو َأنَّ َبْيَنَه َودُّ َل وٍء َت ْن ُس ْت ِم ًدا َعِمَل ًدا َبِعي زاء (( ... ، )٩٨٣(ُه َأَم رى ج ل ت قي
ا      وز عليه ت وال يج د بطل راض ق ي أع الهم فه ا أعم اب فأم واب والعق ن الث ا م عمله

  .)٩٨٤())ن ترى محضرةأعادة فيستحيل اإل
وَن              : وقال جل أسمه    وُلُه َواْلُمْؤِمُن ْم َوَرُس ُه َعَمَلُك َسَيَرى اللَّ وا َف ْل اْعَمُل  )٩٨٥(َوُق

ى               ((: ي فيها قال الطوس  داه ال ذلك ع ة ول ذي هو المعرف م ال ا العل ة هاهن والمراد بالرؤي
مفعول واحد، ولو آان بمعنى العلم الذي ليس بمعرفة لتعدى الى مفعولين وليس ألحد               

ان         أأن : أن يقول  و آ ه ل ة، ألن ذه اآلي ان ه ا لمك عمال العباد من الحرآات يصح رؤيته
ة و ى الجمل داه ال م لع ا العل راد به ان الم ا آ ولين م ى مفع دى ال ذي يتع م ال ك أن العل ذل

ن  ى الظ ة        .بمعن ى المعرف ان بمعن ا آ ه م وز علي ا يج ى اهللا وانم وز عل ك ال يج  وذل
(()٩٨٦( .  

ضعيفًا منصوب على الحال  ((  فـ)٩٨٧(ِإنَّا َلَنَراَك ِفيَنا َضِعيًفا :وقال اهللا عز وجل
َراكَ (من الكاف في     ان             ) لَن و آ ين ول ة الع ه من رؤي وًال          ألن ان مفع ة القلب لك من رؤي

  . )٩٨٨())ثانيًا
  -:ومما ورد ناصبًا لمفعولين اآليات اآلتية 

ُهًبا       :قال اهللا تعالى ِديًدا َوُش ا َش ْت َحَرًس ْدَناَها ُمِلَئ  )٩٨٩(َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماَء َفَوَج
اني            (( ديها  ويجوز أن تع     .وجـد يتعدى الى مفعولين الهاء االول وملئت في موضع الث

ـل  د وتجع ى واح ت(ال مار ) ملئ ى اض ال عل ع الح ي موض د(ف سن ) ق واالول اح
((...)٩٩٠( .  

قَّ      :وقال تعالى َو اْلَح َك ُه ْن َربِّ  )٩٩١(َوَيَرى الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأنِزَل ِإَلْيَك ِم
ـ  ذي((( ف ول ب ) ال ه المفع ي موضع نصب بأن رى(ف ول ) الحق(و ) ... ي و المفع ه

ة بمعنى      ) يرى(الثاني و  م (في اآلي ى             ) يعل ًا عل صبًا عطف وموضعه يحتمل أن يكون ن
  . )٩٩٢())ويحتمل أن يكون رفعًا باالستئناف) ليجزي(

                                           
  .١/٢٥٠ المصدر نفسه :ينظر) ٩٨١(
  .١/٢٥٠نفسه : ينظر) ٩٨٢(
  . ٣٠/آل عمران) ٩٨٣(
  . ١/٢/٤٣١مجمع البيان مج) ٩٨٤(
  . ١٠٥/التوبة) ٩٨٥(
  . ٢/٤٩٧ إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج :، وينظر٥/٢٩٥التبيان ) ٩٨٦(
  . ٩١/هود) ٩٨٧(
  .٢/٢٧البيان في غريب إعراب القرآن  )٩٨٨(
  . ٨/الجن) ٩٨٩(
  .٢/٤٦٦البيان في غريب إعراب القرآن :،وينظر٢/٧٦٤مكي بن أبي طالب:مشكل إعراب القرآن) ٩٩٠(
  . ٦/سبأ) ٩٩١(
  . ٤/٨/٣٧٨بيان مج مجمع ال: وينظر، ٨/٣٤٢التبيان ) ٩٩٢(



ًدا      :وقال عز وجل اًال َوَوَل َك َم لَّ ِمْن ا َأَق ـ   )٩٩٣(ِإْن ُتَرِن َأَن ـل أ(ف ه   )ق  منصوب بأن
اًال وعشيرة و   ًاريإن آنت تراني اليوم فق : والمعنىمفعول ثان لترن،     والدًا أ اقل منك م

  . )٩٩٤ (فلعل اهللا يؤتيني بستانًا خيرًا من بستانك في اآلخرة أو في الدنيا واآلخرة
  -:حذف المفعولين أو أحدهما 

وعين  ى ن ذف عل سمى   :)٩٩٥(الح ل وي ر دلي صارًا ولغي سمى اخت دليل وي ذف ل  الح
    -:هل البيت   أ يمدح    )٩٩٦(كميتاقتصارًا فحذف المفعولين هنا لدليل جائز وفاقًا آقول ال        

  الطويل                      
أيِّ  ٍةنَّ ُسِةيََّأ بْم َأاٍبَت ِآب

  

 ُبِسحْ يَّ وتَ لَ ارًا عَ  عَ ْمُهبَّى حُ َرَت  
  

يَّ     : وتقديرهما) تحسب( مفعوال   َفِذفقد حُ  ارًا عل د دلَّ   وتحسب حبهم ع ا   ، وق  عليهم
  .مفعول به ثان )وعارًا(مفعول به أول،) حبهم(اقبلهما، وهم) ترى(مفعوال 

وأما حذفهما لغير دليل آاقتصارك على أظن أو أعلم من أظن أو أعلم زيدًا منطلقًا               
  :دون قرينة ففيه مذاهب

سبه        : األول ك     االمنع مطلقًا وعليه األخفش والجرمي ون ن مال ين      إب يبويه وللمحقق ى س ل
  .)٩٩٨( لعدم الفائدة)٩٩٧(بن خروف والشلوبيناآابن طاهر و

اني واز م: الث سراج  الج ن ال نهم اب ويين م ر النح ه أآث ًا وعلي سيرافي )٩٩٩(طلق  وال
صفور  ن ع ححه اب ور)١٠٠٠(وص الى و ل ال تع َرى     :ده ق َو َي ِب َفُه ُم اْلَغْي َدُه ِعْل َأِعْن

)١٠٠١(أي يعلم وقال تعالى ،:  َّالسَّْوِء َوَظَنْنُتْم َظن)من يسمع ( وحكى سيبويه )١٠٠٢
ه خَ ) ْلِخَي ع من ن ع  ٌةَلْيأي يق ر م ا ذآ صولها باإل  وم وع لح دة ممن ناد دم الفائ ى إس ل

  .)١٠٠٣(الفاعل
م               : الثالث يوسف  (الجواز في ظن وما في معناها دون علم وما في معناها وعليه األعل

نسان قد يخلو من الظن       ول دون الثاني واإل   وأستدل بحصول الفائدة في األ    ) الشنتمري
ه  شأله  ذإفيفيد قوله ظننت أنه وقع منه ظن وال يخلو من علم        ياء يعلمها ضرورة آعلم

م يكن     ان االثنين أآثر من الواحد فلم يفد قوله علمت شيئًا ورد بأنه يفيد وقوع علم ما ل
  .)١٠٠٤(يعلم

                                           
ف) ٩٩٣( ع٣٩/الكه ة المواض ال: ، وبقي ونس٤٣/األنف د٤٦/، ي صلت١٢/، الرع ة٥٣/، ف ، ٢٣/، الجاثي

د ارج٣٠/محم ل٦،٧/، المع اطر٩٣/، النم ور٤٤/، ص٨/، ف ان٣٩/، الن ف٤١/، الفرق ، ٤٩/، الكه
  .٥٣/، األنبياء٥٦/طه

  .٣/٦/٤٧١مجمع البيان مج: ينظر) ٩٩٤(
ر) ٩٩٥( ر: ينظ اجي  حش ل الزج بيلي  :  جم صفور االش ن ع ع  ١/٣١٢اب ع الهوام ، أوضح ١/١٥٢، هم

، ٢/٣٤، حاشية الصبان    ٢٦٠،  ٢٥٩،  ١/٢٥٨، شرح التصريح    ٣٢٥،  ٣٢٤،  ٣٢٣،  ١/٣٢٢المسالك  
  . ٢٧٤، ١/٢٧٣، تهذيب النحو ٣٥

  .٣٨/شرح الهاشميات) ٩٩٦(
  . ١٩٤/أبو علي الشلوبيني:  التوطئة:ينظر) ٩٩٧(
  . ١/١٥٢همع الهوامع : ينظر) ٩٩٨(
  . ٢١٨، ٢١٧، ١/٢١٦األصول في النحو ) ٩٩٩(
  . ٣١٢، ١/٣١١شرح جمل الزجاجي ) ١٠٠٠(
  .٣٥/النجم) ١٠٠١(
  . ١٢/الفتح) ١٠٠٢(
  . ١/١٥٣ ، همع الهوامع١/٣١٢شرح جمل الزجاجي : ينظر) ١٠٠٣(
  .١/١٥٣، همع الهوامع ١/٢٥٩شرح التصريح: ينظر) ١٠٠٤(



و العالء              عالمن: الرابع ه أب دريس فال يتعدى      إ قياسًا والجواز في بعضهـا سماعًا وعلي
  . )١٠٠٥(الحذف في ظننت وخلت وحسبت لوروده فيها

ول   د المفع ذف اح ا ح الف ألن    وأم ال خ وز ب ال يج صارًا ف دأ  أين اقت لهما المبت ص
ة                   ه طائف ه عن الجمهور ومنع والخبر وذلك غير جائز فيهما وأما اختصارًا فيجوز نقل

  . )١٠٠٨()ابن ملكون( وأبو اسحق )١٠٠٧( وصححه ابن عصفور)١٠٠٦(منهم ابن الحاجب
رد اصطالح عن   (( ه مج ذف وعدم ي الح ذا الخالف ف ن  دوه يس م ويين ول  النح
 في شيء عند البيانيين ألن غرض المتكلم يختلف في إفادة المخاطب ألنه تارة              الحذف

ع                    ول وق ى المصدر فيق يقصد مجرد وقوع الحدث من غير تعلق بفاعل فيسند الفعل ال
ول فالن يظن أو                       ق بمفعول فيق ر تعل ظن أو علم وتارة يقصد نسبته الى فاعله من غي

التين منزل             اتين الح زل الفعل في ه ه               يعلم فين ه حذف من ال ان ذ فال يق ة القاصر وحينئ
شيء آما ال يقال في القاصر انه حذف منه شيء وأما اذا لم ينزل منزلة القاصر فالبد           

  . )١٠٠٩())من ذآرهما ألن الغرض معلق بإفادتهما
ا اللفظ            ة والرؤي ه أو        ) رأى(ومما ورد من الفاظ الرؤي محذوف المفعول االول من

  -:ي تمفعواله وذلك على النحو اآل
َرى   :قال تعالى ـاري     )١٠١٠(َأِعْنَدُه ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو َي و البرآات األنب ال أب ت ( ق

رى (حذف مفعولي   : ((في هذه اآلية  ) هـ٥٧٧ ديره  )ي راه حاضراً      :، وتق  )١٠١١()) فهو ي
هو من باب الحذف لدليل، ألن المعنى دال على المفعولين، أي فهو           : وقال ابن خروف  
ه ال يُ          يعلم ما يفعله ويعت    صار، ألن ه  لَ ْعقده حقًا وصوابًا، وال فائدة في اآلية مع األقت م من

  . )١٠١٢(ليه بعض المحققين وعدل عن الصوابإ وقد ذهب .المراد
الى ال تع ِهْم    :وق ُسوا ُرُءوِس وَن َناِآ َرى ِإذ اْلُمْجِرُم ْو َت وز أن )١٠١٣(...َوَل  يج

رى المج           سوا رؤوسهم        يكون مفعول ترى محذوفًا فيكون تقديره ولو ت م ناآ رمين اذ ه
 لو رأيت ببصرك مثل قوله واذا رأيت ثم رأيت نعيمًا فيكون ترى عامًال في         :المعنىو

  .)١٠١٤(إذ 
كَ     :وقال تعالى ْر ِإَلْي ي َأنُظ اَل َربِّ َأِرِن د      ) ١٠١٥(َق صارًا عن ه اخت حذف المفعول ب

ه  ـة علي ام قرين ي محذوف ناذ إقي ول أرن اني مفع ديرهث سك ا: تق ي نف كإنظر  أرن  لي
)١٠١٦( .  

  -:االحكام الخاصة باالفعال القلبية المتصرفة 
ًا، سواء                    ا جميع م واحد مشترك بينه ا حك تنفرد النواسخ القلبية بخمسة احكام، منه

ة   تنّو: أآانت متصرفة أم جامدة، وهذا الحكم هو        ام االربع ع مفعولها الثاني، أما االحك

                                           
  .١/١٥٣، همع الهوامع ١/٢٦٠شرح التصريح: ينظر )١٠٠٥(
  .٢/٢٧٦رح الكافيةش: ينظر) ١٠٠٦(
  .١/٣١٣شرح جمل الزّجاجي : ينظر) ١٠٠٧(
  .١/١٥٣، همع الهوامع ١/٢٦٠، شرح التصريح ١/٣١٢شرح جمل الزّجاجي : ينظر) ١٠٠٨(
  .٢٦١، ١/٢٦٠شرح التصريح ) ١٠٠٩(
  .٣٥/النجم) ١٠١٠(
  .٣/١٧٢البرهان في علوم القرآن : وينظر، ٢/٣٩٩البيان في غريب إعراب القرآن ) ١٠١١(
  .٣/١٧٣ان في علوم القرآن البره: ينظر) ١٠١٢(
  .١٢/السجدة) ١٠١٣(
  .٤/٨/٣٢٨مجمع البيان مج) ١٠١٤(
  .١٤٣/األعراف) ١٠١٥(
سفي   ،٣/١٦٣،البرهان في علوم القرآن   ٢/٤/٤٧٤،مجمع البيان مج  ٢/١٤٤الكشاف:ينظر) ١٠١٦( تفسير الن

٢/٧٥.  



صرف   ة المت خ القلبي ى النواس صورة عل رى فمق ى  االخ ك عل ان ذل دة وبي ة، دون الجام
  -:النحو االتي 

ه مََّأَف -١ ه فألن ذي أشرت الي اني ال ول الث وع المفع ا ((ا تن ال آله ذه االفع ا آانت ه لم
ا                       ًا، آم ة وظرف ردًا وجمل اني مف ر جاز أن يكون المفعول الث داخلـة على المبتدأ والخب

ن االعراب ظاهرًا واذا آان      فاذا آان مفردًا آا    .يكون خبر المبتدأ مفردًا وجملة وظرفاً     
  .)١٠١٧())جملة وظرفًا آان االعراب مقدرًا

فليس من الالزم في المفعول الثاني أن يكون مفردًا، وانما الالزم أن يكون الناسخ                
   .قلبيًا متصرفًا أو غير متصرف

ا اللفظ              اني فيه وع المفعول الث د تن ا وق ة والرؤي اظ الرؤي ) رأى(ومما جاء من الف
  -:تي حو اآلوذلك على الن

ُه    * َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اْلُأْخَرى * َأَفَرَأْيُتْم الالََّت َواْلُعزَّى  :قال اهللا تعالى ذََّآُر َوَل ْم ال َأَلُك
: نَّإذ  إقد سد مسد المفعول الثاني      ) لكم) (الجار والمجرور  (فشبه الجملة ) ١٠١٨(اْلُأنَثى

ول االول     الت المفع ي وال ة اخبرون رأيتم بمنزل ة  أف به الجمل م(وش سد  ) لك د م س
  .)١٠١٩(الثاني

ل ال عز من قائ َتْغَنى : وق ة ) ١٠٢٠(َأْن َرآُه اْس ة الفعلي تغنى(الجمل د سدت ) اس ق
وأن رآه في محل نصب ألنه مفعـول له . ((مسد المفعول الثاني وهذا ما ايده الطبرسي  

ا مفعول   صب لكونه ع الن ي موض ة ف تغنى جمل دير ألن رآ ةواس رآه والتق ة ل ه  ثاني
  . )١٠٢١ ())مستغنيًا

وب  أأن رأى نفسه يقال في : َأْن رآه استغنى   ) ((هـ٧١٠ ت(وقال النسفي    فعال القل
ة     ِنيأيَتَر ا                :  وعلمتني ومعنى الرؤي ع في فعله و آانت بمعنى األبصار المتن م، ول العل

  . )١٠٢٢ ())الجمع بين الضميرين
اَذا        : وقال اهللا تعالى   َأُروِني َم ِه َف هِ    َهَذا َخْلُق اللَّ ْن ُدوِن ِذيَن ِم َق الَّ   إذ إنَّ)١٠٢٣(َخَل

ي  اء ف ي(الي ي ) أرون ول األه ـ  المفع صب ب ا ينت سد م د م د س ق ق اذا خل ول، وم
ي( ة )١٠٢٤()أرون ذين ( أي ان جمل ق ال اذا خل ـ    ) م اني ل ول الث صب المفع ل ن ي مح ف
  ).أروني(
  -:ربعة الخاصة باألفعال القلبية المتصرفة حكام األاأل

ال       ى االفع ا الماضي، والمضارع،               وقفنا عل ة المتصرفة أي التي يكون منه القلبي
ة  شتقات المعروف ة الم ول، وبقي م المفع م الفاعل، واس ر، والمصـدر، واس ن . واألم لك

ا صرَّ                  ده مم ا جاء بع ا،    احنا ب الناسخ الذي يعمل في هذا الباب هو الماضي وم سمه هن
  .ليهاإجزة دون بقية المشتقات المعروفة التي اآتفينا باالشارة المو

  -:ربعةأوتختص االفعال القلبية المتصرفة بأحكام تنفرد بها وأشهر تلك االحكام 
  -: التعليق /ولالحكم األ

                                           
  .٢/٢٤النحو الوافي : ، وينظر٣٥٩، ٢/٣٥٨طاهر بن أحمد : شرح المقدمة المحسبة) ١٠١٧(
  .١٩/نجمال) ١٠١٨(
  .٢/٤٨١مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١٠١٩(
  .٧/العلق) ١٠٢٠(
رآن       : وينظر ،  ٥/١٠/٥١٣مجمع البيان مج  ) ١٠٢١( ان في غريب إعراب     ٢/٨٢٧مشكل إعراب الق ، البي

  . ٢/٥٢٢القرآن 
  .١٤٨/بن خالويها: إعراب ثالثين سورة: وينظر، ٤/٣٦٨تفسير النسفي ) ١٠٢٢(
  . ١١/لقمان) ١٠٢٣(
  .٢/٢٥٤ب القرآن البيان في غريب إعرا) ١٠٢٤(



ا         و أنه صرف ه ا والمت د منه صيير الجام وب والت ال القل ع أفع ي جمي ـل ف األص
ا    ة، اال انه ـا من المصادر المؤول وم مقامهم ا يق ـر أو م دأ والخب ًال من المبت تنصب آ

  -:خرى منهاأصت بأحكام اخت
 )١٠٢٥ ())إبطال العمل لفظًا ال محًال، لمجيء ماله صدر الكالم بعده         ((وهو  التعليق  

انع            ((وسمي تعليقًا ألنه     إبطال في اللفظ مع تعلق العامل في المحل وتقدير اعماله والم
صدارة           )١٠٢٦())عماله في اللفظ اعتراض ماله صدر الكالم        ِإمن   ه ال إن وجود لفظ ل  ف

ي ال ًا، أو احدهما، وَي؛ناسخيل ولين مع ين المفع ه وب ي الفصل بين ين ُح يعن ه وب ول بين
اهر  ل الظ ظ الفاصل  . العم ذا اللف سمى ه انع: (وي ة ) بالم ده جمل ع بع ي  - )١٠٢٧(ويق ف

  . )١٠٢٨())ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب ألن محلها نصب. ((-الغالب 
  -:ولتفصيل األمر نسوق األمثلة اآلتية 

  .لتقاعَس ذلًةرأيت ا -١
  .رأيَت للتقاعُس ذلٌة -٢
  . الذلرأيت التقاعس لهو سبيُل -٣

م ينصب          ) رأى(ول نصب   ففي المثال األ   المفعولين مباشرة أما في المثال الثاني فل
ذا             ) رأى( المفعولين في الظاهر والسبب في هذا وجود فاصل بين الفعل ومفعوليه، وه

ة في المحل           وهي مانع من العمل في       ) الم االبتداء (الفاصل   ر مانع الم  (الظاهر غي ال
داء اعس: لالبت ة: التق دأ، ذل ولي    : مبت سد مفع دت م صب س ل ن ي مح ة ف ر والجمل خب

  . ))رأى(
صب   ث ن ال الثال ي المث و   ) رأى(وف انع وه د الم ع بع م وق ول االول، ث الم (المفع

داء سد    ) االبت صب سدت م ل ن ي مح ـي ف ر وه ـدأ وخب ن مبت ـة م مية مكون ـة اس جمل
ا األ   ) رأى(ل الثاني لـ    المفعـو ول والمفعول الثاني هو الذي وقع عليه التعليق وحده، أم

  ).التقاعَس( فظاهر في الكـالم وهو 
سابق وجود                 ال ال الم (ويقع التعليق بسبب وجود المانع من العمل، والمانع في المث

اظ   في المثال   ) والم االبتداء (ومفعوليه  ) رأى(التي فصلت بين الناسخ     ) االبتداء من الف
  .التعليق

سابقة وقعت في          ة ال دليل أن الجمل ر التعليق في الظاهر فقط ال في المحل، ب وأث
ا                          ق عن العمل عامل في المحل آم ولين فالفعل المعل محل نصب وسدت مسد المفع
ا، ويجوز                     اة لمحله ة بالنصب مراع ذه الجمل ى ه سبق، بدليل أنه يجوز أن يعطف عل

  -:لكومثال ذ. الرفع تبعًا للظاهر
  . رأيت للتقاعُس ذلٌة والهواَن ضعفًا -١
  . رأيت للتقاعُس ذلٌة والهواُن ضعٌف -٢

انع وهو                   ففي المثال األ   سبب وجود الم ر ب دأ والخب ول لم يعمل الفعل في لفظ المبت
ر في            : ولكن عمل في محلهما النصب أي      ) الم االبتداء ( دأ أو الخب ة من المبت أن الجمل

دل         ولين ب ا بالنصب        محل نصب سدت مسد المفع ه عطف عليه وانَ (يل أن ويجوز  ) اله
  .)١٠٢٩(آالمثال الثاني تبعًا للفظ المعطوف عليه) الهواُن(الرفع 

                                           
سالك ) ١٠٢٥( و :، وينظر١/٣١٦أوضح الم ي النح ي ف صريح ٣/٣٢٥ المغن د ر، الف١/٢٥٤، شرح الت ائ

  . ٢/٢٦، حاشية الصبان ١/٢٩٨الجديدة 
  . ٧٢/بن مالكا: تسهيل الفوائد: ، وينظر١/٢٥٤شرح التصريح ) ١٠٢٦(
ت، أو وقع المصدر المؤول      نحو، علمت من أن   : إال إن آان المانع هو أحد المفعولين بحسب أصله        ) ١٠٢٧(

  . سادًا مسد المفعولين، أو ثانيهما وحده
  . ١/١٥٤همع الهوامع ) ١٠٢٨(
  .٣٣٦، ٣٣٥، ٣٣٤، ٣٣٣/أحمد علم الدين الجندي. د: في قواعد العربية: ينظر) ١٠٢٩(



ا وليست آل  وب وغيره ال القل ق من افع ا يعل اب م ذا الب ي ه ـون ف وذآر النحوي
وب   ال القل ست من افع ال لي ـق افع ه التعلي ر في ا ذآ ـا ومم وب يجوز تعليقه ال القل افع

ت ع االس ن م اولك ن  ) َرَظَن: ()١٠٣٠(فهام خاصة منه ن عصفور واب ذهب اب صرية ف الب
ى مالك ا  ن                           ل ر اب و جعف تاذ اب ال األس ن خروف ق ك اب ًا في ذل ا، وتبع ه يجوز تعليقه  ان
ن خروف      ) نظر( لم يذهب احـد الى تعليق       )١٠٣١(الزبير وجعل  )  هـ  ٦٠٩ت  ( غير اب

ال وال يُ    )١٠٣٢(ْيَف ُخِلَقتْ َأَفَال َيْنُظُروَن ِإَلى اِإلِبِل آَ    :من ذلك قوله تعالى    ى النظر   دَّعَ  ق
  .بصارذا آان بمعنى األإال إبالى 
صر(و الى   ) اب ه تع و قول ك نح ن مال ال اب ِصُروَن  : ق ِصُر َوُيْب َأيُِّكم * َفَسُتْب ِب

ـاً   )١٠٣٣(اْلَمْفُتوُن ك    .  وال يتعين أن يكون تعليق ن مال يبويه واب ارب    أوزاد س ا ق ضًا م ي
 ى أيُّ َرا تَ  َمَأ: في قولهم ) ترى: (ي لها تعلق بفعل القلب نحو     المذآورات من االفعال الت   

رى (وذهب ابـن مالك وتبعه المازني الى ان        .  هاهنا ٍقْرَب ا بصرية   ) ت ا شراح    . هن وأم
   )١٠٣٤(:من قول الشاعر) َرصََّبَت(، )تعلم (:بمعنى) ترى(الكتاب فحملوا ذلك على أن 

  الطويل 
  ٍنَتبَّْصر َخليَلي هل َترى من َظَعاِئ

  .بصار العينأوالظاهر أنه من 
ولين نحو             تفهام احد المفع و من هو           : وإذا تقدم على االس دًا اب فنصب  : علمت زي

يبويه             ك س ك     )١٠٣٥(زيـد متفق عليه، وهو المختار واتفقوا على رفعه فأجاز ذل ع ذل  ومن
سـان  ن آي ـ٢٩٩ت  ()١٠٣٦(اب ك    )  ه ي آقول ى أخبرن ت بمعن د أرأي ع بع ه يمتن : ورفع

د    )أرأيتك عمرًا أعندك هو أم عند فالن  (و) ًا أبو من هو   أرأيتك زيد ( ة التي بع ، والجمل
ل هي    ًاالمنصوب في موضع المفعول الثاني، وليست أرأيت معلق       ا ب ة في    عنه آالجمل

تفهامية                 ) علمت زيدًا أبو من هو    ( ة االس سان أن الجمل ن آي يبويه، وزعم اب ذا مذهب س ه
ـت (النحاة أن   في موضع بدل من المنصوب، وزعم آثير من          رًا و    ) أرأي ق آثي دوا  اتعل نتق

ق                     : على سيبويه قوله   ا ظاهره التعلي ا م ع فيه رآن وق ات من الق تدلوا بآي إنها ال تعلق وأس
الى ه تع ْوُم :آقول ُك ِإالَّ اْلَق ْل ُيْهَل َرًة َه ًة َأْو َجْه ِه َبْغَت َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق

ذََّب   :  وتأول ذلك من أنتصر لمذهب سيبويه وآقوله تعالى        )١٠٣٧(الظَّاِلُموَن   َأَرَأْيَت ِإْن َآ
  .)١٠٣٨(َأَلْم َيْعَلْم ِبَأنَّ اللََّه َيَرى *  َوَتَولَّى 

ان هي         و حي ال أب تكم عذابكم وق وأجيب بأنه حذف فيها المفعول اختصارًا أي أرأي
ده   من باب التنازع فإن أرأيت وفعل الشرط تنازعا ال         اني وحذف من     سم بع فأعمل الث

شرط                  االول ألنه منصوب أي أريتكموه أي العذاب ويضمر في أرأيت معمول فعل ال
  . )١٠٣٩(الذي يمكن تسليط أرأيت عليه
                                           

  .١/١٥٥، همع الهوامع ٧٢/، تسهيل الفوائد٧٣، ٧٢، ٣/٧١ارتشاف الضرب : ينظر) ١٠٣٠(
ان                 هو أحمد بن إبراهيم   ) ١٠٣١( شأ، آ اطي المن  بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير الّجياني المولد، الغرن

رآن والنحو الحديث             رأ الق ًا اق سرًا مؤرخ ًا مف ًا، فصيحًا، مقرئ ت (محّدثًا جليًال، ناقدًا، نحويًا، أصوليًا، أديب
  . ٢٩٢، ١/٢٩١ة الوعاة يبغ: ، ينظر)هـ٧٠٨

  .١٧/الغاشية) ١٠٣٢(
  . ٦، ٥/القلم) ١٠٣٣(
يس وعجزه   )١٠٣٤( رؤ الق ه ام ديوان قائل ه: وينظر، . ِبَعْبَع شَ ْيَمْز َحَنْي بَ ًاَبْقك َناِلَوسَ :  في ال ، ٢٠/ديوان

  . ١/٥٣، معجم شواهد العربية ٣/٢٧٤شرح االشموني 
  . ١/٣٢٢، شرح جمل الزّجاجي ١/٢٣٧آتاب سيبويه : ينظر) ١٠٣٥(
  . ١٦٧/علي مزهر الياسري: ة أبو الحسن بن آيسان وآراؤه في النحو واللغ:ينظر) ١٠٣٦(
  .٤٧/اإلنعام) ١٠٣٧(
  . ١٣/العلق) ١٠٣٨(
  . ١/١٥٥، همع الهوامع ٣/٧٣ارتشاف الضرب : ينظر) ١٠٣٩(



د   ) هـ٦٧٢ت  ( بن مالك   اوذهب   علمت  :  مفعول نحو    ونصبُ : ((في تسهيل الفوائ
د  ع بع ه ممتن ـه، ورفع ى من رفع و، اول و من ه دًا أب ى ) أرأيت( زي يأخ(بمعن ). برن

ذآورة،  ولال ال الم ا دون األفع دهما مالهم ا بع ه مم ضاف الي ه والم ستفهم ب م الم س
دَّ      ق في موضع نصبٍ   والجملة بعد المعلَّ   ه، وفي موضع        بإسقاط حرف الجر إن تع ى ب

دَّ  ه إن تع ادَّ  إى مفعول د، وس ى واح سدَّل دى  ة م ه إن تع دلٌ  إ مفعول ين، وب ى أثن ن ل  م
دَّ ا أن تع ه وبينه دَّ إى المتوسط بين اني أن تع ي موضع الث د، وف ى واح ى  إى ل ين ال ثن

  .)١٠٤٠())ولووجد األ
ه  ى أن رين ال د المعاص ال أح ت : وق ا  ُلُح) رأى(إذا آان دخل عليه م ي ة ل مي

  -: ومما ورد من الفاظ الرؤية والرؤيا معلقًا اآليات اآلتية )١٠٤١(التعليق
ل  ز وج ال ع ْبَلُهْم  : وق ا َق ْم َأْهَلْكَن َرْوا َآ ْم َي ُروِن َأَل ْن اْلُق ال صاحب )١٠٤٢(ِم  ق

م (ألم يعلموا وهو معلق عن العمل في        ) ألم يروا : (الكشاف م (ألن  ) آ ا     ) آ ال يعمل فيه
ي  لعام ذ ف اه ناف تفهام، إال أن معن ر، ألن أصلها االس تفهام أو للخب ا، آانت لإلس  قبله

  . )١٠٤٣())ظهألم يروا إن زيدًا لمنطلق، وإن لم يعمل في لف: الجملة، آما نفذ في قولك 
ال عز وجل ًة  : وق اِني َرْحَم ي َوآَت ْن َربِّ ٍة ِم ى َبيَِّن ُت َعَل ُتْم ِإْن ُآن اَقْوِم َأَرَأْي اَل َي َق

)ي )١٠٤٤ ال الطبرس ل      : (( ق ق اذا دخ ا يعل ق آم ه معل ا ألن ه ههن ول ل تم ال مفع أرأي
ذلك الجزاء وجواب أن                         ر منك فك د خي د رأيت لزي ه ق  الجملة الم االبتداء في مثل قول

صرني إ    ن ين صيته فم ديره ان ع ذوف وتق ة مح واب ان الثاني اء وج ى الف ه الاالول  أن
هنا ألنها دخلت على جملة قائمة   ) رأيت(لغاء  إوإنما جاز   ... استغنى باألول فلم يظهر     

صيل    ا دون تف ق بمعناه و يتعل ا وه ردت عن غيره و انف د ل ا تفي ة أنه ن جه سها م بنف
  .)١٠٤٥())لفظها

ل ز وج ال ع ْل َأ: وق ِه   ُق َر اللَّ سَّاَعُة َأَغْي ْتُكْم ال ِه َأْو َأَت َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت َرَأْي
سرين إ    ذهب     )١٠٤٦(َتْدُعوَن ِإْن ُآنُتْم َصاِدِقينَ    ق االستخبار        بعض المف ى آون متعل ل

محذوفًا تقديره اخبروني أن أتاآم ما ذآر من تدعون لكشفه أتخصون غير اهللا بالدعاء               
أ  و ش ا ه ا     آم سون م دعاء وتن ده بال صونه وح اء ؟ أم تخ ت الرخ ن ذتخانكم وق تم م

  .)١٠٤٧ (اءعالشرآاء إذ يضل عنكم من ترجون من الشف
  -:لغاءاإل/ الحكم الثاني 

أخر الفعل     إ وإنما يجـوز     )١٠٤٨())ترك العمل لفظًا ومعنى لغير عارض     : ((هو ذا ت
د ظن       و زي ا نح ط بينهم ت أو توس ائم ظنن د ق و زي ولين نح ن المفع ائم ع ت ق  ،)١٠٤٩(ن

اء             الوالجمهور على انه على سبيل التخيير،        م االلغ ال، ث اء واالعم ك االلغ زوم، فل  الل
وى                   ى ألن الفعل اق ه اول عن التأخر اولى من االعمال،وفي التوسط خالف، قيل اعمال

                                           
  .  ١/٣٢٢شرح جمل الزجاّجي : ، وينظر٧٣/تسهيل الفوائد) ١٠٤٠(
  . ٣٣٩/، في قواعد العربية٢/٣٧، النحو الوافي ١/٢٥٠شرح التصريح : ينظر) ١٠٤١(
  . ٣١/يس) ١٠٤٢(
  .٤/١٦الكشاف ) ١٠٤٣(
  .٦٣/هود) ١٠٤٤(
  . ٣/٥/١٧٣مجمع البيان مج) ١٠٤٥(
  .٤٠/اإلنعام) ١٠٤٦(
  .٧/٤٠٨تفسير المنار : ينظر) ١٠٤٧(
سالك) ١٠٤٨( نهج ال ر٩١/م ذهبش :، وينظ ذور ال صاري: رح ش شام األن ن ه سالك ٣٧٩/إب ، أوضح الم

  . ٢/٢٦حاشية الصبان ، ٣١٤، ١/٣١٣
  . ١/٢٩٨، الفرائد الجديدة ١/١٥٣همع الهوامع : ينظر) ١٠٤٩(



أخيره، فضعف                       ه ت ه عادل قوت ا سواء، ألن ل هم من االبتداء، اذ هو عامل لفظي، وقي
د  اوم االبت ذلك، فق ديمل د    . اء بالتق اء عن ه االلغ وز في ال يج ل ف صدر الفع ا اذا ت أم

  -: آما في األمثلة اآلتية.)١٠٥٠ (البصريين، وتأولوا ما ورد مما يوهم ذلك
  . سبيَل التحّرر– رأيت –الكفاَح  -١
  . سبيُل التحرر– رأيت –الكفاُح  -٢
  . رأيُت–الكفاُح سبيُل التحرر  -٣
  . رأيُت–الكفاَح سبيَل التحرر  -٤

ل يالحظ أن  ولين ) رأيت(الفع ى المفع سلط عل ذ يجوز أن ي ع متوسطًا، وحينئ وق
ه االول، سبيل     :)الكفاح(فينصبهما آالمثال االول فيكون الفعل عامًال،        ه  :  مفعول مفعول

اني ل  ) الث ال العام وز اهم ت ( ويج اني ) . رأي ال الث اح ( آالمث بيل : الكف دأ، س : مبت
  ). ال محل لها من االعرابفعل وفاعل، والجملة معترضة: خبره، رأيت 

ل       أخر الفع ث ت ال الثال ي المث ظ ف ت(ويالح وز ) رأي صب  إإذ يج ال ين ه ف . همال
ستأنفة   : خبره رأيت  : مبتدأ، سبيل : الكفاح( ة م ه   أ، ويجوز    )جمل اح (عمال ه  : الكف مفعول
اني    : ول، سبيل األ اؤه، اذ      ) مفعوله الث ه          إواألرجح إلغ ا أن ه، آم أخره اضعف عمل ن ت

  .)١٠٥١(الحلمية فال يصيبها االلغاء) رأى(أما . آثر في أساليب العربيةاألشيع واأل
لُ  ا الفع ة والرؤي اظ الرؤي ن الف ا ورد م الى ومم ه تع ًى قول ا ملغ اَقْوِم :  فيه اَل َي َق

ا    ) رأيتم(وال مفعول لـ ((... ، )١٠٥٢(َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآنُت َعَلى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي     ه يلغى آم ألن
ل  ى اذا دخ ك يلغ ي قول داء ف ه الم االبت ك: (علي ر من د خي ت لزي ذلك ) رأي فك

  . )١٠٥٣())الجزاء
  -:الول ضميرين معينين اجواز وقوع فاعل افعال القلوب ومفعولها / الحكم الثالث
تص  ين أو  أتخ صلين متكلم ميرين مت ا ض ا ومفعوله ون فاعله وب بك ال القل فع

تكلم    : مخاطبين أو غائبين نحو      تكلم         علمتني قائمًا بصيغة الم ا ضمير الم  فيكون فاعله
ول ضمير المتكلم ايضًا وقائمًا مفعوله الثاني وآذلك        وهو التاء المضمومة ومفعوله األ    

ائر       ي س ذا ف وز ه ة وال يج اء المخاطب المفتوح ًا بت ه قائم ًا وعلمت ك قائم و علمت نح
ه       اء ومفعول ضم الت ًا ب ه متكلم ون فاعل أن يك ول ضربتني ب وز أن يق ال وال يج األفع

  . )١٠٥٤(يرًا متكلمًا ايضًاضم
ـول ظننتني             إفيتعدى ضمير الفاعل فيها      اني فتق لى ضمير المفعول االول دون الث

ك   ًا وذل ذا ورآه عظيم ت آ دتك فعل ًا ووج ذه األ((عالم أثير ه ال ألن ت ي إفع و ف ا ه نم
ع                ه واأل  المفعول الثاني أال ترى أن الظن والعلم انما يتعلقان بالثاني ألن الشك وق ول في

اني ألن                  آا ى الث ن معروفًا عنده فصار ذآره آاللغو فلذلك جاز أن يتعدى ضمير االول ال
  .)١٠٥٥())االول آالمعدوم والتعدي في الحقيقة الى الثاني

ة وحدها         اك بعض      ؛فهذا الحكم غير خاص باألفعال القلبي ال   أ فهن شارآها    أفع خرى ت
وهو ) َيِقَل: (بمعنى) َدَجَو: (مية، وهو آثير فيهما، ومثل    ُلالبصرية والحُ ) رأى: ( مثل ؛فيه

ال ي األفع ًا ف يس عام ل، ول و؛قلي تيقظُت:  نح ي ُم فرأيُتاس وم فرأيُتن ذني الن ردًا، أخ ي نف ن

                                           
  . ١/١٥٣، همع الهوامع ١/٢٩٨الفرائد الجديدة : ينظر) ١٠٥٠(
  . ٣٣٩/، في قواعد العربية٢/٤٢، النحو الوافي ١/٢٥٠شرح التصريح : ينظر) ١٠٥١(
  .٦٣/هود) ١٠٥٢(
  . ٦/١٨التبيان ) ١٠٥٣(
ار  ) ١٠٥٤( رح اإلظه ر ش صل  ٨٨/ينظ رح المف ضرب  ٧/٨٨، ش شاف ال سعيدة  ٣/٧٥، ارت الع ال ، المط

  .١٣٥، ١٣٤/ لغة اإلعراب، فصل الخطاب في أصول١/٣٣٤
  . ٧/٨٨شرح المفصل ) ١٠٥٥(



رة الحوادث               سي في غم ي، سألت نف م وَ      : جالسًا في حفل أدب ا؟ ث ن أن لقيت  : ني أي دُتجْ أي
  . )١٠٥٦( يؤيدهوال يجوز هذا في غير ما سبق إال ماله سند لغوي. نفسي، وعرفت مكانها
ن    ع م ا وق ا  أومم ا فاعله ة والرؤي اظ الرؤي الف مير األ ومفعوله ات ينول ض  اآلي

  -:اآلتية
صًال،    (( )١٠٥٧(َأْن َرآُه اْسَتْغَنى  * ِإنَّ اِإلنَساَن َلَيْطَغى    :قال اهللا تعالى     فجاء الفعل مت

ت   وات ظنن ن أخ ه م سه، ألن ستعمل رأى نف م ي ل )١٠٥٨())ول ـر ) رأى( فالفع ه ضمي فاعل
ه األول          )هو: (تر، تقديره مست اء : (، والضمير المستتر نوع من المتصل ومفعول د  ) اله فق

دلوله           ى، ألن م  ؛ا واحد موقع الفاعل والمفعول هنا ضميرين، متصلين، متحدين في المعن
و  ع: ه ب، م ستترالغائ ضمير الم ا، فال تالف نوعهم و: ( اخ ل) ه ع فاع مير رف  ،ض

  .)عول به أولمف(المذآور ضمير نصب ) الهاء(والضمير 
الى ال تع ًرا: وق ِصُر َخْم ي َأْع ي َأَراِن ستتر ) رأى( فالفعل )١٠٥٩(ِإنِّ ه ضمير م فاعل

َدَها         :وقال عز وجل  ) الياء(ول  ومفعوله األ ) أنا(تقديره   شَّْمِس َوَج ِرَب ال َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغ
ستتر تق      ) وجد( فالفعل   )١٠٦٠(َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئٍة      ه  ) هو (ديره  فاعله ضمير م ومفعول

  ).الهاء(ول األ
  -:االستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول / الحكم الرابع

ا نحو علمت أن       ) نََّأ(تختص األفعال القلبية بجواز دخول       ى مفعوليه المفتوحة عل
ه                     ى إن وع عل ائم مرف زيـدًا قائم فعلمت فعل وفاعل وزيدًا منصوب على إنه اسم أن وق

ة     خبره واالسم مع الخ     ر جمل ل                   أب ا صلة أن وأن مع صلتها في تأوي سمية ال محل له
ى    ًال عل صوب مح رد من ذهب     أالمف ى م ولين عل ام المفع ائم مق ت وق ول لعلم ه مفع ن

  . )١٠٦١(سيبويه أو مفعول أول وأما مفعوله الثاني فمحذوف على مذهب األخفش
ات   ومما جاء من ألفاظ الرؤية والرؤيا مستغنيًا عن مفعوليه بالمصدر المؤو            ل اآلي

  -:اآلتية
رََّتْيِن                  :قال اهللا تعالى   رًَّة َأْو َم اٍم َم لِّ َع ي ُآ وَن ِف ْم ُيْفَتُن ال   )١٠٦٢(َأَوَال َيَرْوَن َأنَُّه  ق

اء             : ((بن خالويه ا رأه بالي اء، فالحجة لمن ق اء والت رأ بالي ه أراد  : يق أن يجعل الفعل     : أن
  فدلَّ أنه جعل الخطاب للنبي     : والحجة لمن قرأه بالتاء     . لهم، ودل بالياء على الغيبة    
ا ت ته معه في الرؤية، ومعنى االفت  بالتاء على ذلك، وأدخل أمَّ     ل   : ان هاهن ار، وقي االختب

أن              إ وذهب الطوسي    )١٠٦٣())المرض راءتين ب ى الق ة تحتمل عل ة في اآلي لى أن الرؤي

                                           
  .٢/٤٥النحو الوافي : ينظر) ١٠٥٦(
  . ٧/العلق) ١٠٥٧(
  .  ٣/٧٣٨ النحاس :إعراب القرآن) ١٠٥٨(
  . ٣٦/يوسف) ١٠٥٩(
ف) ١٠٦٠( رى٨٦/الكه ع األخ رة: ، والمواض ساء١٢٨/البق راف١٥٣/، الن ف٢٧/، األع ، ٣٦/، يوس

د روم١٢/الرع ه٢٤/، ال افر٥٦/، ط صلت٨١، ١٣/، غ اطر٥٣، ٢٩/، ف ارج٤٠، ٨/، ف ، ٧، ٦/، المع
  .٥٣/، األنبياء٦٩/، الكهف٣٩/، النور٤٤/، ص٢٧/، هود٩٣/، المؤمنون٢٧/، سبأ٩٣/النمل

ر) ١٠٦١( رح اإل: ينظ ارش سبة   ٨٨/ظه ة المح رح المقدم اجي   ٢/٣٥٩، ش ل الزج رح جم ، ١/٣١٧، ش
  . ١٥٢، ١/١٥١، همع الهوامع ٣/٨٥ف الضرب اارتش

  . ١٢٦التوبة ) ١٠٦٢(
  . ١٥٣/حجة في القراءات السبع ال) ١٠٦٣(



ى                           ة ال إذا جعلت متعدي ى ف ين أول ة الع ولين وأن تكون من رؤي ى مفع ة ال تكون متعدي
  . )١٠٦٤(مسدهما) أن(فعولين سد م

لُّوا            : وقال تعالى  ْد َض ْم َق ِديِهْم َوَرَأْوا َأنَُّه ي َأْي ـ    )١٠٦٥(َوَلمَّا ُسِقَط ِف حرف  ) أن( ف
ة من الفعل        ) هم(توآيد ونصب    ة الفعلي ضمير متصل في محل نصب اسم أن والجمل

ن  ) ضلوا(والفاعل  ؤول م ر أن والمصدر الم ع خب ي محل رف ا(ف ي ف) أن ومعموله
  ).رأوا(محل نصب سد مسد مفعولي 

  -:لى ثالثة مفاعيل إفعال المتعدية األ
ه         ؛قاصر: ( أي ؛الزم: الفعل نوعان  سه المفعول ب دٍ  ) ال ينصب بنف  ينصب   ؛، ومتع

  .وال يزيد عليها. بنفسه مفعوًال به، أو مفعولين، أو ثالثة
د     : ولتعدية الفعل الالزم سبل معروفة منها        ل   (وقوعه بع زة النق زة  : أي. ( )هم هم

الزم، أو الثالثي المتعدي لواحد                 ) التعدية فإذا دخلت همزة النقل على الفعل الثالثي ال
  الثالثي المتعديَ يرْترت حاله، وجعلت الثالثي الالزم متعديًا لواحد وصَّ  ثنين غيَّ أو ال 

شأنها أن      الثالثي المتعدي ال  يرْتثنين وصَّ  لواحد متعديًا ال   ة ف ديًا لثالث ين متع تجعل  ثن
ا    ى أخرى تخالفه ة ال ن حال ه م ه، فتنقل وًال ب ي مفع ل الثالث ل الفع سب )١٠٦٦(فاع ، فتك

ى الفعل                  ل عل زة النق ر    . الجملة مفعوًال به جديدًا لم يكن له وجود قبل دخول هم ا غي أم
  .)١٠٦٧(الثالثي فال تدخل عليه هذه الهمزة

لَ  ): (( هـ  ٤٧١ت(قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني       الهمزة ي   أن النق وًال،     ب د مفع زي
ك َمِلفإذا نقلت عَ  دٌ َملِ َع:  من قول رَ   زي رًا خي اسِ  عم ولين، ألن    إ، تعدى   الن ة مفع ى ثالث ل

رَ     َمَلْع أَ :الفاعل يصير مفعوًال، فتقول    اسِ   اهللا زيدًا عمرًا خي دٌ   الن ان     ، فزي  منصوب، وآ
اعًال     مفعول اآل  ، فزيدٌ  الناسِ  عمرًا خيرَ   زيدٌ َمِلَع: مرفوعًا قبل النقل في قولك     ن وآان ف

ول ذا قصدتَ إ،   حكم أعلمتُ  وحكم أريتُ  ...لعلم   دٌ : رؤية القلب تق رَ   رأى زي رًا خي   عم
ين       الناسِ  زيدًا عمرًا خيرَ   أريُت:  فقلتَ ، فإذا نقلتَ  الناِس ة الع ه رؤي راد ب ان الم ، فإن آ

دم   واحدٍ لم يتجـاوز مفعولين، ألنه قبل النقل ال يتعدى الى أآثر من مفعولٍ     ا تق  من   آم
دًا   أريتُ : ه، فإن قلت   صُرْب يُ ُه زيدًا عمرًا أي جعلتُ    أريُت:  فتقول أنه بمنزلة أبصرتُ    زي

ضرُب ُلي اك، تجع ضرُب أخ م يَ  ي اني، ل ول الث ي موضع المفع اه ف ه ْزُج أخ  ألجل أن
ى اال  دى اال ال ـدٍ يتع م آزي ٍرس ك  وعم َتإو، وذاك إن ُت: ذا قل ان   أري رًا، آ دًا عم  زي
ى  إ اال  عمرًا، فكما ال يتعدى رأيُترأيُت: الذي آان في قولك  المفعول الثاني هو      سمٍ ال

العيون والجمل نحو يضرب               .  أريتُ آذلَك رى ب وأيضًا فإن ذلك ينبغي أن يكون مما ي
دًا   ُتْمِللبًا فيجب أن تقول، عَ    رى قَ رى عينًا وإنما تُ   وأخوه منطلق، ليست مما تُ    . أخاه  زي

دَّ     وهو يضربُ    زيداً أريُت:  أخاه، فإن قلتَ   يضرُب اه، وق وًال محذوفًا نحو       رَت أخ  مفع
ائزًا           .  زيدًا آذا   زيدًا في هذه الحال أو أريتُ      َكأريُت: قولك ان ج ذه الحال، آ وهـو في ه

ضرُب ي ي ـون أعن ه ال يك اُهألن ُت–  أخ اني من أري ول الث ي موضع المفع ذ ف  )) حينئ
)١٠٦٨( .  

  -:باب علم ورأى من جهة وللثاني وللثالث من هذه المفاعيل ما آان لهما من 
                                           

  . ٣٢٧، ٥/٣٢٦التبيان : ينظر) ١٠٦٤(
  .١٤٩/األعراف) ١٠٦٥(
  . همزة النقل: ولهذا سميت أيضًا) ١٠٦٦(
اهر الجرجاني    : ينظر المقتصد في شرح اإليضاح       ) ١٠٦٧( د الق صغير  ١/٦٢١عب ، شرح  ٣٨/، الجامع ال

ل  ن عقي ع ١/٦٤إب ع الهوام دة ١/١٥٨، هم د الجدي صبان ، ٣١١، ١/٣١٠، الفرائ ية ال ، ٢/٣٩حاش
  .٥٩، ٢/٥٨، النحو الوافي ٢٨٠، ١/٢٧٧تهذيب النحو 

  .٦٢٢، ١/٦٢١المقتصد في شرح اإليضاح  )١٠٦٨(



  . إنَّ أصلهما المبتدأ والخبر-١
  .لغاء والتعليق جواز اإل-٢
ل   -٣ ك دلي ى ذل دهما إذا دل عل ذف أح ذفهما أو ح واز ح ى  .  ج ك عل صيل ذل وتف

  -:الوجه اآلتي
دنا أن            هناك أفعال تنصب ثالثة مفعوالت، وإذا دققنا النظر في هذه المفعوالت وج

ال سبعة          المفعولين الثاني والثال   ذه األفع ر، وه دأ والخب م،  : ((ـث منها أصلهما المبت أعل
  .)١٠٦٩ ())ثدَّر، أخبر، َحبَّأرى، نبأ، أنبأ، َخ

د تعدى          ) رأى(وأصله   ) ىرأ(نينا منها الفعل    عوالذي ي  ولين، وق ذي ينصب مفع ال
ا         ل قولن دًا عَ   أريتُ : بالهمزة الى ثالثة مفعوالت وذلك مث دًا وأريتُ    ُهلَ َم محم دًا    مجي  زي

رًا فاضًال  ه[عم ى أعلمت الى] بمعن ه تع َسَراٍت   :وقول اَلُهْم َح ُه َأْعَم ِريِهم اللَّ َذِلَك ُي َآ
ْيِهْم ل )١٠٧٠(َعَل ي   ) أرى( فالفع والت ه ة مفع صب ثالث اني ن الين األول والث ي المث ف

دا   ( ه، مجي دًا، عمل رًا، فاضالً  (و) محم دًا، عم ث  )زي ال الثال ي المث يم  : ( وف اء والم اله
  ).المفعول الثالث) حسرات(المفعول الثاني و) أعمالهم(الول، والمفعول ا
يًال           :الحلمية سماعًا آقوله تعالى   ) أرى(بن مالك   اوزاد   َك َقِل ي َمَناِم ُه ِف ِريَكُهم اللَّ ِإْذ ُي

ِشْلُتْم    ًرا َلَف ْم َآِثي ْو َأَراَآُه ال    )١٠٧١(َوَل سب وأخ ن وأح سراج أظ ن ال ش وأب  وزاد األخف
ة مفعول          . )١٠٧٢( على أعلم وأرى ولم يسمع     وأزعم وأوجد قياساً   ة الكريم فالكاف في اآلي

ذه                      اني مفعول ثالث وفي ه أول والهاء والميم مفعول ثان وقليًال في االول وآثيرًا في الث
ي للمفعول               ارد على   ((األمثلة   بن الخباز حيث قال لم أظفر بفعل متعد لثالثة اال وهو مبن

  الكامل        :)١٠٧٣(آما في قول النابغة الذبياني
سَّ،َةَعْر ُزُتْئِبَن ِما آُةاَهَف وال  ،اَهس

  

 اِرَع األْشَب غراِئيَّلإ يِدْهُي  
  

ى مفعول                    ة يهدي ال ان وجمل فالتاء نائب فاعل وهو المفعول االول وزرعة مفعول ث
ـق في المتعدي            )١٠٧٤())ثالث وما بينهما اعتـراض     ووقع خالف في جواز االلغاء والتعلي

ة ى ثالث وم: ال ع ق ـه    فمن ول وعلي ل أم للمفع ت للفاع واء ثب ا س ق هن اء والتعلي ن ا االلغ ب
دما مض     االنحاس و  ا وال يجيء بع ي الكالم عليهم ع ألن مبن ي الربي ن أب ى  ىب  الكالم عل

ه الجُ         ه من        )١٠٧٥(يَّولِ ُزاالبتـداء ومنعهما آخرون أن ثبت للفاعل وعلي ا في ا في    أ لم عماله
ًا       ول والغائها بالنسبة الى األالمفعول األ  وة وضعف مع م بق ه حك اقض ألن خيرين وذلك تن

ع                  رون ومن ه األآث بخالف ما إذا لم يثبت للمفعول ومنع آخرون التعليق دون االلغاء وعلي
شلوبين           ـه ال م دون أرى وعلي اء أعل ا ال تلغى               )١٠٧٦(قوم الغ ؤثر فال يلغى آم م م  ألن أعل

ا واف        ) أظن(األفعال المؤثرة وأرى بمعنى      اء آم ة في اإللغ أن         موافق ى ورد ب ه في المعن ق
سماع          د ورد ال اء وق ي اإللغ ساويهما ف زم ت ى فيل ي المعن ان ف ضًا متوافق م اي م وعل أعل

                                           
سالك   : وينظر،  ٢/٣٦٣شرح المقدمة المحسبة     )١٠٦٩( نهج ال د    ٩٩/م سهيل الفوائ سالك     ٧٤/، ت ، أوضح الم

  .١/٦٤بن عقيل ا، شرح ١/٣٣٢
  .١٦٧/البقرة )١٠٧٠(
  . ٤٣/األنفال) ١٠٧١(
و  : رينظ) ١٠٧٢( ي النح سالك٢٢٥، ١/٢٢٤األصول ف نهج ال ضرب ٩٩/، م شاف ال رح ٣/٨٣، ارت ، ش

  . ١/١٥٩، همع الهوامع ١/٢٦٥التصريح 
  .٧٩/ديوانه) ١٠٧٣(
  .١/٢٦٥شرح التصريح) ١٠٧٤(
ه                 : الجزولي) ١٠٧٥( هو عيسى بن عبد العزيز العالمة أبو موسى الجزولي، لزم إبن بري بمصر وأخذ عن

شلوبين نهم ال ة جماعة م شهورة وهي العربي ة الم ه المقدم سراج، ول ن ال ٍط، شرح أصول إب ن مع  وإب
  . ٢/٢٣٦ بغية الوعاة :، ينظر)  هـ٦٠٧ت (حواٍش على الجمل للزّجاجي 

  .١٩٥/التوطئة: ينظر) ١٠٧٦(



ابر     ) البرآة أعلمنا اهللا مع األآابر    : ( آقول بعضهم    )١٠٧٧(بالغائهما فالبرآة مبتدأ ومع األآ
  :)١٠٧٨(خبره وأعلم ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره وقول الشاعر

  : الطويل                       
 َماِص َعُعَنْم َأي اَهللاِنَر َأَتْنوَأ

  

 ُباِه َوُحَمْسَأ َويِفْكَتْس ُمُفَأْروَأ  
  

  .فأنت مبتدأ وأمنع خبره وأرى ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره
ق  د سمع تعلي الى) أرى(وق ه تع ي قول تفهام ف صرية باالس َراِهي:الب اَل ِإْب ُم َربِّ َوِإْذ َق

ْوَتى  ِي اْلَم َف ُتْح ي َآْي ي أصله ...( ()١٠٧٩(َأِرِن يِإَأْر(وأرن يإَأر(وأصل ). ن يأرِإ) ن . ين
ًا، ونقلت               فحذفت الياء للوقف عند البصريين وللجزم عند الكوفيين، وحذفت الهمزة تخفيف

ا إآسرتها   ر . لى الراء قبله راء واال  ئوق ة        بإسكان ال راء شبه الكلم ختالس فمن أسكن ال
رأ     .نيي في أرِ  ِن، فكذلك قرأ، أرْ   بٌد وآْ تٌفد، آْ ْبف وآِ ْتكتف وآبد، فكما قالوا في آِ     ب ومن ق

ى األصل،                  ه عل ين التخفيف والتنبي باإلختالس أراد منزلة بين الحرآة والسكون ليجمع ب
ه         يأفِن) أرني(ووزن   ه والم ه عين ف، في موضع نصب         .  ألنه حذفت من ى (وآي ، )بيحي

ه                وهو سؤال عن الحال و     ) أرني (تقديره، بأي حال تحي؟ وال يجوز أن يكون العامل في
ه          ذه  )١٠٨٠())ألن آيف لإلستفهام، واإلستفهام ال يعمل فيه ما قبل راهيم هي      : (( وه قصة إب

ه بالقلب            اسؤال لكيفية    ان يعلم ا آ ًا م ا         .. راءة األحياء ليشاهد عيان ى م والعامل في إذ عل
ال            قالوا محذوف تقديره وأذآر إذ قال وقيل ال        ر إذ ق م ت عامل مذآور وهو ألم تر المعنى أل

ؤمن                        م ت ال أول ه ق ذي يظهر أن العامل في إذ قول ر وال وحذف حرف    ... وهو مفعول بت
ى                النداء للداللة عليه وأرني سؤال رغبة وهو معمول لقال والرؤية هنا بصرية دخلت عل

ـدت ال ل فتع زة النق ة  رأى هم تكلم واآلخر الجمل اء الم دهما ي ين أح ه ثن تفهامية فقول اإلس
رى               يآيف تح  ا ت ي الموتى في موضع نصب وتعلق العرب رأى البصرية من آالمهم، أم

  . )١٠٨١())أي برق ها هنا آما علقت نظر البصرية
رًا         دًا بك ويجوز حذف هذه المفاعيل الثالثة وبعضها لدليل آقولك لمن قال أأعلمت زي

  .قائمًا أعلمُت
   )١٠٨٢( -: ففيه مذاهب قتصار وهو الحذف لغير دليلوأما اال

رد  : األول نهم المب ر م ه األآث سان )١٠٨٣(وعلي ن آي ك  )١٠٨٤( وأب ن مال ه اب  ورجح
ر األ يجوز حذف األ)١٠٨٥(ابوخّط شرط ذآ ر اآلخرين أو اآلخرين ب شرط ذآ ول ول ب

م يخل                  آقولك أعلمت آبشك سمينًا بحذف العلم أو أعلمت زيدًا بحذف الثاني والثالث أن ل
  .ولى والمعلم في الثانيةعلم به في الصورة األالكالم من فائدة بذآر الم

ن عصفور            )١٠٨٦(وعليه سيبويه : الثاني ن خروف واب  )١٠٨٧( وابن الباذش وابن طاهر واب
وال يجوز حذف االول وال األقتصار عليه وحذف اآلخرين بل البد من الثالثة ألن االول               

  .يه اقتصارًاآالفاعل فال يحذف واآلخران آهما في باب ظن وقد منع هؤالء حذفهما ف

                                           
  .٢/٣٩، حاشية الصبان ١/١٥٨، همع الهوامع ١/٢٦٦شرح التصريح : ينظر) ١٠٧٧(
  .١/١٥٨،همع الهوامع ٢/٣٩،شرح األشموني١/٥٩عربيةمعجم شواهد ال:النابغةالذبياني،ينظره قائل) ١٠٧٨(
  .٢٦٠/البقرة) ١٠٧٩(
  .١/١٧٢البيان في غريب إعراب القرآن ) ١٠٨٠(
  . ٢/٢٩٧البحر المحيط ) ١٠٨١(
، همع  ٢٦٦، ١/٢٦٥، شرح التصريح   ١٠٠، ٩٩/، منهج السالك  ١/٣١٣شرح جمل الزجاجي    : ينظر )١٠٨٢(

  . ٢/٣٩ الصبان ، حاشية٣٤٤، ١/٣٤٣، المطالع السعيدة ١/١٥٨الهوامع 
  .٣/١٢٢المقتضب :  ينظر)١٠٨٣(
  . ١/١٥٨، همع الهوامع ١٦٥، ١٦٤/سان وآراؤه في النحو واللغةيأبو الحسن بن آ: ينظر) ١٠٨٤(
دمين                       )١٠٨٥( يهم والمتق اة ومحقق ة النح ان من ِجل  هو خّطاب بن يوسف بن هالل القرطبي أبو بكر الماردّي، آ

ى االطالق، اخت     سان عل وم الل ة بعل اب الترشيح   في المعرف اري وآت ن األنب ـ٤٥٠ت (صر الّزاهر الب )  ه
  .  ١/٥٥٣بغية الوعاة : ينظر

  . ١/١٥٨، همع الهوامع ١/٤١آتاب سيبويه : ينظر) ١٠٨٦(



ث شلوبين: الثال ه ال و أعلمت   )١٠٨٨(وعلي رين نح ر اآلخ ع ذآ ط م وز حذف االول فق  يج
ذف االول     ة وال ح ذف الثالث رين دون االول وال ح ذف اآلخ وز ح مينًا وال يج شك س آب

  .وأحد اآلخرين وال حذف أحد اآلخرين فقط
واس يجوز حذف اآلخرين فقط أل              : الرابع م      وعليه الجرمي وأختاره ابن الق ا في حك نهم

  .مفعولي ظن دون االول ألنه في حكم الفاعل
الى ه تع سََّماَواِت َواَألْرِض : نحو قول وَت ال َراِهيَم َمَلُك ِري ِإْب َذِلَك ُن م ( ()١٠٨٩(َوَآ فل

حاًال ويجوز   ) آذلك(فيكون  ) منا(انه محذوف أي    : يذآر المفعول الثالث ويمكن أن يقال       
  .)١٠٩٠())لثهو المفعول الثا) آذلك(أن يكون 

  
  
  
  

  

  المبحث الثاني
  األساليب الخبرية

ا     ة             : ((ُتعرَّف الجملة الخبرية بأنه تلفظ بالجمل ل ال ع خارجي قب سبتها واق ان لن ا آ م
  .)١٠٩١())فيصح وصفها بالصدق والكذب

 ولكن ألسباب أخرى خارجة عن          –فالخبر يوصف بالصدق أو الكذب ال لذاته        ((
ه، فأخب          ريم ال تحتمل اال الصدق، وإن            نطاق العبارة تؤيد صدقه أو آذب رآن الك ار الق

ار وبغض النظر عن          آانت تحتمل الصدق والكذب في غير القرآن من حيث هي أخب
  .)١٠٩٢())قائلها

اط                 ى أنم ة وعل اليب خبري ريم بأس رآن الك ا في الق ة والرؤي ادة الرؤي وقد جاءت م
  -:ها من
  . النفي-:أوًال

ردد في        وهو أسلو . ((النفي أسلوب لغوي يؤدى بأدوات     ا يت ب نقض وانكار لدفع م
  .)١٠٩٣())ذهن السامع

  -:وقد جاء هذا النمط مع مادة الرؤية والرؤيا على الصور اآلتية
  . فاعل + مضارع فعل + لن  -١

ستقبل               : لن ي، وهي لنفي الم ى النف دل عل دخل  . )١٠٩٤(واحدة من األدوات التي ت وي
صبه       ل والكس       . )١٠٩٥(على الفعل المضارع فين د الخلي ، حذفت   )ال َأنْ (ائي  وأصلها عن

                                                                                                                         
  . ١/١٥٨، همع الهوامع ١/٣١٣شرح جمل الزجاجي : ينظر) ١٠٨٧(
  .١/١٥٨، همع الهوامع ١٩٥/ التوطئة:ينظر) ١٠٨٨(
  . ٧٥/نعاماأل) ١٠٨٩(
  .٢/٤٧٠منسوب إلى الزجاج إعراب القرآن ال) ١٠٩٠(
وليين  ) ١٠٩١ ( د األص وي عن ث النح دين  : البح ال ال صطفى جم ر٢٥٩/م ة : ، وينظ وم البالغ د : عل أحم

 .٤٣/مصطفى المراغي
 .٦٦/تراث حاآم مالك:آلية اآلداب،جامعة القادسية)رسالة ماجستير:(الصبر وداللته في القرآن الكريم)١٠٩٢(
 .٢٣٤/بد الجليل العانيع. د: الجملة الخبرية في ديوان جرير) ١٠٩٣(



ساآنين          اء ال م حذف األلف اللتق يبويه والجمهور     . )١٠٩٦(الهمزة تخفيفًا، ث د س وهي عن
  .)١٠٩٨(فأبدل األلف نونًا) ال( وأصلها عند الفراء )١٠٩٧ (.بسيطة ال ترآيب فيها

ساطة          ات الب ي الكلم ل ف ح ألن األص و األرج يبويه ه ة أن رأي س رى الباحث وت
  .والترآيب طاريء
الى              وجاءت هذه    ه تع ك قول ريم وذل رآن الك اَل  :الصورة في موضع واحد في الق َق

َسْوَف                         ُه َف َتَقرَّ َمَكاَن ِإن اْس ِل َف ى اْلَجَب ْر ِإَل ْن انُظ َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْيَك َقاَل َلن َتَراِني َوَلِك
ـي ه)١٠٩٩( َتَراِن ي:(، وقول ن تران ى  ) ل راه عل ه ال ي الى لموسى أن ن اهللا تع جواب م
دنيا وال في اآلخرة، ألن               إه الذي سأله، وذلك دليل على       الوج ن (نه ال يرى ال في ال ) ل

 وهذا إنما يمكن أن يعتمده )١١٠٠( َوَال َيَتَمنَّْوَنُه َأَبًدا : تنفي على وجه التأبيد، آما قال
ال          ا من ق ًا من أعالم               : من قال بالجواب األول، فأم م الضروري أو علم ه سأل العل أن

ساعة ال يمك رى   ال ك مج ري ذل رة، فيج ي اآلخ صل ف ك يح ده، ألن ذل ه أن يعتم ن
ة  : فإن قلت . (()١١٠١(اختصاص الرؤية بالبصر على مذهب المخالف بحال الدنيا        الرؤي

ًا من         : أرني انظر اليك؟ قلتَ   : عين النظر فكيف قيل    معنى أرني نفسك، اجعلني متمكن
ي    (:فكيف قال : رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك وأراك، فإن قلت         ن تران ل   ) ل م يق : ول

ال   : ؟ قلت )انظر إليك : ((لن تنظر إلي لقوله    ا ق ًا من     ) أرني : (لم بمعنى أجعلني متمكن
ه،   ذي ال إدراك مع ة ال النظر ال ة هي الرؤي م أن الطِّلب ي هي اإلدراك، عل ة الت الرؤي

ي        : فقيل إن قلت   … لن تراني، ولم يقل لن تنظر إل ال   : ف م ينظروا إليك ؟       : فهال ق أره
زة               ألنَّ اهللا سبحانه إنما آلم موسى        :قلت ا سمعوا آالم رب الع سمعون فلم م ي  وه

ه، إرادة    سمعوه مع ه ف معه آالم ا أس ه، آم صروه مع ه فيب ري موسى ذات أرادوا أن ُي
ا طلب       : مبنية على قياس فاسد، فلذلك قال موسى       أرني أنظر اليك، وألنه اذا زجر عم

آان : لن يكون ذلك  : د اهللا تعالى، وقيل له    وأنكر عليه في نبوته واختصاصه وزلفته عن      
ًا              ا يخاطب راجع ه أو م غيره أولى باإلنكار، ألن الرسول إمام أمته،فكان ما يخاطب ب

ا معنى   : فإن قلت  : (( ثم قال  )١١٠٢())اليهم ن (م ه         : ؟ قلت  )ل ذي تعطي د النفي ال ) ال(تأآي
دًا،      :  قلت ال افعل غدًا، فإذا أآدت نفيها     : تقول. تنفي المستقبل ) ال(وذلك أن    ن أفعل غ ل
هُ       : أن فعله ينافي حالي آقوله تعالى     : والمعنى وا َل  )١١٠٣(َلْن َيْخُلُقوا ُذَباًبا َوَلْو اْجَتَمُع

د  ) لن تراني (و  .  نفي للرؤية فيما يستقبل    )١١٠٤(َال ُتْدِرُآُه اَألْبَصاُر    : فقوله تعالى  تأآي
  .)١١٠٥())وبيان، ألن المنفي مناف لصفاته

  . فاعل + فعل + )نفي أداة( ما  -٢

                                                                                                                         
ر) ١٠٩٤( يبويه : ينظ اب س اني١٣٦، ١/١٣٥آت روف المع اني٨/، ح ف المب ى ٢٨٥/، رص ، الجن

 .١/٣١٤، مغني اللبيب ٢٨٤/الداني
رآن        ،١/٣١٤، مغني اللبيب  ٢٨٤/، الجنى الداني  ٢٨٥/رصف المباني : ينظر) ١٠٩٥( وم الق ان في عل البره

٤/٣٨٧. 
 .٢/١٥٢، األصول في النحو ١/٣٠٤عراب ، سر صناعة اإل٣/٥آتاب سيبويه : ينظر) ١٠٩٦(
 .٢٨٤/، الجنى الداني٢/٨ ، المقتضب ٣/٥آتاب سيبويه : ينظر) ١٠٩٧(
 .١/٣١٤، مغني اللبيب ٢٨٥/، رصف المباني ٢/٢٣٥شرح الكافية : ينظر) ١٠٩٨(
 .١٤٣/األعراف) ١٠٩٩(
 . ٧/الجمعة) ١١٠٠(
 .٢/٤٢٠ القرآن ، البرهان في علوم٢/٤/٤٧٥، مجمع البيان مج٤/٥٣٦التبيان : ينظر) ١١٠١(
 .١٤٥، ٢/١٤٤الكشاف ) ١١٠٢(
 . ٧٣/الحج) ١١٠٣(
 . ١٠٣/األنعام) ١١٠٤(
ان     : ، وينظر  ٢/١٤٥الكشاف  ) ١١٠٥( ري   : جامع البي ان مج      ٥٠،  ٩/٤٩الطب ان   ٢/٤/٤٧٥، مجمع البي ، البره

 .٩/١٢٣، تفسير المنار ٢/٤٢٠في علوم القرآن 



ا ى الماضي     : ((م ت عل إذا دخل ضارع، ف ل الماضي والم ى الفع ة عل ي الداخل ه
ما قام  : ترآته على معناه من المضي، وإذا دخلْت على المضارع خّلصته للحال فتقول           

ا (، وال خالف بين النحويين في أن   )١١٠٦())زيٌد، وما يقوُم زيدٌ  ـا  ) م . )١١٠٧(ال عمل له
  :صورتين هيوقد جاء هذا النمط على 

  . فاعل + مضارع فعل + ما  - أ
ه  ك في قول ريم وذل رآن الك ة عشر موضعًا في الق صورة في أربع ذه ال وردت ه

َما َنَراَك ِإالَّ َبَشًرا :  وقوله تعالى)١١٠٨(َما َتَرى ِفي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمْن َتَفاُوٍت: تعالى
الى    )١١٠٩(ِمْثَلَنا   ه تع ُروَن ِإالَّ    :  وقول ا َينُظ صُِّموَن           َم ْم َيِخ ُذُهْم َوُه َدًة َتْأُخ ْيَحًة َواِح  َص
)رون   (()١١١٠ رون أي ال ينتظ ا ينظ الى )١١١١())م ه تع َك ِإالَّ   : وقول َراَك اتََّبَع ا َن َوَم

رَّْأِي    اِدي ال ا َب ْم َأَراِذُلَن ِذيَن ُه ـرأ (()١١١٢(الَّ ز  : يق ر الهم الهمز وغي ادئ ب ادَئ . ب فب
دو إذا    دا يب ن ب ل م م فاع الهمز اس ر، ب رأي  ظه اهر ال ك  . أي، ظ له نرَأي راك، أص ون

اً  زة تخفيف ه حذفت الهم ْرَأاك، إال أن صار َن ًا ف ا فقلبت ألف ا قبله تح م اء وأنف . فتحرآت الي
ا   (وأتبعك وفاعله وهو . والكاف في موضع نصٍب ألنها مفعول أول      م أراذلن ذين ه في  ) ال

ة القلب                ان من رؤي راك، إذا آ ، وفي موضع الحال إذا        موضع نصب ألنه مفعول ثاٍن لن
رأي، والعامل    . آان من رؤية العين    وبادئ الرأي، منصوب على الظرف، أو في بادئ ال

  . )١١١٣())فيه نراك
  . فاعل + ماض فعل + ما   - ب

الى          ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك ذه الصورة سبع مرات في الق ا َزاَغ :وردت ه َم
من خفف آذب      (()١١١٥(َآَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى   َما  :  وقوله تعالى  )١١١٤(اْلَبَصُر َوَما َطَغى  

ذي ورأى    ) ما(في موضع نصب على حذف الخافض أي فيما رأى و         ) ما(جعل   بمعنى ال
ة أي        اء محذوف ى ه ا والفعل        : واقعة عل ين، ويجوز أن تكون م ة الع رآه، ورأى من رؤي

اء ى إضمار ه اج ال ال يحت ل . مصدرًا ف ذب جع ّدد آ ن ش ا(وم ه عل) م وًال ب د مفع ى أح
  .)١١١٦())الوجهين وال يقدر حذف حرف جر فيه ألن الفعل إذا شدد تعدى بغير حرف

يم   ((، )١١١٧(َما َشِهْدَنا َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن       : وقال اهللا عز وجل    فمن ضم الم
ه ا أهالآ ا رأين د  . أراد م م يري م أو إهالآه ان هالآه يم أراد مك تح الم ن ف وم

  .)١١١٨())المصدر
  . )ضمير( فاعل + مضارع فعل + لم  -٣

                                           
 .٣٣٠/الجنى الداني: ، وينظر٣١٣/رصف المباني) ١١٠٦(
 .٣٥٣ -١/٣٢٧غني اللبيب م: ينظر) ١١٠٧(
 .٣/الملك) ١١٠٨(
 .٢٧/هود) ١١٠٩(
 .٤٩/يس) ١١١٠(
 .٨/٤٢٥التبيان ) ١١١١(
ود) ١١١٢( ع ٢٧/ه ة المواض رف١٥/ص: ، وبقي ود٤٨/، الزخ ام٢٧/، ه نجم٩٤/، األنع افر١٢/، ال ، ٢٩/، غ

 .٤٥/، فاطر٣٩، ٣٨/، الحاقة٢٩
 .٢/١١البيان في غريب إعراب القرآن ) ١١١٣(
 .١٢/النجم) ١١١٤(
 .١١/النجم) ١١١٥(
 .٦٩٣، ٢/٦٩٢مشكل إعراب القرآن ) ١١١٦(
 .٣٥/، يوسف٥١/، الكهف١٠٥/، النساء١٥٢/آل عمران: ، وبقية الموضع٤٩/النمل) ١١١٧(
 .٨/٩١التبيان ) ١١١٨(



ْم      :وردت هذه الصورة في اثني عشر موضعًا وذلك في قوله تعالى           َحتَّى ِإَذا َجاَءُه َل
َساِء         :  وقوله تعالى  )١١١٩(َيِجْدُه َشْيًئا  ه   )١١٢٠(الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النِّ  وقول

   )١١٢١( ِبِهَقاَل َبُصْرُت ِبَما َلْم َيْبُصُروا:تعالى
ٌد        : وقال عز وتبارك   د سقطت األلف             )١١٢٢(َأَيْحَسُب َأْن َلْم َيَرُه َأَح ْم وق ره جزم بَل ، في

  . )١١٢٣(للجزم، وأصله لم َيَراُه
ا مع            (()١١٢٤(ِإَذا َأْخَرَج َيَدُه َلْم َيَكْد َيَراَها        : وقال سبحانه وتعالى   د يراه م يك ال ل إنما ق

ا             ) آاد يراها ( ألن   أنه بدون هذه الظلمات ال يراها،      د يراه م يك ا، ول ارب أن يراه اه ق معن
ى النفي    ) آاد(وقيل دخل   . لم يقارب أن يراها، فهي نفي مقاربة الرؤية على الحقيقة          بمعن

ة فكيف أقصى         : آما يدخل الظن بمعنى اليقين، آأنه قال       ذه المنزل ى ه يكفيه أن يكون عل
  . )١١٢٥())…صورتهاوقيل يراها بعد جهد وشدة، رؤية تخيل ل. المنازل

  . فاعل + مضارع فعل + ال  -٤
فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعًا،           : ((على األفعال واألسماء  ) ال(تدخل  

  .)١١٢٦())ونص الزمخشري ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه لإلستقبال 
ك         .)١١٢٧(وهو ظاهر مذهب سيبويه    ى أن ذل ك ال ن مال ا إب رد وتبعهم وذهب األخفش والمب

  .)١١٢٨(ير الزم، بل قد يكون المنفي بها للحالغ
الى                    ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك : وقد وردت هذه الصورة في عشرين موضعًا في الق

     ِة ْوَم اْلِقَياَم الى  )١١٢٩(والُيَكلُِّمُهْم اللَُّه َوَال َيْنُظُر ِإَلْيِهْم َي ه تع ِه     :  وقول َرُب ِإَلْي ُن َأْق َوَنْح
ا      :  وقوله تعالى  )١١٣٠(ْبِصُروَنِمْنُكْم َوَلِكْن َال تُ    ه   )١١٣١(َال َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َوَال َأْمًت  وقول

الى دُّْنَيا   : تع اِة ال َة اْلَحَي ُد ِزيَن ْنُهْم ُتِري اَك َع ُد َعْيَن ال : (( أي)١١٣٢(َوَال َتْع ان ف العين
   )١١٣٣())تعدوا

ا    : الى وقال سبحانه وتع   )١١٣٤(َما ِلي َال َأَرى اْلُهْدُهَد      : وقال عز وجل   اُلوا َم َوَق
ك      (()١١٣٥(َلَنا َال َنَرى ِرَجاًال      راهم،       : لما آان المعنى في قول ا ال ن الي ال أراه، ومالن م

ال               ه ق أخبروني  : أخبرونا عنهم، صار االستفهام محموًال على معنى الكالم، حتى آأن

                                           
 .٣٩/النور) ١١١٩(
 .٣١/النور) ١١٢٠(
 .٩٦/طه) ١١٢١(
 .٧/البلد) ١١٢٢(
 .١٠٠/إعراب ثالثين سورة: ينظر) ١١٢٣(
 .٣١/، يس٨٦/،النمل١٤٨/،األعراف٦/،األنعام٩/،األحزاب٢٦،٤٠/التوبة:،وبقية المواضع٤٠/النور) ١١٢٤(
 .٣/١٤٨، تفسير النسفي ٢/٦١١مختصر تفسير إبن آثير :، وينظر٣٩٣، ٧/٣٩٢التبيان ) ١١٢٥(
 .٣٠٣/، الجنى الداني٢٥٨/رصف المباني: ، وينظر١٤٢/الزمخشري: المفصل في علم العربية) ١١٢٦(
 ).ال يفعل: ل، ولم يقع الفعل، فتقولوتكون ال نفيًا لقوله يفع (٢/٣٠٦ آتاب سيبويه :ينظر) ١١٢٧(
 .٣٠٤/، ، الجنى الداني٥٤/ابن مالك: شرح التسهيل، ٢/٣٣٤المقتضب : ينظر) ١١٢٨(
 .٧٧/آل عمران) ١١٢٩(
 .٨٥/الواقعة) ١١٣٠(
 .١٠٧/طه) ١١٣١(
 .٢٨/الكهف) ١١٣٢(
 .٢/٣٩٥األخفش : معاني القرآن) ١١٣٣(
 .٢٠/النمل) ١١٣٤(
 .٦٢/ص) ١١٣٥(



ائبين؟  ن الغ ان م و أم آ اهد ه د، أش ه)١١٣٦())عن الهده رى: ( وقول ي موضع ) ال ن ف
  . )١١٣٧ (لى الحالنصب ع

   التوآيد -:ثانيًا
ة     شكوك وإماط ة ال ه إزال ره، وفائدت ة أم نفس وتقوي ي ال شيء ف ين ال و تمك ه

  . )١١٣٨(الشبهات
رآن     ي الق ا ف ة والرؤي ادة الرؤي ع م ة م اليب الخبري ن األس نمط م ذا ال اء ه د ج وق

  -:الكريم على الصور اآلتية 
  -) :قد( التوآيد بـ -أ

  -:على وفق األنماط اآلتية) دق(أآدت الجملة الفعلية بـ 
  . به مفعول + فاعل + )ماض فعلها( فعلية جملة + قد  -١

د ( ق  ) ق ادت التحقي ال، وأف ن الح ه م ي قربت ل الماض ى الفع ت عل إذا دخل
ه            . )١١٣٩(والتوآيد ك في قول ريم وذل رآن الك ووردت هذه الصورة ثالث مرات في الق
الى ا آَ  : تع ا ِإنَّ دَّْقَت الرُّْؤَي ْد َص ِسِنيَنَق ِزي اْلُمْح الى)١١٤٠(َذِلَك َنْج ه تع ْد : ، وقول َق

ِسِه         َصَر َفِلَنْف ا     : (( أي)١١٤١(َجاَءُآْم َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن َأْب صَُّر به راهين ُيب ات وب آي
أي ) فمن أبصر فلنفسه  (وُيْسَتدَُّل وبصائُر مهموز لئال يلتقي ساآنان واأللف ال يتحرك          

ة األعمى       ) ومن عمي  (فمن أستدلَّ وتعرَّف   ال عز     )١١٤٢())فلم يستدل فصار بمنزل  وق
ل ُروَن     : وج ُتْم َتْنُظ وُه َوَأْن ْد َرَأْيُتُم ْوُه َفَق ِل َأْن َتْلَق ْن َقْب ْوَت ِم ْون اْلَم ُتْم َتَتَمنَّ ْد ُآْن َوَلَق
)تم تنظرون     : ( ذهب األخفش الى ان قوله تعالى      )١١٤٣ ا    ) فقد رأيتموه وأن دًا، آم توآي

ول د : تق ُه ق اً  –رَأُيُت ه عيان ي، ورأيت تعارة ألن   )١١٤٤())واهللا  بعين ة اس ذه اآلي ي ه  وف
رى      ابع                 . الموت ال ُيلقى وال ُي بابه، من صدق مصاع وتت ة أس ا أراد سبحانه رؤي وإنم

سيوف المخترطة شرعة وال اح الم ه، آالرم ة آالت راع، أو رؤي الى. )١١٤٥(ق ه تع : وقول
ال             فيه حذف ومعناه رأيتم أس    ): ((فقد رأيتموه ( ا ق رى آم باب الموت، ألن الموت ال ي

  الكامل   :)١١٤٦(الشاعر
هِ  َت ِلَواِئ ُشوَن َتْح ًا َيْم  وَمْحَلَم

 

ِم  َواَء آَل ُمَحلَّ َت ِل ْوُت َتْح  والَم
 

                                           
 .٢/٦٢٣ إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج) ١١٣٦(
 .٢/٦٢٨مشكل إعراب القرآن : ، وينظر٢/٨٠٢النّحاس : إعراب القرآن) ١١٣٧(
ة      ١/٢٢٨، المقرب   ٣/٤٠شرح المفصل : ينظر) ١١٣٨( وان         ١/٣٢٨، شرح الكافي ة في دي ة الخبري ، الجمل

 .٢٨٧/جرير
 . ٢/٢١٢، االتقان في علوم القرآن ٢٧٠/، الجنى الداني٣١٦/المفصل،١٣/حروف المعاني:ينظر) ١١٣٩(
 .١٠٥/الصافات) ١١٤٠(
 .١٠٤/األنعام) ١١٤١(
 .١/٥٧١النحاس : إعراب القرآن) ١١٤٢(
 . ١٤٣/آل عمران) ١١٤٣(
 .١/٢١٦األخفش : معاني القرآن) ١١٤٤(
 .١٢٥/الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن) ١١٤٥(
ه : وقائله عنترة ينظر   ) ١١٤٦( ه، ج     ١٧/ديوان رة أشعار العرب     م من معلقت د القرشي       : ه ي زي ، ٢/٤٦١ألب

 ... وُمَحلَّم َيْسَعوَن َتْحَت ِلواِئِهم :   در في الديوانوالص



أي علمتم؛ وأنتم تنظرون أسباب       ) رأيتموه(معنى  : أي أسباب الموت وقال البلخي    
ت : (وقوله… الموت من غير أن يكون في األول حذف        ه   ) م تنظرون  وأن د قول د  : (بع فق

  :يحتمل أمرين) رأيتموه
دهما ول: أح ا تق ة، آم دا للرؤي ون تأآي معته : أن يك ي وس ه بعين ًا ورأيت ه عيان رأيت

م            ب، وسمع العل ة القل وهم رؤي اني . بإذني، لئال يت أملون         : والث تم تت اه وأن أن يكون معن
ة الصحيحة ن                    ك آيف هي، ألن النظر هو تقليب الحدق ًا      الحال في ذل حو المرئي طلب

  .)١١٤٧())لرؤيته، وليس معناه الرؤية على وجه الحقيقة
ه      شاهدتهم ل ي م ة ف ة مبالغ ر بالرؤي الى عب بحانه وتع ى أن اهللا س ة إل ذهب الباحث وت

  ).وأنتم تنظرون(وتأآيدًا لظهور الخصوصيات لهم ومعاينتهم لها ولذا عبر عز وجـل بـ 
  . لفاع + )مضارع فعلها( فعلية جملة + قد  -٢

اني     ى أن من مع اة إل د(ذهب النح ى    ) ق ا معن ى الفعل المضارع افادته إذا دخلت عل
مع المضارع معنى التوآيد في موضع واحد في         ) قد(وقد أفادت    .)١١٤٨(التحقيق والتوآيد 

الى        ه تع َك ِقْبلَ               : القرآن الكريم وذلك في قول سََّماِء َفَلُنَولَِّينَّ ي ال َك ِف َب َوْجِه َرى َتَقلُّ ْد َن ًة َق
اَها الى)١١٤٩(َتْرَض ه تع ى قول َرَى: (( ( ذهب الزمخشري إل د َن اه) ق رى، ومعن ا ن : ربم

  البسيط   )                    ١١٥٠ (:آثرة الرؤية، آقوله
  قد َأْترُك الِقرَن ُمْصّفرًا أَناِمُلُه

الرؤية هي   : (( وقال الطبرسي  )١١٥١())تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء      
ص  شيء بالب ول  إدراك ال ب والتح م والتقل ى العل ستعمل بمعن م ت صار ث ره األب ر ونظي

د في          : والمعنى. والتصرف نظائر وهو التحرك في الجهات      ا محم قد نرى تقلب وجهك ي
  . )١١٥٢())…السماء النتظار الوحي في أمر القبلة

  . فاعل + )ماِض فعلها( فعلية جملة + قد + الالم  -٣
داء ال ت     اة أن الم االبت ض النح رى بع ي    ي ان أول جزئ ي، وأن آ ى الماض دخل عل
ه             إذا دخل شابهة اإلسم، ف د (الجملة لبعده عن م ه        ) ق داء علي ر دخول الم االبت ك  … آث وذل

الم،  ى ال ع تناسب معن صير الماضي آالمضارع م ال، فت رب الماضي من الح ا تق ألنه
د (ومعنى   د (ألن في    ) ق د       ) ق ق والتوآي ى التحقي ضًا معن ذه ال   . (()١١٥٣(أي ْت ه الم وإذا دخل

سم   واَب ق ون إال ج ال تك صرف، ف ى الماضي المت ي  )١١٥٤())عل الم ف ت ال ا دخل  وإنم
ه         ((جواب القسم    سم علي د المق  )١١٥٥())لُيتََّلقى بها مبالغًة في التوآيد، إذ القسم توآي

  .)١١٥٦() ))لقد(فهم يقدرون قسمًا محذوفًا جوابه ((
ى الفعل الماضي في ستة موا                ) قد(وجاءت   ة عل الالم داخل ة ب ك في      مقرون ضع وذل
الى  ه تع َرى   : قول ِه اْلُكْب اِت َربِّ ْن آَي ْد َرَأى ِم الى )١١٥٧(َلَق ه تع ُأُفِق :  وقول ْد َرآُه ِباْل َوَلَق

                                           
ان مج      ١/٤٤٩الكشاف  : ، وينظر ٣/٦التبيان  ) ١١٤٧( سير         ١/٢/٥١١، مجمع البي رحمن في تف ، مواهب ال

 . ٦/٣٧٦السبزواري : القرآن
 .٣٩٣/، رصف المباني١٣/حروف المعاني: ينظر) ١١٤٨(
 . ١٤٤/البقرة) ١١٤٩(
ن األب   ) ١١٥٠( د ب ت لعبي در البي هص ر    :رص وتمام اد، ينظ ت بفرص ه مجَّ أنَّ أثواب ه:آ ضب ٧١/ديوان ،المقت

 .١/١٢٠،معجم شواهد العربية ٢/٧٣،همع الهوامع٨/١٤٧،شرح المفصل٤/٥٠٢،الخصائص١/٤٣
 .٢٧٢/الجنى الداني: ، وينظر٢٢٨، ١/٢٢٧الكشاف ) ١١٥١(
 .٢/١٤، التبيان ٢/١٩جامع البيان : ينظرو، ٢٢٧، ١/٢/٢٢٦مجمع البيان مج) ١١٥٢(
 .٢/٣٣٨شرح الكافية : ينظر) ١١٥٣(
 .١٦٩/الجنى الداني: ، وينظر٢٣٩/رصف المباني) ١١٥٤(
 .٢٣٩/رصف المباني) ١١٥٥(
 .٣١٢/الجملة الخبرية في ديوان جرير) ١١٥٦(
 . ١٨/النجم) ١١٥٧(



ا    :  أي )١١٥٩(َوَلَقْد َأَرْيَناُه آَياِتَنا ُآلََّها َفَكذََّب َوَأَبى       :  وقوله تعالى  )١١٥٨(اْلُمِبيِن د أرين ولق
ا  فرعون آياتنا التي أعطيناها لموسى       ات          . آله ذا أن فرعون رأى اآلي دة في ه والفائ

  .)١١٦٠(أن يؤمن) فكذب وأبى(آلها عيانًا ال خبرًا 
  -: التوآيد بالقسم-ب

  : وورد هذا النمط على صورتيـن هما)١١٦١())القسم جملة تؤآد بها جملة أخرى   ((
  . به مفعول + فاعل + ماض فعل + قد + الالم  -١

وَلُه      :لك في قوله تعالى   وجاءت هذه الصورة في موضع واحد وذ       ُه َرُس َلَقْد َصَدَق اللَّ
اْلَحقِّ ا ِب ام  : (( أي)١١٦٢(الرُّْؤَي ي المن رى ف ل ت ا هي مخاي ا إنم ا؛ ألن الرؤي ل الرؤي تأوي

ذب    صدق والك ل ال ديث فيحتم يس بح ل. ول ذب،   : والتأوي صدق والك ل ال ديث، فيحتم ح
دق(و ولين   ) ص ى مفع دى ال ل يتع ذا )١١٦٣())فع ن اهللا (( وه سم م ي  ق الى أن النب   تع

د                        ه الب ون المسجد الحرام، وأن دخل هو والمؤمن ه ي صادق في قوله أنه رأى في المنام إن
  .)١١٦٤())من آون ذلك

تئناف -٢  رف اس دة +  ح ضارع + ال زائ ل م ل + فع ستتر(فاع مير م ار ) + ض ج
+ إسم موصول     + حرف عطف     ) + ضمير متصل   (فاعل   + فعل مضارع   + ومجرور  

  ) .ضمير متصل(فاعل + ارع فعل مض+ حرف نفي 
الى        ه تع ي قول ك ف د وذل ع واح ي موض صورة ف ذه ال اءت ه ا   :ج ِسُم ِبَم َال ُأْق َف

أن يكون  : قيل فيه وجوه أحدها   : (( قال الطبرسي  )١١٦٥(َوَما َال ُتْبِصُروَن    * ُتْبِصُروَن  
ي                 سم باألش اء قوله ال ردًا لكالم المشرآين فكأنه قال ليس األمر آما يقول المشرآون أق

دير       : وثانيها… يبصر منها ويدخل فيها جميع المكونات     آلها ما    دة والتق أن ال مزيدة مؤآ
سم لوضوح     : فأقسم بما ترون وما ال ترون وثالثها    ى الق اج إل أنه نفي للقسم ومعناه ال يحت

سلم                               سم عن أبي م ى ق ه إل اج في إثبات ه أظهر من أن يحت ريم فإن األمر في أنه رسول آ
ا  و : ورابعه ه آق ا    أن ائي إنم ال الجب ك وق ن ذل ك وال واهللا ألفعل ل ال واهللا ال أفعل ذل ل القائ

سم ال            ا ألن الق سم بربه ا أق رى وإنم أراد أنه ال يقسم باألشياء المخلوقات ما يرى وما ال ي
ائالً       ) هـ٧٥١ت  ( وعبر ابن قيم الجوزية      )١١٦٦())يجوز إال باهللا   ة ق ذه اآلي ذا  : ((عن ه وه

ا ال          أعم قسم وقع في القرآن، ف      رى وم ا ي إنه يعم العلويات والسفليات والدنيا واآلخرة، وم
وق،                    م والجن واألنس والعرش والكرسي، وآل مخل يرى، ويدخل في ذلك المالئكة آله

ات              ا يصرف اآلي سام آم . وآل ذلك من آيات قدرته وربوبيته، وهو سبحانه يصرف األق
ا        ففي ضمن هذا القسم أن آل ما يرى وما ال يرى آية، ودليل              على صدق رسوله، وأن م

  . )١١٦٧())جاء به هو من عند اهللا وهو آالمه، ال آالم شاعر، وال مجنون وال آاهن
  . التوآيد بالمصدر-ت 

ذي دل            … ): ((هـ٣٦٨ت  (قال السيرافي    ان صفة المصدر ال يجيء المصدر أما لبي
ك ه، آقول ديداً : علي دًا ضربًا ش ك: ضربت زي د آقول ا للتأآي دًا ض: وأم ربًا، ضربت زي

                                           
 .٢٣/التكوير) ١١٥٨(
 .  ١٨، ١٣/، النجم٢٧/الفتح: ، وبقية المواضع٥٦/طه) ١١٥٩(
 . ٢/٤٨٤بن آثيرا، مختصر تفسير ٧/١٥٩لتبيان ا: ، وينظر٢/٣١٤النّحاس: إعراب القرآن) ١١٦٠(
 . ١٥٢/تسهيل الفوائد: ، وينظر٧/٥٧شرح المفّصل ) ١١٦١(
 . ٢٧/الفتح) ١١٦٢(
 . ٢/٣٧٩البيان في غريب إعراب القرآن : ، وينظر١/٩٣إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) ١١٦٣(
 . ٩/٣٣٢التبيان ) ١١٦٤(
 .٣٩، ٣٨/الحاقة) ١١٦٥(
 . ٥/١٠/٣٤٩مجمع البيان مج) ١١٦٦(
 . ٤/٦٠٩الكشاف : ، وينظر١١٧، ١١٦/ابن قيم الجوزية: التبيان في أقسام القرآن) ١١٦٧(



ك                   ا في قول دة إال م ه من الفائ يس في ضربُت  : وحرآته تحريكًا، وإنما صار تأآيدًا، ألنه ل
  .)١١٦٨())وحرآُت

شي   ول الزرآ ـ٧٩٤ت (ويق ك     ): ((ه رتين، فقول ل م رار الفع ن تك وض ع و ع : ه
ة          : ضربت ضربًا، بمنزلة قولك    ضربت ضربت، ثم عدلوا عن ذلك واعتاضوا عن الجمل

  .)١١٦٩())بالمفرد
  :  النمط على صورة واحدة آما يأتيوورد هذا
ة   (خبرها  ) + ضمير متصل (إسمها  + حرف توآيد ونصب    +  حرف عطف    ة فعلي ) جمل

  المصدر+ 
الى   ه تع ي قول ريم ف رآن الك ي الق صدر ف ل بالم د الفع اء توآي ْوُتُهْم :وج ي َدَع مَّ ِإنِّ ُث

اًرا  شري)١١٧٠(ِجَه ال الزمخ ارًا: (( ( ق صد ) جه صب الم دعوتهم، ن صوب ب  ر ألنمن
ود                واع القع . الدعاء أحد نوعيه الجهار فنصب به نصب القرفصاء بقعد، لكونها أحد أن

اهرتم  دعوتهم ج ه أراد ب اء    . أو ألن ى دع ا، بمعن صدر دع فة لم ون ص وز أن يك ويج
ه  اهرًا ب ارًا، أي مج ال أي . جه ع الح ي موض صدرًا ف اهرًا: أو م :  أي)١١٧١())مج

ل مجاهرة             (( اس وقي ن عب ر           بأعلى صوتي عن اب رى بعضهم بعضًا أي ظاهرًا غي ي
ي ى أن  . )١١٧٢ ())خف شي ال ب الزرآ ن    : ((وذه يء م صدر يج د بالم التأآي
  . )١١٧٣())مرادفه

  -):َأنَّ(و) ِإنَّ( التوآيد بالحرف المشبه بالفعل -ث
ا      ) َأنَّ(و) ِإنَّ( رًا لهم ر خب ع الخب ا، ورف مًا لهم دأ اس صب المبت ا ن . )١١٧٤(وعملهم

ره     (() َأنَّ(والفرق بينهما هو أن      رد معمول لغي ) ِإنَّ(و… أبدًا تكون في موضع اسم مف
اءه                  ا أول الكالم، أو أثن ره حيث وقع دأ وخب ، )١١٧٥())المكسورة تكون في موضع المبت

  .)١١٧٦(توآيد النسبة في الجملة االسمية، ونفي الشك واالنكار لها) َأنَّ(و) ِإنَّ(وتفيد 
  -:وورد التوآيد بهما على الصور اآلتية

  .خبرها + اسمها + االداة  -١
الى   ه تع ي قول ك ف رات وذل سع م صورة ت ذه ال ا   :وردت ه َه ِبَم وا َأنَّ اللَّ َواْعَلُم

ى               :  وقوله تعالى  )١١٧٧(َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ  َه َعَل ِة ِإنَّ اللَّ ْوَم اْلِقَياَم َنُهْم َي ِصُل َبْي ِإنَّ اللََّه َيْف
 )١١٧٩(َهْوا َفِإنَّ اللََّه ِبَما َيْعَمُلوَن َبِصيٌرَفِإْن انتَ :  وقوله تعالى  )١١٧٨(ُآلِّ َشْيٍء َشِهيٌد    

ان : أي ة واإليم ر والمعاصي بالتوب وا عن الكف إن اهللا(إن انته ه ) ف ى علي الم ال يخف ع
  .)١١٨٠(شيء يوصل اليهم ثوابهم

                                           
 .٢/٢٠٥أوضح المسالك : ، وينظر١/٢٢٩السيرافي في هامش آتاب سيبويه ) ١١٦٨(
 . ٢/٣٩٢البرهان في علوم القرآن ) ١١٦٩(
 .٨/نوح) ١١٧٠(
 .٥/١٠/٣٦٠مج، مجمع البيان ٢/٧٦٠مشكل إعراب القرآن : ، وينظر٤/٦١٩الكشاف ) ١١٧١(
 .٥/١٠/٣٦١مجمع البيان مج) ١١٧٢(
 .٢/٣٩٤البرهان في علوم القرآن ) ١١٧٣(
 .٣٨٧، ٣٧٩/، الجنى الداني١١٨/، رصف المباني١٠٦/المقرب: ينظر) ١١٧٤(
 .١٢٥/رصف المباني) ١١٧٥(
 .١/٣٢٨أوضح المسالك : ينظر) ١١٧٦(
 .٢٣٣/البقرة) ١١٧٧(
 .١٧/الحج) ١١٧٨(
 .٤٤/، غافر٣١/،فاطر٢٨/، لقمان٧٥، ٦١/،الحج١١٠/البقرة: ، وبقية المواضع٣٩/األنفال) ١١٧٩(
 .١٥/١٦٤التفسير الكبير : ينظر) ١١٨٠(



   )الخبر مسد سدت قد فعلية جملة( خبرها + )لمتص ضمير( أسمها+األداة  -٢
َك   : ًا وذلك في قوله تعالى    جاءت هذه الصورة في ستة عشر موضع       ِه َأنَّ َوِمْن آَياِت

َماٍن         :  وقوله تعالى  )١١٨١(َتَرى اَألْرَض َخاِشَعًة     َراٍت ِس َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّي َأَرى َسْبَع َبَق
)١١٨٢(  وقوله تعالى  :       ِإني آَنْسُت َناًرا َسآِتيُكْم ِمْنَها ِبَخَبٍر)وقوله تعالى  )١١٨٣  : ِإنِّي

اِجِديَن           َرَأْيُت َأَحدَ  ي َس ل،    ( ()١١٨٤( َعَشَر َآْوَآًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِل فكرر الفع
الوا           ذين ق ة ال د       : وقد يستغنى بأحدهما، وهذا على لغ دًا ضربُتُه، وهو توآي ضربُت زي

م أجمعون     : (مثل ه    …)فسجد المالئكة آله ا قول ي ساجدين     : (وأم تهم ل ا    ) رأي ه لم فإن
ا            جعلهم آمن يعقل في    م، آم  السجود والطواعية، جعلهم آاإلنس في تذآيرهم إذ جمعه

      )١١٨٥(:وقال لبيد بن ربيعة العامري) ُعلِّمنا منطق الطير: (قال
  الخفيف     

صْـ   ِن الَق دََّجاج َع ُق ال َدها َمْنِط  َص
 

اُقوِس   ْرُب النَّ ِد َوَض
ا  )١١٨٦())َفاْجُتِنَب

 

ة، ألن        ورأيت من     … بتحريك الياء ) إني رأيت : (وقريء((  ا، ال من الرؤي الرؤي
ا مع الكواآب ساجدة ليوسف                       و اجتمع شمس والقمر ل ما ذآره معلوم أنه منام؛ ألن ال

اس      في حال اليقظة، لكانت آية عظيمة ليعقوب         إن  …  ولما خفيت عليه وعلى الن ف
رار رأيت قلت  : قلت  ا معنى تك دير   : م ى تق ستأنف عل ا هو آالم م رار، إنم يس بتك ل

اً      : ( قال له عند قوله     له، آأن يعقوب     سؤال وقع جواباً   ) إني رأيت احد عشر آوآب
فلم أجريت  : فإن قلت ) رأيتهم لي ساجدين  : (آيف رأيتها سائًال عن حال رؤيتها؟ فقال      

العقالء          : مجرى العقالء في رأيتهم لي ساجدين ؟ قلت        ألنه لما وصفها بما هو خاص ب
سجود و ال ة، . وه ا عاقل م، آأنه ا حكمه م، أن أجرى عليه ي آالمه ائع ف ر ش ذا آثي وه

ش  شيء ال س ال ر      يئيالب ارًا ألث ه إظه ن أحكام ًا م ي حكم وه، فيعط ن بعض الوج  م
د        : ((وقال القرطبي . )١١٨٧())المالبسة والمقاربة  القول عن رأيتهم توآيد وجاء مذآرًا؛ ف

ال من            ا من أفع سجود وهم ياء بالطاعة وال الخليل وسيبويه أنه لّما أخبر عن هذه األش
ل ل   يعق ن يعق ر عم ا يخب ا آم ر عنه ه   .  أخب ي قول ى ف ذا المعن دم ه د تق راهم : (وق وت

ان                   ) ينظرون إليك  ه، وان آ وه منزلت ل إذا أنزل والعرب تجمع ما ال يعقل جمع من يعق
الى    )١١٨٨())خارجًا عن األصل    ه تع ي ساجدين     : ( فقول تهم ل ك      ) رأي ألول وذل رار ل تك

ه  د   ((ألن ي األول أعي شي تناس الم وخ ال الك دًا  إذا ط ه، وتجدي ًة ل ًا تطري ثاني
وأعلم أن التكرير أبلغ من التأآيد، ألنه وقع في تكرار التأسيس؛ وهو             (()١١٨٩())لعهده

  . )١١٩٠())أبلغ من التأآيد، فإن التأآيد يقرر إرادة معنى األول وعدم التجوز

                                           
 .٣٩/فصلت) ١١٨١(
 .٤٣/يوسف) ١١٨٢(
 .٢٩/القصص) ١١٨٣(
 .٤/يوسف) ١١٨٤(
 ، وروايته في الديوان َفَصدَُّهم َمْنِطُق الدََّجاِج عن الَعْهِد٢٦/شرح ديوانه) ١١٨٥(
 .٢/٣٦٢األخفش : معاني القرآن) ١١٨٦(
 .٢/٢١١ تفسير النسفي :، وينظر٤١٨، ٢/٤١٧الكشاف ) ١١٨٧(
 .٦/٩٥التبيان : ، وينظر٥/٩/١٢٢الجامع ألحكام القرآن مج) ١١٨٨(
 .٣/١٤البرهان في علوم القرآن ) ١١٨٩(
 . ٣/١١المصدر نفسه ) ١١٩٠(



الى  بحانه وتع ال اهللا س رَ    : وق ُث َال َت ْن َحْي ُه ِم َو َوَقِبيُل َراُآْم ُه ُه َي  )١١٩١(ْوَنُهْمِإنَّ
ه،                  (( د للتحذير من ة، وتأآي ا يبغي من الفتن شيطان مم الجملة تعليل للنهي عن تمكين ال

ه من شياطين                      وده وذريت ه أي جن ا هو وقبيل ه يران والتذآير بعداوته وضرره وذلك أن
  .)١١٩٢())الجن وال نراهم

 جملة فعلية سدت مسد الخبر مسبوقة     (خبرها  ) + ضمير متصل (اسمها  +  األداة   -٣
  ) لتوآيدلبالالم المزحلقة 

الى ه تع ي قول ك ف رات وذل ع م صورة أرب ذه ال ي :وردت ه َراَك ِف ا َلَن ِإنَّ
يٍن         : وقوله تعالى  )١١٩٣(َسَفاَهٍة َالٍل ُمِب ي َض وا بضالله    (( إذ   )١١٩٤(ِإنَّا َلَنَراَك ِف حكم

  وأآدوه بالتعبير بالرؤية 

                                           
راف) ١١٩١( ع٢٧/األع ة المواض ام: ، وبقي ال٧٤/األنع ود٤٨/، األنف ف٨٤، ٢٩/، ه ، ٣٦، ٣٦/، يوس

 .١٠٢/، الصافات٤٦/حج، ال٧/، النمل٦/، المعارج١٠/طه
 .٨/٣٦٤تفسير المنار ) ١١٩٢(
 .٦٦/األعراف) ١١٩٣(
 .٣٠/، يوسف٩١/، والموضعان اآلخران هود٦٠/األعراف)١١٩٤(



أ         رة من             العلمية وبإن والالم وبالظرفية المفيدة لإلحاطة، آ راك في غم ا لن الوا إن نهم ق
ة         . الضالل محيطة بك ال تهتدي معها الى الصواب سبيالً         ه من الثق وذلك لما رأوه علي

  .)١١٩٥())بما يدعو اليه
  . )فعلية جملة( خبرها + اسمها + األداة  -٤

الى          ه تع ك في قول ريم وذل َوَأنَّ  :وردت هذه الصورة في موضعين في القرآن الك
َرى  َسْعَيُه َسْوفَ  الى    )١١٩٦( ُي ه تع َرى           :  وقول َه َي َأنَّ اللَّ ْم ِب ْم َيْعَل راه  (( أي )١١٩٧(َأَل ي

  .)١١٩٨())ويعلم ِفْعَله فيعاقبه عليه
  . )إسم( خبرها + )متصل ضمير( اسمها + األداة  -٥

ى          :وردت هذه الصورة تسع مرات وذلك في قوله تعالى         ُه َعَل َك َأنَّ ِف ِبَربِّ ْم َيْك َأَوَل
ْيءٍ  لِّ َش ِهيٌد ُآ الى )١١٩٩( َش ه تع ِصيرٌ  : وقول وَن َب ا َتْعَمُل ي ِبَم ه )١٢٠٠(ِإنِّ  وقول

ِصيرُ      :تعالى يم      )١٢٠١(َفاْسَتِعْذ ِباللَِّه ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَب سير الق وتأمل  : (( جاء في التف
راه بلفظ                       م وجوده وال ن ذي نعل شيطان ال تعاذة من ال حكمة القرآن، آيف جاء في االس

سجدة       ) مالسميع العلي ( ذين            . في األعراف وحم ال تعاذة من شر اإلنس ال وجاءت االس
ال   … في سورة حم المؤمن    ) السميع البصير (يؤنسون ويرون باألبصار بلفظ      ألن أفع

ا في      . هؤالء أفعال معاينة ُترى بالبصر     وأما نزغ الشيطان فوساوس، وخطرات يلقيه
سميع الع     . القلب يتعلق بها العلم    تعاذة بال ا   فأمر باالس يم فيه سميع      . ل تعاذة بال وأمر باالس

  .)١٢٠٢())البصير في باب ما يرى بالبصر، ويدرك بالرؤية واهللا أعلم
  . )جملة شبه( خبرها + )متصل ضمير( إسمها + األداة  -٦

صورة في موضع  ذه ال ريم  واحدوردت ه رآن الك ك في  في الق الىوذل ه تع : قول
    َْك         َواْصِبْر ِلُحْكِم َربَِّك َفِإنََّك ِبَأع ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم ا َوَس درآك      :  أي )١٢٠٣(ُيِنَن ا لن بمرأى من

  .)١٢٠٤(وال يخفى علينا شيء من أمرك ونحفظك حتى ال يصلوا الى شيء من أمرك 
  . التوآيد بضمير الفصل-ج

ع                     ه، وأن يق ه لإلسم قبل صلة، ومطابقت ع المنف أشترط النحاة آونه من ضمائر الرف
د     ين المبت صل ب رفتين وأن يف ين مع ر    ب دأ أو الخب له المبت ا أص ره أو م . )١٢٠٥(أ وخب

د   ة عن اد أو الدعام مير العم صريين، وض د الب صل عن ضمير الف سمى ب وي
  .)١٢٠٦(الكوفيين

                                           
 . ٤٩٢، ٨/٤٩١تفسير المنار ) ١١٩٥(
 .٤٠/النجم)١١٩٦(
 .١٤/العلق) ١١٩٧(
 .٣/٧٣٩النّحاس : اعراب القرآن) ١١٩٨(
 . ٥٣/فصلت) ١١٩٩(
 . ١١/سبأ) ١٢٠٠(
 .١٩/، الملك٢٧/، الشورى١١٢/، هود٥٦/افرغ: ، وبقية المواضع٥٦/غافر) ١٢٠١(
 .٢٠٣/فاضل السامرائي. د:  التعبير القرآني:، وينظر٥٨٦/بن قيم الجوزيةا: التفسير القيم) ١٢٠٢(
 .٨٠/، ص٣٧/الحجر: ، وبقية المواضع٤٨/الطور) ١٢٠٣(
 .٥/٩/١٧٠مجمع البيان مج: ينظر) ١٢٠٤(
 .١/٦٨ع الهوامع ، هم٣/١١٠، شرح المفصل ٣٩٥-٢/٣٨٩ آتاب سيبويه :ينظر) ١٢٠٥(
 .١/٦٨، همع الهوامع ٣/١١٠شرح المفّصل : ينظر) ١٢٠٦(



  -:وعلى ما يأتيوقد جاء التوآيد بضمير الفصل على صورة واحدة 
ة   رط جازم ضارع  + أداة ش ل م ل + فع ستتر (فاع مير م ه أول  ) + ض ول ب + مفع

  . ثانمفعول به+ ضمير الفصل 
الى                        ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك : وردت هذه الصورة في موضع واحد من الق

          ًدا اًال َوَوَل َك َم لَّ ِمْن دات            )١٢٠٧(ِإْن ُتَرِن َأَنا َأَق ى أن الفصل من مؤآ يبويه عل  نص س
د  ـد التأآي ه يفي ى أن ة وعل الى : الجمل ه تع ي قول ال ف ا : (وق رن أن ـ) …إن ت ا(( (ف ) أن

ا                ) َتَرِن(وصف للياء في     ضمير؛ وأم د ال ذا صحيح، ألن المضمر يؤآ دًا وه يزيد تأآي
ألنه ُيدعم به الكالم، أي     ) دعامة(تأآيد المظهر بالمضمر فلم يعهد ولهذا سماه بعضهم         

   فـ )١٢٠٨())زيد نفسه هو الفاضل: ((ال يجاء مع التوآيد، فال يقال: يقوي، ولهذا قالوا

                                           
 .٣٩/الكهف) ١٢٠٧(
 . ٢/٤٠٩البرهان في علوم القرآن : ، وينظر١/٣٩٥آتاب سيبويه ) ١٢٠٨(



راب و (( ن األع ا م ا فاصلة ال موضع له ّل(أن ي) اق ان لترن ول ث ئت . مفع وإن ش
ل تجعل             . تأآيدًا لضمير المتكلم في ترني     ) أنا(جعلت   ع أق ا (ويجوز في الكالم رف ) أن
  . )١٢٠٩())الخبر والجملة في موضع المفعول الثاني لترني) أقل(مبتدأ و

  : التوآيد بالنون -ح
ا الماضي فال                     ر، أم آخر المضارع واألم نون التوآيد حرف مختص باإلتصال ب

ع         ((صل به بإجماع النحاة، ألنها      تت د وق ى فعل ق ا       )١٢١٠())ال تدخل عل ذا موافق لم  وه
  .جاء في الفاظ الرؤية والرؤيا حيث لم يرد الفعل الماضي مؤآدًا بالنون

  -:وجاء هذا التوآيد على صورتين هما
  . )ضمير( فاعل + مضارع فعل + )زائدة( ما + أن  -١

الى       وردت هذه الصورة في أربع مرات في الق        ه تع ْل  : رآن الكريم وذلك في قول ُق
ون   : (( قال الزمخشري   )١٢١١(َربِّ ِإمَّا ُتِرَينِّي َما ُيوَعُدوَن       ا والن دتان، أي  : م إن : مؤآ

ريء … آان  البد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا أو في اآلخرة             ا  : (وق إم
رئنهم ريء   ) ت ا ق ي، آم ان ترين الهمز مك رئن : (ب ا ت ر(، و)فإم يملت ي ) ؤن الجح وه
ا       ) أن(فـ) أما تريني ( و )١٢١٢ ())ضعيفة شرط ضمت إليه ا (لل ا      ) م مسلطة والمعنى إنه

  . )١٢١٣ (سلطت نون التأآيد على الفعل المضارع ولو لم تكن هي لم يجز أن تريني
الى   بحانه وتع ال اهللا س َك َفإِ     :وق ُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينَّ ِذي َنِع َض الَّ َك َبْع ا ُنِرَينَّ ا َوِإمَّ َلْيَن

ى أن               )١٢١٤(َمْرِجُعُهْم يد رضا ال د رش شيخ محم دت        (( ذهب ال ة شرطية زي ذه جمل ه
ا ( شرط   ) م اً     ) إن(في حرف ال ده مزدوج ان توآي ه فك د في فعل ون التوآي راد . ون والم

شرطه               دنيا واآلخرة ب باآلية تأآيد وقوع ما وعد اهللا هؤالء المشرآين من العقاب في ال
سم األول   ي جملتهما، سواء أرى اهللا النبي   فيهما ال يتخلف منهما شيء ف     بعض الق

  . )١٢١٥())…منه وشاهده، أم توفاه قبل إراءته إياه
  . به مفعول + )ضمير( فاعل + مضارع فعل + القسم جواب الم  -٢

الى  ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك صورة في موضع واحد في الق ذه ال : وردت ه
َّيِن   ْوَنهَُّثمَّ َلَترَ *  اْلَجِحيَم   َلَتَرْون ًال        (( )١٢١٦(ا َعْيَن اْلَيِق ه فع اء جعل رأ بضم الت من ق

ام                           ولين ق ى مفع اعي ال ى الرب ه ال ين فتعدى بنقل ة الع وًال من رأى من رؤي رباعيًا منق
ي    ضمر ف و الم ل وه ام الفاع دهما مق رون(أح ه و  ) لت سم فاعل م ي ول ل يم(مفع ) الجح

ًال ثالثي    . المفعول الثاني  ه فع اء جعل ى       ومن فتح الت ّداه ال اعي فع ى الرب ول ال ر منق ًا غي
زة        : مفعول واحد ألّنه في الوجهين من رؤية العين، أصله         ة الهم ون فألقيت حرآ لترأي

اء                       ذا البن ستمرًا في ه سهيًال م سهيل ت ى الت على الراء آما فعل ذلك في يرى وترى عل
ا قلبت ا                   ا قبله تح م اء وأنف ًا وحذفت   حيث وقع مستقبًال فبقي لتريون فلما تحرآت الي لف

ون         ذفت ن شددة فح ون الم ت الن م دخل رون ث ي لت دها فبق واو بع كون ال سكونها وس ل
شددة، وال يجوز             اإلعراب للبناء وحرآت الواو بالضم لسكونها وسكون أول النون الم

                                           
، الجامع ألحكام   ٣/٦/٤٧١، مجمع البيان مج   ٧/٤١التبيان  : ، وينظر ١/٤٤٢مشكل إعراب القرآن    ) ١٢٠٩(

 .٥/١٠/٤٠٨القرآن مج
 .٣/١٠٥ويه آتاب سيب) ١٢١٠(
 .٩٣/المؤمنون) ١٢١١(
 .٢٣/١١٧التفسير الكبير : ، وينظر٣/٢٠٣الكشاف ) ١٢١٢(
 .٤/٧/١١٧مجمع البيان مج: ينظر) ١٢١٣(
 .٢٦/، مريم٧٧/غافر: ان اآلخران، والموضع٤٦/يونس) ١٢١٤(
 .٤/١٨٤الكشاف : ، وينظر١١/٣٨٧تفسير المنار ) ١٢١٥(
 . ٧ ،٦/التكاثر) ١٢١٦(



واو               ا ال ساآنين وهم اء ال ا عارضة اللتق رون النضمامها ألنَّ حرآته همز الواو من لت
لم ترد الم الفعل التي قد حذفت قبل الواو لسكونها وسكون           وأول المشدد، أال ترى أنك      

سكونها وسكون( ضمير ل د تحرآت واو ال ضمير وق ي ) واو ال شددة الت ون الم أول الن
ولم يجز   . [ للتأآيد فلما لم يعتدَّ بحرآتها لم ترد الم الفعل ولم يجز همزها ومثله الثاني             

ا فتحة والفتحة ال           حذف الواو اللتقاء الساآنين ألنه قد حذف الم ال         ا وألن قبله فعل قبله
ذفت    و ح واو ل ى ال دل عل و )١٢١٧(] ))ت د    (( وه سم لتوآي ذوف، والق سم مح واب ق ج

ي  ًا ف ثم تغليظ ًا ب رره معطوف ب؛ وآ ه للري دخل في ا ال م ه م ا اوعدوا ب د، وأن م الوعي
ل ي التهوي ادة ف د وزي رئ. التهدي رؤن: (وق ستكرهة) لت الهمز وهي م إن قلت. ب م : ف ل

تكر ت    اس رد؟ قل اس مط زة قي ا هم ضمومة قبله واو الم ي  : هت وال واو الت ي ال ذاك ف
  .)١٢١٨ ())ضمتها الزمة، وهذه عارضة اللتقاء الساآنين

  . األنماط اللغوية لصيغة الرؤية والرؤيا-:ثالثًا
، )الكالم (بشيء من الخلط مع مصطلح        ) الجملة(تناولت مباحث النحاة اصطالح     

ة     إفقد ذهب بعضهم     ة للكالم     (هي   لى أن الجمل ه      ) الصورة الترآيبي ذي اصطلح علي ال
ا               سكوت عليه دة يحسن ال د فائ الترآيب  (( أو هي     )١٢١٩ (.عند النحاة بعبارة اللفظ المفي

  .)١٢٢٠ ())المفيد
ه، ال يغني أي                     سند الي سند وم ا من م ألف نظامه والجملة العربية جملة اسنادية، يت

ا      منهما عن صاحبه، ال    ان أساسيان فيه در    : ((تعريف المحدثين   وهي   . نهما رآن ل ق أق
ة واحدة أو                من الكالم يفيد السامع معنى مستقًال بنفسه، سواء ترآب هذا القدر من آلم

يس العكس،                  )١٢٢١())أآثر ة آالم ول  وهي بهذا التحديد اخص من الكالم، ألن آل جمل
  .)١٢٢٢(ألن من الكالم ما ليس بجملة

رب       ة أض ى أربع ة عل شري الجمل سم الزمخ د ق ة و: ((وق رطية  فعلي مية وش إس
ة ال    )١٢٢٣())وظرفي سيم، ق ذا التق ى ه دًا إل يش نق ن يع ه اب سمة  : ((، ووج ي ق وه
ة دون أن                  )١٢٢٤())لفظية ة العربي ى العناصر األساسية المفترضة للجمل ده عل  وبنى نق

دة            ال . يأخذ باإلعتبار ما طرأ على هذا الترآيب من خصائص جدي ة    : ((فق وهي الجمل
ة و   ربان فعلي ة ض ي الحقيق مية، اف ين    س ن جملت ة م ق مرآب ي التحقي شرطية ف ألن ال

  . )١٢٢٥())فعليتين الشرط فعل وفاعل والجزاء فعل وفاعل
  -:وقد وردت لفظة الرؤية والرؤيا على األنماط اللغوية اآلتية

  . معطوف + عطف حرف + اسمية جملة  -١
سند فعالً             ((الجملة االسمية هي       ا الم ة التي  ال يكون فيه ا     )١٢٢٦ ())الجمل ر أنه  غي

ن أن ي ي ((مك ين ف ن مع ى زم شير إل ناد ت ن اإلس ة ع ة خارج ًا بقرين رن أحيان تقت

                                           
رآن     ) ١٢١٧( ين سورة     : ، وينظر  ٨٤٠،  ٢/٨٣٩مشكل إعراب الق ان   ١٨٣،  ١٨٢/إعراب ثالث ، مجمع البي

 .٥/١٠/٥٣٣مج
 .٣٧٥، ٤/٣٧٤تفسير النسفي : ، وينظر٤/٧٩٩الكشاف ) ١٢١٨(
 .١/١٤شرح ابن عقيل : ينظر) ١٢١٩(
 .١/١٨٨حاشية الصبان ) ١٢٢٠(
 . ١٩١/إبراهيم أنيس. د: من أسرار اللغة) ١٢٢١(
 .٩٩/عطيةخليل إبراهيم ال. د: الترآيب اللغوي لشعر السياب) ١٢٢٢(
 . ٢٤/المفصل) ١٢٢٣(
 .١/٨٨شرح المفّصل ) ١٢٢٤(
 .١/٨٨المصدر نفسه ) ١٢٢٥(
 .٣٥/علي جابر المنصوري. د: الداللة الزمنية في الجملة العربية) ١٢٢٦(



اده      زمن بأبع ى ال شير ال ة ت رن بقرين ستقبل، أو تقت ال، أو الم ي،أو الح الماض
  .)١٢٢٧())الثالثة

ْيِهْم     :وردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذلك في قوله تعالى          َلٌة ِإَل َوِإنِّي ُمْرِس
اِظَرٌة ٍة َفَن ُلوَن ِبَهِديَّ ُع اْلُمْرَس َم َيْرِج الى)١٢٢٨( ِب ه تع اَألْعَمى : وقول ِريَقْيِن َآ ُل اْلَف َمَث

الى    )١٢٢٩(َواَألَصمِّ َواْلَبِصيرِ  ه تع اَن             :  وقول َك َآ لُّ ُأْوَلِئ َؤاَد ُآ َصَر َواْلُف سَّْمَع َواْلَب ِإنَّ ال
  .)١٢٣٠(َعْنُه َمْسُئوًال 

َف      َوَآَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفي  : وقال تبارك وعز   اْلَعْيِن َواَألن ْيَن ِب النَّْفِس َواْلَع َها َأنَّ النَّْفَس ِب
سِّنِّ     سِّنَّ ِبال ده من األسماء        (()١٢٣١(ِباَألنِف َواْلُأُذَن ِباْلُأُذِن َوال ا بع العين وم ين ب والع

ه أن وهو             نفس (من نصبه عطفه على ما عملت في النفس (و) ال ذلك آل       ) ب ر أن وآ خب
ى المعنى ألن معنى             مخفوض خبر لما قبله، ومن      رفع العين واألنف والسن عطفه عل

قرأ الكسائي العيُن   ((  و )١٢٣٢())قلنا لهم النفس بالنفس فرفع على االبتداء      ) آتبنا عليهم (
ر        و جعف رأ أب الرفع وق ه ب ده آل ا بع ا       ووم رو آله و عم امر وأب ن ع ر واب ن آثي اب

ى أن      قال أبو علي حجة من نصب العين وما بعده أنه عطف ذل             … بالنصب ه عل ك آل
ع                       ك من رف ا فعل ذل ه آم يجعل الواو لالشتراك في نصب أن ولم يقطع الكالم عما قبل
وأما من رفع بعد النصب فقال إن النفس بالنفس والعين بالعين فإنه يحتمل ثالثة أوجه                

اني        : أحدها رد والث أن تكون الواو عاطفة جملة على جملة آما يعطف المفرد على المف
 على المعنى ألنه إذا قال وآتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس فمعناه قلنا              أنه حمل الكالم  

الى لهم النفس بالنفس فحمل العين بالعين على هذا آما إنه لما آان المعنى في قوله                 : تع
     ٍين ى                 )١٢٣٣(ُيَطاُف َعَلْيِهْم ِبَكْأٍس ِمْن َمِع ًا عل ين حمل حورًا عين ًا من مع  يمنحون آأس

  الكامل     )١٢٣٤ (:أسًا ويمنحون حورًا عينًا ومن ذلك قولهذلك آأنه يمنحون آ
ى   َع الَبَل نَّ َم رَّ آَيه اَدْت وغي  َب
هِ    َواُء َقذاِل ا َس شَّجٌج َأمَّ  وُم

 

اُء  َرُهنَّ َهَب َد َجْم  أّال َرَواِآ
َزاُء اَرُه الِمْع ب َس َدا وغيَّ  َفَب

 
ث…  ه الثال ذآر  : والوج ى ال العين عل ين ب ه والع ون عطف قول ي أن يك وع ف المرف

الظرف الذي هو الخبر وإن لم يؤآد المعطوف عليه بالضمير المنفصل آما أآد في نحو              
  .)١٢٣٦()))١٢٣٥(ِإنَُّه َيَراُآْم ُهَو َوَقِبيُلُه: قوله تعالى

  . معطوف + عطف حرف + فعلية جملة  -٢

                                           
 .٣٥/المصدر نفسه) ١٢٢٧(
 .  ٣٥/النمل) ١٢٢٨(
 . ٢٤/هود) ١٢٢٩(
 .٣٦/اإلسراء) ١٢٣٠(
 .٤٥/المائدة) ١٢٣١(
 .١/٢٢٧مشكل إعراب القرآن ) ١٢٣٢(
 .٤٥/الصافات) ١٢٣٣(
ا ) ١٢٣٤( ر قائلهم ه دون ذآ ي آتاب يبويه ف ا س اَرُه(رواهم َر س يبويه ) وَغيَّ اب س م ١٧٤، ١/١٧٣آت ، معج

 . ١/٢٢شواهد العربية 
 .٢٧/األعراف) ١٢٣٥(
 .٢/٦٠١إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : ، وينظر١٩٩، ٢/٣/١٩٨مجمع البيان مج) ١٢٣٦(



ك    ا تل صد به ة يق ة الفعلي دم أو    ((الجمل ًال تق ا فع سند فيه ون الم ي يك ة الت الجمل
أخ ا )١٢٣٧())رت ل  (( ألنه اس الفع ى أس وم عل ي   )١٢٣٨())تق ي اثنت صورة ف ذه ال  وردت ه

الى      ه تع َصاُر       : عشرة مرة وذلك في قول وُب َواَألْب ِه اْلُقُل ُب ِفي ا َتَتَقلَّ اُفوَن َيْوًم  )١٢٣٩(َيَخ
َصاِرهِ              : وقوله تعالى  ْمِعِهْم َوَأْب وِبِهْم َوَس ى ُقُل ُه َعَل َع اللَّ ِذيَن َطَب ه  )١٢٤٠(ْم ُأْوَلِئَك الَّ  وقول

ُروَن            : تعالى َال َتَتَفكَّ ِصيُر َأَف ى َواْلَب الى    )١٢٤١(ُقْل َهْل َيْسَتِوي اَألْعَم ه تع َل  :  وقول َوَجَع
  .)١٢٤٢(َلُكْم السَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

ا      َوُنَق* َأنََّها ِإَذا َجاَءْت َال ُيْؤِمُنوَن        : وقال عز من قائل    َصاَرُهْم َآَم لُِّب َأْفِئَدَتُهْم َوَأْب
ه      (()١٢٤٣(َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل َمرٍَّة َوَنَذُرُهْم ِفي ُطْغَياِنِهْم َيْعَمُهوَن           ى قول هذا عطف عل

الى ون: (تع ة     ) ال يؤمن ة اآلي انهم برؤي دم إيم ي ع الى ف سنة اهللا تع ان ل ا . وبي أي وم
دتهم عن           ا نقلب أفئ ضًا إن أويالت والتفكر في             يشعرآم أي الخواطر والت ة ب د مجيء اآلي

ا     انهم بم دم إيم ي ع شأنهم ف يالت، آ وهم التخ ي ت صارهم ف االت، وأب تنباط االحتم اس
ات        رة من اآلي الى           … جاءهم أول م ه تع ل قول ا    : وتقليب األبصار من قبي اُلوا ِإنََّم َلَق

ْسُحوُروَن ْوٌم َم ُن َق ْل َنْح َصاُرَنا َب كَِّرْت َأْب ه  )١٢٤٤(ُس ا اشتمل علي ه م م يقنع إن من ل ف
القرآن من اآليات العقلية العلمية، ال يقنعه ما يراه بعينيه من اآليات الحسية، بل يدعي               
أن عينيه خدعتا أو أصيبتا بآفة فهي ال ترى إال صورًا خيالية أو أنه من أعمال السحر       

 ))من المرسلين؟الصناعية، وهل هذا إال خلق األولين، في مكابرة آيات من بعث فيهم           
)١٢٤٥(.  
  .مجرور إسم + جر حرف + اسمية جملة  -٣

الى                      ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك : وردت هذه الصورة في أربعة مواضع في الق
    َوَما َأْمُرَنا ِإالَّ َواِحَدٌة َآَلْمٍح ِباْلَبَصِر)وقوله تعالى) ١٢٤٦ : َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاُء

  .) ١٢٤٧(ِللنَّاِظِريَن 
َشاَوٌة              : وقال عز وجل   َصاِرِهْم ِغ ى َأْب ْمِعِهْم َوَعَل ى َس وِبِهْم َوَعَل ى ُقُل ُه َعَل َخَتَم اللَّ

)ال األخفش) ١٢٤٨ ال: ((ق ا ق صار، إنم ى األب ع عل يس يق تم ل إن الخ ى : ف تم اهللا عل خ
ال      ه           : قلوبهم وعلى سمعهم، ثم ق ستأنفًا وقول ى أبصارهم غشاوة، م ألن )ختم اهللا  (وعل

ك آ ولذل ا تق ظ، آم ك اللف از ذل ا، : ان لعصيانهم اهللا، فج ة، إذا أًُْعِجب به ُه ُفَالَن َأْهَلَكْت
ون         ا، أو يك ي إتباعه ك ف ه هل يئًا، ألن ه ش ل ب ي ال تفع تم(وه وم   ) خ ا مخت م إنه حك

ا رد ؟    ) ١٢٤٩())عليه صيغة المف سمع ب ع، وال صيغة الجم صار ب وب واألب اءت القل وج
رد،            وذلك ألن السمع مصدر وال يجمع، ر       ال وإدراآات آل ف بما آان بالنظر الى أعم

                                           
 .٣٧/الداللة الزمنية في الجملة العربية) ١٢٣٧(
 .٣٧/مصدر نفسهال) ١٢٣٨(
 .٣٧/النور) ١٢٣٩(
 .١٠٨/النحل) ١٢٤٠(
 .٥٠/األنعام) ١٢٤١(
 . ٧٨/النحل) ١٢٤٢(
ام) ١٢٤٣( اطر١٠٩،١١٠/األنع ع، ف ة المواض سجدة١٩/، وبقي اف٩/، ال ك٢٦، ٢٦/، األحق ، ٢٣/، المل

 . ٧٨/، المؤمنون٣١/يونس
 .١٥/الحجر) ١٢٤٤(
 .٧/٦٧٢تفسير المنار ) ١٢٤٥(
 .٥٠/القمر) ١٢٤٦(
 .٣٣/الشعراء) ١٢٤٧(
 .١٠٨/األعراف: ، والموضع الرابع ٧/البقرة) ١٢٤٨(
 .٣٥، ١/٣٤األخفش : معاني القرآن) ١٢٤٩(



ة    ة جزئي ة، آلي ات متنوع ات وإدراآ ب رغب وان   … ألن للقل رى األل صر ي ذلك الب آ
  .ولكن نوع إدراك السمع هو تلك األمواج الصوتية. والسطوح والمقادير ويدرآها

ذا اإلدراك    فِّ ه ر عن آ ل، عّب ب المقاب ن الجان أتى م صر يت ان إدراك الب ا آ ولم
  .)١٢٥٠ (بخالف إدراك القلب لما آان من جهات مختلفة) الستار(غشاوة بال

سامرائي     الح ال ل ص دآتور فاض ال ال رة  : ((وق ي البق ال ف صارهم  : (ق ى اب وعل
ات            سمية، والجملة اال  بالجملة اال ) غشاوة دوام والثب د ال وم تفي ى  سمية آما هو معل ومعن

أنهم              تهم فال أمل في أبصارهم          ذلك أن هؤالء لم يسبق لهم أن أبصروا وإنما هذا ش وخلق
   .)١٢٥١())في يوم من األيام

  . مجرور اسم + جر حرف + فعلية جملة  -٤
الى              ه تع اِت    :وردت هذه الصورة في أربعة عشر موضعًا وذلك في قول ْل ِلْلُمْؤِمَن َوُق

ْذَهُب ِباألَ        : وقوله تعالى ) ١٢٥٢(َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ     ِه َي َنا َبْرِق اُد َس َصاِر   َيَك ) ١٢٥٣(ْب

اِس         :وقوله تعالى  ُيِن النَّ اس       :((أي)  ١٢٥٤(َقاُلوا َفْأُتوا ِبِه َعَلى َأْع رآة أعين الن ى م  ))عل
)١٢٥٥(.  

. بمرأى منهم ومنظر  : ًا مشاهدًا أي  ينفي محل الحال، بمعنى معا    ) على أعين الناس  (و
إن قلت  ى؟ قلت   : ف ى االستعالء في عل ا معن ل، أي يث : فم ق المث ى طري بت هو وارد عل

  .)١٢٥٦())اتيانه في األعين ويتمكن فيها ثبات الراآب على المرآوب وتمكنه منه
الى   بحانه وتع ال س َشاَوًة    : وق َصِرِه ِغ ى َب َل َعَل رأ ) ١٢٥٧(َوَجَع ين  ((يق سر الغ بك

ين     سر الغ ن آ ة لم ف، فالحج ذف األل ا وح ف، وبفتحه ات األل صدرًا  : وإثب ه م ه جعل أن
ك  وًال آقول ة: (مجه ةالكفا(و ) الوالي ين   ). ي تح الغ ن ف ة لم ة   : والحج ه آالَخْطَف ه جعل أن

ا فهي          : إنما قال : والرَّْجَعة، وقال بعض أهل النظر     ى البصر بظلمته ِغشاوة الشتمالها عل
  . )١٢٥٨())في الوزن مثل الهداية

سامرائي دآتور فاضل ال ال ال ة: ((وق ي الجاثي ال ف شاوة: (ق صره غ ى ب ل عل ) وجع
د     د الح ي تفي ة الت ة الفعلي وم أن . وثبالجمل ل(ومعل ك أن    ) جع ى ذل اض، ومعن ل م فع

مٍ    :الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله تعالى          ا  ) ١٢٥٩(َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْل مم
  . )١٢٦٠())يدل على أنه آان مبصرًا قبل ترّديه

  . ليهإ مضاف + فعلية جملة  -٥
الى            ه تع ُيِن      َيْع: وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قول َة اَألْع ُم َخاِئَن َل

صُُّدوُر  ي ال ا ُتْخِف ة)١٢٦١(َوَم ة، :  والخائن ى الخيان صدر بمعن رة، أو م فة للنظ ص

                                           
 .١/٨٩محمود الطالقاني : إشراق من القرآن الكريم: ينظر) ١٢٥٠(
 .٦٢/التعبير القرآني ) ١٢٥١(
 .٣١/النور) ١٢٥٢(
 . ٤٣/النور) ١٢٥٣(
 .٦١/األنبياء) ١٢٥٤(
 .١/٨٢إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) ١٢٥٥(
 .٤/٧/٥٣مجمع البيان مج: وينظر ٣/١٢٥الكشاف ) ١٢٥٦(
 .٢٣/الجاثية) ١٢٥٧(
 .٢٩٩/الحجة في القراءات السبع) ١٢٥٨(
ور  ٢٧/، المؤمنون ٦٦/، يس ٣٧/هود: ، وبقية المواضع  ٢٣/الجاثية)١٢٥٩( ، ١٤/، القمر  ٣٩/، طه  ٣٠/، الن

 . ١٦/، الحجر١٠٨/، يوسف٤٤/، األنفال٥١/القلم
 .٦٢/التعبير القرآني) ١٢٦٠(
 .١٩/غافر) ١٢٦١(



ك أهل         : آالعافية بمعنى المعافاة، والمعنى  ا يفعل ذل ا اليحل، آم ى م إستراق النظر إل
  . )١٢٦٢(الريب

  . حال + فعلية جملة  -٦
ابع   ) في (تضمنًا ما فيه معنى      ما دلَّ على هيئٍة وصاحبها م     : ((يقصد بالحال  ر ت غي

دة              اٍء زائ د يجر بب ه النصُب، وق ا ثالث         )١٢٦٣())…وال عمدًة؛ وحقَّ  وللحال مع عامله
ا                     : أحدها: ((حاالت ه، وإنم دم علي ه وأن تتق أخر عن ا أن تت وهي األصل أن يجوز فيه

ـ   صرفًا آ ًال مت ل، فع ان العام ك إذا آ ًا(يكون ذل ٌد راآب شبه الف) جاء زي عل أو صفة ت
ـ  صرف آ سرعًا(المت ٌق م ٌد منطل ي ) زي ك ف ًا(فل سرعًا(و) راآب ى ) م دمهما عل ان تق

  .)١٢٦٥( )))١٢٦٤(ُخشًَّعا َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن : ، آما قال اهللا)منطلق(وعلى ) جاء(
دَّ    :وردت هذه الصورة في تسعة مواضع وذلك في قوله تعالى          َأْلَقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَت

يٌن            : وقوله تعالى  )١٢٦٦(َبِصيًرا ْحٌر ُمِب َذا ِس اُلوا َه ِصَرًة َق  )١٢٦٧(َفَلمَّا َجاَءْتُهْم آَياُتَنا ُمْب
ِصرَ        : قال أبو إسحاق   . فمبصرة منصوبة على الحال    ًة ُتْب َصَرًة أي ُمبَّين  )١٢٦٨ (.ويجوز ُمْب

َنُكمْ            : قال عز وجل   ي َوَبْي ِهيًدا َبْيِن ِه َش ى ِباللَّ ْل َآَف شهيدًا نصب      )١٢٦٩(ُق ى الحال،     ف عل
  .)١٢٧٠(ويحتمل أن يكون منصوبًا على البيان

  . تمييز + فعلية جملة  -٧
  . )١٢٧١())اسم نكرة بمعنى من مبين إلبهام اسم أو نسبة((التمييز هو 

الى              ه تع ك في قول ُذُنوِب       :وردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذل َك ِب ى ِبَربِّ َوَآَف
َأنَزَلُه ِبِعْلِمِه َواْلَمَالِئَكُة َيْشَهُدوَن َوَآَفى ِباللَِّه       : عالى وقوله ت  )١٢٧٢(ِعَباِدِه َخِبيًرا َبِصيًرا    

ره             (( فـ   )١٢٧٣(َشِهيًدا شهيدًا نصب على التمييز، وهوعند أبي إسحق حال من اهللا جل ذآ
ه  ) وباهللا( اهللا   : (في قول ديره         ) آفى ب ع وهو فاعل آفى تق آفى اهللا شهيدًا   : في موضع رف

ى سيكفي                والباء زائدة معناها مال    افي بمعن زمة الفعل لما بعده، فاهللا تعالى لم يزل هو الك
  . )١٢٧٤())ال يحول عن ذلك أبدًا

ه    ) قري عينا ( فـ   )١٢٧٥(َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْيًنا   : وقال اهللا سبحانه وتعالى    منصوب على التمييز آقول
ا  (وقيل في معنى  ) ١٢٧٦( َفِإْن ِطْبَن َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه َنْفًسا     : تعالـى ري عين والن ) وق رد عينك   : األول: ق لتب

  .)١٢٧٧ (لتسكن سكون سرور برؤيتها ما تحب: والثاني. برد سرور بما ترى

  
  

  الثالثالمبحث 
  األساليب اإلنشائية

يس                : ((يعرف اإلنشاء بأنه   ه ل ك ألن ه، وذل آل آالم ال يحتمل الصدق والكذب لذات
ارجي    ع خ ه واق ل النطق ب ه قب دلول لفظ هلم ه أوال يطابق صد )١٢٧٨())يطابق ن  والق م

                                           
 .٤/١٦٣شاف الك: ينظر) ١٢٦٢(
 .١٠٨/تسهيل الفوائد) ١٢٦٣(
 .٧/القمر) ١٢٦٤(
 .٢/٩١أوضح المسالك ) ١٢٦٥(
 .٩٦/يوسف) ١٢٦٦(
 .١٣/النمل) ١٢٦٧(
 .٢/٥١١النحاس : إعراب القرآن: ينظر) ١٢٦٨(
 .٩٣/، يوسف١٣/، آل عمران٥٩/، اإلسراء٨/، األحقاف٨٦/، النمل٤٣/القصص: ، وبقية المواضع٤٣/الرعد) ١٢٦٩(
 .٦/٥٢٢، التبيان ٢/٢٦١حاس الن: إعراب القرآن: ينظر) ١٢٧٠(
 .١/٤٥٣الفرائد الجديدة : ، وينظر١/٣٩٤شرح التصريح ) ١٢٧١(
 .١٧/اإلسراء) ١٢٧٢(
 .١٦٦/النساء) ١٢٧٣(
 .٢/٣/٧٩، مجمع البيان مج٣/٢٦٧التبيان : ، وينظر١/٣٤٤مشكل إعراب القرآن ) ١٢٧٤(
 .٥٢/العنكبوت: ، والموضع الرابع٢٦/مريم) ١٢٧٥(
 .٣/النساء) ١٢٧٦(
 . ٥١٢، ٣/٦/٥١٠، مجمع البيان مج٧/١٠٨ن التبيا: ينظر) ١٢٧٧(



ا حاصلة في                  ((في اإلنشاء هو    الكالم   ه داًال عليه ى آون ر قصد ال إيجاد النسبة من غي
  -: ويقسم اإلنشاء على نوعين)١٢٧٩())الواقع
تكلم    ايستدعي مطلوبًا غير حاصل في       ((وهو الذي   :  اإلنشاء الطلبي  -:أوًال اد الم عتق

ادة    وقد جاءت    )١٢٨٠ ())وقت الطلب  ة   م ا  الرؤي شاء      والرؤي ذا الضرب من اإلن ى ه عل
  -:في نمطين هما

ر-أ و :  األم تعالء((وه ه اإلس ى وج ل عل ب حصول الفع زام)١٢٨١(طل  )١٢٨٢()) واإلل
  -:وقد وردت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط على الصور اآلتية

  . فاعل + )طلبي( فعل   -١
ال  ه تع ك قول ن ذل د عشر موضعًا وم ي أح صورة ف ذه ال َف :ىوردت ه ْر َآْي انُظ

وَن ْم َيْفَقُه اِت َلَعلَُّه َصرُِّف اآلَي الى)١٢٨٣(ُن ه تع ِه : وقول ى اللَّ ُروَن َعَل َف َيْفَت ْر َآْي انُظ
أمر اهللا   (()١٢٨٥(اْنُظُروا َماَذا ِفي السََّماَواِت َواَألْرِض     :  وقوله تعالى  )١٢٨٤(اْلَكِذَب  

ه الى نبي ق ال    تع ه الطري النظر ألن ق ب أمر الخل الى أن ي ة اهللا تع ى معرف ؤدي ال . م
ار ة الفكر واإلعتب راد في اآلي ة . والنظر الم شيء من جه اني هو طلب ال ال الرم وق

  .)١٢٨٦())الفكر آما يطلب إدراآه بالعين
 :  أي)١٢٨٧(انُظْر َآْيَف َآَذُبوا َعَلى َأنُفِسِهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َآاُنوا َيْفَتُروَن : وقال عز وجل

ف آذبوا على أنفسهم وهذا وإن آان لفظه لفظ االستفهام فالمراد به التنبيه انظر يا محمد آي
فترائهم آيف هو فإنه ال يمكن النظر الى ما يوجد في إلى ا أنظر ىمعنالعلى التعجيب منهم و

اآلخرة وإنما آذبهم اهللا سبحانه في قولهم وإن آانوا صادقين عند انفسهم ألن الكذب هو 
 قولهم ما آنا مشرآين ن ما هو به علم المخبر بذلك أو لم يعلم فلما آااإلخبار بالشيء ال على

  . )١٢٨٨(في الحقيقة جاز أن يقال آذبوا على أنفسهمآذبًا 

  . فاعل + )طلبي( فعل + عطف رفح  -٢
انُظْر َأنَّى ُثمَّ :وردت هذه الصورة في ثالثة وعشرين موضعًا ومن ذلك قوله تعالى

 )١٢٩٠( َوَأْبِصْرُهْم َفَسْوَف ُيْبِصُروَن َوَأْبِصْر َفَسْوَف ُيْبِصُروَن:لى، وقوله تعا)١٢٨٩(ُيْؤَفُكوَن
…  وقال غيره أبصر حالهم بقليل– في قول إبن زيد –أنظرهم فسوف يرون العذاب ((معناه 

وإنما … وفي اآلية داللة على المعجز ألنه تعالى وعد نبيه بالنصر، فكان األمر على ما قال
ن عذاب الدنيا وعذاب اآلخرة، فكأنه قال وأبصرهم في عذاب اآلخرة آرر ألنهما عذابا

  . )١٢٩١ ())وأبصرهم في عذاب الدنيا

                                                                                                                         
  .٣٣/درويش الجندي. د: علم المعاني) ١٢٧٨(
  .١٩٧، ١٩٦/محمد أبو موسى. د: آيبادالالت التر) ١٢٧٩(
  .٥٩/أحمد مصطفى المراغي: علوم البالغة) ١٢٨٠(
ي المخاطب وأرفع منه شأنًا سواء أآان أعلى منه ف       مر نفسه أعلى من   المراد باالستعالء أن يعد اآل    ) ١٢٨١(

  .الواقع أم ال؟ ولهذا ينسب إلى سوء األدب إن لم يكن أعلى حقيقة
  .٧١/علوم البالغة: ، وينظر٣٦/علم المعاني) ١٢٨٢(
  .٦٥/األنعام) ١٢٨٣(
  .٥٠/النساء) ١٢٨٤(
  .١٠١/يونس) ١٢٨٥(
  .٥/٤٣٧التبيان ) ١٢٨٦(
ام) ١٢٨٧( ع٢٤/األنع ة المواض ام: ، وبقي ان٩٩، ٤٦/األنع دة٩/، الفرق راف٧٥/، المائ ، ١٤٣/، األع

  .٤٨، ٢١/سراءاإل
  .٢/٤/٢٨٥مجمع البيان مج: ينظر) ١٢٨٨(
  .٧٥/المائدة)١٢٨٩(
  .١٧٩، ١٧٥/الصافات) ١٢٩٠(
  .٤/٨/٤٦٢مجمع البيان مج: ، وينظر٨/٤٩٣التبيان ) ١٢٩١(



ين اتين اآليت ي ه ان ف ي البره اء ف ين: وج ي األولي الى ف ه تع د قول ن فوائ : وم
رًا             ) فأبصْر: (وفي هاتين ) وابصرهم( تًال وأس در ق وم ب أن االولى بنزول العذاب بهم ي

ًا،  ة ورعب دوهزيم هفق ل ل م قي شفي به صرهم: ( تضمنت الت ه )أب تح فإن وم الف ا ي ، وأم
ل                    م، ب شفي به م يكن للت انهم، فل أقترن بالظهور عليهم األنعام بتأمينهم والهداية الى إيم

  . )١٢٩٢()أبصر: (آان في إستسالمهم، وإسالمهم لعينه قرة، ولقلبه مسرة، فقيل له
سامرائي وذهب دآتور فاضل ال ى أن  ال ضمير  إل ر ال ي ذآ صرهم(ف ى ) أب االول

م           سبب وهو   ). وأبصر (فيوحذفه من الثانية     ذاب به زول الع سبب ن أن األولى آانت ب
ل وأسر فلما تضمنت المعرآة ما تضمنت من قتل صناديد           ت بهم من ق   يوم بدر وما حلَّ   

ال         وم          ) وأبصرهم (قريش وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين ق ة فكانت في ي ا الثاني وأم
ه         يس في ة ول ًا                       فتح مك ان فتح ة آ تح مك م أن ف ة ث ة ورحم ا هو هداي ل وال أسر وإنم قت

ال     ان في         ) وأبصر (لجزيرة العرب ولذا أطلق فق ا آ ة آم صًا بأهل مك يس مخت ه ل ألن
ال           دهم ق ذاب وح يهم الع ل عل د ح ة وق ل مك ة بأه در خاص ة ب ت وقع ا آان در فلم ب

ره              )وأبصرهم( ان أث ال      ولما آان الفتح ليس فيه قتل جماعة وال أسر وآ ق فق ًا أطل عام
  .)١٢٩٣()وأبصر(

وإنما ثنى ليكون تسلية على تسلية وتأآيدًا لوقوع الميعاد الى تأآيد           : ((وقال النسفي 
  .)١٢٩٤())…وفيه فائدة زائدة وهي إطالق الفعلين معًا عن التقييد بالمفعول

اَن َعاِقبَ          :وقال اهللا سبحانه وتعالى    َف َآ ِذيَن   ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض َفانُظُروا َآْي ُة الَّ
لغضب  التي ارتكبها المشرآين     المعاصي  أدت   )١٢٩٥(ِمْن َقْبُل َآاَن َأْآَثُرُهْم ُمْشِرِآيَن      

م            : اهللا ونكاله  حيث أمرهم بأن يسيروا في األرض فينظروا آيف أهلك اهللا األمم وأذاقه
  .)١٢٩٦(سوء العاقبة لمعاصيهم
اؤه ال جل ثن مَّ  :وق ي اَألْرض ُث ْيْروا ِف ْل ِس ذِِّبيَن انُظُق ُة اْلُمَك اَن َعاِقَب َف َآ ُروا َآْي

)ذبين            ا ف :أي )١٢٩٧ ة المك ان عاقب أمرهم  إذ  نظروا بأبصارآم وتفكروا بقلوبكم آيف آ
ت     الك آان ي اله ارهم ف ة وأخب ت باقي سالفة آان م ال ن األم ذبين م ار المك ذلك ألن دي ب

ارهم دع              اينوا آث ى     شائعة فإذا سار هؤالء في األرض وسمعوا أخبارهم وع ك ال اهم ذل
  .)١٢٩٨(اإليمان وزجرهم عن الكفر والطغيان

شري  ال الزمخ ت (: (وق إن قل ه   : ف ين قول رق ب أنظروا(أي ف ه  ) ف ين قول م (وب ث
فكأنه قيل سيروا ألجل     ) فأنظروا(جعل النظر مسببًا عن السير في قوله      : قلت) أنظروا

ه        م أن      : (النظر، وال تسيروا سير الغافلين، وأما قول اه  ) ظروا سيروا في األرض ث فمعن
الكين     ار اله . إباحة السير في األرض للتجارة وغيرها من المنافع وإيجاب النظر في آث

  .)١٢٩٩())ونبه على ذلك بثم، لتباعد ما بين الواجب والمباح

                                           
  .٨٦/، التعبير القرآني٣/٢٣البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١٢٩٢(
  .٨٥/التعبير القرآني: ينظر) ١٢٩٣(
  .٤/٣٢تفسير النسفي ) ١٢٩٤(
  .٤٢/الروم) ١٢٩٥(
  .٣/٤٨٨الكشاف : ينظر) ١٢٩٦(
ام) ١٢٩٧( ع١١/األنع ة المواض رة: ، وبقي ران٢٥٩، ٢٥٩، ٢٥٩/البق ام١٣٧/، آل عم ، ١١/، األنع

راف ل٨٦، ٨٤/األع صافات٦٩، ٥١، ٢٨، ١٤/، النح ونس٧٣/، ال ه٣٩/، ي صص٩٧/، ط ، ٤٠/، الق
  .٢٠/كبوتن، الع٤٢/، الروم٣٦/، النحل٢٥/الزخرف

  .٢/٤/٢٧٧مجمع البيان : ينظر) ١٢٩٨(
  .٢/١٠الكشاف ) ١٢٩٩(



سامرائي دآتور فاضل ال ال ال مَّ  :وق ي اَألْرض ُث ْيْروا ِف ل ِس اَن ُق َف َآ ُروا َآْي انُظ
ذِِّبيَن ُة اْلُمَك ـ )١٣٠٠(َعاِقَب اء ب ـد ج م( فق ـه  ) ث د بخالف قول ى التراخي والبع ة عل الدال

ِرِميَن        فُقل ِسيُروا ِفي اَألْرِض     :تعالى في سـورة أخرى    ُة اْلُمْج اَن َعاِقَب انُظُروا َآْيَف َآ
)في آية األنعام هذه عالوة     ) ثم(ووضع  .  فقد جاء فيها بالفاء الدالة على التعقيب       )١٣٠١

ام ه المناسب للجو الع ى أن واح بخالف عل دة ن ضًا من ع سياق أي ضيها ال سورة يقت  لل
مَّ   :: فقد ختمت آية األنعام بقوله تعالى. سياق آيات النمل الذي يقتضي الفاء      ُروا  ُث انُظ

ذِِّبيَن        ُة اْلُمَك ه        َآْيَف َآاَن َعاِقَب ة النمل بقول ُة    ف  : :وختمت آي اَن َعاِقَب َف َآ انُظُروا َآْي
قد تعطي له مهلة أطول من مهلة المجرم فإن المجرم ينبغي أن             بوالمكذ. اْلُمْجِرِميَن

ذا جاء مع             ذبين (يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب ول اء،        ) المك ثم ومع المجرمين بالف ب
  .)١٣٠٢())فاقتضى ختام آل آية الحرف الذي أختير لها

  . فاعل + )طلبي( فعل + الرابطة الفاء  -٣
َفانُظْر ِإَلى آَثاِر َرْحَمِة اللَِّه  :ي قوله تعالىوردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذلك ف

)١٣٠٣(وقوله تعالى  :  َهَذا َخْلُق اللَِّه َفَأُروِني َماَذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه)وقوله )١٣٠٤ 
  .)١٣٠٦ (نتبع رأيكل فانظري ماذا ترين : أي)١٣٠٥(َواَألْمُر ِإَلْيِك َفانُظِري َماَذا َتْأُمِريَن  :تعالى

  . به مفعول + فاعل + )طلبي( فعل  -٤
الى   ه تع ي قول ك ف رات وذل صورة ست م ذه ال ْب  : وردت ه َكَنا َوُت ا َمَناِس َوَأِرَن

َف       :  وقوله تعالى  )١٣٠٧(َعَلْيَنا ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم       َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َآْي
إن   (()١٣٠٩(ُقْل َأُروِني الَِّذيَن َأْلَحْقُتْم ِبِه ُشَرَآاَء        : وقوله تعالى  )١٣٠٨(ُتْحِي اْلَمْوَتى  ف

أ       : وآان يراهم ويعرفهم؟ قلت   ) أروني: (ما معنى قوله  : قلت ريهم الخط أراد بذلك أن ي
يطلعهم                   ين أصنامهم ل ه وب نهم بين العظيم في الحاق الشرآاء باهللا، وأن يقايس على أعي

ه          ه واالشراك ب اس إلي ا ذآر      )١٣١٠())على إحالة القي الى   سبحانه   اهللا   وإنم ى    تع ذا عل ه
ه          : أيوجه التعظيم والتعجيب     اً أروني الذين زعمتم أنهم شرآاء هللا تعبدونهم مع  موبخ

ه                    ا عملت ًال أرني م سد عم لهم فيما اعتقدوه من االشراك مع اهللا آما يقول القائل لمن أف
  .)١٣١١ (صنامتوبيخًا له بما أفسده فإنهم سيفتضحون بذلك إذا أشاروا الى األ

  -: االستفهام -ب
ل          ((وهو   ًا من قب ة       )١٣١٢())طلب العلم بشيء لم يكن معلوم ادة الرؤي د جاءت م  وق

  -:والرؤيا على هذا النمط اإلنشائي في القرآن الكريم على الصور اآلتية
  . فاعل + مضارع فعل + )هل( استفهام أداة  -١

                                           
  .١١/األنعام) ١٣٠٠(
  .٦٩/النمل) ١٣٠١(
  .١٦٩/التعبير القرآني) ١٣٠٢(
  .٥٠/الروم) ١٣٠٣(
  .١١/لقمان) ١٣٠٤(
  .١٠٢/الصافات: ، وبقية المواضع٣٣/النمل) ١٣٠٥(
  . ٣/٣٦٩الكشاف : ينظر) ١٣٠٦(
  .١٢٨/البقرة) ١٣٠٧(
  .٢٦٠/البقرة) ١٣٠٨(
  .٤٠/، فاطر١٥٣/، النساء١٤٣/األعراف: ، وبقية المواضع٢٧/سبأ) ١٣٠٩(
  .٣/٥٩٢الكشاف ) ١٣١٠(
  .٤/٨/٣٩٠مجمع البيان :  ينظر)١٣١١(
  .٤/٢٧٩، النحو الوافي ٦١/علوم البالغة: ، وينظر٤٢/علم المعاني )١٣١٢(



ب ال ((هل  ال لطل ماء واألفع ى األس دخل عل تفهام ي صديق الموجب ال حرف اس ت
ا النفي      (( وقد   )١٣١٣())غير تفهام به سين وسوف تخلص      وهي   ،  )١٣١٤())يراد باالس آال

ال       و للح ا ه ستعمل فيم ال ت تقبال، ف ضارع لالس ـ . )١٣١٥(الم ا أن تخصي ((ف ها صأم
ا     ا تمحض به ه لم ذلك ألن ل ف صاصها بالفع ادة اخت تض لزي تقبال مق ضارع باالس الم

ن لها مزيد أوتأثيرها في المضارع دليل على  .رالمضارع لالستقبال صار لها فيه تأثي
ه   ي بعض أنواع رت ف ا أث م وإال م ل دون االس نس الفع ق بج ذه )١٣١٦())تعل  وردت ه

َفاْرِجْع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر       : الصورة في أربعة مواضع وذلك في قوله تعالى       
)الى  )١٣١٧ ه تع ةٍ   :  وقول ْن َباِقَي ْم ِم َرى َلُه ْل َت الى )١٣١٨(َفَه ه تع سُّ   :  وقول ْل ُتِح َه

  . )١٣١٩(ِمْنُهْم ِمْن َأَحٍد 
  . فاعل + مضارع فعل + نفي حرف + عطف حرف + استفهام أداة  -٢

الى   ه تع ي قول ك ف ة مواضع وذل ي ثماني صورة ف ذه ال َرْوَن َأالَّ  :وردت ه َال َي َأَف
ْوالً  ْيِهْم َق ُع ِإَل الى )١٣٢٠(َيْرِج ه تع َرْوَن أَ : وقول َال َي ْن   َأَف ُصَها ِم ْأِتي اَألْرَض َننُق ا َن نَّ

ا الى)١٣٢١(َأْطَراِفَه ه تع َال    : وقول ُسُهْم َأَف اُمُهْم َوَأنُف ُه َأْنَع ُل ِمْن ا َتْأُآ ِه َزْرًع ِرُج ِب َفُنْخ
   )١٣٢٢(ُيْبِصُروَن 

رََّتْيِن         :وقال عز وجل   رًَّة َأْو َم أو ال ( و)١٣٢٣(َأَوَال َيَرْوَن َأنَُّهْم ُيْفَتُنوَن ِفي ُآلِّ َعاٍم َم
رون ون       )ي ة أن تك ل الرؤي تفهام ويحتم زة االس ا هم ت عليه واو للعطف دخل اءت ال ج

غ          ين أبل ة الع ين ورؤي ة الع ولين أو تكون من رؤي ى مفع ة ال تفهام ((و. )١٣٢٤(المتعدي االس
ه من              لتقرير   م ب ى فعل محذوف للعل ه وهو داخل عل مضمون الحكم عليهم والحجة علي
  .)١٣٢٥())المقام
  . فاعل + مجزوم مضارع فعل + جزم أداة + تفهاماس أداة  -٣

َأَلْم َتَر ِإَلى :وردت هذه الصورة في ثمانية وثالثين موضعًا ومنه قوله تعالى
َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه :  وقوله تعالى)١٣٢٦(الَِّذيَن ُيَزآُّوَن َأنُفَسُهْم َبل اللَُّه ُيَزآِّي َمْن َيَشاُء 

َأَلْم َتَر َأنَّا َأْرَسْلَنا الشََّياِطيَن :  وقوله تعالى)١٣٢٧(َألْرَض ِباْلَحقِّ َوا َخَلَق السََّماَواِت
  َعَلى اْلَكاِفِريَن 

َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِفي السََّماَواِت َوَما :  وقوله تعالى)١٣٢٨(َتُؤزُُّهْم َأزا

                                           
  .٢١٥/آيبا، دالالت التر٦٣/، علوم البالغة ١/٣٨٦ مغني اللبيب: ، وينظر٣٣٩/الجنى الداني )١٣١٣(
  .١/٣٨٧ للبيب، مغني ا٢/حروف المعاني: ، وينظر٣٣٩/الجنى الداني )١٣١٤(
  .٦٤/، علوم البالغة٤٧/، علم المعاني٣٨٦/ ١مغني اللبيب: ينظر )١٣١٥(
  .٤٧/علم المعاني)١٣١٦(
  .٣/الملك)١٣١٧(
  .٨/الحاقة) ١٣١٨(
  .١٢٧/التوبة: ، والموضع الرابع٩٨/مريم) ١٣١٩(
  .٨٩/طه) ١٣٢٠(
  .٤٤/األنبياء) ١٣٢١(
  .٢٧/السجدة) ١٣٢٢(
  .٥١/، الزخرف٧٢/، القصص١٧/، الغاشية١٢٦/التوبة:  وبقية المواضع١٢٦/التوبة) ١٣٢٣(
  . ٢٣٣، ١٦/٢٣٢الكبير، التفسير ٣/٥/٨٥مجمع البيان مج: ينظر) ١٣٢٤(
  .١١/٨٣تفسير المنار ) ١٣٢٥(
  . ٤٩/النساء )١٣٢٦(
  .١٩/إبراهيم) ١٣٢٧(
  . ٨٣/مريم) ١٣٢٨(



َلى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف َأَلْم َتَر ِإ: وقوله تعالى)١٣٢٩(ِفي اَألْرِض
  . )١٣٣٠(َحَذَر اْلَمْوِت

ى             ) ألم تر (البد أوًال من بيان أصل صيغة        ا عل د دخوله زة عن ادت الهم اذا أف مْ (وم ) َل
ومن ثم بيان اختالف اللغويين والنحاة والمفسرين في معاني هذه الصيغة وعلى التفصيل             

  -:اآلتي
تفهام و  رأللف الف التق ا) ((ألم تر ( مْ (ير في لفظ االس ر (حرف جزم و   ) َل مجزوم  ) ت

ر (بلم، وعالمة الجزم سقوط األلف و        ه من الفعل       ) ت لْ (وزن د حذف من آخره         )َتْفَع ، وق
 فاأللف سقطت للجزم وهي الم الفعل مبدلًة من ياء، والهمزة هي            ؛حرفان األلف والهمزة  

ا،           ) ْرَأُيَت(عين الفعل سقطْت تخفيفًا، واألصل       ا قبله اح م ا وانفت ًا لتحرآه فانقلبت الياء الف
 ألن الماضي  ؛ًا، ونقلوا فتحة الهمزة الى الراء وأسقطوها تخفيفًافصار الفًا لفظًا وياًء خطَّ  

تُ      ك رأي ن ذل صدر م وزًا، والم َت مهم رى رأي ن ت ا   م ًة فأن ي َأراُه ُرْؤي دًا بعين  زي
  .)١٣٣١())راٍء

ر  (وذهب الزرآشي الى أن      ك ألن          ) ألم ت ة هل رأيت وذل ر   (بمنزل م ت ة من    ) أل مرآب
ة        ي، إذ حقيق ي النف تفهام يعط ى، واالس اب ببل ذلك يج ي ول رف نف تفهام وح زة االس هم

ستَ          َهْفالمسَت د الم ة عن ر ثابت ه غي ي،               ؛مِهْفم عن ان حرف النف تفهام مك د جاء حرف االس  وق
ة صار بمثاب ي إيجاب ف ي النف ر ) رأيت(ونف تفاغي ه االس صود ب ه مق ن أن  هام، والن يمك

  . )١٣٣٢(هل رأيت: يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك أعطى معنى
ى    ت عل زة إذا دخل ذآر أن الهم م(وي ين ) ل ادت معني ذآير  : األول: أف ه والت التنبي

و لَّ   :نح دَّ الظِّ َف َم َك َآْي ى َربِّ َر  ِإَل ْم َت اني. )١٣٣٣(َأَل يم،  : والث ر العظ ن األم التعجب م
  . )١٣٣٤( على طريق التعجب منه !ى فالن يقول آذا، ويعمل آذاألم تر ال: آقولك

رد  ر(وت م ت رآن ) أل ة الق ي عام ر: ف م تخب ة . أل ي العربي أتي ف ا  : وت رى، أم ا ت أم
ِل             : وفي قوله تعالى  . )١٣٣٥(تعلم َحاِب اْلِفي َك ِبَأْص م  :  أي )١٣٣٦(َألْم َتَر َآْيَف َفَعَل َربُّ أل
  .)١٣٣٧ ( وأهل مكةغزوا البيتقد خبر عن الحبشة، وآانوا ُت

ى أن  ) هـ ٧٦١ت( بن هشام األنصاري  اوذهب   ر  (ال م ت د رأيت  (في معنى   ) أل ) ق
َضرًَّة              :وذلك في قوله تعالى    ْصِبُح اَألْرُض ُمْخ اًء َفُت سََّماِء َم ن ال َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َأنَزَل ِم

)سَ )١٣٣٨ ضرة ال يت باح األرض مخ ن    بَّ ألن إص ل ع ر، ب زال المط ة إن ن رؤي ب ع
  .)١٣٣٩(نزال نفسهاإل

                                           
  .٢٠/لقمان) ١٣٢٩(
رة) ١٣٣٠( ع٢٤٣/البق ة المواض رة: ، وبقي ران٢٥٨، ٢٤٦/البق ساء٢٣/، آل عم  ،٦٠، ٥١، ٤٤/، الن

ا٧٧ راف٦/م،األنع ضحى١٤٨/ األع وح٦/،ال راهيم١٥/،ن ج٢٨، ٢٤/، إب ور٦٥، ٦٣، ١٨/، الح  ،٤١/،الن
ان ،٤٣ شعراء٤٥/الفرق ان٢٢٥/، ال اطر٣١ ،٢٩/، لقم ر٢٧/، ف افر٢١/، الزم ة ٦٩/، غ ، ٨، ٧/، المجادل
  . ٣١/، يس٨٦/ ، النمل٦/، الفجر١/، الفيل١١/، الحشر١٤

  .٢٠٢/إعراب ثالثين سورة) ١٣٣١(
  .١/٤٦ في علوم القرآن البرهان: ينظر) ١٣٣٢(
  . ٤٥/الفرقان) ١٣٣٣(
  . ٤/١٧٩البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١٣٣٤(
  .١/٢٧٠الفّراء : اني القرآنعم: ينظر) ١٣٣٥(
  . ١/الفيل) ١٣٣٦(
  . ٣/٢٩١الفّراء : معاني القرآن: ينظر) ١٣٣٧(
  .٦٣/الحج) ١٣٣٨(
  .٢/٥٩١مغني اللبيب: ينظر) ١٣٣٩(



ر بمع        : ((وقال الدآتور فاضل السامرائي    ذا التعبي ستعمل العرب ه ين نت حدهما  أ: ي
ول       : هو السؤال عن الرؤية البصرية أو القلبية آأن تقول         وم؟ أو تق م  : الم تر خالدًا الي أل

  تر األمر آما رأيته؟
ى  ر بمعن م : (واآلخ م تعل ك (و ) أل ه علم م ينت رب ع  ) أل ا الع ة تقوله ي آلم د وه ن
ِسُكُهنَّ ِإالَّ                  : التعجيب قال تعالى   ا ُيْم سََّماِء َم وِّ ال ي َج َسخََّراٍت ِف ِر ُم َأَلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّْي

ِريٍم             :  وقـال )١٣٤٠(اللَُّه   لِّ َزْوٍج َآ ) ١٣٤١(َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اَألْرِض َآْم َأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُآ

(() ١٣٤٢(.  
رى    : ا الموضع على جهة التعجب، آما تقول      في هذ ) الى(وإن إدخال العرب     ا ت ام

ذا        -واهللا أعلم -والمعنى! الى هذا    ذا أو رأيت هك ل ه د  . )١٣٤٣( هل رأيت مث عدي  ((وق
ألم ينته  : وإن شئت آان المعنى   . ألم تنظر : حمًال على النظر، آأنه قال    ) الى(بـ  ) ترى(

  .)١٣٤٤())علمك إلى آذا ؟
دِّ   ويأتي بمعنى النظر المؤدي الى االعتبار        ـ     وذلك إذا ع ٌت ب ى (ي رأي وفي  . )١٣٤٥()ال

الى ه تع ِه : قول ي َربِّ َراِهيَم ِف اجَّ ِإْب ِذي َح ى الَّ َر ِإَل ْم َت ى(دخلت ) ١٣٤٦(َأَل ي الكالم ) إل ف
ه              للتعجب من حال الكافر المحاج بالباطل آما يقولون أما ترى الى فالن آيف يصنع ومن

د دخلت      ذا وق ي صنيعه آ الن ف ى هل رأيت آف ىإ(معن ا آانت   ) ل ا لم ى ألنه ذا المعن له
نتهت رؤيتك الى من هذه صفته ليدل على        ابمعنى الغاية والنهاية صار الكالم بمنزلة هل        

م تجر  ُب ببه ول تبهم س ا أس ون مم ا يك ه ألن التعجب إنم ى التعجيب من ه عل وع مثل د وق ع
ا بيَّ       ) إلى(العادة به وقد صارت      شبيه لم ة     هاهنا بمنزلة آاف الت ا من العل در      ن ا ن ان م  إذ آ
  .)١٣٤٧(مثله آالذي يبعد وقوعه

بن األثير من إنها آلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء، وعند اومنه ما قاله 
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُآفُّوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا :تنبيه المخاطب ومن ذلك قوله تعالى

، ) ١٣٤٩(َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا ِمن اْلِكَتاِب : ، وقوله تعالى)١٣٤٨(الصََّالَة 
  .)١٣٥٠(ألم تعجب بفعلهم، وألم ينته شأنهم إليك: أي

سان العرب ي ل اء ف ه عز وجل: ((وج ن  :وقول ِصيًبا ِم وا َن ِذيَن ُأوُت ى الَّ َر  ِإَل ْم َت َأَل
ى             : قيل معناه ) ١٣٥١(اْلِكَتاِب ه علمك ال م ينت م ؟ أي أل م تعل اه    أل … أعرفهم :  هؤالء، ومعن

د           ) ألم تر : (وقال بعضهم  ن قصتهم، وق ه أعل ه إعالٌم، وتأويل ه سؤال في ْر، وتأويل ألم ًتْخَب
د                          : تكرر في الحديث     ا العرب عن ة تقوله ذا، وهي آلم ى آ ر ال م ت الن، وأل ى ف ر إل م ت أل

الى       نبالتعجب من الشيء وعند ت     ه تع ه المخاطب آقول ذِ       : ي ى الَّ َر ِإَل ْم َت ْن     َأَل وا ِم يَن َخَرُج
ابِ          : قوله تعالى  و ) ١٣٥٢(ِدَياِرِهْم ن اْلِكَت ِصيًبا ِم م  : أي) ١٣٥٣(َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ُأوُتوا َن أل

  .)١٣٥٤())تعجب لفعلهم وألم ينته شأنُهُم إليك
                                           

  . ٧٩/النحل) ١٣٤٠(
  . ٧/الشعراء) ١٣٤١(
  .٢/٤٣٠لنحو معاني ا) ١٣٤٢(
  . ١/١٧٠معاني القرآن، الفّراء : ينظر) ١٣٤٣(
  .٣/١٦٩، تفسير النسفي ٣/٢٨٨الكشاف : ، وينظر٢/٦٢٠إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) ١٣٤٤(
  .٢٠٧/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ١٣٤٥(
  .٢٥٨/البقرة) ١٣٤٦(
  .١/٢/٣٦٦مجمع البيان مج: ينظر) ١٣٤٧(
  .٧٧/النساء) ١٣٤٨(
  . ٥١/النساء) ١٣٤٩(
  . ٢/١٧٨النهاية في غريب الحديث واألثر : ينظر) ١٣٥٠(
  . ٤٤/النساء) ١٣٥١(
  . ٢٤٣/البقرة) ١٣٥٢(



ر والت      و وجاء في التحري ْم ُألُ                 : ((يرن اِرِهْم َوُه ْن ِدَي وا ِم ِذيَن َخَرُج ى الَّ َر ِإَل ْم َت وٌف َأَل
ذا      (وأعلم أن ترآيب    . )١٣٥٥(َحَذَر اْلَمْوتِ  ى آ ر إل ديًا            )ألم ت ه متع ة في  إذا جاء فعل الرؤي

م           ى عل ه التحريض عل الى ما ليس من شأن السامع أن يكون رآه، آان آالمًا مقصودًا من
تفهام                       زة االس ذلك تكون هم سرون ول ه المف ا اتفق علي ما عدى إليه فعل الرؤية، وهذا مم

تفهام                مستعملة في    اني االس ائي من مع ى مجازي أو آن ل في معن تفهام ب غير معنى االس
ان المخاطب    ا آ ين، وربم ر مع ى غي ًا ال ًا موجه ه غالب ان الخطاب ب ي، وآ ر الحقيق غي

  .)١٣٥٦())مفروضًا متخيًال
  -:ن وجه إفادة هذا التحريض من ذلك الترآيب على وجوه ثالثةثم بّي

ه األول ست  : الوج تفهام م ون االس ب      أن يك م المخاط دم عل ن ع ب م ي التعج عمًال ف
راء وهو          بمفعول فعل الرؤية، ويكون فعل الرؤية علميًا من أخوات ظن، على مذهب الف

ر(صواب ألن  ى والم الج الى  ) إل ه تع ه قول رًا، ومن الم آثي ي الك ان ف ُر : :يتعاقب َواَألْم
ال    ) أحمد اهللا إليك  ( أي لك وقالوا     )١٣٥٧(ِإَلْيِك ك اهللا    (آما يق د ل إلى في    ) أحم والمجرور ب

ة   محل المفعول األول، ألنَّ  ًا وجمل د ال يطلب متعلق وف( حرف الجر الزائ م ال ي ) وه ف
اني       ه            : موضع الحال، سدت مسد المفعول الث وب أن ال القل اني ألفع ألن أصل المفعول الث

دير     ى تق م الخروج         : حال عل ان من حقه ا آ ى (أو تجعل    … م تعارة فعل      ) إل دًا إلس تجري
ة ل مالرؤي ى العل صل    ،معن ر، ليح ى النظ ة معن ل الرؤي ضمين فع ا، أو لت ة عليه  أو قرين

ه،                اال ين الصدق لمن علم ه ب النظر لكون ه مدرك ب دعاء أن هذا األمر المدرك بالعقل آأن
  .ألم تعلم آذا وتنظر إليه:جملتين:في قوله) ألم تر إلى آذا(فيكون قولهم 

اني ه الث ًا إ: الوج تفهام تقريري ون االس ي  أن يك ري ف تفهام التقري يء االس ر مج ذ يكث
ْدَركَ       :آقوله تعالى األفعال المنفية    َك َص ْشَرْح َل الى   و) ١٣٥٨(َأَلْم َن ه تع ْم َأنَّ    : قول ْم َتْعَل َأَل

ة حرف             )١٣٦٠(والقول .)١٣٥٩(اللََّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديرٌ     ة وفي تعدي ى ( في فعل الرؤي ) إل
  .نظير القول فيه في الوجه األول

م المخاطب بمفعول فعل                 : لثالثالوجه ا  دم عل ارًا لع ًا، إنك تفهام إنكاري أن تجعل االس
ى (الرؤية والرؤية علمية، والقول في حرف          ى الوجه األول، أو       ) إل ه عل ول في ر الق نظي

ل                    ه من غف أن تكون الرؤية بصرية ضمن الفعل معنى تنظر على أن أصله أن يخاطب ب
ل المرآب           : م إنكارياً عن النظر الى شيء مبصر ويكون االستفها       م نق زيًال، ث ة أو تن حقيق

)١٣٦١ (:ول األعشى ه ق إلى استعماله في غير األمور المبصرة فصار آالمثل، وقريب من    

  الطويل          
  رًا َفْوَق َوْجِهِهي َظاِهِرْجَتَرى الُجوَد َي

ى     الزم معن ة ب ق الكناي ن طري ي م ا ه ة إنم وه الثالث ى الوج ريض، عل تفاد التح واس
أنه    ن ألن شأن األمر المتعجب منه، أو المقرر به، او الم     االستفهام ه، أن يكون ش كور علم

  . )١٣٦٢(أن تتوافر الدواعي على علمه، وذلك مما يحرض على علمه
ذا األسلوب،           ((ثم قال مصرحًا بأن      هذا الترآيب جرى مجرى المثل، في مالزمته له

راد     م: سوى أنهم غيروه باختالف أدوات الخطاب التي يشتمل عليها         ن تذآير وضده، وأف
                                                                                                                         

  .٢٣/آل عمران) ١٣٥٣(
  .٢/٤٣١معاني النحو : ، وينظر١٤/٢٩٩)رأي(لسان العرب ) ١٣٥٤(
  . ٢٤٣/البقرة) ١٣٥٥(
  .٢/٤٧٦التحرير والتنوير ) ١٣٥٦(
  .٣٣/النمل) ١٣٥٧(
  . ١/الشرح) ١٣٥٨(
  .١٠٦/البقرة) ١٣٥٩(
رره أورد               راالستفهام التق إّنما آثر   ) ١٣٦٠( راره ألن مق يري في األفعال المنفية لقصد تحقيق صدق المقر بعد اق

م                          ول ل ار إن شئت أن تق له الفعل الذي يطلب منه االقرار به مورد المنفي آأنه يقول أفسح لك المجال لالنك
  .أفعل فإذا أقّر بالفعل بعد ذلك لم يبَق له عذر بادعاء إنه مكره فيما أقّر به

  نِّي َرْوَنُقواَآَما َزاَن َمْتَن الِهْنُد : ، وعجزه في الديوان٢٢٥/ديوانه) ١٣٦١(
  . ٤٧٧، ٢/٤٧٦ التحرير والتنوير :ينظر) ١٣٦٢(



ة    ي التثني رين، ف م ت روا وأل م ت ا وأل ر ي م ت رأة وأل ي خطاب الم رْى ف م َت وضده، نحو أل
صرًا للمخاطب                    أنه أن يكون مب والجمع هذا إذا خوطب بهذا المرآب في أمر ليس من ش

  . )١٣٦٣())أو مطلقًا
  .فاعل + مجزوم مضارع فعل + جزم اداة + عطف حرف + استفهام أداة -٤

ي      :ت هذه الصورة في تسعة عشر موضعًا وذلك في قوله تعالى          ورد ُروا ِف ْم َينُظ َأَوَل
الى   )١٣٦٤(َمَلُكوِت السََّماَواِت َواَألْرضِ   ْن          :وقوله تع رِّْزَق ِلَم ُسُط ال َه َيْب َرْوا َأنَّ اللَّ ْم َي َأَوَل

ِدُر َشاُء َوَيْق الى)١٣٦٥(َي ه تع ُروا َأنَّ: وقول ِذيَن َآَف َر الَّ ْم َي ا َأَوَل سََّماَواِت َواَألْرَض َآاَنَت  ال
سََّماَواِت َواَألْرَض             : وقوله تعالى  )١٣٦٦(َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما  َق ال ِذي َخَل َه الَّ َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ اللَّ

ا  أنهم قد علموا ا أي )١٣٦٧(َقاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهمْ   ن من خلق السماوات واألرض وم
  . )١٣٦٨( أن يخلق أمثالهم من اإلنس ألنهم ليسوا بأشد خلقًا منهنبينهما قادر على

ا    : نه قد وقع في القرآن    أوأعلم  : ((وقال الزرآشي  ْم َأْهَلْكَن َرْوا َآ ، في  )١٣٦٩(َأَلْم َي
اء    ضها بالف ي بع الواو، وف ضها ب ي بع ام وف ي األنع ا ف ر واو آم بعض المواضع بغي

 َرْوا ْم َي أتي ع  . )١٣٧٠(َأَفَل ة ت ذه الكلم ين وه ى وجه دهما :ل ان   : أح ا آ صل بم أن تت
واو                    تفهام، وال ى االس دل األلف عل واو، ولت األلف وال ذآر ب االعتبار فيه بالمشاهدة، في

ا       . على عطف جملة على جملة قبلها      اني . وآذلك الفاء، لكنها أشد اتصاًال مما قبله : والث
واو        اأن يتصل بها االعتبار فيه باالستدالل ف       اء، ليجري    قتصر على األلف دون ال والف

  . )١٣٧١())مجرى االستئناف
  .فاعل + ماض فعل + استفهام أداة  -٥

الى             ه تع َت ِإْن    :وردت هذه الصورة في أربعة وثالثين موضعًا وذلك في قول َأَرَأْي
َدى   ى اْلُه اَن َعَل التَّْقَوى * َآ َر ِب الى)١٣٧٢(َأْو َأَم ه تع ِذي :  وقول َذا الَّ َك َه اَل َأَرَأْيَت َق

الى   )١٣٧٣(َت َعَليَّ َآرَّْم ه تع سَّاَعُة                : وقول ْتُكْم ال ِه َأْو َأَت َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق
ي           :  وقوله تعالى  )١٣٧٤(َأَغْيَر اللَِّه َتْدُعونَ   ْن َربِّ َقاَل َياَقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآنُت َعَلى َبيَِّنٍة ِم

  .)١٣٧٥(َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزًقا َحَسًنا 
يغة   صيل ص ن تف د م تكم  (فالب تم، أرأي ك، أرأي ت، أرأيت ا  ) أرأي ان معانيه وبي
  -:واستعماالتها على النحو اآلتي

                                           
  .٢/٤٧٧المصدر نفسه ) ١٣٦٣(
  .١٨٥/األعراف) ١٣٦٤(
  .٣٧/الروم) ١٣٦٥(
  .٣٠/األنبياء) ١٣٦٦(
، ٣١/، يس ٦/، ق٤١/، الرعد  ١٩/، الملك ٣٣/، األحقاف ١٥/فصلت: وبقية المواضع ،٩٩/اإلسراء) ١٣٦٧(

  . ٩/، سبأ٢٧ /، السجدة٦٧، ١٩/، العنكبوت٧/، الشعراء٩٩/سراءاإل،٧٩، ٤٧/، النحل٧٧، ٧١
  .٦٥١، ٢/٦٥٠الكشاف : ينظر) ١٣٦٨(
  .٦/األنعام) ١٣٦٩(
  .٩/سبأ) ١٣٧٠(
  .٤/١٥٠البرهان في علوم القرآن ) ١٣٧١(
  .١١/العلق) ١٣٧٢(
  . ٦٢/اإلسراء) ١٣٧٣(
  .٤٠/األنعام) ١٣٧٤(
ود) ١٣٧٥( ة المو٨٨/ه ع، وبقي ف: اض ريم٦٣/الكه ان٧٧/، م شعراء٤٣/، الفرق ، ٢٠٥، ٧٥/، ال

ة نجم٢٣/الجاثي ق٣٣، ١٩/، ال ـون١٣، ٩/، العل ام١/، الماع ونس٤٧، ٤٦/، األنع ، ٥٩، ٥٠/، ي
ود صص٦٣، ٢٨/ه اطر٧٢، ٧١/، الق ر٤٠/، ف صلت٣٨/، الزم اف٥٢/، ف ، ١٠، ٤/، األحق
  .٣٠، ٢٨/، الملك٧١، ٦٨، ٦٣، ٥٨/الواقعة



د             أ: وتقول: ((قال سيبويه    رأيتك زيدًا أبو من هو؟ وأرأيتك عمرًا أعندك هو أم عن
ت؟ أو  : أال ترى أنك لو قلت    . فالن؟ ال يحسن فيه إال النصب في زيد        : أرأيت أبو من أن

ذي ال             ، لم يحسن ألنَّ   الٌن ثم أم ف   أرأيت أزيدٌ   فيه معنى أخبرني عن زيد، وهو الفعل ال
ة أخبرني                يستغني السكوت على مفعوله األول، فدخول هذا المعنى فيه لم يجعله بمنزل

تغناء  ي االس ذا أَُ )١٣٧٦(ف ى ه تفهامُ  ، فعل ار االس ِرَي وص ول   ج ع المفع ي موض  ف
  .)١٣٧٧())الثاني

سأل الرجلُ    : أحدهما : لغتان، ومعنيان ) أرأيت(ب لها في    العر: ((وقال الفراء   أن ي
ه قلتَ         . أرأيت زيدًا بعينك ؟ فهذه مهموزة     : الرجل ى الرجل من ك رأيتَ أ فإذا أوقعتها عل

ذه الحال           : على غير هذه الحال؟ تريد     ر ه ى غي ع،      . هل رأيت نفسك عل م تثنى وتجم ث
سوة أرأيتموآم، ول: أرأيتماآما، وللقوم: فتقول للرجلين  رأة نََّأرَأيتُ : لن ِك،  : ُكنَّ، وللم أرأيت

  .تخفض التاء والكاف، ال يجوز إّال ذلك
د   : والمعنى اآلخر أن تقول    ا (أخبرني   : أرَأيَتَك، وأنت تري اء    ) وتهمزه وتنصب الت

دة مفتوحة                        اء موحَّ رك الت ر آالم العرب، وتت منها، وتترك الهمز إن شئت، وهو أآث
  . مؤنثه ومذآره]والجميع في[للواحد والواحدة 
وإنما ترآت العرب التاء . يَتُكنَّ زيدًا ما فعلاأر: يتِك زيدًا هل خرج، وللنسوةاأر: فتقول للمرأة

آتفوا بذآرها في الكاف، اواحدة ألنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعًا على نفسها ف
وضع الكاف نصب وتأويله وم . إذ لم يكن الفعل واقعًا؛ووجهَّوا التاء الى المذآَّر والتوحيد

دونك زيدًا وجدت الكاف في اللفظ خفضًا وفي المعنى رفعًا، : نك إذا قلت للرجلإ آما ؛رفع
  . )١٣٧٨())…ألنها مأمورة

وفي باب تأويل الكاف التي تقع للمخاطبة إذا إتصلت بالفعل نحو، رويدك وأرأيتك      
رد       : ُه؟ وقولك زيدًا ما حالُ   ال المب دًا ق ِصْرَك زي دت        ا: ((َأْب دة زي ذه الكاف زائ م أن ه عل

دًا،            : لمعنى المخاطبة، والدليل على ذلك أنَّك إذا قلت        ا هي أرأيت زي دًا فإنم أرأيتك زي
دَّى           ولين   ) رأيت (ألن الكاف لو آانت اسمًا استحال أن ُتع ى مفع اني هو     : ال األول والث

  .األول
ك أن             ى مفعول واحد، ومع ذل فعل الرجل ال   وإن أردت رؤية العين لم يتعد إّال ال

اب ظننت وعلمت        سه، فيتصل ضميره إّال في ب ى نف ذلك  … يتعدى إل ْصِر(وآ ) َكَأب
و   ا ه الن، إنم ا ف دًا ي دًا   : زي راء توآي اف لإلغ ت الك دًا، ودخل ِصْر زي َأْب

  . )١٣٧٩())…للمخاطبة
ه لالسميَّ    للتاء موضع آخر تخلصُ    : ((ومما ورد في الخصائص      يس      في ة، ول ة البت

ك ال   اف وذل ك للك ولهم ذل ع ق نع   : موض ا ص دًا م ك زي ن    . أرأيَت رد م م مج اء اس فالت
  .هذا هو المذهب. الخطاب، والكاف حرف للخطاب مجرد من االسمية

أرأيتك زيدًا  : ها، نحو قولك للمرأة    التاء لألفراد والفتح في األحوال آلِّ      تولذلك لزم 
أنه؟ ولال    ين، ولال  ما ش س؟ ولجماعة الم            ت ثنثن ن جل دًا أي ا زي : ذآر والمؤنث  ين أرأيتكم

                                           
ه          يع: السيرافي) ١٣٧٦( ان ل ا آ ه مفعوالن، آم ني دخول معنى أخبرني في أرأيتك لم يمنعه من أن يكون ل

ي      ى أخبرن ه معن دخل في ل أن ي ل . قب ى          : وقي ه عل صرًا ب ه مقت م يجعل ي في أرأيت ل دخول أخبرن أراد ف
  . مفعوله األول آما يجوز أن يقتصر على النون والياء في قولك أخبرني

محمد عبد الخالق عضيمة : راسات ألسلوب القرآن الكريمد: رينظو، ٢٤٠، ١/٢٣٩آتاب سيبويه ) ١٣٧٧(
١/٥٤٨.  

رآن  ) ١٣٧٨( ّراء   : معاني الق ة     : ، وينظر  ٣٣٤،  ٣٣٣ /١الف ذيب اللغ ان    ١٥/٣٢٠) رأى(ته ، ٤/١٣٢، التبي
  . ١٤/٢٩٤) رأي(، لسان العرب ١٣٣

ضب) ١٣٧٩( ر ، ٢٧٧، ٢١٠، ٣/٢٠٩المقت رآن : وينظ اني الق ش : مع رآن   ٢/٢٧٥األخف راب الق ، إع
  .١٦٩، ١/١٦٨لمنسوب إلى الزجاج ا



اف،   التغيير للخطاب الحق للك ه؟ ف ا حديث رًا م تكّن عم ره؟ وأرأي ا خب دًا م تكم زي أرأي
  .)١٣٨٠(.))سمًااوالتاء ألنه ال خطاب فيها على صورة واحدة، ألنها مخلصة 

ل (( إن قي رراً   : ف ًال مق ك أص نقض علي ذا ي ك . ه ا تع اوذل ك إنم ماء  لَُّتن اء األس  لبن
ا           (َبه الحرف   إنَّ شَ : المضمرة بأن تقول   د عنه ى اإلسم بع ا، ومعن ك نحو    ) غلب عليه وذل

ى اإلسم           : قولك اء    . ذلك وأولئك، فتجد الكاف مخلصة للخطاب، عارية من معن ذلك الت وآ
إن التاء في أرأيتك زيدًا     … في أنَت وأنِت عارية من معنى اإلسم، مجردة لمعنى الحرف         

ُص   . لة الخطابأين هو، ونحو ذلك قد أخلصتها إسمًا، وخلعت عنها دال    د تخل فإذا آانت ق
ي موضع  ك     اف ن ل م يك ا، ول ادل أمراه ًا تع ر حرف ي آخ صت ف ا خل مًا، آم ذس ي ع ر ف

ى اال               . حتجاج بإحدى حاليها  اال ّردت من معن ك ًج ل إن الكاف في ذل رن      قي م ُتق سمية، ول
ااب م المخاطب به ة إال    . س ى الحرفي ن معن رَّد م م تج ا صنع ل دًا م ك زي ي أرأيت اء ف والت
ة، وهو   سمًا، ثم جرد من معنى اال  اقترنة بما آان مّرة     م سمية، وأخلص للخطاب والحرفي

ي  اف ف ا صنع(الك دًا م ك زي وه)أرأيت اء . ونح ا (فأنت وإن خلعت عن ت دًا م ك زي أرأيت
ى اال                ) خبره ه من معن ا جّردت ا م د قرنت به دها،        معنى الحرفية فق سمية، وهو الكاف بع

ة  سمفأعتدل األمران باقتران اال   الحرف البّت ذلك   .  البَّتة ب يس آ ك (ول ا معك    )ذل ، ألنك إنم
ى الخطاب، ال  ردة لمعن اف،االكاف المج ا للمخاطب بالك م معه ي … س ضًا ف ذلك أي وآ

ت( و    ) أن م، وه ردت اإلس د ج ده      ) أن(ق ة بع اء البت صت الت ة، وأخل ى الحرفي ن معن م
اء في       د الت ا أخلصت الكاف بع أن  (للخطاب، آم ا ش رًا م ك عم ًا للخطاب ) هارأيت  ))حرف

)١٣٨١( .  
ة           ) أرأيت(وترد   بمعنى أخبرني فتدخل عليها الكاف وتترك التاء على حالته في التثني

ال        اء، ق اف دون الت ى الك ر عل صر التغيي ث ويقت ع والتأني الىوالجم َذا  : تع َك َه َأَرَأْيَت
ى    َأَرَأْيَت:  تعالى  وقوله )١٣٨٣(ُقْل َأَرَأْيَتُكمْ  : تعالى  وقوله )١٣٨٢(الَِّذي ِذي َيْنَه  )١٣٨٤( الَّ

ه  الىوقول ْدُعونَ  : تع ا َت ُتْم َم ْل َأَرَأْي ه)١٣٨٥(ُق الى وقول َل :   تع ُتْم ِإْن َجَع ْل َأَرَأْي ُق
ا     : تعالىوقوله )١٣٨٧(ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َآاَن : تعالى وقوله) ١٣٨٦(اللَُّه َت ِإْذ َأَوْيَن اَل َأَرَأْي َق
)١٣٨٩( آل ذلك فيه معنى التنبيه)١٣٨٨(.  

ى معنى         ) أرأيت(تفاق النحاة على أن     اعد  ب تستعمل استعمالين أحدهما أن تكون عل
ة وأن الفاصل هو                   ة العلمي الرؤية البصرية، والثاني أن تكون على معنى الرؤية القلبي

  .القرائن وداللة المقامات
رآن                  اوبعد هذا اإلتفاق     ة في الق وا في بعض الظواهر المصاحبة لفعل الرؤي ختلف

يم اله   آم. الحك ي أع رت ف ي      –ا ذآ اف ف اء والك واهر الت ك الظ ن تل ك( وم ) أرأيت
تكم(و ال    ) أرأي ا إذ ال يق ل إليه ار الفع شدة إفتق ا ل اف ولزومه راء وجوب الك رى الف ي

ريم             .)١٣٩٠(ارأيت: للجماعة مطلقاً  رآن الك رة وروده في الق وهذا الذي ذآره مردود لكث
  .نه أراد ما آانت تاؤه مفتوحةال أن يقال إإ. بال آاف) أرأيتم: (من قوله تعالى

                                           
  .٢/١٩٠الخصائص ) ١٣٨٠(
  .٢/٤/٢٩٩، مجمع البيان مج٤/١٣٤التبيان : ، وينظر١٩١، ٢/١٩٠الخصائص ) ١٣٨١(
  .٦٢/اإلسراء) ١٣٨٢(
  .٤٠/األنعام) ١٣٨٣(
  .٩/العلق) ١٣٨٤(
  . ٤/األحقاف) ١٣٨٥(
  .٧١/القصص )١٣٨٦(
  .١٠/، األحقاف٥٢/فصلت )١٣٨٧(
  .٦٣/الكهف )١٣٨٨(
  .٢٠٧/فاظ القرآنمعجم مفردات أل: ينظر )١٣٨٩(
  .١٢/٢٢٢التفسير الكبير : ينظر )١٣٩٠(



وليس لهذه  : ((جتماع عالمتي الخطاب في الترآيب المشار إليه يقول الكرماني        الو
  .نه خاص بما ورد في القرآن الكريمأ، أي )١٣٩١())الجملة نظير في العربية

ا إذا قلت               وع، آم ومذهب الفراء أن الكاف إسم مضمر منصوب في معنى المرف
ل داً : للرج ك زي د. دون ا    وج ًا ألنه ى رفع ي المعن ضًا وف ظ خف ي اللف اف ف ت الك
  . )١٣٩٢(مأمورة

ري  اء العكب و البق د رد اب ـ٦١٦ت (وق ي رده إن  ) ه ه ف ا قال رأي، ومم ذا ال ه
ا                      (( ه هن ل ب ًا وال قائ وًال ثالث ان مفع مًا لك و آانت الكاف إس ولين ول أرأيت يتعدى لمفع

ز أن تكون مجرورة إذا       آما ال يجو   . وليست الكاف من ضمائر الرفع فتكون مرفوعة      
  . )١٣٩٣ ())ال جار في أرأيتك

ار الكاف     اوالواقع أن في آل من          د       سماً اعتب اء     ًا أو حرف خطاب مؤآ  لمعنى الت
دًا لمعنى الخطاب                ادفوعًا، ولكن الرفع في آونه       ًا مؤآ ه خطاب ع آون سمًا أقوى من دف

ه      القول بأنه خطاب مؤآد هو أقوى اإلحتمالين وال        نَّإولهذا  . في التاء  بد من الذهاب إلي
ة اإلعجاز                 وإال آان الكاف لغوًا وهذا بعيد جدًا والسيما في البيان القرآني الذي هو قم

  .القولي
الوا لوقعت              ًاورد الفراء آون الكاف حرف خطاب مؤآد       ا ق ان األمر آم و آ  بأنه ل

اء (عليها   د عدم الكاف                 ) الت ا عن ان عليهم ا يقع ة والجمع آم ا التثني ا فتح  . عالمت ت فلم
ى أن الكاف                   ك عل التاء في خطاب الجمع ووقعت عالمته على الكاف دون التاء دل ذل

ت؟ فثبت    : غير مذآور للتوآيد إذ أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال للجماعة              أرأي
  .)١٣٩٤(بهذا إنصراف الفعل الى الكاف فهي واجبة الزمة مفتقر إليها

ك      : ((ورد الواحدي فقال   ة الجمع    إن هذه الحجة تبطل بكاف ذل  وأولئك ألن عالم
  .  )١٣٩٥ ())نها حرف خطاب مجرد عن اإلسميةأتقع عليها مع 

ن الكاف مؤآد مع القول بأنه حرف خطاب        إ، إذا قلنا    هوفي المسألة رد آخر حاصل    
د أن  . فإنه يلزم منه أن يؤآد اإلسم بالحرف ألن التاء ضمير الفاعل بال خالف             ولم يعه

د            سم اال يؤآد حرف إسمًا وإنما يؤآد اال      ا يؤآ ل، آم سم، والحرف الحرف والفعل الفع
  .سم بالحرف فغير معهودأما تأآيد اال.  عامله الفعلي- في بعض استعماالته-المصدر

اره حرف خطاب       -ويمكن الرد بأن التأآيد المستفاد من الكاف       ا  - في حالة اعتب  إنم
وهو  ) التاء(هو تأآيد معنى لمعنى فأآدت الكاف، وهي حرف معناها الخطاب، معنى            

ذلك  اب آ ول   . خط ذا الق ة ه ًا رجاح دو جلي ذا يب ة  - .وبه صناعة النحوي ث ال ن حي  -م
  . )١٣٩٦(ومرجوحية ما رآه الفراء

ي         دين اليمن ي ال ذهب تق اف ف ـي الك صريـون ف ون والب ـف الكوفي ـد اختل ت (وق
ى       : اختلف في الكاف   : الى اجمال ذلك  ) هـ٦٨٠ راء ال ذهب الف ا ضمير منصوب      أف نه

  .)١٣٩٧(لمرفوع، وذهب البصريون الى أنها حرف للخطابفي معنى ا

                                           
رآن      )١٣٩١( اني : أسرار التكرار في الق يم      ٦٠/الكرم رآن الحك تفهام في الق سير البالغي لالس د  .د/ ، التف عب

  . ١/٦٠العظيم المطعني 
  .١/٣٣٣الفّراء : معاني القرآن: ينظر )١٣٩٢(
  .٢/٤٩٥إعراب القرآن غريب البيان في ) ١٣٩٣(
  .١/٦١، التفسير البالغي لالستفهام ١٢/٢١٢ير الكبير التفس: ينظر) ١٣٩٤(
  .١٢/٢٢٢التفسير الكبير  )١٣٩٥(
  .١/٦٢التفسير البالغي لالستفهام : ينظر )١٣٩٦(
ّراء : معاني القرآن :ينظر )١٣٩٧( رآن   ١/٣٣٣الف اس :،إعراب الق ة     ١/٥٤٦النّح ي  ،٢/٢٨٢،شرح الكافي مغن

  .١/١٩٨ اللبيب



ه ى،    : ُحجَّت ي المعن اء ف ي الت اف ه اء أال إأن الك وع  ن الت مير المرف اف ض والك
وع      اء        ؛ضمير المنصوب فكانت بمنزلة المرف دًال من الت ى عساك،       ؛ لتكون ب ًا عل  قياس

ذا ضعيف      وع، وه ة ضمير المرف ش بمنزل د األخف اف عن إنَّ الك ا! ف ظ ألن لفظه  لف
ان يجب أن تظهر               ه آ ى خالف األصل، وألن المنصوب، وآونها بمنزلة المرفوع عل
ى تحصل      اف، حت ي الك رت ف ا ظه اء، آم ي الت ع ف ة، والجم ث، والتثني ة التأني عالم

دالً          ؛المناسبة بينهما، فلما لم يظهر ُعلم فساد ما قاله         دًا، وال ب ه ال يصح تأآي ا  .  ألن وإنم
ا، أل     ا موضع من األعراب، وال                   حكم البصريون بحرفيته ان له مًا لك و آانت إس ا ل نَّه
ا الجر فألنَّ ك، أم ى ذل بيل ال دَّس م يتق ن ه ل ست م ا لي ع فألّنه ا الرف ّر، وأم ل الج م عام

  : ا النصب فلثالثة أوجٍهّمأضمائر المرفوع، وألنه أن لفعل واحد فاعالن، و
 ما َصَنع، فلو آانت الكاف   أن هذا الفعل يتعدى الى مفعولين، بدليل أرأيت زيداً        : األول

  .إسمًا لكان له ثالثة مفاعيل
ا                      : الثاني دًا م اه أرأيت نفسك زي ى، فيصير معن أنَّه يكون عبارًة عن الفاعل في المعن

سؤال          صنع، وهذا فاسد في المعنى، ألنه يستفهُمُه عن نفسه في صدر السؤال ثم يردُّ ال
يس المعنى إالَّ عل              ٍد، ال عن            عن غيره في آخر الكالم، ول تفهام عن صنيع زي ى االس

  .المخاطب
ث م    : الثال اء، ول ي الت ث ف ع والتأني ة والجم ات التثني ر عالم وًال لظه ان مفع و آ ه ل أنَّ

دل                 َنْغَتْسُي ُة ت  من ظهورها في الكاف عن ظهورها في التاء، ألن آل واحدٍة منهما آلم
  . )١٣٩٨(على معنى، فالبدَّ من مطابقته لمدلوله

ا في                ((ورظبن من اوقال   د عليه وإنما الكاف زيادة في بيان الخطاب، وهي المعتم
ول في              َتَأَرًأْي: الخطاب فتقول للواحد والمذآر    اف، وتق اء والك تح الت َك زيدًا ما حاله، بف

ذآر وتكسر                    : المؤنث ى أصل خطاب الم اء عل تح الت َأرَأيْتِك زيدًا ما حاله يا مرأُة، فتف
ا في ال         إن عديت الفاعل        الكاف ألنها قد صارت آخر م ة عن الخطاب، ف ة والمنبئ كلم

ول               ًة، تق اب صارت الكاف مفعول ذا الب إذا       نيَ ُتَأْيَر: إلى المفعول في ه الن، ف ًا بف  عالم
المين       : سألت عن هذا الشرط قلَت للرجل      ا ع ين َأرَأيتماُآم الن، ولإلثن ًا بف َك عالم َأَرَأيت

ل       مُ ُتبفالن، وللجمع َأرَأيْ   ذا في تأوي رأة        وُآْم، ألن ه ول للم سكم، وتق ُتم أنف ِك  :  َأرَأي َأرَأيِت
  . )١٣٩٩ ())عالمة بفالٍن، بكسر التاء وعلى هذا قياس هذين البابين

ال  ري  اوق ن ب ـ٥٨٢ت (ب ي   (): (ه ى أخبرن تُكم بمعن ا وَأرًأي اءت َأرَأيتْكم وإذا ج
ت   ت، قل ت وجمع ْم ثني ت الِعل إن آان دة، ف اء موح ت الت ارجين أرأيُت: آان ا خ ماُآم

ة                  وَأرأيُت ا، وهي آلم ْتُكْم وَأرَأيْتَكم َك وَأرَأي موُآْم خارجين، وقد تكرر في الحديث َأرَأْيَت
ا مفتوحة                  ي، وتاؤه تقولها العرب عند االستخبار بمعنى أخِبْرني وَأْخِبراني وَأْخِبُرون

  .)١٤٠٠ ())أبدًا
تفهام   ): ((رأيت(وقال الزرآشي في دخول الهمزة على   زة أصلها االس ، وهو  الهم

امطلب اال ى .فه صديق، وإذا دخلت عل أتي لطلب التصور والت ع أن ) رأيت( وت امتن
ك ) أخبرني (تكون من رؤية البصر أو القلب، وصارت بمعنى          ا      : آقول دًا م أرأيتك زي

  . )١٤٠١ ())صنع؟ في المعنى تعدى بحرف، وفي اللفظ تعدى بنفسه

                                           
ر) ١٣٩٨( و:ينظ ي النح ي ف را٣/٢٩٩،٣٠٠المغن ورة،إع ين س رآن،٢١٧/ب ثالث راب الق اس : إع النح

  .١/١٩٦النحو الوافي ،٤/١٥٢،١٥٣رهان في علوم القرآنالب،٤/١٣٣،١٣٤،التبيان٥٤٧، ١/٥٤٦
  . ١٤/٥٩٤) رأي(لسان العرب ) ١٣٩٩(
  .١٤/٢٩٥ المصدر نفسه )١٤٠٠(
  .١/٥٧٣السيوطي : ، معترك األقران٤/١٧٨البرهان في علوم القرآن ) ١٤٠١(



ا  َك(وأم عين        ) َأرَأيت ي موض ام ف ورة األنع ي س ة ف ذه اللفظ اءت ه د ج  )١٤٠٢(فق
اء      ا الت وغيرها، وليس لها في العربية نظير، ألنه جمع فيها بين عالمتي خطاب، وهم

 فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب، والجمع  ؛سم بخالف الكافاوالكاف، والتاء   
تبعاد        ر اإلس و ذآ ة، وه ن مرتب ه م ا علي ى مبناه ًا عل ك تنبيه ى أن ذل دّل عل ا ي بينهم

  .)١٤٠٣())يدّل على ذلك، فاآتفى بخطاب واحدبالهالك، وليس فيما سواها ما 
االتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد      ) ((هـ٨٠٧ت  (وقال أبو جعفر بن الزبير      
ه تحكام غفلت د باس ذلك تأآي سان؛ل د والل ة بالي رط الغفل د، والمف ائم بالي ا تحرك الن  ؛ آم

م يوجب   م والم ألنه لم يتقدم قبلها ذآر ص  ؛)١٤٠٤(ولهذا حذفت الكاف في آية يونس     بك
ُك             :تأآيد الخطاب، وقد تقدم قبلها قوله      ْن َيْمِل سََّماِء َواَألْرِض َأمَّ ْن ال ُقْل َمْن َيْرُزُقُكْم ِم

ده          )١٤٠٥(السَّْمَع َواَألْبَصاَر    م يبق بع ا ل يُهُهم بم  الى ما بعدهن، فحصل تحريُكهم وتنب
  .)١٤٠٦ ())إال التذآيُر بعذابهم

ال                وذهب الدآتور فاضل السامرائي ال      الى ق يم أن اهللا تع ل الحك ه ورد في التنزي ى أن
د الخطاب         . بزيادة الكاف ) أرأيتكم(ومرة أخرى   ) أرأيتم(مرة   ادة لغرض توآي وهذه الزي

ين الخطابين      . وذلك آأن يكون المخاطب غافًال أو يوجب األمر زيادة التنبيه          وإنما فرق ب
  :هاهنا لسببين واهللا أعلم

ة األ      : األول ى أنه قال في اآلي َتَم                :ول َصاَرُآْم َوَخ ْمَعُكْم َوَأْب ُه َس َذ اللَّ ُتْم ِإْن َأَخ ْل َأَرَأْي ُق
سمع         بعد إ  فاحتاجوا   )١٤٠٧(َعَلى ُقُلوِبُكْم    د ال ك أن فاق ه والخطاب وذل ادة في التنبي ى زي ل

ا                  ال فيم والبصر والمختوم على قلبه به حاجة الى زيادة خطاب وتنبيه أآثر من السّوي فق
  ).مأرأيتك(بعد 

أن اآلية الثانية أشد من اآلية األولى تنكيًال وعذابًا فإن فيها عذاب اهللا    : والسبب الثاني 
الذي هو أشد من أخذ السمع والبصر فأحتاج الموقف الى تنبيه أآثر وزيادة حذر وحيطة                

  .)١٤٠٨(فجاء بكاف الخطاب
ونس           : وقد تقول : ((ثم قال  الى في سورة ي ال تع م ق ُتمْ    : ول ْل َأَرَأْي ُه      ُق اُآْم َعَذاُب  ِإْن َأَت

ة   ) أرأيتكم( ولم يقل    )١٤٠٩(َبَياًتا َأْو َنَهاًرا َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجِرُموَن         ال في اآلي  آما ق
ال                   د ق ام فق ة أخرى من سورة األنع اُآْم        : السابقة أو آما قال في أي َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق

ْتُكمْ  ِه َأْو َأَت َذاُب اللَّ اِدِقيَن   َع ُتْم َص ْدُعوَن ِإْن ُآن ِه َت َر اللَّ سَّاَعُة َأَغْي ات )١٤١٠( ال  واآلي
ق  ر متف سياق غي ة أن الموقف مختلف وال د؟ والحقيق شابهة والموقف واح ه ال .مت  فإن

ذا ينبغي أن         ياقها وهك ا وس ل تؤخذ في مواطنه ات مجردة ب ى اآلي ينبغي أن ينظر إل
ة ليست            إن اللغ د        ينظر الى آل نص أدبي ف واطن وق ل هي مواقف وم ردة ب ًال مف  جم

الى في          . تصلح جملة في موطن وال تصلح في موطن آخر         ال تع ين ق والفرق بين اآليت
ام   ا        :سورة األنع ذَُّبوا ِبآَياِتَن ِذيَن َآ ِه            ... * َوالَّ َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي  )١٤١١(ُق

ات اهللا     ذبوا بآي ذين آ ه وصف ال رى أن ت ت بكم و فان صمم وال ات   ا بال ي الظلم م ف نه

                                           
سَّاَعةُ             ٤٠آية  ) أرأيتكم(لفظ  ب في سورة األنعام  ) ١٤٠٢( ْتُكْم ال ِه َأْو َأَت َذاُب اللَّ ة   ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُآْم َع  وآي

٤٧  ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُآْم َعَذاُب اللَِّه َبْغَتًة َأْو َجْهَرًة.  
  .٤/١٥١البرهان في علوم القرآن ) ١٤٠٣(
  ْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأَتاُآْم َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو َنَهاًرا َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجِرُموَنُق ٥٠وهو قوله تعالى في اآلية) ١٤٠٤(
  . ٣١/يونس) ١٤٠٥(
  .  ٤/١٥٢البرهان في علوم القرآن ) ١٤٠٦(
  .٤٦/األنعام) ١٤٠٧(
  .٤٣٥، ٢/٤٣٤، معاني النحو ٩٢، ٩١/التعبير القرآني: ينظر) ١٤٠٨(
  . ٥٠/يونس) ١٤٠٩(
  . ٤٠/األنعام) ١٤١٠(
  . ٤٠، ٣٩/األنعام) ١٤١١(



ذي سبق إن         . فاحتاجوا الى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا       الموقف ال وهذا شبيه ب
ه     وِبُكْم                 :ذآرناه آنفًا في قول ى ُقُل َتَم َعَل َصاَرُآْم َوَخ ْمَعُكْم َوَأْب ُه َس َذ اللَّ ُتْم ِإْن َأَخ ْل َأَرَأْي ُق

)١٤١٣())فيها هذا األمر بخالف سورة يونس التي ليس )١٤١٢(.  
ا ال                    إلى   الباحثة   وتذهب ه من األعراب أي أنه أن الكاف حرف خطاب ال محل ل

ًا أو                   ؛تكون ضميراً  ا محل من اإلعراب رفع ضمير، له  إذ لو آانت ضميرًا لكانت آال
ضي أن    ا يقت الم م ي الك د ف ك إذ ال يوج ن ذل شيء م صلح ل رًا، وهي ال ت صبًا أو ج ن

دأ  ع مبت ل رف ي مح ون ف ل   تك ي مح ا ف ا يجعله ك مم ر ذل اعًال، أو غي رًا، أو ف ، أو خب
ع ي محل نصب… رف ون ف ا يقتضي أن تك ذلك م الم آ ي الك يس ف وال يصح أن . ول

ر  ل ج ي مح ون ف ده   . تك ون بع ضاف تك د م ا، وال يوج ر يجره د حرف ج إذ ال يوج
د ل، وال يوجأمضافة إليه في محل جر، الستحالة أن يكون مثل هذا المضاف مقرونًا ب    

  .آالتبعية وإذن ليس لها محل من اإلعراب. سبب آخر للجر
ه      ؛سمًااويتبع هذا أال تكون      ذلك ال        – في الغالب      – ألن االسم ل ي، وآ  محل إعراب

ر أن     ن غي اب، م ى الخط دل عل ًا ي ون حرف ق إال أن تك م يب ًال، فل ون فع صلح أن تك ت
  .يسمى ضميرًا

  -:في القرآن الكريم) أرأيت(استعماالت 
ال ال ترابادي  ق ـ٦٨٨ت (رضي اإلس ولهم ): ((ه ا ق نع؟   : وأم ا ص دًا م ت زي أرأي

ه،   ؛بمعنى أخبرني فليس من هذا الباب حتى يجوز الرفع في زيد    بل النصب واجب في
وقد يؤتى … أخبر، وهو منقول من رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت        ): أرأيت(ومعنى  

د يحذف          أرأيت ز : بعده بالمنصوب الذي آان مفعوًال به لرأيت، نحو        ا صنع؟ وق دًا م ي
ِه         : نحو َذاُب اللَّ م            … )١٤١٤(َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُآْم َع ذلك المنصوب أو ل وسواء اتيت ب

ا                ين الحال المستخبر عنه در يب ك    . تأت به من استفهام ظاهر أو مق : فالظاهر نحو قول
ا صنع؟  دًا م ت زي َذاُب اللَّ  أرأي اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُك ُق ْل ُيْهَل َرًة َه ًة َأْو َجْه ِه َبْغَت

)و )١٤١٥            وا اَذا َخَلُق ي َم ِه َأُروِن ه   )١٤١٦(َأَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ در آقول  والمق
رم      ) ١٤١٧(َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َآرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّْرَتِني         :تعالى  أي أرأيتك هذا المك
الى          يوقد   ...مته؟لم آرّ  ه تع شرط آقول ْل   : كون الجملة المتضمنة لالستفهام جوابًا لل ُق

ان   وال محل للجملة المتضمنة لمعنى االستفهام ألنها مستأنفة        … َأَرَأْيَتُكْم ِإْن َأَتاُآمْ    لبي
  .)١٤١٨())…الحال المستخبر عنها

 فال ) أخبرني (أحدهما أن تكون بمعنى     : موضعان): ((أرأيت(وقال الزرآشي في    
ع  هإتق ة شرط، آقول رد أو جمل م مف ى اس الى ال عل ْمَعُكْم  : تع ُه َس َذ اللَّ ُتْم ِإْن َأَخ َأَرَأْي

ا هو                 )١٤١٩(َوَأْبَصاَرُآْم   ه، وإنم  وال يقع الشرط إال ماضيًا، ألن ما بعده ليس بجواب ل
ه                )أرأيتك (ـمعلق ب  تفهام مع عامل ا لالس ه، وإم م ب . ، وجواب الشرط، إما محذوف للعل
  .ى هذا أو جمع لحقت بالتثنية والجمع الكاف، وآانت التاء مفردة بكل حال ثنَّوإذا

                                           
  .٤٦/األنعام) ١٤١٢(
  . ٢/٤٣٥، معاني النحو ٩٣، ٩٢/التعبير القرآني) ١٤١٣(
  . ٤٠/األنعام) ١٤١٤(
  . ٤٧/األنعام) ١٤١٥(
  .٤/األحقاف) ١٤١٦(
  . ٦٢/سراء اإل)١٤١٧(
  . ٢١٦، ١/٢١٥النحو الوافي : ، وينظر٢/٢٨٢شرح الكافية ) ١٤١٨(
  .٤٦/األنعام) ١٤١٩(



ا            : قال السيرافي  ا، ألنه يجوز أن يكون إفرادهم للتاء، إستغناء بتثنية الكاف وجمعه
ين  رق ب ك للف وا ذل ا فعل ى ) أرأيت(للخطاب، وإنم ي(بمعن ا إذا آانت ) أخبرن وغيره

  ).علمت(بمعنى 
أرأيت زيدًا فإني أحبه، أي إنتبه له، فإني        : آقولك) إنتبه(معنى  تكون فيه ب  : والثاني

  .)١٤٢٠())أحبه، وال يلزمه االستفهام
الى        : ((وقال ه تع ذآر، آقول ه فال ي م ب اَل  :وقد يحذف الكالم الذي هو جواب للعل َق

ا      ُه ِرْزًق ي ِمْن ي َوَرَزَقِن ْن َربِّ ٍة ِم ى َبيَِّن ُت َعَل ُتْم ِإْن ُآن اَقْوِم َأَرَأْي ُد َأْن  َي ا ُأِري َسًنا َوَم  َح
ِه                     ْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَّ ا َت َتَطْعُت َوَم ا اْس َالَح َم ُد ِإالَّ اِإلْص ُه ِإْن ُأِري اُآْم َعْن ا َأْنَه ى َم ُأَخاِلَفُكْم ِإَل

)واب)١٤٢١ أِت بج م ي ال   . ، فل شرط، ق أِت بال م ي الجواب ول ر ب ي موضع آخ ى ف وأت
ِه                 َأَفَرَأْيَت َمْن اتََّخَذ     :تعالى ْمِعِه َوَقْلِب ى َس َتَم َعَل ٍم َوَخ ى ِعْل ُه َعَل ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَّ

ِه   ْن َيْهِدي َشاَوًة َفَم َصِرِه ِغ ى َب َل َعَل ـ )١٤٢٢(َوَجَع ن(  ف ة ) م ذي(األول بمنزل  )ال
(()١٤٢٣(.  

تم           : ((وقال السيد محمد رشيد رضا     د استعمل أرأيت وأرأي دون آاف   -وق ل   -ب  مث
ه                     هذا االستع  تفهام فمن دها باالس ه بع د صرح في ا ق ة أآثره مال في أآثر من عشرين آي

الى         ه تع ِه                 :في جملة غير شرطية قول وُن َعَلْي َت َتُك َواُه َأَفَأْن ُه َه َذ ِإَلَه ْن اتََّخ َت َم َأَرَأْي
ي مَ              :  تعالى  وقوله )١٤٢٤(َوِآيًال   ِه َأُروِن ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ا َت وا   ُقْل َأَرَأْيُتْم َم اَذا َخَلُق

ة       )١٤٢٥(ِمن اَألْرِض    شرطية        .  ومثلها اآليات التي في سورة الواقع ه في الجمل ال ومن
   ُثمَّ َجاَءُهْم َما َآاُنوا ُيوَعُدوَن * َأَفَرَأْيَت ِإْن َمتَّْعَناُهْم ِسِنيَن)١٤٢٦(.  

ك                فمن  . ومثلها اآليات التي في آخر سورة العلق واآليات التي في آخر سورة المل
ا أخبرني وأخبروني إال                 تأ الوه من أن معناه ا ق مل هذه اآليات آلها ال يظهر له فيها م

استفهام ) أرأيتم(و) أرأيتكم(والذي أراه جامعًا بين األقوال أن       … بما يأتي من التوجيه   
ر،  رعن الرأي أو عن الرؤية التي بمعنى العلم، وأن االستفهام في هذا االستعمال للتق              ي

تفهام                   وأن المراد منه ال    ب، أو اس أ غريب أو عجي ده من نب ذآر بع تنبيه والتمهيد، لما ي
تفهام للتق                   وال إن االس شبهة، ول دحض ال سألة الحجة، وت ه في الم ان      رتقوم ب ا آ ر، لم ي
تم     لقول الجمهور إنه بمعنى طلب األخبار وجه وجيه والمفعول األول أل            رأيت أو أرأي

سد       التي تتلوها الجملة الشرطية محذوف يفهم من م        ضمونها ويقدر بحسب المقام وقد ت
  .)١٤٢٧())…الجملة االستفهامية مسد المفعولين

ع  صاء مواض ت(وبإح ى  ) أرأي سيمها عل ن تق رآن يمك ي الق ي ف ى أخبرن بمعن
  -:المجموعات اآلتية

د -أ ع بع ت( وق ه  ) إْن) (أرأي اء آقول ن الف ردة م تفهامية المج ة االس شرطية، والجمل ال
الى ُتمْ  :تع ْل َأَرَأْي وَن       ُق ُه اْلُمْجِرُم ْسَتْعِجُل ِمْن اَذا َي اًرا َم ا َأْو َنَه ُه َبَياًت اُآْم َعَذاُب  ِإْن َأَت
)تم أي)١٤٢٨ ة        : أرأي ى الجمل ت عل ا دخل ب، ألنه ة القل ن رؤي ا م تم؟ ألنه  أعلم

                                           
  .٤/١٥٣البرهان في علوم القرآن ) ١٤٢٠(
  .٨٨/هود) ١٤٢١(
  .٢٣/الجاثية) ١٤٢٢(
  .٤/١٥٤البرهان في علوم القرآن ) ١٤٢٣(
  . ٤٣/الفرقان) ١٤٢٤(
  . ٤/األحقاف) ١٤٢٥(
  .  ٢٠٦، ٢٠٥/الشعراء) ١٤٢٦(
  . ٤٠٨، ٧/٤٠٧تفسير المنار ) ١٤٢٧(
  . ٥٠/يونس) ١٤٢٨(



تفهامية  ه(االس اآم عذاب ذاب اهللا) إن أت ي ع اه  … . (()١٤٢٩ (يعن تفهام معن ذا اس وه
ى                التقطيع والتهويل آما يقول      اذا تجني عل ه م ستوخم عاقبت اإلنسان لمن هو في أمر ي

  . )١٤٣٠())…نفسك وهذا جواب لقولهم متى هذا الوعد
الى ال تع ِه   :وق َر اللَّ سَّاَعُة َأَغْي ْتُكْم ال ِه َأْو َأَت َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق

  )١٤٣١(َتْدُعوَن
ضمير      (: (قال الزمخشري  ه من اإلعراب،           أرأيتكم أخبروني وال اني ال محل ل الث

ول                   : ألنك تقول  و جعلت للكاف محًال لكنت آأنك تق أنه، فل ا ش أرأيت  : أرأيتك زيدًا م
ديره                    ق االستخبار محذوف، تق ول، ومتعل إن : نفسك زيدًا ما شأنه؟ وهو خلف من الق

  .)١٤٣٢())أتاآم عذاب اهللا
اآم (و  ) أرأيتكم(تنازع   اني   ) عذاب اهللا  (في   ) أت تفهام هي      و. وأعمل الث ة االس جمل

شفه  ه لك ديره تدعون ذوف تق رابط مح اني، وال ول الث ذوف . المفع شرط مح واب ال وج
شرط ورد  تفهام هي جواب ال ة االس ه وجعل الزمخشري جمل أخبروني عن ديره، ف تق

  .)١٤٣٣(عليه أبو حيان األندلسي بأنها لو آانت جوابًا لوجب اقترانها بالفاء
 ِإْن َأَخَذ اللَُّه َسْمَعُكْم َوَأْبَصاَرُآْم َوَخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم َمْن          ُقْل َأَرَأْيُتمْ  : وقال عز وجل  

ازع    )١٤٣٤(ِإَلٌه َغْيُر اللَِّه َيْأِتيُكْم ِبِه       تم ( تن اني،    ) سمعكم (في   ) أخذ (و) أرأي وأعمل الث
  .)١٤٣٥(وجملة االستفهام المفعول الثاني، وجواب الشرط محذوف

الى ال اهللا تع ْل َأَرَأْي :وق ُك ِإالَّ   ُق ْل ُيْهَل َرًة َه ًة َأْو َجْه ِه َبْغَت َذاُب اللَّ اُآْم َع َتُكْم ِإْن َأَت
  . )١٤٣٧( فالرابط لجملة االستفهام محذوف، أي هل يهلك به)١٤٣٦(اْلَقْوُم الظَّاِلُموَن 
ٌه    ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َجَعَل اللَُّه َعَلْيُكْم اللَّْيَل َسْرَمًدا ِإَلى َيْوم            : وقال تعالى  اْلِقَياَمِة َمن ِإَل

الى  و)١٤٣٨(َغْيُر اللَِّه َيْأِتيُكْم ِبِضَياٍء َأَفَال َتْسَمُعوَن  ُه      :قوله تع َل اللَّ ُتْم ِإْن َجَع ْل َأَرَأْي ُق
ْسُكُنوَن           ٍل َت ْأِتيُكْم ِبَلْي ِه َي ُر اللَّ َال   َعَلْيُكْم النََّهاَر َسْرَمًدا ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغْي ِه َأَف ِفي

تفهام             . )١٤٣٩(ُتْبِصُروَن   ة االس المتنازع فيه في اآليتين الليل والنهار، والعائد من جمل
ديره شرط محذوف:محذوف تق ده وجواب ال اتين .)١٤٤٠( بع ي ه ان ف ي البره اء ف وج

سماع والظرف        ) أفال تسمعون (فاقتضت البالغة أن يقول     : ((اآليتين ين ال لمناسبة ما ب
ا          . بصارلإلستماع وال يصلح لال   الليلي الذي يصلح     ة التي تليه ل  (وآذلك قال في اآلي ق

ل   تم إن جع صرون  … أرأي ال تب ول   ) أف ة أن يق ضت البالغ صرون (فاقت ال تب إذ ) أف
ة    الظرف مضيء صالح لال    ال عز   )١٤٤١ ())بصار، وهذا من دقيق المناسبة المعنوي  وق

ُدوَن        ُثمَّ جَ  * َأَفَرَأْيَت ِإْن َمتَّْعَناُهْم ِسِنيَن      :وجل اُنوا ُيوَع ا َآ ازع    )١٤٤٢(اَءُهْم َم   المتن

                                           
  .٣/٥/١١٥، مجمع البيان مج٥/٣٨٩التبيان : ينظر) ١٤٢٩(
  . ٣/٥/١١٥مجمع البيان مج) ١٤٣٠(
  .٤٠/ماألنعا) ١٤٣١(
  .٧/٤٠٨، تفسير المنار ٢/٢٢الكشاف ) ١٤٣٢(
  . ١/٥٤٩سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل١٢٨ – ٤/١٢٥البحر المحيط : ينظر) ١٤٣٣(
  .٤٦/األنعام) ١٤٣٤(
  .٤/١٣٢البحر المحيط : ينظر) ١٤٣٥(
  .٤٧/األنعام) ١٤٣٦(
  .١/٥٥٠سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل٤/١٣٢البحر المحيط : ينظر) ١٤٣٧(
  . ٧١/القصص) ١٤٣٨(
  . ٧٢/القصص) ١٤٣٩(
  .٧/١٣٠البحر المحيط : ينظر) ١٤٤٠(
  . ٢٠٢/التعبير القرآني: ينظرو، ١/٨٢البرهان في علوم القرآن ) ١٤٤١(
  . ٢٠٦، ٢٠٥/الشعراء) ١٤٤٢(



ا يوعدون   (فيه   ة       او) م اني، وجمل ا أغني عنهم     (عمل الث تفهامية وهي المفعول    ) م اس
  . )١٤٤٣(الثاني ورابطها محذوف، وجواب الشرط محذوف

ذه المجموعة أن يكون الفعل            ) هـ٧٥٤ت  (فقد اختار أبو حيان      د  ) أرأيت (في ه ق
ش        تفهام هي                 تنازع العمل مع فعل ال ة االس شرط وجمل اني وهو فعل ال رط وأعمل الث

  . )١٤٤٤(المفعول الثاني ألرأيت، وجواب الشرط محذوف
ى    : حذف المفعول األول وجواب الشرط وذلك في قوله تعالى-ب ُت َعَل َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآن

ْيُكْم ْت َعَل ِدِه َفُعمَِّي ْن ِعْن ًة ِم اِني َرْحَم ي َوآَت ْن َربِّ ٍة ِم ا َبيَِّن ول )١٤٤٥( َأُنْلِزُمُكُموَه  المفع
والجملة االستفهامية هي  .أرأيتكم البينة من ربي إن آنت عليها : األول محذوف تقديره  

  .)١٤٤٦()أرأيتم(وجواب الشرط محذوف يدل عليه . المفعول الثاني
نْ            : وقال عز وجل   ِه َم َو       ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َآاَن ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُثمَّ َآَفْرُتْم ِب ْن ُه لُّ ِممَّ  َأَض

ة      :  فالمفعول األول محذوف تقديره    )١٤٤٧(ِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد     اني جمل أرأيتم انفسكم، والث
  . )١٤٤٨(فال أحد َأضل منكم: االستفهام، وجواب الشرط محذوف تقديره

َأنَّ اللََّه َأَلْم َيْعَلْم بِ *  َأَرَأْيَت ِإْن َآذََّب َوَتَولَّى     : وقال سبحانه وتعالى في محكم آتابه     
ه              )١٤٤٩(َيَرى   دل علي   فالمفعول األول محذوف، أي الذي، وجواب الشرط محذوف ت

  .جملة االستفهام وجعل الزمخشري جملة االستفهام جواب الشرط ورد عليه أبو حيان
ت؟ قلت       : فإن قلت  (( ق أرأي ا متعل ا في              : م شرطية، وهم ة ال ذي ينهى مع الجمل ال

ديره     :  جواب الشرط؟ قلت   فأين: فإن قلت . موضع المفعولين  ان   : هو محذوف، تق إن آ
ألم يعلم بأن اهللا يرى؟ وإنما حذف لداللة ذآره في جواب       : مر بالتقوى  أ على الهدى أو  
ت؟ قلت             : فإن قلت …الشرط الثاني  ين مفعول أرأي ة وتوسطها ب هي  : فما أرأيت الثاني

  . )١٤٥٠(.))زائدة مكررة للتوآيد
ن جم -ت م تك اني، ول ول الث ذف المفع اني    ح ول الث ي المفع ذآورة ه تفهام الم ة االس ل

ى          : القترانها بالفاء، وذلك في قوله تعالى      ُه َعَل َأَفَرَأْيَت َمْن اتََّخَذ ِإَلَهُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَّ
ِد ال  ْن َبْع ِه ِم ْن َيْهِدي َشاَوًة َفَم َصِرِه ِغ ى َب َل َعَل ِه َوَجَع ْمِعِه َوَقْلِب ى َس َتَم َعَل ٍم َوَخ ِه ِعْل لَّ

)اني  )١٤٥١ ول الث دير المفع د    :   تق ه بع ه قول دل علي ه ي د    (أيهدي ن بع ه م ن يهدي فم
  . )١٤٥٢()اهللا
ه                     -ث ك في قول تفهامية وال شرط وذل ة اس  حذف المفعول الثاني وليس في الكالم جمل

يَم      * َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب ِبالدِّيِن       : تعالى هل عرفت    :  أي  )١٤٥٣(َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِت
ه،      محذوف ) أرأيت ( جواب نإإذ  … الذي يكذب بالجزاء من هو؟     ده علي ا بع ة م لدالل

ل ه قي م    : آأن يم وال يطع ؤذي اليت يمن ي الجزاء؟ وف ذب ب يمن يك ول ف ا تق ي، وم أخبرن
  . )١٤٥٤ (المسكين؟ أنِعم ما يصنع؟

                                           
  . ٧/٤٣البحر المحيط : ينظر) ١٤٤٣(
  . ٥٤٩، ١/٥٤١سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل٧/٤٣البحر المحيط : ينظر) ١٤٤٤(
  .٢٨/هود) ١٤٤٥(
  . ٥/٢١٦حر المحيط  الب:ينظر) ١٤٤٦(
  . ٥٢/فصلت) ١٤٤٧(
  . ١/٥٥١سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل٧/٥٠٥البحر المحيط : ينظر) ١٤٤٨(
  . ١٤، ١٣/العلق) ١٤٤٩(
  .  ٤/٧٨٤الكشاف ) ١٤٥٠(
  . ٢٣/الجاثية) ١٤٥١(
  . ١/٥٥١سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل٨/٤٨البحر المحيط : ينظر) ١٤٥٢(
  .٢، ١/الماعون) ١٤٥٣(
  . ٤/٨٠٩الكشاف : ينظر) ١٤٥٤(



ذيب       … (( ام والتك ي اإلفه ة ف تفهام إرادة للمبالغ ظ االس بحانه بلف ره س ا ذآ  وإنم
ر          ى الخي دواعي ال ر ال ذلك أآث دم ب ه يع احبه ألن ى ص يء عل ر ش ن أض الجزاء م ب
ه إذ ال                    ه طبع دعوه إلي ذي ي والصوارف عن الشر فهو يتهالك في اإلسراع الى الشر ال

  .)١٤٥٥ ())يخاف عواقب الضرر فيه
ِني ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َقاَل َأَرَأْيَتَك َهَذا الَِّذي َآرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّْرَت: وقال تعالى ذآره

)١٤٥٧(لم آرمته عليَّ:  تقدير المفعول الثاني)١٤٥٦(.  
ي    : حذف المفعولين وذآر جواب الشرط وذلك في قوله تعالى        -ج ُتْم ِإْن َأْهَلَكِن ْل َأَرَأْي ُق

يٍم                  َذاٍب َأِل ْن َع اِفِريَن ِم ُر اْلَك الى     و )١٤٥٨(اللَُّه َوَمْن َمِعي َأْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجي ه تع :  قول
                 يٍن اٍء َمِع ْأِتيُكْم ِبَم ْن َي ْوًرا َفَم اُؤُآْم َغ وا   : أي )١٤٥٩(ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َم فمن  انتبه

شرط                    يأتيكم آما تقول قم فزيد قائم وال يكون الفاء جواب الشرط وإنما يكون جواب ال
ه فال تحسب            تفهام   مدلول أرأيتم وإن شئت آان الفاء زائدة مثلها في قول نهم ويكون االس

  .)١٤٦٠( ما فعل وهذا من دقائقهدًاسادًا مسده مفعولي أرأيتم آقولهم أرأيت زي
ًة                   :: وقال عز وجل   ُه َرْحَم اِني ِمْن ي َوآَت ْن َربِّ ٍة ِم ى َبيَِّن َقاَل َياَقْوِم َأَرَأْيُتْم ِإْن ُآنُت َعَل

ديره    فالمفع )١٤٦١(َفَمْن َينُصُرِني ِمْن اللَِّه ِإْن َعَصْيُتهُ      أأعصيه في   : ول الثاني محذوف تق
ة دل ن البين ه م ا علي ا أن رك م ه)١٤٦٢(ت ه قول ِه ِإْن : علي ْن اللَّ ُصُرِني ِم ْن َين َفَم

  .)١٤٦٣(َعَصْيُتُه
الى             -ح ه تع ك في قول شرط وذل ُت         :  حذف المفعولين وجواب ال ُتْم ِإْن ُآن اَقْوِم َأَرَأْي اَل َي َق

ي َوَرَزَقنِ    ْن َربِّ ٍة ِم ى َبيَِّن اُآْم       َعَل ا َأْنَه ى َم اِلَفُكْم ِإَل ُد َأْن ُأَخ ا ُأِري َسًنا َوَم ا َح ُه ِرْزًق ي ِمْن
ة،        : ، فالمفعول األول محذوف تقديره    )١٤٦٤(َعْنُه تفهام المحذوف ة االس البينة، والثاني جمل

درها الزمخشري  ذوف ق شرط المح واب ال ى ج ل عل ي أن ال : وهي دلي صح ل رآم آأي م
ان   ادة األوث رك عب ة ، وق )١٤٦٥(بت ن عطي غ     : در إب رك تبلي للتم أو أت ا ض ل آم أض

  .)١٤٦٦(الرسالة
ي                     : وقال عز وجل   ْن َبِن اِهٌد ِم ِهَد َش ِه َوَش ْرُتْم ِب ِه َوَآَف ِد اللَّ ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َآاَن ِمْن ِعْن

َراِئيَل ولين )١٤٦٧(ِإْس دير المفع واب     :   تق المين، وج ستم ظ ذا أل ان آ الكم إن آ تم ح أرأي
  .)١٤٦٨(فقد ظلمتم: يرهالشرط محذوف تقد

 فالمفعول )١٤٦٩(َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى     * َأَرَأْيَت ِإْن َآاَن َعَلى اْلُهَدى      : سمهاوقال تبارك   
د، وجواب             تفهامية بع ة االس ه الجمل دل علي اني محذوف ي األول محذوف، أي الذي، والث

  . )١٤٧٠(الشرط محذوف أيضًا

                                           
  . ٥/١٠/٥٤٧مجمع البيان مج) ١٤٥٥(
  .٧٥/الشعراء: ، والموضع الثالث٦٢/اإلسراء) ١٤٥٦(
  . ٥٨، ٦/٥٧، البحر المحيط ٢/٣٦٦الكشاف : ينظر) ١٤٥٧(
  .٢٨/الملك) ١٤٥٨(
  .٣٠/الملك) ١٤٥٩(
  .٥/١٠/٣٢٩مجمع البيان مج: ينظر) ١٤٦٠(
  .٦٣/هود) ١٤٦١(
  . ٥/٢٣٩البحر المحيط : ينظر) ١٤٦٢(
  .٦٣/هود) ١٤٦٣(
  .٨٨/هود) ١٤٦٤(
  . ٥/٢٥٤، البحر المحيط ٢/٢٣٠الكشاف : ينظر) ١٤٦٥(
  ٢٦٤/ في علوم القرآن انمقدمت: ينظر) ١٤٦٦(
  . ١٠/األحقاف) ١٤٦٧(
  . ٨/٥٧، البحر المحيط ٢/٤٤٤الكشاف : ينظر) ١٤٦٨(
  .١٢، ١١/العلق) ١٤٦٩(
  . ١/٥٥٣سلوب القرآن الكريم ، دراسات أل٨/٤٩٤، البحر المحيط ٢/٢٢٤الكشاف : ينظر) ١٤٧٠(



صارًا، وال شرط في الكال           -خ الى     حذف المفعولين اخت ه تع ا       :م آقول َت ِإْذ َأَوْيَن اَل َأَرَأْي َق
ه    : (( قال أبو حيان   )١٤٧١(ِإَلى الصَّْخَرِة َفِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت       ا حذف في يمكن أن يكون مم
  .)١٤٧٢())أرأيت أمرنا ما عاقبته: المفعوالن اختصارًا، والتقدير

الى    -د ه تع ي قول ك ف ولين وذل ر المفع شرط، وذآ واب ال ذف ج ْل :  ح ا  ُق َرَأْيُتْم َم َأَف
 فالعائد على   )١٤٧٣(َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن َأَراَدِني اللَُّه ِبُضرٍّ َهْل ُهنَّ َآاِشَفاُت ُضرِِّه             

  . )١٤٧٤( تحقيرًا لهاثوأن) هن(لفظ ) ما(
ا َأَفَرَأْيَت الَِّذي َآَفَر ِبآَياِتنَ : ذآر المفعولين وال شرط في الكالم وذلك في قوله تعالى   -ذ

ًدا           * َوَقاَل ُألوَتَينَّ َماًال َوَوَلًدا    رَّْحَمِن َعْه َد ال  وجاء في     )١٤٧٥(َأاطََّلَع اْلَغْيَب َأم اتََّخَذ ِعْن
ًا وصحة                  ((: الكشاف ا علم ى اإلحاطة به ًا ال ا طريق لما آانت مشاهدة األشياء ورؤيته

ذي هو     والفاء جاءت إلفادة معن   ) أخبر(في معنى   ) أرأيت(الخبر عنها، استعملوا     اها ال
ال   ه ق ب، آأن ديث         : التعقي ـب ح ه عقي ر حديث افر، وأذآ ذا الك صة ه ضًا بق ر أي أخب

ـك ـ )١٤٧٦())أولئ ول( ف ع     ) الموص ي موض تفهام ف ت واالس ول األول لرأي و المفع  ه
  .)١٤٧٧()أطلع الغيب(المفعول الثاني وهو قوله تعالى 

ُه           :وقال سبحانه وتعالى   َزَل اللَّ ا َأْن ُتْم َم ْل َأَرَأْي ا           ُق ُه َحَراًم ُتْم ِمْن ْن ِرْزٍق َفَجَعْل ْم ِم َلُك
زل اهللا    (أخبروني و  : بمعنى  )أرأيتم(فـ   )١٤٧٨(َوَحَالًال ُقْل َأاللَُّه َأِذَن َلُكْم       ا أن ا في    ) م م

هللا أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم       آاخبروني  : أيموضع نصب، بأنزل أو بأرأيتم،      
ى اهللا   ه    تفعلون ذلك بإذنه أم تكذبون عل ك إلي سبة ذل ه   )١٤٧٩( في ن اني قول المفعول الث :  ف

ل (والعائد محذوف، أي فيه، وآرر  ) آهللا أذن لكم  ( د   ) ق ى سبيل التوآي ل . عل ا : (وقي ) م
  .)١٤٨٠(استفهامية، وجعلها موصولة هو الوجه

ال عز وجل  يًال     :وق ِه َوِآ وُن َعَلْي َت َتُك َواُه َأَفَأْن ُه َه َذ ِإَلَه ْن اتََّخ َت َم  )١٤٨١(َأَرَأْي
ذا                   ) أرأيت: (قوله( ا هي تعجيب من جهل من ه سؤال، وههن آلمة تصلح لإلعالم وال

تفهامية في       )من (األول هو    ) أرأيت ( ومفعول    )١٤٨٢()…وصفه ونعته  ة االس ، والجمل
  .)١٤٨٣(موضع المفعول الثاني

ز       ه العزي َولَّى         : وقال تعالى في آتاب ِذي َت َت الَّ َدى       *  َأَفَرَأْي يًال َوَأْآ ى َقِل  * َوَأْعَط
َرى    َو َي ِب َفُه ُم اْلَغْي َدُه ِعْل ا األول   )١٤٨٤(َأِعْن ي، ومفعوله ى أخبرن ا بمعن ت هن  أفرأي

  .)١٤٨٥()أعنده علم الغيب(الموصول، والثاني الجملة االستفهامية 
اَذا                   : وقال عز وجل     ي َم ِه َأُروِن ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ِذيَن َت َرَآاَءُآْم الَّ ُتْم ُش ْل َأَرَأْي ُق

الى    )١٤٨٦( ِمْن اَألْرضِ  َخَلُقوا ال تع ي               :  وق ِه َأُروِن ْن ُدوِن اللَّ ْدُعوَن ِم ا َت ُتْم َم ْل َأَرَأْي ُق

                                           
  .٦٣/الكهف) ١٤٧١(
  .٦/١٤٦البحر المحيط ) ١٤٧٢(
  .٣٨/الزمر) ١٤٧٣(
  .٧/٤٢٩البحر المحيط : ينظر) ١٤٧٤(
  .٧٨، ٧٧/مريم) ١٤٧٥(
  .٣/٤٠الكشاف ) ١٤٧٦(
  .٣/٦/٥٢٧مجمع البيان مج: ينظر) ١٤٧٧(
  .٥٩/يونس) ١٤٧٨(
  .٢/٣٣٧الكشاف : ينظر) ١٤٧٩(
  .١/٥٥٤سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل٥/١٧٢البحر المحيط : ينظر) ١٤٨٠(
  .٤٣/الفرقان) ١٤٨١(
  .٢٤/٨٦ التفسير الكبير )١٤٨٢(
  .٦/٥٠١البحر المحيط : ينظر) ١٤٨٣(
  . ٣٥، ٣٤، ٣٣/النجم) ١٤٨٤(
  . ١/٥٥٤سلوب القرآن الكريم دراسات أل: ينظر) ١٤٨٥(
  .  ٤٠/فاطر )١٤٨٦(



ْن اَألْرِض        وا ِم اني   ) شرآاءآم (  المفعول األول      )١٤٨٧(َماَذا َخَلُق وا   (والث اذا خلق و ) م
ال،        ) أروني( اب اإلعم جملة إعتراضية فيها تأآيد للكالم، ويحتمل أن يكون ذلك من ب

  .)١٤٨٨(أرأيتم، وأروني) ماذا خلقوا(توارد على ألنه 
وَن        : وقال اهللا تعالى   ا ُتْمُن اِلُقوَن          * َأَفَرَأْيُتْم َم ُن اْلَخ ُه َأْم َنْح ُتْم َتْخُلُقوَن  )١٤٨٩(َأَأْن

ال   )١٤٩٠(َأَأْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّاِرُعوَن      *  َأَفَرَأْيُتْم َما َتْحُرُثوَن    : وقال تعالى   وق
وَن             * َأَفَرَأْيُتْم اْلَماَء الَِّذي َتْشَرُبوَن     : تعالى ُن اْلُمنِزُل ْزِن َأْم َنْح ْن اْلُم وُه ِم ُتْم َأنَزْلُتُم َأَأْن
)الى)١٤٩١ ال تع وُروَن  :  وق ي ُت اَر الَِّت َرَأْيُتْم النَّ ُن * َأَف َجَرَتَها َأْم َنْح َشْأُتْم َش ُتْم َأن َأَأْن

ا    )١٤٩٢(اْلُمنِشُئوَن     د ج رأيتم (ء   فق ا األول،       بمعنى أخبرني     ) أف ا مصرحًا بمفعوله هن
  . )١٤٩٣(جملة االستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو مقرر فيهاو

تفهامية أو شرطية              و    . وأآثر ما يقع بعد فعل الرؤية المستفهم عنه جملة اس ل أب ونق
ا بمعنى     ) أرأيت(حيان عن أبي الحسن أن       ا (فيه شرط       ). إم ا تصاحب ال وظرف  وأنه

ا                     تفهام فيه تفهامية ال تكون أداة االس ة اس ا جمل الزمان أبدًا وإذا وقع جواب الشرط فيه
ا  -فيفوت) الفاء(وتمتنع الهمزة ألنها تتقدم ) الفاء(لصحة وقوعها بعد   ) هل(إال    على م

ه  ش في ه األخف ة    ا -نقل ب بالجمل شرط إذا أجي اء، إلن ال شرط بالف واب ال ران ج قت
شأن           قتااالستفهامية وجب    ا هو ال رانها بالفاء مصدرة فتنازع الهمزة الفاء للتصدير آم

  .فيها
سميه      ذي ي ازع ال اب التن ى ب ه عل ور ويخرج ذا المحظ ادى ه ان يتف و حي وأب

ال( ازع ) اإلعم تكم(أي يتن وًال،     ) أرأي ه مفع أرأيتكم تطلب دهما، ف ع بع ا يق شرط م وال
ان             و حي ًا ويجوز أب ه جواب ال األول و   إوالشرط يطلب ال األول      هم إعم اني، وإهم ال الث

  .)١٤٩٤(عمال الثاني، وقد خرج على هذا مواضع متعددة من صور االستفهام هذهإو
ه                    ذي التزمت ونقل اآللوسي، ومن قبله أبو حيان قول األخفش في مذهب العرب ال

  :وهو يتلخص في اآلتي) أرأيت(في هذا الترآيب 
الوا    ة فق اه بالكلي ن معن ظ ع ذا اللف رب أخرجت ه ذف  : إن الع ك بح ك وأريت أرأيت

ه   م تحذف همزت صرت ل ى أب ان بمعن رت، وإذا آ ى أخب ان بمعن ة إذا آ زة الثاني . الهم
ه عن    . أراني زيد عمرًا ما صنع     : والزمته الخطاب على هذا المعنى فال يقال       وأخرجت

ا (موضوعه بالكلية لمعنى      الى           ) أم ه تع ده آقول اء بع دليل دخول الف َت ِإْذ      :ب اَل َأَرَأْي َق
َسان             َأَوْي ا َأْن وَت َوَم ِسيُت اْلُح ِإنِّي َن صَّْخَرِة َف ى         )١٤٩٥(يهَنا ِإَلى ال ضًا ال ه أي د أخرجت  وق

ى ن    : معن ده م د بع ى فالب ذا المعن ان به ي، وإذا آ زم  اأخبرن ه، وتل ستخبر عن م الم س
ذا                  . الجملة قبل االستفهام   ان ه شرط وظرف الزم ده ال ذا المعنى وبع ى ه وقد يخرج ال
  . )١٤٩٦(ألخفشحاصل ما نقلوه عن ا

                                           
  .٤/األحقاف) ١٤٨٧(
  .٧/٣١٧البحر المحيط : ينظر) ١٤٨٨(
  .٥٩، ٥٨/الواقعة )١٤٨٩(
  .٦٤، ٦٣/الواقعة )١٤٩٠(
  . ٦٩، ٦٨/الواقعة )١٤٩١(
  . ٧٢، ٧١/الواقعة) ١٤٩٢(
  .١/٥٥٥سلوب القرآن الكريم ، دراسات أل٨/٢١١البحر المحيط : ينظر) ١٤٩٣(
  .١/٦٣، التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الكريم ٤/١٢٧البحر المحيط : ينظر) ١٤٩٤(
  .٦٣/الكهف) ١٤٩٥(
  . ٧/١٤٩أبو الفضل اآللوسي: روح المعاني: ينظر )١٤٩٦(



ل                       دعيات واحدة واحدة وشيء واحد ق ذه الم د نوقشت ه وليس ما نقلوه بمسلم، فق
ورها        ل ص ي آ الزم ف يس ب ذا ل ان ه ي وإن آ ا أخبرن و أن معناه ه وه م حول خالفه

  .القرآنية التي هي موضوع هذا البحث
  :وخالصة ما تقدم أن

ا     وهي بمعنى أ  . أرأيت صالحة للرؤية العلمية، والرؤية البصرية      ر م خبرني، وأآث
ضارعتها ل  تفهام ولم شرط واالس دها ال ع بع ا(ـيق زم  )أم ا ل ا آم ي جوابه اء ف زم الف  يل

  .الخطاب فيها
   -: اإلنشاء غير الطلبي-:ثانيًا

ذا األ        )١٤٩٧ ())وهو ال يستدعي مطلوباً   (( ا به سلوب   وقد جاءت مادة الرؤية والرؤي
  -:على نمط واحد هو

لوب السامعين، ألن التعجب ال يكون إال من شيء  تعظيم األمر في ق(( وهو   -:التعجب
  . )١٤٩٨ ())خارج عن نظائره وأشكاله

اني   ام، ألن من          : ((وقال الرم وب في التعجب اإلبه أ  المطل وا      نش اس أن يتعجب  الن
وأصل التعجب إنما : قال.  السبب آان التعجب أحسن    ستبهممما لم ُيعرف سببه، فكلما أ     

ه ص    )١٤٩٩ ())هو للمعنى الخفي بسببه    ا     ول يتان هم ا أَ  ( :يغتان قياس ه  (و) َهلَ َعْفم ل ب  )َأْفِع
)١٥٠٠( .  

  -:وقد جاءت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط اإلنشائي على صورة واحدة هي
  ).محًال مرفوع لفظًا مجرور( الفاعل + الباء + )َأْفِعْل( الجامد التعجب فعل 

ْوَم  َأْسِمْع   :وردت هذه الصورة في موضعين وذلك في قوله تعالى ِبِهْم َوَأْبِصْر َي
وال يقال عز وجل     : (( قال المبرد  )١٥٠١(َيْأُتوَنَنا َلِكن الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم ِفي َضَالٍل ُمِبيٍن        

م   مولكنه خرج على آالم العباد، أي هؤالء   . تعجََّب ال له ا أسمعهم،   : من يجب أن يق م
و من       أن ا  (()١٥٠٣ ())وأبصرهم : (( أي )١٥٠٢ ())وَأْبَصرهم في ذلك الوقت     لفعل ال يخل

ه الفاعل تثني   ى في ان للمخاطب لثّن و آ ب فل ون للمخاطب أو الغائ ه أن يك للمخاطب ت
ه   لتأنيثه، فلما أفرد في جميع األحوال ولم يعتبر به الخطاب عُ    ثنوُجمع بجمعه وأُ   لم أن

ا         . ليس للمخاطب، وإذا لم يكن له ثبت أنه للغائب         ضًا أن المعنى إنم ك أي ى ذل ويدل عل
ولهم            هو على  رى أن ق ار عن المخاطب، أال ت ُرم،         :  األخب د َآ ه ق ه أن راد ب ه، ي رم ب أآ

ت الهموإن ولهم   ا دخل ي ق ت ف ا دخل ّد م ى ح زة عل ف،  َأ: م ُل، وأقط رب الرج ج
رب، اه  … وأع رم معن ذلك أآ ياء، وآ ذه األش رم، و : إذا صار صاحب ه صار ذا آ

  . )١٥٠٤ ())صاروا ذوي بَصر وسمع) أسمع بهم وأبصر(
اه               : ((س في هذا اللفظ إنه    قال النّحا  سكون ألن لفظه لفظ األمر ومعن ى ال مبني عل

ما : ((وذهب ابن جني الى إنه بمعنى     . )١٥٠٥ ())معنى التعجب ما أسمعهم وما أبصرهم     

                                           
  .٥٩/علوم البالغة: ، وينظر٣٤/علم المعاني )١٤٩٧(
  .١٣٥/المفّصل )١٤٩٨(
  .١/٤٢٣ن اقرمعترك األ )١٤٩٩(
  .٣٥٧/شرح قطر الندى: ينظر )١٥٠٠(
  .٣٨/مريم) ١٥٠١(
  .٤/١٨٣المقتضب ) ١٥٠٢(
  .١/٣٢٠إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ١٥٠٣(
  . ٢/٦٧٠المصدر نفسه ) ١٥٠٤(
رآن إ) ١٥٠٥( راب الق اس : ع ر٢/٣١٦النح ان : ، وينظ ج  ٧/١١٣التبي ان م ع البي صر ٣/٦/٥١٥، مجم ، مخت

  .٢/٣٤٢بن آثير افسير ت



ى                 دل عل ر، وي رًا،    أأسمعهم، وما أبصرهم، وهو لفظ األمر في معنى الخب يس أم ه ل ن
  .)١٥٠٦())اعة بلفظ واحدثنتين والجمثنين واالآونه للواحد والواحدة، واال

يٍّ َوَال           : والموضع اآلخر قوله تعالى    ْن َوِل ِه ِم ْن ُدوِن ْم ِم ا َلُه ِمْع َم ِه َوَأْس َأْبِصْر ِب
حذف منه اإلعراب ألنه (( وقد )١٥٠٨())سمع بهاو: (( أي)١٥٠٧(ُيْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا   

 فخرج التعجب  )١٥٠٩())ُهعلى لفظ األمر، وهو بمعنى التعجب أي ما َأسَمَعُه وما َأبَصرَ          
الى       هنا   ه تع د أب      )١٥١٠ (على وجه التعظيم ل ديره عن اري  ي وتق سمع  ا: (( البرآات األنب
ه ه : ب األول عن اًء ب ه حذف إآتف مع(وموضع  .إال َأن ه وأس صر ب ولهم) أب ع، آق : الرف

رو، أي صار ذا           .. أحسن بزيٍد، وأظرْف بعمروٍ    واألصل فيه، أحسَن زيُد وأظرَف عم
رٍف، آ سٍن وظ الُح ا يق اُر  : م ا النح ٍل فيه ار ذا إب رَب، إذا ص ل، وأج َر الرج أْنَح

ذي ال                       ين لفظ األمر ال ه وب رق بين والجرُب، ثم نقل الى أفعل به، وُأدخلت الباء فيه لتف
  . )١٥١١ ())يراد به التعجب

ا                            :أي ل م ه قي ة في المدح آأن ك في معنى المبالغ م، وذل م سميع له  إنه لبصير به
ا أبصر اهللا لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، ال يخفى                  : والمعنىأبصره وأسمعه    م

  . )١٥١٢(عليه من ذلك شيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ١/٣١٦المنصف ) ١٥٠٦(
  .٢٦/الكهف) ١٥٠٧(
  .١/٣٢٠إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ١٥٠٨(
رآن    ٣/٦/٤٦٣مجمع البيان مج: ، وينظر٢/٢٧٢النحاس :إعراب القرآن ) ١٥٠٩( ، البيان في غريب إعراب الق

  .٣/١٠، تفسير النسفي ٥/١٠/٣٨٨، الجامع ألحكام القرآن مج٢/١٠٦
  . ٧/٢٩لتبيان ا: ينظر) ١٥١٠(
  .٦٧٠، ٢/٦٦٩الكشاف : ، وينظر٢/١٠٦إعراب القرآن غريب البيان في ) ١٥١١(
  .٢/٤١٥بن آثير امختصر تفسير : ينظر) ١٥١٢(



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الرابعالمبحث 
  سلوب الشرطإ

ره           وع غي شيء لوق وع ال آلف          .)١٥١٣(الشرط هو وق ى ت شرطية تنبني عل ة ال فالجمل
ردة   يغ مف آلف ص ى ت يس عل ل، ول ة ((جم ربط جمل يء ل شرط يج رف ال فح

  . )١٥١٤())بجملة
شرط (د تباينت داللة مصطلح      وق ى              ) ال د ذهب بعضهم ال ة فق في المباحث النحوي

ى  ه عل ه أداللت شرط برمت لوب ال اه  . )١٥١٥(س رى أن معن رة ت شرط((والكث ة ال  ))جمل

)١٥١٦( .  
د  ي  اوق تعملوا ف شرط (س ة ال صطلحات) جمل ل: ((م ل (( و)١٥١٧())الفع فع
شرط شرط( و)١٥١٨())ال ة ال صطلحات الدا)١٥١٩())جمل سمية الم ت ت ى  وتباين ة عل ل

شرط  ( واب ال ة ج صطلح  ) جمل ذآروا م ل   ((ف واب الفع واب وج ل الج  و )١٥٢٠())فع
واب(( ا )١٥٢١())الج صطلح ا آم تعمل م شرطية((س ة ال ة )١٥٢٢())الجمل دهم للدالل  عن

  .على الترآيب الشرطي بأجزائه جميعها
  .)١٥٢٤(، وجواب الشرط)١٥٢٣(وجملة جواب الشرط

                                           
  .٢/٤٦المقتضب : ينظر) ١٥١٣(
  .٤٥، ١/٤٤األصول في النحو ) ١٥١٤(
  .٢/٥٠المقتضب:  ينظر)١٥١٥(
  .١٦٥، ١٦٤/الجرجاني : دالئل اإلعجاز) ١٥١٦(
  .٢/٥٠المقتضب )١٥١٧(
  . ٣٠٣/مقربال) ١٥١٨(
  .٧٢٠، ٢/٧١٩مغني اللبيب) ١٥١٩(
  . ٢/١٠٣المقتضب  )١٥٢٠(
  .٢/١٦٤األصول في النحو  )١٥٢١(
  .٢/٢٥٧شرح الكافية ) ١٥٢٢(
  . ٧٢٢، ٢/٧٢١مغني اللبيب) ١٥٢٣(



ديد داللة هذا األسلوب اللغوي،     إن مرد هذا التباين راجع الى تباين منطلقهم في تح         
  .نعكس هذا على تداخل التسمياتاوطبيعة الجملة التي يقوم عليها، ومن ثم 

ستقبل المحض              ا يخلص للم إن زمنهم ه ف شرط أو جواب ومهما آانت صيغة فعل ال
د                   بسبب وجود أداة الشرط الجازمة على الرغم من أن صورتهما أو صورة احدهما ق

ة تجعل زمن شرطها                تكون غير فعل مضارع، إ     شرط الجازم رر أن أداة ال ذ من المق
  . )١٥٢٥(وجوابها مستقبًال خالصًا

  -:سلوب على أنماط مختلفة هي وقد جاءت مادة الرؤية والرؤيا بهذا األ
   الشرط جواب جملة + الشرط جملة + )الشرط أداة( إن  -١

ستعمل  ي حص    ) إن(ت شكوك ف وع والم ة الوق اني المحتمل ي المع شرطية ف ولها ال
اني              . (( )١٥٢٦(والموهومة والنادرة  شرط والث ين مضارعين، أحدهما هو ال فتجزم فعل

وم           (( و )١٥٢٧())هو الجزاء  شرط ويق دها ال تستعمل ظاهرة ومضمرة مقدرة ويحذف بع
  .)١٥٢٨())غيره مقامه

  -:وقد وردت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط على الصور اآلتية
فعلية فعلها (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط ) + أداة الشرط( ِإْن - أ

  ) مضارع

الى    ه تع ا قول ة مواضع منه ي ثالث صورة ف ذه ال ا به ة والرؤي ادة الرؤي : وردت م
         وٌم َحاٌب َمْرُآ وا َس اِقًطا َيُقوُل سََّماِء َس ْن ال ْسًفا ِم َرْوا ِآ الى  )١٥٢٩(َوِإْن َي ه تع  : وقول
    َتَِّخُذوُه َسِبيًال   َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل الَغيِّ ي)الى   )١٥٣٠ وا       :  وقوله تع ًة ُيْعِرُض َرْوا آَي َوِإْن َي

أُ         . شرط وجوابه  (()١٥٣١(َوَيُقوُلوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ     ة ف ألوا آي م س ُروا القمر   والمعنى أنه
ة أمر النبي        ه صدق فأعرضوا عن        منشقًا فرأوا آية تدل على حقيق ا جاء ب وأن م

  .)١٥٣٢())التصديق
فعلية فعلها (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط  + ) الشرطأداة ( إْن-ب

  ) مضارع مسبوق بنفي

الى ه تع ك في قول صورة في موضعين وذل ذه ال ٍة َال  :وردت ه لَّ آَي َرْوا ُآ َوِإْن َي
  .)١٥٣٤(ِبيًال َوِإْن َيَرْوا َسِبيَل الرُّْشِد َال َيتَِّخُذوُه َس : وقوله تعالى)١٥٣٣(ُيْؤِمُنوا ِبَها

فعلية فعلها (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط + ) أداة الشرط( ِإْن - ت
  ) ماض مصدرة بالفاء

ًة،                      (( ِإنَّ   دها فعل ماض وال مضارع الزم م يكن بع الفاء تدخل في الجواب ِإْن ل
ـ               ًا ب د (ويجوز دخولها، مع الماضي والمضارع إال ِإْن آان الماضي مقترن زم ) ق  ))فتلت

)١٥٣٥( .  
                                                                                                                         

  .٩٥/محمد الزبيدي: الواضح في علم العربية) ١٥٢٤(
  .٤/٣٢١النحو الوافي :  ينظر) ١٥٢٥(
  .٢/٥٦المقتضب : ينظر) ١٥٢٦(
  .٢٢٨/ الجنى الداني:وينظر، ١٠٤/رصف المباني) ١٥٢٧(
  .٧/٤١شرح المفصل ) ١٥٢٨(
  .٤٤/الطور) ١٥٢٩(
  . ١٤٦/األعراف)١٥٣٠(
  .   ٢/القمر)١٥٣١(
  .٣/٢٨١النحاس : إعراب القرآن) ١٥٣٢(
  . ٢٥/األنعام) ١٥٣٣(
  .١٤٦/األعراف) ١٥٣٤(



َك     َترني أنا  َأَن:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعالى           َأَقلَّ ِمْن
  .)١٥٣٦(َفَعَسى َربِّي َأْن ُيْؤِتَيِن* َماًال َوَوَلًدا 

، فإن جاء جواب    )١٥٣٧()))فعسى ربي (مجزوم به، والجواب    ) َتِرِن( شرط   إْن((فـ  
صل م ي أن ل ى خالف األصل، ب شرط عل مية أو ال ة اس ان جمل أن آ ه شرطًا، ب ح لجعل

اء            ا بالف شرط، وجب اقترانه األداة      ؛فعلية، ال تلي حرف ال ا ب يعلم ارتباطه فاالسمية  :  ل
  . )١٥٣٨(والفعلية التي ال تلي حرف الشرط، هي التي فعلها غير متصرف

رط ( إْن-ث دة  ) + أداة ش ا زائ شرط  + م ة ال ضارع  (جمل ا م ة فعله ة ) + فعلي جمل
  ) ةمحذوف (جواب الشرط

الى ه تع ي قول ك ف رات وذل صورة ثالث م ذه ال َض  :وردت ه َك َبْع ا ُنِرَينَّ َوِإْن َم
َض      :  وقوله تعالى  )١٥٣٩(الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبَالُغ         َك َبْع َوِإمَّا ُنِرَينَّ

َك َفِإَلْي ُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينَّ ِذي َنِع ْرِجُعُهْم الَّ ا َم الى)١٥٤٠(َن ه تع َض  :  وقول َك َبْع ا ُنِرَينَّ َفِإمَّ
وَن          ا ُيْرَجُع و إسحق      (()١٥٤١(الَِّذي َنِعُدُهْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْيَن ال أب ا (إعراب   : ق في  ) أم

ه    ل، مع ي الفع اء ف زاء إذا ج زاء، ألن الج شرط والج راب حرف ال ذا الموضع إع ه
لسكون الياء وسكون    ) يأتينكم(وفتح ما قبل النون في      ) ما(فة لزمه   النون الثقيلة والخفي  

  . )١٥٤٢())النون األولى
ى األمر              : قال أبو علي   دخالن عل ا ي ليس الشرط والجزاء من مواضع النونين، إنم

ا أشبهه     ه            موالنهي، وم ر الواجب، وفي قول ألن الجزاء إذا جاء في الفعل          :(ا من غي
ة  ة والخفيف ون الثقيل ه الن دخولها   م) مع الم، وأن ل ي الك ن مواضعهما ف ه م وهم أن ا ي

  الكامل    :)١٥٤٣(همساغًا فيه، وإنما يلحق الشرط في ضرورة الشعر آقول
ثْقَفْن ْن ُي ْنُهَم ٍب ِم ْيَس بآي  ْم َفَل

  

دًا وَق   ي ُقَتيْبْتاب افيُل بن  َة ش
  

و           : ((وفي هذا الكالم شيء آخر، وهو أن قوله        ه الن ن الجزاء إذا جاء في الفعل مع
ا (الخفيفة والثقيلة، لزمه ما يوهم أن        ون سبب             ) م ون، وأن لحاق الن دخول الن لزمت ل

شرط في           )ما(لحاق ون ال ه دخلت الن ذي ل سبب ال ه، ألن ال ، واألمر بعكس ذلك وخالف
ًدا      : قوله ْنُهمْ      ،  )١٥٤٤(َفِإمَّا َتَرْيَن ِمْن اْلَبَشِر َأَح نَّ َع ا ُتْعِرَض ك   )١٥٤٥(َوِإمَّ  ونحو ذل

ا (حويين إنما هو لحاق       عند الن  د      ) م وين         )إن(أول الفعل بع ذلك صار موضعًا للتن ، فل
  .)١٥٤٦())بعد أن لم يكن لهما موضع

                                                                                                                         
  . ١٠٥/رصف المباني) ١٥٣٥(
  .٤٠، ٣٩/الكهف) ١٥٣٦(
  .٥/١٠/٤٠٨الجامع ألحكام القرآن مج) ١٥٣٧(
  .٦٠٨، ٢/٦٠٧ديدة الفرائد الج: ينظر) ١٥٣٨(
  .٤٠/الرعد) ١٥٣٩(
  .٤٦/يونس) ١٥٤٠(
  .٧٧/غافر) ١٥٤١(
  .٢/٦٠٤إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ١٥٤٢(
ان      )فليس بآثبٍ (،برواية٣/٥١٦آتاب سيبويه ) ١٥٤٣( ن عاه رة ب والبيت لم ينسبه سيبويه لقائل وهو لبنت م

  .٣/٢٢٠، ٢/٣١٠، شرح األشموني ٢/٧٩، همع الهوامع ٤٢٩/، المقرب٣/١٤المقتضب : في
  .٢٦/مريم) ١٥٤٤(
  .٢٨/اإلسراء) ١٥٤٥(
  .٥/٣٨٧ التبيان :، وينظر٦٠٥، ٢/٦٠٤إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ١٥٤٦(



ذاك            : همحذوف، تقدير ) نرينك(وجواب   دنيا ف دهم في ال وإما نرينك بعض الذي نع
  . )١٥٤٧ (أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد، فإنك ستراه في اآلخرة

ة  ) + فعلية فعلها مضارع   (جملة الشرط   ) + زائدة(ما  + ِإْن  +  حرف عطف    -ج جمل
  ) فعلية فعلها أمر مثبت مصدرة بالفاء(جواب الشرط 

ِمْن اْلَبَشِر َأَحًدا  َفِإمَّا َتَرْينَّ : وردت هذه الصورة مرة واحدة وذلك في قوله تعالى 
ال    ) َرِئنَّتَ (روي عن أبي عمرو      (()١٥٤٨(َفُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْوًما       الهمز ق ب

ا، والكسرة                 ] : ابن جني [أبو الفتح    ا قبله وح م اء مفت ك ألن الي الهمز هنا ضعيف، وذل
ستثقلُ   ر م ًال، وال يكث سبة أص ست محت ساآنين، فلي اء ال ا اللتق راءة هفيه ه ق ، وعلي

ة َرِي: (الجماع ا؛)نََّت ا ذآرن اء لم له )١٥٤٩()) بالي رين فأص ا ت َرأينَّ(، وأم ، ِإّال أّن )َت
ا                     ساآنين وهم اء ال ا حرآت اللتق ه ضمير المؤنث وإنم االستعمال بغير همز والياء في

  . )١٥٥٠ (الياء والنون األولى من المشددة آما تقول للمرأة أرضين زيدًا
مسبوقة فعلية (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط ) + زائدة(ما +  إن - ح

  )  فعلها مضارع مصدرة بالفاءبنهي
الى      ه تع ي قول ك ف د وذل ع واح ي موض صورة ف ذه ال ا   :وردت ه ي َم ا ُتِرَينِّ ِإمَّ

  .)١٥٥١(َربِّ َفَال َتْجَعْلِني ِفي اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن * ُيوَعُدوَن 
فأخرجني من بينهم عندما تريد إحالل      : وجواب الشرط فال تجعلني والمعنى    … ((

ذا د    ا       العذاب بهم لئال يصيبني ما يصيبهم وفي ه سان بم دعو اإلن ى جواز أن ي ة عل الل
ا                 ذبين     ءيعلم أن اهللا يفعله ال محالة ألن من المعلوم أن اهللا تعالى ال يعذب انبي ه مع المع

  . )١٥٥٢ ())ويكون الفائدة في ذلك إظهار الرغبة إلى اهللا
  . الشرط جواب جملة + الشرط جملة + )شرط أداة( لو  -٢

دها       تابع أغلب النحاة رأي سيبويه في الدال       ة التي تفي و (ل ه     ) ل ك في قول ا  : ((وذل أم
  .)١٥٥٣ ())فلما آان سيقع لوقوع غيره) لو(

رف امتناع المتناع، آأنه امتنع وجود الثاني لعدم حلو (( فترددت العبارة الشهيرة  
ا           )١٥٥٤ ())وجود األول   ولكن داللة االمتناع لالمتناع واحدة من عدة دالالت يخرج إليه

  .الشرطي) لو(سياق 
ب ا ى أن  وذه راء ال و(لف ى إنْ  (): (ل ستقبل بمعن ستعمل للم د ت سموا )١٥٥٥ ())ق  فق

انين، األول ى زم ا عل ه  : جملته صرف في ل، تن و األق و(وه سمى  ) ل ستقبل وت ى الم ال
ى إنْ   ستقبل بمعن رط للم رف ش اني)١٥٥٦(ح ه  : ، والث رج في سائد تخ و ال و(وه ى ) ل ال

  .)١٥٥٧ ())لو الشرطية اإلمتناعية((الماضي وتسمى 

                                           
  .٢/١٦٦، تفسير النسفي ١٧/١٠٥التفسير الكبير : ينظر) ١٥٤٧(
  . ٢٦/مريم) ١٥٤٨(
  .٢/٤٢المحتسب ) ١٥٤٩(
  .٣/٦/٥١٠جممجمع البيان : ينظر) ١٥٥٠(
  .٩٤، ٩٣/المؤمنون)١٥٥١(
  . ١١٧، ٤/٧/١١٦لبيان مجمجمع ا) ١٥٥٢(
  .٤/٢٢٤آتاب سيبويه ) ١٥٥٣(
  .٨/١٥٦شرح المفصل ) ١٥٥٤(
  .٨/١٥٦المصدر نفسه ) ١٥٥٥(
  .١/٢٨٣ مغني اللبيب: ينظر) ١٥٥٦(
  .٤/٣٦٩النحو الوافي ) ١٥٥٧(



ى                 وقد وردت    شرطي عل نمط ال ذا ال ى ه ريم عل مادة الرؤية والرؤيا في القرآن الك
  -:الصور اآلتية

فعلية فعلها ماض مسبوق ( جملة جواب الشرط +)فعلية فعلها ماض(جملة الشرط +  لو - أ
  ) بالالم

الى            ه تع ًرا      : جاءت هذه الصورة في ثالثة مواضع وذلك في قول ْم َآِثي ْو َأَراَآُه َوَل
ِر       َلَفِشْلُتْم ي اَألْم الى   .)١٥٥٨( َوَلَتَناَزْعُتْم ِف ه تع ْنُهْم           : وقول َت ِم ْيِهْم َلَولَّْي َت َعَل ْو اطََّلْع َل
َصدًِّعا              :  وقوله تعالى  )١٥٥٩(ِفَراًرا ًعا ُمَت ُه َخاِش ٍل َلَرَأْيَت َلْو َأْنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَب

ِه    ْشَيِة اللَّ ْن َخ ـ )١٥٦٠(ِم عاً (  ف ه خاش عًا    ) لرأيت الالم وخاش رون ب رط مق واب ش ج
ي    اء ف ن اله ال م ى الح صوبان عل صدعًا من ه(مت ت(، ألن )رأيت ون ) رأي تك

  .)١٥٦١(بصرية
  )محذوفة( الشرط جواب جملة + )مضارع فعلها فعلية( الشرط جملة + لو -ب

و (يكثر حذف جواب الشرط في جواب         وال (و  ) ل الى   ) ل ه تع َرى ِإْذ      : آقول ْو َت َوَل
وا َع اِرُوِقُف ى النَّ ه)١٥٦٢(َل الى وقول وَن  :  تع اِلُموَن َمْوُقوُف َرى ِإْذ الظَّ ْو َت  )١٥٦٣(َوَل

ه الىوقول   : تع
     ِْوت َراِت اْلَم ي َغَم اِلُموَن ِف َرى ِإْذ الظَّ ْو َت ه)١٥٦٤(َوَل الى وقول َرى ِإْذ  : تع ْو َت َوَل

اً ( تقديره في هذه المواضع )١٥٦٥(اْلُمْجِرُموَن َناِآُسوا   اً  (أو ) لرأيت عجب رًا عظيم ) أم
بهم (أو  وء منقل ت س الهم (أو ) لرأي وء ح ت س سرُّ)١٥٦٦()لرأي ذه    وال ي ه ه ف ي حذف  ف

ة واحدة أوجب       اإنها لما ربطت إحدى الجملتين باألخرى حتى صار        ((المواضع    جمل
ك       فخفف بالحذف    ؛ذلك لها فضًال وطوالً    ى ذل ة عل الوا . خصوصًا مع الدالل وحذف  : ق

خيم والتعظيم، ويجوز حذفه لعلم المخاطب به، وإنما يحذف         الجواب يقع في مواقع التف    
و صرح       له يذهب منه الذهن آلَّ    لقصد المبالغة، ألن السامع مع أقصى تخيّ       ذهب، ول  م

د المصرّ         ذهن عن م ال يحسن                    بالجواب لوقف ال ع، ومن ث ك الوق ه ذل ه فال يكون ل ح ب
  .)١٥٦٧())تقدير الجواب مخصوصًا إال بعد العلم بالسياق

َوَلْو َيَرى الَِّذيَن    :ت هذه الصورة في تسعة مواضع وذلك في قوله تعالى         وقد ورد 
ع   : (( فالفراء )١٥٦٨(َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوََّة ِللَِّه َجِميًعا          رى (يوق ى   ) ي أن (عل

ِه     َوَلْو َأنَّ ُقْرآًنا    : تعالى وقوله. واهللا أعلم . وجوابه متروك ) القوة هللا وأن اهللا    يَِّرْت ِب  ُس
ي الجنة  ن وترك الجواب في القرآن آثير، ألن معا       )١٥٦٩(اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِه اَألْرُض      

روف رر مع ار مك سرت إنَّ. والن ئت آ ت  وإنَّوإن ش رى( أوقع ى ) ي ي ) إذ(عل ف
رأ     . وَفْتُح أّن وأّن مع الياء أحسن من آسرها       . المعنى وا       (ومن ق ذين ظلم رى ال و ت ) ول
ا ول   بالت الم أن يق ه الك ان وج وة : (ء آ سر ) …إن الق رى(، ألن ..)وإن (بالك د ) ت ق

                                           
  .٤٣/األنفال) ١٥٥٨(
  .١٨/الكهف) ١٥٥٩(
  . ٢١/الحشر) ١٥٦٠(
  .٢/٤٣٠البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر) ١٥٦١(
  .٢٧/األنعام) ١٥٦٢(
  . ٣١/أسب) ١٥٦٣(
  . ٩٣/األنعام) ١٥٦٤(
  . ١٢/السجدة) ١٥٦٥(
  .٣/١٨٣البرهان في علوم القرآن : ينظر) ١٥٦٦(
  . ٣/١٨٣المصدر نفسه ) ١٥٦٧(
  .١٦٥/البقرة) ١٥٦٨(
  .٣١/الرعد) ١٥٦٩(



ى     وا   (وقعت عل ذين ظلم ة          ) إّن(و  ) ِإن(فأستؤنفت   ) ال ر الرؤي ى تكري ا عل و فتحتهم ول
رى(من  ن ) ت رى(وم ان صوابًا) ي ال؛لك ه ق رون : ( آأن وا إذ ي ذين ظلم رى ال و ت ول

و (وجواب   )١٥٧٠() ))أن القوة هللا جميعاً   (يرون  ) العذاب ل     ) ل ه قي رأوا  : محذوف، آأن ل
ا  وحذف الجواب  . مضرة إتخاذهم لألنداد، ولرأوا أمرًا عظيمًا ال يحصر باألوهام         ،  هن

ك ة، آقول ى المبالغ دل عل ًا: ي ذ فالن سياط تأخ ت ال و رأي ريء ، (( و)١٥٧١ (ل رى (ق ) ي
ه الفاعل     ) الذين ظلموا (بالياء والتاء، فمن قرأه بالياء آان        ع ألن رى  في موضع رف ، وي

) الذين ظلموا ( المفعولين، ومن قرأه بالتاء آان       وصلتها مسدَّ ) أنَّ(بمعنى يعلم، وسدت    
ه مفعول         رى (في موضع نصب ألن ضًا في                ) ت ين، وهو العامل أي ة الع وهو من رؤي

ار من           ) إْذ(، وإنما جاء    )إذ( ستقبل ألن األخب هاهنا وهي لما مضى ومعنى الكالم لما ي
متعلق بجواب ) إن القوة هللا(و . لماضي لتحقق آونه وصحة وقوعهاهللا تعالى آالكائن ا  

وا أن                     ) لو( ذاب لعلم رون الع ذين إذ ي رى ال و ي اء، ول رأ بالي راءة من ق وتقديره على ق
وة هللاِ               . القوة هللا  اء، لعلمت أن الق رأ بالت راءة من ق ى ق ـ    )١٥٧٢())وعل ل  )إن( ف آيف  :  قي

وا    : :جاء قوله  ه    َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُم ستقبل، مع قول َذابَ    :: وهو م َرْوَن اْلَع  ِإْذ َي
الى               ) إذ(و ال تع  :للماضي؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضي ألن وقوع الساعة قريب ق

َرُب  َو َأْق َصِر َأْو ُه ِح اْلَب سَّاَعِة ِإالَّ َآَلْم ُر ال ا َأْم ال) ١٥٧٣(َوَم الىوق سَّ : تع لَّ ال اَعَة َلَع
ع وحصل                 ) ١٥٧٤(َقِريٌب ا وق ه يجري مجرى م وع فإن ى  . وآل ما آان قريب الوق وعل

يم  ) ١٥٧٥(َوَناَدى َأْصَحاُب اْلَجنَِّة : تعالىهذا التأويل قال   ول المق د قامت الصالة    : وق ق
ك            د جاء     . يقول ذلك قبل إيقاعه التحريم للصالة لقرب ذل ر من    الوق المواضع في   كثي

ريم  رآن الك ذاالق ابمن ه ه: )١٥٧٦( الب الىآقول وا : تع َرى ِإْذ ُوِقُف ْو َت ه و) ١٥٧٧(َل قول
ه   )١٥٧٩(َلْو َتَرى ِإْذ َفِزُعوا      :قوله تعالى  و )١٥٧٨(َلْو َتَرى ِإْذ الظَّاِلُمونَ    :تعالى وقول
  . )١٥٨٠(َوَلْو َتَرى ِإْذ َيَتَوفَّى :تعالى

ن عاشور د الطاهر ب شيخ محم ال ال بهه نح: ((وق ا أش رى وم و ت و وترآيب ل و ل
حذف الجواب   …  من التراآيب التي جرت مجرى المثل فبنيت على االختصار    رأيَت

ئن قمتُ                     ده ل ال لعب سيد إذا ق دليل أن ال راد ب ى الم غ وأدل عل  في مثل هذه المواضع أبل
و نص                     زاحم ل ا ال يت ون المعترضة للتوعد م إليك ثم سكت تزاحم على العبد من الظن

  .)١٥٨١())على ضرٍب من العذاب
ُة            : ز وجل  وقال ع   ُروا اْلَمَالِئَك ِذيَن َآَف َوفَّى الَّ َرى ِإْذ َيَت ْو َت جواب  (( و)١٥٨٢(َوَل

   )١٥٨٣(:محذوف وتقديره لرأيت أمرًا عظيمًا وأنشد سعيد األخفش) لو(
  الخفيف  

                                           
  .١/٩٨ الفّراء :معاني القرآن) ١٥٧٠(
  .٢/٦٤التبيان : ينظر) ١٥٧١(
  .١/١٣٤البيان في غريب إعراب القرآن ) ١٥٧٢(
  . ٧٧/النحل) ١٥٧٣(
  .١٧/الشورى) ١٥٧٤(
  .٤٤/األعراف) ١٥٧٥(
  .٤/٢٣٦التفسير الكبير :  ينظر)١٥٧٦(
  . ٢٧/األنعام) ١٥٧٧(
  .٩٣/األنعام) ١٥٧٨(
  .٥١/سبأ) ١٥٧٩(
  .٥٠/األنفال) ١٥٨٠(
  .٢/٩٥التحرير والتنوير ) ١٥٨١(
  .٥٠/األنفال) ١٥٨٢(
  .الّليالي الَخَواليو: ، وفي الديوان١٠٧/ديوانه: الشاهد لعبيد بن األبرص، ينظر) ١٥٨٣(



ْن ِطبَّ  دَّالُلأن يُك ي ِك ال ْو ِف   َفَل
  

سن     دَّهِر وال اِلِف ال  َنيس
واِل  )١٥٨٤())يالَخ

  

 في الكالم لكن ًا ليس مذآورئيوالمر. ذا أبلغ، ألن الكالم يدل عليهوحذف الجواب في مثل ه
لو رأيت المالئكة يضربون من الكفار الوجوه واألدبار، وحذفه أبلغ : فيه داللة عليه ألن تقديره

ترد ) لو(ن إإذ  ؛ وشاهدتَتينولو عا:  ولو ترى)١٥٨٥(وأوجز مع أن الكالم يدل عليه
  . )١٥٨٦ (لى معنى االستقبالإالماضي ) إن(ترد لى معنى الماضي، آما إالمضارع 

الى  ال سبحانه وتع ٍب  : وق اٍن َقِري ْن َمَك ُذوا ِم ْوَت َوُأِخ َال َف وا َف َرى ِإْذ َفِزُع ْو َت َوَل
)رًة                  ) لو(  قد حذف جواب   )١٥٨٧ ه عب ر ب ا يعتب رى إذ فزعوا لرأيت م و ت والمعنى ول

  . )١٥٨٨(شديدَة
  . طالشر جواب جملة + الشرط جملة + لوال  -٣

ره        ((تفيد   شيء لوجود غي اع ال ول    )١٥٨٩())معنى إمتن ن يعيش     اويق وال    نَّإب إذا (( ل
ة   رطًا والثاني ى ش يرت األول األخرى وص داهما ب ت إح ين ربط ى جملت ت عل دخل

  .)١٥٩٠())جزاء
  -:وقد ورد هذا النمط في صورة واحدة فقط وذلك على النحو اآلتي

   )محذوفة( الشرط جواب ةجمل)+فعلية جملة)+مصدرية( أن( الشرط جملة+لوال 
الى                   ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك  : وردت هذه الصورة في موضع واحد في الق

ديره    )١٥٩١(َلْوَال َأْن َرَأى ُبْرَهاَن َربِّهِ     ه        :  فالجواب محذوف، تق ان رب وال َأْن رأى بره ل
د                     . (()١٥٩٢(لخالطها ره بع ار خب دأ، وال يجوز إظه ه مبت ع ألن وَأْن رأى في موضع رف

ًا،        لوال   دير لطول الكالم بجوابها، وقد حذف خبر المبتدأ ههنا والجواب مع وال  :  والتق ل
ا  ( بها، وال يجوز أن يكون         رؤية برهان ربه موجودة لهمَّ     ّم به وال (جواب  ) وه ألن ) ل

  .)١٥٩٣())ال يتقدم عليه) لوال(جواب 
  . الشرط جواب جملة + الشرط جملة + إذا  -٤

يبويه  ال س ا يُ : ((ق ا إذا فلم دهرِ وأم ن ال ازاةٌ ستقبل م ا مج ر )١٥٩٤())، وفيه ، ويكث
تقبال      ه االس رادًا ب دها م ي بع يء الماض ة     .)١٥٩٥(مج ى الجمل دخول عل تص بال وتخ

                                           
  .١/٦٨٠حاس الن: إعراب القرآن) ١٥٨٤(
  .٥/١٣٧التبيان : ينظر) ١٥٨٥(
  .٢/١٠٧، تفسير النسفي ١٧٨، ١٥/١٧٧، التفسير الكبير ٢/٢١٧الكشاف : ينظر) ١٥٨٦(
  .٥١/سبأ) ١٥٨٧(
رآن: ينظر) ١٥٨٨( راب الق ان ٢/٦٨١النحاس : إع شاف ٨/٣٧٢، التبي وم ٣/٦٠١، الك ي عل ان ف ، البره

  .٣/٣٣١، تفسير النسفي ٣/١٨٦القرآن 
  .٢/٦٢١، الفرائد الجديدة ٥٤١/، الجنى الداني٢٩٣/ رصف المباني،٤/حروف المعاني) ١٥٨٩(
  .٨/١٤٦شرح المفّصل ) ١٥٩٠(
  .٢٤/يوسف) ١٥٩١(
  .٢/٤٢٩الكشاف : ينظر) ١٥٩٢(
  .٢/٢١٧ تفسير النسفي :، وينظر٢/٣٨البيان في غريب إعراب القرآن ) ١٥٩٣(
  .٦٣/حروف المعاني: ، وينظر٤/٢٣٢آتاب سيبويه ) ١٥٩٤(
  .٣٦٠/الجنى الداني: ينظر)١٥٩٥(



ان    : ((نتهى إليه بعض المعاصرين من إنها    اومهما يكن ما    . )١٥٩٦(الفعلية ى زم دل عل ت
  .)١٥٩٨( فإن المسألة ال تتعدى آون إذا أداة شرط دخلت على جملتين)١٥٩٧())اإلقتران

  -:وقد ورد هذا النمط على الصور اآلتية
   )ماض فعلها فعلية( الشرط جواب جملة)+ماض فعلها فعلية(الشرط جملة+إذا -أ

الى      ه تع ك في قول ي سبعة مواضع وذل ذه الصورة ف د وردت ه ْن  :وق م ِم ِإَذا َرَأْتُه
ًرا          ا َوَزِفي الى    )١٥٩٩(َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظ ه تع َتُهْم         :  وقول ْوُف َرَأْي اَء اْلَخ ِإَذا َج َف

  .)١٦٠٠(َيْنُظُروَن ِإَلْيَك
الى ه تع ًرا : وقول ا َآِبي ا َوُمْلًك َت َنِعيًم مَّ َرَأْي َت َث م((  ()١٦٠١(َوِإَذا َرَأْي ) وإذا رأيت ث

وال    أل ول   : هل العربية فيه ثالثة أق أآثر البصريين يق م تُ  ) مَّثَ : (ف ا   دَّعَ ظرف، ول  رأيت آم
ولي       دََّع في الدار فال تُ    تقول، ظننتُ  ى ظننت على قول سيبويه، وقال األخفش، وهو أحد ق

راء م(، )١٦٠٢ (الف ا ) ث ول به ال إذا نظرَتأي فمفع راء ق ول آخر للف م وق دير وإذا :  ث التق
  . )١٦٠٣()))إذا(جواب ) رأيت نعيمًا وملكًا آبيرًا(… )ما(رأيَت ما ثَم وحذف 

شرط ماضي       : وقال البيانيون ((  ا      يجيء فعل ال ر      :  اللفظ ألسباب منه اُم جعل غي أيه
  . )١٦٠٤ ())الحاصل آالحاصل

  ) فعلية فعلها مضارع( جملة جواب الشرط)+فعلية فعلها ماض( جملة الشرط+ إذا- ب
الى  ه تع ي قول ك ف ع وذل ة مواض ي أربع صورة ف ذه ال ًة  :وردت ه َوِإَذا َرَأْوا آَي

ْسِخُروَن  الى )١٦٠٥(َيْسَت ه تع ِرقَ  :  وقول ِإَذا َب َصُر  َف ُر   *  اْلَب َسَف اْلَقَم َع * َوَخ َوُجِم
رُّ        * الشَّْمُس َواْلَقَمُر    َن اْلَمَف الى    )١٦٠٦(َيُقوُل اِإلنَساُن َيْوَمِئٍذ َأْي ه تع َتُهْم    :  وقول َوِإَذا َرَأْي

َساُمُهْم   َك َأْج ي  ( ()١٦٠٧(ُتْعِجُب اب ف ك (والخط تهم تعجب ن   ) رأي ل م ول اهللا، أو لك لرس
  .)١٦٠٨())يخاطب

فعلية فعلها أمر (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها ماض(جملة الشرط + ا  إذ- ت
  ) مصدرة بالفاء

الى     ه تع ي قول ك ف د وذل ي موضع واح صورة ف ذه ال ِذيَن   :وردت ه َت الَّ َوِإَذا َرَأْي
ْنُهْم     َأْعِرْض َع ا َف ي آَياِتَن وَن ِف الى  )١٦٠٩(َيُخوُض ه تع ي قول ذين   (: (( وف ت ال وإذا رأي

ره        طب النبي خا) يخوضون راد غي ه والم  أي إذا رأيت هؤالء الكفار وقيل الخطاب ل
                                           

  . ١/٩٧ مغني اللبيب: ينظر)١٥٩٦(
ا و )١٥٩٧( ة معناه ة العربي اماللغ ام حسان: بناه ي : ، وينظر١٢٢/تم شعر العراق وي لل ب اللغ ي الترآي ف

  .٨٨/يمالك يوسف المطلب. د :المعاصر
ر)١٥٩٨( اة  :ينظ ى النح رد عل يف  :ال وقي ض ة ش ي    ،٧٣/المقدم شعر العراق وي لل ب اللغ ي الترآي ف

  .٨٨/المعاصر
  .١٢/الفرقان) ١٥٩٩(
  .١٩/األحزاب) ١٦٠٠(
  .١٩/نسان، اإل١١/، الجمعة٨٦/، النحل٤٧/األعراف: قية المواضعب، و٢٠/نساناإل) ١٦٠١(
  .٣/٢١٨الفّراء : معاني القرآن) ١٦٠٢(
رآن) ١٦٠٣( راب الق اس : إع ر٣/٥٧٩النّح رآن : ، وينظ راب الق شكل إع ان ٧٨٦، ٢/٧٨٥م ، التبي

  .٥/١٠/٤١١، مجمع البيان مج١٠/٢١٥
  .٢/٣٥٨م القرآن البرهان في علو) ١٦٠٤(
  .١٤/الصافات) ١٦٠٥(
  .٧/القيامة) ١٦٠٦(
  .٦/األنبياء: ، والموضع الرابع٤/المنافقون) ١٦٠٧(
  .٤/٥٤٢الكشاف ) ١٦٠٨(
  .٦٨/األنعام) ١٦٠٩(



ر   نهم  (… ومعنى يخوضون يكذبون بآياتنا وديننا عن الحسن وسعيد بن جبي أعرض ع ) ف
ه       باألعراض عنهم ألن من حاجَّ      وإنما أمره … أي فأترآهم وال تجالسهم    ذه حال  من ه

  .)١٦١٠())والحجاج من قدر البيان فقد وضع الشيء غير موضعه وحطَّ
  الشرط جواب جملة + الشرط فعل جملة + َمْن  -٥

  :وقد ورد هذا النمط على صورتين هما
  ) فعلية فعلها مضارع( جملة جواب الشرط)+فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط+ َمْن-أ

الى            ه تع اَل َذرٍَّة        :وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قول ْل ِمْثَق ْن َيْعَم َفَم
ًر َره َخْي َره * ا َي را َي اَل َذرٍَّة َش ْل ِمْثَق ْن َيْعَم ان عن عاصم (()١٦١١(َوَم رًا : (روى أب خي
ر و    اوقرأ  . بضم الياءين ) شرًا ُيَرهُ (و) ُيَرُه ن آثي سائي، وعاصم          اب زة والك ن عامر وحم ب

ة الحُ                في رواية حفص عنه، وبُ     افع في رواي  عن   وانيَّلْ َرْيد عن أبي بكر عن عاصم، ون
اء       ) َيَرُه: (ورواية ورش عن نافع   قالون   تح الي ضم وف ار       . بإشباع ال وروى هشام عن عم
امرعن ا ن ع َرْه: (ب رًا َي َرْه(و) خي رًا َي ًا) ش ر عن عاصم. جزم ي بك سائي عن أب : والك

  .ساآنتين) شرًا َيَرْه(و) َخْيرًا َيَرْه(
اس    دي وعب ة اليزي ي رواي رو ف و عم رأ أب َرهُ : (وق رًا َي رَ (و ) خي رًا َي ) ُهش

ال    (جواب الشرط حذفت األلف منه للجزم وآذا     ه  ير(( و )١٦١٢())مشبعتين ومن يعمل مثق
افر، وأن             فدلَّ) ذرة شرًا يره   يئًا رآه من مؤمن وآ ى أن آل من عمل ش  ظاهر الكالم عل

ى            ث عل ذا األحادي روه، وآ ع مك ن دف دنيا م ي ال سن ف ه الح ى عمل ازي عل افر يج الك
ا وهي      (( و )١٦١٣())هذا ْرَأهُ          الهاء مفعول به ال، واألصل َي ة عن المثق  ْنمَ ، فَ )١٦١٤ ()) آناي

  . )١٦١٥(خبره ومثله الثاني) يره(سم مبتدأ تام و اشرطية وهي 
إسمية مصدرة (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها ماض(جملة الشرط +  َمْن - ب

  ) بالفاء
الى                  ه تع ك في قول َصَر َفِلنَ   :وردت هذه الصورة في موضع واحد وذل ْن َأْب ِسِه  َفَم ْف

م                : (( أي )١٦١٦(َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها   آمن وعمل صالحًا ث دى، ف ا الحق واله فمن أبصر به
ر وأخر،               دم من الخي ا     (أهتدى فلنفسه أبصر، ولسعادتها ما ق أي ومن   ) ومن عمي فعليه

ى ضالل              ًا   هعمي عن الحق بإعراضه عنها، وعدم النظر واإلستبصار بها، فأصر عل  ثبات
صائر شر من          على عناده، أو تقل   ا أردى، ولعمى الب ى، وإياه ا جن داده فعليه ه وأج يد آبائ
  . )١٦١٧())عمى األبصار

  الشرط جواب جملة + الشرط جملة + لما  -٦
دخل  . )١٦١٨(نما تقع لألمر الذي قد وقع لوقوع غيره إو) لو(عدها سيبويه بمنزلة     وال ت

ـ             م (إال على فعل ماض مثبت أو مضارع منفي ب زاد     ) ل د ت دها ب) ْنَأ(وق ا  . )١٦١٩(ع ودفعه
سميات    شرط         : ((بعضهم تحت ت ة ال ة   (( و )١٦٢٠())ظرف وضع موضع آلم ا التعليقي  ))لم

                                           
  .٣١٧، ٢/٤/٣١٦مجمع البيان مج) ١٦١٠(
  .٨، ٧/الزلزلة) ١٦١١(
  .٥/١٠/٥٢٥مجمع البيان مج: ، وينظر٦٩٤/السبعة في القراءات) ١٦١٢(
  .١٦٧/إعراب ثالثين سورة: ، وينظر٣/٧٥٤حاس الن: إعراب القرآن) ١٦١٣(
  .١٦٧/إعراب ثالثين سورة )١٦١٤(
  .٢/٥٢٧، البيان في غريب إعراب القرآن ٢/٨٣٥مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١٦١٥(
  .١٠٤/األنعام) ١٦١٦(
  .٢/٥٢الكشاف : ، وينظر٧/٦٥٨تفسير المنار ) ١٦١٧(
  .١٢٠/اقي المعاصر، في الترآيب اللغوي للشعر العر٤/٢٣٤آتاب سيبويه : ينظر )١٦١٨(
  .٥٣٨/، الجنى الداني٢٨٤/رصف المباني: ينظر )١٦١٩(
  .٢/١٢٧شرح الكافية  )١٦٢٠(



د   )١٦٢٣())حرف وجود لوجود    ( و )١٦٢٢ ())رابطة لوجود شيء بوجود غيره    (( و )١٦٢١(  وق
  -:وردت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط، على الصور اآلتية

  )ماض فعلها فعلية(الشرط جواب جملة)+ماض فعلها فعلية(الشرط جملة+لما -أ
الى    ه تع ي قول ك ف عًا وذل شر موض سة ع ي خم صورة ف ذه ال َراَءى  :وردت ه ا َت َفَلمَّ

ْدَرُآوَن          ا َلُم الى     )١٦٢٤(اْلَجْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى ِإنَّ ه تع ا         :  وقول زُّ َآَأنََّه ا َتْهَت ا َرآَه َفَلمَّ
ْدِبًرا   ى ُم انٌّ َولَّ الى)١٦٢٥(َج ه تع ا : وقول َذا    َفَلّم اُلوا َه ِتِهْم َق ْسَتْقِبَل َأْوِدَي ا ُم َرَأْوُه َعاِرًض
ي        : وقوله تعالى  )١٦٢٦(َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا    : أي) ١٦٢٧(َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َربِّ

صوباً .)١٦٢٨())هذا المرئي: هذا الشخص، أو  (( ى الحال، ألن    وجاء من ين    ه عل ة الع  من رؤي
ي( ذا رب ال ه ا) ق شق سائي واألخف ذا : ل الك ا، أي ه ال غيرهم ي وق الع رب ذا الط ال ه أي ق

   .)١٦٢٩ (أي هذا الشخص: الضوء قال أبو الحسن علي بن سليمان
الى بحانه وتع ال س ي  : وق َذا َربِّ اَل َه ا َق َر َباِزًغ ا َرَأى اْلَقَم ا رأى ((أي ) ١٦٣٠(َفَلمَّ فلم

وقد استعملت العرب هذا الحرف     … يهذا رب : القمر طالعًا من وراء األفق أول طلوعه قال       
  . )١٦٣١())…في التعبير عن إبتداء طلوع النيران وأول طلوع الناب

) إذا(إسمية مقرونة بـ (جملة جواب الشرط ) + فعلية فعلها ماض(جملة الشرط +  لما - ب
  ).الفجائية

الى                 هوردت هذ  ه تع ك في قول ريم وذل رآن الك ا  :  الصورة في موضع واحد في الق  َفَلمَّ
ُضوَن  ا َيْرُآ ْم ِمْنَه َنا ِإَذا ُه سُّوا َبْأَس م : ((أي() ١٦٣٢(َأَح ذابنا وبطشنا عل دة ع وا ش ا علم فلم

جوابها قد  ((، إذ أن    )١٦٣٣())حس ومشاهدة لم يشكوا فيها، رآضوا فيها، رآضوا من ديارهم         
الى ) إذا(يقترن بـ    ْم     : الفجائية، آقوله تع ا ِإَذا ُه اَءُهْم ِبآَياِتَن ا َج ْضَحُكوَن   َفَلمَّ ا َي  ) ١٦٣٤(ِمْنَه
 . )١٦٣٥ ())الفجائية ال يعمل فيما قبلها) إذا(وما بعد 

  
  
  
  

                                           
  .٥٣٨/الجنى الداني )١٦٢١(
  .٦١/قطر الندى شرح )١٦٢٢(
  .٢/٢١٥همع الهوامع  )١٦٢٣(
  .٦١/الشعراء) ١٦٢٤(
  . ١٠/النمل) ١٦٢٥(
  .٢٤/األحقاف )١٦٢٦(
  .٧٨/األنعام )١٦٢٧(
  .٢/٦١٩إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج  )١٦٢٨(
  .١/٥٥٩النحاس : إعراب القرآن: ينظر) ١٦٢٩(
ام) ١٦٣٠( ع ٧٧/األنع ة المواض ام: ، وبقي ود٧٦/األنع ف٧٠/، ه م٣١، ٢٨/، يوس ل٢٦/، القل ، ٤٤، ٤٠/، النم

  .٢٧/، الملك٤٨/، األنفال٨٤/غافر
  . ٧/٥٦٠فسير المنار ت) ١٦٣١(
  .١٢/األنبياء) ١٦٣٢(
  .٣/١٠٦ف االكش) ١٦٣٣(
  . ٤٧/الزخرف) ١٦٣٤(
  .٥٣٩/الجنى الداني) ١٦٣٥(
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  ح

  المبحث األول
  يح عن الرؤية والرؤيارالتعبير القرآني الص

ا         . )١٦٣٦(ُتعرَّف الداللة بأنَّها العلم الذي ُيعنى بدراسة المعنى         ة أي لفظ هي م ودالل
ه   صرف إلي سوس    ين درك أو مح ى م ن معن ذهن م ي ال ظ ف ذا اللف ة  . ((ه م الدالل وعل

)Semantics (       اسات الصوتية والفونولوجية   رفرع من فروع علم اللغة، وهو غاية الد
ة، إن  ة والمعجمي ذه الدراسات هوالنحوي ة ه  ألن موضوعه األساسي هو ؛)١٦٣٧ ()) قم

  . )١٦٣٨(المعنى الذي بدونه ال يمكن أن تكون هناك لغة
ة   ( داللة حقيقية، وقد يطلق عليها مصطلح         : المفردة داللتان  وللكلمة ة منطقي ، )دالل

ذي     : رتباطية، ونعني بالداللة المنطقية   اوداللة نفسية أو     المعنى القاموسي المعجمي، ال
سامع، أو        ا تكلم وال ه الم ذي يتفق علي ستقر عليه اللفظ، في أصل الوضع، أما المعنى ال

و ا  ر فه تكلم عن آخ ه م ف في ة،  يختل ستعملي اللغ ين م سي ب اط النف ق االرتب ذي يحق ل
انبين أعني                   ومي، ال يهمل الج والذي ال يمكن أن نتجاهله هو أن االستعمال اللغوي الي

ستعمال لما تثيره المفردة الواحدة اأن الجانب المنطقي يمتزج بالجانب النفسي عند آل     
د       من دالالت ومعان في نفس السامع، ولما يريده المتكلم نفسه           من معان وإيحاءات عن

  . )١٦٣٩(نطقه بها في داخل ترآيب الجملة
ة، ففي آل               وظيفة آبيرة وللسياق   ة الكلم  في التحليل الداللي ألهميته في تعيين قيم

ى     . مرة تستعمل فيه الكلمة تكتسب معنًى محددًا مؤقتاً        ة واحدة عل سياق قيم ويفرض ال
ين دو          ه في سياق مع دل علي ذي ت ة من    . ((ن آخر الكلمة هي المعنى ال ويخلص الكلم

ة             ا قيم ق له ذي يخل و ال ا، وه راآم عليه ذاآرة تت دعها ال ي ت ية الت دالالت الماض ال
ضورية ال  )١٦٤٠ ())ح ياق الح ة   ) context of situation( وس ي دراس دًا ف م ج مه

ى، إذ إن  ة ((المعن الم، فثم ى الك ي إدراك معن يء ف ل ش يس آ ي ل ى المعجم المعن
ل هي جزء أو اجزاء من          ذات د ) عناصر غير لغوية  ( ى، ب د المعن خل آبير في تحدي

معنى الكالم، وذلك آشخصية المتكلم وشخصية المخاطب وما بينهما من عالقات وما            
ة     ثًال، أو الحال الجو م ه آ لة ب روف ذات ص سات وظ ن مالب الكالم م يط ب يح

ب  وقد تناولت دراسة االلفاظ على المستوى الداللي إذ رتبتها حس          )١٦٤١())…السياسية
ول               شيوعها في القرآن الكريم وقد إتبعت طريقة سيبويه في ترتيب االلفاظ وفصلت الق

  -:يتا على النحو اآلهفي
  :ىرَأَ -١

ادة  ام) رأى(إن م دلول ع ى م ة تجري عل ا النصوص القرآني ا تنبض به و : آم ه
ه               : أرى يرى فالُن شيئاً    ه في منام ة، أو يتمثل ة بصرية، أو قلبي راه رؤي ه ي ذه  . جعل وه

لمسته فرأيته ناعمًا، أو سمعت صوته      : لمادة تستعمل في جميع القوى الظاهرية، يقال      ا
ك من                    ر ذل ًا وغي ه دقيق ه فرأيت ه صحيحًا، وتعقلت في ه فرأيت فرأيته حسنًا، وتفكرت في

                                           
  .١١١/أحمد مختار عمر. د: علم الداللة:  ينظر)١٦٣٦(
  .٢٨٥/ علم اللغة )١٦٣٧(
  . ١/أحمد سليمان ياقوت. د: بن جنياالدرس الداللي في خصائص :  ينظر)١٦٣٨(
  .١٨٠/مباحث في علم اللغة واللسانيات:  ينظر)١٦٣٩(
  .٩٤/ منهج البحث اللغوي)١٦٤٠(
  .٢٨٨/ علم اللغة )١٦٤١(



شمل        ل ي دنيا، ب سان، وال سوسات واالن ى المح صر عل ي ال تنح تعماالت الت االس
  . )١٦٤٢(غيرها

ال        وقد آان أحمد بن فارس أقر      زة    : ((ب ما يكون لهذه الصورة حين ق راء والهم ال
صيرة                يٍن أو ب صاٍر بع ٍر وأب ى نظ دلُّ عل الَّرْأى . والياء أصُل ي سان في        : ف راه االن ا ي م

  .وراءه، وهو مقلوُب. رَأى فالُن الشيَء. االمر، وجمعه اآلراء
يُ  اٍل حسنة   : والرَّْئ ين من ح ا رأت الع ول . م ُه، في معنى  : والعرب تق هَرْيُت .  رأيت

ي ى فالنٌ اءى القوم إذا رأى بعضهم بعضًا، ور      اءوتر اس،     .  ُيرائ اء الن ك ِرَئ وفعل ذل
  . )١٦٤٣ ())والرُّْؤيا معروفة، والجمع َرؤًى… وهو أن يفعل شيئًا ليراه الناس

  -:مبرزًا إياه في الوجوه اآلتية) رأى(وهذا االستعمال يمثل الخط العام لمدلول مادة
ومما ورد من آي الذآر الحكيم على صيغة الفعل المضارع   )١٦٤٤(: الرؤية بالعين  -١

الى ه تع ى قول ذا المعن وُهُهْم  :به ِه ُوُج ى اللَّ َذُبوا َعَل ِذيَن َآ َرى الَّ ِة َت ْوَم اْلِقَياَم َوَي
   )١٦٤٦(َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى َما َخَلَق اللَُّه  : وقوله تعالى)١٦٤٥(ُمْسَودٌَّة

َرى     َوُبرَِّزْت اْلجَ : وقال عز وجل   ْن َي يُم ِلَم الى  )١٦٤٧(ِح ه تع رى  ( : (( وقول ) لمن ي
ًا، أي  رائين جميع ي  : لل د، يعن ل أح ارًا بيّ : لك ر إظه ا تظه ل   نإنه ا أه شوفًا يراه ًا مك

  . )١٦٤٨())الساهرة آلهم
الى بحانه وتع ال س رَّ    :وق رُّ َم َي َتُم َدًة َوِه َسُبَها َجاِم اَل َتْح َرى اْلِجَب َوَت

سحاب       تراها  :  أي )١٦٤٩(السََّحاِب آأنها ثابتة باقية على ما آانت عليه، وهي تمرمر ال
  .)١٦٥٠(أي تزول عن أماآنها

ى   في بعض اآل  ) رأى(وهناك بعض المفسرين قد تباينوا في تحديد مدلول          ات عل ي
  -:تيالنحو اآل

َذا               :فالزمخشري يرى أن قوله تعالى     ْيَس َه اَل َأَل ْم َق ى َربِِّه وا َعَل َرى ِإْذ ُوِقُف ْو َت َوَل
اْل ى )١٦٥١(َحقِِّب ريء : ((أي) رأى( بمعن ًا وق رًا عظيم ت أم ك لرأي رى ذل و ت إذ (: ول

  .)١٦٥٢ ())على البناء للمفعول)َيرون
ول ا  : ((والطوسي يق راد به ون الم افرين فكيف يجوز أن يك صة بالك ة مخت واآلي

وا            . فالبد للجمع من التأويل الذي بيناه     ! الرؤية   ذلك إذا عرف راد ب ويجوز أن يكون الم
ه                ربهم، ًا علي شيء وقوف ة بال سمى المعرف  ألنه سيعرفهم نفسه ضرورة في اآلخرة وت

وقفت على معنى آالمك، والمعنى علمته، وإذا آان الكفار ال يعرفون اهللا         : يقول القائل 
  . )١٦٥٣())…في الدنيا وينكرونه، عرفهم اهللا نفسه ضرورة، فذلك يكون وقوفهم عليه

ْيَن    * َلَتَرْوَن اْلَجِحيَم     *  ِعْلَم اْلَيِقيِن      َآالَّ َلْو َتْعَلُمونَ  :وقال عز وجل   ُثمَّ َلَتَرْوَنَها َع
صته           : أي )١٦٥٤(اْلَيِقيِن   ين وخال ة       .  الرؤية التي هي نفس اليق راد بالرؤي ويجوز أن ي

                                           
  .٢/٣٠٠مواهب الرحمن :  ينظر)١٦٤٢(
  .٢/٤٧٣ مقاييس اللغة )١٦٤٣(
  .١٠/الكرباسي: األنباء بما في آلمات القرآن من أضواء: ينظر )١٦٤٤(
  .٦٠/ الزمر)١٦٤٥(
  .٤٨/ النحل)١٦٤٦(
  .٣٦/النازعات) ١٦٤٧(
  . ٤/٦٩٨الكشاف ) ١٦٤٨(
  . ٨٨/النمل) ١٦٤٩(
  . ٢/٦٨٥بن آثير امختصر تفسير : ينظر) ١٦٥٠(
  . ٣٠/األنعام )١٦٥١(
  .١/٢٣٨الكشاف  )١٦٥٢(
  . ١١٤ ،٤/١١٣التبيان ) ١٦٥٣(
  .٧، ٦، ٥/التكاثر) ١٦٥٤(



شاهدة          )١٦٥٥ (العلم واألبصار   في  )١٦٥٦ ( وذهب الطبرسي الى أن الرؤية هنا بمعنى الم
ه، وهو التصديق       : ذه ثالث مراتب لليقين   ه(( :نابن الجوزية الى    ايذهب  حين   أولها علم

ثًال،                        ة م ين بالجن م اليق صديقه، آعل دح في ت التام به، بحيث اليعرض له شك وال شبهة تق
ا               تيو قنهم إنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم، آيقينهم أن الرسل أخبروا به

ن اهللا، و رتيع دق المخب نهم ص ة. ق ة الثاني ة : والمرتب ة الرؤي ي مرتب ين وه ين اليق ع
ا      ) ١٦٥٧(ُثمَّ َلَتَرْوَنَها َعْيَن اْلَيِقينِ   :والمشاهدة، آما قال تعالى    وبين هذه المرتبة والتي قبله

ة هي التي               فرق ما بين العلم والمشاهدة، فاليقين للسمع وعين اليقين للبصر، وهذه المرتب
ين،    ليحصل له علم اليقين،   سألها إبراهيم الخليل ربه أن يريه آيف يحي الموتى         عين اليق

ؤال ان س ه هفك ة لقلب سه، وطمأنين ادة لنف ع   .  زي ئن لقط ة ويطم د المعاين ب عن سكن القل في
ان  ر والعي ين الخب ي ب سافة الت ة… الم ة الثالث رة  : والمرتب ي مباش ين وه ة حق اليق مرتب

  . )١٦٥٨())…الشيء باالحساس به
ادة   د وردت م صيغة ال ) رأى(وق سه ب دلول نف ن    بالم ددة م ع متع ي مواض ماضي ف

الى         ه تع رٍ          :القرآن الكريم ومن أمثلة ذلك قول ْن ُدُب دَّ ِم َصُه ُق ا َرَأى َقِمي ه  )١٦٥٩(َفَلمَّ :  فقول
رين     ) فلما رأى ((( ة أم ين، فال يكون             : حدهما أ: تحتمل الرؤي ة الع ى رؤي أن يكون المعن

ة القميص             ين رؤي ا ب م فيكون      أن يكون ب   : خر واآل. رؤية للقد، ألنه حال، وإنم ى العل معن
  . )١٦٦٠ ())رؤية للقد، ألنه خبر
نسب  (( و )١٦٦١(ِإَذا َرَأْتُهم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلَها َتَغيًُّظا َوَزِفيًرا         :وقال عز وجل  

ار    ا        -الرؤية الى الن م يرونه ا ه ذي          – وإنم ة الغضبان ال راهم رؤي ا ت غ، آأنه ك أبل  ألن ذل
  . )١٦٦٢ ())لصفة، ويسمعون منها تلك الحال الهائلةفر غيظًا، فهم يرونها على تلك ازي

ك بصوت                 أي إذا آانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها، وشبه ذل
  .المتغيظ والزافر

ارك  ز وتب ال ع ِنيَن   : وق اُهْم ِس َت ِإْن َمتَّْعَن ُدوَن   * َأَفَرَأْي اُنوا ُيوَع ا َآ اَءُهْم َم مَّ َج ُث
)م ، أي أرأيت إن أنظر)١٦٦٣ دنيا ث ن ال شيء م اهم ب اهم ومتعن اهم وأخرن ذابنا آن اهم ع ت

  . )١٦٦٤(الذي لم يغن عنهم شيئًا الزديادهم في الكفر واآلثام واالستفهام في معنى التقرير
هِ           :وقال تعالى  ى َعِقَبْي َص َعَل اِن َنَك َراَءت اْلِفَئَت ا َت ا ورأى    لمّ :  أي )١٦٦٥(َفَلمَّ ا التقت
  . )١٦٦٦ (بعضهم بعضًا

رآن         ) رأى (ووردت مادة  بهذا المعنى بصيغة فعل االمر في سياقات متعددة من الق
  -:واضع اآلتيةمالكريم وذلك في ال
ال األخفش    )١٦٦٧(َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َربِّ َأِرِني َآْيَف ُتْحِي اْلَمْوَتى       :قال عز وجل   :  ق

ة الع                        (( ه رؤي ا أراد ب ة القلب وإنم ه رؤي رد ب م ُي ه، ول كًا من  )١٦٦٨())ينفلم يكن ذلك ش
ى أن سي ال ان األندل و حي شين : ((وذهب اب ى عروض شيء ي دل عل ة ال ت اظ اآلي ألف

ه            المعتقد ألن ذلك سؤال أن يريه عيانًا آيفية إحياء الموتى ألنه لما علم ذلك بقلبه وتيقن
                                           

  .٤/٧٩٩الكشاف : ينظر) ١٦٥٥(
  .٥/١٠/٥٣٣مجمع البيان مج: ينظر) ١٦٥٦(
  .٧/ التكاثر)١٦٥٧(
  .١٢٨، ١٢٧/ابن الجوزية:  التبيان في أقسام القرآن)١٦٥٨(
  .٢٨/ يوسف)١٦٥٩(
  .٢٢٧، ٣/٥/٢٢٦مجمع البيان مج: ينظرو، ٦/١٢٧ التبيان )١٦٦٠(
  . ١٢/ الفرقان)١٦٦١(
  .٣/٢٧٢الكشاف : ينظر، و٧/٤٢٠ التبيان )١٦٦٢(
  .٢٠٦، ٢٠٥/ الشعراء )١٦٦٣(
  .٤/٧/٢٠٥مجمع البيان مج:  ينظر)١٦٦٤(
  .٤٨/ األنفال)١٦٦٥(
  .١٠/٣١، تفسير المنار ٢/٤/٥٤٩، مجمع البيان مج٥/١٣٥التبيان : ينظر )١٦٦٦(
  .٢٦٠/ البقرة)١٦٦٧(
  .١/١٨٣األخفش :  معاني القرآن)١٦٦٨(



 ويميت طلب من اهللا تعالى رؤية ذلك يستدل به على نمرود في قوله ربي الذي يحي        او
ددة والصور      امن رؤية لما في معاينة ذلك      جتماع األجزاء المتالشية واالعضاء المتب

المضمحلة واستعظام باهر قدرته تعالى والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه             
  . )١٦٦٩ ())عتقادهاوهو االحياء وتقرره واإليمان به وإنه مما أنطوى الضمير على 

  . )١٦٧٠ ())أرني بصرني: ((وذهب الزمخشري الى أن معنى
ه         أ راد بقول ى أن الم ذهب ال سبزواري ف سيد ال ى حق    ) أرني ( ((: ما ال الوصول ال

ه        . ل العلم وعلم اليقين   صاليقين بعد طيَّ مراحل أ     وآيف آان فهو سؤال استعطاف وفي
ه ان من أهل ه إّال من آ ر ال يفهم ين آثي ين الخليل ه ب ة ومثل سؤال . لطف وعناي دأ ال وب

ه            ألن فيه اعترافًا بالعبو   ) رب(بكلمة   ه العظمى ل ده وتربيت دية، ولبيان تمام العناية بعب
ذا اال                دو به دعاء المب ّل وعال وألن ال ى        وفيه آمال الثناء عليه ج شريف أقرب ال سم ال

م           ذا االس ب ه ره غل ك وغي ل ذل ضًا، وألج دعاء اي ه أدب ال ستفاد من تجابة، وي االس
  . )١٦٧١ ())الشريف في دعوات إبراهيم

   :)١٦٧٢( بمعنى العلم-٢
رآن                 ) رأى(ادة  وردت م  ددة من الق ياقات متع صيغة المضارع في س ى وب بهذا المعن

الى         ه تع ك في قول َذَر                :الكريم وذل وٌف َح ْم ُأُل اِرِهْم َوُه ْن ِدَي وا ِم ِذيَن َخَرُج ى الَّ َر ِإَل ْم َت َأَل
ة                     :  وألم تر  )١٦٧٣(اْلَمْوِت ين، ورؤي ة الع ة القلب ال رؤي د، وهو من رؤي ا محم ألم تعلم ي
ب ىم: القل ه، والمعن ه ب م   : ا رآه وعلم ارهم وه ن دي وا م ذين خرج د ال ا محم م ي م تعل أل
  . )١٦٧٤(الوف

ز     ه العزي ي آتاب الى ف ال اهللا تع وُلهُ    :وق ْم َوَرُس ُه َعَمَلُك َيَرى اللَّ :  أي)١٦٧٥(َوَس
سيعلم اهللا فيما بعد ورسوله عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه وقيل معناه               ((

يعلم اهللا أعم  ول        س ه الرس وله فيعلم ك لرس ر ذل ستقبل ويظه ي الم زائمكم ف الكم وع
ا                      ًا آم شيء أن يكون مرئي ا يكون ال بإعالمه إياه فيصير آالشيء المرئي ألن أظهر م

  . )١٦٧٦ ())علم ذلك في الماضي فأعلم به الرسول
دنيا       : بن آثير في مختصره   اعند  ) ظهر(وبمعنى    .أي سيظهر أعمالكم للناس في ال

)١٦٧٧(   
اِب          :ز من قائلوقال ع  ى ِآَت ْدَعْوَن ِإَل اِب ُي ن اْلِكَت ِصيًبا ِم وا َن ِذيَن ُأوُت ى الَّ َأَلْم َتَر ِإَل

ذين أعطوا       :  أي)١٦٧٨(اللَِّه   ود ال ى اليه ه علمك إل اب يعني     حظ الم ينت م الكت ًا من عل
وراة ى  .)١٦٧٩(الت ر(وبمعن ال ) نظ سبزواري إذ ق سيد ال د ال والهم : ((عن ى أح ر ال أنظ

                                           
  .٢/٢٩٧ البحر المحيط )١٦٦٩(
  .١/٣٣٦ الكشاف )١٦٧٠(
  .٤/٢٩١اهب الرحمن  مو)١٦٧١(
ريم : ينظر)١٦٧٢( رآن الك ي الق ائر ف وه والنظ ن موسى:الوج ارون ب ن  ،٢٤٦/ه رآن م ي الق ا ف اء بم األنب

  .١١/أضواء
  .٢٤٣/ البقرة)١٦٧٣(
، ٢/٢٤٩، البحر المحيط    ١/٢/٣٤٦مج، مجمع البيان    ٢/٢٨٢، التبيان   ٢/٢٨٥جامع البيان   :  ينظر )١٦٧٤(

  .٢/١٩٣يم ، اشراق من القرآن الكر٤/١٠٢مواهب الرحمن 
  .٩٤/ التوبة)١٦٧٥(
  .٥/٢٨١التبيان : ينظرو، ٣/٥/٦١مجمع البيان مج )١٦٧٦(
  .٢/١٦٤بن آثير امختصر تفسير :  ينظر)١٦٧٧(
  .٢٣/آل عمران) ١٦٧٨(
  .١/٥٤٨، الكشاف ٢/٣/٥٣مجمع البيان مج: ينظر) ١٦٧٩(



ساد طريقتهم                 تراهم آذلك  ان ف  فيتطابق المخبر به مع المحسوس وهذا أحسن وجه لبي
  . )١٦٨٠())وسوء عقيدتهم ونفاق سريرتهم

ادة  الى   ) رأى(وأوحت م ه تع ي قول صيغة الماضي ف ى وب ذا المعن ْيَن :به َتْحُكَم َب ِل
   .)١٦٨٢())بما أعلمك اهللا في آتابه: (( يعني)١٦٨١(النَّاِس ِبَما َأَراَك اللَُّه

  :)١٦٨٣(االخبار بمعنى -٣
ة              ) رأى(لقد أوحت مادة     ريم ومن أمثل رآن الك بهذا المعنى في مواضع متعددة من الق

راء )١٦٨٤(َأَلْم َتَر َآْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَأْصَحاِب اْلِفيِل     :ذلك قوله تعالى   م تُ : (( يقول الف ر بَ ْخأل
شة ن الحب ى  )١٦٨٥())ع ا بمعن ي إنه ب الطوس م( وذه ة ) عل م، فالرؤي م تعل ا-أي أل  - ههن

د تقضي               ا ق ق بم ى      . )١٦٨٦(بمعنى العلم، ألن رؤية البصر ال تتعل د الزمخشري بمعن وعن
ى    ) ترى( ه                 : ((فذهب الى أن المعن ار ب شة، وسمعت االخب ار فعل اهللا بالحب إنك رأيت آث

  . )١٦٨٧())متواترة، فقامت لك مقام المشاهدة
سَماوَ   :وقال سبحانه وتعالى   َق ال اْلَحقِّ  َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َخَل ول  )١٦٨٨(اِت َواَألْرَض ِب  يق

سموات       الق ال ه خ ة، بأن وم القيام دان ي اد االب ى مع ه عل ن قدرت رًا ع ل مخب ز وج اهللا ع
ى                         آخرين عل أِت ب ذهبكم وي ره أن ي الفتم أم ه إذا خ واالرض وما بينهن، بل هو سهل علي

  . )١٦٨٩(غير صفتكم
ا           ألن الر  ؛ألم تعلم : ألم تر : ((قال الطوسي ) علم(وبمعنى   م، آم ى العل ة تكون بمعن ؤي

ك                   ة بالبصر، ألن ذل ى الرؤي تكون بمعنى االدراك بالبصر وههنا ال يمكن أن تكون بمعن
  .)١٦٩٠ ())ال يتعلق بأن اهللا خلق السموات واالرض، وإنما يعلم ذلك بدليل

ادة  د أشارت م الىإ) ىأر(وق ه تع ي قول ة ف صيغة الماضي متمثل ى ب ذا المعن ى ه : ل
  الالََّت َواْلُعزَّى َأَفَرَأْيُتْم)ذه اآل      :  أي )١٦٩١ ا عن ه دونها من دون اهللا          أخبرون ة التي تعب له

  . )١٦٩٢(هذه اآليات والصفات شيءمن هل لها 
ل ز وج ال ع وتَ  :وق ِسيُت اْلُح ِإنِّي َن صَّْخَرِة َف ى ال ا ِإَل َت ِإْذ َأَوْيَن اَل َأَرَأْي ـ )١٦٩٣(َق  ف

) أرأيت (هذا الكالم، فإن آل واحد من    ما وجه التئام  : فإن قلت . أرأيت بمعنى أخبرني  ((
 الحوت، ذآر  ال متعلق له؟ قلت لما طلب موسى     ) فإني نسيت الحوت  (و) إذ أوينا (و  

 عتراه من نسيانه الى تلك الغاية، فدهش وطفق يسأل موسى  ايوشع ما رأى منه وما     
سيت ال                :الـعن سبب ذلك، آأنه ق     إني ن ى الصخرة؟ ف ا ال اني إذ أوين حوت،   أرأيت ما ده

  . )١٦٩٤ ())هي الصخرة التي دون نهر الزيت: فحذف ذلك، وقيل
  : بمعنى عرف-٤

                                           
  .٥/١٥٩مواهب الرحمن ) ١٦٨٠(
  .  ١٠٥/النساء) ١٦٨١(
  . ٢/٣/١٠٦مجمع البيان مج: ينظرو، ٣/٣١٥التبيان  )١٦٨٢(
  .١٢/، األنباء بما في آلمات القرآن من أضواء٢٤٧/الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر )١٦٨٣(
  .١/الفيل) ١٦٨٤(
  .٣/٢٩١الفّراء : معاني القرآن) ١٦٨٥(
  .١٠/٤٠٩التبيان : ينظر) ١٦٨٦(
  .٤/٨٠٥الكشاف ) ١٦٨٧(
  .١٩/إبراهيم) ١٦٨٨(
  .٢/٢٩٤بن آثير امختصر تفسير : ينظر) ١٦٨٩(
ان) ١٦٩٠( ر،٦/٢٨٦التبي ج :وينظ ان م ع البي ج ٣/٦/٣١٠مجم رآن م ام الق امع ألحك سير ٥/٩/٣٥٤،الج ،تف

  .٢/٢٥٨النسفي
  .١٩/النجم) ١٦٩١(
  .٩/٤٢٥التبيان : ينظر) ١٦٩٢(
  .٦٣/الكهف) ١٦٩٣(
  .٢/٦٨٤الكشاف ) ١٦٩٤(



ادة  ت م الى ) رأى(دل ه تع ي قول ط ف ي فق صيغة الماض ى وب ذا المعن ى ه   :عل
    َْوَلْو َنَشاُء َألَرْيَناَآُهْم َفَلَعَرْفَتُهْم ِبِسيَماُهم)ول للرجل   : (( يريد )١٦٩٥ د  : لعرفناآهم، تق ق

ه   أريتك آذا وآذا، ومعن     ه، ومثل ه وعلمتك ولِ    : (اه عرفتك ن الق رفنهم في َلْح ، في  )ولتع
  .)١٦٩٦ ())نحو القول، وفي معنى القول

ال عز وجل   دِّيِن   :وق ذُِّب ِبال ِذي ُيَك َت الَّ ذي يكذب   :  أي)١٦٩٧(َأَرَأْي هل عرفت ال
  .)١٦٩٨ (بالجزاء من هو إن لم تعرفه

  : بمعنى إنتبه-٥
ادة  ارت م د أش ص) رأى(لق ى ب ذا المعن ى ه ه ال ي قول ة ف ضارع متمثل يغة الم

َضرَّةً                 :تعالى ْصِبُح اَألْرُض ُمْخ اًء َفُت سََّماِء َم ْن ال َزَل ِم َه َأن ه   وق )١٦٩٩(َأَلْم َتَر َأنَّ اللَّ ول
َذاٍب                 :تعالى ْن َع اِفِريَن ِم ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْهَلَكِني اللَُّه َوَمْن َمِعي َأْو َرِحَمَنا َفَمْن ُيِجيُر اْلَك

الى)١٧٠٠(يٍمَأِل ه تع اٍء   : وقول ْأِتيُكْم ِبَم ْن َي ْوًرا َفَم اُؤُآْم َغ َبَح َم ُتْم ِإْن َأْص ْل َأَرَأْي ُق
ر و    انتبهوا أي   اأرأيتم بمعنى   (( فـ   )١٧٠١(َمِعيٍن ا        انتبهوا فمن يجي أتيكم آم وا فمن ي نتبه

  . )١٧٠٢())…تقول قم فزيد قائم
  : أو شاهد أو بصر)١٧٠٣( بمعنى نظر-٦

صيغة          ) رأى(ت مادة   وحلقد أ  بهذا المعنى في مواضع متعددة من القرآن الكريم وب
الى        ه تع ك قول ُأ          :المضارع ومن أمثلة ذل ْيٍء َيَتَفيَّ ْن َش ُه ِم َق اللَّ ا َخَل ى م َرْوا ِإَل ْم َي َأَوَل

ُه الى  ، و)١٧٠٤(ِظَالُل ه تع ِزَل           :قول ا ُأن وا ِبَم ْم آَمُن وَن َأنَُّه ِذيَن َيْزُعُم ى الَّ َر ِإَل ْم َت َأَل
  . )١٧٠٦(أّال تنظر:  يعني)١٧٠٥(َلْيَكِإ

الى بحانه وتع ال س ُروا : وق ِذيَن َآَف َوفَّى الَّ َرى ِإْذ َيَت ْو َت و عا: أي) ١٧٠٧(َوَل  َتينل
اهدت ال عز وجل. )١٧٠٨(وش وُم: وق يَن َتُق َراَك ِح ِذي َي صرك : أي) ١٧٠٩(الَّ ذي يب ال

  . )١٧١٠(حين تقوم الى صالتك ألنه ال يطلع عليه أحد غيره
  :ر بمعنى تفك-٧

َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّ   :على هذا المعنى بصيغة المضارع في قوله تعالى       ) رأى(دلت مادة   
وا   : ((أي) ١٧١١(اللََّه َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر        ه  ) ١٧١٢ ())أولم يفكروا فيعلم وقول

                                           
  .٣٠/محمد) ١٦٩٥(
  .٤/١٥٤تفسير النسفي : ينظرو، ٣/٦٣الفّراء : معاني القرآن) ١٦٩٦(
  . ١/الماعون) ١٦٩٧(
  . ٤/٣٧٩ النسفي تفسير: ينظر) ١٦٩٨(
  . ٦/الحج) ١٦٩٩(
  .٢٨/الملك) ١٧٠٠(
  .٣٠/الملك) ١٧٠١(
  . ٥/١٠/٣٢٩مجمع البيان مج) ١٧٠٢(
  .١٢/اء بما في آلمات القرآن من أضواءنب، األ٢٤٧/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ١٧٠٣(
  .٤٨/النحل) ١٧٠٤(
  .٦٠/النساء) ١٧٠٥(
  .٢٤٧/الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر) ١٧٠٦(
  . ٥٠/األنفال) ١٧٠٧(
  . ٢/١٠٧، تفسير النسفي ١٧٨، ١٥/١١٧، التفسير الكبير ٢/٢١٧الكشاف : ينظر) ١٧٠٨(
  .٢١٨/الشعراء) ١٧٠٩(
  .٤/٧/٢٠٧مجمع البيان مج: ينظر) ١٧١٠(
  .٣٧/الروم) ١٧١١(
  .٨/٢٢٨التبيان ) ١٧١٢(



ألم يفكروا فيعلموا آيف    : أي) ١٧١٣(َأَوَلْم َيَرْوا َآْيَف ُيْبِدُئ اللَُّه اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه         :تعالى
  . )١٧١٤(أوجد اهللا الخلق من العدم

الى ه تع سََّماِء    :وقول وِّ ال ي َج َسخََّراٍت ِف ِر ُم ى الطَّْي َرْوا ِإَل ْم َي م : أي) ١٧١٥(َأَل أل
  . )١٧١٦(تتفكروا وتنظروا

  : بمعنى حسب-٨
ادة   ت م ى        ) رأى(دل ة بمعن ط، والرؤي ضارع فق صيغة الم ى وب ذا المعن ى ه عل

  .)١٧١٨(َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى: في قوله تعالى)١٧١٧(بان واردةالحس
ال عز وجل ِصُروَن:وق ْم َال ُيْب َك َوُه ُروَن ِإَلْي َراُهْم َينُظ سبهم : (( أي)١٧١٩(َوَت تح

  . )١٧٢٠ ())ينظرون إليك
  : بمعنى أشار-٩

صيغة المضا         ) رأى(دلت مادة    ك في     على هذا المعنى في موضع واحد وب رع وذل
ما أشير عليكم إّال بما أراه      : (( أي )١٧٢١(َقاَل ِفْرَعْوُن َما ُأِريُكْم ِإالَّ َما َأَرى      :قوله تعالى 

  . )١٧٢٢())صوابًا وأرضاه لنفسي
   :)١٧٢٣( بمعنى السماع بالحضور-١٠

ك في                 ) رأى(دلت مادة    على هذا المعنى وبصيغة الماضي في موضع واحد وذل
الى  ه تع ْنُهمْ     َوِإَذا َرَأْي:قول َأْعِرْض َع ا َف ي آَياِتَن وَن ِف ِذيَن َيُخوُض  أي إذا )١٧٢٤(َت الَّ

  .همفسمعت حاضرًا فو
   :)١٧٢٥( بمعنى التعجب-١١

ادة  اءت م رآن     ) رأى(ج ن الق دة م ياقات ع ي س ضارع ف صيغة الم ى وب ذا المعن به
الى     ه تع ك قول ال ذل ريم ومث مْ     :الك وَن َأنَُّه ِذيَن َيْزُعُم ى الَّ َر ِإَل ْم َت ِزَل   َأَل ا ُأن وا ِبَم  آَمُن

َك الى )١٧٢٦(ِإَلْي ه تع َسُهمْ   : وقول وَن َأنُف ِذيَن ُيَزآُّ ى الَّ َر ِإَل ْم َت ستبطن )١٧٢٧(َأَل  أي ت
  .تظاهرهم

  : )١٧٢٨( بمعنى الحلم-١٢
صيغة                 ) رأى(لقد أوحت مادة     ريم وب رآن الك ددة من الق ى في مواضع متع بهذا المعن

يالً       ُيِريُكُموُهْم ِإذ  َوِإْذ:المضارع ومن أمثلة ذلك قوله تعالى      ِنُكْم َقِل ي َأْعُي ُتْم ِف  )١٧٢٩(اْلَتَقْي
يًال، وإذ           يروإن اهللا لسميع عليم إذ يُ     : يقول تعالى ذآره  (( ه المشرآين قل  اهللا نبيه في منام

                                           
  .١٩/العنكبوت) ١٧١٣(
  . ٨/١٧٥التبيان : ينظر) ١٧١٤(
  .٧٩/النحل) ١٧١٥(
  .٣٧٧، ٣/٦/٣٧٦مجمع البيان مج: ينظر) ١٧١٦(
  .١٥/٩٥التفسير الكبير : ينظر) ١٧١٧(
  . ٢/الحج) ١٧١٨(
  . ١٩٨/األعراف) ١٧١٩(
  .٣/٣٩٥البرهان في علوم القرآن ) ١٧٢٠(
  .٢٩/غافر) ١٧٢١(
  .٤/١٦٨الكشاف : ، وينظر٤/٨/٥٢١مجمع البيان مج) ١٧٢٢(
  .١٢/األنباء بما في آلمات القرآن من أضواء: ينظر) ١٧٢٣(
  .٦٨/األنعام) ١٧٢٤(
  .١٢/ي آلمات القرآن من أضواءاألنباء بما ف: ينظر) ١٧٢٥(
  . ٦٠/النساء) ١٧٢٦(
  .٤٩/النساء) ١٧٢٧(
  .١٢/األنباء بما في آلمات القرآن من أضواء: ينظر) ١٧٢٨(
  . ٤٤/األنفال) ١٧٢٩(



ي   ؤمنين ف ل الم ددهم، ويقل ر ع م آثي يًال، وه نهم قل ي أعي وهم ف ؤمنين إذ لق ريهم اهللا الم ي
  .)١٧٣٠ ())د لهم فيهون على المؤمنين شوآتهمأعينهم، ليترآوا االستعدا

شرآين،   ة عن الم يم آناي اء والم وهم، فاله ون إذ يريكم ا المؤمن روا أيه دير أذآ والتق
ل                   إن قي ة بصرية، ف ا رؤي  :والكاف والميم آناية عن المؤمنين والرؤية عند الطوسي ههن

وهم                أن يتخيل م؟ يجيب ب تهم له أعينه  آيف قللهم اهللا في أعينهم مع رؤي ر        ب يًال من غي م قل
رؤية على الصحة لجميعهم وذلك بلطف من ألطافه تعالى مما يصد به عن الرؤية من               

  . )١٧٣١(ام يستر بعضهم وال يستر بعضًا آخرتق
ْأُآُلُهنَّ       :وقال عز وجل في محكم آتابه      َماٍن َي َراٍت ِس ْبَع َبَق ي َأَرى َس َوَقاَل اْلَمِلُك ِإنِّ

َساتٍ    َسْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع ُسْنبُ    ال …  (( )١٧٣٢(َالٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِب م     : وق إني أرى، ول
ل                      ال القائ ا إذا ق ا في آالمه يذآر أنه رأى في منامه وال في غيره لتعارف العرب بينه

وم،             : منهم ذآر الن م ي ه وان ل ك في منام أرى إني أفعل آذا وآذا أنه خبر عن رؤيته ذل
  .)١٧٣٣ ())ستعمال العرب ذلك بينهمواخرج الخبر جّل ثناؤه على ما قد جرى به إ

الى  بحانه وتع ال س ًرا    :وق ْم َآِثي ْو َأَراَآُه يًال َوَل َك َقِل ي َمَناِم ُه ِف ِريَكُهْم اللَّ ِإْذ ُي
اتلوه                (( و )١٧٣٤(َلَفِشْلُتْم ذين ق ار ال ة عن الكف التقدير وأذآر يا محمد والهاء والميم آناي

سرين وهذه الرؤية آانت في المنام عند أآثر … يوم بدر  ا النبي   … المف ذه  ورؤي  ه
ا،  ) في منامك(معنى : وقال الحسن. بشارة له، وللمؤمنين بالغلبة  في عينك التي تنام به

ه خالف الظاهر من  د، ألن ول البلخي، وهو بعي وم، وهو ق ي الن ا ف يس من الرؤي ول
ا هو                 : قال الرماني . مفهوم الكالم  ى خالف م ام عل ويجوز أن يريه اهللا الشيء في المن

ن       ع م ه تطل اء مع ع وإن ج ر قط ن غي ى م ه المعن ل ل ام يخي ي المن ا ف ه، ألن الرؤي ب
ى                   اإل ع عل ر تطل ه  أنسان على المعنى وإنما ذلك على مثل تخييل السراب ماء من غي ن

. وال يجوز أن يلهمه اعتقاد الشيء على خالف ما هو به. ماء، فهذا يجوز أن يفعله اهللا     
  . )١٧٣٥ ()) يفعله اهللا تعالىألن ذلك يكون جهًال، وال يجوز أن

ام    (()١٧٣٦(َقاَل َأَحُدُهَما ِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمًرا :وقال اهللا تعالى   ا المن هو من رؤي
ف  ان يوس سجن    آ ل ال ا دخ ال لم دين     ق د العب ال أح ا فق ر الرؤي ي أعب ه إن ألهل

ل                  ن مسعود وقي يئًا عن إب ا ش ا رأي ر أن يكون سأاله من غي ه ف م فلنجرب ل  لصاحبه هل  ب
  . )١٧٣٧())رؤياهما على صحة وحقيقة ولكنهما آذبا في االنكار عن مجاهد والجبائي

ادة       الى         ) رأى(وبنفس المدلول وردت م ه تع ي    :بصيغة الماضي في قول ِت ِإنِّ َياَأَب
اِجِديَن           ه    )١٧٣٨(َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآًبا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم ِلي َس د حمل قول ، وق

أن الكواآب ال   : االول:  على الرؤيا لوجهين   َياَأَبِت ِإنِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َآْوَآًبا     :عالىت
ا  ى الرؤي الم عل ذا الك ل ه ة فوجب حم ي الحقيق سجد ف اني. ت وب: والث ول يعق   ق

)١٧٣٩(:َال َتْقُصْص ُرْؤَياَك َعَلى ِإْخَوِتَك)١٧٤٠(.   
                                           

  .١٠/١٣جامع البيان ) ١٧٣٠(
  .١٣١، ٥/١٣٠التبيان : ينظر) ١٧٣١(
  .٤٣/يوسف) ١٧٣٢(
  .١٢/٢٢٥جامع البيان ) ١٧٣٣(
  .٤٣/األنفال) ١٧٣٤(
ان ) ١٧٣٥( ر،١٢٩، ٥/١٢٨التبي ان :  وينظ امع البي شاف ١٢ /١٠ج ان ٢/٢١٣، الك ع البي ، مجم

  .١٥/١٦٩، التفسير الكبير ٢/٤/٥٤٧مج
  .٣٦/يوسف) ١٧٣٦(
  .٣/٥/٢٣٢مجمع البيان مج) ١٧٣٧(
  .٤/يوسف) ١٧٣٨(
  . ٢/٢١١، تفسير النسفي ١٨/٨٧، التفسير الكبير ٤١٨، ٢/٤١٧الكشاف : ينظر) ١٧٣٩(



ة اال اء المصدر ومن الدالل مية ج ا(س ه )الرؤي ي قول سابق ف ى ال ى المعن دل عل  لي
ُرونَ       :تعالى ا َتْعُب ُتْم ِللرُّْؤَي ة   (()١٧٤١(َأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياي ِإْن ُآن ا  (وحقيق ) عبرت الرؤي

ول   ا تق ا، آم ر أمره ا وآخ رت عاقبته ر   : ذآ غ آخ ى تبل ه حت ر، إذا قطعت رت النه عب
ره     ا            : ونحوه . عرضه وهو عب ا وهو مرجعه ا إذا ذآرت مآله  )١٧٤٢())…أولت الرؤي

امي     : أيَأْفُتوِني ِفي ُرْؤَياي :وذهب الطبرسي الى أن معنى       ا رأيت في من  عبروا م
  .)١٧٤٣ (وبيّنوا لي الفتوى فيه وهو حكم الحادثة

ل ز وج ال ع اي  :وق ُل ُرْؤَي َذا َتْأِوي ِت َه اي (( أي )١٧٤٤(َياَأَب سير رؤي ذا تف ه
  .)١٧٤٥())وتصديق رؤياي التي رأيتها

اِس    َوَما َج :وقال عز وجل ًة ِللنَّ اَك ِإالَّ ِفْتَن ن  ا ذهب  )١٧٤٦(َعْلَنا الرُّْؤَيا الَِّتي َأَرْيَن ب
ى  ا بمعن ى أنه ر ال ائًال((آثي ين ق ة ع ول اهللا  : رؤي ا رس ين أريه ا ع ة هي رؤي  ليل

وحي             : (( وقال الزمخشري  )١٧٤٧ ())أسري به  د ال فما آان ما أريناك منه في منامك بع
ام، ومن      آان اإل : به تعلق من يقول   الرؤيا هي اإلسراء، و   : وقيل… إليك سراء في المن
ذبين         : آان في اليقظة، فسر الرؤيا بالرؤية، وقيل      : قال ول المك ى ق إنما سماها رؤيا عل

  . )١٧٤٨())…لعلها رؤيا رأيتها، وخيال خيل إليك، استبعادًا منهم: حيث قالوا له
ال هي         اعن   : وذهب القرطبي الى قوله جامعًا بين الرأيين       اس ق ن عب ْين    ب ا َع رؤي

ة   …  ليلة ُأسري به الى بيت المقدس      ي  نبُأريها ال  انوا    اوآانت الفتن وم آ داد ق د  رت ق
وهذه اآلية تقضي    . آانت رؤيا نوم  : وقيل.  أنه ُأسري به   أسلموا حين أخبرهم النبي     

ال   اوعن  . بفساده، وذلك أن رؤيا المنام ال فتنة فيها، وما آان أحد لينكرها            : بن عباس ق
 أنه يدخل مكة في سنة الحديبية، فرد     تي في هذه اآلية هي رؤيا رسول اهللا         الرؤيا ال 

زل اهللا     ا، وأن ل دخله ام المقب ان الع ا آ ة، فلم ت اآلي ذلك، فنزل سلمون ل افتتن الم ف
اْلَحقِّ             :تعالى ا ِب وَلُه الرُّْؤَي ُه َرُس َدَق اللَّ ْد َص ل ضعف        )١٧٤٩(َلَق ذا التأوي  ألن  ؛ وفي ه

ة     . ؤيا آانت بالمدينة  السورة مكية وتلك الر    ة ثالث سالم رأى       : وقال في رواي ه ال ه علي إن
ل              ك فقي دنيا      : في المنام بني مروان ينزون على منبره َنْزو القردة، فساءه ذل ا هي ال إنم

ر                     ا المنب ة رؤي رى بمك أعطوها، فسريَّ عنه، وما آان له بمكة منبر ولكنه يجوز أن ي
ال سهل       سهل   هوهذا التأويل الثالث قال   . بالمدينة ا هي أن      :بن سعد، وق ذه الرؤي ا ه  إنم

ا                      ول اهللا   ـرس ذلك، وم أغتم ل ردة، ف زو الق ره ن ى منب زون عل ة ين  آان يرى بني أمي
ات  ى م ذ حت تجمع ضاحكًا من يومئ م . أس ك من تملكه رة أن ذل ة مخب ت اآلي فنزل
  .)١٧٥٠ (وصعودهم يجعلها اهللا فتنة للناس وامتحانًا

                                                                                                                         
  .٥/يوسف) ١٧٤٠(
  .٤٣/يوسف) ١٧٤١(
  .٥/٩/٢٠٠ الجامع ألحكام القرآن مج:ينظرو، ٢/٤٤٧الكشاف ) ١٧٤٢(
  .٣/٥/٢٣٨مجمع البيان مج:  ينظر)١٧٤٣(
  .١٠٠/يوسف) ١٧٤٤(
  .٣/٥/٢٦٥مجمع البيان مج) ١٧٤٥(
  .٦/سراءاإل) ١٧٤٦(
  .٢/٣٨٦بن آثير امختصر تفسير ) ١٧٤٧(
  .٣/٦/٤٢٤مجمع البيان مج: ينظرو، ٢/٦٣٢الكشاف ) ١٧٤٨(
  .٢٧/الفتح) ١٧٤٩(
  .٥/١٠/٢٨٣الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) ١٧٥٠(



ة االس    إولو انتقلت    ادة                لى الدالل ى م دَّ عل اذا ج ا ألعرف م من  ) رأى(مية في آياتن
رة         ورة البق ي س صدر ف صيغة الم د وردت ب دتها ق دة وج دلوالت جدي وا :م َال ُتْبِطُل

  .)١٧٥١(َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ َواَألَذى َآالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاَء النَّاِس
رى غي         اءاالرئاء والمر ((  اء         ة أصله من الرؤية آأنه يفعل لي ك وجمع في رئ ره ذل

ا األلف في آال الموضعين                        الناس بين همزتين وال يجمع في ذوائب وإن حال بينهم
ا          ه   … لخفة الواحد وألنهما مفتوحتان في الواحد فهو أخف له ه      (وقول ذي ينفق مال آال

اء                ) رئاء الناس   ال للرئ ا الم افر إذا أخرج ه المؤمن والك دخل في ذا ي  وأشار   )١٧٥٢())ه
ذي تكون           ((السبزواري الى    المرائي ال أن المتصدق الذي يتبع صدقته بالمنَّ واألذى آ

ر         . أعماله باطلة  راءاة بمعنى واحد وهو العمل ألجل إراءة الغي اء والم والرئاء والري
ه فيكون عمل المرائي وعمل ذي المن واألذى مشترآين في عدم قبول                     تم ا باهيًا ب  هم
بطالن بخالف      الفرق بينهما أن عمل الماّن والمؤذي يقع صحي     و ه ال م يعرض علي حًا ث

  .)١٧٥٣ (عمل المرائي فإنه باطل من حينه

                                           
  .٢٤٦/البقرة) ١٧٥١(
  .٢/٣٠٢، البحر المحيط ١/٣٤٠الكشاف : ينظرو، ١/٢/٣٧٦مجمع البيان مج) ١٧٥٢(
  . ٣١٩، ٤/٣١٨مواهب الرحمن : ينظر) ١٧٥٣(



  :  َنَظَر -٢
رًا و   سمى فك ب ي ان بالقل إن آ شيء ف ى ال ال ال و االقب ان االنظر ه ارًا، وان آ عتب

بالعين يسمى نظرًا ورؤية وان آان باليد سمي لمسًا الى غير ذلك من مصاديق معنى                 
  .االقبال والتوجه بالمعنى العام

  : قد تلونت في مشتقاتها وتأتي للمعاني اآلتية) نظر(إنَّ مادة 
  : َبَصَره،رآه بعين:  َنَظَره-١

الى  ه تع ي قول ضارع ف صيغة الم دلول ب ذا الم ردد ه َر :ت م اْلَبْح ا ِبُك َوِإْذ َفَرْقَن
ُروَن   ُتْم َتنُظ ْوَن َوَأْن ا آَل ِفْرَع اُآْم َوَأْغَرْقَن اه )١٧٥٤(َفَأْنَجْيَن م وأ(( معن شاهدون إنه تم ت ن

نهم                يغرقون وهذا أبلغ في الشماتة وإظهار المعجزة وقيل معناه وأنتم بمنظر ومشهد م
ال دور                   ا يق روهم آم انوا في شغل من أن ي م آ حتى لو نظرتم إليهم ألمكنكم ذلك ألنه
ا ينظر    ا م ان مكانه و آ ا وبحيث ل الن أي هي بإزائه ى دور آل ف الن تنظر ال ي ف بن

م          ألمكنه أن ينظر     م ل راء واالول أصح ألنه ه الف إليه وهو قول الزجاج وقريب مما قال
  .)١٧٥٥())…يكن لهم شغل شاغل عن الرؤية فإنهم آانوا قد جاوزوا البصر

فيرى ذلك :  أي)١٧٥٦(َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَألْرِض َفَينُظَر َآْيَف َتْعَمُلوَن: وقال تعالى
ى ما يقع منهم من أقوال بوقوعه منكم ألن اهللا تعالى يجازي عباده عل

  . )١٧٥٧(وأفعال
ُضُهْم     :وبصيغة الماضي في نفس المدلول قال تعالى       َر َبْع َوِإَذا َما ُأنِزَلْت ُسوَرٌة َنَظ

ونَ           :  وقال عز وجل   )١٧٥٨(ِإَلى َبْعضٍ  ْم َيْفَقُه اِت َلَعلَُّه َصرُِّف اآلَي َف ُن ْر َآْي  )١٧٥٩(انُظ
  .)١٧٦٠(مرة بعد أخرى بوجود أدلتهارها هأنظر يا محمد آيف نردد اآليات ونظ: أي

ه           م آتاب ي اَألْرِض  ف :وقال عز وجل في محك ُة    ف ِسيُروا ِف اَن َعاِقَب َف َآ انُظُروا َآْي
ذِِّبيَن  سلكوا        :  أي)١٧٦١(اْلُمَك ال ت م ف ت به ة وحل يهم العقوب ت عل ف حق انظروا آي ف

  . )١٧٦٢(طريقهم فينزل بكم مثل ما نزل بهم
  : بمعنى االنتظار-٢

ادة  حلقد أو  ريم ومن                  ) نظر  (ت م رآن الك ددة من الق ذا المعنى في مواضع متع به
الى       ه تع ك قول َداهُ        :أمثلة ذل دََّمْت َي ا َق ْرُء َم ُر اْلَم ْوَم َينُظ ا    : أي )١٧٦٣(َي ينتظر جزاء م

إ  ه، ف واب،   ذاقدم ر الث ة إنتظ دم طاع اب  وإذا ق ر العق صية إنتظ دم مع ي )١٧٦٤( ق  وه
داه،         :  جعلت  فإن شئت : ((عند األخفش حين قال   ) نظر(بمعنى دمَّْت ي ُر أّي شيٍء ق َيْنُظ

ى         : إنما هو : وقال بعضهم ) قّدمت(وتكون صفته    داه، فحذف إل دَّمْت ي  ))ينظر الى ما ق
)١٧٦٥( .  

                                           
  .٥٠/البقرة) ١٧٥٤(
  .١/١/١٠٧مجمع البيان مج )١٧٥٥(
  .١٢٩/األعراف) ١٧٥٦(
  .٢/٤/٤٦٥مجمع البيان مج: ينظر) ١٧٥٧(
  .١٢٧/التوبة) ١٧٥٨(
  .٦٥/األنعام) ١٧٥٩(
  .٧/٤١٧، تفسير المنار ٢/٤/٣١٥، مجمع البيان مج٧/١٩٦جامع البيان : ينظر) ١٧٦٠(
  .١٣٧/آل عمران) ١٧٦١(
  .٣/٦/٣٦٠مجمع البيان مج: ينظر)  ١٧٦٢(
  .٤٠/نبأ) ١٧٦٣(
  .١٠/٢٥٠التبيان : ينظر) ١٧٦٤(
  .٢/٥٢٥األخفش : معاني القرآن) ١٧٦٥(



اْنَتِظُروا              :وقال عز وجل   ْل َف ْبِلِهْم ق ْن َق ْوا ِم ِذيَن َخَل اِم الَّ َل َأيَّ ُروَن ِإالَّ ِمْث ْل َيْنَتِظ َفَه
ا يكون من الحال         ((  فـ )١٧٦٦(ْنَتِظِريَنِإنِّي َمَعُكْم ِمْن اْلمُ  ع م ات لتوق االنتظار هو الثب

ا                       ل ي ات والمعنى ق ه بالثب د أمرت تقول إنتظرني حتى الحقك ولو قلت توقعني لم تكن ق
ع المنتظرين                 امحمد لهم ف   م من جمي نتظروا ما وعدنا اهللا من العذاب فإني منتظر معك

  . )١٧٦٧())لما وعد اهللا به
دلول   س الم ى نف ادة وعل ر( وردت م صيغة األ) نظ الى    ب ه تع ي قول ا ف ر آم : م

    ْوِرُآم ْن ُن د    (()١٧٦٨(اْنُظُروَنا َنْقَتِبْس ِم ُه تري اه    : من َنَظْرُت ُرُه، ومعن ا َأْنُظ ْرُت فأن : َنَظ
ى )١٧٦٩())ُهْرِظَأْنَت ي) رَأخَّ( وبمعن ال الطوس زة أراد : ((ق ع الهم ن قط ا فم أنظرون

  . )١٧٧٠ ()) نستضيء بنورآمستأخروااأخرونا وال تعجلوا علينا و
الى  مْ  : وقال سبحانه وتع ْو َأنَُّه ًرا         َوَل اَن َخْي ا َلَك َمْع َوانُظْرَن ا َواْس ِمْعَنا َوَأَطْعَن اُلوا َس َق

ْم  ن َنَظ)١٧٧١(َلُه ا م ُه، أي ْر وانظرن ى . )١٧٧٢(هَتْرَظَتْناُت شري بمعن د الزمخ و عن وه
  . )١٧٧٣(بمعنى أمهلنا) أنظرنا(فـ ) االمهال(

شيطان،          )١٧٧٤(َوانَتِظُروا ِإنَّا ُمنَتِظُرونَ  :تباركوقال عز و   ا وعدآم ال  أي أنتظروا م
يكم              دنا اهللا من حربكم ونصرتنا عل ى     .)١٧٧٥(فإنا منتظرون ما وع ع (وهو بمعن د  ) توق عن

ه            ) وأنتظروا: (وقوله: ((الطوسي أي توقعوا، وقد فرق بينهما بأن التوقع طلب ما يقدر أن
  .)١٧٧٦())ار طلب مايقدر النظر إليه، ألنه من النظرواالنتظ. يقع، ألنه من الوقوع

  -:أنظرت المعسر بالدين: تقول. َأخَّره وتأنَّى عليه وأمهله:  َأْنَظره-٣
صيغة          ) نظر(لقد أشارت مادة     الى هذا المعنى في مواضع متعددة من القرآن الكريم ب

الى     ه تع ْنُهْم الْ         :المضارع آقول ُف َع ا َال ُيَخفَّ ِديَن ِفيَه ُروَن        َخاِل ْم ُينَظ َذاُب َوَال ُه  )١٧٧٧(َع
و     ((و ال ه ال إن االمه ين االمه ه وب رق بين ره والف ي أم ر ف د لينظ أخير للعب ار الت األنظ

ه       م ينظرون    . (تأخيره لتسهيل ما يتكلفه من عمل ؤخر         ) وال ه ة وال ي ون للتوب أي وال يمهل
  .)١٧٧٨())…عنهم العذاب من وقت الى وقت آخر

ال          ستعمال البصر وال  اوالنظر  (( ه التأمل واالمه شيء ويلزم درك ال  )١٧٧٩())بصيرة ل
  .)١٧٨٠(َفَأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن:ومنه قوله

ُرونِ     :وقال عز وجل   يَّ َوَال ُتْنِظ ُضوا ِإَل  أي )١٧٨١(ُثمَّ َال َيُكْن َأْمُرُآْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْق
  . )١٧٨٢(ال تمهلون بعد إعالمكم

                                           
  .١٠٢/يونس) ١٧٦٦(
  .٣/٥/١٣٨مجمع البيان مج) ١٧٦٧(
  .١٣/الحديد) ١٧٦٨(
  .٥/٨٣، بصائر ذوي التمييز ٤٧٤، ٤/٤٧٣الكشاف : ينظرو، ٢/٤٩٤األخفش : القرآنمعاني  )١٧٦٩(
  .٩/٥٢٤التبيان ) ١٧٧٠(
  .٤٦/النساء) ١٧٧١(
  .٢/٣/٥٥مجمع البيان مج: ينظرو، ١/٢٤٠األخفش : معاني القرآن) ١٧٧٢(
  .١/٥٥٠الكشاف ) ١٧٧٣(
  .١٢٢/هود) ١٧٧٤(
  .٥/٨٣، بصائر ذوي التمييز ١٤٨، ١٢/١٤٧جامع البيان : ينظر) ١٧٧٥(
  .٦/٨٨التبيان ) ١٧٧٦(
  .١٦٢/البقرة )١٧٧٧(
  .٤٧١، ١/٢/٤٧٠مجمع البيان مج )١٧٧٨(
  .٢٤٩، ٢/٢٤٨مواهب الرحمن  )١٧٧٩(
  .٣٦/الحجر) ١٧٨٠(
  .٧١/يونس) ١٧٨١(
  .١١/٤٦٠، تفسير المنار ١٧/١٣٨التفسير الكبير : ينظر) ١٧٨٢(



الى   ة األ وبصيغنفسه  وعلى المعنى    وَن              :مر قال تع ْوِم ُيْبَعُث ى َي ي ِإَل اَل َأنِظْرِن * َق
ِرينَ  ْن اْلُمنَظ َك ِم اَل ِإنَّ رب .)١٧٨٣(َق الم الع ي آ ار ف و واالنظ ه  ه ال من أخير، يق :  الت

ه إنظاراً          ه، أنظره ب ه     :  الكالم  ومعنى . أنظرته بحقي علي يس لرب ال إبل أنظرني أي   : ق
  .)١٧٨٤(ال تمتني الى يوم يبعثونأخرني وأجَّلني وأنسيء في أجلي، و

صر        (( ال أم ق ر ط ي األم ر ف ا النظ دة فيه ى م ال ال ار االمه ار . واالنظ واالنظ
رق              ا ف ة، وبينه ل نظائر في اللغ ال االعجال     . واالمهال والتأخير والتأجي . وضد االمه

  . )١٧٨٥())…وأصل االنظار المقابلة، وهي المناظرة
  : نظر بمعنى النظر العقلي والتفكر-٤

شيء     ((ألصفهاني في تعريف النظر وهو    قال ا  صيرة إلدراك ال تقليب البصر والب
د الفحص                 ة الحاصلة بع ه المعرف راد ب د ي ه التأمل والفحص، وق راد ب د ي ورؤيته، وق

ه                 روَّ، وقول م تت م تتأمل ول اَذا       :وهو الرؤية، يقال نظرُت فلم تنظر أي ل ُروا َم ْل اْنُظ ُق
ة، وفي              . أي تأملوا  )١٧٨٦(ِفي السََّماَواِت    د العام ر عن  واستعمال النظر في البصر أآث

  .)١٧٨٧())…البصيرة أآثر عند الخاصة
ا                     ر، آم ادئ الفكر والتفكي دأ من مب ي مب واستعمال القرآن يدل على أن النظر العقل

الى ه تع دأه هو النظر الحسي في الغالب آقول َف  :أن مب ِل َآْي ى اِإلِب ُروَن ِإَل َال َيْنُظ َأَف
 ومنه  )١٧٨٩(َأَفَلْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُهْم َآْيَف َبَنْيَناَها        : تعالى وله وق )١٧٨٨(ُخِلَقْت

ل                            ك في التنزي ى ذل شواهد عل ات وال ا في عدة آي ة آثاره م برؤي ة األم النظر في عاقب
ِل         :معروفة فمنها ما جاء بصيغة المضارع آما في قوله تعالى          ى اِإلِب ُروَن ِإَل َال َيْنُظ َأَف

ْتَآْي ق        :  أي)١٧٩٠(َف ُخِلَق ن خل ه اهللا م ا خلق رون بم رهم ويعتب رون بنظ ال يتفك أف
  . )١٧٩١(عجيب

رآن                  ) نظر(ووردت مادة    ددة من الق ياقات متع ذا المعنى وبصيغة األمر في س به
ِسِدينَ   :قوله تعالى الكريم وذلك في  ُة اْلُمْف روا  : أي )١٧٩٢(َوانُظُروا َآْيَف َآاَن َعاِقَب فك

اقبتهم في             إك من تقدم ب   فيما مضى من اهال    ان ع م وآيف آ نزال العذاب والعقوبات به
  .)١٧٩٣(ذلك

ْن              :وقال سبحانه وتعالى   ِذيَن ِم ُة الَّ اَن َعاِقَب ُقْل ِسيُروا ِفي اَألْرِض َفانُظُروا َآْيَف َآ
  .)١٧٩٥(فكروا فيمن تقدم من األمم آيف أهلكهم اهللا ودمرهم : أي)١٧٩٤(َقْبُل 
  : نظر بمعنى علم-٥

                                           
  .١٥، ١٤/األعراف) ١٧٨٣(
  . ١٣٣، ٨/١٣٢جامع البيان : ينظر) ١٧٨٤(
  .٨/٣٣٥لمنار ا، تفسير ٢/٨٧الكشاف : ينظرو، ٤/٣٦١التبيان ) ١٧٨٥(
  .١٠١/يونس) ١٧٨٦(
  .٩/٤٦١تفسير المنار : وينظر، ٥٥٣/لفاظ القرآنأمعجم مفردات ) ١٧٨٧(
  .١٧/الغاشية) ١٧٨٨(
  .٧٦/ق) ١٧٨٩(
  . ١٧/الغاشية) ١٧٩٠(
  .٥/١٠/٤٨٠، مجمع البيان مج٣٣٧ /١٠التبيان : ينظر) ١٧٩١(
  . ٨٦/األعراف) ١٧٩٢(
  .٢/٨/٤٤٧ن مج، مجمع البيا٤/٤٦٤التبيان : ينظر )١٧٩٣(
  .٤٢/الروم) ١٧٩٤(
  .٨/٢٣٢التبيان : ينظر) ١٧٩٥(



ه        عدة   على هذا المدلول في مواضع       ) نظر(دلت مادة    ا قول بصيغة المضارع منه
ونَ               :تعالى َف َتْعَمُل َر َآْي ِدِهْم ِلَنْنُظ ْن َبْع ي اَألْرِض ِم ه   )١٧٩٦(ُثمَّ َجَعْلَناُآْم َخَالِئَف ِف  وقول
وَن     : تعالى َف َتْعَمُل َر َآْي الى  )١٧٩٧(َوَيْسَتْخِلَفُكْم ِفي اَألْرِض َفَينُظ ه تع ْر  َفْل : وقول َينُظ

الى   وق )١٧٩٨(َأيَُّها َأْزَآى َطَعاًما َفْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنهُ      ه تع ْوِت        :ول ى اْلَم َساُقوَن ِإَل ا ُي َآَأنََّم
ُروَن ْم َينُظ الى)١٧٩٩(َوُه ه تع َداُه: وقول دََّمْت َي ا َق ْرُء َم ُر اْلَم ْوَم َينُظ  أي )١٨٠٠(َي

  . )١٨٠١(يعلم

                                           
  .١٤/يونس) ١٧٩٦(
  .١٢٩/األعراف) ١٧٩٧(
  .١٩/الكهف) ١٧٩٨(
  .٦/األنفال) ١٧٩٩(
  .٤٠/النبأ) ١٨٠٠(
  .١٥/١٢٧التفسير الكبير : ينظر) ١٨٠١(



  : نظر بمعنى تأمل-٦
ادة     ه                    ) نظر (أوحت م ا قول صيغة المضارع في مواضع عدة منه ى ب ذا المعن ى ه ال

الى اِذِبيَن  :تع ن اْلَك َت ِم َدْقَت َأْم ُآن َننُظُر َأَص ال الزمخشري)١٨٠٢(َس ن : (( ق ننظر م س
  .)١٨٠٣())أصدقت أم آذبت: وأراد. النظر الذي هو التأمل والتصفح

ادة  الى       ) نظر (ووردت م ه تع صيغة االمر في قول دلول ب نفس الم ْبِلُكْم  َخلَ :ب ْن َق ْت ِم
ذِِّبيَن              ُة اْلُمَك اَن َعاِقَب ا    )١٨٠٤(ُسَنٌن َفِسيُروا ِفي اَألْرِض َفاْنُظروا َآْيَف َآ النظر هن راد ب  وي

التأمل والتبصر بأنه آيف آانت عالقة المكذبين مع المؤمنين وما جرى من الصراع بين            
ي ذل  ة ف د المعرف ذي يزي و ال النظر ه ك ف ة ذل ل وعاقب ق والباط ة الح د العظ ك ويفي

  . )١٨٠٥(واالعتبار
  :)١٨٠٦(في األمر ر نظر بمعنى التحيُّ-٧

ا                   ) نظر(أشارت مادة    صيغة المضارع فقط في عدة مواضع منه دلول ب ذا الم إلى ه
ُروَن       :قوله تعالى  الى    )١٨٠٧(َفَأَخَذْتُكْم الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُظ ه تع ُروَن    : وقول َراُهْم َينُظ َوَت

ْم الَ  َك َوُه ِصُروَنِإَلْي الى )١٨٠٨( ُيْب ه تع يٍّ  : وقول ْرٍف َخِف ْن َط ُروَن ِم ه )١٨٠٩(َيْنُظ  وقول
  .ر دال على ِقلَّة الغناءّيح آل ذلك نظر عن ت)١٨١٠(َوِمْنُهْم َمْن َيْنُظُر ِإَلْيَك:تعالى
ول    ا: تقول. ترقبَّه وتوقعَّه :  أنتظره -٨ دومك وتق ب         : نتظرُت ق أنتظر أي ترّق د أسأَت ف ق

  .ا في مقام التهديدما يحّل بك، وهذ
ادة   ارت م ر(أش ه      ) نظ ا قول ضارع منه صيغة الم دة ب ع ع ي مواض ى ف ذا المعن له

الى )١٨١١(َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظرُ      :تعالى ُروَن ِإالَّ   : وقوله تع ْل َيْنَتِظ َفَه
ِذيَن   اِم الَّ َل َأيَّ ْبِلِهمْ ِمْث ْن َق ْوا ِم نفس ا)١٨١٢(َخَل الى  وب ال تع ر ق صيغة األم دلول ب  :لم

ُرونَ   ْم ُمنَتِظ ْر ِإنَُّه ْنُهْم َواْنَتِظ َأْعِرْض َع الى)١٨١٣(َف ه تع ا   : وقول ُروا ِإنَّ ْل انَتِظ ُق
ُروَن الى )١٨١٤(ُمنَتِظ ه تع ن     : وقول ْم ِم ي َمَعُك اْنَتِظُروا ِإنِّ ِه َف ُب ِللَّ ا اْلَغْي ْل ِإنََّم َفُق
  .)١٨١٥(اْلُمْنَتِظِريَن

ة االسمية وخاصة مع              وبعد إآما  ا مع الدالل سم  ال رحلتنا مع الداللة الفعلية نكمله
الى    ه تع َرٌة     :الفاعل بصيغة المفرد آما في قول ٍذ َناِض وٌه َيْوَمِئ اِظَرٌة    * ُوُج ا َن ى َربَِّه ِإَل

)ه إن يصل                  : (( قال الطوسي   )١٨١٦ ا وثواب ة ربه اه منتظرة نعم اظرة معن ا ن ى ربه ال
ة ويكون النظر               ح ال والنظر هو تقليب  … إليهم ًا للرؤي دقة الصحيحة نحو المرئي طلب

الى ال تع ا ق ار، آم ى االنتظ اِظَرٌة:بمعن ٍة َفَن ْيِهْم ِبَهِديَّ َلٌة ِإَل ي ُمْرِس  أي )١٨١٧(َوِإنِّ

                                           
  .٢٧/النمل) ١٨٠٢(
  .٣/٣٦٧الكشاف ) ١٨٠٣(
  .١٣٧/آل عمران) ١٨٠٤(
  .٣٥٥، ٦/٣٥٤مواهب الرحمن : ينظر) ١٨٠٥(
  .٥/٨٣ئر ذوي التمييز بصا: ينظر) ١٨٠٦(
  .٥٥/البقرة) ١٨٠٧(
  .١٩٨/األعراف) ١٨٠٨(
  .٤٥/الشورى) ١٨٠٩(
  .٤٣/يونس) ١٨١٠(
  .٢٣/األحزاب) ١٨١١(
  .١٠٢/يونس) ١٨١٢(
  . ٣٠/السجدة) ١٨١٣(
  .١٥٨/األنعام) ١٨١٤(
  .٢٠/يونس) ١٨١٥(
  .٢٣/القيامة) ١٨١٦(
  .٣٥/النمل) ١٨١٧(



ائالً        ) تنظر( وهي بمعنى    )١٨١٨())…منتظرة قَّ ق دما عل اظرة  : ((عند الزمخشري عن ن
  . )١٨١٩())ا معنى تقديم المفعولتنظر الى ربها خاصة ال تنظر الى غيره، وهذ

ي  ين آلمت ود ب اس الموج ة الجن د مالحظ اظرة(فعن رة ون ال ) ناض تمس جم نل
ال       ين ق يس ح راهيم أن دآتور إب ه ال ار إلي ذي إش ي ال لوب القرآن ال  : ((األس ن جم فم

سلوب القرآني إن وقع فيه ذلك القدر العظيم من آيات موزونة موسيقية تطمئن إليها              األ
اظرة من          (( فيالحظ   )١٨٢٠()) الى القلوب  األسماع، وتنفذ  ما توحى به آلمتا ناضرة، ون

ات القلب في               معنى التهلل واالشراق والسيماء النورانية نتيجة اإلطمئنان باإليمان وثب
ة اهللا ى طريق دنيا عل ذا   . ال ا ه رة مبعثه ي اآلخ ؤمنين ف وه الم و وج ي تعل ضرة الت فالن

اق     ن أعم ل م ب اهللا عزوج ي ح ان ف شعور الوله ه،    ال ر إلي ى النظ ع ال ث تتطل هم حي
ين معنى               أواالستغراق فيه آما     صلة ب ن الجناس بين الكلمتين مبعث تأمل عميق في ال

لى اهللا وما يترتب عليه، من االسترواح في جالل         إالنضرة، وما يترتب عليه، والنظر      
  . )١٨٢١())اهللا ورضاه

اظرين (سم الفاعل   اإن صيغة    ك في ق           ) ن د وردت بصيغة الجمع وذل الى   ق ه تع : ول
     َاِظِرين ُسرُّ النَّ ا َت اِقٌع َلْوُنَه ْفَراُء َف َرٌة َص ا َبَق اظرين  :  ، أي)١٨٢٢(ِإنََّه ب الن تعج

دخل       (( و )١٨٢٣(بحسنها ى أن المسرة ت التعبير بالناظرين دون الناس ونحوه لإلشارة ال
  .)١٨٢٤())عليهم عند النظر إليها من باب إستفادة التعليل من التعليق بالمشتق

ماوورد  صدر س ر( الم الى   ) نظ ه تع ي قول دة ف رة واح َر    :م َك َنَظ ُروَن ِإَلْي َينُظ
ًا  بن تشخص أبصارهم ج:  أي )١٨٢٥(اْلَمْغِشيِّ َعَلْيِه ِمْن اْلَمْوتِ    ذي  ًا وهلع ينظر من   آال
  .)١٨٢٦ (إصابته الغشية عند الموت
الى      ه تع َسَرٍة             :ومرة في قول ى َمْي َرٌة ِإَل ْسَرٍة َفَنِظ اَن ُذو ُع النظرة   (()١٨٢٧(َوِإْن َآ

أخير ت  … الت ى وق انظروه ال ر أي ف ه األم راد ب ر والم يغة الخب يغته ص وص
  .)١٨٢٨())يساره

  -: َبَصَر -٣
ادة               دلوالت م ا م تمس فيه يم لنل ى   ) بصر (لو تأملنا في آي الذآر الحك لوجدناها عل

  -:الوجوه اآلتية
  : رأى: ْبُصر إْبصارًا  َأْبصَر ُي-١

ادة  ت م صر(دل ى ) ب ذا المعن ى ه ن  عل ددة م ياقات متع ي س ضارع ف صيغة الم ب
الى      ه تع ي قول ك ف ريم وذل رآن الك اٍت َال      :الق ي ُظُلَم َرَآُهْم ِف وِرِهْم َوَت ُه ِبُن َب اللَّ َذَه

ِصُروَن الى )١٨٢٩(ُيْب ه تع ِصُروَن     : وقول اُنوا ُيْب ا َآ سَّْمَع َوَم ْسَتِطيُعوَن ال اُنوا َي ا َآ  َم
)الى )١٨٣٠ ه تع ا الَ : وقول ُد َم َم َتْعُب ْيًئا  ِل َك َش ي َعْن ِصُر َوَال ُيْغِن ْسَمُع َوَال ُيْب  )١٨٣١( َي

  . )١٨٣٢(َأَفِسْحٌر َهَذا َأْم َأْنُتْم َال ُتْبِصُروَن:وقوله تعالى
                                           

  .١٠/١٩٧التبيان )١٨١٨(
  .٤/٦٦٣الكشاف ) ١٨١٩(
  .٣٠٧، ٣٠٦/إبراهيم أنيس:  الشعرىموسيق) ١٨٢٠(
  .٤٥٨/ فتحي أحمد عامر:المعاني الثانية في األسلوب القرآني) ١٨٢١(
  .٦٩/البقرة) ١٨٢٢(
  .١/١/١٣٥مجمع البيان مج: ينظر) ١٨٢٣(
  .١/٥٣٢التحرير والتنوير ) ١٨٢٤(
  . ٢٠/محمد )١٨٢٥(
  .٤/٣٢٧الكشاف :  ينظر)١٨٢٦(
  .٢٨٠/البقرة) ١٨٢٧(
  . ٤/٣٨٨،مواهب الرحمن ٢/٣٤٠،البحر المحيط١/٣٥٠الكشاف:،وينظر١/٢/٣٩٣مجمع البيان مج) ١٨٢٨(
  .١٧/البقرة) ١٨٢٩(
  .٢٠/هود) ١٨٣٠(



دنيا، يعني         : ((أي ا             : آما آنتم ال تبصرون في ال ه آم ر عن تم عمي عن المخب أم أن
  .)١٨٣٣ ())آنتم عميًا عن الخبر، وهذا تقريع وتهكم

ال عزوجل   ِصُرونَ         :وق ُتْم ُتْب سِّْحَر َوَأْن ْأُتوَن ال ْثُلُكْم َأَفَت َشٌر ِم َذا ِإالَّ َب ْل َه  )١٨٣٤(َه
ه سحر         : أي اينون إن م (وهو بمعنى   .)١٨٣٥(افتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتع ) عل

  .)١٨٣٦(نفروا الناس عنهوقد  هالسحر وأنتم تعلمونأترضون : أيعند الطبرسي 
ذٍ       ُيَبصَُّروَنُهْم َيوَ : وقال عزوجل  إن   (()١٨٣٧(دُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئ ف

ت ع يبصرونهم ؟ قلت: قل ا موق ال : م ا ق ه لم ستأنف آأن الم م يم (هو آ سئل حم وال ي
ًا ل) حميم ل  : قي صره، فقي ه ال يب ن      : لعل وا م م يتمكن شاغلهم ل نهم لت صرونهم ولك يب
ساؤلهم ت . ت إن قل ي   : ف ضميران ف ع ال م جم صرونه(ل ت ) ميب ين ؟ قل ا للحميم : وهم
ين           : المعنى ين إثن ين ال لحميم وم لكل حميم ) يبصرونهم (ويجوز أن يكون    . على العم

  . )١٨٣٨ ())حميمًا مبصرين معّرفين إياهم: صفة، أي
ى  رف(وبمعن ي) ع د الطبرس م ال   . عن اعة ث ضًا س ضهم بع ار بع رف الكف أي يع

  . )١٨٣٩(يتعارفون ويفّر بعضهم من بعض
ادة      رآن                ) ربص (وقد أوحت م ذا المعنى بصيغة الماضي في موضعين من الق به
الى   )١٨٤٠(َفَمْن َأْبَصَر َفِلَنْفِسِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها      : الكريم في قوله تعالى     :  وقوله تع

بٍ         َوَقاَلْت ِلُأْخِتِه    ْن ُجُن ِه َع ُصَرْت ِب صِّيِه َفَب ريء  (()١٨٤١(ُق ال    ) فبصرت : (وق بالكسر يق
د  : جنابة، بمعنى بصرت به عن جنب وعن       ال … عن بع ه،           :يق ى جانب ه وال ى جنب د ال  قع

  .)١٨٤٢())أي نظرت إليه مزورة متجانفة مخاتلة
ادة    دلول وردت م نفس الم ر وب صيغة األم صر(وب ه  يف) ب ي قول ة مواضع ف  أربع

الى ِصُرونَ : تع َسْوَف ُيْب ِصْرُهْم َف الى )١٨٤٣(َوَأْب ه تع ِمعْ : وقول ِه َوَأْس ِصْر ِب  )١٨٤٤(َأْب
يغة تع سموعات      ص صرات والم ه المب ن إدراآ ب م ى التعج ا دل عل يء بم د ج ب وق ج

  .للداللة على أن أمره في االدراك خارج عن حد ما عليه إدراك المبصرين والسامعين
الى ه تع ي قول ا :وف ْوَم َيْأُتوَنَن ِصْر َي ْم َوَأْب ِمْع ِبِه د أن )١٨٤٥(َأْس  صيغة تعجب وأري

أن يتعأ دير ب ذ ج صارهم يومئ الىسماعهم وأب ه تع ي قول ا وف َسْوَف :جب منه ِصْر َف َوَأْب
نه يبصر، وهم يبصرون ما ال يحيط به الذآر من صنوف المسرة             أ أي   )١٨٤٦(ُيْبِصُروَن

  . )١٨٤٧(وأنواع المساءة

                                                                                                                         
  .٤٢/مريم) ١٨٣١(
  . ١٥/الطور) ١٨٣٢(
  .٤/٤١٢الكشاف ) ١٨٣٣(
  .٣/األنبياء) ١٨٣٤(
  .٣/١٠٣الكشاف : ينظر) ١٨٣٥(
  .٤/٧/٣٩مجمع البيان مج: ينظر) ١٨٣٦(
  .١١/المعارج) ١٨٣٧(
  . ٦١٣، ٤/٦١٢الكشاف ) ١٨٣٨(
  .٤/٢٩١ي ، تفسير النسف٥/١٠/٣٥٥مجمع البيان مج: ينظر) ١٨٣٩(
  .١٠٤/األنعام) ١٨٤٠(
  .١١/القصص)١٨٤١(
  .٢٤/٢٣٠التفسير الكبير : ينظرو، ٣/٤٠٠الكشاف )١٨٤٢(
  . ١٧٥/الصافات) ١٨٤٣(
  .٢٦/الكهف) ١٨٤٤(
  .٣٨/مريم) ١٨٤٥(
  . ١٧٩/الصافات) ١٨٤٦(
  .١/١٠٣معجم الفاظ القرآن الكريم : ينظر) ١٨٤٧(



شيء   -٢ م القوي                      :  بصر بال ى العل ه ويطلق البصر عل صير ب ان، فهو ب علمه عن عي
  -:المضاهي إلدراك الرؤية

ى   ) بصر(جاءت مادة    م ع(بمعن الى         ) ل ه تع صيغة المضارع في قول َرُب    :ب ُن َأْق َوَنْح
  . )١٨٤٩( ال تعلمون ذلك لجهلكم باهللا: أي)١٨٤٨(ِإَلْيِه ِمْنُكْم َوَلِكْن َال ُتْبِصُروَن 

ِصُروَن     :  قائل  من وقال عزّ  وُن      * َفَسُتْبِصُر َوُيْب َأيُِّكم اْلَمْفُت ا    :  أي )١٨٥٠(ِب ستعلم ي ف
ار د ويعلمون الكف ى وهي ب.)١٨٥١(محم رى(معن د الطبرسي أي) ت د : عن ا محم سترى ي ف

  . )١٨٥٢(ويرون الذين رموك بالجنون
ِصُرونَ     : وقال عزوجل  ُتْم ُتْب :  أي)١٨٥٣(َوُلوًطا ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوَأْن

يرى بعضكم بعضًا     : بن آثير أي  اعند  ) ترى(، وهي بمعنى    )١٨٥٤(تعلمون إنها فاحشة  
  . )١٨٥٥(لمنكروأنتم تأتون با

  : بصر بمعنى تفكر-٣
ادة  صر(وردت م رآن ) ب ي الق دة ف رة واح صيغة المضارع م ى ب ذا المعن ى ه عل

الى   ه تع ي قول ك ف ريم وذل َال    :الك ُسُهْم َأَف اُمُهْم َوَأنُف ُه َأْنَع ُل ِمْن ا َتْأُآ ِه َزْرًع ِرُج ِب َفُنْخ
ه ال ي              : ، أي )١٨٥٦(ُيْبِصُروَن ى إن دلهم عل ك في روا في ذل ك إّال اهللا        بأن يفك ى ذل در عل ق

  . )١٨٥٧(الذي ال شريك له
ة اال       ى الدالل دلوالتها تختلف ب          وإذا تحولت ال سياقات  اسمية وجدت إن م ختالف ال

  -:التي ترد فيها اللفظة على النحو اآلتي
رآن         ابصيغة  ) بصر(لقد وردت مادة     سم الفاعل المفرد المؤنث ثالث مرات في الق

الى    ) تبصر الناس ( منها إنها بمعنى     على معانٍ ) مبصرة(الكريم إذ تأتي     ه تع  :في قول
ر،         : (( أي )١٨٥٨(َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموا ِبَها      ا من العب تبصر الناس بما فيه

ا ذات        راد إنه ون الم وز أن تك سعادة، ويج ن ال شقاء م ضاللة وال ن ال دى م واله
  . )١٨٥٩())…بصارإ

الفتح    : عند الزمخشري أي  ) ةينب(وبمعنى   وهي بمعنى    .)١٨٦٠(بينة وقرئ َمبصرة ب
ّز وجل               : أي) آية( درة اهللا ع ى ق وبمعنى   .)١٨٦١(آية دالة مضيئة نّيرة على صدقه وعل
ال      ) الظاهرة البينة ( ة   : المبصرة ((عند الزمخشري إذ ق بصار  جعل اإل  . الظاهرة البين

ة لمتأمل        ا بنظرهم             يلها وهو في الحقيق سبب منه انوا ب سوها وآ م الب ا، ألنه  وتفكرهم   ه
راد       : ويجوز أن يراد بحقيقة األبصار    . فيها ل، وأن ي ي العق ة أول آل ناظر فيها من آاف

  . )١٨٦٢())…أبصار فرعون وملئه
                                           

  .٨٥/الواقعة) ١٨٤٨(
  .٩/٥١٠التبيان : ينظر) ١٨٤٩(
  .٦، ٥/القلم) ١٨٥٠(
  .١٠/٧٦التبيان : ينظر) ١٨٥١(
  . ٥/١٠/٣٣٣مجمع البيان مج: ينظر) ١٨٥٢(
  .٥٤/النمل )١٨٥٣(
  .٤/٧/٢٢٨، مجمع البيان مج٣/٣٧٨، الكشاف ٨/٩٣التبيان : ينظر )١٨٥٤(
  .٢/٦٧٦بن آثير امختصر تفسير : ينظر) ١٨٥٥(
  .٢٧/السجدة) ١٨٥٦(
  .٨/٢٨٠التبيان : ينظر )١٨٥٧(
  .٥٩/اإلسراء) ١٨٥٨(
  . ٦/٤٩٣التبيان ) ١٨٥٩(
  .١١/٣٣٢، تفسير المنار ٣/٦/٤٢٣، مجمع البيان مج٢/٦٣٠ف الكشا: ينظر) ١٨٦٠(
  .٢/٣١٩، تفسير النسفي ٣/٦/٤٢٣، مجمع البيان مج٥/١٠/٢٨١الجامع ألحكام القرآن مج:ينظر) ١٨٦١(
شاف) ١٨٦٢( رو، ٣/٣٥٦الك ج  :ينظ ان م ع البي ر ٤/٧/٢١٣مجم سير الكبي سفي  ٢٤/١٨٤،التف سير الن ،تف

/٢٠٤، ٢٠٣.  



اء  ى    اوج دة بمعن رة واح ع م صيغة الجم ل ب م الفاع الء(س الى ) عق ه تع ي قول : ف
    ََفَصدَُّهْم َعْن السَِّبيِل َوَآاُنوا ُمْسَتْبِصِرين)يمكنهم التمييز بين  وآانوا عقالء   : أي )١٨٦٣

وا       نهم أغفل ر ولك تدالل والنظ ل باالس ق والباط ك الح دّبروا ذل م يت ب .)١٨٦٤(ول  وذه
روز  صيرةآالفي البين للب م ط ى إنه ادي ال صار، . ب صار لألب ستعار االستب ويصح أن ي

  . )١٨٦٥(ستعارة االستجابة لإلجابةاآ
شبهة ب      ) بصر(ووردت مادة    صفة الم ى ص   ) بصير (سم الفاعل     ابصيغة ال يغة عل

ثنتان وأربعون مرة منها صفة هللا سبحانه وتعالى،   ا. )١٨٦٦(إحدى وخمسين مرة  ) فعيل(
  -:على آلتا الصفتين بالمعاني اآلتية) بصير(ووردت . وتسع منها لإلنسان

  : بمعنى عودة البصر بعد العمى-١
الى  ) بصر(وردت مادة    ِشيُر َأْلقَ    :بهذا المعنى في قوله تع اَء اْلَب ا َأْن َج ى  َفَلمَّ اُه َعَل

ان                     )١٨٦٧(َوْجِهِه َفاْرَتدَّ َبِصيًرا   د آ ى حال ق شيء من حال ال داد هو إنقالب ال ، فاإلرت
ا، وهو  ا أن وعليه ى صفة يجب ألجله ان عل صير من آ ى واحد، والب الرجوع بمعن

القى البشير قميص يوسف على : ((وقال الطبرسي.)١٨٦٨(يبصر المبصرات إذا وجدت 
ه  ضحاك عاد إليه بصره بعد العمى   وجه يعقوب فعاد بصيرًا قال ال      د الضعف   وقّوت بع

ّون اهللا  ه ه ك ب ا أثيب ا أدري م شير م ال للب د الحزن فق رم وسروره بع د اله بابه بع وش
  . )١٨٦٩())عليك سكرات الموت

  : )١٨٧٠( بمعنى عليم-٢
راء أصالن      : ((بن فارس أن  ايرى   صاد وال ال        : الباء وال شيء، يق ُم بال أحدهما الِعْل

ه      و… هو َبِصيٌر به   ضَّم         . أما األصل اآلخر ُفبْصر الشيء َغلُظ ْصُر، هو أن ي ه الَب ومن
  . )١٨٧١())أديٌم إلى أديم يخاطان آما ُتخاُط حاشية الثوَّب

ادة   اءت م صر(وج ه      ) ب ريم آقول رآن الك ن الق دة مواضع م ي ع ى ف ذا المعن به
ِصيٌر   َفمْنُكْم َآاِفٌر َوِمْنُكْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن        :تعالى الكم    :  أي )١٨٧٢(َب الم بأعم ع

ر ن آف انإو م ز)١٨٧٣(…يم ال ع ل  وق ِصيًرا :وج ا َب َت ِبَن َك ُآْن ًا :  أي)١٨٧٤(ِإنَّ عالم
  . )١٨٧٥(عمالناأبأحوالنا و

ِصيرٌ         :وجل وقال عز  وَن َب الم  :  أي )١٨٧٦(َواتَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِبَما َتْعَمُل ع
  . )١٨٧٧( عمل عاملبما يفعله العباد ال يضيع عنده

و ال أب سي إن اهللا وق ان االندل ى   : ((حي ة عل صفة الدال ذه ال ة به ذه اآلي تم ه خ
ين وهو أن ي                    ات والمطلق و من المطلق ه من العف ا     دالمبصرات ألن ما تقدم فع شطر م

                                           
  .٣٨/العنكبوت) ١٨٦٣(
  .٤/٨/٢٨٣مجمع البيان مج، ٨/١٧٨لتبيان ا: ينظر )١٨٦٤(
  . ٢/٢٢٣بصائر ذوي التمييز : ينظر )١٨٦٥(
  . ١٢٣، ١٢١/المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ينظر) ١٨٦٦(
  .٩٦/يوسف) ١٨٦٧(
  .٦/١٩٤التبيان : ينظر )١٨٦٨(
  . ٣/٥/٢٦٣مجمع البيان مج )١٨٦٩(
  .١٠٠/اشتقاق أسماء اهللا: ينظر) ١٨٧٠(
  .٢٥٤، ١/٢٥٣مقاييس اللغة ) ١٨٧١(
  . ٢/التغابن) ١٨٧٢(
  .٥٤٨، ٤/٥٤٧، الكشاف ٥/١٦٣التبيان : ينظر) ١٨٧٣(
  .٣٥/طه) ١٨٧٤(
  .٣/٦٣، الكشاف ٧/١٥٢التبيان : ينظر )١٨٧٥(
  . ٢٣٣/البقرة) ١٨٧٦(
  .١/٢٠٣الكشاف : ينظر) ١٨٧٧(



ة   يءجمقبضن أو يكملون لهن الصداق هو مشاهد مرئي فناسب ذلك ال     صفة المتعلق  بال
صرات ذه اآل  … بالمب تم ه ي خ ل       وف د جمي صير وع ون ب ا تعمل ه إن اهللا بم ة بقول ي

  .)١٨٧٨ ())للمحسن وحرمان لغير المحسن
  : بمعنى مطّلع -٣

ه    ) بصر(وقد أشارت مادة     الى هذا المعنى في موضعين في القرآن الكريم هما قول
ِصيًرا  ُقْل َآَفى ِباللَِّه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم ِإنَُّه َآاَن ِبِعَباِدِه َخِبيرً        : تعالى ه  )١٨٧٩(ا َب  وقول
ادِ   :تعالى ِصيٌر ِباْلِعَب د     (()١٨٨٠(َوِإْن َتَولَّْوا َفِإنََّما َعَلْيَك اْلَبَالُغ َواللَُّه َب د وتهدي ه وعي في

ى أحوال              شديد لمن تولى عن اإل     سالم ووعد بالخير لمن أسلم إذ معناه أن اهللا مطلع عل
ر (ى  ، وهو بمعن    )١٨٨١ ())عبيده فيجازيهم بما تقتضي حكمته     د الطبرسي أي    ) خبي : عن

  . )١٨٨٢(خبير بأفعالهم وأحوالهم
  : بمعنى مبصر-٤

ادة    د وردت م الى        ) بصر (وق ه تع ا قول ياقات عدة منه ذا المعنى في س ُه   :به َواللَّ
  . )١٨٨٤(مبصرًا بأعمال العباد:  أي)١٨٨٣(ُيْحِي َوُيِميُت َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌر

الى  اَل   :وقال سبحانه وتع ِصيًرا      َق ُت َب ْد ُآن ى َوَق َشْرَتِني َأْعَم َم َح :  أي)١٨٨٥(َربِّ ِل
وهذا يقوي إنه أراد عمى البصر دون عمى البصيرة، ألن الكافر لم يكن             . أبصر بها ((

ى وجه صحة الحاسة      د       . بصيرًا في الدنيا إّال عل صيرًا بحجتي عن اه آنت ب ل معن وقي
سي  ّز وجل   )١٨٨٦())نف ه ع ِه ثَ    : وقول َد اللَّ ِميًعا      َفِعْن ُه َس اَن اللَّ َرِة َوَآ دُّْنَيا َواآلِخ َواُب ال
  .)١٨٨٨(بصيرًا بنياتهم وأعمالهم: أي )١٨٨٧(َبِصيًر

   :)١٨٨٩( البصير يعني بالحجة-٥
  .بصيرًا بالحجة في الدنيا:  يعني)١٨٩٠(َوَقْد ُآنُت َبِصيًرا :قوله في طهآذلك و

إذ ترد على معاٍن مرتين في القرآن الكريم    ) بصيرة(سم المفعول وردت    اوبصيغة  
ى   ا بمعن ا إنه ة(منه الى) المعرف ال تع ِصيَرةٍ   :ق ى َب ِه َعَل ى اللَّ و ِإَل :  أي)١٨٩١(َأْدُع

صيرة     : المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل في الدين والدنيا، يقال          (( ى ب فالن عل
ه        د الزمخشري أي    ) حجة ( وبمعنى    )١٨٩٢ ())من أمره أي آأنه يبصره بعين أدعو  : عن

: عند القرطبي أي   ) يقين(وبمعنى   .)١٨٩٣(لى دينه مع حجة واضحة غير عمياء      إالناس  
  . )١٨٩٤( فالن مستبصر بهذا: يقال؛على يقين وحق

                                           
  .٢/٢٣٨البحر المحيط ) ١٨٧٨(
  .٩٦/اإلسراء) ١٨٧٩(
  .٢٠/آل عمران) ١٨٨٠(
  .٢/٤١٣البحر المحيط ) ١٨٨١(
  . ١/٣/٤١٨جمجمع البيان م: ينظر) ١٨٨٢(
  .١٥٦/آل عمران) ١٨٨٣(
  .٣/٢٨التبيان : ينظر) ١٨٨٤(
  . ١٢٥/طه) ١٨٨٥(
  . ٧/١٩٥التبيان ) ١٨٨٦(
  .١٣٤/النساء) ١٨٨٧(
  . ٣/٣٦٨البحر المحيط : ينظر) ١٨٨٨(
  . ٢٣٢/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ١٨٨٩(
  . ١٢٥/طه) ١٨٩٠(
  .١٠٨/يوسف )١٨٩١(
  .٦/٢٠٥التبيان  )١٨٩٢(
  .٢/٤٧٩الكشاف : ينظر) ١٨٩٣(
  .٥/٩/٢٧٤الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) ١٨٩٤(



ِصيَرةٌ   : في قوله تعالى) شاهد(وترد بمعنى  ِسِه َب :  أي)١٨٩٥(َبْل اِإلنَساُن َعَلى َنْف
ه إذ جوا(( ه جوارح ه أراد ب ه ألن ة أو أنث ة آعالم اء للمبالغ اهد واله شهد ش ه ت رح

  .)١٨٩٦())…عليه
 :مجموعًة في القرآن الكريم خمس مرات نحو قوله تعالى) البصيرة(وقد وردت 

ونَ          ْوٍم ُيْؤِمُن رآن حجج      : (( يعني  )١٨٩٧(َهَذا َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَق ذا الق ه
صيرة   ع ب صائر جم م والب ن ربك ة م راهين وأدل ال إو… وب ا ق صائر(نم ذا ب ن أل) ه

ه   … المراد به القرآن،   صائر   : (وقال الجبائي قول ذا ب ى          ) ه ة عل ة الدال ى األدل إشارة ال
ه            ى ب ا أت حة م ي وص وة النب حة نب ه وص ه وحكمت فاته وعدل ده وص   توحي

  .)١٨٩٨())النبي 
ى   اءت بمعن ات(وج ي ) بّين الىهلوقف سََّماَواِت    : تع ُؤَالء ِإالَّ َربُّ ال َزَل َه ا َأن َم

َصاِئَواَألْرِض شوفاتّينب:  أي)١٨٩٩(َر َب ى    .)١٩٠٠(ات مك ي بمعن د القرطب ي عن وه
  . )١٩٠١(دالالت يستدل بها على وحدانيته وقدرته: أي) دالالت(

  . )١٩٠٢(حججًا وأدلة تدل على صدق ما جئتك به: بن آثير أياعند ) حجج(وبمعنى 
ةٌ     :تعالىفي قوله ) معالم(ووردت بمعنى  ًدى َوَرْحَم اِس َوُه َصاِئُر ِللنَّ ْوٍم  َهَذا َب  ِلَق

  .)١٩٠٤())معالم يتبصرون بها في األحكام والحدود: (( أي)١٩٠٣(ُيوِقُنوَن
روز          ) بصر(ووردت مادة    ذهب الفي ادي   آبصيغة المصدر عشر مرات ف ى أن   إب ل

وه   ى وج أتي عل صر ي ا )١٩٠٥ (:الب ة : منه ر والحج صر النظ الى ب ه تع اْرِجع : آقول َف
وٍر    ْن ُفُط َرى ِم ْل َت َصَر َه مَّ اْرِج* اْلَب ًئا   ُث َصُر َخاِس َك اْلَب ْب ِإَلْي رََّتْيِن َينَقِل َصَر َآ ع اْلَب

)الى  وبصر األدب، والحرمة )١٩٠٦ ى     : في قوله تع ا َطَغ َصُر َوَم ا َزاَغ اْلَب ، )١٩٠٧(َم
َصرِ     : في قوله تعالى   وبصر للتعجيل والسرعة   ٍح ِباْلَب َدٌة َآَلْم ا ِإالَّ َواِح ا َأْمُرَن  )١٩٠٨(َوَم
الى  وبصر الحيرة والحسرة َصرُ    :في قوله تع ِرَق اْلَب ِإَذا َب  وبصر للعمى في    )١٩٠٩(َف

، وبصر السؤال عن )١٩١٠(َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة : آقوله تعالىالكافر، والجهالة
 وبصر في عدم   )١٩١١(ِإنَّ السْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد : آقوله تعالىالمعصية، والطاعة

ة  دة والمنفع ه ت الفائ ي قول الى ف َصاُرُهمْ   :ع ْمُعُهْم َوَال َأْب ْنُهْم َس ى َع ا َأْغَن ، )١٩١٢(َفَم
ة ّي والغفل صر للغ الىوب ه تع ْمِعِهْم   : آقول وِبِهْم َوَس ى ُقُل ُه َعَل َع اللَّ ِذيَن َطَب َك الَّ ُأْوَلِئ

                                           
  .١٤/القيامة) ١٨٩٥(
  .١٠/١٩٥التبيان : ينظرو، ٤/٣١٤تفسير النسفي ) ١٨٩٦(
  . ٢٠٣/األعراف) ١٨٩٧(
  .٢/١٨١الكشاف : ينظرو، ٥/٦٧التبيان ) ١٨٩٨(
  .١٠٢/اإلسراء) ١٨٩٩(
  .٢/٣٢٩، تفسير النسفي ٢/٦٥٢الكشاف : ينظر) ١٩٠٠(
  .٥/١٠/٣٣٦الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) ١٩٠١(
  . ٤٠٤، ٢/٤٠٣بن آثير امختصر تفسير : ينظر) ١٩٠٢(
  .٢٠/الجاثية) ١٩٠٣(
  .٦٥١/السيوطي: تفسير الجاللين) ١٩٠٤(
  .٢/٢٢٤بصائر ذوي التمييز : ينظر) ١٩٠٥(
  .٤، ٣/الملك) ١٩٠٦(
  .١٧/النجم) ١٩٠٧(
  .٥٠/القمر) ١٩٠٨(
  .٧/القيامة) ١٩٠٩(
  .٢٣/الجاثية) ١٩١٠(
  .٣٦/سراءاإل) ١٩١١(
  .٢٦/األحقاف) ١٩١٢(



َصاِرِهْم ة  )١٩١٣(َوَأْب اء واللعن صر للغط الى :، وب ه تع ى   : آقول مَُّهْم َوَأْعَم َفَأَص
ـة      ، وبصر إل )١٩١٤(ُهْمَأْبَصاَر ـاء والرؤي اد المنكرين عن اللق الى   بع ه تع َال  : في قول

الى ، وبصر للختم والخسارة)١٩١٥(ُتْدِرُآُه اَألْبَصاُر وِبِهْم      : آقوله تع ى ُقُل ُه َعَل َتَم اللَّ َخ
الى    وبصر للنظر والِعبرة   )١٩١٦(َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهمْ    اْعَتِبرُ :  آقوله تع وا َف

َصاِر اُأوِلي اَألْب صار( وورد .)١٩١٧(َي ى وزن ) أب ع عل ال(وهي جم َصر(من ) َأْفَع ) َب
  -:ثماني وثالثين مرة وذلك على المعاني اآلتية) َفَعل(التي هي على وزن 

  : بمعنى البصر-١
ه     ) بصر(وردت مادة    ا قول مجموعة على أبصار بهذا المعنى في عدة مواضع منه

صُُّدورِ        َفِإنََّها َال   :تعالى يس  :  أي )١٩١٨(َتْعَمى اَألْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي ال ل
رة         وة الباص ت الق ى وإن آان صيرة حت ى الب ى عم ا العم صر، وإنم ى الب ى عم العم

  .)١٩١٩(سليمة
َصاِرِهمْ  :وقال عز وجل م من  :  أي)١٩٢٠(َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َآَفُروا َلُيْزِلُقوَنَك ِبَأْب  إنه

دمك من              ون ق ادون يهلكونك ويزل داوة يك شدة نظرهم وتحديقهم إليك شزرًا بعيون الع
  .)١٩٢١(نظر إلّي نظرًا يكاد يصرعني ويأآلني: قولهم

ْشُكُرونَ         :وقال عّز وجل   ْم َت َدَة َلَعلَُّك :  أي )١٩٢٢(َوَجَعَل َلُكْم السَّْمَع َواَألْبَصاَر َواَألْفِئ
ار صنعه              جعل اهللا لعباده السمع ليسمعوا به ا       ا آث ألمر والنهي واألبصار ليبصروا به
  . )١٩٢٣(واألفئدة لتصلوا بها الى معرفته

 )١٩٢٤(ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُآلُّ ُأْوَلِئَك َآاَن َعْنُه َمْسُئوالً         :وقال عز وتبارك  
سأل اإل      : أي ا حواه سمعه         أن اهللا سبحانه وتعالى ي سان عم ذه      وبصره   ن ؤاده فكل ه وف

  . )١٩٢٥(آان اإلنسان عنه مسئوًال
دة       فقد ذآر في السمع المصدر وفي البصر والفؤاد اال         سم، ولهذا جمع األبصار واألفئ
ا         أ((وهي   ولم يجمع السمع، ألن المصدر ال يجمع وذلك لحكمة           وة واحدة وله سمع ق ن ال

ه وال                     ين، واألذن محل ان واحد آالم ار له   افعل واحد فإن اإلنسان ال يضبط في زم ا ختي
إدراك             وة ب ى تخصيص الق فيه فإن الصوت من أي جانب آان يصل إليه وال قدرة لها عل

ه شبه          ا تتحرك    االبعض دون البعض، وأما األبصار فمحله العين ولها في ار فإنه ى  إختي ل
وع            ه ن ؤاد محل اإلدراك ول ار يلتفت   اجانب مرئي دون آخر وآذلك الف د    إختي ا يري ى م ل

وة في        ملدون غيره وإذا آان آذلك ف      ذآر الق ستبدة، ف  يكن للمحل في السمع تأثير والقوة م
لى المختار أّال إاألذن وفي العين والفؤاد للمحل نوع اختيار، فذآر المحل ألن الفعل يسند            

ول سمع       د وال رأى عين عمرو إّال    أترى إنك تقول سمع زيد ورأى عمرو وال تق ذن زي

                                           
  .١٠٨/النحل) ١٩١٣(
  .٢٣/محمد) ١٩١٤(
  .١٠٣/األنعام) ١٩١٥(
  . ٧/البقرة) ١٩١٦(
  .٢/الحشر) ١٩١٧(
  .٤٦/الحج) ١٩١٨(
  . ٢/٥٤٩الكشاف : ينظر) ١٩١٩(
  .٥١/القلم) ١٩٢٠(
  .٥/١٠/٣٤١، مجمع البيان مج٤/٦٠١الكشاف : ينظر) ١٩٢١(
  . ٧٨/النحل) ١٩٢٢(
  . ٥/١٠/١٥١الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر )١٩٢٣(
  . ٣٦/اإلسراء )١٩٢٤(
  . ٥/١٠/٢٦٠م القرآن مجالجامع ألحكا: ينظر )١٩٢٥(



ار   آلته، فالسمع أصل دون محله لعدم اال  نادرًا، لما بينا أن المختار هو األصل وغيره        ختي
  . )١٩٢٦ ())له، والعين آاألصل وقوة األبصار آلتها والفؤاد آذلك وقوة الفهم

ذي هو محل          دة اإلسم ال فذآر في السمع المصدر الذي هو القوة وفي األبصار واألفئ
  .القوة

دنا    : ((وذهب الدآتور إبراهيم السامرائي الى إننا      سمع  (مع ) البصر (حيثما وج  )ال
َع       ى   ) البصر (في آيات أخرى ُجم سمع (وبقي   ) بصار أ(عل ع        ) ال ك في أرب ردًا وذل مف

َدةَ      :آيات منها َصاَر َواَألْفِئ سَّْمَع َواَألْب م ال َل َلُك د ش  )١٩٢٧(َوَجَع ذا    ذ وق ت واحدة عن ه
 على إننا ال )١٩٢٨(ْسُئوًالِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُآلُّ ُأْوَلِئَك َآاَن َعْنُه َم النمط هي 

د  سمع(نج ى ) ال ًا عل ماعأ(مجموع اور ) س ي تج صار(وه ض ) األب ذا بع وه
  .)١٩٢٩ ())خصوصيات هذه اللغة الرفيعة

  : بمعنى العقل-٢
ادة  د أشارت م الى) بصر(وق ه تع ي قول ى ف ذا المعن ى ه َراِهيَم :ال ا إْب ْر ِعَباَدَن َواْذُآ

ي اَألْي  وَب ُأْوِل َحاَق َوَيْعُق َصاِرَوِإْس ـ  )١٩٣٠(ِدي َواَألْب صار( ف و ) األب صر وه ع الب جم
د          .)١٩٣١(العقل ه يري ى إن راء ال وة والبصر في أمر اهللا     : (( وأشار الف ي الق  )١٩٣٢ ())أول

  . )١٩٣٣(ويذهب الزمخشري إلى أنه يريد أولي األعمال والفكر
الى ال تع َصاِر:وق اُأوِلي اَألْب اْعَتِبُروا َي ول:  أي)١٩٣٤(َف ي العق ا أول اتعظوا ي  ف

مور ليعرف بها   لى ما أنزله اهللا بهم ومعنى االعتبار النظر في األ         إوالبصائر وانظروا   
  . )١٩٣٥(شيء آخر من جنسها

مرة واحدة وذلك في     ) تفعلة(على وزن   ) تبصرة(وبصيغة المصدر ورد المصدر     
صيرًا ل      : (( أي )١٩٣٦(َتْبِصَرًة َوِذْآَرى ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيبٍ     : قوله تعالى  ك تب ا ذل يبصر  فعلن

  .)١٩٣٧ ())به أمر الدين وتذآيرًا وتذآرًا
   :َرَه َظ-٤

ى التفصيل         ) ظهر(ترد مادة    على معاٍن مختلفة تبعًا للسياق القرآني الواردة فيه عل
  -:اآلتي
  :لع بمعنى إّط-١

َال  :على هذا المعنى بصيغة المضارع في قوله تعالى       ) ظهر(دلت مادة    َعاِلُم اْلَغْيِب َف
  . )١٩٣٩(فال يطلع: أي) ١٩٣٨(ِبِه َأَحًدا ُيْظِهُر َعَلى َغْي

                                           
  . ١٧٥، ٢٥/١٧٤التفسير الكبير ) ١٩٢٦(
  . ٧٨/النحل) ١٩٢٧(
  .٣٦/سراءاإل) ١٩٢٨(
  .١٢٥، ١٢٤/إبراهيم السامرائي. د: من وحي القرآن) ١٩٢٩(
  .٤٥/ص) ١٩٣٠(
  .٤/٨/٤٨٠مجمع البيان مج: ينظر) ١٩٣١(
  .٢/٤٠٦الفّراء : معاني القرآن) ١٩٣٢(
  .٤/١٠٠الكشاف : ينظر) ١٩٣٣(
  . ٢/الحشر) ١٩٣٤(
  .٥/٩/٢٥٨، مجمع البيان مج٩/٥٥٨ التبيان :ظرين) ١٩٣٥(
  .٨/ق) ١٩٣٦(
  .٥/٩/١٤٢مجمع البيان مج )١٩٣٧(
  . ٢٦/الجن) ١٩٣٨(
  . ٢٨٨/، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم٤/٦٣٤الكشاف : ينظر) ١٩٣٩(



َساءِ          : وقال عّز وجل   ْوَراِت النِّ ى َع ُروا َعَل ْم َيْظَه من  : ، أي)١٩٤٠(َأْو الطِّْفِل الَِّذيَن َل
ين                    ا وب زون بينه ورة وال يمي ظهر على الشيء إذا إطلع عليه، والمعنى ال يعرفون ما الع

  . )١٩٤١(غيرها
الى  بحانه وتع ال س ْم ِإْن:وق ي    ِإنَُّه ُدوُآْم ِف وُآْم َأْو ُيِعي ْيُكْم َيْرُجُم ُروا َعَل  َيْظَه

  . )١٩٤٣(يشرفوا ويطلعوا عليكم:  أي)١٩٤٢(ِملَِّتِهْم
  . )١٩٤٤(يعلموا مكانكم: عند الطوسي أي) علم(وبمعنى 
َضهُ          :ة الماضي قال تعالى   ـوبصيغ رََّف َبْع ِه َع  )١٩٤٥(َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اللَُّه َعَلْي

  .)١٩٤٦()) على ما جرى من إفشاء سَّرهع اهللا نبيه ـوأطّل ((:أي
   :)١٩٤٧( بمعنى بدا-٢

َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي    :وبصيغة المضارع في قوله تعالى    ) بدا(بمعنى  ) ظهر(جاءت مادة   
ور        )١٩٤٨(اَألْرِض اْلَفَسادَ  َتُهنَّ ِإالَّ      : وبصيغة الماضي متمثلة في سورة الن ِديَن ِزيَن َوَال ُيْب

ا َظ َرَم اَه ي)١٩٤٩( ِمْنَه ي   :  يعن الى ف ه تع ين، وقول ه والكف ي الوج ا ف دا منه ا ب م
  .)١٩٥٠(َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر:الروم

  : بمعنى تعاون-٣
ادة   اءت م ر(ج ى ) ظه اون(بمعن الى    ) تع ه تع ي قول ك ف ضارع وذل صيغة الم : وب

   َِتَظاَهُروَن َعَلْيِهْم ِباِإلْثِم َواْلُعْدَوان)ه         )١٩٥١  وبصيغة الماضي بنفس المدلول ورد في قول
ِذيَن   : وقوله تعالى  )١٩٥٢(َوِإْن َتَظاَهَرا َعَلْيِه َفِإنَّ اللََّه ُهَو َمْوَالُه َوِجْبِريلُ       :تعالى َوَأْنَزَل ال

  . )١٩٥٣(َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب

                                           
  . ٣١/النور) ١٩٤٠(
  . ٣/٢٣٧الكشاف : ينظر) ١٩٤١(
  .٢٠/الكهف) ١٩٤٢(
  .٣/٦/٤٥٧مجمع البيان مج: ينظر) ١٩٤٣(
  .٧/٢٢يان التب: ينظر) ١٩٤٤(
  .٣/التحريم) ١٩٤٥(
  .٢٨٨/ الكريم،الوجوه والنظائر في القرآن٤/٥٦٩الكشاف :ينظرو،٥/١٠/٣١٥مجمع البيان مج) ١٩٤٦(
  .٢٨٨/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ١٩٤٧(
  . ٢٦/غافر) ١٩٤٨(
  .٣١/النور) ١٩٤٩(
  .٤١/الروم) ١٩٥٠(
  . ٨٥/البقرة) ١٩٥١(
  .٤/التحريم) ١٩٥٢(
  .٢٦/األحزاب) ١٩٥٣(



  : بمعنى عال-٤
ادة  ر(وردت م ضارع ف  ) ظه صيغة الم ى وب ذا المعن ه  به ا قول دة مواضع منه ي ع

َلَجَعْلَنا : وقوله تعالى)١٩٥٤(َآْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم َال َيْرُقُبوا ِفيُكْم ِإلا َوَال ِذمًَّة       :تعالى
   .)١٩٥٥(ِلَمْن َيْكُفُر ِبالرَّْحَمِن ِلُبُيوِتِهْم ُسُقًفا ِمْن َفضٍَّة َوَمَعاِرَج َعَلْيَها َيْظَهُروَن 

َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر َأْمُر اللَِّه      :ضي بنفس المعنى ورد في قوله تعالى      وبصيغة الما 
  . )١٩٥٦(َوُهْم َآاِرُهوَن 

  :)١٩٥٧(نصف النهار:  ُتظهرون يعني-٥
 يعني صالة االولى عند انتصاف    )١٩٥٨(َوَعِشيا َوِحيَن ُتْظِهُرونَ  :  تعالى قولهآفذلك  
  . يعني نصف النهار)١٩٥٩(وَن ِثَياَبُكْم ِمن الظَِّهيَرِةَوِحيَن َتَضُع: وقال في النور. النهار

  .أنت علّي آظهر ُأميَّ: وهو أن يقول الرجل المرأته: هار بمعنى الظَِّ-٦
الى             ) ظهر(لقد أوحت مادة     ه تع صيغة المضارع في قول ى وب ذا المعن َل    :به ا َجَع َوَم

اتِ   ْنُهنَّ ُأمََّه اِهُروَن ِم ي ُتَظ ْم الالَِّئ الى )١٩٦٠(ُكْمَأْزَواَجُك ه تع اِهُروَن إنَّ : وقول ِذيَن ُيَظ الَّ
  . )١٩٦١(ِمْنُكْم ِمْن ِنَساِئِهْم َما ُهنَّ ُأمََّهاِتِهْم

ْم            :بصيغة اسم الفاعل   ) ظهر(ووردت مادة    دُّْنَيا َوُه اِة ال ْن اْلَحَي اِهًرا ِم وَن َظ َيْعَلُم
اِفُلوَن ْم َغ َرِة ُه ْن اآلِخ ورد المب (()١٩٦٢(َع ك ورد م ضييعهم ألن ذل ذم لت م بال ة له الغ

يئاً           ه،              . على ما يلزمهم من أمر اهللا، آأنهم ال يعلمون ش وا عن ا عقل الهم في م ين ح م ب ث
وه ا عمل ه … وم ر آشف عن ن غي درك م صح أن ي ذي ي و ال اهر ه الى . والظ اهللا تع ف

ر            . ظاهر باألدلة، باطن عن حواس خلقه      ا من غي ه يعلمه واألمور آلها ظاهرة له، ألن
  .)١٩٦٣())…ال داللة تؤديه إليهاآشف عنها و

اِهَرًة           : وقال عز وجل    )١٩٦٤(َوَجَعْلَنا َبْيَنُهْم َوَبْيَن اْلُقَرى الَِّتي َباَرْآَنا ِفيَها ُقًرى َظ
ـ  ين     ((ف اهرة ألع ي ظ ا، فه ض لتقاربه ن بع ضها م رى بع لة، ي اهرة متواص ظ

  . )١٩٦٥(.))الناظرين
  -:ةبصيغة المصدر على المعاني اآلتي) ظهر(ووردت مادة

  : بمعنى المعين-١
ا    :بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى       ) ظهر(وردت مادة    َوَما َلُهْم ِفيِهَم

ٍر        ْن َظِهي ْنُهْم ِم ُه ِم ا َل ْرٍك َوَم ْن ِش الى  )١٩٦٦(ِم ه تع َك   : ، وقول َد َذِل ُة َبْع َواْلَمَالِئَك
  . )١٩٦٧(َظِهيٌر
  : بمعنى جعل الشيء وراء الظهر-٢

                                           
  .٨/التوبة) ١٩٥٤(
  ٣٣/الزخرف) ١٩٥٥(
  .٤٨/التوبة) ١٩٥٦(
  .٢٩٠/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ١٩٥٧(
  .١٨/الروم) ١٩٥٨(
  .٥٨/النور) ١٩٥٩(
  .٤/األحزاب) ١٩٦٠(
  .٢/المجادلة) ١٩٦١(
  .٧/الروم) ١٩٦٢(
  .٨/٢٠٨التبيان ) ١٩٦٣(
  .١٨/سبأ) ١٩٦٤(
  .٤/٨/٣٨٧مجمع البيان مج: ، وينظر٣/٥٨٧الكشاف ) ١٩٦٥(
  .٢٢/سبأ) ١٩٦٦(
  .٤/التحريم) ١٩٦٧(



ادة  ر(وردت م الى      ) ظه ه تع ا قول ياقات منه دة س ي ع ى ف ذا المعن ى ه : عل
  اَواتََّخْذُتُموُه َوَراَءُآْم ِظْهِري)وقوله تعالى  )١٩٦٨  :           اَب وا اْلِكَت ِذيَن ُأوُت ْن الَّ ٌق ِم َنَبَذ َفِري

  . )١٩٦٩(ِآَتاَب اللَِّه َوَراَء ُظُهوِرِهْم
شتكي  : ي الظهر، وَظِهٌرقو: ورجل ُمَظهَّر. ُظُهور: جمع الظَّْهر : (( بمعنى الظهر  -٣ ي

  . )١٩٧٠())قوي الظهر، وناقة ظهيرة: وجمل َظهيٌر وِظْهريُّ. ظهره
ُذ  :بهذا المعنى في سياقات عدة منها قوله تعالى       ) ظهر(وقد وردت مادة     َوَلو ُيَؤآِخ

ة                  ْن َدَابَّ َا ِم َى َظْهِرَه َرَك َعَل َا َت َسُبْوا َم ا َآ الى    )١٩٧١(اهللا الناَس ِبَم ه تع َشْأ   ِإْن:  وقول  َي
  .)١٩٧٢(ُيْسِكْن الرِّيَح َفَيْظَلْلَن َرَواِآَد َعَلى َظْهِرِه

ة واإلسمية وأآتفيت باإلشارة          ) ظهر(ولم أفصل القول في معاني       ا الفعلي ودالالته
  .إليها فقط آونها بعيدة عن موضوعنا

  : َعَرَض-٥
ه أح  أعلى عدة معاٍن في سياقات مختلفة وهذا ما   ) عرض(تـدور مادة    ن   شار إلي د ب م

ائالً      سه ق ـا          : ((فارس في مقايي ُر فروعه، وهي مع آثرته اٌء تكث ضاد بن راء وال ين وال الع
ول      ،لى أصٍل واحد  إترجع   ذي يخالف الطُّ الَعْرض …  وهو الَعْرض ال ول  : ف . خالف الطُّ

و عريض         َعُر: تقول منه  ُرُض ِعَرضًا فه دهَّر        … ض الشيء يع والَعَرض من أحداث ال
َسدهِ         آالمرض ونحوه، سمى عرض    ومن  … ًا ألنه يعترض، أي يأخذه فيما َعرض من َج

ي           : الباب ى عين يٍن،        . نظرُت إليه َعْرض عين، أي اعترضُته عل ًا عرَض ع ورأيت فالن
  .)١٩٧٣())…ومعنى هذا أنه َعَرض لعيني فرأيته. أي لمحًة

في االستعمال القرآني على عدِة معاٍن وتفصيل ذلك على النحو           )عرض(وقد دلت مادة     
  -:ياآلت
  :، صدَّ عن النظر، أو ترآه بمعنى َنَظَر-١

ُأْوَلِئَك :الى هذا المعنى بصيغة المضارع وذلك في قوله تعالى        ) عرض(اوحت مادة   
الى    )١٩٧٤(ُيْعَرُضوَن َعَلى َربِِّهمْ   ه تع ارِ       : وقول ى النَّ ُروا َعَل ِذيَن َآَف َرُض الَّ ْوَم ُيْع  )١٩٧٥(َي

  . )١٩٧٦(ليروا أهوالها: أي
ادة        وبنفس المدلول  الى       ) عرض ( وبصيغة الماضي وردت م ه تع ة في قول ِإْذ :متمثل

 َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْآِري   : عّز وجل  هلو وق )١٩٧٧(ُعِرَض َعَلْيِه ِباْلَعِشيِّ الصَّاِفَناُت اْلِجَيادُ    
نًكا     ة              : (( أي )١٩٧٨(َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َض رآن واألدل ذي هو الق م ينظر في ذآري ال من ل

  .)١٩٧٩ ())لحق وصدف عنهاالمنصوبة على ا
ا    :وقال تعالى  َرَض َعْنَه م   : ، أي)١٩٨٠(َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن ُذآَِّر ِبآَياِت َربِِّه ُثمَّ َأْع من ل

  . )١٩٨١(ينظر فيها

                                           
  .٩٢/هود) ١٩٦٨(
  .١٠١/البقرة) ١٩٦٩(
  .٣/٥٤٨بصائر ذوي التمييز ) ١٩٧٠(
  .٤٥/فاطر) ١٩٧١(
  .٣٣/الشورى) ١٩٧٢(
  .٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧٢، ٤/٢٦٩مقاييس اللغة ) ١٩٧٣(
  .١٨/هود) ١٩٧٤(
  .٢٠/األحقاف) ١٩٧٥(
  .٥/٩/٨٨مجمع البيان مج: ينظر) ١٩٧٦(
  .٣١/ص) ١٩٧٧(
  .١٢٤/طه) ١٩٧٨(
  .٧/١٩٤التبيان ) ١٩٧٩(
  . ٢٢/السجدة) ١٩٨٠(
  .٤/٨/٣٣٢، مجمع البيان مج٨/٢٧٧تبيان ال: ينظر) ١٩٨١(



ل   ز وج ال ع ةِ      : وق ى اْلَمَالِئَك ُهْم َعَل مَّ َعَرَض ا ُث َماَء ُآلََّه َم آَدَم اَألْس  )١٩٨٢(َوَعلَّ
ق           واختلف في آيفية العرض على      (( أن خل ة ب المالئكة فقيل إنما عرضها على المالئك

ذه   وبهم ه ي قل ل صّور ف ة وقي اهدتها المالئك ى ش ا آدم حت ي عّلمه ماء الت اني األس مع
  .)١٩٨٣ ())األشياء فصارت آأنهم شاهدوها

اني  ود الطالق سيد محم ال ال م(ة والجعل في المعرض و ءاإلرا: العرض (: (وق ) ث
ين المعط         ة ب ى               تأتي للفاصلة الزماني ى مرور زمن عل دل عل ه ت وف والمعطوف علي

أة    -تعليم آدم وبعد ذلك عرضهم على المالئكة       م فج ا توضح نتيجة التجارب     - أراه  آم
رارها   ون أس انوا يجهل ذين آ ل ال شاهدة، وتتضح لك ي معرض الم دة ف د م ة بع العلمي

  .)١٩٨٤())ورموزها
  : بمعنى أعرض-٢

ه         بهذا المعنى بصيغة المضارع في       ) عرض(وردت مادة    ا قول  عدة مواضع منه
الى ْسَتِمرٌّ  : تع ْحٌر ُم وا ِس وا َوَيُقوُل ًة ُيْعِرُض َرْوا آَي الى)١٩٨٥(َوِإْن َي ه تع ا : وقول َوِإمَّ

  .)١٩٨٦(ُتْعِرَضنَّ َعْنُهْم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها َفُقْل َلُهْم َقْوًال َمْيُسوًرا 
دلول ورد     س الم ى نف ي عل صيغة الماض الى وب ه تع رِّ    :قول ى اْلَب اُآْم ِإَل ا َنجَّ َفَلمَّ

   .)١٩٨٧(َأْعَرْضُتْم َوَآاَن اِإلْنَساُن َآُفوًرا 
ادة  دلول وردت م نفس الم ر ب صيغة األم الى) عرض(وب ه تع ة بقول ُم : متمثل َيْعَل

  . )١٩٨٨(اللَُّه َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْعِرْض َعْنُهْم
  : بمعنى أظهر-٣

َعَرْضَنا ِإنَّا: ا المعنى وبصيغة الماضي فقط في قوله تعالى       بهذ) عرض(وردت مادة   
ول         ((و )١٩٨٩(اَألَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواَألْرضِ    ا تق ا آم ى عرضنا أظهرن ُت  : معن َعَرْض

  . )١٩٩٠())…الجاريَة على البيع
ل ّز وج ال ع فا:وق َك َص ى َربِّ وا َعَل روا : ((أي) ١٩٩١(َوُعِرُض فًا(أظه ا ) ص آم

  .)١٩٩٢())رائي لهميظهرون لل
ا    :  أي )١٩٩٣(َعَرْضَنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ ِلْلَكاِفِريَن َعْرًضا    :وقال تعالى  أظهرناها لهم فرأوه
اهدوها ى .)١٩٩٤(وش رز(وبمعن شري أي ) ب د الزمخ شاهدوها   برَّ: عن م ف ا له زناه

  .)١٩٩٥(ورأوها
  -:سم الفاعل الجمع على المعاني اآلتيةابصيغة ) عرض(ووردت مادة 

  :ظر بمعنى ن-١
ادة  الى ) عرض(وردت م ه تع ي قول ك ف د وذل ي موضع واح ى ف ذا المعن ا : به َوَم

يَن              ُه ُمْعِرِض ه   :  أي )١٩٩٦(َيْأِتيِهْم ِمْن ِذْآٍر ِمْن الرَّْحَمِن ُمْحَدٍث ِإالَّ َآاُنوا َعْن ال ينظرون في
                                           

  .٣١/البقرة) ١٩٨٢(
  .١/١٨٣مواهب الرحمن  : ، وينظر١/١/٧٧مجمع البيان مج) ١٩٨٣(
  .١٤٤، ١/١٣٧إشراق من القرآن الكريم ) ١٩٨٤(
  .٢/القمر) ١٩٨٥(
  . ٢٨/اإلسراء) ١٩٨٦(
  .٦٧/سراءاإل) ١٩٨٧(
  .٦٣/النساء) ١٩٨٨(
  .٧٢/األحزاب) ١٩٨٩(
  .٢/٦٥٢النّحاس : إعراب القرآن) ١٩٩٠(
  .٤٨/الكهف) ١٩٩١(
  .٩/٨٠التبيان ) ١٩٩٢(
  .١٠٠/الكهف) ١٩٩٣(
  .٢/٢٦تفسير النسفي : ينظر) ١٩٩٤(
  .٣/٦/٤٩٦، مجمع البيان مج٢/٦٩٨، الكشاف ٧/٨٥التبيان : ينظر) ١٩٩٥(



ه مت ون عن ائالً .)١٩٩٧(ول سفي ق ر الن ارآين : ((وعب وفهم    لت ة خ ه لقل ون إلي ر ال يلتفت لنظ
  .)١٩٩٨ ())تدبرهم في العواقبو
  : بمعنى اإلعراض-٢

اُهْم  : إلى هذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى       ) عرض(وأشارت مادة    َوآَتْيَن
ينَ  ا ُمْعِرِض اُنوا َعْنَه ا َفَك الى)١٩٩٩(آَياِتَن ه تع ِو  : وقول ْن اللَّْغ ْم َع ِذيَن ُه َوالَّ

  .)٢٠٠٠(ُمْعِرُضوَن
  .ألنها بعيدة عن موضوع البحثولم أتناول معانيها بالتفصيل 

   :َدِه َش-٦
  -:ضمن السياق القرآني على عدة معاٍن) شهد(وردت مادة 

  : بمعنى رأى أو إطلَّع-١
َأْفُتوِني :  في قوله تعالىمرتينبهذا المعنى وبصيغة المضارع ) شهد(أوحت مادة 

َواللَُّه َيْشَهُد :وله تعالى وق)٢٠٠١(ِفي َأْمِري َما ُآنُت َقاِطَعًة َأْمًرا َحتَّى َتْشَهُدوِن
طلع رسوله على إنهم قد حلفوا أأن اهللا تعالى :  أي)٢٠٠٢(ِإنَُّهْم َلَكاِذُبوَن

  . )٢٠٠٣(آاذبين
َما َشِهْدَنا  :بصيغة الماضي في قوله تعالى) شهد(وبنفس المعنى وردت مادة 
ْدُتُهْم َخْلَق السََّماَواِت َما َأْشَه :  وقوله تعالى)٢٠٠٤(َمْهِلَك َأْهِلِه َوِإنَّا َلَصاِدُقوَن

  .)٢٠٠٦())ما جعلتهم ممن أطّلعوا ببصيرتهم((أي ) ٢٠٠٥(َواَألْرِض 
ْن              :وبالمعنى نفسه وبصيغة األمر قال تعالى      ْم ِم ا َمَعُك َهُدوا َوَأَن اَل َفاْش ا َق اُلوا َأْقَرْرَن َق

شَّاِهِديَن اق، وآون      اف: (( أي)٢٠٠٧(ال ذا الميث ن ه يكم م ه عل ا قررت تيقنوا م ه س وا في
  .)٢٠٠٨ ())آالمشاهد للشيء المعاين له

  : بمعنى حضر-٢
ه        ) حضر(بمعنى  ) شهد(وردت مادة    وبصيغة المضارع في عدة مواضع منها قول

الى   )٢٠٠٩(ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُآُروا اْسَم اللَِّه ِفي َأيَّاٍم َمْعُلوَماتٍ        : تعالى :  وقوله تع
  َْؤِمِنينَ   َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما ط دلول           )٢٠١٠(اِئَفٌة ِمن اْلُم ى نفس الم  وبصيغة الماضي عل

                                                                                                                         
  .٥/الشعراء) ١٩٩٦(
  .٨/٦التبيان : ينظر) ١٩٩٧(
  .٢/٣تفسير النسفي ) ١٩٩٨(
  .٨١/الحجر) ١٩٩٩(
  .٣/المؤمنون) ٢٠٠٠(
  .٣٢/النمل) ٢٠٠١(
  .١٠٧/التوبة) ٢٠٠٢(
  .١٦/١٩٤التفسير الكبير : ينظر) ٢٠٠٣(
  . ٤٩/النمل) ٢٠٠٤(
  .٥١/الكهف) ٢٠٠٥(
  .٣/٣٥٠بصائر ذوي التمييز ) ٢٠٠٦(
  .٨١/آل عمران) ٢٠٠٧(
  .٨/١٢٨التفسير الكبير ) ٢٠٠٨(
  .٢٨/الحج) ٢٠٠٩(
  .٢/النور) ٢٠١٠(



الى     ) شهد (وردت مادة    ه تع ُصْمهُ         : في قول شَّْهَر َفْلَي ْنُكم ال ِهَد ِم ْن َش ه  )٢٠١١(َفَم  وقول
  . )٢٠١٢(َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْمتعالى 

  : بمعنى علم-٣
ذا المعنى وبصيغ     ) شهد (وردت مادة    الى        به ه تع رة واحدة في قول َم  :ة المضارع م ِل

  .)٢٠١٣(َتْكُفُروَن ِبآَياِت اللَِّه َوَأْنُتْم َتْشَهُدوَن
  : دلَّ داللة قاطعة بقول أو غيره:  َشِهَد َيْشَهُد شهادة -٤

ادة  هد(أوحت م ه   ) ش ا قول دة مواضع منه ي ع ضارع ف صيغة الم ى ب ذا المعن به
الى ْشَهُدوَن َأ: تع نَُّكْم َلَت َهدُ َأِئ ْل َال َأْش َرى ُق ًة ُأْخ ِه آِلَه َع اللَّ الى)٢٠١٤(نَّ َم ه تع :  وقول
  َْصاُرُآم ْمُعُكْم َوَال َأْب ْيُكْم َس ْشَهَد َعَل ْسَتِتُروَن َأْن َي ُتْم َت ا ُآْن ه )٢٠١٥(َوَم  وقول

  .)٢٠١٦(َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن:تعالى
ه             ) شهد(صيغـة الماضي وردت مادة     وب ا قول سه في عدة مواضع منه بالمدلول نف
هِ        : تعالى ى ِمْثِل الى    )٢٠١٧(َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َبِني ِإْسَراِئيَل َعَل ه تع ِدي    :  وقول َف َيْه َآْي

اتُ اللَُّه َقْوًما َآَفُروا َبْعَد ِإيَماِنِهْم َوَشِهُدوا َأنَّ الرَُّسوَل َحقٌّ َوَجاَءُهْم الْ           ه   )٢٠١٨(َبيَِّن  وقول
  .)٢٠١٩(َوَما َشِهْدَنا ِإالَّ ِبَما َعِلْمَنا:تعالى

الى           ) شهد(وبالمدلول نفسه وردت مادة      ه تع ا قول ياقات منه : وبصيغة األمر في عدة س
ْشِرُآوَن ا ُت ِريٌء ِممَّ ي َب َهُدوا َأنِّ َه َواْش ِهُد اللَّ ي ُأْش اَل ِإنِّ الى)٢٠٢٠(َق ه تع ا : وقول آَمنَّ

  .)٢٠٢١(ِه َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُموَنِباللَّ
  :)٢٠٢٢( شهد بمعنى أخبر قوًال باللسان أو داللة بالفعل أو الحال-٥

ٍل              : قوله تعالى فمن بيان اللسان     ْن ُقُب دَّ ِم ُصُه ُق َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن َأْهِلَها ِإْن َآاَن َقِمي
َصَدَقْت زوج أ  )٢٠٢٣(َف يهم ال رض عل ذين ع ا ال د أهله م أح ق  أي حك ا للتحقي مره

  .والتشاور قائًال إن آان قميصه شق من أمام فصدقت في دعواها
الى   ومن داللة الحال     َتُهْم                :  قوله تع وِرِهْم ُذرِّيَّ ْن ُظُه ي آَدَم ِم ْن َبِن َك ِم َذ َربُّ َوِإْذ َأَخ

ِهْدَنا               ى َش اُلوا َبَل َربُِّكْم َق ْسُت ِب ِسِهْم َأَل ى َأنُف ذا  )٢٠٢٤(َوَأْشَهَدُهْم َعَل  أسلوب عال من        ه
ه        م تكوين الى له هاده تع راد بإش ل والم ة بالتمثي اء البالغ سميه علم ر ي اليب التعبي أس
الهم،          ة ح هادتهم دالل ولهم وش راد بق ل واالدراك والم وى العق دادها بق رهم وإع لفط
ادرين    ة ق وى العقلي الحواس والق م ب تهم وجعله نهم ذري الى استخرج م ه تع والمعنى إن

                                           
  .١٨٥/البقرة) ٢٠١١(
  ..١٩/الزخرف) ٢٠١٢(
  .٧٠/آل عمران) ٢٠١٣(
  .١٩/األنعام) ٢٠١٤(
  . ٢٢/فصلت) ٢٠١٥(
  .٦٥/يس) ٢٠١٦(
  .١٠/حقافاأل) ٢٠١٧(
  .٨٦/آل عمران) ٢٠١٨(
  .٨١/يوسف) ٢٠١٩(
  .٥٤/هود) ٢٠٢٠(
  .٥٢/آل عمران) ٢٠٢١(
  . ٣٢١، ٣٢٠، ٣١٩/قاموس قرآني: ينظر) ٢٠٢٢(
  .٢٦/يوسف) ٢٠٢٣(
  .١٧٢/األعراف) ٢٠٢٤(



أنهم     أفيما أقام لهم من الدالئل وأنزل من اآليات و        على إدراك ربوبيته     ن حالهم ناطقة ب
  .وهبوا من قوى االدراك ما يكفي للتمييز بين الحق والباطل وأن ال عذر لكافر

ال ل والح ول والفع ة الق الىومن دالل ه تع ا  : قول يَن َلَم اَق النَِّبيِّ ُه ِميَث َذ اللَّ َوِإْذ َأَخ
اَل   آَتْيُتُكْم ِمْن ِآَتاٍب وَ  ُصُرنَُّه َق ِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُآْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِه َوَلَتْن

ْن      ْم ِم ا َمَعُك َهُدوا َوَأَن اَل َفاْش ا َق اُلوا َأْقَرْرَن ِري َق ْم ِإْص ى َذِلُك ْذُتْم َعَل َرْرُتْم َوَأَخ َأَأْق
م      )  َمَعُكْم ِمْن الشَّاِهِدينَ   َفاْشَهُدوا َوَأَنا ( ومعنى   )٢٠٢٥(الشَّاِهِديَن ا معك بينوه ألممكم وأن

ر                    ة الحال وتقري ه دالل ول في المحاورة مجاز قصد ب ات والق مبينة بما أنزله من اآلي
بيل   ى س ده عل ى وتوآي لالمعن ك    ؛التمثي ول ذل اءه لقب د أنبي الى أع ه تع راد إن  والم

ا   ه بم زم وعص  آواالضطالع ب ة وع م وحكم يم وعل ق عظ ن خل اهم م ؤدوا ت ى ي مة حت
  .رساالتهم بأمانة

  -:سم الفاعل على معاٍن منهاابصيغة ) شهد(ووردت مادة 
  : الشاهد -١

ادة  هد(دلت م الى) ش ه تع ي قول ى ف ذا المعن ى ه شًِّرا : عل اِهًدا َوُمَب ْلَناَك َش ا َأْرَس ِإنَّ
ِذيًرا الى )٢٠٢٦(َوَن ه تع شَّاِهِدينَ    : ، وقول ْن ال ْم ِم ى َذِلُك ا َعَل ذه   (()٢٠٢٧(َوَأَن ى ه ومعن

 شاهد بالحق   براهيم  االشهادة تحقيق األخبار والشاهد الدال على الشيء عن مشاهدة ف         
  . )٢٠٢٨ ())ألنه داٌل عليه بما يرجع الى ثقة المشاهدة

  : الحاضر-٢
الى       ع) شهد(دلت مادة    ه تع شَّاِهِدينَ       : لى هذا المعنى في قول ْن ال َت ِم ا ُآن  )٢٠٢٩(َوَم

ذلك األ: ((أي ا     الحاضرين ل ان ولكن شاهدة وعي ن م ك ع ر قوم ان فتخب ذلك المك ر وب م
ك    زة ل ون معج ه ليك اك ب الى )٢٠٣٠ ())أخبرن ه تع ْم   :  وقول ا َوُه َة ِإَناًث ا اْلَمَالِئَك َأْم َخَلْقَن

  . )٢٠٣١(َشاِهُدوَن
  : العالم-٣

  . )٢٠٣٢(َوُآنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن:بهذا المعنى في قوله تعالى) شهد(أوحت مادة 
شبهة فجاء         ) شهد ( مادة   ووردت صفة الم صيغة ال ى وزن    ) شهيد (ب ل (عل ى  ) فعي عل
  -:المعاني اآلتية

  : المطلِّع-١
الى               ) شهد(أشارت مادة    ه تع ا قول ياقات منه ى في عدة س ِف    : الى هذا المعن ْم َيْك َأَوَل

  . )٢٠٣٣(ِبَربَِّك َأنَُّه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيٌد
ى        مطلع مهيمن يستوي عنده غيبه    : ((أي يًال عل ك دل يهم ذل ه حق   أ وشهادته، فيكف ن

ا         : وقال عّز وجل  ) ٢٠٣٤())…نه من عنده  أو ِلَم َتْكُفُروَن ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَلى َم
  . )٢٠٣٦( أي مطلع عليها)٢٠٣٥(َتْعَمُلوَن

                                           
  .٣٢/آل عمران) ٢٠٢٥(
  .٨/الفتح) ٢٠٢٦(
  .٥٦/األنبياء) ٢٠٢٧(
  .٤/٧/٥٢مجمع البيان مج) ٢٠٢٨(
  .٤٤/القصص) ٢٠٢٩(
  .٤/٧/٢٥٦مجمع البيان مج )٢٠٣٠(
  .١٥٠/صافاتال) ٢٠٣١(
  .٧٨/األنبياء) ٢٠٣٢(
  .٥٣/فصلت) ٢٠٣٣(
  .٤/٢١٢الكشاف )٢٠٣٤(
  .٩٨/آل عمران) ٢٠٣٥(
  .١/٢/٤٨٠مجمع البيان مج: ينظر )٢٠٣٦(



سبزواري ال ال شهيد : ((.. وق ور وال ى االم شهادة هي الحضور واالطالع عل وال
  .)٢٠٣٧())…لع وهو من أسماء اهللا الحسنىبمعنى العالم المط

 )٢٠٣٨(ِإنَّ اللََّه َيْفِصُل َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ اَهللا َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َشِهيدٌ      : وقال عز وجل  
  . )٢٠٣٩(أي مطلع على آل شيء ألنه عّالم الغيوب

  : العليم-٢
ذا المعنى في عدة مواضع جاءت متم             ) شهد(لقد أشارت مادة     ه      الى ه ة في قول ثل

َهَداُء                 :تعالى ُتْم ُش ا َوَأْن ا ِعَوًج َن َتْبُغوَنَه :  أي )٢٠٤٠(ِلَم َتُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن آَم
ى             :، وقوله تعالى  )٢٠٤١())علماء به (( َت َعَل ْيِهْم َوَأْن َب َعَل َت الرَِّقي َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُآنَت َأْن

ِهيدٌ  ْيٍء َش لِّ َش ا)٢٠٤٢(ُآ ه تع ا   :لى وقول ى َم ِهيٌد َعَل ُه َش مَّ اللَّ ْرِجُعُهْم ُث ا َم َفِإَلْيَن
  .)٢٠٤٣(َيْفَعُلوَن

  :)٢٠٤٤( الحاضر-٣
الى                 ) شهد(جاءت مادة    ه تع ا قول ذا المعنى في عدة مواضع منه ى ه ي   : عل ِإنَّ ِف

ْد   : الى وقوله تع)٢٠٤٥(َذِلَك َلِذْآَرى ِلَمْن َآاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيدٌ          اَل َق َق
ِهيًدا         الى    )٢٠٤٦(َأْنَعَم اللَُّه َعَليَّ ِإْذ َلْم َأُآْن َمَعُهْم َش ه تع َضَر        : وقول َهَداَء ِإْذ َح ُتْم ُش َأْم ُآن

ِدي    ْن َبْع ُدوَن ِم ا َتْعُب ِه َم اَل ِلَبِني ْوُت ِإْذ َق وَب اْلَم يد  ،)٢٠٤٧(َيْعُق د رش سيد محم ال ال  ق
  .)٢٠٤٨(..))هدون للشيء وهو جمع شهيدوالشهداء هم الحضور المشا: ((رضا
  . )٢٠٤٩(األنبياء:  الشهيد بالبالغ عن اهللا عّز وجل يعني-٤

ادة    الى        ) شهد (جاءت م ه تع ا قول ذا المعنى في عدة مواضع منه َف ِإَذا   :به َفَكْي
الى   )٢٠٥٠(ِجْئَنا ِمْن ُآلِّ ُأمٍَّة ِبَشِهيٍد       ِهيًدا         :  وقوله تع ُؤَالِء َش ى َه َك َعَل ا ِب  )٢٠٥١(َوِجْئَن

  .نبياء أي األ)٢٠٥٢(َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم َلُهْم َأْجُرُهْم َوُنوُرُهْم :وقوله تعالى
ِسِهمْ       : وقال جلت قدرته   ْن َأنُف ْيِهْم ِم ِهيًدا َعَل ٍة َش لِّ ُأمَّ  أي )٢٠٥٣(َوَيْوَم َنْبَعُث ِفي ُآ

   .نبيهم
   :)٢٠٥٤(تشهد في سبيل اهللاسالم:  الشهيد يعني-٥

ادة  الى) شهد(جاءت م ه تع ا قول دة مواضع منه ى في ع ذا المعن َع :به َك َم َفُأْوَلِئ
صَّاِلِحينَ        الَِّذيَن شَُّهَداِء َوال صِّدِّيِقيَن َوال يَن َوال ْن النَِّبيِّ ْيِهْم ِم ُه َعَل :  يعني )٢٠٥٥(َأْنَعَم اللَّ

                                           
  .٦/١٩٤مواهب الرحمن  )٢٠٣٧(
  .١٧/الحج) ٢٠٣٨(
  .٤/٧/٧٦مجمع البيان مج: ينظر) ٢٠٣٩(
  .٩٩/آل عمران) ٢٠٤٠(
  .١/٩٨مجاز القرآن ) ٢٠٤١(
  .١١٧/المائدة) ٢٠٤٢(
  .٤٦/يونس) ٢٠٤٣(
  .١٣٨/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ٢٠٤٤(
  . ٣٧/ق) ٢٠٤٥(
  .٧٢/النساء) ٢٠٤٦(
  .١٣٣/البقرة) ٢٠٤٧(
  . ٨/١٤٣تفسير المنار ) ٢٠٤٨(
  .١٢٩/الحكيم الترمذي: ، تحصيل نظائر القرآن١٣٧/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ٢٠٤٩(
  .٤١/النساء) ٢٠٥٠(
  . ٤١/النساء) ٢٠٥١(
  . ١٩/الحديد) ٢٠٥٢(
  .٨٩/النحل) ٢٠٥٣(
  .١٣٨/ الكريم، الوجوه والنظائر في القرآن١٣٠/ تحصيل نظائر القرآن: ينظر) ٢٠٥٤(
  .٦٩/النساء) ٢٠٥٥(



ُرُهْم   َوالشَُّهَداُء ِعْنَد َربِّ: وفي الحديد . الشهداء الذين إستشهدوا في سبيل اهللا      ْم َأْج ِهْم َلُه
  . )٢٠٥٦(َوُنوُرهْم

  : الرقيب-٦
ادة  هد(أوحت م الى  ) ش ه تع ا قول دة مواضع منه ي ع ى ف ذا المعن ى ه ُت :ال َوُآن

يِهمْ   ُت ِف ا ُدْم ِهيًدا َم ْيِهْم َش ه   :  أي)٢٠٥٧(َعَل ه وقول شهود علي ى الم شاهد عل ًا آال رقيب
  . أي رقباء)٢٠٥٨(َوَآاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَءِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِآَتاِب اللَِّه : تعالى

                                           
  . ١٩/الحديد) ٢٠٥٦(
  .١١٧/المائدة) ٢٠٥٧(
  .٤٤/المائدة) ٢٠٥٨(



ِه                : وقال جلت قدرته   ُضوَن ِفي ُهوًدا ِإْذ ُتِفي ْيُكْم ُش  )٢٠٥٩(َوَال َتْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل ِإالَّ ُآنَّا َعَل
  .)٢٠٦٠ ())رقباء مطلعين عليكم: ((أي
  : )٢٠٦١( الحافظ-٧

ى       ِلَم َتْكُفرُ : بهذا المعنى في قوله تعالى    ) شهد(جاءت مادة    وَن ِبآَياِت اللَِّه َواللَُّه َشِهيٌد َعَل
  . أي حفيظ على أعمالكم )٢٠٦٢(َما َتْعَمُلوَن

ل   ّز وج ال ع ْم َال       : وق اْلَحقِّ َوُه َنُهْم ِب ِضَي َبْي شَُّهَداِء َوُق النَِّبيِّيَن َوال يَء ِب َوِج
الى   )٢٠٦٣(ُيْظَلُموَن ِذيَن آَمنُ         : ، وقال تع َلَنا َوالَّ ُصُر ُرُس ا َلَنن ْوَم         ِإنَّ دُّْنَيا َوَي اِة ال ي اْلَحَي وا ِف

  .الحفظة:  يعني)٢٠٦٤(َيُقوُم اَألْشَهاُد
   :)٢٠٦٥( الشرآاء-٨

َواْدُعوا ُشَهَداَءُآْم ِمْن ُدوِن اللَِّه     : الى هذا المعنى في قوله تعالى     ) شهد(أشارت مادة   
اِدِقيَن ُتْم َص ي)٢٠٦٦(ِإْن ُآن ى أن:  يعن ار ال د أش ي فق ا الطبرس رآاءآم أم ه(: (ش : قول

هداءآم( وا ش ى    ) وادع اهرونكم عل ذين يظ صارآم ال وانكم وأن ي أع اس يعن ن عب ال إب ق
ة  د المعاون شاهدونهم عن م ي هداء ألنه وانهم ش ذيبكم وسمي أع سيد )٢٠٦٧())…تك ال ال  وق

  .)٢٠٦٨ (..))الشهداء جمع شهيد أي الحاضر الناظر: ((محمود الطالقاني
  :)٢٠٦٩( )الشاهد باألشياء( وإنما صار الشهيد -٩

ِهيَدْيِن    : بهذا المعنى في عدة سياقات منها قوله تعالى       ) شهد(أوحت مادة    ْشِهُدوا َش َواْسَت
اِلُكْم   ْن ِرَج الى )٢٠٧٠(ِم ه تع ِهيدٌ  :  وقول ٌب َوَال َش َضارَّ َآاِت الى )٢٠٧١(َوَال ُي ه تع :  وقول

ِطَياَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُآوُنوا َقوَّاِميَن ِللَِّه ُشَهَداَء ِباْلِقْس)٢٠٧٢(.  
  . )٢٠٧٣( يشهدون لألنبياء بالبالغيعني أمة محمد :  الشهداء-١٠

الى         ) شهد(أشارت مادة    ه تع اُآْم    : بهذا المعنى في عدة مواضع منها قول َذِلَك َجَعْلَن َوَآ
   )٢٠٧٤(ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 

ْشَهِد    :بصيغة المصدر وذلك في قوله تعالى) مشهد (وجاء ْن َم َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َآَفُروا ِم
شاهد                  (()٢٠٧٥(َيْوٍم َعِظيمٍ  ا ي ه الشيء أعظم مم وإنما وصف ذلك المشهد بأنه عظيم ألن

  .)٢٠٧٦())في ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة
صدر  هادة(وورد الم الى) ش ه تع ا قول ع منه دة مواض ي ع َك: ف ِب َذِل اِلُم اْلَغْي  َع

شيء عن اإل      ((فالغيب  ) ٢٠٧٧(َوالشََّهاَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحيُم     اء ال وره    . دراكخف شهادة ظه وال
ال ه ق إلدراك فكأن ك   : ل ي ذل دخل ف شاهد في صح أن ي ا ال ي شاهد، وم صح أن ي ا ي م م يعل

  . )٢٠٧٨())المعدوم والحياة والموت والقدرة وجميع ما ال يصح عليه الرؤية
                                           

  .٦١/يونس) ٢٠٥٩(
  .١٦٩، ٢/١٦٨، تفسير النسفي ١١/٤١٣تفسير المنار ) ٢٠٦٠(
  .١٣٧/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ٢٠٦١(
  .٩٨/انآل عمر) ٢٠٦٢(
  .٦٩/الزمر) ٢٠٦٣(
  .٥١/غافر) ٢٠٦٤(
  .١٣٨/ الكريمالوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) ٢٠٦٥(
  .٢٣/البقرة )٢٠٦٦(
  .١/١/٦٢مجمع البيان مج) ٢٠٦٧(
  .١/١١٢شراق من القرآن الكريم إ) ٢٠٦٨(
  .١٢٩/تحصيل نظائر القرآن: ينظر) ٢٠٦٩(
  .٢٨٢/البقرة) ٢٠٧٠(
  .٢٨٢/البقرة) ٢٠٧١(
  .٨/المائدة) ٢٠٧٢(
  .١٣٨/النظائر في القرآن الكريمالوجوه و: ينظر) ٢٠٧٣(
  .١٤٣/البقرة) ٢٠٧٤(
  .٣٧/مريم) ٢٠٧٥(
  .٢١/٢٢٠ الكبيرالتفسير ) ٢٠٧٦(
  . ٦/السجدة) ٢٠٧٧(
  .٨/٢٦٧التبيان ) ٢٠٧٨(



ن     (()٢٠٧٩(َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ     : حانه وتعالى وقال سب  سر إب ف
سن    ال الح ة وق سر والعالني ا بال شهادة هن ب وال اس الغي ه   : عب تم خلق د رأي ا ق شهادة م ال

  .)٢٠٨٠())…والغيب ما غاب عنكم مما لم تروه
  فقط ما يخص البحث) شهد(وقد تناولت من معاني 

  :َعَل َط-٧
  -:في االستعمال القرآني على عدة وجوه منها) طلع(وردت مادة 

  :نظربمعنى  -١
الى        ) طلع(أشارت مادة    ه تع ا قول ى   : الى هذا المعنى في عدة مواضع منه َأطَِّلَع ِإَل َف

  . )٢٠٨٢(أنظر إليه:  أي)٢٠٨١(ِإَلِه ُموَسى
نْ    : وقال عز وجل     َزاَوُر َع يِن   َوَتَرى الشَّْمَس ِإَذا َطَلَعْت َتَت ْم َذاَت الَيِم  )٢٠٨٣( َآْهِفِه

  . )٢٠٨٤(ك لو رأيته لرأيته على هذه الصورةنإ: أي
  :أطلعبمعنى  -٢

ادة  ع(أوحت م الى ) طل ه تع ا قول دة مواضع منه ي ع ى ف ذا المعن ُتْم :به ْل َأْن اَل َه َق
رين         ((: أي )٢٠٨٥(َفاطََّلَع* ُمطَِّلُعوَن   ك الق ل . هل أنتم مطلعون الى النار ألريكم ذل ن إ: قي

ا          ا منه ل       إفي الجنة آوى ينظر أهله ار، وقي ى أهل الن ّز وجل        : ل ل هو اهللا ع ل . القائ : وقي
ة            هل تحبون أن تطَّ   : بعض المالئكة يقول ألهل الجنة     زلتكم من منزل ن من وا أي وا فتعلم لع

سة              : فالمعنى… أهل النار  م، وهو من آداب المجال أن . أنه لما شرط في إطالعه إطالعه
ة      : وقيل. جلسائه، فكأنهم مطلعوه  ال يستبد بشيء دون      ذا للمالئك ى ه  )٢٠٨٦ ())الخطاب عل

تم         طالع اإل اإل… ((: عند الطبرسي ) قبلأ(وهو بمعنى    قبال فعلى هذا يكون معناه فهل أن
يم أي                     د ق ال ق ا يق د  مقبلون فأقبل وأطلع يكون مسندًا الى مصدره أي فأطلع االطالع آم ق

  . )٢٠٨٧())قيم القيام
بِ     َوَما آَ : وقال تعالى  م         :  أي )٢٠٨٨(اَن اللَُّه ِلُيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْي ؤتيكم عل ان اهللا لي ا آ م

  . )٢٠٨٩(الغيب أو يطلعكم على ما في القلوب وتعلموا آفرها وإيمانها
  . )٢٠٩٠(ما آان اهللا ليظهر أحدًا منكم على غيبه: عند الطبرسي أي) ظهر(وبمعنى 

  :أشرفبمعنى  -٣
ادة  اءت م ع(وج ي ) طل ى ف ذا المعن الىبه ه تع ى:قول ِه ُموَس ى ِإَل ُع ِإَل ي َأطَِّل  )٢٠٩١(َلَعلِّ

اإلطالع ه   : ((ف راف علي و اإلش ل، وه ن ع شيء م ى ال ور عل و الظه اه)٢٠٩٢ ())ه : ومعن
  . )٢٠٩٣(هقف على حالأأشرف عليه وأصعد إليه و

  : بلغبمعنى  -٤
دَ       :بهذا المعنى في قوله تعالى    ) طلع(أوحت مادة    ى اَألْفِئ ُع َعَل ي َتطَِّل اه   )٢٠٩٤(ِةالَِّت  معن

  .)٢٠٩٥())أطلّعت على أرض آذا إذا بلغتها: يبلغ ألمها ووجعها األفئدة، تقول((
                                           

  .٧٣/األنعام) ٢٠٧٩(
  .٧/٥٣٢تفسير المنار ) ٢٠٨٠(
  .٣٧/غافر) ٢٠٨١(
  .٤/٨/٥٢٤، مجمع البيان مج٩/٧٦التبيان : ينظر) ٢٠٨٢(
  .١٧/الكهف) ٢٠٨٣(
  .٢١/٩٩، التفسير الكبير ٣/٦/٤٥٥مجمجمع البيان : ينظر) ٢٠٨٤(
  .٥٤/الصافات) ٢٠٨٥(
  .٤٧، ٤/٤٦الكشاف ) ٢٠٨٦(
  .٤/٨/٤٤٤مجمع البيان مج) ٢٠٨٧(
  .١٧٩/آل عمران) ٢٠٨٨(
  .٧/١٠٥، مواهب الرحمن ٣/١٢٦، البحر المحيط ١/٤٧٣الكشاف : ينظر) ٢٠٨٩(
  .١/٢/٥٤٥مجمع البيان مج: ينظر) ٢٠٩٠(
  .٣٨/القصص) ٢٠٩١(
  .٨/١٣٦التبيان ) ٢٠٩٢(
  .٤/٧/٢٥٥جمع البيان مجم: ينظر) ٢٠٩٣(
  .٧/الهمزة) ٢٠٩٤(



  :علمبمعنى  -٥
ع (أشارت مادة    الى           ) طل ه تع ذا المعنى في قول ى ه َد         : ال َذ ِعْن َب َأْم اتَّخ َع اْلَغْي اطََّل

ة أم         … : (( معناه )٢٠٩٦(الرَّْحَمِن َعْهًدا  ن   إعلم الغيب حتى يعلم أهو في الجن ال عن إب
ى               ه أشرف عل وظ عن الكلبي وتأويل عباس ومجاهد وقيل معناه أنظر في اللوح المحف

  .)٢٠٩٧())علم الغيب حتى علم إنه سنؤتيه ماًال وولدًا وإنه إن بعث رزق ماًال وولدًا
ى  رف(وبمعن ي أي ) أش د الطوس ا    : عن ال م ى ق ه حت ب وعرف ى الغي رف عل أش

  . )٢٠٩٨(!قال؟
  :َسَن َأ-٨

  -:في السياق القرآني على عدة معاٍن منها) أنس(وردت مادة 
  : بمعنى رأى-١

ادة     ه                    ) أنس (دلت م ا قول ذا المعنى بصيغة الماضي في عدة مواضع منه ى ه عل
َبسٍ             : تعالى ا ِبَق يُكْم ِمْنَه ي آِت اًرا َلَعلِّ ْسُت َن ي آَن اراً   : (( أي )٢٠٩٩(ِإنِّ اس ين  واإل رأيت ن

س       ن األن ه م ه، ألن ؤنس ب ذي ي شيء ال دان ال الوج ازي إذا رأى  : ويق س الب آن
رٍ         :  وقال عّز وجل   )٢١٠٠())…صيدًا ا ِبَخَب يُكْم ِمْنَه :  أي )٢١٠١(ِإنِّي آَنْسُت َناًرا َلَعلِّي آِت

نس ألنهم مرئيون وقيل آنست أي أحسست بالشيء        أبصرت ورأيت ومنه إشتقاق اإل    ((
  .)٢١٠٢ ())نست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليهأمن جهة يؤنس بها وما 

ْسُت        :قال تعالى و ي آَن َوَساَر ِبَأْهِلِه آَنَس ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا َقاَل ِلَأْهِلِه اْمُكُثوا ِإنِّ
اًرا ه،(( أي )٢١٠٣(َن ؤنس بمثل رًا ي صر أم د )٢١٠٤())…أب ين (( وق سان الع ن إن ذ م َأخ

  .)٢١٠٥ ())دقتها التي تبصر بهاحوهو 
  : بمعنى وجد-٢

ادة  صي) أنس(وردت م ى وب ذا المعن الىبه ه تع ي قول ْسُتْم :غة الماضي ف ِإْن آَن َف
ًدا ْنُهْم ُرْش داً :  أي)٢١٠٦(ِم نهم رش رفتم م دتم أو ع ى . )٢١٠٧(إْن وج : أي) رأى(وبمعن

  . )٢١٠٨(بصاراس في اللغة االينرأيتهم، وأصل اإل
  : ستأذنا بمعنى -٣

ادة  الى) أنس(وجاءت م ه تع ي قول ك ف صيغة المضارع وذل ى ب ذا المعن َال  : به
َسلُِّموا            َتْدُخُل ُسوا َوُت ى َتْسَتْأِن وِتُكْم َحتَّ َر ُبُي ا َغْي ان      (()٢١٠٩(وا ُبُيوًت ه وجه سوا في : تستأن

ره ال               أ: أحدهما اب غي نه من اإلستئناس الذي هو خالف اإلستيحاش ألن الذي يطرق ب

                                                                                                                         
  .١٠/٤٠٨التبيان ) ٢٠٩٥(
  . ٧٨/مريم) ٢٠٩٦(
  .٣/٦/٥٢٨مجمع البيان مج) ٢٠٩٧(
  . ٧/١٣١التبيان : ينظر) ٢٠٩٨(
  .١٠/طه) ٢٠٩٩(
  . ٤/٧/٥مجمع البيان مج: ، وينظر٧/١٤٣التبيان  )٢١٠٠(
  . ٧/النمل) ٢١٠١(
  .٤/٧/٢١١مجمع البيان مج) ٢١٠٢(
  .٢٩/القصص) ٢١٠٣(
  .٢/٦٦٦بن آثير اختصر تفسير م: وينظر، ٨/١٢٩التبيان ) ٢١٠٤(
  .٢/٣/٨مجمع البيان مج) ٢١٠٥(
  .٦/النساء) ٢١٠٦(
  .١٧٢، ٣/١٧١، البحر المحيط ٢/٣/٩، مجمع البيان مج٣/١١٧التبيان : ينظر) ٢١٠٧(
  .٩/١٨٨التفسير الكبير : ينظر) ٢١٠٨(
  .٢٧/النور) ٢١٠٩(



تأنس،                 فهو  يدري أيؤذن له أم ال؟       ه إس إذا أذن ل ه، ف اء الحال علي آالمستوحش من خف
مْ         :  تعالى ؤذن لكم آقوله  حتى ي : فالمعنى ْؤَذَن َلُك  )٢١١٠(َال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُي

ردف اإلذن            ؛ردافوهذا من باب الكناية واال     تئناس ي وع من اإلس ذا الن فوضع  .  ألن ه
اني. موضع اإلذن شاف : والث تعالم واالستك و االس ذي ه تئناس ال ن اإلس ون م : أن يك

  .ذا أبصره ظاهرًا مكشوفًاإستفعال من أنس الشيء إ
ستعل    ولهم              موالمعنى حتى ت ه ق راد دخولكم أم ال؟ ومن شفوا الحال، هل ي : وا وتستك

دًا، أي م أر أح ست فل دًا، وأستأن رى أح تأنس هل ت تعلاتعرفت و: إس ه بيت مس ت ومن
  البسيط                  )٢١١١ (:النابغة

  )٢١١٢())على ُمْستْأِنٍس وَحِد
يس مجرد          إ وتؤآد الدآتورة عائشة عبد الرحمن     ة ل ذه اآلي تئناس في ه ى أن االس ل

تئذان ا ا س ل          آم ت قب ل البي اس أله س اإلين و ح ا ه ذلك، وإنم سروه ب ذين ف م ال وه
ه     -وهذا من بديع لغة القرآن في إفراغ الخصوصية المعنوية        .)٢١١٣(دخوله  وهذا ما أيدت
  .الباحثة

ادة   اءت م س(وج ل    ) أن اء الفع ه ج صدر ومن صيغة الم س(ب ل  ) آن ر أن أص غي
س( و    ) اُألن سب، ه ة الن ا بأروم صل به ي تت ات الت ن اللغ ا م ي غيره ة وف ي العربي ف
سان(أو ) سْناِإل( ن ) اإلن ره م صل بغي ذي يت وق ال ن  ألناسياأي الرجل أو المخل وم
ذه الخصوصيات       اجاء المصدر وهو ) نساناإل(أو  ) سْناِإل( وزع في ه م ت سم معنى ث

  . )٢١١٤(الداللية
ة   اءت آلم س(وج اني  ) إن ي ثم ي     ف ى بن ا عل ي داللته د وردت ف ة، وق شرة آي ع

ين جاءت مع            ) الجن(االنسان، وهي ترد مع      بمعنى  ) الجان (في حيز واحد إّال في آيت
  . )٢١١٥(الجّن، ولها في هذه اآليات خصوصية لغوية من حيث إفرادها وجمعها

  :َرَه َج-٩
  -:ضمن السياق القرآني على المدلوالت اآلتية) جهر(دلت ماة 

  : الصوت-١
الى        ) جهر(أوحت مادة    ه تع ُروا   : بهذا المعنى وبصيغة المضارع في قول َوَال َتْجَه

َبْعضٍ        ِضُكْم ِل ِر َبْع الى    )٢١١٦(َلُه ِباْلَقْوِل َآَجْه ه تع ُم         :  وقول ُه َيْعَل اْلَقْوِل َفِإن ْر ِب َوِإْن َتْجَه
ى سِّرَّ َوَأْخَف ال َج)٢١١٧(ال صوت يق ع ال ر رف و َجًا َرْه َجُرَهْج َيَرَه، والجه  ٌراِهفه

  .والصوت مجهور وضده المهموس
  : العالنية-٢

الى    ) جهر(أشارت مادة    ه تع ُم   :لهذا المعنى بصيغة المصدر وذلك في قول ُه َيْعَل ِإنَّ
  . )٢١١٩(يعلم السر والعالنية:  أي)٢١١٨(اْلَجْهَر ِمْن اْلَقْوِل َوَيْعَلُم َما َتْكُتُموَن

                                           
  .٥٣/األحزاب) ٢١١٠(
  ٤٣/ في ديوانههو النابغة الذبياني وتمامه) ٢١١١(

  ِدْح َوٍسِنْأَتْسى ُمَل َعيِلِلي الجَِّذا            ِبَن ِباُرَه النَّاَل َزْدَقي َوِلْح َرنََّأَآ
  .١٩٧، ٢٣/١٩٦التفسير الكبير،٤/٧/١٣٥مجمع البيان مج:، وينظر٣/٢٣٠،٢٣١،٢٣٢الكشاف ) ٢١١٢(
  .٢٠١/االعجاز البياني للقرآن: ينظر) ٢١١٣(
  .١٢٢/من وحي القرآن: ينظر) ٢١١٤(
  .١٩٨٨،١/٢٦إبراهيم السامرائي بحث ضمن مجلة الضاد لسنة.د:فظ والنظر إلى المعنىمشاآلة الل)٢١١٥(
  .٢/الحجرات) ٢١١٦(
  .٧/طه) ٢١١٧(
  .١١٠/األنبياء) ٢١١٨(
  . ٤/٧/٦٧ع البيان مجممج: ينظر) ٢١١٩(



َأَتاُآْم َعَذاُب اللَِّه َبْغَتًة َأْو َجْهَرًة َهْل ُيْهَلُك ِإالَّ اْلَقْوُم          ُقْل َأَرَأْيَتُكْم ِإْن    : وقال عّز وجل  
  . )٢١٢١ ())جهرة أي عالنية وهم ينظرون(( فـ )٢١٢٠(الظَّاِلُموَن

أتي جهرةً   . أي ِعيانًا لم يكن بيني وبينه ِستٌر:  رأيته َجْهَرًة    -٣ ذي ي هو  : والعذاب ال
   .أن يأتيهم وهم يرونه

الى               ) هرج(أشارت مادة    ه تع ا قول ذا المعنى في عدة مواضع منه ى ه ي   :ال مَّ ِإنِّ ُث
ود   :  وقوله تعالى  )٢١٢٢(َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  ْؤِمَن     : حاآيًا عن اليه ْن ُن ُتْم َياُموَسى َل َوِإْذ ُقْل

   . )٢١٢٣(َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكْم الصَّاِعَقُة َوَأْنُتْم َتنُظُروَن 
ن                   و(( رًا إذا أعل ه جه ه وبقراءت ال جهر بكالم ة نظائر يق الجهر والعالمة والمعاين

ال     ر أي ع ر وصوت جهي الم جهي ر ذو رواء وآ ل جهي ا ال  … ورج اه إن ل معن وقي
ه حتى                         ا ال يجوز علي ه وم ا يجوز علي الى وم نصدقك فيما تخبر به من صفات اهللا تع

ذلك و             ا ب ًا فيخبرن ة وِعيان رة أي عالني ا       نرى اهللا جه األلواح وفيه ا جاءهم ب ه لم ل إن قي
ه   ال بعضهم أن قول ًا وق راه عيان ى ن د اهللا حت ذا من عن أن ه ؤمن ب ن ن الوا ل وراة ق الت
ؤمن                 ن ن جهرة صفة لخطابهم لموسى إنهم جهروا به وأعلنوه وتقديره وإذ قلتم جهرة ل

  . )٢١٢٤())…لك حتى نرى اهللا واألول أقوى
اب      ل الكت ن أه ًا ع الى حاآي ال تع َرةً   َف: وق َه َجْه ا اللَّ اُلوا َأِرَن :  أي)٢١٢٥(َق

  . )٢١٢٧(عالنية: لى أن معناهإة د، في حين ذهب أبو عبي)٢١٢٦(معاينة
  :َغَي َز-١٠

غ ال َز: الزي صد يق ل عن الق ُغِز َياَغالمي صد، وَزاَلًا، َمَغْي َزي صُراَغ عن الق :  الب
صر     ي وزاغ الب صد المرئ ن ق رف ع ه  اإنح لَّ وأزاغ ه، وزاغ : ضطرب وآ ت أمال

شمس ادة   : ال د وردت م يء وق اء الف ت ف غ(مال وه   ) زي ى الوج ريم عل رآن الك ي الق ف
  -:اآلتية
  : )٢١٢٨( الميل عن القصد-١

ادة  غ(جاءت م ه ) زي ا قول دة مواضع منه صيغة المضارع في ع ى وب ذا المعن به
ْيِهْم                   : تعالى اَب َعَل مَّ َت ْنُهْم ُث ٍق ِم وُب َفِري ُغ ُقُل الى    )٢١٢٩(ِمْن َبْعِد َما َآاَد َيِزي ه تع : وقول
َربََّنا َال ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد ِإْذ َهَدْيَتَنا)٢١٣٠( .  

ه       ا قول ة منه ياقات قرآني ي س صيغة الماضي ف دلول وب نفس الم ادة ب اءت الم وج
ْت َأاتََّخْذَناُهْم ِسْخِريا َأْم َزاغَ   :وقوله تعالى  )٢١٣١(َفَلمَّا َزاُغوا َأَزاَغ اللَُّه ُقُلوَبُهمْ    : تعالى

  .)٢١٣٢(َعْنُهْم اَألْبَصاُر
  : )٢١٣٣( الكل واالضطراب-٢

                                           
  .٤٧/األنعام) ٢١٢٠(
  .٢/٤/٣٠٣مجمع البيان مج: وينظر، ١/١٩٣ أبو عبيدة: مجاز القرآن) ٢١٢١(
  .٨/نوح) ٢١٢٢(
  .٥٥/البقرة) ٢١٢٣(
  . ١/٢٩١مواهب الرحمن : ، وينظر١/١/١١٤مجمع البيان مج) ٢١٢٤(
  .١٥٣/النساء) ٢١٢٥(
  . ٢/٣/١٣٤ع البيان مجممج: ينظر) ٢١٢٦(
  .١/١٤٢مجاز القرآن : ينظر) ٢١٢٧(
  .١٤٨/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) ٢١٢٨(
  .١١٧/التوبة) ٢١٢٩(
  .٨/آل عمران) ٢١٣٠(
  .٥/الصف) ٢١٣١(
  .٦٣/ص) ٢١٣٢(
  .١٤٧/ في القرآن من أضواءاألنباء بما: ينظر) ٢١٣٣(



ادة   ت م غ(أوح الى     ) زي ه تع ي قول ك ف صيغة الماضي وذل ى وب ذا المعن ى ه   : ال
  َصاُر ت اَألْب ْنُكْم َوِإْذ َزاَغ َفَل ِم ْن َأْس ْوِقُكْم َوِم ْن َف اُءوُآْم ِم ضطربت ا أي )٢١٣٤(ِإْذ َج

  . )٢١٣٥(وآلت خوفًا وفزعًا
ا              ((ى أن   ل إوذهب الزمخشري    ننها ومستوى نظره زاغت األبصار مالت عن س

روع                : وقيل. حيرة وشخوصاً  شدة ال ّدوها ل ى ع م تلتفت إّال إل  ))عدلت عن آل شيء فل
)٢١٣٦( .  

  .)٢١٣٧ ()َشَخصْت: (أما الزرآشي فذهب إلى إنها بمعنى
   :)٢١٣٨( االنحراف عن قصد المرئي-٣

غ (دلت مادة    ك ف             ) زي ذا المعنى وبصيغة الماضي وذل ى ه الى    عل ه تع ا  : ي قول َم
  . )٢١٤٠(نحرف عن قصد المرئيا : أي)٢١٣٩(َزاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغى

ثبت أأي  ) ما طغى ( و ما زاغ بصر رسول     : ((وذهب الزمخشري إلى أن معناه    
ا عدل                 ه أو يتجاوزه، أو م غ بصره عن ر أن يزي ما رآه إثباتًا مستقيمًا صحيحًا من غي

ا  ر برؤيته ي أم ب الت ة العجائ ـن رؤي ىع ا طغ ا، وم ن منه ر : ومك ا أم اوز م ا ج  وم
ه  ال الطوسي  )٢١٤١())برؤيت ذهاب     : (( وق غ ال وب، والزي ا ذهب عن الحق المطل أي م

ال     اً        : عن الحق المطلوب، يق غ زيغ ه يزي ل عن الحق        … زاغ بصره وقلب غ المي والزي
ع آ  اما  : وقيل. معناه ما طغى البصر أي ما ذهب يمينًا وشماالً        ) وما طغى ( اع  ارتف رتف
  . )٢١٤٢())ظالم عن الحق لمن يريده، والطاغي الذي ال يلوي على شيءال

  :َفَر َط-١١
يء   ل ش رف آ ي      : ط ستعمل ف ة، وي شيء والناحي ب ال يء جان ه يج اه، ومن منته

  .األجسام واألوقات وغيرهما
ين ي الع ن ف ال: والجف ب، فيق َرف وجان ْر: َط اق الَط ون، أو إلطب ك الجف ف لتحري

: فْرجفن الزم للنظر، فيعبر به عن النظر، ويكون الطَ         الجفن على الجفن، وتحريك ال    
ذا    - آضرب  -سم الجامع للبصر، مأخوذًا من مصدر طرف        العين، واال  ى وال     ول ال يثن

ادة    . يجمع، ألنه في األصل مصدر، فيكون واحدًا ويكون جماعة           د وردت م ) طرف ( وق
  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية

  : البصر، العين- بسكون الراء- الَطْرف-١
ادة  رف(وردت م ه     ) ط ا قول دة مواضع منه ي ع ى ف ذا المعن صدر وبه صيغة الم ب

الى انٌّ     : تع ْبَلُهْم َوَال َج ٌس َق ْثُهنَّ ِإْن ْم َيْطِم ْرِف َل َراُت الطَّ يِهنَّ َقاِص الحور  (()٢١٤٣(ِف ف
ى أزواجهن         ه طرف          . قاصرات الطرف عن غير أزواجهن ال ين، ألن ن الع والطرف جف

ا ك  ف،له ذي يلي الطرف ال ه آ األمر ألن ه األطراف ب ارة، ومن تح ت ارة وينف ا ت ق عليه يطب
  .)٢١٤٤ ())بحدوثه لك

                                           
  .١٠/األحزاب) ٢١٣٤(
  .١٤٧/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) ٢١٣٥(
  .٣/٥٣٥الكشاف ) ٢١٣٦(
  .١/١٠٧البرهان في علوم القرآن ) ٢١٣٧(
  .١٤٨/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) ٢١٣٨(
  .١٧/النجم) ٢١٣٩(
  .١٤٨/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) ٢١٤٠(
  . ٤/٤٢٢الكشاف ) ٢١٤١(
  .٩/٤٢٤التبيان ) ٢١٤٢(
  .٥٦/الرحمن) ٢١٤٣(
  .٤/٤٥١الكشاف : ينظرو، ٩/٤٧٩التبيان ) ٢١٤٤(



ّز وجل ال ع َك : وق َك َطْرُف دَّ ِإَلْي َل َأْن َيْرَت ِه َقْب َك ِب ا آِتي والن)٢١٤٥(َأَن اه ق ي معن ل ف :  قي
اني وإن ذلك على وجه المبالغة في السرعة، :  مجاهدهقالما  : األول ال  : الث ادة ق اه  : قت معن

ال الزمخشري  )٢١٤٦(قبل أن يرجع إليك ما يراه طرفك        كتحريكك أجفان  : الطرف : (( وق
اظر موصوفًا بإرسال الطرف          . إذا نظرت، فوضع موضع النظر     ان الن وصف  .. ولما آ

ه  . رتدادّبرد الطرف، ووصف الطرف باال     ى قول َك     : ومعن َك َطْرُف دَّ ِإَلْي َل َأْن َيْرَت  أي َقْب
  . )٢١٤٧())…رفك الى شيء، فقبل أن تّرده أبصرت العرش بين يديكأنك ترسل ط

  :الجانب والناحية في األجسام واألوقات والناس وغير ذلك:  الطَّرف-٢
الى             ) طرف(جاءت مادة    ه تع ا قول صََّالَة    : بهذا المعنى في عدة مواضع منه ْم ال َوَأِق

دًا عن        ولم أف . )٢١٤٨(َطَرِفي النََّهاِر َوُزَلًفا ِمْن اللَّْيلِ    ه بعي ى آون ذا المعن ول في ه صل الق
  .موضوعنا

  : سَّ َح-١٢
  -:في القرآن الكريم على الوجوه اآلتية) حسَّ(وردت مادة 

  : )٢١٤٩( بمعنى رأى-١
الى           ) حسَّ(أشارت مادة    ه تع : الى هذا المعنى وبصيغة المضارع مرة واحدة في قول

            ُْسَمُع َله ٍد َأْو َت ْن َأَح ْنُهْم ِم ًزا  َهْل ُتِحسُّ ِم داً       (( أي   )٢١٥٠(ْم ِرْآ نهم أح … هل تبصر م
واًال       ر أم انوا أآث م صوت وآ سمع له ين وال ي م ع رى له ال ي وا ف م ذهب ى إنه والمعن
م هؤالء                 وأعظم أجسامًا وأشد خصامًا من هؤالء فلم يغنهم ذلك لما أردنا إهالآهم فحك

ر                   نهم عين وال أث ه ال يبقى م م أولئك في أن د  ) عرش ( وبمعنى    )٢١٥١ (.))الكفار حك عن
شري ريء : ((الزمخ سُّ(وق ه   ) َتُح عر ب سه إذا ش ن ح واس  . م ه الح ومن
دًا        : عند الفيروز آبادي أي   ) وجد( وبمعنى   )٢١٥٢())والمحسوسات هل تجد بحاستك أح

  . )٢١٥٣(منهم
الى     ) حسَّ(وجاءت مادة    ه تع : بصيغة الماضي على نفس المعنى مرة واحدة في قول

 َنا ِإَذا ُه سُّوا َبْأَس ا َأَح ضوَنَفَلمَّ ا َيْرُآ ال: (( أي)٢١٥٤(ْم ِمْنَه وه ورأوه، يق ل : لق ه
ا  : ، أي )أدرك( وهي بمعنى    )٢١٥٥())…أحسست فالنًا، أي هل وجدته ورأيته ولقيته       لم
ون م يهرب إذا ه ذابنا ف هم ع وا بحواس ى .)٢١٥٦(أدرآ سفي بمعن د الن م(وعن ا : أي) عل لم

  . )٢١٥٧(علموا علم حس ومشاهدة
  : )٢١٥٨( بمعنى البحث وطلب العلم-٢

                                           
  .٤٠/النمل) ٢١٤٥(
  .٨/٨٦التبيان : ينظر) ٢١٤٦(
  .٢٤/١٩٨، التفسير الكبير ٢/٦٧٣بن آثير امختصر تفسير : ، وينظر٣٧٣، ٣/٣٧٢الكشاف )  ٢١٤٧(
  .١١٤/هود) ٢١٤٨(
ر )٢١٤٩( صائر ذوي التم:ينظ زيب رآن، تحصيل نظ٢/١٥٣ي رآن  ١٢٢/ائر الق ي الق ائر ف وه والنظ ، الوج

  .١٢٢/الكريم
  .٩٨/مريم) ٢١٥٠(
  .٣/٤٧، تفسير النسفي ٢/٤٦٨بن آثير امختصر تفسير : ينظرو، ٣/٦/٥٣٣مجمع البيان مج) ٢١٥١(
  .٣/٣٩الكشاف ) ٢١٥٢(
  .٢/٤٥٩يز يبصائر ذوي التم: ينظر) ٢١٥٣(
  .١٢/األنبياء) ٢١٥٤(
  .٢/٣٥مجاز القرآن ) ٢١٥٥(
  .٤/٧/٤١، مجمع البيان مج٧/٢٠٧ التبيان: ينظر) ٢١٥٦(
  .٣/٧٣تفسير النسفي : ينظر) ٢١٥٧(
ر) ٢١٥٨( ز :ينظ صائر ذوي التميي ريم  ٢/١٥٣ب رآن الك ي الق ائر ف وه والنظ ائر  ١٢٢/، الوج صيل نظ ،تح

  .١٢٢/القرآن



َياَبِنيَّ اْذَهُبوا : بهذا المعنى وبصيغة المضارع مرة واحدة في قوله تعالى) حسَّ(اءت مادة ج
  . )٢١٥٩(َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِه

                                           
  .٨٧/يوسف) ٢١٥٩(



   :)٢١٦٠( بمعنى القتل واإلستئصال-٣
َوَلَقْد : الى هذا المعنى وبصيغة المضارع في قوله تعالى       ) حس(لقد أشارت مادة    

   .)٢١٦١(ُه َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُهْم ِبِإْذِنِهَصَدَقُكْم اللَّ
   :)٢١٦٢( بمعنى الصوت-٤

َيْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِفي َما     َال  : بهذا المعنى في قوله تعالى    ) حس(وردت مادة   
اني لك           )٢١٦٣(اْشَتَهْت َأنُفُسُهْم َخاِلُدوَن     ذه المع ول في ه دة عن      و ولم أفصل الق ا بعي نه

  .موضوعنا
  :َدَج َو-١٣

  -:في القرآن الكريم على عدة معاٍن منها) وجد(دلت مادة 
  : بمعنى رأى-١

ادة  د(وردت م الى ) وج ه تع ي قول ضارع ف صيغة الم ى وب ذا المعن ى ِإَذا : به َحتَّ
  . )٢١٦٥(لما وصل إليه رأى أرضًا ال ماء فيها:  أي)٢١٦٤(َجاَءُه َلْم َيِجْدُه َشْيًئا

َدَها  :الماضي وذلك في قوله تعالىبصيغة  ) وجد(وبنفس المدلول وردت مادة      َوَج
رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط           : (( أي )٢١٦٦(َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمَئةٍ   

  . )٢١٦٧ ())نتهى الى ساحله يراها آأنها تغرب فيهاوهذا شأن آل من 
هُ       : وقال عز وجل    جدارًا   ارأي :  أي )٢١٦٨(َفَوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد َأْن َينَقضَّ َفَأَقاَم
  . )٢١٦٩(مائًال في القرية

                                           
  .١٢٢/، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم٢/١٥٣بصائر ذوي التمييز : ينظر) ٢١٦٠(
  .١٥٢/آل عمران) ٢١٦١(
  .١٢٢/، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم٢/١٥٣بصائر ذوي التمييز : ينظر) ٢١٦٢(
  .١٠٢/األنبياء) ٢١٦٣(
  .٣٩/النور) ٢١٦٤(
  .٤/٧/١٤٦مجمع البيان مج: ينظر) ٢١٦٥(
  .٨٦/الكهف) ٢١٦٦(
  . ٢/٤٣٤بن آثير امختصر تفسير ) ٢١٦٧(
  .٧٧/الكهف) ٢١٦٨(
  .٢١/١٥٧التفسير الكبير : ينظر) ٢١٦٩(



  :علمبمعنى  -٢
إلى هذا المعنى وبصيغة المضارع في عدة مواضع منها قوله          ) وجد(أشارت مادة   

ْدُخُلوَها         : تعالى َال َت وا وجود       :  ، أي  )٢١٧٠(َفِإْن َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َف م تعلم إن ل
  . )٢١٧١(أحد في البيوت فال تدخلوها

بحانه  ال س الىوق اٍة : وتع ى َحَي اِس َعَل َرَص النَّ َدنَُّهْم َأْح :  أي)٢١٧٢(َوَلَتِج
  . )٢١٧٣(ولتعلمنهم

ه                    ) وجد(وجاءت مادة    ك في قول دلول بصيغة الماضي في عدة مواضع وذل ذا الم به
  . )٢١٧٥(علمناه صابرًا:  أي)٢١٧٤(ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّاٌب : تعالى

  :درك نى أبمع -٣
َوَمْن يْعَمْل  :الى هذا المعنى وبصيغة المضارع في قوله تعالى       ) وجد(أوحت مادة   

  .)٢١٧٦(ُسوًءا َأْو َيْظِلْم َنْفَسُه ُثمَّ َيْسَتْغِفْر اللََّه َيِجد اللََّه َغُفوًرا َرِحيًما 
الى           ه تع ك في قول َأْآَثِرهِ   : ووردت المادة بصيغة الماضي وذل ْدَنا ِل ا َوَج ْن  َوَم ْم ِم

  .)٢١٧٧(َعْهٍد
  : بمعنى َوَجَد-٤

ادة     ه                  ) وجد (جاءت م ا قول ذا المعنى وبصيغة المضارع في عدة مواضع منه به
الى ِصيًرا: تع ا َوَال َن ِه َوِلي ْن ُدوِن اللَّ ْم ِم ُدوَن َلُه الى)٢١٧٨(َوَال َيِج ه تع ِإنَّ : وقول

  . )٢١٧٩(َلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيًرا اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمْن النَّاِر َو
الى       ) وجد(ووردت مادة    وا   : بنفس المدلول وبصيغة الماضي في قوله تع َوِإَذا َفَعُل

  . )٢١٨٠(َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َواللَُّه َأَمَرَنا ِبَها
  : بمعنى َحَضَر -٥

الى   بهذا المعنى وبصيغة المضارع في    ) وجد(أوحت مادة    لُّ      :  قوله تع ُد ُآ ْوَم َتِج َي
  . )٢١٨١(َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضًرا

  .ولم أفصل القول في هذه المدلوالت ألنها بعيدة عن موضوعنا
  :َمُل َح-١٤

  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية) حلم(وردت مادة 
هَل َح-١ ي نوم ًا-م ف ًا وُحُلم م ُحْلم ي م:  َيْحُل مرأى ف ا، والُحُل ه رؤي راه : نام ا ي هو م

  . النائم، وجمعه أحالم
ادة  اءت م م(ج ط   ) حل ى الخل ة عل ع، دالل صيغة الجم رات ب الث م ى ث ذا المعن به

الى   . والتشويش ال يتميز فيه حلم عن آخر         ه تع ُن          : آقول ا َنْح َالٍم َوَم َغاُث َأْح اُلوا َأْض َق

                                           
  .٢٨/النور) ٢١٧٠(
  .٧/٣٧٧ التبيان :ينظر) ٢١٧١(
  .٩٦/البقرة) ٢١٧٢(
  .١/١٩٣الكشاف : ينظر) ٢١٧٣(
  .٤٤/ص) ٢١٧٤(
  .٤/١٠٠الكشاف : ينظر) ٢١٧٥(
  .١١٠/النساء) ٢١٧٦(
  .١٠٢/األعراف) ٢١٧٧(
  .١٧٣/النساء) ٢١٧٨(
  . ١٤٥/النساء) ٢١٧٩(
  .٢٨/األعراف) ٢١٨٠(
  . ٣٠/آل عمران) ٢١٨١(



قال المأل الذين سألهم : يقول تعالى ذآره  : ((لطبري قال ا  )٢١٨٢(ِبَتْأِويِل اَألْحَالِم ِبَعاِلِمينَ  
اه ر رؤي ك مصر عن تعبي ا : مل ا أخالط رؤي ون أنه ذه أضغاث أحالم، يعن اك ه رؤي

ضِّ          ْغث، وال ّشبه          : ْغثآاذبة الحقيقة لها، وهي جمع ِض ة من الحشيش، ُي أصله الُحزم
م، وهو                   ا، واألحالم جمع ُحْل ل له صدُق من       بها األحالم المختلطة التي ال تأوي الم ي  م

         )٢١٨٣(: بن مقبلاالرؤيا، ومن األضغاث قول 
  الكامل  

ها  أنَّ ِفراَش ْوٌذ آ َعْت َخ ِهَوِض  ب
  

مالِ     داَة ش اٍن َغ غاُث َرْيح  أْض
  

  .)٢١٨٤ ())ليس هذه الرؤيا بشيء إنما هي أضغاث أحالم: ومعنى الكالم… 
الى    ه تع سيره لقول ي تف شري ف ال الزمخ ُن ِبَتْأوِ : وق ا َنْح َالِم  َوَم ِل اَألْح ي

وا           (()٢١٨٥(ِبَعاِلِميَن ة خاصة، فيقول األحالم المنامات الباطل دوا ب ا أن يري ا   : إم يس له ل
وا      ا أن يعترف صالحة، وإم صحيحة ال ات ال و للمنام ا ه ل إنم إن التأوي ل، ف دنا تأوي عن

  . )٢١٨٦())بقصور علمهم وإنهم ليسوا في تأويل األحالم بنحارير
ل                (: (وقال السيد محمد رشيد رضا     م بتأوي أولي عل سوا ب م لي ذا إنه ولهم ه يحتمل ق

ة                 ا من المنامات المعقول ل غيره هذه األحالم المختلطة المضطربة وإنما يعلمون تأوي
المفهومة، ويحتمل نفي العلم بجنس األحالم ألنها مما ال يعلم أو مما ال يكون له معنى                 

ه، آم                 وم وتنتهي إلي ة في الن ادي         بعيد تدل عليه الصورة المتخيل م الم ا ينكر أهل العل
دماء المصريين              اآلن أن يكون لشيء من هذه الرؤى واألحالم تأويل صحيح، ولكن ق

  .)٢١٨٧(.))آانوا يعنون بها
الى   ه تع ي قول ث ف َو    : والموضع الثال ْل ُه َراُه َب ْل اْفَت َالٍم َب َغاُث َأْح اُلوا َأْض ْل َق َب

اِعٌر ي   )٢١٨٨(َش رد إّال ف م ت الم ل ظ أن األح ة   ، إذ يالح شوشة المختلط غاث الم  األض
  .الكاذبة

  : الصفح عن الذنب-٢
الى        ) حلم(جاءت مادة    ُذُآْم    : بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تع ْن ُيَؤاِخ َوَلِك

يمٌ         وٌر َحِل ُه َغُف درة             (()٢١٨٩(ِبَما َآَسَبْت ُقُلوُبُكْم َواللَّ ذنب مع الق صفوح عن ال يم ال الحل
  . )٢١٩٠())…جل يحلم حلمًا وهو حليمعلى المؤاخذة به يقال حلم الر

الى ه تع يٌّ     : وقول ُه َغِن ا َأًذى َواللَّ َدَقٍة َيْتَبُعَه ْن َص ٌر ِم َرٌة َخْي ُروٌف َوَمْغِف ْوٌل َمْع َق
  . )٢١٩١(َحِليٌم
تلم        -٣ ًا وأح م ُحُلم م        :  َحَلم الصبيُّ َيْحُل غ الرجال والِحْل غ مبل :  بكسر الحاء   -أدرك وبل

   .الَعْقل وجمعه أحالم وحلوم
ادة  م(وردت م الى  ) حل ه تع ا قول ياقات منه دة س ي ع ى ف ذا المعن ْأُمُرُهْم : به َأْم َت

  . )٢١٩٢(َأْحَالُمُهْم ِبَهَذا َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن
                                           

  .٤٤/يوسف) ٢١٨٢(
  .٩٥/ديوانه) ٢١٨٣(
  .٥/٩/١٩٩امع ألحكام القرآن مجالج: ينظرو، ٢٢٧، ١٢/٢٢٦جامع البيان ) ٢١٨٤(
  .٤٤/يوسف) ٢١٨٥(
  .٢/٤٤٨الكشاف ) ٢١٨٦(
  .٣١٨، ١٢/٣١٧تفسير المنار ) ٢١٨٧(
  .٥/األنبياء) ٢١٨٨(
  .٢٢٥/البقرة) ٢١٨٩(
  .٢/١٧٥البحر المحيط ) ٢١٩٠(
  .٢٦٣/البقرة) ٢١٩١(
  .٣٢/ورطال) ٢١٩٢(



ال الطوسي ع  : ((ق ه واألحالم جم دعوهم إلي ه، وت أمرهم ب ولهم ت م أي عق أحالمه
ه يمهل        الحلم، وهو اإلمهال الذي يدعو إليه العقل والحكمة، فاهللا          تعالى حليم آريم، ألن

ال        ة، ويق ه الحكم ولهم    : العصاة بما تدعوا إلي ريش أي عق ذه أحالم ق ه  )٢١٩٣())ه ، وقول
  .)٢١٩٤(َفَبشَّْرَناُه ِبُغَالٍم َحِليٍم: تعالى

يم                :  الِحْلم -٤ ًا فهو حل م ِحْلم م َيْحُل د الغضب َحُل نفس عن ة      . ضبط ال أن وعدم العجل والت
  :ال يعاجل بالعقوبة: عالىوالحليم في أسماء اهللا ت

ْدَخًال    : بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى       ) حلم(وجاءت مادة    ْدِخَلنَُّهْم ُم َلُي
يٌم يٌم َحِل َه َلَعِل ْوَنُه َوِإنَّ اللَّ الى)٢١٩٥(َيْرَض ه تع يٌم َأوَّاٌه : ، وقول َراِهيَم َلَحِل ِإنَّ ِإْب

الى   )٢١٩٦(ُمِنيٌب َك َألنْ   :  وقوله تع يدُ    ِإنَّ يُم الرَِّش ل في      )٢١٩٧(َت اْلَحِل الحليم الكامل العاق  ف
  .أناته وترويه فال يتعجل بأمر قبل الثقة من صحته

  .موضوعنا بصلةلبالشرح المفصل آونها ال تمت ) حلم(ولم أتناول مدلوالت 
  :َنَي َع-١٥

ين  ى الع ادة ال رد الم ن أن ت ا  : يمك ون ومنه ين وعي ى أع ع عل صر، وتجم عضو الب
سرور      : معان في الحفظ والِكالءة    علىتجيء   رار   ؛ومن األبصار للمحفوظ وللغبطة وال  ق

ساء            : العين والَعْيناء  وحش والن ر ال ين    . حسنة العين وجمعها ِعين، في وصف بق ومن الع
ين : ومنها. عين الماء تشبيهًا لصفائها ومائها    : الباصرة قالوا  ون ومن    : ماء مع ظاهر للعي

  .ين القطرالعيون ما يسيل بغير الماء آع
  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية) عين(وترد مادة 

  : الباصرة-١
الى                 ) عين(جاءت مادة    ه تع ا قول ددة منه ة متع ياقات قرآني ى في س ذا المعن ا  : به َفَلمَّ

اس وأخذوها       :  أي )٢١٩٨(َأْلَقْوا َسَحُروا َأْعُيَن النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهمْ     ّشوا أعين الن . )٢١٩٩(غ
م يكن إّال            : (( آثير بناوقال   ة في الخارج ول ه حقيق وه ل أي خيلوا الى األبصار أن ما فعل

  .)٢٢٠٠ ())مجرد صنعة وخيال
ا      : وقال عز وجل   ا َوَوْحِيَن َك ِبَأْعُيِنَن ـه    )٢٢٠١(َواْصَنْع اْلُفْل ا ( وقول بحيث  : أي) بأعينن

ر      ومعناهنراها وآأنها ترى بأعين على طريق المبالغة         ك    بحفظنا إياك حفظ من ي اك ويمل
  .)٢٢٠٢(دفع السوء عنك

  : الجارية-٢
ادة     الى                 ) عين (أشارت م ه تع ا قول ذا المعنى في عدة مواضع منه ى ه ا  : ال ِفيِهَم
ضَّاَخَتانِ   اِن َن ضاختان        (()٢٢٠٣(َعْيَن اء ومعنى ن ه الم ع من ذي ينب ان ال اء المك ين الم فع

ع    ووجه الحكمة في العين النضاخة أن النفس إذا رأت الماء يف           … فوارتان ان أمت ور آ

                                           
  .٩/٤١١التبيان ) ٢١٩٣(
  .١٠١/الصافات) ٢١٩٤(
  .٥٩/الحج) ٢١٩٥(
  .٧٥/هود) ٢١٩٦(
  .٨٧/هود) ٢١٩٧(
  .١١٦/عرافاأل) ٢١٩٨(
  .١/٢٢٥مجاز القرآن : ينظر) ٢١٩٩(
  .٢/٤٢بن آثير امختصر تفسير ) ٢٢٠٠(
  .٣٧/هود) ٢٢٠١(
  .١٢/٧٣، تفسير المنار ٥/٤٨٢التبيان : ينظر )٢٢٠٢(
  .٦٦/الرحمن) ٢٢٠٣(



ادة     ه الع رت ب ا ج ى م ك عل الى )٢٢٠٤())وذل ه تع َالٍل   :  وقول ي ِظ يَن ِف ِإنَّ اْلُمتَِّق
  . )٢٢٠٦(ِفيَها َعْيٌن َجاِرَيٌة:  وقوله جلت قدرته)٢٢٠٥(َوُعُيوٍن

  : غضَّ-١٦
  -:ين همايفي السياق القرآني على معن) غضَّ(دلت مادة 

  :  آفُّ البصر-١
ذا ال    ) غضَّ(أشارت مادة    ى ه الى           ال ه تع صيغة المضارع في قول ْل  : معنى وب َوُق

َصاِرِهنَّ  ْن َأْب ْضَن ِم اِت َيْغُض الى)٢٢٠٧(ِلْلُمْؤِمَن ه تع ْن  :  وقول ضُّوا ِم ْؤِمِنيَن َيُغ ْل ِلْلُم ُق
ؤمنين،         )٢٢٠٨(َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهمْ   اده الم الى لعب  فهذا أمر من اهللا سبحانه وتع
ن أما حرم عليهم، فال ينظروا اّال لما أباح لهم النظر إليه، و أن يغضوا من أبصارهم ع    

ذلك أمر                  ب، ل ساد القل يغمضوا أبصارهم عن المحرمات، ولما آان النظر داعية الى ف
ك، ألن من حفظ               ى ذل اهللا بحفظ الفروج، آما أمر بحفظ األبصار التي هي بواعث إل

  .)٢٢٠٩(بصره أورثه اهللا نورًا في بصيرته
  : بمعنى َنَقَص-٢

ادة     رآن                  إ) غضَّ (أوحت م رة واحدة في الق صيغة المضارع م ذا المعنى وب ى ه ل
الى  ه تع ي قول ك ف ريم وذل هِ : الك وِل اللَّ َد َرُس َواَتُهْم ِعْن ضُّوَن َأْص ِذيَن َيُغ  )٢٢١٠(ِإنَّ الَّ

الغض الحط من منزلة على وجه التصغير يقال غض فالن من فالن إذا ّصغر حاله            ((
عفه عن حدة النظر     من هو أرفع منه وغض    أي يخفضون  : المعنى …  بصره إذا ّض

  .)٢٢١١ ())أصواتهم في مجلسه إجالًال
دلول  نفس الم ادة ووب الى) غضَّ(ردت م ه تع ي قول دة ف رة واح ر م صيغة األم : ب

َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك)أنقص منه وأقصر:  أي)٢٢١٢.  
  :َصَخَش-١٧

ْشَخص شُ     َصَخَش شيء َي عَ ا: ًاوصَ ُخ ال ه وجعل ال       : ، وشخص بصره    رتف تح عيني ف
  .رفعه: ، وشخص الرجل بصرُه شاخصٌة، واألبصاُرٌصاِخ َشيطرف، فالبصُر

ادة     ه                ) شخص (دلت م ك في قول رة واحدة وذل صيغة المضارع م ذا المعنى وب به
الى َصارُ     : تع ِه اَألْب ْشَخُص ِفي ْوٍم َت َؤخُِّرُهْم ِلَي ا ُي صارهم:  أي)٢٢١٣(ِإنََّم د  أب  ال ترت
إنما يؤخر عقابهم ومجازاتهم الى يوم القيامة وهو اليوم         ((وقال الطبرسي   . )٢٢١٤(إليهم

ك                           رى في ذل ا ت ه األبصار شاخصة عن مواضعها ال تغمض لهول م الذي تكون في
دعوهم               اليوم وال تطرف عن الجبائي وقيل تشخص أبصارهم الى إجابة الداعي حين ي

  .)٢٢١٥ ())حة ال تنطبق للتحير والرعبعن الحسن وقيل تبقى أبصارهم مفتو

                                           
  .٩/٤٨٢التبيان ) ٢٢٠٤(
  .٤١/المرسالت) ٢٢٠٥(
  .١٢/الغاشية) ٢٢٠٦(
  .٣١/النور) ٢٢٠٧(
  .٣٠/النور) ٢٢٠٨(
  .٢٣/٢٠٢، التفسير الكبير ٢/٥٩٨بن آثير ار ، مختصر تفسي٣/٢٣٤الكشاف : ينظر) ٢٢٠٩(
  .٣/الحجرات) ٢٢١٠(
  .٥/٩/١٣١مجمع البيان مج) ٢٢١١(
  .١٩/لقمان) ٢٢١٢(
  .٤٢/إبراهيم) ٢٢١٣(
  .١٣/٢٣٦جامع البيان : ينظر) ٢٢١٤(
  .٢/٢٦٥، تفسير النسفي ٦/٣٠٣التبيان : ينظرو، ٣/٦/٣٢١مجمع البيان مج) ٢٢١٥(



صيغة  ادة  اوب ل وردت م م الفاع الى  ) شخص(س ه تع ي قول ك ف دة وذل رة واح : م
                ُروا ِذيَن َآَف َصاُر الَّ َصٌة َأْب َي َشاِخ ِإَذا ِه أبصار  : نإ أي   )٢٢١٦(َواْقَتَرَب اْلَوْعُد اْلَحقُّ َف

  .)٢٢١٧(اليوم وهوله الذين آفروا تشخص في ذلك اليوم أي ال تكاد تطرف من شدة ذلك 
  : َلَمَح-١٨

: واللمح بالبصر   . لمح ببصره، ولمح بصره   : يقال. رآه بسرعة : َلَمح الشيء َيْلَمحه  
  .يضرب مثًال ألقصر وقت: اإلسراع في النظر ولمح البصر

ادة  ح(وردت م ى ) لم رة(بمعن الى) نظ ه تع ي قول ِح  :ف سَّاَعِة ِإالَّ َآَلْم ُر ال ا َأْم َوَم
َصرِ  ق للوقوف في        :  أي)٢٢١٨(اْلَب ا الخل شر فيه ساعة التي تن ة وال ام القيام ا أمر قي وم

عن  … آن فيكون : موقف القيامة، إّال آنظرة من البصر، ألن ذلك إنما هو أن يقال له      
  . )٢٢١٩(آلمح البصر، أو أقرب: والساعة) إّال آلمح البصر أو هو أقرب(قتادة 
  :َغَز َب-١٩

ادة  زغ(وردت م ى ) ب ع(بمعن صيغة ) طل ه   ساوب ي قول ك ف رتين وذل ل م م الفاع
رُ             : تعالى َذا َأْآَب ي َه َذا َربِّ اَل َه الى    )٢٢٢٠(َفَلمَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َق ه تع ا  :  وقول َفَلمَّ

ي        َذا َربِّ ال   : (( أي )٢٢٢١(َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َه ًا، يق ًا إذا       : طالع شمس بزوغ بزغت ال
شيء الطالع     ) ا ربيهذ(طلعت، وآذلك القمر، وقوله للشمس      ذا ال اه ه وهي مؤنثة معن

م         ال له م، فق ربَّ في آالمه ربي أو على إنه حين ظهرت الشمس وقد آانوا يذآرون ال
  .)٢٢٢٢(!)) هذا ربي؟

  :َقِر َب-٢٠
  .ف أو دهش فلم يبصرِرْطر حتى ال َييَّحت: نقول برق البصر برقًا وبروقًا

ادة  اءت م رق(ج ي ) ب صيغة الماضي ف ى وب ذا المعن الىبه ه تع ِرَق :  قول ِإَذا َب َف
  . )٢٢٢٣(َوَخَسَف اْلَقَمُر* اْلَبَصُر 

الى        ) برق(وردت مادة    ِذي    : بصيغة المصدر في عدة مواضع منها قوله تع َو الَّ ُه
رق  أخبر اهللا تعالى إنه هو الذي يري الخلق  (()٢٢٢٤(ُيِريُكْم اْلَبْرَق َخْوًفا َوَطَمًعا      أي الب

رون           مجاد ال يجعلهم على صفة الرؤية بإي     رئي لهم وجعله إياهم على هذه الصفة التي ي
ال          ه إراءة إذا  : معها المرئيات من آونهم أحياء ورفع الموانع واآلفات منهم يق أراه يري

  .)٢٢٢٥())… يقيمه إقامة، وهو مشتق من الرؤيةهقامأجعله رائيًا مثل 
رى           : ((بن آثير اوقال   ا ي ور   يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو م من الن

  .)٢٢٢٦ ())الالمع ساطعًا من خلل السحاب
  
  

                                           
  .٩٧/األنبياء) ٢٢١٦(
  .٢/٥٢٢بن آثير ا، مختصر تفسير ٤/٧/٦٤مجمع البيان مج :ينظر )٢٢١٧(
  .٧٧/النحل) ٢٢١٨(
  .١٤/١٥١مع البيان اج: ينظر) ٢٢١٩(
  .٧٨/األنعام) ٢٢٢٠(
  .٧٧/األنعام) ٢٢٢١(
  .٤/١٨٢التبيان ) ٢٢٢٢(
  .٧/القيامة) ٢٢٢٣(
  .١٢/الرعد) ٢٢٢٤(
  .٦/٢٢٩التبيان ) ٢٢٢٥(
  .٢/٢٧٤بن آثير امختصر تفسير  )٢٢٢٦(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثاني
  التعبير القرآني غير الصريح عن الرؤية والرؤيا

ر               وًا آخر من التعبي ا نح ة والرؤي اظ الرؤي سايرته أللف نحا التعبير القرآني خالل م
صريح   ر ال ر غي و التعبي ريم وه رآن الك ن الق ددة م ياقات متع ي س ة ورد ف  عن الرؤي

ا د ت. والرؤي ن  ضوق ون م ذا الل ار ه راز أو إظه ى إب واع عل ن أن ه م سياق ومال افر ال
ة                         ه عالق سياق ل ى اآلخر فضًال عن أن ال د أحدهما عل سياق يعتم النص وال التعبير، ف

ة سير الوحدات الكالمي ذا )٢٢٢٧ (مباشرة بتف الغ في ه ر الب ي األث سياق القرآن ان لل ، فك
سي          النوع من التعبير متمثالً    اطفي والنف سياق الع ومن  .  بسياق المقام وسياق الحال وال

ة     ى الرؤي ة عل ي الدالل راد ف ى الم ة المعن ى تأدي سبيل إل و ال نص ه ياق ال ان س ا آ هن
  .والرؤيا

  -:وقد وردت الفاظ آانت في داللتها قريبة من الرؤية والرؤيا وهذه األلفاظ هي
  : َعَبَر-١

ين     .. جاوز من حاٍل  إلى حال     أصل الَعْبِر ت  : (( قال االصفهاني  وأشتق من َعَبَر الع
الى … مْع والَعْبرُة آالدمعة وقيل عابر سبيل   للدَّ ِبيلٍ  : قال تع اِبِري َس  … )٢٢٢٨(ِإالَّ َع

شَاِهِد،                  يس ِبُم ا ل ى م شَاَهِد إل ة الُم واإلْعِتباُر والِعْبرة بالحالِة التي يتوصَُّل بها من معرف
ال  َك َلِعْب  : ق ي َذِل َصارِ  ، )٢٢٢٩( َرًةِإنَّ ِف اُأوِلي اَألْب اْعَتِبُروا َي ُر )٢٢٣٠(َف  والتعَّبي

                                           
ر) ٢٢٢٧( سياق  : ينظ ى وال ة والمعن ز : اللغ ون الين ريم    ٢٤٢، ٢٤٠/ج رآن الك ي الق وى ف الة (، التق رس

 .١٣٠/واثق غالب هاشم: آلية اآلداب، جامعة القادسية) ماجستير
 .٤٣/النساء) ٢٢٢٨(
 .٢٦/، النازعات٤٤/، النور١٣/آل عمران) ٢٢٢٩(



و   ا نح ى باِطِنه ا إل ن ظاِهِره ابُر م و الع ا وه ر الرؤي تّص بتعبي ا : مخ ُتْم ِللرُّْؤَي ِإْن ُآن
  .)٢٢٣٢()) هو أخصُّ من التَّْأويل فِإنَّ التأويل ُيقال فيه وفي غيره)٢٢٣١(َتْعُبُروَن

ل  ا صار التأوي ر (وإنم اتعبي الى) الرؤي ه تع ي قول َالِم  :ف ِل اَألْح ُن ِبَتْأِوي ا َنْح َوَم
لُ       :  وقوله تعالى  )٢٢٣٣(ِبَعاِلِميَن ْن َقْب ر  )٢٢٣٤(َياَأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياي ِم   ألن التعبي

اوز           ر، أي يتج ر أن يعتب اج المعب ال، يحت ا أمث ك إن الرؤي سير، وذل ن التف ب م قري
اني              األمثال إلى أمر اهللا الذي ضر      ر، والث ذاك أول األم ر، ف ذلك األم ب أمثاله تشبيهًا ل

  .)٢٢٣٥(ما قدر اهللا في اللوح: المثل المضروب فيصير المعبر إلى أوله؛ وأوله
  : َحدََّث-٢

ه              ((  ال ل ه، يق ه أو منام وآل آالم يبُلُغ اإلنسان من جهة السَّمع أو الوحي في يقظت
ِديًثا        َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ  : حديث، قال عز وجل    ِه َح ِض َأْزَواِج ى َبْع الى    )٢٢٣٦( ِإَل ال تع :  ق

   َية ِديُث اْلَغاِش اَك َح ْل َأَت ل  )٢٢٣٧( َه ز وج ال ع ِل   :  وق ْن َتْأِوي ي ِم َوَعلَّْمَتِن
  .)٢٢٣٩())… أي ما ُيحدَُّث به اإلنسان في نوِمِه،)٢٢٣٨(اَألَحاِديِث

الى          ه تع سيره لقول ْن َتْأِوي     : وقال الرازي في تف َك ِم  إن  )٢٢٤٠(ِل اَألَحاِديثِ  َوُيَعلُِّم
ا رآه                  : األول((فيها وجوهًا    ى م ره إل ؤل أم ه ي أويًال ألن المراد منه تعبير الرؤيا سماه ت

  . في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم
اني          إنه  : قالوا ة، والث ر غاي م التعبي ل األحاديث في آتب اهللا         :  آان في عل تأوي

ار المر الى واألخب ا     تع اء زمانن ن علم د م ا إن الواح دمين، آم اء المتق ن األنبي ة ع وي
ة عن الرسول               : ، والثالث  يشتغل بتفسير القرآن وتأويله، وتأويل األحاديث المروي

درة               ى ق األحاديث جمع حديث، والحديث هو الحادث، وتأويلها مآلها ومآل الحوادث إل
ل األحا      راد من تأوي ه، والم ه وحكمت الى وتكوين ة اإلستدالل بأصناف   اهللا تع ديث آيفي

  .)٢٢٤١())المخلوقات الروحانية والجسمانية على قدرة اهللا تعالى وحكمته وجاللته
ه                 م يلحق وقد عنى باألحاديث ما يراه الناس في المنام، وهي معجزة ليوسف، فإنه ل

أ ا خط ان يوسف . فيه ا وآ ان نبين ا، وآ اس بتأويله م الن ان  أعل ك، وآ  نحو ذل
ن أعال صل ال   ّصديق م ا، وح اس له ر الن ع      ب يم، والطب دم العظ ا التق يرين فيه ن س ب

ه         … واإلحسان ل قول ل في تأوي د قي ِل اَألَحاِديثِ       : وق ْن َتْأِوي َك ِم  أي أحاديث    َوُيَعلُِّم
ه                    وة، وهو المقصود بقول ى النب د، فهو إشارة إل ل التوحي ِتمُّ   : األمم والكتب ودالئ َوُي

  . )٢٢٤٣(نبوة أي بال)٢٢٤٢(ِنْعَمَتُه َعَلْيَك
                                                                                                                         

 .٢/الحشر) ٢٢٣٠(
 .٤٣/يوسف) ٢٢٣١(
 .٣٥٨/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٢٢٣٢(
 .٤٤/يوسف) ٢٢٣٣(
 .١٠٠/يوسف) ٢٢٣٤(
 .١١٦/ر القرآنتحصيل نظائ: ينظر) ٢٢٣٥(
 .٣/التحريم) ٢٢٣٦(
 . ١/الغاشية) ٢٢٣٧(
 .١٠١/يوسف) ٢٢٣٨(
 .١٢٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٢٢٣٩(
 .٦/يوسف) ٢٢٤٠(
 .٢/٢٤١مختصر تفسير ابن آثير : ، وينظر٩٠، ١٨/٨٩التفسير الكبير ) ٢٢٤١(
 .٦/يوسف) ٢٢٤٢(



  :َف َثِق-٣
الى     ه تع ي قول ا ف ة والرؤي ى الرؤي ن معن ر ع ذا التعبي اء ه ُث : ج وُهْم َحْي َواْقُتُل

قتلوا أيها المؤمنون المشرآين     ا:  أي )٢٢٤٤(َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُآمْ    
ى قول  و معن ك ه تلهم، وذل نكم ق دتموهم وأمك ا وج اتلونكم حيثم ذين يق ث : (هال حي

ه لثِقف لِقف     : الحذق به والبصر يقال   : ومعنى الثقفة باألمر  ) ثقفتموهم د    : إن ان جي إذا آ
ل          ع القت صيرًا بمواق ال، ب ويم              . الحذر في القت ذا، وهو التق ر ه ا التثقيف فمعنى غي وأم

  . )٢٢٤٥(أي اقتلوهم في أي مكان َأْبَصرتم مقاتلهم) واقتلوهم حيث ثقفتموهم(فمعنى 
ة،             : ((وقال األصفهاني  ه أستعير المثاقف ه ومن الثَّْقُف الِحْذُق في إدراك الشيء وفعل

ْذق                وُرْمٌح مثقَّف أي ُمقَّدم وما َيْثُقُف به الثَّقاُف، ويقال َثِقْفُت آذا إذا أدرآته ببصرك لِح
  . )٢٢٤٦ ())في النظر ثم يتجَّوز به فيستعمل في اإلدراك وإن لم تكن معه ثقافة

                                                                                                                         
 .٥/٩/١٢٩الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) ٢٢٤٣(
 .١٩١/البقرة) ٢٢٤٤(
 . ٢/١٩١لبيان جامع ا: ينظر) ٢٢٤٥(
 .١٩/٢٢٨الميزان : ، وينظر٩٠/معجم مفردات ألفاظ القرآن ) ٢٢٤٦(



  : َعثَر-٤
يمن                 : ((يقال األصفهان   ه ف وز ب ورًا إذا سقط، ويتجَّ ارًا وُعُث ُر ِعَث ُل َيْعُث ر الرَّج َعَث

َتَحقَّا  :  ومنه قوله تعالى  )٢٢٤٧())يطلَّع على أمٍر من غير طلبه      َفِإْن ُعِثَر َعَلى َأنَُّهَما اْس
عثر الرجل  (()٢٢٤٨(اِنِإْثًما َفآَخَراِن َيُقوَماِن َمَقاَمُهَما ِمن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهم اَألْوَليَ        

ى                    ًا عل ـرت فالن ره واعث ه غي ع علي م يطل على الشيء يعثر عثورًا إذا اطلع على أمٍر ل
ه          ه قول ه ومن ْيِهمْ     أمٍر أطلعته علي ا َعَل َذِلَك َأْعَثْرَن شيء      )٢٢٤٩(َوَآ ـوع بال  وأصله الوق

قال من قولهم عثر الرجل ِعثارًا إذا وقعت اصبعه بشيء صدمته وعثـر الفرس عثارًا              
  البسيط                                                        )٢٢٥٠(:األعشى

َرتْ    اٍة إَذا َعَث ْوٍث َعْفَرن َذاِت َل  ِب
 

ا            ال َلَع ْن َأن يق ا ِم  فالتَّْعُس َأْوَلى ِبَه
 

اس                       …  ن عب شاهدين عن اب ا أي ال ى انهم ع وظهر عل ر أي اطل إن عث والمعنى ف
ذنبًا بإيمانهما الكاذبة وخيانتهما وقصدهما  ..  استوجبا …والوصيين عن سعيد بن جبير    

  .)٢٢٥١ ())في شهادتهما إلى غير االستقامة
ل ز وج ال ع قٌّ  : وق ِه َح َد اللَّ وا َأنَّ َوْع ْيِهْم ِلَيْعَلُم ا َعَل َذِلَك َأْعَثْرَن :  أي)٢٢٥٢(َوَآ

  . )٢٢٥٣(أظهرنا وأطلعنا عليهم أهل المدينة
شيء وه(( ر ب ار أن من عث تعير وأصل الِعث ه، فاس ى يعرف ه حت ل نظر إلي و غاف

  . )٢٢٥٤())العثار مكان التبين والظهور

                                           
 .٣٦٠/معجم مفردات ألفاظ القرآن ) ٢٢٤٧(
 .١٠٧/المائدة) ٢٢٤٨(
 .٢١/ الكهف) ٢٢٤٩(
 .فالتَّْعُس َأْدَنى َلها ِمْن َأُقوَل َلَعا: ، والعجز في البيت١٠٣/ديوانه) ٢٢٥٠(
 .١/٣٠٧، تفسير النسفي ٤٨، ٤/٤٧ان التبي:  وينظر٢٥٩/ ٧/ ٢مجمع البيان مج ) ٢٢٥١(
 .٢١/ الكهف) ٢٢٥٢(
 .٤٥٩/ ٣/٦، مجمع البيان مج ٢٢/ ٧التبيان : ينظر) ٢٢٥٣(
سادس الهجري    ) ٢٢٥٤( الة ماجستير  (ألفاظ العلم والمعرفة في اللغة العربية حتى نهاية القرن ال ة  ) رس آّلي

 .١٣٩/عادل عبد الجّبار : اآلداب، الجامعة المستنصرية



  -:َيَ لِق-٥
ريم،                  رآن الك جاء هذا التعبير عن معنى الرؤية والرؤيا في مواضع متعددة من الق

الى ه تع ك قول ة ذل ن أمثل ا : وم اُلوا آَمنَّ وُآْم َق الوا : (( أي)٢٢٥٥(َوِإَذا َلُق م ق إذا رأوآ
  . )٢٢٥٦ ())صدقنا

الى ه تع ُدونَ : وقول ِذي ُيوَع ْوَمُهم الَّ وا َي ى ُيَالُق ك  :  أي)٢٢٥٧(َحتَّ روا ذل ى ي حت
  . )٢٢٥٨(اليوم الذي آانوا به يوعدون بالعقاب

ه ت قدرت ال جل هُ : وق ا َفَقَتَل ا ُغَالًم ى ِإَذا َلِقَي ا َحتَّ ا :  أي)٢٢٥٩(َفانَطَلَق رأي
  . )٢٢٦٠(غالمًا

ا      َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن     : وقال تعالى  اُلوا ِإنَّ آَمُنوا َقاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى َشَياِطيِنِهْم َق
ْسَتْهِزُئوَن ُن ُم ا َنْح ْم ِإنََّم الوا صدقنا : أي )٢٢٦١(َمَعُك ؤمنين ق افقين إذا رأوا الم إن المن
ى رسوله          ه اهللا عل ال عز وجل      )٢٢٦٢(،بما أنزل اُلوا         :  وق وا َق ِذيَن آَمُن وا الَّ َوِإَذا َلُق

ُه      آَم َتَح اللَّ ا َف دُِّثوَنُهْم ِبَم اُلوا َأُتَح دُِّثوَنُهْم َق اُلوا َأُتَح ٍض َق ى َبْع ُضُهْم ِإَل َال َبْع ا َوِإَذا َخ نَّ
  . )٢٢٦٤(رأوهم: أي. )٢٢٦٣(َعَلْيُكْم

ْوهُ           : وقال عز وجل   ِل َأْن َتْلَق ْن َقْب ْوَت ِم ل    : (( أي )٢٢٦٥(َوَلَقْد ُآْنُتْم َتَتَمنَّْون اْلَم من قب
   )٢٢٦٦())روا إليه يوم أحدأن تنظ

                                           
 .١١٩ /آل عمران) ٢٢٥٥(
 .٥٧٤/ ٢التبيان ) ٢٢٥٦(
 .٤٢/المعارج) ٢٢٥٧(
 .١٠/١٢٩التبيان : ينظر) ٢٢٥٨(
 .٧٤/ الكهف)  ٢٢٥٩(
 .٧/٦٦التبيان : ينظر) ٢٢٦٠(
 .١٤/ البقرة)  ٢٢٦١(
 .١/١٠٧، مواهب الرحمن ١/١/٥١مجمع البيان مج : ينظر) ٢٢٦٢(
 .٧٦/ البقرة) ٢٢٦٣(
 .١/١/١٤٣مجمع البيان مج : ينظر) ٢٢٦٤(
 .١٤٣/آل عمران) ٢٢٦٥(
 .١/٤٦٨ألبي الفرج الجوزي : مسير في علم التفسير زاد ال) ٢٢٦٦(



  : هطع-٦
فهاني  ال األص وَّب       : ((ق ٌع إذا َص ٌر ُمْهِط وبُه، وَبعي صِره إذا صَّ ُل بب ع الرج هط

ُه الى )٢٢٦٧())ُعُنق ه تع ه قول ْيِهْم    :  ومن دُّ ِإَل ِهْم َال َيْرَت ي ُرُءوِس يَن ُمْقِنِع ُمْهِطِع
ال بعضهم         (( و )٢٢٦٨(َطْرُفُهْم اه؛ فق اه : أهل التأويل اختلفوا في معن … مسرعين   : معن

ر       ين (وعن سعيد بن جبي ال ) مهطع ب، شّك         : ق ادون الخب ب، أو م سالن، وهو الخب النَّ
ال آخرون   … أبو سعيد، يخبون وهم ينظرون      ك   : وق ديمي النظر   : معنى ذل عن  … م

ه      ين (إبن عباس قول ر أن يطرف        : يعني باإلهطاع   ) مهطع عن أبي   … النظر من غي
ِرف       الت: اإلهطاع: قال) مهطعين(الضحى   ذي ال َيْط دائم ال وعن الضحاك    … حميج ال

ين (في قوله   : قال إبن زيد  … شّدة النظر الذي ال يطرف    : قال) مهطعين( ال ) مهطع : ق
ه              . المهطع الذي ال يرفع رأسه     : واإلهطاع في آالم العرب بمعنى اإلسراع أشهر من

  .)٢٢٦٩())بمعنى إدامة النظر
ذي ينظر في ذٍل      وذهب الطبرسي الى أن اإلهطاع هو اإلسراع، والمه     طع هو ال

ذي ينظر في ذل              . )٢٢٧٠(وخشوع ال يقلع بصره    في حين بَّين الرازي أن المهطع هو ال
ه                   ارف علي وخشوع واإلقناع هو رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع أي أن من المتع
الهم       الى أن ح بحانه وتع ين س راه، فب ي ال ي ه آ ه عن رق رأس بالء يط شاهد ال يمن ي ف

اد وأ ذا المعت همخالف ه ون رؤوس م يرفع ال عز وجل. )٢٢٧١(نه ى : وق يَن ِإَل ُمْهِطِع
  . )٢٢٧٣(ناظرين إليه ال يقلعون بأبصارهم:  أي)٢٢٧٢(الدَّاِع

ال الطبرسي ى : ((وق ل مسرعين إل ادة وقي داعي عن قت ى صوت ال ين إل أي مقبل
إجابة الداعي عن أبي عبيدة وقيل ناظرين قبل الداعي قائلين هذا يوم عسر عن الفراء               

  . )٢٢٧٤())علي الجبائيوأبي 
ون أي    : ، أي )٢٢٧٥(َفَماِل الَِّذيَن َآَفُروا ِقَبَلَك ُمْهِطِعين    : وقال جلت قدرته   ال يطرق

رة             . شاخصون وجميع ذلك بمعنى اإلسراع إلى الشيء، فمرة بتشوقه ومرة بقصده وم
ك من نظر               . بشخوصه ه وذل وقال الزجاج المهطع المقبل ببصره على الشيء ال يزايل
دو، و م   الع ه ث ديث من ذوا الح ه ليأخ رعوا إلي م أس ه ألنه راع إلي يهم اإلس ر عل ا أنك إنم

ل  -يتفرقون بالتكذيب عليه   ه         :  وقي ه شخوص المتعجب من سرعون إلي ذهب  . )٢٢٧٦(ي وي
ادي                 ين بأبصارهم عليك م الزمخشري إلى معنى مهطعين بأنهم مسرعين نحوك مقبل

  . )٢٢٧٧(أعناقهم نحوك
  :  َقَمَح-٧

                                           
 .٥٧٦/معجم مفردات ألفاظ القرآن) ٢٢٦٧(
 .٤٣/إبراهيم) ٢٢٦٨(
 .٢/٥٢٨، الكشاف ٣٠٤، ٦/٣٠٣التبيان : ، وينظر٢٣٧، ١٣/٢٣٦جامع البيان ) ٢٢٦٩(
 .٣/٦/٣٢٠مجمع البيان مج : ينظر) ٢٢٧٠(
 .١٩/١٤١التفسير الكبير : ينظر) ٢٢٧١(
 .٨/القمر) ٢٢٧٢(
 .٤/٤٣٣ الكشاف :ينظر) ٢٢٧٣(
 .٥/٩/١٨٧مجمع البيان مج) ٢٢٧٤(
 .٣٦/المعارج) ٢٢٧٥(
 .٢٠/٢٠، الميزان ١٠/١٢٧التبيان : ينظر) ٢٢٧٦(
 .٤/٦١٦الكشاف : ينظر) ٢٢٧٧(



الى             ورد هذا اللفظ في الت     ه تع ا في قول ة والرؤي ا    : عبير عن معنى الرؤي ا َجَعْلَن ِإنَّ
ونَ            ْم ُمْقَمُح اِن َفُه ى اَألْذَق المقمح الغاض بصره      (()٢٢٧٨(ِفي َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال َفِهَي ِإَل ف

م  صير في صدره ث ى ت ه حت ذي يجذب ذقن ع وهو ال ل هو المقن ع رأسه، وقي د رف بع
اء       من هذا وهو رفع ا   حوالقم. يرفع ذي إذا أورده الم امح ال ر الق م، والبعي لشيء إلى الف

رد        شدة الب صبًا ل ه ن ال ب ه وش ع رأس شتاء رف ي ال ل… ف هم   : وقي وا رؤوس د رفع ق
  .)٢٢٧٩())- ذآره مجاهد-وشخصوا بأبصارهم

  : َبشََّر-٨
ي       : ورد هذا اللفظ في التعبير عن الرؤية والرؤيا في قوله تعالى           ْشَرى ِف م اْلُب َلُه

اِة َرةِ اْلَحَي ي اآلِخ دُّْنَيا َوِف رازي )٢٢٨٠(  ال ال ال وال : (( ق ه أق ا  : في ه الرؤي راد من الم
رى               " إنه قال    الصالحـة عن النبي     سلم أو ت ا الم صالحة يراه ا ال شرى هي الرؤي الب

ه ه )٢٢٨١("ل شرات   " وعن ت المب وة وبقي ت النب ن  ... )٢٢٨٢("ذهب سعود ا وع ن م ب
ة  ا ثالث ا   : الرؤي ن النه ل م ه الرج م ب م يه شيطان،   اله ضور ال ل، وح ي اللي راه ف ر في

  .)٢٢٨٣())والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة
ال سمعت رسول اهللا              (( رة ق ول   روى البخاري عن أبي هري م يبق من     : "  يق ل

شرات وة إّال المب الوا)٢٢٨٤("النب ال:  ق شرات؟ ق ا المب صالحة: (وم ا ال ذا ) الرؤي وه
ى اإلطال               شرى عل ا ب ى أن الرؤي دل عل ا         الحديث بظاهره ي إن الرؤي ذلك، ف يس آ ق ول

الى      ا اهللا تع ا يريه ا، وإنم سر رائيه الى ال ت ل اهللا تع ن قب ذرة م ون من د تك صادقة ق ال
سه،                    ا بنف إن أدرك تأوله ل وقوعه؛ ف بالء قب زول ال ستعد لن ة، لي المؤمن رفقًا به ورحم

ل      . وإّال سأل عنها من له أهلية ذلك       ن حنب د ب وقد رأى الشافعي وهو مبصر رؤيا ألحم
  .)٢٢٨٥())دل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلكت

َلُهم اْلُبْشَرى ِفي اْلَحَياِة  :  في قولهقال اإلمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي  
ال  الدُّْنَيا َوِفي اآلِخَرِة ه      : "، ق رى ل سلم أو ت ا الم صالحة يراه ا ال ال  . )٢٢٨٦("الرؤي وق

أل    ه س صامت، أن ن ال ادة إب د عن عب ام أحم ول اهللا اإلم الرس ول اهللا :   فق ا رس ي
الى    ول اهللا تع َرةِ        : أرأيت ق ي اآلِخ دُّْنَيا َوِف اِة ال ي اْلَحَي ْشَرى ِف م اْلُب ال  َلُه د  : (  فق لق

صالحة     - أو قال أحد قبلك    -سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي         ا ال ك الرؤي  تل
ال  )يراها الرجل أو ترى له  ه ق ا رسول اهللا  : ،وعن أبي ذر الغفاري أن الرجل يعمل   : ي

ه           ه ب ون علي ه ويثن ال رسول اهللا     )٢٢٨٧(العمل ويحمده الناس علي ك عاجل    : "، فق تل
  . )٢٢٨٨("بشرى المؤمن

  
                                           

 .٨/يس) ٢٢٧٨(
 .٤١٧، ٤/٨/٤١٥، مجمع البيان مج٤/٧الكشاف : ، وينظر٨/٤٠٦التبيان ) ٢٢٧٩(
 .٦٤/يونس) ٢٢٨٠(
 . ٥٨/١٨٠المجلسي: نوار، بحار األ٩٩/ابن طاووس: سعد السعود: ينظر) ٢٢٨١(
 . ٢/١٢٨٣، سنن ابن ماجة ٦/٣٨١مسند أحمد بن حنبل ) ٢٢٨٢(
 .١١/تفسير األحالم الكبير: ، وينظر١٧/١٢٧التفسير الكبير ) ٢٢٨٣(
 . ٨/٦٩صحيح البخاري ) ٢٢٨٤(
 .٢/٣٣٩الكشاف : ، وينظر٥/٩/١٢٧الجامع ألحكام القرآن مج) ٢٢٨٥(
 . ٥٨/١٨٠بحار األنوار ) ٢٢٨٦(
 .٢/١٩٩، مختصر تفسير ابن آثير ٢/٣٣٩، الكشاف ١٣٥-١١/١١٣بيان جامع ال: ينظر) ٢٢٨٧(
 .٨/٤٤صحيح مسلم ) ٢٢٨٨(



  : آََشَف-٩
ه          .. الكشف اإلظهار  ه    . وِبه تقع معرفة ما يتجلى أمام أبصار الناس بالتنبـه ل ه قول ومن

َذا َفكَ           :تعالى ْن َه ٍة ِم ٌد        َلَقْد ُآْنَت ِفي َغْفَل ْوَم َحِدي َصُرَك اْلَي اَءَك َفَب َك ِغَط  )٢٢٨٩(َشْفَنا َعْن
دنيا     (( ي ال ك ف ستورًا عن ان م ا آ اك م ك … أي أرين اه لعيني ة  … وأظهرن ت الغفل فزال

اقٍ    :  وقوله تعالى  )٢٢٩٠())عنك وم          :  أي )٢٢٩١(َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َس ك الي م في ذل أتوا به لي
  . )٢٢٩٢(و عن األمر الشديد الفظيعالذي تظهر فيه الشدائد واألهوال أو يوم يبد

  : َوَقَف-١٠
ه    يء بعين ى ش ري عل ان يج الع وبي ف إط ر أو  … التوقي العين أو النظ ه ب بتأمل

ه              ه أو جزء من أنهم في ون آ سهم فيكون الى     . يستوعبونه بأنف ه تع ه قول َرى ِإْذ     : ومن ْو َت َوَل
َردُّ         ا ُن اُلوا َياَلْيَتَن وا            بمع (()٢٢٩٣(ُوِقُفوا َعَلى النَّاِر َفَق ا أو أن يكون ى عاينوه ا حت نى أروه

  .)٢٢٩٤())…أو أدخلوها فعرفوا مقدار عذابها… عليها وهي تحتهم
  : َوَحى-١١

ة    . أصل الوحي اإلشارة السريعة ولتضُّمن السرعة قيل أمٌر وحيُ         ويقال للكلمة اإللهي
ا : التي تلقى الى أنبيائه وأوليائه وحٌي وذلك أضرب حسبما دلَّ عليه قوله      َشٍر  َوَما َآ َن ِلَب

غ                )٢٢٩٥(َأْن ُيَكلَِّمُه اللَُّه ِإالَّ َوْحًيا     ه آتبلي ْسمُع آالم ه وُي َرى ذات شاهٍد ُت  وذلك إما برسول م
ة آسماع موسى                    جبريل ر معاين سماع آالم من غي ا ب ة، وإم  للنبي في صورة معين

ا ذآر         رُّوع آم اٍء في ال ا بالق َث في روعي     "آالم اهللا، وإم ، )٢٢٩٦("إن روح القدس َنَف
ِعيهِ      : وإما بإلهام نحو   ى ُأمِّ ُموَسى َأْن َأْرِض ا ِإَل سخير نحو   )٢٢٩٧(َوَأْوَحْيَن ا بت ه  وإم :  قول

   ِل ى النَّْح َك ِإَل ه   )٢٢٩٨( َوَأْوَحى َربُّ ه قول ام دلَّ علي ا :  أو بمن  وسماع  )٢٢٩٩(ِإالَّ َوْحًي
ابٍ : الكالم ُمعاينة دلَّ عليه قوله غ )٢٣٠٠( َأْو ِمْن َوَراِء ِحَج ل في صورة     وتبلي  جبري

ه ه قول ة دلَّ علي وِحَي:معين وًال َفُي َل َرُس ه)٢٣٠١( َأْو ُيْرِس ْن :  وقول ُم ِممَّ ْن َأْظَل َوَم
ْيءٌ               ِه َش وَح ِإَلْي دَّعي     )٢٣٠٢(اْفَتَرى َعَلى اللَِّه َآِذًبا َأْو َقاَل ُأوِحَي ِإَليَّ َوَلْم ُي ذلك لمن ي  ف

  . )٢٣٠٣(ادَّعاه من غير أن حصل لهشيئًا من أنواع ما ذآرناه من الوحي أّي نوع 
  : َغَمَز-١٢

الى             ه تع ْم     :ورد هذا اللفظ للداللة على معنى الرؤية والرؤيا في قول رُّوا ِبِه َوِإَذا َم
اَمُزوَن أعينهم: ((  أي)٢٣٠٤(َيَتَغ شيرون ب ضًا، وي ضهم بع ز بع ر )٢٣٠٥())يغم  وذآ

                                           
 . ٢٢/ق) ٢٢٨٩(
ز  ) ٢٢٩٠( صائر ذوي التميي ر ٤/٣٥٤ب ان   : ، وينظ امع البي ة     ٢٧/٨١ج ي اللغ ة ف م والمعرف اظ العل ، ألف

 .١٥٥/العربية
 .٤٣/القلم) ٢٢٩١(
 .٥/١٠/٣٣٩مجمع البيان مج: ينظر) ٢٢٩٢(
 .٢٧/األنعام)٢٢٩٣(
 .٩/٣٦١) وقف(لسان العرب : ، وينظر١٣، ٢/١٢كشاف ال)٢٢٩٤(
 .٥١/الشورى) ٢٢٩٥(
 . ٨/١٨٠الشيخ محمد المحمودي : نهج السعادة في مستدرك نهج البالغة) ٢٢٩٦(
 .٧/القصص) ٢٢٩٧(
 .٦٨/النحل) ٢٢٩٨(
 . ٥١/الشورى) ٢٢٩٩(
 . ٥١/الشورى) ٢٣٠٠(
 .٥١/الشورى) ٢٣٠١(
 . ٩٣/األنعام) ٢٣٠٢(
 .٥٨٧/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢٣٠٣(
 . ٣٠/المطففين) ٢٣٠٤(



األعين والحواجب استهزاء به              ((الطبرسي   ى بعض ب ول   بأن يشير بعضهم إل م أي يق
ا نبعث ونحو       هؤالء إنهم على حق وأن محمدًا     ه رسول وان وحي وأن  أنزل عليه ال

  . )٢٣٠٦())ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الثالث
  المشترك اللفظي والتقابل الداللي

المشترك اللفظي عالمة واضحة في لغتنا؛ وهو بكثرته خصيصة لها، وعامل من             
روا إلى شواهده، والمعاني التي تدور ألفاظه       وقد تنبه العلماء له، وأشا    . عوامل تنميتها 

  .حولها
ة النصوص،                     م أسباب غموض دالل وتعد ظاهرة المشترك اللفظي واحدة من أه

ي    رة ف ة آبي شترك أهمي ان للم ذلك آ اء وال تالف العلم ام اخ تنباطهم لألحك س
  . )٢٣٠٧(الفقهية

ه   شترك بأن سمه بالم م ي يبويه وإْن ل ه س رَّ عن ين وا((وعب اق اللفظ تالف خاتف
   )٢٣٠٩())ختالف المعنىاتفاق اللفظ وا((، وعبَّر عنه ابن فارس بأنه )٢٣٠٨())المعنيين

د                  ار والتأيي ين اإلنك اين ب ويقف الباحثون من ظاهرة المشترك اللفظي مواقف تتب
ى رأس                 ا وعل ول بوقوعه لهذه الظاهرة في اللغة ويذهب أآثر اللغويين القدامى الى الق

ؤالء د الفرا: ه ن أحم ل ب دي الخلي ـ١٧٥ت (هي يبويه )ه ـ١٨٠ت (، وس ، )٢٣١٠()ه
معي  ـ ٢١٦ت (واألص الم     )ه ن س م ب د القاس و عبي ـ ٢٢٤ت (، وأب رد  ) ه ت (والمب

ـ٢٨٥ ارس )٢٣١١()ه ن ف ـ٣٩٥ت (، واب سيوطي )٢٣١٢()ه ـ٩١١ت (، وال ، )٢٣١٣()ه
د  (( ى           اوق ة التي ال سبيل إل ة العربي شواهد النقلي راد ال ى إي ك عل ات ذل دوا في إثب عتم

                                                                                                                         
 .٤/٧٢٤الكشاف )٢٣٠٥(
 . ٥/١٠/٤٥٧مجمع البيان مج) ٢٣٠٦(
ر) ٢٣٠٧( ادر       : ينظ د الق شريعية، عب رآن الت ات الق ن آي ام م تنباط األحك ي اس ة ف ة واللغوي ة النحوي ر الدالل أث

سعدي سي     ٥٣/ال ول السرخ اب أص ي آت داللي ف ث ال ستير (، البح الة ماج ة  ) رس ة اآلداب، الجامع آلي
 .٣٧/ نّواس محمد الخفاجي:المستنصرية

 .١/٢٤آتاب سيبويه ) ٢٣٠٨(
 .٢٠١/الصاحبي في فقه اللغة) ٢٣٠٩(
 .١/٢٤آتاب سيبويه : ينظر) ٢٣١٠(
 .٢/المبرد : ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد: ينظر) ٢٣١١(
 .٢٠٢، ٢٠١/الصاحبي في فقه اللغة: ينظر) ٢٣١٢(
 .٣٧٣، ١/٣٧٢طي السيو: المزهر في علوم اللغة وانواعها: ينظر) ٢٣١٣(



ا  شك فيه ى    و)٢٣١٤())ال ب إل ن ذه نهم م تويه  ام ابن درس ا آ   نكاره
ى اآلخر                 ((،  )هـ٣٤٧ت  ( ة وعل ه حقيق وأولوا ما ورد من ألفاظ بحمله على أحد معاني

   )٢٣١٥ ())مجازًا
و        ) : ((هـ٣٤٧ت  (يقول ابن درستويه     إنما اللغة موضوعة لِإلبانة عن المعاني، فل

د اآلخر لما آان ذلك     جاز وضع لفظ واحد للداللة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ض          
وإنما يجيء ذلك   … إبانة بل تعمية وتغطية ولكن قد يجيء الشيء النادر من ذلك لعلل           
تبه اللفظان وخفي      افي لغتين متباينتين، أو لحذف وأختصار قد وقع في الكالم حتى             ش

  .)٢٣١٦())سبب ذلك على السامع
ائالً    صرح ق م ي ا      : ((ث م ج روف ث ة والح ي الكلم اءان ف ق البن ين إذا اتف ءا لمعني

ه، فيصيران متفقي                         شترآان في ٍد ي ى معنى واح ا ال دُّ من رجوعهم مختلفين، لم يكن ب
  . )٢٣١٧())اللفظ والمعنى

ائالً        ) وجد(ثم يشير إلى المعاني المختلفة للفظة        : من خالل ردها الى معنى واحد ق
ان                 (( د جاء لمع ذا لفظ ق ائق أّن ه ة،  فظنَّ َمْن لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحق مختلف

  . )٢٣١٨())وإنما هذه المعاني آلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خيرًا آان أو شرًا
ا في             أما أبو علي الفارسي فقد آان ينظر الى الموضوع نظرة معتدلة، لم يغال فيه
إنكار اإلشتراك مغاالة ابن درستويه، وال يبالغ في جميع صوره مبالغة الفريق األول،             

صدًا في الوضع        فهو يذهب الى أن اتفاق      اللفظين واختالف المعنيين ينبغي أال يكون ق
ستعار     م ت ى ث ستعمل لمعن ة ت ون لفظ داخلت، أو أن تك ات ت ن لغ ه م وال أصًال، ولكن

ة األصل    ر في       . )٢٣١٩(لشيء فتكثر وتصير بمنزل ه دور خطي داخل اللغات ل ك أن ت ذل
ؤال ا ة ه ات ضموا لهج شترآة، ألن واضعي المعجم اظ الم تعمال األلف ة س ى لهج ء إل

ي آانت   ة الت ى القبيل ى إل سبة آل معن ر من األحوال بن ي آثي وا ف هؤالء دون أن يعن
ا     ة، ولكنه د اللغ ل أن تتوح ل قب اختالف القبائ ف ب اني اختل ن المع ر م ستخدمه، فكثي ت
اني           ذه المع ع ه ى جمي ق عل ة تطل بحت اللفظ دما أص دها عن د توح اعت بع ض

  . )٢٣٢٠(المختلفة
ه               وذلك ان تفسير المشترك    ل أن الرجل في بيئت  باللغات مذهب علمي، ألنه ال يعق

واه وهو                  ى ه اللغوية قد آان له من الحرية واإلختيار بحيث يطلق الكلمة المشترآة عل
ة الواحدة االطراد          يقصد معنى واحدًا من معانيها المتعددة، ألن شرط اللهجة في البيئ

  . )٢٣٢١(واالنسجام بين جميع األفراد في آالمهم ونطقهم

                                           
دي    )٢٣١٤( دين اآلم يف ال د س داللي عن ث ال ستير (البح الة ماج داد  )رس ة بغ ة اآلداب،جامع ر  :آلي ري جبي خي

 .٧٥/الجميلي
 .٥٣/أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية) ٢٣١٥(
 . ١٦٧، ١/١٦٦ابن درستويه : تصحيح الفصيح) ٢٣١٦(
 ١/٢٤٠المصدر نفسه )  ٢٣١٧(
 .١/٢٦٤نفسه ) ٢٣١٨(
، دراسات في     ٢٨٧/رمضان عبد التواب    . ، فصول في فقه العربية د     ١٣/٢٥٩المخصص  : ينظر) ٢٣١٩(

د الراغب األصفهاني           ٣٥٣،  ٣٥٢/صبحي الصالح . فقه اللغة د   داللي عن الة ماجستير   (، البحث ال ) رس
 .٢٠١/محمود مصطفى القويدر: آلية اآلداب، الجامعة المستنصرية

 .٤٧/محمد حسين آل ياسين/ ألضداد في اللغةا: ينظر) ٢٣٢٠(
 .٤٧/المصدر نفسه: ينظر) ٢٣٢١(



ين        ((والمشترك اللفظي ليس وقفًا على لغتنا العربية فقط          شترآة ب بل هو ظاهرة م
ات دَّه )٢٣٢٢())اللغ ا أآ ذا م ان( وه ال) أولم دما ق ى  : ((عن دة عل ة الواح درة الكلم إن ق

ساني                   التعبير عن مدلوالت متعددة إنما هي خاصة من الخواص األساسية للكالم اإلن
ذه             وإّن نظرة واحدة في أي معجم من معج        رة ورود ه رة عن آث ا فك ة لتعطين مات اللغ

  .)٢٣٢٣())الظاهرة
وع ظاهرة المشترك اللفظي، فهي               اإلستعمال  : أما العوامل التي ساعدت على وق

ـة، والتطور              المجازي للفظ، وإختالف اللهجات، وإقتراض األلفاظ من اللغات المختلف
  . )٢٣٢٤(اللغوي

اليب فص  ة إن المشترك اللفظي ورد بأس رى الباحث ا، وت ى إنكاره بيل إل يحة ال س
ل، أو           سبب إختالف لهجات القبائ وسواء ورد من واضع واحد أو من واضعين، أو ب

د  … النقل والمجاز من لغة واحدة أو لغتين ثم مات المجاز، أو بسبب تطور صوتي              فق
اة،         هادة النح م ش ذا الحك وي ه ا، ويق ي لغتن ه ف ة بوقوع اء اللغ ن علم ر م ضى آثي ق

  .، وشرح العلماء، ورواية أمهات الكتب فال سبيل إلى إنكارهوإستعمال األدباء
وذلك على  ) عين، وجد (ومما وقع من ألفاظ الرؤية والرؤيا مشترآًا لفظيًا الفعالن          

  -:النحو اآلتي
  : َعَيَن-١

ين (إن لفظ    ة الصيت في بحث المشترك من                  )الع اظ المحظوظة الذائع ، من األلف
ستعماالتها في بطون    الغة العربية، وآثر تداولها و    التي حفلت وأحتفلت بها معجمات ال     
  :األمهات من الكتب األدبية وغيرها

ذي         :  وبعض علماء اللغة معه يرون     )٢٣٢٥(فابن فارس  أن الباصرة هي األصل، ال
اييس       ايدل على عضو به البصر، ثم يشتق منه سائر           ا في المق أي أن  : ستعماالتها، آم

  .قةستعماالت من المجاز ال الحقيبقية اال
ي       سهيلي ف ن ال ًا ع دي راوي ذآر الزبي ه(وي ذه  ) : روض رى أن ه ه ي ين -أن  الع

  . )٢٣٢٦( هي المجاز لحلول اإلبصار فيها-الباصرة
ا       المعاجمولم تذآر    ، )٢٣٢٧( آاألساس  - التي عنيت بالمجاز والحقيقة واإلشارة إليهم
ان،         -)٢٣٢٨(وتاج العروس   وع         ا اّال حوالي خمسة مع ازًا، آطل ا مج ين فيه  ستعملت الع

النبت، والنور، وبعض المضافات آصديق عين، وعبد عين، وأعيان الناس، واإلخوة          
  . )٢٣٢٩(ألب، وعمد العين

                                           
ود    : ، وينظر ٦٠/توفيق محمد شاهين  . المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا ، د     ) ٢٣٢٢( د الهن البحث اللغوي عن

 .١١٣/أحمد مختار عمر. وأثره على اللغويين  د
 . ١٢٩/دور الكلمة في اللغة ) ٢٣٢٣(
ه الع   : ينظر) ٢٣٢٤( ة فصول في فق ة   ٢٩١-٢٨٨/ربي ة  ١٩٧-١٩٥/، في اللهجات العربي ه اللغ د  . د: ، فق عب

ة      ٦٤-٥٤/، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً    ١٣٢،  ١٣١/الحسين المبارك  د  : ، األضداد في اللغ محم
 .١٠-١٨٨، ١٦٢-١٥٩/أحمد مختار عمر: ، علم الداللة٤٩-٤٧/حسين آل ياسين 

 .٤/١٩٩مقاييس اللغة : ينظر) ٢٣٢٥(
 .٢/٣١٥)عين(العروس تاج : ينظر) ٢٣٢٦(
 .٢/١٥٣أساس البالغة : ينظر) ٢٣٢٧(
 .٣١٦،٣١٥/ ٢)عين(تاج العروس : ينظر) ٢٣٢٨(
ر) ٢٣٢٩( ين : ينظ ين(الع وان األدب ٢٥٥، ٢/٢٥٤) ع صحاح ٣/٣٠٧، دي ين(، ال ، ١٧١، ٦/١٧٠) ع

م والمحيط األعظم        ٢٠٤-٤/١٩٩، مقاييس اللغة    ١٧٢ اظ       ١٨٤-٢/١٧٩، المحك ردات الف ، معجم مف
سان العرب      ١٥٤،  ٢/١٥٣، أساس البالغة    ٣٩٨ ،٣٩٧/القرآن ، المزهر   ٣٠٩-١٣/٣٠١) عين (، ل

 .٢/٣١٦،٣١٥)عين(، تاج العروس ٣٧٥-١/٣٧٢في علوم اللغة وانواعها 



صيحة       اليب الف ا األس هدت به رة ش ان آثي ت مع د بقي ذلك، فق ر آ ان األم  -وإذا آ
  .استعملت على سبيل الحقيقة ال المجاز

ات الع     ون المعجم ي بط ة ف دة وردت مجمل اني العدي ذه المع ى أن ه ة، عل ربي
  .ومفصلة، ولها شواهد، وأحيانًا جاءت غفًال من الشواهد لشهرتها

ه أمهات الكتب                    ا وعت أثور الفصيح، وم ى الم شواهد إل وأستندت المعجمات في ال
  .األدبية وآتب التفسير والبالغة وغيرها

ين (ومن الذين ذآروا هذه المعاني المتعددة للفظ         ارابي        ): الع ين، الف ل في الع الخلي
سه،            في ديو  انه، واألزهري في تهذيبه، والجوهري في صحاحه، وابن فارس في مقايي

وابن سيده في محكمه ومخصصه، واألصفهاني في مفرداته، والزمخشري في أساسه           
  . )٢٣٣٠(وابن منظور في اللسان، والسيوطي في مزهره، والزبيدي في تاج العروس

ة العين تدل في األصل       فكلم:  في المزهر، معاني العين    - مثالً -فقد حكى السيوطي  
سامية، وهي من األسماء                    على عضو اإل   ة اللغات ال دليل مقارن سان، ب بصار في اإلن

اإلصابة بالعين، وضرب الرجل     : القديمة فيها أما العربية ففيها زيادة على هذا المعنى        
ين (في عينه، والمعاينة، وهذه آلها إشتقاقات فعلية من لفظ             ديم   ) الع ا الق ومن  . بمعناه

راه             )المال الحاضر : (نيها آذلك معا ذي ال ت ب، ال ، ألنه يعاين آذلك، بعكس المال الغائ
ى            ) ربيئة الجيش (و  ) الجاسوس: (ومن معانيها . العين ذا عل م؛ وه ذي ينظر له وهو ال

م                    ين أه رة؛ ألن الع ى عين آبي وال ال التشبيه والمبالغة، فكأن الجاسوس والربيئة قد تّح
  .أعضائهما في عملهما

وهذه الثالثة يجمعها   ) بلسنام اإل (و  ) السيد(و  ) خيار الشيء : (معاني آذلك ومن ال 
العين( ة  ) ب ة والمنزل ي المكان شبيه ف ى الت سد، عل ائر الج ى س سبة ال ا بالن ن . قيمته وم

دمتها و          ) عين الرآبة (و  ) الدينار: (المعاني أيضاً  رة في مق شمس   (وهي نق و ) عين ال
اء( شبي)عين الم ى الت ا عل ذه آله ا، وه دمع منه تدارة، أو سيالن ال ي اإلس العين ف . ه ب

زان    : (في العربية   ) العين(وبقى من معاني     ة        (و  ) اإلعوجاج في المي ين قبل ا عن يم م
رة ال    (و) السحابة التي تنشأ من ناحية قبلة أهل العراق  (و ) أهل العراق  ام آثي مطر أي

  ). ذات الشيء(و ) طائر(و ) يقلع
ذه              وهذه آلها معان ال يتضح لنا      ا نظن إّال أن ه  اآلن عالقتها بالعين المبصرة، وم

ظ          وا لف ذين أطلق ل، ال رب األوائ ان الع ي أذه ودة ف ت موج صلة آان ين(ال ) الع
  . )٢٣٣١(عليها

ين                   اني الع ارس في مع ن ف اء قصيدة الب اقوت في معجم األدب ومن  . )٢٣٣٢(ونقل ي
  -:التي ذآرتها المعجمات العربية) العين(معاني 

الى   -:)٢٣٣٣ (صرة، أي الجارحة البا:  الَعْيُن-١ ه تع ه قول ْين     : ومن ُه َعْيَن ْل َل ْم َنْجَع  َأَل
)٢٣٣٤(وقوله تعالى :َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن)وقوله تعالى)٢٣٣٥  :   ُيَن َفَلمَّا َأْلَقْوا َسَحُروا َأْع

  . )٢٣٣٦(النَّاِس َواْسَتْرَهُبوُهْم

                                           
ر) ٢٣٣٠( ين : ينظ ين(الع وان األدب ٢٥٥، ٢/٢٥٤) ع صحاح ٣/٣٠٧، دي ين(، ال ، ١٧١، ٦/١٧٠) ع

م والمحيط األعظم      ٢٠٤-٤/١٩٩، مقاييس اللغة    ١٧٢ اظ       ١٨٤-٢/١٧٩ ، المحك ردات الف ، معجم مف
، المزهر   ٣٠٩-١٣/٣٠١) عين (، لسان العرب    ١٥٤،  ٢/١٥٣، أساس البالغة    ٣٩٨،  ٣٩٧/القرآن  

 .٣٧٥-١/٣٧٢في علوم اللغة وانواعها 
 .٢٨٨/، فصول في فقه اللغة٣٧٥-١/٣٧٢المزهر في علوم اللغة وانواعها : ينظر) ٢٣٣١(
 .٩٧-٤/٩٠ياقوت الحموي : معجم األدباء) ٢٣٣٢(
، المخصص ١٧٩/ ٢، المحكم والمحيط األعظم  ٦/٢١٧٠) عين(، الصحاح   ٢/٢٥٤) عين(العين  ) ٢٣٣٣(

 .١٣/٣٠١) عين(،  لسان العرب ٣٩٧/، معجم مفردات ألفاظ القرآن١/٩٣



الى  وم  -: )٢٣٣٧(عين الماء وينبوعه والبئر وغيره:  الَعْيُن-٢ ه تع انَفَجَرْت   :نه قول َف
الى  )٢٣٣٨( َعْينًاِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة ه تع ضَّاَخَتانِ    :  وقول اِن َن ا َعْيَن ال  )٢٣٣٩( ِفيِهَم ، وق

   )٢٣٤٠(:السمؤال
  الوافر
  َبنى لَي عاِديًا ِحْصنًا َحِصينًا             وَعْينًا ُآلَّما ِشْئُت إْسَتَقيـُت

  الطويل             )٢٣٤١ (-:وقال أوس بن حجر في بئر
   ِمْن ُغمازَة ماؤَها           َلَه َحَبٌب َتْستََُّن فيه الزَّخاِرُف)٢٣٤٢(َتذآَّرُت َعْينًا

ي ن اإلعراب ال اب ال : وق تخرج  ((ويق ى اس ين، أي حت ان وأع ى أع ر حت حف
  .)٢٣٤٣())الماء
يِ      -:)٢٣٤٤(الجاسوس، والرقيب، والحارس، والمقدم   :  الَعْين -٣ ُن قالوا عاَن علينا فالٌن َيع

اً   م عين ار له ًة أي ص ديث . عياَن ي الح ْدرٍ   : "وف وَم َب ًا ي َسَة َعْين ث َبْسب ه بع  أي )٢٣٤٥("َأن
الخبر        . جاسوسًا اه ب ه إذا أت ان ل ة     . واعت ه حديث الحديبي ًا من           : "ومن َع َعْين د قط ان اُهللا ق آ

شرآين ا   )٢٣٤٦("الم ا أخبارن سَّس علين ُدنا ويتج ان َيْرُص ن آ نهم م ى اهللا م . )٢٣٤٧(  أي آف
   الطويل                        -:)٢٣٤٨(ذو الرمة في الرقيبوقال 

  َأُقوُل َلَها في السِِّر َبْيني وَبْيَنها           إذا ُآْنُت ِممَّْن عيُنُه الَعيُن َخاِليا
ين               اني الع ه ذآر من مع َدبان ((وورد عن الفارابي أن اه  )٢٣٤٩ ())الدَّْي ُة  : ، ومعن الطَِّليع

ِة خب         ون لمطالع وم ُيبعث ُة الجيش      وهم الق دو، وَطليع ع من الجيش ُيبعث          : ر الّع ذي َيْطُل ال
  . )٢٣٥٠(ِلَيطَّلَع ِطْلَع العّدو

ا             : ((وقال الزمخشري  عاَن على القوم َعياَنًة إذا آان عينًا عليهم، وَتعَّينًا َعْينًا َيتعَّين لن
  . )٢٣٥١())أي يتبَّصر ويتجسَّس

                                                                                                                         
 .٨/البلد) ٢٣٣٤(
 .٤٥/المائدة) ٢٣٣٥(
 . ١١٦/األعراف) ٢٣٣٦(
ر) ٢٣٣٧( ين : ينظ ين(الع وان األدب ٢٥٥، ٢/٢٥٤) ع ي ٣/٣٠٧، دي م والمح م ،المحك ، ٢/١٨١ط األعظ

 .١٣/٣٠٣) عين(، لسان العرب ١٠/٣٣المخصص 
 . ٦٠/البقرة) ٢٣٣٨(
 .٦٦/الرحمن) ٢٣٣٩(
 .٧٩/ديوانه) ٢٣٤٠(
 ... .تذآَّر َعْينًا :  وفيه ٦٩/ديوانه) ٢٣٤١(
 .البئر معروف بين البصرة والبحرين: عينًا) ٢٣٤٢(
 .٥٦/ابن اإلعرابي: البئر) ٢٣٤٣(
ين : ينظر) ٢٣٤٤( َين(الع اييس الل٢/٢٥٤) َع ة ، مق رآن٤/٢٠٠غ اظ الق ردات ألف م مف سان ٣٩٧/، معج ، ل

 .١٣/٣٠٣) عين(العرب 
ي           : (، وفيه ٣/٣٨سليمان السجستاني   : سنن أبي داود  ) ٢٣٤٥( ر أب أنه بعث بسبسة عينًا ينظر ما صنعت عي

 ). سفيان
 . ٤/١٥٣١صحيح البخاري ) ٢٣٤٦(
 .٢٩٤/، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا١٣/٣٠٣) عين(لسان العرب : ينظر) ٢٣٤٧(
 .٢/١٣٠٦ديوانه ) ٢٣٤٨(
 .١/٣٧٣نواعها أالمزهر في علوم اللغة و،٦/٢١٧٠)عين(الصحاح:ينظرو،٣/٣٠٧ديوان األدب) ٢٣٤٩(
 .٤/٢٣٧) طلع(لسان العرب : ينظر) ٢٣٥٠(
 .٢/١٥٣أساس البالغة ) ٢٣٥١(



ين  : "ومنه الحديث   -:)٢٣٥٢(المحسود: الحاسد، والمعين : الحسد، والعائن :  العين -٤ الع
دّو َأو حسود             :  يقال )٢٣٥٣ ("حق وإذا أسُتْغِسلتم فأْغِسلوا    ه ع أصابت فالنًا عيٌن إذا نظر إلي
   )٢٣٥٤("ال ُرْقَية إّال من عين: "وفي الحديث. فَأثرت فيه فمرض بسببها
ارس   ن ف ر اب لَ : وذآ ُت الرج و      : وِعْن ًا، وه ه َعْين ا أعيُن العين، فأن بته ب أص

ون سان . )٢٣٥٥(َمْعي ي الل ين   : وف ابته الع ن أص ون م ن   )٢٣٥٦(المعي اس ب شد للعب ، وأن
                -:)٢٣٥٧(مرداس
  الكامل  

  .قد آان قوُمَك َيْحَسبونك ّسيدًا               وِإخــاُل َأنك سِّيُد َمْعيوُن
   -:)٢٣٥٨(الذهب، والمال، والنقد، ال الدين: العين-٥

ارس ن ف ال اب ال: ق العين : ويق ن، ف ر دي ين غي و ع د الحاضر، أي ال: ه ال العتي م
  . )٢٣٦٠(الربا: أن العين والعينة: بن سيدهاوذآر . )٢٣٥٩(حاضر تراه العيون

م          : الَعيُن: ((وزاد صاحب اللسان قائالً    اضُّ، ومن آالمه ُد الحاضر الن . الماُل العتي
دينار أشتريت العبد بالدين أو بالَعْيِن، والَعْيُن       : النَّْقُد، يقال : َعْيٌن غير َدْيٍن، والَعْين    … ال

  . )٢٣٦١())الذََّهُب عامًَّة: والَعْيُن
اس            اب األجن ين : ((وجاء في المزهر عن األصمعي في آت دراهم      : الع د من ال النق

رض يس بع دنانير، ل ساء)٢٣٦٢ ())وال ت الخن د ()٢٣٦٣( قال ذهب الجي ين ال ي ع -):ف
  البسيط  

وَرُتهُ    رَّْحمُن ُص َق ال ا َخَل   َآَأنََّم
 

ا َراُه النَّ ْيٍن َي اَر َع وَداِديَن  ُس َمْنُق
 

   -:)٢٣٦٤(ما يشاهد ويحضر ويعاين:  العين-٦
اً        : والعْيُن والُمعاينةُ : ((جاء في المحكم   ًا، ورآه ِعيان : النَّظُر وقد عاَيَنه ُمعاينًة وِعيان

  )٢٣٦٥ (.))لَم يُشكَّ في رؤيته َإيَّاه وِلقيه ِعيانًا أي معاينًة
ة من أصحابه أي قو    : ((وقال صاحب اللسان   ُت عائن اينوني  ورأي ًا ع ُد   . م وهو عب

ده            : َعْيٍن أي ما دمت تراه فهو آالعبد لك، وقيل         ا بع اِرٌه وَأم راه فهو ف أي مادام مواله ي
  .)٢٣٦٦())فال
   -:)٢٣٦٧(االشراف: الشريف، والعيون:  العين-٧

                                           
 .١٣/٣٠١) عين(، لسان العرب ٢٠٠، ٤/١٩٩مقاييس اللغة : ينظر) ٢٣٥٢(
ين وإذا          : ( ونص الحديث  ٤/١٧١٩صحيح مسلم   ) ٢٣٥٣( بقته الع ذر س ان شيء سابق الق و آ العين حق ول

 ).استغسلتم فاغسلوا
 .١/١٩٩صحيح مسلم ) ٢٣٥٤(
 .٢٠٠، ٤/١٩٩مقاييس اللغة : ينظر)٢٣٥٥(
 .١٣/٣٠١) عين(لسان العرب : ينظر) ٢٣٥٦(
 .١٠٨/شعر العباس بن مرداس) ٢٣٥٧(
م والمحيط األعظم        ٤/٢٠٠مقاييس اللغة   : ينظر) ٢٣٥٨( ردا    ٢/١٨٢، المحك رآن    ، معجم مف اظ الق ، ٣٩٧/ت ألف

 . ١/٣٧٣، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١٣/٣٠٥) عين(لسان العرب 
 .٤/٢٠٠مقاييس اللغة : ينظر) ٢٣٥٩(
 .٢/١٨٤المحكم والمحيط األعظم ) ٢٣٦٠(
 .١٣/٣٠٥) عين(لسان العرب ) ٢٣٦١(
 .١/٣٧٢المزهر في علوم اللغة وأنواعها ) ٢٣٦٢(
 .٤٢/ديوانها) ٢٣٦٣(
ر) ٢٣٦٤( ين : ينظ ين(الع صحاح ٢٥٥، ٢/٢٥٤) ع ين(، ال ة ٦/٢١٧٢) ع اييس اللغ م ٤/٢٠٠، مق ، المحك

 .١٣/٣٠٢) عين(، لسان العرب ٢/١٨٠والمحيط األعظم 
 .٢/١٨٠المحكم والمحيط األعظم ) ٢٣٦٥(
 .١٣/٣٠٢) عين(لسان العرب ) ٢٣٦٦(



ة        أ: أعياُن القومِ : ((قال ابن سيده   ين الحاسَّ شرف الع ، )٢٣٦٨ ())شرافهم على المثل ب
  الكامل       )٢٣٦٩ (:اظرته مع أبي العيالوقال بدر بن عامر في من

  بكالِم َخْصٍم أو َجداِل ُمَجاِدٍل           َغِلـٍق ُيعاِلج أو َقواٍف ِعيِن
ق دال : الَغل صومة والج ديد الخ يُن. ش ارة: والِع شهورة المخت ش. الم ال األخف : وق

يٌن، أي    . أبو نصر  : وقال. ال َأذُآُره : سألت األصمعي عن ِعيٍن؟ فقال     واٍف ِع ارٌة   َق  ُمخت
  . )٢٣٧٠(ِعيٌن ظاهرٌة ُيْنَظُر إليها: آلُّ بيت منها ناِدٌر، وقال أبو عمرو

ه  . خياره: وَعْيُن آل شيء  : ((وجاء في اللسان   اُره،  : وَعْيُن المتاع والمال وِعيَنُت ِخي
ُه د اْعتاَن اَره … وق ه وِخي ذ ِعيَنَت شيَء إذا أخ الُن ال اَن ف ُة. وأْعت شيء، : والِعيَن ار ال خي

  .)٢٣٧١())… ِعَيٌنجمعها
   -:)٢٣٧٢(شعاع الشمس، أو الشمس نفسها:  العين-٨

ل         : ((جاء في المحكم   ين : وَعْيُن الشمِس شعاعها الذي ال تثبت عليه العين، وقي : الع
  .)٢٣٧٣ ())طلعت العين وغابت العين: يقال: وحكى اللحياني. الشمس نفسها

شري  ال الزمخ ْيَخِدها    : ((وق شمس وَص ْين ال ن َع ِسر ع صر ينك ي الب وه
  . )٢٣٧٤())نفُسها

  .وسأآتفي بهذا القدر من معاني العين، التي بلغت عند بعضهم أآثر من مئة معنى
  :َوَجَد-٢

ظ  ل لف ين(ومث صحاح،  ) ع العين وال ة، آ ة القديم ب اللغوي ات الكت ت أمه د حفل فق
أخرين   سان  وآتب المت اييس واألساس والل ذيب والمق دهم آالته اءوا بع ن ج وآتب م

وسأفصل القول في  ). وجد(بحث عن األفصح من الوجوه في معاني        آتاج العروس بال  
  :على النحو اآلتي) وجد(استعماالت 

الى   -:)٢٣٧٥( َوَجَد بمعنى رأى-١ ه تع ْت        :  ومن ذلك قول ا َعِمَل ٍس َم لُّ َنْف ُد ُآ ْوَم َتِج َي
َضًرا  ٍر ُمْح ْن َخْي الى)٢٣٧٦(ِم ه تع ُد َأْن :  وقول َداًرا ُيِري ا ِج َدا ِفيَه نَقضَّ َفَوَج  َي

  .)٢٣٧٧(َفَأَقاَمُه
الى  -:)٢٣٧٨(َوَجَد بمعنى علم-٢ اُءوَك       : ومنه قوله تع َسُهْم َج وا َأنُف ْم ِإْذ َظَلُم ْو َأنَُّه َوَل

: ، وقوله تعالى  )٢٣٧٩(َفاْسَتْغَفُروا اللََّه َواْسَتْغَفَر َلُهم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما        
وَن ِذيَن َيتَِّبُع ْوَراِة الَّ ي التَّ َدُهْم ِف ا ِعْن ُه َمْكُتوًب ِذي َيِجُدوَن ُأمِّيَّ الَّ يَّ اْل وَل النَِّب  الرَُّس

                                                                                                                         
 .١٣/٣٠٣) عين(، لسان العرب ٢/١٥٤، أساس البالغة ٢/١٨٠المحكم والمحيط األعظم : ينظر) ٢٣٦٧(
 .١٣/٣٠٣) عين(، لسان العرب ٢/١٨٠لمحكم والمحيط األعظم ا) ٢٣٦٨(
 . ٢/٢٦٦ديوان الهذليين ) ٢٣٦٩(
 .٤٢٠، ١/٤١٩ألبي سعيد الُسّكري : شرح أشعار الهذليين: ينظر) ٢٣٧٠(
 .١٣/٣٠٥) عين(لسان العرب ) ٢٣٧١(
 .١٣/٣٠٥) عين(، لسان العرب ٢/١٨٢المحكم والمحيط األعظم : ينظر) ٢٣٧٢(
 .١٣/٣٠٥) عين(لسان العرب : ، وينظر٢/١٨٢عظم المحكم والمحيط األ) ٢٣٧٣(
 .٢/١٥٣أساس البالغة ) ٢٣٧٤(
 .٥/١٦٣، بصائر ذوي التمييز ٥٨٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢٣٧٥(
 .٣٠/آل عمران) ٢٣٧٦(
 .٧٧/الكهف) ٢٣٧٧(
 .٣/١٥٤، مجمع البحرين ٢/٤٩٠، أساس البالغة ٥٨٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢٣٧٨(
 .٦٤/النساء) ٢٣٧٩(



ِل  شري .)٢٣٨٠(َواِإلنِجي ال الزمخ اظ: ((ق دًا ذا الحف دت زي ه: وج  )٢٣٨١ ())علمت
  الرجز             -:)٢٣٨٢(وانشد

   على َمْن َيتكَّْلِإْن الَكِريَم وَأِبيـَك َيْعَتِمْل             إْن َلْم َيِجْد يومًا
  . )٢٣٨٣(علم، حيثما وقع في القرآن الكريم: وجد اهللا: وفي مفردات األصفهاني

وعارض القلة في ذلك ) وجد(فقد روى الكثير من العلماء وجود المشترك في لفظ  
ر صواب    ى غي ع عل ا تجتم دها أدلته رة تم ة أن آث ن الباحث ا تظ ين  . وم رق ب ن أف ول

راً ) وجد(إصابة الشيء في     ط،                  خي ه فق ه ومرغوب عن ين مرغوب في ان أو شرًا، ب  آ
اً          وزه، ال       : ولكن األمثلة في الناحية الواحدة تتباين تباينًا شديدًا وطريف ارون بكن فوجد ق

ا              يمكن أن يقارن بوجد غيره وغناه ووجد قيس بليلى، ال يمكن أن يقارن بوجد غيرهم
ا               . الهش ة أصلها ثابت وفرعه ه آشجرة طيب سماء، وشتان      ووجد المخلص برب في ال

ى حرف            د اهللا عل ى صخر، ال        . بين وجده وبين وجد من يعب ساء عل ه   ووجد الخن يعدل
  . وجد نساء الدنيا على أعزَّائهن

ى أن          ه            ) وجد (ولعل في هذا آفاية، وبرهان عل ز ب ذي تعت اظ المشترك، ال من ألف
م      لغتنا، وتشارآها فيه آثرة من اللغات الحية، إذ أجد للفظة الواحدة أآث            ى، فل ر من معن

اني     -. ننكر هذا على لغتنا، وفيها ما يثبت ذلك        ا  ) وجد ( ولم أفصل القول في مع لكونه
   .–ال تدل على الرؤية والرؤيا 

اء            ) عين، وجد (ومن خالل رحلتي مع لفظي       د علم في أمهات الكتب الحظت عن
ات          رع عن   اللغة، أن المعاني الحسية، أسبق في الوجود من المعنويات، وأن المعنوي  ف

ين الحقيقي                    وا ب م يفرق ة، ل اجم العربي الحسيات بطريق المجاز، غير أن أصحاب المع
  .والمجازي، في هذه المعاني الكثيرة، التي جمعوها للكلمات في معاجمهم

تم م يه ة . ول اني الحقيقي ين المع ة ب ة، وهي التفرق ذه الناحي ات به أصحاب المعجم
ه   ) أساس البالغة   (عجمه  والمجازية للكلمات، سوى الزمخشري في م      م يوفق   ((ولكن ل
وي، مع       افي آل حالة، فقد ضل الطريق حين حاول          شتقاق معنى حسي من آخر معن

اني الحسية أسبق في                          ات، هو أن المع اء اللغ ه المحدثون من علم أن الذي أجمع علي
ق المجاز                ا عن طري روع له ا ف ة، وغيره اني الحقيقي ّد المع أن تع  ))الوجود، وأجدر ب

)٢٣٨٤(.  
  التقابل الداللي 

ه               نوجود لفظتي ((وتعني هذه الظاهرة     ذي تحمل ا عكس المعنى ال  تحمل آل منهم
صغير،         : األخرى، مثل  الخير والشر، والنور والظلمة، والحب والكراهية، والكبير وال

  . )٢٣٨٥ ())وفوق وتحت، ويأخذ ويعطي، ويضحك ويبكي
ين تحمل أحداهما عكس أنه يعني آل آلمت: ((وجاء في المعجم العالمي الموسوعي    

  .)٢٣٨٦ ())المعنى الذي تحمله األخرى

                                           
 .١٥٧/األعراف) ٢٣٨٠(
 .٢/٤٩٢أساس البالغة ) ٢٣٨١(
 .٣/٨١آتاب سيبويه : نسبه سيبويه إلى بعض األعراب، ولم يعرف قائله، ينظر) ٢٣٨٢(
 .٥٨٤/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) ٢٣٨٣(
 .٢٨٩/فصول في فقه اللغة: ، وينظر١٩٩/في اللهجات العربية) ٢٣٨٤(
دد  أحمد ن. ظاهرة التقابل في علم الداللة د  ) ٢٣٨٥( صيف الجنابي بحث ضمن مجلة آداب المستنصرية، الع

 .١٥، ص١٩٨٤العاشر، لسنة 



ويتجسد هذا الموضوع بصورة واضحة في الدرس البالغي أآثر من تجسيده في              
  . أي موضوع آخر

ز                ون ظواهر تمي والقرآن الكريم يحوي هذا الضرب من الداللة وقد درس البالغي
ل و          ا ظاهرة التقاب ى     أسلوب القرآن الكريم ومنه ـ   اصطلحوا عل سميتها ب ة (ت أو ) المقابل

ًا ال يعني                  ) الطباق(أو  ) المطابقة( ذآورة آنف ارب في المصطلحات الم ذا التق مع إن ه
  .تطابقها تمامًا هي األخرى

سكري   و هالل الع ا عرف أب ك حينم ون ذل د البالغي د أآ ـ٣٩٥ت (فق ة ) ه المقابل
ه ة ا     : ((بقول ى جه ى عل ي المعن ه ف ه بمثل م مقابلت الم ث راد الك ي إي ة أو ه لموافق

ة ي  )٢٣٨٧())المخالف يق القيروان ن رش ـ٤٥٦ت (، والب ا ) ه ه إنه ا بقول ه له : تعريف
م(( ي الحك ستحقه ف ا ي ظ بم ة اللف ي … مواجه اق وه سيم والطب ين التق ة ب والمقابل

ا                      ا يجب فيعطي أول الكالم م ى م تتصرف في أنواع آثيرة وأصلها ترتيب الكالم عل
ا                يليق به أوًال، وآخر ما يليق به آخر        ه وفي المخالف بم ا يوافق ًا ويأتي في الموافق بم

ان         دين آ اق ض اوز الطب إذا ج داد ف ي األض ة ف يء المقابل ا تج ر م ه وأآث يخالف
  . )٢٣٨٨())مقابلة

ين ضدين    : ((المطابقة بقوله) هـ٧٢٥ت (ويعرِّف شهاب الدين الحلبي     أن تجمع ب
  . )٢٣٨٩ ())مختلفين آاإليراد واإلصدار والليل والنهار والسواد والبياض

ة           ون البديعي وعند النظر في مؤلفات البالغيين ُيرى أن هذين المصطلحين من الفن
ا لتحسين وجوه الكالم           ؤتى به داللي            . التي ي ل ال اولوا ظاهرة التقاب م يتن ون ل والبالغي

ة            على أساس لغوي أو داللي، وإنما اآتفوا بدراسة الظاهرة بالغيًا، وحصرها في جمل
  . )٢٣٩٠(المحسنات البديعية

ا ال يعالجان في ضوء          داللي، لكنهم ل ال فالطباق والمقابلة يقتربان آثيرًا من التقاب
ه،                       اظ ومعالم ذا الصنف من األلف ان حدود ه ة لبي البحث الداللي أو اللغوي في محاول
ين                فضًال عن أن دراسة ظاهرة التقابل من الوجهة الداللية تكشف عن طبيعة العالقة ب

ة في مح      يم                  األلفاظ المتقابل ه من ق ا تختزن ة، وم اد سماتها المختلف سيرها وإيج ة لتف اول
  . )٢٣٩١(داللية

ة             ((فالتضاد   ذهن، من أي ى ال نوع من العالقة بين المعاني، بل ربما آانت أقرب إل
ذهن، وال                   ى ال ذا المعنى ال عالقة أخرى، فمجرد ذآر معنى من المعاني، يدعو ضد ه

ي ا    ضر ف اض يستح ذآر البي وان، ف ين األل يما ب ن   س ضدية م ة ال سواد فعالق ذهن ال ل
ين     ن معني دة ع ة الواح ر الكلم از أن تعب إذا ج اني، ف داعي المع ي ت ياء ف أوضح األش
ضادين، ألن إستحضار                 ين مت بينهما عالقة ما،فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معني

  .)٢٣٩٢())…احدهما في الذهن، يستتبع عادة استحضار اآلخر

                                                                                                                         
 .١٥/المعجم العالمي الموسوعي نقًال عن ظاهرة التقابل في علم الداللة) ٢٣٨٦(
 .٣٤٦/أبو هالل العسكري: الصناعتين) ٢٣٨٧(
دة) ٢٣٨٨( ي : العم ن رشيق القيروان ى صناعة الترسل: ، وينظر٢/١٤اب دين شهاب: حسن التوسل إل  ال

 .٢٠٣، ٢٠٢/الحلبي
 .١٩٩/حسن التوسل إلى صناعة الترسل) ٢٣٨٩(
ر) ٢٣٩٠( ة    : ينظ ة العربي ي اللغ داللي ف ل ال اهرة التقاب ستير (ظ الة ماج ة  ) رس ة اآلداب، الجامع آّلي

 .٥٣/عبد الكريم العبيدي: المستنصرية
د  : لجامعة المستنصرية آّلية اآلداب، ا  ) رسالة ماجستير (ظاهرة التقابل الداللي في اللغة العربية       )٢٣٩١( عب

 .٥٣/الكريم العبيدي
 .٢٩٣/، فصول في فقه اللغة٢٠٨، ٢٠٧/في اللهجات العربية) ٢٣٩٢(



ع          وقد جاءت مادة الرؤية والرؤيا في       د وق ريم، وق رآن الك ددة من الق  مواضع متع
الى                  ه تع ك في قول داللي مع آلمات أخرى، وذل اُآْم     : فيها التقابل ال َتُكْم ِإْن َأَت ْل َأَرَأْي ُق

اِلُمونَ       ْوُم الظَّ ُك ِإالَّ اْلَق ْل ُيْهَل َرًة َه ًة َأْو َجْه ِه َبْغَت َذاُب اللَّ ن   )٢٣٩٣(َع ل م ل آ  إذ تقاب
رة /بغتة( ه، من                    خبا: ((أي) جه شرآون ب ا ت ى م ه عل اآم عذاب اهللا وعقاب روني إن أت

ولي                     ة ق ى حقيق اينتم من البرهان عل د ع ذي ق . األوثان واألنداد، وتكذيبكم إياي، بعد ال
شعرون     : يقول) بغتة( ّرة ال ت رة (فجأة على غ ول ) أو جه تم    : يق اآم عذاب اهللا وأن أو أت

ة تتضمن معنى     وإنما قابل البغتة     (()٢٣٩٤())تعاينونه وتنظرون إليه   الجهرة ألن البغت ب
  . )٢٣٩٥())الخفية ألنه يأتيهم من حيث ال يشعرون

ل   ز وج ه ع ي قول ْيٍء      : وف لِّ َش َو ِبُك اِطُن َوُه اِهُر َواْلَب ُر َوالظَّ َو اَألوَُّل َواآلِخ ُه
يٌم ل )٢٣٩٦(َعِل اطن/ الظاهر( تقاب الى) الب ه تع اه : وقول ي معن ل ف اطن قي الظاهر والب
والن اني     إن: األول: ق ن والث ا بط ر وم ا ظه الم بم ا     : ه الع ر وم ا ظه اهر لم ه الق أن
اطن              . )٢٣٩٧(بطن أو أن الظاهر هو الغالب العالي على آل شيء فكل شيء دونه أما الب

  . )٢٣٩٨(فهو العالم بكل شيء فال أحد أعلم منه
الى ه تع ي قول ًة: وف اِهَرًة َوَباِطَن ُه َظ ْيُكْم ِنَعَم َبَغ َعَل إن قلت (()٢٣٩٩(َوَأْس ا : ف فم

م إّال            : معنى الظاهرة والباطنة؟ قلت    ا ال يعل الظاهرة آل ما يعلم بالمشاهدة، والباطنة م
م                      ى العل دي ال ا وال يهت بدليل، أو ال يعلم أصًال، فكم في بدن االنسان من نعمة ال يعلمه

ك     ي ذل روا ف د أآث ا، وق د : به ن مجاه ى     : فع صرة عل الم والن ور اإلس اهرة ظه الظ
ة    : األعداء، والباطنة  ل … اإلمداد من المالئك سان،        : وقي سمع والل الظاهرة البصر وال

  . )٢٤٠٠ ())القلب، والعقل، والفهم، وما أشبه ذلك: وسائر الجوارح الظاهرة والباطنة
صُُّدورِ   : وفي قوله تعالى َذاِت ال يٌم ِب  )٢٤٠١( َوَأِسرُّوا َقْوَلُكْم َأْو اْجَهُروا ِبِه ِإنَُّه َعِل

ين       ل ب روا /أسروا (آان التقاب ه              ) ((أجه وه فإن ئتم أبطن روه وإن ش ئتم أظه اه إن ش ومعن
  .)٢٤٠٢())عالم بذلك

ال عز وجل ِصيُر  : وق ى َواْلَب ْسَتِوي اَألْعَم ا َي وُر  * َوَم اُت َوَال النُّ *  َوَال الظُُّلَم
ُروُر       َواُت     * َوَال الظِّلُّ َوَال اْلَح اُء َوَال اَألْم ْسَتِوي اَألْحَي ا َي ين    فالتقاب )٢٤٠٣(َوَم ا ب ل هن

ى( ات / األعم صير، الظلم ل / الب ور، الظ رور/ الن ذا ) الح افر  ((وه ل للك مث
  .)٢٤٠٤())والمؤمن

ين                      ين المؤمن وب ة ب ة الحميم ك العالق ة نجد تل وعند التأمل في هذه اآليات الكريم
ل  ( ور، الظ صير، الن ين    )الب افر وب ين الك ة ب ة الحتمي ات،  (، والعالق ى، الظلم األعم

افر                  إذ َأن . )٢٤٠٥ ()الحرور ر والك ه خي المؤمن آل ياء ف ائع األش ها عالقة تكشف عن طب

                                           
 .٤٧/األنعام) ٢٣٩٣(
 .٧/١٩٨جامع البيان ) ٢٣٩٤(
 .٢/٤/٣٠٣مجمع البيان مج) ٢٣٩٥(
 .٣/الحديد) ٢٣٩٦(
 .٩/٥١٧التبيان : ينظر) ٢٣٩٧(
 .٥/٩/٢٣٠مجمع البيان مج: ينظر) ٢٣٩٨(
 .٢٠/لقمان) ٢٣٩٩(
 .٣/٢٨٢تفسير النسفي : ، وينظر٣/٥٠٦كشاف ال) ٢٤٠٠(
 .١٣/الملك) ٢٤٠١(
 .٤/٥٨٤الكشاف : ، وينظر١٠/٦٤التبيان ) ٢٤٠٢(
 .٢٢-١٩/فاطر) ٢٤٠٣(
 .٣/٦١٧الكشاف ) ٢٤٠٤(
 . ٢٦/١٦التفسير الكبير : ينظر) ٢٤٠٥(



ة               صفات بطريق ذي صور ال ل ال دأ التقاب ان واضحًا من خالل مب ك آ آله شر، آل ذل
  .تعبيرية غاية في الفخامة وروعة في البيان

اء                ل األحي الحرور وقاب ذلك الظل ب فإن قلت قابل األعمى بالبصير بلفظ المفرد وآ
ل الظلمات                   باألموات بلفظ الج   ل الجمع في أحدهما والواحد في اآلخر آتقاب مع، وقاب

الجنس،               : قلت. بالنور ل الجنس ب ه قاب أما في األعمى والبصير والظل والحرور، فألن
سين    د الجن ن أح رد م د ف د يوج صار ق ي األب ان وأول ي العمي راد ألن ف ذآر األف م ي ول

ة       يساوي فردًا من الجنس اآلخر آالبصير الغريب في موضع           ذي هو تربي واألعمى ال
ه، أو             در البصير علي ى مقصد وال يق ى الوصول ال ذلك المكان، وقد يقدر األعمى عل
ي         ا ف اوت بينهم صير، فالتف د الب ه البلي ساوي ب ا ي ذآاء م ن ال ده م ى عن ون األعم يك

  . )٢٤٠٦(الجنسين مقطوع به فإن جنس البصير خير من جنس األعمى
الى    ال تع ْسَتوِ    : وق ْل َي ْل َه ُرونَ    ُق َال َتَتَفكَّ ِصيُر َأَف ى َواْلَب ال )٢٤٠٧( ي اَألْعَم : ، يق

صير ى: الب صير واألعم ي  . )٢٤٠٨(للب ب الحلب و الطي ال أب ـ٣٥١ت (وق الوا ): ((ه وق
ا بصحة البصر               اؤل له ى وجه التف صيرة عل د       )٢٤٠٩())للعمياء ب تاذ محم ذهب األس  وي

أنهم      حسين آل ياسين الى أن هناك شيئًا أآثر من التفاؤل أال وهو ال              أدب، فك تجمل والت
ادوه     ه فن ى إمتالآ رص عل ا يح ك م ه يمتل صر بأن د الب شعروا فاق أرادوا أن ي

  . )٢٤١٠(بالبصير
اهللا عز     ) البصير/األعمى(فالتقابل في اآلية الكريمة بين   ارف ب ستوي الع أي هل ي

ثًال                      ثًال للجاهل والبصير م ا م ه فجاء األعمى هن ه وبدين ه والجاهل ب الم بدين وجل الع
  . )٢٤١١(رف باهللا سبحانه وتعالى ونبيهللعا

الى   ه تع ي قول ُه   : وف ِم َوَباِطَن اِهَر اِإلْث ين  )٢٤١٢(َوَذُروا َظ ل ب  ورد التقاب
الى                 ) باطن/ظاهر( د أمر اهللا سبحانه وتع ه فق ، والظاهر الكائن على وجه يمكن إدراآ

  . )٢٤١٣(رتكابه سرًا وعالنيةابترك اإلثم ونهى عن 
ابلين         ) ذروا(فقد خرج فعل األمر      اطن /ظاهر (الى التحذير من خالل المتق ألن ) ب

ال    واب وق ب واألث ـر القل ًا طاه ون نظيف سلـم أن يك رد الم ن الف د م الى يري اهللا تع
د التحذير من    )٢٤١٤( َوَال َتْقَرُبوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن:تعالى  فالنهي يفي

  .الفواحش آليًا
سان عن          والمقصود بظاهر اإلثم وب    اطنه والفواحش ظاهرها وباطنها أن يبتعد االن

ى      ة ليبق ت أم باطن اهرة آان شة ظ ل فاح ن آ اهرًا وع ًا أم ظ ان باطن واء أآ م س ل إث آ
نظم       ع وت ربط المجتم ي ت ي الت رة ه سانية الخي ون األواصر اإلن ًا وتك ع نظيف المجتم

  .حياته

                                           
 . ٢٦/١٧المصدر نفسه : ينظر) ٢٤٠٦(
 .٥٠/األنعام) ٢٤٠٧(
 .١/٦٣أبو الطيب الحلبي :  في آالم العرب، األضداد١٣٨/أبو حاتم السجستاني: األضداد: ينظر) ٢٤٠٨(
 .١/٦٣األضداد في آالم العرب ) ٢٤٠٩(
 .١٧٢/األضداد في اللغة) ٢٤١٠(
 .٧/٤٢٦، تفسير المنار ٢/٤/٣٠٤مجمع البيان مج: ينظر) ٢٤١١(
 .١٢٠/األنعام) ٢٤١٢(
 .٢/٤/٣٥٨مجمع البيان مج: ينظر) ٢٤١٣(
 .١٥١/األنعام) ٢٤١٤(



الى ه تع ي قول اَألْعَمى َوا: وف ِريَقْيِن َآ ُل اْلَف ْل َمَث سَِّميِع َه ِصيِر َوال مِّ َواْلَب َألَص
َذآَُّروَن َال َت َثًال َأَف ْسَتِوَياِن َم ين )٢٤١٥(َي ل ب سد التقاب ى( يج صير/ األعم ين ) الب وب

ق األول    ) السميع/ األصم( األعمى ال  : صورة حسية تتجسد فيها حالة الفريقين، الفري آ
المح         و آ ه، فه ه وجوارح ل حواس و يعط سمع فه م ال ي رى وآاألص ك  ي ن تل روم م

صره         ه ب سمع، فيهدي سميع ي رى وآال صير ي اني آالب ق الث وارح، والفري الج
  . )٢٤١٦(وسمعه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المبحث الرابع
   والتقديم والتأخيرالداللة المجازية

ل                     ة في تأوي ة المجازي ى الدالل ن جني إل وهي التي تقابل الداللة الحقيقية، ويلجأ اب
ل                اآليات التي فيها ذآر ألعض     ذا التأوي الى، ويصف ه ى اهللا سبحانه وتع اء مضافة إل

                                           
ة المواضع   ٢٤/هود) ٢٤١٥( ام : ، وبقي افر ١٦/، الرعد ٧٥/، النحل ٣٣/، األعراف ١٠٤، ٣/األنع ، ٥٨/، غ

 .١٣/، الحديد١٢٥/طه
 .١٢/٢٧سيد قطب : في ظالل القرآن: ينظر) ٢٤١٦(



ة                 ة العربي المجازي بالشرف ويصف من ال يعرفه بأنه قد ضل عن معرفة مقاصد اللغ
  . )٢٤١٧(والطريقة المثلى لفهمها

ك           ر تل دة غي اٍن جدي ى مع فالداللة المجازية تمثل الداللة الثانية؛ إذ يخرج الكالم ال
ان    ي مع اهره، وه ا ظ ي يوجبه ت     الت إذا آان اهر، ف ى الظ ن المعن سامع م ا ال ي يعقله

عة،     م بالمواض ى العل اج إّال ال اظ ال تحت ئة باأللف اني الناش اني  ((المع م بالمع إنَّ العل ف
ق   ا يتحصل بطري اظ إنم ا باأللف دلول عليه اني األول الم ا بالمع دلول عليه واني الم الث

  .)٢٤١٨ ())اإلستنباط واإلستدالل والتعقل
اهر الجرجاني             وأول من فصل القو    د الق دما  ) هـ ٤٧١ت (ل في المجاز هو عب عن

لمالحظة  لضعها  اوأمَّا المجاز فكل آلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع و  : ((قال
اني واألول ين الث ت… ب ئت قل ي وضع   : وإْن ش ه ف ا وقعت ل ا م ْزَت به ة ُج ل آلم آ

ا وضعًا لمال       ستأنف فيه ا تجوز     الواضع إلى ما لم توضع له من غير أْن ت ين م حظة ب
عها      ي وضع واض ه ف ذي وضعت ل لها ال ين أص ه وب ا إلي ي  )٢٤١٩())به ردة لك  والمف

د                       ى موضع جدي ة إل توصف بأنَّها مجاز يجب أن تنقل من موضعها األصلي في اللغ
وى              د تق صلة ق ذه ال سة أو صلة، وه بشرط أن يكون بين الموضعين مالحظة أي مالب

دة       وقد تضعف، بشرط أن ال نستأنف في الوض      ة جدي ردة دالل ك المف ه تل ة إلي ع المنقول
  .لها ونتناسى الداللة األصلية الحقيقية

ره،                       ة ال تنك ة، ألنَّ اللغ ريم مجاز في اللغ رآن الك ومن الطبيعي أنَّ المجاز في الق
شر، إذ يصور                         ى آالم الب ه عل وق في ٍد يتف ى ّح ة إل ولكنه مجاز غني، ألّنه صور ملون

صوير ه    سده، والت ى ويج ي  المعن ضلة ف رآن،  أو األداة المف لوب الق ر  ((س و يعب فه
سية         م يرتقي بالصورة      … بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النف ث
  .)٢٤٢٠())التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحرآة المتجددة

ة، أو عجز                      ه لضيق في الحقيق ؤتى ب ريم ال ي رآن الك فاالستعمال المجازي في الق
س  ن ت اني         ع اظ، وإرادة المع ي األلف رر ف ة التح ل لغاي راد، ب ى الم ي المعن خيرها ف
ة             ((الثانوية،   د والحذف وتثني ولو َوَجَب خلو القرآن من المجاز لوجب ُخّلوه من التوآي

  .)٢٤٢١ ())القصص وغيره
سم    )٢٤٢٢(هو المجاز اللغوي     : وينقسم المجاز على قسمين رئيسين األول      ذا الق ،وه

ه    (( فأما اإلستعارة فهي    . ستعارة والمجاز المرسل  اإل: ينضوي تحته قسمان   ما تقوم في
شابهة         د   )٢٤٢٣())العالقة بين المعنى األول للكلمة ومعناها الثاني على الم راجح عن ، وال

  . )٢٤٢٤(جمهور البالغيين أّن اإلستعارة مجاز لغوي

                                           
 .٧٧/، الدرس الداللي في خصائص ابن جني ٣/٢٤٥الخصائص : ينظر) ٢٤١٧(
 .٧/محمد أبو موسى: التصوير البياني) ٢٤١٨(
سكاآي : فتاح العلوم م: ، وينظر ٣٩٨/عبد القاهر الجرجاني  : أسرار البالغة ) ٢٤١٩( ، حسن   ٥٩٣ -٥٨٦/ال

 . ١/٣٩٤القزويني : ، اإليضاح في علوم البالغة١٠٤/التوسل إلى صناعة الترسل 
 .٣٤/سيد قطب: التصوير الفني في القرآن) ٢٤٢٠(
 . ٢/٢٥٥البرهان في علوم القرآن ) ٢٤٢١(
 .٤٢٠، ٤١٢/أسرار البالغة: ينظر) ٢٤٢٢(
 .٩٩/شفيع السيد.  د:التعبير البياني رؤية بالغية نقدية ) ٢٤٢٣(
ر) ٢٤٢٤( ةأس:ينظ از  ٤٥٢،٤٥٣/رار البالغ ة اإلعج ي دراي از ف ة اإليج رازي: ، نهاي اح ٨٤/ال ، مفت

 . ٦٢٠/العلوم



ا ُوضع          : ((وأما المجاز المرسل وهو    ما آانت العالقة بين ما استعمل فيه اللفظ وم
ْصدَر عن                       أنها أن ت ة، ألنَّ من ش ُتعملْت في النِّعم له مالبسًة غير التشبيه، آاليِد إذا أس
ى   ارة إل الم إش ي الك ون ف شترُط أْن يك ا، وي صود به ى المق صل ال ا ت ة، ومنه الجارح

اتسَّعت النعمُة في    : أتَّسعْت اليُد في البلد، أو أقتنيُت يدًا، آما يقال        : المولي لها، فال يقال   
و        البل  ديَّ، ونح ه ل رْت أيادي دي، وآث ُدُه عن ْت ي ال جلَّ ا يق ًة، وإنَّم ُت نعم د، أو اقتني
  .)٢٤٢٥())ذلك

وأما القسم اآلخر فهو المجاز العقلي وهو مجاز يعتمد أو يقوم على اإلسناد، وحدَّه              
و اني ه د الجرج ل   : ((عن ن العق ا عن موضعه م اد به م المف ة أخرجت الحك ل جمل آ

  .)٢٤٢٦())جازلضرب من التأويل فهي م
ول  ) المجاز الحكمي (وأطلق الجرجاني عليه اسم      وهو أن يكون التجوز       : (( إذ يق

ا                     ا ويكون معناه ى ظاهره ة عل ة متروآ في حكم يجري على الكلمة فقط وتكون الكلم
  . )٢٤٢٧())مقصودًا في نفسه ومرادًا من غير تورية وال تعريض

ه    نهم أخرج ق م ة، ففري اء البالغ ه علم ف في سم اختل ة ق از،  وثم رة المج ن دائ  م
ال الجرجاني في          - وهو األآثر  -وفريق آخر   عده من أنواع المجاز، ذلك هو الكناية، ق

ه في                : ((معناه اللفظ الموضوع ل ذآره ب اني فال ي أن يريد المتكلم إثبات معنى من المع
يًال                  اللغة، ولكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دل

ر المباشرة             )٢٤٢٨())عليه ر غي اليب التعبي ا من أس واع المجاز ألنه  وتعد الكناية من أن
ه                         ى سبيل المجاز من ه عل رتبط ب يقصد به معنى هو غير ما يوحي به ظاهر اللفظ وي

  .الى المراد
ددة، ومن                    ريم بصور متع رآن الك وقد ورد المجاز مع مادة الرؤية والرؤيا في الق

ذه   )٢٤٢٩( َأْفِئَدَتُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َآَما َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه َأوََّل َمرَّة        َوُنَقلُِّب :ذلك قوله تعالى    وه
ا             ((استعارة   ألن تقليب القلوب واألبصار على الحقيقة وازالتها عن مواضعها واقالقه

ة متصرفة                ة حّي ة صحيحة والجمل راد     . عن مناصبها ال يصح والُبني ا الم  واهللا  –وإّنم
م ا  -أعل ا ب ا نرميه ضاللة     أّن ر وال ى الكف زاًء عل ة، ج دة  . لحيرة والمخاف ون األفئ فتك

اره            وع المك  ))مسترجعة لتعاظم أسباب المخاوف، وتكون األبصار منزعجة لتوقع طل

)٢٤٣٠( .  
ي                : وقال تقدست أسماؤه     ى َعْيِن ْصَنَع َعَل ي َوِلُت ًة ِمنِّ َك َمَحبَّ ُت َعَلْي  )٢٤٣١(َوَأْلَقْي

يئًا يغيب       . تتربى بحيث أرعاك وأراك   أن   ((-واهللا أعلم -والمراد بذلك  وليس أن ههنا ش
رط الحفظ                 ة، وف عن رؤية اهللا سبحانه، ولكن هذا الكالم يفيد اإلختصاص بشدة الرعاي
الى باسم                      ه، جاء تع ه بعين ديم مراعات والكالءة، ولما آان الحافظ للشيء في األغلب ي

                                           
 .١/٣٩٧اإليضاح في علوم البالغة ) ٢٤٢٥(
ة) ٢٤٢٦( رار البالغ ر٣٥٦/أس رة : ، وينظ سادس للهج رن ال ى الق سرين حّت د المف از عن الة (المج رس

 . ٢١/ نجم عبد مسلم الفّحام: امعة الكوفة آّلية التربية ، ج) دآتوراه
 . ٢١/المجاز عند المفسرين: ، وينظر٢٢٧/دالئل اإلعجاز) ٢٤٢٧(
از) ٢٤٢٨( ل اإلعج ى صناعة الترسل: ، وينظر١٠٥/دالئ ـل إل ة ١٤٠/حسن التوس اني رؤي ر البي ، التعبي

 . ١٢٩/بالغية نقدية
 .١١٠/األنعام) ٢٤٢٩(
 .١٤٠، ١٣٩/الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٣٠(
 .٣٩/طه) ٢٤٣١(



ق المجاز واال            ا   )٢٤٣٢())…ستعارة العين بدًال من ذآر الحفظ والحراسة، على طري  أم
در             : ،ويقصد بها )٢٤٣٣(نوعها فاستعارة تخييلية   ة تق ة خيالي ى حقيق تعارة لفظ دال عل اس

  . )٢٤٣٤(في الوهم، ثم تردف بذآر المستعار له إيضاحًا لها أو تعريفًا لحالها
ا        : في قولـه تعالى  ) هـ٤٠٦ت  (وقال الشريف الرضـي     َالٍم َوَم َغاُث َأْح  َقاُلوا َأْض

ُن ِبَتأْ  اِلِمين   َنْح َالِم ِبَع ِل اَألْح ا  ) ٢٤٣٥( ِوي ارة ألن أحد      (( بأنه تعارة وأحسن عب غ اس أبل
ة                . ضِِْغَث: األضغاث ى بعض، آالحزم وهو الخليط من الحشيش المضموم بعضه إل

وب         سان من المحب ه اإلن وما يجري مجراها، فشبه سبحانه اختالط األحالم، وما مر ب
لحشيش المجموع من أخياف عدة، وأصناف   والمكروه، والمساءة والسرور باختالط ا    

  . )٢٤٣٦())آثيرة
الى ه تع ي قول تعارة ف اِر  : ووردت االس َة النََّه ا آَي ِل َوَجَعْلَن َة اللَّْي ا آَي  َفَمَحْوَن

اع            : األول:  وفي ذلك وجهان   )٢٤٣٧(ُمْبِصَرًة ا مكشوفة القن ا جعلناه راد أّن أن يكون الم
ل إذ جعل             ة اللي ى خالف آي ة األطراف         مبينة األبصار عل ا مشرجة الغالف، بهيم . ناه

  .)٢٤٣٨(أن يكون معنى مبصرة أي يبصر الناس فيها، ويهتدون بها: والثاني
ل   ز وج ال ع ي       : وق ي ِف وُب الَِّت ى اْلُقُل ْن َتْعَم َصاُر َوَلِك ى اَألْب ا َال َتْعَم َفِإنََّه

صُُّدور ب   )٢٤٣٩(ال ول القل ا ذه راد به تعارة ألن الم ة اس ة الكريم ذه اآلي ي ه ن  وف  ع
م             ى العل ؤدي إل ة التي ت ه    . التفكر في األدل ة قول ك في مقابل ا      : وذل َؤاُد َم َذَب اْلُف ا َآ َم

 فإذا وصف القلب عند تبيين األشياء بالرؤية واألبصار، جاز أن يوصف              )٢٤٤٠(َرَأى
ضالل    العمى وال ذهول ب ة وال د الغفل ون، ألن    . عن ة العي ا بمنزل وب ههن ت القل وجعل

ات            بالقلوب يوصل الى الم    ى المرئي العيون يوصل ال ا أن ب ات، آم ة  . علوم وألن الرؤي
ون    . ترد في آالمهم بمعنى العلم     راهم يقول ْسَمع     : أال ت شيء مني بمرأى وَم ذا ال أي . ه

  .)٢٤٤١(بحيث أعرفه وأعلمه، وال يريدون بذلك نظر العين، وال سمع اُألذن
ل  ز وج ال ع ُر ِإلَ : وق ُه َوَال َيْنُظ م اللَّ ِةَوَال ُيَكلُِّمُه ْوَم اْلِقَياَم اءت )٢٤٤٢(ْيِهْم َي  ج

ره       : االستعارة في هذه اآلية وحقيقتها     ل لغي ول القائ ا يق ة آم وم القيام وال يرحمهم اهللا ي
ترحمه رة : إذا اس يَّ نظ ر إل ة    . أنظ ي جه صحيحة ف ين ال ب الع ر تقلي ة النظ ألن حقيق

ه   ًا لرؤيت ي التماس درك      . المرئ ن ٌي سام، وم ى األج صح إال عل ذا ال ي الحواس، وه ب
  . )٢٤٤٣(وتعالى اهللا عز وجل عن ذلك علوًا آبيرًا. ويوصف بالحدود واألقطار

يهم              : ((وقال الزمخشري  سخط عل م وال تهانة به … وال ينظر إليهم مجاز عن االس
ه؟ قلت                 : فإن قلت  يمن ال يجوز علي : أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وف

ه وأعاره نظر        أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية، أل       سان التفت إلي ن من اعتد باإلن
                                           

 . ٢٢٥، ٢٢٤/تلخيص البيان في مجازات القرآن) ٢٤٣٢(
 .١٣٦/حسن التوسل إلى صناعة الترسل: ينظر) ٢٤٣٣(
 .١٣٧/أحمد مطلوب. د: فنون بالغية: ينظر) ٢٤٣٤(
 .٤٤/يوسف) ٢٤٣٥(
 .١٧١/تلخيص البيان في مجازات القرآن) ٢٤٣٦(
 . ١٢/اإلسراء) ٢٤٣٧(
 .١٩٩/ن في مجازات القرآنتلخيص البيا: ينظر) ٢٤٣٨(
 .٤٦/الحج) ٢٤٣٩(
 . ١١/النجم) ٢٤٤٠(
 .٣/١٦٤، الكشاف ٢٣٩، ٢٣٨/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٤١(
 .٧٧/آل عمران) ٢٤٤٢(
 . ١٢٤/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٤٣(



م جاء                    م نظر، ث عينيه، ثم آثر حتى صار عبارة عن االعتداد واإلحسان وإن لم يكن ث
يمن                      ه ف ة عن ع آناي ا وق ازًا عم ه النظر مجردًا لمعنى اإلحسان مج فيمن ال يجوز علي

  .)٢٤٤٤ ())يجوز عليه النظر
الى  ه تع ي قول تعارة ف اءت االس ْو َن : وج ِنِهمْ َوَل ى َأْعُي ْسَنا َعَل  )٢٤٤٥(َشاُء َلَطَم

إذهاب نور األبصار حتى يبطل إدراآها، تشبيهًا بطمس حروف          : فيقصد بالطمس هنا  
ا  شكل قراءته ى ت اب، حت ار    . الكت و آث ى مح دلُّ عل ه ي ى، ألن ادة معن ه زي ظ في ويالح

  . )٢٤٤٦(عيونهم، ومع إذهاب أبصارها، وآسف أنوارها
ال عز وجل  َدُه: وق ينٌ َوِعْن ْرِف ِع َراُت الطَّ تعارة في )٢٤٤٧(ْم َقاِص  جاءت االس

ا           واتي قصرن نظرهن        : هذه اآلية المبارآة ويقصد بالقاصرات الطرف هن ساء الل الن
رهم       ى غي دينهم إل ال يتع يهم، ف ر عل ْسن النظ ن أي َحب ى أزواجه ر  . عل د ورد ذآ وق

سن األنفسَ               ة المعنى إنهن َحْب ق المجاز، وإّال فحقيق ى طري ى األزواج  الطرف عل  عل
رف، ألن                    ذا المعنى بقصر الطَّ ة عن ه ا وقعت الكناي عفًَّة ودينًا، وخلقًا وصونًا، وإنم

  . )٢٤٤٨(طماَح األعين في األآثر يكون سببًا لتتبُّع النفوس وتطًُرب القلوب
اَر ُمْبصِ           : وقال جّلت قدرته   ِه َوالنََّه  )٢٤٤٩(ًراُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكم اللَّْيَل ِلَتْسُكُنوا ِفي

ار مبصرًا،                      ا سمى النه ك إن اهللا عز وجل إنم وفي اآلية الكريمة استعارة عجيبة وذل
ألن الناس يبصرون فيه، فكأن ذلك صفة الشيء بما هو سبب له، على طريق المبالغة               

ا             : آما قالوا  شدة إظالمه يئًا ل ا ش اس فيه . )٢٤٥٠(ليل أعمى، وليلة عمياء إذا لم يبصر الن
ين                   فهذه اآلية تحدثت عن    ونيتين دالت ين آ اده وآيت ى عب م اهللا عل ين من نع  نعمتين جليلت
ار     - سبحانه وتعالى  -على عظمة مبدعهما   ل والنه ا       … وهما اللي ة من إيجادهم والحكم

ة يقتضي أن يكون                ذه اآلي لتبصروا  : وآيتاهما القمر والشمس، والتعبير الحقيقي في ه
ل             ال في اللي ا ق ه، آم سكنوا ف  : (فيه أو مبصرًا في ه لت سه          ) ي ار نف رآن جعل النه لكن الق

ال صرًا فق صرًا: (مب ار مب ناد  ) والنه ى اإلس والن عل ا محم ان وآالهم ه توجيه في
  : المجازي
ع             : األول لما آان النهار زمنًا لحصول اإلبصار، أسند اإلبصار إليه لكونه ظرفًا يق

ات الم  ن عالق ة أخرى م سٍة أو عالق ي مالب دخل ف اٍن ي ه ث صار، وتوجي ه اإلب از في ج
ُتْعِمل    .)٢٤٥١(العقلي وهي السببية، لكون ضوء النهار سببًا في حصول اإلبصار          د اس وق

ل الفعل  ه(مع اللي سكنوا في م ) لت ار االس ع النه صرًا(وم ل ) مب م يق ا فل سوِّ بينهم م ي ول
و      ي ه تعمال الحقيق ع أن اإلس ه م صروا في ه ولتب سكنوا في صرًا وال لت اآنًا ومب س

و        ((بير القرآني   وذلك أن التع  ) لتبصروا فيه ( جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد، ول
جعلهما في صورة تعبيرية واحدة لفاتت هذه المزية الفنية، فإنه ذآر نعمة اهللا علينا في  

ِه         : الليل فقال  ْسُكُنوا ِفي َل ِلَت م اللَّْي ال  ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُك و ق م     : (  ول ذي جعل لك هو ال
ة، ولكانت       ، لم يكن في )الليل ساآناً  ق من ناحي ى الخل ة عل م (ه داللة نعم دة   ) لك ا زائ هن

                                           
 .١/٤٠٤الكشاف ) ٢٤٤٤(
 .٦٦/يس) ٢٤٤٥(
 .٢٧٥/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٤٦(
 .٤٨/ الصافات)٢٤٤٧(
 .٢٧٧/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٤٨(
 .٦١/غافر: ، وينظر٦٧/يونس) ٢٤٤٩(
 .١٥٦/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٥٠(
 .٥/١٧٧، البحر المحيط ٤/٨/٣٦٠، الجامع ألحكام القرآن مج٢٠/١٦٥التفسير الكبير : ينظر) ٢٤٥١(



ـ         م (ليس لها فائدة، فهو جاء ب ة     ) لك صيغة الفعلي ة        ) جعل (وبال ى قصد النعم ة عل للدالل
ال         و ق اآناً (والتفضل علينا، وعالوة على ذلك، فإنه ل ًا، ألن     ) س ر مجازي م يكن التعبي ل

ال سكون فيق ل يصح أن يوصف بال اآن : اللي ل س صيغة لي ى ال ه إل ل ساج فتحويل ولي
ان                  ة آ االسمية ليس فيه فائدة معنوية وال فنية، ولما تقررت داللة النعمة في صدر اآلي

اً   سبًا فني ك آ د ذل ازي بع ر المج ى التعبي دول إل ن  . الع م وم ى االس ل إل ن الفع دَل م َفَع
ْبِصر بل يبصر   وذلك إن النهار ال يُ    ) والنهار مبصراً : (الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال    

ة وهو               ى المقصد األول من اآلي من فيه فجمع بين التعبير الحقيقي والمجازي وَدّل عل
اً          ال   . الداللة على النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى والفن جميع و ق ه    : (ول سكنوا في لت

ال         ) ولتبصروا فيه  و ق اآنًا ومبصراً   : (لفات التعبير الفني الجميل تعبير المجاز، ول ) س
ت ا ال   لفات و ق ة ول ذه اآلي ن ه صد األول م ي المق ي ه ة الت ى النعم ة عل اآنًا : (لدالل س

ه          ) ولتبصروا فيه   )٢٤٥٢())لفات المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجًا ال معنى تحت
ناد اإل       اء،          هذا فضًال عن أن إس ه سمة من سمات األحي ار أضفى علي ى النه بصار إل

ناد    -فتجسد لنا النهار   ان من                 - بمقتضى ذلك اإلس ا آ ا نبصر، وّلم ًا يبصر آم ًا حي آائن
صار،                     ار باألب اء تناسب وصف النه ة األحي شار الضوء وحرآ ار انت لوازم زمن النه

شاط في               - في الوصف القرآني      -وآأنه استحال   ة والن صرًا يبعث الحرآ ًا مب ًا حي  آائن
  .باقي األحياء ينظر إليهم ويراقب هيئاتهم

الى    ه تع ي قول تعارة ف اءت االس ي     : وج ا ُتْخِف ُيِن َوَم َة اَألْع ُم َخاِئَن َيْعَل
 الرَّيب في آسر الجفون، ومرامز    - واهللا أعلم  -  والمراد بخائنة األعين    )٢٤٥٣(الصُُّدوُر
د يجوز              . العيون ة، وق ة للعف وقد سمى اهللا تعالى ذلك خيانة، ألنه أمارة للريبة، ومجانب

بعض األعين بالمبا               ا صفًة ل ة األعين هن ى المعنى          أن تكون خائن ة، عل ة في الخيان لغ
  . )٢٤٥٤(الذي أشرنا إليه

الى  ه تع ي قول تعارة ف اءت االس ى: وج ا َطَغ َصُر َوَم ا َزاَغ اْلَب راد )٢٤٥٥(َم  والم
ه                ((- واهللا أعلم  -بذلك ه ب دخل علي أن البصر لم يمل عن جهة المبصر الى غيره َمْيال ي

ص   اوز المب م يج ى أي ل ا رآه، وال طغ شك فيم ى ي تباه، حت ًا اإلش ع مخطئ ر ويرتف
م يقصر عن المرئي              . إلدراآه، ومتجاوزًا لمحاذاته   فكأن تلخيص المعنى أن البصر ل

ه            م يجاوز موقع ل وافق موضعه، ول ع وراءه، ب وأصل  . فيقع دونه، ولم يزد عليه فيق
دوان، وهو في صفة البصر  م والع ق الظل اع، من طري و واالرتف ان طلب العل الطغي

  . )٢٤٥٦())عخارج على المجاز واالتسا
َو                  : وقال سبحانه وتعالى   ًئا َوُه َصُر َخاِس َك اْلَب ْب ِإَلْي رََّتْيِن َينَقِل َصَر َآ ْع اْلَب ُثمَّ اْرِج

 فقد عدَّ الشريف الرضي هذه اآلية المبارآة من االستعارات المشهورة              )٢٤٥٧(َحِسيٌر
ستنبطاً          : والمعنى  غوامض   آرر أيها الناظر بصرك الى السماء مفكرًا في عجائبها وم

  . )٢٤٥٨(ترآيبها، يرجع إليك بصرك بعيدًا مما طلبه ذليًال بفوت ما قدَّره

                                           
 .٢٩، ٢٨/التعبير القرآني) ٢٤٥٢(
 .١٩/غافر) ٢٤٥٣(
 .٢٩٠/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٥٤(
 .١٧/النجم) ٢٤٥٥(
 .٣١٧/تلخيص البيان في مجازات القرآن) ٢٤٥٦(
 .٤/الملك) ٢٤٥٧(
 .٣٣٩/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٥٨(



ل ز وج ال ع ِمُعوا   : وق ا َس َصاِرِهْم َلمَّ َك ِبَأْب ُروا َلُيْزِلُقوَن ِذيَن َآَف اُد الَّ َوِإْن َيَك
ذِّْآَر ا)٢٤٥٩(ال األزالق هن راد ب تعارة وي ة إس ة الكريم ي اآلي ى ال :   فف دم حت إزالُل الق
ستق ى األرضي نهم. ر عل ل م ول القائ ة، يق ة للعرب معروف ى طريق ك خارج عل : وذل

ه             ْصرعني ب اد َي رًا يك الٌن َنَظ يَّ ف ك ال يكون إّال نظر المقت واألبغاض،            . نظر إل وذل
الى    ه تع راد بقول ون الم اء أن يك ض العلم ر بع د أنك صام وق زاع والخ د الن : وعن

ك من     اإلصابة بالعين، ألن هذ  ) ليزلقونك بأبصارهم ( داوة، وذل سخط والع ا من نظر ال
  . )٢٤٦٠(ستحسان والمحبةنظر اإل

الى        ه تع َذاٌب          : وجاءت االستعارة أيضًا في قول ْم َع َشاَوٌة َوَلُه َصاِرِهْم ِغ ى َأْب َوَعَل
صار،             (()٢٤٦١(َعِظيٌم ون األب ألنهم آانوا على الحقيقة ينظرون إلى األشخاص، ويقّلب

العبر وصف سبحانه أبصارهم بالغشي،            أّال إنهم لما لم ينتفعوا بالنظر،        ولم يعتبروا ب
صائر،         . وأجراهم مجرى الخوابط الغواشي    أو يكون تعالى آّنى ههنا باألبصار عن الب

ألن االنسان ُيهدى ببصيرته الى طريق      . إذ آانوا غير منتفعين بها، وال مهتدين بأدلتها       
  . )٢٤٦٢())نجاته، آما ُيهدى ببصره الى مواقع خطواته

الى        وقال ال  َرى           : شيخ محمد الطاهر بن عاشور في قوله تع ى َن َك َحتَّ ْؤِمَن َل ْن ُن َل
َرةً  َه َجْه اهر         (()٢٤٦٣(اللَّ العين بالج رى ب ذي ي شبيه ال ة بت ي الرؤي از ف ر مج الجه

ك                 ى ذل داه عل ذي ح ان ال ستعمال  اشتهار   ابالصوت والذي يرى بالقلب بالمخافت، وآ
د إذ ال            ه بع ذا آل ة              الجهر في الصوت وفي ه رة الصوت هي الحقيق ى أن جه ل عل  دلي

ل أن اإلشتهار من                         ول قائ رة الصوت حتى يق وال سبيل الى دعوى اإلشتهار في جه
ا          تعمال وأم ل االس از القلي ه المج رف ب ا يع تهار إنم ى أن اإلش ة عل ات الحقيق عالم

  .)٢٤٦٤())األشهرية فليست من عالمات الحقيقة
ق  وآان هدف الباحثة من ذلك آله هو آيف صور          القرآن معانيه وأفكاره عن طري

ق                  االنتقال بكلمات من حيز الى حيز، ومن مجال إلى مجال، يكون أقرب وألصق لخل
مشهد، أو تجسيم منظر، تنبض من خالله المعاني واألفكار، وال يكون ذلك أبدًا إّال إذا               

 معتمدة على حاسة  - وهي آثيرة منبثة في تضاعيف القرآن   -أستعرضت بعض اآليات  
  .تذوق، مسترشدة بتلك التجارب الفنية الرائعة التي سبقتني في هذا الميدانال

  التقديم والتأخير
ل                       ا ال تق ة، إذ أنه ر في اللغ ة ذات شأن آبي لوبية بالغي التقديم والتأخير ظاهرة أس
رآن    ي الق أخير ف ديم والت ان ورود التق ة األخرى، وآ واهر البالغي ة الظ أنًا عن بقي ش

ى مع      دل عل اج درسه وأستقصاؤه          الكريم ي ًا أصيًال يحت ان فن ذا آ امية، ل ة س اٍن بالغي
  . صفاء ذهن وسالمة طبع ودقة مالحظة

أخير إّال من خالل                    ديم والت رًا بموضوع التق والمالحظ أن البالغيين لم يهتموا آثي
ناد                       ه باإلس ة ل ة وال عالق ًا عن نطاق الجمل ان خارج ا آ الجملة والعملية االسنادية، فم

أخير قاصرة ومحدودة،              آان إهتم  ديم والت امهم به قليًال، فكانت دراستهم لموضوع التق
                                           

 .٥١/القلم) ٢٤٥٩(
 .٣٤٣/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) ٢٤٦٠(
 .٧/البقرة) ٢٤٦١(
 .١/٨٨الكشاف: ، وينظر١١٣/ت القرآنتلخيص البيان في مجازا) ٢٤٦٢(
 .٥٥/البقرة) ٢٤٦٣(
 .١/٤٨٥التحرير والتنوير ) ٢٤٦٤(



ددة من                   اط متع إّال أن المفسرين وممن ُعني بأسلوب القرآن الكريم، قد تحدثوا عن أنم
ة في                 اني البالغي ريم، آاشفين عن المع رآن الك اظ الق التقديم، ووضحوا التقديم في الف

ا اهللا ي أودعه ي الت لوب القرآن ديم  اإلس تهم لموضوع التق ت دراس ز، فكان ه العزي  آتاب
  . )٢٤٦٥(والتأخير في هذا المجال أآثر عمقًا وأغزر مادة وأآثر فائدة للدارسين

بس               ل الل ويلفت المبرد نظرنا إلى أهمية التقديم والتأخير الذي يوضح المعنى ويزي
ول الم فيق ي الك الم موض : ((ف ان الك أخير إذا آ ديم والت صلح التق ا ي ن وإنم حًا ع

باب آثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف         ((، والتقديم والتأخير    )٢٤٦٦())المعنى
رى شعرًا                      زال ت ة، وال ت ى لطيف بعيد الغاية ال يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إل
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر، فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن             

  . )٢٤٦٧ ()) مكان إلى مكانقدم فيه شيء، وحول اللفظ عن
ع في              )البصر(على  ) السمع(ومن ذلك تقديم     ى البصر حيث وق ، إذ ّقدم السمع عل

سمع           .)٢٤٦٨(القرآن الكريم مصدرًا آان أو فعًال أو اسماً        ثم قال الرازي في فصل في ال
شتقاتها صر وم الى: ((والب ال اهللا تع سَِّميُع  : ق َو ال ْيٌء َوُه ِه َش ْيَس َآِمْثِل َل

ِص ال)٢٤٦٩(يُرالَب ِصيرُ    : ، وق سَِّميُع اْلَب َو ال ه ُه ا ِإنَّ ْن آَياِتَن ُه ِم ال)٢٤٧٠( ِلُنِرَي :  وق
 ًَمُع َوَأَرى ا َأْس ي َمَعُكَم ال)٢٤٧١(ِإنَِّن ِصرُ  :   وق ْسَمُع َوَال ُيْب ا َال َي ُد َم َم َتْعُب  )٢٤٧٢(ِل

صفات          فه )٢٤٧٣(َال ُتْدِرُآُه اَألْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اَألْبَصارَ      : وقال ة الكالم في ال ذا جمل
سمع أفضل من      : من الناس من قال   : (( ثم صرَّح قائالً   )٢٤٧٤())الحقيقية مع اإلضافية   ال

ى       ل عل ديم دلي صر، والتق ى الب سمع عل دم ال ا ق ث ذآرهم الى حي صر، ألن اهللا تع الب
ا بعث اهللا رسوًال أصم،                    ذلك م التفضيل، وألن السمع شرط النبوة بخالف البصر، ول

ان ف   د آ ى    وق بعض ال ول ال ائج عق سمع تصل نت العمى، وألن بال ى ب ان مبتل يهم من آ
ى   ك إّال عل ارف، والبصر ال يوقف ل بالمع تكمال العق ه سبب إلس سمع آأن بعض، فال ال
سمع                  المحسوسات، وألن السمع متصرف في الجهات الست بخالف البصر، وألن ال

نهم . متى بطل بطل النطق، والبصر إذا بطل لم يبطل النطق           دم البصر، ألن        وم  من ق
وة           ق الق ور، ومتعل و الن رة ه وة الباص ق الق رف، وألن متعل رة أش وة الباص ة الق آل

  . )٢٤٧٥())السامعة الريح

                                           
وب     . د: معجم المصطلحات البالغية وتطورها   : ينظر) ٢٤٦٥( د مطل رآن         ٢/٣٢٩أحم أخير في الق ديم والت ، التق

 . ١٣٩، ١٣٨/حميد أحمد العامري: الكريم
 .٣/٩٥المقتضب ) ٢٤٦٦(
 .٨٣/دالئل اإلعجاز) ٢٤٦٧(
 .١/٧٠ابن قيم الجوزية : ائع الفوائدبد: ينظر) ٢٤٦٨(
 .١١/الشورى) ٢٤٦٩(
 . ١/اإلسراء) ٢٤٧٠(
 .٤٦/طه) ٢٤٧١(
 . ٤٢/مريم) ٢٤٧٢(
 .١٠٣/األنعام) ٢٤٧٣(
 .١/١٤٢التفسير الكبير ) ٢٤٧٤(
ر ) ٢٤٧٥( سير الكبي رآن  : ، وينظر٢/٥٣التف وم الق ي عل ان ف رآن  ٣/٢٥٤البره ي الق أخير ف ديم والت ، التق

 .١٤٣/الكريم



سمع   : ((ويرى الدآتور فاضل السامرائي في مسألة تقديم السمع على البصر           إن ال
ي        م ويع ستطيع أن يفه صر ي د الب صر ففاق ن الب ضل م الة أف ي الرس ى تلق سبة إل بالن

غ عن اهللا           مق ة الرسل التبلي سير          . اصد الرسالة فأن مهم ا وتي ه به واألعمى يمكن تبليغ
أى عن                        سهولة فاألصم أن ه ب سمع ال يمكن تبليغ د ال ر أن فاق إستيعابه لها آالبصير غي

صم             ك      . الفهم من األعمى ولذا آان من العميان علماء آبار بخالف ال ق ذل فلكون متعل
سبب           )٢٤٧٦())التبليغ آان تقديم السمع أولى      ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر ل

ل                    ((آخر عدا األفضلية وهو       دم ذا المدى األق ة فق ل من مدى الرؤي سمع أق أن مدى ال
ال موسى في فرعون                       ذا حين ق ى الطول في المدى ول ا   : متدرجًا من القصر إل ِإنََّن

ى   ا َأْو َأْن َيْطَغ ُرَط َعَلْيَن اُف َأْن َيْف ال اهللا)٢٤٧٧(َنَخ الى ق ا    :  تع ي َمَعُكَم ا ِإنَِّن َال َتَخاَف
ادة             )٢٤٧٨(َأْسَمُع َوَأَرى  سمعك يكون في الع ذي ي القرب إذ ال وحي ب  فقدم السمع ألنه ي

معه        ن س د ع ان اهللا ال يّن دًا وإن آ ون بعي د يك ه ق راك فإن ذي ي ك بخالف ال ًا من قريب
  . )٢٤٧٩ ())شيء

الى        ه تع ة قول ي قتيب د أب ؤخر عن دم والم ن المق ِسِه   َب: وم ى َنْف َساُن َعَل ْل اِإلن
ه                     (()٢٤٨٠(َبِصيَرٌة د شهادة جوارحه علي صيرة، يري سه ب سان من نف ى اإلن أي بل عل

  . )٢٤٨١())ألنها منه فأقامها مقامها
ًا                   ر عمق ده أآث دو عن ذي يب وَعدَّ ابن قتيبة التقديم والتأخير ضمن إسلوب المجاز، ال

ة المج      ستعمل آلم ة ي ن قتيب ان اب ًا، إذ آ ا    وأدق فهم راد منه ي ال ي صوص الت از للن
ال  ا، فق ا  ((ظاهره ذه ففيه ول ومآخ ا طرق الق الم ومعناه ي الك ازات ف وللعرب المج

ار                 اء واإلظه رار واإلخف أخير والحذف والتك ديم والت ل والقلب والتق االستعارة والتمثي
ع              ع والجمي ة الجمي والتعريض واإلفصاح والكناية واإليضاح ومخاطبة الواحد مخاطب

اب  اب اال  خط ع خط د والجمي د والواح ى    الواح صوص لمعن ظ الخ صد بلف ين والق ثن
رة          ياء آثي زل        … العموم وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع أش ذاهب ن ذه الم وبكل ه

  )٢٤٨٢ ())القرآن
الى  ه تع ى أن قول َرة: وذهب الطوسي إل َه َجْه ا اللَّ اُلوا َأِرَن ديم )٢٤٨٣(َفَق ه تق  في

  . )٢٤٨٤(رنا اهللا وتأخير، تقديره إنما قالوا جهرة أ
ادة غرض             ا إلف ومن أنماط التقديم والتأخير تقديم الحال على صاحبها والعامل فيه
ا يخالج ذهن               ة شك ربم سامع أو إلزال بالغي يراد به تقرير هيئة صاحبها في ذهن ال

  . )٢٤٨٥(السامع
الى              ه تع وَن     : ومن المعاني التي يصورها تقديم الحال ما جاء في قول ْوَم َيْخُرُج َي

َك   * ْن اَألْجَداِث ِسَراًعا َآَأنَُّهْم ِإَلى ُنُصٍب ُيوِفُضوَن     ِم ٌة َذِل َخاِشَعًة َأْبَصاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلَّ
                                           

 .٥٣/التعبير القرآني) ٢٤٧٦(
 .٤٥/طه) ٢٤٧٧(
 .٤٦/طه) ٢٤٧٨(
 .٥٣/التعبير القرآني) ٢٤٧٩(
 . ١٤/القيامة) ٢٤٨٠(
 .١٤٨/تأويل مشكل القرآن ) ٢٤٨١(
 .١٦، ١٥/تأويل مشكل القرآن  )٢٤٨٢(
 . ١٥٣/النساء) ٢٤٨٣(
 . ٣/٣٧٧التبيان : ينظر) ٢٤٨٤(
 .١٢٦/التقديم والتأخير في القرآن الكريم: ينظر) ٢٤٨٥(



ُدوَن   اُنوا ُيوَع ِذي َآ ْوُم الَّ ون  . )٢٤٨٦(اْلَي ذين ال يؤمن ًا لل يقت توبيخ ة س ة الكريم فاآلي
ديم الحال لتصوير          ة خشوع األبصار    باليوم اآلخر وبالبعث، فجاءت مناسبة تق عظم

  . )٢٤٨٧(وذلتها إلى سبحانه وتعالى
الى         ه تع َداِث          : ومن هذا النمط من التقديم قول ْن اَألْج وَن ِم َصاُرُهْم َيْخُرُج شًَّعا َأْب ُخ

ِشٌر َراٌد ُمنَت َأنَُّهْم َج صار  )٢٤٨٨(َآ ة األب ان هيئ ه لبي ل في ى العام ال عل ديم الح ان تق  فك
صار،       وذلها وخشوعها، ولو آان الحال متأخ    ة األب ك التصوير الفني لهيئ دمنا ذل رًا لع

ومناسبة خشوع األبصار في اآليتين الكريمتين آناية عن الذلة التي غالبًا ما تظهر في              
وارح     ة الج ي بقي ا ف ر منه ون أآث ي    ((العي ران ف ز تظه زة العزي ذليل وع ة ال ألن ذل

  .)٢٤٨٩())عيونهما
اَر      : وله تعالى ومما روعي فيه تقديم المقدَّم وتأخير المؤخَّر ق        َل َوالنََّه َوَجَعْلَنا اللَّْي
ِصَرةً          اِر ُمْب الى      )٢٤٩٠(آَيَتْيِن َفَمَحْوَنا آَيَة اللَّْيِل َوَجَعْلَنا آَيَة النََّه ه تع ذلك قول َو   :  وآ ُه
ِصًرا       اَر ُمْب ِه َوالنََّه ْسُكُنوا ِفي ذ      (()٢٤٩١(الَِّذي َجَعَل َلُكْم اللَّْيَل ِلَت ل في ال دم اللي ا ق آر فلم

  . )٢٤٩٢())على النهار قدم سبب الليل وهو السكون على سبب النهار وهو التعيش
الى ال اهللا تع ُروا  : وق ِذيَن َآَف َصاُر الَّ َصٌة َأْب َي َشاِخ ِإَذا ِه قُّ َف ُد اْلَح َرَب اْلَوْع َواْقَت

ديم      ، فالمعا )٢٤٩٣(َياَوْيَلَنا َقْد ُآنَّا ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َبْل ُآنَّا َظاِلِمينَ          ني التي صورها التق
راب الوعد الحق         د إقت ة جاءت وصفًا لحال المشرآين عن ة الكريم أخير في اآلي والت

ذين             ((والكيفية التي هم عليها، وقد قال ابن األثير          إذا أبصار ال ل ف م يق إنما قال ذلك ول
و       ) ٢٤٩٤(تخصيص: األول: آفروا شاخصة ألمرين   ا فل األبصار بالشخوص دون غيره

ول                 فإذا أب : قال ره، فيق صار الذين آفروا شاخصة لجاز أن يضع موضع شاخصة غي
شخوص باألبصار دون                      ضمير إختّص ال ّدم ال ا ق ك فلم ر ذل حائرة أو مطموسة أو غي

اني . غيرها ديم           : والث ه بتق رهم دّل علي م دون غي شخوص خاص به ا أراد أن ال ه لم فإن
  .)٢٤٩٥ ())ون غيرهمالضمير أوًال ثم بصاحبه ثانيًا ألنه قال فإذا هم شاخصون د

ة              ) هـ٧٤٥ت  (ويرى العلوي    أخير في اآلي ديم والت ما يراه إبن األثير في فائدة التق
  . )٢٤٩٦(الكريمة

الى  ه تع ى قول ًا عل ر معلق ن األثي َرٌة  : وذهب اب ٍذ َناِض وٌه َيْوَمِئ ا * ُوُج ى َربَِّه ِإَل
 لإلختصاص   أي تنظر إلى ربها دون غيره، فتقديم الظرف ههنا ليس          (()٢٤٩٧(َناِظَرٌة

                                           
 .٤٤، ٤٣/المعارج) ٢٤٨٦(
 .١٢٧/التأخير في القرآن الكريمالتقديم و: ينظر) ٢٤٨٧(
 .٧/القمر) ٢٤٨٨(
 .٤/٤٣٣الكشاف ) ٢٤٨٩(
 .١٢/اإلسراء) ٢٤٩٠(
 .٦٧/يونس) ٢٤٩١(
 .٢٠٢، ٣/٢٠١ابن األثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) ٢٤٩٢(
 . ٩٧/األنبياء) ٢٤٩٣(
ا              ) ٢٤٩٤( ه ففي قولن اِئم   (التخصيص ونعني به قصر المسند على الُمسند إلي ٌد ق ا هو إال اخب      ) زي ي   م ار أول

ه،                     الج ذهن ي تخ شبهة الت ة ال ائم فينبغي إزال نفيد به السامع، ولكن السامع ربما يتوهم أن زيدًا قاعد ال ق
 .لغرض تخصيصه بالقيام عن سائر الصفات األخرى) قائٌم زيد(فيقدم الخبر في مثل قولنا 

 .٢/٤٢المثل السائر ) ٢٤٩٥(
 .٢/٦٩العلوي : الطراز: ينظر) ٢٤٩٦(



َرٌة       : وإنما قّدم من أجل مراعاة نظم الكالم، ألن قوله تعالى          ى  * ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ َناِض ِإَل
ا           ( أحسن من أن لو قيل       َربَِّها َناِظَرةٌ  ى ربه اظرة إل ذ ناضرة ن ، )٢٤٩٨() ))وجوه يومئ

سها فق                           شواهد نف ل ال اد ينق ديم ويك نمط من التق ذا ال ر في ه ن األثي : الوتابع العلوي إب
ا من                         (( ا ذآرن ان من أجل م ا آ ة اإلختصاص وإنم فهذا وأمثاله إنما قّدم ليس من جه

  .)٢٤٩٩ ())المطابقة اللفظية في تناسب اآلي وتشاآلها
ن                   إلى   الباحثة   وتذهب ى إب رد عل ا هو إّال لإلختصاص، دون أن ت دم م أن هذا التق

ه                ة آالم ال في بداي د ق ا      (األثير بقوله هو نفسه، فق ره  أي تنظر ربه ، فمعنى   )دون غي
و لال ديم ه ذا التق ى أن ه دل عل ه ي اء آالم ا ج اة الفاصلة ومم يس لمراع ختصاص ول

الى           ه تع ذلك قول ًا ل سَّاِق         : التقديم مراعاة للفاصلة تبع سَّاُق ِبال َك    * َواْلَتفَّت ال ى َربِّ ِإَل
  . )٢٥٠١(َتَقرُِّإَلى َربَِّك َيْوَمِئٍذ اْلُمْس:   وقوله تعالى)٢٥٠٠(َيْوَمِئٍذ اْلَمَساُق

الى ه تع ي قول ي ف ال القرطب سََّماَواِت  : وق َق ال ِذي َخَل َه الَّ َرْوا َأنَّ اللَّ ْم َي َأَوَل
ذي            )٢٥٠٢(َواَألْرَض َقاِدٌر َعَلى َأْن َيْخُلَق ِمْثَلُهمْ        تقديم وتأخير، أي أو لم يروا إن اهللا ال

  . )٢٥٠٣(أن يخلق مثلهمخلق السموات واألرض، وجعل لهم أجًال ال ريب فيه قادر على 
بباً               ى خمسة وعشرين س . )٢٥٠٤(وقد بحث الزرآشي في أسباب التقديم وأوصلها ال

ة  ديم بالمرتب ضاه التق ا اقت ا م الى)٢٥٠٥(ومنه ه تع جًَّدا  : آقول ا ُس َراُهْم ُرآًَّع ، )٢٥٠٦(َت
ا  رح هن ذي يط سؤال ال واب   : وال سجود؟ والج ل ال ا قي وع آم ل الرآ م يق اذا ل ألن : لم

ال        السجود يطلق على   و ق ى الخشوع، ول ى األرض، وعل م   :  وضع الجبهة عل سجد ل ال
ق إّال                   ين ال تتعل ة الع ين، ورؤي يتناول إّال المعنى الظاهر، واآلية الكريمة من رؤية الع
ال               بالظاهر، فقصد بذلك الرمز إلى السجود المعنوي بخالف الرآوع، فإنه ظاهر أعم

ا في الطواف وا            ال القلب         الظاهر التي يشترط فيها البيت آم دمين دون أعم ام المتق لقي
ذي                     ه، ألن الخشوع روح الصالة وسرها ال ًا ل وع، وتتميم سجود وصفًا للرآ فجعل ال

  . )٢٥٠٧(شرعت له
وا       :  قال تعالى  )٢٥٠٨(ومقتضى الداعية  ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّوا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظ

ى      تقدم األمر بغّض األبصار على ح      )٢٥٠٩(ُفُروَجُهْم ة ال صَر داعي فظ الفروج ألن الب
روج،    ظ الف ى حف صر عل ّدم غض الب ال الزمخشري ق رج، وق د ((الف ألن النظر بري

                                                                                                                         
 .٢٣، ٢٢/القيامة) ٢٤٩٧(
 .٢/٤٣المثل السائر ) ٢٤٩٨(
 .٢/٧١الطراز ) ٢٤٩٩(
 .٣٠، ٢٩/القيامة) ٢٥٠٠(
 .١٢/القيامة) ٢٥٠١(
 .٩٩/اإلسراء) ٢٥٠٢(
 .٥/١٠/٣٣٤الجامع ألحكام القرآن مج) ٢٥٠٣(
 .٢٦١-٣/٢٣٩البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٢٥٠٤(
 .٣/٢٥٠المصدر نفسه : ينظر) ٢٥٠٥(
 .٢٩/الفتح) ٢٥٠٦(
ر) ٢٥٠٧( رآن   : ينظ وم الق ي عل ان ف رآن     ٢٥١، ٣/٢٥٠البره ي الق از ف وه االعج ين وج نظم ب رة ال ، فك

 .١٦٩، ١٦٨/فتحي أحمد عامر. د: الكريم
 .٣/٢٥١البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٢٥٠٨(
 .٣٠/النور) ٢٥٠٩(



راس      ى اإلحت در عل اد يق ر وال يك د وأآث ه أش وى في ور، والبل د الفج ى ورائ الزن
  .)٢٥١٠())منه

شََّهاَدةِ    :  آقوله تعالى  )٢٥١١(ومقتضى شرف المعلوم   إن   )٢٥١٢(َعاِلُم اْلَغْيِب َوال    ف
  . )٢٥١٣(َيْعَلُم ِسرَُّآْم َوَجْهَرُآْم : علم الغيبيات أشرف من المشاهدات ومنه قوله تعالى

ى البصير            )٢٥١٤(ومقتضى شرف اإلدراك   سميع عل ى البصر،وال سمع عل  آتقديم ال
ه        )٢٥١٥(ألن السمع أشرُف على أرجح القولين عند جماعة        ا في قول ، وقّدم القلب عليهم

الى ى : تع ُه َعَل َتَم اللَّ َشاَوٌةَخ َصاِرِهْم ِغ ى َأْب ْمِعِهْم َوَعَل ى َس وِبِهْم َوَعَل  ألن )٢٥١٦(ُقُل
وأآتفي بهذه المقتضيات الخاصة     .الحواس خدمة القلب، ومّوصلة إليه، وهو المقصود      

  .بالتقديم عند الزرآشي
ى عمق في األصالة، واصالة في العمق،              دل عل وترى الباحثة أن هذه نظرات ت

ة، وو       رآن                  توضح مجال آل آلم ة في الق دم الكلم م تق سياق، فل تالءم وال ذي ي ضعها ال
ديم           ا للتق اعتباطًا آيفما اتفق، ولم تؤخر الكلمة في القرآن حسبما وردت في الذهن وإنم
د في معنى آل                  ميزان تزن به الكلمات وللتأخير خصائص فنية يالحظها الفكر المتوق

 .التراآيبآلمة، ومالها من سمات في التصوير، ومالمح في اتساق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 .٣/٢٣٥الكشاف ) ٢٥١٠(
 .٣/٢٥٣البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٢٥١١(
 .٩/الرعد) ٢٥١٢(
 .٣/األنعام) ٢٥١٣(
 .٣/٢٥٤البرهان في علوم القرآن : ينظر) ٢٥١٤(
 . من البحث٤٢٧، ٤٢٦/ص: ينظر) ٢٥١٥(
 .٧/البقرة) ٢٥١٦(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القرآن الكريم 
  :الكتب المطبوعة: أوال

ة - وات العربي ي أص اث ف ة، . د: أبح ة العام شؤون الثقافي ي، دار ال سام النعيم ح
  .م١٩٩٨/بغداد

شر  )هـ٣٥١ت (أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي  : اإلبدال - ، حققه وشرحه ون
ي، دمشق     حواشيه األصلية وأآمل نو    ة الترق وخي، مطبع دين التن ـ  ١٣٨٠/اقصه عز ال  -ه

 .م١٩٦١
دال  - سكيت    : اإلب ن ال وب ب و يوسف يعق ح د )هـ ٢٤٤ت(أب ديم وت د   . ، تق د محم حسين محم

ابع       شؤون المط ة ل ة العام ف، الهيئ دي ناص ي النج تاذ عل ة األس رف، مراجع ش
 . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨/األميرية

يبويه   - اب س ي آت صرف ف ة ال ديثي، طخديج. د: أبني ضة،  ١ة الح ة النه شورات مكتب ، من
 . م١٩٦٥ -هـ١٣٨٥/بغداد

ة - و واللغ ي النح سان وآراؤه ف ن آي سن ب و الح ة : أب ري، دار الحري ر الياس ي مزه عل
 . م١٩٧٩/للطباعة، بغداد

اني  - راق المع اني وافت اق المب دقيقي النحوي  : اتف ين ال ن بن ليمان ب ـ٦١٤ت (س ح د)ه . ، ت
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥/  مطبعة الشرق، عّمان،١يحيى عبد الرؤوف جبر، ط

رآن     - سيوطي           : االتقان في علوم الق رحمن ال د ال دين عب ة   ٣، ط )هـ ٩١١ت(جالل ال ، مطبع
 .م١٩٥١-هـ ١٣٧٠/ مصطفى البابي الحلبي  وأوالده، مصر

شريعية                - رآن الت ات الق ام من آي ادر    : أثر الداللة النحوية واللغوية في استنباط األحك د الق عب
 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦/، مطبعة الخلود، بغداد١ السعدي، طعبد الرحمن

 . ١٩٥١/، القاهرة١إبراهيم مصطفى، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، ط: احياء النحو -
سيرافي      : إدغام القّراء  - ح د     )هـ ٣٦٨ت(ألبي سعيد ال ريم        . ، دراسة وت د الك ي عب د عل محم

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦/، مطبعة الرازي، دمشق٢الرديني، ط
شاف ال  - سان العرب  ارت سي  : ضرب من ل د ل ان األن ي حّي ق د)هـ ٧٤٥ت(ألب ح وتعلي . ، ت

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨/، مطبعة المدني، مصر١مصطفى أحمد النّماس، ط
ين      ) هـ٤١٥ت(علي بن محمد  النحوي الهروي       : األزهية في علم الحروف    - د المع ، تح عب

 .م١٩٧١/الملوحي، دمشق

 املصادر واملراجع



ود ب          : أساس البالغة  - ي القاسم محم ، تصحيح   )هـ ٥٣٨ت(ن عمر الزمخشري      جار اهللا أب
يم القوصي، ط    د النع ب عب دني وزين د الم ر محم ة   ٣مني صرية العام ة الم ابع الهيئ ، مط

 .م١٩٨٥/للكتاب
ة - ة العربي ي اللغ د ف اليب التأآي ب، ط: أس اس دي شر ١الي ة والن اني للطباع ر اللبن ، دار الفك

 .م١٩٨٤/ومؤسسة خليفة للطباعة، بيروت
ة - رار البالغ د ا: أس اني عب اهر الجرج ـ٤٧١ت(لق ـ)ه ح ه ة وزارة . ، ت ر، مطبع ريت

تانبول   ارف، اس داد،    ١٩٥٤/ المع ى ببغ ة المثن سيت مكتب ه باألوف ادت طبع م، أع
 .م١٩٧٩ -هـ ٢/١٣٩٩ط

رآن  - ي الق رار ف رار التك اني   : أس صر الكرم ن ن زة ب ن حم ود ب رن (محم صف الق ت منت
 دار بو سالمة للطباعة والنشر      ،١دراسة وتح عبد القادر أحمد عطا، ط      ) الخامس الهجري 
 .م١٩٨٣/والتوزيع، تونس

 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٤/اسناد الفعل ، دراسة في النحو العربي، قدمتها رسمية محمد المّياح -
ح د   )هـ٣٧٧ت(ألبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزّجاجي        : اشتقاق أسماء اهللا   - د  . ، ت عب

 .م١٩٧٤ - هـ ١٣٩٤/ الحسين المبارك، مطبعة النعمان، النجف األشرف
د     )هـ٣٢١ت(ألبي بكر محمد بن الحسن بن دريد      : االشتقاق - سالم محم د ال ، تح وشرح عب

 .م١٩٥٨-هـ١٣٧٨/هارون، مطبعة السنة المحمدية
ريم  - رآن الك ن الق راق م ة   : إش ديم وترجم اني، تق ود الطالق سّيد محم ة اهللا ال   آي

 .م٢٠٠٠ -ـه١٤٢٢/، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع١عباس الترجمان، ط. د
سكيت    : إصالح المنطق  - سالم            )هـ ٢٤٤ت(البن ال د ال د شاآر وعب د محم ح أحم ، شرح وت

 .م١٩٥٦-هـ١٣٧٥/، دار المعارف، مصر٢محمد هارون، ط
ات     - ول والثب ين التح ة ب وات العربي ة    . د: أص ب للطباع ي، دار الكت سام النعيم ح

 .م١٩٨٩/والنشر
 .م١٩٦٣عبد الرحمن أيوب، مصر، : أصوات اللغة -
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦/ ٣عبد الغّفار حامد هالل، ط. د: ات اللغة العربيةأصو -
 . ١٩٧٩/، دار وهدان للطباعة والنشر٥إبراهيم أنيس، ط. د: األصوات اللغوية -
 . هـ١٣٣٩/، مطبعة الجامعة، طهران٣علي أآبر شهابي، ط. د: أصول الصرف -
ي،    . دتح  ) هـ٣١٦ت(ألبي بكر بن السّراج البغدادي      : األصول في النحو   - عبد الحسين الفتل

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣/ مطبعة سلمان األعظمي، بغداد
داد - ة،      : األض ة الكاثوليكي ر، المطبع ست هفن ح أوغ ستاني، ت اتم السج ي ح ألب

 .م١٩١٣/بيروت
ح  ) هـ ٣٥١ت(أبي الطّيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي         : األضداد في آالم العرب    - ت

 . م١٩٦٣-هـ١٣٨٢/عّزة حسن، دمشق. د
ة  األ - ي اللغ داد ف ين، ط : ض سين آل ياس د ح داد ١محم ارف، بغ ة المع ـ١٣٩٤/، مطبع -ه

 .م١٩٧٤
 .م١٩٧١/عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، دار المعارف، مصر. د: اإلعجاز البياني -
ريم           - رآن الك ين سورة من الق ابن               : إعراب ثالث د المعروف ب ن أحم د اهللا الحسين ب ي عب أب

 . ت. غداد، د، مطبعة منير، ب)هـ٣٧٠ت(خالويه 
شؤون              - إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج، تح ودراسة إبراهيم األبياري، الهيئة العامة ل

 .١٩٦٥-هـ١٣٨٤/ المطابع األميرية
رآن - راب الق ماعيل الّنحاس   : إع ن إس د ب ن محم د ب ر أحم ي جعف ـ٣٣٨ت(الب ح د)ه . ، ت

 .م١٩٧٧-هـ١٣٩٧/زهير غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد
اني - ن الحسين :األغ ي ب رج األصفهاني عل و الف ـ٩٧٦ت( أب ة )ه ال للطباع ، مؤسسة جم

 .ت. والنشر، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان د



ة    : األفعال - ن القوطي ب،         )هـ ٣٦٧ت(الب ي رات سيد عل ه ال ودة، إشراف وتوجي ي ف ح عل ، ت
 .م١٩٥٢/، مطبعة مصر١ط

ال - و   : األفع سعدي اللغ ر ال ن جعف ي ب م عل ي القاس صقلي  ألب اع ال ابن القّط روف ب ي المع
 . هـ١٣٦٠/، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد١، ط)هـ٥١٥ت(

 .م١٩٧٢/، دار الكتاب اللبناني، بيروت١األلسنية العربية،  ريمون طحان، ط -
ا - صها وأنواعه ة خصائ اظ اللغوي ة : األلف سن، مطبع د ح د الحمي تاذ عب األس

 . ١٩٧١/الجيالوي
ة            : ي آلمات القرآن من أضواء     األنباء بما ف   - راهيم الكرباسي، مطبع شيخ إب ر ال د جعف محم

 .م١٩٨٧/اآلداب، النجف األشرف
ي       : البصريين والكوفيين : االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين      - دين أب ال ال الشيخ آم

اري  عيد األنب ي س ن أب د ب ن محم رحمن ب د ال ات عب ـ٥٧٧ت(البرآ ي )ه د محي ح محم ، ت
 . م١٩٥٥- هـ١٣٧٤/، مطبعة السعادة، مصر٣ميد، طالدين عبد الح

 .م١٩٧١/هاشم طه شالش، مطبعة اآلداب، النجف األشرف: أوزان الفعل ومعانيها -
ن                  : أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك      - ن يوسف اب دين ب ال ال د اهللا جم د عب و محم اإلمام أب

د محي   )هـ ٧٦١ت(أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري المصري           ح محم د   ، ت دين عب  ال
 . م١٩٥٦-هـ١٣٧٥/، مطبعة النصر، مصر٤الحميد، ط

و  - ل النح ي عل ضاح ف دني،    : اإلي ة الم ارك، مطبع ازن المب ح م اجي، ت م الزّج ي القاس ألب
 .م١٩٥٩-هـ١٣٧٨/مصر

يح      ) هـ ٧٣٩ت  (اإلمام الخطيب القزويني      : اإليضاح في علوم البالغة    - ق وتنق شرح وتعلي
اجي، ط. د نعم خف د الم د عب ان، دا٥محم روت، لبن اني، بي اب اللبن ـ ١٤٠٠/ ر الكت  -ه

 .م١٩٨٠
ه ووضع فهرسه    ) هـ٢٣١ت ( ألبي عبد اهللا محمد  بن زياد االعرابي         : البئر - حققه وقدم ل

اهرة  . د شر، الق أليف والن ة للت صرية العام ة الم واب، الهيئ د الت ضان عب ـ ١٢٩٠/ رم  -ه
 .م١٩٧٠

ة األطه         - سي،          : اربحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئم اقر المجل د ب شيخ محم ة ال العالم
 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣/ ، مؤسسة الوفاء، بيروت٢ط

ة،        . د: البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب        - ر، دار الثقاف ار عم أحمد مخت
 .م١٩٧٢/ بيروت، لبنان

وليين    - د األص وي عن ث النح دار     . د: البح شر، ال يد للن دين، دار الرش ال ال صطفى جم م
 . م١٩٨٠/لوطنية للتوزيع واالعالنا

ان  : البحر المحيط - ن حي ن يوسف ب ي ب ن عل ن يوسف ب د ب د اهللا محم ي عب دين أب ر ال أثي
 .هـ١٣٢٨/ ، مطبعة السعادة، مصر١،ط) هـ٧٥٤ت (االندلسي الغرناطي الجياني 

شر             : بدائع الفوائد  - ة، ن يم الجوزي أبن ق شتهر ب ي بكر الدمشقي الم ن أب د ب  أبي عبد اهللا محم
 .ت. إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، د

، دار احياء الكتب    ١الزرآشي، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، ط      : البرهان في علوم القرآن    -
 .م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٨/ العربية عيسى البابي الحلبي وشرآاؤه

ز  - اب العزي ائف الكت ي لط ز ف صائر ذوي التميي روز  : ب وب الفي ن يعق د ب دين محم د ال مج
ادي  ـ٨١٧ت(آب ة،        ٣، ج) ه رام التجاري ابع االه ار، مط ي النج د عل تاذ محم ح االس ، ت
 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠/القاهرة

ح            : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      - سيوطي، ت رحمن ال د ال دين عب للحافظ جالل ال
راهيم، ط   ضل إب و الف د أب رآاؤه   ١محم ي وش ابي الحلب سى الب ة عي ـ ١٣٨٤/ ، مطبع  -ه

 .م١٩٦٤
 .ت.محمد حسن، دار صادر للطباعة، د:  في البيان القرآنيالبناء الصوتي -



د                : البيان في غريب إعراب القرآن     - د الحمي دآتور طه عب ح ال اري، ت ن األنب أبو البرآات ب
ر،   اهرة، ، الناش شر، الق ة والن ي للطباع سقا، دار الكاتب العرب ة مصطفى ال طه، مراجع

 .م١٩٧٠-هـ ١٣٩٠/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر
اموس     - واهر الق ن ج روس م اج الع دي     : ت سيني الزبي ضى الح د مرت سيد محم ت (ال

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦/ ، مطابع دار صادر، بيروت)هـ١٢٠٥
د صقر، ط           )هـ٢٧٦ت  (ابن قتيبة   : تأويل مشكل القرآن   - سيد أحم شره ال ، دار ٣، شرحه ون

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١/ الكتب العلمية، بيروت لبنان
ق حواشيه         )هـ٤٦٠ت(محمد بن الحسن الطوسي     أبو جعفر   : التبيان - ه وعل ، صححه ورتب

ـ    ١٣٧٦/ أحمد شوقي األمين وأحمد حبيب قصير، المطبعة العلمية، النجف األشرف             - ه
 .م١٩٥٧

وب            : التبيان في أقسام القرآن    - ن أي البن قيم الجوزية اإلمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ب
 .ت. بيروت، د،عالم الكتب، )هـ٧٥١ت (الزرعي الدمشقي 

وير - ر والتن ور، ط : التحري ن عاش اهر ب د ط شيخ محم تاذ ال ابي ١لألس سى الب ة عي ، مطبع
 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤/ الحلبي وشرآاؤه

رآن - دان، ط: تحصيل نظائر الق ح وضبط حسني نصر زي ذي، ت يم الترم ة ١الحك ، مطبع
 .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩السعادة، مصر، 

رآن من غريب     - ا في الق ة األريب بم ح د أب : تحف سي، ت ان األندل وب، د . ي حّي د مطل . أحم
 .١٩٧٧/خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد

روق اإلصطالحية        - ة              : التحفة النظامية في الف ي، مطبع ود النجف ن محم ر ب ي أآب شيخ عل ال
 .هـ١٣١٢/ دائرة المعارف النظامية الزاهرة

سياب  - شعر ال وي ل ب اللغ ة، دار الحر. د: الترآي راهيم العطي ل إب دادخلي ة، بغ ة للطباع / ي
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

ات، دار الكاتب       : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد    - ابن مالك، حققه وقدم له محمد آامل برآ
 .م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧/ العربي للطباعة والنشر، القاهرة

ة  - ة العربي ي اللغ صوتي ف شكيل ال ة د . د:  الت اني، ترجم لمان حسن الع الح، . س ر الم ياس
ة د د . مراجع الي، طمحم ود غ سعودية ١محم ة ال ة العربي دة، المملك بالد، ج / ، دار ال

 .م١٩٨٣
ر       : تصحيح الفصيح  - ن جعف د اهللا ب وري،    )هـ ٣٤٧ت (ابن درستويه، عب د اهللا الجب ح عب ، ت

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/ مطبعة اإلرشاد، بغداد
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠/ ، دار التضامن، القاهرة٢محمد حسين موسى، ط: التصوير البياني -
 .م١٩٦٦/ سيد قطب، دار المعارف، القاهرة: لتصوير الفني في القرآنا -
ة   (التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم           - عودة  ): دراسة داللية مقارن

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥/ ، مكتبة المنار، األردن١خليل أبو عودة، ط
ة     - ة نقدي ة بالغي اني رؤي ر البي سيد، ط . د: التعبي فيع ال ة،   ،٢ش صفا للطباع رآة دار ال  ش

 .م١٩٨٢هـ ١٤٠٢/ القاهرة
ن إسحاق                    : تعبير الرؤيا  - ين ب ة حن ى العربي ة إل ه من اليوناني سي، نقل دورس األفسـ أرطامي

ة،        )٨٧٣ت ( ة الكاثوليكي د، المطبع ق فه ه توفي دم ل ه وق اني وحقق ل اليون ه باألص ، قابل
 .م١٩٦٤/ دمشق

ر  - ي التعبي ادري ف ا أو الق ي الرؤي ر ف ن   : التعبي صر ب عد ن ي س ة أب شيخ العالم صنيف ال ت
ح د     ة وت ادري، دراس دينوري الق راهيم ال ن إب وب ب عد، ط . يعق ي س ب  ١فهم الم الكت ، ع

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧/ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان
ي  - ر القرآن سامرائي  . د: التعبي الح ال ل ص داد   : فاض ة بغ ة، جامع ت الحكم  -م ١٩٨٦/ بي

 .م١٩٨٧



ات - سيني     :التعريف سن الح ي الح زين أب سيد ال ي ال ن عل د ب ن محم ي ب شريف عل سيد ال  ال
ـ  ١٣٥٧/ ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر      )هـ٨١٦ت(الجرجاني الحنفي    ه

 .م١٩٣٨ -
راهيم رمضان              : تفسير األحالم الكبير   - شيخ إب ّذبه ال ه وش البن سيرين، صححه وضبط آيات

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣/ توزيع، بيروت لبنان، دار البالغة للطباعة والنشر وال٢ط
يم     - رآن الحك ي الق تفهام ف ي لالس سير البالغ ي، دار    . د: التف راهيم المطعن يم إب د العظ عب

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩/ التوفيقية للطباعة باألزهر، القاهرة
ين - سير الجالل سيوطي : تف دين ال ـ٩١١ت (جالل ال ة ٤، ط)ه شؤون الثقافي ابع دار ال ، مط

 .م١٩٨٧/ العامة، بغداد
يد رضا، ط       : تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار      - د رش د     ٢السيد محم ة محم ، مطبع

 .م١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢/ علي صبيح وأوالده، مصر
رازي     : التفسير الكبير  - ، مؤسسة المطبوعات اإلسالمية       ١، ط )هـ ٦٠٦ت  (اإلمام الفخر ال

ب اإلسال    رآن والكت شر الق د لن رحمن محم د ال ة عب ة ومطبع ة مكتب اهرة، المطبع مية، الق
 .م١٩٣٨هـ، ١٣٥٧/ البهية المصرية

سفي          : تفسير النسفي  - ود الن ت (اإلمام الجليل العالمة أبو البرآات عبد اهللا بن أحمد بن محم
 .ت.، دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرآاؤه، مصر، د)هـ٧١٠

شؤون      ١ى العامري، ط  التقديم والتأخير في القرآن الكريم، حميد أحمد عيس        - ، مطابع دار ال
 .م١٩٩٦/ الثقافية العامة، بغداد

ة - ة د : التكمل ح ودراس ي، ت ي الفارس ي عل ة دار  . ألب ابع مديري ان، مط ر المرج اظم بح آ
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١/ الكتب للطباعة والنشر

رآن  - ازات الق ي مج ان ف ه ووضع  : تلخيص البي دم ل ه وق شريف الرضي، حقق صنيف ال ت
د ه محم سن، ط فهارس ي ح د الغن ي   ١ عب ابي الحلب سى الب ة عي ب العربي اء الكت ، دار إحي

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤/ وشرآاؤه، القاهرة
 .م١٩٨٩/سمير إبراهيم، مطبعة السعادة: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم -
ي،     : تنوير المقياس عن تفسير ابن عّباس      - ابي الحلب رواية الفيروز آبادي، مطبعة عيسى الب

 .م١٩٥٩-هـ١٣٧٨/مصر
ي   )هـ٣٧٠ت(أبو منصور محمد بن أحمد األزهري :   تهذيب اللغة  - د عل ، تح األستاذ محم

 .النّجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب
 .م١٩٨٩/ ، الصدر لخدمات الطباعة٢عبد الحميد السيد طلب، ط. د: تهذيب النحو -
ة - شلوبيني   : التوطئ ي ال ي عل ـ٦٤٥ت(ألب ة)ه ّوع، دار    ، دراس د المط ف أحم ح يوس  وت

 .م١٩٧٣/ التراث العربي للطبع والنشر، القاهرة
داني         : التيسير في القراءات السبع    - ان ال ن عثم ، )هـ ٤٤٤ت(ألبي عمرو عثمان بن سعيد ب

 .م١٩٣٠/ تح أوتوبرتزل، مطبعة الدولة
ري      : جامع البيان عن تأويل آي القرآن   - ر الطب ن جري د ب ر محم ، ٣ط) هـ ٣١٠ت(أبو جعف

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده مصر
م النحو         - صغير في عل ه            : الجامع ال شره وحقق ن هشام األنصاري، ن دين إب ال ال ام جم لإلم

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨/ ، مطبعة المالح١وعلق عليه محمد شريف سعيد الزيبق، ط
و إسحاق     ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصار    : الجامع ألحكام القرآن   - ح أب ي، ت ي القرطب

 .م١٩٦٦/ إبراهيم اطفيش دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
د   - الم اهللا المجي ل آ ي ترتي د ف د التجوي امع لقواع ة  :  الج واد، مطبع د الج در أحم سيد حي ال

 .النعمان، النجف األشرف
سير      - از والتف ب االعج ي آت ة ف ردة القرآني ات المف وف : جمالي د ياس ة : أحم مكتب

 . ١٩٨٦/لشبابا



ل - رحه       : الجم ه وش شره وتحقيق ي بن اجي، ُعن حاق الزّج ن اس رحمن ب د ال م عب و القاس أب
 .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦/ ، مطبعة آلنسكسيك، باريس٢العّالمة ابن أبي شنب، ط

 .م١٩٨٢/ عبد الجليل العاني. د: الجملة الخبرية في ديوان جرير -
ة واإلسالم         - د     : جمهرة أشعار العرب في الجاهلي ي زي ي الخطاب القرشي،          أب ن أب د ب محم

اوي، ط      د البج ي محم رحه عل ي ش بطه وزاد ف ه وض ع،   ١حقق صر للطب ضة م ، دار نه
 .ت. مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، د

ق حواشيه ووضع فهارسه              : جمهرة األمثال  - الشيخ األديب أبو هالل العسكري، حققه وعل
د قطامش، ط د المجي راهيم وعي و الفضل إب د أب ع ، ا١محم ة للطب ة الحديث لمؤسسة العربي

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤/ والنشر والتوزيع، مطبعة المدني
د األزدي البصري            : جمهرة اللغة  - ن دري ن الحسن ب د ب و بكر محم شيخ أب ، )هـ ٣٢١ت(ال

 .هـ١٣٤٥، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدآن، ١ط
ة        - ة العربي اد              .د: جموع التصحيح والتكسير في اللغ ال، دار االتح د الع يد عب نعم س د الم  عب

 .م١٩٧٧/العربي للطباعة، مكتبة الخانجي، القاهرة
/ ، تح طه محسن     ) هـ ٧٤٩ت  (حسن بن قاسم المرادي     : الجنى الداني في حروف المعاني     -

 .م١٩٧٥ –م ١٩٧٤
صادر  - وع والم ي الجم اموس ف وهر الق د   : ج ق محم ح وتعلي ي، ت فيع القزوين ن ش د ب محم

 .م١٩٨٢/ إبراهيم الكرباسي، مطبعة اآلداب، النجف األشرفجعفر الشيخ 
د           )هـ١٨٨ت  (ألبي عمرو الشيباني    : الجيم - ه محم اري وراجع ، حققه وقدم له إبراهيم األنب

 . م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤خلف اهللا أحمد، الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية، القاهرة، 
ك  - ن مال ة إب ى الفي صبان شرح األشموني عل ية ال ي، دار حاش شواهد للعين ه شرح ال ومع

 .ت. أحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشرآاؤه، القاهرة، د
سبع     - ح وشرح د        : الحجة في القراءات ال ه ت ن خالوي ام اب رم، دار     . لإلم الم مك ال س د الع عب

 .م١٩٧١/ الشروق، بيروت
 تح ودراسة    ،)هـ٧٢٥ت  (شهاب الدين محمود الحلبي     : حسن التوسل إلى صناعة الترسل     -

 .١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠/ أآرم عثمان يوسف، دار الحرية للطباعة، بغداد
ه  ) هـ ٣٤٠ت (صّنفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي         : حروف المعاني  - ، حقق

ع      ١علي توفيق الحمد، ط   . وقّدم له د   ـ  ١٤٠٤/ ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي ه
 .م١٩٨٤ -

ارون، ط               أبو عثمان عمر  : الحيوان - د ه سالم محم د ال ، ١و بن بحر الجاحظ، تح وشرح عب
 .م١٩٤٣ -هـ ١٣٦٢/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر

دادي      :  خزانة األدب ولب ُلباب لسان العرب     - ن عمر البغ ادر ب د الق ح  )هـ ١٠٩٣ت(عب ، ت
 .م١٩٧٦/وشرح، عبد السالم محمد هارون، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

ي النجار، ط          : لخصائصا - د عل ح محم ي، ت ن جن ان ب تح عثم ة دار  ٢صنعة أبي الف ، مطبع
 .١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤/ الكتب المصرية، القاهرة

ـ  ١٣٨٢/ ، دار الشمالي للطباعة، بيروت    ٢صبحي الصالح، ط  . د: دراسات في فقه اللغة    - ه
 .م١٩٦٢ -

ريم    - رآن الك لوب الق ات الس ضيمة، ط   : دراس الق ع د الخ د عب ة١محم سعادة، ، مطبع  ال
 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

ة للطباعة         . د: الدراسات اللهجية والصوتية عند إبن جني      - حسام سعيد النعيمي، دار الطليع
 .م١٩٨٠/ والنشر، بيروت

ي      - ن جن صائص اب ي خ داللي ف درس ال اقوت، ط  . د: ال ليمان ي د س ة ١أحم ، دار المعرف
 .م١٩٨٩/ الجامعية، اإلسكندرية



د الجرجاني               أبو بكر عبد ا   : دالئل اإلعجاز  - ن محم رحمن ب د ال ن عب اهر ب ، )هـ ٤٧١ت(لق
د مصطفى المراغي، ط            ه أحم ة، مصر د       ٢صححه وشرحه وعّلَق علي ة العربي . ، المطبع

 . ت
ة   - ة العربي ي الجمل ة ف ة الزمني صوري، ط . د: الدالل ابر المن ي ج ة،  ١عل ة الجامع ، مطبع

 .م١٩٨٤/ بغداد
اهرة، د       محمد أبو   . د): دراسة بالغية (دالالت التراآيب    - م للطباعة، الق . موسى، دار المعل

 .ت
دجيلي، ط          : ديوان أبو األسود الدؤلي    - ريم ال د الك شر     ١حققه وشرحه وقّدم له عب ، شرآة الن

 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣/ والطباعة العراقية المحدودة، بغداد
 .م١٩٦١-هـ١٣٨٠/ديوان جميل بثينة، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت -
سكري عن                  ديوان األخ  - ي سعيد ال طل، رواية أبو عبد اهللا محمد بن العباس اليزيدي عن أب

 .ت. محمد بن حبيب عن إبن اإلعرابي، دار احياء التراث العربي، بيروت لبنان، د
ارابي        : ديوان األدب  - ح د   )هـ ٣٥٠ت  (أبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الف ار    . ، ت د مخت أحم

ة د  ر، مراجع ع ا . عم يس، مجم راهيم أن ابع    إب شؤون المط ة ل ة العام ة، الهيئ ة العربي للغ
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/ األميرية

ر    - شى الكبي وان األع يس  (دي ن ق ون ب ق د ) ميم رح وتعلي ة   . م. ش سين، المطبع د ح محم
 .ت. النموذجية، د

اع، شرآة دار        . ديوان امرئ القيس، شرحه وضبط نصوصه وقّدم له د         - اروق الّطب عمر ف
 .ت. د.  لبنان–عة والنشر والتوزيع، بيروت األرقم بن أبي األرقم للطبا

روت للطباعة            . ديوان أوس بن حجر، تح وشرح د       - محمد يوسف نجم، دار صادر، دار بي
 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٨٠/ والنشر، بيروت

 .م١٩٧١/ديوان بشر بن أبي خازم، مطبعة دار الساعة -
 .هـ١٣٨١/ ديوان تميم بن مقبل، تح عزة حسن، دمشق -
 .م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩/ ر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروتديوان جرير، دار صاد -
روت        - شر، بي ة والن روت للطباع ادر ودار بي ائي، دار ص اتم الط وان ح ـ ١٣٨٣/ دي  -ه

 .م١٩٦٣
دواني  - وان ذي اإلصبع الع ن ُمحّرث ت(دي ان ب ـ٢٥ُحرث اب )ه د الوه ه عب ه وحقق ، جمع

ور،     محمد علي العدواني ومحمد نائف الدليمي، وخط أشعاره يوسف          ذنون، مطبعة الجمه
 .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣/ الموصل

ن       ) هـ١١٧ت) (غيالن بن عقبة العدوي(ديوان ذي الرّمة   - د ب ي نصر أحم ام أب شرح اإلم
ه د                  ق علي ه وعل ّدم ل ه وق دوس    . حاتم الباهلي، رواية اإلمام أبي العباس ثعلب، حقق د الق عب

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢/ أبو صالح، مطبعة طربين
ي ا  - وان الراع اث        دي اني لألبح د األلم ايبرت، المعه رت ف ه راينه ه وحقق ري، جمع لنمي

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠١/  لبنان–الشرقية، بيروت 
 . ت.ديوان ساعدة بن جؤية، دار صادر، بيروت د -
ة         ١ديوان سراقة البارقي، حققه وشرحه حسين نصار، ط         - أليف والترجم ة الت ة لجن ، مطبع

 .م١٨٤٧ -هـ ١٣٦٦/ والنشر، القاهرة
ه د        ديوان   - اع، ط   . السموأل بن عاديا، شرحه وضبط نصوصه وقّدم ل اروق الّطب ، ١عمر ف

روت              ع، بي ان  –حرآة دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة والنشر والتوزي ـ   ١٤١٧/  لبن  -ه
 .م١٩٩٧

 . هـ١٣٢٧/ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني، مطبعة السعادة، مصر -
د    ديوان طرفة بن العبد البكري مع شرح       - ة برطرن شنتمري، مطبع األديب يوسف األعلم ال

 .م١٩٠٠/ المسيحية



رح د    - ح وش رص، ت ن األب د ب وان عبي ّصار، ط . دي سين ن ابي  ١ح صطفى الب ة م ، مطبع
 .م١٩٥٧ -هـ ١٣٧٧/ الحلبي وأوالده، مصر

 .ت. د. حمزة حسن. ديوان العجاج رواية األصمعي وشرحه تح د -
ه الم   - دم ل ه وق داد، حقق ن ش رة ب وان عنت وي، ط دي وزي عط امي ف ة ١ح شرآة اللبناني ، ال

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨/ للكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان
ح د  - امي، ت وان القط وب، ط  . دي د مطل سامرائي وأحم راهيم ال روت ١إب ة، بي / ، دار الثقاف

١٩٦٠. 
ه وشرحه، د         - روت،        . ديوان ُآثَّير عزة، جمع ة، بي ع دار الثقاف شر وتوزي اس، ن  إحسان عب

 .م١٩٧١-هـ١٣٩١/لبنان
دي، ط   - ة الجع وان النابغ شق    ١دي شر، دم ة والن المي للطباع ب االس ـ١٣٨٤/، المكت - ه

 .م١٩٦٤
ن عاشور               - ديوان النابغة الذبياني، جمعه وشرحه وآمله وعلق عليه الشيخ محمد الطاهر ب

انفي  ر، ج ع، الجزائ شر التوزي ة للن شرآة الوطني ع وال سية للتوزي شرآة التون شر ال / ن
 .م١٩٧٦

 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥/ ديوان الهذليين، تح التراث العربي، القاهرة -
اهرة د                  : الرد على النحاة   - ي، الق ح شوقي ضيف، دار الفكر العرب ي، ت . ابن مضاء القرطب

 . ت
لمان              : رسالة في قواعد التالوة    - ة س سي، مطبع ة التون د خليف آمال الدين الطائي، تقديم محم

 .م١٩٧١ -هـ  ١٣٩١/ األعظمي، بغداد
القي           - ور الم د الن ن عب د ب ام أحم اني، اإلم روف المع رح ح ي ش اني ف ف المب رص

 -هـ  ١٣٩٥/ ، تح أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق         )هـ٧٠٢ت(
 .م١٩٧٥

اني           - سبع المث ود          : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال دين محم و الفضل شهاب ال أب
 .ت. ار إحياء التراث العربي، بيروت، د، د)هـ١٢٧٠ت (اآللوسي البغدادي 

د   : زاد المسير في علم التفسير   - ن محم اإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ب
دادي  ي البغ وزي القرش ـ٥٩٧ت (الج شر، ١، ط) ه ة والن المي للطباع ب اإلس ، المكت

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤/ بيروت
د           صنعة الشيخ أبي الفتح عثمان    : سر صناعة اإلعراب   - ي بكر عب ى أب ي النحوي إل  بن جن

اتذة       ة من األس ح لجن د    : الواحد بن عرس بن فهد بن حمد األزدي، ت سقا ومحم مصطفى ال
ين، ط        ابي الحلبي وأوالده، مصر         ١الزفزاف وإبراهيم مصطفى وعبد اهللا أم ة الب / ، مطبع

 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٤
سعود - عد ال ن جع  : س ن موسى ب ي ب م عل ي القاس دين أب الم رضي ال ن  الع د ب ن محم ر ب ف

سيني   سني الح اووس الح ـ٦٦٤ت (ط رف ١، ط)ه ف األش ة، النج ة الحيدري / ، المطبع
 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩

الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تح محمد فؤاد عبد           : سنن إبن ماجة   -
 .ت. الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، د

ن سورة                  سنن الترمذي هو الجامع الصحيح     - سى ب ن عي د ب سى محم ي عي  لإلمام الحافظ أب
 .ت. الترمذي، حققه وصححه عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر للطباعة والنشر، د

رى - سنن الكب سائي : ال رحمن الن د ال و عب ن شعيب أب د ب ـ٣٠٣ت (أحم ار ) ه د الغف ح عب ت
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/ ، دار الكتب العلمية، بيروت١سليمان البنداري، ط

صرف - ن ال ي ف ذا العرف ف ة،  : ش ة النهضة العربي الوي، مكتب د الحم شيخ أحم تاذ ال األس
 .م١٩٣٢ -هـ ١٣٥١/ بغداد



ك        - د، دار الكتب للطباعة             : شرح ابن عقيل على الفية إبن مال د الحمي دين عب د محي ال محم
 .م١٩٩٩/ والنشر

دادي     : شرح أبيات مغني اللبيب  - ن عمر البغ ادر ب د   )هـ ١٠٩٣ت(صّنفه عبد الق ه عب ، حقق
 .م١٩٧٣-هـ١٧٩٣/، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق١العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، ط

ذليين    - ستار                   : شرح أشعار اله د ال ه عب سكري، حقق ن الحسين ال ي سعيد الحسن ب صنعة أب
 .ت. أحمد فراج، راجعه محمود محمد شاآر، مطبعة المدني، القاهرة، د

ك           - ن مال ة اب و : شرح األشموني على ألفي سى                 أب ن عي د ب ن محم ي ب دين عل ور ال  الحسن ن
د، ط          )هـ٩٢٩ت(الشافعي   د الحمي دين عب ة  ٢، حققه وشرح شواهده محمد محيي ال ، مطبع

 .م١٩٣٩-هـ١٣٥٨/مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
 .هـ١٣٢٦/ لعبد اهللا األيوبي، مطبعة ده طبع أولنمشدر: شرح اإلظهار -
ك        : شرح التسهيل  - ن مال د ب دين محم سيد، ط         )هـ ٦٧٢ت   (جمال ال رحمن ال د ال ح عب ، ١، ت

 .م١٩٧٤/ مكتبة األنجلو المصرية
ك               : شرح التصريح على التوضيح    - ن مال ة اب ى الفي الشيخ اإلمام خالد عبد اهللا األزهري عل

ن هشام األنصاري                         ن يوسف ب د اهللا ب ن عب د اب ت (في النحو للشيخ جمال الدين أبي محم
 .ت. وشرآاؤه، د، مطبعة عيسى البابي الحلبي ) هـ٩٠٥

بيلي      - صفور األش ن ع اجي الب ل الزج رح جم ـ٦٦٩ت (ش ر ) ( ه شرح الكبي ح د)ال . ، ت
 .م١٩٨٠/ صاحب أبو جناح، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر

ة - وان الحماس ي  : شرح دي ن الحسن المرزوق د ب ن محم د ب ي أحم ي عل ـ٤٢١ت (ألب )  ه
ارون، ط   سالم ه د ال ين وعب د أم شره أحم ة١ن ة لجن شر ، مطبع ة والن أليف والترجم /  الت

 .م١٩٥١ -هـ ١٣٧١
 .ت. إحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت، د. شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تح د -
صيد           - ى مقصود الق ة        : شرح الشاطبية المسّمى ارشاد المريد إل ضباع، مطبع د ال ي محم عل

 . هـ١٣٧٣/محمد علي صبيح وأوالده، مصر
مع شرح شواهده   ) هـ٦٨٨ت  (ام رضي الدين االسترابادي     اإلم: شرح شافية ابن الحاجب    -

دادي     ادر البغ د الق الم عب ـ ١٠٩٣ت (للع ا      )  ه رح مبهمه ا وش بط غريبهم ا وض حققهم
ة    د، مطبع د الحمي دين عب ي ال د محي زاف ومحم د الزف ور الحسن ومحم د ن اتذة محم األس

 .ت. حجازي، القاهرة، د
ة آالم العرب             - ذهب في معرف ا : شرح شذور ال ن            اإلم دين ب ال ال د اهللا جم د عب ي محم م أب

ن هشام األنصاري المصري                  د اهللا إب ن عب ة   ٤، ط )هـ ٧٦١ت  (يوسف بن أحمد ب ، مطبع
 .م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧/ السعادة، مصر

ي   - واهد المغن رح ش سيوطي         : ش ر ال ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب الل ال ام ج   اإلم
شنقيطي     ذيل بتصحيحات وتعليقات العالمة الشيخ محمد محم       ) هـ٩١١ت  ( ود الترآزي ال

 .ت. لجنة التراث العربي، د
ظ     - دة الالف افظ وع دة الح رح عم ك       : ش ن مال دين ب ال ال ن جم د ب د اهللا محم ي عب ت (أب

 .م١٩٧٧/ ، تح عدنان الدوري، مطبعة العاني، بغداد)هـ٦٧٢
/ ، مطبعة اآلداب، النجف األشرف    ١محمد السيد عبد الحسين القزويني، ط     : شرح العوامل  -

 .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
صدى     - ل ال دى وب ر الن رح قط شام        : ش ن ه دين ب ال ال د اهللا جم د عب ي محم صنيف أب ت

محمد محيي الدين عبد الحميد، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر         ): هـ٧٦١ت(األنصاري  
 .ت. والتوزيع، النجف األشرف د

ة،                : شرح الكافية  - ترابادي، شرآة الصحافة العثماني شيخ الرضي االش ن الحسن ال  محمد ب
 .هـ١٣١٠/ مطبعة سندة أولنمشدر



د العيني               : شرح المراح في التصريف       - ن أحم ود ب دين محم در ال ة ب ، )هـ ٨٥٥ت (العالم
 .م١٩٩٠/ عبد الستار جواد، مطبعة الرشيد، بغداد. حققه وعلق عليه د

شرح المعّلقات العشر وأخبار شعرائها اعتنى بجمعه وتصحيحه للمرة األولى الشيخ أحمد             -
 .١٩٨٨/لشنقيطي، مكتبة النهضة، بغدادبن األمين ا

ّصل  - رح المف وي        : ش يش النح ن يع ي ب ن عل يش ب دين يع ق ال ة موف الم العالم شيخ الع لل
 .ت. عالم الكتب بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة، د) هـ٦٤٣ت(

شاذ       : شرح المقدمة المحسبة   - ريم،         ) هـ  ٤٦٩ت  (الطاهر بن أحمد بن باب د الك د عب ح خال ، ت
 .م١٩٧٧/ عصرية بالكويت، المطبعة ال١ط

ميات  - رح الهاش دي    : ش د األس ن زي ت ب شاعر الكمي ـ١٢٦ت (ال ود  )ه د محم م محم ، بقل
 .ت. ، مطبعة شرآة التمدن الصناعية، مصر، د٢الرافعي، ط

ة        - شعر إبراهيم بن هرمة القرشي، تح محمد نّفاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغ
 .م١٩٦٩ -ـ ه١٣٨٩/ العربية، مطبعة دار الحياة، دمشق

سار   - ن ي ماعيل ب عر اس ار، ط  . د: ش سين بّك ف ح شر   ١يوس ة والن دلس للطباع ، دار األن
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/ والتوزيع، بيروت لبنان

ر األسدي        - ن مطي ه د    : شعر الحسين ب ه وحقق ة للطباعة،         . جمع اض، دار الحري محسن غي
 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩١/ مطبعة الحكومة، بغداد

اهلي - ر الب ن أحم رو ب ه د: شعر عم ه حقق ة . جمع ع اللغ حسين عطوان، مطبوعات مجم
 .ت. العربية، دمشق، د

دي     - د األس ن زي ت ب عر الكمي ديم د : ش ع وتق ف    . مجم ان النج ة النعم لوم، مطبع داود س
 .م١٩٦٩/ األشرف، بغداد

شعراء - شعر وال ة : ال ن قتيب ـ٢٧٦ت (الب ابع دار   ) ه اآر، مط د ش د محم رح أحم ح وش ت
 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦/ المعارف، مصر

ّدم          : الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في آالمها        - ه وق ارس، حقق أبو الحسين أحمد بن ف
سة أ   شويمي، مؤس صطفى ال ه م ان   . ل روت، لبن شر، بي ة والن دران للطباع ـ١٣٨٢/ب -ه

١٩٦٣. 
ور               : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية     - د الغف د عب ح أحم اد الجوهري ت ن حم إسماعيل ب

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/ للماليين، بيروت، دار العلم ٣عّطار، ط
اري - ي  : صحيح البخ اري الجعف د اهللا البخ و عب ماعيل أب ن إس د ب ـ٢٥٦ت (محم ح ) ه ، ت

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧/ ، دار إبن آثير، بيروت٣مصطفى ديب البغا، ط
سابوري      : صحيح مسلم  - د   ) هـ ٢٦١ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الني ح محم ت

 .ت. ار إحياء التراث، بيروت، دفؤاد عبد الباقي، د
اهرة  ١مصطفى حرآات، ط  : الصوتيات والفونولوجيا  - -هـ ١٤١٨/، المطبعة العصرية، الق

 . م١٩٩٨
ة  - ي اللغ وع ف ةصيغ الجم ساميةالعربي ات ال ع بعض المقارن ي، . د:  م ق حلم اآيزة رفي ب

 . ت. مطبعة األديب، البغدادية د
ن سالم الجمحي              - د ب شعراء،  محم و فهر         )هـ ٢٣١ت   (طبقات فحول ال رأه وشرحه أب ، ق

 .ت. محمود محمد شاآر، مطبعة المدني، المؤسسة السعودية، مصر، د
و               : طبقات النحويين واللغويين   - د أب ح محم سي، ت دي األندل ألبي بكر محمد بن الحسن الزبي

 . ت. ، مطابع دار المعارف، مصر د٢الفضل إبراهيم، ط
 .هـ١٣٣٢/يمني، مطبعة المقتطف، مصريحيى بن حمزة بن علي العلوي ال: الطراز -
اهر الجرجاني    : عالم اللغة  - دراوي زهران، ط   . د: عبد الق مطابع سجل العرب، دار    / ٢الب

 .م١٩٨١/ المعارف، القاهرة



اخر      - اب الف صغاني             : العباب الزاخر واللب ن الحسن ال د ب ن محم ح  ) هـ ٦٥٠ت  (الحسن ب ت
 .م١٩٨٠/ الحرية للطباعة، بغدادالشيخ محمد حسن آل ياسين، دار الرشيد للنشر، دار 

 .ت.أحمد مختار عمر، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر، الكويت د: علم الداللة -
ة     - ارئ العربي     (علم اللغ ة للق ة مر          . د): مقدم ارف، مطبع سعران، دار المع ود ال ك، . محم

 .١٩٦٢/ اإلسكندرية
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨١/ ، مطبعة الرسالة، مصر٢درويش الجندي، ط. د: علم المعاني -
، دار القلم، بيروت    ٢أحمد مصطفى المراغي، ط   ): البيان والمعاني والبديع  (علوم البالغة    -

 .م١٩٨٤/ لبنان
ده         - ه، ونق شعر، وآداب ن رشيق القيرواني األزدي             : العمدة في محاسن ال ي الحسن ب و عل أب

د، ط                 )  هـ ٤٥٦ت( د الحمي دين عب د محيي ال ق حواشيه محم ّصله وعّل ة   ٢حققه وف ، مطبع
 .م١٩٥٥-هـ١٣٧٥/سعادة، مصرال

ين - دي    : الع د الفراهي ن أحم ل ب رحمن الخلي د ال و عب ـ١٧٥ت (أب ح د) ه دي . ، ت مه
 .١٩٨٠/إبراهيم السامرائي، دار الرشيد للنشر مطابع الرسالة، الكويت. المخزومي ود

ة العجم      - صفدي      : الغيث المسجم في شرح المي ن أيبك ال ل ب دين خلي شيخ صالح ال ت (ال
 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/  دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،١، ط)هـ٧٦٤

ديث - ب الح ي غري ائق ف ر الزمخشري  : الف ن عم ود ب ار اهللا محم ة ج ـ٥٨٣ت(العّالم ) ه
دين، ط        ان         ١وضع حواشيه إبراهيم شمس ال روت، لبن ة، بي -هـ ١٤١٧/، دار الكتب العلمي

 .م١٩٩٦
ة - ات المكي ابن  : الفتوح روف ب ي المع ن عل د ب د اهللا محم و عب ائي، أب اتمي الط ي الح عرب

 .ت.مطبعة دار الكتب العربية الكبرى، مصر، د
سعيدة       (الفرائد الجديدة    - د      ) تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع ال شيخ عب ا لل وآالهم

سيوطي  رحمن ال ـ٩١١ت (ال ا  )ه ى طبعه درس،  أشرف عل ريم الم د الك شيخ عب ح ال ، ت
 .م١٩٧٧/ وعّلق على شواهدها محمد المال أحمد الكزني

دة،        ٣، ط )هـ٣٩٥ت  (أبو هالل العسكري    : الفروق في اللغة   - اق الجدي شورات دار اآلف ، من
 .م١٩٧٩/ بيروت

ة اإلعراب    - ازجي   : فصل الخطاب في أصول لغ شيخ ناصيف الي ـ١٢٨٨ت (ال ديم ) ه تق
 .م١٩٨٤/ ، مطبعة منير، بغداد١ومراجعة جميل إبراهيم حبيب، ط

ة - ه العربي ي فق واب، طرمضان عب. د: فصول ف اهرة١د الت امي للطباعة، الق / ، دار الحم
 .م١٩٧٣

ه - ه وأبنيت ل زمان سامرائي، ط. د: الفع راهيم ال شر ٢إب ة والن الة للطباع سة الرس ، مؤس
 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠/ والتوزيع، بيروت

 .م١٩٨٦/ عبد الحسين المبارك، مطبعة جامعة البصرة. د: فقه اللغة -
 .م١٩٦٤/ ، دار الفكر الحديث، لبنان٢ارك، طمحمد المب: فقه اللغة وخصائص العربية -
ريم          - رآن الك رام          . د: فكرة النظم بين وجوه اإلعجاز في الق د عامر، مطابع األه فتحي أحم

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/ التجارية، القاهرة
 .م١٩٧٥/أحمد مطلوب، دار البحوث العلمية، الكويت. د: فنون بالغية -
يبويه    - رآن (فهرس شواهد س شعر –الحديث   شواهد -شواهد الق د ) شواهد ال ، صنعة أحم

 .م١٩٧٠- هـ١٣٨٩/، مطابع دار القلم، بيروت، لبنان١راتب النّفاخ، ط
ة        (في األصوات اللغوية     - د العربي ي، دار       . د): دراسة في أصوات الم غالب فاضل المطلب

 .م١٩٨٤/ الحرية للطباعة، بغداد
ي المعاصر  - شعر العراق وي لل ي الترآيب اللغ ة ف(ف ة لغوي ازك دراس سياب ون ي شعر ال

اتي داد    ): والبي ة، بغ ة للطباع شر، دار الحري يد للن ي، دار الرش ف المطلب ك يوس / مال
 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١



ة     - ر العالق، ط   . د: في حداثة النص الشعري دراسات نقدي ي جعف شر دار   ١عل ، طباعة ون
 .م١٩٩٠/ الشؤون الثقافية العامة، بغداد

رؤوف     : اديث البشير النذير  فيض القدير شرح الجامع الصغير من أح       - العالمة محمد عبد ال
سالم، ط   د ال د عب اوي، ضبطه وصححه أحم ان ١المن روت لبن ة، بي ب العلمي / ، دار الكت

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥
، طبع بدار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلب         ١في ظالل القرآن بقلم سيد قطب، ط       -

 .ت. وشرآاؤه د
 .م١٩٧٤/ يد، دار المعارف، مصرأمين علي الس. د: في علم النحو -
ة - د العربي ي قواع دي، ط. د: ف ي الجن د عل اهرة ١أحم رى، الق تقالل الكب ة اإلس ، مطبع

 .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
 .م١٩٧٣/ إبراهيم أنيس، المطبعة الفنية، الحديثة. في اللهجات العربية د -
، ١مي، ط  مهدي المخزو  . د: في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث         -

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر
كندرية      - راهيم، اإلس ل إب ة خلي ى، مطبع د موس سن محم أليف ح ع وت ي جم اموس قرآن / ق

 .م١٩٩٦ -هـ ١٣٨٦
يط  - اموس المح ادي     : الق روز آب وب الفي ن يعق د ب دين محم د ال ـ٨١٧ت (مج ة )ه ، مطبع

 .ت. السعادة، مصر، د
ة          (ؤية تربوية،   القرآن الكريم ر   - ات القرآني ة لآلي ازي التربوي ر  ): آتاب يبحث في المغ زهي

ي، ط ضر الكيالن ود خ ة، محم ريف آحال د ش ان األردن١محم شرق، عم ة ال / ، مطبع
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢

املي      : قواعد التجويد  - ة النجف، النجف       ٢، ط )هـ ١٢٢٦ت  (السيد محمد الجواد الع ، مطبع
 .م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٥/ األشرف

د ا - تالوةقواع د، ط. د:  ل ق الولي رج توفي دوري وف رحمن ال د ال ة ٣قحطان عب ، دار الحكم
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١/ للطباعة والنشر، بغداد

د     - د، ط      : قواعد التالوة وعلم التجوي ق الولي رج توفي الة للطباعة     ١ف ـ   ١٣٩٥/ ، دار الرس  -ه
 .م١٩٧٥

و     ألبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، تعلي      : الكافي األصول والروضة   - ق الحاج الميرز أب
المية،      ة اإلس اري، المكتب ر الغف ي أآب ه عل صحيحه وتخريج ي بت شعراني، عن سن ال الح

 .هـ١٣٨٤طهران 
ر              : آتاب سيبويه  - ن قنب ان ب ن عثم شر عمرو ب سالم        ) هـ ١٨٠ت  (أبي ب د ال ح وشرح عب ت

ة       صرية العام ة الم ابع الهيئ ع، مط شر والتوزي ة والن ب لطباع الم الكت ارون، ع د ه محم
 .م١٩٧٥/تاب، بيروتللك

راءات       - سبعة في الق د     : آتاب ال ن مجاه ح د  )هـ ٣٢٤ت(الب شوقي ضيف، مطابع دار    . ، ت
 .م١٩٧٢/ المعارف، مصر

صناعتين   - اب ال شعر (آت ة وال هل      ) الكتاب ن س د اهللا ب ن عب سن ب الل الح ي ه صنيف أب ت
 . هـ١٣١٩/، مطبعة محمود بك، الستانة١، ط)هـ٣٩٥ت(العسكري 

سير لمؤلف - اب التف سلمي  آت اش ال ن عي سعود ب ن م د ب ضر محم ل الن دث الجلي ه المح
ه الفاضل     ق علي ه والتعلي صحيحه وتحقيق ى ت ف عل ي، وق روف بالعياش سمرقندي المع ال

 .م١٣٨٠/ الحاج السيد هاشم الرسولي المحالتي، المطبعة العلمية، قم
ون - شاف اصطالحات الفن انوي : آ اروقي الته ي الف د عل رن الث(محم ي الق وفى ف اني المت

د     . لطفي عبد البديع، ترجم النصوص الفارسية د      . ، حققه د  )عشر الهجري  يم محم عبد النع
ة          أليف والترجم ة للت صرية العام سة الم ولي، المؤس ين الخ تاذ أم ه األس سنين، راجع ح

 .م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢/ والطباعة والنشر



محمود بن عمر   أبو القاسم   : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل         -
رزاق             ) هـ ٥٣٨ت  (الزمخشري الخوارزمي    د ال ا عب ق عليه ا وعل ، حققها وخرج أحاديثه

 ١٤٢١، دار أحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان           ٢المهدي، ط 
 .م٢٠٠١ -هـ 

ة    (الكليات   - روق اللغوي ن موسى الحسيني       ) معجم في المصطلحات والف وب ب اء أي و البق أب
ع، ووضع فهارسه د            ) هـ ١٠٩٤ت  (فوي  الك عدنان  . ، قابله على نسخة خطية وأعّده للطب

 .م١٩٧٥/ درويش ومحمد المصري، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق
ال        - وال واألفع دين         : آنز العمال في سنن األق ن حسام ال ي المتقي ب دين عل ة عالء ال العالم

روت      الهندي، ضبطه وفسر غريبه الشيخ بك      الة، بي ـ   ١٤٠٩/ ري حياني، مؤسسة الرس  -ه
 .م١٩٨٩

ن منظور األفريقي                : لسان العرب  - رم ب اإلمام العّالمة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مك
روت       شر، بي -هـ ١٣٧٤/المصري، دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت للطباعة والن

 .م١٩٥٥
ا   - ا ومبناه ة معناه ة العربي ابع . د: اللغ سان، مط ام ح اب  تم ة للكت صرية العام ة الم /  الهيئ

 .م١٩٧٣
ة د       . جون الينز، ترجمة د   : اللغة والمعنى والسياق   - اب، مراجع ل  . عباس صادق الوه يوئي

 .م١٩٨٧/ ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد١عزيز، ط
ة أسد   - ب، ط . د: لهجة قبيل ي ناصر غال ة،   ١عل ة العام شؤون الثقافي شر دار ال ، طباعة ون

 .م١٩٨٩/ بغداد
رد النحوي         : ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن الكريم        - أبي العباس محمد بن يزيد المب

اهرة          )  هـ ٢٨٥ت  ( سلفية، الق / باعتناء عبد العزيز الميمني الراجكوتي األثري، المطبعة ال
 .هـ١٣٥٠

سانيات     - ة والل م اللغ ي عل ث ف تاذ د: مباح دي، ط   . األس رحمن العبي د ال يد عب ، دار ١رش
 .م٢٠٠٢/ الثقافية العامة، بغدادالشؤون 

سانيات  - ادئ الل دور، ط  : مب د ق د محم ان   ١أحم روت ، لبن ر، بي ر المعاص / ، دار الفك
 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦

شاعر      - سائر في أدب الكاتب وال ل ال ه وشرحه         : المث ه وحقق دم ل ر، ق ن األثي دين ب ضياء ال
ه د ق علي وفي، د. وعل د الح ة، ط . أحم دوي طبان شر٢ب اعي للن ة ، دار الرف  والطباع

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/ والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية
ن المثنى التيمي           : مجاز القرآن  - ق       )هـ ٢١٠ت  (أبو عبيدة معمر ب ، عارضه بأصوله وعّل

ه د زآين، ط . علي ؤاد س د ف صر ١محم سعادة، م ة ال   / ، مطبع
 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٤

ع البحرين - دين الطريحي : مجم شيخ فخر ال الم ال ـ١٠٨٥ت (الع ه ) ه ى تحقيق أشرف عل
 .ت.وتصحيحه أحمد علي الحسيني، مطبعة اآلداب، النجف األشرف د

ى                : مجمع البيان في تفسير القرآن     - ن الحسن الطبرسي، وقف عل ي الفضل ب الشيخ أبو عل
اء                ي، دار صعب، دار إحي تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه الحاج هاشم الرسولي المحالت

 .ش١٣٣٩ –ق ١٣٧٩/ ت لبنانالتراث العربي، بيرو
ا اللغوي             : مجمل اللغة  - ن زآري ارس ب ح     )هـ ٣٩٥ت  (ألبي الحسين أحمد بن ف ، دراسة وت

د المحسن سلطان، ط        روت            ٢زهير عب ع، بي شر والتوزي الة للطباعة والن / ، مؤسسة الرس
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦



ا      - ضاح عنه راءات واإلي واذ الق ين ش ي تبي سب ف ي   : المحت ن جن ان إب تح عثم و الف ت (أب
يم النجار، د      . تح علي النجدي ناصف، د     ) هـ٣٩٢ د الحل بلي،        . عب اح إسماعيل ش د الفت عب

اهرة     ـ  ١٣٨٩/ مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، مطابع شرآة اإلعالنات الشرقية، الق ه
 .م١٩٦٩ -

م  - يط األعظ م والمح سقا، د   : المحك صطفى ال ح م يده، ت ن س ماعيل ب ن إس ي ب سين . عل ح
 . م١٩٥٨ -هـ ١٣٧٧/ طفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، مطبعة مص١نصار، ط

ا وصرفها         - ة ونحوه د األنطاآي، ط    : المحيط في أصوات العربي روت  ١محم -١٣٩٢/ ، بي
، ١ط/ تح الشيخ محمد حسن آل ياسين      ) هـ٢٨٥ت  (الصاحب إسماعيل بن عباد     . م١٩٧٢

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/ مطبعة المعارف، بغداد
-  
ة - ي اللغ صاحب إس: المحيط ف اد ال ن عب ـ٢٨٥ت (ماعيل ب د حسن آل ) ه شيخ محم ح ال ت

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥/ ، مطبعة المعارف، بغداد١ط/ ياسين
 .م١٨٦٧/ بطرس البستاني، بيروت: محيط المحيط -
إبن الطحان            : مخارج الحروف وصفاتها   - بيلي المعروف ب اإلمام أبو األصبغ السُّماتي األش

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤/  بيروت،١محمد يعقوب ترآستاني، ط. ، تح د)هـ٥٦٠ت (
ر الدمشقي                  : مختصر تفسير ابن آثير    - ن آثي داء إسماعيل ب و الف دين أب اد ال ت (الحافظ عم

روت       ٨، اختصار وتح محمد علي الصابوني، ط      )هـ٧٧٤ ريم، بي رآن الك  ١٤٠٢/ ، دار الق
 .م١٩٨١ -هـ 

يده               : المخصص - ابن س ن إسماعيل المعروف ب ي ب  ، المكتب  )هـ ٤٥٨ت  (ألبي الحسن عل
 .ت. التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، بيروت، د

اد     )هـ٩١١ت  (جالل الدين السيوطي    : المزهر في علوم العربية وأنواعها     - ، شرح محمد ج
 .، مطبعة عيسى البابي الحلبي٢المولى وآخرين، ط

 .ت. المستدرك على الصحيحين، الحاآم النيسابوري، دار المعرفة، لبنان، د -
ال ال   - ي أمث صي ف ربالمستق ر       : ع ن عم ود ب ار اهللا محم م ج ي القاس ب أب ة األدي العالم

شري  ـ٥٣٨ت (الزمخ اد       ١، ط)ه در آب ة بحي ارف العثماني رة المع س دائ ة مجل ، مطبع
 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨١/ الدآن، الهند

 .ت. مسند اإلمام أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت، د -
دعوة اإلسالمية،   ١توفيق محمد شاهين، ط. د: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً  - ، مطبعة ال

 .م١٩٨٠- هـ ١٤٠٠/ القاهرة
سي          : مشكل إعراب القرآن   - ح     )هـ ٤٣٧ت  (ألبي محمد مكي بن أبي طالب القي ، دراسة وت

 .م١٩٧٥/ حاتم صالح الضامن منشورات وزارة اإلعالم في الجمهورية العراقية
ي ا         : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      - د عل ن محم د ب ومي    العالمة أحم ري الفي لمق

 .هـ١٣٠٦/ مطبعة الميمنية، مصر) هـ٧٧٠ت (
دة   - رح الفري ي ش سعيدة ف الع ال سيوطي  : المط دين ال الل ال ـ٩١١ت (ج ح د)ه ان . ، ت نبه

 .م١٩٧٧/ ياسين حسين، دار الرسالة للطباعة، بغداد
ي    - لوب القرآن ي األس ة ف اني الثاني اهرة   . د: المع س، الق ة أطل امر، مطبع د ع ي أحم / فتح

 .م١٩٧٦
د يوسف      ) هـ ٢٠٧ت  (أبو زآريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا الفّراء          : معاني القرآن  - ح أحم ت

 .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤/ النجاتي ومحمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة
رآن - اني الق سعدة الُمجاشعي  (صّنفه األخفش األوسط : مع ن م عيد ب و الحسن س ام أب اإلم

ي ـ٢١٥ت) (البلخ ه د) ه ارس، ط. حقق ائز ف ل ٣ف شير ودار األم ـ١٤٠١/، دار الب -ه
 .م١٩٨١

و  - اني النح ت       . د: مع ل، بي ي الموص الي ف يم الع ة التعل سامرائي، مطبع الح ال ل ص فاض
 . م١٩٨٩/الحكمة للنشر والترجمة والتوزيع



رآن     - از الق ي إعج ران ف رك األق ر       :  معت ي بك ن أب رحمن ب د ال دين عب الل ال افظ ج الح
 .م١٩٦٩/مد البجاوي، دار الفكر العربي، دار الثقافة العربيةالسيوطي، تح علي مح

اء  - م األدب رة،      : معج ة األخي ة، الطبع ارف العمومي ه وزارة المع وي، راجعت اقوت الحم ي
 . ت.مطبوعات دار المأمون، مكتبة عيسى البابي الحلبي وشرآاؤه، مصر د

 .م١٩٧٩/، دار العلم للماليين١جبور عبد النور، ط: المعجم األدبي -
ة     - راهيم، ط      : معجم األلفاظ واألعالم القرآني د إسماعيل إب ع        ٢محم ، دار الفكر العربي للطب

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨/والنشر، دار النصر للطباعة، القاهرة
ريم  - رآن الك اظ الق م ألف ة، ط: معج ة العربي ع اللغ أليف  ٢مجم ة للت صرية العام ة الم ، الهيئ

 . م١٩٧٠-هـ١٣٩٠/والنشر، المطبعة الثقافية
م - ة  معج واهد العربي ارون، ط    :  ش د ه سالم محم د ال وي،   ١عب ابع الرج ، مط

 .م١٩٧٢-هـ١٣٩٢/القاهرة
اإلمالء            - َل ب دقر، ط      : معجم القواعد العربية في النحو والتصريف وُذيِّ د الغني ال ، دار  ١عب

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦/القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
ا - ة وتطوره م المصطلحات البالغي د مطل. د: معج ع العلمي ١وب، طأحم ة المجم ، مطبع

 .م١٩٨٣/العراقي، بغداد
 .م١٩٧٤/علية عياد، مكتبة األنجلو المصرية: معجم المصطلحات اللغوية واألدبية -
صرفية    - ة وال صطلحات النحوي م الم دي، ط   . د: معج ب اللب مير نجي د س سة ١محم ، مؤس

ع ، بي     شر والتوزي ان للن ع، ودار الفرق شر التوزي ة والن الة للطباع ـ١٤٠٥/روتالرس -ه
 . م١٩٨٥

ّضل المعروف               : معجم مفردات ألفاظ القرآن    - ن المف د ب ن محم العّالمة أبو القاسم الحسين ب
راهيم شمس          )هـ٥٠٣ت(بالراغب األصفهاني    ، ضبطه وصححه وخّرج آياته وشواهده إب

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨/، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١الدين، ط
اظ   - شريف   المعجم المفهرس أللف ريم بحاشية المصحف ال رآن الك ؤاد  :  الق د ف وضعه محم

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨/، طبع ونشر وتوزيع دار الحديث، القاهرة٢عبد الباقي، ط
ات            : المعجم الوسيط  - مجمع اللغة العربية، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزي

اء  وحامد عبد القادر ومحمد علي النّجار، أشرف على طبعه، عبد السال         م هارون، دار إحي
 . ت.التراث العربي، بيروت، لبنان د

دل     - د والع واب التوحي ي أب ي ف سين       : الُمغن ه ح راف ط ق بإش ار، حق د الجّب ي عب القاض
 . م١٩٦٥/وإبراهيم مدآور، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، مصر

ي         : الُمغني في النحو    - ن فالح اليمن ر منصور ب و الخي دين أب شيخ تقي ال ام ال النحوي اإلم
سعدي، ط     . ، تقديم وتح وتعليق د    )هـ٦٨٠ت( رحمن أسعد ال د ال ، طباعة  ١عبد الرزاق عب

 .م١٩٩٩/ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد
ن هشام األنصاري      : مغني اللبيب عن آتب األعاريب     - دين ب ال ال ه  )هـ ٧٦١ت(جم ، حقق

اني ، ط    مازن المبارك، محمد علي حمد اهللا، راجعه س        . وشرَح شواهده د   ، دار  ١عيد األفغ
 . م١٩٦٤-هـ١٣٨٤/الفكر، دمشق

سكاآي                   : مفتاح العلوم  - ي ال ن عل د ب ن محم ي بكر ب ، )هـ ٦٢٦ت(أبي يعقوب يوسف بن أب
 .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢/ ، مطبعة دار الرسالة، بغداد١دراسة وتح أآرم عثمان يوسف، ط

ن عمر الزمخ             : المفّصل في علم العربية    - ود ب ، )هـ ٥٣٨ت(شري  أبو القاسم جار اهللا محم
 . هـ١٣٢٣/، مطبعة التقدم، مصر١ط

ة - اييس اللغ ا   : مق ن زآري ارس ب ن ف د ب سين أحم ي الح ـ٣٩٥ت(ألب د )ه ح وضبط عب ، ت
ارون، ط  د ه سالم محم رآاؤه،   ١ال ي وش ابي الحلب سى الب ة عي ب العربي اء الكت ، دار احي

 . هـ١٣٦٩/القاهرة



ة        . عبد القاهر الجرجاني، تح د    : المقتصد في شرح اإليضاح    - اظم بحر المرجان، المطبع آ
 .م١٩٨٢/الوطنية ، عّمان، األردن

رد          : المقتضب - د المب د الخالق         )هـ ٢٨٥ت(صنعة أبي العباس محمد بن يزي د عب ح محم ، ت
شر،       ع والن ر للطب سة دار التحري شرقية، مؤس ات ال رآة اإلعالن ابع ش ضيمة، مط ع

 . هـ١٣٨٥/القاهرة
ا    - ة آت ا مقدم رآن وهم وم الق ي عل دمتان ف ى    مق ف عل ة، وق ن عطي ة اب اني ومقدم ب المب

شرق د     تاذ المست ى األس رة األول ا للم صحيحهما وطبعهم ى    . ت ف عل ري، ووق ر جف آرث
د               ى عب ة األول تصحيح الطبعة الثانية وقّوَم نّصها وألحق بها استدراآات وتصويبات للطبع

 . م١٩٧٢ -هـ١٣٩٢/اهللا إسماعيل الصاوي، مطبعة دار الصاوي، مصر
ّرب - صفور  عل: المق ابن ع روف ب ؤمن المع ن م ـ٦٦٩ت(ي ب ستار  )ه د ال د عب ح أحم ، ت

 .م١٩٧١/الجواري وعبد اهللا الجبوري، مطبعة العاني، بغداد
ح د   )هـ ٦٦٩ت(ابن عصفور االشبيلي    : الممتع في التصريف   - اوة، ط      . ، ت دين قب ، ٣فخر ال

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨/منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت
 .م١٩٧٢/، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة٤راهيم أنيس، طإب. د: من أسرار اللغة -
 .م١٩٥٥/تمام حسان، مطبعة الرسالة، مكتبة األنجلو المصرية. د: مناهج البحث في اللغة -
ة اآلداب، النجف            : المنتخب من آالم العرب    - راهيم الكرباسي، مطبع محمد جعفر الشيخ إب

 .م٩٨٣-هـ١٤٠٣/األشرف
ي ال     : المنصف - ام أب ي                  شرح اإلم ام أب اب التصريف لإلم ي النحوي لكت ن جن ان ب تح عثم ف

ين، ط     د اهللا أم صطفى وعب راهيم م ح إب صري، ت وي الب ازني النح ان الم ة ١عثم ، مطبع
 .م١٩٥٤-هـ١٣٧٣/مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر

ة الحديث          - ن، ط    . د: منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغ ي زوي شر     ١عل ، طباعة ون
 .١٩٨٦/لثقافية العامة، بغداددار الشؤون ا

منهج السالك في الكالم على ألفية ابن مالك ألبي حّيان النحوي األندلسي، طبع الكتاب من          -
ع    دي، المجتم وف وجورج آن اري المين ارس وم الك ه ر، زي الزاي، الناش دني آ ل س قب

 .١٩٧٤/األمريكي للدراسات الشرقية، نيو هافن 
رآن   - ي الق ن وح سامر . د: م راهيم ال سة    ١ائي، طإب راج، مؤس ة وإخ ضيد وطباع ، تن

 .م١٩٨١-هـ١٤٠١المطبوعات العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
ف       - ة اآلداب، النج سبزواري، مطبع رآن، ال سير الق ي تف رحمن ف ب ال مواه

 .م١٩٨٩/األشرف
و   - ي النح وجز ف سّراج    : الم ن ال د ب ر محم و بك ـ٣١٦ت(أب صطفى    ) ه ه م ّدم ل ه وق حقق

 .م١٩٦٥/بدران للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. يمي وابن سالم دامرجي، مؤسسة أالشو
ّسرة  - ة المي وعة القرآني رب،   : الموس جل الع ابع س اري، مط راهيم األبي صنيف إب ت

 .م١٩٧٤-هـ ١٣٩٤/القاهرة
 . م١٩٧٢/، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة٤إبراهيم أنيس، ط. د: موسيقى الشعر -
سير    - ي تف زان ف رآنالمي ائي، ط    : الق سين الطباطب د ح سيد محم ة ال شورات ٢العّالم ، من

 . م١٩٧٢-هـ١٣٩١/األعلمي للمطبوعات ، بيروت، لبنان
 .م١٩٨٠/، مطابع دار المعارف، القاهرة٦عباس حسن، ط: النحو الوافي -
شر  - راءات الع ي الق شر ف ابن   : الن شهير ب شقي ال د الدم ن محم د ب ر محم ي الخي افظ أب الح

، أشرف على تصحيحه ومراجعته للمرة األخير األستاذ الجليل علي          )هـ٨٣٣ت(الجزري  
 . ت. محمد الضّباع، مطبعة مصطفى محمد د

از  - ة اإلعج ي دراي از ف ة اإليج رازي : نهاي دين ال ر ال ـ٦٠٦ت(فخ ح د) ه راهيم . ت إب
سامرائي، د ان،    . ال ع، عّم شر والتوزي ر للن ي، دار الفك و عل دي أب ات حم د برآ محم

 . ١٩٨٥/األردن



ر الجزري، خّرج               : النهاية في غريب الحديث واألثر     - ن األثي د ب ن محم اإلمام مجد الدين ب
ضة، ط     ن عوي د ب ن محم ة صالح ب د الرحم و عب ه أب َق علي ه وعّل اب ١أحاديث ، دار الكت

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨/العلمية بيروت، لبنان
ة     - ج البالغ ستدرك نه ي م سعادة ف ج ال ودي، ط   : نه اقر المحم د ب شيخ محم ة ، مطبع١ال

 .م١٩٦٥-هـ١٣٨٥/النعمان، النجف األشرف
ه لمصححه               : النوادر في اللغة   - اليق علي ألبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري مع تع

سوعيين ،        لين الي اء المرس ة لإلب ة الكاثوليكي اني، المطبع شرتوني اللبن وري ال عيد الخ س
 .م١٨٩٤/بيروت

ي     اإلم: همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية        - ام جالل الدين عبد الرحمن بن أب
، ُعني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين النعساني، دار المعرفة          )هـ٩١١ت(بكر السيوطي   

 . ت.للطباعة والنشر، بيروت، لبنان د
سيد، دار       ) هـ٣٧٩ت(محمد بن الحسن الزبيدي     : الواضح في علم العربية    - ي ال تح أمين عل

 .م١٩٧٥/المعارف، مصر
ي النح - ح ف صرفالواض واني، ط. د: و وال ر الحل د خي راث، ٢محم أمون للت ، دار الم

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٨/دمشق
ارئ           - ن موسى الق ارون ب ريم عن ه رآن الك اني    (الوجوه والنظائر في الق رن الث أواخر الق

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩/حاتم صالح الضامن، دار الحرية للطباعة، بغداد. ، تح د)الهجري
ي الحسن عل - ال ألب ي األمث د الواحدي الوسيط ف ن محم د ب ن أحم ـ٤٦٨ت(ي ب ح د) ه . ت

 .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥/عفيف محمد عبد الرحمن، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت
ي بكر             : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     - ن أب ألبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ب

ان  ن خلك ـ٦٨١ت(ب دي) ه ي ال د محي يه ووضع فهارسه محم َق حواش ه وعّل د ، حقق ن عب
 . م١٩٤٨-هـ١٣٦٧/، مطبعة السعادة، مصر١الحميد، ط

 الرسائل الجامعية: ثانيًا 
ري           - سادس الهج رن ال ة الق ى نهاي ة حّت ة العربي ي اللغ ة ف م والمعرف اظ العل الة  : ألف رس

ى مجلس                       ي، إل ر الكعب ار زاي د الجب ا عادل عب دم به ماجستير، مضروبة باآللة الكاتبة، تق
 .م١٩٩١-هـ١٤١٢/مستنصريةآلية اآلداب، الجامعة ال

ة      - د اهللا                 : أنماط الترآيب في العربي ا عب دم به ة، تق ة الكاتب الة ماجستير، مضروبة باآلل رس
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠/عوض بن سميط، إلى مجلس آلية اآلداب، جامعة بغداد

دم        : البحث الداللي عند الراغب األصفهاني       - ة، تق ة الكاتب الة ماجستير، مضروبة باآلل رس
ود   ا محم ة    به ة اآلداب، الجامع س آلي ى مجل در ، إل د القوي صطفى أحم م
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠/المستنصرية

رسالة ماجستير، مضروبة باآللة الكاتبة، تقدم بها       : البحث الداللي عند سيف الدين اآلمدي      -
 .م١٩٩٦-هـ١٤١٧/خيري جبير الجميلي، إلى مجلس آلية اآلداب، جامعة بغداد

ة،       : رخسيالبحث الداللي في آتاب أصول الس      - رسالة ماجستير، مضروبة على اآللة الكاتب
ة   ة اآلداب، الجامع س آلي ى مجل اجي، إل ون الخف د ع ي عب د عل واس محم ا ن دم به تق

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢/المستنصرية
دم       ): دراسة لغوية (التقوى في القرآن الكريم      - ة، تق ة الكاتب رسالة ماجستير، مضروبة باآلل

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣/ة اآلداب، جامعة القادسيةبها واثق غالب هاشم، إلى مجلس آلي
ريم    - رآن الك ي الق ه ف صبر وداللت ة (ال ة لغوي ة   ): دراس ضروبة باآلل ستير، م الة ماج رس

ة    ة اآلداب، جامع س آلي ى مجل ادي، إل ك الزّي اآم مال راث ح ا ت دم به ة، تق الكاتب
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢/القادسية



ة        - ة العربي الة ما  : ظاهرة التقابل الداللي في اللغ دم          رس ة، تق ة الكاتب جستير، مضروبة باآلل
ة           ة اآلداب، الجامع س آلي ى مجل دي، إل افظ العبي د ح ريم محم د الك ا عب به

 .م١٩٨٩-هـ١٤١٠/المستنصرية
سادس للهجرة            - رن ال ى الق سرين حت ة       : المجاز عند المف وراه، مضروبة باآلل اطروحة دآت

س آلي       ى مجل ام، إل م الفّح سلم هاش د م م عب ا نج دم به ة، تق ة  الكاتب ة، جامع ة التربي
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢١/الكوفة

 : الدوريات: ثالثًا
صرية - ة آداب المستن سنة١٠ع: مجل ـ١٤٠٥/ ، ل ل، ١٩٨٤-ه ة الموص ابع جامع م، مط

 ).أحمد نصيف الجنابي. د: بحث بعنوان ظاهرة التقابل في علم الداللة(مطبعة الجامعة 
ضاد  - ة ال سنة١ج: مجل ـ١٤٠٨/، ل شاآلة   (م ١٩٨٨-ه وان م ث بعن ى   بح ر إل ظ والنظ اللف

 ).  إبراهيم السامرائي. د: المعنى



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سمعي     -١ صوتي وال ريم بوضوحها ال رآن الك تعملها الق ي اس ا الت ة والرؤي ردة الرؤي زت مف تمي

التي تفوق ما جاء فيها من الحروف   ) المجهورة(وذلك الشتمالها على قدر آبير من الحروف   
ر من     في) الرخو(ومجيء الحروف   ) المهموسة( ا أآث شديدة (ه ر من     ) ال اح أآث وحروف االنفت

  .االنخفاض وعلى جميع حروف التفخيم واالطباق والذالقة واالستعالء
ة،                -٢ ورة، والمهموسة، والمفخم في القرآن الكريم موازنة متناغمة بين صفات األصوات المجه

 .والمرققة، وغير ذلك من الصفات وهذا يتصل في فصاحة القرآن
ستويين الصوتي والنحوي في                    وجدت أن أفعال     -٣ ى الم صيٍل عل د درست بتف ا ق ة والرؤي الرؤي

 . حين لم أجد االهتمام الوافي بها على المستوى الصرفي
 .يقلُّ إسناد فعل الرؤيا بالموازنة مع فعل الرؤيُة -٤
ة      -٥ صوص األدبي ي الن تعماله ف ن اس ف ع ريم ال يختل رآن الك ي الق ة ف ل الرؤي تعمال فع إنَّ اس

ًا ال                  األخرى ولكنَّ  ّصًا راقي ه ن ري لكون سياق التعبي ًة في ال زًة معنوي ا مي  القرآن الكريم أعطاه
 .يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

ر                    -٦ ا تحمل أآث إنَّ األفعال التي تدل في المعنى على معنى الرؤية والرؤيا تحتاج إلى تأويل ألنه
ى ا               ة ال تفصح عن معن ة         من داللة على أنَّ داللتها المعجمي ساعدة معرف ل بم ة إّال بالتأوي لرؤي

ا ضمن موضوع     ذلك جعلته ا ل ى أغلبه ّصوا عل د ن سرين ق يما أنَّ المف ي والس سياق القرآن ال
 .الدراسة

ة                  -٧ ة الدالل استعمل القرآن الكريم هذه األلفاظ على معنى الحقيقة أو المجاز وقد درست ذلك مبّين
 .انيون من المفّسرين واللغويينالمجازية والصور البالغية التي نبَّه عليها البي

 . إنَّ اختالف القراءات في بعض ألفاظ الرؤية والرؤيا قد يؤدي إلى اختالف الداللة واإلعراب -٨
ك االستعمال من                          -٩ ا ذل مَّ عنه ة مقصودة ن د جاء بدالل ة ق صيغ الفعلي إنَّ االستعمال القرآني لل

صيغة              ه ب صيغة       تخفيف الفعل مرة، ومن تثقيله مّرة أخرى، ومن مجيئ ه ب  الماضي، ومجيئ
 . الحال واالستقبال، فهذا التوّسع في التصّرف يتبعه توّسع في المعاني واألغراض

ا               -١٠ ا أّنه عند تتبع صيغ الفعل أللفاظ الرؤية والرؤيا التي وردت في القرآن الكريم يالحظ عليه
ة، إال أنَّ نسب تكرا               ة الثالث ه   جاءت بصيغة المضارع والماضي واألمر أي باألزمن ا في ره

ه            . متفاوتة فقد جاء الفعل المضارع في المرتبة األولى من بين تلك األزمنة إذ بلَغ ما ورَد من
خمسة (واألمر  ) أربعة وثالثين ومئة  (والماضي  ) خمسة وسبعين ومئتين  (في القرآن الكريم    

ا             ) وخمسين ه     إذ ُيالَحظ أّن الفعل المضارع قد ناَل المرتبة األولى آما تَقدَّم وذلك لم دلُّ علي  ي
 .من معنى الحدوث والتجدد، والحال واالستقبال

ذلك زاد    -١١ إنَّ أآثر ما ورد في موضوعي هي األفعال الدالة على الرؤية أي الرؤية البصرية ل
 .اهتمامي بها في المستوى الترآيبي

 اخلامتة



سياقية    -١٢ رائن ال دده الق ى تح ا عن معن وع منه ل ن ر آ شتقات ليعّب ي الم نص القرآن تخدَم ال اس
صا شتقات       الم صيغ الم ا ب ة والرؤي اظ الرؤي ه ألف ا وردت ب أآثر م شتق ف حبة للوصف الم

راره     وع تك َغ مجم صدر بل رة (آالم تين م ت     ) س شّبهة إذ بلغ صفة الم مَّ ال ن ث اني (وم ثم
 .في القرآن الكريم) سبع وعشرين مرة(واسم الفاعل إذ بلغ مجموع تكراره ) وخمسين مّرة

ا    عند استخدام المفردة والجملة في       -١٣ ا وقعه القرآن الكريم نشعر بدقة االستعمال، فكل لفظة له
اٍت،                     اٍن وآلم ا من مع ا تاله ين م دمها وب ا تق ولها أحكامها داخل الجملة ولها مناسبتها بين م
ّرة،         ٍل م َم فاع رى، اس ارًة أخ ة ت ستعملها مجموع ارًة وي ردة ت ة مف رآن اللفظ ستعمل الق في

ا               ومصدر مّرة أخرى، وفعًال مضارعًا أو ما        ة آل بم ون البالغي ستعملة الفن رًا م ضيًا أو أم
 . يقتضيه المقام

 ). غير الصريحة(أآثر من األلفاظ غير المباشرة) الصريحة(األلفاظ المباشرة  -١٤
 . وضوح التقابل الداللي في ألفاظ الرؤية والرؤيا -١٥
 . تعدد المعاني يعد ظاهرة في المستوى الداللي -١٦
ُة هي          ) أبصرُت(و  ) رأيُت(ليس هناك فارٌق بين الفعلين       -١٧ العين، فالرؤي ألنَّ آال الفعلين يتمُّ ب

اإلدراك بالبصر والرائي هو الُمْدِرك، وال تصحُّ الرؤية إال على األجسام أو الجوهر، ومن                
 . شرط الرائي أن يكون هو أو محله مقابًال أو في حكم المقابل

  


