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 شكر وتقدير
 

من صفات املؤمن وكمال إميانه أن يتذّكر اإلحسان ويرد عليه بالشكر والعرفان، 
م : )مل يشكر اهلل من مل يشكر الناس(، فال يسعين إّّل أن أتقدّ قال الرسول 

منهم  ، وأخصّ الرسالةكل من وقف جبانيب يف هذه التقدير لبالشكر اجلزيل ووافر 
 الرسالةله باإلشراف على هذه ستون علي كرمي لتفضّ بالذكر األستاذ املساعد بي
 فجزاه منذ بدايتها وحىت نضوجها واكتماهلا، الرسالة هلذه ولتوجيهاته السديدة ورعايته

عمره. واألستاذ املساعد الدكتور طه صاحل آغا إلشرافه عليَّ يف  يف وأمدّ  خريا   اهلل
 هذه. رساليتالشهور األربعة األوىل من 

رأسها الدكتور كاوان عثمان، سكول اللغات، وعلى لشكر اخلالص لبا موأتقدّ  
ألستاذ ول، ملساندهتم الدائمة، ول اللغات رئيسا  وأساتذةقسم اللغة العربية يف سكول

 ،املساعد الدكتور مكي نومان مظلوم ملا أبداه من توجيهات وملا رفدين به من مصادر
ني غ  ان سنوات الدراسة ملا أولوه لنا من رعاية واهتمام بال  ن تتلمذت عليهم إبَّ م  ولـ  

 دما  يف الدراسة.ق   يّ ض  م  ـعلى السعي واملثابرة وال وتشجيع  
صفاء ي الدكتور يوسف حممدصاحل، ولألستاذ خأل وامتناين يكر وأوّجه ش

 . ، ملا وّفراه يل من مصادر كانت بعيدة املنالعدنان
من قّدم يل املشورة والنصح  كلّ ولع الزمالء ميجل كما وأتقدم بشكري اجلزيل

 ، ووفّقهم ملا فيه اخلري والصالح.خري اجلزاء عيّن  اهلل فجزاهم وأفادين ولو بكلمة،
 



 

 اإلهداء
 
 

 إىل 
 

 رآنالُق ِةَلَمَح
 (اهلل ُهُمرَحان )َيسَّام َحور َتمَّكُتاذ الّدسَتاأُل وِحُر     

 ينيَزِزالَع يََّدواِل                                  
 ياِتَوَخي وَأاِنخَوِإ                                          

 اءزَِّعي اأَلاِئَلَمُز                                                       
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ه  آل   وعلى لنيواملرسح  نبياء  الح  خاتح   د  م  م ح  على الم  والس   الة  والص   نيم  الح العح  ب  رح  هلل مد  الح    
 .نيع  جح أح  حبه  وصح 

 ...بعدأم ا    

 هذا فكان ،هبا مالعظي القرآنه الكرمي كتابح  نزلح أ بأن املوىل  كر مهاو  شر فها لغة   العربية فإن   
 ؛للعربية ما مرالع   من هلا لغة   دجن كادن الو  ،الزمانو  العصور ر  مح هلذه اللغة على  حافظ   خري المر
 من اللغة هلذه اهلل أهي   وقد .بعضا   همبعض   هاأهل   م  فهح ويح  ،غري  تتح  مل ،وىلال   هاد  واع  قح  على باقية   وهي
 علماء من غة  الل   هبا تمر   ة  زمني   فرتة  ل  تح  ملح ف ح  ،اهب  ار  ي  و  هلا يد  ك  ويح هبا  ص  رتب  يح  ن  مح  عنها ع  دفح ويح  هام  خيد  

 ونح ح  يشرح  أو الكرميح  القرآنح  ونر  يفس   أو عليها، أ  طرح يح  وماها في د  يح   ما لونج  سح وي   ايدرسوهن ك بار ولغويني
 ومل تلقح لغة  . الخرى اللغوية القضايا من هاغري  أو الشعراء دواوين أو ريفالش   بوي  الن   الديث   احح حح ص  

 ،وال النحاةاللغويون،  فلم ي  زوالدراسة،  مام  االهت  العناية و  نح م  الكرمي القرآن  لغة   ته  يح ق  ما لح  ات  غح من الل  
 عح مح ، فجح من تأثري  خطري   ن  ح  ل  يعلمون جي دا  ما ل   م؛ لهن  طابغة اخل  رآن، وال يف ل  الق   ص  اخلطأ يف نح 

أن يقربح  حن  ل  ل   ا بأسوار  منيعة ، فال ميكن  وهح حاط  ، وأح  وتراكي ح الح  ج ح  حاة  ها الن  نح وقن    ون اللفاظح اللغوي  
 ها،فظ  ب   محن  الر   دح تعه  وقد ، وكيف ال من اللغات واهادون س   رآن  الق   ة  غح ل  ل   وهذه فضيلة   ،باهبا

ح  رح س  يح  وقد ،[9الجر: ] چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںچ  : بقوله   يف أبثح  ن  أح  اهلل   ل 
هذا ، الكرمي رآن  يف دراسته اللغوية للق   ،فيها رينح ح  املتبح  غةالل   لماءع   من عامل   هودج  كتابه العزيز ويف 

 رآنح فقد حفظ الق   ،سنة نيست   على ورب  يح وخدمتها، منذ ما  يف دراسة اللغة طويل   اع  له ب الذي غوي  الل  
ته ل دراسح أكمح ريف، و الش   علماء الزهر ة  ريح خ   على يد   ذح مح ل  ت ح وت ح  ،عاما   رح شح عح  ده وهو ابن أحدح وجو  
لدراسة املاجستري والدكتوراه إىل بريطانيا  دح وف  ة بكلية دار العلوم يف جامعة القاهرة، مث أ  لي  ة الو  اجلامعي  

سنة  الدكتوراهدرجة العامل، وحصل على  يف وتياتس على أبرز أساتذة اللغويات والص  يف اللغة، فدرح 
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مة زمانه وفه امة  ،)يرمحه اهلل( مت ام حس انالستاذ الدكتور  هووهذا العامل ، 2991 الذي كان بق عال 
 )سيبويه العصر الديث(، وعلى كتابه )اللغة العربية معناها ومبناها( عليه لق    قح طل  عصره الذي أ  

ر يف اللسانيات املتبح  اللغوي البارع ذو القامة الفارعة يف ميدان اللغة و  مسم ى )الكتاب اجلديد(، هذا
فأخرج ينض  قلمه حىت أواخر أيامه تأليفا  وكتابة  ، الذي ملب جبديد العصرلني واملتشر  علوم الو  

كانت له صوالت و ، (حصاد السنني من حقول العربيةللنور قبل يومني من وفاته كتابه اجلديد )
 ف عددا  من الكت  كانت وما تزال مرتعا  خصبا  للدارسني وطلبة العلمل  ميدان اللغة، فأح  يفوجوالت 
إشارات إىل املواضيع القرآنية، ولغة ، ومع أن كتبه مل تل  من وشغلت املختصني النشء وأفادت

غوية الل   ةدراسخرية من عمره للتأليف يف اجال الالقرآن بوجه خاص، إال  أن ه أفرد السنوات العشر ال
)مفاهيم ومواقف يف اللغة )البيان يف روائع القرآن(، يف هذا اجملال: كتبه   للقرآن الكرمي، ومن أهم  

 الباحث اختياريف  ر  الثح  (، وكان هلذا الخري أكبح لغة القرآن الكرمي تأم ل خواطر من) والقرآن(،
 املواد أجع عت  رح فشح  ،(مت ام حس انعند  ميالكر  الدراسة اللغوية للقرآن)املوسوم ب   البحث ذاه لعنوان

 من وقيت ذلك أخذوقد  وهناك هنا من كتبه من دراسة لغة القرآن الدكتور مت ام اليت تناول فيها
يف البحث والتنقي  يف كت  واستمريت  ،هاكتبه دون بعض  حصلت على بعضالكثري، و  وجهدي

مقارنا  الرأي بالرأي والعبارة و ومعجم، التفاسري وعلوم القرآن وكت  اللغة من صوت وصرف وحن
 سبقهما ،فصلني يف اجملموع هذا أجعل أن فرأيت ،الال هعلى شكل ى البحثحىت استو  بالعبارة،
 مث. للعلم وطلبه ونشأته امسه عن أي ،مت ام حس انألستاذ ل السرية الذاتية عن فيه تكلمت:  متهيد
 الديث ىلإ عر جت مث ومن ،هبا مح كر  اليت أ   اجلوائزو  اتهوترج كتبه،  يف منهجه فيه وتناولت مؤلفاته
 ، وأولياته وإبداعاته اليت انفرد هبا.منهجه ونتائجه اليت توصل إليها عن

الصوتية، وحتدثنا فيه عن  اخلصائصاملبحث الول  ، عاجلمبحثنييقع يف و  ؛الول الفصل جاء مث  
يف االيقاع  نا، وتناوليقاع والفاصلة واملناسبة الصوتيةإلقيم الصوتية يف القرآن الكرمي، حيث تضمن: اال

يف الفاصلة الفرق  ناوتناول .التفخيم والرتقيقفوقواعده وأنواعه، الن ب  مثوشروطها وأنواعها،  املقاطع
بينها وبني القافية، وحاالت مراعاة الفاصلة يف القرآن الكرمي من: تقدمي وتأخري للجار واجملرور على 

، واملفعول على فعله، والتقدمي يف رتبة الحداث التارخيية، مث ايثار صيغة املضارع على املاضي، قهمتعل  
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 ، وتعدد(أل) التعريف بأداة مقرتنة كلمات يف االبدال ألف وإيثار اجلملة اإلمسية على الفعلية، واجيء
، املناسبة بس  الصوتية بةاملعىن. وتناولت املناس متام قبل الفاصلة املعىن، واجيء احتاد مع الفواصل

 القاعدة، واملناسبة الفنية اليت ال حتكمها القاعدة.

من إدغام وإبدال، واإلبدال يف صيغة االفتعال )إبدال  :الصرفية: اخلصائص وتناول املبحث الثاين
 صيغيت تاء االفتعال طاء ، وإبدال تاء االفتعال داال (، والرتخص القرآين يف صيغة االفتعال، واإلبدال يف

 حذف أو ،هيكل الكلمة تغيري ب: البنية قرينة يف التفاعل والتفع ل، مث تناول بنية الكلمة وطرق الرتخص
 صورة من الكلمة، وإياد حرف تغيري أو على الكلمة، أكثر أو حرف زيادة أو حروف الكلمة، بعض
أمن اللبس يف بنية الكلمة،  االستعمال. بعدها اتفاق بنية اللفظني، مث من الشائع على غريبة للبنية

 والعدول عن الصل، وطل  اخلفة.

النحوية،  اخلصائصاملبحثان الول والثاين عاجل ثالثة مباحث؛ وقع يف  فقد ،الثاين الفصل أما 
تناول الول منهما مور القرب والبعد يف تضام عناصر النص القرآين، من مسألة عود الضمري  حيث

ىل أبعد مذكور، واملسافة بني طريف االسناد، ونسخ جلة اخلب، والتعدية، إىل أقرب مذكور، وعوده إ
تعلقه، والرف ومدخوله، والفصل بني املتعاطفني، واملستثىن منه مواملوصوف وصفته، واجلار واجملرور و 
 واملستثىن، والتكرار جتنبا  لثر البعد.

من  ،ق القرآن يف التعامل مع الرتكي طر ، وعرضنا فيه اخلصائص الرتكيبية ،املبحث الثاين وتناول
زيادة حريف النفي )ما، ال(، و )واو( العطف، يف الزيادة، تناول و  الزيادة والذف والفصل، حيث

حذف الرف وحذف الكلمة وحذف شطر اجلملة وحذف كالم يف الذف، والضمري.  وتناول 
ومفعوله، الال وصاحبه، املوصوف  الفصل بني )لوال وفعلها، والفعل ،ناتناوليقتضيه املعىن. مث  

 وصفته، املعطوف عليه واملعطوف(.

، وتضمن: آخر معىن إىل كلمة معىن نقلوتناول املبحث الثالث املسائل اللغوية، ومشل: أوال :  
 معىن إىل( إذ)نقل، و التعج  معىن إىل( هل) نقلو  ،االستدراك على ليدل االستثناء، من( إال  ) نقل
يف بعض اللفاظ القرآنية.  اللفظي لمشرتكل ا  عرضوثانيا :  .النفي ملعىن( لو) قلن، و استئناف أداة
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 معىن( استح ) تضمني ، منها:بعض معاين اللغوية العناصر بعض تضمنيعن ثالثا : حتدث و 
 معىن( هل) تضمني، و (متعجبا  ) معىن( ضاحكا  ) تضمنيو  ،(جعلوا) معىن( اتذوا) تضمنيو ، (فضل)
 .(هال  )

 ملصادر واملراجع.بقائمة امث أردفته ، الرسالة خبامتة لهم النتائج اليت توصلت إليها وختمت  

وصول حتول دون  ومشاكلالبد أن تواجهه عراقيل  فيه أن  أي عمل علمي   ك  ا ال شح وم       
نا لفقد عانينا كثريا  حىت حصا  من ذلك، عح د  مل نكن ب  ، و الباحث إىل املستوى الذي كان يطمح إليه

، ما أث ر وال زال بعضها بعيدا  عن متناولنايف اآلونة الخرية، حس ان،  الدكتور مت امعلى بعض مؤلفات 
 الدكتور مت ام له عرض ما كل   عاجلت قد أين البحث هذا يف زعمأ ولستمسرية البحث.  على سلبا  
 قد البحث هذا أن ولو ،تهمبا تيس ر ل متابع ذلك من اكتفيت بل ،يف القرآن  اللغة قضايا من حس ان
 املسائل عاجلة  م   يف الوقت   عناسح يح  ومل البحث   عسح الت   حس ان الدكتور مت ام هارح ذكح  ة  دح ووار   ة  دح شار   ل  ك   عح تتب  
 . مانمن الز   رن  قح  صف  من ن   ة اليت عاجلها لكثرح لواسعة واملتشحع بح ا

 من ين  عح س  ، فقد بذلت فيه ما وح ه  حدح وح  هلل   مال  فالكح بحث، يف هذا ال الح مح ي الكح ع  د  ين ال أ، فإن  وبعد   
 ي إال  يق  وف  ا تح ، ومح نيح ث  اح  البح  يح ئ  الح مح رام وز  الك   ت  ذح ات  سح أح  ولح ب  ق ح  ، مث   ّب  ا رح ضح ر   ه  ب   نالح أح  ى أن  ، عسح ة  وطاقح  هد  ج  
    .ي   ن  أ   يه  لح ، وإ  لت  وك  تح  يه  لح اهلل، عح ب  

وعلى آل ه    رحس وله  المني م حم د على الم  والس   الة  والص   نيح م  الح العح  رب   هلل مد  الح  أن اانح عوح دح  ر  وآخ  
  وصححب ه  أحجحع ني.

 الباحث                                                                           
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 :ةاتي  يرة الذ  الس   

 :حياتهاًل: أو  

م، بقرية الكرنك مبحافظة قنا بصعيد 9191يناير سنة  72عمر حممد داود يف  متّام حّسانولد 
مث غادر قريته ليقتحق مبعهد  .م9171 حال القران الكرتو وديهيدل عقر قراحف حان سنة ت م مصر، أ  

ه حصل عقر الشهادف االبتدائية م،  وفي9199-9191القاهرف الديين األزهري يف السنة الدراسية: 
والتحق بعد ذلك مبدرسة دار  م.9191دف الثانهية األزهرية سنة م، وعقر الشها9191األزهرية سنة 

يف القغة العربية سنة  الدبقهمالعقهم العقيا )وهي اآلن كقية دار العقهم جبامعة القاهرف(، وحصل عقر 
 .م9119

من دار العقهم بعد أن أمضر فيها سنتني لدراسة م حصل عقر إجازف التدريس 9111ويف عام  
 الرتبية وعقم الناس، وكان ترتيبه األول عقر فرقته.

لقغة العربية مبدرسة النقراشي النمهذجية  ا  مق  عم   -انذاك-وزارف املعارف ه  ت  ن  ي م ع  وبعد خترجه مباشرف 
عيدا  هبا، وأوفدته يف بعثة دراسية م، ومل ميكث هبا طهيال  إذ سرعان ما اختارته دار العقهم م9111عام 

 م إىل جامعة لندن، ليتخصن يف عقم القغة مبشهرف من الدكتهر إبراهيم أنيس.9111يف شباط 

وبدأ هناك بتعقُّم القغة اإلجنقيزية اليت أتقنها بعد عام واحد من التحاقه باجلامعة، وانتظم يف الدراسة 
م عقر شهادف 9111جلامعة لندن، وحصل فيه سنة مبعهد الدراسات الشرقية واإلفريقية التابع 

 املاجستري يف عقم القغة العام، فرع األصهات القغهية، وكان مهضهع رسالته: 

 مصر[ يد  ع  ك يف ص  ن  ر  الك   ة  ج  ه  ق  ة ل  هتيم ]دراسة ص  

(THE PHONITICS OF EL KARNAK DIALECT (UPPER EGYPT)) 

 م، وكان مهضهع أطروحته: 9117اسه سنة حصل عقر درجة الدكتهرال يف الارع ن مث م 

 ب [ر  الع   د  ال  ب   هب  ن  دن يف ج  ع   ة  ج  ه  ق  ل   ةة وفهنهلهجيم هتيم ]دراسة ص  

(THE PHONETICS & PHONOLOGY OF AN ADEN OF ARABIC (SOUTH ARABIA)) 
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 يف عام هرة أشهبا ستّ  ا  سافر من أجقه إىل عدن، وأقام  ن عمال  ميدانيّ ب منه هذا التخصّ وقد تطقّ 
سا  م مدر  9117يف اب  وبعد شهر واحد من حصهله عقر الدكتهرال، عاد إىل مصر وع ني    .م9119

 ة والشرقية حاليا (.قسم فقه القغة )عقم القغة والدراسات الساميّ -)أستاذا  مساعدا ( بكقية دار العقهم

مل األصهات القغهية، م أرسقته الكقية إىل أمريكا الختيار أجهزف حديثة ملع9112ويف عام 
. وجقب معه أجهزف إلكرتونية زف، وكياية استخراج النتائج منهاوالتدريب عقر استخدام هذل األجه

 نت نهاف ملعمل لغهي متكامل.متطهرف كهّ 

م، لقعمل 9119سنة  ب  د  ت  ان   و إىل درجة أستاذ مساعد )أستاذ مشارك(،  م ر ق ي  9111ويف عام 
اح ثن  وأ  يف العاصمة النيجريية )الجهس(.  -انذاك–جلمههرية العربية املتحدف مستشارا  ثقافيا  بساارف ا

ستاذ كرسي يف النحه العقمي لكقية دار العقهم لقحصهل إىل درجة أ   بإنتاجه م  دم ق  عمقه يف نيجرييا ت   
 م.9111إىل هذل الدرجة العقمية سنة  والصرف، و ر ق ي  

منصيب رئيس قسم النحه والصرف، ووكيل كقية م عاد إىل مصر ليشغل 9111ويف مطقع عام 
م، وهناك  9112بعدمها إىل جامعة اخلرطهم سنة  ري  ع  عقر هذل احلال مدف عامني، أ   العقهم. واستمرّ 

 هدت إليه برئاسته.اجلامعة بإنشاح قسم لقدراسات القغهية، وع   ته  ا  قم ك  

م 9127يف سنة  ني   ابقني، مث ع  م إىل كقية دار العقهم، فشغل املنصبني الس9121وعاد يف سنة 
ق ف مع العمادف بأمانة القجنة الدائمة لقغة العربية )جلنة ترقيات األساتذف( التابعة عميدا  لقكقية، وك  

 كما أنشأ خالل العامم(.9129-9121ة ملدف ثالث سنهات )لقمجقس األعقر لقجامعات املصري
 .م اجلمعية القغهية املصرية9127

ب   اجمليد  ، يف املكان الذي خال بهفاف األستاذ إبراهيم عبدبالقاهرف مبجمع القغة العربية عضها  انت خ 
حىت ي باجملمع مدف مثاين سنهات يؤدي رسالته اجملمعية عقر أكمل وجه، وبق   م(.9122ان )ت القبم 

 .م9111استقالته من عضهية اجملمع سنة 

مة )جامعة أم املكرّ  م كمة فرع –عبد العزيز م عقدا  لقعمل أستاذا  جبامعة املقك 9111وّقع صيف 
وأثناح عمقه باملعهد ت تكقياه بإنشاح  لقغة العربية لغري الناطقني هبا.ا (، وحتديدا  يف معهد االقرى حاليّ 

قسم جديد هه )قسم التخصن القغهي والرتبهي(، يتخرّج فيه معقمه القغة العربية لغري الناطقني هبا، 
م استقالته االضطرارية من رئاسة دم م، حيث ق  9111منذ ذلك احلني وحىت أواخر عام  رئيسا  له ني   وع  
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العقمي  ل  طاح  يهاصل ع   وظلم  تعيينه بعدها نائبا  لرئيس وحدف البحهث واملناهج باملعهد. مم ت  ي  القسم، ل  
وعاد إىل  ية.م، حيث انتهر عقدل باجلامعة نظرا  لبقهغه السن القانهن9111باملعهد حىت أواخر عام 

ا  بكقية دار غ  ر  ا  ت   ى ليعمل أستاذا  م  ر  ق  لا مة وجامعتها أمّ ة املكرم مصر بعد ستة عشر عاما  قضاها مبكم 
 العقهم )الكقية األم(.

 بهفاف خال الذي املكان يف بالقاهرف، العربية القغة مبجمع عضها   هانتخاب   يد  ع  م أ  7111ويف عام 
با  عقر الذهاب إىل اجملمع وحضهر ندواته رغم تقدم السن به، حىت اظ  ه أحد أعضاح اجملمع، وظل م  

متزوج وله من األبناح أربعة: ثالث بنات وابن واحد، ويكىن بأيب  متّام حّسانواألستاذ  وفاته.
 .  (9)هانئ

ن أوال ريب  ( عن عمر ناهز الثالثة والتسعني عاما ،7199تشرين الثاين 99تهيف )يرمحه اهلل( يف )
، هي خسارف كربى وعظيمة جملامع القغة العربية والنحه متّام حّسانالدكتهر  الكبري مةف هذا العالم وفا

 يف ثقمة هلي العربية فقيد وفاف إنّ  .ملا تركه من بصمات واضحة ،ما جيهد الزمان مبثقهالعريب، وققّ 
 .احلديث العصر يف هلا دينواجملد سدنتها أحد احلالرّ  كان وقد القرون، عرب ومسريهتا وكياهنا تارخيها

 قضاها( م7199-9191) عام ا وتسعني ثالثة بعد بارز لغهي عامل صاحة تي  ه  ط   وهكذا
 إىل ريفث  األ   حملبهبته التارغ عن تهان  ي   وز   الدنيا أعراض قه  شغ  ت   مل اإلنسانية، واملعرفة العقم حمراب يف ا  اك  عت  م  

 من ا  فيض عقيها وأفرغ وكههلته، شبابه ومنحها وعققه، هققب أعطاها واليت العربية، القغة وهي ناسه
ا كان ولكنه جهد، وأقل طريق بأيسر الدنيا م تع إىل يصل أن بإمكانه كان. وعشقه حبه  فيها، زاهد 
 بطهل عقيه فمنم  وجل عز اهلل أكرمه وقد سهامها، ما عقر الثقايف واإلسهام العقمي العطاح حياف مؤثر ا

 النافعة، باملؤلاات العربية املكتبة فأثرى حياته، من حلظة اخر حىت العقم يف للقعم والتارغ العمر
 اخر وكان كتاب ا، عشر مخسة من أكثر نشر. املتجددف واألفكار الثاقبة، والنظرات الدقيقة، والرتمجات

 وفاته قبل املطبعة أخرجته والذي ،(السنني حصاد) كتاب بالقاهرف الكتب عامل عن له صدر ما
 ومغربه، العريب الهطن مشرق يف مثقها وناقش اجلامعية الرسائل مئات عقر وأشرف. امبأيّ  (اهلل محهير )

 له تهجه عقمية دعهف ألي االستجابة عن يتهان ومل العقمية، واملقتقيات املؤمترات من كثري يف وشارك
 أثناح بالقاهرف ةالعربي القغة جممع أعمال يف وافر جبهد أسهم كما .عظ مه وو ه ن سنه تقدم رغم

 من امتدت اليت الثانية وعضهيته م،9111-9111 عام من امتدت اليت اجملمع يف األوىل عضهيته

                                                           
 .91-99د. عبد الرمحن حسن العارف:  ا ،ان رائدا  لغهيّ ام حسّ ينظر: متّ ( 9)
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 بالكثري ه  صم فخ   اهلل، كتاب عقر األخريف السنهات العشر يف حياته وأوقف. وفاته وحىت م7111 عام
 .التوالتأمُّ  والدراسات ااتاملؤلّ  من

 :ي  لم  الع   ه  نشاط  ثانياً: 
هلا جمال التأليف، ة، أوّ بصاة عامة إىل ثالثة جماالت رئيسم اكن تهزيع النشاط العقمي لقدكتهر متّ مي

وثانيها جمال الرتمجة. وثالثها جمال املقاالت والبحهث، يضاف إىل ذلك حضهرل ومشاركاته العقمية يف 
امع القغهية، واملعاهد التعقيمية الندوات واملؤمترات وإلقاؤل احملاضرات يف األندية األدبية والثقافية، واجمل

 املتخصصة، وإسهامه يف االشراف عقر الرسائل العقمية، واالشرتاك يف مناقشتها.

 :ه  ات  ف  ل  ؤ  م   -1
 هي حبسب تاريخ صدورها:أكثر من ثالثة عشر كتابا ،  ،ااته فقد بقغت حىت وفاتها مؤلم فأمّ 

 مناهج البحث يف القغة: -9

 م، وتهالت طبعاته بعد ذلك يف مصر واملغرب.9111صدر ألول مرف سنة 
ويف هذا الكتاب تناول الدكتهر متّام أفكار املنهج الهصاي يف حتقيل مستهيات القغة اخلمسة: 

 األصهات، والصرف، والنحه، واملعجم، والداللة، وحاول تطبيقها عقر القغة العربية الاصحر.

 القغة بني املعيارية والهصاية: -7

وفيه قّسم النشاط  دد طباعته بعد ذلك يف مصر واملغرب.م، ودي9111سنة  نشر ألول مرف
القغهي إىل معياري ووصاي، وفّرق بني ناحيتني من نهاحي هذا النشاط، مها االستعمال القغهي الذي 
هه وظياة املتكقم، والبحث القغهي الذي هه وظياة الباحث. ويف ضهح هذا التاريق ربط بني املعيارية 

هايب، كما ربط بني الهصاية واألمهر املنهجية،  االستعمالية، كالقياس، والتعقيل، واملستهى الصّ واألمهر 
 مهز القغهية واالستقراح والتقعيد، والنماذج القغهية.ر كال

كان قد   ذيبق وترسيخا  لقمنهج الهصاي الال  لكتابه الساوبصاة عامة فإّن كتابه هذا يعّد مكمّ 
وقد وصف  اسات القغهية القدمية عند العرب.املعياري الذي اتسمت به الدر دعا إليه، ونقدا  لقمنهج 

فقد جاحا ايتني يف الدقمة والتقّصي فيما " الدكتهر صبحي الصاحل )يرمحه اهلل(، هذين الكتابني بقهله:
ب من املذاهب احلديثة يف حبهث القغة، وإن فيهما جلهدا  مشكهرا  يف رّد طائاة من تقك املذاه راهم ص  
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خالل ما استحدث إىل مبتدعيها، وحماولة ناجحة أحيانا  يف املقارنة بني العربية والقغات احلّية من 
  .(9)"العقماح من مناهج

  القغة العربية معناها ومبناها: -9

اليت   األفكارويف هذا الكتاب أودع الدكتهر متّام خالصة  م.9129صدر يف طبعته األوىل سنة 
غة، وحماولة تطبيقه عقر ذ أمٍد بعيٍد عن املنهج الهصاي البنيهي يف دراسة القكانت تدور يف ذهنه من

حهية، هذل النظرية اليت حتّهلت ة القرائن النّ اته يف القغة، كنظريّ واحتهى الكتاب عقر أهم نظريّ  العربية.
 لنحهية(.القرائن( أو )القرائن ا تضافر)مدرسة  إىلروا بأفكارها فيما بعد عرب أتباعها الذين تأثّ 

صالحية لقنحه العريب، وإن كانت تاضقها بالنظرف ضمن تقك احملاوالت اإل الكتاب ميكن تصنيفو 
  الشمهلية ألنظمة القغة، وعالقاهتا، ومزاوجتها بني املعىن واملبىن، وسعيها لقكشف عن املعىن النحهي.

قبا  وإجيابا ، فمنها سية، حيمقه من أفكار ونظريات لغه  وتباينت ردود الاعل ديال هذا الكتاب وما"
الهصاي، وأنه استطاع أن  االدياله من أهم ما قّيم به يف إطار نّ أا رأت فيه أنه عمل لساين رائد، و م

يطّهر منهجا  جديدا  من الرتاث النحهي والبالغي القدتو معتمدا  عقر منهج من مناهج الدرس القغهي 
الصحيح بني أنظمة أعطر لقنحه ماههمه ومكانه  احلديث، وأنه أمشل كتاب يف قراحف الرتاث، وأنه

ها ق  ف   سع أ  ة، واتم ت الغاية التعقيميّ ه  دارف من تقك احملاوالت اليت احت   يقف يف الصّ  ه  وأنم  القغة العربية.
 ن  اي  ب  ي    بصري   ة، وهه جهد  ة وغاياته األكادمييّ حه البحثيّ ة بهظياة النّ ق  ص  ليعاجل مسائل العقم املتم  املنهجيّ 

 .(7)"هده  من ج   ه  ق  ب   ما س   مجيع   ل  ر  هه  يف ج  

الكتاب ال يكشف عن أي ديديد حقيق يف مقاربة القغة العربية، وأنه ليس : "نم أ  ب  هناك من يرىو 
منهذجا  جديدا  يقف بإزاح النمهذج البصري وإمنا هه دراسة نقدية شامقة مع إعادف ترتيب لقدراسات 

ه مل يتهصل إىل وضع وصف جديد كامل وأنّ  ،هصاي البنيهي ليس إاّل القغهية العربية وفق املنهج ال
 .(9)"لقعربية بل جدد فيه بعض التجديد

                                                           
 .91د. صبحي الصاحل:  دراسات يف فقه القغة،( 9)
  .71متّام حّسان رائدا  لغهيا :  (7)
 . 711العربية وعقم القغة البنيهي، د. حقمي خقيل:  (9)
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هذا الكتاب هه مشروع قراحف أخرى لقرتاث القغهي العريب من وجهة نظر  وخالصة القهل أنم 
ألفكار القغهية بهجه ريب وترتيب اعف ثانية هه إعادف صياغة لقنحه الالدراسات القغهية احلديثة، أو بعبار 

 أحد مناهج البحث القغهي احلديث هه املنهج الهصاي.عام يف ضهح 

هذا الكتاب بدراسات نقدية خصصت له، أو وردت ضمن أعمال عقمية كتبها  ي  ظ  وقد ح  
أصحاهبا يف تقهتو التاكري القساين احلديث يف العامل العريب، وإن كانت هذل الدراسات الناقدف تأخر 

 اح!بتناول عمقه هذا بالنقد البنّ  ا رغم دعهف املؤلف املبكرف جلمههر الدارسني املختصنيزمن صدوره

ومل تقف هذل الدراسات الناقدف عند هذا احلد، بل دياوزته إىل التجريح واخلروج عن املهضهعية 
ك ل الدكتهر متّام تقوقد تقبّ  العقمية، وهه ما كان حيسن أن يتجنب يف تقهتو األعمال العقمية.

خاص  هٍ ج  ه  واستجاب ب   .(9)"صدر مّتسع، وابتسامة واثقةوكما يقهل هه: "بالنقدات برتحاب كبري، 
ه يف القرائن النحهية تاتقر إىل احف اليت أبداها كثري من الباحثني من أن نظريتّ لتقك املالحظة العقمية البنّ 

 ة  الص  لتأليف كتابه )اخل   اف  ع  د  التطبيق العمقي والعقمي عقر أبهاب النحه مجيعها، فكان ذلك م  
ا  عقميا  متمّيزا  يف ثمر فإن هذا الكتاب فضال  عن كهنه حماولة جريئة وحداألا كان ميّ وأّ  ة(.حهيّ النّ 

عا  من القهل يف النحه س  هناك متّ  نظار إىل أنّ نّه لات األأ ه  ب  س  القغهية العربية املعاصرف، ح  الدراسات 
 مازال ماتهحا  ملن تتهافر فيه شروطه.العريب وأن باب االجتهاد فيه 

 :العربعند قاكر القغهي ل هلهجيةميدراسة ابست ،األصهل -1

ويف هذا الكتاب دراسة معرفية تناول هبا جذور الاكر  م.9119صدر يف طبعته األوىل عام  
 –قغة فقه ال –لنحه القغهي ومصادرل يف ثالثة حقهل من أهم حقهل الدراسات القغهية العربية وهي: ا

 د  فر  ، فقد أ  فلم ني، والقيمة العقمية هلذا املؤ  اه وأثرل يف الدارسني والباحثونظرا  ملكانة مؤل   البالغة.
بدراسات ناقدف كشات عن نهاحي االئتالف واالختالف يف بعض القضايا املتصقة بتاريخ النحه 

 وأصهله.

 :القغة العربية لغري الناطقني هباالتمهيد يف اكتساب  -1

يف ميدان عقم القغة  دقّ أو بعبارف أال تعقيم العربية لغري أبنائها وهه يقع يف جم م.9111نشر عام  
 التطبيقي.

                                                           
 .1اخلالصة النحهية، د. متّام حّسان: ينظر:  (9)
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  :مقاالت يف القغة واألدب -1

ويتضمن جممهعة من م،  7111عام اجلزح الثاين منه نشر ، و م9111عام اجلزح األول منه نشر 
لقاها يف مؤمترات وندوات عقمية أعقمية خمتقاة أو املقاالت والبحهث اليت كان قد نشرها يف جمالت 

 متخصصة ومجيع مهضهعاته تدور حهل القغة تعقيما  ونقدا  وتقهميا  لقرتاث القغهي عند العرب.

 :البيان يف روائع القران -2

 .م7111عام  م يف جزح واحد، مث صدر يف جزئني )جمقد كبري(9119صدر عام 

متّام الدكتهر  ق  ف  وقد و   ة.ة وأسقهبيّ قرانية ودراستها دراسة لغهيّ والكتاب يقهم بتحقيل النصهص ال 
بإخراج كتابه لقناس إىل شرف الغاية وإىل حسن الهسيقة، أما شرف الغاية فهه خدمة الكتاب  حّسان

العزيز، وهي غاية من الشرف يف املكان األمسر، وأما شرف الهسيقة فقد مجع يف كتابه هذا الكثري من 
 غة وأسرارها مستشرفا  بذلك جالل القران ومجاله.مباين الق

  :ةحهيّ ة النّ الص  اخل   -1

الكتاب تطبيق عمقي ملا أودعه يف كتابه )القغة العربية معناها ومبناها( من  م.7111صدر عام 
 ها عقر بيان املعىن.تضافر نظرية القرائن النحهية و  السيممانظريات لغهية، 

من خالل نظرياته يف مؤلااته السابق  متّام حّسانالدكتهر وهي دراسة تطبيقية تهجت جههد 
م ذلك حىت قام هه ناسه ر  ذكرها. فقد كان يأمل إصدار دراسات تطبيقية إلثبات نظريته ولكنه ح  

كان م بالقاهرف، واليت   7111هبذل الدراسة اجلديدف اليت حنن بصددها، وقد صدرت ألول مرف عام 
 يهدف من خالهلا إىل:

 القرائن عقر بيان املعىن. تضافرظرية املشار إليها وذلك بإبراز هن تطبيقا  لقدراسة النأن تك -

 ق احلدود.ضي   يف أ  هاهد إالم أن تكهن مركزف تركيزا  شديدا  حبيث ختقه من إيراد الشّ  -

ة عقر ين  ع  م   حه عن طريق األشكال اإليضاحية المن عرض حقائق النّ  جديدٍ  إىل نهعٍ  أن تقجأ   -
 ر العالقات بني األحكام.هّ تص
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ا  يف أن يكهن ذلك ع  م  ات ط  مل لقهصهل من داخقها إىل أبهاب املاردة عقر أنهاع اجل  أن تكهن مبنيّ  -
 حهية.عن األساليب النّ  اا  كش  أكثر  

  :ل لغة القران الكرتوخهاطر من تأمّ  -1

هه تأمل األسقهب من قبيل كتاب )البيان يف روائع القران(، و كذلك وهه   م.7111صدر عام 
القراين يف ضهح الرتاث القغهي العريب مستعينا  مبا جد من دراسات لغهية حديثة لقهصهل إىل اراح 

 وخهاطر تتعقق باهم النن القراين ومراميه.

 :لغهية اجتهادات -91

)البيان يف روائع  يهكتاب  وانتهج املؤل ف فيه ناس املنهج الذي سار عقيه يف .م7112صدر عام 
الكرتو مصدرا  لشهاهدل بل جعقه يف  القران واخّتذ، (خهاطر من تأمل لغة القران الكرتوو) ران(الق

يف خدمة القغة من حيث هي نظام  ف  ر  خم س  . ومهضهعات الكتاب م  األغقب األعّم مهضهعا  لدراسته
 ، وضّم يف طيّاته مقالني مرتمجني .حينا ، ومن حيث هي نصهص حينا  اخر

 م.7191اقف يف القغة والقران، صدر عام مااهيم ومه  -99

،  عمهما  والقران خصهصا  جماال  هلايع اختذت من القغة وهذا الكتاب كسابقيه ضّم بني طّياته مهاض
ودراسة النن القراين من  كالقغة والقهجات، والاصحر والعامّية، وقهاعد العدول واكتساب السقيقة،

   عرتاض وااللتاات والتكرار والتاصيل وغريها...واالأمن القبس حيث الرتاكيب، يف البنية و 

 م.7199الاكر القغهي اجلديد، صدر  -97

حهل الاكر القغهي واكتساب السقيقة واملعجم املهاضيع القغهية ضم الكتاب جممهعة من 
والظهاهر اهلامشية يف النظام النحهي واإلجراحات الصرفية وتعقيم  واملصطقح النقدي وقرينة السياق

ليجّدوا  الباحثنيإىل  الكتاب دعهفو لقران الكرتو، اة العربية مستعينا  ومستشهدا  يف كل ذلك بآي القغ
التأمل ومن السعي إىل الغهص يف العناية و وإعطائه حقه من يف البحث عن مطالب النن القراين 

   مل يصل إليها جهد السقف.الدرس والهصهل إىل ومضات من املعاين 

 م.7197حقهل العربية، صدر  حصاد السنني من -99
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قت يف ة اليت شرّ العقميّ  بالعطاحات   كانت حافقة    متّام حّسانالدكتهر  ستاذاألحياف  وهكذا نرى أنم 
ما كان يف السهدان عندا  فيه، فثرا  عقميّ أإاّل وترك  عريبٍ  ل بقطرٍ بت، حيث مل حي   بالد العرب وغرّ 

ا انتقل إىل املغرب أصدر هناك كتابه مم  معناها ومبناها(، ول ت لديه فكرف كتابه )القغة العربيةر  قه  ب  ت   
)األصهل(، ويف املمقكة العربية السعهدية نشر ثالثة كتب أثناح إقامته هبا، وهي: )التمهيد الكتساب 

 البيان يف روائع القران(. ،قغة العربية لغري الناطقني هبا، مقاالت يف القغة واألدبال

 :ترجماته -2

يف عمقية النقل والرتمجة إىل  م  ام العقمي مل يتهقف عند حد التأليف، بل أسه  الدكتهر متم  ج  ا ت  ن   إنم 
ناٍح عقمية متعددف، بقغت مخسة أعمال مرتمجة هي حبسب تاريخ العربية عن مؤلاات ذات م  

 صدورها:

 م.9119مسالك الثقافة اإلغريقية إىل العرب، تأليف: ديالس أولريي، نشر سنة  -9

 م.9111العقم يف اجملتمع، تأليف: د. برتراند رسل، نشر سنة  أثر -7

 م.9111القغة يف اجملتمع، تأليف: م. م. لهيس، نشر سنة  -9

 .م9111الاكر العريب ومكانه يف التاريخ، تأليف: ديالس أولريي، نشر سنة  -1

 م.9111نشر سنة  ،النن واخلطاب واإلجراح،  تأليف: روبرت دو بهجراند -1

 شاركة يف جلنة ترمجة معاين القران الكرتو التابعة لرابطة العامل اإلسالمي مبكة.افة إىل املإضهذا 

  :مقاالته -3

دبية يت نشرت يف اجملالت والدوريات األ، البحهثاملقاالت والدراسات وال عشرات كتب     
 وريّات:ت والدّ ، ومن تقك اجملاّل والثقافية والاكرية يف مصر وعقر امتداد الهطن العريب

مصر، -القاهرف، جمقة اجملقة-ات كقية دار العقهممصر، حهليّ -مصر، جمقة منرب اإلسالم-)جمقة األزهر
-الرباط-جامعة حممد اخلامس-املغرب، جمقة كقية اآلداب والعقهم اإلنسانية-جمقة القسان العريب

جامعة أّم -عهد القغة العربيةجمقة ماملغرب، -املغرب، جمقة جممع القغة العربية بالقاهرف، جمقة املناهل
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مركز الدراسات اإلسالمية بكقية -الكهيت، جمقة الدراسات القرانية-ة املكّرمة، جمقة احلصادمكّ -القرى
 .(جامعة لندن-الدراسات الشرقية واإلفريقية

 :هانالالتي  جوائزال -4
 م.9127بالرباط، عام  يبيف الهطن العر  تنسيق التعريبل الدائم كتباملاجلائزف األوىل يف مسابقة  -9

 يف فرع االنتاج األديب والقغهي والعقهم العريب واألدب اإلسالم خلدمة العاملية بصري ال جائزف -7
 وذلك عن كتابه )األصهل(. ،م 9111 عام الّسعهديّة العربّية باملمقكة

 . م 9112 عام لقدراسات القغهية صّدام جائزف -9

 .م 7111 عام ، القغة العربية واآلدابيف العاملّية فيصل املقك جائزف -1

 . م7111 عام املغرب، ب البشريّة والّتنمية العربّية لقغة الّدولّ  املؤمتر يف تكرتو -1

يستحقه أمثاله من الرّواد الذين كان هلم  ما ن ل  مل ي    هفإن ،متّام حّسان اتليّ أوم  ثرفك   من رغمعقر الو 
 عاكاا   ظلم و  ،والعقمية والثقافية الغة عقر الساحة الاكريةوجهد فاعل، وبصمات واضحة، وتأثريات ب

 إاّل  العامة احلياف يف يظهر ديك مل أنه لذلك مصداقا   ويكاي ،ه  ون  د   ما ا  ر  صغ  ست  م   ،عقمه حمراب يف
 .(9)إليه طريقها ازيهنالتق كامريات تعرف دتك ومل ،نادرا  

 

 شعره: -5
هعات عر، وجييد النظم فيه وتدور مهضكان يتعاطر الشّ ام  متم  الدكتهر   لعل كثريين ال يعرفهن أنم "

يته دار العقهم. قخرى سياسية وبعضها خاص مبناسبات أقيمت يف كشعرل حهل قضايا اجتماعية، وأ
 .(7)"ومجيع هذل القصائد خمطهطة خبط يدل، وهه حيتال هبا يف مكتبته اخلاصة

 

 
                                                           

 .97متّام حّسان رائدا  لغهيا : : ينظر( 9)
 .املصدر ناسه (7)
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 :حوي  الن   ه  : مذهب  ثالثاً 
اهلل  ه  ب  ه  و   ع، فهه رجل  از  ن  غهية احلديثة بال م  اسات القّ ر  الد   ف  اد  ي  ر   ل  ميث   متّام حّسانكتهر الد  أنم  كم ال ش  

غهية احلديثة؛ ظر يف الرتاث العريب من خالل املناهج القّ نه من إعادف النّ ا مكّ كر مّ ف   مق  وع   قٍ ف  ة أ  ع  س  
عن كنهز  ام  ث  الق   ة  اط  م  يف إ   األثر   أتباعه كان هلا أكرب  اها هه و تبنّ  ةٍ لغهيّ  ةٍ ى به إىل تكهين نظريّ وهذا أدم 

م حقهال  لكثري باإلضافة إىل عقم األصهل وعقم املعاين وغريها، كما قدّ  ة  الغ  ا  وب  قه  ا  وف  ه  تراثنا العريب حن  
قران بدأ حياته حبال ال ة لرجلٍ طبيعيّ  ف  ر  وهذل مث   من اإلشكاليات اليت كانت تستعصي عقر التاسري،

من  نا  مكهّ  الثقايفّ  اد  فكان الزّ  ة األلااظ،قم البيان ود   سن  سان وح  الق   ة  الق  الكرتو منذ صبال فمنحه ط  
النن القراين يرتبط به حاظا  وتالوف والقغة يعرفها يف األلاية وكتب الشروح واحلهاشي والتعقيقات 

دراسة املنطق واحلديث والتاسري  ويعرف التخرجيات والتاريعات والشهاهد، فإذا أضانا إىل ذلك
 ا . ا  فذم ولغهيم  من أستاذنا أديبا  عاملا   ه كايال  بأن خيقق  واألدب، فكان هذا كقُّ 

غهي فريث وأتباعه أصهل ومناهج عقم القغة احلديث، فتققر منهج وقد درس عقر يد العامل القّ "
 ه  ي  ق  كثر من البنية بعد اإلمهال الذي ل  عقم القغة الهصاي يف إطارل االجتماعي، الذي اهتم باملعىن أ

املعىن عقر أيدي القغهي األمريكي بقهمايقد وأتباعه فجاحت املدرسة الربيطانية فهضعت املعىن يف 
مكانة الئقة به ال تقل عن البنية وإن كان ياهقها يف أحيان كثريف، وكان هلذل املرحقة أثرا  كبريا  يف حياف 

ه ن  كم ة احلديثة وأخذ منها أفضل ما فيها فم  القغهيّ  م املناهج  استهعب وتاهم فقد  متّام حّسانالدكتهر 
هر القغهي احلديث فيكشف عن ثرواته ويزيدل احرتاما  ذلك من أن يدرس تراثه وثقافته من خالل املنظ  

لك من نقل نه ذاإلجنقيزية )لغة، أدبا ، وثقافة(؛ فمكّ  متّام حّسانكما أتقن الدكتهر  ..،.وتقديرا  لرتاثه
يف الرتمجة  متّام حّسانبعض املؤلاات اإلجنقيزية إىل العربية، وقد أشاد األلسنيهن املغاربة جبههد الدكتهر 

وجاح ذلك عقر لسان عبد السالم املسدي يف مقدمة معجمه العريب ، ما عقم املصطقحوالسيم 
ب بأن منهجه يف صياغة املصطقحات  زف بني املرتمجني العر الارنسي مهضحا  مكانة الدكتهر متّام املتميّ 

مام وضع الدوال الانية ا  لز  ك م  حم    املعامل منذ تصنياه )مناهج البحث يف القغة( كما كان كان واضح  
. وما هذا د  ا ليس منه ب  ة مم أخرى إىل العبارات التحقيقيّ  نا  إىل القالب اجلاهز وأحيا نا  أحيا وإن جنح  

 عنها. هل  ناصية القغتني األصقية واملنق   الكه المتق إاّل بهغ والتاهّ النُّ 

ااته وتابعه فيها تالميذل من الباحثني ومنهم اها يف مؤلم أفكارل ونظرياته اليت تبنّ  متّام حّسانولقدكتهر 
 ستاذ النحه والصرف صاحب كتاب أصهل النحه املشههر، ود. حممد فتيح، د. حممد عيد أ  
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ها عنه د كشك، وغريهم كثريون، وهناك تالميذ اخرون مل يتققّ ود. حممد محاسة عبد القطيف، ود. أمح
ها اراحل، منهم: د. حممهد أمحد حنقة، ود. نادية النجار، واخرون ااته وتبنّ ا استاادوا من مؤلّ وإمنم  مباشرف  

ت ق  ص  ها اليت و  ص  ا وخصائ  اهت  هلا مس   ن من تكهين مدرسةٍ يف خمتقف اجلامعات العربية؛ وبذلك متكّ 
 تو باحلديث. القد

هه دراسة القدتو من خالل املناهج القغهية احلديثة. يذكر  ،متّام حّسانه الدكتهر ع  ب   النهج الذي ات م و 
؛ قهاعدها فهه حنه تهليديّ  ان  بط  ق لغته واست  م عقر تعمُّ حنه يساعد املتعق   كلّ   أنّ  متّام حّسانالدكتهر 

يكهن  مه؛ ومن مثّ ما تعقّ    طابقة لم   لٍ من إنشاح مج    ن  كم م  ت  ة في  ق  يق  السم  ب  س  كت  م قهاعدل وي  ه يتعقّ وذلك ألنم 
 ذ  خ  يتّ  ه  ا ؛ ألنم املنهج الهصاي تهليديّ  دُّ ع  مه وفهمه عرب القرون، كما ي   إلمكان تعقّ  ،ا  النحه العريب تهليديّ 

تماح الدكتهر متّام إىل غم من انالرّ عقر رفية لالستعمال.  البيانات املعروضة طريقا  الستخراج األمناط الع  
مبا لدى املنهج  ا أقرّ ب له ومل يقتصر عقيه دون غريل، وإمنّ ه مل يتعصّ  أنّ البنيهي إاّل  املنهج الهصايّ 

عمد إىل االستاادف بأفضل ما لدى املناهج  التحهيقي من ميزات مل تهجد يف املنهج الهصاي؛ ومن مثّ 
 .(9)"احلديثة

تنظيم قهاعد القغة العربية انطالقا  من مبانيها األصقية، فاعتمد  حّسان الدكتهر متّاملقد استهدف 
ر هذا التنظيم عقر نظريات البيانيني يف عقم املعاين وباخلصهص أفكار عبد القاهر اجلرجاين يف تصهّ 

يف دالئل اإلعجاز. كما استثمر مباحث األصهليني يف حتقيقهم لقخطاب الشرعي ومناهجهم يف 
أن يكهن هذا التنظيم منطقيا ، ومهازيا  نهعا  ما  حّسان الدكتهر متّامهية؛ وحاول ضهابط الدالالت القغ

رل بآراح فردناند دي سهسري يف سان، وما هه واضح تأثُّ الق   ة اليت استحدثها عقماح  لقمقهالت الغربيّ 
 ا  حاولهر متّامالدكت ميكننا أن نقهل إنّ و ، قغة مؤسسة اجتماعيةالتارقة بني القغة والكالم، واعتبار ال

 :أن

يعيد النحه إىل القغة، بعد ما كان مادف مناصقة، فشمقت دراسته الصهتيات والصرف، والنحه،  -
 واملعجم.

ق بني النظام الصريف والنظام النحهي، مع أن املباحث الصرفية، مشقت عند بعض املهاد يارّ  -
 النحهية مثل أقسام الكالم.

                                                           
 .1-7الدكتهر متّام حّسان وأثرل يف البحث األكادميي باملغرب، د. نادية رمضان حممد النّجار: ينظر:  (9)
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 شكال ثابتة وكل شكل له اصطالحه اخلاص به.، يف أنظامٍ  لكل   يضع ضهابط   -

الكالم عمل والقغة حدود هذا العمل، ": ئال  قا بني القغة والكالم حّسان الدكتهر متّامق ارّ وي
والكالم سقهك والقغة معايري هذا السقهك، والكالم نشاط والقغة قهاعد هذا النشاط، والكالم حركة، 

، والبصر كتابة، والقغة تاهم بالتأمل يف الكالم. ا  السمع نطقاحلركة، والكالم حيس ب والقغة نظام هذل
فالذي نقهله أو نكتبه كالم، والذي نقهل حبسبه ونكتب حبسبه هه القغة، فالكالم هه املنطهق، وهه 

م قد حيدث أن املكتهب، والقغة هي املهصهفة يف كتب القهاعد، وفقه القغة، واملعجم وحنهها. والكال
 .(9)"، ولكن القغة ال تكهن إالم اجتماعيةا  فرديّ  يكهن عمال  

إىل نشاط اجملتمع، وهذل املنظهمة  رمزفالقغة إذن منظهمة عرفية لقحّسان: " الدكتهر متّامويقهل 
ائها ز إجممهعة من )املعاين( تقف ب مناألجهزف( يتألف كل واحد منها شتمل عقر عدد من األنظمة )ت

)العالقات( اليت  منف عن هذل املعاين، مث طائاة باين( املعربّ جممهعة من الهحدات التنظيمية أو )امل
 –بإجياد املقابالت ذات الاائدف  –تربط ربطا  إجيابيا ، و)الاروق( القيم اخلالفية اليت تربط ربطا  سقبيا  

جند  املعاين الصرفية غري املعاين النحهية، كما أنّ و  مهعة املعاين أو جممهعة املباين.بني أفراد كل من جم
ظام الصهيت حروف فاملباين املأخهذف من النّ  ة،املباين تتنهع بني فرع واخر من فروع الدراسات القغهي

وهي يف النظام الصريف وحدات صرفية )مهرفيمات(، ويعتمد النحه يف التعبري عن معانيه  ،)فهنيمات(
   . (7)"لزوائد والقهاصق والصيغوعالقاته السياقية عقر هذين النهعني من املباين كاحلركات، واحلروف، وا

الكقم إىل سبعة  حّسان الدكتهر متّاموبدال  من اعتماد تقسيم الكالم إىل اسم وفعل وحرف، قّسم     
 الصاة، الاعل، الضمري، اخلالاة، الظرف، األداف. ،: االسم(9)عناصر وهي

 يشتمل عقر مخسة أقسام، وهي:و االسم:  -9

واألجسام، واألعراض، ومنه ما أطقق النحاف عقيه اسم اجلثة الهارد يف قهل عالم، : كاألاالسم املعنّي  -
 :ابن مالك

م   ي ك هن   و ال   ب  ر ا ز م انٍ  اس  رب  ا ي ا د   و إ ن   ج ثمةٍ  ع ن         خ    (1)ف أ خ 
                                                           

 .97القغة العربية معناها ومبناها:  (9)
 .91املصدر ناسه:  (7)
 .11القغة العربية معناها ومبناها:  ينظر: (9)
 .92لاية ابن مالك: أ (1)
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 اسم احلدث: وهه املصدر، واسم املصدر، واسم املرف، واسم اهليئة. -

 جلنس اجلمعي كعرب، واسم اجلمع كإبل ونساح.اسم اجلنس: ويدخل حتته اسم ا -

األمساح املشتقة املبدوحف بامليم الزائدف كاسم الزمان، واسم املكان واسم اآللة وليس منها املصدر  -
 امليمي. 

، وإمنا يدل غالبا  عقر اجلهات واألوقات واملهازين، وحيتاج االسم املبهم: الذي ال يدل عقر معنّي  -
الظروف بالصيغ غري املتصرفة مثل  ة، مثل فهق  وقبل  وحنهمها. واملالحل هنا أنه خنّ إىل متييز باإلضاف

 إذ  وإذا وكيف.

هرف اإلعرابية، والصيغة اخلاصة من حيث عدد احلروف ووزهنا، يف الصّ  ن  خم مسات االسم تتق   وذكر أنم 
ته أيضا  بالرسم كما ذكر من مسال اإللصاق والتصريف أو اإلسناد.  وقابقيته لقدخهل يف جداو 

اإلمالئي، كما هه يف التعريف ب )أل(، أو التنهين، وباتصاله بالقهاصق وقبهله لقتضام والداللة عقر 
 املسمر أو احلدث.

الصاة: وذكر أن انهاعها مخس، وهي: صاة الااعل، وصاة املاعهل، وصاة اآللة، والصاة  -7
 رف اإلعرابية والصيغة اخلاصة.التاضيل، مث بنّي مساهتا من حيث الصه  املشّبهة وصاة

 الاعل:  وحتدث عن أنهاعه الزمنية، وعن اشتقاقه ومساته عقر حنه من الطريقة اآلناة الذكر. -9

الضمري: وهه عندل ثالثة أقسام: ضمائر الشخن، وضمائر اإلشارف، وضمائر املهصهل، وبنّي  -1
 مهاقعها يف ضهابط التحقيل اليت رأينا.

ين هبا أمساح األصهات وأفعال التعجب، و خالايت املدح والذم، مثل: نعم اخلهالف: وهه يع -1
 وحبذا، واستعرض عالقتها بضهابط التعقيل.

الظرف: واقتصرل عقر الصيغ املبنية، مثل: إذ، وإذا وإذن، ول ّما وأيّان ومىت لقزمان، وأين وأّّن  -1
 وحيث لقمكان.

 ف اجلر والعطف والنهاسخ.األداف: ودرس منها حروف املعاين، مثل: حر  -2



10 

 

يسعر القائمهن به إىل وضع أسس  وجهد نشاطٍ "عقر  وهذل املقتطاات اليت أوردناها تدلُّ      
العرب يف  القسانينّي   يد  ا  لقهاعد مشرتكة بني القغة العربية والقغات األخرى وليس من املستبعد أن ي  

دقيق حاف العرب املعاصرين عقر التّ النّ  ني  ع  ن ي  أوأصهل النحه يف الرتاث العريب، و دراسة مباحث الداللة 
القهاعد النحهية، أّما كهن هذا النشاط سهف يغرّي من البنية النحهية  ل  ق  يف خصائن القغة، وع  

 .   (9)"التققيدية لقغة العربية، فهذا ما ال نتهقعه وال نرجهل

ة ات القغهيّ ولة لرتتيب األفكار والنظريّ أ حماجر  ل وأ  هه صاحب أوّ  متّام حّسانفالعامل الكبري الدكتهر 
حديث ضمن قائمة  غهي  ل   ا مل يهضع كتاب  مبم يف القغة العربية بعد سيبهيه وعبد القاهر اجلرجاين، ور  

من عقماح القغة  ققيلٍ  ، وقد وصاه غري  (القغة العربية معناها ومبناها) كتابه هات كتب العربية إالم أمّ 
 ي  بعد كتاب سيبهيه الذي مس    (،الكتاب اجلديد)عقيه  طقق  سعد مصقهح، وي   العرب بذلك، منهم مثال  

 ها.مهم وأ   ة  العربيم  ب  ت  ك    كما له كان أصل    (،الكتاب)ب 

هد النحاف عقر ج   -حّسان الدكتهر متّاميقصد -ما أوردل شيخنا"يقهل عنه الدكتهر سعد مصقهح: 
ل عن  ور  د  ص  ، وب  جٍ ه  ع    ذات  من الاكر القساين احلديث غري   كائه عقر ركائزٍ ل، فقد امتاز بات  الح  من م  

ذلك فيها زكاح  كلُّ   عهم واأللهان، واستحال  الطّ  ة خمتقاة  معرفيّ  ، أسهمت يف صياغتها أزواد  فاّذفٍ  كينهنةٍ 
ومناح وعناهانا ، ومن مث مل يكن لقناس عجبا ، أن تكتسب مالحظه مذاقا  خاصا ، وأن تتنهّع وترتادف 

منذ أخرج لقناس كتابه )القغة  ،ارك عقر الطريق املهصقة هلذل الغاية، وأن حتظر بالتارد واخلصهصةوتدّ 
بني املعيارية والهصاية(، الذي أرادل ليكهن فرقانا  بني هاتني الطريقتني من طرائق النظر يف القغة؛ أعين 

ويف هذين الكتابني ديد كمني  ل بكتابه )مناهج البحث يف القغة(.ملعيارية والهصاية. مث كان أن تالا
معناها ومبناها(.  عاني يف كتابه )القغة العربيةقها ض  ك  البذور األوىل ملذهبه النحهي، تقك اليت اتت أ  

ريّا  جاوزت معاودف النظر يف تراث النحاف مجيع حماوالت التهذيب وهبذا الكتاب الذي جاح اخ  
لسائر ما سبقه من طرز  لتستحيل طرازا  مباينا   ،ثشعُّ والتّ ت تُّ ا  والتيسري، وختّقت عن مسة اجلزئية والت ّ 

البحث النحهي. وكما هه العهد بكل ديديد بصري مل ي قم شيخنا مذهبه عقر املااصقة املنهجية بينه 
وبني الرتاث النحهي بل أقامها عقر الهعي به، واالصطبار عقيه، واستبار أغهارل، معرتفا  طهال الهقت 

                                                           
 .111تأريخ النحه العريب يف املشرق واملغرب، د. حممد املختار ولد أبال:  (9)
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ني من رجال الدراسات القغهية يف الثقافة العربية، ومها سيبهيه وعبد القاهر، منّهها  بالاضل ألعظم رجق
 .   (9)"بذكر األّول يف حقل التحقيل، وبذكر الثاين يف حقل الرتكيب

قهامه القرائن املعنهية والقاظية بعد  متماسكا   هبذل النظرية لقنحه نظاما   حّسان الدكتهر متّاملقد بىن 
فح سب، وهلذل النظرية اجلديدف أمهية كربى ال ميكن  يف نظر الدارسني حتقيال إعرابيا   أن كان النحه

يف كتابه الرائع  متّام حّسان حني تقرأ تطبيقاهتا عقر فهم وتاسري القران الكرتو؛ وهه ما أجنزل نها إاّل تبيّ 
ليست "ذاك:  همة كتابيقهل يف مقدّ  حيث   والذي هه تطبيق عمقي لنظريته. (،البيان يف روائع القران)

ا ، وليست حماولة أخرى لقكشف عن دبيالكرتو تاسريا  لغهيّا  وأ هذل الدراسة حماولة لتاسري القران
يف هذل الدراسة تاسريا  غري مألهف ألحد  القارئا . فإذا صادف لغهيّا  أو أدبيّ  ران إعجازا  عجاز الق  إ

عجاز القغهي ألساليب القران الكرتو، فإن ن اإلالقارئ ظاهرف تنم عاأللااظ أو الرتاكيب، أو صادف 
ان املاسر وال مهقف الباحث يف مل يقصد إىل الكشف عن ذلك قصدا ، وال ادعر لناسه مكاملؤلف 

ا  إىل الغايات العمقية اليت أمقت عقيه أن يغشر ه  ج  تم كان اهتمام املؤلف منذ البداية م  فققد  عجاز. اإل
لقغهي وققب األديب، ما اشتمل عقيه بناح النن القراين يف مباين القغة ال  بعني اساحة القران متأم  

ومغاين األدب. لقد مضر عقر املؤلف معظم عمرل وهه يقرأ القران خاشعا  جلالله مستمتعا  جبماله، 
عند هذل ث هذا اجلالل وجمقر ذلك اجلمال، ورمبا تريّ  دون أن يتهقف كثريا  ليسأل ناسه عن سرّ 

 فقبل فيها ما سبق إليه الدارسهن من قهل يف األسباب الداعية إىل إحساس باجلاللك العبارف أو تق
رات تنزع إىل الذي كان يف البداية مذك واجلمال. مث شاح اهلل جّقت قدرته أن يهفقين لققيام هبذا العمل

احلقل ك كانت لصاحبها شعاعا  هاديا  يرشدل إىل ثراح هذا لولكنها مع ذ...، البساطة يف التعبري
ّمر عن ساعديه، ويبدأ اجلهد من جديد عقر نطاق أوسع، ش  أن ي   ه  ع  ز  القراين، ويعدل بالعطاح اجلم وي   

د مالحظايت القغهية ة، وألقيّ باملصحف الشريف ألقرأل قراحف متأنيّ  ويف جمال أرحب. وهكذا أمسكت  
. وهكذا كانت مقاصد واألدبية عقر حهاشي صاحاته، متهيدا  ملا يتبع ذلك من اجلمع والتبهيب

الدراسة يف بدايتها عمقية الطابع تسعر إىل التعقيم والتطبيق ال إىل العقم والنظر. مث حتهلت املقاصد 
بعد ذلك إىل الطابع العقمي بإغراح الثراح الذي بدا يف تركيب القران وأسقهبه، فقم جيد املؤلف لناسه 

                                                           
، وينظر: القغة العربية معناها 711يف القسانيات العربية املعاصرف دراسات ومثاقاات، د. سعد عبد العزيز مصقهح:  (9)

 .71حّسان:  امد. متّ ومبناها، 
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من اهلل التهفيق، وجاعال  عمقه هذا قربانا  يف ساحة فا  دون الهلهج إىل رحاب القران راجيا  ر  ص  ن  م  
 .(9)"القران

ة احلديثة إىل العامل العريب واإلسالمي يف نقل النظريات القغهيّ يادف   الر   متّام حّسانينسب إىل 
مثل القغهيني الغربيني،  عقر أهمّ  ذ  قم  ت  يف أوربا وت   را   ك  ب  وتطبيقها عقر دراسة القغة العربية؛ حيث درس م  

ة السياق، وكان أول معامل مشروعه القغهي تطبيق صاحب نظريّ  (فريث)أستاذل املباشر العامل الربيطاين 
نرال يعيد سريف  لقدكتهرالويف رسالته . املناهج الغربية يف دراسة الصهتيات عقر بعض القهجات العربية

أهقها كما كان ياعل أشهر يف عدن جيمع ويدرس هلجة  ستةعقماح العربية األوائل؛ حيث قضر 
يف  (البنيهية)القغهيهن القدامر يف دراستهم لقغات البهادي والقبائل، كما كان أهم عامل عريب طبق 

النحه العريب، وهه منهج يقهم عقر دراسة العالقات بني األشياح وليس  السيممادراسة القغة العربية، و 
رها لهضع نظرية وطهّ  (القرائن القغهية)نظريته األشياح ناسها، وهه ما استااد منه فيما بعد يف بناح 

 ة لدراسة النحه العريب بعد سيبهيه.ل نظريّ جديدف لدراسة النحه العريب، كانت يف احلقيقة أوّ 

يقهل الدكتهر عبد الرمحن حسن العارف: "تناولت األقالم نظرياته يف القغة بالدرس والتحقيل، 
يف جمال القغة إاّل ويكهن آلرائه النصيب  ة  جامعيّ  و حبثا  أو أطروحة  اا  أا جند مؤلم م  والنقد والتقييم، وققّ 

يف هذا وال  رو  هلا، وإنصافا  أو إجحافا  بصاحبها. وال غ   منها، تأييدا  أو معارضة   ر  األوف    األكرب واحللُّ 
ألصقية خري زاد وعاصر الرتاث العريب وتزود من منابعه ا ر  ب   ، خ  لغهيّ  د  ورائ   ر  ك  ا  وم   ر  ظ  ن  غرابة، فهه م  

النظريات واالدياهات القغهية احلديثة اليت كانت سائدف إبان فرتف اخلمسينيات من القرن املنصرم، 
وخباصة البنيهية )البنائية( والهصاية، بل إنه تتقمذ عقر أشهر رمهز روادها. ويف مقدمتهم القغهي 

ومؤسس مدرسة لندن  ،جبامعة لندن ، أستاذ عقم القغة العام(م(9111ج.ر.فريث )ت )االجنقيزي 
قع بآخرف عقر أحدث النظريات القغهية اليت ظهرت اوائل النصف القغهية )املدرسة االجنقيزية(، كما اطم 

عرف بالنظرية التهليدية ، واليت ت  (تشهمسكي) القغة األمريكي ملالثاين من القرن العشرين عقر يد عا
 را  بأفكار املدرسة األوىل. كثر تأثُّ إن كان ادياهه القغهي يبدو أا ، و باجلميع عقم التحهيقية. وقد أحاط  

وهبذا مجع الدكتهر متّام بني احلسنيني: الرتاث واحلداثة، وتبعا  هلذا جاحت اراؤل القغهية مزجيا  بني 
 دُّ م  وتست  ريق، أصالتها من جذور الرتاث العريب الع م  قه  ست  ني. فكانت ت  يم ر  ين والثم رم هذين املصدرين الث م 

ته وساعدل هذا ما سّهل مهمّ  ا، ولعلم ه  م  ظ  يف دراسة القغة وحتقيل ن   دياهاتهتا من أحدث االر  اص  ع  م  

                                                           
 .1-2: البيان يف روائع القران (9)
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ف القائمة بني الدرس القغهي عند العرب والدرس جه  الا   وتققين   ف  عقر جناح حماولته يف تضييق اهلهم 
 القغهي احلديث يف الغرب.

م، أن يضاي عقر الدرس رج     ف منها واملتالل أعماله العقمية، املؤلم ام من خلقد استطاع الدكتهر متّ 
ف غري معههدف، ويبتكر أفكارا  غري مسبهق إليها، ويشكل قاعدف منهجية انطقق منها دم القغهي ج  

البحث القغهي العريب املعاصر، فحّرك بذلك ما كان ساكنا ، وأحضر ما كان غائبا  وفتح ملن كان معه 
 .(9)وفضاحات واسعة من أوجه التاكري القغهي وحتقيل قضايال املتشعبة" ة  ب  ح  ل افاقا  ر  ومن جاح بعد

عن بعض ارائه القغهية اليت كان  ل  د  ع   اما  الدكتهر متّ  شارف لقحقيقة والتاريخ أنّ من اإل دم ه الب  عقر أنم 
 ة  اث  د  ة احل  ون  د  بيبة ول  الشم  وق  ر  با، أو كما يقهل احلريري: "ة الص  ع  يباب وم  الشّ  خ  ر قد أعقنها يف ش  

ه لدعهف عبد العزيز فهمي يف اصالح الكتابة العربية عن طريق طرح رت  ، فمن ذلك مناص  (7)ة"يب  ش  الق  
احه هه اشتقاق رمهز عربية من احلروف العربية جانبا  واستخدام احلروف الالتينية يف مهضعها، واقرت 

قد أعقن عدوله عن هذا الرأي يف مقدمة الطبعة الرابعة لكتابه . و (9)جبديتني اإلغريقية والالتينيةاأل
ومل يكتف  هبذا فحسب بل إنّه دعا إىل . (1)م7119)القغة بني املعيارية والهصاية( والصادرف عام 

طرحه من إطالق مشروع لكتابة القغات اإلسالمية باحلرف العريب، وهذا عقر النقيض متاما  ما قد 
        .(1)ذا يشاع له ما صدر عنه فيما مضر، ولعل هاراح سابقا  

 رس األصهل، ومنها:ا يف الدّ اراحل هلا وزهن  ": أنّ  الدكتهر أمحد عقم الدين اجلنديوقال عنه 
 حة؛ لهرود ذلك يف القران واحلديث.ف وال قاد  خمالاة الرتكيب لقهاعد النحه غري مضرّ  -
 .(1)التهليديةاألمريكية ، وربط ذلك مبا رأته املدرسة نتاجية لقنحه العريب وسعة إمكاناتهالقهف اإل  -
يف التأويل والتخريج واالختيار والتهجيه هه الذي أطال نصهص النحه؛ ألنه يتعقق  ختالفاال -

 .(2)باملسائل ال باألصهل

                                                           
 .1-2متّام حّسان رائدا  لغهيا :  (9)
 .911اص: أوهام اخلهّ يف اص ف الغهّ درّ ( 7)
 .917-911القغة بني املعيارية والهصاية: ينظر: ( 9)
 .91املصدر ناسه: ( 1)
 .911-919ينظر: اجتهادات لغهية: ( 1)
 .921: ، د. متّام حّساناألصهلينظر: ( 1)
 .911: املصدر ناسه (2)
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 القياس عقر قهاعدهم وهي من عمقهم، وليست من أعمال العرب.النحاف  أجاز -

من العرب يعترب خطأ منهجيا ؛ إذ ليس من حق  عم وأصههلم فيما مس   حتكيم النحاف قهاعدهإّن  -
 .(9)"غري الاصيح أن خيطئ األعرايب الاصيح إاّل إذا وجد السماع ضدل النحهيّ 

لقرتاث القغهي وأنه يبحث يف كتبه دائما  عن  ل  ص  مؤ  " :وقال عنه الدكتهر حممد خقياة الدنّاع أنّه
لباحثني ماقهدف، وهي ربط الرتاث النحهي والقغهي العريب بالنظريات ها كثري من ااحلققة اليت عدم 

مناهج البحث يف )احلديثة وهذا يعد تأصيال  فهق كهنه اعتزازا  برصيد هذل األمة، وكان هدفه يف كتابه 
 .(7)"ظرياترات وتقك النّ ظ  تهظيف األمثقة والنصهص العربية لتتالئم مع هذل النّ  (القغة

به الكثري من الدراسات القغهية يف اجلامعات املصرية والعربية، وما زال عمقه رهن كت  ت حهل  ق  س ج  
الدراسة حىت اآلن، ويعترب الدكتهر متّام أن دراسته لققران منذ البداية كانت فاحتة اخلري وكانت سبب ا يف 

يدف  يف تاسري ل إىل فكرف القرائن النحهية جعقين أنظر نظرف  جداالجتهاد يف القغة، ويقهل: التهصُّ 
  .ٍد عقر األسقهب العريبف بشكٍل جيّ الرتاكيب والتعرّ 

فالبناح  الذي بنال يف كتاب ه  غة العربّيةقّ ل ة الّنظريّة اجلديدف ل  يتنّزل منز   متّام حّسانما قدمم ه الدّكتهر و 
ظام الصهيت  النّ فيه أبهاب مرتابطة متماسكة ديمع بنيو جدير  بالتنهيه  (القغة العربية معناها ومبناها)

أّن نظرية  وال شكم  ظام املعجمي والّظهاهر السياقّيةوالّنظام الّدالل والن  ظام الرّتكييبّ ظام الصريف والنّ والنّ 
ة وناضجة وفيه استااد ف أصيق ،، يستحق املهاصق ة واالستئناف  ابتكار جّيد يف باب ه متّام حّسانالدكتهر 

 اخلمسينيات من الّصهتيات ومن التهزيعّية والبنيهيّة، يات عقم القغة احلديث يفعط  من م  
تعّددت نظرات ه الّتجديديّة يف ا النحهيهن العرب  القدماح، وقد من دون  إهدار  القيم النحهيّة اليت جاح هب  

وكثري من املقاالت  (األصهل) كتابك  (،القغة العربية معناها ومبناها)مؤلّااٍت أخرى صدر ت بعد  
 أكثر  ما بىن، وال ينبغي أن ي كت ار بالقهل  إنّه انتقد   ،تصّب يف االدّيال  ذات ه األخرى اليت

 ل  ص  ا  ن    ال ينبغي أن  و ، إجحاف  بقيم ة  بنائه الّنظرّي والّتطبيقيّ  فاي هذا االّدعاح
 وال عن كتاب  ،(القغة بني املعياريّة والهصاّية)عن كتاب  كتاب ه املذكهر  
 القغة العربية معناها)وال غري مها من الكتب اليت ت  ق ت  (،غةالبحث يف الق مناهج)

                                                           
 .17-19ام حّسان رائدا  لغهيا : متّ ( 9)
 .971املصدر ناسه: ( 7)
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ب ه الّتجديدي وال عشرات املقاالت والّندوات واحملاض رات والّتحقيقات اليت تصّب يف مذه ،(ومبناها 
 .يستايد من معطيات  الّنحه القدتو ومن مناذج لسانية معاصرفعريّب  حنهٍ  لبناح

عقمية يف عدد من اجلامعات املصرية والعربية. ال لئرساال من الكثريعقر  متّام حّسانأشرف الدكتهر 
جد بني تالميذل وهه ما أو  (؛تضافر القرائن )ه القغهية املعروفة بت  وقد أودع معظم هذل الرسائل نظري م 

 عت عرب أجيال جديدف من الباحثني والطالب.، تهسّ مدرسة فكرية خاصة

اجلمقة الهصاية ، الم العريب من حيث الشكل والهظياةأقسام الك) :تقك الرسائل ومن مهضهعات
املقطع الصهيت بني ، القيمة النحهية لقمهقع، تعدد املعىن الهظياي لقمبىن الهاحد، يف النحه العريب

، الرتخن يف القرائن، قرينة اإلعراب، التضام يف النحه العريب، الزمن النحهي، الكمية واملدف الزمنية
الضرورف ، دور الصرف يف منهجي النحه واملعجم، رها يف بناح الكقمة العربيةالهحدات الصرفية ودو 

طقب اخلاة يف ، املعىن الهظياي ألدوات الناي يف العربية، االسناد النحهي، الشعرية يف النحه العريب
 .(الربط يف الرتكيب العريب، ظاهرف التماثل الصهيت، العربية

 وليبيا واجلزائر وسهريا واألردن والعراق مصر يف امعية،اجل الرسائل عشرات وعنه فيه تق د م  
 حسان متام-احملدثني النحاف عقر وأثرل الكهيف النحهي املصطقحمنها عقر سبيل املثال:  واملغرب،
 ظام النحهي عند متّام حّسان.النّ  ،منهذجا   املخزومي ومهدي



17 

 

 ي:صف  ه الو  نهج  م   نتائج  رابعاً: 
 تقييم مع القغهي الاكر يف شاعت اليت اخلاطئة األوهام بعض تصحيحل إىل نتائج تكمن يف تهصّ 

 ، وهذل النتائج هي:حددوها اليت مصادرها من لغتهم يف مجع القدماح منهج

 بعد عصر إالم  به يتأثر ومل الصهري، املنطق من هج  مناه   يقتبس مل العريب حهالنم  أنّ  أثبت.9
 ليس وهذا ف فيه،ق  خمت    غري   يكهن أن لهجب األرسطي باملنطق را  متأث   كان له هألنم  وذلك ؛(9)املأمهن
 العريبم  حه  النّ  عر أنّ ادّ  من عقر رد   ذلك ويف ها،أشدم  وما ةالنحهيّ  االختالفات أكثر   فما ،قا  متحق  
 .األرسطي باملنطق ر  متأث   

عقماح  عن معظمها أخذوا اليت العقل من ا  م  ك  حم   نظاما   ألناسهم بنها قد النحاف أن أثبت. 7
 العقم جمال يف نيل  األوم  عن غناح وال( والغائية والصهرية والااعقية املادية) أقسام أربعة وهي الاقه؛ أصهل

 لبيان خالصة( الغائية)و خالصة لقهصف( الصهرية) بعدمها وتبقر املباشر اإلدراك يف لهقهعهما
 يف فعر  ي   ما النحه هلذا موتقد   العريب النحهيف  العقالين اجلانب متثل العقل هذل كانت ولقد. السبب

 .(7)التاسريية الكااية باسم التحهيقي نهجامل

 من ه كانفريى أنم  واية،الرّ  وصحة الرّاوية يف ماوالسيم  ماعالسّ  يف القدماح منهج متّام الدكتهر نقد .9
 أيّا   فصيح   فقه جاح اوي،لرّ ا باصاحة اهتمامهم من أكثر النن بعروبة اماالهتم القدماح عقر ىل  و  األ  

 احلديث وذلك خبالف فصيحا ، ا  عربيّ  نُّ النّ  دام ما به األخذ   ب  ج  ه  يقهله ل   أو يرويه بنن   كان
 أمر   هه اوإمنّ  حة،الصّ  ليس أمر   إذا   فاألمر. (9)التشريع اإلسالمي مصادر من مصدر لكهنه الشريف؛

 األهم. هه فذلك منه املراد   مهاوفه   به اواعرتفه  املستمعهن قهتقبّ  فإذا ،الننّ  عروبة

 اجلزيرف وسط شبه تقطن بعينها قبائل عقر القغة مجعهم يف اقتصروا قد النحاف أنّ  املعروف من .1
 يدلُّ  االديال وهذا اخل،...والروم كالارس األخرى األجناس من العرب لغري املتامخة األطراف عن بعيدا  
 شهيهالتّ  من القران لقغة حاظا   كل دخيل؛ من ومحايتها غتهمل فصاحة عقر األوائل حرص مدى عقر
 خاصة هلجة قبيقة فقكل القهجات بني عدم تاريقهم عقيهم أخذ قد اممتّ  الدكتهر أنّ  إال حريف،والتّ 
 القهجات، هذل من واحدف ميثل يكاد ال متعددف من هلجات القهاعد استنباط يكهن ذلك وعقر هبا؛

                                                           
 .29، 11األصهل: ينظر: ( 9)
 .92، اجتهادات لغهية: 911-919ينظر: املصدر ناسه:  (7)
 .72-71ينظر: اجتهادات لغهية:  (9)
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 زمن من متد االستشهاد فعصر القدمية والقغة املعاصرف القغة املدروسة بني ملغته يف خقطها مأهنّ  كما
 حني عقر قبةاحل   هذل خالل القغة تطهر يالحظها أن بذلك مه  ات   وف   هرمة، زمن ابن إىل القيس امرئ
 .(9)إسالمي واخر جاهقيّ  عصرٍ  إىل مهلقسّ  إذ والنقد، مؤرخه األدب به اهتم

 القغة من مصادر لاألوّ  املصدر كهنه يف الشعر عقر اعتمادهم القدماح رعق متّام الدكتهر عاب .1
 عن واخلروج حاف والعقلالزّ  من فيه جاح وما والغريب الشاذ من فيه ي  و  ر   ما ثرفك   من الرغمعقر 

 ا  مرويّ  يكهن قد أنه حبجة احلديث الشريف وكذلك وقراحاته القراين نالنّ  قهاأمه   حني عقر القهاعد،
 وقراحاته القراين بالنن االهتمام عقر القدماح جيب كان أنه متّام الدكتهر فريى القال، دون باملعىن
عرب   نققه فقد الشريف احلديث القرينة، وكذلك ن يفخّ الرتّ  باب من لكههنا خترجيها؛ وحماولة فالشاذّ 

 فصاحته عقر ق  ا  تّ م واجلميع عجما ، أو كانها عربا   بعدهم ملن وأوصقهل،  اهلل   رسهل   عن قمنخ  
 .(7)القغة يف به االستشهاد عقيهم كان هنا ومن أو معىن   كان لاظا  

 القهل هذا أن يرى اممتّ  والدكتهر القهجات، أفصح من دُّ ع  ت    قريش هلجة   أنّ  الباحثني بني شاع. 1
األمر  ،مثال   قريش هلجة يف اهلمزف كتسهيل ةيم ج  هل    ظهاهر لهجهد وذلك عن الصهاب؛ يكهن ما أبعد

 عريب بقسان نزل وإمنا ،شيقر  بقسان ينزل مل القراين النن أن كما مع الاصاحة، يتناىف الذي
هبا  ق لن   اليت وهي مجيعا   العرب بني تا  ألّ  اليت ةك  املشرت   القغة هي الاصحر العربية ، والقغة(9)مبني

 .األدبية الانهن أنهاع ومجيع واألمثال م  ك  واحل   واخلطابة الشعر

 يعرفه طبيعيّ  منطقيّ  قياس هه اإمنّ  النحه يف شاع الذي القياس أنّ  متّام حّسان الدكتهر أثبت  . 2
 إىل اجلزح من االنتقال ه يعينألنّ  األرض؛ أهل من وغريمها واليهنان العرب يعرفه كما ة،واخلاصّ  ةالعامّ 
 األشكال أو اليهنان تأثري خاليا  من النحه كان مثّ  ومن بب،املس   إىل ييؤدّ  السبب   أنّ  أو الكلّ 

 ويعين االستعمال القياس: هلماأوّ  :يف نهعني ليتمثم  حهالنّ  يف املهجهد القياس   اوإمنم  األربعة، األرسطية
 املاردات من اجلديد دونهلّ  القغة الطاهلة فنكتسب يف حهلنا من نسمعه الذي الكالم انتحاح

 معنال وهذا يف كان إذا املنقهل عقر املنقهل غري محل   به ويعين النحهي القياس: والعبارات، وثانيهما

                                                           
 .71-92ينظر: اجتهادات لغهيّة:  (9)
 .99ملصدر ناسه:ينظر: ا (7)
 .99والقران:  ينظر: مااهيم ومهاقف يف القغة( 9)
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 به معدوال   أن يكهن اوإمم ( ضرب) يف كما عقيه باقيا   الثابت لألصل مستصحبا   يكهن أن اإمم  املنقهل
 .(9)(قال) يف كما باطراد عنه

 إمجاع: هميعين عند ألنه القغة؛ يف به األخذ   يصحّ  ال اإلمجاع مصدر أن متّام الدكتهر يرى . كما1
 مقزما   بزعمهم أصبح إمجاعهم أمجعها فإذا النحه أحكام من حكم عقر( والكهفة البصرف) البقدين أهل

 بني إمجاع هناك فقيس ذلك، بغري النحهي يقضي والهاقع. واخلالف املعارضة عن له ا  ت  سك  م   لغريهم
 إمجاعهم، بعدم يقضي خالف فايه ذلك اعد النحه وما مسائل من ةٍ يق  ق  ق   ةٍ قم ق   عقر إالم  والكهفة البصرف

 ما صحيحا   هذا كان وله عقيه، اخلروج لقمتأخرين ال جيهز املتقدمني إمجاع   فإنم  اخر جانب ومن
 عقر خروجا   جممقه يف دُّ ع  ي    لكهنه معناها ومبناها(؛ العربية )القغة كتابه  يضع   أن متّام الدكتهر استطاع

  .وضعها القدماح اليت األ طر

                                                           
 .91ينظر: الدكتهر متّام حّسان وأثرل يف البحث األكادميي املغريب: ( 9)
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 :ةات تم امي  لي  أو  مساً: خا

 
ل من استنبط مهازين التنغيم وقهاعد النمرب يف القغة العربية؛ حيث مل تكن مدروسة قبقه أوّ  .9

عام  (مناهج البحث يف القغة)يف كتابه وذلك وكانت تدرس فقط يف القغات األجنبية الرئيسة، 
 .(9)، وهي حماولة رائدف، وفيها جّدف وابتكار9111

التقسيم الثالثي  رافضا   ،ل من أعاد تقسيم الكالم العريب عقر أساس املبىن واملعىنوهه أوم  .7
)اسم، فعل، صاة، ظرف، ضمري، خالاة، : ا  اعيم ب  )اسم، فعل، حرف(، وجعل التقسيم س  

 حبسب السقهك النحهي اخلاص بكل قسم. ،حرف(
لنقل، وتعدد املعىن الهظياي لقمبىن أومل من قال مببدأين مهّمني يف وظائف أقسام الكقم مها: ا .9

 الهاحد، وفّسر هبما من ظهاهر االستعمال ما كان مستعصيا  عقر التاسري املقنع.
كا  ق هام ه القرائن القاظّية واملعنهيّة، بعد أن كان النحه  .1 أومل من أنشأ لقنحه العريب نظاما  متماس 

 يف أفهام الدارسني حتقيال  إعرابيما  فقط.
أومل من أبرز فكرف الرتخُّن يف القرينة عند أمن القبس، ور ب ط ها بالشهاهد من كافة أنهاع  .1

 النصهص )القران الكرتو، واحلديث الشريف، والشعر، والنثر(.
الذي هه وظياة الصيغة املاردف من دون مجقة )ماض، مضارع، أومل من فرمق بني الزمن الصريف  .1

الذي خيتقف عنه وقد خيالاه، مثقما هه احلال يف عتمد عقر الّسياق، املوالزمن النحهي  ،أمر(
 ،[9: البينة] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  :قهله تعاىل

وذكر لقنحه ستة عشر زمنا ، كما أنشأ ماههم . ا  حنهيّ  لكنه ماضٍ  فهه زمن مضارع صرفيا  
 حهي.)اجلهة(، وجعقها عهنا  عقر تعدد الزمن الن

د ف. .2  أومل من قام مبحاوالت متار قة لتشقيق املعىن، وحتقيل كل شق  منه عقر ح 
فاح الكقمة )أومل عامل لغهي عريب خيالف البصريني والكهفيني يف دراسة االشتقاق حني اقرتح  .1

 ، وأصقه(املصدر)يف حني كان أصل االشتقاق عند البصرف  ،، كأصل لالشتقاق(وعينها والمها

                                                           
 .979: قدور أمحد د.، القسانيات ينظر: مبادئ (9)
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 . (9)(الاعل املاضي)عند الكهفة 
 .عن بعضها بالصيغ النحاف عرّب  اجملّردف املباين من طائاة من مكّهنة منطيمت ها يف القغة أن وضمح .1

 مل وله التحقيل أمكن الهظياي املعىن حتقمق   إذاو  ،ودالل ومعجمي، وظياي، إىل املعىن قّسم .91
 املعىن يتعدد كما الهاحد، لقمبىن الهظياي املعىن يتعدد قدو  .والدالل املعجمي املعىن يتحقق

  .الهاحد لقال املعجمي
 .الكقم أقسام من اخر قسم إىل قسم من كقمة نقل بنّي إمكان .99
 .واألصهات الصرف من مأخهذف مبانٍ  عنها تعرّب  اليت القرائن من نظام النحه .97
 إالم  تعمل ال والقرائن .السياقية العالقات متثل منها واملعنهية لاظية وإما معنهية إما القرائن .99

 .املعىن بأداح تستقلم  أن منها لهاحدفٍ  ميكن فال متضافرف
 (.والتهارد والتنايف التالزم) إىل ينقسم وهه القاظية القرائن إحدى التضام .91
لبس(،  وال خطأ صاغ الدكتهر متّام حّسان قاعدف جديدف يف أصهل النحه وهي عبارف: )ال .91

 )املصقحة( ديعل اإلسالمي الاقه أصهل يف كربى الغاية، مستعينا  بقاعدف هي )الاائدف( ديعل
ر ار( وال ض رر   )ال عبارف الاقه أصهل يف املصقحة وتقخن غاية،  أصهل يف الاائدف وتقخن ض 
 شطر يف كمال ابن وضعها ملا قد مشاهبة صهرف يف حّسان متّام صاغها هذل العبارف اليت النحه
 .(7)جيتنب" لبس خيف   بشكلٍ  "وإن   : يقهل بيت

الدكتهر متّام حّسان من ال م نك رين أل ص هٍل ت  ع دُّ ر باعية عند القدامر، فاي نظر الصرفيني أنم  .91
هناك طائاة من األفعال يف القغة العربية تعترب رباعّية أصقّية احلروف األربعة، ولكّنه يرى أّن 

ر ج  "أحد هذل احلر  -وف مزيد، حىت وله مل يكن من حروف: سألتمهنيها، فمن ذلك: د ح 
، و س ق ق ب  -د ر ج ، و ب عث  ر   ، و ع ر ب د  -ب  ث  ر  ، و ز غ ر د  -ع ر د ، و ش ق ق ب  -ق  ق ب  . إنم (9)غ ر د "-ق  ق ب 

حرف يف  ، فكلّ (سألتمهنيها)حروف الزيادف يف القغة الاصحر ليست قاصرف عند حروف 

                                                           
 .911ينظر: القغة العربية معناها ومبناها:  (9)
 .911ينظر: األصهل لتّمام حّسان:  (7)
 . 911-919ينظر: مناهج البحث يف القغة: ( 9)
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 .(9)ملعىن ة ألن يكهن زائدا  لعربية صاحل من الناحية العمقيّ القغة ا
تربطه عالقات  متكامال   لغهيا   باعتبارل نظاما   (املعجم)هه أومل عامل لغهي يف العامل يدرس  .92

إىل فكرف  ه  ؛ فهه الذي نبّ حمددف وليس جممهعة ماردات أو كقمات كما كان املستقر عامليا  
ل معها؛ فهناك أفعال عم  ست  هناك كقمات تارض الكقمات اليت ت   وأنم النظام القغهي لقمعجم، 

 .أن يكهن فاعقها عاقال   وأخرى ال بدّ غري عاقل هلا من فاعل  ال بدّ 
 
 

 

                                                           
 .917نظر: القغة العربية معناها ومبناها: ي( 9)



 

 

 
 
  

 خصائص صوتية وصرفية
  



 
 خصائص صوتّية :المبحث األّول

 

 وتية في القرآن الكريمالقيم الص -

 أّواًل: اإليقاع 

 ، شروط المقاطع، أنواع المقاطعالمقاطع -

 انويالفرق بين النّبر األّولي والنّبر الثّ  الّنبر، قواعد الّنبر، -

 التفخيم والترقيق -
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 (أل) التعريف بأداة مقترنة كلمات في االبدال ألف مجيء -
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 خصائص صوتّية المبحث األّول:

 ة في القرآن الكريم:وتي  م الص  ي  الق  
ِيِ القِ  ِاملعاينِوتيِ الصِ م ِنوعِمن ِاألصواتِويتعلقِهبا ِبواسطتها ِهيِتلكِاخلصائصِاليتِتتمايز ة

ع ِةِانطباريةِهاتِوِ عيِ فاتِسِ اِرفييةِوالِههييةِألّناِ يِالواع ِمثثِ الطبيعية،ِاليتِالِتوصفِآثارهاِبأّنِ 
ِالصفة( ِاملعفيةِوالِحتيطِهبا فظيِيقُصفِرنِتوضيحِالوصفِاللِأي:ِإنِ ،ِ(1)رلىِالوجدانِ)تدركها

هلاِِبُِطفِ ام ِمثلِاليغمةِاملوسيقيةِتِ هاِ يِوجدانِالسِ تأثيُِ،ِياملفاد،ِرلىِحنيِأنِاألداءِأيسفِتوضيحاِ 
منِإىلِاألُِِبِ .ِونستطي ِأنِنيسِ بتُِفِ طِ ِالِتستطي ِأنِتقولِل ِ ُِثِ  سلوبِالقفآينِمنِهذهِالقيمِردداِ 

ِفِ اهِ وِ ظِ ِوبعضُِِةِ فِ اخلِ ِبُِلِ وطِ ِيفِ ألِ التِ ِنُِسِ وحُِِكايةُِوالِ ِةُِوتيِ الصِ ِبةُِواملياسِ ِةُِلِ اصِ والفِ ِاعُِيقِ الظواهفِميها:ِالِ 
ِو لِيقط.وسيتياولِميهاِالثلثِاألُِ،ِة ِوِ ل ِالتِ 
 

 أّواًل: اإليقاع:
 

ري ِِهوِاليقاع يِاللغة،ِيإنِأماِالوزنِالطبيعيِاحملسوسِ يِأثياءِاملوسيقىِواللغة.ِ"ِ:هوااليقاعِ
ِ ِوتتمثِ األصوات ِوالس ك يات. ِاللفظية ِوالشد ات ِالصوتية، ِواأللان ِاملقاط ، ِحسب لِوخفضها

ماِاليقاعِالعام:ِويعينِوحدةِاليغمِهلُِأوِ ِ؛موسيقىِالشعفِالعفيبِ يِحبورهِوعواييه.ِويُ ف ف قِهياِبنيِأمفين
ِأوِ يِالبيتِحنيِتتواىلِاملتحفكاتِوالس واكنِ ِ يِالكلم سقِ يِبشكلِمتِ اليتِتتكفرِرلىِحنوِما

ِأبياتِالقصيدة. ِأو ِالكلم ِمنِمقاط  ِأكثف ِاليثفِِوِمقطعنيِأو ِميه ِاللونِمنِاليقاعِالِخيلو هذا
ويسم ىِالتصفي .ِأماِاليقاعِ يِالشعفِيمدارهِالتفعيلةِ يِالبحفِالعفيب،ِواملقصودِمنِالتفعيلةِمقابلةِ

ِ يِالكلماتِ يِالبيتِدون ِبيظائفها قِبنيِالففِالساكنِاللنيِأنِنففِ ِالفكاتِوالسكياتِييها
ِاملد. ِوحفف ِاجلامد ِالساكن ِ يِِوالفف ِاليقاع ِوحدة ِهي ِتفعيلة ِكل ِحفكة ِأن ِهلك خلصة

ماِيتعِغيِالوزن،ِاليقاعِ ":ِأنِ ِفىِالدكتورِرزِالدينِإساريلوي.ِ(2)"البيت ِاليقاعِوالوزن؛ِضُِرِ اوكثياِ 
ِكثيِمنِالتغيياتِحبيثِيضطفِ  .ِواليقاعِهوِحفكةِاألصواتِالداخليةِاليتِالِتعتمدِرلىِالوزنِإىل

ِالعيصفِأشقِ ِتقطيعاتِالبحفِأوِالتفاريلِالعفوضية، اليقاعِِألنِ ِبكثيِمنِتوييِالوزن،ِوتوييِهذا
ِهاهتا، ِاملستعملة ِواأللفاظ ِيتأثِ ِخيتلفِباختلفِاللغة ِييه يِحنيِال ِاملوضورة ِباأللفاظ ِالوزن ِ،ف

                                                           
ِ.147خصائصِالرتاكيبِدراسةِحتليليةِملسائلِرلمِاملعاين:ِِو،1/171ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن:ِييظف:ِ(1ِ)
  املوسورةِالعفبيةِالعاملية:ِمادةِ)إيقاع(.(2ِ)
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ِوتقِ(رني)ِ:تقول ِمكاّنا ِالصويتِِ(بئف)ول ِالتلوين ِاليقاعِيهو ِأما ِالوزن. ِرثفة ِمن وأنتِ يِأمن
ِأيضاِ  ِيهو ِهاهتا ِاملستعملة ِاأللفاظ ِرن ِاملوضوعِالصادر ِرن ِيُِِ،يصدر ِحني ِرلىِِضُِففِ  ي الوزن

ِمنِاخلارج ِمنِالداخل،ِوهذا ِالداخليةِاليويةِاملتياميةِاليتِو.ِ(1)"املوضوع.ِهذا ِاليقاعِحفكةِالي ص 
ِ.متيحِنسقِالفموزِاملثلفةِللعبارةِالديقِوالثفاء

فِتقاليدناِالفكفيةِاالرتباطِربطِمصطلحِاليقاعِبالشعفِاملوزونِولِتعِفِمِ كِ دناِأنِحُنِ لقدِتعوِ "
ِوبأنِ ِبني ِالقفآين ِباألسلوب ِمعفيتيا ِ ي ِإنيا ِبل ِاألخفى. ِالتعبي ِوصور ِشعفا ،اليقاع ِليس ِه

رمباِأنكفناِألولِوهلةِِ،ِ[16]يس:ِ چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۆئ     ۇئائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ 
ِالنكارِ  ِكلما ِرنِاليقاعِميسوبا ِإىلِالقفآنِالكفميِولكنِهذا ِرِ ِيزولُِِأنِنسم  ِاملقصُِميِ لِ إها ِودِ ا

ِ.(2)"رنِالوزنِفِ ل ِتِ مُِِءِ يشِ مبصطلحِ)اليقاع(،ِورفيياِأن هِ
ِالعِ(ه222)تِِاجلاحظِفِ فِ وعدِرِ  ِاألثف ِرّب ِهذا ِما ِب جيبِلإليقاعِوهو ِ(،تأثيِاألصوات)ِريه
ِرِ "ِيقول: ِالوجوه ِ ي ِوتصف يه ِالص وتِرجيب، ِكصوتِجِ وأمف ِيقتل، ِما ِميه ِأن  ِهلك ِيمن ب.

ِرمباِرمىِالفِ حىتِتفعُِِقُِقلِ رليهاِالس فور؛ِيتِ ِطِ ففِ اليفوسِحىتِيُِِالصارقة.ِوميهِماِيسفِ  جلِص،ِوحىت 
حىتِِالعقلِ ِيلُِزِ هلكِماِيُِِومنِدُِمِ كِ هلكِماِيُِِبة.ِومناألغاينِاملطفِ ِق.ِوهلكِمثلِهذهبيفسهِمنِحالِ 

ِكيحوِهذهِاألصواتِالشجية،ِوالقفاءاتِالغشِ يُِ لِبِ ية.ِوليسِيعرتيهمِهلكِمنِعِ حِ لِ مُِ ىِرلىِصاحبه،
ِكثيِمنِهلكِالِيفهمونِمعاينِكلمهم.ِوعدِبكىِماسفجويهِمنِعفاءةِأيبِاخلوخ،ِ املعاين؛ِألّنمِ ي

ِكيفِبكيتِ يقي ِله: ِكتابِاهللِوالِتصدِ ِل ِإّنِ من ِعال: ِأبكاينِالشِ قِبه؟ "ا!جِ ا
ِوليسِ(3) ِوعوله: .

َِ ِرلىِأن ِاجلاحظِ ِواضحِ ِدليلِ ِ،لِاملعاينبِ يعرتيهمِهلكِمنِعِ  ِهُِبُِهذاِالتأثيِللصوتِليسِسبِ ِأدركِأن 
ِاملعىنِبلِاليقاعِالذيِييقلِالالةِاليفسيةِللمتكلمِإىلِالسام .

ِالقُِِوعد ِساستخدم ِكل ِاملياسبِألجواء ِاليقاع ِالكفمي ِسُِِورةِ فآن ِمتتازِر ِوِ من ِكفمية ِآيات ِيهياك ه،
ِيت ِالتيوي  ِوهذا ِوحزين، ِبطيء ِبإيقاع ِمتتاز ِوأخفى ِالسفي  ِاآلياتِباليقاع ِمعاين ِم  ياسب

عولهِ يِِكماِِ،يمثل ِجندِاليقاعِالذيِيطلقِ يِجوِالدراءِوالضفارةِواخلشوعِوالنابةِومضامييها.
ِچہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  تعاىل:

متموِ ِ،ِ[33إبفاهيم:ِ] بطيئاِ  رِ إيقاراِ  ملضمونِاآليات.بِ اسِ يِ ا ،ِمُِيِ خِ جاِ  ِاِ 

                                                           
ِ.371األسسِاجلماليةِ يِاليقدِالعفيب،ِدِ ِرزِالدينِإساريل:ِ(1ِ)
 .123،ِخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:1/172ِ يِروائ ِالقفآن:ِالبيانِ(2ِ)
 .4/323اليوان،ِللجاحظ:ِ(3ِ)
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ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  و يِعولهِتعاىل:

اليقاعِ،ِ[43ِ-42هود:ِ] چۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   

ِطويلِ  ِيهو ِاآلياتِالسابقة، ِمتلفِرن ِاهلِ ِورميقِ ِهيا ِ يِرسم ِوالفِ الطِ ِجلوِ ِولِ يشرتك رب،ِويان
ِ.هيبِالعميقاملشهدِالفِ ِهِم ِجوِ ع يِإكمالِاليقاعِوتكوييهِواتساِاتِاملتواليةِتساردُِواملدِ 
املختلفةِالكم ي اتِالعفبيةِاللغوي ةِِمنِخللِمعفيةِاملقاط ِإال ِِدراسةِاليقاعِالِيكونإىلِِاملدخلِإنِ "
ِيتِ ِو ِالي ّبِِعواردلِبذلكِمنِصِ ما ِت ِ حاولِالعفوضيونِوحنيِ يِالكلم. ِإىلِدراسة باتِلِ قِ أنِيصلوا

ِ)ل  ِأِ األسبابِواألوتادِوصاغواِربارهتمِاملشهورة:ِأجزاءِالتفعيلتِحد دواِ ف ِج ب ل  ِر ل ىِظ ه  ِس  ك ة (،ر 
ِالعفبيِ ِحولكي همِل ِاللغة ِمقاط  ِد دوا ِألفاظِِأغلبِ ِألنِ ة، ِالعبارة ِمنِمقط ِمكوِ هذه نِمنِأكثف

ِ.(1)"واحد
ِ

ِ:المقاطع
ِواحد ،ِ ِكمالِبشف:ِاملقط ِوحدةِصوتي ةِتتشك لِمنِأكثفِمنِصوت  ِاملقط ِأكّبِيقولِالدكتور إن 

ِكل ِكانتِهياك ِواحد،ِمثل:ِ)مماتِتتكوِ منِالصوتِوأصغُفِمنِالكلمة؛ِوإن  بفتحِِ(ننِمنِمقط  
ِبلِيفق ِكسف ها ِأو ِ(2)امليم ِِو. ِمبعان  ِوإن ِالرتاثِالعفيب، ِ ي ِاملقاط  ِومجعه ِاملقط  ِمصطلح ِورد عد

ِمتلفة،ِنشيِإىلِاثينيِميهماِلشهفهتماِواتساعِدوائفمها:ِ
ِِ:ِمنِكلمالمعنى األول األصوات(ِوكيفياتِريدِحديثهِرنِمارجِالفوفِ)ِه(363)تِابنِجين 

ِ طِ ستِ مُِِسِ فِ واءِريدِاليطقِهبا.ِيقول:ِارلمِأنِالصوتِر ف ضِخيفجِم ِالي ِ هلمفورِا ِ صِ ِمتِ يل  ،ِحىتِل 
لهِ يِاللقِوالفمِوالشفتنيِمقاط ِتثييهِرنِامتدادهِواستطالته،ِييسمىِاملقط ِأييماِرفضِلهِِضِ عفِ يِ 

ِها.ِِحفيا ،ِوختتلفِأجفاسِالفوفِحبسبِاختلفِمقاطع
)املوسيقىِالكبي(:ِوكلِكتابِيقولِ يِِِه(،336أبوِاليصفِالفارايبِ)تِ:ِيصاحبهِالمعنى الثانيو

ِأُِِحففِغيِمصو ت ِعُِصِ مبُِِ ِ تبِ )أيِصامت( ِيإنِ ِنِ فِ و تِعصيِ)حفكةِعصية(، ِيُِبه، ىِ)املقط ِسمِ ه
ِوالعفبِيسمِ  ِع بِ القصي( ِمن ِالففِاملتحفك، ِيسمِ أّنِ ِلِ ونه ِاملصوتم ِوكلِون ِحفكات، اتِالقصية

(ِابنِجين ِِصِخبلفِسابقهِ)نصهذاِاليِ يهِ)املقط ِالطويل(.ِياِنسمِ يلِيإنِ حففِلِيتب ِمبصو تِطِو
ِأنِ ِكاملِ ِِبوضوحِ ِئُِب ِيِ ي ُِ ِمتُِِالفارايبِ ِرن ِأو ِتشبه ِبصورة ِاملقط  ِيكفة ِتصوِ اثِ يدرك ِمضموّنا ِ ي رِل

                                                           
ِ.123خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(1ِ)
ِ.204-203ِرلمِاألصوات:ِ:ييظف(2ِ)
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ِ.(1)نيثِ حدِ مُِ ال
ِ

 شروط المقاطع:
ِ:ماِيليِميهاِوى،ِارِ فِ أنِت ُِِدِ هلاِشفوطهاِاليتِالِبُِ يِالعفبيةِدراسةِاملقاط ِ

 .(2)"كلِحففِمتحفكِهوِبدايةِملقط ِجديد" -1

كلِحففِساكنِبعدِحفكةِأوِمدِهوِّنايةِملقط ِصويت،ِوعدِيشد دِهذاِالساكنِريدِ" -2
 .(3)"الوعف

ِاأل" -3 ِورلعة ِتأصيلية ِأخفى ِومقاط  ِصوتية ِمقاط  ِ)هياك ِكعلعة ِبالثانية عال(ِوىل
ِرنِاألصلِباألصلِاملعدولِريهب   ِالففعِاملعدولِبه ِأيِرلعة ) )ع  و ل 

ِعدِِ.(4)" منِهيا
ِكالففِالساكنِالذيِالِي ُِ بهُِِأِدِ ت ِبِ يوجدِمقط ِ يِاألصلِوالِيوجدِ يِالففعِوهلك

ِكاليونِ يِ)انطلق(ِييصيِم ِاهلمزةِمقطعاِ صِ وِ لهِمهزةِوصلِللت ِ ِبُِلِ جت ِ يتُِ لِإىلِاليطقِبه
واحداِ صوتيِ   .(2)اِ 

ونِباملقاط ِالصوتيةِوالِّنتمِللمقاط ِالتأصيليةِألنِاليقاعِظاهفةِصوتيةِحننِهياِمعييِ  -4
جمفِ   .(1)داِ حسيةِمسمورةِوليسِتأصيلِ 

ِ

                                                           
 .207-201رلمِاألصوات:ِييظف:ِ(1ِ)
ِ.1/171البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(2ِ)
ِ.123فآنِالكفمي:ِخواطفِمنِتأملِلغةِالق(3ِ)
ِ.123:ِاملصدرِنفسه(4ِ)
ِ.124خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ،177ِ-1/171البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِييظف:ِِ(2)
ِ.124خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِييظف:ِِ(1)
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 أنواع المقاطع:
ِ ِأنيسِوغيه ِإبفاهيم ِالدكتور ِحيثِعال ِالعفبية، ِاملقاط  اِأّنِ بهياكِاختلفِبنيِاللغوينيِ يِردد

ِكمالِبشفِ،ِ يِحني(1)مخسةِيقط و يِ"عدِأوردواِستةِمقاط .ِِحس انِالدكتورِمت امِوِ(2)نفىِالدكتور
ِاللغةِالعفبيةِاملقاط ِالتاليةِرلىِاملستوىِالصويت:ِ

- ِ ِت  املقط ِاألول:ِصوتِمتحفكِوليسِبعدِحفكتهِصوتِساكنِمثلِاملقاط ِالثلثةِ يِ)ك 
) كون،ِويفمزِهلذاِاملقط ِبالفمزِيكلِمقط ِميهاِمبينِمنِصوتِمتحفكِليسِبعدهِسِ،ب 

ب  ِ)  القصي(.املقط ِ)صِح(،ِويسمىِاختصاراِ 

- ِ (ِِاملقط  ُتب  ِت ك  ِاليتِ يِ)ل   ِاملقاط  ِمثل ِصوتِساكن ِحفكته ِبعد ِصوتِمتحفك الثاين:
ِكافِساكية،ِ ِوبعدها ِمتحفكة ) ِ يِ)ي ك  ِوالياء ِساكية ِميم ِوبعدها ِمتحفكة ِ يِ)ل  ( ياللم

ِمث ) ِ)ُتب  ِ ي ِ)املتوسطِوالتاء ِويعففِب    ِ)صِحِص(، ِبالفمز ِاملقط  ِهلذا ِويفمز ِمتاما ، لها
 املقفل(.

ِيكلِمنِاللمِ - ِ يِ)الِييها( ِكما ِاملدِسكون ِوليسِبعد ِباملد  ِالثالث:ِصوتِمتلو املقط 
ِويعففِب  ِ ِ)صِم( ِبالفمز ِاملقط  ِهلذا ِويفمز ِسكون ِاملد ِوليسِبعد ِمد ِبعده ِواهلاء والفاء

 )املتوسطِاملفتوح(.

ِكماِ يِ)الضال ني(ِو)الطام ة(ِو)الصاخ ة(ِ - املقط ِالفاب :ِصوتِمتلوِباملدِوبعدِاملدِسكون
ِكلمةِمنِهذهِيفمزِإليهِبالفمزِ)صِمِص(ِيالصادِاألوىلِمنِالفمزِ ِكل ياملقط ِالطويلِمن
ِريصفيِ ِأول ِوالساكن ِاملد ِهو ِواملد ِالصاخة، ِصاد ِأو ِالطامة ِطاء ِالضالنيِأو ِضاد هي

ِالك ِ ي ِمقط ِالتشديد ِبداية ِمتحفك ِوكل ِمتحفك ِيهو ِالتشديد ِمن ِالثاين ِالعيصف ِأما لمة
 جديدِ)الشفطِاألولِالسابقِهكفه(.ويسمىِب  ِ)طويلِاملد(.

ِ)عبل(ِ - ِرلى ِالوعف ِ ي ِكما ِساكيان ِصوتان ِالفكة ِوبعد ِمتحفك ِصوت ِاخلامس: املقط 
وماد ة،ِويفمزِلذلكِبالفمزِو)بعد(ِو)شد (ِوكاملقط ِالثاينِمنِ)دويب ة(ِو)مويد ة(ِلتصغيِداب ةِ

 )صِحِصِص(،ِويسمىِب  ِ)طويلِالتشديد(.

ِإالِريدِ - ِاملقط  ِهذا ِيفد ِساكيانِوال ِصوتان ِاملد ِوبعد ِباملد ِصوتِمتلو ِالسادس: املقط 
(ِيهوِمقط ِمفهونِمبوع ِمعنيِويفمزِِىالوعفِرل (ِو)الضال  مثلِ)الاج (ِو)التام (ِو)اخلاص 

                                                           
ِ.123ألصواتِاللغوية:ِييظف:ِا(1ِ)
ِ.211-210رلمِاألصوات:ِييظف:ِ(2ِ)
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 .ِ(1)" ِالوعف()صِمِصِص(،ِويسمىِ)مقطب إليهِ

اليقطةِاليتِخيتلفِييهاِاملقط ِالصويتِرنِ"إىلِِوتبقىِبعدِهلكِملحظةِالبدِميهاِهيِالشارة
ِ يِ ِتبدأ املقط ِالتأصيليِاجملفدِوهيِنقطةِواحدةِالِغي.ِحننِنعلمِأنِبييةِبعضِالكلماتِالعفبية

ِ)الصِ  ِاللفظي ِاالستعمال ِولكن ِبالساكن ِاللغة ِبنظام ِالبدء ِيأىب ِعبلِويت( ِمهزة ِييجتلب الساكن
ِ يِماضيِاخلماسيِوالسداسيِ ِحمددة ِوصيغ ِمعفوية ِوهلكِ يِأساء ِالوصل ِتعففِهبمزة الساكن

ألِحففِتعفيفِأوِاللمِ".ِولقدِعالِابنِمالك:ِ(2)"وأمفمهاِومصدرمهاِوأمفِالثلثيِو يِأداةِالتعفيف
يعّبِاملتكلمِيوعهاِِة ِفِ يطِ لتكونِعِ ِةِ ب ِلِ ت ِ جُمِ أنِاهلمزةِليستِمنِبييةِاألداةِوإّناِهيِإىلِِ،ِيأشار(3)"يقط

اهلمزةِوحفكتهاِوالساكنِالذيِبعدهاِييكونِاملقط ِمنِِقُِطقِبالساكن.ِوالشكِأنِالياطقِييطِ إىلِاليِ 
الياحيةِالصوتيةِ)صِحِص(ِولكنِنظامِاللغةِالذيِيأىبِأنِيعرتفِبأنِاهلمزةِجزءِمنِالبييةِمنِ

ِاملقط ِ ي ِكلِِحقهِأنِيقولِإنِهذا ِراريياِإطفادِورودِالفكةِعبلهِ ي اليظامِهوِ)ص(ِيقطِأوِإها
ِالساكينيِأمكنِأنِيقالِإنِهذاِ ِالوصلِمنِالتقاء ِيفارا ِريد ِبالساكنِأو الاالتِيفارا ِمنِالبدء

خنلصِمنِهلكِ"املقط ِ يِاليظامِهوِ)حِص(ِم ِحذفِالصادِاألوىلِاليتِهيِبإزاءِمهزةِالوصل،ِ
ِ)وهذاِهوِاسه(ِلهِصورتان:إىلِأنِمقط ِالوصلِ

 صورةِصوتيةِيفمزِإليهاِبالفمزِ)صِحِص(. -

 .طُِحوِ لِمنِرمزيهِأِ صورةِتأصيليةِيفمزِإليهاِبالفمزِ)ص(ِيقطِأوِ)حِص(ِواألوِ  -

والِيق ِ يِاهتمامِدراسةِااليقاعِأنِنتكلمِ يِاملقط ِالتأصيليِأوِمقط ِالوصلِمادامِحتسبِمنِ
وسطِاملقفلِ)صِحِص(ِبإعامةِالصادِاليتِ يِمطل ِاملقط ِمقامِمهزةِالياحيةِالصوتيةِمنِعبيلِاملت

ِ.(4)"اليطقِبهِبواسطةِاهلمزةِوحفكتهاإىلِِالوصلِوالصادِالثانيةِمقامِالساكنِالذيِمتِالتوصل

                                                           
ِ.122-124،ِخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:173ِ-1/177ائ ِالقفآن:ِالبيانِ يِرِوييظف:ِ(1ِ)
ِ.277ييظف:ِاللغةِالعفبيةِمعياهاِومبياها:ِ(2ِ)
ِ.11ألفيةِابنِمالك:ِ(3ِ)
ِ.122ِ،121خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(4ِ)
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ِ:برالنّ 
ِ
ِلغةِ ِّبُِاليِ  ِكلمها": ِولِتكنِعفيشِهتمزِ ي ِالفف، ِِ،(1)"مهز ِالعباسِأبوِعال"وعالِابنِاألنباري:
ِه(261لبِ)تِثع ِيِ سُِ ِإّنا:

ِورلوهِالرتفارهِاِ يّبِ مِ ِفُِب ِ يِ املِ  ِريدهمِّبواليِ ِّب،اليِ ِمنِذِ خِ أُِ. ِارتفاع:
ِ.(2)".ُرُلوِ ِييهاِكلمةِ ِمتكلِ ِإها:ِن  ب  ف ةِ ِجلالفِ ِن  ب  فِ :ِيقال.ِالصوت

عوةِ"،ِأوِهو:ِ(3)"منِاألصواتِأوِاملقاط ِاجملاورةِأوِملقط ِ ِلصوتِ ِسبِيوضوحِنِ "ّبِاصطلحا :ِواليِ 
ِكلِمقط ِمنِمقاط ِالكلمةِأوِاجلملة،ِوتثثِ ائِ التلفظِاليسبيةِاليتِتعطىِللصِ  فِدرجةِاليّبةِ يِتِ ي

إهاِس ِأحدناِغيهِيتكلمِيإنهِسيلحظِ"حس ان:ِِالدكتورِمت ام.ِعالِ(4)"الصوتِتِورلوِ ائِ طولِالصِ 
ِكلمهِ يِطبقةِصوتيِ  ِكلِأجزاءِاجلملةِمن ِِوأنهِالِجيعل ِإىلِة ِيفي ِصوتهِبأحدِأجزائها احدةِوإّنا
ِيُِ ِما ِوهلك ِاألجزاء ِبقية ِالصوتِم  ِمن ِأرلى ِاجلملةطبقة ِمعىن ِيفتبط ِوبه ِبالتيغيم إثباتاِ ِعفف

أوِغيِهلك.ِ الصوتِالذيِيتمِريدِاالنتقالِمنِطبقةِِاِاملتكلمِنفسهِيإنهِسيلحظِأنِ أمِ واستفهاماِ 
ِأخفىِيتطلبِعدراِ إىلِِصوتية منِنبضِالجابِالاجزِيزيدِمنِضغطِاليفسِرلىِِطبقةِصوتية

ِمماِ ِأكثف ِوضوحِ يِالسم  ِريدئذ ِ يِاجلملة ِأصواتِالكلمة ِللصوتِمن ِييكون ِالصوتية األوتار
ّب(،ِيعيدماِحناولِأنِنيطقِيكونِملاِحيطِبهِمنِأصوات.ِهذاِالوضوحِالسمعيِاليسبِيسمىِ)اليِ 

ِّب:اِمنِحيثِاليِ الصيغِالصفييةِاآلتيةِنلحظِاالختلفِبييه
ِي ع يلِِِ-ي ار لِِِِِِ-ي ع لِِِِ

ِسيحسِأن ِالصيغتنيِاألُِالي ّبِِوريدئذ ِي ِ ولِ  ي ِاملقط ِني  ِرلى ِالثالثة ِو يِالصيغة ِاألول ِاملقط  ِرلى
املقط ِإىلِِ يِمجي ِهلكالي ّبِِي ع يلن،ِانتقلِِِ-ي ار لنِِِِِِ-الثاين،ِيإهاِثي يياِيقليا:ِِي ع لنِِِِ

ِ.(2)"األخي
"هِ ي ِف ِعِ ت ِ ِاتِ ارِ مِ منِأِ ِةِ ارِ مِ ّبِأِ ّب،ِواليِ ّبِمتلزمان،ِياملقط ِحاملِاليِ واملقط ِواليِ "

(1).ِ
 

                                                           
ِ.14/114تاجِالعفوس:ِ(1ِ)
 .1/420:ِقاسمِاألنباريالزاهفِ يِمعاينِكلماتِالياس،ِأبوِبكفِحممدِبنِال(2ِ)
 .316،ِمعجمِمصطلحاتِرلمِالقفاءاتِالقفآنية:233ِ:ِرلمِاألصوات(3ِ)
 .213معجمِرلمِاللغةِاليظفي:ِ(4ِ)
 .121خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(2ِ)
ِ.203رلمِاألصوات:ِِ(1)
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 بر:قواعد النّ 
ِ

ِكماِيلي:ِِ"ف،ِوهيةِالضبطِوالتذكِ دةِعليلةِالعددِسهلِ فِ  يِاللغةِالعفبيةِلقواردِمطِ الي ّبِِخيض 
ِالي ّبِِيق  .1 ِأو ِاملقط ِطويل ِسواءِ رلىِاملقط ِاألخيِ يِالكلمة ِكانِهذا ِإها كانِأِالصيغة

ِكانِمقط ِالوعف،ِمثل:  طولهِباملدِأمِبالتشديدِأم

ِ ِِ–مفعول  ِِ–يفعلن  ِالباءِ ِ–ي  ع ل ت 
  يِالكلمةِالوحيدةِاملقط ِرلىِهذاِاملقط ِالوحيدِأي ا ِكانِمثل:الي ّبِِيق  .2

ِ ِِ–ماِِ–عمِِ–ق  ِحاجِ ِ–عل ِِ–عال 
 ط ِالذيِعبلِاألخيِ يِالاالتِالتالية:رلىِاملقالي ّبِِيق  .3

واألخيِإماِعصيِأوِمتوسطِحنو: - ِكانِماِعبلِاألخيِمتوسطاِ   إها

ِ ِاستوث قِ ِ–مقاتلِِ–معل مِِ–عاتلِِ–رل مِِ–حذار ِِ–استلق 
ِكانتِالكلمةِمنِمقطعنيِهذاِأوهلماِأوِمنِثلثةِأوهلاِمقط ِمهزةِالوصلِحنو: -  إها

ِِ–أرر و ِ ُتب  ِصُِِ–ُأك  ِاخفجيِ–انطلقِِ–و ر 
ِالساكي - ِالتقاء ِييه ِعبلِاألخيِطويل ِاغتفف ِكانِما ِلِيكنِاآلالي ّبِِنيِووع إها ِما خفِرليه

مثلهِييق  حنو:الي ّبِِطويلِ   رليهماِمعاِ 

ِالضال نيِ–الصاياتِ
ِكانِعصيا ِأوِمتوسطا ِبعدهِعصيانِأوِِىرلالي ّبِِيق  .4 عصيِاملقط ِالثاينِمماِعبلِاآلخفِإها

 ومتوسطِحنو:

ِ ِِ–رجلتك  ل ِِ–رل م ك  ِِ–بييكمِِ–لِيصلواِِ–رل مكمِِ–لنِتص  ِِ–ُأخف ج ِِ–ب  ي ُتك  مفك ف 
ِابتسامة.ِ–ن ظ ف ة ِِ–

وعبلهِثلثةِعصارِحنو:الي ّبِِيق  .2 أوِمتوسطاِ  ِكانِاآلخفِعصياِ   رلىِالثالثِمماِعبلِاآلخفِإها

ِو ج د ك.ِ–م ِن ك ف هُِِ–يعدهمِِ–يفثينِِ–بقفة ِِ–ضفبكِ
 .(1)"رلىِأيِمقط ِيسبقِهذاِاألخيِالي ّبِِالِيق  .1

 

ِيعففِباسم ِعبلالي ّبِِوهياكِما ِيكونِما يلِمنِالكلمةِ يِِاألوِ الي ّبِِالثانويِوهوِيأيتِريدما

                                                           
 .112-111،ِمياهجِالبحثِ يِاللغة:310ِ-323ِييظف:ِدراسةِالصوتِاللغوي:(1ِ)
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ِييأيتكميِ  ِمستقلة ِكلمة ِِة ِالكميِ الي ّب ِبنيِهذه ِالتوازن ِنوعِمن ِوحتكمهِالثانويِلجياد ِيليها ِوما ة
 ردِاآلتية:القوا

ِكانِطويلِ ِاألو يلالي ّبِِتق ِرلىِاملقط ِالسابقِرلى -1 ،ِ(صِصِحِصِأوِصِمِص)إها
ِ.(1)وينِ اجُِحُتِ أ ِِ–ِنيِ الِ الضِ ِ–اتِايِ الصِ ِحنو:

ِعبل-2 ِالثاين ِاملقط  ِرلى ِِتق  ِأوِِاألو يلالي ّب ِعصيا  ِبعده ِوالذي ِمتوسطا  ِهو ِكان إها
ت ب ق نيِمتوسطا ،ِحنو: ت ق يممُِِ–ُِمس  ت ع د ةِ–ِس  ُفونِ–ُِمس  ت خ  ع ات ُلوُهمِ ِِ-ِر اش ف ن اهمِ–ِي س 

(2).ِ
ِكانِهذاِاملقط األوِ الي ّبِِالثالثِمماِعبلاملقط ِرلىِِالث انويِ الي ّبِِيق -3 ِ:يلِإها
ِمتوسط+ِِعصي+ِِمتوسطِ-ا

ت ق يُمون:ِحنو يُبونِ-ي س  ت ج  نِ ِ-ُِمس  ت ط يل  ِ.ُمس 
ِصيع+ِِعصي+ِِمتوسطِ-ب
ت ب ُقونِ ِ-ُِمي ط ل ُقونِ :ِحنو ِ.حُم ت  ف ُمونِ -ِي س 
ِعصي+ِِعصي+ِِعصيِ-ج
ض ف ب  ت اهِ -ِك ل م ت ان-ِب  ق ف ت ان:ِحنو

(3).ِ
ِ
يقدِجندِِ،أوِتقاربِهذهِاملساياتِ،إهاِتأملياِالكلمِاملتصلِالحظياِتشابهِاملساياتِبنيِنّبِونّب"و

ِكلِالي ّبِِبنيِاملقطعنيِاللذينِوع  ِميهماِمقطعا ِأوِمقطعنيِأوِثلثةِرلىِأكثفِتقديف،ِلِيق رلى
وعدِيكونِأحدمهاِثانويا ،ِهذاِِ،األويلالي ّبِِوعدِيكونِاليّبانِاملتواليانِمنِعبيلِ،رلىِواحدِميهاالي ّبِ

ومييحِاليفسِِ،التشابهِوالتقاربِ يِاملسايةِبنيِكلِنّبِوماِيليهِيعطيِلألهنِهذاِالذيِسيياهِاليقاع
لطاب ِإيقاريِللغةِمتتازِبهِرنِكلِلغةِغيهاِمنِلغاتِالبشف.إ ِدراكاِ 

اليصِأنِيكسبهِمنِرشاعةِاليقاعِماِالِيستطيعهِاملتكلمِالعاديِحىتِإهاِِميشئغيِأنهِ يِإمكانِ
عفأتِهذاِاليصِامليثورِأحسستِلهِخفةِرلىِاللسانِوعبوال ِ يِاليفسِوهبذاِميتازِأديبِرنِأديبِ

موسيقيِأوِرشيقِِألساليبِاليثفيةِليستحقِأحيانا ِأنِيوصفِبأنهِأسلوبِموع  ِأوآخفِوإنِبعضِا
ِ.(4)"نوعِياتِلفظيةِمنِأيِ هِإىلِحمسِ دونِأنِيلجأِميشِث

                                                           
 .174:ِومبياهاِمعياهاِالعفبيةِاللغة،112ِ:ِاللغةِ يِالبحثِمياهجيظف:ِيِ(1)
 .123خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِييظف:ِِ(2)
 .172:ِومبياهاِمعياهاِالعفبيةِاللغةِييظف:ِ(3)
 .126-123خواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(4ِ)
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 بر الثانوي:لي والنّ األوّ الن بر  الفرق بين
 

 يلِأصليِواليّبِالثانويِيفري.اليّبِاألوِ  -

ِِواليّبِاألِو - ِأوِالصيغة، الي ّبِِاليّبِالثانويِحسبِمنِنقطةِوعوعيلِحسبِمنِآخفِالكلمة
 األويل.

ِالثانويِأضعفِمن - ِِاليّب ِايقارهِالي ّب ِالفئتنيِريد ِرلى األويلِألنِضغطِالجابِالاجز
 .(1)يلاألوِ الي ّبِِأضعفِميهِريدِايقاع

ِ
ِكلمةِ  يُ و ن (ِوجدناِهباِنّبا ِأوِ ِ:مثلِإهاِنظفناِإىل ت ع ي   ا ِرلىِ(ِونّبا ِثانويِ نِ وِ )ن ُِِا ِرلىِاملقط ِاألخيليِ )ي س 

ِكمِ املقط ِاألوِ  (ِألن ِكمِ يِ (ِوكمِ يِ عِ تِ سِ يلِهوِ)يِ األوِ الي ّبِِيةِماِعبللِ)ي س  ِكلمةِتامِ يِ تهِتشبه ةِمثل:ِة
ةِملاِِيِ ة.ِولكنِهذهِالكمِ يِ كلمةِهلاِهذهِالكمِ ِِةِ وا(ِأوِأيِ دُِاهِ (ِأوِ)جِ يِ ت ِ فِ (ِأوِ)مُِيِ قِ تِ سِ (ِأوِ)يِ يِ قِ ت ِفِ )ي ِ 
ا ِرلىِحنيِليِ ا ِالِأوِ رليهاِثانويِ الي ّبِِةِصالةِلإليفادِيقدِوع كلمةِولِتكنِمستقلِ ِِا ِمنزءِ تِجُِكان

ِكلِمنِالكلماتِالسابقةِهاتِالكمِ  أوِ ِةةِاملشاهبيِ يستحق وهلكِبسببِاستقلهلاِِ،اهلِ ليا ِرلىِأوِ نّباِ 
ِهاِلإليفاد.تِ وصلحيِ 

ِكانتِمنِولوِأ ِكلِالكلماتِالعفبية فادِالزوائدِأصولِلكانِانتظامِبييةِالصيغِالصفييةِواطِ لثةِثن
ِاملففدةِريهِ يِالسياق.ِأوِبعبارةِأخفىِالي ّبِِاليتِتلحقِبالكلمةِسببا ِ يِردمِاختلف  يِالكلمة

ِقةِواحدةِ يِاليفادِوالوصل.ِييق ِرلىِالكلمةِبطِفالي ّبِِلكان
ِيأيتِرلِمنِولكن ِما ِالعفبية ِِوالكلماتِالرتكيبية ِىِحففِواحد ِيأيتِرلىِحفينيِييلحقِميها ما

ِييتغيِموض  ِكميتها ِاألصولِويغيِمن ِالثلثية ِخيض الي ّبِِبالكلمة ِومنِهيا  يِالي ّبِِتبعا ِلذلك.
ِة.ِيإهاِنظفناِإىلِالسياقِوجدناِاملسايةِبني ِ يِاليفادِللبييةِالصفييِ ةِوخيضِ ةِاليقاريِ السياقِللخطِ 

ِكلمةِرفبيةِواحدةِسواءِأكانتِهذهِالكلمةِمنِهوِأال ِِمهمهاِمبدأِواليّبِحكمالي ّبِ ِتتجاوزِمقدار
ي(ِومبقدارِمقط ِطويلِمبقدارِ)عال(ِوِ)عبل(ِأوِمقطعنيِمتوسطنيِمبقدارِ)رل م(ِوِ)عاتل(ِوِ)صلِ 

مقطعنيِأوهلماِعصيِوثانيهماِمتوسطِحنوِ)سك(ِوِ)رمي(ِأوِأيِمقدارِيكونِلكلمةِهاتِصياغةِ
ِانتظمِرفبيةِِ ِأو ِالكميات ِتقاربت ِوكلما ِاليّب. ِعوارد ِمبياسبة ِأوردناها ِاليت ِاألمثلة ِ ي ِسبق كما

ِإيقاعِ ِ ي ِجنده ِالذي ِهو ِاالنتظام ِالتقاربِوهاك ِوهذا ِوالعكسِصحيح ِإيقارها ِحسن اختليها

                                                           
ِ.1/134البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِِييظف:(1ِ)



03 

 

ِ ِاليماهج ِهذه ِاختيار ِمت ِوعد ِاآلتية، ِاليماهج ِمن ِيتضح ِكما ِالقفآين، ِحتديد،األسلوب ِدون ِمن
ِ:ِ(1)رلىِغيهاِماِيصدقِرليهاِييصدق

ِ
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     چ  -

 [16]البقفة:ِ چچ  چ  چ  ڇ    چڃ  ڃ

 

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ       ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓچ  -

 [22]البقفة:ِ چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ۆۇ  ۇ  ۆ

ِ
ھ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ چ  -

ۇ  ۇ    ڭۓ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓھ    ھ  ھ  ے  ے

 [14]آلِرمفان:ِِ چۆ  ۆ  ۈ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  چ   -

 [20]اليساء:ِِ چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ڀ

 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ   -

 [42]املائدة:ِِچ  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ِ
ِديعات ِإىل ِاألوىل ِاآلية ِتقطي  ِالِريد ِبنيِِ،ييهاي ّب ِالتوايق ِانتظام ِمن ِاليقاع ِكيفِحدث نفى

ِأوِانتظامِأّناطِائتليهاِ يِجممورات:ِ،الديعات
ِِ-ِأ و كِ  ِالسِ ِ-ص ي ب  ِِ- ِم ن  ِوِ ِ-ِي يه ُِظلُِِ-م اء  ِوِ ِ-ِم ات  ِ–ِأ ص اِ–ُِلونِ ِ–ِجي   ِ ِ–ِب  ف قِ ِ–ِر ر د 
ِآِ-ِب ع ُهمِ  ِالصِ ِ-ِه اّن  مِ ِ–ِ ي  ِالِ ِ-ِو ار قِ ِ–ِم ن  يطِ ِ–ِمُِِهِ ال ِِو الِ–ِم و تِ ِ–ِح ذ ر  ِب ال ك افِ ِ–ِح 
ِ.ر ينِ ِ–
ِ
املقصودِباليقاعِليسِهوِ"ِ:ولوِحاولياِمثلِهذاِالتقطي ِ يِبقيةِاآلياتِالسابقةِسيعلمِريدئذِأنِِ

حسنِاِهوِالتوازنِوسيفىِأنِهذاِالتوازنِهوِمصدرِرشاعةِاألسلوبِوجزءِمهمِمنِأجزاءِالوزنِوإّنِ 
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ِاستقبالِاليفسِله.
ِأنِ  ِاطِ ِرلى ِلو ِاليقاري ِخت ِ ِد ِفِ االنتظام ِبالسِ ِفِ مِ واستِ ِفِ لِ دون ِأوىل ِلكان ِانقطاع ِمي ِ دون ِأن ل ِام 

ِأنِتتحوِ  ِاالنتظامِاملط فدِهاتهِهوِالذيِتدهِلدىِاألمِِولُِثِ لِإىلِمخُُِوباليقظةِريده إىلِنومِوهذا
ِ ِأيضا  ِوهو ِلييام، ِطفلها ِتوعفِحنيِهتز ِيإها ِلليوم ِمدراة ِانتظامه ِريد ِاآللة ِضجيج الذيِجيعل

 ِامِ ىِبالسِ دِ اِأِ مب ِ فُِمِلِ كِ حِ مُِ لإليقاعِالقفآينِأنِيق ِ يِهذاِاالنتظامِالِحِ الضجيجِصحاِاليائم.ِولوِسُِ 
 چٿ  ٿ    ٿ  ٿ  چ  أن:ِل.ِوعدِأمفِاهللِرسولهِت ِف ِمُِِداءِالقفآينِأداءِ إىلِاملللِولكنِاألِ 

ِ]ا ِبلِإنِ [4ملزمل: ِتعاىلِي ِ ، ِبقوله:ِِبُِسِ يِ ه ِچی  ی  جئ    چإىلِالرتتيلِنفسه ،ِ[32]الففعان:
ِكلِرِ ِللِ يِجعثِ مِ تِ هِي ِ منِمعىنِالرتتيلِأنِ ِهُِمُِوالذيِأيهِ  ميهاِوبنيِاآلخفِيرتة،ِِلِ تِ القفآنِأرتاال ِبني

ِن ِ يأمِ  ِاألرتالِباليسبةِإىلِنزولِالقفآنِيكونه سبِالوعائ ِيكانِ يِصورةِديعاتِمنُِمي ج م ا ِحبِلِ زِ ا
وهذاِاملعىنِثابتِ يِتاريخِنزولِالقفآنِولكيهِالِِ،اآلياتِبنيِكلِرتلِميهاِوبنيِاآلخفِيرتةِزمانيةِما

ِهيا ِبصدده ِحنن ِييما ِالقفآنِوأمِ ِ،يفيدنا ِمقاط  ِتعل ِأن ِيهو ِالقفآين ِاألداء ِإىل ِباليسبة ِالرتتيل ا
ِالذيِ ِكلِرتلِميهاِوبنيِاآلخفِمسايةِ)واملقصودِاملقاط ِمبعياها سبقِشفحه(ِأرتاال ِ يِالقفاءةِبني

ِأوِغي ة ِمد  ِأوِالغي ةِهلكِاالِحتلها ِتصبحِِنتظاميييقط ِباملد  احملكمِالذيِيدروِإىلِامللل.ِوهكذا
ِأوِالصفة(ِجزء منِاليقاعِالقفآينِالذيِيعتمدِرلىِجعلِاملقاط ِِاِ هذهِاملسايةِنفسهاِ)ممثلةِ يِاملد 

أوِبعبارةِ أرت ِ.(1)"أخفىِيعتمدِرلىِالرتتيلِاالِ 
ِ
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 التفخيم والترقيق:
 ِ:التفخيم -

ِهوِ:يالشديدِ؛ومتوسطِشديدِوهوِ،الفتحِلهِويقالِ،الففِبلفظِياهِالقارئِيتحِ:التفخيمِهو
ِماِ:واملتوسطِ،العفبِلغةِ يِمعدومِهوِبلِالقفآنِ يِجيوزِوالِالففِبذلكِياهِالشخصِيتحِّناية
ِاملتوسطةِوالمالةِالشديدِالفتحِبني ِالداينِعال. ِمنِالفتحِأصحابِيستعملهِالذيِهوِوهذا:

ِِ.(1)القفاء ِهو: ِالتوجني ِحممد ِحنو:ِ"وعال ِالكلمة، ِوسط ِ ي ِاملهموزة ِاأللف ِرلى ِالواععة الفتحة
) منِأنواعِاالشارة(2)")ز أ ر  ِ،ِحنوِعولِكعبِبنِسعدِالغ ي ويِ]منِالطويل[:(3).ِوهوِأيضاِ 

يِم و ر ِأ خ  ِب  ي ت ه ،ِ...ِو الِ  ِر ي د  ش  يِالِياح  يُ و بُِاِأ خ  ِالل قاء ِه  ع ِر ي د 
(4)ِ

مبخارجِالفوفِوصفاهتا؛ِألنهِيتعلقِبإخفاجِالففِبتلكِالصفةِاليتِ عوياِ  يفتبطِالتفخيمِارتباطاِ 
ِ ِبأنه: ِويعففِالتفخيم ِيلحق"يستحقها. ِوغلظ ِييمتلئُِضخامة ِحبفيه ِاليطق ِالصوتِريد ِالفمُِِان

ِمُِ(2)"بصداه ِمفجه ِالففِ ي ِييكون ِعويِ مِ خِ فِ ، ِصفته ِوا ِو ي ِمقابل"ا . ِوحفوفِلرتعيقلِالتفخيم ،
]البقفة:ِ چڤ  چِ،ِومثاله:وهيِأحففِاالستعلءالتفخيمِسبعة،ِجممورةِ ي:)خصِضغطِعظ(،ِ

32]ِ ِچٺ   چ، ِشابهِهلك،ِ[122]اليساء: ِطِضِص)ِ: يِكماِالطباقِيلزمِالتفخيم"و .(1)"وما
رنِِهُِزُِي ِ زِبهِومُيِ يلكلِصوتِلونِأوِجفسِيتميِ .ِ(7)"(قِغِخ)ِ: يِكماِرليهِيتوعفِالِهولكيِ ،ِ(ظ

ِوسيها،ِوهياكِبعضِاألصواتِرلىِالعكسِمنِ غيه،ِوهياكِبعضِاألصواتِحتسِاألهنِبغلظها
ِرلىِهلكِيتتميزِبالفعةِواليحاية.ِواألصواتِاليتِتشعفِاألهنِبغلظهاِتسمىِأصواتا ِمفخمة،ِواليت

مفع ِ مِ سِ منِهلكِتُِِضاليقي ِة.قِ ىِأصواتاِ 
ظاهفةِمثلِالتفخيمِيتوعفِرليهاِالتمييزِبنيِاألصوات،ِيصوتِالسنيِالِيتميزِرنِالصادِِإنِ ِ

إالِبالتفخيم،ِومنِثِيكونِاختلفِاملعىنِبنيِ)سعد(ِمنِالسعادةِو)صعد(ِمنِالصعود،ِوكذاِبنيِ
ِوالطاءِ)ساد(ِمنِالسيادةِو)صاد(ِمنِالصيد... ِالتمييزِبنيِالتاء ِكذلكِيتمِ وهكذا،ِو يِضوئها

                                                           
ِ.1/312ِييظف:ِالتقانِ يِرلومِالقفآن:ِ(1ِ)
ِ.1/161ِاملعجمِاملفصلِ يِرلومِاللغةِ)األلسييات(:ِ(2ِ)
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ِومنِثِيكونِاختلفِاملعىنِبنيِ)تاب(ِو)طاب(...ِوهكذا.
 :الترقيق -
ِالتفخيم"ِاءِ فِ ريدِالقُِِالرتعيق ِويقابله ِ(1)"تلينيِالفوف، حنولِيدخلِرلىِصوتِالففِيلِ"وهوِ.

ِالبيت:جممورةِ يِهذاِِالرتعيقوحفوفِِ.(2)"ميتلئِالفمِبصداه
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ.ِ ِمنِجيو  ِ..ِدِحفيهِإهِسل ِشك ا............ثبتِرز 

ِرتعقِ يِبعضِاألحوال:يِالتاليةِحففاأل"وهيِمفعقةِدائما ،ِأم اِ
ِ.[1]املعارج:چڭ  چ،[22]البقفة:چڀڀ چ ق،ِحنو:فعِ إهاِوععتِبعدِمُِِقُِع ِفِ :ِوت ُِاأللفِ-
ِكلِالقُِ:ِوتفعِ الالمِ- ِوععتِ يِلفظِاجلللةِبعدِحففِ اءِإفِ قِريد ِ،ِحنو:أوِجمفورِ ِمكسورِ ِها

ِ.[21]آلِرمفان:ِچڎ  ڈ  چ،ِ[3]البقفة:ِ چڦچ ،ِ[2]الفاحتة:ِچپچ
ِ.[64]التوبة:ِ چٿ    ٿ  چ،ِ[22]البقفة:ِِچۓ  ڭ چاءِاملمالة،ِحنو:ِقِإهاِوععتِبعدِالفِ وتفعِ  -

ِ.(3)"الرتعيقِهياِردمِوجودِالفتحِاخلالصِعبلِاللمِبُِوجِ ومُِ
ِكماِ ي: للمثشفِاألسلويبِالصويتِمباِجندهِمنِمقابلةِالتفخيمِوالرتعيق، ِونستطي ِأنِنضفبِمثلِ 

ٿ  ٿ  ٹ   چ ،ِوعولهِجلِشأنه:ِ[30]اليازرات:ِ چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ عولهِتعاىل:ِ -

يالفعلِواحدِلِيتغيِولكنِالذيِتغيِييهِهوِأولِأصواتهِالذيِجاءِ"،ِ[1]الشمس:ِچٹ  
ِاجملفِ قِ ع  ِف ِمُِ ِ يِا ِ يِاخلّب ِ)الدال( ِمُِچںچد ِجاء ِولكيه ِ يِمِ خِ فِ ، ِ)الطاء( ِالقسم ا ِريد

،ِوملاِ يِالطاءِمنِاجلهفِ(4)"،ِليكونِردءا ِللتأكيدِالذيِجاءِبهِالقسمِ يِاآليةچٹچ
با ِومسايفاِ والشدةِواالستعلءِواالطباقِوالقلقلة،ِوهذهِالصفاتِاخلمسِالقويةِتعلهِمياس

:ِمعياهِ:فعالِش ِ ِ،ط حاهاِود حاهاِواحدِ ِ:الفف اءعالِ"ِ:ابنِميظور.ِعالِِاآليةجلوِالقسمِ ي
ِد حاهاِيأ بد لِالطاء ِمنِالد الِ  وإبدالِالطاءِمنِالدالِجائزِ يِلغةِالعفبِوهوِمنِ.ِ(2)"وم ن 

 .االبدالِاللغويِالِالصف ي

ِمِاهلاءِمن،ِبض[10]الفتح:ِ چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چتعاىل:ِِولهع -

                                                           
ِ.1/114املعجمِاملفصلِ يِرلومِاللغةِ)األلسييات(:ِ(1ِ)
 .127:ِ،ِرطيةِعابلِنصففيدِ يِرلمِالتجويدغايةِامل(2ِ)
ِ.62معجمِرلومِالقفآن:ِ(3ِ)
ِ.122،ِمفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:100ِخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(4ِ)
ِ.12/4لسانِالعفب:ِ(2ِ)
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ِالعمادي:ِر ل ي هُِ) ِالسعود ِأبو ِوعال ِلفظِاجلللة، ِمن ِاللم ِتفخيم ِوهلكِللحفاظِرلى ،)
تفخيمِِإىلبذلكِِتوسلِ ِ(،هو)صلهِأِإهِ،ِبعدِحذفِالواوِيِ بقِ بضمِاهلاءِيإنهِأُِِ(ر ل ي هُِ)"

يهوِدليلِ"،ِ[13ِ]الكهف: چڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ  :أماِعولهِتعاىلِ،(1)"المِاجلللة
ِ ِبقوله: ِاهلاء، ِتفسي ِجاء ِولذلك ِواالرتذار، ِأنِچڤڤ  ڤ چاالرتباك ِيقصد ِوهو ،

ِالفتح،ِواهلاءِبعدِالفتحةِِچٹ چ يِعيل:ِألنِالياءِ".ِعالِالسمني:ِ(2)"أحضفه أصلها
ِ ِإه ِرارضة ِالفتحِيألنِالياء ِ يِسورة ِوأما ِإىلِاألصل. ِهيا ِييظف ِاأللف،ِأمضمومة صلها

ٿ   ٹ  چعولهِتعاىل:ِ".ِعالِالكفوي:ِ(3)"فِإىلِاألصلِأيضاِ ظِ واهلاءِبعدِاأللفِمضمومةِييُِ

.ِ(4)"بضمِاهلاء،ِإهِأصلهِ)رليهوِاهلل(ِأبقيِالضمِبعدِحذفِالواوِليدلِرليهاِچٹ   ٹ
يِ ورأىِ كماِ يِلهِِ،وهيِمضمومةِياستصحبِهلكِ(هو)وجهِالضمِأّناِهاءِ":ِأنِ ِاآلُلوس 

ِكسفةِحنوِ،إليهِوييهوكذاِ يِِ،وضفبه،ِووجهِالكسفِررايةِالياء ِكانِعبلها بهِِ:وكذاِييماِإها
لثقلِاالنتقالِمنِالكسفِإىلِالضم،ِوحسنِالضمِ يِاآليةِالتوصلِبهِإىلِِ،ومفرتِبغلمه

ِكانِرلىِماِِِتفخيمِلفظِاجلللةِامللئمِلتفخيمِأمفِالعهدِاملشعفِبهِالكلم،ِوأيضاِ  إبقاءِما
ِنقض ِوردم ِوإبقائه ِبالعهد ِللوياء ِملئم ِاِوِ.(2)"هكان ِيعال ِالسامفائيلدكتور ِاضل رليهُِ:

رليه ِوييه ِوإليه ِِ:أماِسائفِالعفبِييقولون،ِييهُِِ:وكذلكِيقولونِ،الجازبضمِاهلاءِهيِلغةِ
ِِووبهِ  ِبكونِرليه. ِمنِسببِالختيارِِ،حففِجفِليسِللموضوعِرلعة لكنِهياكِأكثف

دِالذيِكانِبييهمِوبنيِالفسولِوهوِأنِالكلمِ يِصلحِالديبيةِوالعهِ:هلاأوِ ؛ِالضمِ يِرليهُِ
ِيثديِإىلِتفخيمِلفظِاجلللةِلتفخيمِالعهدِيأرادِ،ِرهدِرلىِاملوت يكانِالضمِ يِرليُه
لفظِاجلللةِِقِ عِ ويتياسقِتفخيمِالعهدِم ِتفخيمِلفظِاجلللةِحىتِالِيُ فِ ِسبحانهِأنِيتسق

ِالثاينِبالكسفة. ِِ:واألمف ِالفكات ِأثقل ِهي ِالضمة ِأثقلِِ،اقفتِ باالأن ِهو ِالعهد وهذا
ِ.(1)هِالعهدِرلىِاملوتِيجاءِبأثقلِالفكاتِم ِأثقلِالعهودألنِ ،ِالعهود

                                                           
(1ِ ِالكتابِالكفمي( ِإىلِمزايا ِالعقلِالسليم ِإرشاد ِالعماديِالسعودِأبو، :3/101ِ ِوييظف: ِاساريلِحقيِروحِالب، يان،

ِ.6/21:ِاخللويت
ِ.122مفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:ِ(2ِ)
 .7/223الدرِاملصونِ يِرلومِالكتابِاملكيون:ِ(3ِ)
ِ.131الكليات:ِ(4ِ)
ِ.13/222:ِروحِاملعاينِ يِتفسيِالقفآنِالعظيمِوالسب ِاملثاين،ِشهابِالدينِاآللوسي(2ِ)
ِ.104-102لقفآين:ِييظف:ِبلغةِالكلمةِ يِالتعبيِا(1ِ)
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 ثانياً: الفاصلة: 
ِ

هيِماِيفصلِبنيِشيئني،ِوهيِ يِرلماتِالرتعيمِ يِالكتابةِالعلمةِاليتِتوض ِبنيِ"ِ:الفاصلةِلغة
ِكلمِتام ِالفائدة،ِوبنيِالكلماتِا ملففدةِاملتصلةِبكلماتِأخفىِتعلهاِشبيهةِاجلملِاليتِيرتكبِميها

ِ.(1)"باجلملةِ يِطوهلا
ِكقاييةِالشعف،ِوعفييةِالسج "ِ:يهيِأماِالفاصلةِاصطلحاِ  وتق ِالفاصلةِريدِِ...كلمةِآخفِاآلية،

وتسم ىِِاالسرتاحةِ يِاخلطاب،ِلتحسنيِالكلمِهبا،ِوهيِالطفيقةِاليتِيباينِالقفآنِهباِسائفِالكلم.
،ِوهلكِأنِآخفِاآليةِيصلِبييهاِوبنيِماِبعدها،ِولِيسم وهاِانهِييفصلِريدهاِالكلميواصل،ِألن

ِ،[3:ِيص لت]ِچ پ  پ   ڀچ يلقولهِتعاىل:ِ،ِيأماِمياسبةِيواصل،ِيلقولهِتعاىل:ِأسجاراِ 
ِأصلهِمنِسج ِالطي ِهوِلفظِييهِلشيءِيستعارِأنِالكفميِالقفآنِيشفف وأماِتي بِأسجاع،ِيألن 

ِ يِالواع ِالسج ِاسمِ يِالادثِالكلمِمنِغيهِمشاركةِرنِتشفيفهِوألجلِالطائفِتصِوِ يِأصل
ِوإنِهباِالهنِيفدِلِبصفةِوصفهِجيوزِيلِوجلِرزِاهللِصفاتِمنِالقفآنِوألنِالياسِآحادِكلم
ِيتالِوالفواصلِرليهِاملعىنِحيلِثِنفسهِ يِيقصدِالذيِهوِالسج ِيقالواِبييهماِيفعواِثِاملعىنِصح
ِنفسهاِ يِمقصودةِتكونِوالِاملعاينِتتب  ِأنِرليهِوبىن"ِ:القفآنِإرجازِكتابِ يِالفماينِعال،

ماِتضميتِالواوِِكلمةِختتمِهباِاآليةِوغالباِ يالفاصلةِ يِالقفآنِِِ.(2)"ريبِوالسج ِبلغةِالفواصل
ِ،[2:ِاملارون]  چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  چ ياصلةِاآليةِالكفمية:ِِ "،ِيياءِواليونواليون،ِأوِال
ِكلمةِ الفواصلِحفوفِمتشاكلةِ يِاملقاط ِ"اين:ِمِ عالِالفِ ِ.(3)"ألّناِتفصلِبنيِآيتنيِ(ساهون)هي

وأواخفِاآلياتِ يِكتابِاهللِيواصل،ِمبيزلةِعوا يِ"،ِوعالِالفيوزآبادي:ِ(4)"توجبِحسنِإيهامِاملعاين
ِياصلة ِواحدهتا ِِو(2)"الشعف، ِالزركشيِ ، ِعال ِكذا ِك": ِوعفييةِالفاصلة ِالشعف ِكقايية ِاآلية ِآخف لمة

وأماِالفاصلةِيهيِالكلمِالتامِامليفصلِ"وعدِمي زِالداينِبنيِالفاصلةِورأسِاآليةِبقوله:ِِ.(1)"السج 
ِرؤوسِآيِوغيها،ِيكلِرأسِآيةِآية،ِوكذلكِالفواصلِيِ ِأسِ مماِبعده،ِوالكلمِالتامِعدِيكونِرِ  ُكن 

                                                           
 .2ِ/163املعجمِالوسيط:ِ(1ِ)
ِ.24-1/23:ِه (764الدينِحممدِبنِربداهللِالزركشيِ)تِِالّبهانِ يِرلومِالقفآن،ِبدر(2ِ)
ِ.306مجالياتِاملففدةِالقفآنية:ِ(3ِ)
 .67اليكتِ يِإرجازِالقفآن:ِ(4ِ)
 .12/131،ِهتذيبِاللغة:11/224ِالعفب:ِ،ِوييظف:ِلسان4/164بصائفِهويِالتمييزِ يِلطائفِالكتابِالعزيز:ِ(2ِ)
ِ.1/23الّبهانِ يِرلومِالقفآن:ِ(1ِ)
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تقومِالفاصلةِالقفآنيةِ.ِِو(1)"الضفبنيِ ُِمِ اليورنيِوت ِ ِفاصلةِتعمِ ياصلة،ِوليسِكلِياصلةِرأسِآية،ِيال
ِاملوسيقىِ" ِتفنيمها ِإىل ِإضاية ِهلك ِاآلية ِ ي ِيسبقها ِالذي ِالكلي ِباملعىن ِيرتبط ِالحكام، بدور

يحنيِتتجم  ِالكلماتِ يِاجلمل،ِِ.(2)"الواضح،ِيهذاِالحكامِيت سمِبوظيفتنيِ يِالشكلِواملضمون
ِكانِهلاِمنِموسيقىِيفديةِموسيقياِ ِتكتسبِجفساِ "و يِالعبارات،ِ عالِسيدِِ.(3)"آخف،ِزيادةِرلىِما

"ِ ِاأللفاظعطب: ِأن  ِالعبارةِِكما ِوتستمد ِاليسق، ِإالِ يِهذا ِكاملة ِتعطيِداللتها ِأن ِتستطي  ال
ِاأللفاظ،ِ ِاجتماع ِرن ِالياشئة ِاملعيوية ِالداللة ِومن ِلأللفاظ، ِاللغوية ِالداللة ِمففدات ِمن داللتها

،ِثِمنِاليقاعِاملوسيقِفتيبهاِ يِنسقِ وت بعضهاِِالياشئِمنِجممورةِإيقاراتِاأللفاظِمتياغماِ ِيمعني 
ِالعبارة ِ ي ِمتياسقة ِاأللفاظ ِتشع ها ِاليت ِوالظلل ِالصور ِمن ِبعضِث ِبدوي:ِ.(4)"م  ِأمحد ِيقول

ِب" ِكالقاييةِالشعفية،ِوتزيدِالفاصلةِرلىِنظيهتا شحيةِاملعىن،ِوويفةِيإنكِلتجدِأنِالفاصلةِالقفآنية
ِالفكة ِ ي ِوالسعة ِ(2)"الي غم، ِالقفآن. ِ ي ِوالفاصلة ِآية، ِكل ِّناية ِ ي ِاليقاري ِدورها ِهلا ولكن ِ"،

وظيفتهاِليستِإيقاريةِيييةِيحسب،ِوإّناِهيِمياسبةِللمعىن،ِتزيدِ يِوضوحهِوجلئه،ِوهيِملئمةِ
اِحتكمِاملعىنِ يِّنايةِالسياق،ِوتقو يهِ ِكماِأّن  وعالِِ.(1)"اخلاصِيمنِخللِإيقارهاِاملوسيقللسياق،

وواضحِمنِتشبيهِالقدماءِللفاصلةِالقفآنيةِبقاييةِالشعفِأوِعفييةِالسج ،ِ"الدكتورِأمحدِمتارِرمف:ِ
حماولةِتوجيهِاليظفِإىلِاجلفسِالصويت،ِوامللءمةِاللفظيةِأكثفِمنِلفتِاالنتباهِإىلِاملواءمةِالداللية،ِ

ضمونِاآلياتِوخوامتها.ِوليسِهذاِصحيحا ِرلىِالطلقِحىتِإنِبعضِواالرتباطِالعضويِبنيِم
ِالقفآني ِالفواصل ِ ي ِالحظ ِعد ِاألسجاعالقدماء ِخبلف ِللمعاين ِتبعيتها ِييهاِِة ِاملعاين ِتتب  اليت

الِيفادِبالفاصلةِالقفآنيةِمفاراةِالفوفِوإّناِيفادِاملعىنِ".ِوعالِالدكتورِياضلِالسامفائي:ِ(7)"األلفاظ
لك،ِويلتقيِالففِباملشاهبةِاللفظيةِم ِاملعىن،ِوأحيانا ِالِيفاريِالقفآنِالفاصلةِبلِعدِتأيتِعبلِه

ِ.(3)"مغايفةِرنِغيها،ِوهذاِدليلِرلىِأنِاملقصودِبالدرجةِاألوىلِهوِاملعىن

                                                           
ِ.121البيانِ يِردِآيِالقفآن،ِأيبِرمفوِالداين:ِ(1ِ)
 .306مجالياتِاملففدةِالقفآنية:ِ(2ِ)
ِ.40األصولِالفييةِلألدب،ِربدِالميدِحسن:ِ(3ِ)
ِ.41اليقدِاألديبِأصولهِومقوماته،ِسيدِعطب:ِ(4ِ)
ِ.36غةِالقفآن:ِمنِبل(2ِ)
 .364وظيفةِالصورةِالفييةِ يِالقفآن:ِ(1ِ)
ِ.132لغةِالقفآنِدراسةِتوثيقيةِييية،ِد.ِأمحدِمتارِرمف:ِ(7ِ)
ِ.21أسفارِالبيانِ يِالتعبيِالقفآين:ِ(3ِ)
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 الفرق بين القافية والفاصلة:
ِ

منِإنِتقفيةِالشعفِتعينِتطابقِخواتيمِاألبياتِمنِالياحيةِالصوتية.ِوعدِ جعلِااللتزامِبالقاييةِجزءاِ 
ِكماِأنِالبيتِ)واملقصودِخيمةِاألرفايب(ِالِيقومِإالِ إالِبه، رمودِالشعفِالذيِالِيكونِالشعفِشعفاِ 

ِ ِرليه. ِبياؤه ِيعتمد ِرماد ِأو ِوالِ"رلىِرمود ِ يِاألهن ِجفسه ِيتشابه ِما ِالفواصل ِمن ِالقفآن و ي
ِه ِاملشفكون ِيحنيِس  ِالفف. ِ ي ِبالضفورة ِرنِيتطابق ِغفهتم ِأجفاسها ِتشابه ِوحملوا ِالفواصل ذه

ِعولِ ِالقفآن ِأن ِملبسة ِألدىن ِادروا ِث ِالشعف ِتقفية ِوبني ِبالباطل ِبييها ِيفبطوا ِوأهواعهم ملكاهتم
]الاعة:ِ چڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڄڦ  ڦ    ڄ  ڄچ شارف،ِومنِهياِجاءِالفدِالقفآينِرليهمِليقولِهلم:ِ

بييهاِوبنيِعوا يِالشعف،ِإنِمنِيتأملِالفاصلةِالقفآنيةِل[41 ِ.ِ(1)"يىِالفارقِرظيماِ 
ِوميكنِتلخيصِالفوارقِبنيِالقاييةِالشعفيةِوالفاصلةِالقفآنيةِرلىِاليحوِالتايل:

ِكلِبيتِمنِالقصيدة،ِأماِ -1 تتطلبِالقاييةِالتطابقِالتامِبنيِرددِمنِالفوفِ يِآخف
منِهلكِوتيتهيِبكلماتِالِتقفيةِبيي ها،ِإهِتفاهاِتفيِ يِرددِالفاصلةِيلِتلتزمِشيئاِ 

ِو يِخللِ ِإىلِّنطِآخف. ِتتحولِريه ِما ِسفران ِرلىِّنطِولكيها ِآياتِالسورة من
رلى ِكماِِجفيهاِرلىِّنطِواحدِعدِيكونِماِيقدمِرليهِاليمطِمقصوراِ  حففِمدِيقط

ٹ  ٹ    ٹٿ   ٿ  ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  يِعولهِتعاىل:ِ

-7]البقفة:ِ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
،ِيلِتصلحِإحدىِالفاصلتنيِأنِتقفوِاألخفىِ يِشعف.ِوعدِيقومِاليمطِرلىِصفةِ[3

ِكصفةِالضيقِمثل ِ)واملقصودِضيقِالفمِبتقفيبِجزءِمنِ منِصفاتِحففِ يِالفاصلة
ِفةِاليتِيشرتكِييهاِالواوِوالياء،جسمِاللسانِمنِاليكِاألرلىِأثياءِاليطق(،ِوهيِالص

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   چ كماِ يِعولهِتعاىلِبعدِاآليتنيِالسابقتني:ِ

،ِيهلِيصلحِللتقفيةِأنِتقومِرلىِتوايلِثلثِِ[6]البقفة:ِ چڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
 يشعفون(.ِ-مثمينيِِ–كلماتِمثلِاليتِانتهتِهباِاآلياتِالثلثِ)رظيمِ

ِكثيِمنِسورِالقفآنِالِيلتزمِشيءِبعدِالففِالضيِ  -2 ِكماِ يِسورةِقِ)الِو ي اوِأوِالياء(
ِشبهِ ِأي ِشبها  ِحتمل ِاآلياتِال ِيواصل ِوجدت ِمثل  ِالسورة ِهذه ِعفأت ِيإها الج،

 بالتقفيةِألنِيواصلِاآلياتِتفيِرلىِاليحوِالتايل:

                                                           
 .134،ِخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:1/162ِييظف:ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(1ِ)
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للعبيدِِ–الفيقِِ–مييِِ–القبورِِ–عديفِِ–هبيجِِ–السعيِِ-مفيدِ–شديدِِ-رظيمِ
ييأيتِلفظِ)ماِيشاء(ِثِتعودِالفاصلةِإىلِالففِ...ثِيرتكِالففِالضيقِإىلِاأللفِِ-

ِالميمِِقالضي ِأخفىِيتقفأ: ِ–تعملونِِ-.................ِمستقيمِ-اجللودِِ–مفة
ِكثيةِمنِالقفآن:ِِ-ختتلفونِ ِ....اخل.ِويسودِهذاِالتباينِبنيِالفواصلِ يِسور

ِ–الزمفِِ–صِِ–الصاياتِِ–ياطفِِ–لقمانِِ–اليورِِ–مفميِِ–هودِِ–آلِرمفانِ
ِ...وغيها.ِ-الواععةِِ–الذارياتِِ–يصلتِ

ِأنِ ِليا ِويتضح ِعايية. ِيكون ِأن ِيصلح ِالقفآنية ِالفواصل ِالتزمته ِمما ِشيئا  ِجند ولسيا
ِالفاصلةِعدِجاءتِرلىِ الفواصلِالقفآنيةِالِتعتمدِرلىِالتقفيةِوالِتلتزمهاِألنِّناية

اليونِوكذلكِالِيكفيِللقاييةِأنِحفوفِمتلفة.ِيالواوِوامليمِ يِالشعفِالِتقفوِالياءِِو
تعتمدِرلىِاملدِالضيقِدونِاليظفِإىلِماِبعدهِمنِبيتِالشعف،ِيكلمةِ)أمني(ِمثل ِالِ
ِكلِميهما،ِوالِميكنِعبولِإحدىِ ِكانتِالياءِعبلِاآلخفِ ي ِكلمةِ)ادريس(ِولو تقفو

ِ ِرلى ِ)نوح( ِمثل: ِكلمة ِلتقفو ِالكلمتني ِوتلك.ِمنِفغمالهاتني ِهذه ِ ي ِاملد ِضيق
ِاختلفتِحفكاتِماِ ِإها ِأنِيكونِالففِاألخيِألفا ِمطلقة وكذلكِالِيكفيِالقايية

ِكلماتِمثل:ِرجباِ ِِ–تسليماِِ–ِامهسِ–عبلهاِوسكياتهِيلِيعدِمنِالتقفيةِأنِتتواىل
ِكماِ يِسورةِاألحزاب.ِِِ–رزيزاِِ–أصيلِِ–كثياِ

رنِش"ِومغزىِكلِهلكِأنِ  تاماِ  فوطِالقايية.ِوم ِهلكِمطالبِالفاصلةِختتلفِاختلياِ 
ِألنياِ ِالذوقِالسليم، ِلليصِجانبا ِمجاليا ِالِخيطئه ِلتحقق ِاآلية ِ يِّناية تأيتِالفاصلة
ِييقسمِسياقِ ِميتظمة ِصوتية ِتضفيِرلىِاليصِعيمة ِيكنِمنِشيءِحنسِأّنا مهما

تعدِمعالِللوعفِواالبتداء،ِوتتضايفِم ِاليقاعِيييشأِمنِِاليصِهباِإىلِوحداتِأدائية
رماِحنسهِمنِوزنِالشعفِوعاييته،ِولكنِهذاِاألثفِميتازِاتض ِكثياِ  يفمهاِأثفِمجايلِالِيبعد

ِتففضهِالصِ  ِكلِعيدِمما ِكان.ِوألمفِماِِ(1)"يعةِرلىِالوزنِوالقاييةرنِهلكِبالفيةِمن
ِأنِيفسدِبهِاملعىن،ِ(2)"ةالوعفِرلىِرؤوسِاآليِسيِ " هلكِأنِالوصولِبالقفاءةِإىلِِ،إال 

ِقارئييقفِالِ،سِالواحدِلدىِالقارئفِ م ِطاعةِالي ِ ِيتفقِ يِاألغلبِاألرمِ ِياصلةِاآلية
ِبأنِ ِسِ حِ وليُِِجديدِ ِسِ فِ ليتزودِبزادِن ِ ِ،ريدِالفاصلة منِِمِ علِ يقفِلدىِمِ ِهُِريدِالفاصلة

                                                           
ِ.213-217مواعفِ يِاللغةِوالقفآن:ِمفاهيمِِو،163ِ-1/162قفآن:ِالبيانِ يِروائ ِال(1ِ)
 .1/263التقانِ يِرلومِالقفآن:ِ(2ِ)
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ِقِاليقاع.بهِمنِاجلانبنيِروائ ِاملعىنِوروائِ ِفِ ياقِاملتصلِحت ُِِالسِ لِ اعِ مِ 
منِمظاهفِإرجازِالقفآنِالكفمي،ِوأثفِمنِآثارِنظمهِووصفه.ِِلفواصلِالقفآنيةِمظهفا -3

وأبفزِماِيكونِهذاِالتجليِ يِهلكِالتياسقِوالتياغمِالصويتِاملذهل،ِو يِهلكِاليقاعِ
ِهلمِوالِ ِكلِأساليبِأساطنيِالبيان،ِوجعلهمِحيارىِالِمفام ِالذيِبز  اللغويِاآلسف،

ومماِتدرِالشارةِإليهِ يِِكفميِونظمهِولغته.مطم ِ يِأنِيقاربواِأوِيدانواِبيانِالقفآنِال
ِكثياِ  ِاستخدمت ِواملطفية ِواملتوازنة ِاملتوازية ِالقفآنية ِالفواصل ِأن ِاملقام ِالسورِِهذا  ي

ِولعلِ  ِألهلِد ِف ِمِ ِاملكية. ِكان ِإّنا ِاملبكفة ِاملفحلة ِاخلطابِ يِهذه أهلِِم ك ةِهلكِأن
ِالفواصلِالبدي ِكانتِهذه ِولذا ِواللسن، ِإمتاراِ الفصاحة ِوخطاباِ ِعة ِوالعاطفة، ِللشعور

زتِالفاصلةِالقفآنيةِمتيِ ِ"ِومنِهياِييماِلِيألفهِالعفبِ يِخطاهبم.ِللعقل،ِوإثفاءِوتفيياِ 
ِكانِيثتىِهباِغالباِ  لمتامِالكلم،ِحىتِوإنِِلفظياِ ِحمسياِ ِمنِعاييةِالشعف.ِيقاييةِالشعف

ِوكثياِ أعحمتِإعحاماِ  ِوخفجتِرنِسياقِالكلم، ِإىلِهلك.ِماِ، ِالشارف أماِِيضطف
رنِمعانِِ،ِبلِهيِمفصحةحمكماِ ِالفاصلةِالقفآنيةِيهيِمفتبطةِبسياقِالكلمِارتباطاِ 

لِتكنِحليةِلفظيةِيحسبزائدةِمفادة،ِيفتقفِالسياقِإليهاِويتطلِ  كماِهوِِِ،بها.ِومنِثِ 
ِ.(1)"الالِ يِالشعفِ يِكثيِمنِاألحيان

 
 الكريم: حاالت مراعاة الفاصلة في القرآن

 التقديم والتأخير في الفواصل:.1
ِكثيِمنِآياتِالقفآن،ِ ورمباِأدتِررايتهاِإىلِ"الفاصلةِعيمةِصوتيةِهاتِوظيفةِمهمةِتفارىِ ي

تقدميِريصفِأوِتأخيهِمنِرياصفِاجلملة،ِويتكلمِالبلغيونِ يِأغفاضِالتقدميِوالتأخيِييوردونِمنِ
تدورِحولِررايةِاملعىن ييدرجِحتتهِالكثيِأسبابِهلكِأموراِ  ،ِرمباِجعلواِاالهتمامِمبدلولِاللفظِريواناِ 

ِاألمور ِولكيِ ِ،منِهذه ِأمفِالِاررتاضِرليه. ِالِنعلمِواحدا ِميهمِجعلِمنِأغفاضِالتقدميِوهذا يا
ِوالتأخيِاالنتفاعِجبفسِاللفظ،ِورمباِتفكواِهلكِالهتماماتِالشعفاءِأنفسهمِريدِاختيارهمِللقوا ي.ِ

لفرايةِمطالبِالفاصلة،ِييحدثِمنِاختلفِالفتبةِبنيِلكيياِرمباِ حملياِ يِالقفآنِتقدميا ِوتأخياِ 
،ِورادةِماِ(2)"الكلماتِ يِالسياقِماِجيعلِالكلمةِاألخيةِ يِاآليةِميسجمةِم ِالفواصلِاحمليطةِهبا

                                                           
ِ.210-206معجمِرلومِالقفآن:ِ(1ِ)
 .271،ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن:136ِخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِالكفمي:ِ(2ِ)
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يقِالصويتِم ِتقدميِاملعمولِوتأخيِالعاملِليكونِياصلةِحتملِصورةِالتوا "يكونِالتقدميِوالتأخيِب
ِهي:ِِ،،ِوالتقدميِوالتأخيِرلىِأنواع(1)"الفواصلِالسابقةِواللحقة ِِ

  تقديم الجار والمجرور على متعلقه:  -أ 

،ِعالِ(2)،ِوالتقديف:ِوييفقونِمماِرزعياهم[3]البقفة:ِ چٿ  ٿ  ٿچكقولهِتعاىل:ِ -1
يِ  ِاآلُلوس  ِارتياءوإّنِ ": ِوتعاىلِاملعمول ِسبحانه ِعد م ِخوِ ِاِ ا ِألنِ ِاهللِتعاىلِالعبدِ لِمبا هِأو

 .ِ(3)"بِالفواصلنفاقِ يِاخلارج،ِولتياسُِمِرلىِالمقدِ 

و يِتقدميِ)باآلخفة(ِوبياءِ":ِالز م  ش ف يِ ،ِعالِ[4]البقفة:ِچڦڦ  ڦچوعولهِتعاىل:ِ -2
ِكانواِرليهِمنِإثباتِأمفِاآلخفةِرلىِ )يوعيون(ِرلى:ِ)هم(ِتعفيضِبأهلِالكتابِومبا

عوهلمِليسِبصادرِرنِإيقان،ِوأنِاليقنيِماِرليهِمنِآمنِمباِأنزلِخلفِحقيقته،ِوأنِ
ِكذلكِهبذاِالتقدميِوالتأخيِِ.(4)"إليكِوماِأنزلِمنِعبلك والِريبِأنِااليقاعِعدِحتقق

  يِالفاصلة.

 :تقديم المفعول على الفعل -ب
]األرفاف:ِچۈئۈئ ۆئ  ۆئ    چكماِ يِعولهِتعاىل:ِِتقدميِاملفعولِرلىِالفعل،ِ-

ِالز م  ش ف يِ عالِِ،[177 ِإال ِِ:مبعىنِالصلة،ِرنِميقطعاِ ِكلماِ ِيكونِأنِاإمِ ": ِظلموا ِوما
ِلِلمواِأنفسهمِبالظِ صِ وخِ ِيلِ هِعِ ختصاصِكأنِ لأنفسهمِبالتكذيب،ِوتقدميِاملفعولِبهِل

ِيِ وسِ وعالِاآللُِِ.(2)"غيهاِإىلِيتعدها ِأنِ وصفِ ": ِرلىِِحِالطيبِوالقطبِوغيمها اجلملة
تقدميِاملفعولِِكلمِبعضهمِأنِ ِِفُِشعِ تقديفِاالنقطاعِتذييلِوتأكيدِللجملةِاليتِعبلها،ِويُِ

:ِةاألصليِ ِةِ تبِ الفِ ":ِحس انِبأنِ ِالدكتورِمت امِهارِ وعدِ .ِ(1)"رلىِالوجهِاألولِلفرايةِالفاصلة
ِلِأنِ ب .(7)"شةِ يِاآليةِررايةِللفاصلةولكنِجاءتِالفتبةِمشوِ ِ،وكانواِيظلمونِأنفسهم

                                                           
 .172يواصلِاآلياتِالقفآنية:ِ(1ِ)
 .133:ِالكفميخواطفِمنِتأملِلغةِالقفآنِ(2ِ)
 .1/121روحِاملعاين:ِ(3ِ)
ِ.1/42:ِالكش اف(4ِ)
ِ.2/227البحفِاحمليط:ِِ،12/401:ِه (101)تِالف ازيِ ،ِيخفِالدينِمفاتيحِالغيب،ِوييظف:2/176ِاملصدرِنفسه:ِ(2ِ)
ِ.2/103روحِاملعاين:ِ(1ِ)
ِ.1/166ييظف:ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(7ِ)
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ِ ِالبقفة: ِسورة ِ ي ِتعاىل ِعوله ِإىل ِنظفنا ِإها ِيكون ِما ِأوضح ِليبدو وئ  وئ  چ هلك

 چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ،ِووضعياِإزاءهِعولهِتعاىلِ يِسورةِاليساء:ِ[33]البقفة:ِ چۇئ

ِهذينِالشاهدينِمنِالقفآنِاشتملِرلىِألفاظِبعييهاِ"يإنياِ ،[41ِ،122]اليساء:ِ جندِأن 
ِي )عليل (ِمفعولِبهِميصوبِ(1)"اِرنِاآلخف،ِررايةِللفاصلةاختلفتِرتبتهاِ يِأحدمه .

 ،ِوعدِتقد مِرليه.(2)ب )يثميون(
 

 :التاريخية األحداثرتبة  فيالتقديم والتأخير  - ج

ِييتمِتشويشِِ- ِاألحداثِالتارخيية، ِاأللفاظِإىلِرتبة ِالتقدميِوالتأخيِرتبة ِيتجاوز وعد
ِوع ِالزمن ِ ي ِتأخف ِما ِبتقدمي ِ ِاألحداث ِملياسبةِتتاب  ِوكلمها ِهلك ِركس ِحدث د

ِكماِ يِعولهِتعاىل:ِ    ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ چالفاصلة،

   ٹٿ ٹ ٹ  ٹ ٿ  ٿ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ

  ڃڤ  ڤ  ڤڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

نفىِتقدمِريسىِ يِاآليةِرلىِ"،ِ[113ِ،114]اليساء:ِچڃ  چ  چ   چچ  
ِكلمةِهارونِوتقدمِسليما نِرلىِداودِصاحبِالزبورِوتقدمهماِمعا ِرلىِموسىِالذي

ررايةِللفاصلة ِ.(3)"اهللِتكليماِ 
ِ

 ايثار صيغة المضارع على الماضي: .2
ريدِالتفصيلِاملشتملِرلىِ"،ِ[37]البقفة:ِچۅ  ۉ        ۉ  ې  ې   چجندِعولهِتعاىل:ِِ-

ِويفيقا ِعتلتم( ِكذبتم ِ)يففيقا  ِالطباقِبدال ِمن ِمن ِاملضارعِرلىِ(4)"شيء ِلصيغة ِإيثار ِوالذيِييه ،
ِ ِليسِ"املاضي، ِألنه ِاملاضي ِالتكذيبِبصيغة ِيعل ِجاء ِولذا ِنونية، ِاملذكورة ِاملواض  ِ ي والفواصل

ياصلة،ِأماِيعلِالقتلِيقدِجاءِبصيغةِاملضارعِاملفيوعِبثبوتِاليونِألنهِياصلة،ِحمايظةِرلىِإيقاعِ
ِوعالِالدكتورِأمحدِمتار(2)"الفواصل ،ِِ ِمفاراةِ"رمف: ِاملاضيِإىلِاالستقبال، ييهِردولِرنِصيغة

                                                           
ِاملصدرِنفسه.(1ِ)
 .1/177وجيزِ يِتفسيِالكتابِالعزيز:ِرِالييظف:ِاحملِف(2ِ)
ِ.166البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(3ِ)
ِ.271يمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:ِمفاه(4ِ)
ِ.122صلِاآلياتِالقفآنية:ِايِو(2ِ)
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ِ.ِ(1)"للفاصلة
 ايثار الجملة االسمية على الجملة الفعلية: .3
جاءِ"،ِحيثِ[27]اليمل:ِ چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  ک    چ كقولهِتعاىل:ِِ-

ِ ِاالسية (ِچڑ ک  ک چباجلملة ب ت  ِك ذ  ِ)أم ِالفعلية ِاجلملة ِمن ِعا(2)"بدال  ِ:الز م  ش ف يِ ِل،
ِأنِ " ِإال ِكذبت، ِأصدعتِأم أمِِ)ِ:أي"ِ:البيضاويِوعالِ،(3)"أبلغِچڑ ک  ک چِوأراد:

والتغييِمنِاجلملةِالفعليةِإىلِاالسيةِ"حيلي:ِوعالِالزِ ِ.(4)"والتغييِللمبالغةِوحمايظةِالفواصلِ(كذبت
ِكذبتِييه)للمبالغة،ِياجلملةِاالسيةِأبلغِمن:ِ هلكِيشهدِرلىِأنِِكلِ ِ.(2)"واصلوملفاراةِالفِ(أم

ِمعيِ  ِوظيفة ِهات ِصوتية ِعيمة ِالقفآنالفاصلة ِ ي ِولوِِ،ية ِالفراية ِتستحق ِاجلمالية ِالوظيفة وهذه
ِحوية.كيبِاليِ ِاتعارضتِررايتهاِم ِبعضِأّناطِالرِت

ِ
 )أل(: بأداة التعريف مقترنةألف االبدال في كلمات مجيء .4
ِوالِاملعفوفِأنِ ِ- ِلليحو ِيتس  ِاالستعمالِالقفآن ِمن ِاط فد ِما ِجماله ِاليحو ِألن ِاليحو، ِله ِيتس 

ِ ِوما ِميها ِاط فد ِما ِكلها ِاللغة ِرلى ِييهيمن ِالقفآن ِمنِاللغويِوأما ِمنِجانبِوهو ِهذا ِيط فد. ل
ِألنِ جانبِ ِمت بعة ِسي ة ِمِ آخف ِ رنِاليِ ِيِيفوِ ه ِرنِجّبيلِالذيِتلقِ ِِب  ِوعاه ِالصحابةِ، دِرواه
ِكانِمنِالقفآنِيوقِبالتِ ِتبعهمِنِ ومِ ِنوالتابعِو ِيما ِبلسانِرفيبِمبني،واتف، ِيهو ِاليحو وإنِِعوارد

حتدىِالقاردةِاليتِوضعهاِاليحاة،ِوعدِيكونِهذاِالتحديِ يِغيِالفاصلة،ِوعدِيكونِ يِالفاصلةِ
هاهتا.ِولكنِمنِهاِالذيِالِييزهِالقفآنِرنِعيودِاليحاة؛ِوهوِيعلمِأنِاللغةِالعفبيةِأوس ِمنِصيي ِ

وهاِالقليلِأوِاليادرِاة،ِبدليلِأّنمِهمِأنفسهمِاررتيواِبطفقِاستعمالِيصيحةِخارجِعواردهمِسِ اليح
 يِالقواردِِريمنِاملقِف"أوِالشاهِواشتملِميهجهمِرلىِعاردةِتقول:ِ)الشذوهِالِييا يِالفصاحة(.ِ
ِكماِ يِعولهِتعاىل:ِ ڇ  ڍ    ڇ  ڇ چ أنِاأللفِتيوبِرنِالتيوينِالذيِبعدِالفتحةِريدِالوعف،

ِ،وألنِالتيوينِالذيِنابتِريهِاأللفِالِجيتم ِم ِأداةِالتعفيفِ)أل(ِ،[41ِ،122]اليساء:ِ چڍ  

                                                           
 .71دراساتِلغويةِ يِالقفآنِالكفميِوعفاءاته:ِ(1ِ)
 .272ن:ِ،ِمفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآ166البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(2ِ)
ِ.3/313:ِالكش اف(3ِ)
ِ.7/112التفسيِاملظهفي:ِ،ِوييظف:4/126ِ:ِالبيضاويِحممدِبنِربداهللِالتأويل،ِوأسفارِالتيزيلِأنوار(4ِ)
 .16/232التفسيِامليي،ِالزحيلي:ِ(2ِ)
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اليتِتام ِ)أل(ِ يِعوا يِِفِ األلِ ِاليصوصِالعفبيةِمنِاجلم ِبييهماِحىتِ يِعوا يِالشعف،ِألنِ ِتِ لِ خِ 
البدالِ يِالقفآنِ يِكلماتِفِألِ ِفِإبدالِأوِتعويض،ِوم ِهلكِتأيتطلقِوليستِألِ إِفُِالشعفِألِ 

ِكماِ ي:ِاعرتنتِبأداةِالتعفيف،ِوكانتِاأللِ  ِفِ يِهذهِالالةِلفرايةِالفاصلة،
 [10]األحزاب:ِ چگ  گ  گ  گ     چعولهِتعاىل:ِ -1

 [11]األحزاب:ِ چچ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   چوعولهِتعاىل:ِ -2

 [17]األحزاب:ِِچڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ وعولهِتعاىل:ِ -3

ِِرّنِ نِييهاِإثباتِاأللفات،ِألِ إنِهذهِاألحفف،ِحسُِ":ِه(310)تِِالط ّب  يِ عالِ ِسِاآليِمتثيلِ ؤِون 
ِفِمنِمجيعهِ يِالوعفِوالوصل،ِارتلالِ هلاِبالقوا ي.ِوعفأِهلكِبعضِعف اءِالبصفةِوالكويةِحبذفِاأللِ 

اِتفعلِهلكِاِإّنِ منِكلمهم،ِوأّنِ ِ يِعوا يِالشعفِدونِغيهاِهلكِغيِموجودِ يِكلمِالعفبِإال ِِبأنِ 
ِكذلكِ يِِ يِالقوا يِطلباِ  ِالشعف،ِوليسِهلك لمتامِوزنِالشعف،ِإهِلوِلِتفعلِهلكِييهاِلِيصح 

اليحوينيِِاقُِذِ والذيِرليهِحُِ":ِالزج اجعالِِ،(1)"القفآن،ِألنهِالِشيءِيضطف همِإىلِهلكِ يِالقفآن
اِيعلواِهلكِفِوالِيصلون،ِوإّنِ ويقفونِرلىِاأللِ ِ،چگچِواؤُِمِأنِيقفِ هِ اعِ ذِ ةِمنِحُِيِ ونِالسِ عُِبِ واملتِ 
وهثالءِِحذفِمثلهِ يِالوصل.ِأواخفِاآلياتِريدهمِيواصل،ِويثبتونِ يِآخفهاِ يِالوعفِماِعدِألنِ 

ِجمفىِ ِييجفوه ِرليه ِيقفوا ِل ِاآلخف ِألن ِاأللف، ِويثبتوا ِيصلوا ِأن ِويكفهون ِاملصحف يتبعون
ِىارِ فِ لتشاكلِالفواصلِوهوِمطلوبِمُِِوإثباتِاأللفِ يِتلكِاملواض ؛"أبوِشامة:ِعالِِ.(2)"الفواصل

مفاراةِالقفآنِللفواصلِ"،ِوعالِالدكتورِأمحدِمتارِرمفِ يِهذهِاآلياتِالثلث:ِ(3)" يِأكثفِالقفآن
ىِإىلِمجلةِتغيياتِخفجتِببعضِالرتاكيبِرنِاليمطِالعادي،ِمنِهلكِزيادةِحففِألجلها،ِأدِ 

ِمع ِبألِ ألن ِييتهي ِاآليات ِألِ ظم ِاليون ِرلى ِيزيد ِوعفا ، ِتيوين ِرن ِميقلبة ِّناياتِفات ِملياسبة ف
ِالسبيلِلتيسجمِالفاصلةِم ِيواصلِاآلي(4)"الفواصل ِيتحة ِ،ِوعالِالدكتورِياضلِالسامفائي:ِ"مد 

ِ.(2)"املتقدمةِواملتأخفة
ِ

                                                           
ِ.20/221:ِأبوِجعففِحممدِبنِجفيفِالطّبي جام ِالبيانِ يِتأويلِالقفآن،(1ِ)
ِ.4/213بهِللزجاج:ِمعاينِالقفآنِوإرفا(2ِ)
 .142إبفازِاملعاينِمنِحفزِاألماين:ِ(3ِ)
 .72-74دراساتِلغويةِ يِالقفآنِالكفميِوعفاءاته:ِ(4ِ)
 .217التعبيِالقفآين،ِد.ِياضلِالسامفائي:ِ(2ِ)
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 الفواصل مع اتحاد المعنى: تعدد.5
دِواحدِأوِشبهِواحد،ِوهلكِلغفضِمنِومعياهاِم ِالتعدِ ِيهااصلةِيالفِتدتعدِ آياتِمتتابعةِهياكِ
دِلوالهِألجزأتِرنِمجي ِهلكِياصلةِواحدة.ِمثالِهلكِأنِاملثمينيِالِيثميونِإالِوعدِأيقيواِالتعدِ 

ِومعىن ِيعقلون. ِومنِثِيهم ِرقلية ِوداللة ِتدبف ِأنِيكونِهلكِرن ِوالِبد ِبه، ِآميوا هلكِأنِِمبا
ِو)يوعي ِو)املثميني( ِون( ِتعاىل: ِتتواىلِ يِعوله ِاألربعة ِالفواصل ِوهذه ِو)يثميون(، ڀ  ڀ  چ)يعقلون(

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڀ ٺ  ٺٺ  ڀ

ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ  چ       ڇڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

دالئلِساعهاِاهللِملنِِيهذهِاآلياتِأوِال"ِ،[1-3]اجلاثية:چڑڑ  ژ  ژ  ڈ ڎ ڈ  ڎڌ
ِ ِهبا ِيهتد ِل ِوإها ِاليقنيِوالميان ِإىل ِيوصله ِرقل ِله ِهلكِيثميون،كان ِالياسِيبأيِحديثِبعد

ِكثفةِ ِكلِهلكِأنِالتعددِ يِالفواصلِإّناِجاءِلسلبِالميانِواليقنيِوالعقلِرنِالكفارِم  ومغزى
ِ ِبلِرلىِالفغم ِهاتِالدالالتِالواضحة ِالّباهنيِواآلياتالّباهنيِواآلياتِاحملسوسة ِِ،(1)"منِهذه

 چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب     حئی   ی  جئچ ِ: يِعولهِتعاىلِوعالِحممودِصا ي

ِ ِ"ِ،[21]املائدة: ِيستكملهو ِأن ِويحواه ِينِطفيف، ِوهو ِاليغال ِيأيتِِين ِأن ِعبل ِكلمه املتكلم
الكلم.ِوهوِضفبان:ِإيغالِرلىِمعىنِهلكِِمبقطعه،ِيإهاِأرادِالتيانِبذلكِأتىِمباِيفيدِمعىنِزائداِ 
ِالل ه ِ)املعىنِعدِمتِبقوله:ِِيإنِ ،ِختييِوإيغالِاحتياط.ِوهوِ يِهذهِاآليةِإيغالِختيي س ُنِم ن  ِأ ح  و م ن 

ماِ  ،ِلوالهاِلِىلِياصلةِتياسبِماِعبلهاِوماِبعدها،ِأتتِتفيدِمعىنِزائداِ إوملاِاحتاجِالكلمِِ(،ُحك 
ِكلِحكمِإالِمنِأيقنِأنهِواحدِحكيمِرادل،ِِحصل،ِوهلكِأنهِالِيعلمِأنِحكم اهللِأحسنِمن

وهبذاِاللفظِاملختارِلمتامِالفاصلةِيكونِعدِ.ِ(2)"(يوعيون)ىلِعولهِإِ(يعلمون)ولذلكِردلِرنِعولهِ
حتققِاألمفان:ِاملعىن،ِوهوِاألصل،ِثِتتبعهِالفاصلة،ِوهيِيفعِرنِمتامِاملعىن.ِوهذهِهيِعاردةِرلعةِ

رنِاملعىن،ِأوِتأيتِييماِالِحاجةِلهِهبا،ِِبعيدة يِالقفآنِالكفمي،ِيلِتأيتِالفاصلةِِاملعىنِبالفاصلة
ِوهذاِمنِبلغةِالقفآنِاليتِامتازِهباِرنِسائفِالكلم.

ِ
ِ

                                                           
ِ.273،ِمفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:1/201ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن:ِِييظف:(1ِ)
(2ِ حتفيفِالتحبيِ يِصيارةِالشعفِواليثفِ،1/61ِانِ يِرلومِالقفآن:ِالّبهييظف:ِ،ِو1/377ن:ِاجلدولِ يِإرفابِالقفآ(

،1/172ِرب،ِابنِحجةِالموي:ِ،ِخزانةِاألدبِوغايةِاأل223:ِ،ِابنِأيبِالصب ِالعدواينوبيانِإرجازِالقفآن
 .2/466إرفابِالقفآنِوبيانه:ِِ،2/23
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 مجيء الفاصلة قبل تمام المعنى:.6
ِ ِاليحوية، ِرياصفها ِاجلملة ِتستكمل ِأن ِعبل ِيأيت ِالقفآنية ِالفواصل ِبعض ِللطاب ِ"إن استصحابا 

،ِ(1)"غمي،ِوحفاظا ِرليهِأنِيتخايتِبسببِطولِاجلملة،ِوليكونِأداءِالفاصلةِغفضهاِأبلغِوأمتالي
ڀ   ڀڀڀ    پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ لييظفِرلىِسبيلِالشاهدِعولهِتعاىلِ يِسورةِالبقفة:ِ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ِدونِمتامِ[2-2ِ]البقفة: چڃ چ  چچ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ڦڄ ِيالفاصلة ،
ومعىنِ"املعىن،ِوعدِحتققِهلاِجفسِماِحيطِهباِمنِالفواصل،ِيالذينِيثميونِبالغيبِصفةِللمتقني،ِ

هلكِأنِاملعىنِلِيتمِريدِالفاصلةِاألوىل،ِألنِالصفةِختصصِاملوصوف،ِوهوِبدوّناِرامِحتاجِإىلِ
ِيإنِعلت ِالتخصيص، ِبِ )ِإنِ ِ:هذا ِيُ ث م ُيون  ِ)ال غ ي بِ ال ذ ين  ِخّبه ِمبتدأ ِر هب  مِ ( ِر ل ىُِهد ىِم ن  (ِأُول ئ ك 

الفاصلةِ يِاآليتنيِالثالثةِوالفابعةِجاءتِعبلِمتامِاملعىن،ِألّنماِجاءتاِعبلِاستكمالِاخلّب،ِِإنِ ِ:علت
ِكانِالرفاب.ِومعىنِهذاِأنِالصلةِغيِمطفدةِبنيِالفاصلةِ ِكيفما ياآلياتِشاهدِرلىِهذهِالظاهفة

ومعىنِهذاِالذيِتقدمِأنِالفاصلةِالقفآنيةِالِتدلِبالضفورةِرلىِمتامِاملعىن،ِومنِثِ.ِ(2)"املعىنِومتام
ِ ِوالِداللية. ِ يِالقفآنِغيِحنوية ِمجايلِصففِوإنِ"تصبحِوظيفتها ِالغفضِميها ِأن وأغلبِالظن

ِأشدِ  ِتفتبط ِمجالية ِصوتية ِعيمة ِيالفاصلة ِاملعىن، ِمتام ِم  ِأحيانا  ِتوايقت
ِكماِارتبطِااليقاعِبذلكِمنِعبلِاالرتباطِ ِ.(3)"مبوسيقىِاليصِالقفآين،
ِ

                                                           
 .273مفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:ِ(1ِ)
ِ.1/163البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(2ِ)
ِ.273ِ،274مفاهيمِومواعفِ يِاللغةِوالقفآن:ِ(3ِ)
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 :ثالثاً: المناسبة

ِِِِِِ ِالصوتية ِباملياسبة ِغيِ"يقصد ِحاجز ِبييهما ِيفصل ِاللذان ِأو ِاملتجاوران، ِالصوتان ِيكون أن
 ِالِ يِاألداءِوالِ يِالسم ،ِوختضِ،أنِيكوناِرلىِصورةِالِيفدِييهاِتيايفِأحدمهاِم ِاآلخفِ،حصني

بعضِصورِِاملياسبةِالصوتيةِ يِاللغةِالعفبيةِللتقعيد،ِويظلِبعضهاِاآلخفِللختيارِاألسلويبِالففديِ
ِ.ِ(1)"الفين

ِ:المناسبة بحسب القاعدة -

ِ:(2)ومماِخيض ِللقاردة

 تفخيمِالمِلفظِاجلللةِوتفعيقهِحبسبِالصوتِالذيِيسبقه. -1

 حتفيكِضميِالغيبةِحبسبِماِيسبقه. -2

 ياءِاملتكلمِريدِاالضايةِوياءِاملخاطبةِ يِالفعلِاملضارعِواألمف.ِكسفةِاملياسبةِعبل -3

 بياءِاملاضيِواملضارعِرلىِالضمِملياسبةِواوِاجلمارة. -4

ِكلِيعلِبالفتحةِإهاِأسيدِإىلِاأللف. -2  حتفيكِآخف

 الفتحةِالدالةِرلىِاأللفِاحملذويةِ يِحنو:ِيسع ونِويفض ون. -1

 ئد.اجلفِبالكسفةِملاِدخلِرليهِحففِاجلفِالزا -7

 اتباعِالعنيِللفاءِ يِمج ِاملثنثِالسالِمنِالثلثيِحنو:ِسجدات. -3

 

لصياغة،ِعدِأماِاملياسبةِحبسبِالقاردة،ِيلِيضلِ يِررايتهاِألسلوبِرلىِآخف،ِبلِإنِشجارةِا
ِ:كماِ يِِ،تتمثلِ يِردمِررايتها

إهِجاءتِِ،[10]الفتح:ِِچٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چعولهِتعاىل:ِِ -
ِمن ِاليتِعبلها،)رليهُِِاهلاء ِالساكية إهِِ،ألنِالياءِرارضة"ِ(ِمضمومةِرلىِالفغمِمنِالياء

ِاأللفِمضمومةأ ِبعد ِواهلاء ِاأللف، ِاألصلِفِ ظِ يُِي ِ ِ،صلها ِ يِ(3)"إىل ِالقفآين ِواألسلوب .

                                                           
ِ.274اللغةِالعفبيةِمعياهاِومبياها:ِ(1ِ)
 .274-273،ِاللغةِالعفبيةِمعياهاِومبياها:1/212ِ:ِييظف:ِالبيانِ يِروائ ِالقفآن(2ِ)
 .7/223الدرِاملصونِ يِرلومِالكتابِاملكيون:ِ(3ِ)
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 .(1)رمومِأحوالهِيفاريِأنِييسجمِم ِهذهِالقواردِاليتِحتكمِهذاِاليوعِمنِاملياسبة
 

 :تي ال تحكمها القاعدةية الالمناسبة الفنّ  -
ةِاليتِالِحتكمهاِالقاردة،ِهيِالفاصلةِالقفآنية،ِألنِطبيعةِلمياسبةِالفييِ لأشهفِمظهفِعفآينِِلعلِ 

ِاتيانِخبوامتِاآلياتِطبقا ِالختيارِأسلويبِمقصود،ِحبيثِيكونِمثةِمياسبةِصوتيةِبنيِ الفاصلةِأّنا
ِوأكّبِدليلِرلىِأنِ  ِاختياِرأسيِاآليتني، ِ يِريِأنكِعلِ هلكِأمف ِمنِطوالِالسور ِواحدة ِتد ما

ِهلك،ِيلِمشاحةِ يِأنِاألمفِ ِلِيلتزمِييها ِياصلةِمنِجفسِواحد،ِوإها القفآنِالكفميِتلتزمِييها
ِحكمهِاالختيار،ِدونِالقاردة.ِ

ِكانِاسا ِغيِصفةِومج ِباأللفِوالتاءِ"ِومنِاملياسبةِالصوتيةِأنِ  - الثلثيِالساكنِالعنيِإها
ِحفكتِريي ِسواء ِالفاء ِمبثلِحفكة ِاليه ِحال ِتأنيثه ِبالتاءأكان كس ج داتِوخ د ماتِِِ،فاد

ِكد ر داتِوهيِ،وع  ب لت ِكانِبغيِالتاء تِ يِ)دردِوهيدِومجل(،ِولئنِجازِ يِل ِاتِومجُِدِ أم
ِاتباعِحفكةِالعنيِحفكةِلِجيزِ يِمفتوحِالفاءِإال ِِ،مكسورِالفاءِومضمومهاِتسكنيِالعني

،ِولكنِهذهِاملياسبةِحتكمهاِالقاردةِيهيِتفكيبيةِوليستِأسلوبية.ِيإهاِ(2)"الفاءِللمياسبة
ِكما :ِابنِجين ِِ،ِعال[11]يصلت:ِچھ  ھ   ھچ  يِعولهِتعاىل:ِِلِتكنِالعنيِساكية

ِوأن" ِردول ِباب ِمن ِيكون ِأنه ِالفارسي ِمففاِ ِهزرم ِيعلتِيكون ِِ،(3)"من
ِ،ِ[37]البقفة:ِچحب  خب  مب  ىب   يب     جبی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئچ وعولهِتعاىل:ِ

،ِلزمتِالعنيِحفكتهاِوامتي ِاالتباع،ِ[1]الفرد:ِچ ڀٻ  پ  پ   پ  پچ وعوله:ِ
ِمففدة ِالعني ِتكن ِل ِعالِِ،وإها ِللتباع. ِجمال ِيل ِ)رم ات(، ِ ي ِكما ِكانتِمشددة بل

كالي كال،ِومجعهِوال ُمث  ل ُة:ِنقمةِتيزلِبالنسانِييجعلِمثاالِيفتدعِبهِغيه،ِوهلكِِ"الفاغب:ِ

تِ  ِوم ُثل  ت  ِياءاِ ِِوإهاِ،(4)"ُمُثل  ِأو ِواوا  ِساكية ِالعني ِكانت ِ ي: ِكما ائ  ائ   چ،

الكلمةِرلىِسكوّنا،ِِ،ِبقيتِرنيُِ[143]البقفة:ِ چڦ  ڦچ،ِ[23]اليور:ِچەئەئ
ِ ِالزج اجعال ِوالواو": ِالفكة ِلثقل ِأكثف ِوالسكان ِوطِ ، ِطلحة ِومجفةِلِ تقول حات،

                                                           
 .1/211ِ:البيانِ يِروائ ِالقفآنِييظف:(1ِ)
ِ.1/213البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(2ِ)
ِ.2ِ/122املخصص:ِ(3ِ)
ِ.710املففداتِ يِغفيبِالقفآن:ِ(4ِ)
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ِ(1)"فاتومج ِ  ِوعال ،ِ ِاألرمشِ"الشوكاين: ِومتيمِِ(رورات)وعفأ ِهذيل ِلغة ِوهي ِالواو، بفتح
ِكانِواواِأوِياء أماِييماِرداِهلكِيإنياِجندِاألسلوبِِ.(2)"يإّنمِيفتحونِرنيِيعلتِسواء

ِكماِ ي:القفآينِمييلِإىلِالفبطِبنيِالفتحةِوحِف ۆ  ۈ   چِفِاللقِ يِأولِالكلمة،

ِكماِ ي:ِ،ِو يِغيِهذ[117]البقفة:ِچۈ   ٴۇ  ۋ ک    چ هِالفوفِتسودِالضمة،

جازِ يِمج ِ"يُ ع لة"ِبضمِالفاءِ"،ِوعالِابنِاألنباري:ِ[40]اليور:ِ چک  ک  گ   ک
ِ ِحنو: ِوسكوّنا؛ ِويتحها، ِالعني، ِض م  ِالعني، ِوظُل م ات،ِ)وسكون ِوظُُلم ات، ظُل مة:

علتِبكسفِياءِوِأنِيِ يبدحس ان:ِ"ِالدكتورِمت امعالِِوِ؛(3)"أماِالضُمِيلإلتباع(،ِوظُل م ات
ِ.(4)"دِ يِالقفآنالكلمةِلِتفِ 

ِ
ِوصفِاللفظِبصفةِمنِمادةِاشتقاعه:وعدِتدروِاملياسبةِإىلِ

،ِ[14]آلِرمفان:ِچہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چكماِ يِعولهِتعاىل:ِِ-
:ِصفوةِالتفاسي،ِوعالِالصابوينِ يِ(2)"األموالِاملكدسةالقياطيِاملقيطفة،ِ"جاءِ يِالظلل:ِ

إهُِرد لِباالختيارِاألسلويبِ"حس ان:ِِالدكتورِمت اموعالِِ.(1)"موالِالكثيةِاملكد سةأيِاأل"
إىلِإجيادِاملياسبةِبنيِاملوصوفِوصفته،ِوإىلِِملكدسة(ِإىلِلفظِ)املقيطفة(ِسعياِ رنِلفظِ)ا
ِ.(7)ةِداللةِإضاييةِرلىِمعىنِالرتاكم"حتميلِالعباِر

ِ
لفظنيِمتشاهبيِاجلفسِ)باالتباع(ِلرطاءِالعبارةِمعىنِغيِماِحيانا ِإىلِاستعمالِأوعدِتدروِاملياسبةِ

ِتعطيهِألفاظهاِبواسطةِمعانيهاِالعفيية:
،ِليادةِالشمولِأيضا ،ِ[134]آلِرمفان:ِچٺ  ٺ        ٺ  ٺچ كماِ يِعولهِتعاىل:ِِِ -

                                                           
ِ.4/22معاينِالقفآنِوإرفابهِللزجاج:ِ(1ِ)
 .4/10يتحِالقديفِللشوكاين:ِ(2ِ)
ِ.246أسفارِالعفبية:ِ(3ِ)
 .1/213البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(4ِ)
 .1/373ظللِالقفآن:ِ ي(2ِ)
ِ.2/712املعجمِالوسيط:ِ،ِوييظف:1/171ِصفوةِالتفاسي:ِ(1ِ)
 .1/216البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(7ِ)
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وعالِالبيضاوي:ِِ،(1)"و يِمجي ِاألحوال":ِه(774)تِِوعالِابنِكثيِأيِ يِكلِاألحوال.
ِكلهااأل" وجاءِ يِِ،(3)"حتملِأنِيعينِهبماِمجي ِاألحوال"،ِويسفهِأبوِحيانِبأنه:ِ(2)"حوال

 .(4)"األحوالِكلهاِو ي"روحِالبيان:ِ

ِ
لتأكيدِاملعىنِحس ان:ِ"ِالدكتورِمت امعالِ،ِ[4]اليساء:ِچے    ۓ  ۓ  ڭ   چوعولهِتعاىل:ِ -

ِكلِح"ِربداللطيفِبنِاخلطيب:ِوعالِحممدِ.(2)"ِأيِهييئا ِحقاِ  ِييه؛ِألن لال ِالِشبهة
.ِوعالِالطاهفِ(1)"لِإليهيازِ تِ بِللمُِيهوِحللِطيِ ِ-رنِطيبِنفسِ-حقِتيازلِريهِصاحبهِ

ِ.(7)"الِغفمِييهِ،ِأوِحلالِ مباحاِ ِأيِحلالِ "ابنِراشور:ِ
 

                                                           
ِكثيتفسيِالقفآنِالعظيم(1ِ)  .2/103:ِ،ِأبوِالفداءِإساريلِبن
ِ.2/33أنوارِالتيزيلِوأسفارِالتأويل:ِ(2ِ)
ِ.2/33البحفِاحمليط:ِ(3ِ)
ِ.2/64روحِالبيان:ِ(4ِ)
ِ.1/216البيانِ يِروائ ِالقفآن:ِ(2ِ)
ِ.1/61أوضحِالتفاسي:ِ(1ِ)
 .4/232التحفيفِوالتيويف:ِ(7ِ)



 

 

 صرفية خصائص المبحث الثاني:
 

  اإلدغام 

 اإلبدال 
  اإلبدال في صيغة االفتعال 

 طاءالى إبدال تاء االفتعال  -

 إبدال تاء االفتعال الى دال -
 ترّخص القرآني في صيغة االفتعالال 
 غتي التفاعل والتفّعلبدال في صياإل 
 البنية قرينة في طرق الترخص، بنية الكلمة  
 الكلمة بنية هيكل تغيير -
 حروف الكلمة بعض حذف -
 إبدال حرف مكان حرف -

 الكلمة بنية على حرف زيادة -
 االستعمال من الشائع على غريبة للبنية صورة إيجاد -
 اللفظين اتفاق بنية 
 أمن اللبس في بنية الكلمة 
 لالعدول عن األص 
 طلب الخفة 
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 صرفية: خصائص: الثانيالمبحث 
 

 :اإلدغام
 

 . (1)علتهفأدغمته على أو ، ل: أدغمت احلرف: إدخال حرف يف حرف. يقااإلدغام يف اللغة
هو اللفظ بساكن فمتحرك، بال فصل، من خمرج واحد، وهو املماثلة الكاملة كما "ويف االصطالح: 

اإلدغام حيدث و ، (2)"يسميها احملدثون، أي حتويل صوتني متتاليني يف مقطعني إىل صوت طويل واحد
النطق باحلرفني حرفاً ". واالدغام هو (3)"اين متحركإذا تواىل صوتان متماثالن أوهلما ساكن والث"

واحدًا مشدداً، وسببه؛ التقارب أو التماثل أو التجانس احلاصل بني حروفه الستة: )يرملون( والنون 
 . (4)"، تنطق )ِمرَِِّبِم([5]البقرة: چڃڃ  ڃچالساكنة والتنوين. ومثاله: قوله تعاىل: 

م غ  د  ل منهما فهو م  األوّ  ن  كر فس   احلرفني إذا كان لفظهما واحداً  علم أنَّ ا"د اإلدغام بقوله: ويعّرف املبر 
، واحدةً  فإمنا تعتمد هلما باللسان اعتمادةً  ،ل بينهماوتأويل قولنا )مدغم( أنه ال حركة تفص   .يف الثاين

 اً صل حرفأن ت"رّفه ابن االنباري: ع  وي   . (5)"روكسّ  ، عقطّ  :وذلك قولك .وال فصل ،ألن املخرج واحد
ومعىن  .(6)" بينهما حبركة ، أو وقف، فينبو اللرسان عنهما نبوًة واحدة ل  فصِ مثله من غري أن ت   حبرف  

ة اليت ميكن لنطقيّ ب العمليات ااهلدف من اإلدغام هو اختصار اجلهد العضلي وجتنّ " ذلك أنَّ 
العربية  تِ أ  ج  ل  سان، ف   لى اللر ب النطق حبرف واحد مرتني، وهذا فيه ثقل عوكذلك جتنّ  االستغناء عنها،

. وفائدة اإلدغام كما يرى ابن جّّن (7)"ة اليت هي جزء من االنسجام الصويتفّ إىل اإلدغام من أجل الِ 
التخفيف والتسهيل يف النطق لثقل ". أي (8)"وتوت من الصّ طلب الفة أو تقريب الصّ "هو: 

 من لاألوّ  جيعل أن اإلدغام يف األصلّسان: "ح الدكتور متّاموقال . (9)"اإلظهار عند هذه األحرف
                                                           

 .12/203ينظر: لسان العرب: ( 1)
 .145: الويل علي النظري، اللغة علم معجم (2)
 .387دراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر: ( 3)
 .29عمر خليفة الشاجيي:  املعجم التجويدي ألشهر ألفاظ التجويد، د.( 4)
 .1/197املقتضب: ( 5)
 .1/286أسرار العربية: ( 6)
 .210أثر االنسجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي، د. فدوى حممد حسان: ( 7)
 .1/275، النشر يف القراءات العشر: 2/140الصائص: ( 8)
 .30جم التجويدي: املع( 9)
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ولإلدغام ثالث حاالت: الوجوب، واجلواز، واالمتناع، وهذه احلاالت تتوقف على  ،(1)"اآلخر جنس
 ميكن عرضها يف ثالث صور، هي:"ك والسكون، وشكل املتماثلني من حيث التحرّ 

 : أن يكون املتماثالن متحركني. أولا 
 متحركاً، والثاين ساكناً. : أن يكون األول ثانياا 
 . (2)" : أن يكون األول ساكناً، والثاين متحركاً ثالثاا 

 
 :اإلبدال

، يف الكلمة الواحدة، ويف املوضع نفسه، وقد يكون آخروضع حرف حمل حرف "يف اللغة،  اإلبدال 
و: احلرفان حريف عّلة، حنو: )خاف(، أصلها: )خوف(، ويسمى: إعالاًل، وقد يكونان صحيحني، حن

أصلها: )ِاو ت ص ل (،  ويسمى: إبدااًل، وقد يكونان خمتلفني، حنو: )اتَّص ل ( ،)اصطب(، أصلها: )اصتب(
. ومما تقّدم نرى أّن اإلبدال أعّم، واإلعالل (3)"ولإلبدال ركنان: املبدل منه )خوف( واملبدل )خاف(

 وليس كل إبدال إعالاًل. ،إبدال أخّص، فكل إعالل
ي هو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيري حرف من أحرفهما، حنو: ق ض م  )أكل اليابس( واإلبدال اللغو 

وخ ض م  )أكل الرطب(، وله تسميات أخرى هي: اإلبدال واإلبدال االشتقاقي، االشتقاق األكب، 
 لوب. االشتقاق الكبري، البدل، التعاقب، القلب، املبدول، احملوَّل، املضارعة، املعاقبة، النظائر، املق

حروف البدل من غري إدغام  أحد عشر حرفاً؛ منها من "فيما حيدث اإلبدال بقوله: ابن جّّن  وحيدد
حروف الزيادة مثانية، وهي: األلف، والواو، والياء، واهلمزة، والنون، وامليم، والتاء، واهلاء؛ وثالثة من 

 .(4)"غريها، هي: الطاء، والدال، واجليم
فقة، وخمتلفة من وما هو يف الواقع إاّل هلجات وقعت على دالالت متّ "يف، واهلدف من االبدال التخف

حيث البنية الرتكيبية، ولو حبرف، من أجل التباين. ولعّل يف مسرد اللغويني حلروف االبدال، اليت 
 . (5)"ة وقوعه بني هلجات العربثر  على ك   مجعوها بقوهلم )استنجده يوم طال(، وغريها، إمنا يدلّ 

 
                                                           

 .290: ومبناها معناها العربية اللغة (1)
 .204التطبيق الصريف، د. عبدة الراجحي: ( 2)
 .9املعجم املفصل يف علم الصرف، راجي األمسر: ( 3)
 .213شرح امللوكي يف التصريف، البن يعيش: ( 4)
 .428علم الصرف الصويت، د. عبدالقادر عبد اجلليل: ( 5)
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  :فتعالالاإلبدال في صيغة  أولا:
 
 :إلى طاء إبدال تاء الفتعال -
طبق )واملطبقات هي: الصاد والضاد والطاء إذا سبقها حرف م   ،(1)"تاء االفتعال إىل طاء ب  قل  ت  "

 ، وذلك على النحو التايل:(2)"احلنك ىوذلك؛ النطباق اللسان عند النطق ِبا بأعل"والظاء(، 
 لب إىل طاء كما يف )اصطلح(.التاء يف )اصتلح( تق" -
 .(3)والتاء يف )اضرت( تقلب إىل  طاء كما يف )اضطر( -
 التاء يف )اطتلع( تقلب إىل طاء كما يف )اطّلع(. -
 .(4) "والتاء يف )اظتلم( تقلب إىل طاء كما يف )اظطلم( -
لصاد ا :فتعال بعد حرف من حروف اإلطباق وهيإلإذا وقعت تاء ا"وجاء يف شرح ابن عقيل:  

 :واألصل اصطب واضطجع واظطعنوا واظطلموا. :كقولك اً،وجب إبداله طاء ،والضاد والطاء والظاء
 وذلك على النحو التايل: .(5)"فأبدل من تاء االفتعال طاء ،واظتلموا ،واظتعنوا ،واضتجع ،اصتب

فاء الكلمة صاد،  ؛ ألناً ت تاء االفتعال طاءب  لِ حيث ق   ،فأصله: اصتب ،ما فاؤه صاد: حنو اصطب -
ل؛ فيقال: وأجاز بعضهم اإلدغام بقلب الثاين إىل األوّ  ، يف مثلهدغم إالَّ فريي ال ي  الصَّ  وال تدغم؛ ألنَّ 

، ، والسني، والصادالزايب ليبقى الصفري؛ وميتنع العكس لئال يذهب الصفري وحروف الصفري هي: اصّ 
  هذا..... وغريب  صط  م   – ِب صط  م   – ِب وكذا يقال: يصط  

، ألن فاء الكلمة اً ما فاؤه ضاد: حنو اضطرب، فأصله: اضرتب، حيث قلبت تاء االفتعال طاء -
أي: واإلدغام  ،وال تدغم؛ ألن الضاد حرف مستطيلضاد، وكذا يقال: يضطرب مضطرب مضطرب 

 ، ومنبيف الطاء يفوت االستطالة، وقد عرفت أهنا ال تفوت بقلب الثاين إىل األول، فيقال: اضر 
الجتماع  فيقال: اّطهر مث جيب اإلدغام، ،وأصله: اطتهر أبدلت التاء طاء بعد الظاء، طهر: اططهر

املثلني يف كلمة، وأوهلما ساكن ومن ظلم: اظطلم، مث لك ثالثة أوجه: اإلظهار، واإلدغام مع إبدال 
                                                           

، الصرف الكايف، أمين أمني عبدالغّن: 40-39:  التصريفشرح امللوكي يف، 240-4/239: بويهالكتاب لسي( 1)
 .2/242، وينظر: الفائق يف غريب احلديث: 281-282

 .4/401ضياء السالك إىل أوضح املسالك: ( 2)
 .2/113الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: ( 3)
 .45: خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي( 4)
 .4/401ضياء السالك إىل أوضح املسالك: وينظر:  ،4/244شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ( 5)
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هرم بن  وهو زهري بن أيب سلمى، ميدح ه،األول من جنس الثاين، ومع عكسه، وقد روي ِبن قول
 ]من البسيط[سنان املزين: 

 (1)ِلمفي ظَّ  اناً حيوي ظلم أ عفواً                    هو  اجلواد الذي ي  ع ِطيك نائِل ة             
وجيوز قلب  لم.يظَّ  :فصار اً وأصله فيظتلم، مث قلبت تاء االفتعال طاء (ِلمفي ظَّ )الشاهد: يف قوله و "

 .(2)"هذا البيت باألوجه الثالثة باختالف الروايات يلم. وقد رو املعجمة طاء وإدغامها فيصري يطّ 
هو تقريب احلرف من احلرف وإدناؤه منه من غري و  اإلدغام األصغر أن هذا من": ابن جّّن  ويرى

وقعت يف الكالم لتقريب الصوت من  إدغام يكون هناك. وهو ضروب. فمن ذلك اإلمالة، وإمنا
 إىل عاملِ  من العني فتحة قرَّبت تراك أال، ىواستقص وق ضى ع ىوس وكتاب عامل: حنو وذلكالصوت. 

، وقضى سعى وكذلك، الياء حنو األلف تل  م  فأ   الكسرة حنو بالفتحة حنوت بأن، منه الالم كسرة
ومن ذلك أن تقع فاء افتعل صاًدا أو  .الباب بقية وعليه، عنها انقلبت اليت الياء حنو باأللف حنوت

ًء، فتقلب هلا تاؤه طاء، وذلك حنو: اصطب واضطرب واطرد واظطلم. فهذا ضاًدا أو طاًء أو ظا
. اً ال قصد اً ا، ولكن إدغامه ورد ههنا التقاطتقريب من غري إدغام، فأما اطَّرد فمن ذا الباب أيضً 

فوجب اإلدغام ملا اتفق حينئذ، ولو مل  اً صادفت الفاء طاء اً فاءه طاء، فلمَّا أبدلت تاؤه طاء وذلك أنّ 
كن هناك طاء مل يكن إدغام، أال ترى أنَّ اصطب واضطرب واظطلم ملَّا كان األول منه غري طاء مل ي

 .(3)"يقع إدغام
وإبدال الطاء من التاء الزم إذا كان فاء افتعل أحد "وجاء يف شرح شافية ابن احلاجب لالسرتاباذي: 

، وذلك ألن التاء مهموسة ال إطباق (ء  و الظَّاء  الصَّاد  والضَّاد  و الطَّا) :احلروف املطبقة املستعلية، وهي
فيها، وهذه احلروف جمهورة مطبقة، فاختاروا حرفًا مستعليًا من خمرج التاء، وهو الطاء، فجعلوه مكان 

 .(4)"طباقالتاء، ألنه مناسب للتاء يف املخرج والصاِد والضاد والظاء يف اإل
 
 

                                                           
، 468/ 4: الكتاب لسيبويه، و 219/ 1، وسر صناعة اإلعراب: 129البيت لزهري بن أيب سلمى يف شرح ديوانه: ( 1)

 . 3/469 ه (:395مقاييس اللغة، امحد بن فارس )ت  "ظلم"، و 12/3771ولسان العرب: 
 .2/740شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو: ( 2)
 .144-2/143ينظر: الصائص: ( 3)
  .3/226الرضي األسرتاباذي: ، شرح شافية ابن احلاجب( 4)
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 :دال تاء الفتعال إلى إبدال -
 ذا سبقتها:إ (1)"االفتعال إىل دالتقلب تاء "و
 تنقلب إىل )اّدان(. –الدال كما يف )ادتان( إذ " -
 أو الذال كما يف )اذتكر( إذ تنقلب إىل )ادّكر(. -
 .(2) "أو الزاي كما يف )ازتان( إذ تنقلب إىل )ازدان( -

قلب تاؤه هلا دااًل؛ كقوهلم: أو دااًل أو ذااًل، فت زاياً  (:أن تقع فاء )افتعل": ابن جّّن  قول التقريبومن 
ا ادَّعى فحديثه حديث اطَّرد ال غري يف أنه مل فأمّ  ادكر واذدكر فيما حكاه أبو عمرو.ازدان وادَّعى و 

عى دااًل كقلبها يف ازدان، مث وافقت فاؤه الدال املبدلة من تقلب قصًدا لإلدغام، لكن قلبت تاء ادّ 
 عى. وذلك أنه ملا قلب التاء داالً دكر فمنزلة بني ازدان وادَّ . وأما اذد  التاء فلم يكن من اإلدغام ب  

 ر  وثِ أجريت الذال لقرِبا من الدال باجلهر جمرى الدال فأ  و  ...قبلها صار إىل اذدكر (لوقوع الذال)
 .(3)"اإلدغام لتضاّم احلرفني يف اجلهر فأدغم

، تقول يف افتعل من دان: اددان ياالذي فاؤه دال أو ذال أو ز  االفتعالمن تاء  وجوباً  الدال تبدلو"
هر، ومن زجر ازدجر وأصله أيًضا: ، مث تدغم ملا ذكرنا يف اطّ أصله: ادتان، قلبت تاء االفتعال داالً 

ازجتر، ومعناه منع، وال تدغم ملا ذكرناه يف اصطب أي: من أن حرف الصفري ال يدغم إال يف مثله. 
، ومن ذكر: اذدكر، مث تبدل املعجمة مهملة وتدغم، جر، ضعيفحنو ازّ  واإلدغام بقلب الدال زاياً 

من هذا يفهم أنه جيوز يف  ،باملعجمة  [15]القمر: چ َفَهْل ِمْن ُمذَِّكٍرچ : وبعضهم يعكس، وقد قرئ شاذاً 
اذدكر، األوجه الثالثة املذكورة يف اظطلم فتقول: اذدكر بال إدغام، واذكر بالذال املعجمة وبقلب 

 كر بالدال املهملة وقلب املعجمة إليها.املهملة إليها، واد 
 م:ا تقدّ ممّ  ص  خل  ت  س  وي  
 أنه إذا أبدلت تاء االفتعال ذاال بعد الدال، وطاء بعد الطاء، وجب االدغام، الجتماع مثلني. -أ

وإن أبدلت ذاال بعد الزاي، أو طاء بعد الصاد أو الضاد، جاز اإلظهار، واإلدغام بقلب الثاين  -ب
 ن عكسه.إىل األول، دو 

أما إذا أبدلت داال بعد الذال أو طاء بعد الظاء، فيجوز فيهما ثالثة أوجه: اإلظهار، واإلدغام  -ج 

                                                           
 .1/496الصائص: ( 1)
 .45خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 2)
 .144-2/143الصائص: ( 3)
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 .(1)"هبوجهي
 يقول ابن مالك يف تلخيص اإلجراءين السابقني:

 (2)االً ب ِقييف ادَّان  و از د د  و ادَِّكر  د      ِق ط ا ت ا اف ِتع ال  ر دَّ ِإث  ر  م ط ب                      
ا فيما سوى هذين املوقعني )عندما تلي التاء حرفًا ليس مما سبق( فإّن التاء تظل مستصحبة فال أمّ 

ائتمر، ابتعد، اجتمع، احتمل، اختصم، ارتضى،  وذلك كما يف:"تنقلب عن صورهتا األصلية، 
 اعتنق، اغتفر، افرتى، اقرتب، اكتمل، التقى، امتحن، انتهى، اهتدى.

، وتدغم يف تاء االفتعال كما ج عن ذلك إال أن تأيت التاء بعد واو ساكنة فتنقلب الواو إىل تاءوال خير 
تبع=اتّبع(، وتوايل التاء والثاء كما يف -)ات :)اوتصل = اّتصل(، وكذلك عند توايل تاءين مثليف: 
 . (3)"رتخصت أر=اثّأر( أي: أخذ بثأره، ويف حتويل لفظ )اظطلم( إىل )اظّلم( على سبيل ال-)اث

إىل أنَّ هذه القاعدة هي من القواعد اهلامة اليت جاء ِبا سيبويه،  حّسان الدكتور متّاموقد أشار 
)دال( إىل  واليت تقول: أن تاء االفتعال بعد )ث د ذ ز ص ض ط ظ( تدغم فيما قبلها أو تتحول

قبلها هو عكس ما تقرره  ، وكون هذه التاء تدغم فيمابعد )د ذ ز( وإىل )طاء( بعد األربعة املطبقة
 .(4)(األصل يف اإلدغام أن جيعل األول من جنس اآلخر) تقول: أخرىقاعدة 

 
 :رخص القرآني في صيغة الفتعالالت   -

صات القرآنية يف صيغة االفتعال بعض الشواهد اليت تتحول فيها من الرتخّ ": حّسان الدكتور متّامقال 
. والتاء يف ذلك ال ختضع لقاعدة خاصة (5)"مث تدغم فيه التاء إىل حرف مقارب للحرف الذي يليها

تنقل بوقة بساكن صحيح، تقول القاعدة: تلحق بقاعدة حروف العلة اليت تأيت متحركة ومس"ِبا وإمنا 
جند النص القرآين "وليست التاء من حروف العلة ولكننا ، (6)"الساكن الصحيح قبلهإىل  ة املعتلحرك

ل تقول: ِبا هذا التحوّ  ، والقاعدة األصولية اليت يتم  (7)"ساعك يف االتّ يعاملها كما لو كانت كذل

                                                           
 .403-4/402السالك إىل أوضح املسالك:  ضياء( 1)
 .4/243شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ، وينظر: 79ألفية ابن مالك: ( 2)
 .46خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
 .290ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: ( 4)
 .46خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)
 .136لصرف: شذا العرف يف فن ا( 6)
 .178الفكر اللغوي اجلديد: ( 7)
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 ، ومن مث يسمح بنقل احلركة من تاليه إليه.(1)"احلرف الساكن حاجز غري حصني"
 وفيما يلي بعض الشواهد على هذا اإلجراء:

 

 .[35: يونس] چڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇچ قال تعاىل:  -
 هي كاآليت: حّسان الدكتور متّام رآهاكما ي(  در هِ ي( إىل )ي  دِ ت  ه  العدول عن )ي    علة

 يف موقع حرف العلة املتحرك املذكور آنفاً. ي(دِ ت  ه  )ي   وقعت التاء من  -
ت ِدي( واحلرف وهو نقلت حركة تاء االفتعال إىل الساكن الصحيح قبلها  - )اهلاء( فسكنت التاء )ي  ه 

 الساكن حاجز غري حصني.
أحدمها يف اآلخر، كما  م  دغ  التقى متقاربان مها تاء اإلفتعال الساكنة والدال، ومن شأن التقائهما أن ي   -

، (2)ولذا وقع االدغام ،[20: النساء]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ يف قوله تعاىل: 
ا إذ")ي  ه دري(، ألن من قواعد العدول  دة مكسورة مسبوقة ِباء مفتوحةوصار جمموعهما دااًل مشدّ 

 .(3)"سّكن أول املثلني وحررك ثانيهما وجب إدغامهما
 استثقاالً "و ،(4)"توالت حركتان خمتلفتان مها فتحة اهلاء وكسرة الدال املشددة فكسرت اهلاء للمناسبة" -

. (6)"رت اللتقاء الساكننيسِ ك    أهنا": الرّازيّ و  الزَّخم  ش رِي  وقال  ،(5)"للفتحة بعدها كسرٌة يف حرف واحد  
  .(7)"ح ررك  بالكسر ؛الساكن إذا ح ررك"ّن أل  

 م كما يلي:الصيغة بعدة مراحل حىت تصل إىل الشكل النهائي املدغ   ومتر  
ِدي  ت ِعل   -ي  ه  ت ِدي  -ي  ف  د ِدي(  -ي  ه   .ي= ي ِهدر  يدر ي  ه   - ِديد  ه  ي    –)ي  ه 

 دَّ ي حيدث اإلدغام كان الب  ور قوي، ولكه  ال صوت جم  وس ضعيف، والدّ هم  تاء االفتعال صوت م  " ف
ك الصوت السابق على اإلدغام، يف الكلمتني. وحىت ال يلتقي ساكنان، حيرّ  داالً  من أن تنقلب التاء  

 .(8)" مطلقاً  إما حبركة التاء الذاهبة، أو بالكسر
                                                           

 .2/670و1/14، اإلنصاف يف مسائل الالف: 37أسرار العربية، أبو البكات األنباري: ( 1)
 .135، وينظر: شذا العرف يف فن الصرف: 46خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (2)
 .44 يم ومواقف يف اللغة والقرآن:مفاه( 3)
 .47لغة القرآن الكرمي:  خواطر من تأمل( 4)
 .15/88: جامع البيان للطبي( 5)
 .17/250: مفاتيح الغيب، 2/346: الكّشاف( 6)
 .91، خمتار الصحاح: 2/291مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد: ( 7)
  .92-91أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية تاج العروس منوذجا:  (8)
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 .[49: يس] چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ قال تعاىل:  -
صرم ون( هي كاآليت:علة العدول عن )خي  ت ِصم ون( إىل   )خيِ 

 الاء ساكنة، واحلرف الساكن حاجز غري حصني." -
 نقلت حركة تاء االفتعال إىل الساكن الصحيح قبلها )وهو الاء( فسكنت التاء فصارت )خي  ت ِصم ون(. -
كما يف قوله   ،التقى متقاربان )تاء االفتعال والصاد( ومن شأن التقائهما أن يدغم أحدمها يف اآلخر -

وصار جمموعهما صاداً ، (1)"هذا اإلدغام مَّ فت   ،[125: األنعام]چ ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿچ عاىل: ت
  مشددة مكسورة مسبوقة خباء مفتوحة )خي  صرم ون(.

صرم ون(" : فأماالنّحاسقال حتول فتح الاء إىل كسر ملناسبة ما بعده،  - فاألصل فيه خيتصمون،  )خيِ 
. وزعم (3)، وهو ما رآه أبو السعود أيضاً (2)"اء اللتقاء الساكننيفأدغمت التاء يف الصاد مث كسرت ال

هذه القراءة أجود وأكثر، فرتك ما هو أوىل من إلقاء حركة التاء على الاء واجتلب هلا  :أن الفرّاء
 .(4)حركة أخرى ومجع بني ياء وكسرة

 ومتر الصيغة بعدة مراحل حىت تصل إىل الشكل النهائي املدغم كما يلي:
ت ِعل   -ِصم ون خي    صرم ون . -خي  ت ِصم ون   - وني  ف   )خي  ص ِصم ون ( = خيِ 
صرم ون ( على إدغام عني الفعل )الصاد( يف تاء االفتعال؛ حيث إن األصل: خصم، فلما أن "  )خيِ 

جاءت على زنة )افتعل( التقت الصاد بتاء االفتعال، والصاد صوت مفخم قوي، والتاء حرف مرقق 
وقال الدكتور فاضل . (5)"لتماثل عني الفعل، مث أدغمت فيه ك قلبت التاء صاداً ضعيف؛ لذل
وأصل )خيصرمون( خيتصمون، فأبدلت التاء صادًا وأدغمت يف الصاد فصار )خيصرمون( "السامرائي: 

ن( األصل )خيتصمو  والتضعيف يفيد القوة والتكثري واملبالغة، فأفاد ههنا املبالغة يف االختصام، وال يدلّ 
إذا حدث " :املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته. وجاء يف (6)"على هذه املبالغة والقوة

تغيري يف شكل الكلمة نتيجة إدغام أو حذف، وكان من شأن هذا التغيري إبعاد الصلة بني أصل 
ىف حالة ورود الكلمة، وشكلها املستخدم يف القرآن اعتب شكلها املستخدم هو الصورة احليادية، و 

                                                           
 .179-178، الفكر اللغوي اجلديد: 46ل لغة القرآن الكرمي: ينظر: خواطر من تأم( 1)
 .269/ 3إعراب القرآن للنحاس: ( 2)
 .7/171: إرشاد العقل السليمينظر: ( 3)
 .2/379ينظر: معاين القرآن للفرّاء: ( 4)
 .92-91أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية تاج العروس منوذجا: ( 5)
 .50التعبري القرآين: بالغة الكلمة يف ( 6)
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، وتارة بشكلها األصلي، اعتبنا كل شكل صورة حيادية الكلمة يف القرآن تارة بشكلها املتغرّي 
وضعت حتت شكلها املستخدم كصورة حيادية، أما كلمة، على سبيل املثال  (اثّاقل)مستقلة. فكلمة 

صرم)مثل:   ]يس: چھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ : اليت وردت يف اآلية (خيِ 

ى  ى  ائ  ائ   چ :منها ،يف أكثر من آية (خيتصم)وردت بشكلها األصلي اليت ، و [49

 چي ِهدريچ كلمة:  ها، فقد أوردنا هلا صورتني حياديتني. ومثل[44آل عمران: ] چەئ  ەئ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ : آيات متعددة منهااليت وردت يف مع )يهتدي(  ،[35 :يونس]

 :يونس]چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇچ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڄ
ل التاء يف مثل هذه األفعال هو أن التاء وقعت سبب تبدّ  إنّ "وقال حممد خري حلواين:  .(1)"[108

انس لألحرف السابقة، فِجيء  بعد أحرف مطبقة، والتاء ليست مطبقة، ولذلك است بِدل  ِبا حرف جم 
رت مبا قبلها فجهرت وص رّيت مطبقة، وهذا حيوهلا إىل التاء تأثّ  بالطاء املطبقة هلذه الغاية، أو إنَّ 

 .(2)"طاء
وقد اشتملت اجراءات العدول هنا على القلب واإلدغام والنقل واحلذف ": حّسان الدكتور متّامقال 

 .(3)"واملناسبة، وكل ذلك لطلب الفة
 ، [36: هود] چيئ  جب   جئ  حئ  مئ  ىئ چ قال تعاىل:  -

وهو )تفتعل( من )البؤس(، يقال: )ابتأس فالن باألمر يبتئس (، ت  ب ت ِئس  )" :الطَّب ِي  قال 
ومعىن " ، أي ال حتزن؛(5)"افتعال من البؤس وهو احلزن والفقر ساالبتئا"و ،(4)"ابتئاًسا(

، الفرّاءقال "وقال الواحدي:  .(6)"االفتعال هنا التأثر بالبؤس الذي أحدثه الب املذكور
يقال: ابتأس الرجل إذا بلغه شيء يكره، فحزن  وقال ابن عباس: ال تغتم. .: ال حتزنالزّجاجو 
وقال  .(8)"أي: ال تغتم. واالبتئاس: حزن يف استكانة" :هالل العسكريوقال أبو  ،(7)"له

                                                           
 .34املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته: ( 1)
 .103املغّن اجلديد يف علم الصرف: ( 2)
 .47خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
 . 6/321، وينظر: الدر املصون: 15/306: جامع البيان للطبي ( 4)
 .2/57 :ه(710)ت  كات النسفيمدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو الب ( 5)
 .65/ 12التحرير والتنوير :( 6)
 .572/ 2للواحدي :الوسيط ( 7)
 .127الوجوه والنظائر أليب هالل العسكري: ( 8)
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أي ال حتزن ملا  "وقال الدكتور فاضل السامرائي:  ،(1)"أي: ال تلزم البؤس وال حتزن"اغب: الرّ 
شاهدًا على  حّسان الدكتور متّام. وأوردها (2)"هزاء وتكذيب وإيذاءكانوا يفعلونه من است

 .(3)دون أن تنقلب عن صورهتا األصلية استصحاب تاء االفتعال
 

 التفاعل والتفع ل:اإلبدال في صيغتي ثانياا: 
 

مهمني من ثوابت  ثابتنياألمر يف التفاعل والتفّعل خيتلف عما تقّدم يف االفتعال، لسبب يعود إىل 
 يل األمثال، وثانيهما: أمن اللبس.لنظام اللغوي العريب: أوهلما: كراهية تواا
أنه ال فرق يف أحكامها بني املاضي واملضارع وما عدامها من  االفتعالتاء جاء يف احلديث عن  -1 

ني الصيغ. أما بالنسبة للتفاعل والتفّعل فهناك فرق يف رتبة احلروف ويف اإلجراء بني هاتني الصيغتني وب
ما رأينا يف االفتعال، وخباصة بني املاضي واملضارع. ذلك أن رتبة فاء الكلمة والتاء الزائدة ختتلف يف 
االفتعال عنها يف التفاعل والتفّعل، كما يبدو من جمرد النظر إىل أمساء الصيغ. أّما بني املاضي 

ملضارعة خبالف املاضي. فلو كان بنية املضارع تبدأ بأحد حروف ا ل يف أنَّ نا أن نتأمَّ واملضارع فحسب  
( وأردنا أن نصرف الباحث عن تتبع املفردات ملةِ اجل   مفردات   الباحث   ع  بَّ ت  لدينا فعل ماض مثل: )ت   

ع العالقات بينها(، وعندئذ جند لدينا يف فعل بَّ ت  ع املفردات ولكن ت   بَّ ت  ت  إىل تتبع العالقات قلنا: )ال ت   
توالية بال فاصل فنعلم وجه احلكم بكراهية توايل األمثال، وكذلك نعلم اءات املالنهي ثالثًا من التّ 
ما  ،كراهية توايل األمثال ادغام املثلني ظاهرةشواهد القرآنية اليت تشهد لمن الو . (4)سبب إدغام املثلني

 يلي:
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ قال تعاىل:  -

ألنه من )تثاقلتم(  چڍڇ   ڇ  ڍ چ :وقال"قال األخفش: ، [38 :التوبة]چڍڍ
وقال القرطيب: . (5)"فأدغم التاء يف الثاء فسكنت فأحدث هلا ألفا ليصل إىل الكالم ِبا

وأصله تثاقلتم، أدغمت التاء يف الثاء لقرِبا منها، واحتاجت إىل ألف الوصل لتصل إىل "

                                                           

  .153املفردات يف غريب القرآن: ( 1)
 .3/136على طريق التفسري البياين: ( 2)
 .47، 45خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ينظر: ( 3)
 .48خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ينظر:  (4)
 .1/358معاىن القرآن لألخفش: ( 5)
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[ 72]البقرة: چڇچ و [38]األعراف: چٹ  چ: النطق بالساكن، ومثله

 تعلم الدين السخاوي )قال و  .(1)"[24]يونس: چىچ و [47]النمل: چڦچو
واملصدر لسكون الفاء يف  هذه األفعال املاضي واألمر ىوألف الوصل داخلة عل" :ه (643

ڄ       چ  - [64: التوبة] چچ چ واالبتداء يِف مجيعها بالكسر، ومثال األمر: ، مجيع ذلك

 . [21، لقمان: 170: البقرة] چ ٻ  ٻ  پ  پچ  - [158: األنعام] چڃ  ڃ  ڃ  
ٿ  ٹ  چ  - [38: التوبة] چ ڍڇ   ڇ  ڍچومن هذه األفعال قوله عز وجل: 

 چوئچ  - [66]النمل:  چچڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  - [38]األعراف:  چٹ

تبتدأ األلف يف ذلك كله بالكسر على ، [47]النمل:  چڦ  ڦ چ -[39، فّصلت: 5: احلج]
فأدغمت التاء فلم ميكن  (نا ِبك  )وتطريّ  -)وتداركوا(  ()تثاقلتم ن األصل:األصل املقرر وكا

: صايفحممود  وقال .(2)"ت على ما سبقر  سِ ِبمزة الوصل، وك   يء  جِ االبتداء ِبا لسكوهنا ف  
)اثّاقلتم(، أصله تثاقلتم، مّث قلبت التاء ثاء لإلدغام بعد سكوهنا وزيادة مهزة الوصل ملناسبة "

على وزن اضطرب افتعل  وزنه تفاعلتم مّث أصبح افّاعلتم أو أتفاعلتم قياساً  السكون وكان
. فكلمة )اثَّاقلت م( من املضارع يتثاقل على (3)"حيث ال يتغرّي الوزن بوجود اإلبدال يف الكلمة

وزن )يتفاعل(، وعند اإلتيان بصيغة املاضي منه )تث اق ل ( على وزن )ت  ف اع ل (، يتم تسكني التاء 
وألنه ال يصح االبتداء بالساكن جلبت األلف املوصولة "خفيف فتصري الكلمة )ت  ث اق ل(؛ للت

لالبتداء ِبا مع بقاء حركة التاء )السكون التخفيفي( كما هي، مث قلبت التاء الساكنة إىل 
 ر الصوت الثاين )الثاء( يفمماثل فاء الكلمة )حرف الثاء( تبعاً لقانون املماثلة الرجعية حيث أثّ 

الصوت األول )التاء(، فأصبح لدينا مماثالن جاز إدغامهما يف صوت واحد، فوصلت الكلمة 
. وإذا كان فاء (4)"إىل صيغتها النهائية وهي )اثَّاق  ل ت م( كما مت توظيفها يف اآلية القرآنية

جاز أن تقلب التاء ثاء ")التفاعل( قريبًا يف املخرج من تاء )تفاعل( كحرف الثاء مثالً، 
تخفيف فتدغم فيها فيسكن أول املثلني يف املدغم فتجتلب مهزة الوصل ليمكن االبتداء لل

                                                           
، فتح القدير 1/590، باهر البهان يف معاين مشكالت القرآن: 8/140: ، أبو عبداهلل القرطيباجلامع ألحكام القرآن( 1)

 .2/412للشوكاين: 
 .739مجال القراء وكمال اإلقراء: ( 2)
 .10/339ب القرآن: اجلدول يف إعرا( 3)
 .93أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية: ( 4)
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كما    ،اقل( بتشديد الثاء بوزن )افَّاعل( بتشديد الفاء، مقلوبًا من )تثاقل(ثّ ابالساكن، فتقول )
أخلد  :واثَّاقل إىل الدنيا) :كان )افَّاعل( بتشديد الفاء مقلوبًا من )تفاعل(. ويف األساس

)ت  وقال الدكتور أمحد خمتار عمر. (2)"تثاقل عنه تباطأ " :يف القاموسجاء . و (1)"(يهاإل
اثَّاق  ل ت م  إىل  )واثَّاقل القوم : تثاقلوا، ختاذلوا، مل يهّبوا للنجدة وقد است نهضوا هلا. ": ه(1424
كون اإلدغام وهنا موضع ي"حّسان:  الدكتور متّاموقال  .(3)": توبيخ على ترك اجلهاد(األ ر ضِ 

( أسكنت اثَّاق  ل ت م  ، ويف )(4)"(ث د ذ ز ط)فيه أقوى من البيان، وهو أن تسكن التاء وتتلوها 
 التاء وتلتها الثاء فحصل اإلدغام كراهية توايل األمثال.

 
 [72: البقرة] چ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ قال تعاىل:  -

)فتدارأمت( ولكن التاء  هي افإمنَّ  ،چ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : أما قوله" :ألخفشقال ا
 ن خمرجها من خمرجها. فلما أدغمت فيها حولت فجعلت داالً ألكذا يف الدال   حياناً أتدغم 

قبلها حىت يصلوا إىل الكالم ِبا كما قالوا: )اضرب( فأحلقوا  فاً لِ أمثلها، وسكنت فجعلوا 
 (كرونيذَّ )لها ومث ،()ادارأمت :ذا استأنفت قلتإ ك  نَّ أال ترى ألف حني سكنت الضاد. األ
رون( ا هو )يتدبَّ منّ إومثله يف القرآن كثري. و ، [68]املؤمنون:  چڻ  ۀ  ۀچ  و (كرونتذَّ )و

فأدغمت التاء يف الدال ألن التاء قريبة املخرج من الدال، خمرج الدال بطرف اللسان وأطراف 
. (5)"به هذا الثنيتني وخمرج التاء بطرف اللسان وأصول الثنيتني. فكل ما قرب خمرجه فافعل

ادارأمت أي تدافعتم، وأصل الدرء االعوجاج، فالتدارؤ أن "وجاء يف تفسري الراغب األصفهاين: 
من الدرء أي تدافع  :ي، فقيلدرّ  يعوج كل على اآلخر مبخالفته له، وقال الليل: كوكبٌ 

ريد اإلدغام من الفعل تفاعلتم، أصله تدارأمت، فأ (،ادارأمتضوء، ودرأت عنه احلد منه، ووزن )ال
ختفيفاً، فأبدل من التاء داال فسكن لإلدغام، واجتلب هلا ألف الوصل، فحصل على 

 اتفاعلتم، وقال بعض األدباء: ادارأمت افتعلتم، وهو غلط من أ وجه:

                                                           
 .1/110أساس البالغة: ( 1)
 .972القاموس احمليط: ينظر: ( 2)
 .1/320 :، د. أمحد خمتار عمرمعجم اللغة العربية املعاصرة( 3)
 .294اللغة العربية معناها ومبناها: ( 4)
 .1/114معاىن القرآن لألخفش: ( 5)
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، ءالذي يلي ألف الوصل تا أنّ . و على مثانية أحرف، وافتعلتم على سبعة أحرف (اّدارأمت)أّن 
الفعل الصحيح العني ال يكون ما  أنّ . و ي يلي الثاين دال، فجعلها تاءلذا أنّ و  .فجعلها داالً 

ال دخل بني التاء والدّ  دههنا ق أنّ و  . متحركاً، وقد جعله ههنا ساكناً بعد تاء االفتعال منه إاّل 
تاء افتعل  أنّ و . وليست بعني ،ه أنزل األلف منزل العنيأنّ و  .لكذزائد، ويف افتعلتم ال يدخل 

فتعل يف املستقبل اعني  أنّ و  .بعد التاء ثالثة أحرف (ارأادّ )بعده حرفان، وقبله حرفان و 
عن الوزن ليبني  ل  ئِ فإن س  "وقال أبو البقاء: . (1)"يف املستقبل مفتوح (رأمتادّ ني )عمكسور، و 

األصل من الزائد بلفظه األول أو الثاين، كان اجلواب أن يقال: وزن أصله األول تفاعلتم ؛ 
أصله  ،)اّدارأمت(": اجلدول يف إعراب القرآنوجاء يف  ،(2)"اعلتماعلتم ؛ والثالث: افّ والثاين: اتف

تدارأمت من الدرء وهو الدفع، اجتمعت التاء مع الدال ومها قريبتا املخرج فسهل اإلدغام بينهما 
. فلّما بدأ الفعل بالساكن بسبب اإلدغام أضيفت مهزة الوصل فقيل ولكن بقلب التاء داالً 

 .(3)"رأمت وزنه أتفاعلتم املنقلب من تفاعلتم، وجيوز أن يكون افّاعلتماّدا
 

 [4-3: عبس] چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  چ قال تعاىل:  -
وقال ابن بابشاذ  ،(4)"ى، فأدغم التاء يف الزاي وكذلك ي ذَّكَّر  كَّ ز  ت   وأصل ي  زَّكَّى: ي   ": النّحاس قال

، وقال حممود صايف: (5)"ن الذكر: )اذدكر(، وأصله بالتاءوتقول يف )افتعل( م"ه(: 469)ت 
للمجانسة، أصله يتزّكى، مث أدغمت مع فاء الكلمة بعد  يزّّكى: فيه إبدال تاء التفّعل زاياً "

حترّكت الياء بعد فتح  -بياء يف آخره -تسكينها وزنه يتفّعل. وفيه إعالل بالقلب أصله يتزّكي
بشد الذال والكاف،  (ركّ أو يذّ )وقرأ اجلمهور: "يف )يذّّكر(: وقال أبو حيان  .(6)"قلبت ألفا

 ،للمجانسة يذّّكر: فيه إبدال تاء التفّعل ذاالً "وقال حممود صايف: ، (7)"فأدغم (يتذكر)وأصله 

                                                           
-1/299، البهان يف علوم القرآن: 314، وينظر: املفردات يف غريب القرآن: 1/229تفسري الراغب األصفهاين: ( 1)

300. 
 .1/78التبيان يف إعراب القرآن: ( 2)
 .1/162اجلدول يف إعراب القرآن: ( 3)
 .5/437احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: وينظر:  ،5/94إعراب القرآن للنحاس:  (4)
 .166مقدمة يف أصول التصريف: ( 5)
 .30/242اجلدول يف إعراب القرآن: ( 6)
 .10/406البحر احمليط: ( 7)
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كلمة )يذَّّكر( فعل مضارع على وزن )يتفعَّل( حدث فيه مماثلة "وقيل: .(1)"قياسه كقياس يزّّكى
حدثت  تاء التفّعل للتخفيف فأصبح الفعل على صورة )ي  ت  ف عَّل(، مث َّ تسكني  رجعية حيث متَّ 

ر الصوت الثاين )الذال( يف األول )التاء( فقلب إىل مماثل للثاين، املماثلة الرجعية عندما أثَّ 
ويقول الدكتور فاضل السامرائي يف هذا  .(2)"فو ِجد  لدينا عندئذ متماثالن فلزم إدغامهما

مل القرآن الكرمي املفردة أحيانًا مبدلة وأحيانًا غري مبدلة وذلك حنو )يتذكر( قد يستع"اجملال: 
)يذَّكَّر( أصله )يتذكر( فأبدلت التاء ذااًل وسكنت (، فأصل هذا اإلبدال هو الفك ف و )يذَّكَّر

يستعمل بناء )يتفعَّل( ملا هو "ق القرآن بني صيغتني فهو ، ويفرر (3)"وأدغمت يف الذال الثانية
ول زمناً، وقد يستعمله يف مقام اإلطالة والتفصيل. ويستعمل )يفَّعَّل( للمبالغة يف احلدث أط

طول وقت، إىل  واإلكثار منه، فاستعمل القرآن الكرمي )يتذكر( للتذكر العقلي وملا كان حيتاج
. (4)"ركّ ة يف التذ ة للقلب وإيقاظ له وملا كان فيه مبالغة وقوّ واستعمل )يذَّكَّر( ملا كان فيه هزّ 

الرتبة بني التاء وفاء الكلمة يف كل ذلك عكس ما قرره بيت ابن ": حّسان الدكتور متّاموقال 
على مالك يف األلفية بالنسبة لالفتعال، وذلك بقوله: )اثر مطبق(. وكما ذكرنا ما يرد 

يرد جراءات العدول عن أصل الوضع بالنسبة لالفتعال ميكن أن نشري هنا إىل ما إمن االفتعال 
منها بالنسبة للتفاعل والتفّعل. واألمر هنا أبسط مما كان يف حال االفتعال، ألنه ال يتعدى 

أو دااًل أو غري ذلك كما نراه يف الشواهد األخرية، مث  قلب التاء إىل مثل ما يليها لتصري ثاءً 
 .(5)"ادغام املثلني أحدمها يف اآلخر، فاألمر ال يتعدى القلب واالدغام

 

 [8: الصافات] چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : قال تعاىل -
، فأدغم التاء (يتسمعون)بالتشديد، وأصله  (عونمّ يسّ ) وق رِئ  ": ه(468)ت  قال الواحدي

بتشديد السني وامليم وأصله يتسمعون، فأدغمت  (عونمّ ال يسّ "): الرّازيّ وقال  ،(6)"يف السني
مسع أو مل  ؛عتسمّ  :يقال ع تطلب السماعالتاء يف السني الشرتاكهما يف اهلمس، والتسمّ 

                                                           
 .30/242اجلدول يف إعراب القرآن: ( 1)
 .93أثر القراءات القرآنية يف الصناعة املعجمية: ( 2)
 .36ة يف التعبري القرآين: بالغة الكلمينظر: ( 3)
 .47-46، 39-38املصدر نفسه: ( 4)
 .49خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)
 .522/ 3:للواحدي يف تفسري القرآن اجمليد الوسيط (6)
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يسمعون( يتسمعون فأدغمت التاء يف السني لقرِبا منها. وأصل)"وقال القرطيب: ،(1)" يسمع
قال أبو ، و (2)" عت إليهواختارها أبو عبيد، ألن العرب ال تكاد تقول: مسعت إليه وتقول تسمّ 

ال )": ادي شرح طيبة النشراهلجاء يف  .(3)"عونمَّ س  عون، واألصل: ال يت  مّ : ال يسّ ق رِئ  "حيان: 
الذي هو  (تسّمع)مضارع  (يتسّمعون) األصل   بتشديد السني وامليم، على أنّ  (يّسّمعون
خترج  (التاء)ف العني، مث أدغمت التاء يف السني، لقرِبما يف املخرج: إذ مضعّ  (مّسع)مطاوع 

، وأطراف الثنايا خترج من طرف اللسان (السني)من طرف اللسان، وأصول الثنايا العليا، و 
السفلى، كما أهنما مشرتكان يف الصفات اآلتية: اهلمس، واالستفال، واالنفتاح، واإلصمات. 
وحسن محله على )تسّمع( ألن )الّتسّمع( قد يكون، وال يكون معه إدراك مسع، وإذا نفي 

سمع )الّتسّمع( عنهم فقد نفي مسعهم من جهة )الّتسّمع( ومن غريه، فذلك أبلغ يف نفي ال
الفعل يف هذه اآلية معدول به عن )يتسمعون(، ": حّسان الدكتور متّاموقال  .(4)" عنهم

الذي يشمل على تاء بعدها سني، على حني حتولت التاء يف اآلية إىل سني وأدغمت السني 
يف السني فصارتا سيناً مشددة، وإذا اسكنّا التاء حصلنا من شدهتا على الصمت، وإذا اسكنا 

نا من رخاوهتا على الصفري وكال احلرفني مهموس، وال شك أن الصفري املهموس السني حصل
أدل على معىن التسمع من الصمت ألننا يف العادة ال نتسمع إىل الصمت وإمنا نتسمع إىل 

 .(5)" اهلمس
 

فيمتد البحث يف شأنه ليشمل الصور الثالث للفعل ماضياً  ،ا الثابت اآلخر )وهو أمن اللبس(أمّ  -2
ارعاً وأمراً، وليشمل مع ذلك معنيني من معاين الشخص النحوي مها الطاب والغيبة. أضف إىل ومض

ذلك ما يعرض من اللبس عند الرتخص حبرف تاء املضارعة من الصيغ اليت تبدأ بتاء الفاعل أو التفّعل 
تعيني أحد إىل أن تقوم قرينة ل ،فال يدري املستقبل عندئذ ما إذا كان الفعل ماضيًا أم مضارعاً 

 ، والشواهد التالية دليل على ذلك:(6)احتماالت املعىن

                                                           
 .26/320 :مفاتيح الغيب (1)
 .4/444فتح القدير للشوكاين: ، 316/ 2، وينظر: معاين القراءات لألزهري: 65/ 15: اجلامع ألحكام القرآن (2)
 .2/635: البحر احمليط( 3)
 .3/178ادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر: اهل (4)
 .83-2/82البيان يف روائع القرآن:  (5)
 .50، 49ينظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:( 6)
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قال السمني يف الدر املصون:  .[137: البقرة] چ  گڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ قال تعاىل:  -
قرأ اجلمهور )تولوا( بفتح التاء والواو والالم املشددة، وفيها احتماالن،  (وإن تولوا)قوله: "

ٿ  ٿ  چ حنو:  وحذف منه إحدى التاءين ختفيفاً  أحدمها: أن الفعل مضارع توىل،

. والثاين: أنه فعل ماض مسند لضمري [4]القدر:  چٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  
 .(1)"الغائبني، وجاء الطاب على إضمار القول

]آل عمران:  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ    ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇچ قال تعاىل:  -
مبعىن: فإن  ، وأن يكون مضارعاً حيتمل أن يكون ماضياً  (إن تولواف)" :الزَّخم  ش رِي  قال ، [32

: هذا حي  تمل وجهني، أحدمها: أن يكون   (فِإن ت  و لَّو ا  )قوله تعاىل: وقال السمني: " ،(2)"تتولوا
الكالم  جار  على نسق  واحد وهو و مضارعًا واألصل : )تتولَّوا( ف ح ذ ف  إحدى التاءين، 

ماضيًا مسندًا لضمرِي غيب، فيجوز أن يكون من باب ن يكون فعاًل أ الطاب. والثاين:
ڦ  ڄ  ڄ        چ  تعاىل: يف املعىن، وهو نظري  قوله بالغيب املخاط بني االلتفات، ويكون املراد

 .(3) "[22]يونس:  چڄ  ڄ       ڃ  ڃ
 

  ى    ائ  ائ  ىې  ې  ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېچ قال تعاىل:  -

ا من متام مقول القول فهي إمَّ  (فإن تولوا)"قال أبو السعود: ، [129]التوبة:  چەئ    ەئ   
ذهب الشوكاين إىل أنه: و ، (4)"صيغة املضارع املخاطب حبذف إحدى التاءين أي تتولوا

لضمري الغيبة، فيكون من باب  مسنداً ، حيتمل أن يكون من كالم اهلل تعاىل، فيكون ماضياً "
وجيوز  جيوز أن يكون اللفظ ماضياً ". وقال أبو البقاء: (5)"ن املخاطب إىل الغائبااللتفات م

، وهو ضعيف ؛ ألن حرف املضارعة ال النّحاستقديره: يتولوا ذكره  أن يكون مستقبالً 

                                                           
 .6/283الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: ( 1)
 .3/104: البحر احمليط، وينظر: 1/354الكّشاف: ( 2)
 .127-3/126ب املكنون: الدر املصون يف علوم الكتا( 3)
 .2/25: إرشاد العقل السليم( 4)
 . 1/493، وينظر: إعراب القرآن وبيانه: 1/382فتح القدير للشوكاين:  (5)
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الثانية وهو قول اجلمهور  وهذا فاسد ألن احملذوف"وخالفه ابن هشام قائاًل: . (1)"حيذف
التنزيل مشتمل على مواضع كثرية من ذلك ال شك  لكويف مث إنَّ واملخالف يف ذلك هشام ا

ٹ  ٹ          ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  چ  ،[14: الليل] چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  :فيها حنو

 الوايف يف شرح الشاطبيةوجاء يف  .(2)"[143: آل عمران]  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ال تشديد فيها؛  واضع أخرى من القرآنالفعل يف هذا املوضع ويف سورة البقرة وثالثة م" :أنَّ 

د، وأن يكون فال يشدّ  آل عمران فيحتمل أن يكون ماضياً أما يف ها أفعال ماضية. ا كلّ ألهنَّ 
 ،د ومل يذكر يف هذه التاءات لعدم القطع بكونه مضارعاً د، ولكنه مل يشدّ فيشدّ  مضارعاً 

مضارعة، وأما غريها فال فعاال ً أ اوالالصة: أن التشديد خاص باملواضع المسة للقطع بكوهن
أو  يف كونه مضارعاً  ، وإما لكونه مشكوكاً بأنه ماض   تشديد فيه؛ إما لكونه مقطوعاً 

، التقى ساكنان (توالوا)فيه إعالل باحلذف، أصله  ،)توّلوا("حممود صايف:  . قال(3)"ماضياً 
اللة عليها فأصبح مع واو اجلماعة فحذفت األلف وبقيت الفتحة على الالم قبلها داأللف 

 .(4)"توّلوا وزنه تفّعوا بفتح العني للداللة على األلف احملذوفة
 

 .[4: التحرمي] چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںچ قال تعاىل:  -
 .(5)"باملعصية واإليذاء ا عليه( أي تتظاهرا وتتعاونا على النيب ر  اه  ظ  )وإن ت  "قال القرطيب: 

السراج جاء يف  .(6)"يسوؤه، وقرأ الكوفيون بالتخفيف وإن تتظاهرا عليه مبا"وقال البيضاوي: 
، وقال أبو (7)"الكوفيون بتخفيف الظاء، والباقون بتشديدها أي: تتعاونا (وإن تظاهرا)" :املنري

تتعاونا  :هرا أياوتظ ،على األصل وبتشديد الظاء ق رِئ  بإسقاط إحدى التاءين و "السعود: 
قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء حبذف أحد "املظهري:  ، وورد يف التفسري(8)"هو ؤ عليه مبا يس

                                                           
 .1/268التبيان يف إعراب القرآن:  (1)
 .809-808مغّن اللبيب عن كتب األعاريب:  (2)
 .226ايف يف شرح الشاطبية: و ال (3)
 .279، 244/ 1ن: اجلدول يف إعراب القرآ (4)
 .189/ 18: اجلامع ألحكام القرآن (5)
 .5/224أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  (6)
  .4/329السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم البري:  (7)
 .8/267: إرشاد العقل السليم( 8)
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، وقال األزهري يف (1)" التاءين والباقون بالتشديد وادغام أحد التاءين ىف الظاء وأصله تظاهرا
مشددة، وقرأ  قرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: )ت ظَّاه ر ون ("معاين القراءات: 

من قرأ )ت ظَّاه ر ون ( بالتشديد فاألصل فيه ت  ت ظاه ر ون ،  ف الظاء.الكوفيون: )ت ظاه ر ون ( بتخفي
ق  ر أ  بالتخفيف فاألصل فيه  ومن التاء يف الظاء ِلق ر ب املخرج ني، وشددت الظاء، فأدغمت

وتفسري ت ظاه ر ون : ت  ت عاونون،  )ت  ت ظاه ر ون ( بتاءين أيًضا، فحذفت التاء الثانية الجتماعهما.
وقال اهلل تعاىل: )ِوإن ت ظاه را ع ليِه( معناه: وإن  ر  فالن  فالنا: إذا عاونه.يقال: ظاه  

ن حذفت ءاواألصل: تتظاهرون، و: تتظاهرا، فلما اجتمعت تا"وقال الباقويل:  .(2)"تعاونا
ظاهر األصل تتظاهرون وتتظاهرا فمن شدد أدغم التاء يف الظاء ومن "وقيل:  .(3)" إحدامها

 .(4)" تاءين وأيتهما احملذوفة فيه اختالف ألهل العربيةخفف حذف إحدى ال
 اللبس يف الرتكيب إاّل إىل  هذه الصور املتطابقة من شأهنا أن تؤدي": حّسان الدكتور متّامقال 

أن تقوم قرينة على املعىن املراد، ويف هذه احلالة )حالة اللبس( ينبغي أن نذكر قول ابن مالك 
لبس جيتنب(. وينبغي هلذا الشطر من األلفية أن يكون قاعدة يف األلفية: )وإن بشكل خيف 

باره أمن اللبس باعتإىل  تنظر اللغة العربية وكل لغة أخرى يف الوجود ألنّ " .(5)"يف االستعمال
 .اللغة امللبسة ال تصلح واسطة لإلفهام والفهم ألنَّ  .(6)"غاية ال ميكن التفريط فيها

                                                           
 . 343/ 9التفسري املظهري ( 1)
 .1/162زهري: معاين القراءات لأل( 2)
 .3/849منسوب خطأ للزجاج: -إعراب القرآن للباقويل( 3)
 .334إبراز املعاين من حرز األماين: ( 4)
 .182الفكر اللغوي اجلديد: ( 5)
 .233اللغة العربية معناها ومبناها: ( 6)
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 بنية الكلمة: 
ب ذلك جمرد للكلمة املفردة، وليست هي الكلمة ذات املعىن املفرد. ورمبا قرّ البنية إطار ذهّن 

 الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقوة، وإنّ  البنية مفهوم صريف ال ينطق، وإنّ  للفهم أن نقول إنَّ 
طق أو الكتابة يف حميط اجلملة. ومغزى اطة النّ س  به الكلمة بالفعل بو   ق  اللفظ مفهوم استعمايل تتحقّ 

ذا التفريق أننا نفهم معىن البنية أو املبىن فهمًا صرفيًا حمددًا ينأى ِبذا املفهوم أن خيتلط بالعناصر ه
 ىاملعجمية املستعملة بالقوة، إذ تكون صامتة على صفحة املعجم أو بالفعل، إذ تكون جارية عل

 كان للكلمة املشتقة معىنً   ل يف صيغتها الصرفية، وإذابنية الكلمة املشتقة تتمثّ  اللسان أو على القلم.
الع عليه يف املعجم، فإن هذا املعىن املعجمي يقوم على ركيزتني من املعاين الصرفية مفرد ميكن االطّ 

العامة: إحدامها معىن األصول الثالثة من حيث إهنا تلخص عالقات اشتقاقية بني طائفة من 
نسب إىل الصيغة الصرفية من معىن عام  الكلمات، فهذا التلخيص هو معناها، والركيزة الثانية ما ي

كالطلب واملطاوعة واالختاذ والتدرج، إخل... وكلتا الركيزتني معىن عام. فمبىن الكلمة املشتقة هو 
صيغتها الصرفية، وإن هلذه الصيغة معىن وظيفيًا صرفيًا وحنوياً، ومبىن الكلمة اجلامدة اليت ليست هلا 

ىن البنية بنوعيه املذكورين هنا معىن وظيفي عام خيتلف عن املعىن صيغة صرفية هو صورهتا الذهنية، ومع
املعجمي املفرد الذي يرصد للكلمة يف املعاجم؛ وحيدد املعىن الوظيفي املذكور وظيفة بنية الكلمة 

 . (1)وعالقاهتا مبا جياورها من املباين يف السياق
وإّما بنقل املعىن  ،فظ األصليةعدل عن أصل البنية إما بإجراء تصريفي فتتحول صورة اللي  و  

وإما بتسخري اللفظ لتوليد معاين هامشية مل تكن يف األصل  ،أو إنابته عنه ،بتضمني لفظ معىن آخر
وذلك بواسطة احلكاية أو تنكري اللفظ أو تعريفه أو تعميم اإلشارة إىل املقصود  ،اللغوي اجملرد

وصول أيضًا أو إعطاء الضمري وظيفة غري باستعمال املوصول أو إفادة معىن الشرط من خالل امل
 وظيفة الربط كإفادة الشأن أو الفصل. 

من طبيعة االستعمال اللغوي أن يسعى فيه إىل طلب الفة اقتصاداً للجهد احلركي يف النطق وتلك ف"
على   خرى حرص الذوق العريبأالظاهرة ال نعلم لغة مبنأى عنها ولقد حرصت اللغة العربية أو بعبارة 

راهية توايل املثلني واملتقاربني واملتعارضني وكان حفيًا بتوايل املختلفني واملتناسبني، ومن هنا وجدنا ك
إجراءات عدولية تصريفية تتبع يف صياغة البنية كاإلدغام واإلخفاء واإلقالب واإلعالل واإلبدال 

بالثقل، وقد وجدنا هلذا  والنقل والقلب واحلذف واملناسبة عالجاً ملشاكل جتاوز األصوات الذي يتسم

                                                           
 .30-1/29البيان يف روائع القرآن: ينظر:  (1)
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ومن هنا نشأت القواعد  ،العدول عن األصل طابعاً عرفياً يف االستعمال رقى به إىل مستوى التقعيد له
، ألن اللغة أداة اتصال بني أطراف خمتلفة ،حترص اللغة أكب احلرص على أمن اللبسو  .(1)التصريفية

ومن هنا قامت الشروط  ،من االتصال ض املرجوّ مل يتحقق الغر  بسِ لَّ لِ  ةً رض  فإذا كانت العبارة ع  
وحسبنا أن نقرأ يف هذا  ، ِبا املعىنالصوتية والصرفية والنحوية حارسًا على حتقيق القرائن اليت يتبنّي 

 در  ق الق  ا حني يتحقّ . أمّ (2)اجملال عبارة ابن مالك اليت يقول فيها: )وإن بشكل خيف لبس جيتنب(
قون يف ال يفرر  ،صون يف بعض القرائنعلى املعىن فقد كان الفصحاء يرتخّ الكايف من القرائن للداللة 

ذلك بني شعر ونثر. فأما يف الشعر فقد نسب األقدمون ذلك إىل الضرائر وحنن نعلم أنه كان للشاعر 
مندوحة يف بعض رخصه ولكنه فضل الرتخص وهو أدرى مبا يقول، وأما يف غري الشعر؛ فقد تباينت 

ني الشاذ والنادر والقليل والغلط والقبلي واملصنوع واملنحول وغري ذلك وقد كان أوصاف الرتخص ب
القدر املشرتك بني كل ذلك أنه ترخص يف القرينة عند وضوح املعىن بدوهنا. وهذا الرتخص مقبول من 

، وقال أبو هالل (3)الفصحاء بشرط واحد عب عنه بعضهم بعبارة )الرخصة مشروطة مبحلها(
ني وهم غري فصحاء ال ثِ حد  م   ال ، أي أنّ (4)"التوسع يلزم موضعه املستعمل فيه وال يتعداهو "العسكري: 

 يل الطأ يف االستعمال.بِ ذلك منهم من ق   دّ ع  ص يف اللغة وإمنا ي   منهم  الرتخّ  ل  قب  ي  
فإهنم مل يرضوا عن الرتخص. وإذا كانوا مل  ؛إذا كان موقف النحاة من العدول موقف املوافقةو 

أم بغري  ،)قل(ن بقاعدة تصريفية كما يف )قال( و)يقول( وضوا على القياس على العدول سواء كايعرت 
شذوذاً وأحيانا أخرى قلة أو ندرة أو  قاعدة، ولقد أبدى النحاة سخطهم على الرتخص فزعموه أحياناً 

بشرط ارهتاهنا م قبلوا الرخصة هنَّ أنسبوه إىل قوم بعينهم. وكل ما أظهره النحاة للرتخص من تسامح 
مبحلها وعدم القياس عليها وأهنم جعلوا من أصوهلم أصاًل يقول: )الشذوذ ال ينايف الفصاحة(. وهذا 

اء من مدخل القراءات اليت مسوها )شاذة(، وكما دخلنا إىل العدول األصل أيضًا يصف موقف القرّ 
سه ألن الرتخص حبكم من مدخل القرائن النحوية حيسن أن ندخل إىل الرتخص من هذا املدخل نف

التسمية تسامح يف احملافظة على القرينة وإهدار هلا. وهكذا جند يف كالم الفصحاء ترخصًا يف البنية 
حينًا ويف اإلعراب حينًا آخر ويف الربط حينًا ثالثًا كما جنده أحيانًا يف الرتبة او التضام. أما املناسبة 

از( وال تأذن للرتخص ألن الرتخص يذهب بالفائدة. وأما يف )اجملا تأذن يف العدول كما املعجمية فإهن
                                                           

 .78-2/77البيان يف روائع القرآن:  (1)
 .1/416، شرح األمشوين: 2/117شرح ابن عقيل:  (2)
 .276مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن:  (3)
 .34الفروق اللغوية للعسكري:  (4)
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داللة السياق فإن الرتخص فيها يؤدي إىل اللبس وليس يف تنغيم الكالم رخصة. وفيما يلي بيان 
 بالرتخص يف قرينة البنية:

ت ِبا. فإذا ف  رِ بصورهتا اليت ع   ف  عر  فإن الكلمة ت   ه،االنسان بتكوين جسمه ومالحم ف  رِ ع   إذا"
حييط ِبا دليل على هوية إالَّ أن يكون فيما  ،ف على الكلمةالتعرّ  مقام االحتمال بعد ،ت الصورةتغريَّ 

 ،ضاموالقرائن اليت ميكن الرتخص فيها يف اللغة العربية هي البنية واالعراب والربط والرتبة والتّ الكلمة. 
لقول بالزيادة أو احلذف أو من أصوهلم بواسطة ا وكتب النحو مليئة بتأويل ذلك بإرجاعه إىل أصل  

الفصل أو االضمار أو التقدمي أو االعراب احمللي أو التضمني أو نيابة شيء عن شيء أو التعويض أو 
اخل. والقرآن كما ذكرنا جاء بلسان ...الفك أو السبك أو اإلعالل أو اإلبدال أو النقل أو القلب
ضيقة اليت احنصرت فيها قواعد النحاة إذ عريب فكان يف أعلى طبقات الفصاحة وكان فوق احلدود ال

عىن النحاة باملطرد ولكن اللغة تشتمل على املطرد وغريه وليس غري املطرد يطعنون يف فصاحته ألن 
أو حبذف بعض حروفها،  ،بتغيري هيكلها". ويتم الرتخص يف قرينة البنية (1)"الشذوذ ال ينايف الفصاحة

 .(2)" حرف منهاأو زيادة حرف أو أكثر عليها، أو تغيري
 ونبدأ النظر يف طرق الرتخص يف بنية بعض الكلمات اليت وردت يف القرآن: 

 
 ص في البنية:رخ  طرق الت   -
 : تغيير هيكل بنية الكلمة-1

 ميكال = ِميكائِيل.
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ قال تعاىل:  -

من العرب من يقول و " يف معاين القرآن: ألخفشقال ا ،[98]البقرة:  چہ  ہ  
منهم من يهمز ومنهم من ال يهمز،  (إسرائيل)فيهمزون وال يهمزون، وكذلك  (جلبئيل)

وجاء يف . (3)"(جبيل)قالوا  كما  (ميكال)فيهمزون وال يهمزون ويقولون  (ميكائيل)ويقولون 
ز، مثل: مفعال بغري مه ،ا ميكائيل، ففيه مخس لغات: إحداهن: )ميكال(فأمّ "زاد املسري: 

ياء  بإثباتوهي لغة أهل احلجاز، وِبا قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم. والثانية: )ميكائيل( 
                                                           

 .277مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 1)
 .231املصدر نفسه: ( 2)
 .146-1/145معاىن القرآن لألخفش: ( 3)
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ساكنة بعد اهلمزة، وهي لغة متيم وقيس، وكثري من أهل جند، وِبا قرأ ابن عامر، وابن كثري، 
: العرب ابن جّّن  قال": الرّازيّ وجاء يف تفسري  .(1)"ومحزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم

ميكائيل: الكالم فيه  "وقال أبو حيان يف البحر:  .(2)"ذا نطقت باألعجمي خلطت فيهإ
قول من ذهب إىل أنه مشتق من ملكوت  د  ع  وب    كالكالم يف جبيل، أعّن من منع الصرف.

فت فيه معىن ميكا: عبد، وإيل: اسم من أمساء اهلل تعاىل، وقد تصرّ  اهلل، أو ذهب إىل أنّ 
 :(ه 189 ت) ي  ائِ س  قال الكِ ": ة القراءاتجَّ ح  وجاء يف  ،(3)"، كمفعالالعرب. قالوا: ميكال

فإهنا أمساء أعجمية مل تكن العرب تعرفها فلما جاءهتا ، جبئيل وميكائيل وإبراهيم :قوله
ميكائيل: ميكال، علم على ". وقال أمحد خمتار عمر: (4)"أعربتها فلفظت ِبا بألفاظ خمتلفة

 .(6)" ميكال هو ميكائيل": حّسان الدكتور متّام. وقال (5)"أحد املالئكة املقرّبني
 

 سينين = سيناء
 .[2-1: التني]  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قال تعاىل:  -

قال وقال الشوكاين: " .(7)"وهو معىن واحد وموضع واحد :سيننيمثل  ،سيناء" :الفرّاءقال 
يه، ومل ينصرف سينني كما مل أبو علي الفارسي: سينني فعليل، فكررت الالم اليت هي نون ف

وهو طور  چ ٻ  ٻ چ"وقال الزركشي:  ،(8)"ينصرف سيناء ألنه جعل امسا للبقعة
وقال ويل اهلل  .(10)"ري بنية الكلمةتغيإنه ": معرتك األقرانيف ، وقال السيوطي (9)"سيناء

 ،أي: طور سيناء چ ٻ  ٻ چ"الدهلوي يف الفوز الكبري يف باب إبدال اسم باسم: 

                                                           
 .2/38: اجلامع ألحكام القرآن: وينظر، 1/91زاد املسري يف علم التفسري: ( 1)
 .3/614: مفاتيح الغيب( 2)
 .2/315، وينظر: اللباب يف علوم الكتاب: 1/510: البحر احمليط( 3)
 .108ة القراءات:حجّ ( 4)
 .3/2146معجم اللغة العربية املعاصرة: ( 5)
 .277مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 6)
 .2/825مشكل إعراب القرآن ملكي: و ، 1294/ 2نظر: التبيان يف إعراب القرآن وي ،392/ 2معاين القرآن للفراء ( 7)
 .5/567فتح القدير للشوكاين: ( 8)
 .1/60، وينظر: اإلتقان يف علوم القرآن: 1/62البهان يف علوم القرآن: ( 9)
 .31/ 1ينظر: معرتك األقران يف إعجاز القرآن:  (10)
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 .(1)"لالزدواجقلب االمسان  ،أي على إلياس،[130]الصافات:  چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٺ چ
. وقال (2)"طور سيناء وطور سينني ملؤاخاة الفواصل": العز بن عبد السالم وجاء يف تفسري

وهو ما أشار إليه  .(3)"واألصل: سيناء ،صيغة الكلمة يف تغيريأنه " عبد العزيز املطعّن:
قد يكون ذلك التغيري يف البنية "، وقال: (4)"ه من باب التحويل الصريفأن حّسان الدكتور متّام

 .(5)"مراعاة للفاصلة
 
  :الكلمة فحذف بعض حرو -2

وأما الرتخص يف البنية حبذف بعض حروفها فأوضح صوره: حذف ياء املتكلم أو ياء املنقوص املقرتن 
 :(6)بأل أو الفعل املعتل اآلخر بالياء أو الواو

ۇئ  ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئچيف قوله تعاىل:  ،متكلمحذف ياء ال -

 حيث حذفت ياء املتكلم )د ع اِن(،كلمة موضع الشاهد  ، [186]البقرة:  چ ۈئۆئ  ۆئ  ۈئ
قال  ،(7)"هي هنا ياء متطرفة زائدة يف التالوة على رسم املصاحف العثمانية"قيل: منه، 

يف قراءة نافع وأيب عمرو ومحزة  چ ۈئۈئ چ:ء املتكلم من قولهوحذفت يا" الطاهر ابن عاشور:
والكسائي ألن حذفها يف الوقف لغة مجهور العرب عدا أهل احلجاز، وال حتذف عندهم يف 

وقال حممود صايف:  ،(8)" الوصل ألن األصل عدمه وألن الرسم يبىن على حال الوقف
ه تعاىل: وقول": ه(1421)ت  وقال العثيمني ،(9)" للتخفيف رمساً  حذفت الياء يف )دعاين("

  .(10)"  بالياء، فحذفت الياء ختفيفاً  -أصلها دعاين  چ ۈئۈئچ
                                                           

 .116-115الفوز الكبري يف أصول التفسري:  (1)
 .3/65تفسري العز بن عبد السالم: ( 2)
 .1/317خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية: ( 3)
 .100ينظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 4)
 .278، 276ينظر: مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 5)
 .231 :البيان يف روائع القرآن( 6)
 .152اءات األربعة عشر: إحتاف فضالء البشر يف القر ( 7)
 .2/179التحرير والتنوير: ( 8)
 .2/376اجلدول يف إعراب القرآن: ( 9)
 .2/342تفسري العثيمني: الفاحتة والبقرة: ( 10)
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 چپ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  ، يف قوله تعاىل:ياء المنقوص المقترن بألحذف  -

)ت  قال ابن اجلوزي ،الياء (، حيث حذفت منهاجلوارِ موضع الشاهد كلمة )، [32]الشورى: 
بياء، وأبو عمرو بغري ياء،  كثري يقف أيضاً بياء يف الوصل، إال أن ابن   (اجلواري)": ه(597

قال أبو علي: والقياس ما  ،ويعقوب يوافق ابن كثري، والباقون بغري ياء يف الوصل والوقف
حممد سامل وقال  .(1)"ذهب إليه ابن كثري، ومن حذف فقد كثر حذف مثل هذا يف كالمهم

ها متحرك، ليخرج باليت بعد (اجلوار)قّيد موضع الالف يف "ه(: 1422حميسن )ت 
  .(2)" فإنه ال خالف يف حذف الياء يف احلالني من أجل الساكن ،اليت بعدها ساكن (اجلوار)

 
ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئۇئ  ۆئچ  ، يف قوله تعاىل:الفعل المعتل اآلخر بالواو الواو من حذف -

فأما حذف الواو من )يدعو( يف الكتاب ": الزّجاج، قال [6]القمر: چ ېئ  ېئ  ىئىئ
 ،اللتقاء الساكنني، ومها الواو من )يدعو( والالم من )الداعي(، يف اللفظ فألهنا حتذف

وقد جيوز  ا الداعي فإثبات الياء فيه أجود.وأمّ   ِبا، ظ  لف  ت يف الكتاب على ما ي  ي  جرِ فأ  
وجاء  .(4)"  حذفت فيه الياء ختفيفاً ": ابن جّّن  وقال .(3)"عليها ألن الكسرة تدلّ  ،حذفها

ملا حذف الواو من  ،يوم يدعو الداعي بالواو والياء ؛أصله (ي  و م  ي د ع  الدَّاعِ )"يف روح البيان: 
وأسقطت الياء من  ،للفظ اتباعاً  يضاً أحذفت يف الط  ،يدعو يف التلفظ الجتماع الساكنني

حذفت الياء من الداعي مبالغة يف التخفيف  :قال بعضهم ،الداعي لالكتفاء بالكسرة ختفيفاً 
فكما حيذف الياء مع التنوين كذلك مع ما  ،وهو التنوين، جمرى ما عاقبها (لأ )ل إجراءً 
 .(6)" سرعة الدعاء وسرعة اإلجابة": حذف الواو ب  الزركشي وعلل. (5)"عاقبه

 
 
 

                                                           
 .4/66زاد املسري يف علم التفسري: ( 1)
 .1/411 :العشر القراءات يف النشر طيبة شرح اهلادي( 2)
 .5/86معاين القرآن وإعرابه للزجاج:  ( 3)
 .2/233احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها: ( 4)
 .9/269روح البيان: ( 5)
 .1/398البهان يف علوم القرآن: ( 6)
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 إبدال حرف مكان حرف:-3
 َمكَّة بكَّة =
 ،[96]آل عمران: چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ںڻ چ قال تعاىل:  -

)فهو ، )بّك فالٌن فالنًا( إذا زمحه وصدمه منه: وأصل)البّك(: الزحم، يقال": ب ِي  الطَّ قال 
)ف  ع لة(  )ب كَّة( ، وهم يتباك ون فيه(، يعّن به: يتزامحون ويتصادمون فيه. فكأنبكَّاً ي  ب كه 

يت البقعة بفعل املزدمحني ِبا.ه  مِح  من)ب كَّ فالن فالنًا( ز   صفنا، فإذا كانت)بكة( ما و  ، مس 
كان معلوًما   ،وكان موضع ازدحام الناس ح و ل البيت، وكان ال طواف  جيوز خارج املسجد

 ، ال(مكة) ف ما كان خارج  املسجد املسجد، وأنّ بذلك أن يكون ما ح و ل الكعبة من داخل 
ا ة(. ألنه ال معىن خارج ه يوجب على الناس التَّباكَّ فيه. وإذ  كان ذلك كذلك، كان بيّ نً كَّ )ب  

فذكر  الزّجاجأما  .(1)"ة اسم للحرمكَّ ة(، وم  كَّ )م   ة( اسم لبطنكَّ )ب   بذلك فساد  قول من قال:
من الباء، يقال: ضربة الزب  وامليم تبدل ب كَّة تصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق م كَّة" :بأنّ 

 ا مصَّ ما يف ضرع الناقة إذ (امتك الفصيل)والزم، ويصلح أن يكون االشتقاق من قوهلم: 
 ،والقول األول، فيها االزدحامة يت بذلك لشدّ  ّ . فتكون مسشيئاً  حىت ال يبقي فيه شديداً  اً مصّ 
 ب كَّة ثالثة أقاويل: أحدها: أنَّ  (ةكَّ ب  )ويف "وقال املاوردي:  .(2)"أحسن ،البدل :أعّن

 هي ب كَّة ة: احلرم كله ، وهذا قول ابن شهاب ، وضمرة بن ربيعة. والثاين: أنّ ، ومكّ املسجد
ة غريه يف املوضع يريد القرية، موضع البيت، ومكّ  ب كَّة ، وهو قول أيب عبيدة. والثالث: أنم كَّة

قوالن: أحدمها: أنه مأخوذ من الزمحة، يقال  ،ب كَّة وروي ذلك عن مالك. ويف املأخوذ منه
 القول الثاين: أهنا مسيتواف. و اس للطّ النّ  م  ح  د  ز  ة م  إذا ازدمحوا، فبكّ  تباك القوم بعضهم بعضاً 

 (ةببكّ ): "الزَّخم  ش رِي  وقال . (3)"أحلدوا فيها بظلم مل ميهلوا اأعناق اجلبابرة، إذ بكّ ، ألهنا ت  ب كَّة
ة: : البلد، وبكّ م كَّة م للبلد احلرام: ومكة وبكة لغتان فيه، وقيل:ل  ة، وهي ع  البيت الذي ببكّ 
. فامليم على هذا مبدلة من م كَّة هي ب كَّة اهد:قال جم" :القرطيب وقال .(4)"موضع املسجد

فإن  م كَّة ة لغة يفوبكّ "وقال أبو السعود العمادي: . (5)"الباء، كما قالوا: طني الزب والزم
                                                           

 .423، وينظر: األوائل للعسكري: 6/23 جامع البيان للطبي:( 1)
 .445/ 1معاين القرآن وإعرابه للزجاج ( 2)
 ، .9/342هتذيب اللغة: ، وينظر: 1/410النكت والعيون: ( 3)
 .1/387عن حقائق غوامض التنزيل:  الكّشاف( 4)
 .4/138: اجلامع ألحكام القرآن( 5)
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وقوهلم أمر  ،العرب تعاقب بني الباء وامليم كما يف قوهلم ضربة الزب والزم والنميط والنبيط
، وقال (1)"احلمى وأغمطت وهي علم للبلد احلرام راتب ورامت وسبد رأسه ومسدها وأغبطت

اآلية يف سياق احلج فجاء  سبب إيرادها بالباء يف آل عمران أنّ "الدكتور فاضل السامرائي: 
الناس بعضهم بعضاً، أي  ألنه يف احلج يبكّ  ،( الدال على الزحامكّ ة( من )الب  كَّ باالسم )ب  

أعّن  ؛سم املشهور لهفجاء باال ،ة الفتحيزدحم بعضهم بعضاً، وليس السياق كذلك يف آي
: حّسان الدكتور متّاموقال . (2)" فوضع كل لفظ يف السياق الذي يقتضيه ،)مكة( بامليم

 .(3)" م كَّة ة هيكَّ ب  "
 
 زيادة حرف على بنية الكلمة:-4

 إل ياسين = إْلَياس.
 [ 130]الصافات:  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قال تعاىل:  -

مثل إمساعيل وإمساعني  ،قرأ ِإل  ياِسني  فقد قيل: إهنا لغة يف إلياسومن "قال الثعليب: 
إلياس اسم ": أنّ  وقيل. (4)"وميكائيل وميكائني، وقال الكسائي: العرب تثّن وجتمع الواحد

التعبري،  هتا بضروب منيف كالمها غريّ  األعجميةأعجمي، والعرب إذا استعملت األمساء 
 برهام، وميكائيل وميكاين وميكال، وإمساعيل وإمسعيل، وإسرائيلفيقولون: إبراهيم وإبراهام وإ

للكرماين:  غرائب التفسريوجاء يف  .(5)"لياسني هو واحدإوإسرائني، وشبهه. فكذلك إلياس و 
واملراد إلياس عليه السالم، وعليه وقع "وقال القرطيب: ، (6)"لغة يف إلياس، قوله: )ِإل  ي اِسني ("

جمي. والعرب تضطرب يف هذه األمساء األعجمية ويكثر تغيريهم هلا. التسليم ولكنه اسم أع
 ء، فياسني وإلياس وإلياسني شي: العرب تتالعب باألمساء األعجمية تالعباً ابن جّّن  قال

                                                           
 140-139املفردات يف غريب القرآن:  ، وينظر:2/60إرشاد العقل السليم: ( 1)
 .52-51بالغة الكلمة يف التعبري القرآين: ( 2)
 .277مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 3)
: لقرآن للباقويل، إعراب ا2/322معاين القراءات لألزهري: وينظر: ، 8/169الكشف والبيان عن تفسري القرآن:  (4)

3/860.  
 .9/6157بلوغ النهاية: إىل  اهلداية( 5)
 .2/984غرائب التفسري وعجائب التأويل،  تاج القراء الكرماين: ( 6)
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هو ": تفسري أيب السعود وتفسري املراغيوجاء يف تفسري اجلاللني والدر املنثور و  .(1)"واحد
بالناحية الفنية يف اآلية: )س الٌم ع لى ِإل  ياِسني (  مّ لِ ف لن  ونق"، وقال سيد قطب: (2)"إلياس

فقد روعيت الفاصلة وإيقاعها املوسيقي يف إرجاع اسم إلياس بصيغة )ِإل  ياِسني ( على طريقة 
إلياسني: قيل هو اسم "، وقال حممود صايف: (3)"القرآن يف مالحظة تناسق اإليقاع يف التعبري

قيل مجع مذّكر سامل لكّل من آمن مع إلياس على طريقة التغليب  آخر إللياس فهو مفرد، و 
نسبة  -املهالبة واألشاعرة نسبة إىل املهّلب واألشعرّي، وهو يف األصل مجع إلياسيّ  :كما يقال
 فلّما مجع مجع مذّكر ساملاً  مثّ استثقلت الشّدة على الياء فحذفت إحدى الياءين، -إىل إلياس

ين وياء اجلمع، فحذفت أوالمها اللتقاء الساكنني فصار إلياسني. لتقى ساكنان إحدى الياءإ
ذكر اجلموع على من باب  أنه". وجاء يف البلغة يف أصول اللغة: (4)"والقول بإفراده أصحّ 

 .(6)"هو إلياس وهو من باب التحويل الصريف": حّسان الدكتور متّام، وقال (5)"التغليب
 

 ائع من الستعمال:إيجاد صورة للبنية غريبة على الش-5
 ُكب اراا = َكبير أو أكبر. 

 [22]نوح: چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ قال تعاىل:  -
ار: هو الكبري، كما قال ابن زيد، تقول العرب: أمر عجيب وعجاب والكبّ ": الطَّب ِي  قال 

ال بالتخفيف والتشديد، ال ومج َّ ان، ومج   سَّ ان وح  س  اب بالتشديد؛ ورجل ح  بالتخفيف، وعجَّ 
ار يف بَّ ار وك  ب  يقال: مكر كبري وك  ": الزّجاج،  وقال (7)"ار بالتخفيف والتشديدكبري وكبّ   وكذلك

وقال حيىي العلوي صاحب  .(9)"ار أشد مبالغة من كبريوالكبّ "وقال املاوردي:  .(8)"معىن واحد
                                                           

 .449 القيم: ، وينظر: التفسري15/118: اجلامع ألحكام القرآن( 1)
 .23/81، تفسري املراغي: 7/204، إرشاد العقل السليم: 7/120، الدر املنثور: 595تفسري اجلاللني: ينظر: ( 2)
 .5/2998يف ظالل القرآن: ( 3)
 .82-23/81اجلدول يف إعراب القرآن: ( 4)
 .133أصول اللغة: إىل  البلغة( 5)
 .277فاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ، م100خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 6)
 .23/302: جامع البيان للطبي( 7)
، غريب القرآن البن قتيبة: 5/157: معامل التنزيل يف تفسري القرآن، وينظر: 5/230معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ( 8)

 .10/121، هتذيب اللغة: 5/153، مقاييس اللغة: 487
 .10/285: البحر احمليط ، وينظر:6/103النكت والعيون: ( 9)
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قوة اللفظ ألجل املعىن إمنا تكون بنقل اللفظ من صيغة إىل صيغة أكثر  منها "الطراز: 
ف  ّعال )بضم الفاء وتشديد العني( ويطرد مجعاً ". وذكر الدكتور فاضل السامرائي: (1)"فاً حرو 

لوصف صحيح الالم على فاعل ملذكر كصائم وصّوام وندر يف فاعلة كص ّداد، وهذا اجلمع 
يدل على كثرة القيام بالفعل كالزرّاع واحلّفاظ والقرّاء، وقد يدل على احلركة أيضاً، وأشهر 

ذا البناء هي التكثري واملبالغة يف القيام بالفعل فإن مل يكثروا من القيام بالفعل فال داللة هل
يطلق عليهم هذا اجلمع فليس كل من يزرع شجرة مثاًل هو من الزراع حىت يكثر من ذلك 
وتكون الزراعة حرفة أو كاحلرفة له، فهذا اجلمع لتكثري القيام بالفعل ال لتكثري العدد، 

ما كان يف  إنّ ". وقال أيضاً: (2)"ن لتكثري القيام بالفعل ال لتكثري القائمني بهإذ (ف  ّعال )ف
ال( للمبالغة يف الوصف كطويل وط وال يل( يصح بناؤه على )ف  ع  عِ الصفة املشبهة على )ف  

ال، فإذا أردنا الزيادة يف املبالغة شددنا العني فقلنا: )ف  ّعال(، ك . (ع ّجاب)و (ك ّبار )ومجيل ومج 
غلب الظن أن هذا البناء أي )ف  ّعال(، هو أصل ما وافقه كالك اّلب والن ّشاب والع ّكاز وليس وأ

ف عال وفّعال إىل  يف كل فعيل حتويله ته يف اآللة، ويصح  العكس وذلك لكثرته يف املبالغة وقلَّ 
ف  ّعال ف عال بالتخفيف مث إىل  ل  دِ للمبالغة، فاألصل )فعيل( منقول من الصفة املشبهة مث ع  

قد يكون ملراعاة الفاصلة، وهو مبعىن ": حّسان الدكتور متّام. وقال (3)"بالتشديد لزيادة املبالغة
 .(4)"كبري او أكب

  

 يب أو أعَجب.اب = َعجِ جَ عُ 
 .[5: ص] چچ      چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ  قال تعاىل: -

، (6)")عجاب( يف معىن عجيب": الزّجاج ، وقال(5)"أي أن هذا لشيء عجيب": الطَّب ِي  قال 
عال. وهاهنا ل فعياًل إىل ف  يعّن: ألمر عجيب. والعرب حتوّ ": ه(373)ت  وقال السمرقندي

                                                           
 . 2/163الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق االعجاز، حيىي بن محزة العلوي: ( 1)
 .150-148ينظر: معاين األبنية يف العربية: ( 2)
 .118-117: اين األبنية يف العربيةمع ينظر: ( 3)
 .278مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 4)
، اللباب يف 15/149: اجلامع ألحكام القرآن ،28/124مفاتيح الغيب: وينظر: ، 21/149: لطبيجامع البيان ل( 5)

، بصائر ذوي التمييز 598، تفسري اجلاللني: 380، تنوير املقباس من تفسري ابن عباس: 16/377علوم الكتاب: 
 .4/21يف لطائف الكتاب، الفريوزآبادي: 

 .4/321معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ( 6)
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عجاب مبعىن عجيب كما يقال رجل طوال وطويل، "وقال املاوردي:  .(1)"أصله شيء عجيب
والعجاب هو  ،مثله العجيب هو الذي قد يكون :وكان الليل يفرق بينهما يف املعىن فيقول

جاب، قرأ اجلمهور: ع  "قال أبو حيان: و  .(2)"الذي ال يكون مثله ، وكذلك الطويل والطوال
راع يف طويل وسريع. وقرأ علي، والسلمي، وعيسى، وابن وال وس  وهو بناء مبالغة، كرجل ط  

 .(3)"اجليم، وقالوا: رجل كرّام وطعام طيّاب، وهو أبلغ من فع ال املخفف يدشدتمقسم: ب
أوثر  (ابجّ ع  ف  ) ،إيثار بعض أوصاف املبالغة على بعضأنه من باب "وجاء يف االتقان: 

اب جّ ال( بالتخفيف والتشديد حنو ع  ع  وأما )ف   "وقال الزركشي:  .(4)"لذلك (عجيب)على 
يف  قال املعري ،(اراً بّ ك    ومكروا مكراً )وقال:  ،(جابع   هذا لشيءٌ  إنَّ )قال تعاىل:  ،اربّ وك  
وا دوإذا أريد به الزيادة شدّ  (عالف  )إذا أريد به املبالغة نقل به إىل  (فعيل): (لالمع العزيزيا)

وقال الدكتور فاضل السامرائي:  .(5)"ابجّ جاب وع  من عجيب وع   ،ذلك (الفعّ ) وا:فقال
)ف  ع ااًل(  ذلك أنّ هي أشد عجبًا من عجيب، و )ع ِجيب( إىل )ع ج اب( و  صيغة وعدل من"

سلويب الصريف "هذا من املؤشر األ: حّسان الدكتور متّاموقال  .(6)")ف ِعيل( عند العربأبلغ من 
 .(7)"عجبأيف إنشاء صيغ جديدة للمبالغة،  وعجاب مبعىن عجيب أو 

 

ابَاا = َتكِذيباا   ِكذَّ
وكذبوا بآياتنا )وقال "ألخفش: قال ا، [28]النبأ: چائ  ائ  ەئ           ەئ  چ قال تعاىل:  -

فجعله  ،(كذاباً )( فقال ن جيعله مثل باب )أفعلت( )إفعاالً أة أراد ن فعله على أربعأل (كذاباً 
. وقال (8)"( وهو من كالم العربعلى عدد مصدره. وعلى هذا القياس تقول: )قاتل( )قيتاالً 

ابًا(،يقول تعاىل ذكره: وكّذب هؤالء الكفار حب جِجنا وأدلتنا تكذيباً ": الطَّب ِي   ومل  . وقيل: )ِكذَّ

                                                           
 .2/176(: 209، جماز القرآن أليب عبيدة )ت 158/ 3: ، أبو الليث السمرقنديحبر العلوم( 1)
 .78/ 5النكت والعيون: ( 2)
 .9/138 :البحر احمليط( 3)
 . 3/339اإلتقان يف علوم القرآن:( 4)
 .2/513البهان يف علوم القرآن: ( 5)
 .160، أسئلة بيانية: 98معاين األبنية يف العربية: ( 6)
 .277، مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: 100خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 7)
 .2/564معاىن القرآن لألخفش: ( 8)
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وكذبوا بآياتنا  "وقال البيضاوي:  .(2)" أي: تكذيباً "وقيل:  .(1)"على فعله تصديراً  يقل تكذيباً 
عَّال بكسر أوله وتشديد ثانيه مبعىن تفعيل مطَّرد، شائع يف كالم اباً: تكذيباً. وفِ ذّ كِ 

 أحد مصادر املشّدد )أي كّذب( ؛ ألنّ  (كّذاب)" :نضرة النعيم، وجاء يف (3)"الفصحاء
 :لة مثلعِ ف  ّذاب، وعلى ت   كِ   :ّعال مثلتكليم، وعلى فِ  :مصدره قد جييء على تفعيل مثل

يكذرب، تكذيًبا  ،كذَّب  "وقال أمحد خمتار عمر:  ،(4)"ّزقمم   :فّعل مثلتوصية وعلى م  
 :قلياًل، فقالوا ،ال(ع  مصدر )ف  عَّل( على )ِفعَّ ومس ِ ": ه(1364)ت  وقال الغالييّن، (5)"وِكّذابًا

 الدكتور متّاموذهب . (6)"، أي تكذيباً چائ  ائ  ەئچ  :ماً(، ويف الّتنزيلمت ه  ِكالَّ )كلَّ 
 .(7)" تكذيباً "مبعىن: ا إىل أهنَّ  حّسان

                                                           
 .24/168: جامع البيان للطبي( 1)
 . 3/592مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ، 6/140: ه(489)ت  السمعاين أبو املظفرلقرآن، اتفسري ( 2)
 .5/280يل وأسرار التأويل: أنوار التنز ( 3)
 .11/5381نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي: ( 4)
 .3/1915معجم اللغة العربية املعاصرة: ( 5)
 .1/167: جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييّن( 6)
 .278مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ينظر: ( 7)
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 :اتفاق بنية اللفظين 
وحييط ِبما  ،فينشأ بينهما اجلناس ،قد تتفق صورة اللفظني وخيتلف معنامها الوظيفي أو املعجمي

 معىنً  نير  ع  كان للنص من القرائن احلالية أو املقالية ما ي     ،شيء يف القرآنفإذا ورد من ذلك  ،اللبس
 ،منها التفاق الصورة واختالف املعىن الوظيفي اثنني ؛، وسنضرب لذلك أمثلة(1)واحدًا للكلمة

 والثالث التفاقها مع اختالف املعىن املعجمي:
 
 :اتفاق الصورة واختالف المعنى الوظيفي -

ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  چ عاىل: األول: قوله ت -

املعروف أن لفظ )تقامسوا( ": حّسان الدكتور متّامقال  ،[49]النمل: چگ  گ  ڳ  
يصلح فعاًل ماضياً كما يصلح أن يكون أمراً فلو كان ماضياً ألعرب بداًل من )قالوا( وتعلق به 

مقول  ابتداءمقول القول. وإذا كان أمرًا فهو  اجلار واجملرور بعده أو كان اجلار واجملرور بداية
ڈ   چقوله تعاىل: ". وقال أبو البقاء: (2)"وليس للجار واجملرور إال أن يتعلق بالفعل ،القول

بذلك؛ فعلى هذا جيوز يف  هم بعضاً بعض   ر  م  ؛ أي أ  رٌ م  مها: هو أ  أحد   :فيه وجهانِ  ،چڈ
؛ وال جيوز الياء. والثاين: ور  م  املأ   رِ مِ يتنه، والتاء على خطاب اآللوا لنب( النون؛ تقديره: قو ه  نَّ ت   ير ب   ن  )ل  

وقال ابن عادل )ت  .(3)("قالوا )هو فعل ماض؛ فيجوز األوجه الثالثة وهو على هذا تفسري ل
، قال بعضهم لبعض: أن يكون أمراً ( تقامسوا)جيوز يف  چڈ   ڈچ : قوله": ه(880

كأنه ( قالوا)  ل راً ، وحينئذ جيوز أن يكون مفسّ ماضياً  احلفوا على كذا، وجيوز أن يكون فعالً 
أي: قالوا ذلك  )قد(،على إضمار قيل: ما قالوا؟ فقيل: تقامسوا. وجيوز أن يكون حاالً 

 تعلق به اجلار قوالً  أمراً ( تقامسوا) إن جعلت (باهلل)قوله: "وقال السمني:  ،(4)"متقامسني
 حتت املقول، واملقول هو لق به، وال يكون داخالً احتمل أن يتع ، وإن جعلته ماضياً واحداً 

فعلى هذا ( لنبيتنه) إىل آخره. واحتمل أن يتعلق مبحذوف هو فعل القسم، وجوابه( لنبيتنه)

                                                           
 .327مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 1)
 .328 املصدر نفسه:( 2)
 .2/1010التبيان يف إعراب القرآن: ( 3)
السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض وينظر: ، 178/ 15: ، ابن عادل الدمشقي النعمايناللباب يف علوم الكتاب( 4)

 .7/222، إعراب القرآن وبيانه: 3/65معاين كالم ربنا احلكيم البري: 
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فاعل وتفاعل:  تقامسوا:"وقال حممود صايف:  .(1)"يكون مع ما بعده داخال حتت املقول
رتكا يف الفعل، لذلك دعيت بصيغة صيغتان للمشاركة، تفيد كل منهما أن أكثر من واحد اش

. وقال حمي الدين درويش: (2)"( يف حمّل نصب مقول القول...ومجلة: )تقامسوا ،املشاركة
ويشهد إلرادة املعىن الثاين "حّسان:  الدكتور متّاموأضاف  ،(3)"تقامسوا فعل أمر أي احلفوا"

ڑ   چ يدل عليها قوهلم دون األول أّن منطوق اآلية كشف عن قصة التدبري واملكيدة اليت

وإذا كان األمر كذلك فإن على كل منهم أن يقسم أال يشي باآلخرين ومن هنا  ،چک
 .(4)"ط لب القسم واالستيثاق من الكتمان

 
ڈ   ڈ  ژ  ژ    ڎچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ  :الثاين: قوله تعاىل -

گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڑ  ک     ک  ک       ک  گچ  وقوله: ،[39]النمل:  چڑ

آتيك فعل مضارع، وأصله أأتيك ِبمزتني، فأبدلت  "، قال الشوكاين: [40]النمل:  چڱڱ
 أن يكون فعالً  (آتيك)حيتمل "وجاء يف مغّن اللبيب:  ،(5)" ، وقيل: هو اسم فاعلالثانية ألفاً 

ک  ک  ڑ  ک   چ :إليه مثل وأن يكون اسم فاعل ومضافاً  ،ومفعوالً  مضارعاً 

أصل  ويؤيده أنّ  ،[95: مرمي] چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ   چ  و [76: هود]چک
الدكتور . وقال (10)اآلل وِسي  و  (9)أبو البقاءو  (8)الرّازيّ و (7)الزَّخم  ش رِي  ، وهو ما قاله (6)"الب اإلفراد

( تصلح فعاًل مضارعًا فاعله مسترت ومفعو ": حّسان متّام له ويف النصني جند لفظ )آتِيك 
ما كانا الكاف، وكذلك تصلح اسم فاعل مضافًا إىل الكاف، والذي يرشح املعىن األول أهنّ 

                                                           
 .624/ 8لوم الكتاب املكنون الدر املصون يف ع( 1)
 .182/ 19اجلدول يف إعراب القرآن:( 2)
 .7/222إعراب القرآن وبيانه: ( 3)
 .328مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 4)
 .4/261احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ، وينظر: 4/161فتح القدير للشوكاين: ( 5)
 .498مغّن اللبيب عن كتب األعاريب: ( 6)
 .368/ 3عن حقائق غوامض التنزيل  الكّشاف: ينظر( 7)
 .557/ 24: مفاتيح الغيب: ينظر( 8)
 .2/1009التبيان يف إعراب القرآن: : ينظر( 9)
 .197/ 10روح املعاين :ينظر: ( 10)
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يعارضان إيقاع حدث مل يقع ويناسبه الفعل املضارع أما اسم الفاعل املضاف فإنه يدل على 
 .(1)" وقوع احلدث فعالً 

 
 :يفاق الصورة واختالف المعنى المعجمات -

قال الليل ، [47]الذاريات:  چۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئ  ۇئ چ تعاىل:  الثالث: قوله -
األ ي د : الق وَّة، وبلغة متيم اآلد، ومنه قيل: أ دَّ فالٌن فالنًا إذا أعان ه وق  ّواه. " يف كتاب العني:

ت ه أي ق  وَّي  ت ه. وقوله تعاىل:  لر أي بق ّوة. وإياد  ك  ( و السَّماء  ب  ن  ي ناها بِأ ي د  )والتَّأييد : مصدر أيَّد 
 ي م نة  وامليس رة، وكل  شيء  كان واقياً 

شيء  ما ي قوَّى به من جانِب  ي ِه، ومها ِإياداه، وِإياد العسكر امل
 .(3)"ةبقوّ أي قوله )بِأ ي د (:  وعن قتادة،  عن جماهد،": الطَّب ِي  وذكر ، (2)"ل شيء  فهو إياده
 ،أي قوة (بأيد)": الرّازيّ . وقال الفخر (5)، وعليه قول القرطيب(4)"بقدرة وقوة"وقال الواحدي: 

  ڀٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ واأليد القوة هذا هو املشهور وبه فسر قوله تعاىل: 

 حيتمل أن يقال إن املراد مجع اليد، ودليله أنه قال تعاىل: ،[17]ص: چڀ ڀڀ
 ،[75]ص:  چې  ې  ى            ى  ائ  ائ    ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ

]يس: چپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ وقال تعاىل: 
قال: بيدي ، وعلى هذا فحيث قال: خلقت ،وهو راجع يف احلقيقة إىل املعىن األول ،[71

بأيد: أي بقوة، قاله "وجاء يف البحر:  .(6)"ملقابلة اجلمع باجلمع ،وحيث قال: بنينا قال: بأيد
 ، وقوله:[17]ص:  چڀ    ڀ   ڀ     ڀپ  پ  پ  چكقوله:   ابن عباس وجماهد وقتادة، وهو

أي بناءها، فاجلملة حالية، أي بنيناها موسعوها،  ، [47]الذاريات:  چۆئ ۈئۈئچ
كقوله: جاء زيد وإنه ملسرع، أي مسرعا، فهي حبيث أن األرض وما حييط من املاء واهلواء  

                                                           
 .328مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 1)
 .8/97ه (: 175الليل بن أمحد الفراهيدي )ت ، العنيكتاب ( 2)
 .438/ 22:جامع البيان للطبي( 3)
 .4/180الوسيط للواحدي: ( 4)
 .17/52: اجلامع ألحكام القرآن: ينظر( 5)
 .188-187/ 28 :مفاتيح الغيب( 6)
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. (1)"درون من الوسع، وهو الطاقة. وقيل: ملوسعون قوة وقدرة، أي لقا.كالنقطة وسط الدائرة.
أي: بقوة. قاله ابن عباس، وجماهد، وقتادة، والثوري، وغري واحد،  (بأيد)": ابن كثري وقال

قال  .(2)"أي: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغري عمد، حىت استقلت كما هي ،(وإنا ملوسعون)
أليد الذي هو القوة وبني األيدي بني ا بياءين فرقاً  (بأييد)إمنا كتبت " :أبو العباس املراكشي

وال شك أن القوة اليت بىن اهلل ِبا السماء هي أحق بالثبوت يف الوجود من األيدي  ،مجع يد
وقال األزهري:  .(3)"فزيدت الياء الختصاص اللفظة مبعىن أظهر يف أدراك امللكويت يف الوجود

 مصدر أيدته، أي قويته، قال اهللأبو عبيد عن األصمعي: هو األيد واآلد للقوه والتأييد قال "
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ چ  : جلعز و 

واليد: "وقال ابن منظور:  .(4)"قويتك :: إذا آيدتك أيق رِئ  و  ،[110املائدة: ] چڄ
واأليد: " :يف ظالل القرآنوجاء . (5)"القوة. وأيده اهلل أي قواه. وما يل بفالن يدان أي طاقة

والقوة أوضح ما ينبئ عنه بناء السماء اهلائل املتماسك املتناسق. بأي مدلول من القوة. 
مدلوالت كلمة السماء. سواء كانت تعّن مدارات النجوم والكواكب. أم تعّن جمموعة من 
اجملموعات النجمية اليت يطلق عليها اسم اجملرة وحتوي مئات املاليني من النجوم. أم تعّن 

لفضاء الذي تتناثر فيه النجوم والكواكب.. أم غري هذا من مدلوالت  طبقة من طبقات هذا ا
)األيدي( املعىن البعيد الذي هو   فقد أراد ب"وقال عبد العزيز املطعّن:  .(6)"كلمة السماء

القدرة، وقد قرن ِبا ما يالئم املعىن القريب الذي هو اجلارحة املخصوصة، وهو )بنيناها( ألن 
لذي يبدو أن اآلية من قبيل االستعارة التمثيلية وإذ معناها يرجع إليها البناء يكون باليد، وا

 تفسريهايد مجع لكان أ. فتفسري كلمة أيد هي قوة و القوة مفردة فلو كانت (7)"عند التحقيق
 فدل التفسري على أن كلمة أيد مفردة و هذا يوافق مصدرها األ ي د  واآلد . ،ليس قوةو  ،قوى

ويصلح لفظ بأيد ملعنيني أحدمها األيدي )مجع ي د ( والثاين األ ي د  "حّسان:  الدكتور متّاموقال 
                                                           

 .9/560 البحر احمليط:( 1)
 .7/424 :تفسري القرآن العظيم( 2)
 .1/387رآن: ، وينظر: البهان يف علوم الق91 :عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل( 3)
 .14/161 هتذيب اللغة:( 4)
 .422/ 15 :لسان العرب( 5)
 .6/3385 يف ظالل القرآن :( 6)
 .2/422خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية: ( 7)
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يشهد للمعىن الثاين أن اهلل إذا أراد شيئاً "و ،(1)")وهو القوة( ومنه التأييد أي التقوية والقدرة
  ېۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچفإمنا يقول له كن فيكون. وأّما قوله تعاىل: 

 .(2)"أي بدون عون أو وكيل ،[75]ص: ائ   ې  ې  ى      ى  ائ 
 

                                                           
 .328، وينظر: مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: 176الفكر اللغوي اجلديد:( 1)
 .328-327مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 2)
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  بنية الكلمة في أمن اللبس: 
]النساء:  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ قال تعاىل:  -

قال بعضهم: فإذا فرغتم من الصالة ف اذ ك ر وا اللَّه  بالقلب واللسان " :قال السمرقندي، [103
م  إن مل تستطيعوا القيام، ويقال: فإذا قضيتم على أي حال كنتم ِقيامًا و ق  ع ودًا و ع لى ج ن وِبك  

الصالة، أي إذا صليتم يف دار احلرب فصلوا على الدواّب، أو قياماً أو قعوداً أو على جنوبكم 
فإذا صليتم يف حال " :الزَّخم  ش رِي  قال و  .(1)" إن مل تستطيعوا القيام، إذا كان خوفًا أو مرضاً 

جاثني على الركب  (وقعوداً )مسايفني ومقارعني  (قياماً )وها الوف والقتال فاذكروا اهلل فصل
حاالن من  (وقعوداً  قياماً )و": وقال الّسمني. (2)"مثخنني باجلراح (وعلى جنوبكم)مرامني 
 فيتعلق مبحذوف، واملعىن: يذكرونه قياماً  ،حال أيضاً  (وعلى جنوِبم). و(يذكرون)فاعل 
)قائم( و   ( مجعان ل( و)قعوداً على الصرحية، و)قياماً ومضطجعني، فعطف احلال املؤولة  وقعوداً 

 ڳچوقوله تعاىل: ": (ه1394)ت  وقال أبو زهرة .(3)")قاعد(. وأجيز أن يكونا مصدرين

وذكر  .(4)"ما حاالنالوصف وموقعهما يف اإلعراب أهنّ  ع  وضِ ا م  ع  ضِ مصدران و  ، چڱ
وزنه فعال بكسر الفاء، وإّما مجع  ، إّما مصدر قام يقوم باب نصر،قياماً "أّن:  حممود صايف

قائم اسم فاعل من قام يقوم، وقد قلبت الواو مهزة جمليئها بعد ألف فاعل، وأصله قاوم، ويف 
)إّما( مصدر مساعّي  ،()قعوداً  وهو مصدر أو بلفظ املصدر. قيام إعالل بالقلب أصله قواماً 

د على وزن قاعد اسم فاعل من قع  ول بضّمتني، وإما مجع ع  د باب نصر وزنه ف   د يقع  لفعل قع  
ويالحظ أن لفظي )قياماً( و)قعوداً( يصلحان مجعاً "حّسان:  الدكتور متّاموقال  .(5)"فاعل

لقائم وقاعد كما يصلحان مصدرين للفعلني )قام( و )قعد( على الرتتيب ويف كلتا احلالتني 
وعلى جنوبكم( ألن ذلك يعربان حااًل ولكن الذي حيدد املعىن على إرادة اجلمع هو قوله )

جيعل املعىن على حتديد البيئات أي قائمني وقاعدين ومضطجعني وهذا أوىل وأوجه من املعىن 

                                                           
 .334/ 1حبر العلوم : (1)
 . 560/ 1عن حقائق غوامض التنزيل : الكّشاف (2)
، السراج املنري يف اإلعانة 6/111، وينظر: اللباب يف علوم الكتاب: 3/531الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون:  (3)

 .1/274على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم البري: 
 . 1547/ 3زهرة التفاسري: ( 4)
 .412/ 4اجلدول يف إعراب القرآن: ( 5)
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 .(1)"اآلخر
ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ    ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ قال تعاىل:  -

 چی           ی  جئ  حئ  مئ  ىئ     یۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی

بالتنوين فهو مجع: يقال: ريح بشور، أي تبشر  شراً ومن قرأ ب  ": الزّجاج، قال [57اف: ]األعر 
(: ه 458ت )سيده وقال ابن  .(2)"فهو على أصل اجلمع ،بالضم ومن قرأ بشراً  بالغيث.

رًا خم  فٌَّف منه" وحدة ( بالباء املاً ر  ش  وقرأ عاصم: )ب  "قال السمني: و  ،(3)"ف  ب ش رًا مج  ع  ب ش ور  وب ش 
مضمومة وسكون الشني، وهو مجع بشرية كنذيرة ونذر. وقيل: مجع فعيل كقليب وقلب 

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ ورغيف ورغف، وهي مأخوذة يف املعىن من قوله تعاىل:

أي: ه( 553ل بيان احلق النيسابوري )ت وقا ،(4)"أي تبشر باملطر، [46: الروم]چک
( مصدر يف )بشراً  ق رِئ  بالسحاب، و  ألن الريح تبشر ( مجع بشري؛)بشراً  ق رِئ  وقد  ،ساعيات  "

هذه غاية إلرسال الرياح "قال أبو حيان:  .(5)"مبشرات موضع احلال، أي: باشرات مبعىن
 إىل سوق السحاب وقت إقالله إىل بلد   أو مبشرات   واملعىن أنه تعاىل يرسل الرياح مبشرات  

راً ختفيف ب  ": اآلل وِسي  وقال . (6)"ت  ميّ  بضمتني مجع بشور مبعىن مبشر أي أرسل الرياح  راً ش  ب  ش 
نت ، وسكّ (ب ش رًا): مجع بشري، كق لب مجع قليب، وأصلها وبشراً "قال أبو زهرة:  .(7)"مبشرات

وهي ، يكون غيثاً  رة بأن السحاب سيمطر مطراً للتخفيف، واملعىن أن الرياح تنتشر، مبشر 
قال حممود  .(8)"يي األنفس، وحييي موات األرضتكون منتشرة معلمة بالبشرى باملاء الذي حي

عول بفتح الفاء، أو مجع (، مجع بشور، صفة مشتقة مبالغة اسم الفاعل وزنه ف  )بشراً "صايف: 
وقال حمي الدين  .(9)"ر بضمتنيش  ر بضم الباء وسكون الشني وهو خمفف من ب  ش  بشري، وب  

                                                           
 .332مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ( 1)
 .4/71معاين القرآن وإعرابه للزجاج:  (2)
 .10/195، وينظر: تاج العروس:8/59: ه (458احملكم واحمليط األعظم، أبو احلسن علي بن امساعيل ابن سيده )ت  (3)
 .2/244، فتح القدير للشوكاين: 14/287مفاتيح الغيب:  ، وينظر:5/349الدر املصون:  (4)
 .1/522باهر البهان يف معاين مشكالت القرآن: ( 5)
 .5/77: البحر احمليط( 6)
 .10/30روح املعاين:  (7)
 .6/2872زهرة التفاسري:  (8)
 .437/ 8اجلدول يف إعراب القرآن :( 9)
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راً( بضّم الباء وسكون الشني مجع بشري"درويش:   الدكتور متّاموقال  .(1)"، أي مبشرات)ب ش 
ر ى( لوال أمران:"حّسان:  ر اً( مبعىن )ب ش   وقد كان ميكن للسامع أن يفهم )ب ش 

ر اً( مما يصرفها عن معىن ألف التأنيث املقصورة ألن املقصورة ال تنّون  األول: التنوين يف )ب ش 
 اً.عند إرادة التأنيث وإن نّونت فيما عدا ذلك مثل: فىت وعص

والثاين: أن ما يتلو هذا اللفظ يعد شرحًا له فالرياح البشر مجع بشور وهي اليت حددت اآلية 
 . (2)"[57]األعراف:  چوئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ چمعناها بأهنا: 

 
 العدول عن الصل: 

صاغ النحاة ضوابط تصريفية وتأويلية للرد إىل األصل ولتقدير ما ينسجم مع األصل عند العدول 
 : وسنضرب أمثلة على تلك الضوابط: (3)ن األصلع
 

َلُونَّ   :لَتُب ْ
، حيث حصلت يف )لتبلوّن( [186]آل عمران:  چۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆچ قال تعاىل: -

 التغيريات اآلتية:
ن نَّ( املشددة  -أ  اجتمعت يف آخر الكلمة ثالث نونات يف األصل فصارت الكلمة )ل ت ب  ل و و 

 بنونني.
لكراهية توايل األمثال )طبقاً للقاعدة(،  ألجل نون التوكيد( حذفت نون الرفع )األوىل" -ب 

 أصبحت الكلمة لتبلو و نَّ.ف ،(4)"وألهنا ال يتعلق بوجودها معىن خبالف نون التوكيد
 .(5)"إلتقى ساكنان مها واو املد والعنصر األول من نون التوكيد املشددة"-ج 
وضمت الواو لها عليها، لداللة الضمة اليت قبهي الم الكلمة حذفت واو املد و " -د 

                                                           
 .368/ 3إعراب القرآن وبيانه: ( 1)
 .332واقف يف اللغة والقرآن: مفاهيم وم( 2)
 .102خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: : ينظر( 3)
، السراج املنري: 94، تفسري اجلاللني: 157، مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: 6/100اللباب يف علوم الكتاب: ( 4)

 .94، شرح شذور الذهب: 1/272
 .157م ومواقف يف اللغة والقرآن: ، مفاهي102خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)
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مل تكسر اللتقاء الساكنني ألهنا واو مجع فحركت مبا كان "و .(1)"لسكوهنا وسكون النون
وال جيوز "، ومل جيز حذفها ألهنا ليس قبلها ما يدل عليها. (2)"جيب ملا قبلها من الضم

ن املذكر: د مويقال للواح وغريه. النّحاسلتبلون( ألن حركتها عارضة، قاله )مهز الواو يف
َّ ل  ب   ت  ل   فصارت  .(3)"ل ت ب  ل و نَّ يا رجالن. وجلماعة الرجال:  نر اي  ل  ب   ت  ل  ثنني: يا رجل. ولإل ني 

أصله: لتبلوونن، فالنون األوىل "  . وقال السمني يف هذه املسألة:(4)"الكلمة )لتبلو نَّ(
فتح ما قبلها للرفع حذفت ألجل نون التوكيد، وحتركت الواو اليت هي الم الكلمة وان

فقلبت ألفا، فالتقى ساكنان: األلف وواو الضمري، فحذفت األلف لئال يلتقيا، وضمت 
الواو داللة على احملذوف، وإن شئت قلت: استثقلت الضمة على الواو األوىل فحذفت 
فالتقى ساكنان، فحذفت الواو األوىل، وحركت الواو حبركة جمانسة داللة على احملذوف. 

وإن حتركت  ألهنا حركة عارضة ولذلك مل تقلب ألفاً  مثل هذه الواو مهزةوال جيوز قلب 
 .(5)"وانفتح ما قبلها

 

                                                           
 .158 -157، وينظر: مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: 1/357زاد املسري يف علم التفسري: ( 1)
 .2/323غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ، 9/453مفاتيح الغيب: ( 2)
 .1/318، التبيان يف إعراب القرآن: 4/303: اجلامع ألحكام القرآن( 3)
 .102ن تأمل لغة القرآن الكرمي: خواطر م( 4)
 .1/149، الصائص: 40/524، تاج العروس: 523-3/522الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: ( 5)
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  ُة:فَّ الخِ  طلب 
إن أصل الوضع يأيت عن طريق التجريد ولكن أصل االشتقاق وأصل الصيغة يأتيان عن طريق 

لكن طلب الفة ال االستقراء من خالل مباين التصريف. ومن املعلوم أن طلب الفة قضية أسلوبية، و 
يرقى يف األمهية إىل مستوى الرتكيب عند تعارض الرتكيب واألسلوب، إذ يكون الرتكيب عندئذ أوىل 

 بالرد إىل األصل من طلب الفة كما يف األمثلة اآلتية:
 
 إدغام الالم في الراء: -

فإذا  "يبويه: قال س، [14]املطففني  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ    چچ  چڃچ قوله تعاىل:   -
، فإن اإلدغام يف بعضها أحسن، وذلك (بل)و (هل)غري الم املعرفة حنو الم الالم كانت 
وف إىل الالم وأشبهها ِبا، فضارعتا احلرفني اللذين يكونان ر ألهنا أقرب احل (أيتهرّ )قولك: 

من خمرج واحد، إذ كانت الالم ليس حرٌف أشبه ِبا منها وال أقرب، كما أن الطاء ليس 
حرف أقرب إليها وال أشبه ِبا من الدال. وإن مل تدغم فقلت: هل رأيت فهي لغٌة ألهل 

بإدغام الالم يف الراء  چچ  ڇ  ڇ  چچچ ": الزّجاجوقال  .(1)"احلجاز؛ وهي عربية جائزة
 (بل ران)ت ئ  رِ وق   بإمالة األلف والراء إىل الكسر. (،بل ران) رِئ توقد ق   وتفخيم األلف.

وإظهار  واإلدغام، واإلدغام أجود لقرب الالم من الراء، ولغلبة الراء على الالم. بإظهار الالم
وقرئ بإدغام ": الزَّخم  ش رِي  وقال  .(2)"الالم جائز إال أن الالم من كلمة، والراء من كلمة أخرى

وقرأ ابن كثري وأبو " .(3)"الالم يف الراء وباإلظهار، واإلدغام أجود، وأميلت األلف وفخمت
غري مدغمة، وقرأ  (ب ل  ران  )يف الراء، وقرأ نافع: الالم بإدغام  (،ب ل  ران  )عمرو وابن عامر: 

، وقرأ (ران  )، وقرأ محزة والكسائي: باإلدغام وباإلمالة يف (ران  )ويقف مث يبتدئ  (ب ل  )عاصم: 
ال أبو حيان: وق، (4)"نافع أيضا: باإلدغام واإلمالة، قال أبو حامت: القراءة بالفتح واإلدغام

يسري التبيني  خفيفاً  ، قرئ بإدغام الالم يف الراء، وباإلظهار وقف محزة على بل وقفاً (بل ران)"
 ما  اإلظهار. وقال أبو جعفر بن الباذش: وأمجعوا، يعّن القراء، على إدغام الالم يف الراء إالَّ 

                                                           
 .4/457الكتاب لسيبويه: ( 1)
 .5/299معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ( 2)
 .4/721عن حقائق غوامض التنزيل:  الكّشاف( 3)
 415/ 4. زاد املسري يف علم التفسري: 452/ 5لكتاب العزيز: احملرر الوجيز يف تفسري ا( 4)
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بإدغام الالم  ئوقر ": ي  الزَّخم  ش رِ ، وقال (1)"(ران)، مث يقول: (بل)كان من سكت حفص على 
وقال الطاهر بن عاشور:  .(2)"واإلدغام أجود، وأميلت األلف وفخمت ،يف الراء، وباإلظهار

بل )": وقال ابن جزيّ  .(3)"اموقرأ اجلمهور بإدغام الالم يف الراء بعد قلبها راء لتقارب خمرجيه
يف معاين القراءات لألزهري:  وجاء، (4)": قرأها حفص بإظهار الالم وقرأ الباقون باإلدغام(ران

ومن قرأ  قال أبو منصور: من قرأ بإظهار الالم فألن الالم من كلمة والراء من أخرى."
وجاء يف روح البيان  .(5)"الالم باإلدغام فلقرب خمرج الالم من خمرج الراء، مع غ ل بة الراء على

بإظهار  (بل)ن عاصم قرأ حفص ع،  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چچچوالقول "لآللوسي: 
الراء  يفوقرأ الباقون بإدغام الالم  (رانب )الالم مع سكتة عليها خفيفة بدون القطع ويبتدئ 

قال بعض املفسرين  ،محزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم مييلون فتحة الراء :ومنهم
ال سكتة فيه فانه  (قل ريب)ويرد عليه  ،الراء املفخمة واإلدغامي هرب حفص من اجتماع ثقل

وكذا  (بل ران)اآلخر فالوجه انه امنا سكت حفص على الم  بل هو بإدغام أحد املتقاربني يف
 (انبرَّ )حيث يصري  (مارق)ومبالغة  (الب)خوف اشتباهه بتثنية  (من راق)على نون 

  وقد تدغم هذه الالم والنون مع الراء، ألنك ال ختل ِبما كما". وقال سيبويه: (6)("اقمرَّ )و
 الدكتور متّاموفسَّر  .(7)"كنت خماًل ِبا لو أدغمتها فيهما، ولتقارِبن، وذلك: هرأيت، ومرأيت

حّسان هذا األمر بقوله: كان إظهار الالم الساكنة يف )بل( أوىل من إدغامها يف الراء املتحركة 
 االحتمال فإنَّ املنطوق عندئذ سيكون )برّان( بتشديد الراء. أما إذا مل يرد هذا  ألنَّ  ،يف )ران(

 چڌ  ڎ  ڎ   ڈچ كما يف قوله تعاىل: الراء حبسب طلب الفة،  الالم تدغم يف 

 .(8))ريب( طلباً للخفة راء، بإدغام الم )قل( يف [22 :الكهف]
 

                                                           
 .429-10/428: البحر احمليط( 1)
 .4/721الكّشاف:  (2)
 .30/199التحرير والتنوير: ( 3)
 .2/461التسهيل لعلوم التنزيل: ينظر: ( 4)
 . 3/130معاين القراءات لألزهري: ( 5)
 .10/367روح البيان: ( 6)
 .4/448: الكتاب لسيبويه( 7)
 .144-143مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: ينظر: ( 8)
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 :إدغام )نعم( في )ما( -
 چوئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  وئى    ائ  ائ  ەئ   ەئ چيف قوله تعاىل: (1)إدغام )نعم( يف )ما( -

 ،فحرك ،(ا يعظكم بهمّ عِ إن اهلل نِ )وأما قول بعضهم يف القراءة: "قال سيبويه: ، [58]النساء: 
م فحرك العني. وحدثنا م فأسكن العني، ولكنه على لغة من قال نع  فليس على لغة من قال نع  

، وكسروا كما قالوا لعِ  هذه على أوجه " :الزّجاجوقال . (2)"بٌ أبو الطاب أهنا لغة هذيل 
وإن شئت فتحت النون، وإن شئت  كسر النون والعني وإدغام امليم يف امليم.ب (امَّ عِ نِ )

األحسن عندي اإلدغام مع كسر العني فأما من قرأ   أنّ ، إاّل (انعمّ )أسكنت العني فقلت 
مون أن اجتماع الساكنني عبإسكان العني وامليم، فهو شيء ينكره البصريون، ويز  (نعم ما)

، وذلك إنه غري ممكن يف اللفظ، إمنا حيتال فيه والذي قالوا بنّي  أعّن العني وامليم غري جائز،
فحجته أن  ،ّما( بكسر النون والعنيعِ وأما من قرأ )نِ "وقال ابن عطية:  .(3)"مبشقة يف اللفظ

 (نعما)األصل يف قوله "وقيل:  .(4)"أصل الكلمة )نعم( بكسر الفاء من أجل حرف احللق
أبو علي: من قرأ  القرطيب: "قال وقال ،(5)"يمني يف اآلخره أدغم أحد املنعم ما، إال أنَّ 

بسكون العني مل يستقم قوله، ألنه مجع بني ساكنني األول منهما ليس حبرف مد ولني وإمنا 
جيوز ذلك عند النحويني إذا كان األول حرف مد، إذ املد يصري عوضا من احلركة، وهذا حنو 

قرئ مكسور النون والعني وكسر  (ف ِنِعمَّا ِهي  )وله: وق" . وقال الراغب:(6)"دابة وضوال وحنوه
إتباع لكسر العني، وقرئ بفتح النون وكسر العني وقرئ بسكون العني وكسر النون  النون

وتشديد امليم وبتخفيف امليم أيضا، والسكون بعيد اللتقاء الساكنني، وليس أحدمها حرف 
. وقال (7)"من ما، وكالمها ال ينقاس ولني، والتخفيف كذلك حلذف الم الفعل أو امليم مد

رركِ  ،: فح رَّك(نِِعمَّا)أمَّا قول بعضهم يف القراءة "(: ه669ابن عصفور )ت  العني  فلم حي 

                                                           
 .305مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن: : ينظر( 1)
 .440-4/439: الكتاب لسيبويه( 2)
 .2/67معاين القرآن وإعرابه للزجاج: ( 3)
 .1/366احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ( 4)
 .3/335امع ألحكام القرآن: اجل (4)

 .7/61مفاتيح الغيب:  (6)
 .570-1/569تفسري الراغب األصفهاين:  (7)
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قال السمني:  .(1)"بل جاء على لغة من يقول )نِِعم (، في حررك العني، وهي لغة هذيل ،لإلدغام
وأصله نعم فكسرت النون  .(فنعما)يف امليم:  وقرأ ابن كثري بكسر النون والعني وإدغام امليم"

وحتتمل قراءة كسر العني أن يكون أصل العني السكون، فلما وقعت بعدها  ،لكسرة العني
. وجاء يف تاج (2)")ما( وأدغم ميم )نعم( فيها كسرت العني اللتقاء الساكنني. وهو حمتمل

غري موصوفة وال موصولة، كأنه  قال ابن األثري: وأصله نعم ما، فأدغم وشدد، وما"العروس: 
نعما )قال: نعم شيئا املال، والباء زائدة. وقال اجلوهري: وإن أدخلت على نعم ما قلت: 

 وجاء يف إبراز املعاين: ،(3)"جتمع بني الساكنني، وإن شئت حركت العني بالكسر (يعظكم به
مت امليم يف امليم، واتفق القراء واعلم أن: )نِِعمَّا( كلمتان كتبتا متصلتني، والتقى املثالن فأدغ"

على اإلدغام موافقة لط املصحف فإهنما كتبتا مبيم واحدة، وهذا موضع اتفق عليه من باب 
اإلدغام الكبري؛ ألن امليم من نعم متحركة مفتوحة، وقد أدغمت يف امليم من ما الداخلة 

مل ميكن مع سكون العني عليها، وكان األصل نعم ما كما تقول: بئس ما، وملا أريد اإلدغام 
قبلها فكسرت، فمن القراء من أشبع الكسر يف املوضعني معا، وهم ابن كثري، وورش، 
وحفص، وكل من فتح النون، ومنهم من أخفى الكسر، واختلسه تنبيها على أن أصل هذه 

بو قال أبو عبيد: قرأ أ"وقال األزهري:  ،(4)"العني السكون، وهم أبو عمرو، وقالون، وأبو بكر
جعفر وشيبة ونافع وعاصم وأبو عمرو: )فنعما( بكسر النون وجزم العني وتشديد امليم، وقرأ 

ويف )ما( مع )نعم( و "وقال السيوطي:  .(5)"محزة والكسائي: )فنعما( بفتح النون وكسر العني
)بئس( وجهان حكامها ابن قتيبة الفصل على األصل والوصل ألجل اإلدغام يف نعما ومحلت 

: امليزان يف أحكام جتويد القرآنوجاء يف  .(6)"عليها وقد رمسا يف املصحف بالوصلبئسما 
أصلها )نعم ما( فكسرت العني، وسّكنت امليم األوىل، وأدغمت يف الثانية املتحركة  (نِِعمَّا)"

وقال الطاهر بن عاشور:  .(7)"بالفتح )إدغاما كامال بغنة( فصارت ميما واحدة مشددة

                                                           
 .415املمتع الكبري يف التصريف: ( 1)
 .10/6662، 2/609مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: ( 2)
 .33/515تاج العروس: ( 3)
 .374إبراز املعاين من حرز األماين:  ( 4)
  .3/10هتذيب اللغة: ( 5)
 .237ه(: 276، وينظر: أدب الكتاب البن قتيبة الدينوري )ت 513/ 3وامع يف شرح مجع اجلوامع: مهع اهل( 6)
 .139امليزان يف أحكام جتويد القرآن: ( 7)
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بت )نعم( مع )ما( بعد طرح حركة امليم األوىل وتنزيلها منزلة )نعم ما( ركّ ا( أصله )نعمّ و"
كت العني الساكنة بالكسر للتخلص من التقاء الكلمة الواحدة، وأدغم امليمان وحرر 

األصل )نعم( بفتح " :اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشروذكر يف . (1)"الساكنني
ن اتباعا لكسرة العني، مث سكنت العني ختفيفا، وجاز اجلمع النون، وكسر العني، فكسرت النو 

 )ما(ويقول أكثرهم إن: "وجاء يف النحو الوايف:  ،(2)"بني ساكنني، ألن الساكن الثاين مدغم
العني( )ميم( نعم، وتكسر عندئذ و )نعم وبئس( وتدغم هي )توصل خطًّا بآخر الفعل: 

وقد رمست ، وأصل هذا اللفظ )نعم ما( ،(3)"للتخلص من السكون الناشيء من اإلدغام
موصولة هكذا )نعما( وأمجع القراء على إدغام امليمني، ولكن الالف بينهم حاصل يف 

واإلمجاع على إدغام امليمني يف )نعم ما( يشبه اإلمجاع على إدغام  حركيت النون والعني؛
منا( بنون واحدة مشددة، النونني يف )تأمننا(؛ إذ رمست )نعما( مبيم واحدة مشددة ورمست )تأ

 لكن أصل هذه )نعم ما( وأصل تلك )تأمننا(.
 

 :إدغام نون الرفع في نون الوقاية -
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چيف قوله تعاىل: كما  ،(4)إدغام نون الرفع يف نون الوقاية -

وتأمروين بنون مشددة على إسكان األوىل "قال الواحدي:  .[64 :الزمر] چھے
، وقرأ الياءِ  وفتحِ  ة  ف  خمفّ  واحدة   ( بنون  وين ر  تأم  ) قرأ نافع"وقال القرطيب:  ،(5)"نيةوإدغامها يف الثا

دة على اإلدغام، ، بنونني خمففتني على األصل. الباقون بنون واحدة مشدَّ (ِّن ون  ر  تأم  ) ابن عامر
 واختاره أبو عبيد وأبو حامت، ألهنا وقعت يف مصحف عثمان بنون واحدة، وقرأ نافع على

 حذفالجيوز حذف النون الثانية وإمنا كانت احملذوفة الثانية، ألن التكرير والتثقيل يقع ِبا، و 
 ن  قال أبو منصور: م  "وجاء يف معاين القراءات:  ،(6)"، ألهنا داللة الرفعأيضاً  األوىل النون
جة حويف  .(7)"والثانية: نون اإلضافة د النون فألهنما نونان، إحدامها: نون اجلمع،شدّ 

                                                           
 .5/96التحرير والتنوير: ( 1)
 .2/95اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر: ( 2)
 .3/372النحو الوايف، عباس حسن: ( 3)
 .305م ومواقف يف اللغة والقرآن: مفاهي: ينظر (4)
 .3/592للواحدي: الوسيط ( 5)
 .15/276: اجلامع ألحكام القرآن( 6)
 .2/341معاين القراءات لألزهري: ( 7)
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النون األوىل عالمة الرفع والثانية مع الياء  ،تأمرونّن :األصل ،بالتشديد (تأمروينّ )" :القراءات
، وقال حممود صايف: (1)"(تأمروينّ ) :مث أدغموا األوىل يف الثانية فيصري ،يف موضع النصب

ِبن يف  ئ  رِ وحنو )تأمرونّن( جيوز فيه الفك واإلدغام )تأمرويّن( والنطق بنون واحدة. وقد ق  "
 :يل  : النون الباقية نون الرفع، وقِ يل  السبعة. وعلى األخرية )أي القراءة بنون واحدة تأمروين( فقِ 

النون مشددة على األصل وقد "وقال حمي الدين درويش:  .(2)"نون الوقاية، وهو الصحيح
الجتماع ونون تأمروين نون الرفع كسرت للمناسبة وحذفت نون الوقاية  ،خففت حبذف الثانية

وإذا كان فعل ". واحملذوف هو النون األوىل، نص على ذلك سيبويه حيث قال: (3)"املثلني
ذلك قولك: و نون الرفع،  فيه النون الفيفة أو الثقيلة حذفت   اجلميع مرفوعًا مث أدخلت  

َّ ذه  ت  نَّ ذاك ول  ل  ع  ف  لت    هل تفعلنَّ  . وتقول:، ألنَّه اجتمعت فيه ثالث نونات فحذفوها استثقاالً ب 
النون، وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها إذ كانت  ذف نون الرفع ألنَّك ضاعفت  ذاك، حت  

. (4)"من ذا استثقااًل للنونات، وقد حذفوها فيما هو أشدّ  ف، وهم يف ذا املوضع أشد  ذ  حت  
 س(.لي)نون الوقاية ال جيوز حذفها مفردة مع فعل غري ": أن وجاء يف شرح الكافية الشافية

فلو حذف نون الوقاية، وأبقي نون الرفع لتعرض بذلك إىل حذف نون الرفع عند دخول 
وحذف ما  وإذا حذف نون الرفع مل يعرض لنون الوقاية ما يقتضي حذفها. اجلازم والناصب.

  .(5)"ال حيوج إىل حذف أوىل من حذف ما حيوج إىل حذف
 

 

                                                           
 .625حجة القراءات: ( 1)
 .24/206اجلدول يف إعراب القرآن: ( 2)
 .8/442إعراب القرآن وبيانه: ( 3)
 .3/519الكتاب لسيبويه: ( 4)
 .90اع والقياس: م  ، وينظر: السَّ 1/209كافية الشافية: شرح ال( 5)
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 المبحث األّول: خصائص نحوية:
 :محور القرب والبعد في تضام عناصر النص القرآني

 

باً يشتمل كل منها على قطبني القات املرتابطة إجياباً وسلال بد لكل نظام أن ينبين على حماور من الع"
النحاة العرب منذ  يِن  ذلك على كافة أنواع األنظمة، ومنها نظم اللغة العربية. لقد ع   ق  صد  كثر، وي  أو أ

بدء التفكري يف قضايا النحو العريب بتناول هذه احملاور العالئقية، وبكيفية ربطها بني عناصر الكالم، 
 من ذلك بالكشف عن أثر هذه احملاور يف ضبط القواعد اليت تصف اللغة وطرق استعماهلا.  فخرجوا

ل األمر يف حمور أقسام الكلم، فلهذا احملور أقطاب متعددة منها االسم والفعل واحلرف، ننظر أو  ول
يف عنصر  القطبني ال جيتمعان لب، مبعىن أن  ل وس  والعالقة بني كل قطب منها وبني اآلخر عالقة تقاب  

قطب منها يف االستعمال يتقاطع مع أقطاب احملاور األخرى، فإذا  بعينها، ولكن كل   واحد يف مجلة  
إىل  عناصر مجلة مثل: )أكل الغالم التفاحة( وجدنا تقاطع أقطاب احملاور من أقسام الكلمإىل  نظرنا

ياقية والرتبة وحنوها مما تعتمد الشخص والعدد والنوع والتعيني والذكر واإلعراب والتضام والعالقة الس
ات اليت ن  بِ طاب احملاور هو الل  أقوهذا التقاطع بني فرد يف هذه امجملة بذااها علي.. وظيفة اللفظ امل

هبا اللبس، ومعىن أن العناصر املتقاطعة  ن  ؤم  تتحقق هبا شروط الصياغة، وهبا يقوم صرح املعىن، وي  
ل. قطب آخر أو أكثر يف حدود احملور الذي ينتمي إلي.. فاالسم كل واحد منها يقاب  أقطاب احملاور أن  

مثاًل يقابل. الفعل واحلرف، والغائب يقابل. املتكلم واحلاضر، واملفرد يقابل. املثىن وامجمع،  واملذكر 
، وميكن للقطب أن ملضمر واملسترت واحملذوفيقابل. املؤنث، واملعرفة يقابل. النكرة، والظاهر يقابل. ا

أقطاب فرعية، فالفعل مثال ل. قطبان: احلدث والزمن، وللمؤنث قطبان: احلقيقي واجملازي، إىل  يتفرع
ولقد حظي معظم احملاور السابق ذكرها بالكالم عالمة أصلية أو فرعية، وهلم جرا. ولإلعراب إما 

 يف د عناية ب. إال  حاة ما عدا حمور املسافة بقطبي.: القرب والبعد، فهذا احملور مل جيب من الن  سه  م  ـال
 من نظرية النحو العريب، كما يلي: ضيقة   حدود  

 قريب أو بعيد.إىل  اسم اإلشارة قد يشري -1

 أو بعيداً. املنادى قد يكون قريباً  -2

 أقرب مذكور.إىل  الضمري يعود -3

 ا ميتدويقف األمر عند هذا احلد، ولكن تطبيق هذا احملور ال ينحصر يف هذه الصياغات النحوية، وإن  
ىل األساليب والبالغة على حنو ما يتضح يف الفقرات إغريها من األبواب النحوية اليت يتخطاها إىل 

 التالية:
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ا تكون أكثر وضوحاً بني عنصرين من عناصر السياق إن   ة  أو أسلوبي   ة  حنوي   ة عالقة  أي   من الواضح أن  
ورًا على الثالثة اجملاالت املذكورة حدمها من اآلخر منها عند بعده عن.، وليس ذلك مقصأرب مع ق  

ىل جماالت عديدة أخرى كطريف اإلسناد وكالفعل وما يتعدى إلي. ا يتخطاها إمنذ قليل، وإن  
وكاملوصوف وصفت. واملعطوف وكالشرط وجواب. واملسافة بني املتالزمني وكامجار واجملرور ومتعلق. 

على وضوح املعىن،  ني  عِ بني الطرفني يف كل ذلك ي   ا. فالقربر  ج   م  ل  وكطريف االلتفات والتكرار، وه  
هبا املعىن سواء كانت لفظية أو معنوية يسمح يف  ح  ضِ ب على وجود قرينة يت  اللبس املرتت   أمن   ولكن  

الكثري من األحوال مبطل أول الطرفني أو الفصل بينهما بعنصر أصلي أو زائد أو جبملة معرتضة، 
 .(1)" حد العنصرين من اآلخر مادام املعىن واضحاً واللبس مأموناً وبذلك يقع الرتخص يف قرب أ

 
 :ميرالضّ  ود  ع   -

عاد  إلي. ي عود  ع ْود ًة "، و(2)"تثنية  األمِر ع ْودًا بـ ْعد  ب ْدء ، بدأ مث عاد. والع ْود ة  مر ة واحدة"الع ْود  لغة: 
رة معاد للناس. واهلل ء إلي. املصري. واآلخاملعاد: كل شي". و(3)"املثل )العود أمحد( : رجع. ويفوعوداً 
، أي ما يد  عِ وما ي   ئ  بدِ ما ي   املبدئ املعيد، وذلك أن. أبدأ اخللق مث يعيدهم. وتقول: رأيت فالناً  ،تعاىل

ر ج ع  ع ْودًا على ب ْدء من غري ِإض اف ة. و ل ك الع ْود  وقال ابن سيده: " .(4)"وال عائدة   يتكلم ببادئة  
ا اأْل مر والع ْود ة    .(5)"والع و اد ة  أ ي ل ك أ ن تعود يف ه ذ 

ىل اسم متقدم علي. مذكور يفسر غموض. إهو عود ضمري الغائب ": صطالحيف اال وعود الضمري 
ىل هذا املرجع أو العائد، ألن املتكلم واملخاطب إحتتاج  ويزيل إهبام.، وضمائر املتكلم واملخاطب ال

ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  چ كالم، كقول. تعاىل: يفسران ضمائرمها يف وقت ال

لضمري الغائب ى أيضاً: رجوع الضمري. و م  س  ، وي  [5امللك: ] چک  گ  گ   گ     گ    کک
، لكن قد يتعد د هذا املرجع ويكون مقتضى الكالم مقتصراً على واحد، فريجع مرجع واحد يف األصل

                                                           
 .9-7خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ينظر: ( 1)
 .2/217: كتاب العني (2)
، وينظـــر: جممـــع 2/513هــــ(: 393الصـــحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة، أبـــو نصـــر إتاعيـــل بـــن محـــاد امجـــوهري )ت  (3)

 .2/34(: ه515األمثال، امليداين )ت 
 .4/151:مقاييس اللغة (4)
 .321-2/323احملكم واحمليط األعظم:  (5)
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. (2)"الضمري عوده إىل أقرب املذكوراتاألصل يف ". ألن (1)"األقرب إلي. يف الكالمإىل  الضمري
فقد خيرج عن األصل لدليل وإذا تعارض  ،د  رِ ه لألقرب ليس مبط  ود  للجمهور أن يقولوا: وكذا ع  "و

إذاً  .(3)ىل  وْ هبما أ   إىل ما في. العمل   ه  ود  ع   :بل قد يقال ،األصالن تساقطا ونظر يف الرتجيح من خارج
ية حتول دون ارتباط عود الضمري بقاعدة معينة، أي أن قول النحاة إن الضمري فاالعتبارات األسلوب"

إىل أبعد  هود  ينبغي أن يقبل على إطالق.، إذ قد يتطلب األسلوب واملعىن ع   أقرب مذكور الإىل  يعود
يكون متقدماً . وهذا املرجع إما أن .  ام  هب  إِ  يل  زِ . وي  ص  خيص   ع  رجِ ىل م  إضمري الغيبة يفتقر "و .(4)"مذكور

، وإما يكون [42 هود:] چڻ  ڻ  ڻ چ :لفظًا ورتبًة وهذا هو األصل يف اإلحالة بالضمري حنو
( أو متقدمًا يف الرتبة دون اللفظ حنو قول. تعاىل: .  ظلم   مل  الظا متقدمًا لفظًا ال رتبًة حنو )أهلك  

ڑ    ک  ک  ک    ڑچ  خراً لفظاً ورتبًة حنو:أ، أو مت[77 ط.:] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ

، وهذا يف باب ضمري الشأن (5)"[21األنعام:] چڳ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ    ڳک  گ      گ  گ   گ
ىل غري مذكور، ال لفظاً وال معىًن، إن كان سياق الكالم إا أن يعود إم  "والقصة ونعم وبئس والتنازع. و

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ يعين.، كقول. تعاىل: 

سفينة نوح املعلومة من إىل  ، فالضمري يعود[44 :هود] چېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی    ېئېئ
إىل  أقرب مذكور يف الكالم، مامل يكن األقرب مضافًا إلي.، فيعودإىل  والضمري يعود ..املقام.

ک  گ  گ  چ. كقول. تعاىل: ن  يـ  ع  املضاف إلي.، إن كان هناك ما يـ  إىل  املضاف. وقد يعود

، فالضمري [7 :احلديد] چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڳڳ  ڳ   گ  گ    ڳ
 .(7)"الرسولإىل  اهلل، الإىل  عائد چڳچاملسترت يف 

وقد يعود الضمري على مفهوم، فإذا عاد على مذكور طابق. من حيث ": حس ان الدكتور مت اموقال 
ے  ے  ۓ    ھ  ھ  ھچ الشخص والعدد والنوع، ومن هنا كان الضمري يف قول. تعاىل: 

عائًدا على الكافرين ال على األبواب، ولو أعاده على األبواب ، [44]احلجر:  چۓ  ڭ  ڭ  
                                                           

 .715 -717املعجم املفصل يف النحو العريب، د. عزيزة فوال بابيت:  (1)
 .19/113، 13/59: مفاتيح الغيب (2)
 .43-4/39: ربهان يف علوم القرآنال (3)
 .13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (4)
 .2/955، وينظر: معجم الصواب اللغوي، د. أمحد خمتار عمر: 92صة النحوية، د. مت ام حس ان: اخلال( 5)
 .127 -125جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين: ( 7)
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  ېۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉچ ا عوده على مفهوم من الكالم السابق فنحو قول. تعاىل: لقال )منها(، وأم  

رت يف كان  فالضمري املست ،[15]فاطر:  چ   ۆئې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ  ۇئ
. وال جييز امجمهور (1)"كما يقول النحاة: عائد مفهوم من الفعل )تدع( أي: ولو كان املدعو ذا قرىب

هـ( 772هـ( وابن مالك )ت 215ورتبة. وخالفهم األخفش )ت  عود الضمري على متأخر لفظاً 
 . (2)وغريمها يف ذلك

 

 ور:ذك  ب م  قر  لى أ  إمير ود الضّ ع   -
ا إذا كان يف م  أقرب مذكور، والسي  إىل  نة على املعىن املراد ينبغي للضمري أن يعودعند غياب القري     

 :على ذلك د  شه  احتماالت املعىن املتعددة، ي   أحد   ح  ج  ر  ذلك ما يـ  
ڤ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچقول. تعاىل:  -

يف  ن  إذ إ ،[51 :النساء]چڃ  ڃ  ڃ   چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ   ڦ  ڦ
 املذكورة   الطائفة   )هي( يعود على الطائفة، أي أن   :ضمريًا مسترتًا تقديره  چڤچالفعل 

على ما قال. القرطيب )ت  مت ام حس انالدكتور  د  ر  . ويـ  (3)"معصية تْ ت  ي  وبـ   چٺچقالت: 
يس ول"بقول.: ، (4)"فيما عهده إليهم وأمرهم ب.أي بدلوا قول النيب "هـ( يف تفسريه: 771

وإنا اشتملت  األمر كما قال القرطيب رمح. اهلل، ألن اآلية مل تشتمل على قول قال. النيب 
قرطيب وغريه لكان الضمري راجعاً ذكره ال على قوهلم هم: )طاعة( ولو كان األمر على غرار ما

 ولكن   .النيب  إىل ألن. اقرب املرجعني، أي چٿ   ٿچىل من تدل علي. الكاف يف إ
م اعة وهم مع. وإىل أهن  ة الط  ىل إعالهنم ني  إت ر  ا ج  ىل ما قال. هو وإن  إ رِ ة يف اآلية مل ت  اإلشار 

ده الطائفة أوضح وأوىل ويعض  إىل  تون غريها بعد انصرافهم. من هنا يكون عود الضمرييبي  
كثري من املفسرين يف تفاسريهم بكال . وقد قال  (5)"قرب املسافة بني الضمري ومرجع.

                                                           
 .215اللغة العربية معناها ومبناها، د. مت ام حس ان: ( 1)
 .2/117: مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح: ينظر (2)
 .13: القرآن الكرميتأمل لغة خواطر من ( 3)
 .5/259: حكام القرآنامجامع أل( 4)
 .13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)
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 مذكور. ىل أقربِ إ يف الضمري أن يعود   األصل   ألن   ح  ص  ل هو األ  ، مع أن األو  (1)رأينيال
ىئ  ی  ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  چ قرب مذكور أيضاً ما جنده يف قول. تعاىل: أىل إود ومن الع   -

حج  مج  جح    يثخب  مب  ىب   يب  جت  حت  خت   مت     ىت  يت   جث  مث  ىث  حبىئ   يئ  جب

تني وهو يشتمل يف اآلية مر   چیچذكر الفعل ، [233 :البقرة]چمح  جخ  حخ  مخ   
ىل إا الضمري يعود يف احلالة األوىل وهذ"على الفاعل.  يف كلتا احلالتني على ضمري مسترت دال  

ل الذي استوىف الطلقات الثالث واملرجع هنا متصيد من سياق الكالم. أما يف وج األو  الز  
 قرب مذكور وهو املقصود بقول.: )زوجًا غريه(. فإذاأإىل  احلالة الثانية فضمري الفاعل يعود

 . وهكذا يعود الضمري(2)"ناح علي. يف ذلكج   راجعها والي   نْ أ  قها هذا الزوج الثاين فلألول طل  
والفخر ، (4)الز خم ْش رِي  و  (3)هـ( 532أقرب مذكور. وهذا رأي الراغب األصفهاين)ت إىل 

 ،(7)هـ(745)ت  ان األندلسيوأبو حي   ،(7)هـ(741 )ت واخلازن ،(5)هـ(737)ت  الر ازي  
 .(5)هـ(774)ت  وابن كثري

 

 ور:د مذك  بع  لى أ  إمير الضّ  ود  ع   -
 

 أبعد مذكور.إىل  فإن الضمري ميكن أن يعود اللبس   ن  مِ على املعىن وأ  دال ة ت قرينة د  جِ إذا و  
ڈ  ڈ   ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چچ ففي قول. تعاىل:  -

الدكتور قال  ،[5، 7]يوسف:  چژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  
امجماعتني السابقتني من.  أبعدإىل  چڎچ يعود الضمري وهو واو الفاعل يف" :حس ان مت ام

ا م  أذلك سبب تركييب وقرينة عقلية،  د  ض  ع  ائلون. ويـ  أقرهبما وهم الس  إىل  خوة، الوهم اإل
                                                           

، والتسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم الغرناطي: 1/235مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ، و 1/493 :ينظر: فتح القدير( 1)
 . 5/92: ملعاين، وروح ا2/244رار التأويل: أنوار التنزيل وأس، و 1/571الكش اف: ، و 1/149

 .13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 2)
 .1/477: راغب األصفهاينتفسري ال( 3)
 .1/277: الكش اف( 4)
 .7/453مفاتيح الغيب: ( 5)
 .1/174لدين اخلازن: ا، أبو احلسن عالء لباب التأويل يف معاين التنزيل( 7)
 . 2/479: يطالبحر احمل( 7)
 .1/729: تفسري القرآن العظيم( 5)
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من االقتباس  چڎچفلو أن مقول القول )وهو كل ما جاء بعد لفظ  ،الرتكييبالسبب 
 مقول القول( لكان الضمري عائداً إىل  السابق( جاء بعد االخوة مباشرة )وهم أقرب مذكور

درجة تذهب بوضوح املعىن من جهة إىل  ت املسافة بني كان واتهاد  ع  بـ  أقرب مذكور، ول  إىل 
يف مكان. من      چڍ  ڌچوقع اسم كان وهو  ومن مث   وحبسن السبك من جهة أخرى.

وبني مرجع. وهو اإلخوة. أما القرينة العقلية اليت تدل  چڎچاآلية فاصاًل بني الضمري يف 
 ،على أن الضمري لإلخوة فهي تتمثل يف أمرين أحدمها أن السائلني كانوا خياطبون النيب 

ن الكالم أهنم إخوة يوسف وأبناء يعقوب، م كانوا معاصرين ل.، ومن مث ال يفهم مأي أهن  
ضمريهم إىل  ضمري يوسف يف لفظ )إخوت.( كما اضيف األبإىل  والثاين أن اإلخوة أضيفوا

، فاجتماع اإلضافتني قرينة تدل على أن اإلخوة هم مرجع الضمري يف چڑچيف 
 للبس فالعوداألبعد إذا أمن اللبس، أما إذا مل يؤمن اإىل  يعود الضمري"، وهكذا (1)"چڎچ

، چڎچح كثري من املفسرين بأن املقصود من قول. تعاىل: . وقد صر  (2)"أقرب مذكورإىل 
 .  (3)مرجع الضمريإىل  قهم أخوة يوسف دون التطر  

 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  ور عند وجود القرينة قول. تعاىل:أبعد مذكإىل  ومن عود الضمري -

ک  ک  ک  گ       ک   ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڍڍ

 :بأن   مت ام حس ان، حيث يقول الدكتور [73، 72]البقرة: چگ  گ  گ  ڳ  
ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ قول. تعاىل: البقرة اليت ذكرت يف إىل  ا( يعوده  عضِ مري يف )ب  الض  "

 چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ےھ  ھ   ھ  ھۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

عد حبيث . من الب  عِ رجِ ة بني الضمري يف )بعضها( وم  املساف يف أن   ، وال شك  [77]البقرة: 
بلفظ مفرد مؤنث  چڇچكان   القتيل   ر، وخباصة أن  ذك  درًا من الت  مري ق  إرجاع الض   ب  ل  ط  يت  

)اضربوه( أضفى على النفس  الفعل   أن   يتفق يف هذين احملورين مع الضمري يف )بعضها(. غري  
إىل  للضمري يف )بعضها( وبذا يعود وبني أن تكون مرجعاً  املقتولة من التذكري ما حيول بينها

                                                           
 .11خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (1)
 .113مفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن، د.مت ام حس ان:  (2)
، و زهــرة التفاســري، أبــو زهــرة: 2/597، و أيســر التفاســري، أبــو بكــر امجزائــري: 2/731التفســري الوســيط، الواحــدي:  (3)

7/444 . 
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. وهذا ما أشار (1)"املعىن: فقلنا اضربوا القتيل ببعض البقرة املذبوحة وهو ذيلها البقرة ويكون
)ت  والبغوي   ،(3)هـ(459)ت  معاين  والس   ،(2)هـ(313)ت  الط رب ِي  إلي. كل من: 

 .(7)هـ(1273)ت  اآلل وِسي  و  ،(5)هـ(952)ت  وأبو السعود ،(4)هـ(513
 

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۋچ قول. تعاىل:  ،أبعد مذكورإىل  ومما يعود في. الضمري -

  ېئې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ

 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی       جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب   

أقرب إىل  چیچمري يف ا الض  دن  ع  لو أ  ": حس ان امالدكتور مت  قال ، [34 - 32]الكهف: 
ت يف موقعها من الكالم ربط    چی  جئچ  ، ولكن مجلةچىئچإىل  مذكور لعاد الضمري

والضمري يف )صاحب.( فجعلتهما ملرجع واحد، وبذا حالت دون عود  چیچمري يف بني الض  
. (5)")صاحب امجنتني(إىل  (عود الضمري يف )ل.". وما رآه األقدمون هو (7)"النهرإىل  الضمري

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ومن. أيضًا قول. تعاىل: 

  ژچ    چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ        ڎ  ڈ    ڈ

لو أعدنا الضمري ـ "، ف[277]البقرة:  چژ     ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  
عفاء، ولكن الذرية قد تكون من الضعف ة الض  الذري   إىل أقرب مذكور لعادإىل  يف )أصاهبا(

يكون فقدها كارثة تستحق األمل والندم، ولقد كان امجاهليون يئدون بنااهم لكوهنم  حبيث ال
زاياها لت اآلية م  ذرية ضعيفة متثل عبئاً عند الغارة وال متثل نصرياً عند الغزو. أما امجنة فقد فص  

احلرص علي. واالعتزاز مبلكيت.، فلو أصاهبا اإلعصار لكانت  حىت جعلتها أمرًا يستحق أشد  
هبا، والسيما إذا كانت ل. ذرية ضعفاء ال يسعون  ئ  زِ ر  عاقل أن.  إنسان ودال ي  إصابتها كارثة 

                                                           
 .12-11ن تأمل لغة القرآن الكرمي: خواطر م (1)
 .1/373: جامع البيان للطربي (2)
 . 1/94تفسري القرآن، أبو املظفر السمعاين:  (3)
 .1/54: معامل التنزيل يف تفسري القرآن (4)
 .1/114مزايا القرآن الكرمي، أيب السعود حممد بن حممد العمادي: إىل  إرشاد العقل السليم (5)
 .1/294روح املعاين:  (7)
 .12خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (7)
، 3/257فـــتح القـــدير: و ، 3/172: معـــامل التنزيـــل يف تفســـري القـــرآنو ، 3/497:  أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــلينظـــر:  (5)
 .15/274روح املعاين: و ، 5/143زاد املسري يف علم التفسري، ابن امجوزي: و ، 5/221: إرشاد العقل السليمو 
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أبعد مذكور، ألن إىل  لطلب الرزق، وإنا متثل امجنة مصدر رزق هلم، وهكذا يعود الضمري
 .(1)"املعىن يقتضي ذلك

 أنسب مذكور مبا يتناسب ويتالئم مع املعىن، الإىل  صة الرأي يف عود الضمائر هو رجوعهاإذاً خال 
 مذكور. أقربإىل 

                                                           
مـــدارك ، و 1/323زاد املســري: ، و 1/323: تفســـري القــرآن العظـــيم: ، وينظــر12خــواطر مــن تأمـــل لغــة القـــرآن الكــرمي:  (1)

 .3/74: يجامع البيان للطرب ، و 1/133: التنزيل وحقائق التأويل
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 المسافة بين طرفي اإلسناد:
 
إذا تقارب طرفا اإلسناد كان ذلك هو األصل فيهما، ولكن توافر قرائن املعىن يربر البعد بينهما كثرياً، "

، (1)"بينهما باملفردات أو ملحوظاً كتوسط امجملة املعرتضة بينهما سواء كان هذا البعد ضئيالً كالفصل
 ومن الشواهد القرآنية على بعد املسافة بني طريف اإلسناد:

 
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   چقول. تعاىل:  -

هنا ".: بأن   حس ان الدكتور مت ام، حيث يرى [137]املائدة:  چۉ  ې  ې
غت االبتداء ب. وهو وسو   ،ملة باعدت بين. وبني اخلربجب ،وصف املبتدأ )آخران(

نكرة، مث جاء اخلرب معرفة، وتقدير اآلية: فآخران قائمان مقامهما مها األوليان بذلك. 
وملا كان االبتداء بالنكرة هنا ل. ما يسوغ. وهو الوصف أصبح ارتباط اخلرب باملبتدأ أمراً 

بعد الفعل )استحق( يف موضع  ،ليان(ورود اخلرب )األو  من رغمالأقرب للفهم على 
وأجازوا يف  ،قد اختلف النحاة يف إعراب )األوليان(و . (2)" يقع في. الفاعل غالباً 

جيوز أن يكون قول.: )ف آخ ر اِن( مبتدأ، " :إعراهبا سبعة أوج.، وقال الراغب األصفهاين
األوليان صفة  وصف النكرة باملعرفة، وجعل". وجوز األخفش (3)"ِن( خربهاو )األ ول ي

هذه النكرة بالنكرة، و  بتداءااللفاء جزائية، وهي إحدى مسوغات ، وا(4)"آلخران
جار وجمرور  چۅ  ۉ   ۉچ ،ليست حمضة؛ ألهنا خمصوصة بامجار واجملرور

إىل  إذًا هي خمصوصة، ومعلوم أن املخصصة أقرب .(آخرانـ)حذوف نعت لمبمتعلق 
ف باملعرفة، هذا رأي األخفش، فجعل املعرفة، فلما خصصت النكرة صح أن توص

غ ذلك عنده لكون. األوليان وهو معرف بأل نعتًا لقول: آخران، مع أن. نكرة وسو  
 موصوفاً بامجار واجملرور.

                                                           
: تأويلمدارك التنزيل وحقائق ال، 1/312، وينظر: فتح القدير للشوكاين: 13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (1)

 .2/4: إرشاد العقل السليم، 1/141
 .13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (2)
 .5/453تفسري الراغب األصفهاين:  (3)
 .3/95: مجع امجوامع مهع اهلوامع يف شرح( 4)
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ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قول. تعاىل:  -

ڦ  ڄ      ڦ    ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

 الدكتور مت اميرى ، [4 - 2]آل عمران:  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڃڄ    ڄ  ڄ
ڀ  ڀ  ڀ     چ هو هو لفظ امجاللة واخلربهذه اآلية املبتدأ يف " : أن  حس ان

: )احلي وصفتني مها چ ٻ     ٻ    پ      پ چ، وقد فصل بينهما جبملة معرتضة چٺ
 وال إن   چ ٻ     ٻ    پ      پ چاخلرب هو مجلة  إن  ن يقول القيوم(، فال حيق لقائل هنا أ

القاضي  قال. و (1)"ليجعل ما يلي على سبيل االستئناف چپ  پ چاخلرب هو 
حىت  (الل .  )خرب قول.  (نـ ز ل  )حيسن يف هذا القول أن يكون ": ه(392امجرجاين )ت 

مناط القول هو "تبني  أن النص إىل  . إن النظرة املتأنية(2)"املعىن يرتبط الكالم إىل هذا
ل علي. الكتاب باحلق؛ والقرينة الدالة على بأن. نز  إن اهلل سبحان. مين على رسول. 

]آل عمران:  چ  ڃڦ    ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄچ  ذلك قول. تعاىل بعد ذلك:
 وجود القرينة الدالة على املعىن ييسر اختاذ القرار يف أن  إىل  . وقد سبقت اإلشارة[4

 .(3)"شأن املؤشرات األسلوبية ومنها البعد ما بني طريف العالقة
 

 ،[2]السجدة:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  چ ويف قول. تعاىل:  -
املبتدأ لفظ )تنزيل الكتاب( واخلرب )من رب العاملني( وما ": حس ان الدكتور مت امقال 

وقال:  الز خم ْش رِي  واعتمد علي.  (4)بينهما مجلة معرتضة، وهذا الذي اختاره أبو حيان
والوج. أن يرتفع باالبتداء، وخربه من رب العاملني وال ريب في.: اعرتاض ال حمل ل.. "

يف كون.  أيمضمون امجملة، كأن. قيل: ال ريب يف ذلك، إىل  راجع (في.)والضمري يف 
: دةالسج]چڭۓ  ڭ  ڭچ: تعاىل ويشهد لوجاهت. قول. ،من رب العاملني الً منز  
: تعاىل ألن قوهلم: هذا مفرتى، إنكار ألن يكون من رب العاملني، وكذلك قول.، [3

                                                           
 .13خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (1)
 .1/397:احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز (2)
 .14من تأمل لغة القرآن الكرمي: خواطر  (3)
 .5/425: احمليط البحر( 4)
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. من اهلل، وهذا أسلوب وما في. من تقدير أن   ،[3: السجدة]چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿچ 
ذلك ما ال ريب في.، مث  أن تنزيل. من رب العاملني، وأن   الً أو   م: أثبت  ك  صحيح حم  

ٻ  پ   چ :اخلرب"لو ارتضينا أن . (1)"(يقولون افرتاه أم) :قول.إىل  عن ذلك أضرب  

تنزيل " أن   لكان املعىن نفيًا لكون. سبحان. قد ارتاب يف التنزيل، والتقدير ،(2)"چپ
من.  م  فه  نفي الدعوى ي   القرآن مل يصادف ارتياباً من اهلل سبحان. وتعاىل. واملعروف أن  

 .(3)"عاء وقوعها مبفهوم املخالفةسبق اد  
 

ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ : تعاىل الق -

املبتدأ لفظ  ،[4]السجدة: چڈ   ڈ  ژ    ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڇچ
امجاللة وقد وصف باملوصول وصلت. وما عطف على صلت. قبل أن يأيت اخلرب، وهو 

ملوصول اخلرب هو االسم ا" فإن قال قائل إن  . چ ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎچ
 ،(4)")الذي( وأن مجلة )ما لكم من دون. ....... اخل( جاءت على سبيل االستئناف

مت ام أن اإلخبار يكون بواسطة اجملهول وباجملهول ال باملعلوم. ويقول الدكتور "فامجواب 
: واضح أن املخاطبني كانوا يعرفون أن اهلل  هو خالق السموات واألرض حس ان

هم  ولكن   ،[35]الزمر: چ ھھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھچ
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  چ كانوا يتخذون األصنام أولياء وشفعاء 

، وإذا كان األمر  [15]يونس: چۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے
 .(5)"چ ڎڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎچكذلك فاخلرب هو 

 
                                                           

 .21/117، وينظر: روح املعاين: 3/537: الكش اف (1)
)ت  ، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي4/354: أنوار التنزيل وأسرار التأويلينظر:  (2)

، 1/545هـ(: 911هـ( وجالل الدين السيوطي )ت 574ي )ت ، تفسري امجاللني: جالل الدين احملل4/357ه(: 542
 .21/117، روح املعاين: 7/79: إرشاد العقل السليم، 4/247، فتح القدير: 3/259: مدارك التنزيل وحقائق التأويل

 .14خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (3)
 .25/137: مفاتيح الغيب (4)
 .14 خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:( 5)
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 األصل يف الفاعل أن يتصل بالفعل ويف املفعول أن": حس ان الدكتور مت امقال و  -
ينفصل عن الفعل، مبعىن أن الرتبة هي )فعل+فاعل+مفعول(. ومن هنا يصبح فصل 

 ن  عول عن هذا الفعل، على الرغم من أى لالنتباه من فصل املفع  دْ الفاعل عن فعل. أ  
موضع الفاعل إىل  ة(. فإذا نظرناي  عدِ ى )الت  ي واملفعول ب. عالقة تسم  بني الفعل املتعد  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ ول ب. يف قول. تعاىل: من فعل. ومن املفع چٹچ

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ          ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ

]األنعام:  چڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
، وجدناه مغايرًا للرتبة األصلية، فإذا تصورنا تقدمي. حبيث يسبق املفعول ب. [155

، وكما قال الباقويل )ت (1)"متأخر لفظًا ورتبةً إىل  ألصل واجهنا عود الضمريحبكم ا
ب وجِ م على الفاعل، ووجب تقدمي. هاهنا، ألن تأخريه ي  املفعول مقد  "ـف(: هـ543

آخر الكالم حبيث يلي ما وصف ب. إىل  وإذا تصورنا تأخريه .(2)"إضمارًا قبل الذكر
قبل أو كسبت يف إمياهنا خرياً( لوجدنا ضعف املفعول من عبارة )مل تكن آمنت من 

سوء السبك. قال فخر الدين إىل  العالقة بني )إمياهنا( وبني فعل. )ينفع( مما يؤدي
ۀ  ہ   ہ      ۀچ : تعاىل قول. تقدمي املفعول على الفاعل ونظريهيف اآلية ": الر ازي  

األهم والذي هم والسبب يف تقدمي املفعول هو إهنم يقدمون  ،[124]البقرة:  چہ
جاز الفصل بالفاعل بني املوصوف وصفت. ألن. ليس بأجنيب إذ قد "و. (3)"بشأن. أعىن

 هنداً  اشرتك املوصوف الذي هو املفعول والفاعل يف العامل، فعلى هذا جيوز ضرب  
 .(4)"فهو أبعد أبعد ومن جعلها مستأنفةً  غالمها التميمية ومن جعل امجملة حاالً 

 
ڇ  ڇ          چڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ويف قول. تعاىل: -

، چڄچاملوصول  االسم املبتدأ هو، [121]البقرة: چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
لربط اخلرب باملبتدأ املشار إلي.  چچچ رةاإلشااسم حال، و  چ...ڃچ ومجلة

                                                           
 .15-14: لغة القرآن الكرمي خواطر من تأمل(1)
 .2/777: ور الدين علي بن احلسني الباقويلمنسوب خطأ للزجاج، أبو احلسن ن -إعراب القرآن للباقويل (2)
 .13/159ينظر: مفاتيح الغيب:  (3)
 .4/733البحر احمليط:  (4)
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وال جيوز أن جنعل اإلشارة مبتدأ على نية "، چچ چچهبا، واخلرب مجلة 
م ه  أنـ  ن يف ذلك إقراراً بأن اليهود كانوا يتلون التوراة حق تالواها مع أل ،(1)"االستئناف

اه  ل  وا مح  ن  سِ وها فلم حي  ل  ا ومح   ه  ص  وا ن  ف  ر  وها وح  ل  بد  
قال أبو البقاء العكربي )ت و . (2)

ه تال   الكتاب   ويت  من أ   ل  . ليس ك  ال جيوز أن يكون يتلون. خرب الذين؛ ألن  "ه(: 717
املعىن املقرتح فإن الذين "أما على ، (3)"الوت.؛ ألن معىن حق تالوت. العمل ب.ت ق  ح  

يتلون الكتاب حق تالوت. طائفة منهم دون مجيعهم، وهكذا كانت القرينة عونًا على 
 . (4)"استحسان البعد بني املبتدأ واخلرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ه(: 1421: الفاحتة والبقرة، حممد بن صاحل العثيمني )ت ، تفسري العثيمني1/127: مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 1)

2/34. 
 .15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ينظر:  (2)
 . 1/111التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء العكربي:  (3)
 .15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 4)
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 نسخ جملة الخبر:
 

ظرفًا أو جاراً  اخلرب ن يكونا إال أمبينه يفصل اخلرب رة وأال  أن يليها مباش (إن  )األصل يف رتبة اسم 
 :والفصل بينهما أفضل فيكون تقدمي. وجمروراً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ : قول. تعاىلفي ف -

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  

ن من جار وجمرور فصل اخلرب املكو  حيث ، [174]البقرة: چچ  ڃ  چ  چ  
 ناط  م  ": حس ان الدكتور مت امقال ، چڃچ واتها بني إن    چٻ  ٻ  ٻچ

املنفصل عنها باخلرب اجملرور واتها  بعد املسافة بني إن  إىل  الكالم هنا هو التنبي.
على اخلرب  ف  طِ ما ع   يف أن   ليتمث  ، حويةر هذا البعد من الناحية الن  . والذي بر  باحلرف

على املفعول فهو  ف  طِ ع  ، وما على الفاعل فهو فاعل ف  طِ وما ع   ،فهو من اخلرب
اً، واحلصيلة يف تركيب اآلية هي تقدم اخلرب على االسم مهما ر  ج   ل م  فعول، وه  م

تعددت املعطوفات، والشك يف أن تقدم اخلرب مؤشر أسلويب معتاد حيمل من املعىن 
 ،والقرينة الدالة على املعىن دون التأثر هبذا البعد وقوع. يف رتبة التأخر، . حيملما ال
الالم  جانب احلركة اإلعرابية لالسم املتأخر وهي الكسرة نيابة عن الفتحة أن  إىل  فهي

، وكما قال أبو حيان: (2)"عند تقدم اخلرب من شأهنا أن تتصل باسم إن   ،(1)املزحلقة
لو كان يليها، ما جاز  حليلولة اخلرب بين. وبينها، إذ سم إن  دخلت الالم على ا"

 ضح املعىن  وحيسن السبك على رغم بعد املسافة. ذا يت  وهب، (3)"دخوهلا
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ قال تعاىل:  -

ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

، لتعدد العطف على اسم إن  "خربها و  ، طالت املسافة بني إن  [72]البقرة: چٹ  
                                                           

 .1/75إتاعيل القاسم: -أمحد محيدان -سوقيل الم التوكيد: إعراب القرآن للدعاس: أمحد الدعا (1)
 .2/41، البيان يف روائع القرآن: 17-15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (2)
 .53-2/52البحر احمليط: ( 3)
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 ،(2)"مجلة شرطية صورةيف " جاء خرب إن   ، مث  (1)"وهو أمر ال تأثري ل. يف وضوح املعىن
 ألن   على وضوح املعىن؛ ر  ثـ  توالت فيها املعطوفات على فعل الشرط، فلم يكن لذلك أ  

ط آخر ، مث يأيت جواب الشر ةالنحوي   ووظيفت.على الشيء فل. حكم.  ف  طِ ما ع  "
 .(3)"رة القرائناملعىن واضحاً لوف . مجلة إتية ويظل  األمر مقرتناً بالفاء ألن  

 
 :ةي  عد  الت  

او ز ة  الش يءِ  "التـ ع د ي:  م ْن  غريِِه، و ِمْن. تـ ْعِدية  الِفْعِل عْند  الن ح اِة، و ه و  ج ْعل  الِفْعل لفاِعل  ي ِصري  إىل  جم 
هو الذي  .، فمفعول أخرجت(4)".خ ر ج  زْيد  فأْخر ْجت   :ل حن ْوالتـ ْعدي ِة م ْنسوبًا ِإىل  الِفعْ  كان  فاِعاًل ل .  قـ ْبل

اهلمزة وتثقيل احلشو وحرف امجر. تتصل ثالثتها بغري " :. وللتعدية أسباب ثالثة وهي(5)اً ت. خارجصري  
حت.، : حنو قولك أذهبت.، وفر  املتعدي فتصريه متعدياً، وباملتعدي إىل مفعول واحد فتصريه ذا مفعولني

ة. وتتصل اهلمزة باملتعدي إىل اثنني يع  علي. الض   بت  . القرآن، وغص  مت  . بئراً، وعل  رت  وخرجت ب.، وأحف  
 .(7)"فتنقل. إىل ثالثة حنو أعلمت

األصل يف رتبة الفاعل أن يتصل بالفعل واألصل يف املفعول أن ": حس ان الدكتور مت امقال  -
ۅ  چ عل، وهكذا جاءت مكونات امجملة اليت بني أيدينا يف سياق قول. تعاىل: ينفصل عن الف

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  

، على أصل الصياغة، ولكن الفاعل جاء ممطواًل بصلة فيها وصف [135]البقرة: چۇئۇئ
لى صورة ل. وفيها معطوف على هذه الصلة وقد باعد ذلك بين. وبني املفعول الذي جاء ع

يتطلب مفعواًل لو حذف ما دل علي.  الفعل متعد   ، لكن  (7)"املصدر املؤول من أن والفعل
دليل، ومن مث يتوقع القارئ العثور على هذا املفعول بعد انقضاء الفاعل، وهذا التوقع بذات. 

                                                           
 .17خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)
، و إعراب 1/73يف إعراب القرآن: : التبيان ، وينظر1/55هـ(: 335إعراب القرآن للنحاس، أبو جعفر الن ح اس )ت  (2)

 .1/33القرآن للدعاس: 
 .2/42: البيان يف روائع القرآن( 3)
 .131-133هـ(: 1331املناوي )ت مهمات التعاريف،  ، وينظر: التوقيف على5/39تاج العروس، للزبيدي: ( 4)
 .72 هـ(:517ن الشريف امجرجاين )ت التعريفات، علي بن حممد بن علي الزي (5)

 .341املفصل يف صنعة اإلعراب: ( 7)
 . 1/99: أنوار التنزيل وأسرار التأويلوينظر: ، 17خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 7)
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 بك.الس   اللبس وحيسن   ن  ؤم  قرينة معنوية على هذا املعىن، وهكذا ي   د  ع  يـ  
 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٱچ . وتعاىل: قال سبحان -

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ،[177]البقرة:  چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
معناه هنا وآت ى املعروف بالنسبة للفعل )أعطى( وما يف معناه، "قال ابن عطية: 

املأخوذ، بقطع النظر عن  املفعول األول هو اآلخذ واملفعول الثاين هو ، أن  (1)"أعطى
واآلخذون يف هذه اآلية هم ذوو القرىب، واملأخوذ "اعتبارات الرتبة يف امجملة احلاضرة. 

املال. ففصل السياق بني الفعل ومفعول. األول باملفعول الثاين بتقدمي. مع ما عطف 
ت ، قال أبو حيان )(2)"علي. من جار وجمرور متعلق بالفعل آيت على املفعول األول

ذوي القرىب وما بعده من املعطوفات هو املفعول األول على مذهب "ه(: 745
أن املفعول "(: هـ952، وقال أبو السعود )ت (3)"امجمهور، املال هو املفعول الثاين

أو ألن يف الثاين مع ما ع طف علي. ط واًل لو ر وعي الثاين قدم على األول لالهتمام ب. 
، (4)"  الكالم وهو الذي اقتضى تقدمي احلال أيضاً يف الرتتيب لفات تاوب األطراف

ت حبسب س  كِ الرتبة اليت جاءت يف هذه اآلية لو ع  ": أن   حس ان الدكتور مت امويقول 
على النحو  مفردةً  علي. وجاء املفعول الثاين كلمةً  ف  طِ األصل لطال الفاعل مبا ع  

سائلني ويف الرقاب املال بيل والوآيت ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن الس)التايل: 
. وقد جاءت الرتبة معكوسة أيضًا يف قول. (5)"صالن   بك  ، وهكذا يسوء س  (على حب.

، ألن الرتبة لو جاءت على [279]البقرة: چ ىې  ې  ې  ېچ تعاىل: 
لوقع اللبس من حيث يظن السامع أن احلكمة "( من يشاء احلكمة يؤيتأصلها وهو )

ولذلك  ،(7)"فعكست الرتبة ألمن اللبس( يؤيت)ال مفعول  ،اء(مفعول ب. للفعل )يش

                                                           
 .1/243احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: ( 1)
 .15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 2)
 .2/137البحر احمليط: ( 3)
 .194-1/193:إرشاد العقل السليم( 4)
 .15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)
 .255البيان يف روائع القرآن، د. مت ام حس ان: ( 7)
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واملالحظ أن النحاة كانوا يلمحون قرينة اإلسناد بني  تقدم العام على اخلاص باملنزلة،
طريف امجملة كما كانوا يلمحون. أيضًا بني املعاين النحوية يف داخل امجملة الواحدة، 

حني  (يؤيت احلكمة من يشاء)ة مثل وهذا هو املعىن الذي نالحظ. يف إعراب مجل
 من رغمالواحلكمة مفعواًل ثانيًا على  ،رهاتأخ   من رغمالمفعواًل أواًل على  (م ن)نعرب 
 :نقول نإذ ويكون ذلك بإدراك ما بينهما من عالقة شبيهة بفكرة اإلسناد ،تقدمها

دواًل عن ع (يؤيتـ)ب)احلكمة(  تعلقت"هي املأخوذ.  (واحلكمة) هي اآلخذ (نْ م  )إن 
أقرب من كوهنا مفعوالً  (يؤيتـ)األصل من أجل أمن اللبس، ألن كوهنا مفعواًل ل

واخلالصة أن مراعاة اآلخذية واملأخوذية هنا هي االعتبار الذي مت إعراب  (،يشاءـ)ل
ومراعاة معىن اآلخذية  ،(1)"املفعولني طبقًا ل. وهو اعتبار من قبيل قرينة اإلسناد

 .وعدوالً  فالكالم يرتتب باملنزلة أصالً  .ال  املنزلةواملأخوذية ما هي إ

 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ ويف قول. تعاىل:  -

قال ، [131]البقرة: چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ   ېئ  ىئ   
فاعل الفعل )نبذ( موصوف جبار وجمرور موصول يف حمل جر ": حس ان الدكتور مت ام

املفعول ب. )كتاب اهلل(، ولكون املوصوف وصفت. مرتابطني  وصلت. قبل أن يأيت 
 ، ال جند يف تركيب امجملة أمرًا حيول دون وضوح املعىن، أضف(2)"كالشيء الواحد

 .(3)"رتبة عناصر امجملة جاءت على أصلها"ذلك أن إىل 

                                                           
 .194: املصدر نفس.( 1)
، 5/297ه(: 754، الذخرية، أبو العباس القرايف)ت 14/291:روح املعاين، 2/425ينظر: الربهان يف علوم القرآن:  (2)

، 1/235، اللباب يف علل البناء واإلعراب، أبو البقاء العكربي: 2/225ه(: 317األصول يف النحو، ابن السراج )ت 
 .1/749مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام: 

 .15خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
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 الموصوف وصفته:
 

ني املوصوف النكرة وصفت. بصفة قد توصف النكرة باملعرفة بشرط الفصل ب": حس ان الدكتور مت امقال 
أخرى نكرة، ومن شأن الصفة النكرة أن ختصص املوصوف النكرة فتقرب. من التعريف، ومن مث يصلح 

سبب امتناع نعت النكرة باملعرفة هو " :أن   ه(547)ت  يرى ابن الباذش، و (1)"ألن يوصف باملعرفة
ر عن املنعوت فهما متدافعان، أما امتناع أخ  من حق املعرفة التقدمي على النكرة، وحق النعت الت أن  

نعت املعرفة إلزالة التنكري العارض فيها، والنكرة يلزمها التنكري، فال تزيل  نعت املعرفة بالنكرة فألن  
 وهناك من العلماء من أجاز ما منع. غريهم، .(2)"النكرة عن غريها ما ال جيوز أن يزول عنها

ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  چ  بقول. تعاىل: فة عند ختصيصها مستدالً فاألخفش أجاز وصف النكرة باملعر 

)األوليان( فـ ،[137 :املائدة] چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې
وذهب ابن الطراوة إىل جواز وصف املعرفة بالنكرة  ،ز بعضهم العكس مطلقاً وجو   ،(3))آخران(ـصفة ل

امتنع أن جيوز وصف النكرة باملعرفة أو "وقال ابن األنباري:  .(4)باملوصوف اً إذا كان الوصف خاص  
املعرفة بالنكرة؛ ألن كل واحد منهما ضد صاحب.؛ ألن النكرة شائعة، واملعرفة خمصوصة، والصفة يف 

أمر  ن  . إ(5)"واحدة يف حال   اً خمصوص اً أن يكون الشيء الواحد شائع املعىن هي املوصوف، ويستحيل  
 ق بكون النكرة تدل على جنس، واملعرفة تدل على مفرد،منع وصف النكرة باملعرفة والعكس ال يتعل  

كما  من النحاة قد أجاز ذلك، كثرياً   ة املنع؛ بدليل أن  ل  عِ فالطبيعة العامة للنكرة واملعرفة ال عالقة هلا بِ 
ت، ت  عِ تعميم املنع غري دقيق، فمىت صارت النكرة مبنزلة املعرفة وكان نعتها باملعرفة خيصصها ن   أن  

بطبيعة املعرفة والنكرة املوصوفة يف النص، وما يدل على  ق  يتعل   األمر   س جائز، والذي أراه أن  والعك
نذهب إىل األصول فهي تدل على  ا إذا أردنا أنْ أم   ة عند بعضهم.ص  ذلك جواز وصف النكرة املخص  

لنحوية تقول: فاألصول ا ،ه(525)ت شاذِ الب   وابن    ه(423)ت يعِ ب  صحة بعض ما ذهب إلي. الر  
لكن طبيعة وضعها ككلمة  ؛ ألهنا موضوعة على التخصيص، توصف مطلقاً األصل يف املعارف أال   إن  

ة صارت حتتاج إىل ص  هذه املعرفة املخص   وهذه الطبيعة هي أن   موصوفة جعلها حتتاج إىل الصفة،
                                                           

 .23خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)
 .557التذكرة: ( 2)
 .1/277معاين القرآن لألخفش: : نظري( 3)
 173، 5/172ينظر: اهلمع: ( 4)
 .2/372اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني: ( 5)
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النكرة أن توصف فأشبهت النكرة من هذا الوج.، فوصفت مبعرفة، واألصل يف  جديد، ختصيص  
ر على أث    إلزالة عارض  واملقصود من هذا الكالم أن املعرفة ال توصف إال   لكوهنا غري خمصصة،

عن اخلصوص  اً كثري   حاة  ث الن  ها، وقد حتد  يص  لتؤكد ختصِ  وثالثاً  ها ثانياً ت  نعِ أو ت   ختصيصها السابق،
من  أن يكون تعريف. أنقص تعريفاً  ور اق:كما قال ال  فاألصل يف النعت والعموم بني النعت واملنعوت،

ش وابن الباذِ  عيب  ما ذهب إلي. الر   وهلذا كل. أرى أن   ،(1)االسم باألخص املنعوت، وال جيوز أن تنعت  
 .، وهو رأي مجلة من النحاةاً صواب

 
 كشواهد يف هذا املوضوع:  حس ان الدكتور مت املنتأمل اآليات اآلتية اليت أوردها و 
 

ڎ     ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ  قال تعاىل: -

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  

فصل جبواب القسم بني املقسم ب. "قال أبو حيان: ، [3]سبأ:  چڳ  ڳ  ڱ  
وصفت. )عامل ، (2)"ليدل على شدة القسم إىل الرسول مضافاً )وريب( الذي جاء 

هذا القسم "وواب القسم كان ردًا على جحدهم جميء الساعة، الغيب( ألن ج
داً وِمن مث   كان إيراد امجواب مؤك  ": حس ان الدكتور مت امقال و  ،(3)"لتأكيد اإلتيان

بالنون الثقيلة هو الغرض الذي سيق اخلطاب من أجل.، فكان أوىل بالتقدمي من إيراد 
قد جاء هذا الفصل من أجل . و (4)"هبايف اتصاف.  صفة من صفات اهلل تعاىل ال مراء  

وهذا يعين أن جواب القسم قد تقدم مبنزلة املعىن وأمهيت.  ،اأن تتصل الصفة مبا بعده
وتأخرت الصفة يف األمهية املعنوية لتلتقي مع ما بعدها، من أجل أن يرتتب الكالم 

 حبسب قوة العالقة املعنوية ومن أجل أمن اللبس.
 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ         چيف قول. تعاىل:  انحس   الدكتور مت امقال و  -

                                                           
 .523ينظر: علل النحو: ( 1)
 .5/519البحر احمليط: ( 2)
 .4/355فتح القدير للشوكاين: ( 3)
 .19خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 4)
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فصل بني املوصوف "، [155]األنعام: چڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ
بواسطة الفاعل، وجاز الفصل بني املوصوف  (1)"وصفت. امجملة )مل تكن آمنت...(

، (3)"ملالشرتاك املوصوف والفاعل يف الع"، (2)"الفاعل ليس بأجنيب"وصفت.، ألن  
موقع هذا الفاعل من اآلية ال جيوز تقدمي. وال تأخريه ": حس ان الدكتور مت امويضيف 

ألسباب حنوية وأسلوبية، أما حنويًا فلو تقدم الفاعل على املفعول لعاد الضمري من. 
ما بعد استيفاء املفعول ب. إىل  ر الفاعلعلى متأخر لفظًا ورتبًة، وأما أسلوبيًا فلو تأخ  

لضعفت العالقة بين. وبني فعل.، وساء سبك امجملة وال سيما ألن هذا الفاعل  لصفت. 
 .(4)"كلمة مفردة

 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ ويف قول. تعاىل:  -

، [139، 135]النساء:  چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ٴۇۆ  ۈ  ۈ
ۆ    ڭ   ۇ  ۇچجاء وصف املنافقني بأهنم ": حس ان الدكتور مت امقال 

 چےچبالفعل  چۓ  ۓ  ڭ  ڭچ، وتعلق امجار واجملرور چۆ  ۈ  ۈ
الرتكيب  "فكان  (5)"چ...ڭ   ۇچوصفت.  چے چفاصالً بني املوصوف 

ب، إذ جاء األول لألول والتايل للتايل، فاستوىف الفعل ما تعلق ب. كأن. لف ونشر مرت  
بعد صفة املفعول لكان  ماإىل  قبل أن يستويف املفعول صفت.، لو تأخر امجار واجملرور

ذلك سببًا يف ضعف العالقة بين. وبني الفعل، وهذا الضعف وج. من وجوه سوء 
 .(7)"السبك

]اهلمزة: چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ ويف قول. تعاىل:  -
ز جو  و فجعلوا )الذي( صفة هلمزة  ز الكوفية التخالف يف املدح والذمجو  "، [2، 1

                                                           
مدارك التنزيل وحقائق ، 2/193: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 14/155: مفاتيح الغيب، 2/52: الكش اف( 1)

 .1/551:التأويل
 .2/533: إعراب القرآن الكرمي وبيان.( 2)
 .5/342امجدول يف إعراب القرآن وصرف. وبيان.: ( 3)
 .23-19خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 4)
 .1/225، إعراب القرآن للدعاس: 1/737ين: ، فتح القدير للشوكا2/244: إرشاد العقل السليم( 5)
 .23-19خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 7)
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عرفة إذا خصصت قبل ذلك بالوصف وجعل من. قول. األخفش وصف النكرة بامل
 ،[137]املائدة: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچتعاىل: 

وأعرهبا ابن . (1)". ملا وصف ختصصان( ألن  ر  يان( صفة )آلخ  ل  وْ )األ  ": السيوطي قال
ٹ  ٹ  چواسم املوصول من قول.: "وقال الطاهر بن عاشور:  ،(2)" نعتاً "خالوي. 

بالواو ألن ذكر األوصاف املتعددة  چٹچر ومل يعطف نعت آخ ،چٹ  ڤ
قطع في. ": اآلل وِسي  ، وقال (3)"للموصوف الواحد جيوز أن يكون بدون عطف

للنكرة فال يرد أن القطع إنا يكون يف النعت  مع عدم صحة اتباع. نعتاً  (ال ِذي)
البقاء . وقال أبو (5)")الذي( بدل من )كل(" :وقالوا ،(4)"والضمري ال ينعت

كون  المتناع وصف النكرة باملعرفة. ... را جيء ب. عند التعذالبدل إن  "الكفوي: 
الفاعل عمدة واملفعول فضلة إنا هو بالنظر إىل حصول أصل الكالم ال بالنظر إىل 

بدل أو صفة  (الذي)": أن   وقال ابن هشام يف املغين .(7)"أداء املعىن املقصود ب.
ملن أجاز وصف  هذا هو الصواب خالفاً  (،أعين)أو  (أذم) أو (هو) :مقطوعة بتقدير

وهو قول  ؛بنكرة وملن أجازه بشرط وصف النكرة أوالً  ،النكرة باملعرفة مطلقاً 
الفصل بني النكرة وصفتها بصفة أخرى حس ان:  الدكتور مت اموقال  .(7)"األخفش

 . (5)افة بينهمانكرة شرط من شروط وصف النكرة باملعرفة ويف الفصل زيادة يف املس
 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چ قول. تعاىل: يف و  -

يف موضع نصب )الذين( "، قال أبو حيان: [37، 37]النساء:  چۋ  ۋ
. "، وإن كان نكرة، فهو خمصص نوعا ما، فيسوغ لذلك وصف. باملعرفة(خمتال) لـ صفة

                                                           
 .3/147مهع اهلوامع يف شرح مجع امجوامع، جالل الدين السيوطي: ( 1)
 .13/575إعراب القرآن وبيان.: ( 2)
 .33/537التحرير والتنوير: ( 3)
 .4/133روح املعاين: ( 4)
، البيان يف 2/1333، التبيان يف إعراب القرآن: 13/541، البحر احمليط: 5/337: ر التأويلأنوار التنزيل وأسرا( 5)

 .13/575، إعراب القرآن وبيان.: 2/535غريب إعراب القرآن، أبو الربكات بن األنباري: 
 .1334الكليات: ( 7)
 .747مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ( 7)
 .2/47: البيان يف روائع القرآن( 5)
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ف بني امجمهور سبب االختالو  .(1)"هذا مذهب األخفش"قال ابن عطية: 
عند امجمهور أن الصفة تطابق املوصوف تعريفاً وتنكرياً فلما قال )كل ". واألخفش أن  

خمتال فخور( هذه نكرة و )الذين يبخلون( معرفة فال جيوز أن تعرب نعتًا ألهنما 
األخفش جييز أن. إذا كانت النكرة و الشرط.  اختلاختلفتا يف التعريف والتنكري 

 ،)ويل لكل مهزة ملزة الذي مجع مااًل( :تعرب نعتًا لقول. تعاىلخمصصة موصوفة أن 
)الذي( صفة ملا بعدها، إذا كانت النكرة خمصصة بشيء ميكن. )وابعث. مقامًا حمموداً 

وعلى رأي امجمهور يقول أهنا  ،نكرة ومعرفة )الذي( صفة ملقام حممود ،الذي وعدت.(
وقال القرطيب:  ذه ليس فيها إشكال.وه (وابعث. املقام احملمود) :جيوز قولو بدل. 

جيوز عندي أن "قال أبو حيان: و .(2)"(تالـ)خمل )الذين( يف موضع خفض نعتاً "
؛ كأن. قيل: ال حيب (نم  ) ـصفة ل" :.أن  . وجاء يف اللباب (3)"يكون صفة لـ )م ن(

 )من( و وال جيوز أن يكون صفة، ألن  "قال القرطيب:  .(4)"املختال الفخور البخيل
ې   ى  ى  چ وهذا مماثل لقول. تعاىل:  .(5)")ما( ال يوصفان وال يوصف هبما

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۇئائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ

]احلديد:  چی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     یىئ  ىئ    ىئ   ی
، (ك ل  )ـيف موضع نصب صفة ل (ال ِذين  )وقال بعضهم "، قال ابن عطية: [24، 23

  .(7)"فيسوغ لذلك وصف. باملعرفة ،ما وإن كان نكرة فهو خيصص نوعاً  ألن كال ً 
ن ختصص املوصوف أمن شأن الصفة النكرة "بقول.:  حس ان الدكتور مت اموهذا يؤكد ما أشار إلي. 

النكرة فتقرب. من التعريف، والفصل بني النكرة وصفتها املعرفة بصفة أخرى نكرة شرط لوصف النكرة 
 .(7)"باملعرفة

 
                                                           

 .3/777، وينظر: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، السمني احلليب: 13/112البحر احمليط: ( 1)
 .17/259: امجامع ألحكام القرآن( 2)
 .3/155حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي:  ،نواهد األبكار وشوارد األفكار( 3)
 .7/377اللباب يف علوم الكتاب: ( 4)
 .5/192: امجامع ألحكام القرآن( 5)
 .5/279: احملرر الوجيز( 7)
 .21-23ينظر: خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 7)
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 :قهالجار والمجرور ومتعل
أن يتعلق بفعل، أو مبا يشب. الفعل، أو ما هو مبعناه،  د  امجار واجملرور ومثل. الظرف ال ب   أن   حاة  يرى الن  

الفعل حنو )أنا سائر يف الطريق( فهو متعلق باسم الفاعل  ب.  فاملتعلق بالفعل حنو )سرت يف الطريق( وشِ 
ات واملصدر، وما هو مبعىن الفعل حنو )أين أنت عول وبقية املشتق  وهو شبي. بالفعل، ومثل. اسم املف

مين؟( ألن معىن )أين أنت( بعدت، وحنو )هو أسد يف املعركة( أي شجاع و )هو فرعون على قوم.( 
فإن مل يكن يف امجملة ما يصح تعلق. ب.، قدر ل. متعلق مناسب، حنو )هو يف الدار( أي  ي ظامل. أ

النفس بالنفس، والسن بالسن( أي النفس مقتولة بالنفس، والسن مقلوعة كائن يف الدار، وحنو )
ق االرتباط، ويكون التعلق مبا في. ومعىن التعل  هبذا؟( أي )من يتكفل يل هبذا؟(.  بالسن، وحنو )من يل

أي  –صحة املعىن، فقولك مثاًل )شبهت خالدًا وهو جيود مبال. بالبحر( يكون في. )بالبحر( متعلقًا 
لصار املعىن )جيود بالبحر( وهو فاسد، وإذا  (جيودـ)ب، إذ لو علقت. (جيودـ)ال ب (شبهتـ)ب –ًا مرتبط

، ألن (شبهتـ)بال ( جيودـ)با )مبال.( فهو مرتبط كان املعىن: شبهت. بالبحر. وأم   (شبهتـ)بعلقت. 
 :وحنوه ،و فاسدهت خالداً مبال.( وهلكان املعىن )شب   (شبهتـ)بقت. املعىن: جيود مبال. إذ لو عل  

 ، [95]النساء:  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ قول. تعاىل:  -

 )فض ل(.(، و)على القاعدين( متعلق بـفض لـ)ال ب ،(اجملاهدينـ))بأمواهلم( متعلق ب"فـ
ق ون هذا املتعلق ب. عاماًل، فالتعل   حبسب تقدير االرتباط، والنحاة يسم  فاملعىن يتغري  

سواء كان ذلك يف امجار واجملرور والظرف، أم يف غريمها مما هو االرتباط املعنوي، 
 .(1)"يقتضي االرتباط

 

، [11]الرعد: چھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ قول. تعاىل: و  -
قنا امجار واجملرور بأقرب ما يصلح لذلك مجعلنا لو عل  ": حس ان الدكتور مت امقال 

أما ما يستقيم ب. املعىن فهو  -عاىل اهلل عن ذلكت–املعقبات حتفظ من إنفاذ أمر اهلل 
التعليق بصفة مقدرة للفظ )معقبات( يتعلق هبا كل جار وجمرور باآلية، فاملعقبات 

 ح  ص  وأ  "، وقال األصبهاين: (2)"موصوفة بأهنا من بني يدي. ومن خلف. ومن أمر اهلل
ون. من بني يدي. ومن بات من أمر اهلل حيفظق  ع  هذه األقوال أن يكون املعىن: ل. م  

                                                           
 .131-97/ 3ينظر: معاين النحو: ( 1)
 .27خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 2)
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وقيل: الضمري يف ل. عائد على اهلل تعاىل أي: هلل معقبات "قال أبو حيان:  .(1)"خلف.
مالئكة من بني يدي العبد ومن خلف.، واملعقبات على هذا املالئكة احلفظة على 

وقيل: الضمري يف ل.  ..العباد وأعماهلم، واحلفظة هلم أيضا، وهو قول جماهد والنخعي.
والقول األول يف عود الضمري هو  ...ل. ذكر قريب وإن مل جيرِ  لى الرسول عائد ع

 (ل .  )الضمري يف "، وقال النسفي: (2)" الذي ينبغي أن حيمل علي. وعلي. يفسرىل  وْ األ  
، واملقصود (3)"مردود على من كأن. قيل ملن أسر ومن جهر ومن استخفى ومن سرب

املشهور الذي علي. امجمهور أن ": الر ازي  قال  باملعقبات مالئكة مسخرة من أمر اهلل،
ہ      ہ  ہ      چيف قول. "عن جماهد: . و (4)"املالئكة احلفظة )املعقبات( املراد من

من أمر )ختتلف اآلراء حول تعليق شب. امجملة ، وهكذا (5)"(بأمر اهلل)، يعين: چھھ
ت من أمر اهلل، ورأي آخر ، أي: ل. معقبا(معقباتـ)فهناك من يرى أهنا تتعلق ب ،(اهلل

والذي  مبعىن الباء.( من)، أي: حيفظون. من أمر اهلل، و(حيفظون.ـ)يرى أهنا تتعلق ب
بشب. مجلة ( املعقبات)يبدو يل أن الرأي الثاين هو الصحيح، حيث وصف اهلل تعاىل 

وعطف عليها شب. مجلة أخرى، مث جاء جبملة فعلية، وذلك على عادة النص القرآين 
د األوصاف واألخبار واألحوال، حيث يبدأ بالوصف املفرد مث بشب. امجملة د  عند تع

ب من اخلاص إىل العام من حيث عالقتها مث بامجملة، وهذه األوصاف ترتت  
أقوى مع املوصوف من شب. امجملة، وهذه أقوى  معنوية   باملوصوف، فاملفرد ل. عالقة  

لثابت مث بالوصف العارض، كقول. من امجملة، أو ميكن القول: إن. يبدأ بالوصف ا
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           چ  :تعاىل

ٹ  ڤ     ٹڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :وقول. تعاىل ،[275]البقرة: چڤ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  :تعاىل .لو وق، [25]غافر:  چڃ  چ

                                                           
 .177إعراب القرآن لألصبهاين: ( 1)
 .272، النكت يف القرآن الكرمي: 5/3759بلوغ النهاية: إىل  اهلدايةوينظر: ، 373-7/359البحر احمليط: ( 2)
 .5/91، وينظر: إعراب القرآن وبيان.: 2/145: مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 3)
 .225، غريب القرآن البن قتيبة: 19/17: مفاتيح الغيب :، وينظر27خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 4)
 .435تفسري جماهد: ( 5)
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فهو  ،القرآين على هذا ص  وقد حافظ الن   .[12: طرفا]چڀپ  پ  پ   ڀ  ڀ
 يقدم األقصر على األطول، وذلك بسبب قوة العالقة املعنوية بني القصري وما قبل..

على املوصوف وأقرب إلي.،  ل  د  وعلى هذا جاءت لغة العرب، حيث يبدؤون مبا هو أ  
 ال مينعهم من ذلك إال أمن اللبس.

 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  قول. تعاىل: يف حس ان الدكتور مت اموقال  -

امجار  قد تقوم قرينة على أن  "، [17]األحزاب:  چپ   ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  
واجملرور متعلق بأقرب مذكور، ففي هذه اآلية لفظان يصلحان أن يتعلق امجار واجملرور 

ير ، وخيتلف تقدچپ چوالثاين الفعل  چٻچبأي منهما، أوهلما املصدر 
 الرتكيب مع التعليق بأحدمها عن. مع التعليق باآلخر على النحو التايل:

 قل لن ينفعكم الفرار من املوت أو القتل إن فررمت. -
 قل إن فررمت من املوت أو القتل فلن ينفعكم الفرار. -

حدث غري متوقع يف احلالة األوىل ولكن. فعل شرط متوقع حدوث.  چپ چفالفعل 
 وإن   وأن  الفعل حدث وزمن املصدر حدث بال زمن ة، واملعروف أن  يف احلالة الثاني

الزمن إن كان بعض معىن الفعل فهو كل معىن ظرف الزمان، فإذا ورد ظرف الزمان 
زمن سبق التعبري عن.، وهذا يتحقق هنا يف الفعل ال يف إىل  ( فإن. يشرياً )إذ

متعلقًا بالفعل )من املوت( امجار واجملرور  يكون " هكذا، و (1)"املصدر
وهو املراد.  ،فيكون املعىن: إن فررمت من املوت فلن ينفعكم الفرار، (2)"چپچ

، وهذا اً د ر مق اً يقتضي شرط (الفاء)الذي حل حمل  (إذا)الرابط  والقرينة يف ذلك: أن  
وعلى هذا  چپچا يفسره الفعل وإن   چٻچالشرط املقد ر ال يفسره املصدر 

من املوت فلن ينفعكم الفرار، وإذا فررمت إذا ال متتعون إال  : إن فررمتاملقصوديكون 
، على زعم أن  التنوين يف )إذا( تنوين عوض عن مجلة حمذوفة كما يتضح من قليالً 

 .(3)تقدير املعىن

                                                           
 .25رآن الكرمي: خواطر من تأمل لغة الق( 1)
 .7/715ينظر: إعراب القرآن وبيان.: ( 2)
 .2/52البيان يف روائع القرآن: ينظر: ( 3)
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 الحرف ومدخوله:
 

چ  ڇ ڇ  ڇ  چ هذه اآلية: إىل أبو حيان و  ه(747)ت  نسب النحاة ومنهم ابن احلاجب

 ف  ذِ ح   ؛ا( جازمةم  ـ)ل"جيعل  اً ، تقديرًا حنوي  [111]هود: چڎ  ڈ       ڌ   ڌ  ڎ  ڍڇ  ڍ
ملا يوفوا  )وإن كال ً "والتقدير: ، حس ان الدكتور مت امقال  ،(1)"املضارع اجملزوم هبا لداللة ما بعده علي.

منقطعة  :أي ،م(، وهكذا صارت امجملة الواحدة مجلتني ثانيتهما مستأنفةاهل  ك أعم  م رب  ه  وفينـ  ي  ل  
، عىن االستدراك، أي: لكن ليوفين همت بينهما عالقة داللية مبالعالقة النحوية مبا سبقها، وإن ظل  

، وقبل أن نعارض تقدير النحاة ينبغي أن نسوق اآليات (2)"ره النحاةواألمر فيما يبدو على غري ما قد  
 الكرمية التالية:

 [111]هود: چڎ  ڈ  ڌ   ڌ  ڎ       ڍچ  ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ قول. تعاىل:  -
 [32]يس:  چڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ وقول. تعاىل:  -
 [35]الزخرف:  چ ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچوقول. تعاىل:  -
 [4]الطارق:  چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ وقول. تعاىل:  -

( وربطوا بينها يف هذه اآليات مبعىن )إال   چڀچحاة ر الن  لقد قد  ": حس ان الدكتور مت ام قال
القصر إىل  وبني )إن( يف أول كل من هذه الرتاكيب، فجعلوا إن نافية ونسبوا معىن الرتكيب

 (إال  )وقول من قال: )ملا( مبعىن ": الر ازي  ، واألمر على غري ما يقول. هؤالء. قال (3)"البالغي
مبعىن  (إنْ ) ن يقال إن  قالوا: وال جيوز أيًضا أ"وقال ابن األنباري:  .(4)"عرف يف اللغةال ي  

ال جييء معها الالم مبعىن إال،   (ما)اليت مبعىن  (إن)ا نقول: إن  ؛ ألن  (إال  )مبعىن  (ال م  )، و(ما)
، [93]مرمي: چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  چ كما قال تعاىل: 

مجاز  (إال  ) مبعىن (ام  ـل)؛ ألن. لو جاز أن تعل (إال  )وأما "ملا" فال جيوز أن جيعل ههنا مبعىن 
، ويف امتناع ذلك دليل على اً ، مبعىن إال زيداً ، وقام القوم ملا زيداً م ملا زيدأن يقال: ما قام القو 

ل م ا فعلت   ع ْمر ك اهلل  )يف األميان خاصة حنو قوهلم:  (إال  )مبعىن  (ام  ـل)ا جاء فساده، وإن  

                                                           
 .219-215/ 7ينظر البحر احمليط: ( 1)
 .25-24خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 2)
 .27: املصدر نفس.( 3)
 .255خمتار الصحاح: ( 4)
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، مث لو جعلت  (،كذا   ڍچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ ول. تعاىل: يف ق (ام  ـل)أي إال 

 ال يعمل مبعىن إال ملا كان لكل ما ينصب.؛ ألن إال   ،[111]هود:  چڌ   ڌ  ڎ     ڎ ڈ
 .(1)"ما بعدها فيما قبلها، فدل  على صحة ما ذكرناه

فأشهر استعمال. يف التكرار املعروف أن التكرار والزيادة وسيلتان من وسائل التوكيد، أما "و
ما يعرف باسم التأكيد اللفظي، وأما الزيادة فهي وسيلة مشهورة كذلك من وسائل التأكيد 

 ]من الطويل[ التوكيد، ويشهد للتكرار قول الشاعر:
م نـْه الا جِب ْرع اِئِك الق ْطر   وال زال               على الِبل ى  مي   ِمي يا دار  أال يا اسل  

(2) 
 

ىل التعجيل بالدعاء هلا بالسالمة قبل إلى الدار فقد كرر أداة النداء عندما دعاه حرص. ع
ی   ىئچ ذكر املنادى فكرر احلرف مع املنادى. يشهد للزيادة من أجل التأكيد قول. تعاىل:

، فلو زعمنا [77، 75]الواقعة: چی       ی  ی    جئ  حئ  مئ     ىئ    يئ  جب  حب   
يف التناقض بني نفي القسم  أصلية للتعبري عن معىن النفي لوقعنا چ  ی  یچ)ال( يف  ن  أ

هي الالم املزحلقة اليت يف اآليات الثالث األخرية، الالم  وكون. قسمًا عظيماً، وسنجد أن  
( املخففة من الثقيلة والتقدير على التوايل: وإن كل مجميع لدينا حمضرون، وإن  تصاحب )إنْ 

ئدة يف كل ذلك، ويصدق كل ذلك ملتاع احلياة الدنيا، وإن كل نفس لعليها حافظ، و)ما( زا
وقال سيبوي.  .(3)"ذلك على )ملا( اليت يف اآلية األوىل، فالالم هي املزحلقة و)ما( هي الزائدة

 (ما)من الثقيلة و  ة  ف  خمف   (إنْ )" ،[4]الطارق: چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿچ يف قول. تعاىل: 
، وإْن عمر و خلري  منك، للذازيد   واعلم أهنم يقولون: إنْ " ، وقال أيضاً:(4)"زائدة ا ـم  هب 
 (ما)اليت هي مبنزلة  (إن  )ـ تلتبس بها، وألزمها الالم لئال  ف  ها جعلها مبنزلة لكْن حني خف  ف  خف  

وقال  .(ل عل يْها حافظ  ) :ا هي، إن  چڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ ومثل ذلك:  ى هبا.نف  اليت ت  

                                                           
 .173-1/159اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ( 1)
وينظر: شرح األمشوين  ،1/559يف ديوان.: ، ه(117)ت  العدوي قبةغيالن بن ع  ، ةم  هذا البيت من كالم ذي الر  ( 2)

، الصحاح للجوهري: 1/33هـ(: 929على ألفية ابن مالك، أبو احلسن علي بن حممد بن عيسى األ مْش وين )ت 
 .7/4975، لسان العرب: 23/429يدي: وس للزبتاج العر ، 1/121د: ، الكامل للمرب  1/53، اإلنصاف: 7/2573

 .27خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
 .1/127مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم: ( 4)
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: الزج اجوقال  .(1)"لغو   (ما)ا هي: مجميع ، وإن ،چڍ  ڍ         ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ تعاىل: 
ا كان م  ـل  "وقال الباقويل:  .(2)" املعىن وال العمل تغري  مل دةزائدة مؤك  ( ما)الم إن و  (ملا)والم "

 القسم مضمراً لزمت الالم الفعل يف جواب.، وفصلت بني الالم األول والم القسم بـ )ما( كي
ما لقيل : وإن كال لليوفينهم، ففصل بني الالمني، وهذا   ال جيتمع المان، إذ لو مل يدخل

ال جيتمع المان، كما أهنم قالوا : واهلل لو جئتين جئتك، فلما اجتمعت المان جيء بـ  كي
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  چ )أن( عوضاً عن الم القسم، قال اهلل عز وجل: 

فلذلك فصلوا  ،أنإىل  ان فعدلواواهلل لو استقاموا، اجتمع الالم :، تقديره[17]امجن: چڤ  
]آل عمران: چٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ فـ )ما( إذًا صلة زائدة مبنزلة قول.:  ،هنا بـ )ما(

، قال سيبوي.: سألت اخلليل عن قول. عز وجل )وإن  كال  ملا ليوفينهم( فيمن خفف : [159
قيل: الالم "وقال القاتي: ، (3)"ما باهلم جاؤوا بـ )ما( يف مثل هذا، فقال: كرهوا توايل المني

)ما( فهي زائدة ـاألوىل موطئة للقسم، وملا اجتمع الالمان، واتفقا يف اللفظ، فصل بينهما ب
والنافية. وقيل: إهنا جواب  املخففةالالم املذكورة هي الفارقة بني  إلصالح اللفظ. وقيل:

الالمني كما زيدت وما زائدة للفصل بني "، وقال ابن هشام: (4)" القسم كررت تأكيداً 
، (5)"وبني النونات يف حنو اضربنان يا نسوة (أأنذراهم)األلف للفصل بني اهلمزتني يف حنو 

خفيفة زائدة لتكون فاصلة بني الم إن والم القسم كراهية تواليهما،   (ما)و " وقال العكربي:
الالم األوىل " ، وقال البيضاوي:(7)"كما فصلوا باأللف بني النونات يف قوهلم: أحسنان عين

 .(7)"موطئة لقسم والثانية للتأكيد أو بالعكس وما مزيدة بينهما للفصل

امجازمة وكانتا داخلتني على  (اـ)لـم  ا كان تركيبهما معا شبيهاً بم  ـول": حس ان الدكتور مت ام قالو 
آلية فكان تكرارها يف ا ،تكررت الالم ألمن اللبس ،ا(م  ـ  املضارع الذي من شأن. أن يلي )ل

، والتكرار فيهما مقصود إلفادة (مي   ِمي يا دار  أال يا اسل  ) :شبيها بتكرار حرف النداء يف
                                                           

 .3/152، 143-2/139: الكتاب لسيبوي.( 1)
 .3/51معاين القرآن وإعراب. للزجاج: ( 2)
 .121-123ماءات القرآن، الباقويل: ( 3)
 .7/133تفسري القاتي: = لتأويل حماسن ا (4)
 .372مغين اللبيب: ( 5)
 .2/717التبيان يف إعراب القرآن: ( 7)
 .3/153: أنوار التنزيل وأسرار التأويل( 7)
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التأكيد وال ضرورة يف البيت فقد كان للشاعر مندوحة دون التكرار بأن يقول: أال فاسلمي 
)إن(، الالمان لتوكيد القول؛ األوىل واقعة يف خرب " وقال أبو زهرة: .(1)"يا دار مي على البلى

والثانية موطئة للقسم أو العكس، وال تغيري يف املعىن بأي التقديرين، وكانت )ما( فاصلة 
بينهما لكيال يثقل النطق بالمني وهي مع ذلك دالة على تأكيد ما تدل علي. الالم 

وما كان حيتمل وجهني ال "ليحتار أي وج. خيتار فكما قال أبو حيان:  املرء   إن   .(2)"األوىل
 .(3)"ي. على تعيني أحدمهاحجة ف

 
 الفصل بين المتعاطفين:

 املعطوف   )ما( فإن  بـ ل  األو   ي  فِ )غري(، فإذا ن  هلما بـ)ما( أو)ال( أون قد يسبق نفي أو  املنفيان املتعاطفا
، [157]النساء:  چ ڇڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چ)ال( كما يف قول. تعاىل: ى بـ)ما( أو بـنف  قد ي  

ألن  الذين اد عوا القتل غري الذين اد عوا  ث اآلخر،د  ظر عن احل  ني بقطع الن  ث  د  ن احل  م ي  أي مل حيدث أ
، أما إذا [131، 133]الشعراء: چ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇچوقول. جل شأن.:  الصلب،

  ڦ  ڦچقول. تعاىل: )ال(، حنو ( فليس يف الثاين إال أن يعطف بـ)الل بـ)غري( أو بـاألو   ي  فِ ن  

، إذ جاء [31]القيامة: چڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  چ قول. تعاىل: ، و [7]الفاحتة: چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   
 .(4)الجتماع األمرين معاً حتت عنوان املعصيةنفي املعطوف بـ)ال( 

 

، [97]املائدة: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ٹچ قال تعاىل:  -
ڤ  چ كعبة والشهر باإلبدال من الكعبة بذكروقع الفصل بني ال"حس ان:  الدكتور مت امقال 

فطالت املسافة بني املتعاطفني، ولكن  ،چڦ  ڦ  چوبثاين مفعويل )جعل( وهو  چڤ
 .(5)"معطوف على الكعبة)الشهر(  ت على أن  دل  )الشهر(، القرينة اإلعرابية وهي نصب 

 

                                                           
 .3/2334، معجم اللغة العربية املعاصرة: 27خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)
 .7/3773زهرة التفاسري: ( 2)
 .3/734البحر احمليط: ( 3)
 .22-21، خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: 2/47ينظر: البيان يف روائع القرآن: ( 4)
، اللباب: 4/433، الدر املصون: 1/253إعراب القرآن للنحاس: وينظر: ، 24خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 5)

 .434، تفسري آيات األحكام للسايس: 2/93، فتح القدير: 7/535
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وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  چ ويف قول. تعاىل:  -

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ 

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  

لو نظرنا يف هذه اآليات أن نا  حس ان الدكتور مت امقال  ،[49 - 45]آل عمران: چچ
 من لفظ ىل  وْ ما وجدنا معطوفًا علي. أ   ،چڃچ :علي. قول.ا ميكن أن يعطف عم  

، وال حيسن بالطبع عطف. على (1)ر مرمي باملسيح وجيهًا ورسوالً ش  ب  اهلل يـ   ، أي أن  چیچ
يكون النص على كالم. للناس حشواً ")كهاًل( ألن الرسول من شأن. أن يكلم الناس، وبذا 

قال. ابن عطية، وهو بعيد جدا ". وقال أبو حيان: (2)"عن احلشو ه  ز  نـ  ال مربر ل.، والقرآن م  
. أو يكلمهم رسوالً  ،أي وجنعل. رسوالً "وقال القرطيب:  .(3)"لطول الفصل بني املتعاطفني

. وقال األخفش: وإن شئت جعلت الواو يف چیچ :وقيل: هو معطوف على قول.
، (4)"(رسوالً  ويعلم. الكتاب) :للهاء، تقديره حاالً  (الرسول)مقحمة و چڃچ: قول.

ليس في. إال إضمار فعل ها أن. ال  وْ أ  " وقال:، مخسة أوج. يف إعراب: ورسوالً وذكر أبو حيان 
 .(5)"يدل علي. املعىن، أي: وجيعل. رسوالً 

 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ قول. تعاىل: و  -

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  ې  ې   ى  

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ى     

كنا مببدأ القرب بني لو متس  " حس ان: الدكتور مت امقال  ،[12، 11]التحرمي: چېئ  ېئ   
 :الً املتعاطفني لكانت مرمي عطفًا على القوم الظاملني، ولكن القرينة حتول دون ذلك، أو  

املوازنة بني  :بالنصب، ثانياً فإعراب القوم الظاملني بامجر وإعراب مرمي  ،بسبب اإلعراب
                                                           

 .1/137، إعراب القرآن للدعاس: 1/159، إعراب القرآن للنحاس: 24الكرمي:  واطر من تأمل لغة القرآنخينظر:  (1)
 .24: خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي( 2)
 .3/171البحر احمليط:  (3)
 .4/93: امجامع ألحكام القرآن (4)
 .2/173: روح املعاين، 2/323اتي: ، تفسري الق2/37: إرشاد العقل السليم، وينظر: 3/171البحر احمليط: (5)
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مها امرأة فرعون ومرمي ابنة  ،وامرأتني صاحلتني ،مها امرأة نوح وامرأة لوط ،امرأتني عاصيتني
. فال (2)"معطوف على امرأة فرعون أي واذكر مرمي، وقيل: هو"وقال القرطيب: ، (1)"عمران

 يهم يف هذه اآلية.ميكن ملرمي أن تكون من القوم الظاملني وال أن تكون معطوفة عل
 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ڭ  ڭچ : قال تعاىل -

ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  

، [127]النساء: چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی     ۆئوئ  وئ  ۇئ        ۇئ
ن. وتعاىل وما اشتمل علي. كتاب.، هو اهلل سبحااملفيت يف هذه اآلية : حس ان الدكتور مت امقال 

وموضوع الفتوى هو النساء واملستضعفني من الولدان، وال جيوز رغم القرب أن نعطف )ما 
ألن ما يتلى هو بطبيعة احلال نصوص الفتوى، وألن هذا  ،يتلى( على الضمري يف )فيهن(

على اجملرور  وهذا قول الكوفيني الذين جييزون العطف ،(3)العطف يقتضي تكرار حرف امجر
، يف موضع رفع ألن. معطوف على اسم اهلل ما يتلى"قال ابن األنباري:  من غري إعادة امجار.

عدم جواز عطف )املستضعفني( "ا ، أم  (4)"تعاىل، وألن. ال جيوز العطف على الضمري اجملرور
على الضمري يف )تنكحوهن( فأوضح من أن يشار إلي. إن مل تقم من النحو قاعدة حتول 

)املستضعفني( جمرور ألن. معطوف على "، و(5)"دون.، أي أن القرينة هاهنا خارجية ال حنوية
 .(7)")يتامى النساء(

                                                           
 .24خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي:  (1)
، تفسري 13/217، البحر احمليط: 5/273: إرشاد العقل السليموينظر: ، 15/233: امجامع ألحكام القرآن( 2)

القرآن للدعاس:  ، إعراب4/1335، اجملتىب من مشكل إعراب القرآن: 5/335، فتح القدير للشوكاين: 754امجاللني: 
 .29/13، امجدول يف إعراب القرآن: 3/373

 ( والصحيح ماتكرار حرف العطف): ورد سهواً يف الكتاب، وقد 24-23خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ينظر: ( 3)
 .ذكرناه

 .2/272، وينظر: االنصاف: 277: 1البيان يف غريب اعراب القرآن:  (4)
 .24آن الكرمي: خواطر من تأمل لغة القر ( 5)
 .1/433: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 11/234: مفاتيح الغيب، 1/275البيان يف غريب اعراب القرآن: ( 7)
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 المستثنى منه والمستثنى
 

ىئ  يئ  جب        حب  خب  مب    مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئ چيف قول. تعاىل:  -

 امالدكتور مت  قال ، [51]هود: چىثىت  يت    جث  مث  متىب  يب  جت  حت   خت
، ولكان املعىن على چجتچهو لفظ كنا مببدأ القرب لقلنا املستثىن من. لو متس  ": حس ان

، چىثىت  يت    جث  مث چاستثناء املرأة املذكورة من النهي عن االلتفات. أما قول. تعاىل: 
على الرغم من  فقد جعل استثناء هذه املرأة من األهل، واملعىن )فأسر بأهلك إال امراتك(

من املستثىن من.. وقد فصل بني الطرفني بقول. تعاىل: )واتبع أدبارهم وال يلتفت  بعد املستثىن
 النيسابورينظام الدين . وقال (1)"طول الفصل من رغمالمنكم أحد(، فاملعىن واضح على 

. يف املعىن  أن  يف الظاهر إال   وإن كان مطلقاً  (ف أ ْسرِ ) ن  ميكن أن جياب بأ  ": ه(553)ت 
ال التفات في. إال امرأتك فإنك تسري هبا  أسر بأهلك إسراءً )إذ املراد  ،لتفاتد بعدم االمقي  

فإن عام ة القراء من  ،وأما قول.: )إال امرأتك(": الط رب ِي  وقال  ،(2)"(مع االلتفات إسراءً 
) بتأويل: فأسر بأهلك إال  ،احلجاز والكوفة، وبعض أهل البصرة، قرأوا بالنصب )إال اْمر أ ت ك 

على أن. استثناء من قول. بأهلك، إذ قبل. أمر، وج. النصب ". وقال أبو حيان: (3)"رأتكام
 ،بالنصب (إال امرأتك)لت فرقة ممن قرأ: وتأو   "قال ابن عطية:. (4)"واألمر عندهم كالواجب

وعلى هذا التأويل ال  (، امرأتكفأسر بأهلك إال  )وقع من األهل كأن. قال:  ستثناءاال أن  
 - (وال يلتفت) النصب، وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: لو كان الكالم: ال  يكون إ

 (أ ح د  )من ( املرأة)ولكن. هني، فإذا استثنيت  (إال أمرأتك)لصح الرفع يف قول.:  -بالرفع
قال ": الر ازي  وقال  .(5)"هلا االلتفات فيفسد معىن اآلية يح  بِ أ   (املرأة)وجب أن تكون 

هو االختيار فقد جعلها مستثناة من األهل على معىن فأسر بأهلك من نصب و الواحدي: 
 (فأسر بأهلك إال امرأتك)إال امرأتك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن يف قراءة عبد اهلل 

                                                           
مدارك التنزيل ، 1/517، وينظر: غرائب التفسري وعجائب التأويل: 33-25خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)

 .3/143: ار التأويلأنوار التنزيل وأسر ، 2/77: وحقائق التأويل
 .4/41: غرائب القرآن ورغائب الفرقان( 2)
 .15/424: جامع البيان للطربي( 3)
 .7/159البحر احمليط: ( 4)
 .3/197تفسري ابن عطية: ( 5)
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قال أهل العربية "اس: . وقال النح  (1)"من هذا املوضع (وال يلتفت منكم أحد)فأسقط قول.: 
 . (2)" امرأتكبأهلك إال   فأسرِ  :املعىن إن   ،چ متمب  ىب  يب  جت  حت   ختچ يف معىن

أال وهو كون املرأة مستثناة من  ،نستنتج مما سبق أن الفصل مل يقف حائاًل دون املعىن األصلي واملراد
 .حس ان الدكتور مت اماألهل وهو ما ذهب إلي. 

 
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  چ ويف معرض تعليق. على قول. تعاىل:  -

الدكتور قال ، [55]الكهف: چڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ   ڤ 
املعىن واهلل أعلم: )وما حال بني الناس وبني اإلميان إال أن حقت عليهم كلمة ": حس ان مت ام

العذاب فكفروا لينزل العذاب بساحتهم(. هنا أيضاً جند العطف هو سبب البعد بني املسبب 
: الز خم ْش رِي  . وقال (3)"ال بأس هبذا البعد بسبب العطف)املستثىن من.( والسبب )املستثىن( و 

وما منع الناس اإلميان واالستغفار إال انتظار أن تأتيهم سنة األولني وهي اإلهالك أو املعىن )"
: الزج اجقال ". وقال أبو حيان: (4)"(عذاب اآلخرة قبال عيانا انتظار أن يأتيهم العذاب يعين

ميان إال طلب أن تأتيهم سنة األولني. وقال الواحدي: املعىن ما تقديره ما منعهم من اإل
فإن. يدل  مما استشكلوهوهذا "وقال الزركشي: ، (5)"منعهم إال أين قد قدرت عليهم العذاب

عطف  چٹ  ڤچو ،(7)"على حصر املانع من اإلميان يف أحد هذين الشيئني
ن. واملستثىن وهو مسموح يف ، وهو سبب لطول البعد بني املستثىن م(7)" چٿ  ٿ چعلى 

 العطف فال ضري في. وال يؤثر على املعىن.
 
 

                                                           
 .15/351: مفاتيح الغيب( 1)
 .2/243إعراب القرآن للنحاس: ( 2)
 .29خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
 .2/337: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، 2/729: الكش اف( 4)
 .7/193البحر احمليط: ( 5)
 .3/97، وينظر: اإلتقان يف علوم القرآن: 2/75الربهان يف علوم القرآن: ( 7)
 .3/154: الوسيط للواحدي( 7)
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  چ يف قول. تعاىل: و  -

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ڻڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں

لقًا مجميع الرسل، املستثىن من. نفي اإلرسال مط أن  " حس ان: الدكتور مت امقال  ،[52]احلج: 
ڑ  ڑ  ک      چ. وقد طال املستثىن من. بالعطف يف قول. تعاىل: واملستثىن رسول أو نيب متىن  

د بسبب العطف موضع تسامح، فهو  . والبعچژ  ژ چمسبوقًا بامجار واجملرور  چک
كذب ما سيق هذا النص من أجل. إىل   ، والنص القرآين يرشد عند االستقراء(1)")ال بعد(كـ
: يف هذه چک    ک      گ   گ  گچقول.: "هو قصة الغرانيق. وقال السمني احلليب: و 

واملعىن:  (رسول)ثالثة أوج.، أحدها: أهنا يف حمل نصب على احلال من  (إال)امجملة بعد 
فيجوز أن  ،(رسول) ـوما أرسلناه إال حال. هذه، واحلال حمصورة. الثاين: أهنا يف حمل الصفة ل

مزيدة  (من) ها بامجر باعتبار لفظ املوصوف، وبالنصب باعتبار حمل.؛ فإن  حيكم على موضع
وقال أبو . (2)"منقطعفي.. الثالث: أهنا يف موضع استثناء من غري امجنس. يعين أن. استثناء 

وقال حمي . (3)": قيل: هو استثناء من غري امجنسچ  ک       ک      گچقول. تعاىل: "البقاء: 
ك أن تعل االستثناء منقطعا فتكون إال أداة استثناء وامجملة نصب على ول"الدين درويش: 

أو أداة استثناء، والشرط وفعل. وجواب. يف إال أداة حصر "صايف: . وقال حممود (4)"االستثناء
. هنا جند أن العطف هو سبب البعد بني املستثىن من. (5)"حمل  نصب على االستثناء املنقطع

ا البعد ألن املعطوفات كالشيء الواحد فال يقدح الطول يف إرادة املعىن واملستثىن وال بأس هبذ
 .(7)"والبعد بسبب العطف موضع تسامح"املراد. 

                                                           
 .29خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي ( 1)
 .5/292الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون:  (2)
 .434، وينظر: إعراب القرآن العظيم املنسوب لزكريا األنصاري: 2/945التبيان يف إعراب القرآن: ( 3)
 .7/449إعراب القرآن وبيان.: ( 4)
، إعراب القرآن للدعاس: 2/755، وينظر: اجملتىب من مشكل إعراب القرآن:17/129امجدول يف إعراب القرآن: ( 5)

2/317. 
 .2/53البيان يف روائع القرآن: ( 7)
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 :عدباً ألثر الب  جن  كرار ت  التّ 
 

أكثر وضوحًا مع قرب ا تكون ة عالقة حنوية أو أسلوبية بني عنصرين من عناصر السياق إن  أي   ن  إ
عند بعده عن.. ومن هنا يلزم وجود القرينة عند بعد أحدمها عن اآلخر. خر منها أحدمها من اآل

ولكن هذه القرينة قد ال تتحقق أحيانًا مع مطل أول العنصرين أو بعده بالفصل أو االعرتاض، "
ل ليقرتب بالتكرار من العنصر اآلخر، فيكون التكرار وسيلة إلنشاء وعندئذ يتكرر ذكر العنصر األو  

 أبلغ من التأكيد وهو من حماسن الفصاحة خالفاً التكرير "، قال السيوطي: (1)"دالقرب بعد البع
تعاىل على السبب  .  ب  ر تقرر وقد نـ  : الكالم إذا تكر  يل  وقد قِ  ،التقرير :منها ول. فوائد لبعض من غلط
ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  چر األقاصيص واإلنذار يف القرآن بقول.: الذي ألجل. كر  

 ياسِ ن  تـ   ي  شِ إذا طال الكالم وخ  ومنها  ...،[113]ط.:  چ مت  ىت  يتجث يب  جت  حت  خت 
 .(2)"لعهده ل. وتديداً  يةً طرِ ت   ةثاني يد  عِ ل أ  األو  

 ومما جاء من التكرار يف القرآن الكرمي الشواهد التالية: 
 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻچ يف قول. تعاىل:  -

]البقرة: چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ٹٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ

إىل  ولو نظرنا چٱ  ٻ چ التكرار يتمثل يف عبارة " :أن   حس ان الدكتور مت امقال  ،[59
الكلمة اليت تسبق تكرار املطلع والكلمة األخرى اليت تأيت بعده لوجدنامها أيضًا مكررتني 

، ولو مل تنفصل إحدى الكلمتني عن األخرى چٹ ٺچ و  چٺچ على صورة 
سطة التكرار املذكور لبدت ثانية الكلمتني كأهنا توكيد لفظي ألختها وليست جواباً لألداة بوا

الظرفية الزمانية )ملا(. وبذلك يتغري املعىن وحيدث اللبس. وهكذا جاء التكرار ليقرب املسافة 
 القصة، واعرتض تا طالم  ـل". قال الراغب األصفهاين: (3)"بني )ملا( وجواهبا بعد تباعدمها

الكالم إذا "ه(:  775، قال أبو شامة )ت (4)"فيما بينها ما في. زيادة بيان أعاد احلكم

                                                           
 .33خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)
 .3/225اإلتقان يف علوم القرآن: ( 2)
 .2/357الربهان يف علوم القرآن:  ،1/125: إرشاد العقل السليم :، وينظر31خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 3)
 .1/343تفسري الراغب األصفهاين: ( 4)
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ٱ  چ طال الفصل بين. وبني ما يتعلق ب. جاز إعادت. ليتصل باملتعلق ب. كقول. تعاىل: 

فقال تعاىل:  ،ا طال الفصل قبل امجواب أعاد الفصل بالفاءفلم   چٻ  ٻ  پ  ٻ  ٻ
اختلف النحاة يف جواب قال ابن عطي ة: "و  .(1)"چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ

، چٺچ د: جواهبما يف قول.: املرب   اسأبو العب   لقاـل م ا ول م ا الثانية يف هذه اآلية. ف
م ا األوىل ال جواب هلا ل   :الزج اجاألخفش و وقال  ا الثانية لطول الكالم.م  ـت ل  يد  عِ وأ  

 الز خم ْش رِي  فكأن. حمذوف، واختاره ، (2)"م علي.لالستغناء عن ذلك بداللة الظاهر من الكال
جواب ملا األوىل ملا  قيل:"وقال أبو البقاء:  ،(3)"كذبوا ب. واستهانوا مبجيئ."ره حنو: وقد  

ا ال تاب بالفاء إال أن يعتقد م  ـالثانية وجواهبا ؛ وهذا ضعيف ؛ ألن الفاء مع ملا الثانية، ول  
وذهب  .(5)القرتان. بالفاء ه ابن هشام كذلكورد   ،(4)"خفشزيادة الفاء على ما جييزه األ

، جواب چٺچ  ا األوىل، وم  ـجواب ل، "چٺ ٿچالفاء يف قول.:  إىل أن   الفر اء
فلم يثبت  الفر اءا قول وأم  ": ق أبو حيان على هذا قائالً ، وعل  (7)"چٺ ٿچلقول.: 

فر، فهو تركيب مفقود يف لساهنم فال ا جاء خالد أقبل جع، فلم  ا جاء زيد  م  ـمن لساهنم، ل
لداللة املعىن   أن يكون امجواب حمذوفاً ىل  وْ نثبت.، وال حجة يف هذا املختلف في.، فاأل  

 ،دوهو ما قال ب. املرب   ،األوىل والثانية (ام  ـل))كفروا ب.( جواب  وخالصة القول أن   .(7)"علي.
 .(5)وجواهبا ألمن اللبس )لـم ا(قر ب  بني لي على أن  التكرار جاء مت ام حس اند الدكتور وأك  

 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چقول. تعاىل:  ومن الشواهد األخرى على التكرار -

]آل عمران: چ چ  چ  چچ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ

                                                           
 .437أيب شامة الدمشقي:  إبراز املعاين من حرز األماين،( 1)
 .1/175: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( 2)
 .1/174: كش افال( 3)
 .1/93التبيان يف إعراب القرآن: ( 4)
 .221ينظر: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: ( 5)
 .1/59معاين القرآن للفراء: ( 7)
 .2/27امجامع ألحكام القرآن: ، 3/595ينظر: مفاتيح الغيب: ، و 1/457البحر احمليط:  (7)
 .2/55البيان يف روائع القرآن: ينظر:  (5)
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اآلية على النحو  تِ د  ب  لو مل يوجد التكرار ل  ": أن. حس ان الدكتور مت ام رأى، حيث [155
، (ال حتسنب الذين يفرحون مبا أتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا مبفازة من العذاب)ايل: الت

. متعلق بالفعل الذي قبل. مباشرة وهو وكأن   چڃچعندئذ يبدو امجار واجملرور 
 املعىن وحيدث اللبس. ومن هنا جاء التكرار وسيلة تقريب بني طريف . وإذن يتغري  چڄچ

فيكون العنصر املكرر أشب. بقرينة على  چڃچو    چڄچالعالقة ليقرب بني 
 ـجمرور متعل ق مبحذوف هو املفعول الثاين لو جار  " چڃچ. و(1)"إرادة املعىن املقصود

تأكيًدا ملا طال الكالم، وهو صحيح   كرر )ال حتسنب(": الط رب ِي  قال  ،(2)"چڄچ
ا فصل بين. وبني ما يتعلق ب. أ عيد م  فل  "اغب األصفهاين: وقال الر   .(3)"كالم العرب وصرحي.

وحسن تكرار الفعل فال حيسبنهم لطول الكالم، وهي عادة "وقال أبو حيان: ، (4)"ذكره
، فدخول الفاء أو بدالً  وإذا كان فال حيسبنهم توكيداً ، العرب، وذلك تقريب لذهن املخاطب

تكون فاء جواب  إنا يتوج. على أن تكون زائدة، إذ ال يصح أن تكون للعطف، وال أن
تكرار لألول، وتكون الفاء زيادة يف الوجوه   چڄ  ڄچقول.: "قال الباقويل: . (5)"اءامجز 

 ، مكرر لطول القصة.(نب   س  ال حت  )": الزج اجقال و . (7)"كلها، إذ ال وج. للعطف، وال للجزاء
ل ذي جرى متصإعالما أن  ال قال: والعرب تعيده إذا طالت القصة حسبت وما أشبهها.

: النح اسوقال . (7)" مك بكذا فال تظنن . صادقاً جاءك وكل   زيداً إذا ن ن  باألول، تقول: ال تظ
إذا جاءك  لطول الكالم ليعلم أن. يراد األول كما تقول: ال حتسب زيداً  (حتسنب)ر كر  "

"اً ح  اصِ ن  مك ال حتسب. م  وكل  
ن حتسب الفاء زائدة، وحتسب الثانية بدل م: "ابن جين   قالو  .(5)

الكالم املتصل  ملا طال   ن  س  الفعل الثاين تكرير لألول، وح  "قال أبو البقاء: و . (9)"األوىل
                                                           

 .31خواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي: ( 1)
 .4/439امجدول يف إعراب القرآن: ( 2)
 .7/429: جامع البيان للطربي( 3)
 .5/415تفسري الراغب األصفهاين: ( 4)
 .3/477البحر احمليط: ( 5)
 .2/429منسوب خطأ للزجاج:  - قويلإعراب القرآن للبا( 7)
 .9/457مفاتيح الغيب:  ،1/451: الكش اف، وينظر: 3/1334تفسري الراغب األصفهاين: ( 7)
 .1/193إعراب القرآن للنحاس: ( 5)
 .1/279سر صناعة اإلعراب: ( 9)
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( مبعىن )حيث   يء  والباء الزائدة ال متنع من عمل ما بعدها فيما قبلها وت ِ "وقيل: ، (1)"لباألو  
. وهكذا يتبني  لنا بأن (2)"أي: حبيث يفوزون چڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄچحنو: 

 وسيلة للتقريب بني طريف العالقة املتباعدين وأمن اللبس الذي كان حيصل لواله. التكرار
 

 
 

 

                                                           
 .1/319التبيان يف إعراب القرآن: ( 1)
 .229 ات:، الكلي  243ينظر: فق. اللغة وسر العربية: ( 2)



 

 : خصائص تركيبيةالمبحث الثاني

 :لتركيب ا  -
 الزيادة: -
 )زيادة حرفي النفي )ما، ال 
  واو(ال) العطفزيادة حرف 
  الضميرزيادة 

 الحذف، أنواع الحذف -
 حذف الحرف 
 ف الكلمةحذ 
 حذف شطر الجملة 
 حذف كالم يقتضيه المعنى 

 الفصل -
  لوال وفعلهابين 
  الفعل ومفعولهبين 
  الحال وصاحبهبين 
  الموصوف وصفتهبين 
  المعطوف عليه والمعطوف بين 
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 :تركيبيةالمبحث الثاني: خصائص 

 :التركيب

فلمَّتستطعََّّ،اهللَّأنَّيأتواَّبسورةَّمنَّمثلهَّوأنَّيدعواَّمنَّاستطاعواَّمنَّدون ََّّالعرب ََّّالقرآن َّىَّد َّحت
روائعَّاخلطباءَّوالَّسجعَّالكهانَّوالَّشياطنيَّالشعرَّأنَّتدنوَّمنَّالقرآن،َّالَّبسببَّالصرفةَّكماَّزعمَّ

َّنسسهَّعل َّ،َّولكنَّبسببَّامتناعَّالنصَّالقرآينالناسَّحاولَّأنَّيأيتَّمبثلَّالقرآنَّبعضلة،َّفبعضَّاملعتزَّ
القرآنَّولإلعانةََّّاب َّح َّولقدَّنشأتَّالعلومَّاللغويةَّيفَّالرتاثَّالعريبَّيفَّر َّوتقليدا .ََّّمنَّحياولَّلهَّحماكاة َّ

َّعل َّالقرآنَّنسسه،َّ َّاستقراءها َّعل َّكالمَّالعربَّوملَُّت ْر  َّبنتَّمالحظاهتا عل َّحسنَّفهمه،َّولكنها
صَّالقرآينَّفانسجمتَّضوهاَّعل َّالن َّاَّاكتملتَّيفَّأيديَّالعلماءَّحقائقَّتلكَّالعلومَّوقواعدهاَّعرَّفلم َّ

فوقَّالنحوَّوفوقَّالبالغةَّوفوقَّغريمهاَّمنََّّالقرآن ََّّتَّدونَّبلوغَّالبعضَّاآلخر.َّوظل َّر َّص َّهَّوق َّمعَّبعض َّ
َّقواعدهاَّ َّيتحدى َّالعلوم َّهذه َّفوق َّالقرآن َّظل َّفهمه، َّعل  َّالعلوم َّأعانتَّهذه َّوإن َّالعربية علوم

أصبحَّالتحديَّالقرآينَّمنتصرا َّيفَّجمالَّوحقائقهاَّكماَّحتدىَّالسصحاءَّمنَّمقاويلَّالعربَّمنَّقبلَّف
َّالنظريةَّوالتطبيقَّعل َّسواء.

ومنَّهناََّّ،ة َّن َّعي  َّم ََّّة َّتركيبي ََّّالسياقَّاللغويَّيعتمدَّيفَّفهمهَّعل َّاخلضوعَّألمناط ََّّن َّومنَّاملعروفَّأ َّ
َّموقع ََّّأنواعا َّلكل ََّّم َّل َّجاءتَّالك َّ َّكلمةََّّخاص ََّّمنها َّولكل َّإعرابَّيناسبه، َّموقع َّولكل َّالكالم، يف
نَّروابطَّتربطَّبعضهاَّمباَّيدخلَّعليهَّأوَّامتناعَّعل َّماَّيتناىفَّمعها،َّوالَّبدَّألجزاءَّاجلملةَّماختصاصَّ

سقَّهلاَّالتجاور،َّفيقالَّمثال :َّ)عل َّجلسَّالكرسيَّ.َّفالَّجيوزَّأنَّتأيتَّالكلمَّمتجاورةَّكيسماَّات َّببعض
َّ)جلس َّ َّفيقال: َّالَّبدَّمنَّإخضاعَّتوايلَّالكلماتَّلشروطَّالنمطَّالرتكييب، َّإذ عل ََّّل َّج َّالر ََّّالرجل(،

َّواملعروفَّأن َّي َّرس َّالك َّ َّمنَّاألمناطَّقل ََّّلكل ََّّ(، َّإنسانيةَّجمموعة َّهبذهَّلغة َّوترتبطَّاإلفادة تَّأوَّك ث رت،
األمناط،َّفإذاَّعرفناَّأنَّمنطَّاجلملةَّهوَّ)الوضع(َّالذيَّتكونَّعليهَّمنَّحيثَّالشروطَّالنحويةَّالرتكيبيةَّ

،َّأيَّ(1)"بالوضعَّاملسيد ََّّب َّسظَّاملرك َّمَّهوَّالل َّالكال"املتقدمَّذكرها،َّأدركناَّماَّيقصدهَّالنحاةَّمنَّقوهلم:َّ
َّاملعىنَّفيبلغ َّإىلََّّاهاَّويصلوَّعليهاَّويتحد َّعل َّفوقَّهذهَّاألمناطَّي ََّّا .َّوالقرآن َّدَّحنوي َّمطَّاحملد َّاملسيدَّحبكمَّالن َّ

اَّالَّبذلكَّأّن ََّّ،َّوقصدوا(2)"َّالق ر اء ة َّس ن ة َّم ت ب  ع ة َّ"ادةَّولوَّبدونَّ)الوضع(.َّوألمرَّماَّقالَّالق ر اء :َّغايةَّاإلف َّ
َّولعل َّ َّمنَّقواعدَّوقيودَّوشروط. َّيشتملَّعليه َّالنحويَّمبا َّ)للوضع( َّي  ََّّجيوزَّإخضاعها جانبا ََّّد َّع َّهذا

                                                           
 .1/55ةَّوأنواعها،َّجاللَّالدينَّالسيوطي:َّ،َّاملزهرَّيفَّعلومَّاللغ1/5منتَّاآلجرومية:َّ(1َّ)
 .1/262اإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآن:ََّّه(،َّوينظر:222)تََّّمسال ََّّبنَّللقاسمَّ،القرآنَّفضائلَّ(2)
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َّأفاض َّم َّه َّم َّ َّالقرآين َّجوانبَّاإلعجاز َّولكن َّالَّا َّمن َّيفَّشرحه َّإقدماء َّيهتدوا َّمل َّيفَّوجوهَّىلَّع َّهم د ه
مطيَّالذيَّربيةَّدونَّالتزامَّمنهَّ)بالوضع(َّالن َّيفَّصياغةَّاجلملةَّالعهَّاليتَّانسردَّهباَّطرقلقرآنَّ.َّولزاإلعجا

ََّّ.(1)اإلفادةإىلََّّاشرتطهَّالنحاةَّللوصول
حترصَّاللغةَّاكربَّاحلرصَّعل َّأمنَّاللبسَّألنَّاللغةَّأداةَّاتصالَّبنيَّأطرافَّخمتلسة،َّفإذاَّكانتَّوَّ

العبارةَّعرضةَّللبسَّملَّيتحققَّالغرضَّاملرجوَّمنَّاالتصالَّومنَّهناَّقامتَّالشروطَّالصوتيةَّوالصرفيةَّ
َّحارسا َّوا ََّّلنحوية َّوحسبنا َّاملعىن، َّاليتَّيتبنيَّهبا َّالقرائن َّابنََّّأنَّنقرَّأعل َّحتقيق َّاجملالَّعبارة يفَّهذا

درَّالكايفَّمنَّالقرائنَّقَّالق َّاَّحنيَّيتحق َّ.َّأم َّ(2)مالكَّاليتَّيقولَّفيها:َّوإنَّبشكلَّخيفَّلبسَّجيتنب
يفَّذلكَّبنيَّشعرَّونثر.َّقونَّصحاءَّيرتخصونَّيفَّبعضَّالقرائنَّالَّيسر َّاللةَّعل َّاملعىن،َّفقدَّكانَّالس َّللد َّ

الضرائرَّوحننَّنعلمَّأنهَّكانَّللشاعرَّمندوحةَّيفَّبعضَّإىلََّّذلكَّنفأماَّيفَّالشعرَّفقدَّنسبَّاألقدموَّ
درىَّمباَّيقول،َّوأماَّيفَّغريَّالشعرَّفقدَّتباينتَّأوصافَّالرتخصَّأرخصهَّولكنهَّفضلَّالرتخصَّوهوَّ

ك،َّوقدَّكانَّالقدرَّاملشرتكَّبنيََّّبنيَّالشاذَّوالنادرَّوالقليلَّوالغلطَّوالقبليَّواملصنوعَّواملنحولَّوغريَّذل
كلَّذلكَّانهَّترخصَّيفَّالقرينةَّعندَّوضوحَّاملعىنَّبدوّنا.َّوهذاَّالرتخصَّمقبولَّمنَّالسصحاءَّبشرطَّ

َّعنهَّبعضهمَّبعبارة:َّ)الرخصةَّمشروطةَّمبحلها(،َّويقولَّأبوَّهاللَّالعسكري:َّوالتوسعَّيلزمَّواحدَّعرب َّ
صَّيفَّقبلَّمنهمَّالرتخ َّالَّي ََّّاء َّح َّص َّف ََّّوهمَّغري ََّّني َّث َّحد َّم َّ الَّ،َّأيَّأن َّ(5)موضعهَّاملستعملَّفيهَّوالَّيتعداه

َّال.عم َّيلَّاخلطأَّيفَّاالست َّب َّذلكَّمنهمَّمنَّق ََّّد َّع َّاَّي  َّاللغةَّوإمن َّ
َّالعربيةَّهيوَّ" وكتبََّّ،البنيةَّواإلعرابَّوالربطَّوالتضامَّ:القرائنَّاليتَّميكنَّالرتخصَّفيهاَّيفَّاللغة

الزيادةَّاوَّاحلذفَّأوَّالسصلَّأوَّلقولَّبصلَّمنَّأصوهلمَّبواسطةَّاأإىلََّّالنحوَّمليئةَّبتأويلَّذلكَّبإرجاعه
بكَّعرابَّأوَّالتضمنيَّأوَّنيابةَّشيءَّعنَّشيءَّأوَّالتعويضَّأوَّالسكَّأوَّالس َّاإلضمارَّأوَّالتقدميَّأوَّاإل

أوَّاإلعاللَّأوَّاإلبدالَّأوَّالنقلَّاوَّالقلب...اخل.َّوالقرآنَّكماَّذكرناَّجاءَّبلسانَّعريبَّفكانَّيفَّأعل َّ
اليتَّاحنصرتَّفيهاَّقواعدَّالنحاة،َّإذَّعينَّالنحاةَّباملطردَّطبقاتَّالسصاحة،َّوكانَّفوقَّاحلدودَّالضيقةَّ

َّتشتملَّعل َّاملط ََّّولكن َّ َّوليسَّغريَّاملط َّر َّاللغة َّوغريه َّالَّينايفَّر َّد َّالشذوذ َّألن َّيطعنونَّيفَّفصاحته د
َّ.(2)"السصاحة،َّومنَّهذاَّاملنطلقَّنبدأَّالنظرَّيفَّبنيةَّبعضَّالكلماتَّاليتَّوردتَّيفَّالقرآنَّالكرمي

َّوَّ" َّمن َّالعربية َّتتناقضَّمعَّالكلمة َّفإّنا َّالرتكيبية َّفأما َّومعجمية، َّتركيبية َّنوعان: َّبنيتها حيث
                                                           

َّ.125خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّينظر:َّ(1َّ)
 .1/216،َّشرحَّاألمشوين:2/111َّشرحَّابنَّعقيل:َّ(2َّ)
 .52السروقَّاللغويةَّللعسكري:َّ(5َّ)
َّ.211ومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:ََّّمساهيم(2َّ)
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َّالكلمةَّالرتكيبية،َّألنَّ(1)التعريفَّالذيَّوصسهَّالنحاةَّللكلمةَّإذَّقالوا:َّالكلمةَّماَّدلَّعل َّمعىنَّمسرد
لسياقَّتَّعنَّعالقةَّبنيَّكلمتنيَّيفَّار َّب  َّاق،َّفإذاَّدل تَّ)يف(َّعل َّالظرفيةَّفقدَّع َّي ََّّيفَّالس َّالَّمعىنَّهلاَّإال َّ

تَّ)الواو(َّعنَّالعطفَّفمعناهاَّهوَّالعالقةَّبنيَّاملعطوفَّ إحدامهاَّظرفَّواألخرىَّمظروف،َّوإذاَّعرب 
َّومعىنَّ)إال َّ َّواملعطوف، َّبنيَّعليه َّما َّالشرطيةَّعالقة َّومعىنَّ)إن( َّواملستثىن، (َّعالقةَّبنيَّاملستثىنَّمنه

َّا َّواجلواب،... َّواإللشرط َّواملوصالت َّوالضمائر َّاحلروف َّالرتكيبية َّالكلمات َّوجوامدَّومن شارات
َّأن َّ َّوواضح َّق ََّّالظروف...اخل. َّوظائفَّوليستَّمن َّهي َّاملعاين َّألن َّهذه َّاملسردة، َّاملعاين املعاينََّّبيل

َّمثال َّ َّيدلَّلسظَّ)قلم( َّإذ َّاملعجمية، َّهيَّمعاينَّالكلمة َّماديَّوليسَّعل َّوظيسة ََّّعل َّشيءَّاملسردة
َّ.(2)حنوية َّ
َّ:صلذفَّوالس َّيادةَّواحل َّالز ََّّ:كيبالرت َّيشملَّوَّ

 ة:يادالز   -أ

النحوينيَّحنيَّحد دواَّمعاملَّ)الوضع(َّ)أيََّّن َّأفحوىَّالقولَّبالزيادةَّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّ
هَّ)زائد(َّوبذلكَّيصبحَّمعىنَّن َّأنةَّليسَّمنهاَّهذاَّالذيَّيعرفَّبساسَّعناصرَّمعي َّأحد دوهَّعل َّالنمط(َّ

َّالذيَّربطَّاَّ،لسظَّ)زائد( َّ)الوضع( َّعليها َّاليتَّيشتمل َّالعناصر َّليسَّمنَّمجلة َّهذا َّبهَّأن  لنحويون
َّاملعىنَّإذَّيقولون:َّ)زياَّني َّالبالغي ََّّاإلفادة.َّولكن َّ َّالزائدَّ)وظيسة(َّتقوية َّاملبىنَّتدلَّعل َّجيعلونَّهلذا دة
َّمنَّ)ماَّزيد ََّّد َّوك َّأهيََّّ،(ائم َّق َّب ََّّيد َّ)ماَّز ََّّفالزائدَّعندَّالنحوينيَّمؤك دَّعندَّالبالغينيَّأيَّأن ََّّ.زيادةَّاملعىن(

َّولقدَّحص َّقائم َّ َّوشروطهاَّحىتَّكادواََّّن َّواط َّونَّم َّلبالغي َّاَّف َّونَّوعر َّالنحوي ََّّر َّ(، َّأماكنها الزيادةَّوحد دوا
ةَّالتصرفَّيفَّالزيادةَّعل َّحنوَّة.َّولكنَّالقرآنَّفوقَّكلَّذلكَّإذَّجيعلَّلنسسهَّحري َّخيلقونَّهلاَّأمناطا َّفرعي َّ

ََّّقالوَّ،َّ(5)"الَّيعرتفَّبأمناطَّالنحوينيَّوحدودهم وكيدَّاَّزيادهتاَّفإلرادةَّالت َّوأم َّ"عنَّاحلروف:َّابنَّجين 
بأنَّاحلروفَّالزائدةَّواملؤكدةَّمتعددةَّوكلَّمنهاَّيسيدَّنوعا َّ"،َّويقولَّالدكتورَّفاضلَّالسامرائي:َّ(2)"هبا

َّواملعىن َّالتعبري َّمساحة َّيزيد َّمما َّفيه َّزيادة َّأو َّالتوكيد َّوَّ(5)"من ،َّ َّمت امقال َّحس انَّالدكتور نسبةََّّإن َّ":
احلشو،َّوإمناَّهوَّمنَّقبيلَّزيادةَّذكرَّهذاَّالعنصرَّمنَّقبيلََّّعنصرَّلغويَّما،َّالَّتعينَّأبدا َّأن َّإىلََّّالزيادة

املعىن،َّأوَّبعبارةَّأخرىَّمنَّقبيلَّتوكيدَّاملعىن.َّومنَّهذاَّالقبيلَّزيادةَّحرفَّاجلرَّوحرفَّالنسيَّوحرفَّ
                                                           

 .22،َّاملسصلَّيفَّصنعةَّاإلعرابَّللزخمشري:02َّللسيوطي:ََّّمعجمَّمقاليدَّالعلومينظر:َّ(1َّ)
َّ.125خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّينظر:َّ(2َّ)
َّ.126:َّاملصدرَّنسسه(5َّ)
َّ.2/202اخلصائص:َّ(2َّ)
 .215اجلملةَّالعربيةَّواملعىن:َّ(5َّ)
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َّ:يأيتماَّطرقَّالزيادةََّّ.َّومن(1)"العطفَّوغريَّذلك
 زيادة حرف النفي: -1

 زيادة ما: -أ

َّكماَّيفَّاآلياتَّاآلتية:
 .[151]آلَّعمران:َّ چ ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ قولهَّتعاىل:َّ -

َّ[.15]املائدة:َّچۀ   ہ  ہ  ہچ قولهَّتعاىل:َّ -
 [.126]الشعراء:َّ چک  ک  گ  گ   گ  گ   چ قولهَّتعاىل:َّ -

وهيََّّ،بينهَّوبنيَّجمرورهَّيفَّهذهَّالشواهدَّالثالثةَّزيادةَّ)ما(َّبعدَّحرفَّاجلر َّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امَّقال
َّ.(2)")ما(إىلََّّلثَّمشتملةَّعل َّحرفَّاجلرَّباإلضافةاَّكانتَّالزيادةَّيفَّالشاهدَّالثامب َّور ََّّطريقةَّقرآنية.

َّويبق َّاجلر ََّّزاد َّوقدَّت َّ"َّ:ويقول َّومنَّوعن( َّ)الباء َّبعدَّحروفَّاجلر ََّّ.(5)")ما( وتكونَّ"وقالَّسيبويه:
.َّوقالَّاهللَّعزَّوجل:َّم،َّوقولك:َّغضبتَّمنَّغريَّماَّجرَّك َّآت ََّّين َّتوكيدا َّلغوا ،َّوذلكَّقولك:َّمىتَّماَّتأت َّ

َّيفَّأّن ََّّ،[15]املائدة:َّچۀ   ہ  ہ  ہچ جاءتَّشيئا َّملَّيكنََّّذَّْثَّإ َّد َّاَّملَّحت َّوهيَّلغو 
َّللكالم َّتوكيد  َّوهي َّالعمل، َّمن َُّتيء َّأن َّكثري ََّّ.(2)"قبل َّبزيادته َّالن ََّّوقال َّ)األخسشَّمن َّمنهم: حاة

اَّاحلروفَّوأم َّ":َّوقالَّاألصبهاين َّ.َّ(5)وغريهم(َّي َّيوطيَّومك َّاغبَّوالس َّوأبوَّالبقاءَّوالباقويلَّوالر ََّّالنح اسوَّ
جملردَّالتوكيد،َّوهيَّاليتََّّتأيتَّزائدة ََّّ(ما)"َّ:أن َّإىلََّّوذهبَّاملرادي ََّّ،(6)"اَّ)ما(م َّزيادهتاَّالسي ََّّن َّحس َّست َّفي َّ

َّماَّليستَّ"،َّوقالَّابنَّاألنباري:َّ(1)"دخوهلاَّيفَّالكالمَّكخروجها ماَّزائدةَّمؤكدة،َّوقولَّمنَّقال:َّإن 
كالمهم،َّوالقرآنَََّّّزائدةَّوإمناَّهيَّنكرةَّيفَّموضعَّجر،َّخالفَّقولَّاألكثرين،َّألنَّزيادةَّماَّكثريَّيف

                                                           
 .210لغةَّوالقرآن:َّمساهيمَّومواقفَّيفَّال(1َّ)
َّ.126خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(2َّ)
َّ.161اخلالصةَّالنحوية:ََّّ(5)
َّ.2/221الكتابَّلسيبويه:َّ(2َّ)
(5َّ )َّ َّلألخسش: َّالقرآن َّمعاين ََّّ،1/122ينظر: َّللنحاس: 1/106َّإعرابَّالقرآن ،َّ َّإعرابَّالقرآن: َّيف ،1/525َّالتبيان

،َّمشكلَّإعراب5/50َّ،َّمعرتكَّاألقرانَّيفَّإعجازَّالقرآن:2/215َّتسسريَّالراغبَّاألصسهاين:َّ،52َّماءاتَّالقرآن:َّ
 .1/211َّالقرآنَّملكي:َّ

َّ.516إعرابَّالقرآنَّلألصبهاين:َّ(6َّ)
َّ.552اجلىنَّالداين:َّ(1َّ)
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َّلين هَّ"أّناَّزائدة،َّفهوَّيقول:َّإىلََّّالز خم ْش ر ي َّ.َّوذهبَّ(1)"نزلَّبلغتهم ماَّمزيدةَّللتوكيدَّوالداللةَّعل َّأن 
َّاهلل َّمن َّبرمحة  َّإال َّكان َّما َّالسمنيَّ(2)"چۀ   ہ  ہ  ہچ:وحنوهَّهلم َّقال َّوبه ،

الناسَّيفَّهذهَّاحلروفََّّاهب َّحمصولَّومذ"وكذلكَّقالَّاخلوارزميَّعنَّهذهَّاحلروفَّالزائدة:َّ.َّ(5)احلليب
َّزيدتَّللتوص َّ َّأّنا َّأحدمها: َّملَّيتمكنَّاللسظَّاملسردَّيفَّالوزنَّأوَّيفَّعل َّقولني: لَّإىلَّالسصاحةَّفرمبا

،َّ(2)"تَّتوكيدا َّللمعىنيد َّاَّز َّ.َّالثاين:َّأّن َّح َّل َّمنَّهذهَّالزوائدَّص ََّّبشيء ََّّم َّع َّشيءَّمنَّاألمورَّاللسظيةَّفإذاَّد َّ
َّالرضي َّ فإنَّقيل:َّفيجبَّ"معَّإفادهتاَّملعىنَّالتأكيدَّقال:ََّّحلروفَّبالزائدةسببَّتسميةَّهذهَّاَّوقدَّب  ني  

ُ  يتَّزائدة َّ:َّإمن َّيل َّق ََّّ؛َّتكونَّزائدةَّإذاَّأفادتَّفائدةَّمعنويةأال َّ َّدالَّيزيَّهباَّأصلَّاملعىنَّبلَّهَّالَّيتغري َّألن ََّّاَّ
َّإال َّ َّاملعىنَّالثابتَّوتقويتهبسببها َّشيئا َّلأّنفكَّ،َّتأكيد َّملَّتسد َّفائد ا َّتغاير َّمل َّالسائدة َّم ا َّالعارضة ا هت 

والَّجيوزَّخ ل و هاَّمنَّالسوائدَّاللسظيةَّواملعنويةَّمعا َّوإال َّلع د ْتَّعبثا َّوالَّجيوزَّذلكَّيفَََّّّا،احلاصلةَّقبله
يهَّبعضهمَّم َّس َّي َّ"،َّو(5)"وأنبيائهَّوأئمتهَّعليهمَّالسالمَّ،اَّيفَّكالمَّالباريَّتعاىلم َّوالسي ََّّ،كالمَّالسصحاء

َّواألو َّ َّزائدة، َّوبعضهم َّأ َّصلة، َّألن َّىل َّوَّْل َّوله ََّّه َّ، َّحرفَّإال  َّالقرآن َّويت ََّّليسَّيف َّاالسمَّمعىن. َّهبا صل
َّبنيَّالشيئنيَّ َّإال  َّتقع َّفال َّوقعتَّحشوا ، َّوإذا َّابتداء ، َّتقع َّوال َّآخرا ، َّأبدا َّحشوا َّأو َّوتقع والسعل،

َّالواحد َّهوَّكالشيء َّبنيَّما َّإلقحامها َّيؤكدَّزيادهتا َّوقالَّ(6)"املتالزمني؛َّوهوَّمما َّالزج اج. يفََّّ(ما)":
اهاَّإىلَّماَّبعدها،َّفمعناهاَّالتوكيد،َّيتخط ََّّهَّالَّإعرابَّهلا،َّواخلافضَّوالناصبَّأن َّوكيدَّمبنزلةَّحقَّإال َّالت

معناهَّألنَّيعلمَّأهلََّّ[،21]احلديد:َّچۉ   ې       ې  ېچ َّومثلهاَّيفَّالتوكيدَّ)ال(َّيفَّقوله:
َّأيضا َّقالَّوََّّ،(1)"الكتاب َّحرفَّزائدَّللتوكيدَّعندَّمجيعَّالبصريني": َّوقالَّاَّ.(0)"ما َّصلةَّ"لقرطيب: ما

وليستَّبزائدةَّعل َّاإلطالق،َّوإمناَّأطلقَّعليهاَّسيبويهَّمعىنَّالزيادةَّمنَّحيثَّزالََّّفيهاَّمعىنَّالتأكيد،
صلةَّزائدةََّّ،چپ  ڀ  ڀ   ڀچ )ما(َّيفَّقوله:ََّّذهبَّاألكثرونَّإىلَّأن َّ":َّالر ازي َّوقالَّ.َّ(1)"عملها

                                                           
َّ.1/221البيانَّيفَّغريبَّإعرابَّالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.1/251:َّالكش اف(2َّ)
َّ.5/261الدرَّاملصونَّيفَّعلومَّالكتابَّاملكنون:َّ(5َّ)
 .121-0َّ/120عةَّاإلعرابَّاملوسومَّبالتخمري:َّشرحَّاملسصلَّيفَّصن(2َّ)
 .255-2/252ينظر:َّشرحَّالرضيَّعل َّالكافية:َّ(5َّ)
َّ.212معجمَّاألدواتَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّراجيَّاألُر:َّ(6َّ)
 .122-1/125معاينَّالقرآنَّوإعرابهَّللزجاج:َّ(1َّ)
 .5/10الربهانَّيفَّعلومَّالقرآن:َّ(0َّ)
َّ.2/220:َّاجلامعَّألحكامَّالقرآنينظر:َّ(1َّ)
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وقالَّاملربد:ََّّ،(1)"يدَّعل َّماَّيستغىنَّعنهومثلهَّيفَّالقرآنَّكثري،َّقالوا:َّوالعربَّقدَّتزيدَّيفَّالكالمَّللتأك
"َّ َّوجلما َّعز َّاهلل َّباملعىنَّكقول َّطرحها َّخيل َّال َّمؤكدة ۀ   چَّ:وكذلك چپ  ڀچَّ:زائدة

)م ا(َّموضعَّمنَّاإل عرابَّماَّعملتَّالباءَّيفَّ للوَّكانَّ"اج:َّ،َّوقالَّابنَّالسر َّ(2)"چہ  ہ
َّوإمن َّ هم(، َّللتأكيد)نقض  َّزائدة  َّهبا يء  َّج  َّيفَّ،(5)"ا َّحيان َّأبو ََّّوقال َّللتأكيد،َّ"البحر: َّزائدة َّهنا وما

َّعلمَّ َّيف َّمقرر َّاللسان، َّيف َّمعروف َّشيء َّجمروراهتا َّوبني َّوالكاف، َّومن َّوعن َّالباء َّبني وزيادهتا
ليسَّهلاَّمعىنَّيفََّّ(ما)"اق:َّوقالَّالور ََّّ،(5)"َّا َّوقدَّكثرتَّزيادةَّ)ما(َّتوكيد":َّابنَّجين ََّّوقالَّ.(2)"العربية

وقالَّ،َّ(6)"فهاَّوزوالَّمعناهالكثرةَّتصر َّروف،َّاحلنيَّسائرَّنَّإلغاؤهاَّمنَّبس َّ،َّفح َّنسسهاَّإذاَّكانتَّزائدة
َّ َّهشام: َّ"ابن َّزائدة َّالكالمما َّتقوية ََّّ.(1)"جملرد َّالزركشي: َّعبارةَّ"وقال َّمن َّواللغو َّالزيادة َّأن واعلم

َّواأل َّ َّالكوفينيَّ... َّعبارة َّمن َّواحلشو َّوالصلة َّيفَّكتابَّاهللَّوَّْالبصريني، َّالعبارة َّهذه ىلَّاجتنابَّمثل
وقدَّاختلفَّيفَّوقوعَّالزائدَّيفََّّ،نحوينيَّبالزائدَّمنَّجهةَّاإلعرابَّالَّمنَّجهةَّاملعىنتعاىل؛َّفإنَّمرادَّال

دَّوثعلبَّأالَّصلةَّيفَّالقرآن،َّوالدمهاءَّيفَّالعمدة:َّزعمَّاملرب ََّّالقرآن؛َّفمنهمَّمنَّأنكره؛َّقالَّالطرطوسي َّ
سعناَّالتَّيفَّالقرآن،َّوقدَّوجدَّذلكَّعل َّوجهَّالَّيمنَّالعلماءَّوالسقهاءَّواملسسرينَّعل َّإثباتَّالص َّ

اجَّأنهَّليسَّيفَّكالمَّالعربَّزائد؛َّألنهَّازَّيفَّالتوجيه:َّوعندَّابنَّالسر َّ.َّوقالَّابنَّاخلب َّإنكاره،َّفذكرَّكثريا َّ
زهَّوجعلَّوجودهَّكالعدمَّوهوَّأفسدَّمَّبغريَّفائدةَّوماَّجاءَّمنهَّمحلهَّعل َّالتوكيد.َّومنهمَّمنَّجو َّتكل َّ

َّ،املهملَّالَّيقعَّيفَّكالمَّاهللَّسبحانهَّأن ََّّاحملققنيَّعل َّإن ََّّ:قولهَّالر ازي َّعل َّفخرَّالدينََّّرد َّ.َّوقدَّالطرق
واملهملَّماَّملََّّ،ألنَّالزائدَّماَّأيتَّبهَّلغرضَّالتقويةَّوالتوكيدَّ،وليسَّكذلك،َّجعلَّالزائدَّمهمال َّحيثَّف

َّ،إمهالَّاللسظَّ-ذكرهاَّالنحويونََّّ-منَّالزيادةَّحيثََّّوهوَّضدَّاملستعملَّوليسَّاملراد ََّّ،تضعهَّالعرب
ُ َّمَّإمن َّفإّن ََّّ؛نَّالتعبريَّهباَّإىلَّغريهابَّعفتحتاجَّإىلَّالتنك ََّّوالَّكونهَّلغوا َّ يَّزائدةَّهناَّجلوازَّتعد ََّّ)ما(واَّاَّ

َّبعدها َّإىلَّما َّليسَّهلاَّمعىنالَّألّن ََّّ،العاملَّقبلها أصلَّاملعىنَّحاصلَّبدونهََّّأن ََّّومعىنَّكونهَّزائدا َّ،َّا

                                                           
 .1/226َّ،11/250مساتيحَّالغيب:َّ(1َّ)
َّ.1/20َّ،5/52املقتضب:َّ(2َّ)
 .2/250األصولَّيفَّالنحو:َّ(5َّ)
َّ.5/212،َّوينظر:َّحاشيةَّالصبانَّعل َّشرحَّاألمشوينَّأللسيةَّابنَّمالك:5/221َّالبحرَّاحمليط:َّ(2َّ)
َّ.2/202اخلصائص:َّ(5َّ)
َّ.211عللَّالنحو:َّ(6َّ)
َّ.216مغينَّاللبيب:َّ(1َّ)
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لَّوقا.َّ(1)"َّوالواضعَّاحلكيمَّالَّيضعَّالشيءَّإالَّلسائدةَّ،فبوجودهَّحصلَّفائدةَّالتأكيد؛َّدونَّالتأكيد
تَّالَّلسظه َّه َّ)ما(َّ"َّ،چ ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ يفَّقولهَّتعاىل:ََّّابنَّاألنباري َّ ،َّوالَّا َّناَّماَّغري 

زائدةَّماَّ".َّوقالَّالدكتورَّأمحدَّخمتارَّعمر:َّ(2)"التقدير:َّفربمحةَّمنَّاهللَّلنتَّهلمَّ؛َّألن َّا َّ،َّوالَّحكممعىن َّ
)ما(َّتزادَّكثريا َّبعدَّأدواتَّ"وَّ.َّوقالَّالدكتورَّفاضلَّالسامرائي:(5)"غريَّكافةَّإنَّوقعَّبعدهاَّاسمَّجمرور

يفََّّوتأكيدا ََّّتسم َّهيَّوغريهاَّمنَّاحلروفَّالزوائدَّصلة َّ"و.َّ(2)"الشرطَّوطائسةَّمنَّحروفَّاجلرَّوغريها
َّاملعربنيَّفرارا َّ َّأن ََّّاصطالح َّالذهن َّإىل َّيتبادر َّأن َّلهَّمن َّمعىن َّال َّالتسميةََّّالزائد َّهذه َّعل  واحلامل

َّ،چ ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ َّ:املادةَّحنوَّخصوصَّاملقامَّالقرآينَّوالتعميمَّلطردَّالبابَّوقطع
َّچىئ  ىئ  ی    ی   ی  ی   چ َّليصبحنَّ)وَّ،(فربمحة)َّ:أيَّ،[22]املؤمنون: َّقليل عن

َّ(5)"(نادمني َّيفَّاملعىنَّلتقويةَّمعىنَّالرمحةَّ)ما(و. َّولكنها َّوقالَّالر َّ(6)"زائدةَّيفَّاإلعراب، ،َّ َّإن َّ"افعي:
َّلهَّأّن ََّّفيظنزائدةَّأيَّيفَّاإلعراب،ََّّ(ما)َّالنحاةَّيقولونَّإن َّ ظمَّويقيسَّعليه،َّاَّكذلكَّيفَّالن َّم نَّالَّبصر 

.َّ(1)"يفَّهذهَّالزيادةَّلونا َّمنَّالتصويرَّلوَّهوَّحذفَّمنَّالكالمَّلذهبَّبكثريَّمنَّحسنهَّوروعتهَّمعَّأن َّ
.َّ(0)"چ ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ زائدةَّبنيَّاجلارَّوجمرورهَّحنو:ََّّ(ما)َّويظهرَّيلَّأن َّ"وقالَّالصب ان:َّ

َّ:َّابنَّمالكَّيفَّاأللسيةقالَّوَّ
َّقدَّعلماَََََََََّّّّّّّّّوبعدَّمنَّوعنَّوباء َّزيدَّماََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ َّ(1)فلمَّيعقَّعنَّعمل 

ََّّ،(12)"تزادَّماَّبعدَّمنَّوعنَّوالباءَّفالَّتكسهاَّعنَّالعمل"قالَّابنَّعقيلَّيفَّشرحه:ََّّ )ما(َّتزادَََّّّأن َّفتبني 
َّالقرآنَّلسظ اَّيفَّومنَّذهبَّإىلَّأن َّ"وقالَّابنَّاألثري:ََّّبعدَّعنَّومنَّوالباءَّفالَّيبطلَّالعملَّهبذهَّالزيادة.

َّهبذاَّالقول،َّوإماَّأنَّيكونَّ اَّالَّمعىنَّله،َّفإماَّأنَّيكونَّجاهال  وقولََّّيفَّدينهَّواعتقاده.َّمتساحمازائد 

                                                           
َّ.15-5/12:َّرآنالربهانَّيفَّعلومَّالق(1َّ)
َّ.21أسرارَّالعربية:َّ(2َّ)
َّ.1/221معجمَّاللغةَّالعربيةَّاملعاصرة:َّ(5َّ)
َّ.215اجلملةَّالعربيةَّواملعىن:َّ(2َّ)
َّ.151قواعدَّاإلعراب:َّإىلََّّموصلَّالطالب(5َّ)
 .5/1212زهرةَّالتساسري:َّ(6َّ)
َّ.151إعجازَّالقرآنَّوالبالغةَّالنبويةَّللرافعي:َّ(1َّ)
 .5/212ينَّأللسيةَّابنَّمالك:َّحاشيةَّالصبانَّعل َّشرحَّاألمشوَّ(0َّ)
 .55ألسيةَّابنَّمالك:َّ(1َّ)
َّ.5/55ألسيةَّابنَّمالك:َّإىلََّّ،َّأوضحَّاملسالك5/51شرحَّابنَّعقيلَّعل َّألسيةَّابنَّمالك:َّ(12َّ)
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النحاة:َّإنَّ)ما(َّيفَّهذهَّاآليةَّزائدة،َّفإمناَّيعنونَّبهَّأّناَّالَّمتنعَّماَّقبلهاَّعنَّالعمل،َّكماَّيسموّناَّيفَّ
كقولك:َّإمناَّزيد َّقائم،َّفماَّقدَّكستَّ)إن(َََّّّموضعَّآخرَّكافة:َّأيَّأّناَّتكفَّاحلرفَّالعاملَّعنَّعمله،

َّملَّمتنعَّ عنَّالعملَّيفَّخسضََّّ(الباء)عنَّالعملَّيفَّزيد،َّويفَّاآليةَّملَّمتنعَّعنَّالعملَّأالَّترىَّأّنا
َّ.(1)"(الرمحة)
الزيادةَّمصطلحَّحنوي َّوليسَّمنَّالالزمَّأنَّيكونَّاملصطلحَّمطابقاَّللداللةَّاملقامية،َّفهمَّيريدونَّبهَّأنَّف

َّا َّللوصلَّبنيَّاحلرفَّزائدَّمنَّجهة َّب ه َّملَّي ؤت  َّألنه َّوالَّيصحَّإسقاطه َّاملعىن، إلعرابَّالَّمنَّجهة
األلساظَّيفَّاجلملةَّولكنَّجيءَّبهَّملقاصدَّبيانيةَّت دركَّباحلسَّالعريبَّالسليمَّوبسجي ةَّالسصاحة،َّوقالَّ

َّمعناه"الزركشيَّيفَّالربهان:َّ إذَّإسقاطَّكلَّاحلرفَّالََّّ،سئلَّبعضَّالعلماءَّعنَّالتوكيدَّباحلرفَّوما
َّباملع َّالطباعَّ:فقالَّ،ىنخيل َّأهل َّيعرفه َّاحلرفَّعل َّمعىنَّزائدَّ،هذا َّبوجود َّأنسسهم َّجيدون الََّّ،إذ

إنَّكانَّمعناهَّالزيادةَّاليتَّدخوهلاَّكخروجها،َّفالَّمعىنَّلذكرَّالوظيسةَّالبالغيةََّّ،جيدونهَّبإسقاطَّاحلرف
َّ.َّ(2)"َّا َّد،َّفحينئذَّينبغيَّأنَّالَّيسم َّزائحينئذ،َّوإنَّكانَّاملقصودَّأنَّاحلرفَّإمناَّزيدَّيفَّالنظمَّملعىن

اَّزيادةَّ)ما(َّيفَّقولَّاهللَّتعاىل:َّفأم َّ"هلذهَّاملسألةَّفقال:ََّّ(ه 266تَّ)َّانَّاخلساجي َّن َّس ََّّابن ََّّض َّتعر َّوقدَّ
يفََّّا َّهلاَّهناَّتأثريََّّفإن َّ،َّچۀ   ہ  ہچوقولهَّتعاىل:َّ،َّچٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ
الََّّا َّلة،َّفعل َّهذاَّالَّيكونَّحشوَّذ َّبتم َّ بهَّعنَّاأللساظَّالَّا َّعد َّسس،َّوب َّللكالمَّيفَّالن ََّّا َّينك َّومت ََّّظم َّالن ََّّسن َّح َّ
َّاملوضعَّص ََّّ(ما)َّإن ََّّ:النحوَّيقولونَّوأهل ََّّ،يدس َّي َّ وكيدَّعندهمَّللكالمَّوقدَّيكونَّالت ََّّة َّد َّك َّؤ َّم ََّّلة َّيفَّهذا

حقيقةََّّومَّألن َّشيئا َّفليسَّمنَّاحلشوَّاملذم ََّّوإذاَّأفادَّالكالم ََّّ،يكونَّبالعالمةَّاملوضوعةَّلهَّكرارَّكمابالت َّ
الوزنَّيفَّالشعرَّأوََّّقامة َّبهَّإ ََّّاَّالغرض َّهَّيفَّالكالمَّوخروجهَّعل َّسواء.َّوإمن َّدخولَّاحلشوَّهوَّالذيَّيكون َّ

َّأنَّيقالَّإن َّ":َّعبدَّالقاهرَّاجلرجاينوقالََّّ.(5)"جمرىَّذلكَّيفَّالنثرَّيماَّجيرَّ يفَّحنو:ََّّ(ما)زيادةََّّالَّجيوز 
َّر مْح ة َّ) َّأوَّأن ََّّ(ف ب م ا ، َّالكالمَّتصري ََّّجماز  َّفيه،َّوذلكَّأَّمجلة َّالزيادةَّيفَّجمازا َّمنَّأجلَّزيادته َّحقيقة ن 

َّوالَّفائدةَّهلاَّسوىَّالص لة،َّويكونَّسقوطهاَّوثبوهتاَّسواء َّ َّ.(2)"َّالكلمةَّأْنَّت  ْعر ىَّمنَّمعناه ا،َّوتذكر 

                                                           
َّ.2/16املثلَّالسائرَّيفَّأدبَّالكاتبَّوالشاعر:َّ(1َّ)
َّ.5/12:َّالربهانَّيفَّعلومَّالقرآن(2َّ)
َّ.151-156سرَّالسصاحة:َّ(5َّ)
َّ.211َّأسرارَّالبالغة:(2َّ)
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 زيادة ال: -ب

َّكماَّوردتَّيفَّاآلياتَّاآلتية:
 [52]فصلت:َّچکژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ َّقالَّتعاىل: -

   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ چ َّقالَّتعاىل: -

 [22َّ-11َّ]فاطر:َّچٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ

 [1َّ،2]القيامة:َّچژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    گ  چ َّقالَّتعاىل: -

منَّالواضحَّأنَّالزائدَّيفَّهذهَّالشواهد،َّلسظَّ)ال(َّالذيَّقبلَّ)السيئة(َّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّ
أمناطَّحنوية،َّولكنَّالقرآنَّفوقَّو)النور(َّو)احلرور(َّو)األموات(َّو)أقسم(،َّوهذهَّزيادةَّملَّتوضحَّهلاَّ

:َّي َّرب  َّوقالَّالط َّ،َّ(2)"يفَّالتوكيدَّواللغوَّ(ما )وأماَّ)ال(َّفتكونَّك".َّقالَّسيبويه:َّ(1)النحو،َّألنهَّسنةَّمتبعة
پ  پ  پ  پ   ڀ  چ َّ:واختلفَّأهلَّالعربيةَّيفَّوجهَّدخولَّ)ال(َّمعَّحرفَّالعطفَّيفَّقوله"

،َّفيشبهَّأنَّچڀ  ڀ    ڀ  ٺچ فقالَّبعضَّحنوييَّالبصرة:َّقال:ََّّ،چڀ  ڀ    ڀ  ٺٺ
َّأنَّتكونَّ)ال(َّكَّلوَّقلت:َّالَّيستويَّعمروَّوالَّزيدَّيفَّهذاَّاملعىنَّملَّجيزَّإال َّتكونَّ)ال(َّزائدة،َّألن َّ

لَّالكالم،َّبدخوهلاَّيفَّأو ََّّا َّزائدة،َّوكانَّغريهَّيقول:َّإذاَّملَّتدخلَّ)ال(َّمعَّالواو،َّفإمناَّملَّتدخلَّاكتساء
َّأدخلتَّفإنهَّيرادَّبالكالمَّأن َّ قولهَّ:َّ"وقالَّابنَّاجلوزي َّ،َّ(5)"نهماَّالَّيساويَّصاحبهكلَّواحدَّمََّّفإذا

ار.َّاألحياء:َّاملؤمنون،َّواألموات:َّالكس ََّّقوالن:َّأحدمها:َّأن ََّّفيهَّچٿٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿچتعاىل:َّ
اَّالء:َّواألموات:َّاجل ه ال.َّويفَّ)ال(َّاملذكورةَّيفَّهذهَّاآليةَّقوالن:َّأحدمها:َّأّن َّق َّع َّاألحياء،َّالَّوالثاين:َّأن َّ
فيهماَّزائدة؛ََّّ(ال)َّ،چڀ  ٺ چَّ،چپ  پچقولهَّتعاىل:َّ"وقالَّأبوَّالبقاء:ََّّ.(2)"زائدةَّمؤك دة

اَّقولهَّوأم َّ"ركشي:َّوقالَّالز ََّّ.(5)"چٿٿ  ٿ چيفََّّ(ال)ألنَّاملعىنَّالظلماتَّالَّتساويَّالنور،َّوكذلكَّ
عندهََّّ(ال)احلسنةَّالَّتساويَّالسيئةَّف َّاملرادَّأن ََّّ:فمنَّقال،َّچکژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ تعاىل:َّ

الظاهرَّمنََّّجنسَّاحلسنةَّالَّيستويَّإفرادهَّوجنسَّالسيئةَّالَّيستويَّإفرادهَّوهوَّزائدةَّومنَّقالَّأن َّ

                                                           
َّ.126خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
َّ.2/222:َّالكتابَّلسيبويه(2َّ)
َّ.22/250:َّجامعَّالبيانَّللطربي(5َّ)
َّ.5/521زادَّاملسريَّيفَّعلمَّالتسسري:َّ(2َّ)
َّ.2/1212التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن:َّ(5َّ)
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َّفليستَّزائدةَّ،سياقَّاآلية َّتعاىل:َّوأم ََّّوالواوَّعاطسةَّمجلةَّعل َّمجلة.، َّقوله ٱ  ٻ  ٻ  چ ا

]فاطر:َّچٿٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ
11َّ-َّ22]َّ َّزائدةوىل َّفاأل َّ، َّواخلامسة َّوالرابعة َّوالثالثة َّزائدة َّغري َّ"َّ.(1)"َّوالثانية َّبوقيل: َّاليت عدَّ)ال(

مَّس َّاَّطالَّالكالمَّبالصلةَّبعدَّق َّم َّ زائدةَّللتوكيدَّألنهَّلَّ(ال )ف"َّ.(2)"زائدةَّلتأكيدَّالنسيَّالعاطفَّيفَّالكل َّ
تَّ)ال(َّالنافيةَّبعدَّواوَّالعطفَّيد َّع َّأ َّ"قالَّالطاهرَّابنَّعاشور:َّوََّّ،(5)"َّتوكيدا ََّّ(ال)املؤمننيَّأعادَّمعهَّ

َّالعطفَّمغنيا َّ َّوكان َّالنسي، َّتأكَّ،عنهاَّعل  َّإلفادة َّيقتضيَّفإعادهتا َّالتوبيخ َّومقام َّاملساواة َّنسي يد
نيَّ)األعم َّل َّقاب َّت َّاويَّبنيَّكلَّم َّس َّالت َََّّّ.َّفقدَّنس َّاملوىل(2)"اإلطناب،َّولذلكَّتعدَّ)ال(َّيفَّمثلهَّزائدة

رَّحرفَّالنسيَّر َّك َّملَّي ََّّه َّوالبصري(،َّوَّ)الظلماتَّوالنور(،َّوَّ)الظلَّواحلرور(َّوَّ)األحياءَّواألموات(،َّلكن َّ
وماَّيستويَّاألعم َّوالَّ)،َّوملَّيقل:َّچٱ  ٻ  ٻ  ٻچ ني،َّفقال:َّل َّ)ال(َّيفَّاملتقابلنيَّاألو َّ

َّاملتقابالت،َّفقال(البصري ڀ  چ،َّچپ  پ  پ  پچ:َّسبحانهَّ،َّكماَّذكرَّذلكَّيفَّبقية

النافيةَّيسيدَّتأكيدَّنسيََّّ(ال)تكرارََّّوذلكَّألن َّ،َّچٿٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿچ،َّچڀ    ڀ  ٺ
فادهتاَّالنسيَّبنيَّاملتقابلنيَّبوجهَّعام.َّفماَّذكرتَّالتساويَّيفَّكلَّمدخولَّعليهَّعل َّحدة،َّإضافةَّإىلَّإ

فيهَّكلمةَّ)ال(َّيفَّالطرفَّاملقابل،َّحيملَّداللةَّعدمَّالتساويَّالنسيبَّبنيَّأفرادَّكل َّمنَّاملتقابلني،َّإضافةَّ
َّ.نيل َّقاب َّت َّم َّ إىلَّعدمَّالتساويَّالعامَّبنيَّال

َّ
 زيادة حرف العطف: -2

 زيادة الواو: -
 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ چ َّقالَّتعاىل: -

 [15]األنعام:َّ

 [55]األنعام:َّ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چ َّقالَّتعاىل: -

 چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ   چ   قالَّتعاىل: -

 [125]األنعام:َّ

                                                           
 .2/551الربهانَّيفَّعلومَّالقرآن:َّ(1َّ)
 .251األنصاري:َّإعرابَّالقرآنَّالعظيمَّاملنسوبَّلزكرياَّ(2َّ)
 .5/212السراجَّاملنريَّيفَّاإلعانةَّعل َّمعرفةَّبعضَّمعاينَّكالمَّربناَّاحلكيمَّاخلبري:َّ(5َّ)
 .22/110التحريرَّوالتنوير:َّ(2َّ)
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وزيادةَّالواوَّواضحةَّقبلَّالمَّالتعليلَّيفَّكلَّهذهَّالشواهدَّوليسَّهذاَّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّ
.َّوقالَّ:َّ(1)"ةَّمنَّمواضعَّالزيادةَّولكنَّالقرآنَّلهَّطرقهَّاليتَّملَّيتسعَّهلاَّالنحوحاهَّالن َّاملوضعَّمماَّعد َّ

]آلَّچۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې چومنَّزيادهتاَّماَّيفَّقولهَّتعاىل:َّ"
َّ علةَّمداولةَّاأليامَّبنيَّالناسَّإرادةَّاهللَّأنَّيعلمَّالذينَّآمنوا،َّفتقديرَّالكالم:ََّّ،َّأيَّأن َّ[122عمران:

]األعراف:َّچڳ  ڳڱ ڳ ڳ گچاوهلاَّليعلمَّاهلل(،َّوأيضا َّقوله:َّدنَّام َّي َّاأل ََّّلك َّ)وت َّ
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پچ منَّزيادةَّإحدىَّالواوينَّيفَّقولهَّتعاىل:ََّّوالَّمسر َّ،َّ[112

اَّأنَّيكونَّاملعىنَّ)فلماَّ،َّفإم َّ[15]يوسف:َّچڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  
َّوإم َّ َّوأوحينا( َّأمجعوا َّأنَّيكونَّ)فلذهبوا َّا َّوأيضا : َّأوحينا(، َّوأمجعوا َّذهبوا ڌ  ڌ  ڎ    چما

،َّويفَّغريهاَّمنَّ[152]آلَّعمران:َّچڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک 
َّ(2)"اآليات َّوقال َّالر ازي َّ. َّيفَّ": ََّّ(الواو)اختلسوا َّاملوقنني)يفَّقوله: َّمن َّوجوها:ََّّ(وليكون َّفيه وذكروا
َّن َّأحدها َّوالتقدير: َّزائدة َّالواو َّالسموا: َّملكوت َّإبراهيم َّمنَّري َّليكون َّهبا َّليستدل َّواألرض ت
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ كماَّيفَّقوله:َََّّّ،قيلَّالواوَّزائدة"وقالَّابنَّكثري:ََّّ.(5)"املوقنني

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ،[55َّ]األنعام: چڌ

ي َّ.َّوقالَّ(5)"وقيل:َّالواوَّزائدة"وجاءَّيفَّالبحر:َََّّّ.(2)"[15]األنعام:چڤ منَّالناسََّّ"َّ:اآلل وس 
َّزائدةمنَّجوزَّكونَّا َّوقالَّصالحَّالدينَّالعالئيَّ)تَّ(6)"لواو َّزيادةَّ"ه (:161َّ. َّيفَّجواز اختلسوا

َّفجو َّ َّمعىن َّلغري َّالعاطسة َّاحتجاجا َّالكوفي ََّّزه َّالواو َّتعاىلَّون ٿ  ٿ  ٿ ٿ  چَّ:بقوله

َّچٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ٻپ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻچَّ:وقوله،

َّچپپ َّتعاىلَّ،[122-125]الصافات: َّقوله َّمنه  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ َّ:وجعلوا

ې  ې  ې  ې  ى   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ۈۆ  ۆ

َّچى َّليستَّزائدةَّيفَّشيءَّمنَّذلكَّوالَُّتوزونَّإىلَّأّن َّوذهبَّالبصري َّ،َّ[15]الزمر: َّزيادهتاَّألن ََّّا
                                                           

 .121خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
َّ.22-1/21البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.15/51مساتيحَّالغيب:َّ(5َّ)
َّ.1/652َّ،5/262:َّتسسريَّالقرآنَّالعظيم(2َّ)
َّ.2/562البحرَّاحمليط:ََّّ(5)
َّ.2/101:َّروحَّاملعاين(6َّ)
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احلروفََّّفإن ََّّاللبسَّوأيضا ََّّث َّهاَّبدونَّمعناهاَّيقتضيَّخمالسةَّالوضعَّويور َّكر َّاحلروفَّوضعتَّللمعاينَّفذ َّ
َّنائبة َََّّّل َّم َّعنَّاجل ََّّتَّلالختصارَّنائبة َّع َّوض َّ َّاملعىنَّكاهلمزةَّفإّنا َّينقضَّهذا وتلكََّّعنَّأستسهمَّوزيادهتا

َّ(الواو)زيادةََّّأن َّ"وجاءَّيفَّاللباب:ََّّ.(1)"بهَّالكالمَّرَّيتم َّاملواضعَّالواوَّفيهاَّعاطسةَّعل َّحمذوفَّمقد َّ
"ه َّع ََّّاألخسشَّومنَّتاب  َّضعيسةَّوملَّيقلَّهباَّإال َّ

هَّالواو،َّهذاَّوأكثرَّاملسسرينَّوالنحوينيَّملَّيتطرقواَّهلذَّ.(2)
َّأعاله.َّحس انَّالدكتورَّمت ام،َّوهوَّماَّيؤكدَّقولَّ(5)أوَّقالواَّبأّناَّعاطسة

َّ
 زيادة الضمير: -3

َّ َّمت امقال َّحس انَّالدكتور َّتعاىل: َّقوله َّأشباه َّالنحاة َّنسب َّوقد ٹ  ٹ  ڤ  چ:

لغةَّبعضَّالقبائلَّ)فقعسَّودبري(،َّولكنَّالواضحَّأنَّالواوَّهناَّزائدةَّوكذلكَّإىلََّّ،[5]األنبياء:َّچڤ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  چ لضمريينَّيفَّكلَّمنَّقولهَّتعاىل:َّأحدَّا

،ََّّ[5]النمل:ََّّچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ،َّوقوله:َّ[5]النمل:َّچٹ
عل ََّّ(واأسر َّ)وأت َّلسظَّالضمريَّيفَّ".َّوجاءَّيفَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:َّ(2)والَّتبويبَّلذلكَّيفَّالنحو

َّ(واأسر َّ)الضمريَّيفََّّأن َّ"مذهبَّسيبويه:َّ.َّوَّ(6)وهوَّقولَّاألخسش،َّ(5)"(أكلوينَّالرباغيث)َّ:لغةَّمنَّقال
ب َّ(1)"هبدلَّمنَّ(الذين)َّفاعل،َّوأن َّ َّل َّك َّلغةَّأ َّيفَّالقرآنََّّليس":َّقولهَّسيبويهإىلََّّ،َّون س  .َّ(0)"يث َّاغ َّر ََّّالب  َّوين 

.َّوتزادَّ(الرجالَّيقومونَّويقعدون)وتزادَّالواوَّيفَّالسعلَّعالمةَّللجمعَّوالضمريَّحنوَّ":َّابنَّجين ََّّوقال
َّماَّت  ؤ و ل ْتََّّ(أكلوينَّالرباغيث)َّمنَّالضمريَّيفَّقولَّبعضَّالعرب:َّدة َّر َّمعَّجم  َّللج َّمةَّ َّعال وعل َّهذاَّأحد 

                                                           
َّ.121-126السصولَّاملسيدةَّيفَّالواوَّاملزيدة:َّ(1َّ)
َّ.0/251اللبابَّيفَّعلومَّالكتاب:َّ(2َّ)
إرشادَّالعقلَّ،1/561َّ،َّالوجيزَّللواحدي:1َّ/520َّ،َّالبيانَّيفَّغريبَّإعرابَّالقرآن:1/50َّ:َّاجلامعَّألحكامَّالقرآنَّ(5)

 .1/225،َّاجلدولَّيفَّإعرابَّالقرآن:5/112َّ:َّالسليم
َّ.121خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّينظر:َّ(2َّ)
 .2/512:َّمداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتأويلَّ:،َّوينظر2/211مشكلَّإعرابَّالقرآنَّملكي:َّ(5َّ)
 .1/2121بلوغَّالنهاية:َّإىلََّّاهلداية(6َّ)
َّ.2/21:َّالكتابَّلسيبويه(1َّ)
َّالثعاليبَّ،َّأبوَّزيدالقرآنَّتسسريَّيفَّاحلسانَّاجلواهروينظر:َّ،2/10َّ:َّه(121)تََّّنَّجزيبالتسهيلَّلعلومَّالتنزيلَّال(0َّ)

َّ،َّوملَّأجدَّهذاَّالقولَّيفَّ)الكتاب(.2/02:َّه(015)تَّ
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وقالَّابنَّاألنباري:ََّّ.(1)"َّا َّضمريََّّ(و أ س ر وا)فيمنَّملَّجيعلَّيفَّ،َّچٹ  ٹ  ڤ  ڤچَّ:عليهَّاآلية
وقدَّأرادَّقومَّ"دَّاألفغاين:َّ.َّوقالَّسعي(2)"الواوَّحرفَّجملردَّاجلمعَّكالواوَّيفَّقوهلم:َّالزيدونَّوالعمرون"

وبعضَّأزدَّشنوءة،َّفذهبواَّيفََّّي ئاليتَّنسبتَّإىلَّبعضَّطَّ-أكلوينَّالرباغيثََّّ–َّأنَّخيرجواَّهذهَّاللغة
ذلكَّمذهبني:َّمنهمَّمنَّجعلَّالضمريَّفاعال َّواالسمَّاملرفوعَّبعدهَّبدال َّمنه،َّومنهمَّمنَّجعلهَّحرفا َّ

َّ َّوالساعلَّاالسم َّاجلمعَّالَّضمريا ، َّأو َّالتثنية َّفهذهََّّاملرفوعَّبعده.داال َّعل  َّإىلَّالتخريج، والَّحاجة
.َّإالَّأنَّماَّ(أكلوينَّالرباغيث)تَّفهيَّشاذةَّولغتهاَّرديئةَّوملَّخيطئَّمنَّنبزهاَّبلغةَّالرواياتَّإنَّصح َّ

ٹ  ٹ  ڤ  چجيبَّالتنبيهَّإليهَّهناَّهوَّأنَّبعضا َّمنَّفضالءَّالنحاةَّاألقدمنيَّتوهمَّفظنَّآيةَّ

َّچڤ َّف يك مََّّْي  ت  ع اق  ب ون َّ)وحديثَّ، ،َّة َّئ ك َّم ال َّ: َّوليسَّذلكََّّ(بالن  ه ار ََّّئ ك ة َّو م ال ََّّباللْيل  َّاللغة، منَّهذه
َّ(قال)فاعلََّّ(الذين)لَّالسورة،َّويفَّأو ََّّ(اسالن َّ)عل ََّّوهوَّواوَّاجلماعةَّعائد ََّّ(واأسر َّ)بصحيح،َّفساعلَّ

بإثباتَّاملقولَّيفَّمواضعَّعدة،ََّّا َّاحملذوفة،َّوأسلوبَّالقرآنَّالكرميَّجرىَّعل َّحذفَّفعلَّالقولَّاكتساء
َّأو َّواحلديثَّ َّله َّيتعاقبونَّفيكم)ل: َّإخلَّ،إنَّهللَّمالئكة َّبالليل.. َّالرديئةََّّ.(مالئكة َّاللغة وبقيتَّهذه

ڃ  ڃ  چيفَّقولهَّتعاىل:ََّّوكررَّالضمري"وقالَّالشوكاين:ََّّ.(5)"مستقرةَّإىلَّشاهدَّصحيحَّالَّضرورةَّفيه

ََّّ،(2)"للداللةَّعل َّاحلصرَّچڃ  چ  چ َّ"وقالَّابنَّاألثري: َّتكررتَّلسظة لإليذانََّّ(هم)إمنا
قيقَّاخلسار،َّواألصلَّفيهاَّوهمَّيفَّاآلخرةَّاألخسرون،َّلكنَّملاَّأريدَّتأكيدَّذلكَّجيءَّبتكريرَّهذهَّبتح

َّإليها َّاملشار َّوَّ(5)"اللسظة َّهمَّ"َّقيل:. َّبنيَّالطرفنيَّوهي: َّلتأكيدَّالنسبة َّبه الثانيةَّضمريَّفصلَّجيء
ع رضتَّاملسألةَّوقدَّ"وعل قَّالدكتورَّأمحدَّخمتارَّعمرَّعل َّهذاَّاملوضوعَّقائال :ََّّ.(6)"األوىلَّباألخسرية

َّ.(1)"عل َّجممعَّاللغةَّاملصريَّفرفضَّقياسيتها
َّ
َّ
َّ

                                                           
 .2/215سرَّصناعةَّاإلعراب:َّ(1َّ)
 .2/150عرابَّالقرآن:َّإالبيانَّيفَّغريبَّ(2َّ)
َّ.211املوجزَّيفَّقواعدَّاللغةَّالعربية:َّ(5َّ)
َّ.11/255التسسريَّاملنريَّللزحيلي:َّ،َّوينظر:2/125َّ:َّفتحَّالقديرَّللشوكاين(2َّ)
َّ.5/12املثلَّالسائرَّيفَّأدبَّالكاتبَّوالشاعر:َّ(5َّ)
اتهَّالبالغية:َّ(6َّ) َّ.5/061اجملتىبَّمنَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:ََّّ،1/522خصائصَّالتعبريَّالقرآينَُّو
َّ.1/012معجمَّالصوابَّاللغوي:َّ(1َّ)
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 الحذف: -ب
.َّواصطالحا :َّهوَّاسقاطَّحرفَّأوَّكلمةَّ"لغة:َّ َّالشيء،َّأسقطهَّواحلذفَّمصدر:َّح ذ ف  حذ ف 

َّيتأث َّ احلذفَّظاهرةَّلغويةَّعامة،َّوالعربيةَّلغةَّإجيازَّ،َّوَّ(1)"رَّاملعىنَّأوَّالصياغةَّبذلكأوَّأكثرَّبشرطَّأال 
َّاحل َّفيها ُ َّيكثر َّو ََّّ ذف، َّالعربيةَّاحلذفابنَّجين  َّيشج ََّّشجاعة َّالكالمألنه َّعل  ََّّ،ع قدَّ"وقال:

حذفتَّالعربَّاجلملةَّواملسردَّواحلرفَّواحلركة،َّوليسَّشيءَّمنَّذلكَّإالَّعنَّدليلَّعليه،َّوإالَّكانَّفيهَّ
وي رجعَّيفَّمعرفةَّاحملذوفَّإىلَّالسياقَّبقرائنهَّاملتنوعة،ََّّ،(2)"ضربَّمنَّتكليفَّعلمَّالغيبَّيفَّمعرفته

هوَّبابَّدقيقَّاملسلك،َّلطيفَّاملأخذ،َّعجيبَّ"اجلرجاين:ََّّبالغةَّاحلذفَّومجالهَّيقولَّعبدَّالقاهرويفَّ
َّأزيدَّ َّاإلفادة، َّوالصمتَّعن َّالذكر، َّمن َّأفصح َّالذكر، َّترك َّبه َّترى َّفإنك َّبالسحر، َّشبيه األمر،

َّإذاَّملَّت ََّّلإلفادة،َّوُتدكَّأنطقَّماَّتكونَّإذاَّملَّتنطق،َّوأمتَّماَّتكونَّبيانا َّ :َّمنظوروقالَّابنَّ.َّ(5)"َّب 
وقدَّأكثرواَّمنَّاحلذف،َّفتارةَّحلرفَّ"َّ:أبوَّالبقاءَّالكسوي َّ،َّوقالَّ(2)"وللعربَّيفَّاحلذفَّبابَّواسع"

َّوتارةَّألكثرَّمنَّذلك َّللجملةَّكلها، َّوتارة َّبأسرها، َّللكلمة َّوتارة شرطَّاحلذفَّ"وَّ،(5)"منَّالكلمة،
الَّينبغيَّلناَّ":َّحس انَّمالدكتورَّمت اقالَّ،َّوَّ(6)"(وأسألَّالقرية)رَّحنو:َّةَّمقد َّواإلضمارَّهوَّأنَّيكونَّث َّ

َّيفَّالكالمَُّث  َّحذفَّبعدَّوجوده،َّولكنَّاملعىنَّ َّكانَّموجود ا أنَّنسهمَّاحلذفَّعل َّمعىنَّأنَّعنصر ا
َّاللغويَّوبنيَّمطالبَّ الذيَّيسهمَّمنَّكلمةَّاحلذفَّينبغيَّأنَّيكونَّهوَّالسارقَّبنيَّمقرراتَّالنظام

أوَّعدولََّّ،حلذفَّخالفَّاألصلاوَّاالحتياج،ََّّعدم ََّّاحلذفَّيعين:وََّّ،(1)"السياقَّالكالميَّاالستعمايل
َّاألصل َّظاهرة ََّّ،عن َّاملتكل ََّّيلجأ ََّّوهو َّجوازا ََّّوجوبا ََّّم َّإليها َّألسبابَّخمتلسةأو كاهلدفَّاملعنويَّأوَّ،،

أوََّّحالية ََّّبقرينة ََّّاملعىن،َّم َّه ََّّإذاَّف َّإال ََّّوالَّيكونَّاحلذفَّمقبوال ََّّ،البالغيَّأوَّألمنَّاللبسَّأوَّاخلسة...إخل
فالقاعدةَّاليتَّحتكمَّعمليةََّّغة،اَّالل َّه َّد َّتنش ََّّبسَّضرورة َّالل ََّّأمن ََّّألن ََّّحيثَّالَّحذفَّإالَّبدليل،َّغريها،

اللةَّعل َّاملعىن،َّفإذاَّظهرَّاملعىنَّبقرينةَّحاليةَّأوَّغريهاَّملَّحيتجَّإىلَّسظَّالد َّاملرادَّمنَّالل ََّّاحلذفَّهيَّأن َّ
إيصالََّّفاملهمَّهوَّاللسظَّاملطابق،َّوهذاَّيعينَّأنَّاملتكلمَّحيذفَّماَّالَّحيتاجَّإليهَّيفَّالعمليةَّاالتصالية،

                                                           
َّ.1/251،َّاملعجمَّاملسصلَّيفَّالنحوَّالعريب:1َّ/262َّ:َّاملعجمَّاملسصلَّيفَّعلومَّاللغةَّ)األلسنيات((1َّ)
َّ.2/562اخلصائص:َّ(2َّ)
َّ.126دالئلَّاإلعجاز:َّ(5َّ)
َّ.15/0لسانَّالعرب:َّ(2َّ)
َّ.62الكليات:َّ(5َّ)
َّ.502املصدرَّنسسه:َّ(6َّ)
 .210اللغةَّالعربيةَّمعناهاَّومبناها:َّ(1َّ)
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وميكنَّأنَّأمثلَّعل َّذلكَّباجلملةَّالتالية:َّلعمركََّّاملعىن،َّمعَّتقليلَّاجلهدَّاملبذولَّيفَّعمليةَّاالتصال،
َّم،َّوهذاَّمنَّحكمةَّالعربيةَّ.س َّبالق ََّّر َّشع َّاملبتدأَّم ََّّألن ََّّإنَّاحلياةَّعقيدةَّوجهاد،َّفقدَّحذفَّاخلربَّوجوبا َّ

َّبالنسبة َّمت اقالَّاحلذفَّيفَّالقرآنَّالكرميَّإىلََّّأم ا َّأن َّ":َّحس انَّمالدكتور َّقلنا يفَّأسلوبَّالقرآنََّّإذا
اَّننسبهَّإىلَّتركيبَّاللغة،َّذلكَّبأنَّاللغةَُّتعلَّاحلذفَّإىلَّمضمونَّالقرآن،َّوإمن ََّّب َّحذفا َّفلسناَّننس َّ

للجملةَّالعربيةَّأمناطا َّتركيبيةَّمعينة،َّفسيَّاجلملةَّأركاّناَّومكمالهتا،َّويفَّعناصرهاَّماَّيستقرَّإىلَّغريه،َّ
َّالَّيستغينَّاملعىنَّعنَّ َّاملعىنَّأوَّوما َّيقتضيه َّأوَّما َّملَّتشتملَّاجلملةَّعل َّأحدَّأركاّنا، َّفإذا تقديره،

َّلوجودَّ َّالعناصر َّاألخرى،َُّثَّاتضحَّاملعىنَّبدونَّذكرَّهذه َّوعناصرها َّالرتكيبَّمنَّمكمالهتا يقتضيه
الدليلَّعل َّاحملذوفَّعددناَّذلكَّحذفا َّجيءَّبهَّلطلبَّاخلسةَّاختصارا َّأوَّاقتصارا َّأوَُّتنبا َّللحشوَّأوَّ

غريَّذلك.َّوكلَّعنصرَّمنَّعناصرَّاجلملةَّصاحلَّألنَّحيذفَّإذاَّقامَّالدليلَّعليه،َّفأمكنََّّلسببَّآخر
تقديرهَّيفَّالكالم.َّولقدَّحيسنَّأحيانا َّأنَّحيذفَّاحلرفَّأوَّالضمريَّأوَّالكلمةَّاملسردةَّأوَّأحدَّأركانَّ

َّقال.َّوَّ(1)"اجلملةَّأوَّتكمالهتا،َّكماَّحيذفَّمنَّالكالمَّماَّيقتضيهَّاملعىن،َّوإنَّطالَّالكالمَّاحملذوف
لهَّكم َّيفَّكالمَّاهللَّتعاىلَّنقصا َّن ََّّليسَّاملقصودَّبنسبةَّاحلذفَّإىلَّشيءَّمنَّالرتكيبَّالقرآينَّأن َّأيضا :َّ"
بهَّمنََّّا َّمنَّالرتكيبَّقدَّأحاط َّزء َّج ََّّأن ََّّف،َّبلَّاملقصود َّل َّفَّأوَّاخل َّل َّكملهَّقومَّآخرونَّمنَّالس َّحننَّأوَّي َّ

اعتمدَّالنصََّّله،َّومنَُّث ََّّر َّرب َّا َّالَّم َّو َّشح ََّّه َّكر َّهَّواضحا َّفأصبحَّذ َّةَّماَّجعلَّفهم َّةَّأوَّاحلالي َّالقرائنَّاملقالي َّ
ََّّعل َّالقرائن َّمنَّالرتكيب... َّاجلزء َّالقرائنَّعل َّاحملذوفَّأفضلَّفلمَّيذكرَّهذا فاحلذفَّعندَّوجود

َّي  َّيفَّاألداءَّوإمن ََّّصة َّي َّق َّن ََّّد َّع َّاخليارينَّيفَّالرتكيبَّفالَّي  َّ يفََّّد َّع َّي  ََّّوأنََّّاإلطراء ََّّا َّيستحق َّغوي َّاقتصادا َّل ََّّد َّع َّا
َّوشرطَّذلكَّعل َّأي َّم َّالعليا. َّالدليلَّهوحالَّأن ََّّراتبَّالبالغة َّوهذا الذيََّّهَّالَّحذفَّإالَّبدليل،
َّ.(2)"يناهَّالقرينةُ َّ

َّوالقولَّيفَّاحلذفَّكالقولَّيفَّالزيادةَّالَّيرتتبَّعليهَّماَّقدَّيتطرق":َّحس انَّالدكتورَّمت امويضيفَّ
جندَّمربرَّاحلذفَّأنَّيتوافرََّّذهنَّالبعضَّمنَّدعوىَّنقضَّيفَّكالمَّاهللَّيكملهَّالعباد،َّبلَّالعكسإىلَّ

َّوبذلكَّيصبحَّ َّيفَّذلك، َّالكالم َّسبق َّحشوا َّكما َّجيعلَّذكره َّعل َّاحملذوفَّما َّالقرائنَّواألدلة من
َّأوَّحذفَّكالمَّ َّاجلملة َّأوَّحذفَّشطر األسلوبَّقويا َّباحلذف؛َّحذفَّاحلرفَّأوَّحذفَّالكلمة

َّ.(5)"صالن ََّّات َّس َّب َّال َّر،َّوذلكَّلوضوحهَّمنَّم َّذك َّي ََّّمل ََّّْيقتضيهَّاملعىنَّوإنَّ
                                                           

َّ.2/121البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(1َّ)
(2َّ َّوا( َّاللغة َّومواقفَّيف َّمساهيم َّ، 216-215لقرآن: َّوينظر: َّعقيل: َّابن 1/222َّشرح َّحس ان:َّوَّ، َّمت ام َّد. األصول،

152. 
َّ.201:َّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن(5َّ)
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َّ:أنواع الحذفَّ
َّعل َّحدة:احلذفَّأنواعََّّفيماَّيليَّعرضَّلكلَّواحدَّمن

َّحذف الحرف: -1
عنصرا َّمنَّعناصرَّالرتكيبَّوجبَّذكرهَّحبسبَّ)الوضع(َّأوَّالقيدَّأوََّّفحوىَّالقولَّباحلذف،َّأن َّ"

َّعليه،َّألن ََّّحذفهَّوجودَّماَّيدل ََّّهَّحمذوف.َّوشرط َّقيلَّإن ََّّالقاعدةَّولكنهَّملَّيذكرَّيفَّاالستعمالَّومنَُّث َّ
.َّ(1)"بسالل َّإىلََّّيؤد َّبالَّدليلَّي ََّّاحلذف ََّّوألن ََّّ،َّبدليل(إال ََّّةَّتقول:َّ)الَّحذف َّةَّالعام َّلقاعدةَّاملنهجي َّا
َّ،(2)َّمذكورا ََّّاثل َّمم ََّّموضع ََّّيفَّه َّلورود ََّّحمذوفا ََّّاحلرفَّربي عت ََّّأو،َّه َّأثر ََّّويبق َّالقرآنَّيفَّاحلرفَّذفقدَّحي َّوَّ

َّمنها:َّ،هاع َّواض َّهاَّيفَّم َّكر َّذ ََّّحوَّالعريب َّالن ََّّب َّج َّوَّْوهناكَّحروفَّأ َّ
َّينتقلَّبالكتابةَّمنَّجيلَّاث َّر َّت  ََّّالعريب ََّّاث َّالرت ََّّحوَّذكرهاَّألن َّالن ََّّوقدَّأوجب َّ"مهزةَّاالستسهام:َّ -أَّ

َّ َّخالية َّإىل َّالعربية َّوالكتابة َّالرت ََّّجيل، َّعالمات َُّث َّمن َّومن َّعل ََّّقيم َّيدل َّرمز َّمن ختلو
عالمةَّاالستسهامَّاليتَّاالستسهام،َّوهلذاَّجعلتَّاهلمزةَّيفَّأولَّاجلملةَّاالستسهاميةَّيفَّمقامَّ

ر،َّحبسبَّاملقام،َّخ َّأ ََّّملعان ََّّد َّر َّمهزةَّاالستسهامَّقدَّت َّ"َّإن ََُّّث  ََّّ.(5)"توجدَّيفَّآخرَّاجلملةَّاملكتوبة
قالَّأبوََّّ:أخربناَّأبوَّعليَّقال"َّ:ابنَّجين ََّّقال.َّ(2)"يفَّمجيعَّذلكَّمعىنَّاالستسهامَّواألصل َّ
منَّاالختصارَّفلوََّّحذفَّاحلرفَّليسَّبقياسَّألنَّاحلروفَّإمناَّدخلتَّالكالمَّلضربَّ:بكر

رَّيفَّ.َّوقدَّتقر َّ(5)"هلاَّهيَّأيضاَّواختصارَّاملختصرَّإجحافَّبهَّذهبتَّحتذفهاَّلكنتَّخمتصرا َّ
َّش َّخس َّاأل ََّّعند ََّّ،َّوهوَّقياسي َّز َّعليهاَّجائ ََّّاملقام ََّّل َّاَّد َّذ َّإ ََّّام َّسه َّاالست ََّّمهزة ََّّحذف َّ"َّحوَّأن َّعلمَّالن َّ
 .(6)"(أم)معَّ

 

معظمَّصورََّّاجلوابَّأنَّيكونَّشرطا ،َّألن َّالساءَّالواقعةَّيفَّجوابَّالشرطَّعندماَّالَّيصلحَّ -بَّ
،َّ(1)"وإنَّبشكلَّخيفَّلبسَّجيتنب"تقول:َّاملنهجيةَّ،َّوالقاعدةَّة َّس َّلب َّم ََّّاجلملةَّيفَّهذهَّاحلالة َّ

                                                           
َّ.120خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
اتهَّالقرآينَّالتعبريَّخصائصينظر:َّ(2َّ) َّ.1/12:َّالبالغيةَُّو
َّ.120خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(5َّ)
َّ.51اجلىنَّالداينَّيفَّحروفَّاملعاين:َّ(2َّ)
َّ.5/211اإلتقانَّيفَّعلومَّالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.2/125أضواءَّالبيانَّيفَّإيضاحَّالقرآنَّبالقرآن:َّ(6َّ)
 .2/622،َّشرحَّالكافيةَّالشافية:2/111َّشرحَّابنَّعقيل:َّ(1َّ)
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اجلاثية:َّ،26َّ]فصلت:َّچمجىث  يث  حج  مثمت  ىت  يت   جثچ َّ:مجلةإىلََّّانظرَّمثال َّ"
 .(1)"كذلكََّّعت َّللن ََّّواجملرورَّيصلح ََّّاجلار ََّّأن ََّّذ َّئ َّند َّالساءَّفسرتىَّع ََّّرَّحذف َّو َّوتص َّ،َّ[15

)قد(َّقبلَّاملاضيَّيفَّمجلةَّاحلالَّملنعَّالتباسَّمعىنَّالواوَّاليتَّقبلَّقدَّبالعطفَّحنو:َّقالَّوقدَّ -جَّ
 .(2)اللبسإىلََّّرفعَّصوته:َّكيفَّحالك؟َّفحذفَّ)قد(َّهناَّيؤدي

بهَّمنعا َّاللتباسَّالعطفَّمبعىنَّآخرَّكالقسمَّيفََّّر َّحرفَّاجلرَّيتكررَّعندَّالعطفَّعل َّماَّج َّ"َّ -دَّ
َّوال َّالباء َّلنزعَّاخلافضحاليت َّغريَّصاحل َّاملكان َّكان َّإذا َّوخباصة َّمثال ، القرآنََّّولكن ََّّ،واو

 .(5)"حيذفَّوالَّيلبس،َّوهذاَّمماَّاختصَّبهَّالقرآن

 

َّيفَّالقرآن:َّاحلرف ََّّهذهَّالشواهدَّحلذف َّإىلََّّرَّمثال َّظ َّنَّْن  َّلَّْو َّ
َّ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ قالَّتعاىل:َّ -

،َّقالَّابنَّفارس:َّ[12]التوبة:َّچې    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې
َّثناؤه" َّجل َّقوله َّمثل َّيف َّم ْضم ر ة َّالواو َّوتكون َّع ل ْيه َّ، َّأمحلكم َّم ا َّأجد َّال َّوقلت: التأويل:

ََّّ.(2)"تولوا َّالعاطف: َّحذف َّالسارسي َّعليه َّوقلت"وخر ج َّ(5)"أي َّهشام، َّابن َّأيَّوقال :
َّوَّ(6)"وقلت .َّ َّمت امقال َّحس انَّالدكتور َّاحلال": َّالقرائن َّمن َّيتضح َّحرفَّقد َّمكان َّيعني  َّما ية

القرينةَّاحلاليةَّدليال َّعل َّاحلذفَّوعل َّتقديرَّاملعىنَّوحتديدَّمكانَّاحملذوفَّوذلكَََّّّد َّع َّحمذوفَّفت  َّ
اجلملةَّالَّحتتملَّأكثرَّمنَّجوابََّّن َّهَّأت م َّ،َّفالقولَّباحلذفَّحي  َّاآليةَّاملذكورةكحذفَّالساءَّيفَّ

ا َّأنَّيكونَّجوابا َّللشرطَّحنوي ََّّاَّصاحل َّ(َّوكالمه َّت  و ل ْوا(َّوَّ)ق  ْلت َّشرطَّواحدَّولكنهاَّتشتملَّعل َّ)
َّالعطفَّ معطوفا ََّّ(ق  ْلت َّ)ةَّمنَّالسريةَّالنبويةَُّتعلَّقرينةَّمعرفةَّالقص ََّّاآلخر،َّغريَّأن َّيفَّإذاَّتعني 
 .(1)"جوابا َّللشرط(َّت  و ل ْوا)(َّفيكونَّأ ت  ْوك َّبساءَّحمذوفةَّعل َّ)

تَّ)َّريي َّش َّالق ََّّقال،َّ[22]الشعراء:َّچٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ الَّتعاىل:َّق -
                                                           

َّ.120خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
َّ.120:َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرميينظر:َّ(2َّ)
َّ.املصدرَّنسسه(5َّ)
َّ.11الصاحيبَّيفَّفقهَّاللغةَّالعربية،َّابنَّفارس:َّ(2َّ)
َّ.1َّ/221معرتكَّاألقرانَّيفَّإعجازَّالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.052مغينَّاللبيب:َّ(6َّ)
 .205مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
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َّاالستسهامَّفيهَّمضمرة،":(ه265 َّوقالَّ(1)"أيَّأتلكَّنعمةَّويقالَّمهزة َّالر ازي َّ، وقدَّحتذفَّ":
فإنهََّّ،چٿ  ٿ  ٹ   ٹچ مهزةَّاالستسهامَّمنَّاللسظَّوإنَّكانتَّباقيةَّيفَّاملعىنَّكقولهَّتعاىل:َّ

َّالناس َّمن َّكثري ََّّيذهب َّمعناهإىل َّالبحر(2)"باالستسهامَّ(ك َّلَّْت َّو َّأ َّ)َّ:أن َّيف َّوجاء ،َّ وقالَّ":
َّوَّ َّمهزة َّالسر اءاألخسش: َّالواو َّقبل َّوح َّي ََّّاستسهام ََّّ: َّاإلنكار، َّبه َّاملعىنَّعليهاف َّذ َّراد .َّ(5)"تَّلداللة

َّوَّ َّمت امقال َّولكن ََّّب َّأوج َّ"َّ:حس انَّالدكتور َّحرفَّاالستسهام َّذكر َّنص َّالن ََّّالنحاة َّصَّالقرآين
 .(2)"نعمة؟َّك َّلَّْت َّو َّأ َّفصيحَّوقدَّاشتملَّعل َّحذفَّاهلمزةَّيفَّهذهَّاآليةَّوحنوها،َّواملعىن:َّ

 

ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پچ َّقالَّتعاىل: -

هوَّ"و،َّ(5)"وهوَّأعلمَّمبنَّجاءَّباهلدى":َّ،َّقيلَّاملعىن[05]القصص:َّ چٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 .(1)"أيَّمبنَّجاءَّ":حس انَّالدكتورَّمت ام،َّويقول:َّ(6)"أعلمَّمبنَّهوَّيفَّضاللَّمبني

َّ

،َّجاءَّيفَّالبحر:َّ[11]يوسف:َّچٿ  ٿ  ٹ    ٺ  ٿ     ٿچ قالَّتعاىل:َّ -
الواوَّللحالَّبتقديرَّ"وقالَّحميَّالدينَّدرويش:ََّّ،(0)"وقدَّأقبلواَّعليهمَّوأقبلواَّمجلةَّحاليةَّأي:"
مجلةَّاحلالَّإذاَّكانَّفعلهاَّماضيا َّاقرتنََّّيقررَّالنحاةَّأن َّ":َّحس انَّالدكتورَّمت ام،َّويقول:َّ(1)"قد

،َّ[12]النساء:َّ چہ  ہ   ہ  ھچ اىل:َّأكثرواَّالقولَّيفَّقولهَّتعَّب َّ)قد(َّومنَُّث َّ
ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  چىَّمثلَّقولهَّتعاىل:َّخر َّأ ََّّقرآنية ََّّهذهَّالظاهرةَّتوجدَّيفَّآيات ََّّولكن َّ

عواَّهذهَّالقاعدةَّراج َّحاةَّأنَّي َّرَّبالن َّ،َّأي:َّقالواَّوقدَّأقبلواَّعليهم.َّوقدَّكانَّجيد َّچٿ

                                                           
 .2/515لقشريي:َّللطائفَّاإلشاراتَّ(1َّ)
:َّإرشادَّالعقلَّالسليم،1/250َّ،َّالدرَّاملصون:5/205َّ:َّكامَّالقرآناجلامعَّألح،َّوينظر:12/555َّمساتيحَّالغيب:َّ(2َّ)

َّ.5/215،َّالربهانَّيفَّعلومَّالقرآن:1/552َّ،َّإعرابَّالقرآنَّللباقويل:6/250َّ
َّ.0/120البحرَّاحمليط:َّ(5َّ)
 .202-201يفَّاللغةَّوالقرآن:ََّّمساهيمَّومواقفينظر:َّ(2َّ)
َّ.22/116التسسريَّاملنريَّللزحيلي:َّ،2/055َّالتسسريَّالواضح:َّ(5َّ)
َّ.5/211:َّالوسيطَّللواحدي،5/551َّ،َّتسسريَّالقرآنَّالعزيزَّالبنَّأيبَّزمنني:2/622َّحبرَّالعلوم:َّينظر:َّ(6َّ)
 .121،َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:202َّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.6/525البحرَّاحمليط:َّ(0َّ)
َّ.15/55ابَّالقرآن:َّ،َّوينظر:َّاجلدولَّيفَّإعر5/25َّإعرابَّالقرآنَّوبيانه:َّ(1َّ)
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 .(1)")قد(َّيفَّالقرآنَّلتكرارَّحذف َّ

 

 حذف الكلمة: -2
 

أوََّّا َّأوَّعامال َّأوَّمتعلقا َّللظرفَّواجملرورَّأوَّموصوفَّا َّأنَّتكونَّمبتدأَّأوَّخربَّ"بالكلمةَّهناَّاملقصودََََََّّّّّّ
َّ.َّومنَّشواهدَّحذفَّالكلمةَّيفَّالقرآنَّماَّيلي:(2)"ذلكَّأوَّغري ََّّصسة َّ
َّ

،َّ[11]اإلسراء:َّ چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ قالَّتعاىل:َّ -
َّالزج اجقالَّ َّٺ)": َّسننا َّمنصوبَّمبعىنَّأنا َّالسنة( َّوقالَّ(5)"هذه َّالر ازي َّ، َّنصبَّ": سنة

،َّوقالَّبهَّ(5)،َّوهوَّماَّنقلهَّأبوَّحيانَّعنَّأيبَّالبقاء(2)"عل َّاملصدرَّاملؤكدَّأيَّسنناَّذلكَّسنة
َّعاشور ي َّوََّّ(6)ابن ََّّ(1)اآلل وس  َّمت امويقول: َّحس انَّالدكتور :"َّ َّق َّأي َّمن َّوهو ن  ن ا، َّالقولَّب َّس  يل
طَّنصوبَّليسَّيفَّاجلملةَّماَّميكنَّأنَّيسل َّلتقديرَّعاملَّواجبَّاحلذفَّيعملَّيفَّمَّ،باحلذف

 .(0)"عليه
 

،َّأي:َّأقولَّ[52]مرمي:َّچڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ    ڭے  ۓ  ۓ  ڭچ قالَّتعاىل:َّ -
(َّ َّبه: َّوقال َّاحلق، َّوأبوََّّالنح اسوََّّالزج اجقول َّحيان َّوأبو َّوالنسسي َّزرعة َّوأبو والسمرقندي

حس انَّالدكتورَّمت ام،َّوهوَّنسسَّماَّأشارَّإليهَّ(1)البقاء(
(12).ََّّ

                                                           
َّ.121،َّوينظر:َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:202َّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
 .121خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(2َّ)
َّ.5/255معاينَّالقرآنَّوإعرابهَّللزجاج:َّ(5َّ)
(2َّ )َّ َّالغيب: 21/501َّمساتيح َّوينظر: َّالقرآن، َّألحكام َّاجلامع َّا12/522: َّإعراب َّلزكرياَّ، َّاملنسوب َّالعظيم لقرآن

َّ.560االنصاري:َّ
َّ.2/052،َّالتبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن:1/15َّالبحرَّاحمليط:َّينظر:ََّّ(5)
 .15/102التحريرَّوالتنوير:َّينظر:ََّّ(6)
 .0/126:َّينظر:َّروحَّاملعاينَّ(1)
 .205-202مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(0َّ)
،َّحجةَّالقراءات،َّأبو2/512َّ:َّحبرَّالعلوم،5/12َّإعرابَّالقرآنَّللنحاس:َّ،5/521َّمعاينَّالقرآنَّوإعرابهَّللزجاج:ََّّ(1)

َّ 225َّزرعة: َّالتأويل، َّوحقائق َّالتنزيل َّمدارك :2/555َّ َّاحمليط: َّالبحر َّالقرآن:1/262َّ، َّإعراب َّيف َّالتبيان ،
2/012.َّ

 .205يمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّمساه،152َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(12َّ)
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،َّقالَّمكيَّبنَّأيبَّطالب:َّ[2]طه:َّچڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   چ قالَّتعاىل:َّ -
َّنز َّ" َّتنزيال َّأي: َّقالَّالواحدي(1)"َّلناه َّوبه ،(2)َّ َّوقيل: َّمسعولَّمطلقَّلسعلَّحمذوفَّ)تنزيال َّ"، )

 .(2)"َّنز لناه َّتنزيال َّ"،َّأي:َّحس انَّالدكتورَّمت امَّهذاَّماَّذكره،َّوَّ(5)"نز لناهَّ:تقديره
َّ

أيَّبلدت كمَّ"َّ،َّجاءَّيفَّتسسريَّأيبَّالسعود:[15]سبأ:َّچٿ  ٹ  ٹٿ   چقالَّتعاىل:َّ -
َّطيبة َّوربكمَّالذيَّرزقكمَّما َّغسور ََّّبلدة  َّرب  َّوطلبَّمنكمَّالش كر  َّمنَّالط يبات  ،َّ(5)"َّفيها

َّإليهَّصاحبَّروحَّالبيان َّأشار َّما َّالتساسري(6)وهذا َّجاءَّيفَّصسوة َّوهوَّنسسَّما َّويرىَّ(1)، ،
تقديرَّماَّملََّّم َّت َّللصناعةَّالنحويةَّاليتَّحت  ََّّرعاية ََّّقدَّيكونَّذفالقولَّباحلَّأن ََّّحس انَّالدكتورَّمت ام

حذفَّسيَّهذهَّاآليةَّف.َّ(0)بلدتكمَّبلدةَّطيبةَّوربكمَّربَّغسورَّ:َّاجلملة،َّأيكين َّرَّمنَّر َّذك َّي َّ
املبتدأَّوتقديره:َّ)بلدت كم(َّوَّ)رب كم(َّبداللةَّقرينةَّالسياقَّاملعقودَّعل َّاخلطابَّيفَّاآليةَّكلها.َّ

غسور.َّوقدَّمت َّاحلذفَّهناَّيفَّحقَّاملبتدأَّإلبرازَّشأنََّّطيبة،َّورب كمَّرب ََّّواملعىن:َّبلدتكمَّبلدة َّ
مباََّّاكتساء َّاحملذوف،َّوتعظيمَّقدره،َّوذلكَّحبذفَّاألُاءَّاملسندةَّإىلَّضمريَّاخلطابَّللجمعَّ

سيقَّمنَّقبلَّمنَّهذهَّالضمائر،َّفيكونَّذلكَّأكثرَّاتساقا َّمعَّغرضَّالتعظيمَّلشأنَّاحملذوف،َّ
َّعل َّمتامَّالنعمةَّعلي  همَّيفَّهذاَّاملقام.وأدل 

َّ

يضربَّمثلَّاحلقَّوالباطل،َّ"أي:َّ،َّ[11]الرعد:َّچ ەئې          ى  ى  ائ  ائ    چقالَّتعاىل:َّ -
َّ.(12)"واملعىنَّكذلكَّيضربَّاهللَّاألمثالَّللحقَّوالباطل":َّالر ازي َّوقالََّّ.(1)"ُثَّحذفَّاملضاف

                                                           
َّ.1/2612بلوغَّالنهاية:َّإىلََّّاهلداية(1َّ)
َّ.5/222للواحدي:َّينظر:َّالوسيطََّّ(2)
َّ.12/201،َّاملوسوعةَّالقرآنية:2/602َّ،َّاجملتىبَّمنَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:16/525َّاجلدولَّيفَّإعرابَّالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.205مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.1/121:َّإرشادَّالعقلَّالسليم(5َّ)
َّ.1/201روحَّالبيان:َّينظر:ََّّ(6)
َّ.2/525صسوةَّالتساسري:َّينظر:ََّّ(1)
خواطرَّمنَّتأملَّوَّ،2/112َّ،َّوينظر:َّالبيانَّيفَّروائعَّالقرآن:202َّ-205مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّينظر:ََّّ(0)

 .152لغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ
َّ.1/561للكرماين:ََّّ،غرائبَّالتسسريَّوعجائبَّالتأويل،َّو5/5110َّإىلَّبلوغَّالنهاية:ََّّاهلدايةَّ(1)
 .11/52اتيحَّالغيب:َّمس(12َّ)
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لَّباحلذفَّهناَّالقوَّ"أنََّّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّأيضا ،َّوََّّ(2)والنسسيَّ(1)وهذاَّرأيَّالبيضاوي
َّاهللَّيضربَّ َّالباطلَّألن َّومثل َّاحلق َّأيَّمثل َّمنَّكالمهم، َّاحلذفَّوذلكَّمشهور َّجماز هو

 .(5)"األمثال،َّواحلقَّوالباطلَّالَّوجهَّلضرهبماَّإالَّأنَّيكوناَّمثلني

 

َّحذف شطر الجملة: -3
َّ َّمت امقال ََّّحس انَّالدكتور َّاجلملة: َّشطر َّحذف َّعل َّ"يف َّدليل َّوجود َّمن َّبد َّال َّأيضا  وهنا

َّ َّمعنوياحملذوف، َّلسظيَّوإما َّيزالَّ(2)"إما َّما َّوهو َّأحيانا ، َّالقاعدة َّولكنَّالقرآنَّيتحدىَّهذه ،
ة.َّوفيماَّيليَّالقرائنَّاملقالي ََّّمبنأىَّعنَّاللبسَّلسهولةَّاستخراجَّاحملذوفَّبالقرائنَّاحلاليةَّحنيَّتعز َّ

َّ:(5)شطرهاَّجنعلهاَّشواهدَّعل َّهذهَّالظاهرةَّف َّذ َّملَّاليتَّح َّطائسةَّمنَّاجل َّ
َّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  چ قالَّتعاىل:َّ -

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

َّچڦ   َّ[110]التوبة: َّيقول ََّّالر ازي َّ، َّتسسريه: َّأن َّ"يف َّإضماراعلم َّمن َّهاهنا َّبد َّال َّ،ه
والتقدير:َّحىتَّإذاَّضاقتَّعليهمَّاألرضَّمباَّرحبتَّوضاقتَّعليهمَّأنسسهمَّوظنواَّأنَّالَّ

َّمنَّاهللَّإالَّإليه ََّّ،(6)"تابَّعليهمَُّثَّتابَّعليهمَّ،ملجأ أيَّرمحهمَُّثَّ"وقالَّالزركشي:
َّوَّ(1)"تابَّعليهم .َّ َّمت امقال ََّّحس انَّالدكتور َّلسظيَّوهوَّ"بأن الدليلَّعل َّاحملذوفَّهنا

حرفَّالعطفَّ)ُث(َّوالسعلَّ)تاب(،َّألنَّالذيَّتعطفَّعليهَّالتوبةَّالَّبدَّأنَّيكونَّاملغسرة،َّ
هوَّدليلَّ،َّچٹ  ٹ چ ابَّعليهم(،َّومنَُّث  َّي صبحَّقولهَّتعاىل:َّوالتقدير:َّ)غسرَّهلمَُّثَّت

َّ.(0)"احملذوف

                                                           
 .5/105:َّينظر:َّأنوارَّالتنزيلَّوأسرارَّالتأويلَّ(1)
 .2/152:َّينظر:َّمداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتأويلَّ(2)
َّ.206مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.201:َّاملصدرَّنسسه(2َّ)
َّ.151خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(5َّ)
َّ.16/165مساتيحَّالغيب:َّ(6َّ)
َّ.5/112يفَّعلومَّالقرآن:َّالربهانَّ(1َّ)
َّ.201مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(0َّ)
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،16َّ]الصافات:َّچے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ قالَّتعاىل:َّ -
َّقال[11 ََّّ:الز خم ْش ر ي ََّّ، َّأيضا َّ" َّأّن ََّّأيبعث َّيعنون َّاالستبعاد، َّزيادة َّعل  َّأقدم،َّآباؤنا م
َّيضا َّأاألقدمونََّّأيوآباؤناَّاألولونَّ"وحَّالبيان:َّوقالَّصاحبَّرََّّ.(1)"همَّأبعدَّوأبطلفبعث َّ

وقالََّّ.(5)"فمنَّفتحَّالواوَّكانَّاخلربَّمضمرا ،َّأي:َّمبعوثون"َّ:لباقويلاَّ،َّوقال(2)"مبعوثون
ي َّ َّاآلل وس  َّعليه": َّأن َّخرب َّلداللة َّحذفَّخربه َّمبعوثونََّّ:أيَّ،مبتدأ َّاألولون َّآباؤنا أو
عل َّدليلَّاحملذوف؛َّاشتملتَّ"سابقةَّأنَّاآليةَّالَّحس انَّالدكتورَّمت ام.َّوأوضحَّ(2)"أيضا َّ

 .(5)"لونَّمبعوثون(آباؤناَّاألو َّوالتقدير:َّ)أو َّ

 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ     گک  ک   ک  گ  گ   ڑ  کچ قالَّتعاىل:َّ -

وجمازَّاآلية:َّأفمنَّيتقيَّبوجههَّسوءَّالعذابَّكمنَّهوَّ"،َّقالَّالبغوي:َّ[22]الزمر:َّچڱ  
َّالعذاب؟ َّمن َّوجوابَّمنَّحمذوفَّق(6)"آمن .َّ َّالعذاب"َّ:الز خم ْش ر ي َّد ره َّأمن ،َّ(1)"كمن

جوابهَّحمذوفَّ"للرازي:َّمساتيحَّالغيبَّ.َّوجاءَّيفَّ(0)وهذاَّماَّأشارَّإليهَّأبوَّحيانَّيفَّالبحر
وتقديرهَّأفمنَّيتقيَّبوجههَّسوءَّالعذابَّيومَّالقيامةَّكمنَّهوَّآمنَّمنَّالعذابَّفحذفَّ

َّنظائره َّحذفَّيف َّكما َّالنسسيَّ،(1)"اخلرب َّرأي َّ(12)وهذا َّاجلوابَّعندتقوَّأيضا ، ابنََّّدير
َّ َّاجلنة"عطية: َّوَّ(11)"كاملنعمنيَّيف ،َّ َّمت امقال َّحس انَّالدكتور َّتعاىل:َّ": َّقوله َّمن يتضح

                                                           
َّ.5/111َّ:َّمداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتأويل،َّوينظر:2/50َّ:َّالكش اف(1َّ)
 .1/252:َّروحَّالبيان(2َّ)
َّ.1/226إعرابَّالقرآنَّللباقويل:َّ(5َّ)
َّ.5/1252،َّوينظر:َّاجملتىبَّمنَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:12/16َّروحَّاملعاين:َّ(2َّ)
 .200مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.2/01:َّمعاملَّالتنزيلَّيفَّتسسريَّالقرآن(6َّ)
َّ.2/125:َّالكش اف(1َّ)
 .1/111:َّالبحرَّاحمليط(0َّ)
َّ.26/220مساتيحَّالغيب:َّ(1َّ)
َّ.5/111:َّمداركَّالتنزيلَّوحقائقَّالتأويل(12َّ)
َّ.2/520تسسريَّابنَّعطية:َّ(11َّ)
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أوََّّ(1)"منَّالعذاب(َّاخلربَّاحملذوفَّميكنَّتقديرهَّبلسظَّ)ناج ََّّأن َّ،َّچڳ ڳ  ڳڱچ
َّ)طام ََّّ)مغسور َّ" َّأو َّضممنايفَّالر ََّّع َّله( َّإذا َّوخباصة َّقرينةَّإىلََّّمحة(؟! َّاللسظية َّالقرينة هذه

عكسََّّب َّفيتطل ََّّماَّيفَّاآليةَّمنَّوعيد ََّّز َّهيَّاالستسهامَّاإلنكاريَّالذيَّيعز ََّّ؛ةىَّلسظي َّأخرَّ
 .(2)"همعىنَّقولهَّوهذاَّالعكسَّهوَّالذيَّجرىَّتقدير َّ

 

ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ قالَّسبحانه:َّ -

جوابَّإذاَّ"،َّقالوا:َّ[25َّ،26]يس:َّچڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ   ڈ  
وجوابَّإذاَّحمذوفَّ":َّالز خم ْش ر ي َّوقالََّّ،(5)"وإذاَّقيلَّهلمَّهذاَّأعرضواَّ:حمذوفَّعل َّتقدير

َّأعرضوا َّقيلَّهلمَّاتقوا َّوإذا َّقال: َّمعرضنيَّفكأنه َّعنها َّإالَّكانوا َّبقوله َّ.(2)"َّمدلولَّعليه
َّالقرطيب َّقاله َّما َّوَّ(1)وغريهمَّ(6)واخلازنَّ(5)وهو َّاحمليط. َّالبحر َّيف َّالدرََّّ(0)جاء َّيف ومثله

َّاملصوَّ َّأعرضوا"ن: َّأي َّبعده، َّما َّعليه َّحمذوفَّيدل ََّّ.(1)"جوابَّإذا َّمت اموقال َّالدكتور
َّ.َّ(12)"جوابَّإذاَّحمذوفَّوالتقدير:َّإذاَّقيلَّهلمَّذلكَّأعرضوا":َّحس ان

َّ

 حذف كالم يقتضيه المعنى: -4
َّ َّاملعىن، َّالذيَّيقتضيه َّبالكالم َّإالَّبواسطةََّّكالم َّ"املقصود َّقبله َّمبا َّبعده الَّميكنَّأنَّيتصلَّما

متهيدا َّمنطقيا َّملاَّيأيتَّبعدهَّحبيثَّالَّيستغينَّعنهَّفهمَّاملعىن،َّوإنَّاستغىنََّّد َّع َّألنَّمضمونهَّي  َّتقديره،َّ
َّبنيَّاحملذوفَّمنَّالنصَّوبنيَّنظريهَّيفَّاألدبَّاملسرحيَّ َّوازن ا سردَّاألحداثَّويفَّالقصص.َّولوَّأننا

                                                           
َّ.151خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
 .200مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.2/15:َّمعاملَّالتنزيلَّيفَّتسسريَّالقرآن،5/515َّللواحدي:َّالوسيطَّ(5َّ)َّ
َّ.2/11:َّالكش اف(2َّ)
 .15/56:َّاجلامعَّألحكامَّالقرآن(5َّ)
َّ.2/1لبابَّالتأويلَّيفَّمعاينَّالتنزيل:َّ(6َّ)
052َّ،َّمغينَّاللبيب:500َّ،َّالكليات:5َّ/212َّعلومَّالقرآن:ََّّاإلتقانَّيفوينظر:َّ،5َّ/100َّالربهانَّيفَّعلومَّالقرآن:َّ(1َّ)

َّللقزويين:َّ َّالبالغة َّالبالغية:5َّ/101َّاإليضاحَّيفَّعلوم اته َّالطرازَّألسرار2َّ/60َّ،َّخصائصَّالتعبريَّالقرآينَُّو ،
َّ.5َّ/111البالغةَّوعلومَّحقائقَّاإلعجاز:َّ

َّ.1َّ/12:َّالبحرَّاحمليط(0َّ)
 .1/215َّالدرَّاملصونَّيفَّعلومَّالكتابَّاملكنون:(1َّ)
َّ.201مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(12َّ)
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لشاهدَّفيستغىنَّبهَّعنَّالعاديَّلوجدناَّهذاَّاملقابلَّيفَّاملسرحيةَّقوال َّأوَّحركةَّمعينةَّأوَّعمال َّبعينهَّيراهَّا
َّذلكَّيظلَّ َّومع َّينوبَّعنه َّمبا َّاالستعانة َّاحملذوفَّدون َّعن َّيستغين َّالنصَّالقرآين َّولكن الكالم.

َّعنَّحذفَّمت ََّّكانَّكالما َّعل َّحذفَّاحلرفَّوالكلمةَّوشطرَّاجلملةَََّّّ.َّوالكالم(1)"َّمسهوما َّفهما َّتاما َّ
َّاحلذفَّالذيَّ َّالنحو،َّأما َّيقولَّفيهَّاآلنَّنتكل ميفَّضوءَّصناعة فذلكَّ"حس ان:ََّّالدكتورَّمت ام،َّكما

َّأيَّأن َّ َّاملقام َّيقتضيه َّينتمينوعَّمنه َّاآلياتَّوليسَّإىلَّسياقََّّر َّب  َّع َّسياقَّاألحداثَّاليتَّت  َّإىلََّّه عنها
اَّأنَّيكونَّمنَّجنسَّالقول،َّمثل:َّيقولَّأوَّيقولونَّأوَّأماللغوي.َّواحملذوفَّمنَّهذاَّالقبيلَّالرتكيبَّ

َّأكثرَّالنوعنيَّطلبا َّيقالَّهلمَّأوَّقائال َّأوَّقائلنيَّأوَّحنوَّذلك،َّوأماَّ أنَّيكونَّمنَّجنسَّالسعلَّوهذا
َّترابطَّاألحداثَّبعضهاَّ َّعل  َّيقوم َّموقفَّعملي َّبناء َّمن َّتقديره َّبه َّيتسم َّملا َّالتقدير َّعند لالنتباه

َّ.(2)"ببعض
َّ:النوع األولفمنَّ
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭے   ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭچ قالَّتعاىل:َّ -

قالََّّ،لونَّهلمَّذوقواَّعذابَّاحلريقويقوَّ"،َّقالَّالواحدي:َّ[52]األنسال:َّچۈ  ٴۇ  ۋ  
أي:َّوتقولَّهلمَّاملالئكةَّذوقواَّ"َّ:َّوقالَّالبغوي ََّّ.(5)"ابنَّعباس:َّيقولونَّهلمَّذلكَّبعدَّاملوت

َّ،(5)"،َّفاملعىن:َّيضربونَّويقولون(يقولون)وفيهَّإضمارَّ"َّ،َّوقالَّابنَّاجلوزي:(2)"عذابَّاحلريق
قالََّّ،احلريقَّونظريهَّيفَّالقرآنَّكثريَّوفيهَّإضمار،َّوالتقدير:َّونقولَّذوقواَّعذاب"َّ:الر ازي َّوقالَّ
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ َّتعاىل:

ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  چ نا،َّوكذاَّقولهَّتعاىل:َّأيَّويقوالنَّرب َّ،َّ[121]البقرة:َّچٺ

َّ،[12]السجدة:چٺ   ٺ  پ  پ  پ   پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
أيَّ"وقالَّالزحيلي:ََّّ(1)"أيَّويقولونَّهلم"َّبوين:وقالَّالسعديَّوالصاَّ.(6)"َّأيَّيقولونَّربنا

                                                           
َّ.155خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(1َّ)
َّ.215مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.2/266للواحدي:َّالوسيطَّ(5َّ)
َّ.2/521:َّمعاملَّالتنزيلَّيفَّتسسريَّالقرآن(2َّ)
 .2/211زادَّاملسريَّيفَّعلمَّالتسسري،َّأليبَّالسرجَّابنَّاجلوزي:َّ(5َّ)
َّ.15/212مساتيحَّالغيب:َّ(6َّ)
َّ.1/215،َّصسوةَّالتساسريَّللصابوين:525َّتيسريَّالكرميَّالرمحن:َّ(1َّ)
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وقالََّّ.(1)"يقولون:َّذوقواَّعذابَّاحلريق،َّوحذفَّالقولَّكثريَّيفَّكالمَّاهللَّتعاىلَّوكالمَّالعرب
 .(2)"أيَّويقولونَّهلم"َّ:َّحس انَّالدكتورَّمت ام

 

ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    ڃڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄچ َّقالَّسبحانه: -

جئتموناَّأيهاَّيقالَّهلمَّإذَّع رضواَّعل َّاهلل:َّلقدَّ"َّ:الط رب  ي َّالَّ،َّق[20]الكهف:َّچچ  چ  
مَّحنيَّخلقناكمَّأو لَّمرة،َّوحذفَّيقالَّمنَّالكالمَّملعرفةَّالسامعنيَّبأنهَّالناسَّأحياءَّكهيئتك

يقالَّ":َّالر ازي َّوقالََّّ،(2)"َّقلناَّهلم:َّلقدَّجئتموناَّأي"َّ:الز خم ْش ر ي ََّّوقالَّ.(5)"مرادَّيفَّالكالم
َّأبوَّالبقاءَّ،َّوهو(5)"هلم َّقالَّبه ََّّ(0)وابنَّكثريَّ(1)والقرطيبَّ(6)ما َّوقالَّالشوكاين: هوَّ"أيضا ،

َّجئتمونا َّلقد َّهلم َّقلنا :َّ َّأي َّالقول، َّإضمار َّموس :(1)"عل  َّأبو َّحممد َّحممد َّد. َّوقال ،َّ
َّأسلوبَّ" َّعل  َّبعده َّالكالم َّبناء َّاحلذفَّيف َّهذا َّومزية َّجئتمونا َّلقد َّهلم َّفيقال وأصله:

أيََّّ"َّ:حس انَّالدكتورَّمت اموقالََّّ،(12)"يفَّالتصويرَّوالتأثريااللتسات،َّوهوَّأسلوبَّلهَّخطرهَّ
َّ.(11)"وقيلَّهلمَّلقدَّجئتمونا

َّ
ماَّيقتضيهَّاملقامَّفدليلهَّالتسلسلَّاملنطقيَّلألحداثَّألنَّالتقديرَّ"منَّحذفََّّالنوع الثانيوأماَّ

َّويوسفَّ َّآدم َّوخباصة َّعل َّترتيبَّاألسبابَّواملسبباتَّومنَُّثَّيوجدَّيفَّقصصَّاألنبياء َّيعتمد فيه
َّ:(12)" َّوسليمانَّومرميوموس
َّ

                                                           
َّ.12/56التسسريَّاملنريَّللزحيلي:َّ(1َّ)
 .212،َّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:155َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(2َّ)
 .10/51:َّجامعَّالبيانَّللطربي(5َّ)
َّ.2/126:َّالكش اف(2َّ)
َّ.21/261مساتيحَّالغيب:َّ(5َّ)
 .2/052التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن:َّينظر:َّ(6َّ)
َّ.12/211:َّاجلامعَّألحكامَّالقرآنينظر:ََّّ(1)
َّ.5/522:َّتسسريَّالقرآنَّالعظيمينظر:ََّّ(0)
َّ.5/525فتحَّالقدير:َّ(1َّ)
َّ.201خصائصَّالرتاكيبَّدارسةَّحتليليةَّملسائلَّعلمَّاملعاين،َّحممدَّحممدَّأبوَّموس :َّ(12َّ)
َّ.212هيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّمسا(11َّ)
 .216املصدرَّنسسه:َّ(12َّ)
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ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ َّ:ال َّوع ََّّفمنَّقصةَّآدم،َّقولهَّجل َّ -

  ۓڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے

أي:َّفأكلَّآدمَّوحواءَّمنََّّ"َّقالَّمكي:،َّ[122َّ،121]طه:َّچۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
وُثَّمجلةَّحمذوفةَّدلَّعليهاَّ"عاشور:ََّّوقالَّابنَّ،(1)"الشجرةَّاليتَّّنياَّعنها،َّوأطاعاَّأمرَّإبليس

َّوأكلتَّحواءَّمعه َّالشيطانَّفأكلَّمنَّالشجرة َّأيَّفعملَّآدمَّبوسوسة وقالََّّ.(2)"العرض،
 .(5)"أيَّفاستمعَّإليهَّفأطاعهَّفأكالَّمنها":َّحس انَّالدكتورَّمت ام

 

ڃ  چ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ َّ،َّقولهَّتعاىل:َّومنَّقصةَّيوسف -

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڇچ

َّ،َّقال[52َّ،55]يوسف:َّچگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ    کک     ک
َّرب َّ"َّ:الز خم ْش ر ي َّ َّوقال: َّذلك َّعند َّربه َّإىل َّر ََّّيل  َّإ ََّّب َّح َّأ ََّّجن َّالس ََّّنزول ََّّفالتجأ َّوب َّك َّمن

"ةي َّاملعص َّ
.َّفأسندَّالسعلَّإليهنَّيه َّل ََّّإ َّين َّون َّدع َّاَّي َّمم  ََّّيل  َّإ ََّّب َّح َّأ ََّّجن َّالس ََّّرب َّ"َّوقالَّأبوَّحيان:َّ.(2)

َّينصحن َّ ار،َّفالتجأَّإىلَّغ َّجنَّوالص َّيفَّالس ََّّه َّنسس ََّّعنَّإلقاء ََّّه َّين َّه َّها،َّون  َّت َّع َّطاو َّم ََّّه َّل ََّّن َّي َّوز ََّّله ََّّملا
َّوالت َّ َّتعاىل. ََّّ.(5)"جنالس ََّّخول َّد ََّّ:قدير َّاهلل َّمت اموقال َّحس انَّالدكتور َّأي: إىلََّّوعادت":
َّفأىبَّعل َّوقال...مراودته َّ(6)"يها َّأو: َّقالَّربَّالسجنَّ"، َّربه، َّودعا َّبه َّأم ر ته  َّما َّيسعل فلم

 .(1)"أحبَّإيل

 
 
 
 
 
 

                                                           
َّ.1/2121بلوغَّالنهاية:َّإىلََّّاهلداية(1َّ)
 .16/526التحريرَّوالتنوير:َّ(2َّ)
َّ.216مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.2/261:َّالكش اف(2َّ)
َّ.6/215البحرَّاحمليط:َّ(5َّ)
َّ.155خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(6َّ)
َّ.215مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
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 الفصل: -ج
َّ

َّ،،َّوفصلتَّالشيءَّفانسصله َّز َّالسصلَّيفَّاللغة:َّاحلاجزَّأوَّاملسافةَّبنيَّالشيئني،َّوفصلهَّفصال :َّمي  ََََََّّّّّّ
صحيحةَّتدلَّعل َّمتييزَّالشيءَّالساءَّوالصادَّوالالمَّكلمةَّ":َّن َّإأيَّقطعتهَّفانقطع،َّوقالَّابنَّفارسَّ

َّفصلتَّالشيءَّفصال َّ َّيقال: َّعنه. َّوإبانته َّأم ََّّ.(1)"َّمنَّالشيء َّمنَّالناحية فيقولَّفيهََّّاالصطالحيةا
حدتني،َّ،َّأوَّمبنزلةَّاملت َّومعىن ََّّحدتانَّصورة َّتركَّالربطَّبنيَّاجل ملتني،َّإم اَّألّنماَّم ت َّ"ه:َّأمحدَّاهلامشيَّبأن َّ

ژ  ژ  ڑ   چ .َّومثالَّذلكَّقولهَّتعاىل:َّ(2)"أوَّيفَّاملعىنَّهَّالَّصلةَّبينهماَّيفَّالصورةوإم اَّألن َّ

،َّ[52]فصلت:َّ چک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ     کڑ   ک
يةَّاملياح:َّ اَّقبلها،َّولوَّقيل:َّوادفعَّباليتَّهيَّأحسن،َّملاَّكانَّمجلةَّ)ادفع(َّمسصولةَّعم َّ"حيثَّقالتَُّر

املقصودَّبالسصلَّأحدَّأمرين:َّالسصلَّبنيَّأمرينَّخيتصَّأحدمهاَّ":َّحس انَّمالدكتورَّمت اقالَّ،َّوَّ(5)"َّبليغا َّ
َّبعطفَّأوَّحنوه َّ(2)"باآلخرَّوالسصلَّبنيَّاجلملَّاملتتابعةَّمعَّإمكانَّوصلها لبعضَّ".َّويضيفَّقائال :

الكلماتَّاختصاصَّمبدخولَّمعنيَّويصدقَّذلكَّبصسةَّخاصةَّعل َّاحلروفَّواألدواتَّمماَّدعاَّالنحاةَّ
وهناكَّنوعَّصلَّوضعهاَّإىلَّماَّتدخلَّعليه...َّتأصل،َّأيَّباحتياجهاَّحبكمَّأإىلَّوصسهاَّباالفتقارَّامل

منَّارتباطَّالكلمةَّالَّيقعَّحتتَّعنوانَّاالفتقارَّولكنكَّتلمحَّبنيَّالكلمتنيَّيفَّالسياقَّعالقةَّخاصةَّ
بقيةَّالكلماتَّيفَّاجلملة،َّفمنَّذلكَّمثال :َّالسعلَّومسعولهَُّثَّإىلََّّأختهاَّمنهاإىلََُّّتعلَّإحدامهاَّأقرب

واحلالَُّثَّاملوصوفَّوالصسةَُّثَّاملعطوفَّعليهَّواملعطوف.َّفإذاَّفصلَّبنيَّطريفَّأيَّمنَّصاحبَّاحلالَّ
َّبساص َّ َّاألنواع َّإم ََّّع َّام َّالس ََّّس َّح َّأ ََّّل َّهذه َّالسصل َّمج َّهلذا َّط َّا َّأو َّغ ََّّرافة َّاال  َّول َّم َّأو ةَّسبَّقو َّا َّحب  َّبس َّوضا 

طا ،َّحاةَّللجملةَّالنحويةَّمن  ََّّوضعَّالن َّحني"ف .َّ(5)"مهاَّعنَّاآلخرفصلَّأحد ََّّذينَّمت  َّنيَّالل َّف َّر َّطَّبنيَّالط َّاب َّالرت َّ
وابطَّبنيَّالكلمتنيَّمنَّاالرتباط،َّوجعلواَّأقوىَّالر ََّّمتساوتة ََّّجعلواَّللمسرداتَّيفَّداخلَّاجلملةَّدرجات َّ

اجلملةَّإىلََّّملة،َّوجعلواَّكلَّماَّالَّينتمياجل َّإىلََّّهامائ َّانت ََّّة َّيز َّم،َُّثَّجعلواَّملسرداتَّاجلملةَّم َّالز َّرابطةَّالت َّ
ملاََّّ،هواَّالسصلَّبينهماَّباجلملةَّاملعرتضةكر َّ،َّوإنَّملَّي َّنيَّبأجنيب َّم َّبنيَّاملتالز ََّّل َّصواَّالسه َّر َّوك َّا َّعنها،َّأجنبي َّ

كماَّترىَّهيَّقضيةَّاحلساظَََّّّة َّجمرىَّالكالم،َّفالقضي َّإىلََّّهات َّدونَّنسب ََّّول َّحي  ََّّيفَّالسهم ََّّهلاَّمنَّاستقالل َّ
                                                           

َّ.2/525مقاييسَّاللغة:َّ(1َّ)
 .111جواهرَّالبالغةَّيفَّاملعاينَّوالبيانَّوالبديعَّ:َّ(2َّ)
َّ.222،َّحبث:َّالسصلَّوالوصلَّبنيَّالبالغةَّوالنحو:1111َّ-12َّ،1112جملةَّكليةَّاآلدابَّالعراقية،َّالعدد:َّ(5َّ)
َّ.155خواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(2َّ)
 .522مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
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.َّهذاَّالذيَّتقدمَّهوَّالسصلَّ(1)"اصَّيفَّتطبيقهبسببَّالرتخ ََّّبس َّبالكالمَّل ََّّيط َّعل َّقرينةَّالتضامَّأنَّحي  َّ
َّالسصلَّبنيَّاملتالزمنيَّبساصل َّوام َّالنحويَّالذيَّق َّ َّإال ََّّه ََّّأنَّتكونَّاجلملةَّذاتَّحمل َّهوَّدونَّاجلملة،

اَّ،َّفالسصلَّهباَّكالسصلَّباملسرد،َّأم َّه َّهاَّإعراب َّتَّلنسس َّذ َّواخت  ََّّه َّل َّتَّحم  َّاَّحل َّكاملسرد،َّألّن َََّّّد َّع َّاَّت  َّإعرايب،َّفإّن َّ
َّالسصل ََّّا،َّفإن َّهت َّفاد َّبإ ََّّة َّهلاَّمنَّاإلعراب،َّوكانتَّمستقل ََّّعل َّالرتكيبَّوالَّحمل ََّّة َّجنبي َّأملةَّاجلَّتإذاَّكان"

مجيال َّدائما َّعل َّحنوَّماَّنرىََّّفيكون ََّّيم َّك َّاحل ََّّكر َّ،َّويقعَّالسصلَّيفَّأسلوبَّالذ َّ(2)" َّاالعرتاضم َّس َّهباَّي َّ
َّفيماَّنسوقهَّمنَّالشواهد:

 
 الفصل بين لوال وفعلها:  -1

لسصلَّبنيَّاملتالزمني،َّأيَّبنيَّاألداةَّاملستقرةَّومدخوهلا،َّالسصلَّبنيَّلوالَّوفعلها،َّوهوَّفمنَّأمثلةَّا -
:َّالواقعة] چڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  ڈ  چ ماَّنراهَّيفَّقولهَّتعاىل:َّ

َّوذلكَّإذاَّرأيته"َّقالَّابنَّقتيبةَّالدينوري:َّ،[06-01 اَّلوالَّتكونَّيفَّبعضَّاألحوالَّمبعىن:َّهال 
َّفعلتَّكذا،َّ ۉ   ې         ې  ې  ې  ٹ ٹ چ بغريَّجواب،َّتقول:َّلوالَّفعلتَّكذاَّتريدَّهال 

ېئ  ېئ    ېئ    ۈئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

ې  ى            ى  ائ     ېچ ،َّ[116]هود:َّ چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

ىئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ەئائ

،َّ[25]األنعام:َّ چى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  چَّ،[122]التوبة:َّ چی   ی  ی 
ترتيبَّاآلية:َّ":َّالز خم ْش ر ي َّوقالََّّ.(5)"،َّأيَّفهال[06َّ]الواقعة: چڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ   ڍ  چ

فلوالَّترجعوّناَّإذاَّبلغتَّاحللقومَّإنَّكنتمَّغريَّمدينني.َّوفلوَّالَّالثانيةَّمكررةَّللتوكيد،َّوالضمريَّيفَّ
َّللن َّالروحترجعوّنا ََّّ،(2)"سسَّوهي َّعطية: َّابن َّالبالغةَّ"وقال َّالنسس َّترجعون َّفلوال َّاآلية فمعىن

،َّوقالَّ(6)"(لوال)َّ جوابَّلَّ(ترجعون)و":َّه(552)تََّّالنيسابوريأبوَّاحلسنَّوقالََّّ،(5)"احللقوم
                                                           

َّ.1/121البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.1/112:َّالقرآنَّروائعَّيفَّالبيانَّ(2)
 .201تأويلَّمشكلَّالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.2/212:َّالكش اف(2َّ)
َّ.5/255احملررَّالوجيزَّيفَّتسسريَّالكتابَّالعزيز:َّ(5َّ)
َّ.2/022إجيازَّالبيانَّعنَّمعاينَّالقرآن:َّ(6َّ)
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ولوالَّ"ويقولَّحميَّالدينَّدرويش:ََّّ.(1)"بعدَّوهوَّ)ترجعوّنا(َّسيأيتوجوابَّلوالَّهوَّماَّ"املراغي:َّ
َّترجعوّناحرفَّحتضيضَّمب َّفلوال َّالتقدير: َّفيكون َّالسعل، َّبعدها َّيقع َّوال ، َّهال  َّوَّ(2)"عىن قالَّ،

 .(5)"أيَّفلوالَّترجعوّناَّإنَّكنتمَّغريَّمدينني":َّحس انَّالدكتورَّمت ام

 
 الفصل بين الفعل ومفعوله: -2

]الكهف:َّ چمج  جح  مح  جخ   حخ   چومنَّالسصلَّبنيَّالسعلَّومسعوله،َّقولهَّتعاىل:َّ -
أيَّأعطوينَّ":َّالنح اس،َّوقالَّ(2)"عىنَّفيماَّجاءَّايتوينَّب قطرَّأ فر غَّعليهامل":َّالسر اء،َّقالَّ[16
وقالَّأبوَّمنصورََّّ.(6)"أفرغَّعليهَّأيَّأعطوينَّقطرا َّ"،َّوقالَّنشوانَّاحلمريي:َّ(5)"أفرغَّعليهَّقطرا َّ

َّ َّقالَّتعاىلَّ"الثعاليب: َّكما َّوأكر مته َّأكرمينَّزيد َّوتقديره: َّزيد َّأكر مينَّوأكر مته العربَّتقول:
،َّ(1)"تقديره:َّآتوينَّق طرا َّأفرغَّعليه،َّ چمج  جح  مح  جخ  چ لقرنني:حكايةَّعنَّذيَّا
َّ َّالبغوي: ََّّ،(0)"أفرغَّعليهَّأيَّآتوينَّقطرا َّ"وقال َّالز خم ْش ر ي َّوقال َّقلتَّضربتَّ": وكذلكَّإذا

َّ َّاألول َّمسعول َّوحذفت َّالرافع، َّإياه َّإليالئك َّرفعته َّزيد َّعنه.ََّّاستغناءوضربين
َّ َّاألقربَّأبدا َّفتقولأوعل َّهذا َّسيبويهَّضربتَّ:عمل َّقال َّملَّحتملََّّ:وضربينَّقومك. ولو

َّ،ك.َّوهوَّالوجهَّاملختارَّالذيَّوردَّبهَّالتنزيلوضربوينَّقوم ََّّضربت ََّّ:تلالكالمَّعل َّاآلخرَّلق
َّ،[11]احلاقة:َّ چں  ں  ڻ    ڻ  چ و ،َّچمج  جح  مح  جخچَّقالَّاهللَّتعاىل:

َّآتوينَّقطرا َّ:َّهوتقديرَّ،َّمنصوبَّبأفرغَّوقطرا َّ"َّ:أيضا َّوقالََّّ،(1)"وإليهَّذهبَّأصحابناَّالبصريون
والذيَّيؤيدَّأنَّ":َّاإلنصافَّوجاءَّيفَّ.(12)"،َّفحذفَّاألولَّلداللةَّالثاينَّعليهأفرغَّعليهَّقطرا َّ

                                                           
 .21/152ملراغي:َّتسسريَّا(1َّ)
 .1/220إعرابَّالقرآنَّوبيانه:َّ(2َّ)
 .522مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
 .1/11معاينَّالقرآنَّللسراء:َّ(2َّ)
َّ.2/212معاينَّالقرآنَّللنحاس:َّ(5َّ)
 .1/112مشسَّالعلومَّودواءَّكالمَّالعربَّمنَّالكلوم:َّ(6َّ)
 .221فقهَّاللغةَّوسرَّالعربية:َّ(1َّ)
َّ.5/211:َّسسريَّالقرآنمعاملَّالتنزيلَّيفَّت(0َّ)
َّ.1/16،َّوينظر:َّكتابَّسيبويه:11َّاملسصلَّيفَّصنعةَّاإلعراب:َّ(1َّ)
َّ.2/120:َّالكش اف(12َّ)
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َّأعملتَّالثاينَّأد َّ َّقبلَّالذ كر،ََّّىإعمالَّالسعلَّاألولَّأوىلَّمنَّالثاينَّأنكَّإذا إىلَّاإلضمار
الدليلَّعل َّأنََّّوأماَّالبصريونَّفاحتجواَّبأنَّقالوا:َّواإلضمارَّقبلَّالذ كرَّالَّجيوزَّيفَّكالمهم.

. َّوالقياس  َّالنقل ، َّالثاين َّالسعل َّإعمال َّكثريا ََّّاالختيار َّجاء َّفقد َّالنقل َّتعاىل:َّأما َّاهلل َّقال ،
َّفأعم ََّّ،چمج  جح  مح  جخ چ َّأعم َّ(أفرغ)لَّالسعلَّالثاينَّوهو َّولو لَّلَّالسعلَّاألو َّ،

لَّالثاينَّوهوَّفأعم ََّّ،[11]احلاقة:َّ چں  ں  ڻ    ڻچلقال:َّأفرغهَّعليه،َّوقالَّتعاىل:َّ
َّوَّچںچ َّأعم َّ، َّاألو َّلو َّل َّلقال: َّ(1)"(وهأاقرَّ)ل ،َّ ََّّالر ازي َّوقال التنازعَّيفَّيفَّاحلديثَّعن

َّ َّمعطوفا َّ"العمل: َّفعالن َّجاء َّاسم ََّّإذا َّبعدمها َّوجاء َّعل َّاآلخر َّيكونََّّصاحل ََّّأحدمها ألن
َّعل َّقسمني،َّألنَّالسعلني:َّإم ََّّمعموال َّ َّأنَّيقتضياَّعملنيَّمتشاهبنيهلماَّفهذا ،َّأوَّخمتلسنيَّا
،َّأربعةَّأقسامَّفهذهَّأكثرَّأوَّواحدا،َّبعدمهاَّاملذكورَّاالسمَّيكونَّأنَّافإمَّالتقديرينَّوعل 
َّاألولَّالقسم َّواحدا،َّاُاَّبعدمهاَّاملذكورَّويكونَّواحدا،َّعمالَّيقتضيانَّفعالنَّيذكرَّأن:
َّجيوز،َّالَّهأن ََّّواملشهورَّزيد،َّيفَّعامالنَّمجيعا ََّّالسعلنيَّأن ََّّاءالسر ََّّفزعمَّزيد،َّوقعدَّقام:َّكقولك
َّاحلكمَّإحالةَّفوجبَّالقرب،َّبسببَّراجحَّواألقربَّتني،بعل ََّّالواحدَّماحلكَّتعليلَّيلزمَّألنه
َّاملعرفاتَّيفَّاأم ََّّاملؤثرات،َّيفَّممتنع ََّّتنيبعل ََّّالواحدَّاحلكمَّتعليلَّبأنَّاءالسر ََّّوأجابَّعليه،
َّاألثرَّيفَّاملؤثرينَّاجتماعَّإىلَّاألمرَّفيعودَّاملعرفة،َّيوجبَّاملعرفَّبأنَّعنهَّوأجيبَّفجائز،
َّإماَّفههناَّأخواك،َّوقعدَّقامَّكقولك،َّوهوَّمسرد،َّغريَّاالسمَّكانَّإذاَّ:الثاينَّالقسمَّ.الواحد

َّقلتَّباألولَّرفعتهَّفإنَّالثاين،َّبالسعلَّأوَّاألول،َّبالسعلَّترفعهَّأن َّألنَّأخواك،َّوقعداَّقام:
َّألنَّالساعل،َّضمريَّاألولَّالسعلَّيفَّجعلتَّالثاينَّأعملتَّإذاَّأماَّوقعدا،َّأخواكَّقامَّالتقدير
َّإعمالَّالبصرينيَّوعندَّأخواك،َّوقعدَّقاما:َّتقولَّمظهر،َّأوَّمضمرَّفاعلَّمنَّخيلواَّالَّالسعل
َّبدَّفالَّ،ممتنع ََّّمعا ََّّإعماهلماَّأن ََّّالبصرينيَّةحج ََّّأوىل،َّاألولَّإعمالَّالكوفينيَّوعندَّأوىل،َّالثاين
َّأعملناَّإذاَّاأن ََّّالكوفينيَّةوحج ََّّأوىل،َّاألقربَّفإعمالَّ،ح َّمرج ََّّوالقربَّأحدمها،َّإعمالَّمن

َّوذلكَّالذكر،َّقبلَّاإلضمارَّحصولَّويلزمَّالضمري،َّإىلَّدماملتقَّالسعلَّإسنادَّوجبَّاألقرب
اقتض َّالسعالنَّتأثريينَّمتناقضني،َّوكانََّّإذاَّما:َّالثالثَّالقسمَّ.عنهَّحرتازاالَّبوجوبَّأوىل

َّمسردا َّ َّبعدمها َّاملذكور َّإن َّاالسم َّالبصريون َّفيقول َّخالفا ََّّ، َّاألقربَّأوىل، للكوفيني،ََّّإعمال
َّ،َّ[16]الكهف:َّ چمج  جح  مح  جخ   حخ   چحجةَّالبصرينيَّوجوه،َّاألول:َّقولهَّتعاىل:َّ

هوََّّاَّأنَّيكونَّالناصبَّلقولهَّقطرا َّ:َّفإم َّفحصلَّهاهناَّفعالنَّكلَّواحدَّمنهماَّيقتضيَّمسعوال َّ
                                                           

َّ.12-1/15اإلنصافَّيفَّمسائلَّاخلالفَّبنيَّالنحوينيَّالبصرينيَّوالكوفيني:َّ(1َّ)
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َّوإال َّ َّباطل، َّواألول َّأفرغ، َّآتوينَّأو َّالتقديرقوله َّكانَّجيبَّأنَّآتوينَّقطرا ََّّ:َّصار َّوحينئذ ،
َّولَّ:يقال َّعليه، َّأن َّم َّ أفرغه َّكذلكَّعلمنا َّيكن َّمل َّقولهَّچجخچَّ:الناصبَّلقولهَّا َّ:هو

فلوَّكانَّالعاملَّهوََّّ،[11]احلاقة:َّ چں  ں  ڻ       ڻ  چ ،َّالثاين:َّقولهَّتعاىل:َّچجحچ
َّلق َّاألبع َّ َّاقرََّّيل َّد َّجوازَّأهاؤم َّعل  َّيدالن َّبأّنما َّالدليلني َّهذين َّعن َّالكوفيون َّوأجاب وه،

بعد،َّوأنتمَّمتنعونهَّوليسَّزَّإعمالَّاألاَّجنو َّإعمالَّاألقرب،َّوذلكَّالَّنزاعَّفيه،َّوإمناَّالنزاعَّيفَّأن َّ
يفَّاآليةَّماَّيدلَّعل َّاملنع.َّاحلجةَّالثالثة:َّللبصرينيَّأنهَّيقال:َّماَّجاءينَّمنَّأحد،َّفالسعلَّ

ابعة:َّأنَّإمهاهلماَّوإعماهلماَّالَّةَّالر َّج َّألنهَّهوَّاألقرب.َّاحل ََّّحَّاجلار َّ،َُّثَّيرج َّجار ََّّ،َّواحلرف َّرافع َّ
َّلَّاألقربَّأوىل.،َّفإعماح َّجيوز،َّوالَّبدَّمنَّالرتجيح،َّوالقربَّمرج َّ

َّاألو َّ َّبوجوه: َّالكوفيون َّأن َّواحتج َّبي َّل: َّأن َّا َّمثىن ََّّنا َّكان َّالسعلنيَّإذا َّبعد َّاملذكور َّأوَّاالسم
َّاألو ََّّجمموعا َّ َّيوجبَّيف َّالثاين َّفوجبَّالقولَّفإعمال َّجيوز، َّال َّوأنه َّالذكر َّقبل َّاإلضمار ل

َّاألو َّ َّمسردا َّبإعمال َّاالسم َّكان َّفإذا َّهناك، َّكذلكَّطردا ََّّل َّاألمر َّيكون باب.َّللَّوجبَّأن
َّأن َّ َّاألو ََّّالثاين: َّمعموال َّالسعل َّألن ََّّخاليا ََّّلَّوجد َّالعائق، َّب ََّّعن َّمسعول،ََّّد َّالسعلَّال َّمن له

والسعلَّالثاينَّوجدَّاملعمولَّبعدَّأنَّعملَّاألولَّفيه،َّوعملَّاألولَّفيهَّعائقَّعنَّعملَّالثاينَّ
َّأنَّإعمالَّاخلايلَّعنَّالعائقَّأوىلَّمنَّإعمالَّالعاملَّاملقرونَّبالعائق َّومعلوم لَّوقاَّ.(1)"فيه

أفرغَّعليهََّّآتوينَّقطرا ََّّ:وتقديرهَّچجحچمنصوبَّبقوله:َّ،َّچمح  جخ چوقوله:َّ"أيضا :َّ
صوبَّق طر ا ،َّمن"وقالَّأبوَّالربكاتَّبنَّاألنباري:ََّّ،(2)"فحذفَّاألولَّلداللةَّالثاينَّعليهَّ،َّقطرا َّ
ََّّچجحچ ب َّال َّالبصريني، َّچمج چب عند َّألن  ََّّچجحچ، َّفكانَّچمج چأقربَّمن ،

َّأثرَّيفَّ َّأوىل،َّألنَّالقربَّله َّاألقربَّيفَّ:َّخشنتَّبصدرهَّإعماله َّأعملوا َّالعمل،َّوهلذا قوة
لكانَّيقول:َّآتوينَّأفرغهَّعليه.َّألنَّالتقديرََّّچمج چ.َّألنهَّلوَّكانَّمنصوبا َّب وصدرَّزيد

َّإ عمالَّالث اينَّأوىلَّالسماعََّّوالدليلَّعل "وقالَّأبوَّالبقاء:َّ.َّ(5)"فيه:َّآتوينَّقطرا َّأفرغهَّعليه أن 
ََّّس،والقيا َّالسماعَّقوله ]النساء:َّچپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱچ َّتعاىل:فمن
َّاألولَّلقاللوََّّ،[116 َّ:َّيقلملوََّّ،چمج  جح  مح  جخ چَّ:تعاىلَّ)ف يه ا(َّوقولهَّ:وَّأْعم ل 

َّالث اينََّّفهووأم اَّالقياسَّ..َّ(.وهأ)اقرََّّ:وملَّيقلَّ،چں  ں  ڻچ َّ:وقولهَّتعاىلَّ،)أفرغه( أن 
                                                           

َّ.65-1/62مساتيحَّالغيب:َّ(1َّ)
 .21/522املصدرَّنسسه:َّ(2َّ)
َّ.111-2/116البيانَّيفَّغريبَّإعرابَّالقرآن:َّ(5َّ)
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درهَّوصدرَّزيدَّخشنتَّبصَّ:كقوهلمََّّ،أوىلَّفكاني غريَّمعىنََّّالَّفيهوإعمالهََّّإىلَّاالسمأقربَّ
وقالَّ،َّ(1)"يبَّومررتَّبزيد ََّّمر ََّّ:يبَّزيدَّأكثرَّمنَّقوهلمَّمررتَّومر ََّّ:وكذاَّقوهلمَّ،رَّاملعطوفجب

َّمعىنَّالتنازعَّوحقيقته:َّبابَّاإلعمال:َّ َّأيضا َّم َّس َّيفَّالعمل،َّوي َّيفَّبابَّالتنازعَّ":َّابنَّهشام
َّمتصر َّ َّفعالن َّيتقدم َّمتصر َّأن َّفعل َّأو َّيشبهاّنما، َّاُان َّأو َّيشبههفان، َّويتأخ َّفَّواسم رَّ،

قالَّأيضا :َّوََّّ.(2)"منهماَّمنَّحيثَّاملعىنَّعنهماَّمعمولَّغريَّسبيبَّمرفوع،َّوهوَّمطلوبَّلكل َّ
َّأي َّ" َّإعمال َّجاز َّالعامالن َّتنازع َّلسبقه،َّإذا َّاألول َّالكوفيون َّواختار َّباتساق، َّشئت هما

َّلقربه َّاألخري َّ(5)"والبصريون .َّ َّالذهبوقال َّشذور َّيف َّمعموال َّ": َّالعاملني َّتن ازع ث ال قولهََّّم 
ومنَُّثَّ،َّچجخچ عامالنَّطالبانَّلَّچجحچَّ،چمج چ  فَّ،(آتوينَّأفرغَّع ل ْيه َّقطرا َّ)َّ:ىلاعت

لَّاألولَّلوجبَّلَّالثاينَّألنهَّلوَّأعم َّهَّأعم َّإن َّ چمج  جح  مح  جخ چَّ:قلناَّيفَّقولهَّتعاىل
.َّوقالَّيفَّ(2)"وكذاَّبقيةَّآيَّالتنزيلَّالواردةَّمنَّهذاَّالبابَّ،(آتوينَّأفرغهَّعليهَّقطرا َّ)َّ:أنَّيقال

العامالنَّيفَّبابَّالتنازعَّفالَّبدَّمنَّارتباطهماَّإماَّبعاطفَّكماَّيفَّقاماَّوقعدَّ"مغينَّاللبيب:َّ
]اجلن:َّ چڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ َّ:أخواكَّأوَّعملَّأوهلماَّيفَّثانيهماَّحنو

لألولََّّأوَّكونَّثانيهماَّجوابا ََّّ،[1]اجلن:َّ چگ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ َّ،[2
مج  جح  چَّ:وحنو،َّ[5:َّاملنافقون] چپ  پ  پ   ٻ  ٻ   چَّ:إماَّجوابيةَّالشرطَّحنو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ َّ:أوَّجوابيةَّالسؤالَّحنو،َّ[16]الكهف:َّچمح  جخ   حخ  

َّچپٻ  پ َّاالرتباطَّوالَّجيوز، َّوقالَّالقرطيب:َّ(5)"زيد ََّّقعد ََّّقام ََّّ:أوَّحنوَّذلكَّمنَّأوجه .
َّ.(6)"أيَّأعطوينَّقطرا َّأفرغَّعليه،َّعل َّالتقدميَّوالتأخري چمج  جح  مح  جخ چومعىن:َّ"
،َّفحذفَّاألولَّلداللةَّالثاينَّأفرغَّعليهَّقطرا ََّّمذابا ََّّأيَّآتوينَّقطرا َّأيَّحناسا َّ"قالَّالبيضاوي:َّوَّ

عليه.َّوبهَّمتسكَّالبصريونَّعل َّأنَّإعمالَّالثاينَّمنَّالعاملنيَّاملتوجهنيَّحنوَّمعمولَّواحدَّ

                                                           
َّ.155-1/152اللبابَّيفَّعللَّالبناءَّواإلعراب:َّ(1َّ)
َّ.2/161إىلَّألسيةَّابنَّمالك:ََّّأوضحَّاملسالك(2َّ)
َّ.2/112:َّاملصدرَّنسسه(5َّ)
َّ.522َّ،525شرحَّشذورَّالذهبَّالبنَّهشام:َّ(2َّ)
َّ.662مغينَّاللبيب:ََّّ(5)
َّ.11/62:َّاجلامعَّألحكامَّالقرآن(6َّ)
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َّلوَّكانَّقطرا َّ َّإذ َّمسعولَّأفرغَّحذرا ََّّأوىل، وقالَّأبوََّّ.(1)"منَّاإللباسَّمسعولَّآتوينَّألضمر
حمذوفَّلداللةَّالثاينََّّ(آتوين)عل َّإعمالَّالثاين،َّومسعولََّّ(أفرغ )منصوبَّبَّ(قطرا َّ)":َّحيان
اسا َّمذابا َّأفرغَّعليهَّقطرا َّفح ذفَّاألولَّ"وقالَّأبوَّالسعود:ََّّ.(2)"عليه أيَّآتوينَّق طرا َّأيَّحن 

عل َّأنهََّّ(قطرا َّ)يطلبََّّ(آتوين)ف "ه (:125َّ،َّوقالَّخالدَّاألزهريَّ)تَّ(5)"لد اللةَّالثاينَّعليه
،َّوأعملَّ(قطرا َّ):َّيفَّ(أفرغ)يطلبهَّعل َّأنهَّمسعوله،َّوعملَّالثاينَّوهوََّّ(أفرغ)سعولَّثانَّله،َّوم
َّ.(2)"يفَّضمريه،َّوحذفه؛َّألنهَّفضلة،َّواألصل:َّآتونيه،َّولوَّأعملَّاألولَّلقيل:َّأفرغهَّ(آتوين)

َّ َّالسعالنَّوحذفَّمنَّاألولَّإلعمالَّالثاين"وقالَّالسيوطي: .َّوجاءَّيفَّالنحوَّ(5)"تنازعَّفيه
ويقالَّيفَّترجيحَّرأيَّالبصريني:َّإنَّرأيهمَّيتسقَّمعَّماَّجاءَّيفَّالقرآنَّالكرمي،َّفسيَّ"َّاملصس :
َّيشهدَّبذلكَّومها:هاتنيَّ العملَّللثاين،َّولوَّكانَّ،َّچمج  جح  مح  جخ چَّاآليتنيَّما

َّالعملَّلألو َّ َّك ت اب ي هَّْ)(،ْفر ْغهأ َّ)لَّألضمرَّيفَّالثاينَّوقال: َّاق ْر أوا العملَّللثاين،َّولوَّكانَّ،َّ(ه اؤ م 
َّلأل َّوقال:و َّالعمل َّالثاين، َّيف َّألضمر ََّّ.(6)"(وهأاقرَّ)َّل َّالغالييين: ََّّالتنازع"وقال َّهيتوج َّأن

َّم تأخ َّ َّإىلَّمعمولَّواحد  َّأوَّأكثر، َّأوَّأكثرعامالنَّمتقدمان، َّ:بنتَّالشاطئوقالتََّّ.(1)"ر 
َّ"اط:َّوقالَّاخلر ََّّ.(0)"أيَّآتوينَّبقطر" عل َّسبيلََّّ(قطرا َّ)رَّوهوَّمقد ََّّ(آتوين)املسعولَّالثاينَّل 

االهتمامَّباإلفراغَّأكربََّّإن َّ"وقالَّالدكتورَّفاضلَّالسامرائي:ََّّ.(1)"(أفرغ)وََّّ(آتوين)َّالتنازعَّبني
منَّاإليتاء،َّفإنَّالقصدَّمنَّاإليتاءَّبالقطرَّهوَّإفراغه،َّفأعملَّاإلفراغَّيفَّصريحَّاللسظَّألنهَّ
َّعليهَّ َّأفرغه َّ)آتوين َّلقال: َّلألول َّجعله َّولو َّلإلفراغ َّمعموال  َّ)القطر( َّفجعل َّاملقصود، هو

فصلَّبنيَّفعلَّاألمرَّ)آتوا(َّومسعولهَّ)قطرا (َّجبوابَّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّوََّّ،(12)"قطرا (
األمر،َّوإمناَّجعلناَّذلكَّفصال َّمعَّأنَّالسصلَّمجلةَّتامةَّالتكوين،َّألّناَّعل َّرغمَّمتامَّتكوينهاَّ

                                                           
 .5/215أنوارَّالتنزيلَّوأسرارَّالتأويل:َّ(1َّ)
َّ.1/221:َّالبحرَّاحمليط(2َّ)
َّ.5/226:َّإرشادَّالعقلَّالسليم(5َّ)
َّ.1/216شرحَّالتصريحَّعل َّالتوضيحَّأوَّالتصريحَّمبضمونَّالتوضيحَّيفَّالنحو:َّ(2َّ)
َّ.512تسسريَّاجلاللني:َّ(5َّ)
َّ.121 :َّالنحوَّاملصس َّ(6َّ)
 .5/25جامعَّالدروسَّالعربية:َّ(1َّ)
َّ.562:َّائشةَّعبدَّالرمحنَّبنتَّالشاطئ،َّعاإلعجازَّالبياينَّللقرآنَّومسائلَّابنَّاألزرق(0َّ)
 .2/662اجملتىبَّمنَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.2/126معاينَّالنحو:َّ(12َّ)
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ملَّتستوفَّشروطَّاجلملةَّاملعرتضة،َّوخباصةَّشرطَّكوّناَّأجنبيةَّعنَّالسياقَّوالَّحملَّهلاَّمنَّ
َّا َّومن َّيكونَّجوابا َّالَّاإلعراب، َّومنَُّث َّيفَّجوابَّاألمر، َّجمزوم َّ)أفرغ( َّالسعل لواضحَّأن

َّ(1)"َّاعرتاضا َّ .َّ َّمت اموقال َّ"َّالدكتور َّالقولَّحس ان: َّولكن َّالتنازع، َّباب َّمن َّالنحاة ويع د ه
ويكونَّ)أفرغَّعليه(َّفاصال َّوقال:َّ"،َّ(2)"بالسصلَّأوىلَّبهَّفيكونَّاملعىنَّآتوينَّقطرا َّأفرغَّعليه

َّ.بأجنيب(5)"بنيَّالسعلَّومسعوله
َّ
]يس:َّ چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ      ڃ  ڃ  ڃ چ ومثلهَّقولهَّتعاىل:َّ -

َّبدال َّ"قالَّسيبويهَّيفَّموضعَّحديثهَّعنَّهذهَّاآلية:َّ،َّ[51 َّتكونَّفيهَّأن  منَّشيء ََّّهذاَّباب 
ہ  ہ   ہ  ہ     ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چمنَّذلك:ََّّ،ليسَّباآلخر

]األنسال:َّچٴۇ   ۋ    ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ
ڃ      ڃ  ڃ  ڃ چ ومنَّذلكَّقولهَّعزَّوجل:ََّّ...الط ائستنيَّإحدىَّمنَّمبدلةَّفأن ََّّ،[1

َّالقرونَّالذينَّچچ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ َّأن  َّأملَّيروا َّأعلم: َّفاملعىنَّوال له .
املعىن:ََّّف تحتَّألسهاَّألن ََّّچچ  ڇچَّ:وقوله":َّالسر اءقالََّّ.(2)"أهلكناهمَّإليهمَّالَّيرجعون

)كم(ََّّعل يوقعَّالرؤيةَّملَّمَّإليهمَّالَّيرجعون.َّوقدَّكسرهاَّاحل س نَّالب ْصر ي ،َّكأنهَّأملَّيرواَّأّن َّ
َّبوقوعَّيرواَّ َّعل َّاالستئنافَّوجعلتَّكمَّمنصوبة َّعل َّ)أن (َّوإنَّشئتَّكسرهتا فلمَّيوقعها

اَّوأم َّ"َّوقالَّابنَّهشام:َّ.(6)"يقول:َّأملَّي  ر واَّأّنمَّإليهمَّالَّيرجعون":َّالط رب  ي َّوقالََّّ.(5)"عليها
أبدلتَّأنََّّ،چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ    ڃ  ڃ  ڃ چ قولَّبعضهمَّيفَّ
 فإنَّقدرَّعاملَّاملبدلَّمنََّّ،البدلَّهوَّعاملَّاملبدلَّمنهَّعاملَّفمردودَّبأن ََّّ،وصلتهاَّمنَّكم

َّقبلهاَّ،هلاَّالصدرَّ(كم )فَّ،چڃچ وإنَّقدرَّأهلكناَّفالَّتسلطَّلهَّيفََّّ،فالَّيعملَّفيهاَّما
َّعل َّأنهََّّ،مسعولَّألهلكناَّ(كم)بَّأنَّوالصواَّ،املعىنَّعل َّالبدل َّمعمولةَّلريوا َّإما واجلملة

                                                           
 .1/111البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(1َّ)
 .521مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.156َّينظر:َّخواطرَّمنَّتأملَّلغةَّالقرآنَّالكرمي:َّ(5َّ)
 .5َّ/152ينظر:َّالكتابَّلسيبويه:َّ(2َّ)
َّ.2/516معاينَّالقرآنَّللسراء:َّ(5َّ)
َّ.22/512َّجامعَّالبيانَّللطربي:(6َّ)
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وماَّسدََّّچڃچَّوإماَّمعرتضةَّبنيَّ،علقَّعنَّالعملَّيفَّاللسظَّوأنَّوصلتهاَّمسعولَّألجله
هَّمجلةَّوالغرضَّمنَّالسصلَّتوجيهَّالعنايةَّواالهتمامَّكأن َّ.َّ(1)"وهوَّأنَّوصلتهاَّ،همسدَّمسعولي

َّبدلَّمنَّموضعَّ،چچ  ڇ  ڇ     ڇچَّ:هلمقوََّّوزعمَّسيبويهَّأن َّ":َّوقالَّالباقويل ََّّجديدة.
ََّّ.چڃ ڃچ َّعن َّقائل: َّقال َّليسََّّ(كم)فإن َّما َّمنها َّفكيفَّيبدل َّاستسهام، َّهي إمنا

َّذلكَّألنَّمعىنََّّباستسهام؟. َّيؤولَّإىلَّقوله:َّ(كم)فإمنا َّواملعىن: َّاخلرب، َّأّنمََّّهاهنا أملَّيروا
َّإليهمَّالَّيرجعون نصبَّبََّّ(كم)وحدها،َّألنَّحملََّّ(كم)والَّجيوزَّأنَّيكونَّبدال َّمنَّ.

االستئصال،َّوالََّّ(أّنمَّالَّيرجعون)وليسَّاملعىن:َّأهلكناَّأّنمَّالَّيرجعون،َّألنَّمعىنََّّ(أهلكنا)
َّباالستئصال. َّأهلكنا ََّّيصح َّموضع َّمن َّبدل َّفهو َّاستئصاهلم، َّيروا َّأمل َّاملعىن:  ڃچوإمنا

:َّبستحَّاهلمزة،َّوهيَّمصدرية،َّوموضعَّاجلملةَّچچ  ڇچو"وقالَّأبوَّالبقاء:َّ.َّ(2)"چڃ
َّ َّموضع َّمن َّإليهمَّ،چڃ ڃچبدل َّأّنم َّيروا َّأمل َّفاضلََّّ.(5)"والتقدير: َّالدكتور ويقول

أملَّ)َّ:أي":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّوََّّ.(2)"واملعىنَّأملَّيرواَّأّنمَّالَّيرجعونَّإليهم؟"السامرائي:َّ
َّأّنمَّإليهمَّالَّيرجعون َّ(يروا َّسدََّّچڃ ڃچ،َّومجلة للتكثريَّوقدَّفصلتَّبنيَّالسعلَّوما

َّ.(5)"مسدَّمسعوليه
 

 لحال وصاحبه:الفصل بين ا -3

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ أماَّالسصلَّبنيَّاحلالَّوصاحبََّّاحلالَّفالشاهدَّعليهَّقولهَّتعاىل:َّ -

مالَّعليَّ،َّقالَّ[11:َّاألنعام]چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ھہ  ھ  ھ   ھ
َّمائال َّچہچمنَّضمريََّّ:َّحال َّچھچ ":َّه(1210القاريَّ)تَّ َّأي: عنَّكلََّّ،

غلبَّعل َّمنَّكانَّعل َّملةَّإبراهيمَّعليه،َّوهوَّعندَّالعربََّّثابتا ََّّإىلَّالدينَّاحلق ََّّباطل ََّّدين َّ
وقالََّّ،(6)"فهوَّحالَّمؤكدةَّملعىنَّوجهتَّوجهيَّ...عليهَّالسالم،َّوقيلَّهوَّاملسلمَّاملستقيم

                                                           
َّ.222مغينَّاللبيبَّعنَّكتبَّاألعاريب:َّ(1َّ)
َّ.2/501منسوبَّخطأَّللزجاج:ََّّ-َّإعرابَّالقرآنَّللباقويل(2َّ)
َّ.2/1201التبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن:َّ(5َّ)
 .2/150عل َّطريقَّالتسسريَّالبياين:َّ(2َّ)
َّ.521والقرآن:ََّّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغة(5َّ)
ََّّ.2/612مرقاةَّاملساتيحَّشرحَّمشكاةَّاملصابيح:َّ(6َّ)
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انتصبَّ"جاءَّيفَّنضرةَّالنعيم:َّوََّّ،(1)"چہچ:َّحالَّمنَّالتاءَّيفَّچھچ":َّاخلر اط
وقدَّ":َّحس انَّالدكتورَّمت امقالَّوََّّ.(2)"عل َّاحلال.َّأيَّوجهتَّوجهيَّيفَّحالَّحنيسييتَّحنيسا َّ

ألنَّللجارَّواجملرورَّمنَّالتعلقَّبالسعلَّماَّللحالََّّ،سهلَّهذاَّالسصلَّأنَّالساصلَّليسَّأجنبيا َّ
َّ َّنسسهَّاالرتباطمن َّبالسعل َّاملتصلة َّأيس ََّّ،بالتاء َّل ََّّر َّفهذا َّحىت َّالسصل َّوك َّبد َّي َّأنواع الََّّه َّن َّأ َّو
"ل َّصَّْف َّ

(5). 

 

 الفصل بين الموصوف وصفته:  -4

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ لهَّسبحانه:َّومنَّشواهدَّالسصلَّبنيَّاملوصوفَّوصستهَّقوَّ -

:َّقالَّأبوَّحي ان،َّ[150:َّاألنعام] چ  ڄٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
َّالذيَّاملوصوفَّاشرتكَّقدَّإذَّبأجنيبَّليسَّألنهَّوصستهَّاملوصوفَّبنيَّبالساعلَّالسصلَّوجاز"
َّجعلَّومنَّ،التميميةَّهام َّغالَّهندا ََّّضربَّ:جيوزَّهذاَّفعل َّالعامل،َّيفَّوالساعلَّاملسعولَّهو

ماَّوردَّيفَّاآليةََّّأن َّ"قالَّالكسوي:ََّّ.(2)"أبعدَّفهوَّمستأنسةَّجعلهاَّومنَّ،أبعدَّحاال ََّّاجلملة
َّلف َّوََّّ،قديريلفَّالت َّال َّمنَّ َّكالما ََّّهو َّالََّّ،...وبالغة ََّّإجيازا ََّّواحدا ََّّالكالمنيَّوجعلهما أي:

َّيفَّاإلميانَّملَّتكنَّآمنتَّمنَّقبلَّأوَّينسعَّنسسا َّ .َّ(5)"َّكسبتَّفيهَّخريا ََّّإمياّناَّوالَّكسبها
ي َّوقالَّ َّاآلل وس  :"َّ َّن َّالدال ََّّچٹچ السصلَّبنيَّكلمة َّعل َّالشمولَّلكوّنا َّيفَّسياقَّك َّة رة

وقالََّّ،(6)"  چڦچوهوََّّ،بالساعلَّچ ...ٹ  ڤ  ڤ چهيَّمجلةَّوَّالنسي،َّوبنيَّصستهاَّ
السصلَّبنيَّاملوصوفَّوصستهَّألنَّالساعلَّليسَّبأجنيب،َّواجلملةََّّوجاز"حميَّالدينَّدرويش:َّ

َّأ َّأوجيوز َّمستأنسة َّتكون َّوََّّ،(1)"ةحالي ََّّن َّمت امقال َّحس انَّالدكتور َّأنواعَّ": َّأمجل َّمن وهذا
السصلَّألنَّالساعلَّلوَّتقدمَّلعادَّالضمريَّعل َّمتأخرَّلسظا َّورتبة َّولوَّتأخرَّمنَّطولَّالصسةَّ

                                                           
َّ.1/222اجلدولَّيفَّإعرابَّالقرآن:َّ،َّوينظر:1/210َّاجملتىبَّمنَّمشكلَّإعرابَّالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.2/211نضرةَّالنعيمَّيفَّمكارمَّأخالقَّالرسولَّالكرمي:َّ(2َّ)
َّ.521مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.2/122:َّالبحرَّاحمليط(2َّ)
َّ.110الكليات:َّ(5َّ)
َّ.0/105تسسريَّاملنار:َّ(6َّ)
َّ.5/202إعرابَّالقرآنَّوبيانه:َّ(1َّ)
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َُّثَّفصلَّبني"وقالَّأيضا َّيفَّالبيان:ََّّ.(1)"بينهَّوبنيَّفعلهَّة َّل َّالص ََّّت َّس َّع َّض َّا َّول َّق َّل َّهَّق َّع َّألصبحَّموض َّ
َّأيَّ َّليسَّمنَّأركاّنا َّبواسطةَّما َّبالساعلَّلئالَّتطولَّالشقةَّبنيَّركينَّاجلملة املسعولَّوصسته

ََّّ.(2)"بالسضلة َّالسصلَّبالساعلَّبنيَّاملسعولَّوصسته،َّفصل َّ"وقالَّأيضا : وهوََّّأجنيب ََّّبغري ََّّإن 
 .َّ(5)"اختيارَّأسلويبَّشائع

 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇڃ  ڃ  چ     چ  چ  چچ ومنهَّأيضا َّقولهَّتعاىل:َّ

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ    ڌڌ

ه(َّصاحبَّكتابَّحجةَّالقراءات:225َّ،َّقالَّأبوَّزرعةَّ)تَّ[5:َّسبأ] چڳ  ڳ  ڱ  
املعىنَّاحلمدَّهللَّعاملَّالغيبََّّ،باخلسضَّجعلوهَّصسةَّهللَّ(عامل)قرأَّابنَّكثريَّوأبوَّعمروَّوعاصمَّ"

،َّ(2)"أوَّبدلَّمنه،َّچڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ:َّوجيوزَّأنَّيكونَّصسةَّللربَّيفَّقوله
ومنهَّجوابَّالقسم؛َّ؛َّكجيوزَّالسصلَّبنيَّالتابعَّواملتبوعَّبغريَّأجنيبَّحمضهَّأن َّ"ان:َّوقالَّالصب َّ
أيَّقلَّبل َّ":َّحس انَّالدكتورَّمت اموقالََّّ،(5)"چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچقولهَّتعاىل:َّ

ريَّالصسةَّبسببَّوريبَّعاملَّالغيبَّلتأتينكم،َّفسصلَّباجلوابَّبنيَّاملوصوفَّوصستهَّلضرورةَّتأخ
،َّمماَّيعدَّ چڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ چ ماَّيتعلقَّهباَّمماَّيأيتَّبعدهاَّمباشرة،َّوهوَّقولهَّتعاىل:َّ

َّيفَّالكالمَّالذيَّيتلوَّذلكَّ"،َّوقال:َّ(6)"چڍ  ڌچتسسريا َّلقولهَّ َّأن  َّالس ْصل  وإمناَّحس ن 
َّفضعفَّ ضمريا َّيعودَّعل َّعاملَّالغيبَّفلوَّتأخرَّجوابَّالقسمَّلسصلَّبنيَّالضمريَّومرجعه

َّباآلخر َّ(1)"ارتباطَّأحدمها َّإن  .َّ َّبنيَّالصسة َّجبملةََّّچڍ  ڌچالسصل واملوصوفَّ)ريب(
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    چ :َّجوابَّالقسم،َّجاءَّمنَّأجلَّأنَّتتصلَّالصسةَّمباَّبعدهاَّوهوَّقولهَّتعاىل

وهذاَّيعينَّأنَّجوابَّالقسمَّقدَّتقدمَّمبنزلةَّاملعىنَّوأمهيتهَّوتأخرتَّالصسةَّيفَّاألمهيةََّّ،چژ 
ماَّبعدها،َّمنَّأجلَّأنَّيرتتبَّالكالمَّحبسبَّقوةَّالعالقةَّاملعنويةَّومنَّأجلَّاملعنويةَّلتلتقيَّمعَّ

                                                           
َّ.521مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
َّ.1/112البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(2َّ)
َّ.20ينظر:َّاجتهاداتَّلغوية:َّ(5َّ)
َّ.2/1262،َّوينظر:َّالتبيانَّيفَّإعرابَّالقرآن:501َّحجةَّالقراءات:(2َّ)
َّ.5/02الصبانَّعل َّشرحَّاألمشوينَّأللسيةَّابنَّمالك:ََّّحاشية(5َّ)
َّ.1/112البيانَّيفَّروائعَّالقرآن:َّ(6َّ)
 .521مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(1َّ)
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َّأمنَّاللبس.
َّ

 الفصل بين المعطوف عليه والمعطوف: -5
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڳچ  ومنَّشواهدَّالسصلَّبنيَّاملعطوفَّعليهَّواملعطوف،َّقولهَّتعاىل: -

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ    ڱڱ  ڱ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ۓ   ۓہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے

وإ حسانا َّنصبَّعل َّاملصدر،َّوالعاملَّفعلَّ"قالَّابنَّعطية:ََّّ،[56:َّالنساء] چۆ  ۆ  
َّبالوالدينَّإحسانا َّ َّ،(1)"َّأنهَّنصبَّباإلغراءَّخطأَّالط رب  ي َّ،َّوماَّذكرَّمضمرَّتقديره:َّوأحسنوا

َّالر ازي َّوقالَّ َّحمذوفا َّ": َّعل َّأنَّهاهنا َّبالوالدينواتسقوا َّوأحسنوا َّوالتقدير: كقوله:َََّّّإحسانا ََّّ،
وقالََّّ.(2)"أيَّفاضربوها،َّويقال:َّأحسنتَّبسالن،َّوإىلَّفالنَّ،[2]حممد:َّچڎ  ڎچ

َّإحسانا ََّّ:تقديره"َّاخلازن: َّبالوالدين ََّّ،(5)"َّوأحسنوا َّمت اموقال َّحس انَّالدكتور َّبنيَّ": فصل
َّلوَّ َّاملصدر َّألن َّاملنصوبَّعل َّمعىنَّاألمر، َّالقرىبَّباملصدر َّوذو َّالوالدان، املتعاطسنيَّومها

َّالسامعَّمعطوفا َّتقد َّلظنه َّشيئا َّوإحسانا َّبالوالدين...( َّبه َّاهللَّوالَّتشركوا َّ)واعبدوا َّفقيل: َّم
والَّتشركواَّبهَّإحسانا َّبالوالدين،َّأيَّالَّينبغيَّلربَّالوالدينَّأنَّيكونَّعل ََّّ(،شيئا َّعل َّلسظَّ)

ھ  ے  چعنَّقوله:ََّّچںچرَّاملصدرَّاملنصوبَّحسابَّعبادةَّاهللَّوحده.َّولوَّتأخ َّ

،َّولوَّ(2)"لهَّمنَّمعىنَّاألمرَّوضعستَّالرابطةَّبينهَّوبنيَّبقيةَّالكالملضاعَّماَّحيمَّچ  ۓے
َّبعدهََّّچںچملَّيتقدمَّ" َّوما َّلكانَّ)بالوالدين( َّعطفَّعليها فيسصلَّبنيَّالوالدينَّوما

َّ َّولكان َّ)به( َّيف َّالضمري َّعل  َّهذاََّّچںچمعطوفا  َّأمجل َّفما َّألجله، َّمسعوال  املتأخر
ََّّ.(5)"السصلَّوماَّأعظمَّإعجازَّالقرآن

  ،[11:َّغافر]َّ چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ هَّجلَّوعال:َّومنهَّأيضا َّقول -

بالنصبَّوفتحَّالياء،َّعل َّعطفََّّ(سحبوني ََّّوالسالسل َّ):َّاس َّوعنَّابنَّعب َّ":َّالز خم ْش ر ي َّقالَّ
                                                           

َّ.2/21احملررَّالوجيزَّيفَّتسسريَّالكتابَّالعزيز:َّ(1َّ)
َّ.12/15مساتيحَّالغيب:َّ(2َّ)
َّ.1/515لبابَّالتأويلَّيفَّمعاينَّالتنزيل:َّ(5َّ)
َّ.112-1َّ/111ئعَّالقرآن:َّالبيانَّيفَّروا(2َّ)
 .522مساهيمَّومواقفَّيفَّاللغةَّوالقرآن:َّ(5َّ)
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َّ َّوعنه: َّعل َّاالُية. َّالسعلية َّووجه َّ(السالسل َّ)َّر َّجبَّ(يسحبونَّوالسالسل َّ)اجلملة لوََّّه َّأن ََّّه َّ.
َّيل َّق َّ َّاألغالل): َّيف َّأعناقهم َّقولهَّ،(إذ َّأعناقهم)َّ:مكان َّيف َّاألغالل َّصحيحا ََّّلكان ََّّ،(إذ

َّ.(1)"عل َّالعبارةَّاألخرىَّچڱ چَّ:قولهَّل َّ:َّمح  َّني َّت َّب َّق َّاعت َّم ََّّني َّت َّاَّعبار َّت َّاَّكان  َّم َّ،َّفل َّمستقيما َّ
.َّچڳچعل ََّّعطسا ََّّچڱ چوقرأَّمجهورَّالناس:َّ"ابنَّعطيةَّيفَّتسسريه:ََّّوذكر

َّ َّمسعود: َّوابن َّعباس َّابن َّوإسنادََّّچون َّب َّح َّسَّْي َّچلنصبَّباَّچل َّس َّال َّالس َّو َّچوقرأ َّاحلاء بستح
َّ َّعل  َّالسعل َّوإيقاع َّإليهم َّچڱ چالسعل َّوقرأتَّفرقة باخلسضَّعل ََّّ(والسالسل َّ).

َّترتيبَّ َّعل  َّال َّالكالم َّمن َّاملراد َّفعطفَّعل  َّوالسالسل، َّاألغالل َّيف َّأعناقهم َّإذ تقدير
وجاءََّّ.(2)"اللسظ،َّإذَّترتيبهَّفيهَّقلب،َّوهوَّعل َّحدَّقولَّالعرب:َّأدخلتَّالقلنسوةَّيفَّرأسي

يفَّسلَّوتقديرهَّإذَّاألغاللَّوالسال":َّياألنبارَّيفَّالبيانَّيفَّغريبَّإعرابَّالقرآنَّأليبَّالربكاتَّ
ََّّ،أعناقهم َّعل  َّوقف َّمن ََّّچڳ چومنهم ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ وابتدأ

َّغافر]چں َّاجلارََّّوتقديره: ،[12َّ،11: َّفحذف َّاحلميم، َّيف َّهبا َّيسحبون والسالسل
َّوَّ َّي سح ب ون َّون(ب َّسح َّي ََّّالسل َّ)والس ََّّق ر ئ َّواجملرور، َّوتقديره: َّوَّالسل َّالس ََّّ، (َّل َّس َّال َّ)والس ََّّق ر ئ َّ.

َّر َّباجل َّ َّعل  َّبالعطف َّقراءة َّچڳ چ، َّوهي َّألن ََّّضعيسة ََّّ، َّاملعىن: َّيصري َّيفَّاأل)ه غالل
،َّچں چهوَّمعطوفَّعل ََّّيل َّ.َّوالَّمعىنَّلألغاللَّيفَّالسالسل.َّوق َّ(األعناقَّوالسالسل

َّضعيف َّ التقدميََّّيء َّعل َّاملعطوفَّعليه،َّوقدَّجي  ََّّم َّتقد َّالَّيَّاجملرور ََّّاملعطوف ََّّا ،َّألن َّد َّج ََّّوهذا
َّقليال َّ َّاملنصوبَّأقل ََّّللضرورة َّويف َّاملرفوع ََّّيف َّومل َّجي  ََّّئَّجي  َّمنه، َّومل َّاجملرور، َّد َّح َّأ ََّّزه َّذلكَّيف

"ة َّت َّالب َّ
َّالقراءةَّعل َّ"ه(:111َّ)تََّّ.َّوقالَّأبوَّجعسرَّالرعيين(5) قلت:َّوميكنَّأنَّختر جَّهذه

َّومن العطفَّعل َّماَّيصلحَّيفَّاملوضع:َّوهوَّأنََّّوجهَّحسنَّساملَّمنَّحذفَّحرفَّاجلر 
َّ)األعناق(َّيكون َّمعطوفا َّعل  ل ( س  َّوهيََّّ،)الس ال  َّأعناقهم، َّيف َّاألغالل َّأن  َّاملعىن ويكون

أيضا َّيفَّالسالسلَّاليتَّيقادَّهباَّاملغلول،َّإذَّلوَّكانَّالغل َّيفَّالعنوقَّوليسَّيفَّسلسلةَّحيبسَّ
اىلَّأنَّالغل َّيفَّشيئني:َّيفَّالعنوق،َّويفَّهباَّعنَّالسرارَّلكانَّأسهلَّعل َّاملغلول،َّفأخربَّاهللَّتع

َّوأهول َّوذلكَّأعظم َّالتصر ف، َّعن َّهبا نع َّومي  َّاملغلول َّي سحبَّهبا َّاليت وقالََّّ.(2)"السلسلة
                                                           

َّ.2/110:َّالكش اف(1َّ)
 .2/561احملررَّالوجيزَّيفَّتسسريَّالكتابَّالعزيز:َّ(2َّ)
َّ.2/552البيانَّيفَّغريبَّإعرابَّالقرآن:َّ(5َّ)
َّ.150حتسةَّاألقرانَّيفَّماَّقرئَّبالتثليثَّمنَّحروفَّالقرآن:َّ(2َّ)
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َّالسالسلَّالَّتكونَّيفَّاألعناقَّوإمناَّتتدىلَّمنهاَّاَّكانَّالسصلَّألن َّوإمن َّ":َّحس انَّالدكتورَّمت ام
 .(1)"ل َّوغ ََّّل َّماَّبنيَّغ ََّّل َّص َّت َّاأليديَّواألرجلَّل َّإىلَّ

 
 

                                                           
َّ.522والقرآن:ََّّمساهيمَّومواقفَّيفَّاللغة(1َّ)



 
 
 لغوية ظواهر :المبحث الثالث

 
           آخر معنى إلى كلمة معنى أواًل: نقل 
  الستدراك ىعل ليدل الستثناء، من( إّل ) نقل -

  التعجب معىن إىل( هل) نقل -

  استئناف أداة معىن إىل( إذ)نقل -

  النفي ملعىن( لو) نقل -
 

 اللفظي ثانياً: المشترك 
  لباس -
 يعدلون -
 أعرض -
 األوسط -
 بعض معاني اللغوية العناصر بعض ثالثاً: تضمين  

 ( فضل) معىن( استحب) تضمني -
 ( جعلوا) معىن( اختذوا) تضمني -
 ( متعجبا  ) معىن( ضاحكا  ) تضمني -
 ( هّل ) معىن( هل) تضمني -
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 لغوية ظواهرالمبحث الثالث: 

 نقل معنى كلمة إلى معنى آخر:أواًل: 

ّيدلّ ّقلّإجراءّ النّ  ّقاعدةّ آخر،ّوالّحتكّ ّاللفظّعلىّمعىنّلفظّ ّأسلويبّفيه ّيّاللفظّ لغّ والّيّ ّمعينةّ ّمه
،ّوفيماّيليّمناذجّحلاالتّالنقلّيفّ(1)هاللفظّاملنقولّحملّ ّلّ اآلخر،ّالذيّحّ ّإىلّاللفظّ ّالعودةّ ّاملنقولّ 

ّاألسلوبّالعريب:

( من االستثناء، ليدل على االستدراك -  عىنّ)لكن((:)أيّإىلّمّنقل )إالا

،11ّ]الليل:ّچٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  چ ّكماّيفّقولهّتعاىل:

ّقالّ[02 ّالط َب  يّ ، ّاملوضعّمبعىنّلكن": ّ(0)"وإالّيفّهذا ّوقالّاخلازن: ّربهّ"، ّوجه ّابتغاء لكنّفعله
ّمثلهّ،(3)"األعلى ّالشوكاين ّاألصبهاين(4)وقال ّأشار ّوإليه ّوقاّ،(5)، ّالبقاء: ّأبو ّتعاىل:ّ"ل ّقوله

ّربهّ،چٹ   ڤچ ّوجه ّابتغاء ّذلك ّفعل ّلكن ّوالتقدير: ّاجلنس، ّغري ّمن ّاستثناء ّوقالّ(6)"هو .

 ،[30:ّالنجم]چڻ  ڻچ  ،[10:ّلنساء]اچپپ        پ چوقالّأبوّعبيدّجيوزّالوقفّدون:ّ"الزركشي:ّ

ومجيعهّّ،اّ المّ ونّسّ مّ سلّ ولكنّيّ ّ،ولكنّقدّيلمّ،لكنّيقعّخطأّ:املعىنّألنّ ،ّ[60:ّمرمي]چۈئۆئ    ۈئچ
ّظلمواّالذينّلكن:ّواملعىنّمنقطع،ّاستثناءّههناّوقالّصاحبّاإلنصاف:ّ)إال(،ّ(7)"استثناءّمنقطع

وقالّحميّ،ّ(8)"العربّوكالمّتعاىلّاهللّكتابّيفّكثريّاملنقطعّواالستثناءّة،حجّ ّبغريّعليكمّونحيتجّ 

                                                           
 .55ينظر:ّخواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّ(1ّ)
 .04/471:ّجامعّالبيانّللطَبي(0ّ)
 .4/436لبابّالتأويلّيفّمعاينّالتنزيل:ّ(3ّ)
 .5/553فتحّالقديرّللشوكاين:ّ(4ّ)
 .507إعرابّالقرآنّلألصبهاين:ّ(5ّ)
 .0/1011التبيانّيفّإعرابّالقرآن:ّ(6ّ)
ّ.1/355الَبهانّيفّعلومّالقرآن:ّ(7ّ)
 .1/018اإلنصافّيفّمسائلّاخلالف:(8ّ)
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ّ ّدرويش: ّ"الدين ّمبعىن ّاستثناء ّأداة ّ(1)"لكنوإال ّرأي، ّمت امّوكان لكنّّ:مبعىنّأهناّحس انّالدكتور
ّ.(0)ابتغاءّوجهّربك

ّ

 نقل )هل( إلى معنى التعجب: -

قالّّ،[1]اإلنسان:ّچۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   چ ّكماّيفّقولهّتعاىل:
ّفهذاّ.خَباّ ّوتكونّ،اّ حدّ جّ ّتكونّقدّ(وهل).ّالدهرّمنّحنيّاإلنسانّعلىّأتىّقد:ّمعناه":ّالفر اء

ّأنّدّ حّ واجلّ ّ.ووعظتهّأعطيتهّقدّبأنكّّتقررهّأعطيتك؟ّفهلّوعظتك؟ّفهل:ّتقولّقدّألنكّاخلَبّمن
ّواملعىنّاستخبار ا،ّاللفظّيكونّ ّوقد"قالّأمحدّبنّفارس:ّّ.(3)"هذا؟ّمثلّعلىّواحدّيقدرّوهل:ّتقول
ن س انّ ّع ل ىّأ ت ىّه لّ ):ّثناؤهّجلّ ّقولهّحنو.ّوحتقيقّإخبار نيّ ّاإل   رّ ّم نّ ّح  ّ.أتىّقد:ّمعناهّقالواّ،(الد ه 

خاصة،ّّاالستفهامّيفّ(قد)ّمبعىنّهل"ّ:الز َم  ش ر يّ ّوقال .(4)"تعج بّواملعىنّاالستخبار،ّبلفظّويكون
:ّهل"،ّوقالّالقرطيب:ّ(5)"مجيعاّوالتقريبّالتقريرّعلىّأتى؟ّأقد:ّفاملعىنّ:قولهّبدليلّأهل،:ّواألصل

ّعبيدةّوأبوّالفر اءّوّسائيالكّقالهّقد،ّمبعىن ّأبوّّ.(6)"قدّمبعىنّهلّسيبويهّعنّحكيّوقد. قال
ّبهّأريدّاستفهامّهوّبلّبذاكّوليسّ،الغاشيةّحديثّحممدّياّجاءكّقدّأيّ:قطربّقال"السعود:ّ

ّكثري:ّذكر ڻ  ڻ           ۀ  ۀ  ہ    چ :ّفقالّعنه،ّسألّمماّأعجبّهوّماّلهّالتعجيب،ّقالّابن

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ :ّتعاىلّقالّكماّ،[1:ّمرمي]چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

قد.ّّمبعىنّأبداّ ّاأهنّ ّفزعمّالز َم  ش ر يّ ّغّ وبالّ "،ّوقالّابنّهشام:ّ(7)" چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

                                                           
ّ.12/525إعرابّالقرآنّوبيانه:ّ(1ّ)
ّ.55ينظر:ّخواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّ(0ّ)
ّ.3/013معاينّالقرآنّللفراء:ّ(3ّ)
ّ.137الصاحيبّيفّفقهّاللغةّالعربيةّ:ّ(4ّ)
ّ.4/665عنّحقائقّغوامضّالتنزيل:ّّالكش اف(5ّ)
ّ.11/118اجلامعّألحكامّالقرآن:ّ(6ّ)
ّ.3/074،ّوينظر:ّاالتانّيفّعلومّالقرآن:5/112ّ:ّتفسريّالقرآنّالعظيم(7ّ)



391 

 

،ّوقالّالدكتورّفاضلّ(1)"ّ[5]الفجر:ّچڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  چ يفّقولهّتعاىل:ّّ(هل)ومثلهّ
االستفهامّللتقرير،ّأيّأنّتستجوبّّ)هل(ّمبعىنّقد،ّعلىّأنّ ّرونّعلىّأنّ املفسّ ّفقّ اتّ "السامرائي:ّ

مّ ر ّقّ فتقولّله:)هلّأتىّعلىّاالنسانّذلك؟(،ّفالبدّأنّيقولّمّ ّهّ مّ لّ رهّبأمرّقدّعّ املخاطبّوتقرّ  فاّ عت ّ اّ 
ّ.(3)"لتعجبنقلّمعناهاّإىلّا"حس ان:ّّالدكتورّمت ام.ّقالّ(0)"بذلك:ّنعمّقدّأتىّعليه

 نقل)إذ( إلى معنى أداة استئناف:  -

ۋ  چ :ّقولهّو،ّ[7]إبراهيم:ّچڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ كماّيفّقولهّتعاىل:ّ

ّ.[08]احلجر:ّچۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  

ّ ّالدين ّفخر ّالر ازيّ قال ّقوالنّإذّيف": ّأحدمها: ّهباّملتكلّ اّيعتادونّالعربّأنّ ّإال ّّةّ دّ زائّ ّةّ لّ صّ ّهّ أنّ :
ّالعربّبلغةّنزلّوالقرآن ّالثاين. ّبإضمارّنصبّوهوّلهّمعىنّالّماّالقرآنّيفّليسّهّ أنّ ّاحلقّ ّوهو:
ّالوضعّثنائيّاسم:ّإذ".ّوقالّأبوّحيانّيفّالبحر:ّ(4)"للمالئكةّربكّقالّهلمّاذكرّ:واملعىنّاذكر،

ّيمّ  ّوإذاّ،فعليةّ ّأوّامسيةّ ّمجلةّ ّبعدهّوماّي،للماضّزمانّ ّظرفّوهوّ،افتقاراّ ّأوّوضعاّ ّباحلرفّلشبههّبن 
ّمماّفيهّاملضارعّوعملّباملضارع،ّة ّرّ دّ صّ مّ  الّإىلّوإضافتهّعلّ الفّ ّعلىّاالسمّتقدميّ ّحّ بّ ق ّ ّفعليةّكانت
ّحرفاّ ّوالّبه،ّمفعوالّ ّيكونّوالّ،زمانّ ّإليهّضافي ّّأنّ ّإال ّّةللظرفيّ ّمّ الزّ مّ ّوهوّ،ماضياّ ّاملضارعّجيعل

ّيفّترّ كّ ذّ ّهذاّغريّأحكامّ ّوهلاّذلك،ّيمّ لزاعّ ّخالفاّ ّ،زائدةّ ّوالّ،مكانّ ّظرفّوالّملفاجأة،اّأوّللتعليل
ّالفهمّأنّ اعيّإىلّوالدّ ّ،الّ قّ دّقّ ل ّّو،ّذ نّ أّ تّ دّقّ ل ّّ:أيّ"ّحس ان:ّالدكتورّمت اموقالّّ.(5)"حوّ النّ  ماّّهذا

عندّقولّاهللّتعاىلّللمخاطّ ّنّيكونّالنيبّ أّبّ )إذ(ّبالفعلّ)اذكر(ّيتطلّ ّقّ لّ عّ حاةّلت ّ هّالنّ رّ قدّ يّ  بنيّحاضراّ 

ّ.(6)"رقّالظرفّهبذاّالفعلّاملقدّ يتعلّ ّهذاّالكالم،ّومنّثّ 

                                                           
ّكتبّاألعاريبّ:ّ(1ّ)  .462مغنّاللبيبّعن
ّ.1/161علىّطريقّالتفسريّالبياين:ّ(0ّ)
ّ.55خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّ(3ّ)
ّ.0/383مفاتيحّالغيب:ّ(4ّ)
ّ.1/000:ّالبحرّاحمليط(5ّ)
ّ.56ينظر:ّخواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(6)
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 نقل )لو( لمعنى النفي: -

ڎ  ڈ  ڈ       ڎڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌچ قولهّتعاىل:ّ

ّإضرابّوهوّشيءّكلّعلىّالقدرةّهللّبلّمجيعاّاألمرّهللّبل"قالّالبيضاوي:ّّ،[31]الرعد:ّچژژ
ّملّإرادتهّأنّإالّاآلياتّمنّاقتحوهّمباّاإلتيانّعلىّقادرّاهللّبل:ّأيّالنفيّمعىنّمنّلوّتضمنتهّعما

أيضا ،ّّه(125)تّّ.ّوهوّماّذهبّإليهّاإلجيي(1)"شكيمتهمّلهّتلنيّالّبأنهّلعلمهّبذلك،ّتتعلق
ّ ّيع امج ّ ّاأل  م رّ ّهللّب لّ )"بقوله: ّوقالّ(0)"لوّتضمنهّالذيّالنفيّمعىنّعنّإضرابّهو( ّمت ام. ّالدكتور

ّكلهّهلل،ّ"ّحس ان:ّ ّكانّلنصّيتلىّأنّتؤديّقراءتهّإىلّتغيريّطبائعّاألشياء،ّفأمرّهذاّالتغيري أيّما
ّإال ّ ّيستطيعه ّال ّاجلبال ّسرعةّفتسيري ّوقطعها ّاملسافر ّيقطعها ّال ي ّاملسافة ّباألر  ّواملقصود ّاهلل،

ّكماّحدثّلقتيلّسورةّالبقرةّإذّأحياهّاهللّبعدّانت ّكلمّبهّاملوتى ّكماّحدثّيفّليلةّاإلسراء.ّأو هائها،
ّهذهّ ّمثل ّأن ّعلى ّاآلية ّسياق ّويدل ّسعيا ، ّفأتينه ّدعاهن ّالاليت ّإبراهيم ّوكطيور ّببعضها ضربه

إىلّإجنازّمثلّاملعجزاتّالّيتحققّإالّبإرادةّاهللّوالّميكنّلبشرّأنّيستعنيّبقراءةّنصّماّللوصولّ
 .ّ(3)"ذلك

                                                           
 .3/188أنوارّالتنزيلّوأسرارّالتأويل:ّ(1ّ)
ّ.0/074:ّ،ّحممدّبنّعبدالرمحنّاإلجييجامعّالبيانّيفّتفسريّالقرآن(0ّ)
ّ.56خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّينظر:(3ّ)
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 المشترك اللفظي:ثانياً: 

ّعلىّداللةّفأكثرَّمتلفنيّمعنينيّعلىّالدالّالواحدّاللفظ"ّهوّ،األصولّأهلّتعريفّاملشتكّعند
ّالواحدّهوّالل فظ:ّالل فظيّ ّاملشت ك"وقالّالدكتورّأمحدَّمتارّعمر:ّ.ّ(1)"اللغةّتلكّأهلّعندّالسواء
اّكالعنيّمعىنّمنّأكثرّعلىّيدلّ ّالذي ّعلىّجماز اّوتطلقّاملبصرةّوالعنيّاملاءّعنيّعلىّت طلقّفإهن 

ّ(0)"اجلاسوس ّوقالّالدكتورّصبحيّالصاحل: ّمعناهّواختلفّصورتهّدتاحتّ ّماّهوّاملشتك". ّولوال.

ّمعناه،ّاحتادّإالّلينتجّكانّماّاستعمالهّاحتادّمعّصورتهّاحتادّألنّمعناه؛ّعتنوّ ّملاّاالستعمالّعتنوّ 
ّاللغويةّالبيئاتّلتغايرّامّ إّاستعماهلا،ّطرائقّتغايرتّبينماّاملشتك،ّيفّمتاثلتّوحدهاّالصورةّولكن

ّتنفردّالعربيةّأنّنزعمّولسناّ.احلقيقةّإيثارهمّأوّباجملازّولوعهمّمدىّيفّاملستعملنيّلتفاوتّاوإمّ 
ّاالشتاكّأصحابّبنيّحوهلاّالنقاشّيدورّمشتكةّألفاظّاللغاتّسائرّففيّاللفظي،ّباملشتك
ّهيّلغتناّيفّالنسبيةّاملشتكّكثرةّأنّ ّدّ يّ ب ّ .ّومنكريهّالتادفّأصحابّبنيّمثلهّيدورّكماّومنكريه،

ّمنّتنكرّالّخصيصةّأنهّعلىّالتعبريّيفّالعربيةّاتساعّحتتّمندرج اّاملشتكّحبثّجتعلّال ي
ّ.(3)"الذاتيةّخصائصها

ّمنّاملشتكّاللفظيّماّيأيت:ّال يّهيّوالواردةّيفّكتابّاهللّومنّاأللفاظّ

 :اسب  ل   -

ّوالثاينّ ّالضارة، ّالظواهرّاجلوية ّواتقاء ّيلبسّعلىّاجلسمّلستّالعورة ّما ّاللفظّمعنيان،ّأحدمها هلذا
ب س ة (ّأيّخالطّخيالط،ّومنّشواهدّاملعىنّالثاين،ّقولهّتعاىل:ّّ وم ال  ّل ب اس اّ  ّي الب س  مصدرّالفعلّ)الب س 

،ّقالّ[06:ّاألعراف]چ ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ 
 نّ ّالعورةّست:ّأ يّ ّ(التقوىّولباس)"الواحدي:ّ

ّإشارة"ّ:الز َم  ش ر يّ ّ،ّقال(4)"عورتهّفيواريّاهللّيت قيّمل

                                                           
ّ.1/05،ّتاجّالعروس:1/010ّاملزهرّيفّعلومّاللغةّوأنواعها:ّ(1ّ)
 .3/0203معجمّاللغةّالعربيةّاملعاصرة:ّ(0ّ)
ّ.320دراساتّيفّفقهّاللغة:ّ(3ّ)
 .312الوجيزّللواحدي:(4ّ)
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رّقالّفخّ.(1)"الزينةّلباسّعلىّلهّتفضيالّ ّى،قوّ التّ ّمنّةوأّ السّ ّمواراةّ ّألنّ ّة،وأّ للسّ ّاملواريّباساللّ ّإىل
:ّجريحّوابنّوالسديّقتادةّفقالّاختلفواّثّ ّ،اجملازاتّعلىّ(التقوىّولباس):ّقولهّمحل":ّالر ازيّ الدينّ

ّمياناإلّالتقوىّباسّ لّ  ّ،ناحلسّ ّمتالسّ ّهوّوقيلّ ّ،الصاحلّالعملّ(التقوىّولباس):ّعباسّابنّوقال.
ّعورتهّتزالّ ّالّرّ والفاجّ ّالثيابّمنّرياّ عاّكانّوإنّهتّ ورّ عّ ّتبدوّالّاملؤمنّ ّألنّ ّوالتوحيدّالعفافّ ّهوّوقيل

ّاءّ يّ احلّ ّهوّدّ عبّ مّ ّوقالّ،ا ّيّ كاسّ ّكانّوإنّمكشوفة ّةينّ كّ السّ ّمنّاإلنسانّ ّعلىّيظهرّ ّماّهوّوقيل.
ّالتقوىّيفيدّالذيّباساللّ ّألنّ ّاجملازاتّهذهّعلىّباساللّ ّلفظّ ّمحلناّاوإمنّ ّ،الصاحلّوالعملّخباتّ واإلّ 

،ّوقالّ(3)"والت شبيهّالت مثيلّطريقّعلىّل ب اساّ ّقوىالتّ ّوجعل"اغب:ّ.ّوقالّالرّ (0)"األشياءّهذهّإال ّّليس
 .(4)"اهتاسّ مالبّ ّ:التقوىّباسّ بلّ ّودّ املقصّ "حس ان:ّّالدكتورّمت ام

 :ون  ل  د  ع  ي    -

ّاللفظّمعنيان،ّأحدّ  ّ دّ ذونّعّ خّ )يتّ ّ:امهّ وهلذا اّجاءّمنهّيفّالقرآنّ(،ّومم ّ دلّ العّ ّونّ يمّ قّ )يّ ّ:رّ (،ّواآلخّ يال 
ّماّيلي:

ّ ّتعاىل: ّاألنعام]چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ قال ّقا[1: ،ّ ّتفسريه: ّيف ّجماهد :ّيعن"ل
ّوقالّ(5)"(يشركون) ّالزج اج، ّ"ّوقالّمكيّ ّ.(6)"ّيالّ دّ عّ ّهللّجيعلونّأي": ّجيعلونّلهبنّأيبّطالب:

(7)"يالّ دّ عّ 
ّ دعّ ّعمالنّ ّهذهّمعّهّ ل ّّجيعلونّأي"ّ:،ّوقالّاملاورديّ  ّمأهنّ :ّأحدمها:ّقوالنّوفيه.ّمثالّ ّيعن،ّال 

ّ.(8)"هّ لقّ خّ ّمثلّ ّقخيلّ ّملّهغريّ ّإهلاّ ّبهّلونيعدّ ّمأهنّ :ّوالثاين.ّيعبدوهناّال يّاألصنامّبهّلونيعدّ 

                                                           
ّ.0/17عنّحقائقّغوامضّالتنزيل:ّّالكش افّ(1)
ّ.14/000:ّمفاتيحّالغيبّ(0)
ّ.735املفرداتّيفّغريبّالقرآن:ّّ(3)
ّ.62خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(4)
ّ.311تفسريّجماهد:ّّ(5)
 .0/007معاينّالقرآنّوإعرابهّللزجاج:ّّ(6)
 .3/0037بلوغّالنهاية:ّإىلّّاهلدايةّ(7)
ّ.0/13النكتّوالعيون:ّّ(8)
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،ّ[151:ّاألعراف]چې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ   چ أماّاملعىنّيفّقولهّسبحانه:ّ
(ّيعدلون)ّو"قالّالقرطيب:ّّ.(1)"حيكمونّوباحلقّ،ّأي(دلونيعّوبه)":ّالزج اجأيّيقيمونّالعدل،ّقالّ

وقالّصاحبّ.ّ(3)"جيورونّوالّاحلكمّيفّبينهمّيعدلونّوباحلق"وقالّأبوّحيان:ّّ.(0)"احلكمّيفّمعناه
ّ.(5)حس انّإىلّنفسّهذهّاملعاينّالدكتورّمت ام.ّوقدّأشارّ(4)"بالعدلّوحتكم"الظالل:ّ

 :ضر  ع  أ   -

ّاللفظّمرّ  ّهذا ّاكّ املشّ ّعلىّسبيلّ ّواحدةّ ّيفّآيةّ ّنيّ تّ ورد ّتعاىل: ّوذلكّيفّقوله ڄ   ڄ  چ لة،

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ     ڇڇ  ڇ  چچ    چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ّ،چ چچ    چ چّ-ّوهمبّ تؤن ّ ّفال    چ  چڃ  ڃ چ"ّ:الط َب  يّ ،ّقالّ[15:ّالتوبة]چڎ  ڎ  
ّللمؤمننيّهناؤّ ث ّّلّ جّ ّيقول ّ.ّ(6)"فاقوالنّ ّفرالكّ ّمنّهمسّ ألنفّ ّاختارواّوماّوهملّ وخّ ّم،هّ يب ّ أنّ ت ّّواعّ فدّ :

ّ ّالكرماين: ّالبغوي:ّ.(7)"موهّ ّبّ وّ ت ّ ّوالّعنهمّضواعرّ فأّ ّ،موهّ ّبّ وّ ت ّ ّوالّعنهمّضواعرّ لتّ ّأي"وقال ّوقال
ّمنّألنفسهمّاختارواّوماّفدعوهم،ّعنهم،ّفأعرضواّتؤنبوهم،ّوالّعنهمّلتصفحواّعنهم،ّلتعرضوا"

حس ان:ّّالدكتورّمت اموقالّّ.(1)"مهّ ت ّ لبّ طّ ّفأعطوهمّ،توّبوهمّوالّلتتكوهم"ّالنسفي:ّقالّو،ّ(8)"النفاق
ّ.(12)"ملوهّ مّوامهّ بوهّ عاقّ أيّالّتّ "

ّ

                                                           
ّ.0ّ/380معاينّالقرآنّوإعرابهّللزجاج:ّّ(1)
 .7ّ/320ألحكامّالقرآن:ّّاجلامعّ(0)
ّ.5ّ/118:ّالبحرّاحمليطّ(3)
 .3/1381يفّظاللّالقرآن:ّّ(4)
ّ.62خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(5)
 .14/405:ّجامعّالبيانّللطَبيّ(6)
ّ.1ّ/463غرائبّالتفسريّوعجائبّالتأويل:ّّ(7)
ّ.3ّّ/14وأسرارّالتأويل:ّّأنوارّالتنزيلّوينظر:ّ،0ّ/371معاملّالتنزيلّيفّتفسريّالقرآن:ّّ(8)
ّ.1ّ/723مداركّالتنزيلّوحقائقّالتأويل:ّّ(1)
ّ.61خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(12)
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 :طس  و  ال   -

ّمعن ّ  ّاللفظّله ّانّمهّ يّ وهذا ّواألفضلّ ّعّ الواقّ "ا: ّوأفضّ بنيّشيئني، ّشواهدّمنّالقرآنّ(1)"ماهّ لّ ، ّوهذه ،

 ذلك:ّدّ ي ّؤّ ت ّ 

ّ.(0)املكانّ ّطنّ سّ وّ فت ّ ّ:ّأيالزج اجقالّ ،[5:ّالعاديات]چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ قالّتعاىل:ّ -
ّأي"ّ:القشرييّوقال ّأيّاملكان،ّطنتوسّ : ّوقالّ.(3)"وّ دّ العّ ّعّ مج ّ ّهاسّ بفوارّ ّاخليلّ ّطتتوسّ :

وقالّّ.(4)"هطّ توسّ ّمبعىنّطهووسّ ّاألعداء،ّوعمجّ ّمنّمجعاّ ّبهّاتسّ بّ لتّ مّ ّ(نّ طّ وسّ  )ف"ّ:الز َم  ش ر يّ 
وسّ ّالدكتورّمت ام ذن ّمكاناّ  بنيّأفرادّهذاّاجلمع"حس ان:ّ"أيّاّت  ّ.5طاّ 

،ّ[038:ّالبقرة] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  چ قالّتعاىل:ّ -
ّىسطّ وّ ّتكونّماّالوسطىّمنّاملرادّأنّ ّانّ بي ّ ّإذاّمّ يتّ ّاإمنّ ّاالستداللّهذاّأنّ ّواعلم"ّ:الر ازيّ ّقال
ّوقال(6)"يلةضّ الفّ ّبسببّسطىوّ ّتكونّ ّماّالّالعددّ ّيف ّالز َم  ش ر يّ ّ. ّأيّالوسطىّالةالصّ ":

ّلألفضلّقوهلمّمنّى،ضلّ الفّ ّأوّلوات،الصّ ّبنيّالوسطى ّحيان:ّّ.(7)"طوسّ األّ : ّأبو وقال
ّيقالّكماّه،لّ وأعدّ ّيءالشّ ّخيارّ ّوهوّاألوسط،ّثةمؤنّ ّىعلّ فّ ّالوسطىّوالصالة" ّمنّفالنّ :

ّأيّه،قومّ ّةطّ واسّ  ّفالنّ ّطسّ وّ :ّمنّشيئنيّبنيّاوهنّ لكّ ّالوسطى،:ّتيّ مس ّ ّوهلّم،أعياهنّ ّمن:

ّتقتضيهّوالذيّقوالن،ّفيهّفضلهم،ّإذاّهومّ قّ ّطّ سّ وّ ّمنّ:أوّيئني،شّبنيّاّ طّ سّ وّ ّكانّإذاّ،طّ سّ يّ 

                                                           
 .61خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(1)
ّ.5ّ/353معاينّالقرآنّوإعرابهّللزجاج:ّ(0ّ)
ّ.3/758لقشريي:ّللطائفّاإلشاراتّ(3ّ)
 .4ّّ/787زيل:ّعنّحقائقّغوامضّالتنّالكش اف(4ّ)
ّ.61خواطرّمنّتأملّلغةّالقرآنّالكرمي:ّّ(5)
ّ.6ّ/480:ّمفاتيحّالغيب(6ّ)
ّ.1ّ/087عنّحقائقّغوامضّالتنزيل:ّّالكش اف(7ّ)
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ّتقولّ(1)"لفضّ األّ ّثمؤنّ ّىضلّ الفّ ّمبعىنّط،وسّ األّ ّثمؤنّ ّىسطّ الوّ ّتكونّ ّأنّةالعربيّ  ّوهلذا ،
ّيد.صّ اسطةّالعقدّوذروةّالسنامّوبيتّالقّ العربّّو

قولهّ"،ّقالّمقاتلّيفّتفسريه:ّ[08:ّالقلم] چگ  گ   گ      ڳ   ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ قالّتعاىل:ّ -
ّاألشياءّوخريّوأعدهلم،ّخريهم:ّأي"ّوقالّالبغوي:ّ .(0)"أعدهلمّيعنّأ و س ط ه مّ ّقالّ :ّسبحانه
 .(4)"وخريهمّمأعدهل:ّأي"،ّوقالّابنّاجلوزي:ّ(3)"أوسطها

                                                           
ّ.0ّ/543:ّالبحرّاحمليط(1ّ)
ّ.145تفسريّمقاتلّبنّسليمان:ّ(0ّ)
ّ.1/174:ّمعاملّالتنزيلّيفّتفسريّالقرآن(3ّ)
ّ.1ّ/111زادّاملسريّيفّعلمّالتفسري:ّ(4ّ)
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 تضمين بعض العناصر اللغوية معاني بعض:ثالثاً: 

ّهوّإعطاء ّاللّ  ّمّ الت ضم ني  ّآخّ ّلّ عىن ّفظ  ّفظّ ل ّّمعىنّاّ فظّ ل ّّونّ بّ شرّ ي ّّقد":ّهشامّابنّقالرّوح كم ه ،ّفظ 

ّاّ ينّ ضمّ ت ّّذلكّىمّ سّ ويّ ّهّ كمّ حّ ّهونّ عطّ فيّ  ّالقّ ّ.(1)"نيّ تّ مّ لّ كّ ّىدّ ؤّ مّ ّةّ مّ لّ كّ ّيّ دّ ؤّ ت ّ ّأنّهّ تّ دّ وفائّ ، ّرآنّ ويف

ّ عّ غويةّمّ اللّ ّالعناصرّ ّبعضّ ّتضمنيّ  ىّمعّذلكّمنّإعطاءّالعنصرّاملستعملّماّّاشّ مّ تّ معّماّي ّ ّعضّ ب ّّاين 
ّ.(0)كانّللمتوكّمنّالوظائفّالنحوية

ّ:أمثلتهمنّّو

 :(ل  ض  ( معنى )ف  ب  ح  تضمين )است   -

،ّقالّ[17:ّفصلت]چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉچ كماّيفّقولهّتعاىل:ّ
يّاملعىنّدّ ؤّ ىّهباّوي ّ الذيّيتعدّ ّولكنّ ّ(،على )ىّبالّيتعدّ ّانّاستحبّ "حس ان:ّّالدكتورّمت ام

ّالعّ فضّ ّ،ّوالّشكّأنّاملعىن:ل(ضّ هوّالفعلّ)فّ ّهّ ذاتّ  هذاّّىّهذاّأنّ غزّ ى.ّومّ دّ ىّعلىّاهلّ مّ لوا

ّ)استحبّ  ّضّ الفعل ّ)فضّ مّ ( ّمعىن ّدّ ؤّ ي ّ ّحبيثّ ّلّ عّ وجّ ّ،ل(ن ّالنحويةي ّيفّّ.(3)"وظائفه وجاء
ّ ّوالتنوير: ّاستحبوا)ّنّ مّ وضّ "التحرير ّوالتاءّنيبالسّ ّاقتانهّالتضمنيّهلذاّأّ وهيّ ّفضلوا،ّ:معىن(

(ّاستحبوا)ّيعدّ ّفلذلكّاحملبوباتّبقيةّعلىّالتفضيلّمّ تستلزّ ّةاحملبّ ّيفّاملبالغةّنّ ألّ ّ،للمبالغة
ّباختيارهمّرجحواّأيّعلى،ّحبرف ّاستحبوا)ّبفعلّاهلدىّعلىّوتعليق. :ّمعىنّلتضمينه(

ّّ.(4)"وارّ وآث ّ ّلوافضّ  ّحيان: ّأبو ّوقال ّالغيّ " ّالرّ ّآثروا ّ(5)"شدعلى ّآخر:ّ، ّموضع ّيف وقال
ّالدخولّيفّالضاللةّعلىّالدخولّيفّالرشد" ّأيضاّ .(6)"فاختاروا ّ.(7)وإليهّذهبّأبوّالسعود

                                                           
ّ.817:ّمغنّاللبيب(1ّ)
ّ.318مفاهيمّومواقفّيفّاللغةّوالقرآن:ّينظر:ّ(0ّ)
ّ.املصدرّنفسه(3ّ)
ّ.04/060ّوالتنوير:ّالتحرير(4ّ)
 .5/174البحرّاحمليط:ّ(5ّ)
ّ.1/017املصدرّنفسه:ّ(6ّ)
ّّ.8/1ّ:إرشادّالعقلّالسليم(7ّ)
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ّواقتضىّ،هّ بّ حي ّ ّنأّالشيءّيفّاإلنسانّىيتحرّ ّنأّ؛االستحبابّحقيقة"وجاءّيفّروحّالبيان:ّ
ّىمّ عّ ّمنّةلّ الضال ّّاختارواّأيّ،املفرداتّيفّكماّواالختيارّاإليثارّمعىنّ(على )بّتعديته

"ةريّ صّ البّ 
 .(0)")على(ّمبعىنّ(عن)ّوّ،وهّ رّ آث ّ ّأيّ"ّ:ه(106)تّّاّاألنصاريوقالّزكريّ  .(1)

 :(وال  ع  ج  ) معنى( واذ  خ  ات  ) تضمين -

:ّالفرقان]چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :ّتعاىلّلهقّوّيفّكماّ-

،ّيانذّ واهلّ ّثّ بّ العّ ّمنّفيهّنفعّ ّالّماّوهوّالكالمّمنّجراّ هّ ّجعلوهّمأهنّ "قالّاملاوردي:ّ،ّ[32
ّ .(3)"قتيبةّابنّقاله ّاخلازنوقال ّ .(4)"اهلجرّمبنزلةّجعلوهّوقيل": ّويقال"ّ:الفر اءقال ّمإهنّ :

"ةمّ لّ الكّ ّدّ ردّ ّأوّىذّ هّ ّإذاّ،منامهّيف(ّلّ جّ الرّ ّرّ جّ هّ )ّ:تقولّوالعربّ؛انكاهلذيّجعلوه
وقالّ .(5)

ّ ّقتيبة: ّأيّفيه،ّهجروا"ابن يانكاهلّ ّجعلوه: ّمت امقالّّ.(6)"ذ  ّّالدكتور ّأنّ "حس ان: ّاملعروف
ّأخاّ ّذهّ ل:ّاّتّ إىلّاالمسية،ّفيقاّوصفا ّفهوّمنقولّ ّفإذاّجاءّ ّ،يأيتّامساّ ّ(ذّتّ ا )املفعولّالثاينّل

ّوّ ّساّ حارّ ّذهّ واّتّ  ّاّتّ ّ،يراّ زّ أو ّيقال ّأنّ وال ّالواضح ّومن ّقاعدا ، ّأو ّقائما  ّأو ّراكبا  ّلفظّ ّذه

ّيتحوّ  ّمل ّهنا ّيبقّ )مهجورا ( ّفلم ّاالمسية ّإىل ّيكونّ إال ّّل ّضّ ّّأن ّ)اّتذوا( معىنّّنّ مّ الفعل
 .(7)")جعلوا(

 :اً(ب  ج  ع  ت   اً( معنى )م  ك  اح  تضمين )ض   -

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  چ اّيفّقولهّتعاىل:ّكم-

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ھ  ے  ے  ۓ  

                                                           
ّ.8/045ّ:البيانّروح(1ّ)
ّ.1/488ّ،ّزكرياّاألنصاري:القرآنّيفّيلتبسّماّبكشفّالرمحنّفتح(0ّ)
ّ.4/143ّ:والعيونّالنكت(3ّ)
ّ.3/313ّ:التنزيلّمعاينّيفّالتأويلّلباب(4ّ)
 .0/067ّ:للفراءّالقرآنّمعاين(5ّ)
ّ.313ّ:ّقتيبةّالبنّالقرآنّغريب(6ّ)
 .318مفاهيمّومواقفّيفّاللغةّوالقرآن:ّ(7ّ)



021 

 

كاّ ّف  ت ب س مّ "ّ:السمرقنديّقال،ّ[11:ّالنمل] چۈ "ّا ّبّ جّ عّ ت ّ مّ ّأيّ،ضاح 
:ّلواحديقالّاّ.(1)

ّالزج اجّقال" ّومعناهّحال،ّ(ضاحكاّ )وّ،مّ سّ بّ التّ ّالسالمّعليهمّنبياءّ األّ ّكحّ ضّ ّأكثرّ :
ّمن ّانّ يمّ لّ سّ ّكّ حّ ضّ ّبّ بّ وسّ ّم،سّ التبّ ّمنّرّ كث ّ أ ّّ(الضحك)ّبلفظّاملرادّوليسّ،اّ مّ سّ ب ّت ّمّ 

 .(0)"كّ حّ وضّ ّبّ جّ عّ ت ّ ّبهّ ّلهّ ّهدّ عّ ّالّماّىأ ّرّ ّإذاّاإلنسانّ ّأنّ ّلكّ وذّ ّ،بّ التعجّ ّ؛النملةّقول
ّ ّالقرطيبّوقال ّقوهلاّمنّضاحكاّ ّفتبسم)": ّ(3)"باّ متعجّ ( ّ وب ّ . ّمت امّني  ّ:أن هّحس انّالدكتور

ّ)بّ )عاجّ ضاحكا ّمعىنّّنّ مّ ضّ " ّأو ّكّ مّ ّكّ حّ )ضّ ّألنّ ّ،(ا ّبّ تعجّ مّ ا ( ّيّ ذّ ن ّ،يةخرّ معىنّالسّ ّيدّ فّ ا(

 .(4)"ةّ ملّ النّ ّاّقالتّ مم ّ ّبّ التعجّ ّودّ وإمناّاملقصّ ّ؛وداملقصّ ّوهوّغريّ 

 :(َل  ( معنى )ه  ل  تضمين )ه   -

ّ:النيسابوريّقال،ّ[31:ّالشعراء]چخب  مب  ىب  يب  جت  حت   چ اىل:ّكماّيفّقولهّتعّ-
ّهل:ّهالمّ لغّ ّالرجلّكقولّ،عليهّوحثّيّاالجتماعّيفّهلمّاستبطاءّ ّ(جم  ت م ع ونّ ّأ ن  ت مّ ّه لّ )ّ:قوله"

ّ .(5)"االنطالقّعلىّهثّ حيّ ّأنّأرادّ ّإذاّ،منطلقّ ّأنت ّالز َم  ش ر يّ وقال ّماهلّ عجّ استّ ّ:منهّاملراد":

ّعلىّهلمّا ّثّ وحّ ّاالجتماعّيفّمهلّ ّاّ اءبطّ استّ ّذلكّهلمّقيل"ّ:السعودّأبوّوقال .(6)"هماثّ واستحثّ 

الدكتورّوقالّّ.(1)"عوااجتمّ ّأي"وقيل:ّ.ّ(8)وهوّماّذهبّإليهّالشوكاينّأيضاّ .ّ(7)"إليهّة ّرّ املبادّ 
ّمنّاألقوالّالسابقّ.(12)نّهلّمعىنّهال ّمّ ضّ حس ان:ّّمت ام ّكلهاّتدلّ وهذاّماّيتبني  علىّّةّألهنا
 .عّ ما ّعلىّاالجتّ ّللقومّ ّواستعجالّ ّوحضّيّحثّياملعىن:ّّأنّ 

                                                           
ّ.0/576ّ:العلومّحبر(1ّ)
ّ.3/373ّ:للواحديالوسيطّ(0ّ)
(3ّ )ّ ّالقرآن: ّأنوار13/171اجلامعّألحكام ّاللغةّمعجم،11/101ّّ:املراغيّتفسريّ،4/157ّالتأويل:ّوأسرارّالتنزيلّ،ّوينظر:

ّ.0/1348ّ:املعاصرةّالعربية
ّ.311مفاهيمّومواقفّيفّاللغةّوالقرآن:ّ(4ّ)
 .5/068:ّالفرقانّورغائبّالقرآنّغرائب(5ّ)
 .3/311الكش اف:ّ(6ّ)
 .6/040ّ:السليمّالعقلّإرشاد(7ّ)
ّ.4/115ّ:للشوكاينّالقديرّفتح(8ّ)
ّ.546ّ:الكرميّالقرآنّتفسريّيفّاملنتخب(1ّ)
 .311ينظر:ّمفاهيمّومواقفّيفّاللغةّوالقرآن:ّّ(12)
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 اخلامتة
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 الخاتمة                               
 

حّسان يف دراسته اللغوية للقرآن  الدكتور متّاموبصحبة  ،هللا كتاب    ة  دمَ يف خ   قةاجلولة الَشي   هذهبعد 
 لنا إىل النتائج التالية: وغوصه يف عويص املسائل ودقيقها، توص  الكرمي 

 
 ألن النحو جماله ما اطّرد من القرآن فوق قواعد النحاة فهو يسع النحو وال يسعه النحو ،

 حَ ل  ا صَ ّب  ور   ها ما اطّرد منها وما مل يطّرد.للغة كل  على ا ن  يم  هَ ا القرآن في   وأمّ  ،االستعمال اللغوي
.ذلك ألن يكون جانباً من جوانب إعجازه

 

   نظريته على جّل القضايا اللغوية الواردة يف القرآن الكرمي حنواً وصرفاً  حّسان الدكتور متّامق طب
 وصوتاً وداللًة ومعجماً.

 يكون   ما د  أبعَ  اللهجات، ح  أفصَ  من د  عَ ت    قريش ةجهل بأن   القول أن   حّسان الدكتور متّام يرى 
 مما وهي مثاًل، قريش هلجة يف اهلمزة كتسهيل ،ةي  ج  هلََ  ظواهر لوجود وذلك واب؛عن الص  

ََ نافَ يتَ   عرب   بلسان   نزل ما   وإن ،ي  ش  رَ ق    نا  سَ ل  ب   ينزل مل رآن  الق   صَ الن   أن   كما احة،صَ ، مع ال
 .ي  ب  م  

  كأصل   ،(والمها وعينها الكلمة فاء) اقرتح حي ؛شتقاقاالدماء يف دراسة الق  خالف 
 الكوفيي عند هوأصل   ،(املصدر) البصريي عند االشتقاق أصل   كان حي يف ،لالشتقاق

 . (املاضي الَعل)

   ه  الَ رآن ومجَ الق   لَ اَل اً بذلك جَ فَ شر  ستَ مجع يف كتبه الكثري من مبان اللغة وأسرارها م. 

 بيتطل   قد إذ إطالقه، على لَ قبَ ي   أن ينبغي ال مذكور، أقربإىل  يعود الضمري إنّ  النحاة؛ ولق 
 .مذكور أبعد  إىل  ودهعَ  واملعىن األسلوب

 

  ّة وال قادحة؛ لورود ذلك يف القرآن واحلديث.خمالَة الرتكيب لقواعد النحو غري مضر 

  والصرف، الصوتيات دراسته لتفشم منَصلة، مادة كان ما بعد اللغة، إىل النحوأعاد 
 .واملعجم والنحو،

    ت نَ ي   ب َ ى ت َ بَ ك    ة  ة أمهيّ ، وهلذه النظريّ ةة واللَظيّ وامه القرائن املعنويّ ق   ك  متماس   ام  ظَ ة ن  حوي  الن   ه  ت  نظري
 ة.رآني  الق   راسات  جمال الدّ يف  به  ت  يف ك   هوتَسري القرآن ا على فهم طبيقات  تَ من خالل 
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  ّمن كلمة نقل إمكان بّي و  ظاهرة النقل وهي من أهم ظواهر االقتصاد اللغوي. ق إىلتطر 
 .  الكلم أقسام من آخر قسم إىل قسم

  ّالتوسع الذي  ص الذي كان موجودًا يف نظام اللغة منذ القدمي ولكن باسمأعاد ايضاح الرتخ
 ة على أساسه.ر القراءات الشاذّ تَس  

 العربّ  اللغويّ  البحث منها قَ لَ انطَ  منهجية قاعدة لك  شو  إليها، مسبوق غري أفكاراً  بتكرا 
 جاءَ  نومَ  معه كان ملن وفتحَ  اً بَ غائ   كان ما رَ وأحضَ  ناً،اك  سَ  كان ما بذلك كَ ر  فحَ  ر،املعاص  
 .ةبَ ع  شَ املتَ  اياهقضَ  يل  وحتل   غوي  اللّ  َكري  التّ  ه  وج  أَ  من واسعةً  وفضاءات   ةً بَ ح  رَ  آفاقاً  بعده

 النحوي حق من ليس إذ منهجياً؛ خطأ العرب من عَ س    فيما وأصوهلم قواعدهم حاةالن حتكيم 
 .ه  ضد   ماعَ السَ  دوجَ  إذا إاّل  الَصيح األعراب خيطئ أن الَصيح غري

  َجيب كان هأن   ورأى ،وقراءاته رآنالق   النصّ  إمهاهلمو  الشعر على اعتمادهم القدماء على عاب 
 باب من اون  لكَ  خترجيها؛ وحماولة ةالشاذّ  وقراءاته رآنالق   بالنصّ  االهتمام دماءالق   على
 القرينة. يف صالرتخّ 

 البصرة   أهل   إمجاع  : عندهم يعين ه  ألن   غة؛الل   يف به   األخذ   ح  ص  يَ  ال اإلمجاع   مصدرَ  أن   رأى 
 مه  ري  لغَ  اً مَ لز  م   مه  عم  بزَ  مه  إمجاع   أصبح أمجعوا فإذا حو  الن   ام  حكَ أَ  من كم  ح   على والكوفة

 بي إمجاع   هناك فليس ذلك، بغري يقضي حوي  النّ  والواقع  . واخلالف املعارضة عن له   اً تَ سك  م  
 بعدم   يقضي خالف   فَيه ذلك عدا وما حوالنّ  مسائل من ليلة  قَ  ة  ل  ق   على إال   والكوفة البصرة

 .مه  اع  مجَ إ  

  ّمل ولو يل  حل  التّ  نَ كَ م  أَ  الوظيَي املعىن قَ حتق   إذا، و وداليل ومعجمي، وظيَي، إىل املعىن مقس 
 املعىن ديتعدّ  كما الواحد، للمبىن الوظيَيّ  املعىن ديتعد   قدو  .والداليل   املعجمي   ق  يتحق  

 .الواحد َظللّ  املعجميّ 

 اإمّ  نالقرائو  .ات  وَ صواألَ  رف  الص   من مأخوذة   ان  بَ مَ  عنها ر  ب   عَ ت    اليت القرائن من نظام النحو 
 فال ،رةً ضاف  تَ م   إال   ل  عمَ تَ  ال ن  رائ  القَ و  .ةياقي  الس   ات  قَ العاَل  ل  ث  مت َ  منها ةواملعنويّ  ،ةلَظيّ  اوإمّ  ةمعنويّ 
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 ن  مك  في   القرائن إحدى بدون   املعىن ح  ض  ت  ي َ  وقد .املعىن داء  بأَ  ل  ق  ستَ تَ  أن منها واحدة  ل   ميكن  
 .اهَ ذف  ب َ  فيها ص  خّ رَ الت َ 

  َوب  سل  األ   اسمَ  عليه وأطلق عليه، قاس  ي   ه  ن  ولك   القواعدَ  ف  ال  خي   االستعمال   من نوع   عن فَ شَ ك 
 .ويل  د  الع  

  َالذي  يّ مط  الوضع( الن  ب ) منه   ام  زَ الت   دونَ  ة  العربي   ملة  اجل   ياغة  يف ص   ق  ر  الط   بعض  ب رآن  الق   انَرد
 ة.ادَ فَ اإل  إىل  للوصول   اة  حَ الن   ه  طَ رَ اشت َ 

   يف م  سَ كالقَ  ،آخر ّبعىن العطف اللتباس منعاً  به   ر  ج   ما على العطف عند ريتكرّ  اجلر   حرف 
 .ض  اخلاف   زع  لنَ  صال   غري املكان   كان إذا سي ماوال مثالً، والواو الباء يَت حالَ 

   عن اذحمذوف دونَ غين  يستَ  رآن  الق   ص  الن  ف .رآن  الق   به ص  اختَ  امم    وهذا ،س  لب  ي   وال ف  ذ  يَ  رآن  الق  
 اً.ام  اً تَ همَ وماً فَ َه  مَ  ل  ظَ ومع ذلك يَ  عنه   وب  ن  ّبا ي َ  االستعانة  

  عايةً ك ر  ل، وذللقواعد اً فَ اَل خ  ، يفعر  ت بأداة التّ نَ رَ اقت َ  لمات  اإلبدال يف القرآن يف كَ  ف  ل  أَ  تأيت 
 .لة  اص  للََ 

  ث    املَرد   بالوصف   أَ يبدَ  أن ،واألحوال   واألخبار   ف  األوصا د  تعد   عند رآنّ الق   صالنّ  عادةمن 
 عالقتها حيث   من العامّ  إىل اخلاص   من ب  ت  رَ تت َ  األوصاف وهذه ملة،باجل   ث    ملةاجل   شبه  ب  

 وما القصري بي ةاملعنويّ  العالقة ةقوّ  بسبب   وذلك ،ل  األطوَ  على رَ األقصَ  م  يقد   فهو ،باملوصوف
 ال إليه، وأقرب   املوصوف على ل  دَ أَ  هو ّبا ونيبدؤ   حيث ،رب  العَ  ة  غَ ل   جاءت هذا وعلى. ه  قبلَ 
 .بس  الل   نَ م  أَ  إال   ذلك من مه  مينع  

  ّه  واَل لَ  ل  صَ يَ  كان الذي بس  ل  ال ن  م  وأَ  ين  دَ املتباع   العالقة   ريفطَ  بيَ  قريب  للت   وسيلة   كرار  الت. 

   عس  يت   مل يتال   ه  طرق   له   رآنَ الق   ولكن   ،يادة  الزّ  من حاة  النّ  ه  د  ع  ي َ  مل ،ة  يادَ للز   ع  واض  مَ  رآن  يف الق   توجد 
 .حوالن   هلا

    للحرف   قارب  م   ء إىل حرف  ا  فيها الت   لَ و  حَ تَ ت َ  ال أن  عَ االفت   ة  يغَ  ص  ات القرآنية يفصَ خ  رَ من الت 
بقاعدة  ق  لحَ ا تَ هبا وإَن   ة  خاصّ  لقاعدة   ع  ضَ ال ختَ يف ذلك  اء  . والت  فيه   م  دغَ ت   يها ث   ل  الذي يَ 

 لّ املعتَ  ركة  حَ  ل  نقَ : )ت  القاعدة   ، تقول  يح  ح  صَ  ن  بساك   ةً وقَ سب  ومَ  ةً كَ تحر  اليت تأيت م   ة  ل  الع   روف  ح  
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ا  هَ ل  عام  ي   ن  رآالق   ص  النّ  د  نا نَ  ة ولكن  من حروف العل   اء  الت   وليست   ،(ه  بلَ قَ  حيح  ن الصّ اك  السّ إىل 
 .اع  سَ يف االت   كَ ل  ذَ ت كَ انَ و كَ كما لَ 

 
ويف  رآن  ة يف الق  وي  غَ قضايا ل  من  ه  زَ برَ ما أَ و  حّسان الدكتور متّامآراء   أن تنالَ هذا ويف اخلتام نتمىّن 

، اهَ ائ  رَ ث   وإ   ة  لغَ ال   اء  غنَ يف إ   مَ سه  وت   ء  شَيد منها الن  ؛ كي يستة  اسَ رَ والد   ة  نايَ من الع   رَ وف َ اً أَ ظ  حَ اً ومَ م  ع   ة  العربي  
، ين  م  فَ  ت  أ  طَ خ  أَ  ن  وإ   ،اىَل عَ وت َ  كَ ارَ بَ اهلل ت َ  نَ م  فَ  ت  ب  صَ أَ  ن  إ  فَ  ،اهلل ه  ج  وَ اً ل  صَ ال  ا خَ ذَ ي هَ ل  مَ عَ  ونَ ك  يَ  ن  و أَ رج  وأَ 

 . يَ م  الَ العَ  ب  رَ  ه  ل  ل   د  م  احلَ  ن  ا أَ انَ وَ ع  دَ  ر  وآخ  
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم. *

  إبراز املعاين من حرز األماين، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن املقدسي الدمشقي املعروف
 دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت. ،)هـ666بأيب شامة )ت 

  إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر، شهاب الدين أمحد بن حممد الدمياطّي الشهري
م 6006الطبعة الثالثة،  لبنان، –دار الكتب العلمية  مهرة، ه(، حتقيق: أنس1111بالبناء )ت 

 هـ.1261 -
 حتقيق: هـ(، 111)ت  ن بن أيب بكر الييوطياإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين عبد الرمح

 م.1112هـ/ 1912العامة للكتاب،  حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية
  ّعامل الكتب ان، أثر االنيجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي، د. فدوى حممد حي

 م.6011-ه1296احلديث، الطبعة األوىل، 
  يف الصناعة املعجمية تاج العروس منوذجاً، د. عبد الرازق بن محودة أثر القراءات القرآنية

 م.6010هـ / 1291مصر، د.ط،  –حلوان  القادوسي، جامعة
  ،م.6001-ه1261، الطبعة األوىل، القاهرة-عامل الكتباجتهادات لغوية، د. متّام حّيان 
 حتقيق: حممد  هـ(،616الدينوري )ت  أدب الكاتب، أبو حممد عبد اهلل بن ميلم بن قتيبة

 الدايل، مؤسية الرسالة، د.ط، د.ت. 
 ه(، 116اليعود حممد بن حممد العمادي )ت  ومزايا القرآن الكرمي، أبإىل  ليمإرشاد العقل الي

 بريوت، د.ط، د.ت.  –دار إحياء الرتاث العريب 
 ،حتقيق: حممد باسل  ،)هـ691)ت  الزََّمخْشخرِيأبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر  أساس البالغة

 م. 1111 -هـ  1211األوىل،  الطبعة لبنان، –بريوت  عيون اليود، دار الكتب العلمية،
 الشارقة، الطبعة األوىل، -ماراتإلأسئلة بيانية، د. فاضل صاحل اليامرائي، مكتبة الصحابة، ا

 .م6001-ه1261
 ( 211ت أسرار البالغة، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين،)قرأه وعلق عليه: هـ 

 ة، د.ط، د.ت. جدّ  -القاهرة، دار املدين -حممود حممد شاكر، مطبعة املدين
 .أسرار البيان يف التعبري القرآين، د. فاضل صاحل اليامرائي، د.ط، د.ت 
 ه(، دار األرقم بن أيب611أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن األنباري )ت  ،أسرار العربية 
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 م.1111 -هـ1260،الطبعة األوىل بريوت، رقم،األ
 د.ط، د.ت ،عز الدين إمساعيل. األسس اجلمالية يف النقد العريب، د 
  ّ616أصمع )ت اختيار األصمعي أبو سعيد عبد امللك بن قريب بن علي بن ،اتاألصمعي( ،

عة اليابعة، ، الطبالقاهرة –هارون، دار املعارف  عبد اليالم حممد -بتحقيق امحد حممد شاكر 
 م.1119

 ،م.6001د.ط،  القاهرة، األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية 
 د.ط، د.ت ،األصول الفنية لألدب، عبد احلميد حين. 
  ،القاهرة-عامل الكتباألصول دراسة إبيتيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د. متّام حّيان ،

 م.6000-ه1260د.ط، 
 اليراج  ول يف النحو، أبو بكر حممد بن اليري بن سهل النحوي املعروف بابناألص

 بريوت، د.ط، د.ت. –لبنان  عبد احليني الفتلي، مؤسية الرسالة، :، حتقيق)هـ916)ت
 ،هـ(،1919حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي )ت  أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 

 م.1116 -هـ 1216  ،بريوت ،شر و التوزيعالن دار الفكر للطباعة و
 املعروفة ببنت الشاطئ  اإلعجاز البياين للقرآن وميائل ابن األزرق، عائشة حممد علي عبد الرمحن

 ، د.ت.9، ط القاهرة -دار املعارف ،)هـ1211)ت
  دار الكتاب )هـ1966إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق القادر الرافعي )ت ،

 م. 6006 -هـ  1266الطبعة الثامنة،  بريوت،-يبالعر 
 حتقيق: د. )هـ166الدين زكريا بن حممد األنصاري )ت  أبو حيىي زين ،إعراب القرآن العظيم ،

 م.6001-هـ 1261الطبعة األوىل،  ميعود، موسى على موسى
 ،اجلامعية  نؤو اإلرشاد للشه(، دار 1209حميي الدين بن أمحد درويش )ت  إعراب القرآن وبيانه

، )بريوت –دمشق  -بريوت(، ) دار ابن كثري  -دمشق  - سورية، )دار اليمامة -محص  -
 هـ.1216الطبعة الرابعة، 

 ،أبو القاسم إمساعيل بن حممد األصبهاين، امللقب بقوام الينة )ت  إعراب القرآن لألصبهاين
 م. 1116 -هـ  1216الرياض، الطبعة األوىل،  -امللك فهد الوطنية  مكتبة ،)هـ696

  منيوب خطأ للزجاج، أبو احلين نور الدين علي بن احليني الباقويل  -إعراب القرآن للباقويل
-كتاب املصرياإلبياري، دار ال : إبراهيميقه(، حتق629فهاين )ت حنو جامع العلوم األخصْ 

 هـ. 1260الطبعة الرابعة،  ،بريوت -دار الكتب اللبنانية ، القاهرة



012 

 

  إمساعيل القاسم، دار املنري ودار الفارايب  -أمحد محيدان  -آن للدعاس، أمحد الدعاسإعراب القر
 هـ. 1266الطبعة األوىل،  دمشق، –
  ،هـ(، منشورات 991)ت  النَّحَّاس إمساعيل بن حممد بن أمحد جعفر أبوإعراب القرآن للنحاس

 هـ. 1261الطبعة األوىل، ، حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت
 دار العلم للماليني ،هـ(1916 تخري الدين بن حممود بن حممد الزركلي الدمشقي ) ،األعالم ،

 .م6006 ،الطبعة اخلامية عشر
 دار التعاون، )هـ616اهلل مجال الدين حممد بن مالك الطائي )ت  ألفية ابن مالك، أبو عبد ،

 د.ط، د.ت. 
 ريني والكوفيني، أبو الربكات كمال الدين عبد اإلنصاف يف ميائل اخلالف بني النحويني البص

 م.6009 -هـ1262األنصاري األنباري، املكتبة العصرية، الطبعة األوىل،  الرمحن بن حممد
 ،حممد الشريازي البيضاوي  ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن أنوار التنزيل وأسرار التأويل

الطبعة  بريوت، –دار إحياء الرتاث العريب  شلي،املرع حتقيق: حممد عبد الرمحن ،)هـ616)ت 
 هـ. 1211األوىل، 

 دار البشري، طنطا، الطبعة )هـ916األوائل، أبو هالل احلين بن عبد اهلل العيكري )ت حنو ،
 ه.1201األوىل، 

  ه(، املطبعة املصرية ومكتبتها،1206أوضح التفاسري، حممد حممد عبد اللطيف بن اخلطيب )ت 
 م.1162 - هـ1919طبعة اليادسة، ال القاهرة،

  ه(،161أوضح امليالك إىل ألفية ابن مالك، أبو حممد مجال الدين عبد اهلل ابن هشام )ت 
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، د.ت.  حممد البقاعي، حتقيق: يوسف الشيخ

 ه(، 660ت حنو ( ابوريإجياز البيان عن معاين القرآن، أبو القاسم حممود بن أىب احلين النيي
 هـ. 1216الطبعة األوىل،  بريوت، –دار الغرب اإلسالمي  القامسي، حتقيق: د. حنيف بن حين

 ،مكتبة العلوم واحلكم،  أيير التفاسري لكالم العلي الكبري، جابر بن موسى أبو بكر اجلزائري
 م.6009هـ/1262الطبعة اخلامية،  العربية اليعودية، املدينة املنورة، اململكة

 الدين القزويين، املعروف خبطيب  اإليضاح يف علوم البالغة، أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن جالل
بريوت، الطبعة الثالثة،  –املنعم خفاجي، دار اجليل  حممد عبد :هـ(، حتقيق191 دمشق )ت

 د.ت.
 ،بيان ييابوري النأبو القاسم حممود بن أيب احلين  باهر الربهان يف معاين مشكالت القرآن(

 مخكَّة -القرى  جامعة أم ه(، حتقيق: سعاد بنت صاحل بن سعيد بابقي،669احلق()ت بعد 



012 

 

 م.1111-هـ 1211د.ط،  املكرمة،
 ،د.ط، )هـ919)ت  أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم اليمرقندي حبر العلوم ،

 د.ت.
 ه(، حتقيق 126ثري الدين األندليي )ت البحر احمليط يف التفيري، أبو حيان حممد بن يوسف أ

 ه.1260بريوت، د.ط، -صدقي حممد مجيل، دار الفكر
 أبو حممد: قيقحتهـ(، 112الدين حممد بن عبداهلل الزركشي )ت  الربهان يف علوم القرآن، بدر 

 هـ1916 األوىل، الطبعة ،وشركائه احلليب البايب عييى العربية الكتب إحياء دار، إبراهيم الفضل
 .م1161 -
 يعقوب الفريوزآبادي  بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، جمد الدين أبو طاهر حممد بن

جلنة إحياء الرتاث -األعلى للشئون اإلسالمية اجمللس حتقيق: حممد علي النجار، ،)هـ111)ت 
 اإلسالمي، القاهرة، د.ط، د.ت. 

  القاهرة، الطبعة الثانية، -اليامرائي، شركة العاتكبالغة الكلمة يف التعبري القرآين، د. فاضل صاح
 م. 6006-ه1261

  ،م. 6000-ه1260، الطبعة الثانية، القاهرة-عامل الكتبالبيان يف روائع القرآن، د. متّام حّيان 
  وري قدّ  د. غامن :حتقيق هـ(،222البيان يف عّد آي القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين)ت

 م1112 -هـ1212الكويت، الطبعة األوىل،  – خطوطات والرتاثاحلمد، مركز امل
  البيان يف غريب إعراب القرآن، أبو الربكات كمال الدين عبد الرمحن بن حممد بن األنباري )ت

 مراجعة مصطفى اليقا، اهليئة املصرية العامة للكتاب،-ه(، حتقيق د. طه عبد احلميد طه611
 م. 6006الطبعة الثانية،  القاهرة،

  تاج العروس من جواهر القاموس، أبو الفيض حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلييين امللّقب
 احملققني، دار اهلداية، د.ط، د.ت.  ، حتقيق: جمموعة من)هـ1606مبرتضى الزَّبيدي )ت 

 .حممد املختار ولد أباه، دار الكتب العلمية، بريوت تأريخ النحو العريب يف املشرق واملغرب، د-
 م.6001-ه1261لبنان، الطبعة الثانية، 

 حتقيق:  ،)هـ616)ت  تأويل مشكل القرآن، أبو حممد عبد اهلل بن ميلم بن قتيبة الدينوري
 لبنان، د.ط، د.ت. . –بريوت  إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية،

  حتقيق علي حممد )هـ616التبيان يف إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهلل بن احليني العكربي )ت ،
 عييى البايب احلليب وشركاه، د.ط، د.ت. البجاوي،
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  حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم بن أيب اإلصبع العدواين
 املتحدة، د.ط، د.ت.  اجلمهورية العربية ه(، حتقيق: د. حفين حممد شرف،662)ت 

  حممد الطاهر )اجمليد عىن اليديد وتنوير العقل اجلديد من تفيري الكتابحترير امل)التحرير والتنوير ،
 م.1112تونس، د.ط،  –ه(، الدار التونيية للنشر 1919بن عاشور التونيي )ت 

 ،عيين الغرناطي أبو جعفر أمحد بن مالك الرّ  حتفة األقران يف ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن
 -هـ 1261الطبعة الثانية،  اململكة العربية اليعودية، -ا ه(، كنوز أشبيلي111األندليي )ت 

 م.6001
 مكتبة القاهرة، التذكرة يف القراءات الثالث املتواترة وتوجيهها من طريق الدرة، حممد سامل حميين، 

  م.1111 القاهرة، الطبعة األوىل،
 قيق: أمين رشدي ، حته(911)ت التذكرة يف القراءات الثمان، طاهر بن عبد املنعم ابن غلبون

 هـ.1216 ،ةجدّ  ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ،سويد
 عبد اهلل د.، حتقيق: )هـ121)ت بن جزي  حممد بن أمحد التيهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم 

 هـ.1216الطبعة األوىل،  بريوت، –شركة دار األرقم بن أيب األرقم  اخلالدي،
 .م.1119 ، د.ط،بريوت –دار النهضة العربية ، راجحيعبدة ال التطبيق الصريف، د 
  ه1261الطبعة اخلامية،  عّمان، دار عّمار،، اليامرائيصاحل التعبري القرآين، د. فاضل-

 م. 6001
  هـ(، دار الكتب العلمية116التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )ت، 

 م.1119-هـ 1209الطبعة األوىل،  ،بريوت
 ناجي سويدان،  :تفيري آيات األحكام، حممد علي اليايس األستاذ باألزهر الشريف، حتقيق

 م.6006املكتبة العصرية للطباعة والنشر، د.ط، 
  هـ(، دار 111هـ( وجالل الدين الييوطي )ت 162تفيري اجلاللني، جالل الدين احمللي )ت

 الطبعة األوىل، د.ت.، القاهرة-احلديث
 (هـ606األصفهاين )ت الراغب، ني بن حممدالقاسم احلي أبو صفهاين،تفيري الراغب األ.  

 ، الطبعةبييوينودراسة: د. حممد عبد العزيز  : املقدمة وتفيري الفاحتة والبقرة، حتقيق1جزء  -
  م. 1111 -هـ  1260األوىل: 

األوىل: الطبعة  الرياض،–دار الوطن : حتقيق ودراسة: د. عادل بن علي الشِِّدي،9، 6جزء  -
  م. 6009 -هـ  1262
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 -وأصول الدين  : حتقيق ودراسة: د. هند بنت حممد بن زاهد سردار، كلية الدعوة6، 2جزء  -
 م. 6001 -هـ  1266الطبعة األوىل:  جامعة أم القرى،

  دار ابن اجلوزي، اململكة  ه(،1261تفيري العثيمني الفاحتة والبقرة، حممد بن صاحل العثيمني )ت
 هـ.1269 الطبعة األوىل، اليعودية، العربية

 ،وغنيم  حتقيق: ياسر بن إبراهيم هـ(،211)ت معاينأبو املظفر منصور بن حممد اليّ  تفيري القرآن
 م.1111 -ه1211، الطبعة األوىل، باس بن غنيم، دار الوطن، الرياضبن ع

 اليالم اليلمي  تفيري القرآن )وهو اختصار لتفيري املاوردي(، أبو حممد عز الدين بن عبد
 –دار ابن حزم  الوهيب، عبد اهلل بن إبراهيم د.ه( حتقيق: 660العلماء )ت  سلطان الدمشقي،

 م.1116-هـ1216الطبعة األوىل،  بريوت،
  اهليئة املصرية العامة  ه(،1962تفيري القرآن احلكيم )تفيري املنار(، حممد رشيد رضا )ت

 م.1110 د.ط، القاهرة، للكتاب،
 حتقيق ،)هـ911ني )تابن أيب زخمخنخ ، د بن عبد اهلل اإللبرييأبو عبد اهلل حمم لقرآن العزيز،تفيري ا: 

الطبعة  القاهرة،-الفاروق احلديثة حممد بن مصطفى الكنز،-أبو عبد اهلل حيني بن عكاشة
 م.6006-هـ1269األوىل، 

 القرشي البصري الدمشقي  أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،)تفيري القرآن العظيم )ابن كثري
األوىل،  الطبعة بريوت،-دار الكتب العلمية الدين، حتقيق: حممد حيني مشس ه(،112)ت 

 ه.1211
  هـ(، حتقيق مكتب 161تفيري القرآن الكرمي )ابن القيم(، حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت

 ه.1210وت، الطبعة األوىل، بري  – واإلسالمية، دار ومكتبة اهلالل الدراسات والبحوث العربية
 البايبمكتبة ومطبعة مصطفى  شركة ،)هـ1911تفيري املراغي، أمحد بن مصطفى املراغي )ت 

 م.1126 -هـ 1966الطبعة األوىل،  ،القاهرة-احلليب وأوالده
 باكيتان، –التونيي، مكتبة الرشدية  التفيري املظهري، حممد ثناء اهلل املظهري، حتقيق غالم نيب 

 ه.1216د.ط، 
 .حيلي، دار الفكر املعاصر الزّ  وهبة بن مصطفى التفيري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، د- 

 هـ.1211دمشق، الطبعة الثانية، 
 ،هـ.1219بريوت، الطبعة العاشرة،  - حممد حممود احلجازي، دار اجليل اجلديد التفيري الواضح 
 هـ(، حتقيق: د. 102ت(تابعي املكي القرشي املخزوميتفيري جماهد، أبو احلجاج جماهد بن جرب ال

 -هـ 1210الطبعة األوىل،  ،القاهرة-الفكر اإلسالمي احلديثة دار حممد عبد اليالم أبو النيل،
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 م.1111
  ،الطبعة األوىل، القاهرة-عامل الكتبمتّام حّيان رائدًا لغويّاً، د. عبدالرمحن حين العارف ،

 م.6006-ه1269
 ينيب: لعبد اهلل بن عباس  س من تفيري ابن عباس،تنوير املقبا  ه(،مجعه: جمد الدين 61)ت

، د.ط، بريوت –دار الكتب العلمية  ه(،111أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت 
 د.ت. 

  حتقيق: حممد عوض مرعب، دار  ه(،910هتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري )ت
 م.6001الطبعة األوىل،  بريوت، – إحياء الرتاث العريب

  هـ(، عامل الكتب1091التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين حممد املناوي القاهري )ت-
 م.1110-ه1210 القاهرة، الطبعة األوىل،

 حتقيق:  هـ(،1916تييري الكرمي الرمحن يف تفيري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر اليعدي )ت
 م.6000-هـ 1260الطبعة األوىل،  ،بريوت-مؤسية الرسالة اللوحيق، عبد الرمحن بن معال

 ،هـ(، حتقيق: أمحد حممد 910)ت الطَّربخِي  أبو جعفر حممد بن جرير  جامع البيان يف تأويل القرآن
 م. 6000 -هـ  1260الطبعة األوىل،  ،بريوت-مؤسية الرسالة شاكر،

 ،ه(، املكتبة العصرية، صيدا 1962غالييين )ت مصطفى بن حممد سليم ال جامع الدروس العربية
 م.1119 -هـ 1212، الطبعة الثامنة والعشرون، لبنان -
  حتقيق: )هـ611اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب )ت ،

 م.1162-هـ1912القاهرة، الطبعة الثانية، -الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية أمحد
 دار )ه1916وصرفه وبيانه، حممود بن عبد الرحيم صايف )ت  اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي ،

 ه.1211 مؤسية اإلميان، بريوت، الطبعة الرابعة،-الرشيد، دمشق
 حتقيق:  ،)هـ629مجال القراء وكمال اإلقراء، أبو احلين علي بن حممد علم الدين اليخاوي )ت

األوىل،  الطبعة بريوت، –دمشق  -. حمين خرابة، دار املأمون للرتاث د -العطيَّة  د. مروان
 م. 1111 -هـ  1211

 ،هـ  1211الطبعة الثانية،  دمشق، – دار املكتيب أمحد ياسوف، مجاليات املفردة القرآنية- 
 م.1111

 ه1261عّمان، الطبعة األوىل،  -امرائي، دار الفكراجلملة العربية واملعىن، د. فاضل صاحل الي-
 م.6001
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  حتقيق: علي حممد  ه(،110مجهرة أشعار العرب، أبو زيد حممد بن أيب اخلطاب القرشي )ت
 ، د.ط، د.ت. القاهرة-والنشر والتوزيع هنضة مصر للطباعة البجادي،

 هـ121أبو حممد بدر الدين حين بن قاسم املرادي )ت  ،اجلىن الداين يف حروف املعاين( ،
األستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة -قباوة فخر الدين .حتقيق: د

 م.1116 -هـ  1219األوىل، 
 ،ضبط وتدقيق )ه1966أمحد بن إبراهيم اهلامشي )ت  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،

 املكتبة العصرية، بريوت، د.ط، د.ت.  وتوثيق: د. يوسف الصميلي،
  ه(، حتقيق: 116الثعاليب )ت تفيري القرآن، أبو زيد عبد الرمحن بن حممداجلواهر احليان يف

 بريوت، –املوجود، دار إحياء الرتاث العريب  الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد
 ه.1211الطبعة األوىل، 

  حاشية الشهاب علي تفيري البيضاوي امليماة عناية القاضي وكفاية الراضي، شهاب الدين
 بريوت. د.ط، د.ت.  –، دار صادر )هـ1061جي )تاخلفا

 الصبان  حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، أبو العرفان حممد بن علي
 م.1111-هـ  1211الطبعة األوىل،  بريوت، دار الكتب العلمية ،)هـ1606)ت

  سعيد األفغاين،  ه(، حتقيق:209حجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ) ت حوايل
 دار الرسالة، د.ط، د.ت.

  بريوت، الطبعة  -، دار الكتب العلمية )هـ666احليوان، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ )ت
 هـ.1262الثانية، 

 ومكتبة  دار ق: عصام شقيو،يقحت ه(،191 خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة احلموي )ت
 م.6002 ،د.طبريوت، -ريوت، دار البحارب-اهلالل

  اهليئة املصرية العامة للكتاب، )هـ916اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )ت ،
 الطبعة الرابعة، د.ت.

 موسى، مكتبة وهبة خصائص الرتاكيب دارسة حتليلية مليائل علم املعاين، حممد حممد أبو-
 ، الطبعة اليابعة، د.ت.القاهرة

 ه(، 1261غية، د. عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين )ت خصائص التعبري القرآين ومساته البال
 م.1116 -هـ  1219الطبعة األوىل،  ،القاهرة-مكتبة وهبة

 الطبعة الثانية، القاهرة-عامل الكتب ه(،1296)ت  اخلالصة النحوية، د. متّام حّيان ،
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 م. 6002-ه1266
  ،الطبعة األوىل، القاهرة-كتبعامل الخواطر من تأّمل لغة القرآن الكرمي، د. متّام حّيان ،

 م.6006-ه1261
  بريوت-دار العلم للمالينيه(، 1201دراسات يف فقه اللغة، د. صبحي إبراهيم الصاحل )ت ،

 م.6002، يادسة عشرةالطبعة ال
  ،الطبعة القاهرة-عامل الكتبدراسات لغوية يف القرآن الكرمي وقراءاته، د. أمحد َمتار عمر ،

 م.6006-ه1261الثانية، 
  ،ه1261، الطبعة الرابعة، القاهرة-عامل الكتبدراسة الصوت اللغوي، د. أمحد َمتار عمر-

 م.6006
  ّيوسف املعروف  أبو العباس شهاب الدين أمحد بن املصون يف علوم الكتاب املكنون، الدر

 دار القلم، دمشق، د.ت. أمحد حممد اخلراط، ، الدكتور)هـ166باليمني احلليب )ت 
  ّبريوت،  –دار الفكر  ه(،111جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الييوطي )ت  ملنثور،ا الدر

 د.ط، د.ت.
  ّه(، حتقيق: عرفات 616 القاسم بن علي احلريري )ت اص، أبو حممداص يف أوهام اخلوّ ة الغوّ در

 م.1111-ه1211بريوت، الطبعة األوىل،  -الثقافية  مؤسية الكتب ،يمطرج
 ه(، 211 علم املعاين، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين )ت دالئل اإلعجاز يف

 -هـ 1266الطبعة األوىل،  بريوت، –هنداوي، دار الكتب العلمية  حتقيق: د. عبد احلميد
 م. 6001

  القدوس أبو صاحل، ه(، حتقيق: د. عبد 111ديوان ذي الر مَّة، غيالن بن ُعقبة العدوي )ت 
 م.1116 -هـ 1206الطبعة األوىل،  وت،بري -مؤسية اإلميان

 حممد  :هـ(، حتقيق612أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف )ت  ،الذخرية
 م.1112بريوت، الطبعة األوىل،  -اإلسالمي دار الغرب حجي، سعيد أعراب، حممد بو خبزة،

 ريوت. د.ط، د.ت. ب –ه(، دار الفكر 1161 روح البيان، إمساعيل حقي اخللويت )ت 
  روح املعاين يف تفيري القرآن العظيم واليبع املثاين، شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلييين

بريوت، الطبعة -ه(، حتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية1610)ت  اآلُلوِسيّ 
 ه.1216األوىل، 

  حممد اجلوزي  الرمحن بن علي بنزاد امليري يف علم التفيري، مجال الدين أبو الفرج عبد
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 ه.1266الطبعة األوىل،  بريوت،–العريب دار الكتاب ه(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي،611)ت
 د: حتقيق، (هـ961: ت) األنباري القاسم بن حممد بكر أبو، الناس كلمات معاين يف الزاهر .

 م.1116-هـ1216 األوىل، الطبعة، بريوت - الرسالة مؤسية، الضامن صاحل حامت
 ه(، دار الفكر العريب. د.ط، د.ت. 1912)ت زهرة التفاسري، حممد بن أمحد املعروف بأيب زهرة 
  اليراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري، مشس الدين حممد بن

 هـ.1616القاهرة،  - بعة بوالق، مط)هـ111أمحد اخلطيب الشربيين )ت 
  ّبريوت-ه(، دار الكتب العلمية266أبو حممد عبد اهلل بن سنان اخلفاجي )ت ،احةالفص سر ،

 م.1116-ه1206 الطبعة األوىل،
  ّه(، دار الكتب العلمية916 صناعة اإلعراب، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )ت سر-

 م.6000-ه1261، الطبعة األوىل، بريوت
  ّالقاهرة-هـ(، دار اآلفاق العربية1921)ت تيمور  إمساعيل بن حممد ماع والقياس، أمحد بنالي  

 م.6001 -هـ  1261الطبعة األوىل، 
  ه(، حتقيق: نصر اهلل عبد 1961شذا العرف يف فن الصرف، أمحد بن حممد احلمالوي )ت

 الرياض، د.ط، د.ت.  -مكتبة الرش الرمحن نصر اهلل،
 العقيلي اهلمداين املصري  بن عبد الرمحن عبد اهلل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل

 القاهرة، دار مصر للطباعة،-دار الرتاث احلميد، ه(، حتقيق: حممد حميي الدين عبد161)ت 
 م.1110-هـ1200الطبعة العشرون،

  ُ(ه161مشوين على ألفية ابن مالك، أبو احلين علي بن حممد بن عييى اأُلمْشُوين )ت شرح األ ،
 م.1111 -هـ1211الطبعة األوىل،  ،تريو ب-دار الكتب العلمية

 حممد بن يعقوب املعروف بالنحوية ، شرح ألفية ابن معٍط امليّمى حرز الفوائد وقيد األوابد
 -هـ 1216 ، د.ط،عبد اهلل بن فهيد البقمي :حتقيق ،هـ( 111احلموي الدمشقي )ت 

 هـ.1261
 عبد اهلل بن أيب  لنحو، خالد بنشرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف ا

األوىل،  ، الطبعةتبريو -، دار الكتب العلميةه(106بالوقاد )ت بكر األزهري، وكان يعرف
 م.6000 -هـ1261

  تصحيح وتعليق: يوسف حين عمر، منشورات جامعة قار يونسالكافيةالرضي على شرح ،-
 م.1116بنغازي، الطبعة الثانية، 
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 ه(، 616عبد اهلل مجال الدين حممد بن عبد اهلل ابن مالك الطائي )ت شرح الكافية الشافية، أبو
 الطبعة األوىل، د.ت. مة،املكرّ  مخكَّة -جامعة أم القرى هريدي، حتقيق: عبد املنعم أمحد

 صدر األفاضل القاسم بن احليني اخلوارزمي شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري ،
رمحن بن سليمان العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، ه(، حتقيق: د. عبد ال611)ت 

 م. 1110
  ر الدين ه(، حتقيق د. فخ629شرح امللوكي يف التصريف، أبو البقاء موفق الدين ابن يعيش )ت

 م.1119-ه1919حلب، الطبعة األوىل، -قباوة، املكتبة العربية
  ،ه1262لب، دار الكتاب العريب، د.ط، صنعة أيب العباس ثعشرح ديوان زهري بن أيب سلمى-

 م.6002
 ه(، حتقيق: 616اإلسرتاباذي )ت شرح شافية ابن احلاجب، جنم الدين حممد بن احلين الرضي

، بريوت-لعلميةمد حمىي الدين عبد احلميد، دار الكتب احم-حممد الزفزاف-حممد نور احلين
 م.1116-هـ1916

 ،و حممد، مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ابن هشام أب شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب
 ، د.ط، د.ت. دمشق –الغين الدقر، الشركة املتحدة للتوزيع  ه(، حتقيق: عبد161)ت

 الكتب  دار هـ(،199)ت  شرح طيبة النشر يف القراءات، أبو اخلري مشس الدين ابن اجلزري
 م. 6000 -هـ  1260الطبعة الثانية،  بريوت، –العلمية 

 ه(، 619العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلمريي اليمين )ت مشس
يوسف حممد عبد اهلل،  د. - مطهر بن علي اإلرياين - حيني بن عبد اهلل العمري .حتقيق: د

 م.1111 -هـ 1260دمشق، الطبعة األوىل، -بريوت، دار الفكر-ار الفكر املعاصرد
 فارس  ة وميائلها وسنن العرب يف كالمها، أبو احليني أمحد بنالصاحيب يف فقه اللغة العربي

 م.1111-هـ1211بيضون، الطبعة األوىل،  هـ(، حممد علي916)ت  الرّازيّ القزويين 
  ّهـ(، حتقيق: 919حاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت الص

 م.1111 -  هـ 1201الرابعة،  الطبعة بريوت، –أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني 
  ّدار ابن خلدون، الطبعة الثانية،  -رف الكايف، أمين أمني عبد الغين، دار الكتب العلميةالص

 ه.1261-م6001
  ّالقاهرة، الطبعة -والنشر والتوزيع ابوين للطباعةابوين، دار الصّ صفوة التفاسري، حممد علي الص

 م.1111 -هـ 1211األوىل، 
 الطبعة  ،بريوت-الرسالة ضياء اليالك إىل أوضح امليالك، حممد عبد العزيز النجار، مؤسية
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 م.6001-هـ1266األوىل، 
 ،املكتبة  ،)هـ126حيىي بن محزة العلوّي )ت  الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز

 هـ.1269الطبعة األوىل،  بريوت، –العصرية 
  م.1116دار املعرفة اجلامعية، االسكندرية، د.ط، ، ي، د. حلمي خليلالعربية وعلم اللغة البنيو 
  ه(، حتقيق: حممود جاسم حممد 911علل النحو، أبو احلين حممد بن عبد اهلل ابن الوراق )ت

 .م1111 -هـ  1260األوىل،  الطبعة اليعودية، / الرياض -الدرويش، مكتبة الرشد 
 م.6000، د.ط، القاهرة-األصوات، د. كمال بشر، دار غريب علم 
 عّمان، الطبعة األوىل، -علم الصرف الصويت، د. عبدالقادر عبد اجلليل، دار صفاء للنشر والتوزيع

 م. 1291-6011
 عّمان،  -على طريق التفيري البياين، د. فاضل صاحل اليامرائي، دار الفكر ناشرون وموزعون

 م.6011 -ه1296الطبعة األوىل، 
 هـ(، 269)ت  شعر وآدابه، أبو على احلين بن رشيق القريواين األزديالعمدة يف حماسن ال 

 م.1111 -هـ 1201الطبعة اخلامية،  اجليل، دار حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،
  عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، أبو العباس أمحد بن حممد، ابن البناء املراكشي

 م.1110، الطبعة األوىل، بريوت-اإلسالمي شليب، دار الغرب ه(، حتقيق: هند161)ت
 ،الطبعة اليابعة، د.ت. القاهرة، غاية املريد يف علم التجويد، عطية قابل نصر 
 ،الدين حممود بن محزة الكرماين، ويعرف بتاج  أبو القاسم برهان غرائب التفيري وعجائب التأويل

بريوت،  –، مؤسية علوم القرآن جدة -للثقافة اإلسالمية  ه(، دار القبلة606القراء )ت حنو
 د.ط، د.ت. 

 ه(، حتقيق: 160غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين احلين بن حممد النييابوري )ت
 هـ. 1216الطبعة األوىل،  بريوت، – ةالعلمي الشيخ زكريا عمريات، دار الكتب

  ه(، حتقيق: أمحد صقر، 616غريب القرآن، أبو حممد عبد اهلل بن ميلم بن قتيبة الدينوري )ت
 م. 1111 -هـ  1911دار الكتب العلمية، د.ط، 

  هـ(،691)ت  الزََّمخْشخرِيّ الفائق يف غريب احلديث واألثر، أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر 
 الطبعة الثانية، د.ت. ،بريوت-إبراهيم، دار املعرفة حممد أبو الفضل-حتقيق: علي حممد البجاوي

 األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا حيىي أبو الدين القرآن، زين يف يلتبس ما كشفب الرمحن فتح 
 لبنان، الطبعة - بريوت الكرمي، القرآن الصابوين، دار علي حممد: ، حتقيق(هـ166 ت) الينيكي
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 م.1119-ه1209 األوىل،
  الطيب ، دار الكلمبريوت-ه(، دار ابن كثري1660فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين )ت-

 ه.1212الطبعة األوىل،  ،دمشق
  هـ(، حتقيق: حممد إبراهيم916الفروق اللغوية، أبو هالل احلين بن عبد اهلل العيكري )ت حنو 

 مصر، د.ط، د.ت. –سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 
 ،العالئي )ت  صالح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي الفصول املفيدة يف الواو املزيدة

 -ه1210الطبعة األوىل،  عمان، –، حتقيق: حين موسى الشاعر، دار البشري )هـ161
 م.1110

 حتقيق:، هـ(662 تأبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )، لقرآنفضائل ا 
األوىل، الطبعة ، بريوت -دمشق ، دار ابن كثري، وفاء تقي الدينمروان العطية، حمين خرابة، 

 .م1116-هـ 1216
 ه(، حتقيق: عبد الرزاق 261فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب )ت

 م.6006 -هـ 1266العريب، الطبعة األوىل،  املهدي، إحياء الرتاث
 م.   6011الطبعة األوىل،  ،القاهرة -الفكر اللغوي اجلديد، د. متّام حّيان، عامل الكتب 
 بريوت-دار صادر ،ق: إحيان عباسيق، حتهـ(162 ت)الكتيبحممد بن شاكر  ،وات الوفياتف ،

 .م1112 ،الطبعة األوىل
 الطبعة القاهرة-فواصل اآليات القرآنية دراسة بالغية داللية، د. الييد خضر، مكتبة اآلداب ،

 م.6001-ه1290، الثانية
 ،بـ)ويل اهلل الدهلوي()ت  بد الرحيم املعروفاإلمام أمحد بن ع الفوز الكبري يف أصول التفيري

القاهرة، الطبعة الثانية،  –النَّدوي، دار الصحوة  عخرَّبخه من الفارسية: سلمان احلييين هـ(،1116
 م.1116 -هـ  1201

 عامل الكتبسعد عبد العزيز مصلوح،  .يف الليانيات العربية املعاصرة دراسات ومثاقفات، د-
 .6002-ه1266، ، الطبعة األوىلالقاهرة

  بريوت -ه(، دار الشروق 1916يف ظالل القرآن، سيد قطب إبراهيم حيني الشاريب )ت- 
 هـ. 1216الطبعة اليابعة عشر،  القاهرة،

 حتقيق:  هـ(،111)ت القاموس احمليط، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادي
 م.6006 -هـ 1266لطبعة الثامنة، ا ،تبريو -لرسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسية ا
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 )حتقيق: عبد  ه(،110أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، سيبويه)ت ،كتاب سيبويه )الكتاب
 م. 1111 -هـ  1201الطبعة الثالثة،  القاهرة، اليالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني،

  مهدي  .ق: دهـ(، حتقي116كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت
 اليامرائي، دار ومكتبة اهلالل، د.ط، د.ت.  إبراهيم .املخزومي، د

 ت  الزََّمخْشخرِيّ  أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(
 هـ.1201بريوت، الطبعة الثالثة،  - ، دار الكتاب العريب)هـ691

 حتقيق:  هـ(،261ق أمحد بن حممد الثعليب )ت إسحا الكشف والبيان عن تفيري القرآن، أبو
 -هـ 1266الطبعة األوىل،  بريوت،-عاشور، دار إحياء الرتاث العريباإلمام أيب حممد بن 

 م.6006
 الكفوي  احلييين الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى

بريوت،  –مد املصري، مؤسية الرسالة حم - عدنان درويشد.: إعداد وفهرسةهـ(، 1012)ت 
 م.1111 -هـ 1211، الطبعة الثانية

  هـ(، 121اخلازن )ت  عالء الدين علي بن حممدلباب التأويل يف معاين التنزيل، أبو احلين
 ه.1216الطبعة األوىل،  بريوت، –دار الكتب العلمية  شاهني، حتقيق: تصحيح حممد علي

 حتقيق: د.  هـ(،616أبو البقاء عبد اهلل بن احليني العكربي )ت  ب،اللباب يف علل البناء واإلعرا
 م.1116 -هـ 1216الطبعة األوىل،  دمشق، –دار الفكر  النبهان، عبد اإلله

 ت)النعماين الدمشقيبن عادل  علي بن عمر الدين سراج حفص أبو الكتاب، علوم يف اللباب 
 بريوت،-العلمية الكتب دار معوض، حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،(ه110
 .م1111- هـ1211 األوىل، الطبعة

 دار (، ه111 ت) اإلفريقي أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور ،ليان العرب
 .ه1212  ،الطبعة الثالثة ،بريوت – صادر

 راهيم ق: إبيق(، حته266القشريي )ت  عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك ،لطائف اإلشارات
 ، د.ت.الطبعة الثالثة ،القاهرة –العامة للكتاب  اهليئة املصرية ،البييوين

  ،ه1261، الطبعة اخلامية، القاهرة-عامل الكتباللغة العربية معناها ومبناها، د. متّام حّيان-
 م. 6006

 يت، الكو -دراسة توثيقية فنية، د. أمحد َمتار عمر، مؤسية الكويت للتقدم العلمي لغة القرآن
 م. 1111-ه1211الطبعة الثانية، 

  ،ه1261، الطبعة الرابعة، القاهرة-عامل الكتباللغة بني املعيارية والوصفية، د. متّام حّيان-
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 م. 6006
  ماءات القرآن، نور الدين أبو احلين علي بن احليني الضرير الباقويل امللقب بـ)جامع العلوم

عبد الرمحن اليعدي، دار األنبار للطباعة والنشر، د. عبد القادر  :ه(، حتقيق629واحلكم()ت 
 م.6009-ه1262بغداد، الطبعة األوىل، -العراق

 م.1111-ه1211، الثانيةقّدور، دار الفكر، دمشق، الطبعة حممد ، د. أمحد الليانيات مبادئ 
  ّدار  (،ه169 تابن آُجر وم ) ،اهلل حممد بن حممد بن داود الصنهاجي أبو عبد ،ةمنت اآلجرومي

 .م1111-هـ1211د.ط،  ،ميعيالصّ 
  هـ(، حتقيق: 691املثل اليائر يف أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين ابن األثري )ت

 هـ.1260 د.ط، بريوت،-حممد حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية
 ق: حممد يق، حته(601)ت  البصري يأبو عبيدة معمر بن املثىن التيم ،جماز القرآن أليب عبيدة

 ه.1911، د.ط، القاهرة-يمكتبة اخلاجن ،اد سزگنيؤ ف
  جممع امللك فهد لطباعة املصحف  اط،اخلرّ اجملتىب من مشكل إعراب القرآن، د. أمحد بن حممد

 هـ.1266الشريف، املدينة املنورة، د.ط، 
 حتقيق(هـ611 ت) النييابوري امليداين إبراهيم بن حممد بن أمحد الفضل أبو األمثال، جممع ، :

 ، د.ط، د.ت.بريوت-املعرفة دار احلميد، عبد الدين حمىي حممد
 هـ(1996 حماسن التأويل، حممد مجال الدين بن حممد سعيد بن قاسم احلالق القامسي )ت ،

 ه.1211بريوت، الطبعة األوىل،  – دار الكتب العلمية حتقيق: حممد باسل عيون اليود،
 جين املوصلي )ت  ذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بناحملتيب يف تبيني وجوه شوا

 م.1111 -هـ1260اإلسالمية، د.ط،  اجمللس األعلى للشئون-هـ(، وزارة األوقاف916
 ابن عطية األندليي)ت  احملرر الوجيز يف تفيري الكتاب العزيز، أبو حممد عبد احلق بن غالب

 ،الطبعة األوىل، بريوت - دار الكتب العلمية، مدق: عبد اليالم عبد الشايف حميق، حته(626
 ه.1266

  هـ(، حتقيق: عبد احلميد 261احملكم واحمليط األعظم، أبو احلين علي بن امساعيل ابن سيده )ت
 م.6000 -هـ 1261األوىل،  الطبعة بريوت، –هنداوي، دار الكتب العلمية 

 ق: يوسف يق(، حته666 ت) الرّازيّ  بكر زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أيب ،َمتار الصحاح
 -هـ 1260الطبعة اخلامية، ، صيدا -الدار النموذجية، بريوت  -العصرية  املكتبة، الشيخ حممد

 .م1111
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  م ي، حتقيق: خليل إبراه)ه261املخصص، أبو احلين علي بن إمساعيل بن سيده املرسي )ت
 م.1116 -هـ1211وىل، بريوت، الطبعة األ – جفال، دار إحياء الرتاث العريب

  ت أمحد النيفي ، أبو الربكات عبد اهلل بن(تفيري النيفي)مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 
 : حميي الدين ديب ميتو، دار الكلم الطيب،ةراجعم بديوي، ق: يوسف علييقحت هـ(،110

 م.1111-هـ1211الطبعة األوىل،  بريوت،
 ق: حممد يق(، حته1916 تمد بن عمر نووي اجلاوي )حم، مراح لبيد لكشف معىن القرآن اجمليد

 .ه1211-الطبعة األوىل، بريوت-دار الكتب العلمية، ناويأمني الصّ 
 (، ه1012 تالدين املال اهلروي القاري ) أبو احلين نور ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح

 .م6006-ه1266الطبعة األوىل،  ،بريوت-دار الفكر
 هـ(، 111عبد الرمحن بن أيب بكر الييوطي )ت  لغة وأنواعها، جالل الديناملزهر يف علوم ال

 م.1111 -هـ1211بريوت، الطبعة األوىل،  - حتقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية
 ق: د. يق(، حته291 تاملالكي ) أبو حممد مكي بن أيب طالب، مشكل إعراب القرآن ملكي

 ه.1206، الطبعة الثانية، بريوت-مؤسية الرسالة ،صاحل الضامن حامت
 البغوي الفرّاءاحليني بن ميعود بن  ، أبو حممد(تفيري البغوي) قرآنمعامل التنزيل يف تفيري ال 

الطبعة األوىل،  بريوت،–دار إحياء الرتاث العريب  عبد الرزاق املهدي، :حتقيق ه(،610)ت 
 ه.1260

 الكويت، الطبعة األوىل، -ائي، جامعة الكويت، د. فاضل صاحل اليامر معاين األبنية يف العربية
 م.1111-ه1201

 مركز البحوث يف  (، ه910)ت حممد بن أمحد بن األزهري  أبو منصور ،معاين القراءات لألزهري
 .م1111-ه1216الطبعة األوىل،  ،الرياض-سعود جامعة امللك-كلية اآلداب

 حتقيق: (، ه616 تخفش األوسط )أبو احلين اجملاشعي املعروف باأل ،معاين القرآن لألخفش
 .م1110-ه1211الطبعة األوىل، ، القاهرة-يمكتبة اخلاجن، قراعة هدى حممود د.
 ق: أمحد يوسف النجايتيق(، حته601 ت) الفرّاء دأبو زكريا حيىي بن زيا للفرّاء، معاين القرآن-

ة الطبع، مصر-مجةدار املصرية للتأليف والرت ، الفتاح إمساعيل الشليب عبد-حممد علي النجار
 ، د.ت.ألوىلا
 حممد علي  :قيق(، حته991 ت) النّحاسأبو جعفر أمحد بن حممد للنّحاس،  معاين القرآن

 ه.1201الطبعة األوىل، ، مةرّ كامل مخكَّة -جامعة أم القرى ، الصابوين
 عامل (، ه911 )ت الزّجاجأبو إسحاق إبراهيم بن اليري بن سهل  ،معاين القرآن وإعرابه للزجاج
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 .م1111-ه1201 ،الطبعة األوىل، بريوت-الكتب
  ،م.6009-ه1269معاين النحو، د. فاضل صاحل اليامرائي، شركة العاتك، الطبعة الثانية 
 (،ه111 تجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر الييوطي )، معرتك األقران يف إعجاز القرآن 

 .م1111-هـ1201 ،الطبعة األوىل، لبنان-بريوت، الكتب العلمية دار
 ه1266، الطبعة األوىل، بريوت-معجم األدوات يف القرآن الكرمي، راجي األمسر، دار اجليل-

 م.6006
  املعجم التجويدي ألشهر ألفاظ علم التجويد، د. عمر خليفة الشاجيي، دار الصديق للنشر

 م. 6001-ه1290والتوزيع، الطبعة األوىل، 
 ه1261، الطبعة األوىل، القاهرة-عامل الكتب، رمار عمعجم الصواب اللغوي، د. أمحد َمت-

 م. 6001
 الطبعة األوىل، القاهرة-عامل الكتب، معجم اللغة العربية املعاصرة، د. أمحد َمتار عمر ،

 م.6001-ه1261
 م.1116-ه1206، د.ط، بريوت-، مكتبة لبنانمعجم علم اللغة النظري، علي اخلويل 
 ه1266الطبعة األوىل، ، دمشق-مدار القل ،مد اجلرميإبراهيم حم ،معجم علوم القرآن-

 .م6001
 ،الطبعة القاهرة-ول، دار اليالمؤ د.عبد العلي املي معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية ،

 م.6001-ه1261األوىل، 
  الطبعة الثانية، بريوت-بابيت، دار الكتب العلميةاملعجم املفصل يف النحو العريب، د. عزيزة فوال ،

 .م6002-ه1266
 لبنان، د.ط، -املعجم املفصل يف علم الصرف، راجي األمسر، دار الكتب العلمية، بريوت

 م.1111-ه1211
 دار الكتب راجي االمسر -املعجم املفصل يف علوم اللغة )األلينيات(، د. حممد التوجني ،

 م.6001-ه1261، الطبعة األوىل، بريوت-العلمية
 جممع امللك فهد لطباعة  رآن الكرمي وقراءاته، د. أمحد َمتار عمر،املعجم املوسوعي أللفاظ الق

 املدينة املنورة، د.ط، د.ت.-املصحف الشريف
 حامد عبد القادر -الزيات أمحد -املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة، إبراهيم مصطفى- 
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 حممد النجار، دار الدعوة، د.ط، د.ت.
  تعبد الرمحن بن أيب بكر الييوطي ) جالل الدين ،د والرسوممعجم مقاليد العلوم يف احلدو 

 -هـ 1262األوىل،  الطبعة، القاهرة-مكتبة اآلدابة، ق: أ. د حممد إبراهيم عباديق، حتهـ(111
 م 6002

 الطبعة اخلامية، بريوت-املغين اجلديد يف علم الصرف، د. حممد خري حلواين، دار الشرق العريب ،
 م.1111-ه1260

  تأبو حممد مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ابن هشام ) ،اللبيب عن كتب األعاريبمغين 
الطبعة اليادسة، ، دمشق-دار الفكر، حممد علي محد اهلل - ق: د. مازن املباركيق(، حته161

 م.1116
 ت) الرّازيّ امللقب بفخر الدين  الرّازيّ أبو عبد اهلل حممد بن عمر  ،التفيري الكبري-مفاتيح الغيب 

 .ه1260، الطبعة الثالثة، بريوت-دار إحياء الرتاث العريبه(، 606
  ،الطبعـــــة األوىل،القـــــاهرة-عـــــامل الكتـــــبمفـــــاهيم ومواقـــــف يف اللغـــــة والقـــــرآن، د. متّـــــام حّيـــــان ، 

 م.  6010-ه1291
 هـ(، 606األصفهاين )ت  الراغب، القاسم احليني بن حممد املفردات يف غريب القرآن، أبو

الطبعة األوىل،  ،دمشق-الدار الشامية ،بريوت-دنان الداودي، دار القلمحتقيق: صفوان ع
 هـ.1216

  ّحتقيق:  هـ(،691)ت  الزََّمخْشخرِيّ اهلل حممود بن عمر  ل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم جاراملفص
 م.1119الطبعة األوىل،  بريوت، – الناشر: مكتبة اهلالل د. علي بو ملحم،

  هـ(، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، 616حممد بن يزيد املربّد )ت املقتضب، أبو العباس
 بريوت. د.ط، د.ت.-عامل الكتب :الناشر

 ق: عبد يق(، حته916)ت  الرّازيّ أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين  أبو احليني، مقاييس اللغة
 .م1111-هـ1911 ،دار الفكر ،اليالم حممد هارون

 ه(، حتقيق د. حيني علي 261هر بن أمحد بن بابشاذ )ت مقدمة يف أصول التصريف، طا
، د.ط، بغداد-مركز البحوث والدراسات اإلسالميةد. رشيد عبد الرمحن العبيدي، -اليعدي
 م.6006-ه1261

  هـ(، مكتبة لبنان661املمتع الكبري يف التصريف، أبو احلين علي بن مؤمن ابن عصفور )ت-
 م.1116األوىل،  ، الطبعةبريوت

  د.ط، القاهرة-مصر ةهنضه(، 1912ت أمحد أمحد عبد اهلل البيلي البدوي ) ،بالغة القرآنمن ،



002 

 

 م.6006
 د.ط، د.ت.القاهرة-مناهج البحث يف اللغة، د. متّام حّيان،  مكتبة األجنلو املصرية ، 
 ثامنة الطبعة ال، القاهرة-مؤسية األهرام ،جلنة من علماء األزهر ،املنتخب يف تفيري القرآن الكرمي

 .م1116 - ه1216عشر، 
 ه(، دار الفكر1211)ت  املوجز يف قواعد اللغة العربية، سعيد بن حممد بن أمحد األفغاين-

 م.6009 -هـ 1262، د.ط، بريوت
 م. 1111-ه1201الطبعة الثانية، ، الرياض-مؤسية سلطان اخلريية، املوسوعة العربية العاملية 
 ه(، مؤسية سجل العرب، د.ط، 1212اعيل األبياري )ت املوسوعة القرآنية، إبراهيم بن إمس

 هـ.1206
 ه(، 106ت خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر األزهري ) ،موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب

 .م1116-ه1216 الطبعة األوىل،، بريوت-الرسالةمؤسية  ،عبد الكرمي جماهد :قيقحت
 القاهرة، د.ط، د.ت. –اإلميان  د، دارامليزان يف أحكام جتويد القرآن، فريال زكريا العب 
 ،مكتبة الشباب، د.ط، د.ت. النحو املصفى، حممد عيد 
 عشرة، د.ت. اخلامية الطبعة ،القاهرة-املعارف دار ،(هـ1911 ت) حين عباس الوايف، النحو 
 نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  ،صاحل بن  املختصني بإشراف الشيخ عدد من

 ، د.ت.الطبعة الرابعة، جدة-دار الوسيلة،  بن محيدعبد اهلل
 جالل الدين عبد، حاشية الييوطي على تفيري البيضاوي -نواهد األبكار وشوارد األفكار 

 -ه 1262 ، د.ط،كّرمةامل مخكَّة – ىجامعة أم القر  (،ه111 تالرمحن بن أيب بكر الييوطي )
 .م6006

 هـ(، دار اجليل 1266)ت  لعشر، حممد سامل حمييناهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات ا- 
 م.1111 -هـ1211بريوت، الطبعة األوىل، 

 القريواين مث األندليي القرطيب  اهلداية إىل بلوغ النهاية، أبو حممد مكي بن أيب طالب القييي
جامعة الشارقة، الطبعة األوىل،  - هـ(، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية291املالكي )ت

 م. 6001 -هـ  1261
 العيس املرصفي  عبد الفتاح بن الييد عجمي بن الييد، هداية القاري إىل جتويد كالم الباري

 ، د.ت.الثانية الطبعة، املنورة مكتبة طيبة، املدينة (،ه1201 تاملصري )
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 هـ111 تعبد الرمحن بن أيب بكر الييوطي ) جالل الدين ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع( ،
 ، د.ط، د.ت.القاهرة –التوفيقية املكتبة ،ق: عبد احلميد هنداوييقحت
 ق: أمحد يق، حتهـ(162 تصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ) ،الوايف بالوفيات

 .م6000 -هـ1260 د.ط، ،بريوت -دار إحياء الرتاث  ،األرناؤوط وتركي مصطفى
  ّحممد القاضي )ت  بع، عبد الفتاح بن عبد الغين بنة يف القراءات اليالوايف يف شرح الشاطبي

 م. 1116 -هـ  1216الرابعة،  الطبعة ، مكتبة اليوادي للتوزيع،)هـ1209
 حتقيق: حممد عثمان،  ،)هـ916، أبو هالل احلين بن عبد اهلل العيكري )ت حنولوجوه والنظائرا

 م.6001-هـ1261الطبعة األوىل،  مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،
 حتقيق: الشيخ )هـ261الوسيط يف تفيري القرآن اجمليد، أبو احلين علي بن أمحد الواحدي )ت ،

 عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، د. أمحد حممد صرية، د. أمحد عبد الغين عادل أمحد
 م.1112-ه1216، الطبعة األوىل، بريوت-عويس، دار الكتب العلمية اجلمل، د. عبد الرمحن

  فصلت للدراسات والرتمجة والنشر ،عبد اليالم أمحد الراغب ،الصورة الفنية يف القرآنوظيفة-
 .م6001-ه1266الطبعة األوىل، ، حلب

 
 
   اتر  م  ؤت  الم: 
 املؤمتر  ،الدكتور متام حيان وأثره يف البحث األكادميي املغريب، د.نادية رمضان حممد النجار

 .م6006فرباير ن الثاين، املغرب، جامعة احلي -الدويل األول، جامعة حلوان
 

 
   اتوري  الد: 
 12 العدد العراقية، اآلداب كلية جملة ،احوالنحو، رمسية حممد امليّ  البالغة بني والوصل الفصل، 

1110-1111. 
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 ثوختة
 

(، كؤَلينةوةى زمانةوانيي بؤ قورئاني ثريؤز الى تةممام حةسسانئةم نامةية بة ناونيشاني )
زمانةوانييةكان لة قورئاني ثريؤزدا لة روانطةى تةممام حةسسانةوة  بؤ  تويَذينةوةيةكة دةربارةى بابةتة

طةيشنت بة رِاو بؤضووني ثةيوةست بة تيَطةيشتنى تيَكستى قورئان و مةبةست وئاماجنةكانى، بة شيَوةيةكى 
 جياواز لةوةى كة باوة. 

 
 تويَذينةوةكة لة ثيَشةكى و دةروازةو دوو بةش ثيَكهاتووة:

ةرِووى ضةند اليةنيَكى طرنطى ذيان و بةرهةم و رِاو بؤضوونةكانى تةممام دةروازةكة خستن
 حةسسانة.

 (ة، تايبةمتةنديي فؤنةتيكى ومؤرفؤلؤجيي، كة بة ناونيشانى )بةشى يةكةم
لة دوو ثار ثيَكهاتووة، لة ثارى يةكةمدا بامسان لة ضةند تايبةمتةندييةكى فؤنةتيكيي قورئان كردووة، 

 (.املناسبة الصوتية)و، بؤنةى دةنطي ( الفاصلة القرآنية)تةى نيَوان ئايةتةكان وةك: ريتم و، ويَس
لة ثارى دووةميشدا بامسان لة ضةند تايبةمتةندييةكى مؤرفؤلؤجيي قورئان كردووة، وةك: ئاَلوطؤرِ  

 لة بنةرِةت وثةيكةرى ووشةكان و، الدان لة بنةرِةت و، سانايي خوازي.
 

(ة، كة لة سىَ ثار تايبةمتةنديي رِيَزمانى و دياردةى زمانةوانييشانى )، كة بة ناونبةشى دووةميش
ثيَكهاتووة، لة ثاري يةكةمدا، بامسان لة طةرِانةوةى رِاناو بؤ دوورترين يان نزيكرتين باسكراو و، ماوةى 

 نيَوان ثيَكهاتةكانى رِستةو، دووبارةكردنةوة كردووة.
 ن و ثيَكهيَنانى ووشةمان خستؤتة روو.لة ثارى دووةميشدا ضةند ريَطايةكى ليَكدا

لة ثارى سيَيةميشدا بامسان لة ضةند دياردةيةكي زمانةوانى وةك واتاطؤركىَ و هاوبةشى و تيَهةَلكيَشان  
 كردووة.

 
 تويَذينةوةكةيش بة خستنةرِووى ئةجنامةكان كؤتايي هاتووة.
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Abstract 

 
This Thesis entitled "The Linguistic Study of The Holy Qur'an 

by Tammam Hassan" is a research on some Linguistic Issues in The 
Holy Qur'an from the perspective of Tammam Hassan in order to 
reach a different opinion regarding understanding the text of Holy 
Qur'an and its purposes and objective from a different point of view 
than commons. 

 
The study consists of: Introduction, preface and two parts. 

 
The Introduction is to explore some important aspects of  Tammam 
Hassan's life, works and ideas. 

 
The First Part entitled "Phonetical and Morphological 

Characteristics", consists of two modules, in the first module it deals 
with some characteristics of the phonetics of Holy Qur'an, for 
example: rhythm, rest Qur'anic between the verses and phonetical 
rituals. In the second module we deal with the morphological 
characteristics of Qur'an, like: Alternation in the pattern's formation 
reversing the origin and simplification. 

 
In the Second Part: which is entitled "Grammatical 

Characteristics and Linguistics Phenomena" and consists of three 
modules, the first module deals with pronouns and there referrals 
to the nearest and the furthest, distance between the components 
of the sentence and recurrence. In the second modules some 
methods of combining and formation of vocabulary is explained. In 
the third module we focus on some linguistic phenomena, phonetic 
of duo and enclosure. 

 
The research has been concluded by demonstrating the results. 
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