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  �عرفان شكر و� 
  

أتقدم بخالص شكري وامتناني ل,ستاذ الدكتور عبد الكاظم الياس�ري ش�اكرة هللا تع�الى 

ھ�ذا  إنجازوأن مّن علّي سبحانه بلطفه وكرمه للعمل مع ا�ستاذ عبد الكاظم  الياسري 

إن ھو إM فرع طيب وجھد ك�ريم م�ن أص�ل أطي�ب وأك�رم إذ أغ�دق علي�ه م�ن  ،العمل 

  . وقف الممتن المقر بالفضل الجزيل أمام حضرته علومه ومعرفته ما يجعلني أقف م

وأخ��ص بالش��كر الجزي��ل عم��ادة كلي��ة التربي��ة الم��وقرة ورئ��يس لجن��ة الدراس��ات العلي��ا 

هللا ظلھ��م وأع��زھم  وأعض��اءھا ورئاس��ة قس��م اللغ��ة العربي��ة وأس��اتذته المحت��رمين م��دَّ 

  .وسدد خطاھم  

ل�ي معروف�اً           د الع�ون ل�ي وأس�دىي� وM أنسى أن  أتقدم بالشكر الجزيل إلى ك�ل م�ن م�دَّ 

 ◌ً  ف�اعc العلم الذين أسھموا إس�ھاماً  أو مشورة أفاد منھا البحث وأخّصُ  بالشكر خدمة

" ق�دس هللا س�ره الش�ريف " م�ام الحك�يم اe ةأM وھ�م موظف�و مكتب�، في بلوغي غايتي 

قس��م اللغ��ة  ومكتب��ة" علي��ه الس��cم "م��ام الحس��ن ومكتب��ة اe ومكتب��ة الروض��ة الحيدري��ة

  .وفقھم هللا ورعاھم لخدمة العلم والباحثين من بعدنا ، العربية في كلية التربية للبنات

ومما Mشك فيه أن لعائلتي الكريمة الفضل الكبير في تحقيق حلمي بمس�اندتھم وس�عيھم 

ل��ي فك��انوا خي��ر س��ند ل��ي ف��ي   متھزرف��ي تخفي��ف المص��اعب بش��دھم عل��ى ي��دي وم��ؤا

   . مسيرتي 
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  المقدمـــةالمقدمـــة



  

  
  

  المقدمة
   

    َال َال َال َال     اْلِكَتـابُ اْلِكَتـابُ اْلِكَتـابُ اْلِكَتـابُ     َذلِـكَ َذلِـكَ َذلِـكَ َذلِـكَ ���� الحمد r رب الع�المين حم�دا متص�c م�ا اتص�ل اللي�ل والنھ�ار إذ أن�زل       

          غ رس�الته محم�دـّ�ـِ لــبــوص�لى هللا عل�ى خي�ر خلق�ه ومُ )  2: البق�رة (  				 لِْلُمتِقنيَ لِْلُمتِقنيَ لِْلُمتِقنيَ لِْلُمتِقنيَ     ُهًدىُهًدىُهًدىُهًدى    ِفيهِ ِفيهِ ِفيهِ ِفيهِ     َرْيبَ َرْيبَ َرْيبَ َرْيبَ 

  .ھم وجعلھم أنوارا بعرشه محدقينهللا علينا ب نَّ الغر الميامين الذين مَ )وسلـّم هللا عليه وآله  ىصل (

  

  :أما بعد 

ذل�ك الكت�اب ) م ـّ ل�ه وسل�ص�لى هللا علي�ه وآ( ي�ر البش�ر محم�د إن القران الكريم الذي أن�زل عل�ى خ

نسانية واھتدت  به اe  آياته ا�سماعوشنفت لنفوس وآنس القلوب ا العظيم الذي بھر العقول وأسرّ 

ع�زة ومنع�ة رحيمة للفقراء والض�عفاء و ھبط معجزة شرفت بھا الصحراء فكان يدٍ أف، بعد الضياع

م�ن ن�ار عل�ى الجب�ابرة والطغ�اة فض�اقوا ب�ه ذرع�ا وتناوش�وه بأب�اطيلھم وسوٍط ، للسادة والشرفاء 

لما  مرؤوسھ ھطعيما تھاووا أمامه م شرعوا بوجھه سيوفھم ولكنھم لم يصمدوا طويc فسرعانأو

eغت�ه ولغت�ه وتش�ريعه إذ حم�ل رس�الة س�ماوية رائ��دة في�ه م�ن اcعج�از والعظم�ة فج�اء معج�زا بب

فتناولوه بالبح�ث والدراس�ة ، فأصبح محط أنظار الدارسين ومحط رحالھم ، وخالدة مدى العصور

عصارة تلك الجھود الجبارة طائف�ة فكانت ، ولم يتركوا زاوية من زواياه إMّ وأخضعوھا للدراسة 

المحرر الوجيز في تفس�ير الكت�اب ( القيّمة وكان من بينھا تفسير آبن عطية ا�ندلسي التفاسير من 

فكان من التفاسير الجديرة بالتقدير إذ أفنى فيه المفسر حيات�ه وتوج�ه ب�ه لوج�ه هللا تع�الى ) العزيز 

ي إلى أن أوجه وجھ�ي إلي�ه قاص�دة أبواب�ه مس�تجلية فكان ذلك حافزا حدا ب، وخدمة لكتابه العزيز 

 .حقائق ا�مور التي جاء بھا ذلك السفر الجليل 

ف�ي دراس�ة الموض�وع ب�دأت بق�راءة دقيق�ة ) ع�ز ّ وج�ل ( وبعد أن عقدت العزم وتوكلت عل�ى هللا 

مام وبعد إت، ووقفت على مواضع الدMلة فيه  -والذي ھو محور دراستي  -ومتأنية للمحرر الوجيز

  .   مرحلة جمع مادة البحث كان المنھج الذي انتھجته في الرسالة منھجا وصفيا تحليليا 



ومن ثم  كانت خطة الرسالة تبدأ بتمھيد سلطت فيه الضوء على حياة المفسر ومنھجه في التفس�ير  

وتض�من ھ�ذا الفص��ل )   ا�ث�ر الص�وتي والص��رفي ف�ي الدMل�ة(وعن�وان الفص�ل ا�ول ك�ان 

أم�ا المبح�ث ، س�ت ف�ي ا�ول عcق�ة الص�وت ب�المعنى وأث�ره ف�ي تغيي�ر دMل�ة ا�لف�اظ مبحثين در

  .الثاني فخصصته لدراسة الدMلة الصرفية 

المبح�ث ، وتض�من ھ�ذا الفص�ل ثcث�ة مباح�ث) الدMل�ة التركيبي�ة ( أما الفصل الثاني فكان بعنوان 

يه دMل�ة الح�ذف والثال�ث درس�ت في�ه ا�ول وقفت فيه على دMلة التقديم والتأخير والثاني درست ف

  . دMلة أساليب الكcم 

في أربعة مباحث فكان في ا�ول التطور الدMلي ل,لفاظ ) الظواھر الدMلية ( وكان الفصل الثالث 

والثاني درست فيه  ظاھرة الترادف في اللغة والثالث درست فيه المشترك اللفظي والرابع درست 

  . فيه ظاھرة التضاد 

                     : ب����ت ھ����ذه الفص����ول خاتم����ة ج����اءت ب����أھم النت����ائج الت����ي توص����ل إليھ����ا البح����ث ومنھ����اوأعق

أن ابن عطية كان عالماً متعدد اMتجاھات  فلم يك�ن مفس�را فق�ط وإنم�ا ك�ان ش�اعرا وأديب�ا وعالم�ا 

وسوعة علمية بالفقه واللغة فضc عن التفسير الذي قدم لنا من خcله ھذا الكتاب الكبير الذي يعد م

 .ضم كثيرا من المعارف والعلوم 

إن شخصية ابن عطية العلمية كانت مثار إعجاب العلماء في عص�ره وم�ن ج�اء بع�دھم ي�دل عل�ى 

ذلك كلمات الثناء والمدح التي ذكرھا فيه علماء عصره المشھورون وأثنوا فيھا على علمه وفقھ�ه 

 . وشاعريته 

التفس�ير ق�د أف�ادوا مم�ا ورد ف�ي تفس�ير اب�ن عطي�ة م�ن  ظھر من خcل البحث أن كثيرا من علماء

آراء وأفكار نقلوھا عنه ولم يشر كثير منھم  إليھا مما يدل على سعة علمه وقدرته الفكرية الكبيرة 

  . حيث ترك أثرا كبيرا فيمن جاء بعده 

وب كشف البحث عن طائفة من ا�غراض الدMلية التي أشار إليھا ابن عطية وھ�ي تتحق�ق بأس�ل و

وتبين في البح�ث ، التخصيص والعناية بالمقدم وتقديم السبب على المسبب : التقديم والتأخير مثل 

طائفة أخرى من الدMMت الت�ي أش�ار إليھ�ا اب�ن عطي�ة ف�ي وقوف�ه عل�ى أس�لوب الح�ذف كاeيج�از 

ثه م�ن وكان ابن عطية يفيد في بح، وفھم السامع والمبالغة واeبھام والتخويف والتخفيف وغيرھا 

الظواھر اللغوية مثل الترادف والتضاد والمشترك من ا�صول المعجمية ل,لفاظ ومتابعة تطورھا 

  . في مسيرة استعمالھا للوصول إلى الدMMت التي أرادھا التعبير القرآني 

وتل��ت الخاتم��ة قائم��ة برواف��د البح��ث الت��ي توزع��ت ب��ين كت��ب اللغ��ة والنح��و والمع��اجم والتفس��ير  

وكت��ب المع��اني وطائف��ة كبي��رة م��ن الدراس��ات الحديث��ة الت��ي تنوع��ت ب��ين كت��ب حديث��ة والق��راءات 

ورسائل وأطاريح جامعية وبحوث �ساتذة من ذوي اMختصاص ومن ذلك كت�اب س�يبويه وش�رح 



المفصل �بن يعيش وشرح شافية ابن الحاجب لرضي ال�دين اMس�تراباذي أم�ا المع�اجم فتص�درھا 

وكتب المعاني ، ھذيب اللغة والصحاح ومقاييس اللغة ولسان العرب كتاب العين وجمھرة اللغة وت

ك�ان  والتفاس�ير،  تمثلت بـمجاز القرآن �بي عبيدة ومعاني القران للفراء ومعاني الق�رآن ل,خف�ش

  .والطوسي والزمخشري والطبرسي وا�لوسي والطباطبائي وغيرھا  يمنھا تفسير الطبر

فكن�ت ش�ديدة الح�ذر ف�ي دراس�ة ، واجھتھ�ا ف�ي دراس�تي ھ�ذه ولم يخُل ا�مر من الص�عوبات الت�ي 

فض�c ع�ن ذل�ك ص�عوبة الحص�ول ، ا�يات القرآنية و تحليلھا وذلك خوفا من الوق�وع ف�ي الخط�أ 

على المصادر والمراجع التي بمقدورھا النھوض بمستوى البحث إل�ى ا�فض�ل وخاص�ة ف�ي ظ�ل 

بعنايت�ه يس�ر ل�ي العس�ير وأدن�ى ل�ي البعي�د ) ج�ل ع�زّ  و( غي�ر أن هللا . ا�خطار المحدق�ة ببcدن�ا 

وغ�زارة علم�ه ، وسھل لي قص�دي أن وفقن�ي وم�ّن عل�ّي بأس�تاذ ك�ريم فاض�ل تمت�ع بس�عة ص�دره 

ورصانة مcحظه القيّمة التي سددت لي خطاي ف�ي مس�يرة البح�ث ، وطول صبره ، وطيب خلقه 

ستاذ الدكتور عبد الكاظم محس�ن حتى صار بھذه الصورة التي بين أيديكم ھو أستاذي المشرف ا�

  .الياسري 

وأتوجه بخالص الشكر واMمتنان للسادة رئيس لجنة المناقشة وأعضائھا لمشاركتھم إياي ف�ي ب�ذل 

الجھ��د الخ��الص لوج��ه هللا تع��الى ف��ي قراءتھ��ا وتص��ويب ھناتھ��ا ولتش��ريفھم لن��ا بحض��ور المناقش��ة  

ن ش��أن الرس��الة لت��نھض بھ��ا إل��ى مص��اف ل���دMء بم��ا ل��ديھم م��ن آراء وتوجيھ��ات علمي��ة ترف��ع م��

ولتك��ون واح��دة م��ن الرس��ائل الت��ي س��تزدان بھ��ا ، البح��وث ا�كاديمي��ة الج��ديرة ب��اMحترام والتق��دير

  . المكتبة القرآنية إلى مصاف الدراسات القرآنية الكريمة 

تاب�ه وخدم�ة لك) ع�ز ّ وج�ل ( إني أتوجه بك�ل م�ا بذلت�ه م�ن جھ�د إل�ى وج�ه هللا : وفي الختام أقول 

العزيز فإن وفقت بما قدمته م�ن جھ�د فم�ن هللا التس�ديد وم�ن أس�تاذي الك�ريم وإن  زل�ت ق�دمي ف�ي 

  . وأرجو هللا أن يوفقني لكل ما يحب ويرضى ، بعض المواطن فذلك من نفسي 

  .وآخر دعوانا أن الحمد r أوM وأخرا 

  .ة ـثـاحـبـال
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  : ابن عطية : أو! 

  : كنيته ، نسبه ، اسمه  -1

عبد هللا  بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن نعبد الحق بن غالب بن عبد الرحم( ھو             

مكرم بن  بن أسلم  بن بن خفافبن عطية  خالد  مالك بن عطية بن بن خالد طية بنبن ع بن تماما

           وكنيت��ه أب��و، ار ب��ن مع��د ب��ن ع��دنان يcن ب��ن مض��ر ب��ن ن��زفص��ة ب��ن ق��يس ب��ن ع��حمح��ارب ب��ن 

ف�ي  ب�ين م�ن ترجم�وا ل�ه`ووق�ع ثم�ة خ�cف  )2()غرناط�ة( إل�ىولُقِ�َب بالغرن�اطي نس�بة (1) )محم�د

بن عبد الملك بن غالب بن تم�ام بن غالب  قالحعبد (ه نَّ أ )  ـھ748 ت(ذكر الذھبي ف سلسلة نسبه

   ) 3()عطيةبن 

عب�د الح�ق ب�ن غال�ب ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن عب�د ( :ه أن ) ـھ799ت( :وذكر ابن فرحون اليعمري 

مح�ارب  نسبة إلى )4()أسلم بن مكرم المحاربي  الرؤوف بن تمام بن عطية بن خالد بن ُخفاف بن

  . )5(قيس

أبو محمد عبد الحق بن الفقيه اeمام الحافظ أبي بكر غال�ب : ( اسمه أنَّ  وذكر أحمد صادق المcح

          ب��ن تم��ام ب��ن خال��د ب��ن عطي��ة وھ��و ال��داخل إل��ى  فب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن غال��ب ب��ن عب��د ال��رؤوا

ن م�ن ول�د زي�د ب�ن مح�ارب ب� –ابن خال�د ب�ن خف�اف ب�ن أس�لم ب�ن مك�رم المح�اربي  - )6( ا�ندلس

   )7(] )بن نزار بن معد بن عدنان ابن مضر [يcن  فصة ابن عح

م�ا ذھ�ب إلي�ه أحم�د ص�ادق الم�cح  الراجحن خcل ماتقدم من الخcف في سلسلة نسبه ف�وم       

عطي�ة ج�اء فيھ�ا اس�مه ونس�به ده إل�ى نس�خة خطي�ة للتفس�ير بخ�ط اب�ن محقق التفسير وذل�ك Mس�تنا

ا حقيقة م�ا جعلن�ا نمي�ل إل�ى م�ا فھذ، ) الفھرس (  فضc عن مطابقته لما جاء في كتاب ابن عطية 

 .جاء به أحمد صادق المcح في مقدمة تحقيقه للتفسير 

 

 

                                                
يحيى أحمد بن : بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل  ا�ندلس ،  10 :عبد الحق بن عطية ا�ندلسي  : فھرسال)1(

اeحاطة في أخبار ،  338/ 2: القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال أبو : الصلة ،  376ابن عميرة الضبي  
برھان الدين إبراھيم بن : الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب ،  412/ 3لسان الدين ابن الخطيب : غرناطة 

د الرحمن جcل الدين عب: بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة ،  174: علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
 73/ 2: السيوطي  

   158: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي : طبقات  المفسرين : ظ) 2(
   3756/ 1: أبو عبد هللا محمد بن عثمان الذھبي : تاريخ اeسcم ) 3(
   174: أعيان المذھب  ةفي معرفالديباج المذھب ) 4(
   4/52:  يالزر كلخير الدين : ا�عcم : ظ ) 5(
/ 3اeحاطة في أخبار غرناط�ة ) : ( الذي كان له شرف المشاركة في حمل راية الجھاد إلى أرض ا�ندلس ) ( 6(

  ) 75/ 2:  في معرفة أعيان المذھب  الديباج المذھب،  540
  ) . مقدمة التحقيق (  4-3/ 1: أحمد صادق المcح :  قيقتح: المحرر الوجيز ) 7(



  

  :مولده  -2

  وMدته كانت في سنة  Mبن عطية على أنَّ ن من الذين ترجموا تفق أكثر المؤرخيا               

     س��نة ذھب��ا إل��ى أن وMدت��ه كان��ت ف��يوال��ذھبي والس��يوطي وق��د خ��رج عل��ى ھ��ذا   )1()ھ��ـ  481( 

ھ�ذا يمث�ل  �نَّ  ) ھ�ـ481(ه ولد س�نة التراجم من أنَّ  أصحابعليه تفق والراجح ما ا )2()  ھـ 480(

   .ھو سنة واحدة الفارق  اتفاق العلماء على ھذا التاريخ وM يعتد بما ذكره الذھبي والسيوطي �نَّ 

  :نشأته  -3

وكان أجداده من العلم�اء  ،والدين والفضل بالعلم  اشتھر أسcفھآبن عطية في أسرة ا نشأ           

المشھورين في زمانھم في مختلف العلوم والمعارف وقد برز م�نھم طائف�ة م�ن العلم�اء ف�ي مي�دان 

العالم الزاھد الورع عبد ( والفقيه  )3() )ھـ 400ت(غالب بن تمام بن عطية : (الفقه وا�دب فمنھم 

         ) 4() ) ھـ468 ت(عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي 

المح�اربي وإMمام الحافظ المتقن أبو بكر غالب ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن غال�ب ب�ن تم�ام ب�ن عطي�ة ( 

  . )5()عبد الحق والد العcمة المفسر)  ھـ 518ت  (الغرناطي ا�ندلسي 

 ته علميةن تلك الينابيع فكانت نشأبن عطية ونھل علومه مفي ھذا الجو العلمي الديني نشأ اف       

وكان خير تلميذ لخير معلم ھو والده أبو بكر بن غالب وفضc عن أسرته فق�د ترع�رع   ،خالصة 

  .                                في جو علمي وثقافي وأخذ عن عدد من العلماء في مختلف ميادين العلم والمعرفة 

 

 :شيوخه  -4

وغيره من العلماء وكان من أشھر ، أخذ عن أبيه ذكر أصحاب التراجم أن ابن عطية                

                  : الذين أخذ عنھم 

        الشيخ الجليل الص�الح أب�و محم�د عب�د العزي�ز ب�ن عب�د الوھ�اب ب�ن أب�ي غال�ب القيروان�ي  - 1

  )6( 0 )ـ ھ495 ت( 

  

  
                                                

في معرفة أعيان الديباج المذھب ،  9/ 1 :أبو حيان ا�ندلسي : بحر المحيط ال،  376:بغية الملتمس : ظ ) 1(
  .  142 -141: ابن حسن النباھي : تاريخ قضاة ا�ندلس  174: المذھب 

  17-16:جcل الدين عبد الرحمن السيوطي : طبقات المفسرين ،    3756/  1 :تأريخ اeسcم:ظ) 2(
     10:لسي عبد الحق بن عطية ا�ند:الفھرس ) 3(
   338/ 2: الصلة ) 4(
  94: الفھرس :  ظ) 5(
  453: تاريخ اeسcم ،  المصدر نفسه : ظ) 6(



 

 –رحم��ه هللا  –عبي ب��و المط��رف عب��د ال��رحمن ب��ن قاس��م الّش��الش��يخ ا�ج��ل المش��اور أ - 2

  ) 1()ھـ497ت(

   الفقي��ه المش��اور الفاض��ل أب��و عبي��د هللا محم��د ب��ن ف��رج القرطب��ي ويع��رف ب��ابن الط��cع - 3

مال��ك  اeم��امحافظ��ا للفق��ه عل��ى م��ذھب ، ك��ان زع��يم المفت��ين ف��ي وقت��ه قرطب��ي ا�ص��ل 

  .  )2() ھـ 497 ت ( على أھل البدع  احاذقا للفتوى شديد وأصحابه

ك�ان مق�دما ف�ي ا�دب والش�عر واللغ�ة والنس�ب ،  اني الفقيه اeمام الح�افظ أب�و عل�ي الغس� - 4

  )3( )ـ ھ 498ت( والغريب 

ون بن أحمد بن عبد هللا خلف بن ذي النـّ  الشيخ الجليل الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن - 5

  )4( )ـھ498ت ( جحيش بن سنان العبسي  بن ھُذيل بنا

ون الص�دفي السرقس�طي حيّ� ي الحسين ب�ن محم�د ب�ن ِفي�رة ب�نالفقيه اeمام الحافظ أبو عل - 6

   )5() ھـ  514ت  ( كان ذا دين وورع  

ك�ان أوح�د زمان�ه ،  الفقيه ا�ستاذ اeمام أبو الحس�ن عل�ي ب�ن أحم�د ب�ن خل�ف ا�نص�اري - 7

 مع انفراد بعلم العربية ومشاركة في عل�م الح�ديث ومعرف�ة رجال�ه ونقلت�ه  ، اتقانا ومعرفة 

   )6( )ـ ھ528ت  ( 

لمميزة أث�ر ب�ارز ف�ي شخص�ية اب�ن عطي�ة حت�ى جعل�ت من�ه موس�وعة فكان لتلك النخبة ا 

علمية كتب لھا التق�دم ف�ي العل�وم الفقھي�ة والعربي�ة وق�د أثن�ى علي�ه ا�وائ�ل وا�واخ�ر م�ن العلم�اء 

وا�دباء فتناقلت كتبھم ثناءھم عليه وعلى إنجازاته العظيمة في مختلف المجاMت العلمية وا�دبية 

  .   وستذكر Mحقاً 

  

  

  

  

 

                                                
 99- 96: الفھرس : ظ  )1(
  91:المصدر نفسه : ظ) 2(
  79-76: المصدر نفسه :ظ ) 3(
  96:المصدر نفسه:ظ ) 4(
  99:الفھرس : ظ) 5(
  101: المصدر نفسه : ظ )6(



 

 :ت7ميذه  -           5

ابن عطية من العلماء المشھورين وقد أثنى كثير من العلماء على قدرت�ه وعلم�ه                 

وأصبحت له مكانة كبيرة ب�ين علم�اء عص�ره ف�c غراب�ة أن يك�ون مجلس�ه قبل�ة لط�cب العل�م 

ل�وم والمع�ارف وم�ن والمعرفة وقد تلم�ذ عل�ى يدي�ه ع�دد م�ن العلم�اء وأخ�ذوا عن�ه مختل�ف الع

  : أشھر من تلمذ له

)           ھ�ـ  581ت ( أحمد بن محمد بن عبد هللا ب�ن أحم�د ا�نص�اري الم�روي البلنس�ي ا�ص�ل -1

مع المعرفة الكاملة بالنحو والبراع�ة ف�ي فھ�م أغ�راض أھل�ه ، كان من أئمة أھل القرآن ( 

 القاس�م ب�ن ورد وغي�ره ت�c عل�ى أب�ي ، م�ع مش�اركة ف�ي الح�ديث ، متحققا بكتاب سيبويه 

  )1(... )عبد الحق بن عطية...وروى عن

اeم�ام الح�افظ أب�و ن بن محمد بن عبد هللا بن يوس�ف ب�ن أب�ي عيس�ى القاض�ي عبد الرحم -2

ك��ان بارع��ا ف��ي الح���ديث ،  )2( )ـ ھ��584ت ( اري ا�ندلس���ي ا�نص�� القاس��م ب��ن حب��يش

  . )3()المغازي  (والبcغة والبيان وله كتاب  ا�دبو  واللغة، والعربية 

        د ب��ن عمي��ر اللخم��ي القرطب���ي ن ب��ن محم��د ب���ن مض��اء ب��ن مھن��أحم��د ب��ن عب��د ال��رحم -3

وعل���وم الحس���اب والھندس���ة ، ك���ان أمھ���ر أھ���ل عص���ره ف���ي عل���م النح���و ) ـ ھ���592ت(

   )4(وا�صول

      عب���د الم���نعم ب���ن محم���د ب���ن عب���د ال���رحيم الخزرج���ي يع���رف ب���ابن الف���رس الغرن���اطي  -4

  .)5(رعا بالفقه وا�صول والعربية واللغة وألف كتبا في أحكام القرآنكان با) ـ ھ 597ت(

  .)5(القرآن

ك�ان أمام�ا ) ھـ 599ت(أبو بكر بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة المرسي  -6

   )6( ذن له بالرواية عنهلك لقي ابن عطية وناوله تفسيره وأفقيھا حافظا بصيرا بمذھب ما

  

 

  

                                                
  353/ 1:  اللغويين والنحاة في طبقات  بغية الوعاة) 1(
  2/85: المصدرنفسه: ظ) 2(
  21/264: أبو عبد هللا محمد بن عثمان الذھبي : سير أعcم النبcء : ظ) 3(

    1/307: في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة ،  47: في معرفة أعيان المذھب  الديباج المذھب: ظ ) 4(
  116/ 2: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة   ،  142: تاريخ قضاة ا�ندلس : ظ ) 5(

  233/ 1: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  :  ظ) 6(



  

  :العلماء فيه  وأقوال، مكانته العلمية -6

مم�ا خط�ف أنظ�ار العلم�اء ، في فض�اء العل�م والمعرف�ة  Mمعاً  برز ابن عطية نجماً                   

  :ومن ذلك ، وحملھم على الثناء عليه 

ومح���وُز  ،نبع���ة د وح الع���cء : ( ف���ي حق���ه ) ھ���ـ 529ت (ب���ن خاق���ان الف���تح م���ا قال���ه       

، ح��ُد ال��رأي وا�ص��الة وق��ار كم��ا رس��ى الھَْض��ب ف��ذ الجcل��ة ووا مcب��ِسِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ الثن��اء 

ويُب�اِدر الظ�ن ب�ه إل�ى ش�ريف ،وشيم تتضاءل لھا  قط�ُع الري�اض   العذبُ وأدب كما اطرد السلسل 

َولٌم�ا ي�نض ، سابق ا�ْمجاد فاستوى على ا�مِد بع�cِئِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِه  ،ا�غراض 

، ن�اوَل الكواك�َب قاع�داً وم�ا اتك�َل عل�ى أوائل�ِه أدمَن التعَب في الس�ؤُدِد جاھ�داً حت�ى ت، ثوُب شبابه 

ف�ي آفاقِھ�ا أثرهُ في كل معرف�ِة عل�ُم ف�ي رأس�ِه ن�اُر وطوالُع�هُ ، وMَسَكن إلى راحاِت بكره وآصائِله 

فمن ، من شخصية ابن عطية متعددة وبذلك تمكن ابن خاقان أن ينير جوانب  )1()... صبح أونھار

وأش��ار إل��ى رجاح��ة عقل��ه  0لكبي��ر ف��ي بن��اء شخص��يتِه العظيم��ة ھ��ذِه الجوان��ب أن لوال��ده ا�ث��ر ا

ري�ق ونب�ه إل�ى إجتھ�ادِه وإص�راره ف�ي الس�ير ف�ي ط، وصواب رأيه فشبه وقاره بالجب�ال الراس�ية 

وأدبائھا حتى ) غرناطة (شأنه وعلو منزلته بين علماء  ارتفاعفي  اسببالعلم والمعرفة إذ كان ذلك 

  . والرفعة على كل من سبقه  أجمعوا على اMعتراف له بالفضل

متفننا في العل�وم  ، قوي ا�دب ، كان واسع المعرفة : ( ) ھـ 578ت (  )2(وقال عنه ابن بشكوال

  .  )وأخذ عنه الناس

مشھورا أديبا نحويا و محدثا و حافظا و كان أبو محمد فقيھا( :) ھـ 599ت( )3(الضبيوقال عنه 

   . )با ضخما أربى فيه على كل متقدم شاعرا بليغا كاتبا ألف في التفسير كتا

أبو محمد من أھل غرناطة واحد من رج�اMت ا�ن�دلس ( :) ھـ  658ت( )4(ابن ا�باروقال عنه 

  .) لفقه والحديث والتفسير وا�دب وبيته عريق في العلم لالجامعين 

لعربي�ة  ق�وي وكان إماما في الفقه  وف�ي التفس�ير  وف�ي ا: (  )ھـ 748ت (  )5( وقال عنه الذھبي

  ) . مدركا من أوعية العلم  ذكيا فطنا و، المشاركة 

  

                                                
   656 655: حمد بن عبيد هللا القيسي أبو نصر الفتح بن م الفتح ابن خاقان  : ومحاسن ا�عيان  قcئد العقيان) 1(
  338/ 2 :الصلة ) 2(
   376: بغية الملتمس ) 3(
محمد بن عبد هللا بن أبي بكر بن عبد هللا ابن عبد الرحمن أبو عبد هللا القضاعي  :معجم أبي علي الصدفي ) 4(

  259:  البلنسي المالكي المعروف بابن ا�بار ا�ندلسي
 588/ 19: سير أعcم النبcء ) 5(



  

  

، بالتفس�ير  عالم�اً ،  ك�ان القاض�ي عب�د الح�ق فقيھ�اً : (  ) ھـ 799ت (  )1(وقال عنه ابن فرحون 

ى ول�ـّ ، ل�ه نظ�م ونث�ر ، حس�ن التقيي�د  مقي�دا، والنحو واللغ�ة وا�دب ، والحديث والفقه ، وا�حكام 

ي الھم�ة ف�ي اقتن�اء س�ر، وال�تھمم ب�العلم ، وال�ذكاء ، وكان غاية ف�ي ال�دھاء المرية القضاء بمدينة 

  ) .وعدل في الحكم وأعز الخطة ، القضاء  توخي الحق  الكتب ولما ولي

وھ��و أص��دق ش��اھد ل��ه ، ألّ��ف تفس��ير الق��رآن العظ��يم : ( ) ھ��ـ  911ت(   )2(وق��ال عن��ه الس��يوطي

  ) . بإمامته في العربية وغيرھا 

إن ھذه ا�وصاف التي ذكرھا أكابر العلماء في شخصيته تدل دMلة كبيرة على المكانة الكبيرة     

ش�ھرته ھ�ي الت�ي دفع�ت ھ�ؤMء  مختل�ف مي�ادين العل�م والمعرف�ة وأنّ التي تمتع بھا ھذا الرجل في 

ي وقد شغل القاضي عبد الحق منصب القضاء ف، وعلى جھوده العلمية يثنوا عليه   أنإلى ا�عcم 

   . )3() ھـ 527 (عام ) المرية (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                
 175: ب في معرفة أعيان المذھالديباج المذھب ) 1(

   73/ 2: في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة ) 2(
  3756/ 1: تاريخ اeسcم :  ظ) 3(



  

  

  :نشاطه العلمي  -7      

  

كان موس�وعة علمي�ة ف�ي مختل�ف المي�ادين ول�ه ابن عطية  سبقت اeشارة إلى أن                    

ه تلمذ على عدد من ش�يوخ عص�ره المش�ھورين وأخ�ذ ع�ن طائف�ة م�ن نشاط علمي كبير وذكرنا أنَّ 

البي العل�م ظھر نش�اطا واض�حا ف�ي مي�دان الت�دريس وكان�ت حلقت�ه العلمي�ة تغ�ص بط�العلماء وقد أ

فق��د ك��ان أديب��ا ش��اعرا ،مي��دان خاص��ة ف��ي مي��دان التفس��ير والق��راءات فض��c ع��ن اش��تھاره بھ��ذا الو

ا ول�ه كثي�ر م�ن الش�عر والنث�ر وس�وف نق�ف عن�د نش�اطه ف�ي مي�دان الش�عر والنث�ر والت�أليف وناثر

 .العلمي 

  :شعره  -أ

كبي�رة ف�ي نظ�م الك�cم بأس�لوب ي�دل  اً ب�وأديبا Mمعا فص�يح اللس�ان ل�ه موھ كان ابن عطية         

س�تطاع أن ي�نجح ف�ي ھ�ذه آختي�ر قاض�يا ف�ي أكث�ر م�ن م�رة وآعلى قدرته البcغية وفصاحته وق�د 

بفضل ما يملكه من ثقافة وق�درة كcمي�ة وبcغي�ة وفض�c   -وھذا بشھادة من ترجموا له  - المھمة

ن ذلك فقد كان شاعرا وناثرا يدل على ذلك ما وصل ألينا من شعره ونثره الذي ذكرته المصادر ع

ف�ي  ب�ن عطي�ة ب القcئ�د أش�عارا �التي ترجمت له وتحدثت ع�ن نش�اطه وثقافت�ه وق�د أورد ص�اح

وم�ن أمثل�ة ذل�ك قول�ه ف�ي )  المديح ووص�ف الطبيع�ة والش�كوى( مختلف ا�غراض الشعرية من 

                             0 )1(المديح 

  

                                                
  660/ 3: قcئد العقيان ومحاسن ا�عيان  : ظ) 1(

 إيـــــابــــكَ  ◌ِ  ورِ ضــــاءت بــــنــــ

  اCيـــامُ 

 َ◌  لـــوائـــكَ  تَ تــحــ وأعـــتــــزَّ

  اNســــ7مُ 

 ◌ِ  فــفــي أعــم يــعُ أمـــا الــجــمـ

  ةٍ مــســـرّ 

 ظـھـــورــلــمـــا أنــجـــلـى ِبِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

  اNظـــ7مُ  كَ ◌ِ 

 ◌ِ  امي الـصـيـك فــادرت أجــرَ بـ

  مــجـاھـداً 

  ذمـــــــامُ  لـلــثــغـــورِ  مــا ضــاع عــنـدكَ 

  نــحــو الــعـــدى ودلـــيــلــك اNقــــــــدامُ   ك مـنـھـضُ وسـعـدُ ، مـعـتـزمـاً  وصمــدتَ 



                                    )1(: وقال في وصف الطبيعة

فــيــھــا  ◌ِ  ھــرِ الــدًّ  ـــعُ قــــطْ  لــذَّ   ـنـــه روضـــةً مــ بـــاكـــرتُ  نـــرجــــسٌ 

  بْ ذـــعَ وَ 

       

 

  اً ــــيــــر حـــمَ ــا خَ ــھــب حُ ــيرِّ ــال تِ ــّ ثــح

 

 مَّ ــــُ ا ثــــھـــل تُ ـــبــنَّ ــال صَ ــقرَ 

  بْ ِر◌ِ ـــــــــــَ ش

 زُّ ـــتَ ـــھــــَ يوَ  ضُّ ـــغً ــــال هُ رُ وْ ــــنُ   هِ ـــِ تـــنـــن وجــــــع رُ ــــفِ ـــســـدا يُ ـــغــف

  ربْ ـــــــــطَ ◌ُ 

  ــــب ْ ــــــھـَ لَ  ــــهُ ـــنْ مـِ  ـهُ يـــحــمــلـُ  ــاً ــبـــھــل  هِ ـقِ رِ ــشـــي مــف سِ ــمــشَّ ـال عَ ـمْ ـلَ  تُ ــلْ خـِ 

  ــــــبْ ھـَ الـــــذَّ  ــة فــــي خــــطّ ضَّ ــالــفِ  ــطُ ـقَ نـُ   تـــهِ ـــفـــرَ فــــي صُ  الـــطـــلِّ  وبـــيـــاضُ 

                                           )  2(:ووصف الليل بقوله

  ـلـم  ِ مــن الـظُّ  بـالــسـيـف أسـحـب أذيـا!ً   يـــاً ـدِ تَ ـرْ مُ  عَ فــيـھـا الـجـزْ  ـتُ ــبْ جُ  ولـيـلـةٍ 

  كـالـعـلم ِ ـيـلِ الـلَّ  فـي طـيـلـسـانِ  والـبـرقُ   قُ ـرِ جـى غَ الدُّ  فـي بـحـرِ  ـرانُ ـيْ حَ  جمُ والـنَّ 

  م  ِ ـــدَ ـِ لــه بِ  أحــيــانــاً  ــبُ فــيــثــعَ  جــرحٌ   ـكـاھـلـــهِ ب ــجـــيٌّ نْ كــــأنـــمــا الـلـــيــل زِ 

                             )3(:وله أبيات في الشكوى 

 ◌ِ  انـــــــالـــــــزم داءُ 

  ــــــــــــــهُ ــــــلُ وأھـــ

  ــــــــــــــــــــ7ج ْ لـــــه الـــعـِ  ـــــزُّ يـــعِ  داءُ 

  ــــــــــــــــراجْ ا كـــمــــا ســطـــع الـــسِّ ودُّ   ـــــــهِ أطـــلــــقـــــت فـــــــي ظــلــــمــــائــِ 

 ـمُ ـِ ــِه◌ِ ـــي مـــــن قــنــاتِ فـِ   ــقــــــــــــالــــــــصــــحـــابـــٍة أعـــيــى ثـِ 

  ـــوجـــــــــاج ْإعْ 

  ــــــــــاج ْجـُ أُ  ـــمْ ـــھُ ــمُ ومــطــعَ ، أًى ـــرْ مـَ   صـــــــــفـــــــــــا ـــم مـــــــاءٌ ــھُ أخـــــ7قـُ 

  ــــــــاج ْجـَ زُ  ــمْ ـھـُ فـَ  تَ ــبـــرْ فـــــإذا اخـــتـ  ـــــــرْ ـبـِ ـــــخــتـَ مــــــا لـــم تـَ  رِّ كـــــالــــــدُّ 

                                                
   .المصدر نفسه ) 2(

  3/656:  ومحاسن ا�عيان  قcئد العقيان) 1(
  3/670: المصدر نفسه ) 2(



ظ�م م�ن بارع�اً ل�ه ي�د ف�ي ال�نظم وذل�ك بش�ھادة مع ش�اعراً  ويبدو مما تقدم أن ابن عطية كان        

لتش�بيھات واMس��تعارات با زخ�رتأس�اليب البي�ان العرب��ي فت�رجم ل�ه فج��اءت قص�ائده تض�م أرق��ى 

عطي�ة بطبيع�ة ا�ن�دلس الغن�اء ف�ي  عان اب�نواس�ت 0والكنايات التي سخرھا الشاعر لخدمة قص�ائده

ستيحاء معاني قصائده فلجأ إلى الرياض وأزھارھا وإل�ى اللي�ل وظcم�ه ولعل�ه ف�ي وص�ف اللي�ل ا

يُذكرنا بأبيات امرئ القيس ومالھا من إرتب�اط وثي�ق بحالت�ِه النفس�ية الت�ي أنھكتھ�ا ح�وادث الزم�ان 

اeنسان والطبيعة التي من حوله ويب�دو ھ�ذا  وتمكن ابن عطية من الربط في شعره بين 0 هروأكدا

) الرقص والشرب ( أسود اللون وعندما أضفى فعل) زنجي(واضحاً عندما شبه ظcم الليل برجل

  0على النجم وغيرھا ) الغرق ( على النبت الذي حركته الريح وأضفى فعل 

         

      

 

ن يمتل�ك شخص�ية واقعي�ة التج�أت للواق�ع ابن عطي�ة ك�ا ه يدل على أنَّ وإن دل ذلك على شيء فإنَّ  

ه لتجعل منه مادة لشعرھا بعيدة عن الخيال وا�ساطير الت�ي تخل�ق ج�واً م�ن التعقي�د في الذي تعيش

الوض��وح ف��ي قص��ائده والكش��ف ع��ن  ت غاي��ة آب��ن عطي��ة والغم��وض ب��ل عل��ى العك��س تمام��اً كان��

cً ع�ن أن أش�عاره كان�ت لھ�ا المعاني ووصولھا إلى المتلقي بصورة سلس�ة بعي�دة ع�ن التعقي�د فض�

  0نصيب من شخصية ابن عطية فمن يطلع على أشعارِه يلمس نغمة الفخر واeباء 

حسب ا ابن عطية في أشعارِه وليس ھذا فوتتضح ھذِه النغمة في مختلف ا�غراض التي طرقھ    

وح�ده ال�ذي بل كان للسيف شأن كبير في أشعارِه فيردد ذك�ره دائم�اً ف�ي قص�ائدِه ول�م يك�ن الس�يف 

حظي بذلك اMھتمام بل كان يكث�ر م�ن ذك�ر الح�رب وأس�مائھا وآMتھ�ا المختلف�ة فكان�ت خي�ر دلي�ل 

إسcمية وأخcقية تكشف عن كونه عالم�اً  يعلى شخصيته المحاربة وكذلك تضمنت قصائده معان

   0فقيھاً ورجل قضاء 

    

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 : نثره  -ب

كما ذكرت معظم كت�ب الت�راجم  شاعريتهكدت كونه ناثراً إلى جانب بن عطية رسائل أ�           

   0التي ترجمت له 

س�ائل الت�ي تكت�ب إل�ى ا�ص�دقاء ف�ي تل�ك الر( م�ن الرس�ائل اMخواني�ه  رس�ائلهمعظم  وكانت      

مور وقضايا اجتماعية مختلفة وغالباً ما تكون بين ا�دباء أنفسھم أوبينھم وب�ين أص�دقاء لھ�م م�ن أ

   )1()ة والعلماء وغيرھم القضا

وتكتب رسائلھم اeخوانية في مناسبات متنوعة فمنھا ما ُكتَِب في المدح والرثاء والمباركة في      

ا�فراح والتعازي في ا�حزان والھج�اء ف�ي ح�اMت الع�داوة والمخاص�مة واMعت�ذار والعت�اب ف�ي 

رس�ائل اeخواني�ة الت�ي ترس�ل وبذلك توسع نط�اق ال 0حاMت الوشاية من ا�خرين في شخص ما 

   0 عد تقتصر على ا�صدقاء فقطولم ت إلى الملوك وا�مراء والقواد

 نفسھالم تبتعد عن أغراض الشعر بل نجدھا ھي  أٌما ا�غراض التي ُكتِبت بھا الرسائل اeخوانية 

   0ا�غراض ُكتِبت نثراً 

ذل�ك تمام�اً ج�اءت معظ�م رس�ائلھم  اب الفصل ب�ين ا�دب ب�ل عل�ى العك�س م�نولم يحاول الكتـّ     

مذيلة بقصائد شعرية امتزجت مع نص الرسالة وأصبحت ج�زءاً منھ�ا ول�م تتوق�ف عن�د ھ�ذا الح�د 

المحاوMت الت�ي كان�ت غايتھ�ا الم�زج ب�ين الش�عر والنث�ر ب�ل تع�دتھا إل�ى إس�تيحاء مع�اني ا�بي�ات 

آني��ة س��ائلھم مع��اني قرحس��ب ب��ل عمل��وا  عل��ى تض��مين رول��يس ھ��ذا ف، ش��عرية وكتابتھ��ا نث��را ال

                                                
  159: حازم عبد هللا خضر : والمرابطين النثر ا�ندلسي في عصر الطوائف ) 1(



ن دل ذلك على شيء فإنه يدل على براعة ا�ديب وتنوع ثقافته ومن مستوحاة من القرآن الكريم فإ

الشواھد على ذلك ما كتبه اب�ن عطي�ة ل,مي�ر عب�د هللا ب�ن مزدل�ي معزي�ا ل�ه بمص�اب أخي�ه ا�مي�ر 

مكتنف�ة بج�نن الس�عد ،ر جوانب�ه محروسة بحسام الق�د، أدام هللا تأييد ا�مير ا�جل  " :قائc   محمد

سارية مسرى ا�نجم مراتبه وأطال بق�اءه ج�ابر ص�دوع الرياس�ة عن�د انفص�امھا وخل�ف  ،مذاھبه 

يعارض بغرته بھ�يم النوائ�ب و،  وMزال يوزن به ا�وائل فيرجح، سلف النفاسة ووسطى نظامھا 

                         ر وقل�����ب ل�����ب ح�����ائو، ع�����ن ف�����ؤاد دام ودم�����ع ھ�����ام  –أعل�����ى هللا ي�����دك  –كتبت�����ه .  فيص�����بح

   )1("0000في جناحي طائر 

ماتق��دم ك��ان جانب��ا م��ن رس��الته الت��ي تمثل��ت بمعظ��م م��ا ذكرن��اه م��ن إس��تيحاء للمع��اني الش��عرية     

  وحى ابن فقد است" قلب في جناحي طائر  " :وتوظيفھا لصياغة العبارات النثرية ومن ذلك قوله  

  

  

  )2( :مران بن حطان من قول الشاعر ععطية معناه 

ــي احَ ــك فــي جــنبـُ قــلـ بــل كــانَ   غــىفــي الــوَ  إلــى غزالــةَ  ھــ7 بــرزتَ 

  ِ◌  ِر◌ِ ئطـا

  )3( :ستشھد برسالته المذكورة بقول أبي تمام قائcوا

  ك الحشـرـِ أخـمـص مـن تـحـتِ :وقــال لھا   ـهِ  الـمـوت رجلـــ ِفي مـسـتـنقـع فـأثـبـتَ 

احتوت بذلك رسالته على أكبر عدد م�ن المع�اني الت�ي ك�ان مص�درھا الش�عر ويتض�ح لن�ا م�ن ف    

خcلھا أن شخصية ابن عطية الشعرية قد طغت على نتاجه النثري فلم يس�تطع ال�تخلص منھ�ا ف�ي 

  0لذلك كانت شديدة الوضوح في أعماله النثرية ،كتاباته بل كانت مcزمة له 

  

  

  

  

  

  

                                                
  3/663:  ومحاسن ا�عيان  قcئد العقيان) 2(
  173: أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر طيفور : بcغات النساء ) 1(
              أبو حجاج يوسف بن سليمان بن عيسى ا�علم :شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي ) 2(

  312 /2: الشنتمري



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  : وفاته -8

ل��م يتف��ق العلم��اء ال��ذين ترجم��وا Mب��ن عطي��ة عل��ى الس��نة الت��ي ت��وفي فيھ��ا وق��د أش��ارت        

المصادر إلى ھذا اMختcف وقد أفرز لنا ھذا الخcف ثcثة أراء مختلفة يمثل ك�ل واح�د منھ�ا 

  :  رأي جماعة من علماء التراجم وعلى النحو ا�تي

  0 )1()ھـ 658ت ( قد ذھب إلى ھذا ابن ا�بار و) ھـ 541( أن وفاته كانت في سنة :  ا�ول -1

ت قبل إنتھاء ( والنباھي المالقي  )3() ھـ 745ت  ( حيان ا�ندلسي  وأبو )2()ھـ748ت  ( والذھبي

   )5()ھـ911ت  (والسيوطي  )4()القرن الثامن 

 )6()ـ ھ� 587( ھـ وقد ذھب إلى ھ�ذا اب�ن بش�كوال ) ھـ 542( أن وفاته كانت في سنة : الثاني  -2

  ) 7()ھـ 599ت ( والضبي 

                                                
 259:أبي علي الصدفي  في أصحاب اeمام معجم: ظ  )1(
 3756/ 1: تاريخ اeسcم : ظ ) 2(
  9: البحر المحيط : ظ ) 3(
   109/ 1: تأريخ قضاة ا�ندلس : ظ ) 4(
  17-16: طبقات المفسرين : ظ ) 5(
  386: الصلة : ظ ) 6(
  376: بغية الملتمس : ظ ) 7(



                 لسان الدين بن الخطيبوقد ذھب إلى ھذا ) ھـ 546( أنه توفي في سنة : الثالث  -3  

 ي           والمق�ري التلمس�ان )2()ھ�ـ 799ت (ش�ھاب ال�دين محم�د ب�ن فرح�ون اليعم�ري  )1()ھـ 776ت ( 

  ) 3()ھـ  1041ت ( 

راء التي ذھب إليھا من ترجموا لھذا الرجل أن الرأي ا�ول والثاني من خcل عرض ا�ويبدو     

ع ھ��ذا إل��ى ت��داخل ت��اريخي ب��ين  س��نة            متقارب��ان ف��الفرق بينھم��ا ھ��و س��نة واح��دة ويمك��ن أن يرج��

فھو يبتعد بمسافة تقرب من ) ھـ  546( أما الرأي الثالث الذي حدد وفاته  –) ھـ  542ھـ و541( 

التي حددت  لتاريخ السابق ويبدو لنا أن ھذا ھو الرأي الراجح من بين التواريخخمس سنوات عن ا

 وھ�و م�اه عل�ى غي�ره الذي استند علي�ه محق�ق الكت�اب ورجح�التاريخ ھو  ذلك نَّ وفاة ابن عطية �

  .إلى ھذه السنة  تنميل إليه لكثرة الروايات التي أشار

      

  

  

  

  :مؤلفاته  -9

المحرر الوجيز ( في مجال التفسير واسمه : وفاته مؤلفين كان أحدھما  بعد ابن عطية ترك         

   0) في تفسير الكتاب العزيز 

   0 )4() الفھرس( ضمنه أسماء شيوخه ومروياته واسمه  عبارة عن برنامج: وا�خر 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  414: اeحاطة في أخبار غرناطة : ظ ) 8(
  174: في معرفة أعيان المذھب  الديباج المذھب: ظ ) 9(
   280/ 3: نفح الطيب : ظ ) 10(

طبقات                   1/109: تأريخ قضاة ا�ندلس ،   174:  في معرفة أعيان المذھب  الديباج المذھب: ظ ) 1(
  260/ 1: المفسرين 



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

   -:منھجه في التفسير  -ثانياً 
        

  -: اسم التفسير و نسبته لمؤلفه 

                     نس����بة الكت���اب إلي����ه وم���نھم الض����بي ب����ن عطي���ة عل���ى أجم���ع معظ���م م����ن ت���رجم �              

م يذكر عنوان تفس�يره ول ) 3()ھـ 911ت (والسيوطي  )2()ھـ  748ت( والذھبي  )1()ھـ 599ت ( 

  . )4()الوجيز في التفسير ( اسم كتفوا بنعته بآنذاك لذلك ا

ج طية لم يصرح بعنوان لتفسيره إM ما ذكره في مقدمته حينما أشار إلى الم�نھابن ع فضcً عن أنَّ 

 ًcفيتض�ح م�ن ) 5(... "أن يك�ون جامع�اً وجي�زاً مح�رراً وقصدت فيه  : "الذي نھجه في تفسيره قائ

اب�ن عطي�ة ل�م يض�ع  نَّ إ :قل�ت عل�ى ح�ق إذاولعل�ي أك�ون  كثره حاول وصف تفسيره M أمقولته أنَّ 

   0يره عنواناً لتفس

                                                
  376: بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل ا�ندلس : ظ) 1(
  3756/ 1: تاريخ اeسcم : ظ )2(
 2/73: في طبقات اللغويين والنحاة  ةبغية الوعا :ظ) 3(
                412/ 3: اeحاطة في أخبار غرناطة ،  174:  في معرفة أعيان المذھب  الديباج المذھب: ظ) 4(

 1/190: تاريخ قضاة ا�ندلس 
  1/34: المحرر الوجيز ) 5(



ابن عطية لم يضع  ومعه جمع من المؤرخين على أنَّ  وقال بذلك ا�ستاذ الدكتور عبد الوھاب فائد

              .)    1()ھـ 1067(لتفسيره عنواناً والذي انتخب له ذلك العنوان ھو مc كاتب حلبي المتوفي سنة 

  :  موضوعاته  –أ 

  :عشر باباً فتتح تفسيره بمقدمة احتوت على أحد ا        

وع��ن الص��حابة وع��ن نبھ��اء ) ل��ه وس��لم ص��لى هللا علي��ه وآ( ورد ع��ن النب��ي  م��ا: ( الب��اب ا�ول -

  ) العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة اMعتصام به 

والنظ��ر ف��ي إعراب��ه ودق��ائق  ب��اب ف��ي فض��ل تفس��ير الق��رآن والك��cم عل��ى لغت��ه: ( الب��اب الث��اني  -

   0) معانيه

   0) باب ما قيل في الكcم في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين (  :الباب الثالث  -

ن أن�زل عل�ى إن ھذا القرآ" ،) عليه وآله وسلم صلى هللا ( باب معنى قول النبي: ( الباب الرابع  -

  " ). سبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه

   0) به جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزي فيباب ماذكر: (الباب الخامس -

  

  

  

   0) باب في ذكر ا�لفاظ التي في كتاب هللا وللغات العجم فيھا تعلق : ( الباب السادس -

   0) نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن : ( الباب السابع  -

  )الىباب في ذكر ا�لفاظ التي يقتضي اeيجاز إستعمالھا في تفسير كتاب هللا تع: ( الباب الثامن  -

   0) باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة وا�ية : ( التاسع الباب  -

   0) باب القول في اMستعاذة : ( الباب العاشر  -

   0"  ) بسم هللا الرحمن الرحيم "باب القول في تفسير : ( الباب الحادي عشر -

   0ختتمه بتفسير سورة الناس تح تفسيره بتفسير سورة الفاتحة وافتوا

  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .عبد السcم عبد الشافي محمد  :مقدمة المحقق ، 28/ 1:   المحرر الوجيز: ظ ) 6(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
   -: منھجه  -ب

عمد ابن عطية في تفسيره إلى توظيف أكبر عدد من العلوم لخدمة النص القرآني وبذلك تنبه       

المح�رر ال�وجيز ( قضية غابت عن أذھان مفسرينا وقتاً طويcً وبعمله ھذا جمع ف�ي تفس�يره  على

إذ  : "م�ا حث�ه عل�ى الق�ول ف�ي مقدمت�ه  ھذاو كتب التفسيرما تفرق في ) في تفسير الكتاب العزيز 

 M بتصريف جميع العلوم فيهكتاب هللا تعالى M1("يفسر إ(  

ورغبته الش�ديدة  0فكانت غايته في جعل تفسيره جامعا لكل العلوم ھي التي دفعته إلى القيام بذلك 

خcلھ�ا  في إضافة لمسة من لمساته عل�ى تفس�يره تمي�زه عم�ن س�بقه م�ن المفس�رين ويش�ھد ل�ه م�ن

لم يكن ابن عطية محيياً لمحاوMت بدأت وإنما كان ذا منھج : ( لذلك قال ا�ستاذ المcح ، بالفضل 

   )2()يختلف عمن سبقه وعمن آتى بعده 

  :في مقدمته ويتميز با�تي  إليه شارمنھجه في تفسير النصوص القرآنية فقد أ أما     

                                                
  35/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
  13/  1 ) :مقدمة المحقق : ( أحمد صادق المcح : تحقيق  :المصدر نفسه ) 2(



بأسباب نزول ا�يات الكريمة ولم  فة الخاصةأنه لم يكن كثير اMھتمام بالروايات المختل -1

  : يعرض الكثير منھا وخير دليل على ذلك أقواله التي جاءت متناثرة في التفسير ومنھا 

أول بيت خلق هللا تعالى ومن تحته دحيت  "نقلھا عن كون البيت المعمور ھو  الروايات التي

به من الجنة ومن تحديد مابين  ورويت في ھذا أقاصيص من نزول آدم: ا�رض قال ابن عطية 

معمورأسانيدھا ضعاف فلذلك من أنه البيت ال: خلقه ودحو ا�رض ونحو ما قال الزجاج 

   0) 1("تركتھا

كث�ر ال�رواة ف�ي قص�ص أ : "الواردة في قص�ة الت�ابوت فق�ال  وتكرر معنى قوله ھذا في الروايات

                                        0 )2("ه م أر Mثبات���������ه وجھ���������اً لل���������ين إس���������نادالت���������ابوت وص���������ورة حمل���������ه بم���������ا ل���������

   )3("من القصة يتركب عليه تفسير ا�يةھذا مختصر  : "ي رواية الھزيمة في معركة أحد وقال ف

وع�ول عليھ�ا اب�ن عطي�ة ) المح�رر ال�وجيز ( القراءات القرآنية مساحة واسعة من  احتلت -2

 يع��رض الق��راءات المش��ھورة وغي��ر نكثي��راً في��ذكر للفظ��ة الواح��دة أكث��ر م��ن ق��راءة وك��ا

    ِمـنْ ِمـنْ ِمـنْ ِمـنْ     َيَشـاءُ َيَشـاءُ َيَشـاءُ َيَشـاءُ     َمـاَمـاَمـاَمـا    لَـهُ لَـهُ لَـهُ لَـهُ     يـَْعَملُـونَ يـَْعَملُـونَ يـَْعَملُـونَ يـَْعَملُـونَ  ����: على تفسير قوله تعالى  وذلك في وقوفه ،  المشھورة منھا 

    ِمـنْ ِمـنْ ِمـنْ ِمـنْ     َوَقِليـلٌ َوَقِليـلٌ َوَقِليـلٌ َوَقِليـلٌ     ُشـْكًراُشـْكًراُشـْكًراُشـْكًرا    َداُوودَ َداُوودَ َداُوودَ َداُوودَ     َآلَ َآلَ َآلَ َآلَ     اْعَملُـوااْعَملُـوااْعَملُـوااْعَملُـوا    َراِسـَياتٍ َراِسـَياتٍ َراِسـَياتٍ َراِسـَياتٍ     َوقُـُدورٍ َوقُـُدورٍ َوقُـُدورٍ َوقُـُدورٍ     َكـاجلََْوابِ َكـاجلََْوابِ َكـاجلََْوابِ َكـاجلََْوابِ     َوِجَفـانٍ َوِجَفـانٍ َوِجَفـانٍ َوِجَفـانٍ     َوَمتَاثِيـلَ َوَمتَاثِيـلَ َوَمتَاثِيـلَ َوَمتَاثِيـلَ     َحمَارِيبَ َحمَارِيبَ َحمَارِيبَ َحمَارِيبَ 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحم�زة والكس�ائي : " يقول)  13:سبأ(  				الشـُكورُ الشـُكورُ الشـُكورُ الشـُكورُ     ِعَباِديَ ِعَباِديَ ِعَباِديَ ِعَباِديَ 

وقرأ أبو عمرو وعيسى بغير ياء في الوقف ، بغير ياء في الوصل و الوقف  				َ◌اجلََْوابِ َ◌اجلََْوابِ َ◌اجلََْوابِ َ◌اجلََْوابِ ����

  )5("ووجه حذف الي�اء التخفي�ف واeيج�از،  )4(وقرأ ابن كثير بياء فيھما، وياء في الوصل 

.  

    َصـَالتـُُهمْ َصـَالتـُُهمْ َصـَالتـُُهمْ َصـَالتـُُهمْ     َكـانَ َكـانَ َكـانَ َكـانَ     َوَمـاَوَمـاَوَمـاَوَمـا����: ما ورد في تفس�ير قول�ه تع�الى  ويمثل اھتمامه بالمسائل الصرفية -3

ــُتمْ     ِمبَــاِمبَــاِمبَــاِمبَــا    اْلَعــَذابَ اْلَعــَذابَ اْلَعــَذابَ اْلَعــَذابَ     َفــُذوُقواَفــُذوُقواَفــُذوُقواَفــُذوُقوا    َوَتْصــِديَةً َوَتْصــِديَةً َوَتْصــِديَةً َوَتْصــِديَةً     ُمَكــاءً ُمَكــاءً ُمَكــاءً ُمَكــاءً     ِإال ِإال ِإال ِإال     اْلبَـْيــتِ اْلبَـْيــتِ اْلبَـْيــتِ اْلبَـْيــتِ     ِعْنــدَ ِعْنــدَ ِعْنــدَ ِعْنــدَ  ــُتمْ ُكْن ــُتمْ ُكْن ــُتمْ ُكْن )   35:ا�نف��ال  (				 َتْكُفــُرونَ َتْكُفــُرونَ َتْكُفــُرونَ َتْكُفــُرونَ     ُكْن

أن  بن عب�اس وغي�رهآالواردة في ا�ي�ة الكريم�ة ب�أقوال الص�حابة ك�) المكاء ( فسر مفردة 

ودل�ت ) المك�اء (و الصفير وبعد ذلك إستند إلى ا�شعار التي ذكرت فيھا مفردة ھ) المكاء(

                                                
               474 /1 :المصدر نفسه ) 3(
  333/ 1: المصدر نفسه ) 4(
  501/ 1: المصدر نفسه ) 5(
   584/ 1: ءات حجة القرا: ظ) 1(
 وغيرھا 89، 88،  84،  78، 76،  74 :وينظر  72، 68/ 1،  410/ 4: المحرر الوجيز ) 2(



ومن ھذا قيل  " :فقال بن عطية إلى دMلة وزنھا الصرفي لتفت افيھا على الصفير وأخيراً ا

بش��د الع��ين كخط��اف ) فّع��ال(أي يص��فر ف��ي تغري��ده ووزن��ه  ه يمك��وللط��ائر المك��اء �نَّ��

ل�دعاء والج�ؤار لبكاء والص�راخ وابتخفيف العين كافعال وا�صوات في ا�كثر تجئ على 

  )1("... والنباح ونحوه 

       ير من وزن المفردة الذي أستعمل في ا�صوات ھو الصف) المكاء ( فاستدل على أن           

   0وأورد لذلك أمثلة من كcم العرب لتكون دليcً على ما ذھب إليه في تفسير المفردة          

    اھتماما بالجانب الدMلي من خcل التركيب النحوي ويبدو ذلك واضحا في تفسير أظھر  -4

َفَهاءُ     َسيَـُقولُ َسيَـُقولُ َسيَـُقولُ َسيَـُقولُ ���� :قوله تعالى  َفَهاءُ الس َفَهاءُ الس َفَهاءُ الس اسِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     الساسِ الناسِ الناسِ النُهمْ     َماَماَماَما    الن ُهمْ َوال ُهمْ َوال ُهمْ َوال َلِتِهمُ     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     َوال َلِتِهمُ ِقبـْ َلِتِهمُ ِقبـْ َلِتِهمُ ِقبـْ َها    َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    الِيت الِيت الِيت الِيت     ِقبـْ َهاَعَليـْ َهاَعَليـْ َهاَعَليـْ (  				َعَليـْ

(  :قوله      عل المستقبل موضع الماضي في        وج : "قال ابن عطية  ) 142: البقرة 

   0 )2(" 000أنھم يستمرون على ذلك القول و،ستدامة ذلك آدMلة على ) سيقول 

 

 

ي ال�درس النح�وي فق�د أش�ار إل�ى ومما يميز منھج ابن عطية إھتمامه بالمس�ائل الخcفي�ة ف� -5

تل�ك المس�ائل  التي وقعت بين مدرس�تي البص�رة والكوف�ة وم�ن يةمسائل الخcفالمن طائفة 

واسم أص�له س�مو بكس�ر الس�ين أو  : " يقولسم اقھم لفظة افھم في اشتقخc يھاالتي أشار إل

س�ما يس�مو فعل�ى ھ�ذا تض�م : يق�ال  0وھو عند البصريين مشتق من السمو ، سمو بضمھا 

وح��ذفت ال��واو م��ن س��مو ، ھ��ذا تكس��ر س��مي يس��مى فعل��ى : الس��ين ف��ي قول��ك س��مو ويق��ال 

  : كما قال الشاعر ، وكسرت السين من سم 

  ــهــمَ سِ  ســورةٍ  الــذي فــي كــلِّ  ◌ِ  ــمبــاس

�صل الذي ذكرن�اه بق�ولھم وسكنت السين من بسم إعتMcً على غير قياس وإنما استدل على ھذا ا

   0وفي جمع الجمع أسامي ، وفي الجمع أسماء ،  )  ميـُ س( ير في التصغ

م عcم�ة لم�ن وض�ع ل�ه �ن اMس� 0وھ�ي العcم�ة ، أص�ل اس�م وس�م م�ن الس�مة : وقال الكوفي�ون 

  ) 3(" 000فاؤه إعتMcً على غير قياس وحذفت 

  : أما موقفه من ذلك فبين في قوله 

                                                
/ 5  354، 213، 22 /4، 460، 457، 77، 17/ 3، 195، 131، 59 : وينظر  524 / 2:  المصدر نفسه) 3(

360  ،432  ،465   
              4/476،  31/ 3، 221، 137، 7/ 2، 310، 284، 229، 223 :وينظر218/ 1: المصدر نفسه ) 4(
5  /450   
  62/ 1: المحرر الوجيز) 1(



وأما المعنى فيه فجيد لوM م�ا يل�زمھم  0يردان  ھذا المذھب الكوفي  التصغير والجمع مذكوران "

ا�ش�ياء إل�ى الجم�ع ي�ردان ير وتص�غ�ن ال، وفي الجم�ع أو س�ام ، من أن يقال في التصغير وسيم 

   0 )1("إصولھا 

ه MستدMل البصريين أث�را كبي�را ف�ي إقن�اع اب�ن عطي�ة واس�تمالته إل�يھم وال�دليل عل�ى ذل�ك أنَّ� وإنَّ 

دليلھم كان أقل قوة م�ن دلي�ل البص�ريين  التي ذكرھا الكوفيون إM أنَّ ) سم ا( استحسن معنى لفظة 

   0الذي كان أشد قوة وسلطاناً على غيرھم 

ختل�ف النحوي�ون ف�ي تركي�ب آو: "ل يق�و) اللھ�م (ا ما ذكر م�ن خ�cف ف�ي أص�ل كلم�ة ومنھا أيض

ودلي�ل ،بعد إجماعھم على أنھا مضمومة الھ�اء مش�ددة الم�يم المفتوح�ة وأنھ�ا من�ادى ) اللھم (لفظة 

) ي�اهللا (فمذھب الخليل وسيبويه والبصريين أن ا�صل ، ذلك أنھا Mتأتي مستعملة في معنى خبر 

جعلوا ب�دل ح�رف الن�داء ھ�ذه الم�يم المش�ددة  -يا -دون حرف النداء الذي ھو  ملت الكلمةستعآفلما 

   0والضمة في الھاء ھي ضمة اMسم المنادى المفرد وذھب حرفان فعوض بحرفين 

  

  

  

  

ض�مة الھ�اء ھ�ي ض�مة  أي أم بخي�ر وأنَّ : ي�اهللا أم ) اللھ�م ( أص�ل  أنَّ  ،ومذھب الفراء والكوفيين 

مح�ال أن يت�رك الض�م ال�ذي : ورد الزجاج على ھ�ذا الق�ول وق�ال ، كانت في أم نقلت الھمزة التي 

   0ھذا إلحاد في أسم هللا تعالى ، ھو دليل على نداء المفرد وأن تجعل في أسم هللا ضمة أم 

ھذا الھمز الذي يطرح ف�ي الك�cم فش�أنه  نَّ إ: وقال أيضاً ، ا غلو من الزجاج وھذ: قال ابن عطية 

ي�اهللا " وما سمع ق�ط ، في ويل أمه وا�كثر إثبات الھمزة " ويلمه : " به أحيانا كما قالوا أن يؤتى 

إن�ه ي�دخل ح�رف : وق�ال الكوفي�ون ، ) ي�اللھم ( وM تق�ول الع�رب : في ھذا اللفظ وقال أيض�اً " أم 

  : وأنشدوا على ذلك " اللھم "النداء على 

  ــامـلـّ ــي كـُ تــقـولِ  أنْ  ـا عــلــيــكِ ــوم

  اـــــــَ م مــھـّ لـت يالـّ لـلـأو ھ حـتٍ ـّ بــّ س

  اـــمــلـَّ سَ ـا مُ ـنـخَ ـيـا شــنــْ يــَ لـــأرُدْد ع

Mيعرف قائله  ذوھذا شا: قال الزجاج ، ن حرف النداء لما اجتمعا فلوا كانت الميم عوضا م: قالوا 

ا ت�زاد الم�يم مخفف�ة ف�ي  وإنمَّ :  ونقال الكوفي، Mيترك له ما في كتاب هللا وفي جميع ديوان العرب 

                                                
  المصدر نفسه) 2(



��) ف��م واب��نم (              لم��ا ذھ��ب حرف��ان ع��وض : ق��ال البص��ريون ، ا م��يم مش��ددة ف��c ت��زاد ونح��وه فأمَّ

  )1("000بحرفين 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  :عنايته بالمصطلحات  - 6

تفس�يره من المصطلحات فج�اء  عدداً في تفسيره ) رحمه هللا ( ذكر القاضي عبد الحق               

  في تفسيره  متضمناً مجموعة من المصطلحات في كل علم من العلوم التي وضفھا المفسر

 :المصطلحات ا�تية )  والنحو اللغة( ذكر في علم  -

  )2(0الفعل  - 1

  )3(الفاعل - 2

  )4(0المبتدأوالخبر - 3

  )6(والمفعول �جله  )5(المفعول به - 4

  )1(0الحال  - 5
                                                

هللا جمال الدين بن  أبو محمد عبد:  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : ظ ،  417/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
  31/ 4:  هللا بن ھشام ا�نصاري يوسف بن أحمد بن عبد

  172، 138، 135، 133، 119، 110، 99، 91،  90 : وينظر  72/ 1: جيز المحرر الو: ظ) 1(
  553، 540، 535، 518، 460،  407،  376، 235،  205 : وينظر99/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 2(
  ،102/ 2، 520: وينظر 390/ 1: المصدر نفسه: ظ) 3(
  166/ 4 ، 257/ 3، 535، 387، 335، 222 : وينظر  70/ 1: المصدر نفسه : ظ) 4(
 309/ 3  :المصدر نفسه: ظ ) 5(



 )2(0المعرب  - 6

 )3(النداء  - 7

 ) 4(شرط ال - 8

  )5(ضيلالتف اسم - 9

  )6(أسماء اeشارة   -10

 .وغيرھا  )7(اMستثناء -11

  

  

  

  

  

  :فھي ) علوم القرآن ( ا المصطلحات التي ذكرھا في أمَّ  -

  )8(0الناسخ والمنسوخ  - 1

  )9(0المحكم والمتشابه  - 2

  )10(0المكي والمدني  - 3

  )11(0العام والخاص  - 4

  :فھي  )الفقه ( المصطلحات التي ذكرھا فيا أمَّ  -

  )12(الحcل والحرام  - 1

  :فھي ) القراءات( المصطلحات التي ذكرھا في  اأمَّ   -

 )1(القراءات الشاذة  -1

                                                                                                                                       
  127، 115، 113، 101، 84وينظر  77/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 6(
  144/ 4، 519 : وينظر473/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 7(
  70/ 5،  535،  357/ 4،  237/ 3،  261/ 2،  417،  227 :وينظر 133/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 8(
              527،  519،  396،  342،  297،  288،  54/ 2،  517،  453،  121 :وينظر  171 /1 :المصدر نفسه : ظ )   9(
3 /14  318  ،4 /81  ،159 
  17،  475، 266/ 4،  203/ 4 :وينظر  123/ 1 :المصدر نفسه : ظ  )10(
  110،  20/ 2،  491،  427،  388 :وينظر  327/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 11(
 154،  144،  119/ 3،  510،  485،  428، 378 :وينظر 357/ 2: مصدر نفسه ال: ظ ) 12(
  21/ 2، 506، 248 : وينظر193/ 1: المحرر الوجيز : ظ ) 1(
  400/ 1: المصدر نفسه: ظ) 2(
  113/ 5، 308/ 4 : وينظر105/ 1: المصدر نفسه: ظ) 3(
   526/ 3، 339، 83 : وينظر70/ 1: المصدر نفسه:ظ ) 4(
  59، 5/ 2، 399، 299 : وينظر254/ 1:  المحرر الوجيز: ظ  )5(



  : فھي ) البcغة علم (في أما المصطلحات التي ذكرھا  -

   )2(0التشبيه  .1

   )3(0الكناية  .2

   )4(0المجاز  .3

 )5( ستعارةMا .4

ت عل��وم الق��رآن مم��ا تق��دم أن المص��طلحات النحوي��ة واللغوي��ة والص��رفية ومص��طلحاويب��دو 

   0في تفسير ابن عطية  وواضحة الدMلةكانت ناضجة 

كبيرة على ذلك ومن ثم يترت�ب ه كان بصري المذھب وأن لمصطلحاته دMلة أنَّ  تبينومن ذلك     

 )6()الدMل�ة (وھ�و مص�طلح  طلحات أھمية الذي ھو مح�ور دراس�تيقف على أكثر المصأن أ عليَّ 

وھ�و الھداي�ة  إل�ى ا�ش�ياء والتعري�ف : ي بمعن�اه المعجم� قد أشار إليهابن عطية  أنَّ  اتضح ليقد ف

      موضوع علم خلو التفسير من  يعني M) الدMلة ( ج المصطلح في موضوع وعدم نض ، )7(بھا

  

على كونھا علماً وموضوعاً بل العكس تماماً أشار في تفسيره وفي م�واطن عدي�دة إل�ى ) الدMلة ( 

    0ھا دMلة ا�صوات والتراكيب وا�وزان والصيغ وغير

السبق في التنظير للعلوم  إحرازھمولكننا  بطبيعة الحال اعتدنا ذلك من علماء العرب ومفكريھم في 

   0وترك مسألة المصطلحات لغيرھم 

للخلي��ل ب��ن أحم��د ) الع��ين ( ف��ي كت��اب  بوص��فه علم��اً ) عل��م الدMل��ة ( ج��ذور  وم��ن ذل��ك نcح��ظ

في مناسبة الكcم لمقتضيات المقام ،  )8()ـ ھ255ت(وفي حديث الجاحظ  )ـ ھ175ت(الفراھيدي  

مق�اييس (ع�ن أص�ل اللغ�ات وف�ي كت�اب 0 )9()ـ ھ�392ت (الفتح عثمان ب�ن جن�ي حديث أبي  وفي

 )11()ـ ھ�406ت (وغي�رھم م�ن أمث�ال الش�ريف الرض�ي  )10()ـ ھ�395ت (�حمد بن فارس ) اللغة

            ل��دين ب��ن ا�ثي��ر ض��ياء او  )1( )ـ ھ��471 ت(وعب��د الق��اھر الجرج��اني  )12()ـ ھ��429ت (والثع��البي 

                                                                                                                                       
  360، 326،   279/ 2، 375 : وينظر189/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 6(
  519، 495، 351، 280: وينظر 250/ 1: المصدر نفسه : ظ) 7(
  519، 495، 351، 280: وينظر  250/ 1: المصدر نفسه : ظ) 8(
  248، 200، 180، 167 : وينظر 128/ 1: المصدر نفسه : ظ ) 9(
 544،  522،  454،  431،  258،  216: وينظر 1/89: المصدر نفسه : ظ )  10(
  509، 447 : وينظر427/ 1: المصدر نفسه: ظ) 11(
  ) ھدى (  383/ 7: �بي منصور ا�زھري : ةتھذيب اللغ: ظ ) 12(
 139/ 1: أبو عثمان الجاحظ : البيان والتبيين : ظ ) 1(
  47 -46/ 1: أبو الفتح عثمان بن جني : ئص الخصا: ظ ) 2(
  193: أحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللغة : ظ) 3(
 228: الشريف الرضي : المجازات النبوية : ظ ) 4(
   171: أبو منصور الثعالبي : العربية  فقه اللغة وسر: ظ) 5(



ي��د إM أن��ه تط��ور كمفھ��وم ومص��طلح  ف��ي دراس��ات الغ��ربيين عل��ى   0وغي��رھم  )2() ـھ��637ت (

  .) 3()ميشال بريال ( اللغوي الفرنسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -): المحرر الوجيز ( شواھد ابن عطية في  -7

 معتم�داً ا�ي�ات القرآني�ة ف�ي مص�نفاتھم  كان ابن عطية مثل غيره من العلماء ال�ذين فس�روا         

على طائفة من الشواھد لتعزيز مايذكره من آراء وتأييد ل,فكار التي يقول بھا ف�ي تفس�يره ا�ي�ات 

القرآنية وھو Mيختلف عن غيره في استعمال مصادر اMستشھاد على مثل ھذه القض�ايا وم�ن أھ�م 

  : ھي  هفي شواھد ستعملھااالمصادر التي 

  : آن الكريمالقر -أ

ب�ن ل�ذلك نج�د � )4(الطرق وأفضلھا في التفسير تعد طريقة تفسير القرآن بالقرآن من أجلّ           

ي�ر م�ا يلج�أ إلي�ه ف�ي وذلك �ن القرآن الك�ريم خ نفسهشديدة في تفسير القرآن بالقرآن  عطية نزعة

     .في مكان آخر قَ ـِ د في مكان أطلـِّ يـُ ق ل في مكان أخر وماصِّ ـُ أجمل في مكان ف ما�نَّ ؛ تفسير آياته

وإن ا�مثلة التي تدور في ھذا المضمار كثيرة ومتشعبة استولت عل�ى معظ�م آي�ات الق�رآن الك�ريم 

الليل�ة  و لي�وم ال�دين وا�ي�ات البين�ات، ذكره تعالى في ورد ل ما أجمل من ا�يات القرآنية ما اثوم
                                                                                                                                       

 234: عبد القاھر الجرجاني : دMئل اMعجاز : ظ ) 6(
  116/ 1: ضياء الدين بن ا�ثير : ل السائر في أدب الكاتب والشاعر المث: ظ) 7(
   40 -25: محمد حسين الصغير .د.أ: تطور البحث الدMلي : ظ ) 8(
  1/7: إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم : ظ ) 1(



لھذه المجمcت في مواطن أخ�رى م�ن الق�رآن  المباركة وفي قصاص النفس بالنفس ولوM تفصيله

   0 )1(الكريم لما كان بوسعنا بلوغ كنه حقيقتھا وما المراد اeلھي منھا

    يـَْلِبُســوايـَْلِبُســوايـَْلِبُســوايـَْلِبُســوا    وَملَْ وَملَْ وَملَْ وَملَْ     َآَمُنــواَآَمُنــواَآَمُنــواَآَمُنــوا    الــِذينَ الــِذينَ الــِذينَ الــِذينَ     ����: وم��ن ا�ي��ات الت��ي فس��رھا اب��ن عطي��ة ب��القرآن تفس��يره قول��ه تع��الى 

  0) 82:  ا�نعام (  				 ُمْهَتُدونَ ُمْهَتُدونَ ُمْهَتُدونَ ُمْهَتُدونَ     ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ وَ وَ وَ وَ     اْألَْمنُ اْألَْمنُ اْألَْمنُ اْألَْمنُ     َهلُمُ َهلُمُ َهلُمُ َهلُمُ     أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ     ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ     ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ 

 َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ     الشْركَ الشْركَ الشْركَ الشْركَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     ���� :ريمة بقوله تعالىالواردة في ا�ية الك)  الظلم (فسر ابن عطية مفردة 

ويحتمل أن ، إنه من كcم لقمان 				  َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ     الشْركَ الشْركَ الشْركَ الشْركَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     ���� :وقوله  :"قال ) 13: لقمان (				 

ويؤي�د ھ�ذا الح�ديث ، تعالى منقطعاً من كcم لقمان متصcً به في تأكيد المعنى يكون خبراً من هللا 

 (أشفق أصحاب رسول هللا ) 82 :ا�نعام ( 				 ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ ِبظُْلمٍ     ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ ِإميَانـَُهمْ     يـَْلِبُسوايـَْلِبُسوايـَْلِبُسوايـَْلِبُسوا    وَملَْ وَملَْ وَملَْ وَملَْ ����    زلت المأثور أنه لما ن

ـْركَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     ���� : تع�الى      فأنزل هللا  ،نفسه ظلم أينا لم ي :وقالوا  ) وسلم -وآله – صلى هللا عليه ـْركَ الش ـْركَ الش ـْركَ الش الش    

  . )2(" ... فسكن إشفاقھم  				  َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ َلظُْلمٌ 

وخير دليل عل�ى ) الشرك(الوارد في سورة ا�نعام ھو ) الظلم(ابن عطية أن  استدلومن ذلك      

  .ورد في سورة لقمان  ذلك ما

  

  : الحديث النبوي -ب   

ف��ي تفس�ير ا�ي��ات ) علي�ه وآل��ه وس�لم ص�لى هللا(إعتم�د المفس�رون عل��ى أق�وال الرس��ول             

ھ�و المفس�ر ا�ول للق�رآن الك�ريم ث�م  ) ص�لى هللا علي�ه وآل�ه وس�لم (  الرسول نَّ � ؛ القرآنية وذلك

َزْلَنا ����:وخير دليل على ذلك قوله تعالى ، الصحابة من بعده  َزْلَناَوأَنـْ َزْلَناَوأَنـْ َزْلَناَوأَنـْ َ     الذْكرَ الذْكرَ الذْكرَ الذْكرَ     ِإلَْيكَ ِإلَْيكَ ِإلَْيكَ ِإلَْيكَ     َوأَنـْ لُِتبَـني َ لُِتبَـني َ لُِتبَـني َ اسِ     لُِتبَـنياسِ لِلناسِ لِلناسِ لِلنلَ     َماَماَماَما    لِلنلَ نـُزلَ نـُزلَ نـُزنـُز    

(  : )صلى هللا عليه وآله(ومن ذلك جاء قول الرسول )  44 :النحل  ( 				 يـَتَـَفكُرونَ يـَتَـَفكُرونَ يـَتَـَفكُرونَ يـَتَـَفكُرونَ     َعلُهمْ َعلُهمْ َعلُهمْ َعلُهمْ َولَ َولَ َولَ َولَ     ِإَلْيِهمْ ِإَلْيِهمْ ِإَلْيِهمْ ِإَلْيِهمْ 

   0 )3()إM إني أوتيت القرآن ومثله معه 

                                                
  92: محمد حسين الصغير. د.أ: المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم : ظ) 2(
   77/ 1،  348/ 4: المحرر الوجيز ) 1(
  93:  ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  :التفسير  صولأ مقدمة في) 2(



وفسر ،لذلك توجه ابن عطية وغيره من المفسرين إلى السنة النبوية في تفسير آيات القرآن الكريم 

  .  )  204: البقرة  ( 				 اخلَِْصامِ اخلَِْصامِ اخلَِْصامِ اخلَِْصامِ     أََلد أََلد أََلد أََلد     َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ ���� : تعالى الواردة في قوله ) ألد( ابن عطية مفردة 

الش�ديد الخص�ومة الص�عب الش�كيمة ال�ذي يل�وي الحج�ج ف�ي ك�ل جان�ب : ا�ل�د : " قال ابن عطي�ة 

  .  لددت بكسر العين : واللدود ويقال منه ، ومنه لديد الفم ، فيشبه انحرافه المشي في لديدي الوادي 

    بغ��ض الرج��ال إل��ى هللا ا�ل��دأ () ص��لى هللا علي��ه وآل��ه وس��لم ( النب��ي  وھ��و ذم ومن��ه ق��ول: أل��د 

الواردة في ا�ية الكريمة بالحديث ) ا�لد ( فاستشھد ابن عطية على معنى لفظة  )2("  )1()  الخصم

  .في الذم  عملةمن ا�لفاظ المست) ا�لد ( النبوي واستند عليه في إثبات أن مفردة 

  

  

  

  

  

  

  

   :حابة والتابعين أقوال الص -ج

اب�ن عطي�ة ف�ي تفس�يره إل�ى  م�ا  س�تندا �حاديث النبويةاوإلى جانب النصوص القرآنية و 

ورد ع��ن الص��حابة والت��ابعين والمفس��رين وك��ان منھج��ه اس��تقرائيا نق��دياً فعم��ل عل��ى ذك��ر أق��وال 

رأي�ه فيھ�ا الصحابة والتابعين التي بھا يسند آراءه وأقوال�ه وم�ن ث�م ي�درس متنھ�ا وبع�د ذل�ك ي�ذكر 

  ولم يخل تفسيره من ذكر أقوال الصحابة وتركھا بدون تعليق أو لم يذكر سلسلة ، قبوMً أو رفضاً 

    )3(.راMختصاة  في بب ذلك رغبته الشديدإسنادھا ويكتفي بذكر اسم الصحابي أو التابعي وس

م�ا ج�اء عن�ه ف�ي تعلي�ق عليھ�ا  غي�ر ومن المواطن التي اكتفى بھا ابن عطي�ة ب�ذكر ا�راء م�ن    

 فَـاْمَتِحُنوُهن فَـاْمَتِحُنوُهن فَـاْمَتِحُنوُهن فَـاْمَتِحُنوُهن                         ُمَهـاِجَراتٍ ُمَهـاِجَراتٍ ُمَهـاِجَراتٍ ُمَهـاِجَراتٍ     اْلُمْؤِمَنـاتُ اْلُمْؤِمَنـاتُ اْلُمْؤِمَنـاتُ اْلُمْؤِمَنـاتُ     َجـاءَُكمُ َجـاءَُكمُ َجـاءَُكمُ َجـاءَُكمُ     ِإَذاِإَذاِإَذاِإَذا    َآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     أَيـَهاأَيـَهاأَيـَهاأَيـَها    يَايَايَايَا    ���� : تعالى هتفسير قول

ثم " جربوھن واستخبروا حقيقة ما عندھن : فا متحنوھن معناه   : "يقول ) 10: الممتحنة( 				 ...

                                                
  101/ 3:أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري ) 3(
    514/ 5،  304،  279/ 1: محرر الوجيز ال) 4(
    267/ 1: عبد السcم محمد أبو سعد . د: ية التفسير الفقھي عند ابن عط: ظ ) 1(



ان كيف ھو فقال ابن عباس وقتادة ومجاھ�د وعكرم�ة ب�أن واختلف الناس في ھذا اMمتح : "يقول 

تستحلف المرأة أنھا ما ھ�اجرت ل�بغض زوجھ�ا وM لجري�رة ج�رت وM س�بب م�ن أع�راض ال�دنيا 

: فقال فري�ق م�نھم عائش�ة أم الم�ؤمنين . فإذا فعلت فلم ترد ، سوى حب هللا وأن محمداً رسول هللا 

ي ا�ي�ة بع�د ھ�ذا م�ن ت�رك الزن�ا والس�رقة والبھت�ان اMمتحان ھو أن تعرض عليھا الشروط التي ف

بن�ت بش�ر ام�رأة ة ن ھ�ذه ا�ي�ة نزل�ت ف�ي أميم�إ: وقيل ،والعصيان فإذا أقرت بذلك فھو اMمتحان 

          )1(" الحارث  حسان بن الدحداحة وفي كتاب التغلبي أنھا نزلت في سبيعة بنت

ول�م . كور ف�ي ا�ي�ة اMمتح�ان الم�ذ ونلحظ أنه اكتفى بنقل ماورد عن الصحابة في طبيعة

أم�ا الم�واطن الت�ي ك�ان ل�ه فيھ�ا رأي خ�اص ب�ه .  رأياً من ھذه ا�راء المذكورة  يحاول أن يرجح

            الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     ����: عمل على مناقشتھا وترجيح أصوبھا نجدھا في وقوفه عند تفسير قوله تعالى و

واختل�ف ف�يمن : " يق�ول)  6 :البقرة(  				يـُْؤِمُنونَ يـُْؤِمُنونَ يـُْؤِمُنونَ يـُْؤِمُنونَ     َال َال َال َال     تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ     ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ     أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ     َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ     َسَواءٌ َسَواءٌ َسَواءٌ َسَواءٌ     َكَفُرواَكَفُرواَكَفُرواَكَفُروا

          :نزل��ت ھ��ذه ا�ي��ة بع��د اMتف��اق عل��ى أنھ��ا غي��ر عام��ة لوج��ود الكف��ار ق��د أس��لموا بع��دھا فق��ال ق��وم 

 دون أنأن يعلم أن في الناس من ھذه حاله وھي فيمن سبق في علم هللا أنه Mيؤمن أراد هللا تعالى (

  ) .  اً يعين أحد

) وأب�ي ياس�ر واب�ن ا�ش�رف ونظ�رائھم، نزلت ھذه ا�ية في حيي بن أخطب : ( وقال ابن عباس 

  ) . نزلت في قادة ا�حزاب وھم أھل القليب ببدر : ( وقال الربيع بن أنس 

 وإنم�ا، �ن قادة ا�حزاب قد أسلم كثير م�نھم ، وھو خطأ ، ھكذا حكي ھذا القول : قال ابن عطية 

وكل من عين أحداً ، والقول ا�ول مما حكيناه ھو المعتمد عليه ، ترتيب ا�ية في أصحاب القليب 

  .  )2("فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن ا�ية 

ـرُ     بـََلَغِينَ بـََلَغِينَ بـََلَغِينَ بـََلَغِينَ     َوَقدْ َوَقدْ َوَقدْ َوَقدْ     ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ     ِيل ِيل ِيل ِيل     َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ     َأىن َأىن َأىن َأىن     َرب َرب َرب َرب     الَ الَ الَ الَ قَ قَ قَ قَ     ����:  قوله تعالى ونلحظ ذلك في تفسير             ـرُ اْلِكبـَ ـرُ اْلِكبـَ ـرُ اْلِكبـَ     اْلِكبـَ

   ) 40: آل عمران (     				        َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ     َماَماَماَما    يـَْفَعلُ يـَْفَعلُ يـَْفَعلُ يـَْفَعلُ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َكَذِلكَ َكَذِلكَ َكَذِلكَ َكَذِلكَ     َقالَ َقالَ َقالَ َقالَ     َعاِقرٌ َعاِقرٌ َعاِقرٌ َعاِقرٌ     َواْمَرَأِيت َواْمَرَأِيت َواْمَرَأِيت َواْمَرَأِيت 

فقال عكرمة والسدي إنه   				 ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ     ِيل ِيل ِيل ِيل     َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ     َأىن َأىن َأىن َأىن ����     :ن لم قال زكرياء المفسرو ختلفا: " يقول 

تدري من ناداك ؟ قال نادتني  جاء الشيطان يكدر عليه نعمة ربه فقال ھل "لما  نودي بھذه البشارة 

ق�ال مcئكة ربي قال بل ذلك الشيطان ولو ك�ان ھ�ذا م�ن عن�د رب�ك �خف�اه ل�ك كم�ا أخفي�ت ن�داءك 

                                                
  297/  5: المحرر الوجيز ) 2(
   87/ 1:   المحرر الوجيز) 1(



وذھب الطبري وغيره إلى   				 ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ ُغَالمٌ     ِيل ِيل ِيل ِيل     َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ َيُكونُ     َأىن َأىن َأىن َأىن ����     :فقال ، فخالطت قلبه وسوسة وشك مكانه 

نسل سأل عن الوجه الذي به يكون  أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنھا ليست بحال

، وھ�ذا تأوي�ل حس�ن يلي�ق بزكري�اء: أتبدل المرأة خلقتھا أم كيف يكون ؟ فقال اب�ن عطي�ة ، الغcم 

. ه لطول المدة بين الدعاء والبشارة وذلك أربعون سنة وقيل أنما سأل �نه نسي دعاء: كي وقال م

  .  )1( "ھا كيف و من أين معنا) أنى( وھذا قول ضعيف المعنى و: قال ابن عطية 

رأي�ه   ذك�رستحس�ن م�ا ذھ�ب ألي�ه الطب�ري وض�ّعف ق�ول مك�ي وتفسيره ھ�ذه ا�ي�ة نج�ده ي ففي    

 . الواردة في ا�ية الكريمة ) ى أن(بمعنى 

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:ك7م العرب شعراً ونثراً  -د  

س�تند إلي�ه آم ھو م�ا ھأن أشعار العرب وما نقل عن فصحائ يتضح لنا من تفسير ابن عطية         

    م��ن مف��ردات ال��ذكر الحك��يم ش��اھداً م��ن الش��عر أو النث��ر  ةاب��ن عطي��ة ف��ي تفس��يره فجع��ل لك��ل مف��رد

جاء تفسيره زاخراً با�بيات الشعرية حتى بدا وكأنه دي�وان ض�خم انض�وت تحت�ه معظ�م دواوي�ن ف

ة ن أبي�ات ش�عريتتف�اوت ب�ي بيتٍ ) 1500(ا�شعار ما يقرب من  شعراء العرب فبلغت شواھده من

  . فضc عن اھتمامه باللھجات العربية القديمة ، كاملة وأنصاف أبيات ورجز 

   -:ن أمثلة ما ورد في تفسيره وم    

                                                
 106،  102  ،  431/ 1 :  المصدر نفسه) 2(



َهـا    وَُكـَال وَُكـَال وَُكـَال وَُكـَال     اْجلَنـةَ اْجلَنـةَ اْجلَنـةَ اْجلَنـةَ     َوَزْوُجكَ َوَزْوُجكَ َوَزْوُجكَ َوَزْوُجكَ     أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ     اْسُكنْ اْسُكنْ اْسُكنْ اْسُكنْ     َآَدمُ َآَدمُ َآَدمُ َآَدمُ     يَايَايَايَا    َوقـُْلَناَوقـُْلَناَوقـُْلَناَوقـُْلَنا���� : في قوله تعالى -1 َهـاِمنـْ َهـاِمنـْ َهـاِمنـْ     ِشـْئُتَماِشـْئُتَماِشـْئُتَماِشـْئُتَما    َحْيـثُ َحْيـثُ َحْيـثُ َحْيـثُ     َرَغـًداَرَغـًداَرَغـًداَرَغـًدا    ِمنـْ

الرغ�د الع�يش ال�دار  : "يق�ول )  35: البق�رة  ( 				 الظـاِلِمنيَ الظـاِلِمنيَ الظـاِلِمنيَ الظـاِلِمنيَ     ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ     فـََتُكونَافـََتُكونَافـََتُكونَافـََتُكونَا    الشَجَرةَ الشَجَرةَ الشَجَرةَ الشَجَرةَ     ِذهِ ِذهِ ِذهِ ِذهِ هَ هَ هَ هَ     تَـْقَربَاتَـْقَربَاتَـْقَربَاتَـْقَربَا    َوَال َوَال َوَال َوَال 

   :ومنه قول امرئ القيس . الھني الذي Mعناء فيه 

  )1(" غـــدرَ  فــي عـيـشٍ  اCحــداثَ  يــأمــنُ ـــاً             ــمـَ تــــراه نـــاعـِ  ـنــمـــا الــمــــرءُ ـيـْ بَ 

")1(  

    

)  169 : ا�ع��راف ( 				... اْلِكَتــابَ اْلِكَتــابَ اْلِكَتــابَ اْلِكَتــابَ     َورِثُــواَورِثُــواَورِثُــواَورِثُــوا    َخْلــفٌ َخْلــفٌ َخْلــفٌ َخْلــفٌ     بـَْعــِدِهمْ بـَْعــِدِهمْ بـَْعــِدِهمْ بـَْعــِدِهمْ     ِمــنْ ِمــنْ ِمــنْ ِمــنْ     َفَخَلــفَ َفَخَلــفَ َفَخَلــفَ َفَخَلــفَ     ���� :ف��ي قول��ه تع��الى -2

... م يستعمل في ا�شھر في ال�ذم بإسكان الc) بعدھم خلف ( معناه حدث خلفھم و خلف : " يقول 

  )2(:وقد يستعمل في المدح ومنه قول حسان 

  )3(" ي طــاعــِة هللاِ تــابــــعُ Cولِــنــا فــوخــلــفــُنـا              يــكَ لــنــا الــقــدُم اCولــى إلــ

  

  

  

  

  

جمع زوج والمرأة زوج  أزواج : " يقول ) 25 :البقرة  ( 				 ُمَطهرَةٌ ُمَطهرَةٌ ُمَطهرَةٌ ُمَطهرَةٌ     أَْزَواجٌ أَْزَواجٌ أَْزَواجٌ أَْزَواجٌ     ����: في قوله تعالى  -3

  )4(: الرجل والرجل زوج المرأة ويقال في المرأة زوجة ومنه قول الفرزدق 

  )5("لھـاساع إلى أْسـِد الشرى يـسـتـبـيك  ــتـيزوجَ  ـفـسـدَ ــســعــى لـيُ الــذي يَ  نّ وإ

                                                
   198 ،224، 233، 249، 99، 121، 125، 87، 145، 237، 249 :وينظر 127/ 1:  المحرر الوجيز) 1(

86 ،102 ،83 ،114  
  148: ان بن ثابت ا�نصاري ديوان حس) 2(
  413/ 3، 187، 111، 1/96 :وينظر 427/ 2: المحرر الوجيز) 3(
:                                                                                    وجاء البيت في الديوان ، 106: وان الفرزدق دي) 1(

  )ا ـھـُـ لـيـبـتـسـرى يـالث دِ ـْ ى أسـإل ◌ٍ  اعـسـك       ي ـتـب زوجـبـخـى يـعـسـي رأ ًـأم إنَّ ـف( 
   146، 166، 179، 283، 183، 185، 188، 219 : وينظر 109/ 1: المحرر الوجيز ) 2(



ق�ال ) وأنا لمسنا ( وقولھم  : "يقول  )  8: الجن (  				 السَماءَ السَماءَ السَماءَ السَماءَ     َلَمْسَناَلَمْسَناَلَمْسَناَلَمْسَنا    َوأَناَوأَناَوأَناَوأَنا���� :في قوله تعالى  -4

ض�ھم لھ�ا فس�مي معناه التمسنا ويظھر بمقتضى ك�cم الع�رب أنھ�ا اس�تعارة لتج�ربتھم أمرھ�ا وتعر

  )1(: ذلك لمساً إذا كان اللمس غاية غرضھم ونحو ھذا قول المتنبي 

  ـمـنــىَك الـيُ شـتـھـي يـدُ ـَ نـبـادْر إلـى مـا تلـُمـْس بـنـا الجيَش لَْمسةً         تـعـدَّ الـقُـرى وآ

أي ، ذا ف�ي أم�ر ك� وھ�ذا كم�ا تق�ول الم�س فcن�اً ، فعبر عن صدم الج�يش ب�الجيش وحري�ه ب�اللمس 

أم�ا ، ما تق�دم يمث�ل الش�واھد الش�عرية الت�ي إعتم�دھا اب�ن عطي�ة ف�ي تفس�يره  )2("جرب مذھبه فيه 

الجانب الثاني فتمثل بالشواھد النثري�ة ونلحظھ�ا ف�ي م�واطن كثي�رة م�ن تفس�يره ومنھ�ا م�اورد ف�ي 

    ُصم ُصم ُصم ُصم     َوِنَداءً َوِنَداءً َوِنَداءً َوِنَداءً     ُدَعاءً ُدَعاءً ُدَعاءً ُدَعاءً     ِإال ِإال ِإال ِإال     َيْسَمعُ َيْسَمعُ َيْسَمعُ َيْسَمعُ     َال َال َال َال     اااامبَِ مبَِ مبَِ مبَِ     يـَْنِعقُ يـَْنِعقُ يـَْنِعقُ يـَْنِعقُ     الِذيالِذيالِذيالِذي    َكَمَثلِ َكَمَثلِ َكَمَثلِ َكَمَثلِ     َكَفُرواَكَفُرواَكَفُرواَكَفُروا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َوَمَثلُ َوَمَثلُ َوَمَثلُ َوَمَثلُ     ����    :تفسير قوله تعالى 

ــــيٌ     ُبْكــــمٌ ُبْكــــمٌ ُبْكــــمٌ ُبْكــــمٌ  ــــيٌ ُعْم ــــيٌ ُعْم ــــيٌ ُعْم         :وقول����ه تع����الى : " عطي����ة  اب����ن: يق����ول )171: البق����رة ( 				 يـَْعِقلُــــونَ يـَْعِقلُــــونَ يـَْعِقلُــــونَ يـَْعِقلُــــونَ     َال َال َال َال     فَـُهــــمْ فَـُهــــمْ فَـُهــــمْ فَـُهــــمْ     ُعْم

افرين الموع�وظين الم�راد تش�بيه واع�ظ الك�افرين وداع�يھم والك�، ا�ية  				    َكَفـُرواَكَفـُرواَكَفـُرواَكَفـُروا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َوَمَثلُ َوَمَثلُ َوَمَثلُ َوَمَثلُ ����

ھك�ذا فس�ر اب�ن ، لغنم واeبل ف�c تس�مع إM دع�اءه ون�داءه وMنفق�ه م�ا يق�ول ق بابالراعي الذي ينع

  . عباس وعكرمة والسدي وسيبويه 

  .ودل المذكور على المحذوف وھذه نھاية اeيجاز ، فذكر بعض ھذه الجملة وترك بعض : وقال 

  ) 3 (: قال ا�خطل ، والنعيق زجر الغنم والصياح بھا 

  7!ــــَ ض 7ءِ ــخــي الـــك فــسُ ـفـك نـتـّ نـمفــإنــمــا              يــا جــريــرُ ــك بــضــأِن  انــعــقْ 

    فھي تحمق راعيھا ، ات نما وقع ھذا التشبيه براعي الضأن �نھا من أبلد الحيوانإ: وقال قوم 

  

  . ) 5(... " ) 4(من راعي ضأن ثمانينوفي المثل أحمق 

  . )  11: البقرة (  				 ِقيلَ ِقيلَ ِقيلَ ِقيلَ     َوِإَذاَوِإَذاَوِإَذاَوِإَذا    ���� : ردة في قوله تعالىالوا) إذا ( ومن ذلك تفسيره 

وحك�ي ع�ن المب�رد أنھ�ا ف�ي قول�ك ف�ي المفاج�أة خرج�ت ف�إذا زي�د ، ظرف زمان ) إذا(و : "يقول 

فإنم��ا  )خرج��ت ف��إذا حض��ور زي��د (وھ��ذا م��ردود �ن المعن��ى ، ت جث��ة ظ��رف مك��ان �نھ��ا تض��من

                                                
 381/ 4: عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان المتنبي ) 3(
 394/ 2، 380: وينظر 381/ 5: المحرر الوجيز ) 4(
  198: ديوان ا�خطل ) 5(
 342/ 1: أبو ھcل العسكري : ھرة ا�مثال جم: ظ) 1(
  396، 239 ،151، 72: وينظر238/ 1: المحرر الوجيز )  2(



 )1( )وغداً أمر ، اليوم خمر  (: ن ومنه قولھم كما يقتضيه سائر ظروف الزما، تضمنت المصدر 

   )2(... "فمعناه وجود خمر ووقوع أمر

    َعَزْمـتَ َعَزْمـتَ َعَزْمـتَ َعَزْمـتَ     فَـِإَذافَـِإَذافَـِإَذافَـِإَذا    اْألَْمـرِ اْألَْمـرِ اْألَْمـرِ اْألَْمـرِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَشـاِوْرُهمْ َوَشـاِوْرُهمْ َوَشـاِوْرُهمْ َوَشـاِوْرُهمْ ����: ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) ع�زم ( ومن ذلك تفس�يره مف�ردة  

  )4(" )3(قد أحزم لو أعزم: والعرب تقول : " يقول ) 159: آل عمران (  				فَـتَـوَكلْ فَـتَـوَكلْ فَـتَـوَكلْ فَـتَـوَكلْ 

لبن عطية ومما تقدم يتضح لنا أن آ     قل أھمية لديه من اً على الشواھد النثرية ولم تكن أكثير يعوَّ

  . الشواھد الشعرية 

   

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : مصادر ابن عطية في كتابه  -8

ق�د اعتمد ابن عطية في تفسيره على طائفة من المصادر استقى منھا مادته العلمية و                 

موس�وعة علمي�ة تض�م طائف�ة م�ن العل�وم  مما جع�ل كتاب�ه تنوعت ھذه المصادر وتعددت مواردھا

  . المختلفة التي تتصل بالقرآن الكريم ومن أھم المصادر التي أفاد منھا

  : النقل عن العلماء  -1

                                                
 432/ 2: جمھرة ا�مثال ) 3(
 499 484، 497/ 4، 381، 306، 292،  286، 121، 30، 308/ 2 : وينظر 93/ 1:  المحرر الوجيز ) 4(
،508 
 2/189: لقاسم محمود بن عمر الزمخشري أبو ا: المستقصى في أمثال العرب : ظ) 5(
 1/551: المحرر الوجيز ) 6(



ق�ل نقل ابن عطية عن عدد كبير من العلماء في مختلف العل�وم وق�د تع�ددت أس�ماء العلم�اء ال�ذين ن

  :عنھم فقد نقل عن علماء التفسير واللغة والنحو والقراءات ومن أشھر الذين نقل عنھم في 

  : التفسير  -أ

  . ) ھـ  40ت () عليه الس7م ( اNمام علي بن أبي طالب  -1

    الصـَراطَ الصـَراطَ الصـَراطَ الصـَراطَ     اْهـِدنَااْهـِدنَااْهـِدنَااْهـِدنَا     ����::::    ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى) الص�راط ( ونجد ذل�ك ف�ي تفس�يره لمف�ردة         

عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب رض��ي هللا عن��ه : فق��ال " : ق��ال اب��ن عطي��ة  ) 6 :الفاتح��ة (    				ِقيمَ ِقيمَ ِقيمَ ِقيمَ اْلُمْســتَ اْلُمْســتَ اْلُمْســتَ اْلُمْســتَ 

        ) 1("ھنا القرآن ) الصراط المستقيم (
  : ) ھـ 68ت( عبد هللا بن عباس  -2

َناُهمْ     َوِمماَوِمماَوِمماَوِمما����: تعالى  هونقل عنه تفسير قول        َناُهمْ َرَزقـْ َناُهمْ َرَزقـْ َناُهمْ َرَزقـْ "  :ق�ال اب�ن عطي�ة )  3: البقرة  ( 				يـُْنِفُقونَ يـُْنِفُقونَ يـُْنِفُقونَ يـُْنِفُقونَ     َرَزقـْ

                                                                                                                               )2("إحتساباً لھا ينفقون يؤتون الزكاة : بن عباس قال ا

  :  )ھـ  95ت (  سعيد بن جبير -4

 				 َتْكُفـُرونِ َتْكُفـُرونِ َتْكُفـُرونِ َتْكُفـُرونِ                     َوَال َوَال َوَال َوَال     ِيل ِيل ِيل ِيل     َواْشـُكُرواَواْشـُكُرواَواْشـُكُرواَواْشـُكُروا    أَذُْكـرُْكمْ أَذُْكـرُْكمْ أَذُْكـرُْكمْ أَذُْكـرُْكمْ     َفاذُْكُروِين َفاذُْكُروِين َفاذُْكُروِين َفاذُْكُروِين     ����: تعالى  هير قولونقل عنه تفس             

الطاع�ة أذك�ركم معن�ى ا�ي�ة اذكرون�ي ب: قال سعيد بن جبي�ر  : "ابن عطية يقول ) 152: البقرة (

   )3("بالثواب والمغفرة 

  

  : علماء اللغة والنحو  -ب

   ) ھـ 175ت (  :الخليل  -1

ـَماءِ     ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ     َكَصـيبٍ َكَصـيبٍ َكَصـيبٍ َكَصـيبٍ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ����: ول�ه ف�ي تفس�ير قول�ه تع�الى ونقل عنه ق ـَماءِ الس ـَماءِ الس ـَماءِ الس َوبـَـْرقٌ َوبـَـْرقٌ َوبـَـْرقٌ َوبـَـْرقٌ     َوَرْعـدٌ َوَرْعـدٌ َوَرْعـدٌ َوَرْعـدٌ     ظُُلَمـاتٌ ظُُلَمـاتٌ ظُُلَمـاتٌ ظُُلَمـاتٌ     ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ ِفيـهِ     الس    

 البقرة(    				ِباْلَكاِفرِينَ ِباْلَكاِفرِينَ ِباْلَكاِفرِينَ ِباْلَكاِفرِينَ                                 حمُِيطٌ حمُِيطٌ حمُِيطٌ حمُِيطٌ     َواللهُ َواللهُ َواللهُ َواللهُ     اْلَمْوتِ اْلَمْوتِ اْلَمْوتِ اْلَمْوتِ     َحَذرَ َحَذرَ َحَذرَ َحَذرَ     الصَواِعقِ الصَواِعقِ الصَواِعقِ الصَواِعقِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َآَذاِِمْ َآَذاِِمْ َآَذاِِمْ َآَذاِِمْ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َأَصاِبَعُهمْ َأَصاِبَعُهمْ َأَصاِبَعُهمْ َأَصاِبَعُهمْ     َجيَْعُلونَ َجيَْعُلونَ َجيَْعُلونَ َجيَْعُلونَ 

                                                
، 248، 245، 240، 237، 244،  210، 169، 124، 102، 82، 79 :وينظر 74/ 1: المحرر الوجيز )  1(

254 ،258 ،265 ،278   ،289 291 
، 101، 97، 87، 85، 88، 83، 82، 77، 75، 71، 67، 65، 63، 61 : وينظر  85/ 1: المصدر  نفسه ) 2(

109 ،114 ،117 ،119 ،120 ،121  
، 320، 303، 240، 178، 97، 39/ 2، 392، 352،  294، 227 :وينظر  226/ 1:  المصدر نفسه) 3(

471 ،479 ،520   



ھي الواقع�ة الش�ديدة م�ن ص�وت الرع�د  (:   )1(ال الخليلق: والصاعقة " :عطية بن ايقول )  19: 

يكون معھا أحياناً نار ، يقال إنھ�ا م�ن المخ�راق ال�ذي بي�د المل�ك ، وقي�ل ف�ي قطع�ة الن�ار إنھ�ا م�اء 

   )2(". )يخرج من فم الملك عند غضبه 

   )ـ ھ 180ت: ( سيبويه  -2

ُهمْ     َآَدمُ َآَدمُ َآَدمُ َآَدمُ     يَايَايَايَا    قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     ����: نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى           ُهمْ أَنْبِئـْ ُهمْ أَنْبِئـْ ُهمْ أَنْبِئـْ     أَنـَْبَأُهمْ أَنـَْبَأُهمْ أَنـَْبَأُهمْ أَنـَْبَأُهمْ     فـََلمافـََلمافـََلمافـََلما    بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ     أَنْبِئـْ

            َوَماَوَماَوَماَوَما    تـُْبُدونَ تـُْبُدونَ تـُْبُدونَ تـُْبُدونَ     َماَماَماَما    َوأَْعَلمُ َوأَْعَلمُ َوأَْعَلمُ َوأَْعَلمُ     َواْألَْرضِ َواْألَْرضِ َواْألَْرضِ َواْألَْرضِ     السَماَواتِ السَماَواتِ السَماَواتِ السَماَواتِ     َغْيبَ َغْيبَ َغْيبَ َغْيبَ     أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ     ِإين ِإين ِإين ِإين     َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ     أَُقلْ أَُقلْ أَُقلْ أَُقلْ     أَملَْ أَملَْ أَملَْ أَملَْ     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ بَِأْمسَائِِهمْ 

برھم ، وھو فعل معناه أخ    				    أنبئهمأنبئهمأنبئهمأنبئهم    ����: " قال ابن عطية  ) 33: البقرة ( 				    َتْكُتُمونَ َتْكُتُمونَ َتْكُتُمونَ َتْكُتُمونَ     ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ 

        .يتعدى إلى مفعولين أحدھما بحرف جر وقد يحذف حرف الجر أحياناً ، تقول نبئت زيداً 
  )4("  معناه نبئت عن زيد:  )3( قال سيبويه

   ) ھـ  206ت(  :قطرب  -3

ــُدونَ     َال َال َال َال  ����: نق��ل عن��ه قول��ه ف��ي تفس��ير قول��ه تع��الى        ــُدونَ تَـْعُب ــُدونَ تَـْعُب ــُدونَ تَـْعُب        يق��ول )  83  :البق��رة(  				 اللــهَ اللــهَ اللــهَ اللــهَ     ِإال ِإال ِإال ِإال     تَـْعُب

           ) 5("وضع حال أي أخذنا ميثاقھم موحدينفي م				   اللهاللهاللهالله    ِإال ِإال ِإال ِإال     تَـْعُبُدونَ تَـْعُبُدونَ تَـْعُبُدونَ تَـْعُبُدونَ     َال َال َال َال     ����: حكي عن قطرب " 

  

  

  

  )ھـ 311ت : ( أبو إسحاق الزجاج - 4    

ــالَ     َوِإذْ َوِإذْ َوِإذْ َوِإذْ  ����: ال��واردة ف��ي قول��ه تع��الى ) إذ ( ونق��ل عن��ه اب��ن عطي��ة قول��ه ف��ي تفس��يره       ــالَ َق ــالَ َق ــالَ َق     َربــكَ َربــكَ َربــكَ َربــكَ     َق

       )6(ق�ال معم�ر ب�ن المثن�ى: "  يق�ول)  30: البق�رة ( 				  َخِليَفـةً َخِليَفـةً َخِليَفـةً َخِليَفـةً     اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َجاِعـلٌ َجاِعـلٌ َجاِعـلٌ َجاِعـلٌ     ِإين ِإين ِإين ِإين     لِْلَمَالِئَكـةِ لِْلَمَالِئَكـةِ لِْلَمَالِئَكـةِ لِْلَمَالِئَكـةِ 

                                                
 )  صعق (  22/ 1: العين : ظ) 1(
 11/ 2، 149، 133، 128، 102، 96 : وينظر  102/ 1: المحرر الوجيز  ) 2(
 366/ 1: سيبويه :  الكتاب: ظ ) 3(
                                212، 151، 132، 122، 111 :وينظر105/ 1: المحرر الوجيز ) 4(
  349، 66: وينظر  172/ 1: المصدر نفسه ) 5(
  8/ 1 :أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي  :مجاز القرآن : ظ ) 1(



                  ھ���ذا اجت���راء م���ن أب���ي : (  )1( اجق���ال أب���و إس���حاق الزج��� )وق���ال رب���ك ( التق���دير و،  إذ زائ���دة (

     )2() "عبيدة 

  :  القراء الذين نقل عنھم -ج

 :      )ـ ھ 120ت( ابن كثير  - 1

   				    َلَساِحرَانِ َلَساِحرَانِ َلَساِحرَانِ َلَساِحرَانِ     َهَذانِ َهَذانِ َهَذانِ َهَذانِ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     َقاُلواَقاُلواَقاُلواَقاُلوا    ���� :الواردة في قوله تعالى )  ھذان(نقل عنه قراءة مفردة          

   )4(" بتخفيف نون 	    َهَذانِ َهَذانِ َهَذانِ َهَذانِ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ  � )3(وقرأ ابن كثير " : ابن عطيةيقول  ) 26 :طه  (       

  :      )ھـ  123 ت (  ابن محيصن -2

ـَجَرةَ     َهـِذهِ َهـِذهِ َهـِذهِ َهـِذهِ     تَـْقَربَـاتَـْقَربَـاتَـْقَربَـاتَـْقَربَـا    َوَال َوَال َوَال َوَال  ����: ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى  ) ھذه(نقل عنه قراءة           ـَجَرةَ الش ـَجَرةَ الش ـَجَرةَ الش ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ ِمـنَ     فَـَتُكونَـافَـَتُكونَـافَـَتُكونَـافَـَتُكونَـا    الش    

    )6( " ھذي على ا�صل  )5(وقرأ ابن محيصن ":  يقول )35 : البقرة ( 				  الظاِلِمنيَ الظاِلِمنيَ الظاِلِمنيَ الظاِلِمنيَ 

  

  

  

  

  

  

  :     )ھـ  148ت (  اCعمش -3 

    َيْظَهـُروهُ َيْظَهـُروهُ َيْظَهـُروهُ َيْظَهـُروهُ     َأنْ َأنْ َأنْ َأنْ     اْسـطَاُعوااْسـطَاُعوااْسـطَاُعوااْسـطَاُعوا    َفَمـاَفَمـاَفَمـاَفَمـا ����  :الواردة في قوله تعالى )  اسطاعوا(نقل عنه قراءة مفردة         

ــا ــاَوَم ــاَوَم ــاَوَم ــهُ     اْســَتطَاُعوااْســَتطَاُعوااْســَتطَاُعوااْســَتطَاُعوا    َوَم ــهُ َل ــهُ َل ــهُ َل ــا    َل ــانـَْقًب ــانـَْقًب ــانـَْقًب فم��ا (      )1(وق��رأ ا�عم��ش    ": اب��ن عطي��ة  يق��ول ) 97  : الكھ��ف ( 				    نـَْقًب

   ) 2("  بالتاء في الموضعين )ما استطاعوا ( و ) استطاعوا أن يظھروه

                                                
 108 : ق إبراھيم ابن سري الزجاج أبو إسحا :معاني القرآن وإعرابه : ظ) 2(
  454، 319 ،458/ 3، 320، 257 : وينظر 116/ 1:  المحرر الوجيز) 3(
 145:  الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد هللا: الحجة في علل القراءات السبع : ظ) 4(
  179، 176، 174، 172، 139،  110/ 1 : وينظر  407/ 4:المحرر الوجيز ) 5(
                       شھاب الدين أحمد بن محمد بن عبد : البشر في القراءات ا�ربعة عشر إتحاف فضcء : ظ ) 6(

   176: الغني الدمياطي 
 198، 184، 169، 151، 127/ 1:  المحرر الوجيز ) 7(



  : )ھـ  169ت ( المدني  نافع - 4

    اْدُخلُـوااْدُخلُـوااْدُخلُـوااْدُخلُـوا    قـُْلنَـاقـُْلنَـاقـُْلنَـاقـُْلنَـا    َوِإذْ َوِإذْ َوِإذْ َوِإذْ  ����  :الواردة ف�ي قول�ه تع�الى ) نغفر ( دة نقل عنه ابن عطية قراءة مفر        

ــِذهِ  ــِذهِ َه ــِذهِ َه ــِذهِ َه َــةَ اْلَقْريَــةَ     َه َــةَ اْلَقْري َــةَ اْلَقْري ــوا    اْلَقْري ــواَفُكُل ــواَفُكُل ــواَفُكُل ــا    َفُكُل َه ــاِمنـْ َه ــاِمنـْ َه ــاِمنـْ َه ــثُ     ِمنـْ ــثُ َحْي ــثُ َحْي ــثُ َحْي ــًدا    ِشــْئُتمْ ِشــْئُتمْ ِشــْئُتمْ ِشــْئُتمْ     َحْي ــًداَرَغ ــًداَرَغ ــًداَرَغ ــوا    َرَغ ــواَواْدُخُل ــواَواْدُخُل ــواَواْدُخُل ــابَ     َواْدُخُل ــابَ اْلَب ــابَ اْلَب ــابَ اْلَب ًدا    اْلَب ًداُســج ًداُســج ًداُســج ــوا    ُســج ــواَوُقوُل ــواَوُقوُل ــواَوُقوُل ــرْ     ِحطــةٌ ِحطــةٌ ِحطــةٌ ِحطــةٌ     َوُقوُل ــرْ نـَْغِف ــرْ نـَْغِف ــرْ نـَْغِف     َلُكــمْ َلُكــمْ َلُكــمْ َلُكــمْ     نـَْغِف

لي�اء م�ن با  )يغفر (:   ) 3(وقرأ نافع ":  يقول)  58 :البقرة  ( 				  اْلُمْحِسِننيَ اْلُمْحِسِننيَ اْلُمْحِسِننيَ اْلُمْحِسِننيَ     َوَسَنزِيدُ َوَسَنزِيدُ َوَسَنزِيدُ َوَسَنزِيدُ     َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ 

  ) 4( "  تحت مضمومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تبالنقل عن الك - 2

نقل ابن عطية عن عدد كبير من الكتب التي عنيت بالدراسات القرآنية واللغوية وقد أش�ار  

  . إلى أسماء طائفة من الكتب في مختلف العلوم ومن ذلك 

   -:كتب التفسير  -أ

  )القرآن  آي تفسير عنجامع البيان (  -1

                                                                                                                                       
 435: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات : ظ) 1(
  513، 432، 328، 288 ،259، 207، 189، 184/ 1:   المحرر الوجيز) 2(
 97: حجة القراءات : ظ) 3(
   176، 175، 155، 150/ 1: وينظر 4/341:   المحرر الوجيز) 4(



  ) 1(. )ـ ھ310ت  (بري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطاeمام أبو جعفر           

الواردة ) كافة ( مفردة  تفسير في  نقل عنه ابن عطية في تفسيره للكثير من ا�يات القرآنية ومنھا

َ َوقَاتِلُوا اْلُمْشِرِكيَن َكافَّةً َكمَ  ����  :في قوله تعالى  ا يُقَاتِلُونَُكْم َكافَّةً َواْعلَُم�وا أَنَّ هللاَّ

اه جميعاً وھو مصدر في معن) كافة ( قوله  ": ابن عطية  يقول) 36 :التوبة ( 				 َمَع اْلُمتَّقِيَن 

   ) 3("وعامة        كالعاقبة والعافية فھو على ھذا كما تقول خاصة: 2) (قال الطبري ،موضع حال 

إل�ى الس�ماء  )صلى هللا عليه وآل�ه وس�لم( الذي عرج عليه الرسول ) البراق  (تفسيره لمعنى وفي 

الذي كان ي�زور علي�ه " عليه السcم " البراق ھو دابة إبراھيم :  ) 4( وفي كتاب الطبري ": يقول 

  )5("البيت الحرام

  

  ) :شفاء الصدور(  -2

نق�ل   )ھ�ـ 351ت  (  صلي النقاشمحمد بن الحسن بن زياد بن ھارون المو أبو بكر                

  ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) الخوالف ( لفظة  ا جاء عن النضر بن شميل في تفسيرعنه ابن عطية م

النض�ر ب�ن  ق�ال " : يق�ول  ) 87 :  التوب�ة  ( ،  				 َرُضوا بِأَْن يَُكونُوا َمَع اْلَخَواِلِف  ����

   )6("من Mخير فيه ) الخوالف (  :شقاشميل في كتاب الن

  

  

  ) التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل (  -3 

نقل عنه ابن عطية قوله ف�ي ، )7( )ھـ403 ت  ( أحمد بن عمار المھدويأبو العباس                  

    إ ن اللـَه َال َيْسـَتْحِيي َأْن َيْضـِرَب َمـَثًال إ ن اللـَه َال َيْسـَتْحِيي َأْن َيْضـِرَب َمـَثًال إ ن اللـَه َال َيْسـَتْحِيي َأْن َيْضـِرَب َمـَثًال إ ن اللـَه َال َيْسـَتْحِيي َأْن َيْضـِرَب َمـَثًال  ����  :الواردة في قوله تعالى ) اMستحياء (   معنى لفظة 

                                                
  50 -48/ 1: ا�دنروي أحمد بن محمد : طبقات المفسرين : ظ ) 1(

  10/128 :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  : عن تأويل آي القرآن  جامع البيان: ظ  (2)
  31/ 3: يز المحرر الوج) 3(

  250/ 3: جامع البيان : ظ) (4
  435/ 3:  المحرر الوجيز) 5(

  120، 68/ 3:  المصدر نفسه ) 6(
  44: طبقات المفسرين : ظ  ) 1(



اء في ھ�ذه وحكى المھدوي أن اeستحي "  :  يقول ، ) 26: البقرة  ( 				 ... ااااَما بـَُعوَضًة َفَما فَـْوَقهَما بـَُعوَضًة َفَما فَـْوَقهَما بـَُعوَضًة َفَما فَـْوَقهَما بـَُعوَضًة َفَما فَـْوَقه

   )1("ا�ية راجع إلى الناس 

  
  )الھداية إلى بلوغ النھاية (  -4
   

         القيس��ي القيروان��يمك��ي ب��ن أب��ي طال��ب حم��وش ب��ن محم��د ب��ن مخت��ار  eم��ام أب��و محم��دا          

          ف��ي قول��ه تع��الى ) مال��ك ( لفظ��ة  ونق��ل عن��ه اب��ن عطي��ة ماحك��اه ف��ي ق��راءة )2() ھ��ـ  437 ت  (

ــْومِ     َمالِــكِ َمالِــكِ َمالِــكِ َمالِــكِ     ���� ــْومِ يـَ ــْومِ يـَ ــْومِ يـَ ينِ     يـَ ينِ الــد ينِ الــد ينِ الــد الــد    				روى الزھ��ري أن رس��ول هللا  (: ق��ال مك��ي  ":  يق��ول ) 3: الفاتح��ة  ( 

 ،ل�ي وع ،وعثمان  ،وعمر ،وكذلك قرأ أبو بكركذلك با�لف وسلم قرأھا  -وآله  –  عليهصلى هللا

     ) 3(".  )والزبير رضي هللا عنھم  ،وطلحة  ،ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب  ،وابن مسعود 

  :القرآن كتب النحو ومعاني  -ب
  

  :          الكتاب  - 1

            ى بن��ي الح��رث ب��ن كع��ب لم��و بش��ر عم��رو ب��ن عثم��ان ب��ن قنب��ر الملق��ب بس��يبويه أب��و             

    َمـْرميََ َمـْرميََ َمـْرميََ َمـْرميََ     ابْـنُ ابْـنُ ابْـنُ ابْـنُ     ِعيَسـىِعيَسـىِعيَسـىِعيَسـى    قَـالَ قَـالَ قَـالَ قَـالَ ����  :ف�ي قول�ه تع�الى ومنھ�ا عطية كثي�را ابن نقل عنه     ) 4()ھـ 180ت ( 

 ُهمالل ُهمالل ُهمالل ُهمَنا    اللَناَربـَناَربـَناَربـَنا    أَْنزِلْ أَْنزِلْ أَْنزِلْ أَْنزِلْ     َربـ َناَعَليـْ َناَعَليـْ َناَعَليـْ َنا    ِمْنكَ ِمْنكَ ِمْنكَ ِمْنكَ     َوَآيَةً َوَآيَةً َوَآيَةً َوَآيَةً     َوَآِخرِنَاَوَآِخرِنَاَوَآِخرِنَاَوَآِخرِنَا    ِألَولَِناِألَولَِناِألَولَِناِألَولَِنا    ِعيًداِعيًداِعيًداِعيًدا    لََنالََنالََنالََنا    َتُكونُ َتُكونُ َتُكونُ َتُكونُ     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َماِئَدةً َماِئَدةً َماِئَدةً َماِئَدةً     َعَليـْ َناَواْرزُقـْ َناَواْرزُقـْ َناَواْرزُقـْ             َواْرزُقـْ

        

        

ــتَ  ــتَ َوأَْن ــتَ َوأَْن ــتَ َوأَْن ــرُ     َوأَْن ــرُ َخيـْ ــرُ َخيـْ ــرُ َخيـْ أص��لھا ي��ا هللا  )5(عن��د س��يبويه    				    اللُهــم اللُهــم اللُهــم اللُهــم     ����" :يق��ول )  114: المائ��دة  ( 				    الــرازِِقنيَ الــرازِِقنيَ الــرازِِقنيَ الــرازِِقنيَ     َخيـْ

    )6(" فجعلت الميمان بدMً من ياء

                                                
  123، 110/ 1:  المحرر الوجيز  )2(
  452/ 1: تاريخ اeسcم : ظ ) 3(
   68/ 1:  المحرر الوجيز) 4(
   1/802: إسماعيل باشا البغدادي  :  ثار المصنفينالمؤلفين وآ أسماء ية العارفينھد: ظ ) 5(
 51/ 1: سيبويه  : الكتاب : ظ) 1(
  261/ 2: المحرر الوجيز  )2(



 :معاني القرآن للفراء  - 2

ونقل عنه ابن عطية كثيراً وك�ان ، ) 1( ) هــ207ت( زكريا يحيى بن زياد الفراء وأب           

 ِمنلَْيُسوا َسَواًء  ���� : الواردة في قوله تعالى ) أمة ( ممن أخذ عنه إعراب لفظة 

ةٌ قَائمة ) أم�ة ( أن :  )2(ق�ال الف�راء "  : يقول ،) 114: آل عمران ( 				  أَْھِل اْلِكتَاِب أُمَّ

فاعلة كأنه قال Mتستوي أمة كذا وأن في آخ�ر الك�cم مح�ذوفاً مع�ادMً مرتفعة بسواء على أنھا 

  )3(: ه كما قال أبو ذؤيب فأغنى القسم ا�ول عن ذكرھا ودل علي،  تقديره وأمة كافرة 

ـْ فــمــا أدري أرُ  ســمــيــعٌ ا             ھــ ِـري Cمْ إنـّ  بَ لـْ يـھـا الـقـَ إلـْ  ـتُ ـيْ ـصَ عـَ    ھـا ؟ـ7بـُ طِ  ـدٌ ش

   )4("فاقتصر لدMلة ماذكره عليه ، المعنى أم غّي 

  : مجاز القرآن   -3

إستعان به ابن عطية  )5(،)  ھـ  210ت ( ري أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البص             

ال�واردة ف�ي ) ا�ن�داد ( كثيراً ونجد ذلك في مواطن كثيرة في تفسيره ومنھا مانقله عن�ه ف�ي معن�ى 

وقال أبو عبيدة : " يقول )  22: البقرة (  				    تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ     َوأَنْـُتمْ َوأَنْـُتمْ َوأَنْـُتمْ َوأَنْـُتمْ     أَْنَداًداأَْنَداًداأَْنَداًداأَْنَداًدا    لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ     َجتَْعُلواَجتَْعُلواَجتَْعُلواَجتَْعُلوا    َفَال َفَال َفَال َفَال     ����: قوله تعالى

   )7("  لمفضل  الضد الندوا ) 6(معمر

  

        

        

           :  المقتضب  -4

                                                
  81: بن اMنباري أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد : نزھة اMلباء في طبقات ا�دباء:  ظ) 3(
  230/ 1: أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء : معاني القرآن : ظ) 4(
   151: نورة شمcن : أبو ذؤيب الھذلي حياته وشعره ) 5(
  492/ 1: المحرر الوجيز ) 6(
  5/235: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : وأنباء الزمان وفيات ا�عيان : ظ ) 7(
  1/7: مجاز القرآن : ظ ) 8(
  105/ 1 :المحرر الوجيز ) 9(



وأخذ ابن عطية  ،) 1( ) ھـ  285 ت( ا�زدي البصري المبرد محمد بن يزيد أبو العباس    

 )  175:  بق��رةال ( 				النـارِ النـارِ النـارِ النـارِ     َعَلــىَعَلــىَعَلــىَعَلــى    َأْصــبَـَرُهمْ َأْصــبَـَرُهمْ َأْصــبَـَرُهمْ َأْصــبَـَرُهمْ     َفَمـاَفَمـاَفَمـاَفَمـا ���� ف��ي تفس��ير قول��ه تع��الى عن��ه ونج��د ذل��ك 

في اللغة أمرھم بالصبر ، ومعناه أيضاً جعلھم ذوي     				    َأْصبَـَرُهمْ َأْصبَـَرُهمْ َأْصبَـَرُهمْ َأْصبَـَرُهمْ     َفَماَفَماَفَماَفَما    ����     ومعنى   ":  يقول

ف�ي ب�اب     )2(صبر ، وكc المعنيين متج�ه ف�ي ا�ي�ة عل�ى الق�ول باMس�تفھام ، وذھ�ب المب�رد

  ) 3(" التعجب من المقتضب إلى أن ھذه ا�ية تقرير واستفھام M تعجب

  

  : معاني القرآن للزجاج  - 5

 نقل عنه ابن عطية ، )4()  ھـ  311ت(  بن سھل الزجاج زجاج بن السريإسحاق ال أبو             

َا    ����: الواردة في قوله تعالى  )له ( قوله في معنى  عطية َاِإمن َاِإمن َاِإمن لَـهُ لَـهُ لَـهُ لَـهُ     نـَُقـولَ نـَُقـولَ نـَُقـولَ نـَُقـولَ     َأنْ َأنْ َأنْ َأنْ     أََرْدنَـاهُ أََرْدنَـاهُ أََرْدنَـاهُ أََرْدنَـاهُ     ِإَذاِإَذاِإَذاِإَذا    ِلَشـْيءٍ ِلَشـْيءٍ ِلَشـْيءٍ ِلَشـْيءٍ     قـَْولَُناقـَْولَُناقـَْولَُناقـَْولَُنا    ِإمن    

  )6(" أجل نمبمعنى  				    َلهُ َلهُ َلهُ َلهُ     ���� : )5( وقال الزجاج : "يقول  ) 40:  النحل (    				    فَـَيُكونُ فَـَيُكونُ فَـَيُكونُ فَـَيُكونُ     ُكنْ ُكنْ ُكنْ ُكنْ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:مصادر ابن عطية في اللغة  -ج

                                                
  3/33: صديق بن حسن القونجي : العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم أبجد : ظ  )1(
 245/ 1: المبرد أبو العباس محمد بن يزيد : المقتضب : ظ ) 2(
  242/  1: المحرر الوجيز ) 3(
  412-411/ 1: في طبقات اللغويين والنحاة بغية الوعاة : ظ ) 4(
 199/ 3: معاني القرآن وإعرابه : ظ) 5(
  394/ 3: المحرر الوجيز  )6(



  

  إص7ح المنطق -1 

رد ابن عطية مقالته في وأو )1() هــ244ت(يعقوب بن إسحاق بن السكيت : يوسف  أبو            

    َأْحَسـنُ َأْحَسـنُ َأْحَسـنُ َأْحَسـنُ     ِهـيَ ِهـيَ ِهـيَ ِهـيَ     بِـالِيت بِـالِيت بِـالِيت بِـالِيت     ِإال ِإال ِإال ِإال     اْلَيِتـيمِ اْلَيِتـيمِ اْلَيِتـيمِ اْلَيِتـيمِ     َمـالَ َمـالَ َمـالَ َمـالَ     تَـْقَربُـواتَـْقَربُـواتَـْقَربُـواتَـْقَربُـوا    َوَال َوَال َوَال َوَال     ����        :الواردة في قول�ه تع�الى )  اليتيما(معنى لفظة 

 َحىت َحىت َحىت ُلغَ     َحىت ُلغَ يـَبـْ ُلغَ يـَبـْ ُلغَ يـَبـْ ق�ال اب�ن     "    يقول  ) 31: التوبة  ( 				    َمْسُئوًال َمْسُئوًال َمْسُئوًال َمْسُئوًال     َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     اْلَعْهدَ اْلَعْهدَ اْلَعْهدَ اْلَعْهدَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     بِاْلَعْهدِ بِاْلَعْهدِ بِاْلَعْهدِ بِاْلَعْهدِ     َوَأْوُفواَوَأْوُفواَوَأْوُفواَوَأْوُفوا    َأُشدهُ َأُشدهُ َأُشدهُ َأُشدهُ     يـَبـْ

  )3(" اليتم في البشر من قبل ا�ب:  )2(السكيت 

  

  : المخصص  - 2

ب�ن ونق�ل عن�ه آ )4() هــ458ت( بن س�يدهاعيل أبو الحسن المرسي المعروف بآإسم بن علي        

ـــِدنَا ���� : ال���واردة ف���ي قول���ه تع���الى ) ىالھ���د(معن���ى لفظ���ة  عطي���ة ـــِدنَااْه ـــِدنَااْه ـــِدنَااْه ـــَراطَ     اْه ـــَراطَ الص ـــَراطَ الص ـــَراطَ الص ـــَتِقيمَ     الص ـــَتِقيمَ اْلُمْس ـــَتِقيمَ اْلُمْس ـــَتِقيمَ اْلُمْس              				  اْلُمْس

    )6() "والھدى أسم من أسماء النھار: (  )5( قال آبن سيدة " : يقول )  6: البقرة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  مصادر ابن عطية في الحديث  -د  
                                                

  31/ 2: المرقوم في بيان أحوال العلوم  أبجد العلوم الوشي: ظ )1(
     263:ابن السكيت يوسف بن إسحاق : إصcح المنطق : ظ) 2(
  3/453: المحرر الوجيز  )3(
  449 -447: تاريخ اeسcم ،  417/ 2: الصلة :ظ  )4(
 177/ 15/  4مج:   إسماعيلبن أبو الحسن علي  ابن سيدة: المخصص : ظ) 5(
  1/83: المحرر الوجيز )6(



   -) : حيح الجامع الص(ـ صحيح البخاري المسمى ب -1

نقل عن�ه اب�ن عطي�ة م�اذكره  )1( ،) ھـ 256ت (  أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري          

م�ن : (  )2( وفي البخاري أنه علي�ه الص�cة والس�cم ق�ال: " الطبري في فضل سورة البقرة يقول 

     )3(") قرأ با�يتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه

  : ح المسند الصحي -2

            مس���لم ب���ن الحج���اج اeم���ام الح���افظ حج���ة اeس���cم أب���و الحس���ن القش���يري النيس���ابوري         

) صلى هللا عليه وآله وسلم ( خرج عنه ابن عطية مجموعة من أحاديث الرسول  )4() هـ261ت (

سراقة  عن فسخ الحج في العمرة على إثر سؤال) صلى هللا عليه وآله وسلم (ومنھا حديث النبي ) 

فسخ الحج ف�ي : قلت يارسول هللا : وفي صحيح مسلم حديث سراقة بن مالك قال"  :بن مالك يقول

   )5() "بل �بد أبد ، بل �بد أبد: ( العمرة ألنا خاصة أم ل,بد ؟ فقال 

  : سنن أبي داود  -3

   داود ا�زديسليمان بن ا�شعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران أبو              

نبوية ومنھا مانقله عنه في خصوص  خرج عنه ابن عطية أحاديث  )6(. )  ھـ 275ت  ( السجتاني

ــُدوا    فَـلَـمْ فَـلَـمْ فَـلَـمْ فَـلَـمْ     ���� :خص�وص الت�يمم ف�ي تفس��يره قول�ه تع�الى  ــُدواجتَِ ــُدواجتَِ ــُدواجتَِ ُمـوا    َمـاءً َمـاءً َمـاءً َمـاءً     جتَِ ُمـوافـَتَـَيم ُمـوافـَتَـَيم ُمـوافـَتَـَيم ًبـا    َصـِعيًداَصـِعيًداَصـِعيًداَصـِعيًدا    فـَتَـَيمًبـاطَيًبـاطَيًبـاطَيَفاْمَســُحواَفاْمَســُحواَفاْمَســُحواَفاْمَســُحوا    طَي    

وفي مصنف أبي داود : "يقول )  43: النساء  ( 				 وًراوًراوًراوًراَغفُ َغفُ َغفُ َغفُ     َعُفواَعُفواَعُفواَعُفوا    َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     َوأَْيِديُكمْ َوأَْيِديُكمْ َوأَْيِديُكمْ َوأَْيِديُكمْ     ِبُوُجوِهُكمْ ِبُوُجوِهُكمْ ِبُوُجوِهُكمْ ِبُوُجوِهُكمْ 

  )8(")7(نصف ذراعيه  إلىمسح . وسلم   -وآله – هللاأن رسول هللا صلى : عن ا�عمش 

  

  

  

  

  ) سنن الترمذي (ـ الجامع الصحيح المسمى ب -4

                                                
  1/12: بخاري ال إسماعيلأبو عبد هللا محمد بن  :اري صحيح البخ: ظ ) 1(
  104 /6: صدر نفسه مال: ظ) 2(
   86/ 1: المحرر الوجيز  ) 3(
  588/ 2 : أبو عبد هللا شمس الدين الذھبي :تذكرة الحفاظ : ظ ) 4(
   269/ 1: المحرر الوجيز  )5(
  9/55 : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد: ظ ) 6(
 127/ 1:داد بن عمرو بن عمران أبو داود سليمان بن ا�شعث بن اسحاق بن بشير بن ش :سنن أبي داود : ظ) 7(
  61/ 2: المحرر الوجيز ) 8(



طي�ة نقل عنه اب�ن ع )1( )هــ279ت( محمد عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك                    

أن النب�ي ص�لى هللا علي�ه وس�لم  )2(وفي الترمذي : "يقول ) ه وسلم وآله صلى هللا علي(قراءة النبي

ينِ     يـَْومِ يـَْومِ يـَْومِ يـَْومِ     َماِلكِ َماِلكِ َماِلكِ َماِلكِ     ����  بكر وعمر رضي هللا عنھما قرؤوا  وأبا ينِ الد ينِ الد ينِ الد الد    				وفي�ه أيض�اً أنھ�م  ، بغي�ر أل�ف 

ينِ     يـَْومِ يـَْومِ يـَْومِ يـَْومِ     َماِلكِ َماِلكِ َماِلكِ َماِلكِ     ����قرؤوا  ينِ الد ينِ الد ينِ الد الد    				3("ألف ب (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في علم القراءات  هدرمصا -ھـ 
                                                

  251/ 26 : جاج يوسف المزي جمال الدين أبو الح :في اسماء الرجال تھذيب الكمال : ظ ) 1(
  185/ 5: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي ) سنن الترمذي ( الجامع الصحيح : ظ) 2(
   1/69: المحرر الوجيز ) 3(



فكان يعتن�ي ) المحرر الوجيز ( إن للقراءات القرآنية نصيبا وافرا  من تفسير ابن عطية            

ن�اقش والش�اذة وMيكتف�ي ب�ذكرھا ب�ل ي القراءات المس�تعملة بھا عناية خاصة ويحرص على إيراد 

راد من النصوص القرآني�ة ستند على بعضھا في الوصول إلى المبعضھا وحاول توجيه أكثرھا وا

  . لذلك لجأ إلى مجموعة من كتب القراءات القرآنية ومن أبرزھا 

    -: الحجة في علل القراءات السبع  -1

الحس�ن ب�ن أحم�د ب�ن عب�د الغف�ار ب�ن محم�د ب�ن س�ليمان ب�ن أب�ان : أبوعلي الفارس�ي                  

ر ابن عطية ل�ه أراء ف�ي قض�ايا فذك )1()ھـ 377ت (الفسوي أبو علي البغدادي النحوي توفي سنة 

    َعلَـىَعلَـىَعلَـىَعلَـى    اللـهُ اللـهُ اللـهُ اللـهُ     َخـَتمَ َخـَتمَ َخـَتمَ َخـَتمَ     ���� :ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) غش�اوة ( ومنھا ما حك�اه بخص�وص لفظ�ة  كثيرة

  )  7: البقرة  (    				        َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ     َوَهلُمْ َوَهلُمْ َوَهلُمْ َوَهلُمْ     ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ     أَْبَصارِِهمْ أَْبَصارِِهمْ أَْبَصارِِهمْ أَْبَصارِِهمْ     َوَعَلىَوَعَلىَوَعَلىَوَعَلى    َمسِْعِهمْ َمسِْعِهمْ َمسِْعِهمْ َمسِْعِهمْ     َوَعَلىَوَعَلىَوَعَلىَوَعَلى    قـُُلوِِمْ قـُُلوِِمْ قـُُلوِِمْ قـُُلوِِمْ 

قراءة الرفع أولى �ن النص�ب إم�ا أن تحمل�ه عل�ى خ�تم فيعت�رض ف�ي (  ) 2(قال أبو علي: " يقول 

  ) 3() "ذلك إنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به 

  

   -:التيسير  -2

ذك��ر ل��ه اب��ن عطي��ة  )4(،) ھ��ـ 444ت (  عثم��ان ب��ن س��عيد ب��ن عم��ر أب��و عم��رو ال��داني             

    بَـلِ بَـلِ بَـلِ بَـلِ     ����    : ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى  				 َركَ َركَ َركَ َركَ اداادااداادا ���� ـمجموعة من القراءات في تفسيره ومنھا ق�راءة ل�

َها    َشك َشك َشك َشك     ِيف ِيف ِيف ِيف     ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     َبلْ َبلْ َبلْ َبلْ     اْآلَِخَرةِ اْآلَِخَرةِ اْآلَِخَرةِ اْآلَِخَرةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     ِعْلُمُهمْ ِعْلُمُهمْ ِعْلُمُهمْ ِعْلُمُهمْ     اداَركَ اداَركَ اداَركَ اداَركَ  َهاِمنـْ َهاِمنـْ َهاِمنـْ َها    ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     َبلْ َبلْ َبلْ َبلْ     ِمنـْ َهاِمنـْ َهاِمنـْ َهاِمنـْ  : "يقول )  66:النمل ( 				    َعُمونَ َعُمونَ َعُمونَ َعُمونَ     ِمنـْ

عل��ى اMس��تفھام ونس��بھا أب��و عم��رو ال��داني إل��ى اب��ن عب��اس  )ب��ل آدرك  (  وق��رأ اب��ن محيص��ن

  ) 6(") 5(والحسن

  

وك�ان ) ز المح�رر ال�وجي( بن عطية ف�ي تفس�يره ھم المصادر التي كانت يد العون �تلك أ          

أما طريقته في النقل منھا فكان يعمد إلى ذكر أسم ‘ وناقداً للبعض ا�خر  اً ناقcً من بعضھا ومناقش

                                                
  498-1/497: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : ظ ) 1(
 187/  1: أبو علي الفارسي : الحجة للقراء السبعة ) 2(
  267/ 4: الوجيز  المحرر) 3(
   505- 503: شمس الدين أبي محمد بن الجزري : غاية النھاية في طبقات القراء ) 4(
 112/ 1: أبو عمرو الداني : التيسير في علم القراءات السبع : ظ) 5(
  122 /1: المحرر الوجيز ) 6(



رز ب�ا اث�ر لھ�ا وھ�و ف�ي ذل�ك كل�ه ك�ان ل�ه شخص�يةوإلى ذكر أسم الكت�اب حين�اً آخ�ر  المؤلف حيناً 

ومتميز ففي علم التفسير تجده في أعلى درجات المفس�رين وف�ي عل�م الح�ديث والفق�ه تج�ده مح�دثاً 

فعجب��اً لھ��ذه ، ع��اً ف��ي أف��ق الق��راء فقيھ��اً وف��ي عل��م الق��راءات واللغ��ة والنح��و تج��ده لغوي��اً قارئ��اً Mم

الشخص�����������������ية الت�����������������ي جمع�����������������ت تل�����������������ك العل�����������������وم  وھض�����������������متھا م�����������������ع                                    

بعض�ھا حت��ى ك��ان تفس��يره عص��ارة لتل��ك العل��وم ولتل�ك الشخص��ية الت��ي كت��ب لھ��ا النب��وغ ف��ي تل��ك 

  . المجاMت العظيمة 
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  � الداللة الصوتية: املبحث األول �
  

إذ Mنجد كتابا من ، القدماء والمحدثين  من تعد الدراسة الصوتية محل عناية العلماء والدارسين

وجدنا إشارات إلى ھذه المسألة عند  وقد، كتب القدماء يخلو من إشارات وتوجيھات صوتية 

علماء العربية في وقت مبكر من نشوء الدراسات اللغوية فقد نسبت المصادر إلى عدد من العلماء 

  . )1( ) عباد الصيمري( القول بوجود صلة بين الصوت والمعنى وقد عزيت ھذه الفكرة إلى 
 إذ وردت إشارات في كتاب الخليل            وسيبويه عتنى بھذه المسألة من علماء العربية الخليلاوقد 

تشير إلى وجود رابط وصلة بين دMلة الصوت والمعنى  ) الكتاب(كتاب سيبويه  و) العين ( 

احه تسمع نحو ھذه يصوقر في صي طائر الصوقرير حكاية صوت: ( المعبر عنه يقول الخليل 

اءت على مثال واحد حين تقاربت من المصادر التي ج: ( ويقول سيبويه ) 2()النغمة في صوته

ھتزازه في آما ھذه أشياء في زعزعة البدن ووإنَّ " النزوان والنقزان والقفزان "المعاني قولك

) ھـ  392 ت( مسألة وأولوھا عنايتھم ابن جني ومن العلماء الذين ألتفتوا إلى ھذه ال )3()رتفاع آ

فالخضم �كل : ( موضع إذ يقول  وتحدث عنھا في غير) الخصائص (فقد درسھا في كتابه    

للصلب اليابس نحو ) القضم ( و ، الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوھما من المأكول الرطب 

قضمت الدابة شعيرھا ونحو ذلك فاختاروا الخاء لرخاوتھا للرطب والقاف لصcبتھا لليابس حذوا 

  .  )4()لمسموع ا�صوات على محسوس ا�حداث 

ناتج من ) خضم ( و ) قضم ( اMختcف الوارد في دMلتي كل من مفردتي  أنَّ  ويبدو مما تقدم

 المفردات دMلة كبير في تحديد أثر وبذلك يكون للصوت) القاف والخاء ( ختcف دMلتي صوتي ا

قال ) نضخ ونضح ( في دMلة Mلتھا ومثال ذلك قولھم يؤدي تغير الصوت في المفردة إلى تغير د

  :نضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال هللا سبحانه ال: (ابن جني 

َنانِ     ِفيِهَماِفيِهَماِفيِهَماِفيِهَما���� َنانِ َعيـْ َنانِ َعيـْ َنانِ َعيـْ   –للماء الضعيف والخاء  –فجعلوا الحاء لرقتھا )  66: الرحمن ( 				 َنضاَخَتانِ َنضاَخَتانِ َنضاَخَتانِ َنضاَخَتانِ     َعيـْ

  

                                                
 47/ 1: السيوطي  عبد الرحمن جcل الدين:  في علوم اللغة المزھر: ظ) 1(
 ) ر، ص،ق(  60/ 5: الخليل : لعين ا) 2(
  128/ 4: كتاب سيبويه ) 3(
  152/ 2: بن جني أبو الفتح عثمان : الخصائص ) 4(



    وقريب من ذلك ما أشار إليه ابن جني في دMلة أصوات مفردة )1()لما ھو أقوى منه  –لغلظھا 

فالباء لغلظھا تشبه بصوتھا خفقة الكف على ا�رض  –وذلك قولھم بحث : ( يقول ) بحث ( 

والحاء لصلحھا تشبه مخالب ا�سد وبراثن الذئب ونحوھما إذا غارت في ا�رض والثاء للنفث 

  )2()والبث للتراب 

على الرغم من المحاوMت الكثيرة التي خلفھا العلماء لربط الصوت بالمعنى الدال عليه في اللفظة 

من المسائل التي لم يصل فيھا البحث العلمي إلى نتيجة قاطعة مثلھا مثل واحدة إM أنَّھا تبقى ال

أن ننكر ما لھذه    إM أنَّنا M يمكننا، ال العلماء فيھا بين مثبت ومنكر ما زالتي نظريات نشأة اللغة 

ھا تسير مع دMلتھا جنبا المسألة من مظاھر تمثلت في ألفاظ القرآن الكريم الذي امتازت ألفاظه بأنَّ 

) 3(إلى جنب  في رسم المشاھد القرآنية التي يسھم كل من اللفظ ودMلته في إيصالھا إلى المتلقي

ولعل ذلك كان سراً من ا�سرار الكامنة التي تركت أثراً  كبيراً في جمالية ا�لفاظ القرآنية 

ا ومعناھا في موقعھا المحدد أي أنَّ القرآن الكريم كان يختار الكلمة قاصدا لفظھ( وسحرھا فـ 

القرآن الكريم كان يأخذ المعنى المعجمي ويعنى بالصورة الصوتية للكلمة وھذا اMرتباط بين 

  )4()والمعنى في الكلمة القرآنية يؤلف وحدة M سبيل إلى الفكاك منھا  –أي الصوت  –اللفظ 

بھا إلى أنَّ أي تغيير يصيب أحد أصواتھا  وإنَّ ھذا اMرتباط بين الصوت والمعنى في ا�لفاظ أدى

ينقلھا من دMلة إلى أخرى وإلى ذلك تنبه طائفة من المفسرين وكان في طليعتھم ابن عطية وذكر 

  :ومنھا) المحرر الوجيز(ذلك في أثناء وقوفه على الظواھر الصوتية التي عرض لھا في تفسيره 

  

 :تخفيف الھمزة وتحقيقھا  - أو!
  

أقصى ( الخليل ذكر مخرجھا من  حتى أنَّ  )5(ھا صوت شديد مجھورالھمزة بأنَّ وصف القدامى 

  ولحروف: (  إذ قال  وتبعه سيبويه في ذلك )6()الحلق مضغوطة فإذا رفه عنھا Mنت 

  )7()فأقصاھا مخرجا الھمزة والھاء واMلف ، العربية ستة عشر مخرجا فللحلق منھا ثcثة 

  

  

                                                
  2/158: الخصائص  )1(
  163-162/ 2: المصدر نفسه  )2(
  ) بحث (  61: عدويه عبد الجبار . د: الكريم  القرآنالقرائن اللغوية في ا�صوات المفردة في : ظ) 3(
 80: عودة خليل أبو عودة : الكريم  القرآنطور الدMلي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة الت) 4(
  572/ 4: الكتاب : ظ) 5(
  52/ 1: العين ) 6(
  572/ 4: سيبويه  : كتابال)  7(



مخارج  علم أنَّ او: ( الخليل وسيبويه في تحديد مخرج الھمزة بقوله  ابن جني عما ذكرهولم يبتعد 

  )1()ھذه الحروف ستة عشر ثcثة منھا في الحلق فأولھا من أسفله وأقصاه مخرج الھمزة 

المحدثين كان لھم مذھب آخر  مما تقدم إجماع القدامى على صفة الھمزة ومخرجھا أM أنَّ  ويبدو

وھذا ما ذھب ) M بالمجھور وMبالمھموس ( وھي عندھم صوت ،  يختلف عما ذھب إليه القدامى

عند النطق بالھمزة تكون فتحة : ( وعلل ذلك بقوله ، إليه إبراھيم أنيس وغيره من المحدثين 

لذلك M نسمع لھذا ذبذبة الوترين الصوتين وM يسمح للھواء بالمرور  إغcقا ً تاما المزمار مغلقة

Mحين تنفر إلى الحلق إM2()ر الفجائي ھو الذي ينتج الھمزة نفجاج فتحة المزمار وذلك ا(  

ا�وتار ا لصوتية عند النطق  وذلك �نَّ ) مھموس مرقق ( ھا صوت في حين ذھب بعضھم إلى أنَّ 

) 3(بالھمزة تغلق تماما وذلك اeغcق M يحقق لنا اMھتزاز الذي يعد صفة من صفات الجھر

 نَّ أنيس بالغرابة وذلك � واب ما ذھب إليه الدكتور إبراھيمووصف الدكتور رمضان عبد الت

 ه الصوت الناتج من اھتزاز الوترين الصوتينعلى أنَّ : الجھر  أنيس عرف الدكتور إبراھيم

ا ساكنة أو ھو الصوت الذي M يھتز معه الوتران وبذلك تكون ا�وتار الصوتية أمَّ : والھمس 

ين وبذلك تكون الھمزة صوتا مھموسا M كما ذھب إليه القدامى متذبذبة وMثالث لھاتين اeمكانيت

نفراج المزمار فجأة عند النطق اانحباس الھواء في المزمار ثم  و�نَّ  )4(ھا صوت مجھوربأنَّ 

أكثر القبائل العربية إلى تخفيف الھمزة رغبة منھا في  بالھمزة يحتاج الى جھد عضلي مالت

ة القبائل الحضريوذلك التخفيف نلحظه واضحا عند ) 5(.بھا التخلص من ذلك الجھد عند النطق 

  . )6(ھاالتي تقع في شمال الجزيرة وغرب

اء أحكام ذكرھا علملھا بين بين ولھذه المظاھر ا بحذفھا أو بإبدالھا أو جعوكانت تخفف الھمزة أمَّ 

عرض لطائفة من  لك المظاھر تغيير في دMلة ا�لفاظ وفيما يأتيالعربية في مصنفاتھم ونتج عن ت

  :ا�لفاظ التي ذكرھا ابن عطية في تفسيره وأشار إلى تخفيف الھمزة فيھا 

  

  

  

  

                                                
  60/ 1: بن جني أبو الفتح عثمان : سر صناعة ا�عراب ) 1(
 73-72: إبراھيم أنيس . د: ا�صوات اللغوية ) 2(
 56: رمضان عبد التواب . د: المدخل إلى علم اللغة العام : ظ) 3(
  57: المصدر نفسه : ظ) 4(
 73-72: ا�صوات اللغوية : ظ) 5(
   18: عبد الصبور شاھين . د:  القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث  : ظ) 6(



  :و سؤرة سورة  - 1

رب فقد يھمزھا بعض الع) سورة ( من المفردات التي اختلفت دMلتھا بين الھمز والتخفيف لفظة 

عطية إلى ھذا في وقد أشار ابن ) سورة (  : فيقولون وM يھمزھا ا�خرون) سؤرة ( فيقول 

ورة فإنَّ قريشا كلھا ومن ا السوأمَّ  : "في مقدمة كتابه يقول ) السورة ( معرض حديثه عن معنى 

سورة بغير ھمز وتميم كلھا : يقولون ، وكنانة  ، وسعد بن بكر ، كھذيل  جاورھا من قبائل العرب

  .سؤر وسؤرة : وغيرھم أيضا يھمزون فيقولون 

. كالبقية من الشيء والقطعة منه التي ھي سؤر وسؤرة من أسأر إذا أبقى  ا من ھمز فھي عندهفأمَّ 

  )1(:  -و ميمون بن قيس وھ –ومنه قول ا�عشى " سؤر الشراب " ومنه 

  ِد َصــْدعـــاً عــلـى نــَأيـِـھــا ُمــْسـتطـيـرا  فـــبــانـَـْت وقـــد أســأََرْت فـــي الــفــــؤا

  .ت فيه أي أبق

ومنھم من يراھا . ھا سھلت ھمزتھا ن M يھمز فمنھم من يراھا من المعنى المتقدم إM أنَّ ا موأمَّ 

  وكل قطعة منھا، قطعة  بعد قطعة  ما يبنىنَّ كل بناء فإ نَّ �، ة بسور البناء أي القطعة منه مشبھ

ي وف )2(..".وجمع سورة البناء سور بسكونھا ، ن سور  بفتح الواو آوجمع سورة القر، سورة 

قال أبو ) سورة ( ذكر ما ذھب إليه أبو عبيدة في تفسير لفظة ) سورة ( عن دMلة لفظة  حديثه

مجازھا من ُسور البناء أي منزلة ثم منزلة، وَمن  ما ُسمِّيت سورةً M تُھمز، �نَّ وإّنّ◌◌َ     :(عبيدة

ن بعضھا إلى ، فلما قرا�خرىھا مقطوعة من ھمزھا جعلھا قطعةً من القرآن، وسميت السورة �نَّ 

  )3( : قال النَّابغة. بعض ُسمِّى قرآنا

  ذبُ ـــــذبــتَ ــھا يــونَ دُ  كٍ ـــلْ ــلَّ مَ ـــرى كُ ــت  ةً رَ وْ ـــــــاك سَ ــطـــأع هللاَ  أَنّ  رَ ــــتَ  مْ ـــــأل

  )4(.)ھذه ليست من تلك: نقول). أسأرتُ (أي منزلة، وبعُض العرب يھمز سورة، ويذھب إلى 

تختلف بين الھمز والتخفيف فھي حينما تھمز تكون من  ) سورة (دMلة لفظة  ومحصلة ذلك أنَّ 

  الذي ذكره ابن عطية في نَّ وإ )5(وحينما تخفف تكون من سورة البناء ، إذا أبقيت بقية) اسأرت(

  

  

  

  

                                                
 ) تطيرا سْ على نأيھا مُ  عاً دْ صَ  دِ     وقد أورثت في الفؤا تْ ـَ وبان( جاء في الديوان  93: ديوان ا�عشى ) 1(
   57-56/ 1: ابن عطية ا�ندلسي : المحرر الوجيز) 2(
 18: ديوان النابغة ) 3(
   5-3/ 1: أبو عبيدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن )4(
   )سور ( 386/ 4: بن منظور محمد بن مكرم  :لسان العرب ، ) سأر (  292/ 7: العين: ظ) 5(



  )1( )مجاز القرآن ( Mيختلف عما ذكره أبو عبيدة في ) سورة ( تفسير لفظة 

عطية لم يقف عند المستوى الصوتي وأثره في بيان الفرق الدMلي بين  ابن وفضc عما تقدم أنَّ 

سورة القرآن تجمع  سورة القرآن والبناء بل أردفه بالمستوى الصرفي وأثره في الدMلة فذكر أنَّ 

، بضم السين وسكون الواو ) سور ( بضم  السين وفتح الواو وسور البناء ) سور ( على زنة 

ختcف دMلتھما ومن ذلك نجد تعاضد الجانبين الصرفي اتين له أثر في واختcف صيغ جمع اللفظ

  .والصوتي في بيان الفرق الدMلي بين اللفظتين 

ابن عطية وقف عند اeشارة إلى الفرق الدMلي بين اللفظتين ولم يرجح أيّا منھما ا�صل  ويبدو أنَّ 

غير ) سورة (القرآن لفظة  ا�صل في سورة ولعل الراجح من ذلك أنَّ ، في سورة القرآن 

  بمعنى أبقيت فيه بقية وإن قرأت بالھمزة فھو خروج عن) أسأرت (  المھموزة و ليست من

ستعملت فيه المفردة في مع سياق ا�ية التي آ نسجاماآبغير الھمز تبدو أكثر ) سورة (ا�صل و

  .)2(القرآن الكريم

  

  :نبي و نبيء - 2

فقد يھمز بعض العرب ) نبي ( بين الھمز والتخفيف لفظة من المفردات التي اختلفت دMلتھا 

وقد ظھر أثر ذلك في القراءات القرآنية إذ قرئ قوله  – ا�خرون اوM يھمزھ) نبيء (  :فيقول

    وََكانُواوََكانُواوََكانُواوََكانُوا    َصْواَصْواَصْواَصْواعَ عَ عَ عَ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     احلَْق احلَْق احلَْق احلَْق     ِبَغْريِ ِبَغْريِ ِبَغْريِ ِبَغْريِ     النبِينيَ النبِينيَ النبِينيَ النبِينيَ     َويـَْقتـُُلونَ َويـَْقتـُُلونَ َويـَْقتـُُلونَ َويـَْقتـُُلونَ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     بَِآيَاتِ بَِآيَاتِ بَِآيَاتِ بَِآيَاتِ     َيْكُفُرونَ َيْكُفُرونَ َيْكُفُرونَ َيْكُفُرونَ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ ���� :تعالى 

التي اختلفت ) نبي(عطية عن دMلة لفظةابن  في ھذه ا�ية تحدث و)   61: البقرة  ( 				 يـَْعَتُدونَ يـَْعَتُدونَ يـَْعَتُدونَ يـَْعَتُدونَ 

  )3( 				النبِينيَ النبِينيَ النبِينيَ النبِينيَ ����بھمز : وقرأ نافع : "  دMلتھا بالھمز والتخفيف يقول

  

  

  

  

  

                                                
   5-3/ 1:  القرآن مجاز: ظ) 1(
  )رسالة ماجستير ( 758 – 756: عبد القادر سيc : الظواھر الصوتية  في كتاب المحرر الوجيز : ظ) 2(
  305/ 1: أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار علي الفارسي : السبعة  الحجة للقراء :ظ  )3(
  



  

  النِيب النِيب النِيب النِيب                             أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     ِيب ِيب ِيب ِيب لِلن لِلن لِلن لِلن     نـَْفَسَهانـَْفَسَهانـَْفَسَهانـَْفَسَها    َوَهَبتْ َوَهَبتْ َوَهَبتْ َوَهَبتْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ ����: إM في موضعين ، ن في القرآوكذلك حيث وقع 

  ِإال ِإال ِإال ِإال                 النِيب النِيب النِيب النِيب     بـُُيوتَ بـُُيوتَ بـُُيوتَ بـُُيوتَ     َتْدُخُلواَتْدُخُلواَتْدُخُلواَتْدُخُلوا    َال َال َال َال     َمُنواَمُنواَمُنواَمُنواآَ آَ آَ آَ يأيها الذين يأيها الذين يأيها الذين يأيها الذين ����  ،مد وM ھمز  بc ) 50: ا�حزاب (				

وإنَّما ترك ھمز ھذين Mجتماع ھمزتين مكسورتين من جنس واحد وترك ، )  53: ا�حزاب (				

ا ، الھمز في جميع ذلك الباقون  اسم فاعله منبئ فقيل ، إذا أخبر " أنبأ " من ھمز فھو عنده من فأمَّ

قال . واستدلوا بما جاء من جمعه على نباء ،سميع بمعنى مسمع : كما قيل ، بمعنى منبئ ، نبىء 

  )1(: الشاعر 

ـك ُمـــرســلٌ  بــآء إنـَّ   ــابـــالـحــقِّ كـــلُّ ھـــُدى اNلــه ُھـــداك  يــا خـــاتـــم الــنــُّ

 زعم: "  )2(قال أبو علي . هوظرفاء وشبھ" كظريف " فھذا كما يجمع فعيل  في الصحيح 

وكلھم يقولون تنبأ مسيلمه ، كان مسيلمه نبوته نبيئة سوء :  أنَّھم يقولون في تحقير النبوة)3(سيبويه

  فمنھم من،  واختلف القائلون بترك الھمز في نبيء"  م على ذلك دليل على أنَّ الcم ھمزةفاتفاقھ

، ھو مشتق من نبا ينبو إذا ظھر  : "يقول من ھمز ثم سھل الھمز ومنھم من  )نبي(لفظة أشتق 

  )4( :وقال الشاعر ، وكان النبي من عند هللا طريق الھدى والنجاة ، فالنبي الطريق الظاھر 

 ◌ِ  ــوط الـسـيـحكـخـط ـفــرٌ ـنْ ــسـحَ مُ   لــمــا وردن نــبـــيــاً واســتـــتـــّب بـــنـــا

  مـنـســحــلُ 

نحو ولي وأولياء وصفي وأصفياء حكى ،ا�غلب في جمعه أنبياء كفعيل في المعتل  واستدلوا بأنَّ 

  رجc قال والطريق الظاھر نبيء بالھمز وروي أنَّ ، ه يقال نبوء إذا ظھر فھو نبيء الزھراوي أنَّ 

: فقال له النبي عليه السcم ، وھمز ، ء هللا السcم عليك يانبي: وسلم  وآله للنبي صلى هللا عليه

  .لست بنبيء هللا وھمز ولكني نبي هللا ولم يھمز 

         - وآله  – ه صلى هللا عليهومما يقوي ضعفه أنَّ ، ضعف سند ھذا الحديث  : () 5(قال أبو علي

  ) 6() "دوالجمع كالواح، نكار ياخاتم النباء ولم يؤثر في ذلك إ قد أنشده المادح، وسلم 

 

  
                                                

  )ل ھداكا ھدى السبي( جاء في الديوان  95: ديوان العباس بن مرداس ) 1(
   1/305: الحجة للقراء السبعة : ظ )2(
   510 -509/ 3: الكتاب : ظ )3(
  289: أبو زيد القرشي : جمھرة أشعار العرب : ظ )4(
 306/ 1: الحجة للقراء السبعة : ظ) 5(
  1/155: المحرر الوجيز ) 6(



قرأ أھل المدينة   : ( يقول) التبيان ( ھا الطوسي في بولعل الفكرة التي ينطوي عليھا النص قد نوه 

فقال ا�ختيار وآختلفوا في أشتقاقه  والباقون بغير ھمزة وترك الھمزة ھو -بالھمز -النبيئين 

  ستعمال وقالز لكثرة ا� وأخبر عنه فترك الھمه انبأ عن هللاكأنَّ : من انبائك ا�مر : بعضھم 

المكان : ه علم وطريق الى الحق وأصله من النبوة والنجوة الطريق يراد به أنَّ : النبي : الكسائي 

  )1()المرتفع 

والتخفيف قد ترك أثرا في دMلة المفردة فھي بدون ھمز تعني النبو  الھمز وفي ضوء ما تقدم أنَّ 

  . )3(خباروھو ا� نباءاeتھا تكون من دMل نَّ أمَّا إذا ھمزت فإ، )2(واMرتفاع 

ويتضح مما تقدم إدراك ابن عطية للقيمة الدMلية للھمزة وما لھا من أثر في تغيير دMلة اللفظة في 

) نبأ (       مشتقة من مادة ) نبي ( أصل مفردة   ّنّ◌◌َ الراجح لديه أ وأنَّ ، حال تخفيفھا وتحقيقھا 

في أنَّ ) ھـ 377ت ( ي ليه أبو علي الفارسإن تابعا لما ذھب كا هويتضح من ذلك أنَّ ،  المھموزة

تضعيف رأي من ه اكتفى بما نقل عنه من المھموزة ودليل ذلك أنَّ ) نبأ ( من )نبي ( أصل مفردة

  )نبي (قال بتخفيف لفظة 

مشتقة من ) نبي ( بن عطية رفضا أن تكون لفظة آأبا علي الفارسي و ا تقدم أنَّ في ضوء مو

) نبيء(ھا مشتقة منأنَّ ) نبي ( و الراجح في مفردة ، التي تدل على النبو واMرتفاع النباوة 

التي تدل على النبو واMرتفاع وذلك  Mتفاق ) نبي ( المھموزة والتي تدل على ا�خبار M من 

  ) .نبي ( وقد حدث في الھمزة تخفيف فأصبحت  أصل القراءتين أحسن من اختcفھما

  

  - :سال  - سأل  -  3

التخفيف ما ورد في قوله ختcف دMلتھا بين الھمز واابن عطية إلى  من المفردات التي أشار

بالھمز ) سأل ( فقد قرىء الفعل )  1: المعارج  ( 				 َواِقعٍ َواِقعٍ َواِقعٍ َواِقعٍ     ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ     َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ     َسَألَ َسَألَ َسَألَ َسَألَ ���� : تعالى 

  . )4(وھي قراءة نافع وابن عامر) سال ( وبدون الھمز 
تغيير ھذا الصوت بين الھمز والتخفيف ترك  نَّ ا بين المفردتين إذ إھناك اختcفا كبير وM شك أنَّ 

  سؤال : "أراد بھا ) سأل ( راءته مفردة فمن حقق بق: ابن عطية يقول أثرا في دMلة المفردة 

  

                                                
  272/ 1: الطوسي  أبو جعفر محمد بن الحسن : التبيان )1(
  ) نبأ ( 302/ 15: لسان العرب : ظ) 2(
 )نبأ ( 15/302:لسان العرب ، ) نبأ (  282/ 8: العين : ظ) 3(
  61/ 4: الحجة للقراء السبعة : ظ )4(



إذا جرى وليست من معنى : ھو من سال يسيل ": ا من خفف فأراد بھا أمَّ  )1( "عن العذاب الكفار 

 ابن عطية  في جھنم واد يسمى سايcً ، واMخبار ھاھنا عنه قال: د بن ثابت قال زيو ...،السؤال

  ويحتمل إن لم يصح أمر الوادي أن يكون اeخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له لفظ

إلى ھذا المعنى ) ھـ 310ت ( وقد أشار الطبري  )2(" السيل لما عھد من نفوذ السيل وتصميمه

ه عامة القراء في الكوفة فقرأت 				    َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ     َسَألَ َسَألَ َسَألَ َسَألَ     ����:القراء في قراءة قوله  ختلفآ : (يقول 

بمن ھو  ، بھمز سأل سائل بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب هللا  				    َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ     َسَألَ َسَألَ َسَألَ َسَألَ     ����والبصرة

               ه فعل منفلم يھمز سأل ووجھه إلى أنَّ   				    َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ َساِئلٌ     لَ لَ لَ لَ ااااسَ سَ سَ سَ     ����:واقع وقرأ ذلك بعض قراء المدينة

سال سائل " وقرئ : (ى ما ذكره الطبري بقوله عل) ھـ  538 ت( وأضاف الزمخشري  )3()السيل 

وھما ، سلت تسأل  يقولون، ا أن يكون من السؤال وھي لغة قريش وھو على وجھين أمَّ " 

في معنى  مصدر والسيل) سال سيل ( يؤيده قراءة ابن عباس . يتسايcن ؛ وأن يكون من السيcن 

  ) 4()اندفع عليھم وادي عذاب فذھب بھم وأھلكھم : والمعنى . كالغور بمعنى الغائر ،  السائل

على معنى السؤال في لغة قريش  ) سال ( الزمخشري ذكر دMلتين للفعل  ويتضح مما تقدم أنَّ 

وMبن عطية رأي ، ودMلته على السيل والجريان لوادي العذاب الذي أرسله هللا تعالى على الكفار 

الوادي أن يكون ر يحتمل أن لم يصح أم : "يقول ر في أمر الوادي الذي ذكره معظم المفسرين آخ

      ستعير له لفظ السيل لما عھد من نفوذ السيل اا�خبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد 

  )5("وتصميمه 

بدون ھمز  ) ال س( بالھمز مختلفة عن دMلة الفعل ) سأل ( وفي ضوء ما تقدم  تكون دMلة الفعل 

ا أمَّ  )6(دMلة ا�ول مأخوذة من السؤال عن العذاب إذ يؤدي كل منھما وظيفة M يؤديھا ا�خر �نَّ 

الذي يأتي على ) 7(الثاني فدMلته في شمول ھذا العذاب الذي نزل بھؤMء القوم فھو مثل السيل 

ھا �نَّ بالھمز وذلك ) سأل (  راءة من قرأولعل الراجح في ذلك ق، الكافرين فيكون فيه إھcكھم 

ا�ية نزلت على أثر  أكثر انسجاما مع سياق ا�ية وسبب نزولھا الذي ذكره ابن عطية من أنَّ 

  .قراءة الھمز موافقة لرسم المصحف  كما أنَّ ، سؤال الكفار عن العذاب 

                                                
  364/ 5: المحرر الوجيز ) 1(
  365/ 5:  المصدر نفسه   )2(
  69/ 29 :  أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  : جامع البيان )3(
  611/  1:  الكشاف )4(
   364/ 5: لوجيز المحرر ا )5(
 ) سأل (  319/ 11: لسان العرب : ظ) 6(
  .المصدر نفسه : ظ ) 7(



  -:ھئت  –ھيت  - 4

والتخفيف ما ورد في قوله  من المفردات التي أشار ابن عطية إلى اختcف دMلتھا بين الھمز

    َمَعاذَ َمَعاذَ َمَعاذَ َمَعاذَ     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     َلكَ َلكَ َلكَ َلكَ     َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ     َوقَاَلتْ َوقَاَلتْ َوقَاَلتْ َوقَاَلتْ     اْألَبـَْوابَ اْألَبـَْوابَ اْألَبـَْوابَ اْألَبـَْوابَ     َوَغلَقتِ َوَغلَقتِ َوَغلَقتِ َوَغلَقتِ     نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     بـَْيِتَهابـَْيِتَهابـَْيِتَهابـَْيِتَها    ِيف ِيف ِيف ِيف     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     الِيت الِيت الِيت الِيت     َورَاَوَدْتهُ َورَاَوَدْتهُ َورَاَوَدْتهُ َورَاَوَدْتهُ ����: تعالى 

ع وابن قرأ ناف(  : يقول)  23: يوسف( 				 الظالُِمونَ الظالُِمونَ الظالُِمونَ الظالُِمونَ     يـُْفِلحُ يـُْفِلحُ يـُْفِلحُ يـُْفِلحُ     َال َال َال َال     إِنهُ إِنهُ إِنهُ إِنهُ     َمثْـَوايَ َمثْـَوايَ َمثْـَوايَ َمثْـَوايَ     أَْحَسنَ أَْحَسنَ أَْحَسنَ أَْحَسنَ     َريب َريب َريب َريب     إِنهُ إِنهُ إِنهُ إِنهُ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ 

ه يھمز وقد روي عنه بكسر الھاء من غير ھمز وفتح التاء وھشام كذلك إM أنَّ ) ھيت لك ( ذكوان 

وعلى الرغم من اختcف  )1()اء وضم التاء والباقون بفتحھما ضم التاء وابن كثير بفتح الھ

ابن عطية  واسعا للمفردة إذ يقول بعدا دMليا ذلك اMختcف  القراءتين في حرف واحد فقد أعطى

وقرأ ...معناھا ھلم : قال الحسن ، ا�مر ومعناه الدعاء أي تعال وأقبل على ھذا     				َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ ���� وقرأ: "

وھذا يحتمل أن يكون من ھاء الرجل يھيء ... ضم التاء ، بكسر الھاء والھمز 				     تُ تُ تُ تُ ئئئئهِ هِ هِ هِ ���� ھشام 

فئت : يقال  كما، ويحتمل أن يكون بمعنى تھيأت  –على مثال جاء يجيء  –أذا أحسن ھيئته 

طية تبناه الزمخشري  و يمكننا أن نشير إلى موقف مشابه لموقف ابن ع )2("وتفيأت بمعنى واحد 

وھيت كجير . وبناؤھا كبناء أين وعيط ، بفتح الھاء وكسرھا مع فتح التاء 				     َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ َهْيتَ ���� : ( يقول 

  )3(... )إذا تھيأ : وھئت بمعنى تھيأت يقال ھاء يھيء كجاء يجيء . وھيت كحيث 
ا تلك التي قرئت بالھمز ، )4(ء بمعنى ھلم أي تعالالتي باليا) ھيت (  مما تقدم أنَّ  يتضحو ) ھئت(أمَّ

وھنا نصل إلى ابن عطية ،  )5(أي الحسن الھيئة من كل شيء: فھي من تھيأت والھيء ) ھئت(

   يف وبين التي بالتخف) ھيت ( ه قد أدرك الفرق الدMلي بين لفظة لنبين موقفه مما تقدم فيتضح أنَّ 

مطلوب في القرآن الكريم والقراءة القرآنية كc المعنيين  نَّ الراجح أو،  التي بالتحقيق) ھئت ( 

الوقت الذي استعدت فيه وتھيأت له دعته  براز الواقعة من جھة وذلك �نَّ إوكليھما مقصود في 

ني في لغوي القرآال عجازاe ية الكريمةالقراءة في ا� ل اختcفـّ أخرى مث جھةومن إلى نفسھا 

  )6(.ا�حاطة بالمعنى واللھجة 

  

  -:التخفيف والتشديد : ثانيا 
                                                

  104: أبو عمرو عثمان الداني: التيسير في القراءات السبع  )1(
  233 – 232/ 3: المحرر الوجيز ) 2(
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تنبه علماؤنا ا�وائل إلى ظاھرتي التشديد والتخفيف وأثرھما في الدMلة ويبدو ھذا واضحا في 

  .مؤلفاتھم من خcل الحديث عما تتركه ھاتان الظاھرتان من أثر في دMلة المفردة 

أنھم جعلوا : ( إلى ا�ثر الدMلي الذي توحي به ظاھرة التشديد قائc  فقد أشار ابن جني

فالتضعيف الحاصل في عين  )1()ع ر وقطّ تكريرالعين في المثال دليc على تكرير الفعل فقالوا كسّ 

  .الفعل دل على اeستمرار والمداومة والتكرار للفعل 

وقد أشار ، ك أثرا دMليا في تلك المفردات وتدخل ظاھرة التشديد في ميدان ا�فعال وا�سماء وتتر

ختcف آية موضحا القرآنيات الظاھرة من دMMت في عدد من ا� ابن عطية إلى ما تؤديه ھذه

  .إليھا  القراء في قراءة ھذه المفردات ذاكرا دMلتھا في القراءات المختلفة ومن المعاني التي أشار

  - :المبالغة  - أ

القصد من ھذا التضعيف في  من ا�لفاظ التي قرئت بالتشديد وذكر أنَّ  أشار ابن عطية إلى طائفة

  :بنية المفردة ھو المبالغة ومن ذلك 

  : يُْنِسيَنَّكَ  - 1

ُهمْ     فََأْعِرضْ فََأْعِرضْ فََأْعِرضْ فََأْعِرضْ     آَيَاتَِناآَيَاتَِناآَيَاتَِناآَيَاتَِنا    ِيف ِيف ِيف ِيف     َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ َخيُوُضونَ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     رَأَْيتَ رَأَْيتَ رَأَْيتَ رَأَْيتَ     َوِإَذاَوِإَذاَوِإَذاَوِإَذا����  :في قوله تعالى  ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ     َخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضواَخيُوُضوا    َحىت َحىت َحىت َحىت     َعنـْ

     الظالِِمنيَ الظالِِمنيَ الظالِِمنيَ الظالِِمنيَ     اْلَقْومِ اْلَقْومِ اْلَقْومِ اْلَقْومِ     َمعَ َمعَ َمعَ َمعَ     الذْكَرىالذْكَرىالذْكَرىالذْكَرى    بـَْعدَ بـَْعدَ بـَْعدَ بـَْعدَ     تـَْقُعدْ تـَْقُعدْ تـَْقُعدْ تـَْقُعدْ     َفَال َفَال َفَال َفَال     الشْيطَانُ الشْيطَانُ الشْيطَانُ الشْيطَانُ     ْنِسيَـنكَ ْنِسيَـنكَ ْنِسيَـنكَ ْنِسيَـنكَ يُـ يُـ يُـ يُـ     َوِإماَوِإماَوِإماَوِإما    َغْريِهِ َغْريِهِ َغْريِهِ َغْريِهِ     َحِديثٍ َحِديثٍ َحِديثٍ َحِديثٍ     ِيف ِيف ِيف ِيف 

ساكنة النون   				يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ ����كلھم قرأ  ( 				يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ يـُْنِسيَـنكَ ����    إختلفوا في قراءة)  68: ا�نعام ((((				

ولى وتشديد بفتح النون ا�   				يَـنكَ يَـنكَ يَـنكَ يَـنكَ س س س س يـُنَ يـُنَ يـُنَ يـُنَ ����ا�ولى وبتشديد الثانية غير ابن عامر فإنه قرأ 

  وذكر ابن عطية دMلة تشديد السين) 2()ةالسين مع النون الثاني
  

  

  

  

  بتشديد السين وفتح النون  )3( 				يَـنكَ يَـنكَ يَـنكَ يَـنكَ يـُْنس يـُْنس يـُْنس يـُْنس ����وقرأ ابن عامر وحده : " في قراءة ابن عامر يقول 

                                                
  153/  2: الخصائص ) 1(
   M :1 /260بن مجاھد : السبعة في القراءات ) 2(
  في كتب القراءات عن ابن عامر بالشكل الذي ذكرته أعcه وجاءت في ) ينّسينك ( جاءت قراءة مفردة  )1(

  بإسقاط الياء وأظنه خطأ في الطبع ) ينسنك ( الشكل  بھذا) المحرر الوجيز ( 



  )1("إM أنَّ التشديد أكثر مبالغة ، والمعنى واحد 
ي دMلة المفردة وإن كانت المفردة بالتشديد والتخفيف أنَّ التشديد قد ترك أثرا ف تقدم ويتضح مما

تؤدي معنى واحدا كما ذكر ابن عطية إM أنَّ قراءة التخفيف M تخلو من الدMلة على أنَّ مجالسة 

الذين يخوضون في آيات هللا ھي من فعل الشيطان ووسوسته في نفس ا�نسان لينسيه الشيطان 

ا قراءة التشديد ف، ذكر هللا  دلت على تأثير الشيطان عليه حتى يجلس مع الذين يخوضون في أمَّ

آيات هللا وإن و سوس الشيطان في نفسه  وأغواه بمكره يتوجب عليه أن يذكر ما أمر هللا به من 

  )2(.ا�بتعاد عن مجالستھم ومنادمتھم 

يحدث ذلك التشديد ويتبين مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أدرك أثر التشديد في دMلة ا�لفاظ وإن لم يكن 

  .تغييرا جذريا في دMلة المفردة أM أنَّه أكسب المفردة دMلة مضافة إلى دMلتھا ا�صلية 

لُ  - 2   : يُنَزِّ

َنهُ     يـَُؤلفُ يـَُؤلفُ يـَُؤلفُ يـَُؤلفُ     ُمث ُمث ُمث ُمث     َسَحابًاَسَحابًاَسَحابًاَسَحابًا    يـُْزِجييـُْزِجييـُْزِجييـُْزِجي    اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     َأن َأن َأن َأن     تـَرَ تـَرَ تـَرَ تـَرَ     َأملَْ َأملَْ َأملَْ َأملَْ ���� :وردت ھذه اللفظة في قوله تعالى  َنهُ بـَيـْ َنهُ بـَيـْ َنهُ بـَيـْ     رَُكاًمارَُكاًمارَُكاًمارَُكاًما    َجيَْعلُهُ َجيَْعلُهُ َجيَْعلُهُ َجيَْعلُهُ     ُمث ُمث ُمث ُمث     بـَيـْ

    َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     فـَُيِصيبُ فـَُيِصيبُ فـَُيِصيبُ فـَُيِصيبُ     بـََردٍ بـََردٍ بـََردٍ بـََردٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     فِيَهافِيَهافِيَهافِيَها    ِجَبالٍ ِجَبالٍ ِجَبالٍ ِجَبالٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َويـُنَـزلُ َويـُنَـزلُ َويـُنَـزلُ َويـُنَـزلُ     ِخَاللِهِ ِخَاللِهِ ِخَاللِهِ ِخَاللِهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َخيْرُجُ َخيْرُجُ َخيْرُجُ َخيْرُجُ     َوْدقَ َوْدقَ َوْدقَ َوْدقَ الْ الْ الْ الْ     فـَتَـَرىفـَتَـَرىفـَتَـَرىفـَتَـَرى

 ����قرئت) 43: النور(              				 بِاْألَْبَصارِ بِاْألَْبَصارِ بِاْألَْبَصارِ بِاْألَْبَصارِ     يَْذَهبُ يَْذَهبُ يَْذَهبُ يَْذَهبُ     بـَْرِقهِ بـَْرِقهِ بـَْرِقهِ بـَْرِقهِ     َسَناَسَناَسَناَسَنا    َيَكادُ َيَكادُ َيَكادُ َيَكادُ     َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ َيَشاءُ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     َوَيْصرِفُهُ َوَيْصرِفُهُ َوَيْصرِفُهُ َوَيْصرِفُهُ 

وقرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو ، قرأ بالتشديد عاصم وا�عرج ف، وتخفيفھا بتشديد الزاي     				َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ 

"  :في قراءة من قرأ بالتشديد يقول ) ينزل ( وقد التفت ابن عطية إلى دMلة .  )3(ويعقوبعمرو 

ويتضح من  ) 4("التخفيف          على المبالغة والجمھور على    				َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ َ◌يـُنَـزلُ  ����وقرأ عاصم وا�عرج 

فھي مع التشديد تعني المبالغة في ) ينزل ( دم أنَّ التشديد قد ترك أثرا في دMلة مفردة النص المتق

أي طبيعة نزوله تتعدى حدود ذلك النزول الطبيعي المعتاد الذي اعتاده ، نزول البرد من السماء 

( والسياق الذي وردت فيه مفردة ، البشر لذلك دل التشديد على المبالغة مثلما ذكر ابن عطية 

  في أشد الحاجة إلى ذلك التشديد الذي دل على المبالغة تناسبا مع) ينزل 
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فلم يذكر سبحانه جبc واحدا ) الجبال ( مفرداته التي تدل على الكثرة والمبالغة ومن ھذه ا�لفاظ 

من ذلك البرد المتجمد بل ذكر سلسلة من الجبال المغطاة بالبرد فضc عن شدة توھج نور البرق 

للبرد فكان ذلك دليc على كثرة البرد النازل من السماء لذلك كان السياق الذي وردت فيه المرافق 

  .بالتشديد في حاجة كبيرة إلى التشديد الذي دّل على المبالغة في النزول ) ينّزل ( لفظة 

  -: ُحِشَرتْ  - 3

َوإَِذا  ����    :لىالواردة في قوله تعا) حشرت ( ومن المفردات التي قرئت بالتشديد والتخفيف لفظة 

بالتخفيف وقرئ ) حشرت ( ورد الفعل في القرآن الكريم )  5: التكوير (				  اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ 

بالتشديد وMشك أنَّ ھناك آختcفا كبيرا بين المفردتين إذ إنَّ تضعيف الحرف في المفردة يؤدي 

بشد الشين على المبالغة  				ترَ ُحشِّ  ����قرئت : " إلى تغيير دMلتھا وھذا ما ذكره ابن عطية يقول 

")1(  

أنَّ التشديد كان له أثر في دMلة المفردة فھي من دونه تعني جمع الوحوش وبه تدل ويبدو مما تقدم 

  ) .حشرت ( على المبالغة في الجمع ھذا ما يراه ابن عطية في وقوفه على تفسير لفظة 

الرغم من أنَّ السياقات ا�خرى وفي ضوء ما تقدم أنَّ قراءة التخفيف أرجح من التشديد على 

المجاورة ل¤ية كثرت فيھا ا�لفاظ التي دلت على المبالغة بتشديدھا إM أنَّ عزوف معظم 

عن ذكر قراءة التشديد وإنفراد ابن عطية با�شارة إلى ھذه القراءة ودMلتھا جعلنا . ) 2(المفسرين 

ين القراء ومنھم ابن خالويه الذي قال     نميل إلى اختيار قراءة التخفيف وكان الى جانب المفسر

حشرت أن حشر الوحوش إنَّما ھو موتھا وفناؤھا أو حشرھا لتقتص بعضھا من بعض ثم يقال ( 

 )3()لھا كوني ترابا والتشديد إنَّما ھو للمداومة وتكرير الفعل وMوجه لذلك في حشر الوحوش 

لعل نص ابن خالويه ورسم المصحف فضc عن ذلك أنَّ رسم المصحف يؤيد قراءة التخفيف و

ووجدت ، بدM من التشديد ) حشرت ( يؤكدان ما ذھبت إليه من ترجيح قراءة التخفيف لمفردة 

  .وغيرھا ) 6()صّرفنا ( و )5() ففتّحنا ( و )4()قتّلت ( مثل ذلك في لفظة 

  

  - : التكثير  - ب
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التضعيف في  نَّ بنيته التكثير � من بين المعاني التي ينصرف إليھا اللفظ عند دخول التشديد في

وقد جاءت طائفة من ا�لفاظ في ) قطع وقطّع ( عين الفعل يدل على تكثير الفعل وتكراره مثل 

القرآن الكريم اختلف القراء في  قراءتھا فمنھم من قرأ بالتخفيف ومنھم من قرأ بالتشديد لبيان 

ذاكرا ما ورد فيھا من قراءات مختلفة  معنى التكثير وقد وقف ابن عطية عند طائفة من ا�لفاظ

بين التخفيف والتشديد موضحا الدMMت الناتجة عن كل قراءة ومن ا�لفاظ التي أشار إليھا لفظة     

  ) 31: يوسف  ( 				    أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن     َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ ����: الواردة في قوله تعالى ) قطعن ( 

تي وردت بالتشديد في ا�ية الكريمة إذ إنَّ ال ) َقطْعنَ َقطْعنَ َقطْعنَ َقطْعنَ (معنى زائدا في لفظة ھناك   وMشك أنَّ 

 وقوله:" تضعيف الحرف في اللفظة يؤدي إلى اختcف دMلتھا وھذا ما ذكره ابن عطية بقوله 

ھنا  )ا�يدي ( : كثرن الحز فيھا بالسكاكين ، وقال عكرمة أأي 				    أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن     َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ     ���� :تعالى

  .نھا حتى ألقينھا وقال مجاھد ھي الجوارح ، وقطع ا�كمام

قطع العظم M  ه بانت ا�يدي ، وذلك ضعيف من معناه ، وذلك أنَّ فظاھر ھذا أنَّ :  يقول ابن عطية

يكون إM بشدة ، ومحال أن يسھو أحد عنھا ، والقطع على المفصل M يتھيأ إM بتلطف M بد أن 

بل المتك فكان ذلك حزاً حملنه قيقصد ، والذي يشبه أنھن حملن على أيديھن الحمل الذي كن ي

) 1("ن وكثرة الحز فربما كان مراراً لكثرتھ 				وقطّعن����وضوعفت الطاء في. وھذا قول الجماعة

آختلف أھل التأويل في معنى ذلك   				    أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن أَْيِديـَُهن     َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ َوَقطْعنَ     ����:وقوله ): ( ھـ 310ت(وقال الطبري 

  )2()نھن يقطعن ا�ترج أنھن حززن بالسكين في يديھن وھن يحسبن أ: فقال بعضھم معناه 

وفي ضوء ما تقدم يتضح أنَّ التشديد يدل في ا�ية الكريمة على كثرة الحز فربما كان مرارا وھذا 

  ونجد مثل ذلك في. في ا�ية الكريمة ) قطعن ( الذي ذكره ابن عطية في وقوفه على لفظة 

ا التخفيف فھو ما يقابل التشديد وله أثر دMلي )3(مواضع آخرى  في ا�لفاظ وقد وردت في  أمَّ

  القرآن الكريم ألفاظ آختلف في قراءتھا بين التخفيف والتشديد

الدMلة التي  وقد أشار ابن عطية إلى عدد من ا�لفاظ التي قرئت بالتخفيف والتشديد موضحا

وھي من ) ميّت ومْيت ( تنصرف أليھا اللفظة في كل حال كما تقدم ذكره ومن ذلك أيضا لفظة 

التي أشار إليھا ابن عطية وذكر آختcف دMلتھا بين التخفيف والتشديد وذلك في قوله  اMلفاظ
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وردت )  27: آل عمران (  				     َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِّت ِمَن اْلَحيِّ ���� :تعالى 

قراءة ابن كثير  وقرئت بالتخفيف وھي، وھي قراءة حفص عن عاصم  بالتشديد 				اْلَميِّتِ ����لفظة 

) مْيت (وM شك أنَّ ھناك اختcفا كبيرا بين القرآتين فدMلة التي بالتشديد غير دMلة  )1(    وعاصم

بالتخفيف إنَّما يستعمل في ما   				تِ اْلَميْ ����: " التي بالتخفيف وقد أشار إلى ذلك ابن عطية يقول 

ووقف الطوسي  )2("مات وفيما لم يمت بعد  بالتشديد فيستعمل في ما قد  				اْلَميِّتِ ����قد مات وأمَّا 

والفرق بين تخفيف الياء وتشديدھا أنَّ الميت بالتخفيف : ( عند ھذه المسألة  يقول )  ھـ 460ت ( 

وM خcف بين علماء البصريين أنھما سواء : قال المبرد  الذي قد مات وبالتثقيل الذي لم يمت

  )3(:  بن الرعcء الغساني�وأنشد 

  اءـيـت ا�حـيّ ـت مـيْ ـمَ ـا الـمـإنّ             تـيْ ـمَ ـراح بـتـاسـات فـن مـس مَ ـيـل

  اءِ ـــرجـل الـيـلـاله قـا بـفـاسـك            اً ـبـيـئـش كـيـعـن يـت مـيـمـا الـمـإنّ 

                    فجمع بين اللغتين وإنما كرر في عدة مواضع في القرآن لما فيه من عظم المنفعة

  )4()  .جزيل الفائدةو

ويبدو مما تقدم أنَّ ما ورد عن ابن عطية في بيان دMلة اللفظة أخذه من أستعمال العرب لھا وھو 

بالتخفيف �نَّ الثانية تدل على من فارقته ) مْيت (بالتشديد أعم من لفظة ) ميّت (يرى أنَّ لفظة 

ا لفظة ) مْيت ( الروح فھو  فارقته الروح ولمن لم يمت بعد فھي أعم  فإنَّھا تصلح لمن) ميّت( أمَّ

  ) .مْيت( من 

بالتخفيف وذلك �نَّ سياق ) مْيت (ولعل الراجح مما جاء في القرآن الكريم ھي قراءة من قرأ 

الذي قد مات وقراءة ميت بالتخفيف ھي ا�كثر إنسجاما مع السياق ) المْيت ( ا�ية قد أشار إلى  

  .العام ل¤ية الكريمة 

  

  

  

  اNبدال : اثالث
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ظوابط محددة ل ظاھرة لغوية مشتركة بين الصوت والتصريف منھا ما ھو قياسي يخضع  اeبدال

جدث ( ول العرب ومنھا ما يتصل باللھجات العربية مثل ق) افتعل ( مثلما يحصل في صيغة 

في الصفة  في بنية المفردة يكون مقاربا له خرآحcل حرف مكان حرف إويقصد به ) وجدف 

ر إلى أحداث أث اeبدالبقاء على سائر أحرف الكلمة ويؤدي ھذا مع اe.  )1(لمخرج أو كليھماأوا

بنية الكلمة في  اeبدالله ھذا الحرف من قيمة تعبيرية ويدخل مفي دMلة المفردة نتيجة لما يح

ما يمثل  وقد ورد في تفسير ابن عطية، العين أو الcم  في الفاء أو اeبدالجميع حروفھا فقد يكون 

eلي الذي يحدث نتيجة ھذا ھذه الظاھرة مع اMبدالشارة إلى ا�ثر الدeوفيما يأتي عرض لما  ا

  :ذكره ابن عطية 

  - : بين الصوامت  اNبدال - : أو! 
  
  :في فاء الكلمة  اNبدال- 1

يحدث بين ا�صوات التي بينھا تقارب في المخرج والصفة وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في 

  :ثه عن ھذا اeبدال في طائفة من المفردات منھا حدي

  -:بكة ومكة  - أ

وقد ،  )2(يحدث اeبدال بين الباء والميم �نَّھما متقاربان في المخرج فھما من ا�صوات الشفوية

    بَارًَكابَارًَكابَارًَكابَارًَكامُ مُ مُ مُ     بَِبكةَ بَِبكةَ بَِبكةَ بَِبكةَ     لَلِذيلَلِذيلَلِذيلَلِذي    لِلناسِ لِلناسِ لِلناسِ لِلناسِ     ُوِضعَ ُوِضعَ ُوِضعَ ُوِضعَ     بـَْيتٍ بـَْيتٍ بـَْيتٍ بـَْيتٍ     أَولَ أَولَ أَولَ أَولَ     ِإن ِإن ِإن ِإن ����: أشار ابن عطية إلى ذلك في تفسير قوله تعالى 

فقد ذكر حين فسر ھذه ا�ية أنَّ ھذا من اeبدال بين الميم )  96: آل عمران (  				 لِْلَعاَلِمنيَ لِْلَعاَلِمنيَ لِْلَعاَلِمنيَ لِْلَعاَلِمنيَ     َوُهًدىَوُهًدىَوُهًدىَوُهًدى

فقال الضحاك  				َبكةَ َبكةَ َبكةَ َبكةَ  ����وآختلف الناس في : " والباء موضحا ا�ثر الدMلي الذي نتج عنه يقول 

، الميم  على لغة مازن وغيرھم فكأن ھذا من إبدال الباء ب، بكة ھي مكة : ( وجماعة من العلماء 

مزدحم الناس  				َبكةَ َبكةَ َبكةَ َبكةَ  ����وقال ابن جبير وابن شھاب وجماعة كثيرة من العلماء مكة الحرم كله  و 

 ����:وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتيبة ، وھو المسجد وما حول البيت ، حيث يتباكون 

ما : يريد القرية قال الطبري : اسم ومكة غيره من المواضع  قال ابن الق، موضع البيت  				َبكةَ َبكةَ َبكةَ َبكةَ 
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ما بين الجبلين ومكة الحرم كله  				َبكةَ َبكةَ َبكةَ َبكةَ  ����: وقال قوم ، خرج عن موضع الطواف فھو مكة M بكة 

")1(  

ويبدو من النص المتقدم اضطراب ا�قوال في ھاتين المفردتين وھل ھما موضعان أو حدث فيھما 

اeبدال كما أشار بعضھم إلى ذلك لتقارب  إبدال بين الباء والميم ؟ وحين نجعل ھذا من باب

المخرجين بين الميم والباء أو �نھما من ا�صوات الشفوية مما يسوغ اeبدال بينھما نجد أنَّ لكل 

وھو المسجد وذلك  )2(بالباء تعني المكان الذي يزدحم فيه الناس) بكة (منھما دMلة مختلفة فمفردة  

اMزدحام للطواف M غيره من المواضع ولعلھم عدلوا في ذلك ؛ �نَّ المسجد ھو الذي يكون فيه 

لذلك ،  )3(وذلك لما عرفت به الباء من الغلظة والشدة ) بكة( من حرف الميم إلى الباء في مفردة 

بالميم ) مكة ( أمَّا ،وھي تزاحم الناس فيما بينھم ) بكة ( أكثر مناسبة لدMلة لفظة ) الباء( كانت 

له وما حوله من المواضع ا�خرى ومنھم من قال ھي اسم للقرية  كلھا ولذلك فھي تعني الحرم ك

لذلك  )4(وذلك لما دل عليه حرف الميم من الجمع) الباء(بدM من حرف ) مكة ( في ) الميم (أقاموا 

والتي تعني مك الماء واستخراجه والجد في جمعه ) مكة ( ناسبت الدMلة التي دلت عليھا مفردة 

  . )5( ماء مكة وذلك لقلة

أدى إلى تغيير دMلة المفردة وھذا ما تنبه ) مكة ( ويتضح مما تقدم أنَّ اeبدال الحاصل في لفظة 

ويمثل ھذا اeبدال بين          ) 7(والبغوي )6(عليه ابن عطية ومعه جمع من المفسرين ومنھم الطبري

وحين نحتكم ،  )8(دوية ومنھا قبيلة أسدظاھرة لھجية شاعت في استعمال القبائل الب) الباء والميم ( 

نحتكم إلى سياق ا�ية الكريمة نجد أنَّ حديث ھؤMء المفسرين ومنھم ابن عطية M مسوغ له في 

 في ھذا الموضع لم يكن المقصود) بكة ( ھذا الباب ؛ �نَّ هللا سبحانه وتعالى حينما وضع لفظة 

عن الدMلة التي تحملھا وھي بك الناس بعضھم للتعبير ) بكة ( إبدالھا من مكة وإنَّما جيء بلفظة 

بعضا في الزحام ومن ذلك فإنَّ الذھن ينصرف إلى المكان الذي يزدحم فيه الناس وھو المكان 

فالمقصود من بكة الموضع الذي يكثر فيه الزحام ) المسجد الحرام ( المتعارف عليه في مكة 

  .ويبك الناس بعضھم بعضا 
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  - :عزم وحزم  - ب

eوقد ، ) 1(بدال بين العين والحاء �نَّھما متقاربان في المخرج فھما من ا�صوات الحلقيةيحدث ا

                   				     اْألُُمورِ اْألُُمورِ اْألُُمورِ اْألُُمورِ     َعْزمِ َعْزمِ َعْزمِ َعْزمِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     فَِإن فَِإن فَِإن فَِإن ���� :أشار ابن عطية إلى ذلك في تفسير قوله تعالى 

ركوب ا�مر دون ھو أمضاء ا�مر المروي المنقح وليس : العزم : " يقول )  186:آل عمران ( 

وقد وقف  )2("ھو جودة النظر في ا�مر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه ) : الحزم ( روية عزما  و

أي ، من معزومات ا�مور  				     اْألُُمورِ اْألُُمورِ اْألُُمورِ اْألُُمورِ     َعْزمِ َعْزمِ َعْزمِ َعْزمِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ      ����: (يقول ) عزم ( وقف الزمخشري على لفظة 

الذي ) النقاش ( على وبھذا تمكن ابن عطية من الرد  ) 3(... )مما يجب العزم عليه من ا�مور 

والحزم النظر في ا�مر وتنقيحه والحذر من الخطأ ، وھذا خطأ : ( ساوى بينھما في الدMلة يقول 

      				فـَتـَوَكلْ فـَتـَوَكلْ فـَتـَوَكلْ فـَتـَوَكلْ     َعَزْمتَ َعَزْمتَ َعَزْمتَ َعَزْمتَ     َفِإَذاَفِإَذاَفِإَذاَفِإَذا    اْألَْمرِ اْألَْمرِ اْألَْمرِ اْألَْمرِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَشاِوْرُهمْ َوَشاِوْرُهمْ َوَشاِوْرُهمْ َوَشاِوْرُهمْ ����: قصد اeمضاء وهللا تعالى يقول " العزم "فيه  و

قد أحزم لو  )4( :في معناھا ھو الحزم والعرب تقول فالمشاورة وما  كان ) 159: آل عمران ( 

        )5("أعزم 
نتيجة اeبدال الذي حصل ) عزم وحزم (وفي ضوء ما تقدم أنَّ ھناك اختcفا في دMلتي كل من 

في ا�ول منھما وھذا ما أشار إليه ابن عطية في  تفسيره ورد ما ذكره النقاش من كون المفردتين 

على أنَّ ابن عطية كان ينظر إلى الفروق اللغوية الدقيقة بين المفردات وھذا يدل ، بدMلة واحدة 

لما عليھا ھذه ) العزم (بالعين في لفظة ) الحاء( ولعلھم أبدلوا حرف ، وإن تقاربت معانيھا 

  من) العين( فدMلة اللفظة تبدو أكثر تناسبا مع ما امتازت به ، المفردة من المضي في ا�مور 

  

  

  

  

  

  

                                                
  191،  214/ 1: سر صناعة ا�عراب : ظ) 1(
 155/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
 478/ 1:   الكشاف) 3(
 2/189: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المستقصى في أمثال العرب : ظ) 4(
 1/551: المحرر الوجيز ) 5(



وأبدلوا حرف .  )1(الطcقة والفخامة إذ كانت لدى الخليل من أضخم الحروف جرساالنصاعة و

لدMلتھا على التأني والتروي في أتخاذ القرارات المناسبة وذلك ) الحزم ( الحاء بالعين في لفظة 

التي جعلته مناسبا لدMلة تلك المفردة التي تدل على ،  )2(من الرقة) الحاء ( لما تميز به  حرف 

من دMلة جعلتھا ھي ا�كثر مناسبة للسياق الذي ) العزم ( وإنَّ ما في لفظة . لحلم والصبر ا

  .وردت فيه اللفظة 

  - :في عين الكلمة  اNبدال - 2

مثلما جرى اeبدال في فاء الكلمة يجري في عين الكلمة ويشترك ھذا اeبدال في إحداث تغيير في 

    َشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَها    َقدْ َقدْ َقدْ َقدْ ����: التي وردت في قوله تعالى ) شغفھا ( ة دMلة المفردة ومما ذكره ابن عطية لفظ

بالغين وھي الموافقة 				 َشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَها����أشار إلى أنَّ في ا�ية قراءتين أحداھما )  30: يوسف (  				ُحباُحباُحباُحبا

في ھذه ) الغين والعين( بالعين وقد جرى اeبدال بين حرفي ) شعفھا ( لرسم المصحف وا�خرى 

قاربان في الصفة و�نَّھما صوتان مجھوران مما يجعل اeبدال بينھما اللفظة �نَّھما حرفان مت

سائغاً وقد ترك ھذا اeبدال أثرا في دMلة اللفظة ذكره ابن عطية حين فسر ھذه ا�ية                   

بلغ حتى صار من قلبھا موضع الشغاف ، وھو على أكثر القول : معناه   				َشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَهاَشَغَفَها����    و: " بقوله 

              سويداء:  )الشغاف  (:  أحدھما: ثم ذكر في الشغاف قولين  )3("أغشية القلب  غcف من

  )4(.داء يصل إلى القلب : الشغاف ا�خر والقلب ، 

قرأ أبو رجاء وا�عرج وعلي بن أبي طالب والحسن بخcف : ( ثم روى قراءتھا بالعين يقول

غير  بالعين )فھا عقد ش( : د وغيرھم ويحيى بن يعمر وقتادة بخcف وثابت وعوف ومجاھ

ه عc بھا كل مرقبة من الحب ، وذھب بھا كل مذھب فھو أحدھما أنَّ : ، ولذلك وجھان ) 5(منقوطة

   قول النبي صلى هللا عليهمن شعف الجبال وھي رؤوسھا وأعاليھا ، ومنه  -على ھذا  - مأخوذ 

  

  

  

  

                                                
 1/53: العين  :ظ) 1(
  2/185: الخصائص : ظ) 2(
  238/ 3: المحرر الوجيز ) 3(
  .المصدر نفسه : ظ) 4(
   2/9 : أبو الفتح عثمان بن جني  :المحتسب) 5(



فر غنماً يتبع بھا شعف الجبال ومواقع القطر ييوشك أن يكون خير مال المسلم  (: وسلم  -وآله  –

والوجه ا�خر أن يكون الشعف لذة بحرقة يوجد من الجراحات والجرب  . )1() نبدينه من الفت

  )2(: ونحوھا ومنه قول امرىء القيس 

 لُ ـرجـال وءةَ◌َ ـمھنلـَف اـعَ ـما شَ ـك  ـاھؤادَ ــف تُ ــفــعــَ د شـــي وقــنـُ لــتــقـْ أي

  يـالـطـال

  )3(:والمشعوف في اللغة الذي أحرق الحب قلبه ، ومنه قول ا�عشى 

 بّ ـحـان الــوك ◌َ  اةـوشــي الـصــعــت

  ةـآون◌ُ 

  )4("ـاعـنـاصـم وفِ ـعـشـمـن للـزيّ ــيـُ ا ـمـم

  )4("ـاعـنـاصـم

التي ) شغف ( وقد اختلفوا في توجيه دMلة لفظة ، وقد ذكر ذلك المعنى غير واحد من المفسرين 

التي بالغين تدل على ) شغف ( فذكرت طائفة منھم أنَّ دMلة لفظة ، تي بالعين ال) وشعف ( بالغين 

إنَّ حبه قد بلغ سويداء : وقال آخرون  )5(قد خرق حجاب قلبھا) عليه السcم (أنَّ حب النبي يوسف 

  ) 7(.قد دخل تحت شغاف قلبھا وغلب عليه) عليه السcم ( ومنھم إلى أنَّ حبه ) 6(سويداء قلبھا

قد أحرق قلب ) عليه السcم  ( التي بالعين فھي أنَّ حب النبي يوسف ) شعف ( ة لفظة دMل اوأمَّ 

زليخة وا�صل في ذلك مأخوذ من طلي البعير بالقطران إذا أصيب بمرض ما أو أنَّھا تدل على 

  )8(. أنَّ الحب قد ذھب بھا كل مذھب وأصل ذلك مأخوذ من رؤوس الجبال وأعاليھا

تدل على أنَّ الحب قد وصل إلى شغاف         ) شغف ( ختcفات فإنَّ لفظة ه اMھذ من الرغم وعلى

وقد أوحى بذلك صوت                  ، )9(ھو غcف يحيط بالقلب فھو دونه كالحجاب: لغة ) الشغاف(و، قلبھا 

 الذي يدل على الغموض والخفاء وفي دMلته ھذه يكون أكثر مناسبة )10(الرخو المجھور) الغين ( 

ا من قرأ )  شغف(لدMلة  قد  بالعين فأراد بھا أنَّ الحب قد ذھب بھا كل مذھب فحبه) شعف ( وأمَّ

  الذي يعد من أنصع  )11(ترك لوعة وحرقة في قلبھا وقد أوحى بذلك صوت العين المجھور

                                                
   117/ 64: العcمة الشيخ محمد باقر المجلسي : بحار ا�نوار ، 1318/ 3: صحيح البخاري ) 1(
  ) .الغين ( بالعين المنقوطة أي )  شعف (و )شعفت  (وجاءت لفظة ،  142: ديوان امرئ القيس ) 2(
  )الغين ( بالعين المنقوطة أي ) للمشعوف ( وجاءت لفظة ،  120: ديوان ا�عشى ) 3(
  ،  238/ 3: محرر الوجيز ) 4(
   462/ 2:  الكشاف،  339/ 1:  المحتسب، 42/ 2: معاني القرآن : ظ) 5(
 105/ 3: إعراب القرآن ) 6(
 25/ 3: الشوكاني محمد بن علي :   ديرفتح الق ) 7(
 أب�����و عب�����د هللا محم�����د ب�����ن أحم�����د                    :الج�����امع �حك�����ام الق�����رآن ، 436/ 2 : الكش�����اف،  129/ 6: التبي�����ان) 8(

 برھان الدين إبراھيم بن عمر            البقاعي: نظم الدرر،  300/ 5:  البحر المحيط 177 – 176/ 5: القرطبي 
  4/24 : فتح القدير،  6/226: ا�لوسي  أبو الفضل شھاب الدين محمود:  ر وح المعاني ، 34/ 4: 
    195/ 3:  بن فارسأبو الحسين أحمد  :، ومقاييس اللغة 1382/  4:  الجوھري:والصحاح  : ظ) 9(
 574 -573/ 4: الكتاب :ظ) 10(
  .المصدر نفسه) 11(



وفي دMلته ھذه يكون أكثر ، والذي يدل على الظھور والعcنية ) 1(الحروف وأفخمھا جرسا 

ا الراجح من بين القرآتين فھي قراءة من قرأ )  . شعف( مع دMلة  مناسبة بالغين ) شغف ( وأمَّ

  .وذلك لدMلتھا التي تعد أكثر انسجاما مع السياق الذي وردت فيه اللفظة ورسم المصحف 

  -:في !م الكلمة  اNبدال -3

ي حدث اeبدال في فائھا حين يحدث اeبدال في Mمھا مثلما تأثرت المفردات التتتأثر المفردات 

    أَتـَوَكأُ أَتـَوَكأُ أَتـَوَكأُ أَتـَوَكأُ     َعَصايَ َعَصايَ َعَصايَ َعَصايَ     ِهيَ ِهيَ ِهيَ ِهيَ     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     ����: وأشار ابن عطية إلى ھذا اeبدال حين تحدث عن قوله تعلى، وعينھا 

َها َهاَعلَيـْ َهاَعلَيـْ َهاَعلَيـْ : " يقول)                      18: طه (  				 أُْخَرىأُْخَرىأُْخَرىأُْخَرى    َمَآِربُ َمَآِربُ َمَآِربُ َمَآِربُ     فِيَهافِيَهافِيَهافِيَها    َوِيلَ َوِيلَ َوِيلَ َوِيلَ     َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َِاَِاَِاَِا    َوأَُهش َوأَُهش َوأَُهش َوأَُهش     َعلَيـْ

����  أَُهش أَُهش أَُهش أَُهش 				معناه   أزجر بھا ) أھس ( ط بھا الشجر حتى ينتثر بھا الورق للغنم وأخب: ومعناه  

ف  ويحصل اeبدال بين الشين والسين �نَّھما من ا�صوات المتقاربة في صفة  )2("الغنم وأخوَّ

بالسين وھي قراءة ) وأھس ( بالشين وھي قراءة إبراھيم ) أھش ( وقد قرئ الفعل ، ) 3(الھمس 

أھّس ( بالشين المعجمة عن        ) أھش ( دMلة لفظة ختcف ن عطية إلى اوأشار آب.  )4(عكرمة 

ھش     				َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َِاَِاَِاَِا    َوأَُهش َوأَُهش َوأَُهش َوأَُهش ����    : (بالسين المھملة وقد ذكر الزمخشري ذلك المعنى يقول ) أھّس 

بالسين أي أنحى ) أھس ( وعن عكرمة ... أخبطه على رؤس غنمي تأكله : الورق  خبطه أي 

  . ) 5()زجر الغنم : الھس و. عليھا زاجرا لھا 

عندما قرئت بالسين وذلك ) أھش ( ويبدو مما تقدم أنَّ ھذا اeبدال نتج عنه تغيير في دMلة لفظة 

  الغنم سبالشين ھي ضرب أغصان الشجر ليتناثر ورقھا على رؤ) أھش ( أنَّ دMلة 

  

  

  

  

  

  

                                                
 53/ 1: العين : ظ) 1( 
  4/41: المحرر الوجيز ) 2(
  217-211/ 1: سر صناعة ا�عراب : ظ) 3(
  94/ 2: المحتسب ) 4(
  59/ 3:  الكشاف) 5(



  لدMلة) أھش ( ن بالشين في لفظة وأبدلوا السي،  )2( بالسين تعني زجر الغنم) أھس ( و،  )1(فتأكله

التي دلت على ضرب أغصان ) أھش ( لذلك ناسبت ،  )3(على التفشي وعدم ا�نتظام) الشين ( 

الشجر بالعصا ليتساقط ورقه على رؤوس ا�غنام فكانت طبيعة تساقط الورق تساقطا متفشيا 

  .وغير منتظم 

والصفير ،  )4(لسين من أصوات الصفير�نَّ صوت ا) أھس ( وأبدلوا الشين بالسين في لفظة 

التي تدل على الزجر وا�مر وخاصة ) أھس ( يمنح ا�صوات شيئا من القوة لذلك ناسبت لفظة 

أنَّ السين من ا�صوات التي تتأثر بالسياق لذلك دلت على الشدة والعنف على الرغم من أنَّھا 

  .) 5(صوت رخو مھموس مرقق

ا القراءة ا�رجح من ھاتي بالشين لكونھا أكثر مناسبة ) أھش ( ن القراءتين فھي قراءة من قرأ أمَّ

  :بالسين وذلك لعلتين ) أھس ( للسياق الذي وردت فيه من قراءة 

  - : إحداھما 

  بالسين ھي من القراءات الشاذة التي انفرد ابن جني بذكرھا في) أھس ( من قرأ قراءة  نَّ إ

  .)7(فھا من الشواذوقد أكد ذلك الطبرسي ووص )6()المحتسب ( 

  -: ثانيھما 

أھس بھا : ( كان عليه أن يقول ) أھس ( لو كان في جوابه لفظة ) عليه السcم ( أنَّ النبي موسى 

فيه دMلة كبيرة     				َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َِاَِاَِاَِا    َوَأُهش َوَأُهش َوَأُهش َوَأُهش ����: فضc عن أن قوله         				َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى  ����:لكنه قال ) غنمي 

وعاطفته التي بعثته إلى الرحمة بأغنامه ليجعل من ) م عليه لسc( على رقة قلب النبي موسى 

العصا أداة لطعامھا بدM من ضربھا وزجرھا وفي ذلك دMلة على الخلق الكريم الذي تمثل في 

دMلة حرف الجر على         				َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى  ����:وفي قوله ، ) عليه السcم ( شخصية النبي موسى 

بھا ( بدM من            				َغَنِميَغَنِميَغَنِميَغَنِمي    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى  ����:لسان موسى يقولالفوقية الذي جعلت التعبير القرآني على 

                                                
 مجد ال�دين الفي�روز آب�ادي  :القاموس المحيط ، ) ھشش(364/ 6: لسان العرب ، ) ھش( 344/ 3: العين : ظ) 1(
          155/ 16)  ج����امع البي����ان:  (الطب����ري ف����ي : وأش����ار المفس����رون إل����ى ھ����ذا المعن����ى م����نھم ، )ھ����شّ (  293/ 2

  526/ 4:  ) الدر المنثور ( السيوطي في ،  59/ 3) الكشاف ( الزمخشري في 
ابن دري�د أب�و بك�ر : جمھرة اللغة ، ) ھسّ ( 231/ 5: ا�زھري أبو منصور محمد بن أحمد  :تھذيب اللغة : ظ) 2(

         259/ 2: ق���اموس المح���يط ال، ) ھس���س(249/  6:  لس���ان الع���رب، ) ھ���س(  96/ 1محم���د ب���ن الحس���ن ا�زدي  
           ش��ري ف��ي خمو الز 286/ 5) : مع��الم التنزي��ل  (البغ��وي ف��ي   ذك��ر ذل��ك طائف��ة م��ن المفس��رين وم��نھم ، ) ھ��س ( 
 .  751/ 1) :  الكشاف( 
  17:  ودMMته في القرآن  الصوت اللغوي،  161/ 2: الخصائص : ظ) 3(
  338/ 3: القاموس المحيط : ظ) 4(
 61: رمضان عبد التواب . د: المدخل إلى علم اللغة : ظ) 5(
 94/ 2: المحتسب : ظ ) 6(

  12/ 7:  مجمع البيان: ظ) 7(



كان يضرب ) عليه السcم ( توحي بأنَّه   ) على ( فدMلة الفوقية المتمثلة بحرف الجر) غنمي

  .أغصان الشجر لطعامھا 

بالشين ھي القراءة ا�ولى وا�رجح وخاصة أنَّ رسم ) أھش ( وفي ضوء ما تقدم تكون          

  .بالشين ) أھش ( موافقا لقراءة من قرأ المصحف جاء 

  

  - :بين الصوائت  اNبدال -: ثانيا 

موضحا أثر ھذا اeبدال  –الحركات  –ذكر ابن عطية اeبدال الحاصل بين الصوائت القصيرة 

في دMلة اللفظة �نَّ كل حركة لھا دMلة محددة تعبر عنھا في التركيب لذلك كانت العرب تفرق 

وأخرى باختcف حركة حرف من حروفھا في بنية الكلمة ويختارون                 بين دMلة لفظة

وقد يحدث ،  ) 1()صوت الحركة ا�قوى للمعنى ا�قوى والصوت ا�ضعف للمعنى ا�ضعف( 

: ح التلة بالفت) والتـُّلة ، والتـِّلة ، التلـَّة : ( ھذا اeبدال تغييرا جذريا لدMلة اللفظة ومثال ذلك قولھم 

وقد ورد في تفسير ابن عطية ما .  )2(الجماعة من الناس: الھلكة  وبالضم : الصوت وبالكسر 

يمثل ھذه الظاھرة مع ا�شارة إلى ا�ثر الدMلي الناتج من تناوب الحركات فيما بينھا في اللفظة 

  ) :المحرر الوجيز (  الواحدة وفيما يأتي عرض لما ذكره آبن عطية في 

  - :ين الكسر والفتح ب اNبدال - 1

للھجية في المستوى بين الفتح والكسر بسبب التأثيرات اللھجية ودخول المستويات ا اeبداليكثر 

وقد وردت في تفسيرابن عطية اشارات إلى ھذه الظاھرة في عدد من ا�لفاظ  )3(الموحد الفصيح

  -:منھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   93: حسام النعيمي . د: بن جني عالم العربية آ) 1(
  298 - 297: غالب فاضل المطلبي . د: في ا�صوات اللغوية : ظ) 2(
  .المصدر نفسه : ظ) 3(



  - : وج وج وعَ عِ  -أ

رَ     بِيابِيابِيابِياَعرَ َعرَ َعرَ َعرَ     قـُْرآَنًاقـُْرآَنًاقـُْرآَنًاقـُْرآَنًا����: في قوله تعالى  رَ َغيـْ رَ َغيـْ رَ َغيـْ أشار ابن عطية )  28: الزمر ( 				 يـَتـُقونَ يـَتـُقونَ يـَتـُقونَ يـَتـُقونَ     َلَعلُهمْ َلَعلُهمْ َلَعلُهمْ َلَعلُهمْ     ِعَوجٍ ِعَوجٍ ِعَوجٍ ِعَوجٍ     ِذيِذيِذيِذي    َغيـْ

وMشك أنَّ ھذا اMختcف في ، بفتح العين وكسرھا ) عوج ( إلى اختcف المفسرين في لفظة 

  نفى عنه العوج: " حركة الحرف ا�ول يؤدي إلى اختcف في دMلة اللفظة يقول 

Mف فيه وcإخت M مغمز بوجه �نَّه Mفقال عثمان بن ، واختلفت عبارة المفسرين ،  تناقض و

  وقال، غير ذي لبس ، وقرأ مجاھد ، غير مختلف : المعنى غير متضاد قال ابن عباس : عفان 

والعوج بكسر العين في ا�مر ، غير ذي لحن : وقال بكر المزني ، غير مخلوف : السدي 

  )1("والمعنى وبفتحھا في ا�شخاص 

في حال فتح الفاء ھو العوج الذي يكون في ا�شخاص ) العوج ( مما تقدم أنَّ دMلة لفظة  و

  وا�عيان ودMلتھا في حالة كسر الفاء ھوالعوج الذي يكون في ا�قوال وا�راء أي في

  .وھذا ما ذكره ابن عطية في تفسيره  )2(ا�مور المعنوية

ر العين �نَّه ا�كثر مcئمة للسياق وذلك �نَّ هللا والظاھر أنَّ الراجح ھو استعمال اللفظة بكس

سبحانه نفى العوج عن القرآن الكريم وخاصة أنَّ القرآن ما ھو إM أقوال وأحكام أنزلھا هللا سبحانه 

التي بالكسر أرجح من ) العوج ( لذلك كانت لفظة ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( على نبيه الكريم 

  .الفتح التي ب) العوج ( لفظة 

  

  - :بين الفتح والضم  - 2

مثلما حصل اeبدال بين الفتح والكسر وترك أثرا دMليا ملموسا في دMلة أ�لفاظ كذلك يحصل 

    يـََرْوايـََرْوايـََرْوايـََرْوا    َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ ����: اeبدال بين الضم والفتح وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في حديثه عن قوله تعالى 

الرشد بضم الراء الصcح في : " يقول ) 146: �عراف ا( 				 َسبِيًال َسبِيًال َسبِيًال َسبِيًال     يـَتِخُذوهُ يـَتِخُذوهُ يـَتِخُذوهُ يـَتِخُذوهُ     َال َال َال َال     الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ     َسِبيلَ َسِبيلَ َسِبيلَ َسِبيلَ 

  )3("بفتحھا في الدين 				ْشدِ ْشدِ ْشدِ ْشدِ الر الر الر الر ����النظر و 
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تبعا Mختcف حركة الحرف  				الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ ����يبدو من النص المتقدم أنَّ ھناك اختcفا في دMلة لفظة 

جاء في ا�ول منھا فإذا كانت مضمومة الراء دلت على الصcح في النظر ومما يدل على ذلك ما 

ُهمْ     آََنْسُتمْ آََنْسُتمْ آََنْسُتمْ آََنْسُتمْ     فَِإنْ فَِإنْ فَِإنْ فَِإنْ     النَكاحَ النَكاحَ النَكاحَ النَكاحَ     لغوالغوالغوالغواإذا بإذا بإذا بإذا ب    َحىت َحىت َحىت َحىت     اْليَتَاَمىاْليَتَاَمىاْليَتَاَمىاْليَتَاَمى    َوابـْتـَُلواَوابـْتـَُلواَوابـْتـَُلواَوابـْتـَُلوا ����: قوله تعالى  ُهمْ ِمنـْ ُهمْ ِمنـْ ُهمْ ِمنـْ     إِلَْيِهمْ إِلَْيِهمْ إِلَْيِهمْ إِلَْيِهمْ     فَاْدفـَُعوافَاْدفـَُعوافَاْدفـَُعوافَاْدفـَُعوا    ُرْشًداُرْشًداُرْشًداُرْشًدا    ِمنـْ

َنا    َوَلَقدْ َوَلَقدْ َوَلَقدْ َوَلَقدْ ���� :وقوله تعالى ،  )1(صcحا: أي )   6: النساء ( 				    أَْمَواَهلُمْ أَْمَواَهلُمْ أَْمَواَهلُمْ أَْمَواَهلُمْ  َناآَتـَيـْ َناآَتـَيـْ َناآَتـَيـْ     قـَْبلُ قـَْبلُ قـَْبلُ قـَْبلُ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُرْشَدهُ ُرْشَدهُ ُرْشَدهُ ُرْشَدهُ     إِبـْرَاِهيمَ إِبـْرَاِهيمَ إِبـْرَاِهيمَ إِبـْرَاِهيمَ     آَتـَيـْ

  أمَّا،  )2(توفيقه وصcحه: أي )  51:  ءا�نبيا(				  َعاِلِمنيَ َعاِلِمنيَ َعاِلِمنيَ َعاِلِمنيَ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     وَُكناوَُكناوَُكناوَُكنا

���� الر الر الر ْشدِ ْشدِ ْشدِ ْشدِ الر				ح في الدين cِإذْ ِإذْ ِإذْ ِإذْ ���� :  ؛ ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى  )3(بفتح الراء تدل على الص    

َيةُ     أََوىأََوىأََوىأََوى َيةُ اْلِفتـْ َيةُ اْلِفتـْ َيةُ اْلِفتـْ   				 َرَشًداَرَشًداَرَشًداَرَشًدا    أَْمرِنَاأَْمرِنَاأَْمرِنَاأَْمرِنَا    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     لََنالََنالََنالََنا    َوَهيئْ َوَهيئْ َوَهيئْ َوَهيئْ     َرْمحَةً َرْمحَةً َرْمحَةً َرْمحَةً     ُدْنكَ ُدْنكَ ُدْنكَ ُدْنكَ لللل    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     آَتَِناآَتَِناآَتَِناآَتَِنا    رَبـَنارَبـَنارَبـَنارَبـَنا    فـََقالُوافـََقالُوافـََقالُوافـََقالُوا    اْلَكْهفِ اْلَكْهفِ اْلَكْهفِ اْلَكْهفِ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     اْلِفتـْ

    أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ     َعَسىَعَسىَعَسىَعَسى    َوُقلْ َوُقلْ َوُقلْ َوُقلْ     َنِسيتَ َنِسيتَ َنِسيتَ َنِسيتَ     ِإَذاِإَذاِإَذاِإَذا    رَبكَ رَبكَ رَبكَ رَبكَ     َواذُْكرْ َواذُْكرْ َواذُْكرْ َواذُْكرْ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َيَشاءَ َيَشاءَ َيَشاءَ َيَشاءَ     أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ     ِإال ِإال ِإال ِإال ����    :وقوله تعالى )  10: الكھف (

    َوِمناَوِمناَوِمناَوِمنا    اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ     ِمناِمناِمناِمنا    َوأَناَوأَناَوأَناَوأَنا    ����: وقوله تعالى )  24: الكھف (				 َرَشًداَرَشًداَرَشًداَرَشًدا    َهَذاَهَذاَهَذاَهَذا    ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ِألَقـَْربَ ِألَقـَْربَ ِألَقـَْربَ ِألَقـَْربَ     َريب َريب َريب َريب     يـَْهِديَنِ يـَْهِديَنِ يـَْهِديَنِ يـَْهِديَنِ 

        )14:  الجن ( 				 َرَشًداَرَشًداَرَشًداَرَشًدا    َحتَرْواَحتَرْواَحتَرْواَحتَرْوا    فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ     َأْسَلمَ َأْسَلمَ َأْسَلمَ َأْسَلمَ     َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ     اِسطُونَ اِسطُونَ اِسطُونَ اِسطُونَ اْلقَ اْلقَ اْلقَ اْلقَ 

بالضم نابعة من ثقل حركة الضم �نَّ الثقل يناسب صعوبة مھمة إصcح  				الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ الرْشدِ ����ولعل دMلة  

والمفردة بضم الراء وفتحھا . ا�مور الدنيوية وبالعكس تكون دMلة الفتحة وھي الحركة الخفيفة 

) صلى هللا عليه واله  وسلم ( ا مناسبا في سياقه وإنَّ الرسالة التي جاء بھا النبي محمد كل منھم

ھي ل�صcح في ا�مور الدينية والدنيوية �نَّ الھدف منھا بناء مجتمع إسcمي يقوم على ما ورد 

نجده في ومثال ذلك . في القرآن الكريم وفي القرآن نجد إصcح الجانب الديني والدنيوي للمسلمين

فأشار فيھا إلى اختcف دMلتھا باختcف  )6()الھيام ( و )5()الضر( و )4()طوM ( حديثه عن لفظة

  حركاتھا
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  - :بين الضم والكسر  - 3

الضم والكسر من الحركات الثقيلة وقد يحدث اeبدال بينھما في بعض ا�لفاظ فتختلف دMلتھا تبعا 

وذلك في قوله ) ھدنا(بين الضم والكسر في لفظة  وأشار ابن عطية إلى ذلك ا�ختcف، لذلك 

    				ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����وذكر اختcف قراءتھا فقرئت )  156: ا�عراف (   				إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ     ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا    إِناإِناإِناإِنا    ����: تعالى 

وعلى ذلك أشار إلى إختcف دMلتھا         . )1(بضم الھاء وكسرھا وھي قراءة أبي وجزة السعدي

بكسر الھاء ومعناه حركنا أنفسنا وجذبناھا                             				ْدنَاْدنَاْدنَاْدنَاهِ هِ هِ هِ ����تبنا و  بضم الھاء معناه				 ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����: " يقول

    				ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����وإلى جانب ابن عطية أشار المفسرون إلى أنَّ المقصود من لفظة  )2(... "لطاعتك 

  . )3(وبالكسر الميل لطاعة هللا سبحانه،بضم الھاء التوبة 

أدى إلى اختcف دMلتھا     				ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����رف ا�ول من لفظة ونخلص مما تقدم أنَّ إختcف حركة الح

  . )4(وبالكسر تدل على الميل لطاعة هللا سبحانه، فھي بالضم تدل على التوبة إلى هللا  

بضم الھاء التي تدل على التوبة نابع من ثقل ) ھدنا (والظاھر أنَّ إشارة ابن عطية إلى دMلة لفظة 

  .سب صعوبة مھمة التوبة وبعكس ذلك تكون دMلة الكسرالحركة وھي الضم �نَّ الثقل ينا

بضم الھاء ھي الراجحة لدينا وأكثر مcئمة مع سياق ا�ية من     				ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����ولعل قراءة من قرأ 

  .بضم الھاء     				ُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَاُهْدنَا����غيرھا و موافقة في ذلك خط المصحف الذي وردت فيه لفظة 

�ثر الصوت وفاعليته في تحديد دMلة ا�لفاظ استنادا إلى ما تقدم يتضح أنَّ ابن عطية كان مدركا 

ويبدو ذلك واضحا مما عرضنا له آنفا إذ كانت وقفاته الدMلية في تفسير ا�يات القرآنية الكريمة 

إذ إنَّه كان يمتلك القدرة على التمييز بين دMلة ، خير شاھٍد على قدرته في تحديد دMMت ا�لفاظ 

تغير صامت واحد أو صائت وإن كان في ذلك دليل فإنَّه يدل لفظة وأخرى وإن اختلفت عنھا ب

  .على خزينه اللغوي الوافر وثقافته المتنوعة 
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  � الداللة الصرفية: املبحث الثاني �
تختلف دMلته عن دMلة  ) أعطى ( فالفعل ، إنَّ لبنية الكلمة أثراً في تحديد دMلتھا                 

والفعل                  ) إستطعم ( تختلف دMلته عن دMلة الفعل ) طعم (  والفعل) إستعطى ( الفعل  

وقد  فطن علماء العربية لذلك ، الذي بالتشديد ) نّزل ( تختلف دMلته عن دMلة الفعل ) نزل(

أنَّھم جعلوا تكرير العين في المثال دليc على تكرير : ( يقول ) ھـ 392ت ( ومنھم ابن جني    

ً◌ھم لما جعلوا ا�لفاظ دليلة على المعاني فأقوى اللفظ : لوا الفعل قا كّسر وقطع وغلّق وذلك أنَّ

فضc عن ذلك Mبد من أن نقف عند  صيغ المبالغة ف,وزانھا أثر  )1()ينبغي أن يقابل به قوة الفعل 

 )جازع ( يدل على معنى أكثر من ) جزوع ( كبير في تحديد دMMت ا�لفاظ ومن ذلك قولھم 

مُ ���� :  في قوله تعالى) عcّم (وكذلك  مُ َعال مُ َعال مُ َعال اْلغُُيوبِ اْلغُُيوبِ اْلغُُيوبِ اْلغُُيوبِ     َعال				يدل على أنَّه عالم وعلمه             )  109: المائدة (     

  .       M حدود له 

وفيما تقدم دMلة على أنَّ الزيادة التي تصيب المباني Mبد من أن تحدث أثرا دMليا في المعاني     

�لفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيھا شيء أوجبت القسمة له زيادة إذا كانت ا:( لذلك يقول ابن جني 

أنَّ اللفظ أذا كان على وزن من (  :إذ يقول ) ھـ 637ت(وتابعه في ذلك ابن ا�ثير  )2() المعنى به 

ا�وزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فc بد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه            

 ًM3( ...)لفاظ أدلة على المعنى وأمثلة ل�بانة عنه �ن ا�، أو (  

ولم يغفل القدماء عن مسألة العدول في الصيغ لما لھا من أثر كبير في تحديد دMلة المفردات      

وھو باب منقاد ونحو من تكثير اللفظ لتكثير : ( بقوله ) ھـ 392ت(وإلى ذلك أشار ابن جني

فھو أبلغ معنى " طوال"لك فعال في معنى فعيل نحووذ، المعنى العدول عن معتاد حاله 

  )4(" ...) خفيف"من " خفاف"وكذلك ، " عريض"فأنَّه أبلغ معنى من " عراض"و" طويل"من

  

  

  

                                                
 153/ 1: الخصائص ) 1(

    3/268 :المصدر نفسه ) 2(

  41/ 2:  في أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر) 3(

  2/261: الخصائص ) 4(



ومن ذلك يتضح عناية علماء العربية بمباحث علم الصرف والتفاتھم إلى دMلة الصيغ  وأثر      

)               ھـ 175ت ( في مقدمتھم الخليل ما تتعرض له من زيادات في تغيير المعنى وكان 

ابن قتيبة   : ثم توسع ا�خرون في العناية بالدMلة الصرفية من أمثال ، )  ھـ  180ت ( وسيبويه  

) ھـ 392ت(وابن جني ) ھـ 316ت( وابن االسراج ) ھـ 285ت ( والمبرد ) ھـ 276ت( 

  . وغيرھم ) ھـ 538ت ( والزمخشري 

ابن عطية بالصرف وقوانينه وأجاد في توظيفه في التفسير كما عني بالدMلة وقد عني       

  . الصرفية  إذ نجد لديه إشارات إلى ا�فادة من الدMلة الصرفية في بلوغ دMMت المفردات

  :والدMلة الصرفية في تفسير ابن عطية على قسمين 

  . الد!لة الصرفية في اCسماء  - 1

  . اCفعال الد!لة الصرفية في  - 2

  :الد!لة الصرفية في اCسماء : أو! 

  : ويمكن دراسة ما ورد من إشارات دMلية تتصل بأبنية ا�سماء على النحو ا�تي         

       : المشتقات  - 1

وھي طائفة من الصيغ اMسمية تؤدي في سياق الكcم دMMت مختلفة يريد المنشئ من خcلھا      

  : يريد التعبير عنھا وقد ورد منھا في تفسير ابن عطية ما يأتي بيان المعاني التي 

     : اسم الفاعل  - أ

وھو من أھم أبنية المشتقات ومن أكثرھا استعماM في سياقات الكcم وقد ذھب العلماء إلى          

ل وقد ذكرت كتب التصريف  طريقة بنائه من ا�فعا )1(،أنَّه يدل على الحدث والحدوث والفاعل 

فھو يؤخذ من الفعل الثcثي على وزن فاعل ومن غير الثcثي على زنة الفعل المضارع مع إبدال 

وھو عند العلماء يدل على اMنتقال ،  )2(حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل ا�خر 

بن وقد عرض ا  )4(ومن ھنا فھو يخالف الصفة المشبھة التي تدل على الثبات والدوام  )3(والتجدد 

عطية إلى عدد من المفردات التي وردت بزنة اسم الفاعل في أثناء تفسير ا�يات القرآنية موضحا 

  ما تنصرف إليه ھذه الصيغ من دMMت من خcل استعمالھا في السياق القرآني ومما 

  

                                                
   248/ 2:ابن ھشام ا�نصاري : إلى ألفية ابن مالك  ح المسالكأوض:  ظ) 1(
  137 -134/ 3: شرح ابن عقيل :  ظ) 2(

   47-46: فاضل صالح السامرائي .د: معاني ا�بنية ،  218/ 1: الكتاب :  ظ )3(

  2/267:  ألفية ابن مالك  إلى أوضح المسالك) 4(
  



    إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ     يُوَحىيُوَحىيُوَحىيُوَحى    َماَماَماَما    بـَْعضَ بـَْعضَ بـَْعضَ بـَْعضَ     تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ     فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ          ����:التي وردت في قوله تعالى ) ضائق ( عرض له لفظة 

دون ضيق للمناسبة في اللفظ  				    َضاِئقٌ َضاِئقٌ َضاِئقٌ َضاِئقٌ     ���� ـوعبر ب" : يقول )  12: ھود (     				    َصْدُركَ َصْدُركَ َصْدُركَ َصْدُركَ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ 

وصف عارض فھو  				    َضاِئقٌ َضاِئقٌ َضاِئقٌ َضاِئقٌ     ����ه وصف Mزم ، وثر استعماMً �نَّ ، وإن كان ضيق أك 				تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ ����مع 

المشبھة المتمثلة بمفردة  ونفھم من نص ابن عطية أنَّه يفرق بين دMلة الصفة )1(" الذي يصلح ھنا 

التي ) ضائق ( الذي عبر عنھا بأنَّھا وصف Mزم وبين دMلة اسم الفاعل المتمثلة بمفردة ) ضيق(

  . )2(كانت تدل على الحدوث والتجدد وعدم ثبات الصفة 

ويتضح مما تقدم أن ظاھرة العدول في الصيغ الصرفية قد لفتت نظر ابن عطية              

    فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ فـََلَعلكَ ����:في قوله تعالى :( ھـ يقول )  538: ت(رين آخرين من أمثال الزمخشري وأنظار مفس

( إلى          ) ضيق ( فإن قلت لم عدل عن  				 َصْدُركَ َصْدُركَ َصْدُركَ َصْدُركَ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ َوَضاِئقٌ     إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ إِلَْيكَ     يُوَحىيُوَحىيُوَحىيُوَحى    َماَماَماَما    بـَْعضَ بـَْعضَ بـَْعضَ بـَْعضَ     تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ تَارِكٌ 

ه              ليدل على أنَّه ضيق عارض غير  ثابت �نَّ رسول هللا صلى هللا علي: ؟ قلت ) ضائق 

وبذلك يكون اMختcف في دMلة المفردتين ناتجاً من  )3() وسلم كان أفسح الناس صدرا  - وآله  –

إذ كان للصيغة أثر في إختcف ) ضاق  يضيق ( الصيغة الصرفية التي جاء على بنيتھا الفعل 

وصفھا العلماء فدلت ا�ولى على الحدوث والتجدد لذلك ) ضائق وضيق ( دMلة كل من مفردتي 

، على أنَّھا وصف عارض على حين دلت الثانية على الثبوت لذلك وصفت على أنَّھا وصف Mزم 

ضيق ( فلم يعترھا شيء من التغيير لذلك قيل أنَّ   )  ضائق ( إما الدMلة المعجمية لمفردة 

ضc عن أنَّ أكثر انسجاما مع سياق ا�ية الكريمة ف) ضائق ( بمعنى واحد إM أنَّ ) وضائق 

له ما يسوغه في ھذا السياق ذلك أنَّ ا�ية الكريمة ) ضائق ( إلى لفظة ) ضيق ( العدول من لفظة 

M يراد منھا وصف صدر النبي بصفة الضيق الثابتة المcزمة لصاحبھا إنَّما أراد التعبير عن 

ء القوم فھو أذاً ضيق بسبب ما يفعله ھؤM) صلى هللا عليه وآله وسلم(حالة عارضة مر بھا النبي 

  عابر غير دائم 

  

                                                
    154/ 3: المحرر الوجيز  )1(

   48: �بنية معاني ا: ظ  )2(

   363/ 3: الكشاف ) 3(

  
  
  



ھي ا�كثر انسجاما مع السياق الذي وردت فيه ا�ية )ضائق (إنَّ لفظة : ومن ھنا يمكن القول 

التي ) ضيق(الكريمة ولذا نجد اMسلوب القرآني قد عدل إلى أستعمال ھذه المفردة بدM من لفظة 

المcزمة والثبوت وھو ماMيقصده هللا في ھذه ا�ية Mتcئم السياق في ھذه ا�ية �نَّ فيھا دMلة 

وقد يرد اسم الفاعل داM على الثبوت والدوام مثل الصفة المشبھة في بعض السياقات ) 1(.الكريمة 

وبھذا فھو يقترب في دMلته من دMلة الصفة المشبھة وقد وجدت اشارات عند ابن عطية إلى ھذه 

                                                                                    بِنَبَإٍ بِنَبَإٍ بِنَبَإٍ بِنَبَإٍ     فَاِسقٌ فَاِسقٌ فَاِسقٌ فَاِسقٌ     َجاءَُكمْ َجاءَُكمْ َجاءَُكمْ َجاءَُكمْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     َآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     أَيـَهاأَيـَهاأَيـَهاأَيـَها    اااايَ يَ يَ يَ ����: الحالة في تفسير قوله تعالى 

ثم ھي باقية فيمن اتصف بھذه الصفة غابر 				 َ◌فَاِسقٌ َ◌فَاِسقٌ َ◌فَاِسقٌ َ◌فَاِسقٌ ����:  " يقول )  6: الحجرات (  				 فـَتَبَـيـُنوافـَتَبَـيـُنوافـَتَبَـيـُنوافـَتَبَـيـُنوا

الخروج عن نھج الحق  وھو مراتب متباينة كلھا مظنة للكذب وموضع تثبت : والفسق ، الدھر

  .  ) 2( ... "وتبين 

الذي ورد في سياق ا�ية الكريمة ) فاسق ( والظاھر من خcل النص المتقدم أنَّ اسم الفاعل        

انصرف عن دMلته على التجدد والحدوث إلى الدMلة على الثبوت والمcزمة فالفسق صفة 

ورد في ھذه ا�ية مcزمة لمن يتخلق بھا وM تزول عنه ويمكن القول أنَّ وزن فاعل الذي 

  .الكريمة ھو صفة مشبھة �نَّ فيه دMلة على الثبوت واللزوم لصاحبه 

                                                        ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ     ِيف ِيف ِيف ِيف     فـَُهوَ فـَُهوَ فـَُهوَ فـَُهوَ ����: ومما يتصل بھذا الموضوع ما ورد في حديثه عن قوله تعالى 

M تحدث عن لفظة راضية مشيرا إلى أنَّھا وردت بصيغة اسم الفاعل إ)  21: الحاقة ( 				 رَاِضَيةٍ رَاِضَيةٍ رَاِضَيةٍ رَاِضَيةٍ 

ذات رضى فھو بمعنى : معناه : "أنَّھا ذات رضى وھي بمعنى اسم المفعول أي مرضية يقول 

   )3("مرضية وليست بناء اسم الفاعل 

:   ويتضح أنَّ ھذه المسألة لفتت أنظار ابن عطية وغيره من المفسرين ومنھم الخليل إذ يقول        

  )4(:أي مرضية ومنه قول النابغة 				  ةٍ ةٍ ةٍ ةٍ رَاِضيَ رَاِضيَ رَاِضيَ رَاِضيَ     ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ ِعيَشةٍ     ِيف ِيف ِيف ِيف     فـَُهوَ فـَُهوَ فـَُهوَ فـَُهوَ  ����:ومنه قوله تعالى ( 

ًّ ــيـــنــي لـِ ـلِ كـِ  َولـَـيـل ٍ أقـاسـيـه ِ بطيِء      ــبِ نــاصـِ  ◌ُ  ــمــةيــا أمــيَ  ◌ٍ  ــمـھـ

  الـكواِكـِب     

                                                
موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي                            :للزمخشري  شرح المفصل،  456/ 5:  التبيان:  ظ) 1(

  ) أطروحة دكتوراة ( 72: علي ھcل محمود . د: العدول الصرفي في القرآن الكريم ،  109/ 4: الموصلي 
  147/ 5: ز المحرر الوجي) 2(
  360/ 5: المصدر نفسه ) 3(
  9: ديوان النابغة ) 4(



وقد تابع طائفة من العلماء الخليل ونقل الcحق عن السابق ھذه الدMلة وقالوا  )1() منصب : أي 

ه وتعالى قد استعمل صيغة اسم الفاعل وھو يريد اسم المفعول وذكروا مثل ذلك في إنَّ هللا سبحان

  .عدد من المفردات التي استعملھا القرآن بھذه الصيغة 
) راضية( ويتضح  أنَّ القرآن وضع فيه كل لفظ للتعبير عن دMلة محددة وھو حين يستعمل        

د ذھب إلى ذلك طائفة  من الدارسين ومنھم وق –وM يقصد بھا مرضية ، لم يكن يريد غيرھا 

عائشة عبد الرحمن بنت  الشاطئ انطcقا من مبدأ أنَّ الكلمة في القرآن M تقوم مقامھا كلمة  

   )2( .آخرى 

               				 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ     َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����:ونجد مثل ذلك عند حديثه عن قوله تعالى       

قد وردت في ھذا السياق ويراد منھا اسم المفعول أي ) عاصم (فقد ذكر أنَّ لفظة )  43:   ھود ( 

:           M معصوم فھي من باب استعمال فاعل وإرادة  اسم المفعول ذكر ذلك ابن عطية يقول 

وقد أشار غيره إلى  )3(" على ھذا في معنى معصوم ) عاصم (معناه ذو اعتصام فـ ) عاصم " (

 كقوله سبحانه : ( يقول ) ھـ 276ت ( ومن العلماء الذين أشاروا إلى ذلك ابن قتيبة ،  ذلك المعنى

  ) 4( )أي M معصوم من أمره ) 43: ھود (  				 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ     َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����

بمعنى M معصوم عضده ما      				    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����:  والذي ذكره ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى     

أي M ذا عصمة  				 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ     َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����: (يقول )  ھـ  392ت (ب إليه ابن جني ذھ

  )5() وذو العصمة يكون مفعوM كما يكون فاعc فمن ھنا قيل أنَّ معناه M معصوم 

   )6( . وإنَّ التبادل بين الصيغ المفعولية والفاعلية وارد في كcم العرب وخاصة عند أھل الحجاز 

  

  

  

  

                                                
  . 169/ 1: المقتضب ، 421/ 3: الكتاب ، 137/ 1: العين ) 1(
   193: عائشة بنت الشاطئ . د: اeعجاز البياني ومسائل نافع بن ا�زرق : ظ )2(
   175/ 3: المحرر الوجيز ) 3(

  180: ابن قتيبة :  تأويل مشكل القرآن ) 4(
   152/ 1: الخصائص ) 5(

  225/ 3: الفراء : معاني القرآن :  ظ )6(



بيد أنَّ الشيخ الطوسي اتخذ مساراً إبتعد فيه عمن ذھب إليه من سبقه من العلماء الذين قالوا بنيابة 

حكاية لما قال نوح لولده حيث قال : ( يقول     				    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����اسم الفاعل عن اسم المفعول بقوله 

M ( أي أنَّ     )1()ستثنى من رحم وأ، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بأنَّه M مانع من أمر هللا 

جاء به ) عاصم (يعني أنَّ قوله ) M مانع ( أراد بھا الشيخ الطوسي ومن تبعه في ذلك ) عاصم 

M يمكننا تجاوز الحقيقة إلى المجاز بدون ( على صيغة اسم الفاعل ولم يرد به غيرھا وذلك �نَّه 

أقوى القرائن    M  –ي ا�ية الكريمة وھو من قرينة مانعة من إيرادھا فضc عن أنَّ السياق ف

  )2() يعين دMلتھا على معصوم 

M مانع من أمر هللا تعالى غيره       				    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����:  وفي ضوء ما تقدم أنَّ دMلة قوله تعالى       

صيغة اسم فاعل ولم تنب عن صيغة آخرى غيرھا وھذا ما ذھب ) عاصم (  وھي على بابھا فـ 

فخالف فيه من سبقه من المفسرين الذين سار على خطاھم ابن عطية ) رحمه هللا ( طوسي إليه ال

ولعل ابن عطية في ذلك لم يلتفت إلى مذھب الطوسي في     				    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����: في دMلة قوله تعالى 

    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ���� :لذلك ذھب إلى أنَّ قوله تعالى  				 اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ أَْمرِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ اْليَـْومَ     َالَعاِصمَ َالَعاِصمَ َالَعاِصمَ َالَعاِصمَ ����تفسير قوله تعالى 

  ) . M معصوم ( بمعنى     				

جاءت على صيغة اسم الفاعل ولم تنب عن     				    َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ َعاِصمَ     َال َال َال َال     ����: والراجح أنَّ قوله تعالى         

وذلك �نَّ السياق الذي وردت فيه المفردة M تتناسب معه صيغة ) معصوم ( صيغة اسم المفعول 

دMلة على أنَّ ا�مر بيد هللا سبحانه ) اصم ع( وفي صيغة اسم الفاعل ) معصوم ( اسم المفعول 

  . وM مانع عن أمره 

  

  

  

  

  

  : صيغ المبالغة  – ب
                                                

  491/ 5:  التبيان )1(
  ) .رسالة ماجستير (  117: عادل عباس . د: الظواھر اللغوية في كتب أعجاز القرآن ) 2(



وھي أبنية لھا أوزان محددة ذكرھا علماء التصريف الغرض منھا الدMلة على المبالغة           

أنَّ لھا وقد ذكر العلماء  )1(والتكثير في اسم الفاعل وكذلك يسميھا بعضھم مبالغة اسم الفاعل 

  : خمسة أوزان مشھورة ھي

  . بفتح العين وتشديدھا كضراب ) فعاَّل ( -1

  . بفتح الفاء كضروب ) فَعول(  -2

  .بكسر الميم كمضراب بكثرة ) ِمفعال ( -3

  .بفتح الفاء وكسر العين كضريب ) فَِعيل (  -4

  . بفتح الفاء وكسر العين كضرب) َفَ◌ِعل( -5

من ھذه ا�وزان في تفسيره ا�يات القرآنية موضحا الدMMت التي  وقد وقف ابن عطية عند طائفة

  :تؤديھا ھذه الصيغ من خcل استعمالھا في سياق الكcم ومن ا�وزان التي تحدث عنھا 

  : ال فعّ  - 1 

بتشديد العين مبالغة في وزن فاعل وحين نريد المبالغة في ھذا الوزن ) فعـّال ( يمثل وزن       

وھكذا ) لبّاس( وفي Mبس) نّحار( وفي ناحر) حّمال(لصيغة فنقول مثc في حامل نستعمل ھذه ا

  ) 2(.ذا أريد المبالغة في أمرھا إحتى يصير الفعل مھنة مcزمة لصاحبھا ولذا يوصف بھا 

اب ( وقد تحدث ابن عطية عن لفظة   الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ             التـوابُ التـوابُ التـوابُ التـوابُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     إِنهُ إِنهُ إِنهُ إِنهُ ����: التي وردت في قوله تعالى ) توَّ

اب ( وبنية : " فذكر دMلتھا يقول  )  37: البقرة ( 				 ووجدت موقفا  )3( "للمبالغة والتكثير ) التوَّ

اب ( مماثc لما ذھب إليه ابن عطية في تفسير لفظة   ����:  (  عند الطوسي                 يقول ) توَّ

  ، ما قبل توبة من مضى معناه أنه يقبل توبة من بقي ك) 3: النصر (     				تَـوابًاتَـوابًاتَـوابًاتَـوابًا    َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     ِإنهُ ِإنهُ ِإنهُ ِإنهُ 

  

  

  

  

                                                
صيغ ، 97/  2: السيوطي  :ھمع الھوامع ،  392/ 1: ابن ھشام ا�نصاري : شرح شذور الذھب : ظ )  1(
   3: محمود حسن : أ : )بحث أنترنيت (  :لمشتقات بين الوضع وا�ستعمال ا
 89: الحريري :درة الغواص في أوھام الخواص ،325/ 1: الفارابي: ديوان ا�دب، 2/411: المقتضب: ظ) 2(

  110: ومعاني ا�بنية في العربية ،772:المزھر في علوم اللغة،148/ 1: اMستراباذي: شرح شافية ابن الحاجب
   131/ 1: المحرر الوجيز  )3(



وذھب إلى   )1( )وفي صفة العبد الكثير الفعل للتوبة ، في صفة هللا الكثير القبول للتوبة  والتواب

أنَّ هللا تواب على من تاب لو عاد في اليوم مائة : ( إذ يقول ) ھـ  538ت(ذلك المعنى الزمخشري 

اب ( ويشعر كcمه أنَّ  لفظة  ) 2() مرة  ل على تكرار الفعل وتكثيره ومن المتأخرين الذين تد) توَّ

اب ( أشاروا إلى دMلة  اب (وكلمة : ( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إذ يقول  ) توَّ صيغة ) توَّ

  )3()عن سماء أرواحھم  ، مبالغة تبعث ا�مل في نفوس المذنبين وتمزق أستاراليأس 

اب ( أنَّ لفظة والظاھر من آراء المفسرين ومنھم ابن عطية        في ھذه ا�ية جاءت على ) توَّ

لتؤدي الدMلة التي قصد هللا بھا بيان باب من أبواب رحمته سبحانه وتعالى وأنَّه ) فعـَّال ( وزن 

كثير التوبة على عباده فھو سبحانه يقبل التوبة من عباده مھما كثرت ذنوبھم وجاءت لفظة 

اب(                                                                                         التـوابُ التـوابُ التـوابُ التـوابُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     إِنهُ إِنهُ إِنهُ إِنهُ  ����: نھا قوله تعالى في طائفة من ا�يات القرآنية م) توَّ

    أَتُوبُ أَتُوبُ أَتُوبُ أَتُوبُ     فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ     َوبـَيـُنواَوبـَيـُنواَوبـَيـُنواَوبـَيـُنوا    َوَأْصَلُحواَوَأْصَلُحواَوَأْصَلُحواَوَأْصَلُحوا    تَابُواتَابُواتَابُواتَابُوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     ِإال ِإال ِإال ِإال ���� : وقوله تعالى )  37: البقرة (    				الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ 

                                                                                            تـَوابٌ تـَوابٌ تـَوابٌ تـَوابٌ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ن ن ن ن إِ إِ إِ إِ ����:وقوله تعالى ) 160: البقرة (  				 الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ الرِحيمُ     التـوابُ التـوابُ التـوابُ التـوابُ     َوأَنَاَوأَنَاَوأَنَاَوأَنَا    َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ 

القرآنية تدل على أنَّ هللا  فجاءت في تلك السياقات،  )  4(وغيرھا)12: الحجرات ( 				        َرِحيمٌ َرِحيمٌ َرِحيمٌ َرِحيمٌ 

           . سبحانه كثير التوبة على عباده وباب رحمته واسعة في قبول التوبة من عباده 

    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ ���� : الواردة في قوله تعالى ) اعون سم( ومثال ذلك نجده في حديثه عن لفظة      

( ة دMلة لفظة ذكر ابن عطي)  41: المائدة  ( 				...َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ     لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ     َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ     لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ     َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ     َهاُدواَهاُدواَهاُدواَهاُدوا

يكون صفة للمنافقين  فيحتمل أنَّ         				لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ     َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ ����وأما المعنى في قوله  : "يقول ) سمَّاعون 

ولذلك جاءت عبارة ، جميعھم يسمع الكذب بعضھم من بعض ويقبلونه  ولبني إسرائيل �نَّ 

وذھب   ) 5( "قبلون ويستزيدون من ذلك المسموع ھم يإذ المراد أنَّ ، سماعھم في صيغة المبالغة 

  من أجل أن ) سماعون منك أقوالك (يحتمل أن يريد : "يقول  مذھبا آخر في تحديد دMلتھا

  

                                                
  406/  10:  التبيان )1(
   304/  2:  الكشاف )2(
   402/ 1: الشيرازي :  ا�مثل)3(
  3: النصر ،  64،  16: النساء ،  10: النور ،  118،  104: التوبة ،   128،  54: البقرة ) 4(
  193/ 2: المحرر الوجيز  )5(



الطوسي  عند ذلك المعنىووجدت مثل  ) 1( "حديثك مع الكلمة أضعافھا كذبا  عليك وينقلوايكونوا 

كcمك للكذب عليك سماعون " سماعون "  -أحدھما :  وقيل في معنى ذلك قوMن : (يقول 

م ھنَّ إليھم أي ھم عيون عليك وقيل إذا رجعوا إليكذبوا عليك     				يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ     ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ     لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ ����كcمك 

  . ، ھذا قول الحسن والزجاج وأبو علي فلھذا جالسوك. كانوا رسل أھل خيبر لم يحضروا

 تقبل قابلون له كما يقال Mتسمع من فcن أي M    				لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ لِْلَكِذبِ     َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ  ����قال أھل التفسير -الثاني 

 . ة زان محصنبھم في قضي أرسلوا 				 َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ َآَخرِينَ     لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ لَِقْومٍ     َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ  ���� دهم، ومنه سمع هللا لمن ح منه

 ھم�نَّ ،  إن أفتاكم محمد صلى هللا عليه وآله بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فc تقبلوه: فقالوا لھم

. ة إلى جلد أربعين، وتسويد الوجه واMشھار على حماراقد كانوا حرفوا حكم الجلد الذي في التور

  )2()  .ھذا قول ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي وابن زيد

للكذب  سماعونفھؤMء المذكورون من اليھود ھم : (ونقل عنھم ذلك المعنى الطباطبائي يقول      

السمع لقوم  و، و ھم كثير ، و إM لم يكن صفة ذم ه كذبأي يكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنَّ 

، و اختcف  ه منھم، يقبلون منھم كل ما ألقوه إليھم و يطيعونھم في كل ما أرادو آخرين لم يأتوك

ا�ول يفيد معنى اeصغاء و الثانية  فإنَّ  				 َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ َمساُعونَ  ���� :قولهمعنى السمع ھو الذي أوجب تكرار 

  . )3 ()معنى القبول

يدل على المبالغة ) فعَّال(بزنة ) سمَّاعون ( وتبين مما تقدم أنَّ السياق الذي وردت فيه لفظة      

لون اليھود فھم كثيرو السماع للكذب وكثيرو السماع من أقوام والتكثير في سماع ھؤMء الذين يمث

وأتباعه  من المسلمين وقد )  صلى هللا عليه وآله وسلـَّم ( آخرين يريدون اeساءة إلى الرسول 

ليعبر به عن المبالغة في سماع ھؤMء اليھود لما يسيء إلى ) فّعال ( استعمل السياق القرآني وزن 

  . مع السعي ل�قبال على سمع الكcم الكذب الباطل ) ليه وآله وسلم صلى هللا ع( الرسول 

  

  

  

  

                                                
  193/ 2: المحرر الوجيز ) 1(
  300/ 3:  مجمع البيان،  523- 522/ 3:  لتبيانا )2(
  376/ 5: الميزان  )3(



 اراً اراً اراً اراً ــــبّ بّ بّ بّ ُـ ُـ ُـ ُـ كككك                َمْكراً َمْكراً َمْكراً َمْكراً     َوَمَكُرواَوَمَكُرواَوَمَكُرواَوَمَكُروا ����: الواردة في قوله تعالى ) ُكبـَّارا ( ومن ا�لفاظ التي وقف عندھا لفظة 

ة  نحو بشد الباء وھو بناء مبالغ 				 ◌ً ◌ً ◌ً ◌ً ارااراارااراــــبّ بّ بّ بّ ُـ ُـ ُـ ُـ كككك    ����: وقرأ جمھور الناس : " قائc )  22: نوح (  				

  ] : أبو صدقة الدبيري [ وھي لغة يمانية وعليھا قول الشاعر : قال عيسى . حسان 

 ◌ِ  انِ ــيـتـفــه بـقـحـلـي رءُ ـمـــوال

        دى ـــنــال

س ــيــول ◌ِ  مــريــكــال قُ ــلـــخ

  اءـوضّ ـالــب

ء وھو بناء مبالغة بتخفيف البا 				 ◌ً ◌ً ◌ً ◌ً ارااراارااراــــبّ بّ بّ بّ ُـ ُـ ُـ ُـ كككك    ����ابن محيصن وعيسى ابن عمر )1(بضم الواو ، وقرأ 

والكبّار الكبير جدا يقال كبير : ( وقد أشار الطبرسي إلى ذلك المعنى يقول   )2("ه دون ا�ولإM أنَّ 

ثم ُكبار ثم ُكبّار ومثله عجيب  وُعجاب وُعّجاب وحسن وُحسان وُحّسان وروي أنَّ أعرابيا سمع 

ا فقال ما أفصح ربك يامحمد وھذا من يقرأ ومكروا مكرا كبار) صلى هللا عليه وآله وسلم (النبي 

  )3( )جفاء ا�عراب �نَّ هللا تعالى سبحانه M يوصف بالفصاحة 

    َمْكراً َمْكراً َمْكراً َمْكراً     َوَمَكُرواَوَمَكُرواَوَمَكُرواَوَمَكُروا����:وقوله تعالى : ( يقول ) الميزان ( ويعضد ذلك ما جاء عن العcمة الطباطبائي في 

  . )4() الكبَّار اسم مبالغة من الكبر  				 اراً اراً اراً اراً ــــبّ بّ بّ بّ ُـ ُـ ُـ ُـ كككك

بھذا البناء أنَّ القرآن أراد التعبير ) كـُبّـارا ( cل السياق الذي وردت فيه لفظة ويتضح من خ      

بدقة عن قوة مكر ھؤMء القوم وشدته وفيھا دMلة على أنَّھا أقصى درجات المكر اeنساني  

وفضc عما تقدم أنَّ استعمال المبالغة كان مcئما جداً لوصف ھذه الحالة من المكر الذي تزول 

صلى هللا (الجبال وقد ذكرت الروايات أنَّ أعرابيا في العصر الجاھلي حين سمع الرسول  منه

لقد أدرك ھذا ا�عرابي بفطرته  –يقرأ ھذه ا�ية قال ما أفصح ربك يامحمد ) عليه وآله وسلم 

كبير : وسليقته القوة اeعجازية Mستعمال ھذه المفردة دون غيرھا من المفردات ا�خرى مثل 

  . م وغيرھا وعظي

  

  

  

                                                
 752/ 1:  إتحاف فضcء البشر: ظ ) 1(
  376/ 5: المحرر الوجيز  )2(
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  : ول ـُ عـَ ف - 2
في بعض السياقات وفيھا دMلة  )1(للدMلة على المبالغة والتحمل) فَـَعـُول ( يستعمل وزن           

على المبالغة في قدرة التحمل وا�كثار في الفعل ومن أمثلة ذلك قولھم صبور وشكور بمعنى دائم 

ور بمعنى دائم الشكر وقد أشار ابن عطية إلى الصبر والتحمل في المواقف المختلفة وكذلك شك

استعمال ھذا الوزن للدMلة على المبالغة وھو يفسر ا�يات القرآنية ومن ا�لفاظ التي توقف عندھا 

    الِذيالِذيالِذيالِذي    َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ     ����: التي وردت في قوله تعالى ) طـَھـُور (وأشار إلى دMلتھا على المبالغة مفردة 

وفي ھذه ) 48: الفرقان( 				 َطُهورًاَطُهورًاَطُهورًاَطُهورًا    َماءً َماءً َماءً َماءً     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَنا    َرْمحَِتهِ َرْمحَِتهِ َرْمحَِتهِ َرْمحَِتهِ     يََديْ يََديْ يََديْ يََديْ     ْنيَ ْنيَ ْنيَ ْنيَ بَـ بَـ بَـ بَـ     ُبْشرًاُبْشرًاُبْشرًاُبْشرًا    الريَاحَ الريَاحَ الريَاحَ الريَاحَ     أَْرَسلَ أَْرَسلَ أَْرَسلَ أَْرَسلَ 

بناء مبالغة في طاھر ) طـَھـُور: " ( يقول ) طـَھـُورا ( ا�ية نظر ابن عطية في توجيه دMلة لفظة 

ھرا مطھرا وفيما وھذه المبالغة اقتضته في ماء السماء وفي كل ما ھو منه وبسبيله أن يكون طا

( و وقف الطوسي  )2("كثرت فيه التغايير  كماء الورد وعصير العنب أن يكون طاھرا M مطھرا 

  				 َطُهورًاَطُهورًاَطُهورًاَطُهورًا    َماءً َماءً َماءً َماءً     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَنا    ����: (  موقفا مماثc لما ذھب إليه ابن عطية يقول )  ھـ  460ت 

وتابعھم في ذلك المعنى  )3() في نفسه  أي طاھرا مطھرا مزيc ل,حداث والنجاسات مع طھارته

أي من جھة العلو وھي   				 َطُهورًاَطُهورًاَطُهورًاَطُهورًا    َماءً َماءً َماءً َماءً     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَناَوأَنـَْزْلَنا        ����: (يقول ) الميزان ( الطباطبائي في 

جو ا�رض ماء طھور أي بالغا في طھارته فھو طاھر في نفسه مطھر لغيره يزيل ا�وساخ 

  . )4()ماقيل صيغة مبالغة ويذھب با�رجاس وا�حداث فالطھور على 

في سياق ھذه ا�ية ) فـَعـُول ( و في ضوء ما تقدم من آراء العلماء في ھذه المفردة أنَّ وزن    

استعملت للدMلة على المبالغة في طھارة الماء الذي ينزله هللا من السماء �نَّه منزل بأرادة هللا 

فيھا وeحيائھا وھذا السياق يستلزم سبحانه وتعالى وھو صالح لتطھير ا�رض من كل دنس 

  . استعمال ھذه الصيغة للتعبير عن قوة طھارة الماء الذي انزله هللا وكثرتھا 

  ويتضح  مما أشار إليه المفسرون أنَّ ھذا الماء المنزل ھو طاھر مطھر في ذاته كما أنَّه يدل       

  . ) 5(إزالة ا�حداث والنجاساتعلى كمال فعل التطھير وشموله لكل شيء غير أنَّه قادر على 
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  :ال فعَ مِ  - 3

وھذا الوزن من أوزان المبالغة الذي يستعمل للدMلة على اeكثار من الشيء والمداومة          

ونحن حين نريد أن نصف شخصاً ، عليه حتى يصبح صفة مcزمة لصاحبھا وكثيرة التكرار منه 

يكثر الزواج مزواج ولمن يستعمل العطور بكثرة  بكثرة الكcم نقول عنه مھذار وكذلك نقول لمن

    السَماءَ السَماءَ السَماءَ السَماءَ     َوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَنا    ����: وقد عرض ابن عطية الى ھذا الوزن في تفسير قوله تعالى   )1(معطار

بناء   				ِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًا����: " يقول ) مدراراً ( ذكر ابن عطية دMلة لفظة )  6: ا�نعام (  				ِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًا    َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ 

ومعناه يدر عليھم بحسب المنفعة �نَّ ا�ية إنما سياقھا تعديد النعم وإM  تكثير كمذكار ومئناث

فظاھرھا يحتمل النعمة ويحتمل اeھcك وتحتمل ا�ية أن تراد السماء المعروفه على تقدير 

وقد أشار إلى ذلك المعنى الطوسي  )2("وأرسلنا مطر السماء �نَّ مدراراً Mيوصف به إM المطر 

من ألفاظ  المبالغة  ) مفعال ( و... ، غزيراً دائماً كثيراً  				ِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًا����: وقوله: (ذ يقولإ) ھـ  460ت(

ا�وMد إذا كانت كثيرة : كقولھم امرأة مذكار ، ديمة مدراراً إذا كان مطرھا غزيراً حاداً : يقال 

والشيخ  ) 5(ي والطباطبائ )4( )ھـ 548ت( وتابعه في ذلك الطبرسي  ) 3() للذكور ومئناث في إناث 

ثم انتقل إلى ، اللبن " در" في ا�صل من   				ِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًا����: ( والشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول 

للزيادة في المبالغة      				السَماءَ السَماءَ السَماءَ السَماءَ     َوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَنا    ����مايشبھه في النزول كالمطر والكلمة صيغة مبالغة وجملة 

()6( .  
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في سياق ھذه ا�ية يراد منھا ) مدراراً ( لتي تقدم ذكرھا أنَّ لفظة ويتضح من آراء العلماء ا       

المبالغة في كثرة نزول المطر ودوامه ويمكن أن نلمح من ھذا دMلتھا على دوام إنعام هللا على 

  البشر وكثرتھا �نَّ كثرة نزول المطر دليل على كثرة نعم هللا و�نَّ ماء المطر ھو مصدر 

)                        السماء ( ع سياق القرآن الكريم جاء في ا�ية الكريمة ذكر الخير  وانسجاماً م

ولم يذكر المطر أو الغيث  ) 6: اeنعام (  				ااااِمْدرَارً ِمْدرَارً ِمْدرَارً ِمْدرَارً     َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ     السَماءَ السَماءَ السَماءَ السَماءَ     َوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَناَوأَْرَسْلَنا���� :بقوله تعالى  

النعم وليس  إنَّ السماء ھي مصدر للكثير من: واقتصر على ذكر السماء وذلك �مرين أحدھما 

فيه دMلة على تعدد النعم ا�لھية التي يرسلھا هللا من السماء ) السماء( الماء فقط   لذلك كان ذكر 

التي تدل على الكثرة والمبالغة ) مدرارا ( إلى ا�رض وأن كثرة النعم تتناسب معھا لفظة 

        . واMستمرارية في در النعم السماوية
باب المراعاة للغة العرب الذين كانوا يطلقون على  فجاء ذكر السماء من: أما ا�خر 

     ) 1(: من باب اMتساع والتجوز ودليل ذلك قول معاوية بن مالك )  سماء(المطر

         اـَــابـضَ ـوا غِ ــُ انـك وإنْ  اهُ ـنـيـرع      ◌ٍ  ومــق ◌ِ  أرضـب اءُ ـمـسـال زلَ ـإذا ن

  . إذا نزل المطر : أي 

    َوأَْرَسْلنَاَوأَْرَسْلنَاَوأَْرَسْلنَاَوأَْرَسْلنَا ����: طبيعة اeعجاز القرآني في استعمال ا�لفاظ وقوله تعالى ومن ھنا تتضح لنا      

  . فيه مبالغة كبيرة وكأنَّ السماء تحولت إلى مصدر نعمة للبشر ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ     				    السَماءالسَماءالسَماءالسَماء
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  : ل ـيـِ عـَ ف – 4

وزن فعيل مشترك بين الصفة المشبھة وصيغ المبالغة ويدل على من كثر الفعل منه           

ار طبيعة له ويستعمل ھذا الوزن للمبالغة في الوصف لما فيه من دMلة على معاناة ا�مر وص

وتكراره حتى يصبح مcزماً لصاحبه وكأنَّه جزء من طبيعته مثل قولنا رجل حليم وعليم نريد 

وقد ، وكان العرب تفتخر بھذه الصيغة ويبالغون في اMعتزاز بھا  )1(المبالغة في حلمه وعلمه 

 احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ     اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ     أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ     إِنكَ إِنكَ إِنكَ إِنكَ     ����: ابن عطية إلى ھذا الوزن في حديثه عن تفسير قوله تعالى  عرض

  ) 32: البقرة ( 				

العالم ويزيد عليه : معناه     				    اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ  ����: "يقول ) عليم ( نظر ابن عطية في تحديد دMلة لفظة    

وأشار إلى دMلة لفظة         )2( "ز وجل معنى من المبالغة والتكثير من المعلومات في حق هللا ع

ووقف الطوسي  )3(..."وبينھما مزية المبالغة ، معناه الحاكم  				 احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ ����" يقول  ) الحكيم ( 

    اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ اْلَعلِيمُ  ����وقوله : ( يقول ) العليم والحكيم ( موقفا مماثc لما ذھب إليه ابن عطية في لفظتي 

وفيه مبالغة ومن صفات ذاته وإذا كانت كذلك  أفادت أنَّه عالم معنى عليم أنَّه عالم   				 احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ احلَِْكيمُ 

  . )4( )�نَّ ذلك واجب في العالم نفسه ، بجميع المعلومات وMيوصف به في مالم يزل 

في ھذا السياق المقصود منھما دMلة المبالغة في ) عليم وحكيم (وفي ضوء ما تقدم أنَّ لفظتي       

حكمته فھو العالم الذي أدرك علمه كل شيء وأحاط بكل شيء علم هللا سبحانه بكل شيء و

عالم ( والحكيم الذي حوت حكمته كل شيء لذا نجد التعبير القرآني قد عدل عن استعمال لفظة 

المقصود ) العليم والحكيم  ( �نَّھما منسوبان إلى علمه وحكمته با�شياء إلى صيغتي ) وحاكم 

الذي فاق علمه وحكمته كل موجود عند خلقه  )5(.سبحانه بھما  منھما كمال العلم والحكم واتصافه

  .من علم وحكمة لذا صلح في ھذا السياق استعمال ھاتين المفردتين 
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  د!لة المصدر   -  2     

وھو أصل اMشتقاق عند البصريين  )1(المصدر ھو ما دلَّ على حدث غير مقترن بزمن         

  . ) 2(وخالفھم الكوفيون فذھبوا إلى أصالة الفعل  ومنه أخذ الفعل وسائر المشتقات

ومن . وھي مسائل خcفية Mجدوى من الخوض فيھا بعد أن اثبت الدرس الحديث عدم صحتھا 

خcل استقراء ماورد من مصادر في اللغة وجد العلماء أنَّ ھذه المصادر منھا ماھو سماعي 

الفعل الثcثي وبعضھا قياسي وھناك Mيخضع لقاعدة محدودة وأكثر مايكون ذلك في مصادر 

التي  وقد عرض ابن عطية في تفسيره إلى عدد من المصادر ) 3(مايسمى بالمصدر الصناعي 

وقف عندھا وأشار إلى ما تؤديه من دMMت في السياق الذي ترد فيه ومن ھذه المصادر ما ھو 

   :سماعي ومنھا ما ھو قياسي ومن أمثلة ماورد عنده 

    - :) ـُعـالف (صيغة من المصادر على  ما ورد - أ   

من مصادر الفعل الثcثي الذي يأتي مضارعه بضم العين وكسرھا ) فُعال ( صيغة                  

و أشار آبن عطية في وقوفه على تفسير ا�يات ، إMَّ ما ندر من ا�فعال �نَّ القاعدة غير مطردة 

ديھا ما جاء من المصادر على ھذا الميزان فذكر أن صيغة القرآنية إلى طائفة من الدMMت التي يؤ

ُصراخ ونُباح وُعواء              (من المصادر التي تدل على الصوت إذا كان بضم الفاء مثل ) فُعال(

ت إلى ھذه اإشار ) 4(فقد وردت في كتاب سيبويه ،  وھذه مسألة معروفة عند القدامى ) وبُغام 

ئفة من العلماء وقد أشار ابن عطية إلى دMلة ھذه الصيغة ويبدو ذلك الدMلة وتابعه في ذلك طا

    اْلبَـْيتِ اْلبَـْيتِ اْلبَـْيتِ اْلبَـْيتِ     ِعْندَ ِعْندَ ِعْندَ ِعْندَ     َصَالتـُُهمْ َصَالتـُُهمْ َصَالتـُُهمْ َصَالتـُُهمْ     َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     َوَماَوَماَوَماَوَما����: الواردة في قوله تعالى ) مـُكـَاًء ( واضحا في حديثه عن لفظة 

 ِإال ِإال ِإال َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ     ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ ُكْنُتمْ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ     َفُذوُقواَفُذوُقواَفُذوُقواَفُذوُقوا    َوَتْصِديَةً َوَتْصِديَةً َوَتْصِديَةً َوَتْصِديَةً     ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً     ِإال 				يقول )                 35 :ا�نفال (   " :

على الفعال الصفير قال ابن عباس والجمھور فقد يكون بالفم وقد يكون با�صابع  				 ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً ���� و

قال مجاھد وأبو سلمة عبد الرحمن وقد يشارك ا�نف يقال مكا يمكو إذا صفر  ، والكف في الفم 

   )5( :ومنه قول عنترة 

صــتـه كـشـدِقِ◌ِ◌ ِ يتَـــمــكــو فـــر!ً                    دّ ــُت مــجـــ غــانــيــٍة تــرك ِوخــلــيــل
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  129/ 4: الكتاب : ظ) 4(
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  اCعــلــم 

  

  )1(: ومنه قول الطرماح 

لِــَھــا بــَطــَعــنــِة ُمــْحـفـــٍظ                  تـْـمــكــُو جـوانِــبُــھــا ِمـــــَن اCنـھــــار ِفـــنــحــا Cوَّ

  

ابة إذا صفرت يقال وM تمكو إM است مكشوفة ومن ھذا قيل لcست مكوة قال أبو و مكت آست الد

ومن ھذا قيل للطائر المكاء �نه يمكو أي يصفر في . منقلبة عن واو ) مكاء ( فالھمزة في : علي 

بتخفيف ) فـُعـال ( بشد العين كخطّاف وا�صوات ا�كثر تجيء على ) فّعـال ( تغريده ووزنه 

بكاء والصراخ والدعاء والجوار والنباح ونحوه وروي عن قتادة أنَّ المكاء صوت العين كال

صفير كصفير  				 ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً ُمَكاءً ����: ( وقد ورد ھذا المعنى عند الطوسي يقول  ) 2(" ا�يدي وذلك ضعيف 

  :  المكاء وھو طائر يكون بالحجاز وله صفير قال الشاعر

  عــاقـل ◌ِ  صـمـو بـأعــمــا يـمـكُ ـَّ ھــا فــكــأنبـِ  ومـكـا

  

وأصل المكاء جمع الريح للصفير ويقال مكا يمكو مكاء إذا صفر بفيه ومنه يمكو است الدابة إذا 

  . والمكو أن يجمع الرجل يديه يدخلھا في فيه ثم يصيح  ، الكوة : انتفخت بالريح واMست 

  )3(: ومنه قول عنترة   

  ـمِ  اCعــل ِتـه كــشــدقتــمــكــو فــريــصـ!ً                 مــجـــــدّ  تـركــتُ   غــانــيــة ً ِوخـلــيــل

  

  )4() أي يصفر بالريح لما طعنه 

مكا (بضم الميم وھي مصدر الفعل ) المكاء ( وفي ضوء ما تقدم من آراء العلماء أنَّ لفظة         

ھو ما أراد السياق بضم الفاء وھذا الوزن يدل على الصوت و) فُعال ( وردت على وزن ) يمكو 

بذلك أنَّه صّور ما يقوم به ھؤMء القوم في تأديتھم مناسكھم ، القرآني التعبير عنه في ھذه ا�ية 

عند البيت الحرام فوصفھا بأنَّھا عبارة عن إصدار أصوات من أفواھھم وأيديھم تعبيراً عن ھذه 

ملھا ھذا النص مما يمارسه المناسك ويمكن أن نلمح من خcل السياق طبيعة السخرية التي يح

  . ھؤMء من اعمال نتيجة جھلھم بإمور الدين 
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وقد جاءت في ) جأر يجأر ( المأخوذ من الفعل ) جؤار ( ومثل ذلك ماورد في حديثه عن لفظة 

معناه  				 َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ ����: " يقول  ) 35: النحل ( 				 َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ     فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ     الضر الضر الضر الضر     َمسُكمُ َمسُكمُ َمسُكمُ َمسُكمُ     ِإَذاِإَذاِإَذاِإَذا    ُمث ُمث ُمث ُمث ����:قوله تعالى 

وھو عند جھد ، ترفعون أصواتكم إستغاثة وتضرعا وأصله في جؤار الثور والبقرة وصياحھا 

فذلك الصراخ يشبه به إنتحاب الداعي المستغيث باr إذ ، يلحقھا أوفي أثر دم يكون من بقر تذبح 

                    )1(: ومنه قول ا�عشى ، رفع صوته 

  ـؤاراً ـــــِك طـــوراً ُســجــوداً وطـــْوراً ج  ــمــلـــيـواِت اليـــراوُح مـــــن صـــلــــ

  

وأشار الطوسي إلى ذلك المعنى                        ) 2( "وا�صوات تأتي غالباً على فعال أو فعيل 

ء وألم وسوء حال  معناه متى لحقكم  بc 				 َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ َجتَْأُرونَ     فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ فَِإلَْيهِ     الضر الضر الضر الضر     َمسُكمُ َمسُكمُ َمسُكمُ َمسُكمُ     ِإَذاِإَذاِإَذاِإَذا    ُمث ُمث ُمث ُمث  ����وقوله (:  يقول 

تضرعون إليه بالدعاء  وھو قول مجاھد وأصل ذلك من جؤار الثور يقال جأر الثور يجأر جؤاراً 

   ) 3(... ) إذا رفع صوته جوع أو غيره

والجؤار بضم الميم صوت الوحوش استعير لرفع : ( وأكد ذلك المعنى الطباطبائي إذ يقول 

  .)5(ونجد مثل ذلك المعنى عند الشيرازي )4()ھا له به الصوت بالدعاء والتضرع واMستغاثه تشبي

جأر (بضم الميم وھي مصدر الفعل ) جؤار ( و الظاھر مما تقدم من آراء العلماء أنَّ لفظة       

كما ذكر  -بضم الفاء وھذا الوزن في ا�صل يدل على الصوت) فُعال ( وردت على وزن ) يجأر

تقاء التعبير القرآني لھذه اللفظة لم يكن عبثا وحاشاه أن ينتقي وبذلك Mشك أنَّ ان –علماء العربية 

لذلك كان اMنتقاء مقصودا من عند الباري عز ، لفظة غير مؤھلة للتعبير عن الدMلة المقصودة 

وجل لكي يصور لنا با�لفاظ الدقيقة ما يقوم به ھؤMء القوم عندما تصيبھم البلوى أو العذاب لذلك 

دون غيرھا �نَّھا من ا�لفاظ التي أصابھا تطور دMلي في مسيرتھا فھي ) را جؤا(  جاء بلفظة 

في ا�صل تدل على صوت الحيوان الذي يجأر من ألم أو شيء يصيبه ويمثل ھذا دMلة حسية 

  اeنسان  لھذه اللفظة ثم أصاب دMلتھا نوع من التطور واeنتقال فاستعيرت للتعبير عن صوت
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ووجه المشابھة بين الدMلتين ) 1(من أجل كشف ضره وما يصيبه من ويcت الذي يتضرع لخالقه

  . ھو النداء والتضرع وقت الحاجة فقط وارتفاع الصوت في كل منھما 

   - : ) 7نـعـَ فَ (   صيغةما ورد من المصادر على  - ب

ما ورد على وزن فعcن من المصادر يدل في سياقاته المختلفه على الحركة             

)             ھـ  180ت ( واMضطراب وقد ذكر ھذه الدMلة علماء العرب القدامى وفي مقدمتھم سيبويه 

من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك النّـزوان : ( إذ يقول 

تكانوالنـّقزان وإنَّما ھذه ا�شياء في زعزعة البدن واھتزازه في إرتفاع ومثله العسcن وا  ) 2( )لرَّ

وقد أشار ابن عطية الى ما ورد من ھذا الوزن في آيات القرآن الكريم في وقفاته                                                    

                                                                                                        َعَلْيِهمُ َعَلْيِهمُ َعَلْيِهمُ َعَلْيِهمُ     فََأْرَسْلَنافََأْرَسْلَنافََأْرَسْلَنافََأْرَسْلَنا ����: التفسيرية ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى 

يطوف فھو عام ، مصدر من قولك طاف : والطوفان : " يقول )  133: ا�عراف (  				 الطوفَانَ الطوفَانَ الطوفَانَ الطوفَانَ 

ويتضح أنَّ   ) 3( ..."في كل شيء يطوف إM أنَّ استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد 

) ھـ  460ت ( الطوسي  دMلة ھذا الوزن قد لفتت نظر ابن عطية وغيره من المفسرين من أمثال

وإن أتى ، من أنَّھم M يؤمنون  –أخبر هللا تعالى أنَّه لما قال فرعون وقومه ما قالوا : ( يقول 

أنَّه أرسل عليھم الطوفان  وھو السيل الذي يعم  –فإنَّھم M يصدقونه على نبوته ، بجميع ا�يات 

وقال . مصدر كالرجحان والنقصان ھو : وقيل ، وھو مأخوذ من الطوف فيھا ، بتغريقه ا�رض 

وأما المفسرون فإنَّھم اختلفوا في معناه فقال ابن عباس في بعض ، ) 4(واحدة طوفانه: ا�خفش 

وفي رواية آخرى عن ابن عباس أنَّه .  ) 5(ھو الموت : وقال مجاھد . إنَّه الغرق : الروايات عنه 

 ظَاِلُمونظَاِلُمونظَاِلُمونظَاِلُمون    َوُهمْ َوُهمْ َوُهمْ َوُهمْ     الطوفَانُ الطوفَانُ الطوفَانُ الطوفَانُ     فََأَخَذُهمُ فََأَخَذُهمُ فََأَخَذُهمُ فََأَخَذُهمُ  ���� صة نوحكان أمراً من هللا تعالى طاف بھم  وقال تعالى في ق

 ) 7( )الطوفان من السيل البعاق ومن الموت الذريع :  )6(وقال أبو عبيدة ) ... 14العنكبوت ( 				

على ما قاله  –الطوفان : ( والطباطبائي يقول  )8( )ھـ  548ت ( وتابعه في ذلك الطبرسي 
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الكثرة وفي  سان وصار متعارفا في الماء المتناھي فيكل حادثة تحيط  باeن – ) 1(الراغب 

   )2( )أنَّه السيل الذي يعم بتغريقه ا�رض  وھو مأخوذ من الطوف فيھا: المجمع 

والظاھر مما تقدم أنَّ ابن عطية كان دقيقا حين أشار إلى أنَّ ھذه المفردة قد تخصصت في       

كل ما يطيف با�نسان من موت أو ھcك أو حركة الدMلة على الماء بعد أن كانت عامة تدل على 

إنَّ كلمة طوفان تدل بصورة عامة على كل ما فيه حركة وأضطراب فھي مثل : ويمكننا القول 

  . لكنھا تخصصت في الدMلة على ما يحدث من حركة في الماء . الدوران والقفزان والنزوان 

    اْحلََياةُ اْحلََياةُ اْحلََياةُ اْحلََياةُ     َهِذهِ َهِذهِ َهِذهِ َهِذهِ     َوَماَوَماَوَماَوَما ���� :ت في قوله تعالى التي ورد) حيوان ( ونجد مثل ذلك في حديثه عن كلمة 

َياالدنـَْيا َياالدنـْ َياالدنـْ : العنكبوت(         				 يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ     اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ     هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ     اْآلَِخَرةَ اْآلَِخَرةَ اْآلَِخَرةَ اْآلَِخَرةَ     الدارَ الدارَ الدارَ الدارَ     َوِإن َوِإن َوِإن َوِإن     َوَلِعبٌ َوَلِعبٌ َوَلِعبٌ َوَلِعبٌ     َهلْوٌ َهلْوٌ َهلْوٌ َهلْوٌ     ِإال ِإال ِإال ِإال     الدنـْ

 175ت(  يلالخل              بمعنى واحد ، وھو عند  )الحياة  (و  				    اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ  ����و : "يقول ) 64

مصدر كالھيمان ونحوه ، والمعنى M موت فيھا قاله مجاھد وھو  )3() ھـ  180ت (  وسيبويه )ھـ 

   )4( ..." وھو حسن

التي ) حيوان (ويتضح من نص ابن عطية أنَّه يستحسن ما ذھب إليه مجاھد في دMلة مفردة      

لما ذھب إليه ) ھـ 460ت( سيتدل على استمرار الحياة في ا�خرة ونجد موقفا مشابھا عند الطو

أي الحياة  				 اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ     هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ     اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ     الدارَ الدارَ الدارَ الدارَ     َوِإن َوِإن َوِإن َوِإن  ����  (:  يقول ) الحيوان ( ابن عطية في تفسير لفظة 

  )5(وقال أبو عبيدة . صحة ما أخبرناك به  				 يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ ����على الحقيقة لكونھا دائمة باقية 

ويتبين من ذلك أنَّ الذي نقله الطوسي عن أبي عبيدة في أنَّ الحيوان  )6()الحيوان والحياة واحد  

:  يقول )             الحيوان ( والحياة بمعنى واحد قد رده ما جاء عن الطبرسي في تفسيره لفظة 

يھا أي الحياة على  الحقيقة �نَّھا الدائمة الباقية التي Mزوال لھا وMموت ف 				اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ     هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ هلَِيَ ����( 

وتقديره وإن الدار ا�خرة لھي دار الحيوان أو ذات الحيوان �نَّ الحيوان مصدر كالنزوان 

والغليان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى أن حياة الدار ا�خرة ھي الحياة التي 
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حياة الباقية الدائمة أي لو الفرق بين الحياة الفانية وال 				 يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ ����Mتنغيص فيھا وM تكدير 

وتابعه في ذلك                  ) 1( ) علموا لرغبوا في الباقي وزھدوا في الفاني ولكنھم Mيعلمون 

  . ) 3( والشيرازي ) 2( ) ھـ1984ت ( الطباطبائي

      الواردة في ا�ية الكريمة ھي مصدر على زنة     				اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ ����ومما تقدم يتضح أنَّ مفردة      

ذلك البناء الذي Mيكاد يخلو من الحركة كالنزوان وعدل السياق القرآني عن لفظ        ) فعcن ( 

على المبالغة في  				اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ ����وذلك لدMلة لفظة  				اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ ����في ا�ية الكريمة الى لفظة ) حياة ( 

كد ذلك المعنى اeمام ناصر الدين  ديمومة الحياة في دار ا�خرة التي Mيغنى فيھا اeنسان أبداً وأ

والذي يخص ھذا البناء به إفادة ماM يخلو من : ( يقول ) اMنتصاف ( وصاحب ) ھـ683ت ( 

   ) 4()الحركة النزوان والجوMن والحيوان من ذلك 

 للدMلة على الحياة في ا�خرة له مغزى دMلي واضح قصده هللا 				اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ اْحلَيَـَوانُ ����وإنَّ استعمال مفردة     

سبحانه وتعالى وھو الديمومة واMستمرار وكأنَّ ھذه الحياة دائمة متجددة وھي في حركة دائمة 

التي  				اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ اْحلَيـََوانُ ����التي يعقبھا سكون الموت إلى لفظة )  الحياة ( Mسكون فيھا لذا عدل عن لفظة 

  .تدل على الحركة ا�بدية الدائمة 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                
  458/ 8:  مجمع البيان )1(
  157/ 16: الميزان: ظ  )2(
  409/ 12: ا�مثل :ظ ) 3(
                  احمد بن منير: تفسير الكشاففي ھامش :اMنتصاف فيما تضمنه الكشاف من اMعتزال  )4(

  468 467:  يا�سكنندر



  : الوصف بالمصدر  - ج

الوصف بالمصدر خcف ا�صل �نَّ ا�صل في الوصف أن يكون بالمشتق ولكن            

العرب في كcمھم عدلوا إلى الوصف بالمصدر للحصول على دMلة تختلف عن الوصف 

بالمشتق �نَّ المصدر يمثل تجسيداً للحدث بصورة تامة وكأنَّه الموصوف به قد أصبح الحدث 

يعمد إليھا العربي إذا إحتاج إليھا وقد ورد الوصف  نفسه وھو نوع من المبالغة في الوصف

بالمصدر لتحقيق ھذه الدMلة في طائفة من ا�يات القرآنية التي أراد هللا سبحانه وتعالى بھا تأكيد 

 َكِذبٍ َكِذبٍ َكِذبٍ َكِذبٍ     ِبَدمٍ ِبَدمٍ ِبَدمٍ ِبَدمٍ     َقِميِصهِ َقِميِصهِ َقِميِصهِ َقِميِصهِ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َوَجاُءواَوَجاُءواَوَجاُءواَوَجاُءوا����: الحدث والمبالغة فيه ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى 

ووصف الدم "يقول ) كذب ( د توقف ابن عطية حين فسر ھذه ا�ية عند قوله وق) 18: يوسف (				

كما جاء المعقول بدل العقل ، أما على معنى بدم ذي كذب وأما بمعنى مكذوب عليه ) الكذب ( بـ 

  )1(: في قول الشاعر الراعي القطامي 

   لــفــؤادِه مــعــقُـــــــــو! لَــْحــمــاً و!  حــتــى إذا لــْم يــتــرُكــوا لــِعــظــامــــهِ 

   ) 3(" ) 2(فكذلك يجيء التكذيب مكان المكذوب

وMشاھد ، ھذا كcم الطبري : "يقول ) ھـ310ت ( ويعلق ابن عطية على مانقله عن الطبري      

) الدم الكذب ( وإنَّما ، وMيحتاج إلى بدل ، له فيه عندي �ن نفي المعقول يقتضي نفي العقل 

  . ) 4(... "دي وصف بالمصدر على جھة المبالغة عن

)              ھـ  460ت( وفي مقدمتھم الطوسي ) كذب ( وآختلف المفسرون في تفسير لفظة     

            َرِحبَتْ َرِحبَتْ َرِحبَتْ َرِحبَتْ     َفَماَفَماَفَماَفَما ����وكما قال ، كما قيل الليلة الھcل فيرفع ، مكذوب فيه ) كذب ( ومعنى : ( يقول 

أي ما ربحوا في تجارتھم إM أنَّه وصف في المصدر وتقديره بدم ذي   ) 15: البقرة (         				ِجتَاَرتـُُهمْ ِجتَاَرتـُُهمْ ِجتَاَرتـُُهمْ ِجتَاَرتـُُهمْ 

  وقال الفراء يجوز أن يكون المصدر ، كذب  لكن إذا بولغ في الصفة اجري على ھذه الصفة 

 

 

 

 

                                                
  61: ديوان الراعي النميري ) 1(
 7/ 12:  جامع البيان: ظ) 2(
  227/ 3: المحرر الوجيز) 3(
  . المصدر نفسه ) 4(



  )1(: وقع موقع مفعول كما يقع مفعول موقع المصدر في مثل قول الراعي القطامي 

ودع معسوره ، خذ ميسوره : ويتأول قولھم ، ويقول مفعول Mيكون مصدراً ، وM يجيزه سيبويه 

وذھب )  2()ليس لفؤاده معقوMً أي ما يعقل به : وكذلك ، أي خذ ما يسر ودع ما عسر عليه 

) بدم كذب ( ومعنى قوله : ( يقول  مكذوببمعنى ) كذب ( أنَّ  إلى) ھـ548ت( الطبرسي 

  )3(: مكذوب عليه أوفيه كما يقال ماء سكب أي مسكوب وشراب صب أي مصبوب قال الشاعر 

                     

  أعـــنـــتــھــا صــفـــونــــاً  مــــقــــلــدةً   ـمھــم نـــوحـــاً عــلـيــھـِ جـــيــادُ  تــظـــلُّ 

  

   ) 4()أراد نائحة عليھم 

قوله : ( يقول ) كذب ( ابن عطية  في تفسير لفظة )  ھـ1984ت ( وتابع العcمة الطباطبائي

الكذب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل للمبالغة  				    َكِذبٍ َكِذبٍ َكِذبٍ َكِذبٍ     ِبَدمٍ ِبَدمٍ ِبَدمٍ ِبَدمٍ     َقِميِصهِ َقِميِصهِ َقِميِصهِ َقِميِصهِ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َوَجاُءواَوَجاُءواَوَجاُءواَوَجاُءوا���� :تعالى 

  . ) 5()أي بدم كاذب بين الكذب 

من باب الوصف بالمصدر ) كذب ( أنَّ ابن عطية كان دقيقاً حين ذكر أنَّ لفظة ويبدو مما تقدم 

) كذب (وذلك لما يؤديه إقامة المصدر مقام الصفة من دMلة على المبالغة في الحدث فيكون قوله 

سبقه في تفسير قوله وبذلك رد ابن عطية ماجاء به المفسرون ممن  ) 6(كأنَّه نفس الكذب وعينه

وحمله بعضھم على حذف  ) 7()بدم مكذوب ( فجعله بعضھم مؤوMً بمشتق أي  				    بٍ بٍ بٍ بٍ َكذِ َكذِ َكذِ َكذِ ����تعالى 

وذلك كله مردود عند ابن عطية وذكر  ) 8()بدم ذي كذب( مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي 

  .أنَّه من باب الوصف بالمصدر كما ذكرنا سابقاً 

       

                                                
  61: واضح الصمد . د :تحقيق :ديوان الراعي النميري ) 1(
  111/ 6: التبيان )2(
 )ونا فُ ھا صِ ـَ مقلدة أعنت   عاكفة عليهِ  الخيلَ  نَّ كـْ رَ ـَ ت( جاء البيت في الديوان ،  69: ن كلثوم ديوان عمرو ب) 3(
 333/ 5: مجمع البيان ) 4(
  110/ 11: الميزان  )5(
   181: فاضل صالح السامرائي . د: الجملة العربية والمعنى  ،  425/ 2: الكشاف: ظ )6(
 188/ 2: الفراء:  قرآن معاني ال: ظ ) 7(
  1/18: أبو إسحاق  الزجاج : آعراب القرآن : ظ )8(

  ـهِ ـظــامــــوا لــعـيــتــركـُ  لــمْ  إذاحــتـى 

   

  ــــــــــو!مــعــقـُ  لــحــمــاً و! لــفــؤادهِ 



  				َمِعنيٍ َمِعنيٍ َمِعنيٍ َمِعنيٍ     ِمبَاءٍ ِمبَاءٍ ِمبَاءٍ ِمبَاءٍ     يَْأتِيُكمْ يَْأتِيُكمْ يَْأتِيُكمْ يَْأتِيُكمْ     َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ     َغْورًاَغْورًاَغْورًاَغْورًا    َماؤُُكمْ َماؤُُكمْ َماؤُُكمْ َماؤُُكمْ     ْصَبحَ ْصَبحَ ْصَبحَ ْصَبحَ أَ أَ أَ أَ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ  ����ومن ذلك أيضاً ماورد في قوله تعالى      

مصدر يوصف به على ) : الغور : " ( يقول ) غوراً ( ذكر ابن عطية دMلة لفظة  ) 30: الملك (

ونجد مثل ذلك  ) 1("وغادرت الشراب موراً والماء غوراً : معنى المبالغة ومنه قول ا�عرابي 

والعرب تصف الفاعل بمصدر وكذلك ، أي غائراً : ( يقول )  ھـ210ت( المعنى عند أبي عبيدة

                                                      )       2(: قال عمرو بن كلثوم  ، اMثنين والجميع على لفظ المصدر 

                       

غائراً وصف الغائر : أي : ( قال )  ھـ460ت( وتابعة على ذلك الطوسي ) 3()نائحات : أي 

ھؤMء : ومياه غور كما يقال ، وماءان غور ، بالغور الذي ھو المصدر مبالغة يقال ماء غور 

   ) 4()زور فcن وضيفه  �نَّه مصدر في قول الفراء وغيره 

ما جرت عليه العرب في تأويل الوصف بالمصدر �نَّ وقوع المصدر وصفا مخالفا ل,صل  وھذا

وقد إلتمس علماء اللغة لمفردة غورا الواردة في قوله ا�ية المتقدمة الذكر تأويc  أجمع فيه 

التي على زنة اسم الفاعل إلى ) غائر(ھي من باب العدول عن ) غورا (معظمھم على أنَّ مفردة 

لملمح دMلي أراده السياق وھو المبالغة في وصف نقص الماء وشدته �نَّ ) غورا (صيغة 

وكأنَّ  )5(الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق لذا يعدل إليه حين يراد المبالغة في ا�مر

�نَّ في المصدر حركة ممتدة على ا�زمنة جميعھا وھذا ا�متداد ھو ( الماء صارت حقيقته غورا 

  )6(...)جعل الموصوف بالمصدر كأنَّه مخلوق من ذلك الفعل الذي ي

  

  

 

  

  

  .الد!لة الصرفية في اCفعال   :ثانيا 

                                                
 257/ 3: المحرر الوجيز )1(
  )تركن الخيل عاكفة عليه   مقلدة أعنتھا صفونا ( جاء البيت في الديوان ،  69: ديوان عمرو بن كلثوم ) 2(
  404- 403: 1: مجاز القرآن  )3(
  588/ 4: عيون ا�قاويل في وجوه التأويلعن حقائق التنزيل و الكشاف،   72/ 1: التبيان  )4(
 3شرح المفصل للزمخشري        ، 189/ 3: الخصائص ، 156/ 4: المخصص ،  538/ 4: المقتضب : ظ )5(
   70ھcل محمود الجحيشي     . د: العدول الصرفي في القرآن الكريم ، 138/ 3: شرح شافية ابن الحاجب ، 49/ 
  72: ھادي نھر . د.أ: التراث العربي علم الدMلة التطبيقي في  )6(

  ونــــاً أعــنــتــھــا صــفــ مــقــلــدةً   نــوحــاً عـــلــيـــهِ  جــيــادهُ  تــظــلَّ 



  :أبنية اCفعال         

ا�فعال لھا أبنية كثيرة منھا ماھو مجرد ومنھا ما ھو مزيد وفي ضوء القاعدة                 

�فعال المزيدة لھا دMMت تؤديھا من خcل السياق المعروفة زيادة المبنى لھا أثر في المعنى فإنَّ ا

الذي ترد فيه وقد أفاض العلماء وأكثروا الحديث عن معاني صيغ الزيادة قديماً وحديثاً وذكروا 

   ) 1. (فيھا كثيراً من المسائل التي Mتحتاج إلى تكرار ويمكن الرجوع إليھا في مظانھا 

ي وردت في تفسير ابن عطية من خcل استعمال السياق  وسوف نقف عند الصيغ المزيدة الت       

  :القرآني لھا وما ذكره المفسرون من دMMت تؤديھا ھذه الصيغ في ا�يات الكريمة 

  - :المزيدة  اCفعال   

أبنية ا�فعال المزيدة منھا ما يزاد فيه حرف واحد ومنھا ما يزاد فيه حرفان ومنھا             

حرف وھذه الزيادة في المبنى تمنح ا�فعال المزيدة دMMت جديدة لم تكن تؤديھا مايزاد فيه ثcثة أ

قبل ھذه الزيادة وسوف نعرض �بنية ا�فعال المزيدة التي وردت في تفسير ابن عطية وأشار إلى 

  . وھي تضم أنواع المزيد التي تقدم ذكرھا ، دMلتھا في تفسير ا�يات القرآنية 

  :بحرف واحد اCفعال المزيدة  - 1

   -:ل ـَ عـففـَعـَل وأ - أ

ومن المسائل التي وقف عندھا ابن عطية في ھذا الباب تلك المسألة التي شغلت العلماء قبله         

وما فيھا من خcف حول دMلة الصيغتين وھل باeمكان أن ) فعل وأفعل ( وبعده وھي مسألة 

لعلماء في ھذه المسألة بين مؤيد وناف في يكونا بمعنى واحد أوبمعنيين مختلفين وقد اختلف ا

حديث طويل Mنرى مسوغاً للخوض فيه ولكننا سنشير إلى ما تحدث به صاحبنا في ھذا الميدان 

    -وما ذكره من ألفاظ 

   - :قسط  قسط وأ

المزيد في حديثه عن تفسير ) أقسط ( الثcثي ودMلة ) قسط ( ذكر ابن عطية دMلة الفعل           

  يقال أقسط : " يقول  ) 3: النساء (  				 اْلَيتَاَمىاْلَيتَاَمىاْلَيتَاَمىاْلَيتَاَمى    ِيف ِيف ِيف ِيف     تـُْقِسطُواتـُْقِسطُواتـُْقِسطُواتـُْقِسطُوا    أَال أَال أَال أَال     ِخْفُتمْ ِخْفُتمْ ِخْفُتمْ ِخْفُتمْ     َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ ���� :تعالى قوله 

  

  

                                                
شرح شافية ابن ، 223 -222: آبن فارس : الصاحبي ،  355/ 1: أدب الكاتب ، 183/ 4 :الكتاب : ظ  )1(

   92/ 1: الحاجب 



 ومعنى: ( في قوله ) ھـ 460ت ( ذكر ذلك المعنى الطوسي )  1("الرجل إذا عدل وقسط إذا جار

���� َأال َأال َأال تـُْقِسطُواتـُْقِسطُواتـُْقِسطُواتـُْقِسطُوا    َأال				تنصفوا      Mتعدلوا و M نصاف و، أيeقساط ھو العدل واeالقسط ھو الجور فا

وتابعه على ذلك )  2()) 15: الجن (   				        َحطًَباَحطًَباَحطًَباَحطًَبا    جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ     َفَكانُواَفَكانُواَفَكانُواَفَكانُوا    اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ     َوأَماَوأَماَوأَماَوأَما ����: ومنه قوله 

قسط : قيل : (... يقول ) ھـ 1984ت( ونقل عنھم ذلك الطباطبائي)  3()  ھـ 548ت ( الطبرسي 

 )15: الجن (  				َحطًَباَحطًَباَحطًَباَحطًَبا    جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ     َفَكانُواَفَكانُواَفَكانُواَفَكانُوا    طُونَ طُونَ طُونَ طُونَ اْلَقاسِ اْلَقاسِ اْلَقاسِ اْلَقاسِ     َوأَماَوأَماَوأَماَوأَما ����: الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل قال 

نَـُهمْ     فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ ����: وقال نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ وتابعه في ذلك   )4() ) 42:المائدة ( 				 اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ     حيُِب حيُِب حيُِب حيُِب     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ     بـَيـْ

  .              )5(الشيرازي

في الكتاب العزيز فالضرب ويتضح مما تقدم أنَّ للفعلين ضربين من اMستعمال وقد جاء ذلك      

يدل على العدل وقد لفتت ) أقسط ( والضرب الثاني أن الفعل ، تأتي للجور ) قسط ( ا�ول أنَّ 

فھو يفرق ، ھذه المسألة نظر ابن عطية مثلما لفتت أنظار غيره من المفسرين كما أشرنا سابقا 

في طائفة من ا�يات القرآنية منھا  بينھما ويرى أنَّ المزيد يدل على العدل وقد جاء بھذه الدMلة 

نَـُهمْ     فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ فَاْحُكمْ ����: قوله تعالى  نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ وفي قوله )  42: المائدة (  				 اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ اْلُمْقِسِطنيَ     حيُِب حيُِب حيُِب حيُِب     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ     بـَيـْ

آل (        				طِ طِ طِ طِ بِاْلِقسْ بِاْلِقسْ بِاْلِقسْ بِاْلِقسْ     قَائًِماقَائًِماقَائًِماقَائًِما    اْلعِْلمِ اْلعِْلمِ اْلعِْلمِ اْلعِْلمِ     َوأُولُوَوأُولُوَوأُولُوَوأُولُو    َواْلَمَالئَِكةُ َواْلَمَالئَِكةُ َواْلَمَالئَِكةُ َواْلَمَالئَِكةُ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     ِإال ِإال ِإال ِإال     إَِلهَ إَِلهَ إَِلهَ إَِلهَ     َال َال َال َال     أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َشِهدَ َشِهدَ َشِهدَ َشِهدَ  ���� :تعالى 

 				 بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ     لِْلَيَتاَمىلِْلَيَتاَمىلِْلَيَتاَمىلِْلَيَتاَمى    تـَُقوُمواتـَُقوُمواتـَُقوُمواتـَُقوُموا    َوأَنْ َوأَنْ َوأَنْ َوأَنْ     اْلوِْلَدانِ اْلوِْلَدانِ اْلوِْلَدانِ اْلوِْلَدانِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ َواْلُمْسَتْضَعِفنيَ ����    :وفي قوله تعالى )  18: عمران 

فإنَّھا تدل على الجور والظلم  ومنه لفظة قاسط ) قسط ( أما الفعل   وغيرھا  )6() 127: النساء (

Mا����: لة وذلك في قوله تعالى وقد وردت في السياق القرآني بھذه الداَوأَناَوأَناَوأَنا    َوأَناِمناِمناِمنا    اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ اْلُمْسِلُمونَ     ِمناَوِمناَوِمناَوِمنَوِمن    


َرَشًداَرَشًداَرَشًداَرَشًدا    َحتَرْواَحتَرْواَحتَرْواَحتَرْوا    فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ     َأْسَلمَ َأْسَلمَ َأْسَلمَ َأْسَلمَ     َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ َفَمنْ     اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ 


: الجن  (    				َحطَبًاَحطَبًاَحطَبًاَحطَبًا    جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ جلََِهنمَ     َفَكانُواَفَكانُواَفَكانُواَفَكانُوا    اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ اْلَقاِسطُونَ     َوأَماَوأَماَوأَماَوأَما

14-15  ( .  
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و ھو منھج كثير من العلماء القدامى فقد )  قسط وأقسط( ومن ھنا فھو يفرق بين الدMلتين لـ        

ذھبوا إلى التفريق بين الصيغتين في حين ذھب بعضھم إلى أنَّھما بمعنى واحد وفسروا ذلك 

.      وما ذھب إليه ابن عطية ومن سبقه في ھذا المنھج ھو الصواب كما نرى   )1(بتداخل  اللھجات 

) فعل ( ر ابن عطية إختcف دMلة صيغتي فقد ذك) مطر وأمطر(وبمثل ذلك تحدث عن لفظتي 

َنا    فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ ���� :وذلك في تفسير قوله تعالى ) أفعل(و َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ     ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ ِبَعَذابٍ     اْئتَِنااْئتَِنااْئتَِنااْئتَِنا    أَوِ أَوِ أَوِ أَوِ     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً     َعلَيـْ

وأمطر أنَّما أستعمل في المكروه ومطر في الرحمة كذا قال أبو : " يقول ) 32: ا�نفال (  				أَلِيمٍ أَلِيمٍ أَلِيمٍ أَلِيمٍ 

�نھم ظنوھا سحابة  ) 24: ا�حقاف (   				 هذا عارض ممطرناهذا عارض ممطرناهذا عارض ممطرناهذا عارض ممطرنا����له عبيدة ويعارض ھذه قو

َنا    فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ ����    (: وقد ذكر ذلك المعنى أبو عبيدة يقول )  2("رحمة َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ   				 السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً     َعلَيـْ

ونقل عنه  )3()مجازه  كل شيء من العذاب فھو أمطرت با�لف إن كان من الرحمة فھو مطرت 

  ) 4()قال أبو عبيدة يقال مطر في الرحمة وأمطر في العذاب : ( يقول ذلك المعنى الطبرسي 

عند ابن عطية فھو ) مطر ( المزيد بالھمزة تختلف دMلته عن) أمطر( ويتضح مما تقدم أنَّ    

يفرق بينھما ويرى أنَّ المزيد يدل على الشر والعذاب وقد ورد بھذه الدMلة في طائفة من ا�يات 

َنا    فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ فََأْمِطرْ ���� :له تعالى القرآنية منھا قو َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ َناَعلَيـْ                 )32: ا�نفال (  				 السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً     َعلَيـْ

َها    َوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَا����: وقوله تعالى  َهاَعلَيـْ َهاَعلَيـْ َهاَعلَيـْ )                     82: ھود(  				 َمْنُضودٍ َمْنُضودٍ َمْنُضودٍ َمْنُضودٍ     ِسجيلٍ ِسجيلٍ ِسجيلٍ ِسجيلٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً     َعلَيـْ

                  ) 5()  58: النمل (  				 اْلُمْنَذرِينَ اْلُمْنَذرِينَ اْلُمْنَذرِينَ اْلُمْنَذرِينَ     َطرُ َطرُ َطرُ َطرُ مَ مَ مَ مَ     َفَساءَ َفَساءَ َفَساءَ َفَساءَ     َمَطرًاَمَطرًاَمَطرًاَمَطرًا    َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ     َوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَاَوأَْمَطْرنَا���� :وقوله تعالى 

الثcثي فلم يرد في القرآن الكريم مطلقا M في موضع خير وM شر بل ) َمطَرَ ( أما الفعل        

ومن ھنا يتضح أنَّ ابن عطية كان تابعا ، إما مفعول به أو مفعول مطلق ) مطرا ( وردت لفظة  

إM أنَّ ما ذھبوا إليه ليس صائبا وأثبت ذلك من ) مطر وأمطر ( لى دMلة �بي عبيدة ومن تبعه ع

وتابعه في  )6( )روح المعاني ( جاء بعدھم من المفسرين بالحجج القاطعة  ومنھم ا�لوسي في 
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الفرق بين الصيغتين مستندين في ذلك على ، الذين أنكروا بشدة  )1(ذلك طائفة من المحدثين

    . والتي مر ذكرھا سابقا ) أمطر( لتي وردت فيھا لفظة السياقات القرآنية ا

  

  فعل وفّعل   - ب

إنَّ تضعيف عين الفعل له دMلة على التكثير والتكرار وھي مسألة أشار إليھا القدامى             

وجرى ا�خرون  )3()  ھـ 392ت( وابن جني )2()ھـ 180ت( من العلماء فقد ورد ذلك عند سيبويه

) ذبّح (ھم ابن عطية الذي أشار إلى ذلك في تفسير طائفة من ا�لفاظ منھا  الفعل على ھذا ومن

والغاية من تضعيف العين في ھذا ) 49: البقرة(  				 أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ     يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ ����: الوارد في قوله تعالى 

ية يقول الفعل ھي الدMلة على تكرار الفعل والمبالغة فيه وھذا المعنى ھو الذي أشار إليه ابن عط

                )4(بن محيصنبشد الباء المكسورة على المبالغة ، وقرأ ا    				يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ ����وقرأ الجمھور " 

وتابعه في ذلك أبو حيان ا�ندلسي         )5("  وا�ول أرجح إذ الذبح متكرر  بالتخفيف )يذبحون  (

وھي أولى لظھور ، لجمھور بالتشديد قراءة ا: 				 أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ أَبـَْناءَُكمْ     يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ ����(: يقول )  ھـ 745ت( 

يقول ) ھـ 885ت( ويؤكد ذلك المعنى ما ذھب إليه البقاعي  )6( ... )تكرار الفعل باعتبار متعلقاته

  .  ) 7(... ) من التذبيح وھو تكرار الذبح     				يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ ����(

ياق القرآني بالتضعيف ، أّن الس) يذبّحون ( وفي ضوء ما تقدم من إشارات وترجيحات للفعل     

أراد منه المبالغة في ھذا الفعل  وا�كثار منه عند ھؤMء القوم ليرسم أمام المخاطبين صورة بشعة 

  مرعبة لھذه الممارسة التي تجري ضدھم من قتل أبنائھم وذبحھم في كل حين مما يدل على قسوة 

حدث وقع في  ا�عداء وجبروتھم وظلمھم ولذا استعمل السياق صيغة المضارع للدMلة على

  .الماضي من أجل استحضار ھذه الصورة أمام ا�نظار وكأنھا تحدث في ھذا الوقت 
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َا ����: الواردة في قوله تعالى ) قتـّل وصلـّب وقطـّع ( ومثل ذلك نجده في حديثه عن ا�فعال  َاِإمن َاِإمن َاِإمن ِإمن    

    تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبوا    أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     يـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوا    أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ     َفَساًداَفَساًداَفَساًداَفَساًدا    اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَيْسَعْونَ َوَيْسَعْونَ َوَيْسَعْونَ َوَيْسَعْونَ     َوَرُسوَلهُ َوَرُسوَلهُ َوَرُسوَلهُ َوَرُسوَلهُ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ُحيَارِبُونَ ُحيَارِبُونَ ُحيَارِبُونَ ُحيَارِبُونَ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َجزَاءُ َجزَاءُ َجزَاءُ َجزَاءُ 

َفْوا    أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ِخَالفٍ ِخَالفٍ ِخَالفٍ ِخَالفٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َوأَْرُجُلُهمْ َوأَْرُجُلُهمْ َوأَْرُجُلُهمْ َوأَْرُجُلُهمْ     أَْيِديِهمْ أَْيِديِهمْ أَْيِديِهمْ أَْيِديِهمْ  َفْوايـُنـْ َفْوايـُنـْ َفْوايـُنـْ     اْآلَِخرَةِ اْآلَِخرَةِ اْآلَِخرَةِ اْآلَِخرَةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَهلُمْ َوَهلُمْ َوَهلُمْ َوَهلُمْ     الدنـَْياالدنـَْياالدنـَْياالدنـَْيا    ِيف ِيف ِيف ِيف     ِخْزيٌ ِخْزيٌ ِخْزيٌ ِخْزيٌ     َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ     َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     يـُنـْ

وقرأ : "يقول) طع قتل وصلب وق( ذكر ابن عطية دMلة )  33: المائدة  ( 				 َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ 

والتكثير ھنا . بالتثقيل في ھذه ا�فعال للمبالغة والتكثير)     تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ     ،    ُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبوا    ◌ْ ◌ْ ◌ْ ◌ْ     ،    يـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوا (الجمھور 

... 				يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ يَُذحبُونَ ����جھة عدد الذين يوقع بھم كالتذبيح في بني إسرائيل في قراءة من ثقل   ما ھو منإنَّ 

    أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     يـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوايـَُقتـُلوا    أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ ����والتشديد في : ( يقول) ھـ 745ت ( ندلسي ونقل عنه ھذا المعنى أبو حيان ا� )1(""""

  ) 2(... ) وھو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بھم الفعل ، قراءة الجمھور  				    تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ تـَُقطعَ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبواُيَصلُبوا

بالتضعيف أنَّ السياق ) قتـّل وصلـّب وقطـّع ( و الظاھر من خcل ما تقدم أنَّ ا�فعال       

آني أراد منھا المبالغة في ھذا الفعل وا�كثار منه في عدد الذين يوقع عليھم الفعل وھذه عادة القر

الخطاب اeلھي لبني إسرائيل إذ يستعمل معھم التشديد في ا�فعال ليدل على توجيه التھديد 

 في رسم مشھد التھويل والتخويف لمن يجرؤ على محاربة) فّعل ( والوعيد إليھم وأسھمت صيغة 

ويسعى فسادا في ا�رض فيكون بذلك جزاؤه القتل ) صلى هللا عليه وآله ( هللا عز وجل ورسوله 

أثرا في زيادة الرعب والخوف ) القاف والباء والطاء ( أو الصلب أو القطع �طرافه وإن لصوت 

 في نفوس بني إسرائيل وذلك �نھا من ا�صوات الشديدة المجھورة وبھذا نلحظ تعاضد الجانب 

  .الصوتي والصرفي في ا�ية الكريمة لبلوغ المراد اeلھي منھا 

  

  

  : المزيد بحرفين  -  2   

   - :  فعل و تفّعل  - أ        

                                                
  185/ 2: المحرر الوجيز  )1(
  485/ 4: البحر المحيط  )2(



ما زيد فيه حرفان من أبنية ا�فعال يمثل طائفة من الصيغ التي تستعمل في سياقات               

Mت يحددھا السياق وا�ستعمال وقد ورد مختلفة وتمنحھا ھذه الزيادة في المبنى مجموعة من الدM

في القرآن طائفة من ا�فعال المزيدة بحرفين واستعملت ل�فادة منھا في أداء دMMت مختلفة  في 

وھذه الصيغة ذكر . بزيادة التاء وتضعيف العين ) تفعـّل ( السياق القرآني ومن ھذه الصيغ صيغة 

وقد أشار ابن  )3( واMجتناب) 2( واMتخاذ )1( تكلفلھا الصرفيون مجموعة من الدMMت منھا ال

عطية إلى ورود ھذه الصيغة في طائفة من ا�يات القرآنية موضحا دMMتھا وما تؤديه من معنى 

    جلَََعْلَناهُ جلَََعْلَناهُ جلَََعْلَناهُ جلَََعْلَناهُ     َنَشاءُ َنَشاءُ َنَشاءُ َنَشاءُ     َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ ����: الذي ورد في قوله تعالى ) تفكـَّھون ( ومما جاء على مثال تلك الصيغ الفعل 

قال ابن عباس ومجاھد  				 تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ  ����و: " يقول )  65: الواقعة(  				 تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ     َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ     ُحطَاًماُحطَاًماُحطَاًماُحطَاًما

، تندمون وقيل معناه تتفجعون : وقيل معناه . تcومون : وقال عكرمة ، تعجبون : وقتادة معناه 

تطرحون الفكاھة عن أنفسكم وھي : والذي يخص اللفظ ھو ، وھذا كله تفسير M يخص اللفظة 

وتفكه من أخوات ، والرجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء ، لجدل المسرة وا

:  ".... ويعلق ابن عطية على ما نقله عن ابن عباس ومجاھد وقتادة يقول )4("تحرج وتحوب 

تطرحون الفاكھة عن أنفسكم وھي : وھذا كله تفسير M يخص اللفظة ، والذي يخص اللفظ ، ھو 

ل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء ، وتفكه من أخوات المسرة والجدل ، ورج

  )5( " .تحرج وتحوب 

ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية لم يوافق ما ذھب إليه ابن عباس ومجاھد وقتادة وإنَّما حمل       

ي     على أنَّھا من باب اجتناب الفعل وتركه وM يختلف ھذا عما ذھب إليه الطوس) تفكھون ( مفردة 

معناه قال ابن عباس ومجاھد  				 تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ     َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ ����وقوله : ( يقول ) التبيان ( في ) ھـ 460ت( 

فظلتم تندمون أي لو  –في رواية  - وقال الحسن وقتادة. تعجبون  –وفي رواية عنه  –وقتادة 

  لفكه إلى الحديث كما تتروح ا، جعلناه حطاما فظلتم تندمون والمعنى أن كنتم تروحون إلى التندم 

  . ) 6()بما يزيل الھم وأصله التفكه تناول ضروب الفاكھة ل,كل 

أفادت معنى اMجتناب أي ترك ) فعل(في صيغة ) التاء( وفي ضوء ماتقدم نفھم أنَّ زيادة     

يقول         ) ھـ745ت( الفكاھة لما يحل بھم من العذاب ويرى ذلك المعنى أبو حيان ا�ندلسي 
                                                

 94: ھاشم طه شcش . د: وأوزان الفعل ومعانيھا ،  104/ 1:افية ابن الحاجب شرح ش: ظ ) 1(
  105/ 1: المصدر نفسه  :ظ  )2(
  .المصدر نفسه : ظ ) 3(
  249/ 5: المحرر الوجيز ) 4(
  .  المصدر نفسه )5(
 505/ 9:   التبيان  )1(



منبسط النفس : ورجل فكه ، تطرحون الفاكھة عن أنفسكم وھي المسرة : عنى تفكھون وم(... 

  . ) 1( )وتفكه من أخوات وتحرج وتحوب ، غير مكترث بشيء 

) تفكھون ( وفي ضوء ما تقدم أنَّ أبا حيان ا�ندلسي قد تبنى ما ذھب إليه ابن عطية في دMلة          

الواردة في ا�ية الكريمة ) تفكھون( ومن ذلك تكون دMلة مفردة الواردة في ا�ية المتقدمة الذكر 

السابقة دلت على نبذ الفكاھة واMبتعاد عنھا لھول ما يقع بھم من العذاب والذي دّل على ذلك ھو 

والتي كانت من دMMتھا اMجتناب أي تجنب الفعل وتركه لذلك ) تفعل ( في صيغة ) التاء(زيادة 

  )2(أي تجنب الحرج والحوب ) تحرج وتحوب ( من أخوات ) تفكھون ( ذكر ابن عطية أن 

    َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ ���� وقد ورد في قوله تعالى ) تفعل ( على وزن ) تھجد ( ومن ذلك أيضا حديثه عن الفعل     

َعَثكَ     أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ     َعَسىَعَسىَعَسىَعَسى    َلكَ َلكَ َلكَ َلكَ     نَاِفَلةً نَاِفَلةً نَاِفَلةً نَاِفَلةً     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ     اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ  َعَثكَ يـَبـْ َعَثكَ يـَبـْ َعَثكَ يـَبـْ     ����: " ل يقو) 79:اeسراء(				 َحمُْموًداَحمُْموًداَحمُْموًداَحمُْموًدا    َمَقاًماَمَقاًماَمَقاًماَمَقاًما    رَبكَ رَبكَ رَبكَ رَبكَ     يـَبـْ

يقال ھجد يھجد بضم الجيم ھجودا إذا ، والھجود النوم ، فاطرح الھجود عنك  :معناه     				فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ 

  ) 3( : ومنه قول الحطيئة ... نام 

َّ ـــحـَ فَـَ   ةَ ـَ والـُُ◌ـى ذي طـلــعْ أَ ـب وضٌ ـــخوَ             ـــقِــيـتـُــهُ ل اكِ ـــوھـ ـــنم دُّ وَ  ـاكِ ـيـ

  دِ ـــجَّ ــھُ 

)  65: الواقعة (  				 تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ تـََفكُهونَ     َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ َفظَْلُتمْ ����ومثله ، ھذا الفعل جار مجرى تحوب وتأثم وتحنث و

أي تطرحون الفكاھة عن أنفسكم وھي انبساط النفس وسرورھا يقال رجل فكه إذا ، معناه تندمون 

  )4(..."فالمعنى وقتا من الليل اسھر به في صcة وقراءة ، كان كثير السرور والضحك 

صلى هللا عليه ( ھذا خطاب للنبي : ( يقول ) ھـ 460ت( مثل ذلك المعنى عند الطوسي ونجد 

والھجود ، والتھجد التيقظ بما ينفي النوم     				    فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ     اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ     َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ ����: يقول هللا تعالى ) وآله وسلم 

  )5(... )فھو ھاجد إذا نام ، وھو ا�صل  ھجد يھجد ھجودا ، النوم 

                                                
 211/ 8: البحر المحيط ) 2(
  95: أوزان الفعل ومعانيھا ،  105/ 1 : شرح شافية ابن الحاجب:  ظ )3(
   148: ديوان الحطيئة  )4(
  478/ 3: المحرر الوجيز  )5(
   511/ 6: التبيان  )6(



ونقل عنھما ذلك المعنى الطباطبائي                    )1() ھـ 548ت ( لمعنى الطبرسي وتابعه في ذلك ا

التھجد من الھجود وھو النوم في ا�صل ومعنى التھجد التيقظ والسھر : ( يقول ) ھـ 1984ت( 

   )2()بعد النوم على ما ذكره غير واحد منھم 

لسياق تدل على اMجتناب وكأنَّھا توحي بخcف في ھذا ا) تفعـّل ( ويتضح مما تقدم أنَّ صيغة      

الذي يعني الخلود إلى النوم والسكينة فالتھجد يعني تجنب النوم واMبتعاد عنه ) ھجد ( دMلة الفعل 

التي ذكرھا العلماء  وقد وردت في ھذا السياق للتعبير ) تفعل ( وھذه واحدة من دMMت صيغة 

فعليه أن يجتھد  في عبادة ربه ويبتعد عن النوم الذي فيه سبب  عن توجيه هللا سبحانه وتعالى للعبد

  .تقصير اeنسان في أداء ما يقربه r سبحانه أكثر 

الواردة في معجمات اللغة ومنھا معجم             ) تھجد (ويتضح ھذا واضحا من معنى كلمة       

أي استيقظوا لصcة أو �مر ، جدوا وتھ، ھجد القوم ھجود أي ناموا : ( للخليل إذ يقول ) العين ( 

  .  )3() ) 79:اeسراء (  				 كَ كَ كَ كَ لَ لَ لَ لَ  نَاِفَلةً نَاِفَلةً نَاِفَلةً نَاِفَلةً     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ فـَتَـَهجدْ     اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ     َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ ����: وقوله تعالى

المزيدة في ھذا السياق يعبر تعبيرا صادقا عن إرادة ) تفعـّل ( والظاھر أنَّ استعمال صيغة      

ھو لم يخلقھم للنوم فقط إنَّما خلقھم وشرع لھم حدود هللا سبحانه وتعالى في عباده في ھذا السياق ف

  .منھا الواجبة والمستحبة وكان منھا التوجه إليه في أوقات مخصوصة من الليل 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
  251/ 6: مجمع البيان: ظ   )1(
 93/ 13: الميزان ) 2(
  ) ھجر (  385/ 3: العين ) 3(



  :فعل و افتعل  - ب

من الصيغ المزيدة بحرفين ھما الھمزة والتاء وھذا البناء ذكر له ) افتعل ( صيغة              

  .  )1(ن المعاني التي يؤديھا من خcل السياقات التي يستعمل فيھاالصرفيون طائفة م

وقد وردت ھذه الصيغة في طائفة من ا�يات القرآنية وھي تحمل طائفة من الدMMت مما أشار 

دMلتھا المحددة وقد  دMMت مضافة إلىويمنح السياق الذي تستعمل فيه المفردة ، إليه الصرفيون 

سر آيات القرآن عند بعض الصيغ التي وردت على ھذا الوزن المزيد توقف ابن عطية وھو يف

موضحا ما تدل عليه في بعض السياقات القرآنية ومن ا�لفاظ التي تحدث عنھا في تفسيره لفظة 

َها    َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ     َماَماَماَما    َهلَاَهلَاَهلَاَهلَا����: التي ورد ت في قوله تعالى ) اكتسب ( َهاَوَعَليـْ َهاَوَعَليـْ َهاَوَعَليـْ                  				اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ     َماَماَماَما    َوَعَليـْ

َها���� يريد من الحسنات    				    َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ     َماَماَماَما    َهلَاَهلَاَهلَاَهلَا����وقوله تعالى : " يقول ) 286 :البقرة (  َهاَوَعَليـْ َهاَوَعَليـْ َهاَوَعَليـْ     َماَماَماَما    َوَعَليـْ

والخواطر ، M خcف في ذلك ، يريد من السيئات قاله السدي وجماعة من المفسرين  				اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ 

من حيث ھي مما يفرح ) لھا ( ونحوھا ليس من  كسب اeنسان  وجاءت العبارة في الحسنات بـ 

من حيث ھي أوزار ) عليھا ( سان بكسبه ويسر بھا فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات بـ اeن

اللھم : وھذا كما تقول لي مال وعلي دين وكما يقول المتصدق باللقطة ، وأثقال ومتحمcت صعبة 

كما ، وكرر فعل الكسب مخالف بين التصريف حسنا لنمط الكcم ، عن فcن فإن أبى فلي وعلّي 

والذي يظھر لي في ھذا أن ، ھذا وجه )  17: الطارق (  				 ُرَوْيًداُرَوْيًداُرَوْيًداُرَوْيًدا    أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ     اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ     َفَمهلِ َفَمهلِ َفَمهلِ َفَمهلِ ����قال 

إذ كاسبھا على جادة أمر هللا ورسم شرعه  ، الحسنات ھي مما كسب اeنسان دون تكلف 

تخطاه وي( والسيئات تكتسب بناء مبالغة إذ كاسبھا يتكلف في أمرھا خرق حجاب نھي هللا تعالى 

والظاھر أنَّ ابن عطية قد ) 2(..."إحرازا لھذا المعنى  نفيحسن في ا�ية مجيء التصريفيي، إليھا 

والدليل على ذلك قول سيبويه     ) اكتسب ( و ) كسب ( أخذ عن سيبويه دMلة كل من مفردتي 

 رفوأما أكتسب فھو التص،وأما كسب فإنَّه يقول أصاب : ( يقول) الكتاب(في) ھـ180ت (

يعني به اMجتھاد والعمل في ) للتصرف :( وقوله  )3() والطلب واMجتھاد بمنزلة اMضطراب 

َها    َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ     َماَماَماَما    َهلَاَهلَاَهلَاَهلَا����: يقول )ھـ 538ت ( طلب الشيء كما أشار إلى ھذا الزمخشري  َهاَوَعلَيـْ َهاَوَعلَيـْ َهاَوَعلَيـْ      َماَماَماَما    َوَعلَيـْ

                                                
 441/ 4:  مخشري للز شرح المفصل،  361: أدب الكاتب : ظ ) 1(
   393/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
   108/ 1: شرح شافية ابن الحاجب ،  186/ 4: الكتاب ) 1(



رھا وM M يؤاخذ بذنبھا غي، ينفعھا ما كسبت من خير ويضرھا ما اكتسبت من شر  				اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ اْكَتَسَبتْ 

في : والشر باMكتساب ؟ قلت ، لم خص الخير بالكسب : فإن قلت . غيرھا بطاعتھا  بيثا

كانت في ، اMكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتھيه النفس وھي منجذبة إليه وأمارة به 

 M تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما

والشيرازي   )2()ھـ 548ت ( وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي  )1() فيه على     اMعتمال  دMلة

وعلى ا�عمال " الكسب"وتجدر اeشارة إلى أنَّ ا�ية تطلق على ا�عمال الصالحة اسم : ( يقول 

قھا يستعمل بالنسبة إلى ا�مور التي يحق" الكسب " ولعل السبب ھو أن " اMكتساب " السيئة اسم 

ھو النقطة المقابلة " اMكتساب " بينما ، المرء برغبة داخلية وبc تكليف وھي تناسب فطرته 

بينما أعمال الشر تخالف الفطرة ، أي ا�عمال التي تنافي الفطرة وطبيعة اeنسان ، للكسب 

  )  3( )والطبيعة 
) افتعل ( تي جاءت على صيغة ال) اكتسب (ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أشار إلى دMلة        

التي تدل على التصرف واMجتھاد في طلب الشيء والحصول عليه لذلك نجد أنَّ ابن عطية تنبه 

كسب    ( التي وردت على زنتھما لفظتي ) فعل وافتعل ( إلى  الفرق الدMلي بين صيغتي 

لذلك أجمع المفسرون فدلت ا�ولى على كسب ا�عمال التي ليست فيھا تكلف واجتھاد ) واكتسب 

التي يكون كسبھا فيه رغبة نابعة من نفس اeنسان والتي ) الحسنات ( على أنھا تدل على كسب 

أما إذا ، تكسبه الراحة والطمأنينة وھذا الذي أشار المفسرون إليه يقع ضمن ا�ية السابقة الذكر 

كثيرا ما تأتي في كسب ) الكسب (تعرضنا Mستعمال التعبير القرآني لھذه اللفظة فنجد أنَّه لفظة 

    َخِطيَئتُهُ َخِطيَئتُهُ َخِطيَئتُهُ َخِطيَئتُهُ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     َوَأَحاَطتْ َوَأَحاَطتْ َوَأَحاَطتْ َوَأَحاَطتْ     َسيَئةً َسيَئةً َسيَئةً َسيَئةً     َكَسبَ َكَسبَ َكَسبَ َكَسبَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     بـََلىبـََلىبـََلىبـََلى    ���� :السيئات M الحسنات وذلك في قوله تعالى 

    ِإْمثًاِإْمثًاِإْمثًاِإْمثًا    َيْكِسبْ َيْكِسبْ َيْكِسبْ َيْكِسبْ     َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ َوَمنْ  ����: وقوله تعالى ) 18: البقرة(  				َخاِلُدونَ َخاِلُدونَ َخاِلُدونَ َخاِلُدونَ     فِيَهافِيَهافِيَهافِيَها    ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     النارِ النارِ النارِ النارِ     َأْصَحابُ َأْصَحابُ َأْصَحابُ َأْصَحابُ     فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ فَُأولَِئكَ 

َا َافَِإمن َافَِإمن َافَِإمن هُ     وََكانَ وََكانَ وََكانَ وََكانَ     نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ نـَْفِسهِ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    هُ هُ هُ هُ َيْكِسبُ َيْكِسبُ َيْكِسبُ َيْكِسبُ     فَِإمنهُ اللهُ اللهُ اللَحِكيًماَحِكيًماَحِكيًماَحِكيًما    َعلِيًماَعلِيًماَعلِيًماَعلِيًما    الل    				َوبََداَوبََداَوبََداَوبََدا����: وقوله تعالى  )111: النساء (       

  ) 48: الزمر(  				    َيْستَـْهزِئُونَ َيْستَـْهزِئُونَ َيْستَـْهزِئُونَ َيْستَـْهزِئُونَ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    َماَماَماَما    ِِمْ ِِمْ ِِمْ ِِمْ     َوَحاقَ َوَحاقَ َوَحاقَ َوَحاقَ     َكَسُبواَكَسُبواَكَسُبواَكَسُبوا    َماَماَماَما    َسيَئاتُ َسيَئاتُ َسيَئاتُ َسيَئاتُ     َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ 

                                                
 359/ 1: الكشاف  )2(
   960/ 2: مجمع البيان : ظ  )3(
  265/ 2: ا�مثل ) 4(



    أَيـَهاأَيـَهاأَيـَهاأَيـَها    يَايَايَايَا ����: ه تعالى ووردت في بعض ا�يات القرآنية بدMلة كسب ا�عمال الصالحة كقول       

َفعُ     َال َال َال َال ����: وقوله تعالى )  267: البقرة(  				َكَسْبُتمْ َكَسْبُتمْ َكَسْبُتمْ َكَسْبُتمْ     َماَماَماَما    طَيَباتِ طَيَباتِ طَيَباتِ طَيَباتِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     أَْنِفُقواأَْنِفُقواأَْنِفُقواأَْنِفُقوا    َآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ  َفعُ يـَنـْ َفعُ يـَنـْ َفعُ يـَنـْ     نـَْفًسانـَْفًسانـَْفًسانـَْفًسا    يـَنـْ

رًا    ِإميَاَِاِإميَاَِاِإميَاَِاِإميَاَِا    ِيف ِيف ِيف ِيف     َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     قـَْبلُ قـَْبلُ قـَْبلُ قـَْبلُ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َآَمَنتْ َآَمَنتْ َآَمَنتْ َآَمَنتْ     َتُكنْ َتُكنْ َتُكنْ َتُكنْ     ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     ِإميَانـَُهاِإميَانـَُهاِإميَانـَُهاِإميَانـَُها رًاَخيـْ رًاَخيـْ رًاَخيـْ وجاءت في ) 158: ا�نعام (  				    َخيـْ

    ِيف ِيف ِيف ِيف     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ َوُهوَ ����: آخرى تدل على عموم الكسب من خير وشر وذلك في قوله تعالى  سياقات

وقوله            )3: ا�نعام (  				َتْكِسُبونَ َتْكِسُبونَ َتْكِسُبونَ َتْكِسُبونَ     َماَماَماَما    َويـَْعَلمُ َويـَْعَلمُ َويـَْعَلمُ َويـَْعَلمُ     َوَجْهرَُكمْ َوَجْهرَُكمْ َوَجْهرَُكمْ َوَجْهرَُكمْ     ِسرُكمْ ِسرُكمْ ِسرُكمْ ِسرُكمْ     يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ     اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     َوِيف َوِيف َوِيف َوِيف     السَماَواتِ السَماَواتِ السَماَواتِ السَماَواتِ 

    احلَِْسابِ احلَِْسابِ احلَِْسابِ احلَِْسابِ                                                                                                             َسرِيعُ َسرِيعُ َسرِيعُ َسرِيعُ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ َكَسَبتْ     َماَماَماَما    نـَْفسٍ نـَْفسٍ نـَْفسٍ نـَْفسٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     لَِيْجزِيَ لَِيْجزِيَ لَِيْجزِيَ لَِيْجزِيَ     ����: تعالى 

  ) . 51: إبراھيم (  				

عامة في اMستعمال القرآني M خصوصية فيھا ) الكسب ( وفي ضوء ما تقدم نفھم أنَّ لفظة       

        . ) 1(إذ إنَّھا تحتمل الدMلة على ا�عمال الصالحة والسيئة 
للدMلة على كسب ا�عمال التي تتطلب تصرفا واجتھادا لذلك  فجاءت) اكتسب ( أما الثانية لفظة 

التي يكون كسبھا فيه خرق لحجب        ) السيئات ( أجمع المفسرون على أنَّھا تدل على اكتساب 

نھي هللا تعالى �نَّھا أعمال نھى هللا عنھا في محكم كتابه العزيز وحذر من التعدي على حدوده 

) افتعل ( بل تتناسب مع ذلك السياق صيغة ) فعل ( ناسبه صيغة الفعل وھذا التعدي والخرق M ت

في ) اكتسب ( وتبدو أكثر انسجاما معه وما يعضد ذلك ما جاء في استعمال التعبير القرآني للفظة 

    َماَماَماَما    ِبَغْريِ ِبَغْريِ ِبَغْريِ ِبَغْريِ     َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْؤِمَناتِ َواْلُمْؤِمَناتِ     اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ     يـُْؤُذونَ يـُْؤُذونَ يـُْؤُذونَ يـُْؤُذونَ     َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ   ���� :كقوله تعالى ، اكتساب ا�عمال السيئة 

    َجاُءواَجاُءواَجاُءواَجاُءوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     ِإن ِإن ِإن ِإن ����: وقوله تعالى )  58: ا�حزاب (  				ُمبِيًناُمبِيًناُمبِيًناُمبِيًنا    َوِإْمثًاَوِإْمثًاَوِإْمثًاَوِإْمثًا    بـُْهَتانًابـُْهَتانًابـُْهَتانًابـُْهَتانًا    اْحَتَمُلوااْحَتَمُلوااْحَتَمُلوااْحَتَمُلوا    فـََقدِ فـََقدِ فـََقدِ فـََقدِ     اْكَتَسُبوااْكَتَسُبوااْكَتَسُبوااْكَتَسُبوا

ْفكِ  ْفكِ بِاْإلِ ْفكِ بِاْإلِ ْفكِ بِاْإلِ رٌ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     َبلْ َبلْ َبلْ َبلْ     َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ     َشراَشراَشراَشرا    َحتَْسُبوهُ َحتَْسُبوهُ َحتَْسُبوهُ َحتَْسُبوهُ     َال َال َال َال     ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ     ُعْصَبةٌ ُعْصَبةٌ ُعْصَبةٌ ُعْصَبةٌ     بِاْإلِ رٌ َخيـْ رٌ َخيـْ رٌ َخيـْ ُهمْ     اْمرِئٍ اْمرِئٍ اْمرِئٍ اْمرِئٍ     ِلُكل ِلُكل ِلُكل ِلُكل     َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ     َخيـْ ُهمْ ِمنـْ ُهمْ ِمنـْ ُهمْ ِمنـْ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     اْكَتَسبَ اْكَتَسبَ اْكَتَسبَ اْكَتَسبَ     َماَماَماَما    ِمنـْ

رَهُ     تـََوىل تـََوىل تـََوىل تـََوىل     َوالِذيَوالِذيَوالِذيَوالِذي    مثِْ مثِْ مثِْ مثِْ اْإلِ اْإلِ اْإلِ اْإلِ  رَهُ ِكبـْ رَهُ ِكبـْ رَهُ ِكبـْ     َماَماَماَما    تـََتَمنـْواتـََتَمنـْواتـََتَمنـْواتـََتَمنـْوا    َوَال َوَال َوَال َوَال ����وقوله تعالى  ) 11: النور(  				َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ     َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ َعَذابٌ     لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ     ِمنـُْهمْ ِمنـُْهمْ ِمنـُْهمْ ِمنـُْهمْ     ِكبـْ

     َولِلنَساءِ َولِلنَساءِ َولِلنَساءِ َولِلنَساءِ     اْكَتَسُبوااْكَتَسُبوااْكَتَسُبوااْكَتَسُبوا    ِمماِمماِمماِمما    َنِصيبٌ َنِصيبٌ َنِصيبٌ َنِصيبٌ     لِلرَجالِ لِلرَجالِ لِلرَجالِ لِلرَجالِ     بـَْعضٍ بـَْعضٍ بـَْعضٍ بـَْعضٍ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    بـَْعَضُكمْ بـَْعَضُكمْ بـَْعَضُكمْ بـَْعَضُكمْ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َفضلَ َفضلَ َفضلَ َفضلَ 
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(                				    َعلِيًماَعلِيًماَعلِيًماَعلِيًما    َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ     ِبُكل ِبُكل ِبُكل ِبُكل     َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     َفْضِلهِ َفْضِلهِ َفْضِلهِ َفْضِلهِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     هَ هَ هَ هَ الل الل الل الل     َواْسأَلُواَواْسأَلُواَواْسأَلُواَواْسأَلُوا    اْكَتَسْنبَ اْكَتَسْنبَ اْكَتَسْنبَ اْكَتَسْنبَ     ِمماِمماِمماِمما    َنِصيبٌ َنِصيبٌ َنِصيبٌ َنِصيبٌ 

لما تحمله صيغته من ، M يقع إM في اكتساب الذنوب والخطايا ) فاMكتساب (   )  32: النساء 

           .   )1(على العموم في الخير والشر) الكسب ( في حين يدل ، زيادة على الصيغة ا�صلية 
  

  :لمزيد بث7ثة أحرف ا- 3

  : ستفعل ا - أ

            Mثة أحرف ومن أكثر صيغ الزيادة استعماcمثلما تزاد الصيغ الفعلية بحرفين تزاد بث

المزيدة بالھمزة والتاء والسين وقد ذكر علماء التصريف لھذه الصيغة طائفة  ) أستفعل (صيغة  

استعطيته أي سألته : ته على السؤال كقولك من الدMMت التي ذكروھا في مصنفاتھم ومنھا دMل

استحجر الطين أي صار حجرا والوجود كقولك   : العطية والتحول أو الصيرورة كقولك 

وقد استعمل القرآن الكريم ،  )2(استجدته أي أصبته جيدا والقوة كقولك استھتر واستكبر وغيرھا

تcئم السياقات التي ترد فيھا ھذه الصيغ ھذه الصيغة في طائفة من آياته للتعبير عن المعاني التي 

وقد لفتت ھذه الظاھرة نظر علماء التفسير فتحدثوا عن دMMت ھذه الصيغة في عدد من ا�يات 

التي وردت فيھا ومنھم ابن عطية إذ وقف عند عدد من ا�فعال المزيدة بثcثة أحرف موضحا 

الذي ) استسقى ( ومن ھذه ا�فعال الفعل الدMMت التي انصرفت إليھا في سياقات النص القرآني 

" يقول                       )  60: البقرة (  				لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ     ُموَسىُموَسىُموَسىُموَسى    اْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقى    َوِإذِ َوِإذِ َوِإذِ َوِإذِ ����: ورد في قوله تعالى 

وقد جاء في غير ذلك كقوله ، معناه طلب السقيا  وعرف استفعل طلب الشيء  				اْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقى����و 

 ومثل ، وقولھم استعجب بمعنى عجب ، بمعنى غني )  6: التغابن (  				 اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َواْستَـْغَىن َواْستَـْغَىن َواْستَـْغَىن َواْستَـْغَىن  ����: تعالى 

إذ ھي بمعنى التنقل من حال إلى ، بعض الناس في ھذا بقولھم استنسر البغاث واستنوق الجمل 

  .     ) 3("حال 
وھي دMلتھا على الطلب المتمثلة ) استفعل ( ونجد فيما سبق إشارة ابن عطية إلى دMلة صيغة   

في دMلة  أي طلب السقيا والظاھر من ذلك أنه كان تابعا  لسيبويه 				اْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقى���� :تعالى في قوله 
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وأوزان الفعل  54: أحمد بن محمد بن أحمد الحمcوي :شذا العرف في فن الصرف ،  111/ 1: ابن الحاجب
  110: ومعانيھا 

  1/151: المحرر الوجيز ) 1(



استعطيت أي طلبت العطية واستعتبته أي طلبت إليه : ( على الطلب وذلك كقولك ) استفعل(

استفعل في أكثر ا�مر للطلب : ( ھـ قال ) ھـ 392ت (وتابعه في ذلك ابن جني  )1(...) العتب 

    َوِإذِ َوِإذِ َوِإذِ َوِإذِ ����: (قال ) ھـ  460ت ( وقد ذكر ذلك المعنى الطوسي )2(... ) قى واستعطى نحو استس

ت ( وتابعه في ھذا الطبرسي )3(... ) أي سأله أن يسقي قومه ماء :  				لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ لَِقْوِمهِ     ُموَسىُموَسىُموَسىُموَسى    اْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقىاْسَتْسَقى

  .  )5(والشيرازي  )4() ھـ 548

دلت على ) استسقى ( الفعل التي جاء على زنتھا ) استفعل ( والظاھر مما تقدم أن صيغة       

الذي ) استسقى ( الزائد في الفعل ) السين ( الطلب والسؤال للماء وخير دليل على ذلك حرف 

على ) استسقى ( ودل الفعل  )6(يدل على السؤال كقولك استعلم واستخبر أي سأل عن العلم والخبر

يكون عندما يحبس القطر عن ) اMستسقاء ( الخضوع والتضرع من العبد r سبحانه وذلك �نَّ 

وخاصة إذا كان السؤال ) اMستسقاء ( العباد فحينئذ يتضرعون ويخضعون r سبحانه وتعالى في 

  . موجھا r عز وجل 

ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية لم يلتفت إلى طائفة من دMMت الظواھر الصرفية التي كان     

ومنھا دMلة المفرد ) المحرر الوجيز ( الدMلة في  البحث يود الوقوف عليھا في تتبعه لمواضع

والمثنى والجمع التي تنبه عليھا غير واحد من  المفسرين ممن سبقوه ولحقوه من أمثال 

ومما M شك فيه أنَّ عدم وقوفه على مثل ھذه الدMMت ، الزمخشري والطبرسي والرازي وغيره 

عنھا في تلك التفاسير فيكون سببا كافيا لعدم وقوفه الصرفية لعلة ما ستكون مثM cستيفاء الحديث 

التي وردت ) الريح ( إM أنني M أنكر إشاراته إلى دMلة لفظة ، عندھا واeشارة إليھا في تفسيره 

وجاءت في ، جمع ريح ) الرياح : " ( بالجمع وذكر دMلتھا في حالتي اeفراد والجمع يقول 

            ِِمْ ِِمْ ِِمْ ِِمْ     َوَجرَْينَ َوَجرَْينَ َوَجرَْينَ َوَجرَْينَ ���� :إM في يونس في قوله تعالى ، ع العذاب القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة م

كان رسول هللا " وفي الحديث ، وھذا أغلب وقوعھا في الكcم )  22: يونس (  				    طَيَبةٍ طَيَبةٍ طَيَبةٍ طَيَبةٍ     ِبرِيحٍ ِبرِيحٍ ِبرِيحٍ ِبرِيحٍ 

" وM تجعلھا ريحا ) رياحا ( اللھم اجعله : وسلم إذا ھبت الريح يقول  -وآله  –صلى هللا عليه 

وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك ، ذاب شديدة ملتئمة ا�جزاء كأنَّھا جسم واحد وذلك �نَّ ريح الع
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وأفردت مع الفلك �نَّ ريح أجراء السفن إنَّما ھي واحدة متصلة ثم ) نشرا (  ھي رياح وھو معنى 

ووجدت مثال ذلك حديثه عن  )1(..."،وصفت بالطيب فزال اMشتراك بينھا وبين ريح العذاب 

ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فھي إشارة إلى تفصيل : " يقول ) رق و المغرب المش(لفظتي 

فھي إشارة إلى نھايتي المشارق ، ومتى ذكر المشرقان والمغربان ، مشرق كل يوم ومغربه 

  . )2("والمغارب �نَّ ذكر نھايتي الشيء ذكر لجميعه 

ع إلى دMلة كل من المفرد والمثنى ويتضح من ذلك أنَّ ابن عطية قد أشار في بعض المواض       

والجمع إM أنَّه عزف عن ذكر طائفة من ا�لفاظ التي كانت لھا دMلة في حاMتھا من أفراد وتثنية 

        . وجمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                
 233/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
  227/ 5: المصدر نفسه ) 2(



  الفصل الثاني الفصل الثاني 
  
  

����#��				�א��"�Gא�د��,��,�א�-%� �
  

  

  

���

,�+ــــ(   :!-.#	
� �/�0#	
 �	12 .  

�,
 ��� 	
 )+  :345
 �	12 .  

 )	� 	
 )+�,
 :678	
 9�	�:; �	12 .  



  �الرتكيبيف  بحث الداليلال�

  : لـــــــــدخـــم 

�نَّ الغاية  ؛) 1(يعد التركيب وسيلة من وسائل إنتاج الدMلة وموطنا مھما من مواطنھا            

        )2(صول إلى تفسير دMلي مناسب المنشودة من إخضاع التركيب للدراسة والتحليل ھي الو

ثر كبير في عملية التحليل وھذا ما نلمسه في حديث عبد القاھر أومن ذلك يتضح ما للدMلة من 

بل أن تناسقت دMلتھا ، ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظھا في النطق : ( الجرجاني إذ يقول

ومن ذلك يكشف لنا عبد القاھر الجرجاني عن ) 3()وتcقت معانيھا على الوجه الذي اقتضاه العقل 

بل في ضم بعضھا إلى ، أن الفصاحة M تكون في أفراد الكلمات ( مسألة كبيرة ا�ھمية ذكر فيھا 

بعض وليس المقصود بضم بعضھا إلى بعض أن تأتي في النطق أثر بعض بل تعليق معانيھا 

ورھا في رسم صورة التركيب أھمية ا�لفاظ ونجد إلى جانب الدMلة ود ، )4()بعضھا     ببعض 

وترتيبھا ترتيبا معينا حسبما تقتضيه الدMلة لذلك أننا نلمح أي تغيير يطرأ على ترتيب ا�لفاظ في 

إن : ( من أجل ذلك قيل ، التركيب يجعلھا توحي بصورة بعيدة عن سابقتھا في اللفظ والمعنى 

تتجاذب فيه المعاني وا�لفاظ وتجيء ھذه على ، ة التركيب عملية فنية ذات أبعاد صوتية ونفسي

ويتضح بذلك أھمية كل من اللفظ والمعنى في التركيب ودMMتھما  )5()قدر تلك M تزيد وM تنقص

وأن M بد من وجود عدد من الروافد التي يستند إليھا الباحثون في استنباط دMلة التراكيب ومن 

أو                   ) الوظائف النحوية ( لوصول إلى دMلة التراكيب ھذه الروافد التي يستند إليھا في ا

للجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر فضc عن ا�لفاظ التي ) البنية ا�ساسية ( ما تسمى بـ 

وما ينتج من عcقات قائمة بين الوظائف النحوية وا�لفاظ ، يتم اختيارھا لشغل الوظائف السابقة 

الذي ترد فيه الجملة واتخذ الباحثون العرب من ھذه الروافد المتقدمة الذكر رافدين  و السياق

مھمين كانا أساس التفسير الدMلي للتراكيب وھما المعنى ا�ساسي المتمثل بالبنية ا�ساسية 

                                          .                للتركيب والمعنى اeضافي والمتمثل بدMMت ا�لفاظ والقرائن المختلفة ا�خرى 

ومن ذلك نفھم تعاضد كل من البنية ا�ساسية والبناء المنطوق في رسم صورة التركيب        

وفي بعض ا�حيان يتفق البناء  ، النھائية والتي على أساسھما يكون التحليل الدMلي للتراكيب 

سوف أقابل : ( صحيحا نحويا ودMليا نحو قولك المنطوق مع البنية ا�ساسية ويأتي التركيب 

                                                
 73: توفيق الزيدي : أثر اللسانيات في النقد العربي : ظ) 1(
 1: يسري الصاوي ):  بحث انترنيت : ( التحويليين  نالدMلة التركيبية بين النحاة العرب والتوليديي: ظ) 2(
  35: عبد القاھر الجرجاني : دMئل اMعجاز ) 3(
 212: زيد خليل القرالة . د) بحث انترنيت : ( التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص ) 4(
   77: حسن مھاوش العزاوي : النور في القرآن الكريم الصورة الفنية في آيات : ظ) 5(



وقد يأتي التركيب صحيحا من ناحية البنية ا�ساسية ولكن المفھوم العام له  ) أستاذ النحو غدا 

وأحيانا يعمل البناء ) 1()سوف أشرب ماء البحر أمس : ( غير منطقي M يقبله العقل كقولك 

وقد يعمل أحيانا على توجيه المعنى وله القدرة على  ،المنطوق على توجيھنا Mختيار بنية أساسية 

وقد أشار إلى ذلك ،  )2(إضافة معنى إضافي إلى المعنى ا�ساسي المأخوذ من البنية ا�ساسية 

َ◌نّ     ُشرََكاءَ ُشرََكاءَ ُشرََكاءَ ُشرََكاءَ     لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ     َوَجَعُلواَوَجَعُلواَوَجَعُلواَوَجَعُلوا����: المعنى عبد القاھر الجرجاني في وقوفه عند تفسيره قوله تعالى  َ◌نّ اجلِْ َ◌نّ اجلِْ َ◌نّ اجلِْ        				اجلِْ
وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنَّھم جعلوا الجن شركاء : (، يقول  )100: ا�نعام (

فإنَّ تقديم ، وعبدوھم مع هللا تعالى وكان ھذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم 

الشركاء يفيد ھذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وھو أنَّه ما كان ينبغي أن يكون r  شريك M من 

وھكذا حظي تركيب العبارة عند العرب بما لم يحظ به مثيله عند غيرھم  )3()الجن الجن وM غير  

والحق ، فيما نحسب ويكفي أنَّه اختص بعلم قائم بذاته ھو علم المعاني وقد خصص لھذا المستوى 

وعبر عن ، أنَّ المستوى التركيبي ودMMته من القضايا التي إلتفت إليھا القدماء في مرحلة باكرة 

وقد تنبه عليه طائفة من المفسرين ، ھذا الذي تداوله النقاد جيc بعد جيل ) النظم ( بمصطلح  ذلك

كتاب              : والنحويين والبcغيين وأفاضوا في دراسته وألفوا فيه طائفة من المؤلفات ومنھا

أبي داود ومنھا كتاب لعبد هللا بن ، للجاحظ الذي ذكره في كتابه الحيوان ) نظم القرآن ( 

وكتاب �بي بكر بن اeخشيد ) ھـ  322ت( وكتاب �بي زيد البلخي ) ھـ   316ت(السجستاني

  .وغيرھا ) نظم القرآن ( والكتب الثcثة جاءت بعنوان ) ھـ  326ت  (المعتزلي 

�نَّ النظم القرآني معجز باتصال آياته ( بالنظم ) المحرر الوجيز ( وقد عني ابن عطية في      

لتكون مبعث إيحاء ومكمن " إذ توضع الكلمة مكانھا فيه ، ره وعcئقھا الخفية والظاھرة وسو

وقد وقف ابن عطية في تفسيره  )5() )4("رمز  ومنطلقا لمعان ھي مزيج من لغة العقل والعاطفة 

ھا على التغييرات التي تتعرض لھا الجملة العربية والتي يحتملھا التعبير عن المعاني المختلفة ومن

التقديم والتأخير والذكر والحذف وسنقف على الجوانب الدMلية منھا وسنقصر الحديث على طائفة 

  -:من الظواھر ا�سلوبية التي تطرأ على الجملة وكان Mبن عطية دور مميز فيھا 
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  -:ر ـيـأخـتـم والـديـقـتـالد!لة   - :مـبـحـث اCول ـال

ية التي تقوم على مخالفة أصل الوضع في الجملة العربية لترسم تعد من الظواھر البcغ             

ومن ذلك جاءت أھمية التقديم والتأخير في ، لنا صورة معبرة تزيد من جمالية المعنى ورونقه 

باب كثير الفوائد جم المحاسن : ( الكcم وعناية القدماء فيه ومنھم عبد القاھر الجرجاني إذ يقول 

  )1()يفضي بك إلى لطيفه ، ية M يزال يفتر لك عن بديعه واسع التصرف بعيد الغا

وM يتقدم الفاعل على الفعل وM الخبر على المبتدأ جزافا واعتباطا بل يعمد اللسان العربي إلى 

ومن ھذه الدMMت ، ذلك لتحقيق دMMت M يحققھا الترتيب المنطقي الذي وضعه النحاة للتركيب 

وتأخيرھا دMلة  العناية واMھتمام باللفظ المقدم على غيره من ا�لفاظ  التي يحققھا تقديم ا�لفاظ

والمقصود بالعناية واMھتمام ھو انجذاب النفس اeنسانية في حاMت الرضا أو الغضب أو 

الحماسة أو غير ذلك إلى ألفاظ معينة خارج الترتيب المتبع والغاية من ذلك ھي إيصال ما يريده 

وقد أشار إلى ذلك علماء العربية في مرحلة مبكرة ومنھم سيبويه .  )2( مكنالمتكلم بأسرع ما ي

كأنَّھم إنَّما يقدمون الذي بيانه أھم لھم وھم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يھمانھم    :( يقول 

  )3()ويعنيانھم 

ويؤكد سيبويه في نصه ھذا على وجود صلة ربط بين ترتيب الكلمات والعواطف          

Mمه واcت التي يتعرض لھا المتكلم في أثناء كMوعضد ذلك عبد القاھر الجرجاني            ، نفعا

فإذا وجب لمعنى ، M محالة تتبع المعاني في مواقعھا ، إن كانت ا�لفاظ أوعية للمعاني : ( يقول 

تقف دMMت ولم  )4()أن يكون أوM في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوM في النطق

أسلوب التقديم والتأخير عند ھذه الحدود بل تتعداھا لتدل على التخصيص وغيرھا من الدMMت 

إذ إنَّه أولى أسلوب التقديم ) المحرر الوجيز ( التي نجدھا جلية في وقفات ابن عطية التفسيرية في 

بcغية سامية وذكر والتأخير في القرآن الكريم عناية خاصة لما يحققه في التراكيب من معان 

ولم يكتف باeشارة إلى . قسميه وھما تقدم اللفظ على عامله وتقدم لفظ على آخر غير عامل فيه 

أقسامه  وبتعيين ا�لفاظ التي تقدمت على بعضھا ا�خر بل ذكر الدMلة التي  يفضي إليھا أسلوب 

ف عندھا ابن عطية وأشار إلى التقديم والتأخير ونجد ذلك في طائفة من ا�يات  القرآنية التي وق

  :فيھا ومنھا  ) 5(دMلة التقديم والتأخير بقسميه

  

                                                
 72: دMئل اMعجاز ) 1(
  162 -161: حميد أحمد عيسى العامري : التقديم والتأخير في القرآن الكريم : ظ) 2(
  68/ 1: الكتاب ) 3(
  37: دMئل اMعجاز ) 4(
 138: قديم والتأخير في القرآن الكريم الت،  49: فاضل صالح السامرائي . الدكتور : التعبير القرآني : ينظر ) 5(



 :ماتقدم فيھا المعمول على عامله   - أ

وھو ما اعتنى به النحاة كثيرا �نه فيه خرق للقواعد النحوية التي لطالما        

ما حرصوا على الحفاظ عليھا ولكنھم سرعان ما اكتشفوا سر ذلك التقديم والتأخير و

يحققه من دMMت فيھا دMلة كبيرة على سمو النص القرآني وما تتبعه من النصوص 

  .  اMخرى 

ذكر ابن )  4: الفاتحة (  				 إِيَّاَك َنْعبُُد َوإِيَّاَك نَْستَِعينُ ����: قوله تعالى  ومن ذلك -1

            ) نستعين ( و) نعبد ( ن على الفعلي) إياك ( عطية الغرض من تقديم المفعول به 

 لعبادة وتذليل وتحقيق المؤمن بالربوبية قنط 				إِيَّاَك نَْعبُدُ   ���� :قوله تعالى " : يقول 

إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك  وقدم المفعول على الفعل       ، هللا 

  )1("وشأن العرب تقدم ا�ھم ، اھتماما 

رض من تقديم المفعول به على فعله للعناية ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية أشار إلى الغ     

وتقديم :   (إذ يقول ) ھـ  538ت ( والزمخشري ) 2(واMھتمام ونجد مثل ذلك المعنى عند سيبويه

رَ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ  ����:المفعول لقصد اMختصاص كقوله تعالى  رَ أَفـَغَيـْ رَ أَفـَغَيـْ رَ أَفـَغَيـْ  				 اْجلَاِهُلونَ اْجلَاِهُلونَ اْجلَاِهُلونَ اْجلَاِهُلونَ     أَيـَهاأَيـَهاأَيـَهاأَيـَها    أَْعُبدُ أَْعُبدُ أَْعُبدُ أَْعُبدُ     تَْأُمُروين تَْأُمُروين تَْأُمُروين تَْأُمُروين     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أَفـَغَيـْ

والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك )  164: ا�نعام ( 				رَبارَبارَبارَبا    أَْبِغيأَْبِغيأَْبِغيأَْبِغي    اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     أََغيـْرَ أََغيـْرَ أََغيـْرَ أََغيـْرَ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ  ����)  64: الزمر (

وأبو )  5()ھـ 671ت( والقرطبي ) 4()ھـ  548ت( ذلك  الطبرسي  فيوتبعه  )3()بطلب المعونة 

 ) 8(ومير السيد علي الحائري  )  7() ھـ 1270ت( و ا�لوسي  )6()ھـ 745ت (حيان ا�ندلسي 

فاضل صالح السامرائي                  دثون ذلك المعنى في غير موضع ومنھم الدكتوروذكر المح

وھذا التقديم في ... تقديم اللفظ على عامله ومن ھذا الباب تقديم المفعول به على فعله : (يقول 

يفيد أنَّك أنجدت خالدا وM يفيد أنَّك خصصت ) أنجدت خالدا ( الغالب يفيد اMختصاص فقولك 
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أفاد ذلك ) أنجدت  خالدا: ( فإذا قلت . لدا بالنجدة بل يجوز أنَّك أنجدت غيره أولم تنجد أحدا معهخا

   )1()أنَّك خصصت خالدا بالنجدة وأنَّك لم تنجد أحدا آخر 

) إياك( والظاھر مما تقدم أنَّ ابن عطية ذكر دMلة التقديم الحاصل في الضمير المنفصل       

إلى ذلك أي أنَّ العباد يخصون هللا سبحانه  ناية واMھتمام وتنبه المفسروعلى فعله من أجل العن

  .بالعبادة واMستعانة دون غيره

 : وما تقدم فيھا اللفظ على غير عامله   - ب

ا ھذا النوع من التقديم فھو ما عني به المفسرون للبحث عن السر الدMلي         أمَّ

خر الدين ؟ فللمتكلم غايات دMلية في لھذا الترتيب فسألوا لماذا قدمت الوصية وأً◌ُ 

 .  ولو جاء بغير ھذا الشكل �دت فيه ا�يات إلى معان أخر ،  ھذا الترتيب 

ومن ذلك ما أشار إليه ابن عطية في دMلة تقديم الوصية على الدين في قوله  -1

           ) 12-11: النساء (  				 َدْينٍ َدْينٍ َدْينٍ َدْينٍ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     َِاَِاَِاَِا    يُوِصييُوِصييُوِصييُوِصي    َوِصيةٍ َوِصيةٍ َوِصيةٍ َوِصيةٍ     بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ����: تعالى 

ولم  يقصد ، وھذه ا�ية أنَّما قصد بھا تقديم ھذين الفعلين على الميراث "  :يقول 

والدين مقدم على ، ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ ، بھما ترتيبھما في أنفسھما 

أنَّه قدم الوصية إذ ھي أقل لزوما من : الذي أقول في ھذا ، الوصية بإجماع 

                                                    َصِغريَةً َصِغريَةً َصِغريَةً َصِغريَةً     يـَُغاِدرُ يـَُغاِدرُ يـَُغاِدرُ يـَُغاِدرُ     َال َال َال َال         ����:كما قال تعالى، با إليھا اھتماما بھا وند، الدين 

وأيضا قدمھا من جھة أنَّھا مظنة الوصية التي ھي )  49: الكھف (  				 َكِبريَةً َكِبريَةً َكِبريَةً َكِبريَةً     َوَال َوَال َوَال َوَال 

وأنَّه قد  إذ قد حض الشرع عليھا  وأخر الدين لشذوذه ، كالcزم يكون لكل ميت 

ثم عطف بالذي قد يقع أحيانا  ويقوي ،  فبدأ بذكر الذي Mبد منه، يكون وM يكون 

وقدمت   ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو ، ) أو ( ھذا كون العطف بـ 

الوصية أيضا إذ ھي حظ مساكين وضعاف وأخر الدين إذ ھو حظ غريم يطلبه 

 لصاحب الحق مقاM إنَّ ) عليه السcم (كما قال ، وھو صاحب حق له فيه ، بقوة 

وقد نجد موقفا مماثc لما ذھب إليه ابن عطية في تفسير ا�ية المتقدمة  )2("... 

لم : فأن قلت :( الذكر عند الزمخشري الذي عني بھذه المسألة ووقف عندھا يقول

قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليھا في الشريعة ؟ قلت  لما كانت 
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كان إخراجھا مما ، الوصية مشبھة للميراث في كونھا مأخوذة من غير عوض 

 طفكان أداؤھا مظنة للتفري، يشق على الورثة ويتعاظمھم وM تطيب أنفسھم بھا 

 فلذلك قدمت على الدين بعثا على ، بخcف الدين فإنَّ نفوسھم مطمئنة إلى أدائه 

للتسوية " أو " مة ولذلك جيء بكل، وجوبھا والمسارعة إلى إخراجھا مع الدين 

) ھـ 885ت (    )2(وتابعھم في ذلك البقاعي )1(...)في الوجوب  بينھما

وغيرھم   )5(وسيد قطب) 4(ومحمد بن علي الشوكاني) ھـ 911ت (    )3(والسيوطي

.  

ويتضح مما تقدم أنَّ سبب تقديم الوصية على الدين في ا�ية المتقدمة الذكر يعود لعدة أسباب       

  :ھا ومن) 6(أشار إليھا ابن عطية ومن تبعه من المفسرين

جاءت الوصية متقدمة في التعبير القرآني �نَّھا أقل أھمية من الدين فقدمت من باب   - أ

اMھتمام بھا والحث عليھا وذلك �نَّ أنفس الوراث تبخل بھا �نَّھا تعطي من غير مقابل 

  .فھي بمثابة المشاركة لھم في اeرث 

صية وليس لكل ميت دين                                             جاءت الوصية متقدمة على الدين �نَّھا Mزمة إذ لكل ميت و  - ب

 .فنادرا ما يكون للميت دين 

ھنالك فرقا بين كل من  ومن أسباب تقديم الوصية على الدين في ا�ية المتقدمة الذكر أنَّ   - ت

حق إM  بحقھما فكcھما صاحبُ قوة مطالبة صاحب الدين وبين  قوة مطالبة الموصى له 

ا الموصى له فإ، للميت من قبل  رب الدين يسترجع ماله الذي أعاره أنَّ  ه يطلب عطية نَّ أمَّ

أو صدقة يأخذھا من غير عوض فھي بمثابة المشاركة �صحاب اeرث بإرثھم لذلك جاء 

  .تقديمھا على الدين من باب اeسناد والتقوية لموقف الموصى له 

جاء من أجلھا أسلوب التقديم والتأخير في ا�ية الكريمة ويتضح مما تقدم أنَّ الدMMت التي       

المتقدمة الذكر تصب جميعھا في خدمة الفرد والمجتمع إذ إنَّ الوصية التي يوصي بھا الميت فيھا 

كفالة لمعايش الفقراء والمساكين في المجتمع فقدمھا هللا سبحانه جل شأنه على الدين الذي كان له 

غير أنَّ الذي ، الشرع وذلك �نَّھا واجبة Mزمة يجب أن يلتفت إليھا حق التقديم على غيره في 

يمعن النظر قليc في تكملة ا�ية الكريمة يدرك المكانة العظيمة التي تميزت بھا الوصية وذلك من 
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 ن أنَّ فضc ع    				    َدْينٍ َدْينٍ َدْينٍ َدْينٍ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     َِاَِاَِاَِا    يُوِصييُوِصييُوِصييُوِصي    َوِصيةٍ َوِصيةٍ َوِصيةٍ َوِصيةٍ     بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ      ����: التكرار الذي جاء في قوله تعالى 

  .واeقرار بالمكانة التي تتمتع بھا الوصية على غيرھا دورا كبيرا في اeشارة  تكرارلل

  

    الناسِ الناسِ الناسِ الناسِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوأَذنْ َوأَذنْ َوأَذنْ َوأَذنْ ����: الواردة في قوله تعالى ) رجاM ( أشار ابن عطية إلى دMلة تقديم  -2

 بِاحلَْج بِاحلَْج بِاحلَْج َوَعَلىَوَعَلىَوَعَلىَوَعَلى    رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال     يَْأتُوكَ يَْأتُوكَ يَْأتُوكَ يَْأتُوكَ     بِاحلَْج     ُكل ُكل ُكل ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     يَْأِتنيَ يَْأِتنيَ يَْأِتنيَ يَْأِتنيَ     َضاِمرٍ َضاِمرٍ َضاِمرٍ َضاِمرٍ     ُكل     ُكل ُكل ُكل ُكل     َفج َفج َفج َعِميقٍ َعِميقٍ َعِميقٍ َعِميقٍ     َفج 				يقول)  27:الحج (   :

وقد أشار إلى ذلك المعنى  )1(... "تفضيل للمشاة في الحج  				 رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال ����وفي تقديم "

حينما ذكر فضل الحجاج المشاة فأورد حديثا للنبي محمد              ) ھـ548ت ( الطبرسي 

تخطوھا للحاج الراكب بكل خطوة : ( يؤكد فضلھم عند هللا يقول ) صلى هللا عليه واله ( 

وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوھا سبعمائة حسنة من حسنات ، راحلته سبعون حسنة 

 )3() ) 2(الحسنة بمئة ألف) صلى هللا عليه واله :( قالما حسنات الحرم ؟ : قيل ، الحرم 

ومنھم القرطبي ، وأكد المفسرون ذلك واتخذوه سببا لتقديم المشاة في الحج على الركاب 

وبدأ بھم  				 رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال ����:ولما قال تعالى (ذي تابع ابن عطية في ذلك يقول ال) ھـ 671ت ( 

ما آسى على شيء :دل ذلك على أنَّ الحج الراجل أفضل من حج الراكب قال ابن عباس

    				رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال     ْأُتوكَ ْأُتوكَ ْأُتوكَ ْأُتوكَ يَ يَ يَ يَ ���� :يقول) عّز وجّل (فاتني إM أن أكون ما حججت ماشيا فإنَّي سمعت هللا 

وذھب بعضھم إلى  )4()يم وأسماعيل عليھما السcم ماشيين إبراھ ابن أبي نجيح حجّ وقال 

إلى أنَّ تفضيلھم يرجع إلى الجھد والمشقة التي يتحملھا الحاج الماشي في سفره لقصد 

إلى أنَّ الغرض من ) ھـ 651ت ( بينما أشار آخرون ومنھم الزملكاني ،  )5(البيت الحرام

َ◌ھم (  :السبق المكاني يقول  				 رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال ����تقديم قول هللا  فإنَّ الذين يأتوك رجاM الغالب أنَّ

 يكونون 
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وتبعه في ذلك  )1()واإلتيان على الضامر الغالب أن يكون من مكان بعيد  المكان القريبمن 

    رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال     يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ يَْأُتوكَ ����الرتبة وقوله ( هو  				 رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال ����: يقول من أسباب تقديم قوله   )هـ794ت(الزركشي

الغالب أن الذين يأتون رجاال من مكان قريب والذين يأتون على الضامر  فإن  				 َضاِمرٍ َضاِمرٍ َضاِمرٍ َضاِمرٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل     َوَعَلىَوَعَلىَوَعَلىَوَعَلى

  . )2(... )من بعيد  

ا�فضلية  				 رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال رَِجاًال ����: و يتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية قد ذھب إلى أنَّ دMلة تقديم قوله       

مله من جھد والشرف الذي يتمتع بھا الحاج الذي قصد البيت الحرام مشيا على ا�قدام لما يتح

صلى هللا عليه ( ومشقة وقد تابعه في ذلك طائفة من المفسرين فضc عّما روي عن النبي محمد 

وما روي عن ابن عباس يكشف عن ، في حثه على قصد البيت الحرام مشيا على ا�قدام ) واله 

ى الركبان في وددت أنَّي لو حججت راجc فإنَّ هللا قدم الرجالة عل: ( فضل الحجاج الرجالة يقول 

أمَّا من قال أنَّ دMلة تقديم الحجاج الرجالة على الركبان للرتبة والسبق المكاني فلم   )3()القرآن 

أجد في بحثي في دMلة تقديم الحجاج المشاة على الركبان ما يؤيد ذلك المعنى  وعلى ذلك كان 

وبھذا قال ابن عطية ،يرھم التقديم يدل على الفضل والشرف الذي تميز به الحجاج المشاة على غ

  . )4(وتبعه في ذلك طائفة من المفسرين

الواردة في قوله     				ِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَا    َتِضل َتِضل َتِضل َتِضل     أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ     ���� :ذكر ابن عطية الغرض من تقديم قوله تعالى  -3

: " يقول )       282: البقرة (  				اْألُْخَرىاْألُْخَرىاْألُْخَرىاْألُْخَرى    ِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَا    فـَُتذَكرَ فـَُتذَكرَ فـَُتذَكرَ فـَُتذَكرَ     ِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَا    َتِضل َتِضل َتِضل َتِضل     َأنْ َأنْ َأنْ َأنْ     ����    تعالى

قدم في ھذه العبارة ذكر سبب ، نت النفوس مستشرقة إلى معرفة أسباب الحوادث ولما كا

وھذا من أنواع ، وفي ذلك سبق النفوس اeعcم بمرادھا ، ا�مر المقصود أن يخبر به 

أعددت ھذه الخشبة أن أدعم بھا الحائط لقال السامع : إذ لو قال رجل لك، أبرع الفصاحة 

إذا مال فجاء في كcمھم تقديم السبب : يجب ذكر السبب فيقال ولم تدعم حائطا قائما ؟ ف: 

  ����: تعالى                    قوله وذكر الطوسي سبب تقديم  )5("أخصر في ھذه المحاورة 
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معنى أن تضل �ن تضل أو من أجل  : ( يقول ) 282:البقرة (  				    ِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَا    َتِضل َتِضل َتِضل َتِضل     أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ 

 إنَّما اeشھاد ل,ذكار M للضcل قيل عنه جوابان و" أن تضل " فإن قيل لم قال . تضل 

وجاز لتعلق كل ، سيبويه إنَّه لما كان الضcل سبب ا�ذكار قدم لذلك : قال  –أحدھما 

واحد منھما با�خر في حكم واحد فصار بمنزلة ما وقع ا�شھاد للمرأتين من أجل الضcل  

أن يحمل كل واحد منھما على ا�خر   كما وقع من أجل ا�ذكار وكثيرا في السبب والمسبب

ومثله أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه وإنَّما أعددته في الحقيقة للدعم ولكن حمل 

  ) 1(..)عليه الميل �نَّه سببه

وأبو حيان  )3()ھـ 548ت (والطبرسي  )2()ھـ 538ت (وأخذ عنه ذلك المعنى الزمخشري         

 لولعله كان في ذلك متابعا لما ذھب إليه ابن عطية إذ إنَّه كثير النق ، )4()ھـ  745ت ( ا�ندلسي 

      )6()ھـ 1270ت (وا�لوسي  )5()ھـ1250ت (عنه وتبعھم في ذلك المحدثون من أمثال الشوكاني 

()6(      

أنَّ ابن عطية قد ذكر أنَّ الغرض من تقديم السبب على المسبب له ھو إنَّ  موفي ضوء ما تقد      

ية من طبائعھا إنَّھا تتشوق لمعرفة أسباب حدوث ا�شياء لذلك جاء في ا�ية الكريمة النفس البشر

وكان  				 اْألُْخَرىاْألُْخَرىاْألُْخَرىاْألُْخَرى    ِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَاِإْحَداُمهَا    فَـُتذَكرَ فَـُتذَكرَ فَـُتذَكرَ فَـُتذَكرَ  ����على المسبب له قوله     				    َتِضل َتِضل َتِضل َتِضل     َأنْ َأنْ َأنْ َأنْ     ����تقديم السبب قوله 

لتقديم ھنا من بيد أنَّ ا، ا�ْولى أْن يكون ترتيب العبارة كا�تي فتذكر أحداھما ا�خرى أْن تضل 

وفي ذلك دMلة على أنَّ هللا عليم بنفوس ، باب اMھتمام والعناية بنفس المتلقي الموجه إليه الخطاب 

عباده فجاء النص القرآني ملبيا لما يتشوقون لمعرفته فضc عن أنَّ التقديم للسبب قد أغناھم عن 

لماذا تذكر إحداھما : كل ا�تي السؤال الواقع حتما من السامع المخاطب ويكون السؤال على الش

، أي عند نسيان أحداھما فتقوم ا�خرى بتذكيرھا بما نسيت . ا�خرى ؟ فيكون الجواب أن تضل 

وقد عد ابن عطية ھذا الضرب من التقديم من أبرع ضروب الفصاحة وحقيقة أنَّ القرآن الكريم 

) هللا ( ية المخاِطب الذي ھووذلك �نَّھا تكشف لنا عن عنا، أولى بھا من غيره وأھc لھا 

  .للمخاطبين بھذا الخطاب وھم عباده 
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    فََأمافََأمافََأمافََأما    ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود     ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     تـَبـَْيض تـَبـَْيض تـَبـَْيض تـَبـَْيض     يـَْومَ يـَْومَ يـَْومَ يـَْومَ ���� :وفي حديثه عن دMلة التقديم في قوله تعالى  -4

ال ( 				َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ َتْكُفُرونَ     ْنُتمْ ْنُتمْ ْنُتمْ ْنُتمْ كُ كُ كُ كُ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ     َفُذوُقواَفُذوُقواَفُذوُقواَفُذوُقوا    ِإميَاِنُكمْ ِإميَاِنُكمْ ِإميَاِنُكمْ ِإميَاِنُكمْ     بـَْعدَ بـَْعدَ بـَْعدَ بـَْعدَ     أََكَفْرمتُْ أََكَفْرمتُْ أََكَفْرمتُْ أََكَفْرمتُْ     ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ     اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ 

إخبارا عن حال M تخص أحدا معينا ، ولما كان صدر ھذه ا�ية : " يقول ) 106: عمران

الكفار " فلما فھم المعنى   وتعين له ، أنَّه الحالة المثلى ، بدئ بذكر البياض لشرفه ، 

  . ) 1("بدئ بذكر الذين اسودت وجوھھم لcھتمام بالتحذير من حالھم " والمؤمنون 

ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية  في حدود علمي قد إنفرد في اeشارة إلى دMلة تقديم الوجوه      

البيضاء على السوداء في صدر ا�ية ومن ثم عدول التعبير القرآني إلى ذكر الوجوه السوداء 

ذاكرا أنَّ  فأشار ابن عطية إلى دMلة ذلك في تفسيره، وتقديمھا على البيضاء في يوم القيامة 

 cالغرض من تقديم البياض في صدر ا�ية الكريمة ھو لما له من الشرف العظيم على السواد فض

أمَّا الغرض من تقديم السواد على ، عن أنَّ اeخبار جاء في بادئ ا�ية M يخص أحدا معينا بعينه 

ھم نتيجة أفعالھم البياض فيما بعد فھو اMھتمام والتحذير من حال ھؤMء الذين اسودت وجوھ

وابتدئ بالذين : ( يقول ) ھـ 745ت (وقد نقل عنه ذلك المعنى أبو حيان ا�ندلسي ، السيئة 

ولcبتداء  				    ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود  ����: ولمجاورة قوله ، لcھتمام بالتحذير من حالھم ، اسودت وجوھھم 

) 2()يسر الطبع ويشرح الصدرومقطعة شيئا ، فيكون مطلع الكcم ، بالمؤمنين واMختتام بحكمھم 

والظاھر من النص المتقدم أنَّ أبا حيان ا�ندلسي لم يقف عند حدود مانقله عن ابن عطية بل 

تجاوزه وأضاف على ما ذكره ابن عطية من اMھتمام والتحذير في دMلة تقديم اسوداد الوجوه 

ببياض الوجوه واMختتام بھا وھذا  واMبتداء،  				    ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود  ����على بياضھا المجاورة لقوله 

من باب اMبتداء بحسن الكcم واMنتھاء به �نَّ له أثرا في نفس السامع إذ يخلق في داخله شيئا من 

  .الراحة والطمأنينة 

يقول           ) ھـ 1270ت( تابعه فيه ا�لوسي ) ھـ 745ت ( فھذا الذي جاء به أبو حيان ا�ندلسي 

تفصيل �حوال الفريقين وابتدأ بحال الذين اسودت  				    ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ     اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ     ِذينَ ِذينَ ِذينَ ِذينَ ال ال ال ال     فََأمافََأمافََأمافََأما ����( 

                                                
   487/ 1: ر الوجيز المحر) 1(
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. ويكون اMبتداء واMختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر  				    ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود  ����وجوھھم لمجاورته 

()1 (   

الحاصل في  وفي ضوء ما تقدم أنَّ ابن عطية قد انفرد  في ذكر الغرض من التقديم  والتأخير      

ا�ية المتقدمة الذكر ووقف على ما جاء فيھا من تقديم وتأخير وعرض للدMMت التي جاء من 

والظاھر أنَّه ذكر سبب تقديم الوجوه البيضاء ، أجلھا أسلوب التقديم والتأخير في ا�ية الكريمة 

ة السواد على الكفر على السوداء لشرفھا وذلك يرجع إلى دMلة البياض على التقى واeيمان ودMل

: والجحود والضcل ثم أنَّه وقف على دMلة التقديم للوجوه السوداء على البيضاء في قوله تعالى 

ويبدو أنَّھا قـُِدَمت لcھتمام والتحذير من )  106:ال عمران (  				 ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ     اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     فََأمافََأمافََأمافََأما ����

كفرھم وانحرافھم عن جادة الصواب المصير نفسه حالھم لكي M يتبعھم الناس فيcقون نتيجة 

 ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ                 اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     فََأمافََأمافََأمافََأما  ����وأضاف غيره من المفسرين إلى ما ذھب إليه أنَّ دMلة تقديم 

وقيل إضافة لما ذھبوا  				ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ ُوُجوهٌ     َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود َوَتْسَود     ����: جاءت العبارة مقدمة �جل المجاورة لقوله تعالى  				

بدء بالبياض والختم به لما له من أثر في نفوس البشر إذ يفسح المجال أمام إليه لغرض قصد ال

بعباده وذلك من خcل ھذه اeشارات واللطائف )عّز وجّل ( نفوسھم لتستشعر رحمة الباري 

ولعله أنَّ ا�صلح وا�ْولى من ھذه اللفتات ، الربانية التي تكشف عن مدى العناية الربانية بالعباد 

    اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ اْسَودتْ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     فََأمافََأمافََأمافََأما ����: أنَّ الغرض ا�ساس الذي جاء من أجله التقديم لقوله تعالى  البديعة ھي

ھو ما جاء به ابن عطية وھو العناية واMھتمام والتحذير من حال ھؤMء الكفرة الذين  				 ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ ُوُجوُهُهمْ 

Mسيما أنَّ  صورتھم ا�ية القرآنية بھذه الصورة البشعة التي تشعر بالخوف والحذر من حالھم

ا�ية القرآنية كانت تصور مشھدا من مشاھد يوم الحساب يحضر فيه العباد وھم على صنفين 

صنف نور اeيمان يسعى بين يديه وقد كانت لوجوھھم نصيب فيه وصنف قد طغى سواد قلوبھم 

 وجوھھم ولعله في ذلك التصوير البشع الذي رسمته ا�ية الكريمة وھو سواد الوجه وبذلك لم

  يخرج النص القرآني عن البيئة العربية وذوقھا وخاصة القرآن الكريم نزل فيھم وبلغتھم 

فكان العرب كثيرا ما يتشاءمون من الوجوه السوداء وM يحبذونھا وكان أصحاب الوجوه السوداء 

بير في الجزيرة العربية قديما يفتقدون للكثير من اMمتيازات التي كان يتمتع بھا غيرھم فجاء التع
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القرآني بما ينسجم مع مذھبھم في التفاؤل والتشاؤم فضرب لھم مثc الوجوه البيضاء والسوداء لما 

  .كان يتفاءلون با�ولى ويتشاءمون با�خيرة 

  

الذي أشار فيھا ابن عطية إلى أسلوب ) المحرر الوجيز ( ومن وقفاته التفسيرية في  -5

    ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ     ����:  ىالالتقديم والتأخير ودMMته وقفته على قوله تع


    َجيَْمُعونَ َجيَْمُعونَ َجيَْمُعونَ َجيَْمُعونَ     ِمماِمماِمماِمما    َخيـْرٌ َخيـْرٌ َخيـْرٌ َخيـْرٌ     َوَرْمحَةٌ َوَرْمحَةٌ َوَرْمحَةٌ َوَرْمحَةٌ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َلَمْغِفرَةٌ َلَمْغِفرَةٌ َلَمْغِفرَةٌ َلَمْغِفرَةٌ 


َىل     قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ     َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ  َىل َإلِ َىل َإلِ َىل َإلِ (  				 ُحتَْشُرونَ ُحتَْشُرونَ ُحتَْشُرونَ ُحتَْشُرونَ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َإلِ

ه ابتداء �نَّ  				    قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ  ����: قدم القتل في قوله تعالى : " يقول ) 158 -157ال عمران  

أو متم في سبيل هللا ، فوقع أجركم على هللا ، ثم : فقدم ا�شرف ا�ھم ، والمعنى  إخبار

ھا آية وعظ با�خرة والحشر ، �نَّ  				    قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ     َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ  ����: قدم الموت في قوله تعالى 

ھو موت على اeطcق في السبيل  والموت المذكور فيھا  وآية تزھيد في الدنيا والحياة 

  ) 1(" ه ا�غلب في الناس من القتلوفي المنزل وكيف كان ، فقدم لعمومه وأنَّ 

ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية في حدود علمي قد انفرد في اeشارة إلى أسلوب التقديم        

ن المفسرين ومنھم أبو حيان والتأخير ودMلته في ا�ية الكريمة وقد نقل عنه ھذه اMلتفاتة طائفة م

فقدم ا�شرف ا�ھم في تحصيل المغفرة ، وقدم القتل ھنا �نَّه ابتداء إخبار: ( ا�ندلسي إذ يقول 

    َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ  ���� :ويقول في قوله تعالى ، والرحمة إذ القتل في سبيل هللا أعظم ثوابا من الموت في سبيله 

َىل     قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ ُمتمْ  َىل َإلِ َىل َإلِ َىل َإلِ �نَّھا آية وعظ با�خرة والحشر ، الموت ھنا على القتل  وقدم    				    َشُرونَ َشُرونَ َشُرونَ َشُرونَ حتُْ حتُْ حتُْ حتُْ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َإلِ

ا أن يكون الخطاب مختصا بمن ، يد بشيء قوالموت فيھا مطلق لم ي والحياة  وتزھيد في الدنيا فأمَّ

�نَّه أغلب في الناس من القتل فھذه ، فقدم لعمومه ، خوطب من قبل  أو عاما واندرج أولئك فيه 

  فقدم الموت على القتل)  156: آل عمران (  				قُِتُلواقُِتُلواقُِتُلواقُِتُلوا    َوَماَوَماَوَماَوَما    َماتُواَماتُواَماتُواَماتُوا    َماَماَماَما����ضع ثcثة موا

ى����: لمناسبة ما قبله من قوله  )  156: آل عمران (  				إَِذا َضَربُوا فِي اْ�َْرِض أَْو َكانُوا ُغّزً

وقدم الموت ، �نَّه محل تحريض على الجھاد فقدم ا�ھم و ا�شرف ، تقدم القتل على الموت بعد 

  .  )2(والطباطبائي )1(وقد تبعھم في ذلك المعنى ا�لوسي )2()�نَّه ا�غلب
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ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أشار إلى دMلة التقديم والتأخير في ا�ية المتقدمة الذكر       

 �نَّ      				    ممممُمت ُمت ُمت ُمت     وْ وْ وْ وْ أَ أَ أَ أَ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ قُِتْلُتمْ     َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ َولَِئنْ ����وھي أنَّ هللا سبحانه قدم القتل على الموت في قوله 

في سبيل هللا له شرف عظيم ومغفرة من هللا أكثر من الموت فجاء مقدم الذكر على الموت  القتل

فضc عن أنَّ هللا بين من تقديمه على الموت ما له من منزلة عظيمة ينال بھا العبد رضا ربه 

ا في الجزء ا�خير من ا�ية فجاء الموت فيھا مقدم على  القتل وقد أشار إلى ذلك ابن ومغفرته أمَّ

عطية ذاكرا أنَّ الغرض من ذلك ھو أنَّ سياق ا�ية الذي جاء فيه الموت مقدم على القتل يحمل في 

  .طياته الوعظ با�خرة والحشر وقدم الموت �نَّه ا�غلب في الناس من القتل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  -:الحذف د!لة - : المبحث الثاني

من الظواھر ا�سلوبية التي تعمل على أثارة فكر المتلقي وتحفيزه على التفكر                   

مما تدعوه إلى اMنشغال  بالمحذوف دون غيره وإلى البحث عما ، والتدبر اتجاه ما يقرأ أو يسمع 
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وM سيما أنَّ الحذف بوصفه أسلوبا تعبيريا وأداًء .  )1(يحمله ذلك المحذوف من أسرار ودMMت

تميزا و يعد من أسرار اللغة ودقائقھا العجيبة التي تھدف إلى تأدية أغراض مقصودة في لغويا م

ومنھا اeيجاز والتفخيم والتعظيم والتشجيع على الكcم والتخفيف لكثرة اMستعمال ،  )2(السياق

وصيانته عن الذكر تشريفا وقصد البيان بعد اeبھام ، وشھرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء 

  .  )3(ا وغيرھ

والظاھر أنَّ ، ولما للحذف من أھمية في البيان العربي فقد جرت به ألسنة الشعراء والخطباء       

رجل الصحراء كان يتقصد الخوض في غمار ھكذا ظواھر أسلوبية وذلك لما فيھا من دMلة على 

ومن : ( ارس يقول وإنَّھا سنّة من سنن العرب في كcمھا وإلى ھذا أشار ابن ف )4(شجاعة العربية 

ووجدت في دراستي من وقف منه وقفة المتعجب من ) 5(... )سنن العرب الحذف واMختصار 

الحذف مما يضفيه على التركيب من رونق وجمال فضc عن أنَّه ينأى به عن الثقل بالزيادة في 

لطيف المأخذ ، ھو باب دقيق المسلك : ( ذكر المعلوم للقرينة ومنھم عبد القاھر الجرجاني يقول 

فإنَّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن ا�فادة أزيد ، عجيب ا�مر شبيه بالسحر 

ومن ھنا جاءت   )6()وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، ل�فادة 

                       .       )7(تلفةعناية النحاة والبcغيين بأسلوب الحذف وما يحققه من أغراض ودMMت مخ

وحين حذفت العرب من كcمھا الجملة والمفرد والحرف والحركة كان الحذف M يتم إM إذا دّل   

أنَّ المحذوف إذا دلت الدMلة عليه كان في حكم الملفوظ به إM أن يعترض ھناك من ( عليه دليل لـ 

ه كل من وقف على تعريف الحذف اصطcحا  ومنھم وھذا ما ذكر )8()صناعة اللفظ ما يمنع منه 

وذكر ھذا  )9()إسقاط كلمة بخلف منھا يقوم مقامھا : الحذف ( يقول   ) ھـ 384ت(الرماني 

ومنه حذفت الشعر إذا أخذت : الحذف وھو لغة اeسقاط : ( يقول  )هـ794ت(الزركشيالمعنى 

ومن شروطه أن تدل القرائن  )10()منه واصطcحا بإسقاط جزء الكcم المحذوف أو كله لدليل 

فيفھم السامع المراد منه وأن يدل السياق على ، ومقتضيات الحال على الكcم المحذوف 
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لماء التفسير توقف عند ظاھرة الحذف وما تؤديه من وابن عطية مثل غيره من ع.  )1(المحذوف

  : أغراض بcغية وأسلوبية في طائفة من ا�يات القرآنية التي فسرھا ومن ذلك 

  :التعظيم لما فيه من اNبھام  -1

إنَّ التعظيم من ا�غراض البcغية والدMلية التي يعمد إليھا المتكلم في كcمه لما                         

ا من اeبھام إذ إنَّ المحذوف يسقط من الكcم ويكتفي بدMلة الحال عليه وبذلك ينصرف الذھن فيھ

وعندما يرجع الذھن خائبا عن فھمه فعندھا يعظم شأنه وتعلو ، إلى المحذوف وما الغرض منه 

    َماَماَماَما    َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     َفَأْوَحىَفَأْوَحىَفَأْوَحىَفَأْوَحى ����: وقد تنبه ابن عطية إلى ھذا في تفسير قوله تعالى ،  )2(في النفس مكانته

، قال ابن  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى    َماَماَماَما    َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     فََأْوَحىفََأْوَحىفََأْوَحىفََأْوَحى ����: وقوله تعالى : " يقول )  10: النجم (  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى

    َماَماَماَما ����      وفي قوله .  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى    َماَماَماَما ����جبريل     				َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ َعْبِدهِ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل  ����هللا     				    فََأْوَحىفََأْوَحىفََأْوَحىفََأْوَحى ����: عباس المعنى 

ي عرف من ذلك فرض الصcة ، وقال الحسن إبھام على جھة التفخيم والتعظيم ، والذ 				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى

المعنى                يلفأوحى جبريل إلى عبد هللا محمد ما أوحى كا�ولى في اeبھام ، وق: المعنى 

ت ( أحمد بن المستنير  وقد تبعه )3(" فأوحى جبريل إلى عبد هللا محمد ما أوحى هللا إلى جبريل: 

وھو ، كأنَّه أعظم من أن يحيط به             بيان ، ن اeبھام التفخيم لما فيه م: ( يقول ) ھـ  683

    َماَماَماَما    اْلَيم اْلَيم اْلَيم اْلَيم     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     فـََغِشيَـُهمْ فـََغِشيَـُهمْ فـََغِشيَـُهمْ فـََغِشيَـُهمْ     ����: وقوله )  16: النجم (   				 ِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشىِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشىِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشىِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشى���� :كقوله

:                 ( بقوله ) ھـ  685ت( البيضاوي   وسار على خطاه )4() ) 78: طه (  				َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ 

الضمائر : وفيه تفخيم للموحى به أو هللا إليه  وقيل " عليه السcم " جبريل  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى    َماَماَماَما���� ...

 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى        َماَماَماَما����: (يقول ) ھـ 1270ت( وتبعھم ا�لوسي  )5()كلھا r تعالى وھو المعني الشديد القوي 

به  أيضا وإبھام الموحى) عليه السcم (أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى

                                                
ا�ص���ول ف���ي النح���و  ،  130 -129/ 4،  152 -139،  151 -137/ 2: المقتض���ب ،  130/ 2: الكت���اب : ظ) 2(
    326 - 325:  الخالدي ـم حسيـن نـاصح كري :ثر المعنى في الدراسات النحويةأ،  2/54
ظاھرة الحذف في الدرس ،  153/ 2:  في علوم القرآن  اeتقان،  105/ 3: البرھان في علوم القرآن : ظ) 3(

   105: سليمان حمودة  طاھر . د: اللغوي 
  198/ 5: المحرر الوجيز ) 4(
  421/ 4: ه الكشاف من اMعتزالفيما تضمناMنتصاف ) 5(
   439/ 2: أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 1(



وذكر مير السيد ) 1())78: طه(  				َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ َغِشيَـُهمْ     َماَماَماَما    اْلَيم اْلَيم اْلَيم اْلَيم     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     فَـَغِشيَـُهمْ فَـَغِشيَـُهمْ فَـَغِشيَـُهمْ فَـَغِشيَـُهمْ ���� :للتفخيم فيھا نظير قوله تعالى 

من ا�مور العظيمة التي Mتفي العبارة أو  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى    َماَماَماَما����: (علي الحائري ذلك المعنى يقول 

    َماَماَماَما����: الحذف في قوله تعالى  وفي ضوء ما تقدم أنَّ  . ) 2()فأوحى هللا بواسطة جبرائيل ما أوحى 

إلى الرسول " عليه السcم " كان الغرض منه إبھام الوحي الذي أرسل به جبرائيل  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى

ودل ذلك اeبھام على التفخيم والتعظيم لما أوحى للرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( الكريم 

م الموحى لجcلة خطره وعظمته حتى من هللا تعالى  ولعله أبھ) صلى هللا عليه وآله وسلم (محمد 

فضc عن ذلك قد يكون اeبھام  ) 3(إلھيا اكان ذلك التعبير تعبير نأنَّه M يحيط به بيان أو تعبير وإ

eثارة فكر المتلقي وخياله في اMستدMل على جزء المعنى الذي لم يذكر اللفظ الدال عليه ونلمس 

إذ ذھبوا إلى  				 أَْوَحىأَْوَحىأَْوَحىأَْوَحى    َماَماَماَما����: إلى  تفسير قوله تعالىذلك عند طائفة من المفسرين الذين نظروا 

إلى أن المحذوف ھو ما جاء في ) ھـ 51 6ت(تأويل المحذوف من ا�ية الكريمة ومنھم البغوي 

: أوحى إليه : قال سعيد بن جبير :( يقول)  6: ضحىال( 				    فآوىفآوىفآوىفآوى    يتيماً يتيماً يتيماً يتيماً     جيدكجيدكجيدكجيدك    أملأملأملأمل     ����: قوله تعالى 

)  4:الشرح (  				ذِْكَركَ ذِْكَركَ ذِْكَركَ ذِْكَركَ     َلكَ َلكَ َلكَ َلكَ     َورَفَـْعَناَورَفَـْعَناَورَفَـْعَناَورَفَـْعَنا ����: إلى قوله تعالى ) 6: ضحىال(     				فآوىفآوىفآوىفآوى    يتيماً يتيماً يتيماً يتيماً     جيدكجيدكجيدكجيدك    أملأملأملأمل ����

أنَّ الجنة محرمة على ا�نبياء حتى تدخلھا أنت وعلى ا�مم حتى تدخلھا :  أوحى     إليه  "وقيل 

                    ) 5() )4("أمتك 

       

التفخيم والتعظيم للمحذوف وقد  ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية قد ذكر أنَّ دMلة اeبھام ھي      

وقد يكون اeبھام دّل على أنَّ ، تبعه في ھذا المعنى طائفة من المفسرين الذين تقدم ذكرھم 

  المحذوف M يحيط به تعبير فضc عن ذلك أّن اeبھام يفسح المجال أمام المتلقي ليتخيل المحذوف 

لة على ثراء النص القرآني وفيه القدرة وفي ذلك دM، ويتأوله كل حسب ثقافته واعتقاده وبيئته 

  .ليصبح محط أنظار الدارسين والباحثين ، على تنوع دMMته ومعانيه 

                                                
   49/ 27/ 14مج: روح المعاني) 2(
   263/ 10: مقتنيات الدرر  ) 3(
  421/ 4:  فيما تضمنه الكشاف من اMعتزال اMنتصاف: ظ) 4(
   5/ 8: مد باقر المجلسي العcمة مح:  الجامعة لدرر أخبار ا�ئمة ا�طھار  بحار ا�نوار:  ظ) 5(
   321/ 4: الكشاف،  402/ 7: معالم  التنزيل ) 6(




        اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ  ����: ومثال ذلك ما ذكره في حديثه عن قوله تعالى  


 2-1:      الحاقة  ( 				    اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ     َماَماَماَما    

، والجملة خبر ا�ول ، ) ما ( لثانية خبر ا) الحاقة ( و، رفع باMبتداء أيضا ، ) ما ( و: " يقول ) 

ليتخيل السامع ، على معنى التعظيم له واeبھام في التعظيم أيضا ، زيد ما زيد : وھذا كما تقول 

وفي حدود علمي أنَّ ابن عطية آنفرد في اeشارة إلى اeبھام الذي يتجلى في  )1("أقصى جھده 


    اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ اْحلَاقةُ     ����: قوله تعالى 


وإلى دMلته على التعظيم والتھويل �حداث ذلك اليوم كما 				        ةُ ةُ ةُ ةُ اْحلَاق اْحلَاق اْحلَاق اْحلَاق     َماَماَماَما    

: المزمل (            				 ِشيًباِشيًباِشيًباِشيًبا    اْلوِْلَدانَ اْلوِْلَدانَ اْلوِْلَدانَ اْلوِْلَدانَ     َجيَْعلُ َجيَْعلُ َجيَْعلُ َجيَْعلُ     يـَْوًمايـَْوًمايـَْوًمايـَْوًما    َكَفْرمتُْ َكَفْرمتُْ َكَفْرمتُْ َكَفْرمتُْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     تـَتـُقونَ تـَتـُقونَ تـَتـُقونَ تـَتـُقونَ     َفَكْيفَ َفَكْيفَ َفَكْيفَ َفَكْيفَ ����: جاء في قوله تعالى 

  . ة ليتخيل السامع خطر ذلك اليوم ويعّد له العدة قبل الرحيل من ھذه الدنيا الزائل) 17

والتي فيھا دMلة التعظيم ) الحاقة ( في حين ذھب طائفة من المفسرين للعناية بتكرار لفظة     

ومثال ا�ية . )2(�مر ذلك اليوم من غير اMشارة إلى اeبھام الذي يعتري ا�ية الكريمة ودMلته

وM ،  )3()يا والتي بعد اللت( الكريمة ما جاء في كcم العرب قولھم في المصائب والمحن الشديدة 

يخلو كcمنا العادي من مثل ھذا النوع من الحذف الذي فيه دMلة التھويل بوجود القرينة الدالة 

على المحذوف وذلك عندما نوجه اللوم eنسان من جماعة ويسأل سائل لم كل ھذا اللوم؟ما الذي 

Mيصرح عن أفعاله لفھم  فعله ليستحق كل ھذا ؟ فيجاب بنبرة الحزن والغضب لقد فعل وفعل و

  .   )4(السائل لھا 

  

  

  

  

  -: على التخويف د!لة حذف المفعول  - 2

والذي سوغ ذلك الحذف ، جواز حذف المفعول من التركيب لكونه فضلة ذكر النحاة                 

   . )5(ھو دMلة الفعل المتعدي على المحذوف

اeبھام  أو التعبير عن ا�ثر الوجداني  وحتقار أالتعميم أو اM: ويأتي حذفه لدMMت مختلفة منھا 

وقد تنبه ابن عطية إلى ظاھرة حذف المفعول وذكر دMلة حذفه على ،  )1( للمحذوف وغيرھا

                                                
 356/ 5: المحرر الوجيز ) 1(
،  305/ 1: في علوم القرآن اeتقان ،  484/ 2:  في علوم القرآن البرھان،  90/ 10: التبيان : ظ) 2(

   521 /18 :ا�مثل ،  54/ 20الميزان
    108: اeيضاح في علوم البcغة : ظ) 3(
   106 - 105: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ) 4(
  136 -135/ 2: حاشية الصبان على شرح ا�شموني : ظ) 1(



    َخاُفواَخاُفواَخاُفواَخاُفوا    ِضَعافًاِضَعافًاِضَعافًاِضَعافًا    ُذريةً ُذريةً ُذريةً ُذريةً     َخْلِفِهمْ َخْلِفِهمْ َخْلِفِهمْ َخْلِفِهمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     تـَرَُكواتـَرَُكواتـَرَُكواتـَرَُكوا    َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َوْلَيْخشَ َوْلَيْخشَ َوْلَيْخشَ َوْلَيْخشَ ����: التخويف وذلك في تفسير قوله تعالى 

ومفعول يخشى محذوف : " يقول )  9: النساء (  				    َسِديًداَسِديًداَسِديًداَسِديًدا    قـَْوًال قـَْوًال قـَْوًال قـَْوًال     َوْليَـُقوُلواَوْليَـُقوُلواَوْليَـُقوُلواَوْليَـُقوُلوا    اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ْليَتـُقواْليَتـُقواْليَتـُقواْليَتـُقوافَـ فَـ فَـ فَـ     َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ 

والتخويف بالعاقبة في ، وحسن حذفه من حيث يتقدر فيه التخويف باr تعالى ،  لدMلة الكcم عليه

في ذلك ) ھـ  671ت (وتبعه القرطبي  )2( "فينظر كل متأول بحسب ا�ھم في نفسه ، الدنيا 

( وتبعھم كل من البيضاوي        )3()مفعول يخشى محذوف لدMلة الكcم عليه : ( المعنى يقول 

إM أنَّھم لم يذكروا دMلة الحذف واكتفوا بتأويل ،  ) 5() ھـ1270ت (وا�لوسي  )4() ھـ 685ت

  . المحذوف 

الوارد في ا�ية ) يخشى ( الفعل  وفي ضوء ما تقدم  أنَّ ابن عطية قد أشار إلى حذف مفعول     

سبحانه وذكر دMلة ) هللا ( وأول ذلك المحذوف على أنَّه اسم الجcلة ، الكريمة المتقدمة الذكر 

حذفه وھي التخويف من عقابه ومن عاقبة أفعالھم في الدنيا وقد تبعه طائفة من المفسرين قد مّر 

Mأنَّھم عزفوا جميعا عن ذكر د Mلة حذف المفعول في ا�ية الكريمةذكرھم سابقا إ   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:لمبالغة اعلى ) لو ( د!لة حذف جواب  - 3

حتى صارا جملة  ، لجملتينبين ا لcرتباط الوثيق "لو " يكثر حذف جواب                         

عطية إلى  وقد أشار ابن،  )6(واحدة ومما M شك فيه أنَّ لحذفه دMMت كثيرة ومن بينھا المبالغة

    مجَِيًعامجَِيًعامجَِيًعامجَِيًعا    لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ     اْلُقوةَ اْلُقوةَ اْلُقوةَ اْلُقوةَ     أَن أَن أَن أَن     اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ     يـََرْونَ يـََرْونَ يـََرْونَ يـََرْونَ     ِإذْ ِإذْ ِإذْ ِإذْ     ظََلُمواظََلُمواظََلُمواظََلُموا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     يـََرىيـََرىيـََرىيـََرى    َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ ����:ھذا المعنى في تفسير قوله تعالى 

                                                                                                                                       
 57: شلتاغ عبود . د: اMعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا : ظ) 2(
 13/ 2: المحرر الوجيز ) 3(
  51/ 5/ 3مج: الجامع �حكام القرآن ) 4(
  1/202: التأويل أنوار التنزيل وأسرار : ظ) 5(
  213/ 4/ 2مج: روح المعاني: ظ) 6(
 287: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ،  183/ 3: ي علوم القرآن البرھان ف: ظ) 1(



 َوَأن َوَأن َوَأن هَ     َوَأنهَ اللهَ اللهَ اللاْلَعَذابِ اْلَعَذابِ اْلَعَذابِ اْلَعَذابِ     َشِديدُ َشِديدُ َشِديدُ َشِديدُ     الل    				مبالغة �نَّك تدع ) لو ( وقد حذف جواب: " يقول ) 165:البقرة(  

وقد التفت الطوسي إلى  )1(... "شرحت له لوطنت نفسه إلى ما شرحت السامع يسمو به تخيله ولو 

لرأوا مضرة اتخاذھم ل,نداد  ولرأوا أمرا : محذوف كأنَّه قيل ) لو ( وجواب : ( ھذا المعنى بقوله 

لو رأيت السياط تأخذ : كقولك ، يدل على المبالغة ، الجواب وحذف ، عظيما M يحصر با�وھام 

ت ( وا�لوسي                                    )3() ھـ  671ت ( م في ذلك المعنى القرطبيوتبعھ )2()فcنا 

  . عند وقوفھم على تفسير ا�ية المتقدمة الذكر  )4() ھـ1270

في ا�ية الكريمة وأشار ) لو ( ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية قد تنبه إلى دMلة حذف جواب         

بالغة �نَّ خيال السامع وذھنه قد يذھب مذاھب شتى وتفتح أمامه آفاق جديدة دMلته على الم ىإل

وخير دليل على ، في تصور ذلك الموقف الذي في إبھامه دليل قاطع على عظمته وجcلة شأنه 

فمن يطلع على تفاسيرھم يجدھم ، المحذوف ) لو( ذلك ما ذھب إليه المفسرون في تقدير جواب 

الوارد في قوله  				يـََرىيـََرىيـََرىيـََرى    ����وخاصة باختcف القراء بقراءة الفعل) لو ( وابقد أسرفوا في تأويل ج

  فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم (  )165: البقرة(  				ظََلُمواظََلُمواظََلُمواظََلُموا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     يـََرىيـََرىيـََرىيـََرى    َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ     ����: تعالى 

 ىىىىرَ رَ رَ رَ تتتتولو        ����: وابن عامر قرأ نافع، بالياء      				    ظََلُمواظََلُمواظََلُمواظََلُموا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     يـََرىيـََرىيـََرىيـََرى    َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ  ����: وحمزة والكسائي 

  : بالتاء كا�تي  				 َرىَرىَرىَرىتتتت ����في قراءة من قرأ )  لو (جواب  ابن عطية فأولّ ،     )5(...)بالتاء 				

ولو ترى الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب وفزعھم منه : وتقدير ذلك : ( ويقول  .1

r واستعظامھم له �قروا أنَّ القوة( ... 

وفزعھم منه لعلمت أن القوة r ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب (  -2

ولكن خوطب والمراد أمته ، علم ذلك )  صلى هللا عليه واله وسلم( جميعا  وقد كان النبي 

  )فإنَّ فيه من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاھدة مثل ھذا، 

ولو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب �نَّ القوة r لعلمت مبلغھم من (  -3

Mستعظمت ما حل بھم النكال و(  

                                                
   235/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
   64/ 2: التبيان ) 3(
  205/ 2/ 1: الجامع �حكام القرآن : ظ) 4(
   35/ 2/ 1: روح المعاني: ظ ) 5(
   402/ 1: للقراء السبعة الحجة ) 6(



تأويله  : ( بالياء يقول ) يرى ( المحذوف في قراءة من قرأ ) لو(وتأول ابن عطية جواب 

 r ولو يرى في الدنيا الذين ظلموا حالھم في ا�خرة إذ يرون العذاب لعلموا أنَّ القوة

  .   )1()جميعا 

ة المتقدمة الذكر جعل ا�ية ذات في ا�ي) لو( ويتضح مما تقدم أنَّ عدم التصريح بجواب       

وجوه متعددة تبعا لتخيل السامع وتفكيره فضc عن دMلة حذفه على المبالغة لشدة الموقف 

  . وعظمته 

على الھيبة ) لو( وقد أشار ابن عطية في موطن آخر من تفسيره إلى دMلة حذف جواب         

    َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     َيُكفونَ َيُكفونَ َيُكفونَ َيُكفونَ     َال َال َال َال     ِحنيَ ِحنيَ ِحنيَ ِحنيَ     َكَفُرواَكَفُرواَكَفُرواَكَفُروا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ     وْ وْ وْ وْ لَ لَ لَ لَ  ����: والعظمة في نفس السامع كما جاء في قوله تعالى 

  )  39: ا�نبياء (  				 يـُْنَصُرونَ يـُْنَصُرونَ يـُْنَصُرونَ يـُْنَصُرونَ     ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     َوَال َوَال َوَال َوَال     ظُُهورِِهمْ ظُُهورِِهمْ ظُُهورِِهمْ ظُُهورِِهمْ     َعنْ َعنْ َعنْ َعنْ     َوَال َوَال َوَال َوَال     النارَ النارَ النارَ النارَ     ُوُجوِهِهمُ ُوُجوِهِهمُ ُوُجوِهِهمُ ُوُجوِهِهمُ 

إيجازا لدMلة الكcم عليه وأبھم قدر العذاب �نَّه أبلغ وأھيب من ) لو ( حذف جواب : " يقول 

            أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     اْجلَِبالُ اْجلَِبالُ اْجلَِبالُ اْجلَِبالُ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     ُسيـَرتْ ُسيـَرتْ ُسيـَرتْ ُسيـَرتْ     قـُْرآَنًاقـُْرآَنًاقـُْرآَنًاقـُْرآَنًا    أَن أَن أَن أَن     َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ      ����: نحو قوله تعالى النص عليه وھذا محذوف 

ويقدر المحذوف في جواب ھذه ا�ية لما استعجلوه ، )  31:الرعد (  				اْألَْرضُ اْألَْرضُ اْألَْرضُ اْألَْرضُ     بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ     ُقطَعتْ ُقطَعتْ ُقطَعتْ ُقطَعتْ 

وفي حدود علمي لم يلتفت ، عنه ھذا المعنى  )3() ھـ 745ت (ونقل أبو حيان ا�ندلسي )2("ونحوه

�نَّھم انصرفوا جميعا إلى تأويله ) لو(عطية إليه من المفسرين إلى دMلة حذف جواب  غير ابن

ت ( متجاھلين دMلة حذفه في ا�ية الكريمة المتقدمة الذكر وقد إختلفوا في تأويله فذھب الطوسي 

لعلموا صدق ما وعدوا به من : محذوف وتقديره ) لو(جواب : ( في تقديره يقول ) ھـ 460

  . )5()محذوف و تقديره Mنتھوا ) لو(وجواب : ( بينما قدره الطبرسي يقول  )4()الساعة 

 )ھـ794ت( والزركشي  ) ھـ 685ت( يوالبيضاو) ھـ  671ت (والظاھر أنَّ القرطبي          

        .المحذوف ) لو(قد تابعوا ابن عطية في تفسير جواب ) ھـ 1250ت ( والشوكاني 
في قوله ) لو(أنفرد في اMشارة إلى دMلة حذف جواب  وفي ضوء ما تقدم أنَّ ابن عطية قد   

فإنَّ حذفه أبلغ وأشد ھيبة في نفس السامع )  39: ا�نبياء (  				 َكَفُرواَكَفُرواَكَفُرواَكَفُروا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ     َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ ���� :تعالى 

وقد اختلف ، من ذكره وھذا ھو حال اeبھام ففيه تكمن العظمة والفخامة للمحذوف كما تقدم ذكره 
                                                

   35/ 1: روح المعاني،  205/ 2/ 1: الجامع �حكام القرآن ،  235/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
   83/ 4:  المصدر نفسه) 2(
   285/ 6: البحر المحيط : ظ) 3(
   249/ 7: التبيان ) 4(
  7/76: مجمع البيان) 5(



ل ما أبھم وقد تقدمت اeشارة إلى تأويcتھم إM أنَّ الظاھر ما ذھب إليه ابن المفسرون في تأوي

ونجد مثل ذلك في حديثه عن . المحذوف ھو ا�قرب لمعنى ا�ية ) لو ( عطية في تأويل جواب 

                                                رُْكنٍ رُْكنٍ رُْكنٍ رُْكنٍ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     َآِويَآِويَآِويَآِوي    أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     قـُوةً قـُوةً قـُوةً قـُوةً     ِبُكمْ ِبُكمْ ِبُكمْ ِبُكمْ     ِيل ِيل ِيل ِيل     َأن َأن َأن َأن     َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ     قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ  ����: في قوله تعالى ) لو ( حذف جواب 

َنا    َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ َوَلوْ ����: وفي قوله تعالى )  80:ھود( ) 1(				 َشِديدٍ َشِديدٍ َشِديدٍ َشِديدٍ  َناِشئـْ َناِشئـْ َناِشئـْ َنا    ِشئـْ َناَآلَتـَيـْ َناَآلَتـَيـْ َناَآلَتـَيـْ     َحق َحق َحق َحق     َوَلِكنْ َوَلِكنْ َوَلِكنْ َوَلِكنْ     ُهَداَهاُهَداَهاُهَداَهاُهَداَها    نـَْفسٍ نـَْفسٍ نـَْفسٍ نـَْفسٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل     َآلَتـَيـْ

  )   13: السجدة (  )  2(				 َأْمجَِعنيَ َأْمجَِعنيَ َأْمجَِعنيَ َأْمجَِعنيَ     َوالناسِ َوالناسِ َوالناسِ َوالناسِ     اْجلِنةِ اْجلِنةِ اْجلِنةِ اْجلِنةِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َجَهنمَ َجَهنمَ َجَهنمَ َجَهنمَ     َألَْمَألَن َألَْمَألَن َألَْمَألَن َألَْمَألَن     ِمين ِمين ِمين ِمين     اْلَقْولُ اْلَقْولُ اْلَقْولُ اْلَقْولُ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  -:ساليب الك7م د!لة أ  –:المبحث الثالث 

 : الخبر و اNنشاء - أو!                

أمَّا اeنشاء فھو ما M يحتمل صدقا وM ، الخبر ھو ما يحتمل الصدق والكذب 

لذاته وذلك �نه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أوM                اكذب

تختلف عن ا�خرى ولكل منھما ھدف يعبر عنه  وھذا يعني أنَّ لكل منھما دMلة )3(يطابقه 

                                                
 195/ 3: المحرر الوجيز :  ظ) 1(
 362:   المصدر نفسه: ظ) 2(
  131/ 1 القزويني  :في علوم البcغة اeيضاح : ظ) 1(



ولكن ھذا ليس مطردا إذ يتم التبادل بين دMلتي الخبر  –المتكلم حين يخبر أو ينشئ 

واeنشاء فيخرج كل منھما للدMلة على ا�خر فقد يأتي الخبر داM على معنى اeنشاء أو 

أحدھما للدMلة على معنى  بالعكس وقد عني العلماء بھذا التبادل بين ا�سلوبين وخروج

وابن ) ھـ 276ت ( )2(وابن قتيبة )1(ا�خر ومن أشھرھم سيبويه

 )6(والزركشي) ھـ 739ت(  )5(القزويني)  ھـ  626ت ( ) 4(والسكاكي)ھـ395ت()3(فارس

مثل غيره من العلماء ) ھـ 546ت ( وابن عطية ) ھـ 911ت ( )7(والسيوطي) ھـ 794ت (

وفيما يأتي ، ت القرآنية تحدث عن ھذه الظاھرة ا�سلوبية العلماء حين نظر في تفسير ا�يا

  :عرض لما ذكره ابن عطية من دMMت الخبر 

                    - :د!لة الخبر على اCمر  - 1      

من ا�مثلة التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى دMلة الخبر على ا�مر                    

  يقول    )  65: ا�نفال(  				    ِمائـَتَـْنيِ ِمائـَتَـْنيِ ِمائـَتَـْنيِ ِمائـَتَـْنيِ     يـَْغلُِبوايـَْغلُِبوايـَْغلُِبوايـَْغلُِبوا    َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ     ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ     ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ     َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ  ����: قوله تعالى 

نه وعدا بشرط �نَّ قوله  				 َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ ����: وقوله"      َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ َيُكنْ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ ����: إلى آخر ا�ية في لفظ خبر ضمَّ

في ضمنه ا�مر و، بمنزلة أن يقال أن يصبر منكم عشرون يغلبوا  				 َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ َصاِبُرونَ     ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ ِعْشُرونَ     ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ 

وإنَّ الذي يريده ابن عطية من ھذا التفسير أنَّ لفظ ا�ية الكريمة جاء بصيغة الخبر  )8("بالصبر

(   				عنكم عنكم عنكم عنكم     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َخففَ َخففَ َخففَ َخففَ     اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ ���� :واستدل ابن عطية على ذلك بقوله تعالى ،ودل على ا�مر

ا ما نسخت ا�ية بقوله وذلك لو كان الخبر في ا�ية المتقدمة الذكر خبرا محض)  65:ا�نفال 

مثلما أشار ابن  )9("�نَّ ا�خبار M يدخلھا النسخ " وذلك  				 َعْنُكمْ َعْنُكمْ َعْنُكمْ َعْنُكمْ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َخففَ َخففَ َخففَ َخففَ     اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ     ����: تعالى 

وفي ذلك دMلة كبيرة على تضمن الخبر معنى ا�مر في ا�ية ، عطية إلى ذلك فيما تقدم من قوله 

  . الكريمة 

                                                
  302 -158/ 1:كتاب ال: ظ) 2(
   173 -171: تأويل مشكل القرآن : ظ) 3(
   292 -290: الصاحبي: ظ) 4(
   320 -307 :مفتاح العلوم  السكاكي : ظ) 5(
    244 -234: اeيضاح : ظ) 6(
   326 -317/ 2:  في علوم القرآن  البرھان: ظ) 7(
  75/ 2: في علوم القرآن اeتقان : ظ )8(
   550/ 2: المحرر الوجيز ) 9(
  390/ 1: المحرر الوجيز ) 1(



وتبعھم ) ھـ  460ت( ) 1(شابه لموقف ابن عطية عند الطوسيويمكن أن أشير إلى موقف م         

 )4()ھـ 885ت ( والبقاعي )3() ھـ 745ت (وأبو حيان ا�ندلسي) 2() ھـ  671ت (وتبعھم القرطبي

وقد علل الزمخشري ھذا العدول في أساليب ، في ذلك المعنى  )5() ھـ  1250ت ( والشوكاني )4()

  . )6()جب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله تأكيد ا�مر بأنَّه مما ي( أساليب الكcم على أنَّه 

والظاھر أنَّ ا�ية الكريمة كانت تحمل الخبر عن غلبة الرجل على عشرة من جنود         

تأكيداً على أّنّ◌َ◌ ا�ية السابقة الذكر لم  				 َعْنُكمْ َعْنُكمْ َعْنُكمْ َعْنُكمْ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َخففَ َخففَ َخففَ َخففَ     اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ اْآلَنَ ���� :الكافرين وفي قوله تعالى 

ياتھا دMلة ا�مر الذي يتوجب به على المسلمين القيام تكن مجرد خبر بل كانت تحمل في ط

وأن M ينتظروا حتى يبلغ عددھم مقدارا يكافئ ، بواجباتھم حتى إذا كان عدوھم عشرة أضعافھم 

  ) 7(. قوة العدو وأفراده

    َوَماَوَماَوَماَوَما����: ومن ذلك أيضا ما أشار إليه ابن عطية من دMلة الخبر على ا�مر وذلك في قوله تعالى 

لَتَـُهمْ     بَِتاِبعٍ بَِتاِبعٍ بَِتاِبعٍ بَِتاِبعٍ     أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ  لَتَـُهمْ قِبـْ لَتَـُهمْ قِبـْ لَتَـُهمْ قِبـْ  				أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن     يـُْرِضْعنَ يـُْرِضْعنَ يـُْرِضْعنَ يـُْرِضْعنَ     َواْلَوالَِداتُ َواْلَوالَِداتُ َواْلَوالَِداتُ َواْلَوالَِداتُ  ����: وفي قوله تعالى )   145: البقرة (  )8(				 قِبـْ

 أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن أَْوَالَدُهن				233: البقرة ( ) 9(  . (  

وفي ضوء ما تقدم يتضح أنَّ ابن عطية كان مدركا لدMMت معاني الكcم بإشاراته الدائمة       

منه خروج الخبر إلى ا�مر كما تقدم ذكره في ا�يات إلى خروج ا�ساليب إلى دMMت أخرى و

والحث على ، المتقدمة الذكر وذكر ابن عطية أنَّھا جاءت بلفظ الخبر إM أنَّھا تضمنت معنى ا�مر

  . القيام با�وامر التي تضمنتھا ا�خبار السابقة 

  

   - :د!لة الخبر على التقريع والتوبيخ  - 2 

                                                
  153/ 5: التبيان : ظ) 2(
  44/ 8/ 4: الجامع �حكام القرآن : ظ) 3(
  512/ 4: البحر المحيط : ظ) 4(
  240- 239/ 3: نظم الدرر : ظ) 5(
  414/ 2: فتح القدير : ظ) 6(
  365/ 1: لكشاف ا) 7(
  445/ 5: ا�مثل : ظ) 8(
  31/ 3، 223/ 1: المحرر الوجيز : ظ) 9(
،  50: تفسير الجcلين ،  347/ 3، 289/ 2:  في علوم القرآن البرھان،  310/ 1: المصدر نفسه : ظ) 10(

  226 76/ 2:  في علوم القرآن  اeتقان



القرآنية التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى دMلة الخبر على من ا�يات                 

شغل بلذاته : معناه ) ألھى ( ": يقول     )2: التكاثر (      				التَكاثـُرُ التَكاثـُرُ التَكاثـُرُ التَكاثـُرُ     اُكمُ اُكمُ اُكمُ اُكمُ هلَْ هلَْ هلَْ هلَْ أأأأ    ����: التقريع قوله تعالى 

وھو يشير  )1("وھذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر ، ومنه لھو الحديث وا�صوات واللھو بالنساء

سيره ھذا إلى أنَّ ا�ية الكريمة جاءت بلفظ الخبر إM أنَّھا تحمل في طياتھا دMلة يشير في تف

    ُزْرمتُُ ُزْرمتُُ ُزْرمتُُ ُزْرمتُُ     َحىت َحىت َحىت َحىت ����التقريع والتوبيخ على المبالغة في التفاخر واMنشغال بتكاثر ا�وMد وا�موال 

في                        وما يعضد دMلة الخبر على التقريع والتوبيخ والتحسر ما عقب ا�ية الكريمة 				اْلَمَقابِرَ اْلَمَقابِرَ اْلَمَقابِرَ اْلَمَقابِرَ 


    تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ     َسْوفَ َسْوفَ َسْوفَ َسْوفَ َكال َكال َكال َكال ����: قوله تعالى 


     ُمث ُمث ُمث ُمث     َكال َكال َكال تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ تـَْعَلُمونَ     َسْوفَ َسْوفَ َسْوفَ َسْوفَ     َكال				فدل قوله )  4-3: التكاثر (   

  ) 2(.تعالى على دMلة التھديد والتوبيخ على ما يلقونه في يوم الحشر من جزاء فعلھم ھذا 

   

 

             - :د!لة الخبر على ا!حتقار - 3

الخبر دMلته على اMحتقار وذكر ذلك ابن عطية في ومن الدMMت التي يخرج إليھا                   

َلُهمْ     أَْهَلْكَناأَْهَلْكَناأَْهَلْكَناأَْهَلْكَنا    وََكمْ وََكمْ وََكمْ وََكمْ ���� :معرض حديثه عن تفسيره قوله تعالى  َلُهمْ قـَبـْ َلُهمْ قـَبـْ َلُهمْ قـَبـْ     				َورِئـْيًاَورِئـْيًاَورِئـْيًاَورِئـْيًا    أَثَاثًاأَثَاثًاأَثَاثًاأَثَاثًا    َأْحَسنُ َأْحَسنُ َأْحَسنُ َأْحَسنُ     ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     قـَْرنٍ قـَْرنٍ قـَْرنٍ قـَْرنٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     قـَبـْ

 تعالى لمحمد خبر يتضمن كسر حجتھم مخاطبة من هللا 				 وََكمْ وََكمْ وََكمْ وََكمْ ����وقوله :" يقول  )  74 :مريم (

واحتقار أمرھم �نَّ تقدير ھذا الذي افتخروا به M قدر له عند هللا وليس بمنج لھم فكم أھلك هللا من 

وفي ھذه ا�ية يشير ابن  )3("ا�مم لما كفروا وھم أشد من ھؤMء وأكثر أمواM وأجمل منظرا 

عن  ، عنى الخبر إM أنَّھا خرجت من دMلتھا الخبرية عطية إلى أنَّ ألفاظ ا�ية جاءت متضمنة م

حال قوم كانوا أشد قوة وأكثر أمواM من قريش وبطشھا إM أنَّ هللا سبحانه بقدرته وسلطانه أھلكھم 

ولم يبق شيئا منھم ومما يملكون من نعم قد أنعمھا هللا تعالى عليھم إلى دMلة اMحتقار �مرھم �نَّ 

M قدر له عند هللا سبحانه فضc عن أنَّه M يدفع عنھم شيئا من إرادة هللا جل  كل ما افتخروا به

c4(.وع (  

  
                                                

  518/ 5: المحرر الوجيز ) 1(
 517- 516/ 8: نظم الدرر :  ظ) 2(
   28/ 4: المحرر الوجيز ) 3(
   199-198/ 6: البحر المحيط : ظ) 1(



   - :د!لة الخبر على الوعيد  - 4

المحرر ( ومن الدMMت التي يخرج إليھا الخبر ووقف عندھا ابن عطية في  -أ             

يقول )  211: البقرة (     				اْلِعَقابِ اْلِعَقابِ اْلِعَقابِ اْلِعَقابِ     َشِديدُ َشِديدُ َشِديدُ َشِديدُ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     فَِإن فَِإن فَِإن فَِإن     ����دMلة الوعيد وذلك في قوله تعالى ) الوجيز

  . )1("خبر يقتضي ويتضمن الوعيد : " 

وفي ضوء ما تقدم أنَّ ابن عطية قد أدرك الدMMت التي يخرج إليھا الخبر ومنھا دMلة الخبر       

ي على الوعيد فجاءت ا�ية الكريمة بلفظ الخبر ومتضمنة معنى الوعيد والتھديد ل�نسان العاص

 )4(والشوكاني )3(وأبو حيان ا�ندلسي) 2(وقد نقل عنه ھذا المعنى القرطبي، بعقاب هللا سبحانه 

وأشاروا جميعھم إلى خروج الخبر من دMلته ا�صلية إلى دMلة الوعيد والتخويف من عقاب هللا 

  .سبحانه 

(               				الرْجَعىالرْجَعىالرْجَعىالرْجَعى    َربكَ َربكَ َربكَ َربكَ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     ن ن ن ن إِ إِ إِ إِ     ����: ومن ذلك ما جاء في وقوفه على تفسير قوله تعالى -ب

في ا�ية الكريمة  فجاء الخبر )5("وفي ھذا الخبر وعيد للطاغين من الناس : " يقول )   8: العلق 

   )6(.متضمنا  دMلة الوعيد والتھديد ل�نسان المذنب المتعدي لحدود هللا سبحانه

  

   - :والتلھف  تحسرد!لة الخبر على ال - 5

في وقفاته التفسيرية إلى دMلة الخبر على الحسرة والتلھف وذلك أشار ابن عطية                        

َها    فـََلمافـََلمافـََلمافـََلما����: في قوله تعالى  َهاَوَضَعتـْ َهاَوَضَعتـْ َهاَوَضَعتـْ     َولَْيسَ َولَْيسَ َولَْيسَ َولَْيسَ     َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ     َواللهُ َواللهُ َواللهُ َواللهُ     أُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثى    َوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُها    ِإين ِإين ِإين ِإين     َرب َرب َرب َرب     قَاَلتْ قَاَلتْ قَاَلتْ قَاَلتْ     َوَضَعتـْ

آل عمران (    				الرِجيمِ الرِجيمِ الرِجيمِ الرِجيمِ     الشْيطَانِ الشْيطَانِ الشْيطَانِ الشْيطَانِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوُذريـتَـَهاَوُذريـتَـَهاَوُذريـتَـَهاَوُذريـتَـَها    ِبكَ ِبكَ ِبكَ ِبكَ     أُِعيُذَهاأُِعيُذَهاأُِعيُذَهاأُِعيُذَها    ين ين ين ين َوإِ َوإِ َوإِ َوإِ     َمْرميََ َمْرميََ َمْرميََ َمْرميََ     َمسْيتُـَهاَمسْيتُـَهاَمسْيتُـَهاَمسْيتُـَها    َوِإين َوِإين َوِإين َوِإين     َكاْألُنـَْثىَكاْألُنـَْثىَكاْألُنـَْثىَكاْألُنـَْثى    الذَكرُ الذَكرُ الذَكرُ الذَكرُ 

لفظ خبر في ضمنه التحسر والتلھف  وبين     				أُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثى    َوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُها    ِإين ِإين ِإين ِإين     َرب َرب َرب َرب ����: وقولھا : " يقول  )  36:

   )7("    				َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ     َواللهُ َواللهُ َواللهُ َواللهُ ����: هللا ذلك بقوله 

                                                
 284/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
  27/ 3/ 2مج : الجامع �حكام القرآن : ظ) 3(
 137/ 2: البحر المحيط : ظ) 4(
 226/ 1: فتح القدير : ظ) 5(
 502/ 5: المحرر الوجيز ) 6(
 233/ 30/ 15: روح المعاني ، 783/ 4: الكشاف ،  380/ 10: التبيان : ظ) 7(
 424/ 1: المحرر الوجيز ) 1(



لكريمة يشير ابن عطية إلى خروج الخبر من دMلته ا�صلية إلى دMلة وفي ھذه ا�ية ا        

أخرى وھي دMلة اللھفة والتحسر وعلل ھذا التلھف الذي كانت قد بثته أم مريم في لفظ الخبر 

وإنَّما تلھفت �نھم كانوا M يحررون اeناث لخدمة الكنائس وM يجوز ذلك عندھم  : " يقول 

ما في بطنھا ذكرا فلما وضعتھا أنثى تلھفت على فوت ا�مل وأفزعھا وكانت قد رجت أن يكون 

  ) 1("إن نذرت ما M يجوز نذره 

ويتضح مما تقدم أن ابن عطية قد استعان بالسياق وجعله وسيلة لبلوغ الدMلة التي تضمنھا لفظ     

    َوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُهاَوَضْعتـَُها    ِإين ِإين ِإين ِإين     ب ب ب ب رَ رَ رَ رَ ����: الخبر وذلك �نَّه ليس من الممكن أن يفھم السامع أنَّ المراد من قولھا 

            أُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثى    ُكل ُكل ُكل ُكل     َحتِْملُ َحتِْملُ َحتِْملُ َحتِْملُ     َماَماَماَما    يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ يـَْعَلمُ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ����: عما وضعت �نَّ سبحانه قال  اeخبار خرج على وجه    				أُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثىأُنـَْثى

وبذلك دّل الخبر على )  8: الرعد (  				 ِمبِْقَدارٍ ِمبِْقَدارٍ ِمبِْقَدارٍ ِمبِْقَدارٍ     ِعْنَدهُ ِعْنَدهُ ِعْنَدهُ ِعْنَدهُ     َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ     وَُكل وَُكل وَُكل وَُكل     َوَما تـَْزَدادُ َوَما تـَْزَدادُ َوَما تـَْزَدادُ َوَما تـَْزَدادُ     اْألَْرَحامُ اْألَْرَحامُ اْألَْرَحامُ اْألَْرَحامُ     َتغِيضُ َتغِيضُ َتغِيضُ َتغِيضُ     َوَماَوَماَوَماَوَما

                           				َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ َوَضَعتْ     ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ أَْعَلمُ     َواللهُ َواللهُ َواللهُ َواللهُ ����: ودليل ذلك قوله تعالى   )2(ون اeخبارالحسرة والحزن د

ولعله جاء الخبر بأسلوب اeنشاء ھذا تأكيدا على كون السامع عليما بكل شيء  ) 36:آل عمران (

عن ) ه السcم علي( فضc عن كونه يحمل دMلة التأكيد والتحقيق عن المخبر عنه وھي مريم 

        . ) 3(كونھا أنثى
إنَّ إشارات ابن عطية ومcحظاته عن خروج أساليب الكcم إلى : ومما تقدم يمكن القول         

مثلما جاء في خروج الخبر عن دMلته إلى دMMت أخرى ذكرھا ابن عطية  من ، أساليب أخرى 

                                .    ھذه المسألة وعنايته بھا  خcل تفسيره آيات الذكر الحكيم تؤكد التفات ابن عطية إلى

  

  

  

  

  - : اNنشاء: ثانيا 

ووجه : ( وأشار القزويني إلى ذلك يقول ،  )4(ھو كcم M يحتمل الصدق والكذب              

بقه أو M الحصر أنَّ الكcم أمَّا خبر أو إنشاء �نَّه أمَّا أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو M تطا

                                                
  425/ 1: المصدر نفسه ) 2(
  444/ 1: التبيان : ظ) 3(
   185/ 3: الميزان: ظ) 4(
  84: البcغة العربية ،  165 - 164: مفتاح العلوم ) 1(



من الجملة اeنشائية إنشاء  الغرض ويتضح أنَّ  )1()ا�ول الخبر والثاني اeنشاء ، يكون لھا خارج 

إنَّ اeنشاء ھو إيجاد ا�شياء : ولذلك قيل ،  )2(المعاني دون اeخبار عنھا كما في الجملة الخبرية

  ) 3(.وابتداعھا وأن يكون مسبوقا ذلك الشيء بمادة أو مدة 

   )4(: أنَّ ا�ساليب اeنشائية  على ضربينوذكر 

كأسلوب ا�مر واMستفھام ، ھو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب : لبي ط: أحدھما 

  . والنھي والتمني والنداء 

  .  كالتعجب والقسم والرجاء وصيغ العقود ، ھو ما M يستدعي مطلوبا : غير طلبي : والثاني 

الدMMت التي تخرج إليھا أساليب اeنشاء الطلبي دون الوقوف  ستقتصر دراستي على دراسة

  على أساليب اeنشاء غير الطلبي �ن أساليبه M تخرج من دMMتھا إلى دMMت أخرى كما في 

فالقسم ھو القسم والتعجب ھو التعجب وكذلك بالنسبة للمدح والذم وبقية ، أساليب اeنشاء الطلبي 

بينما أساليب اeنشاء الطلبي غنية ذات ، ساليبه M تتوارد عليھا المعاني الباب وعلى ذلك تكون أ

مما جعلھا موضع عناية العلماء والمفسرين ومن ) 5(عطاء بتضمنھا دMMت مضافة إلى دMMتھا

فأشار في غير موضع إلى أساليب اeنشاء الطلبي ووقف ) المحرر الوجيز ( بينھم ابن عطية في 

ومنھا دMلة ، MMت التي تخرج إليھا حسب ما يعين عليه السياق وقرائن ا�حوال عندھا متأمc الد

ودMلة  ،ا�مر على الدعاء واeباحة والثبوت والدوام والتعجب والتعجيز والتقريع والتغبيط 

   :اMستفھام على التوبيخ والتقرير وا�خبار والوعيد والتكذيب وغيرھا فيما يأتي تفصيل لما ذكرت

   - : د!لة اCمر - أو!

 وعلى ذلك يكون ا�مر صادرا مما ھو ، ھو طلب الفعل على وجه اMستعcء واeلزام          

  ) 6(: ويأتي ا�مر بأربعة صيغ يدل فيھا على دMلته الحقيقية ، أعلى رتبة من المأمور 

  . نحو أكتب و اقرأ : فعل ا�مر  -1

  . وليكتب وليقرأ : نحو  والفعل المضارع المقترن بcم ا�مر -2

  .صـَْه ، ) 105: المائدة (  				    أَنْـُفَسُكمْ أَنْـُفَسُكمْ أَنْـُفَسُكمْ أَنْـُفَسُكمْ     َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ  ����نحو : واسم فعل ا�مر  -3

  ) . 36: النساء (  				    ِإْحَسانًاِإْحَسانًاِإْحَسانًاِإْحَسانًا    َوبِاْلَواِلَدْينِ َوبِاْلَواِلَدْينِ َوبِاْلَواِلَدْينِ َوبِاْلَواِلَدْينِ  ����: المصدر النائب عن فعل ا�مر نحو  -4

                                                
 85/ 1: اeيضاح ) 2(
 196: دMMت التراكيب : ظ) 3(
 196: دMMت التراكيب ،  38 : لي بن محمد الجرجاني ع :التعريفات : ظ) 4(
 196: دMMت التراكيب ،  84: البcغة العربية ،  131 -1/130: اeيضاح : ظ) 5(
 197: دMMت التراكيب ،521: أحمد حمد محسن ): أطروحة دكتوراه(أساليب المجاز في القرآن الكريم: ظ)6(
  : الجملة العربية والمعنى،  87: البcغة العربية ،  143/ 1: يضاح اe،  323 - 307: مفتاح العلوم : ظ) 7(
 8: فاضل صالح السامرائي . د 



ا الدMMت ا�خرى التي و، ھذه الصيغ الحقيقية التي يدل فعل ا�مر فيھا على دMلته ا�صلية  أمَّ

  :    فھي كثيرة منھا ) المحرر الوجيز(يخرج إليھا ا�مر في القرآن الكريم وأشار إليھا ابن عطية في

   - :د!لة اCمر على الخبر   - 1

من ا�مثلة التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى دMلة ا�مر على الخبر قوله تعالى           

فالcم في : " يقول )  75:مريم (  				    َمداَمداَمداَمدا    الرْمحَنُ الرْمحَنُ الرْمحَنُ الرْمحَنُ     لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ     فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ     الضَاللَةِ الضَاللَةِ الضَاللَةِ الضَاللَةِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ     ����

  وعلى المعنى الثاني Mم أمر ، على المعنى ا�ول Mم رغبة في صيغة ا�مر  				 فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ ����قوله

   )1(."دخلت في معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى وھذا موجود في كcم العرب وفصاحتھا 

وفي ھذا النص أشار ابن عطية إلى خروج ا�مر من دMلته الحقيقية إلى الدMلة المجازية          

  واختلف المفسرون فيما بينھم في دMلة ، وھي الخبر وذلك ليكون الخبر أوكد وأقوى في النفس 

إليه ا�مر في ا�ية الكريمة فمنھم من ذھب إلى أنَّه يدل على اeخبار وھذا ما ذھب 

) 5(والزركشي )4()ھـ685ت ( والبيضاوي )3() ھـ 546ت ( وابن عطية ) 2() ھـ 460ت(الطوسي

ومنھم من ذھب إلى أنَّه يخرج إلى  )8(والشيرازي) 7(والشوكاني )6(والسيوطي) 5(والزركشي

وأبو  )9(دMلتين اeخبار والدعاء وذھب إلى ھذا المعنى طائفة من المفسرين منھم الزمخشري

  فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ ����وذھب القرطبي إلى أنَّ ا�مر في ا�ية الكريمة  )11(ا�لوسي و   )10(حيان ا�ندلسي

  . )12(يدل على الدعاء				

 				 فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ ����: وفي ضوء ما تقدم أنَّ ابن عطية تنبه إلى دMلة لفظ ا�مر في قوله تعالى          

ء في ا�ية المتقدمة الذكر على اeخبار  أمَّا من ذھب من المفسرين إلى دMلة ا�مر على الدعا

وإنَّما جاء ، فيرده الغرض الذي جاء من أجله ذلك العدول في أساليب الكcم من ا�مر إلى الخبر 
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الخبر بصيغة ا�مر وذلك ليكون مما يجب أن يفعل بموجب الحكمة لقطع الحجج الواھية التي قد 

دMلة الدعاء في صيغة ا�مر                     وبھذا تنتفي ، يحتج بھا أصحاب الضcلة في التشكيك بوقوعه 

  �نَّ الدعاء M يمتلك القوة في وقوع الشيء وثبوته في الحقيقة بالدرجة التي يحققھا  				 فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ  ����

  فباجتماع معنى الخبر وصيغة ا�مر دMلة كبيرة على أنَّ هللا سبحانه يمھل الكافرين .   )1(الخبر

. لى المد ثم بعدھا يأخذھم هللا بكفرھم وطغيانھم فھو قادر على حسابھملتصل درجة اeمھال إ

         :ومما يؤكد ما ذھبت إليه في إمھال الكافرين قوله تعالى. وجزائھم حينھا نار جھنم الحامية 

  				 يـَْعَمُهونَ يـَْعَمُهونَ يـَْعَمُهونَ يـَْعَمُهونَ     َياِِمْ َياِِمْ َياِِمْ َياِِمْ طُغْ طُغْ طُغْ طُغْ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَميُدُهمْ َوَميُدُهمْ َوَميُدُهمْ َوَميُدُهمْ ����: وقوله  )17:الطارق (  				 ُرَوْيًداُرَوْيًداُرَوْيًداُرَوْيًدا    أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ أَْمِهْلُهمْ     اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ     َفَمهلِ َفَمهلِ َفَمهلِ َفَمهلِ     ����

  ) .15: البقرة ( 

ومثال ذلك يتمثل في كثير من ا�يات القرآنية التي أشار إليھا ابن عطية عند الوقوف على      

    َكِثريًاَكِثريًاَكِثريًاَكِثريًا    َوْلَيْبُكواَوْلَيْبُكواَوْلَيْبُكواَوْلَيْبُكوا    قَلِيًال قَلِيًال قَلِيًال قَلِيًال     ْلَيْضَحُكواْلَيْضَحُكواْلَيْضَحُكواْلَيْضَحُكوافَـ فَـ فَـ فَـ  ����: كما جاء في قوله تعالى ) المحرر الوجيز ( تفسيرھا في 

: طه ( )3(				 بِالساِحلِ بِالساِحلِ بِالساِحلِ بِالساِحلِ     اْلَيم اْلَيم اْلَيم اْلَيم     فـَْليـُْلِقهِ فـَْليـُْلِقهِ فـَْليـُْلِقهِ فـَْليـُْلِقهِ ���� :وفي قوله تعالى)82: التوبة ()2( 				ِسُبونَ ِسُبونَ ِسُبونَ ِسُبونَ يَكْ يَكْ يَكْ يَكْ     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    ِمبَاِمبَاِمبَاِمبَا    َجزَاءً َجزَاءً َجزَاءً َجزَاءً 

  )  . 12:  العنكبوت(  )4( 				    َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ َخطَايَاُكمْ     َوْلَنْحِملْ َوْلَنْحِملْ َوْلَنْحِملْ َوْلَنْحِملْ ����: وفي قوله تعالى )  39: 

وفي ھذه ا�يات ذكر ابن عطية خروج ا�مر من دMلته ا�صلية طلب ا�مر على وجه        

Mستعcء إلى الدMلة المجازية التي تفيد اeخبار وأكد في حديثه أن ھذا العدول في اللزوم وا

 .ا�ساليب الكcمية يكسب الكcم قوة وتأكيدا في نفس السامع 
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ھي اeذن بإتيان الفعل كيف شاء (من الدMMت التي يخرج إليھا ا�مر اeباحة و            

والتي تعني عدم الحرج في فعل ، أي يخرج ا�مر من دMلة الوجوب إلى دMلة اeباحة  )5()الفاعل

                                                
   191/ 3: المحرر الوجيز : ظ) 1(
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  8: الجرجاني : التعريفات  (1)



    َوِإَذاَوِإَذاَوِإَذاَوِإَذا���� :قوله تعالى ) المحرر الوجيز ( فعل الشيء ومن أمثلته الذي أشار إليھا ابن عطية في 

غة أمر ومعناه صي 				 َفاْصطَاُدواَفاْصطَاُدواَفاْصطَاُدواَفاْصطَاُدوا  ����:وقوله تعالى : " يقول ) 2: المائدة ( 				 فَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوا    َحَلْلُتمْ َحَلْلُتمْ َحَلْلُتمْ َحَلْلُتمْ 

التي جاءت على صورتھا لفظة         ) أفعل(فدلت صيغة فعل ا�مر )1(... "اeباحة بإجماع من الناس 

  .  )3(أو اMذن به  )2(على إباحة الصيد بعد اeحcل				 فَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوافَاْصطَاُدوا ���� 

 ومنھا) أفعل ( وأضاف ابن عطية كثيرا من الدMMت التي خرجت إليھا صيغة فعل ا�مر     

وإنَّ دMلة )  43: البقرة (  				 الصَالةَ الصَالةَ الصَالةَ الصَالةَ     َوأَِقيُمواَوأَِقيُمواَوأَِقيُمواَوأَِقيُموا    ����: دMلتھا على الوجوب كما جاء في قوله تعالى 

أشار إليھا ابن عطية ھي الدMلة ا�صلية لفعل ا�مر الذي يخرج منھا إلى دMMت الوجوب الذي 

  . أخرى 

َعُلوا����: كقوله تعالى والندب  َعُلواَوافـْ َعُلواَوافـْ َعُلواَوافـْ رَ     َوافـْ رَ اْخلَيـْ رَ اْخلَيـْ رَ اْخلَيـْ     َماَماَماَما    اْعَمُلوااْعَمُلوااْعَمُلوااْعَمُلوا����: الوعيد كقوله تعالى و)  77: الحج (  				    اْخلَيـْ

وذكر ) .  50:اeسراء (  )4( 				 ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً ِحَجارَةً     ُكونُواُكونُواُكونُواُكونُوا����: والتعجيز كقوله تعالى )  40: فصلت ( 				 ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ ِشْئُتمْ 

 )6()ھـ 538ت (والزمخشري  )5()ھـ 460ت(الطوسي : ذلك طائفة من المفسرين منھم 

من ا�يات التي خرج فيھا فعل  وذكر ابن عطية طائفة، وغيرھم  )7() ھـ  671ت (والقرطبي

 .إلى دMMت مجازية أخرى ) أفعل ( ا�مر من غير صيغة 
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                      				الصُدورِ الصُدورِ الصُدورِ الصُدورِ     ِبَذاتِ ِبَذاتِ ِبَذاتِ ِبَذاتِ     َعلِيمٌ َعلِيمٌ َعلِيمٌ َعلِيمٌ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     بِغَْيِظُكمْ بِغَْيِظُكمْ بِغَْيِظُكمْ بِغَْيِظُكمْ     ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا    ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ ����: وذلك في قوله تعالى       

قال فيه الطبري وكثير من ، 				ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ     ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا    ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ ����: وقوله تعالى : " يقول  )119 آل عمران( 

                                                
   148/ 2: المحرر الوجيز  )2(
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فعلى ھذا يتجه أن يدعى عليھم بھذا مواجھة وغير  –ويقول  –ھو دعاء عليھم  )1(المفسرين

: وسلم وأمته أن يواجھھم بھذا ويقول   -وآله  –قال قوم  بل أمر النبي صلى هللا عليه ، مواجھة 

ويجري المعنى مع قول مسافر بن ، الدعاء وبقي معنى التقريع واeغاظة فعلى ھذا زال معنى 

  : أبي عمرو 

  ـداـسَ حَ  ـنْ مَ  عـيـنَ ◌ُ  ـنـا ونـفـقـأونـنـمـي فـي أرومـتِ 

    ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     ِبَسَببٍ ِبَسَببٍ ِبَسَببٍ ِبَسَببٍ     فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ فـَْلَيْمُددْ ���� : قوله تعالى  				◌ْ ◌ْ ◌ْ ◌ْ     ِبغَْيِظُكمِبغَْيِظُكمِبغَْيِظُكمِبغَْيِظُكم    ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا ����: وينظر إلى ھذا المعنى في قوله 

 ) 2() "15: الحج (  				 َطعْ َطعْ َطعْ َطعْ لِيـَقْ لِيـَقْ لِيـَقْ لِيـَقْ     ُمث ُمث ُمث ُمث     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ 

أمر هللا تعالى نبيه الكريم ،  				 ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا����يشير ابن عطية في النص المتقدم إلى دMلة فعل ا�مر   

وعلى ھذا خرج ا�مر من  				 ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ     ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا���� :وأمته أن يقولوا عند مواجھتھم اليھود قوله تعالى 

  .لتوبيخ لليھود على نفاقھم دMلة اeلزام والوجوب إلى دMلة التقريع وا

 				 ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ     ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا����: والظاھر أنَّ ابن عطية في حدود علمي قد انفرد في دMلة قوله تعالى        

ممن سبقوه ولحقوا به على أنَّ دMلة فعل ) 3(على التوبيخ والتقريع بعد إجماع معظم علماء التفسير

واستند فيما ذھب إليه إلى أنَّ هللا سبحانه أمر خرجت للدعاء على اليھود  				 ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا����فعل ا�مر 

نبيه الكريم أن يواجھھم بھذا القول وعلى ھذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع واستشھد على 

فخرج ا�مر في ا�ية القرآنية الكريمة  وفي ، ما ذھب إليه بشواھد شعرية وقرآنية أّكدت مذھبه 

                ) 5(وأبو حيان ا�ندلسي) ھـ  671: ت ( )  4(ع وتبعه القرطبيالبيت الشعري إلى التوبيخ والتقري

  .في ھذا المعنى ) ھـ  745ت ( 

فخرجت  				 ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ ِبغَْيِظُكمْ     ُموتُواُموتُواُموتُواُموتُوا����:وفي ضوء ما تقدم أنَّ ابن عطية قد التفت إلى دMلة قوله تعالى      

وM شك أنَّ ابن عطية كان محقا  صيغة ا�مر في ا�ية الكريمة من ا�مر إلى التقريع والتوبيخ 
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   427/ 3: الميزان، 40/ 4/ 2مج : روح المعاني، 177/ 1: وأسرار التأويل 
  183/ 4/ 2مج : الجامع �حكام القرآن : ظ) 1(
   3/44:البحر المحيط : ظ)2(



فيما ذھب إليه وذلك لو كان ا�مر في ا�ية الكريمة خرج للدMلة على الدعاء لما أمرھم هللا 

سبحانه أن يواجھوا به اليھود وجھا لوجه فضc عن ذلك إنَّه لو كان دعاء وخرج على لسان النبي 

وما ، سبحانه وأھلكھم على إثر دعائه عليھم له هللا  بMستجا) صلى هللا عليه وآله وسلم (الكريم 

  . أمھلھم حتى دخل ا�يمان في قلوب بعضھم وآمنوا بعد الكفر والضcلة 
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(  				اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ     اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ     أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ أَْنتَ     إِنكَ إِنكَ إِنكَ إِنكَ     ُذقْ ُذقْ ُذقْ ُذقْ ���� :ومثال ذلك نجده في حديثه عن تفسير قوله تعالى              

يشير ابن عطية في النص المتقدم ) 1(... "مخاطبة على معنى ھذا التقريع : " يقول )  49    :الدخان 

وليس المراد من المخاطب مباشرة ذوق ، بصيغة ا�مر  				ُذقْ ُذقْ ُذقْ ُذقْ ����فجاء  				ُذقْ ُذقْ ُذقْ ُذقْ ���� إلى دMلة الفعل

الذليل  				اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ اْلَكرِميُ     اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ اْلَعزِيزُ ����    :العذاب وإنَّما أريد التقريع والتوبيخ واMستھزاء له وكأنما أراد بقوله 

  .  )2(وأشار إلى ذلك طائفة من المفسرين، المھان 
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من ا�يات القرآنية التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى دMلة ا�مر على                   

) 223:  البقرة ( 				    اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ     َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ     هُ هُ هُ هُ ُمَالقُو ُمَالقُو ُمَالقُو ُمَالقُو     أَنُكمْ أَنُكمْ أَنُكمْ أَنُكمْ     َواْعَلُمواَواْعَلُمواَواْعَلُمواَواْعَلُموا    اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     َواتـُقواَواتـُقواَواتـُقواَواتـُقوا����: التحذير قوله تعالى 

أشار ابن عطية في ا�ية الكريمة إلى تحديد دMلة فعل  )3("تحذير     				اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     َواتـُقواَواتـُقواَواتـُقواَواتـُقوا���� :"يقول 
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ونجده يشير في ذلك إلى دMلة ا�مر على التحذير من تعدي حدود هللا و قد ذكر  				َواتـُقواَواتـُقواَواتـُقواَواتـُقوا����ا�مر

  .  )1(ذلك غير واحد من المفسرين

                                    				    اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ     َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ     ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ����:الوارد في ا�ية ذاتھا بقوله تعالى  				 َبشرَبشرَبشرَبشر    ����◌َ ◌َ ◌َ ◌َ  بينما ذكر دMلة الفعل     

) 2("تأنيس لفاعلي البر ومتبعي سنن الھدى     				    اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ اْلُمْؤِمِننيَ     َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ َوَبشرِ     ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ����: " يقول ) 223:  البقرة (

ھـ 671ت (وأشار إلى ذلك القرطبي 				 َبشرَبشرَبشرَبشر    ◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ����فأشار إلى دMلة ا�مر على التأنيس في الفعل 

  . )4()ھـ 745ت ( وأبو حيان ا�ندلسي  )3()

  : ا!ستفھام : ثانيا 

الھمزة وھل ومن : بأدواته الخاصة به وھي ، ھو طلب فھم شيء لم يكن معلوما من قبل           

  )  5(...وما وكيف وكم وأين 

لقرآن وكcم العرب عناية فائقة وأشار في غير وقد عني ابن عطية بھذا ا�سلوب في ا       

  : موضع إلى دMMت إضافية يقتضيھا السياق أھمھا 

  : التوبيخ والتقريع د!لة ا!ستفھام على  - 1

: ذكر ابن عطية دMلة اMستفھام على التوبيخ والتقريع وذلك في قوله تعالى             

واMستفتاء السؤال  وھو : "يقول) 149:الصافات ( 				 اْلبَـُنونَ اْلبَـُنونَ اْلبَـُنونَ اْلبَـُنونَ     َوَهلُمُ َوَهلُمُ َوَهلُمُ َوَهلُمُ     اْلبَـنَاتُ اْلبَـنَاتُ اْلبَـنَاتُ اْلبَـنَاتُ     أَلَِربكَ أَلَِربكَ أَلَِربكَ أَلَِربكَ     فَاْستَـْفِتِهمْ فَاْستَـْفِتِهمْ فَاْستَـْفِتِهمْ فَاْستَـْفِتِهمْ ����

على قولھم على هللا البھتان وجعلھم البنات r تعالى عن ذلك وأمره ،بمعنى التقريع والتوبيخ 

  . )6("بتوقيفھم على جھة التوبيخ أيضا ھل شاھدوا أنَّ المcئكة إناث فيصح لھم القول به 

 				 اْلبَـَناتُ اْلبَـَناتُ اْلبَـَناتُ اْلبَـَناتُ     أَلِرَبكَ أَلِرَبكَ أَلِرَبكَ أَلِرَبكَ  ����: اMستفھام في قوله تعالى  طية في النص المتقدم إلى دMلةيشير ابن ع       

 إلى دMلة التوبيخ والتقريع لمشركي قريش الذين ) طلب الفھم ( أنَّه خرج من دMلته ا�صلية ھي 
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ى تجسيم وحسب بل ذھبوا إلوفي قولھم ھذا لم يشركوا )عّز وجّل ( زعموا أنَّ المcئكة بنات هللا 

وا على الجنسين r تعالى وتجرأ ھم عدوا اeناث أوضع الجنسين فنسبوا أوضعهللا سبحانه غير أنَّ 

   . )1(المcئكة وأنثوھم لذلك وبخھم هللا سبحانه على كفرھم  وطغيانھم
:          مثل ذلك في طائفة من ا�يات ومنھا ما ورد في قوله تعالى )2(وذكر ابن عطية           

ُلونَ     َوأَنـُْتمْ َوأَنـُْتمْ َوأَنـُْتمْ َوأَنـُْتمْ     أَنـُْفَسُكمْ أَنـُْفَسُكمْ أَنـُْفَسُكمْ أَنـُْفَسُكمْ     َوتـَْنَسْونَ َوتـَْنَسْونَ َوتـَْنَسْونَ َوتـَْنَسْونَ     بِاْلِرب بِاْلِرب بِاْلِرب بِاْلِرب     الناسَ الناسَ الناسَ الناسَ     َ◌تَْأُمُرونَ َ◌تَْأُمُرونَ َ◌تَْأُمُرونَ َ◌تَْأُمُرونَ     ���� ُلونَ تـَتـْ ُلونَ تـَتـْ ُلونَ تـَتـْ ) 44: البقرة ( 				 تـَْعِقُلونَ تـَْعِقُلونَ تـَْعِقُلونَ تـَْعِقُلونَ     أََفَال أََفَال أََفَال أََفَال     اْلِكَتابَ اْلِكَتابَ اْلِكَتابَ اْلِكَتابَ     تـَتـْ

َفاُهلَا    قـُُلوبٍ قـُُلوبٍ قـُُلوبٍ قـُُلوبٍ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ     اْلُقْرَآنَ اْلُقْرَآنَ اْلُقْرَآنَ اْلُقْرَآنَ     يـََتَدبـُرونَ يـََتَدبـُرونَ يـََتَدبـُرونَ يـََتَدبـُرونَ     أََفَال أََفَال أََفَال أََفَال ����: وفي قوله تعالى  َفاُهلَاأَقـْ َفاُهلَاأَقـْ َفاُهلَاأَقـْ   ) .  24: محمد (  				أَقـْ

  

  : التقرير د!لة ا!ستفھام على  - 2

وقد يخرج اMستفھام من دMلته على طلب الفھم إلى التقرير وأشار ابن عطية إلى ذلك في          

يقول )  86: الصافات ( 				 تُرِيُدونَ تُرِيُدونَ تُرِيُدونَ تُرِيُدونَ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     ُدونَ ُدونَ ُدونَ ُدونَ     َآِهلَةً َآِهلَةً َآِهلَةً َآِهلَةً     أَئِْفًكاأَئِْفًكاأَئِْفًكاأَئِْفًكا����: معرض حديثه عن تفسير قوله تعالى 

خرج اMستفھام في ا�ية   )3("ومحاM  استفھام بمعنى التقرير أي أكذبا 				 أَئِْفًكاأَئِْفًكاأَئِْفًكاأَئِْفًكا ����وقوله : " 

في محاججته �بيه وقومه ولم يكن استفھامه ) عليه السcم ( الكريمة على لسان النبي إبراھيم 

حقيقيا يطلب به اMستفھام واMستعcم عن آلھتھم التي يعبدونھا �نَّه على علم وبينة بحالھا بأنَّھا 

فھامه داM على اeقرار بحالھا وحقيقتھا    وتبعه أبو حيان ليس إM افتراء وكذبا ومن ھنا جاء است

  .  )4()البحر المحيط ( في ھذا المعنى في ) ھـ  745ت ( ا�ندلسي 

ومن ثم يشير ابن عطية إلى أنَّه متى دخلت ألف اMستفھام على واو العطف أو فائه دلت على      

 				يـَْعِقُلونَ يـَْعِقُلونَ يـَْعِقُلونَ يـَْعِقُلونَ     َوَال َوَال َوَال َوَال     َشْيًئاَشْيًئاَشْيًئاَشْيًئا    َميِْلُكونَ َميِْلُكونَ َميِْلُكونَ َميِْلُكونَ     َال َال َال َال     َكانُواَكانُواَكانُواَكانُوا    َلوْ َلوْ َلوْ َلوْ أَوَ أَوَ أَوَ أَوَ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ ���� :معنى التقرير ومثال ذلك في قوله تعالى 

واو عطف دخلت ألف اMستفھام على واو  				 أََوَلوْ أََوَلوْ أََوَلوْ أََوَلوْ ����: والواو في قوله : " يقول )  43: الزمر (

  .  )5("العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير 
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فجاء ، ا�ية الكريمة يشير ابن عطية في النص المتقدم إلى دMلة اMستفھام على التقرير في       

اMستفھام eقراره حقيقة مفادھا ما يتخذه الكافرون من شفعاء من دون هللا M يملكون شيئا حتى 

وھكذا تستمر ا�مثلة التي يسوقھا ابن عطية في دMلة اMستفھام على التقرير ونجد . يشفعوا لھم 

فيھا اMستفھام للدMلة على  ذلك فيما ذكره ابن عطية في تفسير طائفة من ا�يات التي خرج

(                   				َقِديرٌ َقِديرٌ َقِديرٌ َقِديرٌ     َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     أَن أَن أَن أَن     تـَْعَلمْ تـَْعَلمْ تـَْعَلمْ تـَْعَلمْ     َأملَْ َأملَْ َأملَْ َأملَْ ����: كما جاء في قوله تعالى ،  )1(التقرير

    اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ اْآلَِخرَةَ     َحيَْذرُ َحيَْذرُ َحيَْذرُ َحيَْذرُ     َوقَائًِماَوقَائًِماَوقَائًِماَوقَائًِما    َساِجًداَساِجًداَساِجًداَساِجًدا    اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ اللْيلِ     آَنَاءَ آَنَاءَ آَنَاءَ آَنَاءَ     قَاِنتٌ قَاِنتٌ قَاِنتٌ قَاِنتٌ     ُهوَ ُهوَ ُهوَ ُهوَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ  ����: وفي قوله تعالى )  106: البقرة

َا    يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ     َال َال َال َال     َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ     يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ يـَْعَلُمونَ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     َيْسَتِويَيْسَتِويَيْسَتِويَيْسَتِوي    َهلْ َهلْ َهلْ َهلْ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ     رَبهِ رَبهِ رَبهِ رَبهِ     َرْمحَةَ َرْمحَةَ َرْمحَةَ َرْمحَةَ     َويـَْرُجوَويـَْرُجوَويـَْرُجوَويـَْرُجو َاِإمن َاِإمن َاِإمن رُ     ِإمنرُ يـََتذَكرُ يـََتذَكرُ يـََتذَكاْألَْلَبابِ اْألَْلَبابِ اْألَْلَبابِ اْألَْلَبابِ     أُولُوأُولُوأُولُوأُولُو    يـََتذَك 				 

        ) . 9: الزمر ( 
  : د!لة ا!ستفھام على اNنكار  - 3

  :كما جاء في قوله تعالى وقد وردت آيات كثيرة بھذه الدMلة أشار إليھا ابن عطية            

ومعنى كcمھم ھذا اeنكار بلفظ : " يقول )  26: البقرة (   				 َمَثالً َمَثالً َمَثالً َمَثالً     ََِذاََِذاََِذاََِذا    اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ أَرَادَ     َماَذاَماَذاَماَذاَماَذا����

) 4(وابن عطية )3(ذكر ذلك الطبرياeنكار في ا�ية الكريمة  دMلة أفاد اMستفھام ) 2(" اMستفھام

روا إلى أنَّ اMستفھام الذي خرج على لسان الكفرة لم فأشا،  )6(ا�لوسيو )5(وأبو حيان ا�ندلسي

يكن الغرض منه طلب الفھم واMستعcم عن حقيقة ذلك المثل وإنَّما كان الغرض منه إنكار ذلك 

  . المثل والتقليل من شأنه 
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ذكر ابن )  12: الذاريات (  				الدينِ الدينِ الدينِ الدينِ     يـَْومُ يـَْومُ يـَْومُ يـَْومُ     أَيانَ أَيانَ أَيانَ أَيانَ     نَ نَ نَ نَ َيْسأَلُو َيْسأَلُو َيْسأَلُو َيْسأَلُو     ����: ومن ذلك قوله تعالى                

 الدينِ الدينِ الدينِ الدينِ                                     يـَْومُ يـَْومُ يـَْومُ يـَْومُ     أَيانَ أَيانَ أَيانَ أَيانَ     َيْسأَلُونَ َيْسأَلُونَ َيْسأَلُونَ َيْسأَلُونَ     ����وقوله تعالى : " عطية دMلة اMستفھام في ا�ية الكريمة يقول 

وجائز أن يقترن بذلك من بعضھم ھزء ، معناه يقولون متى يوم الدين ؟ على معنى التكذيب  				

                                                
  522/ 4،  1/190:  المصدر نفسه: ظ ) 2(
   112/ 1: المحرر الوجيز ) 3(
  181/ 1: جامع البيان : ظ) 4(
  112/ 1: المحرر الوجيز : ظ) 5(
 263 - 262/ 1: البحر المحيط: ظ) 6(
  207/ 1/ 1مج : لمعانيروح ا: ظ) 7(



يشير ابن عطية في النص المتقدم أنَّ استفھامھم عن يوم القيامة لم يخرج   )1(. " وأن M يقترن

   )2(.لطلب المعرفة ولكنه خرج على جھة التكذيب واMستھزاء والشك بمجيئھا 

وانطcقا من تلك اeشارات والمcحظات عن اMستفھام ودMMته الكثيرة التي أشار إليھا ابن        

  ي تفسيره وھي إشارات دقيقة إلى أن ھناك دMMت خرج إليھا اMستفھام تمكن عطية ھنا وھناك ف

من فھمھا وإدراكھا بما أعانه السياق وقرائن ا�حوال على ذلك ومنھا ما ذكره في معرض حديثه 

إذ ذكر أنَّ اMستفھام في ا�ية )  36: الزمر ( 				َعْبَدهُ َعْبَدهُ َعْبَدهُ َعْبَدهُ     ِبَكافٍ ِبَكافٍ ِبَكافٍ ِبَكافٍ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     أَلَْيسَ أَلَْيسَ أَلَْيسَ أَلَْيسَ     ����: عن قوله تعالى 

لكريمة لم يخرج لغرض طلب الفھم والعلم بالشيء مع تحقق كفاية هللا سبحانه للرسول الكريم ا

بعد أن ) صلى هللا عليه وآله وسلم ( وإنَّما خرج لتقوية نفس الرسول ) صلى هللا عليه وآله وسلم (

نت خوفته �نَّ كفار قريش كا، تقوية لنفس النبي عليه السcم : " يقول . خوفته قريش بأصنامھا 

وقالوا يامحمد أنت تسبھا ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة فنزلت ا�ية ، من ا�صنام 

ومما يعضد ذلك دخول ھمزة اeنكار على كلمة النفي وقد أفاد ذلك ثبوت الكفاية من ) 3("الكريمة

  .) 4()صلى هللا عليه وآله( هللا وتقريرھا للرسول 

(                      				 اْلَكْيلَ اْلَكْيلَ اْلَكْيلَ اْلَكْيلَ     أُوِيف أُوِيف أُوِيف أُوِيف     َأين َأين َأين َأين     تـََرْونَ تـََرْونَ تـََرْونَ تـََرْونَ     َأَال َأَال َأَال َأَال  ����: تعالى  ومثل ذلك نجده في حديثه عن قوله    

  . ) 5("ويؤنسھم ويستميلھم ، ا�ية يرغبھم في نفسھم آخرا : " يقول )  59: يوسف 

       

  

  

ومن ذلك يتضح أنَّ ابن عطية كان مدركا لما يحمله اMستفھام من دMMت أعان على فھمھا  

وبإدراكه ھذا يؤكد قدرته على ، �حوال في ا�يات الكريمة التي تقدم ذكرھا السياق وقرائن ا

وما أثر التركيب عليھا بحيث ، الكشف عن دMMت ا�لفاظ وما تحمله من معان ٍ داخل التركيب 

أنَّه كان قادرا على تغيير دMMتھا التي خرجت إليھا فتأتي التراكيب ذات بنيتين بنية لفظية وبنية 

ة كما جاء في ا�يات الكريمة التي جاءت بألفاظ تدل على اMستفھام إM أنھا في واقع الحال معنوي

                                                
   173/ 5: المحرر الوجيز) 1(
،  366/ 19: روح المعاني، 135 -134/ 8: البحر المحيط ، 34/ 17/ 9مج : الجامع �حكام القرآن : ظ) 2(

   339/ 18: الميزان
   532/ 4: المحرر الوجيز ) 3(
   227 -226/ 17: الميزان ،  131/ 4: الكشاف،  28/ 9: التبيان : ظ) 4(
   285/ 3: المحرر الوجيز) 5(



لم تخرج لطلب الفھم والمعرفة وإنَّما خرجت لدMMت كثيرة أشار إليھا ابن عطية في وقفاته 

  ) . المحرر الوجيز ( التفسيرية في 
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  � دالليةال  املظاهر�     

  - :التطور الد!لي   -:المبحث اCول 

تكاد تخلو منھ�ا لغ�ة م�ن لغ�ات الع�الم مظاھر اللغوية التي M اليعد التطور الدMلي من                

ولكن��ه ف��ي حقيق��ة اMم��ر يب��دو مظھ��را م��ن ، ِص��َف بال��داء ال��ذي M تك��اد تخل��و اللغ��ات من��ه حت��ى وُ 

  .  )1(المظاھر التي نتلمس بھا حياة اللغة ومسايرتھا للزمن

 التغيي��ر ال��ذي يط��رأ عل��ى اللغ��ة س��واء ف��ي أص��واتھا أو دMل��ة( والمقص��ود ب��التطور ال��دMلي ھ��و 

و ذل�ك كل�ه نتيج�ة عوام�ل  ،مفرداتھا أو في الزيادة التي تكتس�بھا اللغ�ة أو النقص�ان ال�ذي يص�يبھا 

وM ش��ك أنَّ التط��ور ف��ي دMل��ة  )2()مختلف��ة ت��رتبط ارتباط��ا وثيق��ا بحي��اة ا�م��م ف��ي كاف��ة مجاMتھ��ا 

بعض مدلوMته فشيوع استعمال العام في ، المفردات يكون تبعا للحاMت التي يكثر فيھا استعمالھا 

يزيل مع مرور الزمن عموم دMلته ويقصر مدلول�ه عل�ى الح�اMت الت�ي ش�اع فيھ�ا اس�تعماله وف�ي 

لغتنا العربية طائفة من المفردات التي كانت في ا�صل عامة الدMلة ثم شاع استعمالھا في اeسcم 

) المنافق (و ) الكافر ( و ) المؤمن ( و ) الصوم(و ) اeسcم(بدMMت معينة ومثال ھذه المفردات 

وكذلك الحال بالنسبة للمف�ردات ذات الم�دلوMت الخاص�ة فاس�تعمالھا ف�ي دMMت كثي�رة ، وغيرھا 

تتجاوز دMلتھا الخاصة على سبيل التوسع يزيل مع تقادم العھد خصوص دMلتھا ويكسبھا العم�وم 

) الورد( ى كل شدة ومثلھا التي كانت تعني الحرب فأصبحت تطلق عل) البأس ( ومثال ذلك لفظة 

الذي كان يدل على إتيان الماء فعممت دMلته وصار إتيان ك�ل ش�يء وردا ومثلھ�ا الرائ�د والنجع�ة 

والحوة وغيرھا من المفردات التي اتسعت دMلتھا لكثرة إستعمالھا في معان أخرى مشابھة لھا ث�م 

إن ھ�ذا التط�ور  )3(ان�ت مجازي�ةانتقلت شيئا فشيئا إلى مع�ان أخ�رى وص�ارت فيھ�ا حقيق�ة بع�دما ك

ال��ذي يلح��ق المف��ردات ل��يس بالض��رورة أن يك��ون ايجابي��ا يرتق��ي ب��المفردة إل��ى مس��تويات الرفع��ة 

وأورد ل�ه ) ب�التغيير المتس�امي ( والكمال وھذا النوع من التطور نعت�ه ال�دكتور محم�ود الس�عران 

ن ا�حي�ان س�لبيا وھ�ذا م�ا دع�ا ب�ل ق�د يك�ون ف�ي كثي�ر م�.  )4(طائف�ة م�ن ا�لف�اظ ف�ي لغتن�ا العربي�ة

  فمن الواضح أنَّ ھذا التطور لم يتجه دائما نحو : ( أن يقول ،   وافيالدكتور علي عبد الواحد 

  

                                                
  94: إبراھيم أنيس . د:  ا�لفاظدMلة : ظ) 1(
 45: عودة خليل أبو عودة . د: التطور الدMلي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم ) 2(
               التطور اللغوي ومظاھره وعلله وقوانينهلحن العامة و ، 318: محمود السعران : علم اللغة العام : ظ) 3(
    194: رمضان عبد التواب . د
  308: المصدر نفسه : ظ) 4(



التھذيب والكمال بل أدى ف�ي معظ�م مظ�اھره إل�ى الل�بس ف�ي دMل�ة الكلم�ات والخل�ط ب�ين وظائفھ�ا 

ومث�ال ) 1()منزلة وضيعة ف�ي التعبي�ر  د اللغة مما بھا من دقة وسمو وھوى بھا إلىوأنواعھا وجرَّ 

ذلك يبدو واضحا في كتب اللغة والنح�و وم�ا تض�منته م�ن اس�تعماMت نعت�ت بالش�اذة والقليل�ة تل�ك 

ھذيل أو عقيل أو أسد أو طيـِّيء وغيرھ�ا ل�م : اMستعماMت التي نسبت إلى طائفة من القبائل منھا 

  .  )2(غةيكن إM نتيجة سلبية لذلك التطور السلبي في الل

  :  )3(والتطور الدMلي الذي يصيب ا�لفاظ يتمثل بعدة أنواع منھا

  . تضييق الدMلة أو تخصيصھا  -1

  .توسع دMلة اللفظة  -2

  . تغيير مجال اMستعمال عن طريق المجاز -3

 إذ أشار) المحرر الوجيز( وبھذه ا�نواع الثcثة يدرس التطور الدMلي ل,لفاظ عند ابن عطية في 

إلى طائفة من ا�لفاظ التي طرأ على دMلتھا نوع من التط�ور ال�دMلي فاتس�عت دMلتھ�ا أو أص�ابھا 

التخصيص فخرجت بذلك عن أصل وضعھا اللغوي إلى دMMت أخ�رى جدي�دة أو تغي�رت دMلتھ�ا 

باMنتقال م�ن معناھ�ا الحقيق�ي إل�ى المعن�ى  المج�ازي ال�ذي ت�رتبط مع�ه بعcق�ة م�ا  حت�ى ينق�رض 

  .نى الحقيقي ويحل محله المعنى المجازي المع

   -:تخصيص الد!لة  -أ

وم�ن ھ�ذه ، تتعرض طائفة من ا�لفاظ في لغتنا العربية ولغ�ات الع�الم ا�خ�رى إل�ى ظ�واھر ش�تى 

الت�ي تص�يب دMMت ا�لف�اظ الت�ي كان�ت ) التخص�يص(الظواھر التي نحن بصدد دراستھا ظاھرة 

ال في مدلوMتھا ومن ثم تخصصت دMلتھا بفعل استعمالھا في أصل وضعھا اللغوي عامة اMستعم

ولم تكن ظاھرة التخصص وليدة العصر الحالي ، في بعض مدلوMتھا التي كانت تدل عليھا سابقا 

بل أش�ار إليھ�ا علم�اء اللغ�ة ف�ي مص�نفاتھم وأش�اروا لھ�ا بأمثل�ة كثي�رة إM أنَّھ�م ل�م يص�رحوا ب�ذكر 

ال�ذي أف�رد باب�ا  )6(والس�يوطي )5(وأبو ح�اتم ال�رازي )4(قتيبةومنھم ابن ) التخصيص ( مصطلحھا 

  : من دMMت ا�لفاظ وعرف الخاص بقوله ) العام و الخاص ( لدراسة ) المزھر ( في كتابه 

  

                                                
  292: علي عبد الواحد وافي . د: علم اللغة ) 1(
   29: إبراھيم السامرائي . د: التطور اللغوي التاريخي : ظ) 2(
اھلي ولغة القرآن الكريم بين لغة الشعر الج التطور الدMلي، 119 - 115:  ا�لفاظدMلة ، 288: علم اللغة : ظ) 3(
 :56  
 472، 471، 161: تأويل مشكل القرآن : ظ) 4(
   38/ 2:أبو حاتم أحمد بن حمدان القاسم الرازي  :الزينة في الكلمات اeسcمية : ظ) 5(
  433/ 1:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) 6(



وذك�ر مجموع�ة م�ن  ) 1()وھو ما ُوضع في ا�صل عاّماً، ثم ُخّص في اMستعمال ب�بعض أف�راده( 

  ... أصله قصد الشيء وتجريدك له ثم خّص بقصد البيت : (  يقول) الحج ( ا�مثلة ومنھا لفظة 

فإنَّه في اللغة الدھر ثم خص في اMستعمال لغة بأحد أيام ا�س�بوع وھ�و ف�رد م�ن ) السبت ( ولفظ 

وتابعھم في ذلك ابن عطية وأشار إلى طائفة من ا�لفاظ التي تخصص�ت دMلتھ�ا   )2()أفراد الدھر 

  : ا المفردات ا�تية ومنھ) المحرر الوجيز ( في 

   -:المحراب  -1

من ا�لفاظ التي تخصصت دMلتھا بعدما كانت عام�ة اMس�تعمال والت�ي ذكرھ�ا اب�ن عطي�ة          

ــى    َفَخــرَجَ َفَخــرَجَ َفَخــرَجَ َفَخــرَجَ ���� :ال��واردة ف��ي قول��ه تع��الى ) مح��راب ( لفظ��ة ) المح��رر ال��وجيز(ف��ي  ــىَعَل ــىَعَل ــىَعَل     ِمــنَ ِمــنَ ِمــنَ ِمــنَ     قَـْوِمــهِ قَـْوِمــهِ قَـْوِمــهِ قَـْوِمــهِ     َعَل

أرف�ع  				    اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ  ����و:"يقول) 11: مريم ( 				َوَعِشياَوَعِشياَوَعِشياَوَعِشيا    ُبْكرَةً ُبْكرَةً ُبْكرَةً ُبْكرَةً     واواواواَسبحُ َسبحُ َسبحُ َسبحُ     َأنْ َأنْ َأنْ َأنْ     ِإلَْيِهمْ ِإلَْيِهمْ ِإلَْيِهمْ ِإلَْيِهمْ     َفَأْوَحىَفَأْوَحىَفَأْوَحىَفَأْوَحى    اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ اْلِمْحَرابِ 

ھي تحارب من ناوأھا ثم خص بھذا اMسم مبنى الصcة ، وك�انوا يتخ�ذونھا  إذالمواضع والمباني 

 ھ�و م�أخوذ م�ن الح�رب ك�أنَّ : ة فيما ارتفع من ا�رض ، واختلف الناس في اش�تقاقه ، فقال�ت فرق�

 بف�تح ال�راء ك�أنَّ )  الح�َرب  ( ھو م�أخوذ م�ن: والشھوات ، وقالت فرقة  يحارب الشيطان همcزم

وق�د أش�ار إل�ى ذل�ك المعن�ى   )3("مcزمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصباً ، وف�ي اللف�ظ بع�د ھ�ذا نظ�ر

المح�راب س�يد المج�الس ومق�دمھا : ( يق�ول) ھ�ـ 210ت ( طائفة من المفس�رين وم�نھم أب�و عبي�دة 

ھ�ـ 460ت(ونجد مثل ذلك المعنى عند الطوسي              )4()من المساجد وكذلك ھو ، وأشرفھا 

  .) 8(والشيرازي )7(والطباطبائي )6() ھـ 548ت (والطبرسي ) 5() 

كانت ذات دMلة عامة تدل عل�ى ص�در المجل�س أي ) المحراب ( ويتضح مما تقدم أنَّ لفظة        

ة الق�وم وق�د ورد ھ�ذا ف�ي ق�ول ام�رئ أشرف مكان ف�ي المجل�س وك�ان مخصص�ا ل,ش�راف وعلي�

  )9(: القيس 

  قُ راب كـــاCســـِد والــثــيــاب رقــــــــــايــغــّص بــه الــمـحــ         وتــرى مـجــلــســاً 

                                                
 433/ 1: المزھر في علوم اللغة  ) 1(
 . المصدر نفسه ) 2(
   7/ 4: ر الوجيز المحر) 3(
  91/ 1: مجاز القرآن ) 4(
  447/ 2: التبيان : ظ) 5(
  739/ 2: مجمع البيان: ظ) 6(
  188/ 3: الميزان: ظ) 7(
  367 -366/ 9: ا�مثل : ظ) 8(
 34: ديوان امرئ القيس ) 9(



مج��ال اس��تعمالھا ش��يئا فش��يئا وخاص��ة بع��د مج��يء اeس��cم وص��ارت ت��دل عل��ى المك��ان ث��م ض��يّق 

  ) 1(و أشرف مكان يمكن للعبد أن يقف فيه بين يدي خالقهالمخصص لوقوف اeمام في المسجد وھ

  ) 1(خالقه

�نَّ�ه موض�ع :  (وقي�ل ،  )2(سمي محراب�ا �نَّ�ه م�أخوذ م�ن الح�رب ال�ذي ھ�و نق�يض الس�لم: وقيل 

  ). المحراب ( و ھذا ا�خير  ما ذھب إليه ابن عطية في تفسير لفظة  )3()محاربة الشيطان والھوى

 .(  

  

   -: الركوع  -2 

وأش�ار إل�ى تخصيص�ھا ) المح�رر ال�وجيز ( ا�لفاظ التي وقف عندھا اب�ن عطي�ة ف�ي من           

    الصـَالةَ الصـَالةَ الصـَالةَ الصـَالةَ     َوأَِقيُمـواَوأَِقيُمـواَوأَِقيُمـواَوأَِقيُمـوا ����: ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) الرك�وع ( بعدما كانت عامة في اMستعمال لفظة 

    َمـــعَ َمـــعَ َمـــعَ َمـــعَ     َوارَْكُعــواَوارَْكُعــواَوارَْكُعــواَوارَْكُعــوا ����: قول��ه تع���الى : " يق���ول )  43: البق���رة (  				 الــراِكِعنيَ الــراِكِعنيَ الــراِكِعنيَ الــراِكِعنيَ     َمــعَ َمــعَ َمــعَ َمــعَ     َوارَْكُعـــواَوارَْكُعـــواَوارَْكُعـــواَوارَْكُعـــوا    الزَكــاةَ الزَكــاةَ الزَكــاةَ الزَكــاةَ     َوَآتُــواَوَآتُــواَوَآتُــواَوَآتُــوا

  وقال. جعل الركوع لما كان من أركان الصcة عبارة عن الصcة كلھا: قال قوم   				الراِكِعنيَ الراِكِعنيَ الراِكِعنيَ الراِكِعنيَ 

إنَّم�ا : وقال�ت فرق�ة . إنَّما خّص الركوع بالذكر �نَّ بني إسرائيل لم يكن في صcتھم ركوع: قوم  

والرك��وع ف��ي اللغ��ة اeنح��اء ،  �نَّ ا�م��ر بالص��cة أوM ل��م يق��تض ش��ھود الجماع��ة) م��ع ( ق��ال 

  )4(:بالشخص قال لبيد

َّ أخــبـُر أخـبــاَر الــقـرون ِ الــتـي مـضـْت        ـي كــلــمـــا قـــمـــُت راكـــــعُ أدبٌّ كـــأنـ

  )5(:قال ا�خبط بن قريع، ويستعار أيضا في اMنحطاط في المنزلة 

 ــهقــد رفــعَ ُ◌ والــدھــر يــومــاً  كــــعَ ـــــر     تـ أنْ  ـكَ ـّ عــل الــضــعـيـفَ  ! تــعــادِ 

")6(  
) 7(...)فالركوع اMنحن�اء واMنخف�اض) اركعوا ( وقوله : ( وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي يقول 

  .  )9(والشيرازي )8(وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي) 7(...)واMنخفاض
                                                

  197 -196:  بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريمالتطور الدMلي : ظ )1(
  )حرب ( مادة  213/ 3: العين : ظ)2(
 225: الراغب ا�صفھاني : مفردات ألفاظ القرآن ) 3(
  80: ديوان لبيد ) 4(
  ). M تحقرن الفقير: (جاء فيه،69: شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب النويري : نھاية ا�رب في فنون ا�دب ) 5(
   136/ 1: المحرر الوجيز ) 6(
   193/ 1: التبيان ) 7(
  213/ 1: ع البيانمجم: ظ) 8(
   163/ 1:ا�مثل : ظ) 9(



  

ل وضعھا اللغوي على كل شيء ينكب كانت تدل في أص) الركوع ( ويبدو مما تقدم أنَّ دMلة      

ث��م ص��ارت ت��دل عل��ى ال��ذل  ) 1( لوجھ��ه ف��تمس ركبت��اه ا�رض أو M تم��س بع��د أن يطأط��أ رأس��ه

  ) 2(  :والشاھد على ذلك قول الشاعر، ركع الرجل إذا آفتقر بعد غنى : والخضوع والفقر فقيل 

َّ  الــفــقــيــرَ  ـيــنَ ھـِ ! تــَ  قـــد ُ◌ والــدھـــر يـــومــاً  ــعَ ــَ كتـــــر      ـك أنْ عــلـ

  ـــهـعـَ رفـَ 

أي ) رك�ع الع�دو:(ومن دMلتھا على ال�ذل واMنكس�ار ق�ولھم، )3(أي تفتقر) أْن تركَع : ( أراد بقوله 

ثم ضيقت دMلتھا قبل مجيء اeسcم وصارت تدل على أصحاب المل�ة ، ذلَّ وانكسر أمام خصمه 

ثم خصصت بمجيء اeسcم دMلتھا بتل�ك الھي�أة المخصوص�ة  )4(ثانالحنيفية الذين M يعبدون ا�و

ف��ي الص��cة وعرف��ت بمعناھ��ا اMص��طcحي ال��ذي أخ��ذ طريق��ه ف��ي أوس��اط المجتم��ع اeس��cمي  

  . وأصبحت اللفظة إذا أطلقت M تعرف إM بدMلتھا على الركوع r سبحانه وحده في الصcة 

بمعناھ�ا اMص�طcحي ث�م أش�ار ) الرك�وع ( كر دMلة لفظة ويتضح مما تقدم أنَّ ابن عطية قد ذ    

            r لتھ�ا عل�ى الرك�وعMم وإلى المراحل التي م�رت بھ�ا قب�ل أن تتخص�ص دcسeلتھا قبل اMإلى د

  ).    عّز و جّل ( 

  -:الكفر -3

    َعَلـْيِهمْ َعَلـْيِهمْ َعَلـْيِهمْ َعَلـْيِهمْ     َسـَواءٌ َسـَواءٌ َسـَواءٌ َسـَواءٌ     ُرواُرواُرواُرواَكَفـَكَفـَكَفـَكَفـ    الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ     ِإن ِإن ِإن ِإن  ����: الواردة في قول�ه تع�الى ) كفر(وفي حديثه عن لفظة          

معنى الكفر مأخوذ من قولھم كفر : " يقول )  6: البقرة (    				    يـُْؤِمنُـونَ يـُْؤِمنُـونَ يـُْؤِمنُـونَ يـُْؤِمنُـونَ     َال َال َال َال     تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ تـُْنِذْرُهمْ     ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     أَمْ أَمْ أَمْ أَمْ     أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ أَأَْنَذْرتـَُهمْ 

  )    5(: ومنه قول الشاعر لبيد بن ربيعة، إذا غطى وستر

        فــي لــيــلــٍة كــفــَر الــنـجــوَم َغــَمــاُمــھــا
  )6():ثعلبة بن صغيرة( ه سمي الليل كافرا �نَّه يغطي كل شيء بسواده قال الشاعر أي سترھا ومن

  )6():صغيرة

                                                
 )ركع (  200/ 1: العين : ظ) 1(
M تحق��رن : ( في�هورد  ،69: ش�ھاب ال�دين أحم��د ب�ن عب�د الوھ�اب الن�ويري : : نھاي�ة ا�رب ف�ي فن�ون ا�دب ) 2(

  ). الفقير
   )ركع (  133/ 8: لسان العرب : ظ) 3(
  191: ي ولغة القرآن الكريم التطور الدMلي بين لغة الشعر الجاھل:ظ ) 4(
  )يعلو طريقة متنھا متواتر ( :صدر البيت، 146: ديوان لبيد ) 5(
(                       : فيه البيت كا�تي  ورد  257: أبو العباس المفضل بن محمد الضبي : ديوان المفضليات ) 6(

   )فتذكرت ثقc رثيدا بعدما 



ھــا فــي ذكــاُء يــمــيـنـَ  ـتْ ألــقـَ مــا    ــعـــدَ بـَ  رشـــيـــداً  ــر ثــقـــ7ً فـــتـــذكَّ 

  كــافـــِرِ◌ِ◌ ِ 

  

  

معن�اه غط�ى قلب�ه ب�الرين ع�ن  ف�ي ال�دين) كف�ر(فـ ،  �نَّھم يغطون الحب ، ومنه قول الزراع كفار

  )1("اeيمان أو غطى الحق بأقواله وأفعاله 

: وف�ي الش�رع ... ،الكف�ر ھ�و الجح�ود والس�تر : ( وقد أشار إلى ذلك المعنى الطوسي يق�ول        

عبارة عمن جحد ما أوجب هللا عليه معرفته من توحيده وعدله ومعرفة نبيه واeقرار بما ج�اء ب�ه 

  )2()فمن جحد شيئا من ذلك كان كافرا من أركان الشرع 

 )5(والطباطب�ائي )4() ھ�ـ 1250ت ( والش�وكاني  ) 3()ھ�ـ 548ت (وتبعه في ذلك المعنى الطبرسي

  .  )6(وقد أشار إلى ذلك المعنى طائفة من علماء المعاجم العربية

إذ كانت تدل ) ر ا لكف( و مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أشار إلى ا�صل اللغوي الذي دلت عليه لفظة 

على تغطية الشيء وستره دليل ذلك ما جاء في أشعار العرب وكcمھ�م إذ أس�ندوا فع�ل الكف�ر إل�ى 

الليل لشدة سواده فإنَّه يكفر النجوم �نَّھا واضحة وإلى التراب إذ غط�ى ك�ل ش�يء وإل�ى الم�اء ف�ي 

  ) 8 (:وعليه قول النابغة.  )7(النھر إذ غطى ما فيه فھو كافر

 ◌ِ  بـيــوتــي فــي يــفــاع وحــلـتُ 

  مــمـنــع      

 تـــخــال بــه راعــى الــحـمـولـة

  طـائــرا◌َ 

  الـكـوافــرا وتــضـحـي ذراه بــالـسـحـابِ     تــزل الـوعــول الـعــصــم عــن قـذفــاتـهِ 

الليل : سة مثل وفي ضوء ما تقدم يكون المعنى الرئيس للكفر ھو ستر ا�شياء المادية المحسو    

وم��ن ث��م اس��تعملت اللفظ��ة مج��ازا ف��ي س��تر ا�ش��ياء المعنوي��ة غي��ر ، والت��راب والنھ��ر وغيرھ��ا 

وع�رف ھ�ذا اMس�تعمال المج�ازي ف�ي العص�ر ، المحسوسة كستر النعمة والبرھان وا�ية والدليل 

                                                
   87/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
  1/60:بيان الت) 2(
  1/126: مجمع البيان: ظ) 3(
  45 -44/ 1: فتح القدير: ظ) 4(
   52 -50/ 1: الميزان: ظ) 5(
أب��و بك��ر محم��د ب��ن القاس��م  :الزاھ��ر، 28: اب��ن قتيب��ة : تفس��ير غري��ب الق��رآن ، )  كف��ر ( 356/ 5: الع��ين : ظ) 6(

  97 -95: بن سليمان مقاتل : ا�شباه والنظائر، 216/ 1 : ا�نباري
  271:  التطور الدMلي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم: ظ) 7(
 69: ديوان النابغة ) 8(



النعم�ان لھا ودليل ذلك ما ج�اء ع�ن ا�عش�ى ف�ي م�دح ،  )1(الجاھلي إلى جانب اMستعمال الحقيقي

  )2(: يقول 

 نــعـمــــة لــكَ  ي كــافــراً ـبـنـّ ـحـسَ فــ7 تـَ 

 ً◌      

  فـاشـھـد –شــاھـد هللا  – عــلـى شـھـيــدٍ 

واستعملت اللفظة على وجه الخصوص ببزوغ فجر اeسcم ف�يمن كف�ر بآي�ات رب�ه ونعم�ه أي     

  .ي العصر اeسcمي سترھا وغطاھا وأصبح ھذا المعنى اMصطcحي المتعارف عليه ف

  .بدMلتھا اللغوية والشرعية في القرآن الكريم ) الكفر ( وقد جاءت لفظة  

وم���ن ث���م ذك���ر الدMل���ة ) كف���ر ( ويتض���ح مم���ا تق���دم أنَّ اب���ن عطي���ة ذك���ر الدMل���ة اللغوي���ة ل���ـ      

  .اMصطcحية لھا التي عرفت بمجيء اeسcم 

   -: الصابئين-4

    َهاُدواَهاُدواَهاُدواَهاُدوا    َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ     َآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     ِإن ِإن ِإن ِإن ���� :الواردة في قوله تعالى ) لصابئين ا( وفي حديثه عن لفظة       

ِـمْ     ِعْنـدَ ِعْنـدَ ِعْنـدَ ِعْنـدَ     َأْجـرُُهمْ َأْجـرُُهمْ َأْجـرُُهمْ َأْجـرُُهمْ     فـََلُهـمْ فـََلُهـمْ فـََلُهـمْ فـََلُهـمْ     َصـاِحلًاَصـاِحلًاَصـاِحلًاَصـاِحلًا    َوَعِمـلَ َوَعِمـلَ َوَعِمـلَ َوَعِمـلَ     اْآلَِخـرِ اْآلَِخـرِ اْآلَِخـرِ اْآلَِخـرِ     َواْليَــْومِ َواْليَــْومِ َواْليَــْومِ َواْليَــْومِ     ِباللـهِ ِباللـهِ ِباللـهِ ِباللـهِ     َآَمـنَ َآَمـنَ َآَمـنَ َآَمـنَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     َوالصابِِئنيَ َوالصابِِئنيَ َوالصابِِئنيَ َوالصابِِئنيَ     َوالنَصاَرىَوالنَصاَرىَوالنَصاَرىَوالنَصاَرى ِـمْ َر ِـمْ َر ِـمْ َر َوَال َوَال َوَال َوَال     َر    

والصابئ في اللغة من خرج من دين إلى : " يقول )  62: البقرة( 				َحيَْزنُونَ َحيَْزنُونَ َحيَْزنُونَ َحيَْزنُونَ     ُهمْ ُهمْ ُهمْ ُهمْ     َوَال َوَال َوَال َوَال     َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ َعَلْيِهمْ     َخْوفٌ َخْوفٌ َخْوفٌ َخْوفٌ 

إنَّھ�ا س�متھم ب�ذاك لم�ا أنك�روا ا�لھ�ة : وقي�ل ، ق�د ص�با : دين ولھذا كانت الع�رب تق�ول لم�ن أس�لم 

وطائفة ھمزته جعلت�ه ، تشبيھا بالصابئين في الموصل الذين لم يكن لھم بر إM قولھم M إله إM هللا 

وق�د أش�ار إل�ى ذل�ك أب�و  )3(... "وص�بأت ثني�ة الغ�cم إذا خرج�ت ، إذا طلع�ت  من ص�بأت النج�وم

كم�ا تص�بأ ، إذا خرج�ت ، ص�بأت م�ن دين�ك إل�ى دي�ن آخ�ر : يق�ال 				    الصـابِِئنيَ الصـابِِئنيَ الصـابِِئنيَ الصـابِِئنيَ  ����: ( عبيدة يقول 

وق�د تابع�ه ف�ي ذل�ك المعن�ى  )4(" )ويق�ال ص�بأت ثني�ة إذا طلعتھ�ا " ، النجوم تخ�رج م�ن مطالعھ�ا 

  .  )7(والشيرازي ) 6(رسيوالطب  )5(الطوسي

                                                
 271: بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم  التطور الدMلي: ظ) 9(
 229: ديوان ا�عشى ) 10(
 156/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
  377/ 1: جوھري ال: الصحاح : وينظر ،  1/43: مجاز القرآن ) 2(
  282/ 1: التبيان : ظ) 3(
  259/ 1: مجمع البيان: ظ) 4(
  218/ 1: ا�مثل: ظ) 5(



: وذكر ذلك اب�ن عطي�ة يق�ول،  )1(ھي الخروج عامة) الصابئين(ويبدو مما تقدم أنَّ دMلة لفظة     

وص�بأ ن�اب البعي�ر : أي طلع كما قيل ) صبأ (ھي من : وقيل  )2("ھي الخروج من دين إلى دين "

  :عروصبأت على القوم ھجمت وقال الشا، وصبأ النجم طلع  )3(إذا طلع

  الـــشـــتـــاءُ  ــد صــبــأَ ــقـَ فـَ  ـدٍ ـجـْ إلــى نـَ ـي      ـيــفِ ـصـِ ! تـَ  أقـــيــمـي مــن تــھــامـة

  .  )4(أي طلع الشتاء

      

وم�ن ، ف�ي ا�ص�ل ھ�ي الخ�روج عام�ة ) الص�ابئين ( وفي ضوء ما تقدم تك�ون دMل�ة لفظ�ة        

بقراءة من قرأ بغير ھمز ) الميل ( بقراءة من قرأ بالھمز و إنَّھا دلت على الخروج: الممكن القول 

ھ�ي دMMت عام�ة كلي�ة للفظ�ة قب�ل ) المي�ل ( و) الخ�روج ( من ) الصابئين ( وما دلت عليه لفظة 

ع�ّز و ( تخصيصھا  بمجيء اeسcم إذ أصبحت تدل على طائفة م�ن الن�اس خرج�وا م�ن دي�ن هللا 

  . لى الخروج عامة إلى دين آخر بعدما كانت تدل ع)جّل 

بذلك تخصصت دMلة اللفظة بعدما كانت عامة وذات دMلة كلية فض�يقت دMلتھ�ا بفع�ل اMس�تعمال 

وصارت ذات دMلة جزئية وبمجيء اeسcم حلت الدMلة الجزئية مح�ل الدMل�ة الكلي�ة عل�ى ألس�نة 

تي خرجت من دين هللا اسما M تعرف به إM تلك الطائفة ال) الصابئين ( الناس حتى صارت لفظة 

  . إلى دين آخر )عّز و جّل ( 

  

   -:الصيام  -5

ال�واردة ف�ي ) الص�يام ( وأشار أيضا إلى دMلة تخصيص ا�لف�اظ عن�د وقوف�ه عل�ى لفظ�ة           

ـْبِلُكمْ     نْ نْ نْ نْ ِمـِمـِمـِمـ    الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ     َكَماَكَماَكَماَكَما    الصَيامُ الصَيامُ الصَيامُ الصَيامُ     َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ َعَلْيُكمُ     ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ ُكِتبَ     َآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     أَيـَهاأَيـَهاأَيـَهاأَيـَها    يَايَايَايَا    ���� :قوله تعالى  ـْبِلُكمْ قـَ ـْبِلُكمْ قـَ ـْبِلُكمْ قـَ     قـَ

في اللغة اeمساك وترك التنقل من   				    الصَيامُ الصَيامُ الصَيامُ الصَيامُ     ����و: " يقول )  183: البقرة (  				 تَـتـُقونَ تَـتـُقونَ تَـتـُقونَ تَـتـُقونَ     َلَعلُكمْ َلَعلُكمْ َلَعلُكمْ َلَعلُكمْ 

اللغوي�ة حت�ى استش�ھد عل�ى ذل�ك بق�ول النابغ�ة ) الص�يام ( وم�ا أن ذك�ر دMل�ة  )5("حال إل�ى ح�ال 

:     ب�دMلتھا اللغوي�ة يق�ول) لص�يام ا( وامرئ القيس وما جاء في الق�رآن الك�ريم م�ن اس�تعمال للفظ�ة 

  )6(: ومنه قول النابغة" 

                                                
  423: ابن دريد  :اMشتقاق : ظ) 6(
   156/ 1: المحرر الوجيز) 7(
  423: اMشتقاق : ظ) 8(
   ) صبأ (  345 : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  :أساس البcغة : ظ) 9(
   250/ 1: جيز المحرر الو) 1(
  152: علي بو ملحم . د: تحقيق : ديوان النابغة ) 2(



  تـحـت الـعـجـاِج وخــيـُل تـعـلـك ُ الّـلـُجمـاٍة     وخـيـل غـيـر صـائـمـاُم خــيــُل صــيـ

أي )  26: م�ريم (  				 َصـْوًماَصـْوًماَصـْوًماَصـْوًما    لِلـرْمحَنِ لِلـرْمحَنِ لِلـرْمحَنِ لِلـرْمحَنِ     نَـَذْرتُ نَـَذْرتُ نَـَذْرتُ نَـَذْرتُ     ِإين ِإين ِإين ِإين ����: ومنه ق�ول هللا تع�الى ، أي خيل ثابتة ممسكة 

  ) 1(: ومنه قول امرئ القيس ، ساكا عن الكcم إم

  ـھــاقــِْت فــي مــصــامـِ كــأنَّ الــثــريــا ُعــلـّ 

  . متساكھاإأي في موضع ثبوتھا و

   

  ) 2( :ومنه قوله 

َ◌َ◌َ◌ عن����ك بجس����رٍة        ذم����وٍل إذا ص����امَ  ����را  النھ����ارُ  ف����دع ذا وس����لِّ الھ����مَّ   وھجَّ

اMص���طcحية ) الص���يام ( ث���م ذك���ر دMل���ة لفظ���ة  )3("أي وقف���ت الش���مس ع���ن اMنتق���ال وثبت���ت

والصيام في الشرع إمساك عن الطعام والشراب مقترنة به قرائن من مراعاة أوقات وغير :"يقول

ونج��د مث��ل ذل��ك المعن��ى عن��د الطوس��ي                ) 4("فھ��و م��ن مجم��ل الق��رآن ف��ي ق��ول الح��ذاق ، ذل��ك 

اeمس��اك ع��ن أش��ياء مخصوص��ة عل��ى وج��ه الص��وم ف��ي الش��رع ھ��و : ( يق��ول ) ھ��ـ 460ت ( 

ف��ي زم��ان مخص��وص وم��ن ش��روطه انعق��اد               ، مخص��وص مم��ن ھ��و عل��ى ص��فات مخصوص��ة 

 ) 7() ھ�ـ  1250ت ( والش�وكاني   )6()ھ�ـ 548ت ( وقد تبعه في ذلك المعن�ى الطبرس�ي  )5()النية 

وكي�ف ) الص�يام ( رعية للفظ�ة إذ أشاروا ف�ي تفاس�يرھم إل�ى الدMل�ة اللغوي�ة والش� )8(والطباطبائي

َ◌ھا تخصصت في اeسcم بعدما كانت عامة اMستعمال    .أنَّ

اللغوي��ة وھ��ي اeمس��اك ع��ن ) الص��يام ( ويتض��ح مم��ا تق��دم أنَّ آب��ن عطي��ة ذك��ر دMل��ة لفظ��ة        

) 9(قب��ل مج��يء اeس��cم ) الص��يام ( وھ��ذا م��ا ك��ان ش��ائعا ف��ي اMس��تعمال للفظ��ة ، الحرك��ة والتنق��ل 

وم�ن ، وا آنذاك فعل الصيام إلى الخيل والشمس والكcم وإلى كل من سكنت حركت�ه وثبت�ت فأسند

وأخ��ذت تس��تعمل مج��ازا ف��ي اMنقط��اع ع��ن ا�ك��ل والش��رب  ) الص��يام ( ث��م تط��ورت دMل��ة لفظ��ة 

ول��م يك��ن الص��يام بدMلت��ه ، واس��تعملت اللفظ��ة ب��دMلتيھا اللغوي��ة والمجازي��ة ف��ي العص��ر الج��اھلي 

                                                
:                                               ال������������ديوان رد ف������������ي و،  152: دوبي حس������������ن الس������������ن: ش������������رح دي������������وان ام������������رئ الق������������يس ) 3(

                                                                                                                             ) .     ◌ِ  جندل ◌ِ  كتان إلى صم ◌ِ  بأمراس     ھا  ـِ في مصاب تْ ـِ قـّ لـالثريا عُ  كأنَّ ( 
:                                                 ل������������ديوان ورد ف������������ي ا،  87 :حس������������ن الس������������ندوبي : ش������������رح دي������������وان ام������������رئ الق������������يس  ) 1(

  ).  فدع ذا وسل الھم عنك بحسرة    دمول إذا صام النھار وھّجرا ( 
  250/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
 . المصدر نفسه) 3(
  115/ 2: التبيان ) 4(
 489/ 2: مجمع البيان: ظ) 5(
  225/ 1: فتح القدير: ظ) 6(
  4 -2/ 2: الميزان: ظ) 7(
 ) صوم ( 351- 350/ 14: لسان العرب ، )  صام (  181/ 12/ 6مج : ا�زھري : تھذيب اللغة : ظ) 8(



عروف��ا ف��ي العص��ر الج��اھلي ول��م يع��رف إM بع��د مج��يء اeس��cم ون��زول الق��رآن     اMص��طcحية م

مس��تعملة ب��دMلتھا اMص��طcحية الت��ي ذكرھ��ا اب��ن ) الص��يام ( وم��ن ث��م ص��ارت لفظ��ة   )1( الك��ريم

  . وھي اMنقطاع عن الطعام والشراب في أوقات مخصوصة   )3(وغيره من المفسرين ) 2(عطية

كانت تدل عل�ى اeمس�اك ع�ن الحرك�ة والتنق�ل وفيم�ا ) الصيام ( أنَّ لفظة وفي ضوء ما تقدم       

بعد أسندت مجازا إلى كلما س�كن ع�ن الحرك�ة وم�ن ث�م خصص�ت دMلتھ�ا ف�ي اeس�cم لت�دل عل�ى 

  . اMنقطاع عن ا�كل والشرب في شھر معين وفي أوقات معينة 

   - :تعميم الد!لة  - ب

اظ التي تخصصت دMلتھ�ا بع�دما كان�ت دMلتھ�ا عام�ة وج�دت  مثلما أشرت إلى طائفة من ا�لف     

أن بعض ا�لفاظ قد حدث توسع في دMلتھا فأصبحت دMلتھا عامة بعدما كانت خاصة بفع�ل كث�رة 

أو لقلة مcمحھا التميزية التي تدخل تحتھا جملة   )4(استعمالھا في معان عامة عن طريق اMتساع 

فنحص�ل م�ن ذل�ك عل�ى م�ا يس�مى .  )5(ھة ل�دMلتھا ا�ص�لية جملة من ا�لفاظ ذات الدMMت المشاب

ھو ما وضع في ا�صل خاصا ثم استعمل عام�ا : ( ويقصد به ) 6(بتعميم الخاص أو توسيع المعنى

رف�ع عقيرت�ه : ( الش�ائعة ق�ولھم  اللغة ومن ھذه ا�مثلةوله أمثلة كثيرة في اللغة ذكرتھا كتب ) 7() 

رف�ع : قرت رجله فرفعھا وصاح فقيل بعد ُ لكل من رفع صوته أي صوته وأصل ذلك أنَّ رجc ع

ف�ي ) ھ�ـ321ت(اب�ن دري�د:أشار إلى ھذه الظاھرة طائف�ة م�ن علم�اء اللغ�ة وم�نھم وقد ) 8()عقيرته 

أش�ار في�ه إل�ى آتس�اع طائف�ة م�ن ) باب اMس�تعارات ( إذ عقد فصc بعنوان ) جمھرة اللغة (كتابه 

إذ وق�ف ) إعج�از الق�رآن ( لھ�ا ف�ي رس�الته الموس�ومة ) ھ�ـ 388ت( وتنبه الخطابي ،  )9(ا�لفاظ 

وقد يتوسع في ذلك حتى يجعل العقر أكc وك�ذلك : ( عند توسع الدMلة وجعل الخاص عاما يقول 

وحكي أيضا عن بعض ا�عراب أكلوني البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أكc ... اللدغ واللسع 

في ) الصاحبي ( أيضا في كتابه ) ھـ 395ت ( نھم ابن فارس وم )10()ومثل ھذا في الكcم كثير . 

                                                
  220 -219:  بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم التطور الدMلي: ظ) 9( 
  250/ 1: المحرر الوجيز :  ظ) 10(
  4 -2/ 2: الميزان 225/ 1: فتح القدير،  489/ 2: مع البيانمج،  115/ 2: في تفسير القرآن التبيان :  ظ) 11(
   
 292: علم اللغة : ظ) 1(
  245: أحمد مختار عمر .د: علم الدMلة : ظ) 2(
  243: علم الدMلة ،  119:  ا�لفاظدMلة : ظ) 3(
  429/ 1:  في علوم اللغة  المزھر) 4(
 .المصدر نفسه ) 5(
  433 -432/ 3: جمھرة اللغة : ظ) 6(
  42: الخطابي : بيان إعجاز القرآن ) 7(



وتابعھم في ذلك ابن عطية حينما  )1() القول في أصول اسماء قيس عليھا وألحق بھا غيرھا ( باب 

  :حينما ذكر طائفة من ا�لفاظ التي اتسعت دMلتھا وعممت بعدما كانت خاصة اMستعمال ومنھا 

  

      -:ف ـيـِ نـَ ح - 1

وأشار إلى تعميمھا بعدما ) المحرر الوجيز ( لفاظ التي وقف عندھا ابن عطية في من ا�           

    أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     ُهـوًداُهـوًداُهـوًداُهـوًدا    ُكونُـواُكونُـواُكونُـواُكونُـوا    َوقَـاُلواَوقَـاُلواَوقَـاُلواَوقَـاُلوا    ����: ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) حني�ف ( كانت خاصة في اس�تعمالھا لفظ�ة 

: " يقول ) 135: البقرة (  				 نيَ نيَ نيَ نيَ اْلُمْشرِكِ اْلُمْشرِكِ اْلُمْشرِكِ اْلُمْشرِكِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     َوَماَوَماَوَماَوَما    َحِنيًفاَحِنيًفاَحِنيًفاَحِنيًفا    إِبْـَراِهيمَ إِبْـَراِهيمَ إِبْـَراِهيمَ إِبْـَراِهيمَ     ِملةَ ِملةَ ِملةَ ِملةَ     َبلْ َبلْ َبلْ َبلْ     ُقلْ ُقلْ ُقلْ ُقلْ     تَـْهَتُدواتَـْهَتُدواتَـْهَتُدواتَـْهَتُدوا    َنَصاَرىَنَصاَرىَنَصاَرىَنَصاَرى

والحني�ف خ�رى ا�قدميه  إلى  ى والحنف الميل ، ومنه ا�حنف لمن مالت إحد...  				    َحِنيًفـاَحِنيًفـاَحِنيًفـاَحِنيًفـا ����و 

وسمي المعوج   الحنف اMستقامة : وقال قوم  عن ا�ديان المكروھة إلى الحق في الدين الذي مال

لحنيف في الدين المستقيم على جميع طاعات القدمين أحنف تفاؤMً كما قيل سليم ومفازة ، ويجيء ا

: وق�ال آخ��رون   الحني�ف الح��اج : وق�د خص��ص بع�ض المفس��رين ، فق�ال ق��وم  )ع�ّز و ج��ّل ( هللا 

)  ھـ  210ت ( ويشبه موقف ابن عطية موقف أبي عبيدة      )2( " .المختتن ، وھذه أجزاء الحنف 

ث�م س�مّي م�ن اخت�تن ، ان على دين إبراھيم الحنيف في الجاھلية من ك 				    َحِنيًفـاَحِنيًفـاَحِنيًفـاَحِنيًفـا ����: ( إذ يقول )  

وبقى من يعبد ا�وثان من العرب ق�الوا نح�ن حنف�اء عل�ى ، وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون 

  . المسلم: ولم يتمسكوا منه إM بحج البيت والختان ؛ والحنيف اليوم ، دين إبراھيم 
  ) 3(: قال ذو الرمة 

 ـيّ شـِ الــعـــّل ُإذا خــالــف الــظِّ◌ِ 

      ــهُ ـــتـَ يْ رأَ ◌ُ 

  ـرُ ـَ صّ ـنـَ ـتَ حـى يَ ـُ لـضّ ا نِ ـرْ ومـن قَ  ــيـفـاً ـنِ حَ 

  . ) 6(والزمخشري ) 5(وتبعه في ذلك طائفة من المفسرين ومنھم الطوسي   )4()الحرباء : يعني 

                                                
   112: الصاحبي ) 8(
  215 -214/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
:                                                                                ف����������������������������ي ال����������������������������ديوان  ورد،  229: دي����������������������������وان ش����������������������������عر ذي الرم����������������������������ة ) 2(

  )حنيفا وفي قرن الضحى يتنصر     إذا حول الظل العشي رأيته    ( 
  58/ 1: مجاز القرآن ) 3(
  479/ 1: التبيان : ظ) 4(
   220/ 1: الكشاف: ظ) 5(



 ) 1(كان��ت ت��دل ف��ي أص��ل وض��عھا اللغ��وي عل��ى المي��ل) الحني��ف ( ويب��دو مم��ا تق��دم أنَّ لفظ��ة       

ل�ذلك س�مي ا�حن�ف ب�ن ق�يس ،  ) 2(خّصت بعد ذلك بميل القدمين كل واحدة منھما نح�و ا�خ�رىو

  )  3(: بذلك �نَّه كان أحنف القدم وأنَّ أمه كانت ترقصه وھو طفل تقول 

  ــم مـن مـثــلهِ ـكُ مـا كــان فــي فــتــيـانـِ   لــو! حـــنـــف بــرجــلـــــــهِ  وهللاِ 

من ) حنيف ( وبذلك تطورت دMلة لفظة  )4()و ميل عن الضcلة إلى اMستقامة الحنف ھ: ( وقيل 

من المعنى المادي لھا وھو الميل في القدم إلى المعنى المعنوي وھو الميل في السلوك أو اMعتق�اد 

( أو تحول اeنسان من مبدأ أو اعتقاد إلى غيره أو كم�ا قي�ل م�ن دي�ن إل�ى دي�ن آخ�ر وأن عcق�ة ، 

  . )5(ن الدMلتين ھي التي سوغت ذلك التطور في دMلة اللفظةبي) الميل 

ق��د ذك��ر دMلتھ��ا المادي��ة ) حني��ف ( وتب��ين أنَّ اب��ن عطي��ة ف��ي حديث��ه ع��ن تط��ور دMل��ة لفظ��ة      

ومن ث�م ذك�ر دMلتھ�ا المعنوي�ة وھ�ي اMس�تقامة ف�ي ، المحسوسة وھي دMلتھا على الميل في القدم 

وإنَّ ھ�ذا التط�ور ال�ذي ، ان المض�لة إل�ى دي�ن هللا وھ�و دي�ن الح�ق الدين والخروج من س�ائر ا�دي�

  . )6( مرت به المفردة يعد إعماما واتساعا في دMلتھا

  -:اء ـَ مـَ س - 2

    َلُكــمُ َلُكــمُ َلُكــمُ َلُكــمُ     َجَعــلَ َجَعــلَ َجَعــلَ َجَعــلَ     الــِذيالــِذيالــِذيالــِذي    ���� :ال��واردة ف��ي قول��ه تع��الى ) الس��ماء ( وف��ي حديث��ه ع��ن لفظ��ة              

    َجتَْعُلواَجتَْعُلواَجتَْعُلواَجتَْعُلوا    َفَال َفَال َفَال َفَال     َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ َلُكمْ     رِْزًقارِْزًقارِْزًقارِْزًقا    الثَمَراتِ الثَمَراتِ الثَمَراتِ الثَمَراتِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     َفَأْخرَجَ َفَأْخرَجَ َفَأْخرَجَ َفَأْخرَجَ     َماءً َماءً َماءً َماءً     السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     نْـَزلَ نْـَزلَ نْـَزلَ نْـَزلَ َوأَ َوأَ َوأَ َوأَ     ِبَناءً ِبَناءً ِبَناءً ِبَناءً     َوالسَماءَ َوالسَماءَ َوالسَماءَ َوالسَماءَ     ِفَراًشاِفَراًشاِفَراًشاِفَراًشا    اْألَْرضَ اْألَْرضَ اْألَْرضَ اْألَْرضَ 

ُتمْ     أَْنَداًداأَْنَداًداأَْنَداًداأَْنَداًدا    لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ  ُتمْ َوأَنـْ ُتمْ َوأَنـْ ُتمْ َوأَنـْ  (قيل ھو اسم مفرد جمعه  				 السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ  ���� و: " يقول )  22: البقرة ( 				 تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ تَـْعَلُمونَ     َوأَنـْ

ع علي�ك ف�ي الھ�واء س�ماء  والھ�واء ، وك�ل م�ا ارتف�) س�ماوة (ھو جمع واح�ده :، وقيل  ) سماوات

،  )خل�ق هللا آدم طول�ه ف�ي الس�ماء س�تون ذراع�اً ( : ، ومن�ه الح�ديث  )سماء  (نفسه علواً يقال له 

  :تشبيه يفھم ، كما قال تعالى  				    بَِناءً بَِناءً بَِناءً بَِناءً     ����: وقوله تعالى  .واللفظة من السمو وتصاريفه 

                                                
  )حنف ( 248/ 3: العين : ظ) 6(
  ) حنف (  57- 56/ 9: لسان العرب : ظ) 7(
  1/94: الجواليقي  :شرح أدب الكاتب ) 8(
   190: مفردات ألفاظ القرآن ) 9(
  157:  بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم دMليالتطور ال: ظ  )10(

أطروحة ) : ( ھـ  208( المسائل اللغوية والنحوية في كتاب مجاز القرآن �بي عبيدة معمر بن المثنى : ظ ) 1(
 .137: عبد الكاظم محسن كاظم الياسري . د . أ): دكتوراه 



َناَها    َوالسَماءَ َوالسَماءَ َوالسَماءَ َوالسَماءَ ���� َناَهابـَنَـيـْ َناَهابـَنَـيـْ َناَهابـَنَـيـْ كالقبة  بناھا على ا�رض (  :وقال بعض الصحابة ) 47:  الذاريات(  				    بِأَْيدٍ بِأَْيدٍ بِأَْيدٍ بِأَْيدٍ     بـَنَـيـْ

يريد السحاب ، سمي بذلك تجوزاً لما كان يلي السماء ويقاربھا  				    السَماءِ السَماءِ السَماءِ السَماءِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َوأَنْـَزلَ َوأَنْـَزلَ َوأَنْـَزلَ َوأَنْـَزلَ  ����: وقوله ) 

  ) 1(: وقد سموا المطر سماء للمجاورة ، ومنه قول الشاعر

  وإْن كــانُــوا ِغــضــابـــا هُ بـأرض ِ قــوم ٍ      رعــيــنــا إذا نــزل الــســمــاءُ 

  

وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي  )2(" فتجوز أيضاً في رعيناه ، فبتوسط المطر جعل السماء عشباً 

  وسمي السماء سماء لعلوھا على ا�رض وعلو مكانھا من خلقه وكل شيء : ( يقول ) ھـ  460ت(

اء �نَّ�ه فوق�ه وس�مي الس�حاب س�ماء كان فوق شيء فھو لما تحته سماء لذلك قيل لسقف البيت س�م

  )3(:سما فcن لفcن إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه قال الفرزدق : ويقال 

ـْ ـا لــنـَ نـَ ــوْ ـمَ سـَ    ــــهْ ــاولـُ ـقـَ مـَ  ـثْ ـَ ديّ لـــم تـُ  أرضٌ  ونــجــرانُ      ــــهِ لـيــمــانـــي وأھــلـِ ا ـرانِ ـج

  

  )4(: وقال النابغة 

  تُــحــْيــَت الــخــدٍر واضــعــة الــقـــرام ِفــرأيــُت مــنــھــــا       لــي نــظــرة تْ ـمَ ـسَ 

.                                            )7(والقرطبي )6(وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي) 5()يريد بذلك أشرفت لي نظرة وبدت 

أي ارتفع ويسمى سقف ) سما يسمو ( مأخوذة من ) لسماء ا( وفي ضوء ما تقدم أنَّ لفظة        

ومن ثم ، �نَّھا سقف على ا�رض ) سماء ( لذلك سميت سماء الدنيا ،  )8(كل شيء سماء 

وصارت تطلق على السحاب والمطر من باب ا�تساع والتعميم ) سماء ( تطورت دMلة لفظة

أي )  6:ا�نعام ( 				 ِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًاِمْدرَارًا    َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ َعلَْيِهمْ     السَماءَ السَماءَ السَماءَ السَماءَ     ْلَناْلَناْلَناْلَناَوأَْرسَ َوأَْرسَ َوأَْرسَ َوأَْرسَ ����: لذلك جاء في القرآن الكريم قوله تعالى 

ومنه ) السماء ( وجاء في الشعر نظير ھذا اMستعمال لدMلة لفظة ، أرسلنا المطر عليھم مدرارا 

  )9(:قول الشاعر معاوية بن مالك بن جعفر بن كcب 

                                                
  ... )إذا نزل السحاُب بأرض ِ قوم ٍ  ( بيت كا�تي ورد صدر ال 359: المفضل الضبي : المفضليات : ظ) 2(
   105/ 1: المحرر الوجيز ) 3(
  90: صcح الدين الھواري . د: تحقيق : ديوان الفرزدق ) 4(
  ) تُحْيَت الخدِر واضعةَ القرام ِ  ،  فرأيت منھا، صفحُت بنظرٍة ( في الديوان  ورد، 111: ديوان النابغة ) 1(
 100/ 1: التبيان ) 2(
 154/ 1: مجمع البيان: ظ) 3(
  229 -228: الجامع �حكام القرآن : ظ) 4(
  )سما (  397/ 14: لسان العرب ، ) سمو (  318/ 7: العين : ظ)  5(
  ... ) إذا نزل السحاب بأرض قوم  ( ورد صدر البيت كا�تي  359: المفضليات : ظ) 6(



إذا نــزل الــســمــاء بــأرِضِ◌ِ◌ِ  

  قــــــــوم ٍ      

  و إْن كـــانُــوا ِغــضـــابــــــا نــاهُ رعــيــ

  . أراد إذا سقط المطر رعينا النبات الذي يكون منه : أي 

وذك�ر دMلتھ�ا المعجمي�ة ) س�ماء ( وفي ضوء ما تقدم نجد أنَّ ابن عطية ق�د وق�ف عن�د  لفظ�ة      

الس�حاب وعل�ى  ومن ثم أشار إلى دMلتھا التي تطورت عن الدMلة اللغوية لھا وصارت ت�دل عل�ى

وقد أكد ذلك ما جاء في القرآن الكريم وكcم العرب وأش�عارھم وال�ذي س�وغ ، المطر النازل منھا 

 .المجاورة بين كل من الدMلتين ا�ولى والثانية ) سماء ( ھذا التعميم واMتساع في دMلة لفظة 

 

 

  

  

  

  

  

  -: تـحْ ـُ لسّ ا - 3

    لِْلَكــِذبِ لِْلَكــِذبِ لِْلَكــِذبِ لِْلَكــِذبِ     َمســاُعونَ َمســاُعونَ َمســاُعونَ َمســاُعونَ ����: ي قول��ه تع��الى ال��واردة ف��) الس��حت ( حديث��ه ع��ن لفظ��ة وف��ي       

نَـُهمْ     َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ     َجاُءوكَ َجاُءوكَ َجاُءوكَ َجاُءوكَ     َفِإنْ َفِإنْ َفِإنْ َفِإنْ     لِلسْحتِ لِلسْحتِ لِلسْحتِ لِلسْحتِ     َأكاُلونَ َأكاُلونَ َأكاُلونَ َأكاُلونَ  نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ نَـُهمْ بـَيـْ ُهمْ     أَْعِرضْ أَْعِرضْ أَْعِرضْ أَْعِرضْ     أَوْ أَوْ أَوْ أَوْ     بـَيـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ     تـُْعِرضْ تـُْعِرضْ تـُْعِرضْ تـُْعِرضْ     َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ     َعنـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ ُهمْ َعنـْ     فَـَلنْ فَـَلنْ فَـَلنْ فَـَلنْ     َعنـْ

نـَُهمْ     َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ َفاْحُكمْ     َحَكْمتَ َحَكْمتَ َحَكْمتَ َحَكْمتَ     َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ     َشْيًئاَشْيًئاَشْيًئاَشْيًئا    َيُضروكَ َيُضروكَ َيُضروكَ َيُضروكَ  نـَُهمْ بـَيـْ نـَُهمْ بـَيـْ نـَُهمْ بـَيـْ  ُمْقِسِطنيَ ُمْقِسِطنيَ ُمْقِسِطنيَ ُمْقِسِطنيَ الْ الْ الْ الْ                                         حيُِب حيُِب حيُِب حيُِب     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ بِاْلِقْسطِ     بـَيـْ

فعالون بناء مبالغة أي  				 لِلسْحتِ لِلسْحتِ لِلسْحتِ لِلسْحتِ     َأكاُلونَ َأكاُلونَ َأكاُلونَ َأكاُلونَ  ����:وقوله تعالى : " يقول)  42: المائدة ( 				

فس�مي الم�ال . ... ك�ل م�اM يح�ل كس�به م�ن الم�ال ) الس�حت ( و.  يتكرر أكلھم له ويكث�ر

ف�ي  ومن ثم ذكر ما أشار إليه الطبري )1(... " ه يذھب وتستأصله النوب الحرام سحتا �نَّ 

َكلَ�ُب الج�وع، يق�ال :)الس�حت(وأص�ل)  (ھـ310ت(يقول الطبري ) السحت ( أصل لفظة 

م���ا قي���ل ، إذا ك���ان أك���وM M يُْلفَ���ى أب���ًدا إM جائًع���ا، وإنَّ )  ف���cن مس���ُحوت الَمِع���َدة (:من���ه

شي من الشَّره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك مثل ترالم ، كأنَّ  ، تشبيھًا بذلك) السحت(:للرشوة

                                                
  193/ 2: المحرر الوجيز ) 1(



وعلق على ما ج�اء ع�ن الطب�ري ف�ي  )1() . المسحوت المعدة من الشََّره إلى الطعامالذي ب

وف�ي  فالمعنى ھو كما ق�دمناه، الرشوة تنسحت  وذلك بأنَّ : " يقول ) السحت(تفسير لفظة 

مس��حوت المع��دة ھ��و م��أخوذ م��ن اeستئص��ال  عب��ارة الطب��ري بع��ض اMض��طراب �نَّ 

اليھ�ود يأكلون�ه ھ�و  والسحت  الذي عني أنَّ ، وليس كلب الغرث أصc للسحت ، والذھاب

الرشا في ا�حكام وا�وقاف التي تؤكل ويرف�د أكلھ�ا بق�ول ا�باطي�ل وخ�دع العام�ة ونح�و 

         ويش�به موق�ف اب�ن عطي�ة موق�ف الطوس�ي  )2("وھ�و لف�ظ يع�م ك�ل كس�ب M يح�ل... ،ھذا 

ل إس��حاتا وھ��و أن وأص��ل الس��حت اMستئص��ال أس��حت الرج��: ( إذ يق��ول ) ھ��ـ  460ت ( 

  )3(: قال الفرزدق  –سحته وأسحته إذا استأصله وأذھبه : يستأصل كل شيء يقال 

)  فُ ـّ ـل��ــجـَ ـحـت��ـاً أو مُ ــسْ مُ  ◌َ  ال ِ إ!ّ م��ـن الــم��ـواَن لم يََدْع              رْ وعـَضُّ ُ َزَمـان ٍ يـا آْبـَن مـَ          
)4(  

 

  

  

  

  . )7(والشيرازي) 6(والطباطبائي) 5()ھـ 548ت( رسي وتابعه في ذلك المعنى الطب

ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أشار إلى أصل اللفظة وھو اeستئصال لذلك جاء في ك�cم         

وم�ن ث�م ذك�ر دMل�ة         ، ) 8(أسحت الرج�ل استأص�ل م�ا عن�ده وأس�حت مال�ه استأص�له: العرب قولھم 

ربح غي�ر مش�روع وذك�ر ل�ه المفس�رون أوجھ�ا كثي�رة ولك�ن  في اMصطcح وھي كل) السحت ( 

  )            السحت ( الوجه الذي أشار إليه سياق ا�ية ھو الرشوة وعّدھا ابن عطية أعظم وجه من وجوه 

وف��ي ض��وء م��ا تق��دم يك��ون اب��ن عطي��ة ق��د تنب��ه عل��ى التط��ور ال��دMلي ال��ذي أص��اب لفظ��ة                        

 )9("كل كسب M يحل " التعميم واMتساع في استعمال دMلتھا إذ إنَّھا تعممت في بفعل ) السحت ( 

والذي سوغ ذلك ، على حد تعبير ابن عطية بعدما كانت تدل على استئصال ا�شياء وذھابھا  )9("

                                                
  5/241:  تأويل آي القرآن  عن جامع البيان) 2(
   193/ 2: المحرر الوجيز ) 3(
 )مجرف ) ( مجلف ( جاءت في الديوان لفظة  6: ديوان الفرزدق ) 4(
  529/ 3: في تفسير القرآن التبيان ) 5(
   302/ 3:  في تفسير القرآن مجمع البيان: ظ) 1(
  371/ 5: الميزان: ظ) 2(
   12/ 4: ا�مثل : ظ) 3(

  ) سحت (  41/ 2: العرب لسان : ظ) 4(
   193/ 2: المحرر الوجيز )  5(



فك�ل م�ال م�ن كس�ب ح�رام س�وف ، ذلك التعميم في دMلة اللفظة ھو اMرتباط بين السبب والنتيجة 

Mكيؤدي بصاحبه إلى اc1( ستئصال والھ(    .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -: تغيّر المجال الد!لي  -ج

أو  )2(يمثل الوجه الثالث م�ن وج�وه التط�ور ال�دMلي ويع�رف عن�د اللغ�ويين بنق�ل المعن�ى           

وفي ھذا الوجه ينتقل اللفظ من دMلته ف�ي أص�ل الوض�ع إل�ى دMل�ة أخ�رى  )3(تغير المجال الدMلي

لمجاز وتكون بينھا وبين الدMلة ا�ولى عcق�ة مcحظ�ة م�ن خ�cل الق�رائن المعروف�ة عن طريق ا

والمcحظ في ھذا المجال أنَّ بعض ا�لفاظ تفق�د دMلتھ�ا ا�ص�لية بم�رور ال�زمن ، في ھذا الميدان 

وب�ذلك تنق�رض الدMل�ة الحقيقي�ة للف�ظ ، لتحل محلھا الدMلة الجدي�دة وت�دخل ف�ي مي�دان اMس�تعمال 

ح��ل محلھ��ا الدMل��ة المجازي��ة ويع��د المج��از م��ن الوس��ائل الرئيس��ة ف��ي إض��افة ال��دMMت الجدي��دة وت

وتب�دو في�ه ا�لف�اظ بحل�ة جدي�دة تس�حر العي�ون ، ل,لفاظ وتكمن فيه القدرة على نمو اللغة وثرائھ�ا 

                                                
   331:  بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم التطور الدMلي: ظ) 6(
 247: علم الدMلة :  ظ) 1(
 123:  ا�لفاظدMلة : ظ) 2(



رافة ف�ي فتثير في ذھن السامع شيئا من الغرابة والط،  )1(ببريقھا وتأسر القلوب بجمالھا ورونقھا 

فأث�ار ف�ي ال�ذھن غراب�ة أو ، اللف�ظ إذا آنح�رف م�ن مج�ال إل�ى مج�ال آخ�ر : (اMستعمال لذلك قي�ل

واعتنى علماء العربية بالمجاز عناي�ة كبي�رة وك�ان ف�ي ،  )2(... )طرافة قيل حينئذ ھو من المجاز 

والمج�از    فالحقيقة ما أقر ف�ي اMس�تعمال عل�ى أص�ل وض�عه ف�ي اللغ�ة: ( مقدمتھم ابن جني يقول 

  ) 3()ما كان بضد ذلك 

وذلك �نَّ الدMلة ، وأشار ابن جني في حديثه عن الحقيقة أو الدMلة ا�صلية للفظ  للدMلة المجازية

وذكر ابن فارس ذلك المعنى وعدُّ ذل�ك ، ) 4(المجازية تقابل الدMلة الحقيقية  وتعد الدMلة الثانية لھا

وعب�د الق�اھر الجرج�اني ) 6(وت�بعھم ف�ي ذل�ك المعن�ى الثع�البي، ) 5(سنة من سنن العرب في كcمھ�ا

وقد جمع السيوطي آراء الق�دماء ف�ي ،  )7(الذي أولى ھذه الظاھرة عناية كبيرة وله فيھا آراء خالدة

وتبعھم في ذلك ابن عطي�ة وق�ال ،  )8(وساق له أمثلة كثيرة) معرفة الحقيقة والمجاز ( فصل سماه 

  وفي القرآن الكريم واتخذ من القرآن الكريم عددا من النصوص التي  بوجود المجاز في اللغة

  

  

تضمنت أسلوب المجاز وخاصة تلك النصوص ذات الصلة بالذات اeلھية المقدسة فالتعامل معھ�ا 

على دMلتھا الظاھرة قد يؤدي باeنسان إلى الكف�ر والض�cل ع�ن س�بل الح�ق و الھداي�ة ل�ذلك ك�ان 

ة انتقال دMلة اللفظة من المجال المادي إلى المجال المعنوي وبالعكس وقد كثيرا ما يشير إلى عملي

وقف ابن عطية عند طائفة من ا�يات القرآنية التي انتقل�ت دMل�ة ألفاظھ�ا م�ن المج�ال الم�ادي إل�ى 

 :المعنوي ومنھا 

    يَـَداهُ يَـَداهُ يَـَداهُ يَـَداهُ     بَـلْ بَـلْ بَـلْ بَـلْ     قَـاُلواقَـاُلواقَـاُلواقَـاُلوا    ِمبَـاِمبَـاِمبَـاِمبَـا    ُلِعنُـواُلِعنُـواُلِعنُـواُلِعنُـواوَ وَ وَ وَ     أَيْـِديِهمْ أَيْـِديِهمْ أَيْـِديِهمْ أَيْـِديِهمْ     ُغلـتْ ُغلـتْ ُغلـتْ ُغلـتْ     َمْغُلولَـةٌ َمْغُلولَـةٌ َمْغُلولَـةٌ َمْغُلولَـةٌ     اللـهِ اللـهِ اللـهِ اللـهِ     يَـدُ يَـدُ يَـدُ يَـدُ     اْليَـُهـودُ اْليَـُهـودُ اْليَـُهـودُ اْليَـُهـودُ     َوَقاَلتِ َوَقاَلتِ َوَقاَلتِ َوَقاَلتِ ���� :قوله تعالى  .1

ــَدن     َيَشــاءُ َيَشــاءُ َيَشــاءُ َيَشــاءُ     َكْيــفَ َكْيــفَ َكْيــفَ َكْيــفَ     يـُْنِفــقُ يـُْنِفــقُ يـُْنِفــقُ يـُْنِفــقُ     َمْبُســوطََتانِ َمْبُســوطََتانِ َمْبُســوطََتانِ َمْبُســوطََتانِ  ــَدن َوَلَيزِي ــَدن َوَلَيزِي ــَدن َوَلَيزِي ُهمْ     َكِثــريًاَكِثــريًاَكِثــريًاَكِثــريًا    َوَلَيزِي ُهمْ ِمــنـْ ُهمْ ِمــنـْ ُهمْ ِمــنـْ ــزِلَ     َمــاَمــاَمــاَمــا    ِمــنـْ ــزِلَ أُْن ــزِلَ أُْن ــزِلَ أُْن     طُْغَيانًــاطُْغَيانًــاطُْغَيانًــاطُْغَيانًــا    َربــكَ َربــكَ َربــكَ َربــكَ     ِمــنْ ِمــنْ ِمــنْ ِمــنْ     ِإلَْيــكَ ِإلَْيــكَ ِإلَْيــكَ ِإلَْيــكَ     أُْن

ق��الوا ف��ي الوج��ه أنَّ��ه عب��ارة ع��ن ال��ذات وص��فاتھا : " ... يق��ول )  64: ائ��دة الم(     				وَُكْفـرًاوَُكْفـرًاوَُكْفـرًاوَُكْفـرًا

                                                
ابتھال كاصد . د: البحث الدMلي في التبيان في تفسير القرآن �بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي : ظ) 3(

 )أطروحة دكتوراه (  162: الزيدي 
 99: ا�لفاظدMلة ) 4(
  208/ 2: الخصائص ) 5(
  136: حامد كاظم عباس . د: الدMلة القرآنية عند الشريف المرتضى : ظ) 6(
 111 -110: الصاحبي : ظ) 7(
  546 -543: فقه اللغة وسر العربية : ظ) 8(
 239، 238، 209،  207، 22: أسرار البcغة : ظ) 9(
  368 -355/ 1:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) 10(



اليدين وا�يدي إنَّھا تأتي مرة بمعنى القدرة كما تقول العرب M يد لي بكذا وقالوا في اليد و

وتكون بمعنى الملك كم�ا يق�ال ي�د ف�cن ، ومرة بمعنى النعمة كما يقال لفcن عند فcن يد 

على أرضه وھذه المعاني إذا وردت عن هللا تبارك وتعالى عبر عنھ�ا بالي�د أو ا�ي�دي أو 

: والظاھر أنَّ قول�ه تع�الى ... ، ة العرب ولما في ذلك من اeيجاز اليدين استعماM لفصاح

عبارة ع�ن أنعام�ه عل�ى الجمل�ة وعب�ر عن�ه بي�دين جري�ا عل�ى  				َمْبُسـوطََتانِ َمْبُسـوطََتانِ َمْبُسـوطََتانِ َمْبُسـوطََتانِ     َيَداهُ َيَداهُ َيَداهُ َيَداهُ     لْ لْ لْ لْ بببب◌َ ◌َ ◌َ ◌َ ����

  )1(:طريقة العرب في قولھم فcن ينفق بكلتا يديه ومنه قول ا�عشى

  وكــفُّ إذا مــا ُضــنَّ بــالـمـاِل ِ تــنــفـــقُ        يــــداك يــــدا مـــجـــد فـــكــفُّ مــفــيــدة 

  ويشبه موقف ابن عطية موقف الطوسي )2(... "اليدين ھنا بمعنى اeنعام قرينة اeنفاق  ويؤيد أنَّ 

ا اليد فإنَّھا تس�تعمل ف�ي خمس�ة أوج�ه : ( إذ يقول ) ھـ  460ت (   الجارح�ة والث�اني  –أح�دھا : أمَّ

وأخ���ذ عن���ه  )3()تحقي���ق إض���افة الفع���ل  –المل���ك والخ���امس  –الق���وة والراب���ع  –ث النعم���ة والثال���

وربما ذكروا لليد معاني مختلفة في اللغة غي�ر الجارح�ة : ( وتبعھم الطباطبائي يقول  )4(الطبرسي

كالقدرة والقوة والنعمة والمل�ك وغي�ر ذل�ك لك�ن الح�ق أنَّ اللفظ�ة موض�وعة ف�ي ا�ص�ل للجارح�ة 

  في غيرھا من المعاني على نحو اMستعارة لكونھا من المنتسبة إلى الجارحة نوعا  وإنَّما استعملت

  

  

وانتس�اب المل�ك إليھ�ا م�ن حي�ث ، من اMنتساب كانتساب اeنفاق والجود إلى اليد من حيث بسطھا 

  . )6(ونقل عنھم ھذا المعنى الشيرازي) 5(... )التصرف والوضع والرفع وغير ذلك 

    اللـهِ اللـهِ اللـهِ اللـهِ     يَـدُ يَـدُ يَـدُ يَـدُ ����م أنَّ ابن عطية تمكن من رد ما جاء به اليھود في مقالتھم الش�نعاء  ويتضح مما تقد     

فلم يقصدوا بمقالتھم وصف هللا سبحانه جل وع�c بالبخ�ل وحس�ب ب�ل )  64: المائدة (  				 َمْغُلوَلةٌ َمْغُلوَلةٌ َمْغُلوَلةٌ َمْغُلوَلةٌ 

س�ة و إنَّ ما يرمون إليه من تجس�يم ال�ذات المقد، كانوا يرمون إلى ما ھو أبعد من ذلك في مقالتھم 

ه اب��ن عطي��ة يق��ول  أنَّ��ه ل��يس بجس��م وM جارح��ة وM يش��به وM يكي��ف وM : " ھ��و الكف��ر بعين��ه وردُّ

وبع��دما ذك��ر أنَّ��ه م��ن  )7("يتحي��ز ف��ي جھ��ة ك��الجواھر وM الح��وادث تع��الى عم��ا يق��ول المبطل��ون 

                                                
  ) يداك يدا صدق فكف مفيدة    وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفق : ( جاء في الديوان ،  130: ديوان ا�عشى ) 1(
   216/ 2: المحرر الوجيز ) 2(
   580/ 3: التبيان ) 3(
   337/ 3: مجمع البيان: ظ) 4(
  18/ 6: الميزان) 1(
  71/ 4: مثل ا�: ظ) 2(
  216/ 2: المحرر الوجيز ) 3(



ــدُ     ����:اMس��تحالة أن يك��ون المقص��ود بق��ولھم  ــدُ َي ــدُ َي ــدُ َي هللا جس��م ول��ه  أنَّ )  64: المائ��دة (  				َمْغُلولَــةٌ َمْغُلولَــةٌ َمْغُلولَــةٌ َمْغُلولَــةٌ     اللــهِ اللــهِ اللــهِ اللــهِ     َي

ھ�ي ذات الدMل�ة الحس�ية المادي�ة أي الي�د ) اليد ( وھو بذلك يدفع أن تكون ، جارحة كاليد ونحوھا 

ھي ذات الدMلة المعنوية المجردة وما جاء من ) اليد(المعروفة لدى اeنسان إنتقل إلى اeشارة بأنَّ 

عل�ى العل�م واeدراك ونج�د ذل�ك باب المجاز واMستعارة في لغة الع�رب ف�العين ف�ي كcمھ�م  ت�دل 

(                				ِبَأْعُيِنَناِبَأْعُيِنَناِبَأْعُيِنَناِبَأْعُيِنَنا    رِيرِيرِيرِيجتَْ جتَْ جتَْ جتَْ ����: وقوله  ) 39: طه (  				َعْيِين َعْيِين َعْيِين َعْيِين     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َولُِتْصَنعَ َولُِتْصَنعَ َولُِتْصَنعَ َولُِتْصَنعَ ����: جليا في قوله تعالى 

دلت العين في ا�يات )  48: الطور (  				بَِأْعيُِنَنابَِأْعيُِنَنابَِأْعيُِنَنابَِأْعيُِنَنا    َفِإنكَ َفِإنكَ َفِإنكَ َفِإنكَ     َربكَ َربكَ َربكَ َربكَ     ِحلُْكمِ ِحلُْكمِ ِحلُْكمِ ِحلُْكمِ     َواْصِربْ َواْصِربْ َواْصِربْ َواْصِربْ ����: وقوله ) 14: القمر 

عل�ى أنَّ�ه عب�ارة ع�ن ال�ذات وص�فائھا ) الوج�ه ( لذكر عل�ى العل�م واeدراك و ي�دل ذك�ر المتقدمة ا

ا ) 88: القصص(  				 َوْجَههُ َوْجَههُ َوْجَههُ َوْجَههُ     ِإال ِإال ِإال ِإال     َهاِلكٌ َهاِلكٌ َهاِلكٌ َهاِلكٌ     َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل ����: ومثال ذلك قوله تعالى  فتدل على ) اليد ( أمَّ

يد فcن (        :   وتأتي لتدل على الملك كما يقال ) لفcن عند فcن يد ( النعمة ومثال ذلك قولھم 

  ) .على أرضه 

  من المجال الحسي الذي دلت فيه اليد على) اليد ( أنَّ انتقال دMلة لفظة وواضح مما تقدم          

  

  

 

 

اليد العضوية الجارحة إلى المجال المعنوي الذي خرجت فيه اليد للدMلة عل�ى مع�ان متع�ددة منھ�ا 

تغاة من ھذا اMنتقال ھي تصوير الدMلة المعنوية ل,لف�اظ ولعل الغاية المب، القدرة والملك والنعمة 

 بصورة حسية مcزمة لھ�ا غالب�ا وM ش�يء أثب�ت م�ن الص�ورة الحس�ية ف�ي ال�ذھن وبم�ا أنَّ البخ�ل

والجود من ا�مور المعنوية الذي M تدرك بالحواس فصورھما القرآن الكريم بما يcزمھم�ا وھ�ي 

وذل�ك كل�ه لتوض�يح ، ل وعن صورة بسطھا ب�الجود والك�رم اليد فعبر عن صورة قبض اليد بالبخ

   )1(.صورة كل من البخل والجود وتيسير فھمھما على المتلقي 

َُمــا����: ال��واردة ف��ي قول��ه تع��الى ) زل��ل ( وف��ي حديث��ه ع��ن لفظ��ة  .2 َُمــاَفَأَزهل َُمــاَفَأَزهل َُمــاَفَأَزهل ــْيطَانُ     َفَأَزهل ــْيطَانُ الش ــْيطَانُ الش ــْيطَانُ الش َهــا    الش َهــاَعنـْ َهــاَعنـْ َهــاَعنـْ     َعنـْ

    ُمْسـتـََقر ُمْسـتـََقر ُمْسـتـََقر ُمْسـتـََقر     اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َوَلُكـمْ َوَلُكـمْ َوَلُكـمْ َوَلُكـمْ     َعـُدو َعـُدو َعـُدو َعـُدو     لِبَـْعضٍ لِبَـْعضٍ لِبَـْعضٍ لِبَـْعضٍ     مْ مْ مْ مْ بـَْعُضكُ بـَْعُضكُ بـَْعُضكُ بـَْعُضكُ     اْهِبُطوااْهِبُطوااْهِبُطوااْهِبُطوا    َوقـُْلَناَوقـُْلَناَوقـُْلَناَوقـُْلَنا    ِفيهِ ِفيهِ ِفيهِ ِفيهِ     َكانَاَكانَاَكانَاَكانَا    ِمماِمماِمماِمما    َفَأْخَرَجُهَماَفَأْخَرَجُهَماَفَأْخَرَجُهَماَفَأْخَرَجُهَما
                                                

البحث الدMلي في التبيان في تفسير القرآن ،  687/ 1: أحمد بن المنير : ا�نصاف فيما تضمنه الكشاف : ظ) 1(
  175 - 174)  : أطروحة دكتوراه ( : �بي جعفر محمد بن الحسن 



َُما ����و : " يقول )  36: البقرة (  				 ِحنيٍ ِحنيٍ ِحنيٍ ِحنيٍ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     َوَمَتاعٌ َوَمَتاعٌ َوَمَتاعٌ َوَمَتاعٌ  َُماَ◌َأَزهل َُماَ◌َأَزهل َُماَ◌َأَزهل َ◌َأَزهل 				مأخوذ من  الزلل  وھو في  

                 )1("وإنَّما حقيقة الزلل في القدم ، �نَّه في الرأي والنظر ، ا�ية مجاز 
 وأشار إلى

الزل��ة والمعص��ية والخطيئ��ة والس��يئة بمعن��ى واح��د وض��د : ( الطوس��ي يق��ول  ذل�ك المعن��ى

زل السھم عن النزع زليc وزل ف�cن ع�ن الص�خر زل�يc إذا : ويقال ، الخطيئة اeصابة 

وتبع�ه ف�ي ) 2(...  )زل زل�ة: زل زM فإذا زل في مقاله أو خطب�ة قل�ت : قلت ، زلت قدمه 

 .  )4(والطبرسي )3(ذلك المعنى الزمخشري
ث�م                     ) 5(في أصل وضعه اللغوي م�أخوذ م�ن زل�ل الق�دم ع�ن مكان�ه) زل ( ويبدو مما تقدم أنَّ        

انتقلت دMلتھا من ا�صل الحسي الذي يعني الزلل في القدم إلى ا�صل المعنوي الذي يعني الزلل 

  . في ا�راء على سبيل المجاز 

    فَـَلْوَال فَـَلْوَال فَـَلْوَال فَـَلْوَال     َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     تَـَولْيُتمْ تَـَولْيُتمْ تَـَولْيُتمْ تَـَولْيُتمْ     ُمث ُمث ُمث ُمث ����: الواردة في قوله تعالى ) تولى ( وفي حديثه عن لفظة  .3

 يقول      )  64: البقرة (  				اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     َلُكْنُتمْ َلُكْنُتمْ َلُكْنُتمْ َلُكْنُتمْ     َوَرْمحَُتهُ َوَرْمحَُتهُ َوَرْمحَُتهُ َوَرْمحَُتهُ     َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َفْضلُ َفْضلُ َفْضلُ َفْضلُ 

 

ثم استعمل في اeعراض عن ، وأصله اeعراض واeدبار عن الشيء بالجسم ، تولّى تفّعل " 

ونجد موقفا مم�اثc لموق�ف اب�ن عطي�ة عن�د ) 6(" مور وا�ديان والمعتقدات اتساعا ومجازا ا�

إذا : من ق�ولھم وMن�ي ف�cن دب�ره ) تفعلتم ( أعرضتم ووزنه : قوله توليتم : ( الطوسي يقول 

ث��م يس��تعمل ذل��ك ف��ي ك��ل ت��ارك طاع��ة أم��ر ومع��رض        . اس��تدبر عن��ه وجعل��ه خل��ف ظھ��ره 

              :وا�لوس��ي يق��ول )9(والطبرس��ي) 8(وت��بعھم ف��ي ذل��ك المعن��ى الزمخش��ري )7(... )بوجھ��ه 

أص��ل الت��ولي اeع��راض المحس��وس ث��م اس��تعمل ف��ي اeع��راض المعن��وي كع��دم القب��ول  ( ... 

 )11(وتبعه في ذلك المعنى الشيرازي) 10()ويفھم من ا�ية أنھم امتثلوا ا�مر ثم تركوه 

                                                
  128/ 2: المحرر الوجيز ) 2(
  159 -158/ 1: في تفسير القرآن التبيان ) 3(
  156/ 1: الكشاف: ظ) 4(
   159/ 1: مجمع البيان: ظ) 5(
 ) زلل (  306/  11: لسان العرب ، ) زل (  348/ 7: العين : ظ) 6(
  159/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
 88/ 1: التبيان ) 2(
 160 -159/ 1: الكشاف: ظ) 3(
  263/ 1: مجمع البيان: ظ) 4(
   218/ 1/1مج: عانيروح الم) 5(
   218/ 1: ا�مثل : ظ) 6(



أي أدبر وقولھم ولى عنه أي                  ) ولّى ( مأخوذ من ) التولي ( أصل  والظاھر مما تقدم أنَّ         

ث��م انتقل��ت دMلت��ه م��ن المج��ال الحس��ي ال��ذي دّل في��ه عل��ى اeدب��ار أو  )1(.أدب��ر وأع��رض عن��ه 

اeعراض با�جسام إلى المجال المعنوي الذي دّل فيه على اeع�راض ف�ي ا�راء عل�ى س�بيل 

  .ي دMلة اللفظة المجاز واMتساع ف

وفي ضوء ما تقدم نجد أنَّ ابن عطية كان حريصا على إرجاع ا�لفاظ إلى أصولھا اللغوية    

  فضc عن عنايته الفائقة ، أي إلى دMMتھا ا�صلية التي وضعت لھا أول مرة واستعملت فيھا 

ال�ذي ) الزل�ل ( ك�ـ  با�صول الحسية ل,لفاظ التي استعملت فيم�ا بع�د مج�ازا ف�ي ا�م�ور المعنوي�ة

ال��ذي ك��ان ف��ي ) الت��ولي ( ك��ان يس��تعمل ف��ي زل��ل الق��دم ث��م اس��تعمل ف��ي ا�راء وا�عم��ال ومثلھ��ا 

وم�ن ذل�ك تمك�ن اب�ن عطي�ة م�ن الوص�ول إل�ى ، ا�عراض با�جسام ثم استعمل في ا�راء أيض�ا 

لم�ا اس�تطاع أن  الدMMت المعنوي�ة ف�ي ا�لف�اظ بمس�اعدة ال�دMMت اللغوي�ة الحس�ية لھ�ا ول�وM ذل�ك

يصل إلى الدMMت الجديدة التي جاءت بھ�ا ا�لف�اظ ف�ي النص�وص القرآني�ة الكريم�ة الت�ي أكس�بت 

وإنَّ ھ�ذا اMنتق�ال م�ن المج�ال الحس�ي إل�ى . ا�لفاظ دMMت جدي�دة مض�افة إل�ى دMMتھ�ا ا�ص�لية 

ط�ور الدMل�ة عن�د المعنوي فيه دMلة كبيرة على رق�ي المجتم�ع وتط�وره فض�c ع�ن دMلت�ه عل�ى ت

ا�مم وخير دليل على ذل�ك التط�ور الملح�وظ ال�ذي أحدث�ه الق�رآن الك�ريم ف�ي المجتم�ع بش�كل ع�ام       

  . وفي لغته التي نزل بھا الكتاب العزيز بصورة خاصة 

    

ومن الجدير بالذكر أنَّ ذلك اMنتقال بين المجاMت الدMلية ومنھا اMنتقال من المج�ال الحس�ي  

معنوي يكون له خصائص تميزه من غيره ومنھا أنَّ اMنتقال من المحسوس إلى المجرد إلى ال

 .في المجتمع  الواحد ) 2(يتم تدريجيا وتظل الدMلتان سائدتين مع بعضھما البعض

ويبدو واضحا أنَّ القرآن قد استعمل طائفة من ا�لفاظ التي مرت بدMلتھا الحسية وأخرى       

  : بدMلتھا المعنوية

    أًَذىأًَذىأًَذىأًَذى    ِإال ِإال ِإال ِإال     َيُضـروُكمْ َيُضـروُكمْ َيُضـروُكمْ َيُضـروُكمْ     لَـنْ لَـنْ لَـنْ لَـنْ ���� :الواردة في قوله تع�الى ) ا�دبار( ومن ذلك لفظة  -1

أي )  111: آل عم��ران (  				يـُْنَصــُرونَ يـُْنَصــُرونَ يـُْنَصــُرونَ يـُْنَصــُرونَ     َال َال َال َال     ُمث ُمث ُمث ُمث     اْألَْدبَــارَ اْألَْدبَــارَ اْألَْدبَــارَ اْألَْدبَــارَ     يـَُولــوُكمُ يـَُولــوُكمُ يـَُولــوُكمُ يـَُولــوُكمُ     يـَُقــاتُِلوُكمْ يـَُقــاتُِلوُكمْ يـَُقــاتُِلوُكمْ يـَُقــاتُِلوُكمْ     َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ َوِإنْ 

واس��تعملھا ب��دMلتھا المعنوي��ة و ذل��ك ف��ي قول��ه ، يعرض��ون ع��نكم بأجس��امھم 

    َلُكْنـُتمْ َلُكْنـُتمْ َلُكْنـُتمْ َلُكْنـُتمْ     َوَرْمحَتُـهُ َوَرْمحَتُـهُ َوَرْمحَتُـهُ َوَرْمحَتُـهُ     َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ َعَلْيُكمْ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َفْضلُ َفْضلُ َفْضلُ َفْضلُ     فـََلْوَال فـََلْوَال فـََلْوَال فـََلْوَال     َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ بـَْعدِ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     تـََولْيُتمْ تـََولْيُتمْ تـََولْيُتمْ تـََولْيُتمْ     ُمث ُمث ُمث ُمث ���� :تعالى 
                                                

   )ولّى (  407/ 15: لسان العرب ، ) ولي ( 432/ 8: العين : ظ) 7(
  124:  ا�لفاظدMلة : ظ) 1(



أي أعرضتم ونقضتم ميثاقكم الذي قطعتموه )  64: البقرة ( 				    اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ اْخلَاِسرِينَ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ 

 .من قبل 

فاستعملت في القرآن بدMلة الجارحة وذل�ك ) اليد ( ومن ذلك استعماله للفظة  -2

ــاِرقُ ���� :ع��الى ف��ي قول��ه ت ــاِرقُ َوالس ــاِرقُ َوالس ــاِرقُ َوالس ــارَِقةُ     َوالس ــارَِقةُ َوالس ــارَِقةُ َوالس ــارَِقةُ َوالس َكَســَباَكَســَباَكَســَباَكَســَبا    ِمبـَـاِمبـَـاِمبـَـاِمبـَـا    َجــَزاءً َجــَزاءً َجــَزاءً َجــَزاءً     أَيْــِديـَُهَماأَيْــِديـَُهَماأَيْــِديـَُهَماأَيْــِديـَُهَما    فَــاْقَطُعوافَــاْقَطُعوافَــاْقَطُعوافَــاْقَطُعوا    َوالس    

ــنَ     َنَكــاًال َنَكــاًال َنَكــاًال َنَكــاًال  ــنَ ِم ــنَ ِم ــنَ ِم ــزٌ     َواللــهُ َواللــهُ َواللــهُ َواللــهُ     اللــهِ اللــهِ اللــهِ اللــهِ     ِم ــزٌ َعزِي ــزٌ َعزِي ــزٌ َعزِي وج��اءت لت��دل عل��ى )  38: المائ��دة(  				َحِكــيمٌ َحِكــيمٌ َحِكــيمٌ َحِكــيمٌ     َعزِي

وكثير من )  64: المائدة (  				َمْبُسوطََتانِ َمْبُسوطََتانِ َمْبُسوطََتانِ َمْبُسوطََتانِ     َيَداهُ َيَداهُ َيَداهُ َيَداهُ     َبلْ َبلْ َبلْ َبلْ ����: النعمة في قوله تعالى 

انتقل��ت م��ن المج��ال ال��دMلي الحس��ي إل��ى المعن��وي واس��تعملھا ا�لف��اظ الت��ي 

 . التعبير القرآني بالدMلتين الحسية والمعنوية 

 

 

 

 

  

  - : الترادف : المبحث الثاني 

مظھرا م�ن مظ�اھر نم�و اللغ�ة واتس�اعھا ويع�ود ھ�ذا اMتس�اع إل�ى كث�رة ا�لف�اظ  يعد الترادف 

  )1(.ووجود الترادف في اللغة 

وتنب�ه الق�دماء  )2()ھو ا�لفاظ المفردة الدالة عل�ى ش�يء واح�د باعتب�ار واح�د (  والترادف     

في وقت مبكر ودليل ذلك إشاراتھم المتناثرة في بطون مصنفاتھم وإنَّ أق�دم ) الترادف ( على 

اخ�تcف اللفظ�ين : ( ما وصل إلينا عن الترادف ما جاء في تقسيمات سيبويه ل,لفاظ في قوله 

  .  )3()والمعنى واحد 

                                                
   140: محمد عبد الرحمن الشايع . د: الفروق اللغوية وأثرھا في تفسير القرآن الكريم : ظ) 1(
  402/ 1:  في علوم اللغة  المزھر) 2(
  24/ 1: الكتاب ) 3(



وانقسم العلماء إزاء ظاھرة الترادف على قسمين بين مثبت ومنكر لھا وممن أثبتوا وقوع�ه    

وعل���ي ب���ن عيس���ى الرم���اني               )2(والمب���رد )1()ھ���ـ  216ت( ف���ي اللغ���ة س���يبويه وا�ص���معي 

                                                                                                                             .                                               وغيرھم  )4(وابن جني )3()384ت ( 

      �� وأب��و ھ��cل ) 6(واب��ن ف��ارس) 5()ھ��ـ 347ت ( فتص��درھم اب��ن درس��تويه ا م��ن المنك��رين أمَّ

ججھم التي ردوا بھا على من ذھب إلى وقوع الت�رادف الق�ول ومن ح) 7()ھـ  404ت ( العسكري 

بوجود فروق دMلية M يمكن تجاھلھا بين ا�لفاظ التي قيل بترادفھا  وتسمية الشيء الواحد بأسماء 

ا المحدثون فق�د ،  ) 8(عديدة كما جاء في ذكر أسماء السيف وغيرھا ما ھي إM من قبيل الصفات أمَّ

  . )9(د التواب لمحاوMت المنكرين لوقوع الترادف في اللغةتصدى الدكتور رمضان عب

ويتضح مما تقدم أنَّه M سبيل eنكار الترادف على الرغم من أنَّ�ه M توج�د كلم�ة ق�ادرة عل�ى        

  .) 10(أن تحل محل ا�خرى في سياق معين إMّ أنَّه من الممكن أن تحل محلھا وتؤدي دMلتھا نسبيا

  

  

  

اتحاد اللفظتين من ناحية ، روطا ذكرھا اللغويون أھمھا اMتفاق التام بين اللفظتين وأنَّ للترادف ش

  .  )11(العصر والبيئة اللغوية وأM يكون أحد اللفظين نتيجة التطور الصوتي

��ا أس��بابه فت��تلخص ف��ي أم��ور تع��ود إل��ى اللھج��ات والتط��ور ال��دMلي ل,لف��اظ  والمج��از وتع��دد     أمَّ

وأنَّ الذي ذھب إليه اللغويون من وقوع الترادف في اللغة M ينطب�ق عل�ى  )12(صفات اMسم الواحد

الذين أنكروا وقوع الترادف في ألف�اظ الق�رآن  )13(وصرح بذلك طائفة من العلماء، النص القرآني 

                                                
  12 -9: ا�صمعي : ما اختلفت ألفاظھا واتفقت معانيه : ظ) 4(
  2 : المبرد  أبو العباس محمد بن يزيد :من القرآن المجيد تفق لفظه واختلف معناه ا ما: ظ) 5(
  8 :  أبو الحسن علي بن عيسى الرماني :المترادفة  ا�لفاظ: ظ) 6(
  151/ 2: الخصائص : ظ) 7(
    50 : عبد هللا بن جعفر بن درستويه: تصحيح الفصيح : ظ) 8(
  5 – 4: الصاحبي : ظ) 9(
  1: الفروق اللغوية :ظ ) 10(
 114: الصاحبي : ظ) 11(
  313:  رمضان عبد التواب . د: فصول في فقه اللغة العربية : ظ) 12(
  80: علي زوين . د: ثة المجال الدMلي بين كتب ا�لفاظ والنظرية الدMلية الحدي: ظ) 13(
دق��ائق الف��روق ،  210: عائش��ة عب��د ال��رحمن . د: ب��ن ا�زرق البي��اني ف��ي الق��رآن ومس��ائل ن��افع  اMعج��از:ظ) 1(

   29: اللغوية في البيان القرآني 
  175 -80: حاكم مالك الزيادي . د: الترادف في اللغة : ظ) 2(
 6: مفردات غريب القرآن : ظ) 3(



ولعل إنكارھم متأٍت من امتناع وقوع الترادف في التراكيب وقد تنبه إلى ذلك العلماء من ، الكريم 

  . )2(والمحدثين )1(القدماء

وتناولھ�ا ف�ي مواض�ع كثي�رة م�ن تفس�يره إM أنَّ�ه ل�م ) الت�رادف ( وقد اعتنى ابن عطية بظ�اھرة    

واس��تغنى عن�ه ب�ذكر عب��ارة المعن�ى الواح�د وم��ن ا�لف�اظ الت�ي وق��ف ) الت�رادف ( ي�ذكر مص�طلح 

  : عندھا وذكر أنَّھا من ا�لفاظ المترادفة 

 -: إِْلَحاف .1

    الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     لِْلُفَقرَاءِ لِْلُفَقرَاءِ لِْلُفَقرَاءِ لِْلُفَقرَاءِ     ����: الواردة في قوله تعالى ) إلحاف ( رض حديثه عن لفظة في مع            

    التـَعففِ التـَعففِ التـَعففِ التـَعففِ     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     أَْغِنَياءَ أَْغِنَياءَ أَْغِنَياءَ أَْغِنَياءَ     اْجلَاِهلُ اْجلَاِهلُ اْجلَاِهلُ اْجلَاِهلُ     َحيَْسبُـُهمُ َحيَْسبُـُهمُ َحيَْسبُـُهمُ َحيَْسبُـُهمُ     اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ اْألَْرضِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     َضْربًاَضْربًاَضْربًاَضْربًا    َيْسَتِطيُعونَ َيْسَتِطيُعونَ َيْسَتِطيُعونَ َيْسَتِطيُعونَ     َال َال َال َال     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ َسِبيلِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     ُأْحِصُرواُأْحِصُرواُأْحِصُرواُأْحِصُروا

البقرة ( 				 َعِليمٌ َعِليمٌ َعِليمٌ َعِليمٌ     ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     َفِإن َفِإن َفِإن َفِإن     َخْريٍ َخْريٍ َخْريٍ َخْريٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     تـُْنِفُقواتـُْنِفُقواتـُْنِفُقواتـُْنِفُقوا    َوَماَوَماَوَماَوَما    ْحلَاًفاْحلَاًفاْحلَاًفاْحلَاًفاإِ إِ إِ إِ     الناسَ الناسَ الناسَ الناسَ     َيْسَأُلونَ َيْسَأُلونَ َيْسَأُلونَ َيْسَأُلونَ     َال َال َال َال     ِبِسيَماُهمْ ِبِسيَماُهمْ ِبِسيَماُهمْ ِبِسيَماُهمْ     تـَْعرِفـُُهمْ تـَْعرِفـُُهمْ تـَْعرِفـُُهمْ تـَْعرِفـُُهمْ 

) 3("واeلحاح بمعنى واحد ) اeلحاف ( و: " يقول ) إلحاح ( ذكر أنَّھا مرادفة للفظة )  273:

إلحاف�ا : (يقول ) ھـ210ت (ونجد موقفا مماثc لموقف ابن عطية عند أبي عبيدة                

    )5()  ھـ 310ت ( وتبعھم في ذلك المعنى الطبري )4()لحاحا أي إ

  

وأنَّ الذي يؤيد ھؤMء ، ) 8(والشيرازي )7() ھـ 1270ت( وا�لوسي  )6() ھـ338ت (والنحاس

  . )9(ھؤMء ما ذھب إليه أصحاب المعاجم الذين ذھب بعضھم إلى أنَّ اeلحاف بمعنى اeلحاح

اد من كcم ابن عطية بمساواته بين معنى اللفظتين الت�رادف ويتضح مما تقدم أنَّ الذي يستف        

بينھما إMّ أنَّه ليس الترادف التام الذي يلغي الفوارق الدMلية ب�ين اللفظت�ين وإنَّم�ا ھ�و ت�رادف ن�اتج 

أنَّ كث��رة اeلح�اح ف��ي طل�ب الحاج��ة ي�ؤدي إل��ى اeلح��اف : م�ن التق��ارب ال�دMلي ب��ين اللفظت�ين أي 

لحف المسئول ل�ذلك قي�ل اeلح�اح ھ�و اeلح�اف وم�ن ذل�ك ج�اء التعبي�ر القرآن�ي فالسائل بإلحاحه ي

  من الشدة والمبالغة في اMبتعاد عن سؤال الناس ) اeلحاف(لما في ) إلحاح(بدM من) إلحاف(بلفظة

                                                
 . هالمصدر نفس: ظ) 4(
  80: والنظرية الدMلية الحديثة  ا�لفاظالمجال الدMلي بين كتب  101: محمد مبارك : فقه اللغة : ظ) 5(
  369/ 1: المحرر الوجيز ) 6(
 83/ 1: مجاز القرآن ) 7(
  597/ 5:  عن تأويل آي القرآن  جامع البيان: ظ) 8(
  303/ 1: معاني القرآن : ظ) 1(
  47 /3/ 2: روح المعاني: ظ) 2(
  236/ 2: ا�مثل : ظ) 3(

معج�م مف�ردات ألف�اظ ، ) لح�ف (  238/ 5: ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، ) لحف (  232/ 3: العين : ظ) 4(
  333/ 2: الراغب ا�صفھاني : القرآن 



وب�ذلك ، ) 1(وفي ضوء ما تقدم سمي اeلح�اح إلحاف�ا تش�بيھا ل�ه باللح�اف ال�ذي يغط�ي ك�ل ش�يء   

إنَّ اللفظتين :نى من كلمة إلى أخرى على سبيل التشبيه بينھما سببا للترادف والقول يكون نقل المع

  . بمعنى واحد

 -: اْلَمسِّ  .2

    الربَاالربَاالربَاالربَا    يَْأُكُلونَ يَْأُكُلونَ يَْأُكُلونَ يَْأُكُلونَ     الِذينَ الِذينَ الِذينَ الِذينَ     ���� :الواردة في قوله تعالى ) المس ( في معرض حديثه عن لفظة         

َـا    قَـاُلواقَـاُلواقَـاُلواقَـاُلوا    بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ بِأَنـُهمْ     َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ     اْلَمس اْلَمس اْلَمس اْلَمس     ِمنَ ِمنَ ِمنَ ِمنَ     الشْيطَانُ الشْيطَانُ الشْيطَانُ الشْيطَانُ     يـََتَخبطُهُ يـََتَخبطُهُ يـََتَخبطُهُ يـََتَخبطُهُ     الِذيالِذيالِذيالِذي    يـَُقومُ يـَُقومُ يـَُقومُ يـَُقومُ     َكَماَكَماَكَماَكَما    ِإال ِإال ِإال ِإال     يـَُقوُمونَ يـَُقوُمونَ يـَُقوُمونَ يـَُقوُمونَ     َال َال َال َال  َـاِإمن َـاِإمن َـاِإمن اْلبَـْيـعُ اْلبَـْيـعُ اْلبَـْيـعُ اْلبَـْيـعُ     ِإمن    

ذكر أنَّھا مرادفة لطائفة من ا�لفاظ )  274: البقرة (  				الربَاالربَاالربَاالربَا    َوَحرمَ َوَحرمَ َوَحرمَ َوَحرمَ     اْلبَـْيعَ اْلبَـْيعَ اْلبَـْيعَ اْلبَـْيعَ     اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ     َوَأَحل َوَأَحل َوَأَحل َوَأَحل     الربَاالربَاالربَاالربَا    ِمْثلُ ِمْثلُ ِمْثلُ ِمْثلُ 

ا�ولق وا�لس وال�رود وكذلك ، و المس الجنون : " يقول ) كذلك ( وأشار إلى ترادفھا بقوله 

وا�صل أنَّ ھذه ا�لفاظ الثcثة تدل ) 4(والطبرسي )3(ونجد مثل ذلك المعنى عند أبي عبيدة) 2("

  . )5(تدل على دMلة واحدة وھي الجنون

ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية قد أشار إلى ت�رادف ھ�ذه ا�لف�اظ وأنَّھ�ا متح�دة المعن�ى إذ إنَّھ�ا    

  .   تدعى بالجنون  )6(تصيب اeنسان في عقله عبارة عن أمراض نفسية

  

  -:يَْرُمونَ  .3

ال�واردة ف�ي قول�ه ) يرم�ون ( ومن ا�لفاظ الت�ي أش�ار إل�ى كونھ�ا بمعن�ى واح�د لفظ�ة           

    َجْلـَدةً َجْلـَدةً َجْلـَدةً َجْلـَدةً     َمثَـاِننيَ َمثَـاِننيَ َمثَـاِننيَ َمثَـاِننيَ     َفاْجلِـُدوُهمْ َفاْجلِـُدوُهمْ َفاْجلِـُدوُهمْ َفاْجلِـُدوُهمْ     ُشـَهَداءَ ُشـَهَداءَ ُشـَهَداءَ ُشـَهَداءَ     ِبَأْربـََعـةِ ِبَأْربـََعـةِ ِبَأْربـََعـةِ ِبَأْربـََعـةِ     يَـْأُتوايَـْأُتوايَـْأُتوايَـْأُتوا    ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     ُمث ُمث ُمث ُمث     اْلُمْحَصَناتِ اْلُمْحَصَناتِ اْلُمْحَصَناتِ اْلُمْحَصَناتِ     يـَْرُمونَ يـَْرُمونَ يـَْرُمونَ يـَْرُمونَ     َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ  ����:تعالى 

الق�ذف والرم�ي : " يقول )  4: النور ( 				اْلَفاِسُقونَ اْلَفاِسُقونَ اْلَفاِسُقونَ اْلَفاِسُقونَ     ُهمُ ُهمُ ُهمُ ُهمُ     َوأُولَِئكَ َوأُولَِئكَ َوأُولَِئكَ َوأُولَِئكَ     أََبًداأََبًداأََبًداأََبًدا    َشَهاَدةً َشَهاَدةً َشَهاَدةً َشَهاَدةً     َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ     تَـْقبَـُلواتَـْقبَـُلواتَـْقبَـُلواتَـْقبَـُلوا    َوَال َوَال َوَال َوَال 

    يـَْرُمـونَ يـَْرُمـونَ يـَْرُمـونَ يـَْرُمـونَ     َوالـِذينَ َوالـِذينَ َوالـِذينَ َوالـِذينَ ����: (يق�ول ) ھ�ـ  460ت ( إلى ذلك المعنى الطوس�ي  وأشار )7("بمعنى واحد 

                                                
  47/ 3/  2مج: روح المعاني،  369/ 1: المحرر الوجيز ،  597/ 5: جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ظ) 5(
  372/ 1: المحرر الوجيز ) 6(
  83/ 1: مجاز القرآن : ظ) 7(
  669/ 2: مجمع البيان: ظ) 8(
  ) ألق (  274/ 3، ) ألس (  321/ 4: تھذيب اللغة ، ) ولق (  213/ 5: العين : ظ) 9(
  236/ 2: ا�مثل : ظ) 10(
  164/ 4: المحرر الوجيز ) 1(



ولم يخ�رج ع�ن دائرت�ه ) 1(... )ا والفجور أي يقذفون العفائف من النساء بالزن 				 اْلُمْحَصـَناتِ اْلُمْحَصـَناتِ اْلُمْحَصـَناتِ اْلُمْحَصـَناتِ 

الرمي معروف ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي : ( والطباطبائي يقول  )2(كل من الطبرسي

  . )3()إلى اeنسان كالزنا والسرقة وھو القذف 

وأك��ـّد ھ��ذه الحقيق��ة أص��حاب المع��اجم ، والظ��اھر م��ن ال��نص أنَّ أص��ل الق��ذف ھ��و الرم��ي    

    َريب َريب َريب َريب     ِإن ِإن ِإن ِإن     قُـلْ قُـلْ قُـلْ قُـلْ ����: كما جاء ف�ي قول�ه تع�الى ، القذف ھو الرمي والعكس صحيح فأشاروا إلى أنَّ 

مُ     بِاحلَْق بِاحلَْق بِاحلَْق بِاحلَْق     يـَْقِذفُ يـَْقِذفُ يـَْقِذفُ يـَْقِذفُ  مُ َعال مُ َعال مُ َعال اْلُغُيوبِ اْلُغُيوبِ اْلُغُيوبِ اْلُغُيوبِ     َعال				4(.أي يرمي بالحق )  48:  سبأ( (    

وھذا الذي ذھب إليه ) رمى وقذف ( أنَّ ابن عطية قال بترادف لفظتي تقدم  ماوفي ضوء      

) قذف ( بدM من) رمي(وجاء التعبير القرآني بلفظة ، لمعاجم طائفة من المفسرين وأصحاب ا

مؤذ كالرمي بالحجر والس�ھم فلم�ا ك�ان ق�ول الق�اذف ) الرمي " ( في سياق ا�ية الكريمة �نَّ 

التي تعد أكث�ر إنس�جاما م�ع ) رمي ( من ھنا جاء التعبير القرآني بلفظة  )5("مؤذيا جعل رميا 

  . سياق ا�ية الكريمة 

  

 

 

  

   -:ِشْرَعة و َِمْنَھاج -4

ال�واردتين ف�ي ) ش�رعة ومنھاج�ا ( ومن ا�لفاظ التي أشار إلى كونھا بمعنى واحد لفظتي           

َهاًجا    ِشْرَعةً ِشْرَعةً ِشْرَعةً ِشْرَعةً     ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ ِمْنُكمْ     َجَعْلَناَجَعْلَناَجَعْلَناَجَعْلَنا    ِلُكل ِلُكل ِلُكل ِلُكل     ����: قوله تعالى  َهاًجاَوِمنـْ َهاًجاَوِمنـْ َهاًجاَوِمنـْ والمتأولون على : " يقول )  48: المائدة (  				َوِمنـْ

 )7(ونجد مثل ذلك الموقف عند الطوسي )6("ان بمعنى واحد أنَّ الشرعة والمنھاج في ھذه ا�ية لفظ

  . ) 1(والطباطبائي )9(وا�لوسي )8(والطبرسي )7(الطوسي

                                                
   408/ 7: في تفسير القرآن التبيان ) 2(
   198/ 7: مجمع البيان: ظ) 3(
  87/ 15: في تفسير القرآن الميزان ) 4(
  277/ 9: لسان العرب ، ) قذف (  68/ 5: معجم مقاييس اللغة ، ) قذف (  119/ 5: العين : ظ) 5(

  78/ 15: الميزان  ، )رمى (  327/ 5 ، ) قذف( 
  164/ 4: المحرر الوجيز ) 6(
   210/ 2: المحرر الوجيز ) 1(
  543/ 3: التبيان : ظ) 2(
  313/ 3: مجمع البيان: ظ) 3(
   153 -152/ 6/ 3: روح المعاني : ظ) 4(



وتنبه على ذل�ك طائف�ة ) شرعة ومنھاجا ( ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية قد قال بترادف لفظتي     

رر اللفظت��ين ف��ي ا�ي��ة وإنَّم��ا ك��،  )2(م��ن علم��اء اللغ��ة ال��ذين ق��الوا بترادفھم��ا وأنَّھم��ا بمعن��ى واح��د

  )3(:الكريمة للتأكيد وذلك مثلما قالوا أقوى وأقفر والنأي والبعد في قول الحطيئة 

َّ بـــأ! ح   دُ ـعـبُ ـوال يُ ـْأنـا الـھـن دونِ ـم ىـتأ دٌ ـنـوھ    ُد ــنـــا ھــھــب وأرضٌ  دٌ ــنـــذا ھـــ
  )4( فالنَّأُْي ھو البعد: قالوا 

فكcھم��ا ي��دMن عل��ى ) ش��رعة منھاج��ا ( ى الف��راق والبع��د فك��ذلك لفظت��ي إذ ك��ان كcھم��ا ي��دل عل��

إMّ أنَّ إتحادھما في المعنى M يخلو من الف�روق الدMلي�ة فيم�ا بينھم�ا ، الطريق لذلك قيل بترادفھما 

والمنھ�اج ھ�و ، فقد قيل بترادفھما لدMلتھما على الطريق عامة إMّ أنَّ الشرعة ھي ابت�داء الطري�ق 

  . )5(المستمر المعبد المأمون الطريق

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:المشترك اللفظي   - :المبحث الثالث 

يعد من المظاھر اللغوية التي حظيت بعناي�ة الدارس�ين م�ن الق�دماء والمح�دثين لكونھ�ا               

ف المش�ترك اب�ن ف�ارس ، من المظاھر اللغوية البارزة في اللغة العربية واللغ�ات ا�خ�رى      :      وع�رَّ

بأنه اللف�ظ الواح�د ال�دال عل�ى ( و  قال ا�صوليون ) 6()أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر ( 

وذك�ر ال�دكتور ص�بحي الص�الح  )7()معنيين مختلفين فأكثر دMلة على السواء عند أھل تل�ك اللغ�ة 

  .) 8(للفظيھذا التعريف وعقب عليه بأنه من أدق التعاريف الذي يمكن أن يعرف بھا المشترك ا

                                                                                                                                       
   380 -379/ 6: الميزان: ظ) 5(
  ) . شرع (  177-175/ 8: لسان العرب ، ) نھج (  361/ 5: مقاييس اللغة ، ) نھج ( 108/ 1: العين : ظ) 6(
 71: ميحة مفيد محمد ق. د: تحقيق : ديوان الحطيئة ) 7(
 318/ 1:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) 8(
                  في تفسير القرآن العظيم والسبع المعانيروح ، 313/ 3: مجمع البيان،  543/ 3: التبيان : ظ) 9(

  . 280: عائشة عبد الرحمن . د: بن ا�زرق ي ومسائل نافع عجاز البياناe،  153 - 152/ 6/ 3:   المثاني
  269: صاحبي ال) 1(
  369/ 1:  في علوم اللغة المزھر) 2(
  302 : دراسات في فقه اللغة: ظ) 3(



وأن المشترك اللفظي حاله حال المظاھر اللغوية ا�خرى آختلف اللغويون في وقوعه في اللغ�ة    

اتفاق :  ( ا�ول قال بوقوعه في اللغة ومنھم سيبويه إذ يقول، العربية وانقسموا إزاءه على قسمين 

والسيوطي ) 3()ھـ 392ت( وابن فارس  )2()ھـ 285ت( والمبرد ،  )1()اللفظين واختcف المعنيين 

  . )5()ھـ 347ت( وا�خر ذھب إلى إنكاره ومنھم ابن درستويه ،  )4()ھـ 911ت( والسيوطي 

بينما ذھب الدكتور علي عب�د الواح�د واف�ي وأحم�د مخت�ار عم�ر إل�ى تض�ييق مفھ�وم المش�ترك     

�ن�ه ( ھا  ظاھر اللغوية التي M سبيل eنكارمومھما يكن فإن المشترك من ال،  )6(اللفظي في اللغة

فض�c ع�ن ، ) 8(وتلبي�ة الحاج�ة ف�ي تولي�د ال�دMMت،  )7()خصيصة M تنكر من خصائصھا الذاتية 

إجماع أكثر علماء اللغة بوقوعه في لغتنا والذي يؤيد ذلك ما روي في ا�ساليب العربية الصحيحة 

  .  )M)9 يتطرق إليھا الشك، من شواھد كثيرة 

ا أسباب وقوعه في اللغ    والتب�ادل الص�وتي ، ة فتعود إل�ى اخ�تcف اللھج�ات العربي�ة والمج�از أمَّ

  .    )10(وسوء فھم النص،والتشابه في الصيغ الصرفية ، والتطور الدMلي 

ا مسألة وقوعه في القرآن الكريم فقال بھا ، إنَّ ما تقدم يخص وقوع المشترك في اللغة           أمَّ

  

ال�ذي نج�د ذل�ك ف�ي ) المحرر ال�وجيز ( ينھم ابن عطية في والمفسرون وكان من ب) 11(علماء اللغة

تفسيره  ويتض�ح م�ن إش�اراته الكثي�رة إل�ى ظ�اھرة المش�ترك أنَّ�ه م�ن الق�ائلين بھ�ا وذك�ر مص�طلح                      

سوف نشير إليھا ونقف عند طائفة م�ن ا�لف�اظ الت�ي ، في مواضع كثيرة من تفسيره ) المشترك ( 

دMMت كثيرة خارج السياق وتحددت دMلتھا داخل السياق لما له من دور في رفع قال باشتراكھا ب

إذا : ( الغموض والتعقيد بسبب اشتراك ا�لفاظ بدMMت كثيرة وأشار إلى ذلك ستيفن أولمان يقول 

تصادف أن اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتھا اتفاقا تاما فإن مثل ھذه الكلمات M يكون لھا معن�ى 

  : ومن ھذه ا�لفاظ التي أشار إليھا ابن عطية لفظة ، ) 12()تة دون السياق الذي تقع فيه الب

  :  ةـأُمَّ  .1

                                                
   24/ 1: الكتاب ) 4(
  3: ختلف معناه في القرآن المجيد ما اتفقت ألفاظه وا: ظ) 5(
  114: الصاحبي : ظ) 6(
  369/ 1:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) 7(
 167 -166/ 1: تصحيح الفصيح : ظ) 8(
  156: علم الدMلة و،  190: فقه اللغة : ظ )9(
   302: دراسات في فقه اللغة ) 10(
  15: يوسف أحمد المطوع : اللحن في اللغة العربية : ظ) 11(
   70: توفيق محمد شاھين . د: المشترك اللفظي : ظ) 12(
 381/ 1:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) 13(
  2: ظه واختلف معناه الفأما اتفقت : ظ) 1(

  60 : ستيفن اولمان :دور الكلمة في اللغة ) 2(



الواردة في ) أمة ( أشار ابن عطية إلى طائفة من الدMMت التي تشترك فيھا لفظة                    

ــــــرَاِهيمَ     ِإن ِإن ِإن ِإن ����: قول������ه تع������الى  ــــــرَاِهيمَ إِبْـ ــــــرَاِهيمَ إِبْـ ــــــرَاِهيمَ إِبْـ ــــانَ     إِبْـ ــــانَ َكــ ــــانَ َكــ ــــانَ َكــ ــــــةً     َكــ ــــــةً أُم ــــــةً أُم ــــــةً أُم ــــا    أُم ــ ــــاَقانًِت ــ ــــاَقانًِت ــ ــــاَقانًِت ــ ــــهِ     َقانًِت ــــهِ لِلــ ــــهِ لِلــ ــــهِ لِلــ ــــــاَحنِ َحنِ َحنِ َحنِ     لِلــ ــــــايًف ــــــايًف ــــــايًف َــــــكُ     وَملَْ وَملَْ وَملَْ وَملَْ     يًف َــــــكُ ي َــــــكُ ي َــــــكُ ي ــــــنَ     ي ــــــنَ ِم ــــــنَ ِم ــــــنَ ِم                                                                     				اْلُمْشــــــرِِكنيَ اْلُمْشــــــرِِكنيَ اْلُمْشــــــرِِكنيَ اْلُمْشــــــرِِكنيَ     ِم

 لفظة مشتركة تقع للعين والقام�ة والجم�ع الكثي�ر م�ن الن�اس  				    أُمةً أُمةً أُمةً أُمةً     ����و : " يقول ) 120: النحل( 

 )1(... "				    أُمـةً أُمـةً أُمـةً أُمـةً     ����ثم يشبه الرجل العالم أو المل�ك أو المنف�رد بطريق�ة وح�ده بالن�اس الكثي�ر فيس�مى 

) أم�ة ( مثلما أش�ار إل�ى أنَّ لفظ�ة ، لك الدMMت المناسبة لسياق ا�ية الكريمة ومن ثم يرجح أحد ت

 )2(وذك�ر العلم�اء، الواردة في ا�ية السابقة تدل على الرجل المنفرد بطريقة وحده من ب�ين الن�اس 

  .       دMMت ھذه اللفظة  

م��ن ألف��اظ ) أم��ة ( نَّ لفظ��ة ويتض��ح مم��ا تق��دم أنَّ م��ا ذھ��ب إلي��ه اب��ن عطي��ة وأك��ده العلم��اء أ      

المشترك اللفظي التي تشترك بطائفة من الدMMت خارج السياق وتنصرف إل�ى واح�دة منھ�ا ح�ين 

  .استعمالھا في السياق الذي ترد فيه 

  

  

  

 -:مولى  .2

م��ن ألف��اظ المش��ترك اللفظ��ي الت��ي ذك��ر لھ��ا اب��ن عطي��ة طائف��ة م��ن ) م��ولى ( تع��د لفظ��ة            

لفظ�ة يش�ترك فيھ�ا : والمولى ف�ي ك�cم الع�رب : " رك فيھا خارج السياق يقول الدMMت التي تشت

             )   3(..."والعبد ،والوارث ، والمعتِق ، والمعتَق ، والحليف ، والصديق ، القريب والقرابة 

      MMت ا�لفاظ ذات ال�دMMت والظاھر أنَّ ابن عطية كان يعول كثيرا على السياق في تحديد د

ـَركَ     ِممـاِممـاِممـاِممـا    َمـَواِيلَ َمـَواِيلَ َمـَواِيلَ َمـَواِيلَ     َجَعْلنَـاَجَعْلنَـاَجَعْلنَـاَجَعْلنَـا    َوِلُكـل َوِلُكـل َوِلُكـل َوِلُكـل ����: المشتركة ونج�د ذل�ك واض�حا ف�ي تفس�ير قول�ه تع�الى  ـَركَ تـَ ـَركَ تـَ ـَركَ تـَ     اْلَوالِـَدانِ اْلَوالِـَدانِ اْلَوالِـَدانِ اْلَوالِـَدانِ     تـَ

                                                
   430/ 3: المحرر الوجيز ) 3(

(  27/ 12: لسان العرب ، 79/ 2 :الفيروزآبادي  : بصائر ذوي التمييز، 28 -27: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) 4(

  )أمم 
  2/46: المحرر الوجيز ) 1(



َربُونَ  َربُونَ َواْألَقـْ َربُونَ َواْألَقـْ َربُونَ َواْألَقـْ (     				َشـِهيًداَشـِهيًداَشـِهيًداَشـِهيًدا    َشـْيءٍ َشـْيءٍ َشـْيءٍ َشـْيءٍ     ُكـل ُكـل ُكـل ُكـل     َعَلـىَعَلـىَعَلـىَعَلـى    َكانَ َكانَ َكانَ َكانَ     اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     َنِصيبَـُهمْ َنِصيبَـُهمْ َنِصيبَـُهمْ َنِصيبَـُهمْ     َفَآُتوُهمْ َفَآُتوُهمْ َفَآُتوُهمْ َفَآُتوُهمْ     أَْميَاُنُكمْ أَْميَاُنُكمْ أَْميَاُنُكمْ أَْميَاُنُكمْ     َعَقَدتْ َعَقَدتْ َعَقَدتْ َعَقَدتْ     َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ َوالِذينَ     َواْألَقـْ

ولك�ل ( ويحسن ھنا من ھذا اMشتراك الورثة ، �نھ�ا تص�لح عل�ى تأوي�ل  : "يقول )  33: النساء 

(   فس��ر قت��ادة والس��دي واب��ن عب��اس وغي��رھم أنَّ     وب��ذلك )ولك��ل ش��يء ( ، وعل��ى تأوي��ل ، )أح��د 

لما أسلمت العجم سموا موالي استعارة وتشبيھاً  وذلك في قول :  قيلالعصبة والورثة ،  )الموالي 

ينِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     فَــِإْخَواُنُكمْ فَــِإْخَواُنُكمْ فَــِإْخَواُنُكمْ فَــِإْخَواُنُكمْ     َآبَــاَءُهمْ َآبَــاَءُهمْ َآبَــاَءُهمْ َآبَــاَءُهمْ     تَـْعَلُمــواتَـْعَلُمــواتَـْعَلُمــواتَـْعَلُمــوا    ملَْ ملَْ ملَْ ملَْ     فَــِإنْ فَــِإنْ فَــِإنْ فَــِإنْ ����: هللا تع��الى  ينِ الــد ينِ الــد ينِ الــد َوَمــَوالِيُكمْ َوَمــَوالِيُكمْ َوَمــَوالِيُكمْ َوَمــَوالِيُكمْ                                                                                                     الــد    

ونلحظ ابن عطية بع�د أن ع�رض لطائف�ة   )1("وقد سمي قوم من العجم ببني العم ) 5:ا�حزاب(				

اق العام ل¤ية عاد ليذكر لنا الوجه الذي يفرضه السي) مولى ( من الدMMت التي تشترك فيھا لفظة 

( وھو أنَّ الموالى ھم الورثة وھو بذلك يرجح قول قتادة و السدي ابن عباس  وقال بھ�ذا الطب�ري 

ھـ 671ت (والقرطبي )4() ھـ  597ت ( وابن الجوزي) 3()ھـ 548ت ( والطبرسي  )2()ھـ 310ت

  . ية الكريمة وأن الذي ذكره ابن عطية ھو أقرب المعاني وأكثرھا انسجاما مع سياق ا�،  )5()

    َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ َذِلكَ ���� :وذلك في قوله تعالى ) مولى ( بينما ذكر ابن عطية دMلة أخرى في آية أخرى للفظة     

 بَِأن بَِأن بَِأن هَ     بَِأنهَ اللهَ اللهَ اللِذينَ     َمْوَىل َمْوَىل َمْوَىل َمْوَىل     اللِذينَ الِذينَ الِذينَ الَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنواَآَمُنوا    ال     َوَأن َوَأن َوَأن َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ َهلُمْ     َمْوَىل َمْوَىل َمْوَىل َمْوَىل     َال َال َال َال     اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ اْلَكاِفرِينَ     َوَأن				11: محمد (      (  

م�ولى : ( عن�ى عن�د الزمخش�ري يق�ول ونج�د مث�ل ذل�ك الم) 6("والمولى الناص�ر الم�والي " : يقول

 )9(وا�لوس��ي )8(وتبع��ه ف��ي ذل��ك المعن��ى ك��ل م��ن الطبرس��ي )7()ول��يھم وناص��رھم ، ال��ذين آمن��وا 

وقد استمد ابن عطية دMلة ھذه اللفظة من السياق الذي وردت فيه وجعلھا تنصرف إلى ، وغيرھم 

  . ذلك المعنى دون سواه من المعاني 

 -:الرب .3

                                                
 .المصدر نفسه ) 2(
   5/50:  القرآن  عن تأويل آي جامع البيان: ظ ) 3(
   3/66: مجمع البيان: ظ) 4(
   45/ 2/ 1: ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير : ظ) 5(
    167 -166/ 5/ 3: الجامع �حكام القرآن : ظ) 6(
   113/ 5: المحرر الوجيز ) 1(
  536/ 1: الكشاف )2(
  151/ 9: مجمع البيان: ظ )3(
  21/ 5/ 3: روح المعاني: ظ ) 4(



    احلَْْمدُ احلَْْمدُ احلَْْمدُ احلَْْمدُ ����: المشترك اللفظي الذي أشار إليھا ابن عطية في تفسير قوله تعالى  من ألفاظ        

وذكر لھا وجوھا كثيرة ومن وجوھھا الت�ي ذكرھ�ا اب�ن ) 2: الفاتحة (      				    اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ     َرب َرب َرب َرب     لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ 

المعب��ود والس��يد المال��ك والق��ائم ب��ا�مور لم��ا يفس��د منھ��ا  : وال��رب ف��ي اللغ��ة : " عطي��ة يق��ول 

 )2(ووردت ھ�ذه الوج�وه ف�ي مص�نفات علم�اء اللغ�ة )1(... "ك ت�أتي اللفظ�ة لھ�ذه المع�اني والمل

وعزز ھذه الوجوه المذكورة بالشواھد الشعرية التي تؤكد حقيقة استعمالھا بھ�ذه ال�دMMت ف�ي 

  : كcم العرب ومن ھذه الوجوه التي ذكرھا ابن عطية معززا إياھا بالشاھد الشعري ھي 
غ�اوي عب�د (فمما جاء بمعنى المعب�ود ق�ول الش�اعر: ( ء بدMلة الرب المعبود  يقول مما جا -أ     

   )3( ) : العزى 

  )4("لـقـد ھـان مـن بالت عـلـيه الثـعالـُب أربُّ يـــبـــول الـــثـــعــلــبـان بــرأســــه      

")4(  
رب العبي�د : المالك قولھم ومما جاء بمعنى السيد : " إذ يقول : ومما جاء بمعنى السيد المالك  -ب

  ) 5("والمماليك 

  ومما جاء بمعنى القائم با�مور الرئيس فيھا قول: " ومما جاء بمعنى القائم با�مور إذ يقول  -ج

   )6(: لبيد  

 ِر◌ٍ ـعرْ ــٍت وعـبْ ــخ نَ ـيــب ــنــهُ       وربُّ مــعــدِّ واب دةَ ـنـربَّ ك اً ـومـي نَ ــكْ ــلــوأھ

")7(  

  )8( :ومما جاء بمعنى الملك قول النابغة : " جاء بمعنى الملك إذ يقول مما  - د 

  )9("ي دِ ـالـي وتـفـريـن ربِّ طـم ى لكَ دً ــاله      فِ ـنـى تـان ِ حتـمــعـنـى الـّب ُ إلــخــت

")9(  

                                                
 67/ 1: المحرر  الوجيز ) 5(
   88 -87: الزاھر ،  27/ 2: أبو حاتم الرازي : كتاب الزينة في الكلمات اeسcمية : ظ) 6(
:                                                                               ي����������������������������ه البي����������������������������ت ف ورد ،  183: اب����������������������������ن قتيب����������������������������ة : أدب الكات����������������������������ب ) 7(

  ). ن برأسه     لقد ذل من بالت عليه الثعالب أرب يبول الثعلبا( 
  67/ 1: المحرر الوجيز ) 8(
 . المصدر نفسه ) 9(
   69: ديوان لبيد بن ربيعة العامري  )10(
  67/ 1: المحرر الوجيز ) 11(
  59: ديوان النابغة الذبياني ) 1(
   67/ 1: المحرر الوجيز ) 2(



مصلح :  أي،أديم مربوب: ومن معنى اeصcح قولھم : " ومما جاء بمعنى اeصcح إذ يقول  -ھـ

  )1(:ق قال الفرزد

...  وبِ ـبُ رْ ـمَ  رِ ـيـغ ◌ٍ  مـي أديـا فـ7َءھـسِ        تْ ـنـقـإْذ ح اءَ ـقـمـح ةٍ ـئـالـسـوا كـانـك

")2(  

ف�الرب عل�ى اeط�cق ال�ذي ھ�و ، ھذه اMستعماMت قد تت�داخل " وفي ختام الحديث ذكر أنَّ        

  . )3("رُب ا�رباب على كل جھة ھو هللا تعالى 

) ال��رب ( م��ا تق��دم أنَّ اب��ن عطي��ة ذك��ر طائف��ة م��ن ال��دMMت الت��ي تحملھ��ا لفظ��ة والظ��اھر م        

  : وجميعھا كانت مستعملة في كcم العرب وأشعارھم وجاءت في القرآن الكريم تدل على دMلتين 

    احلَْْمـدُ احلَْْمـدُ احلَْْمـدُ احلَْْمـدُ     ���� :دMلتھا على الرب الخالق المعبود سبحانه وذل�ك كم�ا ج�اء ف�ي قول�ه تع�الى :  إحداھما 

) ال�رب ( إلى أنَّ دMلة لفظة ) ھـ 460ت (وأشار الطوسي ، )  2: الفاتحة ( 				    اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ اْلَعـاَلِمنيَ     ب ب ب ب رَ رَ رَ رَ     لِلهِ لِلهِ لِلهِ لِلهِ 

  : على الخالق تكون بطريقتين 

  . )4()وM يطلق ھذا اMسم إM على هللا : ( حين يكون مجردا من اeضافة يقول  -أ

  .) 5()وM يصح الصفة به إM على اeطcق ( حين يكون صفة  -ب

    أَمـاأَمـاأَمـاأَمـا����) :عليه الس�cم ( دMلتھا على السيد الملك ومنه قوله تعالى على لسان النبي يوسف : ثانية ال

 –عل�ى ھ�ذا التأوي�ل ) ال�رب ( و: "  يق�ول اب�ن عطي�ة )41:يوس�ف(    				َمخْرًاَمخْرًاَمخْرًاَمخْرًا    َربهُ َربهُ َربهُ َربهُ     فَـَيْسِقيفَـَيْسِقيفَـَيْسِقيفَـَيْسِقي    َأَحدُُكَماَأَحدُُكَماَأَحدُُكَماَأَحدُُكَما

  . )6("الملك 

  

 

 : حرد  .4
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م�ل أكث�ر م�ن معن�ى وأش�ار إليھ�ا اب�ن عطي�ة ف�ي من ألف�اظ المش�ترك اللفظ�ي الت�ي تحت              

وذكر لھذه المفردة طائف�ة م�ن )  25: القلم (  				    قَـاِدرِينَ قَـاِدرِينَ قَـاِدرِينَ قَـاِدرِينَ     َحْردٍ َحْردٍ َحْردٍ َحْردٍ     َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    َوَغَدْواَوَغَدْواَوَغَدْواَوَغَدْوا ����: تفسير قوله تعالى 

وعزز ھذه الوجوه المذكورة بالشواھد الشعرية  )1(التي أكدھا علماء اللغة في مصنفاتھم، الدMMت 

  : بھذه الدMMت في كcم العرب ومن ھذه الوجوه الشعرية التي تؤكد حقيقة استعمالھا 

يحتم�ل أن يري�د  				 َحـْردٍ َحـْردٍ َحـْردٍ َحـْردٍ     َعَلـىَعَلـىَعَلـىَعَلـى����:وقول�ه تع�الى : " إذ يق�ول : عل�ى المن�ع ) حرد ( دMلة لفظة  -أ 

إذ كان�ت ش�ھباء M ، وحاردت السنة ، إذ قلت ألبانھا فمنعتھا ، حاردت اeبل : على منع من قولھم 

  ) : كميت ال( ومنه قول الشاعر ، غلة لھا 

  )2(" لعـقـبـة قـدر الـمـسـتعـيـريـن مـعـقـبوحــاردت الـــنــكــد الــجــ7د لــم يــكــن    

")2(  
وب�ذلك ، ويحتم�ل أن يري�د ب�الحرد القص�د : " على القصد إذ يق�ول ) حرد ( وذكر دMلة لفظة  -ب

  : فسر بعض اللغويين وأنشد عليه القرطبي 

    يــحــرد حــرد الـــحــبــة الــمــغــلــــــةمــــن أمــــر هللا      أقـــبـــل ســـيـــل جـــاء

   )3("أي يقصد قصدھا 

: يق�ال ، الغضب ، ويحتمل أن يريد بالحرد : " على الغضب يقول ) حرد ( وذكر دMلة لفظة  -ج

  : ومنه قول ا�شھب بن رميلة ، حرد الجل حرداً إذا غضب 

  )4(" تـسـاقـوا عــلى حـرد دمـاِء اCسـاودِ أســوداً خــفــيــــة       أســود شــرى !قــت 

")4(  
تحم�ل ھ�ذه ال�دMMت عن�د اب�ن عطي�ة وح�ين تس�تعمل ف�ي ) حرد ( ويتضح مما تقدم أنَّ لفظة       

لذا نجده يحتج لكل حالة فيھا بما يcئمھا وال�راجح أنَّھ�ا ، سياق معين يظھر المعنى المقصود منھا 

وغ�دوا وك�انوا أنفس�ھم : ( ية تعني المنع بقوة ويدل على ذلك سياق ا�ي�ة الكريم�ة والمعن�ى في ا�

وأنك�ر الطب�ري دMلتھ�ا عل�ى المن�ع ف�ي ا�ي�ة الكريم�ة  )5()وفي ظنھم قادرين على من�ع المس�اكين 

     . وھي في القرآن الكريم ذات دMلة على المنع  )6(ورجح دMلتھا على القصد

  

                                                
  ) .    حرد ( 144/ 3: لسان العرب ، ) حرد ( 120: أساس البcغة ،  162: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) 1(
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  -:الھدى  .5

تعد من ألفاظ المشترك اللفظي الت�ي لھ�ا أكث�ر م�ن وج�ه وأش�ار إليھ�ا اب�ن عطي�ة ف�ي            

  : ومن ھذه الوجوه )  6: الفاتحة (  				◌ْ اْلُمْسَتِقيمَ اْلُمْسَتِقيمَ اْلُمْسَتِقيمَ اْلُمْسَتِقيمَ     الصَراطَ الصَراطَ الصَراطَ الصَراطَ     اْهِدنَااْهِدنَااْهِدنَااْهِدنَا����: تفسير قوله تعالى 

نصرف لكنھا ت، والھداية في اللغة اeرشاد : " على اeرشاد يقول) الھدى ( دMلة لفظة  -أ    

وكلھ���ا إذا تؤمل���ت رجع���ت إل���ى ، عل���ى وج���وه يعب���ر عنھ���ا المفس���رون بغي���ر لف���ظ اeرش���اد 

  . )1("اeرشاد
فالھدى يجيء بمعنى خلق اeيم�ان ف�ي : " على خلق اeيمان  يقول) الھدى ( دMلة لفظة  -ب 

  ) 2(. ") .. 5: البقرة (  				َرِمْ َرِمْ َرِمْ َرِمْ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     ُهًدىُهًدىُهًدىُهًدى    َعَلىَعَلىَعَلىَعَلى    أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ أُوَلِئكَ ����: ومنه قوله تعالى ، القلب 

وقد ج�اء الھ�دى بمعن�ى ال�دعاء م�ن ذل�ك قول�ه : " على الدعاء يقول ) الھدى ( دMلة لفظة  -ج

  )  3(... "أي داع  ) 52: الشورى (  				ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ ُمْسَتِقيمٍ     ِصَراطٍ ِصَراطٍ ِصَراطٍ ِصَراطٍ     ِإَىل ِإَىل ِإَىل ِإَىل     لَتَـْهِديلَتَـْهِديلَتَـْهِديلَتَـْهِدي    َوِإنكَ َوِإنكَ َوِإنكَ َوِإنكَ ����: تعالى 

ذل�ك قول�ه  وق�د ج�اء الھ�دى بمعن�ى اeلھ�ام م�ن: " على اeلھام يق�ول ) الھدى ( دMلة لفظة  -د

  ) 4() ... " 50: طه (  				َهَدىَهَدىَهَدىَهَدى    ُمث ُمث ُمث ُمث     َخْلَقهُ َخْلَقهُ َخْلَقهُ َخْلَقهُ     َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ َشْيءٍ     ُكل ُكل ُكل ُكل     أَْعَطىأَْعَطىأَْعَطىأَْعَطى    ����: تعالى 

م�ن ذل�ك قول�ه ، وقد جاء الھ�دى بمعن�ى البي�ان : " على البيان يقول ) الھدى ( دMلة لفظة  -ھـ

  ) 5() ... " 17: فصلت (  				فَـَهَديْـَناُهمْ فَـَهَديْـَناُهمْ فَـَهَديْـَناُهمْ فَـَهَديْـَناُهمْ     َمثُودُ َمثُودُ َمثُودُ َمثُودُ     َوَأماَوَأماَوَأماَوَأما    ����: تعالى  

وفي ھذا كله معن�ى : " يقول ) الھدى ( ى ھذه الوجوه التي تحتملھا لفظة وعقب ابن عطية عل

  ) 8()ھـ 460ت ( والطوسي) ھـ  310ت (  )7(وقد أشار إلى ذلك المعنى الطبري) 6("اeرشاد 

()8 (  
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وأبو حيان ) 3()ھـ 710ت (والنسفي  )2()ھـ 671ت ( والقرطبي) 1()ھـ 538ت( والزمخشري 

  . )6(وغيرھم وأكد ذلك المعنى علماء اللغة ) 5(والطباطبائي )4()ھـ 745ت ( حيان ا�ندلسي 

.  

وأشار إل�ى دMلتھ�ا ) الھدى ( ويبدو مما تقدم أنَّ ابن عطية ذكر الوجوه التي تحتملھا لفظة     

تمك�ن ب�ذلك ، على اeرشاد  ) 6: الفاتحة (  				◌ْ اْلُمْسـَتِقيمَ اْلُمْسـَتِقيمَ اْلُمْسـَتِقيمَ اْلُمْسـَتِقيمَ     الصَراطَ الصَراطَ الصَراطَ الصَراطَ     اْهِدنَااْهِدنَااْهِدنَااْهِدنَا    ����في قوله تعالى 

الدMMت التي دلت عليھا خارج السياق ا�ية الكريمة بأسلوب بليغ ودقيق من تجريدھا من كل 

ودل�ت ) الھ�دى ( غير أنَّه استعان بالدMلة اللغوي�ة الت�ي ج�اءت بھ�ا لفظ�ة ، وغاية في اeيجاز 

ليجعل منه قرينة ) الھدى ( فيھا على اeرشاد ومن ثم استند إلى السياق الذي وردت فيه لفظة 

ك�ان لھ�ا أث�ر ب�الغ ) الطريق ( التي تعني  )7()الصراط ( أشار إلى أنَّ لفظة تؤكد صحة رأيه ف

على اeرشاد وبذلك يكون المعنى العام ل¤ية ) الھدى ( في إثبات صحة مذھبه في دMلة لفظة 

  . ھو أرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي ننال به مغفرتك ورضاك 
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  - :اCضداد   - : المبحث الرابع

خصائص اللغة العربية التي تدل على مرونتھا وق�درتھا عل�ى اس�تيعاب خصيصة من               

  ويكون فيھا اللفظ ، ) 1(المعاني والتنوع في اMستعمال وربما ھذا ما يميزھا عن سائر اللغات الحية

جل�ل  فم�ا يق�ع عل�ى الض�دين ك�الجون وال، وعلى مختلفين غي�ر ض�دين ، يقع على شيئين ضدين ( 

وق��د وق��ف علم��اء اللغ��ة الق��دامى عل��ى ظ��اھرة             )2()وم��ا يق��ع عل��ى مختلف��ين غي��ر ض��دين ك��العين 

في اللغة العربية وأولوھا اھتماما كبيرا ولعل أول إش�ارة لھ�ا ظھ�رت عل�ى ي�د الخلي�ل ) ا�ضداد (

:             ن ق�ال فق�د ذك�ر لھ�ا معني�ين متض�ادي) ش�عب ( بن أحمد الفراھيدي في معرض حديث�ه ع�ن م�ادة 

ھذا من عجائب الكcم وواسع اللغة العربية أن يكون الشعب تفرقا ويكون اجتماعا وقد نط�ق ب�ه    ( 

  . )3()الشعر 

ويمكننا ع�ّد خصيص�ة التض�اد نوع�ا م�ن المش�ترك اللفظ�ي بي�د أنَّ اللفظ�ة الواح�دة M ت�دل عل�ى    

في�ه دMل�ة اللف�ظ الواح�د بمعني�ين متض�ادين دMMت متعددة كما ھو الحال ف�ي المش�ترك ب�ل ت�رتبط 

يق�ول في��ه إنَّ ) معرف�ة ا�ض�داد ( ف�ي ) المزھ�ر ( وأك�د ذل�ك الس�يوطي ال�ذي أف�رد باب�ا ف�ي كتاب�ه 

وأك�د م�ا ذھ�ب إلي�ه بم�ا نقل�ه ع�ن أھ�ل ا�ص�ول وغي�رھم ال�ذين  )4()نوع من المشترك ( ا�ضداد 

فما يقع على ضدين ، ى مختلفين غير ضدين المشترك يقع على شيئين ضدين وعل(ذھبوا إلى أنَّ  

  . ) 5()  )كالعين ( وما يقع على مختلفين غير ضدين ، ) الجلل ( و)        كالجون (

واختلف اللغويون في وق�وع التض�اد ف�ي اللغ�ة العربي�ة وذھ�ب معظمھ�م إل�ى وقوع�ه ف�ي اللغ�ة     

  ) ھـ 210ت ( وأبو عبيدة ) ـ ھ207ت ( وألفوا بخصوصه طائفة من المصنفات من أمثال الفراء 

) ھ�ـ 244ت ( و ابن السكيت ) ھـ 224ت (وأبو عبيدة القاسم بن سcّم ) ھـ 216ت( وا�صمعي 

  ) 6(.وغيرھم ) ھـ 276ت ( وابن قتيبة   ) ھـ 255ت ( وأبو حاتم السجستاني 

 )7()ال ا�ضدادفي إبط( فألف كتابا سماه ) ھـ 347ت ( بينما أنكره آخرون ومنھم ابن درستويه    

  .وغيره  )7()ا�ضداد
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ومھما يكن من أمر فإنه من التعسف إنكار اMشتراك والتضاد في العربية إذ إنَّھما من المظاھر     

  اللغوية المعروفة والتي لھا اثر كبير في نمو اللغة وتطورھا وM سيما أنَّ الضدية نوع من العcقة 

  

أي عcقة أخرى فكل كلم�ة عن�د نطقھ�ا تثي�ر  بين المعاني وربما تكون أقرب إلى ذھن اeنسان من

يتبادر ال�ى أذھانن�ا اeس�رار ومثلھ�ا ) إعcن : (بطبيعتھا  دMMتھا المضادة في الذھن فعندما نقول 

الجون الذي تدل على ا�بيض وا�سود وھك�ذا ل�ذلك إنَّن�ا نج�د تراثن�ا م�ن ك�cم الع�رب وأش�عارھم 

مدى ا�زمان والعصور القرآن الكريم ال�ذي M يك�اد  وإلى جانبھما أرقى نص عرفته العربية على

وقد قال ابن عطية بوقوع التضاد في القرآن الكريم ونج�د ذل�ك عن�د ،  )1(يخلو من ظاھرة التضاد 

  : وقوفه عند طائفة من ا�لفاظ التي جاء ذكرھا في تفسيره لطائفة من ا�يات القرآنية و منھا 

   -:ظن  .1

    َيظُنـونَ َيظُنـونَ َيظُنـونَ َيظُنـونَ     الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ الـِذينَ ����: ال�واردة ف�ي قول�ه تع�الى ) ظ�ن ( ة إلى ض�دية لفظ�ة أشار ابن عطي              

: ويظن�ون ف�ي ھ�ذه ا�ي�ة ق�ال : " يق�ول )  46: البق�رة ( 				َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ َراِجُعونَ     ِإَلْيهِ ِإَلْيهِ ِإَلْيهِ ِإَلْيهِ     َوأَنـُهمْ َوأَنـُهمْ َوأَنـُهمْ َوأَنـُهمْ     َرِمْ َرِمْ َرِمْ َرِمْ     ُمَالُقوُمَالُقوُمَالُقوُمَالُقو    أَنـُهمْ أَنـُهمْ أَنـُهمْ أَنـُهمْ 

ك�ى المھ�دوي وح: " يق�ول ) ظن ( وذكر ما ذھب إليه المھدوي في دMلة لفظة  )2("معناه يوقنون 

أنَّ الظن ھنا يصح أن يكون على بابه ومضمر في الكcم بذنوبھم فكأنھم يتوقعون لق�اءه :  وغيره 

والظ�ن ف�ي ك�cم  الع�رب ، وھ�ذا تعس�ف : " فعقب على ما ذھ�ب إلي�ه المھ�دوي ق�ائc  ) 3("مذنبين

لكنه M ، المتحققة  وقد يوقع الظن موقع اليقين في ا�مور، قاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه 

  M تقول العرب في رجل مرئي حاضرا أظن ھذا إنسانا وإنما تجد ، يوقع فيما قد خرج إلى الحس 

   				ُمَواِقُعوَهـاُمَواِقُعوَهـاُمَواِقُعوَهـاُمَواِقُعوَهـا    أَنـُهـمْ أَنـُهـمْ أَنـُهـمْ أَنـُهـمْ     َفظَنـواَفظَنـواَفظَنـواَفظَنـوا���� :كھ�ذه ا�ي�ة وكقول�ه تع�الى ، اMستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بع�د 

  )4( :وكقول دريد بن الصمة ،  )53: الكھف (

دِ ـسَ ـمُ ـّي الـاِرسـي الفَ ـُم فـھُ ـَراتُ ــسَ    ٍج ـــَدجَّ ـْي مُ ـفَ ــأَلْ ـوا ِب ـنّ ــظُ : مــھـُت لــلْ ـقُ ــفَ    )5("  رَّ

")5(  

                                                
  152: فقه اللغة العربية ،  361:  العربية  فصول في فقه اللغة: ظ) 1(
    138/ 1: المحرر الوجيز ) 2(
 .المصدر نفسه  ) 3(
  1/61:   أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي: العرب جمھرة أشعار ) 4(
  1/138: المحرر الوجيز ) 5(



إذ ) ھ�ـ 460ت( عن�د الطوس�ي ) ظ�ن ( في ض�دية لفظ�ة  ونجد موقفا مماثc لموقف ابن عطية    

ــــ    أَنـُهـــــمْ أَنـُهـــــمْ أَنـُهـــــمْ أَنـُهـــــمْ     َيظُنـــــونَ َيظُنـــــونَ َيظُنـــــونَ َيظُنـــــونَ     الـــــِذينَ الـــــِذينَ الـــــِذينَ الـــــِذينَ ����: قول�����ه تع�����الى : ( يق�����ول ــــُمَالقُـ ــــُمَالقُـ ــــُمَالقُـ ــــمْ     ووووُمَالقُـ ِـ ــــمْ َر ِـ ــــمْ َر ِـ ــــمْ َر ِـ ُهـــــمْ     َرُهـــــمْ َوأَنـُهـــــمْ َوأَنـُهـــــمْ َوأَنـَراِجُعــــــونَ َراِجُعــــــونَ َراِجُعــــــونَ َراِجُعــــــونَ     ِإَلْيـــــهِ ِإَلْيـــــهِ ِإَلْيـــــهِ ِإَلْيـــــهِ     َوأَنـ    				                  

آية بc خcف كيف أخبر هللا عم�ن وص�فه بالخش�وع بالطاع�ة وم�دحھم ب�ذلك ب�أنھم ) 46: البقرة( 

  الظن المذكور في ا�ية المراد بھا العلم              : يظنون بأنھم مcقو ربھم وذلك مناف لصفة المدح ؟  قلنا 

  . )4(والشيرازي )3(والطباطبائي )2(وتبعه على ذلك المعنى الطبرسي) 1(... )ليقين وا

موق��ع اليق��ين ) ظ��ن ( وف��ي ض��وء م��ا تق��دم نج��د أنَّ اب��ن عطي��ة فيم��ا س��بق جع��ل وق��وع الفع��ل     

ولك��ن : " مش�روطا باس��تعماله فيم��ا ل��م يخ��رج إل��ى الوج��ود بع��د وق��د أش��ار إل��ى ھ��ذا المعن��ى بقول��ه 

بل أعظم درجة أن يجيء في موضع ، M تجيء أبدا في موضع يقين قد قاله الحسن العبارة بالظن 

ف��ي                ) س��ورة يوس��ف (ونج��د ھ��ذا واض��حا ف��ي   )5(... "عل��م متحق��ق لكن��ه  ل��م يق��ع ذل��ك المظن��ون 

عل�ى ) ظ�ن ( ذكر ابن عطية دMل�ة )  42: يوسف (  				    نَـاجٍ نَـاجٍ نَـاجٍ نَـاجٍ     أَنهُ أَنهُ أَنهُ أَنهُ     َظن َظن َظن َظن     لِلِذيلِلِذيلِلِذيلِلِذي    َوَقالَ َوَقالَ َوَقالَ َوَقالَ ����: قوله تعالى 

 :�ن م�ا تق�دم م�ن قول�ه ، الظ�ن ھاھن�ا بمعن�ى اليق�ين : " اليقين ؛ في ا�ي�ة المتقدم�ة ال�ذكر يق�ول 

ف�دلت      )6(... "يلزم ذلك وھو يقين فيما لم يخ�رج بع�د إل�ى الوج�ود     )41:يوسف ( 				اْألَْمرُ اْألَْمرُ اْألَْمرُ اْألَْمرُ     ُقِضيَ ُقِضيَ ُقِضيَ ُقِضيَ ����

ي نب��أه النب��ي يوس��ف          أنَّ الرج��ل ال��ذ: ھن��ا عل��ى اليق��ين �ن المظن��ون ل��م يتحق��ق بع��د أي ) ظ��ن ( 

  . أن يذكره عند ربه ) عليه السcم ( بالنجاة لم تتحقق نجاته بعد وسأله يوسف ) عليه السcم (  

على العلم واeدراك إلى دMلتھا ا�خ�رى الت�ي دل�ت فيھ�ا ) ظن ( ومن ثم انتقل من بيان دMلة      

ـَزلَ     َمـاَمـاَمـاَمـا    َوَآبَـاؤُُكمْ َوَآبَـاؤُُكمْ َوَآبَـاؤُُكمْ َوَآبَـاؤُُكمْ     أَنْــُتمْ أَنْــُتمْ أَنْــُتمْ أَنْــُتمْ     َمسْيُتُموَهـاَمسْيُتُموَهـاَمسْيُتُموَهـاَمسْيُتُموَهـا    َأْمسَـاءٌ َأْمسَـاءٌ َأْمسَـاءٌ َأْمسَـاءٌ     ِإال ِإال ِإال ِإال     ِهـيَ ِهـيَ ِهـيَ ِهـيَ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     ����:على الشك وذلك في تفسيره قوله تعالى  ـَزلَ أَنـْ ـَزلَ أَنـْ ـَزلَ أَنـْ     أَنـْ

( 				اْهلَُدىاْهلَُدىاْهلَُدىاْهلَُدى    َرِمُ َرِمُ َرِمُ َرِمُ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َجاَءُهمْ َجاَءُهمْ َجاَءُهمْ َجاَءُهمْ     َوَلَقدْ َوَلَقدْ َوَلَقدْ َوَلَقدْ     اْألَنْـُفسُ اْألَنْـُفسُ اْألَنْـُفسُ اْألَنْـُفسُ     تَـْهَوىتَـْهَوىتَـْهَوىتَـْهَوى    َوَماَوَماَوَماَوَما    الظن الظن الظن الظن     ِإال ِإال ِإال ِإال     يـَتِبُعونَ يـَتِبُعونَ يـَتِبُعونَ يـَتِبُعونَ     ِإنْ ِإنْ ِإنْ ِإنْ     ُسْلطَانٍ ُسْلطَانٍ ُسْلطَانٍ ُسْلطَانٍ     ِمنْ ِمنْ ِمنْ ِمنْ     َِاَِاَِاَِا    اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ 

حد معتقدين متخالفين دون أن يك�ون ميلھ�ا الظن ميل النفس إلى أ    				الظن الظن الظن الظن ����: "يقول )  23: النجم 

   )7("بحجة وM برھان 

                                                
  1/204:  التبيان) 1(
   1/219: مجمع البيان : ظ) 2(
   154 -1/153:الميزان : ظ) 3(
   169 -2/168:  ا�مثل : ظ) 4(
   3/524: المحرر الوجيز ) 5(
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   5/207:  المصدر نفسه) 7(



في ا�ية جاءت للدMلة على الشك  وذلك بخcف ما دلت عليه في ا�يات ) الظن ( ويتضح أنَّ      

  . المتقدمة من العلم واeدراك 

      

اليق�ين والش�ك ال�ذي دل عل�ى ) ظ�ن ( وفي ضوء ما تقدم نجد أنَّ ابن عطي�ة  ق�ال بض�دية الفع�ل   

وع�زز ص�حة م�ا ، ولكنه شرط دMلتھا على العلم واeدراك في مواضع لم تخرج إل�ى الواق�ع بع�د 

  ) .ظن ( ذھب إليه بآيات الذكر الحكيم الذي أثبت بھا صحة مذھبه في دMلة 

ة من وذكر ھذا طائف) ظن ( وأن الذي تبين لنا مما تقدم أنَّ للسياق دورا كبيرا في تحديد دMلة      

عل��ى التض��اد طائف��ة م��ن ) ظ��ن ( وخ��رج عل��ى ھ��ذا اeجم��اع ف��ي دMل��ة  )1(علم��اء اللغ��ة والتفس��ير

إنَّ الض�دية ل�م : ( المحدثين ومنھم ال�دكتور إب�راھيم الس�امرائي ال�ذي عل�ل إنك�اره لض�ديتھا يق�ول 

ا ما ذھبوا إليه فھو مس�تفاد م�ن ا�ي�ة الكريم�ة كم�ا س�يأتي ف�c يس�و غ لم�تكلم أن تثبت لھذا الفعل أمَّ

وأض�اف إل�ى م�ا ذھ�ب إلي�ه م�ن إنك�اره  )2()يجزى الفعل على ھذا النحو من اشتماله على التضاد 

يدلنا على معانٍ  أخرى لھا غير متضادة أي أنَّھ�ا ) ظن ( أنَّ استقراء معاني الفعل ) ظن ( ضدية 

مستقاة من ) ظن (  من المشترك وأيده في ذلك الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي أكد أنَّ ضدية

�نه كما يظھ�ر غي�ر قائ�ل بتغي�ر معن�ى الفع�ل : ( افتراض عقيدي وليست من الفعل نفسه إذ يقول 

ومھما يك�ن م�ن أم�ر ف�إن جمي�ع المع�اني الت�ي ألص�قت بالفع�ل مس�تفادة م�ن خ�ارج ، في ھذه ا�ية 

  وعلى  ) 3()لماء إذ ھي تدور مع فكرة النص وتغير مفھومه لدى المفسرين والع، مادته ا�صلية 

�ن ا�صل اللغوي له ھو الشك و�ن؛ الش�واھد ) ظن(الرغم من ذلك أنَّنا M نستطيع إنكار ضدية 

 . على الشك واليقين ) ظن ( العربية قد جمعت بين دMلة 

  

 -:عفا  .2

 من ألفاظ ا�ضداد وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في مع�رض) عفا ( ذكر أھل اللغة أنَّ              

ْلَنا    ُمث ُمث ُمث ُمث ���� :حديثه عن تفسير قوله تعالى  ْلَناَبد ْلَناَبد ْلَناَبد َئةِ     َمَكانَ َمَكانَ َمَكانَ َمَكانَ     َبديَئةِ السيَئةِ السيَئةِ السياحلََْسَنةَ احلََْسَنةَ احلََْسَنةَ احلََْسَنةَ     الس     َحىت َحىت َحىت َقدْ َقدْ َقدْ َقدْ     َوَقاُلواَوَقاُلواَوَقاُلواَوَقاُلوا    َعَفْواَعَفْواَعَفْواَعَفْوا    َحىت     َمس َمس َمس َآبَاَءنَاَآبَاَءنَاَآبَاَءنَاَآبَاَءنَا    َمس    

  )                     95: ا�عراف ( 				َيْشُعُرونَ َيْشُعُرونَ َيْشُعُرونَ َيْشُعُرونَ     َال َال َال َال     َوُهمْ َوُهمْ َوُهمْ َوُهمْ     بـَْغَتةً بـَْغَتةً بـَْغَتةً بـَْغَتةً     َفَأَخْذنَاُهمْ َفَأَخْذنَاُهمْ َفَأَخْذنَاُهمْ َفَأَخْذنَاُهمْ     َوالسراءُ َوالسراءُ َوالسراءُ َوالسراءُ     الضراءُ الضراءُ الضراءُ الضراءُ 

                                                
  77 -76:  أبو حاتم السجستاني: ا�ضداد ،  188: ابن السكيت : ا�ضداد ،  34: ا�صمعي : ا�ضداد : ظ) 1(

مجمع ، 462/ 3: مقاييس اللغة ، 16 -14: يا�نبا رآبن : ا�ضداد ، 1/626: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
  78/ 5، 1/100البيان

   99: إبراھيم السامرائي . د: التطور اللغوي التاريخي ) 2(
   530: ا�ضداد في اللغة ) 3(
 



، إذا كثر نباته ) يعفو ( حتى كثروا يقال عفا النبات والريش : معناه :     				َعَفْواَعَفْواَعَفْواَعَفْوا    َحىت َحىت َحىت َحىت ����    و: " يقول 

  )1(: ومن ھذا المعنى قول الشاعر 

  بــأْســُوِق َعــافـيـاِت الـشــحــم كـــــــومِ ولــكــنّـَـھـا يـــِعــض ُّالــســيــف مــنـھــا      

وعفا أيضا في اللغة بمعنى  )2()شوارب وأعفوا اللحى أحفوا ال( وعليه قوله صلى هللا عليه وسلم 

ا قول زھير ، درس وبلى فقال بعض الناس ھي من ا�لفاظ التي تستعمل للضدين    ) 3(:وأمَّ

  ◌ُ الــعــفـــاء مــن ذھــبِ  ◌ِ  عــلـى آثــار

قد أشار إل�ى و )4(... "والدعاء بالنمو والنبات ، واeخبار به ، فيحتمل ثcثة معاِن الدعاء بالدرس 

) 7()ھ�ـ  548ت ( والطبرسي )6()ھـ  538ت (والزمخشري  )5()ھـ 460ت (ذلك المعنى الطوسي

م�ن م�ادة عف�وا الت�ي تك�ون أحيان�ا بمعن�ى الكث�رة وأحيان�ا بمعن�ى      				َعَفـْواَعَفـْواَعَفـْواَعَفـْوا����: ( والشيرازي يق�ول 

يع تلك وتارة تكون بمعنى محو آثار الشيء  ولكن M يبعد أن يكون أصل جم، الترك واeعراض 

  ويتوالد ويتناسل ويزداد ، غاية ما ھنالك قد يترك شيء لحاله حتى يتجذر ، ا�مور ھو الترك 

إM ،  )8()وربما يترك حتى يھلك وينھدم تدريجياً وشيئاً فشيئاً ولھذا جاء معنى الزيادة والھcك معاً 

ذل��ك وأخ��ذ عن��ه ذل��ك وك��ان اب��ن عطي��ة تابع��ا لھ��م ف��ي  )9(إM أنَّ أغل��ب علم��اء اللغ��ة ق��الوا بض��ديتھا

  . وأشاروا له في تفاسيرھم  )11()ھـ 1250ت( والشوكاني )10()ھـ 671ت ( القرطبي 

بحج�ة مفادھ�ا أنَّ ا�ص�ل اللغ�وي )  عف�ا ( ويتبين مما تقدم أنَّ من التعسف إنكار ضدية لفظة      

وم�ن ، كث�رة وإنما أصابھا نوع من التطور الدMلي فصارت تدل على المحو وال) الترك ( لھا ھو 

  العين والفاء : ( يقول ) ھـ 395ت: ( الذين أنكروا ضديتھا بحجة أصلھا اللغوي ابن فارس يقول 
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عف�ا : وق�ول القائ�ل...والحرف المعتل أصcن ي�دل أح�دھما عل�ى ت�رك الش�يء وا�خ�ر عل�ى طلب�ه

  رك ولم يتعھد فإذا ت، إنَّما المعنى ما ذكرناه ، ليس بشيء  –كثر وھو من ا�ضداد ، درس وعفا 

  

وا�ص�ل ف�ي كل�ه   ، وإذا ت�رك فل�م يقط�ع ول�م يح�ز فق�د عف�ا ، حت�ى خف�ي عل�ى م�ر ال�دھر فق�د عف�ا 

  . )1()الترك 

      Mويتضح مما تقدم أنَّه من الممكن أن تتطور ا�لفاظ باتجاھين متضادين �ن ا�ضداد ما ھي إ

ى أص�ل وض�عھا اللغ�وي وإنم�ا تع�ود إل�ى نتيجة طبيعية للتطور الدMلي فضc عن أنَّھا M تع�ود إل�

ومن ھذا : ( وأشار إلى ذلك المعنى المتقدم الدكتور إبراھيم السامرائي يقول ،  )2(طبيعة استعمالھا

  .) 3()ھذا أنَّ فكرة التضاد تكون نتيجة التطور في اMستعمال ونتيجة الجديد في الدMلة 

ون عائقا في وجه ضديتھا بل على العكس تمام�ا ونفھم من ذلك أنَّ التطور الدMلي ل,لفاظ M يك   

  .  )4(وذلك �نَّ التضاد ما ھو إM نتيجة من نتائجه

   -:أسرَّ  .3

ال��واردة ف��ي قول��ه ) أس��رَّ ( م��ن ا�لف��اظ الت��ي نق��ل العلم��اء دMلتھ��ا عل��ى التض��اد لفظ��ة                  

ُلُكمْ     َبَشــرٌ َبَشــرٌ َبَشــرٌ َبَشــرٌ     ِإال ِإال ِإال ِإال     ااااَهــذَ َهــذَ َهــذَ َهــذَ     َهـــلْ َهـــلْ َهـــلْ َهـــلْ     ظََلُمــواظََلُمــواظََلُمــواظََلُمــوا    الــِذينَ الــِذينَ الــِذينَ الــِذينَ     النْجـــَوىالنْجـــَوىالنْجـــَوىالنْجـــَوى    َوَأَســرواَوَأَســرواَوَأَســرواَوَأَســروا ����:تع��الى ُلُكمْ ِمـــثـْ ُلُكمْ ِمـــثـْ ُلُكمْ ِمـــثـْ ــْحرَ     أَفَـَتــْأتُونَ أَفَـَتــْأتُونَ أَفَـَتــْأتُونَ أَفَـَتــْأتُونَ     ِمـــثـْ ــْحرَ الس ــْحرَ الس ــْحرَ الس ـــُتمْ     الس ـــُتمْ َوأَنْـ ـــُتمْ َوأَنْـ ـــُتمْ َوأَنْـ     َوأَنْـ

والمناج�اة  تكلموا بينھم في السر 				النْجَوىالنْجَوىالنْجَوىالنْجَوى    َوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسروا����ومعنى: " يقول )  3: ا�نبياء (  				تـُْبِصُرونَ تـُْبِصُرونَ تـُْبِصُرونَ تـُْبِصُرونَ 

وذكر دMلتھا على ) 6(" )5(أظھروا وھو من ا�ضداد 				َوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسروا����: وقال أبو عبيدة ، بعضھم لبعض 

وخرج عل�ى  )9(وأبو الطيب اللغوي )8(وابن اMنباري )7(ضاد علماء اللغة ومنھم ا�صمعيعلى الت

وتابعه الطوس�ي  )10()ھـ 255ت(أبو حاتم السجستاني ) أسر ( على ھذا اeجماع في ضدية الفعل 

والمعن�ى أنَّ ال�ذين ظلم�وا أنفس�ھم  بكف�رھم ب�اr : ( منكرا دMلتھا عل�ى التض�اد يق�ول ) ھـ460ت(

معن��اه أظھ��روا ھ��ذا الق��ول �نَّ لفظ��ة : وق��ال ق��وم ... أنبيائ��ه  وأخف��وا الق��ول فيم��ا بي��نھم وجح��دھم 
                                                

  ) عفو (  58 -56/ 4: مقاييس اللغة ) 1(
ظاھرة التضاد الدMلي في القرآن ،  206: حامد كاظم عباس . د: الدMلة القرآنية عند الشريف المرتضى : ظ) 2(

 ) بحث انترنيت (  192: لح حامد الصا. د: الكريم وآثرھا 
   98: التطور التاريخي ) 3(
  57:  بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم التطور الدMلي: ظ) 4(
  2/34: مجاز القرآن: ظ) 5(
   4/74: المحرر الوجيز ) 6(
  21: ا�صمعي : ا�ضداد : ظ) 7(
   45: ابن اMنباري : ا�ضداد : ظ) 8(
  1/354: بو الطيب أ: ا�ضداد : ظ) 9(
   114:أبو حاتم السجستاني : ا�ضداد : ظ) 10(



وتبعه في ذلك المعنى من المح�دثين  )1()مشتركة بين اeخفاء واeظھار وا�ول أصح  				َوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسروا����

 أسرَّ ( الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي نسب القول بالتضاد إلى التصحيف والخلط بين لفظتي 

وسار على خط�اه ال�دكتور كاص�د الزي�دي ف�ي إنك�ار ض�دية  )2(بالشين التي تعني اeظھار) وأشرَّ 

  .  )3()أسرَّ (

فإنَّه يبدو في بعض السياقات ، وعلى الرغم من إنكار ھؤMء العلماء دMلة الفعل على اeظھار      

ه ل�ك وأخفيت�ه ع�ن غي�رك يعن�ي أظھرت�) أس�ررت ل�ك الق�ول : ( محتمc ھذا المعنى فحين تق�ول  

وأسررت الشيء أخفيت�ه )  54: يونس (  				اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ اْلَعَذابَ     َرأَُواَرأَُواَرأَُواَرأَُوا    َلماَلماَلماَلما    النَداَمةَ النَداَمةَ النَداَمةَ النَداَمةَ     َوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسرواَوَأَسروا����: ومنه قوله تعالى 

  . )4(يقتضي من وجه اeظھار ومن وجه اeخفاء، و أسررت إلى فcن ، وأعلنته 

يقتض�ي م�ن وج�ه اeظھ�ار ) ف�cن  أس�ّر إل�يَّ : ( وقول�ك ،  والراجح أنَّ اللفظ فيه معنى التضاد    

  .      ومن وجه اeخفاء

  -:شرى  .4

م��ن ا�ض��داد وھ��ي ت��دل عل��ى البي��ع ) ش��رى ( أش��ار طائف��ة م��ن علم��اء اللغ��ة أنَّ لفظ��ة             

    نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ     َيْشرِيَيْشرِيَيْشرِيَيْشرِي    َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ     الناسِ الناسِ الناسِ الناسِ     َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ َوِمنَ     ���� :والشراء معا وذكر ذلك ابن عطية عندما وقف عند قوله تعالى 

معن�اه يبي�ع  				َيْشـرِيَيْشـرِيَيْشـرِيَيْشـرِي����و : " يق�ول  )  207: البق�رة (  				بِاْلِعَبـادِ بِاْلِعَبـادِ بِاْلِعَبـادِ بِاْلِعَبـادِ     َرُءوفٌ َرُءوفٌ َرُءوفٌ َرُءوفٌ     َواللـهُ َواللـهُ َواللـهُ َواللـهُ     اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ     ْرَضاةِ ْرَضاةِ ْرَضاةِ ْرَضاةِ مَ مَ مَ مَ     اْبِتَغاءَ اْبِتَغاءَ اْبِتَغاءَ اْبِتَغاءَ 

  )5(: ومنه قول يزيد بن مفرغ           الحميري)  20: يوسف (  				َخبْسٍ َخبْسٍ َخبْسٍ َخبْسٍ     ِبَثَمنٍ ِبَثَمنٍ ِبَثَمنٍ ِبَثَمنٍ     َوَشَرْوهُ َوَشَرْوهُ َوَشَرْوهُ َوَشَرْوهُ ����ومنه 

  !هــــــامَ ـَــھ تُ ــنــك ردٍ ــب دِ ــعــب نْ ــِــــم     ي ــِـــــنـَـتــيــــل رداً ــــب تُ ـــريــــوش
         

ومن ھذا تسمى الشراة كأنھم الذين باعوا أنفسھم من هللا تع�الى وحك�ى ق�وم أنَّ�ه يق�ال ش�رى        

�نَّ�ه اش�ترى نفس�ه بمال�ه ول�م يبعھ�ا ، ويحتاج إلى ھذا من تأول ا�ية في ص�ھيب ، بمعنى اشترى 

على قتالھم بيع لنفس�ه م�ن هللا تع�الى فتس�تقيم اللفظ�ة عل�ى معن�ى اللھم إM أن يقال إن عزم صھيب 

                                                
   8/398: في تفسير القرآن التبيان ) 1(
   161 :اللغة  ا�ضداد في: ظ) 2(
   159 -158: فقه اللغة العربية  :ظ) 3(

  391/ 1 :في علوم اللغة المزھر ،  206/ 3: بصائر ذوي التمييز ،  344: في ألفاظ القرآن  المفردات: ظ) 4(
  1/88 : محمد بن سcم الجمحي :طبقات فحول الشعراء ) 5(



ونقل عنه  )2()يبيعھا  				    نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ نـَْفَسهُ     َيْشرِيَيْشرِيَيْشرِيَيْشرِي ����: ( وقد أشار أبو عبيدة إلى ھذا المعنى يقول ) 1(..."باع 

وقال بدMلتھا على التض�اد ا�ص�معي وأب�و ، ھذا المعنى  )5(والشيرازي )4(والطبرسي )3(الطوسي

عل�ى البي�ع إل�ى ) ش�رى ( وعزا أبو الطيب دMل�ة ) 6(وابن السكيت وابن اMنباري حاتم السجستاني

  .  )7(لغة فاضرة حي من بني أسد

والشراء والبيع في ا�صل يدMن على التبادل وھما مما يتلبس فيھما نسبة الفعل إلى فاعله ويعد (  

لم�ات الت�ي ت�دل ف�ي ا�ص�ل عل�ى ب�أن تباين�ت الك –أنَّ ذلك من آثار الثقافة على ا�غلب ) جينز ( 

وإM ف�إن ، ناتج�ا م�ن ت�داخل اللغ�ات ) ش�رى ( وعلى ذلك يكون التضاد في لفظة  )8()معنى واحد 

  .  )9(شريت بمعنى بعت ھو ا�كثر

 -:خفا  .5

ذكر طائفة من أھل اللغة أنَّھا من ألفاظ ا�ضداد إM أنَّ ابن عطي�ة خ�الفھم ف�ي ) خفا ( لفظة        

ــاَعةَ     ِإن ِإن ِإن ِإن ���� :ق��ف عل��ى قول��ه تع��الى ذل��ك عن��دما و ــاَعةَ الس ــاَعةَ الس ــاَعةَ الس لُِتْجــَزىلُِتْجــَزىلُِتْجــَزىلُِتْجــَزى    ُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــا    َأَكــادُ َأَكــادُ َأَكــادُ َأَكــادُ     َآتَِيــةٌ َآتَِيــةٌ َآتَِيــةٌ َآتَِيــةٌ     الس     ُكــل ُكــل ُكــل ِمبَــاِمبَــاِمبَــاِمبَــا    نـَْفــسٍ نـَْفــسٍ نـَْفــسٍ نـَْفــسٍ     ُكــل    

بف�تح الھم�زة بمعن�ى  				    ْخِفيَهـاْخِفيَهـاْخِفيَهـاْخِفيَهـاأَ أَ أَ أَ     َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ  ����وقرأ ابن كثير وعاصم : " يقول ) 15: طه (  				َتْسـَعىَتْسـَعىَتْسـَعىَتْسـَعى

المعل��وم   إل��ى ا�ج��ل حج��بتنھ��ا م��ن ص��حة وقوعھ��ا وت��يقن كون��ه تك��اد تظھ��ر لك��ن أظھرھ��ا أي أنَّ 

المعنى أزيل خفاءھ�ا ، وھ�و م�ا تل�ف : قال أبو علي...والعرب تقول خفيت الشيء بمعنى أظھرته 

بضم الھمزة ، واختلف المتأولون في معنى ا�ية 				    ُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَها    ���� به القربة ونحوھا ، وقرأ الجمھور

    َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ  ����عن�اه ، معناه أظھرھا وأخفيت من ا�ضداد وھذا قول مختل ، وقالت فرقة م: فقالت فرقة 

: م��ن نفس��ي عل��ى معن��ى العب��ارة م��ن ش��دة غموض��ھا عل��ى المخل��وقين ، فقال��ت فرق��ة  				    ُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــاُأْخِفيَهــا

أنفذھا لقربھا وص�حة وقوعھ�ا 				    َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ     ����   ى بمعنوتم الكcم  				    َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ     َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ     الساَعةَ الساَعةَ الساَعةَ الساَعةَ     ِإن ِإن ِإن ِإن     ����المعنى

                                                
  281/ 1: المحرر الوجيز ) 1(
 70/ 1: مجاز القرآن ) 2(
  183/ 2: التبيان : ظ) 3(
   535/ 1: مجمع البيان: ظ) 4(
  47/ 2: ا�مثل : ظ) 5(
          185: ابن السكيت ،  106: أبو حاتم السجستاني ،  9: ا�صمعي : ثcثة كتب في ا�ضداد : ظ ) 6(

  72: ابن ا�نباري : ا�ضداد 
   238: لھجة قبيلة أسد : ظ،  397/ 1أبو الطيب اللغوي : ا�ضداد : ظ) 7(
  268: ا�ضداد  في اللغة ) 8(
    3/316: بصائر ذوي التمييز ، 381: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) 9(



زائ�دة M دخ�ول لھ�ا ف�ي   				 َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ     ���� ثم استأنف اeخبار بأن يخفيھ�ا ، وھ�ذا قل�ق ، وقال�ت فرق�ة  

هللا يخفي وق�ت إتيانھ�ا ع�ن الن�اس ، وقال�ت  الساعة آتية وأنَّ  المعنى بل تضمنت ا�ية اeخبار بأنَّ 

        ...  				لتجزى كل نفس بما تسعى  ����بمعنى أريد ، فالمعنى أريد إخفاءھا عنكم  				 َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ  ����فرقة 

قاربة م�ا ل�م يق�ع ، لك�ن ھا معلى بابھا بمعنى أنَّ  				 َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ َأَكـادُ  ����وقد تقدم ھذا المعنى ، وقالت فرقة 

الكcم جار على استعارة العرب ومجازھا ، فلما كانت ا�ية عبارة عن شدة خفاء أمر القيام�ة 

ووقتھا وكان القطع بإتيانھا مع جھل الوقت أھيب على النفوس بالغ قوله تعالى في إبھام وقتھا 

ھ��ر البت�ة ولك��ن ذل��ك M يق��ع وM ب�د م��ن ظھورھ��ا ، ھ��ذا حت��ى M تظ 				    ُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـا    َأَكــادُ َأَكــادُ َأَكــادُ َأَكــادُ  ����فق�ال 

تلخ��يص ھ��ذا المعن��ى ال��ذي أش��ار إلي��ه بع��ض المفس��رين وھ��و ا�ق��وى عن��دي ، ورأى بع��ض 

من نفسي ما في القول من القلق فقالوا معنى من نفسي  				    ُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَها    َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ  ����المعنى  القائلين بأنَّ 

رجوع إلى ھذا الق�ول ال�ذي اخترن�اه أخي�راً من تلقائي ومن عندي وھذا رفض للمعنى ا�ول و

أي M أظھر : قال  				    ُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـاُأْخِفيَهـا    َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ  ����: (وأشار ابن عباس إلى ھذا المعنى يقول  )1(."فتأمله 

: وقال مجاھد  )3()معناه M تأتيكم إM بغتة : ( وفي حديث آخر له يقول ) 2()عليھا أحدا غيري 

ف�ي ھ�ذا المعن�ى بي�د أنَّ  )5(وت�ابعھم الطباطب�ائي )4() إنَّ معنى ا�ية أك�اد أخفيھ�ا م�ن نفس�ي: ( 

أظھرته : وأخفيت الشيء كتمته وأخفيته : ( علماء اللغة قالوا بضديتھا ومنھم ا�صمعي يقول 

   )6()أظھرھا  : أي )  15: طه (  				ُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَهاُأْخِفيَها    َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ َأَكادُ     َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ َآتَِيةٌ     الساَعةَ الساَعةَ الساَعةَ الساَعةَ     ِإن ِإن ِإن ِإن  ����: وفي القرآن ، 

ال�واردة ف�ي ا�ي�ة المتقدم�ة ) خف�ا ( أنَّ اب�ن عطي�ة أنك�ر ض�دية الفع�ل   مم�ا تق�دم ويتضح           

ھ�ذا ق�ول : " ... الذكر وردَّ من قال إنَّ معناھا أظھرھا كما رد م�ن ق�رأ بق�راءة ف�تح الھم�زة يق�ول 

ت�دل عل�ى الس�تر والكتم�ان ) أخف�ى ( ورجح م�ا ذھ�ب إلي�ه اب�ن عب�اس ومجاھ�د م�ن أنَّ  )7("مختل

�نَّ كتمانھا أھيب على النفوس من إعcنھا وإظھارھا وتبع�ه ف�ي ذل�ك طائف�ة لموعد الساعة وذلك 

                                                
  4/40: المحرر الوجيز ) 1(
   113/ 16:  عن تأويل آي القرآن  لبيانجامع ا) 2(
  .المصدر نفسه ) 3(
   154: تفسير مجاھد ) 4(
   14/57: الميزان: ظ ) 5(
ا�ضداد  115: أبو حاتم السجستاني : ا�ضداد ،  117: ابن السكيت : ا�ضداد ،  21: ا�صمعي : ا�ضداد ) 6(

   1/190: في كcم العرب 
   40/ 4: المحرر الوجيز ) 1(



عل�ى الس�تر والخف�اء لوق�ت ) خف�ا ( فق�اM بدMل�ة  )2(والشيرازي )1(من المحدثين ومنھم الطباطبائي

    نـَْفـسٍ نـَْفـسٍ نـَْفـسٍ نـَْفـسٍ     ُكـل ُكـل ُكـل ُكـل     لُِتْجـَزىلُِتْجـَزىلُِتْجـَزىلُِتْجـَزى    ����: قيام الساعة وإنَّ علة خفائھا واضحة في سياق ا�ية الكريمة قول�ه تع�الى 

أنَّ م��ا أوھ��م ( وأنك��ر ض��ديتھا ال��دكتور محم��د حس��ين آل ياس��ين ذاك��را ) 15: ط��ه (  				َتْســَعىَتْســَعىَتْســَعىَتْســَعى    ااااِمبـَـِمبـَـِمبـَـِمبـَـ

ا�ضداديين بوجود التضاد ھو تصورھم أنَّ ھذه ھمزة السلب التي قلبت المعن�ى �نَّ خف�ا المج�رد    

  )M()3 يعني إM اeظھار

ھا ج�اءت ف�ي من حروف ا�ضداد وأنَّ )  خفا(  لفظة  M حجة لمن يزعم أنَّ  ويبدو مما تقدم أنَّ      

خ��تcف ا إM عل��ى ق��راءة م��ن قرآھ��ا  بف��تح الھم��زة وذل��ك �نَّ ،  )4(ا�ي��ة بض��د معناھ��ا المع��روف

  .ختcف في دMلتھا احركاتھا قد يتبعه  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  153 -14/152: الميزان: ظ )2(
  474 -473/ 9: ا�مثل : ظ) 3(
  191: ا�ضداد في اللغة ) 4(
  )بحث ا نترنيت (  176: ظاھرة التضاد الدMلي في القرآن الكريم : ظ) 5(



    

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  الخاتمـــةالخاتمـــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  



  � الخاتمة     �
 

صل إليھا البحث في مسيرته الھادفة إلى إماطة اللثام عن مواطن الدMلة في من أھم النتائج التي تو

  :ھي) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية 

ظھر من خcل البحث أن كثيرا من علماء التفسير قد أفادوا مما ورد في تفسير ابن عطية من  -1

مم��ا ي��دل عل��ى س��عة علم��ه وقدرت��ه الفكري��ة  آراء وأفك��ار ونقلوھ��ا ول��م يش��ر كثي��ر م��نھم  إليھ��ا

  . الكبيرة حيث ترك أثرا كبيرا فيمن جاء بعده 

لم يضع له صاحبه ابن عطية ھذه التسمية وإنما وضعت ھذه  )المحرر الوجيز ( إن تفسير -2

 ) . ھـ  1067( النسخة بعد تأليفه وتنسب المصادر وضعھا إلى مc كاتب حلبي المتوفى سنة 

وبمنھجه الذي لم يسبق إليه ، غيره من التفاسير بكثافة العلوم المنبثة فيه  نمتميز تفسيره  -3

 cحية فيه ووقف طويcصطMسابق إذ وقف على ا�حكام الشرعية وبين المعاني اللغوية وا

عند قراءاته وحرص على توجيه معظمھا ونقحه من الشوائب وا�سرائليات وعمل جاھدا 

ا�شارية والرمزية أما منھجه في التفسير كان واضحا تخطي التفسيرات الباطنية وعلى 

وجليا إذ كان شديد النزعة إلى تفسير القرآن بالقرآن والمأثور أما منھج التفسير بالرأي فكان 

 . شديد الحذر منه ولم يأخذ منه إMّ الصحيح 

إن ابن عطية قد تأثر في مجال التفسير بما جاء عن أبي عبيدة والطبري والطوسي  -4

، زمخشري إM أنه لم يقف من تأثره موقف الناقل بل أتفق معھم فيما يستحق اMتفاق وال

 .وخالفھم في كثير من المواضع خاصة الطبري والنقاش فقد رّد الكثير من آرائھم في تفسيره 

إن مذھبه في مجال الصوت والنحو كان بصريا حيث تابع سيبويه وأبا عبيدة وأبا علي   -5

 . الفارسي وابن جني

ثبت من خcل البحث أن ابن عطية لم يعن بدراسة ا�صوات من حيث المخارج  -6

والصفات وأنما درسھا من حيث ائتcفھا مع بعضھا في بنية المفردات وقد أشار إلى امتcك 

ا�صوات قيمة تعبيرية تؤدي إلى إحداث تغيير دMلي في معاني المفردات حين يتم إبدالھا أو 

فھو من الذين يؤمنون بوجود قيمة معنوية للصوت تؤثر في بنية  وفي ضوء ھذا –تغييرھا 

 . المفردات 

كان ابن عطية يولي السياق أھمية كبيرة وھو يبحث عن دMلة ا�لفاظ  eدراكه ما للسياق  -7

 .من أثر كبير في تحديد دMلة ا�لفاظ التي ترد في ا�يات القرآنية 

 



في رصده للظواھر الصرفية في تفسيره إذ  أظھر البحث قدرته في تقصي مواطن الدMلة -8

ومثال ذلك صيغ الفعل المزيد ، تنبه إلى الزيادات التي تعتري الصيغ وتؤدي إلى تغير المعنى 

ولكن مواضع الدMلة فيھا كانت M تتناسب مع الكم الھائل من تلك  ،تغير المعنى  التي تؤدي إلى

           .             تفسير الظواھر التي جاء بھا ال

أثبت البحث أن ابن عطية كان مدركا �ثر الدMلة التركيبية وذھب إلى أنھا تقوم على جانبين  -9

نحوي وبcغي فيتآزران مع بعضھما البعض ليكسبا النص حيوية وقدرة على التعبير عن 

 .المعنى المراد 

ر التي مرت عـُنّي ابن عطية بدMMت ا�لفاظ إذ وقف على تطورھا الدMلي عبر العصو -10

 . بھا مع اeشارة إلى أصولھا التي انبثقت منھا مستشھدا بما جاء عن العرب من شعر ونثر 

  . ھذه كانت وقفة عند أھم النتائج التي توصل إليھا البحث وآخر دعوانا أن الحمد r رب العالمين 

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  مصادر البحث ومراجعهمصادر البحث ومراجعه
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   -:القرآن الكريم خير ما نبدأ به    ����

الق�ونجي  خ�ان  ص�ديق ب�ن حس�ن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العل�وم  ���� 

بيروت    لبنان ،  دار الكتب العلمية ، أحمد شمس الدين : تحقيق ) : ھـ 1307ت ( البخاري 

  . م 1999 -ھـ 1420، الطبعة ا�ولى ، 

تحقي�ق ع�ز ، ) ھ�ـ 351ت(الحلب�ي  اللغ�وي عب�د الواح�د ب�ن عل�ي أب�و الطي�ب: دال اeب ����

 . م 1961 -ھـ 1380، دمشق ، الدين التنوخي 

بغداد  الطبع�ة ، دار الشؤون الثقافية : حسام النعيمي  الدكتور : ابن جني عالم العربية  ����

 . م  1990، ا�ولى 
مكتب�ة ، جامع�ة بغ�داد  ،  يج�ة الح�ديثيخدكتورة دال�: ف�ي كت�اب س�يبويه  أبنية الصرف ����

 )ت . د .  ( النھضة بغداد 

ش�ركة الطباع�ة العربي�ة الس�عودية  ،  نورة الش�مcن : أبو ذؤيب الھذلي حياته وشعره ����  

  ) ط . د . ( ھـ 1400، الرياض 

العcم�ة الش�يخ ش�ھاب ال�دين أحم�د : في القراءات ا�ربعة عش�ر  إتحاف فضcء البشر���� 

الش�يخ أن�س مھ�رة : تحقي�ق ، ) ھ�ـ 1117ت( الش�ھير بالبن�اء ال�دمياطي بد الغن�ي آبن محمد ع

  ) .ت . د ( ،  الطبعة الثالثة ، لبنان  –بيروت ،  دار الكتب العلمية 

تحقي�ق )    ھـ 911ت ( جcل الدين عبد الرحمن السيوطي  : في علوم القرآن  تقانا����� 

  ) . ت . د . ( محمد أبو الفضل إبراھيم :  

  .           م1984 ، ، الدار العربية للكتاب توفيق الزيدي : أثر اللسانيات في النقد العربي  ����



أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد بن أحمد السلماني  :اeحاطة في أخبار غرناطة   ����

دار ، تحقيق ال�دكتور  يوس�ف عل�ي طوي�ل ) : ھـ  776ت ( بن الخطيب بلسان الدين  الشھير

  . م 2003 -ھـ 1424، الطبعة ا�ولى ، لبنان  –بيروت ، الكتب العلمية 

محم��د : تحقي��ق  ، ) ھ��ـ 276ت(  ب��ن قتيب��ةأب��و محم��د عب��د هللا ب��ن مس��لم  :أدب الكات��ب ���� 

 . م 1963 -ھـ 1382، مصر ، مطبعة السعادة ، محيي الدين عبد الحميد 

دار ص�ادر ) : ھ�ـ 538ت ( ي أبو القاسم محمود ب�ن عم�ر الزمخش�ر: أساس البcغة ����  

  . م  1979 -ھـ 1399، بيروت  

تحقي�ق الس�يد ) : ھ�ـ  471ت( عب�د الق�اھر الجرج�اني  :في عل�م البي�ان أسرار البcغة  ����

الطبع��ة السادس��ة ، مطبع��ة محم��د عل��ي ص��بيح وأوMده ب��ا�زھر مص��ر  ،محم��د رش��يد رض��ا 

 .  م  1959ھـ  1379

عب�د هللا محم�ود ش�حاته : تحقي�ق :) ھ�ـ 150ت (مان مقات�ل اب�ن س�لي: ا�ش�باه والنظ�ائر���� 

  .  م 1975، القاھرة 

عب�د : تحقي�ق  : ) ھ�ـ 321ت( ا�زدي  ب�ن دري�دأبو بكر محم�د ب�ن الحس�ن  :اMشتقاق ���� 

   .           م  1968  -ھـ 1378، مؤسسة الخانجي  مطبعة السنة المحمدية ، السcم ھارون 

دار إحي�اء الت�راث ، )  ھ�ـ 244ت (  ف بن إس�حاقابن السكيت يوس: إصcح المنطق  ����

  .م  2002 -ھـ 1423، الطبعة ا�ولى ، لبنان  -بيروت ، العربي 

  .م 1961الطبعة الثالثة  ، مصر ، لجنة البيان : إبراھيم أنيس . د: ا�صوات اللغوية  ����

         .      أبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغ�دادي: ا�صول في النحو  ����

        م1972، النجف ، مطبعة النعمان ، عبد الحسين الفتلي : تحقيق  : ) ھـ  316ت (  

محم��د أب��و الفض��ل :  تحقي��ق: ) هـــ328ت(األنبــــاري القاســم  أبــو بكــر محمــد بــن: ا�ض��داد ����

 .  م 1987ھـ 1407، بيروت  –صيدا ، شركة أبناء شريف ا�نصاري للطباعة ، إبراھيم 

ھ��ـ  1394،  مطبع��ة المع��ارف  بغ��داد : محم��د حس��ين آل ياس��ين : ف��ي اللغ��ة ا�ض��داد  ����

 . م 1974



 الدكتور ، تحقيـق  )ھـ351ت(بن علي اللغوي أبو الطيب عبد الواحـد  :  ا�ضداد في كcم العرب���� 

   . 1963 ،  عزة حسن ، دمشق

���� eبن�ت الش�اطئ  نعائشة عبد الرحم كتورةدال: ومسائل نافع ابن ا�زرق  يالبيان عجازا  

  .  م 1971 -ھـ  1391مصر  –القاھرة ، دار المعارف 

دار المرتض�ى    بي�روت  ،  شلتاغ عب�ود كتور دال: اMعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا  ����

  . م  1993 -ھـ  1413، الطبعة ا�ولى 

إب��راھيم اeيب��اري : تحقي��ق : ) ھ��ـ 311ت (  إع��راب الق��رآن المنس��وب إل��ى الزج��اج ����

  . ق  -ھـ  1406، قم ، ة سلمان الفارسي مطبع

ھ�ـ  1374 الطبع�ة الثاني�ة ، كوستاتس�وماس وش�ركاه :  يال�زر كل�خير ال�دين : عcم ا����� 

  . م 1148

الطبعة  ،بيروت  - دار الفكر ، سمير جابر : تحقيق : أبو الفرج ا�صفھاني : ا�غاني  ����
  .  الثانية 
محم�د :  تحقي�ق ) : ھ�ـ 384ت(عيسى الرماني  أبو الحسن علي بن: لفاظ المترادفة ا� ����

 ).  ت . د ( مطبعة ومكتبة المحمودية  ، محمد محمود الشنقيطي ، محمود  الرافعي 

مؤسس��ة البعث��ة  ، الش��يخ ناص��ر مك��ارم الش��يرازي : ا�مث��ل ف��ي تفس��ير الكت��اب العزي��ز ���� 

   .م 1992 -ھـ 1413الطبعة ا�ولى  ، لبنان  –بيروت 

دار  ،) ھ�ـ 683ت ( أحم�د ب�ن المس�تنير : اشية الكش�اف للزمخش�ري في ح اMنتصاف ����

 . م 1997 -ھـ  1417، الطبعة ا�ولى ، لبنان   -بيروت ، إحياء التراث العربي 

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا بن أبي  :ا�نصاف في مسائل الخcف ���� 

حم��د محي��ي ال��دين عب��د الحمي��د محم��ود م: تحقي��ق : )  ھ��ـ 577ت ( س��عيد اMنب��اري النح��وي 

  . م   1945،   توفيق  

ناص�ر ال�دين أب�ي س�عيد عب�د هللا  ب�ن عم�ر ب�ن محم�د  :أنوار التنزيل وأس�رار التأوي�ل  ����

لبن�ان  –بي�روت ، الطبع�ة الرابع�ة ، دار الكتب العلمي�ة ، ) ھـ 685ت( الشيرازي البيضاوي 

  . م 2008 -ھـ 1429



النج���ف ا�ش���رف  ، مطبع���ة ا�داب : ھاش���م ط���ه ش���cش . د :أوزان الفع���ل ومعانيھ���ا ���� 

  . م  1971

أب��و محم��د عب��د ب��ن ھش��ام : إل��ى ألفي��ة اب��ن مال��ك ومع��ه ھداي��ة الس��الك  أوض��ح المس��الك ����

  ) . ت .  د ( بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، )  ھـ  761ت ( ا�نصاري 

س�عد  ب�ن قاض�ي القض�اةمحم�د ج�cل ال�دين أب�و عب�د هللا : اeيضاح ف�ي عل�وم البcغ�ة ���� 

                    ب���ن إم���ام ال���دين أب���ي حف���ص عم���ر القزوين���ي الش���افعيال���دين أب���ي محم���د عب���د ال���رحمن 

بي�روت ، دار الكت�اب اللبن�اني  ، تحقيق ال�دكتور محم�د عب�د الم�نعم خف�اجي ) : ھـ  739ت( 

  م 1980 -ھـ 1400، الطبعة الخامسة 

  ����ب  ����
العcم���ة الش���يخ محم���د ب���اقر : درر أخب���ار ا�ئم���ة ا�طھ���ار الجامع���ة ل���بح���ار ا�ن���وار ���� 

الطبع��ة الثالث��ة ،  لبن��ان  –بي��روت ، دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ، مؤسس��ة الوف��اء : المجلس��ي 

  . م 1983 -ھـ 1403، المصححة 

: تحقي�ق ) ھ�ـ 745ت(محمد بن يوس�ف الش�ھير ب�أبي حي�ان ا�ندلس�ي  :البحر المحيط  ����

 –دار الكت�ب العلمي�ة بي�روت ، الشيخ عل�ي محم�د مع�ّوض ، الموجود الشيخ عادل أحمد عبد 

  .م 2007 -ھـ 1428، الطبعة الثانية ، لبنان 

محم�د ب�ن بھ�ادر ب�ن عب�د هللا  عب�د هللا  أب�و بدر الدين محم�د :البرھان في علوم القرآن  ����

ع�ة الثاني�ة  الطب، لبن�ان  –بيروت ، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  ) ھـ  794ت (  الزركشي

  ) . ت . د ( 

تحقي�ق    )  هــ817ت( مجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي  :بصائر ذوي التمييز  ����

 ) . ت . د( لبنان  –بيروت ، المكتبة العلمية ،  محمد علي النجار 

أحم��د ب��ن يحي��ى ب��ن عمي��رة الض��بي : بغي��ة المل��تمس ف��ي ت��اريخ رج��ال أھ��ل  ا�ن��دلس   ����

  . ھـ 1417،  الطبعة ا�ولى ، لبنان  –بيروت ، الكتب العلمية دار ) : ھـ 599ت(



 ج�cل ال�دين عب�د ال�رحمن الس�يوطي       : في طبقات اللغ�ويين والنح�اة بغية الوعاة  ����

الطبع��ة ، الق��اھرة ، مكتب��ة الخ��انجي ، تحقي��ق  ال��دكتور  عل��ي محم��د عم��ر ) : ھ��ـ 911ت (

 . م 2005 -  ھـ 1426، ا�ولى 

انتش�ارات ، ) ھ�ـ  280ت ( أب�و الفض�ل أحم�د ب�ن أب�ي ط�اھر طيف�ور: ساء بcغات الن ����

 .  1378، الطبعة الثانية ، قم  –المطبعة شريعت ، مكتبة الحيدرية 

وزارة التعل��يم ، بغ��داد ، أحم��د مطل�وب  . د: المع�اني والبي��ان والب�ديع  البcغ�ة العربي��ة���� 

  . م 1980-ھـ 1400، الطبعة ا�ولى ، العالي والبحث العلمي 

حس�ن الس�ندوبي : تحقي�ق ، ) ھ�ـ 255ت ( أبو عثمان عمرو بن بح�ر : البيان والتبيين  ����

  م   1932، القاھرة ، المطبعة الرحمانية 

  

  ����ت  ����
مح��ب ال��دين أب��و الف��يض الس��يد محم��د مرتض��ى : ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس ���� 

دار الفك��ر ، ي ش��يري عل��: تحقي��ق ) : ھ��ـ 1205ت ( الحس��يني الواس��طي الزبي��دي الجنف��ي 

 م 1994 -ھـ 1414

عثم�ان ش�مس ال�دين محم�د ب�ن أحم�د ب�ن  : ووفيات المشاھير وا�ع�cم  تاريخ اeسcم ����

دار الكت��اب العرب��ي  ، ال��دكتور عم��ر عب��د الس��cم ت��دمري : تحقي��ق :  ) ھ��ـ 748ت (  ال��ذھبي

  ) . ت . د ( لبنان  –بيروت 

             أب�و بك�ر أحم�د ب�ن عل�ي الخطي�ب البغ�دادي  الح�افظ :أو مدين�ة الس�cم  تاريخ بغ�داد���� 

مكتب�ة الخ�انجي بالق�اھرة والمكتب�ة العربي�ة ، أحم�د أم�ين الخ�انجي : تحقيق ) : ھـ  463ت ( 

   . م 1931 -ھـ 1349، ببغداد ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر

دكتورة م�ريم ال�: تحقي�ق ،  )  ھ�ـ 739ت( اب�ن حس�ن النب�اھي : تاريخ قض�اة ا�ن�دلس  ����

  . م 1995 -ھـ  1415، الطبعة ا�ولى ، بيروت لبنان ، دار الكتب العلمية : قاسم الطويل 

) ھ�ـ  276ت (  أبو محمد عبد هللا بن مس�لم ب�ن قتيب�ة ال�دنيوري :تأويل مشكل القرآن     ����

ھ�ـ    1428، لبن�ان الطبع�ة الثاني�ة  –بي�روت ، دار الكت�ب العلمي�ة ، إبراھيم شمس الدين : تحقيق 

  .م   2007



دار ،  ) ھ�ـ  460ت ( أبو جعفر محمد بن الحس�ن الطوس�ي : في تفسير القرآن  التبيان ����

  ) . ت . د ( لبنان  -بيروت،  إحياء التراث العربي 

تحقيق ) ھـ651ت (Mبن الزملكاني  : التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ����

س��اعدت وزارة التربي��ة والتعل��يم عل��ى  -خديج��ة الح��ديثي ال��دكتور أحم��د مطل��وب وال��دكتورة

  . م1964 - ھـ1383،  الطبعة ا�ولى ،بغداد ،العاني مطبعة ،طبعه

( أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ال�ذھبي              : تذكرة الحفاظ   ����

  ) . ت . د . ( ة الطبعة الرابع،  بيروت ،  دار إحياء التراث العربي ، ) ھـ  748ت 

  . م 1980، دار الرشيد ، حاكم مالك الزيادي  كتور دال: في اللغة  الترادف  ����

تحقي�ق عب�د هللا ) : ھ�ـ  347ت ( عب�د هللا ب�ن جعف�ر ب�ن درس�تويه : تص�حيح الفص�يح   ����

 . م 1975،الطبعة ا�ولى ، بغداد  –الجبوري مطبعة اeرشاد 

 دراس��ة دMلي��ة مقارن��ة        اھلي ولغ��ة الق��رآن الك��ريم التط��ور ال��دMلي ب��ين لغ��ة الش��عر الج�� ����

 ) . ت . د ( الزرقاء  -ا�ردن : عودة خليل أبو عودة . د

بي��روت   ، دار ا�ن��دلس ، ئي إب��راھيم الس��امرا كتور  دال��: التط��ور اللغ��وي الت��اريخي  ����

   . م 1981 -ھـ 1401، الطبعة الثانية ، لبنان  

الطبع�ة ا�ول�ى  ،  دار الزھ�راء إي�ران ، ل ص�الح الس�امرائي فاض. د: التعبير القرآني  ����

 . ق  1439 –ش 1387

ض�بطه جماع�ة م�ن : ) ھ�ـ  816ت (  الجرج�انيعلي ب�ن محم�د الش�ريف  :التعريفات  ����

    . م  1983، الطبعة ا�ولى ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، العلماء 

ليبي�ا جمعي�ة ال�دعوة ، محم�د أب�و س�عد  عب�د الس�cم. د: ي�ة التفسير الفقھي عند ابن عط  ����

  . م 2007، اeسcمية العالمية 

       بن كثير الدمش�قي إسماعيل بن عمرعماد الدين أبو الفداء  :تفسير القرآن العظيم  ����

  ) . ت . د ( بيروت ،  دار ا�ندلس للطباعة : ) ھـ 774ت ( 

الطبع�ة ، ) ھ�ـ  606ت ( رازي ا�مام محمد ب�ن عم�ر الفخ�ر ال�دين ال�: التفسير الكبير  ����

 ) ت . د ( الثانية 



 تحقي�ق ، ) ھ�ـ 276ت( أبو محم�د عب�د هللا ب�ن مس�لم ب�ن قتيب�ة : تفسير غريب القرآن  ����

ھ��ـ 1378، دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة عيس��ى الب��ابي الحلب��ي وش��ركاه ، الس��يد أحم��د ص��قر 

 . م 1958

تحقي�ق أب�و  :) ھ�ـ 104ت (   جمجاھد ب�ن جب�ر المخزوم�ي أب�و الحج�ا: تفسير مجاھد   ����

م 2005ھـ  1426، الطبعة ا�ولى ، لبنان  –بيروت ، دار الكتب العلمية ، محمد ا�سيوطي 

.  

مطبع�ة الحي�دري : مي�ر س�يد عل�ي الح�ائري الطھران�ي الحاج : تفسير مقتنيات الدرر   ����

  . ھـ ش  1338، بطھران 

" دار الشؤون الثقافية العامة  ، د عيسى حميد أحم: القرآن الكريم التقديم والتأخير في   ����

  . م 1996، الطبعة ا�ولى ، العراق  –بغداد ، " آفاق عربية 

( جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي               : في أسماء الرجال تھذيب الكمال  ����

 الطبع�ة ا�ول�ى ، مؤسس�ة الرس�الة ، بش�ار ع�واد مع�روف . ال�دكتور: تحقي�ق  :) ھـ  742ت 

  .                      م 2002 -ھـ 1422

محم�د ع�وض )  : ھ�ـ  370ت ( محمد بن أحم�د ا�زھ�ري  منصور أبو :ةتھذيب اللغ  ����

بي��روت  لبن��ان ، دار إحي��اء الت��راث العرب��ي ، عب��د الك��ريم حام��د ، مرع��ب  عم��ر الس��cمي 

  . م 2001 -ھـ 1421، الطبعة ا�ولى 

بي�روت ) ھ�ـ 444ت ( ال�دانيبن س�عيد  عمرو عثمان أبو: التيسير في القراءات السبع  ����

   . م 2005 -ھـ 1426، الطبعة الثانية ، لبنان 

  

  ����ث  ����
)  ھ�ـ 388ت ( والخط�ابي )  ھ�ـ 384ت ( الرماني : ثcث رسائل في إعجاز القرآن    ����

محم��د زغل��ول . د: تحقي��ق  محم��د خل��ف هللا أحم��د ) : ھ��ـ 471ت ( وعب��د الق��اھر الجرج��اني 

 ) . ت . د ( الطبعة الخامسة  ،  القاھرة ،  ار المعارف د، سcم 



)             ھ��ـ  248ت ( و السجس��تاني )  ھ��ـ  216ت ( ا�ص��معي : ثcث��ة كت��ب ف��ي ا�ض��داد  ����

ال�دكتور أوغس�ت : تحقي�ق : ويليھا ذيل ف�ي ا�ض�داد للص�غاني ) ھـ  244ت ( وابن السكيت 

 ) .ت . د (  بيروت    لبنان، دار الكتب العلمية ، ھفنر 

  

   ����   ج ����
) ھ�ـ 310ت ( أبو جعفر محمد بن جري�ر الطب�ري : عن تأويل آي القرآن  جامع البيان ����

   .  م 1954 -ھـ  1373، الطبعة الثانية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوMده بمصر 

  محم��د ب��ن عيس��ى أب��و عيس��ى الترم��ذي الس��لمي           : الج��امع الص��حيح س��نن الترم��ذي   ����

. د. (بي�روت ، دار إحياء التراث العربي ، محمد شاكر و آخرون : تحقيق )  : ھـ  279ت ( 

  ) .ت

)  ھ�ـ 671ت (ب�ي القرطأبو عبد هللا محمد بن أحمد ا�نصاري : الجامع �حكام القرآن  ����

م 1996لبنان  -بيروت  ،  دار إحياء التراث العربي ،  أبو إسحاق إبراھيم أطفيش :  تحقيق 

. 

عم�ان الطبع�ة ، دار الفكر  فاضل صالح السامرائي كتور دال: الجملة العربية والمعنى  ����

   .م  2009 -ھـ 1430، الثانية 

ت�وفي ف�ي ح�دود ( ، محم�د ب�ن أب�ي الخط�اب القرش�ي  أبو زي�د: جمھرة أشعار العرب ���� 

  . م 1963 -ھـ 1383، دار صادر بيروت  ،  ) ھـ  170

محم��د أب��و الفض��ل : تحقي��ق : ) ھ��ـ 395ت ( العس��كري أب��و ھ��cل : جمھ��رة ا�مث��ال  ����

الطبع�ة ، الق�اھرة ، المؤسسة العربية الحديث�ة مطبع�ة الم�دني ، عبد المجيد قطامش ، إبراھيم 

  . م 1964 -ھـ  1384 ،  ا�ولى

اب�����ن دري�����د أب�����و بك�����ر محم�����د ب�����ن الحس�����ن ا�زدي البص�����ري            : جمھ�����رة اللغ�����ة  ����

 ) .  ت . د (بغداد لصاحبھا قاسم محمد الرجب مكتبة المثنى ، ) ھـ 321ت(

 

  ����ح  ����



الش���يخ محم���د ب���ن عل���ي الص���بان الش���افعي                : حاش���ية الص���بان عل���ى ش���رح ا�ش���موني  ����

ھ�ـ 1417الطبع�ة ا�ول�ى  ، لبنان  –بيروت ، إبراھيم شمس الدين : تحقيق ) : ھـ 1260ت( 

 . م 1997

زرع���ة عب���د ال���رحمن ب���ن محم���د ب���ن زنجل���ة            ا�م���ام الجلي���ل أب���و : حج���ة الق���راءات  ����

ھ��ـ 1399، الطبع��ة الثاني��ة ،  مؤسس��ة الرس��الة  ، تحقي��ق س��عيد ا�فغ��اني )  : ھ��ـ 403ت (

  . م  1979

) ھ�ـ 370ت(خالوي�ه  أب�و عب�د هللا الحس�ين  ب�ن أحم�د ب�ن :الحجة في الق�راءات الس�بع  ����

ھـ 1428الطبعة الثانية  ، لبنان  –بيروت  ،دار الكتب العلمية ، أحمد فريد المزيدي : تحقيق 

  . م 2007 -

عل��ي الفارس��ي عل��ي الحس��ن ب��ن أحم��د ب��ن عب��د الغف��ار  أب��و: الحج��ة للق��راء الس��بعة ���� 

  م 2001 -ھـ 1431، الطبعة ا�ولى ، لبنان  –بيروت ،  دار الكتب العلمية ، ) ھـ 377ت(

عل��ي ب��ن عيس��ى الرم��اني أب��و الحس��ن ): ض��من رس��التان ف��ي اللغ��ة(الح��دود ف��ي النح��و  �

  .م 1984السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان  إبراھيم: تحقيق وتعليق وتقديم 

  

 

  ����خ  ���� 
عبد الحميد ھن�داوي : تحقيق :  ) ھـ  392ت (  بن جنيأبو الفتح عثمان : الخصائص ���� 

  . م 2003  -ھـ 1424، الطبعة الثالثة  ،  لبنان  –بيروت ، دار الكتب العلمية  

  ����د  ����
ج���cل ال���دين : ف���ي التفس���ير الم���أثور وھ���و مختص���ر ترجم���ان الق���رآن ال���در المنث���ور  ����

ھ�ـ 1424: الطبع�ة الثاني�ة ، لبن�ان  –بي�روت ، دار الكتب العلمي�ة ، ) ھـ 911ت ( السيوطي 

 . م 2004

الطبع��ة  ،  دار العل��م للمcي��ين  بي��روت: ص��بحي الص��الح . د: دراس��ات ف��ي فق��ه اللغ��ة  ����

   .م 2000 ، عشر ة الرابع



) ( ھـ  516ت(ري أبو محمد القاسم بن علي الحري: في أوھام الخواص  درة الغواص ����

 ) . ت . د 

مكتب�ة  الزيادي مالك  تراث حاكمالدكتور  :الدرس  الدMلي عند عبد القاھر الجرجاني  ����

 . م 2008 -ھـ 1429، الطبعة ا�ولى  ، العراق  -بغداد ، باب المعظم ، المثقف 

دار الكت�ب  :محم�د ي�اس خض�ر ال�دوري . د: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآن�ي  ����

    . م 2006 -ھـ 1427، الطبعة ا�ولى ، لبنان  –بيروت ، العلمية 

ا�م��ام عب��د الق��اھر ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د :  ف��ي عل��م المع��اني  دMئ��ل اMعج��از ����

شركة الطباعة الفنية المتح�دة ، حمد رشيد رضا السيد م: تحقيق ) : ھـ  471ت ( الجرجاني 

  . م 1961 -ھـ 1381مصر 

عاب�دين الق�اھرة  ، مكتب�ة وھب�ة ، كتور محمد محم�د أب�و موس�ى دال: دMMت التراكيب ����  

  .  م  2008 -ھـ 1429، الطبعة الرابعة 

 2004ة مطبعة محمد عبد الكريم حسان القاھر، الدكتور إبراھيم أنيس : دMلة ا�لفاظ ���� 

 . م 

بغ�داد   الطبع�ة : حامد كاظم عباس كتور  دال: الدMلة القرآنية عند الشريف المرتضى ���� 

 . م 2004، ا�ولى 

مكتبة  الناشر،   كمال بشر الدكتور ، ترجمة ستيفن اولمان :دور الكلمة ف�ي اللغ�ة  ����

   .م1975،  الشباب

عل��ي ب��ن محم��د ب��ن فرح��ون  إب��راھيم ب��ن: ف��ي معرف��ة أعي��ان الم��ذھب الم��ذھب ال��ديباج ����

  . لبنان  -بيروت، دار الكتب  العلمية ، ) ھـ 799ت ( اليعمري المالكي 

تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة                                   : شرح ابن السكيت برواية و :  ةأديوان الحطي  ����

  . م 2003 - هـ1424، الطبعة الثالثة ، لبنان  -بيروت، دار الكتب العلمية 

دار ، تحقي�ق  عب�د ال�رحمن المص�طفى  ) ـ ھ 90ت( غياث بن غوث : ديوان ا�خطل  ����

  .  )ت . د ( لبنان  –المعرفة دار بيروت 

 



      :  تحقيــق:  ) هــ350ت(أب�و إب�راھيم إس�حاق ب�ن إب�راھيم الف�ارابي : دي�وان ا�دب  ����

                  .م 1976 ،  األمانة ، مصر مطبعة،    أنيس إبراهيم. أحمد مختار عمر ود الدكتور

ف��وزي عط��وي : تحقي��ق :  )ھ��ـ  7ت ( ميم��ون ب��ن ق��يس ب��ن جن��دل :  دي��وان ا�عش��ى ����

  ) .ت . د ( لبنان  –بيروت، الشركة اللبنانية للكتاب 

رق�م ب�ن أب�ي ش�ركة دار ا�، ال�دكتور  عم�ر ف�اروق الطب�اع : تحقي�ق : دي�وان الحطي�أة  ����

  ) . ت . د ( لبنان  –بيروت ، النشر والتوزيع ا�رقم للطباعة و

 تحقي�ق ،   )ھ�ـ 90ت( عبيد بن حصين بن معاوي�ة ب�ن جن�دل : ديوان الراعي النميري����  

  . م  1995 -ھـ 1416، الطبعة ا�ولى ،  بيروت  ، دار الجيل ،  واضح الصمدكتور دال

عزة الدكتور  : تحقيق ، ) ھـ  125ت(  الطرماح بن حكيم بن الحكم: ديوان الطرماح   ����

وزارة الثقاف��ة والس��ياحة واeرش��اد الق��ومي مطبوع��ات إحي��اء الت��راث الق��ديم  دمش��ق : حس��ن 

 . م 1968 -ھـ 1388

ال���دكتور يحي���ى الجب���وري المؤسس���ة العام���ة : تحقي���ق : اس ب���ن م���رداس دي���وان العب��� ����

  .م 1968 -ھـ 1388،  بغداد  ، للصحافة والطباعة دار الجمھورية 

 كتور دال� )ھـ  110ت( ھمام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي  :لفرزدق ديوان ا����

  . م 2007، الطبعة ا�ولى ،  بيروت ، دار ومكتبة الھcل : صcح الدين الھواري 

ش�رح أب�ي ، ) ھـ  168ت( أبو العباس المفضل بن محمد الضبي : ديوان المفضليات ����  

مطبع�ة ا�دب�اء ، ك�ارلوس يعق�وب Mي�ل : تحقيق   :يمحمد القاسم بن محمد بن بشار ا�نبا ر

  . م 1920، اليسوعيين بيروت 

 )ھ�ـ 50ت (     قيس بن عبد هللا ب�ن ع�دس ب�ن ربيع�ة الجع�دي الع�امري: يوان النابغة د  ����

  . م 1991، الطبعة ا�ولى ،  لبنان  –بيروت ، دار مكتبة الھcل ، الدكتور علي بو ملحم 

                                            ق��يس ب��ن عب��د هللا ب��ن ع��دس ب��ن ربيع��ة الجع��دي الع��امري:  ال��ذبياني دي��وان النابغ��ة ���� 
دار ص�ادر للطباع�ة والنش�ر  دار بي�روت للطباع�ة ، ك�رم البس�تاني : تحقي�ق :   )ھـ 50ت ( 

  . م 1960-ھـ  1379، بيروت ، والنشر 



دار  : )ق ھ�ـ  80ت (  امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكن�دي :ديوان امرئ القيس  ����

 .  )ت . د ( بيروت صادر 

        اMنص�اري    حسان ب�ن ثاب�ت ب�ن المن�ذر الخزرج�ي: ديوان حسان بن ثابت ا�نصاري  ����

  ) .ت . د ( دار صادر بيروت ، )  ھـ 54ت ( 

تحقيق كارليل ھنري ) : ھـ 117ت( غيcن بن عقبة العدوي : ديوان شعر ذي الرمة  ���� 

  . م 1919 -ھـ 1337، مطبعة كلية كمبريج ، ھيس مكارتني 

    )  ـ ق ھ�� 40ت ( عم��رو ب��ن كلث��وم ب��ن مال��ك ب��ن عت��اب     :دي��وان عم��رو ب��ن كلث��وم  ���� 
الدكتور  عمر ف�اروق الطب�اع  دار القل�م للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع لص�احبھا أحم�د : تحقيق 

 ) . ت . د ( لبنان  –بيروت ، أكرم الطباع 

          اوي��ة ب��ن ق��راد العبس��يعنت��رة ب��ن ش��داد ب��ن عم��رو ب��ن مع : دي��وان عنت��رة ب��ن ش��داد ����

الطبع�ة ، بي�روت لبن�ان ، الشركة اللبنانية للكت�اب،  فوزي عطوي : قيق تح ) ـق ھ 22: ت (

  .م  1968 -ھـ 1388، ا�ولى 

                   أب���و عقي���ل الع���امري  لبي���د ب���ن ربيع���ة ب���ن مال���ك    : دي���وان لبي���د ب���ن ربيع���ة الع���امري ����

لبن��ان  –بي��روت ، دار ا�رق��م ب��ن أب��ي ا�رق��م ، الطب��اع  تحقي��ق عم��ر ف��اروق: )ھ��ـ  41 ت( 

 .  م 1997 -ھـ 1417، الطبعة ا�ولى  

                   أب���و عقي���ل الع���امري لبي���د ب���ن ربيع���ة ب���ن مال���ك :دي���وان لبي���د ب���ن ربيع���ة الع���امري  ����

  . ) ت . د ( دار صادر بيروت  :  )ھـ  41 ت( 

  ����ر  ����
 )ھ�ـ384(لحس�ن عل�ي ب�ن عيس�ى الرم�اني النح�وي تأب�و ا :رسائل ف�ي النح�و واللغ�ة  ����

المؤسس��ة العام��ة للص��حافة ، يوس��ف يعق��وب مس��كوني ، ال��دكتور مص��طفى ج��واد : تحقي��ق 

 . م  1969ھـ  1388،  بغداد ،  دار الجمھورية ، والطباعة  

الفضل شھاب الدين السيد  أبو : في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  روح المعاني ����

ھ�ـ 1480دار الفكر للطباع�ة والنش�ر والتوزي�ع  ،  ) ھـ 1270ت( ا�لوسي البغدادي  محمود

   .م 1987 -



  ����ز  ����
محم�د  ب�نأبو الفرج جمال الدين عب�د ال�رحمن ب�ن عل�ي  :زاد المسير في علم التفسير   ����

بي�روت    لبن�ان ، دار الكت�ب العلمي�ة ، أحمد شمس الدين : تحقيق : ) ھـ  597ت ( الجوزي 

  . م 2002 -ھـ 1422، عة الثالثة الطب

ح��اتم ص��الح . د: تحقي��ق ) ھ��ـ 328ت( أب��و بك��ر محم��د ب��ن القاس��م ا�نب��اري : الزاھ��ر   ����

 . ھـ 1399، الضامن 

) ھـ 322ت ( الرازي أبو حاتم أحمد بن حمدان   :الزينة في الكلمات اeسcمية  ����

 . م 1957، مصر ، مطبعة القاسم الرسالة 

  

  ����س  ����
(              أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد التميمي البغدادي :ي القراءات  السبعة ف ����

  .ھـ 1400، الطبعة الثانية ،   القاھرة ، دار المعارف، شوقي ضيف .د:  تحقيق  :) ھـ 324ت

دار الكتب العلمية  : ) ھـ  392ت (  بن جنيأبو الفتح عثمان : سر صناعة ا�عراب   ����

  .  م  2007 -ھـ 1428، لبنان   -بيروت ،  الثانية  الطبعة، 

)   ھ��ـ 748ت ( ش��مس ال��دين محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عثم��ان ال��ذھبي : س��ير أع��cم الن��بcء  ����

م 1993ھ�ـ  1413، الطبعة التاسعة ،  بيروت ، مؤسسة الرسالة ، شعيب ا�رنئوط : تحقيق 

.  

  ����ش  ����
بن محم�د ب�ن عم�ر ب�ن قاس�م مخل�وف   مدمح: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية   ����

الطبع�ة ، لبن�ان  –عبد المجي�د خي�الي دار الكت�ب العلمي�ة بي�روت : تحقيق ) : ھـ  1360ت ( 

  . م 2003-ھـ  1424، ا�ولى 

                   الحم����cويالش����يخ أحم���د ب���ن محم����د ب���ن أحم���د  :ش���ذا الع���رف ف����ي ف���ن الص���رف  ����

بيروت   لبن�ان ، دار الكتب العلمية ، الحميد ھنداوي  الدكتور عبد: تحقيق : ) ھـ 1315ت ( 

 .  م  2007 -ھـ  1428، الطبعة الرابعة ، 



تحقي�ق )   ھـ 769ت ( عبد هللا ابن عقيل العقيلي الھمذاني المصري : شرح ابن عقيل  ����

  . ش 1385الطبعة الرابعة ، طھران ، مطبعة عترت ، محمد محيي الدين عبد الحميد : 

أبو منصور موھ�وب ب�ن أب�ي ط�اھر أحم�د ب�ن الخض�ر ب�ن محم�د : الكاتب شرح أدب  ����

الس��يد مص��طفى ص��ادق :  تحقي��ق ) : ھ��ـ  539ت ( البغ��دادي اللغ��وي الش��ھير ب��الجواليقي 

 . ھـ  1350، مطبعة القاھرة ، الرافعي 

موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموص�لي :  للزمخشري شرح المفصل ����

لبن�ان  –بي�روت ، دار الكت�ب العلمي�ة  ، الدكتور إميل ب�ديع يعق�وب : تحقيق :  )ھـ 643ت ( 

 . م 2001 -ھـ 1422، الطبعة ا�ولى 

سليمان بن عيس�ى أبو حجاج يوسف بن : شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  ����

الطبع�ة الدكتور محم�د ب�ن ش�ريفة  ، إبراھيم نادن : تحقيق ) : ھـ 476ت ( ا�علم الشنتمري 

  . م 2004 -ھـ 1425، ا�ولى 

الطبع�ة ،  مطبع�ة اMس�تقامة  الق�اھرة : عب�د ال�رحمن البرق�وقي : شرح دي�وان المتنب�ي  ����

  . م 1938 -ھـ 1357، الثانية 

الطبع�ة ،  الق�اھرة ، مطبع�ة اMس�تقامة ، ندوبي حس�ن الس�: شرح دي�وان ام�رئ الق�يس  ����

  . م 1953 -ھـ 1373، الثالثة 

الحج�اج يوس�ف ب�ن س�ليمان ب�ن عيس�ى ا�عل�م  أب�و: زھير بن أبي س�لمى  شرح ديوان ����

  ) . ت . د ( مطبعة مصر : الشنتمري 

( محمد بن الحسن ا�ستراباذي النحوي  رضي الدين الشيخ :شرح شافية ابن الحاجب  ����

محم�د مح�ي ال�دين عب�د الحمي�د  ، محم�د ن�ور الحس�ن  محم�د الزق�راف : تحقيق  :) ھـ 686ت

 ) .  ت . د ( لبنان  –بيروت ، ب العلمية دار الكت

أبو محمد عبد هللا جمال الدين ب�ن يوس�ف  :في معرفة كcم العرب  شرح شذور الذھب ����

الطبعة ، مطبعة الستارة ، ) ھـ 761ت( المصري  ابن ھشام ا�نصاريآبن أحمد بن عبد هللا 

  ) . ت . د . ( الثالثة 

 ����ص   ����



(         ابن فارسأبو الحسين أحمد :  العرب في كcمھا وسنن  الصاحبي في فقه اللغة ����

مؤسس��ة ب��دران للطباع��ة ، لبن��ان  –بي��روت ، مص��طفى الش��ويمي :  تحقي��ق :  )ھ��ـ  395ت 

 . م 1963 -ھـ    1382، والنشر 

أب���و نص���ر إس���ماعيل ب���ن حم���اد الج���وھري               : ت���اج اللغ���ة وص���حاح العربي���ة  الص���حاح ����

الطبع��ة الثالث��ة  ، دار العل��م للمcي��ين ، أحم��د عب��د الغف��ور عط��اء :  ي��ق تحق)  : ھ��ـ 393ت ( 

 . م 1984 -ھـ 1404

مرك��ز ، ) ھ��ـ 256ت(  أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن إس��ماعيل البخ��اري: ص��حيح البخ��اري    ����

 ) . ت . د (  الدراسات واeعcم دار أشبيليا 

 )ھ��ـ261ت( بوريمس��لم ب��ن الحج��اج أب��و الحس��ين القش��يري النيس��ا :ص��حيح مس��لم  ����

   . م1960 -ھـ 1380، ميدان ا�زھر ، مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوMده 

ال�دار المص�رية : ) ھ�ـ 578ت (  أبو القاسم خلف بن عب�د المل�ك اب�ن بش�كوال: صلة ال ����

  ) .ت . د ( مطابع سجل العرب ، للتأليف والترجمة 

لبن��ان   –بي��روت  ، د فري��د عب��د هللامحم��. د: ودMMت��ه ف��ي الق��رآن  الص��وت اللغ��وي ����

  .  م 2008، الطبعة ا�ولى 

  

  ����ط  ����
) ھ��ـ 945ت ( ش��مس ال��دين محم��د ب��ن عل��ي ب��ن أحم��د ال��داودي : طبق��ات  المفس��رين  ����

  م  2002ھـ   1422، لبنان  –بيروت ، دار الكتب العلمية ، عبد السcم عبد المعين : تحقيق 

س��ليمان ب��ن ص��الح الخ��زي : تحقي��ق : دن��روي ا�أحم��د ب��ن محم��د  :طبق��ات المفس��رين  ����

  .  ھـ 1417، مكتبة العلوم والحكم ، السعودية 

طھران ) ھـ 911ت ( الشافعي  جcل الدين عبد الرحمن السيوطي: طبقات المفسرين  ����

  . م 1960، 

محم�ود : تحقي�ق ) : ھ�ـ 231ت ( محم�د ب�ن س�cم الجمح�ي  : ت فحول الشعراء اطبق ����

  ) . ت . د( ،  القاھرة ،  لمدني مطبعة ا، محمد شاكر 



  ����ظ  ����
ال�دار الجامعي�ة للطباع�ة  طاھر سليمان حم�ودة . د: لحذف في الدرس اللغوي ظاھرة ا ����

  ) .ت  . د( اeسكندرية ، والنشر والتوزيع 

  

  

  

  ����ع ����
الطبع��ة الثالث��ة  ، مص��ر ، لجن��ة البي��ان : إب��راھيم أن��يس . د: عل��م ا�ص��وات اللغوي��ة  ����

 .م 1961

  م 2006، القاھرة ، عالم الكتب ، الدكتور  أحمد مختار عمر : الدMلة لم ع���� 

ع�الم الكت�ب ، ھ�ادي نھ�ر  ا�س�تاذ ال�دكتور : علم الدMلة التطبيقي في الت�راث العرب�ي  ����

 . م 2008 -ھـ  1429، الطبعة ا�ولى ، ا�ردن  –إربد ، الحديث 

    ة الخامس���ةع���الطب، مص��ر ، ان لجن��ة البي���: عل��ي عب���د الواح��د واف���ي . د: عل��م اللغ���ة   ����

 .  م 1962 -ھـ 1382

  . م 1962،دار المعارف  بمصر : محمود السعران : علم اللغة العام ����

مھ�دي .تحقيق  د) : ھـ 175ت ( أبو عبد  الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي : عين ال ���� 

لبن���ان    – بي���روت، مؤسس���ة ا�علم���ي للمطبوع���ات ، إب���راھيم الس���امرائي . د، المخزوم���ي 

 . م 1988 -ھـ 1408، الطبعة ا�ولى 

  

 ����غ  ����
 الج���زري محم���د  ش���مس ال���دين أب���ي محم���د ب���ن: غاي���ة النھاي���ة ف���ي طبق���ات الق���راء   ����

  .م 1932 -ھـ 1351،  مصر ، مكتبة الخانجي ، برجستراسر . ج : تحقيق ) : ھـ 833ت(

  

  



  

  

  

  ����ف  ����
محم�د ب�ن عل�ي الش�وكاني :  التفس�ير الجامع بين الرواية والدراي�ة ف�ي عل�م فتح القدير  ����

.           لبن���ان  –بي���روت ، دار الكت���ب العلمي���ة ، أحم���د عب���د الس���cم  : تحقي���ق  :) ھ���ـ  1250ت(

  ) .ت . د ( 

راني���ة محف���وظ عثم���ان  ا�س���تاذة : ب���ين الق���راءات القرآني���ة العش���ر  الف���روق الدMلي���ة  ����

  .  ) ت . د(  ليبيا –بنغازي ، الورفلي  منشورات جامعة قاريونس 

الق���اھرة  ، مكتب���ة القدس���ي ) : ھ���ـ  395ت ( أب���و ھ���cل العس���كري : الف���روق اللغوي���ة   ����

  .  ھـ  1353

محمد عبد الرحمن بن   الدكتور: تأليف  :الفروق اللغوية وأثرھا في تفسير القرآن ����

ايع، الح الشى طالصة ا/ولربعان :، الناشة العبيكاض  مكتبة –، الرية العربي المملك

 .  م1993ھـ 1414 ، السعودية

للطباع�ة    دار الحم�امي، رمضان عبد الت�واب   الدكتور:فصول في فقه اللغة العربية   ����

  .م 1973 ،  ا�ولىالقاھرة ، الطبعة 

  ) .ط . د ( م 1979، البصرة ، أبو حاتم السجستاني : ت وأفعلت فعل ����

الطبع�ة الثالث��ة ، لفك�ر  بي��روت دار ا: مب�ارك محم��د : وخص��ائص العربي�ة  فق�ه اللغ�ة   ����

 . م  1968

  . م     1987 -ھـ 1407: كاصد الزيدي . د:  العربية  فقه اللغة   ����

 430أو  429ت ( أبو منصور عبد الملك ابن محمد الثع�البي : فقه اللغة وسر العربية  ����

ص�طفى مطبع�ة م، عب�د الحف�يظ ش�لبي ، إب�راھيم  اMيب�اري ، مصطفى الس�قا : تحقيق ) : ھـ 

 . م  1938 -ھـ 1357، الطبعة ا�ولى ، مصر ، البابي الحلبي وأوMده 



 ) ھ�ـ  546ت (  ا�ندلس�يالمحاربي  عبد الحق بن عطيةأبو محمد  :ابن عطية فھرس  ����

الطبع��ة الثاني��ة  ، بي��روت ، دار الغ��رب اeس��cمي ، محم��د الزاھ��ي ، أب��و ا�جف��ان : تحقي��ق 

  . م  1983

  .م   1984، غالب فاضل المطلبي . د: ة اللغويفي ا�صوات  ����

الطبع�ة الخامس�ة  ،  بيروت ، دار إحياء التراث العربي : سيد قطب : في ظcل القرآن  ����

  .   م 1967 -ھـ 1386

  ����ق  ����

مؤسس��ة  )هــ817ت( مجـــد الديــن محمـد بـن يعقـوب الفيــروز آبـادي: الق�اموس المح�يط  ���� 

  ) . ت . د (  فن الطباعة روزين شلھوب 
  

  . م 1966دار القلم : كتور  عبد الصبور شاھين دال:  القرآنية  القراءات����  

بغ��داد ، مطبع��ة أن��وار دجل��ة ، ال��دكتور  عب��د ا�مي��ر زاھ��د : وقرآني��ة  قض��ايا لغوي��ة����  

  . م 2003ھـ  1424

محمد بن عبيد هللا القيسي ا�ش�بيلي  الفتح بنأبو نصر  :محاسن ا�عيان  قcئد العقيان����  

( الدكتور  حسين يوس�ف خري�وش مكتب�ة المن�ار : تحقيق ) : ھـ 529ت (خاقان بآبن الشھير 

  ) .ت . د 

  

 ����ك ���� 
ال�دكتور : تحقي�ق ) : ھ�ـ 180ت  (عمرو بن عثمان بن قنب�ر الملق�ب بس�يبويه: الكتاب   ����

لبن��ان   –بي��روت ، منش��ورات محم��د عل��ي بيض��ون دار الكت��ب العلمي��ة ، أمي��ل ب��ديع يعق��وب 

  . م 1999 -ھـ 1420،  الطبعة ا�ولى

أبو القاسم محمود ب�ن  :عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل  الكشاف����  

دار إحي��اء ، عب��د ال��رزاق المھ��دي : تحقي��ق ) ھ��ـ 538ت( عم��ر الزمخش��ري الخ��وارزمي 

  . م 1997 -ھـ 1417، الطبعة ا�ولى ، لبنان   -بيروت ، التراث العربي 



تحقي��ق :  ) ھ��ـ 1094ت (  الحس��يني الكف��ويأي��وب ب��ن موس��ى بق��اء أب��و ال: الكلي��ات  ����

  . م  1992 -ھـ  1413، الطبعة الثانية ، عدنان درويش  محمد المصري 

 

  ����ل  ����
دار ، الدكتور  رمض�ان عب�د الت�واب   : التطور اللغوي ومظاھره وعللهلحن العامة و   ����

  . م 1967،  الطبعة ا�ولى ، مصر ، المعارف 

���� ن فةاللحة العربيوع : ي اللغف المطرية يوسة العصت ، المطبع                 . ، الكوي

  ) . ت . د ( 

 بن منظور ا�فريق�ي المص�ريا محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين :لسان العرب   ����

ھ�ـ 1374بيروت ، للطباعة والنشر  بيروتدار ، للطباعة والنشر  دار صادر ):ھـ 711ت( 

  .م 1955 -

الطبع�ة بغ�داد  ، دار الش�ؤون الثقافي�ة ، كتور عل�ي ناص�ر غال�ب دال: لھجة قبيلة أسد   ���� 

  . م 1989، ا�ولى 

  ����م  ����
أب�و العب�اس محم�د ب�ن يزي�د المب�رد : قرآن المجيد ختلف معناه في الاما اتفقت ألفاظه و  ����
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Abstract 
 

this research entitled " the semantic inter –pretation in muharir 

al – wajeez by ibn atya the holy Quran interpretation ". 

is regarded as the common point among several linguistic and 

semantic issues included in the interpretation after being 

shattered in various studies of " muharir al – wajeez " this book 

is regarded as one of the linguistic treasures that included its 

different levels of sounds, morphology grammar and semanic 

features that enabled the inter – holy Quran text . 

   this study put several verses under in –vestigation  and    

analysis . 

research is devided into a preface and three chapters  

the first one " the semantic investigation on the phonetic and 

phonemic levels".  the second one  "the structural significance ". 

the third one " the semantic phenomena ".  

   the three chapters were followed by the main results that the 

researcher reached . 

they were :- 

1. it has been revealed through the research that ibn atya 

was a multi directions scholar . he was not  just an 

interpreter but a poet ,a writer  a scientist , a jurist and 

linguist . 

 



2. the scientific personality of ibn atya was the interest of 

many scholars at his time and all those who followed him .  

3. many interpretors have made use of what was 

mentioned in ibn atyas  inter- pretation  and his opinions .  
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