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شكر وعرفان 
أتقدم بخالص شكري وامتناني لألستاذ الدكتور عبد الكاظم الياسري شاكرة ﷲ تعالى
أن ّ
من عل ّي سبحانه بلطفه وكرمه للعمل مع األستاذ عبد الكاظم الياسري وإنجاز ھذا
العمل  ،إن ھو إال فرع طيب وجھد كريم من أصل أطيب وأكرم إذ أغدق عليه من
علومه ومعرفته ما يجعلني أقف موقف الممتن المقر بالفضل الجزيل أمام حضرته .
وأخص بالشكر الجزيل عمادة كلية التربية الموقرة ورئيس لجنة الدراسات العليا
وأعضاءھا ورئاسة قسم اللغة العربية وأساتذته المحترمين م  ﱠد ﷲ ظلھم وأعزھم
وسدد خطاھم .
وال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من م ﱠد يد العون لي وأسدى لي معروفا ً
أو مشورة أفاد منھا البحث وأخصّ ُ بالشكر خدمة العلم الذين أسھموا إسھاما ً فاعال ◌ً
في بلوغي غايتي  ،أال وھم موظفو مكتبة اإلمام الحكيم " قدس ﷲ سره الشريف "
ومكتبة الروضة الحيدرية ومكتبة اإلمام الحسن "عليه السالم " ومكتبة قسم اللغة
العربية في كلية التربية للبنات ،وفقھم ﷲ ورعاھم لخدمة العلم والباحثين من بعدنا .
ومما الشك فيه أن لعائلتي الكريمة الفضل الكبير في تحقيق حلمي بمساندتھم وسعيھم
في تخفيف المصاعب بشدھم على يدي ومؤازرتھم لي فكانوا خير سند لي في
مسيرتي .
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المقدمـــة

المقدمة
ِ
ِ
ـﺎب َﻻ
الحمد  rرب العالمين حمدا متصال ما اتصل الليل والنھار إذ أنزل  ذَﻟ َ
ـﻚ اﻟْﻜﺘَ ُ
ِ ِ
رﻳ ِ ِ
ﲔ
ﺐ ﻓﻴﻪ ُﻫ ًﺪى ﻟ ْﻠ ُﻤﺘﻘ َ
َْ َ

) البقرة  ( 2 :وصلى ﷲ على خير خلقه و ُمــبــلـّـِغ رسالته محمد

) صلى ﷲ عليه وآله وسلـّم (الغر الميامين الذين َم ﱠن ﷲ علينا بھم وجعلھم أنوارا بعرشه محدقين.
أما بعد :
إن القران الكريم الذي أنزل على خير البشر محمد ) صلى ﷲ عليه وآله وسلـ ّم ( ذلك الكتاب
العظيم الذي بھر العقول وأس ّر النفوس وآنس القلوب وشنفت آياته األسماع واھتدت به اإلنسانية
بعد الضياع ،فأھبط معجزة شرفت بھا الصحراء فكان ي ٍد رحيمة للفقراء والضعفاء وعزة ومنعة
وسوط من نار على الجبابرة والطغاة فضاقوا به ذرعا وتناوشوه بأباطيلھم
للسادة والشرفاء ،
ٍ
وأشرعوا بوجھه سيوفھم ولكنھم لم يصمدوا طويال فسرعان ما تھاووا أمامه مھطعي رؤوسھم لما
فيه من اإلعجاز والعظمة فجاء معجزا ببالغته ولغته وتشريعه إذ حمل رسالة سماوية رائدة
وخالدة مدى العصور ،فأصبح محط أنظار الدارسين ومحط رحالھم  ،فتناولوه بالبحث والدراسة
ولم يتركوا زاوية من زواياه إالّ وأخضعوھا للدراسة  ،فكانت عصارة تلك الجھود الجبارة طائفة
من التفاسير القيّمة وكان من بينھا تفسير آبن عطية األندلسي ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب
العزيز ( فكان من التفاسير الجديرة بالتقدير إذ أفنى فيه المفسر حياته وتوجه به لوجه ﷲ تعالى
وخدمة لكتابه العزيز  ،فكان ذلك حافزا حدا بي إلى أن أوجه وجھي إليه قاصدة أبوابه مستجلية
حقائق األمور التي جاء بھا ذلك السفر الجليل .
وبعد أن عقدت العزم وتوكلت على ﷲ ) عز ّ وجل ( في دراسة الموضوع بدأت بقراءة دقيقة
ومتأنية للمحرر الوجيز -والذي ھو محور دراستي  -ووقفت على مواضع الداللة فيه  ،وبعد إتمام
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 التفسير
وعنوان الفصل األول كان )األثر الصوتي والصرفي في الداللة ( وتضمن ھذا الفصل
مبحثين درست في األول عالقة الصوت بالمعنى وأثره في تغيير داللة األلفاظ  ،أما المبحث
الثاني فخصصته لدراسة الداللة الصرفية .
أما الفصل الثاني فكان بعنوان ) الداللة التركيبية ( وتضمن ھذا الفصل ثالثة مباحث ،المبحث
األول وقفت فيه على داللة التقديم والتأخير والثاني درست فيه داللة الحذف والثالث درست فيه
داللة أساليب الكالم .
وكان الفصل الثالث ) الظواھر الداللية ( في أربعة مباحث فكان في األول التطور الداللي لأللفاظ
والثاني درست فيه ظاھرة الترادف في اللغة والثالث درست فيه المشترك اللفظي والرابع درست
فيه ظاھرة التضاد .
وأعقبت ھذه الفصول خاتمة جاءت بأھم النتائج التي توصل إليھا البحث ومنھا:
أن ابن عطية كان عالماً متعدد االتجاھات فلم يكن مفسرا فقط وإنما كان شاعرا وأديبا وعالما
بالفقه واللغة فضال عن التفسير الذي قدم لنا من خالله ھذا الكتاب الكبير الذي يعد موسوعة علمية
ضم كثيرا من المعارف والعلوم .
إن شخصية ابن عطية العلمية كانت مثار إعجاب العلماء في عصره ومن جاء بعدھم يدل على
ذلك كلمات الثناء والمدح التي ذكرھا فيه علماء عصره المشھورون وأثنوا فيھا على علمه وفقھه
وشاعريته .
ظھر من خالل البحث أن كثيرا من علماء التفسير قد أفادوا مما ورد في تفسير ابن عطية من
آراء وأفكار نقلوھا عنه ولم يشر كثير منھم إليھا مما يدل على سعة علمه وقدرته الفكرية الكبيرة
حيث ترك أثرا كبيرا فيمن جاء بعده .
و كشف البحث عن طائفة من األغراض الداللية التي أشار إليھا ابن عطية وھي تتحقق بأسلوب
التقديم والتأخير مثل  :التخصيص والعناية بالمقدم وتقديم السبب على المسبب  ،وتبين في البحث
طائفة أخرى من الدالالت التي أشار إليھا ابن عطية في وقوفه على أسلوب الحذف كاإليجاز
وفھم السامع والمبالغة واإلبھام والتخويف والتخفيف وغيرھا  ،وكان ابن عطية يفيد في بحثه من
الظواھر اللغوية مثل الترادف والتضاد والمشترك من األصول المعجمية لأللفاظ ومتابعة تطورھا
في مسيرة استعمالھا للوصول إلى الدالالت التي أرادھا التعبير القرآني .
وتلت الخاتمة قائمة بروافد البحث التي توزعت بين كتب اللغة والنحو والمعاجم والتفسير
والقراءات وكتب المعاني وطائفة كبيرة من الدراسات الحديثة التي تنوعت بين كتب حديثة
ورسائل وأطاريح جامعية وبحوث ألساتذة من ذوي االختصاص ومن ذلك كتاب سيبويه وشرح

المفصل آلبن يعيش وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين االستراباذي أما المعاجم فتصدرھا
كتاب العين وجمھرة اللغة وتھذيب اللغة والصحاح ومقاييس اللغة ولسان العرب  ،وكتب المعاني
تمثلت بـمجاز القرآن ألبي عبيدة ومعاني القران للفراء ومعاني القرآن لألخفش  ،والتفاسير كان
منھا تفسير الطبري والطوسي والزمخشري والطبرسي واآللوسي والطباطبائي وغيرھا.
ولم يخ ُل األمر من الصعوبات التي واجھتھا في دراستي ھذه  ،فكنت شديدة الحذر في دراسة
اآليات القرآنية و تحليلھا وذلك خوفا من الوقوع في الخطأ  ،فضال عن ذلك صعوبة الحصول
على المصادر والمراجع التي بمقدورھا النھوض بمستوى البحث إلى األفضل وخاصة في ظل
األخطار المحدقة ببالدنا  .غير أن ﷲ ) عز ّ وجل ( بعنايته يسر لي العسير وأدنى لي البعيد
ّ
ومن عل ّي بأستاذ كريم فاضل تمتع بسعة صدره  ،وغزارة علمه
وسھل لي قصدي أن وفقني
وطيب خلقه  ،وطول صبره  ،ورصانة مالحظه القيّمة التي سددت لي خطاي في مسيرة البحث
حتى صار بھذه الصورة التي بين أيديكم ھو أستاذي المشرف األستاذ الدكتور عبد الكاظم محسن
الياسري .
وأتوجه بخالص الشكر واالمتنان للسادة رئيس لجنة المناقشة وأعضائھا لمشاركتھم إياي في بذل
الجھد الخالص لوجه ﷲ تعالى في قراءتھا وتصويب ھناتھا ولتشريفھم لنا بحضور المناقشة
لإلدالء بما لديھم من آراء وتوجيھات علمية ترفع من شأن الرسالة لتنھض بھا إلى مصاف
البحوث األكاديمية الجديرة باالحترام والتقدير ،ولتكون واحدة من الرسائل التي ستزدان بھا
المكتبة القرآنية إلى مصاف الدراسات القرآنية الكريمة .
وفي الختام أقول  :إني أتوجه بكل ما بذلته من جھد إلى وجه ﷲ ) عز ّ وجل ( وخدمة لكتابه
العزيز فإن وفقت بما قدمته من جھد فمن ﷲ التسديد ومن أستاذي الكريم وإن زلت قدمي في
بعض المواطن فذلك من نفسي  ،وأرجو ﷲ أن يوفقني لكل ما يحب ويرضى .
وآخر دعوانا أن الحمد  rأوال وأخرا .

الـبـاحـثـة .

التمھيد

אن3ط8و,!$.
א%'D-

 .     :




 . !"# $ %&'(:

أوال  :ابن عطية :
 -1اسمه  ،نسبه  ،كنيته :
ھو )عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد ﷲ
ابن تمام بن عطية بن خالد بن مالك بن عطية بن خالد بن عطية بن خفاف بن أسلم بن مكرم بن
محارب بن حفصة بن قيس بن ع يالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  ،وكنيته أبو
)(1
ب بالغرناطي نسبة إلى )غرناطة() (2ووقع ثمة خالف `بين من ترجموا له في
محمد( ولُقِ َ

سلسلة نسبه فذكر الذھبي )ت 748ھـ ( أنﱠه )عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام
بن عطية(

)(3

وذكر ابن فرحون اليعمري ) :ت799ھـ ( أنه ) :عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد
الرؤوف بن تمام بن عطية بن خالد بن ُخفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي () (4نسبة إلى محارب
قيس). (5
وذكر أحمد صادق المالح ﱠ
أن اسمه ) :أبو محمد عبد الحق بن الفقيه اإلمام الحافظ أبي بكر غالب
ابن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن خالد بن عطية وھو الداخل إلى
األندلس ) - (6ابن خالد بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي – من ولد زيد بن محارب بن
حفصة ابن عيالن ]ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان [ (

) (7

ومن خالل ماتقدم من الخالف في سلسلة نسبه فالراجح ما ذھب إليه أحمد صادق المالح
محقق التفسير وذلك الستناده إلى نسخة خطية للتفسير بخط ابن عطية جاء فيھا اسمه ونسبه
فضال عن مطابقته لما جاء في كتاب ابن عطية ) الفھرس (  ،فھذا حقيقة ما جعلنا نميل إلى ما
جاء به أحمد صادق المالح في مقدمة تحقيقه للتفسير .

)(1الفھرس  :عبد الحق بن عطية األندلسي  ، 10 :بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل األندلس  :أحمد بن يحيى
ابن عميرة الضبي  ، 376الصلة  :أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال  ، 338 /2 :اإلحاطة في أخبار
غرناطة  :لسان الدين ابن الخطيب  ، 412 /3الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب  :برھان الدين إبراھيم بن
علي بن محمد بن فرحون اليعمري  ، 174 :بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة  :جالل الدين عبد الرحمن
السيوطي 73 /2 :
) (2ظ :طبقات المفسرين  :شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي 158 :
) (3تاريخ اإلسالم  :أبو عبد ﷲ محمد بن عثمان الذھبي 3756 /1 :
) (4الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب 174 :
) (5ظ  :األعالم  :خير الدين الزر كلي 52/4 :
) ) (6الذي كان له شرف المشاركة في حمل راية الجھاد إلى أرض األندلس (  ) :اإلحاطة في أخبار غرناطة /3
 ، 540الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب ( 75 /2 :
) (7المحرر الوجيز  :تحقيق  :أحمد صادق المالح  ) 4-3 /1 :مقدمة التحقيق ( .

 -2مولده :
اتفق أكثر المؤرخين من الذين ترجموا البن عطية على ﱠ
أن والدته كانت في سنة
)  481ھـ (

) (1

وقد خرج على ھذا الذھبي والسيوطي وذھبا إلى أن والدته كانت في سنة

) 480ھـ ( ) (2والراجح ما اتفق عليه أصحاب التراجم من أنﱠه ولد سنة )481ھـ ( ﱠ
ألن ھذا يمثل
اتفاق العلماء على ھذا التاريخ وال يعتد بما ذكره الذھبي والسيوطي ﱠ
ألن الفارق ھو سنة واحدة .

 -3نشأته :
نشأ ابن عطية في أسرة آشتھر أسالفھا بالعلم والدين والفضل  ،وكان أجداده من العلماء
المشھورين في زمانھم في مختلف العلوم والمعارف وقد برز منھم طائفة من العلماء في ميدان
الفقه واألدب فمنھم ) :غالب بن تمام بن عطية )ت 400ھـ( () (3والفقيه ) العالم الزاھد الورع عبد
عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي )ت 468ھـ ( (

)(4

)وإالمام الحافظ المتقن أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي
الغرناطي األندلسي )ت  518ھـ ( والد العالمة المفسر عبد الحق(). (5
ففي ھذا الجو العلمي الديني نشأ ابن عطية ونھل علومه من تلك الينابيع فكانت نشأته علمية
خالصة  ،وكان خير تلميذ لخير معلم ھو والده أبو بكر بن غالب وفضال عن أسرته فقد ترعرع
في جو علمي وثقافي وأخذ عن عدد من العلماء في مختلف ميادين العلم والمعرفة .

 -4شيوخه :
ذكر أصحاب التراجم أن ابن عطية أخذ عن أبيه  ،وغيره من العلماء وكان من أشھر
الذين أخذ عنھم :
 -1الشيخ الجليل الصالح أبو محمد عبد العزيز بن عبد الوھاب بن أبي غالب القيرواني
) ت 495ھـ ( 0

) (6

) (1ظ  :بغية الملتمس  ، 376:البحر المحيط  :أبو حيان األندلسي  ، 9/ 1 :الديباج المذھب في معرفة أعيان
المذھب  174 :تاريخ قضاة األندلس  :ابن حسن النباھي . 142 -141 :
) (2ظ:تأريخ اإلسالم ، 3756 / 1 :طبقات المفسرين  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 17-16:
) (3الفھرس :عبد الحق بن عطية األندلسي 10:
) (4الصلة 338 /2 :
) (5ظ :الفھرس 94 :
) (6ظ :المصدر نفسه  ،تاريخ اإلسالم 453 :

 -2الشيخ اآلجل المشاور أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم ال ّشعبي – رحمه ﷲ –
)ت497ھـ(

)( 1

 -3الفقيه المشاور الفاضل أبو عبيد ﷲ محمد بن فرج القرطبي ويعرف بابن الطالع
قرطبي األصل كان زعيم المفتين في وقته  ،حافظا للفقه على مذھب اإلمام مالك
وأصحابه حاذقا للفتوى شديدا على أھل البدع ) ت 497ھـ (

) (2

.

 -4الفقيه اإلمام الحافظ أبو علي الغساني  ،كان مقدما في األدب والشعر واللغة والنسب
والغريب ) ت 498ھـ (

) (3

 -5الشيخ الجليل الصالح المقرئ أبو الحسن علي بن خلف بن ذي النـ ّون بن أحمد بن عبد ﷲ
ابن ھُذيل بن جحيش بن سنان العبسي ) ت 498ھـ(

) (4

 -6الفقيه اإلمام الحافظ أبو علي الحسين بن محمد بن ِفيرة بن حيّون الصدفي السرقسطي
كان ذا دين وورع ) ت  514ھـ (

) (5

 -7الفقيه األستاذ اإلمام أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف األنصاري  ،كان أوحد زمانه
اتقانا ومعرفة  ،مع انفراد بعلم العربية ومشاركة في علم الحديث ومعرفة رجاله ونقلته
) ت 528ھـ (

)(6

فكان لتلك النخبة المميزة أثر بارز في شخصية ابن عطية حتى جعلت منه موسوعة
علمية كتب لھا التقدم في العلوم الفقھية والعربية وقد أثنى عليه األوائل واألواخر من العلماء
واألدباء فتناقلت كتبھم ثناءھم عليه وعلى إنجازاته العظيمة في مختلف المجاالت العلمية واألدبية
وستذكر الحقا ً .

) (1ظ  :الفھرس 99-96 :
) (2ظ :المصدر نفسه 91:
) (3ظ :المصدر نفسه 79-76 :
) (4ظ :المصدر نفسه96:
) (5ظ :الفھرس 99:
) (6ظ :المصدر نفسه 101 :

 -5تالميذه :
ابن عطية من العلماء المشھورين وقد أثنى كثير من العلماء على قدرته وعلمه
وأصبحت له مكانة كبيرة بين علماء عصره فال غرابة أن يكون مجلسه قبلة لطالب العلم
والمعرفة وقد تلمذ على يديه عدد من العلماء وأخذوا عنه مختلف العلوم والمعارف ومن
أشھر من تلمذ له :
 -1أحمد بن محمد بن عبد ﷲ بن أحمد األنصاري المروي البلنسي األصل )ت  581ھـ (
) كان من أئمة أھل القرآن  ،مع المعرفة الكاملة بالنحو والبراعة في فھم أغراض أھله
متحققا بكتاب سيبويه  ،مع مشاركة في الحديث  ،تال على أبي القاسم بن ورد وغيره
وروى عن...عبد الحق بن عطية( ...

) (1

 -2عبد الرحمن بن محمد بن عبد ﷲ بن يوسف بن أبي عيسى القاضي اإلمام الحافظ أبو
القاسم بن حبيش األنصاري األندلسي ) ت 584ھـ ( ) ، (2كان بارعا في الحديث
والعربية  ،واللغة و األدب والبالغة والبيان وله كتاب ) المغازي (

) . (3

 -3أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء بن مھند بن عمير اللخمي القرطبي
)ت592ھـ ( كان أمھر أھل عصره في علم النحو  ،وعلوم الحساب والھندسة
واألصول

)(4

 -4عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي يعرف بابن الفرس الغرناطي
)ت 597ھـ ( كان بارعا بالفقه واألصول والعربية واللغة وألف كتبا في أحكام القرآن).(5
القرآن).(5
 -6أبو بكر بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن أبي جمرة المرسي )ت599ھـ ( كان أماما
فقيھا حافظا بصيرا بمذھب مالك لقي ابن عطية وناوله تفسيره وأذن له بالرواية عنه

) (6

) (1بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 353 /1 :
) (2ظ :المصدرنفسه85/2 :
) (3ظ :سير أعالم النبالء  :أبو عبد ﷲ محمد بن عثمان الذھبي 264/21 :
) (4ظ  :الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب  ، 47:بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 307/1 :
) (5ظ  :تاريخ قضاة األندلس  ، 142 :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 116 /2 :
) (6ظ  :شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  :محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف 233 /1 :

 -6مكانته العلمية ،وأقوال العلماء فيه :
برز ابن عطية نجما ً المعا ً في فضاء العلم والمعرفة  ،مما خطف أنظار العلماء
وحملھم على الثناء عليه  ،ومن ذلك :
ما قاله الفتح بن خاقان )ت 529ھـ ( في حقه  ) :نبعة د وح العالء  ،ومحو ُز
س ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ الثناء فذ الجاللة وواح ُد الرأي واألصالة وقار كما رسى الھَضْ ب ،
مالب ِ
وأدب كما اطرد السلسل العذبُ وشيم تتضاءل لھا قط ُع الرياض ،ويُبا ِدر الظن به إلى شريف
بعالئ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِه َ ،ول ٌما ينض
األغراض  ،سابق األ ْمجاد فاستوى على األم ِد
ِ
اتكل على أوائل ِه ،
الكواكب قاعداً وما
ناول
ثوبُ شبابه  ،أدمنَ
َ
َ
التعب في السؤ ُد ِد جاھداً حتى ت َ
َ
ت بكره وآصائِله  ،أثرهُ في كل معرف ِة عل ُم في رأس ِه نا ُر وطوالعُهُ في آفاقِھا
وال َس َكن إلى راحا ِ
صبح أونھار (1)( ...وبذلك تمكن ابن خاقان أن ينير جوانب متعددة من شخصية ابن عطية  ،فمن
ھذ ِه الجوانب أن لوالده األثر الكبير في بناء شخصيت ِه العظيمة  0وأشار إلى رجاحة عقله
وصواب رأيه فشبه وقاره بالجبال الراسية  ،ونبه إلى إجتھاد ِه وإصراره في السير في طريق
العلم والمعرفة إذ كان ذلك سببا في ارتفاع شأنه وعلو منزلته بين علماء )غرناطة ( وأدبائھا حتى
أجمعوا على االعتراف له بالفضل والرفعة على كل من سبقه .
وقال عنه ابن بشكوال) ) (2ت 578ھـ (  ) :كان واسع المعرفة  ،قوي األدب  ،متفننا في العلوم
وأخذ عنه الناس( .
وقال عنه الضبي)) (3ت599ھـ ( ) :كان أبو محمد فقيھا و حافظا و محدثا ومشھورا أديبا نحويا
شاعرا بليغا كاتبا ألف في التفسير كتابا ضخما أربى فيه على كل متقدم ( .
وقال عنه ابن اآلبار)) (4ت 658ھـ ( ) :أبو محمد من أھل غرناطة واحد من رجاالت األندلس
الجامعين للفقه والحديث والتفسير واألدب وبيته عريق في العلم ( .
وقال عنه الذھبي ) ) (5ت 748ھـ (  ) :وكان إماما في الفقه وفي التفسير وفي العربية قوي
المشاركة  ،ذكيا فطنا و مدركا من أوعية العلم ( .

) (1قالئد العقيان ومحاسن األعيان  :الفتح ابن خاقان أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد ﷲ القيسي 656 655 :
) (2الصلة 338 /2 :
) (3بغية الملتمس 376 :
) (4معجم أبي علي الصدفي  :محمد بن عبد ﷲ بن أبي بكر بن عبد ﷲ ابن عبد الرحمن أبو عبد ﷲ القضاعي
البلنسي المالكي المعروف بابن األبار األندلسي 259 :
) (5سير أعالم النبالء 588 /19 :

وقال عنه ابن فرحون ) ) (1ت 799ھـ (  ) :كان القاضي عبد الحق فقيھا ً  ،عالما ً بالتفسير ،
واألحكام  ،والحديث والفقه  ،والنحو واللغة واألدب  ،مقيدا حسن التقييد  ،له نظم ونثر  ،ولـ ّى
القضاء بمدينة المرية وكان غاية في الدھاء  ،والذكاء  ،والتھمم بالعلم  ،سري الھمة في اقتناء
الكتب ولما ولي القضاء توخي الحق  ،وعدل في الحكم وأعز الخطة ( .
وقال عنه السيوطي

)(2

) ت911ھـ (  ) :ألّف تفسير القرآن العظيم  ،وھو أصدق شاھد له

بإمامته في العربية وغيرھا ( .
إن ھذه األوصاف التي ذكرھا أكابر العلماء في شخصيته تدل داللة كبيرة على المكانة الكبيرة
التي تمتع بھا ھذا الرجل في مختلف ميادين العلم والمعرفة ّ
وأن شھرته ھي التي دفعت ھؤالء
األعالم إلى أن يثنوا عليه وعلى جھوده العلمية  ،وقد شغل القاضي عبد الحق منصب القضاء في
)المرية ( عام ) 527ھـ (

) . (3

) (1الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب 175 :
) (2بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 73 /2 :
) (3ظ :تاريخ اإلسالم 3756 /1 :

 -7نشاطه العلمي :
سبقت اإلشارة إلى أن ابن عطية كان موسوعة علمية في مختلف الميادين وله
نشاط علمي كبير وذكرنا أنﱠه تلمذ على عدد من شيوخ عصره المشھورين وأخذ عن طائفة من
العلماء وقد أظھر نشاطا واضحا في ميدان التدريس وكانت حلقته العلمية تغص بطالبي العلم
وخاصة في ميدان التفسير والقراءات فضال عن اشتھاره بھذا الميدان ،فقد كان أديبا شاعرا
وناثرا وله كثير من الشعر والنثر وسوف نقف عند نشاطه في ميدان الشعر والنثر والتأليف
العلمي .

أ -شعره :
كان ابن عطية أديبا المعا فصيح اللسان له موھوبا ً كبيرة في نظم الكالم بأسلوب يدل
على قدرته البالغية وفصاحته وقد آختير قاضيا في أكثر من مرة وآستطاع أن ينجح في ھذه
المھمة  -وھذا بشھادة من ترجموا له  -بفضل ما يملكه من ثقافة وقدرة كالمية وبالغية وفضال
عن ذلك فقد كان شاعرا وناثرا يدل على ذلك ما وصل ألينا من شعره ونثره الذي ذكرته المصادر
التي ترجمت له وتحدثت عن نشاطه وثقافته وقد أورد صاحب القالئد أشعارا آلبن عطية في
مختلف األغراض الشعرية من ) المديح ووصف الطبيعة والشكوى( ومن أمثلة ذلك قوله في
المديح )0 (1

ضــــاءت بــــنــــو ِر ِ◌ إيـــــابــــ َك

وأعـــتــــ ﱠز◌َ تــحــتَ لـــوائـــ َك

األيـــا ُم

اإلســــال ُم

أمـــا الــجــمـيــ ُع فــفــي أعــم ِ◌

ب ِ◌ ِ◌ ِ◌ ِ◌ــظـھـــور
لــمـــا أنــجـــلـى ِ

مــســـ ّر ٍة

ِ◌كَ اإلظـــال ُم

بـادرت أجــ َرك فــي الـصـيـام ِ◌

مــا ضــاع عــنـد َك لـلــثــغـــو ِر ذمـــــــا ُم

مــجـاھـدا ً
مـنـھـض نــحــو الــعـــدى ودلـــيــلــك اإلقــــــــدا ُم
وصمــدتَ مـعـتـزمـا ً ،وسـعـ ُدك
ُ
) (1ظ :قالئد العقيان ومحاسن األعيان 660 /3 :

وقال في وصف الطبيعة:

) (1

نـــرجــــس بـــاكـــرتُ مـــنـــه روضـــةً
ٌ

ﱠ
لــذ قــــ ْ
طـــ ُع الــ ًّدھــ ِر ِ◌ فــيــھــا
َو َعـــذ ْب

ت الــ ﱢريــ ُح بــھــا َخــ َمـــر حــــيــــا ً
حــثـ ّـ ِ

ص الــنﱠــبـــتُ لـــھــــا ﺛـ ُـــ ﱠم
َرقــ َ
شـ َــــــــــ ِر ِ◌ ْب

فــغـــدا يُـــســـفِــــ ُر عــــــن وجـــنـــتــِـ ِه

ض َويـ َـــھـــتَـــ ﱡز
نُــــ ْو ُرهُ الــــ ًغـــ ﱡ
◌ُ َ
رب
طـــــــــ ْ

س فــي مـــشــ ِرقِـ ِه لــھـــبــــا ً يـــحــمــلـ ُـهُ مـ ِـــ ْنــــهُ لَـ َـــھـــــــب ْ
خـِـ ْلـتُ لَـ ْمـ َع الـ ﱠ
شــمــ ِ
ــــــب
ْ
صـــفـــ َرتـــ ِه نـ ُـقَــطُ الــفِــ ﱠ
وبـــيـــاض الـــطـــ ﱢل فــــي ُ
ُ
ضــة فــــي خــــطّ الـــــ ﱠذھـ َ
ووصف الليل بقوله:

) (2

ـرتَـ ِديـــا ً بـالــسـيـف أسـحـب أذيـاالً مــن الـ ﱡ
ْ
ظـلـم ِ
ولـيـلـ ٍة ُجــ ْبـتُ فــيـھـا
الـجـز َع ُم ْ
ق فـي طـيـلـسـا ِن الـلﱠـيـ ِل كـالـعـلم ِ
ق والـبـر ُ
والـنﱠج ُم َحـ ْيـرانُ فـي بـحـ ِر ال ﱡدجـى َغـ ِر ُ
ــب أحــيــانــا ً لــه بِـ ِـــ َدم ِ
كــــأنـــمــا الـلـــيــل ِز ْنــجـــ ﱞي بـكـاھـلـــ ِه
جــرح فــيــثــ َع ُ
ٌ
وله أبيات في الشكوى :

) (3

دا ُء الـــــــزمـــــــان ِ◌

دا ُء يـــ ِع ﱡ
ـــــز لـــــه الـــعـ ِــــــــــــــــــــالج ْ

وأھـــــــــلُــــــــــــــهُ
ــــــــــــــــراج
س
ْ
أطـــلــــقـــــت فـــــــي ظــلــــمــــائــ ِـــــــ ِه و ﱡدا كـــمــــا ســطـــع الـــ ﱢ
لــــــــصــــحـــابـــ ٍة أعـــيــى ﺛـِــقــــــــــــا

فـِـــي مـــــن قــنــاتِــ ِه ِ◌ـِـ ُم
إ ْعـــوجـــــــــاج ْ

ى  ،ومــطــ َعــ ُمـــ ُھـــ ْم أُجـ ُــــــــــاج ْ
أخـــــالقـ ُــ ُھـــم مـــــــا ٌء صـــــــــفـــــــــــا مـَ ْ
ـــرأ ً
ــبـــرتَ فـَـھـ ُــ ْم ُزجـَــــــــاج ْ
ـــــــر فـــــإذا اخـــتـ
ْ
ْ
كـــــالــــــ ﱡد ﱢر مــــــا لـــم تـ َـــــخــتـ َـبـ ِ
) (2المصدر نفسه .
) (1قالئد العقيان ومحاسن األعيان 656/3 :
) (2المصدر نفسه 670/3 :

ويبدو مما تقدم أن ابن عطية كان شاعراً بارعا ً له يد في النظم وذلك بشھادة معظم من
ترجم له فجاءت قصائده تضم أرقى أساليب البيان العربي فزخرت بالتشبيھات واالستعارات
والكنايات التي سخرھا الشاعر لخدمة قصائده 0واستعان ابن عطية بطبيعة األندلس الغناء في
استيحاء معاني قصائده فلجأ إلى الرياض وأزھارھا وإلى الليل وظالمه ولعله في وصف الليل
يُذكرنا بأبيات امرئ القيس ومالھا من إرتباط وثيق بحالت ِه النفسية التي أنھكتھا حوادث الزمان
وأكداره  0وتمكن ابن عطية من الربط في شعره بين اإلنسان والطبيعة التي من حوله ويبدو ھذا
واضحا ً عندما شبه ظالم الليل برجل)زنجي( أسود اللون وعندما أضفى فعل) الرقص والشرب (
على النبت الذي حركته الريح وأضفى فعل ) الغرق ( على النجم وغيرھا 0

وإن دل ذلك على شيء فإنﱠه يدل على ﱠ
أن ابن عطية كان يمتلك شخصية واقعية التجأت للواقع
الذي تعيش فيه لتجعل منه مادة لشعرھا بعيدة عن الخيال واألساطير التي تخلق جواً من التعقيد
والغموض بل على العكس تماماً كانت غاية آبن عطية الوضوح في قصائده والكشف عن
المعاني ووصولھا إلى المتلقي بصورة سلسة بعيدة عن التعقيد فضالً عن أن أشعاره كانت لھا
نصيب من شخصية ابن عطية فمن يطلع على أشعار ِه يلمس نغمة الفخر واإلباء 0
وتتضح ھذ ِه النغمة في مختلف األغراض التي طرقھا ابن عطية في أشعار ِه وليس ھذا فحسب
بل كان للسيف شأن كبير في أشعار ِه فيردد ذكره دائما ً في قصائد ِه ولم يكن السيف وحده الذي
حظي بذلك االھتمام بل كان يكثر من ذكر الحرب وأسمائھا وآالتھا المختلفة فكانت خير دليل
على شخصيته المحاربة وكذلك تضمنت قصائده معاني إسالمية وأخالقية تكشف عن كونه عالما ً
فقيھا ً ورجل قضاء 0

ب -نثره :
آلبن عطية رسائل أكدت كونه ناثراً إلى جانب شاعريته كما ذكرت معظم كتب التراجم
التي ترجمت له 0
وكانت معظم رسائله من الرسائل االخوانيه ) تلك الرسائل التي تكتب إلى األصدقاء في
أمور وقضايا اجتماعية مختلفة وغالبا ً ما تكون بين األدباء أنفسھم أوبينھم وبين أصدقاء لھم من
القضاة والعلماء وغيرھم (

)(1

ب في المدح والرثاء والمباركة في
وتكتب رسائلھم اإلخوانية في مناسبات متنوعة فمنھا ما ُكتِ َ
األفراح والتعازي في األحزان والھجاء في حاالت العداوة والمخاصمة واالعتذار والعتاب في
حاالت الوشاية من اآلخرين في شخص ما  0وبذلك توسع نطاق الرسائل اإلخوانية التي ترسل
إلى الملوك واألمراء والقواد ولم تعد تقتصر على األصدقاء فقط 0
أ ٌما األغراض التي ُكتِبت بھا الرسائل اإلخوانية لم تبتعد عن أغراض الشعر بل نجدھا ھي نفسھا
األغراض ُكتِبت نثراً 0
ولم يحاول الكتـ ّاب الفصل بين األدب بل على العكس من ذلك تماما ً جاءت معظم رسائلھم
مذيلة بقصائد شعرية امتزجت مع نص الرسالة وأصبحت جزءاً منھا ولم تتوقف عند ھذا الحد
المحاوالت التي كانت غايتھا المزج بين الشعر والنثر بل تعدتھا إلى إستيحاء معاني األبيات
الشعرية وكتابتھا نثرا  ،وليس ھذا فحسب بل عملوا على تضمين رسائلھم معاني قرآنية

) (1النثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطين  :حازم عبد ﷲ خضر 159 :

مستوحاة من القرآن الكريم فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على براعة األديب وتنوع ثقافته ومن
الشواھد على ذلك ما كتبه ابن عطية لألمير عبد ﷲ بن مزدلي معزيا له بمصاب أخيه األمير
محمد قائال  " :أدام ﷲ تأييد األمير األجل  ،محروسة بحسام القدر جوانبه ،مكتنفة بجنن السعد
مذاھبه  ،سارية مسرى األنجم مراتبه وأطال بقاءه جابر صدوع الرياسة عند انفصامھا وخلف
سلف النفاسة ووسطى نظامھا  ،والزال يوزن به األوائل فيرجح  ،ويعارض بغرته بھيم النوائب
فيصبح  .كتبته – أعلى ﷲ يدك – عن فؤاد دام ودمع ھام  ،ولب حائر وقلب
في جناحي طائر "0000

)(1

ماتقدم كان جانبا من رسالته التي تمثلت بمعظم ما ذكرناه من إستيحاء للمعاني الشعرية
وتوظيفھا لصياغة العبارات النثرية ومن ذلك قوله  " :قلب في جناحي طائر " فقد استوحى ابن

عطية معناه من قول الشاعر عمران بن حطان :

)(2

ھــال بــرزتَ إلــى غزالــةَ فــي الــ َوغــى

احــي
بــل كــانَ قــلـبـ ُـك فــي جــنـ َ
طـائ ِر ِ◌ ِ◌

واستشھد برسالته المذكورة بقول أبي تمام قائال:

) (3

ت أخـمـصـ ِك الحشـر
فـأﺛـبـتَ في مـسـتـنقـع ِ الـمـوت رجلــــ ِه وقــال لھا :مـن تـحـ ِ
فاحتوت بذلك رسالته على أكبر عدد من المعاني التي كان مصدرھا الشعر ويتضح لنا من
خاللھا أن شخصية ابن عطية الشعرية قد طغت على نتاجه النثري فلم يستطع التخلص منھا في
كتاباته بل كانت مالزمة له ،لذلك كانت شديدة الوضوح في أعماله النثرية 0

) (2قالئد العقيان ومحاسن األعيان 663/3 :
) (1بالغات النساء  :أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر طيفور 173 :
) (2شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  :أبو حجاج يوسف بن سليمان بن عيسى األعلم
الشنتمري312 /2 :

 -8وفاته :
لم يتفق العلماء الذين ترجموا البن عطية على السنة التي توفي فيھا وقد أشارت
المصادر إلى ھذا االختالف وقد أفرز لنا ھذا الخالف ثالثة أراء مختلفة يمثل كل واحد منھا
رأي جماعة من علماء التراجم وعلى النحو األتي :
 -1األول  :أن وفاته كانت في سنة ) 541ھـ ( وقد ذھب إلى ھذا ابن اآلبار ) ت 658ھـ ()0 (1
والذھبي) ت 748ھـ() (2وأبو حيان األندلسي ) ت 745ھـ ( ) (3والنباھي المالقي ) ت قبل إنتھاء
القرن الثامن () (4والسيوطي )ت 911ھـ(

) (5

 -2الثاني  :أن وفاته كانت في سنة ) 542ھـ ( ھـ وقد ذھب إلى ھذا ابن بشكوال )  587ھـ (
والضبي ) ت 599ھـ (

)(7

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

)(6

 -3الثالث  :أنه توفي في سنة ) 546ھـ ( وقد ذھب إلى ھذا لسان الدين بن الخطيب
) ت 776ھـ () (1شھاب الدين محمد بن فرحون اليعمري )ت 799ھـ () (2والمقري التلمساني
) ت  1041ھـ (

) (3

ويبدو من خالل عرض اآلراء التي ذھب إليھا من ترجموا لھذا الرجل أن الرأي األول والثاني
متقاربان فالفرق بينھما ھو سنة واحدة ويمكن أن يرج ع ھذا إلى تداخل تاريخي بين سنة
) 541ھـ و 542ھـ ( – أما الرأي الثالث الذي حدد وفاته )  546ھـ ( فھو يبتعد بمسافة تقرب من
خمس سنوات عن التاريخ السابق ويبدو لنا أن ھذا ھو الرأي الراجح من بين التواريخ التي حددت
وفاة ابن عطية أل ﱠن ذلك التاريخ ھو الذي استند عليه محقق الكتاب ورجحه على غيره وھو ما
نميل إليه لكثرة الروايات التي أشارت إلى ھذه السنة .

 -9مؤلفاته :
ترك ابن عطية بعد وفاته مؤلفين كان أحدھما  :في مجال التفسير واسمه ) المحرر الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز ( 0
واآلخر  :عبارة عن برنامج ضمنه أسماء شيوخه ومروياته واسمه ) الفھرس( )0 (4

) (8ظ  :اإلحاطة في أخبار غرناطة 414 :
) (9ظ  :الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب 174:
) (10ظ  :نفح الطيب 280 /3 :
) (1ظ  :الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب  ، 174 :تأريخ قضاة األندلس 109/1 :
المفسرين 260 /1 :

طبقات

ﺛانيا ً -منھجه في التفسير -:
اسم التفسير و نسبته لمؤلفه -:
أجمع معظم من ترجم آلبن عطية على نسبة الكتاب إليه ومنھم الضبي
) ت 599ھـ () (1والذھبي ) ت 748ھـ () (2والسيوطي )ت 911ھـ (

) (3

ولم يذكر عنوان تفسيره

آنذاك لذلك اكتفوا بنعته باسم ) الوجيز في التفسير (). (4
فضالً عن ﱠ
أن ابن عطية لم يصرح بعنوان لتفسيره إال ما ذكره في مقدمته حينما أشار إلى المنھج
الذي نھجه في تفسيره قائالً  " :وقصدت فيه أن يكون جامعا ً وجيزاً محرراً  (5)" ...فيتضح من
مقولته أنﱠه حاول وصف تفسيره ال أكثر ولعلي أكون على حق إذا قلت :إ ﱠن ابن عطية لم يضع
عنوانا ً لتفسيره 0
) (1ظ :بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل األندلس 376 :
) (2ظ :تاريخ اإلسالم 3756 /1 :
) (3ظ :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة 73/2 :
) (4ظ :الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب  ، 174 :اإلحاطة في أخبار غرناطة 412 /3 :
تاريخ قضاة األندلس 190/1 :
) (5المحرر الوجيز 34/1 :

وقال بذلك األستاذ الدكتور عبد الوھاب فائد ومعه جمع من المؤرخين على ﱠ
أن ابن عطية لم يضع
لتفسيره عنواناً والذي انتخب له ذلك العنوان ھو مال كاتب حلبي المتوفي سنة )1067ھـ (

). ( 1

أ – موضوعاته :
افتتح تفسيره بمقدمة احتوت على أحد عشر بابا ً :
 الباب األول ) :ما ورد عن النبي ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( وعن الصحابة وعن نبھاءالعلماء في فضل القرآن المجيد وصورة االعتصام به (
 الباب الثاني  ) :باب في فضل تفسير القرآن والكالم على لغته والنظر في إعرابه ودقائقمعانيه( 0
 الباب الثالث  ) :باب ما قيل في الكالم في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين ( 0 الباب الرابع  ) :باب معنى قول النبي) صلى ﷲ عليه وآله وسلم (  "،إن ھذا القرآن أنزل علىسبعة أحرف فاقرؤوا ماتيسر منه" (.
 -الباب الخامس) :باب ماذكرفي جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه ( 0

 الباب السادس ) :باب في ذكر األلفاظ التي في كتاب ﷲ وللغات العجم فيھا تعلق ( 0 الباب السابع  ) :نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن ( 0 الباب الثامن  ) :باب في ذكر األلفاظ التي يقتضي اإليجاز إستعمالھا في تفسير كتاب ﷲ تعالى( الباب التاسع  ) :باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة واآلية ( 0 الباب العاشر  ) :باب القول في االستعاذة ( 0الباب الحادي عشر  ) :باب القول في تفسير "بسم ﷲ الرحمن الرحيم " ( 0وافتتح تفسيره بتفسير سورة الفاتحة واختتمه بتفسير سورة الناس 0

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

ب -منھجه -:
عمد ابن عطية في تفسيره إلى توظيف أكبر عدد من العلوم لخدمة النص القرآني وبذلك تنبه
على قضية غابت عن أذھان مفسرينا وقتا ً طويالً وبعمله ھذا جمع في تفسيره ) المحرر الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز ( ما تفرق في كتب التفسير وھذا ما حثه على القول في مقدمته  " :إذ
كتاب ﷲ تعالى ال يفسر إال بتصريف جميع العلوم فيه"

) (1

فكانت غايته في جعل تفسيره جامعا لكل العلوم ھي التي دفعته إلى القيام بذلك  0ورغبته الشديدة
في إضافة لمسة من لمساته على تفسيره تميزه عمن سبقه من المفسرين ويشھد له من خاللھا
بالفضل  ،لذلك قال األستاذ المالح  ) :لم يكن ابن عطية محييا ً لمحاوالت بدأت وإنما كان ذا منھج
يختلف عمن سبقه وعمن آتى بعده (

)(2

أما منھجه في تفسير النصوص القرآنية فقد أشار إليه في مقدمته ويتميز باآلتي :

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

 -1أنه لم يكن كثير االھتمام بالروايات المختلفة الخاصة بأسباب نزول اآليات الكريمة ولم
يعرض الكثير منھا وخير دليل على ذلك أقواله التي جاءت متناثرة في التفسير ومنھا :
الروايات التي نقلھا عن كون البيت المعمور ھو " أول بيت خلق ﷲ تعالى ومن تحته دحيت
األرض قال ابن عطية  :ورويت في ھذا أقاصيص من نزول آدم به من الجنة ومن تحديد مابين
خلقه ودحو األرض ونحو ما قال الزجاج  :من أنه البيت المعمورأسانيدھا ضعاف فلذلك
تركتھا")0 (1
وتكرر معنى قوله ھذا في الروايات الواردة في قصة التابوت فقال  " :أكثر الرواة في قصص
التابوت وصورة حمله بما لم أر الثباته وجھا ً للين إسناده ")0 (2
وقال في رواية الھزيمة في معركة أحد  " :ھذا مختصر من القصة يتركب عليه تفسير اآلية"

) (3

 -2احتلت القراءات القرآنية مساحة واسعة من ) المحرر الوجيز ( وعول عليھا ابن عطية
كثيراً فيذكر للفظة الواحدة أكثر من قراءة وكان يعرض القراءات المشھورة وغير
المشھورة منھا ،

وذلك في وقوفه على تفسير قوله تعالى   :ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُـﻮ َن ﻟَـﻪُ َﻣـﺎ ﻳَ َﺸـﺎءُ ِﻣ ْـﻦ

ِ
ِ ٍ
ِ ِ ٍ
ـﺎﳉﻮ ِ
ِ
ـﻞ ِﻣ ْـﻦ
اب َوﻗُ ُـﺪوٍر َراﺳـﻴَﺎت ْاﻋ َﻤﻠُـﻮا آَ َل َد ُاو َ
َﳏَﺎر َ
ود ُﺷـﻜًْﺮا َوﻗَﻠﻴ ٌ
ﻳﺐ َوَﲤَﺎﺛﻴ َـﻞ َوﺟ َﻔـﺎن َﻛ ََْ
ِ ِ
ﻮر
ﻋﺒَﺎد َي اﻟﺸـ ُﻜ ُ
اﳉﻮ ِ
اب
 َ◌ ََْ

) سبأ ( 13:يقول " :وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي

بغير ياء في الوصل و الوقف  ،وقرأ أبو عمرو وعيسى بغير ياء في الوقف

وياء في الوصل  ،وقرأ ابن كثير بياء فيھما) ، (4ووجه حذف الياء التخفيف واإليجاز"

)(5

.
-3

ﺻ َـﻼﺗُـ ُﻬ ْﻢ
ويمثل اھتمامه بالمسائل الصرفية ما ورد في تفسير قوله تعالى َ  :وَﻣـﺎ َﻛـﺎ َن َ
ـﺖ إِﻻ ﻣ َﻜــﺎء وﺗَ ِ
ِﻋْﻨـ َـﺪ اﻟْﺒـﻴـ ِ
اب ِﲟـَـﺎ ُﻛْﻨــﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻜ ُﻔـ ُـﺮو َن
ُ ًَ ْ
َْ
ﺼــﺪﻳَﺔً ﻓَـ ُﺬوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ ـ َﺬ َ

) األنفال ( 35:

فسر مفردة ) المكاء ( الواردة في اآلية الكريمة بأقوال الصحابة كآبن عباس وغيره أن
)المكاء( ھو الصفير وبعد ذلك إستند إلى األشعار التي ذكرت فيھا مفردة )المكاء ( ودلت
) (3المصدر نفسه 474 /1 :
) (4المصدر نفسه 333 /1 :
) (5المصدر نفسه 501 /1 :
) (1ظ :حجة القراءات 584 /1 :
) (2المحرر الوجيز  72 ،68 /1 ، 410 /4 :وينظر  89 ،88 ، 84 ، 78 ،76 ، 74 :وغيرھا

فيھا على الصفير وأخيراً التفت ابن عطية إلى داللة وزنھا الصرفي فقال  " :ومن ھذا قيل
للطائر المكاء ألنﱠه يمكو أي يصفر في تغريده ووزنه )فعّال( بشد العين كخطاف
واألصوات في األكثر تجئ على فعال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار
والنباح ونحوه " ...

) (1

فاستدل على أن ) المكاء ( ھو الصفير من وزن المفردة الذي أستعمل في األصوات
وأورد لذلك أمثلة من كالم العرب لتكون دليالً على ما ذھب إليه في تفسير المفردة 0
 -4أظھر اھتماما بالجانب الداللي من خالل التركيب النحوي ويبدو ذلك واضحا في تفسير

ﻮل اﻟ ﺴ َﻔ َﻬﺎءُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﺎس َﻣﺎ َوﻻ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﻗِْﺒـﻠَﺘِ ِﻬ ُﻢ اﻟِﱵ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
قوله تعالى َ :ﺳﻴَـ ُﻘ ُ
البقرة  ( 142 :قال ابن عطية  " :وجعل المستقبل موضع الماضي في

)

قوله ) :

سيقول ( داللة على آستدامة ذلك ،وأنھم يستمرون على ذلك القول 0 (2)" 000

 -5ومما يميز منھج ابن عطية إھتمامه بالمسائل الخالفية في الدرس النحوي فقد أشار إلى
طائفة من المسائل الخالفية التي وقعت بين مدرستي البصرة والكوفة ومن تلك المسائل
التي أشار إليھا خالفھم في اشتقاقھم لفظة اسم يقول  " :واسم أصله سمو بكسر السين أو
سمو بضمھا  ،وھو عند البصريين مشتق من السمو  0يقال  :سما يسمو فعلى ھذا تضم
السين في قولك سمو ويقال  :سمي يسمى فعلى ھذا تكسر  ،وحذفت الواو من سمو
وكسرت السين من سم  ،كما قال الشاعر :

ســ َمــه
بــاســم ِ◌ الــذي فــي كــ ﱢل ســور ٍة ِ
وسكنت السين من بسم إعتالالً على غير قياس وإنما استدل على ھذا األصل الذي ذكرناه بقولھم
في التصغير ) سـ ُمي (  ،وفي الجمع أسماء  ،وفي جمع الجمع أسامي 0
وقال الكوفيون  :أصل اسم وسم من السمة  ،وھي العالمة  0ألن االسم عالمة لمن وضع له
وحذفت فاؤه إعتالالً على غير قياس " 000

) (3

أما موقفه من ذلك فبين في قوله :

) (3المصدر نفسه  524 /2 :وينظر/5 354 ،213 ،22 /4 ،460 ،457 ،77 ،17 /3 ،195 ،131 ،59 :
465 ، 432 ، 360
) (4المصدر نفسه 218 /1 :وينظر476/4 ، 31 /3 ،221 ،137 ،7 /2 ،310 ،284 ،229 ،223 :
450 / 5
) (1المحرر الوجيز62 /1 :

" التصغير والجمع مذكوران يردان ھذا المذھب الكوفي  0وأما المعنى فيه فجيد لوال ما يلزمھم
من أن يقال في التصغير وسيم  ،وفي الجمع أو سام  ،ألن التصغير والجمع يردان األشياء إلى
إصولھا ")0 (1
ﱠ
وإن الستدالل البصريين أثرا كبيرا في إقناع ابن عطية واستمالته إليھم والدليل على ذلك أنﱠه
استحسن معنى لفظة ) اسم ( التي ذكرھا الكوفيون إال ﱠ
أن دليلھم كان أقل قوة من دليل البصريين
الذي كان أشد قوة وسلطانا ً على غيرھم 0
ومنھا أيضا ما ذكر من خالف في أصل كلمة )اللھم ( يقول " :وآختلف النحويون في تركيب
لفظة )اللھم ( بعد إجماعھم على أنھا مضمومة الھاء مشددة الميم المفتوحة وأنھا منادى ،ودليل
ذلك أنھا التأتي مستعملة في معنى خبر  ،فمذھب الخليل وسيبويه والبصريين أن األصل )ياﷲ (
فلما آستعملت الكلمة دون حرف النداء الذي ھو  -يا -جعلوا بدل حرف النداء ھذه الميم المشددة
والضمة في الھاء ھي ضمة االسم المنادى المفرد وذھب حرفان فعوض بحرفين 0

أن أصل ) اللھم ( ياﷲ أم  :أي أم بخير ﱠ
ومذھب الفراء والكوفيين  ،ﱠ
وأن ضمة الھاء ھي ضمة
الھمزة التي كانت في أم نقلت  ،ورد الزجاج على ھذا القول وقال  :محال أن يترك الضم الذي
ھو دليل على نداء المفرد وأن تجعل في أسم ﷲ ضمة أم  ،ھذا إلحاد في أسم ﷲ تعالى 0
قال ابن عطية  :وھذا غلو من الزجاج  ،وقال أيضاً  :إ ﱠن ھذا الھمز الذي يطرح في الكالم فشأنه
أن يؤتى به أحيانا كما قالوا  " :ويلمه " في ويل أمه واألكثر إثبات الھمزة  ،وما سمع قط " ياﷲ
أم " في ھذا اللفظ وقال أيضا ً  :وال تقول العرب ) ياللھم (  ،وقال الكوفيون  :إنه يدخل حرف
النداء على "اللھم " وأنشدوا على ذلك :

ومـــا عــلــيــ ِك أنْ تــقـولِــي كـ ُـلـ ّمــا
ت أو ھـلـلـ ّت يالـلـ ّھــم مـ َــــــا
سـ ّـبـ ّحـ ٍ
سـلـ ﱠـمـــا
أر ُد ْد عـــلـ َـيـْـنــا شـيـ َخـنـا ُمـ َ
قالوا  :فلوا كانت الميم عوضا من حرف النداء لما اجتمعا  ،قال الزجاج  :وھذا شاذ اليعرف قائله
اليترك له ما في كتاب ﷲ وفي جميع ديوان العرب  ،قال الكوفيون  :وإن ﱠما تزاد الميم مخففة في
) (2المصدر نفسه

) فم وابنم ( ونحوه فأ ﱠما ميم مشددة فال تزاد  ،قال البصريون  :لما ذھب حرفان عوض
بحرفين "000

) (1

 -6عنايته بالمصطلحات :
ذكر القاضي عبد الحق ) رحمه ﷲ ( في تفسيره عدداً من المصطلحات فجاء تفسيره
متضمنا ً مجموعة من المصطلحات في كل علم من العلوم التي وضفھا المفسر في تفسيره
 ذكر في علم ) اللغة والنحو ( المصطلحات اآلتية : -1الفعل 0
 -2الفاعل

) (2

) (3

 -3المبتدأوالخبر0

)(4

 -4المفعول به) (5والمفعول ألجله
 -5الحال 0

) (6

)(1

) (1المحرر الوجيز  ، 417 /1 :ظ  :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  :أبو محمد عبد ﷲ جمال الدين بن
يوسف بن أحمد بن عبد ﷲ بن ھشام األنصاري 31 /4 :
) (1ظ :المحرر الوجيز  72 /1 :وينظر 172 ،138 ،135 ،133 ،119 ،110 ،99 ،91 ، 90 :
) (2ظ  :المصدر نفسه 99 /1 :وينظر553 ،540 ،535 ،518 ،460 ، 407 ، 376 ،235 ، 205 :
) (3ظ :المصدر نفسه 390 /1 :وينظر،102 /2 ،520 :
) (4ظ :المصدر نفسه  70 /1 :وينظر 166 /4 ، 257 /3 ،535 ،387 ،335 ،222 :
) (5ظ  :المصدر نفسه309 /3 :

 -6المعرب 0
 -7النداء

)(2

)(3

 -8الشرط

)(4

 -9اسم التفضيل

) (5

 -10أسماء اإلشارة

)(6

 -11االستثناء) (7وغيرھا .

 أ ﱠما المصطلحات التي ذكرھا في ) علوم القرآن ( فھي : -1الناسخ والمنسوخ 0
 -2المحكم والمتشابه 0
 -3المكي والمدني 0
 -4العام والخاص 0

)(8

) (9

)(10

)(11

 أ ﱠما المصطلحات التي ذكرھا في) الفقه ( فھي : -1الحالل والحرام
-

)(12

أ ﱠما المصطلحات التي ذكرھا في ) القراءات( فھي :

 -1القراءات الشاذة

)(1

) (6ظ  :المصدر نفسه  77 /1 :وينظر 127 ،115 ،113 ،101 ،84
) (7ظ  :المصدر نفسه 473 /1 :وينظر144 /4 ،519 :
) (8ظ  :المصدر نفسه 133 /1 :وينظر 70 /5 ، 535 ، 357 /4 ، 237 /3 ، 261 /2 ، 417 ، 227 :
) ( 9ظ  :المصدر نفسه  171 /1 :وينظر 527 ، 519 ، 396 ، 342 ، 297 ، 288 ، 54 /2 ، 517 ، 453 ، 121 :
159 ، 81 /4 ، 318 14 /3
) (10ظ  :المصدر نفسه :
) (11ظ  :المصدر نفسه :
) (12ظ  :المصدر نفسه /2 :

 123 /1وينظر 17 ، 475 ،266 /4 ، 203 /4 :
 327 /1وينظر 110 ، 20 /2 ، 491 ، 427 ، 388 :

357وينظر 154 ، 144 ، 119 /3 ، 510 ، 485 ، 428 ،378 :
) (1ظ  :المحرر الوجيز 193 /1 :وينظر21 /2 ،506 ،248 :
) (2ظ :المصدر نفسه400 /1 :
) (3ظ :المصدر نفسه105 /1 :وينظر113 /5 ،308 /4 :
) (4ظ :المصدر نفسه70 /1 :وينظر526 /3 ،339 ،83 :
) (5ظ  :المحرر الوجيز 254 /1 :وينظر59، 5 /2 ،399 ،299 :

 أما المصطلحات التي ذكرھا في )علم البالغة ( فھي : .1التشبيه 0
 .2الكناية 0

)(2

)(3

 .3المجاز 0

) (4

 .4االستعارة

)(5

ويبدو مما تقدم أن المصطلحات النحوية واللغوية والصرفية ومصطلحات علوم القرآن
كانت ناضجة وواضحة الداللة في تفسير ابن عطية 0
ومن ذلك تبين أنﱠه كان بصري المذھب وأن لمصطلحاته داللة كبيرة على ذلك ومن ثم يترتب
ي أن أقف على أكثر المصطلحات أھمية الذي ھو محور دراستي وھو مصطلح )الداللة (
عل ﱠ

)(6

فقد اتضح لي ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إليه بمعناه المعجمي  :وھو الھداية إلى األشياء والتعريف
بھا) ، (7وعدم نضج المصطلح في موضوع ) الداللة ( ال يعني خلو التفسير من موضوع علم
) الداللة ( على كونھا علما ً وموضوعا ً بل العكس تماما ً أشار في تفسيره وفي مواطن عديدة إلى
داللة األصوات والتراكيب واألوزان والصيغ وغيرھا 0
ولكننا بطبيعة الحال اعتدنا ذلك من علماء العرب ومفكريھم في إحرازھم السبق في التنظير للعلوم
وترك مسألة المصطلحات لغيرھم 0
ومن ذلك نالحظ جذور ) علم الداللة ( بوصفه علم اً في كتاب ) العين ( للخليل بن أحمد
الفراھيدي )ت175ھـ ( وفي حديث الجاحظ )ت255ھـ () ، (8في مناسبة الكالم لمقتضيات المقام
وفي حديث أبي الفتح عثمان بن جني )ت 392ھـ ()0 (9عن أصل اللغات وفي كتاب )مقاييس
اللغة( ألحمد بن فارس )ت 395ھـ () (10وغيرھم من أمثال الشريف الرضي )ت 406ھـ (
والثعالبي )ت 429ھـ () (12وعبد القاھر الجرجاني )ت 471ھـ (

) (1

)(11

وضياء الدين بن األثير

) (6ظ  :المصدر نفسه 189 /1 :وينظر360 ،326 ، 279 /2 ،375 :
) (7ظ :المصدر نفسه  250 /1 :وينظر519 ،495 ،351 ،280 :
) (8ظ :المصدر نفسه  250 /1 :وينظر 519 ،495 ،351 ،280 :
) (9ظ  :المصدر نفسه 128 /1 :وينظر 248 ،200 ،180 ،167 :
) ( 10ظ  :المصدر نفسه  89/1 :وينظر544 ، 522 ، 454 ، 431 ، 258 ، 216 :
) (11ظ :المصدر نفسه427 /1 :وينظر509 ،447 :
) (12ظ  :تھذيب اللغة :ألبي منصور األزھري  ) 383 /7 :ھدى (
) (1ظ  :البيان والتبيين  :أبو عثمان الجاحظ 139 /1 :
) (2ظ  :الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جني 47 -46 /1 :
) (3ظ :الصاحبي في فقه اللغة  :أحمد بن فارس 193 :
) (4ظ  :المجازات النبوية  :الشريف الرضي 228 :
) (5ظ :فقه اللغة وسر العربية  :أبو منصور الثعالبي 171 :

)ت 637ھ ـ () (2وغيرھم  0إال أنه تطور كمفھوم ومصطلح في دراسات الغربيين على يد
اللغوي الفرنسي ) ميشال بريال (). (3

 -7شواھد ابن عطية في ) المحرر الوجيز (- :
كان ابن عطية مثل غيره من العلماء الذين فسروا اآليات القرآنية في مصنفاتھم معتمداً
على طائفة من الشواھد لتعزيز مايذكره من آراء وتأييد لألفكار التي يقول بھا في تفسيره اآليات
القرآنية وھو اليختلف عن غيره في استعمال مصادر االستشھاد على مثل ھذه القضايا ومن أھم
المصادر التي استعملھا في شواھده ھي :

أ -القرآن الكريم:
تعد طريقة تفسير القرآن بالقرآن من أجلّ الطرق وأفضلھا في التفسير) (4لذلك نجد آلبن
عطية نزعة شديدة في تفسير القرآن بالقرآن نفسه وذلك ألن القرآن الكريم خير ما يلجأ إليه في
تفسير آياته ؛ ﱠ
ق في مكان آخر.
ألن ما أجمل في مكان فـ ُصﱢ ل في مكان أخر وما قـ ُيـﱢد في مكان أطلـِ َ
وإن األمثلة التي تدور في ھذا المضمار كثيرة ومتشعبة استولت على معظم آيات القرآن الكريم
ومثال ما أجمل من اآليات القرآنية ما ورد في ذكره تعالى  ،ليوم الدين واآليات البينات و الليلة
) (6ظ  :دالئل االعجاز  :عبد القاھر الجرجاني 234 :
) (7ظ :المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  :ضياء الدين بن األثير 116 /1 :
) (8ظ  :تطور البحث الداللي  :أ.د.محمد حسين الصغير 40 -25 :
) (1ظ  :تفسير القرآن العظيم  :إسماعيل بن عمربن كثير الدمشقي 7/1 :

المباركة وفي قصاص النفس بالنفس ولوال تفصيله لھذه المجمالت في مواطن أخرى من القرآن
الكريم لما كان بوسعنا بلوغ كنه حقيقتھا وما المراد اإللھي منھا)0 (1

ِ
ﻳﻦ آَ َﻣﻨُـﻮا َوَﱂْ ﻳَـ ْﻠﺒِ ُﺴ ـﻮا
ومن اآليات التي فسرھا ابن عطية بالقرآن تفسيره قوله تعالى   :اﻟــﺬ َ
ﻚ َﳍُ ُﻢ ْاﻷ َْﻣ ُﻦ َو ُﻫ ْﻢ ُﻣ ْﻬﺘَ ُﺪو َن
إِﳝَﺎﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﻈُْﻠ ٍﻢ أُوﻟَﺌِ َ

)األنعام 0 (82 :

ِ
ِ
ﻴﻢ
فسر ابن عطية مفردة ) الظلم ( الواردة في اآلية الكريمة بقوله تعالى  :إ ن اﻟﺸ ْﺮَك ﻟَﻈُْﻠ ٌﻢ َﻋﻈ ٌ
ِ
ِ
ﻴﻢ
)لقمان  (13 :قال  ":وقوله   :إ ن اﻟﺸ ْﺮَك ﻟَﻈُْﻠ ٌﻢ َﻋﻈ ٌ

إنه من كالم لقمان  ،ويحتمل أن

يكون خبراً من ﷲ تعالى منقطعا ً من كالم لقمان متصالً به في تأكيد المعنى  ،ويؤيد ھذا الحديث
المأثور أنه لما نزلت

 َوَﱂْ ﻳَـ ْﻠﺒِ ُﺴﻮا إِﳝَﺎﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﻈُْﻠ ٍﻢ

)األنعام  ( 82 :أشفق أصحاب رسول ﷲ)

صلى ﷲ عليه – وآله -وسلم ( وقالوا  :أينا لم يظلم نفسه  ،فأنزل ﷲ

ِ
ﻴﻢ
ﻟَﻈُْﻠ ٌﻢ َﻋﻈ ٌ

تعالى :

ِ
ـﺮَك
إ ن اﻟﺸ ْ

فسكن إشفاقھم . (2) " ...

ومن ذلك استدل ابن عطية أن )الظلم( الوارد في سورة األنعام ھو )الشرك( وخير دليل على
ذلك ما ورد في سورة لقمان .

ب -الحديث النبوي:
إعتمد المفسرون على أقوال الرسول )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( في تفسير اآليات
القرآنية وذلك ؛ أل ﱠن الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( ھو المفسر األول للقرآن الكريم ثم

ِ
ﲔ ﻟِﻠﻨ ِ
ﺎس َﻣﺎ ﻧُـﺰَل
الصحابة من بعده  ،وخير دليل على ذلك قوله تعالى َ :وأَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَْﻴ َ
ﻚ اﻟ ﺬ ْﻛَﺮ ﻟﺘُﺒَـ َ 
إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠُ ﻬ ْﻢ ﻳَـﺘَـ َﻔ ﻜ ُﺮو َن

) النحل  ( 44 :ومن ذلك جاء قول الرسول )صلى ﷲ عليه وآله( ) :

إال إني أوتيت القرآن ومثله معه ()0 (3

) (2ظ :المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم  :أ.د .محمد حسين الصغير92 :
) (1المحرر الوجيز 77 /1 ، 348 /4 :
) (2مقدمة في أصول التفسير  :ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 93 :

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

ابن عطية مفردة ) ألد( الواردة في قوله تعالى   :وﻫﻮ أَﻟَ ﺪ ِْ
ﺼ ِﺎم
اﳋ َ
َ َُ

) البقرة . ( 204 :

قال ابن عطية  " :األلد  :الشديد الخصومة الصعب الشكيمة الذي يلوي الحجج في كل جانب
فيشبه انحرافه المشي في لديدي الوادي  ،ومنه لديد الفم  ،واللدود ويقال منه  :لددت بكسر العين .
ألد  :وھو ذم ومنه قول النبي ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( ) أبغض الرجال إلى ﷲ األلد
الخصم ( ) (2) " (1فاستشھد ابن عطية على معنى لفظة ) األلد ( الواردة في اآلية الكريمة بالحديث
النبوي واستند عليه في إثبات أن مفردة ) األلد ( من األلفاظ المستعملة في الذم .

ج -أقوال الصحابة والتابعين :
وإلى جانب النصوص القرآنية واألحاديث النبوية استند ابن عطية في تفسيره إلى ما
ورد عن الصحابة والتابعين والمفسرين وكان منھجه استقرائيا نقدياً فعمل على ذكر أقوال
الصحابة والتابعين التي بھا يسند آراءه وأقواله ومن ثم يدرس متنھا وبعد ذلك يذكر رأيه فيھا
قبوالً أو رفضا ً  ،ولم يخل تفسيره من ذكر أقوال الصحابة وتركھا بدون تعليق أو لم يذكر سلسلة
إسنادھا ويكتفي بذكر اسم الصحابي أو التابعي وسبب ذلك رغبته الشديدة في االختصار.

)(3

ومن المواطن التي اكتفى بھا ابن عطية بذكر اآلراء من غير تعليق عليھا ما جاء عنه في

ِ
ِ
ـﺎﺟﺮ ٍ
ِ
ات
ﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا إِ َذا َﺟـﺎءَ ُﻛ ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨَ ُ
تفسير قوله تعالى   :ﻳَﺎ أَﻳـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ـﺎت ُﻣ َﻬ َ
...

ﻓَ ِ
ﻮﻫ ﻦ
ـﺎﻣﺘَﺤﻨُ ُ
ْ

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

) (3صحيح البخاري  :أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري 101 /3:
) (4المحرر الوجيز 514 /5 ، 304 ، 279 /1 :
) (1ظ  :التفسير الفقھي عند ابن عطية  :د .عبد السالم محمد أبو سعد 267 /1 :

يقول  " :واختلف الناس في ھذا االمتحان كيف ھو فقال ابن عباس وقتادة ومجاھد وعكرمة بأن
تستحلف المرأة أنھا ما ھاجرت لبغض زوجھا وال لجريرة جرت وال سبب من أعراض الدنيا
سوى حب ﷲ وأن محمداً رسول ﷲ  ،فإذا فعلت فلم ترد  .فقال فريق منھم عائشة أم المؤمنين :
االمتحان ھو أن تعرض عليھا الشروط التي في اآلية بعد ھذا من ترك الزنا والسرقة والبھتان
والعصيان فإذا أقرت بذلك فھو االمتحان ،وقيل  :إن ھذه اآلية نزلت في أميمة بنت بشر امرأة
حسان بن الدحداحة وفي كتاب التغلبي أنھا نزلت في سبيعة بنت الحارث "

)(1

ونلحظ أنه اكتفى بنقل ماورد عن الصحابة في طبيعة االمتحان المذكور في اآلية  .ولم
يحاول أن يرجح رأيا ً من ھذه اآلراء المذكورة  .أما المواطن التي كان له فيھا رأي خاص به

ِ ِ
ﻳﻦ
وعمل على مناقشتھا وترجيح أصوبھا نجدھا في وقوفه عند تفسير قوله تعالى   :إ ن اﻟﺬ َ
َﻛ َﻔ ُﺮوا َﺳ َﻮاءٌ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ أَأَﻧْ َﺬ ْرﺗَـ ُﻬ ْﻢ أ َْم َﱂْ ﺗُـْﻨ ِﺬ ْرُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن

) البقرة ( 6 :يقول " :واختلف فيمن

نزلت ھذه اآلية بعد االتفاق على أنھا غير عامة لوجود الكفار قد أسلموا بعدھا فقال قوم :
)وھي فيمن سبق في علم ﷲ أنه اليؤمن أراد ﷲ تعالى أن يعلم أن في الناس من ھذه حاله دون أن
يعين أحداً ( .
وقال ابن عباس  ) :نزلت ھذه اآلية في حيي بن أخطب  ،وأبي ياسر وابن األشرف ونظرائھم(
وقال الربيع بن أنس  ) :نزلت في قادة األحزاب وھم أھل القليب ببدر ( .
قال ابن عطية  :ھكذا حكي ھذا القول  ،وھو خطأ  ،ألن قادة األحزاب قد أسلم كثير منھم  ،وإنما
ترتيب اآلية في أصحاب القليب  ،والقول األول مما حكيناه ھو المعتمد عليه  ،وكل من عين أحداً
فإنما مثل بمن كشف الغيب بموته على الكفر أنه في ضمن اآلية "). (2
ونلحظ ذلك في تفسير قوله تعالى :

ِ
ِ
ﲏ اﻟْ ِﻜﺒَـ ُـﺮ
ب أ
 ﻗَ َ
ﺎل َر 
َﱏ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﱄ ﻏُ َﻼ ٌم َوﻗَ ْﺪ ﺑَـﻠَﻐَ َ

ﺎل َﻛ َﺬﻟِ َ 
َو ْاﻣَﺮأَِﰐ َﻋﺎﻗٌِﺮ ﻗَ َ
ﻚ اﻟﻠﻪُ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ُﻞ َﻣﺎ ﻳَ َﺸﺎءُ

) آل عمران ( 40 :

َﱏ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﱄ ﻏُ َﻼ ٌم
يقول  " :اختلف المفسرون لم قال زكرياء   :أ 

فقال عكرمة والسدي إنه

لما نودي بھذه البشارة "جاء الشيطان يكدر عليه نعمة ربه فقال ھل تدري من ناداك ؟ قال نادتني
مالئكة ربي قال بل ذلك الشيطان ولو كان ھذا من عند ربك ألخفاه لك كما أخفيت نداءك قال
) (2المحرر الوجيز 297 / 5 :
) (1المحرر الوجيز 87 /1 :

َﱏ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﱄ ﻏُ َﻼ ٌم
فخالطت قلبه وسوسة وشك مكانه  ،فقال   :أ 

وذھب الطبري وغيره إلى

أن زكرياء لما رأى حال نفسه وحال امرأته وأنھا ليست بحال نسل سأل عن الوجه الذي به يكون
الغالم  ،أتبدل المرأة خلقتھا أم كيف يكون ؟ فقال ابن عطية  :وھذا تأويل حسن يليق بزكرياء،
وقال مكي  :وقيل أنما سأل ألنه نسي دعاءه لطول المدة بين الدعاء والبشارة وذلك أربعون سنة .
قال ابن عطية  :وھذا قول ضعيف المعنى و) أنى( معناھا كيف و من أين " ). (1
ففي تفسيره ھذه اآلية نجده يستحسن ما ذھب أليه الطبري وضعّف قول مكي وذكر رأيه
بمعنى )أنى ( الواردة في اآلية الكريمة .

د -كالم العرب شعراً ونثراً -:
يتضح لنا من تفسير ابن عطية أن أشعار العرب وما نقل عن فصحائھم ھو ما آستند إليه
ابن عطية في تفسيره فجعل لكل مفردة من مفردات الذكر الحكيم شاھداً من الشعر أو النثر
فجاء تفسيره زاخراً باألبيات الشعرية حتى بدا وكأنه ديوان ضخم انضوت تحته معظم دواوين
ت تتفاوت بين أبيات شعرية
شعراء العرب فبلغت شواھده من األشعار ما يقرب من ) (1500بي ٍ
كاملة وأنصاف أبيات ورجز  ،فضال عن اھتمامه باللھجات العربية القديمة .
ومن أمثلة ما ورد في تفسيره -:

) (2المصدر نفسه 106 ، 102 ، 431 /1 :

ـﺚ ِﺷ ْـﺌﺘُ َﻤﺎ
ﻚ ْ
اﳉَﻨـ َﺔ َوُﻛ َـﻼ ِﻣْﻨـ َﻬـﺎ َر َﻏ ًـﺪا َﺣْﻴ ُ
ﺖ َوَزْو ُﺟ َ
 -1في قوله تعالى َ  :وﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ﻳَﺎ آَ َد ُم ْ
اﺳ ُﻜ ْﻦ أَﻧْ َ
ِ
ِِ
ِِ
ﲔ
ﺠَﺮَة ﻓَـﺘَ ُﻜﻮﻧَﺎ ﻣ َـﻦ اﻟﻈـﺎﻟﻤ َ
َوَﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑَﺎ َﻫﺬﻩ اﻟﺸ َ

) البقرة  ( 35 :يقول  " :الرغد العيش الدار

الھني الذي العناء فيه  .ومنه قول امرئ القيس :

َ
ش َرغـــد "
بَـيـْـنــمـــا الــمــــر ُء تــــراه نـــاعـ ِــمـَـــا ً يــأمــنُ
األحــداث فــي عـيـ ٍ
"

)(1

)(1

ِِ
ِ
ـﺎب...
ـﻒ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَـ ْﻌــﺪﻫ ْﻢ َﺧ ْﻠـ ٌ
 -2في قوله تعالى  :ﻓَ َﺨﻠَـ َ
ـﻒ َوِرﺛُـﻮا اﻟْﻜﺘَـ َ

) األعراف ( 169 :

يقول  " :خلف معناه حدث خلفھم و) بعدھم خلف ( بإسكان الالم يستعمل في األشھر في الذم ...
وقد يستعمل في المدح ومنه قول حسان :

) (2

لــنــا الــقــد ُم األولــى إلــيــ َك وخــلــفــُنـا

اج ُﻣﻄَ ﻬَﺮةٌ
 -3في قوله تعالى   :أ َْزَو ٌ

ع"
ألولِــنــا فــي طــاعــ ِة ﷲِ تــابــــ ُ

)(3

) البقرة  (25 :يقول  " :أزواج جمع زوج والمرأة زوج

الرجل والرجل زوج المرأة ويقال في المرأة زوجة ومنه قول الفرزدق :

زوجــتـي
وإنّ الــذي يَــســعــى لـيُـفـسـ َد
َ

) (4

سـ ِد الشرى يـسـتـبـيلھـا"
كساع إلى أ ْ

)(5

) (1المحرر الوجيز 127 /1 :وينظر 198 ،224 ،233 ،249 ،99 ،121 ،125 ،87 ،145 ،237 ،249 :
114 ،83 ،102 ،86
) (2ديوان حسان بن ثابت األنصاري 148 :
) (3المحرر الوجيز427 /2 :وينظر 413 /3 ،187 ،111 ،96/1 :
) (1ديوان الفرزدق  ،106 :وجاء البيت في الديوان :
) فـ ﱠ
كـسـاع ◌ٍ إلـى أسـْ ِد الثـرى يـسـتـبـيـلــ ُھـا (
إن أمـرأ ً يـسـعـى يـخـبـب زوجـتـي
) (2المحرر الوجيز 109 /1 :وينظر 146 ،166 ،179 ،283 ،183 ،185 ،188 ،219 :

 -4في قوله تعالى َ  :وأَﻧﺎ ﻟَ َﻤ ْﺴﻨَﺎ اﻟ ﺴ َﻤﺎءَ

) الجن  ( 8 :يقول  " :وقولھم ) وأنا لمسنا ( قال

معناه التمسنا ويظھر بمقتضى كالم العرب أنھا استعارة لتجربتھم أمرھا وتعرضھم لھا فسمي
ذلك لمسا ً إذا كان اللمس غاية غرضھم ونحو ھذا قول المتنبي :

)(1

الجيش لَ ْمسةً
نـبـادر إلـى مـا تـ َشـتـھـي يـ ُد َك الـيُـمـنــى
ـس بـنـا
ْ
تـعـ ﱠد الـقُـرى وآلـ ُم ْ
َ
فعبر عن صدم الجيش بالجيش وحريه باللمس  ،وھذا كما تقول المس فالنا ً في أمر كذا  ،أي
جرب مذھبه فيه ") (2ما تقدم يمثل الشواھد الشعرية التي إعتمدھا ابن عطية في تفسيره  ،أما
الجانب الثاني فتمثل بالشواھد النثرية ونلحظھا في مواطن كثيرة من تفسيره ومنھا ماورد في

ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﺻ ﻢ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ اﻟﺬي ﻳَـْﻨﻌ ُﻖ ﲟَﺎ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ إﻻ ُد َﻋﺎءً َوﻧ َﺪاءً ُ
تفسير قوله تعالى َ  :وَﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺬ َ
ﺑُ ْﻜـ ـ ٌـﻢ ﻋُ ْﻤـ ـ ٌـﻲ ﻓَـ ُﻬـ ـ ْـﻢ َﻻ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُـ ــﻮ َن
ِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُـﺮوا
 َوَﻣﺜَ ُﻞ اﻟﺬ َ

) البقرة(171 :يقول  :ابن عطية  " :وقوله تعالى :

اآلية  ،المراد تشبيه واعظ الكافرين وداعيھم والكافرين الموعوظين

بالراعي الذي ينعق بالغنم واإلبل فال تسمع إال دعاءه ونداءه والنفقه ما يقول  ،ھكذا فسر ابن
عباس وعكرمة والسدي وسيبويه .
وقال  :فذكر بعض ھذه الجملة وترك بعض  ،ودل المذكور على المحذوف وھذه نھاية اإليجاز .
والنعيق زجر الغنم والصياح بھا  ،قال األخطل :

)(3

ســك فـــي الــخــال ِء ضـَـــالال
انــعــ ْ
ق بــضــأ ِنــك يــا جــريــ ُر فــإنــمــا مـنـ ّتـك نـفـ ُ
وقال قوم  :إنما وقع ھذا التشبيه براعي الضأن ألنھا من أبلد الحيوانات  ،فھي تحمق راعيھا
وفي المثل أحمق من راعي ضأن ثمانين)" ... (4

)(5

ومن ذلك تفسيره ) إذا ( الواردة في قوله تعالى  :

.

ِ ِ
ﻴﻞ
َوإ َذا ﻗ َ

) البقرة . ( 11 :

يقول  " :و)إذا( ظرف زمان  ،وحكي عن المبرد أنھا في قولك في المفاجأة خرجت فإذا زيد
ظرف مكان ألنھا تضمنت جثة  ،وھذا مردود ألن المعنى )خرجت فإذا حضور زيد ( فإنما
) (3شرح ديوان المتنبي  :عبد الرحمن البرقوقي 381 /4 :
) (4المحرر الوجيز 381 /5 :وينظر 394 /2 ،380 :
) (5ديوان األخطل 198 :
) (1ظ :جمھرة األمثال  :أبو ھالل العسكري 342 /1 :
) (2المحرر الوجيز 238 /1 :وينظر396 ،239 ،151 ،72 :

تضمنت المصدر  ،كما يقتضيه سائر ظروف الزمان ومنه قولھم  ) :اليوم خمر  ،وغداً أمر (
فمعناه وجود خمر ووقوع أمر" ...
ومن ذلك تفسيره مفردة

ﻓَـﺘَـ َﻮﻛ ْﻞ

)(1

) (2

ـﺖ
) عزم ( الواردة في قوله تعالى َ  :و َﺷـﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ِﰲ ْاﻷ َْﻣـ ِﺮ ﻓَـِﺈذَا َﻋَﺰْﻣ َ

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

)(4

ومما تقدم يتضح لنا أن آبن عطية يع ﱠول كثيراً على الشواھد النثرية ولم تكن أقل أھمية لديه من
الشواھد الشعرية .

 -8مصادر ابن عطية في كتابه :
اعتمد ابن عطية في تفسيره على طائفة من المصادر استقى منھا مادته العلمية وقد
تنوعت ھذه المصادر وتعددت مواردھا مما جعل كتابه موسوعة علمية تضم طائفة من العلوم
المختلفة التي تتصل بالقرآن الكريم ومن أھم المصادر التي أفاد منھا.

 -1النقل عن العلماء :
) (3جمھرة األمثال 432 /2 :
) (4المحرر الوجيز 93 /1 :وينظر 499 484 ،497 /4 ،381 ،306، 292 ، 286 ،121 ،30 ،308 /2 :
508،

) (5ظ :المستقصى في أمثال العرب  :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 189/2 :
) (6المحرر الوجيز 551/1 :

نقل ابن عطية عن عدد كبير من العلماء في مختلف العلوم وقد تعددت أسماء العلماء الذين نقل
عنھم فقد نقل عن علماء التفسير واللغة والنحو والقراءات ومن أشھر الذين نقل عنھم في :

أ -التفسير :
 -1اإلمام علي بن أبي طالب ) عليه السالم ( )ت  40ھـ ( .

ﺼ َـﺮا َط
ونجد ذلك في تفسيره لمفردة ) الصراط ( الواردة في قوله تعالى ْ  :اﻫ ِـﺪﻧَﺎ اﻟ 
ِ
ﻴﻢ
اﻟْ ُﻤ ْﺴــﺘَﻘ َ

) الفاتحة  ( 6 :قال ابن عطية  " :فقال  :علي بن أبي طالب رضي ﷲ عنه

)الصراط المستقيم ( ھنا القرآن "

)(1

 -2عبد ﷲ بن عباس ) ت68ھـ ( :

ِ
ﺎﻫ ْﻢ ﻳُـْﻨ ِﻔ ُﻘﻮ َن
ونقل عنه تفسير قوله تعالى َ  :وﳑﺎ َرَزﻗْـﻨَ ُ
قال ابن عباس  :ينفقون يؤتون الزكاة إحتساباً لھا "

) البقرة  ( 3 :قال ابن عطية " :

)(2

 -4سعيد بن جبير ) ت  95ھـ ( :

ونقل عنه تفسير قوله تعالى   :ﻓَﺎذْ ُﻛ ُﺮ ِوﱐ أَذْ ُﻛ ْـﺮُﻛ ْﻢ َوا ْﺷـ ُﻜ ُﺮوا ِﱄ َوَﻻ

ﺗَ ْﻜ ُﻔـﺮ ِ
ون
ُ

)البقرة  (152 :يقول ابن عطية  " :قال سعيد بن جبير  :معنى اآلية اذكروني بالطاعة أذكركم
بالثواب والمغفرة "

)(3

ب -علماء اللغة والنحو :
 -1الخليل  ) :ت 175ھـ (

ِِِ
ونقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى   :أَو َﻛﺼـﻴِ ٍ 
ـﺎت َوَر ْﻋـ ٌﺪ َوﺑَـ ْـﺮ ٌق
ﺐ ﻣ َـﻦ اﻟ ﺴ َـﻤﺎء ﻓﻴـﻪ ﻇُﻠُ َﻤ ٌ
ْ َ
ﻂ
ﺼ َﻮاﻋِ ِﻖ َﺣ َﺬ َر اﻟْ َﻤ ْﻮ ِت َواﻟﻠﻪُ ُِﳏﻴ ٌ
َﺻﺎﺑِ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﰲ آَذَاْ ِِﻢ ِﻣ َﻦ اﻟ 
َْﳚ َﻌﻠُﻮ َن أ َ

ِ ِ
ﻳﻦ
ﺑﺎﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ

)البقرة

) (1المحرر الوجيز 74 /1 :وينظر ،248 ،245 ،240 ،237 ،244 ،210 ،169 ،124 ،102 ،82 ،79 :
291 289، 278 ،265 ،258 ،254
) (2المصدر نفسه  85 /1 :وينظر ،101 ،97 ،87 ،85 ،88 ،83 ،82 ،77 ،75 ،71 ،67 ،65 ،63 ،61 :
121 ،120 ،119 ،117 ،114 ،109
) (3المصدر نفسه  226 /1 :وينظر ،320 ،303 ،240 ،178 ،97 ،39 /2 ،392 ،352 ،294 ،227 :
520 ،479 ،471

 ( 19 :يقول ابن عطية " :والصاعقة  :قال الخليل

)(1

 ) :ھي الواقعة الشديدة من صوت الرعد

يكون معھا أحيانا ً نار  ،يقال إنھا من المخراق الذي بيد الملك  ،وقيل في قطعة النار إنھا ماء
يخرج من فم الملك عند غضبه ( ".

) (2

 -2سيبويه  ) :ت 180ھـ (

َﲰَﺎﺋِِﻬ ْﻢ ﻓَـﻠَ ﻤﺎ أَﻧْـﺒَﺄ َُﻫ ْﻢ
نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى   :ﻗَ َ
ﺎل ﻳَﺎ آَ َدمُ أَﻧْﺒِْﺌـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺄ ْ
ﺎل أَ َﱂ أَﻗُﻞ ﻟَ ُﻜﻢ إِ ﱐ أ َْﻋﻠَﻢ َﻏﻴﺐ اﻟ ﺴﻤﺎو ِ
ﺑِﺄ ْ ِ ِ
ات َو ْاﻷ َْر ِ
ض َوأ َْﻋﻠَ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُـﺒْ ُﺪو َن َوَﻣﺎ
ُ َْ ََ
َﲰَﺎﺋﻬ ْﻢ ﻗَ َ ْ ْ ْ
ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَﻜْﺘُ ُﻤﻮ َن

)البقرة  ( 33 :قال ابن عطية   " :أﻧﺒﺌﻬﻢ

معناه أخبرھم  ،وھو فعل

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

) (4

 -3قطرب  ) :ت 206ھـ (

نقل عنه قوله في تفسير قوله تعالى َ  :ﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُـ ُـﺪو َن إِﻻ اﻟﻠــﻪَ
" حكي عن قطرب َ  :ﻻ ﺗَـ ْﻌﺒُ ُﺪو َن إِﻻ اﻟﻠﻪ

) البقرة ( 83 :يقول

في موضع حال أي أخذنا ميثاقھم موحدين"

)( 5

 - 4أبو إسحاق الزجاج  ) :ت311ھـ (

ـﻚ
ونقل عنه ابن عطية قوله في تفسيره ) إذ ( الواردة في قوله تعالى َ  :وإِ ْذ ﻗَـ َ
ـﺎل َرﺑـ َ
ِ
ِ ِ ِِ
ـﻞ ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ض َﺧﻠِﻴ َﻔـﺔً
ﻟ ْﻠ َﻤ َﻼﺋ َﻜـﺔ إ ﱐ َﺟﺎﻋ ٌ

)البقرة  ( 30 :يقول  " :قال معمر بن المثنى

) (1ظ :العين  ) 22 /1 :صعق (
) (2المحرر الوجيز  102 /1 :وينظر 11 /2 ،149 ،133 ،128 ،102 ،96 :
) (3ظ  :الكتاب  :سيبويه 366 /1 :
) (4المحرر الوجيز 105 /1 :وينظر212 ،151 ،132 ،122 ،111 :
) (5المصدر نفسه  172 /1 :وينظر 349 ،66 :
) (1ظ  :مجاز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي 8 /1 :

)(6

) إذ زائدة  ،والتقدير ) وقال ربك ( قال أبو إسحاق الزجاج ) ) : (1ھذا اجتراء من أبي
عبيدة ( "

) (2

ج-القراء الذين نقل عنھم :
 -1ابن كثير ) ت 120ھـ ( :

نقل عنه قراءة مفردة )ھذان ( الواردة في قوله تعالى   :ﻗَﺎﻟُﻮا إِ ْن ﻫ َﺬ ِان ﻟَﺴ ِ
ﺎﺣَﺮ ِان
َ
َ
) طه  ( 26 :يقول ابن عطية  " :وقرأ ابن كثير)  (3إِ ْن َﻫ َﺬ ِان

بتخفيف نون "

)(4

 -2ابن محيصن ) ت  123ھـ ( :

ِِ
ـﺠَﺮَة ﻓَـﺘَ ُﻜﻮﻧَـﺎ ِﻣ َـﻦ
نقل عنه قراءة )ھذه ( الواردة في قوله تعالى َ  :وَﻻ ﺗَـ ْﻘ َﺮﺑَـﺎ َﻫـﺬﻩ اﻟﺸ َ
ِِ
ﲔ
اﻟﻈﺎﻟﻤ َ

) البقرة  (35 :يقول  " :وقرأ ابن محيصن

)(5

ھذي على األصل "

) (6

 -3األعمش ) ت  148ھـ ( :
نقل عنه قراءة مفردة )اسطاعوا ( الواردة في قوله تعالى :

اﺳــﺘَﻄَﺎﻋُﻮا ﻟَــﻪُ ﻧَـ ْﻘﺒًــﺎ
َوَﻣــﺎ ْ

)

 ﻓَ َﻤـﺎ ْ
اﺳـﻄَﺎﻋُﻮا أَ ْن ﻳَﻈْ َﻬ ُـﺮوﻩُ

الكھف  ( 97 :يقول ابن عطية  " :وقرأ األعمش

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

)(2

) (2ظ :معاني القرآن وإعرابه  :الزجاج أبو إسحاق إبراھيم ابن سري 108 :
) (3المحرر الوجيز 116 /1 :وينظر 454 ،319 ،458 /3 ،320 ،257 :
) (4ظ :الحجة في علل القراءات السبع  :الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد ﷲ 145 :
) (5المحرر الوجيز  407 /4:وينظر 179 ،176 ،174 ،172 ،139 ، 110 /1 :
) (6ظ  :إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  :شھاب الدين أحمد بن محمد بن عبد
الغني الدمياطي 176 :
) (7المحرر الوجيز 198 ،184 ،169 ،151 ،127 /1 :

) (1

) فما

 -4نافع المدني ) ت  169ھـ ( :
نقل عنه ابن عطية قراءة مفردة ) نغفر ( الواردة في قوله تعالى :



َوإِ ْذ ﻗُـﻠْﻨَـﺎ ْاد ُﺧﻠُـﻮا

ﻫـ ِـﺬﻩِ اﻟْ َﻘﺮﻳ ـﺔَ ﻓَ ُﻜﻠُـﻮا ِﻣْﻨـﻬــﺎ ﺣﻴـ ُ ِ
ـﺎب ُﺳ ـ ﺠ ًﺪا َوﻗُﻮﻟُـﻮا ِﺣﻄـﺔٌ ﻧَـ ْﻐ ِﻔـ ْـﺮ ﻟَ ُﻜـ ْـﻢ
َ
َ َْ
ـﺚ ﺷـ ْـﺌﺘُ ْﻢ َر َﻏـ ًـﺪا َو ْاد ُﺧﻠُـﻮا اﻟْﺒَـ َ
َْ
ِِ
ﲔ
َﺧﻄَﺎﻳَﺎ ُﻛ ْﻢ َو َﺳﻨَ ِﺰ ُ
ﻳﺪ اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴﻨ َ
تحت مضمومة "

) البقرة  ( 58 :يقول  " :وقرأ نافع

)( 3

 ) :يغفر( بالياء من

)(4

 -2النقل عن الكتب
نقل ابن عطية عن عدد كبير من الكتب التي عنيت بالدراسات القرآنية واللغوية وقد أشار
إلى أسماء طائفة من الكتب في مختلف العلوم ومن ذلك .

أ -كتب التفسير -:
 ) -1جامع البيان عن تفسير آي القرآن (
) (1ظ :حجة القراءات  :عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة 435 :
) (2المحرر الوجيز 513 ،432 ،328 ،288 ،259 ،207 ،189 ،184 /1 :
) (3ظ :حجة القراءات 97 :
) (4المحرر الوجيز  341/4 :وينظر176 ،175 ،155 ،150 /1 :

اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ) ت 310ھـ ( .

)(1

نقل عنه ابن عطية في تفسيره للكثير من اآليات القرآنية ومنھا في تفسير مفردة ) كافة ( الواردة
في قوله تعالى :

َم َع ا ْل ُمتﱠقِينَ



ين َكافﱠةً َك َما يُقَاتِلُونَ ُك ْم َكافﱠةً َوا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
َوقَاتِلُوا ا ْل ُم ْ
ش ِر ِك َ
ﷲَ

) التوبة (36 :يقول ابن عطية  " :قوله ) كافة ( معناه جميعا ً وھو مصدر في

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

وعامة "

)(3

وفي تفسيره لمعنى ) البراق ( الذي عرج عليه الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم( إلى السماء
يقول  " :وفي كتاب الطبري ) : ( 4البراق ھو دابة إبراھيم " عليه السالم " الذي كان يزور عليه
البيت الحرام"

)(5

) -2شفاء الصدور( :
أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد بن ھارون الموصلي النقاش ) ت 351ھـ ( نقل
عنه ابن عطية ما جاء عن النضر بن شميل في تفسير لفظة ) الخوالف ( الواردة في قوله تعالى

ف
 َر ُ
ضوا بِأَنْ يَ ُكونُوا َم َع ا ْل َخ َوا ِل ِ

 ) ،التوبة  ( 87 :يقول  " :قال النضر بن

شميل في كتاب النقاش ) :الخوالف ( من الخير فيه "

)(6

 ) -3التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل (
أبو العباس أحمد بن عمار المھدوي ) ت 403ھـ( ) ،(7نقل عنه ابن عطية قوله في
معنى لفظة ) االستحياء ( الواردة في قوله تعالى :



ب َﻣـﺜَ ًﻼ
إ ن اﻟﻠـﻪَ َﻻ ﻳَ ْﺴـﺘَ ْﺤﻴِﻲ أَ ْن ﻳَ ْ
ﻀـ ِﺮ َ

) (1ظ  :طبقات المفسرين  :أحمد بن محمد األدنروي 50 -48 /1 :
) (2ظ  :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 128/10 :
) (3المحرر الوجيز 31 /3 :
) (4ظ :جامع البيان 250 /3 :
) (5المحرر الوجيز 435 /3 :
) (6المصدر نفسه 120 ،68 /3 :
) (1ظ  :طبقات المفسرين 44 :

ﻮﺿﺔً ﻓَ َﻤﺎ
َﻣﺎ ﺑَـﻌُ َ

ﻓَـ ْﻮﻗَﻬﺎ ...

اآلية راجع إلى الناس "

) البقرة  ، ( 26 :يقول  " :وحكى المھدوي أن اإلستحياء في ھذه

) (1

 ) -4الھداية إلى بلوغ النھاية (
اإلمام أبو محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني
) ت  437ھـ ( ) (2ونقل عنه ابن عطية ماحكاه في قراءة لفظة ) مالك ( في قوله تعالى



ﻣﺎﻟِـ ِ
ـﻚ ﻳَـ ْـﻮِم اﻟ ـﺪﻳ ِﻦ
َ

) الفاتحة  (3 :يقول  " :قال مكي  ) :روى الزھري أن رسول ﷲ

صلى ﷲ عليه – وآله  -وسلم قرأھا كذلك باأللف وكذلك قرأ أبو بكر،وعمر  ،وعثمان  ،وعلي ،
وابن مسعود  ،وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ،وطلحة  ،والزبير رضي ﷲ عنھم ( " .

)( 3

ب -كتب النحو ومعاني القرآن :
-1الكتاب :
أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه مولى بني الحرث بن كعب
) ت 180ھـ (

)( 4

نقل عنه ابن عطية كثيرا ومنھا في قوله تعالى :

ﻗَ َ ِ
ﻴﺴـﻰ اﺑْ ُـﻦ َﻣ ْـﺮَﱘَ
ـﺎل ﻋ َ

ِ
ِ
ﻚ َو ْارُزﻗْـﻨَﺎ
اﻟﻠُ ﻬ ﻢ َرﺑـﻨَﺎ أَﻧْ ِﺰْل َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َﻣﺎﺋِ َﺪ ًة ِﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤﺎء ﺗَ ُﻜﻮ ُن ﻟَﻨَﺎ ِﻋ ً
ﻴﺪا ِﻷَوﻟﻨَﺎ َوآَ ِﺧ ِﺮﻧَﺎ َوآَﻳَﺔً ِﻣ ْﻨ َ

ِ
ﲔ
ـﺖ َﺧْﻴ ـ ُـﺮ اﻟ ـﺮا ِزﻗ َ
َوأَﻧْـ َ

) المائدة  ( 114 :يقول  " :اﻟﻠُ ﻬ ـ ﻢ

فجعلت الميمان بدالً من ياء "

عند سيبويه) (5أصلھا يا ﷲ

) (6

) (2المحرر الوجيز 123 ،110 /1 :
) (3ظ  :تاريخ اإلسالم 452 /1 :
) (4المحرر الوجيز 68 /1 :
) (5ظ  :ھدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين  :إسماعيل باشا البغدادي 802/1 :
) (1ظ :الكتاب  :سيبويه 51 /1 :
) (2المحرر الوجيز 261 /2 :

-2معاني القرآن للفراء :
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت207ﻫ ـ( ) ، (1ونقل عنه ابن عطية كثيراً وكان
ممن أخذ عنه إعراب لفظة ) أمة ( الواردة في قوله تعالى :

ب أُ ﱠمةٌ قَائمة
أَ ْھ ِل ا ْل ِكتَا ِ

س َوا ًء ِمن
 لَ ْي ُ
سوا َ

)آل عمران  ، (114 :يقول  " :قال الفراء ) : (2أن ) أمة (

مرتفعة بسواء على أنھا فاعلة كأنه قال التستوي أمة كذا وأن في آخر الكالم محذوفا ً معادالً
تقديره وأمة كافرة  ،فأغنى القسم األول عن ذكرھا ودل عليه كما قال أبو ذؤيب :

)(3

صـ ْيـتُ إلـْيـھـا الـقـ َلـْ َب إنـ ّي أل ْمـر ِھــا ســمــيــ ٌع فــمــا أدري أ ُرش ْــ ٌد ِطـالبـ ُھـا ؟
عـ َـ َ
المعنى أم غ ّي  ،فاقتصر لداللة ماذكره عليه "

)(4

 -3مجاز القرآن :
أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري ) ت  210ھـ (  (5)،إستعان به ابن عطية
كثيراً ونجد ذلك في مواطن كثيرة في تفسيره ومنھا مانقله عنه في معنى ) األنداد ( الواردة في

قوله تعالى  :ﻓَ َﻼ َْﲡ َﻌﻠُﻮا ﻟِﻠِ ﻪ أَﻧْ َﺪ ًادا َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
معمر

) (6

والمفضل الضد الند "

) البقرة  ( 22 :يقول  " :وقال أبو عبيدة

) (7

 -4المقتضب :

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

أبو العباس محمد بن يزيد األزدي البصري المبرد ) ت  285ھـ ( ) ، (1وأخذ ابن عطية
عنه ونجد ذلك في تفسير قوله تعالى
يقول  " :ومعنى

َﺻﺒَـَﺮُﻫ ْﻢ
 ﻓَ َﻤﺎ أ ْ

َﺻـﺒَـَﺮُﻫ ْﻢ َﻋﻠَــﻰ اﻟﻨـﺎ ِر
 ﻓَ َﻤـﺎ أ ْ

) البقرة ( 175 :

في اللغة أمرھم بالصبر  ،ومعناه أيضا ً جعلھم ذوي

صبر  ،وكال المعنيين متجه في اآلية على القول باالستفھام  ،وذھب المبرد
التعجب من المقتضب إلى أن ھذه اآلية تقرير واستفھام ال تعجب "

) (2

في باب

) (3

-5معاني القرآن للزجاج :
أبو إسحاق الزجاج بن السري بن سھل الزجاج ) ت 311ھـ ( ) ، (4نقل عنه ابن عطية

عطية قوله في معنى ) له ( الواردة في قوله تعالى   :إِﳕَﺎ ﻗَـ ْﻮﻟُﻨَﺎ ﻟِ َﺸ ْـﻲ ٍء إِ َذا أ ََرْدﻧَـﺎﻩُ أَ ْن ﻧَـ ُﻘ َ
ـﻮل ﻟَـﻪُ
ُﻛ ْﻦ ﻓَـﻴَ ُﻜﻮ ُن

)(5
) النحل  (40 :يقول  " :وقال الزجاج   :ﻟَﻪُ

بمعنى من أجل "

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

)(6

 -1إصالح المنطق
أبو يوسف  :يعقوب بن إسحاق بن السكيت )ت244ﻫ ـ( ) (1وأورد ابن عطية مقالته في
معنى لفظة )االيتيم ( الواردة في قوله تعالى :

ِ
 وَﻻ ﺗَـ ْﻘﺮﺑـﻮا ﻣ َ ِ
َﺣ َﺴ ُـﻦ
ـﺎل اﻟْﻴَﺘـﻴ ِﻢ إِﻻ ﺑِـﺎﻟِﱵ ﻫ َـﻲ أ ْ
َ َُ َ

َﺷﺪﻩُ َوأ َْوﻓُﻮا ﺑِﺎﻟْ َﻌ ْﻬ ِﺪ إِ ن اﻟْ َﻌ ْﻬ َﺪ َﻛﺎ َن َﻣ ْﺴﺌُ ًﻮﻻ
َﺣ ﱴ ﻳَـْﺒـﻠُ َﻎ أ ُ
السكيت ) : (2اليتم في البشر من قبل األب "

) التوبة  (31 :يقول

" قال ابن

)(3

 -2المخصص :
علي بن إسماعيل أبو الحسن المرسي المعروف بآبن سيده )ت458ﻫ ـ( ) (4ونقل عنه آبن
عطية معنى لفظة )الھدى( الواردة في قوله تعالى :

ِ
ﻴﻢ
 ْاﻫ ـ ِـﺪﻧَﺎ اﻟ 
ﺼ ـ َـﺮا َط اﻟْ ُﻤ ْﺴ ــﺘَﻘ َ

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

د -مصادر ابن عطية في الحديث :
) (1ظ :أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم 31 /2 :
) (2ظ :إصالح المنطق  :ابن السكيت يوسف بن إسحاق 263:
) (3المحرر الوجيز 453/3 :
) (4ظ :الصلة  ، 417 /2 :تاريخ اإلسالم 449 -447 :
) (5ظ :المخصص  :ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل  :مج177 /15 / 4
) (6المحرر الوجيز83/1 :

) (6

 -1صحيح البخاري المسمى بـ )الجامع الصحيح ( - :
أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري ) ت 256ھـ (  (1) ،نقل عنه ابن عطية ماذكره
الطبري في فضل سورة البقرة يقول  " :وفي البخاري أنه عليه الصالة والسالم قال
قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه( "

)(2

) :من

) (3

 -2المسند الصحيح :
مسلم بن الحجاج اإلمام الحافظ حجة اإلسالم أبو الحسن القشيري النيسابوري
)ت 261ﻫـ( ) (4خرج عنه ابن عطية مجموعة من أحاديث الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم (
( ومنھا حديث النبي )صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( عن فسخ الحج في العمرة على إثر سؤال سراقة
بن مالك يقول " :وفي صحيح مسلم حديث سراقة بن مالك قال :قلت يارسول ﷲ  :فسخ الحج في
العمرة ألنا خاصة أم لألبد ؟ فقال  ) :بل ألبد أبد ،بل ألبد أبد ( "

)(5

 -3سنن أبي داود :
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران أبو داود األزدي
السجتاني )ت 275ھـ ( .

) (6

خرج عنه ابن عطية أحاديث نبوية ومنھا مانقله عنه في خصوص

ِ
ـﺤﻮا
ﺻـﻌِ ً
ﻴﺪا ﻃَﻴﺒًـﺎ ﻓَ ْﺎﻣ َﺴـ ُ
خصوص التيمم في تفسيره قوله تعالى   :ﻓَـﻠَ ْـﻢ َﲡـ ُـﺪوا َﻣـﺎءً ﻓَـﺘَـﻴَ ﻤ ُﻤـﻮا َ
ِ ِ
ِ ِ 
ﻮرا
ﺑ ُﻮ ُﺟﻮﻫ ُﻜ ْﻢ َوأَﻳْﺪﻳ ُﻜ ْﻢ إ ن اﻟﻠﻪَ َﻛﺎ َن َﻋ ُﻔ ﻮا َﻏ ُﻔ ً

) النساء  ( 43 :يقول " :وفي مصنف أبي داود

عن األعمش  :أن رسول ﷲ صلى ﷲ – وآله -وسلم  .مسح إلى نصف ذراعيه

)(8) (7

"

 -4الجامع الصحيح المسمى بـ )سنن الترمذي (
) (1ظ  :صحيح البخاري  :أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري 12/1 :
) (2ظ :المصدر نفسه 104 /6 :
) (3المحرر الوجيز 86 /1 :
) (4ظ  :تذكرة الحفاظ :أبو عبد ﷲ شمس الدين الذھبي 588 /2 :
) (5المحرر الوجيز 269 /1 :
) (6ظ  :تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 55/9 :
) (7ظ :سنن أبي داود  :سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران أبو داود 127 /1:
) (8المحرر الوجيز 61 /2 :

محمد عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك )ت279ﻫ ـ( ) (1نقل عنه ابن عطية
قراءة النبي)صلى ﷲ عليه وسلم وآله ( يقول  " :وفي الترمذي) (2أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم
وأبا بكر وعمر رضي ﷲ عنھما قرؤوا

قرؤوا  ﻣﺎﻟِ ِ
ﻚ ﻳَـ ْﻮِم اﻟﺪﻳ ِﻦ
َ

بألف "



ﻣﺎﻟِ ِ
ﻚ ﻳَـ ْﻮِم اﻟﺪﻳ ِﻦ
َ

بغير ألف  ،وفيه أيضا ً أنھم

) (3

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

إن للقراءات القرآنية نصيبا وافرا من تفسير ابن عطية ) المحرر الوجيز ( فكان يعتني
بھا عناية خاصة ويحرص على إيراد القراءات المستعملة والشاذة واليكتفي بذكرھا بل يناقش
بعضھا وحاول توجيه أكثرھا واستند على بعضھا في الوصول إلى المراد من النصوص القرآنية
لذلك لجأ إلى مجموعة من كتب القراءات القرآنية ومن أبرزھا .

 -1الحجة في علل القراءات السبع - :
أبوعلي الفارسي  :الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان
الفسوي أبو علي البغدادي النحوي توفي سنة )ت 377ھـ () (1فذكر ابن عطية له أراء في قضايا

كثيرة ومنھا ما حكاه بخصوص لفظة ) غشاوة ( الواردة في قوله تعالى  :
ِ
ﻗُـﻠُﻮِِﻢ وﻋﻠَﻰ ﲰَْﻌِ ِﻬﻢ وﻋﻠَﻰ أَﺑ ِ ِ
ﻴﻢ
ْ ََ
ﺼﺎ ِرﻫ ْﻢ ﻏ َﺸ َﺎوةٌ َوَﳍُ ْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
ْ ََ ْ َ
اب َﻋﻈ ٌ

َﺧـﺘَ َﻢ اﻟﻠـﻪُ َﻋﻠَـﻰ

) البقرة ( 7 :

يقول  " :قال أبو علي) ) ( 2قراءة الرفع أولى ألن النصب إما أن تحمله على ختم فيعترض في
ذلك إنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به ( "

) (3

 -2التيسير -:
عثمان بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداني ) ت 444ھـ (  (4)،ذكر له ابن عطية

مجموعة من القراءات في تفسيره ومنھا قراءة لـ  ا دا َرَك

الواردة في قوله تعالى :

ﻚ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻋ ُﻤﻮ َن
ا د َارَك ِﻋ ْﻠ ُﻤ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ْاﻵَ ِﺧَﺮةِ ﺑَ ْﻞ ُﻫ ْﻢ ِﰲ َﺷ 

 ﺑَ ِـﻞ

)النمل  ( 66:يقول " :

وقرأ ابن محيصن ) بل آدرك ( على االستفھام ونسبھا أبو عمرو الداني إلى ابن عباس
)(6) (5

والحسن "

تلك أھم المصادر التي كانت يد العون آلبن عطية في تفسيره ) المحرر الوجيز ( وكان
ناقالً من بعضھا ومناقشا ً وناقداً للبعض اآلخر ‘ أما طريقته في النقل منھا فكان يعمد إلى ذكر أسم

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

المؤلف حينا ً وإلى ذكر أسم الكتاب حينا ً آخر وھو في ذلك كله كان له شخصية لھا اثر بارز
ومتميز ففي علم التفسير تجده في أعلى درجات المفسرين وفي علم الحديث والفقه تجده محدثا ً
فقيھ اً وفي علم القراءات واللغة والنحو تجده لغوي اً قارئ ا ً المع ا ً في أفق القراء  ،فعجب اً لھذه
الشخصية التي جمعت تلك العلوم وھضمتھا مع
بعضھا حتى كان تفسيره عصارة لتلك العلوم ولتلك الشخصية التي كتب لھا النبوغ في تلك
المجاالت العظيمة .

الفصل األول 
א%EFא)و,-وא),,%אد8

ــ 

  :

   :

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ  :ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
تعد الدراسة الصوتية محل عناية العلماء والدارسين من القدماء والمحدثين  ،إذ النجد كتابا من
كتب القدماء يخلو من إشارات وتوجيھات صوتية  ،وقد وجدنا إشارات إلى ھذه المسألة عند
علماء العربية في وقت مبكر من نشوء الدراسات اللغوية فقد نسبت المصادر إلى عدد من العلماء
القول بوجود صلة بين الصوت والمعنى وقد عزيت ھذه الفكرة إلى )عباد الصيمري ( ). (1
وقد اعتنى بھذه المسألة من علماء العربية الخليل وسيبويه إذ وردت إشارات في كتاب الخليل
) العين ( و كتاب سيبويه )الكتاب( تشير إلى وجود رابط وصلة بين داللة الصوت والمعنى
المعبر عنه يقول الخليل  ) :الصوقرير حكاية صوت طائر يصوقر في صياحه تسمع نحو ھذه
النغمة في صوته() (2ويقول سيبويه  ) :من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت
المعاني قولك"النزوان والنقزان والقفزان " وإنﱠما ھذه أشياء في زعزعة البدن وآھتزازه في
آرتفاع () (3ومن العلماء الذين ألتفتوا إلى ھذه المسألة وأولوھا عنايتھم ابن جني ) ت  392ھـ (
فقد درسھا في كتابه

)الخصائص ( وتحدث عنھا في غير موضع إذ يقول  ) :فالخضم ألكل

الرطب كالبطيخ والقثاء وما كان نحوھما من المأكول الرطب  ،و ) القضم ( للصلب اليابس نحو
قضمت الدابة شعيرھا ونحو ذلك فاختاروا الخاء لرخاوتھا للرطب والقاف لصالبتھا لليابس حذوا
لمسموع األصوات على محسوس األحداث (

)(4

.

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن االختالف الوارد في داللتي كل من مفردتي ) قضم ( و ) خضم ( ناتج من
اختالف داللتي صوتي ) القاف والخاء ( وبذلك يكون للصوت أثر كبير في تحديد داللة المفردات
يؤدي تغير الصوت في المفردة إلى تغير داللتھا ومثال ذلك قولھم في داللة )نضخ ونضح ( قال
ابن جني ) :النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال ﷲ سبحانه :

ﻓِﻴ ِﻬﻤﺎ ﻋﻴـﻨَ ِ
ﺎن ﻧَﻀﺎﺧﺘَ ِ
ﺎن
َ َْ
َ

)الرحمن  ( 66 :فجعلوا الحاء لرقتھا – للماء الضعيف والخاء –

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

)(1

لغلظھا – لما ھو أقوى منه (

وقريب من ذلك ما أشار إليه ابن جني في داللة أصوات مفردة

) بحث ( يقول  ) :وذلك قولھم بحث – فالباء لغلظھا تشبه بصوتھا خفقة الكف على األرض
والحاء لصلحھا تشبه مخالب األسد وبراثن الذئب ونحوھما إذا غارت في األرض والثاء للنفث
)(2

والبث للتراب (

على الرغم من المحاوالت الكثيرة التي خلفھا العلماء لربط الصوت بالمعنى الدال عليه في اللفظة
الواحدة إال أنﱠھا تبقى من المسائل التي لم يصل فيھا البحث العلمي إلى نتيجة قاطعة مثلھا مثل
نظريات نشأة اللغة التي ما زال العلماء فيھا بين مثبت ومنكر  ،إال أنﱠنا ال يمكننا أن ننكر ما لھذه
المسألة من مظاھر تمثلت في ألفاظ القرآن الكريم الذي امتازت ألفاظه بأنﱠھا تسير مع داللتھا جنبا
إلى جنب في رسم المشاھد القرآنية التي يسھم كل من اللفظ وداللته في إيصالھا إلى المتلقي

)(3

ولعل ذلك كان سراً من األسرار الكامنة التي تركت أثراً كبيراً في جمالية األلفاظ القرآنية
وسحرھا فـ ) القرآن الكريم كان يختار الكلمة قاصدا لفظھا ومعناھا في موقعھا المحدد أي ﱠ
أن
القرآن الكريم كان يأخذ المعنى المعجمي ويعنى بالصورة الصوتية للكلمة وھذا االرتباط بين
)(4

اللفظ – أي الصوت – والمعنى في الكلمة القرآنية يؤلف وحدة ال سبيل إلى الفكاك منھا (

وإن ھذا االرتباط بين الصوت والمعنى في األلفاظ أدى بھا إلى ﱠ
ﱠ
أن أي تغيير يصيب أحد أصواتھا
ينقلھا من داللة إلى أخرى وإلى ذلك تنبه طائفة من المفسرين وكان في طليعتھم ابن عطية وذكر
ذلك في أثناء وقوفه على الظواھر الصوتية التي عرض لھا في تفسيره )المحرر الوجيز( ومنھا:

أوال -تخفيف الھمزة وتحقيقھا :
)(5

وصف القدامى الھمزة بأنﱠھا صوت شديد مجھور

حتى ﱠ
أن الخليل ذكر مخرجھا من ) أقصى

الحلق مضغوطة فإذا رفه عنھا النت () (6وتبعه سيبويه في ذلك إذ قال  ) :ولحروف
العربية ستة عشر مخرجا فللحلق منھا ثالثة  ،فأقصاھا مخرجا الھمزة والھاء وااللف (

)(7

) (1الخصائص 158/2 :
) (2المصدر نفسه 163-162 /2 :
) (3ظ :القرائن اللغوية في األصوات المفردة في القرآن الكريم  :د .عدويه عبد الجبار  ) 61 :بحث (
) (4التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم  :عودة خليل أبو عودة 80 :
) (5ظ :الكتاب 572 /4 :
) (6العين 52 /1 :
) (7الكتاب  :سيبويه 572 /4 :

ولم يبتعد ابن جني عما ذكره الخليل وسيبويه في تحديد مخرج الھمزة بقوله  ) :واعلم ﱠ
أن مخارج
ھذه الحروف ستة عشر ثالثة منھا في الحلق فأولھا من أسفله وأقصاه مخرج الھمزة (

)(1

ويبدو مما تقدم إجماع القدامى على صفة الھمزة ومخرجھا أال ﱠ
أن المحدثين كان لھم مذھب آخر
يختلف عما ذھب إليه القدامى  ،وھي عندھم صوت ) ال بالمجھور والبالمھموس ( وھذا ما ذھب
إليه إبراھيم أنيس وغيره من المحدثين  ،وعلل ذلك بقوله  ) :عند النطق بالھمزة تكون فتحة
المزمار مغلقة إغالقا ً تاما لذلك ال نسمع لھذا ذبذبة الوترين الصوتين وال يسمح للھواء بالمرور
)(2

إلى الحلق إال حين تنفرج فتحة المزمار وذلك االنفجار الفجائي ھو الذي ينتج الھمزة (

في حين ذھب بعضھم إلى أن ﱠھا صوت ) مھموس مرقق ( وذلك ﱠ
ألن األوتار ا لصوتية عند النطق
بالھمزة تغلق تماما وذلك اإلغالق ال يحقق لنا االھتزاز الذي يعد صفة من صفات الجھر

)(3

ووصف الدكتور رمضان عبد التواب ما ذھب إليه الدكتور إبراھيم أنيس بالغرابة وذلك أل ﱠن
الدكتور إبراھيم أنيس عرف الجھر  :على أنﱠه الصوت الناتج من اھتزاز الوترين الصوتين
والھمس  :ھو الصوت الذي ال يھتز معه الوتران وبذلك تكون األوتار الصوتية أ ﱠما ساكنة أو
متذبذبة والثالث لھاتين اإلمكانيتين وبذلك تكون الھمزة صوتا مھموسا ال كما ذھب إليه القدامى
)(4

بأنﱠھا صوت مجھور

ﱠ
وألن انحباس الھواء في المزمار ثم انفراج المزمار فجأة عند النطق

بالھمزة يحتاج الى جھد عضلي مالت أكثر القبائل العربية إلى تخفيف الھمزة رغبة منھا في
التخلص من ذلك الجھد عند النطق بھا  (5).وذلك التخفيف نلحظه واضحا عند القبائل الحضرية
التي تقع في شمال الجزيرة وغربھا). (6
وكانت تخفف الھمزة أ ﱠما بحذفھا أو بإبدالھا أو جعلھا بين بين ولھذه المظاھر أحكام ذكرھا علماء
العربية في مصنفاتھم ونتج عن تلك المظاھر تغيير في داللة األلفاظ وفيما يأتي عرض لطائفة من
األلفاظ التي ذكرھا ابن عطية في تفسيره وأشار إلى تخفيف الھمزة فيھا :

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

 -1سورة و سؤرة :
من المفردات التي اختلفت داللتھا بين الھمز والتخفيف لفظة ) سورة ( فقد يھمزھا بعض العرب
فيقول ) سؤرة ( وال يھمزھا اآلخرون فيقولون  ) :سورة ( وقد أشار ابن عطية إلى ھذا في
معرض حديثه عن معنى ) السورة ( في مقدمة كتابه يقول  " :وأ ﱠما السورة ﱠ
فإن قريشا كلھا ومن
جاورھا من قبائل العرب كھذيل  ،وسعد بن بكر  ،وكنانة  ،يقولون  :سورة بغير ھمز وتميم كلھا
وغيرھم أيضا يھمزون فيقولون  :سؤر وسؤرة .
فأ ﱠما من ھمز فھي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه التي ھي سؤر وسؤرة من أسأر إذا أبقى .
ومنه " سؤر الشراب " ومنه قول األعشى – وھو ميمون بن قيس : -

)(1

سـتطـيـرا
صــدْعـــا ً عــلـى نــَأيـِـھــا ُمــ ْ
فـــبــانـَـتْ وقـــد أســأَ َرتْ فـــي الــفــــؤا ِد َ
أي أبقت فيه .
وأ ﱠما من ال يھمز فمنھم من يراھا من المعنى المتقدم إال أنﱠھا سھلت ھمزتھا  .ومنھم من يراھا
مشبھة بسور البناء أي القطعة منه  ،أل ﱠن كل بناء فإنﱠما يبنى قطعة بعد قطعة  ،وكل قطعة منھا
سورة  ،وجمع سورة القرآن سور بفتح الواو  ،وجمع سورة البناء سور بسكونھا "...

)(2

وفي

حديثه عن داللة لفظة ) سورة ( ذكر ما ذھب إليه أبو عبيدة في تفسير لفظة ) سورة ( قال أبو
وإن ّ◌◌َ ما ُس ﱢميت سورةً ال تُھمز ،ﱠ
عبيدةّ ):
ألن مجازھا من سُور البناء أي منزلة ثم منزلة ،و َمن
ھمزھا جعلھا قطعةً من القرآن ،وسميت السورة ألنﱠھا مقطوعة من اآلخرى ،فلما قرن بعضھا إلى
بعض ُس ﱢمى قرآنا .قال النﱠابغة :

)(3

ذب
ســـــــ ْو َرةً تــرى ُكـــ ﱠل َمــ ْلـــ ٍك ُدونَــھا يــتَــذبـــــ ُ
ألـــــ ْم تَــــ َر أَنّ ﷲَ أعـــطــاك َ
ُ
أسأرت( .نقول :ھذه ليست من تلك(.
أي منزلة ،وبعضُ العرب يھمز سورة ،ويذھب إلى )

)(4

ومحصلة ذلك ﱠ
أن داللة لفظة )سورة ( تختلف بين الھمز والتخفيف فھي حينما تھمز تكون من
)اسأرت( إذا أبقيت بقية ،وحينما تخفف تكون من سورة البناء ) (5وإ ﱠن الذي ذكره ابن عطية في

ص ْدعا ً على نأيھا ُم ْستطيرا (
ِد َ

) (1ديوان األعشى  93 :جاء في الديوان ) وبانـ َ ْ
ت وقد أورثت في الفؤا
) (2المحرر الوجيز :ابن عطية األندلسي 57-56 /1 :
) (3ديوان النابغة 18 :
)(4مجاز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن المثنى 5-3 /1 :
) (5ظ :العين ) 292 /7 :سأر (  ،لسان العرب  :محمد بن مكرم بن منظور  )386 /4 :سور (

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

)(1

وفضال عما تقدم ﱠ
أن ابن عطية لم يقف عند المستوى الصوتي وأثره في بيان الفرق الداللي بين
سورة القرآن والبناء بل أردفه بالمستوى الصرفي وأثره في الداللة فذكر ﱠ
أن سورة القرآن تجمع
على زنة ) سور ( بضم السين وفتح الواو وسور البناء ) سور ( بضم السين وسكون الواو ،
واختالف صيغ جمع اللفظتين له أثر في اختالف داللتھما ومن ذلك نجد تعاضد الجانبين الصرفي
والصوتي في بيان الفرق الداللي بين اللفظتين .
ويبدو ﱠ
أن ابن عطية وقف عند اإلشارة إلى الفرق الداللي بين اللفظتين ولم يرجح أيّا منھما األصل
في سورة القرآن  ،ولعل الراجح من ذلك ﱠ
أن األصل في سورة القرآن لفظة )سورة ( غير
المھموزة و ليست من) أسأرت ( بمعنى أبقيت فيه بقية وإن قرأت بالھمزة فھو خروج عن
األصل و)سورة ( بغير الھمز تبدو أكثر آنسجاما مع سياق اآلية التي آستعملت فيه المفردة في
القرآن الكريم).(2

 -2نبي و نبيء:
من المفردات التي اختلفت داللتھا بين الھمز والتخفيف لفظة ) نبي ( فقد يھمز بعض العرب
فيقول ) :نبيء ( وال يھمزھا اآلخرون – وقد ظھر أثر ذلك في القراءات القرآنية إذ قرئ قوله

ِ ِ
اﳊ ﻖ ذَﻟِ َ ِ
ِ
ﺼ ْﻮا َوَﻛﺎﻧُﻮا
ﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَ ْﻜ ُﻔ ُﺮو َن ﺑِﺂَﻳَﺎت اﻟﻠﻪ َوﻳَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن اﻟﻨﺒِﻴَ 
ﻚ ﲟَﺎ َﻋ َ
ﲔ ﺑِﻐَِْﲑ َْ
تعالى  :ﺑﺄَﻧـ ُ
ﻳَـ ْﻌﺘَ ُﺪو َن

) البقرة  ( 61 :و في ھذه اآلية تحدث ابن عطية عن داللة لفظة)نبي( التي اختلفت

ﲔ
داللتھا بالھمز والتخفيف يقول  " :وقرأ نافع  :بھمز اﻟﻨﺒِﻴَ 

)(3

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

ِ
ﱯ إِ ْن أ ََر َاد
وكذلك حيث وقع في القرآن  ،إال في موضعين  :إِ ْن َوَﻫﺒَ ْ
ﺖ ﻧَـ ْﻔ َﺴ َﻬﺎ ﻟﻠﻨ ِ

ﱯ
اﻟﻨِ 

ﱯ
)األحزاب  ( 50 :بال مد وال ھمز  ،ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا َﻻ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا ﺑـُﻴُ َ
ﻮت اﻟﻨِ 

إِﻻ

)األحزاب  ، ( 53 :وإنﱠما ترك ھمز ھذين الجتماع ھمزتين مكسورتين من جنس واحد وترك
الھمز في جميع ذلك الباقون  ،فأ ﱠما من ھمز فھو عنده من " أنبأ " إذا أخبر  ،اسم فاعله منبئ فقيل
نبىء  ،بمعنى منبئ  ،كما قيل  :سميع بمعنى مسمع ،واستدلوا بما جاء من جمعه على نباء  .قال
الشاعر :

)(1

يــا خـــاتـــم الــنـﱡـبــآء إنﱠــك ُمـــرســ ٌل

ق كـــ ﱡل ھـــدُى اإللــه ھُـــداكــا
بـــالـحــ ﱢ

فھذا كما يجمع فعيل في الصحيح " كظريف " وظرفاء وشبھه .قال أبو علي

)(2

 " :زعم

سيبويه)(3أنﱠھم يقولون في تحقير النبوة  :كان مسيلمه نبوته نبيئة سوء  ،وكلھم يقولون تنبأ مسيلمه
فاتفاقھم على ذلك دليل على ﱠ
أن الالم ھمزة " واختلف القائلون بترك الھمز في نبيء  ،فمنھم من
أشتق لفظة )نبي( من ھمز ثم سھل الھمز ومنھم من يقول  " :ھو مشتق من نبا ينبو إذا ظھر ،
فالنبي الطريق الظاھر  ،وكان النبي من عند ﷲ طريق الھدى والنجاة  ،وقال الشاعر :
لــمــا وردن نــبـــيــا ً
واســتـــتـــب بـــنـــا
ّ

ــسـحـ ْنـفــ ٌر
ُم
َ

كـخـطــوط

)(4

الـسـيـح

ِ◌

مـنـســحــ ُل
واستدلوا ﱠ
بأن األغلب في جمعه أنبياء كفعيل في المعتل ،نحو ولي وأولياء وصفي وأصفياء حكى
الزھراوي أن ﱠه يقال نبوء إذا ظھر فھو نبيء  ،والطريق الظاھر نبيء بالھمز وروي ﱠ
أن رجال قال
للنبي صلى ﷲ عليه وآله وسلم  :السالم عليك يانبيء ﷲ  ،وھمز  ،فقال له النبي عليه السالم :
لست بنبيء ﷲ وھمز ولكني نبي ﷲ ولم يھمز .
قال أبو علي) ) : (5ضعف سند ھذا الحديث  ،ومما يقوي ضعفه أنﱠه صلى ﷲ عليه – وآله -
وسلم  ،قد أنشده المادح ياخاتم النباء ولم يؤثر في ذلك إنكار  ،والجمع كالواحد( "

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

)( 6

ولعل الفكرة التي ينطوي عليھا النص قد نوه بھا الطوسي في ) التبيان ( يقول  ) :قرأ أھل المدينة
النبيئين  -بالھمز -والباقون بغير ھمزة وترك الھمزة ھو األختيار وآختلفوا في أشتقاقه فقال
بعضھم  :من انبائك األمر  :كأنﱠه انبأ عن ﷲ وأخبر عنه فترك الھمز لكثرة اآلستعمال وقال
الكسائي  :النبي  :الطريق يراد به أنﱠه علم وطريق الى الحق وأصله من النبوة والنجوة  :المكان
)(1

المرتفع (

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن الھمز والتخفيف قد ترك أثرا في داللة المفردة فھي بدون ھمز تعني النبو
واالرتفاع ) ،(2أ ﱠما إذا ھمزت فإ ﱠن داللتھا تكون من اإلنباء وھو اآلخبار). (3
ويتضح مما تقدم إدراك ابن عطية للقيمة الداللية للھمزة وما لھا من أثر في تغيير داللة اللفظة في
حال تخفيفھا وتحقيقھا  ،ﱠ
وأن الراجح لديه أ ّن ّ◌◌َ أصل مفردة ) نبي ( مشتقة من مادة

) نبأ (

المھموزة  ،ويتضح من ذلك أنﱠه كان تابعا لما ذھب إليه أبو علي الفارسي ) ت 377ھـ ( في ﱠ
أن
أصل مفردة) نبي (من ) نبأ ( المھموزة ودليل ذلك أن ﱠه اكتفى بما نقل عنه من تضعيف رأي من
قال بتخفيف لفظة )نبي (
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن أبا علي الفارسي وآبن عطية رفضا أن تكون لفظة ) نبي ( مشتقة من
النباوة التي تدل على النبو واالرتفاع  ،و الراجح في مفردة ) نبي ( أنﱠھا مشتقة من)نبيء(
المھموزة والتي تدل على األخبار ال من ) نبي ( التي تدل على النبو واالرتفاع وذلك التفاق
أصل القراءتين أحسن من اختالفھما وقد حدث في الھمزة تخفيف فأصبحت ) نبي ( .

 - 3سأل  -سال -:
من المفردات التي أشار ابن عطية إلى اختالف داللتھا بين الھمز والتخفيف ما ورد في قوله

تعالى  :

ﺳﺄ ََل ﺳﺎﺋِﻞ ﺑِﻌ َﺬ ٍ
اب َواﻗِ ٍﻊ
َ َ ٌ َ

) المعارج  ( 1 :فقد قرىء الفعل ) سأل ( بالھمز

وبدون الھمز ) سال ( وھي قراءة نافع وابن عامر). (4
وال شك ﱠ
أن ھناك اختالفا كبيرا بين المفردتين إذ إ ﱠن تغيير ھذا الصوت بين الھمز والتخفيف ترك
أثرا في داللة المفردة يقول ابن عطية  :فمن حقق بقراءته مفردة ) سأل ( أراد بھا  " :سؤال

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

الكفار عن العذاب " ) (1أ ﱠما من خفف فأراد بھا " :ھو من سال يسيل  :إذا جرى وليست من معنى
السؤال ...،وقال زيد بن ثابت  :في جھنم واد يسمى سايالً  ،واالخبار ھاھنا عنه قال ابن عطية
ويحتمل إن لم يصح أمر الوادي أن يكون اإلخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له لفظ
)(2

السيل لما عھد من نفوذ السيل وتصميمه "

يقول  ) :آختلف القراء في قراءة قوله :

والبصرة  َﺳﺄ ََل َﺳﺎﺋِ ٌﻞ

وقد أشار الطبري ) ت 310ھـ ( إلى ھذا المعنى

 َﺳﺄ ََل َﺳﺎﺋِ ٌﻞ

فقرأته عامة القراء في الكوفة

بھمز سأل سائل بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب ﷲ  ،بمن ھو

واقع وقرأ ذلك بعض قراء المدينة:

 َﺳﺎ َل َﺳﺎﺋِ ٌﻞ

فلم يھمز سأل ووجھه إلى أنﱠه فعل من

السيل () (3وأضاف الزمخشري ) ت  538ھـ ( على ما ذكره الطبري بقوله ) :وقرئ " سال سائل
" وھو على وجھين أ ﱠما أن يكون من السؤال وھي لغة قريش  ،يقولون سلت تسأل  ،وھما
يتسايالن ؛ وأن يكون من السيالن  .يؤيده قراءة ابن عباس ) سال سيل ( والسيل مصدر في معنى
)( 4

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

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن الزمخشري ذكر داللتين للفعل ) سال ( على معنى السؤال في لغة قريش
وداللته على السيل والجريان لوادي العذاب الذي أرسله ﷲ تعالى على الكفار  ،والبن عطية رأي
آخر في أمر الوادي الذي ذكره معظم المفسرين يقول  " :يحتمل أن لم يصح أمر الوادي أن يكون
األخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له لفظ السيل لما عھد من نفوذ السيل
)(5

وتصميمه "

وفي ضوء ما تقدم تكون داللة الفعل ) سأل ( بالھمز مختلفة عن داللة الفعل ) سال ( بدون ھمز
إذ يؤدي كل منھما وظيفة ال يؤديھا اآلخر ﱠ
ألن داللة األول مأخوذة من السؤال عن العذاب) (6أ ﱠما
الثاني فداللته في شمول ھذا العذاب الذي نزل بھؤالء القوم فھو مثل السيل ) (7الذي يأتي على
الكافرين فيكون فيه إھالكھم  ،ولعل الراجح في ذلك قراءة من قرأ ) سأل ( بالھمز وذلك ألنﱠھا
أكثر انسجاما مع سياق اآلية وسبب نزولھا الذي ذكره ابن عطية من ﱠ
أن اآلية نزلت على أثر
سؤال الكفار عن العذاب  ،كما ﱠ
أن قراءة الھمز موافقة لرسم المصحف.
) (1المحرر الوجيز 364 /5 :
) (2المصدر نفسه 365 /5 :
) (3جامع البيان  :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 69 /29 :
) (4الكشاف 611 / 1 :
) (5المحرر الوجيز 364 /5 :
) (6ظ :لسان العرب  ) 319 /11 :سأل (
) (7ظ  :المصدر نفسه .

 -4ھيت – ھئت -:
من المفردات التي أشار ابن عطية إلى اختالف داللتھا بين الھمز والتخفيف ما ورد في قوله

ِِ
ِ
ِ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎل َﻣ َﻌﺎذَ
ﺖ ﻟَ َ
اب َوﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﻫْﻴ َ
تعالى َ  :وَر َاوَدﺗْﻪُ اﻟِﱵ ُﻫ َﻮ ِﰲ ﺑَـْﻴﺘ َﻬﺎ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َو َﻏﻠَ ﻘﺖ ْاﻷَﺑْـ َﻮ َ
ِ
اي إِﻧﻪُ َﻻ ﻳـُ ْﻔﻠِ ُﺢ اﻟﻈﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
اﻟﻠﻪ إِﻧﻪُ َرﰊ أ ْ
َﺣ َﺴ َﻦ َﻣﺜْـ َﻮ َ

)يوسف ( 23 :يقول  ) :قرأ نافع وابن

ذكوان ) ھيت لك ( بكسر الھاء من غير ھمز وفتح التاء وھشام كذلك إال أنﱠه يھمز وقد روي عنه
)(1

ضم التاء وابن كثير بفتح الھاء وضم التاء والباقون بفتحھما (

وعلى الرغم من اختالف

القراءتين في حرف واحد فقد أعطى ذلك االختالف بعدا دالليا واسعا للمفردة إذ يقول ابن عطية

ﺖ
" :وقرأ َﻫ ْﻴ َ

ومعناه الدعاء أي تعال وأقبل على ھذا األمر ،قال الحسن  :معناھا ھلم ...وقرأ

ِ
ﺖ
ھشام  ﻫﺌ ُ

بكسر الھاء والھمز  ،ضم التاء  ...وھذا يحتمل أن يكون من ھاء الرجل يھيء

أذا أحسن ھيئته – على مثال جاء يجيء – ويحتمل أن يكون بمعنى تھيأت  ،كما يقال  :فئت
وتفيأت بمعنى واحد ") (2و يمكننا أن نشير إلى موقف مشابه لموقف ابن عطية تبناه الزمخشري

ﺖ
يقول َ  ) :ﻫ ْﻴ َ

بفتح الھاء وكسرھا مع فتح التاء  ،وبناؤھا كبناء أين وعيط  .وھيت كجير

وھيت كحيث  .وھئت بمعنى تھيأت يقال ھاء يھيء كجاء يجيء  :إذا تھيأ ( ...

)(3

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ) ھيت ( التي بالياء بمعنى ھلم أي تعال)، (4أ ﱠما تلك التي قرئت بالھمز )ھئت(
)ھئت( فھي من تھيأت والھيء  :أي الحسن الھيئة من كل شيء

)(5

 ،وھنا نصل إلى ابن عطية

لنبين موقفه مما تقدم فيتضح أنﱠه قد أدرك الفرق الداللي بين لفظة ) ھيت ( التي بالتخفيف وبين
) ھئت ( التي بالتحقيق  ،والراجح أ ﱠن كال المعنيين في القرآن الكريم والقراءة القرآنية مطلوب
وكليھما مقصود في إبراز الواقعة من جھة وذلك ﱠ
ألن الوقت الذي استعدت فيه وتھيأت له دعته
إلى نفسھا ومن جھة أخرى مثـ ّل اختالف القراءة في اآلية الكريمة اإلعجاز اللغوي القرآني في
)(6

األحاطة بالمعنى واللھجة .

ﺛانيا  :التخفيف والتشديد -:
) (1التيسير في القراءات السبع  :أبو عمرو عثمان الداني104 :
) (2المحرر الوجيز 233 – 232 /3 :
) (3الكشاف 463 /2 :
) (4ظ :العين ) 81- 80 /4 :ھيت(
) (5ظ :المصدر نفسه ) 103 /4:ھئت (
) (6ظ :الفروق الداللية بين القراءات القرآنية العشر  :أ .رانية محفوظ 111 :

تنبه علماؤنا األوائل إلى ظاھرتي التشديد والتخفيف وأثرھما في الداللة ويبدو ھذا واضحا في
مؤلفاتھم من خالل الحديث عما تتركه ھاتان الظاھرتان من أثر في داللة المفردة .
فقد أشار ابن جني إلى األثر الداللي الذي توحي به ظاھرة التشديد قائال  ) :أنھم جعلوا
سر وقطّع () (1فالتضعيف الحاصل في عين
تكريرالعين في المثال دليال على تكرير الفعل فقالوا ك ّ
الفعل دل على اإلستمرار والمداومة والتكرار للفعل .
وتدخل ظاھرة التشديد في ميدان األفعال واألسماء وتترك أثرا دالليا في تلك المفردات  ،وقد أشار
ابن عطية إلى ما تؤديه ھذه الظاھرة من دالالت في عدد من اآليات القرآنية موضحا آختالف
القراء في قراءة ھذه المفردات ذاكرا داللتھا في القراءات المختلفة ومن المعاني التي أشار إليھا .

أ -المبالغة -:
أشار ابن عطية إلى طائفة من األلفاظ التي قرئت بالتشديد وذكر ﱠ
أن القصد من ھذا التضعيف في
بنية المفردة ھو المبالغة ومن ذلك :

سيَنﱠ َك :
 -1يُ ْن ِ

في قوله تعالى  :

وإِذَا رأَﻳ ِ 
ِ
ﻮﺿﻮا
ﻮﺿﻮ َن ِﰲ آَﻳَﺎﺗﻨَﺎ ﻓَﺄ ْ
ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﺣ ﱴ َﳜُ ُ
ﻳﻦ َﳜُ ُ
َﻋ ِﺮ ْ
َ َْ َ
ﺖ اﻟﺬ َ

ِﰲ ﺣ ِﺪ ٍ ِ
ِ ِِ
ﲔ
ﻳﺚ َﻏ ِْﲑﻩ َوإِ ﻣﺎ ﻳـُﻨْ ِﺴﻴَـﻨ َ
ﻚ اﻟﺸْﻴﻄَﺎ ُن ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻘﻌُ ْﺪ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ﺬ ْﻛَﺮى َﻣ َﻊ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
َ
ﻚ
ﻚ ) كلھم قرأ ﻳـُ ْﻨ ِﺴﻴَـﻨ َ
)األنعام  ( 68 :إختلفوا في قراءة ﻳـُﻨْ ِﺴﻴَـﻨ َ
ﻚ
األولى وبتشديد الثانية غير ابن عامر فإنه قرأ ﻳـُﻨَ ﺴﻴَـﻨ َ

ساكنة النون

بفتح النون األولى وتشديد

السين مع النون الثانية() (2وذكر ابن عطية داللة تشديد السين

ﻚ
في قراءة ابن عامر يقول  " :وقرأ ابن عامر وحده ﻳـُﻨْ ﺴﻴَـﻨ َ

) (3بتشديد السين وفتح النون

) (1الخصائص 153 / 2 :
) (2السبعة في القراءات  :البن مجاھد 260 /1 :
) (1جاءت قراءة مفردة ) ينسّينك ( في كتب القراءات عن ابن عامر بالشكل الذي ذكرته أعاله وجاءت في
) المحرر الوجيز ( بھذا الشكل ) ينسنك ( بإسقاط الياء وأظنه خطأ في الطبع

والمعنى واحد  ،إال ﱠ
أن التشديد أكثر مبالغة "

)(1

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن التشديد قد ترك أثرا في داللة المفردة وإن كانت المفردة بالتشديد والتخفيف
أن قراءة التخفيف ال تخلو من الداللة على ﱠ
تؤدي معنى واحدا كما ذكر ابن عطية إال ﱠ
أن مجالسة
الذين يخوضون في آيات ﷲ ھي من فعل الشيطان ووسوسته في نفس األنسان لينسيه الشيطان
ذكر ﷲ  ،أ ﱠما قراءة التشديد فدلت على تأثير الشيطان عليه حتى يجلس مع الذين يخوضون في
آيات ﷲ وإن و سوس الشيطان في نفسه وأغواه بمكره يتوجب عليه أن يذكر ما أمر ﷲ به من
اآلبتعاد عن مجالستھم ومنادمتھم .

)(2

ويتبين مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أدرك أثر التشديد في داللة األلفاظ وإن لم يكن يحدث ذلك التشديد
تغييرا جذريا في داللة المفردة أال أنﱠه أكسب المفردة داللة مضافة إلى داللتھا األصلية .

 -2يُ َن ﱢز ُل :

ِ
ﻒ ﺑَـْﻴـﻨَﻪُ ﰒَُ ﳚْ َﻌﻠُﻪُ ُرَﻛ ًﺎﻣﺎ
وردت ھذه اللفظة في قوله تعالى  :أَ َﱂْ ﺗَـَﺮ أَ ن اﻟﻠﻪَ ﻳـُْﺰﺟﻲ َﺳ َﺤﺎﺑًﺎ ﰒُ ﻳـُ َﺆﻟُ 
ﺼ ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ
ﻴﺐ ﺑﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ
ﻓَـﺘَـَﺮى اﻟْ َﻮْد َق َﳜُْﺮ ُج ﻣ ْﻦ ﺧ َﻼﻟﻪ َوﻳـُﻨَـﺰُل ﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤﺎء ﻣ ْﻦ ﺟﺒَﺎل ﻓ َﻴﻬﺎ ﻣ ْﻦ ﺑَـَﺮد ﻓَـﻴُ ُ
ِِ
ﺼﺎ ِر
ﺼ ِﺮﻓُﻪُ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻦ ﻳَ َﺸﺎءُ ﻳَ َﻜ ُ
َوﻳَ ْ
ﺐ ﺑِ ْﺎﻷَﺑْ َ
ﺎد َﺳﻨَﺎ ﺑَـ ْﺮﻗﻪ ﻳَ ْﺬ َﻫ ُ
َ◌ﻳـُﻨَـﺰُل

) النور (43 :قرئت

بتشديد الزاي وتخفيفھا  ،فقرأ بالتشديد عاصم واألعرج  ،وقرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو

عمرو ويعقوب) . (3وقد التفت ابن عطية إلى داللة ) ينزل ( في قراءة من قرأ بالتشديد يقول " :

وقرأ عاصم واألعرج  َ◌ﻳـُﻨَـﺰُل

على المبالغة والجمھور على

التخفيف ") ( 4ويتضح من

النص المتقدم ﱠ
أن التشديد قد ترك أثرا في داللة مفردة ) ينزل ( فھي مع التشديد تعني المبالغة في
نزول البرد من السماء  ،أي طبيعة نزوله تتعدى حدود ذلك النزول الطبيعي المعتاد الذي اعتاده
البشر لذلك دل التشديد على المبالغة مثلما ذكر ابن عطية  ،والسياق الذي وردت فيه مفردة )
ينزل ( في أشد الحاجة إلى ذلك التشديد الذي دل على المبالغة تناسبا مع

) (2المحرر الوجيز 304 /2 :
) (3ظ :الكشاف  ،34 /2 :البحر المحيط  :أبو حيان األندلسي  ،157 /4 :الميزان  :السيد محمد حسين
الطباطبائي  ،145/7:الفروق الداللية بين القراءات القرآنية العشر 165 :
) (4ظ  :إتحاف فضالء البشر  :شھاب الدين أحمد بن محمد عبد الغني الدمياطي 412 /2 :
) (5المحرر الوجيز 190 /4 :

مفرداته التي تدل على الكثرة والمبالغة ومن ھذه األلفاظ ) الجبال ( فلم يذكر سبحانه جبال واحدا
من ذلك البرد المتجمد بل ذكر سلسلة من الجبال المغطاة بالبرد فضال عن شدة توھج نور البرق
المرافق للبرد فكان ذلك دليال على كثرة البرد النازل من السماء لذلك كان السياق الذي وردت فيه
لفظة ) ين ّزل ( بالتشديد في حاجة كبيرة إلى التشديد الذي د ّل على المبالغة في النزول .

ش َرتْ - :
ُ -3ح ِ
ومن المفردات التي قرئت بالتشديد والتخفيف لفظة ) حشرت ( الواردة في قوله تعالى:
ش َرتْ
ا ْل ُو ُح ُ
وش ُح ِ

َوإِ َذا

)التكوير  ( 5 :ورد الفعل في القرآن الكريم ) حشرت ( بالتخفيف وقرئ

أن ھناك آختالفا كبيرا بين المفردتين إذ ﱠ
بالتشديد والشك ﱠ
إن تضعيف الحرف في المفردة يؤدي
ش َرت بشد الشين على المبالغة
إلى تغيير داللتھا وھذا ما ذكره ابن عطية يقول  " :قرئت  ُح ﱢ
)(1

"

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن التشديد كان له أثر في داللة المفردة فھي من دونه تعني جمع الوحوش وبه تدل
على المبالغة في الجمع ھذا ما يراه ابن عطية في وقوفه على تفسير لفظة ) حشرت ( .
أن قراءة التخفيف أرجح من التشديد على الرغم من ﱠ
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن السياقات اآلخرى
المجاورة لآلية كثرت فيھا األلفاظ التي دلت على المبالغة بتشديدھا إال ﱠ
أن عزوف معظم
المفسرين ) . (2عن ذكر قراءة التشديد وإنفراد ابن عطية باألشارة إلى ھذه القراءة وداللتھا جعلنا
نميل إلى اختيار قراءة التخفيف وكان الى جانب المفسرين القراء ومنھم ابن خالويه الذي قال
) حشرت أن حشر الوحوش إنﱠما ھو موتھا وفناؤھا أو حشرھا لتقتص بعضھا من بعض ثم يقال
لھا كوني ترابا والتشديد إنﱠما ھو للمداومة وتكرير الفعل والوجه لذلك في حشر الوحوش (

)(3

فضال عن ذلك ﱠ
أن رسم المصحف يؤيد قراءة التخفيف ولعل نص ابن خالويه ورسم المصحف
يؤكدان ما ذھبت إليه من ترجيح قراءة التخفيف لمفردة ) حشرت ( بدال من التشديد  ،ووجدت
مثل ذلك في لفظة ) قتّلت () (4و) ففتّحنا ( ) (5و) صرّفنا () (6وغيرھا .

ب -التكثير - :

) (1المحرر الوجيز 441 /5 :
) (2ظ :التبيان  ،281 /10 :مجمع البيان  :الطبرسي  ، 673 / 10 :الميزان 322 /20 :
) (3الحجة في القراءات السبع  :أبو عبد ﷲ الحسين بن أحمد بن خالويه 239 :
) (4ظ :المحرر الوجيز 442 /5 :
) (5ظ :المصدر نفسه 214 /5 :
) (6ظ :المصدر نفسه 458 /3 :

من بين المعاني التي ينصرف إليھا اللفظ عند دخول التشديد في بنيته التكثير أل ﱠن التضعيف في
عين الفعل يدل على تكثير الفعل وتكراره مثل ) قطع وقطّع ( وقد جاءت طائفة من األلفاظ في
القرآن الكريم اختلف القراء في قراءتھا فمنھم من قرأ بالتخفيف ومنھم من قرأ بالتشديد لبيان
معنى التكثير وقد وقف ابن عطية عند طائفة من األلفاظ ذاكرا ما ورد فيھا من قراءات مختلفة
بين التخفيف والتشديد موضحا الدالالت الناتجة عن كل قراءة ومن األلفاظ التي أشار إليھا لفظة

) قطعن ( الواردة في قوله تعالى َ  :وﻗَﻄْ ﻌ َﻦ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ﻦ

) يوسف ( 31 :

أن ھناك معنى زائدا في لفظة )ﻗَﻄْ ﻌ َﻦ ( التي وردت بالتشديد في اآلية الكريمة إذ ﱠ
والشك ﱠ
إن
تضعيف الحرف في اللفظة يؤدي إلى اختالف داللتھا وھذا ما ذكره ابن عطية بقوله  ":وقوله

تعالى :

َوﻗَﻄْ ﻌ َﻦ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ﻦ

أي أكثرن الحز فيھا بالسكاكين  ،وقال عكرمة  ) :األيدي ( ھنا

األكمام وقال مجاھد ھي الجوارح  ،وقطعنھا حتى ألقينھا .
يقول ابن عطية  :فظاھر ھذا أنﱠه بانت األيدي  ،وذلك ضعيف من معناه  ،وذلك ﱠ
أن قطع العظم ال
يكون إال بشدة  ،ومحال أن يسھو أحد عنھا  ،والقطع على المفصل ال يتھيأ إال بتلطف ال بد أن
يقصد  ،والذي يشبه أنھن حملن على أيديھن الحمل الذي كن يحملنه قبل المتك فكان ذلك حزاً

وھذا قول الجماعة .وضوعفت الطاء فيوقطّعن

لكثرتھن وكثرة الحز فربما كان مراراً "

وقال الطبري )ت310ھـ ( ) :وقوله َ :وﻗَﻄْ ﻌ َﻦ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ﻦ

)(1

آختلف أھل التأويل في معنى ذلك
)(2

فقال بعضھم معناه  :أنھن حززن بالسكين في يديھن وھن يحسبن أنھن يقطعن األترج (

وفي ضوء ما تقدم يتضح ﱠ
أن التشديد يدل في اآلية الكريمة على كثرة الحز فربما كان مرارا وھذا
الذي ذكره ابن عطية في وقوفه على لفظة ) قطعن ( في اآلية الكريمة  .ونجد مثل ذلك في
مواضع آخرى

)(3

أ ﱠما التخفيف فھو ما يقابل التشديد وله أثر داللي في األلفاظ وقد وردت في

القرآن الكريم ألفاظ آختلف في قراءتھا بين التخفيف والتشديد
وقد أشار ابن عطية إلى عدد من األلفاظ التي قرئت بالتخفيف والتشديد موضحا الداللة التي
تنصرف أليھا اللفظة في كل حال كما تقدم ذكره ومن ذلك أيضا لفظة ) ميّت وميْت ( وھي من
االلفاظ التي أشار إليھا ابن عطية وذكر آختالف داللتھا بين التخفيف والتشديد وذلك في قوله
) (1المحرر الوجيز 239 /3 :
) (2جامع البيان 206 /12 :
) (3ظ  :المحرر الوجيز 126 /2 ، 492 /3 ، 463 /1 :

ت َوت ُْخ ِر ُج ا ْل َميﱢتَ ِمنَ ا ْل َح ﱢي
ي ِمنَ ا ْل َميﱢ ِ
تعالى َ  :وت ُْخ ِر ُج ا ْل َح ﱠ
ت
لفظة ا ْل َميﱢ ِ

) آل عمران  ( 27 :وردت

بالتشديد وھي قراءة حفص عن عاصم  ،وقرئت بالتخفيف وھي قراءة ابن كثير

وعاصم ) (1وال شك ﱠ
أن ھناك اختالفا كبيرا بين القرآتين فداللة التي بالتشديد غير داللة )ميْت (
ت
التي بالتخفيف وقد أشار إلى ذلك ابن عطية يقول  " :ا ْل َم ْي ِ
ت
قد مات وأ ﱠما ا ْل َميﱢ ِ

بالتخفيف إنﱠما يستعمل في ما

بالتشديد فيستعمل في ما قد مات وفيما لم يمت بعد ") (2ووقف الطوسي

) ت 460ھـ ( عند ھذه المسألة يقول  ) :والفرق بين تخفيف الياء وتشديدھا ﱠ
أن الميت بالتخفيف
الذي قد مات وبالتثقيل الذي لم يمت قال المبرد :وال خالف بين علماء البصريين أنھما سواء
وأنشد آلبن الرعالء الغساني :

)(3

لـيـس َمـن مـات فـاسـتـراح بـ َمـ ْيـت

إنّـمـا الـ َمـ ْيـت مـيّـت األحـيـاء

إنّـمـا الـمـيـت مـن يـعـيـش كـئـيـبـا ً

كـاسـفـا بـاله قـلـيـل الـرجـــا ِء

فجمع بين اللغتين وإنما كرر في عدة مواضع في القرآن لما فيه من عظم المنفعة
)(4

وجزيل الفائدة( .

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ما ورد عن ابن عطية في بيان داللة اللفظة أخذه من أستعمال العرب لھا وھو
أن لفظة )ميّت ( بالتشديد أعم من لفظة )ميْت ( بالتخفيف ﱠ
يرى ﱠ
ألن الثانية تدل على من فارقته
الروح فھو ) ميْت ( أ ﱠما لفظة ) ميّت( فإنﱠھا تصلح لمن فارقته الروح ولمن لم يمت بعد فھي أعم
من ) ميْت( .
ولعل الراجح مما جاء في القرآن الكريم ھي قراءة من قرأ )ميْت ( بالتخفيف وذلك ﱠ
ألن سياق
اآلية قد أشار إلى ) الميْت ( الذي قد مات وقراءة ميت بالتخفيف ھي األكثر إنسجاما مع السياق
العام لآلية الكريمة .

ﺛالثا :اإلبدال
) (1ظ :السبعة في القراءات  :ابن مجاھد 203 :
) (2المحرر الوجيز 418 /1 :
) (3ظ :األغاني  :أبو الفرج األصفھاني 308 /10 :
) (4التبيان في تفسير القرآن 432/2 :

اإلبدال ظاھرة لغوية مشتركة بين الصوت والتصريف منھا ما ھو قياسي يخضع لظوابط محددة
مثلما يحصل في صيغة ) افتعل ( ومنھا ما يتصل باللھجات العربية مثل قول العرب ) جدث
وجدف ( ويقصد به إحالل حرف مكان حرف آخر في بنية المفردة يكون مقاربا له في الصفة
)(1

أوالمخرج أو كليھما

 .مع اإلبقاء على سائر أحرف الكلمة ويؤدي ھذا اإلبدال إلى أحداث أثر

في داللة المفردة نتيجة لما يحمله ھذا الحرف من قيمة تعبيرية ويدخل اإلبدال بنية الكلمة في
جميع حروفھا فقد يكون اإلبدال في الفاء أو العين أو الالم  ،وقد ورد في تفسير ابن عطية ما يمثل
ھذه الظاھرة مع اإلشارة إلى األثر الداللي الذي يحدث نتيجة ھذا اإلبدال وفيما يأتي عرض لما
ذكره ابن عطية :

أوال  - :اإلبدال بين الصوامت - :
-1اإلبدال في فاء الكلمة :
يحدث بين األصوات التي بينھا تقارب في المخرج والصفة وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في
حديثه عن ھذا اإلبدال في طائفة من المفردات منھا :

أ -بكة ومكة -:
يحدث اإلبدال بين الباء والميم ألنﱠھما متقاربان في المخرج فھما من األصوات الشفوية) ، (2وقد

أشار ابن عطية إلى ذلك في تفسير قوله تعالى  :إِ ن أَو َل ﺑـﻴ ٍ
ﺖ ُو ِﺿ َﻊ ﻟِﻠﻨ ِ
ﺎس ﻟَﻠِ ﺬي ﺑِﺒَ ﻜﺔَ ُﻣﺒَ َﺎرًﻛﺎ
َْ
ِ ِ
ﲔ
َو ُﻫ ًﺪى ﻟ ْﻠ َﻌﺎﻟَﻤ َ

) آل عمران  ( 96 :فقد ذكر حين فسر ھذه اآلية ﱠ
أن ھذا من اإلبدال بين الميم

والباء موضحا األثر الداللي الذي نتج عنه يقول  " :وآختلف الناس في  ﺑَ ﻜﺔَ

فقال الضحاك

وجماعة من العلماء  ) :بكة ھي مكة  ،فكأن ھذا من إبدال الباء بالميم على لغة مازن وغيرھم ،
وقال ابن جبير وابن شھاب وجماعة كثيرة من العلماء مكة الحرم كله

و  ﺑَ ﻜﺔَ

مزدحم الناس

حيث يتباكون  ،وھو المسجد وما حول البيت  ،وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتيبة :
ﺑَ ﻜﺔَ

موضع البيت  ،ومكة غيره من المواضع قال ابن القاسم  :يريد القرية قال الطبري  :ما

) (1ظ :اإلبدال  :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي 9 :
) (2ظ :سر صناعة األعراب 89 /2 ، 131 /1 :

خرج عن موضع الطواف فھو مكة ال بكة  ،وقال قوم   :ﺑَ ﻜﺔَ

ما بين الجبلين ومكة الحرم كله

)(1

"

ويبدو من النص المتقدم اضطراب األقوال في ھاتين المفردتين وھل ھما موضعان أو حدث فيھما
إبدال بين الباء والميم ؟ وحين نجعل ھذا من باب اإلبدال كما أشار بعضھم إلى ذلك لتقارب
المخرجين بين الميم والباء أو ألنھما من األصوات الشفوية مما يسوغ اإلبدال بينھما نجد ﱠ
أن لكل
منھما داللة مختلفة فمفردة )بكة ( بالباء تعني المكان الذي يزدحم فيه الناس) (2وھو المسجد وذلك
؛ ﱠ
ألن المسجد ھو الذي يكون فيه االزدحام للطواف ال غيره من المواضع ولعلھم عدلوا في ذلك
من حرف الميم إلى الباء في مفردة ) بكة( وذلك لما عرفت به الباء من الغلظة والشدة ) ، (3لذلك
كانت ) الباء( أكثر مناسبة لداللة لفظة ) بكة ( وھي تزاحم الناس فيما بينھم ،أ ﱠما ) مكة ( بالميم
فھي تعني الحرم كله وما حوله من المواضع اآلخرى ومنھم من قال ھي اسم للقرية كلھا ولذلك
أقاموا )الميم ( في ) مكة ( بدال من حرف )الباء( وذلك لما دل عليه حرف الميم من الجمع) (4لذلك
ناسبت الداللة التي دلت عليھا مفردة ) مكة ( والتي تعني مك الماء واستخراجه والجد في جمعه
وذلك لقلة ماء مكة ). (5
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن اإلبدال الحاصل في لفظة ) مكة ( أدى إلى تغيير داللة المفردة وھذا ما تنبه
عليه ابن عطية ومعه جمع من المفسرين ومنھم الطبري

)(6

)(7

والبغوي

ويمثل ھذا اإلبدال بين

) الباء والميم ( ظاھرة لھجية شاعت في استعمال القبائل البدوية ومنھا قبيلة أسد) ، (8وحين نحتكم
نحتكم إلى سياق اآلية الكريمة نجد ﱠ
أن حديث ھؤالء المفسرين ومنھم ابن عطية ال مسوغ له في
ھذا الباب ؛ ﱠ
ألن ﷲ سبحانه وتعالى حينما وضع لفظة ) بكة ( في ھذا الموضع لم يكن المقصود
إبدالھا من مكة وإنﱠما جيء بلفظة ) بكة ( للتعبير عن الداللة التي تحملھا وھي بك الناس بعضھم
بعضا في الزحام ومن ذلك ﱠ
فإن الذھن ينصرف إلى المكان الذي يزدحم فيه الناس وھو المكان
المتعارف عليه في مكة ) المسجد الحرام ( فالمقصود من بكة الموضع الذي يكثر فيه الزحام
ويبك الناس بعضھم بعضا .
) (1المحرر الوجيز 48 /1 :
) (2ظ :العين )425/1:بك(  ،لسان العرب )402 /10 :بكك(
) (3ظ :الصوت اللغوي ودالالته في القرآن  :د .محمد فريد عبد ﷲ 17 :
) (4ظ :المصدر نفسه .
) (5ظ :المخصص  ، 16 /1 :لسان العرب  )490 /10 :مكك(
) (6ظ :جامع البيان 7/3 :
) (7ظ :معالم التنزيل  :أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي 71-70 /2 :
) (8ظ :لھجة قبيلة أسد  :د .علي ناصر غالب 88 :

ب -عزم وحزم -:
يحدث اإلبدال بين العين والحاء ألنﱠھما متقاربان في المخرج فھما من األصوات الحلقية) ، (1وقد
أشار ابن عطية إلى ذلك في تفسير قوله تعالى

:

ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰِم
ﻓَﺈِ ن ذَﻟ َ

ْاﻷ ُُﻣﻮِر

) آل عمران  ( 186:يقول  " :العزم  :ھو أمضاء األمر المروي المنقح وليس ركوب األمر دون
روية عزما و) الحزم (  :ھو جودة النظر في األمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه ") (2وقد وقف

وقف الزمخشري على لفظة ) عزم ( يقول ِ  ) :ﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰِم ْاﻷ ُُﻣﻮِر
)(3

مما يجب العزم عليه من األمور ( ...

من معزومات األمور  ،أي

وبھذا تمكن ابن عطية من الرد على ) النقاش ( الذي

ساوى بينھما في الداللة يقول  ) :وھذا خطأ  ،والحزم النظر في األمر وتنقيحه والحذر من الخطأ
فيه

ﺖ ﻓَـﺘَـ َﻮﻛ ْﻞ
و"العزم " قصد اإلمضاء وﷲ تعالى يقول َ  :و َﺷﺎ ِوْرُﻫ ْﻢ ِﰲ ْاﻷ َْﻣ ِﺮ ﻓَِﺈ َذا َﻋَﺰْﻣ َ

) آل عمران  (159 :فالمشاورة وما كان في معناھا ھو الحزم والعرب تقول :
أعزم "

)(4

قد أحزم لو

)(5

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ھناك اختالفا في داللتي كل من )عزم وحزم ( نتيجة اإلبدال الذي حصل
في األول منھما وھذا ما أشار إليه ابن عطية في تفسيره ورد ما ذكره النقاش من كون المفردتين
بداللة واحدة  ،وھذا يدل على ﱠ
أن ابن عطية كان ينظر إلى الفروق اللغوية الدقيقة بين المفردات
وإن تقاربت معانيھا  ،ولعلھم أبدلوا حرف ) الحاء( بالعين في لفظة )العزم ( لما عليھا ھذه
المفردة من المضي في األمور  ،فداللة اللفظة تبدو أكثر تناسبا مع ما امتازت به ) العين( من

) (1ظ :سر صناعة األعراب 191 ، 214 /1 :
) (2المحرر الوجيز 155 /1 :
) (3الكشاف 478 /1 :
) (4ظ :المستقصى في أمثال العرب  :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 189/2 :
) (5المحرر الوجيز 551/1 :

النصاعة والطالقة والفخامة إذ كانت لدى الخليل من أضخم الحروف جرسا

)(1

 .وأبدلوا حرف

الحاء بالعين في لفظة ) الحزم ( لداللتھا على التأني والتروي في أتخاذ القرارات المناسبة وذلك
لما تميز به حرف ) الحاء ( من الرقة) ، (2التي جعلته مناسبا لداللة تلك المفردة التي تدل على
الحلم والصبر  .ﱠ
وإن ما في لفظة ) العزم ( من داللة جعلتھا ھي األكثر مناسبة للسياق الذي
وردت فيه اللفظة .

 -2اإلبدال في عين الكلمة -:
مثلما جرى اإلبدال في فاء الكلمة يجري في عين الكلمة ويشترك ھذا اإلبدال في إحداث تغيير في

داللة المفردة ومما ذكره ابن عطية لفظة ) شغفھا ( التي وردت في قوله تعالى  :ﻗَ ْﺪ َﺷﻐَ َﻔ َﻬﺎ
ُﺣﺒﺎ ) يوسف  ( 30 :أشار إلى ﱠأن في اآلية قراءتين أحداھما  َﺷﻐَ َﻔ َﻬﺎ

بالغين وھي الموافقة

لرسم المصحف واآلخرى ) شعفھا ( بالعين وقد جرى اإلبدال بين حرفي ) الغين والعين( في ھذه
اللفظة ألنﱠھما حرفان متقاربان في الصفة وألنﱠھما صوتان مجھوران مما يجعل اإلبدال بينھما
سائغا ً وقد ترك ھذا اإلبدال أثرا في داللة اللفظة ذكره ابن عطية حين فسر ھذه اآلية

بقوله  " :و  َﺷﻐَ َﻔ َﻬﺎ

معناه  :بلغ حتى صار من قلبھا موضع الشغاف  ،وھو على أكثر القول

غالف من أغشية القلب "

)(3

ثم ذكر في الشغاف قولين  :أحدھما  ) :الشغاف (  :سويداء
)(4

القلب  ،واآلخر الشغاف  :داء يصل إلى القلب .

ثم روى قراءتھا بالعين يقول ) :قرأ أبو رجاء واألعرج وعلي بن أبي طالب والحسن بخالف
ويحيى بن يعمر وقتادة بخالف وثابت وعوف ومجاھد وغيرھم  ) :قد شعفھا ( بالعين غير
منقوطة) ، (5ولذلك وجھان  :أحدھما أن ﱠه عال بھا كل مرقبة من الحب  ،وذھب بھا كل مذھب فھو
مأخوذ  -على ھذا  -من شعف الجبال وھي رؤوسھا وأعاليھا  ،ومنه قول النبي صلى ﷲ عليه

) (1ظ :العين 53/1 :
) (2ظ :الخصائص 185/2 :
) (3المحرر الوجيز 238 /3 :
) (4ظ :المصدر نفسه .
) (5المحتسب :أبو الفتح عثمان بن جني 9/2 :

– وآله  -وسلم  ) :يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما ً يتبع بھا شعف الجبال ومواقع القطر يفر
بدينه من الفتن (

)(1

 .والوجه اآلخر أن يكون الشعف لذة بحرقة يوجد من الجراحات والجرب

ونحوھا ومنه قول امرىء القيس :

)(2

أيـقـْـتــلـ ُنــي وقـــد شـَـعــفــتُ فــؤا َدھـا

كـما

الـمھنـوءةَ◌َ

ف
َ
شـ َعـ َ

الـرجـ ُل

الـطـالـي
)(3

والمشعوف في اللغة الذي أحرق الحب قلبه  ،ومنه قول األعشى :

وف مـاصـنـعـا"
تــعــصـي الــوشـاة ◌َ وكــان الـحـ ّب مـمـا يـ ُــزيّـن للـمـشـعـ ِ

)(4

◌ُ آونـة

مـاصـنـعـا"

)(4

وقد ذكر ذلك المعنى غير واحد من المفسرين  ،وقد اختلفوا في توجيه داللة لفظة ) شغف ( التي
بالغين ) وشعف ( التي بالعين  ،فذكرت طائفة منھم ﱠ
أن داللة لفظة ) شغف ( التي بالغين تدل على
أن حب النبي يوسف )عليه السالم ( قد خرق حجاب قلبھا) (5وقال آخرون  :ﱠ
ﱠ
إن حبه قد بلغ سويداء
سويداء قلبھا) (6ومنھم إلى ﱠ
أن حبه ) عليه السالم ( قد دخل تحت شغاف قلبھا وغلب عليه.

)( 7

وأ ﱠما داللة لفظة ) شعف ( التي بالعين فھي ﱠ
أن حب النبي يوسف ) عليه السالم ( قد أحرق قلب
زليخة واألصل في ذلك مأخوذ من طلي البعير بالقطران إذا أصيب بمرض ما أو أنﱠھا تدل على
ﱠ
أن الحب قد ذھب بھا كل مذھب وأصل ذلك مأخوذ من رؤوس الجبال وأعاليھا

(8) .

فإن لفظة ) شغف ( تدل على ﱠ
وعلى الرغم من ھذه االختالفات ﱠ
أن الحب قد وصل إلى شغاف
)(9

قلبھا  ،و)الشغاف( لغة  :ھو غالف يحيط بالقلب فھو دونه كالحجاب

،وقد أوحى بذلك صوت

) الغين ( الرخو المجھور) (10الذي يدل على الغموض والخفاء وفي داللته ھذه يكون أكثر مناسبة
لداللة )شغف( وأ ﱠما من قرأ ) شعف ( بالعين فأراد بھا ﱠ
أن الحب قد ذھب بھا كل مذھب فحبه قد
ترك لوعة وحرقة في قلبھا وقد أوحى بذلك صوت العين المجھور

)(11

الذي يعد من أنصع

) (1صحيح البخاري  ،1318 /3 :بحار األنوار  :العالمة الشيخ محمد باقر المجلسي 117 /64 :
) (2ديوان امرئ القيس  ، 142 :وجاءت لفظة ) شعفت (و )شعف ( بالعين المنقوطة أي ) الغين ( .
) (3ديوان األعشى  ، 120 :وجاءت لفظة ) للمشعوف ( بالعين المنقوطة أي ) الغين (
) (4محرر الوجيز ، 238 /3 :
) (5ظ :معاني القرآن  ،42 /2 :المحتسب  ، 339 /1 :الكشاف 462 /2 :
) (6إعراب القرآن 105 /3 :
) (7فتح القدير  :محمد بن علي الشوكاني 25 /3 :
) (8التبيان ، 129 /6 :الكشاف  ،436 /2 :الجامع ألحكام القرآن  :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد
البقاعي
القرطبي  177 – 176 /5 :البحر المحيط  ، 300 /5 :نظم الدرر :برھان الدين إبراھيم بن عمر
 ، 34 /4 :ر وح المعاني  :أبو الفضل شھاب الدين محمود اآللوسي  ، 226/6 :فتح القدير 24/4 :
) (9ظ  :والصحاح :الجوھري  ،1382 / 4 :ومقاييس اللغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس 195 /3 :
) (10ظ:الكتاب 574 -573 /4 :
) (11المصدر نفسه.

الحروف وأفخمھا جرسا

)(1

والذي يدل على الظھور والعالنية  ،وفي داللته ھذه يكون أكثر

مناسبة مع داللة ) شعف(  .وأ ﱠما الراجح من بين القرآتين فھي قراءة من قرأ ) شغف ( بالغين
وذلك لداللتھا التي تعد أكثر انسجاما مع السياق الذي وردت فيه اللفظة ورسم المصحف .

 -3اإلبدال في الم الكلمة -:
تتأثر المفردات حين يحدث اإلبدال في المھا مثلما تأثرت المفردات التي حدث اإلبدال في فائھا

وعينھا  ،وأشار ابن عطية إلى ھذا اإلبدال حين تحدث عن قوله تعلى :
ﺶ ِﺎ ﻋﻠَﻰ َﻏﻨ ِﻤﻲ وِ ِ
ُﺧَﺮى
بأْ
ﱄ ﻓ َﻴﻬﺎ َﻣﺂَ ِر ُ
َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َوأ َُﻫ َ َ َ َ َ 
ﺶ
 أ َُﻫ 

ﻗَ َ ِ
ﺎي أَﺗَـ َﻮﻛﺄُ
ﺎل ﻫ َﻲ َﻋ َ
ﺼ َ

) طه ( 18 :

يقول" :

ومعناه  :أخبط بھا الشجر حتى ينتثر بھا الورق للغنم و) أھس ( معناه أزجر بھا

الغنم وأخ ﱠوف "

)(2

ويحصل اإلبدال بين الشين والسين ألنﱠھما من األصوات المتقاربة في صفة

الھمس ) ، (3وقد قرئ الفعل ) أھش ( بالشين وھي قراءة إبراھيم ) وأھس ( بالسين وھي قراءة
عكرمة ) . (4وأشار آبن عطية إلى اختالف داللة لفظة ) أھش ( بالشين المعجمة عن

ﺶ َِﺎ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻨَ ِﻤﻲ
أھسّ ( بالسين المھملة وقد ذكر الزمخشري ذلك المعنى يقول َ  ) :وأ َُﻫ 

) أھسّ
ھش

الورق خبطه أي  :أخبطه على رؤس غنمي تأكله  ...وعن عكرمة ) أھس ( بالسين أي أنحى
عليھا زاجرا لھا  .والھس  :زجر الغنم (

)(5

.

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ھذا اإلبدال نتج عنه تغيير في داللة لفظة ) أھش ( عندما قرئت بالسين وذلك
ﱠ
أن داللة ) أھش ( بالشين ھي ضرب أغصان الشجر ليتناثر ورقھا على رؤس الغنم

)  (1ظ :العين 53 /1 :
) (2المحرر الوجيز 41/4 :
) (3ظ :سر صناعة األعراب 217-211 /1 :
) (4المحتسب 94 /2 :
) (5الكشاف 59 /3 :

فتأكله) ، (1و) أھس ( بالسين تعني زجر الغنم ) ، (2وأبدلوا السين بالشين في لفظة ) أھش ( لداللة
) الشين ( على التفشي وعدم األنتظام

)(3

 ،لذلك ناسبت ) أھش ( التي دلت على ضرب أغصان

الشجر بالعصا ليتساقط ورقه على رؤوس األغنام فكانت طبيعة تساقط الورق تساقطا متفشيا
وغير منتظم .
وأبدلوا الشين بالسين في لفظة ) أھس ( ﱠ
ألن صوت السين من أصوات الصفير

)(4

 ،والصفير

يمنح األصوات شيئا من القوة لذلك ناسبت لفظة ) أھس ( التي تدل على الزجر واألمر وخاصة
ﱠ
أن السين من األصوات التي تتأثر بالسياق لذلك دلت على الشدة والعنف على الرغم من أنﱠھا
صوت رخو مھموس مرقق). (5
أ ﱠما القراءة األرجح من ھاتين القراءتين فھي قراءة من قرأ ) أھش ( بالشين لكونھا أكثر مناسبة
للسياق الذي وردت فيه من قراءة ) أھس ( بالسين وذلك لعلتين :
إحداھما - :
إ ﱠن قراءة من قرأ ) أھس ( بالسين ھي من القراءات الشاذة التي انفرد ابن جني بذكرھا في
) المحتسب () (6وقد أكد ذلك الطبرسي ووصفھا من الشواذ).(7
ثانيھما - :
ﱠ
أن النبي موسى ) عليه السالم ( لو كان في جوابه لفظة ) أھس ( كان عليه أن يقول  ) :أھس بھا

غنمي ( لكنه قال َ  :ﻋﻠَﻰ َﻏﻨَ ِﻤﻲ

ﺶ َِﺎ َﻋﻠَﻰ ﻏَﻨَ ِﻤﻲ فيه داللة كبيرة
فضال عن أن قوله َ  :وأ َُﻫ 

على رقة قلب النبي موسى ) عليه لسالم ( وعاطفته التي بعثته إلى الرحمة بأغنامه ليجعل من
العصا أداة لطعامھا بدال من ضربھا وزجرھا وفي ذلك داللة على الخلق الكريم الذي تمثل في

شخصية النبي موسى ) عليه السالم (  ،وفي قوله َ  :ﻋﻠَﻰ ﻏَﻨَ ِﻤﻲ

داللة حرف الجر على

الفوقية الذي جعلت التعبير القرآني على لسان موسى يقولَ  :ﻋﻠَﻰ َﻏﻨَ ِﻤﻲ

بدال من ) بھا

) (1ظ :العين ) 344 /3 :ھش(  ،لسان العرب )364 /6 :ھشش(  ،القاموس المحيط  :مجد الدين الفيروز آبادي
 ) 293 /2ھشّ ( ،وأشار المفسرون إلى ھذا المعنى منھم  :الطبري في ) :جامع البيان ( 155 /16
الزمخشري في ) الكشاف (  ، 59 /3السيوطي في ) الدر المنثور ( 526 /4 :
) (2ظ :تھذيب اللغة  :أبو منصور محمد بن أحمد األزھري  )231 /5 :ھسّ (  ،جمھرة اللغة  :ابن دريد أبو بكر
محمد بن الحسن األزدي  ) 96 /1ھس(  ،لسان العرب )249 / 6 :ھسس(  ،القاموس المحيط 259 /2 :
) ھس (  ،ذكر ذلك طائفة من المفسرين ومنھم البغوي في ) معالم التنزيل (  286 /5 :و الزمخشري في
) الكشاف ( . 751 /1 :
) (3ظ :الخصائص  ، 161 /2 :الصوت اللغوي ودالالته في القرآن 17 :
) (4ظ :القاموس المحيط 338 /3 :
) (5ظ :المدخل إلى علم اللغة  :د .رمضان عبد التواب 61 :
) (6ظ  :المحتسب 94 /2 :
) (7ظ :مجمع البيان 12 /7 :

غنمي( فداللة الفوقية المتمثلة بحرف الجر) على ( توحي بأنﱠه

) عليه السالم ( كان يضرب

أغصان الشجر لطعامھا .
وفي ضوء ما تقدم تكون ) أھش ( بالشين ھي القراءة األولى واألرجح وخاصة ﱠ
أن رسم
المصحف جاء موافقا لقراءة من قرأ ) أھش ( بالشين .

ﺛانيا  - :اإلبدال بين الصوائت -:
ذكر ابن عطية اإلبدال الحاصل بين الصوائت القصيرة – الحركات – موضحا أثر ھذا اإلبدال
في داللة اللفظة ﱠ
ألن كل حركة لھا داللة محددة تعبر عنھا في التركيب لذلك كانت العرب تفرق
بين داللة لفظة وأخرى باختالف حركة حرف من حروفھا في بنية الكلمة ويختارون
) صوت الحركة األقوى للمعنى األقوى والصوت األضعف للمعنى األضعف(

)(1

 ،وقد يحدث

ھذا اإلبدال تغييرا جذريا لداللة اللفظة ومثال ذلك قولھم  ) :التلـﱠة  ،والتـﱢلة  ،والتـﱡلة ( التلة بالفتح :
)(2

الصوت وبالكسر  :الھلكة وبالضم  :الجماعة من الناس

 .وقد ورد في تفسير ابن عطية ما

يمثل ھذه الظاھرة مع اآلشارة إلى األثر الداللي الناتج من تناوب الحركات فيما بينھا في اللفظة
الواحدة وفيما يأتي عرض لما ذكره آبن عطية في ) المحرر الوجيز ( :

 -1اإلبدال بين الكسر والفتح -:
يكثر اإلبدال بين الفتح والكسر بسبب التأثيرات اللھجية ودخول المستويات اللھجية في المستوى
)(3

الموحد الفصيح

وقد وردت في تفسيرابن عطية اشارات إلى ھذه الظاھرة في عدد من األلفاظ

منھا -:

) (1آبن جني عالم العربية  :د .حسام النعيمي 93 :
) (2ظ :في األصوات اللغوية  :د .غالب فاضل المطلبي 298 -297 :
) (3ظ :المصدر نفسه .

أِ -عوج و َعوج - :

في قوله تعالى  :ﻗُـ ْﺮآَﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ ﻏَْﻴـَﺮ ِذي ﻋِ َﻮ ٍج ﻟَ َﻌﻠُ ﻬ ْﻢ ﻳَـﺘـ ُﻘﻮ َن

) الزمر  ( 28 :أشار ابن عطية

إلى اختالف المفسرين في لفظة ) عوج ( بفتح العين وكسرھا  ،والشك ﱠ
أن ھذا االختالف في
حركة الحرف األول يؤدي إلى اختالف في داللة اللفظة يقول  " :نفى عنه العوج
ألنﱠه ال إختالف فيه وال تناقض وال مغمز بوجه  ،واختلفت عبارة المفسرين  ،فقال عثمان بن
عفان  :المعنى غير متضاد قال ابن عباس  :غير مختلف  ،وقرأ مجاھد  ،غير ذي لبس  ،وقال
السدي  :غير مخلوف  ،وقال بكر المزني  :غير ذي لحن  ،والعوج بكسر العين في األمر
والمعنى وبفتحھا في األشخاص "

)(1

و مما تقدم ﱠ
أن داللة لفظة ) العوج ( في حال فتح الفاء ھو العوج الذي يكون في األشخاص
واألعيان وداللتھا في حالة كسر الفاء ھوالعوج الذي يكون في األقوال واآلراء أي في
األمور المعنوية) (2وھذا ما ذكره ابن عطية في تفسيره .
أن الراجح ھو استعمال اللفظة بكسر العين ألنﱠه األكثر مالئمة للسياق وذلك ﱠ
والظاھر ﱠ
ألن ﷲ
سبحانه نفى العوج عن القرآن الكريم وخاصة ﱠ
أن القرآن ما ھو إال أقوال وأحكام أنزلھا ﷲ سبحانه
على نبيه الكريم ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( لذلك كانت لفظة ) العوج ( التي بالكسر أرجح من
لفظة ) العوج ( التي بالفتح .

 -2بين الفتح والضم -:
مثلما حصل اإلبدال بين الفتح والكسر وترك أثرا دالليا ملموسا في داللة أأللفاظ كذلك يحصل

اإلبدال بين الضم والفتح وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في حديثه عن قوله تعالى َ  :وإِ ْن ﻳَـَﺮْوا
ﺳﺒِﻴﻞ اﻟﺮ ْﺷ ِﺪ َﻻ ﻳـﺘ ِ
ﺨ ُﺬوﻩُ َﺳﺒِ ًﻴﻼ
َ
َ َ
النظر و اﻟ ﺮ ْﺷ ِﺪ بفتحھا في الدين"

)األعراف  (146 :يقول  " :الرشد بضم الراء الصالح في
)(3

) (1المحرر الوجيز 529 /4 :
) (2ظ :لسان العرب ) 332 /2 :عوج(  ،التبيان في تفسير القرآن  ،23 /9 :الكشاف  ، 28 /4 :الجامع ألحكام
القرآن 252/8 :
) ( 3المحرر الوجيز 454 /2 :

يبدو من النص المتقدم ﱠ
أن ھناك اختالفا في داللة لفظة اﻟ ﺮ ْﺷ ِﺪ تبعا الختالف حركة الحرف
األول منھا فإذا كانت مضمومة الراء دلت على الصالح في النظر ومما يدل على ذلك ما جاء في

قوله تعالى  :
أ َْﻣ َﻮا َﳍُ ْﻢ

ﺎح ﻓَﺈِ ْن آَﻧَ ْﺴﺘُ ْﻢ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُر ْﺷ ًﺪا ﻓَ ْﺎدﻓَـﻌُﻮا إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َواﺑْـﺘَـﻠُﻮا اﻟْﻴَﺘَ َﺎﻣﻰ َﺣ ﱴ إذا ﺑﻠﻐﻮا اﻟﻨَ ﻜ َ

) النساء  ( 6 :أي  :صالحا) ، (1وقوله تعالى :

ِ ِِ
ﲔ
َوُﻛﻨﺎ ﺑِﻪ َﻋﺎﻟﻤ َ

ِ ِ
ِ
 َوﻟَ َﻘ ْﺪ آَﺗَـْﻴـﻨَﺎ إﺑْـَﺮاﻫ َ
ﻴﻢ ُر ْﺷ َﺪﻩُ ﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻞُ

)األنبياء  ( 51 :أي  :توفيقه وصالحه) ، (2أ ﱠما

اﻟ ﺮ ْﺷ ِﺪ بفتح الراء تدل على الصالح في الدين

)(3

؛ ودليل ذلك ما جاء في قوله تعالى :



إِ ْذ

أَوى اﻟْ ِﻔْﺘـﻴﺔُ إِ َﱃ اﻟْ َﻜ ْﻬ ِ
ﻚ َر ْﲪَﺔً َوَﻫﻴْ ﺊ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َر َﺷ ًﺪا
ﻒ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َرﺑـﻨَﺎ آَﺗِﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟ ُﺪﻧْ َ
َ
َ
)الكھف  ( 10 :وقوله تعالى :

ِ
ﻴﺖ َوﻗُ ْﻞ َﻋ َﺴﻰ أَ ْن
إِﻻ أَ ْن ﻳَ َﺸﺎءَ اﻟﻠﻪُ َواذْ ُﻛ ْﺮ َرﺑَ 
ﻚ إِ َذا ﻧَﺴ َ

ِ
ِ
ب ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا َر َﺷ ًﺪا )الكھف  ( 24 :وقوله تعالى َ  :وأَﻧﺎ ِﻣﻨﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن َوِﻣﻨﺎ
ﻳَـ ْﻬﺪﻳَ ِﻦ َرﰊ ﻷَﻗْـَﺮ َ
ِ
ﻚ َﲢَﺮْوا َر َﺷ ًﺪا
َﺳﻠَ َﻢ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
اﻟْ َﻘﺎﺳﻄُﻮ َن ﻓَ َﻤ ْﻦ أ ْ

) الجن (14 :

ولعل داللة اﻟ ﺮ ْﺷ ِﺪ بالضم نابعة من ثقل حركة الضم ﱠ
ألن الثقل يناسب صعوبة مھمة إصالح
األمور الدنيوية وبالعكس تكون داللة الفتحة وھي الحركة الخفيفة  .والمفردة بضم الراء وفتحھا
كل منھما مناسبا في سياقه ﱠ
وإن الرسالة التي جاء بھا النبي محمد ) صلى ﷲ عليه واله وسلم (
ھي لإلصالح في األمور الدينية والدنيوية ﱠ
ألن الھدف منھا بناء مجتمع إسالمي يقوم على ما ورد
في القرآن الكريم وفي القرآن نجد إصالح الجانب الديني والدنيوي للمسلمين .ومثال ذلك نجده في
)(4

حديثه عن لفظة) طوال (

)(5

و) الضر(

و) الھيام (

)(6

فأشار فيھا إلى اختالف داللتھا باختالف

حركاتھا
) (1ظ :جامع البيان 16 /9 :
) (2ظ :المحرر الوجيز 86 /4 :
) (3ظ :العين  ،242 /6 :الحجة في القراءات السبع  ، 90 :معالم التنزيل  :البغوي  ، 282 /3 :الجامع ألحكام
القرآن 283 /4 :
) (4ظ :المحرر الوجيز 37 /2 :
) (5ظ :المصدر نفسه 274 /2 :
) ( 6ظ :المصدر نفسه 247 /5 :

 -3بين الضم والكسر -:
الضم والكسر من الحركات الثقيلة وقد يحدث اإلبدال بينھما في بعض األلفاظ فتختلف داللتھا تبعا
لذلك  ،وأشار ابن عطية إلى ذلك األختالف بين الضم والكسر في لفظة )ھدنا( وذلك في قوله

تعالى  :

ﻚ
إِﻧﺎ ُﻫ ْﺪﻧَﺎ إِﻟَْﻴ َ

) األعراف  ( 156 :وذكر اختالف قراءتھا فقرئت  ُﻫ ْﺪﻧَﺎ

بضم الھاء وكسرھا وھي قراءة أبي وجزة السعدي) .(1وعلى ذلك أشار إلى إختالف داللتھا

يقولُ  " :ﻫ ْﺪﻧَﺎ بضم الھاء معناه تبنا و  ِﻫ ْﺪﻧَﺎ
)(2

لطاعتك " ...

وإلى جانب ابن

بكسر الھاء ومعناه حركنا أنفسنا وجذبناھا

عطية أشار المفسرون إلى ﱠأن المقصود من لفظة  ُﻫ ْﺪﻧَﺎ

بضم الھاء التوبة ،وبالكسر الميل لطاعة ﷲ سبحانه). (3

ونخلص مما تقدم ﱠأن إختالف حركة الحرف األول من لفظة  ُﻫ ْﺪﻧَﺎ

أدى إلى اختالف داللتھا

فھي بالضم تدل على التوبة إلى ﷲ  ،وبالكسر تدل على الميل لطاعة ﷲ سبحانه). (4
والظاھر ﱠ
أن إشارة ابن عطية إلى داللة لفظة )ھدنا ( بضم الھاء التي تدل على التوبة نابع من ثقل
الحركة وھي الضم ﱠ
ألن الثقل يناسب صعوبة مھمة التوبة وبعكس ذلك تكون داللة الكسر.

ولعل قراءة من قرأ  ُﻫ ْﺪﻧَﺎ

بضم الھاء ھي الراجحة لدينا وأكثر مالئمة مع سياق اآلية من

غيرھا و موافقة في ذلك خط المصحف الذي وردت فيه لفظة  ُﻫ ْﺪﻧَﺎ

بضم الھاء .

استنادا إلى ما تقدم يتضح ﱠ
أن ابن عطية كان مدركا ألثر الصوت وفاعليته في تحديد داللة األلفاظ
ويبدو ذلك واضحا مما عرضنا له آنفا إذ كانت وقفاته الداللية في تفسير اآليات القرآنية الكريمة
خير شاھ ٍد على قدرته في تحديد دالالت األلفاظ  ،إذ إنﱠه كان يمتلك القدرة على التمييز بين داللة
لفظة وأخرى وإن اختلفت عنھا بتغير صامت واحد أو صائت وإن كان في ذلك دليل فإنﱠه يدل
على خزينه اللغوي الوافر وثقافته المتنوعة .

) (1ظ :المحتسب 372 /1 :
) (2المحرر الوجيز 460 /2 :
) (3ظ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :البيضاوي  ، 362 /1الدر المنثور  :السيوطي 571 /3 :
) (4ظ :لسان العرب )439 /3 :ھود (  ،تاج العروس  :الزبيدي ) 339 / 5 :ھود( .

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  :ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﻴﺔ 
ﱠ
إن لبنية الكلمة أثراً في تحديد داللتھا  ،فالفعل ) أعطى ( تختلف داللته عن داللة
الفعل ) إستعطى ( والفعل ) طعم ( تختلف داللته عن داللة الفعل ) إستطعم ( والفعل
)نزل( تختلف داللته عن داللة الفعل ) ن ّزل ( الذي بالتشديد  ،وقد فطن علماء العربية لذلك
ومنھم ابن جني

) ت 392ھـ ( يقول  ) :أنﱠھم جعلوا تكرير العين في المثال دليال على تكرير

الفعل قالوا  :كسّر وقطع وغلّق وذلك ﱠ
أن◌ً ھم لما جعلوا األلفاظ دليلة على المعاني فأقوى اللفظ
ينبغي أن يقابل به قوة الفعل () (1فضال عن ذلك البد من أن نقف عند صيغ المبالغة فألوزانھا أثر
كبير في تحديد دالالت األلفاظ ومن ذلك قولھم ) جزوع ( يدل على معنى أكثر من ) جازع (
وكذلك )عالّم ( في قوله تعالى

َ  :ﻋ ﻼم اﻟْﻐُﻴ ِ
ﻮب
ُ ُ

) المائدة  ( 109 :يدل على أنﱠه عالم وعلمه

ال حدود له .
وفيما تقدم داللة على ﱠ
أن الزيادة التي تصيب المباني البد من أن تحدث أثرا دالليا في المعاني
لذلك يقول ابن جني  ):إذا كانت األلفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيھا شيء أوجبت القسمة له زيادة
المعنى به ( ) (2وتابعه في ذلك ابن األثير )ت637ھـ ( إذ يقول  ) :ﱠ
أن اللفظ أذا كان على وزن من
األوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه فال بد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه
أوالً  ،ألن األلفاظ أدلة على المعنى وأمثلة لإلبانة عنه (...

)(3

ولم يغفل القدماء عن مسألة العدول في الصيغ لما لھا من أثر كبير في تحديد داللة المفردات
وإلى ذلك أشار ابن جني)ت392ھـ ( بقوله  ) :وھو باب منقاد ونحو من تكثير اللفظ لتكثير
المعنى العدول عن معتاد حاله  ،وذلك فعال في معنى فعيل نحو"طوال" فھو أبلغ معنى
من"طويل" و"عراض" فأنﱠه أبلغ معنى من "عريض"  ،وكذلك "خفاف" من "خفيف" (...

) (1الخصائص 153 /1 :
) (2المصدر نفسه 268/3 :
) (3المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 41 /2 :
) (4الخصائص 261/2 :

)(4

ومن ذلك يتضح عناية علماء العربية بمباحث علم الصرف والتفاتھم إلى داللة الصيغ وأثر
ما تتعرض له من زيادات في تغيير المعنى وكان في مقدمتھم الخليل ) ت 175ھـ (
وسيبويه ) ت  180ھـ (  ،ثم توسع اآلخرون في العناية بالداللة الصرفية من أمثال  :ابن قتيبة
) ت276ھـ ( والمبرد ) ت 285ھـ ( وابن االسراج ) ت316ھـ ( وابن جني )ت392ھـ (
والزمخشري ) ت 538ھـ ( وغيرھم .
وقد عني ابن عطية بالصرف وقوانينه وأجاد في توظيفه في التفسير كما عني بالداللة
الصرفية إذ نجد لديه إشارات إلى األفادة من الداللة الصرفية في بلوغ دالالت المفردات.
والداللة الصرفية في تفسير ابن عطية على قسمين :

 -1الداللة الصرفية في األسماء .
 -2الداللة الصرفية في األفعال .
أوال  :الداللة الصرفية في األسماء :
ويمكن دراسة ما ورد من إشارات داللية تتصل بأبنية األسماء على النحو اآلتي:

 -1المشتقات :
وھي طائفة من الصيغ االسمية تؤدي في سياق الكالم دالالت مختلفة يريد المنشئ من خاللھا
بيان المعاني التي يريد التعبير عنھا وقد ورد منھا في تفسير ابن عطية ما يأتي :

أ -اسم الفاعل :
وھو من أھم أبنية المشتقات ومن أكثرھا استعماال في سياقات الكالم وقد ذھب العلماء إلى
أنﱠه يدل على الحدث والحدوث والفاعل  (1)،وقد ذكرت كتب التصريف طريقة بنائه من األفعال
فھو يؤخذ من الفعل الثالثي على وزن فاعل ومن غير الثالثي على زنة الفعل المضارع مع إبدال
حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر

)(2

 ،وھو عند العلماء يدل على االنتقال

والتجدد ) (3ومن ھنا فھو يخالف الصفة المشبھة التي تدل على الثبات والدوام

)(4

وقد عرض ابن

عطية إلى عدد من المفردات التي وردت بزنة اسم الفاعل في أثناء تفسير اآليات القرآنية موضحا
ما تنصرف إليه ھذه الصيغ من دالالت من خالل استعمالھا في السياق القرآني ومما

) (1ظ  :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  :ابن ھشام األنصاري 248 /2:
) (2ظ  :شرح ابن عقيل 137 -134 /3 :
) (3ظ  :الكتاب  ، 218 /1 :معاني األبنية  :د.فاضل صالح السامرائي 47-46 :
) (4أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 267/2 :

عرض له لفظة ) ضائق ( التي وردت في قوله تعالى  :
و ِ ِ
ﺻ ْﺪ ُرَك
ََ
ﺿﺎﺋ ٌﻖ ﺑِﻪ َ

) ھود (12 :

ﻚ
ﻮﺣﻰ إِﻟَْﻴ َ
ﻓَـﻠَ َﻌﻠَ 
ﻚ ﺗَﺎ ِرٌك ﺑَـ ْﻌ َ
ﺾ َﻣﺎ ﻳُ َ

ﺿﺎﺋِ ٌﻖ
يقول  " :وعبر بـ  َ

دون ضيق للمناسبة في اللفظ

ﺿﺎﺋِ ٌﻖ
مع ﺗَﺎ ِرٌك  ،وإن كان ضيق أكثر استعماالً ألن ﱠه وصف الزم  ،و َ

وصف عارض فھو

الذي يصلح ھنا " ) (1ونفھم من نص ابن عطية أنﱠه يفرق بين داللة الصفة المشبھة المتمثلة بمفردة
)ضيق( الذي عبر عنھا بأنﱠھا وصف الزم وبين داللة اسم الفاعل المتمثلة بمفردة ) ضائق ( التي
كانت تدل على الحدوث والتجدد وعدم ثبات الصفة

) . (2

ويتضح مما تقدم أن ظاھرة العدول في الصيغ الصرفية قد لفتت نظر ابن عطية

ﻚ
وأنظار مفسرين آخرين من أمثال الزمخشري )ت ( 538 :ھـ يقول  ):في قوله تعالى :ﻓَـﻠَ َﻌﻠَ 
ﺗَﺎ ِرٌك ﺑـﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ إِﻟَﻴﻚ و ِ ِِ
ﺻ ْﺪ ُرَك
َْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ
ﺿﺎﺋ ٌﻖ ﺑﻪ َ

فإن قلت لم عدل عن ) ضيق ( إلى

)

ضائق ( ؟ قلت  :ليدل على أنﱠه ضيق عارض غير ثابت ﱠ
ألن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه
– وآله  -وسلم كان أفسح الناس صدرا ( ) (3وبذلك يكون االختالف في داللة المفردتين ناتجا ً من
الصيغة الصرفية التي جاء على بنيتھا الفعل ) ضاق يضيق ( إذ كان للصيغة أثر في إختالف
داللة كل من مفردتي ) ضائق وضيق ( فدلت األولى على الحدوث والتجدد لذلك وصفھا العلماء
على أنﱠھا وصف عارض على حين دلت الثانية على الثبوت لذلك وصفت على أنﱠھا وصف الزم ،
إما الداللة المعجمية لمفردة ) ضائق ( فلم يعترھا شيء من التغيير لذلك قيل ﱠ
أن

) ضيق

أن ) ضائق ( أكثر انسجاما مع سياق اآلية الكريمة فضال عن ﱠ
وضائق ( بمعنى واحد إال ﱠ
أن
العدول من لفظة ) ضيق ( إلى لفظة ) ضائق ( له ما يسوغه في ھذا السياق ذلك ﱠ
أن اآلية الكريمة
ال يراد منھا وصف صدر النبي بصفة الضيق الثابتة المالزمة لصاحبھا إنﱠما أراد التعبير عن
حالة عارضة مر بھا النبي )صلى ﷲ عليه وآله وسلم( بسبب ما يفعله ھؤالء القوم فھو أذاً ضيق
عابر غير دائم

) (1المحرر الوجيز 154 /3 :
) (2ظ  :معاني األبنية 48 :
) (3الكشاف 363 /3 :

ومن ھنا يمكن القول  :ﱠ
إن لفظة )ضائق (ھي األكثر انسجاما مع السياق الذي وردت فيه اآلية
الكريمة ولذا نجد االسلوب القرآني قد عدل إلى أستعمال ھذه المفردة بدال من لفظة )ضيق( التي
التالئم السياق في ھذه اآلية ﱠ
ألن فيھا داللة المالزمة والثبوت وھو مااليقصده ﷲ في ھذه اآلية
الكريمة  (1).وقد يرد اسم الفاعل داال على الثبوت والدوام مثل الصفة المشبھة في بعض السياقات
وبھذا فھو يقترب في داللته من داللة الصفة المشبھة وقد وجدت اشارات عند ابن عطية إلى ھذه
الحالة في تفسير قوله تعالى :

ﻓَـﺘَﺒَـﻴـﻨُﻮا

) الحجرات  ( 6 :يقول :

ﻳﺎ أَﻳـﻬﺎ اﻟِ ﺬﻳﻦ آَﻣﻨُﻮا إِ ْن ﺟﺎء ُﻛﻢ ﻓَ ِ
ﺎﺳ ٌﻖ ﺑِﻨَﺒﺈٍ
َ َ
َ
َ َ
ََ ْ
" ◌ﻓَ ِ
ﺎﺳ ٌﻖ
َ

ثم ھي باقية فيمن اتصف بھذه الصفة غابر

الدھر ،والفسق  :الخروج عن نھج الحق وھو مراتب متباينة كلھا مظنة للكذب وموضع تثبت
وتبين " ...

) (2

.

والظاھر من خالل النص المتقدم ﱠ
أن اسم الفاعل ) فاسق ( الذي ورد في سياق اآلية الكريمة
انصرف عن داللته على التجدد والحدوث إلى الداللة على الثبوت والمالزمة فالفسق صفة
مالزمة لمن يتخلق بھا وال تزول عنه ويمكن القول ﱠ
أن وزن فاعل الذي ورد في ھذه اآلية
الكريمة ھو صفة مشبھة ﱠ
ألن فيه داللة على الثبوت واللزوم لصاحبه .
ومما يتصل بھذا الموضوع ما ورد في حديثه عن قوله تعالى :

رِ
اﺿﻴَ ٍﺔ
َ

ﻴﺸ ٍﺔ
ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ ﻋِ َ

) الحاقة  ( 21 :تحدث عن لفظة راضية مشيرا إلى أنﱠھا وردت بصيغة اسم الفاعل إال

أنﱠھا ذات رضى وھي بمعنى اسم المفعول أي مرضية يقول " :معناه  :ذات رضى فھو بمعنى
)(3

مرضية وليست بناء اسم الفاعل "

ويتضح ﱠ
أن ھذه المسألة لفتت أنظار ابن عطية وغيره من المفسرين ومنھم الخليل إذ يقول :

ِ ِ
ﻴﺸ ٍﺔ ر ِ
اﺿﻴَ ٍﺔ
) ومنه قوله تعالى  :ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﰲ ﻋ َ َ

أي مرضية ومنه قول النابغة :

ب
كـ ِـلِــيـــنــي لـ ِـھـ ًّــم ◌ٍ يــا أمــيَــمــة ◌ُ نــاصـ ِــ ِ

)(4

َولـَـيـل ٍ أقـاسـيـه ِ بطي ِء

ب
الـكوا ِكـ ِ
) (1ظ  :التبيان  ، 456 /5 :شرح المفصل للزمخشري  :موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي
الموصلي  ، 109 /4 :العدول الصرفي في القرآن الكريم  :د .علي ھالل محمود  ) 72 :أطروحة دكتوراة (
) (2المحرر الوجيز 147 /5 :
) (3المصدر نفسه 360 /5 :
) (4ديوان النابغة 9 :

أي  :منصب (

)(1

وقد تابع طائفة من العلماء الخليل ونقل الالحق عن السابق ھذه الداللة وقالوا

ﱠ
إن ﷲ سبحانه وتعالى قد استعمل صيغة اسم الفاعل وھو يريد اسم المفعول وذكروا مثل ذلك في
عدد من المفردات التي استعملھا القرآن بھذه الصيغة .
ويتضح ﱠ
أن القرآن وضع فيه كل لفظ للتعبير عن داللة محددة وھو حين يستعمل ) راضية(
لم يكن يريد غيرھا  ،وال يقصد بھا مرضية – وقد ذھب إلى ذلك طائفة من الدارسين ومنھم
عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ انطالقا من مبدأ ﱠ
أن الكلمة في القرآن ال تقوم مقامھا كلمة
آخرى .

)(2

ونجد مثل ذلك عند حديثه عن قوله تعالى

:

َﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ اﻟﻠِ ﻪ
َ

) ھود  ( 43 :فقد ذكر ﱠ
أن لفظة )عاصم ( قد وردت في ھذا السياق ويراد منھا اسم المفعول أي
ال معصوم فھي من باب استعمال فاعل وإرادة اسم المفعول ذكر ذلك ابن عطية يقول :
" )عاصم ( معناه ذو اعتصام فـ )عاصم ( على ھذا في معنى معصوم " ) (3وقد أشار غيره إلى
ذلك المعنى  ،ومن العلماء الذين أشاروا إلى ذلك ابن قتيبة ) ت 276ھـ ( يقول  ) :كقوله سبحانه

 َﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ اﻟﻠِ ﻪ
َ

) ھود  (43 :أي ال معصوم من أمره (

والذي ذكره ابن قتيبة في تفسير قوله تعالى :
ذھب إليه ابن جني )ت  392ھـ (

 َﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

)(4

بمعنى ال معصوم عضده ما

يقول َ ) :ﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ اﻟﻠِ ﻪ
َ

وذو العصمة يكون مفعوال كما يكون فاعال فمن ھنا قيل ﱠ
أن معناه ال معصوم (

أي ال ذا عصمة
)(5

ﱠ
وإن التبادل بين الصيغ المفعولية والفاعلية وارد في كالم العرب وخاصة عند أھل الحجاز .

) (1العين  ،137 /1 :الكتاب  ،421 /3 :المقتضب . 169 /1 :
) (2ظ :اإلعجاز البياني ومسائل نافع بن األزرق  :د .عائشة بنت الشاطئ 193 :
) (3المحرر الوجيز 175 /3 :
) (4تأويل مشكل القرآن  :ابن قتيبة 180 :
) (5الخصائص 152 /1 :
) (6ظ  :معاني القرآن  :الفراء 225 /3 :

) (6

بيد ﱠ
أن الشيخ الطوسي اتخذ مساراً إبتعد فيه عمن ذھب إليه من سبقه من العلماء الذين قالوا بنيابة

اسم الفاعل عن اسم المفعول بقوله  َﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

يقول ) :حكاية لما قال نوح لولده حيث قال
) (1

سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بأنﱠه ال مانع من أمر ﷲ  ،وأستثنى من رحم (

أي ﱠ
أن ) ال

عاصم ( أراد بھا الشيخ الطوسي ومن تبعه في ذلك ) ال مانع ( يعني ﱠ
أن قوله )عاصم ( جاء به
على صيغة اسم الفاعل ولم يرد به غيرھا وذلك ألنﱠه ) ال يمكننا تجاوز الحقيقة إلى المجاز بدون
قرينة مانعة من إيرادھا فضال عن ﱠ
أن السياق في اآلية الكريمة وھو من – أقوى القرائن
يعين داللتھا على معصوم (

ال

)(2

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن داللة قوله تعالى :

 َﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

ال مانع من أمر ﷲ تعالى غيره

وھي على بابھا فـ ) عاصم ( صيغة اسم فاعل ولم تنب عن صيغة آخرى غيرھا وھذا ما ذھب
إليه الطوسي ) رحمه ﷲ ( فخالف فيه من سبقه من المفسرين الذين سار على خطاھم ابن عطية

في داللة قوله تعالى َ  :ﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

ولعل ابن عطية في ذلك لم يلتفت إلى مذھب الطوسي في

تفسير قوله تعالى َﻻﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ اﻟﻠِ ﻪ
َ

لذلك ذھب إلى ﱠأن قوله تعالى َ  :ﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

بمعنى ) ال معصوم ( .

والراجح ﱠأن قوله تعالى َ  :ﻻ ﻋ ِ
ﺎﺻ َﻢ
َ

جاءت على صيغة اسم الفاعل ولم تنب عن

صيغة اسم المفعول ) معصوم ( وذلك ﱠ
ألن السياق الذي وردت فيه المفردة ال تتناسب معه صيغة
اسم المفعول ) معصوم ( وفي صيغة اسم الفاعل ) عاصم ( داللة على ﱠ
أن األمر بيد ﷲ سبحانه
وال مانع عن أمره .

ب – صيغ المبالغة :
) (1التبيان 491 /5 :
) (2الظواھر اللغوية في كتب أعجاز القرآن  :د .عادل عباس  ) 117 :رسالة ماجستير ( .

وھي أبنية لھا أوزان محددة ذكرھا علماء التصريف الغرض منھا الداللة على المبالغة
والتكثير في اسم الفاعل وكذلك يسميھا بعضھم مبالغة اسم الفاعل

)(1

وقد ذكر العلماء ﱠ
أن لھا

خمسة أوزان مشھورة ھي:
) -1فعاﱠل ( بفتح العين وتشديدھا كضراب .
 ) -2فَعول( بفتح الفاء كضروب .
ِ ) -3مفعال ( بكسر الميم كمضراب بكثرة .
 ) -4فَ ِعيل ( بفتح الفاء وكسر العين كضريب .
) -5فَ ◌َ ِعل( بفتح الفاء وكسر العين كضرب.
وقد وقف ابن عطية عند طائفة من ھذه األوزان في تفسيره اآليات القرآنية موضحا الدالالت التي
تؤديھا ھذه الصيغ من خالل استعمالھا في سياق الكالم ومن األوزان التي تحدث عنھا :
 -1ف ّعال :
يمثل وزن ) فعـّال ( بتشديد العين مبالغة في وزن فاعل وحين نريد المبالغة في ھذا الوزن
نستعمل ھذه الصيغة فنقول مثال في حامل )ح ّمال( وفي ناحر) نحّار( وفي البس) لبّاس( وھكذا
)(2

حتى يصير الفعل مھنة مالزمة لصاحبھا ولذا يوصف بھا إذا أريد المبالغة في أمرھا .

ِ
ﻴﻢ
وقد تحدث ابن عطية عن لفظة ) ت ﱠواب ( التي وردت في قوله تعالى  :إِﻧﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﺘـ ﻮ ُ
اب اﻟ ﺮﺣ ُ
) البقرة  ( 37 :فذكر داللتھا يقول  " :وبنية ) التوﱠاب ( للمبالغة والتكثير " ) (3ووجدت موقفا
مماثال لما ذھب إليه ابن عطية في تفسير لفظة ) ت ﱠواب ( عند الطوسي

يقول ) :



إِﻧﻪُ َﻛﺎ َن ﺗَـ ﻮاﺑًﺎ ) النصر  (3 :معناه أنه يقبل توبة من بقي كما قبل توبة من مضى ،

) (1ظ  :شرح شذور الذھب  :ابن ھشام األنصاري  ، 392 /1 :ھمع الھوامع  :السيوطي  ،97 /2 :صيغ
المشتقات بين الوضع واألستعمال  ) :بحث أنترنيت (  :أ :محمود حسن 3 :
) (2ظ :المقتضب ،411/2 :ديوان األدب :الفارابي،325 /1 :درة الغواص في أوھام الخواص :الحريري 89 :
شرح شافية ابن الحاجب :االستراباذي،148 /1 :المزھر في علوم اللغة،772:ومعاني األبنية في العربية 110 :
) (3المحرر الوجيز 131 /1 :

والتواب في صفة ﷲ الكثير القبول للتوبة  ،وفي صفة العبد الكثير الفعل للتوبة (

) (1

وذھب إلى

ذلك المعنى الزمخشري )ت 538ھـ ( إذ يقول  ) :ﱠ
أن ﷲ تواب على من تاب لو عاد في اليوم مائة
مرة ( ) ( 2ويشعر كالمه ﱠ
أن لفظة ) توﱠاب ( تدل على تكرار الفعل وتكثيره ومن المتأخرين الذين
أشاروا إلى داللة ) ت ﱠواب ( الشيخ ناصر مكارم الشيرازي إذ يقول  ) :وكلمة )ت ﱠواب ( صيغة
مبالغة تبعث األمل في نفوس المذنبين وتمزق أستاراليأس  ،عن سماء أرواحھم (

)(3

والظاھر من آراء المفسرين ومنھم ابن عطية ﱠ
أن لفظة ) ت ﱠواب ( في ھذه اآلية جاءت على
وزن ) فعـﱠال ( لتؤدي الداللة التي قصد ﷲ بھا بيان باب من أبواب رحمته سبحانه وتعالى وأنﱠه
كثير التوبة على عباده فھو سبحانه يقبل التوبة من عباده مھما كثرت ذنوبھم وجاءت لفظة
)ت ﱠواب( في طائفة من اآليات القرآنية منھا قوله تعالى :

ِ
اﻟ ﺮﺣﻴﻢُ

) البقرة  ( 37 :وقوله تعالى  :

ِ
ﻴﻢ
ﻋَﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوأَﻧَﺎ اﻟﺘـ ﻮ ُ
اب اﻟ ﺮﺣ ُ
ِ
ﻴﻢ
َرﺣ ٌ

) الحجرات (12 :وغيرھا

ِ ِ
ﻮب
َﺻﻠَ ُﺤﻮا َوﺑَـﻴـﻨُﻮا ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
ﻳﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا َوأ ْ
ﻚ أَﺗُ ُ
إﻻ اﻟﺬ َ

) البقرة  ( 160 :وقوله
)، (4



اب
إِﻧﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﺘـ ﻮ ُ

اب
تعالى:إِ ن اﻟﻠﻪَ ﺗَـ ﻮ ٌ

فجاءت في تلك السياقات القرآنية تدل على ﱠ
أن ﷲ

سبحانه كثير التوبة على عباده وباب رحمته واسعة في قبول التوبة من عباده .

ومثال ذلك نجده في حديثه عن لفظة ) سماعون ( الواردة في قوله تعالى  :
ِ ٍ
ِ ِِ
ﻳﻦ...
َﻫ ُ
ﺎدوا َﲰﺎﻋُﻮ َن ﻟﻠْ َﻜﺬب َﲰﺎﻋُﻮ َن ﻟ َﻘ ْﻮم آَ َﺧ ِﺮ َ

ِ ِ
ﻳﻦ
َوﻣ َﻦ اﻟﺬ َ

) المائدة  ( 41 :ذكر ابن عطية داللة لفظة )

س ﱠماعون ( يقول  " :وأما المعنى في قوله  َﲰﺎﻋُﻮ َن ﻟِْﻠ َﻜ ِﺬ ِ
ب

فيحتمل ﱠ
أن يكون صفة للمنافقين

ولبني إسرائيل ﱠ
ألن جميعھم يسمع الكذب بعضھم من بعض ويقبلونه  ،ولذلك جاءت عبارة
سماعھم في صيغة المبالغة  ،إذ المراد أنﱠھم يقبلون ويستزيدون من ذلك المسموع "

)(5

مذھبا آخر في تحديد داللتھا يقول " :يحتمل أن يريد )سماعون منك أقوالك ( من أجل أن

) (1التبيان 406 / 10 :
) (2الكشاف 304 / 2 :
)(3األمثل  :الشيرازي 402 /1 :
) (4البقرة  ، 128 ، 54 :التوبة  ، 118 ، 104 :النور  ، 10 :النساء  ، 64 ، 16 :النصر 3 :
) (5المحرر الوجيز 193 /2 :

وذھب

يكونوا عليك وينقلوا حديثك مع الكلمة أضعافھا كذبا " ) ( 1ووجدت مثل ذلك المعنى عند الطوسي
يقول  ) :وقيل في معنى ذلك قوالن  :أحدھما  " -سماعون " كالمك للكذب عليك سماعون

ِ ٍ
ﻮك
ﻳﻦ َﱂْ ﻳَﺄْﺗُ َ
كالمك ﻟ َﻘ ْﻮم آَ َﺧ ِﺮ َ

ليكذبوا عليك إذا رجعوا إليھم أي ھم عيون عليك وقيل إنﱠھم

كانوا رسل أھل خيبر لم يحضروا .فلھذا جالسوك  ،ھذا قول الحسن والزجاج وأبو علي .

الثاني  -قال أھل التفسير َﲰﺎﻋُﻮ َن ﻟِْﻠ َﻜ ِﺬ ِ
ب

قابلون له كما يقال التسمع من فالن أي ال تقبل

ِ ٍ
ﻳﻦ
منه  ،ومنه سمع ﷲ لمن حمده  َﲰﺎﻋُﻮ َن ﻟ َﻘ ْﻮم آَ َﺧ ِﺮ َ

أرسلوا بھم في قضية زان محصن.

فقالوا لھم :إن أفتاكم محمد صلى ﷲ عليه وآله بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فال تقبلوه  ،ألنﱠھم
قد كانوا حرفوا حكم الجلد الذي في التوراة إلى جلد أربعين ،وتسويد الوجه واالشھار على حمار.
ھذا قول ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب والسدي وابن زيد( .

)(2

ونقل عنھم ذلك المعنى الطباطبائي يقول ) :فھؤالء المذكورون من اليھود ھم سماعون للكذب
أي يكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنﱠه كذب  ،و إال لم يكن صفة ذم  ،و ھم كثيرو السمع لقوم
آخرين لم يأتوك  ،يقبلون منھم كل ما ألقوه إليھم و يطيعونھم في كل ما أرادوه منھم  ،و اختالف

معنى السمع ھو الذي أوجب تكرار قولهَ  :ﲰﺎﻋُﻮ َن

ﱠ
فإن األول يفيد معنى اإلصغاء و الثانية

معنى القبول() . (3
وتبين مما تقدم ﱠ
أن السياق الذي وردت فيه لفظة ) س ﱠماعون ( بزنة )فعﱠال( يدل على المبالغة
والتكثير في سماع ھؤالء الذين يمثلون اليھود فھم كثيرو السماع للكذب وكثيرو السماع من أقوام
آخرين يريدون اإلساءة إلى الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلـﱠم ( وأتباعه من المسلمين وقد
استعمل السياق القرآني وزن ) فعّال ( ليعبر به عن المبالغة في سماع ھؤالء اليھود لما يسيء إلى
الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( مع السعي لإلقبال على سمع الكالم الكذب الباطل .

) (1المحرر الوجيز 193 /2 :
) (2التبيان  ، 523-522 /3 :مجمع البيان 300 /3 :
) (3الميزان 376 /5 :

ومن األلفاظ التي وقف عندھا لفظة ) ُكبـﱠارا ( الواردة في قوله تعالى َ  :وَﻣ َﻜ ُﺮوا َﻣ ْﻜﺮاً ﻛـُﺒّـﺎراً
) نوح  ( 22 :قائال  " :وقرأ جمھور الناس   :ﻛـُﺒّـﺎرا ً◌

بشد الباء وھو بناء مبالغة نحو

حسان  .قال عيسى  :وھي لغة يمانية وعليھا قول الشاعر ] أبو صدقة الدبيري [ :

والـــمـر ُء

يـلـحـقـه

بــفـتـيــا ِن

الــنـــدى

الــكــريــم

ق
ِ◌ خـــلــ ُ
ضـاء
بــالـو ّ

بضم الواو  ،وقرأ ) (1ابن محيصن وعيسى ابن عمر ﻛـُﺒّـﺎرا ً◌
إال أن ﱠه دون األول"

ِ◌

ولــيــس

)(2

بتخفيف الباء وھو بناء مبالغة

وقد أشار الطبرسي إلى ذلك المعنى يقول  ) :والكبّار الكبير جدا يقال كبير

ثم ُكبار ثم ُكبّار ومثله عجيب وعُجاب وعُجّاب وحسن وحُسان و ُحسّان وروي ﱠ
أن أعرابيا سمع
النبي )صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( يقرأ ومكروا مكرا كبارا فقال ما أفصح ربك يامحمد وھذا من
جفاء األعراب ﱠ
ألن ﷲ تعالى سبحانه ال يوصف بالفصاحة (

) (3

ويعضد ذلك ما جاء عن العالمة الطباطبائي في ) الميزان ( يقول  ) :وقوله تعالى َ :وَﻣ َﻜُﺮوا َﻣ ْﻜﺮاً
ﻛـُﺒّـﺎراً

الكبﱠار اسم مبالغة من الكبر ( ). (4

ويتضح من خالل السياق الذي وردت فيه لفظة ) كـُبّـارا ( بھذا البناء ﱠ
أن القرآن أراد التعبير
بدقة عن قوة مكر ھؤالء القوم وشدته وفيھا داللة على أنﱠھا أقصى درجات المكر اإلنساني
وفضال عما تقدم ﱠ
أن استعمال المبالغة كان مالئما جداً لوصف ھذه الحالة من المكر الذي تزول
منه الجبال وقد ذكرت الروايات ﱠ
أن أعرابيا في العصر الجاھلي حين سمع الرسول )صلى ﷲ
عليه وآله وسلم ( يقرأ ھذه اآلية قال ما أفصح ربك يامحمد – لقد أدرك ھذا األعرابي بفطرته
وسليقته القوة اإلعجازية الستعمال ھذه المفردة دون غيرھا من المفردات األخرى مثل  :كبير
وعظيم وغيرھا .

) (1ظ  :إتحاف فضالء البشر 752 /1 :
) (2المحرر الوجيز 376 /5 :
) (3مجمع البيان 545 /9 :
) (4الميزان  ، 106 /20 :األمثل 62 /19 :

 -2فـ َعـ ُول :
يستعمل وزن) فَـَعـُول ( للداللة على المبالغة والتحمل) (1في بعض السياقات وفيھا داللة
على المبالغة في قدرة التحمل واألكثار في الفعل ومن أمثلة ذلك قولھم صبور وشكور بمعنى دائم
الصبر والتحمل في المواقف المختلفة وكذلك شكور بمعنى دائم الشكر وقد أشار ابن عطية إلى
استعمال ھذا الوزن للداللة على المبالغة وھو يفسر اآليات القرآنية ومن األلفاظ التي توقف عندھا

وأشار إلى داللتھا على المبالغة مفردة )طـَھـُور ( التي وردت في قوله تعالى  :
ِ
ِِ
ِ
ﻮرا
ﺎح ﺑُ ْﺸًﺮا ﺑَـ َْ
أ َْر َﺳ َﻞ اﻟﺮﻳَ َ
ﲔ ﻳَ َﺪ ْي َر ْﲪَﺘﻪ َوأَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤﺎء َﻣﺎءً ﻃَ ُﻬ ً

َو ُﻫ َﻮ اﻟِ ﺬي

) الفرقان (48 :وفي ھذه

اآلية نظر ابن عطية في توجيه داللة لفظة ) طـَھـُورا ( يقول  ) " :طـَھـُور( بناء مبالغة في طاھر
وھذه المبالغة اقتضته في ماء السماء وفي كل ما ھو منه وبسبيله أن يكون طاھرا مطھرا وفيما
كثرت فيه التغايير كماء الورد وعصير العنب أن يكون طاھرا ال مطھرا ") (2و وقف الطوسي )

ِ
ِ
ﻮرا
ت  460ھـ ( موقفا مماثال لما ذھب إليه ابن عطية يقول َ  ) :وأَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤﺎء َﻣﺎءً ﻃَ ُﻬ ً
أي طاھرا مطھرا مزيال لألحداث والنجاسات مع طھارته في نفسه ( ) (3وتابعھم في ذلك المعنى

ِ
ِ
ﻮرا
الطباطبائي في ) الميزان ( يقول َ  ) :وأَﻧْـَﺰﻟْﻨَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤﺎء َﻣﺎءً ﻃَ ُﻬ ً

أي من جھة العلو وھي

جو األرض ماء طھور أي بالغا في طھارته فھو طاھر في نفسه مطھر لغيره يزيل األوساخ
ويذھب باألرجاس واألحداث فالطھور على ماقيل صيغة مبالغة (). (4
و في ضوء ما تقدم من آراء العلماء في ھذه المفردة ﱠ
أن وزن) فـَعـُول ( في سياق ھذه اآلية
استعملت للداللة على المبالغة في طھارة الماء الذي ينزله ﷲ من السماء ألنﱠه منزل بأرادة ﷲ
سبحانه وتعالى وھو صالح لتطھير األرض من كل دنس فيھا وإلحيائھا وھذا السياق يستلزم
استعمال ھذه الصيغة للتعبير عن قوة طھارة الماء الذي انزله ﷲ وكثرتھا .
ويتضح مما أشار إليه المفسرون ﱠ
أن ھذا الماء المنزل ھو طاھر مطھر في ذاته كما أنﱠه يدل
على كمال فعل التطھير وشموله لكل شيء غير أنﱠه قادر على إزالة األحداث والنجاسات). ( 5
) (1ظ :ديوان األدب  ، 387 /1 :درة الغواص  ، 89 :ھمع الھوامع  ، 97 /2 :الكليات  :أبو البقاء الحسيني
الكفوي  ، 364 :معاني األبنية 114 :
) (2المحرر الوجيز 213 /4 :
) (3التبيان  ، 496 /7 :مجمع البيان 427 /3 :
) (4الميزان  ، 247 /19 :األمثل 244 /11 :
) (1ظ :دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني  :د .محمد ياس خضر الدوري 250 :

ِ -3مف َعال :
وھذا الوزن من أوزان المبالغة الذي يستعمل للداللة على اإلكثار من الشيء والمداومة
عليه حتى يصبح صفة مالزمة لصاحبھا وكثيرة التكرار منه  ،ونحن حين نريد أن نصف شخصا ً
بكثرة الكالم نقول عنه مھذار وكذلك نقول لمن يكثر الزواج مزواج ولمن يستعمل العطور بكثرة
معطار

)(1

وقد عرض ابن عطية الى ھذا الوزن في تفسير قوله تعالى  :

َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﺪ َر ًارا

َوأ َْر َﺳﻠْﻨَﺎ اﻟ ﺴ َﻤﺎءَ

) األنعام  ( 6 :ذكر ابن عطية داللة لفظة ) مدراراً ( يقول ِ  " :ﻣ ْﺪ َر ًارا

بناء

تكثير كمذكار ومئناث ومعناه يدر عليھم بحسب المنفعة ﱠ
ألن اآلية إنما سياقھا تعديد النعم وإال
فظاھرھا يحتمل النعمة ويحتمل اإلھالك وتحتمل اآلية أن تراد السماء المعروفه على تقدير
وأرسلنا مطر السماء ﱠ
ألن مدراراً اليوصف به إال المطر ") (2وقد أشار إلى ذلك المعنى الطوسي
)ت 460ھـ ( إذ يقول) :وقولهِ  :ﻣ ْﺪ َر ًارا غزيراً دائما ً كثيراً  ... ،و) مفعال ( من ألفاظ المبالغة
يقال  :ديمة مدراراً إذا كان مطرھا غزيراً حاداً  ،كقولھم امرأة مذكار  :إذا كانت كثيرة األوالد
للذكور ومئناث في إناث ( ) ( 3وتابعه في ذلك الطبرسي ) ت548ھـ ()  (4والطباطبائي ) ( 5والشيخ

والشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول ِ  ) :ﻣ ْﺪ َر ًارا

في األصل من " در" اللبن  ،ثم انتقل إلى

مايشبھه في النزول كالمطر والكلمة صيغة مبالغة وجملة  َوأ َْر َﺳﻠْﻨَﺎ اﻟ ﺴ َﻤﺎءَ

للزيادة في المبالغة

(). (6

) (2ظ :ديوان األدب  ، 312 – 308 /1 :أدب الكاتب  :آبن قتيبة  255 :فقه اللغة  :الثعالبي  ، 555 :الفروق
اللغوية  :أبو ھالل العسكري ، 13 – 12 :المخصص  135 /5 :درة الغواص في أوھام الخواص 89 :
) (3المحرر الوجيز 269 /2 :
) (4التبيان 81 /4 :
) (5ظ  :مجمع البيان 427 /4 :
) (6ظ  :الميزان 8 /7 :
)(7األمثل 204 /4 :

ويتضح من آراء العلماء التي تقدم ذكرھا ﱠ
أن لفظة ) مدراراً ( في سياق ھذه اآلية يراد منھا
المبالغة في كثرة نزول المطر ودوامه ويمكن أن نلمح من ھذا داللتھا على دوام إنعام ﷲ على
ﱠ
البشر وكثرتھا ﱠ
وألن ماء المطر ھو مصدر
ألن كثرة نزول المطر دليل على كثرة نعم ﷲ
الخير

وانسجاما ً مع سياق القرآن الكريم جاء في اآلية الكريمة ذكر ) السماء (

بقوله تعالى

:

َوأ َْر َﺳﻠْﻨَﺎ اﻟ ﺴ َﻤﺎءَ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﺪ َر ًارا

) اإلنعام  ( 6 :ولم يذكر المطر أو الغيث

واقتصر على ذكر السماء وذلك ألمرين أحدھما  :ﱠ
إن السماء ھي مصدر للكثير من النعم وليس
الماء فقط لذلك كان ذكر ) السماء( فيه داللة على تعدد النعم اآللھية التي يرسلھا ﷲ من السماء
إلى األرض وأن كثرة النعم تتناسب معھا لفظة ) مدرارا ( التي تدل على الكثرة والمبالغة
واالستمرارية في در النعم السماوية.
أما اآلخر  :فجاء ذكر السماء من باب المراعاة للغة العرب الذين كانوا يطلقون على
المطر)سماء( من باب االتساع والتجوز ودليل ذلك قول معاوية بن مالك :

إذا نـز َل الـسـمـا ُء بـأرض ِ◌ قــوم ◌ٍ

) (1

ضـابـَــا
رعـيـنـاهُ وإنْ كـانــ ُوا ِغـ َ

أي  :إذا نزل المطر .

ومن ھنا تتضح لنا طبيعة اإلعجاز القرآني في استعمال األلفاظ وقوله تعالى  :
اﻟ ﺴ َﻤﺎء

ﱠ
وكأن السماء تحولت إلى مصدر نعمة للبشر .
َ◌فيه مبالغة كبيرة

) (1أدب الكاتب 77 :

َوأ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ

 – 4فـَعـ ِيـل :
وزن فعيل مشترك بين الصفة المشبھة وصيغ المبالغة ويدل على من كثر الفعل منه
وصار طبيعة له ويستعمل ھذا الوزن للمبالغة في الوصف لما فيه من داللة على معاناة األمر
وتكراره حتى يصبح مالزما ً لصاحبه وكأنﱠه جزء من طبيعته مثل قولنا رجل حليم وعليم نريد
المبالغة في حلمه وعلمه

)(1

وكان العرب تفتخر بھذه الصيغة ويبالغون في االعتزاز بھا  ،وقد

ﻚ أَﻧْﺖ اﻟْﻌﻠِﻴﻢ ْ ِ
ِ
ﻴﻢ
عرض ابن عطية إلى ھذا الوزن في حديثه عن تفسير قوله تعالى   :إﻧ َ َ َ ُ
اﳊَﻜ ُ
)البقرة ( 32 :

ِ
ﻴﻢ
نظر ابن عطية في تحديد داللة لفظة ) عليم ( يقول  " :اﻟْﻌَﻠ ُ
معنى من المبالغة والتكثير من المعلومات في حق ﷲ عز وجل "
) الحكيم ( يقول

" ْ ِ
ﻴﻢ
اﳊَﻜ ُ

معناه  :العالم ويزيد عليه
) (2

وأشار إلى داللة لفظة

معناه الحاكم  ،وبينھما مزية المبالغة "...

)(3

ووقف الطوسي

ِ
ﻴﻢ
موقفا مماثال لما ذھب إليه ابن عطية في لفظتي ) العليم والحكيم ( يقول  ) :وقوله  اﻟْ َﻌﻠ ُ
ِْ
ﻴﻢ
اﳊَﻜ ُ

معنى عليم أنﱠه عالم وفيه مبالغة ومن صفات ذاته وإذا كانت كذلك أفادت أنﱠه عالم

بجميع المعلومات واليوصف به في مالم يزل  ،ﱠ
ألن ذلك واجب في العالم نفسه ( ). (4
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن لفظتي )عليم وحكيم ( في ھذا السياق المقصود منھما داللة المبالغة في
علم ﷲ سبحانه بكل شيء وحكمته فھو العالم الذي أدرك علمه كل شيء وأحاط بكل شيء
والحكيم الذي حوت حكمته كل شيء لذا نجد التعبير القرآني قد عدل عن استعمال لفظة ) عالم
وحاكم ( ألنﱠھما منسوبان إلى علمه وحكمته باألشياء إلى صيغتي ) العليم والحكيم ( المقصود
منھما كمال العلم والحكم واتصافه سبحانه بھما  (5).الذي فاق علمه وحكمته كل موجود عند خلقه
من علم وحكمة لذا صلح في ھذا السياق استعمال ھاتين المفردتين .

) (1ظ :ديوان األدب  ، 398 /1 :ھمع الھوامع  97 /2 :ومعاني األبنية 117 :
) (2المحرر الوجيز 122/1 :
) (3المصدر نفسه .
)142 /1 : (4
) (5ظ :دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني 245 :

 - 2داللة المصدر
)(1

المصدر ھو ما د ﱠل على حدث غير مقترن بزمن

وھو أصل االشتقاق عند البصريين

ومنه أخذ الفعل وسائر المشتقات وخالفھم الكوفيون فذھبوا إلى أصالة الفعل ). (2
وھي مسائل خالفية الجدوى من الخوض فيھا بعد أن اثبت الدرس الحديث عدم صحتھا  .ومن
خالل استقراء ماورد من مصادر في اللغة وجد العلماء ﱠ
أن ھذه المصادر منھا ماھو سماعي
اليخضع لقاعدة محدودة وأكثر مايكون ذلك في مصادر الفعل الثالثي وبعضھا قياسي وھناك
مايسمى بالمصدر الصناعي

)( 3

وقد عرض ابن عطية في تفسيره إلى عدد من المصادر التي

وقف عندھا وأشار إلى ما تؤديه من دالالت في السياق الذي ترد فيه ومن ھذه المصادر ما ھو
سماعي ومنھا ما ھو قياسي ومن أمثلة ماورد عنده :

أ -ما ورد من المصادر على صيغة ) فـُعـال (-:
صيغة ) فُعال ( من مصادر الفعل الثالثي الذي يأتي مضارعه بضم العين وكسرھا
إالﱠ ما ندر من األفعال ﱠ
ألن القاعدة غير مطردة  ،و أشار آبن عطية في وقوفه على تفسير اآليات
القرآنية إلى طائفة من الدالالت التي يؤديھا ما جاء من المصادر على ھذا الميزان فذكر أن صيغة
)فُعال( من المصادر التي تدل على الصوت إذا كان بضم الفاء مثل )صُراخ ونُباح وعُواء
وبُغام ( وھذه مسألة معروفة عند القدامى  ،فقد وردت في كتاب سيبويه

)( 4

إشارات إلى ھذه

الداللة وتابعه في ذلك طائفة من العلماء وقد أشار ابن عطية إلى داللة ھذه الصيغة ويبدو ذلك

واضحا في حديثه عن لفظة ) مـُكـَا ًء ( الواردة في قوله تعالى  :وﻣﺎ َﻛﺎ َن ﺻ َﻼﺗـُﻬﻢ ﻋِﻨْ َﺪ اﻟْﺒـﻴ ِ
ﺖ
َْ
ََ
َ ُْ
إِﻻ ﻣ َﻜﺎء وﺗَ ِ
اب ِﲟَﺎ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮو َن
ُ ًَ ْ
ﺼﺪﻳَﺔً ﻓَ ُﺬوﻗُﻮا اﻟْﻌَ َﺬ َ
و  ُﻣ َﻜﺎءً

يقول " :

) األنفال ( 35 :

على الفعال الصفير قال ابن عباس والجمھور فقد يكون بالفم وقد يكون باألصابع

والكف في الفم  ،قال مجاھد وأبو سلمة عبد الرحمن وقد يشارك األنف يقال مكا يمكو إذا صفر
ومنه قول عنترة :

)(5

وخــلــيــل ِ غــانــيــ ٍة تــركــتُ مــجـــ ّدالً تَـــمــكــو

فـــريصــتـه

كـشـدق ِ◌ ِ◌ ِ
ِ

) (1ظ :أبنية الصرف 208 :
) (2ظ :األنصاف في مسائل الخالف  :االنباري 235 /1 :
) (3ظ :معاني األبنية 19-18 :
) (4ظ :الكتاب 129 /4 :
) (5ديوان عنترة بن شداد  :تحقيق :فوزي عطوي  ، 15 :وردت لفظة ) خليل ( في الديوان ) حليل (

األعــلــم
ومنه قول الطرماح :

)(1

فـــنــحــا أل ﱠولِــ َھــا بــ َ
ـــــن األنـھــــار ِ
ــحـفـــ ٍظ تـْـمــكــُو جـوانِــبُــھــا ِم َ
طــَعــنــ ِة ُم ْ
و مكت آست الدابة إذا صفرت يقال وال تمكو إال است مكشوفة ومن ھذا قيل لالست مكوة قال أبو
علي  :فالھمزة في ) مكاء ( منقلبة عن واو  .ومن ھذا قيل للطائر المكاء ألنه يمكو أي يصفر في
تغريده ووزنه ) فعّـال ( بشد العين كخطّاف واألصوات األكثر تجيء على ) فـُعـال ( بتخفيف
العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجوار والنباح ونحوه وروي عن قتادة ﱠ
أن المكاء صوت
)( 2
األيدي وذلك ضعيف " وقد ورد ھذا المعنى عند الطوسي يقول ُ  ) :ﻣ َﻜﺎءً

صفير كصفير

المكاء وھو طائر يكون بالحجاز وله صفير قال الشاعر:

ومـكـا بـ ِھــا فــكــأنـ ﱠـمــا يـمـ ُكـو بـأعـصـم ِ◌ عــاقـل
وأصل المكاء جمع الريح للصفير ويقال مكا يمكو مكاء إذا صفر بفيه ومنه يمكو است الدابة إذا
انتفخت بالريح واالست  :الكوة  ،والمكو أن يجمع الرجل يديه يدخلھا في فيه ثم يصيح .
ومنه قول عنترة :

)(3

وخـلــيــل ِ غــانــيــة ً تـركــتُ مــجـــــ ّدالً تــمــكــو فــريــصـتـه كــشــدق ِ األعــل ِـم
أي يصفر بالريح لما طعنه (

)(4

وفي ضوء ما تقدم من آراء العلماء ﱠ
أن لفظة ) المكاء ( بضم الميم وھي مصدر الفعل )مكا
يمكو ( وردت على وزن ) فُعال ( بضم الفاء وھذا الوزن يدل على الصوت وھو ما أراد السياق
القرآني التعبير عنه في ھذه اآلية  ،بذلك أنﱠه صوّر ما يقوم به ھؤالء القوم في تأديتھم مناسكھم
عند البيت الحرام فوصفھا بأنﱠھا عبارة عن إصدار أصوات من أفواھھم وأيديھم تعبيراً عن ھذه
المناسك ويمكن أن نلمح من خالل السياق طبيعة السخرية التي يحملھا ھذا النص مما يمارسه
ھؤالء من اعمال نتيجة جھلھم بإمور الدين .
) (1ديوان الطرماح  :تحقيق  :عزة حسن 226 :
) (2المحرر الوجيز 524 -523 /2 :
) (3ديوان عنترة بن شداد  :تحقيق  :فوزي عطوي  ، 15 :جاءت لفظة ) خليل ( في الديوان ) حليل (
) (4التبيان  116/9 :وينظر  :مجمع البيان  ، 831-830/4 :الميزان  ، 39 /9 :األمثل 383 /5 :

ومثل ذلك ماورد في حديثه عن لفظة ) جؤار ( المأخوذ من الفعل ) جأر يجأر ( وقد جاءت في

ﻀﺮ ﻓَﺈِﻟَْﻴ ِﻪ َﲡْﺄ َُرو َن
قوله تعالى :ﰒُ إِذَا َﻣ ﺴ ُﻜ ُﻢ اﻟ 

)النحل  ( 35 :يقول َ  " :ﲡْﺄ َُرو َن

معناه

ترفعون أصواتكم إستغاثة وتضرعا وأصله في جؤار الثور والبقرة وصياحھا  ،وھو عند جھد
يلحقھا أوفي أثر دم يكون من بقر تذبح  ،فذلك الصراخ يشبه به إنتحاب الداعي المستغيث با rإذ
رفع صوته  ،ومنه قول األعشى :

) (1

ت الــمــلـــيـ
ُ
يـــراوح مـــــن صـــلــــوا ِ

وطـــوراً جــــــؤاراً
ســجــوداً
ِك طـــوراً ُ
ْ

واألصوات تأتي غالباً على فعال أو فعيل "
يقول :

) ( 2

ﻀﺮ ﻓَﺈِﻟَْﻴ ِﻪ َْﲡﺄ َُرو َن
) وقوله ﰒُ إِذَا َﻣ ﺴ ُﻜ ُﻢ اﻟ 

وأشار الطوسي إلى ذلك المعنى

معناه متى لحقكم بالء وألم وسوء حال

تضرعون إليه بالدعاء وھو قول مجاھد وأصل ذلك من جؤار الثور يقال جأر الثور يجأر جؤارا ً
إذا رفع صوته جوع أو غيره( ...

)( 3

وأكد ذلك المعنى الطباطبائي إذ يقول  ) :والجؤار بضم الميم صوت الوحوش استعير لرفع
الصوت بالدعاء والتضرع واالستغاثه تشبيھا له به () (4ونجد مثل ذلك المعنى عند الشيرازي).(5
و الظاھر مما تقدم من آراء العلماء ﱠ
أن لفظة ) جؤار ( بضم الميم وھي مصدر الفعل )جأر
يجأر( وردت على وزن ) فُعال ( بضم الفاء وھذا الوزن في األصل يدل على الصوت -كما ذكر
علماء العربية – وبذلك الشك ﱠ
أن انتقاء التعبير القرآني لھذه اللفظة لم يكن عبثا وحاشاه أن ينتقي
لفظة غير مؤھلة للتعبير عن الداللة المقصودة  ،لذلك كان االنتقاء مقصودا من عند الباري عز
وجل لكي يصور لنا باأللفاظ الدقيقة ما يقوم به ھؤالء القوم عندما تصيبھم البلوى أو العذاب لذلك
جاء بلفظة ) جؤارا ( دون غيرھا ألنﱠھا من األلفاظ التي أصابھا تطور داللي في مسيرتھا فھي
في األصل تدل على صوت الحيوان الذي يجأر من ألم أو شيء يصيبه ويمثل ھذا داللة حسية
لھذه اللفظة ثم أصاب داللتھا نوع من التطور واإلنتقال فاستعيرت للتعبير عن صوت اإلنسان

) (1ديوان األعشى 116 :
) (2المحرر الوجيز 441/4 :
)(3التبيان  ، 391 /6 :مجمع البيان563 /5 :
) (4الميزان 288 /8 :
) (5ظ :األمثل195 /8 :

الذي يتضرع لخالقه من أجل كشف ضره وما يصيبه من ويالت) (1ووجه المشابھة بين الداللتين
ھو النداء والتضرع وقت الحاجة فقط وارتفاع الصوت في كل منھما .

ب -ما ورد من المصادر على صيغة ) فَـ َعـالن ( -:
ما ورد على وزن فعالن من المصادر يدل في سياقاته المختلفه على الحركة
واالضطراب وقد ذكر ھذه الداللة علماء العرب القدامى وفي مقدمتھم سيبويه ) ت  180ھـ (
إذ يقول  ) :من المصادر التي جاءت على مثال واحد حين تقاربت المعاني قولك النّـزوان
)(2

والنـّقزان وإنﱠما ھذه األشياء في زعزعة البدن واھتزازه في إرتفاع ومثله العسالن والرﱠتكان(

وقد أشار ابن عطية الى ما ورد من ھذا الوزن في آيات القرآن الكريم في وقفاته
التفسيرية ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى :

اﻟﻄﻮﻓَﺎ َن



ﻓَﺄ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ُﻢ

) األعراف  (133 :يقول  " :والطوفان  :مصدر من قولك طاف  ،يطوف فھو عام

في كل شيء يطوف إال ﱠ
أن استعمال العرب له كثر في الماء والمطر الشديد "...

)(3

ويتضح ﱠ
أن

داللة ھذا الوزن قد لفتت نظر ابن عطية وغيره من المفسرين من أمثال الطوسي ) ت  460ھـ (
يقول  ) :أخبر ﷲ تعالى أنﱠه لما قال فرعون وقومه ما قالوا – من أنﱠھم ال يؤمنون  ،وإن أتى
بجميع اآليات  ،فإنﱠھم ال يصدقونه على نبوته – أنﱠه أرسل عليھم الطوفان وھو السيل الذي يعم
بتغريقه األرض  ،وھو مأخوذ من الطوف فيھا  ،وقيل  :ھو مصدر كالرجحان والنقصان  .وقال
األخفش  :واحدة طوفانه) ، (4وأما المفسرون فإنﱠھم اختلفوا في معناه فقال ابن عباس في بعض
الروايات عنه  :إنﱠه الغرق  .وقال مجاھد  :ھو الموت ) . ( 5وفي رواية آخرى عن ابن عباس أنﱠه
كان أمراً من ﷲ تعالى طاف بھم

َﺧ َﺬ ُﻫ ُﻢ اﻟﻄﻮﻓَﺎ ُن َو ُﻫ ْﻢ ﻇَﺎﻟِ ُﻤﻮن
وقال تعالى في قصة نوح  ﻓَﺄ َ

) العنكبوت  ... (14وقال أبو عبيدة ) : (6الطوفان من السيل البعاق ومن الموت الذريع (
وتابعه في ذلك الطبرسي ) ت  548ھـ (

) (8

)(7

والطباطبائي يقول  ) :الطوفان – على ما قاله

) (1ظ  :لسان العرب  ) 112 /4 :جأر (
) (2الكتاب  ، 337 /4 :األصول في النحو  :آبن السراج 92 /3 :المزھر في علوم اللغة  ، 73 /1 :معاني
األبنية  ، 30 :أبنية الصرف 212 :
) (3المحرر الوجيز443 /2 :
) (4ظ :معاني القرآن  :األخفش 197 :
) (5ظ :تفسير مجاھد  :مجاھد 86 :
) (6ظ :مجاز القرآن 226 /1 :
)521-520 /4 : (7
) (8ظ  :مجمع البيان719 /3 :

الراغب

)( 1

– كل حادثة تحيط باإلنسان وصار متعارفا في الماء المتناھي في الكثرة وفي

المجمع  :أنﱠه السيل الذي يعم بتغريقه األرض وھو مأخوذ من الطوف فيھا(

) (2

أن ابن عطية كان دقيقا حين أشار إلى ﱠ
والظاھر مما تقدم ﱠ
أن ھذه المفردة قد تخصصت في
الداللة على الماء بعد أن كانت عامة تدل على كل ما يطيف باألنسان من موت أو ھالك أو حركة
ويمكننا القول  :ﱠ
إن كلمة طوفان تدل بصورة عامة على كل ما فيه حركة وأضطراب فھي مثل
الدوران والقفزان والنزوان  .لكنھا تخصصت في الداللة على ما يحدث من حركة في الماء .

ونجد مثل ذلك في حديثه عن كلمة ) حيوان ( التي وردت في قوله تعالى َ  :وَﻣﺎ َﻫ ِﺬﻩِ ا ْﳊَﻴَﺎةُ
اﻟ ﺪﻧْـﻴﺎ إِﻻ َﳍْﻮ وﻟَﻌِ ِ
ار ْاﻵَ ِﺧَﺮَة َﳍِ َﻲ ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن ﻟَْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ٌ َ ٌ
َ
ﺐ َوإ ن اﻟﺪ َ
 (64يقول  " :و ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن

و ) الحياة ( بمعنى واحد  ،وھو عند

)العنكبوت:
الخليل ) ت175

ھـ ( وسيبويه ) ت  180ھـ ( ) (3مصدر كالھيمان ونحوه  ،والمعنى ال موت فيھا قاله مجاھد وھو
وھو حسن "...

)(4

ويتضح من نص ابن عطية أنﱠه يستحسن ما ذھب إليه مجاھد في داللة مفردة )حيوان ( التي
تدل على استمرار الحياة في اآلخرة ونجد موقفا مشابھا عند الطوسي) ت460ھـ ( لما ذھب إليه
ابن عطية في تفسير لفظة ) الحيوان ( يقول :

ِ
ار ْاﻵَ ِﺧَﺮةَ َﳍِ َﻲ ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن
)  َوإ ن اﻟﺪ َ

على الحقيقة لكونھا دائمة باقية ﻟَْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن

أي الحياة

صحة ما أخبرناك به  .وقال أبو عبيدة

)(5

أن الذي نقله الطوسي عن أبي عبيدة في ﱠ
الحيوان والحياة واحد () (6ويتبين من ذلك ﱠ
أن الحيوان
والحياة بمعنى واحد قد رده ما جاء عن الطبرسي في تفسيره لفظة ) الحيوان (

)  َﳍِ َﻲ

ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن

يقول :

أي الحياة على الحقيقة ألنﱠھا الدائمة الباقية التي الزوال لھا والموت فيھا

وتقديره وإن الدار اآلخرة لھي دار الحيوان أو ذات الحيوان ﱠ
ألن الحيوان مصدر كالنزوان
والغليان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه والمعنى أن حياة الدار اآلخرة ھي الحياة التي

) (1ظ :مفردات ألفاظ القرآن  :األصفھاني 532 :
) (2الميزان  ، 238 /8 :األمثل 162 /5 :
) (3ظ  :الكتاب 89 /4 :
) (4المحرر الوجيز 325 /4 :
) (5ظ  :مجاز القرآن 117/2 :
) (6التبيان 225 /8 :

التنغيص فيھا وال تكدير ﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن

الفرق بين الحياة الفانية والحياة الباقية الدائمة أي لو

علموا لرغبوا في الباقي وزھدوا في الفاني ولكنھم اليعلمون (

) ( 1

وتابعه في ذلك

الطباطبائي) ت 1984ھـ( )  ( 2والشيرازي) . ( 3
ومما تقدم يتضح ﱠ
اﳊَﻴَـ َﻮا ُن
أن مفردة  ْ

الواردة في اآلية الكريمة ھي مصدر على زنة

) فعالن ( ذلك البناء الذي اليكاد يخلو من الحركة كالنزوان وعدل السياق القرآني عن لفظ
) حياة ( في اآلية الكريمة الى لفظة ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن وذلك لداللة لفظة ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن على المبالغة في
ديمومة الحياة في دار اآلخرة التي اليغنى فيھا اإلنسان أبداً وأكد ذلك المعنى اإلمام ناصر الدين
) ت 683ھـ( وصاحب ) االنتصاف ( يقول  ) :والذي يخص ھذا البناء به إفادة ماال يخلو من
الحركة النزوان والجوالن والحيوان من ذلك (

)( 4

ﱠ
وإن استعمال مفردة ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن للداللة على الحياة في اآلخرة له مغزى داللي واضح قصده ﷲ
ﱠ
وكأن ھذه الحياة دائمة متجددة وھي في حركة دائمة
سبحانه وتعالى وھو الديمومة واالستمرار
السكون فيھا لذا عدل عن لفظة ) الحياة ( التي يعقبھا سكون الموت إلى لفظة ا ْﳊَﻴَـ َﻮا ُن التي
تدل على الحركة األبدية الدائمة .

) (1مجمع البيان 458 /8 :
) (2ظ  :الميزان157 /16 :
) (3ظ  :األمثل409 /12 :
) (4االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال :في ھامش تفسير الكشاف :احمد بن منير
األسكنندري 468 467 :

ج -الوصف بالمصدر :
الوصف بالمصدر خالف األصل ﱠ
ألن األصل في الوصف أن يكون بالمشتق ولكن
العرب في كالمھم عدلوا إلى الوصف بالمصدر للحصول على داللة تختلف عن الوصف
بالمشتق ﱠ
ألن المصدر يمثل تجسيداً للحدث بصورة تامة وكأنﱠه الموصوف به قد أصبح الحدث
نفسه وھو نوع من المبالغة في الوصف يعمد إليھا العربي إذا إحتاج إليھا وقد ورد الوصف
بالمصدر لتحقيق ھذه الداللة في طائفة من اآليات القرآنية التي أراد ﷲ سبحانه وتعالى بھا تأكيد

الحدث والمبالغة فيه ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى  :وﺟﺎءوا ﻋﻠَﻰ ﻗَ ِﻤ ِ
ﻴﺼ ِﻪ ﺑِ َﺪٍم َﻛ ِﺬ ٍ
ب
ََ ُ َ
)يوسف  (18 :وقد توقف ابن عطية حين فسر ھذه اآلية عند قوله ) كذب ( يقول "ووصف الدم
بـ ) الكذب ( أما على معنى بدم ذي كذب وأما بمعنى مكذوب عليه  ،كما جاء المعقول بدل العقل
في قول الشاعر الراعي القطامي :

)(1

حــتــى إذا لــ ْم يــتــر ُكــوا لــِعــظــامــــ ِه

ــحــمــا ً وال لــفــؤاد ِه مــعــقُـــــــــوال
لَ ْ

)( 3

فكذلك يجيء التكذيب مكان المكذوب)" ( 2

ويعلق ابن عطية على مانقله عن الطبري ) ت 310ھـ( يقول " :ھذا كالم الطبري  ،والشاھد
له فيه عندي ألن نفي المعقول يقتضي نفي العقل  ،واليحتاج إلى بدل  ،وإنﱠما ) الدم الكذب (
عندي وصف بالمصدر على جھة المبالغة . ( 4)" ...
وآختلف المفسرون في تفسير لفظة ) كذب ( وفي مقدمتھم الطوسي ) ت 460ھـ (

ﺖ
يقول  ) :ومعنى ) كذب ( مكذوب فيه  ،كما قيل الليلة الھالل فيرفع  ،وكما قال  ﻓَ َﻤﺎ َرِﲝَ ْ
ِﲡَ َﺎرﺗـُ ُﻬ ْﻢ

) البقرة  ( 15 :أي ما ربحوا في تجارتھم إال أنﱠه وصف في المصدر وتقديره بدم ذي

كذب لكن إذا بولغ في الصفة اجري على ھذه الصفة  ،وقال الفراء يجوز أن يكون المصدر

) (1ديوان الراعي النميري 61 :
) (2ظ :جامع البيان 7 /12 :
) (3المحرر الوجيز227 /3 :
) (4المصدر نفسه .

وقع موقع مفعول كما يقع مفعول موقع المصدر في مثل قول الراعي القطامي :

)(1

حــتـى إذا لــ ْم يــتــركـ ُـوا لــعــظــامــــ ِه لــحــمــا ً وال لــفــؤاد ِه مــعــقـ ُــــــــــوال
وال يجيزه سيبويه  ،ويقول مفعول اليكون مصدراً  ،ويتأول قولھم  :خذ ميسوره  ،ودع معسوره
أي خذ ما يسر ودع ما عسر عليه  ،وكذلك  :ليس لفؤاده معقوالً أي ما يعقل به () ( 2وذھب
الطبرسي ) ت548ھـ( إلى ﱠ
أن ) كذب ( بمعنى مكذوب يقول  ) :ومعنى قوله ) بدم كذب (
مكذوب عليه أوفيه كما يقال ماء سكب أي مسكوب وشراب صب أي مصبوب قال الشاعر :

)(3

تــظـــ ﱡل جـــيــا ُدھــم نـــوحـــا ً عــلـيــھـ ِـم مــــقــــلــدةً أعـــنـــتــھــا صــفـــونــــا ً
أراد نائحة عليھم (

)( 4

وتابع العالمة الطباطبائي) ت 1984ھـ( ابن عطية في تفسير لفظة ) كذب ( يقول  ) :قوله

تعالى  :وﺟﺎءوا َﻋﻠَﻰ ﻗَ ِﻤ ِ
ﻴﺼ ِﻪ ﺑِ َﺪٍم َﻛ ِﺬ ٍ
ب
ََ ُ

الكذب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل للمبالغة

أي بدم كاذب بين الكذب (). ( 5
أن ابن عطية كان دقيقا ً حين ذكر ﱠ
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن لفظة ) كذب ( من باب الوصف بالمصدر
وذلك لما يؤديه إقامة المصدر مقام الصفة من داللة على المبالغة في الحدث فيكون قوله )كذب (
)( 6

كأنﱠه نفس الكذب وعينه

تعالى  َﻛ ِﺬ ٍ
ب

وبذلك رد ابن عطية ماجاء به المفسرون ممن سبقه في تفسير قوله

فجعله بعضھم مؤوالً بمشتق أي ) بدم مكذوب () ( 7وحمله بعضھم على حذف

مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي ) بدم ذي كذب() ( 8وذلك كله مردود عند ابن عطية وذكر
أنﱠه من باب الوصف بالمصدر كما ذكرنا سابقا ً .

) (1ديوان الراعي النميري :تحقيق  :د .واضح الصمد 61 :
) (2التبيان 111 /6:
ﱠ
صفُونا (
ھا
ـ
أعنت
مقلدة
ه
علي
عاكفة
الخيل
ن
ـ
ك
ر
ـ
ت
)
الديوان
في
البيت
جاء
،
69
:
كلثوم
) (3ديوان عمرو بن
َ
ِ
ِ
ََ ْ
َ
) (4مجمع البيان 333 /5 :
) (5الميزان 110 /11 :
) (6ظ :الكشاف ، 425 /2 :الجملة العربية والمعنى  :د .فاضل صالح السامرائي 181 :
) (7ظ :معاني القرآن  :الفراء188 /2 :
) (8ظ :آعراب القرآن  :أبو إسحاق الزجاج 18/1 :

ِ
ﺻﺒﺢ ﻣﺎ ُؤُﻛﻢ َﻏﻮرا ﻓَﻤ ْﻦ ﻳﺄْﺗِﻴ ُﻜﻢ ِﲟَ ٍﺎء َﻣﻌِ ٍ
ً
ﲔ
ومن ذلك أيضا ماورد في قوله تعالى  إ ْن أَ ْ َ َ َ ْ ْ ً َ َ ْ
)الملك  ( 30 :ذكر ابن عطية داللة لفظة ) غوراً ( يقول  ) " :الغور (  :مصدر يوصف به على
معنى المبالغة ومنه قول األعرابي  :وغادرت الشراب موراً والماء غوراً "

)( 1

ونجد مثل ذلك

المعنى عند أبي عبيدة) ت210ھـ( يقول  ) :أي غائراً  ،والعرب تصف الفاعل بمصدر وكذلك
االثنين والجميع على لفظ المصدر  ،قال عمرو بن كلثوم :

تــظــ ﱠل جــيــادهُ نــوحــا ً عـــلــيـــهِ
أي  :نائحات (

)( 3

)(2

مــقــلــدةً أعــنــتــھــا صــفــونــــا ً

وتابعة على ذلك الطوسي) ت460ھـ( قال  ) :أي  :غائراً وصف الغائر

بالغور الذي ھو المصدر مبالغة يقال ماء غور  ،وماءان غور  ،ومياه غور كما يقال  :ھؤالء
)( 4

زور فالن وضيفه ألنﱠه مصدر في قول الفراء وغيره (

وھذا ما جرت عليه العرب في تأويل الوصف بالمصدر ﱠ
ألن وقوع المصدر وصفا مخالفا لألصل
وقد إلتمس علماء اللغة لمفردة غورا الواردة في قوله اآلية المتقدمة الذكر تأويال أجمع فيه
معظمھم على ﱠ
أن مفردة )غورا ( ھي من باب العدول عن )غائر( التي على زنة اسم الفاعل إلى
صيغة )غورا ( لملمح داللي أراده السياق وھو المبالغة في وصف نقص الماء وشدته ﱠ
ألن
)(5

الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق لذا يعدل إليه حين يراد المبالغة في األمر

ﱠ
وكأن

الماء صارت حقيقته غورا ) ﱠ
ألن في المصدر حركة ممتدة على األزمنة جميعھا وھذا األمتداد ھو
الذي يجعل الموصوف بالمصدر كأنﱠه مخلوق من ذلك الفعل (...

)(6

ﺛانيا :الداللة الصرفية في األفعال .
) (1المحرر الوجيز257 /3 :
) (2ديوان عمرو بن كلثوم  ، 69 :جاء البيت في الديوان ) تركن الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتھا صفونا (
) (3مجاز القرآن 404-403 :1 :
) (4التبيان  ، 72 /1 :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل 588 /4:
3
) (5ظ :المقتضب  ، 538 /4 :المخصص  ،156 /4 :الخصائص  ،189 /3 :شرح المفصل للزمخشري
 ،49 /شرح شافية ابن الحاجب  ،138 /3 :العدول الصرفي في القرآن الكريم  :د .ھالل محمود الجحيشي 70
) (6علم الداللة التطبيقي في التراث العربي  :أ.د .ھادي نھر 72 :

أبنية األفعال :
األفعال لھا أبنية كثيرة منھا ماھو مجرد ومنھا ما ھو مزيد وفي ضوء القاعدة
المعروفة زيادة المبنى لھا أثر في المعنى ﱠ
فإن األفعال المزيدة لھا دالالت تؤديھا من خالل السياق
الذي ترد فيه وقد أفاض العلماء وأكثروا الحديث عن معاني صيغ الزيادة قديما ً وحديثا ً وذكروا
فيھا كثيراً من المسائل التي التحتاج إلى تكرار ويمكن الرجوع إليھا في مظانھا

( 1) .

وسوف نقف عند الصيغ المزيدة التي وردت في تفسير ابن عطية من خالل استعمال السياق
القرآني لھا وما ذكره المفسرون من دالالت تؤديھا ھذه الصيغ في اآليات الكريمة :

األفعال المزيدة -:
أبنية األفعال المزيدة منھا ما يزاد فيه حرف واحد ومنھا ما يزاد فيه حرفان ومنھا
مايزاد فيه ثالثة أحرف وھذه الزيادة في المبنى تمنح األفعال المزيدة دالالت جديدة لم تكن تؤديھا
قبل ھذه الزيادة وسوف نعرض ألبنية األفعال المزيدة التي وردت في تفسير ابن عطية وأشار إلى
داللتھا في تفسير اآليات القرآنية  ،وھي تضم أنواع المزيد التي تقدم ذكرھا .

 -1األفعال المزيدة بحرف واحد :
أ -فـَعـَل وأفـعـ َل -:
ومن المسائل التي وقف عندھا ابن عطية في ھذا الباب تلك المسألة التي شغلت العلماء قبله
وبعده وھي مسألة ) فعل وأفعل ( وما فيھا من خالف حول داللة الصيغتين وھل باإلمكان أن
يكونا بمعنى واحد أوبمعنيين مختلفين وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة بين مؤيد وناف في
حديث طويل النرى مسوغا ً للخوض فيه ولكننا سنشير إلى ما تحدث به صاحبنا في ھذا الميدان
وما ذكره من ألفاظ -

قسط وأقسط -:
ذكر ابن عطية داللة الفعل ) قسط ( الثالثي وداللة ) أقسط ( المزيد في حديثه عن تفسير

قوله تعالى َ  :وإِ ْن ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَﻻ ﺗُـ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا ِﰲ اﻟْﻴَﺘَ َﺎﻣﻰ

) النساء  ( 3 :يقول  " :يقال أقسط

) (1ظ  :الكتاب  ،183 /4 :أدب الكاتب  ، 355 /1 :الصاحبي  :آبن فارس  ،223 -222 :شرح شافية ابن
الحاجب 92 /1 :

الرجل إذا عدل وقسط إذا جار") ( 1ذكر ذلك المعنى الطوسي ) ت 460ھـ ( في قوله  ) :ومعنى

أَﻻ ﺗُـ ْﻘ ِﺴﻄُﻮا

أي ال تعدلوا وال تنصفوا  ،فاإلقساط ھو العدل واإلنصاف والقسط ھو الجور

ِ
ِ
ﻢ َﺣﻄَﺒًﺎ
ومنه قوله َ  :وأَﻣﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳﻄُﻮ َن ﻓَ َﻜﺎﻧُﻮا ﳉَ َﻬﻨ َ
الطبرسي ) ت 548ھـ (

)(3

) الجن  ( 2)( (15 :وتابعه على ذلك

ونقل عنھم ذلك الطباطبائي) ت1984ھـ ( يقول  ...) :قيل  :قسط

ِ
ِ
ﻢ َﺣﻄَﺒًﺎ
الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل قال َ  :وأَﻣﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳﻄُﻮ َن ﻓَ َﻜﺎﻧُﻮا ﳉَ َﻬﻨ َ
ِِ
ﲔ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ إِ ن اﻟﻠﻪَ ُِﳛ 
ﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ َ
وقال :ﻓَ ْ

) (4

)المائدة ( ( 42:

) الجن (15 :
وتابعه في ذلك

الشيرازي). (5
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن للفعلين ضربين من االستعمال وقد جاء ذلك في الكتاب العزيز فالضرب
األول ﱠ
أن ) قسط ( تأتي للجور  ،والضرب الثاني أن الفعل ) أقسط ( يدل على العدل وقد لفتت
ھذه المسألة نظر ابن عطية مثلما لفتت أنظار غيره من المفسرين كما أشرنا سابقا  ،فھو يفرق
بينھما ويرى ﱠ
أن المزيد يدل على العدل وقد جاء بھذه الداللة في طائفة من اآليات القرآنية منھا

ِِ
ﲔ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ إِ ن اﻟﻠﻪَ ُِﳛ 
ﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ َ
قوله تعالى  :ﻓَ ْ

) المائدة  ( 42 :وفي قوله

تعالى َ  :ﺷ ِﻬ َﺪ اﻟﻠﻪُ أَﻧﻪُ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﻻ ُﻫ َﻮ َواﻟْ َﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ َوأُوﻟُﻮ اﻟْﻌِﻠْ ِﻢ ﻗَﺎﺋِ ًﻤﺎ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ

) آل

ﻀﻌ ِﻔ ِ
ِ
ﻮﻣﻮا ﻟِﻠْﻴَﺘَ َﺎﻣﻰ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ
عمران  ( 18 :وفي قوله تعالى َ  :واﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَ ْ َ َ
ﲔ ﻣ َﻦ اﻟْ ِﻮﻟْ َﺪان َوأَ ْن ﺗَـ ُﻘ ُ
)(6

)النساء ( 127 :

وغيرھا أما الفعل ) قسط ( ومنه لفظة قاسط فإنﱠھا تدل على الجور والظلم

وقد وردت في السياق القرآني بھذه الداللة وذلك في قوله تعالى َ  :وأَﻧﺎ ِﻣﻨﺎ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ُﻤﻮ َن َوِﻣﻨﺎ
ِ
ِ
ِ
ﻢ َﺣﻄَﺒًﺎ
َﺳﻠَ َﻢ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
اﻟْ َﻘﺎﺳﻄُﻮ َن ﻓَ َﻤ ْﻦ أ ْ
ﻚ َﲢَﺮْوا َر َﺷ ًﺪا َوأَﻣﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳﻄُﻮ َن ﻓَ َﻜﺎﻧُﻮا ﳉَ َﻬﻨ َ
. ( 15-14
) (1المحرر الوجيز 6 /2 :
) ( 2التبيان 104 /3 :
) (3ظ  :مجمع البيان 8 /3 :
) (4الميزان 38 /8 :
) (5ظ :األمثل90 / 19 :
) (6النساء  ، 135 :األنعام  ،152 :األعراف  ، 29يونس  ، 47 ، 4 :ھود 85 :

) الجن :

ومن ھنا فھو يفرق بين الداللتين لـ ) قسط وأقسط ( و ھو منھج كثير من العلماء القدامى فقد
ذھبوا إلى التفريق بين الصيغتين في حين ذھب بعضھم إلى أنﱠھما بمعنى واحد وفسروا ذلك
بتداخل اللھجات ) (1وما ذھب إليه ابن عطية ومن سبقه في ھذا المنھج ھو الصواب كما نرى .
وبمثل ذلك تحدث عن لفظتي )مطر وأمطر( فقد ذكر ابن عطية إختالف داللة صيغتي ) فعل (

و)أفعل( وذلك في تفسير قوله تعالى :
أَﻟِﻴ ٍﻢ

ﻓَﺄ َْﻣ ِﻄﺮ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﺣﺠﺎرةً ِﻣﻦ اﻟ ﺴﻤ ِﺎء أَ ِو اﺋْﺘِﻨَﺎ ﺑِﻌ َﺬ ٍ
اب
َ
ََ َ َ
ْ

) األنفال  (32 :يقول  " :وأمطر أنﱠما أستعمل في المكروه ومطر في الرحمة كذا قال أبو

عبيدة ويعارض ھذه

قوله ﻫﺬا ﻋﺎرض ﳑﻄﺮﻧﺎ

) األحقاف  (24 :ألنھم ظنوھا سحابة

رحمة") (2وقد ذكر ذلك المعنى أبو عبيدة يقول  ) :ﻓَﺄ َْﻣ ِﻄ ْﺮ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﺣ َﺠ َﺎرةً ِﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤ ِﺎء
مجازه كل شيء من العذاب فھو أمطرت باأللف إن كان من الرحمة فھو مطرت () (3ونقل عنه
)( 4

ذلك المعنى الطبرسي يقول  ) :قال أبو عبيدة يقال مطر في الرحمة وأمطر في العذاب (

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ) أمطر( المزيد بالھمزة تختلف داللته عن) مطر ( عند ابن عطية فھو
يفرق بينھما ويرى ﱠ
أن المزيد يدل على الشر والعذاب وقد ورد بھذه الداللة في طائفة من اآليات
القرآنية منھا قوله تعالى :
وقوله تعالى :

ﻓَﺄ َْﻣ ِﻄ ْﺮ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﺣ َﺠ َﺎرةً ِﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤ ِﺎء

وأَﻣﻄَﺮﻧَﺎ ﻋﻠَﻴـﻬﺎ ِﺣﺠﺎرةً ِﻣﻦ ِﺳ ﺠ ٍﻴﻞ ﻣْﻨﻀ ٍ
ﻮد
َ ُ
َ ْ ْ َ َْ
ََ ْ

ِ
ِ
ﻳﻦ
وقوله تعالى َ  :وأ َْﻣﻄَْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴﻬ ْﻢ َﻣﻄًَﺮا ﻓَ َﺴﺎءَ َﻣﻄَُﺮ اﻟْ ُﻤﻨْ َﺬر َ

) النمل ( 58 :

) األنفال (32 :
) ھود(82 :
)(5

أما الفعل ) َم َ
ط َر( الثالثي فلم يرد في القرآن الكريم مطلقا ال في موضع خير وال شر بل
وردت لفظة ) مطرا ( إما مفعول به أو مفعول مطلق  ،ومن ھنا يتضح ﱠ
أن ابن عطية كان تابعا
ألبي عبيدة ومن تبعه على داللة ) مطر وأمطر ( إال ﱠ
أن ما ذھبوا إليه ليس صائبا وأثبت ذلك من
جاء بعدھم من المفسرين بالحجج القاطعة ومنھم اآللوسي في ) روح المعاني (

) (1ظ  :فعلت وأفعلت  :أبو حاتم السجستاني  ) :المقدمة ( 62 :
) (2المحرر الوجيز 521 /2 :
) (3مجاز القرآن  :أبو عبيدة 44 /1 :
) (4مجمع البيان 281 /5 :
) (5الفرقان ،40:الشعراء ،173 :األعراف ، 84:الحجر 74:
) (1روح المعاني  :اآللوسي 172 /8 :

)(6

وتابعه في

)(1

ذلك طائفة من المحدثين

الذين أنكروا بشدة  ،الفرق بين الصيغتين مستندين في ذلك على

السياقات القرآنية التي وردت فيھا لفظة ) أمطر( والتي مر ذكرھا سابقا .

ب -فعل وف ّعل
ﱠ
إن تضعيف عين الفعل له داللة على التكثير والتكرار وھي مسألة أشار إليھا القدامى
من العلماء فقد ورد ذلك عند سيبويه )ت180ھـ () (2وابن جني) ت392ھـ ( ) (3وجرى اآلخرون
على ھذا ومنھم ابن عطية الذي أشار إلى ذلك في تفسير طائفة من األلفاظ منھا الفعل )ذبّح (

الوارد في قوله تعالى  :ﻳُ َﺬ ﲝُﻮ َن أَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻛ ْﻢ

) البقرة (49 :والغاية من تضعيف العين في ھذا

الفعل ھي الداللة على تكرار الفعل والمبالغة فيه وھذا المعنى ھو الذي أشار إليه ابن عطية يقول
" وقرأ الجمھور

ﻳُ َﺬ ﲝُﻮ َن

بشد الباء المكسورة على المبالغة  ،وقرأ ابن محيصن
)(5

) يذبحون ( بالتخفيف واألول أرجح إذ الذبح متكرر "
) ت745ھـ (

يقول ) :ﻳُ َﺬ ﲝُﻮ َن أَﺑْـﻨَﺎءَ ُﻛ ْﻢ

)(4

وتابعه في ذلك أبو حيان األندلسي

 :قراءة الجمھور بالتشديد  ،وھي أولى لظھور

تكرار الفعل باعتبار متعلقاته (6) ( ...ويؤكد ذلك المعنى ما ذھب إليه البقاعي ) ت885ھـ ( يقول

)ﻳُ َﺬ ﲝُﻮ َن

من التذبيح وھو تكرار الذبح ( ...

)( 7

.

وفي ضوء ما تقدم من إشارات وترجيحات للفعل ) يذبّحون ( بالتضعيف ّ ،
أن السياق القرآني
أراد منه المبالغة في ھذا الفعل واألكثار منه عند ھؤالء القوم ليرسم أمام المخاطبين صورة بشعة
مرعبة لھذه الممارسة التي تجري ضدھم من قتل أبنائھم وذبحھم في كل حين مما يدل على قسوة
األعداء وجبروتھم وظلمھم ولذا استعمل السياق صيغة المضارع للداللة على حدث وقع في
الماضي من أجل استحضار ھذه الصورة أمام األنظار وكأنھا تحدث في ھذا الوقت .

) (2ظ  :من وحي القرآن  :د .إبراھيم السامرائي  ،127 :والتعبير القرآني  :د .فاضل صالح السامرائي 15 :
وقضايا لغوية وقرآنية  :د .عبد األمير زاھد . 193 :
) (3ظ :الكتاب 180 /4 :
) (4ظ :الخصائص  ، 153 /1 :شرح شافية ابن الحاجب  ، 192 /1 :أوزان الفعل ومعانيھا 83 -74 :
) (5ظ :إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر 253 /1 :
) (6المحرر الوجيز 140 /1 :
) (7البحر المحيط 351 /1 :
) (8نظم الدرر في تناسب اآليات والسور 130 /1 :

ومثل ذلك نجده في حديثه عن األفعال ) قتـّل وصلـّب وقطـّع ( الواردة في قوله تعالى   :إِﳕَﺎ
ِ
ﻳﻦ ُﳛَﺎ ِرﺑُﻮ َن اﻟﻠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ َوﻳَ ْﺴ َﻌ ْﻮ َن ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ﺼﻠﺒُﻮا أ َْو ﺗُـ َﻘﻄَ ﻊ
ض ﻓَ َﺴ ً
ﺎدا أَ ْن ﻳـُ َﻘﺘـﻠُﻮا أ َْو ﻳُ َ
َﺟَﺰاءُ اﻟﺬ َ
ِ
ِ ِ ٍ
ف أَو ﻳـْﻨـ َﻔﻮا ِﻣﻦ ْاﻷَر ِ ِ
ِ
ي ِﰲ اﻟ ﺪﻧْـﻴَﺎ وَﳍُ ْﻢ ِﰲ ْاﻵَ ِﺧﺮةِ
ض ذَﻟ َ
أَﻳْﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠُ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﺧ َﻼ ْ ُ ْ َ ْ
ﻚ َﳍُ ْﻢ ﺧ ْﺰ ٌ
َ
َ
ِ
ﻴﻢ
َﻋ َﺬ ٌ
اب َﻋﻈ ٌ

) المائدة  ( 33 :ذكر ابن عطية داللة ) قتل وصلب وقطع ( يقول" :وقرأ

ﺼﻠﺒُﻮا  ،ﺗُـ َﻘﻄَ ﻊ
الجمھور ) ﻳـُ َﻘﺘـﻠُﻮا  ◌ْ ،ﻳُ َ

( بالتثقيل في ھذه األفعال للمبالغة والتكثير .والتكثير ھنا

إنﱠما ھو من جھة عدد الذين يوقع بھم كالتذبيح في بني إسرائيل في قراءة من ثقل

ﻳُ َﺬ ﲝُﻮ َن

...

") (1ونقل عنه ھذا المعنى أبو حيان األندلسي ) ت 745ھـ ( يقول ) :والتشديد في أَ ْن ﻳـُ َﻘﺘـﻠُﻮا أ َْو
ﺼﻠﺒُﻮا أ َْو ﺗُـ َﻘﻄَ ﻊ
ﻳُ َ

قراءة الجمھور  ،وھو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بھم الفعل ( ...

)( 2

أن األفعال ) قتـّل وصلـّب وقطـّع ( بالتضعيف ﱠ
و الظاھر من خالل ما تقدم ﱠ
أن السياق
القرآني أراد منھا المبالغة في ھذا الفعل واألكثار منه في عدد الذين يوقع عليھم الفعل وھذه عادة
الخطاب اإللھي لبني إسرائيل إذ يستعمل معھم التشديد في األفعال ليدل على توجيه التھديد
والوعيد إليھم وأسھمت صيغة ) فعّل ( في رسم مشھد التھويل والتخويف لمن يجرؤ على محاربة
ﷲ عز وجل ورسوله ) صلى ﷲ عليه وآله ( ويسعى فسادا في األرض فيكون بذلك جزاؤه القتل
أو الصلب أو القطع ألطرافه وإن لصوت ) القاف والباء والطاء ( أثرا في زيادة الرعب والخوف
في نفوس بني إسرائيل وذلك ألنھا من األصوات الشديدة المجھورة وبھذا نلحظ تعاضد الجانب
الصوتي والصرفي في اآلية الكريمة لبلوغ المراد اإللھي منھا .

 - 2المزيد بحرفين :
أ -فعل و تف ّعل - :

) (1المحرر الوجيز 185 /2 :
) (2البحر المحيط 485 /4 :

ما زيد فيه حرفان من أبنية األفعال يمثل طائفة من الصيغ التي تستعمل في سياقات
مختلفة وتمنحھا ھذه الزيادة في المبنى مجموعة من الدالالت يحددھا السياق واألستعمال وقد ورد
في القرآن طائفة من األفعال المزيدة بحرفين واستعملت لإلفادة منھا في أداء دالالت مختلفة في
السياق القرآني ومن ھذه الصيغ صيغة ) تفعـّل ( بزيادة التاء وتضعيف العين  .وھذه الصيغة ذكر
) (1

لھا الصرفيون مجموعة من الدالالت منھا التكلف

واالتخاذ) ( 2واالجتناب

) (3

وقد أشار ابن

عطية إلى ورود ھذه الصيغة في طائفة من اآليات القرآنية موضحا دالالتھا وما تؤديه من معنى

ومما جاء على مثال تلك الصيغ الفعل ) تفكـﱠھون ( الذي ورد في قوله تعالى  :ﻟَْﻮ ﻧَ َﺸﺎءُ َﳉَ َﻌﻠْﻨَﺎﻩُ
ُﺣﻄَ ًﺎﻣﺎ ﻓَﻈَﻠْﺘُ ْﻢ ﺗَـ َﻔ ﻜ ُﻬﻮ َن

) الواقعة ( 65 :يقول  " :و ﺗَـ َﻔ ﻜ ُﻬﻮ َن

قال ابن عباس ومجاھد

وقتادة معناه  :تعجبون  ،وقال عكرمة  :تالومون  .وقيل معناه  :تندمون وقيل معناه تتفجعون ،
وھذا كله تفسير ال يخص اللفظة  ،والذي يخص اللفظ ھو  :تطرحون الفكاھة عن أنفسكم وھي
المسرة والجدل  ،والرجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء  ،وتفكه من أخوات
)(4

تحرج وتحوب "

ويعلق ابن عطية على ما نقله عن ابن عباس ومجاھد وقتادة يقول...." :

وھذا كله تفسير ال يخص اللفظة  ،والذي يخص اللفظ  ،ھو  :تطرحون الفاكھة عن أنفسكم وھي
المسرة والجدل  ،ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بالشيء  ،وتفكه من أخوات
) (5

تحرج وتحوب " .

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية لم يوافق ما ذھب إليه ابن عباس ومجاھد وقتادة وإنﱠما حمل
مفردة ) تفكھون ( على أنﱠھا من باب اجتناب الفعل وتركه وال يختلف ھذا عما ذھب إليه الطوسي

) ت460ھـ ( في ) التبيان ( يقول  ) :وقوله ﻓَﻈَﻠْﺘُ ْﻢ ﺗَـ َﻔ ﻜ ُﻬﻮ َن

معناه قال ابن عباس ومجاھد

وقتادة – وفي رواية عنه – تعجبون  .وقال الحسن وقتادة -في رواية – فظلتم تندمون أي لو
جعلناه حطاما فظلتم تندمون والمعنى أن كنتم تروحون إلى التندم  ،كما تتروح الفكه إلى الحديث
بما يزيل الھم وأصله التفكه تناول ضروب الفاكھة لألكل (). ( 6
وفي ضوء ماتقدم نفھم ﱠ
أن زيادة ) التاء( في صيغة )فعل( أفادت معنى االجتناب أي ترك
الفكاھة لما يحل بھم من العذاب ويرى ذلك المعنى أبو حيان األندلسي ) ت745ھـ( يقول
) (1ظ  :شرح شافية ابن الحاجب  ، 104 /1:وأوزان الفعل ومعانيھا  :د .ھاشم طه شالش 94 :
) (2ظ  :المصدر نفسه 105 /1 :
) (3ظ  :المصدر نفسه .
) (4المحرر الوجيز 249 /5 :
) (5المصدر نفسه .
) (1التبيان 505 /9 :

) ...ومعنى تفكھون  :تطرحون الفاكھة عن أنفسكم وھي المسرة  ،ورجل فكه  :منبسط النفس
غير مكترث بشيء  ،وتفكه من أخوات وتحرج وتحوب (

).(1

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن أبا حيان األندلسي قد تبنى ما ذھب إليه ابن عطية في داللة ) تفكھون (
الواردة في اآلية المتقدمة الذكر ومن ذلك تكون داللة مفردة ) تفكھون( الواردة في اآلية الكريمة
السابقة دلت على نبذ الفكاھة واالبتعاد عنھا لھول ما يقع بھم من العذاب والذي د ّل على ذلك ھو
زيادة )التاء( في صيغة ) تفعل ( والتي كانت من دالالتھا االجتناب أي تجنب الفعل وتركه لذلك
ذكر ابن عطية أن ) تفكھون ( من أخوات ) تحرج وتحوب ( أي تجنب الحرج والحوب

)(2

ومن ذلك أيضا حديثه عن الفعل ) تھجد ( على وزن ) تفعل ( وقد ورد في قوله تعالى

 َوِﻣ َﻦ

ِ
ﻮدا )اإلسراء (79:يقول  " :
اﻟﻠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ 
ﻚ َرﺑَ 
ﻚ َﻋ َﺴﻰ أَ ْن ﻳَـْﺒـ َﻌﺜَ َ
ﺠ ْﺪ ﺑِِﻪ ﻧَﺎﻓﻠَﺔً ﻟَ َ
ﻚ َﻣ َﻘ ًﺎﻣﺎ ﳏَْ ُﻤ ً
ﻓَـﺘَـ َﻬ ﺠ ْﺪ

معناه  :فاطرح الھجود عنك  ،والھجود النوم  ،يقال ھجد يھجد بضم الجيم ھجودا إذا

نام  ...ومنه قول الحطيئة :

)(3

وض بـأ َ ْعــلـى ذي طـُ◌ُ ـوالـ َةَ
فَـَـحـ َـــيـ ﱠـا ِك َو ﱡد مـــن ھــــوا ِك لـــقِــيـتـُــهُ َوخـــ ٌ
ُھــ ﱠجـــ ِد

وھذا الفعل جار مجرى تحوب وتأثم وتحنث  ،ومثله ﻓَﻈَْﻠﺘُ ْﻢ ﺗَـ َﻔ ﻜ ُﻬﻮ َن

) الواقعة ( 65 :

معناه تندمون  ،أي تطرحون الفكاھة عن أنفسكم وھي انبساط النفس وسرورھا يقال رجل فكه إذا
)(4

كان كثير السرور والضحك  ،فالمعنى وقتا من الليل اسھر به في صالة وقراءة "...

ونجد مثل ذلك المعنى عند الطوسي ) ت460ھـ ( يقول  ) :ھذا خطاب للنبي ) صلى ﷲ عليه

وآله وسلم ( يقول ﷲ تعالى َ  :وِﻣ َﻦ اﻟﻠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ ﺠ ْﺪ

والتھجد التيقظ بما ينفي النوم  ،والھجود

النوم  ،وھو األصل ھجد يھجد ھجودا  ،فھو ھاجد إذا نام ( ...

)(5

) (2البحر المحيط 211 /8 :
) (3ظ  :شرح شافية ابن الحاجب  ، 105 /1 :أوزان الفعل ومعانيھا 95 :
) (4ديوان الحطيئة 148 :
) (5المحرر الوجيز 478 /3 :
) (6التبيان 511 /6 :

وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي ) ت 548ھـ (

)(1

ونقل عنھما ذلك المعنى الطباطبائي

) ت1984ھـ ( يقول  ) :التھجد من الھجود وھو النوم في األصل ومعنى التھجد التيقظ والسھر
بعد النوم على ما ذكره غير واحد منھم (

)(2

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن صيغة ) تفعـّل ( في ھذا السياق تدل على االجتناب وكأنﱠھا توحي بخالف
داللة الفعل ) ھجد ( الذي يعني الخلود إلى النوم والسكينة فالتھجد يعني تجنب النوم واالبتعاد عنه
وھذه واحدة من دالالت صيغة ) تفعل ( التي ذكرھا العلماء وقد وردت في ھذا السياق للتعبير
عن توجيه ﷲ سبحانه وتعالى للعبد فعليه أن يجتھد في عبادة ربه ويبتعد عن النوم الذي فيه سبب
تقصير اإلنسان في أداء ما يقربه  rسبحانه أكثر .
ويتضح ھذا واضحا من معنى كلمة )تھجد ( الواردة في معجمات اللغة ومنھا معجم
) العين ( للخليل إذ يقول  ) :ھجد القوم ھجود أي ناموا  ،وتھجدوا  ،أي استيقظوا لصالة أو ألمر

ِ
ﻚ
وقوله تعالىَ  :وِﻣ َﻦ اﻟﻠْﻴ ِﻞ ﻓَـﺘَـ َﻬ ﺠ ْﺪ ﺑِِﻪ ﻧَﺎﻓﻠَﺔً ﻟَ َ

) اإلسراء . (3)( ( 79:

والظاھر ﱠ
أن استعمال صيغة ) تفعـّل ( المزيدة في ھذا السياق يعبر تعبيرا صادقا عن إرادة
ﷲ سبحانه وتعالى في عباده في ھذا السياق فھو لم يخلقھم للنوم فقط إنﱠما خلقھم وشرع لھم حدود
منھا الواجبة والمستحبة وكان منھا التوجه إليه في أوقات مخصوصة من الليل .

) (1ظ  :مجمع البيان251 /6 :
) (2الميزان 93 /13 :
) (3العين  ) 385 /3 :ھجر (

ب -فعل و افتعل :
صيغة ) افتعل ( من الصيغ المزيدة بحرفين ھما الھمزة والتاء وھذا البناء ذكر له
الصرفيون طائفة من المعاني التي يؤديھا من خالل السياقات التي يستعمل فيھا). (1
وقد وردت ھذه الصيغة في طائفة من اآليات القرآنية وھي تحمل طائفة من الدالالت مما أشار
إليه الصرفيون  ،ويمنح السياق الذي تستعمل فيه المفردة دالالت مضافة إلى داللتھا المحددة وقد
توقف ابن عطية وھو يفسر آيات القرآن عند بعض الصيغ التي وردت على ھذا الوزن المزيد
موضحا ما تدل عليه في بعض السياقات القرآنية ومن األلفاظ التي تحدث عنھا في تفسيره لفظة
)اكتسب ( التي ورد ت في قوله تعالى :
) البقرة  (286 :يقول " :

ﺖ
ا ْﻛﺘَ َﺴﺒَ ْ

ﺖ
ﺖ َو َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴﺒَ ْ
 َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْ

ﺖ
وقوله تعالى  َﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْ

يريد من الحسنات

 َو َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ

يريد من السيئات قاله السدي وجماعة من المفسرين  ،ال خالف في ذلك  ،والخواطر

ونحوھا ليس من كسب اإلنسان وجاءت العبارة في الحسنات بـ ) لھا ( من حيث ھي مما يفرح
اإلنسان بكسبه ويسر بھا فتضاف إلى ملكه وجاءت في السيئات بـ ) عليھا ( من حيث ھي أوزار
وأثقال ومتحمالت صعبة  ،وھذا كما تقول لي مال وعلي دين وكما يقول المتصدق باللقطة  :اللھم
عن فالن فإن أبى فلي وعل ّي  ،وكرر فعل الكسب مخالف بين التصريف حسنا لنمط الكالم  ،كما

ِ
ﻳﻦ أ َْﻣ ِﻬﻠْ ُﻬ ْﻢ ُرَوﻳْ ًﺪا
قال ﻓَ َﻤ ﻬ ِﻞ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ

) الطارق  ( 17 :ھذا وجه  ،والذي يظھر لي في ھذا أن

الحسنات ھي مما كسب اإلنسان دون تكلف  ،إذ كاسبھا على جادة أمر ﷲ ورسم شرعه
والسيئات تكتسب بناء مبالغة إذ كاسبھا يتكلف في أمرھا خرق حجاب نھي ﷲ تعالى ) ويتخطاه
إليھا  ،فيحسن في اآلية مجيء التصريفيين إحرازا لھذا المعنى  (2)"...والظاھر ﱠ
أن ابن عطية قد
أخذ عن سيبويه داللة كل من مفردتي ) كسب ( و ) اكتسب ( والدليل على ذلك قول سيبويه
)ت 180ھـ( في)الكتاب( يقول ) :وأما كسب فإنﱠه يقول أصاب ،وأما أكتسب فھو التصرف
والطلب واالجتھاد بمنزلة االضطراب (

)(3

وقوله  ):للتصرف ( يعني به االجتھاد والعمل في

ﺖ َوﻋَﻠَْﻴـ َﻬﺎ َﻣﺎ
طلب الشيء كما أشار إلى ھذا الزمخشري ) ت 538ھـ (يقول َ  :ﳍَﺎ َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْ
) (1ظ  :أدب الكاتب  ، 361 :شرح المفصل للزمخشري 441 /4 :
) (2المحرر الوجيز 393 /1 :
) (1الكتاب  ، 186 /4 :شرح شافية ابن الحاجب 108 /1 :

ﺖ
ا ْﻛﺘَ َﺴﺒَ ْ

ينفعھا ما كسبت من خير ويضرھا ما اكتسبت من شر  ،ال يؤاخذ بذنبھا غيرھا وال

يثاب غيرھا بطاعتھا  .فإن قلت  :لم خص الخير بالكسب  ،والشر باالكتساب ؟ قلت  :في
االكتساب اعتمال فلما كان الشر مما تشتھيه النفس وھي منجذبة إليه وأمارة به  ،كانت في
تحصيله أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما ال
داللة فيه على

االعتمال ( ) (1وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي ) ت 548ھـ (

)(2

والشيرازي

يقول  ) :وتجدر اإلشارة إلى ﱠ
أن اآلية تطلق على األعمال الصالحة اسم "الكسب" وعلى األعمال
السيئة اسم " االكتساب " ولعل السبب ھو أن " الكسب " يستعمل بالنسبة إلى األمور التي يحققھا
المرء برغبة داخلية وبال تكليف وھي تناسب فطرته  ،بينما " االكتساب " ھو النقطة المقابلة
للكسب  ،أي األعمال التي تنافي الفطرة وطبيعة اإلنسان  ،بينما أعمال الشر تخالف الفطرة
والطبيعة (

)(3

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى داللة )اكتسب ( التي جاءت على صيغة ) افتعل (
التي تدل على التصرف واالجتھاد في طلب الشيء والحصول عليه لذلك نجد ﱠ
أن ابن عطية تنبه
إلى الفرق الداللي بين صيغتي ) فعل وافتعل ( التي وردت على زنتھما لفظتي ) كسب
واكتسب ( فدلت األولى على كسب األعمال التي ليست فيھا تكلف واجتھاد لذلك أجمع المفسرون
على أنھا تدل على كسب ) الحسنات ( التي يكون كسبھا فيه رغبة نابعة من نفس اإلنسان والتي
تكسبه الراحة والطمأنينة وھذا الذي أشار المفسرون إليه يقع ضمن اآلية السابقة الذكر  ،أما إذا
تعرضنا الستعمال التعبير القرآني لھذه اللفظة فنجد أنﱠه لفظة )الكسب ( كثيرا ما تأتي في كسب

السيئات ال الحسنات وذلك في قوله تعالى  :

ﺑـﻠَﻰ ﻣﻦ َﻛﺴﺐ ﺳﻴﺌَﺔً وأَﺣﺎﻃَ ْ ِ ِ
ﺖ ﺑِﻪ َﺧﻄﻴﺌَﺘُﻪُ
َ َْ َ َ َ َ َ

ِ
ِ
ِ
ﺐ إِْﲦًﺎ
ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
ﻚأْ
َﺻ َﺤ ُ
ﺎب اﻟﻨﺎ ِر ُﻫ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ َﺧﺎﻟ ُﺪو َن ) البقرة (18 :وقوله تعالى َ  :وَﻣ ْﻦ ﻳَﻜْﺴ ْ
ِ 
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﻴﻤﺎ
ﻴﻤﺎ َﺣﻜ ً
ﻓَﺈﳕَﺎ ﻳَﻜْﺴﺒُﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َوَﻛﺎ َن اﻟﻠﻪُ َﻋﻠ ً

) النساء  (111 :وقوله تعالى َ  :وﺑَ َﺪا

ﺎق ْ ِِﻢ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﺑِِﻪ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰﺋُﻮ َن
ﺎت َﻣﺎ َﻛ َﺴﺒُﻮا َو َﺣ َ
َﳍُ ْﻢ َﺳﻴﺌَ ُ

) (2الكشاف 359 /1 :
) (3ظ  :مجمع البيان 960 /2 :
) (4األمثل 265 /2 :

) الزمر( 48 :

ووردت في بعض اآليات القرآنية بداللة كسب األعمال الصالحة كقوله تعالى   :ﻳَﺎ أَﻳـَ ﻬﺎ
اﻟِ ﺬﻳﻦ آَﻣﻨُﻮا أَﻧْ ِﻔ ُﻘﻮا ِﻣﻦ ﻃَﻴﺒ ِ
ﺎت َﻣﺎ َﻛ َﺴْﺒﺘُ ْﻢ ) البقرة ( 267 :وقوله تعالى َ :ﻻ ﻳَـْﻨـ َﻔ ُﻊ ﻧَـ ْﻔ ًﺴﺎ
ْ َ
َ َ
ﺖ ِﰲ إِﳝَ ِﺎَﺎ َﺧْﻴـًﺮا
ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒ ُﻞ أ َْو َﻛ َﺴﺒَ ْ
إِﳝَﺎﻧـُ َﻬﺎ َﱂْ ﺗَ ُﻜ ْﻦ آَ َﻣﻨَ ْ

) األنعام  (158 :وجاءت في

سياقات آخرى تدل على عموم الكسب من خير وشر وذلك في قوله تعالى

ِ
ض ﻳـﻌﻠَﻢ ِﺳﺮُﻛﻢ وﺟﻬﺮُﻛﻢ وﻳـﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﺗَﻜ ِ
ْﺴﺒُﻮ َن
اﻟ ﺴ َﻤ َﺎوات َوِﰲ ْاﻷ َْر ِ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ

َ  :و ُﻫ َﻮ اﻟﻠﻪُ ِﰲ

) األنعام (3 :

ﺲ ﻣﺎ َﻛﺴﺒ ْ ِ
ِ ِ
ﻳﻊ
ﺖ إ ن اﻟﻠﻪَ َﺳ ِﺮ ُ
ي اﻟﻠﻪُ ُﻛ ﻞ ﻧَـ ْﻔ ٍ َ َ َ
تعالى   :ﻟﻴَ ْﺠﺰ َ

وقوله

ا ْﳊِﺴ ِ
ﺎب
َ

) إبراھيم . ( 51 :
وفي ضوء ما تقدم نفھم ﱠ
أن لفظة ) الكسب ( عامة في االستعمال القرآني ال خصوصية فيھا
إذ إنﱠھا تحتمل الداللة على األعمال الصالحة والسيئة

)(1

.

أما الثانية لفظة ) اكتسب ( فجاءت للداللة على كسب األعمال التي تتطلب تصرفا واجتھادا لذلك
أجمع المفسرون على أنﱠھا تدل على اكتساب ) السيئات ( التي يكون كسبھا فيه خرق لحجب
نھي ﷲ تعالى ألنﱠھا أعمال نھى ﷲ عنھا في محكم كتابه العزيز وحذر من التعدي على حدوده
وھذا التعدي والخرق ال تناسبه صيغة الفعل ) فعل ( بل تتناسب مع ذلك السياق صيغة ) افتعل (
وتبدو أكثر انسجاما معه وما يعضد ذلك ما جاء في استعمال التعبير القرآني للفظة ) اكتسب ( في
اكتساب األعمال السيئة  ،كقوله تعالى :



واﻟِ ﺬﻳﻦ ﻳـ ْﺆذُو َن اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ واﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨَ ِ
ﺎت ﺑِﻐَِْﲑ َﻣﺎ
َ َ ُ
ُ َ َ ُ

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﻳﻦ َﺟﺎءُوا
ا ْﻛﺘَ َﺴﺒُﻮا ﻓَـ َﻘﺪ ْ
اﺣﺘَ َﻤﻠُﻮا ﺑـُ ْﻬﺘَﺎﻧًﺎ َوإ ْﲦًﺎ ُﻣﺒﻴﻨًﺎ ) األحزاب  ( 58 :وقوله تعالى  :إ ن اﻟﺬ َ
ِ
ٍِ
ﻚﻋ ِ
ﺑِ ِْ ِ
ﺐ ِﻣ َﻦ
ﺎﻹﻓْ ُ ْ
ﺼﺒَﺔٌ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻻ َْﲢ َﺴﺒُﻮﻩُ َﺷﺮا ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺑَ ْﻞ ُﻫ َﻮ َﺧْﻴـٌﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻟ ُﻜ ﻞ ْاﻣ ِﺮئ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِْ
ﻴﻢ
اﻹ ِْﰒ َواﻟﺬي ﺗَـ َﻮﱃ ﻛْﺒـَﺮﻩُ ﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻟَﻪُ َﻋ َﺬ ٌ
اب َﻋﻈ ٌ

) النور( 11 :وقوله تعالى

ﺼ ِ
ِ
ِ
ﻀ ُﻜﻢ ﻋﻠَﻰ ﺑـﻌ ٍ ِ ِ ِ
ﺴ ِﺎء
ﻞ اﻟﻠﻪُ ﺑِﻪ ﺑَـ ْﻌ َ ْ َ َ ْ
ﺾ ﻟﻠﺮ َﺟﺎل ﻧَ ٌ
ﻴﺐ ﳑﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴﺒُﻮا َوﻟﻠﻨ َ
ﻓَﻀ َ
) (1ظ :دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني 217 -216 :

 َوَﻻ ﺗَـﺘَ َﻤﻨـ ْﻮا َﻣﺎ

ﺼ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
اﺳﺄَﻟُﻮا اﻟﻠﻪَ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْ ِ ِ ِ 
ﻴﻤﺎ
ﻴﺐ ﳑﺎ ا ْﻛﺘَ َﺴ َْ
ﱭ َو ْ
ﻧَ ٌ
ﻀﻠﻪ إ ن اﻟﻠﻪَ َﻛﺎ َن ﺑ ُﻜ ﻞ َﺷ ْﻲء َﻋﻠ ً

)

النساء  ) ( 32 :فاالكتساب ( ال يقع إال في اكتساب الذنوب والخطايا  ،لما تحمله صيغته من
زيادة على الصيغة األصلية  ،في حين يدل ) الكسب ( على العموم في الخير والشر). (1

-3المزيد بثالﺛة أحرف :
أ -استفعل :
مثلما تزاد الصيغ الفعلية بحرفين تزاد بثالثة أحرف ومن أكثر صيغ الزيادة استعماال
صيغة )أستفعل ( المزيدة بالھمزة والتاء والسين وقد ذكر علماء التصريف لھذه الصيغة طائفة
من الدالالت التي ذكروھا في مصنفاتھم ومنھا داللته على السؤال كقولك  :استعطيته أي سألته
العطية والتحول أو الصيرورة كقولك  :استحجر الطين أي صار حجرا والوجود كقولك
)(2

استجدته أي أصبته جيدا والقوة كقولك استھتر واستكبر وغيرھا

 ،وقد استعمل القرآن الكريم

ھذه الصيغة في طائفة من آياته للتعبير عن المعاني التي تالئم السياقات التي ترد فيھا ھذه الصيغ
وقد لفتت ھذه الظاھرة نظر علماء التفسير فتحدثوا عن دالالت ھذه الصيغة في عدد من اآليات
التي وردت فيھا ومنھم ابن عطية إذ وقف عند عدد من األفعال المزيدة بثالثة أحرف موضحا
الدالالت التي انصرفت إليھا في سياقات النص القرآني ومن ھذه األفعال الفعل ) استسقى ( الذي

ورد في قوله تعالى  :وإِ ِذ اﺳﺘﺴ َﻘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻟَِﻘﻮِﻣﻪِ
َ َْ ْ ُ َ ْ
اﺳﺘَ ْﺴ َﻘﻰ
و ْ

) البقرة  ( 60 :يقول

"

معناه طلب السقيا وعرف استفعل طلب الشيء  ،وقد جاء في غير ذلك كقوله

تعالى َ  :و ْ
اﺳﺘَـ ْﻐ َﲎ اﻟﻠﻪُ

) التغابن  ( 6 :بمعنى غني  ،وقولھم استعجب بمعنى عجب  ،ومثل

بعض الناس في ھذا بقولھم استنسر البغاث واستنوق الجمل  ،إذ ھي بمعنى التنقل من حال إلى
حال "

)( 3

.

ونجد فيما سبق إشارة ابن عطية إلى داللة صيغة ) استفعل ( وھي داللتھا على الطلب المتمثلة

اﺳﺘَ ْﺴ َﻘﻰ
في قوله تعالى ْ :

أي طلب السقيا والظاھر من ذلك أنه كان تابعا لسيبويه في داللة

) (1ظ :دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني 217 -216 :
) (2ظ  :الكتاب  ، 350 /4 :أدب الكتاب  ، 361 – 360 :شرح المفصل للزمخشري  ، 441 /4 :شرح شافية
ابن الحاجب ، 111 /1 :شذا العرف في فن الصرف :أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي  54 :وأوزان الفعل
ومعانيھا 110 :
) (1المحرر الوجيز 151/1 :

)استفعل( على الطلب وذلك كقولك  ) :استعطيت أي طلبت العطية واستعتبته أي طلبت إليه
العتب (...

) (1

وتابعه في ذلك ابن جني )ت  392ھـ( ھـ قال  ) :استفعل في أكثر األمر للطلب

نحو استسقى واستعطى ( ...

اﺳﺘَﺴ َﻘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻟَِﻘﻮِﻣﻪِ
ْ ْ ُ َ ْ
548ھـ ( ) (4والشيرازي

)(2

وقد ذكر ذلك المعنى الطوسي) ت  460ھـ ( قال

 :أي سأله أن يسقي قومه ماء ( ...
)(5

)(3

َ ) :وإِ ِذ

وتابعه في ھذا الطبرسي) ت

.

والظاھر مما تقدم أن صيغة ) استفعل ( التي جاء على زنتھا الفعل ) استسقى ( دلت على
الطلب والسؤال للماء وخير دليل على ذلك حرف ) السين ( الزائد في الفعل ) استسقى ( الذي
يدل على السؤال كقولك استعلم واستخبر أي سأل عن العلم والخبر) (6ودل الفعل ) استسقى ( على
الخضوع والتضرع من العبد  rسبحانه وذلك ﱠ
ألن ) االستسقاء ( يكون عندما يحبس القطر عن
العباد فحينئذ يتضرعون ويخضعون  rسبحانه وتعالى في ) االستسقاء ( وخاصة إذا كان السؤال
موجھا  rعز وجل .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية لم يلتفت إلى طائفة من دالالت الظواھر الصرفية التي كان
البحث يود الوقوف عليھا في تتبعه لمواضع الداللة في ) المحرر الوجيز ( ومنھا داللة المفرد
والمثنى والجمع التي تنبه عليھا غير واحد من المفسرين ممن سبقوه ولحقوه من أمثال
الزمخشري والطبرسي والرازي وغيره  ،ومما ال شك فيه ﱠ
أن عدم وقوفه على مثل ھذه الدالالت
الصرفية لعلة ما ستكون مثال الستيفاء الحديث عنھا في تلك التفاسير فيكون سببا كافيا لعدم وقوفه
عندھا واإلشارة إليھا في تفسيره  ،إال أنني ال أنكر إشاراته إلى داللة لفظة ) الريح ( التي وردت
بالجمع وذكر داللتھا في حالتي اإلفراد والجمع يقول  ) " :الرياح ( جمع ريح  ،وجاءت في

القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب  ،إال في يونس في قوله تعالى َ  :و َﺟ َﺮﻳْ َﻦ ْ ِِﻢ
ﻳﺢ ﻃَﻴﺒَ ٍﺔ
ﺑِ ِﺮ ٍ

) يونس  ( 22 :وھذا أغلب وقوعھا في الكالم  ،وفي الحديث " كان رسول ﷲ

صلى ﷲ عليه – وآله  -وسلم إذا ھبت الريح يقول  :اللھم اجعله ) رياحا ( وال تجعلھا ريحا "
وذلك ﱠ
ألن ريح العذاب شديدة ملتئمة األجزاء كأنﱠھا جسم واحد  ،وريح الرحمة لينة متقطعة فلذلك
) (2الكتاب 183 /4 :
) (3الخصائص 153 /2 :
) (4التبيان 269 /1 :
) (5ظ  :مجمع البيان 249 /1 :
) (6ظ  :األمثل211 /1 :
) (7ظ :جامع البيان19 /2 :

ھي رياح وھو معنى ) نشرا ( وأفردت مع الفلك ﱠ
ألن ريح أجراء السفن إنﱠما ھي واحدة متصلة ثم
وصفت بالطيب فزال االشتراك بينھا وبين ريح العذاب "...،

)(1

ووجدت مثال ذلك حديثه عن

لفظتي )المشرق و المغرب ( يقول  " :ومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فھي إشارة إلى تفصيل
مشرق كل يوم ومغربه  ،ومتى ذكر المشرقان والمغربان  ،فھي إشارة إلى نھايتي المشارق
والمغارب ﱠ
ألن ذكر نھايتي الشيء ذكر لجميعه "). (2
ويتضح من ذلك ﱠ
أن ابن عطية قد أشار في بعض المواضع إلى داللة كل من المفرد والمثنى
والجمع إال أنﱠه عزف عن ذكر طائفة من األلفاظ التي كانت لھا داللة في حاالتھا من أفراد وتثنية
وجمع .

) (1المحرر الوجيز 233 /1 :
) (2المصدر نفسه 227 /5 :

الفصل الثاني
א"Gאد,,א  #%-

+,ــــ) . !-.#  /0#  12 :
. 345  12 :  )+,
. 678 9 :;  12 : )  )+,

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺪﻻﱄ ﰲ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ
مـــدخـــــــــل :
يعد التركيب وسيلة من وسائل إنتاج الداللة وموطنا مھما من مواطنھا ) (1؛ ﱠ
ألن الغاية
المنشودة من إخضاع التركيب للدراسة والتحليل ھي الوصول إلى تفسير داللي مناسب

)(2

ومن ذلك يتضح ما للداللة من أثر كبير في عملية التحليل وھذا ما نلمسه في حديث عبد القاھر
الجرجاني إذ يقول ) :ليس الغرض بنظم الكلم إن توالت ألفاظھا في النطق  ،بل أن تناسقت داللتھا
وتالقت معانيھا على الوجه الذي اقتضاه العقل () (3ومن ذلك يكشف لنا عبد القاھر الجرجاني عن
مسألة كبيرة األھمية ذكر فيھا ) أن الفصاحة ال تكون في أفراد الكلمات  ،بل في ضم بعضھا إلى
بعض وليس المقصود بضم بعضھا إلى بعض أن تأتي في النطق أثر بعض بل تعليق معانيھا
بعضھا

)(4

ببعض (

 ،ونجد إلى جانب الداللة ودورھا في رسم صورة التركيب أھمية األلفاظ

وترتيبھا ترتيبا معينا حسبما تقتضيه الداللة لذلك أننا نلمح أي تغيير يطرأ على ترتيب األلفاظ في
التركيب يجعلھا توحي بصورة بعيدة عن سابقتھا في اللفظ والمعنى  ،من أجل ذلك قيل  ) :إن
التركيب عملية فنية ذات أبعاد صوتية ونفسية  ،تتجاذب فيه المعاني واأللفاظ وتجيء ھذه على
قدر تلك ال تزيد وال تنقص() (5ويتضح بذلك أھمية كل من اللفظ والمعنى في التركيب ودالالتھما
وأن ال بد من وجود عدد من الروافد التي يستند إليھا الباحثون في استنباط داللة التراكيب ومن
ھذه الروافد التي يستند إليھا في الوصول إلى داللة التراكيب ) الوظائف النحوية ( أو
ما تسمى بـ ) البنية األساسية ( للجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر فضال عن األلفاظ التي
يتم اختيارھا لشغل الوظائف السابقة  ،وما ينتج من عالقات قائمة بين الوظائف النحوية واأللفاظ
و السياق الذي ترد فيه الجملة واتخذ الباحثون العرب من ھذه الروافد المتقدمة الذكر رافدين
مھمين كانا أساس التفسير الداللي للتراكيب وھما المعنى األساسي المتمثل بالبنية األساسية
للتركيب والمعنى اإلضافي والمتمثل بدالالت األلفاظ والقرائن المختلفة األخرى .
ومن ذلك نفھم تعاضد كل من البنية األساسية والبناء المنطوق في رسم صورة التركيب
النھائية والتي على أساسھما يكون التحليل الداللي للتراكيب  ،وفي بعض األحيان يتفق البناء
المنطوق مع البنية األساسية ويأتي التركيب صحيحا نحويا ودالليا نحو قولك  ) :سوف أقابل
) (1ظ :أثر اللسانيات في النقد العربي  :توفيق الزيدي 73 :
) (2ظ :الداللة التركيبية بين النحاة العرب والتوليديين التحويليين  ) :بحث انترنيت ( :يسري الصاوي 1 :
) (3دالئل االعجاز  :عبد القاھر الجرجاني 35 :
) (4التشكيل اللغوي وأثره في بناء النص  ) :بحث انترنيت ( د .زيد خليل القرالة 212 :
) (5ظ :الصورة الفنية في آيات النور في القرآن الكريم  :حسن مھاوش العزاوي 77 :

أستاذ النحو غدا ( وقد يأتي التركيب صحيحا من ناحية البنية األساسية ولكن المفھوم العام له
غير منطقي ال يقبله العقل كقولك  ) :سوف أشرب ماء البحر أمس (

)(1

وأحيانا يعمل البناء

المنطوق على توجيھنا الختيار بنية أساسية  ،وقد يعمل أحيانا على توجيه المعنى وله القدرة على
إضافة معنى إضافي إلى المعنى األساسي المأخوذ من البنية األساسية

) (2

 ،وقد أشار إلى ذلك

ِ◌ ّن
المعنى عبد القاھر الجرجاني في وقوفه عند تفسيره قوله تعالى َ  :و َﺟ َﻌﻠُﻮا ﻟِﻠِ ﻪ ُﺷ َﺮَﻛﺎءَ ْ
اﰿ َ
)األنعام  ، (100 :يقول ) :وإن كنا نرى جملة المعنى ومحصوله أنﱠھم جعلوا الجن شركاء
وعبدوھم مع ﷲ تعالى وكان ھذا المعنى يحصل مع التأخير حصوله مع التقديم  ،ﱠ
فإن تقديم
الشركاء يفيد ھذا المعنى ويفيد معه معنى آخر وھو أنﱠه ما كان ينبغي أن يكون  rشريك ال من
الجن وال غير الجن () (3وھكذا حظي تركيب العبارة عند العرب بما لم يحظ به مثيله عند غيرھم
فيما نحسب ويكفي أنﱠه اختص بعلم قائم بذاته ھو علم المعاني وقد خصص لھذا المستوى  ،والحق
ﱠ
أن المستوى التركيبي ودالالته من القضايا التي إلتفت إليھا القدماء في مرحلة باكرة  ،وعبر عن
ذلك بمصطلح ) النظم ( ھذا الذي تداوله النقاد جيال بعد جيل  ،وقد تنبه عليه طائفة من المفسرين
والنحويين والبالغيين وأفاضوا في دراسته وألفوا فيه طائفة من المؤلفات ومنھا :كتاب
) نظم القرآن ( للجاحظ الذي ذكره في كتابه الحيوان  ،ومنھا كتاب لعبد ﷲ بن أبي داود
السجستاني)ت 316ھـ ( وكتاب ألبي زيد البلخي ) ت 322ھـ ( وكتاب ألبي بكر بن اإلخشيد
المعتزلي )ت  326ھـ ( والكتب الثالثة جاءت بعنوان ) نظم القرآن ( وغيرھا .
وقد عني ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( بالنظم ) ﱠ
ألن النظم القرآني معجز باتصال آياته
وسوره وعالئقھا الخفية والظاھرة  ،إذ توضع الكلمة مكانھا فيه " لتكون مبعث إيحاء ومكمن
رمز ومنطلقا لمعان ھي مزيج من لغة العقل والعاطفة ") (5)( (4وقد وقف ابن عطية في تفسيره
على التغييرات التي تتعرض لھا الجملة العربية والتي يحتملھا التعبير عن المعاني المختلفة ومنھا
التقديم والتأخير والذكر والحذف وسنقف على الجوانب الداللية منھا وسنقصر الحديث على طائفة
من الظواھر األسلوبية التي تطرأ على الجملة وكان البن عطية دور مميز فيھا -:

) (1ظ :الكتاب 5/1 :
) (2ظ :الداللة التركيبية بين النحاة العرب والتوليديين التحويليين 2 -1 :
) (3دالئل االعجاز 189 :
) (4المعاني الثانية في االسلوب القرآني  :د .فتحي أحمد عامر 33 :
) (5الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :د .حامد كاظم عباس 235 :

الـمـبـحـث األول  -:داللة الـتـقـديـم والـتـأخـيـر -:
تعد من الظواھر البالغية التي تقوم على مخالفة أصل الوضع في الجملة العربية لترسم
لنا صورة معبرة تزيد من جمالية المعنى ورونقه  ،ومن ذلك جاءت أھمية التقديم والتأخير في
الكالم وعناية القدماء فيه ومنھم عبد القاھر الجرجاني إذ يقول  ) :باب كثير الفوائد جم المحاسن
)(1

واسع التصرف بعيد الغاية ال يزال يفتر لك عن بديعه  ،يفضي بك إلى لطيفه (

وال يتقدم الفاعل على الفعل وال الخبر على المبتدأ جزافا واعتباطا بل يعمد اللسان العربي إلى
ذلك لتحقيق دالالت ال يحققھا الترتيب المنطقي الذي وضعه النحاة للتركيب  ،ومن ھذه الدالالت
التي يحققھا تقديم األلفاظ وتأخيرھا داللة العناية واالھتمام باللفظ المقدم على غيره من األلفاظ
والمقصود بالعناية واالھتمام ھو انجذاب النفس اإلنسانية في حاالت الرضا أو الغضب أو
الحماسة أو غير ذلك إلى ألفاظ معينة خارج الترتيب المتبع والغاية من ذلك ھي إيصال ما يريده
المتكلم بأسرع ما يمكن

)(2

 .وقد أشار إلى ذلك علماء العربية في مرحلة مبكرة ومنھم سيبويه

يقول  ):كأنﱠھم إنﱠما يقدمون الذي بيانه أھم لھم وھم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يھمانھم
ويعنيانھم (

)(3

ويؤكد سيبويه في نصه ھذا على وجود صلة ربط بين ترتيب الكلمات والعواطف
واالنفعاالت التي يتعرض لھا المتكلم في أثناء كالمه  ،وعضد ذلك عبد القاھر الجرجاني
يقول  ) :إن كانت األلفاظ أوعية للمعاني  ،ال محالة تتبع المعاني في مواقعھا  ،فإذا وجب لمعنى
أن يكون أوال في النفس وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال في النطق() (4ولم تقف دالالت
أسلوب التقديم والتأخير عند ھذه الحدود بل تتعداھا لتدل على التخصيص وغيرھا من الدالالت
التي نجدھا جلية في وقفات ابن عطية التفسيرية في ) المحرر الوجيز ( إذ إنﱠه أولى أسلوب التقديم
والتأخير في القرآن الكريم عناية خاصة لما يحققه في التراكيب من معان بالغية سامية وذكر
قسميه وھما تقدم اللفظ على عامله وتقدم لفظ على آخر غير عامل فيه  .ولم يكتف باإلشارة إلى
أقسامه وبتعيين األلفاظ التي تقدمت على بعضھا اآلخر بل ذكر الداللة التي يفضي إليھا أسلوب
التقديم والتأخير ونجد ذلك في طائفة من اآليات القرآنية التي وقف عندھا ابن عطية وأشار إلى
داللة التقديم والتأخير بقسميه) ( 5فيھا ومنھا :

) (1دالئل االعجاز 72 :
) (2ظ :التقديم والتأخير في القرآن الكريم  :حميد أحمد عيسى العامري 162 -161 :
) (3الكتاب 68 /1 :
) (4دالئل االعجاز 37 :

) (5ينظر  :التعبير القرآني  :الدكتور  .فاضل صالح السامرائي  ، 49 :التقديم والتأخير في القرآن الكريم 138 :

أ -ماتقدم فيھا المعمول على عامله :
وھو ما اعتنى به النحاة كثيرا ألنه فيه خرق للقواعد النحوية التي لطالما
حرصوا على الحفاظ عليھا ولكنھم سرعان ما اكتشفوا سر ذلك التقديم والتأخير وما
يحققه من دالالت فيھا داللة كبيرة على سمو النص القرآني وما تتبعه من النصوص
االخرى .
-1

ستَ ِعينُ
ومن ذلك قوله تعالى  :إِيﱠا َك َن ْعبُ ُد َوإِيﱠاكَ نَ ْ

) الفاتحة  ( 4 :ذكر ابن

عطية الغرض من تقديم المفعول به ) إياك ( على الفعلين ) نعبد ( و) نستعين (

يقول  " :قوله تعالى   :إِيﱠاكَ نَ ْعبُ ُد

نطق المؤمن بالربوبية وتذليل وتحقيق لعبادة

ﷲ  ،إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك وقدم المفعول على الفعل
)(1

اھتماما  ،وشأن العرب تقدم األھم "

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية أشار إلى الغرض من تقديم المفعول به على فعله للعناية
واالھتمام ونجد مثل ذلك المعنى عند سيبويه) (2والزمخشري ) ت  538ھـ ( إذ يقول ) :وتقديم
المفعول لقصد االختصاص كقوله تعالى

)الزمر   ( 64 :ﻗُ ْﻞ أَﻏَْﻴـ َﺮ اﻟﻠِ ﻪ أَﺑْﻐِﻲ َرﺑﺎ
)(3

بطلب المعونة (

وﱐ أَﻋﺒ ُﺪ أَﻳـﻬﺎ ا ْﳉ ِ
ِ
ﺎﻫﻠُﻮ َن
 :ﻗُ ْﻞ أَﻓَـﻐَْﻴـَﺮ اﻟﻠﻪ ﺗَﺄْ ُﻣ ُﺮ َ َ ُ ْ 
)األنعام  ( 164 :والمعنى نخصك بالعبادة ونخصك

وتبعه في ذلك الطبرسي ) ت 548ھـ () (4والقرطبي ) ت671ھـ (

حيان األندلسي )ت 745ھـ (

)(5

)(6

و اآللوسي ) ت1270ھـ (

)( 7

ومير السيد علي الحائري

وأبو
)( 8

وذكر المحدثون ذلك المعنى في غير موضع ومنھم الدكتور فاضل صالح السامرائي
يقول ) :تقديم اللفظ على عامله ومن ھذا الباب تقديم المفعول به على فعله  ...وھذا التقديم في
الغالب يفيد االختصاص فقولك ) أنجدت خالدا ( يفيد أنﱠك أنجدت خالدا وال يفيد أنﱠك خصصت

) (1المحرر الوجيز 72 /1 :
) (2ظ  :الكتاب 68 /1 :
) (3الكشاف56 /1 :
) (4ظ :مجمع البيان26 /1 :
) (5ظ :الجامع ألحكام القرآن 145 /1 :
) (6ظ  :البحر المحيط 141 /1 :
) (7ظ :روح المعاني87 /1 /1 :
) (8ظ :مقتنيات الدرر  :الحاج مير سيد علي الحائري الطھراني 17 /1 :

خالدا بالنجدة بل يجوز أنﱠك أنجدت غيره أولم تنجد أحدا معه .فإذا قلت  ) :خالدا أنجدت ( أفاد ذلك
أنﱠك خصصت خالدا بالنجدة وأنﱠك لم تنجد أحدا آخر (

)(1

والظاھر مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية ذكر داللة التقديم الحاصل في الضمير المنفصل ) إياك(
على فعله من أجل العناية واالھتمام وتنبه المفسرون إلى ذلك أي ﱠ
أن العباد يخصون ﷲ سبحانه
بالعبادة واالستعانة دون غيره.
ب -وما تقدم فيھا اللفظ على غير عامله :
أ ﱠما ھذا النوع من التقديم فھو ما عني به المفسرون للبحث عن السر الداللي
لھذا الترتيب فسألوا لماذا قدمت الوصية وأً◌ُ خر الدين ؟ فللمتكلم غايات داللية في
ھذا الترتيب  ،ولو جاء بغير ھذا الشكل ألدت فيه اآليات إلى معان أخر .
 -1ومن ذلك ما أشار إليه ابن عطية في داللة تقديم الوصية على الدين في قوله

تعالى  :

ِﻣﻦ ﺑـﻌ ِﺪ و ِﺻﻴٍ ﺔ ﻳ ِ
ﻮﺻﻲ َِﺎ أ َْو َدﻳْ ٍﻦ
ُ
ْ َْ َ

) النساء ( 12-11 :

يقول  " :وھذه اآلية أنﱠما قصد بھا تقديم ھذين الفعلين على الميراث  ،ولم يقصد
بھما ترتيبھما في أنفسھما  ،ولذلك تقدمت الوصية في اللفظ  ،والدين مقدم على
الوصية بإجماع  ،الذي أقول في ھذا  :أنﱠه قدم الوصية إذ ھي أقل لزوما من
الدين  ،اھتماما بھا وندبا إليھا  ،كما قال

َوَﻻ َﻛﺒِ َﲑةً

ِ
ﺻﻐِ َﲑةً
تعالىَ :ﻻ ﻳـُﻐَﺎد ُر َ

) الكھف  ( 49 :وأيضا قدمھا من جھة أنﱠھا مظنة الوصية التي ھي

كالالزم يكون لكل ميت  ،إذ قد حض الشرع عليھا وأخر الدين لشذوذه وأنﱠه قد
يكون وال يكون  ،فبدأ بذكر الذي البد منه  ،ثم عطف بالذي قد يقع أحيانا ويقوي
ھذا كون العطف بـ ) أو (  ،ولو كان الدين راتبا لكان العطف بالواو وقدمت
الوصية أيضا إذ ھي حظ مساكين وضعاف وأخر الدين إذ ھو حظ غريم يطلبه
بقوة  ،وھو صاحب حق له فيه  ،كما قال )عليه السالم ( ﱠ
إن لصاحب الحق مقاال
) (2

"...

وقد نجد موقفا مماثال لما ذھب إليه ابن عطية في تفسير اآلية المتقدمة

الذكر عند الزمخشري الذي عني بھذه المسألة ووقف عندھا يقول ):فأن قلت  :لم
قدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليھا في الشريعة ؟ قلت لما كانت
) (1التعبير القرآني  ، 49 :الجملة العربية والمعنى  ، 200 :التقديم والتأخير في القرآن الكريم 109 -108 :
مباحث في لغة القرآن الكريم وبالغته  :د .عائد الحريزي 71 :
) (2المحرر الوجيز 17 /2 :

الوصية مشبھة للميراث في كونھا مأخوذة من غير عوض  ،كان إخراجھا مما
يشق على الورثة ويتعاظمھم وال تطيب أنفسھم بھا  ،فكان أداؤھا مظنة للتفريط
بخالف الدين ﱠ
فإن نفوسھم مطمئنة إلى أدائه  ،فلذلك قدمت على الدين بعثا على
وجوبھا والمسارعة إلى إخراجھا مع الدين  ،ولذلك جيء بكلمة " أو " للتسوية
بينھما في الوجوب (...
والسيوطي

) (3

)(1

)(2

وتابعھم في ذلك البقاعي

) ت 885ھـ (

) ت 911ھـ ( ومحمد بن علي الشوكاني) (4وسيد قطب) (5وغيرھم

.
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن سبب تقديم الوصية على الدين في اآلية المتقدمة الذكر يعود لعدة أسباب
أشار إليھا ابن عطية ومن تبعه من المفسرين) (6ومنھا :
أ -جاءت الوصية متقدمة في التعبير القرآني ألنﱠھا أقل أھمية من الدين فقدمت من باب
االھتمام بھا والحث عليھا وذلك ﱠ
ألن أنفس الوراث تبخل بھا ألنﱠھا تعطي من غير مقابل
فھي بمثابة المشاركة لھم في اإلرث .
ب -جاءت الوصية متقدمة على الدين ألنﱠھا الزمة إذ لكل ميت وصية وليس لكل ميت دين
فنادرا ما يكون للميت دين .
ت -ومن أسباب تقديم الوصية على الدين في اآلية المتقدمة الذكر ﱠ
أن ھنالك فرقا بين كل من
قوة مطالبة صاحب الدين وبين قوة مطالبة الموصى له بحقھما فكالھما صاحبُ حق إال
ﱠ
أن رب الدين يسترجع ماله الذي أعاره للميت من قبل  ،أ ﱠما الموصى له فإنﱠه يطلب عطية
أو صدقة يأخذھا من غير عوض فھي بمثابة المشاركة ألصحاب اإلرث بإرثھم لذلك جاء
تقديمھا على الدين من باب اإلسناد والتقوية لموقف الموصى له .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن الدالالت التي جاء من أجلھا أسلوب التقديم والتأخير في اآلية الكريمة
المتقدمة الذكر تصب جميعھا في خدمة الفرد والمجتمع إذ ﱠ
إن الوصية التي يوصي بھا الميت فيھا
كفالة لمعايش الفقراء والمساكين في المجتمع فقدمھا ﷲ سبحانه جل شأنه على الدين الذي كان له
حق التقديم على غيره في الشرع وذلك ألنﱠھا واجبة الزمة يجب أن يلتفت إليھا  ،غير ﱠ
أن الذي
يمعن النظر قليال في تكملة اآلية الكريمة يدرك المكانة العظيمة التي تميزت بھا الوصية وذلك من
) (1الكشاف515 /1 :
) (2ظ :نظم الدرر 221 /2 :
) (3ظ :اإلتقان في علوم القرآن  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 245 /1 :
) (4ظ :فتح القدير 547 /1 :
) (5ظ :في ظالل القرآن  :سيد قطب  :مج263 /4 /2
) (6المحرر الوجيز  ، 17 /2 :نظم الدرر  ، 27 /2 :اإلتقان في علوم القرآن ،245 / 1:االنتصاف فيما تضمنه
الكشاف من االعتزال  ، 373 :مباحث في لغة القرآن الكريم وبالغته 66 :

التكرار الذي جاء في قوله تعالى ِ  :ﻣﻦ ﺑـﻌ ِﺪ و ِﺻﻴٍ ﺔ ﻳ ِ
ﻮﺻﻲ َِﺎ أ َْو َدﻳْ ٍﻦ
ْ َْ َ ُ

فضال عن ﱠ
أن

للتكرار دورا كبيرا في اإلشارة واإلقرار بالمكانة التي تتمتع بھا الوصية على غيرھا .

-2

أشار ابن عطية إلى داللة تقديم ) رجاال ( الواردة في قوله تعالى َ  :وأَذْ ن ِﰲ اﻟﻨ ِ
ﺎس
ﻮك ِرﺟ ًﺎﻻ وﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َ ِ ِ
ﲔ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞ ﻓَ ﺞ َﻋ ِﻤ ٍﻴﻖ
ﺑِﺎ ْﳊَ ﺞ ﻳَﺄْﺗُ َ َ َ َ
ﺿﺎﻣ ٍﺮ ﻳَﺄْﺗ َ
"وفي تقديم

 ِر َﺟ ًﺎﻻ

تفضيل للمشاة في الحج " ...

)(1

) الحج  ( 27:يقول:

وقد أشار إلى ذلك المعنى

الطبرسي ) ت 548ھـ( حينما ذكر فضل الحجاج المشاة فأورد حديثا للنبي محمد
) صلى ﷲ عليه واله ( يؤكد فضلھم عند ﷲ يقول  ) :للحاج الراكب بكل خطوة تخطوھا
راحلته سبعون حسنة  ،وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوھا سبعمائة حسنة من حسنات
الحرم  ،قيل  :ما حسنات الحرم ؟ قال ):صلى ﷲ عليه واله ( الحسنة بمئة ألف

)(3) ( 2

(

وأكد المفسرون ذلك واتخذوه سببا لتقديم المشاة في الحج على الركاب  ،ومنھم القرطبي

) ت 671ھـ ( الذي تابع ابن عطية في ذلك يقول )ولما قال تعالى ِ :ر َﺟ ًﺎﻻ

وبدأ بھم

دل ذلك على ﱠ
أن الحج الراجل أفضل من حج الراكب قال ابن عباس:ما آسى على شيء

ﻮك ِر َﺟ ًﺎﻻ
فاتني إال أن أكون ما حججت ماشيا فإنﱠي سمعت ﷲ )ع ّز وج ّل ( يقول :ﻳَﺄْﺗُ َ
وقال ابن أبي نجيح حجّ إبراھيم وأسماعيل عليھما السالم ماشيين () (4وذھب بعضھم إلى
إلى ﱠ
أن تفضيلھم يرجع إلى الجھد والمشقة التي يتحملھا الحاج الماشي في سفره لقصد
البيت الحرام) ، (5بينما أشار آخرون ومنھم الزملكاني ) ت 651ھـ ( إلى ﱠ
أن الغرض من

تقديم قول ﷲ  ِر َﺟ ًﺎﻻ

فإن الذين يأتوك رجاال الغالب ﱠ
السبق المكاني يقول  ) :ﱠ
أن◌َ ھم

يكونون

) (1المحرر الوجيز 118 /4 :
) (2مستدرك الوسائل 30 /8 :
) (3ظ :مجمع البيان129 -128 /7 :
) (4الجامع ألحكام القرآن 37 /12 :
) (5ظ :فتح القدير  ، 556/3 :األمثل  ، 228 /10 :مقتنيات الدرر 228 /7 :

ﻤن اﻝﻤﻜﺎن اﻝﻘرﻴب واﻹﺘﻴﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺎﻤر اﻝﻐﺎﻝب أن ﻴﻜون ﻤن ﻤﻜﺎن ﺒﻌﻴد (

اﻝزرﻜﺸﻲ)ت794ﻫـ( ﻴﻘول ﻤن أﺴﺒﺎب ﺘﻘدﻴم ﻗوﻝﻪ ِ  :ر َﺟ ًﺎﻻ
ﺿ ِﺎﻣ ٍﺮ
َو َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َ
)(2

ﻤن ﺒﻌﻴد ( ...

)(1

وﺘﺒﻌﻪ ﻓﻲ ذﻝك

ﻮك ِر َﺟ ًﺎﻻ
ﻫو ) اﻝرﺘﺒﺔ وﻗوﻝﻪ ﻳَﺄْﺗُ َ

ﻓﺈن اﻝﻐﺎﻝب 

أن اﻝذﻴن ﻴﺄﺘون رﺠﺎﻻ ﻤن ﻤﻜﺎن ﻗرﻴب واﻝذﻴن ﻴﺄﺘون ﻋﻠﻰ اﻝﻀﺎﻤر
.

و يتضح مما تقدم ﱠأن ابن عطية قد ذھب إلى ﱠأن داللة تقديم قوله ِ  :ر َﺟ ًﺎﻻ

األفضلية

والشرف الذي يتمتع بھا الحاج الذي قصد البيت الحرام مشيا على األقدام لما يتحمله من جھد
ومشقة وقد تابعه في ذلك طائفة من المفسرين فضال ع ّما روي عن النبي محمد ) صلى ﷲ عليه
واله ( في حثه على قصد البيت الحرام مشيا على األقدام  ،وما روي عن ابن عباس يكشف عن
فضل الحجاج الرجالة يقول  ) :وددت أنﱠي لو حججت راجال ﱠ
فإن ﷲ قدم الرجالة على الركبان في
)(3

القرآن (

أ ﱠما من قال ﱠ
أن داللة تقديم الحجاج الرجالة على الركبان للرتبة والسبق المكاني فلم

أجد في بحثي في داللة تقديم الحجاج المشاة على الركبان ما يؤيد ذلك المعنى وعلى ذلك كان
التقديم يدل على الفضل والشرف الذي تميز به الحجاج المشاة على غيرھم ،وبھذا قال ابن عطية
وتبعه في ذلك طائفة من المفسرين). (4

 -3ذكر ابن عطية الغرض من تقديم قوله تعالى :
تعالى 

أَ ْن ﺗَ ِ
اﳘَﺎ
ﻀ ﻞ إِ ْﺣ َﺪ ُ

أَ ْن ﺗَ ِ
ُﺧَﺮى
اﳘَﺎ ﻓَـﺘُ َﺬ ﻛَﺮ إِ ْﺣ َﺪ ُ
ﻀ ﻞ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﳘَﺎ ْاﻷ ْ

الواردة في قوله

) البقرة ( 282 :

يقول " :

ولما كانت النفوس مستشرقة إلى معرفة أسباب الحوادث  ،قدم في ھذه العبارة ذكر سبب
األمر المقصود أن يخبر به  ،وفي ذلك سبق النفوس اإلعالم بمرادھا  ،وھذا من أنواع
أبرع الفصاحة  ،إذ لو قال رجل لك :أعددت ھذه الخشبة أن أدعم بھا الحائط لقال السامع
 :ولم تدعم حائطا قائما ؟ فيجب ذكر السبب فيقال  :إذا مال فجاء في كالمھم تقديم السبب
أخصر في ھذه المحاورة ") (5وذكر الطوسي سبب تقديم قوله

تعالى  :

) (1التبيان في علم البيان  148 -147 :نقال عن ) البحث الداللي في كتب إعجاز القرآن حتى نھاية القرن السابع
الھجري  :د .أحمد النشمي ( 258 :
) (2البرھان في علوم القرآن 249 /3 :
) (3التبيان في علم البيان 148 :
) (4ظ :المحرر الوجيز  118 /4 :الجامع ألحكام القرآن  ، 37 /12 /9 :فتح القدير 110 / 5 :
) (5المصدر نفسه 382 -381 /1 :

أَ ْن ﺗَ ِ
اﳘَﺎ
ﻀ ﻞ إِ ْﺣ َﺪ ُ

)البقرة  ( 282:يقول ) :معنى أن تضل ألن تضل أو من أجل

تضل  .فإن قيل لم قال " أن تضل " وإنﱠما اإلشھاد لألذكار ال للضالل قيل عنه جوابان
أحدھما – قال  :سيبويه إنﱠه لما كان الضالل سبب األذكار قدم لذلك  ،وجاز لتعلق كل
واحد منھما باآلخر في حكم واحد فصار بمنزلة ما وقع األشھاد للمرأتين من أجل الضالل
كما وقع من أجل األذكار وكثيرا في السبب والمسبب أن يحمل كل واحد منھما على اآلخر
ومثله أعددت الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه وإنﱠما أعددته في الحقيقة للدعم ولكن حمل
عليه الميل ألنﱠه سببه(..

)(1

وأخذ عنه ذلك المعنى الزمخشري )ت  538ھـ() (2والطبرسي )ت  548ھـ() (3وأبو حيان
األندلسي ) ت  745ھـ () ، (4ولعله كان في ذلك متابعا لما ذھب إليه ابن عطية إذ إنﱠه كثير النقل
)(6

عنه وتبعھم في ذلك المحدثون من أمثال الشوكاني )ت 1250ھـ() (5واآللوسي )ت 1270ھـ (
(

)(6

أن الغرض من تقديم السبب على المسبب له ھو ﱠ
أن ابن عطية قد ذكر ﱠ
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
إن
النفس البشرية من طبائعھا إنﱠھا تتشوق لمعرفة أسباب حدوث األشياء لذلك جاء في اآلية الكريمة

تقديم السبب قوله  أَ ْن ﺗَ ِ
ﻀ ﻞ

ُﺧَﺮى
على المسبب له قوله  ﻓَـﺘُ َﺬ ﻛَﺮ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﳘَﺎ ْاﻷ ْ

وكان

أن يكون ترتيب العبارة كاآلتي فتذكر أحداھما األخرى ْ
األوْ لى ْ
أن تضل  ،بيد ﱠ
أن التقديم ھنا من
باب االھتمام والعناية بنفس المتلقي الموجه إليه الخطاب  ،وفي ذلك داللة على ﱠ
أن ﷲ عليم بنفوس
عباده فجاء النص القرآني ملبيا لما يتشوقون لمعرفته فضال عن ﱠ
أن التقديم للسبب قد أغناھم عن
السؤال الواقع حتما من السامع المخاطب ويكون السؤال على الشكل اآلتي  :لماذا تذكر إحداھما
األخرى ؟ فيكون الجواب أن تضل  .أي عند نسيان أحداھما فتقوم األخرى بتذكيرھا بما نسيت ،
وقد عد ابن عطية ھذا الضرب من التقديم من أبرع ضروب الفصاحة وحقيقة ﱠ
أن القرآن الكريم
المخاطب الذي ھو) ﷲ (
أولى بھا من غيره وأھال لھا  ،وذلك ألنﱠھا تكشف لنا عن عناية
ِ
للمخاطبين بھذا الخطاب وھم عباده .

) (1التبيان 373 /2 :
) (2ظ :الكشاف353 /1 :
) (3ظ :مجمع البيان680 /1 :
) (4ظ :البحر المحيط 366 /2 :
) (5ظ :فتح القدير 379 /1 :
) (6ظ :روح المعاني59 -58 /3 /2 :

 -4وفي حديثه عن داللة التقديم في قوله تعالى :

ﺾ ُو ُﺟﻮﻩٌ َوﺗَ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟﻮﻩٌ ﻓَﺄَ ﻣﺎ
ﻳَـ ْﻮَم ﺗَـْﺒـﻴَ 

ِ
ِ
اب ِﲟَﺎ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻜ ُﻔ ُﺮو َن
اﺳ َﻮد ْ
ت ُو ُﺟ ُ
ﻳﻦ ْ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ أَ َﻛ َﻔْﺮُْﰎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ إِﳝَﺎﻧ ُﻜ ْﻢ ﻓَ ُﺬوﻗُﻮا اﻟْ َﻌ َﺬ َ
اﻟﺬ َ

)ال

عمران (106 :يقول  " :ولما كان صدر ھذه اآلية  ،إخبارا عن حال ال تخص أحدا معينا
 ،بدئ بذكر البياض لشرفه  ،أنﱠه الحالة المثلى  ،فلما فھم المعنى

وتعين له " الكفار
)(1

والمؤمنون " بدئ بذكر الذين اسودت وجوھھم لالھتمام بالتحذير من حالھم "

.

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية في حدود علمي قد إنفرد في اإلشارة إلى داللة تقديم الوجوه
البيضاء على السوداء في صدر اآلية ومن ثم عدول التعبير القرآني إلى ذكر الوجوه السوداء
وتقديمھا على البيضاء في يوم القيامة  ،فأشار ابن عطية إلى داللة ذلك في تفسيره ذاكرا ﱠ
أن
الغرض من تقديم البياض في صدر اآلية الكريمة ھو لما له من الشرف العظيم على السواد فضال
عن ﱠ
أن اإلخبار جاء في بادئ اآلية ال يخص أحدا معينا بعينه  ،أ ﱠما الغرض من تقديم السواد على
البياض فيما بعد فھو االھتمام والتحذير من حال ھؤالء الذين اسودت وجوھھم نتيجة أفعالھم
السيئة  ،وقد نقل عنه ذلك المعنى أبو حيان األندلسي )ت 745ھـ ( يقول  ) :وابتدئ بالذين

اسودت وجوھھم  ،لالھتمام بالتحذير من حالھم  ،ولمجاورة قوله َ  :وﺗَ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟﻮﻩٌ

ولالبتداء

بالمؤمنين واالختتام بحكمھم  ،فيكون مطلع الكالم  ،ومقطعة شيئا يسر الطبع ويشرح الصدر(

)(2

والظاھر من النص المتقدم ﱠ
أن أبا حيان األندلسي لم يقف عند حدود مانقله عن ابن عطية بل
تجاوزه وأضاف على ما ذكره ابن عطية من االھتمام والتحذير في داللة تقديم اسوداد الوجوه

على بياضھا المجاورة لقوله  َوﺗَ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟﻮﻩٌ

 ،واالبتداء ببياض الوجوه واالختتام بھا وھذا

من باب االبتداء بحسن الكالم واالنتھاء به ﱠ
ألن له أثرا في نفس السامع إذ يخلق في داخله شيئا من
الراحة والطمأنينة .
فھذا الذي جاء به أبو حيان األندلسي ) ت 745ھـ ( تابعه فيه اآللوسي ) ت1270ھـ ( يقول
)

ِ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ
اﺳ َﻮد ْ
ﻳﻦ ْ
ت ُو ُﺟ ُ
 ﻓَﺄَ ﻣﺎ اﻟﺬ َ

) (1المحرر الوجيز 487 /1 :
) (2البحر المحيط 25 /3 :

تفصيل ألحوال الفريقين وابتدأ بحال الذين اسودت

وجوھھم لمجاورته  َوﺗَ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟﻮﻩٌ
(

ويكون االبتداء واالختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر .

)(1

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد انفرد في ذكر الغرض من التقديم والتأخير الحاصل في
اآلية المتقدمة الذكر ووقف على ما جاء فيھا من تقديم وتأخير وعرض للدالالت التي جاء من
أجلھا أسلوب التقديم والتأخير في اآلية الكريمة  ،والظاھر أنﱠه ذكر سبب تقديم الوجوه البيضاء
على السوداء لشرفھا وذلك يرجع إلى داللة البياض على التقى واإليمان وداللة السواد على الكفر
والجحود والضالل ثم أنﱠه وقف على داللة التقديم للوجوه السوداء على البيضاء في قوله تعالى :

ِ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ
اﺳ َﻮد ْ
ت ُو ُﺟ ُ
ﻳﻦ ْ
 ﻓَﺄَ ﻣﺎ اﻟﺬ َ

) ال عمران  ( 106:ويبدو أنﱠھا قـ ُ ِد َمت لالھتمام والتحذير من

حالھم لكي ال يتبعھم الناس فيالقون نتيجة كفرھم وانحرافھم عن جادة الصواب المصير نفسه

ِ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ
اﺳ َﻮد ْ
ت ُو ُﺟ ُ
ﻳﻦ ْ
وأضاف غيره من المفسرين إلى ما ذھب إليه ﱠأن داللة تقديم  ﻓَﺄَ ﻣﺎ اﻟﺬ َ
جاءت العبارة مقدمة ألجل المجاورة لقوله تعالى َ  :وﺗَ ْﺴ َﻮد ُو ُﺟﻮﻩٌ

وقيل إضافة لما ذھبوا

إليه لغرض قصد البدء بالبياض والختم به لما له من أثر في نفوس البشر إذ يفسح المجال أمام
نفوسھم لتستشعر رحمة الباري ) ع ّز وج ّل (بعباده وذلك من خالل ھذه اإلشارات واللطائف
الربانية التي تكشف عن مدى العناية الربانية بالعباد  ،ولعله ﱠ
أن األصلح واألوْ لى من ھذه اللفتات

ِ
ت
اﺳ َﻮد ْ
ﻳﻦ ْ
البديعة ھي ﱠأن الغرض األساس الذي جاء من أجله التقديم لقوله تعالى   :ﻓَﺄَﻣﺎ اﻟﺬ َ
ﻮﻫ ُﻬ ْﻢ
ُو ُﺟ ُ

ھو ما جاء به ابن عطية وھو العناية واالھتمام والتحذير من حال ھؤالء الكفرة الذين

صورتھم اآلية القرآنية بھذه الصورة البشعة التي تشعر بالخوف والحذر من حالھم السيما ﱠ
أن
اآلية القرآنية كانت تصور مشھدا من مشاھد يوم الحساب يحضر فيه العباد وھم على صنفين
صنف نور اإليمان يسعى بين يديه وقد كانت لوجوھھم نصيب فيه وصنف قد طغى سواد قلوبھم
وجوھھم ولعله في ذلك التصوير البشع الذي رسمته اآلية 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 وال يحبذونھا وكان أصحاب الوجوه السوداء
في الجزيرة العربية قديما يفتقدون للكثير من االمتيازات التي كان يتمتع بھا غيرھم فجاء التعبير

) (1روح المعاني25 /4 /2 :

القرآني بما ينسجم مع مذھبھم في التفاؤل والتشاؤم فضرب لھم مثال الوجوه البيضاء والسوداء لما
كان يتفاءلون باألولى ويتشاءمون باألخيرة .
 -5ومن وقفاته التفسيرية في ) المحرر الوجيز ( الذي أشار فيھا ابن عطية إلى أسلوب

التقديم والتأخير ودالالته وقفته على قوله تعالى  :
ﻟَ َﻤﻐْ ِﻔَﺮةٌ ِﻣ َﻦ اﻟﻠِ ﻪ َوَر ْﲪَﺔٌ َﺧْﻴـٌﺮ ِﳑﺎ َْﳚ َﻤﻌُﻮ َن
ال عمران

ِ ِ
ِ ِ
ﻢ
َوﻟَﺌ ْﻦ ﻗُﺘﻠْﺘُ ْﻢ ِﰲ َﺳﺒ ِﻴﻞ اﻟﻠﻪ أ َْو ُﻣﺘ ْ

ِ
ﻢ أ َْو ﻗُﺘِﻠْﺘُ ْﻢ َِﻹ َﱃ اﻟﻠﻪِ ُﲢْ َﺸ ُﺮو َن
َوﻟَﺌ ْﻦ ُﻣﺘ ْ

 (158 -157يقول  " :قدم القتل في قوله تعالى َ  :وﻟَﺌِ ْﻦ ﻗُﺘِْﻠﺘُ ْﻢ

)

ألنﱠه ابتداء

إخبار فقدم األشرف األھم  ،والمعنى  :أو متم في سبيل ﷲ  ،فوقع أجركم على ﷲ  ،ثم

ِ
ﻢ أ َْو ﻗُﺘِْﻠﺘُ ْﻢ
قدم الموت في قوله تعالى َ  :وﻟَﺌ ْﻦ ُﻣﺘ ْ

ألنﱠھا آية وعظ باآلخرة والحشر ،

وآية تزھيد في الدنيا والحياة والموت المذكور فيھا ھو موت على اإلطالق في السبيل
وفي المنزل وكيف كان  ،فقدم لعمومه وأنﱠه األغلب في الناس من القتل "

) (1

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية في حدود علمي قد انفرد في اإلشارة إلى أسلوب التقديم
والتأخير وداللته في اآلية الكريمة وقد نقل عنه ھذه االلتفاتة طائفة من المفسرين ومنھم أبو حيان
األندلسي إذ يقول  ) :وقدم القتل ھنا ألنﱠه ابتداء إخبار ،فقدم األشرف األھم في تحصيل المغفرة

والرحمة إذ القتل في سبيل ﷲ أعظم ثوابا من الموت في سبيله  ،ويقول في قوله تعالى َ  :وﻟَﺌِ ْﻦ
ﻢ أ َْو ﻗُﺘِﻠْﺘُ ْﻢ َِﻹ َﱃ اﻟﻠِ ﻪ ُﲢْ َﺸ ُﺮو َن
ُﻣﺘ ْ

وقدم الموت ھنا على القتل  ،ألنﱠھا آية وعظ باآلخرة والحشر

وتزھيد في الدنيا والحياة والموت فيھا مطلق لم يقيد بشيء  ،فأ ﱠما أن يكون الخطاب مختصا بمن
خوطب من قبل أو عاما واندرج أولئك فيه  ،فقدم لعمومه  ،ألنﱠه أغلب في الناس من القتل فھذه

ثالثة مواضع  َﻣﺎ َﻣﺎﺗُﻮا َوَﻣﺎ ﻗُﺘِﻠُﻮا

) آل عمران  ( 156 :فقدم الموت على القتل

ض أَوْ َكانُوا ُ
غ ًّزى ) آل عمران ( 156 :
لمناسبة ما قبله من قوله  :إِ َذا َ
ض َربُوا فِي ْاألَرْ ِ
تقدم القتل على الموت بعد  ،ألنﱠه محل تحريض على الجھاد فقدم األھم و األشرف  ،وقدم الموت
ألنﱠه األغلب() (2وقد تبعھم في ذلك المعنى اآللوسي) (1والطباطبائي). (2
) (1المحرر الوجيز 532 /1 :
) (1البحر المحيط 103 /3 :

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى داللة التقديم والتأخير في اآلية المتقدمة الذكر

وھي ﱠأن ﷲ سبحانه قدم القتل على الموت في قوله  َوﻟَﺌِ ْﻦ ﻗُﺘِْﻠﺘُ ْﻢ ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠِ ﻪ أَْو ُﻣﺘﻢ

ﱠ
ألن

القتل في سبيل ﷲ له شرف عظيم ومغفرة من ﷲ أكثر من الموت فجاء مقدم الذكر على الموت
فضال عن ﱠ
أن ﷲ بين من تقديمه على الموت ما له من منزلة عظيمة ينال بھا العبد رضا ربه
ومغفرته أ ﱠما في الجزء األخير من اآلية فجاء الموت فيھا مقدم على القتل وقد أشار إلى ذلك ابن
أن الغرض من ذلك ھو ﱠ
عطية ذاكرا ﱠ
أن سياق اآلية الذي جاء فيه الموت مقدم على القتل يحمل في
طياته الوعظ باآلخرة والحشر وقدم الموت ألنﱠه األغلب في الناس من القتل .

المبحث الثاني  -:داللة الحذف-:
من الظواھر األسلوبية التي تعمل على أثارة فكر المتلقي وتحفيزه على التفكر
والتدبر اتجاه ما يقرأ أو يسمع  ،مما تدعوه إلى االنشغال بالمحذوف دون غيره وإلى البحث عما

) (2ظ :روح المعاني  :مج105 /4 /2
) (3ظ :الميزان57 /4 :

)(1

يحمله ذلك المحذوف من أسرار ودالالت

 .وال سيما ﱠ
أن الحذف بوصفه أسلوبا تعبيريا وأدا ًء

لغويا متميزا و يعد من أسرار اللغة ودقائقھا العجيبة التي تھدف إلى تأدية أغراض مقصودة في
)(2

السياق

 ،ومنھا اإليجاز والتفخيم والتعظيم والتشجيع على الكالم والتخفيف لكثرة االستعمال

وشھرته حتى يكون ذكره وعدمه سواء  ،وصيانته عن الذكر تشريفا وقصد البيان بعد اإلبھام
وغيرھا ). (3
ولما للحذف من أھمية في البيان العربي فقد جرت به ألسنة الشعراء والخطباء  ،والظاھر ﱠ
أن
رجل الصحراء كان يتقصد الخوض في غمار ھكذا ظواھر أسلوبية وذلك لما فيھا من داللة على
شجاعة العربية ) (4وإنﱠھا سنّة من سنن العرب في كالمھا وإلى ھذا أشار ابن فارس يقول  ) :ومن
سنن العرب الحذف واالختصار  (5)( ...ووجدت في دراستي من وقف منه وقفة المتعجب من
الحذف مما يضفيه على التركيب من رونق وجمال فضال عن أنﱠه ينأى به عن الثقل بالزيادة في
ذكر المعلوم للقرينة ومنھم عبد القاھر الجرجاني يقول  ) :ھو باب دقيق المسلك  ،لطيف المأخذ
عجيب األمر شبيه بالسحر  ،فإنﱠك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن األفادة أزيد
لإلفادة  ،وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق  ،وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن (

)(6

ومن ھنا جاءت

عناية النحاة والبالغيين بأسلوب الحذف وما يحققه من أغراض ودالالت مختلفة). (7
وحين حذفت العرب من كالمھا الجملة والمفرد والحرف والحركة كان الحذف ال يتم إال إذا د ّل
عليه دليل لـ ) ﱠ
أن المحذوف إذا دلت الداللة عليه كان في حكم الملفوظ به إال أن يعترض ھناك من
صناعة اللفظ ما يمنع منه () (8وھذا ما ذكره كل من وقف على تعريف الحذف اصطالحا ومنھم
)(9

الرماني )ت384ھـ ( يقول ) الحذف  :إسقاط كلمة بخلف منھا يقوم مقامھا (

وذكر ھذا

المعنى الزركشي)ت794ﻫـ( يقول  ) :الحذف وھو لغة اإلسقاط  :ومنه حذفت الشعر إذا أخذت
)(10

منه واصطالحا بإسقاط جزء الكالم المحذوف أو كله لدليل (

ومن شروطه أن تدل القرائن

ومقتضيات الحال على الكالم المحذوف  ،فيفھم السامع المراد منه وأن يدل السياق على
) (1ظ :دالالت التراكيب  :د .محمد محمد أبو موسى  ، 130 :الدرس الداللي عند عبد القاھر الجرجاني  :تراث
حاكم الزيادي 213 :
) (2ظ :البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن  :د .ابتھال كاصد الزيدي 260 :
) (3ظ :البرھان في علوم القرآن  :الزركشي  ، 105 :معترك األقران  :السيوطي 231 :
) (4ظ :الخصائص 140 /2 :
) (5الصاحبي337 :
) (6دالئل األعجاز 96 :
) (7ظ :الكتاب  ، 300 -297 /4 :الخصائص 140 /2 :
) (8الخصائص 293 /1
) (9الحدود في النحو  :الرماني 40 :
) (1البرھان في علوم القرآن 102 /3 :

المحذوف) . (1وابن عطية مثل غيره من علماء التفسير توقف عند ظاھرة الحذف وما تؤديه من
أغراض بالغية وأسلوبية في طائفة من اآليات القرآنية التي فسرھا ومن ذلك :
-1

التعظيم لما فيه من اإلبھام :
ﱠ
إن التعظيم من األغراض البالغية والداللية التي يعمد إليھا المتكلم في كالمه لما

فيھا من اإلبھام إذ ﱠ
إن المحذوف يسقط من الكالم ويكتفي بداللة الحال عليه وبذلك ينصرف الذھن
إلى المحذوف وما الغرض منه  ،وعندما يرجع الذھن خائبا عن فھمه فعندھا يعظم شأنه وتعلو

في النفس مكانته) ، (2وقد تنبه ابن عطية إلى ھذا في تفسير قوله تعالى   :ﻓَﺄ َْو َﺣﻰ إِ َﱃ َﻋﺒْ ِﺪﻩِ َﻣﺎ
أ َْو َﺣﻰ

) النجم  ( 10 :يقول  " :وقوله تعالى   :ﻓَﺄ َْو َﺣﻰ إِ َﱃ َﻋﺒْ ِﺪﻩِ َﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ

عباس المعنى   :ﻓَﺄ َْو َﺣﻰ
أ َْو َﺣﻰ

ﷲ  إِ َﱃ َﻋﺒْ ِﺪﻩِ جبريل  َﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ

 .وفي قوله

 ،قال ابن

 َﻣﺎ

إبھام على جھة التفخيم والتعظيم  ،والذي عرف من ذلك فرض الصالة  ،وقال الحسن

المعنى  :فأوحى جبريل إلى عبد ﷲ محمد ما أوحى كاألولى في اإلبھام  ،وقيل

المعنى

 :فأوحى جبريل إلى عبد ﷲ محمد ما أوحى ﷲ إلى جبريل ") (3وقد تبعه أحمد بن المستنير ) ت
 683ھـ ( يقول  ) :التفخيم لما فيه من اإلبھام  ،كأنﱠه أعظم من أن يحيط به

كقوله :إِ ْذ ﻳَـﻐْ َﺸﻰ اﻟ ﺴ ْﺪ َرةَ َﻣﺎ ﻳَـﻐْ َﺸﻰ
ﻏَ ِﺸﻴَـ ُﻬ ْﻢ

) النجم  ( 16 :وقوله   :ﻓَـﻐَ ِﺸﻴَـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْﻴَ ﻢ َﻣﺎ

) طه  (4)( ( 78 :وسار على خطاه البيضاوي ) ت 685ھـ ( بقوله :

َ ...ﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ

بيان  ،وھو

)

جبريل " عليه السالم " وفيه تفخيم للموحى به أو ﷲ إليه وقيل  :الضمائر

كلھا  rتعالى وھو المعني الشديد القوي () (5وتبعھم اآللوسي ) ت1270ھـ ( يقول َ ) :ﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ
أ َْو َﺣﻰ

أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل )عليه السالم ( أيضا وإبھام الموحى به

) (2ظ :الكتاب  ، 130 /2 :المقتضب  ، 130 -129 /4 ، 152 -139 ، 151 -137 /2 :األصول في النحو
 ، 54/2أثر المعنى في الدراسات النحوية :كريـم حسيـن نـاصح الخالدي 326 - 325 :
) (3ظ :البرھان في علوم القرآن  ، 105 /3 :اإلتقان في علوم القرآن  ، 153 /2 :ظاھرة الحذف في الدرس
اللغوي  :د .طاھر سليمان حمودة 105 :
) (4المحرر الوجيز 198 /5 :
) (5االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال421 /4 :
) (1أنوار التنزيل وأسرار التأويل 439 /2 :

للتفخيم فيھا نظير قوله تعالى  :ﻓَـﻐَ ِﺸﻴَـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟْﻴَ ﻢ َﻣﺎ َﻏ ِﺸﻴَـ ُﻬ ْﻢ ) طه (1)((78 :وذكر مير السيد

علي الحائري ذلك المعنى يقول َ ) :ﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ
فأوحى ﷲ بواسطة جبرائيل ما أوحى (

أ َْو َﺣﻰ

) (2

من األمور العظيمة التي التفي العبارة أو

 .وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن الحذف في قوله تعالى َ  :ﻣﺎ

كان الغرض منه إبھام الوحي الذي أرسل به جبرائيل " عليه السالم " إلى الرسول

الكريم ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( ودل ذلك اإلبھام على التفخيم والتعظيم لما أوحى للرسول
محمد )صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( من ﷲ تعالى ولعله أبھم الموحى لجاللة خطره وعظمته حتى
)(3

أنﱠه ال يحيط به بيان أو تعبير وإن كان ذلك التعبير تعبيرا إلھيا

فضال عن ذلك قد يكون اإلبھام

إلثارة فكر المتلقي وخياله في االستدالل على جزء المعنى الذي لم يذكر اللفظ الدال عليه ونلمس

ذلك عند طائفة من المفسرين الذين نظروا إلى تفسير قوله تعالىَ  :ﻣﺎ أ َْو َﺣﻰ

إذ ذھبوا إلى

تأويل المحذوف من اآلية الكريمة ومنھم البغوي )ت51 6ھـ ( إلى أن المحذوف ھو ما جاء في

قوله تعالى   :أﱂ ﳚﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎً ﻓﺂوى
 أﱂ ﳚﺪك ﻳﺘﻴﻤﺎً ﻓﺂوى
وقيل " أوحى

)الضحى ( 6 :يقول ):قال سعيد بن جبير  :أوحى إليه :

ﻚ ِذ ْﻛَﺮَك ) الشرح ( 4:
)الضحى (6 :إلى قوله تعالى َ  :وَرﻓَـ ْﻌﻨَﺎ ﻟَ َ

إليه  :ﱠ
أن الجنة محرمة على األنبياء حتى تدخلھا أنت وعلى األمم حتى تدخلھا

)(5) (4

أمتك "

(

أن ابن عطية قد ذكر ﱠ
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن داللة اإلبھام ھي التفخيم والتعظيم للمحذوف وقد
تبعه في ھذا المعنى طائفة من المفسرين الذين تقدم ذكرھم  ،وقد يكون اإلبھام د ّل على ﱠ
أن
المحذوف ال يحيط به تعبير فضال عن ذلك ّ
أن اإلبھام يفسح المجال أمام المتلقي ليتخيل المحذوف
ويتأوله كل حسب ثقافته واعتقاده وبيئته  ،وفي ذلك داللة على ثراء النص القرآني وفيه القدرة
على تنوع دالالته ومعانيه  ،ليصبح محط أنظار الدارسين والباحثين .

) (2روح المعاني :مج49 /27 /14
) (3مقتنيات الدرر 263 /10 :
) (4ظ :االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال 421 /4 :
) (5ظ  :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار  :العالمة محمد باقر المجلسي 5 /8 :
) (6معالم التنزيل  ، 402 /7 :الكشاف321 /4 :

ومثال ذلك ما ذكره في حديثه عن قوله تعالى   :ا ْﳊَﺎﻗﺔُ

َﻣﺎ ا ْﳊَﺎﻗﺔُ

) الحاقة :

2-1

( يقول  " :و) ما (  ،رفع باالبتداء أيضا  ،و) الحاقة ( الثانية خبر ) ما (  ،والجملة خبر األول ،
وھذا كما تقول  :زيد ما زيد  ،على معنى التعظيم له واإلبھام في التعظيم أيضا  ،ليتخيل السامع
أقصى جھده "

) (1

وفي حدود علمي ﱠ
أن ابن عطية آنفرد في اإلشارة إلى اإلبھام الذي يتجلى في

قوله تعالى   :ا ْﳊَﺎﻗﺔُ

َﻣﺎ ا ْﳊَﺎﻗﺔُ

وإلى داللته على التعظيم والتھويل ألحداث ذلك اليوم كما

ﻒ ﺗَـﺘـ ُﻘﻮ َن إِ ْن َﻛ َﻔ ْﺮُْﰎ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ َْﳚ َﻌﻞُ اﻟْ ِﻮﻟْ َﺪا َن ِﺷﻴﺒًﺎ
جاء في قوله تعالى  :ﻓَ َﻜْﻴ َ

) المزمل :

 (17ليتخيل السامع خطر ذلك اليوم ويع ّد له العدة قبل الرحيل من ھذه الدنيا الزائلة .
في حين ذھب طائفة من المفسرين للعناية بتكرار لفظة ) الحاقة ( والتي فيھا داللة التعظيم
ألمر ذلك اليوم من غير االشارة إلى اإلبھام الذي يعتري اآلية الكريمة وداللته) .(2ومثال اآلية
الكريمة ما جاء في كالم العرب قولھم في المصائب والمحن الشديدة ) بعد اللتيا والتي () ، (3وال
يخلو كالمنا العادي من مثل ھذا النوع من الحذف الذي فيه داللة التھويل بوجود القرينة الدالة
على المحذوف وذلك عندما نوجه اللوم إلنسان من جماعة ويسأل سائل لم كل ھذا اللوم؟ما الذي
فعله ليستحق كل ھذا ؟ فيجاب بنبرة الحزن والغضب لقد فعل وفعل وال يصرح عن أفعاله لفھم
السائل لھا ). (4

 -2داللة حذف المفعول على التخويف - :
ذكر النحاة جواز حذف المفعول من التركيب لكونه فضلة ،والذي سوغ ذلك الحذف
ھو داللة الفعل المتعدي على المحذوف).(5
ويأتي حذفه لدالالت مختلفة منھا  :التعميم أو االحتقار أو اإلبھام أو التعبير عن األثر الوجداني
للمحذوف وغيرھا

)(1

 ،وقد تنبه ابن عطية إلى ظاھرة حذف المفعول وذكر داللة حذفه على

) (1المحرر الوجيز 356 /5 :
) (2ظ :التبيان  ، 90 /10 :البرھان في علوم القرآن  ، 484 /2 :اإلتقان في علوم القرآن ، 305 /1 :
الميزان ، 54 /20األمثل 521 /18 :
) (3ظ :اإليضاح في علوم البالغة 108 :
) (4ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي 106 -105 :
) (1ظ :حاشية الصبان على شرح األشموني 136 -135 /2 :

التخويف وذلك في تفسير قوله تعالى  :وﻟْﻴﺨ ِ 
ﻳﻦ ﻟَْﻮ ﺗَـَﺮُﻛﻮا ِﻣ ْﻦ َﺧﻠْ ِﻔ ِﻬ ْﻢ ذُرﻳﺔً ِﺿ َﻌﺎﻓًﺎ َﺧﺎﻓُﻮا
ََْ َ
ﺶ اﻟﺬ َ
ِ
ﻳﺪا
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـﻠْﻴَﺘـ ُﻘﻮا اﻟﻠﻪَ َوﻟْﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮا ﻗَـ ْﻮًﻻ َﺳﺪ ً

) النساء  ( 9 :يقول  " :ومفعول يخشى محذوف

لداللة الكالم عليه  ،وحسن حذفه من حيث يتقدر فيه التخويف با rتعالى  ،والتخويف بالعاقبة في
الدنيا  ،فينظر كل متأول بحسب األھم في نفسه " ) (2وتبعه القرطبي )ت  671ھـ ( في ذلك
المعنى يقول  ) :مفعول يخشى محذوف لداللة الكالم عليه () (3وتبعھم كل من البيضاوي
ت685ھـ ( ) (4واآللوسي )ت 1270ھـ(

)(5

)

 ،إال أنﱠھم لم يذكروا داللة الحذف واكتفوا بتأويل

المحذوف .
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى حذف مفعول الفعل ) يخشى ( الوارد في اآلية
الكريمة المتقدمة الذكر  ،وأول ذلك المحذوف على أنﱠه اسم الجاللة ) ﷲ ( سبحانه وذكر داللة
حذفه وھي التخويف من عقابه ومن عاقبة أفعالھم في الدنيا وقد تبعه طائفة من المفسرين قد م ّر
ذكرھم سابقا إال أنﱠھم عزفوا جميعا عن ذكر داللة حذف المفعول في اآلية الكريمة.

 -3داللة حذف جواب ) لو ( على المبالغة -:
يكثر حذف جواب" لو " لالرتباط الوثيق بين الجملتين  ،حتى صارا جملة
واحدة ومما ال شك فيه ﱠ
أن لحذفه دالالت كثيرة ومن بينھا المبالغة

)(6

 ،وقد أشار ابن عطية إلى

ھذا المعنى في تفسير قوله تعالى :وﻟَﻮ ﻳـﺮى اﻟِ ﺬﻳﻦ ﻇَﻠَﻤﻮا إِ ْذ ﻳـﺮو َن اﻟْﻌ َﺬاب أَ ن اﻟْ ُﻘ ﻮَة ﻟِﻠِ ﻪ َِ
ﲨ ًﻴﻌﺎ
َ ُ ََ ْ َ َ
َ ْ ََ
) (2ظ :االعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا  :د .شلتاغ عبود 57 :
) (3المحرر الوجيز 13 /2 :
) (4الجامع ألحكام القرآن  :مج51 /5 /3
) (5ظ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 202/1 :
) (6ظ :روح المعاني :مج213 /4 /2
) (1ظ :البرھان في علوم القرآن  ، 183 /3 :ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي 287 :

ﻳﺪ اﻟْ َﻌ َﺬ ِ
اب
َوأَ ن اﻟﻠﻪَ َﺷ ِﺪ ُ

) البقرة (165:يقول  " :وقد حذف جواب) لو ( مبالغة ألنﱠك تدع

السامع يسمو به تخيله ولو شرحت له لوطنت نفسه إلى ما شرحت  (1)" ...وقد التفت الطوسي إلى
ھذا المعنى بقوله  ) :وجواب ) لو ( محذوف كأنﱠه قيل  :لرأوا مضرة اتخاذھم لألنداد ولرأوا أمرا
عظيما ال يحصر باألوھام  ،وحذف الجواب  ،يدل على المبالغة  ،كقولك  :لو رأيت السياط تأخذ
فالنا () (2وتبعھم في ذلك المعنى القرطبي )ت  671ھـ (

)(3

واآللوسي )ت

1270ھـ( ) (4عند وقوفھم على تفسير اآلية المتقدمة الذكر .
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد تنبه إلى داللة حذف جواب ) لو ( في اآلية الكريمة وأشار
إلى داللته على المبالغة ﱠ
ألن خيال السامع وذھنه قد يذھب مذاھب شتى وتفتح أمامه آفاق جديدة
في تصور ذلك الموقف الذي في إبھامه دليل قاطع على عظمته وجاللة شأنه  ،وخير دليل على
ذلك ما ذھب إليه المفسرون في تقدير جواب ) لو( المحذوف  ،فمن يطلع على تفاسيرھم يجدھم

قد أسرفوا في تأويل جواب) لو ( وخاصة باختالف القراء بقراءة الفعل ﻳَـَﺮى
ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا
تعالى َ  :وﻟَ ْﻮ ﻳَـَﺮى اﻟﺬ َ

الوارد في قوله

) البقرة ) (165 :فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم

ِ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮا
وحمزة والكسائي َ  :وﻟَ ْﻮ ﻳَـَﺮى اﻟﺬ َ

بالياء  ،قرأ نافع وابن عامر :ولو

بالتاء ، (5)(...فأولّ ابن عطية جواب ) لو ( في قراءة من قرأ  ﺗَﺮى

ﺗَﺮى

بالتاء كاآلتي :

 .1ويقول  ) :وتقدير ذلك  :ولو ترى الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب وفزعھم منه
واستعظامھم له ألقروا ﱠ
أن القوة ( ...r
 ) -2ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب وفزعھم منه لعلمت أن القوة r
جميعا وقد كان النبي ) صلى ﷲ عليه واله وسلم ( علم ذلك  ،ولكن خوطب والمراد أمته
 ،ﱠ
فإن فيه من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاھدة مثل ھذا(
 ) -3ولو ترى يامحمد الذين ظلموا في حال رؤيتھم للعذاب ﱠ
ألن القوة  rلعلمت مبلغھم من
النكال والستعظمت ما حل بھم (

) (2المحرر الوجيز 235 /1 :
) (3التبيان 64 /2 :
) (4ظ :الجامع ألحكام القرآن 205 /2 /1 :
) (5ظ  :روح المعاني35 /2 /1 :
) (6الحجة للقراء السبعة 402 /1 :

وتأول ابن عطية جواب )لو( المحذوف في قراءة من قرأ ) يرى ( بالياء يقول  ) :تأويله
ولو يرى في الدنيا الذين ظلموا حالھم في اآلخرة إذ يرون العذاب لعلموا ﱠ
أن القوة r
جميعا (

)(1

.

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن عدم التصريح بجواب ) لو( في اآلية المتقدمة الذكر جعل اآلية ذات
وجوه متعددة تبعا لتخيل السامع وتفكيره فضال عن داللة حذفه على المبالغة لشدة الموقف
وعظمته .
وقد أشار ابن عطية في موطن آخر من تفسيره إلى داللة حذف جواب ) لو( على الھيبة

ِ
ِ
ﲔ َﻻ ﻳَ ُﻜﻔﻮ َن َﻋ ْﻦ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺣ َ
والعظمة في نفس السامع كما جاء في قوله تعالى   :ﻟَ ْﻮ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟﺬ َ
ِ
ِ
ﺼ ُﺮو َن
ﺎر َوَﻻ َﻋ ْﻦ ﻇُ ُﻬﻮِرﻫ ْﻢ َوَﻻ ُﻫ ْﻢ ﻳـُْﻨ َ
ُو ُﺟﻮﻫ ِﻬ ُﻢ اﻟﻨ َ

) األنبياء ( 39 :

يقول  " :حذف جواب ) لو ( إيجازا لداللة الكالم عليه وأبھم قدر العذاب ألنﱠه أبلغ وأھيب من

ﺎل أ َْو
ت ﺑِِﻪ ا ْﳉِﺒَ ُ
النص عليه وھذا محذوف نحو قوله تعالى َ  :وﻟَ ْﻮ أَ ن ﻗُـ ْﺮآَﻧًﺎ ُﺳﻴـ َﺮ ْ
ﻗُﻄﻌ ِ
ض
َْ
ﺖ ﺑِﻪ ْاﻷ َْر ُ

) الرعد  ، ( 31:ويقدر المحذوف في جواب ھذه اآلية لما استعجلوه

ونحوه") (2ونقل أبو حيان األندلسي)ت 745ھـ ( ) (3عنه ھذا المعنى  ،وفي حدود علمي لم يلتفت
غير ابن عطية إليه من المفسرين إلى داللة حذف جواب )لو( ألنﱠھم انصرفوا جميعا إلى تأويله
متجاھلين داللة حذفه في اآلية الكريمة المتقدمة الذكر وقد إختلفوا في تأويله فذھب الطوسي ) ت
460ھـ ( في تقديره يقول  ) :جواب )لو( محذوف وتقديره  :لعلموا صدق ما وعدوا به من
الساعة () (4بينما قدره الطبرسي يقول  ) :وجواب )لو( محذوف و تقديره النتھوا (). (5
والظاھر ﱠ
أن القرطبي )ت  671ھـ ( والبيضاوي) ت685ھـ ( والزركشي )ت794ھـ(
والشوكاني ) ت 1250ھـ ( قد تابعوا ابن عطية في تفسير جواب )لو( المحذوف .
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أنفرد في االشارة إلى داللة حذف جواب )لو( في قوله

ِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا
تعالى  :ﻟَْﻮ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ اﻟﺬ َ

) األنبياء  ( 39 :ﱠ
فإن حذفه أبلغ وأشد ھيبة في نفس السامع

من ذكره وھذا ھو حال اإلبھام ففيه تكمن العظمة والفخامة للمحذوف كما تقدم ذكره  ،وقد اختلف
) (1المحرر الوجيز  ، 235 /1 :الجامع ألحكام القرآن  ، 205 /2 /1 :روح المعاني35 /1 :
) (2المصدر نفسه 83 /4 :
) (3ظ :البحر المحيط 285 /6 :
) (4التبيان 249 /7 :
) (5مجمع البيان76/7 :

المفسرون في تأويل ما أبھم وقد تقدمت اإلشارة إلى تأويالتھم إال ﱠ
أن الظاھر ما ذھب إليه ابن
عطية في تأويل جواب ) لو ( المحذوف ھو األقرب لمعنى اآلية  .ونجد مثل ذلك في حديثه عن
حذف جواب ) لو ( في قوله تعالى :

ﺎل ﻟَْﻮ أَ ن ِﱄ ﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻗُـ ﻮًة أ َْو آَ ِوي إِ َﱃ ُرْﻛ ٍﻦ
 ﻗَ َ

ﺷ ِﺪ ٍ
ﻳﺪ ) ) (1ھود ( 80:وفي قوله تعالى َ  :وﻟَ ْﻮ ِﺷْﺌـﻨَﺎ َﻵَﺗَـْﻴـﻨَﺎ ُﻛ ﻞ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﺲ ُﻫ َﺪ َاﻫﺎ َوﻟَﻜِ ْﻦ
َ
ﺎس أ ْ ِ
اﻟْ َﻘ ْﻮ ُل ِﻣ ﲏ َﻷ َْﻣ َﻸَ ن َﺟ َﻬﻨﻢ ِﻣ َﻦ ا ْﳉِﻨﺔِ َواﻟﻨ ِ
ﲔ
َﲨَﻌ َ
َ

) (2

َﺣ ﻖ

) السجدة ( 13 :

المبحث الثالث  –:داللة أساليب الكالم -:
أوال -الخبر و اإلنشاء :
الخبر ھو ما يحتمل الصدق والكذب  ،أ ﱠما اإلنشاء فھو ما ال يحتمل صدقا وال
كذبا لذاته وذلك ألنه ليس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أوال
يطابقه ) (3وھذا يعني ﱠ
أن لكل منھما داللة تختلف عن األخرى ولكل منھما ھدف يعبر عنه
) (1ظ :المحرر الوجيز 195 /3 :
) (2ظ :المصدر نفسه 362 :
) (1ظ :اإليضاح في علوم البالغة  :القزويني 131 /1

المتكلم حين يخبر أو ينشئ – ولكن ھذا ليس مطردا إذ يتم التبادل بين داللتي الخبر
واإلنشاء فيخرج كل منھما للداللة على اآلخر فقد يأتي الخبر داال على معنى اإلنشاء أو
بالعكس وقد عني العلماء بھذا التبادل بين األسلوبين وخروج أحدھما للداللة على معنى
اآلخر

ومن

أشھرھم

سيبويه

)(1

وابن

قتيبة

)(2

)ت

276ھـ

(

وابن
)(6

فارس))(3ت395ھـ(والسكاكي) ) (4ت  626ھـ ( القزويني) ) (5ت739ھـ ( والزركشي

)ت 794ھـ ( والسيوطي)) (7ت 911ھـ ( وابن عطية ) ت 546ھـ ( مثل غيره من العلماء
العلماء حين نظر في تفسير اآليات القرآنية تحدث عن ھذه الظاھرة األسلوبية  ،وفيما يأتي
عرض لما ذكره ابن عطية من دالالت الخبر :

 -1داللة الخبر على األمر -:
من األمثلة التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى داللة الخبر على األمر

ِ
ِ
ِ
ﺻﺎﺑِﺮو َن ﻳـﻐْﻠِﺒﻮا ِﻣﺎﺋَـﺘَـ ْ ِ
ﲔ
قوله تعالى   :إ ْن ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ ﻋ ْﺸ ُﺮو َن َ ُ َ ُ
" وقوله :إِ ْن ﻳَ ُﻜ ْﻦ
ِ
ِ
ﺻﺎﺑُِﺮو َن
ﻣﻨْ ُﻜ ْﻢ ﻋ ْﺸ ُﺮو َن َ
بالصبر"

)(8

) األنفال ( 65 :يقول

إلى آخر اآلية في لفظ خبر ض ﱠمنه وعدا بشرط ﱠ
ألن قوله  :إِ ْن ﻳَ ُﻜ ْﻦ
بمنزلة أن يقال أن يصبر منكم عشرون يغلبوا  ،وفي ضمنه األمر

وإن الذي يريده ابن عطية من ھذا التفسير ﱠ
ﱠ
أن لفظ اآلية الكريمة جاء بصيغة الخبر

ودل على األمر ،واستدل ابن عطية على ذلك

ﻒ اﻟﻠﻪُ ﻋﻨﻜﻢ
بقوله تعالىْ :اﻵَ َن َﺧﻔ َ

)

األنفال  ( 65:وذلك لو كان الخبر في اآلية المتقدمة الذكر خبرا محضا ما نسخت اآلية بقوله

ﻒ اﻟﻠﻪُ َﻋْﻨ ُﻜ ْﻢ
تعالى ْ  :اﻵَ َن َﺧﻔ َ

)(9

وذلك " ﱠ
ألن األخبار ال يدخلھا النسخ "

مثلما أشار ابن

عطية إلى ذلك فيما تقدم من قوله  ،وفي ذلك داللة كبيرة على تضمن الخبر معنى األمر في اآلية
الكريمة .

) (2ظ :الكتاب 302 -158 /1:
) (3ظ :تأويل مشكل القرآن 173 -171 :
) (4ظ :الصاحبي292 -290 :
) (5ظ :مفتاح العلوم السكاكي 320 -307 :
) (6ظ :اإليضاح 244 -234 :
) (7ظ :البرھان في علوم القرآن 326 -317 /2 :
) (8ظ :اإلتقان في علوم القرآن 75 /2 :
) (9المحرر الوجيز 550 /2 :
) (1المحرر الوجيز 390 /1 :

ويمكن أن أشير إلى موقف مشابه لموقف ابن عطية عند الطوسي) ) (1ت 460ھـ ( وتبعھم
وتبعھم القرطبي)ت  671ھـ ( ) (2وأبو حيان األندلسي)ت 745ھـ ( ) (3والبقاعي) ت 885ھـ (

)(4

() (4والشوكاني) ت  1250ھـ ( ) (5في ذلك المعنى  ،وقد علل الزمخشري ھذا العدول في أساليب
أساليب الكالم على أنﱠه ) تأكيد األمر بأنﱠه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله (). (6
والظاھر ﱠ
أن اآلية الكريمة كانت تحمل الخبر عن غلبة الرجل على عشرة من جنود

ﻒ اﻟﻠﻪُ َﻋْﻨ ُﻜ ْﻢ
الكافرين وفي قوله تعالى ْ  :اﻵَ َن َﺧﻔ َ

تأكيداً على ّ
أن ّ◌◌َ اآلية السابقة الذكر لم

تكن مجرد خبر بل كانت تحمل في طياتھا داللة األمر الذي يتوجب به على المسلمين القيام
بواجباتھم حتى إذا كان عدوھم عشرة أضعافھم  ،وأن ال ينتظروا حتى يبلغ عددھم مقدارا يكافئ
قوة العدو وأفراده.

)(7

ومن ذلك أيضا ما أشار إليه ابن عطية من داللة الخبر على األمر وذلك في قوله تعالى َ  :وَﻣﺎ
ﺖ ﺑِﺘَﺎﺑِ ٍﻊ ﻗِْﺒـﻠَﺘَـ ُﻬ ْﻢ
أَﻧْ َ
أ َْوَﻻ َد ُﻫ ﻦ

) ) (8البقرة ( 145 :

ِ
ات ﻳـُْﺮ ِﺿ ْﻌ َﻦ أ َْوَﻻ َد ُﻫ ﻦ
وفي قوله تعالى َ  :واﻟْ َﻮاﻟ َﺪ ُ

) ) (9البقرة . ( 233 :

وفي ضوء ما تقدم يتضح ﱠ
أن ابن عطية كان مدركا لدالالت معاني الكالم بإشاراته الدائمة
إلى خروج األساليب إلى دالالت أخرى ومنه خروج الخبر إلى األمر كما تقدم ذكره في اآليات
المتقدمة الذكر وذكر ابن عطية أنﱠھا جاءت بلفظ الخبر إال أنﱠھا تضمنت معنى األمر ،والحث على
القيام باألوامر التي تضمنتھا األخبار السابقة .

 -2داللة الخبر على التقريع والتوبيخ -:

) (2ظ :التبيان 153 /5 :
) (3ظ :الجامع ألحكام القرآن 44 /8 /4 :
) (4ظ :البحر المحيط 512 /4 :
) (5ظ :نظم الدرر 240-239 /3 :
) (6ظ :فتح القدير 414 /2 :
) (7الكشاف 365 /1 :
) (8ظ :األمثل 445 /5 :
) (9ظ :المحرر الوجيز 31 /3 ،223 /1 :
) (10ظ :المصدر نفسه  ، 310 /1 :البرھان في علوم القرآن  ، 347 /3 ،289 /2 :تفسير الجاللين ، 50 :
اإلتقان في علوم القرآن 226 76 /2 :

من اآليات القرآنية التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى داللة الخبر على

التقريع قوله تعالى   :أ ْﳍَﺎ ُﻛ ُﻢ اﻟﺘَ ﻜﺎﺛـُ ُﺮ

) التكاثر  (2 :يقول  )" :ألھى ( معناه  :شغل بلذاته

ومنه لھو الحديث واألصوات واللھو بالنساء ،وھذا خبر فيه تقريع وتوبيخ وتحسر ") (1وھو يشير
يشير في تفسيره ھذا إلى ﱠ
أن اآلية الكريمة جاءت بلفظ الخبر إال أنﱠھا تحمل في طياتھا داللة
التقريع والتوبيخ على المبالغة في التفاخر واالنشغال بتكاثر األوالد واألموال

اﻟْ َﻤ َﻘﺎﺑَِﺮ

 َﺣ ﱴ ُزْرُﰎُ

وما يعضد داللة الخبر على التقريع والتوبيخ والتحسر ما عقب اآلية الكريمة في

ف ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
قوله تعالى َ  :ﻛ ﻼ َﺳ ْﻮ َ

ف ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن
ﰒَُ ﻛ ﻼ َﺳ ْﻮ َ

) التكاثر  ( 4-3 :فدل قوله

تعالى على داللة التھديد والتوبيخ على ما يلقونه في يوم الحشر من جزاء فعلھم ھذا .

) (2

 -3داللة الخبر على االحتقار-:
ومن الدالالت التي يخرج إليھا الخبر داللته على االحتقار وذكر ذلك ابن عطية في

معرض حديثه عن تفسيره قوله تعالى :
)مريم ( 74 :

يقول  ":وقوله  َوَﻛ ْﻢ

ِ ٍ
َﺣ َﺴ ُﻦ أَﺛَﺎﺛًﺎ َوِرﺋْـﻴًﺎ
َوَﻛ ْﻢ أ َْﻫﻠَﻜْﻨَﺎ ﻗَـْﺒـﻠَ ُﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺮن ُﻫ ْﻢ أ ْ

مخاطبة من ﷲ تعالى لمحمد خبر يتضمن كسر حجتھم

واحتقار أمرھم ﱠ
ألن تقدير ھذا الذي افتخروا به ال قدر له عند ﷲ وليس بمنج لھم فكم أھلك ﷲ من
األمم لما كفروا وھم أشد من ھؤالء وأكثر أمواال وأجمل منظرا "

)(3

وفي ھذه اآلية يشير ابن

عطية إلى ﱠ
أن ألفاظ اآلية جاءت متضمنة معنى الخبر إال أنﱠھا خرجت من داللتھا الخبرية  ،عن
حال قوم كانوا أشد قوة وأكثر أمواال من قريش وبطشھا إال ﱠ
أن ﷲ سبحانه بقدرته وسلطانه أھلكھم
ولم يبق شيئا منھم ومما يملكون من نعم قد أنعمھا ﷲ تعالى عليھم إلى داللة االحتقار ألمرھم ﱠ
ألن
كل ما افتخروا به ال قدر له عند ﷲ سبحانه فضال عن أنﱠه ال يدفع عنھم شيئا من إرادة ﷲ جل
وعال.

) (4

) (1المحرر الوجيز 518 /5 :
) (2ظ :نظم الدرر 517-516 /8 :
) (3المحرر الوجيز 28 /4 :
) (1ظ :البحر المحيط 199-198 /6 :

 -4داللة الخبر على الوعيد -:
أ -ومن الدالالت التي يخرج إليھا الخبر ووقف عندھا ابن عطية في ) المحرر

الوجيز( داللة الوعيد وذلك في قوله تعالى 

ﻳﺪ اﻟْﻌِ َﻘ ِ
ﺎب
ﻓَﺈِ ن اﻟﻠﻪَ َﺷ ِﺪ ُ

) البقرة  ( 211 :يقول

 " :خبر يقتضي ويتضمن الوعيد "). (1
وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أدرك الدالالت التي يخرج إليھا الخبر ومنھا داللة الخبر
على الوعيد فجاءت اآلية الكريمة بلفظ الخبر ومتضمنة معنى الوعيد والتھديد لإلنسان العاصي
) (3

بعقاب ﷲ سبحانه  ،وقد نقل عنه ھذا المعنى القرطبي) (2وأبو حيان األندلسي

والشوكاني

)(4

وأشاروا جميعھم إلى خروج الخبر من داللته األصلية إلى داللة الوعيد والتخويف من عقاب ﷲ
سبحانه .

ب -ومن ذلك ما جاء في وقوفه على تفسير قوله تعالى :

ﻚ اﻟ ﺮ ْﺟ َﻌﻰ
إِ ن إِ َﱃ َرﺑَ 

)

العلق  ( 8 :يقول  " :وفي ھذا الخبر وعيد للطاغين من الناس ") (5فجاء الخبر في اآلية الكريمة
)(6

متضمنا داللة الوعيد والتھديد لإلنسان المذنب المتعدي لحدود ﷲ سبحانه.

 -5داللة الخبر على التحسر والتلھف -:
أشار ابن عطية في وقفاته التفسيرية إلى داللة الخبر على الحسرة والتلھف وذلك

ﺲ
ﺖ َر 
ﺿ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ أُﻧْـﺜَﻰ َواﻟﻠﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ِﲟَﺎ َو َ
ب إِ ﱐ َو َ
في قوله تعالى  :ﻓَـﻠَ ﻤﺎ َو َ
ﺿ َﻌ ْ
ﺿ َﻌْﺘـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َوﻟَﻴْ َ
ِ
ﻚ وذُرﻳـﺘَـﻬﺎ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄَ ِ
ﺎن اﻟ ﺮِﺟﻴ ِﻢ
اﻟ ﺬ َﻛ ُﺮ َﻛ ْﺎﻷُﻧْـﺜَﻰ َوإِ ﱐ َﲰْﻴﺘُـ َﻬﺎ َﻣ ْﺮَﱘَ َوإِ ﱐ أُﻋﻴ ُﺬ َﻫﺎ ﺑِ َ َ َ َ ْ
( 36:

ﺿ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ أُﻧْـﺜَﻰ
يقول  " :وقولھا َ  :ر 
ب إِ ﱐ َو َ

ِ
ﺖ
ﷲ ذلك بقوله َ  :واﻟﻠﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ﲟَﺎ َو َ
ﺿ َﻌ ْ

"

)آل عمران

لفظ خبر في ضمنه التحسر والتلھف وبين

)(7

) (2المحرر الوجيز 284 /1 :
) (3ظ :الجامع ألحكام القرآن  :مج 27 /3 /2
) (4ظ :البحر المحيط 137 /2 :
) (5ظ :فتح القدير 226 /1 :
) (6المحرر الوجيز 502 /5 :
) (7ظ :التبيان  ، 380 /10 :الكشاف  ،783 /4 :روح المعاني 233 /30 /15 :
) (1المحرر الوجيز 424 /1 :

وفي ھذه اآلية الكريمة يشير ابن عطية إلى خروج الخبر من داللته األصلية إلى داللة
أخرى وھي داللة اللھفة والتحسر وعلل ھذا التلھف الذي كانت قد بثته أم مريم في لفظ الخبر
يقول  " :وإنﱠما تلھفت ألنھم كانوا ال يحررون اإلناث لخدمة الكنائس وال يجوز ذلك عندھم
وكانت قد رجت أن يكون ما في بطنھا ذكرا فلما وضعتھا أنثى تلھفت على فوت األمل وأفزعھا
إن نذرت ما ال يجوز نذره "

) (1

ويتضح مما تقدم أن ابن عطية قد استعان بالسياق وجعله وسيلة لبلوغ الداللة التي تضمنھا لفظ
الخبر وذلك ألنﱠه ليس من الممكن أن يفھم السامع ﱠ
أن المراد من قولھا

ﺿ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ
َ  :ر 
ب إِ ﱐ َو َ

أُﻧْـﺜَﻰ خرج على وجه اإلخبار عما وضعت ﱠ
ألن سبحانه قال  :اﻟﻠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َﻣﺎ َﲢْ ِﻤﻞُ ُﻛ ﻞ أُﻧْـﺜَﻰ

ِ
ﻴﺾ ْاﻷ َْر َﺣﺎمُ َوَﻣﺎ ﺗَـ ْﺰَد ُاد َوُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻋِﻨْ َﺪﻩُ ﲟِِْﻘ َﺪا ٍر
َوَﻣﺎ ﺗَﻐ ُ
)(2

الحسرة والحزن دون اإلخبار

) الرعد  ( 8 :وبذلك د ّل الخبر على

ودليل ذلك قوله تعالى :

ﺖ
 َواﻟﻠﻪُ أ َْﻋﻠَ ُﻢ ِﲟَﺎ َو َ
ﺿ َﻌ ْ

)آل عمران  ( 36:ولعله جاء الخبر بأسلوب اإلنشاء ھذا تأكيدا على كون السامع عليما بكل شيء
فضال عن كونه يحمل داللة التأكيد والتحقيق عن المخبر عنه وھي مريم ) عليه السالم ( عن
كونھا أنثى). (3
ومما تقدم يمكن القول  :ﱠ
إن إشارات ابن عطية ومالحظاته عن خروج أساليب الكالم إلى
أساليب أخرى  ،مثلما جاء في خروج الخبر عن داللته إلى دالالت أخرى ذكرھا ابن عطية من
خالل تفسيره آيات الذكر الحكيم تؤكد التفات ابن عطية إلى ھذه المسألة وعنايته بھا .

ﺛانيا  :اإلنشاء -:
ھو كالم ال يحتمل الصدق والكذب

)(4

 ،وأشار القزويني إلى ذلك يقول  ) :ووجه

الحصر ﱠ
أن الكالم أ ﱠما خبر أو إنشاء ألنﱠه أ ﱠما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه أو ال

) (2المصدر نفسه 425 /1 :
) (3ظ :التبيان 444 /1 :
) (4ظ :الميزان185 /3 :
) (1مفتاح العلوم  ، 165 -164 :البالغة العربية 84 :

يكون لھا خارج  ،األول الخبر والثاني اإلنشاء () (1ويتضح ﱠ
أن الغرض من الجملة اإلنشائية إنشاء
المعاني دون اإلخبار عنھا كما في الجملة الخبرية) ، (2ولذلك قيل  :ﱠ
إن اإلنشاء ھو إيجاد األشياء
)(3

وابتداعھا وأن يكون مسبوقا ذلك الشيء بمادة أو مدة .
وذكر ﱠ
أن األساليب اإلنشائية على ضربين:

) (4

أحدھما  :طلبي  :ھو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب  ،كأسلوب األمر واالستفھام
والنھي والتمني والنداء .
والثاني  :غير طلبي  :ھو ما ال يستدعي مطلوبا  ،كالتعجب والقسم والرجاء وصيغ العقود .
ستقتصر دراستي على دراسة الدالالت التي تخرج إليھا أساليب اإلنشاء الطلبي دون الوقوف
على أساليب اإلنشاء غير الطلبي ألن أساليبه ال تخرج من دالالتھا إلى دالالت أخرى كما في
أساليب اإلنشاء الطلبي  ،فالقسم ھو القسم والتعجب ھو التعجب وكذلك بالنسبة للمدح والذم وبقية
الباب وعلى ذلك تكون أساليبه ال تتوارد عليھا المعاني  ،بينما أساليب اإلنشاء الطلبي غنية ذات
عطاء بتضمنھا دالالت مضافة إلى دالالتھا) (5مما جعلھا موضع عناية العلماء والمفسرين ومن
بينھم ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( فأشار في غير موضع إلى أساليب اإلنشاء الطلبي ووقف
عندھا متأمال الدالالت التي تخرج إليھا حسب ما يعين عليه السياق وقرائن األحوال  ،ومنھا داللة
األمر على الدعاء واإلباحة والثبوت والدوام والتعجب والتعجيز والتقريع والتغبيط  ،وداللة
االستفھام على التوبيخ والتقرير واألخبار والوعيد والتكذيب وغيرھا فيما يأتي تفصيل لما ذكرت:

أوال  -داللة األمر -:
ھو طلب الفعل على وجه االستعالء واإللزام  ،وعلى ذلك يكون األمر صادرا مما ھو
أعلى رتبة من المأمور  ،ويأتي األمر بأربعة صيغ يدل فيھا على داللته الحقيقية :

)(6

 -1فعل األمر  :نحو أكتب و اقرأ .
 -2والفعل المضارع المقترن بالم األمر نحو  :وليكتب وليقرأ .

 -3واسم فعل األمر  :نحو  َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ

) المائدة  ، (105 :صـَ ْه .

 -4المصدر النائب عن فعل األمر نحو َ  :وﺑِﺎﻟْ َﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻦ إِ ْﺣ َﺴﺎﻧًﺎ

) النساء . ( 36 :

) (2اإليضاح 85 /1 :
) (3ظ :دالالت التراكيب 196 :
) (4ظ :التعريفات  :علي بن محمد الجرجاني  ، 38 :دالالت التراكيب 196 :
) (5ظ :اإليضاح  ، 131 -130/1 :البالغة العربية  ، 84 :دالالت التراكيب 196 :
)(6ظ :أساليب المجاز في القرآن الكريم)أطروحة دكتوراه (:أحمد حمد محسن  ،521 :دالالت التراكيب197 :
) (7ظ :مفتاح العلوم  ، 323 -307 :اإليضاح  ، 143 /1 :البالغة العربية  ، 87 :الجملة العربية والمعنى :
د .فاضل صالح السامرائي 8 :

ھذه الصيغ الحقيقية التي يدل فعل األمر فيھا على داللته األصلية  ،وأ ﱠما الدالالت األخرى التي
يخرج إليھا األمر في القرآن الكريم وأشار إليھا ابن عطية في)المحرر الوجيز( فھي كثيرة منھا :

 -1داللة األمر على الخبر -:
من األمثلة التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى داللة األمر على الخبر قوله تعالى



ﻼﻟَِﺔ ﻓَـﻠْﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد ﻟَﻪُ اﻟ ﺮ ْﲪَ ُﻦ َﻣﺪا
ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ِﰲ اﻟﻀ َ

قولهﻓَـ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد

) مريم  ( 75:يقول  " :فالالم في

على المعنى األول الم رغبة في صيغة األمر  ،وعلى المعنى الثاني الم أمر

دخلت في معنى الخبر ليكون أوكد وأقوى وھذا موجود في كالم العرب وفصاحتھا ".

)(1

وفي ھذا النص أشار ابن عطية إلى خروج األمر من داللته الحقيقية إلى الداللة المجازية
وھي الخبر وذلك ليكون الخبر أوكد وأقوى في النفس  ،واختلف المفسرون فيما بينھم في داللة
األمر في اآلية الكريمة فمنھم من ذھب إلى أنﱠه يدل على اإلخبار وھذا ما ذھب إليه
)(5

الطوسي)ت460ھـ ( ) (2وابن عطية ) ت 546ھـ ( ) (3والبيضاوي) ت 685ھـ() (4والزركشي
والزركشي

)(5

)(6

والسيوطي

والشوكاني

)(7

والشيرازي

)(8

ومنھم من ذھب إلى أنﱠه يخرج إلى

داللتين اإلخبار والدعاء وذھب إلى ھذا المعنى طائفة من المفسرين منھم الزمخشري
حيان األندلسي

)(10

)(9

وأبو

و اآللوسي) (11وذھب القرطبي إلى ﱠأن األمر في اآلية الكريمة ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد

يدل على الدعاء).(12

وفي ضوء ما تقدم ﱠأن ابن عطية تنبه إلى داللة لفظ األمر في قوله تعالى  :ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد
على اإلخبار أ ﱠما من ذھب من المفسرين إلى داللة األمر على الدعاء في اآلية المتقدمة الذكر
فيرده الغرض الذي جاء من أجله ذلك العدول في أساليب الكالم من األمر إلى الخبر  ،وإنﱠما جاء
) (1المحرر الوجيز 29 /4 :
) (2ظ :التبيان 144 /7 :
) (3ظ :المحرر الوجيز 29 /4 :
) (4ظ:أنوار التنزيل وأسرار التأويل 38 /2 :
) (5ظ :البرھان في علوم القرآن 290 /2 :
) (6ظ :اإلتقان في علوم القرآن 171 /1 :
) (7ظ :فتح القدير 430 /3 :
) (8ظ :األمثل 438 /9 :
) (9ظ :الكشاف39 /3 :
) (10ظ :البحر المحيط 199 /6 :
) (11ظ :روح المعاني :مج 126 /16 /8
) (12ظ :الجامع ألحكام القرآن  :مج 144 /11 /6

الخبر بصيغة األمر وذلك ليكون مما يجب أن يفعل بموجب الحكمة لقطع الحجج الواھية التي قد
يحتج بھا أصحاب الضاللة في التشكيك بوقوعه  ،وبھذا تنتفي داللة الدعاء في صيغة األمر

 ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد

ﱠ
ألن الدعاء ال يمتلك القوة في وقوع الشيء وثبوته في الحقيقة بالدرجة التي يحققھا

الخبر) .(1فباجتماع معنى الخبر وصيغة اآلمر داللة كبيرة على ﱠ
أن ﷲ سبحانه يمھل الكافرين
لتصل درجة اإلمھال إلى المد ثم بعدھا يأخذھم ﷲ بكفرھم وطغيانھم فھو قادر على حسابھم.
وجزائھم حينھا نار جھنم الحامية  .ومما يؤكد ما ذھبت إليه في إمھال الكافرين قوله تعالى:

ِ
ﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃُ ْﻐﻴَﺎْ ِِﻢ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻬﻮ َن
ﻳﻦ أ َْﻣ ِﻬﻠْ ُﻬ ْﻢ ُرَوﻳْ ًﺪا ) الطارق  (17:وقوله َ  :وﳝَُﺪ ُ
 ﻓَ َﻤ ﻬ ِﻞ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
) البقرة . (15 :
ومثال ذلك يتمثل في كثير من اآليات القرآنية التي أشار إليھا ابن عطية عند الوقوف على

ﻀ َﺤ ُﻜﻮا ﻗَﻠِ ًﻴﻼ َوﻟْﻴَْﺒ ُﻜﻮا َﻛﺜِ ًﲑا
تفسيرھا في ) المحرر الوجيز ( كما جاء في قوله تعالى   :ﻓَـ ْﻠﻴَ ْ
ﺟﺰاء ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳ ْﻜ ِﺴﺒﻮ َن ))(2التوبة (82 :وفي قوله تعالى :ﻓَـﻠْﻴـﻠْ ِﻘ ِﻪ اﻟْﻴ ﻢ ﺑِﺎﻟ ﺴ ِ
ﺎﺣ ِﻞ
َ ُ
ُ َ
ََ ً
 ( 39 :وفي قوله تعالى َ  :وﻟْﻨَ ْﺤ ِﻤ ْﻞ َﺧﻄَﺎﻳَﺎ ُﻛ ْﻢ

)) (3طه :

) ) (4العنكبوت . ( 12 :

وفي ھذه اآليات ذكر ابن عطية خروج اآلمر من داللته األصلية طلب األمر على وجه
اللزوم واالستعالء إلى الداللة المجازية التي تفيد اإلخبار وأكد في حديثه أن ھذا العدول في
األساليب الكالمية يكسب الكالم قوة وتأكيدا في نفس السامع .

 -2داللة األمر على اإلباحة -:
من الدالالت التي يخرج إليھا األمر اإلباحة و)ھي اإلذن بإتيان الفعل كيف شاء
الفاعل() (5أي يخرج األمر من داللة الوجوب إلى داللة اإلباحة  ،والتي تعني عدم الحرج في فعل

) (1ظ :المحرر الوجيز 191 /3 :
) (2ظ :المصدر نفسه66 /3 :
) (3ظ :المصدر نفسه  ،43 /4 :معاني القرآن  ، 179 /2 :الجامع ألحكام القرآن 99/11 :
) (4ظ :المصدر نفسه  ، 309 /4 :الجامع ألحكام القرآن  :مج 330 /13 /7
) (1التعريفات  :الجرجاني 8 :

فعل الشيء ومن أمثلته الذي أشار إليھا ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( قوله تعالى َ :وإِذَا
ﺎدوا
ﺎﺻﻄَ ُ
َﺣﻠَﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَ ْ

ﺎدوا
ﺎﺻﻄَ ُ
ﻓَ ْ

)المائدة  (2 :يقول  " :وقوله تعالى :

صيغة أمر ومعناه

اإلباحة بإجماع من الناس  (1)" ...فدلت صيغة فعل األمر)أفعل( التي جاءت على صورتھا لفظة

ﺎدوا
ﺎﺻﻄَ ُ
 ﻓَ ْ

على إباحة الصيد بعد اإلحالل) (2أو االذن به ). (3

وأضاف ابن عطية كثيرا من الدالالت التي خرجت إليھا صيغة فعل األمر ) أفعل ( ومنھا

ِ
ﻴﻤﻮا اﻟ 
ﺼ َﻼةَ
داللتھا على الوجوب كما جاء في قوله تعالى َ  :وأَﻗ ُ

) البقرة  ( 43 :ﱠ
وإن داللة

الوجوب الذي أشار إليھا ابن عطية ھي الداللة األصلية لفعل األمر الذي يخرج منھا إلى دالالت
أخرى .

اﳋَْﻴـَﺮ
والندب كقوله تعالى َ  :وا ْﻓـﻌَﻠُﻮا ْ

) الحج  ( 77 :والوعيد كقوله تعالى ْ  :اﻋ َﻤﻠُﻮا َﻣﺎ

ِﺷْﺌﺘُ ْﻢ ) فصلت  ( 40 :والتعجيز كقوله تعالى ُ  :ﻛﻮﻧُﻮا ِﺣ َﺠ َﺎرةً
)(5

ذلك طائفة من المفسرين منھم  :الطوسي )ت460ھـ (
والقرطبي)ت  671ھـ (

) (7

) ) (4اإلسراء  . ( 50:وذكر
)(6

والزمخشري )ت 538ھـ (

وغيرھم  ،وذكر ابن عطية طائفة من اآليات التي خرج فيھا فعل

األمر من غير صيغة ) أفعل ( إلى دالالت مجازية أخرى .

 -3داللة األمر على التقريع - :
وذلك في قوله تعالى :

ﻗُﻞ ﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَﻴ ِﻈ ُﻜﻢ إِ ن اﻟﻠﻪ ﻋﻠِﻴﻢ ﺑِ َﺬ ِ
ﺼ ُﺪوِر
ات اﻟ 
ْ ُ
َ َ ٌ
ْ ْ

) آل عمران  (119يقول  " :وقوله تعالى  :ﻗُ ْﻞ ُﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَْﻴ ِﻈ ُﻜ ْﻢ

 ،قال فيه الطبري وكثير من

) (2المحرر الوجيز 148 /2 :
) (3ظ :التبيان ،423 /3 :الكشاف ، 637/1الجامع ألحكام القرآن ،44 /6 /3 :البحر المحيط 51 /4 :روح
المعاني67 /6 /3 :
) (4ظ :معاني القرآن  :الفراء 183 /1 :
) (5ظ :المحرر الوجيز 148 /2 :
) (6ظ :التبيان 487 /6 :
) (7ظ :الكشاف 628 /2 :
) (8ظ :الجامع ألحكام القرآن 274 /10 /5 :

)(1

المفسرين

ھو دعاء عليھم – ويقول – فعلى ھذا يتجه أن يدعى عليھم بھذا مواجھة وغير

مواجھة  ،قال قوم بل أمر النبي صلى ﷲ عليه – وآله  -وسلم وأمته أن يواجھھم بھذا ويقول :
فعلى ھذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع واإلغاظة  ،ويجري المعنى مع قول مسافر بن
أبي عمرو :

سـدا
ونـنـمـي فـي أرومـتِـنـا ونـفـقـأ ◌ُ
َ
عـيـن َمـنْ َحـ َ

وينظر إلى ھذا المعنى في قوله ُ  :ﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَْﻴ ِﻈ ُﻜﻢ ْ◌ قوله تعالى   :ﻓَـﻠْﻴَ ْﻤ ُﺪ ْد ﺑِﺴﺒَ ٍ
ﺐ إِ َﱃ
َ
اﻟ ﺴ َﻤ ِﺎء ﰒُ ﻟِﻴَـ ْﻘﻄَ ْﻊ

) (2

) الحج " (15 :

يشير ابن عطية في النص المتقدم إلى داللة فعل األمر ُﻣﻮﺗُﻮا

 ،أمر ﷲ تعالى نبيه الكريم

وأمته أن يقولوا عند مواجھتھم اليھود قوله تعالى ُ :ﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَْﻴ ِﻈ ُﻜ ْﻢ

وعلى ھذا خرج األمر من

داللة اإللزام والوجوب إلى داللة التقريع والتوبيخ لليھود على نفاقھم .

والظاھر ﱠأن ابن عطية في حدود علمي قد انفرد في داللة قوله تعالى ُ  :ﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَْﻴ ِﻈ ُﻜ ْﻢ
على التوبيخ والتقريع بعد إجماع معظم علماء التفسير) (3ممن سبقوه ولحقوا به على ﱠ
أن داللة فعل

فعل األمر  ُﻣﻮﺗُﻮا

خرجت للدعاء على اليھود واستند فيما ذھب إليه إلى ﱠ
أن ﷲ سبحانه أمر

نبيه الكريم أن يواجھھم بھذا القول وعلى ھذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع واستشھد على
ما ذھب إليه بشواھد شعرية وقرآنية أ ّكدت مذھبه  ،فخرج األمر في اآلية القرآنية الكريمة وفي
)(4

البيت الشعري إلى التوبيخ والتقريع وتبعه القرطبي

)(5

) ت  671 :ھـ ( وأبو حيان األندلسي

) ت  745ھـ ( في ھذا المعنى .

وفي ضوء ما تقدم ﱠأن ابن عطية قد التفت إلى داللة قوله تعالى ُ :ﻣﻮﺗُﻮا ﺑِﻐَْﻴ ِﻈ ُﻜ ْﻢ

فخرجت

صيغة األمر في اآلية الكريمة من األمر إلى التقريع والتوبيخ وال شك ﱠ
أن ابن عطية كان محقا
) (1ظ :جامع البيان  ،67 /4 :التبيان  ،574 /2 :الكشاف  ،435 /1 :مجمع البيان  ،821 /2 :أنوار التنزيل
وأسرار التأويل  ،382 /1 :روح المعاني189 /3 :
) (2المحرر الوجيز 498 /1 :
) (3ظ :جامع البيان  ،67 /4 :التبيان  ،574 /2 :الكشاف  ،435 /1 :مجمع البيان ، 821 /2 :أنوار التنزيل
وأسرار التأويل  ،177 /1 :روح المعاني :مج  ،40 /4 /2الميزان427 /3 :
) (1ظ :الجامع ألحكام القرآن  :مج 183 /4 /2
)(2ظ :البحر المحيط 44/3:

فيما ذھب إليه وذلك لو كان األمر في اآلية الكريمة خرج للداللة على الدعاء لما أمرھم ﷲ
سبحانه أن يواجھوا به اليھود وجھا لوجه فضال عن ذلك إنﱠه لو كان دعاء وخرج على لسان النبي
الكريم )صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( الستجاب له ﷲ سبحانه وأھلكھم على إثر دعائه عليھم  ،وما
أمھلھم حتى دخل األيمان في قلوب بعضھم وآمنوا بعد الكفر والضاللة .

 -4داللة األمر على االستھزاء - :

ومثال ذلك نجده في حديثه عن تفسير قوله تعالى  :ذُ ْق إِﻧ َ
ﺖ اﻟْﻌَ ِﺰ ُﻳﺰ اﻟْ َﻜ ِﺮﱘُ
ﻚ أَﻧْ َ

)

الدخان  ( 49 :يقول  " :مخاطبة على معنى ھذا التقريع  (1)" ...يشير ابن عطية في النص المتقدم
إلى داللة الفعل ذُ ْق فجاء ذُ ْق بصيغة األمر  ،وليس المراد من المخاطب مباشرة ذوق

العذاب وإنﱠما أريد التقريع والتوبيخ واالستھزاء له وكأنما أراد بقوله  :اﻟْ َﻌ ِﺰ ُﻳﺰ اﻟْ َﻜ ِﺮﱘُ

الذليل

المھان  ،وأشار إلى ذلك طائفة من المفسرين). (2

 -5داللة األمر على التحذير :
من اآليات القرآنية التي وقف عندھا ابن عطية وأشار فيھا إلى داللة األمر على

ِِ
ﲔ
التحذير قوله تعالى َ  :واﺗـُ ﻘﻮا اﻟﻠﻪَ َو ْاﻋﻠَ ُﻤﻮا أَﻧُ ﻜ ْﻢ ُﻣ َﻼﻗُﻮﻩُ َوﺑَ ﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
يقول َ  ":واﺗـ ُﻘﻮا اﻟﻠﻪَ

تحذير "

)(3

) البقرة (223 :

أشار ابن عطية في اآلية الكريمة إلى تحديد داللة فعل

) (3المحرر الوجيز 77/5 :
) (4ظ :جامع البيان ،134 /25 :التبيان  ، 240 /9 :الكشاف  ، 285 /4 :مجمع البيان ،102 /9 :الجامع ألحكام
القرآن  ، 151 ،16 /8 :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ، 384 /2 :البحر المحيط  ،40/8 :فتح القدير الجامع بين
الرواية والدراية في علم التفسير ،723/5 :روح المعاني :مج 134/25 /13
) (1المحرر الوجيز 300/1 :

األمر َواﺗـ ُﻘﻮا ونجده يشير في ذلك إلى داللة األمر على التحذير من تعدي حدود ﷲ و قد ذكر
ذلك غير واحد من المفسرين). (1

ِِ
ﲔ
بينما ذكر داللة الفعل َ◌ ﺑَﺸﺮ الوارد في اآلية ذاتھا بقوله تعالى َ ◌َ :وﺑَ ﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ِِ
ﲔ
) البقرة  (223 :يقول َ ◌َ  " :وﺑَ ﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ

تأنيس لفاعلي البر ومتبعي سنن الھدى "

فأشار إلى داللة األمر على التأنيس في الفعل  َ◌ ﺑَﺸﺮ

)(2

وأشار إلى ذلك القرطبي)ت 671ھـ

() (3وأبو حيان األندلسي ) ت 745ھـ (). (4

ﺛانيا  :االستفھام :
ھو طلب فھم شيء لم يكن معلوما من قبل  ،بأدواته الخاصة به وھي  :الھمزة وھل ومن
وما وكيف وكم وأين ...

) (5

وقد عني ابن عطية بھذا األسلوب في القرآن وكالم العرب عناية فائقة وأشار في غير
موضع إلى دالالت إضافية يقتضيھا السياق أھمھا :

 -1داللة االستفھام على التوبيخ والتقريع :
ذكر ابن عطية داللة االستفھام على التوبيخ والتقريع وذلك في قوله تعالى :

ِ
ﺎت َوَﳍُ ُﻢ اﻟْﺒَـﻨُﻮ َن
ﺎﺳﺘَـ ْﻔﺘِ ِﻬ ْﻢ أَﻟَﺮﺑَ 
ﻚ اﻟْﺒَـﻨَ ُ
ﻓَ ْ

)الصافات  (149:يقول" :واالستفتاء السؤال وھو

بمعنى التقريع والتوبيخ ،على قولھم على ﷲ البھتان وجعلھم البنات  rتعالى عن ذلك وأمره
بتوقيفھم على جھة التوبيخ أيضا ھل شاھدوا ﱠ
أن المالئكة إناث فيصح لھم القول به "). (6

ِ
ﺎت
يشير ابن عطية في النص المتقدم إلى داللة االستفھام في قوله تعالى   :أَﻟَﺮﺑَ 
ﻚ اﻟْﺒَـﻨَ ُ
أنﱠه خرج من داللته األصلية ھي ) طلب الفھم ( إلى داللة التوبيخ والتقريع لمشركي قريش الذين

) (2ظ :التبيان  ،225/2:مجمع البيان ،565/2 :الجامع ألحكام القرآن  :مج  ،96 /3 /2البحر المحيط/2 :
 ،184األمثل 85 /2 :
) (3المحرر الوجيز 300/1 :
) (4ظ :الجامع ألحكام القرآن 96 /3 /2 :
) (5ظ :البحر المحيط 184 /2 :
) (6ظ :الحدود في النحو  ،42 :الصاحبي ،292 :التعريفات 18 :
) (1المحرر الوجيز 488 /4 :

زعموا ﱠ
أن المالئكة بنات ﷲ ) ع ّز وج ّل (وفي قولھم ھذا لم يشركوا وحسب بل ذھبوا إلى تجسيم
ﷲ سبحانه غير أنﱠھم عدوا اإلناث أوضع الجنسين فنسبوا أوضع الجنسين  rتعالى وتجرأوا على
المالئكة وأنثوھم لذلك وبخھم ﷲ سبحانه على كفرھم وطغيانھم). (1
وذكر ابن عطية )(2مثل ذلك في طائفة من اآليات ومنھا ما ورد في قوله تعالى :

ِ
 َ◌ﺗَﺄْﻣﺮو َن اﻟﻨ ِ ِ
ﺎب أَﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن
ﺎس ﺑﺎﻟْ ﱪ َوﺗَـﻨْ َﺴ ْﻮ َن أَﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـْﺘـﻠُﻮ َن اﻟْﻜﺘَ َ
َ
ُُ
وفي قوله تعالى  :أَﻓَ َﻼ ﻳـﺘَ َﺪﺑـﺮو َن اﻟْ ُﻘﺮآَ َن أ َْم َﻋﻠَﻰ ﻗـُﻠُ ٍ
ﻮب أَْﻗـ َﻔﺎ ُﳍَﺎ
ْ
َ ُ

)البقرة (44 :

) محمد . ( 24 :

 -2داللة االستفھام على التقرير :
وقد يخرج االستفھام من داللته على طلب الفھم إلى التقرير وأشار ابن عطية إلى ذلك في

ِ
ﻳﺪو َن
معرض حديثه عن تفسير قوله تعالى  :أَﺋِْﻔ ًﻜﺎ آَﳍَﺔً ُدو َن اﻟﻠِ ﻪ ﺗُِﺮ ُ
 " :وقوله  أَﺋِْﻔ ًﻜﺎ

استفھام بمعنى التقرير أي أكذبا ومحاال "

)(3

)الصافات  ( 86 :يقول
خرج االستفھام في اآلية

الكريمة على لسان النبي إبراھيم ) عليه السالم ( في محاججته ألبيه وقومه ولم يكن استفھامه
حقيقيا يطلب به االستفھام واالستعالم عن آلھتھم التي يعبدونھا ألنﱠه على علم وبينة بحالھا بأنﱠھا
ليس إال افتراء وكذبا ومن ھنا جاء استفھامه داال على اإلقرار بحالھا وحقيقتھا

وتبعه أبو حيان

األندلسي ) ت  745ھـ ( في ھذا المعنى في ) البحر المحيط (). (4
ومن ثم يشير ابن عطية إلى أنﱠه متى دخلت ألف االستفھام على واو العطف أو فائه دلت على
معنى التقرير ومثال ذلك في قوله تعالى

 :ﻗُ ْﻞ أ ََوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا َﻻ ﳝَْﻠِ ُﻜﻮ َن َﺷْﻴﺌًﺎ َوَﻻ ﻳَـ ْﻌ ِﻘﻠُﻮ َن

)الزمر  ( 43 :يقول  " :والواو في قوله  :أ ََوﻟَْﻮ
العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير "

)(5

واو عطف دخلت ألف االستفھام على واو

.

) (2ظ :الجامع ألحكام القرآن  :مج  ،133 /5 /8أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ، 303/2 :والبحر المحيط /7 :
 ، 360نظم الدرر  ، 347 /6 :فتح القدير 516 /4 :
) (3ظ :المحرر الوجيز 118 /5 ،136 /1 :
) (4المحرر الوجيز 478 /4 :
) (5ظ :البحر المحيط 350 /7 :
) (1المحرر الوجيز ،534 /4 :البحر المحيط414 /7 :

يشير ابن عطية في النص المتقدم إلى داللة االستفھام على التقرير في اآلية الكريمة  ،فجاء
االستفھام إلقراره حقيقة مفادھا ما يتخذه الكافرون من شفعاء من دون ﷲ ال يملكون شيئا حتى
يشفعوا لھم  .وھكذا تستمر األمثلة التي يسوقھا ابن عطية في داللة االستفھام على التقرير ونجد
ذلك فيما ذكره ابن عطية في تفسير طائفة من اآليات التي خرج فيھا االستفھام للداللة على

التقرير) ، (1كما جاء في قوله تعالى  :أَ َﱂْ ﺗَـ ْﻌﻠَ ْﻢ أَ ن اﻟﻠﻪَ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ
البقرة(106 :

)

وفي قوله تعالى   :أَم ﻣﻦ ﻫﻮ ﻗَﺎﻧِﺖ آَﻧَﺎء اﻟﻠﻴ ِﻞ ﺳ ِ
ﺎﺟ ًﺪا َوﻗَﺎﺋِ ًﻤﺎ َْﳛ َﺬ ُر ْاﻵَ ِﺧَﺮةَ
ْ َ ْ َُ ٌ َ ْ َ

وﻳـﺮﺟﻮ ر ْﲪَﺔَ رﺑِﻪ ﻗُﻞ َﻫﻞ ﻳﺴﺘَ ِﻮي اﻟِ ﺬﻳﻦ ﻳـ ْﻌﻠَﻤﻮ َن واﻟِ ﺬﻳﻦ َﻻ ﻳـ ْﻌﻠَﻤﻮ َن إِﳕَﺎ ﻳـﺘَ َﺬ ﻛﺮ أُوﻟُﻮ ْاﻷَﻟْﺒ ِ
ﺎب
َ
ََ ُ َ َ َ ُ
َ َْ ُ َ َ ْ ْ َ ْ
َ ُ
) الزمر . ( 9 :

 -3داللة االستفھام على اإلنكار :
وقد وردت آيات كثيرة بھذه الداللة أشار إليھا ابن عطية كما جاء في قوله تعالى:

 َﻣﺎذَا أ ََر َاد اﻟﻠﻪُ َِ َﺬا َﻣﺜَﻼً
االستفھام"

) (2

) البقرة  ( 26 :يقول  " :ومعنى كالمھم ھذا اإلنكار بلفظ

أفاد االستفھام داللة اإلنكار في اآلية الكريمة ذكر ذلك الطبري

وأبو حيان األندلسي) (5واآللوسي

)(6

)(3

)(4

وابن عطية

 ،فأشاروا إلى ﱠ
أن االستفھام الذي خرج على لسان الكفرة لم

يكن الغرض منه طلب الفھم واالستعالم عن حقيقة ذلك المثل وإنﱠما كان الغرض منه إنكار ذلك
المثل والتقليل من شأنه .

 -4داللة االستفھام على التكذيب واالستھزاء - :

ومن ذلك قوله تعالى  :

ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮ َن أَﻳﺎ َن ﻳَـ ْﻮمُ اﻟﺪﻳ ِﻦ

) الذاريات  ( 12 :ذكر ابن

عطية داللة االستفھام في اآلية الكريمة يقول  " :وقوله تعالى  ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮ َن أَﻳﺎ َن ﻳَـ ْﻮمُ

اﻟﺪﻳ ِﻦ

معناه يقولون متى يوم الدين ؟ على معنى التكذيب  ،وجائز أن يقترن بذلك من بعضھم ھزء

) (2ظ  :المصدر نفسه 522 /4 ، 190/1 :
) (3المحرر الوجيز 112 /1 :
) (4ظ :جامع البيان 181 /1 :
) (5ظ :المحرر الوجيز 112 /1 :
) (6ظ :البحر المحيط263 -262 /1 :
) (7ظ :روح المعاني :مج 207 /1 /1

)(1

وأن ال يقترن " .

يشير ابن عطية في النص المتقدم ﱠ
أن استفھامھم عن يوم القيامة لم يخرج
)(2

لطلب المعرفة ولكنه خرج على جھة التكذيب واالستھزاء والشك بمجيئھا .

وانطالقا من تلك اإلشارات والمالحظات عن االستفھام ودالالته الكثيرة التي أشار إليھا ابن
عطية ھنا وھناك في تفسيره وھي إشارات دقيقة إلى أن ھناك دالالت خرج إليھا االستفھام تمكن
من فھمھا وإدراكھا بما أعانه السياق وقرائن األحوال على ذلك ومنھا ما ذكره في معرض حديثه

عن قوله تعالى  :

ٍ
ﺲ اﻟﻠﻪُ ﺑِ َﻜﺎف َﻋﺒْ َﺪﻩُ
أَﻟَﻴْ َ

) الزمر  ( 36 :إذ ذكر ﱠ
أن االستفھام في اآلية

الكريمة لم يخرج لغرض طلب الفھم والعلم بالشيء مع تحقق كفاية ﷲ سبحانه للرسول الكريم
)صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( وإنﱠما خرج لتقوية نفس الرسول ) صلى ﷲ عليه وآله وسلم ( بعد أن
خوفته قريش بأصنامھا  .يقول  " :تقوية لنفس النبي عليه السالم  ،ﱠ
ألن كفار قريش كانت خوفته
من األصنام  ،وقالوا يامحمد أنت تسبھا ونخاف أن تصيبك بجنون أو علة فنزلت اآلية
الكريمة") (3ومما يعضد ذلك دخول ھمزة اإلنكار على كلمة النفي وقد أفاد ذلك ثبوت الكفاية من
ﷲ وتقريرھا للرسول ) صلى ﷲ عليه وآله(). (4

ومثل ذلك نجده في حديثه عن قوله تعالى  :

َﱐ أ ِ
ُوﰲ اﻟْ َﻜْﻴ َﻞ
أََﻻ ﺗَـَﺮْو َن أ 

يوسف  ( 59 :يقول  " :اآلية يرغبھم في نفسھم آخرا  ،ويؤنسھم ويستميلھم "

)
) (5

.

ومن ذلك يتضح ﱠ
أن ابن عطية كان مدركا لما يحمله االستفھام من دالالت أعان على فھمھا
السياق وقرائن األحوال في اآليات الكريمة التي تقدم ذكرھا  ،وبإدراكه ھذا يؤكد قدرته على
الكشف عن دالالت األلفاظ وما تحمله من معان ٍ داخل التركيب  ،وما أثر التركيب عليھا بحيث
أنﱠه كان قادرا على تغيير دالالتھا التي خرجت إليھا فتأتي التراكيب ذات بنيتين بنية لفظية وبنية
معنوية كما جاء في اآليات الكريمة التي جاءت بألفاظ تدل على االستفھام إال أنھا في واقع الحال

) (1المحرر الوجيز173 /5 :
) (2ظ :الجامع ألحكام القرآن  :مج  ،34 /17 /9البحر المحيط  ،135 -134 /8 :روح المعاني، 366 /19 :
الميزان339 /18 :
) (3المحرر الوجيز 532 /4 :
) (4ظ :التبيان  ، 28 /9 :الكشاف ، 131 /4 :الميزان 227 -226 /17 :
) (5المحرر الوجيز285 /3 :

لم تخرج لطلب الفھم والمعرفة وإنﱠما خرجت لدالالت كثيرة أشار إليھا ابن عطية في وقفاته
التفسيرية في ) المحرر الوجيز ( .

الفصل الثالث
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المبحث األول  -:التطور الداللي -:
يعد التطور الداللي من المظاھر اللغوية التي ال تكاد تخلو منھا لغة من لغات العالم
صفَ بالداء الذي ال تكاد تخلو اللغات منه  ،ولكنه في حقيقة االمر يبدو مظھرا من
حتى ُو ِ
المظاھر التي نتلمس بھا حياة اللغة ومسايرتھا للزمن). (1
والمقصود بالتطور الداللي ھو ) التغيير الذي يطرأ على اللغة سواء في أصواتھا أو داللة
مفرداتھا أو في الزيادة التي تكتسبھا اللغة أو النقصان الذي يصيبھا  ،و ذلك كله نتيجة عوامل
مختلفة ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة األمم في كافة مجاالتھا () (2وال شك ﱠ
أن التطور في داللة
المفردات يكون تبعا للحاالت التي يكثر فيھا استعمالھا  ،فشيوع استعمال العام في بعض مدلوالته
يزيل مع مرور الزمن عموم داللته ويقصر مدلوله على الحاالت التي شاع فيھا استعماله وفي
لغتنا العربية طائفة من المفردات التي كانت في األصل عامة الداللة ثم شاع استعمالھا في اإلسالم
بدالالت معينة ومثال ھذه المفردات )اإلسالم( و )الصوم( و ) المؤمن ( و ) الكافر ( و )المنافق (
وغيرھا  ،وكذلك الحال بالنسبة للمفردات ذات المدلوالت الخاصة فاستعمالھا في دالالت كثيرة
تتجاوز داللتھا الخاصة على سبيل التوسع يزيل مع تقادم العھد خصوص داللتھا ويكسبھا العموم
ومثال ذلك لفظة ) البأس ( التي كانت تعني الحرب فأصبحت تطلق على كل شدة ومثلھا ) الورد(
الذي كان يدل على إتيان الماء فعممت داللته وصار إتيان كل شيء وردا ومثلھا الرائد والنجعة
والحوة وغيرھا من المفردات التي اتسعت داللتھا لكثرة إستعمالھا في معان أخرى مشابھة لھا ثم
انتقلت شيئا فشيئا إلى معان أخرى وصارت فيھا حقيقة بعدما كانت مجازية) (3إن ھذا التطور
الذي يلحق المفردات ليس بالضرورة أن يكون ايجابيا يرتقي بالمفردة إلى مستويات الرفعة
والكمال وھذا النوع من التطور نعته الدكتور محمود السعران ) بالتغيير المتسامي ( وأورد له
طائفة من األلفاظ في لغتنا العربية) . (4بل قد يكون في كثير من األحيان سلبيا وھذا ما دعا
الدكتور علي عبد الواحد وافي  ،أن يقول  ) :فمن الواضح ﱠ
أن ھذا التطور لم يتجه دائما نحو

) (1ظ :داللة األلفاظ  :د .إبراھيم أنيس 94 :
) (2التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم  :د .عودة خليل أبو عودة 45 :
) (3ظ :علم اللغة العام  :محمود السعران  ،318 :لحن العامة و التطور اللغوي ومظاھره وعلله وقوانينه
د .رمضان عبد التواب 194 :
) (4ظ :المصدر نفسه 308 :

التھذيب والكمال بل أدى في معظم مظاھره إلى اللبس في داللة الكلمات والخلط بين وظائفھا
وأنواعھا وج ﱠرد اللغة مما بھا من دقة وسمو وھوى بھا إلى منزلة وضيعة في التعبير () (1ومثال
ذلك يبدو واضحا في كتب اللغة والنحو وما تضمنته من استعماالت نعتت بالشاذة والقليلة تلك
االستعماالت التي نسبت إلى طائفة من القبائل منھا  :ھذيل أو عقيل أو أسد أو طيـﱢيء وغيرھا لم
يكن إال نتيجة سلبية لذلك التطور السلبي في اللغة). (2
والتطور الداللي الذي يصيب األلفاظ يتمثل بعدة أنواع منھا): (3
 -1تضييق الداللة أو تخصيصھا .
 -2توسع داللة اللفظة .
 -3تغيير مجال االستعمال عن طريق المجاز.
وبھذه األنواع الثالثة يدرس التطور الداللي لأللفاظ عند ابن عطية في ) المحرر الوجيز( إذ أشار
إلى طائفة من األلفاظ التي طرأ على داللتھا نوع من التطور الداللي فاتسعت داللتھا أو أصابھا
التخصيص فخرجت بذلك عن أصل وضعھا اللغوي إلى دالالت أخرى جديدة أو تغيرت داللتھا
باالنتقال من معناھا الحقيقي إلى المعنى المجازي الذي ترتبط معه بعالقة ما حتى ينقرض
المعنى الحقيقي ويحل محله المعنى المجازي .

أ -تخصيص الداللة -:
تتعرض طائفة من األلفاظ في لغتنا العربية ولغات العالم األخرى إلى ظواھر شتى  ،ومن ھذه
الظواھر التي نحن بصدد دراستھا ظاھرة )التخصيص( التي تصيب دالالت األلفاظ التي كانت
في أصل وضعھا اللغوي عامة االستعمال في مدلوالتھا ومن ثم تخصصت داللتھا بفعل استعمالھا
في بعض مدلوالتھا التي كانت تدل عليھا سابقا  ،ولم تكن ظاھرة التخصص وليدة العصر الحالي
بل أشار إليھا علماء اللغة في مصنفاتھم وأشاروا لھا بأمثلة كثيرة إال أنﱠھم لم يصرحوا بذكر
مصطلحھا ) التخصيص ( ومنھم ابن قتيبة) (4وأبو حاتم الرازي) (5والسيوطي) (6الذي أفرد بابا
في كتابه ) المزھر ( لدراسة ) العام و الخاص ( من دالالت األلفاظ وعرف الخاص بقوله :

) (1علم اللغة  :د .علي عبد الواحد وافي 292 :
) (2ظ :التطور اللغوي التاريخي  :د .إبراھيم السامرائي 29 :
) (3ظ :علم اللغة  ،288 :داللة األلفاظ  ،119 -115 :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم
56 :
) (4ظ :تأويل مشكل القرآن 472 ،471 ،161 :
) (5ظ :الزينة في الكلمات اإلسالمية :أبو حاتم أحمد بن حمدان القاسم الرازي 38 /2:
) (6ظ :المزھر في علوم اللغة 433 /1 :

)وھو ما ُوضع في األصل عا ّماً ،ثم ُخصّ في االستعمال ببعض أفراده(

) (1

وذكر مجموعة من

األمثلة ومنھا لفظة ) الحج ( يقول  ) :أصله قصد الشيء وتجريدك له ثم خصّ بقصد البيت ...
ولفظ ) السبت ( فإنﱠه في اللغة الدھر ثم خص في االستعمال لغة بأحد أيام األسبوع وھو فرد من
أفراد الدھر (

) (2

وتابعھم في ذلك ابن عطية وأشار إلى طائفة من األلفاظ التي تخصصت داللتھا

في ) المحرر الوجيز ( ومنھا المفردات اآلتية :

 -1المحراب -:
من األلفاظ التي تخصصت داللتھا بعدما كانت عامة االستعمال والتي ذكرھا ابن عطية

في )المحرر الوجيز( لفظة ) محراب ( الواردة في قوله تعالى  :ﻓَ َﺨـ َـﺮ َج َﻋﻠَــﻰ ﻗَـ ْﻮِﻣـ ِـﻪ ِﻣـ َـﻦ
اب ﻓَﺄَوﺣﻰ إِﻟَﻴ ِﻬﻢ أَ ْن ﺳﺒﺤﻮا ﺑﻜْﺮةً و َﻋ ِﺸﻴﺎ ) مريم  (11 :يقول":و اﻟْ ِﻤ ْﺤﺮ ِ
ِ ِ
اب
اﻟْﻤ ْﺤَﺮ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ
َ

أرفع

المواضع والمباني إذ ھي تحارب من ناوأھا ثم خص بھذا االسم مبنى الصالة  ،وكانوا يتخذونھا
فيما ارتفع من األرض  ،واختلف الناس في اشتقاقه  ،فقالت فرقة  :ھو مأخوذ من الحرب ﱠ
كأن
الحرب ( بفتح الراء ﱠ
كأن
مالزمه يحارب الشيطان والشھوات  ،وقالت فرقة  :ھو مأخوذ من )
َ
مالزمه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا ً  ،وفي اللفظ بعد ھذا نظر"

)(3

وقد أشار إلى ذلك المعنى

طائفة من المفسرين ومنھم أبو عبيدة ) ت 210ھـ ( يقول ) :المحراب سيد المجالس ومقدمھا
وأشرفھا  ،وكذلك ھو من المساجد () (4ونجد مثل ذلك المعنى عند الطوسي

)ت460ھـ

( ) (5والطبرسي )ت 548ھـ ( ) (6والطباطبائي) (7والشيرازي). (8
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن لفظة ) المحراب ( كانت ذات داللة عامة تدل على صدر المجلس أي
أشرف مكان في المجلس وكان مخصصا لألشراف وعلية القوم وقد ورد ھذا في قول امرئ
القيس :

)(9

يــغــص بــه الــمـحــ راب كـــاألســـ ِد والــثــيــاب رقــــــــــا ُ
وتــرى مـجــلــســا ً
ق
ّ

) (1المزھر في علوم اللغة 433 /1 :
) (2المصدر نفسه .
) (3المحرر الوجيز 7 /4 :
) (4مجاز القرآن 91 /1 :
) (5ظ :التبيان 447 /2 :
) (6ظ :مجمع البيان739 /2 :
) (7ظ :الميزان188 /3 :
) (8ظ :األمثل 367 -366 /9 :
) (9ديوان امرئ القيس 34 :

ثم ضيّق مجال استعمالھا شيئا فشيئا وخاصة بعد مجيء اإلسالم وصارت تدل على المكان
المخصص لوقوف اإلمام في المسجد وھو أشرف مكان يمكن للعبد أن يقف فيه بين يدي خالقه
خالقه

)(1

)(1

وقيل  :سمي محرابا ألنﱠه مأخوذ من الحرب الذي ھو نقيض السلم) ، (2وقيل ) :ألنﱠه موضع
محاربة الشيطان والھوى() (3و ھذا األخير ما ذھب إليه ابن عطية في تفسير لفظة ) المحراب (.
(.

 -2الركوع - :
من األلفاظ التي وقف عندھا ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( وأشار إلى تخصيصھا

بعدما كانت عامة في االستعمال لفظة ) الركوع ( الواردة في قوله تعالى  :
ِِ
ﲔ
َوآَﺗُـﻮا اﻟﺰَﻛــﺎ َة َو ْارَﻛ ُﻌ ـﻮا َﻣـ َـﻊ اﻟ ـﺮاﻛﻌ َ
ِِ
ﲔ
اﻟﺮاﻛﻌ َ

ِ
ﺼ َـﻼ َة
ﻴﻤـﻮا اﻟ 
َوأَﻗ ُ

) البقرة  ( 43 :يقول  " :قوله تعالى َ  :و ْارَﻛﻌُ ـﻮا َﻣـ َـﻊ

قال قوم  :جعل الركوع لما كان من أركان الصالة عبارة عن الصالة كلھا .وقال

قوم  :إنﱠما خصّ الركوع بالذكر ﱠ
ألن بني إسرائيل لم يكن في صالتھم ركوع .وقالت فرقة  :إنﱠما
قال ) مع ( ﱠ
ألن األمر بالصالة أوال لم يقتض شھود الجماعة  ،والركوع في اللغة اإلنحاء
بالشخص قال لبيد:

)(4

أدب كـــأنـ ﱠـي كــلــمـــا قـــمـــتُ راكـــــ ُع
أخـبــار الــقـرون ِ الــتـي مـضـتْ
أخــبـ ُر
ﱞ
َ
ويستعار أيضا في االنحطاط في المنزلة  ،قال األخبط بن قريع:

)(5

الــضــعـيـف عــلـ ّـ َك أنْ تــــــر كــــ َع يــومــا ً والــدھــر ُ◌ قــد رفــ َعــه
ال تــعــا ِد
َ
"

)(6

وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي يقول  ) :وقوله ) اركعوا ( فالركوع االنحناء واالنخفاض(...
واالنخفاض (7)(...وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي) (8والشيرازي

)(7

) . (9

) (1ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 197 -196 :
)(2ظ :العين  213 /3 :مادة ) حرب (
) (3مفردات ألفاظ القرآن  :الراغب األصفھاني 225 :
) (4ديوان لبيد 80 :
) (5نھاية األرب في فنون األدب  :شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب النويري ،69 :جاء فيه) :ال تحقرن الفقير(.
) (6المحرر الوجيز 136 /1 :
) (7التبيان 193 /1 :
) (8ظ :مجمع البيان213 /1 :
) (9ظ :األمثل 163 /1:

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن داللة ) الركوع ( كانت تدل في أصل وضعھا اللغوي على كل شيء ينكب
لوجھه فتمس ركبتاه األرض أو ال تمس بعد أن يطأطأ رأسه)  ( 1ثم صارت تدل على الذل
والخضوع والفقر فقيل  :ركع الرجل إذا آفتقر بعد غنى  ،والشاھد على ذلك قول الشاعر :

)( 2

كــ َــ َع يـــومــا ً والــدھـــر ُ◌ قـــد

ـيــن الــفــقــيــ َر عــلـ ﱠـك أنْ تـــــر
ال تــَھـ ِ َ

رفـ َـعـ َـــه
أراد بقوله ْ ) :
أن ترك َع ( أي تفتقر)، (3ومن داللتھا على الذل واالنكسار قولھم):ركع العدو( أي
ذ ﱠل وانكسر أمام خصمه  ،ثم ضيقت داللتھا قبل مجيء اإلسالم وصارت تدل على أصحاب الملة
الحنيفية الذين ال يعبدون األوثان) (4ثم خصصت بمجيء اإلسالم داللتھا بتلك الھيأة المخصوصة
في الصالة وعرفت بمعناھا االصطالحي الذي أخذ طريقه في أوساط المجتمع اإلسالمي
وأصبحت اللفظة إذا أطلقت ال تعرف إال بداللتھا على الركوع  rسبحانه وحده في الصالة .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد ذكر داللة لفظة ) الركوع ( بمعناھا االصطالحي ثم أشار
إلى داللتھا قبل اإلسالم وإلى المراحل التي مرت بھا قبل أن تتخصص داللتھا على الركوع r
) ع ّز و ج ّل (.

 -3الكفر-:

ِ ِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔـ ُﺮوا َﺳ َـﻮاءٌ َﻋﻠَ ْـﻴ ِﻬ ْﻢ
وفي حديثه عن لفظة )كفر( الواردة في قوله تعالى   :إ ن اﻟـﺬ َ
أَأَﻧْ َﺬ ْرﺗَـ ُﻬ ْﻢ أ َْم َﱂْ ﺗُـْﻨ ِﺬ ْرُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُـﻮ َن

)البقرة  ( 6 :يقول  " :معنى الكفر مأخوذ من قولھم كفر

إذا غطى وستر ،ومنه قول الشاعر لبيد بن ربيعة:

)( 5

فــي لــيــلــ ٍة كــفــ َر الــنـجــو َم َغــ َمــا ُمــھــا
أي سترھا ومنه سمي الليل كافرا ألنﱠه يغطي كل شيء بسواده قال الشاعر ) ثعلبة بن صغيرة(:
صغيرة(:

)(6

)(6

) (1ظ :العين  ) 200 /1 :ركع (
) (2نھاية األرب في فنون األدب  : :شھاب الدين أحمد بن عبد الوھاب النويري  ،69 :ورد فيه ) :ال تحقرن
الفقير(.
) (3ظ :لسان العرب  ) 133 /8 :ركع (
) (4ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 191 :
) (5ديوان لبيد ، 146 :صدر البيت ):يعلو طريقة متنھا متواتر (
)
) (6ديوان المفضليات  :أبو العباس المفضل بن محمد الضبي  257 :ورد فيه البيت كاآلتي :
فتذكرت ثقال رثيدا بعدما (

فـــتـــذ ﱠكــر ﺛــقـــالً رشـــيـــداً بـ َــعـــ َدمــا

ألــقـ َـتْ ذكــا ُء يــمــيـنـ َھــا فــي
كــافـــ ِر ِ◌ ِ◌ ِ

ومنه قول الزراع كفار ،ألنﱠھم يغطون الحب  ،فـ )كفر( في الدين معناه غطى قلبه بالرين عن
اإليمان أو غطى الحق بأقواله وأفعاله "

) (1

وقد أشار إلى ذلك المعنى الطوسي يقول  ) :الكفر ھو الجحود والستر  ...،وفي الشرع :
عبارة عمن جحد ما أوجب ﷲ عليه معرفته من توحيده وعدله ومعرفة نبيه واإلقرار بما جاء به
من أركان الشرع فمن جحد شيئا من ذلك كان كافرا (

)(2

وتبعه في ذلك المعنى الطبرسي)ت 548ھـ () ( 3والشوكاني ) ت 1250ھـ ( ) (4والطباطبائي

)(5

وقد أشار إلى ذلك المعنى طائفة من علماء المعاجم العربية).(6
و مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى األصل اللغوي الذي دلت عليه لفظة ) ا لكفر ( إذ كانت تدل
على تغطية الشيء وستره دليل ذلك ما جاء في أشعار العرب وكالمھم إذ أسندوا فعل الكفر إلى
الليل لشدة سواده فإنﱠه يكفر النجوم ألنﱠھا واضحة وإلى التراب إذ غطى كل شيء وإلى الماء في
النھر إذ غطى ما فيه فھو كافر) . (7وعليه قول النابغة:

)( 8

وحــلـتُ بـيــوتــي فــي يــفــاع ِ◌

تـــخــال بــه راعــى الــحـمـولـة

مــمـنــع

◌َ طـائــرا

ب الـكـوافــرا
تــزل الـوعــول الـعــصــم عــن قـذفــاتـ ِه وتــضـحـي ذراه بــالـسـحـا ِ
وفي ضوء ما تقدم يكون المعنى الرئيس للكفر ھو ستر األشياء المادية المحسوسة مثل  :الليل
والتراب والنھر وغيرھا  ،ومن ثم استعملت اللفظة مجازا في ستر األشياء المعنوية غير
المحسوسة كستر النعمة والبرھان واآلية والدليل  ،وعرف ھذا االستعمال المجازي في العصر

) (1المحرر الوجيز 87 /1 :
) (2التبيان 60/1:
) (3ظ :مجمع البيان126/1 :
) (4ظ :فتح القدير45 -44 /1 :
) (5ظ :الميزان52 -50 /1 :
) (6ظ :العين  ) 356 /5 :كفر (  ،تفسير غريب القرآن  :ابن قتيبة  ،28 :الزاھر :أبو بكر محمد بن القاسم
األنباري  ،216 /1 :األشباه والنظائر :مقاتل بن سليمان 97 -95 :
) (7ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 271 :
) (8ديوان النابغة 69 :

الجاھلي إلى جانب االستعمال الحقيقي) ، (1لھا ودليل ذلك ما جاء عن األعشى في مدح النعمان
يقول :

)(2

سـبـنـ ّي كــافــراً لــكَ نــعـمــــة عــلـى شـھـيــ ٍد – شــاھـد ﷲ – فـاشـھـد
فــال تـَـحـ َ
◌ً
واستعملت اللفظة على وجه الخصوص ببزوغ فجر اإلسالم فيمن كفر بآيات ربه ونعمه أي
سترھا وغطاھا وأصبح ھذا المعنى االصطالحي المتعارف عليه في العصر اإلسالمي .
وقد جاءت لفظة ) الكفر ( بداللتھا اللغوية والشرعية في القرآن الكريم .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية ذكر الداللة اللغوية لـ ) كفر ( ومن ثم ذكر الداللة
االصطالحية لھا التي عرفت بمجيء اإلسالم .

-4الصابئين -:

ِ
ِ ِ
ﺎدوا
ﻳﻦ َﻫ ُ
ﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا َواﻟﺬ َ
وفي حديثه عن لفظة ) الصابئين ( الواردة في قوله تعالى  :إ ن اﻟﺬ َ
ﺼﺎﺑِﺌِﲔ ﻣﻦ آَﻣـﻦ ﺑِﺎﻟﻠِ ـﻪ واﻟْﻴــﻮِم ْاﻵَ ِﺧـ ِﺮ وﻋ ِﻤـﻞ ِ
َﺟ ُـﺮُﻫ ْﻢ ِﻋْﻨ َـﺪ َرْ ِـﻢ َوَﻻ
ﺻـﺎﳊًﺎ ﻓَـﻠَ ُﻬ ْـﻢ أ ْ
َواﻟﻨ َ
ََ َ َ
ﺼ َﺎرى َواﻟ َ َ ْ َ َ 
َ َْ
ف َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوَﻻ ُﻫ ْﻢ َْﳛ َﺰﻧُﻮ َن
َﺧ ْﻮ ٌ

) البقرة ( 62 :يقول  " :والصابئ في اللغة من خرج من دين إلى

دين ولھذا كانت العرب تقول لمن أسلم  :قد صبا  ،وقيل  :إنﱠھا سمتھم بذاك لما أنكروا اآللھة
تشبيھا بالصابئين في الموصل الذين لم يكن لھم بر إال قولھم ال إله إال ﷲ  ،وطائفة ھمزته جعلته
من صبأت النجوم إذا طلعت  ،وصبأت ثنية الغالم إذا خرجت  (3)" ...وقد أشار إلى ذلك أبو

عبيدة يقول   ) :اﻟ ِ 
ﲔ
ﺼـﺎﺑِﺌ َ

يقال :صبأت من دينك إلى دين آخر  ،إذا خرجت  ،كما تصبأ

النجوم تخرج من مطالعھا  " ،ويقال صبأت ثنية إذا طلعتھا " () (4وقد تابعه في ذلك المعنى
الطوسي

)(5

والطبرسي

)(6

والشيرازي). (7

) (9ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 271 :
) (10ديوان األعشى 229 :
) (1المحرر الوجيز 156 /1 :
) (2مجاز القرآن  ، 43/1 :وينظر  :الصحاح  :الجوھري 377 /1 :
) (3ظ :التبيان 282 /1 :
) (4ظ :مجمع البيان259 /1 :
) (5ظ :األمثل218 /1 :

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن داللة لفظة )الصابئين( ھي الخروج عامة) ، (1وذكر ذلك ابن عطية يقول:
"ھي الخروج من دين إلى دين ") (2وقيل  :ھي من )صبأ ( أي طلع كما قيل  :وصبأ ناب البعير
إذا طلع) (3وصبأ النجم طلع  ،وصبأت على القوم ھجمت وقال الشاعر:

أقـــيــمـي مــن تــھــامـة ال تـ َـصـ ِـيــفِـي إلــى نـ َـجـْـ ٍد فـ َــقـ َــد صــبــأَ الـــشـــتـــا ُء
أي طلع الشتاء). (4
وفي ضوء ما تقدم تكون داللة لفظة ) الصابئين ( في األصل ھي الخروج عامة  ،ومن
الممكن القول  :إنﱠھا دلت على الخروج بقراءة من قرأ بالھمز و) الميل ( بقراءة من قرأ بغير ھمز
وما دلت عليه لفظة ) الصابئين ( من ) الخروج ( و) الميل ( ھي دالالت عامة كلية للفظة قبل
تخصيصھا بمجيء اإلسالم إذ أصبحت تدل على طائفة من الناس خرجوا من دين ﷲ ) ع ّز و
ج ّل (إلى دين آخر بعدما كانت تدل على الخروج عامة .
بذلك تخصصت داللة اللفظة بعدما كانت عامة وذات داللة كلية فضيقت داللتھا بفعل االستعمال
وصارت ذات داللة جزئية وبمجيء اإلسالم حلت الداللة الجزئية محل الداللة الكلية على ألسنة
الناس حتى صارت لفظة ) الصابئين ( اسما ال تعرف به إال تلك الطائفة التي خرجت من دين ﷲ
) ع ّز و ج ّل (إلى دين آخر .

 -5الصيام -:
وأشار أيضا إلى داللة تخصيص األلفاظ عند وقوفه على لفظة ) الصيام ( الواردة في

ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ ِﻣـ ْﻦ ﻗَـ ْـﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟ 
ﺼﻴَ ُ
ﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟـﺬ َ
قوله تعالى   :ﻳَﺎ أَﻳـَ ﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﺎم َﻛ َﻤﺎ ُﻛﺘ َ
ﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا ُﻛﺘ َ
ﻟَ َﻌﻠُ ﻜ ْﻢ ﺗَـﺘـ ُﻘﻮ َن

ﺎم
) البقرة  ( 183 :يقول  " :و اﻟ 
ﺼﻴَ ُ

في اللغة اإلمساك وترك التنقل من

حال إلى حال ") (5وما أن ذكر داللة ) الصيام ( اللغوية حتى استشھد على ذلك بقول النابغة
وامرئ القيس وما جاء في القرآن الكريم من استعمال للفظة ) الصيام ( بداللتھا اللغوية يقول:
" ومنه قول النابغة:

)(6

) (6ظ :االشتقاق  :ابن دريد 423 :
) (7المحرر الوجيز156 /1 :
) (8ظ :االشتقاق 423 :
) (9ظ :أساس البالغة  :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  ) 345 :صبأ (
) (1المحرر الوجيز 250 /1 :
) (2ديوان النابغة  :تحقيق  :د .علي بو ملحم 152 :

خــيــ ُل صــيـا ُم وخـيـل غـيـر صـائـمـ ٍة

ـلـجمـا
تـحـت
الـعـجـاج وخــيـ ُل تـعـلـك ُ الّ ُ
ِ

أي خيل ثابتة ممسكة  ،ومنه قول ﷲ تعالى  :إِ ﱐ ﻧَـ َﺬر ِ
ﺻ ْـﻮًﻣﺎ
ُْ
ت ﻟﻠـﺮ ْﲪَ ِﻦ َ
إمساكا عن الكالم  ،ومنه قول امرئ القيس :

) مريم  ( 26 :أي

)(1

كــأنﱠ الــثــريــا عُــلـ ّقــِتْ فــي مــصــامـ ِـھــا
أي في موضع ثبوتھا وإمتساكھا .
ومنه قوله :

)(2

وھجرا
ول إذا صا َم النھا ُر
ﱠ
ذم ٍ

فدع ذا وس ﱢل الھ ﱠم◌َ ◌َ ◌َ عنك بجسر ٍة

أي وقفت الشمس عن االنتقال وثبتت") (3ثم ذكر داللة لفظة ) الصيام ( االصطالحية
يقول":والصيام في الشرع إمساك عن الطعام والشراب مقترنة به قرائن من مراعاة أوقات وغير
ذلك  ،فھو من مجمل القرآن في قول الحذاق "

) (4

ونجد مثل ذلك المعنى عند الطوسي

) ت 460ھـ ( يقول  ) :الصوم في الشرع ھو اإلمساك عن أشياء مخصوصة على وجه
مخصوص ممن ھو على صفات مخصوصة  ،في زمان مخصوص ومن شروطه انعقاد
النية () (5وقد تبعه في ذلك المعنى الطبرسي ) ت 548ھـ (

)(6

والشوكاني ) ت  1250ھـ (

)(7

والطباطبائي) (8إذ أشاروا في تفاسيرھم إلى الداللة اللغوية والشرعية للفظة ) الصيام ( وكيف
ﱠ
أن◌َ ھا تخصصت في اإلسالم بعدما كانت عامة االستعمال .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن آبن عطية ذكر داللة لفظة ) الصيام ( اللغوية وھي اإلمساك عن
الحركة والتنقل  ،وھذا ما كان شائعا في االستعمال للفظة ) الصيام ( قبل مجيء اإلسالم

)(9

فأسندوا آنذاك فعل الصيام إلى الخيل والشمس والكالم وإلى كل من سكنت حركته وثبتت  ،ومن
ثم تطورت داللة لفظة ) الصيام ( وأخذت تستعمل مجازا في االنقطاع عن األكل والشرب
واستعملت اللفظة بداللتيھا اللغوية والمجازية في العصر الجاھلي  ،ولم يكن الصيام بداللته
) (3شرح ديوان امرئ القيس  :حسن السندوبي  ، 152 :ورد في الديوان :
كأن الثريا ُعـلـ ّقـ ِ ْ
) ﱠ
بأمراس ◌ِ كتان إلى صم ◌ِ جندل ◌ِ ( .
ت في مصابـ ِھا
) (1شرح ديوان امرئ القيس  :حسن السندوبي  ، 87 :ورد في الديوان :
) فدع ذا وسل الھم عنك بحسرة دمول إذا صام النھار وھجّرا (.
) (2المحرر الوجيز 250 /1 :
) (3المصدر نفسه.
) (4التبيان 115 /2 :
) (5ظ :مجمع البيان489 /2 :
) (6ظ :فتح القدير225 /1 :
) (7ظ :الميزان4 -2 /2 :
) (8ظ :تھذيب اللغة  :األزھري  :مج  ) 181 /12 /6صام (  ،لسان العرب  )351- 350 /14 :صوم (

االصطالحية معروفا في العصر الجاھلي ولم يعرف إال بعد مجيء اإلسالم ونزول القرآن
الكريم

) (1

ومن ثم صارت لفظة ) الصيام ( مستعملة بداللتھا االصطالحية التي ذكرھا ابن

عطية) (2وغيره من المفسرين

) (3

وھي االنقطاع عن الطعام والشراب في أوقات مخصوصة .

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن لفظة ) الصيام ( كانت تدل على اإلمساك عن الحركة والتنقل وفيما
بعد أسندت مجازا إلى كلما سكن عن الحركة ومن ثم خصصت داللتھا في اإلسالم لتدل على
االنقطاع عن األكل والشرب في شھر معين وفي أوقات معينة .

ب -تعميم الداللة -:
مثلما أشرت إلى طائفة من األلفاظ التي تخصصت داللتھا بعدما كانت داللتھا عامة وجدت
أن بعض األلفاظ قد حدث توسع في داللتھا فأصبحت داللتھا عامة بعدما كانت خاصة بفعل كثرة
استعمالھا في معان عامة عن طريق االتساع

)(4

أو لقلة مالمحھا التميزية التي تدخل تحتھا جملة

جملة من األلفاظ ذات الدالالت المشابھة لداللتھا األصلية ) . (5فنحصل من ذلك على ما يسمى
بتعميم الخاص أو توسيع المعنى) (6ويقصد به  ) :ھو ما وضع في األصل خاصا ثم استعمل عاما
( ) (7وله أمثلة كثيرة في اللغة ذكرتھا كتب اللغة ومن ھذه األمثلة الشائعة قولھم  ) :رفع عقيرته
أي صوته وأصل ذلك ﱠ
أن رجال عقرت رجله فرفعھا وصاح فقيل بعد ُ لكل من رفع صوته  :رفع
عقيرته (

) (8

وقد أشار إلى ھذه الظاھرة طائفة من علماء اللغة ومنھم:ابن دريد)ت321ھـ( في

كتابه )جمھرة اللغة ( إذ عقد فصال بعنوان ) باب االستعارات ( أشار فيه إلى آتساع طائفة من
األلفاظ ) ، (9وتنبه الخطابي ) ت388ھـ ( لھا في رسالته الموسومة ) إعجاز القرآن ( إذ وقف
عند توسع الداللة وجعل الخاص عاما يقول  ) :وقد يتوسع في ذلك حتى يجعل العقر أكال وكذلك
اللدغ واللسع  ...وحكي أيضا عن بعض األعراب أكلوني البراغيث ؛ فجعل قرص البرغوث أكال
 .ومثل ھذا في الكالم كثير () (10ومنھم ابن فارس ) ت 395ھـ ( أيضا في كتابه ) الصاحبي ( في

)  (9ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 220 -219 :
) (10ظ :المحرر الوجيز 250 /1 :
) (11ظ :التبيان في تفسير القرآن  ، 115 /2 :مجمع البيان ، 489 /2 :فتح القدير 225 /1 :الميزان4 -2 /2 :
) (1ظ :علم اللغة 292 :
) (2ظ :علم الداللة  :د.أحمد مختار عمر 245 :
) (3ظ :داللة األلفاظ  ، 119 :علم الداللة 243 :
) (4المزھر في علوم اللغة 429 /1 :
) (5المصدر نفسه .
) (6ظ :جمھرة اللغة 433 -432 /3 :
) (7بيان إعجاز القرآن  :الخطابي 42 :

باب ) القول في أصول اسماء قيس عليھا وألحق بھا غيرھا ( ) (1وتابعھم في ذلك ابن عطية حينما
حينما ذكر طائفة من األلفاظ التي اتسعت داللتھا وعممت بعدما كانت خاصة االستعمال ومنھا :

 -1حـ َنـ ِيـف -:
من األلفاظ التي وقف عندھا ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( وأشار إلى تعميمھا بعدما

ـﻮدا أ َْو
كانت خاصة في استعمالھا لفظة ) حنيف ( الواردة في قوله تعالى َ  :وﻗَـﺎﻟُﻮا ُﻛﻮﻧـُﻮا ُﻫ ً
ﻧَﺼﺎرى ﺗَـﻬﺘ ُﺪوا ﻗُﻞ ﺑﻞ ِﻣﻠﺔَ إِﺑـﺮ ِاﻫ ِ
ِ
ِ
ﲔ
ﻴﻢ َﺣﻨﻴ ًﻔﺎ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻣ َﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
َْ َ
َ َ َْ ْ َ ْ
و  َﺣﻨِﻴ ًﻔـﺎ

) البقرة  (135 :يقول " :

 ...والحنف الميل  ،ومنه األحنف لمن مالت إحدى قدميه إلى األخرى والحنيف

في الدين الذي مال عن األديان المكروھة إلى الحق وقال قوم  :الحنف االستقامة وسمي المعوج
القدمين أحنف تفاؤالً كما قيل سليم ومفازة  ،ويجيء الحنيف في الدين المستقيم على جميع طاعات
ﷲ ) ع ّز و ج ّل ( وقد خصص بعض المفسرين  ،فقال قوم  :الحنيف الحاج وقال آخرون :
المختتن  ،وھذه أجزاء الحنف  (2) " .ويشبه موقف ابن عطية موقف أبي عبيدة
(

إذ يقول َ  ) :ﺣﻨِﻴ ًﻔـﺎ

) ت  210ھـ (

الحنيف في الجاھلية من كان على دين إبراھيم  ،ثم سم ّي من اختتن

وحج البيت حنيفا لما تناسخت السنون  ،وبقى من يعبد األوثان من العرب قالوا نحن حنفاء على
دين إبراھيم  ،ولم يتمسكوا منه إال بحج البيت والختان ؛ والحنيف اليوم  :المسلم.
قال ذو الرمة :

) (3

إذا خــالــف الــ ﱢ
ظ ِ◌ـ ّل ُالــعــشـ ِـ ّي
◌ُ رأَ ْيـــتـ َــهُ
يعني  :الحرباء (

) (4

صـ َـ ُر
َحـنِــيـفـا ً ومـن قَ ْ
ضـ ُحـى يَـتَـنـ َ ّ
ـر ِن الـ ّ

وتبعه في ذلك طائفة من المفسرين ومنھم الطوسي ) (5والزمخشري

) (6

.

) (8الصاحبي 112 :
) (1المحرر الوجيز 215 -214 /1 :
) (2ديوان شعر ذي الرمة  ، 229 :ورد في الديوان :
حنيفا وفي قرن الضحى يتنصر (
) إذا حول الظل العشي رأيته
) (3مجاز القرآن 58 /1 :
) (4ظ :التبيان 479 /1 :
) (5ظ :الكشاف220 /1 :

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن لفظة ) الحنيف ( كانت تدل في أصل وضعھا اللغوي على الميل
وخصّت بعد ذلك بميل القدمين كل واحدة منھما نحو األخرى

)(2

 ،لذلك سمي األحنف بن قيس

بذلك ألنﱠه كان أحنف القدم ﱠ
وأن أمه كانت ترقصه وھو طفل تقول :

وﷲِ لــوال حـــنـــف بــرجــلـــــــهِ

)( 1

)(3

مـا كــان فــي فــتــيـانـ ِـ ُكــم مـن مـثــل ِه

وقيل  ) :الحنف ھو ميل عن الضاللة إلى االستقامة () (4وبذلك تطورت داللة لفظة ) حنيف ( من
من المعنى المادي لھا وھو الميل في القدم إلى المعنى المعنوي وھو الميل في السلوك أو االعتقاد
 ،أو تحول اإلنسان من مبدأ أو اعتقاد إلى غيره أو كما قيل من دين إلى دين آخر وأن عالقة )
الميل ( بين الداللتين ھي التي سوغت ذلك التطور في داللة اللفظة). (5
وتبين ﱠ
أن ابن عطية في حديثه عن تطور داللة لفظة ) حنيف ( قد ذكر داللتھا المادية
المحسوسة وھي داللتھا على الميل في القدم  ،ومن ثم ذكر داللتھا المعنوية وھي االستقامة في
الدين والخروج من سائر األديان المضلة إلى دين ﷲ وھو دين الحق  ،ﱠ
وإن ھذا التطور الذي
مرت به المفردة يعد إعماما واتساعا في داللتھا ). (6

 -2سـ َمـ َاء -:

وفي حديثه عن لفظة ) السماء ( الواردة في قوله تعالى   :اﻟـ ِـﺬي َﺟ َﻌـ َـﻞ ﻟَ ُﻜـ ُـﻢ
ْاﻷَر ِ
اﺷﺎ واﻟ ﺴﻤﺎء ﺑِﻨَﺎء وأَﻧْـﺰَل ِﻣﻦ اﻟ ﺴﻤ ِﺎء ﻣﺎء ﻓَﺄَﺧﺮج ﺑِ ِﻪ ِﻣﻦ اﻟﺜﻤﺮ ِ
ات ِرْزﻗًﺎ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﻼ َْﲡ َﻌﻠُﻮا
ْ َ
ض ﻓَﺮ ً َ َ َ ً َ َ َ َ َ ً ْ َ َ َ َ َ
ﻟِﻠِ ﻪ أَﻧْ َﺪ ًادا َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ) البقرة  ( 22 :يقول  " :و  اﻟ ﺴ َﻤ ِﺎء

قيل ھو اسم مفرد جمعه )

سماوات (  ،وقيل :ھو جمع واحده )سماوة (  ،وكل ما ارتفع عليك في الھواء سماء والھواء
نفسه علواً يقال له ) سماء (  ،ومنه الحديث  ) :خلق ﷲ آدم طوله في السماء ستون ذراعا ً ( ،

ِ
واللفظة من السمو وتصاريفه  .وقوله تعالى   :ﺑﻨَﺎءً

تشبيه يفھم  ،كما قال تعالى :

) (6ظ :العين ) 248 /3 :حنف (
) (7ظ :لسان العرب  ) 57- 56 /9 :حنف (
) (8شرح أدب الكاتب  :الجواليقي 94/1 :
) (9مفردات ألفاظ القرآن 190 :
) (10ظ  :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 157 :
) (1ظ  :المسائل اللغوية والنحوية في كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى )  208ھـ (  ) :أطروحة
دكتوراه ( :أ .د  .عبد الكاظم محسن كاظم الياسري .137 :

ﺎﻫﺎ ﺑِﺄَﻳْ ٍﺪ
 َواﻟ ﺴ َﻤﺎءَ ﺑَـﻨَـْﻴـﻨَ َ

) الذاريات  ( 47 :وقال بعض الصحابة ) :بناھا على األرض كالقبة

( وقوله َ  :وأَﻧْـَﺰَل ِﻣ َﻦ اﻟ ﺴ َﻤ ِﺎء

يريد السحاب  ،سمي بذلك تجوزاً لما كان يلي السماء ويقاربھا

وقد سموا المطر سماء للمجاورة  ،ومنه قول الشاعر:

)( 1

رعــيــنــاهُ وإنْ كــانُــوا ِغــضــابـــا

إذا نــزل الــســمــا ُء بـأرض ِ قــوم ٍ

فتجوز أيضا ً في رعيناه  ،فبتوسط المطر جعل السماء عشبا ً ") (2وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي
)ت 460ھـ ( يقول  ) :وسمي السماء سماء لعلوھا على األرض وعلو مكانھا من خلقه وكل شيء
كان فوق شيء فھو لما تحته سماء لذلك قيل لسقف البيت سماء ألنﱠه فوقه وسمي السحاب سماء
ويقال  :سما فالن لفالن إذا أشرف له وقصد نحوه عاليا عليه قال الفرزدق :

)(3

أرض لـــم تـ ُديّـَ ْ
ـث مـَـقـَــاولـ ُــــ ْه
ــونـَـا لــنـَـج ْــرا ِن الـيــمــانـــي وأھــلـِــــ ِه ونــجــرانُ
ٌ
سـَـ َم ْ
وقال النابغة :

)(4

سـ َمـتْ لــي نــظــرة فــرأيــتُ مــنــھــــا تُــحــيْــتَ الــخــد ٍر واضــعــة الــقـــرام ِ
َ
)(7

يريد بذلك أشرفت لي نظرة وبدت () (5وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي) (6والقرطبي

.

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن لفظة ) السماء ( مأخوذة من ) سما يسمو ( أي ارتفع ويسمى سقف
كل شيء سماء ) ، (8لذلك سميت سماء الدنيا ) سماء ( ألنﱠھا سقف على األرض  ،ومن ثم
تطورت داللة لفظة) سماء ( وصارت تطلق على السحاب والمطر من باب اآلتساع والتعميم

لذلك جاء في القرآن الكريم قوله تعالى َ  :وأ َْر َﺳ ْﻠﻨَﺎ اﻟ ﺴ َﻤﺎءَ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﺪ َر ًارا

) األنعام  ( 6:أي

أرسلنا المطر عليھم مدرارا  ،وجاء في الشعر نظير ھذا االستعمال لداللة لفظة ) السماء ( ومنه
)(9

قول الشاعر معاوية بن مالك بن جعفر بن كالب :

) (2ظ :المفضليات  :المفضل الضبي  359 :ورد صدر البيت كاآلتي ) إذا نزل السحابُ بأرض ِ قوم ٍ ( ...
) (3المحرر الوجيز 105 /1 :
) (4ديوان الفرزدق  :تحقيق  :د .صالح الدين الھواري 90 :
ُ
صفحت بنظر ٍة  ،فرأيت منھا ،تُحيْتَ
الخدر واضعةَ القرام ِ(
) (1ديوان النابغة  ،111 :ورد في الديوان )
ِ
) (2التبيان 100 /1 :
) (3ظ :مجمع البيان154 /1 :
) (4ظ :الجامع ألحكام القرآن 229 -228 :
) (5ظ :العين  ) 318 /7 :سمو (  ،لسان العرب  ) 397 /14 :سما (
) (6ظ :المفضليات  359 :ورد صدر البيت كاآلتي ) إذا نزل السحاب بأرض قوم ( ...

ض ِ◌ ِ◌ ِ
إذا نــزل الــســمــاء بــأر ِ

رعــيــنــاهُ و إنْ كـــانُــوا ِغــضـــابــــــا

قــــــــوم ٍ
أي  :أراد إذا سقط المطر رعينا النبات الذي يكون منه .
وفي ضوء ما تقدم نجد ﱠ
أن ابن عطية قد وقف عند لفظة ) سماء ( وذكر داللتھا المعجمية
ومن ثم أشار إلى داللتھا التي تطورت عن الداللة اللغوية لھا وصارت تدل على السحاب وعلى
المطر النازل منھا  ،وقد أكد ذلك ما جاء في القرآن الكريم وكالم العرب وأشعارھم والذي سوغ
ھذا التعميم واالتساع في داللة لفظة ) سماء ( المجاورة بين كل من الداللتين األولى والثانية .

سـ ُ ْحـت -:
 - 3ال ّ

وفي حديثه عن لفظة ) السحت ( الواردة ف ي قوله تعالى َ  :ﲰــﺎﻋُﻮ َن ﻟِْﻠ َﻜـ ِـﺬ ِ
ب
أَ ﻛﺎﻟُﻮ َن ﻟِﻠ ﺴﺤ ِ
ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﻠَ ْﻦ
ﺖ ﻓَِﺈ ْن َﺟﺎءُ َ
ض َﻋْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوإِ ْن ﺗُـ ْﻌ ِﺮ ْ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ أ َْو أ َْﻋ ِﺮ ْ
ْ
وك ﻓَ ْ
ﺐ
ﻀﺮ َ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِﻂ إِ ن اﻟﻠﻪَ ُِﳛ 
ﻳَ ُ
وك َﺷْﻴﺌًﺎ َوإِ ْن َﺣ َﻜ ْﻤ َ
ﺖ ﻓَ ْ
) المائدة  ( 42 :يقول " :وقوله تعالى  :أَ ﻛﺎﻟُﻮ َن ﻟِﻠ ﺴﺤ ِ
ﺖ
ْ
يتكرر أكلھم له ويكثر.

و) السحت (

ِِ
ﲔ
اﻟْ ُﻤ ْﻘﺴﻄ َ

فعالون بناء مبالغة أي

كل ماال يحل كسبه من المال  ... .فسمي المال

الحرام سحتا ألنﱠه يذھب وتستأصله النوب  (1) " ...ومن ثم ذكر ما أشار إليه الطبري في
أصل لفظة ) السحت ( يقول الطبري )ت310ھـ( )وأصل)السحت(َ :كلَبُ الجوع ،يقال
منه ):فالن مسحُوت ال َم ِعدَة (  ،إذا كان أكوال ال ي ُْلفَى أبدًا إال جائ ًعا ،وإنﱠما قيل
للرشوة):السحت(  ،تشبيھًا بذلك  ،ﱠ
كأن المرتشي من ال ﱠشره إلى أخذ ما يُعطاه من ذلك مثل
) (1المحرر الوجيز 193 /2 :

الذي بالمسحوت المعدة من ال ﱠش َره إلى الطعام  (1)( .وعلق على ما جاء عن الطبري في
تفسير لفظة )السحت( يقول  " :وذلك ﱠ
بأن الرشوة تنسحت  ،فالمعنى ھو كما قدمناه وفي
عبارة الطبري بعض االضطراب ﱠ
ألن مسحوت المعدة ھو مأخوذ من اإلستئصال
والذھاب ،وليس كلب الغرث أصال للسحت  ،والسحت الذي عني ﱠ
أن اليھود يأكلونه ھو
الرشا في األحكام واألوقاف التي تؤكل ويرفد أكلھا بقول األباطيل وخدع العامة ونحو
ھذا  ...،وھو لفظ يعم كل كسب ال يحل") (2ويشبه موقف ابن عطية موقف الطوسي
) ت  460ھـ ( إذ يقول  ) :وأصل السحت االستئصال أسحت الرجل إسحاتا وھو أن
يستأصل كل شيء يقال  :سحته وأسحته إذا استأصله وأذھبه – قال الفرزدق :

) (3

سـحـتـا ً أو ُمــجـَـل ـ ّفُ (
ض ُ زَ َمـان ٍ يـا آبْـنَ مـَ ْروانَ لم يَ َد ْع مـن الــمـال ِ إالّ ◌َ ُمــ ْ
وعـَ ﱡ
) (4

وتابعه في ذلك المعنى الطبرسي ) ت548ھـ () (5والطباطبائي) (6والشيرازي). (7
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى أصل اللفظة وھو اإلستئصال لذلك جاء في كالم
العرب قولھم  :أسحت الرجل استأصل ما عنده وأسحت ماله استأصله) ، (8ومن ثم ذكر داللة
) السحت ( في االصطالح وھي كل ربح غير مشروع وذكر له المفسرون أوجھا كثيرة ولكن
الوجه الذي أشار إليه سياق اآلية ھو الرشوة وع ّدھا ابن عطية أعظم وجه من وجوه ) السحت (
وفي ضوء ما تقدم يكون ابن عطية قد تنبه على التطور الداللي الذي أصاب لفظة
) السحت ( بفعل التعميم واالتساع في استعمال داللتھا إذ إنﱠھا تعممت في " كل كسب ال يحل "

)(9

") (9على حد تعبير ابن عطية بعدما كانت تدل على استئصال األشياء وذھابھا  ،والذي سوغ ذلك

) (2جامع البيان عن تأويل آي القرآن 241/5 :
) (3المحرر الوجيز 193 /2 :
) (4ديوان الفرزدق  6 :جاءت في الديوان لفظة ) مجلف ( ) مجرف (
) (5التبيان في تفسير القرآن 529 /3 :
) (1ظ :مجمع البيان في تفسير القرآن 302 /3 :
) (2ظ :الميزان371 /5 :
) (3ظ :األمثل 12 /4 :
) (4ظ :لسان العرب  ) 41 /2 :سحت (
) (5المحرر الوجيز 193 /2 :

ذلك التعميم في داللة اللفظة ھو االرتباط بين السبب والنتيجة  ،فكل مال من كسب حرام سوف
يؤدي بصاحبه إلى االستئصال والھالك

)(1

.

ج -تغيّر المجال الداللي - :
يمثل الوجه الثالث من وجوه التطور الداللي ويعرف عند اللغويين بنقل المعنى) (2أو
تغير المجال الداللي) (3وفي ھذا الوجه ينتقل اللفظ من داللته في أصل الوضع إلى داللة أخرى
عن طريق المجاز وتكون بينھا وبين الداللة األولى عالقة مالحظة من خالل القرائن المعروفة
في ھذا الميدان  ،والمالحظ في ھذا المجال ﱠ
أن بعض األلفاظ تفقد داللتھا األصلية بمرور الزمن
لتحل محلھا الداللة الجديدة وتدخل في ميدان االستعمال  ،وبذلك تنقرض الداللة الحقيقية للفظ
وتحل محلھا الداللة المجازية ويعد المجاز من الوسائل الرئيسة في إضافة الدالالت الجديدة
لأللفاظ وتكمن فيه القدرة على نمو اللغة وثرائھا  ،وتبدو فيه األلفاظ بحلة جديدة تسحر العيون

) (6ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 331 :
) (1ظ :علم الداللة 247 :
) (2ظ :داللة األلفاظ 123 :

ببريقھا وتأسر القلوب بجمالھا ورونقھا ) ، (1فتثير في ذھن السامع شيئا من الغرابة والطرافة في
االستعمال لذلك قيل) :اللفظ إذا آنحرف من مجال إلى مجال آخر  ،فأثار في الذھن غرابة أو
طرافة قيل حينئذ ھو من المجاز  ، (2)( ...واعتنى علماء العربية بالمجاز عناية كبيرة وكان في
مقدمتھم ابن جني يقول  ) :فالحقيقة ما أقر في االستعمال على أصل وضعه في اللغة والمجاز
ما كان بضد ذلك (

)(3

وأشار ابن جني في حديثه عن الحقيقة أو الداللة األصلية للفظ للداللة المجازية ،وذلك ﱠ
ألن الداللة
المجازية تقابل الداللة الحقيقية وتعد الداللة الثانية لھا) ، (4وذكر ابن فارس ذلك المعنى وع ﱡد ذلك
سنة من سنن العرب في كالمھا) ، (5وتبعھم في ذلك المعنى الثعالبي) (6وعبد القاھر الجرجاني
الذي أولى ھذه الظاھرة عناية كبيرة وله فيھا آراء خالدة) ، (7وقد جمع السيوطي آراء القدماء في
فصل سماه ) معرفة الحقيقة والمجاز ( وساق له أمثلة كثيرة) ، (8وتبعھم في ذلك ابن عطية وقال
بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن الكريم واتخذ من القرآن الكريم عددا من النصوص التي

تضمنت أسلوب المجاز وخاصة تلك النصوص ذات الصلة بالذات اإللھية المقدسة فالتعامل معھا
على داللتھا الظاھرة قد يؤدي باإلنسان إلى الكفر والضالل عن سبل الحق و الھداية لذلك كان
كثيرا ما يشير إلى عملية انتقال داللة اللفظة من المجال المادي إلى المجال المعنوي وبالعكس وقد
وقف ابن عطية عند طائفة من اآليات القرآنية التي انتقلت داللة ألفاظھا من المجال المادي إلى
المعنوي ومنھا :
.1

ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـﻮد ﻳَ ُـﺪ اﻟﻠـﻪ َﻣ ْﻐﻠُﻮﻟَـﺔٌ ﻏُﻠْ 
قوله تعالى َ  :وﻗَﺎﻟَﺖ اﻟْﻴَـ ُﻬ ُ
ـﺖ أَﻳْـﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َوﻟُﻌﻨُـﻮا ﲟَـﺎ ﻗَـﺎﻟُﻮا ﺑَ ْـﻞ ﻳَ َـﺪاﻩُ
ﻣﺒﺴــﻮﻃَﺘ ِ ِ
ِ
ِ
ـﻚ ﻃُ ْﻐﻴَﺎﻧًــﺎ
ـﻚ ِﻣـ ْـﻦ َرﺑـ َ
ـﲑا ِﻣ ـْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣــﺎ أُﻧْـ ِﺰَل إِﻟَْﻴـ َ
َْ ُ َ
ﺎن ﻳُـْﻨﻔـ ُـﻖ َﻛْﻴـ َ
ـﻒ ﻳَ َﺸــﺎءُ َوﻟَﻴَﺰﻳـ َـﺪ ن َﻛﺜـ ً
َوُﻛ ْﻔ ًـﺮا

) المائدة  ( 64 :يقول  ... " :قالوا في الوجه أنﱠه عبارة عن الذات وصفاتھا

) (3ظ :البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي  :د .ابتھال كاصد
الزيدي  ) 162 :أطروحة دكتوراه (
) (4داللة األلفاظ99 :
) (5الخصائص 208 /2 :
) (6ظ :الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :د .حامد كاظم عباس 136 :
) (7ظ :الصاحبي 111 -110 :
) (8ظ :فقه اللغة وسر العربية 546 -543 :
) (9ظ :أسرار البالغة 239 ،238 ،209 ، 207 ،22 :
) (10ظ :المزھر في علوم اللغة 368 -355 /1 :

وقالوا في اليد واليدين واأليدي إنﱠھا تأتي مرة بمعنى القدرة كما تقول العرب ال يد لي بكذا
ومرة بمعنى النعمة كما يقال لفالن عند فالن يد  ،وتكون بمعنى الملك كما يقال يد فالن
على أرضه وھذه المعاني إذا وردت عن ﷲ تبارك وتعالى عبر عنھا باليد أو األيدي أو
اليدين استعماال لفصاحة العرب ولما في ذلك من اإليجاز  ... ،والظاھر ﱠ
أن قوله تعالى :

◌ﺑﻞ ﻳ َﺪاﻩ ﻣﺒﺴـﻮﻃَﺘَ ِ
ﺎن
َ ْ َ ُ َْ ُ

عبارة عن أنعامه على الجملة وعبر عنه بيدين جريا على

طريقة العرب في قولھم فالن ينفق بكلتا يديه ومنه قول األعشى:

) (1

ق
ضــنﱠ بــالـمـا ِل ِ تــنــفـــ ُ
يــــداك يــــدا مـــجـــد فـــكــفﱡ مــفــيــدة وكــفﱡ إذا مــا ُ
ويؤيد ﱠ
أن اليدين ھنا بمعنى اإلنعام قرينة اإلنفاق  (2)" ...ويشبه موقف ابن عطية موقف الطوسي
) ت  460ھـ ( إذ يقول  ) :أ ﱠما اليد فإنﱠھا تستعمل في خمسة أوجه  :أحدھا – الجارحة والثاني
النعمة والثالث – القوة والرابع – الملك والخامس – تحقيق إضافة الفعل () (3وأخذ عنه
الطبرسي) (4وتبعھم الطباطبائي يقول  ) :وربما ذكروا لليد معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة
كالقدرة والقوة والنعمة والملك وغير ذلك لكن الحق ﱠ
أن اللفظة موضوعة في األصل للجارحة
وإنﱠما استعملت في غيرھا من المعاني على نحو االستعارة لكونھا من المنتسبة إلى الجارحة نوعا

من االنتساب كانتساب اإلنفاق والجود إلى اليد من حيث بسطھا  ،وانتساب الملك إليھا من حيث
التصرف والوضع والرفع وغير ذلك  (5)( ...ونقل عنھم ھذا المعنى الشيرازي). (6
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية تمكن من رد ما جاء به اليھود في مقالتھم الشنعاء

َﻣ ْﻐﻠُﻮﻟَﺔٌ

ﻳَ ُـﺪ اﻟﻠِ ـﻪ

) المائدة  ( 64 :فلم يقصدوا بمقالتھم وصف ﷲ سبحانه جل وعال بالبخل وحسب بل

كانوا يرمون إلى ما ھو أبعد من ذلك في مقالتھم  ،و ﱠ
إن ما يرمون إليه من تجسيم الذات المقدسة
ھو الكفر بعينه ور ﱡده ابن عطية يقول  " :أنﱠه ليس بجسم وال جارحة وال يشبه وال يكيف وال
يتحيز في جھة كالجواھر وال الحوادث تعالى عما يقول المبطلون ") (7وبعدما ذكر أنﱠه من
) (1ديوان األعشى  ، 130 :جاء في الديوان  ) :يداك يدا صدق فكف مفيدة
) (2المحرر الوجيز 216 /2 :
) (3التبيان 580 /3 :
) (4ظ :مجمع البيان337 /3 :
) (1الميزان18 /6 :
) (2ظ :األمثل 71 /4 :
) (3المحرر الوجيز 216 /2 :

وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفق (

االستحالة أن يكون المقصود بقولھم  :ﻳَـ ُـﺪ اﻟﻠـ ِـﻪ َﻣ ْﻐﻠُﻮﻟَ ـﺔٌ

) المائدة  ( 64 :ﱠ
أن ﷲ جسم وله

جارحة كاليد ونحوھا  ،وھو بذلك يدفع أن تكون ) اليد ( ھي ذات الداللة الحسية المادية أي اليد
المعروفة لدى اإلنسان إنتقل إلى اإلشارة ﱠ
بأن )اليد( ھي ذات الداللة المعنوية المجردة وما جاء من
باب المجاز واالستعارة في لغة العرب فالعين في كالمھم تدل على العلم واإلدراك ونجد ذلك

ِ
َﻋﻴُﻨِﻨَﺎ
ﺼﻨَ َﻊ َﻋﻠَﻰ َﻋْﻴ ِﲏ ) طه  ( 39 :وقوله َْ  :ﲡ ِﺮي ﺑِﺄ ْ
جليا في قوله تعالى َ  :وﻟﺘُ ْ
ِ
ﻚ ﺑِﺄ َْﻋﻴُﻨِﻨَﺎ
ﻚ ﻓَِﺈﻧ َ
اﺻِ ْﱪ ﳊُ ْﻜ ِﻢ َرﺑَ 
القمر  (14 :وقوله َ  :و ْ

)

) الطور  ( 48 :دلت العين في اآليات

المتقدمة الذكر على العلم واإلدراك و يدل ذكر ) الوجه ( على أنﱠه عبارة عن الذات وصفائھا

ٍ
ومثال ذلك قوله تعالى ُ  :ﻛ ﻞ َﺷ ْﻲء َﻫﺎﻟِ ٌ
ﻚ إِﻻ َو ْﺟ َﻬﻪُ

) القصص (88 :أ ﱠما ) اليد ( فتدل على

النعمة ومثال ذلك قولھم ) لفالن عند فالن يد ( وتأتي لتدل على الملك كما يقال :

) يد فالن

على أرضه ( .
وواضح مما تقدم ﱠ
أن انتقال داللة لفظة ) اليد ( من المجال الحسي الذي دلت فيه اليد على

اليد العضوية الجارحة إلى المجال المعنوي الذي خرجت فيه اليد للداللة على معان متعددة منھا
القدرة والملك والنعمة  ،ولعل الغاية المبتغاة من ھذا االنتقال ھي تصوير الداللة المعنوية لأللفاظ
بصورة حسية مالزمة لھا غالبا وال شيء أثبت من الصورة الحسية في الذھن وبما ﱠ
أن البخل
والجود من األمور المعنوية الذي ال تدرك بالحواس فصورھما القرآن الكريم بما يالزمھما وھي
اليد فعبر عن صورة قبض اليد بالبخل وعن صورة بسطھا بالجود والكرم  ،وذلك كله لتوضيح
صورة كل من البخل والجود وتيسير فھمھما على المتلقي .

) (1

 .2وفي حديثه عن لفظة ) زلل ( الواردة في قوله تعالى  :ﻓَﺄ ََزﳍَُﻤــﺎ اﻟ ﺸـ ْـﻴﻄَﺎ ُن َﻋْﻨـ َﻬــﺎ
ِ
ِِ
ﻀ ُﻜ ْﻢ ﻟِﺒَـ ْﻌ ٍ
ﺾ َﻋ ُـﺪ و َوﻟَ ُﻜ ْـﻢ ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ض ُﻣ ْﺴـﺘَـ َﻘﺮ
َﺧَﺮ َﺟ ُﻬ َﻤﺎ ﳑﺎ َﻛﺎﻧَﺎ ﻓﻴﻪ َوﻗُـ ْﻠﻨَﺎ ْاﻫﺒِﻄُﻮا ﺑَـ ْﻌ ُ
ﻓَﺄ ْ
) (1ظ :األنصاف فيما تضمنه الكشاف  :أحمد بن المنير  ، 687 /1 :البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن
ألبي جعفر محمد بن الحسن  ) :أطروحة دكتوراه ( 175 -174 :

وَﻣﺘَﺎعٌ إِ َﱃ ِﺣ ٍ
ﲔ
َ

) البقرة  ( 36 :يقول  " :و  َ◌أ ََزﳍَُﻤﺎ

مأخوذ من الزلل وھو في

اآلية مجاز  ،ألنﱠه في الرأي والنظر  ،وإنﱠما حقيقة الزلل في القدم "

) (1

وأشار إلى

ذلك المعنى الطوسي يقول  ) :الزلة والمعصية والخطيئة والسيئة بمعنى واحد وضد
الخطيئة اإلصابة  ،ويقال  :زل السھم عن النزع زليال وزل فالن عن الصخر زليال إذا
زلت قدمه  ،قلت  :زل زال فإذا زل في مقاله أو خطبة قلت  :زل زلة (2)( ...وتبعه في
ذلك المعنى الزمخشري) (3والطبرسي). (4
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ) زل ( في أصل وضعه اللغوي مأخوذ من زلل القدم عن مكانه

) (5

ثم

انتقلت داللتھا من األصل الحسي الذي يعني الزلل في القدم إلى األصل المعنوي الذي يعني الزلل
في اآلراء على سبيل المجاز .
.3

ِ ِ
ﻚ ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ
وفي حديثه عن لفظة ) تولى ( الواردة في قوله تعالى  :ﰒُ ﺗَـ َﻮﻟْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َذﻟ َ
ﻀﻞ اﻟﻠِ ﻪ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ور ْﲪﺘُﻪ ﻟَ ُﻜْﻨﺘُﻢ ِﻣﻦ ْ ِ
ﻳﻦ
اﳋَﺎﺳ ِﺮ َ
َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ
ﻓَ ْ ُ

) البقرة  ( 64 :يقول

" تولّى تفعّل  ،وأصله اإلعراض واإلدبار عن الشيء بالجسم  ،ثم استعمل في اإلعراض عن
األمور واألديان والمعتقدات اتساعا ومجازا " ) (6ونجد موقفا مماثال لموقف ابن عطية عند
الطوسي يقول  ) :قوله توليتم  :أعرضتم ووزنه ) تفعلتم ( من قولھم والني فالن دبره  :إذا
استدبر عنه وجعله خلف ظھره  .ثم يستعمل ذلك في كل تارك طاعة أمر ومعرض
بوجھه  (7)( ...وتبعھم في ذلك المعنى الزمخشري) (8والطبرسي) (9واآللوسي يقول :
)  ...أصل التولي اإلعراض المحسوس ثم استعمل في اإلعراض المعنوي كعدم القبول
ويفھم من اآلية أنھم امتثلوا اآلمر ثم تركوه () (10وتبعه في ذلك المعنى الشيرازي

) (2المحرر الوجيز 128 /2 :
) (3التبيان في تفسير القرآن 159 -158 /1 :
) (4ظ :الكشاف156 /1 :
) (5ظ :مجمع البيان159 /1 :
) (6ظ :العين  ) 348 /7 :زل (  ،لسان العرب  ) 306 /11 :زلل (
) (1المحرر الوجيز 159 /1 :
) (2التبيان 88 /1 :
) (3ظ :الكشاف160 -159 /1 :
) (4ظ :مجمع البيان263 /1 :
) (5روح المعاني :مج218 /1/1
) (6ظ :األمثل 218 /1 :

)(11

والظاھر مما تقدم ﱠ
أن أصل ) التولي ( مأخوذ من ) ولّى ( أي أدبر وقولھم ولى عنه أي
أدبر وأعرض عنه  (1).ثم انتقلت داللته من المجال الحسي الذي دلّ فيه على اإلدبار أو
اإلعراض باألجسام إلى المجال المعنوي الذي د ّل فيه على اإلعراض في اآلراء على سبيل
المجاز واالتساع في داللة اللفظة .
وفي ضوء ما تقدم نجد ﱠ
أن ابن عطية كان حريصا على إرجاع األلفاظ إلى أصولھا اللغوية
أي إلى دالالتھا األصلية التي وضعت لھا أول مرة واستعملت فيھا  ،فضال عن عنايته الفائقة
باألصول الحسية لأللفاظ التي استعملت فيما بعد مجازا في األمور المعنوية كـ ) الزلل ( الذي
كان يستعمل في زلل القدم ثم استعمل في اآلراء واألعمال ومثلھا ) التولي ( الذي كان في
األعراض باألجسام ثم استعمل في اآلراء أيضا  ،ومن ذلك تمكن ابن عطية من الوصول إلى
الدالالت المعنوية في األلفاظ بمساعدة الدالالت اللغوية الحسية لھا ولوال ذلك لما استطاع أن
يصل إلى الدالالت الجديدة التي جاءت بھا األلفاظ في النصوص القرآنية الكريمة التي أكسبت
األلفاظ دالالت جديدة مضافة إلى دالالتھا األصلية  .ﱠ
وإن ھذا االنتقال من المجال الحسي إلى
المعنوي فيه داللة كبيرة على رقي المجتمع وتطوره فضال عن داللته على تطور الداللة عند
األمم وخير دليل على ذلك التطور الملحوظ الذي أحدثه القرآن الكريم في المجتمع بشكل عام
وفي لغته التي نزل بھا الكتاب العزيز بصورة خاصة .
ومن الجدير بالذكر ﱠ
أن ذلك االنتقال بين المجاالت الداللية ومنھا االنتقال من المجال الحسي
إلى المعنوي يكون له خصائص تميزه من غيره ومنھا ﱠ
أن االنتقال من المحسوس إلى المجرد
يتم تدريجيا وتظل الداللتان سائدتين مع بعضھما البعض) (2في المجتمع الواحد .
ويبدو واضحا ﱠ
أن القرآن قد استعمل طائفة من األلفاظ التي مرت بداللتھا الحسية وأخرى
بداللتھا المعنوية :

 -1ومن ذلك لفظة ) األدبار( الواردة في قوله تعالى :
ِ
ِ
ﺼـ ُـﺮو َن
ـﺎر ﰒَُ ﻻ ﻳُـْﻨ َ
َوإ ْن ﻳُـ َﻘــﺎﺗﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻳُـ َﻮﻟــﻮُﻛ ُﻢ ْاﻷ َْدﺑَـ َ

ﻀـﺮوُﻛ ْﻢ إِﻻ أَ ًذى
ﻟَ ْـﻦ ﻳَ ُ

) آل عمران  ( 111 :أي

يعرضون عنكم بأجسامھم  ،واستعملھا بداللتھا المعنوية و ذلك في قوله

ِ ِ
ﻀ ُﻞ اﻟﻠِ ﻪ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَر ْﲪَﺘُـﻪُ ﻟَ ُﻜْﻨـﺘُ ْﻢ
ﻚ ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ ﻓَ ْ
تعالى  :ﰒُ ﺗَـ َﻮﻟْﻴﺘُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ ذَﻟ َ
) (7ظ :العين ) 432 /8 :ولي (  ،لسان العرب  ) 407 /15 :ولّى (
) (1ظ :داللة األلفاظ 124 :

ِﻣﻦ ْ ِ
ﻳﻦ
اﳋَﺎﺳ ِﺮ َ
َ

) البقرة  ( 64 :أي أعرضتم ونقضتم ميثاقكم الذي قطعتموه

من قبل .
 -2ومن ذلك استعماله للفظة ) اليد ( فاستعملت في القرآن بداللة الجارحة وذلك

في قوله تعالى َ  :واﻟ ﺴــﺎ ِر ُق َواﻟ ﺴــﺎ ِرﻗَﺔُ ﻓَــﺎﻗْﻄَﻌُﻮا أَﻳْـ ِـﺪﻳَـ ُﻬ َﻤﺎ َﺟـ َـﺰاءً ِﲟـَـﺎ َﻛ َﺴــﺒَﺎ
ِ
ِ
ِ
ـﻴﻢ
ﻧَ َﻜـ ًـﺎﻻ ﻣـ َـﻦ اﻟﻠــﻪ َواﻟﻠــﻪُ َﻋ ِﺰﻳـ ٌـﺰ َﺣﻜـ ٌ

) المائدة ( 38 :وجاءت لتدل على

النعمة في قوله تعالى  :ﺑﻞ ﻳ َﺪاﻩ ﻣﺒﺴﻮﻃَﺘَ ِ
ﺎن
َ ْ َ ُ َْ ُ

) المائدة  ( 64 :وكثير من

األلفاظ التي انتقلت من المجال الداللي الحسي إلى المعنوي واستعملھا
التعبير القرآني بالداللتين الحسية والمعنوية .

المبحث الثاني  :الترادف - :
يعد الترادف مظھرا من مظاھر نمو اللغة واتساعھا ويعود ھذا االتساع إلى كثرة األلفاظ
ووجود الترادف في اللغة .

) (1

والترادف ) ھو األلفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد () (2وتنبه القدماء
على ) الترادف ( في وقت مبكر ودليل ذلك إشاراتھم المتناثرة في بطون مصنفاتھم ﱠ
وإن أقدم
ما وصل إلينا عن الترادف ما جاء في تقسيمات سيبويه لأللفاظ في قوله  ) :اختالف اللفظين
والمعنى واحد (

)(3

.

) (1ظ :الفروق اللغوية وأثرھا في تفسير القرآن الكريم  :د .محمد عبد الرحمن الشايع 140 :
) (2المزھر في علوم اللغة 402 /1 :
) (3الكتاب 24 /1 :

وانقسم العلماء إزاء ظاھرة الترادف على قسمين بين مثبت ومنكر لھا وممن أثبتوا وقوعه
في اللغة سيبويه واألصمعي ) ت 216ھـ () (1والمبرد) (2وعلي بن عيسى الرماني
) ت  (3)(384وابن جني) (4وغيرھم .
أ ﱠما من المنكرين فتصدرھم ابن درستويه ) ت 347ھـ () (5وابن فارس) (6وأبو ھالل
العسكري ) ت  404ھـ () (7ومن حججھم التي ردوا بھا على من ذھب إلى وقوع الترادف القول
بوجود فروق داللية ال يمكن تجاھلھا بين األلفاظ التي قيل بترادفھا وتسمية الشيء الواحد بأسماء
عديدة كما جاء في ذكر أسماء السيف وغيرھا ما ھي إال من قبيل الصفات) ، (8أ ﱠما المحدثون فقد
تصدى الدكتور رمضان عبد التواب لمحاوالت المنكرين لوقوع الترادف في اللغة). (9
ويتضح مما تقدم أنﱠه ال سبيل إلنكار الترادف على الرغم من أنﱠه ال توجد كلمة قادرة على
أن تحل محل األخرى في سياق معين إالّ أنﱠه من الممكن أن تحل محلھا وتؤدي داللتھا نسبيا). (10

ﱠ
وأن للترادف شروطا ذكرھا اللغويون أھمھا االتفاق التام بين اللفظتين  ،اتحاد اللفظتين من ناحية
العصر والبيئة اللغوية وأال يكون أحد اللفظين نتيجة التطور الصوتي). (11
أ ﱠما أسبابه فتتلخص في أمور تعود إلى اللھجات والتطور الداللي لأللفاظ والمجاز وتعدد
صفات االسم الواحد) (12ﱠ
وأن الذي ذھب إليه اللغويون من وقوع الترادف في اللغة ال ينطبق على
النص القرآني  ،وصرح بذلك طائفة من العلماء) (13الذين أنكروا وقوع الترادف في ألفاظ القرآن

) (4ظ :ما اختلفت ألفاظھا واتفقت معانيه  :األصمعي 12 -9 :
) (5ظ :ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 2 :
) (6ظ :األلفاظ المترادفة  :أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 8 :
) (7ظ :الخصائص 151 /2 :
) (8ظ :تصحيح الفصيح  :عبد ﷲ بن جعفر بن درستويه 50 :
) (9ظ :الصاحبي 5 – 4 :
) (10ظ :الفروق اللغوية 1 :
) (11ظ :الصاحبي 114 :
) (12ظ :فصول في فقه اللغة العربية  :د .رمضان عبد التواب 313 :
) (13ظ :المجال الداللي بين كتب األلفاظ والنظرية الداللية الحديثة  :د .علي زوين 80 :
) (1ظ:االعجاز البياني في القرآن ومسائل نافع بن األزرق  :د .عائشة عبد الرحمن  ، 210 :دقائق الفروق
اللغوية في البيان القرآني 29 :
) (2ظ :الترادف في اللغة  :د .حاكم مالك الزيادي 175 -80 :
) (3ظ :مفردات غريب القرآن 6 :

ت من امتناع وقوع الترادف في التراكيب وقد تنبه إلى ذلك العلماء من
الكريم  ،ولعل إنكارھم متأ ٍ
القدماء) (1والمحدثين). (2
وقد اعتنى ابن عطية بظاھرة ) الترادف ( وتناولھا في مواضع كثيرة من تفسيره إال أنﱠه لم
يذكر مصطلح ) الترادف ( واستغنى عنه بذكر عبارة المعنى الواحد ومن األلفاظ التي وقف
عندھا وذكر أنﱠھا من األلفاظ المترادفة :

 .1إِ ْل َحاف -:

ِ ِ ِ
ﻳﻦ
في معرض حديثه عن لفظة ) إلحاف ( الواردة في قوله تعالى   :ﻟ ْﻠ ُﻔ َﻘَﺮاء اﻟﺬ َ
ض َﳛﺴﺒـﻬﻢ ْ ِ
أ ِ
ﺎﻫﻞ أَ ْﻏﻨِﻴﺎء ِﻣﻦ اﻟﺘـﻌﻔ ِ
ﺼﺮوا ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ اﻟﻠِ ﻪ َﻻ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄﻴﻌُﻮ َن َ ِ
ﻒ
ْ
اﳉَ ُ َ َ َ َ
ﺿ ْﺮﺑًﺎ ﰲ ْاﻷ َْر ِ ْ َ ُ ُ ُ
ُﺣ ُ
ِِ ِ
ِِ
ﺎﻫﻢ َﻻ ﻳَﺴﺄَﻟُﻮ َن اﻟﻨ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ﻴﻢ
ﻴﻤ ُ ْ ْ
ﺗَـ ْﻌ ِﺮﻓُـ ُﻬ ْﻢ ﺑﺴ َ
ﺎس إ ْﳊَﺎﻓًﺎ َوَﻣﺎ ﺗُـْﻨﻔ ُﻘﻮا ﻣ ْﻦ َﺧ ْﲑ ﻓَﺈ ن اﻟﻠﻪَ ﺑﻪ َﻋﻠ ٌ
َ

) البقرة

 ( 273:ذكر أنﱠھا مرادفة للفظة ) إلحاح ( يقول  " :و) اإللحاف ( واإللحاح بمعنى واحد "
ونجد موقفا مماثال لموقف ابن عطية عند أبي عبيدة
أي إلحاحا () (4وتبعھم في ذلك المعنى الطبري) ت 310ھـ (

)(3

)ت 210ھـ( يقول ) :إلحافا
)(5

والنحاس)ت 338ھـ( ) (6واآللوسي ) ت1270ھـ ( ) (7والشيرازي) ، (8ﱠ
وأن الذي يؤيد ھؤالء
ھؤالء ما ذھب إليه أصحاب المعاجم الذين ذھب بعضھم إلى ﱠ
أن اإللحاف بمعنى اإللحاح). (9
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن الذي يستفاد من كالم ابن عطية بمساواته بين معنى اللفظتين الترادف
بينھما إالّ أنﱠه ليس الترادف التام الذي يلغي الفوارق الداللية بين اللفظتين وإنﱠما ھو ترادف ناتج
من التقارب الداللي بين اللفظتين أي  :ﱠ
أن كثرة اإللحاح في طلب الحاجة يؤدي إلى اإللحاف
فالسائل بإلحاحه يلحف المسئول لذلك قيل اإللحاح ھو اإللحاف ومن ذلك جاء التعبير القرآني
بلفظة)إلحاف( بدال من)إلحاح( لما في )اإللحاف( من الشدة والمبالغة في االبتعاد عن سؤال الناس
) (4ظ :المصدر نفسه.
) (5ظ :فقه اللغة  :محمد مبارك  101 :المجال الداللي بين كتب األلفاظ والنظرية الداللية الحديثة 80 :
) (6المحرر الوجيز 369 /1 :
) (7مجاز القرآن 83 /1 :
) (8ظ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن 597 /5 :
) (1ظ :معاني القرآن 303 /1 :
) (2ظ :روح المعاني47 /3 /2 :
) (3ظ :األمثل 236 /2 :
) (4ظ :العين  ) 232 /3 :لحف (  ،معجم مقاييس اللغة  :ابن فارس  ) 238 /5 :لحف (  ،معجم مفردات ألفاظ
القرآن  :الراغب األصفھاني 333 /2 :

وفي ضوء ما تقدم سمي اإللحاح إلحافا تشبيھا له باللحاف الذي يغطي كل شيء) ، (1وبذلك
يكون نقل المعنى من كلمة إلى أخرى على سبيل التشبيه بينھما سببا للترادف والقول  :ﱠ
إن اللفظتين
بمعنى واحد.

س -:
 .2ا ْل َم ﱢ

ِ
ﻳﻦ ﻳَﺄْ ُﻛﻠُﻮ َن اﻟﺮﺑَﺎ
في معرض حديثه عن لفظة ) المس ( الواردة في قوله تعالى   :اﻟﺬ َ
َﻻ ﻳـ ُﻘﻮﻣﻮ َن إِﻻ َﻛﻤﺎ ﻳـ ُﻘﻮم اﻟِ ﺬي ﻳـﺘﺨﺒﻄُﻪ اﻟﺸﻴﻄَﺎ ُن ِﻣﻦ اﻟْﻤ ِ
ﻬ ْﻢ ﻗَـﺎﻟُﻮا إِﳕَـﺎ اﻟْﺒَـْﻴ ُـﻊ
ﺲ َذﻟ َ
َ َ 
ََ َ ُ ْ
ﻚ ﺑِﺄَﻧـ ُ
َ َ ُ
َ ُ
ِ
َﺣ ﻞ اﻟﻠﻪُ اﻟْﺒَـْﻴ َﻊ َو َﺣ ﺮَم اﻟﺮﺑَﺎ
ﻣﺜْ ُﻞ اﻟﺮﺑَﺎ َوأ َ

) البقرة  ( 274 :ذكر أنﱠھا مرادفة لطائفة من األلفاظ

وأشار إلى ترادفھا بقوله ) كذلك ( يقول  " :و المس الجنون  ،وكذلك األولق واأللس والرود
") (2ونجد مثل ذلك المعنى عند أبي عبيدة) (3والطبرسي) (4واألصل ﱠ
أن ھذه األلفاظ الثالثة تدل
تدل على داللة واحدة وھي الجنون). (5
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد أشار إلى ترادف ھذه األلفاظ وأنﱠھا متحدة المعنى إذ إنﱠھا
عبارة عن أمراض نفسية تصيب اإلنسان في عقله) (6تدعى بالجنون .

ون-:
َ .3ي ْر ُم َ
ومن األلفاظ التي أشار إلى كونھا بمعنى واحد لفظة ) يرمون ( الواردة في قوله

تعالى :

ﺎت ﰒَُ ﱂ ﻳـﺄْﺗُﻮا ﺑِﺄَرﺑـﻌ ِـﺔ ُﺷـﻬ َﺪاء ﻓَ ِ
واﻟِ ﺬﻳﻦ ﻳـﺮﻣﻮ َن اﻟْﻤﺤﺼﻨَ ِ
ِ
ﲔ َﺟ ْﻠ َـﺪةً
وﻫ ْﻢ َﲦَـﺎﻧ َ
ﺎﺟﻠ ُـﺪ ُ
َْ َ َ َ ْ
َ َ َْ ُ ُ ْ َ
َْ

ِ
ﻚ ﻫﻢ اﻟْ َﻔ ِ
ﺎﺳ ُﻘﻮ َن
َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺒَـﻠُﻮا َﳍُ ْﻢ َﺷ َﻬ َﺎد ًة أَﺑَ ًﺪا َوأُوﻟَﺌ َ ُ ُ

) النور  ( 4 :يقول  " :القذف والرمي

) (7
ِ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﺮُﻣـﻮ َن
بمعنى واحد " وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي ) ت  460ھـ ( يقول َ ) :واﻟـﺬ َ

) (5ظ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ، 597 /5 :المحرر الوجيز  ، 369 /1 :روح المعاني :مج47 /3 / 2
) (6المحرر الوجيز 372 /1 :
) (7ظ :مجاز القرآن 83 /1 :
) (8ظ :مجمع البيان669 /2 :
) (9ظ :العين  ) 213 /5 :ولق (  ،تھذيب اللغة  ) 321 /4 :ألس (  ) 274 /3 ،ألق (
) (10ظ :األمثل 236 /2 :
) (1المحرر الوجيز 164 /4 :

اﻟْﻤﺤﺼـﻨَ ِ
ﺎت
ُْ َ

أي يقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور  (1)( ...ولم يخرج عن دائرته

كل من الطبرسي) (2والطباطبائي يقول  ) :الرمي معروف ثم استعير لنسبة أمر غير مرضي
إلى اإلنسان كالزنا والسرقة وھو القذف (). (3
والظاھر من النص ﱠ
أن أصل القذف ھو الرمي  ،وأك ـّد ھذه الحقيقة أصحاب المعاجم

فأشاروا إلى ﱠأن القذف ھو الرمي والعكس صحيح  ،كما جاء في قوله تعالى  :ﻗُ ْـﻞ إِ ن َرﰊ
ﺎﳊ ﻖ َﻋ ﻼم اﻟْﻐُﻴ ِ
ﻳـ ْﻘ ِﺬ ُ ِ
ﻮب
ف ﺑ َْ
ُ ُ
َ

) سبأ  ( 48 :أي يرمي بالحق .

)(4

وفي ضوء ما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قال بترادف لفظتي ) رمى وقذف ( وھذا الذي ذھب إليه
طائفة من المفسرين وأصحاب المعاجم  ،وجاء التعبير القرآني بلفظة )رمي( بدال من) قذف (
في سياق اآلية الكريمة ﱠ
ألن " ) الرمي ( مؤذ كالرمي بالحجر والسھم فلما كان قول القاذف
مؤذيا جعل رميا ") (5من ھنا جاء التعبير القرآني بلفظة ) رمي ( التي تعد أكثر إنسجاما مع
سياق اآلية الكريمة .

ش ْر َعة و َ ِم ْن َھاج-:
ِ -4
ومن األلفاظ التي أشار إلى كونھا بمعنى واحد لفظتي ) شرعة ومنھاجا ( الواردتين في

ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎﺟﺎ
قوله تعالى   :ﻟ ُﻜ ﻞ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَﺎ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺷ ْﺮ َﻋﺔً َوﻣْﻨـ َﻬ ً

) المائدة  ( 48 :يقول  " :والمتأولون على

ﱠ
أن الشرعة والمنھاج في ھذه اآلية لفظان بمعنى واحد ") (6ونجد مثل ذلك الموقف عند الطوسي
الطوسي) (7والطبرسي) (8واآللوسي) (9والطباطبائي). (1
) (2التبيان في تفسير القرآن 408 /7 :
) (3ظ :مجمع البيان198 /7 :
) (4الميزان في تفسير القرآن 87 /15 :
) (5ظ :العين  ) 119 /5 :قذف (  ،معجم مقاييس اللغة  ) 68 /5 :قذف (  ،لسان العرب 277 /9 :
) قذف(  ) 327 /5 ،رمى (  ،الميزان78 /15 :
) (6المحرر الوجيز 164 /4 :
) (1المحرر الوجيز 210 /2 :
) (2ظ :التبيان 543 /3 :
) (3ظ :مجمع البيان313 /3 :
) (4ظ :روح المعاني 153 -152 /6 /3 :

)(7

ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية قد قال بترادف لفظتي ) شرعة ومنھاجا ( وتنبه على ذلك طائفة
من علماء اللغة الذين قالوا بترادفھما وأنﱠھما بمعنى واحد) ، (2وإنﱠما ك رر اللفظتين في اآلية
الكريمة للتأكيد وذلك مثلما قالوا أقوى وأقفر والنأي والبعد في قول الحطيئة :

)(3

ي والـبُـعـ ُد
أال حـــبـ ﱠــذا ھـــنــ ٌد
وأرض بــھــا ھـــنــ ُد وھـنـ ٌد أتـى مـن دونِـھـا الـنـْأ ُ
ٌ

ي ھو البعد
قالوا  :فالنﱠأْ ُ

) (4

إذ كان كالھما يدل عل ى الفراق والبعد فكذلك لفظتي ) شرعة منھاجا ( فكالھما يدالن على
الطريق لذلك قيل بترادفھما  ،إالّ ﱠ
أن إتحادھما في المعنى ال يخلو من الفروق الداللية فيما بينھما
فقد قيل بترادفھما لداللتھما على الطريق عامة إالّ ﱠ
أن الشرعة ھي ابتداء الطريق  ،والمنھاج ھو
الطريق المستمر المعبد المأمون). (5

المبحث الثالث  -:المشترك اللفظي -:
يعد من المظاھر اللغوية التي حظيت بعناية الدارسين من القدماء والمحدثين لكونھا
من المظاھر اللغوية البارزة في اللغة العربية واللغات األخرى  ،وعرﱠف المشترك ابن فارس :
) أن تكون اللفظة محتملة لمعنيين أو أكثر () (6و قال األصوليون ) بأنه اللفظ الواحد الدال على
معنيين مختلفين فأكثر داللة على السواء عند أھل تلك اللغة () (7وذكر الدكتور صبحي الصالح
ھذا التعريف وعقب عليه بأنه من أدق التعاريف الذي يمكن أن يعرف بھا المشترك اللفظي). (8
) (5ظ :الميزان380 -379 /6 :
) (6ظ :العين ) 108 /1 :نھج (  ،مقاييس اللغة  ) 361 /5 :نھج (  ،لسان العرب  ) 177-175 /8 :شرع ( .
) (7ديوان الحطيئة  :تحقيق  :د .مفيد محمد قميحة 71 :
) (8ظ :المزھر في علوم اللغة 318 /1 :
) (9ظ :التبيان  ، 543 /3 :مجمع البيان ،313 /3 :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني  ، 153 -152 /6 /3 :اإلعجاز البياني ومسائل نافع بن األزرق  :د .عائشة عبد الرحمن . 280 :
) (1الصاحبي 269 :
) (2المزھر في علوم اللغة 369 /1 :
) (3ظ :دراسات في فقه اللغة 302 :

وأن المشترك اللفظي حاله حال المظاھر اللغوية األخرى آختلف اللغويون في وقوعه في اللغة
العربية وانقسموا إزاءه على قسمين  ،األول قال بوقوعه في اللغة ومنھم سيبويه إذ يقول ) :اتفاق
اللفظين واختالف المعنيين () ، (1والمبرد ) ت285ھـ () (2وابن فارس ) ت392ھـ () (3والسيوطي
والسيوطي ) ت911ھـ () ، (4واآلخر ذھب إلى إنكاره ومنھم ابن درستويه ) ت347ھـ (). (5
بينما ذھب الدكتور علي عبد الواحد وافي وأحمد مختار عمر إلى تضييق مفھوم المشترك
اللفظي في اللغة) ، (6ومھما يكن فإن المشترك من المظاھر اللغوية التي ال سبيل إلنكارھا ) ألنه
خصيصة ال تنكر من خصائصھا الذاتية () ، (7وتلبية الحاجة في توليد الدالالت) ، (8فضال عن
إجماع أكثر علماء اللغة بوقوعه في لغتنا والذي يؤيد ذلك ما روي في األساليب العربية الصحيحة
من شواھد كثيرة  ،ال يتطرق إليھا الشك). (9
أ ﱠما أسباب وقوعه في اللغة فتعود إلى اختالف اللھجات العربية والمجاز  ،والتبادل الصوتي
والتطور الداللي  ،والتشابه في الصيغ الصرفية ،وسوء فھم النص). (10
ﱠ
إن ما تقدم يخص وقوع المشترك في اللغة  ،أ ﱠما مسألة وقوعه في القرآن الكريم فقال بھا
علماء اللغة) (11والمفسرون وكان من بينھم ابن عطية في ) المحرر الوجيز ( الذي نجد ذلك في
تفسيره ويتضح من إشاراته الكثيرة إلى ظاھرة المشترك أنﱠه من القائلين بھا وذكر مصطلح
) المشترك ( في مواضع كثيرة من تفسيره  ،سوف نشير إليھا ونقف عند طائفة من األلفاظ التي
قال باشتراكھا بدالالت كثيرة خارج السياق وتحددت داللتھا داخل السياق لما له من دور في رفع
الغموض والتعقيد بسبب اشتراك األلفاظ بدالالت كثيرة وأشار إلى ذلك ستيفن أولمان يقول  ) :إذا
تصادف أن اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتھا اتفاقا تاما فإن مثل ھذه الكلمات ال يكون لھا معنى
البتة دون السياق الذي تقع فيه () ، (12ومن ھذه األلفاظ التي أشار إليھا ابن عطية لفظة :

 .1أُ ﱠمـة :
) (4الكتاب 24 /1 :
) (5ظ :ما اتفقت ألفاظه واختلف معناه في القرآن المجيد 3 :
) (6ظ :الصاحبي 114 :
) (7ظ :المزھر في علوم اللغة 369 /1 :
) (8ظ :تصحيح الفصيح 167 -166 /1 :
) (9ظ :فقه اللغة  ، 190 :وعلم الداللة 156 :
) (10دراسات في فقه اللغة 302 :
) (11ظ :اللحن في اللغة العربية  :يوسف أحمد المطوع 15 :
) (12ظ :المشترك اللفظي  :د .توفيق محمد شاھين 70 :
) (13ظ :المزھر في علوم اللغة 381 /1 :
) (1ظ :ما اتفقت ألفاظه واختلف معناه 2 :
) (2دور الكلمة في اللغة  :ستيفن اولمان 60 :

أشار ابن عطية إلى طائفة من الدالالت التي تشترك فيھا لفظة ) أمة ( الواردة في

ِ
قوله تعالى  :إِ ن إِﺑ ـ ـ ــﺮ ِاﻫﻴﻢ َﻛـ ـ ــﺎ َن أُﻣ ـ ـ ـﺔً ﻗَﺎﻧِﺘًـ ـ ــﺎ ﻟِﻠـ ـ ـ ِـﻪ ﺣﻨِﻴ ًﻔـ ـ ــﺎ وَﱂ ﻳـ ـ ـ ُ ِ
ﲔ
ـﻚ ﻣـ ـ ـ َـﻦ اﻟْ ُﻤ ْﺸ ـ ـ ـ ِﺮﻛ َ
ََْ
َ
ْ َ َ
) النحل (120 :يقول  " :و  أُﻣﺔً

لفظة مشتركة تقع للعين والقامة والجمع الكثير من الناس

ثم يشبه الرجل العالم أو الملك أو المنفرد بطريقة وحده بالناس الكثير فيسمى  أُﻣـﺔً

" ...

)(1

ومن ثم يرجح أحد تلك الدالالت المناسبة لسياق اآلية الكريمة  ،مثلما أشار إلى ﱠ
أن لفظة ) أمة (
الواردة في اآلية السابقة تدل على الرجل المنفرد بطريقة وحده من بين الناس  ،وذكر العلماء

)(2

دالالت ھذه اللفظة .
ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ما ذھب إليه ابن عطية وأكده العلماء أ ﱠن لفظة ) أمة ( من ألفاظ
المشترك اللفظي التي تشترك بطائفة من الدالالت خارج السياق وتنصرف إلى واحدة منھا حين
استعمالھا في السياق الذي ترد فيه .

 .2مولى -:
تعد لفظة ) مولى ( من ألفاظ المشترك اللفظي التي ذكر لھا ابن عطية طائفة من
الدالالت التي تشترك فيھا خارج السياق يقول  " :والمولى في كالم العرب  :لفظة يشترك فيھا
القريب والقرابة  ،والصديق  ،والحليف  ،والمعتَق  ،والمعتِق  ،والوارث ،والعبد "...

) (3

والظاھر ﱠ
أن ابن عطية كان يعول كثيرا على السياق في تحديد دالالت األلفاظ ذات الدالالت

ِ
ِ
اﱄ ِﳑـﺎ ﺗَـ َـﺮَك اﻟْ َﻮاﻟِ َـﺪ ِان
المشتركة ونجد ذلك واضحا في تفسير قوله تعالى َ  :وﻟ ُﻜ ـﻞ َﺟ َﻌ ْﻠﻨَـﺎ َﻣ َـﻮ َ

) (3المحرر الوجيز 430 /3 :
) (4ظ :مفردات ألفاظ القرآن  ،28 -27 :بصائر ذوي التمييز  :اﻝﻔﻴروزآﺒﺎدي ،79 /2 :لسان العرب ) 27 /12 :
أمم (
) (1المحرر الوجيز 46/2 :

ٍ
و ْاﻷَﻗْـﺮﺑﻮ َن واﻟِ ﺬﻳﻦ ﻋ َﻘ َﺪت أَْﳝَﺎﻧُ ُﻜﻢ ﻓَﺂَﺗُﻮﻫﻢ ﻧَ ِ
ﻴﺪا
ﺼﻴﺒَـ ُﻬ ْﻢ إِ ن اﻟﻠﻪَ َﻛﺎ َن َﻋﻠَـﻰ ُﻛ ـﻞ َﺷ ْـﻲء َﺷـ ِﻬ ً
َ َُ َ َ َ ْ
ْ ُْ

)

النساء  ( 33 :يقول  " :ويحسن ھنا من ھذا االشتراك الورثة  ،ألنھا تصلح على تأويل ) ولكل
أحد (  ،وعلى تأويل  )،ولكل شيء ( وبذلك فسر قتادة والسدي وابن عباس وغيرھم ﱠ
أن )
الموالي ( العصبة والورثة  ،قيل  :لما أسلمت العجم سموا موالي استعارة وتشبيھا ً وذلك في قول

ﷲ تعالى  :ﻓَ ـِﺈ ْن َﱂْ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ـﻮا آَﺑَــﺎءَ ُﻫ ْﻢ ﻓَ ـِﺈ ْﺧ َﻮاﻧُ ُﻜ ْﻢ ِﰲ اﻟ ـﺪﻳ ِﻦ
)األحزاب( 5:وقد سمي قوم من العجم ببني العم "

)(1

َوَﻣـ َـﻮاﻟِﻴ ُﻜ ْﻢ

ونلحظ ابن عطية بعد أن عرض لطائفة

من الدالالت التي تشترك فيھا لفظة ) مولى ( عاد ليذكر لنا الوجه الذي يفرضه السياق العام لآلية
وھو ﱠ
أن الموالى ھم الورثة وھو بذلك يرجح قول قتادة و السدي ابن عباس وقال بھذا الطبري )
ت310ھـ () (2والطبرسي ) ت 548ھـ () (3وابن الجوزي) ت  597ھـ ( ) (4والقرطبي)ت 671ھـ
() ، (5وأن الذي ذكره ابن عطية ھو أقرب المعاني وأكثرھا انسجاما مع سياق اآلية الكريمة .

ِ
ﻚ
بينما ذكر ابن عطية داللة أخرى في آية أخرى للفظة ) مولى ( وذلك في قوله تعالى َ  :ذﻟ َ
ِ
ِ
ِ 
ﻳﻦ َﻻ َﻣ ْﻮَﱃ َﳍُ ْﻢ
ﻳﻦ آَ َﻣﻨُﻮا َوأَ ن اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ﺑﺄَ ن اﻟﻠﻪَ َﻣ ْﻮَﱃ اﻟﺬ َ

)محمد (11 :

يقول " :والمولى الناصر الموالي ") (6ونجد مثل ذلك المعنى عند الزمخشري يقول  ) :مولى
الذين آمنوا  ،وليھم وناصرھم () (7وتبعه في ذلك المعنى كل من الطبرسي) (8واآللوسي

)(9

وغيرھم  ،وقد استمد ابن عطية داللة ھذه اللفظة من السياق الذي وردت فيه وجعلھا تنصرف إلى
ذلك المعنى دون سواه من المعاني .

 .3الرب-:

) (2المصدر نفسه .
) (3ظ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن 50/5 :
) (4ظ :مجمع البيان66/3 :
) (5ظ :زاد المسير في علم التفسير  :ابن الجوزي 45 /2 /1 :
) (6ظ :الجامع ألحكام القرآن 167 -166 /5 /3 :
) (1المحرر الوجيز 113 /5 :
) (2الكشاف536 /1 :
) (3ظ :مجمع البيان151 /9 :
) (4ظ :روح المعاني21 /5 /3 :

اﳊَ ْﻤ ُﺪ
من ألفاظ المشترك اللفظي الذي أشار إليھا ابن عطية في تفسير قوله تعالى ْ  :
ِ
ﲔ
ﻟِﻠِ ﻪ َر 
ب اﻟْ َﻌـﺎﻟَﻤ َ

) الفاتحة  (2 :وذكر لھا وجوھا كثيرة ومن وجوھھا التي ذكرھا ابن

عطية يقول  " :والرب في اللغة  :المعبود والسيد المالك والقائم باألمور لما يفسد منھا
والملك تأتي اللفظة لھذه المعاني  (1)" ...ووردت ھذه الوجوه في مصنفات علماء اللغة

)(2

وعزز ھذه الوجوه المذكورة بالشواھد الشعرية التي تؤكد حقيقة استعمالھا بھذه الدالالت في
كالم العرب ومن ھذه الوجوه التي ذكرھا ابن عطية معززا إياھا بالشاھد الشعري ھي :
أ -مما جاء بداللة الرب المعبود يقول  ) :فمما جاء بمعنى المعبود قول الشاعر)غاوي عبد
العزى ( :

) (3

الثـعالـب "
لـقـد ھـان مـن بالت عـلـيه
ُ

أرب يـــبـــول الـــثـــعــلــبـان بــرأســــه
ﱡ

)(4

) (4

"

ب -ومما جاء بمعنى السيد المالك  :إذ يقول  " :ومما جاء بمعنى السيد المالك قولھم  :رب العبيد
والمماليك "

)(5

ج -ومما جاء بمعنى القائم باألمور إذ يقول  " :ومما جاء بمعنى القائم باألمور الرئيس فيھا قول
لبيد :

) (6

رب كـنـدةَ وابــنــهُ
وأھــلــ ْكــ َن يـومـا ً ﱠ

ت وعــ ْرعـ ِر ٍ◌
ﱡ
ورب مــعــ ﱢد بــيـ َن خــ ْبـ ٍ

)(7

"

د -مما جاء بمعنى الملك إذ يقول  " :ومما جاء بمعنى الملك قول النابغة :

ب ُ إلـى الـنـعــمـان ِ حتـى تـنـاله
تــخــ ّ

)(8

رب طـريـفـي وتـالـ ِدي "
فِــ ًدى ل َك مـن ﱢ

)(9

"

)(9

) (5المحرر الوجيز 67 /1 :
) (6ظ :كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية  :أبو حاتم الرازي  ، 27 /2 :الزاھر 88 -87 :
) (7أدب الكاتب  :ابن قتيبة  ، 183 :ورد البيت فيه :
) أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب (.
) (8المحرر الوجيز 67 /1 :
) (9المصدر نفسه .
) (10ديوان لبيد بن ربيعة العامري 69 :
) (11المحرر الوجيز 67 /1 :
) (1ديوان النابغة الذبياني 59 :
) (2المحرر الوجيز 67 /1 :

ھـ -ومما جاء بمعنى اإلصالح إذ يقول  " :ومن معنى اإلصالح قولھم  :أديم مربوب،أي :مصلح
قال الفرزدق :

)(1

كـانـوا كـسـالـئـ ٍة حـمـقـا َء ْإذ حـقـنـتْ

ب ...
سـال َءھـا فـي أديـم ◌ٍ غـيـ ِر َمـ ْربُـو ِ
ِ
"

)(2

وفي ختام الحديث ذكر ﱠ
أن " ھذه االستعماالت قد تتداخل  ،فالرب على اإلطالق الذي ھو
ربُ األرباب على كل جھة ھو ﷲ تعالى "). (3
والظاھر مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية ذكر طائفة من الدالالت التي تحملھا لفظة ) الرب (
وجميعھا كانت مستعملة في كالم العرب وأشعارھم وجاءت في القرآن الكريم تدل على داللتين :
إحداھما :

اﳊَ ْﻤ ُـﺪ
داللتھا على الرب الخالق المعبود سبحانه وذلك كما جاء في قوله تعالى ْ  :

ِ
ﲔ
ﻟِﻠِ ﻪ َر 
ب اﻟْ َﻌـﺎﻟَﻤ َ

) الفاتحة  ، ( 2 :وأشار الطوسي )ت 460ھـ ( إلى ﱠ
أن داللة لفظة ) الرب (

على الخالق تكون بطريقتين :
أ -حين يكون مجردا من اإلضافة يقول  ) :وال يطلق ھذا االسم إال على ﷲ (). (4
ب -حين يكون صفة ) وال يصح الصفة به إال على اإلطالق (). (5

الثانية  :داللتھا على السيد الملك ومنه قوله تعالى على لسان النبي يوسف ) عليه السالم ( :أَﻣـﺎ
َﺣ ُﺪ ُﻛ َﻤﺎ ﻓَـﻴَ ْﺴ ِﻘﻲ َرﺑﻪُ ﲬًَْﺮا
أَ
الملك "). (6

 .4حرد :

) (3ديوان الفرزدق 117 :
) (4المحرر الوجيز 67 /1 :
) (5المصدر نفسه .
) (6التبيان 32 /1 :
) (7المصدر نفسه 493 /5 :
) (8المحرر الوجيز 247 /3 :

)يوسف (41:يقول ابن عطية  " :و) الرب ( على ھذا التأويل –

من ألفاظ المشترك اللفظي التي تحتمل أكثر من معنى وأشار إليھا ابن عطية في

ٍ ِِ
ﻳﻦ
تفسير قوله تعالى َ  :و َﻏ َﺪ ْوا َﻋﻠَﻰ َﺣْﺮد ﻗَـﺎدر َ

) القلم  ( 25 :وذكر لھذه المفردة طائفة من

الدالالت  ،التي أكدھا علماء اللغة في مصنفاتھم) (1وعزز ھذه الوجوه المذكورة بالشواھد الشعرية
الشعرية التي تؤكد حقيقة استعمالھا بھذه الدالالت في كالم العرب ومن ھذه الوجوه :

أ -داللة لفظة ) حرد ( على المنع  :إذ يقول  " :وقوله تعالى َ :ﻋﻠَـﻰ َﺣ ْـﺮٍد

يحتمل أن يريد

على منع من قولھم  :حاردت اإلبل  ،إذ قلت ألبانھا فمنعتھا  ،وحاردت السنة  ،إذ كانت شھباء ال
غلة لھا  ،ومنه قول الشاعر ) الكميت ( :
وحــاردت الـــنــكــد الــجــالد لــم يــكــن لعـقـبـة قـدر الـمـسـتعـيـريـن مـعـقـب "

)(2

)(2

"

ب -وذكر داللة لفظة ) حرد ( على القصد إذ يقول  " :ويحتمل أن يريد بالحرد القصد  ،وبذلك
فسر بعض اللغويين وأنشد عليه القرطبي :

أقـــبـــل ســـيـــل جـــاء مــــن أمــــر ﷲ

يــحــرد حــرد الـــحــبــة الــمــغــلــــــة

)(3

أي يقصد قصدھا"

ج -وذكر داللة لفظة ) حرد ( على الغضب يقول  " :ويحتمل أن يريد بالحرد  ،الغضب  ،يقال :
حرد الجل حرداً إذا غضب  ،ومنه قول األشھب بن رميلة :

أســود شــرى القــت أســوداً خــفــيــــة

تـسـاقـوا عــلى حـرد دمـا ِء األسـاو ِد "

)(4

)(4

"

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن لفظة ) حرد ( تحمل ھذه الدالالت عند ابن عطية وحين تستعمل في
سياق معين يظھر المعنى المقصود منھا  ،لذا نجده يحتج لكل حالة فيھا بما يالئمھا والراجح أنﱠھا
في اآلية تعني المنع بقوة ويدل على ذلك سياق اآلية الكريمة والمعنى  ) :وغدوا وكانوا أنفسھم
وفي ظنھم قادرين على منع المساكين () (5وأنكر الطبري داللتھا على المنع في اآلية الكريمة
ورجح داللتھا على القصد) (6وھي في القرآن الكريم ذات داللة على المنع .

) (1ظ :مفردات ألفاظ القرآن  ، 162 :أساس البالغة ) 120 :حرد (  ،لسان العرب  )144 /3 :حرد ( .
) (2المحرر الوجيز 350 /5 :
) (3المصدر نفسه .
) (4المصدر نفسه .
) (5التفسير الكبير  :اإلمام محمد بن عمر الفخر الدين الرازي 89 /30 :
) (6ظ :جامع البيان عن تأويل القرآن 19 /29 :

 .5الھدى -:
تعد من ألفاظ المشترك اللفظي التي لھا أكثر من وجه وأشار إليھا ابن عطية في

ِ
ﻴﻢ◌ْ
تفسير قوله تعالى ْ  :اﻫ ِﺪﻧَﺎ اﻟ 
ﺼَﺮا َط اﻟْ ُﻤ ْﺴﺘَﻘ َ

) الفاتحة  ( 6 :ومن ھذه الوجوه :

أ -داللة لفظة ) الھدى ( على اإلرشاد يقول " :والھداية في اللغة اإلرشاد  ،لكنھا تنصرف
على وجوه يعبر عنھا المفسرون بغير لفظ اإلرشاد  ،وكلھا إذا تؤملت رجعت إلى

اإلرشاد"). (1
ب -داللة لفظة ) الھدى ( على خلق اإليمان يقول " :فالھدى يجيء بمعنى خلق اإليمان في

ﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻫ ًﺪى ِﻣ ْﻦ َرْ ِﻢ
القلب  ،ومنه قوله تعالى  :أُوﻟَﺌِ َ

) البقرة " ... ( 5 :

) (2

ج -داللة لفظة ) الھدى ( على الدعاء يقول  " :وقد جاء الھدى بمعنى الدعاء من ذلك قوله

تعالى  :وإِﻧﻚ ﻟَﺘـﻬ ِﺪي إِ َﱃ ِﺻﺮ ٍ
اط ُﻣ ْﺴﺘَ ِﻘﻴ ٍﻢ
َ َ َْ
َ

) الشورى  ( 52 :أي داع " ...

)(3

د -داللة لفظة ) الھدى ( على اإللھام يقول  " :وقد جاء الھدى بمعنى اإللھام من ذلك قوله

تعالى   :أ َْﻋﻄَﻰ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء َﺧ ْﻠ َﻘﻪُ ﰒَُ ﻫ َﺪى

) طه " ... ( 50 :

) (4

ھـ -داللة لفظة ) الھدى ( على البيان يقول  " :وقد جاء الھدى بمعنى البيان  ،من ذلك قوله
تعالى

ﺎﻫ ْﻢ
َ  :وأَﻣﺎ َﲦُ ُ
ﻮد ﻓَـ َﻬ َﺪﻳْـﻨَ ُ

) فصلت " ... ( 17 :

)(5

وعقب ابن عطية على ھذه الوجوه التي تحتملھا لفظة ) الھدى ( يقول  " :وفي ھذا كله معنى
اإلرشاد ") (6وقد أشار إلى ذلك المعنى الطبري) ) (7ت  310ھـ ( والطوسي) ت 460ھـ (
(

) (8

) (1المحرر الوجيز 73 /1 :
) (2المصدر نفسه .
) (3المصدر نفسه .
) (4المصدر نفسه .
) (5المصدر نفسه .
) (6المصدر نفسه .
) (7ظ :جامع البيان عن تأويل آي القرآن 169/ 1 :
) (8ظ :التبيان 319 /2 :

)(8

والزمخشري ) ت538ھـ () (1والقرطبي) ت 671ھـ () (2والنسفي )ت 710ھـ () (3وأبو حيان
حيان األندلسي ) ت 745ھـ () (4والطباطبائي) (5وغيرھم وأكد ذلك المعنى علماء اللغة ). (6
.
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية ذكر الوجوه التي تحتملھا لفظة ) الھدى ( وأشار إلى داللتھا

ِ
ﻴﻢ ْ◌
في قوله تعالى  ْاﻫ ِﺪﻧَﺎ اﻟ 
ﺼَﺮا َط اﻟْ ُﻤ ْﺴـﺘَﻘ َ

) الفاتحة  ( 6 :على اإلرشاد  ،تمكن بذلك

من تجريدھا من كل الدالالت التي دلت عليھا خارج السياق اآلية الكريمة بأسلوب بليغ ودقيق
وغاية في اإليجاز  ،غير أنﱠه استعان بالداللة اللغوية التي جاءت بھا لفظة ) الھدى ( ودلت
فيھا على اإلرشاد ومن ثم استند إلى السياق الذي وردت فيه لفظة ) الھدى ( ليجعل منه قرينة
تؤكد صحة رأيه فأشار إلى ﱠ
أن لفظة ) الصراط () (7التي تعني ) الطريق ( كان لھا أثر بالغ
في إثبات صحة مذھبه في داللة لفظة ) الھدى ( على اإلرشاد وبذلك يكون المعنى العام لآلية
ھو أرشدنا إلى الطريق المستقيم الذي ننال به مغفرتك ورضاك .

) (1ظ :الكشاف57 /1 :
) (2ظ :الجامع ألحكام القرآن 183 /1 :
) (3ظ :مدارك التنزيل وحقائق التأويل 7/1 :
) (4ظ :البحر المحيط 143/1 :
) (5ظ :الميزان في تفسير القرآن 13 /1 :
) (6ظ :لسان العرب 59 -58/15 :
) (7ظ :المحرر الوجيز 73/1 :

المبحث الرابع  -:األضداد -:
خصيصة من خصائص اللغة العربية التي تدل على مرونتھا وقدرتھا على استيعاب
المعاني والتنوع في االستعمال وربما ھذا ما يميزھا عن سائر اللغات الحية) ، (1ويكون فيھا اللفظ
) يقع على شيئين ضدين  ،وعلى مختلفين غير ضدين  ،فما يقع على الضدين كالجون والجلل
وما يقع على مختلفين غير ضدين كالعين () (2وقد وقف علماء اللغة القدامى على ظاھرة
)األضداد ( في اللغة العربية وأولوھا اھتماما كبيرا ولعل أول إشارة لھا ظھرت على يد الخليل
بن أحمد الفراھيدي في معرض حديثه عن مادة ) شعب ( فقد ذكر لھا معنيين متضادين قال :
) ھذا من عجائب الكالم وواسع اللغة العربية أن يكون الشعب تفرقا ويكون اجتماعا وقد نطق به
الشعر (). (3
ويمكننا ع ّد خصيصة التضاد نوعا من المشترك اللفظي بيد ﱠ
أن اللفظة الواحدة ال تدل على
دالالت متعددة كما ھو الحال في المشترك بل ترتبط فيه داللة اللفظ الواحد بمعنيين متضادين
وأكد ذلك السيوطي الذي أفرد بابا في كتابه ) المزھر ( في ) معرفة األضداد ( يقول فيه ﱠ
إن
األضداد ) نوع من المشترك () (4وأكد ما ذھب إليه بما نقله عن أھل األصول وغيرھم الذين
ذھبوا إلى ﱠ
أن )المشترك يقع على شيئين ضدين وعلى مختلفين غير ضدين  ،فما يقع على ضدين
)كالجون (

و) الجلل (  ،وما يقع على مختلفين غير ضدين ) كالعين ( (). (5

واختلف اللغويون في وقوع التضاد في اللغة العربية وذھب معظمھم إلى وقوعه في اللغة
وألفوا بخصوصه طائفة من المصنفات من أمثال الفراء ) ت 207ھـ ( وأبو عبيدة ) ت 210ھـ (
واألصمعي ) ت216ھـ ( وأبو عبيدة القاسم بن سالّم )ت 224ھـ ( و ابن السكيت ) ت 244ھـ (
وأبو حاتم السجستاني ) ت 255ھـ ( وابن قتيبة ) ت 276ھـ ( وغيرھم .

) (6

بينما أنكره آخرون ومنھم ابن درستويه ) ت 347ھـ ( فألف كتابا سماه ) في إبطال األضداد(
األضداد() (7وغيره .
) (1ظ :دراسات في فقه اللغة  :د .صبحي الصالح 313 :
) (2المزھر في علوم اللغة 387/1 :
) (3العين  ) 262/1 :شعب (
) (4المزھر في علوم اللغة 387/1 :
) (5المصدر نفسه .
) (6ظ :األضداد في اللغة  :محمد حسين آل ياسين 312 :
) (7ظ :تصحيح الفصيح 22 :

)(7

ومھما يكن من أمر فإنه من التعسف إنكار االشتراك والتضاد في العربية إذ إنﱠھما من المظاھر
اللغوية المعروفة والتي لھا اثر كبير في نمو اللغة وتطورھا وال سيما ﱠ
أن الضدية نوع من العالقة
بين المعاني وربما تكون أقرب إلى ذھن اإلنسان من أي عالقة أخرى فكل كلمة عند نطقھا تثير
بطبيعتھا دالالتھا المضادة في الذھن فعندما نقول ) :إعالن ( يتبادر الى أذھاننا اإلسرار ومثلھا
الجون الذي تدل على األبيض واألسود وھكذا لذلك إنﱠنا نجد تراثنا من كالم العرب وأشعارھم
وإلى جانبھما أرقى نص عرفته العربية على مدى األزمان والعصور القرآن الكريم الذي ال يكاد
يخلو من ظاھرة التضاد ) ، (1وقد قال ابن عطية بوقوع التضاد في القرآن الكريم ونجد ذلك عند
وقوفه عند طائفة من األلفاظ التي جاء ذكرھا في تفسيره لطائفة من اآليات القرآنية و منھا :
 .1ظن -:

ِ
ﻳﻦ ﻳَﻈُﻨـﻮ َن
أشار ابن عطية إلى ضدية لفظة ) ظن ( الواردة في قوله تعالى  :اﻟـﺬ َ
ِ
ﻬ ْﻢ إِﻟَْﻴ ِﻪ َر ِاﺟﻌُﻮ َن
ﻬ ْﻢ ُﻣ َﻼﻗُﻮ َرْ ﻢ َوأَﻧـ ُ
أَﻧـ ُ

) البقرة  ( 46 :يقول  " :ويظنون في ھذه اآلية قال :

معناه يوقنون ") (2وذكر ما ذھب إليه المھدوي في داللة لفظة ) ظن ( يقول  " :وحكى المھدوي
وغيره  :ﱠ
أن الظن ھنا يصح أن يكون على بابه ومضمر في الكالم بذنوبھم فكأنھم يتوقعون لقاءه
مذنبين") (3فعقب على ما ذھب إليه المھدوي قائال  " :وھذا تعسف  ،والظن في كالم العرب
قاعدته الشك مع ميل إلى أحد معتقديه  ،وقد يوقع الظن موقع اليقين في األمور المتحققة  ،لكنه ال
يوقع فيما قد خرج إلى الحس  ،ال تقول العرب في رجل مرئي حاضرا أظن ھذا إنسانا وإنما تجد

ِ
ﻮﻫـﺎ
ﻬ ْـﻢ ُﻣ َﻮاﻗﻌُ َ
االستعمال فيما لم يخرج إلى الحس بعد  ،كھذه اآلية وكقوله تعالى  :ﻓَﻈَﻨـﻮا أَﻧـ ُ
)الكھف  ، (53 :وكقول دريد بن الصمة :

) (4

سـ ﱠر ِد "
ســ َراتُـ ُھـ ُم فـي الفَـا ِرسـ ّي الـ ُمـ َ
ج َ
فَــقُـ ْلــتُ لـھــم :ظُــنّـوا ِبـأَ ْلــفَـ ْي ُمـ َد ﱠجـــ ٍ
)(5
"

) (1ظ :فصول في فقه اللغة العربية  ، 361 :فقه اللغة العربية 152 :
) (2المحرر الوجيز 138 /1 :
) (3المصدر نفسه .
) (4جمھرة أشعار العرب  :أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي 61/1 :
) (5المحرر الوجيز 138/1 :

)(5

ونجد موقفا مماثال لموقف ابن عطية في ضدية لفظة ) ظن ( عند الطوسي ) ت460ھـ ( إذ

ِ 
ِ
ﻬ ـ ـ ْـﻢ إِﻟَْﻴ ـ ـ ِـﻪ َر ِاﺟﻌُ ـ ــﻮ َن
ﻳﻦ ﻳَﻈُﻨ ـ ــﻮ َن أَﻧـ ُ
ﻬ ـ ـ ْـﻢ ُﻣ َﻼﻗُـ ـ ـﻮ َر ـ ـ ْـﻢ َوأَﻧـ ُ
يقول ) :قوله تعالى  :اﻟ ـ ــﺬ َ
) البقرة (46 :آية بال خالف كيف أخبر ﷲ عمن وصفه بالخشوع بالطاعة ومدحھم بذلك بأنھم
يظنون بأنھم مالقو ربھم وذلك مناف لصفة المدح ؟ قلنا  :الظن المذكور في اآلية المراد بھا العلم
واليقين  (1)( ...وتبعه على ذلك المعنى الطبرسي) (2والطباطبائي) (3والشيرازي). (4
وفي ضوء ما تقدم نجد ﱠ
أن ابن عطية فيما سبق جعل وقوع الفعل ) ظن ( موقع اليقين
مشروطا باستعماله فيما لم يخرج إلى الوجود بعد وقد أشار إلى ھذا المعنى بقوله  " :ولكن
العبارة بالظن ال تجيء أبدا في موضع يقين قد قاله الحسن  ،بل أعظم درجة أن يجيء في موضع
علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون " ...

ـﺎج
ﺎل ﻟِﻠِ ﺬي ﻇَ ﻦ أَﻧﻪُ ﻧَ ٍ
قوله تعالى َ  :وﻗَ َ

) (5

ونجد ھذا واضحا في )سورة يوسف ( في

) يوسف  ( 42 :ذكر ابن عطية داللة ) ظن ( على

اليقين ؛ في اآلية المتقدمة الذكر يقول  " :الظن ھاھنا بمعنى اليقين  ،ألن ما تقدم من قوله :

ﻗُ ِ
ﻀ َﻲ ْاﻷ َْﻣ ُﺮ

)يوسف  (41:يلزم ذلك وھو يقين فيما لم يخرج بعد إلى الوجود  (6)" ...فدلت

) ظن ( ھنا على اليقين ألن المظنون لم يتحقق بعد أي  :ﱠ
أن الرجل الذي نبأه النبي يوسف
) عليه السالم ( بالنجاة لم تتحقق نجاته بعد وسأله يوسف ) عليه السالم ( أن يذكره عند ربه .
ومن ثم انتقل من بيان داللة ) ظن ( على العلم واإلدراك إلى داللتھا األخرى التي دلت فيھا

ﻮﻫـﺎ أَﻧْــﺘُ ْﻢ َوآَﺑَـﺎ ُؤُﻛ ْﻢ َﻣـﺎ أَﻧْـ َـﺰَل
على الشك وذلك في تفسيره قوله تعالى  :إِ ْن ِﻫ َـﻲ إِﻻ أ ْ
َﲰَـﺎءٌ َﲰْﻴﺘُ ُﻤ َ
اﻟﻠﻪ ِﺎ ِﻣﻦ ﺳ ْﻠﻄَ ٍ
ﺎن إِ ْن ﻳَـﺘﺒِﻌُﻮ َن إِﻻ اﻟﻈ
ﺲ َوﻟَ َﻘ ْﺪ َﺟﺎءَ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َرُ ِﻢ ا ْﳍَُﺪى
ى
ﻮ
ﻬ
ـ
ﺗ
ﺎ
ﻣ
و
ﻦ
ﻔ
ـ
ﻧ
اﻷ
َ
ْ

ْ
ُ
َ
ْ
َ
ُ َ ْ ُ
َ
َ
ُ
النجم  ( 23 :يقول " :اﻟﻈ ﻦ
بحجة وال برھان "

) (7

) (1التبيان 204/1 :
) (2ظ :مجمع البيان 219/1 :
) (3ظ :الميزان 154 -153/1:
) (4ظ :األمثل 169 -168/2 :
) (5المحرر الوجيز 524/3 :
) (6المصدر نفسه 524/3 :
) (7المصدر نفسه 207/5 :

)

الظن ميل النفس إلى أحد معتقدين متخالفين دون أن يكون ميلھا

ويتضح ﱠ
أن ) الظن ( في اآلية جاءت للداللة على الشك وذلك بخالف ما دلت عليه في اآليات
المتقدمة من العلم واإلدراك .
وفي ضوء ما تقدم نجد ﱠ
أن ابن عطية قال بضدية الفعل ) ظن ( الذي دل على اليقين والشك
ولكنه شرط داللتھا على العلم واإلدراك في مواضع لم تخرج إلى الواقع بعد  ،وعزز صحة ما
ذھب إليه بآيات الذكر الحكيم الذي أثبت بھا صحة مذھبه في داللة ) ظن ( .
وأن الذي تبين لنا مما تقدم ﱠ
أن للسياق دورا كبيرا في تحديد داللة ) ظن ( وذكر ھذا طائفة من
علماء اللغة والتفسير) (1وخرج على ھذا اإلجماع في داللة ) ظن ( على التضاد طائفة من
المحدثين ومنھم الدكتور إبراھيم السامرائي الذي علل إنكاره لضديتھا يقول  ) :ﱠ
إن الضدية لم
تثبت لھذا الفعل أ ﱠما ما ذھبوا إليه فھو مستفاد من اآلية الكريمة كما سيأتي فال يسوغ لمتكلم أن
يجزى الفعل على ھذا النحو من اشتماله على التضاد () (2وأضاف إلى ما ذھب إليه من إنكاره
ضدية ) ظن ( ﱠ
أن استقراء معاني الفعل ) ظن ( يدلنا على معان ٍ أخرى لھا غير متضادة أي أنﱠھا
من المشترك وأيده في ذلك الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي أكد ﱠ
أن ضدية ) ظن ( مستقاة من
افتراض عقيدي وليست من الفعل نفسه إذ يقول  ) :ألنه كما يظھر غير قائل بتغير معنى الفعل
في ھذه اآلية  ،ومھما يكن من أمر فإن جميع المعاني التي ألصقت بالفعل مستفادة من خارج
مادته األصلية  ،إذ ھي تدور مع فكرة النص وتغير مفھومه لدى المفسرين والعلماء (

)(3

وعلى

الرغم من ذلك أنﱠنا ال نستطيع إنكار ضدية )ظن( ألن األصل اللغوي له ھو الشك وألن؛ الشواھد
العربية قد جمعت بين داللة ) ظن ( على الشك واليقين .

 .2عفا -:
ذكر أھل اللغة ﱠ
أن ) عفا ( من ألفاظ األضداد وقد أشار ابن عطية إلى ذلك في معرض

ﺲ آَﺑَﺎءَﻧَﺎ
حديثه عن تفسير قوله تعالى  :ﰒُ ﺑَ ﺪﻟْﻨَﺎ َﻣ َﻜﺎ َن اﻟ ﺴﻴﺌَ ِﺔ ْ
اﳊَ َﺴﻨَﺔَ َﺣ ﱴ َﻋ َﻔ ْﻮا َوﻗَﺎﻟُﻮا ﻗَ ْﺪ َﻣ 
ﺎﻫ ْﻢ ﺑَـ ْﻐﺘَﺔً َو ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺸﻌُ ُﺮو َن
اﻟ 
َﺧ ْﺬﻧَ ُ
ﻀﺮاءُ َواﻟ ﺴﺮاءُ ﻓَﺄ َ

) األعراف ( 95 :

) (1ظ :األضداد  :األصمعي  ، 34 :األضداد  :ابن السكيت  ، 188 :األضداد  :أبو حاتم السجستاني 77 -76 :
جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،626/1 :األضداد  :آبن األنبا ري ،16 -14 :مقاييس اللغة  ،462 /3 :مجمع
البيان78 /5 ،100/1
) (2التطور اللغوي التاريخي  :د .إبراھيم السامرائي 99 :
) (3األضداد في اللغة 530 :

يقول  " :و  َﺣ ﱴ َﻋ َﻔ ْﻮا

 :معناه  :حتى كثروا يقال عفا النبات والريش ) يعفو ( إذا كثر نباته ،

ومن ھذا المعنى قول الشاعر :

) (1

كـــــــوم
ت الـشــحــم
ولــكــنّـَـھـا يـــ ِعــض ﱡالــســيــف مــنـھــا بــأ ْ
ق َعــافـيـا ِ
ِ
ســ ُو ِ
وعليه قوله صلى ﷲ عليه وسلم ) أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى () (2وعفا أيضا في اللغة بمعنى
درس وبلى فقال بعض الناس ھي من األلفاظ التي تستعمل للضدين  ،وأ ﱠما قول زھير :

)(3

ب الــعــفـــاء◌ُ
عــلـى آﺛــار ِ◌ مــن ذھــ ِ
معان الدعاء بالدرس  ،واإلخبار به  ،والدعاء بالنمو والنبات  (4)" ...وقد أشار إلى
فيحتمل ثالثة
ِ
ذلك المعنى الطوسي)ت 460ھـ () (5والزمخشري )ت 538ھـ () (6والطبرسي) ت  548ھـ (

والشيرازي يقول َ  ) :ﻋ َﻔ ْـﻮا

)(7

من مادة عفوا التي تكون أحيانا بمعنى الكثرة وأحيانا بمعنى

الترك واإلعراض  ،وتارة تكون بمعنى محو آثار الشيء ولكن ال يبعد أن يكون أصل جميع تلك
األمور ھو الترك  ،غاية ما ھنالك قد يترك شيء لحاله حتى يتجذر  ،ويتوالد ويتناسل ويزداد
وربما يترك حتى يھلك وينھدم تدريجيا ً وشيئاً فشيئا ً ولھذا جاء معنى الزيادة والھالك معا ً () ، (8إال
إال ﱠ
أن أغلب علماء اللغة قالوا بضديتھا) (9وكان ابن عطية تابعا لھم في ذلك وأخذ عنه ذلك
القرطبي ) ت 671ھـ () (10والشوكاني) ت1250ھـ () (11وأشاروا له في تفاسيرھم .
أن من التعسف إنكار ضدية لفظة ) عفا ( بحجة مفادھا ﱠ
ويتبين مما تقدم ﱠ
أن األصل اللغوي
لھا ھو ) الترك ( وإنما أصابھا نوع من التطور الداللي فصارت تدل على المحو والكثرة  ،ومن
الذين أنكروا ضديتھا بحجة أصلھا اللغوي ابن فارس يقول  ) :ت395ھـ ( يقول  ) :العين والفاء

) (1ديوان لبيد بن ربيعة العامري 186 :ورد البيت في الديوان :
بأسوق عافيات اللحم كوم (
) ولكنا نعض السيف منھا
) (2صحيح مسلم 222 /1 :
) (3شرح ديوان زھير بن أبي سلمى  :األعلم الشنتمري  ،65 :ورد البيت في الديوان :
) تحمل أھلھا منھا فبانوا على آثار من ذھب العفا ُء (
) (4المحرر الوجيز 432 -431 /2 :
) (5ظ :التبيان 475/4 :
) (6ظ :الكشاف125 /2 :
) (7ظ :مجمع البيان695/4 :
) (8األمثل 113/5 :
) (9ظ :األضداد  :ابن األنبا ري  ، 86:الزاھر  ، 536 -535 :المخصص 265 /3 :
) (10ظ :الجامع ألحكام القرآن 253 -252/7 :
) (11ظ :فتح القدير290/2 :

والحرف المعتل أصالن يدل أحدھما على ترك الشيء واآلخر على طلبه...وقول القائل :عفا
درس وعفا  ،كثر وھو من األضداد – ليس بشيء  ،إنﱠما المعنى ما ذكرناه  ،فإذا ترك ولم يتعھد
حتى خفي على مر الدھر فقد عفا  ،وإذا ترك فلم يقطع ولم يحز فقد عفا  ،واألصل في كله
الترك (). (1
ويتضح مما تقدم أنﱠه من الممكن أن تتطور األلفاظ باتجاھين متضادين ألن األضداد ما ھي إال
نتيجة طبيعية للتطور الداللي فضال عن أنﱠھا ال تعود إلى أصل وضعھا اللغوي وإنما تعود إلى
طبيعة استعمالھا) ، (2وأشار إلى ذلك المعنى المتقدم الدكتور إبراھيم السامرائي يقول  ) :ومن ھذا
ھذا ﱠ
أن فكرة التضاد تكون نتيجة التطور في االستعمال ونتيجة الجديد في الداللة (). (3
ونفھم من ذلك ﱠ
أن التطور الداللي لأللفاظ ال يكون عائقا في وجه ضديتھا بل على العكس تماما
وذلك ﱠ
ألن التضاد ما ھو إال نتيجة من نتائجه). (4

 .3أس ﱠر -:
من األلفاظ التي نقل العلماء داللتھا على التضاد لفظة ) أس ﱠر ( الواردة في قوله

تعالى:

ِ
ـﺤَﺮ َوأَﻧْ ــﺘُ ْﻢ
ﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤ ـﻮا َﻫـ ْـﻞ َﻫ ـ َﺬا إِﻻ ﺑَ َﺸـ ٌـﺮ ِﻣ ـﺜْـﻠُ ُﻜ ْﻢ أَﻓَـﺘَ ـﺄْﺗُﻮ َن 
اﻟﺴـ ْ
َﺳ ـﺮوا اﻟﻨ ْ
َوأ َ
ﺠـ َـﻮى اﻟــﺬ َ

ِ
ﺠ َﻮى
َﺳﺮوا اﻟﻨ ْ
ﺗُـْﺒﺼ ُﺮو َن ) األنبياء  ( 3 :يقول  " :ومعنى َوأ َ
َﺳﺮوا
بعضھم لبعض  ،وقال أبو عبيدة َ  :وأ َ

تكلموا بينھم في السر والمناجاة

أظھروا وھو من األضداد) (6)" (5وذكر داللتھا على

على التضاد علماء اللغة ومنھم األصمعي) (7وابن االنباري) (8وأبو الطيب اللغوي) (9وخرج على
على ھذا اإلجماع في ضدية الفعل ) أسر ( أبو حاتم السجستاني )ت255ھـ () (10وتابعه الطوسي
)ت460ھـ( منكرا داللتھا على التضاد يقول  ) :والمعنى ﱠ
أن الذين ظلموا أنفسھم بكفرھم باr
وجحدھم أنبيائه وأخفوا القول فيما بينھم  ...وقال قوم  :معناه أظھروا ھذا القول ﱠ
ألن لفظة
) (1مقاييس اللغة  ) 58 -56 /4 :عفو (
) (2ظ :الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :د .حامد كاظم عباس  ، 206 :ظاھرة التضاد الداللي في القرآن
الكريم وآثرھا  :د .حامد الصالح  ) 192 :بحث انترنيت (
) (3التطور التاريخي 98 :
) (4ظ :التطور الداللي بين لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكريم 57 :
) (5ظ :مجاز القرآن34/2 :
) (6المحرر الوجيز 74/4 :
) (7ظ :األضداد  :األصمعي 21 :
) (8ظ :األضداد  :ابن االنباري 45 :
) (9ظ :األضداد  :أبو الطيب 354/1 :
) (10ظ :األضداد  :أبو حاتم السجستاني 114:

َﺳﺮوا
 َوأ َ

مشتركة بين اإلخفاء واإلظھار واألول أصح () (1وتبعه في ذلك المعنى من المحدثين

الدكتور محمد حسين آل ياسين الذي نسب القول بالتضاد إلى التصحيف والخلط بين لفظتي ) أس ﱠر
وأش ﱠر ( بالشين التي تعني اإلظھار) (2وسار على خطاه الدكتور كاصد الزيدي في إنكار ضدية
)أس ﱠر (). (3
وعلى الرغم من إنكار ھؤالء العلماء داللة الفعل على اإلظھار  ،فإنﱠه يبدو في بعض السياقات
محتمال ھذا المعنى فحين تقول  ) :أسررت لك القول ( يعني أظھرته لك وأخفيته عن غيرك

اب
َﺳﺮوا اﻟﻨ َ
ﺪ َاﻣﺔَ ﻟَ ﻤﺎ َرأ َُوا اﻟْ َﻌ َﺬ َ
ومنه قوله تعالى َ  :وأ َ

) يونس  ( 54 :وأسررت الشيء أخفيته

وأعلنته  ،و أسررت إلى فالن  ،يقتضي من وجه اإلظھار ومن وجه اإلخفاء).(4
والراجح ﱠ
ي فالن ( يقتضي من وجه اإلظھار
أن اللفظ فيه معنى التضاد  ،وقولك  ) :أسرّ إل ﱠ
ومن وجه اإلخفاء.

 .4شرى -:
أشار طائفة من علماء اللغة ﱠ
أن لفظة ) شرى ( من األضداد وھي تدل على البيع

والشراء معا وذكر ذلك ابن عطية عندما وقف عند قوله تعالى َ  :وِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﺎس َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺸ ِﺮي ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ
وف ﺑِﺎﻟْﻌِﺒ ِ
اﺑﺘِﻐَﺎء ﻣﺮ ِ ِ
ـﺎد
ْ َ َْ َ
ﺿﺎة اﻟﻠﻪ َواﻟﻠـﻪُ َرءُ ٌ َ
ومنه  َو َﺷَﺮْوﻩُ ﺑِﺜَ َﻤ ٍﻦ َﲞْ ٍ
ﺲ

) البقرة  ( 207 :يقول

 " :و ﻳَ ْﺸـ ِﺮي

) يوسف  ( 20 :ومنه قول يزيد بن مفرغ

وشــــريـــتُ بــــرداً لــــيــتـَـنــِـــــي

معناه يبيع

الحميري:

) (5

مــِــــنْ بــعــ ِد بــر ٍد كــنــتُ ھـَــا َمــــــه!

ومن ھذا تسمى الشراة كأنھم الذين باعوا أنفسھم من ﷲ تعالى وحكى قوم أنﱠه يقال شرى
بمعنى اشترى  ،ويحتاج إلى ھذا من تأول اآلية في صھيب  ،ألنﱠه اشترى نفسه بماله ولم يبعھا
اللھم إال أن يقال إن عزم صھيب على قتالھم بيع لنفسه من ﷲ تعالى فتستقيم اللفظة على معنى

) (1التبيان في تفسير القرآن 398/8 :
) (2ظ :األضداد في اللغة 161 :
) (3ظ :فقه اللغة العربية 159 -158 :
) (4ظ :المفردات في ألفاظ القرآن  ، 344 :بصائر ذوي التمييز  ، 206 /3 :المزھر في علوم اللغة 391 /1 :
) (5طبقات فحول الشعراء  :محمد بن سالم الجمحي 88/1 :

) (1
باع  "...وقد أشار أبو عبيدة إلى ھذا المعنى يقول   ) :ﻳَ ْﺸ ِﺮي ﻧَـ ْﻔ َﺴﻪُ

يبيعھا () (2ونقل عنه

الطوسي) (3والطبرسي) (4والشيرازي) (5ھذا المعنى  ،وقال بداللتھا على التضاد األصمعي وأبو
حاتم السجستاني وابن السكيت وابن االنباري) (6وعزا أبو الطيب داللة ) شرى ( على البيع إلى
لغة فاضرة حي من بني أسد). (7
) والشراء والبيع في األصل يدالن على التبادل وھما مما يتلبس فيھما نسبة الفعل إلى فاعله ويعد
) جينز ( ﱠ
أن ذلك من آثار الثقافة على األغلب – بأن تباينت الكلمات التي تدل في األصل على
معنى واحد () (8وعلى ذلك يكون التضاد في لفظة ) شرى ( ناتجا من تداخل اللغات  ،وإال فإن
شريت بمعنى بعت ھو األكثر). (9

 .5خفا -:
لفظة ) خفا ( ذكر طائفة من أھل اللغة أنﱠھا من ألفاظ األضداد إال ﱠ
أن ابن عطية خالفھم في

ذلك عندما وقف على قوله تعالى  :إِ ن اﻟ ﺴـ ِ
ُﺧ ِﻔ َﻴﻬــﺎ ﻟِﺘُ ْﺠـ َـﺰى ُﻛـ ـﻞ ﻧَـ ْﻔـ ٍ
ـﺲ ِﲟـَـﺎ
ـﺎد أ ْ
ـﺎﻋﺔَ آَﺗﻴَـﺔٌ أَ َﻛـ ُ
َ
ـﺎد أَ ْﺧ ِﻔ َﻴﻬـﺎ
ﺗَ ْﺴ َـﻌﻰ ) طه  (15 :يقول  " :وقرأ ابن كثير وعاصم  أَ َﻛ ُ

بفتح الھمزة بمعنى

أظھرھا أي أنﱠھا من صحة وقوعھا وتيقن كونه تكاد تظھر لكن تنحجب إلى األجل المعلوم
والعرب تقول خفيت الشيء بمعنى أظھرته ...قال أبو علي :المعنى أزيل خفاءھا  ،وھو ما تلف

ُﺧ ِﻔ َﻴﻬﺎ
به القربة ونحوھا  ،وقرأ الجمھور  أ ْ

بضم الھمزة  ،واختلف المتأولون في معنى اآلية

ـﺎد
فقالت فرقة  :معناه أظھرھا وأخفيت من األضداد وھذا قول مختل  ،وقالت فرقة معناه   ،أَ َﻛ ُ
ُﺧ ِﻔ َﻴﻬــﺎ
أْ

من نفسي على معنى العبارة من شدة غموضھا على المخلوقين  ،فقالت فرقة :

المعنى إِ ن اﻟ ﺴ ِ
ﺎد
ﺎﻋﺔَ آَﺗﻴَﺔٌ أَ َﻛ ُ
َ

وتم الكالم بمعنى

ﺎد
 أَ َﻛ ُ

أنفذھا لقربھا وصحة وقوعھا

) (1المحرر الوجيز 281 /1 :
) (2مجاز القرآن 70 /1 :
) (3ظ :التبيان 183 /2 :
) (4ظ :مجمع البيان535 /1 :
) (5ظ :األمثل 47 /2 :
) (6ظ  :ثالثة كتب في األضداد  :األصمعي  ، 9 :أبو حاتم السجستاني  ، 106 :ابن السكيت 185 :
األضداد  :ابن األنباري 72 :
) (7ظ :األضداد  :أبو الطيب اللغوي  ، 397 /1ظ :لھجة قبيلة أسد 238 :
) (8األضداد في اللغة 268 :
) (9ظ :مفردات ألفاظ القرآن  ،381 :بصائر ذوي التمييز 316/3 :

ثم استأنف اإلخبار بأن يخفيھا  ،وھذا قلق  ،وقالت فرقة

ـﺎد
 أَ َﻛ ُ

زائدة ال دخول لھا في

بأن الساعة آتية ﱠ
المعنى بل تضمنت اآلية اإلخبار ﱠ
وأن ﷲ يخفي وقت إتيانھا عن الناس  ،وقالت

ﺎد
فرقة  أَ َﻛ ُ

بمعنى أريد  ،فالمعنى أريد إخفاءھا عنكم  لتجزى كل نفس بما تسعى

ـﺎد
وقد تقدم ھذا المعنى  ،وقالت فرقة  أَ َﻛ ُ

...

على بابھا بمعنى أنﱠھا مقاربة ما لم يقع  ،لكن

الكالم جار على استعارة العرب ومجازھا  ،فلما كانت اآلية عبارة عن شدة خفاء أمر القيامة
ووقتھا وكان القطع بإتيانھا مع جھل الوقت أھيب على النفوس بالغ قوله تعالى في إبھام وقتھا

ُﺧ ِﻔ َﻴﻬـﺎ
ـﺎد أ ْ
فقال  أَ َﻛـ ُ

حتى ال تظھر البتة ولكن ذلك ال يقع وال بد من ظھورھا  ،ھذا

تلخيص ھذا المعنى الذي أشار إليه بعض المفسرين وھو األقوى عندي  ،ورأى بعض
القائلين ﱠ
ُﺧ ِﻔ َﻴﻬﺎ
ﺎد أ ْ
بأن المعنى  أَ َﻛ ُ

من نفسي ما في القول من القلق فقالوا معنى من نفسي

من تلقائي ومن عندي وھذا رفض للمعنى األول ورجوع إلى ھذا القول الذي اخترناه أخيراً
) (1
ُﺧ ِﻔ َﻴﻬـﺎ
ﺎد أ ْ
فتأمله  ".وأشار ابن عباس إلى ھذا المعنى يقول  ) :أَ َﻛ ُ

قال  :أي ال أظھر

عليھا أحدا غيري () (2وفي حديث آخر له يقول  ) :معناه ال تأتيكم إال بغتة () (3وقال مجاھد :
إن معنى اآلية أكاد أخفيھا من نفسي () (4وتابعھم الطباطبائي) (5في ھذا المعنى بيد ﱠ
 ):ﱠ
أن
علماء اللغة قالوا بضديتھا ومنھم األصمعي يقول  ) :وأخفيت الشيء كتمته وأخفيته  :أظھرته

 ،وفي القرآن   :إِ ن اﻟ ﺴ ِ
ُﺧ ِﻔ َﻴﻬﺎ
ﺎد أ ْ
ﺎﻋﺔَ آَﺗﻴَﺔٌ أَ َﻛ ُ
َ

) طه  (15 :أي  :أظھرھا (

) (6

ويتضح مما تقدم ﱠ
أن ابن عطية أنكر ضدية الفعل ) خفا ( الواردة في اآلية المتقدمة
الذكر ور ﱠد من قال ﱠ
إن معناھا أظھرھا كما رد من قرأ بقراءة فتح الھمزة يقول  ... " :ھذا قول
مختل") (7ورجح ما ذھب إليه ابن عباس ومجاھد من ﱠ
أن ) أخفى ( تدل على الستر والكتمان
لموعد الساعة وذلك ﱠ
ألن كتمانھا أھيب على النفوس من إعالنھا وإظھارھا وتبعه في ذلك طائفة
) (1المحرر الوجيز 40/4 :
) (2جامع البيان عن تأويل آي القرآن 113 /16 :
) (3المصدر نفسه .
) (4تفسير مجاھد 154 :
) (5ظ  :الميزان57/14 :
) (6األضداد  :األصمعي  ، 21 :األضداد  :ابن السكيت  ، 117 :األضداد  :أبو حاتم السجستاني  115 :األضداد
في كالم العرب 190/1 :
) (1المحرر الوجيز 40 /4 :

من المحدثين ومنھم الطباطبائي) (1والشيرازي) (2فقاال بداللة ) خفا ( على الستر والخفاء لوقت

وإن علة خفائھا واضحة في سياق اآلية الكريمة قوله تعالى   :ﻟِﺘُ ْﺠ َـﺰى ُﻛ ـﻞ ﻧَـ ْﻔ ٍ
قيام الساعة ﱠ
ـﺲ
ِﲟـَﺎ ﺗَ ْﺴـ َـﻌﻰ

) طه  (15 :وأنكر ضديتھا الدكتور محمد حسين آل ياسين ذاكرا ) ﱠ
أن ما أوھم

أن ھذه ھمزة السلب التي قلبت المعنى ﱠ
األضداديين بوجود التضاد ھو تصورھم ﱠ
ألن خفا المجرد
ال يعني إال اإلظھار(

) (3

أن ال حجة لمن يزعم ﱠ
ويبدو مما تقدم ﱠ
أن لفظة ) خفا ( من حروف األضداد وأنﱠھا جاءت في
اآلية بضد معناھا المعروف) ، (4إال على قراءة من قرآھا بفتح الھمزة وذلك ﱠ
ألن اختالف
حركاتھا قد يتبعه اختالف في داللتھا .

) (2ظ :الميزان153 -152/14 :
) (3ظ :األمثل 474 -473 /9 :
) (4األضداد في اللغة 191 :
) (5ظ :ظاھرة التضاد الداللي في القرآن الكريم  ) 176 :بحث ا نترنيت (

الخاتمـــة

الخاتمة 
من أھم النتائج التي توصل إليھا البحث في مسيرته الھادفة إلى إماطة اللثام عن مواطن الداللة في
تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ھي:
 -1ظھر من خالل البحث أن كثيرا من علماء التفسير قد أفادوا مما ورد في تفسير ابن عطية من
آراء وأفكار ونقلوھا ولم يشر كثير منھم إليھا مما يدل على سعة علمه وقدرته الفكرية
الكبيرة حيث ترك أثرا كبيرا فيمن جاء بعده .
 -2إن تفسير) المحرر الوجيز ( لم يضع له صاحبه ابن عطية ھذه التسمية وإنما وضعت ھذه
النسخة بعد تأليفه وتنسب المصادر وضعھا إلى مال كاتب حلبي المتوفى سنة )  1067ھـ ( .
 -3تميز تفسيره من غيره من التفاسير بكثافة العلوم المنبثة فيه  ،وبمنھجه الذي لم يسبق إليه
سابق إذ وقف على األحكام الشرعية وبين المعاني اللغوية واالصطالحية فيه ووقف طويال
عند قراءاته وحرص على توجيه معظمھا ونقحه من الشوائب واآلسرائليات وعمل جاھدا
على تخطي التفسيرات الباطنية واألشارية والرمزية أما منھجه في التفسير كان واضحا
وجليا إذ كان شديد النزعة إلى تفسير القرآن بالقرآن والمأثور أما منھج التفسير بالرأي فكان
شديد الحذر منه ولم يأخذ منه إالّ الصحيح .
 -4إن ابن عطية قد تأثر في مجال التفسير بما جاء عن أبي عبيدة والطبري والطوسي
والزمخشري إال أنه لم يقف من تأثره موقف الناقل بل أتفق معھم فيما يستحق االتفاق ،
وخالفھم في كثير من المواضع خاصة الطبري والنقاش فقد ر ّد الكثير من آرائھم في تفسيره .
 -5إن مذھبه في مجال الصوت والنحو كان بصريا حيث تابع سيبويه وأبا عبيدة وأبا علي
الفارسي وابن جني .
 -6ثبت من خالل البحث أن ابن عطية لم يعن بدراسة األصوات من حيث المخارج
والصفات وأنما درسھا من حيث ائتالفھا مع بعضھا في بنية المفردات وقد أشار إلى امتالك
األصوات قيمة تعبيرية تؤدي إلى إحداث تغيير داللي في معاني المفردات حين يتم إبدالھا أو
تغييرھا – وفي ضوء ھذا فھو من الذين يؤمنون بوجود قيمة معنوية للصوت تؤثر في بنية
المفردات .
 -7كان ابن عطية يولي السياق أھمية كبيرة وھو يبحث عن داللة األلفاظ إلدراكه ما للسياق
من أثر كبير في تحديد داللة األلفاظ التي ترد في اآليات القرآنية .

 -8أظھر البحث قدرته في تقصي مواطن الداللة في رصده للظواھر الصرفية في تفسيره إذ
تنبه إلى الزيادات التي تعتري الصيغ وتؤدي إلى تغير المعنى  ،ومثال ذلك صيغ الفعل المزيد
التي تؤدي إلى تغير المعنى  ،ولكن مواضع الداللة فيھا كانت ال تتناسب مع الكم الھائل من تلك
الظواھر التي جاء بھا التفسير .
 -9أثبت البحث أن ابن عطية كان مدركا ألثر الداللة التركيبية وذھب إلى أنھا تقوم على جانبين
نحوي وبالغي فيتآزران مع بعضھما البعض ليكسبا النص حيوية وقدرة على التعبير عن
المعنى المراد .
 -10عـُن ّي ابن عطية بدالالت األلفاظ إذ وقف على تطورھا الداللي عبر العصور التي مرت
بھا مع اإلشارة 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  rرب العالمين .

مصادر البحث ومراجعه

  

"! #

 $
خير ما نبدأ به القرآن الكريم -:
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم  :صديق بن حسن خان القونجي
البخاري ) ت 1307ھـ (  :تحقيق  :أحمد شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان
 ،الطبعة األولى 1420 ،ھـ 1999 -م .

اإلبدال  :أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي )ت351ھـ (  ،تحقيق عز
الدين التنوخي  ،دمشق 1380 ،ھـ 1961 -م .
ابن جني عالم العربية  :الدكتور حسام النعيمي  :دار الشؤون الثقافية  ،بغداد الطبعة
األولى  1990 ،م .
أبنية الصرف في كتاب سيبويه  :الدكتورة خديجة الحديثي  ،جامعة بغداد  ،مكتبة
النھضة بغداد  ) .د  .ت (
أبو ذؤيب الھذلي حياته وشعره  :نورة الشمالن  ،شركة الطباعة العربية السعودية
الرياض 1400 ،ھـ  ) .د  .ط (
إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  :العالمة الشيخ شھاب الدين أحمد
آبن محمد عبد الغني الدمياطي الشھير بالبناء ) ت1117ھـ (  ،تحقيق  :الشيخ أنس مھرة
دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثالثة  ) ،د  .ت ( .
األتقان في علوم القرآن  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ) ت 911ھـ ( تحقيق
 :محمد أبو الفضل إبراھيم  ) .د  .ت ( .
أثر اللسانيات في النقد العربي  :توفيق الزيدي  ،اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب 1984 ،م .

اإلحاطة في أخبار غرناطة  :أبو عبد ﷲ محمد بن عبد ﷲ بن سعيد بن أحمد السلماني
الشھير بلسان الدين بن الخطيب ) ت  776ھـ (  :تحقيق الدكتور يوسف علي طويل  ،دار
الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1424 ،ھـ 2003 -م .
أدب الكاتب  :أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة ) ت276ھـ (  ،تحقيق  :محمد
محيي الدين عبد الحميد  ،مطبعة السعادة  ،مصر 1382 ،ھـ 1963 -م .
أساس البالغة  :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) ت 538ھـ (  :دار صادر
بيروت 1399 ،ھـ  1979 -م .
أسرار البالغة في علم البيان  :عبد القاھر الجرجاني ) ت 471ھـ (  :تحقيق السيد
محمد رشيد رضا  ،مطبعة محمد علي صبيح وأوالده باألزھر مصر  ،الطبعة السادسة
1379ھـ 1959م .
األشباه والنظائر :مقاتل ابن سليمان )ت 150ھـ (  :تحقيق :عبد ﷲ محمود شحاته
القاھرة 1975 ،م .
االشتقاق  :أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي ) ت321ھـ (  :تحقيق  :عبد
السالم ھارون  ،مؤسسة الخانجي مطبعة السنة المحمدية 1378 ،ھـ  1968 -م .
إصالح المنطق  :ابن السكيت يوسف بن إسحاق ) ت 244ھـ (  ،دار إحياء التراث
العربي  ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة األولى 1423 ،ھـ  2002 -م .
األصوات اللغوية  :د .إبراھيم أنيس  :لجنة البيان  ،مصر  ،الطبعة الثالثة 1961م .
األصول في النحو  :أبو بكر محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي .
) ت  316ھـ (  :تحقيق  :عبد الحسين الفتلي  ،مطبعة النعمان  ،النجف 1972 ،م
األضداد  :أﺒــو ﺒﻜــر ﻤﺤﻤــد ﺒــن اﻝﻘﺎﺴــم اﻷﻨﺒ ــﺎري )ت328ﻫ ـ(  :تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراھيم  ،شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة  ،صيدا – بيروت 1407 ،ھـ 1987م .
األضداد في اللغة  :محمد حسين آل ياسين  :مطبعة المعارف بغداد 1394 ،ھـ
1974م .

األضداد في كالم العرب  :أبو الطيب عبد الواحـد بن علي اللغوي )ت351ھـ(  ،تحقيـق اﻝدﻜﺘور
ﻋزة ﺤﺴن  ،دﻤﺸق . 1963 ،

اإلعجاز البياني ومسائل نافع ابن األزرق  :الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ
دار المعارف  ،القاھرة – مصر  1391ھـ 1971 -م .
االعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا  :الدكتور شلتاغ عبود  ،دار المرتضى بيروت
الطبعة األولى  1413 ،ھـ  1993 -م .
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) ت 311ھـ (  :تحقيق  :إبراھيم اإليباري
مطبعة سلمان الفارسي  ،قم  1406 ،ھـ  -ق .
األعالم  :خير الدين الزر كلي  :كوستاتسوماس وشركاه  ،الطبعة الثانية 1374ھـ
1148م .
األغاني  :أبو الفرج األصفھاني  :تحقيق  :سمير جابر  ،دار الفكر  -بيروت  ،الطبعة
الثانية .
األلفاظ المترادفة  :أبو الحسن علي بن عيسى الرماني )ت384ھـ (  :تحقيق  :محمد
محمود الرافعي  ،محمد محمود الشنقيطي  ،مطبعة ومكتبة المحمودية ) د  .ت (.
األمثل في تفسير الكتاب العزيز  :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي  ،مؤسسة البعثة
بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1413ھـ 1992 -م .
االنتصاف في حاشية الكشاف للزمخشري  :أحمد بن المستنير ) ت 683ھـ (  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة األولى  1417 ،ھـ 1997 -م .
األنصاف في مسائل الخالف  :أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد ﷲ بن أبي
سعيد االنباري النحوي ) ت 577ھـ (  :تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد محمود
توفيق  1945 ،م .
أنوار التنزيل وأسرار التأويل  :ناصر الدين أبي سعيد عبد ﷲ بن عمر بن محمد
الشيرازي البيضاوي ) ت685ھـ (  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة الرابعة  ،بيروت – لبنان
1429ھـ 2008 -م .

أوزان الفعل ومعانيھا  :د .ھاشم طه شالش  :مطبعة اآلداب  ،النجف األشرف
 1971م .
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ومعه ھداية السالك  :أبو محمد عبد بن ھشام
األنصاري ) ت  761ھـ (  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ) د  .ت ( .
اإليضاح في علوم البالغة  :جالل الدين أبو عبد ﷲ محمد بن قاضي القضاة سعد
الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إمام الدين أبي حفص عمر القزويني الشافعي
) ت 739ھـ (  :تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي  ،دار الكتاب اللبناني  ،بيروت
الطبعة الخامسة 1400 ،ھـ 1980 -م

ب
بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار  :العالمة الشيخ محمد باقر
المجلسي  :مؤسسة الوفاء  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثالثة
المصححة 1403 ،ھـ 1983 -م .
البحر المحيط  :محمد بن يوسف الشھير بأبي حيان األندلسي )ت745ھـ ( تحقيق :
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  ،الشيخ علي محمد معوّض  ،دار الكتب العلمية بيروت –
لبنان  ،الطبعة الثانية 1428 ،ھـ 2007 -م .
البرھان في علوم القرآن  :بدر الدين محمد أبو عبد ﷲ محمد بن بھادر بن عبد ﷲ
الزركشي ) ت  794ھـ (  ،دار المعرفة للطباعة والنشر  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثانية
)د.ت(.
بصائر ذوي التمييز  :ﻤﺠـد اﻝـدﻴن ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻴﻌﻘـوب اﻝﻔﻴروزآﺒـﺎدي )ت817ﻫ ـ (

تحقيق

محمد علي النجار  ،المكتبة العلمية  ،بيروت – لبنان ) د .ت ( .
بغية الملتمس في تاريخ رجال أھل األندلس  :أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي
)ت599ھـ (  :دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1417 ،ھـ .

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي
)ت 911ھـ (  :تحقيق الدكتور علي محمد عمر  ،مكتبة الخانجي  ،القاھرة  ،الطبعة
األولى 1426 ،ھـ 2005 -م .
بالغات النساء  :أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر طيفور )ت  280ھـ (  ،انتشارات
مكتبة الحيدرية  ،المطبعة شريعت – قم  ،الطبعة الثانية . 1378 ،
البالغة العربية المعاني والبيان والبديع  :د .أحمد مطلوب  ،بغداد  ،وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي  ،الطبعة األولى 1400 ،ھـ 1980-م .
البيان والتبيين  :أبو عثمان عمرو بن بحر ) ت 255ھـ (  ،تحقيق  :حسن السندوبي
المطبعة الرحمانية  ،القاھرة  1932 ،م

ت
تاج العروس من جواھر القاموس  :محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى
الحسيني الواسطي الزبيدي الجنفي ) ت 1205ھـ (  :تحقيق  :عل ي شيري  ،دار الفكر
1414ھـ 1994 -م
تاريخ اإلسالم ووفيات المشاھير واألعالم  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان
الذھبي ) ت 748ھـ (  :تحقيق  :الدكتور عمر عبد السالم تدمري  ،دار الكتاب العربي
بيروت – لبنان ) د  .ت ( .
تاريخ بغداد أو مدينة السالم  :الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي
) ت  463ھـ (  :تحقيق  :أحمد أمين الخانجي  ،مكتبة الخانجي بالقاھرة والمكتبة العربية
ببغداد ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر1349 ،ھـ 1931 -م .
تاريخ قضاة األندلس  :ابن حسن النباھي ) ت739ھـ (  ،تحقيق  :الدكتورة مريم
قاسم الطويل  :دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان  ،الطبعة األولى 1415 ،ھـ 1995 -م .
تأويل مشكل القرآن  :أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ) ت  276ھـ (
تحقيق  :إبراھيم شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان الطبعة الثانية 1428 ،ھـ
 2007م .

التبيان في تفسير القرآن  :أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ) ت  460ھـ (  ،دار
إحياء التراث العربي  ،بيروت -لبنان ) د  .ت ( .
التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن  :البن الزملكاني ) ت651ھـ( تحقيق
الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي -ساعدت وزارة التربية والتعليم على
طبعه ،مطبعة العاني ،بغداد ،الطبعة األولى 1383 ،ھـ 1964 -م .
تذكرة الحفاظ  :أبو عبد ﷲ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي

)

ت  748ھـ (  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة الرابعة  ) .د  .ت ( .
الترادف في اللغة  :الدكتور حاكم مالك الزيادي  ،دار الرشيد  1980 ،م .
تصحيح الفصيح  :عبد ﷲ بن جعفر بن درستويه ) ت  347ھـ (  :تحقيق عبد ﷲ
الجبوري مطبعة اإلرشاد – بغداد  ،الطبعة األولى 1975،م .
التطور الداللي بين لغة الشعر الج اھلي ولغة القرآن الكريم دراسة داللية مقارنة
د .عودة خليل أبو عودة  :األردن  -الزرقاء ) د  .ت ( .
التطور اللغوي التاريخي  :ال دكتور إبراھيم السامرائي  ،دار األندلس  ،بيروت
لبنان  ،الطبعة الثانية 1401 ،ھـ 1981 -م .
التعبير القرآني  :د .فاضل صالح السامرائي  ،دار الزھراء إيران  ،الطبعة األولى
1387ش –  1439ق .
التعريفات  :علي بن محمد الشريف الجرجاني ) ت  816ھـ (  :ضبطه جماعة من
العلماء  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى  1983 ،م .
التفسير الفقھي عند ابن عطية  :د .عبد السالم محمد أبو سعد  ،ليبيا جمعية الدعوة
اإلسالمية العالمية 2007 ،م .
تفسير القرآن العظيم  :عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي
)ت 774ھـ (  :دار األندلس للطباعة  ،بيروت ) د  .ت ( .
التفسير الكبير  :األمام محمد بن عمر الفخر الدين الرازي ) ت  606ھـ (  ،الطبعة
الثانية ) د  .ت (

تفسير غريب القرآن  :أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم بن قتيبة ) ت276ھـ (  ،تحقيق
السيد أحمد صقر  ،دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه 1378 ،ھـ
1958م .
تفسير مجاھد  :مجاھد بن جبر المخزومي أبو الحجاج ) ت 104ھـ (  :تحقيق أبو
محمد األسيوطي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1426 ،ھـ 2005م
.
تفسير مقتنيات الدرر  :الحاج مير سيد علي الحائري الطھراني  :مطبعة الحيدري
بطھران  1338 ،ھـ ش .
التقديم والتأخير في القرآن الكريم  :حميد أحمد عيسى  ،دار الشؤون الثقافية العامة "
آفاق عربية "  ،بغداد – العراق  ،الطبعة األولى 1996 ،م .
تھذيب الكمال في أسماء الرجال  :جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي

)

ت  742ھـ (  :تحقيق  :الدكتور .بشار عواد معروف  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األولى
1422ھـ 2002 -م .
تھذيب اللغة :أبو منصور محمد بن أحمد األزھري ) ت  370ھـ (  :محمد عوض
مرعب عمر السالمي  ،عبد الكريم حامد  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت لبنان
الطبعة األولى 1421 ،ھـ 2001 -م .
التيسير في القراءات السبع  :أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت 444ھـ ( بيروت
لبنان  ،الطبعة الثانية 1426 ،ھـ 2005 -م .

ث
ثالث رسائل في إعجاز القرآن  :الرماني ) ت 384ھـ ( والخطابي ) ت 388ھـ (
وعبد القاھر الجرجاني ) ت 471ھـ (  :تحقيق محمد خلف ﷲ أحمد  :د .محمد زغلول
سالم  ،دار المعارف  ،القاھرة  ،الطبعة الخامسة ) د  .ت ( .

ثالثة كتب في األضداد  :األصمعي ) ت  216ھـ ( و السجستاني ) ت  248ھـ (
وابن السكيت ) ت  244ھـ ( ويليھا ذيل في األضداد للصغاني  :تحقيق  :الدكتور أوغست
ھفنر  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان ) د  .ت ( .

ج
جامع البيان عن تأويل آي القرآن  :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) ت 310ھـ (
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر  ،الطبعة الثانية 1373 ،ھـ 1954 -م .
الجامع الصحيح سنن الترمذي  :محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي
) ت  279ھـ (  :تحقيق  :محمد شاكر و آخرون  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت ) .د.
ت( .
الجامع ألحكام القرآن  :أبو عبد ﷲ محمد بن أحمد األنصاري القرطبي )ت 671ھـ (
تحقيق  :أبو إسحاق إبراھيم أطفيش  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  -لبنان 1996م
.
الجملة العربية والمعنى  :الدكتور فاضل صالح السامرائي دار الفكر  ،عمان الطبعة
الثانية 1430 ،ھـ  2009 -م .
جمھرة أشعار العرب  :أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي  ) ،توفي في حدود
 170ھـ (  ،دار صادر بيروت 1383 ،ھـ 1963 -م .
جمھرة األمثال  :أبو ھالل العسكري ) ت 395ھـ (  :تحقيق  :محمد أبو الفضل
إبراھيم  ،عبد المجيد قطامش  ،المؤسسة العربية الحديثة مطبعة المدني  ،القاھرة  ،الطبعة
األولى  1384 ،ھـ 1964 -م .
جمھرة اللغة  :ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن األزدي البصري
)ت321ھـ (  ،مكتبة المثنى بغداد لصاحبھا قاسم محمد الرجب )د  .ت ( .

ح

حاشية الصبان على شرح األشموني  :الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي
) ت1260ھـ (  :تحقيق  :إبراھيم شمس الدين  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1417ھـ
1997م .
حجة القراءات  :األمام الجليل أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة
)ت 403ھـ (  :تحقيق سعيد األفغاني  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة الثانية 1399 ،ھـ
 1979م .
الحجة في القراءات السبع  :أبو عبد ﷲ الحسين بن أحمد بن خالويه )ت370ھـ (
تحقيق  :أحمد فريد المزيدي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثانية 1428ھـ
 2007م .الحجة للقراء السبعة  :أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار علي الفارسي
)ت377ھـ (  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1431 ،ھـ 2001 -م
الحدود في النحو )ضمن رسالتان في اللغة( :أبو الحسن علي بن عيسى الرماني
تحقيق وتعليق وتقديم  :إبراھيم السامرائي  ،دار الفكر للنشر والتوزيع عمان 1984م .

خ
الخصائص  :أبو الفتح عثمان بن جني ) ت  392ھـ (  :تحقيق  :عبد الحميد ھنداوي
دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثالثة 1424 ،ھـ 2003 -م .

د
الدر المنثور في التفسير المأثور وھو مختصر ترجمان القرآن  :جالل الدين
السيوطي ) ت 911ھـ (  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة الثانية 1424 :ھـ
2004م .
دراسات في فقه اللغة  :د .صبحي الصالح  :دار العلم للماليين بيروت  ،الطبعة
الرابعة عشر 2000 ،م .

درة الغواص في أوھام الخواص  :أبو محمد القاسم بن علي الحريري )ت 516ھـ ( )
د.ت(.
الدرس الداللي عند عبد القاھر الجرجاني  :الدكتور تراث حاكم مالك الزيادي مكتبة
المثقف  ،باب المعظم  ،بغداد  -العراق  ،الطبعة األولى 1429 ،ھـ 2008 -م .
دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني  :د .محمد ياس خضر الدوري  :دار الكتب
العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1427 ،ھـ 2006 -م .
دالئل االعجاز في علم المعاني  :األمام عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد
الجرجاني ) ت  471ھـ (  :تحقيق  :السيد محمد رشيد رضا  ،شركة الطباعة الفنية المتحدة
مصر 1381ھـ 1961 -م .
دالالت التراكيب  :الدكتور محمد محمد أبو موسى  ،مكتبة وھبة  ،عابدين القاھرة
الطبعة الرابعة 1429 ،ھـ  2008 -م .
داللة األلفاظ  :الدكتور إبراھيم أنيس  ،مطبعة محمد عبد الكريم حسان القاھرة 2004
م.
الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى  :الدكتور حامد كاظم عباس  :بغداد الطبعة
األولى 2004 ،م .
دور الكلمة في اللغة  :س تيفن اولم ان  ،ترجم ة ال دكتور كم ال بش ر  ،الناش ر مكتب ة
الشباب 1975 ،م.
الديباج المذھب في معرفة أعيان المذھب  :إبراھيم بن علي بن محمد بن فرحون
اليعمري المالكي ) ت 799ھـ (  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت -لبنان .
دﻴوان اﻝﺤطﻴﺄة  :ﺒرواﻴﺔ وﺸرح اﺒن اﻝﺴﻜﻴت  :ﺘﺤﻘﻴق اﻝدﻜﺘور ﻤﻔﻴد ﻤﺤﻤد ﻗﻤﻴﺤﺔ
دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺒﻴروت -ﻝﺒﻨﺎن  ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ 1424 ،ﻫـ 2003 -م .

ديوان األخطل  :غياث بن غوث ) ت 90ھـ ( تحقيق عبد الرحمن المصطفى  ،دار
المعرفة دار بيروت – لبنان ) د  .ت ( .

ديوان األدب  :أبو إبراھيم إسحاق بن إبراھيم الفارابي )ت350ﻫ ـ(  :ﺘﺤﻘﻴــق :
اﻝدﻜﺘور أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر ود .إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس  ،ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻤﺎﻨﺔ  ،ﻤﺼر 1976 ،م .

ديوان األعشى  :ميمون بن قيس بن جندل ) ت  7ھـ (  :تحقيق  :فوزي عطوي
الشركة اللبنانية للكتاب  ،بيروت– لبنان ) د  .ت ( .
ديوان الحطيأة  :تحقيق  :الدكتور عمر فاروق الطباع  ،شركة دار األرقم بن أبي
األرقم للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت – لبنان ) د  .ت ( .
ديوان الراعي النميري :عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل ) ت90ھـ (  ،تحقيق
الدكتور واضح الصمد  ،دار الجيل  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1416 ،ھـ 1995 -م .
ديوان الطرماح  :الطرماح بن حكيم بن الحكم ) ت 125ھـ (  ،تحقيق  :الدكتور عزة
حسن  :وزارة الثقافة والسياحة واإلرشاد القومي مطبوعات إحياء التراث القديم دمشق
1388ھـ 1968 -م .
ديوان العباس بن مرداس  :تحقيق  :الدكتور يحيى الجبوري المؤسسة العامة
للصحافة والطباعة دار الجمھورية  ،بغداد 1388 ،ھـ 1968 -م .
ديوان الفرزدق  :ھمام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ) ت 110ھـ ( الدكتور
صالح الدين الھواري  :دار ومكتبة الھالل  ،بيروت  ،الطبعة األولى 2007 ،م .
ديوان المفضليات  :أبو العباس المفضل بن محمد الضبي ) ت 168ھـ (  ،شرح أبي
محمد القاسم بن محمد بن بشار األنبا ري :تحقيق  :كارلوس يعقوب اليل  ،مطبعة األدباء
اليسوعيين بيروت 1920 ،م .
ديوان النابغة  :قيس بن عبد ﷲ بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري ) ت 50ھـ (
الدكتور علي بو ملحم  ،دار مكتبة الھالل  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1991 ،م .
ديوان النابغة الذبياني  :قيس بن عبد ﷲ بن عدس بن ربيعة الجعدي العامري
) ت 50ھـ (  :تحقيق  :كرم البستاني  ،دار صادر للطباعة والنشر دار بيروت للطباعة
والنشر  ،بيروت 1379 ،ھـ 1960-م .

ديوان امرئ القيس  :امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ) ت  80ق ھـ (  :دار
صادر بيروت ) د  .ت ( .
ديوان حسان بن ثابت األنصاري  :حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي االنصاري
) ت 54ھـ (  ،دار صادر بيروت ) د  .ت ( .
ديوان شعر ذي الرمة  :غيالن بن عقبة العدوي ) ت117ھـ (  :تحقيق كارليل ھنري
ھيس مكارتني  ،مطبعة كلية كمبريج 1337 ،ھـ 1919 -م .
ديوان عمرو بن كلثوم  :عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب ) ت  40ق ھـ (
تحقيق  :الدكتور عمر فاروق الطباع دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع لصاحبھا أحمد
أكرم الطباع  ،بيروت – لبنان ) د  .ت ( .
ديوان عنترة بن شداد  :عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي
)ت  22 :ق ھـ ( تحقيق  :فوزي عطوي  ،الشركة اللبنانية للكتاب ،بيروت لبنان  ،الطبعة
األولى 1388 ،ھـ 1968 -م .
ديوان لبيد بن ربيعة العامري  :لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري
) ت  41ھـ ( :تحقيق عمر فاروق الطباع  ،دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت – لبنان
الطبعة األولى 1417 ،ھـ 1997 -م .
ديوان لبيد بن ربيعة العامري  :لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري
) ت  41ھـ (  :دار صادر بيروت ) د  .ت ( .

ر
رسائل في النحو واللغة  :أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي ت)384ھـ(
تحقيق  :الدكتور مصطفى جواد  ،يوسف يعقوب مسكوني  ،المؤسسة العامة للصحافة
والطباعة  ،دار الجمھورية  ،بغداد  1388 ،ھـ  1969م .
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  :أبو الفضل شھاب الدين السيد
محمود اآللوسي البغدادي ) ت1270ھـ (  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1480ھـ
1987 -م .

ز
زاد المسير في علم التفسير  :أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد
الجوزي ) ت  597ھـ (  :تحقيق  :أحمد شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان
الطبعة الثالثة 1422 ،ھـ 2002 -م .
الزاھر  :أبو بكر محمد بن القاسم األنباري ) ت328ھـ ( تحقيق  :د .حاتم صالح
الضامن 1399 ،ھـ .
الزينة في الكلمات اإلسالمية  :الرازي أبو حاتم أحمد بن حمدان ) ت 322ھـ (
مطبعة القاسم الرسالة  ،مصر 1957 ،م .

س
السبعة في القراءات  :أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاھد التميمي البغدادي

)

ت324ھـ (  :تحقيق  :د.شوقي ضيف  ،دار المعارف  ،القاھرة  ،الطبعة الثانية 1400 ،ھـ .

سر صناعة األعراب  :أبو الفتح عثمان بن جني ) ت  392ھـ (  :دار الكتب العلمية
 ،الطبعة الثانية  ،بيروت  -لبنان 1428 ،ھـ 2007 -م .
سير أعالم النبالء  :شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ) ت 748ھـ (
تحقيق  :شعيب األرنئوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة التاسعة 1413 ،ھـ 1993م
.

ش
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية  :محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف
) ت  1360ھـ (  :تحقيق  :عبد المجيد خيالي دار الكتب العلمية بيروت – لبنان  ،الطبعة
األولى 1424 ،ھـ 2003-م .
شذا العرف في فن الصرف  :الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي
) ت 1315ھـ (  :تحقيق  :الدكتور عبد الحميد ھنداوي  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت لبنان
 ،الطبعة الرابعة  1428 ،ھـ  2007 -م .

شرح ابن عقيل  :عبد ﷲ ابن عقيل العقيلي الھمذاني المصري ) ت 769ھـ ( تحقيق
 :محمد محيي الدين عبد الحميد  ،مطبعة عترت  ،طھران  ،الطبعة الرابعة 1385ش .
شرح أدب الكاتب  :أبو منصور موھوب بن أبي طاھر أحمد بن الخضر بن محمد
البغدادي اللغوي الشھير بالجواليقي ) ت  539ھـ (  :تحقيق  :السيد مصطفى صادق
الرافعي  ،مطبعة القاھرة  1350 ،ھـ .
شرح المفصل للزمخشري  :موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي
) ت 643ھـ (  :تحقيق  :الدكتور إميل بديع يعقوب  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان
الطبعة األولى 1422 ،ھـ 2001 -م .
شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي  :أبو حجاج يوسف بن سليمان بن عيسى
األعلم الشنتمري ) ت 476ھـ (  :تحقيق  :إبراھيم نادن  ،الدكتور محمد بن شريفة الطبعة
األولى 1425 ،ھـ 2004 -م .
شرح ديوان المتنبي  :عبد الرحمن البرقوقي  :مطبعة االستقامة القاھرة  ،الطبعة
الثانية 1357 ،ھـ 1938 -م .
شرح ديوان امرئ القيس  :حسن السندوبي  ،مطبعة االستقامة  ،القاھرة  ،الطبعة
الثالثة 1373 ،ھـ 1953 -م .
شرح ديوان زھير بن أبي سلمى  :أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى األعلم
الشنتمري  :مطبعة مصر ) د  .ت ( .
شرح شافية ابن الحاجب  :الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن األستراباذي النحوي )
ت686ھـ (  :تحقيق  :محمد نور الحسن محمد الزقراف  ،محمد محي الدين عبد الحميد
دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان ) د  .ت ( .
شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرب  :أبو محمد عبد ﷲ جمال الدين بن يوسف
آبن أحمد بن عبد ﷲ ابن ھشام األنصاري المصري ) ت761ھـ (  ،مطبعة الستارة  ،الطبعة
الثالثة  ) .د  .ت ( .

 ص

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمھا  :أبو الحسين أحمد ابن فارس

)

ت  395ھـ (  :تحقيق  :مصطفى الشويمي  ،بيروت – لبنان  ،مؤسسة بدران للطباعة
والنشر  1382 ،ھـ 1963 -م .
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  :أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوھري
) ت 393ھـ (  :تحقيق  :أحمد عبد الغفور عطاء  ،دار العلم للماليين  ،الطبعة الثالثة
1404ھـ 1984 -م .
صحيح البخاري  :أبو عبد ﷲ محمد بن إسماعيل البخاري ) ت256ھـ (  ،مركز
الدراسات واإلعالم دار أشبيليا ) د  .ت ( .
صحيح مسلم  :مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت261ھـ(
مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأوالده  ،ميدان األزھر 1380 ،ھـ 1960 -م.
الصلة  :أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال ) ت 578ھـ (  :الدار المصرية
للتأليف والترجمة  ،مطابع سجل العرب ) د  .ت ( .
الصوت اللغوي ودالالته في القرآن  :د .محمد فريد عبد ﷲ  ،بيروت – لبنان
الطبعة األولى 2008 ،م .

ط
طبقات المفسرين  :شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي ) ت 945ھـ (
تحقيق  :عبد السالم عبد المعين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان 1422 ،ھـ 2002م
طبقات المفسرين  :أحمد بن محمد األدنروي  :تحقيق  :سليمان بن صالح الخزي
السعودية  ،مكتبة العلوم والحكم 1417 ،ھـ .
طبقات المفسرين  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي ) ت 911ھـ ( طھران
1960 ،م .
طبقات فحول الشعراء  :محمد بن سالم الجمحي ) ت 231ھـ (  :تحقيق  :محمود
محمد شاكر  ،مطبعة المدني  ،القاھرة  ) ،د .ت ( .

ظ
ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي  :د .طاھر سليمان حمودة الدار الجامعية للطباعة
والنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية ) د .ت ( .

ع 
علم األصوات اللغوية  :د .إبراھيم أنيس  :لجنة البيان  ،مصر  ،الطبعة الثالثة
1961م .
علم الداللة  :الدكتور أحمد مختار عمر  ،عالم الكتب  ،القاھرة 2006 ،م
علم الداللة التطبيقي في التراث العربي  :األستاذ الدكتور ھادي نھر  ،عالم الكتب
الحديث  ،إربد – األردن  ،الطبعة األولى  1429 ،ھـ 2008 -م .
علم اللغة  :د .علي عبد الواحد وافي  :لجنة البيان  ،مصر  ،الطبعة الخامسة
1382ھـ 1962 -

م.

علم اللغة العام  :محمود السعران  :دار المعارف بمصر 1962،م .
العين  :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھيدي ) ت 175ھـ (  :تحقيق د.مھدي
المخزومي  ،د .إبراھيم السامرائي  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،بيروت – لبنان
الطبعة األولى 1408 ،ھـ 1988 -م .

غ
غاية النھاية في طبقات القراء  :شمس الدين أبي محمد بن محمد الجزري
)ت833ھـ (  :تحقيق  :ج  .برجستراسر  ،مكتبة الخانجي  ،مصر 1351 ،ھـ 1932 -م .

ف
فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير  :محمد بن علي الشوكاني
)ت 1250ھـ (  :تحقيق  :أحمد عبد السالم  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان .
)د.ت(.
الفروق الداللية بين القراءات القرآنية العشر  :األستاذة رانية محفوظ عثمان
الورفلي منشورات جامعة قاريونس  ،بنغازي – ليبيا ) د .ت ( .
الفروق اللغوية  :أبو ھالل العسكري ) ت  395ھـ (  :مكتبة القدسي  ،القاھرة
1353ھـ .
الفروق اللغوية وأثرھا في تفس ير الق رآن :ت أليف  :ال دكتور محم د عب د ال رحمن ب ن
ص الح الش ايع ،الطبع ة األول ى  ،الناش ر :مكتب ة العبيك ان  ،الري اض – المملك ة العربي ة
السعودية 1414 ،ھـ 1993م .
فصول في فقه اللغة العربية :الدكتور رمضان عبد التواب  ،دار الحمامي للطباعة
القاھرة  ،الطبعة األولى 1973 ،م .
فعلت وأفعلت  :أبو حاتم السجستاني  ،البصرة 1979 ،م ) د  .ط ( .
فقه اللغة وخصائص العربية  :محمد مبارك  :دار الفكر بيروت  ،الطبعة الثالثة
 1968م .
فقه اللغة العربية  :د .كاصد الزيدي 1407 :ھـ 1987 -م

.

فقه اللغة وسر العربية  :أبو منصور عبد الملك ابن محمد الثعالبي ) ت  429أو 430
ھـ (  :تحقيق  :مصطفى السقا  ،إبراھيم االيباري  ،عبد الحفيظ شلبي  ،مطبعة مصطفى
البابي الحلبي وأوالده  ،مصر  ،الطبعة األولى 1357 ،ھـ  1938 -م .

فھرس ابن عطية  :أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي األندلسي ) ت  546ھـ (
تحقيق  :أبو األجفان  ،محمد الزاھي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بيروت  ،الطبعة الثانية
 1983م .
في األصوات اللغوية  :د .غالب فاضل المطلبي 1984 ،م .
في ظالل القرآن  :سيد قطب  :دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة الخامسة
1386ھـ 1967 -م .

ق
القاموس المحيط  :ﻤﺠــد اﻝدﻴــن ﻤﺤﻤـد ﺒـن ﻴﻌﻘـوب اﻝﻔﻴــروز آﺒـﺎدي )ت817ﻫ ـ( مؤسسة
فن الطباعة روزين شلھوب ) د  .ت ( .
القراءات القرآنية  :الدكتور عبد الصبور شاھين  :دار القلم 1966م .
قضايا لغوية وقرآنية  :الدكتور عبد األمير زاھد  ،مطبعة أنوار دجلة  ،بغداد
1424ھـ 2003م .
قالئد العقيان محاسن األعيان  :أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد ﷲ القيسي األشبيلي
الشھير بآبن خاقان )ت 529ھـ (  :تحقيق  :الدكتور حسين يوسف خريوش مكتبة المنار )
د.ت(.

ك
الكتاب  :عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسيبويه) ت 180ھـ (  :تحقيق  :الدكتور
أميل بديع يعقوب  ،منشورات محمد علي بيضون دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان
الطبعة األولى 1420 ،ھـ 1999 -م .
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل  :أبو القاسم محمود بن
عمر الزمخشري الخوارزمي ) ت538ھـ ( تحقيق  :عبد الرزاق المھدي  ،دار إحياء
التراث العربي  ،بيروت  -لبنان  ،الطبعة األولى 1417 ،ھـ 1997 -م .

الكليات  :أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي ) ت 1094ھـ (  :تحقيق
عدنان درويش محمد المصري  ،الطبعة الثانية  1413 ،ھـ  1992 -م .

ل
لحن العامة والتطور اللغوي ومظاھره وعلله  :الدكتور رمضان عبد التواب  ،دار
المعارف  ،مصر  ،الطبعة األولى 1967 ،م .
اللح ن ف ي اللغ ة العربي ة  :يوس ف المط وع  ،المطبع ة العص رية  ،الكوي ت .
)د.ت(.
لسان العرب :أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري
) ت711ھـ ( :دار صادر للطباعة والنشر  ،دار بيروت للطباعة والنشر  ،بيروت 1374ھـ
 1955م .لھجة قبيلة أسد  :الدكتور علي ناصر غالب  ،دار الشؤون الثقافية  ،بغداد الطبعة
األولى 1989 ،م .

م
ما اتفقت ألفاظه واختلف معناه في القرآن المجيد  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد
النحوي )ت 285ھـ (  :تحقيق  :عبد العزيز الميمني الراجكوتي األثري  ،المطبعة السلفية
ومكتبتھا القاھرة . 1350 ،
ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه  :األصمعي ) ت  216ھـ (  :تحقيق  :مصطفى
سلطان المطبعة الھاشمية  ،بدمشق 1370 ،ھـ 1951 -م .
مباحث في لغة القرآن الكريم وبالغته  :أ .د .عائد كريم علوان الحريزي  ،العراق
2008م .
المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم  :األستاذ الدكتور محمد حسين علي الصغير دار
المؤرخ العربي  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى 1420 ،ھـ 2000 -م .

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  :نصر ﷲ بن محمد بن محمد بن عبد الكريم
المعروف بابن األثير الموصلي ) ت  637ھـ (  :تحقيق  :محمد محيي الدين عبد الحميد
مطبعة مصطفى باب الحلبي وأوالده  ،مصر  1358 ،ھـ 1939 -م .
المجازات النبوية  :الشريف الرضي محمد بن الحسين الموسوي ) ت 406:ھـ (
تحقيق  :محمود مصطفى  ،مطبعة مصطفى البابي  ،القاھرة  1937 ،م .
مجاز القرآن  :أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي ) ت210ھـ (  :تحقيق  :الدكتور
محمد فؤاد سزكين  ،مطبعة محمد سامي أمين الخانجي الكتبي بمصر ،الطبعة األولى
1374ھـ  1954-م .
مجمع البيان في تفسير القرآن  :الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي
) ت  548ھـ (  ،دار المعرفة  ،إيران  ،الطبعة األولى 1406 ،ھـ 1986 -م .
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واأليضاح عنھا  ،أبو الفتح عثمان بن جني
) ت392ھـ (  :تحقيق  :علي النجدي ناصف الدكتور عبد الحليم النجار  ،الدكتور عبد
الفتاح إسماعيل الشلبي  ) .د  .ت ( .
المحرر الوجيز  :أبو محمد عبد الحق بن عطية الغرناطي ) ت546ھـ (  :تحقيق
أحمد صادق المالح  ،القاھرة  1394 ،ھـ  1974 -م .
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  :أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية
األندلسي ) ت 546ھـ (  :تحقيق  :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية بيروت
– لبنان  ،الطبعة الثانية 1428 ،ھـ 2007 -م .
المخصص  :أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن
سيده ) ت 458ھـ (  :المكتب التجاري للطباعة والنشر  ،بيروت ) د .ت ( .
مدارك التنزيل وحقائق التأويل  :األمام الجليل العالمة أبو البركات عبد ﷲ بن أحمد
آبن محمود النسفي ) ت710ھـ ( ) د  .ت ( .
المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  :الدكتور رمضان عبد التواب
الناشر مكتبة الخانجي  ،القاھرة  ،الطبعة الثانية 1405 ،ھـ 1985 -م .

المزھر في علوم اللغة وأنواعھا  :عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ) ت 911ھـ (
تحقيق :محمد أحمد جاد المولى بك  ،أحمد أبو الفضل إبراھيم  ،محمد علي البجاوي الطبعة
الثالثة  ،دار إحياء الكتب العربية  ) .د  .ت ( .
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل  :الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
)ت 1320ھـ (  :تحقيق  :مؤسسة آل البيت " عليھم السالم " إلحياء التراث  ،بيروت لبنان
 ،الطبعة الثانية 1408 ،ھـ 1988 -م .
المستقصى في أمثال العرب  :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري
) ت  538ھـ (  :دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة الثانية 1987 ،م .
المشترك اللفظي  ،نظريةً وتطبيقا ً  :توفيق محمد شاھين  ،مطبعة الدعوة اإلسالمية
اﻝﻘﺎﻫرة  ،اﻝطﺒﻌﺔ اﻷوﻝﻰ  1980 ،م .
معالم التنزيل  :أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ) ت516ھـ (  :تحقيق  :محمد
عبد ﷲ نمر عثمان جمعة ضميرية  ،سليمان مسلم الحرش  ،دار طيبة  ،الطبعة الثانية
1414ھـ 1993 -م .
معاني األبنية في العربية  :الدكتور فاضل صالح السامرائي  ،جامعة الكويت
كلية اآلداب  ،الطبعة األولى 1401 ،ھـ 1981 -م .
المعاني الثانية في االسلوب القرآني  :د .فتحي أحمد عامر  ،منشأة المعارف
اإلسكندرية . 1976 ،
معاني القرآن  :أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ) ت 207ھـ (  :تحقيق  :أحمد يوسف
نجاتي  ،حمد علي النجار ،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،الطبعة الثانية 1980 ،م
معاني القرآن  :سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف األخفش
األوسط  :تحقيق  :إبراھيم شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة
األولى 1423 ،ھـ 2002 -م .
معاني القرآن الكريم  :األمام أبو جعفر النحاس ) ت 338 :ھـ (  :تحقيق  :محمد
علي الصابوني  ،الطبعة األولى 1408 ،ھـ 1988 -م .

معاني القرآن وإعرابه  :الزجاج أبو إسحاق إبراھيم بن السري ) ت 311ھـ (
تحقيق  :الدكتور عبد الجليل عبده شلبي  :عالم الكتب – بيروت  ،الطبعة األولى
 1408ھـ 1988 -م .
معترك األقران  :جالل الدين عبد الرحمن السيوطي ) ت911ھـ (  :تحقيق  :أحمد
شمس الدين  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى 1408 ،ھـ  1988م .
معجم في أصحاب اإلمام أبي علي الصدفي  :محمد بن عبد ﷲ بن أبي بكر بن
عبد ﷲ بن عبد الرحمن أبو عبد ﷲ القضاعي البلنسي المالكي المعروف بابن األبار
األندلسي )ت 658ھـ (  1885 ،م
معجم مقاييس اللغة  :أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )ت 395ھـ(  :تحقيق
عبد السالم محمد ھارون  ،الدار اإلسالمية 1410 ،ھـ 1990 -م
مفتاح العلوم  :أبو يعقوب يوسف بن أبو بكر محمد بن علي السكاكي )ت  626ھـ (
تحقيق  :األستاذ نعيم زرزور  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت – لبنان  ،الطبعة األولى
1403ھـ 1983 -م .
مفردات ألفاظ القرآن  :أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب األصفھاني
) ت  425ھـ ( تحقيق  :صفوان عدنان داوودي  ،ذوي القربى  ،قم الطبعة الرابعة
1383ش –  1452ق
المفضليات  :أبو العباس المفضل بن محمد الضبي  :تحقيق أحمد  ،محمد شاكر
عبد السالم محمد ھارون  ،دار المعارف  ،مصر  ،الطبعة الرابعة  ) .د  .ت ( .
المقتضب  :أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ) ت 285ھـ ( :تحقيق  :حسن حمد
إميل يعقوب  ،دار الكتب العلمية  ،بيروت  ،الطبعة األولى  1320 ،ھـ 1999 -م .
مقدمة في أصول التفسير آلبن تيمية  :تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )ت  728ھـ (
تحقيق  :الدكتور عدنان زرزور  ،دار القرآن الكريم  ،بيروت  ،الطبعة األولى1391 ،ھـ
 1971م .
من وحي القرآن  :الدكتور إبراھيم السامرائي  ،اللجنة الوطنية  ،بغداد  ،الطبعة
األولى  1401ھـ 1981 -م .

الميزان في تفسير القرآن  :السيد محمد حسين الطباطبائي ) ت 1984ھـ (  :دار
الكتب اإلسالمية طھران 1379 ،ھـ ش .

ن
النثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطين  :حازم عبد ﷲ خضر  ،دار الحرية
بغداد  1981 ،م .
نزھة االلباء في طبقات األدباء :أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن
االنباري ) ت577ھـ (  :تحقيق  :الدكتور  .إبراھيم السامرائي  ،الطبعة الثانية  ،تشرين
الثاني 1970 ،م .
نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ) ت885ھـ (  :ﺒــرﻫﺎن اﻝدﻴ ــن اﺒراﻫﻴــم آﺒــن ﻋﻤـر
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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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