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ــِد بــِن يوســَف الغرناطــيِّ )ت  يــِن ُمَحمَّ ْذِكــَرِة( ِلَأِثيــِر الدِّ ُيَعــدُّ ِكَتــاُب )التَّ
ــَل  ــْد َحِف ــِو، َفَق ْح ــي النَّ ــْت ِف َف ــي ُصنِّ ِت ــِب الَّ ــِس الُكُت ــْن َنَفاِئ 745 ه( ِم
ــاَن آَراَء الُعَلَمــاِء،  ــٍة، وَنَقــَل ِفيــِه أَُبــو َحيَّ ــٍة، َوَنْحِويَّ ــٍة، َوأََدِبيَّ ِبَمَعــاِرَف ُلَغِويَّ
ــى ُيْمِكــُن الَقــوُل: ِإنَّ الِكَتــاَب َلــْم َيْخــُل  َواْخِتَلاَفُهــم، َواتَِّقاَفُهــم، َحتَّ

ــِة، أَْو َلــْم َيَكــْد. ِمــْن ِذْكــِر َمْســَأْلًة ِمــْن َمَســاِئِل الَعَرِبيَّ

حاة وارد من َتذِكَرِة النُّ  الشَّ
اَن األندلسيِّ ألبي حيَّ

حــاول البحــث اســتبانة المســار المعرفــي النتقــال مشــكالت القــرآن مــن 
أســئلة قرآنيــة ظاهرهــا اإلشــكال، إلــى علــم لــه حــدوده وضوابطــه، 
اصُطلــح علــى تســميته بعلــم مشــكل القــرآن، وقــد اعتمــد الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعًا بمنهــج تاريخــي، مــن خــالل تتبــع 
ــة  ــه المنهجي ــتبانة خصائص ــكل الس ــم المش ــأة عل ــوار نش ــل وأط مراح
ــة  ــن مقدم ــل م ــة التحلي ــي عملي ــق ف ــتغاله، وكان المنطل ــائل اش ووس
علــى  الدالــة  لمضامينهــا  ســبرًا  قتيبــة،  البــن  القــرآن  مشــكل  تأويــل 
ــي  ــئة ف ــة الناش ــص العربي ــوم الن ــن عل ــي بي ــل المعرف ــق والتكام التعال

الثقافــة اإلســالمية.

إشكالية المعنى القرآني
وآليات التأويل عند ابن قتيبة )276هـ(
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ملخص البحث 	

هنــاك مســائل نحويــة حتتــاج إىل مزيــد بيــان ومناقشــة؛ ومن تلــك املســائل اإلخبار 
اًل؛ فاإلشــارات  باملصــدر؛ ســواء أكان مصــدرًا رصحيــًا أو مصــدرًا ميمّيــًا أو مصــدرًا مؤوَّ
املوجــودة عــن هــذه املســألة قليلــة ومتناثــرة يف أبــواب متعــددة؛ وقــد عرضــت يف هــذا 
ــرًا  ــع خ ــدر الواق ــت أن املص ــم بّين ــرًا، ث ــدر خ ــوع املص ــاة يف وق ــث آلراء النح البح
حيمــل دالالت متعــددة؛ كاإلجيــاز واالختصــار، واملبالغــة. ثــم أوردت مخســن شــاهدًا 
ــرة  ــواهد بع ــت الش ــراءات، وختم ــت ق ــك بس ــت ذل ــم، وأعقب ــران الكري ــن الق م
أحاديــث، وظهــر يل مــن خــالل ذلــك أّن اإلخبــار باملصــدر كثــر يف اآليــات القرآنيــة.

ــرة  ــة كث ــول إىل حقيق ــدر الوص ــع بق ــتقراء والتتب ــث االس ــدف البح ــن ه ومل يك
ذلــك، وأنــه أســلوب فصيــح يمكــن النســج عــى منوالــه. وبذكــر طائفــة مــن الشــواهد 
ــد  ــد ح ــا عن ــدم وقوفه ــألة وع ــية املس ــول بقياس ــة الق ــرز إمكاني ــة ي ــة واحلديثي القرآني
املســموع. وقــد جــاء فيهــا اإلخبــار باملصــدر، إمــا خــرًا عــن املبتــدأ، أو مــا أصلــه اخلــُر 

عــن املبتــدأ. واملســألة مل ختــرج يف الغالــب عــن ثالثــة توجيهــات هــي:

قصد املبالغة، كا ذكر سيبويه وابن جني وابن مالك وغرهم.  .1

حذف املضاف - كا يرى البريون.  .2

تأويل باملشتق - كا يرى الكوفيون.  .(

ــيء  ــى أن جم ــون ع ــكاد جيمع ــن ي ــر املفري ــث أن أكث ــالل البح ــن خ ــر م وظه
اإلخبــار باملصــدر ســائغ للداللــة عــى املبالغــة لقوتــه، بخــالف التوجيهــات األخــرى. 

ــق. ــاهلل التوفي وب

*****
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املقدمة

إّن احلمــد هلل، نحمــده، ونســتعينه، ونســتغفره، ونســتهديه، ونعــوذ بــاهلل مــن رشور 
أنفســنا وســيئات أعالنــا، مــن هيــده اهلل فــال مضــل لــه، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه، 

وأشــهد أن ال إلــه إاّل اهلل وحــده ال رشيــك لــه، وأشــهد أّن حممــدًا عبــده ورســوله.

وبعـد؛ فالقـراءة املتأنيـة للمدونـات النحويـة، واملطالعة املسـتمرة هلا جتعـل القارئ 
يقـف عـى مسـائل نحويـة حتتـاج إىل مزيـد بيـان ومناقشـة وإيضاح؛ ومـن تلك املسـائل 
اًل؛  اإلخبـار باملصـدر؛ سـواء أكان مصـدرًا رصحيـًا أو مصـدرًا ميمّيـًا أو مصـدرًا مـؤوَّ
فاإلشـارات املوجـودة عـن هذه املسـائل قليلـة ومتناثـرة يف أبـواب متعددة؛ ولـذا مل أجد 
أحـدًا مـن الباحثـن تعّرض هلا ـ حسـب اطالعـي الطويل -ومسـألتنا هذه قريبـة التناول 
مـن مسـألتي جمـيء املصـدر نعتـًا أو حـااًل؛ إال أن الباحثـن أفـردوا موضوعـات لتلـك 

املسـألتن- كـا سـأبن ذلك جليـًا يف الدراسـات السـابقة.

ــة  ــر يف دراس ــي أفك ــد هلل- جعلتن ــم -واحلم ــرآن الكري ــتمرة يف الق ــراءة املس والق
هــذا املوضــوع فهنــاك آيــات كثــرة جــاء اإلخبــار فيهــا باملصــدر، وقــد رأيــت الشــيخ 
ابــن عاشــور أكثــر املفريــن الذيــن ينصــون عــى ذلــك رصاحــة عنــد تفســرهم لآليــة 
ــب احلديــث فوجــدت شــواهد  ــة فيهــا، وكذلــك طالعــت كت ــان األوجــه اإلعرابي وبي

عــى ذلــك؛ ممــا حفــزين عــى الكتابــة فيهــا مســتعينًا بــاهلل تعــاىل.

وقد كان هلذا االختيار أسبابه، التي منها:

العيــش يف رحــاب القــرآن الكريــم؛ لكثــرة الشــواهد القرآنيــة، ممــا جعلنــي   .1
ــب. ــر واألعاري ــب التفاس ــن كت ــرًا م ــع كث أراج

إبـراز جانـب مهم مـن اجلوانـب التي أغفلهـا كثر مـن النحاة؛ فلـم يتعرضوا   .2
هلـا، ومل يفردوهـا بحديـث مفصـل يبن قياسـية هـذا األسـلوب أو سـاعيته.

مل أجد -فيا أعلم- َمْن أفرد هذه املسألة ببحث مستقل، فأردت أْن أمجع ما قيل   .(
فيها، وأتتبع الشواهد القرآنية وغرها؛ مبينًا ما قيل يف ذلك من آراء.
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الّدراسات الّسابقة:

ــر يف  ــال ن ــواري، مق ــتار اجل ــد عبدالّس ــور أمح ــدر، للدكت ــف باملص الوص  .1
جملــة املجمــع العلمــي العراقــي عــام 1984م. مــج )5)( ج)1).

وهذا هو أّول بحث تكلم عن هذه املسألة؛ فقد بّن الدكتور اجلواري يف بحثه املقصود 
بالوصف باملصدر، وما يشمله هذا األسلوب من وقوع املصدر خرًا، أو وقوع 
ساعيته  يف  النحاة  خلالف  عرض  ثم  نعتًا،  املصدر  وقوع  أو  حااًل،  املصدر 
وقياسيته، ثم أورد جمموعة من الشواهد القرآنية عى ذلك، لكّنه مل يفّصل القول 
لبقية  املجال  ليفتح  مركزًا؛  موجزًا  بحثه  جاء  ولذلك  بتحليلها،  يقم  ومل  فيها، 
الباحثن لكي يفردوا كل مسألة من تلك املسائل الثالث ببحث مستقل؛ وهذا 
ما قام به الباحثون بعده، فقد ُأفردت مسألة وقوع املصدر نعتًا ببحث مستقل، 
وكذلك مسألة وقوع املصدر حااًل؛ كا سرى القارئ الكريم ذلك جليًا يف بقية 

الدراسات املذكورة هنا.

النعـت باملصدر بن القياس والسـاع، للدكتور صالح بن عبداملعّز العشـري،   .2
جملـة كليـة اآلداب - جامعة بني سـويف، إصدار خـاص، 2014م.

ــة  ــة نحوي ــم: دراس ــرآن الكري ــااًل يف الق ــر ح ــدر املنكَّ ــيء املص ــة جم قضي  .(
ــد، جملــة دراســات - اجلامعــة  ــو ســعيد حممــد عبداملجي ــة، للدكتــور أب نقدي

اإلســالمية العامليــة، 2007م.

خّطة البحث:

 اقتضــت مــادة هــذا البحــث أن يتألــف مــن مقّدمــة، وأربعــة مباحــث، وخامتــة، 
ثــم ثبــت باملصــادر واملراجــع، وفهــرس للموضوعــات.

املقّدمــة، وفيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع، وأســباب اختيــاره، والدراســات الســابقة، 
وخطتــه، واملنهــج املتبــع فيــه.
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املبحث األّول: آراء النحاة يف وقوع املصدر خرًا.

املبحث الثاين: اإلخبار باملصدر يف القرآن الكريم.

املبحث الثالث: اإلخبار باملصدر يف القراءات القرآنية.

املبحث الرابع: اإلخبار باملصدر يف األحاديث النبوية.

اخلامتة، ثم ثبت باملصادر واملراجع، وفهرس للموضوعات.

 

منهج البحث:

منهج البحث وصفّي استقرائي حتليي، وفق اخلطوات اآلتية:

ترتيب اآليات والقراءات حسب ورودها يف املصحف.  .1

توثيق القراءات من مظاهنا املختلفة.  .2

ذكر ما ورد يف تلك اآليات والقراءات من توجيهات إعرابية، والوقوف عى   .(
داللتها.

ترتيب األحاديث حسب حروف املعجم.  .4

ترتيب كالم العرب حسب األلفبائية.  .5

أسأل اهلل الكريم أن ينفع هبذا البحث، وبا بذل فيه من جهد، وباهلل التوفيق.

 غّرة رمضان 1441هـ.
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املبحث األول:
آراء النحاة يف وقوع املصدر خربًا:

ــرس،  ــر، وف ــد، وحج ــم كزي ــة اجلس ــدث، فاجلث ــة وح ــم إىل جث ــم االس ينقس
واحلــدث املصــدر كالقيــام والقعــود واألكل والــّرب)1).

وقـد تعـددت عبـارات النحـاة يف تعريفهم للمصـدر؛ فسـيبويه يـرى أّن املصدر هو 
احلـدث؛ فقال:)وإنـا جعـل يف الزمـان أقـوى؛ ألّن الفعل ُبنِـي ملا مى منه ومـا مل يمض؛ 

ففيـه بيـان متـى وقع، كـا أن فيه بيـان أنه قـد وقع املصـدر »وهو احلـدث«()2).

وجاء عند ابن احلاجب: )املصدر اسم احلدث اجلاري عى الفعل())).

ــًا بغــره، ســواء صــدر  ــى قائ ــي باحلــدث معن ــه: )يعن َح الــريض ذلــك بقول ورَشَ
عنــه كالــرضب واملــيش، أو مل يصــدر كالطــول والقــر. واجلــري يف كالمهــم يســتعمل 
يف أشــياء، يقــال: هــذا املصــدر جــاٍر عــى هــذا الفعــل، أي: أصــل لــه ومأخــٌذ اشــتق 
ــه  ــل إلي ــو »وتبت ــه، ويف نح ــى فعل ــاٍر ع ــدر ج ــدًا: إّن املص ــدت مح ــال يف مَحِ ــه، فيق من

ــه()5).  ــاًل ليــس بجــاٍر عــى ناصب ــاًل«)4) إّن تبتي تبتي

فاملصــدر هــو االســم الــذي يــدل عــى احلــدث املجــرد، ووقــوع املصــدر خــرًا 
عــن حــدث ال إشــكال فيــه، وإّنــا الــذي يشــكل هــو وقــوع املصــدر خــرًا عــن جثــة؛ 
فاملشــرك بــن وقــوع املصــدر خــرًا أو حــااًل أو نعتــًا هــو إيقاعــه وصفــًا لــذات أو جثــة، 
فهــذا حمــل اإلشــكال، أمــا اإلخبــار باملصــدر عــن احلــدث أو نعــت احلــدث باملصــدر 

فــال يظهــر فيــه اإلشــكال.

ينظر: توجيه اللمع 76.   (1(
الكتاب 6/1).  (2(

الكافية يف النحو 178.  (((
املزمل 8.  (4(

رشح الريض ق2، م1 /)70.  (5(
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فـال يصـح أن تقـول: زيد انطـالق وحممد ركـض؛ ألّن زيدًا ليـس انطالًقـا، وحممدًا 
ليـس ركًضـا، ولكـن قـد ورد يف اللغـة أخبـار مـن هـذا القبيـل قـال تعـاىل يف ابـن نوح: 
﴿إِنَّـُه َلْيـَس ِمـْن َأْهِلـَك إِنَّـُه َعَمٌل َغـْرُ َصالِـٍح﴾)1) فقال عنه: إّنـه عمل، فأخـر باملصدر، 
عـن الـذات كا أخر بالـذات عن املصـدر)2)، يف قوله تعـاىل: ﴿َوَلــِكنَّ اْلِرَّ َمْن آَمـنَ بِاهلّلِ 
فـي َصَدقته،  َواْلَيـْوِم اآلِخـِر﴾))) قـال الفـراء: )إنـا الـِرُّ الصـادق الـذي يصل َرمِحـه، وخُيْ

فيجعـل االسـم خـرًا للفعـل، والفعل خـرًا لالسـم؛ ألنه أمـر معروف املعنـى()4).

فالفعــل عنــد الفــراء يف هــذا النــّص يقصــد بــه املصــدر، وهــو مصطلــح كــويف)5)؛ 
بدليــل أنــه مّثــل بـ»إنــا الــر الصــادق« فالــر مصــدر، وتســمية املصــدر فعــاًل هــي مــن 

مصطلحــات اخلليــل يف كتــاب ســيبويه)6).

والواحــدي يف البســيط نقــل عبــارة الفــراء باملعنــى، وعــّر عــن الفعــل باملصــدر؛ 
ــم،  ــدر باالس ــن املص ــدر، وع ــم باملص ــن االس ــر ع ــرب خت ــراء: والع ــال الف ــال: )ق فق
ــى  ــروف املعن ــر مع ــه أم ــم؛ ألّن ــرًا لالس ــل خ ــل، والفع ــرًا للفع ــم خ ــل االس وجتع

ــى)8). ــارة باملعن ــل العب ــره نق ــي يف تفس ــك الثعلب ــم()7). وكذل عنده

ــًا)9)  ــْدٌل وِرض ــٌد َع ــو: زي ــازًا، نح ــى إال جم ــذات باملعن ــن ال ــار ع ــوز اإلخب وال جي
ــه عــى ســبيل االتســاع؛  ــان أن ــو حّي ــر حــذف املضــاف)10) ويــرى أب وذلــك عــى تقدي

ــاع()11). ــبيل االتس ــى س ــدث ع ــة احل ــل اجلث ــال: )جع ــث ق حي

هود: 46. وسيأيت حديث عن هذه اآلية.   (1(
ينظر: معاين النحو 176.  (2(

البقرة: 177.  (((
ينظر: معاين القرآن 104/1.  (4(

ينظر: مصطلحات النحو الكويف )5.   (5(
ينظر: الكتاب 120/2، ومصطلحات النحو الكويف )5.  (6(

ينظر: البسيط )/517.  (7(
ينظر: الكشف والبيان 50/2.  (8(

ينظر: رشح الكافية الشافية 666/2، والتذييل والتكميل 48/4)، ومتهيد القواعد )/)127.   (9(
ينظر: حاشية الصبان عى األشموين 260/1.  (10(

التذييل والتكميل 157/5.  (11(
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ــرون  ــوا خُي ــا كان ــال: )مل ــًا؛ إذ ق ــري أيض ــد األزه ــه خال ــار إلي ــاع أش واالتس
باملصــادر عــن الــذوات كثــرًا واتســاعًا، نحــو: زيــٌد عــدل، فعلــوا مثــل ذلــك؛ ألهّنــا 

ــار()1). ــن األخب ــٌر م خ

ــول:  ــاف؛ يق ــر املض ــدون تقدي ــدث ب ــو احل ــى ه ــل املعن ــي جع ــن جن ــرى اب وي
ــل،  ــك الفع ــن ذل ــوق م ــة خمل ــه يف احلقيق ــوف كأن ــار املوص ــدر ص ــف باملص )إذا وص
وذلــك لكثــرة تعاطيــه لــه واعتيــاده إيــاه، ويــدل عــى أن هــذا معنــى هلــم ومتصــور يف 
نفوســهم()2) ويقــول أيضــًا: )فــإذا قيــل: »رجــل عــدل« فكأنــه وصــف بجميــع اجلنــس 
ــال:  ــدر، فق ــف باملص ــن وص ــل أّن م ــن ِقب ــه م ــا كان مثل ــًا: )وم ــال أيض ــة())) وق مبالغ
هــذا رجــٌل َزوٌر، وصــوم، ونحــو ذلــك فإّنــا ســاغ ذلــك؛ ألّنــه أراد املبالغــة وأن جيعلــه 

هــو نفــس احلــدث؛ لكثــرة ذلــك منــه()4). 

وأملــح ســيبويه يف كتابــه إىل إمكانيــة رفــع املصــدر عــى اخلريــة اتســاعًا؛ مــن بــاب 
النيابــة إذ تنــوب عنــارص كثــرة يف اجلملــة منــاب بعضهــا)5)، ففــي بيــت اخلنســاء: 

َوإِْدَبــاُر)6)َتْرَتــُع َمــا َرَتَعــْت َحتَّــى إَِذا اّدَكــَرْت إِْقَبــاٌل  ِهــَي  َفإِنَّــاَ 

قــال ســيبويه: )فجعلهــا اإلقبــال واإلدبــار، فجــاز عــى ســعة الــكالم، كقولــك: 
هنــارك صائــم وليلــك قائــم()7).

التريح بمضمون التوضيح 618/2.  (1(
اخلصائص )/259.  (2(
اخلصائص 202/2.  (((
اخلصائص )/189.  (4(

ينظر: ظاهرة االتساع يف النحو العريب 98.  (5(
البيت من البسيط ينظر: الديوان )8)، واخلصائص 205/2.  (6(

الكتاب 7/1)).  (7(
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وجــاء عنــد الســرايف تعليقــًا عــى هــذا الــكالم: )فجعــل النهــار صائــًا، 
رون مثــل هــذا عــى تقديريــن:  والنحويــون ُيقــدِّ

ــا  ــون ك ــم األول، وحيذف ــو االس ــدر وه ــًا إىل املص روا مضاف ــدِّ ــا: أن يق أحدمه
حيذفــون يف: »واســأل القريــة«)1) كأنــه قــال: صاحــُب إقبــال، وصاحــب إدبــار، 

ــاف. ــون املض ــب ليلــك قائــم؛ فيحذف ــب هنــارك صائــم، وصاح وصاح

ــة؛  ــر إضاف ــن غ ــل م ــم الفاع ــع اس ــدر يف موض ــون املص ــاين: أن يك ــه الث والوج
َهــاَر  فيكــون إقبــاٌل يف موضــع مقبلــة، والنهــار صائــٌم جمــازًا كــا قــال عــز وجــل: ﴿َوالنَّ
ُمْبــِرًا﴾)2)... ومثلــه قوهلــم: رجــٌل عــدل، ومــاء غــوٌر، ودرهــم رضٌب، عــى معنــى: 
ــتق؛  ــه باملش ــرى تأويل ــرايف ي ــٌر)))، فالس ــاء غائ ــرضوب، وم ــم م ــادٌل، ودره ــٌل ع رج

اســم الفاعــل واســم املفعــول.

ــار(  ــّن الســامرائي أّن اخلنســاء أخــرت عــن الناقــة بقوهلــا: )هــي إقبــال وإدب وب
واإلقبــال واإلدبــار، ال يكونــان خــرًا عــن الناقــة، وإنــا هــي مقبلــة مدبــرة، فــا معنــى 

هــذا اإلخبــار ومــا الغــرض منــه؟

قــال: )الغــرض مــن هــذا اإلخبــار هــو املبالغــة بجعل العــن هــو احلدث نفســه... 
أي أّن الناقــة حتولــت إىل حــدث جمــرد مــن الــذات فليــس فيهــا مــا يثقلهــا مــن عنــر 

الــذات، وإنــا هــي حتولــت إىل إقبــال وإدبــار، ومثــل هــذا الوصــف باملصــدر()4).

ــذا  ــل ه ــد جيع ــابق: )وق ــاء الس ــت احلنس ــهاده ببي ــد استش ــك عن ــن مال ــال اب وق
ــع()5). ــة فرف ــدًا للمبالغ ــرًا قص ــادر خ ــن املص ــوع م الن

اآلية 82 من سورة يوسف.  (1(
اآلية 67 من سورة يونس.  (2(

رشح الكتاب للسرايف 110/5، 111.  (((
معاين النحو 176/1.  (4(

رشح التسهيل 24/1).  (5(
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ــد  ــه جام ــرًا أن ــدر خ ــيء املص ــم جم ــاة يف رفضه ــة النح ــبق أّن عل ــا س ــر مم فظه
غــر مشــتق، وال يــدل عــى الــذات، ولكــي ال يلــزم منــه اإلخبــار باملعنــى عــن العــن، 

ــدأ. ــد أن يكــون عــن املبت فاخلــر ال ب

ولذلــك ال يــرى أكثــر النحــاة قياســيته؛ قــال خالــد األزهــري: )ال ينقــاس املصدر 
الواقــع نعتــًا أو خــرًا؛ بجامــع الصفة املعنويــة()1).

ــض  ــددة، وبع ــث متع ــرة، وأحادي ــات كث ــى آي ــث ع ــذا البح ــت يف ه ــد وقف وق
ــرًا  ــا خ ــدر، إم ــار باملص ــا اإلخب ــاء فيه ــرًا؛ ج ــعرًا ونث ــرب ش ــن كالم الع ــوص م النص
ــول  ــل إىل الق ــث يمي ــل الباح ــا جيع ــدأ؛ مم ــن املبت ــُر ع ــه اخل ــا أصل ــدأ، أو م ــن املبت ع

ــق. ــاهلل التوفي ــه. وب ــلوب؛ لكثرت ــذا األس ــية ه بقياس

التريح بمضمون التوضيح 620/2.  (1(
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فائدة اإلخبار باملصدر

املصدر الواقع خرًا حيمل دالالت متعددة:

اإلجياز واالختصار: فقولك: َخْصٌم، معناه خُماصم، فهو أشّد اختصارًا من املخاصم.)1).  -1

املبالغـة: العـرب تصـف الفاعـل باملصـدر وفائدتـه املبالغـة يف الوصـف؛ ألّنـك إذا   -2
قلـت: هـذا صـوم، كان أبلـغ مـن قولـك: صائـم. وكذلـك َنـومٌ ونائـم وَزورٌ وزائـر.)2).

قـال املرزوقـي: )وإّنـا ُوِصف باملصـدر عى تقديـر الفعـل، َفُحِذف املضـاف وأقيم   
املضـاف إليـه ُمقاَمـه، أو عى أّنه ُأعر الذات اسـم احلـدث الواقع منـه؛ لكثرة تعاطيه 

لـه، أو وقوعـه به عـى تأويـٍل كأّنه ُهـَو())).

الفاعل،  »اسم  املشتق  الوصف  موقع  به  املخر  املصدر  وقوع  يف  النحاة  مذاهب   
واسم املفعول«

للنحاة يف ذلك ثالثة مذاهب)4):

أن يكـون املصـدر مـؤواًل باملشـتق »اسـم الفاعل واسـم املفعـول«، نحـو: رجٌل  األّول: 
عـدٌل، أي: عـادل، ورجـل رىض، أي: َمـِريض. وهـو مذهـب الكوفيـن.

أن يكـون املصـدر مضافـًا إىل حمـذوف، نحـو: رجل عـادل، أي: ذو عـدل. وهو  الثاين: 
مذهـب البريـن.

بل  بمشتق وال بمضاف حمذوف،  يؤول  باقيًا عى األصل، فال  املصدر  يكون  أن  الثالث: 
وابن  جني  وابن  سيبويه  مذهب  وهو  نفسه.  املعنى  العن  بجعل  للمبالغة  يكون 

مالك وغرهم.

ــا للقــارئ عنــد الدراســة التطبيقيــة لآليــات القرآنيــة؛ فقــد  وهــذه املذاهــب ســتظهر جليًّ
رصح هبــا املعربــون واملفــرون يف كل آيــة تقريبــًا. 

املصدر السابق.  (1(
ينظر: تصحيح الفصيح 5)2،ورشح الفصيح املنسوب خطأ للزخمري 51/2).  (2(

رشح الفصيح لثعلب )15.  (((
التسهيل البن  الشجري 106/1، ورشح  ابن  أمايل  الكتاب 7/1))، واخلصائص 2/)20، و  ينظر:   (4(

مالك 24/1)، والدر املصون 87/1.
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املبحث الثاين:
اإلخبار باملصدر يف القرآن الكريم

ْلُمتَِّقنَي﴾ )البقرة: 2(. قال تعاىل: ﴿ُهًدى لِّ  -1

ــره  ــذوف تقدي ــدأ حم ــر ملبت ــو خ ــدى« وه ــل »ه ــدر للفع ــدى( مص ــاهد: )ه الش
ــاب، فالقــرآن هــدى، ووصفــه باملصــدر للمبالغــة؛ أي: هــو هــاٍد. »هــو« ضمــر الكت

 قــال ابــن عاشــور: )املعنــى اإلخبــار عــن الكتــاب بأنــه اهلــدى، وفيــه مــن املبالغــة 
ــة يف  ــه الغاي ــارة إىل بلوغ ــدر لإلش ــار باملص ــه اإلخب ــا يقتضي ــه م ــة ب ــول اهلداي يف حص
ــى  ــداه ع ــان ه ــى رجح ــًا ع ــها؛ تنبيه ــدى نفس ــن اهل ــو ع ــى كان ه ــاس حت ــاد الن إرش

هــدى مــا قبلــه مــن الكتــب()1). 

ــس  ــه نف ــة، كأن ــى املبالغ ــا ع ــال: )إّم ــه، فق ــة أوج ــة ثالث ــّوز يف اآلي ــمن ج والس
ــم  ــع اس ــدر موق ــوع املص ــى وق ــدى، أو ع ــاف، أي: ذا ه ــذف مض ــى ح ــدى، أو ع اهل
ــة؛  ــوال الثالث ــه األق ــااًل في ــة أو ح ــرًا أو صف ــع خ ــدر وق ــذا كل مص ــل، وهك الفاع

أرجحهــا األول()2).

ــن  ــرب م ــر أو مع ــراه كل مف ــا ي ــب م ــة حس ــتتكرر يف كل آي ــه س ــذه األوج وه
داللــة عــى ذلــك؛ ويكــون الرجيــح وفــق الداللــة األقــوى واألبلــغ، مــع التنبيــه عــى 
أّن الوجــه الثالــث ال يقتــر عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل، فقــد يقــع موقــع 

اســم املفعــول أيضــًا.

ــن  ــْم َعــَذاٌب مَّ ِــْم هَلُ ِذيــَن َكَفــُروا بِآَيــاِت َرهبِّ ومثلــه قولــه تعــاىل: ﴿َهــَذا ُهــًدى َوالَّ
ْجــٍز َألِيــم﴾ )اجلاثيــة 11). رِّ

تفسر التحرير والتنوير 225/1.  (1(
الدر املصون 87/1.  (2(
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الشاهد: )هدى( مصدر للفعل »َهَدى« وهو خر للمبتدأ »هذا«

ــه »هــدى« مــن الوصــف  قــال ابــن عاشــور موجهــًا ذلــك: )وصــف القــرآن بأّن
باملصــدر للمبالغــة، أي: هــاد للّنــاس()1). واملصــدر واقــع موقــع اســم الفاعــل؛ وجميئــه 

باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.

قال تعاىل: ﴿َقاُلوْا َأَتتَِّخُذَنا ُهُزوًا﴾ )البقرة: 67(.  -2

الشاهد: )هزوًا( مصدر للفعل »هزأ« وهو املفعول الثاين لـ»اختذ«.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنه مصدر واقع موقع اسم املفعول، أي: َمْهُزوءًا بنا.)2).  .1

أنه عى حذف مضاف، أي: ذوي ُهزء.))).  .2

أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، وهــو األوىل عنــد الســمن قــال: )جعلوا   .(
نفــس اهُلــزء مبالغــة، وهــو األوىل()4).

ومثله قوله تعاىل: ﴿َواَل َتتَِّخُذَوْا آَياِت اهلّلِ ُهُزوًا﴾ )البقرة: 1)2).

ــُزوًا  ــْم ُه ــُذوْا ِديَنُك َ ــَن اختَّ ِذي ــُذوْا الَّ ــوْا اَل َتتَِّخ ــَن آَمُن ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: ﴿َي ــه تع وقول
ــدة: 57). ــًا﴾ )املائ َوَلِعب

ُذوَها ُهُزوًا َوَلِعبًا﴾ )املائدة: 58). َ اَلِة اختَّ وقوله تعاىل: ﴿َوإَِذا َناَدْيُتْم إىَِل الصَّ

تفسر التحرير والتنوير 56/29.  (1(
ينظر: احلجة للقراء السبعة 104/2، والتبيان 74/1، والدر املصون 450/5، وتفسر التحرير والتنوير   (2(

.547/1
ينظر: احلجة للقراء السبعة 104/2، والتبيان 74/1، والدر املصون 419/1.  (((

الدر املصون 419/1.  (4(
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َا َنْحُن ِفْتَنٌة﴾ )البقرة: 102(. قال تعاىل: ﴿إِنَّ  -3

الشاهد: )فتنة( مصدر للفعل »فتن« وهو خر لـ»نحن«.

قــال ابــن عاشــور: )اإلخبــار عــن أنفســهم بأهّنــم فتنــة إخبــار باملصــدر؛ للمبالغــة، 
وقــد أكــدت املبالغة باحلــر اإلضــايف()1).

قال تعاىل: ﴿َوإِْذ َجَعْلَنا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِّلنَّاِس َوَأْمنًا﴾ )البقرة: 125(.  -4

ــاين  ــول الث ــو املفع ــاب« وه ــل »ث ــدر للفع ــة( مص ــة: )مثاب ــاهد األول يف اآلي الش
ــي)2). ــدر ميم ــة مص ــر؛ فمثاب ــه خ وأصل

والشاهد الثاين يف اآلية: )أمنًا( مصدر للفعل »أمن«.

قــال الّســمن: )قولــه: }وأمنــا{ فيــه وجهــان، أحدمهــا: أنــه عطــف عــى »مثابــة« 
ــه نفــس املصــدر، وإمــا عــى حــذف  ــه التأويــالت املشــهورة: إمــا املبالغــة يف جعل وفي
ــا، عــى  مضــاف أي: ذا أمــن، وإمــا عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل أي: آمن
ــره:  ــذوف تقدي ــل حم ــول لفع ــه معم ــاين: أن ــا«. والث ــا آمن ــه: »حرم ــاز كقول ــبيل املج س
وإذ جعلنــا البيــت مثابــة فاجعلــوه آمنــا ال يعتــدي فيــه أحــد عــى أحــد. واملعنــى: أن اهلل 

جعــل البيــت حمرمــا بحكمــه())).

وذكــر ابــن عاشــور أّن األمــن مصــدر أخــر بــه عــن البيــت باعتبــار أنــه ســبب 
ــه نفــس األمــن مبالغــة)4). أمــن؛ فجعــل كأن

تفسر التحرير والتنوير 1/)64.  (1(
ينظر: الدر املصون 104/2.  (2(

الدر املصون 105/2.  (((
ينظر: تفسر التحرير والتنوير 709/1.  (4(



إبراهيم سامل الّصاعدّي

51 جملة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو احلجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(

ُرَماُت ِقَصاٌص﴾ )البقرة: 194(. قال تعاىل: ﴿َواحْلُ  -5

الشاهد: )قصاص( مصدر للفعل »قّص« وهو خر للمبتدأ )احلرمات(.

قال ابن عاشور: )واإلخبار عن احلرمات بلفظ »قصاص« إخبار باملصدر للمبالغة()1).

قال تعاىل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم﴾ )البقرة 216(.  -6

الشــاهد: )ُكــْرٌه( مصــدر للفعــل »َكــِرَه« وهــو خــر للمبتــدأ »هــو« مــن الكراهــة، 
ال مــن اإلكــراه، قــال الزخمــري: )إمــا أن يكــون بمعنــى الكراهــة عــى وضــع املصــدر 
موضــع الوصــف؛ مبالغــة... كأّنــه يف نفســه كراهــة لفــرط كراهتهــم لــه، وإّمــا أن يكــون 

ُفْعــاًل بمعنــى مفعــول، كاخُلْبــز بمعنــى املخبــوز، أي: وهــو مكــروه لكــم()2).

ويرى الطري أنه عى حذف مضاف، أي: ذو كره لكم))).

قال تعاىل: ﴿نَِسآُؤُكْم َحْرٌث لَُّكْم﴾ )البقرة: 223(.  -7

الشاهد: )حرث( مصدر للفعل »حرث« وهو خر لـ»نسائكم«.

ورّصح العكــري بــأّن احلــرث مصــدر ُوِصــف بــه، وهــو يف معنــى املفعــول؛ أي: 
حمروثــات.)4) وأبــان عــن ذلــك األلــويس يف كالم مجيــل قــال فيــه: )التجــّوز والتشــبيه 
ــغ، أي: كمواضــع ذلــك وتشــبيههن بتلــك املواضــع متفــرع عــى تشــبيه النطــف  البلي
بالبــذور مــن حيــث إّن كال منهــا مــادة ملــا حيصــل منــه، والحيســن بدونــه؛ فهــو تشــبيه 

يكنــى بــه عــن تشــبيه آخــر()5) 

تفسر التحرير والتنوير 211/2.  (1(
الكشاف 0/1)1.  (2(

تفسر الطري )/645.  (((
التبيان 178/1.  (4(

روح املعاين 707/2.  (5(
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والسـمن احللبـي عندمـا وجـه اآليـة ذكـر األوجـه الثالثـة املحتملـة فقـال: )ال بد 
مـن تأويـٍل ليصح اإلخبـار عن اجلثـة باملصدر. فقيـل: عى املبالغـة، ُجعلوا نفـس الفعل. 
وقيـل: أراد باملصـدر اسـم املفعـول. وقيـل: عـى حـذف مضـاف مـن األول، أي: وطء 

نسـائكم حـرث أي: كحـرث، وقيـل: من الثـاين أي: نسـاؤكم ذوات حـرث)1).

﴾ )آل عمران: 62(. قُّ َو اْلَقَصُص احْلَ قال تعاىل: ﴿إِنَّ َهـَذا هَلُ  -8

ــاًل،  ــو« فص ــون »ه ــوز أن يك ــّص« جي ــل »َق ــدر للفع ــص( مص ــاهد: )القص الش
ــره)2). ــص« خ ــدأ و»القص ــو« مبت ــون »ه ــوز أن يك ــر لـــ»إّن«، وجي ــص« خ و»القص

واملصــدر هنــا بمعنــى »مفعــول« أي: مقصــوص، قــال األلــويس: )وهــو هنــا فعــل 
بمعنــى مفعــول، أي: املقصوص احلــّق())).

ــًا  ــْم ِقَيام ــَل الّلُ َلُك ــي َجَع تِ ــُم الَّ ــَفَهاء َأْمَواَلُك ــوْا السُّ ــاىل: ﴿َواَل ُتْؤُت ــال تع ق  -9
ْعُروفــًا﴾ )النســاء: 5(. ــْم َقــْوالً مَّ َواْرُزُقوُهــْم ِفيَهــا َواْكُســوُهْم َوُقوُلــواْ هَلُ

ــع  ــرأ ناف ــور، وق ــراءة اجلمه ــام« يف ق ــل »ق ــدر للفع ــو مص ــًا( وه ــاهد: )قيام الش
ــال. ــى ِفَع ــل بمعن ــى وزن ِفَع ــًا ع ــدر أيض ــًا«)4) مص ــر: »قي ــن عام واب

و»قيامًا« هو املفعول الثاين للجعل وهو يف األصل خر.

قــال ابــن عاشــور: )وعــى القراءتــن فاإلخبــار عــن األمــوال بــه إخبــار باملصــدر 
للمبالغــة، مثــل قــول اخلنســاء: فإنــا هــي إقبــال وإدبــار. واملعنــى: أهّنــا تقويــم عظيــم 

ألحــوال الّنــاس()5).

الدر املصون 2/)42.  (1(
ينظر: الدر املصون )/228.  (2(

روح املعاين )/251.  (((
ينظر: السبعة 266، والدر املصون )/581  (4(

تفسر التحرير والتنوير 6/4)2.  (5(
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قال تعاىل: ﴿َوَأن َتْسَتْقِسُموْا بِاأَلْزاَلِم َذلُِكْم ِفْسٌق﴾ )املائدة: 3(.  -10

الشاهد: )فسق( مصدر للفعل »فسق« وهو خر للمبتدأ »ذلكم«.

واسـم اإلشـارة راجع إىل االستقسـام باألزالم خاّصة، فيكون املعنى: ذلكم ُمْفِسٌق، 
وجيـوز أن يكـون عائدًا إىل مجيـع املحرمات يف اآلية، فيكون املعنى »ذلكم مفسـقات«)1).

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا﴾ )األنعام: 96(. ْيَل َسَكنًا َوالشَّ قال تعاىل: ﴿َوَجَعَل اللَّ  -11

الشــاهد: )ســكنًا( مصــدر للفعــل »ســكن« وهــو املفعــول الثــاين للجعــل وهــو يف 
األصــل خــر)2). وهــو يف موضــع اســم املفعــول؛ أي: مســكونًا، فمعنــى جعــل الليــل 
ــه ُجعــل لتحصــل فيــه راحــة النفــس مــن تعــب العمــل))) فاملجــيء بصيغــة  ســكنًا: أّن

املصــدر أقــوى داللــة وأبلــغ يف تأديــة املعنــى.

ٌم  ــرَّ قــال تعــاىل: ﴿َوَقاُلــوْا َمــا يِف ُبُطــوِن َهـــِذِه اأَلْنَعــاِم َخالَِصــٌة لُِّذُكوِرَنــا َوحُمَ  -12
ــام: 139(. ــا﴾ )األنع ــَى َأْزَواِجَن َع

الشــاهد: )خالصــة( مصــدر للفعــل »خلــص« وهــو خــر »مــا« املوصولــة، وهــذا 
التوجيــه جــاٍر عــى أحــد األقــوال يف ســبب تأنيــث »خالصــة«، فقــد اخُتلــف يف ســبب 

التأنيــث؛ عــى أقــوال:

التأنيــث محــاًل عــى املعنــى؛ ألن التــي يف بطــون األنعــام أنعــام، ثــم محــل  األّول: 
ــه الفــراء)4) والزجــاج)5). ــه »وحمــرم« قــال ب عــى لفظهــا يف قول

ينظر: الدر املصون 198/4، وتفسر التحرير والتنوير 98/6.  (1(
ينظر: الدر املصون 61/5.  (2(

ينظر: تفسر التحرير والتنوير 91/7).  (((
ينظر: معاين القرآن 58/1).  (4(

ينظر: معاين القرآن وإعرابه 295/2.   (5(
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التأنيث للمبالغة كا يف عالمة ونسابة وراوية. قال به الكسائي)1). الّثـاين: 

ــول  ــذا ق ــة. ه ــة والعافي ــة كالعاقب ــى وزن فاعل ــدر ع ــة« مص أّن »خالص الّثالث: 
ــراء)2). الف

ــاف أي: ذو  ــذف مض ــى ح ــا مصــدر كان ذلــك ع ــل: إهن ــمن: )وإذا قي ــال الس ق
ــره())). خلــوص أو عــى املبالغــة، أو عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل كنظائ

ْنــُه لُِتنــِذَر  قــال تعــاىل: ﴿ِكَتــاٌب ُأنــِزَل إَِلْيــَك َفــاَل َيُكــن يِف َصــْدِرَك َحــَرٌج مِّ  -13
ــراف: 2(. ــني﴾ )األع ــَرى لِْلُمْؤِمنِ ــِه َوِذْك بِ

ــدأ  ــر ملبت ــه خ ــى أن ــوع ع ــو مرف ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــرى( مص ــاهد: )ذك الش
ــرى)4). ــو ذك ــره: ه ــر، تقدي مضم

ــم  ــًا َوُه ــا ِعَوج ــبِيِل الّلِ َوَيْبُغوَنَ ــن َس وَن َع ــدُّ ــَن َيُص ِذي ــاىل: ﴿الَّ ــال تع ق  -14
.)45 )األعــراف:  َكاِفــُرون﴾  بِاآلِخــَرِة 

ــى  ــان ع ــه ث ــول ب ــو مفع ــوج« وه ــل »ع ــدر، للفع ــو مص ــًا( وه ــاهد: )عوج الش
ــاج. ــة أو ذات إعوج ــا معّوج ــم يطلبوهن ــع، فه التوس

قــال ابــن عاشــور: )فاإلخبــار عــن الســبيل بـــ »عــوج« إخبــار باملصــدر للمبالغــة، 
ــص  ــا نقائ ــون هل ــاء، أي: خيتلق ــبيل عوج ــذه الس ــار ه ــون إظه ــون وحياول أي: ويروم

ــاس؛ تنفــرًا عــن اإلســالم()5). يمّوهوهنــا عــى الّن

ينظر: الدر املصون 5/)18.  (1(

ينظر: معاين القرآن 59/1).  (2(
الدر املصون 5/)18.  (((

ينظر: الدر املصون 244/5، والتسهيل لعلوم التنزيل 284/1.  (4(
تفسر التحرير والتنوير 8/8)1.  (5(
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ا َكاُنوْا َيْعَمُلون﴾ )األعراف: 139(. قال تعاىل: ﴿َوَباِطٌل مَّ  -15

الشاهد: )باطل( مصدر للفعل »بطل« وهو خر مقدم و»ما« مبتدأ مؤخر.

قــال ابــن عاشــور: )والباطــل اســم لضــد احلــّق، فاإلخبــار بــه كاإلخبــار باملصــدر 
يفيــد مبالغــة يف بطالنــه؛ ألّن املقــام مقــام الّتوبيــخ واملبالغــة يف اإلنــكار()1).

ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدّكًا﴾ )األعراف: 143(. ىَّ َربُّ قال تعاىل: ﴿َفَلاَّ َتَ  -16

« وهــو املفعــول الثــاين، وهــو يف األصــل خر.  الشــاهد: )دكا( مصــدر للفعــل »دكَّ
واالحتــاالت الــواردة يف توجيــه اآليــة مــا يأيت:

أنه مصدر واقع موقع اسم املفعول، أي: مدكوكًا أو منّدكًا)2).  .1

ــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، قــال ابــن عاشــور: )والــدك مصــدر،  أن  .2
ــرُّ  ــه: ﴿َوخَتِ ــزاء، كقول ــرق األج ــّد وتف ــو اهل ــان، وه ــدق مرادف ــو وال وه
ــاُل َهــّدًا﴾))) وقــد أخــر عــن اجلبــل بأّنــه جعــل دّكًا للمبالغــة، واملــراد  َب اجْلِ

ــدوم()4). ــوق مه ــوك، أي: مدق ــه مدك أّن

أنه عى حذف مضاف، أي: ذا دٍك)5).  .(

تفسر التحرير والتنوير 9/)8.  (1(
ينظر: الدر املصون 450/5، والكشاف 91/2.  (2(

سورة مريم: 9.  (((
تفسر التحرير والتنوير 9/)9.  (4(

ينظر: الدر املصون 450/5.  (5(
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ُكوَن َنَجٌس﴾ )التوبة: 28(. َا امْلُْرِ ِذيَن آَمُنوْا إِنَّ ا الَّ َ قال تعاىل: ﴿َيا َأيُّ  -17

ــه  ــواردة يف توجي ــاالت ال ــس« واالحت ــل »نج ــدر للفع ــس( مص ــاهد: )نج الش
ــأيت: ــا ي ــة م اآلي

أنه عى حذف مضاف، أي: ذو نجس)1).  .1

أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، قــال الزخمــري: )ألّن معهــم الــرك   .2
الــذي هــو بمنزلــة النجــس، وألهنــم ال يتطهــرون وال يغتســلون وال جيتنبــون 
النجاســات فهــي مالبســة هلــم، أو جعلــوا كأهنــم النجاســة بعينهــا مبالغــة يف 

وصفهــم هبــا()2).

وكذلك جاء عند السمن احللبي، قال: )عى املبالغة، جعلوا نفس النََّجس())).

وجـــاء عنـــد ابـــن عاشـــور زيـــادة إيضـــاح للمبالغـــة أيضـــًا بقولـــه: )صيغـــة 
ــم  ــردد يف اعتبارهـ ــي الـ ــادة نفـ ــس« إلفـ ــون نجـ ــا املركـ ــه: »إنـ ــر يف قولـ احلـ
الوصـــف كأهّنـــم  حتـــى  بالنجاســـة  اتصافهـــم  يف  للمبالغـــة  فهـــو   نجســـًا، 

هلم إال النجسية()4).

ارًا﴾ )التوبة: 107(. ُذوْا َمْسِجدًا ِضَ َ ِذيَن اتَّ قال تعاىل: ﴿َوالَّ  -18

الشــاهد: )رضارًا( مصــدر للفعــل »َضــاّر« وهــو املفعــول الثــان لـ»اخّتــذ« 
اآليــة توجيــه  يف  الــواردة  واالحتــاالت 

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: مرّضًا.)5)  .1

الدر املصون 7/6).  (1(
الكشاف 146/2.  (2(

الدر املصون 7/6).  (((
تفسر التحرير والتنوير 160/10.  (4(

ينظر: التبيان 2/ 660، والفريد يف إعراب القرآن املجيد 510/2، والدر املصون 120/6.  (5(
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ـــة،  ـــه منفع ـــك ب ـــذي ل ـــرضر ال ـــة. فال ـــدر للمبالغ ـــة املص ـــاء بصيغ ـــه ج أن  .2
وعـــى جـــارك فيـــه مـــرّضة، والـــرضار الـــذي ليـــس لـــك فيـــه منفعـــة 
وعـــى جـــارك فيـــه املـــرّضة)1)، وامُلـــرض باســـم الفاعـــل فيـــه الـــرض يف 
ـــة  ـــوى دالل ـــدر أق ـــة املص ـــيء بصيغ ـــاين فاملج ـــذه املع ـــى ه ـــاًء ع ـــه؛ وبن ذات

وأبلـــغ يف تأديـــة املعنـــى.

ى ِمن ُدوِن الّلِ﴾ )يونس: 37(. قال تعاىل: ﴿َوَما َكاَن َهـَذا اْلُقْرآُن َأن ُيْفَتَ  -19 

الشــاهد: )أن يفــرى( فـــ»أن« والفعــل املضــارع يف تأويــل مصــدر يف حمــل نصــب 
خــر »كان« أي: افــراء، واملصــدر حيــول إىل اســم املفعــول، التقديــر: مفــرى)2). 

ــأيت: ــا ي ــة م ــواردة يف اآلي ــاالت ال واالحت

أنــه واقــع موقــع اســم املفعــول، أي: ُمْفــرى، قــال ابــن عاشــور: )وأعلــم   .1
أّن اإلخبــار بـــ»أن« والفعــل يســاوي اإلخبــار باملصــدر، وهــو مصــدر بمعنى 
املفعــول؛ ألّن صلــة »أن« هنــا فعــل مبنــي للنائــب، والتقديــر: مــاكان هــذا 
القــرآن افــراء مفــٍر، فــآل إىل أن املصــدر املنســبك مــن »أن« مصــدر بمعنــى 
ــن أن  ــة م ــوى مبالغ ــًا أق ــو أيض ــوق، وه ــى املخل ــق بمعن ــول، كاخلل املفع
يقــال: مــا كان مفــرى، فحصلــت املبالغــة مــن جهتــن: جهــة فعــل »كان« 

ــة())). ــة »أن« املصدري وجه

ــس  ــل نف ــراء، إذ جع ــمن: )أي: ذا اف ــال الس ــاف، ق ــذف املض ــى ح ــه ع أن  .2
ــرى()4). ــى ُمْف ــون بمعن ــة، أو يك ــدر مبالغ املص

ينظر: تفسر القرآن الكريم وإعرابه وبيانه 1/4)2.  (1(
ينظر: الدر املصون 201/6.  (2(

تفسر التحرير والتنوير 168/11.  (((
الدر املصون 201/6.  (4(
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ُه َعَمٌل َغْرُ َصالٍِح﴾ )هود: 46(. قال تعاىل: ﴿إِنَّ  -20

الشاهد: )عمٌل( مصدر للفعل »عمل« وهو خر لـ»إّن«. 

واالحتاالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: عامل.  .1

أنه عى حذف مضاف، أي: ذو عمل)1).  .2

أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، قــال الزخمــري: )وجعلــت ذاتــه عمــاًل   .(
غــر صالــح؛ مبالغــة يف ذّمــه()2) أي: أّن ابنــك يــا نــوح حتــّول إىل عمــل غــر 

صالــح، ومل يبــق فيــه عنــر مــن عنــارص الــذات))).

وعــّر ابــن الشــجري عــن ذلــك باالتســاع؛ فقــال: )وأوجههــا أّنــه جعلــه العمــل 
اتســاعًا؛ لكثــرة وقــوع العمــل غــر الصالــح منــه، كقوهلــم: مــا أنــت إال نــوم، ومــا زيــٌد 

إال أكٌل ورشٌب، وإنــا أنــت دخــوٌل وخــروٌج()4)

والســمن احللبــي بــّن أّن الضمــر عائــد عــى ابــن نــوح، فيكــون يف اإلخبــار عنــه 
باملصــدر املذاهــب الثالثــة )5).

ــًا َأْو  ــوَن َحَرض ــى َتُك ــَف َحتَّ ــُر ُيوُس ــُأ َتْذُك ــالل َتْفَت ــوْا َت ــاىل: ﴿َقاُل ــال تع ق  -21
َتُكــوَن ِمــَن اهْلَالِِكــني﴾ )يوســف: 85(.

الشــاهد: )حرضــا( مصــدر للفعــل »َحــَرَض« وهــو خــر لـ»تكــون«. واحلــرض: 
شــدة املــرض املشــفي عــى اهلــالك، وهــو وصــف باملصــدر.)6)

ينظر: أمايل ابن الشجري 106/1.  (1(
الكشاف 219/2.  (2(

ينظر: معاين النحو 176/1.  (((
الكشاف 219/2.  (4(

ينظر: الدر املصون 6/6)).  (5(
ينظر: تفسر التحرير والتنوير )44/1.  (6(
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واالحتاالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

أنه عى حذف املضاف، أي: ذا حرض.  .1

ــارب  ــد ق ــذي ق ــو ال ــارض، وه ــل، أي: ح ــم الفاع ــع اس ــع موق ــه واق أن  .2
اهلــالك)1) وهــو األنســب عنــدي.

وقيل: واقع موقع اسم املفعول، أي: حُمْرض، ومعناه: ُمْدنف ومريض)2).  

أنه جاء بصيغة املصدر للمبالغة))).  .(

قــال الــرازي يف بيــان ذلــك: )وصــف الرجــل بأّنــه حــرض إّمــا أن يكــون إلرادة 
أّنــه ذو حــرض؛ فحــذف املضــاف، أو إلرادة أّنــه ملــا تناهــى يف الفســاد والضعــف فكأّنــه 

صــار عــن احلــرض ونفــس الفســاد()4). 

قـال تعاىل: ﴿نَّْحـنُ َأْعَلُم بَِا َيْسـَتِمُعوَن بِِه إِْذ َيْسـَتِمُعوَن إَِلْيـَك َوإِْذ ُهْم َنْجَوى   -22
ورًا﴾ )اإلرساء 47(. ْسـحُ بُِعـوَن إاِلَّ َرُجاًل مَّ امِلُـوَن إِن َتتَّ إِْذ َيُقـوُل الظَّ

الشاهد: )نجوى( مصدر للفعل »نجا« وهو خر للمبتدأ »هم«.

ــا:  ــازًا؛ ومعناه ــخاص جم ــى األش ــق ع ــد يطل ــدر، وق ــل مص ــوى يف األص والنج
ــر)5). ــن فاكث ــن اثن ــون إال م ة، وال تك ــارَّ امُلَس

واالحتاالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

أنــه جاء عــى حــذف املضــاف، أي: ذوو نجــوى، وهــذا توجيــه الزخمري)6)   .1
وتبعــه العكــري)7).

ينظر: لسان العرب 7/))1، 4)1 )ح ر ض (.  (1(
ينظر: معاين القرآن وإعرابه للزجاج )/126، وإعراب القرآن للنحاس 2/)4).   (2(

ينظر: الدر املصون 547/6.  (((
مفاتيح الغيب 157/18.  (4(

ينظر: الدر املصون 90/4.  (5(
ينظر: الكشاف 2/)6).  (6(

ينظر: التبيان 824/2.  (7(
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أنـه جـاء عى صيغـة املصـدر؛ للمبالغة، فيكون مـن إطالق املصـدر عى العن   .2
مبالغـًة، وهـذا توجيـه السـمن)1). وتبعـه ابـن عاشـور فقـال: )وأخـر عنهم 

باملصـدر للمبالغـة يف كثـرة تناجيهـم عنـد اسـتاع القرآن تشـاغاًل عنـه()2).

وجـاء عنـد الطـري أيضـًا فقـال: )وكان بعـض أهـل العربيـة مـن أهـل البـرة 
ِفْعلُهـم، فجعلهـم هـم الّنجـوى، كـا يقـول: هـم قـوٌم رضـًا، وإنـا  يقـول: الّنجـوى 

رضًا ِفْعُلهم())).

جيوز أن يكون مجع َنِجّي كقتيل وقتى، وهذا توجيه أيب البقاء العكري)4).  .(

ِقيــِم َكاُنــوا ِمــْن آَياتَِنــا  قــال تعــاىل: ﴿َأْم َحِســْبَت َأنَّ َأْصَحــاَب اْلَكْهــِف َوالرَّ  -23
ــف: 9(. ــًا﴾ )الكه َعَجب

الشاهد: )عجبًا( مصدر للفعل »َعِجَب« وهو خر لـ»كان«)5).

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

ــن  ــر ع ــور: )وأخ ــن عاش ــال اب ــة)6) ق ــدر للمبالغ ــف باملص ــى الوص ــه ع أن  .1
ــب()7). ــراد عجي ــة، وامل ــدر مبالغ ــم باملص حاهل

قـال  )معجوبـًا(  أي:  املفعـول،  اسـم  موقـع  املصـدر  وقـوع  عـى  أنـه   .2
الواحدي)والعجـب هاهنا مصدر سـّمي املفعول به. والتقديـر: كانوا معجوبًا 
املصـدر()8). باسـم  يسـتعمل  هـذا  مـن  واملفعـول  باملصـدر،  فسـموا  منهـم، 

ينظر: الدر املصون 65/7).  (1(
تفسر التحرير والتنوير 120/15.  (2(

تفسر الطري 611/14.  (((
ينظر: التبيان 824/2.  (4(
الدر املصون 445/7.  (5(
الدر املصون 496/7.  (6(

التحرير والتنوير 260/15.  (7(
التفسر البسيط )6/1)5. وينظر: مفاتيح الغيب 70/21.  (8(
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أنــه عــى حــذف املضــاف، أي: ذات عجــب)1)، قــال ابــن عاشــور: )وأخــر   .(
ــّم  ــا العجــب حاهلــم يف قومهــم؛ َفَث عــن أصحــاب الكهــف بالعجــب، وإّن

ــكالم()2). ــه ال ــدل علي ــذوف ي ــاف حم مض

َطَلبــًا﴾ َلــُه  َتْســَتِطيَع  َفَلــن  َغــْورًا  َماُؤَهــا  ُيْصبِــَح  تعــاىل: ﴿َأْو  قــال   -24 
)الكهف 41(.

الشاهد: )غورًا( مصدر للفعل »غار« وهو خر لـ»أصبح«.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنـه عـى الوصـف باملصـدر للمبالغـة،))) قـال ابـن عاشـور: )والغـور مصدر   .1
غـار املـاء إذا سـاخ املـاء يف األرض، ووصفـه باملصـدر للمبالغـة()4).

أنـه عـى وقـوع املصدر موقع اسـم الفاعـل، أي: )غائـر(؛ إال أّن جميئـه بصيغة   .2
املصـدر أبلـغ من صيغـة اسـم الفاعل عند ابـن كثر؛ حيـث قـال: )أي: غائرًا 
يف األرض، وهـو ضـد النابـع الـذي يطلـب وجـه األرض، فالغائـر يطلـب 

أسـفلها... والغـور: مصـدر بمعنـى غائـر، وهـو أبلغ منـه()5).

أنه عى حذف املضاف، أي: ذا غور، فيكون من باب جماز احلذف)6).  .(

ينظر: الكشاف 2/ 81)، والدر املصون 446/7.  (1(
التحرير والتنوير 260/15.  (2(

الدر املصون 496/7.  (((
تفسر التحرير والتنوير 25/15).  (4(

تفسر ابن كثر 5/)216.  (5(
تفسر القرطبي )284/1.  (6(
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ُذوا آَياِت َوَما ُأنِذُروا ُهُزوًا﴾ )الكهف: 56(. َ قال تعاىل: ﴿َواتَّ  -25

الّشاهد: )هزؤا( مصدر للفعل »هزأ« وهو املفعول الثاين لـ»اختذوا«)1).

قــال ابــن عاشــور: )ومــا أنــذروا: مصدريــة، أي: وإنذارهــم، واإلخبــار باملصــدر 
للمبالغــة()2).

ــّيًا﴾  نِس ــيًا مَّ ــُت َنْس ــَذا َوُكن ــَل َه ــتُّ َقْب ــي ِم ــا َلْيَتنِ ــْت َي ــاىل: ﴿َقاَل ــال تع ق  -26
.)23 )مريــم: 

الشــاهد: )َنْســيًا( مصــدر للفعــل »نــيس« وهــو خــر لـــ»كان« وهــذه قــراءة محــزة 
وروايــة حفــص بفتــح النــون))). ومعنــاه الــيشء احلقــر الــذي مــن شــأنه أن ينســى)4). 

فاملصــدر واقــع موقــع اســم املفعــول »املنــيس«.

واجلمهـور قراءهتـم بكر النـون »نِسـيًا«)5). فهو ِفْعـل بمعنى مفعول، وهو اسـم ملا 
ُيْنسـى، قـال ابـن عاشـور: )ووصـف النيِس بمنـيس مبالغـة يف نسـيان ذكرهـا، أي: ليتني 

كنـت شـيئًا غـر متذّكر وقد نسـيه أهلـه وتركوه فـال يلتفتـون إىل ما حيـّل به()6)

ْقِضّيًا﴾ )مريم: 71(. قال تعاىل: ﴿َكاَن َعَى َربَِّك َحْتًا مَّ  -27

الشـاهد: )حتـًا( مصـدر للفعـل »َحَتـَم« وهو خـر لــ»كان« وهو واقع موقع اسـم 
املفعـول، أي: حمتـوم، قـال الزخمـري: )احلتم: مصـدر حتم األمـر إذا أوجبه؛ فسـمي به 
املوجـب، كقوهلـم: خلـق اهلل، ورضب األمـر، أي: كان ورودهـم واجبـًا عـى اهلل أوجبه 

ينظر: الدر املصون 7/)51.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 15/)5).  (2(

ينظر: السبعة 408.  (((
ينظر: الدر املصون 582/7.  (4(

ينظر: السبعة 408.  (5(
تفسر التحرير والتنوير 86/16.  (6(
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عـى نفسـه، وقى بـه وعزم عـى أن ال يكـون غـره()1). وكذلك ذكـر السـمن أّن احلتم 
يطلـق عى األمـر املحتـوم،)2) فاملجـيء باملصـدر يعطيه قـوة ومبالغة.

ْم ِعّزًا﴾ )مريم: 81(. َيُكوُنوا هَلُ ًة لِّ ِ آهِلَ ُذوا ِمن ُدوِن اللَّ َ قال تعاىل: ﴿َواتَّ  -28

الشاهد: )عّزا( مصدر للفعل »عّز« وهو خر لـ»كان «.

ــة  ــن اآلهل ــر ع ــن، فأخ ــم، أي: نارصي ــن هل ــوا ُمعّزي ــور: )ليكون ــن عاش ــال اب ق
باملصــدر لتصويــر اعتقــاد املركــن يف آهلتهــم أهّنــم نفــس العــّز، أي: أن جمــرد االنتــاء 

ــّزا())). ــبهم ع ــا يكس هل

وجــاء عنــد الواحــدي: )ووحــد العــّز؛ ألّنــه مصــدر وكان مــن حــّق هــذا املعنــى 
أن يقــال: واختــذوا مــن دون اهلل آهلــة ليعــزوا هبــا أعــزة؛ ألهنــم رجــوا منهــا العــّز، ولكــن 
جعلــت اآلهلــة عــزًا يف اللفــظ حلبهــم عبادهتــا وقــوة رجائهــم يف العــز هبــا، فلغلوهــم يف 
حبهــا والطمــع يف االمتنــاع هبــا جعلــت هــي يف اللفــظ العــز، وإن كانــوا إنــا يرجــون 

العــز هبــا يف احلقيقــة()4).

قال تعاىل: ﴿الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض َمْهدًا﴾ )طه: 53(.  -29

الشاهد: )مهدًا( مصدر للفعل »َمَهَد« وهو املفعول الثاين لـ»جعل«.

ــى واحــد، يقــال:  ــون: )ِمهــادًا()5) وهــو مصــدر أيضــًا. ومهــا بمعن ــرأ الكوفي وق
ــدًا وِمهــادًا. ــه َمْه َمَهْدُت

الكشاف 420/2.  (1(
ينظر: الدر املصون 627/7.  (2(

تفسر التحرير والتنوير 16/)16.  (((
التفسر البسيط 18/14).  (4(

ينظر: السبعة 418.  (5(
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قــال ابــن عاشــور: )ومعنــى القراءتــن واحــد، أي: جعــل األرض ممهــودة مســهلة 
للســر واجللــوس واالضطجــاع بحيــث ال نتــوء فيهــا إال نــادرًا يمكــن جتنبــه()1).

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية عى كلتا القراءتن ما يأيت:

ــاف، أي:  ــذف املض ــر ح ــى تقدي ــادر ع ــادًا« مص ــدًا« أو »مه ــون »مه أن يك  .1
ذات مهــد أو مهــاد.)2).

أن يكــون »مهــدًا« أو »مهــادًا« مصــادر بمعنــى اســم املفعــول، أي: ممهــدة، أو   .2
ممهــودة))).

ــف األرض  ــمن: )ووص ــال الس ــة، ق ــدر للمبالغ ــة املص ــاء بصيغ ــه ج أن  .(
ــغ يف  ــة وأبل ــوى دالل ــدر أق ــة املص ــيء بصيغ ــة()4). واملج ــا مبالغ ــد، إّم بامله

ــى. ــة املعن تأدي
أّن »مهد« هو املصدر و»مهاد« هو االسم.)5)  .4

أّن »مهاد« مجع لـ»َمْهد« نحو: َفرخ وفراخ.)6)  .5

ــًا  ــا َرْتق ــَاَواِت َواأَلْرَض َكاَنَت ــُروا َأنَّ السَّ ــَن َكَف ِذي ــَر الَّ ــاىل: ﴿َأَوَلْ َي ــال تع ق  -30
ــا﴾ )األنبيــاء: 30(. َفَفَتْقَنامُهَ

الّشاهد: )رتقًا( مصدر للفعل »رتق« وهو خر لـ»كان«.

تفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (1(
ينظر: إعراب القرآن )/41، والدر املصون 8/ 51.   (2(

ينظر: الدر املصون 8/ 51، وتفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (((
الدر املصون 8/ 51.  (4(

ينظر: إعراب القرآن )/41، والدر املصون 8/ 51.  (5(
ينظر: الدر املصون 8/ 51، وتفسر التحرير والتنوير 6/16)2.  (6(
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ووّجههـا النحـاس بقولـه: )قـال: رتقًا ومل يقـل رتقن؛ ألّنـه مصدر، واملعنـى: كانتا 
()1) وكـذا عند الزخمـري والعكري فالتقديـر: »ذايت رتـق، أو مرتوقتن«)2). ذوايت َرتـقٍ

وللزخمــري توجيــه آخــر عــى أنــه صفــة ملوصــوف حمــذوف؛ حيــث قــال: )أي: 
كانتــا شــيئًا رتقــًا، ومعنــى ذلــك أّن الســاوات كانــت الصقــة بــاألرض ال فضــاء بينها، 
أو كانــت الســموات متالصقــات، وكذلــك األرضــون ال فــرج بينهــا ففتقهــا اهلل وفــّرج 

بينهــا، وقيــل: ففتقنامهــا باملطــر والنبــات بعدمــا كانــت مصمتــة())).

وجمـيء التعبـر بصيغة املصـدر فيه مبالغـة يف الداللة؛ قـال ابن عاشـور: )واإلخبار 
عـن السـاوات واألرض بأهنا رتـق؛ إخبار باملصـدر للمبالغة يف حصـول الصفة()4).

َاَواِت َواأَلْرِض﴾ )النور: 35(. ُ ُنوُر السَّ قال تعاىل: ﴿اللَّ  -31

َيُنــوُر( وهــو خــر للمبتــدأ لفــظ  الشــاهد: )نــور( مصــدر للفعــل )َنــار 
اجلاللة »اهلل«

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنه عى حذف مضاف، أي: أي: ذو نور السموات)5).  .1

ر الّسموات)6). أنه واقع موقع اسم الفاعل، أي: ُمَنوِّ  .2

ــارة  ــغ يف العب ــمن: )أن يبال ــال الس ــة، ق ــدر للمبالغ ــة املص ــاء بصيغ ــه ج أن  .(
عــى ســبيل املــدح()7). وبذلــك نــّص ابــن عاشــور فقــال: )والنــور حقيقتــه 

إعراب القرآن )/69.  (1(
ينظر: الكشاف )/9، والتبيان 916/2.  (2(

الكشاف )/9.  (((
تفسر التحرير والتنوير 17/)5.  (4(

ينظر: الدر املصون 8/ 402، )40. وعمدة احلفاظ 265/4.  (5(
ينظر: املصادر السابقة.  (6(
ينظر: املصدر السابق.  (7(
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اإلرشاق والضيــاء، وهــو اســم جامــد ملعنــى، فهــو كاملصــدر؛ ألّنــا وجدنــاه 
ــاء  ــن األس ــتقة م ــال املش ــاهبت األفع ــارة فش ــال اإلن ــتقاق أفع ــاًل الش أص
اجلامــدة، نحــو: اســتنوق اجلمــل، فــإن فعــل أنــار مثــل فعــل أفلــس، وفعــل 
ــة  ــه بمنزل ــار ب ــك كان اإلخب ــن، وبذل ــتحجر الط ــل اس ــل فع ــتنار مث اس
اإلخبــار باملصــدر أو باســم اجلنــس يف إفــادة املبالغــة؛ ألّنــه اســم ماهيــة مــن 

ــاف()1). ــواء يف االتص ــدر س ــو واملص ــي فه املواه

ْبُتــْم َفَســْوَف  ــُأ بُِكــْم َريبِّ َلــْواَل ُدَعاُؤُكــْم َفَقــْد َكذَّ قــال تعــاىل: ﴿ُقــْل َمــا َيْعَب  -32
ــان: 77(. ــًا﴾ )الفرق ــوُن لَِزام َيُك

ــادة  ــال؛ إلف ــة ِفع ــى زن ــغ ع ــد صي ــل »الزم«، وق ــدر للفع ــا( مص ــاهد: )لزام الّش
اللــزوم، أي: عــدم املفارقــة. وهــو خــر لـــ»كان«.

ــة،  ــدر للمبالغ ــار باملص ــاب اإلخب ــن ب ــزام م ــار بالل ــور: )فاإلخب ــن عاش ــال اب ق
وقــد اجتمــع فيــه مبالغتــان: مبالغــة يف صيغتــه تفيــد قــوة لزومــه، ومبالغــة يف اإلخبــار 

ــه تفيــد حتقيــق ثبــوت الوصــف()2). ب

ا َظامِلنِي{ )الشعراء: 209(. قال تعاىل: ﴿ِذْكَرى َوَما ُكنَّ  -33

ــدأ  ــر ملبت ــع خ ــل رف ــي يف حم ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــرى( مص ــاهد: )ذك الش
حمــذوف أي: هــذه ذكــرى لكــم يــا معــر قريــش، وفيهــا األوجــه الثالثــة املعتــادة يف 
هــذا التوجيــه؛ إّمــا عــى املبالغــة، أي: جعلــوا نفــس الذكــرى مبالغــة، أو عــى احلــذف، 

ــرون))). ــل أي: مذك ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع املص ــى وق ــرى، أو ع أي: ذوو ذك

تفسر التحرير والتنوير 1/18)2.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 86/19.  (2(

ينظر: الدر املصون 561/8، وتفسر التحرير والتنوير 198/19.  (((
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ــر:  ــري أن التقدي ــرى العك ــرى)1). وي ــا ذك ــر: إنذارن ــاج أن التقدي ــرى الزج وي
ــدر. ــدر باملص ــن املص ــار ع ــن اإلخب ــون م ــرى)2). فيك ــذار ذك اإلن

ِ﴾ )لقان: 11(. قال تعاىل: ﴿َهَذا َخْلُق اللَّ  -34

الّشاهد: )خلق( مصدر للفعل »َخَلَق« وهو خر للمبتدأ »هذا«.

قــال األلــويس: )خلــق اهلل أي: خملوقــه())) فوضــع املصــدر موضــع اســم املفعــول، 
فيكــون املعنــى: هــذا خملــوق اهلل؛ ففيــه املبالغــة يف خلــق اهلل.

ْسَن َمآب﴾ )ص: 49(. ِقنَي حَلُ قال تعاىل: ﴿َهَذا ِذْكٌر َوإِنَّ لِْلُمتَّ  -35

ــه  ــذا«. وجميئ ــدأ »ه ــر للمبت ــو خ ــر« وه ــل »ذك ــدر للفع ــر( مص ــاهد: )ذك الش
ــة. ــى املبالغ ــة ع ــدر للدالل باملص

ــْوَم  ــُه َي ــًا َقْبَضُت ــْدِرِه َواأَلْرُض مَجِيع ــقَّ َق َ َح ــَدُروا اللَّ ــا َق ــاىل: ﴿َوَم ــال تع ق  -36
اْلِقَياَمــِة﴾ )الزمــر: 67(.

الشــاهد: )قبضــة( مصــدر للفعــل »قبــض« وهــو خــر يف حمــل نصــب عــى احلال، 
أي: ماعّظمــوه حــّق تعظيمه.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنـه مصـدر واقـع موقع اسـم املفعـول، أي: مقبوضة. قـال السـمن: )وقوله:   .1
»قبضتـه« إن قدرنـا مضافا كا قال الفـاريس أي: ذات قبضتـه مل يكن فيه وقوع 

ينظر: معاين القرآن وإعرابه 4/)10.  (1(
ينظر: التبيان 1002/2.  (2(
روح املعاين 111/21.  (((
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املصـدر موقـع مفعـول، وإن مل يقـدر ذلـك احتمـل أن يكـون املصـدر واقعـا 
موقعـه، وحينئـذ يقـال: كيـف أنـث املصـدر الواقـع موقـع مفعـول وهو غر 
جائـز؟... واجلـواب: أن املمتنـع دخـول التـاء الدالـة عـى التحديـد، وهـذه 
ملجـرد التأنيـث. كـذا أجيـب، وليـس بـذاك، فـإن املعنـى عـى التحديـد ألنه 

أبلـغ يف القـدرة. واحتمـل أن يكـون أريـد باملصـدر مقدار ذلـك()1).

ــن  ــار ع ــور: )اإلخب ــن عاش ــال اب ــة، ق ــدر للمبالغ ــة املص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
األرض هبــذا املصــدر الــذي هــو بمعنــى املفعــول، كاخللــق بمعنــى املخلوق؛ 

ــدري()2). ــى املص ــاف باملعن ــة يف االتص للمبالغ

ا َلُكْم َتَبعًا﴾ )غافر: 47(. ا ُكنَّ قال تعاىل: ﴿إِنَّ  -37

الشاهد: )تبعًا( مصدر للفعل »َتبَِع« وهو خر لـ»كّنا«.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل، أي: تابعن.  .1

أنه عى تقدير حذف املضاف، أي: ذوي تبع.  .2

أّنه اسُم مجٍع لتابع، ونحوه خادم وخدم، وغائب وَغَيَب وأديم وَأَدَم.   .(

وهذه األوجه الثالثة نّص عليها السمن))).

أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، قــال األلــويس: )أّن »تبعــًا« مصــدر إّمــا   .4
ــم  ــدة تبعيته ــم لش ــة؛ بجعله ــناد للمبالغ ــرف، أو اإلس ــّوز يف الظ ــى التج ع

ــة()4). ــن التبعي ــم ع كأهّن

الدر املصون 9/)44.  (1(
ينظر: تفسر التحرير والتنوير 62/24.  (2(

ينظر: الدر املصون 486/9.  (((
ينظر: روح املعاين 449/24.  (4(
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قال تعاىل: ﴿َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى﴾ )فصلت: 44(.  -38

الّشاهد: )عمى( مصدر للفعل »َعِمي« وهو يف اآلية خر للمبتدأ »هو«)1).

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنه عى تقدير حذف املضاف، أي: ذو عمى)2).  .1

ــناد إىل  ــور: )واإلس ــن عاش ــال اب ــة))) ق ــدر للمبالغ ــة املص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
القــرآن عــى هــذا الوجــه يف معــاد الضمــر؛ بأّنــه عليهــم عمــى مــن اإلســناد 

ــم()4). ــببًا لضالهل ــه كان س ــم يف قبول ــازي؛ ألّن عناده املج

ــاَلَة َوَأْمُرُهــْم ُشــوَرى  ـِـْم َوَأَقاُمــوا الصَّ ِذيــَن اْســَتَجاُبوا لَِربِّ قــال تعــاىل: ﴿َوالَّ  -39
ــْم ُينِفُقــون﴾ )الشــورى 38(. ــا َرَزْقَناُه ــْم َوِمَّ َبْيَنُه

الشاهد: )شورى( مصدر للفعل »شاور« وهو خر للمبتدأ »أمرهم«.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنــه عــى تقديــر حــذف املضــاف، أي: ذو شــورى، قــال الزخمــري:   .1
ــم  ــه: »وأمره ــى قول ــاور، ومعن ــى: التش ــا، بمعن ــدر كالفتي ــورى مص )والش
ــذا  ــاب جمــاز احلــذف، وك شــورى بينهــم« أي: ذو شــورى()5). فهــو مــن ب
جــاء عنــد الطيبــي؛ إذ قــال: )محــل املصــدر عــى األمــر والشــأن للمبالغــة، 

ــورة()6).  ــأهنم ذو مشــورة، أو ذات مش ــم وش أي: أمره

ينظر: الدر املصون 2/9)5.  (1(
فنح القدير: 520/4.  (2(
فنح القدير: 520/4.  (((

تفسر التحرير والتنوير 16/24).  (4(
الكشاف )/407.  (5(

فتوح الغيب 14/)7.  (6(



اإلخبار باملصدر - دراسة حتليلية تطبيقية عىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

جملة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو احلجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(70

ــن  ــار ع ــور: )واإلخب ــن عاش ــال اب ــة، ق ــدر للمبالغ ــة املص ــاء بصيغ ــه ج أن  .2
األمــر بأّنــه شــورى مــن قبيــل اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة، واإلســناد جمــاز 

ــاورين()1). ــند للمتش ــورى تس ــي؛ ألّن الش عق

ون﴾ )األحقاف: 28(. قال تعاىل: ﴿َوَذلَِك إِْفُكُهْم َوَما َكاُنوا َيْفَتُ  -40

ــَك« وهــو خــر الســم اإلشــارة »ذلــك«  الشــاهد: )إفكهــم( مصــدر للفعــل »َأِف
ــة. ــى املبالغ ــة ع ــدر للدالل ــه باملص ــة)2). وجميئ ــام آهل ــاذ األصن ــه إىل اخت ــار ب املش

َتَض﴾ )القمر: 29(. ْ ٍب حمُّ ْئُهْم َأنَّ امْلَاء ِقْسَمٌة َبْيَنُهْم ُكلُّ رِشْ قال تعاىل: ﴿َوَنبِّ  -41

الشــاهد: )قســمة( مصــدر للفعــل »قســم« وهــو خــر لـــ»إّن« واقــع موقــع اســم 
ــوم«))). ــول، أي: »مقس املفع

ــه  ــاء بأن ــن امل ــر ع ــه: )وأخ ــك بقول ــداليل لذل ــظ ال ــور امللح ــن عاش ــّن اب وب
ــة()4). ــد واملبالغ ــدر؛ للتأكي ــار باملص ــن اإلخب ــو م ــوم؛ فه ــراد مقس ــمة« وامل »قس

ْو َتْعَلُموَن َعِظيم﴾ )الواقعة: 76(. ُه َلَقَسٌم لَّ قال الل تعاىل: ﴿َوإِنَّ  -42

الشــاهد: )قســم( مصــدر للفعــل »قســم« وهــو خــر لـــ»إّن« واقــع موقــع اســم 
ــة.  ــى املبالغ ــة ع ــدر للدالل ــه باملص ــه، وجميئ ــم ب ــول، أي: مقس املفع

تفسر التحرير والتنوير 112/25.  (1(
ينظر: روح املعاين 259/26.  (2(

التبيان 1195/2.   (((
تفسر التحرير والتنوير 15/)5).  (4(
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بِّ اْلَعامَلنِي﴾ )الواقعة: 80(. ن رَّ قال تعاىل: ﴿َتنِزيٌل مِّ  -43

ــو  ــذوف، أي: ه ــدأ حم ــر ملبت ــو خ ــّزل« وه ــل »ن ــدر للفع ــل( مص ــاهد: )تنزي الش
ــة. ــى املبالغ ــة ع ــدر للدالل ــه باملص ــٌل)1) وجميئ تنزي

ــم﴾  ــٌر َعِظي ــَدُه َأْج ُ ِعن ــٌة َواللَّ ــْم ِفْتَن ــْم َوَأْواَلُدُك ــَا َأْمَواُلُك ــاىل: ﴿إِنَّ ــال تع ق  -44
.)15 )التغابــن: 

ــه  ــدأ »أموالكــم« وجميئ ــة( مصــدر للفعــل »فتــن« وهــو خــر للمبت الشــاهد: )فتن
ــو  ــدر وه ــار باملص ــا اإلخب ــور: )وفيه ــن عاش ــال اب ــة. ق ــى املبالغ ــة ع ــدر للدالل باملص

ــة()2). ــن املبالغ ــه م ــار ب ــة«، واإلخب »فتن

قال تعاىل: ﴿َوَكاَن َعاِقَبُة َأْمِرَها ُخرْسًا﴾ )الطالق: 9(.  -45

« وهو خر لـ»كان«. الشاهد: )خرًا( مصدر للفعل »َخِرَ

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

ــا  ــة عتّوه ــرازي: )أي: عاقب ــال ال ــة. ق ــدر للمبالغ ــف باملص ــى الوص ــه ع أن  .1
خســارًا يف اآلخــرة())). واملعنــى: فذاقــت عقوبــة عتوهــا وكفرهــا ومتردهــا 
ــار وراءه.  ــديدًا ال خس ــارًا ش ــك خس ــة ذل ــت نتيج ــر اهلل، وكان ــى أوام ع
وجــاء عنــد ابــن عاشــور: )وجــيء بفعــل »كان« بصيغــة املــي؛ ألّن 
ــم  ــا حلقه ــع مل ــك تفظي ــًا، ويف كل ذل ــا تغليب ــا يف الدني ــن عاقبته ــث ع احلدي

ــه()4). ــوا في ــا وقع ــر مم ــة يف التحذي مبالغ

ينظر: التبيان 2/ 1206، والدر املصون 225/10.   (1(
تفسر التحرير والتنوير 286/28.  (2(

مفاتيح الغيب 0)/4).  (((
تفسر التحرير والتنوير 5/28)).  (4(
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ــا  ــة أمره ــل، أي: وكان عاقب ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع املص ــى وق ــه ع أن  .2
خــارسًا. 

أنه عى حذف املضاف، أي: ذا خر.  .(

ــَاء  ــم بِ ــن َيْأتِيُك ــْورًا َفَم ــْم َغ ــَح َماُؤُك ــْم إِْن َأْصَب ــْل َأَرَأْيُت ــاىل: ﴿ُق ــال تع ق  -46
ِعــني﴾ )امللــك: 30(. مَّ

الشاهد: )غورًا( مصدر للفعل »غار« وهو خر لـ»أصبح«.

واالحتاالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

أنـــه عـــى الوصـــف باملصـــدر للمبالغـــة)1) قـــال ابـــن عاشـــور: )وأصـــل   .1
ـــب يف األرض.  ـــاء إذا ذه ـــار امل ـــدر غ ـــاء يف األرض، مص ـــاب امل ـــور ذه الغ
ـــل:  ـــة، مث ـــدر للمبالغ ـــف باملص ـــاب الوص ـــن ب ـــاء م ـــن امل ـــه ع ـــار ب واإلخب

عـــدل ورىض()2). 

ــه  ــر(؛ إال أّن جميئ ــل، أي: )غائ ــم الفاع ــع اس ــدر موق ــوع املص ــى وق ــه ع أن  .2
ــث  ــر؛ حي ــن كث ــد اب ــل عن ــم الفاع ــة اس ــن صيغ ــغ م ــدر أبل ــة املص بصيغ
قــال: )أي: غائــرًا يف األرض، وهــو ضــد النابــع الــذي يطلــب وجــه 
ــر، وهــو  ــر يطلــب أســفلها... والغــور: مصــدر بمعنــى غائ األرض، فالغائ

ــه())). ــغ من أبل

أنه عى حذف املضاف، أي: ذا غور، فيكون من باب جماز احلذف)4).  .(

الدر املصون 496/7.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 56/29.  (2(

تفسر ابن كثر 5/)216.  (((
تفسر القرطبي )284/1.  (4(
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ْلُمتَِّقني﴾ )احلاقة: 48(. ُه َلَتْذِكَرٌة لِّ قال تعاىل: ﴿َوإِنَّ  -47

الّشـاهد: )تذكـرة( مصدر للفعـل »ذّكر« وهو خر لــ»إّن«. وجميئـه باملصدر للداللة 
عـى املبالغـة، قـال ابـن عاشـور: )واإلخبـار بـ »إّنـه تذكـرة« إخبـار باملصـدر للمبالغة يف 
الوصـف، واملعنـى: أّنـه مذّكـر للّنـاس با يغفلـون عنه مـن العلم بـاهلل وما يليـق بجالله؛ 

لينتشـلهم من هـوة التـادي يف الغفلة حتـى يفوت الفـوات()1).

قال تعاىل: ﴿ُكلُّ َنْفٍس بَِا َكَسَبْت َرِهيَنة﴾ )املدثر: 38(.  -48

الّشـاهد: )رهينـة( مصـدر للفعـل »رهن« وهـو خر للمبتـدأ »كل« وجميئـه باملصدر 
للداللـة عـى املبالغة، قـال ابن عاشـور: )اإلخبـار باملصـدر للمبالغة()2).

ُه َلَقْوٌل َفْصل﴾ )الطارق: 13(. قال تعاىل: ﴿إِنَّ  -49

الشـاهد: )قـول( مصـدر للفعـل »قال« وهـو خر لــ»إّن« وجميئـه باملصـدر للداللة 
عـى املبالغـة، قال ابن عاشـور: )والفصل مصـدر بمعنـى التفرقة، واملراد: أنـه يفصل بن 

احلـقّ والباطـل، أي: يبـن احلّق ويبطـل الباطل، واإلخبـار باملصـدر للمبالغة())).

قال تعاىل: ﴿َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجر﴾ )القدر: 5(.  -50

الشــاهد: )ســالم( مصــدر للفعــل »َســِلَم« وهــو خر مقــّدم للمبتــدأ »هــي« وجميئه 
باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة، قــال ابــن عاشــور: )وتنكــر »ســالم« للتعظيــم، وأخــر 

عــن الليلــة بأهنــا ســالم للمبالغــة؛ ألّنــه إخبــار باملصــدر()4).

تفسر التحرير والتنوير 148/29.  (1(

تفسر التحرير والتنوير 25/29).  (2(

تفسر التحرير والتنوير 0)/267.  (((

تفسر التحرير والتنوير 0)/465.  (4(
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املبحث الثالث:
اإلخبار باملصدر يف القراءات القرآنية.

قال تعاىل: )وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم َحَرمًا( )املائدة: 96(.  -1

الّشــاهد: )َحَرمــًا( مصــدر للفعــل »حــرم« وهــو خــر لـ»دمتــم« عــى قــراءة ابــن 
عبــاس)1). قــال الســمن يف توجيههــا: )أي: ذوي َحــَرم، أي: إحــرام، وقيــل: جعلهــم 
ــه، واألحســن أن يكــون مــن بــاب »رجــل عــدل« جعلهــم  ــة املــكان املمنــوع من بمنزل

نفــس املصــدر؛ فــإّن »َحَرمــًا« بمعنــى إحــرام()2).

يرجعــون( إليــه  لعلهــم  كبــرًا  إال  ِجــذاذًا  )فجعلهــم  تعــاىل:  قــال   -2 
)األنبياء: 58(.

الّشاهد: )ِجذاذًا( مصدر للفعل »جذذ« يف قراءة الكسائي بكر اجليم))).

قــال ابــن عاشــور يف توجيههــا: )وقــراءة الكســائي »ِجــذاذًا« بكــر اجليــم؛ عــى 
أنــه مصــدر، فهــو مــن اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة()4). 

ــا  ــم هل ــم أنت ــُب جهن ــن دون الل حص ــدون م ــا تعب ــم وم ــاىل: )إنك ــال تع ق  -3
.)98 )األنبيــاء:  واردون( 

ِصــُب َحْصبــًا«؛  الشــاهد: )َحْصــُب( بســكون الصــاد؛ مصــدر للفعــل: »َحَصــَب حَيْ

ينظر: املحتسب 66/2، والبحر املحيط 71/4)، والدر املصون 0/4)4. وبدون نسبة يف: شواذ القرآن   (1(
واختالف املصاحف 226.

الدر املصون 0/4)4.  (2(
ينظر: السبعة 429.  (((

تفسر التحرير والتنوير 98/17.  (4(
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وذلــك إذا رمــاه وطرحــه؛ وهــذه قــراءة ابــن عبــاس، وابــن الســميفع، وابــن أيب عبلــة، 
وابــن حميصــن، ورويــت عــن ابــن كثــر)1).

واالحتاالت الواردة يف توجيه القراءة ما يأيت:

أنــه مصــدر واقــع موقــع اســم املفعــول، أي: املحصــوب، قــال ابــن جنــي:   .1
ــرأ  ــن ق ــراءة م ــرح، فق ــاد ـ فالّط ــاد والّض ــاكنًا بالّص ــب ـ س ــا احلْص )فأّم
)َحْضــب جهنــم( و)َحْصــب جهنــم( ـ بإســكان الثــاين منهــا ـ إّنــا هــو عــى 
إيقــاع املصــدر موقــع اســم املفعــول؛ كاخللــق يف معنــى املخلــوق، والّصيــد 
ــو  ــري)))، وأب ــًا العك ــك أيض ــى ذل ــّص ع ــد ن ــد()2). وق ــى املصي يف معن

ــي)5). ــمن احللب ــان)4)، والس حّي

أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة، والّشــدة يف التبكيــت، فيكــون املعنــى:   .2
أّن النــار حتصبهــم وتقذفهــم، وهــذا الوجــه ذكــره الســمن)6)، ونــص عليــه 

ــويس)8). ــعود)7)، واألل ــو الس ــًا أب أيض

أنه عى حذف املضاف، أي: ذا حصب، أشار إىل ذلك السمن)9).  .(

نسبت البن السميفع يف املحتسب 111/2، وشواذ القرآن واختالف املصاحف 521، والبحر املحيط   (1(
.445/7

ونسبت البن أيب عبلة وابن السميفع ورواية عن ابن كثر يف الّدر املصون 8/ 207.  
ونسبت البن عباس وابن الّسميفع وابن أيب عبلة يف الكامل 220/أ.  

ونسبت البن حميصن يف إيضاح الرموز 6)) والبستان 700.  
املحتسب 67/2.  (2(

ينظر: إعراب القراءات الّشواذ 118/2.  (((
ينظر: البحر املحيط 469/8.  (4(
ينظر: الدر املصون 207/8.  (5(

ينظر: املصدر السابق.  (6(
ينظر: تفسر أيب السعود 58/4).  (7(

ينظر: روح املعاين 127/17.  (8(
ينظر: الدر املصون 207/8.  (9(
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قــال تعــاىل: )قالــوا ســاحران تظاهــرا وقالــوا إنــا بــكل كافــرون(  -4 
)القصص: 48(.

ومحــزة  عاصــم  قــراءة  يف  »ســحر«  للفعــل  مصــدر  )ِســْحران(  الشــاهد: 
والكســائي)1)، قــال ابــن عاشــور: )عــى أنــه مــن اإلخبــار باملصــدر، أي: قالــوا مهــا ذوا 

ســحر()2).

قال تعاىل: )تنزيل العزيز الرحيم( )يس: 5(.  -5

الشــاهد: )تنزيــُل( مصــدر للفعــل »نــّزل« يف قــراءة نافــع وابــن كثــر وأيب عمــرو 
ــال  ــم))). ق ــُل الرحي ــو تنزي ــو، أي: ه ــره ه ــذوف تقدي ــدأ حم ــر ملبت ــو خ ــع؛ وه بالرف

ــز()4). ــّزل العزي ــول؛ أي: ُمن ــى املفع ــدر بمعن ــا: )واملص ــري يف توجيهه العك

قـال تعـاىل: )قـد كانـت لكم اسـوة حسـنة يف إبراهيـم والذيـن معـه إذ قالوا   -6
لقومهـم إنـا بـراء منكـم ومـا تعبـدون مـن دون الل( )املمتحنـة 4(.

الشــاهد قولــه: )َبــَراء( بفتــح البــاء، عــى قــراءة عيســى اهلمــداين الكــويف)5). وهــو 
مصــدر للفعــل »بــري« وموقعــه خر لـــ»إّن«. 

ــراءة  ــراء وال ــدر، وال ــف باملص ــراءة: )عــى الوص ــًا للق ــال الزخمــري موجهه ق
ــال)7).  ــا ق ــرازي في كالظــاء والظــاءة()6) وتبعــه ال

ينظر: السبعة 495.  (1(
تفسر التحرير والتنوير 200/27.  (2(

ينظر: السبعة 9)5، والدر املصون 246/9.  (((
التبيان 1078/2.   (4(

نسبت إىل عيسى اهلمداين الكويف يف: شواذ القرآن واختالف املصاحف 808/2، والبحر املحيط 49/9.  (5(
ونسبت إىل عيسى من غر حتديد يف الدر املصون 04/10).  

الكشاف 87/4.  (6(
مفاتيح الغيب 261/29.  (7(
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ــه مصــدر، واملصــدر يقــع عــى اجلمــع  ــد الســمن: )وصــح ذلــك ألن وجــاء عن
كوقوعــه عــى الواحــد()1). فقــد عــدل عــن اســم الفاعــل )بــراء أو بــريء( إىل املصــدر 

للداللــة عــى املبالغــة يف املعنــى.

الدر املصون 04/10).  (1(



اإلخبار باملصدر - دراسة حتليلية تطبيقية عىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

جملة الدراسات اللغوية مج 22 ع4 )شوال – ذو احلجة 1441هـ / يونية – أغسطس 2020م(78

املبحث الرابع:
اإلخبار باملصدر يف األحاديث النبوية

ــول الل  ــد رس ــى عه ــمس ع ــَفْت الّش ــُمرة: )َكَس ــث َس ــاء يف حدي )أزز( ج  -1
صــى الل عليــه وســلم فانتهيــُت إىل املســجد فــإذا هــو بــَأَزٍز()1). أي: مُمتِلــٌئ 
بالّنــاس، يقــال: أتيــُت الــوايل واملجلــُس َأَزٌز، أي: كثــُر الّزحــام، ليــس فيــه 

ــاُس َأَزٌز، إذا انظــمَّ بعضهــم إىل بعــض)2). ــٌع، والّن َس ُمتَّ

)جــور( جــاء يف حديــث ميقــات احلــج: )وهــو َجــوٌر عــن طريقنــا())) أي:   -2
.(4( ــلَّ ــال وَض ــوُر، إذا م ــاَر جَيُ ــْن َج ــه، ِم ت ــى جادَّ ــس ع ــه لي ــٌل عن مائ

)خــداج( عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه، عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم   -(
ــَداٌج«)5). ــي ِخ ــرآن فه ــأم الق ــا ب ــرأ فيه ــالة ل يق ــى ص ــن ص ــال: »م ق

قال السندي: )خداج أي نقصان من خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر   
خيدج خداجا إذا ألقت ولدها لغر متام األيام وإن كان تام اخللق ويف احلديث 
كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج أي ذات خداج وهو النقصان 
حلوا  املصدر حمل الفعل اختصارًا يف الكالم وهذا دأهبم كا قالوا عبد اهللَّ إقبال 
وإدبار أي مقبل ومدبر وإنا قال يف الصالة فهي خداج ألن املعنى فهي ذات 
وضعها  قد  ويكون  تقدير  هناك  ليس  أو  حمذوف  مضاف  تقدير  عى  خداج 

ينظر: الغريبن 44/1، وينظر: غريب احلريب )/979، وغريب اخلطايب 171/1، )/227، وغريب   (1(
ابن اجلوزي 24/1، والفائق 9/1)، وانظر: إصالح غلط املحدثن برقم 20، ص29. 

ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 107/1.   (2(
الغريبن 44/1، وانظر: غريب احلريب )/979، وغريب اخلطايب 171/1، )/227، وغريب  ينظر:   (((
ابن اجلوزي 24/1، والفائق 9/1)، وانظر: إصالح غلط املحدثن برقم 20، ص29. رواه البخاري يف 

صحيحه برقم 1545، ص 19)، والفتح )/455.
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 749/2.  (4(

صحيح مسلم برقم 90)، ص188.  (5(
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 باملصدر مبالغة يف نقصها كا تقول فالن عدل  فتخر عنه  باملصدر نفسه  مبالغة 
يف وصفه بالعدل كأنه هو العدل نفسه ال يشء آخر()1).

)رداح( جــاء يف حديــث أم زرع املشــهور: )ُأمُّ َأيِب َزْرٍع. َفــَا ُأمُّ َأيِب َزْرٍع!   -4
ُعُكوُمَهــا َرَداٌح. َوَبيُتَهــا َفَســاٌح( متفــق عليــه.)2)

أي  اجلنس  بالعكوم  أرادت  ألهنا  به  عنه  )أخرت  الوهاج:  الكوكب  يف  قال   
جنس عكومها رداح أي إن كل عكم هلا فهو رداح أو يقال إن رداحًا مصدرها 

كذهاب فيصح االخبار باملصدر عن اجلمع واملثنى واملفرد(.)))

وجــاء يف رشح حديــث أم زرع مانّصــه: )قوهلــا: »عكومهــا«: مبتــدأ، خــره   
»رداح«... والــرداح واحــٌد مجعــه ردح، ومنــه حديــث عــي ريض اهلل عنــه يف 
وصــف الفتــن: متاحلــة ردح؛ أي: طويلــة عظيمــة؛ ألّنــه مصــدر، يوصــف 
ــّد  ــى ح ــع ع ــن اجلم ــرًا ع ــّح خ ــرد، فص ــه املف ــف ب ــا يوص ــع ك ــه اجلم ب

قوهلــم: قــوٌم عــدٌل ورضــًا()4).

ــل  ــا أه ــح: ي ــام الفت ــة ع ــل مك ــال أله ــه ق ــث: )أن ــاء يف احلدي ــفر( ج )س  -5
ــفار)6). ــى أس ــْفُر ع ــع السَّ ــْفٌر()5) وجيم ــا َس ــًا فإّن ــوا أربع ــد صّل البل

ــا إين قــد ســمعت رســول اهلل  )الفصــل( عــن عــي ريض اهلل عنــه قــال: َأَم  -6
صــى اهلل عليــه وســلم يقــول: )أال إنــا ســتكون فتنــة، فقلــت: مــا املخــرُج 
منهــا يــا رســول الل؟ قــال: كتــاُب الل فيــه نبــُأ مــا كان قبلكــم، وخــرُب مــا 

بعدكــم، وحكــُم مــا بينكــم، وهــو الفصــُل ليــس باهلــزل...()7)

ترتيب مسند الشافعي 78/1.  (1(
صحيح البخاري برقم 5181، ص1118، وصحيح مسلم برقم 2525، ص1171.  (2(

الكوكب الوهاج )2/ )85.  (((
رشح حديث أّم زرع 195.  (4(

سنن أيب داود برقم 1229 )10/2).  (5(
ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 8/5)19  (6(

سنن الرمذي برقم  2906، 46/5.  (7(
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قــال الطيبــي: )هــو الفصــل: أي: الفاصــل بــن احلــّق والباطــل؛ وصــف   
باملصــدر مبالغــة كرجــل عــدل()1)

)فطر( جاء يف حديث عمر: )ُسئل عن املَْذي فقال: هو الَفْطُر()2).  -7

ويــروى بالضــم، فالفتــح مــن مصــدر: نــاُب البعــِر َفْطــرًا، إذا شــّق اللحــَم   
تــه، أو هــو مصــدر: َفَطــْرُت الّناقــة  ــْذي يف ِقلَّ ــَع، فشــّبه بــه خــروج املَ وَطَل

ــاًل. ــرج إال قلي ــال خي ــع ف ــراف األصاب ــا بأط ــا، إذا َحَلْبته أْفُطره

ِع ))). ْ وأّما الضم فهو اسُم ما يظهُر من اللبن عى َحْلمة الرضَّ  

)قــود( عــن ابــن عبيــد: قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم: )مــن ُقتـِـل   -8
ــا يف َرْمــي يكــون بينهــم بحجــارة، أو بالســياط، أو ضب بعصــا فهــو  يف ِعميَّ

خطــأ، وعقلــه عقــل اخلطــأ، ومــن ُقتِــَل َعْمــدًا فهــو َقــَوٌد()4).

قــال الطيبــي: )وقولــه: »ومــن قتــل عمــدًا فهــو قــود« )مــن( مبتــدأ متضمن   
ــع إىل  ــان راج ــدأ ث ــو مبت ــره، وه ــاء يف  خ ــاء الف ــذا ج ــرط؛ ول ــي ال ملعن
ــق  ــه، أطل ــه واســتوجب ل ــاد من ــود(  خــره، أي: بصــدد أن يق )مــن( و )ق
ــة«)5).  ــه  للمبالغ ــؤول إلي ــا ي ــار م ــتعمله باعتب ــول واس ــى املفع ــدر ع  املص

)ُكْفــر( عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه، عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،   -9
ــه  فهــو  كفــر« متفــق  قــال: »ال ترغبــوا عــن آبائكــم، فمــن  رغــب  عــن  أبي

ــه.)6). علي

رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح 5/ 1657  (1(
اجلوزي  ابن  والفائق )/128، وغريب  عبيد )/299،  أيب  وانظر: غريب  الغريبن:1460/5،  ينظر:   (2(

.199/2
واألثر يف مصنف عبدالرزاق برقم 607 )158/1( وفيه: »عن عثان« وفيه: »القطر«.  

ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر 211/7).  (((
سنن أيب داود برقم  9)45، 182/4  (4(

رشح الطيبي عى مشكاة املصابيح 8/ 2472  (5(
أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  6776، ص1421، ومسلم يف صحيحه برقم  54، ص57.  (6(
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ــو  ــل فه ــر( األص ــو كف ــه فه ــن أبي ــب ع ــن رغ ــم: »)فم ــح املنع ــال يف فت ق  
كافــر، ففيــه اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة كأنــه نفــس الكفــر، كقوهلــم زيــد 

عــدل أي عــادل«)1).

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــا، أّن رس ــاس ريض اهلل عنه ــن عب ــن اب ــور( ع )ن  -10
وســلم، كان إذا قــام مــن الليــل يتهجــد قــال: )اللهــم لــك احلمــد،  أنــت 

ــث. ــّن...()2). احلدي ــن فيه ــاوات واألرض وم ــور الس  ن

ــها  ــر شمس ــموات واألرض مدب ــور الس ــى ن ــم: »معن ــح املنع ــال يف فت ق  
وقمرهــا ونجومهــا. اهـــ. واألقــوال كلهــا متقاربــة؛ ألن النــور إذا أريــد منه 
حقيقتــه وهــو الضــوء فهــو تعــاىل خالقــه بخلــق أجرامــه فهــو صاحبــه ذو 
النــور، أو هــو صاحبــه بتدبــره أجرامــه، أو هــو ســببه وبــه ومنــه نورمهــا. 
وإذا أريــد منــه النــور املعنــوي واهلدايــة فهــو مــن اإلخبــار باملصــدر مبالغــة 

ــادل«))). ــدل أي ع ــد ع كزي

فتح املنعم رشح صحيح مسلم 1/ 0)2.  (1(
أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  26)6، ص6))1، ومسلم يف صحيحه برقم  769، ص44).  (2(

فتح املنعم رشح صحيح مسلم )/ 558.  (((
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اخلامتة

احلمــد هلل اّلــذي بنعمتــه تتــم الّصاحلــات، والّصــالة والّســالم عــى خــر خلــق اهلل 
ســيدنا ونبينــا حممــد، وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

ــد  ــا أح ــّل أن أفرده ــة ق ــألة مهم ــن مس ــة ع ــن الكتاب ــت م ــد انتهي ــد؛ فق وبع
باحلديــث عنهــا، أو تتبــع الشــواهد الّدالــة عــى قياســيتها، وقــد توّصلــت مــن خــالل 

ــا:  ــن أمهه ــج م ــك إىل نتائ ذل

ـــث  ـــدف البح ـــن ه ـــة، ومل يك ـــات القرآني ـــر يف اآلي ـــدر كث ـــار باملص أّن اإلخب  .1
ـــلوب  ـــه أس ـــك، وأن ـــرة ذل ـــة كث ـــول إىل حقيق ـــدر الوص ـــع بق ـــتقراء والتتب االس

ـــه.  ـــى منوال ـــج ع ـــن النس ـــح يمك فصي

ــد  ــألة عنـ ــذه املسـ ــارت إىل هـ ــد أشـ ــب قـ ــر واألعاريـ ــب التفاسـ أّن كتـ  .2
ــات. ــك اآليـ ــن تلـ ــث عـ احلديـ

ـــائغ  ـــدر س ـــار باملص ـــئ اإلخب ـــى أن جمي ـــون ع ـــكاد جيمع ـــن ي ـــر املفري أن أكث  .(
ـــرى. ـــات األخ ـــالف التوجيه ـــه، بخ ـــة لقوت ـــى املبالغ ـــة ع للدالل

أن أكثـــر الّنصـــوص حمتملـــة لألوجـــه الثالثـــة، وقـــد نـــّص عـــى ذلـــك   .4
ــات. ــن اآليـ ــر مـ ــمن يف كثـ السـ

ــراءات  ــة والقـ ــات القرآنيـ ــألة )اآليـ ــذه املسـ ــددة يف هـ ــواهد متعـ أن الشـ  .5
 واألحاديـــث، وكالم العـــرب شـــعرًا ونثـــرًا، وبيـــت اخلنســـاء دليـــل

عى ذلك. 

ويف اخلتــام أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فيــا كتبتــه يف هــذا البحــث؛ الــذي ســعيت 
مــن خاللــه إىل احلديــث عــن هــذه املســألة والتدليــل عــى قياســيتها مــن خــالل كثــرة 
ــوع تلــك الشــواهد مــن  ــم وغــره، مــع تن الشــواهد التــي أوردهتــا مــن القــرآن الكري
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ــرًا  ــرًا لـــ»كان« أو خ ــؤواًل أو خ ــدرًا م ــًا أو مص ــدرًا رصحي ــر مص ــوع اخل ــالل وق خ
لـــ»إّن« أو خــرًا ألفعــال القلــوب أو الصــرورة أو غــر ذلــك كــا هــو ظاهــر يف تلــك 
الشــواهد. وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن، وصــّى اهلل عــى ســيدنا ونبينــا حممد 

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ثبت املصادر واملراجع

ــم الضامــن، بــروت، مؤسســة  	 ــور حات ــق الدكت إصــالح غلــط املحدثــني، للخطــايب، حتقي
الرســالة، ط)2) 1405هــــ.

ــامل  	 ــّزوز، ع ــيد ع ــد الّس ــق حمم ــري، حتقي ــاء العك ــواذ، أليب البق ــراءات الش ــراب الق إع
ــروت، ط )1) 1417هــــ. ــب، ب الكت

ــامل  	 ــد، ع ــازي زاه ــر غ ــور/ زه ــق الدكت ــاس، حتقي ــر النح ــرآن، أليب جعف ــراب الق إع
ــروت، ط ))) 1409هـــ. ــة، ب ــة العربي ــة النهض ــب، ومكتب الكت

أمــايل ابــن الشــجري، حتقيــق الدكتــور حممــود الطناحــي، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة، ط)1)  	
)141هـ.

ــال  	 ــق مج ــي، حتقي ــرة، للقباقب ــع ع ــراءات األرب ــوز يف الق ــاح الكن ــوز ومفت ــاح الرم إيض
ــا، 1428هـــ. ــة، طنط ــد رشف، دار الصحاب ــن حمم الدي

البحــر املحيــط، أليب حّيــان األندلــيس، بعنايــة الشــيخ عرفــات العشــا حّســونة، دار الفكــر،  	
بــروت، 1412هـ.

ــالة  	 ــي، رس ــن العواج ــق حس ــدي، حتقي ــرواة، للجن ــة وال ــالف األئم ــداة يف اخت ــتان اهل بس
ــة املنورة،1416هـــ. ماجســتر باجلامعــة اإلســالمية باملدين

التبيــان يف إعــراب القــرآن، للعكــري، حتقيــق عــي حممــد البجــاوي، دار اجليــل، بــروت،  	
ط )2) 1407هـ.

التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل، أليب حّيــان األندلــيس، حتقيــق الدكتــور حســن  	
هنــداوي، دار القلــم، دمشــق، 1421، 1422هـ.

ــة دار  	 ــدي، رشك ــداهلل اخلال ــور عب ــق الدكت ــزي، حتقب ــن ج ــل، الب ــوم التنزي ــهيل لعل التس
ــروت، 1416هـــ. ــم، ب ــن أيب األرق ــم ب األرق

ــون  	 ــدوي املخت ــد ب ــور حمم ــق الدكت ــتويه، حتقي ــن درس ــه، الب ــح ورشح ــح الفصي تصحي
ــر، 1419هـــ. ــالمية، م ــؤون اإلس ــى للش ــس األع ــواب، املجل ــان عبدالت ــور رمض والدكت

ــاح  	 ــور عبدالفت ــتاذنا الدكت ــق أس ــري، حتقي ــد األزه ــح، خلال ــون التوضي ــح بمضم الترصي
ــرة، ط1، )141هـــ. ــريب، القاه ــالم الع ــراء لإلع ــري، الزه بح
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تفســر أيب الســعود )إرشــاد العقــل الّســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم( حتقيــق عبداللطيــف  	
عبدالرمحــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)1) 1419هـ.

التفســر البســيط، للواحــدي، اجلــزء الرابــع عــر حتقيــق د. عبدالرمحــن هوســاوي، عــادة  	
البحــث العلمــي، جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمّية، ط)1) 0)14هـــ.

تفسر التحرير والتنوير، البن عاشور، دار سحنون للنر والتوزيع، تونس، 1997م. 	

تفســر الطــربي )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( للطــري، حتقيــق الدكتــور عبــداهلل  	
الركــي، دار عــامل الكتــب، الريــاض، ط)1) 1424هـــ.

تفســر القــرآن العظيــم، البــن كثــر، حتقيــق أســتاذنا الدكتــور حممــد إبراهيــم البنــا )رمحــه  	
اهلل(، دار ابــن حــزم، ط)1) 1419هـــ. 

ــر،  	 ــن كث ــدّرة، دار اب ــه ال ــي ط ــد ع ــيخ حمم ــه، للش ــه وبيان ــم وإعراب ــرآن الكري ــر الق تفس
دمشــق، ط)1) 0)14هـــ.

ــروت، ط )1)  	 ــة، ب ــب العلمي ــرازي، دار الكت ــب، لل ــح الغي ــر، أو مفاتي ــر الكب التفس
1421هـ.

ــر  	 ــي فاخ ــور ع ــق الدكت ــش، حتقي ــر اجلي ــد، لناظ ــهيل الفوائ ــرح تس ــد ب ــد القواع متهي
ــرة، ط)1) 1428هـــ. ــالم، القاه ــن، دار الس وآخري

ــم،  	 ــاج إبراهي ــر احل ــداهلل عم ــور عب ــق الدكت ــي، حتقي ــاز املوص ــن اخلب ــع، الب ــه اللم توجي
ــام، ط)1) 8)14هـــ. ــي، الدم ــة املتنب مكتب

ــب  	 ــة دار الكت ــن طبع ــرة، ط ))( ع ــم، القاه ــي، دار القل ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع ألح اجلام
املرّية،86)1هـ.

حاشية الّصبان عى رشح األشموين، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. 	

احلجــة للقــراء الســبعة، أليب عــي الفــاريس، حتقيــق بــدر الديــن قهوجــي، وبشــر حوجيــايت،  	
دار املأمــون للــراث، ط)1) 1404هـ 

اخلصائص، البن جني، حتقيق حمّمد عّي النّجار، عامل الكتب، بروت، ط))) )140ه. 	

ــد  	 ــور/ أمح ــق الدكت ــي، حتقي ــمن احللب ــون، للس ــاب املكن ــوم الكت ــون يف عل ــدر املص ال
ــق، ط )1) 1406هـــ. ــم، دمش ــّراط، دار القل اخل
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ديوان اخلنساء، برح ثعلب، حتقيق د. أنور أبو سويلم، دار عار، األردن، ط1 1409هـ. 	

ــد,  	 ــد األم ــق حمم ــويس، حتقي ــاين، لألل ــبع املث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاين يف تفس روح املع
ــروت، ط )1) 1420هـــ.  ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــالمي، دار إحي ــر الس وعم

زاد املســر يف علــم التفســر، أليب الفــرج مجــال الديــن ابــن اجلــوزي، املكتــب اإلســالمي،  	
ــروت، ط )4) 1407هـ. ب

الســبعة يف القــراءات، البــن جماهــد، حتقيــق الّدكتــور شــوقي ضيــف، دار املعــارف، القاهرة،  	
ط))) 1988م.

سنن أيب داود، دار احلديث، القاهرة، 1408هـ. 	

ــى  	 ــة مصطف ــة مكتب ــاكر، رشك ــد ش ــد حمم ــق أمح ــح« حتقي ــع الصحي ــذي »اجلام ــنن التم س
ــرة، ط)2) 98)1. ــي، القاه ــايب احللب الب

رشح التســهيل، البــن مالــك، حتقيــق الدكتــور عبدالرمحــن الّســيد، والدكتــور حممــد بــدوي  	
املختــون، هجــر للطباعــة والنــر، القاهــرة، ط)1) 1410هـ.

رشح حديــث أم زرع، جلــال الديــن حممــد األشــخر ت991هـــ، حتقيــق عبداهلل الشــراوي،  	
دار املقتبــس، بــروت، ط)1) 5)14هـ.

ــة  	 ــه، جامع ــي وزميل ــن احلفظ ــور حس ــق الدكت ــب، حتقي ــن احلاج ــة اب ــريض لكافي رشح ال
ــالمية، ط)1) 1414هـــ. ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم اإلم

رشح الطيبــي عــى مشــكاة املصابيــح، حتقيــق الدكتــور عبداحلميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار  	
مصطفــى البــاز، مكــة املكرمــة، ط)1) 1417هـــ

رشح الفصيـح لثعلـب، للمرزوقـي، حتقيـق الدكتـور سـليان العايـد، من إصـدارات كريس  	
الدكتـور عبدالعزيـز املانـع لدراسـات اللغـة العربية وآداهبـا، الريـاض، ط1، 5)14هـ.

رشح الفصيــح املنســوب خطــأ للزخمــري، حتقيــق الدكتــور إبراهيــم الغامــدي، جامعــة أم  	
القــرى، ط)1) 1417هـ

ــدي، دار  	 ــد هري ــم أمح ــد املنع ــور عب ــق الّدكت ــك، حتقي ــن مال ــافية، الب ــة الش رشح الكافي
املأمــون للــراث، دمشــق، ط)1) 1402ه )مــن مطبوعــات مركــز البحــث العلمــّي وإحيــاء 

ــرى(.  ــة أّم الق ــالمي بجامع ــراث اإلس ال
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ــب  	 ــرؤف، دار الكت ــوين عبدال ــد ع ــور حمم ــق الدكت ــرايف، حتقي ــيبويه، للس ــاب س رشح كت
والوثائــق القوميــة، القاهــرة، 1424هـــ 

شــواذ القــرآن واختــالف املصاحــف، للكرمــاين، حتقيــق الدكتــور/ املــوايف الرفاعــي البيــي،  	
املكتبــة العريــة للنــر والتوزيــع، املنصــورة، ط )1) 6)14هـ.

ــات، دار  	 ــة املعلوم ــوث وتقني ــز البح ــة مرك ــق ودراس ــاري، حتقي ــام البخ ــح اإلم صحي
9)14هـــ. ــرة، ط)1)  القاه ــل،  التأصي

صحيــح اإلمــام مســلم، حتقيــق ودراســة مركــز البحــوث وتقنيــة املعلومــات، دار التأصيــل،  	
القاهــرة، ط)1) 9)14هـ.

ظاهــرة االتســاع يف النحــو العــريب، للدكتــور حســن حممــود شــبانة، دار الفتــح للدراســات  	
ــر، األردن، ط)1) 2)14هـ. والن

عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ، للســمن احللبــي، حتقيــق الدكتــور حممــد  	
ــروت، ط)1) 1414هـــ. ــب، ب ــامل الكت ــي، ع ألتونج

ــرى، ط )2)  	 ــة أم الق ــاوي، جامع ــم العزب ــق عبدالكري ــايب، حتقي ــث، للخط ــب احلدي غري
1422هـ.

غريــب احلديــث، أليب إســحاق احلربــن حتقيــق الدكتــور ســليان العايــد، مطبوعــات مركــز  	
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث اإلســالمي، مكــة املكرمــة، ط)1) 1405هـ.

ــروت، دار  	 ــي، ب ــي قلعج ــور عبداملعط ــق الدكت ــوزي، حتقي ــن اجل ــث، الب ــب احلدي غري
ــة. ــب العلمي الكت

الغريبني، للهروي، حتقيق الدكتور حممود الطناحي، القاهرة، 1970م. 	

ــروت،  	 ــم، ب ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق حمم ــري، حتقي ــث، للزخم ــب احلدي ــق يف غري الفائ
ط)2( دار املعرفــة.

فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري، البــن حجــر، راجعــه قــي حمــب الديــن اخلطيب،  	
القاهــرة، دار الريان للــراث، 1407هـ.

ــة  	 ــوكاين، مكتب ــر، للش ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــني فّن ــع ب ــر اجلام ــح القدي فت
ــرة، ط)2) )8)1ه. ــي وأوالده، القاه ــايب احللب ــى الب مصطف
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ــن،  	 ــن الباحث ــة م ــق جمموع ــي، حتقي ــب، للطيب ــاع الري ــن قن ــف ع ــب يف الكش ــوح الغي فت
ــم، ديب، ط)1) 4)14هـــ. ــرآن الكري ــة للق ــزة ديب الدولي جائ

فتــح املنعــم رشح صحيــح مســلم، ملوســى شــاهن الشــن، دار الــروق، القاهــرة، ط)1)  	
)142هـ

ــن  	 ــي حس ــور فهم ــق الّدكت ــداين، حتقي ــب اهلم ــد، للمنتج ــرآن املجي ــراب الق ــد يف إع الفري
ــة، ط)1) 1411ه. ــة، الدوح ــر، دار الثقاف ــّي خميم ــؤاد ع ــور ف ــر، والّدكت النم

القاموس املحيط، للفروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بروت، ط)1) 1406هـ. 	

الكافيــة يف النحــو، البــن احلاجــب، حتقيــق الدكتــور طــارق نجــم، مكتبــة دار الوفــاء للنــر  	
والتوزيــع، جــدة، ط)1) 1407هـ.

ــك  	 ــز املل ــة بمرك ــخة اخلطي ــن النس ــورة ع ــذيل، مص ــني، لله ــراءات اخلمس ــل يف الق الكام
ــراءات. ــم 19529/ ق ــل، رق فيص

ــرة، ط)))  	 ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــالم ه ــد الس ــق عب ــيبويه، حتقي ــاب، لس الكت
1408ه.

الكشاف للزخمري، دار املعرفة، بروت، )د.ت(. 	

ــراث  	 ــاء ال ــور، دار إحي ــن عاش ــد ب ــق أيب حمم ــة وحتقي ــي، دراس ــان، للثعلب ــف والبي الكش
العــريب، بــروت، ط )1) 1422هـــ.

الكوكــب الوهــاج والــروض البهــاج يف رشح صحيــح مســلم، ملحمــد األمــن اهلــرري، دار  	
املنهــاج، دار طــوق النجــاة، ط )1) 0)14ه.

لسان العرب، البن منظور، دار صادر، بروت، ط )1) 1410هـ. 	

ــي  	 ــق ع ــي، حتقي ــن جّن ــا، الب ــاح عنه ــراءات واإليض ــواذ الق ــوه ش ــني وج ــب يف تبي املحتس
ــلبي، دار  ــاح ش ــور / عبدالفت ــار، والدكت ــم النج ــور عبداحللي ــف، والدكت ــدي ناص النج

ــتانبول، ط )2) 1406هـــ. ــر، إس ــة والن ــزكن للطباع س

مسند الشافعي، ترتيب حممد عابد السندي، دار الكتب العلمية، بروت، 70)1هـ. 	

ــران،  	 ــداهلل اخلث ــور عب ــا«، للدكت ــد مدلوالهت ــتها وحتدي ــويف »دراس ــو الك ــات النح مصطلح
هجــر للطباعــة، ط)1) 1411هـــ .
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ــب  	 ــق حبيــب الرمحــن األعظمــي، املكت ــن مهــام الصنعــاين، حتقي ــرزاق، الب مصنــف عبدال
اإلســالمي، بــروت، ط)2) )140هـــ.

معــاين القــرآن، للفــراء، حتقيــق حممــد عــي النجــار وأمحــد نجــايت، الــدار املريــة للتأليــف  	
والرمجــة، القاهــرة، )د.ت(.

ــب،  	 ــامل الكت ــلبي، ع ــل ش ــور/ عبداجللي ــق الدكت ــاج، حتقي ــه، للزج ــرآن وإعراب ــاين الق مع
بــروت، ط )1) 1408هـــ.

معاين النحو، للدكتور فاضل السامرائي، دار الفكر، األردن، ط2، )142هـ. 	

النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر، البــن األثــر، حتقيــق األســتاذ الدكتــور أمحــد اخلــراط،  	
املكتبــة املكيــة، مكــة املكرمــة، ومؤسســة الريــان، بــروت، ط)1) 4)14هـــ.




