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المنهــج الوصفــي التحليلــي مشــفوعًا بمنهــج تاريخــي ،مــن خــال تتبــع
مراحــل وأطــوار نشــأة علــم المشــكل الســتبانة خصائصــه المنهجيــة
ووســائل اشــتغاله ،وكان المنطلــق فــي عمليــة التحليــل مــن مقدمــة
تأويــل مشــكل القــرآن البــن قتيبــة ،ســبرًا لمضامينهــا الدالــة علــى
التعالــق والتكامــل المعرفــي بيــن علــوم النــص العربيــة الناشــئة فــي
الثقافــة اإلســامية.
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اعدي
الص
ّ
إبراهيم سامل ّ

•ملخص البحث
هنــاك مســائل نحويــة حتتــاج إىل مزيــد بيــان ومناقشــة؛ ومن تلــك املســائل اإلخبار
مؤو ً
ال؛ فاإلشــارات
ميميـ ًا أو مصــدر ًا َّ
باملصــدر؛ ســواء أكان مصــدر ًا رصحيـ ًا أو مصــدر ًا ّ

املوجــودة عــن هــذه املســألة قليلــة ومتناثــرة يف أبــواب متعــددة؛ وقــد عرضــت يف هــذا
البحــث آلراء النحــاة يف وقــوع املصــدر خــر ًا ،ثــم ّبينــت أن املصــدر الواقــع خــر ًا

حيمــل دالالت متعــددة؛ كاإلجيــاز واالختصــار ،واملبالغــة .ثــم أوردت مخســن شــاهد ًا
مــن القــران الكريــم ،وأعقبــت ذلــك بســت قــراءات ،وختمــت الشــواهد بعــرة

أحاديــث ،وظهــر يل مــن خــال ذلــك ّ
أن اإلخبــار باملصــدر كثــر يف اآليــات القرآنيــة.
ومل يكــن هــدف البحــث االســتقراء والتتبــع بقــدر الوصــول إىل حقيقــة كثــرة

ذلــك ،وأنــه أســلوب فصيــح يمكــن النســج عــى منوالــه .وبذكــر طائفــة مــن الشــواهد
القرآنيــة واحلديثيــة يــرز إمكانيــة القــول بقياســية املســألة وعــدم وقوفهــا عنــد حــد
ر
املســموع .وقــد جــاء فيهــا اإلخبــار باملصــدر ،إمــا خــر ًا عــن املبتــدأ ،أو مــا أصلــه اخلـ ُ

عــن املبتــدأ .واملســألة مل ختــرج يف الغالــب عــن ثالثــة توجيهــات هــي:
 .١قصد املبالغة ،كام ذكر سيبويه وابن جني وابن مالك وغريهم.
 .٢حذف املضاف  -كام يرى البرصيون.
 .٣تأويل باملشتق  -كام يرى الكوفيون.

وظهــر مــن خــال البحــث أن أكثــر املفرسيــن يــكاد جيمعــون عــى أن جمــيء

اإلخبــار باملصــدر ســائغ للداللــة عــى املبالغــة لقوتــه ،بخــاف التوجيهــات األخــرى.

وبــاهلل التوفيــق.

*****
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املقدمة
ّ
إن احلمــد هلل ،نحمــده ،ونســتعينه ،ونســتغفره ،ونســتهديه ،ونعــوذ بــاهلل مــن رشور

أنفســنا وســيئات أعاملنــا ،مــن هيــده اهلل فــا مضــل لــه ،ومــن يضلــل فــا هــادي لــه،
وأشــهد أن ال إلــه إ ّ
ال اهلل وحــده ال رشيــك لــه ،وأشــهد ّ
أن حممــد ًا عبــده ورســوله.
وبعـد؛ فالقـراءة املتأنيـة للمدونـات النحويـة ،واملطالعة املسـتمرة هلا جتعـل القارئ

يقـف على مسـائل نحويـة حتتـاج إىل مزيـد بيـان ومناقشـة وإيضاح؛ ومـن تلك املسـائل
مـؤو ً
ال؛
ميميـ ًا أو مصـدر ًا
َّ
اإلخبـار باملصـدر؛ سـواء أكان مصـدر ًا رصحيـ ًا أو مصـدر ًا ّ

فاإلشـارات املوجـودة عـن هذه املسـائل قليلـة ومتناثـرة يف أبـواب متعددة؛ ولـذا مل أجد
تعرض هلا ـ حسـب اطالعـي الطويل -ومسـألتنا هذه قريبـة التناول
أحـد ًا مـن الباحثين ّ
مـن مسـألتي جمـيء املصـدر نعتـ ًا أو حـا ً
ال؛ إال أن الباحثين أفـردوا موضوعـات لتلـك
ً
جليـا يف الدراسـات السـابقة.
املسـألتني -كما سـأبني ذلك

والقــراءة املســتمرة يف القــرآن الكريــم -واحلمــد هلل -جعلتنــي أفكــر يف دراســة

هــذا املوضــوع فهنــاك آيــات كثــرة جــاء اإلخبــار فيهــا باملصــدر ،وقــد رأيــت الشــيخ
ابــن عاشــور أكثــر املفرسيــن الذيــن ينصــون عــى ذلــك رصاحــة عنــد تفســرهم لآليــة
وبيــان األوجــه اإلعرابيــة فيهــا ،وكذلــك طالعــت كتــب احلديــث فوجــدت شــواهد
عــى ذلــك؛ ممــا حفــزين عــى الكتابــة فيهــا مســتعين ًا بــاهلل تعــاىل.
وقد كان هلذا االختيار أسبابه ،التي منها:

 .١العيــش يف رحــاب القــرآن الكريــم؛ لكثــرة الشــواهد القرآنيــة ،ممــا جعلنــي
أراجــع كثــر ًا مــن كتــب التفاســر واألعاريــب.
 .٢إبـراز جانـب مهم مـن اجلوانـب التي أغفلهـا كثري مـن النحاة؛ فلـم يتعرضوا
هلـا ،ومل يفردوهـا بحديـث مفصـل يبني قياسـية هـذا األسـلوب أو سماعيته.

 .٣مل أجد -فيام أعلمَ -م ْن أفرد هذه املسألة ببحث مستقل ،فأردت ْ
أن أمجع ما قيل
فيها ،وأتتبع الشواهد القرآنية وغريها؛ مبين ًا ما قيل يف ذلك من آراء.
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اإلخبار باملصدر  -دراسة حتليلية تطبيقية عىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية

السابقة:
الدّ راسات ّ

عبدالســتار اجلــواري ،مقــال نــر يف
 .1الوصــف باملصــدر ،للدكتــور أمحــد
ّ
جملــة املجمــع العلمــي العراقــي عــام 1984م .مــج ( )35ج(.)1

وهذا هو ّأول بحث تكلم عن هذه املسألة؛ فقد ّبي الدكتور اجلواري يف بحثه املقصود
بالوصف باملصدر ،وما يشمله هذا األسلوب من وقوع املصدر خرب ًا ،أو وقوع
املصدر حا ً
ال ،أو وقوع املصدر نعت ًا ،ثم عرض خلالف النحاة يف سامعيته

يفصل القول
وقياسيته ،ثم أورد جمموعة من الشواهد القرآنية عىل ذلك ،لك ّنه مل ّ
فيها ،ومل يقم بتحليلها ،ولذلك جاء بحثه موجز ًا مركز ًا؛ ليفتح املجال لبقية
الباحثني لكي يفردوا كل مسألة من تلك املسائل الثالث ببحث مستقل؛ وهذا
ما قام به الباحثون بعده ،فقد ُأفردت مسألة وقوع املصدر نعت ًا ببحث مستقل،
وكذلك مسألة وقوع املصدر حا ً
ال؛ كام سريى القارئ الكريم ذلك جلي ًا يف بقية

الدراسات املذكورة هنا.

عبداملعز العشيري،
 .2النعـت باملصدر بني القياس والسماع ،للدكتور صالح بن
ّ
جملـة كليـة اآلداب  -جامعة بني سـویف ،إصدار خـاص٢٠١٤ ،م.

املنكــر حــا ً
 .3قضيــة جمــيء املصــدر َّ
ال يف القــرآن الكريــم :دراســة نحويــة

نقديــة ،للدكتــور أبــو ســعيد حممــد عبداملجيــد ،جملــة دراســات  -اجلامعــة
اإلســامية العامليــة2007 ،م.

ّ
خطة البحث:
اقتضــت مــادة هــذا البحــث أن يتألــف مــن مقدّ مــة ،وأربعــة مباحــث ،وخامتــة،

ثــم ثبــت باملصــادر واملراجــع ،وفهــرس للموضوعــات.

املقدّ مــة ،وفيهــا بيــان أمهيــة املوضــوع ،وأســباب اختيــاره ،والدراســات الســابقة،

وخطتــه ،واملنهــج املتبــع فيــه.
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األول :آراء النحاة يف وقوع املصدر خرب ًا.
املبحث ّ

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:
وصفي استقرائي حتلييل ،وفق اخلطوات اآلتية:
منهج البحث
ّ

 .١ترتيب اآليات والقراءات حسب ورودها يف املصحف.
 .٢توثيق القراءات من مظاهنا املختلفة.
 .٣ذكر ما ورد يف تلك اآليات والقراءات من توجيهات إعرابية ،والوقوف عىل
داللتها.

 .٤ترتيب األحاديث حسب حروف املعجم.
 .٥ترتيب كالم العرب حسب األلفبائية.
أسأل اهلل الكريم أن ينفع هبذا البحث ،وبام بذل فيه من جهد ،وباهلل التوفيق.
غرة رمضان 1441هـ.
ّ
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املبحث األول:

آراء النحاة يف وقوع املصدر خرب ًا:
ينقســم االســم إىل جثــة وحــدث ،فاجلثــة اجلســم كزيــد ،وحجــر ،وفــرس،

ّ
والــرب(((.
واحلــدث املصــدر كالقيــام والقعــود واألكل

وقـد تعـددت عبـارات النحـاة يف تعريفهم للمصـدر؛ فسـيبويه يـرى ّ
أن املصدر هو
احلـدث؛ فقال(:وإنما جعـل يف الزمـان أقـوى؛ ّ
ألن الفعل ُبنِـي ملا مىض منه ومـا مل يمض؛

ففيـه بيـان متـى وقع ،كما أن فيه بيـان أنه قـد وقع املصـدر «وهو احلـدث»)(((.
وجاء عند ابن احلاجب( :املصدر اسم احلدث اجلاري عىل الفعل)(((.

َ َ
وش َح الــريض ذلــك بقولــه( :يعنــي باحلــدث معنــى قائ ـ ًا بغــره ،ســواء صــدر

عنــه كالــرب واملــي ،أو مل يصــدر كالطــول والقــر .واجلــري يف كالمهــم يســتعمل
يف أشــياء ،يقــال :هــذا املصــدر جــا ٍر عــى هــذا الفعــل ،أي :أصــل لــه ومأخـ ٌ
ـذ اشــتق
منــه ،فيقــال يف َ ِ
حــدت محــد ًاّ :
إن املصــدر جــا ٍر عــى فعلــه ،ويف نحــو «وتبتــل إليــه

إن تبتي ـ ً
تبتي ـ ً
ا»((( ّ
ا ليــس بجــا ٍر عــى ناصبــه)(((.

فاملصــدر هــو االســم الــذي يــدل عــى احلــدث املجــرد ،ووقــوع املصــدر خــر ًا
عــن حــدث ال إشــكال فيــه ،وإ ّنــا الــذي يشــكل هــو وقــوع املصــدر خــر ًا عــن جثــة؛

فاملشــرك بــن وقــوع املصــدر خــر ًا أو حــا ً
ال أو نعتـ ًا هــو إيقاعــه وصفـ ًا لــذات أو جثــة،

فهــذا حمــل اإلشــكال ،أمــا اإلخبــار باملصــدر عــن احلــدث أو نعــت احلــدث باملصــدر
فــا يظهــر فيــه اإلشــكال.

(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :توجيه اللمع .76
الكتاب .36/1
الكافية يف النحو .178
املزمل .8
رشح الريض ق ،2م.703/ 1
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فلا يصـح أن تقـول :زيد انطلاق وحممد ركـض؛ ّ
ألن زيد ًا ليـس انطال ًقـا ،وحممد ًا
ليـس ً
ركضـا ،ولكـن قـد ورد يف اللغـة أخبـار مـن هـذا القبيـل قـال تعـاىل يف ابـن نوح:
ـن َأ ْه ِل َ
ـح﴾((( فقال عنه :إنّـه عمل ،فأخبر باملصدر،
ـك إِ َّن ُ
ير َصالِ ٍ
ـس ِم ْ
ـه َع َم ٌل َغ ْ ُ
﴿إِ َّن ُـه َل ْي َ
﴿و َل ِ
اللِ
ب َم ْن آ َم َـن بِ ّ
عـن الـذات كام أخرب بالـذات عن املصـدر((( ،يف قوله تعـاىلَ :
ــك َّن ا ْل ِ َّ
ـو ِم ِ
البر الصـادق الـذي يصل َر ِحـهْ ُ ،
ويفـي َصدَ قته،
اآلخـ ِر﴾((( قـال الفـراء( :إنما ِ ُّ
َوا ْل َي ْ
فيجعـل االسـم خبر ًا للفعـل ،والفعل خبر ًا لالسـم؛ ألنه أمـر معروف املعنـى)(((.
ـص يقصــد بــه املصــدر ،وهــو مصطلــح كــويف(((؛
فالفعــل عنــد الفــراء يف هــذا النـ ّ
بدليــل أنــه م ّثــل بـ«إنــا الــر الصــادق» فالــر مصــدر ،وتســمية املصــدر فعـ ً
ا هــي مــن
مصطلحــات اخلليــل يف كتــاب ســيبويه(((.

ـر عــن الفعــل باملصــدر؛
والواحــدي يف البســيط نقــل عبــارة الفــراء باملعنــى ،وعـ ّ
فقــال( :قــال الفــراء :والعــرب ختــر عــن االســم باملصــدر ،وعــن املصــدر باالســم،
وجتعــل االســم خــر ًا للفعــل ،والفعــل خــر ًا لالســم؛ ألنّــه أمــر معــروف املعنــى
عندهــم)((( .وكذلــك الثعلبــي يف تفســره نقــل العبــارة باملعنــى(((.
وال جيــوز اإلخبــار عــن الــذات باملعنــى إال جمــاز ًا ،نحــو :زيــدٌ َعــدْ ٌل و ِرض ـ ًا

(((

(((1
حيــان أنــه عــى ســبيل االتســاع؛
وذلــك عــى تقديــر حــذف املضــاف ويــرى أبــو ّ

حيــث قــال( :جعــل اجلثــة احلــدث عــى ســبيل االتســاع)(.((1

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((1
(((1

هود .46 :وسيأيت حديث عن هذه اآلية.
ينظر :معاين النحو .176
البقرة.177 :
ينظر :معاين القرآن .104/1
ينظر :مصطلحات النحو الكويف .53
ينظر :الكتاب  ،120/2ومصطلحات النحو الكويف .53
ينظر :البسيط .517/3
ينظر :الكشف والبيان .50/2
ينظر :رشح الكافية الشافية  ،666/2والتذييل والتكميل  ،348/4ومتهيد القواعد .1273/3
ينظر :حاشية الصبان عىل األشموين .260/1
التذييل والتكميل .157/5
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واالتســاع أشــار إليــه خالــد األزهــري أيضــ ًا؛ إذ قــال( :ملــا كانــوا ُيــرون
ألنــا
باملصــادر عــن الــذوات كثــر ًا واتســاع ًا ،نحــو :زيــدٌ عــدل ،فعلــوا مثــل ذلــك؛ ّ
خــر مــن األخبــار)(((.
ٌ

ويــرى ابــن جنــي جعــل املعنــى هــو احلــدث بــدون تقديــر املضــاف؛ يقــول:

(إذا وصــف باملصــدر صــار املوصــوف كأنــه يف احلقيقــة خملــوق مــن ذلــك الفعــل،
وذلــك لكثــرة تعاطيــه لــه واعتيــاده إيــاه ،ويــدل عــى أن هــذا معنــى هلــم ومتصــور يف
نفوســهم)((( ويقــول أيضـ ًا( :فــإذا قيــل« :رجــل عــدل» فكأنــه وصــف بجميــع اجلنــس
مبالغــة)((( وقــال أيض ـ ًا( :ومــا كان مثلــه مــن ِقبــل ّ
أن مــن وصــف باملصــدر ،فقــال:
هــذا رجـ ٌ
ور ،وصــوم ،ونحــو ذلــك فإ ّنــا ســاغ ذلــك؛ أل ّنــه أراد املبالغــة وأن جيعلــه
ـل َز ٌ
هــو نفــس احلــدث؛ لكثــرة ذلــك منــه)(((.
وأملــح ســيبويه يف كتابــه إىل إمكانيــة رفــع املصــدر عــى اخلربيــة اتســاع ًا؛ مــن بــاب

النيابــة إذ تنــوب عنــارص كثــرة يف اجلملــة منــاب بعضهــا((( ،ففــي بيــت اخلنســاء:
ـر ْت
ـع َمــا َر َت َعـ ْ
َت ْر َتـ ُ
ـت َح َّتــى إِ َذا ا ّد َكـ َ

ــي إِ ْق َب ٌ
ــار
ــال َوإِ ْد َب ُ
َفإِ َّن َــا ِه َ

(((

قــال ســيبويه( :فجعلهــا اإلقبــال واإلدبــار ،فجــاز عــى ســعة الــكالم ،كقولــك:

هنــارك صائــم وليلــك قائــم)(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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الترصيح بمضمون التوضيح .618/2
اخلصائص .259/3
اخلصائص .202/2
اخلصائص .189/3
ينظر :ظاهرة االتساع يف النحو العريب .98
البيت من البسيط ينظر :الديوان  ،383واخلصائص .205/2
الكتاب .337/1
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وجــاء عنــد الســرايف تعليقــ ًا عــى هــذا الــكالم( :فجعــل النهــار صائــ ًا،

والنحويــون ُيقــدِّ رون مثــل هــذا عــى تقديريــن:

أحدمهــا :أن يقــدِّ روا مضافــ ًا إىل املصــدر وهــو االســم األول ،وحيذفــون كــا

صاحــب إقبــال ،وصاحــب إدبــار،
حيذفــون يف« :واســأل القريــة»((( كأنــه قــال:
ُ
وصاحــب هنــارك صائــم ،وصاحــب ليلــك قائــم؛ فيحذفــون املضــاف.

والوجــه الثــاين :أن يكــون املصــدر يف موضــع اســم الفاعــل مــن غــر إضافــة؛
فيكــون إقبـ ٌ
ـار
ـم جمــاز ًا كــا قــال عــز وجــلَ :
﴿وال َّن َهـ َ
ـال يف موضــع مقبلــة ،والنهــار صائـ ٌ

ُم ْبـ ِ
ـر ًا﴾((( ...ومثلــه قوهلــم :رجـ ٌ
رضب ،عــى معنــى:
ـور ،ودرهــم
ٌ
ـل عــدل ،ومــاء غـ ٌ
ٌ
ٌ
غائــر((( ،فالســرايف يــرى تأويلــه باملشــتق؛
عــادل ،ودرهــم مــروب ،ومــاء
رجــل
ٌ
اســم الفاعــل واســم املفعــول.

ـن الســامرائي ّ
أن اخلنســاء أخــرت عــن الناقــة بقوهلــا( :هــي إقبــال وإدبــار)
وبـ ّ
واإلقبــال واإلدبــار ،ال يكونــان خــر ًا 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 ّ
أن الناقــة حتولــت إىل حــدث جمــرد مــن الــذات فليــس فيهــا مــا يثقلهــا مــن عنــر

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

وقــال ابــن مالــك عنــد استشــهاده ببيــت احلنســاء الســابق( :وقــد جيعــل هــذا
النــوع مــن املصــادر خــر ًا قصــد ًا للمبالغــة فريفــع)(((.

(((
(((
(((
(((
(((

اآلية  82من سورة يوسف.
اآلية  67من سورة يونس.
رشح الكتاب للسريايف .111 ،110/5
معاين النحو .176/1
رشح التسهيل .٣٢٤/١
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فظهــر ممــا ســبق ّ
أن علــة النحــاة يف رفضهــم جمــيء املصــدر خــر ًا أنــه جامــد

غــر مشــتق ،وال يــدل عــى الــذات ،ولكــي ال يلــزم منــه اإلخبــار باملعنــى عــن العــن،
فاخلــر ال بــد أن يكــون عــن املبتــدأ.

ولذلــك ال يــرى أكثــر النحــاة قياســيته؛ قــال خالــد األزهــري( :ال ينقــاس املصدر
الواقــع نعتـ ًا أو خــر ًا؛ بجامــع الصفة املعنويــة)(((.
وقــد وقفــت يف هــذا البحــث عــى آيــات كثــرة ،وأحاديــث متعــددة ،وبعــض
النصــوص مــن كالم العــرب شــعر ًا ونثــر ًا؛ جــاء فيهــا اإلخبــار باملصــدر ،إمــا خــر ًا

ر عــن املبتــدأ؛ ممــا جيعــل الباحــث يميــل إىل القــول
عــن املبتــدأ ،أو مــا أصلــه اخلــ ُ

بقياســية هــذا األســلوب؛ لكثرتــه .وبــاهلل التوفيــق.

((( الترصيح بمضمون التوضيح .620/2
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فائدة اإلخبار باملصدر
املصدر الواقع خرب ًا حيمل دالالت متعددة:

 -١اإلجياز واالختصار :فقولكَ :خ ْص ٌم ،معناه ُماصم ،فهو أشدّ اختصار ًا من املخاصم.(((.

 -2املبالغـة :العـرب تصـف الفاعـل باملصـدر وفائدتـه املبالغـة يف الوصـف؛ ألنّـك إذا
ـومونائـم َ
وروزائـر.(((.
قلـت:هـذاصـوم،كانأبلـغمـنقولـك:صائـم.وكذلـك َن ٌ
وز ٌ

قـال املرزوقـي( :وإنّما ُو ِصف باملصـدر عىل تقديـر الفعـلَ ،ف ُح ِذف املضـاف وأقيم
املضـاف إليـه ُمقا َمـه ،أو عىل أنّه ُأعري الذات اسـم احلـدث الواقع منـه؛ لكثرة تعاطيه
ـو)(((.
لـه ،أو وقوعـه به على تأويـلٍ كأنّه ُه َ

مذاهب النحاة يف وقوع املصدر املخرب به موقع الوصف املشتق «اسم الفاعل،
واسم املفعول»
للنحاة يف ذلك ثالثة مذاهب(((:

األول :أن يكـون املصـدر مـؤو ً
ال باملشـتق «اسـم الفاعل واسـم املفعـول» ،نحـوٌ :
رجل
ّ
ٌ
عـدل ،أي :عـادل ،ورجـل رىض ،أيَ :مـ ِريض .وهـو مذهـب الكوفيين.

الثاين :أن يكـون املصـدر مضافـ ًا إىل حمـذوف ،نحـو :رجل عـادل ،أي :ذو عـدل .وهو
مذهـب البرصيين.
الثالث :أن يكون املصدر باقي ًا عىل األصل ،فال يؤول بمشتق وال بمضاف حمذوف ،بل
يكون للمبالغة بجعل العني املعنى نفسه .وهو مذهب سيبويه وابن جني وابن
مالك وغريهم.

جليــا للقــارئ عنــد الدراســة التطبيقيــة لآليــات القرآنيــة؛ فقــد
وهــذه املذاهــب ســتظهر ًّ
رصح هبــا املعربــون واملفــرون يف كل آيــة تقريبـ ًا.

(((
(((
(((
(((

املصدر السابق.
ينظر :تصحيح الفصيح ،235ورشح الفصيح املنسوب خطأ للزخمرشي .351/2
رشح الفصيح لثعلب .153
ينظر :الكتاب  ،337/1واخلصائص  ،203/2و أمايل ابن الشجري  ،106/1ورشح التسهيل البن
مالك  ،324/1والدر املصون .87/1
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املبحث الثاين:

اإلخبار باملصدر يف القرآن الكريم
-1

﴿هدً ى ِّل ْل ُم َّت ِق َ
ني﴾ (البقرة.)2 :
قال تعاىلُ :

الشــاهد( :هــدى) مصــدر للفعــل «هــدى» وهــو خــر ملبتــدأ حمــذوف تقديــره
«هــو» ضمــر الكتــاب ،فالقــرآن هــدى ،ووصفــه باملصــدر للمبالغــة؛ أي :هــو هـ ٍ
ـاد.
قــال ابــن عاشــور( :املعنــى اإلخبــار عــن الكتــاب بأنــه اهلــدى ،وفيــه مــن املبالغــة

يف حصــول اهلدايــة بــه مــا يقتضيــه اإلخبــار باملصــدر لإلشــارة إىل بلوغــه الغايــة يف
إرشــاد النــاس حتــى كان هــو عــن اهلــدى نفســها؛ تنبيه ـ ًا عــى رجحــان هــداه عــى
هــدى مــا قبلــه مــن الكتــب)(((.

جــوز يف اآليــة ثالثــة أوجــه ،فقــال( :إ ّمــا عــى املبالغــة ،كأنــه نفــس
والســمني ّ

اهلــدى ،أو عــى حــذف مضــاف ،أي :ذا هــدى ،أو عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم
الفاعــل ،وهكــذا كل مصــدر وقــع خــر ًا أو صفــة أو حــا ً
ال فيــه األقــوال الثالثــة؛

أرجحهــا األول)(((.

وهــذه األوجــه ســتتكرر يف كل آيــة حســب مــا يــراه كل مفــر أو معــرب مــن

داللــة عــى ذلــك؛ ويكــون الرتجيــح وفــق الداللــة األقــوى واألبلــغ ،مــع التنبيــه عــى

ّ
أن الوجــه الثالــث ال يقتــر عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل ،فقــد يقــع موقــع
اســم املفعــول أيضـ ًا.
ـروا بِآ َيـ ِ
ـم َعـ َ
﴿هـ َ
اب َّمــن
ومثلــه قولــه تعــاىلَ :
ـذا ُهــدً ى َوا َّل ِذيـ َ
ـذ ٌ
ـن َك َفـ ُ
ـم َ ُلـ ْ
ـات َر ِّبِـ ْ
ِّر ْج ـ ٍز َألِيــم﴾ (اجلاثيــة .)11

((( تفسري التحرير والتنوير .225/1
((( الدر املصون .87/1
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«هدَ ى» وهو خرب للمبتدأ «هذا»
الشاهد( :هدى) مصدر للفعل َ

قــال ابــن عاشــور موجه ـ ًا ذلــك( :وصــف القــرآن بأ ّنــه «هــدى» مــن الوصــف

باملصــدر للمبالغــة ،أي :هــاد لل ّنــاس)((( .واملصــدر واقــع موقــع اســم الفاعــل؛ وجميئــه

باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.
-2

قال تعاىلَ ﴿ :قا ُلو ْا َأ َت َّت ِخ ُذ َنا ُهزُ و ًا﴾ (البقرة.)67 :

الشاهد( :هزو ًا) مصدر للفعل «هزأ» وهو املفعول الثاين لـ«اختذ».
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

 .1أنه مصدر واقع موقع اسم املفعول ،أيَ :م ْه ُزوء ًا بنا.(((.
 .2أنه عىل حذف مضاف ،أي :ذوي ُهزء.(((.

 .3أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،وهــو األوىل عنــد الســمني قــال( :جعلوا
نفــس ا ُهلــزء مبالغــة ،وهــو األوىل)(((.

ال َت َّت ِخ ُذ َو ْا آ َي ِ
﴿و َ
ات ّ
اللِ ُه ُزو ًا﴾ (البقرة.)231 :
ومثله قوله تعاىلَ :

يــن َّ َ
يــن آ َمنُــو ْا َ
ات ُ
ال َت َّت ِخ ُ
ــزو ًا
ــم ُه ُ
ــذو ْا ا َّل ِذ َ
وقولــه تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذ َ
ــذو ْا ِدين َُك ْ
َو َل ِعبــ ًا﴾ (املائــدة.)57 :
ال ِة َّ َ
الص َ
وها ُه ُزو ًا َو َل ِعب ًا﴾ (املائدة.)58 :
ات ُذ َ
وقوله تعاىلَ :
﴿وإِ َذا َنا َد ْي ُت ْم إِ َل َّ

(((
(((
(((
(((

تفسري التحرير والتنوير .56/29
ينظر :احلجة للقراء السبعة  ،104/2والتبيان  ،74/1والدر املصون  ،450/5وتفسري التحرير والتنوير
.547/1
ينظر :احلجة للقراء السبعة  ،104/2والتبيان  ،74/1والدر املصون .419/1
الدر املصون .419/1
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-3

قال تعاىل﴿ :إِ َّن َم َن ْح ُن ِف ْتن ٌَة﴾ (البقرة.)102 :

الشاهد( :فتنة) مصدر للفعل «فتن» وهو خرب لـ«نحن».
بأنــم فتنــة إخبــار باملصــدر؛ للمبالغــة،
قــال ابــن عاشــور( :اإلخبــار عــن أنفســهم ّ

وقــد أكــدت املبالغة باحلــر اإلضــايف)(((.
-4

﴿وإِ ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة ِّلل َّن ِ
اس َو َأ ْمن ًا﴾ (البقرة.)125 :
قال تعاىلَ :

الشــاهد األول يف اآليــة( :مثابــة) مصــدر للفعــل «ثــاب» وهــو املفعــول الثــاين

وأصلــه خــر؛ فمثابــة مصــدر ميمــي(((.

والشاهد الثاين يف اآلية( :أمن ًا) مصدر للفعل «أمن».
الســمني( :قولــه{ :وأمنــا} فيــه وجهــان ،أحدمهــا :أنــه عطــف عــى «مثابــة»
قــال ّ

وفيــه التأويــات املشــهورة :إمــا املبالغــة يف جعلــه نفــس املصــدر ،وإمــا عــى حــذف

مضــاف أي :ذا أمــن ،وإمــا عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل أي :آمنــا ،عــى

ســبيل املجــاز كقولــه« :حرمــا آمنــا» .والثــاين :أنــه معمــول لفعــل حمــذوف تقديــره:
وإذ جعلنــا البيــت مثابــة فاجعلــوه آمنــا ال يعتــدي فيــه أحــد عــى أحــد .واملعنــى :أن اهلل

جعــل البيــت حمرتمــا بحكمــه)(((.

وذكــر ابــن عاشــور ّ
أن األمــن مصــدر أخــر بــه عــن البيــت باعتبــار أنــه ســبب

أمــن؛ فجعــل كأنــه نفــس األمــن مبالغــة(((.

(((
(((
(((
(((
50

تفسري التحرير والتنوير .643/1
ينظر :الدر املصون .104/2
الدر املصون .105/2
ينظر :تفسري التحرير والتنوير .709/1
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﴿و ْ ُ
اص﴾ (البقرة.)194 :
ال ُر َم ُ
ات ِق َص ٌ
قال تعاىلَ :

«قص» وهو خرب للمبتدأ (احلرمات).
الشاهد( :قصاص) مصدر للفعل ّ

قال ابن عاشور( :واإلخبار عن احلرمات بلفظ «قصاص» إخبار باملصدر للمبالغة)(((.
-6

﴿كتِ َب َع َل ْي ُك ُم ا ْل ِقت ُ
قال تعاىلُ :
َال َو ُه َو ُك ْر ٌه َّل ُك ْم﴾ (البقرة .)216

ـر ٌه) مصــدر للفعــل َ
الشــاهدُ :
«كـ ِر َه» وهــو خــر للمبتــدأ «هــو» مــن الكراهــة،
(كـ ْ

ال مــن اإلكــراه ،قــال الزخمــري( :إمــا أن يكــون بمعنــى الكراهــة عــى وضــع املصــدر
موضــع الوصــف؛ مبالغــة ...كأ ّنــه يف نفســه كراهــة لفــرط كراهتهــم لــه ،وإ ّمــا أن يكــون
ا بمعنــى مفعــولُ ،
ُف ْعـ ً
كاخل ْبــز بمعنــى املخبــوز ،أي :وهــو مكــروه لكــم)(((.
ويرى الطربي أنه عىل حذف مضاف ،أي :ذو كره لكم(((.
-7

قال تعاىل﴿ :نِ َس ُ
آؤ ُك ْم َح ْر ٌث َّل ُك ْم﴾ (البقرة.)223 :

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

ورصح العكــري بـ ّ
ـأن احلــرث مصــدر ُو ِصــف بــه ،وهــو يف معنــى املفعــول؛ أي:
ّ

(((
ـوز والتشــبيه
حمروثــات .وأبــان عــن ذلــك األلــويس يف كالم مجيــل قــال فيــه( :التجـ ّ

البليــغ ،أي :كمواضــع ذلــك وتشــبيههن بتلــك املواضــع متفــرع عــى تشــبيه النطــف

بالبــذور مــن حيــث ّ
إن كال منهــا مــادة ملــا حيصــل منــه ،والحيســن بدونــه؛ فهــو تشــبيه
يكنــى بــه عــن تشــبيه آخــر)

(((

(((
(((
(((
(((
(((

تفسري التحرير والتنوير .211/2
الكشاف .130/1
تفسري الطربي .645/3
التبيان .178/1
روح املعاين .707/2
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والسـمني احللبـي عندمـا وجـه اآليـة ذكـر األوجـه الثالثـة املحتملـة فقـال( :ال بد
مـن تأويـلٍ ليصح اإلخبـار عن اجلثـة باملصدر .فقيـل :عىل املبالغـةُ ،جعلوا نفـس الفعل.
وقيـل :أراد باملصـدر اسـم املفعـول .وقيـل :على حـذف مضـاف مـن األول ،أي :وطء
نسـائكم حـرث أي :كحـرث ،وقيـل :من الثـاين أي :نسـاؤكم ذوات حـرث(((.
-8

ص َْ
قال تعاىل﴿ :إِنَّ هَ َ
ال ُّق﴾ (آل عمران.)62 :
ـذا َ ُل َو ا ْل َق َص ُ

ــص» جيــوز أن يكــون «هــو» فصــ ً
ا،
الشــاهد( :القصــص) مصــدر للفعــل « َق ّ

و«القصــص» خــر لـ ّ
ــ«إن» ،وجيــوز أن يكــون «هــو» مبتــدأ و«القصــص» خــره(((.

واملصــدر هنــا بمعنــى «مفعــول» أي :مقصــوص ،قــال األلــويس( :وهــو هنــا فعــل

بمعنــى مفعــول ،أي :املقصوص احلــقّ )(((.
-9

ــل ّ ُ
ــم ا َّلتِــي َج َع َ
ــم ِق َيامــ ًا
قــال تعــاىلَ :
الســ َف َهاء َأ ْم َو َال ُك ُ
الل َل ُك ْ
﴿و َال ُتؤْ ُتــو ْا ُّ
ــو ًال َّم ْع ُروفــ ًا﴾(النســاء.)5:
ــم ِف َيهــا َو ْاك ُس ُ
َو ْار ُز ُق ُ
ــم َق ْ
ــوه ْم َو ُقو ُلــو ْا َ ُل ْ
وه ْ

الشــاهد( :قيامــ ًا) وهــو مصــدر للفعــل «قــام» يف قــراءة اجلمهــور ،وقــرأ نافــع
وابــن عامــر« :قيــ ًا»((( مصــدر أيضــ ًا عــى وزن ِف َعــل بمعنــى ِف َعــال.
و«قيام ًا» هو املفعول الثاين للجعل وهو يف األصل خرب.

قــال ابــن عاشــور( :وعــى القراءتــن فاإلخبــار عــن األمــوال بــه إخبــار باملصــدر

للمبالغــة ،مثــل قــول اخلنســاء :فإنــا هــي إقبــال وإدبــار .واملعنــىّ :أنــا تقويــم عظيــم

ألحــوال ال ّنــاس)(((.
(((
(((
(((
(((
(((
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﴿و َأن َتس َت ْق ِس ُمو ْا بِ َ
األزْ َال ِم َذلِ ُك ْم ِف ْس ٌق﴾ (املائدة.)3 :
 -10قال تعاىلَ :
ْ

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

خاصة ،فيكون املعنى :ذلكم ُم ْف ِس ٌق،
واسـم اإلشـارة راجع إىل االستقسـام باألزالم ّ
وجيـوز أن يكـون عائد ًا إىل مجيـع املحرمات يف اآلية ،فيكون املعنى «ذلكم مفسـقات»(((.
﴿و َج َع َل ال َّل ْي َل َس َكن ًا َو َّ
س َوا ْل َق َم َر ُح ْس َبان ًا﴾ (األنعام.)96 :
 -11قال تعاىلَ :
الش ْم َ

الشــاهد( :ســكن ًا) مصــدر للفعــل «ســكن» وهــو املفعــول الثــاين للجعــل وهــو يف
األصــل خــر((( .وهــو يف موضــع اســم املفعــول؛ أي :مســكون ًا ،فمعنــى جعــل الليــل

ســكن ًا :أ ّنــه ُجعــل لتحصــل فيــه راحــة النفــس مــن تعــب العمــل((( فاملجــيء بصيغــة
املصــدر أقــوى داللــة وأبلــغ يف تأديــة املعنــى.

ـون هَ ــ ِ َ
﴿و َقا ُلــو ْا َمــا ِف ُب ُطـ ِ
ـر ٌم
 -12قــال تعــاىلَ :
ـذ ِه األن َْعــا ِم َخالِ َصـ ٌـة ِّل ُذ ُكو ِر َنــا َو ُ َمـ َّ
َع َ
ــى َأزْ َو ِ
اجنَــا﴾ (األنعــام.)139 :

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

التأنيــث؛ عــى أقــوال:

األول :التأنيــث محـ ً
ا عــى املعنــى؛ ألن التــي يف بطــون األنعــام أنعــام ،ثــم محــل
ّ
عــى لفظهــا يف قولــه «وحمــرم» قــال بــه الفــراء((( والزجــاج(((.

(((
(((
(((
(((
(((
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ال ّثـاين :التأنيث للمبالغة كام يف عالمة ونسابة وراوية .قال به الكسائي(((.

ال ّثالثّ :
أن «خالصــة» مصــدر عــى وزن فاعلــة كالعاقبــة والعافيــة .هــذا قــول
الفــراء(((.

قــال الســمني( :وإذا قيــل :إهنــا مصــدر كان ذلــك عــى حــذف مضــاف أي :ذو

خلــوص أو عــى املبالغــة ،أو عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل كنظائــره)(((.

ـر ٌج ِّم ْن ـ ُه لِتُنـ ِ
 -13قــال تعــاىلِ :
ـك َف ـ َ
ـاب ُأن ـ ِز َل إِ َل ْيـ َ
ـذ َر
﴿ك َتـ ٌ
ا َي ُكــن ِف َصــدْ ِر َك َحـ َ
بِ ِ
ــرى لِ ْل ُمؤْ ِمنِــن﴾ (األعــراف.)2 :
ــه َو ِذ ْك َ

الشــاهد( :ذكــرى) مصــدر للفعــل «ذكــر» وهــو مرفــوع عــى أنــه خــر ملبتــدأ

مضمــر ،تقديــره :هــو ذكــرى(((.

يــن َي ُصــدُّ ونَ َعــن َســبِيلِ ّ
ونَــا ِع َوجــ ًا َو ُهــم
اللِ َو َي ْب ُغ َ
 -14قــال تعــاىل﴿ :ا َّل ِذ َ
بِ ِ
ــرون﴾ (األعــراف.)45 :
اآلخ َ
ــر ِة َك ِاف ُ
الشــاهد( :عوجــ ًا) وهــو مصــدر ،للفعــل «عــوج» وهــو مفعــول بــه ثــان عــى

معوجــة أو ذات إعوجــاج.
التوســع ،فهــم يطلبوهنــا ّ

قــال ابــن عاشــور( :فاإلخبــار عــن الســبيل بـــ «عــوج» إخبــار باملصــدر للمبالغــة،

أي :ويرومــون وحياولــون إظهــار هــذه الســبيل عوجــاء ،أي :خيتلقــون هلــا نقائــص
يموهوهنــا عــى ال ّنــاس؛ تنفــر ًا عــن اإلســام)(((.
ّ
(((
(((
(((
(((
(((
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﴿و َب ِ
اط ٌل َّما َكا ُنو ْا َي ْع َم ُلون﴾ (األعراف.)139 :
 -15قال تعاىلَ :

الشاهد( :باطل) مصدر للفعل «بطل» وهو خرب مقدم و«ما» مبتدأ مؤخر.
قــال ابــن عاشــور( :والباطــل اســم لضــد احلــقّ  ،فاإلخبــار بــه كاإلخبــار باملصــدر

يفيــد مبالغــة يف بطالنــه؛ ّ
ألن املقــام مقــام ال ّتوبيــخ واملبالغــة يف اإلنــكار)(((.

 -16قال تعاىلَ ﴿ :ف َل َّم َ َت َّل َر ُّب ُه لِ ْل َج َبلِ َج َع َل ُه َد ّك ًا﴾ (األعراف.)143 :

الشــاهد( :دكا) مصــدر للفعــل َّ
«دك» وهــو املفعــول الثــاين ،وهــو يف األصــل خرب.

واالحتــاالت الــواردة يف توجيــه اآليــة مــا يأيت:

 .1أنه مصدر واقع موقع اسم املفعول ،أي :مدكوك ًا أو مندّ ك ًا(((.
 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال ابــن عاشــور( :والــدك مصــدر،
﴿و َ ِ
ــر
وهــو والــدق مرتادفــان ،وهــو اهلــدّ وتفــرق األجــزاء ،كقولــهَ :
ت ُّ
ال َبـ ُ
ِْ
ـال َهــدّ ًا﴾((( وقــد أخــر عــن اجلبــل بأ ّنــه جعــل ّ
دك ًا للمبالغــة ،واملــراد

أنّــه مدكــوك ،أي :مدقــوق مهــدوم)(((.

 .3أنه عىل حذف مضاف ،أي :ذا ٍ
دك(((.

(((
(((
(((
(((
(((

تفسري التحرير والتنوير .83/9
ينظر :الدر املصون  ،450/5والكشاف .91/2
سورة مريم.9 :
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ين آ َمنُو ْا إِ َّن َم ْ ُال ْ ِ
ش ُكونَ َن َج ٌس﴾ (التوبة.)28 :
 -17قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ

الشــاهد( :نجــس) مصــدر للفعــل «نجــس» واالحتــاالت الــواردة يف توجيــه

اآليــة مــا يــأيت:

 .1أنه عىل حذف مضاف ،أي :ذو نجس(((.
 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال الزخمــريّ :
(ألن معهــم الــرك
الــذي هــو بمنزلــة النجــس ،وألهنــم ال يتطهــرون وال يغتســلون وال جيتنبــون

النجاســات فهــي مالبســة هلــم ،أو جعلــوا كأهنــم النجاســة بعينهــا مبالغــة يف
وصفهــم هبــا)(((.

وكذلك جاء عند السمني احللبي ،قال( :عىل املبالغة ،جعلوا نفس ال َّن َجس)(((.

وجـــاء عنـــد ابـــن عاشـــور زيـــادة إيضـــاح للمبالغـــة أيضـــ ًا بقولـــه( :صيغـــة

احلـــر يف قولـــه« :إنـــا املرشكـــون نجـــس» إلفـــادة نفـــي الـــردد يف اعتبارهـــم
كأنـــم الوصـــف
نجســـ ًا ،فهـــو للمبالغـــة يف اتصافهـــم بالنجاســـة حتـــى ّ

هلم إال النجسية)(((.

ين َّ َ
ات ُذو ْا َم ْس ِجد ًا ِ َ
ضار ًا﴾ (التوبة.)107 :
﴿وا َّل ِذ َ
 -18قال تعاىلَ :

ــار» وهــو املفعــول الثــان ّ
الشــاهد( :رضار ًا) مصــدر للفعــل َ
لـ«اتــذ»
«ض ّ

واالحتــاالت الــواردة يف توجيــه اآليــة

 .1أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل ،أي :مرضّ ًا.

(((

(((
(((
(((
(((
(((
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 .2أنـــه جـــاء بصيغـــة املصـــدر للمبالغـــة .فالـــرر الـــذي لـــك بـــه منفعـــة،
ّ
مـــرة ،والـــرار الـــذي ليـــس لـــك فيـــه منفعـــة
وعـــى جـــارك فيـــه
ّ
املـــرة((( ،وا ُملـــر باســـم الفاعـــل فيـــه الـــر يف
وعـــى جـــارك فيـــه

ذات ــه؛ وبن ــا ًء ع ــى ه ــذه املع ــاين فاملج ــيء بصيغ ــة املص ــدر أق ــوى دالل ــة
وأبلـــغ يف تأديـــة املعنـــى.

ون ّ
﴿و َما َكانَ هَ َ
تى ِمن ُد ِ
ـذا ا ْل ُق ْرآنُ َأن ُي ْف َ َ
اللِ﴾ (يونس.)37 :
 -19قال تعاىلَ :

الشــاهد( :أن يفــرى) فـــ«أن» والفعــل املضــارع يف تأويــل مصــدر يف حمــل نصــب

خــر «كان» أي :افــراء ،واملصــدر حيــول إىل اســم املفعــول ،التقديــر :مفــرى(((.
واالحتــاالت الــواردة يف اآليــة مــا يــأيت:

 .1أنــه واقــع موقــع اســم املفعــول ،أيُ :م ْفــرى ،قــال ابــن عاشــور( :وأعلــم
ّ
أن اإلخبــار بـــ«أن» والفعــل يســاوي اإلخبــار باملصــدر ،وهــو مصــدر بمعنى
املفعــول؛ ّ
ألن صلــة «أن» هنــا فعــل مبنــي للنائــب ،والتقديــر :مــاكان هــذا
القــرآن افــراء مفـ ٍ
ر ،فــآل إىل أن املصــدر املنســبك مــن «أن» مصــدر بمعنــى

املفعــول ،كاخللــق بمعنــى املخلــوق ،وهــو أيضــ ًا أقــوى مبالغــة مــن أن

يقــال :مــا كان مفــرى ،فحصلــت املبالغــة مــن جهتــن :جهــة فعــل «كان»
وجهــة «أن» املصدريــة)(((.

 .2أنــه عــى حــذف املضــاف ،قــال الســمني( :أي :ذا افــراء ،إذ جعــل نفــس
املصــدر مبالغــة ،أو يكــون بمعنــى ُم ْفــرى)(((.
(((
(((
(((
(((

ينظر :تفسري القرآن الكريم وإعرابه وبيانه .231/4
ينظر :الدر املصون .201/6
تفسري التحرير والتنوير .168/11
الدر املصون .201/6
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ي َصالِ ٍح﴾ (هود.)46 :
 -20قال تعاىل﴿ :إِ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْ ُ

ٌ
ّ
لـ«إن».
(عمل) مصدر للفعل «عمل» وهو خرب
الشاهد:
واالحتامالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

 .1أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل ،أي :عامل.
 .2أنه عىل حذف مضاف ،أي :ذو عمل(((.

 .3أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال الزخمــري( :وجعلــت ذاتــه عمـ ً
ا

غــر صالــح؛ مبالغــة يف ذ ّمــه)((( أيّ :
ـول إىل عمــل غــر
أن ابنــك يــا نــوح حتـ ّ
صالــح ،ومل يبــق فيــه عنــر مــن عنــارص الــذات(((.

ـر ابــن الشــجري عــن ذلــك باالتســاع؛ فقــال( :وأوجههــا أ ّنــه جعلــه العمــل
وعـ ّ
اتســاع ًا؛ لكثــرة وقــوع العمــل غــر الصالــح منــه ،كقوهلــم :مــا أنــت إال نــوم ،ومــا زيــدٌ
ورشب ،وإنــا أنــت دخـ ٌ
إال ٌ
ـروج)
أكل
ٌ
ـول وخـ ٌ

(((

ـن ّ
أن الضمــر عائــد عــى ابــن نــوح ،فيكــون يف اإلخبــار عنــه
والســمني احللبــي بـ ّ

باملصــدر املذاهــب الثالثــة (((.

ُ
وس َ
ــف َح َّتــى َت ُكــونَ َح َرضــ ًا َأ ْو
ــر ُي ُ
 -21قــال تعــاىلَ ﴿ :قا ُلــو ْا َتــاهلل َت ْفتَــأ َت ْذ ُك ُ
ــن ْ َ
الالِ ِكــن﴾ (يوســف.)85 :
َت ُكــونَ ِم َ

ـر َ
ض» وهــو خــر لـ«تكــون» .واحلــرض:
الشــاهد( :حرضــا) مصــدر للفعــل َ
«حـ َ

شــدة املــرض املشــفي عــى اهلــاك ،وهــو وصــف باملصــدر.

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :أمايل ابن الشجري .106/1
الكشاف .219/2
ينظر :معاين النحو .176/1
الكشاف .219/2
ينظر :الدر املصون .336/6
ينظر :تفسري التحرير والتنوير .44/13
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واالحتامالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

 .1أنه عىل حذف املضاف ،أي :ذا حرض.

 .2أنــه واقــع موقــع اســم الفاعــل ،أي :حــارض ،وهــو الــذي قــد قــارب
اهلــاك((( وهــو األنســب عنــدي.
وقيل :واقع موقع اسم املفعول ،أيُ :مْرض ،ومعناهُ :مدْ نف ومريض(((.

 .3أنه جاء بصيغة املصدر للمبالغة(((.

قــال الــرازي يف بيــان ذلــك( :وصــف الرجــل بأ ّنــه حــرض إ ّمــا أن يكــون إلرادة
أ ّنــه ذو حــرض؛ فحــذف املضــاف ،أو إلرادة أ ّنــه ملــا تناهــى يف الفســاد والضعــف فكأ ّنــه
صــار عــن احلــرض ونفــس الفســاد)(((.
 -22قـال تعاىلَّ ﴿ :ن ْح ُـن َأ ْع َل ُم بِ َم َي ْسـتَ ِم ُعونَ بِ ِه إِ ْذ َي ْسـ َت ِم ُعونَ إِ َل ْي َ
ـك َوإِ ْذ ُه ْم َن ْج َوى
إِ ْذ َي ُق ُ
الظا ِ ُلـونَ إِن َت َّتبِ ُعـونَ إِ َّال َر ُج ً
ـول َّ
ال َّم ْس ُـحور ًا﴾ (اإلرساء .)47

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

والنجــوى يف األصــل مصــدر ،وقــد يطلــق عــى األشــخاص جمــاز ًا؛ ومعناهــا:
ــارة ،وال تكــون إال مــن اثنــن فاكثــر(((.
ا ُمل َس َّ
واالحتامالت الواردة يف اآلية ما يأيت:

 .1أنــه جاء عــى حــذف املضــاف ،أي :ذوو نجــوى ،وهــذا توجيــه الزخمرشي
وتبعــه العكــري(((.

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :لسان العرب ( 134 ،133/7ح ر ض ).
ينظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج  ،126/3وإعراب القرآن للنحاس .343/2
ينظر :الدر املصون .547/6
مفاتيح الغيب .157/18
ينظر :الدر املصون .90/4
ينظر :الكشاف .363/2
ينظر :التبيان .824/2
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 .2أنـه جـاء عىل صيغـة املصـدر؛ للمبالغة ،فيكون مـن إطالق املصـدر عىل العني
مبالغـ ًة ،وهـذا توجيـه السـمني((( .وتبعـه ابـن عاشـور فقـال( :وأخبر عنهم
باملصـدر للمبالغـة يف كثـرة تناجيهـم عنـد اسـتامع القرآن تشـاغ ً
ال عنـه)(((.

وجـاء عنـد الطبري أيضـ ًا فقـال( :وكان بعـض أهـل العربيـة مـن أهـل البصرة
قـوم رضـ ًا ،وإنما
يقـول :ال ّنجـوى ِف ْع ُ
لهـم ،فجعلهـم هـم ال ّنجـوى ،كما يقـول :هـم ٌ

رض ًا ِف ْع ُلهم)(((.

 .3جيوز أن يكون مجع َن ِج ّي كقتيل وقتىل ،وهذا توجيه أيب البقاء العكربي(((.
 -23قــال تعــاىلَ :
ـاب ا ْل َك ْهـ ِ
ـن آ َياتِ َنــا
﴿أ ْم َح ِسـ ْـب َت َأنَّ َأ ْص َحـ َ
ـم َكا ُنــوا ِمـ ْ
الر ِقيـ ِ
ـف َو َّ
َع َجبــ ًا﴾ (الكهــف.)9 :
«ع ِج َب» وهو خرب لـ«كان»(((.
الشاهد( :عجب ًا) مصدر للفعل َ
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

 .1أنــه عــى الوصــف باملصــدر للمبالغــة((( قــال ابــن عاشــور( :وأخــر عــن
حاهلــم باملصــدر مبالغــة ،واملــراد عجيــب)(((.

 .2أنـه على وقـوع املصـدر موقـع اسـم املفعـول ،أي( :معجوبـ ًا) قـال
سـمي املفعول به .والتقديـر :كانوا معجوب ًا
الواحدي(والعجـب هاهنا مصدر ّ
منهـم ،فسـموا باملصـدر ،واملفعـول مـن هـذا يسـتعمل باسـم املصـدر)(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :الدر املصون .365/7
تفسري التحرير والتنوير .120/15
تفسري الطربي .611/14
ينظر :التبيان .824/2
الدر املصون .445/7
الدر املصون .496/7
التحرير والتنوير .260/15
التفسري البسيط  .536/13وينظر :مفاتيح الغيب .70/21
جملة الدراسات اللغوية مج  22ع( 4شوال – ذو احلجة 1441هـ  /يونية – أغسطس 2020م)

اعدي
الص
ّ
إبراهيم سامل ّ

 .3أنــه عــى حــذف املضــاف ،أي :ذات عجــب((( ،قــال ابــن عاشــور( :وأخــر
ـم
عــن أصحــاب الكهــف بالعجــب ،وإ ّنــا العجــب حاهلــم يف قومهــم؛ َف َثـ ّ
مضــاف حمــذوف يــدل عليــه الــكالم)(((.

 -24قــال تعــاىلَ :
يع َلــ ُه َط َلبــ ًا﴾
﴿أ ْو ُي ْصبِ َ
ــور ًا َف َلــن َت ْســت َِط َ
ــح َم ُاؤهَ ــا َغ ْ
(الكهف .)41

الشاهد( :غور ًا) مصدر للفعل «غار» وهو خرب لـ«أصبح».
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:
 .1أنـه على الوصـف باملصـدر للمبالغـة (((،قـال ابـن عاشـور( :والغـور مصدر
غـار املـاء إذا سـاخ املـاء يف األرض ،ووصفـه باملصـدر للمبالغـة)(((.

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

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

 .3أنه عىل حذف املضاف ،أي :ذا غور ،فيكون من باب جماز احلذف(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ينظر :الكشاف  ،381 /2والدر املصون .446/7
التحرير والتنوير .260/15
الدر املصون .496/7
تفسري التحرير والتنوير .325/15
تفسري ابن كثري .2163/5
تفسري القرطبي .284/13
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﴿و َّ َ
ات َو َما ُأ ِ
نذ ُروا ُهزُ و ًا﴾ (الكهف.)56 :
ات ُذوا آ َي ِ
 -25قال تعاىلَ :

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

قــال ابــن عاشــور( :ومــا أنــذروا :مصدريــة ،أي :وإنذارهــم ،واإلخبــار باملصــدر

للمبالغــة)(((.

ــل هَ َ
نــت َن ْســي ًا َّم ِ
ــت َق ْب َ
ــي ًا﴾
ــذا َو ُك ُ
ــت َيــا َل ْيتَنِــي ِم ُّ
 -26قــال تعــاىلَ ﴿ :ق َال ْ
نس ّ
(مريــم.)23 :

الشــاهدَ ( :ن ْســي ًا) مصــدر للفعــل «نــي» وهــو خــر لـــ«كان» وهــذه قــراءة محــزة

وروايــة حفــص بفتــح النــون((( .ومعنــاه الــيء احلقــر الــذي مــن شــأنه أن ينســى(((.

فاملصــدر واقــع موقــع اســم املفعــول «املنــي».

واجلمهـور قراءهتـم بكرس النـون «نِسـي ًا»((( .فهو ِف ْعـل بمعنى مفعول ،وهو اسـم ملا
ُي ْنسـى ،قـال ابـن عاشـور( :ووصـف النِيس بمنسي مبالغـة يف نسـيان ذكرهـا ،أي :ليتني

متذكر وقد نسـيه أهلـه وتركوه فلا يلتفتـون إىل ما ّ
كنـت شـيئ ًا غير ّ
حيـل به)

(((

 -27قال تعاىلَ :
﴿كانَ َع َل َر ِّب َك َح ْت ًام َّم ْق ِض ّي ًا﴾ (مريم.)71 :

ً
َـم» وهو خبر لــ«كان» وهو واقع موقع اسـم
الشـاهد:
(حتما) مصـدر للفعـل َ
«حت َ

املفعـول ،أي :حمتـوم ،قـال الزخمشري( :احلتم :مصـدر حتم األمـر إذا أوجبه؛ فسـمي به
ً
واجبـا على اهلل أوجبه
املوجـب ،كقوهلـم :خلـق اهلل ،ورضب األمير ،أي :كان ورودهـم
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :الدر املصون .513/7
تفسري التحرير والتنوير .353/15
ينظر :السبعة .408
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ينظر :السبعة .408
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على نفسـه ،وقىض بـه وعزم على أن ال يكـون غيره)((( .وكذلك ذكـر السـمني ّ
أن احلتم
يطلـق عىل األمـر املحتـوم (((،فاملجـيء باملصـدر يعطيه قـوة ومبالغة.

﴿و َّ َ
ون َّ
اللِ ِ َ
ات ُذوا ِمن ُد ِ
آل ًة ِّل َي ُكو ُنوا َ ُل ْم ِع ّز ًا﴾ (مريم.)81 :
 -28قال تعاىلَ :
«عز» وهو خرب لـ«كان ».
(عزا) مصدر للفعل ّ
الشاهدّ :

عزيــن هلــم ،أي :نارصيــن ،فأخــر عــن اآلهلــة
قــال ابــن عاشــور( :ليكونــوا ُم ّ

ـز ،أي :أن جمــرد االنتــاء
باملصــدر لتصويــر اعتقــاد املرشكــن يف آهلتهــم ّأنــم نفــس العـ ّ

عــزا)(((.
هلــا يكســبهم ّ

ـز؛ أل ّنــه مصــدر وكان مــن حــقّ هــذا املعنــى
وجــاء عنــد الواحــدي( :ووحــد العـ ّ

ـز ،ولكــن
أن يقــال :واختــذوا مــن دون اهلل آهلــة ليعــزوا هبــا أعــزة؛ ألهنــم رجــوا منهــا العـ ّ
جعلــت اآلهلــة عــز ًا 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)(((.

 -29قال تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َج َع َل َل ُكم َ
األ ْر َ
ض َم ْهد ًا﴾ (طه.)53 :
ُ

الشاهد( :مهد ًا) مصدر للفعل « َم َهدَ » وهو املفعول الثاين لـ«جعل».

وقــرأ الكوفيــونِ :
(مهــاد ًا)((( وهــو مصــدر أيض ـ ًا .ومهــا بمعنــى واحــد ،يقــال:
َم َهدْ ُتــه َم ْهــد ًا ِ
ومهــاد ًا.
(((
(((
(((
(((
(((

الكشاف .420/2
ينظر :الدر املصون .627/7
تفسري التحرير والتنوير .163/16
التفسري البسيط .318/14
ينظر :السبعة .418
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قــال ابــن عاشــور( :ومعنــى القراءتــن واحــد ،أي :جعــل األرض ممهــودة مســهلة
للســر واجللــوس واالضطجــاع بحيــث ال نتــوء فيهــا إال نــادر ًا يمكــن جتنبــه)(((.
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية عىل كلتا القراءتني ما يأيت:

 .1أن يكــون «مهــد ًا» أو «مهــاد ًا» مصــادر عــى تقديــر حــذف املضــاف ،أي:
ذات مهــد أو مهــاد.(((.

 .2أن يكــون «مهــد ًا» أو «مهــاد ًا» مصــادر بمعنــى اســم املفعــول ،أي :ممهــدة ،أو
ممهــودة(((.

 .3أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال الســمني( :ووصــف األرض
باملهــد ،إ ّمــا مبالغــة)((( .واملجــيء بصيغــة املصــدر أقــوى داللــة وأبلــغ يف
تأديــة املعنــى.

ّ .4
أن «مهد» هو املصدر و«مهاد» هو االسم.

(((

ّ .5
أن «مهاد» مجع لـ« َم ْهد» نحوَ :فرخ وفراخ.

(((

ات َو َ
َ
َ
الســ َا َو ِ
األ ْر َ
ض َكا َنتَــا َرتْقــ ًا
ــر ا َّل ِذ َ
 -30قــال تعــاىل﴿ :أ َو َ ْل َي َ
يــن َك َف ُ
ــروا أنَّ َّ
َف َف َت ْقن ُ َ
َاهــا﴾ (األنبيــاء.)30 :

ّ
الشاهد( :رتق ًا) مصدر للفعل «رتق» وهو خرب لـ«كان».

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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تفسري التحرير والتنوير .236/16
ينظر :إعراب القرآن  ،41/3والدر املصون .51 /8
ينظر :الدر املصون  ،51 /8وتفسري التحرير والتنوير .236/16
الدر املصون .51 /8
ينظر :إعراب القرآن  ،41/3والدر املصون .51 /8
ينظر :الدر املصون  ،51 /8وتفسري التحرير والتنوير .236/16
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ووجههـا النحـاس بقولـه( :قـال :رتق ًا ومل يقـل رتقني؛ ألنّـه مصدر ،واملعنـى :كانتا
ّ
ذوايت َر ٍ
تـق)((( وكـذا عند الزخمشري والعكربي فالتقديـر« :ذايت رتـق ،أو مرتوقتني»(((.

وللزخمــري توجيــه آخــر عــى أنــه صفــة ملوصــوف حمــذوف؛ حيــث قــال( :أي:
كانتــا شــيئ ًا رتقـ ًا ،ومعنــى ذلــك ّ
أن الســاوات كانــت الصقــة بــاألرض ال فضــاء بينهام،
ـرج
أو كانــت الســموات متالصقــات ،وكذلــك األرضــون ال فــرج بينهــا ففتقهــا اهلل وفـ ّ

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

وجمـيء التعبير بصيغة املصـدر فيه مبالغـة يف الداللة؛ قـال ابن عاشـور( :واإلخبار

عـن السماوات واألرض بأهنام رتـق؛ إخبار باملصـدر للمبالغة يف حصـول الصفة)(((.
ات َو َ
 -31قال تعاىلُ َّ :
الس َم َو ِ
األ ْر ِ
ض﴾ (النور.)35 :
﴿الل ُن ُ
ور َّ

ُــور) وهــو خــر للمبتــدأ لفــظ
الشــاهد( :نــور) مصــدر للفعــل ( َنــار َين ُ

اجلاللة «اهلل»

واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:
 .1أنه عىل حذف مضاف ،أي :أي :ذو نور السموات(((.
السموات(((.
 .2أنه واقع موقع اسم الفاعل ،أيُ :من َِّور ّ

 .3أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال الســمني( :أن يبالــغ يف العبــارة
ـص ابــن عاشــور فقــال( :والنــور حقيقتــه
عــى ســبيل املــدح)((( .وبذلــك نـ ّ

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

إعراب القرآن .69/3
ينظر :الكشاف  ،9/3والتبيان .916/2
الكشاف .9/3
تفسري التحرير والتنوير .53/17
ينظر :الدر املصون  .403 ،402 /8وعمدة احلفاظ .265/4
ينظر :املصادر السابقة.
ينظر :املصدر السابق.
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اإلرشاق والضيــاء ،وهــو اســم جامــد ملعنــى ،فهــو كاملصــدر؛ أل ّنــا وجدنــاه
أصــ ً
ا الشــتقاق أفعــال اإلنــارة فشــاهبت األفعــال املشــتقة مــن األســاء

اجلامــدة ،نحــو :اســتنوق اجلمــل ،فــإن فعــل أنــار مثــل فعــل أفلــس ،وفعــل
اســتنار مثــل فعــل اســتحجر الطــن ،وبذلــك كان اإلخبــار بــه بمنزلــة
اإلخبــار باملصــدر أو باســم اجلنــس يف إفــادة املبالغــة؛ أل ّنــه اســم ماهيــة مــن

املواهــي فهــو واملصــدر ســواء يف االتصــاف)(((.

ُ
 -32قــال تعــاىلُ ﴿ :قـ ْ
ـو َف
ـم َف َسـ ْ
ـم َر ِّب َلـ ْ
ـم َف َقــدْ َك َّذ ْب ُتـ ْ
ـو َال ُد َع ُاؤ ُكـ ْ
ـل َمــا َي ْع َبــأ بِ ُكـ ْ
َي ُكــونُ لِزَ امــ ًا﴾ (الفرقــان.)77 :

ّ
الشــاهد( :لزامــا) مصــدر للفعــل «الزم» ،وقــد صيــغ عــى زنــة ِفعــال؛ إلفــادة

اللــزوم ،أي :عــدم املفارقــة .وهــو خــر لـــ«كان».

قــال ابــن عاشــور( :فاإلخبــار باللــزام مــن بــاب اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة،

وقــد اجتمــع فيــه مبالغتــان :مبالغــة يف صيغتــه تفيــد قــوة لزومــه ،ومبالغــة يف اإلخبــار
بــه تفيــد حتقيــق ثبــوت الوصــف)(((.

 -33قال تعاىلِ :
﴿ذ ْك َرى َو َما ُك َّنا َظا ِلِني} (الشعراء.)209 :

الشــاهد( :ذكــرى) مصــدر للفعــل «ذكــر» وهــي يف حمــل رفــع خــر ملبتــدأ

حمــذوف أي :هــذه ذكــرى لكــم يــا معــر قريــش ،وفيهــا األوجــه الثالثــة املعتــادة يف

هــذا التوجيــه؛ إ ّمــا عــى املبالغــة ،أي :جعلــوا نفــس الذكــرى مبالغــة ،أو عــى احلــذف،
أي :ذوو ذكــرى ،أو عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل أي :مذكــرون(((.

((( تفسري التحرير والتنوير .231/18
((( تفسري التحرير والتنوير .86/19
((( ينظر :الدر املصون  ،561/8وتفسري التحرير والتنوير .198/19
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ويــرى الزجــاج أن التقديــر :إنذارنــا ذكــرى((( .ويــرى العكــري أن التقديــر:

اإلنــذار ذكــرى((( .فيكــون مــن اإلخبــار عــن املصــدر باملصــدر.
 -34قال تعاىل﴿ :هَ َذا َخ ْل ُق َّ
اللِ﴾ (لقامن.)11 :

الشاهد( :خلق) مصدر للفعل َ
ّ
«خ َلقَ » وهو خرب للمبتدأ «هذا».

قــال األلــويس( :خلــق اهلل أي :خملوقــه)((( فوضــع املصــدر موضــع اســم املفعــول،

فيكــون املعنــى :هــذا خملــوق اهلل؛ ففيــه املبالغــة يف خلــق اهلل.

ني َ ُ
 -35قال تعاىل﴿ :هَ َذا ِذ ْك ٌر َوإِنَّ لِ ْل ُم َّت ِق َ
ل ْس َن َمآب﴾ (ص.)49 :

الشــاهد( :ذكــر) مصــدر للفعــل «ذكــر» وهــو خــر للمبتــدأ «هــذا» .وجميئــه

باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.

الل َحــقَّ َقــدْ ِر ِه َو َ
ــد ُروا َّ َ
األ ْر ُ
ضَِ
﴿و َمــا َق َ
ــو َم
 -36قــال تعــاىلَ :
جيعــ ًا َق ْب َضتُــ ُه َي ْ
ا ْل ِق َيا َم ِ
ــة﴾ (الزمــر.)67 :

الشــاهد( :قبضــة) مصــدر للفعــل «قبــض» وهــو خــر يف حمــل نصــب عــى احلال،
ّ
ماعظمــوه حــقّ تعظيمه.
أي:
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:
 .1أنـه مصـدر واقـع موقع اسـم املفعـول ،أي :مقبوضة .قـال السـمني( :وقوله:
«قبضتـه» إن قدرنـا مضافا كام قال الفـاريس أي :ذات قبضتـه مل يكن فيه وقوع

((( ينظر :معاين القرآن وإعرابه .103/4
((( ينظر :التبيان .1002/2
((( 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 غري
جائـز؟ ...واجلـواب :أن املمتنـع دخـول التـاء الدالـة على التحديـد ،وهـذه
ملجـرد التأنيـث .كـذا أجيـب ،وليـس بـذاك ،فـإن املعنـى على التحديـد ألنه

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

 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال ابــن عاشــور( :اإلخبــار عــن

األرض هبــذا املصــدر الــذي هــو بمعنــى املفعــول ،كاخللــق بمعنــى املخلوق؛

للمبالغــة يف االتصــاف باملعنــى املصــدري)(((.
 -37قال تعاىل﴿ :إِ َّنا ُك َّنا َل ُك ْم َت َبع ًا﴾ (غافر.)47 :

الشاهد( :تبع ًا) مصدر للفعل « َتبِ َع» وهو خرب لـ«ك ّنا».
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

 .1أنه مصدر واقع موقع اسم الفاعل ،أي :تابعني.
 .2أنه عىل تقدير حذف املضاف ،أي :ذوي تبع.

وغي َب وأديم َ
وأ َد َم.
اسم ٍ
 .3أنّه ُ
مجع لتابع ،ونحوه خادم وخدم ،وغائب َ َ
نص عليها السمني(((.
وهذه األوجه الثالثة ّ

 .4أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال األلــويسّ :
(أن «تبعـ ًا» مصــدر إ ّمــا
التجــوز يف الظــرف ،أو اإلســناد للمبالغــة؛ بجعلهــم لشــدة تبعيتهــم
عــى
ّ

كأنــم عــن التبعيــة)(((.
ّ
(((
(((
(((
(((
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الدر املصون .443/9
ينظر :تفسري التحرير والتنوير .62/24
ينظر :الدر املصون .486/9
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﴿و ُه َو َع َل ْي ِه ْم َع ًمى﴾ (فصلت.)44 :
 -38قال تعاىلَ :

ّ
«ع ِمي» وهو يف اآلية خرب للمبتدأ «هو»(((.
الشاهد( :عمى) مصدر للفعل َ
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

 .1أنه عىل تقدير حذف املضاف ،أي :ذو عمى(((.
 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة((( قــال ابــن عاشــور( :واإلســناد إىل

القــرآن عــى هــذا الوجــه يف معــاد الضمــر؛ بأ ّنــه عليهــم عمــى مــن اإلســناد
املجــازي؛ ّ
ألن عنادهــم يف قبولــه كان ســبب ًا لضالهلــم)(((.

الصـ َ َ
ـورى
﴿وا َّل ِذيـ َ
 -39قــال تعــاىلَ :
ـم َو َأ َق ُامــوا َّ
ـم ُشـ َ
ـن ْ
ا َة َوأ ْم ُر ُهـ ْ
اسـت ََجا ُبوا لِ َر ِّبِـ ْ
ـم ُي ِ
نف ُقــون﴾ (الشــورى .)38
ـم َو ِ َّمــا َر َز ْقن ُ
َاهـ ْ
َب ْين َُهـ ْ
الشاهد( :شورى) مصدر للفعل «شاور» وهو خرب للمبتدأ «أمرهم».
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:
 .1أنــه عــى تقديــر حــذف املضــاف ،أي :ذو شــورى ،قــال الزخمــري:
(والشــورى مصــدر كالفتيــا ،بمعنــى :التشــاور ،ومعنــى قولــه« :وأمرهــم

شــورى بينهــم» أي :ذو شــورى)((( .فهــو مــن بــاب جمــاز احلــذف ،وكــذا

جــاء عنــد الطيبــي؛ إذ قــال( :محــل املصــدر عــى األمــر والشــأن للمبالغــة،

أي :أمرهــم وشــأهنم ذو مشــورة ،أو ذات مشــورة)(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
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 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،قــال ابــن عاشــور( :واإلخبــار عــن
األمــر بأ ّنــه شــورى مــن قبيــل اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة ،واإلســناد جمــاز

عقــي؛ ّ
ألن الشــورى تســند للمتشــاورين)(((.

﴿و َذلِ َك إِ ْف ُك ُه ْم َو َما َكا ُنوا َي ْف َ ُ
تون﴾ (األحقاف.)28 :
 -40قال تعاىلَ :

الشــاهد( :إفكهــم) مصــدر للفعــل َ
«أ ِفـ َ
ـك» وهــو خــر الســم اإلشــارة «ذلــك»

املشــار بــه إىل اختــاذ األصنــام آهلــة((( .وجميئــه باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.

﴿و َن ِّبئ ُْه ْم َأنَّ ْالَاء ِق ْس َم ٌة َب ْين َُه ْم ُك ُّل ِ ْ
ش ٍ
ب ُّ ْمت ََض﴾ (القمر.)29 :
 -41قال تعاىلَ :

الشــاهد( :قســمة) مصــدر للفعــل «قســم» وهــو خــر لـ ّ
ــ«إن» واقــع موقــع اســم

املفعــول ،أي« :مقســوم»(((.

وبــن ابــن عاشــور امللحــظ الــداليل لذلــك بقولــه( :وأخــر عــن املــاء بأنــه
ّ

«قســمة» واملــراد مقســوم؛ فهــو مــن اإلخبــار باملصــدر؛ للتأكيــد واملبالغــة)(((.
﴿وإِ َّن ُه َل َق َس ٌم َّل ْو َت ْع َل ُمونَ َع ِظيم﴾ (الواقعة.)76 :
 -42قال اهلل تعاىلَ :

الشــاهد( :قســم) مصــدر للفعــل «قســم» وهــو خــر لـ ّ
ــ«إن» واقــع موقــع اســم

املفعــول ،أي :مقســم بــه ،وجميئــه باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.

(((
(((
(((
(((
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 -43قال تعاىلَ ﴿ :تن ِز ٌ
يل ِّمن َّر ِّب ا ْل َع َالِني﴾ (الواقعة.)80 :

ـزل» وهــو خــر ملبتــدأ حمــذوف ،أي :هــو
الشــاهد( :تنزيــل) مصــدر للفعــل «نـ ّ
تنزيـ ٌ
ـل((( وجميئــه باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة.
الل ِع َ َ
َ
َ
َــة َو َّ ُ
ــم ِف ْتن ٌ
ــر َع ِظيــم﴾
نــد ُه أ ْج ٌ
ــم َوأ ْو َال ُد ُك ْ
 -44قــال تعــاىل﴿ :إِ َّنــ َا أ ْم َوا ُل ُك ْ
(التغابــن.)15 :

الشــاهد( :فتنــة) مصــدر للفعــل «فتــن» وهــو خــر للمبتــدأ «أموالكــم» وجميئــه

باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة .قــال ابــن عاشــور( :وفيهــا اإلخبــار باملصــدر وهــو

«فتنــة» ،واإلخبــار بــه مــن املبالغــة)(((.

﴿و َكانَ َع ِ
اق َب ُة َأ ْم ِرهَ ا ُخ ْس ًا﴾ (الطالق.)9 :
 -45قال تعاىلَ :

الشاهد( :خرس ًا) مصدر للفعل َ
س» وهو خرب لـ«كان».
«خ ِ َ
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:

عتوهــا
 .1أنــه عــى الوصــف باملصــدر للمبالغــة .قــال الــرازي( :أي :عاقبــة ّ
خســار ًا يف اآلخــرة)((( .واملعنــى :فذاقــت عقوبــة عتوهــا وكفرهــا ومتردهــا

عــى أوامــر اهلل ،وكانــت نتيجــة ذلــك خســار ًا شــديد ًا ال خســار وراءه.
وجــاء عنــد ابــن عاشــور( :وجــيء بفعــل «كان» بصيغــة املــي؛ ّ
ألن
احلديــث عــن عاقبتهــا يف الدنيــا تغليبــ ًا ،ويف كل ذلــك تفظيــع ملــا حلقهــم

مبالغــة يف التحذيــر ممــا وقعــوا فيــه)(((.
(((
(((
(((
(((
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 .2أنــه عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل ،أي :وكان عاقبــة أمرهــا
خــارس ًا.
 .3أنه عىل حذف املضاف ،أي :ذا خرس.
 -46قــال تعــاىلُ ﴿ :ق ْ َ َ
ــور ًا َف َمــن َي ْأتِ ُ
ــح َم ُ
يكــم بِــ َاء
ُــم إِنْ َأ ْص َب َ
ــم َغ ْ
اؤ ُك ْ
ــل أ َرأ ْيت ْ
َّم ِعــن﴾ (امللــك.)30 :
الشاهد( :غور ًا) مصدر للفعل «غار» وهو خرب لـ«أصبح».
واالحتامالت الواردة يف توجيه اآلية ما يأيت:
 .1أنـــه عـــى الوصـــف باملصـــدر للمبالغـــة((( قـــال ابـــن عاشـــور( :وأصـــل
الغ ــور ذه ــاب امل ــاء يف األرض ،مص ــدر غ ــار امل ــاء إذا ذه ــب يف األرض.

واإلخب ــار ب ــه ع ــن امل ــاء م ــن ب ــاب الوص ــف باملص ــدر للمبالغ ــة ،مث ــل:

عـــدل ورىض)(((.

 .2أنــه عــى وقــوع املصــدر موقــع اســم الفاعــل ،أي( :غائــر)؛ إال ّ
أن جميئــه
بصيغــة املصــدر أبلــغ مــن صيغــة اســم الفاعــل عنــد ابــن كثــر؛ حيــث
قــال( :أي :غائــر ًا يف األرض ،وهــو ضــد النابــع الــذي يطلــب وجــه
األرض ،فالغائــر يطلــب أســفلها ...والغــور :مصــدر بمعنــى غائــر ،وهــو
أبلــغ منــه)(((.

 .3أنه عىل حذف املضاف ،أي :ذا غور ،فيكون من باب جماز احلذف(((.

(((
(((
(((
(((
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﴿وإِ َّن ُه َلت َْذ ِك َر ٌة ِّل ْل ُم َّت ِقني﴾ (احلاقة.)48 :
 -47قال تعاىلَ :

الشـاهد( :تذكـرة) مصدر للفعـل ّ
ّ
ّ
لــ«إن» .وجميئـه باملصدر للداللة
«ذكر» وهو خرب

على املبالغـة ،قـال ابـن عاشـور( :واإلخبـار بـ «إنّـه تذكـرة» إخبـار باملصـدر للمبالغة يف
الوصـف ،واملعنـى :أنّـه ّ
مذكـر لل ّنـاس بام يغفلـون عنه مـن العلم بـاهلل وما يليـق بجالله؛
لينتشـلهم من هـوة التمادي يف الغفلة حتـى يفوت الفـوات)(((.

 -48قال تعاىلُ :
﴿ك ُّل َن ْف ٍ
س بِ َم َك َس َب ْت َر ِهينَة﴾ (املدثر.)38 :

ّ
الشـاهد( :رهينـة) مصـدر للفعـل «رهن» وهـو خرب للمبتـدأ «كل» وجميئـه باملصدر

للداللـة على املبالغة ،قـال ابن عاشـور( :اإلخبـار باملصـدر للمبالغة)(((.
 -49قال تعاىل﴿ :إِ َّن ُه َل َق ْو ٌل َف ْصل﴾ (الطارق.)13 :

ّ
لــ«إن» وجميئـه باملصـدر للداللة
الشـاهد( :قـول) مصـدر للفعـل «قال» وهـو خرب

على املبالغـة ،قال ابن عاشـور( :والفصل مصـدر بمعنـى التفرقة ،واملراد :أنـه يفصل بني
احلـق والباطـل ،أي :يبين احلقّ ويبطـل الباطل ،واإلخبـار باملصـدر للمبالغة)(((.
ّ
﴿س َ
ال ٌم ِه َي َح َّتى َم ْط َل ِع ا ْل َف ْجر﴾ (القدر.)5 :
 -50قال تعاىلَ :

«سـ ِ
ـل َم» وهــو خرب مقــدّ م للمبتــدأ «هــي» وجميئه
الشــاهد( :ســام) مصــدر للفعــل َ

باملصــدر للداللــة عــى املبالغــة ،قــال ابــن عاشــور( :وتنكــر «ســام» للتعظيــم ،وأخــر

عــن الليلــة بأهنــا ســام للمبالغــة؛ أل ّنــه إخبــار باملصــدر)(((.
(((
(((
(((
(((
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املبحث الثالث:

اإلخبار باملصدر يف القراءات القرآنية.
-1

قال تعاىل( :وحرم عليكم صيد الرب ما دمتم َح َرم ًا) (املائدة.)96 :

ّ
(ح َرمـ ًا) مصــدر للفعــل «حــرم» وهــو خــر لـ«دمتــم» عــى قــراءة ابــن
الشــاهدَ :

(((
ـرم ،أي :إحــرام ،وقيــل :جعلهــم
عبــاس  .قــال الســمني يف توجيههــا( :أي :ذوي َحـ َ

بمنزلــة املــكان املمنــوع منــه ،واألحســن أن يكــون مــن بــاب «رجــل عــدل» جعلهــم
نفــس املصــدر؛ فـ ّ
«ح َرم ـ ًا» بمعنــى إحــرام)(((.
ـإن َ
-2

قــال تعــاىل( :فجعلهــم ِجــذاذ ًا إال كبــر ًا لعلهــم إليــه يرجعــون)
(األنبياء.)58 :

الشاهدِ :
ّ
(جذاذ ًا) مصدر للفعل «جذذ» يف قراءة الكسائي بكرس اجليم(((.

قــال ابــن عاشــور يف توجيههــا( :وقــراءة الكســائي ِ
«جــذاذ ًا» بكــر اجليــم؛ عــى

أنــه مصــدر ،فهــو مــن اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة)(((.
-3

حصــب جهنــم أنتــم هلــا
قــال تعــاىل( :إنكــم ومــا تعبــدون مــن دون اهلل
ُ

واردون) (األنبيــاء.)98 :

ـب َي ِ
ـب َح ْصبـ ًا»؛
ـب) بســكون الصــاد؛ مصــدر للفعــلَ :
الشــاهدَ :
«ح َصـ َ
ْصـ ُ
(ح ْصـ ُ
(((
(((
(((
(((
74

ينظر :املحتسب  ،66/2والبحر املحيط  ،371/4والدر املصون  .430/4وبدون نسبة يف :شواذ القرآن
واختالف املصاحف .226
الدر املصون .430/4
ينظر :السبعة .429
تفسري التحرير والتنوير .98/17
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وذلــك إذا رمــاه وطرحــه؛ وهــذه قــراءة ابــن عبــاس ،وابــن الســميفع ،وابــن أيب عبلــة،
وابــن حميصــن ،ورويــت عــن ابــن كثــر(((.

واالحتامالت الواردة يف توجيه القراءة ما يأيت:
 .1أنــه مصــدر واقــع موقــع اســم املفعــول ،أي :املحصــوب ،قــال ابــن جنــي:
والضــاد ـ ّ
بالصــاد ّ
فالطــرح ،فقــراءة مــن قــرأ
احلصــب ـ ســاكن ًا ّ
(فأ ّمــا ْ

و(ح ْصــب جهنــم) ـ بإســكان الثــاين منهــا ـ إ ّنــا هــو عــى
(ح ْضــب جهنــم) َ
َ

والصيــد
إيقــاع املصــدر موقــع اســم املفعــول؛ كاخللــق يف معنــى املخلــوقّ ،
نــص عــى ذلــك أيضــ ًا العكــري((( ،وأبــو
يف معنــى املصيــد)((( .وقــد ّ
حيــان((( ،والســمني احللبــي(((.
ّ

 .2أنــه جــاء بصيغــة املصــدر للمبالغــة ،والشّ ــدة يف التبكيــت ،فيكــون املعنــى:
ّ
أن النــار حتصبهــم وتقذفهــم ،وهــذا الوجــه ذكــره الســمني((( ،ونــص عليــه
أيض ـ ًا أبــو الســعود((( ،واأللــويس(((.

 .3أنه عىل حذف املضاف ،أي :ذا حصب ،أشار إىل ذلك السمني(((.
(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

نسبت البن السميفع يف املحتسب  ،111/2وشواذ القرآن واختالف املصاحف  ،521والبحر املحيط
.445/7
ونسبت البن أيب عبلة وابن السميفع ورواية عن ابن كثري يف الدّ ر املصون .207 /8
السميفع وابن أيب عبلة يف الكامل /220أ.
ونسبت البن عباس وابن ّ
ونسبت البن حميصن يف إيضاح الرموز  336والبستان .700
املحتسب .67/2
ينظر :إعراب القراءات الشّ واذ .118/2
ينظر :البحر املحيط .469/8
ينظر :الدر املصون .207/8
ينظر :املصدر السابق.
ينظر :تفسري أيب السعود .358/4
ينظر :روح املعاين .127/17
ينظر :الدر املصون .207/8
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قــال تعــاىل( :قالــوا ســاحران تظاهــرا وقالــوا إنــا بــكل كافــرون)
(القصص.)48 :

الشــاهدِ :
ــحران) مصــدر للفعــل «ســحر» يف قــراءة عاصــم ومحــزة
(س ْ

والكســائي((( ،قــال ابــن عاشــور( :عــى أنــه مــن اإلخبــار باملصــدر ،أي :قالــوا مهــا ذوا

ســحر)(((.
-5

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

الشــاهد( :تنزيـ ُ
ـزل» يف قــراءة نافــع وابــن كثــر وأيب عمــرو
ـل) مصــدر للفعــل «نـ ّ
ُ
تنزيــل الرحيــم((( .قــال
بالرفــع؛ وهــو خــر ملبتــدأ حمــذوف تقديــره هــو ،أي :هــو
نــزل العزيــز)(((.
العكــري يف توجيههــا( :واملصــدر بمعنــى املفعــول؛ أيُ :م ّ
-6

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

ـراء) بفتــح البــاء ،عــى قــراءة عيســى اهلمــداين الكــويف((( .وهــو
الشــاهد قولــهَ ( :بـ َ

مصــدر للفعــل «بــري» وموقعــه خرب لـ ّ
ــ«إن».

قــال الزخمــري موجهه ـ ًا للقــراءة( :عــى الوصــف باملصــدر ،والــراء والــراءة

كالظــاء والظــاءة)((( وتبعــه الــرازي فيــا قــال(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
76

ينظر :السبعة .495
تفسري التحرير والتنوير .200/27
ينظر :السبعة  ،539والدر املصون .246/9
التبيان .1078/2
نسبت إىل عيسى اهلمداين الكويف يف :شواذ القرآن واختالف املصاحف  ،808/2والبحر املحيط .49/9
ونسبت إىل عيسى من غري حتديد يف الدر املصون .304/10
الكشاف .87/4
مفاتيح الغيب .261/29
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وجــاء عنــد الســمني( :وصــح ذلــك ألنــه مصــدر ،واملصــدر يقــع عــى اجلمــع

كوقوعــه عــى الواحــد)((( .فقــد عــدل عــن اســم الفاعــل (بــراء أو بــريء) إىل املصــدر
للداللــة عــى املبالغــة يف املعنــى.

((( الدر املصون .304/10
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املبحث الرابع:

اإلخبار باملصدر يف األحاديث النبوية
-1

ـمرةَ :
(ك َس ـ َف ْت ّ
الشــمس عــى عهــد رســول اهلل
(أزز) جــاء يف حديــث َسـ ُ
ـئ
صــى اهلل عليــه وســلم فانتهيـ ُ
ـت إىل املســجد فــإذا هــو بـ َـأ َز ٍز)((( .أيُ :م ِتلـ ٌ
الزحــام ،ليــس فيــه
بال ّنــاس ،يقــال :أتيـ ُ
ر ّ
ـس َأ َز ٌز ،أي :كثـ ُ
ـت الــوايل واملجلـ ُ
ـع ،وال ّنـ ُ َ
ـم بعضهــم إىل بعــض(((.
ُم َّت َسـ ٌ
ـاس أ َز ٌز ،إذا انظـ َّ

-3

(خــداج) عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
قــال« :مــن صــى صــاة مل يقــرأ فيهــا بــأم القــرآن فهــي ِخـ َ
اج»(((.
ـد ٌ

-2

ـور عــن طريقنــا)((( أي:
(جــور) جــاء يف حديــث ميقــات احلــج( :وهــو َجـ ٌ
مائـ ٌ
وضـ َّ
ـور ،إذا مــال َ
ـل(((.
ـل عنــه ليــس عــى َّ
جادتــهِ ،مـ ْ
ـن َجـ َ
ـار َ ُيـ ُ

قال السندي( :خداج أي نقصان من خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر
خيدج خداجا إذا ألقت ولدها لغري متام األيام وإن كان تام اخللق ويف احلديث

كل صالة ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب فهي خداج أي ذات خداج وهو النقصان
حلوااملصدر حمل الفعل اختصار ًا يف الكالم وهذا دأهبم كام قالوا عبد اللَّ إقبال
وإدبار أي مقبل ومدبر وإنام قال يف الصالة فهي خداج ألن املعنى فهي ذات

خداج عىل تقدير مضاف حمذوف أو ليس هناك تقدير ويكون قد وضعها
(((
(((
(((
(((
(((
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ينظر :الغريبني  ،44/1وينظر :غريب احلريب  ،979/3وغريب اخلطايب  ،227/3 ،171/1وغريب
ابن اجلوزي  ،24/1والفائق  ،39/1وانظر :إصالح غلط املحدثني برقم  ،20ص.29
ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر .107/1
ينظر :الغريبني  ،44/1وانظر :غريب احلريب  ،979/3وغريب اخلطايب  ،227/3 ،171/1وغريب
ابن اجلوزي  ،24/1والفائق  ،39/1وانظر :إصالح غلط املحدثني برقم  ،20ص .29رواه البخاري يف
صحيحه برقم  ،1545ص  ،319والفتح .455/3
ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر .749/2
صحيح مسلم برقم  ،390ص.188
جملة الدراسات اللغوية مج  22ع( 4شوال – ذو احلجة 1441هـ  /يونية – أغسطس 2020م)

اعدي
الص
ّ
إبراهيم سامل ّ

باملصدر مبالغة يف نقصها كام تقول فالن عدلفتخرب عنهباملصدر نفسهمبالغة
يف وصفه بالعدل كأنه هو العدل نفسه ال يشء آخر)(((.

-4

(رداح) جــاء يف حديــث أم زرع املشــهورُ :
(أ ُّم َأ ِب َز ْر ٍعَ .فــ َا ُأ ُّم َأ ِب َز ْر ٍع!
(((
ــاح) متفــق عليــه.
ُع ُك ُ
احَ .و َبيت َُهــا َف َس ٌ
وم َهــا َر َد ٌ

قال يف الكوكب الوهاج( :أخربت عنه به ألهنا أرادت بالعكوم اجلنس أي
جنس عكومها رداح أي إن كل عكم هلا فهو رداح أو يقال إن رداح ًا مصدرها
كذهاب فيصح االخبار باملصدر عن اجلمع واملثنى واملفرد).

(((

مانصــه( :قوهلــا« :عكومهــا» :مبتــدأ ،خــره
وجــاء يف رشح حديــث أم زرع ّ

«رداح» ...والــرداح واحــدٌ مجعــه ردح ،ومنــه حديــث عــي ريض اهلل عنــه يف

وصــف الفتــن :متامحلــة ردح؛ أي :طويلــة عظيمــة؛ أل ّنــه مصــدر ،يوصــف
ـح خــر ًا عــن اجلمــع عــى حــدّ
بــه اجلمــع كــا يوصــف بــه املفــرد ،فصـ ّ

-5
-6

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ـوم عـ ٌ
ـدل ورض ـ ًا)(((.
قوهلــم :قـ ٌ

(ســفر) جــاء يف احلديــث( :أنــه قــال ألهــل مكــة عــام الفتــح :يــا أهــل
(((
الســ ْف ُر عــى أســفار(((.
البلــد ص ّلــوا أربعــ ًا فإ ّنــا َســ ْف ٌر) وجيمــع َّ

(الفصــل) عــن عــي ريض اهلل عنــه قــالَ :أ َمــا إين قــد ســمعت رســول اهلل

ـرج
صــى اهلل عليــه وســلم يقــول( :أال إهنــا ســتكون فتنــة ،فقلــت :مــا املخـ ُ
ر مــا
منهــا يــا رســول اهلل؟ قــال :كتـ ُ
ـاب اهلل فيــه نبـ ُـأ مــا كان قبلكــم ،وخ ـ ُ
(((
ـم مــا بينكــم ،وهــو الفصـ ُ
ـل ليــس باهلــزل)...
بعدكــم ،وحكـ ُ

ترتيب مسند الشافعي .78/1
صحيح البخاري برقم  ،5181ص ،1118وصحيح مسلم برقم  ،2525ص.1171
الكوكب الوهاج .853 /23
رشح حديث ّأم زرع .195
سنن أيب داود برقم .)10/2( 1229
ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر 1938/5
سنن الرتمذي برقم .46/5 ،2906
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قــال الطيبــي( :هــو الفصــل :أي :الفاصــل بــن احلــقّ والباطــل؛ وصــف
باملصــدر مبالغــة كرجــل عــدل)

(((

-7

-8

(سئل عن املَ ْذي فقال :هو ال َف ْط ُر)(((.
(فطر) جاء يف حديث عمرُ :

ـاب البعـ ِ
ـم
ويــروى بالضــم ،فالفتــح مــن مصــدر :نـ ُ
ر َف ْطــر ًا ،إذا شــقّ اللحـ َ
َ
ـع ،فشـ ّـبه بــه خــروج املَـ ْ
ـر ُت ال ّناقــة
وط َلـ َ
ـذي يف ِق َّلتــه ،أو هــو مصــدرَ :ف َطـ ْ
أ ْف ُطرهــا ،إذا َح َل ْبتهــا بأطــراف األصابــع فــا خيــرج إال قليــ ً
ا.
يظهر من اللبن عىل َح ْلمة َّ ْ
الض ِع (((.
اسم ما
وأ ّما الضم فهو ُ
ُ

(قــود) عــن ابــن عبيــد :قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم( :مــن ُقتِــل
ميــا يف َر ْمــي يكــون بينهــم بحجــارة ،أو بالســياط ،أو رضب بعصــا فهــو
يف ِع َّ

خطــأ ،وعقلــه عقــل اخلطــأ ،ومــن ُقتِـ َ
ـو ٌد)(((.
ـل َع ْمــد ًا فهــو َقـ َ

قــال الطيبــي( :وقولــه« :ومــن قتــل عمــد ًا فهــو قــود» (مــن) مبتــدأ متضمن

ملعنــي الــرط؛ ولــذا جــاء الفــاء يفخــره ،وهــو مبتــدأ ثــان راجــع إىل
(مــن) و (قــود)خــره ،أي :بصــدد أن يقــاد منــه واســتوجب لــه ،أطلــق

املصــدر عــى املفعــول واســتعمله باعتبــار مــا يــؤول إليــهللمبالغــة»(((.
-9

ُ
(ك ْفــر) عــن أيب هريــرة ريض اهلل عنــه ،عــن النبــي صــى اهلل عليــه وســلم،

قــال« :ال ترغبــوا عــن آبائكــم ،فمــنرغــبعــنأبيــهفهــوكفــر» متفــق
عليــه.(((.

(((
(((
(((
(((
(((
(((
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رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح 1657 /5
ينظر :الغريبني ،1460/5:وانظر :غريب أيب عبيد  ،299/3والفائق  ،128/3وغريب ابن اجلوزي
.199/2
واألثر يف مصنف عبدالرزاق برقم  )158/1( 607وفيه« :عن عثامن» وفيه« :القطر».
ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر .3211/7
سنن أيب داود برقم 182/4 ،4539
رشح الطيبي عىل مشكاة املصابيح 2472 /8
أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  ،6776ص ،1421ومسلم يف صحيحه برقم  ،54ص.57
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قــال يف فتــح املنعــم(« :فمــن رغــب عــن أبيــه فهــو كفــر) األصــل فهــو
كافــر ،ففيــه اإلخبــار باملصــدر للمبالغــة كأنــه نفــس الكفــر ،كقوهلــم زيــد

عــدل أي عــادل»(((.

( -10نــور) عــن ابــن عبــاس ريض اهلل عنهــاّ ،
أن رســول اهلل صــى اهلل عليــه

وســلم ،كان إذا قــام مــن الليــل يتهجــد قــال( :اللهــم لــك احلمــد،أنــت

فيهــن .((()...احلديــث.
نــور الســاوات واألرض ومــن
ّ

قــال يف فتــح املنعــم« :معنــى نــور الســموات واألرض مدبــر شمســها
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

كزيــد عــدل أي عــادل»(((.

((( فتح املنعم رشح صحيح مسلم .230 /1
((( أخرجه البخاري يف صحيحه برقم  ،6326ص ،1336ومسلم يف صحيحه برقم  ،769ص.344
((( فتح املنعم رشح صحيح مسلم .558 /3
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اخلامتة
والســام عــى خــر خلــق اهلل
الصاحلــاتّ ،
احلمــد هلل ا ّلــذي بنعمتــه تتــم ّ
والصــاة ّ

ســيدنا ونبينــا حممــد ،وعــى آلــه وصحبــه أمجعــن.

وبعــد؛ فقــد انتهيــت مــن الكتابــة عــن مســألة مهمــة ّ
قــل أن أفردهــا أحــد

توصلــت مــن خــال
باحلديــث عنهــا ،أو تتبــع الشــواهد الدّ الــة عــى قياســيتها ،وقــد ّ

ذلــك إىل نتائــج مــن أمههــا:

ّ .١
أن اإلخب ــار باملص ــدر كث ــر يف اآلي ــات القرآني ــة ،ومل يك ــن ه ــدف البح ــث
االس ــتقراء والتتب ــع بق ــدر الوص ــول إىل حقيق ــة كث ــرة ذل ــك ،وأن ــه أس ــلوب
فصي ــح يمك ــن النس ــج ع ــى منوال ــه.

ّ .٢
أن كتـــب التفاســـر واألعاريـــب قـــد أشـــارت إىل هـــذه املســـألة عنـــد
احلديـــث عـــن تلـــك اآليـــات.

 .٣أن أكث ــر املفرسي ــن ي ــكاد جيمع ــون ع ــى أن جمي ــئ اإلخب ــار باملص ــدر س ــائغ
للداللـــة عـــى املبالغـــة لقوتـــه ،بخـــاف التوجيهـــات األخـــرى.

نـــص عـــى ذلـــك
 .٤أن أكثـــر ال ّنصـــوص حمتملـــة لألوجـــه الثالثـــة ،وقـــد
ّ
الســـمني يف كثـــر مـــن اآليـــات.

 .٥أن الشـــواهد متعـــددة يف هـــذه املســـألة (اآليـــات القرآنيـــة والقـــراءات
واألحاديـــث ،وكالم العـــرب شـــعر ًا ونثـــر ًا ،وبيـــت اخلنســـاء دليـــل
عىل 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 خــال كثــرة
الشــواهد التــي أوردهتــا مــن القــرآن الكريــم وغــره ،مــع تنــوع تلــك الشــواهد مــن
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خــال وقــوع اخلــر مصــدر ًا رصحيــ ًا أو مصــدر ًا مــؤو ً
ال أو خــر ًا لـــ«كان» أو خــر ًا
لـ ّ
ــ«إن» أو خــر ًا ألفعــال القلــوب أو الصــرورة أو غــر ذلــك كــا هــو ظاهــر يف تلــك

الشــواهد .وآخــر دعوانــا أن احلمــد هلل رب العاملــن ،وصـ ّ
ـى اهلل عــى ســيدنا ونبينــا حممد

وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
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ثبت املصادر واملراجع
•إصــاح غلــط املحدثــن ،للخطــايب ،حتقيــق الدكتــور حاتــم الضامــن ،بــروت ،مؤسســة
الرســالة ،ط(1405 )2هــــ.

عــزوز ،عــامل
الســيد ّ
•إعــراب القــراءات الشــواذ ،أليب البقــاء العكــري ،حتقيــق حممــد ّ
الكتــب ،بــروت ،ط (1417 )1هــــ.

•إعــراب القــرآن ،أليب جعفــر النحــاس ،حتقيــق الدكتــور /زهــر غــازي زاهــد ،عــامل
الكتــب ،ومكتبــة النهضــة العربيــة ،بــروت ،ط (1409 )3هـــ.

•أمــايل ابــن الشــجري ،حتقيــق الدكتــور حممــود الطناحــي ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط()1
1413هـ.

•إيضــاح الرمــوز ومفتــاح الكنــوز يف القــراءات األربــع عــرة ،للقباقبــي ،حتقيــق مجــال
الديــن حممــد رشف ،دار الصحابــة ،طنطــا1428 ،هـــ.

حســونة ،دار الفكــر،
حيــان األندلــي ،بعنايــة الشــيخ عرفــات العشــا ّ
•البحــر املحيــط ،أليب ّ
بــروت1412 ،هـ.

•بســتان اهلــداة يف اختــاف األئمــة والــرواة ،للجنــدي ،حتقيــق حســن العواجــي ،رســالة
ماجســتري باجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنورة1416،هـــ.

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

حيــان األندلــي ،حتقيــق الدكتــور حســن
•التذييــل والتكميــل يف رشح كتــاب التســهيل ،أليب ّ
هنــداوي ،دار القلــم ،دمشــق1422 ،1421 ،هـ.

•التســهيل لعلــوم التنزيــل ،البــن جــزي ،حتقبــق الدكتــور عبــداهلل اخلالــدي ،رشكــة دار
األرقــم بــن أيب األرقــم ،بــروت1416 ،هـــ.

•تصحيــح الفصيــح ورشحــه ،البــن درســتويه ،حتقيــق الدكتــور حممــد بــدوي املختــون

والدكتــور رمضــان عبدالتــواب ،املجلــس األعــى للشــؤون اإلســامية ،مــر1419 ،هـــ.

•الترصيــح بمضمــون التوضيــح ،خلالــد األزهــري ،حتقيــق أســتاذنا الدكتــور عبدالفتــاح
بحــري ،الزهــراء لإلعــام العــريب ،القاهــرة ،ط1413 ،1هـــ.
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الســليم إىل مزايــا الكتــاب الكريــم) حتقيــق عبداللطيــف
•تفســر أيب الســعود (إرشــاد العقــل ّ
عبدالرمحــن ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط(1419 )1هـ.

•التفســر البســيط ،للواحــدي ،اجلــزء الرابــع عــر حتقيــق د .عبدالرمحــن هوســاوي ،عــادة
ـامية ،ط(1430 )1هـــ.
البحــث العلمــي ،جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلسـ ّ

•تفسري التحرير والتنوير ،البن عاشور ،دار سحنون للنرش والتوزيع ،تونس1997 ،م.

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

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

ـدرة ،دار ابــن كثــر،
•تفســر القــرآن الكريــم وإعرابــه وبيانــه ،للشــيخ حممــد عــي طــه الـ ّ
دمشــق ،ط(1430 )1هـــ.

•التفســر الكبــر ،أو مفاتيــح الغيــب ،للــرازي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ()1
1421هـ.

•متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائــد ،لناظــر اجليــش ،حتقيــق الدكتــور عــي فاخــر
وآخريــن ،دار الســام ،القاهــرة ،ط(1428 )1هـــ.

•توجيــه اللمــع ،البــن اخلبــاز املوصــي ،حتقيــق الدكتــور عبــداهلل عمــر احلــاج إبراهيــم،
مكتبــة املتنبــي ،الدمــام ،ط(1438 )1هـــ.

•اجلامــع ألحــكام القــرآن ،للقرطبــي ،دار القلــم ،القاهــرة ،ط ( )3عــن طبعــة دار الكتــب
املرص ّية1386،هـ.

الصبان عىل رشح األشموين ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.
•حاشية ّ

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

حممد ع ّ
النجار ،عامل الكتب ،بريوت ،ط(1403 )3ﻫ.
يل ّ
•اخلصائص ،البن جني ،حتقيق ّ

•الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون ،للســمني احللبــي ،حتقيــق الدكتــور /أمحــد
اخلــراط ،دار القلــم ،دمشــق ،ط (1406 )1هـــ.
ّ
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•ديوان اخلنساء ،برشح ثعلب ،حتقيق د .أنور أبو سويلم ،دار عامر ،األردن ،ط1409 1هـ.

•روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،لأللــويس ،حتقيــق حممــد األمــد,
وعمــر الســامي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط (1420 )1هـــ.

•زاد املســر يف علــم التفســر ،أليب الفــرج مجــال الديــن ابــن اجلــوزي ،املكتــب اإلســامي،
بــروت ،ط (1407 )4هـ.

•الســبعة يف القــراءات ،البــن جماهــد ،حتقيــق الدّ كتــور شــوقي ضيــف ،دار املعــارف ،القاهرة،
ط(1988 )3م.

•سنن أيب داود ،دار احلديث ،القاهرة1408 ،هـ.

•ســنن الرتمــذي «اجلامــع الصحيــح» حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر ،رشكــة مكتبــة مصطفــى
البــايب احللبــي ،القاهــرة ،ط(.1398 )2

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

•رشح حديــث أم زرع ،جلــال الديــن حممــد األشــخر ت991هـــ ،حتقيــق عبداهلل الشــراوي،
دار املقتبــس ،بــروت ،ط(1435 )1هـ.

•رشح الــريض لكافيــة ابــن احلاجــب ،حتقيــق الدكتــور حســن احلفظــي وزميلــه ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ،ط(1414 )1هـــ.

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

•رشح الفصيـح لثعلـب ،للمرزوقـي ،حتقيـق الدكتـور سـليامن العايـد ،من إصـدارات كريس
الدكتـور عبدالعزيـز املانـع لدراسـات اللغـة العربية وآداهبـا ،الريـاض ،ط1435 ،1هـ.

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

•رشح الكافيــة الشــافية ،البــن مالــك ،حتقيــق الدّ كتــور عبــد املنعــم أمحــد هريــدي ،دار
ـي وإحيــاء
املأمــون للــراث ،دمشــق ،ط(1402 )1ﻫ (مــن مطبوعــات مركــز البحــث العلمـ ّ

الــراث اإلســامي بجامعــة ّأم القــرى).
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•رشح كتــاب ســيبويه ،للســرايف ،حتقيــق الدكتــور حممــد عــوين عبدالــرؤف ،دار الكتــب
والوثائــق القوميــة ،القاهــرة1424 ،هـــ

•شــواذ القــرآن واختــاف املصاحــف ،للكرمــاين ،حتقيــق الدكتــور /املــوايف الرفاعــي البيــي،
املكتبــة العرصيــة للنــر والتوزيــع ،املنصــورة ،ط (1436 )1هـ.

•صحيــح اإلمــام البخــاري ،حتقيــق ودراســة مركــز البحــوث وتقنيــة املعلومــات ،دار
التأصيــل ،القاهــرة ،ط(1439 )1هـــ.

•صحيــح اإلمــام مســلم ،حتقيــق ودراســة مركــز البحــوث وتقنيــة املعلومــات ،دار التأصيــل،
القاهــرة ،ط(1439 )1هـ.

•ظاهــرة االتســاع يف النحــو العــريب ،للدكتــور حســن حممــود شــبانة ،دار الفتــح للدراســات
والنــر ،األردن ،ط(1432 )1هـ.

•عمــدة احلفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ ،للســمني احللبــي ،حتقيــق الدكتــور حممــد
ألتونجــي ،عــامل الكتــب ،بــروت ،ط(1414 )1هـــ.

•غريــب احلديــث ،للخطــايب ،حتقيــق عبدالكريــم العزبــاوي ،جامعــة أم القــرى ،ط ()2
1422هـ.

•غريــب احلديــث ،أليب إســحاق احلربــن حتقيــق الدكتــور ســليامن العايــد ،مطبوعــات مركــز
البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث اإلســامي ،مكــة املكرمــة ،ط(1405 )1هـ.

•غريــب احلديــث ،البــن اجلــوزي ،حتقيــق الدكتــور عبداملعطــي قلعجــي ،بــروت ،دار
الكتــب العلميــة.

•الغريبني ،للهروي ،حتقيق الدكتور حممود الطناحي ،القاهرة1970 ،م.

•الفائــق يف غريــب احلديــث ،للزخمــري ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،بــروت،
ط( )2دار املعرفــة.

•فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري ،البــن حجــر ،راجعــه قــي حمــب الديــن اخلطيب،
القاهــرة ،دار الريان للــراث1407 ،هـ.

•فتــح القديــر اجلامــع بــن ف ّنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر ،للشــوكاين ،مكتبــة
مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده ،القاهــرة ،ط(1383 )2ﻫ.
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•فتــوح الغيــب يف الكشــف عــن قنــاع الريــب ،للطيبــي ،حتقيــق جمموعــة مــن الباحثــن،
جائــزة ديب الدوليــة للقــرآن الكريــم ،ديب ،ط(1434 )1هـــ.

•فتــح املنعــم رشح صحيــح مســلم ،ملوســى شــاهني الشــن ،دار الــروق ،القاهــرة ،ط()1
1423هـ

•الفريــد يف إعــراب القــرآن املجيــد ،للمنتجــب اهلمــداين ،حتقيــق الدّ كتــور فهمــي حســن
النمــر ،والدّ كتــور فــؤاد عــ ّ
ي خميمــر ،دار الثقافــة ،الدوحــة ،ط(1411 )1ﻫ.
•القاموس املحيط ،للفريوزآبادي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط(1406 )1هـ.

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

•الكامــل يف القــراءات اخلمســن ،للهــذيل ،مصــورة عــن النســخة اخلطيــة بمركــز امللــك
فيصــل ،رقــم  /19529قــراءات.

•الكتــاب ،لســيبويه ،حتقيــق عبــد الســام هــارون ،مكتبــة اخلانجــي ،القاهــرة ،ط()3
1408ﻫ.

•الكشاف للزخمرشي ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).

•الكشــف والبيــان ،للثعلبــي ،دراســة وحتقيــق أيب حممــد بــن عاشــور ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ،بــروت ،ط (1422 )1هـــ.

•الكوكــب الوهــاج والــروض البهــاج يف رشح صحيــح مســلم ،ملحمــد األمــن اهلــرري ،دار
املنهــاج ،دار طــوق النجــاة ،ط (1430 )1ه.

•لسان العرب ،البن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط (1410 )1هـ.

•املحتســب يف تبيــن وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنهــا ،البــن ج ّنــي ،حتقيــق عــي
النجــدي ناصــف ،والدكتــور عبداحلليــم النجــار ،والدكتــور  /عبدالفتــاح شــلبي ،دار

ســزكني للطباعــة والنــر ،إســتانبول ،ط (1406 )2هـــ.

•مسند الشافعي ،ترتيب حممد عابد السندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت1370 ،هـ.

•مصطلحــات النحــو الكــويف «دراســتها وحتديــد مدلوالهتــا» ،للدكتــور عبــداهلل اخلثــران،
هجــر للطباعــة ،ط(1411 )1هـــ .
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•مصنــف عبدالــرزاق ،البــن مهــام الصنعــاين ،حتقيــق حبيــب الرمحــن األعظمــي ،املكتــب
اإلســامي ،بــروت ،ط(1403 )2هـــ.

•معــاين القــرآن ،للفــراء ،حتقيــق حممــد عــي النجــار وأمحــد نجــايت ،الــدار املرصيــة للتأليــف
والرتمجــة ،القاهــرة( ،د.ت).

•معــاين القــرآن وإعرابــه ،للزجــاج ،حتقيــق الدكتــور /عبداجلليــل شــلبي ،عــامل الكتــب،
بــروت ،ط (1408 )1هـــ.

•معاين النحو ،للدكتور فاضل السامرائي ،دار الفكر ،األردن ،ط1423 ،2هـ.

•النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،البــن األثــر ،حتقيــق األســتاذ الدكتــور أمحــد اخلــراط،
املكتبــة املكيــة ،مكــة املكرمــة ،ومؤسســة الريــان ،بــروت ،ط(1434 )1هـــ.
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