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  ملخص :
ل الصرفّي مسألة نالت اهتمامًا واسعًا في مصّنفات علماء العربية، فعّبروا عنه بمصطلحات مختلفة ، وآثر البحُث  التحوُّ
ل ، ألّنه من باب التفعُّل الذي غالبًا ما تكون أفعاله الزمة داّلة على التدرُّج في حصول الفعل، أو التكلُّف في  مصطلح التحوُّ

ل في البناء الصرفّي في ألفاظ القرآن الكريم  اإلتيان به . وهذا البحث ، إذ هي ضمن سلسلة من البحوث التي تنقض جنبة التحوُّ
وقد اختّص البحث بدراسة األلفاظ الواردة على بناء  ضرب من االفتراضات الذاتية التي أّدت إلى تشويه معنى اللفظ الظاهر ،

ل األمثلة التي على بناء اسم المفعول من أمثلة تعّددت أقواُل المفسرين واللغوياسم المفعول، التي  ين في تلّمس داللتها ، بتحوُّ
أو  أو أسماء المكان،  ،أسماء الزمانأسماء الفاعلين، أو الصفات المشبهة بها، أو المصادر ، و ر، هي : خ  تُؤول إلى أبنية أُ 

 ل الصرفّي المزعوم إلى اسم المفعول .  صيغ النسب، أو تراكيب نحوية ُحذف جزء منها، أو غير ذلك من أنماط التحوُّ 
ل الذي اقُترح ، بل بالمعنى البياني الظاهر للفظ ، كما   والمأمول من البحث بيان أّن اإلعجاز القرآني ال يتحّقق بالمعنى المت أوَّ

 هو في المصحف.
 .األلفاظ المفتاحية: التحول ، الصرف ، اسم المفعول ، الداللة ، البيان، االعتباط

Abstract: 
A switch morphological issue gained widespread attention in the works of Arab scholars, Fbroa 

for different terms, and the impact of search term shift, because it is a matter of Altfl that his 

actions are often necessary function of the gradient get in the act, or affectation in procured. This 

research is part of a series of research denounce the bush shift in construction morphological in the 

words of the Koran, as is the hit of self assumptions that led to the distortion of the meaning of 

word apparent, has been singled out research to study the terms set out to build a name in effect, 

that there were many sayings of the commentators and linguists in touch significance, the 

transformation of the examples to build a name effect of examples devolve to other buildings, are: 

the names of the actors, or Almhbhh their attributes, or over formats, or sources, or the crowd, or 

ratios formats, or structures grammatical delete any part thereof, or otherwise transformation of 

morphological patterns to name the alleged effect. It is hoped that a statement from the search 

Quranic miracle is not achieved Almtool sense that suggested, but the apparent sense of the term 

chart, as it is in the Koran. 
Key words: transformation, exchange, effect name, indication, statement, arbitrariness 

 
 المقدمة 

الحمُد هلل ربِّ العالمين، والصالُة والسالُم على أشرف المرسلين، نبيِّنا محمد وآله وأصحابه المنتجبين ، وم ن وااله 
 بإحساٍن إلى يوم الدين ، أّما بعُد :

ل الصرفّي مسألة نالت   ، ونأى البحث عن فعّبروا عنه بمصطلحات مختلفة ،اهتمامًا واسعًا في مصّنفات علماء العربيةفالتحوُّ
،ألّنه مصطلح يستدعي فاعاًل العدول الصرفيّ مصطلح شائع في التعبير عن هذه الظاهرة الصرفية قديمًا وحديثًا، هو مصطلح 

ْداًل وُعُدواًل، إذا حاد . وعدل  إلى الشيء، إذا رجع  إليه  . ُمريدًا، إذ ُيقال : ع د ل  فالٌن عن الشيء ع 
 ألّنها من عند اهلل تعالى ، ولذا -ولو مجازًا  -االستعمال الخاصِّ للمصطلح ال يصحُّ إطالُقه على ألفاظ التنزيل العزيز هذا ومثلُ 
ل البحثُ  آثر ، ألّنه من باب التفعُّل الذي غالبًا ما تكون أفعاله الزمة داّلة على التدرُّج في حصول الفعل، أو مصطلح التحوُّ

ل اللفظ  نفسه. ني اإلتياالتكلُّف ف ل الصرفي إلى ألفاظ القرآن الكريم يكون المراد بفاعل هذا التحوُّ  به . وعندما ينسب التحوُّ
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ذا كان فريٌق من مفسري القرآن الكريم قد وهنوا عن تلمُّس دالالت طائفة من األبنية الصرفية القرآنية على نحو دقيق ،  وا 
ل تارة، لى القول بتقدير محذوف تارة أخرى ، نجد التماعات داللية لدى فريق آخر تُنبئ عن التمسك  فركنوا إلى القول بالتحوُّ وا 

لت منه . ومن هنا كان لزامًا  ل الصرفي من داللة بناء آخر، قيل إّنها نابت عنه أو ُحوِّ بداللة البناء القرآني دون القول بالتحوُّ
ل الصرفي تأوياًل مبنيًا على الوصف  على ذوي الصنعة أن يعيدوا تأويل طائفة من األمثلة القرآنية التي ُعدَّت شواهد على التحوُّ

كان غرض الباحث هنا نقض ولذاله من بناء آخر . المباشر، الذي يحفظ للتعبير القرآني داللته المستقاة من ظاهره ، ال من تحوُّ 
ل في البناء الصرفّي في ألفاظ القرآن الكريم  من االفتراضات الذاتية التي أّدت إلى تشويه معنى اللفظ ،إذ هي ضرب جنبة التحوُّ

 تعّددت أقوالُ وقد اختّص البحث بدراسة األلفاظ الواردة على بناء اسم المفعول، التي  الظاهر ، وصرف معنى الكلم عن مراده ،
ل د في األقوال برز القول بتحوُّ ذلك التعدُّ  ، ومعأو البناء ،سواء على مستوى اللفظ المفرد، في تلّمس داللتها  واللغويين المفسرين

أسماء الفاعلين، أو الصفات المشبهة : المصادر ، و هي  ،ول إلى أبنية أخرىمن أمثلة تؤُ  التي على بناء اسم المفعولمثلة األ
ل  أو صيغ النسب، أو تراكيب نحوية ُحذف جزء منها، أو غير ذلك من أو أسماء المكان،  ،أسماء الزمانبها، أو  أنماط التحوُّ

 الصرفّي المزعوم إلى اسم المفعول . 
ل الذي اقُترح ، بل بالمعنى البياني الظاهر للفظ ، كما هو  والمأمول من البحث بيان أّن اإلعجاز القرآني ال يتحّقق بالمعنى المت أوَّ

 في المصحف.
 توطئة : اسم المفعول / البناء والداللة .

صل على الحدث وم ن وقع عليه الحدث، وهو ُيشتقُّ من الفعل المتعدِّي المبني للمجهول بناء ) م ْفعول( يدلُّ في األ
)) . و (1)ميمًا مضمومة وفتح ما قبل اآلخر حرف المضارعةعلى وزن )م ْفعول( من الثالثي ، ومن مضارع غير الثالثي بإبدال 
وقد يلتبس بناء ( 2). إال الكسرة التي قبل آخر حرف والفتحة ((ليس بين الفاعل والمفعول، في جميع األفعال التي لحقتها الزوائد، 

الفاعل والمفعول في بابي االنفعال واالفتعال إذا كان الفعُل أجوف  أو مضّعفًا ، والفيصل بينهما السياق ، فلفظُة )الُمختار( تصلح 
ْن اّتفقا قي اللفظ ، فعيُن الكلمة  للفاعل والمفعول، والذي يفصل بينهما ما يقترن باللفظ من الكالم قبله وبعده ، والتقدير مختلف وا 

ْن كان مفعواًل فهي مفتوحة ، وتقديره:)ُمْخت ي ر(، وعلى كال التقديرين ال ُبدَّ من انق الب مع الفاعل مكسورة، وتقديره )ُمْخت ِير( ، وا 
للمفعول. ومثل هذا اللبس الصيغّي، الذي يعّول على الياء ألفًا ، واللَّفُظ واحد ، ولكن ُيقدَّر على األلف كسرٌة للفاعل، وفتحٌة 

اسم  السياق في إزالته، ما في نحو )ُمْحت ّل( في قولنا : ) على الُمْحت لِّ أن ُيحارب الُمْحت لَّ ، فالسياق يكشف عن أّن اللفظة األولى
يغي بين اسم المفعول، واسمي المكان مفعول وقع عليه االحتالل، والثانية فاعل قام باالحتالل ، وكذا يلحظ هذا اللبس الص

اء والزمان، والمصدر الميمي، في نحو:)ُمْست ق ّر ، ُمْنق ل ب ، ُمم زَّق( ، وغيرها من األلفاظ القرآنية التي تحتمل معاني متعددة ، بن
 .(3)على ما يحتمله بناؤها الصرفي من دالالت

 بالداللة على معاٍن أخرى أهمها: وقد فّسر الصرفيون طائفة من أمثلة المفعول في العربّية
 داللة المفعول على المصدر.  -أ 

إذ منع سيبويه مجيء مصادر الثالثي على وزن )م ْفعول( ، وقّرر بقاء ما ورد على هذا البناء، وفيه حدث يجري على فعله،  
ء هذا على المفعول، كأّنه قال: د ْعُه إلى أْمٍر ُيْوس ُر دااًلعلى المفعول، وذلك نحو:)) د ْعُه إلى م ْيسوِره ، ود ْع م ْعسور ه ، فإّنما يجيْ 

ُعهُ  . وكّل هذه األمثلة التي على  (4)(( فيِه ، أو ُيْعس ُر فيِه ، وكذلك المرفوع والموضوع، كأّنه يقول: له ما يرفُعُه، وله ما ي ض 
لة )) تأوياًل يساير اسم  المفعول في الم بنى والمعنى، دون  وأّيد بعضهم سيبويه في منعه . ( 5)التفاٍت إلى  المصدر (()م ْفعول( مؤوَّ

داللة )م ْفعول( على المصدر
ْجُلْود  (6) ْلفًا ، وال م  ْحُلوفًا ، أي: ح  ، على حين جوَّز أكثرهم هذه الداللة ، ففسَّروا قولهم: حلفت م 

ل د  له ، وال ع ْقل  ،  وعلى الرغ ْعُقْول  له ، أي:   ال ج  م من ذلك صّرح هؤالء بقّلة أمثلة المصادر التي على وزن اسم لفالٍن، وال م 
لت  .(7)مفعول وسيتضح الحقًا أّن ما قاله سيبويه أولى بأن ُيتَّب ع  ، ألّن سياق التعبير القرآني المشتمل على أسماء المفعول التي ُأوِّ

 ر .  بالداللة على المصدر يعضد رأي سيبويه، ويضعف تحول بناء المفعول إلى المصد
 داللة المفعول على اسم الفاعل . –ب 
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 ،مونيْ م  ـ ) ك(، فاعل) دااًل على ( مفعول) ز األخفش مجيء وجوّ ،  (8)أقّر علماء العربية داللة )مفعول( على )فاعل( 
، وبهذا ُفسِّرت جملة من أسماء (الماء الدافقـ ) ك ( ،مفعول)   فاعل( يرد بمعنى ) ّن أكما  (9)(،موشائِ  ،نيامِ :) بمعنى(، ؤومشْ وم  

ُن ِعب اد ُه ِباْلغ ْيِب ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه قوله تعالى:﴿ المفاعيل في التنزيل العزيز، منها ما في  ْدٍن الَِّتي و ع د  الرَّْحم  نَّاِت ع               ج 
ع ْلن ا﴿ ، و قوله تعالى:[61مريم: ]﴾مأتّيًا  ذ ا ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ج  اًبا مستوراً  و اِ  ب ْين  الَِّذين  ال  ُيْؤِمُنون  ِباآْلِخر ِة ِحج   ،[45اإلسراء: ]﴾ ب ْين ك  و 

ْوُفوراً  وقوله تعالى :﴿ ز اًء م  ز اُؤُكْم ج  ه نَّم  ج  ْن ت ِبع ك  ِمْنُهْم ف ِإنَّ ج  ، وسيتضح الحقًا أّن هذه األمثلة باقية [63اإلسراء: ]﴾ق ال  اْذه ْب ف م 
 في الداللة على بناء المفعول . على ظاهرها 

 داللة المفعول على النَّسب . -ج
أقّر المفّسرون طائفة من أمثلة )مفعول( داّلة على النسب، بمعنى: )ذو شيٍء( ، وبهذا فسَّر بعُضهم اسم المفعول في قوله  

ا ي ْست ِمُعون  ِبِه ِإْذ ي ْست ِمُعون  ِإل ْيك  و ا ِ ﴿ تعالى:  ]﴾ْذ ُهْم ن ْجو ى ِإْذ ي ُقوُل الظَّاِلُمون  ِإْن ت تَِّبُعون  ِإالَّ ر ُجاًل م ْسُحوًران ْحُن أ ْعل ُم ِبم 
ْلعوٌب ، أي: ذو ُلعاٍب ، ورجٌل م ْنسوٌب ، أي: ذو نسٍب ،  (10)، ، أي: ذو سحرٍ  [47اإلسراء: ، وذكر أصحاب المعجمات: ث ْغٌر م 

وُجْرٌح م ْندوٌب ، أي: ذو ُند بٍ 
ل الصرفّي عند المفسرين واللغويين،  وحمُل هذه.  (11) الصيغ على النسب ما هو إال نوٌع من التحوُّ

وقد سعى البحث لنقضه أمثلته جميعًا، بناًء على تلمُّس اإلعجاز اللغوي أللفاظ القرآن.  ولذا أحصى البحث عشرة أمثلة جاءت 
لها المفسرون واللغوي ِل أبنيتها الصرفّية، على بناء اسم المفعول من الثالثي المجّرد، أوَّ ون تأوياًل احتماليًا اعتمدوا فيه على تحوُّ

كما في األنماط المذكورة آنفًا، أو على التوجيه االعتباطي لسياق أسماء المفعول، كالقول بالحذف، والتقدير، واإلضمار، والمجاز، 
 مرادها ، وتلك األلفاظ هي: وغير ذلك من التأويالت التصريفية التي يشمُّ منها رائحة صرف معاني الكلم عن

 (مأتّيا  )  -1
ْن ت اب  ﴿ قال تعالى في جزاء األعمال : يًّا ِإالَّ م  ة  و اتَّب ُعوا الشَّه و اِت ف س ْوف  ي ْلق ْون  غ  ال  اُعوا الصَّ ْلٌف أ ض  ل ف  ِمْن ب ْعِدِهْم خ  ف خ 

نَّة   اِلًحا ف ُأول ِئك  ي ْدُخُلون  اْلج  ُن ِعب اد ُه ِباْلغ ْيِب ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه مأتّياً و آم ن  و ع ِمل  ص  ْدٍن الَِّتي و ع د  الرَّْحم  نَّاِت ع   ﴾و ال  ُيْظل ُمون  ش ْيًئا  ج 
ل، أوجه في تأويل داللة )مأتّيًا( خمسةوللمفسرين واللغويين .[ 61 - 59]مريم: ، الصرفي  حمل اثنان منها اللفظة على التحوُّ

مع  معنى المفعولية ، ظاهرعلى أيَّد الرابع والخامس بقاء اللفظة و ، أخرجها على المجاز وجيهًا اعتباطّيًا، فوّجهها الثالث تو 
 تلك األوجه هي:اختالف الداللة بينهما ، و 

الفّراء واألخفش ، إذ عضد  ،واختار هذا الوجه فريق من الكوفيين ،فهو مفعول بمعنى فاعل(،  مأتّيًا بمعنى آتياً ) أن يكون األول:
 (، خمسون سنةً  عليَّ  وأتتْ ، على خمسين سنةً  أتيتُ :) ك تقولأال ترى أنّ ،تأتيه  فأنت   كّل ما آتاك  ))  بأنّ  (مأتّيًا من آتياً ) ل تحوّ 
بمعنى مأتّيًا ) منها في القرآن الكريم ، يرد في ألفاظٍ  (فاعل إلى مفعول) ل تحوّ  أنّ بح علماء العربية وصرّ . (12)((ذلك صواب وكلُّ 
ل الصرفيّ ، (13)، ومشهودًا بمعنى شاهدًا(ومستورًا بمعنى ساتراً  ،آتياً  ه زعُم ناٍس منهم ابن أنّ  ووصف ابن فارس القول بهذا التحوُّ

قال ًا ، ، أي: آتي﴾ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه مأتّيًا ﴿ : هؤ ثنا ويذكرون قوله جلَّ  ،أّن الفاعل يأتي بلفظ المفعول به ناٌس  عم  )) ز فقال: ،السكيت
 .(14)(( هصاحبِ  غير   يريد أّنه غابنٌ  ،بونغْ م   منه عيٌش  ابن السكيت:

وعده  بجواز وقوع اإلتيان من الفاعل والمفعول فيكون ) (،إلى مأتّياً  آتياً ) ل ونقل كثير من المفسرين استدالل الفّراء على تحوّ  
 نّ :إأي ،(15)(( هفقد أتيت   وما أتاك   ،ه فقد أتاك  ما أتيت   ألنّ  ،هنا بمعنى الفاعل والمفعولُ  ،ال محالة ه آتياً موعودُ )) أصله ، مأتّيًا( 

( إلى التركيب )موعوده آتياً  لوالمراد من تحوّ ، ل من اسم الفاعل آتي والمأتي محوّ ، ل من اسم المفعول موعودالوعد هنا محوّ 
ن كان -الوعد منه تعالى  )وعده مأتّيًا( بيان أنّ   .(16)والمراد تقرير ذلك في القلوب ،ه مشاهد وحاصلفهو كأنّ  - بأمر غائب وا 

 رجلٌ  وقولهم: ،ذا سترٍ  :أي (،مستوراً  جاباً حِ ) ومثله  ،ذو إتيانٍ  أي: ،على النسب صيغة مفعول تدلّ  ( مأتّياً ) أن يكون  الثاني:
األكثر في ذلك أن )) بأنّ هذا  دّ ورُ . (17)جن  وذات غ   ،لوْ وذو ه   و ُرطوبة،ذ :معنى، والة نوج  غْ م   وجاريةٌ ، لٌ وْ هُ م   ومكانٌ ، طوبٌ رْ م  

 .( 18)( ((وتامرٍ  البنٍ ـ ) ك        ،على فاعل يجيء  
ا ولمّ . ( 19)والمأتي بحسب الحقيقة عباد الرحمن يأتيهم وعد اهلل، من باب اإلسناد المجازي (وعده مأتّياً )يكون التركيب  أنْ  الثالث:

بعد أن سعى لتحصيله  ل الشيء  حصِّ ن يُ لم   تشبيهاً ، ب قَّ تر  لحصول المطلوب المُ  عير اإلتيانُ استُ  ،ههو الذي يأتيه غيرُ  كان المأتيُّ 
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اقتصر من  ،ففي قوله )مأتّيًا( استعارة تمثيلية ،ل بالمكان المقصودصَّ ح  للشيء المُ  وتشبيهاً ، ن مشى إلى مكان حتى أتاه بم  
 .( 20)له من آتٍ  دّ ال بُ  المأتيَّ  ألنّ ، ة األخرى أوهي تستلزم الهي ،تينأأجزائها على إحدى الهي

 :( مأتّياً ه وعد)فيكون معنى  ،وجميالً  إحساناً  عدُّ به ما يُ  ل  ع  أي ف   ،إليه إحساناً  ىأت اسم مفعول من قولهم: (مأتّياً )يكون  نْ أالرابع:
 .(21)إليه مبلوغاً  زاً نج  مُ : أي ، وعده مفعوالً 

ُيِحبُّون  أ نْ ﴿:في قوله تعالى )بما أتوا(ويعضد هذا الوجه أنّ  ا أ ت ْوا و  ا ل ْم ي ْفع ُلوا ف ال   ال  ت ْحس ب نَّ الَِّذين  ي ْفر ُحون  ِبم  ُدوا ِبم  ُيْحم 
ذ اٌب أ ِليمٌ  ل ُهْم ع   .  بمعنى المفعول ،فيكون المأتيّ ، (22) علوارئ بما ف  [ قُ 188آل عمران: ] ﴾ت ْحس ب نَُّهْم ِبم ف از ٍة ِمن  اْلع ذ اِب و 

الوعد هو الجنة وهم يأتونها  فالظاهر من التعبير القرآني أنّ  ،على بابه في الداللة على اسم المفعول (مأتّياً ) يكون  أنّ  :خامسال
طاعته  ه وأهلُ اؤُ يأتيه أولي (: مأتّياً ) ،  ةُ وهو الجنّ ، هُ عودُ وْ م  : في هذا الموضع هُ عدُ و  :)) قولهبل مرة وهذا الوجه ذكره الطبري أوّ ، 

إذ  ،على موضوعه من دالالته على المفعول باقياً  (مأتّياً ) أن يكون الذي استظهر الزمخشري  اختارهثم  (23)((الذين يدخلهموها اهلل
 ىأت أو هو من قولك: ، ولكّنه احتمل الذي ذكرناه في الوجه الرابع فقال أيضًا: ))(24)(( وهم يأتونها ،ةُ أّن الوعد هو الجنّ  الوجهُ )) 

 ((. نجزاً فعواًل مُ كان وعده م   :أي ،إليه إحساناً 
والمتأمل في الدالالت التي ذكرها المفسرون واللغويون السم المفعول) مأتّيًا( ، واختالفهم في استحصالها ، بحسب 

الظاهر ومعناه اللغوي القاّر ، أرجُح في  اختالفهم في فهم السياق الذي ورد فيه هذا االسم ، يتبّين له أّن استلزام اللفظ لمبناه
ُوعد  للذي ونتوسيأ ،فالعباد صائرون إلى وعد الرحمناستحصال داللته المرادة ، وأوفُق شأنًا في مطابقة األحكام اللغوية الُمقّرة، 

 ى:أت رق واضح بين قولك  الف من أّول األمر ، فضاًل عن أنّ  لإليذان بتحقق الوقوع (كانـ)والتعبير ب ،لهم ال محالة بغير خلف
إيثار اسم المفعول  لكنّ  ،إليه هُ ب  ل  ن ج  ثّمة م  ،أي: أتى عليه األمر :وقولك ،إذ هو المبادر باإلتيان وهو فاعله الحقيقي ،فالن األمر  

 لى مالقاة ما وعد اهلل .جبرون ععلى أنهم سي يدلُّ  (، مأتّياً ) 
 
 ( مستورا  )  -2

ذ ا ﴿ :قال تعالى  اًبا مستوراً و اِ  ب ْين  الَِّذين  ال  ُيْؤِمُنون  ِباآْلِخر ِة ِحج  ع ْلن ا ب ْين ك  و  وللعلماء من .  [45]اإلسراء: ﴾ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ج 
ل الصرفي  ،لغويين خمسة أوجه في تأويل داللة )مستورًا(و  مفسرين نا إلى التفسير ك  واثنان آخران ر  ، اثنان منها قائمان على التحوُّ

 تلك األوجه هي:و داللتها على معنى المفعولية ،  وجه واحد منها اللفظة على ظاهرها فأقرّ  وحمل   ،العتباطيا
، إذ (مستور عن ساتر) من اسم الفاعل )ساتر( ، ويقف األخفش في صدارة القائلين بتحّول  الً أن يكون )مستورًا( محوَّ األول:

ل نّ  (،مونيْ وم  ، ؤوم علينا شْ ك م  إنّ )  المفعول كما تقول: قد يكون في لفظِ  الفاعلُ )) فقال:، صّرح بهذا التحوُّ م شائِ ) ما هو وا 
لى هذا أومأ  الطبري بقوله : .(25)((هم والحجاب هاهنا هو الساترن  م  هم وي  م  أ  ه من ش  ألنّ  (،نويامِ  كان بعض نحويي أهل البصرة ))وا 

نّ  (،ك مشؤوم وميمونإنّ )    وهو فاعل كما يقال:على المفعول،  ج  خرِ ه أُ ولكنّ  ،ساتراً  حجاباً ( : مستوراً  حجاباً )يقول معنى قوله  ما وا 
 .(26)(( همهم ويمن  ه من شأم  ألنّ (، نم ويامِ ئِ شا)هو 

ّن ـأالتي جاءت على )المفعول( محّولة عن )فاعل( مستدلين ب الكريم ثم جّوز فريٌق من المفسرين أن تكون طائفة من ألفاظ القرآن 
اٍء د اِفٍق(﴿ ل عن مفعول في قوله تعالى:كما حوّ  فاعل() فالماء الدافق هو المدفوق ، كذلك جاز ، [6:الطارق ]﴾ ُخِلق  ِمْن م 

رادة اآلخر ،من اسم الفاعل واسم المفعول كل   فإطالقُ ))  أيضاً  (مفعول عن فاعل) ل تحوّ  من أساليب اللغة العربية ،  أسلوبٌ  ،وا 
مستورًا( يفيد  ل المفعول إلى الفاعل في التركيب )حجاباً تحوّ رأوا أّن و . (27)(( عقلياً  ذلك اإلطالق مجازاً  ون مثل  سمّ ون يُ والبيانيّ 

 :)كقولهم، فيكون مبالغةً  ،()حجابًا حاجباً :( بتقديراً تأويل المستور بالساتر يجعل التركيب )حجابًا مستور  إذ إنّ  ،معنى المبالغة
هم ال فهم ال يدرون أنّ  ،ساتر( يفيد أّن المشركين قد ُطبع على قلوبهم وأبصارهم مرتين )حجاب:والتقدير . (28)(شاعرٌ  عرٌ شِ 

 ،فهو حجاب بالغُ في حقيقة جنسه الحجاب بالمستور مبالغةٌ  وصفُ فب به .ج  حت  فال ُيبصر المُ ، ه حجاب يستر البصر ألنّ  ،يدرون
 . ( 29)هبُ جِ حما ي   بِ جْ في ح   الغايةِ 
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ومن اللفظ  ،ما تكون باسم الفاعلإنّ  أبداً  المبالغة، واعترض عليه )) بأّن مستورًا( مبالغةً  ابن عطية أن يكون )حجاباً  ونقض  
وغير ، له  موجب  ف ال تكلّ  فالقول بالمبالغة في ) حجابًا مستورًا ( (30)((لكان التنظير صحيحاً  (حجابًا حاجباً : )فلو قال  ،األول

 . (31)وال بمثله ،مسلم به
: قال ويُ ، مرٍ وت   بنٍ ذو ل  : أي  (،رن وتامِ البِ )كما جاء في  ،وهو على النسب، ذي الشيء  :بمعنى( ، مستوراً )أن يكون  الثاني:
فيه  جعلتُ  :بمعنى ،المكان   تُ لْ هُ  قال:وال يُ ، فيه هولٌ :  أي ،لوْ هُ م   ومكانٌ ، ه تُ بْ طَّ ر   :قالوال يُ ، طوبة ذو رُ : أي  ،طوبٌ رْ م   مكانٌ 
 ، وال ُيقال: غ ِنجِت الجاريُة.جٍ ن  ذات غ  : نوجة غْ وجارية م  ، ول  اله  

سب إليه الستر لّما كان الرسول مستورًا به عن رؤيتهم . وهذا الوجه ه حجاب نُ ومعناه أنّ ، حجابًا ذا ستر : التقدير ف
الحجاب مصدر بمعنى المنع  فذكر أنّ ، لوسي آلواختاره ا(.32)المبرد عزاه أبو حيان إلىالمتقدمين ، و  حه كثير من المفسرينصحّ 

 .( 33)هولومكان م   ،رطوبكرجل م   ،فهو للنسب ،ذا سترمعنى )حجابًا مستورًا(: فيكون  ،ريد به الوصفأُ ، من الوصول 
يصال الثالث: الرسول  به ذف العائد )فحُ  ،مستورًا به الرسول عنهم حجاباً :وأصل التركيب، أن يكون في التعبير القرآني حذف وا 
 .( 34)صل الكالم بما بعد المحذوفووُ  ،عنهم(

وهذا التقدير الطويل للحذف من السياق بعيد، وال موجب له، ألّن السياق خاطب النبّي بضميري الحضور ) التاء، والكاف( في ) 
(، فال ُيزع م بعدها أّن اللفظ )مستورًا( متعلق بضمير الغائب ) به( ، لعدم االتساق ، وبينك   حينئٍذ . قرأت 

نّ  ،للحجاب على وجه الحقيقة ة سترٌ فليس ثمّ  ،ال حقيقياً  مجازياً  تعبيراً ( مستوراً  حجاباً ) أن يكون  الرابع: المستور الحقيقي هو  ماوا 
 . (35)ما وراء الحجاب ال نفسه

، قبالة  رأي األخفش) الذي وهذا الوجه ذكره الطبري  ،من كوِنه اسم مفعول، على موضوعه  باقياً  ( مستوراً ) أن يكون  الخامس: 
 حجاباً ) معنى ذلك  ... وكان غيره من أهل العربية يقول:: ))استظهره فقالالطبري  نّ إثم رأى أّن مستورًا محّول من ساتر(، 

 اً ّن هلل ستر : أفيكون معناه  ،عن العباد فال يرونه وهذا القول الثاني أظهر بمعنى الكالم أن يكون المستور هو الحجاب( مستوراً 
 ألنّ  ،فريق من المفسرين التوجيه  . وعضد هذا(36)(( لقول األول وجه مفهوملكان  نوا   .عن أبصار الناس فال تدركه أبصارهم

بينه  فحال اهلل تعالى ،باللسان إذا تال القرآن الكريم األكرمها نزلت في قوم كانوا يؤذون النبي ذلك أنّ  ه،سبب نزول اآلية يؤيد
مستورًا عن أعين :أي ،للحجاب ما فيه أن يكون نعتاً  )مستورًا( ، أظهرُ ))  ومن هنا قال ابن عطية:( 37)حتى ال يؤذوه موبينه
نّ  ،بجُ برؤية كسائر الحُ  ه أحدٌ دركُ ال يُ  ،الخلق ))  :قائالً  ،ابتدأ بههذا الوجه فأبو حيان  ، واختار(38)((ما هو من قدرة اهلل وكفايتهوا 

ه ومعنى هذا أنّ ، (39)((مستورًا عن أعين الكفار فال يرونه: أي ،من كونه اسم مفعول ،على موضوعه ًا (مستور الظاهُر إقراُر) 
ه ألنّ  ،ربص  فكان مستورًا عن األعين ال يُ  ،وهو حجاب ال يراه أحد، فيمنعهم عن رؤية النبي  ،حجاب يخلقه اهلل تعالى في عيونهم

 . (40)ه الكريم عن أعين ُعتاة قريشنبيَّ  الذي حجب   من قدرة اهلل تعالى
مستور  ، أي:إّنه(41) ((فهو مستور بغيره ،بٌ جُ أو حُ  من دونه حجابٌ  حجابٌ وجوزوا أن يكون هذا الحجاب المستور مادّيًا، ألّنه )) 

( 42)به هم ال يدرونيدرون أنّ كنهم ال لماثاًل أمامهم  حجاباً ه كونل أو مستوراً  ،د الحجببتعدُّ  فيكون إيذاناً  ،في نفسه بحجاب آخر

فمنعهم عن أن يدركوا لطائف القرآن  ،هو ذلك الطبع الذي خلقه اهلل تعالى في قلوبهمحجابًا معنويًا، و يكون المراد .أو أن 
 . (43) ومحاسنه وفوائده

، وغيرها ، ويبدو من والغطاء والختم ،والغشاوة ،ةنّ األكِ  :منها ،وقد ذكر القرآن عدة ألفاظ عبر بها عن معنى الطبع
ب ْين  الَِّذين  ال  ُيْؤِمُنون  ِباآْلِخر ِة حجاباً التعبير القرآني )  ع ْلن ا ب ْين ك  و  ذ ا ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ج  ه ولكنّ  ،موجود  ه حجاب مستقلّ أنّ ،  مستورًا( و اِ 

 ،على القلوب ةكر بعده األكنّ وقد ذُ مستتر بحجب أخرى،  ، وال هووليس هو في العيون وال على الجوارح مباشرة ،غير مرئي
ظاهر التعبير القرآني  نّ ، أي:إأشد الحواس في البحث والتفتيش يوه ،العيون التي ترى لىم عولم يتكلَّ ، والوقر على األذان 

حجاب  ،ألّنهيءٍ عن ش لستر شيءٍ  ةفهو خالف الحجب المتداولة بين الناس المعمول ،يصف الحجاب بالمستور عن الحواس
فال يستطيعون أن يفقهوا حقيقة ما عنده من  م،ه عنهحجبُ ي   ،المشركين الذين ال يؤمنون باآلخرةو معنوي مضروب بين النبي  

 . ه رسول من اهلل جاءهم بالحق وال أن يذعنوا بأنّ  ،معارف القرآن  ويؤمنوا به
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يجاده إلى الباري عزّ  الحجاب يفسر إسناد جعلالوجه وهذا  ولو كان حجابًا كالذي يصنعه البشر لما  ،)جعلنا( وجلّ  وا 
فما منهم إال وقد حد ث له ما حال  ،إلضرار بالنبيلوا وقد ثبت في أخبار كثيرة أن نفرًا همّ إلى نفسه. تعالى نسبه اهللُ أن ي   استحقّ 

 . (44).وكفى اهلل نبيه شرهم  ،هبينه وبين همِّ 
 

 ا  (مسحور )   -3
لَّْوا ﴿ في قوله تعالى:مرتين، األولى بالمسحور  داً محمّ  األكرم وصف المشركون النبيّ  بَّك  ِفي اْلُقْرآِن و ْحد ُه و  ذ ا ذ ك ْرت  ر  و اِ 

ْذ ُهْم ن ْجو ى ِإْذ ي   ا ي ْست ِمُعون  ِبِه ِإْذ ي ْست ِمُعون  ِإل ْيك  و اِ  ل ى أ ْدب اِرِهْم ُنُفوًرا  ن ْحُن أ ْعل ُم ِبم   ﴾الظَّاِلُمون  ِإْن ت تَِّبُعون  ِإالَّ ر ُجاًل م ْسُحوًراُقوُل ع 
ُبوا ل ك  اأْل ْمث ال   ﴿ قوله تعالى:. واألخرى في   [47 - 46]اإلسراء: ر  ق ال  الظَّاِلُمون  ِإْن ت تَِّبُعون  ِإالَّ ر ُجاًل م ْسُحوًرا اْنُظْر ك ْيف  ض  و 

لُّوا ف ال  ي ْست ِطيُعون  س ِبياًل  ل ق ْد ﴿ ( بالصفة نفسها في قوله تعالى:ليه السالمععلى نبينا و وُوصف موسى ). [9-8الفرقان:] ﴾ف ض  و 
ْوُن ِإنِّي أل  ُظنُّ  اء ُهْم ف ق ال  ل ُه ِفْرع  لِ آت ْين ا ُموس ى ِتْسع  آي اٍت ب يِّن اٍت ف اْسأ ْل ب ِني ِإْسر اِئيل  ِإْذ ج  ا أ ْنز ل  ك  ي ا ُموس ى م ْسُحوًرا  ق ال  ل ق ْد ع  ْمت  م 

ْثُبوًرا ْوُن م  نِّي أل  ُظنُّك  ي ا ِفْرع  اِئر  و اِ  ِء ِإالَّ ر بُّ السَّم او اِت و اأْل ْرِض ب ص   . [102 - 101]اإلسراء: ﴾ه ؤال 
ل الصرفي األول منهماحمل  ،وللمفسرين في تأويل داللة المسحور ثالثة أوجه   ،لنسبعلى ا الثانيوحملها  ،اللفظة على التحوُّ

 تلك األوجه هي:، و مع تفاوت بينها في سبيل اشتقاقها ومدلولها ، اللفظة على ظاهرها في الداللة على اسم المفعول  الثالثوأبقى 
من  وجوزه جمعٌ ، (45)وهو وجه اختاره الطبري ،فهو اسم مفعول بمعنى الفاعل ( ،المسحور بمعنى الساحر) أن يكون  األول:

 والمشؤوم ،المستور بمعنى الساترـ ) ك ،المفعول يرد في كالم العرب بمعنى الفاعل  اختار هذا الوجه أنّ وحجة من ، (46)المفسرين
 ك معطى علمِ أنّ  محمدُ  يا هم قالوا له:أنّ  ،ه رجل مسحوربأنّ  األكرمومعنى اتهام النبي (، اليامنبمعنى  والميمون بمعنى الشائم،

ولذا استعان عليه  ،ه ساحرأنّ  واظنّ م فه ،بالمسحور موسىالنبي وكذا تأويل اتهام  ،السحر بهذه العجائب التي تفعلها من سحرك
: إّن المراد )) إنِّي ألظّنك ياموسى ( ُموس ى م ْسُحوًرا إذ قال الطبري في تأويل معنى قول فرعون )ِإنِّي أل ُظنُّك  ي ا،ساحر عليم  بكلِّ 

موسى ساحرًا، فوضع)  تفعلهامن سحرك، وقد يجوُز أن يكون مرادًا به أنِّي ألظنُّك ياتتعاطى علم  السِّحر، فهذه العجائب التي 
ّنما هو شاِئم: مفعول موضع فاعل ( ، كما قيل  .(47)وياِمن ((      ) إّنك م شئوم علينا وم يمون(، وا 

 ﴿ ك ساحر في قوله تعالى:ح إنّ ( على جهة المدليه السالمععلى نبينا و هم قالوا لموسى )بأنّ  ،وعارض ابن عطيه هذا الوجه 
اء   ُسوُل ر بِّ اْلع ال ِمين   ف ل مَّا ج  ل ِئِه ف ق ال  ِإنِّي ر  م  ْلن ا ُموس ى ِبآي اِتن ا ِإل ى ِفْرع ْون  و  ل ق ْد أ ْرس  م ا ُنِريِهْم و  ُكون   و  ُهْم ِبآي اِتن ا ِإذ ا ُهْم ِمْنه ا ي ْضح 

بَّك  ِبم ا ع هِ  ِمْن آي ٍة ِإالَّ ِهي  أ ْكب ُر ِمنْ  ق اُلوا ي ا أ يُّه  السَّاِحُر اْدُع ل ن ا ر  ْذن اُهْم ِباْلع ذ اِب ل ع لَُّهْم ي ْرِجُعون  و  د  ِعْند ك  ِإنَّن ا ل ُمْهت ُدون  ُأْخِته ا و أ خ 
ْنُهُم اْلع ذ اب  ِإذ ا ُهْم ي ْنُكُثون   يكون فرعون ليس فيهم فيستقيم مدحهم أن ا مّ إوهؤالء القائلون ، [ 50 - 46الزخرف: ] ﴾ف ل مَّا ك ش ْفن ا ع 

 .(48)وهو وجه بعيدفي هذا الموضع  النبي موسى مه عظّ فيهم لكنّ  فرعون ا أن يكونمّ ا  و ، موسى لنبي ل
عنه ، وهو وجه اختاره أبو عبيدة  يزاوله فال ينفكّ  (ذي الشيء )بمعنى ،أن يكون المسحور صيغة نسب إلى الحرفة الثاني:
للمسحور  نّ : إأي ،وهو الرئة -بفتح السين  -حر الوجه تقديران ، أحدهما أن يكون المسحور بمعنى ذي السَّ هذا  وفي( 49)التيميّ 
 :(50)قيسوقول امرئ ال، ه حرُ س   تفخقد ان ومن هذا قول العرب للجبان: ،مثلكم بشر فال يستغني عن الطعام والشراب فهو جوفًا،

 وُنسَحُر بالّطعاِم وبالّشرابِ        أرانا ُموِضعنَي ألمِر َغيٍب      
 

 :(51)وقول لبيد
رِ               فإْن تسألِينا فيَم حنُن فإنّ َنا    َسحَّ

ُ
 َعصافرُي ِمْن هذا األناِم امل

بلطفه ودقته إلى ما  لُ وصَّ ت  ي   ،ه حرفةً فاتخذ   حر  السِّ  م  علَّ ه ت  نّ : إأي - بكسر السين -حربمعنى ذي السِّ  ،أن يكون المسحور: واآلخر
 .(52)مع وجود أوجه واضحة غيره ،هستكر  ه تفسير مُ ابن قتيبة هذا الوجه بأنّ  ووصف  . يأتي به ويدعيه 

 أحدهما أن يكون المسحور مفعواًل من: أن يكون المسحور على ظاهره في الداللة على اسم المفعول ، وفيه  تقديران  الثالث:
 هموصف، فيكون ر سحَّ سحور ومُ م  : من آدمي وغيره  وشرب   ن أكل  م   قال لكلِّ ويُ ، بمعنى التغذية واألكل  -نيبفتح الس -حر السَّ 



 2026 آذار /   -األول العدد   /23المجلد   وم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /ــــة العلــــجلـــم

04 

 

وهذا الوجه ورد ذكره على سبيل  . األنبياء مالئكة أو جنّ  وهم يزعمون أنّ ، عن آدميته فهو رجل مثلهم  النبي بالمسحور كنايةً 
ا ورد في النص القرآني نفسه بعد بم مستدالً  ،(54)فهضعّ ة لكن ابن عطي .(53)التفسير االحتمالي الجائز لدى فريق من المفسرين

لُّوا ف ال  ي ْست ِطيُعون  س ِبياًل  ﴿ ذلك: ُبوا ل ك  اأْل ْمث ال  ف ض  ر  دي إلى الضالل والبعد عن السبيل ضرب األمثال المؤ  ألنّ ،﴾ اْنُظْر ك ْيف  ض 
 . فهذا ليس تهمة تستوجب ضالل صاحبها بل هي صفة حقيقية لهم ،ال يستقيم مع وصف األنبياء باآلدمية

حر السِّ  وأصلُ ، حور سْ فهو م   فالنٌ  ر  ُسحِ  :قاليُ  –بكسر السين  -حر مفعواًل من السِّ المسحور أن يكون فهو التقدير اآلخر أما 
وأرض مسحورة أصابها من المطر أكثر مما ينبغي  ،د  سُ إذا ف   ،سحورٌ م   طعامٌ  من قولهم: ،العقل  هو فاسدسحور فالم   ،الفساد

جنون الم  ) ه بمعنى فكأنّ  ،ه واختلّ اختلط عقلُ فدع وخُ ، نَّ جُ ف   ،ر  حِ ه سُ يريدون أنّ  ،ومعنى اتهامهم النبي بالمسحور، (55)فأفسدها
 . روا الناس عنهنفِّ يقولون ذلك ليُ  موه(، ختلّ والمُ  ،خدوعوالم  

ي قول نعن عضد السياق له فقد ذكر التعبير القرآ فضالً  ،بهذا الوجه لظهور داللة اللفظة به (56)واحتفى فريق من المفسرين
ْجُنونٌ ﴿ :فرعون اآلخر في اتهام موسى ُسول ُكُم الَِّذي ُأْرِسل  ِإل ْيُكْم ل م  اتهام المشركين النبي  ذكر أيضاً و .  [27]الشعراء: ﴾ق ال  ِإنَّ ر 

ي ُقوُلون  ِإنَُّه ﴿ :في قوله تعالى ،بالجنون وهو يقرأ القرآن اِرِهْم ل مَّا س ِمُعوا الذِّْكر  و  ْن ي ك اُد الَِّذين  ك ف ُروا ل ُيْزِلُقون ك  ِبأ ْبص  و اِ 
ْجُنونٌ   ( اسمي مفعولين .، فوحدة السياق تستدعي أن يكون ) المسحور، والمجنون[51]القلم:﴾ل م 

 مشهود  -4
ذ ِلك  ي ْوٌم م ْشُهوٌد  ﴿ قال تعالى: اف  ع ذ اب  اآْلِخر ِة ذ ِلك  ي ْوٌم م ْجُموٌع ل ُه النَّاُس و  ي ًة ِلم ْن خ  . [ 103]هود: ﴾ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 

ل الصرفياألول منها اللفظة على حمل  ،أوجه للمفسرين واللغويين ثالثةوفي تأويل داللة المشهود   تفسيراً  الثانيرها سوف ،التحوُّ
 تلك األوجه هي:، وأبقاها الثالث على ظاهرها في الداللة على المفعول ، و ها قفي سيا محذوفاً  لفظاً  فأقرَّ  ،اعتباطياً 

على  كون شاهداً ه يألنّ  ،والتقدير:اليوم الشاهد (،ستور بمعنى الساترالم  ـ ) ك، أن يكون المشهود اسم مفعول بمعنى الفاعل األول:
ه من نّ أ :واآلخر، بمعنى النظر والرؤية الشيء ، ه من مشاهدة نّ أأولهما  ،تأويالن الناس في يوم جمعهم ، وفي كونه شاهداً 

، وهذا أبين من سابقه، ألّن المشاهدة مشاركة بين فريقين، ويوم القيامة ال يشركه أحد ( 57)معنى الحضور، بعلى األمرالشهادة 
ل ى  ﴿في قوله تعالى : أنّ تحّول المشهود من الشاهد ويعضد في كونه مشهودًا .  ٍة ِبش ِهيٍد و ِجْئن ا ِبك  ع  ف ك ْيف   ِإذ ا ِجْئن ا ِمْن ُكلِّ ُأمَّ

ِء ش ِهيًدا  شاهد على  بمعنى الثاني (شهيد )عثت فيها ، وة التي بُ مّ شهيد على األبمعنى  ولاأل (شهيد ، ورد ) [41:النساء ]﴾ه ؤال 
 . (58)ممهمالرسل في أُ 

في  عاً توسّ  ،( فيه ذف الظرف )المشهود فيه فحُ  وأصله: ،أن يكون وصف اليوم بالمشهود على طريقة اإلسناد المجازي  الثاني:
 :(60)الشاعر قولبالذي عضد هذا الوجه   ( 59)وهو رأي الزمخشري ،المفعول بهرائه مجرى جمعنى الظرف بإ

َهاِل نواِفُله      ويَ ْوَم َشِهْدنَاُه ُسَلْيماً وَعاِمراً        قَِليٌل ِسَوى الطَّْعِن الن ِّ
ذلك  الغرض وصفُ . وسبُب هذا المنع لديه )) أّن مشهودًا فيه  وجعلهمشهود في نفسه بالاليوم  أي : إّن الزمخشري منع تأويل 

ل جع  ها ، ولكن يُ كلُّ  األيام كذلك مشهوداتٌ  فسائرُ  ،زه من بين األيام ، فإن جعلته مشهودًا في نفسهوتميُّ ، م ظْ ول والعُ اليوم باله  
أن يكون مشهودًا  فيه دونها، ولم يجْز  الجمعة عن أيام األسبوع بكونه مشهوداً  ز يومُ ز كما تميَّ التميُّ  حتى يحصل  (، مشهودًا فيه)

 ﴾ف م ن ش ِهد  ِمنُكُم الشَّْهر  ف ْلي ُصْمهُ ﴿  ن يشهده ، وكذلك قوله:م   ها كلُّ يشهدُ ، ألّن سائر أيام األسبوع مثله  ،في نفسه
منكم في الشهر  فمن شهد   والمعنى:(،  ف ْلي ُصْمهُ )        ظرفًا ال مفعواًل به ، وكذلك الضمير في منتصبٌ  (الشهر،) [185]البقرة:

 والمقيمُ  فالمسافرُ ، ه مفعوالً فيه ، ولو نصبت   قيمًا حاضرًا لوطنه في شهر رمضان فليصمْ فمن كان منكم مُ  فيه ، يعني: يصمْ فلْ 
يوم )المجاز في رأي الزمخشري ونّظر أبو السعود اختار و . (61)((عنه المسافر ، ويغيبُ  ه المقيمُ كالهما يشهدان الشهر ، ال يشهدُ 

ِكيمِ ﴿ بما في قوله تعالى: (مشهود  ،ذف المضافُ فحُ ، الحكيُم قائُله  ه:وأصلُ  ، [2، ولقمان: 1:يونس ]﴾ِتْلك  آي اُت اْلِكت اِب اْلح 
 .  (62)((  مرفوعاً  وُجعل الضمير مستكنًا في الحكيم بعد انقالبه



 2026 آذار /   -األول العدد   /23المجلد   وم االنسانية /كلية التربية للعلوم اإلنسانية /ــــة العلــــجلـــم

06 

 

اليوم الذي يشهده الّشاهدون ، وهو يوم القيامة  :المراد منه ألنّ  ،من الشاهد  الً محوّ  ًا، والال مجاز  أن يكون المشهود حقيقةً  الثالث:
 ة. وفي هذا الوجه ثالث بعينهمه يشهده  شاِهدون فليس القصد منه أنّ  ،م مدلولهاعمإل،يوم مشهود( الفاعل في ) وُطوي ذكرُ ، 

 :(63)تأويالت
هول ، فليس وهو شهود الشيء الم  ، د شهودًا خاصًا ُيشه   ه يومٌ نّ : أوالمعنى  ،مفعواًل من المشاهدة( المشهود) أن يكون أحدها ــ 

 بل المراد كونه مرئيًا رؤية خاصة .  ،ألن هذا شأن جميع األيام ،كونه مرئياً بالمراد اإلخبار عنه 

 :، أيْ  مشهودٌ  حق   قال:، كما يُ مشهود بوقوعه  :أيّ  ،فيكون بمعنى المحقَّق ،مفعواًل من الشهادة( المشهود ) أن يكون ثانيها ــ 
 .ألنه واضح للعيان ،إنكاره  يمكنال ، فعليه شهود

إذا  يف  ك  ف   ﴿ومنه قوله تعالى:، مشهودٌ  مجلٌس  لفالنٍ  بمعنى كثير الّشاهدين إّياه لشهرته ، كقولهم: (المشهود) أن يكون  ثالثها ــ
  .[41]النساء:﴾يداً هِ ش   على هؤالءِ  ك  نا بِ ئْ وجِ  هيدٍ ش  بِ  ّمةٍ ّل أُ ن كُ نا مِ ئْ جِ 

 :(يوم مجموٌع له الناُس  أن يكون المراد بـ ) م جموع وم شهود( في اآلية اسمي مفعولين في نفسيهما فمعنى ) واألظهر 
في  أبلغ (مجموع)ألنّ  ،للداللة على الثبوت واالستقرار ، ليكون أبلغ ،ر باسم المفعول دون الفعلبِّ محشورون إليه أينما كانوا . وعُ 

شهده أهل السماوات وأهل األرض؛ لفصل القضاء ، ويحضره األولون ي أي: (يوم مشهودوذلك وكذا : ) .  (يجمعُ )من  الثبات
ة  ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإل ى غ س ِق اللَّْيِل ﴿وهي الداللة نفسها في قوله تعالى:،( 64)واآلخرون ، القتضاء الثواب والعقاب ال  ُقْرآن  أ ِقِم الصَّ و 

 .(65)، أي: تحضره المالئكة[78]اإلسراء: ﴾اْلف ْجِر ِإنَّ ُقْرآن  اْلف ْجِر ك ان  م ْشُهوًدا
 
 ( المفتون)   -5

م ا ي ْسُطُرون   ﴿:في حقِّ النبي األكرم قال تعالى بِّك  ِبم ْجُنونٍ  *ن و اْلق ل ِم و  ِة ر  ْمُنوٍن   *م ا أ ْنت  ِبِنْعم  نَّ ل ك  أل  ْجًرا غ ْير  م   *و اِ 
نَّك  ل ع ل ى ُخُلٍق ع ِظيٍم  ُيْبِصُرون   *و اِ  ْفُتوُن  *ف س تُْبِصُر و  لَّ ع ْن س ِبيِلِه و ُهو  أ ْعل ُم ِباْلُمْهت ِدين   *ِبأ يُِّكُم اْلم  بَّك  ُهو  أ ْعل ُم ِبم ْن ض   ﴾ِإنَّ ر 

 :أقوال هي(أربعة المفتون) للغويين في توجيه داللة للمفسرين واكان  و،[ 7-1]القلم:
ل، (66)عزى إلى الحسن والضحاكيُ وهو تفسير ، بمعنى الفتنة  ،على وزن اسم المفعول أن يكون المفتون مصدراً  األول: ذهب  يهوا 
قليلة جاءت مصادر على وزن  وذكروا ألفاظاً ، مجيء مصادر الثالثي على وزن المفعول  از جوّ  ناذلال ،(67)األخفشالفّراء و 

ْيُسْور بمعنى ال ،دل  لود بمعنى الج  جْ الم   : )منها، المفعول  قول بمعنى عْ الم  أيضًا ) ،  ومنه  (رسْ سور بمعنى العُ عْ والم   ،رسْ يُ والم 
 :(68)في قول الراعي النميري (لقْ الع  

 والقُ عْ مَ  هِ ؤادِ فُ ا وال لِ مً لَْ         هِ ظامِ عِ كوا لِ ُر  ذاا  م يَ َ حّت 
ظرفية  : هيوقيل، على اإللصاق والمالبسة  الباء تدلّ ، و ن فيكم الفتنة والجنون( ويعلمون بم   علمُ ومعنى اآلية في هذا الوجه:)فست  

فعل يكون وفي كلتا الحالين  .الفريقين منكم يوجد الجنون والفتنة  في أيِّ  :أي ،كم المفتون(في أيِّ  المراد ) وكأنّ ، في( بمعنى )
أعداء النبي  سيعلمون عند  عن أنّ  البصر مع الفريقين كنايةٌ  فعلِ  ذكر  أّن و  .(69)م عنها ستفه  في الجملة المُ  اإلبصار عامالً 

ه وال يحزن على ما لقيه عينُ  كي تقرَّ  ،بصر عذابهم عياناً الذي سيُ  ،بوا النبيحين تركوا دين اهلل وكذّ  ،تنة كانت بهمفال أنّ  :العذاب
قال بعض نحويي ))  فقال: ،إلى الفّراء ُيومئه كأنّ  ، ووعزا الطبري هذا الوجه إلى بعض الكوفيين .(70)همعتوِّ من طغيانهم و 

ثم اختار ، (71)((عقودعقول وال م  ليس له م  : كما قالوا، ون تُ وهو في مذهب الفُ ، ها هنا بمعنى الجنون  (بأيكم المفتون)  الكوفة:
فوّجه)) كم الجنون ، معنى ذلك بأيِّ  من قال: أولى األقوال في ذلك بالصواب قولُ ، فرأى أّن الطبري هذا الوجه بعد عرضه األقوال

. (72)(( مفهوماً  وجعلنا لدخولها وجهاً ، الباء  إسقاطُ  نو  إذا لم يُ  ،معاني الكالم ذلك أظهرُ  ألنّ  ،ون بمعنى المصدرتُ تون إلى الفُ فْ الم  
على و . (73)يختاره اختاره هو أيضاً و ابن األنباري ذو النزعة الكوفية الطبري ينقل هذا الوجه عن بعض نحويي الكوفة  ا وجدولمّ 
ْفُتونُ :)ثناؤه  كقوله جلّ  ،قام المصدرإقامة المفعول مُ )) من سنن العرب في كالمها  الذي رأى أنّ  ،ابن فارسهذا   :أي(، ِبأ يُِّكُم اْلم 

 قل  الع  : ويريدون  ،جلودٌ وال م   عقولٌ ما له م   :ويقولون ُه،جهود  م   د  ه  وج   ،باهلل هُ محلوف   ف  ل  وح   ،عقولٌ ما له م   :تقول العرب ،الفتنة 
 لود  ج  وم   ها آل  يبقى لها بعد          ها  عريكت   ت  واتي إذا الن  من الل                             قال الشماخ: ،د  ل  والج  
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العرب استعملوا مصادر على وزن  فذكر في باب المصادر أنّ  ،واختار ابن سيده هذا الوجه (74)(( ابَ ن صَ اجمللود مَ  اذن أخويقول اآلخر:
ْيُسْور عندهم بمنزلة اليُ ،)) المفعول وقالوا في  ،لقْ والع   ،عضْ والو   ،عفْ عقول كالرَّ والم  ، وضوع والم   ،رفوعوالم   ،رسْ عسور كالعُ والم   ،رسْ فالم 

ْفُتوُن(  . (75)((نةتْ كم الفِ بأيِّ : قوله تعالى)ِبأ يُِّكُم اْلم 
ثم ُحذف المصدر ، المفتون( كم فتنةُ ويبصرون بأيِّ  والتقدير )فستبصرُ  ،إلى مصدر محذوف أن يكون المفتون مضافاً  الثاني:

 .(76)وعزا ابن عطية وآخرون هذا الوجه إلى األخفش أيضاً  ،قامه مُ  (قيم المضاف إليه )المفتونوأُ (، المضاف )فتنة
 إنّ  ار قالوا:الكفّ  نّ أوهو ،)) التعبير في اآلية السابقة عليه سياقُ  دلّ  ،محذوفٍ  صريحٍ  كون المراد بالمفتون صفة السمٍ ي أن الثالث:
ُيْبِصُرون  ِبأ يُِّكُم )فقال:، دهم ذلك عليهم وتوعّ  وجلّ  اهلل عزّ  فردَّ  ،اً يّ نِّ به جِ  نّ ا  و  ،( مجنونٌ وسّلمى اهلل عليه لّ )صالنبيّ  ف س تُْبِصُر و 

ْفُتونُ   .  (77)ن ((مفتو  الجنيَّ  ألنّ  في ما يحمُل التأويل، ينِّ يعني الجِ  (،اْلم 
 ،سيبويه مجيء مصادر الثالثي على وزن المفعول عإذ من ،يكون المفتون على ظاهره في الداللة على اسم المفعول نأ :الرابع
ر معناه ما تيسَّ ،  (سورهعْ م   عْ ود   ،سورهيْ م   ذْ خُ : )فقولهم  ،ها أسماء مفاعيلنّ ي كالم العرب بالمصادر بأفرت سِّ ل أمثلتها التي فُ وتأوّ 
ومن هنا منع فريق من علماء العربية الالحقين أن .(78) والمعقول ،والمجلود ،كالمرفوع ،سائر األمثلة وكذا ،عليه ر  سُ وما ع   ،له

بالجنون  ن  حِ مُ  :أي ،ن  تِ فهو الذي فُ  ،اسم المفعول في الداللة علىلى ظاهره عراجه خوتأولوا إ، ثيالللث المفتون مصدراً يكون 
.  (79)فالن بفالنة ن  تِ فُ  :فيقال ،ة الهوىكما يبتلى المجنون بشدّ  ،وتخييل الرأي ،فهو بمعنى المجنون والمبتلى بالخبل ،لَّ ضف

بمعنى االبتالء  ،وفيه يكون المفتون اسم مفعول من الفتنة ،أخرجه الطبري عن ابن عباس وابن جبيرالمفتون بالمجنون  وتفسير
ع في إباحة مجيء مصادر الثالثي على التوسّ وفاقًا لسيبويه الحريري  منعو .( 80)وهو ابتالء بمعناه الخاص بالجنون وفقدان العقل

قال:ما أن يُ ، واب والصّ  فعُ ل إليه النّ وصن أُ نفوع م  الم   ألنّ  ،فيغلطون فيه، ةٌ ع  ف  نْ وال م   فوعٌ نْ لي فيه م   ما:  ونليقو )) فقال: ،المفعول
من المصادر على وزن مفعول إال  ِجئْ ه لم ي  ألنّ  ،فيه فقد وهم   ا جاء على المصدره ممّ م أنّ توهِّ مُ  م  وهَّ فإن ت  ، وال منفعةٌ  نفعٌ  هلي في

 هي:ذا الوجه ثالثة آراء هفي  بأيكم المفتون() وفي إعراب  . (81)ة ((أسماء قليل
 ،مقدمٍ  خبرٍ  رفعِ  يعرب الجار والمجرور )بأيكم( في محلّ أن و ، معناها اإللصاق والمالبسة و أن تكون الباء أصلية جارة ـ 1

يكون  هوفي ،اره المازني. وهو ما اختومجنوناً  والتصقت فصار مفتوناً  . والتقدير بأي  منكم تلبست الجنِّ  اً مبتدأ مؤخر  (و)المفتون
ومعلوم نفي الحكم عن  ،راد به الترداد بين أمرينوهو استفهام يُ (، ثم استأنف قوله )بأيكم المفتون (في )يبصرون الكالم تاماً 

 .(82)أحدهما
فستبصر  :والتقدير وجملة )بأيكم المفتون( متعلقة باإلبصار، ،مبتدأ وخبر (و)أيكم المفتونللتوكيد، أن تكون الباء زائدة ـ 2

كما ، الباء زائدة ، و بما قبله متعلقاً  كالماً  (كم المفتونفيكون )بأيّ ، (83)ونقل هذا التفسير عن قتادة ،كم أولى بالشيطان ويبصرون أيّ 
     كيف :أي، كيف بك إذا كان كذا : و ،فإذا زيدٌ :أي ، فإذا بزيدٍ  خرجتُ : و ،ك حسبُ :أي ، بحسبك درهم قولهم : زيدت في 

 :(85)وقد ورد في كالم العرب زيادة الباء كما في قول الراجز. (84)؟ أنت
 جْ ر  جو بالف  رْ يِف ون  بالسَّ  بُ ضرِ ن          جْ ل  أصحاُب الف   دة  عْ نو ج  ُن ب  حْ ن  

 . (86)فنرجو الفرج :أي
ْفُتونُ في) وزيادة الباء  )بأيُّكم المفتون(  –نقاًل عن شيوخه الكوفيين  -ابن األنباري أجاز إذ ( في اآلية، تعني رفع )أيّ  (ِبأ يُِّكُم اْلم 

 :(87)برفع أّي ، واحتج بقول الشاعر
 على أّينا شّرًا قبياًل وأألمُ        أباهُل لو أّن الرجال  تبايعوا   

، ورفع  أّيًا بما بعدها ، كأّن المعنى :فستبصُر ويبصرون بأّن تنظر :ثّم قال وا أّيكم المفتون، )) معنى الرفع عندي أّنه أضمر  النظر 
، ألّنه من دالئل االستفهام((   . (88)وكذلك معنى البيت :على أن تنظروا أّينا، والنظُر ال يعمل في أي 

ِن ﴿:بمنزلته في قوله تعالىها االستفهام في ورأوا أنّ  ،زيادة الباء في هذه اآلية (89)المفسرين د فريق منوأيّ   ًدا م  س ي ْعل ُمون  غ 
ل بين االستعالم واالستفهام بحرف جر وهو األصل ، [ 26]القمر: ﴾اأْل ِشرُ اْلك ذَّاُب  في زيادة الباء فائدة  أنّ  اورأو ، فلم ُيفص 
وذكروا من (. خبرونخبر ويُ تُ فس وأ ،ويعلمون مُ عل  فست  ) بصرون( معنى ويُ  رُ بصِ ن)فستُ ها تفيد الداللة على تضمّ وهي أنّ  ،معنوية
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ِصْبٍغ ِلْْلِكِلين  ﴿ قوله تعالى :ن الكريم شواهد زيادة الباء في القرآ ر ًة ت ْخُرُج ِمْن ُطوِر س ْين اء  ت ْنُبُت ِبالدُّْهِن و  ش ج  [ 20المؤمنون: ] ﴾و 
ُرون ه ا ت ْفِجيًرا﴿ قوله تعالى:و أي تنبت الدهن ،  ُب ِبه ا ِعب اُد اللَِّه ُيف جِّ ْيًنا ي ْشر   أي يشربها.[ 6اإلنسان: ] ﴾ ع 

ُب ِبه ا(، وعلى السببية في )ت ْنُبُت ِبالدُّْهنِ والمصاحبة في )  اإللصاقلة الباء على والظاهر دال ْيًنا ي ْشر   (.ع 
أفي فرقة اإلسالم أم في  :الفريقين يوجد المجنون في أيِّ  :أي ،كم المفتون(أن تكون الباء ظرفية بمعنى )في( والتقدير )في أيِّ ـ 3

 ،واختاره فريق آخر منهم الفّراء ،إلى مجاهد ىعز وهذا التفسير يُ ، في البصرة  :أي ،زيد بالبصرة :فهي كالباء في قولنا ،فرقة الكفر
ه قول أنّ في اآلية، ورأوا تقدير الباء ظرفية . واستحسن فريق (91)(كم المفتونبعضهم )في أيِّ  ةويعضده قراء (90)اوغيرهم ،والزجاج

، تعريضًا بأبي جهل والوليد بن المغيرة وفهم ابن عاشور من تقدير الباء ظرفية أّن التعبير القرآني)) يكون  . (92)قليل التكلف
 ،هم وصفوا رجاًل معروفًا بين العقالءذلك أنّ  ،بهذه األقوال الشبيهة بأقوال المجانين ،هماء قريشعلى د   ري السوء  دبِّ وغيرهما من مُ 

البرد  الشديد   ن وصف اليوم  وم   ،النهار ليلٌ  أنّ  ن زعم  فكانوا كم   ،ه مجنونفوصفوه بأنّ  ،في الجاهليةمذكورًا برجاحة العقل واألمانة 
المتنبي  كما جعل   ،على طريقة التشبيه البليغ،  ادعائياً في اآلية وصفًا  (المفتون  )ل جع  ولذلك يُ  ،بالمجنون ه  بِّ بالحرارة ، فهذا شُ 

 راحلين عن نزيلهم في قوله: ،عنهم مع قدرتهم على إمساكه الذين تركوا نزيلهم يرحلُ  القوم  
ْلت    . (93)(( ُهمُ  لون  م فالرَّاحِ هُ ق  فارِ ال تُ  أنْ        روا  د  وقد ق   ومٍ عن ق   إذا ت رحَّ

ضاف هو إليه ، ف بما يُ ( اسم مبهم يتعرَّ أيّ  )ذلك أنّ  ،راد به فرد أو طائفةه يُ أنّ  األصليةفاد من بقاء اسم المفعول على داللته ويُ 
كثيرة في الكالم ، فقد يشرب )أّي( معنى الموصول ،  مواطن ذا، وله ( ينماز من جنسهأو طائفة) ( فردمدلول )أيّ  ويظهر أنّ 

يفيد كّله))  وهو في ذلك ، ل( إذا ُوصل بندائه أ )ـومعنى الشرط ، ومعنى االستفهام ، ومعنى التنويه بكامل ، ومعنى المعّرف ب
معناه:أيُّ رجل ، أو أيُّ فريق  (كم المفتون بأيِّ ) : بما أضيف هو إليه ، فقوله تعالى ا يشاركه في طائفته المدلولةِ زًا عمّ ميّ تشيئًا م

ا زيادة .أمّ  (94)(( ق  المجرورق به تعلَّ تُبصر ويبصرون( أو متعلِّ  )ـ( في موقعه هنا اسم في موقع المفعول ل)أيّ ـ منكم المفتون ، ف
المذكور قبلها هو فعل  ذلك أنّ  ،والمالبسة لصاقواألولى أن تبقى دالة على اإل ،هعلى معنى الظرفية فغير موجّ  الباء أو حملها

مؤّخر ، وجملة )بأيِّكم المفتون( مبتدأ  (المفتونو )  ،خبر مقدم  في محلِّ ، وهي مع مجرورها والباء على هذا للمالبسة ،بصاراإل
تُبصر  )ن فعلُ ُيضمَّ وبهذا  يبصر وُيبصرون( . )ـقة بمتعلِّ صاق، لواإلأصلها من التعدية فالباء على أغنت عن مفعول اإلبصار،

ويكون  ،البصرهو أقوى طرق الحّس  ألنّ  ،ق، على طريق الكناية بفعل اإِلبصار عن التحقّ  (وقن ويوقنونتُ )  ويبصرون( معنى:
 .فستعلم يقينًا ويعلمون يقينًا بأّيكم المفتون  اإِلتيان بالباء لإِلشارة إلى هذا التضمين . والمعنى:

   [6الحجر: ] ﴾إنك لمجنون﴿لنبيالجانب المفتون هو الجانب القائل ل بأنّ ( إخباٌر كم المفتونفستبصر ويبصرون بأيِّ وجملة ) 
 ،بالنبوة بل متلبساً  ،مجنوناً  فإذا لم تكن :أي ،مل ما تقدَّ حصَّ والمستحصل من بقاء المفتون دااًل على معنى المفعولية تقريع على مُ 

 :ن المفتون بالجنونألبصار والبصائر م  لو ينكشف ، فسيظهر أمر دعوتك  ،كولك عظيم األجر من ربِّ  الكريم، بالخلق قاً تخلِّ ومُ 
 .(95)أو المكذبون الرامون لك بالجنون، أنت  

 (مكذوب)   -6
ث ة  أ يَّاٍم ذ ِلك  و ْعٌد غ ْيُر م ْكُذوبٍ ف ع ق ُروه ا ﴿  :قال تعالى في قّصة قوم النبي صالح [ 65]هود: ﴾ف ق ال  ت م تَُّعوا ِفي د اِرُكْم ث ال 

وفي داللة )مكذوب( ثالثة . وارتكبوا ما نهاهم عنه من أذى الناقة وعقرها  ،ما أمرهم فيا اهلل تعالى هم عصو بأنّ  همعنوهذا إخبار 
بقاء أقوال للمفسرين واللغويين ، ترتبت على  حمِل األول منها اللفظ  على التحّول الصرفي ، وتأويل  الثاني له تأوياًل اعتباطّيًا ، وا 

 هي:الثالث للبناء على أصله، وتلك األوجه 
ب ونزوله عدتم به من العذاما وُ  ، والمعنى أنّ  باً ذِ ليس ك   وعدٌ  والتقدير: ،على وزن اسم المفعول أن يكون )مكذوب( مصدراً  األول:

 ،جلودكالم   ،على وزن اسم المفعول في كالم العربالمصدر ة هذا الوجه مجيء وحجّ ،  باً ذِ ليس ك   صدقٌ  وعدٌ  ،بعد ثالثة أيام
 . (97)((ه نادرلكنّ  ،منهم ع  مِ سُ )) هذا  بأنّ ا االستدالل هذ . وُضعِّف(96)قدْ والصِّ  ،لقْ د والع  ل  الج   :بمعنى ،صدوقوالم   ،عقولوالم  
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يصالٌ  أن يكون في التركيب حذفٌ  الثاني: جراء  ،بحذف حرف الجر، سع في الظرف فاتُّ  ،فيه( مكذوبٍ  غيرُ  وعدٌ  ):واألصل ،وا  وا 
ومنه ، ال يعمل بعد حذفه  والجارّ  ،الضمير ال يجوز نصبه على الظرفية ألنّ ، ع االسم المجرور مجرى المفعول به على التوسّ 

 :(98)قول الشاعر ( ويوم مشهود )  :ناقول
 نَ َواِفُلهْ  الّنهالقَِليٌل ِسَوى اْلطعِن        َويَ ْوٍم َشهْدنَاُه ُسَلْيماً َوَعاِمراً 

ه أحد وجهين يحافظان على . وما يقويه أنّ  (99)ك به أبو حيان بإيراده ابتداءبه ، ثم تمسّ  وهو وجه ذكره الزمخشري ولم يحتفِ 
 .( 100)( مكذوب من الكذب )لتحوّ  كما في الوجه األول الذي أقرَّ  ، له من غيرهقول بتحوّ الدون ، من  ظاهر اللفظ

ولم  ق  دِّ فقد صُ ، به  ي، فإذا ُوفِّ  بك   يفِ ه قيل للوعد:ن  كأنّ )) مجازياً  ح الزمخشري أن يكون نعت الوعد بالمكذوب تعبيراً رجّ  الثالث:
 :كذوب بمعنىبجعل م   ،مرسلٌ  مجازٌ : وقيل ، تخييليةٌ  مكنيةٌ  استعارةٌ ))  التركيب لوسي من هذا التقدير أنّ . وفهم اآل( 101)((بْ كذَّ يُ 

من المبالغة  ،ونعت الوعد بغير مكذوب ،وال يخفى ما في تسمية قدوم العذاب في مدة ثالثة أيام بالوعد.  (102)((فومتخلِّ  ،باطل
وي عن فقد رُ  ،ن يكذب فيهليس له م   :أي ،ال مكذوباً  قاً صدَّ مُ  اً فكان وعد ،قد وقع ، إذ مكذوبٍ  ه غيرُ الوعد نفس   ألنّ ، م في التهكُّ 

وفي اليوم ، ة بعد ثالثة أيام فتصبحون اليوم األول ووجوهكم مصفرَّ  ،يأتيكم العذابُ  )عليه السالم(  قال لهم: صالحاً  ابن عباس أنّ 
في ثالثة أيام  ب تباعاً اظهور أمارات العذ، فوأتاهم العذاب اليوم الرابع ،فكان كما قال، ة وفي اليوم الثالث مسودَّ  ،ةالثاني محمرَّ 

ويستأنس للتمسك بهذه البنية واستبعاد تحّولها الصرفّي بما  . (103)على صدق الوعد وعدم قدرتهم على اتهام الوعد بالكذب دليلٌ 
خوته :  ل ى ق ِميِصِه ِبد ٍم ك ِذبٍ ﴿ورد في قوله تعالى في قصة يوسف   ) عليه السالم ( وا  اُءوا ع  على اختالف  [18:يوسف ]﴾و ج 

البنية بين اسم المفعول ) مكذوب( والمصدر) كذب( ، واتفاق في تأويل المفسرين على تحّول الصيغ  فقد قالوا بأن ) كذب ( 
محّول من اسم الفاعل كاذب، أو على تأويل النسب، أي: ذو كذب ، أو على تقدير الحذف واإليصال ، أي: دم مكذوب 

م  في معنى اآلية اإلبقاء على المصدر ) كذب( غير محول ، ذلك أن وصف الدم بأنه ) كذب( ، واللفظة . والذي يستلز (104)فيه
بهذا المعنى تمثل الداللة المركزية للحدث الذي تقّصه اآليات الكريمة ، فمحور القصة دار على الدم الذي جيء به على قميص 

هو دم النبي يوسف كما اّدعى إخوته ، فكان التعبير بالكذب ال يدانيه النبي يوسف : أ هو دم كذب كما قال  النبي يعقوب، أم 
 معنى آخر محّول أو غير محّول.

 ( ا  مهجور )  -7
ُذوا ه ذ ا اْلُقْرآن  م ْهُجوًرا﴿ قال تعالى:      ُسوُل ي ا ر بِّ ِإنَّ ق ْوِمي اتَّخ  ق ال  الرَّ للمفسرين ثالثة أوجه في تأويل . و  [30]الفرقان: ﴾و 

ل الصرفي، داللة )مهجور( في اآلية الكريمة  الوجه الثالث  اهاوأبق ،ثاني على المجازال هاوحمل ، أحدها حمل اللفظة على التحوُّ
 ة على معنى المفعولية ، واألوجه الثالثة هي:دالّ 

أهل التأويل في )) إذ نقل الطبري اختالف  ،يانذ  اله   :بمعنى ،رِ جْ من اله   ،على وزن المفعول ( مصدراً اً أن يكون )مهجور األول:
ه وأنّ  ،ه سحرٌ هم أنّ وزعم   ،من القول ء  هم فيه السيّ ، قول   راً جْ كان اّتخاذهم ذلك ه   ، فقال بعضهم: معنى اتخاذهم القرآن مهجوراً 

 :قول . والمعنىعْ والم  ، لود جْ كالم   (،رجْ اله   :بمعنى ،جورهْ الم  ) يجوز أن يكون ))  قوله:بزه الزمخشري وهو ما جوّ ، (105)((شعرٌ 
 .( 107)ةفي تأويل داللة اللفظ جائزاً  ونقله آخرون وجهاً (106)(( راً اتخذوه ه جْ 

هجورا القرآن م   اخذو اتّ  والتقدير: ،وهو لما فيه ،ر إلى القرآنجْ إذ أسند اله   ،أن يكون وصف القرآن بالمهجور من باب المجازالثاني:
هم قالوا فيه غير هم فيه أنّ وهجرُ . [ 67]المؤمنون:﴾ُمْست ْكِبِرين  ِبِه س اِمًرا ت ْهُجُرون   ﴿ ه تعالى:ده قولُ ويؤكِّ  ،الجارذف فيه ، ثم حُ 

ه وساّل نبيَّه الكريم اهلل تبارك وتعالى  ىولذا عزّ . هانةٌ وك  ،  األولين وأساطيرُ ، يانٌ ذ  وه  ، بٌ ذِ وك  ، وشعرٌ ،حرٌ ه سِ إنّ  كقولهم:، الحق 
ن ِصيًرا ﴿ :بقوله تعالى بِّك  ه اِدًيا و  ك ف ى ِبر  ُدوًّا ِمن  اْلُمْجِرِمين  و  ع ْلن ا ِلُكلِّ ن ِبي  ع  ك ذ ِلك  ج  في هذا الوجه  الجارِّ  وحذفُ  .[ 31]الفرقان:﴾و 

 هم هجروا فيه برفعهم أصواتهمواآلخر أنّ  ،ه أساطير األولين اكتتبهازعمهم الباطل أنّ ، بروا فيهج  هم ه  أنّ  : أحدهمايكون على وجهين
 . (108)لئال يسمعوه اءته،قر  عنديان ذ  باله  

ر هج   قال:يُ ، وهو في األصل نعت للشيء المطروح  ،أن يكون المهجور على ظاهره في الداللة على معنى المفعولية الثالث:
 . موم  حْ مثل كالم الم  ، يان ذ  اله  : في الكالم  رُ جْ واله  ، د متروك بع  والكالم مهجور بمعنى مُ ، ح  وُطرِ  ُعد  :إذا ب   ر ه ْجراً جُ هْ فالن ي  
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 :بمعنى( ، إّن قومي اّتخذوا هذا القرآن مهجورًا )  مطروح ومتروك ، وقول الرسول : :أي ،القرآن كالم مهجور هؤالء أنّ  ومرامُ 
يّ أنّ  ق ال  الَِّذين  ك ف ُروا ال  ﴿  تعالى:هذا قوله كهما، وآية وتر  مابإعراضهم عنهن والرسول هم هجروا القرآنّ ، أل(109)اههم يهجرونني وا  و 

ُعوا ِله ذ ا اْلُقْرآِن و اْلغ ْوا ِفيِه ل ع لَُّكْم ت ْغِلُبون   وهو قول الرسول في يوم ، )يقول الرسول(:بمعنى ،فيكون )قال الرسول(. [26]فصلت:﴾ت ْسم 
 ا نقول:أال ترى أنّ )) النعت باالسم ألزم وأبلغ  أنّ  :هجروا()عل فدون ال وذكر ابن فارس أن نكتة التعبير بالمهجور.  (110)القيامة

بَُّه ف غ و ى﴿ ى آد ُم ر  ن ك ان  عصى ِفي شيء - وآدمُ ، النعوت الزمةٌ  وال نقول:آدُم عاٍص غاٍو، ألنّ ،  [121طه: ] ﴾و ع ص  ه فإنّ  - وا 
ْغُلول ًة و ال  ﴿ :ه جّل ثناؤهى ِبِه، فقولُ ه العصيان فُيسمَّ يكن شأنُ  مل ك ال تكون ّن عاد ُتك فتكون يدُ : أي، [29]اإلسراء: ﴾ ت ْجع ْل ي د ك  م 

ُذوا ه ذ ا اْلُقْرآن  م ْهُجوًرا﴿ :ه جّل ثناؤهمغلولًة. ومنه قولُ  ُسوُل ي ا ر بِّ ِإنَّ ق ْوِمي اتَّخ  ق ال  الرَّ ُروا ﴾، و  ل ْم يقل:ه ج  شأن  القوم كان  ألنّ  ؛ و 
ر أبداً  ، القرآن هجران   ذوا ه ذ ا القرآن مهجورًا : - واهلل أعلم -فلذلك قال  ،وشأن القرآن عند هم أن ُيهج   وهذا قياُس البابِ  ،اتَّخ 

إلى هذا اليوم من  نِ يقول الرسول هذا، وشكواه هذه مستمر .ومن هنا استظهر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي أن يكون  (111)((هكلِّ 
بين يدي اهلل أّنهم دفنوا القرآن بيد النسيان، القرآن الذي هو رمز الحياة ووسيلة النجاة، القرآن فئة عظيمة من المسلمين، يشكو 

ستجداء إلى اآلخرين، حتى في ببرامج الحياة، هجروا هذا القرآن فمّدوا يد اال ئنتصار والترقي، القرآن الممتلالذي هو سبب اال
ُأولئك الذين يعيشون تحت هيمنة  سيماوالا في وضع كثير من البلدان اإِلسالمية، إلى اآلن، لو تأملنفالقوانين المدنية والجزائية.

الشرق والغرب الثقافية، لوجدنا أّن القرآن بينهم كتاب للمراسم والتشريفات، يذيعون ألفاظه وحدها بأصوات عذبة عبر محطات 
زل جديد، أو لحفظ مسافر، وشفاء مريض، وعلى األكثر البث، ويستخدمونه في زخرفة المساجد بعنوان الفن المعماري، والفتتاح من

 .(112)للتالوة من أجل الثواب
  (مهيل  )   -8

ك ان ِت اْلِجب اُل ك ِثيبًا مَِّهياًل ﴿  قال تعالى: ِهْيل وجهان. [14المزمل ]﴾ي ْوم  ت ْرُجُف اأْل ْرُض و اْلِجب اُل و  ، وفي تأويل داللة الم 
 بناء الفاعل، وأبقاها اآلخر على ظاهرها ، والوجهان هما:أقّر أحدهما تحّول اللفظة من 

ِهْيليْ ثِ الك  ) أن يكوناألول: ِهْيلُ  ،هايلت  مل المُ الرَّ  :بمعنى(، ب الم  ِهْيل ،(113)ليْ ِهْلُت الرمل أهيُله فهو م هِ  :مناسم مفعول  فالم  والم 
ِهْيل والمعنى في هذا الوجه أنّ  ،هايل(ت  التفاعل)مُ  بل من اسم الفاعل من بامحوّ  من  الذي إذا وطئته القدم زلَّ هو الرمل  الم 
ذا أخذتْ  ،تحتها ُبسَِّت اْلِجب اُل ب سًّا  ﴿وهذا الوجه يعضده ما جاء في سورة الواقعة .(114)ه انهال  أسفل   وا  ا و  ِت اأْل ْرُض ر جًّ ِإذ ا ُرجَّ

ك ان ِت الجبال ك ِثيبًا م  :) فمشابهة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل واضحة  فقوله، [6 -4الواقعة: ]﴾ف ك ان ْت ه ب اًء ُمْنب ثًّا  (ِهيالً و 
ُبسَِّت الجبال  )مطابق في المعنى لتفسير ، الذي يؤول إلى هباء منثور ها هو تفتيتها وطحنها لتكون كالرمل المتهايلبسَّ  بأنّ  (و 

 (115)بفعِل فاعٍل، فهباء منبث  بنفسه.
ِهْيل اسم مفعول في نفسهأ الثاني: ِهْيل كُ ثِ والك   ،من اسم الفاعل ليس محوالً ،و ن يكون الم  ِهْيلُ الرَّ  ُس دْ يب الم  ن الليِّ  سيلُ الم   :مل، والم 

من  ،منثورالسفت يوم القيامة مثل الكثيب الجبال تصير إذا نُ  أنّ  :والمعنى، ولعُ فْ ه م  فوزنُ  ،تنشره :أي ،خو الذي تهيله الريحالرِّ 
. ،ِهيل  ه يالً  ِهْيل:أصلُ  . (116)سيلصبوب وم  م   :أي، هيولوم   هيلٌ م   رابٌ تُ  قال:يُ  إذا ُنثر  وُأسيل  ثقلت استُ  ،بوْ رُ ضْ ل كم  وْ يُ هْ ه م  والم 
حذفوا الواو ،  ،فسيبويه ، وأتباعه: ذلك توجيهفي  وافالتقى ساكنان ، فاختلف ،قلت إلى الساكن قبلها وهو الهاءفنُ  ،على الياء الضمةُ 

ن كانت القاعدة إنّ وكانت أولى بالحذف ، ألنّ  الياء ، ووزنه  لتصحّ  اللتقاء الساكنين ، ثم كسروا الهاء األول ما تحذفها زائدة ، وا 
ألول إذا احتيج إلى حذف أحدهما حذف ا القاعدة في التقاء الساكنين والكسائي والفّراء واألخفش:حذفوا الياء ، ألنّ  ل .عْ فُ حينئذ م  

ل وْ فُ فقلبت الواو ياء ، ووزنه حينئذ م   هم كسروا الهاء ألجل الياء التي كانت ل إال أنّ وْ هُ قال فيه: م  ، وكان ينبغي على قولهم أن يُ 
 نيْ دِ ول ، وم  يُ كْ وم   ،ليْ كِ م   وهو مثل: . اإلتمام في ذوات الياء لغة تميم ، والحذف ألكثر العربو ل بعد القلب.يْ فِ على األصل ، وم  

 . (117)ونيُ دْ وم  
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 ) َمْوُفورا  (  -9
ْوُفورًا ( في قوله تعالى :        ْوُفوراً ﴿ ذكروا في تأويل داللة ) م  ز اًء م  ز اُؤُكْم ج  ه نَّم  ج  ْن ت ِبع ك  ِمْنُهْم ف ِإنَّ ج   اإلسراء] ﴾ق ال  اْذه ْب ف م 

ل الصرفي، والرابع أبقى اللفظة دالة على معنى اسم المفعول من المجرد، وتلك  [63:  أربعة أوجه ، ثالثة منها قائمة على التحوُّ
 األوجه هي :

ْوُفور، بمعنى الجزاء الواِفر( ، وهذا التأويل نقله الطبري عن مجاهد بطريقين األول : أن يكون ) الجزاء الم 
. وجّوز الطوسي (118)

ْفٍر، كقولهم: فقال: )) ُيقالهذا الوجه  ْوُفورًا (، بمعنى:) واِفر(، في قول مجاهد، كأّنه ذو و  ّنما  (119)الِبٌن، أي ذو لبٍن : ) م  . وا 
( الزمًا في كالم العرب ، واسم المفعول ال يشتقُّ من الالزم، بل  ف ر  ُحكم بتحّول لفظ المفعول إلى لفظ الفاعل هنا لسماع الفعل )و 

( قد يجيء متعديًا والزمًا، والالزم كقولنامن المتعدي ال ف ر  ف ر  الماُل : مبني للمجهول، ولذا جوَّز الرازي هذا الوجه، ألّن الفعل )و  ) و 
ْوُفورًا(: وافراً  ي ِفُر ُوفورًا ، فهو واِفٌر(، فيكون معنى )جزاًء م 
ْوُفورًا( ، أي(120) ز اء م  وافرًا :  ، واختاره الشوكاني فقال : )) )ج 

، إنما ُيعّدى بالتضعيف ، فيقال (121)ّماًل((ُمك   ( المستعمل الزمًا، نحو: وفر  الماُل ي ِفُر وفورًا ، بمعنى: ك ُمل  وك ُثر  ف ر  . أي إّن )و 
ّفر  المال  ، أي: كثَّره وكمَّله  ، فعلى هذا الوجه يكون التضعيف في )وّفر(  للتعدية وليس للتكثير . (122) و 

( المتعدي بالتضعيف ،  الثاني : فَّر  ْوُفور، بمعنى الُموفَّر(، فهو اسم مفعول من المزيد )و  وهذا منقول عن قتادة، أن يكون ) الم 
فَّرًا عليكم،ال فَّرناه تْوفيرًا((: واختار صاحب العين هذا الوجه فقال :)) المستعملُ  .(123)ينقص لكم منه والمعنى: جزاًء ُمو  و 

(124). 
ْوُفور بالوافر، كما في الوجه الذي سبق ، يريد أّن المجرد  ( لم يرد متعدِّيًا، فال يصحُّ اشتقاق اسم المفعول منه، أو تأويل الم  ف ر  )و 

( ورد في كالم العرب متعد ف ر  ( . ولم يجد هذا الوجه مناصرًا ألّن المجرد )و  ّفر  ْوُفور( من المتعدي بالتضعيف )و  يًا ولذا اشتقَّ) الم 
ف ر  الشيُء بنفسه ُوفورًا((  والزمًا، فقيل ْفرًا ، وو  ف ْرُت الشيء  و  : )) و 

 ، فال حّجة لم ن أنكر تعديته ، كما في هذا الوجه .(125)
( ، الثالث :  ف ر  ْوُفور، بمعنى: الُموفَّر(، فهو اسم مفعول من ) وّفر( الدال بالتضعيف على معنى المجّرد ) و  إذ لّما أن يكون ) الم 

( يأتي متعديًا والزمًا، جوَّز الطبري هذا الوجه فأّول  ف ر  ْوُفوراً )كان الفعل ) و  بـ )) ثوابًا م ْكثورًا ُمك ّماًل ((( جزاًء م 
وجّوز آخرون .(126)

ْوُفور، وُموفَّر(،  ْفرًا وِفر ًة ، فهو م  ْوُفور من الفعل المتعدي) وفرُته أِفُرُه و  ( المجرد المتعدي بمعنى ) هذا الوجه، فاشتّقوا الم  ف ر  ألّن ) و 
ْوُفورًا موّفرًا  ، أي: إّنهم ساووا بين داللتي ) الم ْوُفور والموفَّر( ، بناء على (127)وّفر( المزيد بالتضعيف ، فيكون المعنى جزاء م 

ف ْرُته ووّفْرُته. واختار الزمخشري هذا الوجه، ففّسر الجزاء الم   ْوُفور بالُموفَّر، واشتّقه من قول العرب : مساواتهم بين معنى الفعلين و 
ه ِفر ًة   . (128)ِفْر لصاحبك ِعرض 

ف ر ه يِفُره(، إذا كثَّرهالرابع : ْوُفور اسم مفعول من الثالثي المتعدي )و  الم 
(129) ) ف ر  ف رُته(، و ) و  ْوُفورًا( اسم مفعوٍل، من) و  ، و) م 

 :  (130)يستعمل متعدِّيًا، ومنه قول زهير
ْن ي    ْجع ِل المعُروف  من ُدوِن ِعْرضِه          ي ِفرُه وم ْن ال يتَِّق الشَّتم  ُيشت مِ وم 

( المبني للمجهول ْوُفور اسم مفعول من المجّرد) ُوِفر  واآلية الكريمة من هذا، فعليه يكون الم 
، واختار ابن دريد هذا الوجه، (131)

ْفرًا وِفر ةً  ف ْرُته أِفُره و  فاشتق اللفظ من: و 
(132). 

ْفرُ وفي هذا الوجه يكون المزيد ) وّفر( للتكثير قال الراغب:))  ْفرًا وُوُفورًا : وف رُت كذا: الماُل التامُّ، ُيقال: الو  ت ّممُته وكّملُته، أِفُره و 
وِفر ًة، ووّفرُته على التكثير((
ف ْرُته، ووف ر  ُيستعمل متع(133) ْوُفورًا: اسُم مفعوٍل ِمْن و  دِّيًا،...واآليُة الكريمُة من ، وقال السمين:)) م 

ْوُفور في اآلية الكريمة بالوافر( بعيد ، ألّن سياق اآلية يظهر معنى المفعولية في الجزاء  . (134)هذا((  والظاهر أّن تأويل ) الم 
فرة ، فالم ْوُفور صفة للجزاء ، وهو)) مصدر جزاٍء على عمٍل، أي: أعطاه عن عمله عوضاً  بمعنى اسم  وهو هنا.  الموصوف بالو 

، [  2:  يوسف]  ﴾إّنا أنزلناه قرآنًا عربياً ﴿ :  وُأعيد) جزاًء( للتأكيد، اهتمامًا وفصاحًة، كقوله .كالخْلق بمعنى الم خلوق.. المفعول،
ْوُفور على موصوٍف متصل به  ْوُفوراً :  دون فصل، وأصل الكالممن وألّنه أحسن في جريان وصف الم  .  فإّن جهنم جزاؤكم م 

ْوُفورًا( صفة له، وهو الحال في المعنى، أي: جزاًء غير منقوص(( فانت  .(135)صاب)جزاًء(على الحال الموطئة، و)م 
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ْوُفور الذي أوعد اهلل تعالى به إبليس ومن تبعه إّنما عبر عنه باسم المفعول، لإلشارة إلى أّن اهلل تعالى سّعر جهنم من ذ والجزاء الم 
ْوُفورًا ولو قيل: إّنه بمعنى الفاعل، لُفهم منه أّن هذا الجزاء وافر بنفسه ، أن خلق الخلق كّله ، فمن ابتغى  لها سبياًل لقي مبتغاه م 

 . (136)وهو غير مفهوم
 ( ميسورا  )   -11

قَُّه و اْلِمْسِكين  و اْبن  السَِّبيِل و ال  تُب ذِّْر ت ْبِذيًرا  ِإنَّ  ﴿ :مخاطبًا نبّيه الكريم في شأن الصدقات  قال تعالى و آِت ذ ا اْلُقْرب ى ح 
ْنُهُم اْبِتغ   نَّ ع  ا ُتْعِرض  مَّ بِِّه ك ُفوًرا  و اِ  ك ان  الشَّْيط اُن ِلر  بِّك  ت ْرجُ اْلُمب ذِِّرين  ك اُنوا ِإْخو ان  الشَّي اِطيِن و  ٍة ِمْن ر  ْيُسوًرا اء  ر ْحم   ﴾وه ا ف ُقْل ل ُهْم ق ْواًل م 

ْيُسْور أربعةوللمفسرين واللغويين  . [28 - 26]اإلسراء: ل الصرفّي  أقوال في توجيه داللة الم  ، حمل ثالثة منها  اللفظة على التحوُّ
 هي:في الداللة على المفعول ، وتلك األوجه  ، وحملها الرابع على ظاهرها

 :أي ،ول  قله ال تُ رْ س  ي   :،وهو اللين يقالرسْ اليُ  :وهو بمعنى ،على وزن المفعول ،للثالثي مصدراً  (ْورالم ْيسُ ) أن يكون األول:
ْيُسْور مصدر  . (137)هنتُ ليّ  اللين  والقولُ ، وال غليظاً  ال شديداً  ناً ليّ  :أي، سيراً أو ي   ، راً سْ يُ  لهم قوالً  فقلْ  والتقدير:، وصف به القول والم 

دِّْث ﴿ لقوله تعالى: مصداقٌ  بِّك  ف ح  ِة ر  ا ِبِنْعم  ا السَّاِئل  ف ال  ت ْنه ْر و أ مَّ ا اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر و أ مَّ  .[ 11 - 9]الضحى: ﴾ف أ مَّ
ْيُسْور)و   يراد به :أن  يحتملُ في هذا الوجه  (نُ الليّ القوُل الم 
في ما بعد بالغلظة  ر  مِ النبي أُ  اآلية منسوخة ألنّ تكون  وعلى هذا، المراد بهم المشركون  إنّ  ن قال:المداراة باللسان على قول م  ـــ 

 . (138)والشدة وجهاد المشركين
ولم  ،اهلل تعالى أمر النبي إذا أتاه أحد أقاربه أو غيره من المحتاجين أنّ  :قل عن ابن عباس وقتادة وعكرمةإذ نُ ، الوعد الحسن ـــ 

والعدة من رسول اهلل ، سيكون ، فإذا جاء شيء أعطيناكم  وذلك أن يقول لهم: ،أن  يعدهم عدة حسنة ،يكن لديه ما يعطيه 
المصادر التي  ضد بأنّ عُ الذي بهذا الوجه  (140)بعضهم وأنس  .  (139)أكثرهم على أّن هذا هو سبب نزول اآليةين .و بمنزلة الدَّ 

س ن ُقوُل ل ُه ِمْن ﴿  تعالى:ي قوله ، كما فة على المفعولتأتي دالّ  (لعْ فُ  وزن) على ز اًء اْلُحْسن ى و  اِلًحا ف ل ُه ج  ْن آم ن  و ع ِمل  ص  و أ مَّا م 
ْيُسْور:ر بمعنىسْ اليُ ف[  88الكهف: ] ﴾أ ْمِرن ا ُيْسًرا ْيُسْور( وكذلك ،أي: قواًل ُيْسرًا، وصف أقيم مقام موصوفه ، وهوالم  مفعول ) الم 

 . (141)، أي:) اليسر(بمعنى المصدر
ْيُسْور  الثاني: ، والمعنى: ِعدهم وعدًا جمياًل، من يمون كالم  ، سر من لفظ اليُ  ،مفعول بمعنى الفاعلالأن يكون المراد بالقول الم 

 .(142)قولهم: يسرُت لك كذا إذا أعددُته
ْيُسْور صيغة نسب على وزن اسم المف الثالث: دعاء فيه  :أي ،سروهو اليُ  ،يسورذا م   قوالً ))  والتقدير: ،ولعأن يكون الم 

ه سبحانه وتعالى أمر النبي أن معنى اآلية أنّ  ومجملُ ، لهم  هم بدعائك  فقر   ْر سِّ أي ي   ،وهو الدعاء لهم بالرزق والخير، (143)((رٌ سْ يُ 
لهم  فقلْ  ،دٍ لضيق ي   ،عن إعطائهم - يا محمد -إن أعرضت  )) المعنى  نّ : إأي ، ح لهم واإلصالح تيدعو لهم دعاء يتضمن الف

، وتابعه فيه  استظهر ابن عطية، وتأييدًا لهذا الوجه (144)(( زقالرِّ  عةِ م بس  هل وادعُ  ،ذر  العُ  طِ وأبسِ  ،القول   نِ أحسِ  :أي ،ميسوراً  قوالً 
عليه  -ه ألنّ ، م( فيأبى أن يعطيهم ى اهلل عليه وسلّ اآلية في قوم كانوا يسألون رسول اهلل )صلّ )) ل زو أن يكون سبب ن القرطبي،

 ،لئال يعينهم على فسادهم ،األجر في منعهم نهم رغبة  ععرض فكان يُ  ،المال في الفساد كان يعلم منهم نفقة   -الصالة والسالم 
.   وهو مردود بدليل أّن سبب (145)(( يتضمن الدعاء لهم في الفتح واإلصالح ،ميسوراً  فأمره اهلل تعالى بأن يقول لهم قوالً 

خاطب أقاربه قد النبي يكون أبو حيان أن  استظهرعلى حين ية الكريمة  هو ابتغاء الرحمة وانتظارها ، اإلعراض الذي تذكره اآل
ن لم يكن منك  قال:، ونهاه عن التبذير  ،كر معهن ذُ وم   ،ها أمر بإيتاء ذي القربى حقَّ أنه تعالى لمّ فقال : )) والذي يظهر  وا 

وهي كناية عن الرزق والتوسعة وطلب ذلك ناشئ عن  ،اإلعراض بطلب الرحمةل وعلّ  ،عليهم عائدٌ  فالضميرُ ، إعراض عنهم 
 .  (146). ((فقدان ما يجود به ويؤتيه من يسأله

ْيُسْور على ظاهره في الداللة على اسم المفعول الرابع:  ،ر  س  وع   األمرُ  ر  س  ي   قال:يُ ))    فقال: ،الزمخشري  هاختار ، أن يكون الم 
، إذ مقدم عليه الابتغاء رحمة من ربك( بجواب الشرط  أجاز الزمخشري تعلق ) ، ومن هنا(147)((فهو مفعول ،س  ح  ون   د  ع  مثل س  

سهاًل ليِّنًا، وِعدهم وعدًا جمياًل رحمًة لهم،  لهم قوالً  فقلْ ))  والتقدير:جعله منصوبًا بجواب الشرط ، وأنه عّلة له، فهو يتعّلق به ، 
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ألن ما بعد الفاء ال يعمل في  المقدم  بجواب الشرط( با حيان رفض تعلق )ابتغاء رحمة من ربكلكن أ ، (148)وتطييبًا لقلوبهم ((
ن تعرض عنهم  لديه:التقدير  وكأنّ ، (149)فاضرب إن يقم خالداً  وأنت تريد:، خالداً  فاضربْ  يقمْ  إنْ  فال يجوز أن يقال: ،ما قبلها وا 

إن  والتقدير: ، ن االبتغاء متعلق بالشرط: إأي ،(150)إلعسارفوضع المسبب وهو ابتغاء موضع السبب وهو ا، إلعسارك 
 ألنّ  ،ع الفقدضفوضع االبتغاء مو ، جميالً  اً فردهم ردّ  –ى الرزق رحمة فسمّ  –ك ترجو أن يفتح لك أعرضت عنهم لفقد رزق من ربِّ 

. وفي هذا الرفض ( 151)موضع السببفوضع المسبب ، عنه  بتغاء مسبباً واال، بتغاء فكان الفقد سبب اال، له  فاقد الرزق مبتغٍ 
ا اْلي ِتيم  ف ال  ت ْقه ْر ﴿نظر ، ألنه قد ثبت ذلك بقوله تعالى:  ،  (152) ، ألّن اليتيم منصوب بما بعد ) فاء الجواب([ 9:الضحى ]﴾ف أ مَّ

أو أّنه أراد التعلُّق ورّد مذهب أبي حيان أيضًا بأّن الزمخشري إّما أن يكون جرى فيه على المذهب الكوفي المجوِّز مطلقًا ، 
ْيُسْور (153) المعنوي ، فيضمر ما ينصبه.  يقال: ،وفعله مبني للمجهول ة،وهو السهول ،رسْ مفعواًل من اليُ  واألولى أن يكون  الم 

ْيُسْور هو الذي ُجعل ي   والقولُ . س  حِ ونُ  الرجلُ  د  عِ سُ  :كما يقال ،األمرُ  ر  سِ يُ   ،وهو اللين الحسن المقبول عندهم ،غير عسير سيراً الم 
ْيُسْور في قبول النفس له فشبَّ  ق وهذا القول المقبول في النفس اللين السهل ال يتحقّ . (154)غير المقبول عسير ألنّ ، ه المقبول بالم 

ْيُسْور هو القول المعروف في هم عليك بدعائك لهم فقر   ْر يسّ  :أي ،إال في الدعاء  ق ْوٌل ﴿ قوله تعالى:. وأقرُب نظير للقول الم 
ِليمٌ  د ق ٍة ي ْتب ُعه ا أ ًذى و اللَُّه غ ِني  ح  ْيٌر ِمْن ص  ْغِفر ٌة خ  م  ْيُسْور هو المعروف  ،[ 263]البقرة: ﴾م ْعُروٌف و  القول المتعارف عليه  ألنّ ، فالم 

 . فال يحوج إلى تكلّ 
 خاتمة البحث

ل الصرفيّ لُيعدُّ البحث محاولًة   ل الصرفي أن تنوب صيغة  في ألفاظ القرآن الكريم ، نقض ظاهرة التحوُّ إذ إّن المراد بالتحوُّ
صرفية عن صيغة أخرى تؤّدي معناها وتظفر بموقعها في السياق ، وهو بهذا المعنى ضرٌب من صرف معنى الكلم عن مراده . 

ل الذي اقترحه المفسِّر أو اللغوّي،  بل يتضح بمعنى اللفظ الظاهر كما هو في وال يتحقق اإلعجاز القرآني بالمعنى المت أوَّ
 تعّددت أقوال المفسرينالمفعول، جاءت على بناء  وقد اختار البحث لتطبيق فكرته الرئيسة عشرة أمثلة قرآنيةالمصحف .

هذه ول بتحّول د في األقوال برز القذلك التعدُّ  ، ومعسواء على مستوى اللفظ المفرد أو البناء العام  ،تهاس دالالفي تلمُّ  واللغويين
أو أسماء الزمان، أو أسماء  أسماء الفاعلين، أو الصفات المشبهة بها،المصادر ، و : هي ،مثلة من أمثلة تؤول إلى أبنية أخرىاأل

 واألمثلة القرآنية التي انتخبها البحث هي :  ، غير ذلكصيغ النسب، أو تراكيب نحوية ُحذف جزء منها ، أو  أو ، المكان
ُن ِعب اد ُه ِباْلغ ْيِب ِإنَُّه ك ان  و ْعُدُه مأتّياً  ﴿( في قوله تعالى:مأتّياً )   -1 ْدٍن الَِّتي و ع د  الرَّْحم  نَّاِت ع   [ .61]مريم ﴾ ج 
ب ْين  الَِّذين  ال  ُيْؤِمُنون  ِباآْلِخر ِة  ﴿: تعالى( في قوله مستوراً )   -2 ع ْلن ا ب ْين ك  و  ذ ا ق ر ْأت  اْلُقْرآن  ج   .  [45]اإلسراء: ﴾مستوراً  حجاباً و اِ 
ا ي ْست ِمُعون  بِ  ﴿:ًا ( في قوله تعالىمسحور )  -3 ل ى أ ْدب اِرِهْم ُنُفوًرا  ن ْحُن أ ْعل ُم ِبم  لَّْوا ع  بَّك  ِفي اْلُقْرآِن و ْحد ُه و  ذ ا ذ ك ْرت  ر  ِه ِإْذ و اِ 

ْذ ُهْم ن ْجو ى ِإْذ ي ُقوُل الظَّ   .   [47 - 46اإلسراء: ] ﴾اِلُمون  ِإْن ت تَِّبُعون  ِإالَّ ر ُجاًل م ْسُحوًرا ي ْست ِمُعون  ِإل ْيك  و اِ 
ذ ِلك  ي ْوٌم م ْشُهوٌد  ﴿:( في قوله تعالىمشهود)  -4 اف  ع ذ اب  اآْلِخر ِة ذ ِلك  ي ْوٌم م ْجُموٌع ل ُه النَّاُس و  ي ًة ِلم ْن خ   ﴾ِإنَّ ِفي ذ ِلك  آل 

 . [ 103]هود:
ْفُتوُن  ﴿( في قوله تعالى: المفتون)  -5 ُيْبِصُرون   ِبأ يُِّكُم اْلم   [. 6القلم: ] ﴾ف س تُْبِصُر و 
ْيُر م ْكُذوبٍ  ﴿( في قوله تعالى:  مكذوب)  -6 ث ة  أ يَّاٍم ذ ِلك  و ْعٌد غ   [ 65]هود: ﴾ف ع ق ُروه ا ف ق ال  ت م تَُّعوا ِفي د اِرُكْم ث ال 
ُذوا ه ذ ا اْلُقْرآن  م ْهُجوًرا ﴿ تعالى:ًا ( في قوله مهجور )  -7 ُسوُل ي ا ر بِّ ِإنَّ ق ْوِمي اتَّخ  ق ال  الرَّ  .  [ 30الفرقان: ]    ﴾و 
ِهياًل ﴿  ( في قوله تعالى: مهيالً )   -8 ك ان ِت اْلِجب اُل ك ِثيبًا مَّ  .[14:  المزمل ]     ﴾ي ْوم  ت ْرُجُف اأْل ْرُض و اْلِجب اُل و 
ْوُفورًا ( -9 ْوُفوراً  ﴿في قوله تعالى:  ) م  ز اًء م  ز اُؤُكْم ج  ه نَّم  ج   [63:  اإلسراء] ﴾ ق ال  اْذه ْب ف م ْن ت ِبع ك  ِمْنُهْم ف ِإنَّ ج 

قَُّه و اْلِمْسِكين  و اْبن  السَِّبيِل و ال  تُب ذِّْر ت ْبِذيًرا  ِإنَّ اْلُمب ذِِّرين  ك اُنوا ِإخْ  ﴿( في قوله تعالى :  ميسوراً )   -10 و ان  و آِت ذ ا اْلُقْرب ى ح 
بِّك  ت ْرجُ  ٍة ِمْن ر  ْنُهُم اْبِتغ اء  ر ْحم  نَّ ع  ا ُتْعِرض  مَّ بِِّه ك ُفوًرا  و اِ  ك ان  الشَّْيط اُن ِلر  ْيُسوًرا الشَّي اِطيِن و   [28 - 26]اإلسراء: ﴾وه ا ف ُقْل ل ُهْم ق ْواًل م 

 ه.
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 هوامش البحث
                                                 

 .     83-81والتطبيق الصرفي  ،75وشذا العرف ،  129وشرح المراح ،  3/166: أوضح المسالك  رظــــ ين1
  2/332الكتاب  -2
 . 3/569و 2/772و  128/ 1الكشافينظر:  -3
 .4/97الكتاب  -4

 . 3/198النحو الوافي  5-

  3/198نفسه  : رظين -6
وحاشية الصبان ،  2/351وشرح األشموني ،  113والمفصل  ، 56ودقائق التصريف  ،42وليس في كالم العرب  ،3/149صول : األ رظين -7
2/309 . 
 . 4/192و  3/319والكليات  ،15/17والمخصص ،   221:  الصاحبي رظين- 8
 .2/425 األخفش القرآن : معانيرظين -9

 . 351/ 20 مفاتيح الغيب:  رظين10-
 )نسب( . 1/755 و)ندب(  1/753ولعب(  ) 1/739:  لسان العرب رظين11-
 .18/220جامع البيان  :ر ظينو ،  2/170الفّراء القرآن  معاني12-
 .2/285والبرهان ،  1/272 واإلتقان،  181: تأويل مشكل القرآن رظين13-
 . 379الصاحبي 14-
 . 16/433مجمع البيان 15-
عرابه : معانيرظين16- عراب،  3/275الزجاج  القرآن وا  والتبيان  ،5/242ومعالم التنزيل ،  1/96والكشف والبيان  ، و4/342النحاس  القرآن وا 

وتفسير القرآن  ،7/279والبحر المحيط ،  16/101والجامع ألحكام القرآن  ،4/283وزاد المسير ، 553 /7 ومفاتيح الغيب ،7/137للطوسي 
رشاد العقل السليم  ، 11/95 في علوم الكتاب اللباب، و  3/130العظيم  والتحرير  ،4/24البيان  وأضواء ،12/24وروح المعاني  ،4/319وا 
 .  14/41والميزان  ،8/496والتنوير 

 . 13/61والميزان  ،3/338البحر المديد : رظين17-
 .  13/61الميزان 18-

 .13/61 نفسهينظر:  19:  
  8/496: التحرير والتنوير رظين20-
 . 12/24وروح المعاني ،  11/95واللباب ،  2/277ومدارك التنزيل  ،4/283: زاد المسير رظين21-
 . 3/488البحر المحيط  ينظر: 22- 
 .18/220جامع البيان 23-
والبحر ،  2/199والكافية في النحو  ،2/155لعكبري اوالتبيان  ،21/553ومفاتيح الغيب ،4/283: زاد المسير رظينو ،  2/515الكشاف 24-

 . 7/279المحيط 
 .518ألخفش امعاني القرآن 25-
 .15/118جامع البيان 26-
 .3/230أضواء البيان -27
عرابهالقرآن  : معانيرظين -28 والجامع ألحكام ،  6/228ومجمع البيان ،  4/246والمحرر الوجيز  ،341العربية وفقه اللغة وسرّ ، 3/198 وا 

رشاد العقل  ،10/176القرآن   .7/400وفتح قدير ،  1/93ومعترك األقران ،  5/75 السليم وا 
 .15/117: التحرير والتنوير رظين -29
 .4/246المحرر الوجيز  -30
 . 4/246نفسه ينظر:  -31
 7/56والبحر المحيط   6/256ومجمع البيان ، 187/ 20غيبالومفاتيح  ،2/91ألنباري ايان والب ،2/451: الكشاف رظين -32
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 .10/473: روح المعاني رظين -33
 . 13/61والميزان ،  10/473وروح المعاني  ، 4/246: المحرر الوجيز رظين -34
 .13/61والميزان  ،10/473: روح المعاني رظين -35
  . 15/118جامع البيان  -36
 .6/476لطوسي ا: التبيان رظين -37
 .4/246المحرر الوجيز  -38
 .7/56البحر المحيط  -39
 .187/ 20مفاتيح الغيب : رظين -40
 . 452 -2/451الكشاف  -41
 .10/475وروح المعاني  ، 10/313اللباب ، و 15/118: جامع البيان رظين -42
 . 187/ 20مفاتيح الغيب: رظين -43
 8/424: التحرير والتنوير رظين -44
 .  17/568 و 15/109: جامع البيان رظين-45
 ،13/166،  6/268ومجمع البيان  ،10/144، ومفاتيح الغيب  6/521،  6/478لطوسي االتبيان ، و 2/431: النكت والعيون رظين-46

 . 10/477وروح المعاني ،  10/394واللباب ،  4/404والبحر المحيط ، 2/108والتسهيل لعلوم التنزيل،  10/292والجامع ألحكام القرآن
 . 17/568جامع البيان  -47
    . 4/280: المحرر الوجيز رظين -48
   . 1/66: مجاز القرآن رظين -49
                     .  63ديوانه -50
 . 81ديوانه -51
، ومفاتيح  4/247والمحرر الوجيز  2/452والكشاف ،  6/478طوسي الالتبيان ، و  2/431النكت والعيون ، و 8/27: الكشف والبيان رظين-52

وفتح   ،5/135وتفسير القرآن العظيم  ،7/355والبحر المحيط  292/ 10والجامع ألحكام القرآن  ،6/268مجمع البيان، و  10/67الغيب
  10/477وروح المعاني ،  4/317القدير
النكت ، و  108/ 2التسهيل لعلوم التنزيل، و  4/404والبحر المحيط  ، 4/394وأنوار التنزيل  ،10/272: الجامع ألحكام القرآنرظين -53

   .316/ 4وفتح القدير ،2/431والعيون

 .4/247المحرر الوجيز  -54
 ) سحر(. 400والمفردات ،  3/138اللغة مقاييس -55
،  4/247المحرر الوجيزو    2/452والكشاف ،  6/521لطوسياوالتبيان  ، 2/431والنكت والعيون ،4/61النحاس القرآن : إعرابرظين-56
،  4/404والبحر المحيط ،  108/ 2التسهيل لعلوم التنزيلو   4/394وأنوار التنزيل ،  10/272والجامع ألحكام القرآن ، 267/ 6مجمع البيانو 

 . 58/ 6 و 4/131وأضواء البيان  477/ 10وروح المعاني ، 316/ 4وفتح القدير
   .7/196والتحرير والتنوير  ،9/125: أضواء البيان رظين -57
   .7/196: التحرير والتنوير  رظين -58
 . 2/292 : الكشافرظين- 59
 .  1/178لرجل من بني عامر كما في الكتاب  -60
 .2/292الكشاف  -61
 .4/193إرشاد العقل السليم : رظين -62
رشاد العقل السليم  ، 8/469 ، ومفاتيح الغيب 293-2/292: الكشاف رظين -63   8/365وروح المعاني ،3/389وا 
 .3/73المديد : البحر رظين -64
 . 2/462الكشاف : رظين-65
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رشاد العقل السليم  ،  10/73ومجمع البيان  ،6/394الوجيز  والمحرر،  1/375لطوسياوالتبيان  ،23/530: جامع البيان رظين -66  6/359وا 
 .15/236والتحرير والتنوير  ، 
 .604األخفش  القرآن ومعاني،  3/173الفّراء القرآن  : معانيرظين -67
 .  137شعره   -68
 .  6/394والمحرر الوجيز   ، 1/431: الزاهر رظين -69
  ، 18/201والجامع ألحكام القرآن ،  6/394والمحرر الوجيز ،  4/141والكشاف ،  1/431والزاهر ،  23/530جامع البيان : رظين- 70

 .7/274وفتح القدير ،  10/313والبحر المحيط 
   . 530/  23جامع البيان -71
 .532/  23نفسه  -72
                  . 1/386الزاهر  -73
 .1/60الصاحبي  -74
  1/103والمزهر  ،113: المفصل  رظينو  ،3/419المخصص -75
 . 7/274وفتح القدير ،  10/313والبحر المحيط  ، 18/201والجامع ألحكام القرآن ،  6/394: المحرر الوجيزرظين -76

 .3/419المخصص 77-
 .4/7: الكتاب رظين78-
ومفاتيح  ،6/394والمحرر الوجيز  ،4/141والكشاف  ،8/191ومعالم التنزيل  ) فتن(،5/14وتهذيب اللغة ،  23/530:جامع البيان رظين79-
     . 10/313والبحر المحيط ،  5/312وأنوار التنزيل ،  3/269 الغيب
 .530/  23جامع البيان  80-
  . 1/55درة الغواص  81-
 .10/313والبحر المحيط ،  6/394:المحرر الوجيز رظين82-
 .15/402واللباب ،  23/530:جامع البيان رظين83-
 .10/313والبحر المحيط  ،1/42مغني اللبيب 84-
 . 4/159لرجل من بني جعدة كما في خزانة األدب  85-
عرابه معاني :رظين86-  . 5/159 القرآن وا 
 . 1/431بال عزو في الزاهر 87-
 . 1/431الزاهر 88-
رشاد العقل السليم  ،18/201والجامع ألحكام القرآن  ، 6/394والمحرر الوجيز ،  4/141: الكشاف رظين89-  ،7/274وفتح القدير  ، 6/359وا 

 .  6/383والبحر المديد 
عرابه ومعاني،  3/173الفّراء القرآن  معاني :رظين90-  . 5/159 القرآن وا 
 .10/313والبحر المحيط ،  6/394هي قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز 91-
رشاد ،  15/402واللباب ،  3/455ومدارك التنزيل ،  10/73ومجمع البيان ،  6/394والمحرر الوجيز  ،1/375لطوسي ا: التبيان رظين92- وا 
 .18/523واألمثل ،  19/205والميزان ،  237/ 15والتحرير والتنوير  21/156وروح المعاني ،  7/274قدير وفتح ال،   6/359  السليم العقل
 .67ــ66/ 29التحرير والتنوير  -93
 . 29/67 المصدر نفسه: رظين -94
 . 19/205والميزان  ، 15/238والتحرير والتنوير  ،21/156وروح المعاني  ،7/274وفتح القدير  ،6/359: إرشاد العقل السليم رظين -95
 ، 3/107وأنوار التنزيل   9/54والجامع ألحكام القرآن   ، 5/266ومجمع البيان  ، 2/279والكشاف   ،16/ 6لطوسي ا: التبيان رظين-96

رشاد العقل،  6/423والبحر المحيط    . 3/336 السليم وا 
 . 3/336 السليم إرشاد العقل-97
 .1/178من شواهد الكتاب -98
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 .6/423البحر المحيط : رظين-99
رشاد العقل،  6/423والبحر المحيط ، 2/32ومدارك التنزيل  ،2/279: الكشاف رظين-100   .3/461وفتح القدير  ،3/336 السليم وا 

 .2/279الكشاف 101-
 . 3/293روح المعاني 102-
 . 4/73ومعالم التنزيل ،  8/434: أنوار التنزيل رظين103-
عرابه : رظين104- ، والجامع ألحكام القرآن  3/227، والمحرر الوجيز 4/222، ومعالم التنزيل 5/203، والكشف والبيان 96/ 3معاني القرآن وا 

9 /149. 
   .19/264جامع البيان 105-
 .3/90الكشاف 106-
رشاد العقل،  8/361والبحر المحيط  ،11/415 ومفاتيح الغيب ،6/82: معالم التنزيل رظين107-  . 14/86وروح المعاني  ،5/102 السليم وا 
 .14/86وروح  المعاني ،  3/90: الكشاف رظين108-
 .2/253والتهذيب  ،3/1869: العين رظين109-
 . 15/106والميزان ، 7/262: مجمع البيان  ينظر110 -
 . 1/70الصاحبي 111-
 . 143-11/142األمثل : رظين112-
 . 3/178: العين رظين113-
عرابه : معاني ينظر -114 عراب ،5/188 القرآن وا  والبحر المحيط ،  4/343والكشاف ،  4/177والنكت والعيون ،  4/235النحاس  القرآن وا 

 . 8/109أضواء البيان و  ، 10/317و  9/572
 8/109: أضواء البيان رظين115-
وأنوار  ،23/693الجامع ألحكام القرآن ، و  16/120 ، ومفاتيح الغيب3/462والتسهيل لعلوم التنزيل ،  4/343: النكت والعيونرظين116-
رشاد العقل السليم و  ،16/41اللباب ، و  10/372والبحر المحيط  ،5/338التنزيل   .6/400ا 
 . 2/455والممتع ،  1/286والمنصف  ،1/100والمقتضب ،  4/348: الكتاب رظين -117

رشاد العقل السليم ،   3/278وتفسير القرآن العظيم ،  1/146جامع البيان 118-  .3/311وفتح القدير  ، 5/236وا 
 . 6/447التبيان 119-
 . 12/328واللباب  ، 21/5مفاتيح الغيب120-
 . 3/311فتح القدير 121-
 . ) وفر( 21/292واللسان  ) وفر(،1151الصحاح 122-
رشاد العقل السليم  ،15/146جامع البيان123-  . 5/236وا 
 .8/280 العين124-
 .2/847الصحاح 125-
 .15/146جامع البيان 126-
 .4/405الدر المصون ، و  21/5ومفاتيح الغيب  ،2/382لنحاس اإعراب القرآن : رظين -127

 .2/677الكشاف ر: ظين128-
 8/265والتحرير والتنوير  ،15/141وروح المعاني  ، 4/456: الكشاف رظين129-
 .122ديوانه 130-
 .12/328اللباب 131-
 ) وفر(.15/144تهذيب اللغة  132-
 وفر(  )877المفردات 133-
 4/405الدر المصون  134-
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 . 8/265التحرير والتنوير 135-
 6/447لطوسي ا: التبيان رظين -136

 ) وفر(. 877المفردات :رظين137-
 . 4/158: زاد المسير رظين138-
عراب،  1/65ومجاز القرآن ،  3/70الفّراء القرآن معاني  :رظين139- لطوسي اوالتبيان  ، 2/420والنكت والعيون ،  4/145لنحاس ا القرآن وا 

 . 13/45والميزان  ،4/301دير غوفتح ال ،10/218والجامع ألحكام القرآن  ،10/39 ومفاتيح الغيب ،217/ 6ومجمع البيان  ، 6/463
 . 4/301دير غوفتح ال،  10/218الجامع ألحكام القرآن  :رظين140-
 . 13/45: الميزان رظين141-
 . 3/169وأضواء البيان  ،10/218: الجامع ألحكام القرآن رظين142-
 . 2/447الكشاف  -143
 .10/218الجامع ألحكام القرآن -144
 .10/248، وينظر: الجامع ألحكام القرآن  4/223المحرر الوجيز -145
 .7/338البحر المحيط  -146
 .2/662الكشاف -147
 . 2/662المصدر نفسه-148
 .7/338: البحر المحيط رظين-149
 .7/338: نفسه رظين-150
 . 13/45والميزان ،  3/169وأضواء البيان ،  7/338: البحر المحيط رظين-151
 .7/345الدر المصون : رظين-152
 .6/25حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي : رظين-153
 .8/218التحرير والتنوير و  10/218والجامع ألحكام القرآن  10/39 مفاتيح الغيبر: ظين-154

 
 المصادر والمراجع 
، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني ، مصر 1الفضل إبراهيم، ط وـ : محمد أبقيق هـ( تح911القرآن : جالل الدين السيوطي )ت * اإلتقان في علوم 

 م 1967هـ /1387، 
، دار إحياء التراث العربي ، بيروت  4هـ ( ، ط 982بو السعود محمد بن محمد العمادي )ت أمزايا الكتاب الكريم :  إلىرشاد العقل السليم * إ

 م . 1994هـ / 1414
هـ( تحـ : د. عبد الحسين الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف  316بو بكر بن محمد بن سهل البغدادي )ت أاألصول في النحو : ابن السراج * 
 م . 1973شرف األ
التراث العربي ،  إحياء، دار  1هـ( ، اعتنى به الشيخ العاليلي ، ط 1393الشنقيطي )ت األمينفي ايضاح القرآن بالقرآن : محمد أضواء البيان * 

 .م 1996بيروت
، دار الكتب العلمية ، بيروت 1، ط إبراهيمتعليق : عبد المنعم خليل ، هـ( 338حمد بن محمد بن النحاس )ت أبو جعفر أإعراب القرآن : * 

 .م 2001هـ / 1421
: الشيخ مهدي األنصاري ، قسم الترجمة و النشر لمدرسة اإلمام  قيقاألمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، تح* 

 .ه1404، قم ، أمير المؤمنين عليه السالم
: عبد القادر حسونة ، دار الفكر قيقهـ( ، تح791عمر البيضاوي )تبو سعيد عبد اهلل بن أأنوار التنزيل وأسرار التأويل : القاضي ناصر الدين * 

 م . 1996، بيروت 
بديع يعقوب ،  إميلهـ( ، تقديم د. 761)ت األنصاريحمد بن هشام أأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : جمال الدين عبد اهلل بن يوسف بن * 

 الطبعة الثانية . 
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هـ  1425هـ( ، عناية : الشيخ زهير جعيد ، دار الفكر ، بيروت ، 745)ت  األندلسيان محمد بن يوسف البحر المحيط في التفسير : أبو حي* 
 م .  2005/

تحقيق عمر أحمد الراوي دار الكتب العليمة (، هـ1224ت  )البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، أبو العباس أحمد بن عجيبة الحسني * 
 م .2010

، دار إحياء الكتب  1، الطبعة إبراهيمالفضل  و: محمد أب قيقهـ( تحـ794ت  القرآن : بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي )البرهان في علوم * 
 م  1958العربية 

مراجعة :  ،: د. طه عبد الحميد طه  قيقتحـ ،هـ( 577ت  بو البركات عبد الرحمن بن محمد االنباري )أالقرآن :  إعرابالبيان في غريب * 
 .هـ 1389دار الكتاب العربي  ،مصطفى السقا 

، دار الكتب العلمية  3ط حمد صقر ، أ، شرح ونشر : السيد  ، ه(  276ت )عبد اهلل بن عبد المجيد بن مسلم  تأويل مشكل القرآن : ابن قتيبة* 
 م .1981هـ ،1401، بيروت 

الكتب  إحياءدار ،  : علي محمد البجاوي قيقهـ( تح616عبد اهلل العكبري )تعبد اهلل بن الحسين بن  بو البقاءأعراب القرآن : إالتبيان في * 
 )د.ت( .  ،العربية 

المطبعة العلمية  –حمد حبيب قصير أمين و حمد شوقي األأ:  قيقهـ( تح460بو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )تأالتبيان في تفسير القرآن : * 
 م .1957النجف االشرف  –، ومطبعة النعمان 

 م.1984الدار التونسية للنشر، تونس ، ،  1التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور ، ط* 
، دار الكتب العلمية ،  2، تحقيق محمد سالم هاشم ، ط (هـ 741ت ) التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزى الكلبي * 

 . م2007بيروت ، 
 م . 1973دار النهضة العربية ، بيروت التطبيق الصرفي : د.عبده الراجحي ، * 
 هـ . 1421بيروت  ،دار الكتب العلمية ، 1ط ،هـ( 604: فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري الرازي )ت (مفاتيح الغيب )التفسير الكبير * 
، دار صادر ، بيروت ،  5القادر األرناؤوط ، طهـ( ، إشراف محمود عبد 774تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت* 

 . م2009
الدار المصرية  ،مراجعة : محمد علي النجار  ،ـ : يعقوب بن عبد النبي قيق هـ( تح370)ت األزهريحمد أبو منصور محمد بن أتهذيب اللغة : * 

 .1974، والترجمة  للتأليف
 م . 1408/1988بيروت  ،دار الفكر  ،هـ( 310جرير الطبري )تبو جعفر محمد بن أالقرآن :  آيتأويل جامع البيان عن * 
 م .2005حاديثه محمد بن عيادي ، الدار البيضاء أهـ( ، خرج 671حمد االنصاري القرطبي )تأحكام القرآن : أبو عبد اهلل محمد بن الجامع أل* 

ه(، دار 1069حمد بن محمد بن عمر  شهاب الدين الخفاجي) ت * حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي ـــ عناية القاضي وكفاية الراضي ـــ : أ
 صادر، بيروت . 

مكتبة الصفا  ،: محمود بن الجميل  قيق تح ،هـ( 1206حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية ابن مالك : محمد بن علي الصبان )ت* 
 .1423القاهرة  ،

السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، محمد عبد هـ( ، تحقيق 1093خزانة األدب ولب لباب لسان العرب : عبد القادر بن عمر البغدادي )ت* 
 القاهرة.

، مطبعة المجمع العلمي العراقي والضامن وتورالد. القيسي  ـ:هـ( ،تح 338لقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب )ت بعد ادقائق التصريف: * 
 .هـ1407

، دار العلم  1حمد محمد الخراط ، طأقيق هـ(  تح 756ت الملقب بالسمين الحلبي) حمد بن يوسف:أالدر المصون في علوم الكتاب المكنون * 
 . 1986دمشق ، 

 هـ .  1299، القسطنطينية  1ط ،هـ(  516ت  الحريري) بو محمد القاسم بن علي:أدرة الغواص في أوهام الخواص * 
 م.1984القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف ، مصر * ديوان أمرئ 

 م.1964طبعة دار صادر للطباعة والنشر، ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  بن أبي سلمى :ر يديوان زه* 
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، تعليق محمد أحمد األمل وعمر عبد (هـ1270)أبو الفضل السيد محمود اآللوسي البغدادي:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني* 
 . 1999،  1السالم السالمي ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان ، ط

 م . 1964، المكتب اإلسالمي لطباعة ، دمشق ،  1هـ( ، ط597بن الجوزي )ت ر ، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليزاد المسير في علم التفسي* 

هـ( ، تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن ، 328ت ابن االنباري )محمد بن القاسم بن محمد بن بّشارأبو بكر الزاهر في معاني كلمات الناس : * 
 م.1989دار الشؤون الثقافية ، 

الحميد ، مطبعة السعادة  محمد محيي الدين عبد قيقتح (هـ929ت ) األشموني علي بن محمد بن عيسى شرح االشموني على ألفية بن مالك : * 
 م.1955 ،مصر  ،

 م . 1990عبد الستار جواد ، مطبعة الرشيد ، بغداد  قيقهـ( ، تح855شرح المراح في التصريف : بدر الدين محمود بن احمد العيني )ت* 

،  1، طحمد حسن بسج أتعليق :  ،هـ( 395حمد بن فارس )تأالحسن  أبوالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها : * 
 .ه1418بيروت  ،دار الكتب العلمية  ،حمد بيضون أمنشورات 

هـ( ، اعتنى 398بن حماد الجوهري )ت إسماعيلبائيا وفق أوائل الحروف :  الصحاح ، معجم الصحاح قاموس عربي عربي مرتب ترتيبا ألف* 
 م.2008بيروت ، ،به خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة 

 هـ . 1425السامرائي ، طهران ،  إبراهيم: د. مهدي المخزومي ، و د.  قيقهـ( :  تحـ175لخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت:االعين * 
، دار الفكر، بيروت ه(1250) ت            محمد بن علي بن محمد الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير * 

 دط ، دت .،لبنان، 
بيروت  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ، 1،طسقال هـ( ، وضع وتعليق : د. ديزيرة429بو منصور الثعالبي )تأفقه اللغة وأسرار العربية : * 

 م .  1999

 م . 1979بيروت  –علمية دار الكتب ال ،الطبعة الثانية  ،هـ( 646بو عمرو عثمان بن عمر جمال الدين بن الحاجب )تأالكافية في النحو : * 
 1408القاهرة  ، الناشر مكتبة الخانجي ،3ط ،تحـ : عبد السالم هارون  –هـ( 180سيبويه( )ت) بو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرأالكتاب : * 
 م . 1988هـ/
 م1977 بيروت، ، دار الفكر ، 1هـ(  ، ط538الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التاويل : محمود بن عمر الزمخشري )ت * 
، مؤسسة  4عداد : د.عدنان المصري ، ط إ ،هـ( 1094بو البقاء الحسين الكفوي )تأالكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية( : * 

 م .  1998 بيروت ، الرسالة ،
: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ  قيق، تح( ه775أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي )  :اللباب في علوم الكتاب * 

 .م 2011، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  2علي محمد معوض ، ط
 م 1956بيروت  ،دار صادر  ،هـ( 711)بن منظور بو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ألسان العرب : * 
 ،أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليين ، بيروت  قيقهـ( ، تح370ت) بن خالويه حمدأعبد اهلل الحسين بن  أبوليس في كالم العرب : * 

 م.1979
 –مؤسسة الرسالة  –الطبعة الثانية  –معارضة وتعليق : محمد فؤاد سزكين  –هـ( 210بو عبيدة معمر بن المثنى التيمي )تأمجاز القرآن : * 

 م 1981هـ/1401بيروت 
هـ / 1377بيروت  ،دار الكتاب ، ودار الفكر  ،2ط ،هـ( 548علي الفضل بن الحسن الطبرسي )ت بوأمجمع البيان في تفسير القرآن : * 

 م .1957
حمد صادق المالح ، المجلس أتحقيق ، (هـ  541ابن عطية ت بن غالب ) عبد الحق أبو محمد  :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز * 

 .  م 1974 ، القاهرة اإلسالميةاالعلى للشؤون 
 . ، بيروت ( ، دار الفكره458ت  )ابن سيده إسماعيلبو الحسن علي بن أالمخصص : * 
 .  1978هـ( بيروت ،  710ت حافظ الدين النسفي ) د و حمد  بن محمأبو البركات عبد اهلل بن وحقائق التأويل : أ مدارك التنزيل* 
هـ ـ 1425، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1( ، طه510ت أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ) من تفسير القرآن:  معالم التنزيل* 

 م  2004
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، دار الكتب  1ط شمس الدين ،  إبراهيمتقديم وتعليق :  ،هـ( 215)ت األوسطخفش بو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف باألأمعاني القرآن : * 
 هـ  . 1423العلمية ، بيروت 

هـ 1423، دار الكتب العلمية ،  بيروت  1تقديم وتعليق : ابراهيم شمس الدين ، ط، هـ( 207بو زكريا يحيى بن زياد الفّراء )تأمعاني القرآن : * 
  . 
 عالم الكتب، ،1ط ،شرح وتحقيق : د. عبد الجليل عبده شلبي  ،هـ( 311بن السري الزجاج )ت إبراهيم إسحاقبو أعرابه : ا  معاني القرآن و * 

 هـ . 1408بيروت 
هـ(   ، ضبط وصحيح محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ، ومحمد 911المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، جالل الدين السيوطي )ت* 
 الفضل إبراهيم دار الفكر للطباعة والنشر بيروت دون تاريخ . وأب
 م .  1988بيروت  –دار الكتب العلمية  –حمد شمس الدين أتصحيح وضبط :  –ن السيوطي القرآن : جالل الدي إعجازفي  األقرانمعترك * 
،  5ط: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد اهلل ، مراجعة سعيد االفغاني ،  قيقبن هشام االنصاري ، تحـاعاريب : مغني اللبيب عن كتب األ* 

 هـ . 1378مؤسسة الصادق ، طهران ، 
هـ( ، تحقيق محمد سيد كيالني ، دار المعرفة 502القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب االصفهاني )ت أبوالمفردات في غريب القرآن : * 

 ، بيروت )د.ت( 
 م.2004 ، االردن1، تحقيق د. فخر صالح قدارة، دار عمان للنشر والتوزيع ، ط المفصل في علم العربية : الزمخشري* 
هـ 1418، دار الفكر ، بيروت  2ط بو عمرو ، أ: شهاب الدين  قيقهـ( ، تحـ395الحسين أحمد بن فارس )ت  أبوفي اللغة :  المقاييس* 
 م .  1998/

 . م1994، 3ط هـ( ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب ، بيروت . 285بو العباس محمد بن يزيد المبرد )أالمقتضب : * 
هـ / 1398الجديدة ، بيروت  اآلفاق، منشورات دار  3ط، تحقيق د. فخر الدين قباوة ،  (ابن عصفور علي بن مؤمن ) ف :الممتع في التصري* 

 م .1978

مطبعة مصطفى البابي  ،1ط ،مين أبراهيم مصطفى وعبد اهلل إ:  قيقتحـ، : ابن جني  (بي عثمان المازنيشرح كتاب التصريف أل)المنصف * 
 .هـ1373القاهرة  –الحلبي 

 2009، ، بغداد 1هـ( ، ط1402الطباطبائي )تمحمد حسين الميزان في تفسير القرآن : السيد * 
 هـ . 1422قم  –منشورات ناصر خسرو  ،3ط ،النحو الوافي : عباس حسن * 

م ، دار : السيد عبد المقصود بن عبد الرحي  قيقهـ( ، تحـ450البصري )تالنكت والعيون : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي * 
 .  2007، الكتب العلمية ، بيروت 
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