
1 
 

 
كله، احلمد هلل الذي  احلمد هلل الذي له احلمد كله، وله الفضل كله، وله اخللق واألمر

أنزل كتابه املبني، هداية للعاملني، ونوراً للمؤمنني، وحمجًة للسالكني، وحجًة على خلقه أمجعني، 
 . والصالة والسالم على نبيه األمني حممد، وعلى آله الطيبني الطاهرين، وصحبه الغر امليامني 

 :وبعد
ائها والتفاين يف خدمتها ما بلغه فإنه مل يبلغ قوم يف احلفاظ على لغتهم واحلرص على نق

املسلمون، إذ يسر اهلل عز وجل هبذه األمة من نذر نفسه خلدمة هذه اللغة يف شىت فروعها، 
إاّل دليل على ذلك وال غرور يف هذا،  تتابع ظهورها حىت اليوم وما بعده،وما كثرة املصنفات و 

ِإنَّا َنحُْن ن حزَّْلنحا الذِّْكرح وحِإنَّا لحُه إىل يوم الدين  افهي لغة القرآن الكرمي اليت تكفل اهلل حبفظه
 (9:احلجر)   حلححاِفظُونح 

بالنظم، فهي طريقة لبدر الدين الغزي " التيسري يف علوم التفسري"وقد عنيت خمطوطة 
اإلحاطة و ، (القرآن)تسهل على املتعلم حفظ ما يتعلمه، فتمكنه من اإلملام بتفسري كتاب اهلل 

، وترجع أمهيتها لقيام احلاجة إليها، فالدين اإلسالمي والثقافة العربية قامت العربية اللغةبعلوم 
على أساسها الرواية، وهلذا اعتمد املسلمون على أسلوب احلفظ واالستظهار؛ حلفظ تارخيهم 

ومن هنا  وتراثهم الفكري ونقله مشافهة، وقد بقي هذا األسلوب سائدًا يف نقل املعلومات،
 .وسائل ناجحة لنقل العلم وتقدميه لطالبهو جتمع فيها من أسباب امبا  .رأينا أن املنظومات

يزال دورها إىل اآلن باقيًا وإن كان  قامت يف العصور السابقة بدور كبري يف اجملال العلمي وال
ذا جيدر بنا أن َنافظ دليل على قوهتا وثباهتا؛ ول طويالً  أقل مما سبق، فبقاء دورها واستمراره زمناً 
 . على هذه الوسيلة ونسعى إىل تطويرها
دخل فيه أناس كثريون من غري العرب، فتأثرت بذلك اللغة ولكون اإلسالم دينًا للناس مجيعاً، 

من طرائق التأليف ليها، وذلك بأهنم أرادوا طريقة ً العربية، فهب العلماء املسلمون للمحافظة ع
تساهم يف حفظ مضامني اللغة العربية، والسعي لفهم معاين القرآن الكرمي والكشف عن أسرار 
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 العلوم العقلية،  إىل أرفع مستويات خطوات إلنضاج الفكر واالرتقاء هبالغته، مث خطا علماؤ 
 .يبعر لضبط العلوم الفأخذوا ينظمون القصائد طرقاً جديدة حلفظ العلوم،  واقّدمف
التيسري يف علوم "لغوية لسوريت الفاحتة والبقرة يف منظومة  دراسة: بعنوان هكان حبث الدكتوراف

 بدر الدين الغزيل" التفسري
 تضمنته من حقائق لغوية،اشتملت املنظومة على لطائف متنوعة، وأساليب فنية  ملا و   

مجع بني فنون خمتلفة، فهو أديب،  عاملو صاحب رأي مستقل،  مرموق الغزي باحث لغويف
يف  وقد برزت شخصيته اللغوية ،، عروضي، ملم بالقراءات، ورواية احلديث، ونظم الشعرَنوي

الغزي بعد الدراسة التحليلية لآليات وبيان ترتيب معانيها وتنسيقها يبني أقوال ف منظومته،
األوجه احملتملة من خالل الكشف عن احلالة اإلعرابية وبيان املسائل  يوضحو اللغويني فيها 

الصرفية والبالغية يف التعبري عن املعىن املقصود، األمر الذي جعل حبثنا يهتم بإيضاح التفاصيل 
، نحوية، واملباحث الصرفيةيف تفسريه مباحث لغوية أساسية كاملباحث ال فنراه يقدم .الدقيقة

شرتاك، والرتادف، والتضاد، ومبحث األصل اللغوي الوما يتعلق هبا كا ةالدالليواملباحث 
والبيانية، وذكره  البالغية ومن ذلك املباحث أخرىوظواهر لغوية  واالشتقاقلأللفاظ القرآنية، 

بشواهد من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف  للغات العرب وما يتعلق هبا، مستعيناً 
يف كل  ليها هذه الرسالة جيد أثر املعىنع اشتملتومن يتأمل يف اجلوانب اليت  .والشعر العريب

جانب من جوانب الدراسة اللغوية، ويقتضي أن يكون الباحث ملمًا بكل ما يتعلق بأصول 
ذلك اجلانب وأحكامه ليلتقط منه الدرر ويهمل األصداف والشوائب اليت علقت به، وقد 

 .العمل، وهلل الكمال وحدهبذلت ما استطعت من جهد يف هذا 
فما ورد يف هذا البحث من حسنات، فمن توفيق اهلل وفضله، وما ورد فيه من أوهام أو هنات، 

 . فمن قصور، أو زلة قلم، وسهو فكر
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 2ـ 1
 :اختيار هذا البحث ألمهية ميكن أمجاهلا فيما يليوقد تعددت دوافع 

 من علماء املسلمني، وقد تنوعت م لعاملكوهنا خمطوطة يف تفسري كتاب اهلل بطريقة النظ:أولا 
العلوم يف تفسريه فهي يف العلوم اإلسالمية كالتفسري والقراءات واحلديث والفقه، وهي يف علوم 

عر واللغة، وأمهية هذا التفسري يف بيان املسائل اللغوية العربية كالنحو والصرف والبالغة والش
 :تظهر فيما يلي

النحو وشق معاين الكالم لتكتمل  وبيان مالمح عرابية،هنا منظومة عنيت باألوجه اإلكو  . 
 .الصورة عند عرض آراء النحاة موضحاً فيها األثر النحوي يف بيان تلك املعاين

اللغوية، اليت مجعت بني النحو والصرف والبالغة والداللة، تعّد هذه املخطوطة، من التفاسري  .2
 .وإبراز اآلراء والتوجيهات اللغوية

 :وتظهر فيما يلي" التيسري يف علوم التفسري"، أي انفسه نظومةأمهية امل :ثانياا 
، فقد أورد يف تهااعتماد املؤلف يف منظومته على مصادر مهمة يف اللغة، وعلى علماء أئم . 

 الزخمشري، و األخفش، و الفراء، و سيبويه، ): منهم ،الكتاب آراء، وأقوال علماء كثريينأثناء 
هؤالء األئمة، وكتب أخرى كثرية مل أفاد من كما أنه ( ، وغريهمأبو حيانو البيضاوي، والقاضي 

 .يذكر أمسائها
صية خظهور شخصية املؤلف يف كثري من املسائل اليت عاجلها يف أثناء ترجيحاته وآرائه الش .2

 .ملسائل اللغويةيف ا
األسباب عقدت العزم  ه، وهلذغة واهتمامه باالستشهاد والتمثيلاعتناء املؤلف بأصول الل .3

 .موضوع دراستنا وجمال حبثنالتكون هي  اختيار هذه املخطوطة على 
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 مشكلة البحث 3ـ1
العربية، تأصياًل وجتديداً، لغًة ال ريب أن املخطوطات العربية تعد إضافة متميزة إىل املكتبة 

بالنظم يف حتليل مسائل لغوية يف ثنايا ( التيسري يف علوم التفسري)وبياناً، ومتتاز خمطوطة 
وتشتمل مسائل هلا شأن يف إمتام الشرح واستيعاب  ،اليت تتضمن كثريًا من الفوائد املوضوعات

يف  متعددة سأشري إليهاة يف تفاسري وقد انشئت دراسات لغوية خاص. أطراف املسائل
كوهنا خمطوطة يف تفسري كتاب اهلل مل يعن ا جوانب للبحث  تبقى فيه االدراسات السابقة إال أهن

 .أحد إىل حتليلها وبيان مضامينها يف دراسة خاصة ومتكاملة
ون يف ثنايا كتبهم لة من الدراسات اللغوية اليت أدرجها املفسرون واللغويمجهي اجلوانب وهذه 
 تتجه إىل عرض املسائل اللغوية_ بعون اهلل وتوفيقهالدراسة اليت مت إعدادها  هذريهم، فهوتفاس

تجه البحث إىل بيان املعىن يوكوهنا منظومة يف تفسري كتاب اهلل ( َنواً، صرفاً، داللة، بالغة)
يف العرض  وكذلك طريقة هذا العامل( ن الغزيلبدر الدي) تتضمنه املنظومة اللغوية ذيال املقصود

جتاهًا متميزاً اوالتحليل، ويف النقد والرتجيح، فاجلانب اللغوي عند الغزي بارز وواضح وأنه يعد 
بعرض صور من  يارات مع اهتمام بدر الدين الغزييف تفسريه، إىل جانب املعارضات واالخت

 . االجتهادات يف مسائل لغوية
 
  أهداف البحث 4ـ1
 : اآلتية املسائلميكن إمجال أهداف البحث يف  
يف منظومة بدر الدين  يف سوريت الفاحتة والبقرةمعرفة الكلمات بصيغها الصرفية املختلفة  . 

 .الغزي
يف منظومة بدر الدين  البقرةسوريت الفاحتة و  يف القواعد النحوية اليت تناوهلا الغزي دراسة .2

 .الغزي
 .بوصفه معجزاً يف نظمهبيان مجال النسق القرآين وداللة لفظه ومعناه للتحدي به  .3
 . يف منظومة بدر الدين الغزي يف سوريت الفاحتة والبقرة ةالبالغيمعرفة األساليب  .4
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 أسئلة البحث 5ـ1
 :يل، وميكن إمجاهلا فيما يالباحث نهاجييب عمثة عدة أسئلة 

 ما هي الصيغ الصرفية يف سوريت الفاحتة والبقرة يف منظومة بدر الدين الغزي؟  . 
 اجلوانب النحوية يف سوريت الفاحتة والبقرة يف منظومة بدر الدين الغزي؟ما هي  .2
البقرة يف منظومة بدر و النسق القرآين يف داللة اللفظ على معناه يف سوريت الفاحتة أثر ما  .3

 ن الغزي؟ الدي
 ؟يف منظومة بدر الدين الغزي البقرةسوريت الفاحتة و  ساليب البالغية عند الغزي يفاأل هي ما .4
 
 حدود البحث 6ـ1

 ة بدر الدين الغزييف منظوم تنحصر هذه الدراسةأن كما هو واضح من عنوان الرسالة 
سورة البقرة؛  واكتفى البحث بدراسة سورة الفاحتة وثالثني آية من، (التيسري يف علوم التفسري)

املخطوطة تبدأ مبقدمة وسورة الفاحتة والبقرة كما هي يف نسخة يافا، ولكثرة املسائل اللغوية ألن 
فإن قسمًا من آياهتا تعُد مناراً  ،يف سورة البقرة درست مناذجًا منها على سبيل احلصر

للمجاالت اللغوية املختلفة بل كان القسم منها األساس الذي انطلق منه اللغويني والنحويني 
 :النحو يف جوانبها اللغوية من حيث هذه الدراسة تنحصرو  ع ضوابط النحو العريب،لوض
 :، والبالغة(ودالالهتا األوزان ،والتثيناجلمع  االشتقاق،) :، والصرف(أفعال،حروف أمساء،)
فنحن نتناول هذه اجلوانب اللغوية األربعة ( اللفظ واملعىن)  :، والداللة(البديعو البيان، و املعاين، )

 .يف منظومة بدر الدين الغزي
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 منهجية البحث7ـ1
  :اتبع هذا البحث منهجين في الدراسة

 المنهج الوصفي
املادة اللغوية ودراستها والوقوف على طبيعة منهج املصنف واستقصاء عرض وذلك من خالل 

وأثره يف وسائله وحتليل هذه الوسائل اجتهادًا يف الوصول إىل عالقتها مبلكته التفسريية، 
 .التفسري
 التحليلي الستقرائي المنهج

شاملة تعتمد على دراسة علمية دقيقة و  تضمنيو  يتحليلال االستقرائينهج املاتبع هذا البحث 
الىت يتم  ة الىت تتكون منها املادة الغويةهبدف معرفة العناصر األساسي االستقراء والتحليل

اللغوية ودراستها من جوانبها األربعة وحتليلها وضع العناصر  حرص البحث على وقد ،حتليلها
 .كتب اللغويني واملفسرين حتلياًل علمياً دقيقاً مستنداً إىل املصادر العلمية اللغوية من

 جراءات البحثا
 :سرت يف هذا البحث وفق اخلطوات اآلتية

خرتهتا للتحقيق والدراسة أمن املخطوط، فوجدت اجلزئية اليت حصر النسخ املوجودة  -أ 
 .كتبة الظاهريةباملكتبة اإلسالمية يف يافا، والثانية املاللغوية يف نسختني فقط، واحدة ب

املقارنة بني النسختني، وكنت أثبت الصواب من األخرى وأشري إليه يف اهلامش، وكذلك  -ب 
إذا وجد سقط يف إحدى النسختني، كنت أضع الساقط بني قوسني مع اإلشارة إليه يف 

 .اهلامش
ئل اللغوية الواردة يف الكتاب من الكتب املعتمدة، ونسبة اآلراء إىل أصحاهبا، توثيق املسا -ج 

 .إن كان مل ينسبها
يف منظومة التيسري يف علوم التفسري وذلك بالرجوع إىل أهم حتليل املسائل اللغوية  -د 

 .املصادر واملراجع
 .غة واملعاجمكتب اللوذلك بالرجوع إىل  ذكر معاين األلفاظ الغامضة الواردة يف املخطوط  -ه 
 .مع توثيق للقراءات من مصادرها عزو اآليات القرآنية إىل سورها، -و 
إىل مصادرها من كتب السنة، وتوثيق أقوال العرب واألمثال عزو األحاديث، واآلثار  -ز 
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 .العربية من مصادرها أو من الكتب املعتمدة يف هذا الفنّ 
 .مصادرهانسبة الشواهد الشعرية إىل قائليها وتوثيقها من  -ح 

 
 قةالدراسات الساب 8ـ1

 مل يزل هذا الرتاث العلمي يشق حواجب الدهر إىل أن وصلنا يف هذا العصر، فتناوله العلماء
أجد دراسة مستقلة عنيت مبخطوطة لم ف ،البحث والتنقيبوالباحثون بالدراسة والتحقيق، و 

 ومل يعن أحد إىل حتليلها وبيان مضامينها يف دراسة خاصة ومتكاملة، (التيسري يف علوم التفسري)
متعددة، وهذه الدراسة تكملة للدراسات اللغوية نشئت دراسات لغوية خاصة يف تفاسري أوقد 

 :السابقة يف خمطوطة علمية يف تفسري كتاب اهلل ومن هذه الدراسات اللغوية مايأيت
، سامرائي، مطبعة اإلرشادفاضل صاحل ال: شريزخمراسات النحوية واللغوية عند الدال . 

كشف ويهدف البحث إىل  م،  99 =ه     391 ،هبغداد، أصل هذا الكتاب رسالة دكتورا
ثقافته ولغوياً كبرياً، فال بد أن يدخل ن الزخمشري كان َنوياً منهج الزخمشري يف التفسري؛ إل

أبواب وخامتة، تناول يف التمهيد فقسم البحث إىل متهيد وستة  يف اجملالني يف تفسريه،
 التطور يف التأليف النحوي من : لعصره وما يتعلق بسريته الذاتية، أما الباب األو 

موقفه من الشواهد  :الثالث الباب، مكانته العلمية آثاره: وليته إىل عصره، الباب الثاينأ
السمات : الباب اخلامسعتزال والعامل يف دراساته، أثر اال: ة الصناعة، الباب الرابعوأدل

مذهبه النحوي ومناذج من دراساته، مث اخلامتة وتوصل : الباب السادس البارزة يف دراساته،
البحث أن الزخمشري َنوي ولغوي كبري بلغ مكانة عالية يف نفوس معاصريه والذين من 

 وخيتلف ،ل اللغة واألدب يف عصرهابعدهم على السواء، وكان يعد أبرز أو من أبرز رج
فضاًل أننا ندرس منظومة التيسري يف علوم  ،يف عدة جوانب تقسيمه للفصول عن تقسيمنا

 .التفسري لبدر الدين الغزي
زيز علي مطلك الدليمي، بإشراف عبد الع: الدراسات النحوية واللغوية يف البحر احمليط .2

 اه،كلية اآلداب جامعة بغداد، رسالة دكتور   ،الدكتور حسام سعيد النعيمي: ستاذاأل
ن أبا هج أبو حيان يف التفسري إلم، ويهدف البحث إىل كشف من992 _  ه3 4 

ثقافته يف اجملالني يف تفسريه، فقسم حبثه إىل  ولغوياً كبرياً، فال بد أن يدخل حيان كان َنوياً 
عن أدلته : فقد حتدث فيه عن موارده النحوية واللغوية، الثاين: األول: مخسة فصول



8 
 

فقد خصصه لدراسة  :على السماع والقياس والتعليل واإلمجاع، الثالثالصناعية ويشمل 
حتدث عن : حتدث فيه عن داللة األلفاظ، اخلامس: جهوده النحوية يف التفسري، الرابع

هود تتصل باللغة، مث اخلامتة قيمة تفسري البحر احمليط وأثره من حيث مافيه من ج
هذا التفسري تتمثل فيما ورد فيه من آراء ن قيمة إاحات وتوصل الباحث يف حبثه بقرت واال

أولئك الذين مل تصل إلينا كتبهم، فتناول الباحث  َنوية ولغوية لعلماء متقدمني وخاصة
وخيتلف يف تقسيمه للفصول عن تقسيمنا  بعض اجلوانب اللغوية يف تفسري البحر احمليط،

  .أننا ندرس منظومة يف تفسري القرآن يف عدة جوانب فضالً 
 ندلسيالبن حزم األ( األحكام حكام يف أصولاإل)اللغوي والنحوي يف كتاب  درسال .3

حامد عبد احملسن كاظم اجلنايب، :الدكتور: علي وناس، بإشراف عالء عبد(:      ه454)
تبني منهج البحث  م، ويهدف البحث999 =ه    421 رسالة ماجستري، جامعة بابل،

 :الفصل األول: ومتهيد وثالثة فصول وخامتةاللغوي عند ابن حزم فقسم حبثه إىل مقدمة 
: جهود ابن حزم النحوية، الفصل الثالث: جهود ابن حزم الصوتية والصرفية، الفصل الثاين

جهود ابن حزم اللغوية مث اخلامتة اليت توصل إىل أهم مارآه ابن حزم من مواقف تدل على 
ليه من آراء تدل على عقلية سعة علمه، وطول باعه يف علم النحو واللغة، وعلى ما سبق إ

فذة يف ميدان البحث اللغوي العريب وتناول الباحث الظواهر الداللية املشرتك، الرتادف 
الفرق واضح من ، فلربط بينها وبني آراء املستشرقنيالتضاد واشتقاق األلفاظ وحاول او 

 . خالل تقسيم الفصول إضافة إن حبثنا يف منظومة التيسري يف علوم التفسري
دراسة لغوية وَنوية يف تفسري البيضاوي، محد عبد الوهاب حسن، كلية الدراسات  .4

م، الكتاب تضمن مخسة فصول تناول الفصل   21القرآنية، جامعة بابل، دار صفاء، 
وكذلك ( امسه ونشأته وسريته الثقافية وشيوخه وتالمذته)السرية الذاتية للبيضاوي : األول

مكانة تفسري البيضاوي وكذلك : مؤلفاته، والفصل الثاينالبحث يف اهتماماته العلمية و 
ثر انتمائه الفقهي ومعتقده ومصادره وتأثريه أيف التفسري و  البحث يف تاريخ تأليفه وطريقته

والعلل وكذلك تناول  موقف البيضاوي من األدلة والشواهد: والفصل الثالث. فيما بعد
لسماع والقياس واستصحاب احلال الباحث موقفه من أدلة الصناعة فبحث رأيه يف ا

والفصل الرابع عن منهج البيضاوي يف دراسته اللغوية من  واإلمجاع مث بني موقفه من العلل
مراعاة للمعىن وعقد الصلة بني املعىن واللفظ وتقليب للكلم على األوجه احملتملة والرجوع 
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وريت الفاحتة والبقرة يف إىل األصل عند النظر يف االشتقاق، فدراستنا دراسة تطبيقية يف س
 .منظومة بدر الدين الغزي

عادل الدمشقي  اللغوية يف تفسري اللباب يف علوم الكتاب البن الدراسات .5
عبد اهلل امحد : الدكتور: حسني الكعيب، بإشراف مساعيل عباسإ(: ه  881)احلنبلي

هذه  م، وهتدف2113= ه    423 اجلبوري، إطروحة دكتوراه، اجلامعة املستنصرية، 
ن ترصد جهود عامل مغيب خاض غمار اللغة عن طريق التفسري لكتاب اهلل أ الدراسة

إىل أربعة فصول،  العزيز، من هنا كانت علوم اللغة عنده متنوعة ومتعددة، فقسم حبثه
تسبقها مقدمة تعريفية ملنهجها، ومتهيد عرف فيه باملصنف وكتابه الذي انعقد عليه 

، أما الفصل (مباحث صوتية: )التفسري،تناول الفصل األولالدراسة، مبينا منهجه يف 
مباحث : )بالدراسة النحوية، أما الفصل الرابع: ، الفصل الثالث(مباحث صرفية: )الثاين
، فتقسيمه للفصول يشبه تقسيمنا إال أننا تناولنا املباحث البالغية يف منظومة (داللية

احتة والبقرة يف منظومة التيسري يف علوم الف وحبثنا يف سوريت  علوم التفسريالتيسري يف
 .التفسري

: الدكتور: حيدر حممد جرب العبودي، بإشراف: عبد الرمحن أيوب الدراسات اللغوية عند .4
هدف ي، و م2115= ه    424 ، حممد ضاري محادي، رسالة ماجستري، جامعة بغداد

موقُعها املتميّ ُز يف دائرِة البحث يف عرض مساحةح النشاِط العلمّي، لدى باحٍث كان آلثارِه، 
فالرسالة مقّسمًة على بابني يسبُقهما متهيٌد، يشتمُل على  البحِث اللغوّي العريّب احلديث،

فاختصَّ بالدراسِة الصوتّيِة : نبذٍة متواضعٍة عن حياِة عبد الرمحن أيوب، أما الباب األول
تقسيمه لألبواب عن تقسيمنا فضاًل خيتلف يف  الدراسُة النحويّة: أما الباب الثاين ،والصرفّية

 .أنه مل يتناول مبحثان الداللة والبالغة
لألب أنستانس ماري ( م 93 -م  9 ) الدراسات اللغوية والنحوية يف جملة لغة العرب .9

علي حممد حسني اخلالدي، جامعة  :، بإشرافحممد رضا محريي الشبلي: الكرملي
م، هتدف الدراسة إىل بيان الريادة يف الصحافة األدبية،  211=ه     432 ، الكوفة

، فقسم البحث إىل آنذاكوالرصانة العلمية لدقة حبوثها اليت هدفت إىل توعية اجليل العريب 
الدراسات الصوتية والصرفية، الفصل : أربعة فصول وملحق وخامتة، تناول يف الفصل األول

 ات األجنبية إىل اللغات العربية،الرتمجة من اللغ: ، الفصل الثالثالدراسات النحوية: الثاين
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التأصيل اللغوي، وتوصل البحث أن جملة لغة العرب مادة تستحق اإلظهار : الفصل الرابع
 . والتمعن، ملا هلا أمهية من تقومي األلسنة واألقالم يف وقتنا احلاضر

مشرف بن : يف كتابه التحرير والتنوير أثر الدالالت اللغوية يف تفسري الطاهر ابن عاشور  .8
طروحة دكتوراه، جامعة أم ا ،أمني حممد عطية باشه الدكتور :أمحد مجعان الزهراين، بإشراف

يهدف البحث إىل إبراز دور ه ، 429 / ه 424  ،القرى، اململكة العربية السعودية
مية متخصصة يف جمال املفسرين املعاصرين يف تفسري القرآن الكرمي، والبحث يف دراسة عل

يف تفسري  منهج البحث اللغوي: الباب األول :يل فقسم حبثه إىل أربعة أبوابالبحث الدال
اللغوي تعريفاً، وتراث املفسرين، دور ابن عاشور يف التفسري : الطاهر ومنها أربعة فصول

أثرها دراسة األلفاظ و  :مصادر ابن عاشور، الباب الثاين هذا اللون من التفسري، تصنيف
ترادف واالشرتاك ودالالت األدوات : لشتماًل على أربعة فصو م يف التفسري ابن عاشور

حبث دالالت األسلوب : لغات العرب وأثرها يف الداللة والتفسري، الباب الثالث واألفعال،
دالالت السياق النحوي، الدالالت البالغية وأثرها، مث : القرآين عند ابن عاشور وخيتص

، كما اعتىن الباحث مبصادر عن دالالت اللغوية عند ابن عاشورباحث يبحث اخلامتة فال
( ، والداللةرف، البالغة، الصالنحو) ث لغوية ابن عاشور أما حبثنا فقد قسم إىل أربعة أحبا

 .فمن خالل تقسيمنا يظهر الفرق بني كال البحثني
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 البحث خطة

إن البحث العلمي يف احلقل اللغوي من أشرف البحوث، وأنفعها يف كل العصور، كوهنا 
بالدراسة والتحقيق فكانت  العلماء والباحثونفتناوله لغة القرآن فقد عين هبا علماء العربية، 

فكان . ضمن هذه الدراسات اللغوية( التيسري يف علوم التفسري)خمطوطة بدر الدين الغزي 
واملنهج الذي  (لغوية يف منظومة التيسري يف علوم التفسري لبدر الدين الغزيدراسة ) عنوان حبثنا

تبعه البحث هو جرد املسائل اللغوية يف منظومة بدر الدين الغزي، علمًا بأننا قمنا بتحقيق أ
، مث حتليل البقرةثالثني آية من سورة املسائل اللغوية يف هذه املخطوطة يف سوريت الفاحتة و 

 تةلبحث يف مقدمة وسنصوصها اللغوية وذلك بالرجوع إىل أهم املصادر واملراجع، فخرج ا
 .وخامتة أبواب

مشكلة البحث، أسئلة ، أسباب اختيارهو أمهية املوضوع  املقدمة، :األول الباب وخصصت
مصطلحات  ،، الدراسات السابقةحدود البحث، منهج البحث أهداف البحث،البحث، 
 .البحث

يف  ثحتدَّ : إىل ثالثة فصول عن الغزي، عصره وحياته، وقسمه الباحث: الثاين أما الباب
األول عن عصره، مع حملة عن الناحية السياسية واالجتماعية؛ لبيان أثر ذلك يف حياته  الفصل
 .العلمية

بإجياٍز الكالمح عن  الباحث نسحبحه وكنيته وألقابه، مث تناولالتعريف بالغزي : الثاين مَّا الفصلأ
والثالث آثاره العلمية النثرية  مح من شخصيَّته ووصيَّته ووفاته،مولده، ونشأته، وشيوخه، مث مال

 .والشعرية
وقسم   ("التيسري يف علوم التفسري"منظومة  اجلانب اللغوي واملنهجي يف) :الثالث الباب وعين

علوم العربية وعالقتها )فيه  ةوحتدث الباحث( فسرينامل املنهج اللغوي لتفاسري) األول: إىل فصلني
  .(مفهوم املخطوط واملنظوم وأمهيتها) ، (التفسري اللغويبعريف الت )،(بالتفسري
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وحتدث الباحث ( التعريف مبنظومة التيسري يف علوم التفسري)أما الفصل الثاين فومسه الباحث ب    
( تسمية منظومته التيسري يف علوم التفسريسبب  ( )مقدمة التيسري يف علوم التفسري)فيه 
، وهذا الباب مجع بني الدراسة اللغوية وعالقتها بالتفسري وبني بدر الدين الغزي يف (مصادره)

 .منظومته التيسري يف علوم التفسري

ه على أربعة فصول اختص األول منها ب  وجعلت( مباحث صرفية)الباب الرابع  ةالباحث توومس
نقسم على أإذ ( مباحث صرفية) ثالثوال(. اجلموع)ب  ( أبنية األلفاظ)  والثاين ب    االشتقاق )

ويف ( اإلمالة)ويف الثالث ( اإلدغام)ويف الثاين ( اإلبدال)أربعة مباحث درس الباحث يف األول 
بل نراه يف بعض األحيان يضع تنبيهًا على مسألة يف الصرف مستقلُة بذلك عن ( املد)الرابع 
ه لآلية القرآنية ملا هلذا العلم من أمهية، وقد يعود يف بعض األحيان إىل مسائل يف الصرف تفسري 

 .يف كتب الصرف ويوردها كما هي بطريقة النظم مشرياً إىل أمهيتها

فال يكاد الغزي يف ( النحوية يف منظومة بدر الدين الغزي املباحث: ) امساخل أبان الباب
إاّل إن تقدم إعرابًا نظريًا هلا، وهو يستسقي األوجه اإلعرابية  منظومته أن يدع آية دون إعراب
وقد يهلَّ برأي جديد وقد ساعده على ذلك متكنه يف علم  وينسب اآلراء لقائليها وخيتار،

وكان كثري األخذ عن كتابني جليلني يف هذا الفن، مها الكشاف جلار اهلل الزخمشري،   2النحو
 إىل ثالثة فصول البحث ةالباحث تد مجع املسائل النحوية قسمبعوالبحر احمليط أليب حيان، و 

والثالث ( األفعال وأمساء األفعال)أما الثاين فكان ( األمساء)األول منها وضعته حتت عنوان 
وبعد مجع املسائل النحوية وحتقيقها قمنا بتحليلها وبيان اآلراء  (حروف املعاين)حتت عنوان 

 . النحوية
 ني، قسم الفصللفص إذ انقسم إىل( داللية مباحث)ب   ةه الباحثتفومس دسالسا أما الباب

والثالث ( األضداد)والثاين ( شرتاك اللفظياال)منها لدراسة إىل مخسة مباحث األول  األول
والفصل الثاين مبحثان ( الفروق اللغوية) واخلامس( داللة التقابل)والرابع ( الرتادف)لدراسة 

 (. الداللة املعجمية والسياقية)والثاين ( يةالعرب اللهجات)خصص الباحث األول 

                                                           
 
 .آثاره العلمية فله الكثير من المؤلفات في النحو العربي: ينظر الفصل الثاني 
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علم )البحث إىل أربعة فصول األول  ةالباحث تُقسماملباحث البالغية : وأبان الباب السابع
( علم البديع)والثاين ( الكناية)و( اجملاز)و( االستعارة)و (التشبيه)وتناول الباحث فيه ( البيان
تلوين )و ( التصريح بعد اإلهبام)و ( حسن االفتتاح وبراعة املطلع) فيه األول ةالباحث توتناول

الفصل )وتناول الباحث فيه ( علم املعاين)أما الفصل الثالث  (والتشجيع االلتفات)و ( اخلطاب
و (اإلنشاء واخلرب)و( الذكر واحلذف)و( التعريف والتنكري)و( التقدمي والتأخري) و( والوصل

 ( جهود بدر الدين الغزي)أما الفصل الرابع ( القصر)
فيه الفنون البالغية املتنوعة، واليت تفرد الغزي بذكرها ومل يسبقه أحد غريه من  ةالباحث توتناول

 .البالغيني واملفسرين بالقول هبا
 .اليت تضمنت أهم النتائج اليت توّصل إليها البحث الخاتمةوجاءت 

: إىل مصادر ومراجع كثرية ومتنوعة، ومن أمهها يف هذا البحث ةالباحث توقد رجع
، ، وكتب البالغة، وكتب النحو والصرف، وكتب اللغةاملعجمات العربية القدمية، وكتب التفسري

 .فضاًل عن الدراسات احلديثة على اختالف أنواعها 
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 األول الفصل
 عصر الغزي وقضاياه

وبعد مضي ربعه . وهو القرن الذي ولد فيه بدر الدين الغزي –شهد القرن العاشر اهلجري 
توايل ظهور الدولة العثمانية وسقوط دولة املماليك، حيث زحف سليم األول  –األول 

السلطان العثماين من تركية إىل بالد الشام يقصد االستيالء على دولة املماليك، فالتقى 
نتهت املعركة هبزمية املماليك أف" دابق مراج"ه ، يف موقعة922نة رجب س 22اجلمعان يف 

ومل يزل السلطان العثماين يواصل زحفه إىل مصر، " قنصوه الغوري"ومقتل السلطان اململوكي 
باجليزة، وفرار " وردان"حىت مت له االستيالء عليها بعد موقعة  فاستوىل عليها شيئا فشيئاً،

عة للرتك، وامنحى استقالهلما، واضطرب ، وبذلك اندمج القطران يف البالد التاب3"طومان باي"
حبل اهلدوء واألمن فيهما، وانتكث فتلهما املربم ثالثة قرون فال استقالل، وال خالفة، وال 
استقرار نظام، وتفشت فيهما أوبئة الضعف يف كل النواحي، وهنا تنسلخ عن دولة العثمانية 

 .عسكرياً يف ذلك العصرحالة الفرقة واالنقسام، اليت أضعفت املسلمني سياسّياً و 
وأخر العصر اململوكي، وهو زمن الذي بانت فيه عيوب الدولة وأصبحت يف غمرات أويف 

 انعداماملوت، فكثرت اهلزائم وتأخرت الصناعات وضعفت مهة العلم وشاخت الدولة حلد 
األمن وبات االقتصاد هشاً، وظهرت اجملاعات وحتولت طرق التجارة، ففي غمار تلك 

ت البد للمؤرخني أن يذموا الدولة ولكن املؤرخني املتقدمني كانوا عكس ذلك حيث املعطيا
ىل العثمانيني إوبعد انتقال احلكم من املماليك  .4إهنم شهدوا االنتصارات واإلجنازات العسكرية

ساءت األحوال االقتصادية سوءًا كبرياً، حيث صرف احلكم العثماين مهه إىل مجع األموال 
فإن الوضع السياسي واالقتصادي ، خزينة السلطان على حساب مصاحل اجلماهري وإرساهلا إىل

حقبة من الزمن  والعثمانينييف القرن العاشر يبني معامل ذلك اجملتمع الذي عاش فيه املماليك 
 تتساوى فئاته يف حقوقها وواجباهتا، ال حيث كان اجملتمع اململوكي جمتمعاً متجانساً، 

                                                           
أخ قنصوة الغوري قاد اجليش اململوكي يف معركة الريدانية لصد اجليش العثماين لكنه هزم وبعد أن نال العفو من لسلطان العثماين سليم امللك العادل ابن  هو: طومان باي3

طني املماليك يف طومان باي آخر سال: ينظر : األول جهز جيشاً ورجع ليحارب اجليش العثماين لكنه هزم ومت القبض عليه واعدم على باب زويلة وقد اشتهر بالشجاعة 
 93  -44 :مصر 

ري،أشراف األستاذ النظام العسكري يف دولة املماليك، هاين فخري عطية اجلزار،كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلثار ، اجلامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجست  4
 25: ه 428 م،2119رياض مصطفى شاهني، :الدكتور
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ًا إقطاعياً، الفارق كبري بني احلكام واحملكومني، فهم ال تربطهم إال رابطة بل كان جمتمعًا طبقي
الدين، وما تفرضه هذه الرابطة على أصحاهبا، هلذا استأثر املماليك بالسلطة، ومل ُيشركوا غريهم 

وظهر التمايز واضحًا بني طبقة احلكام وطبقة احملكومني اليت ضّمت  .يف احلكم إال مبقدار
وقد تنبه مؤرخو العصر على التفاوت . ة يف املكانة االجتماعية واملستوى املعاشيفئات متباين

الفنت الداخلية ظهور كذلك و  .5االجتماعي، وحاولوا إظهار أحوال الفئات االجتماعية
ومل  ،واملنازعات بني أمراء املماليك من أجل الوصول إىل دست السلطنة هي طابع ذلك العصر

 يف خالل حكم سلطان قوي يستطيع بدهائه وقوته مواجهة هذه تكن ختمد هذه الفنت إال
وفضاًل عن هذه الفنت الداخلية فلقد طبع هذا العصر ببعض . الصعاب والتغلب عليها

 .يف تلك البيئة غري مستقرة سياسياً واقتصادياً ( بدر الدين الغزي)فنشأ  .4االضطرابات اخلارجية
الساخنة من الصراعات اإلقليمية واالحتالالت واإلغارات وبناءًا على معطيات هذه األجواء 

ن التحدث عن القرن العاشر خيرج حبصيلة وخيمة إت القومية والنزاعات الطائفية، فواملناكفا
الثقافة بشكل عام فكيف باللغة  فيه وهي أن املناخ الذي سادته احلروب والفنت التنتعش

جع النظم يتمثل يف الرتف والدعة املتعارضني مع خر لرتاورمبا جند سببًا أ! ؟والشعر واألدب
ا دفعه الشعور واالستشعار، ولكن ما قرأناه من بني سطور جنم الدين الغزي الذي يعرتف أن م

يف غلب  والدأبإيثار الراحة والدعة واجلد  رأيتأين :" 9، األدباءىل التأليف وتصنيف طبقات إ
ومع هذا فإن األجواء املرحية رمبا كانت " ألكثر أهل الفضل واألدب  دأباهذا العصر وصار 

ن االستقرار األمين والسياسي إلاألديب بشطريه املنظوم واملنثور؛  عاماًل مساعدًا على النتاج
 ."جيعل العلماء يف مأمن فيحمله على اإلبداع فيما هم فيه واالقتصادي واالجتماعي

دد من الدول غري عربية لألراضي العربية كحكم املماليك فإن الرواسب اليت خلفها حكم ع
على مصر وبالد الشام، والترت واملغول على العراق مما كان له التأثري املباشر على تراجع اللغة 
العربية، وباستيالء العثمانيني على أكثر البلدان العربية يف هذا القرن تسرب العديد من 

ية، فضاًل عن أن املخاطبات الرمسية فيما بعد أصبحت باللغة الكلمات الرتكية إىل اللغة العرب
 .8الرتكية، وكان تعلم اللغة الرتكية الزمة لدخول العريب يف وظيفة وسلك الدولة

                                                           
  2/ 2: الضوء الالمع: ينظر  5
 414-3/413: نفسه  املصدر 4
 4/  : الكواكب السائرة 9
  2 -21: جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده يف الدرس اللغوي :  ينظر 8
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فلم يكن _ وبالتايل فإن االضطرابات السياسية مل تؤثر على احلركة العلمية يف ذلك العصر 
القرن العاشر متسمًا بالضعف واجلهل من الناحية العصر الذي أمتد أوائل العقد الثالث من 

الفكرية والدينية، كما ومسه بعض الدارسني، وإمنا ازدهرت احلياة الفكرية والدينية ازدهارًا كبرياً، 
لشعورهم بأهنم صاروا محاة لإلسالم، وإن بالدهم يدينون هلا مبا وصلوا إليه من جمد وسلطان، 

ر فيه علماء بارزون يف جمال العلوم العربية والدينية، أصبحت مثوى الفكر اإلسالمي، فظه
ه ، وابن حجر 845تقي الدين املقريزي املتوىف سنة : وتركوا لنا مصنفات تشهد مبا نقول، أمثال

ه ، والسيوطي 895ه ، وشهاب الدين املعروف باحلجازي املتوىف سنة 852العسقالين املتوىف 
ه ، وبدر الدين الغزي املتوىف سنة 924املتوىف سنة ه ، وزكريا األنصاري   9املتوىف سنة 

ه ، فكل هؤالء تركوا لنا جمموعات كربى من املؤلفات واملصنفات اليت تعترب حبق مناهل 984
 .للعلم والعرفان

وكان استيالء التتار على بغداد وتقويضهم للحضارة اإلسالمية العريقة وما خلفته من مؤلفات 
فات اللغوية والنحوية، قال السيوطي يف معرض حديثه عن ضخمة سببًا يف ضياع املصن

وأّلف أتباُع اخلليل وأتباُع أتباعه وّهلم : " 9املصنفات اليت وضعت يف اللغة منذ اخلليل بن أمحد
جرًّا كتبًا شىت يف اللغة ما بني مّطوٍل وخمتصر وعام يف أنواع اللغة، وخاص بنوع 

صى حىت ُحكي عن الصاحب بن عباد أن بعض وغري ذلك مما حيُ ................ منها،
أحتاُج إىل ستني مجاًل أنقل عليها  : امللوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه، فقال له يف اجلواب

كتب اللغة اليت عندي، وقد ذهب ُجل الكتب يف الفنت الكائنة من التتار وغريهم، حبيث إن 
 ". واملتأخرين الجتيء محل مجل واحدٍ الكتب املوجودة اآلن يف اللغة من تصانيف املتقدمني

وعلى الرغم من ذلك فإن علماء هذه احلقبة استطاعوا أن يغتنموا ما تبقى لديهم، وما وصل 
إليهم من كتب الرتاث، ففهموه، وشرحوه، ونسجوا على منواله، فوضعوا املصنفات املفيدة، ومل 

اراً، ومل يكونوا مصنفني فقط، بل  يكن املؤلفون يف عصر املماليك جيرّتون ما وصل اليهم اجرت 
كانوا يكملون ما وصل اليهم، ويسّدون ثغراته، ويضيفون إليه من يأيت بعدهم، فتظل روح 
الثقافة العربية متأججة يف نفوس أبناء األمة، ويسّجل هلؤالء املؤلفني مزية على غريهم ممن 

ت تندثر، فأحيوها، وجربوا  سبقهم وممن حلقهم، وهي أهنم أدركوا املكتبة العربية حني كاد
تشرت يف عصرهم، نيت اكسرها، وحافظوا عليها من شراسة الغزاة وهجماهتم، ومن الفوضى ال
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والثناء على صنيعهم هذا، فهم مل يقلوا درجة من اجملاهدين األبطال الذين  االحرتامفاستحقوا 
 .1 ردوا كيد الغزاة، وصانوا بالد العروبة من التمزق واالمنحاء

مينعنا من القول  انتقل احلكم إىل العثمانيني تفشى الضعف يف كل النواحي، ولكن هذا الوملا 
عتكف على الكتابة والتأليف، اَنت يف الصخر وعلم نفسه بنفسه، و بأن هناك من العلماء من 

وقد اشتهر علماء  .اجلهد التجميعي والتدويين الذي بدأ يف عصر املوسوعات اململوكي مواصالً 
وذيوع صيت العلماء يف أرجاء امرباطورية بين .   الفكري واإلنتاجالقرن العاشر بكثرة التأليف 
املماليك والعثمانيون من بعدهم أمهية هذه الطبقة فأقاموا هلم املدارس  عثمان، لقد أدرك احلكام

ن اليتمتعون بأي ماض واملساجد والزوايا وهذا شئ جديد بالنسبة ألمثاهلم من احلكام الذي
 .علمي أو أديب

والذي أشرنا إليه من قبل يبني احلركة العلمية السائدة يف القرن العاشر، ولكن يبقى السؤال 
الذي طرحه بعض املفكرين عن جهود العلماء يف اعتبار القرن العاشر حصيلة ما تركه 

، والتلقني والتلقي، وأخذ الالحقون وأن جمال علمهم مل يكن ينصب على حركة التعليم والتعلم
ن حيث هي، أو من الالحق من السابق، كما مل يكن ينصب على حركة التأليف والتصنيف م

نصب هذا الضعف على حركة التأليف والتصنيف من حيث نوعها، إذ احيث كمها، ولكن 
قل االبتكار، وندر اإلبداع، وتوقفت جهود العلماء عند اجلمع والتحصيل، ووضع املتون 

ملختصرات على مطوالت سابقة، ووضع شروح وحواٍش على هذه املتون واملختصرات، سواء وا
أكانت من وضعهم، أم من وضع سابقيهم، ومل تتعد جهودهم يف جمال االجتهاد واالبتكار 

والذي نراُه  2 من بني حشود من اخلالفات واألقوال من السابقني واالختياراتحدود الرتجيح 
وهو متصل  أن القرن العاشر امتداد للقرون الثالثة السابقة عليه من الناحية العلمية والفكرية،

مبا يليه من قرون، ولذا يصعب الفصل بينه وبني القرن  من الناحية العلمية والفكرية أيضاً 
نحاة قد شهدوا من ال التاسع، أو بينه وبني القرن احلادي عشر بوجه عام، فقد رأينا كثرياً 

من حياته يف القرن  من حياته يف القرن التاسع وشطراً  القرنني، حيث عاش بعضهم شطراً 
العاشر كما عاش بعضه جزءًا من القرن العاشر وجزءًا من القرن احلادي عشر، ومن مث ال جند 

ندهم حتدت مسات التصنيف عاليف يف هذه القرون الثالثة، فقد اختالفًا واضحًا يف مسات التأ

                                                           
 23: حممود سامل حممد : للدكتور: أدب الُصناع وأرباب احلرف حىت القرن العاشر اهلجري  1 
 /http://www.4shared.com :الكواكب السائرة"الشام يف القرن العاشر اهلجري على ضوء كتاب الغزيالعلماء يف بالد :ينظر   
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نكباهبم على االيت جتمع مصنفات هذا القرن هي  إىل حد كبري، وميكن القول بأن السمة العامة
وضع املتون أو املختصرات، مث وضع حواٍش على هذه الشروح، وكانت عنايتهم بوضع املتون 
واملختصرات، والشروح واحلواشي بدافع الرغبة منهم يف احلرص على مابني أيديهم من هذا 

، حيث حفظ هؤالء العلماء الذين َنتوا بأظافرهم طريقًا للعلم والتصنيف والتأليف آثار الرتاث
السابقني هلم وقدموها لنا حمفوظة بعد أن كادت تضيع أو ضاعت أصوهلا بالفعل، نتيجة 

أو ذيلوا أو وا قلوإذا كانوا قد شرحوا أو عة، للفوضى والفنت واَنطاط أوضاع احلياة بصفة عام
ممتلئة بعلمهم، وفكرهم، وثقافتهم،  أو ذواهتم بذلك وضعوا لنا بصماهتم اخلاصة،خلصوا فهم 

" 3 وخرباهتم، وبذلك أثروا األصل الذي انطلقوا منه لكتاباهتم، ويقول الشيخ حممد الطنطاوي
ويظهر أن احلامل هلم على اإلكثار من املتون حبهم يف سرعة تاليف ما ضاع من كتب النحو، 

 مجع مع ما كثر من القواعد يف موجز الكالم، فلكي ُيسهلوا على الراغبنيواملتون كفيلة جب
صّنفوها كعالج بدا هلم، فلم يكن بعد هذا بدٌّ من شروح  شتات هذا الفن يف قبضة اليد

تكشف قناع هذه املخدرات املكنونة، وبالتايل قد تقضي الشروح تفصياًل ملا ُأمجل فيها، 
 ".عهد املماليك بتسميته عهد املتون واحلواشيفما أجدر  فكانت بعض احلواشي  

يف هذه املرحلة نتاج عاملني " وضع املختصرات"وكان " 4 على أبو املكارم: ويقول الدكتور 
بتقدمي مادة علمية ميسرة  فاالهتمامخمتلفني يف الدوافع متفقني إىل مدى يف النتائج، أما أوهلما 

مما يف املوروث من قصور أو جتاوز  و حتاول أن ختلوأ لألجيال اجلديدة من الدارسني، مادة ختلو
ميثالن بعض الصعوبة على املتعلمني، وكان ذلك غالباً مسة احملاوالت اليت صدرت عن املتعلمني 
احملرتفني، وأما ثانيهما فالتعبري عن النضج يف معرفة النحو وتصوير القدرة العلمية على اإلسهام 

دارسني الذين يلجئون يف بعض األحيان إىل وضع خمتصر َنوي يف التأليف فيه بالنسبة لبعض ال
ينقلهم إىل مصاّف املتخصصني، وبتضافر هذين العاملني معا وجد ( مشروع خترج)يكون مبثابة 
 ".املوضوعة للمبتدئني( املختصرات) عدد كبري من 

ة يتمثل يف تيسري أن ما ذكره الدكتور علي أبو املكارم إىل وضع املختصرات واملتون يف هذه الفرت 
قواعد النحو على املتعلمني، ويف أبراز قدرة املؤلف، فإن الدافع األقوى هو ماذكره الشيخ 

جياز واالختصار؛ خوفا على مجع الرتاث، والقبض عليه باإلالطنطاوي من قبل من حرصهم 
 .عليه من الضياع
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عصر متون )أنه والذي يعنينا من هذا أن ما ذهب إليه العلماء من وصف هذا القرن ب
ليس فيه أي نوع من أنواع التجديد واالبتكار والتصنيف والسؤال رمبا يطرح نفسه، ( وخمتصرات
أن هذه املتون واملختصرات تعترب مرحلة مظلمة من التأليف يف القرن العاشر؟ ختتلف  هل فعالً 

تأليف، وتتنوع طرق املصنفني يف تأليف كتبهم، بناًء على اختالف مقصد كل منهم وآليته من ال
 .بناًء على ذلك أيضاً مصنفاهتم بني مطوالت وخمتصرات ومتوسطات

وقد تكلم العلماء حول غايات التأليف ومقاصده، وقد تطرق اإلمام ابن حزم األندلسي، 
إما شئ مل يسبق :"5 حيث ذكر أن مقاصد التأليف اليت ال يؤلف عاقل إال يف أحدها سبعة

ُه، أو شئ مستغلق يشرحه، أو شئ طويل خيتصره دون أن خُيّل إليه خيرتعه، أوشئ ناقص يتمّ 
 ".بشئ من معانيه، أو شئ متفرق جيمعه، أو شئ خمتلط يرتبه، أو شئ أخطأ فيه مؤلفه يصلحه

فلم يكن علماء القرن العاشر قد خرجوا عن مقاصد التأليف الذي اتبعه السابقون ويظهر لنا  
الكتب اليت علقها خبطه من خمتصراته مخسمائة جملدة، قد ذُكر يف ترمجته أن  4 أن ابن منظور

ومن املكثرين كذلك يف هذا الباب  9 فال يُعرف كتاب مطّول يف األدب وغريه إال وقد اختصره
 .8 اإلمام الذهيب، حيث اختصر أكثر من مخسني كتاباً معظمها من الكتب املهمة املشهورة

أو  إىل ابتداء التأليف فيما يُعمُّ نفعه وتكثر احلاجة إليه، جتاهاإلويالحظ أن األوىل واألفضل هو 
  .إىل اإلبداع يف التأليف يف أمور مل ُيسبق إليها واالجتاهيف توضيح أحكام النوازل، 

ونقل ( املنثور، واملنظوم)ما يعرف باملتون أما اجلاحظ لقد كان له رأي آخر يف املختصرات أو 
علم أن مث أ" 9 حيث يقول( معجم البلدان)به الشهري عنه ياقوت احلموي يف مقدمة كتا

املختصر لكتاب كمن أقدم على خلٍق سوّي، فقطع أطرافه فرتكه أشّل اليدين، أبرت الرجلني، 
وكالذي سلب الكمّي  أعمى العينني، أصلم األذنني، وكمن سلب امرأًة ُحلّيها فرتكها عاطاًل،

 ."سالحه فرتكه أعزل راجالً 
فقال ناقدًا هذا النوع من املتون أو املختصرات واملنظومات ننقلها له كما أما ابن خلدون  

ذهب كثري من املتأخرين إىل اختصار الطرق واألَناء يف العلوم، يولعون هبا ويدونون :" 21يلي
                                                           

   84 /2:رسائل ابن حزم  5 
لسان العرب،وخمتصر تاريخ دمشق، : برع يف العربية والتاريخ، وله مصنفات كثرية أغلبها خمتصرات لكتب من سبقه، ومن كتبه حممد بن مكرم بن علي األنصاري، 4 

 29- 4/24:شذرات الذهب: ه   ينظر   9وخمتصر العقد الفريد، تويف سنة 
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منها برناجمًا خمتصرًا يف كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، باختصار يف األلفاظ 
اًل بالبالغة وعسريًا على فصار ذلك خم. عاين الكثرية من ذلك الفنوحشو القليل منها بامل

سري والبيان فولة يف الفنون للتورمبا عمدوا إىل الكتب األمهات املط" :مث يقول "الفهم
تقريبًا للحفظ كما فعله ابن احلاجب يف الفقه وأصول الفقه وابن مالك يف العربية  فاختصروها

واخلوجني يف املنطق وأمثاهلم، وهو فساد يف التعليم، وفيه إخالل بالتحصيل، وذلك ألن فيه 
ختليطا على املبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو مل يستعد لقبوهلا بعد، وهو من سوء 

 .."...التعليم 
إنه أسلوب جروا عليه يف :" 2ونذكر قواًل لسعيد األفغاين الحيبذ فيه أسلوب هذه املتون قائال

 ."العصور اليت مجدت فيها امللكات 
والواقع أن هذه املواقف تستلزم يف جانب منها النظر والرتيث ألن املتون يف القرن العاشر قدمت 

رية رغم اختصارها وإجيازها وأثبتت يف خدمات جلية للمعرفة العلمية يف علوم وفنون كث
أما القول بأهنا ظهرت يف عصور مجدت فيه . التحصيل أمهيتها كآلية للتعلم عرب العصور

امللكات فمردود ألن عصر املاليك مثال والعثمانيني بعدهم عرفت خترج علماء أجالء يف النحو 
كشي والسيوطي وبدر الدين وغريه منهم ابن احلاجب وابن مالك وابن هشام األنصاري والزر 

الشيخ العامل القرضاوي والعامل حممد : وممن خترجوا حبفظ هذه املتون. الغزي واألمشوين والصبان
 .بن العثيمني

وهكذا فرمي عصور املتون أو القرن العاشر بالتحجر وأسلوب املتون بسمة العصر غري صائب 
ر أساس يف توجيه علماء اللسان املعاصرين معرفية كان هلا دو  ألهنا تضمنت محولة داللية وأسساً 

يف أمريكا خباصة، توجه املتون إىل نظريات لسانية استمدها بعض العلماء ومن مقوالهتا النحوية 
وعمقها النظري مثل الذي خربه تشومسكي من منت اآلجرومية البن آجروم املغريب يف 

 .22النحو
لقرون اهلجرية األوىل، ومحل العرب احلضارة اإلسالمية يف ا ازدهرتلقد : ونعود لنقول

واملسلمون املشعل احلضاري يف هذا الدور من أدوار التاريخ اإلنساين، فأضاء للغرب ظلمات 
: هبا الغربيون أنفسهم، وأقر مؤرخهم من أمثال أعرتفوهذه حقيقة تارخيية، .وره الوسطىعص

وجودها ملا تلقت من الشرق العريب ويلز وديورانت، وتوينيب، بأن النهضة احلديثة يف أوربا تدين ب
                                                           

 49: من تاريخ النحو: ينظر   2
 http://www.ulum.nl/d85.html   1 : يف منهج السلف وآلية تعليمهم العربية باملنظومات الشعرية: ينظر 22
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اإلسالمي، الذي كان يقود البشرية على درب احلضارة يف العصر الوسيط، لذا فقد منعت 
الكتب األوربية املطبوعة من استريادها وهبذا أقفلت احلكومة آخر ميكن أن يأيت إىل الشرق 

 . ملعرفة ماجيري يف عصر النهضة يف الغرب
هذا حجر عثرة يف طريق تقدم العلوم على املستوى األوريب، وهذا ما العلماء  انطواءلقد كان 

حلملة أدى إىل ضعف مركزهم العلمي يف االمربوطورية يف العصور الالحقة وخاصة بعد ا
 .23رساليات األجنبية إىل بالد الشامالفرنسية على مصر وقدوم اإل

مايتهم العلماء بأهنم العائق يف سبيل التطور ولكننا نرى خالف ذلك ألهنم حافظوا على  اً ري وكث
الرتاث القدمي وقدموا لنا معامل جديد من الكتب والدراسات وأبقوا اجملتمع مصبوغًا بصبغة 

 .إسالمية ممّيزة
ما قدموه من  وقد بذل السالطني وقبلهم املماليك أدوارًا مهمة يف هنضة العلم واملعرفة، نتيجة

  .خدمات جلية سواء يف الدعم املايل أو املعنوي أو من خالل بناء املؤسسات العلمية
وسط هذه الظروف عاش بدر الدين الغزي حبثًا عن نوع من األمان واالستقرار رغم تشابه 

حيث انطلق ( األزهر الشريف)ظروف عاملنا اإلسالمي يف ذلك الوقت، من دمشق إىل مصر 
مصنفاته ومؤلفاته العديدة، ومن دمشق اليت وجد فيها التشجيع واإلكرام والتمجيد، يف كتابة 

ىل املزيد من العلم والكتابة ملصنفات آخرى عكست شخصية بدر الدين إوقد دفعه ذلك 
 .الغزي العلمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 /http://www.4shared.com ":الكواكب السائرة"شر اهلجريعلى ضوء كتاب الغزيالعلماء يف بالد الشام يف القرن العا:ينظر 23
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 الثاني الفصل
 العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته

 ولدته ونشأته
بن أمحد بن عبد اهلل بن مفرج بن بدر الدين بن عثمان بن جابر حممد بن حممد بن حممد 

بن فضل بن ضوء بن شداد بن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر بن وهب بن ضباب بن علي 
أبو الربكات، أبو اجلود، العامري، القرشي، الشافعي، / بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب 

 . 24الغزي
ساللة عائلة علمّية عالية، تعود إىل جده شهاب الدين هذا هو نسب الشيخ، وهو ينحدر من 

الغزي األول الذي وصل إىل دمشق، قادمًا إليها من مدينة غزة يف بالد الشام اليت استقر هبا 
  :24بدليل ما قاله بدر الدين الغزي يف إجازته الشعرية للزيادي 25أهله، بعد خروجهم من غزة

 هبا توطن يف املبادي ب     وبالغزي شهرتنا ألن الشها      
، ويف أشعارهم تأكيد ملحاح 29ونالحظ يف الرتاجم اليت أوردها جنم الدين الغزي ألفراد أسرته

وهو لؤي . لربط سلسلة نسبهم بقريش وبأحد أجداد الرسول الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم
فاخر باحلسب، السبب يف هذا اإلحلاح على هذا النسب، أهو نوع من الت إذا فما 28بن غالب

 29أم هو تثبيت ألصالة نسب، يف وقت كثر فيه أدعاء األنساب لألشراف يف دمشق واحللب
إىل الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم، يبقى شرفاً وفخراً لألسرة اليت  االنتسابإال أننا نرى أن 

ومهما تكن  .الزماين واملكاين بالعرب واإلسالم وارتباطهاتنتسب إليه، يشعرها جبذورها البعيدة، 
من أسرة  َندرااألسباب أيضاً، فإن النسب يدل بوضوح تام على أن بدر الدين الغزي، قد 

                                                           
/ 2، 454 -53 /   :، كشف الظنون291/   :لعمر رضا كحالة:، معجم املؤلفني9/59:، األعالم233/ 4:أمساعيل باشا البغدادي: هدية العارفني: ينظر  24
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عربية أصيلة، استقرت يف دمشق، وافدة إليها من غزة يقول بدر الدين الغزي يف إجازته لعلي 
 :31الزيادي

 َندراتام على أن بدر الدين الغزي، قد ل بوضوح ومهما تكن األسباب أيضاً، فإن النسب يد
من أسرة عربية أصيلة، استقرت يف دمشق، وافدة إليها من غزة يقول بدر الدين الغزي يف 

 : 3إجازته لعلي الزيادي
 راد    اط  ر  ب   ذكركات وأ  ب     ا  ال     أب ى    ن  مك   د ال  م  ح   ه  م  ل    ائ  وق

 راد  ف   ان   م  ب     وس      ان  ي  كوك    ل    داً   ده   وج   ن وال  رضي الدي
 لعبد   اهلل    مسجوم   العهاد جل ووالده الشهاب احلرب  ن
 رج كرب  الشداد ف   ن م   و  اب   ه يل بدر  غزير الفضل وهو سل

 اب على السداد س   ت   توصل االن لعامر   الكرمي   فىت    لؤي
رابع عشر ذي القعدة احلرام سنة أربع وتسعمائة، ويوافق هذا التاريخ  االثننيولد ليلة 
من عاصره ومن جاء بعده على صحة هذا التاريخ فال حييدون : وجيمع املرتمجون له 32م499 
  33عنه 
 أسرته

تعود أسرة آل الغزي إىل الشيخ العامل رضي الدين الغزي، الذي ولد يف مدينة دمشق عام 
، وبرع يف علمّي الشريعة واحلقيقة، وسلك "وهو آخر قضاة العدل" قضاءها زمناً  ه  وتوىل842

يف كل منهما أكمل طريقة، ونبغ يف علوم عدة منها فقه الشافعي واحلديث واألصول والعروض 
وكان ممن قطع :" وقد وصفه حفيده جنم الدين الغزي بقوله واملعقوالت واملعاين والبيان والعربية،

وله عدة مؤلفات غالبه يف شرحي لفتيه يف التصوف، ومنه " لم طلبًا وإفادة ومجعاً عمره يف الع
 34قوله نظماً مضمناً 

 إال ذوو جّدة بالفضل أكفاء ماكان بكر علومي قط  خيطبها
 واجلاهلون ألهل العلم أعداء وغض  منه  ذوو  جهل  معاندة

                                                           
 :ن حممد الغزيويقول أبوه رضي الدي 4 / :لطف السمر وقطف الثمر: ينظر 31

 وأبو الفضل  كنييت وأنتسايب                    من قريش لعامر بن لؤي               
 :ويقول أبوه رضي الدين حممد الغزي 4 / :لطف السمر وقطف الثمر: ينظر  3
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يف اللغة فيها فصيح ثعلب، وصنف  وبرع يف اخلط وله منظومة يف اخلط وألفية يف الطب وألفية
 . 35ه 935بعض التصانيف وتويف سنة 

والريب أن هذه املكانة العلمية، كانت جتعل منه رجاًل له القدرة يف احلياة العامة، وقد سلك 
 .34أقوم مسالك الرشاد، مؤثراً لطريقة التصوف على سبيل التجرد منعزاًل عن الناس

صوف الزم الشيخ خطاب مدة الغزي حينما درس أصول التأما أمه فقد ذكر أن رضي الدين 
نتفع به وتفقه عليه، مث تزوج بابنة الشيخ خطاب أخراً بالتماس من أبيها، ونالحظ أن حياته وأ

هذه األسرة الشريفة يربز يف حميطها آثار العلم والتدين العميق باإلضافة إىل تّويل أفرادها 
رز علماء هذه األسرة الغزية شخصية عظيمة كان هلا ولعل أب. وتقليدهم مناصب دينية عليا

 .وأن مصنفاته خري دليل على ذلك. األثر األكرب هو بدر الدين الغزي رمحه اهلل
أوالده وأحفاده من  راسة يف أسرته، فثن الغزي قد غرس شجرة العلم الوار ويبدو أن رضي الدي

بعده على منواله، ومل ينبغ بدر الدين الغزي وحده من هذه األسرة، املتاصلة اجلذور بالعلم 
الرفيعة يف دمشق، اليت أهلتهم  االجتماعيةواملعرفة، وإمنا نبغ معه أبناءه وأحفاده، وتبؤوا املنزلة 

بنه الشيخ شهاب او  ،38زية، زينب الغ39أمحد وحممد الغزيان :لذكر سريهم يف التاريخ، وهم
حمث مؤرخ " جنم الدين الغزي"بنه او  41"أبو الطيب" ومن أبناءه الناهبني أيضاً  ،39الدين الغزي

بلغة الواجد يف ترمجة "أديب ناظم َنوي مشارك يف بعض العلوم، وله مصنفات كثرية منها 
كمال "بنهاو  43فقيه وهو اآلخر "إبراهيم"بنه ا، وكذلك 42"زكريا"بنه او   4"شيخ اإلسالم الوالد

  44"الدين
 ثقافته

نشأ الشيخ نشأة علمية منذ صغره وتدل سرية الغزي أنه دون السنتني محله والده إىل 
الشيخ العارف باهلل تعاىل القطب الكبري الشيخ أيب الفتح حممد بن حممد بن علي اإلسكندري، 
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لذكر، وأجاز له بكل ما جيوز خرقة التصوف، ولقنه ا فألبسهمث املزي العويف، الشافعي، الصويف 
له، وعنه روايته، وأحسن والده تربيته، فكان أول من فتق لسانه بذكر اهلل تعاىل، ومن حرص 

جتمع بالقطب فسأله عن والده الشيخ بدر اوالده الشديد عليه فعند ذهابه إىل بيت املقدس 
عامل، مث سأله عنه يف املرة : عامل، مث سأله عنهم مرة أخرى فقال له: الدين، وهو صغري فقال له

. 45فاطمأن قليب عليه حني قال يل عامل ويل: قال الشيخ رضي الدين. عامل ويل: الثالثة فقال له
وقد زرع رضي الدين العلم يف قلبه، وحدثين من أثق به عن الشيخ بدر الدين الغزي أن رجاًل 

خ بدر الدين أن يقرأ على ياسيدي لو أمرت ولدك الشي: قال لشيخ اإلسالم رضي الدين الغزي
ولدي من أقران السيد كمال الدين، فكيف يقرأ : السيد كمال الدين لكان ذلك حسنًا فقال

عليه؟ وأراد بذلك الشيخ رضي الدين الغزي التنويه مبقام الولده، والتعريف بقدره مع اعرتافه 
 .44بكمال الكمال، وإال فال مانع من ذلك

إىل القاهرة للعلم، يكثر السعي والرحلة يف سبيله، فقد غادر دمشق  واملعلوم أن والده كان حمباً  
ستقر هناك ملدة مخسة سنوات مث ملا رجع مع والده من القاهرة إىل امع ولده بدر الدين و 

دمشق، ودخلها يف رجب سنة أحدى وعشرين وتسعمائة بعد ما برع مبصر ودرس، وألف 
 :49شرة سنة قولهونظم الشعر كان أول شعر نظمه وهو ابن ست ع

 يامنقذ املسكني من  بلواه يارب    يارمحان    ياهلل
 جبزيل  فضل  منك  يا اهلل أمنن علي وجد مبا ترضاه

وهذه النشأة العلمية جعلته جيمع بني العلم والرئاسة، وحسن السمت، وحسن اخللق، 
فيها صبوة، والحفظت عليه  والسخاء، واحلياء، عاش مثانني سنة، إال أيامًا قليلة ما عهدنا له 

كبوة، بل كان فيها موفر احلرمة، موقر الكلمة مقبول الشفاعة عند القضاة واحلكام، معظماً 
وكانت حياة بدر الدين الغزي حركة دائمة، وعلماً متصاًل، فهو . 48والعوام معتقداً عند اخلواص

املستمرة صلته الشديدة الء، وذلك ماتؤيده تلميذ مطلع مستفيد أو معُلم جيلس للدرس واإلم
 .بشيوخه وتالميذه
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 شيوخه
حب الغزي للعلم جعله يكثر األخذ عن شيوخ العلم وأربابه، وكأنه أحب أن جيمع ما يستطيع 
من ثقافة عصره، فما نزل بلدًا إال لقي شيوخه وأخذ الشيخ عن ثلة من علماء عصره، وكان 

 :عليه هم بالتأثريأبرزهم يف االختصاص 
الفقية العالمة الورع الزاهد، عامل أديب (: ه 842)الشيخ العالمة رضي الدين الغزيوالده  . 

مشارك يف عدة علوم أصله من غزة وولد بدمشق ونشأ هبا وأخذ عن الشيخ خطاب وحممد 
البصروي وبرهان الدين الزرعي وحممد بن حامد الصفدي وغريهم وأخذ عنه ولده بدر الدين 

الفريد  اجلوهر" ألفية يف التصوف مساها: املنطق، وله مؤلفات كثرية منهاالغزي الفقه، والعربية، و 
ألفية يف علم اهليئة، تلخيص البيان عن جمازات يف القرآن، تويف سنة  " يف أدب الصويف واملريد

 .49رمحه اهلل تعاىل( ه  935)
ن العظيم على املشايخ الكمل الصاحلني، الفضالء النبالء البارعني، الشموس حممد آقرأ القر  .2

وجود عليه  وحممد اليماين والشيخ مسعة القارئالبغدادي وحممد بن السبكي، وحممد النشائي، 
القرآن العظيم، وعلى العالمة بدر الدين علي بن حممد السنهودي بروايات العشرة، وعلى 

لي األمشوين املقرئ، والشيخ مشس الدين حممد الدهشوري حبق أخذ هؤالء الشيخ نور الدين ع
 .51الثالثة عن العالمة ابن اجلزري رمحهم اهلل مجيعاً 

تقي الدين أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الزرعي : شيخ اإلسالم ابن قاضي عجلون .3
 من بيت. قاضي عجلوناألصل الدمشقي الشافعي، تقي الدين بن ويل الدين املعروف بابن 

عجب ببدر الدين الغزي وكان يلقبه بشيخ اإلسالم حىت أ، ه  84علم ورئاسة وجاه، ولد سنة 
بعد والده عليه، وقرأ الفقه عليه مث أخذ احلديث وترمجه شيخ اإلسالم بدر  انتفاعهقيل أنه أكثر 

من العجالة َنو ثلثيها وقد قرأت عليه جانبًا كبريًا :" الدين الغزي يف بعض مؤلفاته، مث قال
ومثله من التصحيح أكرب ألخيه، ومسعت عليه جانباً كبرياً من البخاري، وآخر من مسلم، ومن 

وأفتيت : قال. سنن أيب داؤد، وأجازين هبا وجبميع الكتب الستة، وكل ما جيوز له وعنه رواتيه
" ختصر امللحةا باللمحة يف" يه منظوميت املسماةودرست يف أيامه مدة طويلة، وقرأت عل

  5ه 928وتويف سنة" وابتهج به كثرياً، وكان يعجب يب كثرياً، ويثين علي يف غيبيت مجيالً 
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حسن بن حممد ابن الشيخ العالمة املقرئ الصويف بدر الدين : حسن بن حممد بن الشويخ .4
أخذ الشيخ العالمة بدر الدين . 52ابن الشيخ حممد املقدسي الشافعي، املعروف بابن الشويخ

 .53الغزي عنه احلديث، والتصوف رمحه اهلل تعاىل
 : أما شيوخه يف مصر

شيخ اإلسالم القاضي زكريا ابن القاضي زين الدين األنصاري حممد بن أمحد بن زكريا  . 
األنصاري اخلزرجي السنيكي، مث القاهري األزهري الشافعي، عامل لغوي مجع بني العلوم 

الرتمجة على ما كان عليه من االجتهاد يف العلم اشتغااًل وكان صاحب :" واملعارف قال الغزي
واستعمااًل وإفتاء وتصنيفًا ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء ومهمات األمور، وكثرة إقبال 

فجملت مؤلفاته أحد وأربعون مؤلفاً، كلها نرويها " الدنيا، اليكاد يفرت عن الطاعة لياًل وهناراً 
إلسالم بدر الدين الغزي حبق أخذها عنه حني كان يف طلب العلم باإلجازة اخلاصة من شيخ ا

به، وقرأ عليه املنهاج واأللفية، ومسع عليه أشياء   انتفاعهالقاهرة، وأخذ منه العلوم وأكثر ب
  .54كثرية
إبراهيم بن حممد أيب بكر بن علي (: ه 923 -ه   834)إبراهيم بن حممد بن أيب شريف  .2

سي مث القاهري الشافعي أخو الكمال حممد ويعرف كل منهما بن مسعود بن رضوان، املقد
 .55ه  ببيت املقدس813بابن أيب الشريف، فقيه من أعيان الشافعية، ولد سنة 

 أبو الفتح برهان الدين، القرشي، ابن القلقشندي: إبراهيم بن علي بن أمحد القلقشندي .3
 .54لسند يف الكتب الستةعامل باحلديث، انتهت إليه الرئاسة وعلو ا(: ه 922 -ه  83)
شهاب الدين القسطالين حممد بن أمحد ابن أيب بكر ابن عبد امللك بن أمحد بن حسيننب  .4

وذكر بدر الدين الغزي أنه أخذ عنه شرحه على البخاري،  ،علي القسطالين املصري الشافعي
 .59ةواملواهب اللدنية، وأجازه هبما وبسائر مؤلفاته، تويف سنة  ثالث وعشرين وتسعمائ

جالل الدين السيوطي اإلمام احلافظ أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن كمال الدين  .5
أيب املناقب أيب بكر بن حممد سابق الدين خن اخلضريي األسيوطي، من كبار علماء املسلمني 
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، وحلرص والده رضي الدين على تلقني ولده العلوم 58ه  وعاش يف القاهرة849ولد سنة 
الدين السيوطي ليأخذ منه العلم، فربع ودرس وأفىت، ووتويف جالل الدين سنة  استجاز له جالل

 . ه   9
لتمس له اجبماعة من أولياء مصر وغريها، و  وألف شيوخه أحياء فقرت أعينهم به ومجعه والده

 .59منهم الدعاء كالشيخ عبد القادر الدشطوطي، والشيخ حممد املنري اخلانكي
 وظائفه

الذي حازه بدر الدين الغزي جعلته يتمتع مبناصب إدارية وعلمية، فبهذه إن املركز العلمي 
الثقافة العلمية تصدى للتدريس واإلفادة، واجتمعت عليه الطلبة، وهو ابن سبع عشرة سنة، 

اً، وإفناء لياًل وهناراً، مع واستمر على ذلك إىل املمات مشتغاًل يف العلم تدريسًا وتصنيف
 :ام الليل، ومالزمة األوراد وإضافة إىل ذلك فقد توىل وظائف دينية منهاشتغال بالعبادة، وقياال

مشيخة القراء باجلامع األموي، وإمامة املقصورة، ودرس بالعادلية، مث بالفارسية، مث الشامية 
ويف كل  41الربانية، مث املقدمية، مث التقوية، مث مجع له بينها، وبني الشامية اجلوانية، ومات عنهما

نتفع به الناس طبقة بعد طبقة، ورحلوا إليه اطوياًل، وبلغ شأورًا بعيداً، ف عمل قام به أظهر باعاً 
فإن نزلت بالناس نازلة فزعوا إليه يف كشفها، أو عرضت هلم معضلة هرعوا إليه يف   4من اآلفاق

ها بيالسائل، وتقل تناوهلا منبادر الناس إىل  الفتاوىخرجت من بابه رقاع  ووصفها، وإذا حلها
من ناله . من سائر األمصار الفتاوىرحلت الناس إليه من األقطار، ووجهت إليه  .والتربك هبا

منه دعوة صاحلة متسك هبا إىل آخر دهره، ومن ظفر بشئ من آثاره متسك به سائر عمره فما 
به خاجل يف تعلق بشئ مما يشينه يف عرضه وال يف دينه، وال متسك يف طلب رزقه بأمر خيتلج 

القه يقينه، بل كانت خادمة، وإليه ساعية، من غري جتارة وال سعي وال تعرض لداعية، أخ
 .رمحه اهلل تعاىل42نية مرضية، ومهته علية وعيشته ه
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 :مكانته الجتماعية
شبه كلي إليه أخذًا وتدريساً  انصرافانصرف خالل حياته القد شغف الغزي بالعلم، ف

وتصنيفاً وتأليفاً، شأنه يف ذلك شأن والده وأجداده، وبذلك بلغ مكانة اجتماعية رفيعة، 
ذلك اجملتمع الذي كان مبجموعه يرى أن أهل العلم . وأحاطه جمتمع عصره بالتقدير والتبجيل

 االجتماعيةيؤمن بالقيمة وكان بدر الدين الغزي  43يف السماك، وأن العلماء هم ورثة األنبياء
ألهل العلم لذا فقد كان من يأيت إىل دمشق ساعيًا لطلب العلم أو فقريًا سأل الشيخ عنه، 
واستدعاه وأكرمه وأحسن إليه، وإن كان من أرباب األحوال، ومظنات الربكة سأله الدعاء له 

اعة من العلم، ويدعو إىل مساطه كل ليلة منه مج وألوالده، وكان يضاعف نفقته يف رمضان،
ومما يذكر أن حسن أحد املوايل الرومية  44وأهل الصالح، والفقراء وجيلس معهم على السماط

كان مييل إىل شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي ويعتقده، ويقبل يده وحيبه حمبة شديدة، ويزوره يف 
، وكان الناس يقصدوه يف كل حمنة ويذكر أن عبد الوهاب بن الصليت 45خلوته باجلامع األموي

ويل نظارة السليمية، وعدة أنظار ووظائف وكان هو وولده ميطلون الناس يف معاليمهم حىت قال 
 : شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي له

 الالً         ا ح     اً وإم     رام       ا ح    إم   ف ا جهرة ن  م  ي  ال   ع  أكلت م
 وإن قلت حراماً أتيت ضالالً  فإن قلت حاًل  فإذا ردة

يلثغ بالراء، ووقعت  وهي قصيدة طويلة، وله فيه ويف ولده عدة مقاطيع، وكان السيد تاج الدين
ظلموا ولدي، : لوالد، فكان يقولهتم فيها بقتل، فشكا حاله، وبث حزنه للشيخ األولده حمنة 

 : هتموه، واهلل أنه لبغئ مما اهتموه يريد أنه برئ فقال الوالد وتلطفأو 
 أنت غضي: يقول قد جاءين التاج يوماً 

 مثل السحاب غوي دب      ي ن     ل    ج  وإن ن
 ي    غ   ب    ه ل       إن ل   ت  ق   وه ب    م  ه   قد ات

الغزي بني اجملتمع جعلته  مكانة، أن 44يريد رضي، وروي، وبري فخرج من لثغته خالف بغيته
يصنف الكثري من الكتب حتكي الواقع الذي يعيش به اجملتمع يف ذلك العصر، لذا نرى أن 
بعض مؤلفات الغزي هتدف إىل إصالح الفرد واجملتمع معاً، فكتابه آداب املؤاكلة صورة عن 
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عامة، وإن كانت تدور  االجتماعيةبعض آداب اجملتمع اخلاص، وهي مظهر من مظاهر احلياة 
وأظن أن املؤلف أحاط هبا إحاطة ال يسلم  49حول أحوال بعض األفراد ذوي العيوب اخلاصة
إننا قّل أن جند يف آداب األمم األخرى نظري : منها إنسان مهما حاول أن يتجنبها، ونقول

وأمشل من  هاتيك الرسالة، وآداب العشرة وواجبات الصحبة، ومواثيق األخوة، صورة ثانية أعمُ 
ستطاع الغزي أن يربز لنا فيها األفكار ااب اجملتمع الكبري األمثل؛ ولقد سابقتها عن آد

والتجارب اإلنسانية، فيعرض لنا خمتلف اآلراء لبيان احلال اليت جيب أن يكون عليها الناس يف 
، وقد كانت مثرة ورة هنا وهناكعالقاهتم العامة ووشائجم اخلاصة، باإلضافة إىل آرائه الذاتية املنث

رفيعة يف اجملتمع  اجتماعية، وهكذا بلغ الغزي منزلة 48االجتماعيةطالع وهبة احلياة اال
الدمشقي، وتأصل فيها طلب العلم وعطاؤه، فالغزي شخصية فاعلة وإجيابية، يرى يف العلم 

دين الغزي وسيلة لصالح اجملتمع، وإقالته من عثراته، أكثر مما يراه غاية يف ذاته، وشهد بدر ال
فرتة قلق يف حياته خالل بعده وتشرده عن بلده، ومل متّدنا املصادر اليت بني أيدينا بالعوامل 

أكرب الفضل يف هذه  49الكامنة وراء هذا النفي، وقد تبني لنا أنه كان للوزير العثماين إياس باشا
يسّطر مؤلفاته الفرتة من االستقرار واالطمئنان النفسي، فأتاح له ذلك أن ينشئ رسائله و 

 .الكثرية
مشلتين منه عني :"91(الزُّبدة يف شرح القصيدة املّسماة بالربدة:) يقول يف خطبة رسالته املخطوطة

العناية بالقبول، وظفرت من مجاله بغاية املأمول، فانتعشت عند ذلك وطاب العيش، وزال ما  
 :كنت أجد من قلق البعد والطيش، وقلت ُمغّرداً 

 قد  فازح  باملقصوِد  من  أملك أم  ملك؟ أمحِلٌك  أنت ترى
وملا لزم العزلة عن الناس يف أواسط   9"حرس اهلل ذاته الشريفة من كل سوء بربكة صاحب الربدة

عمره ال يأيت قاضياً، وال حاكمًا وال كبرياً، بل هم يقصدون منزله الكرمي للعلم، والتربك وطلب 

                                                           
آخر ما حضرنا يف ذلك وهذا " وقال يف ختامها"هذه مجلة من العيوب اليت من علمها كان خبرياً بآداب املؤاكلة، وعدهتا أحد ومثانون عيباً :" قال الغزي يف مقدمة كتابه 49

 44 - 4:آداب املؤاكلة" من معايب األكل، فالعاقل جيتنب ذلك طاقته
  4-5:  أدب العشرة وذكر الصحبة واإلخوة:ينظر 48
بعد جان بردي الغزايل، وكان  إياس باشا الوزير الكبري واملشري، السامي مقامه على األثري، الوزير األعظم، للسلطان املفخم، سليمان خان بن عثمان كان كافالً لدمشق  49

وكان من أكرب احملبني لشيخ اإلسالم رضي الدين الغزي، وولده بدر الدين الغزي وكانت  له سرية حسنة، وسياسة مستحسنة، خالط فيها العلماء، وتودد إىل الصلحاء،
: ائبة جبامع دمشق وتأسف عليه صلحاء دمشق وعلماؤها رمحه اهلل تعاىلوفاته بالقسطنطينية، بعد أن مات غالب أهل بيته يف سنة ست وأربعني وتسعمائةوصلي عليه غ

 25 /2:الكواكب السائرة: ينظر
ا اجملموع املخطوط، نقالً عن أشار بركلمان يف شرح بردة البوصريي إىل هذا الشرح، وأرشدنا إىل أربع نسخ منه موزعة يف املكاتب واملتاحف األوربية، وهو موجود يف هذ 91

 3:ة وذكر الصحبة واألخوةأدب العشر 
 3:ظ نقالً عن أدب العشرة وذكر الصحبة واألخوة/ 3الورقة :الزبدة، الغزي  9
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إال بعد االستئذان عليه واملراجعة  ائبها ال جيتمع بهالدعاء، إذا قصده قاضي قضاة البلدة، أو ن
وقصده نائب الشام مصطفى باشا فلم جيتمع به إال بعد مرات، فلما دخل عليه قبل  يف اإلذن،

يده، والتمس منه الدعاء، وطلب منه مصطفى باشا أن يكتب له يف حمضره الذي شهدت فيه 
إذا  دع اهلل يلياسيدي أ: شيئاً، فقال له ما علمت من حالك: أهل دمشق باستقامته، فقال له

أهلمك اهلل العدل، ومل يزده على ذلك فكرر طلب الدعاء، فلم يزده على : مل تكتب يل فقال له
، فلما رجع مصطفى 92أهلمك اهلل العدل، وكانت هذه دعوته لكل من قصده من احلكام: قوله

فيها غري رجلني الشيخ بدر الدين  ما وجدت: من وجدت يف الشام قال: باشا إىل الروم قيل له
 . 93الغزي، والشيخ حممد الصمادي

، إذ أحبه أساتذته وطالبه، االجتماعيةوقد ال يكون بدر الدين الغزي غريبًا عن هذه املكانة 
وأصدقائه، وجمموع الناس الذين مسعوا درسه ووعظه، واستمر هذا احلب والوالء له حىت وفاته، 

الغزي أنه أقيم ضيافة وحضر تلك الضيافة من أكابر مصر إذ ذاك  حيث يشري ولده جنم الدين
كنت ال أقول أن يف الدنيا مثل : مجاعة، وحدثين اخلوجا إبراهيم بن عثمان بن مكسب قال

شيخ اإلسالم بدر الدين والدك، وقد دخلت مكة واملدينة واليمن ومصر وغريها، وكنت يوماً 
ي، فرأيت الناس أكبوا عليه وقبلوا يده فقلت ببعض أسواق مصر فمر الشيخ حممد البكر 

مساكني أهل مصر كيف لو رأوا شيخ اإلسالم بدر الدين؟ فلما حاذاين سيدي حممد البكري 
أنظر الشيخ بدر الدين الغزي شيخنا، وأستاذنا، : قبلت يده فأمسك على يدي، وقال يل

 اعتقادي، وكان هذا سبب ولكن االعتقاد مليح، فوقع كالم الشيخ يف قليب، مث ترددت إليه
، فإن منزلة بدر الدين قد بلغت اآلفاق، فما أعظم تلك املنزلة اليت حازها الغزي بني 94فيه

 . جمتمعه يف حياته وبعد وفاته رمحه اهلل تعاىل وأسكنه فسيح جناته
 
 
 
 
 

                                                           
  3/5:الكواكب السائرة: ينظر 92
 9 /3: املصدر نفسه  93
  3/4:الكواكب السائرة: ينظر 94
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  شعره
الغزي،  إن هذه الثقافة املتعددة اجلوانب اليت أشرنا إليها، قد تأصلت يف ذات بدر الدين

وتفاعلت مع الطبيعة العربية، وقيمه اخللقية الرفيعة، اليت أسهمت يف ظهور شعره يف غاية 
 .95احلسن والقوة، وأكثره يف الفوائد العلمية ومنه

 (منائي)وتوفيقي ملا  ترضى  مناي  إله  العاملني  رضاك  عين
 وفقري أن رضيت به غناي       فحرماين عطائي إن ترده

ع
ح
 ( الطويل:) 94من نُور كماله، وسطع من جنوم أقواله، ُقوله ومما مل

ُد العبِد مواله إمّنا  يكوُن   بإهلام    من    اهلل    للعبد إذا كان  محح
 فال محد حقاً من سوى ُملهم احلمد وذلك مما يُوجب احلمد دائماً 

 (السريع: )وقال مقتبساً 
 يف القرب يف احلشر مع تقصريه من رام أن يبلغ أقضى املىن
 واملصطفى فاملرء مع  من  أحب فليخلص احلب ملوىل الورى

الكثري منهم قد أشار إليه يف شعره من ذلك ما يذكر للحافظ جالل الدين السيوطي إنه أنشده 
 :99يوماً قائالً 

 إىل غري عصيان تباح له الرخص أليس عجيباً أن شخصاً مسافراً 
 معيد للذي بالرتاب خصوليس  إذا  تؤضا   للصالة    أعادها

 :فأجاب عنه شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي بقوله
 توضأ  فيه  طهره  عنه  قد  نقص جوابك ذا  ناس  جنابته  ملا
 ومن حكمة األجزاء فيه عليه نص وما جاء  فيه  بالتيمم  سائغ

أن شعر الغزي كان بعيد األثر عميق املعىن يتجلى بالثقافة العامة احمليطة به فنرى ذلك من  إال
وسبعني وتسعمائة يف لفظ محل خالل ماقاله يف مسألة نزول الشمس يف برج احلمل سنة مثان 

 :98تفاق لطيفإوهو 
 إليه نقل الشمس يف عام محل رابع عشر شهر شوال احلمل

الغزي ما جيول يف خاطره يف شعره ونرى ذلك من خالل ما قدمه لصديقه  لقد عرب بدر الدين 
الذي أكرمه ملا دخل الغزي الروم، وعرف أكابر املوايل مبكانته يف  99السيد عبد الرحيم العباسي

                                                           
 81-99/ :انة األلبارحي 8-9/ 3:املصدر نفسه: وملن يريد اإلطالع على شعر الغزي 4/ 3:الكواكب السائرة:ينظر 95
 84/  :رحيانة األلبا  94
 3/9: املصدر نفسه 99
 3/8:الكواكب السائرة 98
أبو الفتح بدر الدين  العباسي  هو عبد الرحيم بن أمحد العالمة اإلمام، واملواىل الفهامة اهلمام، شيخ اإلسالم، حمقق القاهرة والروم والشام،  الشريف احلسيب النسيب 99

طلي من القاهرة، الم بويل، وقد حكى للشيخ بدر الدين الغزي أنه ملا وقع له مع والده، وهو نازل عنده يف بيته خمتفياً يف قيطون بنت ابن حجر بربكة الر القاهري، مث اإلس
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العلوم وزكاه، وحصل بينهما يف تلك الرحلة من لطيف احملاورة، وعجيب املسايرة، وهو أرق من 
تنسيم، وأخذ كل منهما عن اآلخر ومن أراد الوقوف فلريجع رحلة النسيم، وأعذب من ال

املطالع البدرية يف املنازل الرومية، وهذه التسمية من لطائف " الشيخ بدر الدين الغزي املسماة
 :81السيد عبد الرحيم أيضاً إذا أنشد له الشيخ اإلسالم يف املطالع البدرية

 فعل التقى والتسل دع اهلوى واعزم على
 وآفة العجز الكسل فآفة   الرأي    اهلوى
له من شعر العلماء ما صدحت من أقفاص ُسطوره :" 8وقد وصف اخلفاجي شعره قائالح 

احلمائم، وحتملت الّصبا نشره فتلقّته الزهور بثغٍر باسِم، ومل يزل ُمشرقًا يف منازله البدرية، حىت 
صور اجلنان، وضرحيُه مطاف وفود الرمحِة أمّل بسنا ُعمره ِسرار املنية، وال زال ثاويًا يف ق

 ".والغفران
 تصوفه

انتشر التصوف يف القرن العاشر، وتعددت طرقه، وكثرت زواياه، وحلت يف الكثري من 
والصمادية والعمرية ( السعدية) األحيان حمل املدارس، فهناك عدة طرق للصوفية منها، اجلباوية

 وغريها، لقد تأثرت أسرة الغزي هبذا التيار الصويف الواسع والقادرية والرفاعية واألمحدية واملولوية
ومن ذلك يتضح أن الغزي كان قادريًا يف  82ويبدو أن مشاخيها قد أتبعوا الطريقة القادرية

تصوفه، وقد ذكرنا سابقًا أن والده محله إىل الشيخ القطب الكبري سيدي أيب الفتح حممد بن 
ويف، فألبسه خرقة التصوف، ولقنه الذكر، وأجاز له حممد بن علي األسكندري، الشافعي الص

وهذا يتضح من سلسلة الطريق الصويف  ،83بكل ما جيوز له، وعنه روايته، وهو دون السنتني
لديهم، وأن كان هذا الينفي أخذ الواحد منهم لطرق عدة، وهذا ما ذكره جنم الدين الغزي عن 

ويتضح بعد ذكرنا أن بدر 85والرفاعية84محديةنفسه يف سلسلة الطريق الصويف لديه كالطريقة األ
الدين الغزي قد سلك طريق أخذه للتصوف عن أقطاب هذه الطرق حيث سئل بدر الدين 

أننا نرى أن الطريق الصوفية الذي أختذه شيخ اإلسالم بعيداً عما يصفه " (رمحه اهلل تعاىل )الغزي 
                                                                                                                                                                            

هذه خلوة جعلت لك :  التعلق إذ ذاك فقال لهياهو قم وبينه ثالثة أبواب مغلقة وأن كان كثري: أنه كان كثرياً من الليايل ما يوقظه للقيام، ويسمع صوته عند رأسه يقول له
  42 /2:الكواكب السائرة: ه ، ينظر943فال خترج منها حىت تبلغ األربعني، وكذلك فقد أشار إىل بعض ما كان للشيخ اجلد عليه من اليد، تويف سنة

 42 /2:الكواكب السائرة: ينظر 81
 89:املصدر نفسه   8
 94/  :لطف السمر وقطف الثمر: الكيالين ينظرنسبة إىل الشيخ عبد القادر  82
 3/4:الكواكب السائرة: ينظر 83
 91 /  :األعالم: ينظر 294 م  -ه  495نسبة إىل الشيح أمحد بن علي البدوي، من كبار الصوفية، ومؤسس الطريقة األمحدية املتوىف سنة 84
 49 / :م ينظر األعالم 82  -ه  598طريقة الرفاعية املتوىف سنة نسبة إىل الشيخ أمحد بن علي الرفاعي،من كبار الصوفية، ومؤسس ال 85
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إلىل معرفتنا  إضافةالناقد يف كتاب جنم الدين الغزي وذلك مما وردا لنا من سرية حياة الغزي 
بأن الغزي كان حيب الصوفية، ويكرمهم، وإذا مسع شئيًا مما ينكره الشرع بعث إليهم، 

وكان إذا ورد إىل دمشق  ونصحهم، ودعاهم إىل اهلل تعاىل، وكانوا ميتثلون أمره ويقتدون به،
لم أو فقريًا سأل الشيخ عنه، واستدعاه وأكرمه، وأحسن إليه، وإن كان من أرباب طالب ع

وعلى هذا فإن تعرض لتلك القضية  84األحوال، ومظنات الربكة سأله الدعاء له وألوالده
 واالجتماعيةصورة واقعية للحياة الفكرية انه هبا، يساعدنا على أن نستنبط الصوفية وإمي

 .سطهللمجتمع الذي يعيش يف و 
الذين حيملون املنهج والفكر، ويبثونه بني " صنع التالميذ"إن من أهم آثار العلماء ومهماهتم 

 .الناس، ويكونون بذلك امتداداً طبيعياً ملن سبقهم من الشيوخ والعلماء
 تالميذه 

مجع بدر الدين الغزي تالميذه الذين محلوا عنه العلم، يف فهرست، ومل جيمع إال اخلرية 
منهم، إال أننا مل َنصي مجيع تالميذه وهم كثريون ألن الفهرست قد يكون من الكتب 

 .أمدتنا إىل بعض تالميذه اليت املصادراملخطوطة أو الكتب املفقودة فعمدنا إىل مجع بعض 
كان أحد املدرسني جبامع األزهر، وله حاشية حافلة على : ن العلقميحممد بن عبد الرمح . 

اجلامع الصغري جلالل الدين السيوطي، وكتاب مساه ملتقى البحرين بني اجلمع بني كالم 
وذكره الشيخ يف معجم تالميذه فذكر  الشيخني أخذ عن مجاعة منهم الشيخ بدر الدين الغزي،

ضع من خط شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي رمحه اهلل تعاىل، جنم الدين الغزي أنه موجود يف موا
 .89ذكر الشعراوي أن العلقمي كان يف سنة إحدى وستني من األحياء

، اشتغل وبرع واستحاز لنفسه العامل البارع القاضي: ح احلنبليإبراهيم بن عمر بن مفل .2
كان : "مجاعة منهم الشيخ رضي الدين الغزي، ووصفه بدر الدين الغزي قائالً  وألوالدهوإلخوته 

ذكياً مستحضراً لفروع مقاديرهم وويل القضاء، وحلقه يف آخر عمره قهر، وأنه كان رئيساً يعرف 
 . رمحه اهلل تعاىل 88 (ه 949)وىف سنة ت" الناس، ويرعى مقاديرهم

على شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي، وعلى اشتغل يف العلم صغريًا  :حسني بن احلصكفي .3
الشيخ شهاب الدين الطييب املقرئ، وغريمها، وبرع يف العربية وغريها، ونظم تصريف الغزي، وهو 

                                                           
 5/ 3:الكواكب لسائرة: ينظر 84
 59-3/54:الكواكب السائرة: ينظر 89
 19 / : الكواكب السائرة: ينظر 88
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ابن أربع عشرة سنة، وكان صاحب الرتمجة حسن اخلط، كتب لبدر الدين الغزي كثريًا من 
 .89الكتب من مؤلفاته وغريها

إنه كان : اإلسالم الوالد، وذكره يف فهرست تالميذه وقال اشتغال على شيخ: حممد الكحال .4
من أذكياء العامل، وأجاويد الناس، تويف باملدينة املنورة، على ساكنها أفضل الصالة والسالم 

 .91ه  رمحه اهلل تعاىل932سنة 
قاضي القضاة وقد صار مفتياً : حممد أفندي بن بستان  9حممد أفندي املعروف جبودي زاده 

حممد بن علي  94أمحد بن حسني البريي  93مفتاح احلبشي. 92السلطاين العثماينبالتخت 
نبهان بن عبد اهلادي  94منصور بن عبد الرمحن الدمشقي احلريري الشافعي 95فستق

خليل بن حممد  99أمحد بن منال شيخ خجا كمال .98حممد بن إبراهيم البلبيسي. 99الصفوري
عبد الوهاب  12 عبد اجلليل الزرخوين  1 احلنبليعبد اهلل اجلراعي . 11 الصليت الشافعي

بن عماد  إمساعيلعلي بن . 15 علي بن حسن اجلراعي 14 حممد أبو فتح املالكي  13 الكنجي
وهؤالء كانوا يفتخرون بالشيخ، وأخذهم عنه، وأما من أخذ عنه من أجالء  14 الدين الشافعي

غزي إىل طلبته فكان مصر، والشام فكثريون تضمن أكثرهم الكتاب املذكور، وقد أحسن ال
يعطي الطلبة كثرياً، ويكسوهم، وجيري على بعضهم، وإذا ختم كتابًا تدريسياً، أو تصنيفاً، أومل 
وجعل ختمًا حافاًل، ودعا أكابر الناس إليه، وفقراءهم، مث أضافهم، وساوى بني الفقراء، 

 .واألمراء، وأحسن إىل طالبه
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 2/29، 3/4:املصدر نفسه: ينظر  9
 3/4املصدر نفسه  92
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   3/  :الكواكب السائرة: ينظر 99
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 2/213:الكواكب السائرة 15 
 42 /3:الكواكب السائرة 14 
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 عزلته
يف أواسط عمره، اعتزل الناس واحتجب عنهم، لكن بره ويف أخريات عمره ويف بعض الروايات 

وإحسانه وعطفه على الكثري من الناس جعلهم يسعون إليه، وخيتلفون إىل صومعته فلم يرد 
سائاًل بل كان جيزل هلم البذل ويكثر هلم العطاء، وال يعرف الفضل من الناس إال ذوو 

 .19 الفضل
 مرضه ووفاته

وبث آرائه وأفكاره من خالل وسائل متنوعة يف التأليف   بعد حياة حافلة باجلد والنشاط 
والتدريس والرحالت، مترض أياماً، وكان ابتداء مرضه يف ثاين شوال سنة أربع ومثانني وتسعمائة، 
واستمر مريضًا إىل يوم األربعاء سادس عشري شوال الذكور، فتويف إىل رمحة اهلل عقب آذان 

صلى عليه اجلمع الغفري من الغد يوم اخلميس بعد صالة العصر، وهو يسمع اآلذان جالساً، و 
الشيخ شهاب الدين العثياوي، مفيت السادة امع األموي، وتقدم للصالة عليه الظهر يف اجل

، ويصف 18 من أبواب دمشق الن خارج باب توماالشافعية بدمشق، ودفن برتبة الشيخ أرس
تفق الشيوخ الطاعنون يف إجدًا حبيث وكانت جنازته حافلة " :19 أبنه جنم الدين وفاته قائالً 

يشهدوا بدمشق مثلها إال جنازة األخ الشيخ شهاب الدين، فإهنا تقرب  السن، وغريهم أهنم مل
منها مع القطع بأن جنازة أبيه أعظم حبيث أن املقربة امتألت من الناس، والطريق من اجلامع 

مت باجلنازة وأظلتها طائفة من الطري إليها مع طوله، واجلنازة مل خترج بعد من اجلامع، وقد خي
خضر كان الناس يقولون إهنا املالئكة، وملا وصلت اجلنازة على لرؤوس إىل املقربة أظلتهم 
سحابة لطيفة، وأمطرهتم مطرًا مباركًا أرسله اهلل تعاىل، وكان ذلك سببًا لزيادة عويل الناس، 

يقف على باب طالب لدين، وال ومات ومل " وضجيجهم، وتزاحم األكابر على محل اجلنازة
مطالب بعني، مع ما يسره اهلل تعاىل من الرفاهية والنعمة، وهو مع ذلك مكب على العلم 
مشتغل بالعبادة صياماً، قياماً، وذكراً، وتالوة وكان مواظبًا على األوراد مالزمًا للطهارة، خمتلياً 

ىل احلكام يف إزالته، وأنكره بقدر عن الناس، مقباًل على اهلل تعاىل، وإذا بلغه منكر بعث إ
. طاقته، يصدع باحلق، وال خياف يف اهلل لومة الئم وال حيايب، وال يداهن يف فتاويه، وال يف غريها

                                                           
 9:،، وذكر أعضاء اإلنسان5:، و املرح يف املزاح3/5:الكواكب السائرة: ينظر 19 
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 383: و ديوان اإلسالم 2/244:
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وقال ماماي الشاعر مؤرخاً  ورثاه الشيخ العالمة مشس الدين الصاحلي بقصيدة جليلة،
 :1  لوفاته

 التمكنيقد كان معارف  أبكى اجلوامع واملساجد فقد من
 تارخيه  خبفاء  بدر  الدين وكذا املدارس  أظلمت مل  أتى

ويذكر الشيخ أمحد الشالح أنه بعد وفاته رأى يف املنام كأنه هو، واملوتى أحياء عليهم حماسن 
خبري بسبب جماورتنا للشيخ بدر الدين الغزي، وولده : كيف حالكم؟ فقال: الثياب، فقيل له
غفر يل بعد : ما فعل اهلل بك؟ قال: ، فقلت لهورأيته يف املنام بعد سنتنيدين، الشيخ شهاب ال

 .   أنت خبري غري أن بينك وبني فالن شحناء: كيف ترون حايل عندكم؟ قال: قلت له. شدة
 .رحم اهلل اإلمام بدر الدين الغزي رمحة واسعة وأدخله فسيح جناته            
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 :فهي المنظوم منه - ب
  الظاءات للشيخ رضي الدين الغزي مجعها من كالم خليل بن أمحد مث شرحها أرجوزة يف

 34 "اخل.....احلمد هلل احلفيظ العظيم:" أوله: ولده بدر الدين الغزي
  بنفث الصدر املصدور وبث القلب احملرور مرثية بدر الدين الغزي لوالده اآلتية القافّية

املصدور وبث  بنفث الصدر"، وومستهااإلسالمقصائد اليت رثيت هبا شيخ القافية ،غرّة ال
 (من الكامل:  ) ، وأوهلا"القلب احملرور

 39 "التيسري يف التفسري"املنثور واملنظومان، وتفسري منظوم القران مساه : التفاسري الّثالثة 
 .38 وأشهرها املنظوم الكبري يف ماتئى ألف بيت

  البهجة الوفية : املنظومة األوىل:39 منظومان ومنثور: يف النحو األلفيةثالثة شروح على
 :شرح منظومة األلفية قال فيها: ية، والثان41 حبجة اخلالصة األلفية
  4 العامري معرتف بالفخر قال حممد هو ابن الغزي

 منظومة أوهلا: 42 جواهر الذخائر يف الكبائر والصغائر : 
 43 الغافر السيئات الواسع الرب احلمد هلل رب الواسع الرب

 منظوم: "الدرّر النضيد يف أدب املفيد واملستفيد " 
  الزبدة يف شرح قصيدة الربدة 
 شرح اللدرر اللوامع نظم مجع اجلوامع يف األصول :44 شرح منظومة مجع اجلوامع لوالده

 .45 لوالده
 44 فصل اخلطاب يف وصل األحباب  
 49 قصيدة رائية يف املواعظ 
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 48 مساء احلسىنمنظومة التوجه باأل 
 49 ائص النيب ّصلى اهلل عليه وسلممنظومة يف خص: 
 51 منظومة يف خصائص يوم اجلمعة، وشرحها: 
 أمسها :  5 منظومة يف موافقات سيدنا عمر، رضي اهلل تعاىل عنه، للقرآن العظيم وشرحها

 ."نظم الدرر يف موافقات عمر" 
 52 وهو أول تأليفه: نظم اآلجرومية. 
يف  كتاب مستقل ذكره ولده جنم الدين  وفضاًل عن هذه املؤلفات فللغّزي شعر مّدون يف 

 .الكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة
بنه جنم الدين الغزي عن والده مستهاًل سريته هبذه اعرفناه عن بدر الدين الغزي ذكره فما  

الذي سبق من بعده، ومل يفته من تقدم من قبله، روح هذه الطبقة، وعني " 53 الكلمات بقوله
البارع يف الطبقة األوىل، والسابق يف الثانية، شيخ أهل اإلسالم، وإمام الفرقة هذه احللبة، بل 

الناجية، اجلامع بني الشريعة واحلقيقة، والقامع ملن حاد عن جادة الطريقة، احلائز قصبات 
والنقلية، الفقيه املفسر احمدث النحوي  السبق يف حتقيق العلوم الشرعية، وتدقيق الفنون العقلية

فإن من "  األصويل النظار، القانع اخلاشع األواه، ويل اهلل العارف اهلل، الداعي إىل اهللاملقرئ 
 .خالل هذه السرية تبني لنا أن ما قاله جنم الدين يستحق الثناء عليه

فإن ما عرفناه من مؤلفات بدر الدين الغزي من أمهية فقد حققت بعض كتبه والبعض اآلخر 
 :كتب لتستهل لدينا الصورة ومنها ا أن نبني األطر لبعض الخمطوط وبعضه مفقود لذا أثرن

أعلم، أيُها األخ " قال الغزي يف مستهل كتابه : آداب العشرة وذكر الصُّحبة واألخوة
الصاحل، أصلح اهلل شأننا، أّن ألدب الصُّحبة وُحسن العشرة أوجهاً، وأنا مبنُي منها مايدٌل 

الصاحلني، ويعلم أن اهلل، سبحانه وتعاىل، جعل بعضهم العاقل على األخالِق املؤمنني وآداب 
طلع عليه من فضائل اآلداب مد املؤلف يف رسالته هذه بعض ما أ، است"لبعض رمحًة وعوناً 
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ومكارم األخالق، بيد أن أمهية هذه الرسالة بالذات إىل أهنا ختتلف عما كتب قبلها يف املوضوع 
 عصر إحياء الرتاث العريب، استقى املؤلف أقواله ممّا نفسه، فهي حبق مثرة الثقافة اإلسالمية يف

ورد يف القران لكرمي واحلديث الشريف، واستشهد ببعض احلكم املنقولة عن املتصوفة والفالسفة 
وأورد بعض الشواهد الشعرية مما حفظه من شعر الشعراء السابقني، أو مما مسعه من شعر 

ن، باإلضافة إىل ما يرويه عن بعض الشعراء املغمورين الشعراء الالحقني أو احملدثني أو املولدي
نهج القومي الذي سلكه الذين مل يورد ذكر أمسائهم، وترجع أمهية هذه الرسالة أيضًا إىل هذا امل

وعين بتحقيق الكتاب الدكتور عمر  54 تباعه نسقًا علميًا ذاتيًا يف البحث والتأليفإاملؤلف يف 
 .م948 موسى باشا، دمشق 

بآداب  يشمل هذا الكتاب على مجلة من العيوب اليت من علمها كان خبرياً : مؤاكلةآداب ال
بأنواعها املختلفة، يقول الدكتور أحد ومثانني عيباً، يف املؤاكلة لف يف املؤاكلة لقد حصرها املؤ 

من مظاهر احلضارة ألهنا حتتوي  متثل مظهراً :" 55 عمر موسى باشا حمقق الكتب يف املقدمة
معروف يف احلياة االجتماعية من أمساء األطعمة واملآكل واألشربة وما يتعلق هبا من على ما هو 

، كما أن رسالة آداب املؤاكلة هذه أهنا توضح .....ذكر املائدة والسفرة والصحاف والقصاع
كما تدل على " عصر ننعته باالَنطاط والعقم"بعض العادات االجتماعية واحلضارية املرحية يف 

يف اختيار النعوت واملسميات يضاف هلا هذا التحليل الدقيق يف إطالق النعوت،   دقة املؤلف
 . م949 حتقيق الدكتور عمر موسى باشا، دمشق " كما إىل صفات املتضادة

النجوم )رحه أبنه جنم الدين الغزي مساه وقد ش:54 جواهر الذخائر يف الكبائر والصغائر
 .59 يف الكبائر والصغائر يف شرح أرجوزة ألبيه بدر الدين( خ_الزواهر

ساير فيه احمللي،  :، وشرحان على املنهاج كبري وصغريحاشيتان على شرح المنهاج للمحلي
 .58 وزاد فيه أكثر من الثلث مع اإلشارة فيه إىل نكت احلاشية، وهو يف حجم احمللي أو دونه

                                                           
    -4: آدب العشرة وذكر الصحبة واألخوة: ينظر 54 
 9-5:ؤاكلةآداب امل 55 
 9/59:واألعالم 4 4/ :كشف الظنون: ينظر 54 
 9/59:األعالم: ينظر 59 
 3/4:الكواكب السائرة: ينظر 58 



43 
 

الشافعية  واحمللى يف اخلالف العايل يف فروع: 59 حاشية على المحلى لبن حزم في الخالف
فلرياجع يف ثالثني جملدًا أليب حممد ابن حزم علي الظاهري . هو ليس من مذهب الشافعي

 41 ه  وعليه حاشيتان للشيخ بدر لدين الغزي454املتوىف سنة
وبعد فقد وقفت على : " بنّي الغزي منهجه يف مقدمة الكتاب، قال: ذكر أعضاء اإلنسان

ام اللغوي األديب أيب جعفر حممد بن حبيب يف جمموع لطيف حسن التأليف والرتتيب لإلم
ذكر ما يف بدن اإلنسان من األعضاء واملنافع، فرأيته من أحسن تأليف جامع نافع، لكن فاته 
من ذلك شئ كثري، فأحببت أن أضيف له مما فاته، مجلًة صاحلًة، مع اإليضاح والتحرير، مبتدئاً 

ذن شرح لأللفاظ اليت ذكرها حممد بن حبيب فالكتاب إ" بكالمه، مع زيادة البيان والتفسري
واستدرك عليه، قد اكتفى ابن حبيب بذكر أعضاء اإلنسان من غري أن ( ه 245)املتوىف سنه

 .م2113، وعين بتحقيق الكتاب الدكتور حامت صاحل الضامن، دمشق  4 يستويف شرحها
شرح " 42 يم العباسيخلص فيه شرح السيد عبد الرح" شرح شواهد التلخيص يف املعاين والبيان 

: 43 "التخصيص يف شرح شواهد التلخيص"شواهد التلخيص للقزويين يف املعاين والبيان مساه 
لشهاب الدين املعرف بالصاحب املتوىف سنة ": تلخيص التلخيص: "وللتلخيص خمتصرات منها

 .44 ه 988
رتني، األوىل وقد حقق الكتاب م45 ....."احلمد هلل على مجيل أفعاله" أوله: المراح في المزاح

 .م984 حتقيق الدكتور بسام اجلايب والثانية حتقيق الدكتور السيد اجلميلي، القاهرة 
ماًل أدبيًا حمكم الوضع بالنسبة تعترب رحلة الغزي ع: 44 المطالع البدرية في المنازل الرومية

نع إىل عصر مرسوم باَنطاط احلياة الفكرية والثقافية، ولقد خلت كتابات الغزي من أي تص
لقد أكسب الغزي رحلته هذه قيمة تارخيية كبرية ملا حفلت به من . سجعي أو تقليد بديعي
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وقائع وأحداث عاشها بنفسه، فهو إذ ينقُل لنا خرب انشغال الدولة وأرباب الديوان خبتان أوالد 
السلطان يف القسطنطينية، وينقل خرب سفر السلطان إىل مدينة بروسا، وخرب تفشي الطاعون 

، وتعد الرحلة مصدرًا مهمًا من كله خالل إقامته يف القسطنطينية  ه  إمنا ينقل ذلك939سنة 
مصادر الرتاجم لكثرة ما تذكره من أعالم أدباء علماء وأعيان وأمراء التقاهم الغزي خالل 

أما من . من مصادره ذكرًا يف ما وقع بني أيدينا رحلته، وبعض تلك الرتجم عزيز مل نصادف ل
لعمرانية واجلغرافية فيسهب الكاتب يف وصف األماكن واملساجد والعمائر اليت مر هبا الناحية ا

وقد انفرد الغزي بذكر مواضع كثرية مل يتطرق إليها سواه ممن . واملزارات واملقامات اليت زارها
مل يشأ الغزي أن يفصح عن السبب احلقيقي .قصدوا بالد الروم كابن بطوطة واخلياري وكربيت

قتضى منه اأن مثة عارضًا أمل به يف دمشق و  عه إىل القيام هبذه الرحلة، غري أنه أملح إىلالذي دف
 .49 م2114وعين بتحقيق الكتاب الدكتور املهدي عيد الرواضية، دمشق . أن يسافر

ذكره أبنه جنم الدين الغزي يف كتابه الكواكب السائرة مثاًل عندما يورد ترمجة : المطالع البحرية
واجتمع به شيخ اإلسالم الوالد يف رحلته  48 عبد الرحيم اجلليي بن املؤيد احلنفي العالمةالشيخ 

 :ضع آخر من املطالع البحرية فقالمث ذكره يف مو :" إىل الروم وذكره يف املطالع البدرية مث قال
وقد استفدت منه، واستفاد مين، وأخذت عنه، وأخذ عين، واستجزته لولدي أمحد، وملن 

من األوالد، ويوجد على مذهب من يرى ذلك، ويسلك هذه املسالك، فمما سيحدث يل 
أخذ عين مؤلفي املسمى بالزبدة يف شرح الربدة، وتفسري آية الكرسي، وحبث وحتقيق أوضحته 
يف معىن الكالم النفسي وقصيديت القافية، اليت هي ببعض مناقب شيخ اإلسالم يعين والده 

ة، حبل طالسم بعض الكنوز املعظمة، وإن كتابة خالق عليم يوافية، وقصيديت اخلائية املعجم
 :وأنشدته لنفسي: ومحلها ينفع لدفع الطاعون، وأنه جمربكما رواه لنا األئمة الواعون، قال

 يف احلشر مع تقصريه يف القرب من رام أن يبلغ أقصى املىن
 واملصطفى فاملرء مع من أحب فليخص احلب ملوىل الورى
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يف املطالع البحرية وأثىن فيها على صاحب الرتمجة حممد بن علي ابن  أيضاً ممن ذكرهم 
وجيمع  مل يزل يقطع الليل ساهراً، ويهمش للجميل مبادراً،: علوان احلموي ثناًء بالغاً، وقال

الخري يف : إىل شرف اجلالل جالل الشرف، ويقيم سرفه يف اخلري احلجة على من قال
كما بنوا، وبادئًا من حيث  ، يتبع يف القربات آباءه، بانياً السرف، ويعمر باحلسىن سواءه

وحجة املفاخر، ودليل كم ترك واآلخر  انتهوا، فهو حرب األكارم، وحبر املكارم، وتاج املفاخر
 .49 انتهى

عتىن جبمع املهم من فتاوى شيخ اإلسالم بدر الدين اى، وله ثالث جملدات من الفتاو 
 .91 بالعزازي الشافعيالغزي رجب اليعفوري الشهري 

 :اتمنظومالأما 
  9 "التيسري يف التفسري"املنثور واملنظومان، وتفسري منظوم القران مساه : التفاسير الّثالثة

وزيادة واختصره أيضًا نظمًا وقدمه إىل السلطان .92 وأشهرها املنظوم الكبري يف ماتئى ألف بيت
سليمان بن سليم صاحب الروم فقابله باإلجالل والقبول وطلب علماء الروم وعرض عليهم 
ذلك التفسري وقال ما رأيكم فقالوا جنتمع ونبذل النصيحة فإن وجدنا فيه زيادة أو نقصانًا أو 

ليكم واستحق مؤلفه اجلائرة والكرامة إذلك  تبديال يف القرآن العظيم يف حرفه أو شكله رفعنا
طان أنتم مقلدون يف هذا الشأن فتأملوه لألنه قد فعل يف زمنك مامل يفعله غريه فقال هلم الس

وأخربوا  حرفاً حرفاً فلم جيدوا فيه حتريفًا وال تغرياً وال تكليفاً وال تعسفاً فقضوا من ذلك العجب
. 93 من القسطنطينية مبال عظيم يف غاية من التعظيم نفصل املؤلفالسلطان فأعظم جائزته وأ

ألنه يؤدي إىل إخراج القرآن العظيم من نظمه الشريف  ؛وأنكر كثري من العلماء عليه نظمه
إبراهيم بن حممد بن حمي ومما يذكر أيضاً أن  94 إلدخاله يف الوزن ما مل يكن من النظم الشريف

لى تفسري والده البدر املنظوم لغزي وهو ميحمي الدين املعروف بابن الطباخ أنه مسع النجم ا
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صوته يامعشر املسلمني  بأعلىس األشهاد و نكر عليه وكان ينادي يف اجلامع األموي على رؤ فأ
مىت مسعتم بأن كالم اهلل تعاىل ينظم من حبر الرجز وكيف ينزه اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه 

مه يف الشعر فتصدى ملعارضته جدي وسلم عن الشعر ويأيت رجل من علماء أمته يدخل كال
لف رسالة يف الرد علي مساها السهم املعرتض يف قلب املعرتض ين وأاملرحوم القاضي حمب الد

وملا وصلت إليه الرسالة شرع يف تصنيف رسالة لرد ما رد به عليه ونسب فيها إىل احلمق ولقد 
الكالم ألن غايته فيها أن ينقل وقفت عليها وطالعتها من أوهلا إىل آخرها فرأيتها من هذيان 

قول املعرتض مث يقول تارة من عرف ما قلته مل يعترب هذا القول وتارة من عرف مقاليت عامل 
نصاف الذي هو شأنه هكذا ملا شاعت الرسالة آلف اجلد رسالة ثانية ومساها بالرد على من باإل

راهيم بوجوه متنوعة وكان العالمة فجر ونبح البدر بالقامه احلجر وآطال فيها وبني زيف رسالة إب
الشهاب أمحد العيثاوي ألف رسالة أخرى يف الرد عليه والتصدي لنصرة البدر ومساها 

ئل بني علماء الشام ونظم األديب أبو لطائفة املتعدية فشاعت الرسا بالصمصامة املتصدية لرداً 
در التفسري ومن مجلة رجوزة يف معىن اعرتاض إبراهيم على نظم الببكر بن منصور العمري أ

 :أبياهتا خياطب إبراهيم ويشري إىل أنه كان طباخاً لشهرته بابن الطباخ قوله
 95 كنت إىل القدور وعد كما فعد عن مباحث التفسري

احلمد هلل َنمده ونستعينه :" أوله: "منظوم: "الدرّر النضيد في أدب المفيد والمستفيد
آدابه وأقسام العلم الشرعي وآداب العامل واملتعلم ذكر أنه مجعه يف فضل الشغل و " اخل......

وقد حقق الكتاب 94 ه 932ورتب على مقدمة وستة أبواب وخامتة فرغ عنه يف رجب سنة 
مرتني األوىل بتحقيق الدكتور نشأ كمال املصري، والثانية حتقيق الدكتور عبد اهلل حممد 

،  ج 1 املخطوطات العربية مالكندري، نشر قسمًا منه حممد مرسي اخلويل يف جملة معهد 
 . 99 م944 القاهرة 
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: يت نظمها شرف الدين أيب عبد اهللألمهية هذه القصيدة امليمية ال: الزبدة يف شرح قصيدة الربدة
بالكواكب الدرية يف مدح خري "املسمى ( ه 494ت )حممد بن سعيد الدوالصي مث البوصريي

ًا مزج دمعه بدمه فسأله عن علة ذلك فقال ملا أراد براعة املطلع جرد من نفسه شخص" الربية
 :خماطباً له

 مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم أمن تذكر جريان بذي سلم
وهي مائة واثنان وستون بيتاً، وروى أنه أنشأها حني أصابه فاجل فاستشفع هبا إىل اهلل تعاىل 

يف منامه فمسح بيده املباركة فعويف وخرج من بيته أول النهار فلقيه بعض الفقراء _ عليه وسلم 
م صلى اهلل عليه وسل_ياسيدي أريد أن تعطيين القصيدة اليت مدحت هبا رسول اهلل : فقال له

 (عليه الصالة والسالم)فأعطاها هلم وجرى ذكرها بني الناس وبعد نقل منامه ورؤيته النيب _ 
فألقى عليه الصالة والسالم بردا على عاتقه ومسح بيده فلما استيقظ وجد بدنه صحيحًا كله 

ح كثرية و وعليها شر .98 تيمناً " بالربدة"ووجد ذلك الربد على عاتقيه ففرح به فخرج، فسميت 
 .م992 ماشرحه بدر الدين الغزي، حتقيق عمر موسى باشا، اجلزائر  منها

ذكره  ومن لطائف ما .منظومة اثين عشر ألف بيت: 99 فصل الخطاب في وصل األحباب
 :81 يف كتاب فصل اخلطاب -رضي اهلل عنه للقاضي عبد الرب-اإلسالم بدر الدين الغزي شيخ

 ري  ر جوه غ    فتبسمت عن در  ث ها  س   ن   ن ج    ها ع    ت   ل    ة سائ   ي حبش
 حري فما تبغيه جنسي أب :قالت وطفقت أسأل عن نعومة ما طقي
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 األول الفصل
 المفسرين منهج اللغوي لتفاسيرال

 علوم العربية وعالقتها بالتفسير - أ
أسواقهم األدبية اليت تقام يف املواسم، وكانوا  لعرب قبل اإلسالميغيب عن املتأمل أن لال 

جيتهدون يف االستعداد هلا، فيأيت إليها فصحاء القبائل وأدباؤها، فيتحاورون ويتدارسون 
ويتنافسون، فيتناقل بعضهم ألفاظ بعض، فتتوحد بذلك كثري من ألفاظهم وأساليبهم، مما 

لبت أمام جودهتا وفصاحتها لغات ساعد على نشأة ما يسمى بوحدة اللغة األدبية، اليت غ
الكرمي أرسى دعائم تلك الوحدة اللغوية ورسخها، حيث نزلت آياته  والقرآن  8 القبائل احمللية

على ما عرف العرب من أوجه القول وأساليب اخلطاب، ومن هنا نفهم أن التحدي بالقرآن مل 
لك، فكان وقع القرآن يف يلة دون آخرى، بل كان عاماً للعرب، بل ولغريهم كذيكن خاصاً بقب

قلوهبم عظيماً، واستقر يف قلوهبم، وتأثروا به تأثرًا بالغاً، فكان الكثري منهم يسمع اآليات فتؤثر 
الشك ، و 82 يف اإلسالم، وذلك لروعة األلفاظ ودقة املعاين، وسالمة الرتاكيب فيه حىت يدخل

نَّ القرآن كالم اهلل عز إل ه ونثره؛عن كالم البشر شعر  أن التعامل مع النص القرآين خيتلف كثرياً 
نسيجه اللغوي معجزًا، وجلَّ الذي بلغ ذروة الفصاحة والبالغة والقمة يف الرقي والكمال، ف

النص القرآين راقًيا معجزًا ببالغته، أن التعامل مع . حتّدى كل من مسعه بأن يأيت بسورة من مثله
 بغوامضه، والبحث عن دقائقه، فإنفكان يف ذلك حث للعلماء على النظر املوجب للعلم 

إن تعمق اللغويون يف حبثهم عن املعىن  .83 م ملعرفة ذلك من أعظم القربمهلاستدعاء أ
لدقائق الصياغة، فمن الواضح أن النظم القرآين يتكشف ملن له معرفة باللغة  مالقرآين، وبياهن
الته، وقد عرب ابن قتيبة عن ها، ومن مث يظهر علوم لغة القرآن الكرمي وعظمة دالوخربة بأساليب

هم مذاهب العرب، وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وف:" 84 هذا املعىن بقوله
من غة القرآن لأن االعتناء بال" ساليب، وما خص اهلل به لغتنا دون مجيع اللغاتوافتناهنا يف األ

التفت العلماء من قدمي إىل أمهية العربية، حىت صنف فيه، ومن  أهم مالتفت إليه املفسرون، وقد
البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما ( ما جيب على املفسر عنده بدأ السيوطي مبراعتها يف سرده مث

                                                           
 24_25: ينظر املوجز يف تأريخ البالغة  8 
 23: مشكل القرآن الكرمي 82 
 393 /4:اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر 83 
 2 :تأويل مشكل القرآن 84 



49 
 

جيب البداءة منها حتقيق األلفاظ املفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة، مث التصريف، مث 
وهو علم )يتعلق باملعاين  عراب مث مباسب الرتكيب، فيبدأ باإلليها حباالشتقاق، مث يتكلم ع

 85 (املعاين يف البالغة، مث البيان، ومث البديع، مث يبني املعىن املراد، مث االستنباط، مث االشارات
ويفهم من هذا النص أن ممارسة هذه العلوم ضرورة للمفسر فهمًا ودرساً، مث ضرورة للتفسري 

من تركيز السيوطي وغريه على أمهية اللغة للمفسر يف أن اللغة هي وسيلة تطبيقًا وتفصياًل، وتك
للفهم احلقيقي أللفاظ القرآن الكرمي، مث هي وسيلة بيان تفرد أسلوبه وأعجازه، مث يندرج إىل 

 .أهنا اجلانب األهم يف الرتجيح بني األقوال املختلفة، مقتضى القواعد النحوية واللغوية
قدر العربية وعالقتها املباشرة بتفسري القرآن  عن درب العلماء الذي يعرف بعيداً ومل يكن الغزي 

لم اللغة من أهم علم اللغة بالتفسري ارتباطًا وثيقاً، فع ارتباطالكرمي، ومن هنا نستخلص 
 .فها علم التفسري لفهم القرآن الكرمياألدوات اليت يوظ

 تعريف التفسير اللغوي - ب
نزوع الباحثني إىل عدَّ اجلانب اللغوي جانبًا أساسًا يف تفاسريهم يثري اهتمام املفسرين باللغة 

نب اللغوي أحد جعلت اجلا إالتوجد دراسة ملنهج واحد من هؤالء املفسرين د فال تكا
بل قد شكل التفسري اللغوي للقرآن الكرمي موضوع دراسة مستقلة  84 مكونات هذا املنهج

 املصادر وأوثقها يف معرفة كالم اهلل تعاىل وذلك ألن لغة العرب من أهم 89 ألحد الدارسني
وقد سبقت اإلشارة إىل ضرورة  88 وهي سد منيع ملن أراد أن يفسر كالم اهلل مبا ال يعرف معناه

، ويهم الباحث يف تتبعه للتفسري اللغة للمفسر وأهنا شرط من أهم شروطه وآلة من أعظم آالته
وألن تعريفات أصحاب   89 (التفسري واللغة)أي  وي أن يعلم ما يضمنه هذا املصطلحاللغ

للغة قاصرة عن مفهوم اللغة كعلم ألهنا انصبت على تعريف اللغة كظاهرة، أن علم  االصطالح
علم " الذي مساه الفارايب  كم دالالت األلفاظ والرتاكيب وهواليت حت اللغة فهو متعلق بالقوانني

وعرف   9 "بيان املوضوعات اللغوية"  فقد عرف ابن خلدون علم اللغة بأنه 91 "اللسان
علم باحث عن مدلوالت جواهر املفردات وهيئاهتا اجلزئية اليت وضعت تلك :" القنوجي بأنه
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اجلواهر معها لتلك املدلوالت بالوضع الشخصي وعما حصل من تركيب كل جوهر وهيئاهتا 
تعريف التفسري احث ومن هنا خيتار الب 92 "من حيث الوضع والداللة على علم املعاين اجلزئية

اللغوي بناًء على نسبة إىل اللغة كعلم ال كظاهرة، ومواده التفسري القائم على قواعد اللغة 
جامعة ينحصر يف كل واحد منها أشياء  : كلية، أي  أقاويلوالقوانني يف كل صناعة " وقوانينها 
الرتكيب وإمنا هو فهي يف العربية ليس جمرد اللفظ أو " مما تشمل عليه تلك الصناعة كثرية 

القانون أمٌر  :" أو كما عرب عنه اجلرجاين بقوله القواعد اليت تضبط استعمال اللفظ أو الرتكيب
الفاعل مرفوع، : كلي منطبق على مجيع جزئياته اليت يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة

ة فيما وذلك ألن االكتفاء بتعريف اللغة كظاهر  93 "واملفعول منصوب، واملضاف إليه جمرور
بيان معاين القرآن مبا ورد يف " يتعلق بالتفسري اللغوي قد أدي إىل تعريف التفسري اللغوي بأنه

_ والتفسري اللغوي انطالقًا من هذا التعريف يستخدم للمفسر إىل جوار ملكاته 94 "لغة العرب
سر من اليت تضبط االستعمال العريب لأللفاظ والرتاكيب على حسب ما يتعناه املف_ القوانني

 .95 اختصار أو توسع يف بيان معاين القرآن
 وأهميتها ظومنالمخطوط والممفهوم  -جـــــ

 المخطوطات العربية  . 
املخطوط، مادتُه ومضمونه، وما حيحْتحويه من ِفْكر ومعرفة، هي خالصة حضارة األمة، أن 

منارة مبا حفلت به وسجل عقائدها وشرائعها وأخالقها، وخمزون جتارهبا ومْنجزاهتا ،حيث كانت 
ى علومها فيبىن حضارته، ينهل منها فيفيد، وأن يعتمد عل من علوم متنوعة استطاع الغرب أن

املقاييس املادية واملعرفية، حيث عاشت  قوية بكل العربية املخطوطات و مازالت لقد كانت
ماء وظهر تداوهلا بني العل ،والشعوب واستمرت آالف السنني بينما رحلت وزالت األمم

ليس كل ما   الكتاب املخطوط ألنه والباحثني حيث قرنوا لفظ املخطوط بالكتاب، فيقولون
نقر على  فشواهد القبور وما نقش على األحجار وما. كتب باليد يعترب بالضرورة خمطوطا
باملفهوم  إن الكتابة باليد ليست ضرورية يف ذاهتا. الصخور ال ميكن اعتبارها خمطوطا

الكلمات يف أول نص عريب مت  الطبيعي عند أهل اللغة أن يبحثوا عن جذورالفيلولوجي ومن 
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ر هي ما أن اإلشارة الوحيدة هلذا اجلذ ومن يقرأ يف كتاب اهلل جيد: مجعه أال وهو القرآن الكرمي
 َول َتُخطُُّه بَِيِميِنَك ِإذاا لْرتَاَب اْلُمْبِطُلونَ  جاء يف قوله تعاىل

كتبه بقلٍم : ة خمطوطة مشتقة من لغة من الفعل خطَّ الشئ خُيطَّه خحطَّاً كلم: املخطوط يف اللغةف
وهو ما وقع . املخطوط  اسم مفعول و  .أي كتب أو صور اللفظ حبروف هجائية 94 أو غريهِ 

 .من مشول بكل ما يدل عليه( مبعناه املصدري ) عليه اخلط 

فهو النسخة األصلية اليت كتبها املؤلف خبط يده باللغة العربية : أما املخطوط اصطالحاً 
بكتابتها أو أقرها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك يف نسخ أخرى منقولة عن األصل أو عن 

 . 99 نسخ أخرى غري األصل 

صَّة املخت سةراالد: "ام عْلم املخطوطات بأنَّهوعرفه املستشرق اهلولندي جان جاست ويتك
ا ذلك العلم الذي يُركز كلي: هبتناول مجيع جوانب املخطوطة باستثناء حمتواها، كما يوصف بأن

على اخلصائص املادية للكتاب املخطوط باليد، وهذه تعاريف ُمفيدة إال أهنا ُمْسرفة يف 
يف  "ط العريبمعجم مصطلحات املخطو "وهذا املفهوم هو ما اقتحصحر عليه واِضُعو 98 "التبسيط

دراسة كلِّ ما : يعين عند القدماء: عْلم املخطوطات: "م املخطوط العريب بقوهلمتعريفهم لعل
: يتعحلَّق باملخطوطات من كتابة وصناعة، وجتارة وترميم، وما إىل ذلك، ويعين يف العْصر احلديثِ 

نْتِ ِمن حواٍش، وت
ح
عليقات، دراسة املخطوط كِقْطعة مادِّية، مع العناية بكل ما حييط بامل

واستطرادات، ومتلُّكات، وإجازات، وما ماثل ذلك، ويُطلق عليه اليوم يف الغرب 
 .Codicologie( الكوديكولوجيا)

أو شارل ، A.Dainوهو مصطلح حديث من وْضع العامِل الفيلولوجي الفرنسي ألفونس دان 
99 مسران

Ch.Samaran ،توثيق للنُّصوص وتْعريفهم هذا لِعْلم املخطوطات عند القدماء حيتاج إىل 
والذي نراه أن مصطلح  .اليت استخدم القدماء فيها هذا املصطلحح داالًّ على علم أو صناعة

قابٌل لتحمُّل مجيع ما يتَّصل باملخطوط العريب من علوٍم وقضايا، وأن ( علم املخطوط العريب)
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لح الغريب قصره على الدراسة املادية للمخطوط، والتزام مفهوم الرتمجة احلرفية للمصط
غري ُمْلزم لنا، وأنه وإن استخدمه بعُض الباحثني العرب، فإنه مما حيتمل ( كوديكولوجيا)

 .النقاش، والقبول والرَّد؛ إْذ ال مساحة يف االصطالح، كما قال القدماء

 نوعية الورق املكتوب عليه، وبأن على من يتعامل مع املخطوط العريب مطالب بأْن يتعرف
، ما استطاع إىل ذلك واملكان الذي ُصنع فيه ،الفرتة الزمانية اليت يرجع إليهاحياولح حتديد 

يف حالة عدم وجود الّتاريخ  على تأريخ املخطوط فمثل هذا التحديد ال ُيساعد .سبياًل 
ا ُيسهم أيًضا يف اكتشاففحسب وعن أمهّية معرفة املتخصِّص . أي تزوير يف التواريخ ، وإمنَّ

التعامل مع املخطوط العريّب اطالًعا أو فهرسًة أو حتقيًقا املؤلُف أّن  قرِّرُ باخلطوط وأنواعها يُ 
إذا قُلنا إنَّ  بل لعلنا ال نُبالغُ . اخلطوط اليت ُتكتب هبا املخطوطاتبالضرورة التَّعرُّف على  يستلزم

  211املخطوط العريبّ  معرفة اخلطوط هي أول األبواب اليت مُيكُن أْن ندُخلح منها على علم

 (التيسير في علوم التفسير)  مخطوطةوصف 
املخطوط يتألف من جملد واحد، خيتلف عدد األوراق من نسخة إىل أخرى حسب حجم 

تقع يف ( ب)ورقة  تضم املقدمة وسورة الفاحتة والبقرة، ونسخة 9  يف ( أ)املخطوط، فنسخة 
من سورة البقرة، ومن خالل حبثنا عن ( 94 )ورقة وتضم املقدمة وسورة الفاحتة إىل آية ( 54)

أن هناك نسخ حسب سور يف مكتبات متنوعة يف ( يسري يف علوم التفسريالت)منظومة الغزي 
 . العامل، كما يتبني  ذلك فيما يلي

 : وصف النسخ الخطية
، ورقم "49"99_94: برقم  21نسخة يافا وهي حمفوظة باملكتبة اإلسالمية يف يافا  . 

 .، من أول الفاحتة إىل سورة األنعام299:و 392 : التصنيف
 األمني حممد أغا:ناسخها

 ه  23 /يف غزة مجاد األوىل: تاريخ نسخها
 .نسخي جيد، حيرب باألمحر واألسود: وصف خطها

 .وهي نسخة جيّدة، مجيلة اخلط، تكتب اآليات القرآنية بالون األمحر
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، من أول 5 49برقم 94 _ 95  /3 212النسخة الظاهرية وهي حمفوظة باملكتبة الظاهرية .2
 .ه   ق_49من سورة البقرة، و 95 القرآن إىل اآلية 

 مل يذكر أمسه:ناسخها
 .رقعّي معتاد، حبرب أسود: وصف خّطها

التيسري يف علوم "هذه النسختان مت احلصول عليها وهي موضوع حبثنا للدكتوراه منظومة 
 .وسيتم توضيحهاأما النسخ األخرى فقد عنيت بسور القرآن " التفسري

  31و _(606A2102)258_259/ نسخة اسطنبول وهي حمفوظة يف جامعة اسطنبول .3
 .تفسري سورة آل عمرآن

_ 251، و 2ج_( 567،410)،38( يهودا) نسخة يهودا وهي حمفوظة مبكتبة جاريت   .4
 .من سورة األعراف إىل سورة اإلسراء_ خبط املؤلف_ه981

، 8 2و( 9944)53 _52 /3(ق.4)تبة الظاهرية النسخة الظاهرية وهي حمفوظة باملك  .5
 .خبط املؤلف_ ه  984قبل 
، منسوخة  يف حياة 213نسخة املوصل وهي حمفوظة مكتبة األوقاف العامة يف املوصل .4

 .املؤلف، تبدأ بسورة ياسني
 ه   98حيىي بن حممد بن العماد : ناسخها

 315_، و 28 /9 _ق
وإخراجها يف شكل دراسة موضوعية ومنهجية فحرصنا على شرح املخطوطة شرحًا لغويًا 

شاملة، للتعرُّف على تراث األجداد، وأسلوهبم، ومعرفة طرقهم وأساليبهم اللغوية يف الكشف 
 .عن معاين كتاب اهلل

 التعريف بالمنظوم وأهميته .2

 ته التأليف نظ مه ينظ مه نظ ما ونظ مه فانت ظ م وتنظ م، نظ مت الل ؤل ؤ أي مجع: يف اللغة النظم 
وك ل ش يء . والتنظي م مثل ه وم نه نحظح ْمُت الشِّع ر نظ مته، ونظ م األمر على املث ل. يف الس لك

  .214قرنت ه بآخ ر أو ضم م ت بع ضحه إىل بع ض ف ق د نظ مت ه
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 23 /5:فهرس خمطوطات مكتبة األوقاف العامة يف املوصل  213
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وأصله من الفصيح . خلوص الكالم من التعقيدبأنه  فخر الدين الرازي أما اصطالحًا فقد عرفه
 .215ذت منه الرغوةوهو اللنب الذي ُأخِ 

واعلم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه : "ويعّرفه اجلرجاين بقوله     
وحتفظ . علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت هنجت، فال تزيغ عنها

الشعرية فلها واملنظومات مبنية على األوزان  214."الرسوم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها
أحكام الشعر إال أنه ال يصح مقارنة املنظومات العلمية من جهة اجلودة واحلسن واجلمال الفين 

ر والنسيب وغريها من أغراض ، كاملدح والفخول أغراضا شىت طحرحق حهحا الشعراءبالشعر الذي يتنا
عب ُِّر يف إطار ، وتعاطفية تعتمد على إحساس جحيَّاش ، وذلك ألن الشعر يصدر عن نظرةالشعر

قرِّب ، أما النظم فيعتمد على النظر العقلي الذي يُ يه لرتتكز على تأثري عاطفي مباشرمن التشب
، وهلذا ية من جترد من املؤثرات اخلارجية، وما تفرضه هذه املوضوعمن موضوعية التناول واحلكم

ذا فجودة املنظومات وهل، فل القيمة العلمية للمنظومات حىت لو ذهب بعض األدباءجيب أال نُغ
 تكمن يف كوهنا وسيلة تعليمية ويف قيمتها العلمية املتمثلة يف تنويعها وزيادهتا حركة التأليف

، وخباصة املزدوج منه، وجميئها ويلة مبجيئها من حبر الرجز غالباً وقد اتسمت املنظومات الط فيها،
حبر الرجز أوىف حبور الشعر نغما  ، وما ذاك إال ألنخرى إذا كانت املنظومة غري طويلةمن حبور أ

يسقط فيه االلتزام  ، باإلضافة إىل أن املشطور منهللزحافات والعللوأكثرها مطاوعة يف تفاعيل 
، أكثر من أصحاب املنظومات القصرية، وأصحاب املطوالت حباجة إىل هذا بقيد القافية

فجودة  .219 لم أن تكون طويلةوالسمة الغالبة يف املنظومات اليت ُقِصدح هبا مجُع شحتحات الع
املنظومات تكمن يف كوهنا وسيلة تعليمية ويف قيمتها العلمية املتمثلة يف تنويعها وزيادهتا حركة 

والشعر مايثري بصياغته الفنية اإلحساسات اجلمالية واالنفعاالت النبيلة معا، فإذا  .218التأليف
 .خال الكالم من حرارة العاطفة اليسمى شعراً 
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 الثاني الفصل
 منظومة التيسير في علوم التفسيرالتعريف ب
 مقدمة التيسير في علوم التفسير

لتصوير القيمة اجلمالية والفكرية اليت تنبعث منها روح املعرفة العلمية، واليت تسمو باإلنسان أن 
يرتفع بأحاسيسِه ومشاعرِه وأفكارِه لريتقي إىل نسق واحد يف مجال اللفظ وعمق املعاين ودقة 

 .الصياغة وروعة التعبري
فتجسيم املعرفة العلمية اليت وضعها الغزي يف منظومته البد من معرفة اهليكل اخلارجي من 
خالل مقدمته، أن العمق املعريف والفين احلافل جعلته ينظر إىل املأخذ العلمية اليت بنىي عليها 

دب والقراء غايته يف ذلك أخذ عن الكثريين من املفسرين وعلماء اللغة واأل ، فالغزيمنظومته
إيصال الفكرة العلمية، فلم تكن منظومته فقط سرد لتفسري معني وهذا ما نالحظه يف مقدمته 

 .إذا حاول الغزي ألن ينوه ما على القارئ أن يقرؤه ويسري على منوالِه 
فإن ما قدمه الغزي من أفكار جلية بنهج علمي من مآثر علمائنا يف منظومته، ليضع صورة 

ببعض أقوال العلماء ومنهم  االهتمامب اليت سار عليها علمائنا، لذا فإنه يثري لمية ألهم الكتع
هبذه اللغة فهماً  حيصىنصوصهم كما هي بطريقة أدبية يسهل لكل من  ، بل يوردالزخمشري
 . وإدراكاً 

هلذا جعل مقدمة منظومته مقتبسة من مقدمة اإلمام العالمة الزخمشري يف تفسريه الكشاف مما 
يشري إىل أن الغزي كان مبدعًا أي أبداع يف صياغة منظومته وهذا يدل على قدرته اللغوية 

 .ومما أستأنُس به أن ما بني أيدينا مقدِّمة ألحد الكتب املصنَّفة يف التفسريالبيانية، 
 :الغزي منظومته بقولهيبتدأ 

اْنحااحلحمْ   *اانوحزحاْدنحا من فضلِه إمي ُد لِلِه الَِّذي هحدح
أُ فيِه }  يبدأ املصنف منظومته حبمد اهلل وثناءِه تربكًا حبديث الرسول ُكلُّ أْمٍر ذى باٍل، اليُ ْبدح

مث ينسج منظومته بسرد من األحداث اليت واكبت الرسول صلى اهلل عليه  219 {باحْلمِد، أقطحُع 
 :وسلم منذ نزول الوحي بقوله 

 هُ       ظاً لمن لوحِه احملفوظ حاف ةً ل  نزل الذكر احلِكيمح مجوأح 
 * ماً مُثَّ عحلحى ِخرِي الورىح منج امن ليلة القدر هِلذِه السم

                                                           
 1 4/ : ، سنن ابن ماجه1 5/ :معجم املفهرس أللفاظ احلديث  219
 2:م التفسريو التيسر يف عل     *
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فالصورة البيانية اليت يرمسها تضيف لنا دالالت وإحياءات على مقدرة مكنونة وذلك من خالل  
نسجِه ملفردات ذات دالالت متعددة، فيصف الناظم نزول القران على خري الورى، الورى هو 

والقران أُنزل 1 2(تقول العرب ما أدري أي الورى أي أيُّ اخللق)معلوم عند أهل اللغة باخللق 
لنيب صلى اهلل عليه وسلم آية آية، وكان بني أول مانزل منه وآخره بضع عشرون سنة، على ا

وهذا يبني أن الغزي قد عمد يف منظومته إىل وضع دالالت وتفاصيل، ومل يكتف هبذا كله فقد 
وفق ما سار عليه الزخمشري حينما طبق الزخمشري يف كشافه نظرية    2أشار إىل علم املناسبة

احلمد هلل الذي أنزل القرآن كالمًا مؤلفاً ) نظم، وهو منذ البداية يؤكد يف مقدمته اجلرجاين يف ال
حيث 2 2( منتظماً، ونزله حبسب املصاحل منجمًا وجعله بالتحميد مفتتحًا وباالستعاذة خمتتماً 

صرح بنظم الكلم إىل أن الرتتيب توقيفي، فالقرآن أنزل مجلة واحدة إىل السماء الدنيا كان 
ظماً، مث تنزل مفرقاً، على النيب صلى اهلل عليه وسلم، لكن مجعه يف املصاحف كان مؤلفًا من

وفقًا للرتتيب األول، وهذا كله قد أملح إليه الزخمشري يف مقدمته مث ذكر احملكم واملتشابه، 
وإلن الغزي أراد أن يعرب عن املنطق العلمي  ؛وفصله سورًا وآيات، وميز بينهن بفصول وغايات

 : تكرار املقطع الصويت فقالمن خالل 
 *اِديةح منريحة من الضَّالِل ه يةح فكأن أحجنماً لدينا باد

والبادية يف  واستعمل التشبيه لتوضيح الصورة التحويلية اليت أحدثتها نزول القرآن فقال بادية،
ْيُت غريي، )لغة العرب ْوُت أنا وأْبدح ية بادية ألهنا ظاهرة بارزة، وقد بدح ظهرته وكل شئ أوقيل للربَّ

كأنه يصور أمهية ظهور القرآن وأنه نقطة حتول يف   3 2(أي ظهر: يل شئ بدا: فقد أحبحْدي حْته ويقال
ختذه ابناء اللوحة اإلبداعية، فتاريخ البشرية، وكان التصوير القائم على التشبيه هو الغالب يف 

له بعد  إنارةالطريق اليت جسرًا ينقل بوساطة املعىن الذي يدل على املكانة اليت يسرتسل منها 
أقبلت : اهلادية من كل شئ أولُه ما تقدم منه، وهلذا قيل:(4 2ضالل، قال األصمعي هادية

وكذلك الدليل يسمى هاديًا ألنه يتقدم القوم ويتبعونه، وليس ( بدت أعناقها إذاهوادي اخليل 
 .عرفة الذوقيةمن شك أن هذه املفردة قد استخلصت بالتحليل الدقيق والنظر والتمعن وامل

 اً      محك   ُ اً م    ع     باالستعاذِة بدي ِتماً ُمفتتحاً حبمدِه خُمت
 *اياتِ فيها فصول نوعت وغ وٍر  وآيحاتِ ُمفصاًل ِبس

                                                           
 5/391 (: مادة الورى: ) ابن منظور : لسا ن العرب 1 2
  .علم املناسبة هو علم يعىن بالكشف عن الرتابط اللفظي و املعنوي بني آي و سور الذكر احلكيم.( هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن)، 9 / : نظم الدرر   2
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وإشباع الصوت حبيث جند الكلمات متقاربة   املنظومة هو الدقة يف اإليقاع ومما زاد مجال
عطى أسم الفاعل هنا افصيغة ( حُمحكحماً ، ُمفحِصاًل  ُمْفتحِتحاً، خُمْتحِتماً،) كأهنا توضح صورة كاملة، 

مسة االستمرارية مع داللة اللفظ على املثل األعلى لعظمة االرتفاع واإلكثار والزيادة يف املوقف 
احلسي املعرب أو املفسر لكتاب اهلل، ونراه قد يورد النص أو اللفظ كما هو يف الكشاف 

 الغاياُت يف: قال أحبو إسحاق يف العروض اعتاللفأحسن يف إيراد لفظة غايات ملا فيها من 
العحروِض أحْكثُر ُمْعتحالًّ، ألنَّ الغاياِت إذا كانت فاِعالُتْن أحو محفاِعيُلْن أحو ف حُعوُلن فقد لحزِمحها أحْن ال 

قول الناس هذا الشيُء غايٌة، معناه هذا الشيُء عالمٌة يف : األنبا ريقال ابن  حُتْذحف أحْسباهُبا
 .5 2 ي الرايحةِجْنِسه ال نظريح له أحخذاً من غايِة احلحْرب، وه

ان هُ ان   تحاٌب قاطحٌع تبيف حُهو كِ   هُ ِبنيح  األحناِم سحاطحٌع برهح
 *ِذي ِعوجح  ظحاهرٌة وحمل يكن جح اطحٌق ببيناتح وِحج     ونح 

مث يعرف كتاب اهلل بكل دقة فيختار األلفاظ املالئمة لذلك فهو الكتاب املسطور والنور  
ا فلم ونقول كان النالساطع  ًع وكذلك نور القرآن الذي ليس  4 2 ستطع فتح عييناوُر ساِط

كمثله نور، قوهلم صاطٌع يف ساطٍع فِإهنم أحبدلوها مع الطاء كما أحبدلوها مع القاف ألحهنا يف 
 .التصحعُّد مبنزلتها

وجند من احملدثني من حتدث عن ائتالف اللفظ مع املعىن، جند ذلك عن لبيب السعيد حيث 
الم مالئمة للمعىن املراد، فأن كان فخمًا كانت ألفاظه جيب أن تكون ألفاظ الك)يقول 

فإن ما نالحظه أن الغزي عرب منظومته مل 9 2( مفخمة، أو جزاًل فجزلة، أو غريبًا فغريبة
يستخدم الغريب من األلفاظ، أما ألفاظه فكانت جزلة تدور حول قوة اللفظ وإحكامه وشدته 

لنفوس أن يشملها يف منظومته فأضاف لونًا من وملا كان للجناس أمهية يف وقعها يف ا وعظمته،
 :ملا للقاف من القوة والصالبة والشدة خالف السني يف ساطع( قاطع)ألوان اجلمال فقال 

مبخالفة  فانظر إىل براعته يف استخدام اللفظ املعرب عن املعىن املقصود، وجزالة هذا االنتظام
ِإمنا هو : وقال أحبو اهليثم. كاملِْقطحِع اسم كالكاهل والغاِربِ : احلرفني والقاِطعُ  موقعي هذين

فداللة معناه . 8 2وهو مثل حِلاٍف وِمْلححٍف وِقراٍم وِمْقرحٍم وِسراٍد وِمْسرحدٍ : الِقطاُع ال القاِطُع، قال
يصف بأسلوب جاءت مطابقٍة لداللة األلفاظ وقوة احلرف داللة أن برهانه قاطع ال حمالة، ف
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أديب مستعمال االستعارة يف وصف احلال بأنه الكتاب الذي ينطق بالرباهني واحلجج وهو 
 .ظاهر، وصفه اهلل بأنه من غري عوج

حتنيح وأحنُه حبُل اهل
نييِع العوحجُة عحلحى مج نحا امل

ح
 امل

احلِبال،  مث تأخذ االستعارة موقعها أيضًا لتصف قوة النص ووصفه بالشدَّة، ألحهنا من ِصفات
ُة يف الدين الثَّباُت واالستقامة؛  ِتني"والشدَّ

ح
أحي نور هداه، وقيل عحْهُده وأحمانُه " وهو ححْبل اهلل امل

 .9 2الذي يُؤِمن من العذاب
 بِ ت ُه من ك    بق   مصداُق محا س ي   ِ با مُثَّ دين عر       اُح ُدني      مفت
 ة       غحاي ءِ الحغ  ي الب  ِ ُدوا ف    من غ ل ةح     أحو آي ورحة      س        ز ب    ج         ع   م
 وا         زلُ        خ اح انْ         م الدِة ل ى اجمل   ح ِإل دُلواْ كن ع ُه ول    ُزواْ عن     ج       فع
 ر ه ا ظ م  معهم ل وحر اإللحهح جح         نُ  هحر     ني وبح     التِ     وا يف احل      لبُ       فغ
 انِ     ى عحلحى الزم    ق      ب     ت زة       معج انِ   لحى املختِص بالفرق       مح عح  ثُ 
ص    األنح ريخ

ُ
شف   اِم امل

ُ
 عح                 بح             ِه والتُ             ب   ح     ِه وص       وآلح  عح  طحفحى امل

 امح                        واألنح  ة    ك          الئ          م    مَّ ال   ثُ  الم   ك الس  مل الة ال  ى ص      كأحز 
ُهم أحبح سل   ل الت   وأفض ا         يمح ِمن ْ  *ى وهحدحىب صال وأحسق محاكوكح  دح

يُت وقد وصف اهلل كتابه بأنه املفتاح الذي به تنجلي اهلموم وتزيل ا وِت لغموم ُأ
ل يحح الكح فاِت ٌض منح  مِ مح ىلح ما هوح غاِم ةح والبحالحغةح والُوصولح ِإ أحْي يحسرح اهلل لُه الفحصاحح

ل يٌل منح الكح عايِن ومجِح مح على  كتب؛ ألنه عجزوا، فوصفه ربنا بأنه مصداق ما سبقه من المِ اْل
حسحُن الكالم : اإلتيان مبثله على الرغم من فصاحتهم فاستخدم لفظة البليغ، والبليغ يف اللغة

يُحه يبلغ بعبارة لسانه ُكْنهح ما يف قلبه، واجلمُع بُ لحغاُء، وقد ب حُلغح، بالضم، بحالغًة أحي صار فحصِ 
بحِليغاً 

فوصلوا إىل درجة البالغة والفصاحة القصوى، فلما عجزوا عن طلبه وِإدراكه، . 221
ُجالحدحة

فنظر : ويف احلديث. املبالطة، وجتالد القوم بالسيوف واْجتحلدوا: استقاموا إىل اجملالدة، وامل
يح الوحِطيُس، أحي ِإىل موضع اجِلالد، وهو الضرب بالسيف يف : ِإىل جُمْت حلحِد القوم فقال اآلن محِح

زال ِمْشية فيها ت حثحاُقل وتحراُجٌع، زاد غريه 22القتال وت حفحكك، : ، فقال أخنزلوا واخلحزحل والتَّخحزُّل واالخنِْ
اجحعوهي اخلحي ْزحل واخلحي ْزحىلح واخلحْوزحىلح   مثل وختححزَّل السحاُب ِإذا ت حثحاقحلح ورأحيته كأحنه ي حرتح

أي أهنم .222
ِإذا ب حهحرحت )استقاموا بعد ضرب السيف فساروا بثقل وتراجع، فغلبوا يف كال األمرين نقول 
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بنور ربنا ملا ظهر اإلسالم وشع نور املسلمني، الذين ( الشَّمُس األحرضح أحي غلبها نورها وضْوُؤها
م كالمه ختتإ عجزة اخلالدة على مر الزمان، مثبالفرقان وعنوا به أي عناية، ألنه املاختصوا 

ما ظهر على األرض من مجيع اخلحْلق املصطفى وعلى اله وصحبه  بالصالة والسالم على خري
 .وسلم 

 منهج بدر الدين الغزي في منظومته
حذوًا بإمام  املفسرين،الذي سار عليه مجيع ، 223صفهاينمذهب الراغب األأتبع الغزي 

، يقول 224املفسرين وترمجان القرآن ابن عباس رضي اهلل عنه، وهذا ما نص عليه الدريين أيضاً 
 :الغزي 

 رِ      ي   ه   ش  ن ال   و م     ه وه   وم   م   ع ريِ   فسيف الت ب الراغب   ومذه
 اِن وحاف     ي    ب   ال  ي ب  ل   ف ج    ن   ص افح     ن  ِة أص       ع      ى أرب لح    وح عح   وهُ 
 ه      ول عن حفاظ  ق      من م بال يفه رِيب من الفاظه  ُث الغح      الح   والثح  هُ     رحكح س يُد    ي  ر ل   اص   ا الق   ففهمنح  هُ   ي مدرحك   ف    ه خ      اب     ش     ت        ُ وم
 ةٍ         غ     ل   ب      ا أحرادُه م ح     ِم م      ه    ف           ل ةٍ  ٍو ولحغُ  ُ ح صرِيٍف ون  م التح  لوع
 رآنح     ق    جازح ال  درُك ِإع   ِه ي   وما ب يانِ معاين والب لم ال وهحا ع      وَنح 
 *ا       فح حيتاُج من حتقيقِه أحن يكش ام معح بعض خف    بع احملكاوالر 

: قتداء هبذه األصناف األربعة اليت ذكرها الراغب، فالصنف األول هووعلى املفسر اال    
 .228احملكم 229الغريب من األلفاظ ،224املتشابه ،225اجللي

 د    ن    ق ِبس    ي  باس وس    عن ِبن ع دح اُه ور     ن      ع  م م  ي   قسِ          ك الت     وحذحلِ 
لحمُ    ْد تح        وحقح   ن              ي      دم      ق  م   ن ال ال     ري      اآلخ نيم لحى القس     وا عح           كح
 ثُ د             ح اقل ت   س ع  ف س ن  ولحي ثح         نح عب    ي  ب    م  نح ال   ي    ي  ب     إن ت          فح 

 لِ األحو       ث كح           ب     ذاكح ع     ِه ف            بِ  ِليرح اهللح الع ْأث   تح   ساِض ِفيمحا و باخل
 ُرواْ    صت ُبهواْ واخ        شا     اً ف  ف     ؤل     م ُرواْ ر    ا كم ح مح  ه           ي    آء فِ    لم     والع
 بِ    يجمِع والتهذ ي ال ِ فدُعواْ وأب بِ    ي رت     ت   ِع وال        ي الوض ِ واْ ف   نوعُ   ت

 *ةح     م     ئن األ   ل ع  ق   واْ الن     قنُ     وأحت ة     م ه       اً مُ     قايس     واْ ت    بطُ     ن      ت  واس
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فهم معاين كتاب الّله العزيز احلميد، السلف الصاحل يف تفسري القرآن و  إنه مل حيد عن منهج
وقد حدد ابن عباس معامل . ذلك املنهج الذي رست قواعده على أسس قومية ومبان حكيمة

وجه تعرفه العرب من كالمها، وتفسري : التفسري على أربعة أوجه: "229منهجه يف التفسري بقوله
وقد فسرته رواية ". ال يعذر احد جبهالته، وتفسري يعلمه العلماء، وتفسري ال يعلمه إال الّله

ل وحرام ال يعذر حال: نزل القرآن على أربعة أحرفأ}: قال أن رسول الّله : أخرى عنه
 إالاحد باجلهالة به، وتفسري تفسره العرب، وتفسري تفسره العلماء، ومتشابه ال يعلمه 

فأما الذي : "و هذا تقسيم صحيح :  23قال الزركشي يف شرح هذا الكالم .  23{...الّله
فعلى ، فأم ا ال ل غ ة و ذلك شان اللغة و االعراب، هنمفهو الذي يرجع فيه إىل لسا، تعرفه العرب

القارئ مث أن كان ما ت ت ض م نه و اليلزم ذلك ، و مسميات أمسائها، املفسر معرفة معانيها
واالستشهاد بالبيت وال بيتني ، كفى فيه خرب الواحد واالثنني، لفاظها يوجب العمل دون العلمأ

و تكثر شواهده ، ظبل ال بد أن يستفيض ذلك اللف، مل يكف ذلك، وإن كان مما يوجب العلم
 .من الشعر
القارئ تعلمه، وجب على املفسر و ، للمعىن ف م ا ك ان اختالفه حميالً ، ع رابأم ا اإلو   

وجب ، للمعىن ليسلم القارئ من اللحن، وإن مل يكن حميالً ىل معرفة احلكم و إوصل ال م ف سر ليت
على ، لوصوله اىل املقصود دونه، و الجيب على املفسر، تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن

، ىل هذا القسمفما كان من التفسري راجعًا إ، ذلكإذا تقرر . أن جهله نقص يف حق اجلميع
و  و ليس لغري العامل حبقائق اللغة، فسبيل املفسر التوقف فيه على ما ورد يف لسان العرب

فقد يكون ، وال يكفي يف حقه تعلم اليسري منها، مفاهيمها تفسري شي من الكتاب العزيز
 .حد املعنيني وهو يعلم أ، مشرتكااللفظ 
ناه من النصوص ىل معرفة معو هو ما تتبادر اإلفهام إ، ما ال يعذر أحد جبهله: الثاين 

نه يعلم إ، جليا ال سواه واحداً  فاد معىنالتوحيد و كل لفظ أحكام ودالئل املتضمنة شرائع األ
 ". مراد الّله تعاىل
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 المبحث الثاني
 :مة التيسير في علوم التفسيرالتعريف بمنظو 

 :أو التعريف مبنظومته بقوله ينتقل الغزي بوصف مث
 أحبياٍت عحلحى حبِر الرجز مِ ن نظم ز      ُت اهللح عح ر        وأنين قحْد استخ

 انِ    ي      ح والب   ي      وض      ٌة الت     ع      دي     ب ي ِ انع ح  م اُظ وال    حة األحلف       وحاض
 الم        ُه الك    ح   ْد أحوض ق   ظ فح         لف نت    ظ       اماا     م    ه       عسر ب    وأن ت يح      ا هِ       م   ُه ك     اظ     ف   لأاً       ازج وم اهللُ  اب           ت    ا ك ح ه          راً بِ      س ف     مُ 

 ةح                ايد       ا ب          ُدهح         ص  الوة أحق         ت ة     ظ اآلي      ف  ُر ل      ي أحذك محع أنن
 *232رِ ُه وزن الشع               ل مع     و ُأخ     لو  رِ ذك لفِظ ُمنزل من ال ِت بِ فحآ

جنده أنه يؤكد حبرف التوكيد مع نون الوقاية اليت سبق اإلشارة إليه ملا تعطي النص مصداقية  و 
النظم هو "هنا يشري أنه استخار اهلل سبحانه وتعاىل، يف نظم كاملة، وقوة اخلطاب والعزم، 

 ،الشئ إىلالشئ  اللغوي املشرتك هو ضم فاملعىن. والنظام والتأليف تساقواإلاجلمع والضم 
فالغزي قد   "233، كما تضم حبات اللؤلؤ بعضها إىل بعض وَنوهوتنسيقه على نسق واحد
والرجز هو حبر معروف من حبور الشعر العريب، وتسمى قصائده  ،نظم أبيات على حبر الرجز

مث يصف الغزي منظومته بأهنا واضحة . 234 راجزاً : األراجيز ومفردها أرجوزة، ويسمى قائله
وكان حيرص كل احلرص على أن يربز ىف حلة  وهنا نرى عنايته بلفظ واملعىن،األلفاظ واملعاين، 

نظمه، وإنا لنكاد نقطع إذا استعرضنا كتب التفسري وتأملنا مبلغ  بديعة مجال أسلوبه وكمال
القرآن من ثروة بالغية ىف املعاىن والبيان، فقد فسر كتاب اهلل بطريقة  ماحيتويه عنايتها باستخراج

نبه على أن الواجب على مفسر كالم اهلل تعاىل أن يلتفت  مزج ألفاظه كما هي،النظم، وقد 
، ويذكر أيضًا أنه يف بعض األحيان قد يصعب وجيعل األلفاظ تبعًا هلا للمعاىن وحيافظ عليها،
 تساقهاوإاأللفاظ يف النسق  انتظاماأللفاظ، واملعرف أن املنظوم  انتظامأو يشتد عليه األمر يف 

اخلرز يف الِسمط وهو اخليط، ال يتناثر وال حتل خرزة  انتظاملتكمل بعضها بعًضا متاما مثل 
 . مكان أخرى

وقد اقرتن الشعر العريب على امتداد تارخيه بالوزن، إذ إنه واحد من دعائمه األساس، والوزن   
ة داخلها على اللغ انتظمتهو انتظام األلفاظ يف إيقاع موسيقي خارجي، فظاهرة الوزن اليت 

وقف سياق موسيقي، ممتزجة باملعىن، ودالالته الصوتية ال خترج عن كوهنا نسيجًا تآلف مع 
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وحدات كالمية راقية تسمو على النثر االعتيادي، وتفوقه مكانًة وانفعااًل واستجابة، ملا للنفس 
من نفحة  ماماالهتتوافر عناصر خمتلفة فيه تستقطب البشرية من ميل شديد إىل الشعر الفين ل

 االنسجامفإن . 235شعرية، وروعة فنية، فضاًل عن املوسيقى، واخليال، والعاطفة، والفكرة
وسهولة اللفظ وسالسة العبارة بلغ احلد األعلى يف منظومة الغزي، ولكنه يصعب يف  واالنتظام

وة املعىن تالرآن تتناول تالوة لفظه ومعناه، و بعض األحيان فنراه يوضحه يف الكالم، فتالوة الق
اللفظ، فقال أقصدها بداية، مث يورد اللفظ كما أنزل يف القرآن الكرمي،  أشرف من جمرد تالوة

     .ويصرح بأنه قد خيل بوزن الشعر
 *م  هِ    ْد فُ     ِدي قح   صح ه عقُل فق     ومن ل زم       ح ا التمحعح أحن أحذكر اللفُظ فيِه م
 ذك                ره ت               ب            رع               اً أوإن        م            ا  وغ    ي     ره معاً ك   ص    ن    ع الكش    اف 

 ل    ه   ا م       ن ال    ت   ب  ي      ي        ن وال      ت    ق  ري     ر ث      م أت      م ال          ق      ول م    ن ال  ت فسري
 م     ا ل     ي     س واه     ي      اً ورب     م    ا ج      رى على سب     ي      ل االق  ت   ضاب ذاك      راً 
 والضغط للموهم وال    م     س   ت      ع   ج  م ذكر الضعيف مع بيان ال   م   ب  ه   م
 ذك    رت          ه ج    م  ع    ي                ه م    ن     ب        ه           ا وم       اغ    دا م    ح   ت   م   اًل وم     ا ده   ى
 وغ   ي         ره م      م      ا  ل      ه ال ي     ن   ك   رون  وال  قصد م    ا ذك      ره ال     م   ف    س     رون

عىن خارج عن معناه احلقيقي أو اجملازي، إال داللة اللفظ على م: بأهنا( داللة االلتزام)مث يذكر 
؛ ألن املعىن املستفاد ال يدل عليه اللفظ مباشرة، (داللة التزام)ومسيت . أنه الزم له عقاًل، أوعرفاً 

فهو يذكر داللة االلتزام  .234ولكن معناه يلزم منه يف العقل، أو العرف هذا املعىن املستفاد
فهم، وهذا هو صنع الزخمشري يف كشافه وغريه، مث يورد اللفظ له عقل أو دليل فإن قصده قد 

تفسري والتبيني والتقرير، أنه يذكر على سبيل الأنه ذكر الزخمشري تربعاً، مث يتم القول يف 
أن يقطع الشاعر كالمه الذي هو فيه ويستأنف   االقتضاب، واالقتضاب ضد التخلص، وذاك

وهو مذهب .وال يكون للثاين عالقة باألول، كالما آخر غريه من مديح أو هجاء أو غري ذلك
العرب ومن يليهم من املخضرمني، وأما احملدثون فإهنم تصرفوا يف التخلص فأبدعوا وأظهروا منه  

 .239كل غريبة
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 المبحث الثالث
 مصادره

احلقيقة اليت خيرج هبا املتتبع للعلوم اإلسالمية طبيعة ومنهجًا ووسائل وأساليب هي أن  
العربية التقتصر فائدهتا وأمهيتها على ما يتعلق بذاهتا، وإمنا يدخل ذلك يف كثري من العلوم اللغة 

العلوم باعتبارها أداة للفهم واإلفهام، فاملالحظ ملن يطالع صفحات التيسري يف علوم التفسري  
كثرة الوقفات اللغوية، ووفرة االستشهاد على املعاين وطول النفس يف معاجلة األلفاظ والرتاكيب 
على أسس لغوية داللية، ومن الظواهر اليت تلفت نظر الباحث يف التيسري يف علوم التفسري كثرة 
املصادر اليت أفاد منها بدر الدين الغزي وتنوعها يف خمتلف العلوم والفنون ذات الصلة بالتفسري، 

يف البحوث  وهذه الوفرة يف املصادر تنم عن ثراء حمصوله الثقايف وتنوع روافده وسعيه إىل العمق
اللغة والنحو واملوارد اليت اليت يتعرض هلا، واليت يهم الباحث من تلك املوارد اجلمة مايتصل ب

 :منها الغزي املادة اللغوي هي ىاستق
 .كتب التفسري، الكتب اللغوية، الكتب النحوية، كتب القراءات، وكتب آخرى

 (ه 81 )الكتاب 
وقد استفاد منه  ناعة النحو والعربية بصورة عامة،يعد كتاب سيبويه إمامًا لكل  ماكتب يف ص 

 :الغزي بالرجوع إليه يف مسائل النحو بل نراه حيذو حذوه يقول الغزي
 *238أحعرف ذا لسيبويه يْنتمى من مضمر وحعلم أحيهما

 :ويقول أيضاً 
 *وأحهل حتِقيق جُرواْ عِليهِ  وحِإنّه مذهب سيبويه

 (ه 219)معاين القرآن 
اللغوية وخاصة يف ما يتعلق برتاكيب األلفاظ واعتمد نقله فيها  يف بعض املسائلوقد رجع إليه 
 :يقول الغزي

 239عن بىِن أحسد ءأحنثُه الفرا وحِإنّه مذحكر اللفظ وحقد
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  (ه 538)الكشاف 
، وقد أثىن عليه يف مقدمة كتابه ثناًء عاطراً تفاسري ذكرًا وأعالها قدرًا عندهوهو من أكثر ال 

 :فقال
 *لحزيد الكشاف والبيضحاوي مع مجع النِفيس ححاويوحهو 

 :الزخمشري باسميقول يف موضع آخر مصرحاً 
 *من فائقه متبعا للحسلحف كذا حده الزخمشري

 .اجملاز والفنون النحوية والبالغية وألوانيف دالالت األلفاظ والرتاكيب  فادته منهإوتكثر  
  (ه 414( )مفاتيح الغيب) التفسري الكبري 

أنه رجع إليه  إالجمال علوم القرآن وَنو ذلك،  لرجوع إليه والنقل عنه خصوصًا يفوقد أكثر ا 
يف بعض املسائل اللغوية ونراه يف بعض األحيان يطلق عليه اسم اإلمام يقصد به اإلمام الرازي 

 :يقول الغزي
 *أحما اإِلمام فلحه مييل وأحنه عن غريهم منُقول

  (ه 4 4)القرآنالتبيان يف إعراب 
وقد أفاد منه كثريًا يف مسائل النحو وخاصة يف بيان أوجه اإلعراب، وليس هذا مبستغرب   

 :فالكتاب تراثاً علمياً غزيراً يقول الغزي
ا أحبو البقاء وحهو العكربي قد قالحه الزخمشري فاتقوال    *كحذح

  (ه  49)مغين اللبيب 
 :مستشهداً به أو مناقشاً إياه وناقداً له يقول الغزيوقد رجع إليه كثرياً مقرراً لكالمه  

 *ملصدر منحذف وحقاال وابن هشام قال الح اعماالح 
 (ه  49)اجلامع ألحكام القرآن  
وهو من التفاسري اليت اعتمدها الغزي يف تفسريه وخاصة يف مسائل اللغوية واالشتقاق  

 :واأللفاظ وعلوم القرآن يقول الغزي
 241أحنه نحصح يف اشتقاقه فال الُقرطيب نقالحً امسا من امسى 
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  (ه 492)شرح الكافية الشافية البن مالك 
 : وقد أفاد منه يف مواضع عديدة يف مسائل النحو مستشهداً به يقول الغزي 

 *أحشار يف كافيته لذلك أحردت منه الحلفظ وابن مالك
  (ه 485)أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
وهو من التفاسري اليت صرح يف املقدمة بأنه من أهم مصادره يف التفسري، وقد رجع إليه يف  

مسائل النحو والبالغة، وأفاد منه يف النكات البالغية على اعتبار أنه أحد خمتصرات الكشاف 
 :والفخر الرازي يقول الغزي

 *أحبداُه من تفسري البيضحاوي لألحرض فهو للجميع حاوي
  (ه 945)احمليطالبحر 

برأيه يف تفسريه، يقول  استئناسهوأغلب إفادته منه يف القضايا النحوية والبالغية، ومن ذلك 
 :الغزي مبيناً ذلك

 *وحمجعه بالواو وحالنون أحشذح  قحال أحبو حيان أحّن جبمعِه شذح 
 :يقول يف موضع آخر 

ُة قالح أحبو حيان  قد مجع     ت فاحتةح القرآن تت      مح
 *مُثَّ أحتحى بالب  عض الح اجلميع  واع من  البديعح   ع  دة أحن

سعى  سها من العلماء يف مؤلفاهتم وأنهقد استخدم الغزي اجلناس لتوضيح الصورة اليت التمو 
 :إىل رعيتها فراعها حق رعاية، وهنا جند حرص الغزي على االقتداء هبم فيقول

 لك   ن حِبسِب الطاقةُمقصراً  وأنين قحْد سحرُت خلف الس  اقة
 *ُمرجتى اإِلم  داِد من ِإمداِدهم لعل أّن اُحشر من عداِدهم

فزاد جبمال التعبري وقوة اخلطاب والعزم، فكأهنا تستجيب ( أن)فنجده أنه يؤكد حبرف التوكيد 
والساقُة، مجع سائق وهم الذين يحُسوقون جيش الُغزاة يف السري خلف الساقة  ألحاسيسه
 . 24ِمْن ورائه حيفظونه؛ ومنه ساقُة احلاجّ ويكونون 

أشبه بصوت  مصداقية كاملة فكان هذا الصوت اإلحساسعطى هذا أواستخدم نون الوقاية 
الكمان، ختتلف إحياءاته باختالف األوتار اليت يصدر عنها رخاوة أو شدة، ومبا يتوافق مع تنقل 

 .أنامل العازف من موقع إىل موقع على ذات الوتر
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اليت تتغري معها معاين هذه ( النون)السر يف هذه املادة الصوتية الرنانة النقية األنيقة يف فما 
األحرف وختتلف استعماالهتا لكل طارئ يعرتض النطق بصوت أي منها مهما يكن هذا 

 .من كسرة أو فتحة أو سكون أو تشديد أو ختفيف؟: الطارئ بسيطاً 
خرى مل تستطع املعاجم اللغوية الكشف عنها مجيعاً وهكذا يبدو لنا أن للنون معان ووظائف أ

فهل تستطيع حروف املعاين األلصق بفطرة اللغة . أو تنتهي هبا بالرجوع إىل املصادر اليت تبدأ
 .242العربية؟

لى ونالحظ مسة التواضع اليت جندها دائما لدى علماؤنا مستخدمًا صيغة الفاعل الدالة ع
 قدرته عليه ومل يبلغه مبلغه، قالكأنه يصور لنا أنه عجز عنه مع   (مقصراً )االستمرارية يف قوله 

أحْقصحر عن الشيِء ِإذا ن حزحع عنه وهو ي حْقِدر عليه، وقحصحر عنه ِإذا عجز عنه ومل : ابن السكيت
، ورمبا جاءحا مبعىن واحد ِإال أحن األحغلب عليه األحول، مبلغا طاقته وجهده فيه، أي أنه 243يستطعه

غاية، وهو اسم املقدر ماميكن أن يفعله مبشقة منه، وهذه الصورة اجلميلة اليت  قد بذل أقصى
جعلته يربط بني مستان متضادتان وهي القصور والطاقة، مث يتمىن بصيغة الرتجي أن جيمع معهم 
يوم احلشر يوم القيامة  وأن يكون مع أحهل اخلري أحي يُ عحدُّ منهم، وكأن صياغة اسم الفاعل يثري 

كأنه ظُّن يقتضي حصول ما فيه مسرٌَّة، وهو ( ُمرجتى)ستمرارية مع طلب التمين قال فيه اال
ترقُب االنتفاع مبا تقدمح له سبٌب ّما،كأنه منهم أن ميدوه بالطاقة القوة والزيادة يف حتقيق 

 .مايسعى إليه
 في    ض ن    ب   ي ل ويلني ما عس    ى وإن أك  ن لس ت هناك فعسى

 ومحْن أت    اه لي    س عن   ه يغ          لق    ه مل  ن س  ي طرق     ه ح مفتو      ابفالب
 مستصحب الزاد معا والراح  لة هذا وحقحْد سلحكُت هنج الس ائلةح 

 *م      ق تدي      اً     لت  م      سحاً آث      ارهمُم  ُم      هح   تِدي   اً  مقتب س   اً  أحن   واره    م
أنه حيذر من عدم حصول ما يتمناه فيرتجى هو يشفق من عدم حدوث هذا  مث

فعسى هذا األمر أن يفتح اخلري الكثري كما يحفيُض املاُل أحي يحْكثُر، فيصيبين منه يقال األمر، 
نال يحنال ن حْياًل ِإذا أحصاب، فهو نائل: منه

، مث يعطف ويتمىن أن يلني األمر وينفى هذا 244
إذا مل أكن من عدادهم، فعسى أن يغمرين فيضهم فأكون منهم، وهذا ما  التمين، كأنه يقول

 ى منواهلم، فيذكر يف منظومته هذامتناه الغزي، فنراه يسعى دائما، فيتتبع خطاهم، ويسري عل
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ستمد منهم أفكاره، فهم بالنسبة إليه احلبل الذي يسري عليه، االعديد من الكتب العلمية اآليت 
صورته الفنية اليت نسجها من عبري العلماء، فيدعوا إىل طرقي  إلكمالاته لذا نراه يسوغ بعبار 

هذا الباب، فاستخدم االستعارة كاجلسر املوصول الذي يشري إىل الطريق الصحيح وأن هذا 
السني، الطاء ) البًا العلم، فنرى شدة الصوت يفالباب، أي باب العلماء مفتوح ملن سيطرقه ط

، مث نفى أن يغلق هذا الباب ملن يطرقه، وأنه قد سلك متكاملةجعلت تلك اللوحة ( والقاف
ُع أْيضًا على السَّواِبِل، هنج السابلة مجحُْع سحاِبٍل، وحُهو السَّاِلُك على السَِّبيِل، وجيُْ  وحأحْسب حلحِت )مح

ثُ رحْت سحابِلحُتها: الطَّريقُ  ا؛ أحي أحبْناُؤها الحمُ (كح ْختحِلُفونح ِإليهح
، وهنا خيربنا الغزي عن رحلته العلمية 245

يعاً، مع الرَّاِحلحِة ِمن األحِبلِ  مجِح اْلقحِويُّ عحلحى : اليت قام هبا، مستصحبًا الزاد طحعاُم السَّفحر واحلحضحر ح
ِبِه ورحْحِلِه، عحلح  اِم اخلحْلِق وحُحْسِن األحْسفحاِر وحاألحمْحاِل، وحِهي اليت خيحْتحاُرها الرَُّجُل ِلمحرْكح ابحِة، ومتح ى النَّجح

اعحِة  ت حب حي َّنحْت وُعرِفحتْ  اإلبلالحمحْنظحِر، وحِإذحا كانحْت يف مجح
244 

 * الخيص بزمنيبففضل رِ  من رحأي حضن أحجْنحدمع أنه 
أحجْنحدح من رأحى ححضحنًا وذلك ِإذا عال من الغحْور، : 249وقد نرى عنايته باملثل فذكر املثل القائل

الطريق املرتفع الب حنّيُ الواضح، وذلك يعين أن : ارتفع؛ والنَّْجدُ : وأحجْنحد الشيءُ . وححضحٌن اسم جبل
اليت ال . من شاهد جبل حضن فقد دخل أرض جند إذ إنه أول حدود جند من جهة احلجاز

ُرك ِإال على مرتفع من األح  رتفع من األرض واجلمع أجند وجناد ويقال للرجل اوالنجد ما . رضت حب ْ
فكيف  منذ كنت صغرياً، ته وعطفه وكرمهفهو الذي مشلين برمح غالبًا هلا إذا كان ضابطًا لألمور

يصرفه عين بعد ما بلغت من الكرب وجاء وقت أواين وقد تدركين املنية، فحاشاه وهو املستثين 
 .هعن ذلك فكيف حتجب عين سحب

 فكيف يع    دوين أحوانح كربي وأن    ه قح   ْد ع لم  يِن م   ن ص     غري
 أحوح أنُه يقل    ع دوىنح ص ي     ب           هِ  ححاشحاُه أحن تنجاب عن سحِبهِ 
 *ولُ ط      فه مح   ا زحالح يب مج      يالح  ع      ودن       ِي م   ن فضل       ِه اجل زيالح 

أبدع الغزي يف استخدام االستعارة فسحاب واملطر داللة على الرمحة، فكأنه يقول هو وقد 
الذي جعلين استسقى من رمحته من كنت صغريا حىت كربت، فكيف حتجب عين رمحته، 

فاملطر هنا كناية عن الرمحة، ونرى الغزي ينسج  ،حاشاه وهو أرحم الرامحني، أو ينتزع عين املطر
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ضل اهلل سبحانه وتعاىل عليه، وأنه أعتاد على فضله تعاىل الكثري، مث يقول أبياتًا يصور فيها ف
بلسان املقال ولسان احلال هو من الرمحة بل هو رمحة  ولطفه واللطف الذي يطلبه العباد من اهلل

خاصة فالرمحة اليت تصل العبد من حيث ال يشعر هبا أو ال يشعر بأسباهبا هي اللطف فإذا قال 
تولين والية خاصة هبا تصلح أحوايل : ف ألطف يب أو يل أسألك لطفك فمعناهيا لطي: العبد

 .248الظاهرة والباطنة وهبا تندفع عين مجيع املكروهات من األمور الداخلية واخلارجية
 من ك   ُل ماي       ُسوء كل حي      نِ  وحل م ي     زْل ب               م    ن   ِه ي     ق     ي     ن      ِي
 ومن ع     وارف ِبسح        ٍر وع  ل       نٍ  وحكم لحُه ج   ل ع    لي م     ن من       ن
 *ِبع ش    ِر ع    شرهحا ولو تك   ررحا  ِإيسرهحا ليس يفي شكر الورحى
مازال مستمرا يب فوصفه بوصف اجلمال الستشعاره  فألطفهفالغزي يصف هذا اإلحساس فقال 

بالفعل ( مل)لعطف الذي غمره اهلل سبحانه وتعاىل بلطفه، وقد أضاف ارتباط هبذه الرمحة وهذا ا
معىن االستمرار والثبات، فإذا كانت مل تقلب الفعل املضارع من احلال إىل الزمن ( أزل ، ويزل)

ومن  جديدًا يتمثل يف الزمن احلاضر منحها بعدًا داللياً ( يزل)املاضي، فإن دخوهلا على الفعل 
النافية احملور الذي يرجع إليه؛ لربط ( مل)عملت على تقدمي صورة كلية كانت ناحية أخرى 

األبيات، ومن مث االنطالق للتعبري عن معاٍن أخرى خمتلفة، جيمعها االستمرار الذي جنم عن 
وهكذا متكن الغزي من استحضار الصورة، لتبدو ماثلة أمام عينيه  249(يزل)والفعل ( مل)تالحم 

مجلة : مستمر مبنه وعطائه علي يقيين من كل سوء يف كل وقت وقال الزجاج تغادره، أي أنه ال
ُنُّ اهلل عز وجل به مما ال تعب فيه وال نحصحبح  حنِّ يف اللغة ما ميح

، وهنا نالحظ استخدام 251امل
داللة على التكثري أي أنه يريد أن يصرح بفضل اهلل عليه ومنه الذي ليس له ( كم)الغزي 

حدود وقت سرًا وعلناً، فاستشعاره بعظمة اهلل سبحانه وتعاىل وفضله عليه جعلته يصور يف 
اهلل من ال  ال يشكر} عن أيب هريرة رضي اهلل عنه مرفوعا  ذهنه قول رسولنا الكرمي حممد 

ولكن شكرا اخللق ليس وافياً، ولو تكرر بأضعاف أضعافها، فهو اخلالق   25{يشكر الناس
 .الذي ليس له مثيل بكرمه وعطائه وفضله علينا

أهنا قد التكون  إالوقد رجع الغزي إىل مصادر آخرى يف التفسري واللغة والنحو وأفاد منها 
 .ا آنفاً لكثرة اليت ذكرت مناذج هلبا

                                                           
 59 -49 :املواهب الربانية 248
 2: التيسري يف علوم التفسري* 

 http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag24/f16.htm  5:وقفات  يف جزم املضارع يف جواب الطلب: ينظر 249
 49 /4 :لسان العرب 251
 32 /3:مسند أمحد بن حنبل: ينظر  25



69 
 

 المبحث الرابع
 (التيسير في علوم التفسير)منظومته  ةسبب تسمي
 ي التعبريِ  ِ  طح ف  س دت الباوحأحن أحر  ي التفسريِ   ِ ري ف  س  ميت التي س
 رآنِ      لق           ر لِ      ي    تفس  وأحضح        فح ال ان  ي    ب   ت    ر ل ل  س ي    ي   ت    ال ضفأفح 

       ان       م ن     ِإن       ُه م   ن م    ن ِح ال      ف           ن   م       رحح     ِة ال  ح  ن   م   أحوحس مة ب
 إن ذل   ك     ن ع  امل ال غ ي  ب بِ        م ك    د ذلح     ع   ت ب  م  ه  وأحنن  ي ال 

 من فيض جمموِع جوامِع الكلمح  مح   ُيسمى ينبوُع الكحالمح املنتظ
 سِن العمل  ح   اً ب ِ     والعل م م ق رون  ل      وِغ األحم      ل   ال اهلل ب        وأحس

 *ا ال  ع ال  دع    ط    ب      ِه وي    ل هم ال م نفع  ا  ا وي    رض  ال     من ب  وحأحن ي 
أراد البسط يف  نهته لكتابه التيسري يف التفسري، إلوبعد الثناء واحلمد يذكر الغزي سبب تسمي

، وهو ضّد ما ت حعحسَّر والتحوى، (تحسحهَّلح : )والتسري يف املعىن اللغوي ت حيحسَّريح الشُئ واْست حْيسحر .التعبري
يَّأ)وحت حيحسَّرح لحُه، ِإذا ( اْست حْيسحر لحُه األحْمرُ : )يقال نا قد ئوهنا قد نالحظ أن الكثري من علما 252( هتح

يف كتابه التسري يف القراءات ( ه  39أبو عمرو الداين)منهم أطلقوا كلمة التسري على كتبهم 
العالقة بينهما ملا هلا ، فقد أضاف الغزي التيسري للتبيان كما التفسري للقران فأوضح 253السبع

كتابه   ةهلم اهلل الغزي يف تسميأهنا من نعم املنان عليه، فقد إو هنا مسُة مبنح الرمحن أإمن صلة ف
مسني ا قد أدركنا هنا أن لكتاب الغزي الذ( ملنتظم من فيض جمموع جوامع الكلمينبوع الكالم ا)

نا الغزي يسأل اهلل بلوغ األمل وكما هو معروف أن العلم مقرونًا حبسن إيوضح ويفسر املعىن، ف
وجهه الصويف أيضاً سالمية وهنا نرى تعليه بالرضا وينفع به األمة اإل العمل وامتىن أن مين اهلل

د أبدع هلام أنه يتمىن أيضًا أن يلهم اهلل املطلع على هذا التفسري الدعاء له وقلمة اإلبتكرر ك
ها حاسيسه وما ميتلكه من العلم واملعرفة يف هذه املنظومة فجعلالغزي يف التعبري عن بعض أ

عتىن الغزي بتخريج احلديث اوقد  ،طالع أن جيعلها متكاملةبكل ما ميلك من القدرة على اال
 التفسريإىل األحاديث يف كتب  االنتباهألمهية يدركها أصحاب اللباب لذا جند أن الغزي جذب 

ممن أثاره املفسرون يف تفاسريهم ملا هلذه األحاديث من أمهية قصوى فهي عن الرسول الكرمي 
ختريج احلديث كتخريج  د الغزي أن يبني أناحممد صلى اهلل عليه وسلم وعن أصحابه، فهنا أر 
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ن صورة التشبيه اليت بينها الغزي تبني النظرة الشاملة والدقيقة هلذا العلم ملا له من إاألنساب، ف
حساسية كربى، لذا فقد وصفى الغزي من مل تكن له معرفة يف التخريج احلديث يكون أمره 

إىل التشبيه  إضافةلصورة ، فان التعبري اجملازي هنا يوضح ا254مرجيًا أي ملتبسًا خمتلطًا عليه
ليعطي مثرة يف قمة اإلبداع وخاصة عندما يتعلق الكالم بكالم سيد املرسلني حممد صلى اهلل 

  :عليه وسلم، ولعل الغزي يستشعر يف هذه اللذة يف وصف كالم سيد البشر فيقول
 هِ            وال  ن  لى م اً ع   رى نسج   وال ت هِ    ال     ث  ى م سبق ِإلأح  م   من الدهر لح 

 ي        ل  ن ج   ي  ب للحفِظ والضبط م ل          ه       س    ِه ال        م      ظ   عح نُ  ُه مح             فحإن
 هٌ            يم   ٌة وس    ي      ه           ٌة  ب             ل        وح ةٌ            يمح س ِة ح      م ع      ن ن      ُه م          فيال
 ىل ح ال در وأحصناف    ج الر      وأحخ الح      اطح وح     ْد أحح      م قح    ُر عل ح بو 

 فر               ر ت        ُر زاُه وزه    م           ِذى ث ف           ي أحن ه    ُق ب      ي ق     ح    وحُروض حت
 ف    ج  رِيي سغما رُفعت عنهحا ل رف   شالها       ُف ع      تحصِني روحبك
 * اً كر    اىلح ش     ُد هلِل تحع   مْ        احلح           فح  راً    ي كحان دخر أحو يكون ذاخ    ِ ل

لعذوبة الكلمات اليت نطق هبا سيد البشر حممد صلى اهلل عليه وسلم، اليت مل تسبق هلا مثيل 
ن إاليت متتاز حبسن النظم السهل، للحفظ والضبط فومل تعرف البشرية مثل هذه الكلمات 

حساس الصادق وكأمنا طيك اإلأسلوب االستعارة هنا تع نوعأسلوبه اجللي فاق اآلفاق، فقد ت
، فجعلها كحلية 255يف الوصف والتأمل لتدرك هذه النعمة احلامسة حسيمة أي القاطعة لألمور

املنظر وسيمة، فلم يكتفي هبذا الوصف فكالم  اليت تتزين هبا املرأة فتبدوا يف قمة اجلمال هبية
سيد البشر كالبحر فيه من العلم الذي أحاط وحال، فيخرج منها الدر وأصناف احللى، ولعل 
ألسلوب االستعارة ميتد يف وصف كالم سيد البشر فجعله كالروض يف قمة اجلمال والبهاء 

ْف أي الن َّْعمحُة وسحعحُة العحْيشِ أُُنْف أي بحكَّرح نحباهُتا فتكون ذي مثر زاٍه وزهٍر ت حرح 
، فهو أول 254

ُر  تصنيفاً عرفته البشرية يعلوه الشرف والرفعة مل يرفع أي مل يبني لغريي سجف أي من غري السِّت ْ
أواحِلجحابُ 

فذكر املصدر هنا جعله ، فهو الذخر الذَّي استمد منه الغزي فكان له ذخراً، 259

                                                           
 4/219:تاج العروس:ينظر 254
 489/ 3:تاج العروس: ينظر255
 2:التيسري يف علوم التفسري*

 2 /9:لسان العرب: ينظر254
 44 /9:لسان العرب: ينظر259
 3:التيسري يف علوم التفسري* 
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، مما املطلقة اليت يبثها يف شعره ريد البقاء واخللود للمعاينإنه يُ ، ينطلق يف عامل غري حمدود بزمان
جعله يستشعر هبذه النعمة وبعذوبة الكلمات فحمد اهلل تعاىل عليها وشكره على منه وكرمه 

 .عليه
 *ةوحنظرة تشمليِن واألحم ةوأحس أل اهللح تعاىل رمح

سالمية منه تشمله واألمة اإل لرمحة ونظرةمث أهنى الغزي منظومته بالدعاء فسأل اهلل تعاىل ا
 .مجعاء، رحم اهلل الغزي وجعل هذه املنظومة يف ميزان حسناته
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 توطئ       ة
يف صرفية اليت تستوقفه الغزي باملادة الصرفية، فنجده يقف عند املواد ال بدر الدين مأهت
يده من أبواب صرفية، مفصاًل ، فيشرح فيها ما يقع حتت (التيسري يف علوم التفسري)تفسريه 

الغزي يف باب املباحث الصرفية، هو ل من أبرز ما وقف عنده القول فيما يرتأيه صحيحاً، ولع
. وع بتفرعاته املتنوعةحديثه عن أبنية األلفاظ واملعاين اليت خترج إليها، فضاًل عن باب اجلم

حدود الصرف مقتصراً على اشتملت على املسائل الصرفية ضمن  فقسم الباب إىل ثالثة فصول
فخرج سورة الفاحتة وثالثني آية من سورة البقرة وضمن هذا التقسيم اإلجابة عن السؤال الثاين، 

 :ثالثة فصول      الباب ب
( اسم، اهلل، الرمحن الرحيم، الناس، آدم) األول خصصناه الشتقاق األلفاظ َنو  فالفصل

 فنورد األلفاظ اليت أهتم الغزي باشتقاقها 
، (التيسري يف علوم التفسري)نظومة أبنية األفعال، واملصدر، واجلموع ولكثرهتا يف م: الثاين الفصل

 . اكتفى البحث بقدر من األمثلة

 فيها مث نيبدال فيعرف البحث بأقوال الصرفياإلمالة واإلدغام واملد واإل: الثالث والفصل
 .فيهاالغزي بآراء 
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 األول لفصلا

 الشتقاق
يتولّد منها من ألفاظ  حيصل يف بعض كلماهتا من تفريعات، وما املتأمل يف اللغة العربية وماإن 

خمتلفة املبىن متقاربة املعىن ليدرك بوضوح قيمة االشتقاق، الذي يعّد من أبرز اخلصائص اليت 
مهدت للغة العربية ُسبل التوسع، وبسبب هذا االشتقاق ظهر آخر هذه اللغة يتصل بأوهلا يف 

األجيال  نسيج متقن من غري أن تذهب معاملها، أو ينبهم ما خلفه السلف من تراث
نحصحر : أخذ كلمة من أخرى معاً، تناسب بينهما يف املعىن وتغيري يف اللفظ َنو "فاالشتقاق هو

جياد صيغ جديدة من اجلذور القدمية، حبسب ما حيتاج إليه قاق يسهل إفاالشت 258"من النَّْصر
الغزي من العلماء األفذاذ الذين أثروا املكتبة العربية مبؤلفاهتم املفيدة يف  ولقد كان 259اإلنسان 

فمنظومته مجعت بني العلوم العربية ومنها االشتقاق ألمهيته، ولفهم مظاهر  خمتلف جماالهتا،
حتليلية لتلك املظاهر اب القرآين، وقّدم البحث مناذج دالالهتا يف سياق اخلط وبيان االشتقاق

استفادة الغزي من الداللة االشتقاقية يف فهم اآليات القرآنية، وأن الغزي يستنبط بيان مدى ل
حقائق وأسرار لغوية، وأنه يوظف املعلومات اللغوية املستفادة من إدراك االشتقاق يف بيان 

 . اخلطاب القرآين إلزالة جانب غامض منه، أو إلبراز معىن مهمش لدى غريه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  295/ :واملزهر يف علوم اللغة 5/ :اخلصائص:  ينظر  258
  319/ :من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االشتقاق 259
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 (السم)اشتقاق  .1
ميكن أن يعرف االشتقاق يف الكلمة من خالل تعريفه عند علماء اللغة، مع دراسة كل ما 
حييط بالكلمة، وأن معرفة اشتقاق الكلمة  قد يكون يف اللفظ أو فيما يدور حول احلديث 
من تساؤالت أو ومايثري من استفسارات أو فيما يكون فيه من أحكام لغوية تتعلق بالكلمة 

 :زي معرباً عن اشتقاق االسميقول الغ
 بِ   ه  م        ِز وص      ل ب   دئ    ت ُم    ش  ت     ه    رةح  أحح      ُد  أحس   م   حا  ت       ع       د  ع     ش              رةح 
 واث           ن     ي        ن وت    ْأن   ي   ث ت   مىوام            رؤ  وحِه    ي اي       م ن اس  م اس   ت ابن ابنم
 لِ    كح    ونح         ُه م    ست        ع        م     اًل بِ       ك       ث       رةِ  وحُه      وح م   ن م   ْذهِب أحه     ل ال   بص      رة

 م    ن أي             م     ن غ             دا ُم       خ          ت  ص    رحا ْد ذُكح       رحاوحاي     م م     ن م       ف    ص      ل قح          
 ت     س         ك    ي         ن األحوُل ثُ                مَّ ادخ         الح  قح      ْد ح    ذف الع  جز ف  اب   ت   ن   ى ع لحى

 ل        ذاك ص              رفح ع         ل       م أحس      م        اءِ   وص    ل ف  ِ  ي اب   تِ    داءِ ع   لي ِه ه    م     ز ال  
 القلب ِع      ْن  دح غ   ي     رِهم ِإْذ محا اُطح         ردح  سح    م حى أحس      اِم      ي  ا سح     مح  ى واب    ت   ع  دح 

ِف األحص      لِ  م   ن   دوح          ِه أحي ف  ي ال  ن ق  لِ وحع    ن   د   م     ع أحنَّ          ُه عح      لح  ى ِخ       الح
 موجود أحي من الذهن ح    ي   ث ُعِقالح  وحاالس  م لف    ظ دل ب     الح       وض   ِع ع  ل ى
 ب        ن  ي   ت  ه إل               حى زم         اِن م          ف        ت     رض أحو يف العيان ِإنَّ حِبسب محا اعرتضح 

ويتب     ني مل     ن تأم     ل منظوم     ة الغ     زي ك     الم أيب حي     ان أن     ه ي     رى أن االس     م لف     ظ دال بالوض     ع 
عل       ى موج       ود يف العي       ان، إن ك       ان حمسوس       اً، ويف األذه       ان، إن ك       ان معق       واًل م       ن غ       ري، 

واالس    م عن     د النح     ويني م    ن األمس     اء ال     يت ح    ذفت أعجازه     ا لكث     رة  241تع    رض ببنيت     ه للزم     ان
االس      تعمال، وبني      ت أوائله      ا عل      ى الس      كون، وأدخ      ل عليه      ا مبت      دأ هب      ا مه      زة الوص      ل؛ ألن 

ومه       زة الوص       ل م       ن األمس       اء  ، 24ويقف       وا عل       ى الس       اكن ب       املتحرك يبت       دئوام       ن دأهب       م أن 
 242العش      رة اس      م و اس      ت و اب      ن و ابن      ة و اب      نم و اثن      ان و اثنت      ان و ام      رؤ و ام      رأة و امي      ن

وق    د حت    رى الغ    زي بع    ض املع    امل الرئيس    ية ال    يت س    لكها أش    هر املفس    رين يف بي    ان مه    زة الوص    ل 
 :فقال

    ي         ن األحوُل ثُ                مَّ ادخ         الح ت     س         ك  قح      ْد ح    ذف الع  جز ف  اب   ت   ن   ى ع لحى
 ل        ذاك ص              رفح ع         ل       م أحس      م        اءِ  ع   لي ِه ه    م     ز ال   وص    ل ف  ِ  ي اب   تِ    داءِ 
 القلب ِع      ْن  دح غ   ي     رِهم ِإْذ محا اُطح         ردح  دح س    م ى أحس      اِم      ي  ا سح     مح  ى واب    ت   ع  
 م     ع أحنَّ          ه ع     ل  ى خ       الف األحص      ل وع    ن   د م   ن   دوح          ه أحي ف  ي ال  ن ق  ل

                                                           
 29/ :البحر احمليط 241
           3 /  : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 33/ :الكشاف: ينظر  24
 84/ 2:شرح االمشوين 242



75 
 

بن        اء أوائ        ل بع        ض األمثل        ة عل        ى : والفع        ل ألص        الته يف التص        ريف اس        تأثر ب        أمور منه        ا
 لس    كون، ف    إذا اتّف    ق االبت    داء ب    ه ص    ّدر هبم    زة الوص    ل إلمك    ان االبت    داء، مث محل    ت مص    ادرا

تل     ك األفع     ال عليه     ا يف إس     كان أوائله     ا، واج     تالب اهلم     زة، وه     ذه األمس     اء العش     رة ليس     ت 
م       ن ذل       ك، فك       ان مقتض       ى القي       اس أْن تب       ىن أوائله       ا عل       ى احلرك       ة، ويس       تغىن ع       ن مه       زة 

كأن    ه مل يعت    د ب    أمي اهلل؛ ألن    ه منق    وص أمي    ٌن،   ا م    ّر، والوص    ل، ولكنه    ا ش    ّذت ع    ن القي    اس مل    
واعت     د ب     ابنم م     ع أن     ه مزي     د اب     ن؛ ألن الزي     ادة توج     ب تع     دد الص     يغة كض     ارب م     ن ض     رب، 

أي بنوه      ا ك      ذلك حتقيق      اً : وذك      ر الش      ريف 243خب      الف احل      ذف ك      دم يف دم      ٌو، وال خيف      ى
واس     تعمااًل وإن ك     ان يعت     رب حت     ّرك أوائله     ا تق     ديراً وقياس     اً،  ومث     ة خ     الف مش     هور ب     ني َن     اة 

أص     ل : البص     رة والكوف     ة بش     أن حتدي     د أص     ل اش     تقاق االس     م فقي     ل أص     له مس     و، كم     ا يق     ال
يه    ا؛ لكث    رة ولع    ّل احلكم    ة يف وض    عها ك    ذلك التف    نن يف الوض    ع، وتطل    ب اخلف    ة ف. اب    ن بن    وٌ 

وتص     ريفه عل     ى امس     اء واس     امى ومس     ى ومسي     ت وجم     ئ مس     ى كه     ذى  .244ال     درجاس     تعماهلا يف 
 .لغة فيه، والقلب بعيد غري مطرد

 بِ      ال   ض      ِم وحال    ك     س      ِر أحي ال  ع   ل         و ش   ت  ق ع       ن   ده  م م      ن الس  ّمووأ
 وحُه    وح العالم   ة ِاش       ت     ق    اق ااِلس        م س   م     ِة أحي وحس    موحقيل ب  ل من 

 ه  م     زة وص  ل وهو غ    ي   ر م   رت    ض     ى حذف   ت ال   واو ع       ن    ه ا ع   وض   ا
 م  ن   ه ب      دالح م ح  ذوف ص   در ع   ل       ة  فال ه  مُز ل م يعه د دخول     ه عح  لحى
 ظ ه    ر ف ِي ال   م  عان ِي الح الت    ص  ري    فح أ وق     ال م  ك  ي وق       ال ال     كوف      ي
 ُهنح ا ابن برجان يف ِاسِم ِذي اجلالل بِ  عكحِس قح   وِل أحهل بصرة وحق     ال
ُل الب   ص    رةح   ِس    واُه ق    ول أحه ل ال  ك         وف        ةوحم ن  ي   خ   ت  اُر م ا تقول أحهح

ويبدو أن أبا اسحاق الزجاج هو أول من ذكر اشتقاق االسم من السمو، واستدل عليه بدليلي 
اجلمع والتصغري، واشتقاقه من السمو بضم السني وكسرها وهو العلو ألنه رفعة للحمى وابتعاد 

تقاقه من السمة قالوا أصله وسم يسم، مث حذفت له ومن الضمة عند الكوفيني، وقيل أن اش
فيه الواو وعوضت عنها مهزة الوصل، ورد بأن اهلمزة مل تعهد داخلة على ما حذف صدره يف  

، العربية امسا حذفت فاؤه وعوض مهزة الوصل يف ال جتدكما إنك   ،245بغريكالمهم، وهو ورد 
ذهب الكوفيون إىل و  266ونظائرهن وثقة عدة وزنة يف حذف الفاء تاء التأنيث من وإمنا عوضوا

                                                           
 8  /  :رد األفكار نواهد األبكار وشوا 243
 .33/  حاشية الشريف  244
 4 /  :أنوار التزيل أسرار التأويل   245
 2/49األمايل الشجرية،  244
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أن االسم مشتق من الوسم وهو العالمة وذهب البصريون إىل أنه مشتق من السمو وهو 
أنه على مذهب البصريني يكون فيه حذف الالم، وعلى مذهب لكوفيني يكون فيه  249العلو

أن ما ذهب إليه وقد الحظ العلماء يف مقام املوازنة بني الرأيني   .حذف الفاء، واألّول أكثر
: الكوفيون كان صحيحاً من جهة املعىن، إال أنه فاسد من جهة التصريف، قال مكي يف إعرابه

وهنا ينبغي التفطن إىل  .248قول الكوفيني أقوى يف املعىن، وقول البصريني أقوى يف التصريف
وما يدور حوله قضية مهمة تتعلق باملوضوع، فإن العلم بلغات االسم أمراً أدركه الغزي وأهتم به 

 :من أقوال علماء اللغة فيقول
 ن       ف           ردات وحقح    ْد ج  م    ع    ت   ها ب   ب  ي     ثُ     مَّ لُ   غح   اُت االحسم سب   ع ف ي العدد
ا  اس           م ب          ض        م أحولِ           ِه ال    ك      س      ر  س      م وث    لح   ثُ   وا م      ع  ق   ص         رِ كح      ذح
ا ذاك م         ن ال     م  وض              وعِ  وحقِ      ي   لح بِالت   ث      ل    ي   ِث ف  ي ال ج  م   ي    عِ   مح   ا ع    دح
 م  ن ك   ل س   ورة س   م     ةِبسَِّم الذي  وحق    حال من ش   اه    ده م    ن ي      ن   ظم     هُ 
 أحث                     ركح اهللُ ب           ِه اي                ث             ارك             اً  واهللُ أس    م     اك س     م   ي م        ب       ارك        ا

 ف ي ذلك الشع       ر وحه       ذا الش    ع            رِ   كح س   رِ قح           ْد وحرحدحا ب      ال  ض      ِم ثُ      م ال  
 ي     زي         ده   ا ب    أح     وال ال       ذي س    كن وحمن ي   قل بِ  ذا ف  ه  م   ز الوصل ل  ن
 اس   ت   ع  مال      ه ل         ذا حذفف     ك         ث       ر  وحوضع بِ    سَّ      ِم اهللح ح   ظ  ا بِ   األحل   فِ 

اسم واسم بكسر اهلمزة وضمها، وسم : وذكر اجلوهري أن يف االسم أربع لغات  
( مسى : ) وقد ذكر فيه لغة خامسة، قالوا": وقال ابن يعيش. 249وسم بكسر السني وضمها

ونصبه ألنه ( سم ) أن يكون على لغة من قال  الحتمالعلى، وال حجة يف ذلك، بزنة هدى و 
غة بدليل آخر ، لكنه صحح هذه اللد أيده ابن هشام يف هذا االحتمالوق.  291"مفعول ثان

ُسٌم :"292وقال أمحد بن حيىي. 29ما مساك : هو ما حكاه صاحب اإلفصاح من قول بعضهم
 "ي، وعلى اللغتنيبضم السني أخذه من مسوت أمسو، ومن قاله بالكسر أخذه من مسيُت وأحمسْ 

وأكد أيضًا يف االسم سبع لغات مجعتها قومًا اسم وسم أول والكسر كذا اسم وثلثوا مع 
 :قال الشاعر 293قصر

 بِاْسِم الِذي يف كلِّ ُسورٍة مِسُهْ 
                                                           

 وقد ذهب ابن برجان مذهب اهل البصرة ومل اعثر على قوله 8/ :، واألنصاف يف مسائل اخلالف44/ :مشكل إعراب القرآن: ينظر  249
 .4/  مشكل إعراب القرآن  248
 3/984 :صحاح اللغة  249
 . 84/   شرح املفصل  291
 41/   أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك   29
 21/ :الدر املصون 292
 4: التيسري يف علوم التفسري 293
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 :وقال اآلخر
اً  واهللُ  اً            أمْسحاكح مسُِي ُمبحارحكح  أحث حرحكح اهللُ ِبِه ايْ ثحارحكح

 .منهما بضم السني وكسرها والنعلم أليهما ألوله مهزة وصل مضمومه عنيمسع كاًل   
اسم وسم ومسا مثلثة، والعاشرة : عشر لغات منقولة عن العرب "إن يف االسم : وقال األمشوين

 :  294وقد مجعتها يف قويل. مساة
 يف بيت شعر وهو هذا الشعر لغات االسم قد حواه احلصر

 م    ثل       ث      ات م    ع س  ماة عشر ه    م     زة والق   ص   راس      م وحذف 
وهذا وجه آخر من األوجه اليت تتعلق باالسم، وأشار إليها الغزي وهي حذف   

ختفيفًا لكثرة  حكم الدرج دون االبتداء األلف خطأ من بسم اهلل وأن كان وضع اخلط على
 . 295ليكون افتتاح كالم كتاب اهلل حبرف معظم االستعمال وطولت الباء

 ول     لت  ص   اق   ه ا بِ         االس        ِم ن          ال            ت والب     اء ع    ن  ه ع     وض     ت ف    ط      ال    ت
 ُم        فت        ت      حح ال          ق         رآنح م  ع ك      ون   ه  ا  رت        ف     اع ش      أنبعد اخ   فاض   ها ا

 ه   و ب   ن ص      ال       ح ح    دي      ث   ا م    ع   ن   اه قحْد أحس  ن د اخلط  ي   ب عن عب   د اهللح 
   ه ل           ك        عرفٍع ل ب ائ      ها ف         ق        ال م         كتبت ع  ن   د الليث بِ  سَّ ِم اهلل مع
 تطوي      ل      ها ن      زراً ع   ل     ى ت  لكح السنن وغي    رت م  ع  ن      اه ف      ي    ن  ب    غِ     ي ِإذن

 اهلل الرمحن الرحيم بسم كتبت: وأخرج اخلطيب عن عبد اهلل بن صاحل قال  
 294املعىن يعين ألهنا تصري الما غريت: وقالرفعت الباء فطالت فأنكر ذلك الليث وكرهه و 

 ِبس   َّ   ِم ال ب   اء م      ع ت      غي      ي         ر ح     ص     ل وحقِ   ي      لح الح ح    ذحف وِإن      م ا ات  صل
      ب          هال        ذات ل  لش     ِئ وحذحا الح ي       ش       ت  عني الحمس مى السم أحن أحريد ب    ه
 أحوص      ف      ة واألحش         ع         رِي قح     ْد نح       ْح اهُ  وأحن أُري       د لف   ظ       ُه ف    ه    و س       واهُ 
 لِ     ن         ف               س                ِه وغ                ي              رِه وال وال ال  قسم اِنْ       ِق   س      اِم     هح     ا م   فص    الحً 
 لشدة ال      وض     وِح ن         وع ع      ن ع   ب  ث ق ال اإِلمام حبث من يف ذا حبث

 من ال    فع     ِل كحان باس    م       ِه س   بح انُ    ه واالس      ت        ع      ان       ةُ ثُ      مَّ ال      ت    ب          رك 
 *ذلك ت            مي     ي          ُز ل           ه ع   ن خ      ل       فِ  ج       ل ذحا م         ا ق       ال بِاهلِل وحف     يأل

ألنه يتألف من أصوات متقطعة غري قارة، واالسم أن أريد به اللفظ فغري املسمى،    
ت حبحٰ رحكح ٱْسُم   ن أريد به ذات الشئ فهو املسمى لكنه مل يشتهر هبذا املعىن وقوله تعاىلوإ

سبحانه وتعاىل وصفاته عن النقائض، اللفظ ألنه كما جيب تنزيه ذاته  أن يكون املراد به رحّبكح 
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كما يف قول   299جيب تنزيه األلفاظ املوضوعة هلا عن الرفث وسوء األدب أو االسم فيه مقحم 
  :الشاعر

   إىل احلوِل مُث اسُم السالِم عليُكما                           
نقسام نقسم االشيخ أيب احلسن األشعري، ا ن أريد به الصفة، كما هو رأيوإ  

قال  وإمناوإىل ما ليس هو وال غريه، إىل ما هو نفس املسمى، وإىل ما هو غريه، : الصفة عنده
وحاحللَُّه عحلحٌم أوللفرق بني اليمني والتيمن، . بسم اهلل ومل يقل باهلل، ألن التربك واالستعانة بذكر أمسه

اِت اْلوحاِجِب اْلُوُجودِ  عحلحى الذَّ
298. 

 
 (اهلل) اشتقاق اسم الجاللة  .2

أم     ر مه     م، والت    دبر يف اش     تقاقه أم     ر " اهلل" ال ش    ك أن معرف     ة ك     ل م    ا يتعل     ق بلف     ظ اجلالل    ة 
وإن ك     ان مش     تقاً، أه     و مرجت     ل أم مش     تق؟ أق     دم ق     وم عل     ى تفس     ريه، وأختل     ف في     ه كث     ريون 

 ؟؟ وم    ا ه    و أص    له عل    ى ك    ل م    ن ه    ذه" اله"أم م    ن " ول    ه"، أم م    ن "أل    ه"فه    ل اش    تقاقه م    ن 
!! وم    اذا ج    رى علي    ه م    ن احل    ذف واإلدغ    ام ح    ىت بل    غ ص    ورته ال    يت ه    و عليه    ا؟ !!؟ األوج    ه

 :   ودراسة هذا العلم أمهية بالغة سعى إليها الغزي وبينها فقال
 قح     ْد قِ         ي    لح أحن أحص    ل             ه ِإل         حه واالس   م وال ت   ق  دي      س وُه    و اهلل

 بال ال ت   ع ري    ف وب    ع   دح ج    ع      ال  ن الح    ه مز ثُ      مَّ أحب    دالأحس  ق   ط م 
 ف        احْل لِ        ذل       كح الن     ِبح   اِء لح     زِمح     ا ل   ذاِت واج     ب ال   وج  ود ع  ْل  م ا

يف قول أهل الكوفه مث " اإلله"اجلليل  فنجد الغزي قد مجع بني الرأيني فأصل هذا اللفظ    
فاله " اهلل"حذفت اهلمزة ختفيفًا فاجتمعت المان، فأدغمت األوىل يف الثانية

وقال اآلخرون  299أي معبود مستحق للعبادة  يعبده اخللق أو يؤهلونه" مفعول"مبعىن"فعال"
الم ولذلك مشتق مث املرجح على بعد أن أصله إله، فحذفت اهلمزة وعوض عنها األلف وال

 .281ياهلل، بالقطع وهذه الالم الزمة وشذ حذفها: قيل
 اله أحب      وك م    ع ش     ذوذ وق      ع    ا وححْذفُه محعح ححْذِف ال ج حِر س م عا
 وحذحه  ب الق  اض  ي إِلن ال   ع   ل   م  ا وحف ي ال  ن داء وحص  ل وحق   ط  ع علما
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 وحلح  ْم نح رحى م  ح  ق قا قح   ْد ض   ع   ف   ه غلب فيِه وُهو  يف األحصِل صفة
ب    د لح     ُه م     ن اس  م  ي  ج   ري ع  لي  ِه ع  ن د أحه ل العل م فحال   وص  ف الح

وعند إعمال النظر برعاية وتأمل يف هذا النص االشتقاقي، جند أن الغزي قد جعله األصل       
مث دخلت عليه األلف والالم "  ف حعحل" على وزن" الهِ "أصله  ، فقوهلم أن يكوناملقدم على غريه
ْيح أبوك:" بقول بعض العرب" اهلل: "للتعريف فقيل وهو خمتص باملعبود " اله أبوك:"يريد" هلح

ن املراد فيه حبث؛ إل   28باحلق، واإلله يف أصل لكل معبود، مث غلب على املعبود باحلق
واألول ال يصح، وكذلك  بالغلبة، أو بالوضع العلمي،باالختصاص املذكور إما االختصاص 

نه يوصف، وال يوصف إ: واجلواب .ن العلمية إمنا تتعنّي إذا مل تكن صفة، وهو ممنوعالثاين؛ إل
 .، فلم يكن صفة282به

 وم ن غ  ري  ب ال      ق  ول ِإن اهلل مح  ا فال ن  ي  ف  ا ال م وصوف ه   ذا لزما
 فليس ي حتاُج لذا ِإىل اسم ذاتِ  لصفاتِ يعرُف بِالذاِت ولكن با

 وال الم ل  ل    ت  ع      ظ    ي  ِم م   ن   ه ف  ِخ  م ا ف   ال ي   ض      ر أحن ي  ع  ن ي ن ا ال   ع   ل  م حا
 وغ  ال ب الع    ج     م ب  ه  ذا ان   ط   ق   ا م  ن غ  ي  ر ج     ره وق    ي  ل م   ط   ل  ق  ا

ن اسم الذات يعرف به املسمى، يف اهلل أنه صفة وليس اسم ذات؛ إلومن غريب ما قيل 
واهلل تعاىل ال يدرك حسًا وال بديهة، وال تعرف ذاته بامسه، بل إمنا يعرف بصفاته، فجعله امساً 

 .283وكان العلم قائماً مقام اإلشارة، وهي ممتنعة يف حق اهلل تعاىل. للذات ال فائدة يف ذلك
ا ال مثالح  واختلحُفوا ِإن جاء ب حْعدح ما ي مال  نح حو ن حرحى اهلل وحقس ِبذح
 وحك   ل م   ع   ب   ود  ب   ِه قح  ْد ان   ط   ل   ق وأحن  ُه اخ   ت  ص ب  ِم  ع ب  وِد ب   ح   قِ 
 غح   لح بُ      وا ع   ل   ي   ِه م    ع    ب  ود ب ح      قِ  ِاس    م اإِلل    ه ل  ك  ن ال   م  ص وب

 اآل على م  ن ن  ع  رف ِاس ت ح قاق هُ  ط     الق   ه  ن  ا لح   م ت   ع    تب   ر امحعح أحن
حركة اهلمزة على الم املعرفة، مث سكنت  فألقيتن األصل يف اهلل األاله؛ وذكر أبو البقاء إ 

. نهم من يرققها على كل حالوأدغمت يف الالم الثانية، مث فخمت إذا مل يكن قبلها كسرة، وم
فمنهم من  285ن العرب على خالفه كابرًا عن كابٍر كما ذكره الزخمشري؛ إل284وليس بشئ

واختلف  284(55:سورة البقرة) ححىتَّ ن حرحى اللَّهح جحْهرحةً :يرققها ومنهم يفخمها، يف أحد وجهيه
يف اشتقاقه على أقوال كثرية فحذفها اختصارًا وتفخيم المه إذا انفتح ما قبله أو أنضم سنة، 
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على املرجح  289وال ينعقد به صريح اليمني وقيل مطلقاً، وحذف ألفه حلن تفسد به الصالة،
 :288عند النووي وقد جاء الفرزدق الشعر وللقافية كقول الشاعر

 إذا ما اهلل باركح يف الرَّجالِ  أالح ال بارك اهلل يف ُسهيلٍ 
 : 289قول اآلخر

ْردح اجلنِة املغّلهْ  أقبل سيٌل جاءح من أمر اهللْ   حيرُِد حح
إذا  يأله مهزة أاله حذفت حذفاً من غري إلقاء، ومهزة إاله أصل؛ وهو من أحله: وقال أبو علي

 .291فاإلله مصدر يف موضع املفعول؛ أي املألوه، وهو املعبود عبد،
 ن   ق   ل   ه    ا ال   زج    اج ف    ي    م  ا ب   ل  غ      هح  واب   ن الص  الح ق  ال ِإن   ُه ل  غ ة

 .  29وقال ابن الصالح أن حذفها لغة حكاها الزجاج وغريه
 ك  ث    راف   ي  ه خ   الف عنده   م قح  ْد   ثُ   مَّ اإِلل   ه ف   اش   ت    ق   اق    ه ي    رى
 م   ن غ  ي  رِه اش ت  ق وب  ع  ض هم نقل وق   يل م ا أحص  ل  ُه ب    اإلل    ِه  ب  ل
 م  ع  م   ول  ه  ا ي    ك   ون م   ن ت   وج  ي  هِ  ف    ي     ِه ثالث   ي    ن م    ن ال      وج     وهِ 
 م   ن ك  ت ب ِلذاك ن  ظ م  ي أه م  ل  ه وحذك       رح ذحا ي  ل  ي  ُق ب   ال  م  ط  ول   ةِ 

العبادة والسكون والتحري : ومنهم من جعله مشتقًا من أحلحه، وأحلحه لفظ مشرتك بني معان وهي
ويتحريون فيه ويفزعون إليه، وعلى هذا  أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه" إله"والفزع، فمعىن

علم أن يف االسم أ .292اجلاللة الكرمية اإللهفاهلمزة أصلية واأللف قبل اهلاء زائدة، فأصل 
 293الكرمي َنو ثالثني قوالً 

ا ال   م  ع  ت مدح  واألحك  ث  رونح أحن   ُه اسم قح ْد محد  لح  ي س ب م ش  ت  ق وحه  ذح
 ي  خ   رج ع  م   ا قِ  ي  ل م  ن تح  خالف وأحن      ُه ألعرف ال      م     ع      ارف

 أحع       رف ذا ل   س  ي   ب   وي     ه ي    ن  ت   م   ى م  ض  م   ر وع   ل   م أحي    ه   م  ام  ن 
 ف       ق       ال أن             ه ل      ف          ى إك              رام  قيل وقد روى م       ن ال        م   ن                ام
 ب    ق      وله من أعرف ال       م      ع    ارف ومن نعيم فوق وصف الواصف
 ب    اس     م ل            ُه ِإال وف     ي       ِه ي     وج    د ق    ي   ل وحم   ا دع   ى اإِلل    ه أحح   د
 ِإل     حىحظ ل   ه  ا ف    ي    ِه وي     دع    وه    ا  خ    ط ل   ن ف س  ِه سوى اهلل ف ال
 *ت   ع    رض    ا ع     ن   د ال    دع   ا ل       غ     رض توحيده وغ  ي  ره قح  ْد ي  ق  ت   ض   ى
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تسرت واحتجب، إال أن كثرة دوران إاله يف : من الهح يليهُ " وجّوز سيبويه أن يكون أصله الٌه 
واحلكم : جانب االشتقاق من أحلحهح قالالكالم واستعمال إاله يف املعبود، وإطالقه على اهلل رجح 

" اهلل"ويف ختام هذا املبحث يظهر جليا أن لفظ اجلاللة 294بأن أصله اإلاله ذهب إليه األكثرون
اسم علم هلل سبحانه وتعاىل وأنه ليس مبشتق، وهو قول اخلليل وسيبويه وأكثر األصوليني 

ما فعل اهلل بك؟ : نام فقيل لهحيكى أن سيبويه رئي يف امل. ، وهو أعرف املعارفiوالفقهاء
  .295خرياً كثرياً، جلعلي امسه أعرف املعارف: فقال
 (الرَّْحٰمِن الرَِّحيـِم ) اشتقاق  .3

يكتس       ب االش       تقاق األمهي       ة البالغ       ة يف اللغ       ة العربي       ة، واعت       ربوه الع       رب أه       م وس       يلة 
لتك      وين مف      ردات اللغ      ة العربي      ة، ف      ألفوا الكث      ري م      ن الكت      ب وم      ن ه      ذه الكت      ب ال      يت 

اش        تقاق أمس        اء اهلل احلس        ىن " حظي        ت باالش        تقاق أمس        اء اهلل احلس        ىن وم        ن أش        هرها
اللغوي      ون واملفس      رون م      ن أختالف      ات  وأه      تم الغ      زي باالش      تقاق وم      ا تداول      ه" للزج      اجي

 : حول اشتقاق  امسه الرمحن الرحيم، وهل مها مبعىن واحد أم معنيني؟ يقول الغزي
 وحبِ      ال   رح   ي م ِاس مان ُم  ش      ت   ق  ان وحنعت اإِلل        ه ب        ال            رح     م      ن

 م     ن رح   ِم األحول كح   الغ   ض     ب   ان           ِة م     ب    ن      ي              انوحلِ         ل   ُم  ب    ال      غ
زم    ي   ن والثحاين كح  السح  ِق    ي   ِم م   حب    نِ     ي     ي    نِ   من غضِب أحوح س  ق  م الح
 ف     ع    ِل ل        زمليحصل البنا م   ن  فقيل ِإل حى رحِم ب   الض    ِم رحمُ 
 ب      ن      اؤُه ومح   ا خح    ال ع    ن ب     ع      د وحِقيلح ب  ل ج     از م    ع ال  ت    ع    دي

، كالغضبان 294من رحم امسان مبنيا للمبالغة{ ٱلرَّمْححٰ ِن ٱلرَِّحيِم } يبدأ الغزي منظومته بأن 
نه علم يف إ كان متعديًا التبىن منه الصفة املشبه،ن  سقيم ورحم وإوالسقم من من غضب، 

ن نقل فعل املكسور اليت أدعاها اجلل من العلماء؛ فإلاألصل ال صفة وال علم بالغلبة التقديرية 
نه مبجرد النقل يصري كذلك وحتصيل  يتوقف على جعله الزمًا أواًل إلإىل فعل املضموم ال

فى ما الفعلية مما ال خيلزوم لعدم االكتفاء فيها مبطلق املناسبة بني املنقول واملنقول إليه بال
وذكر البلقيين أنه ال جيري ظاهره على طريقة البصريني، فإما أن يكون جرى على طريقة . 299فيه
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إنه من رحححم : الكوفيني، وإما أن يكون أراد أنه من مادة رحم، ال أنه مشتق منه، ولو قيل
اً، فهو راحم ورحيم ورمحان، وليس لنا رحم يرح: املصدر مل يبعد؛ ألنه يقال م رمحة ومرمحة وحرحمحح

فعل متعد جاء منه فاعل، وفعيل، وفعالن إال رحم، وهذا دليل على عظم هذه الصفة 
 .298واتساعها

 ألنَّ           ُه أحب      ل        غ م         ن رح        ي          مِ  وحخ   ص    صح ال   رح من بِ التقدي  مِ 
 ِلرحح  مت  ي ُدنيا وُأخ   رحى ع  م   م   حا فح      ِإنْ       ُه ي   خ   ت   ُص بِ      اهلِل كح    مح    ا
 دلت ع    لى زِي   ادِة ف ِي ال  مع ن  ى ثُ   مَّ ال   زِي    ادُة الت   ِي من ال  مب ن ى
 أحب    ل         ُغ م    ن م    خ     ف    ِف وحأزي      دُ  فح     ِإنَّ م  ع   ن     ى ق     ط  ُع ال م ش  ددُ 
 وحزحاد ب   ال   ت    ك       راِر وزن ف      ع       النح  وحلِ     لُم    ب    ال   غ      ِة  ذات الوزن      انح 

؛ {ٱلرَِّحيمِ } أبلغ من{ ٱلرَّمْححٰ ُن } فلم يغفل الغزي عن إيراد مسألة لغوية يف التعبري عن كون 
إلن فعيال ملن كثر منه الفعل، ؛ قحطَّعح وقحطحعح ألن زيادة البناء تدل على  زيادة املعىن كما يف 

اجلويين بإن فعالن وفعالن ملن كثر منه وتكرر، وذهب قطرب إىل إهنما سواء يف املبالغة، وقرره 
وهذا ما ذكر يف كتب اللغة أن . من تكرر منه الفعل وكثر، وفعيل من ثبت منه الفعل ودام

  299 وحاصله إن معىن الرحيم ذو الرمحة، ومعىن الرمحن كثري الرمحة جداً . الرمحن أرق من الرحيم
      بح ِإنَّ ذاك اك      ث   رِيلكن ُأج   ي ون      ق        ُض        وا ب      ح   اذِر وح      ذرِ 
 من األحن  ق  ِص البناِء مع ن ى زايداً  وحالت      ن            اف ِإن رأحي         ت وأحرداً 
 ب  ن  ح     وا م      ن خ    ص ب    ال   طب   اعِ  بِ    س     ب        ِب آخ  ر ك     اإِلت          ب        اعِ 

ة فيأمر فإن أجيب بأهنا أكثري املفاعلة حبذر فأنه أبلغ من حاذر مع زيادة حروفه،ونقضت 
ن ما ذكر ال ينايف أن يقع يف البناء إال نقص زيادة معىن بسبب آخر  حباً بالوفاق وإن أجيب بإ

هنم فجاز أن حاذرًا أبلغ من حذر لداللته على زيادة إكاإلحلاق باألمور اجلبلية مثل شره و 
نه قد  فهو على ما فيه ال يصفو عن كدر إلهنم صرحوا بإاحلذر وإن مل يدل على ثبوته ولزومه 

نه بان وسكران فيقتضي إكثر استعمال فعيل يف الغرائز كشريف وكرمي وفعالن يف غريها كغض
 . أبلغ ولو من وجه أو ال فسواء

 من ااِلش   ت      ق  اِق كصد صديانح           م        ت                    الق                    ي         انح وحذحا وال   
رح     اً ف     أأحت     ح     دح أحن   وع  فح     صح    ف  ُة ق   د ش  ب     ه   ت وحح   اذرح  م     ا حح         ذح

 من ححيُث م    ع   ن    ى ل    حه  ا تُ فارقا ُم    طْ   ل     ق اوحُهوح اسم ف   اع  ل وذا 
 ن    ع   م وف     ض    ل    ُه ال            ج       ل   ي          لِ  وحدحل رح م    انح ع      ل     ى أحصح          ولِ 
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تح      دي الن      وع ن القاع      دة فيم      ا إذا ك      ان اللفظ      ان املتالقي      ان يف االش      تقاق مجي      ب ب      إوإن أ
يف املع    ىن كغ    رث وغرث    ان وص    د وص    ديان ورح    يم ورمح    ن ال كح    ذر وح    اذر لالخ    تالف ف    إن 
ذل       ك راج       ع إىل أص       ل واح       د، وه       و اس       م الفاع       ل، ك       الرمحن وال       رحيم، خب       الف ح        ذر 

وق         د ي        رتبط املع         ىن . 311وح        اذر، ف        إن أح         دمها اس        م فاع         ل، واآلخ        ر ص         فة مش        بهة 
 :االصطالحي باملعىن اللغوي يقول الغزي

 فح    ُه       وح ل   مح     عن   اُه ت      ت م   ُة ردي فِ  ثُ مَّ الرحح   ي ِم لِ   لدق  يِق وحالل  ط  ي  فِ 
ا ال   رحح    ي      ُم ردف        هح  رح مُن اس   م ال   ذاتح أحوح ص   ف   ةح   ي   خ      ُص ل    ذح

يه معىن العموم ن الرمحن فالقلب ومنها إيم يطلق على غريه مقيدًا كرح ما الرحيم  فقدوإ
ما اخللق على العموم والرحم من مثار رمحة اهلل على اخلصوص كما قيل إ نه من حصل رمحةفإ

ن الرمحن ملا دل على جالئل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها، إفيما مر ومنها 
 . 31محافظة على رؤوس اآليفيكون كالتتمة والرديف وعليه أقتضى يف الكشاف أو لل

 كح   مح  ا أحب    و ع      ب     ي      دة ذاك روى وحِقيلح بحْل م  ع  ن  اُه ما قحْد ِاس ت  وى
 ع  لى ِوف        اق اآلي م  ن الرحيمِ  وححح   اف   ظُ        وا بِ   ذل ك ال   ت   ق دي       مِ 
والذي يظهر أن جهة املبالغة خمتلفة، فلذلك ": 312وقيل الرحيم أكثر مبالغة، قال أبو حيان
فمبالغة فعالن مثل غضبان وسكران من حيث . مجع بينهما، فال يكون من باب التوكيد

االمتالء والغلبة، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع مبحال الرمحة، ولذلك ال يتعدى 
 "فعالن، ويتعدى فعيل

ليس بناء فعالن : وقيل 313أصل واحد ملعىن واحدأبو عبيدة قد يبنون الكلمتني من وذكر 
. غضبا ، للممتلئرجل غضبان: غة الفعل َنو قولك، فإن فعالن ال يقع إال على مبالكفعيل

ال " الرمحن الرحيم"وذهب بعض العلماء أن امسه  .314وفعيل قد يكون مبعىن الفاعل واملفعول 
 :قول الغزيي" اهلل" اشتقاق له كما بيناه سابقاً يف لفظ اجلاللة 
 بِ  ْل ُه  وح م  ن اس م ائِه ال مرت جلةُ  وحِقيلح من الرمحن الح اشتقاق لحهُ 
 م ن ال خرِب القدسي معا خرجح  ا ِقي   لح وااِلشت   ق  اُق لِ لرمحن جاءح 
 الرح م الرح مى لح       ه حا اشت   ق   ت وحُه     وح أحن   ا الرح مُن قحْد خ لقتُ 

 أحنْ   ُه ن      ص ف  ِ ي اشت  ق      اق   ِه ف  الح  القرطيب ن   قالً  ِامسا من اس مى
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ا اخِلالف ق لت الح أحرحى  *ذحِلكح ن    ص ا ب  ل دل  ي  الً ظ   اه   راً  معىن لذح
ال اشتقاق له ألنه من األمساء املختصة به سبحانه، وألنه لو كان مشتقا من : فقال بعضهم

وأيضا . رحيم بعباده: اهلل رمحن بعباده، كما يقال: املرحوم، فجاز أن يقالالرمحة التصل بذكر 
لو كان مشتقا من الرمحة مل تنكره العرب حني مسعوه، إذ كانوا ال ينكرون رمحة رهبم، وقد قال 

قال ابن  }41:الفرقان{ قَاُلوا َوَما الرَّْحَمنُ  َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ  :اهلل عز وجل
: وما الرمحن؟ ومل يقولوا: جهلوا الصفة دون املوصوف، واستدل على ذلك بقوهلم إمنا:  العريب

 َوُهْم َيْكُفُروَن بِالرَّْحَمنِ  :وكأنه رمحه اهلل مل يقرأ اآلية األخرى: ومن الرمحن؟ قال ابن احلصار
ومعناه ذو ؛ ى املبالغةمشتق من الرمحة مبين عل( الرمحن)وذهب اجلمهور من الناس إىل أن 

ومما يدل  315وجيمع( الرحيم)الرمحة الذي ال نظري له فيها؛ فلذلك ال يثىن وال جيمع كما يثىن 
على االشتقاق ما أخرجه الرتمذي وصححه عن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع رسول اهلل صلى 

امسا من امسي  قال اهلل عز وجل أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا: "اهلل عليه وسلم يقول
وهذا نص يف االشتقاق، فال معىن للمخالفة والشقاق، " فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

مساء الثالثة إهنا وآجلها جليلها وقيل يف األ 314وإنكار العرب له جلهلهم باهلل ومبا وجب له
هلل الرمحن هنا باملعجمة وموقيت بالسرياين والعرباين يف بسم اليست عربية وإمنا هي معرفة إل

) وقد وجد بعض املستشرقني مرتعًا خصبًا يف هذه األقوال اليت أثريت حول عربية .319الرحيم
أمثال املستشرق نولدكه فزعم أن كلمة الرمحن غري عربية، واعترب أن ورودها يف الشعر ( الرمحن

ذه اجلاهلي دليل قاطع على النحل والتحريف والتزييف وإثبات التالعب فيه، وذلك ألن ه
ويف ختام هذا  318الكلمة إسالمية استحدثت يف اإلسالم والميكن أن ترد يف شعر اجلاهلي

املبحث يظهر جليًا أن اسم الرمحن خاص باهلل وحده ال يشركه فيه أحد، وهو مشتق من 
 . الرمحة، وتدحض املزاعم اليت أثريت حول هذا االسم من أنه غري مشتق أو أنه عربي
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 {َوِمَن ٱلنَّاسِ } .4
 : ن الناس أصله من إنسان وأنس وأناسي أو نوس أو أناس يقول الغزيإقيل 

 ش   اهُد ه   ذا ق         ولح   ه ُْم أُن   اسي وحش     ذ ق      ول     ه ُْم ع      لى األحن      اس
 ق           رنأحن   س اِلستي   ناس   ُه ب    م   ا  ش    ت   ق    اق منأحنس وحِإنسان واالِ 

 ظ   ه  رحا وحأحب  ص      رح قِ       ي     لح ن    وس     ا م   ن ج    ن   س  ِه ب   ِه وقِ    ي   لح أحن     س    ا
 أحوح نسى ِحيُث ِاشتقاق ذلح    كحا من أحصل  ه من ناس أحي تح    ح  ركا
      د ذحلِ      كح اِن         س      ي         انش        اه      من بعد ق  لب أحح   رف نس ي       ان
 لبش رهم لح  ُهْم بدا وم  ا أحس       ت  ت  ر تصغري ِإنس   ان وحق  د س موا بحشحرح 
ا ال جن س   م     وا ج    نا  *لالج     ن     ت       ان وال    ح    قآء ع        ن     ا نظي     ر هحذح

سيبويه والفراء إنسان وأنس وأناسي فحذفت اهلمزة حذفها يف لوقة وعوض والناس أصله عند 
 :           جمزوء الكامل: 319وقوله. عنها حرف التعريف ولذلك ال يكاد جُيْمحع بينهما

 إنَّ املنايا يحطَّلْعنح        على اإلناس اآلمنينا                              
س م مج ع ب ىن آدم وق الوا ن اس م ن اجل ن اإلنسان وإنسانة وذك ر أب و حي ان  وهو اسم مجع1 3شاذ

م   أخوذ م   ن أن   س ألهن   م يستأنس   ون . كرج   ال، إذ مل يثب   ت فع   ال يف أبني   ة اجلم   ع    3وه   و جم   از
بأمث   اهلم، أو آن   س مبع   ىن أبص   ر؛ ألهن   م ظ   اهرون مبص   رون، ول   ذلك مس   وا بش   راً أراد أن بش   رهتم 

كم       ا مس        ي اجل       ن جن        اً 2 3ري        ش، أو غ       ريه أو ظ       اهرة، وبش       رة غ        ريهم مس       ترتة بص       وف،
وج اء اش تقاق الن اس م ن  4 3وقال الكسائي أن أصل  الناس ينوس نوسا إذا حت رك.3 3الجتناهنم

نوسا، وأصل النّ اس، أن اس، إالّ  ناس ينوس. تذبذب الشيء: النّوس: "النوس يف العني، اذ يقول
مق  ارب للخلي  ل، إذ  وج  اء يف املف  ردات رأي 5 3"ل  ف ح  ذفت م  ن االن  اس فص  ارت ناس  ان األأ

الن اس قي ل أص  له أن اس فح ذف ف اؤه مل  ا ادخ ل علي ه األل ف وال  الم، وقي ل أص له م ن ن  اس :" ق ال
الن  اس م  أخوذ م  ن الن  وس "وأورد الطربس  ي رأي  ا مم  اثال مل  ا تق  دم، اذ يق  ول 4 3"ين  وس إذا اض  طرب

لظه  وره  وإنس اناأخ ذ م ن الظه ور فس  ّمي ناس ا : وه و احلرك ة، وتص غريه ن  ويس، ووزن ه فع ل، وقي  ل
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مُسّ ي اإلنس ان إنس انًا، "أصله شئ من النسيان عن ابن عباس آخرونوقال 9 3"وإدراك البصر إياه
نس   ان تص   غري نس   يان، وق   ول ، وي   دل علي   ه ق   وهلم إ8 3.أخرج   ه الط   رباين" ألن   ه ُعه   د إلي   ه فنس   ي

تص  اف ب  الطرفني بلف  ظ الن  اس لظه  ور ذك  ر املن  افقني امل  رتددين ب  ني اإل بعض  هم ذك  ر الن  اس عن  د
ن النوس هو حركة الشيء اللطيف املعلق يف اهل واء  إل  ؛لنوس فيهم الضطراهبم بني احلالني امعىن

ك  اخليط املعل  ق ال  ذي ل  يس يف طرف  ه األس  فل م  ا يثقل  ه ف  ال ي  زال مض  طرباً ب  ني جهت  ني، ومل يظه  ر 
 .9 3هذا املعىن يف الفريقني لتحيزهم إىل جهة واحده

 آدم .5
 :عليه السالم يقول الغزي( آدم)تعددت اآلراء يف اشتقاق اسم 

 ل    م ي   ن   ص   رف وال   ع  ل   تان فهما  ع  ج   م    ي ع    ل    م   اأوآدم اس    م 
 أو ق     ال   غ أو ع     اب    ر أو ك   آزرا  ك    ق     ول    هم ش   ال      خ أو ك     آزرا
 ة مضمومةبالفتح أو من آدم أو من أدي    م األرض أو اُدومه
 أي أت   ف  اق اش   ت    ق   اق االس   م  وذاك ن             وع س      م        رة أو آدم

اسم أعجمي غري مشتق  قاق ووزن ومعىن آدم  فقيل ءادحمح اختلف اللغويون يف اشت  
، أو 321منا منع من الصرف للعلمية والعجمة الشخصيةإه فاعل كنظائره َنو كآزر وشاخل و ووزن
وقيل أن آدم من   32مشتق من األُْدمة أو األحْدمة بالفتح مبعىن األسوة، أو من أدمي األرضنه إ

األدم من األدمي وهو جلدة األرض اليت منها جسمه، وخط ما فيه من أدمي األرض وهو امسه 
ظاهر جلده، وأدمة األرض : أدمي كّل شيء: وقد ذكر اخلليل بأن322الذي أنبأ عنه لفظ آدم

بل من أدمة جعلت : نه خلق من أدمة األرض، وقيلإل-عليه السالم -مّسي آدم: يل، وقوجهها
 . 323فيه

 ب   ف   ت ح  ت   ي   ن وال    م       راد ق       دوة  أو ه     و م      ن آدم      ة أي أس     وة
 كذا من األب    الس قيل إبليس ك   م   ا م  ن الدرس ي   قال إدريس

 ل  ما ب    ه  ا من فقد االنصراف  ذا ي    خ  لو من اعتسافول   ي    س 
 االشتقاق ىل    غ    ت   هم ف  ي معن  ت      ف       اقإ    ال ب        إال ب          أن ي         ق     
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قوب من أو من األدم أو األدمة مبعىن األلفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويع
واالسم باعتبار االشتقاق ما يكون عالمة للشيء ودلياًل يرفعه إىل  اإلبالس العقب، وإبليس من

الذهن مع األلفاظ والصفات واألفعال، واستعماله عرفاً يف اللفظ املوضوع ملعىن سواء كان مركباً 
 . 324أو مفرداً خمرباً عنه أو خرباً أو رابطة بينهما

 البيهقى وش   ي   خ   ه وص   ح حاه          رج  اهوك      ون        ه م     ن اآلدي     م أخ    
 وابن أب ي حات    م ذو اإلت      ق  ان          واب   ن ج     ري      ر ك    ذا ال    غ     ري    ان       ي 
 ابن ج     ري      ر ال   طب   ري وارتضاه         وعن عل    ي واب    ن م    س     ع   ود رواه 

آدم مشتقة من أدي م األرض، قال : ن آدم من أدمي األرض فيقولإأّما القرطيب فيشري إىل 
وقد أورد ابن دريد يف كتابه االشتقاق  325إمن ا مس ّي آدم، ألن ه م ن أدي  م األرض: سعي د بن جبي ر

رة رجل آدم بنّي األدمة وهي مس: إّما من قوهلم: واشتقاق آدم من شيئني: "لفظة  آدم  إذ قال
، والعنق الناصع ظيب آدم، ومحل آدم، واآلدم الظّباء الطويل القوائم: كدرة، أو تكون من قوهلم

  324"أدم الظباء أدمان: ، وقد مجعوااملسكّي الظهر، وهي ظباء السفوح، بياض البطن
 بضة قبض   ها من كل مامن ق                  وخ        ل        ق اهلل ت        ع          ال     ى آدم        ا
 ءن    ب    وة م   ثل    ه  ا ح    وت أج     زا                 م   ن األرض م  ن آدي   م   ها ف   ج   اء

 ذك    رت     ه ألح     م   د والت     رم    ذي                 باملعىن الذي ءجا اختالفذات 
 ابن ج  ري    ر وكذا اب   ن ال   م  ن   ذر                     ط     ب    ريم     ص   ح  ح    ا ل     ه ك    ذا ال 

قال ابن : "نباري فقد نقل يف الزاهر رأيا ألبن عباس عن اشتقاق آدم قال فيهأما ابن األ
خلق اهلل عّز وجل }:أنه قال  وقد روي عن النيب 329"آدم مأخوذ من أدمي األرض: عباس

مجيع األرض فجاء ولده على قدر األرض منهم األسود واألبيض آدم من قبضة قبضها من 
ن آدم ليس من أدمي األرض، إوقد عّد قطرب ب 328{واألمحر والسهل واحلزن واخلبيث والطيب

نه يكون آدم مأخوذ من أدمي األرض، إلال يصح يف العربية أن : "خمالفا بذلك العلماء، إذ يقول
 ن قطرب إوعلى هذا ف 329"فاعاًل مبنزلة خامت وطابق نه يكونلو كان كذلك لكان منصرفاً؛ إل

 .مأخوذ من أدمي األرض وهو صحيح يف العربية ن آدم على ما قال النيب قد أخطأ؛ إل
 قال اجلوال   ي  ق   ى ذا ف    ي آدما فقال ل   ي  س أع   ج   م   ي  ا م  ث    ل  م  ا

                                                           
 39 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 324
 95 / :اجلامع ألحكام القرآن325

  9/ :البن دريد:االشتقاق324

 333/ :الناسالزاهر يف معاين كلمات 329

 املصدر نفسه328

 املصدر فسه329
 35:التيسري يف علوم التفسري*
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 ع     الم     ة ل   ش    ئ وس   م اكان  واالسم باع  ت  بار االش   ت    ق اق ما
 *ومن ص    ف  ات ث    م م ن أفعال ي   رف      ع      ه ل   ل     ره     ن م    ن م     ق   ال

رجل آدم بنّي : إما من قوهلم :وأّما ما ذهب إليه املتأخرون من إن اشتقاق آدم من شيئني
الطويل : واالدم من الظباء. آدم ومجل آدم ظيب: األدمة وهي مسرة كدرة، أو تكون من قوهلم

وهبذا فقد تعددت اآلراء يف اشتقاق  331القوائم والعنق الناصع بياض البطن املسكّي الظهر
ها وهو الغالب لفظة آدم وعلى الرغم مما ذكر من اآلراء، إاّل أن اشتقاقها من أدمة األرض وجه

ن جسده من أدمي األرض، ر بذلك، إلليه، وقد يسمى أبو البشع التفاقهميف آراء العلماء 
 . 33وقيل لسمرة يف لونه، يقال رجل آدم َنو أمسر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 91:مفردات ألفاظ القرآن:ينظر331

 املصدر نفسه  33
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 الثاني الفصل
 األبنية

ويف العربية .  هي مجع بناء ويُقصد هبا هيأة الكلمة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب    
 . أبنية كثرية وخمتلفة من فاعل ومفعول وفعيل ومفعال وغريها من األبنية األخرى

 أبنية األفعال .1
، أوما حتتمل األلفاظ من أوزان املقصود باالحتمال الصريف هو ما حيتمله األوزان من معانٍ  

صة إال أن هذه ففي اللغة ألفاظ ترّد على أوزان خمصو . حبسب القرائن املوجودة يف الكالم
أن ترتيب أبنية الفعل الثالثي لدى الرتاث اللغوي كما حسب و  .األوزان حتتمل معاين متعددة

 واملزيدة حبرفني( وفّعل، وفاعل أفعل،) احلروف وهي لديهم، املزيدة حبرفالعدد املضاف من 
 332(وافعوعل وأفعالاستفعل، )ملزيدة بثالثة حروفوا( تفّعل، وتفاعل، وانفعل، وأفتعل، وأفعل)

فاعل، أفعل، تفّعل، تفاعل، انفعل،  فّعل،: )وأما املستشرقون فكان ترتيبهم لديهم كالتايل
التيسري يف علوم )فعال يف منظومة ولكثرة هذه األ. 333(افتعل، أفعل، واستفعل، وأفعال، افعوعل

 .مثلةاأل ذا القدر منهب كتفيسا ، (التفسري
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 4/434:شرح املفصل 332
333 W. wright: AGrammer of the Arabic Language.Third edition, university press:31 
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  الفعل الثالثي المجرد .1

، ورد يف اللغة ملعان كثرية الحتصى لذلك مل حياولوا (فعل)ن بناء إذكر علماء الصرف 
 .334استقصاءها كاملة

 لقوا
 :يقول الغزي ،335وهي فاعل مبعىن الفعل اجملرد، وهو أحد معاين فاعل اخلمسة {القوا}

 وحاستقبُلوا من يُ ْؤمحنْ أحي صادُقوا  ُقْل وحِإذحا لح ُقواْ الَّ   ِذي   نح أحم   حنُ   واْ 
قوا وحلق وا أحي ِلق ي   واْ  قِ يُ      واء  سكنت اليا يُ قحال الح  ك  ذا م   ن الح
 *فحذف  ت لساكني   ن اس   ت    ث     ق   ال ِإْذ ضمها للقاِف قبل نقال

القى، وهو فاعل : اللقاء استقبال الشخص قريبًا منه، والفعل منه لقي يلقى، وقد يقال
لقيا ولقية ولقاة ولِقاءح ول حقاًء : لقي: ربعة عشر مصدرا، قالواأ( لقي)ىن الفعل اجملرد، ومسع ل عمب

 .334ول ُقى وِلقى ولقياء، ولقيانا ولقيانه وتلقاء
لقيوا بكسر القاف وضم الياء فسكنت الياء لثقل الضمة عليها، مث حذفت : أصلهو

ضمة الياء اىل نقلت : لسكوهنا وسكون الواو بعدها وحركت القاف بالضم تبعا للواو وقيل
ف بألف بعد الالم وفتح القا( القوا: )339وقرأ ابن السميفع ، مث حذفتالقاف بعد تسكينها

ومل يردوا . ملالقاهتا للساكن بعدها( القوا)فعل اجملرد وضمت الواو يف ، وهو هنا مبعىن وضم الواو
 .338الكلمة احملذوفة لعروض التحريك يف الواو

  : 339مث يذكر بعد ذلك أنه مسع للقي أربعة عشر مصدراً، وذكرها مجيعا وهي
، "قيا، ول"، ولقيا"، ولقيا"، ولقيا"، ولقاءة"، ولقاء"، ولقى"، ولقى"، ولقاة"، ولقية"القي

 .، ولقيانة وتلقاء ، ولقيا"ولقيانة
 آمن

 :يقول الغزي يف معىن أمن ي،ثالثي جمرد مأخوذ من أمن الثالث آمن فعل
 بِالغحيِب وحالقصُد بِه ُيصحِدُقونح  وصلة ال ذين ق   ول يُ    ْؤِم   نُ   ونح 
 األحم        انوحاألحص    ُل ِإنّ    ح ُه م      ن  ِإْذ رادف الت  صديُق لإلي  م انِ 
 ن   ي  ن ة  أحن    َّى وحق    عح   اأِإل حى الطم أحوح م    ن أحم   انح      ُة وحكح  ُل رحج   عح   ا
 أحوح ال   وث    وق ف  ل ذا ك   م ا ُه  نح  ا وحُهوح ل معىن االعت راف ضحمنحا
ا ب      ال    المِ   وحوحق    ع    ا م  ن أحفح  صح ال   ك    المِ  عدي بِ    ال ب اِء كح      ذح
 ف        واث           ق ب    رب        ه ذو آم       ن ث   م ال   وث    وق راج  ع ل    آلم    ن
 *كما ب   اإلرشاد غدت مذكورة واهلمز يف اإلي   م  ان للصي رورة

                                                           
 .43_42/، ودروس التصريف91/ ، وشرح الشافية4/425شرح املفصل 334
  2:التيسري يف علوم التفسري*

 92/ :البحر احمليط 335
 املصدر نفسه 334
  7
 .أحد القراء، له قراءة شاذة منقطعة السند، قاله أبو عمرو الداين، وحغريه 
 .89 :أمحد األحبايب، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد عبد الرزاق. دراسة وحتقيق د -:يف إعراب القرآن اجمليد اجمليد 338
 املصدر نفسه 339
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الثالثي، فاهلمزة يف ( أمن)من مأخوذ ( آمن)صدق و : مبعىن( آمن)وهو مضارع : يؤمنون
كبه : )أو ملطاوعة الفعل، َنو صار ذا عشب: اي( أعشب املكان: )وللصريورة، َن( آمن)

 . 341(فأنكب

 ( فعل: )المضعف الثالثي .2

-نسبة املفعول إىل أصل الفعل -التكثري واملبالغة-التعدية: )تيةويفيد هذا البناء املعاين األ
 :يقول الغزي  34(اختصار احلكاية -أخذ الفعل منه التوجه َنو ما-السلب-الصريورة

 وغي  رُهْم لكحثرة قحْد وردحا وشددا وحيحْكِذبُونح لكفا
 *جيئ مثل موتت محريي أحوح لل مبال    غ   ِة والتكثي  رِ 

و يكذبون .تخفيف، والباقون بالضم والتشديدبالفتح وال( يكذبون: )342وقرأ الكوفيون
 . الرمي بكذا، ومنه اآلية الكرمية: كذب بالتشديد، وله معان كثرية: مضارع

: قطرته اي: واجلعل على صفة َنو. قطعت االثواب: والتكثري َنو(. فرحت زيدا: )والتعدية َنو
  343:جعلته مقطرا، ومنه

 قد علمت سلمى وجاراهتا                   ما قطر الفارس إال أنا          
. قلت له سقاك اهلل: سقيته أي1: والدعاء له َنو. مسيته فاسقا: فسقته أي: والتسمية َنو

: واإلزالة َنو. مرضته: قلت عقرا لك واإلقامة على الشيء َنو: عقرته أي: أو الدعاء عليه َنو
. توجه َنو الشرق والغرب: شرق وغرب أي: والتوجه َنو. أزلت قذاها: قذيت عينه أي
وىل مبعىن توىل، وقدر : وموافقة تفعل و فعل خمففا َنو. امني: أمن قال: كاية َنوواختصار احل
من دخل ظفار : تكلم بلغة محري، قالوا: خمففا َنو محر أي واإلغناء عن تفع و فعل. مبعىن قدر

رِيي .344"محر وعرد يف القتال هو مبعىن عرد خمففان وأن مل يلفظ به  جُيحئ محثحلح ُموتحْت محِح
 
 

                                                           
 .281/ : اللباب يف علوم الكتاب 341
 9 :التيسري يف علوم التفسري*

 .94-93: ، ودروس التصريف93-92/ : شرح الشافية. 239-2/235: الكتاب: ينظر  34
 9 :التيسري يف علوم التفسري*

 91 / : وإحتاف فضالء البشر 329/ احلجة للفراء السبعة : ينظر. عاصم ومحزة والكسائي: وهبا قرأ 342
 .49 : ديوانه. البيت لعمرو بن معد يكرب 343
 .344-343/ : اللباب يف علوم الكتاب 344
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 الثالثي المزيد بحرف الفعل .3

 خادع -فاعل 
 –املشاركة : )اين اآلتيةيرى النحاة والصرفيون أن هذا البناء يأيت للداللة على املع

، كما يف خيادعون 345فاعل مبعىن فعل –خذ منه الفعل إىل املفعول أ نسبة ما التكثري
 :يقول الغزي

 وحاخلدع حدان تبني قحْد أحمحُنواْ  يُ خ ح اِدُع  ونح اهلل جحلَّ وحالَِّذينح 
 ق     ب    ال     ُه ورب    م       اإ     ه رسح        ا وحخ  ادع وحخ   دع قح   ْد أحوه  م  ا
ا ا خرج من باِب يكون أحبعدح  من الَِّذي ِم    ْن     ُه ِإل   ي  ِه قحصح  دح
ُع           ونح ب            ِه قح        ِإنَّ ال مراد يُ  خ  حاِدُع   ونح كحمحا  *    رئ يح        ْخ       دح

قراءة خيادعون توجيهًا دالليًا خيدم فكرة عدم تضمن الفعل لزيادة تغيري املعىن،   تفقد وجه
: ، فمعىن خيادع344املشاركة كما ذهب إىل ذلك الزخمشري، الذي محل خادع على املبالغة ال

: املشاركة املعنوية َنو: له معان مخسةفاعل صاحبه خالف ما يريد به املكروه و  ي يوهمأ
: فعل متعديا َنوجزته، وموافقة أ: جاوزت زيدا، أي :ضارب زيد عمرا، وموافقة اجملرد َنو

سافرت، : ، وعن اجملرد َنوءالشيريت وأ: أبعدته، واإلغناء عن أفعل َنوباعدت زيدا و 
ما املشاركة فاملخادعة منهم هلل أ. ل فيها حيتمل املعنيني األولنيفاع: واآلية. وقاسيت، وعاقبت

عة نه أجرى عليهم أحكام املسلمني يف الدنيا، وخمادإ، وخمادعة اهلل إياهم من حيث ...تعاىل
ابن مسعود  349ما كونه مبعىن اجملرد، فيبينه قراءةوأ. مر اهلل تعاىل فيهمأاملؤمنني هلم، كوهنم امتثلوا 

: كاألوىل والباقون  (وما خيادعون): 351أبو عمر واحلرميان 349وقرأ. (خيدعون): 348يب حيوةوأ
، (فعل)مبعىن ( فاعل)يكون : يأأن تكون القراءتان مبعىن واحد،  فيحتمل (وما خيدعون)

اثنني، فهم خيادعون أنفسهم، حيث عين صدورها من ن تكون املفاعلة على باهبا، أأمل وحيت
ك، فكأهنا حماورة بني اثنني، ويكون هذا قريب نفسهم ختادعهم متنيهم ذلمينوهنا األباطيل، وأ

 :  35من قول اآلخر
                                                           

 .  94: ، دروس التصريف99-94/ : شرح الشافية: ينظر345
 8 :التيسري يف علوم التفسري* 

 95 -94 / :الكشاف 344
 . 24 / : الدر املصون: ينظر 349
 . 325/ : ينظر غاية النهاية(. ه 213)هو شريح بن يزيد، أبو حيوة، احلضرمي، احلمصي، صاحب القراءة الشاذة، ومقرئ الشام، تويف سنة 348
 91 / : ، وإحتاف فضالء البشر2 3/ احلجة للقراء السبعة : ينظر 349
 0 
 .ابن كثير ونافعبعة هما الحرميان من القراء الس  
 . 29 / : الدر املصون: ينظر  35
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 مل تدر ما ال ولست قائلها           عمرك ما عشت آخر األبد           
 فيه ا ويف أختها ومل تك د     ومل تؤامر نفسيك ممرتيا                      

نه على إعين به فعلت إال : ن يقالأعلى وجهه  االقتصار ب  خادعت:"352قال الزخمشري
وله احكم منه إذا ز بالغة، والفعل مىت غولب فيه جاء أبلغ وأن الزنة يف أصلها للموزن فاعلت إل

 . 353، ويعضده قراءة أيب حيوة املتقدمة"وحده من غري مغالب، لزيادة قوة الداعي إليه
 الفعل الثالثي المزيد بحرفين

 افتعل
آلتية ن هذا البناء جييء للداللة على املعاين اإ: النحاة والصرفيون، قال (يفتعل)ومضارعه 

نه قد يبىن إوذكر سيبويه  354...(التكلف –املبالغة والتكثري  –ختاذ اإل –املطاوعة  –املشاركة )
 .355بنية بنوا هذا على أفعلت وغريه من األ اليراد به شيء من ذلك، كما ما( افتعل)على 

 زِدي    ادِ اِإنَّ هداهم اس تم   ر ف   ِي  فال مرادوحاُلمتقون ال  مهتدونح 
 م     ن ل     غ    ِة وحشاع ف   ِي الدي    ان    ةِ  ث م ال    وق     اي     ة ه      ي الصيانةُ 
 وحال      ف   ت ح ك    ال      ض       م رواه راوي ثُ  مَّ ال  وق  اي    ة ب      كح  س   ِر ال      واو

 عن ض  رر من ك      ف      ر أحو مف  س ق اُلمتقى شرعا لنف  س  ِه ي  قيوح 
 س  را ع       ن اإِلل             ِه جح      لَّ وع       ال ش   غ    الح أمثَّ توقي كحُل محا قح   ْد 

 وحال   من ت  ه  ىج  ميع   ها للمب  ت    دحى  وحفحسحُروْا التقوى ُهنحا بِ  األحوحجهِ 
ا بينُهمحا وحُهوح الكحِثريُ   *وحُهوح ِإل   حى الث      الحِث رحبُ   مَّا ي  ِصي ر وحمن غحدح

: عىنيتقي، وهو مفتعل من الوقاية ول  افتعل اثنا عشر م –مجع متق و متق من اتقى : املتقني
: والتخري َنو. اضطرب: َنو وفعل الفاعل بنفسه. اعتمل: والتسبب َنو .اتقى: ختاذ َنواإل

عممته : ومطاوعة فعل َنو. انتصف: فعل َنوأومطاوعة . انتخب واخلطف َنو، استلب
حتاور، وتقسم، : احتور، واقتسم، واعتصم مبعىن: وموافقة تفاعل و تفعل و استفعل َنو. فاعتم

حلجر مل يلفظ له استلم ا: واإلغناء عنه َنو. قدر: اقتدر مبعىن: وموافقه اجملرد َنو. واستعصم
 .354مبجرد

 

                                                           
  93 / : الكشاف352
 . 338-339/ : اللباب يف علوم الكتاب 353
 . 94: ودروس التصريف 19 -18 / : ، وشرح الشافية239-2/238: الكتاب: ينظر 354
 .4/94الكتاب  355
 2 _  :التيسري يف علوم التفسري*

 . 293-292/ : اللباب يف علوم الكتاب 354
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 حرفأالفعل الثالثي المزيد بثالثة 
 استفعل
بكسر اهلمزة سكون السني وفتح التاء وسكون الفاء وفتح العني والالم، مضارعه استفعل 

ء وكسر العني، وهذا البناء هو بفتح الياء وسكون السني وفتح التاء وسكون الفا( يستفعل)
يف أوله، قال ( السني)و( اهلمزة)املزيد بثالثة أحرف، وقد زيدت ول من أبنية الفعل الثالثي األ

وتلحق السني أوال والتاء بعدها مث تسكن السني فتلزمها ألف الوصل يف االبتداء : "سيبويه
 .359("استفعل   يستفعل)ويكون احلرف على 

السني أواًل  وتلحق": ونالحظ أن السني التلحق أواًل يف الفعل اال يف هذا البناء، قال املازين
، والتلحق (استفعل)والتاء ثانياً، وتكون السني ساكنة فتلزمها ألف وصل، ويكون الفعل على 

 .358"وال التاء ثانية وقبلها زائد إال يف هذا( استفعل)السني أواًل إال يف 
جييء ( استفعلت)علم أن أ: "تعديًا وغري متعد، قال ابن جينواملالحظ أن هذا البناء يأيت م

، وغري املتعدي (استقبحته)الشيء و( استحسنت: )متعد، وغري متعد، فاملتعد َنو: ربنيعلى ض
 :يقول الغزي. 359"(استأخرت)و( استقدمت: )َنو

 *وحلحكن الط   لب منها ِاشتهرحا ثنا ع   ش   رامثَّ معاين استفعل 
 :يأيت للداللة على املعاين اآلتية( استفعل)ذكر الصرفيون ان بناء 

 .سألته املغفرة: ، أي(استغفرت اهلل: )كقولكالطلب   ( )
 .وجدته كرمياً : ، أي(استكرمت الرجل: )الوجود على صفة َنو (2)
، أي (استحجر الطني: )انتقال الشيء من حال اىل حال، َنو: التحول والصريورة، أي (3)

 .حتّول اىل حالة الصالبة
 .نإنا هلل وإنا اليه راجعو : إذ قال( اسرتجع: )اختصار املركب، َنو (4)
 .، اختذ ألمة احلرب وهي أداهتا(استالم الرجل: )االختاذ، َنو (5)
 .اعتقدت حسنه: أي( استحسنت كذا: )االعتقاد، َنو (4)
 (.أحكمته فاستحكم: )املطاوعة، َنو (9)
 (.استقر)و( قر: )، وذلك َنو(فعل)مبعىن ( استفعل)وقد جييء  (8)

                                                           
 .4/283الكتاب  359
 .49 48/املنهج الصويت للبنية العربية: ، وينظر99/ املنصف  358
 .99/ املنصف  359
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اول ان حيقق الصفة والفاعل فيه حي( تفعل)وهو موافق هلذا االستخدام ل  : تكلف االمر (9)
 (.تكرب)مبعىن ( استكرب: )اليت يفيدها الفعل َنو

احلينونة واالستحقاق، وذلك أن يقارب الفاعل أو أن مايدل عليه الفعل فيستحق أن  (1 )
استحق الثوب أن يرقع، إذ حان : ، أي(اسرتقع الثوب: )يقع عليه الفعل، وذلك َنو

 .وقت ذلك
 (.أجاب: )أي( استجاب: )وذلك َنو( أفعل)وقد جييء مبعىن  (  )
استخيل : )من غري أن يكون له فعل ثالثي جمرد، وذلك َنو( استفعل)وقد جاء  (2 )

 .341(املوضع
 استفعل -استقام 

 بِإنَُّه ال م قصود بال  خ صوصِ  وحكرر الضم  ي    ر ل    لت    نص  ي    صِ 
 وحِإنَّ ك      ل ج   م   ل     ة م          رادهِ  بِ    ااِلستعان          ة وب     ال        ع  ب        ادةِ 
 ع      ب   ادة ل  آلي أحو ل   ي   عل   محا مُثَّ على استعانة قح      ْد ق    دمح        ا
 ف    االستعان       ة غ  دت م    رادهِ  أحنّ   حُه ق   د ش   رع م    ن ال   عب       ادةِ 
 والسني الح لطلب فهو كقام وحذلك اسم فاعل من استقام
 *خال من اعوجاج ومن التوا مُثَّ القيام فانتص   اب واست         واْ 

استفعل مبعىن الفعل اجملرد من الزوائد، وهذا أحد معاين استفعل، : استقام:" 34قال أبو حيان
" اعوجاجوهو أن يكون مبعىن الفعل اجملرد، وهو قام، والقيام هو االنتصاب واالستواء من غري 

مستفعل هنا مبعىن فعيل؛ أي الصراط القومي، وجيوز أن يكون مبعىن القائم؛ :"342وقال أبو البقاء
 " أي الثابت

وللتنصيص على كالمي ختصيص  ،وكرر الضمري للتنصيص على أنه املستعان به ال غري
فإنه كان حيتمل أن يكون  نة مجعا منها تتقرب به إىل اهلل،املعبود برأسه وقرنت العبادة باالستعا

وإلبراز االستلذاِذ .. إخبارًا بطلب لعون، أي وليطلب العون من غري أن يعني ممن يطلب
باملناجاة واخلطاب، وقدمت العبادة على االستعانة ليتوافق رؤوس اآلي، ويعلم منه أن تقدمي 

ا نسب املتكلم مل: وأقول: "344قال البيضاوي 343 الوسيلة على طلب احلاجة أدعى إىل اإلجابة
                                                           

 83_82/، ودروس التصريف1  /  ، ، وشرح الشافية2/424، وديوان االدب 34 341/، وأدب الكاتب4/283الكتاب: ينظر  341
 9:التيسري يف علوم التفسري*

 42/ :البحر احمليط  34
 8/ :التبيان يف إعراب القران  342
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وحِإيَّاكح : العبادة إىل نفسه أوهم ذلك تبجحًا واعتدادًا منه مبا يصدر عنه، فعقبه بقوله
 "ليدل على أن العبادة أيضاً مما ال يتم وال يستتب له إال مبعونة منه وتوفيق نحْستحِعنيُ 

 }اْستَـْوَقَد نَاراا {
 فل   ي   سح عح     ن        ُْه خ     رج    ا لط  لب وِقيلح أحن السني من ِاْستحوقحْد قحْد جحاء

 *ل      ه        ب    ه ا م     ع رف ع    ِه ِاس  ت ي قاد دي          اداز       وع ال    ن          ار وثُ     مَّ س                  ط    
. 345تجابواستوقدوا مبعىن أوقدوا، فقد حكي أوقدوا واستوقدوا مبعىن، ك  أجاب واس

  349:، وعليه قول الشاعر344وهو رأي األخفش
 وداع دعا يا من جييب إىل اهلدى                 فلم يستجبه عند ذاك جميب

 . فلم جيبه: اي
أن كونه للطلب يستدعي حذف مجلة، خفش بجح قول األبل السني للطلب، ور : وقيل

اإلضاءة ال تنشأ عن الطلب، امنا  ضاءت، النأ، فلما فأوقدوهان املعىن، استدعوا نارا إترى  أال
 . 348"تنشأ عن اإليقاد

اللة استوقد على ىل دإشارة ، والطربسي يف اإل391، والفارايب349وسبقه اىل هذا املعىن الطربي 
 . 39واستوقد مبعىن أوقد، مثل استجاب مبعىن أجاب: خريأوقد، إذ قال األ

 استحياء
يح       ْس     ت       حِح  ي وحاهلل در قول    ُهْم م  ن ال    وح    ي  ف   ق    الح ِإنَّ اهللح الح

ا لح مَّ  ا تح ج  حردحا ءْستحِحيحااقحْد وحافحقح   وحِإنّ       حُه ح     ي ك     اس   ت    ح ي بح      دح
 ب حذف عي ن كلمة على القومي ستحا بذا بين متيماوحيستحي 

 ل      ه   ن    ا فح                ُه     و ب     ت      رك أحوالح إ وحُهو حمال من ال ح ق  ي  قِة ع  لى
يرتك ال     الزم ل   ال  *وحُهو اِنقب      اض ن  فسنا عن أحشياء س    ت   ح   ي  حاالح

مث عرض ما ورد فيه من . 392استحياء من حيي فعلى هذا يكون استفعل فيه موافقا لفعل اجملرد 
بياء واحدة وهي لغة بين متيم  394بياءين وهي لغة احلجاز وابن كثري 393اجلمهورذ قرأه إقراءة 

                                                                                                                                                                            
 34/ :أنوار التنزييل وأسرار التأويل 344
 245/ روح املعاين  345
 .49-48/ : معاين القرآن: ينظر  344
 .94: األصمعي/ االصمعيات. البيت لكعب بن سعد الغنوي 349
 .394/ : اللباب يف علوم الكتاب 348
 . 32/ جامع البيان: ينظر  349
 .3/282ديوان األدب: ينظر  391
 .54/ جممع البيان  39
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. وىل وهي عني الكلمةن احملذوف منه ياؤه األأواألكثر على :"395وفسر هذه القراءة بقوله
يستفل  :، فصار وزنهلكلمةىل فاء اإمث نقلت حركة الياء الباقية  ،الثانية هي الم الكلمة:وقيل
ئغ يف مجيع تصرفاته ن احملذوف المه وهذا احلذف ساأو يستفع على ه أن احملذوف عينأعلى 

ن للعلماء يف علة حذف أحدى الياءين أيتضح من هذا . "و مفعول وغريمهامن اسم فاعل أ
لتقاء ن ياء استحيي حذفت إلأإىل  394ذ ذهب اخلليل وسيبويهيف الفعل استحيا أقوال خمتلفة إ

وىل ن الصحيح أوىل إىل احلاء ألفنقلت حركة الياء األ ستحييتصله اأالساكنني يف استحايت 
فالتقى ساكنان  ما قبلها وانفتاحركة من املعتل مث قلبت الياء األوىل ألفا لتحركها يف األصل باحل

ىل أن يف حني ذهب املازين إ. وزن استفلتوهلا فصار استحيت على يف استحايت فحذف أ
لكثرة االستعمال وليس إللتقاء الساكنني عند جاءت ( حيياست)علة حذف الياء من الفعل 

وهذا ما . اعة وياء املخاطبةثنني و واو اجلمىل ضمائر الرفع املتحركة كألف اإلإسناد الفعل إ
دغام يف إن الفعل ملا طال بالزيادة يف أوله اسُتكره اإل:"399ليه ابن جين حينما قالذهب إ
ى الياءين يف استحيا ميكن أن يقال فيها ن أحدميكن ترجيح قول اخلليل وسيبويه ألو ". آخره

حمذوفة اللتقاء الساكنني سواءا أسند الفعل إىل ضمائر الرفع املتحركة أو غري املتحركة أم مل  هناإ
وىل فالفعل يستحي أصله يستحيي ميكن أن يقال فيه إن كسرة الياء األ. يسند إىل أي منها

ن ضمة الياء الثانية حذفت لثقلها على الياء وإهنا أوىل هبا ىل احلاء الساكنة قبلها أللت إنق
 .وهلما فصار يستحي على وزن يستفلفحذف أفالتقى ساكنان يف يستحيي 
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 : أبنية الفعل الماضي الرباعي المجرد والمزيد .4

وله بناء . مضاعف كزلزل، وغري مضاعف كدحرج :الرباعي اجملرد نوعان: ي اجملردالرباع- 
-اختصار احلكاية -ختاذاإل)للداللة على املعاين االتية  واحد فقط هو فعلل، ويأيت هذا البناء

 . 398...(التكرير
حب  رف  ن يك  ون مزي  داً م  ا أاعي املزي  د إن الرب  ذك  ر النح  اة والص  رفيون، إ: املزي  د الرب  اعي-2

أو ي   زاد  .399قب  ل ف   اء الكلم   ة، وه   و ح  رف الت   اء ال   دال عل   ى املطاوع   ة، فيك  ون تفعل   ل ك     تزل   زل
ِكتحاب اً ُمتحشح اهِباً محثح اينح : كم ا يف قول ه تع اىل(. افعل ل)و ( افعنل ل: )حبرفني، وله حينئذ بناءان مه ا

واقش  عر جل  ده إذا تق  بض وجتم  ع م  ن .،  (23 -الزم  ر)ت حْقشح  ِعرُّ ِمْن  ُه ُجلُ  وُد الَّ  ِذينح خيحْشح  ْونح رحب َُّه  مْ 
افعل    ل، ووزن (: اقش    عر)االقش    عرار، والقش    عريرة أيض    ا، ووزن : اخل    وف وق    ف ش    عره، واملص    در

 . 381فعليلة: القشعريرة
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 المصدر
الكلمة اليت : )نده هيىل مصطلح املصدر حني حتدث عن املادة اللغوية، فعإأشار اخلليل 
د تعددت عنده ما سيبويه فقأ .صدرقدم قول قيل يف املأ، وهو   38(فعالتصدر عن األ

، (واسم احلدثان)، (واألحداث)، (احلدث)ىل املصدر، فهي عنده إاملصطلحات املشرية 
املعىن ، الدالة على بأصالةاالسم املوضوع )نه أب( ه 492)وعرفه ابن مالك . 382(والفعل)

مشتقة منه،  الواقع عليه، واألفعال والصفاتو أو القائم به أالصادر من احملدث به عنه 
و عدد، ويقوم أو بيان نوع أشبه ما تصرف منصوبًا به لتوكيد  ماأويصحب منها ماتصرف، 

 .383(مقامه مادل على معناه من مصدر غريه

 الفاتحة

وشكر مسعاه سورة الفاحتة هلا أمساء كثرية،  رتضاهواقال الشيخ بدر الدين الغزي رضي اهلل عنه 
 .384ها فاحتة الكتابائمساء تدل على شرف املسمى ومن أمسوكثرة األ

ْت ُمناِس بةح  هي من األحصِل مصدر كالعاقبة  إِلول الش   ئ غحدح
 األحص  لِ س مية أحوح صفة  ف ِي إل م    ع  ن   اُه م    ف   ع    وٌل ب    ت   اِء ال   ن  ق    ل
ا بِ ع  المٍة أحو ب  سِر أحِوبراويةح  ول        ل      ُم     ب   ال      غ       ِة تح         آءٌ آت      ي          ةح   كحمح
ا  وحنقلت لِ    ب    دِء مح    ا ي       ف        ت       ت      حُ   يُ    رج      حبِ        ِه وحبح  ْع   ض   ُه م ل     ذح
 وحت   رك    ُه أحم        ا ل      الق      ت       ض    ابِ  وأحن    ه     ا تُ     ض        اُف لِ      لك    ت        ابِ 

 الع       ل م  ي     ة ب    وج       ِه الغ   ل   ب          ةح  ج   ع   ل س   ب  ب  هِ لبِس أحوح ألعدِم ال  
ِر م ن قحْد ُذِهالح  اإِلض  اف    ِة ب    م  عن  ى ال   الِم الح  مُثَّ   *كمن ومن قحدح

الفاحتة يف األصل إّما مصدر كالعافية، مسي هبا أّول ما يفتتح به الشيء، من باب إطالق 
وإّما صفة والتاء للمبالغة،  " النطيحة " ، كما يف مسيةاإللى املفعول، والتاء للنقل إىل املصدر ع
ن وهذا أشبه؛ إل: قيل. الباعث للفتحنقلت إىل أّول ما يفتتح به، على معىن " راوية " كما يف 

 .يف املصادر قليل" فاعلة " 
جعلت علحمًا للسورة املعّينة؛  ن أّول الشيء بعضه، مث؛ إل"من"إضافتها إىل الكتاب مبعىنو 

الكتاب املعجز، وقد تستعمل غري مضافة، إما اختصارا لعدم اللبس، وإما أن تكون  هنا أّولإل
                                                           

 (صدر)، 9/94العني    38
 .34 34 2 / الكتاب : ينظر (382
 .489:شرح عمدة احلافظ 383
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، فاحتة الشيء أوله، وخامتته آخره، إذ هبما الفتح والدخول 385علما ملضاف على سبيل الغلبة
ت التاء للنقل من الوصفية يف األمر، واخلتم واخلروج منه، ولعدم اختصاصها بالسورة وَنوها كان

ة دون تأنيث املوصوف يف األصل، ولكون أحّوِل الشيِء بعضحُه واملضاِف إليه كلَّه، ال مسيإىل اال
سيما الكتاب املفتتح بالتحميد املختتم باالستعاذة، فإنه هو اجملموع الشخصي، ال املفهوم 

الم، كما يف جزء الشيء، دون الكلي الصادق على اآلية والسورة كانت اإلضافة مبعىن ال
" من"وقد يتوهم أن كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه مبعىن ". خامت حديد"كما يف "من"

اإلضافة يف فاحتة : قال صاحب الكشف: كأهنار دجلة، وفساده بنّي وقال الشريف اجلرجاين
ورّد عليه بأن البعض قد يطلق على ما هو فرد . ن أول الشيء بعضه؛ إل"من"مبعىن الكتاب 

اليد بعض زيد، : بعض اإلنسان، وعلى ما هو جزء له، كما يقالزيد : من الشيء، كما يقال
كون " من"من مّث اشرتط يف اإلضافة مبعىن ، دون الثاين، و "من"وإضافة األّول إىل الشيء مبعىن 

لعّله : فإن قلت. 384بيانية كخامت فضة" من"، وجعل املضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه
. الصادق على سورة احلمد، وغريها، أي فاحتة هي الكتابجيعل الكتاب مبعىن القدر املشرتك 

: ر املشرتك، فإن قلتاًل إمنا هو بالقياس إىل جمموع املنزل، ال القديأباه أن كوهنا فاحتة وأو : لتق
التبعيضية، وجعلها قسيمة " من"ة لقمان اإلضافة مبعىن يف سور " الكشاف"جّوز صاحب 
يث التبيني، وهي اإلضافة معىن إضافة اللهو إىل احلد: لالبيانية، حيث قا" من"لإلضافة مبعىن 

ن اللهو يكون من عىن من يشرتي اللهو من احلديث؛ إلوامل. باب ساج: كقولك" من"مبعىن 
احلديث يف }واملراد باحلديث املنكر كما جاء يف احلديث . احلديث، ومن غريه، فبنّي باحلديث

ومن : التبعيضية، كأنه قيل" من"وجيوز أن تكون اإلضافة مبعىن   389 {املسجد يأكل احلسنات
إن أريد : فنقول على التقدير الثاين. 388الناس من يشرتي بعض احلديث، الذي اللهو منه

باحلديث مطلقه كان جنسا للهو منه، صادقا عليه كما يصدق عليه احلديث املنكر، فتكون 
حلديث العموم واالستغراق كان هلو احلديث جزءا منه، اإلضافة بيانية، وال مقابلة، وإن أريد با

الظاهر أن : قلت. التبعيضية وإن كانت غري مشهورة" من"ت إضافة اجلزء إىل كّله، مبعىن فقد ثب
املراد مطلق احلديث، لكنه دقق النظر يف إضافة الشيء إىل ما هو صادق عليه، فما كان فيه 

                                                           
 33/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار 385
 3:التيسري يف علوم التفسري*

 املصدر نفسه 384
 59/ 2الكشاف  389
 .229/ 3الكشاف  388
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لمضاف كالساج للباب، واحلديث املنكر للهو جعلها املضاف إليه حيسن جعله بيانا ومتييزا ل
مث . بيانية، وما مل حيسن ذلك فيه كاحلديث املطلق للهو جعلها تبعيضية ميال إىل جانب املعىن

" وملا كانت تسمية هذه السورة بفاحتة الكتاب ظاهرة مل يتعّرض هلا، خبالف تسميتها ب : قال
 " .بياهنا ل. 389، وسائر األمساء، فتعّرض"أم القرآن 

 {َذِلَك ٱْلِكَتابُ }
 ختصاِص يُ  ْؤثح  رُ الحكن جِبمِع ب م      ا م     ص          درإمُثَّ الكتاب ُه     وح 

 ل ما حوى من الكالِم ال  واق  ع أحوح ِاسم فاعل ب   م   ع   ن ى ج     ام  ع
 والكتب للجمِع وللضِم رحجحعح  أحوح ِاسم مفعوٌل من الكتب وحقحعح 
 لح    ك    ل م ف  ع    ول ب   ن   اؤه اِنطل  ق أحوح الكتاب ب  ل  ب     اِس ال        ت     ح       ق
 أِلحنَّ       ُه  م  ما ي  ق    ي     ن    ا  ي  كت   بُ  لذاك ق      ب   ل ك    ت      ب         ِه ي        ل     ق     بُ 

 *لحِكنُه يُلمحُح م   ع  ض     ي الص   ي    بُ  ي   ل بس ذا تْك    ت        بُ   وحلست بثا
سم ا صدر على مابه لكن جلمع خصوص، أوما مإلكتاب من الكتب وهو اجلمع والضم وا

سم مفعول مبعىن مكتوب أو فعال مبين للمفعول إليه كاللباس مث أطلق افاعل مبعىن جامع أو 
 .391ِلما أن مآله الكتابةعلى املنظوم عبارًة 

 {َل رَْيَب ِفيهِ }
 ءحص ل ف ي ريبِه فحانَّ عجا ءح وحالريب مصدر رابين  يف األحصِل جا

 بِه ل محا من قلِق حُيدحُث لكح  ضط  راب    ه   ا يُ   س   م      ى شكايعن      ي بِ 
اِدينحا احلحِبيبُ   *مااليريبدحع ما يريبك ِإىلح  وحمن ال  حدي    ِث قول هح

والريب يف األصل مصدر رابين الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطراهبا، 
دع ما يريبك إىل ما ال يريبك }ويف احلديث . مسي به الشك ألنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة

، وعن نافع وعاصم هو املشهور( فيهال ريب )ىوالوقف عل .392ومنه ريب الزمان لنوائبه  39{
 قحاُلوا ال ضحي ْرح :، ونظريه قولهوال بد للواقف من أن ينوي خربا( ال ريب ) أهنما وقفا على

ال ريب فيه : )التقديرو  ، وهي كثرية يف لسان أهل احلجازال بأس: وقول العرب( 51: الشعراء)
ءة األوىل يكون الكتاب ان على القر ؛ إللقراءة األوىل أوىلعلم أن اأو : "قال اإلمام .(فيه هدى

                                                           
 .22/  حاشية الشريف  389
   :التفسري التيسري يف علوم*

 29/ :، وإرشاد العقل السليم 8/ :معامل التنزيل: ينظر 391
 41(:باب قيامة) ، والرتمذي 2/322:املعجم املفهرس أللفاظ احلديث  39
   :التيسري يف علوم التفسري*

 48/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 392
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، واألول أوىل ملا الثانية ال يكون الكتاب نفسه هدى، بل يكون فيه هدى، ويف نفسه هدى
 .393"تكرر يف القرآن من أن القرآن نور وهدى

 {ُهداى لِّْلُمتَِّقينَ }
 ُمْطلحقحاوحُه     وح ال     دالل      ُة فح    ِق    ي  لح  أحمحا اهلًُدى فمصدر ِمثلح تُ قحى
 ِإْذ من ُمقابل الضَّالِل ححصْلتُ  وحِقيلح أحنَّ لب غي   ِه قح  ْد أحوص   ل  تُ 
 ىِإالَّ ِإذحا ل     ق  ص      ده ك      انح ُه     دً  وحمل يقل مه دي أحعيِن مهتدى
       ن ب       ن        ى أحسح        دْ ع   ءُ أحن  ث   ه الفحرحا وحِإنَّ          ُه م   ذحكر ال   ل    ف   ظ وحقح       دْ 
 *ِس    واُه      م ل    م يُ     ن  ت     ف   عح ب       ِه ف     لن وحاُلمح  تُقونح خصُص  وا ب       ِه أِلحنَّ 

سرى، ) إالومل جييء من هذا الوزن يف املصادر : هدى مصدر على وزن فعل، قالوا
  394:، قال الشاعر(لقى –لقيته : )، وقد جاء غريها، هو(وبكى، وهدى

 . 395حبمد الذي أعطاك حلما وال عقال  موا حلما لقاك ومل ازد     وقد زع        
عل مقابل الضاللة وهو هنا مبعىن الداللة املوصلة إىل البغية ألنه ج: وقيل. وقيل معناه الداللة

تصاصه باملتقني ألهنم املهتدون به واملنتفعون بنصه، وإن كانت داللته اهلادي مل أبان احلق واخ
 (. 85 : البقرة) ُهًدى لّلنَّاسِ :كافر وهبذا االعتبار قال تعاىل  عامة لكل ناظر من مسلم أو

 }َفَما رَِبَحت تَِّجارَتـُُهمْ {
امُثَّ الِتجحارحُة التحصحُرُف مبحا        لحِديكح ِمنَّ محاِل   *لِتحْحِصيلح النحمح

( التجارة التصرف يف رأس املال طلبًا للربح، وال يكاد يوجد تاء أصلية بعدها جيم إال نتج 
 .394جتاه وَنوه فأصلها الواو، وهو من الفعل جير يتجر وأماوجتر ورتج، وارتج، 

 
 
 
 
 

                                                           
 242/ :العشرالنشر يف القراءات : ، ينظر59 / :مفاتيح الغيب: ينظر 393
   :التيسري يف علوم التفسري*

 5/253 : لسان العرب 394
 . 291/ : اللباب يف علوم الكتاب 395
 .4/89لسان العرب: ، وينظر 24/ روح املعاين 394
 22:التيسري يف علوم التفسري*



113 
 

 الجموع
كل اسم دلَّ على أكثر من اثنني وال واحد له من لفظه فهو مجع واحد مقدر إن " اجلمع هو 

، إذ كان التعبري باسم واالختصاروالغرض به اإلجياز  399"كان اللفظ خاصًا باجلمع أوغالبًا فيه
متعددة، حترص اللغات على متييز فكرة اإلفراد وفكرة اجلمع، ففي  بأمساءواحٍد من اإلتيان 

" ثرة الغالبة من اللغات مفرد ومجع ولكنها تتخذ طرائق شىت لتصوير هذا التفريق والتعبري عنهالك
يف حني أن اللغات اجلزرية تتخذ هلذه الفكرة . اللغات مامييز الصيغة بني املفرد وغري املفردفمن 

فريق، وجند أن العربية تتوسع يف الت 398"خر للمثىن وثالثة للجمعآة للمفرد و ثالثة صيغ واحد
 . فتفرق بني اجلموع من الصيغ مايفيد القلة، ومنها ما يفيد الكثرة

  
 سالمالمذكر الجمع 

يف حالة ( واو ونون: )كثر من اثنني بزيادةأناء مفرده، عند اجلمع، ودل على هو ما سلم ب
غنت هذه الزيادة عن عطف املفردات أيف حاليت النصب واجلر، وقد ( نونياء و )الرفع، و 

وال جيمع مجع مذكر سامل إال . 399املتماثلة يف املعىن، واحلروف واحلركات بعضها على بعض
الرتكيب ن يكون ملذكر عاقل، خال من التاء، ومن ويشرتط يف العلم أ. عالم الذكور وأوصافهمأ

 . سنادياملزجي أو األ
فعل أ)خالية من التاء، وليست من باب  ن تكون ملذكر عاقل،ما الصفة فيشرتط أأ
 . 411، وال مما يستوي فيه املذكر واملؤنث(فعالن فعلى)وال من باب  (فعالء

، يُ ْؤِمُنونح، يُِقيُمونح، ) ورد مجع املذكر السامل يف منظومة بدر الدين الغزي منها الضَّالني، لِّْلُمتَِّقنيح
، يُنِفُقونح، يُوِقُنونح، اْلُمْفِلُحونح، يحْشُعُرونح، يحْكِذبُونح، ُمْصِلُحونح  ، ي حْعلحُمونح، ُمْست حْهِزُؤونح، ي حْعمحُهونح

اِفرِينح  ، يُ ْبِصُرونح، ي حْرِجُعونح، بِاْلكح  ....(ُمْهتحِدينح
 *مهملة كأنَُّه قحْد فتحا اْلُمفِلُحونح مجع مفلح حبا

الفائز باملطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا الرتكيب وما : واملفلح باحلاء واجليم
يشاركه يف الفاء والعني َنو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق، والفتح ومنه مسي الزراع فالحاً ألنه 

                                                           
 299/ :تسهيل الفوائد وتكمل املقاصد  399
 29 :أسرار العربية 398
 . 9: مجوع التصحيح والتكسري 399
 5 :التيسري يف علوم التفسري*

 .   : عباس أبو السعود/ الفيصل يف ألوان اجلموع 411
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ا احلديد باحلديد يفلح أي يشق فهم مقطوع هلم باخلري يف الدني: يشق األرض ويف املثل
 .  41واآلخرة

، ويلحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه ألفاظ فقد كل منها بعض الشروط، فصار شاذاً 
-عاملون-سنون-ألفاظ العقود: )ملحقا هبذا اجلمع، وليس مجعا حقيقيا، وهذه األلفاظ هي

 (. اهلون-عزون-عضون-بنون-ذوو-أولو
 سالمالمذكر الملحق بجمع 
 اسم ل  ما يعل  م ب     ِه كال   خ  ات       م ق     ي    ل ج     م   ع عال       موال   ع   ال   م      ون 

 من جوهِر وع     رض الح ي   ش  ت  ب    ه غ    ل   ب فِ  ي مح  ا ي  ع لُم ال خ  ال        ق ب           هِ 
 ل             واجب ل                 ذات       ِه يُ             ؤث        رُ  م         ف       ت         ق             رِام    ك     ان            ه  وحأحن            ُه  

 ت حته من ج   نس ب    ِه ك   ل س   م  ا وحِإن       حم    ا ج       م   ع كح      ي ي      ش   م   ُل مح     ا
 أحي عاق ُل ك   ك    ل وحصح    ُف لح    ه حمُ  ف   ِي ج     م      ع      ِه م   ن ي     ع   ل   مُ  وحغح     لح   بُ   واْ 

 وحِقيلح م  ن اس     ما ج  م حُع عحالحُمون فح     جح    مح      ُع          واْ بِ         ي      اء أحو واو  ون       ون
 ت   قري   رُُه شرح   ي ع   ل   ى األحل    ف   ي   ةِ  وحم    ن ال    وف         ي     ةخ    ت  ي  ر ف  ِي الن   ح  ِو او 

 وحج  م  ع   ه بِ   ال    واو وحال  ن   ون أحش      ذ قح     الح أحب    و ح    ي   ان أحنَّ بِ ج    م   ع   ِه ش    ذ
 العال   م  ون حتما لِيعقوب لنح  و وحقف هباِء السكت على مفتوح نون
ه اآليح            ُة فِ         ي     هح      ا أحش         ع         ار  *بِ   إنَّ         ُه ح        ي ع      ل    ي    م م   خ   ت     ار وحهح       ذح

تعاىل، العاملون مجع عامل وهو اسم ملا يعلم به، كاخلامت والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع 
وهو كل ما سواه من اجلواهر واألعراض، فإهنا إلمكاهنا وافتقارها إىل مؤثر واجب لذاته تدل 
على وجوده، وإمنا مجعه ليشمل ما حتته من األجناس املختلفة، وغلب العقالء منهم فجمعه 

  412بالياء والنون كسائر أوصافهم
ل ببعض واو والنون أشذ لإلخالومجع العامل شاذ ألنه اسم مجع، ومجعه بال" 413قال أبوحيان

وحجة الكشاف إن كل واحد منهم عامل من حيث إنه يشتمل على  "الشروط اليت هلذا اجلمع
نظائر ما يف العامل الكبري من اجلواهر واألعراض يُ ْعلحُم هبا الصانع كما يعلم مبا أبدعه يف العامل 

 نُفِسُكْم أحفحالح تُ ْبِصُرونح أح وحىِف :تعاىل ، وقال414الكبري، ولذلك سوى بني النظر فيهما
 ( 2:الذاريات)

                                                           
 98/ :البحر احمليط ،45/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،85/ :معامل التزيل:ينظر   41
 29/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 412
 5:التيسري يف علوم التفسري*

 32/ :البحر احمليط 413
 29/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 53/ :الكشاف: ينظر  414
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وهو مشتق من العحلحم والعحالحمة؛ ألنه يدل على ُموجده
سم اأنه واعتمدوا يف كتب النحو . 415

 .414مجع وليس جيمع لعامل وجعلوه ملحقاً جبمع السالمة وقررته يف شرح األلفية
 
 سالمالمؤنث الجمع 

على أكثر من اثنني بزيادة األلف والتاء يف آخره، هذه هو ما سلم بناء مفرده عند اجلمع، ودل 
الزيادة أغنت عن عطف املرتادفات املتشاهبة يف املعىن، واحلروف واحلركات بعضها على 

 . 419بعض
، فاللفظي ما كان مشتمال على عالمة أو معنوياً  ومفرد هذا اجلمع قد يكون مؤنثا لفظياً 

واملعنوي ما كان لفظه خاليا من عالمة . م مذكرأعلى مؤنث  تأنيث ظاهرة، سواء كان داالً 
 :يف منظومة بدر الدين الغزي األمثلةومن . 418التأنيث مع داللته على التأنيث

 ظلمات
 من قولح   ه  ُْم مح  ا ظلم الفىت ِإذحا وحالظُُلمحاِت ج    م    ع ظ   ل  م   ة وذحا
 *فعلِه لحُه وحما ع   ن  ه ق   ط  عم   ن  أحْحجحمح أحنَّ يُ ْفعح لح ذحا أحي محا محنحعح 

محن ظلمات مجع ظلمة وهي مصدر، ومجع ظلمات لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تعلى 
الظلم ظلمات يوم } وقول النيب  (43:سورة األنعام) اْلب حرِّ وحاْلبحْحر ظُُلمحاتِ  مِّن يُ نحجِّيُكم
مل يكن لقوة أطلقوها على مطلق القوة وإن فإنه الكثرة ملا كانت من العرف سبب ا 419{القيامة

 1 4تعدد وال كثرة
 جنات

 وحِهي م ن السرِت يقاُل ج   ن   ة جحنَّاٍت اجلنات مجع ج   ن ة
 *ِإْذ بالغصون ما خالهلا ِاسترت سم للشجراره وحاجلنة   ست

                                                           
 99/ :اجلامع ألحكام القران: ينظر 415
هذا  :فالعاملح مجعها عالحمون، ونقول[. 2:الفاحتة] احلْحْمُد لِلَِّه رحبِّ اْلعحالحِمنيح  :أيضاً ملحق جبمع املذكر السامل، قال اهلل تعاىل: عالحمون،  45 / :شرح ألفية ابن مالك 414

دل على اجلمع، لذلك صارت عالحمون ملحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه، ألنه ليس علماً وال صفة، وال داالً على املفرد، ألن عاملح وعالحمون معنامها واحد، فكل منهما ي
 .ملحقاً جبمع املذكر السامل

 .21: مجوع التصحيح والتكسري 419
 24:التيسري يف علوم التفسري*

 . 2-21: وع التصحيح والتكسريمج: ينظر 418
 8:كتاب املظامل: صحيح البخاري: ينظر 419
 2 3_  3/ :التحرير والتنوير: ينظر 1 4
 31:التيسري يف علوم التفسري*
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جنات مجع جنة، وهي مجع قلة، فروي عن ابن عباس أهنا سبع جنات، وقال قوم مثان 
وزعم البعض أن يف الكتاب والسنة  ما يدل على أهنا أكثر من العدد الذي أشار إليه  جنان،

ابن عباس وغريه، قال أبو حيان معلقًا هذا الذي أورده املفسرين على أهنا أكثر مما روي عن 
 .  4ابن عباس

 
 تكسيرالجمع 

احلقيقة ثالثة مجع قلة، ومجع كثرة، فمدلول مجع القلة بطريق : ومجوع التكسري على نوعني
إىل عشرة، ومدلول مجع الكثرة بطريق احلقيقة ما فوق العشرة إىل ما ال هناية له، ويستعمل كل 

 . 2 4منهما موضع اآلخر جمازا
 .3 4(فعلة –افعلة  –أفعال  –فعل أ: )جلمع القلة أربعة أوزان هي :مجع القلة -  
 (أغلف) أفعل _  

 غلف فالح يصل ل    حها ما جئتنا ن اقال وحق  ال   وا ل   لنب    ي ق   لوب  
ُْم أحغلف يعن    ِي م     ا خ   ت  م بِه وحالح يفِق  ه   ه ِاس  تع ي   ر ِمن  ْهُ   قوهلح
 *مجع غالف بالسكون خفضوا أحي بغطاء غشيت أحو غلف

ىل إه التفات من اخلطاب ، وهو الذي اليفقه، وفي(محر)و( محرأ)، ك  (غلفأ)مجع ( الغلف)
، وجيمع (غالف)و مجع أالذي مل خينت ( ذو الغلفة: )صلهالغبية إعراضًا عن خماطبتهم، وقيل أ

 .4 4(يضاً بضمتني أ( غلف)على 
 (أزواج) أفعال _ 2

 والزوج للذحكر واألحن    ث ى ي  قال وليس ذحا غري اإِلله ذى اجلالل
 مينيمن جنسِه لو بيسار أحوح  أحطلق من األحصِل ل  م ا لح  ُه قرين
 *ك       ث      رة األحزواج وحأحن ت    زوج   ا ءكال خف وحال جمِع ل ق  ل   ة وج   ا

عود وعودة، وهو من : ن زوجاح مجع على زوجة َنوأن لفظ األزواج من مجوع القلة؛ أل
مجوع الكثرة لكنه يف الكثري من الكالم مستعماًل فلذلك استغىن جبمع القلة توسعاً وجتوزا، وقد 

                                                           
 42 / :البحر احمليط: ينظر   4
 .3/398: شرح االمشوين2 4
 . 29: ، ومجوع التصحيح والتكسري3/398: شرح االمشوين: ينظر 3 4
 52:التفسريالتيسري يف علوم *

 512/ روح املعاين  4 4
  3:التيسري يف علوم التفسري*
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ورد يف احلديث الصحيح ما يدل على كثرة األزواج من احلور وغريهن، وأريد هنا باألزواج 
 5 4القرناء من النساء الاليت ختتص بالرجل ال يشركه فيها غريه

   . صحيح الالم مثل زوج زوجة( فعل)نه يطرد يف إوهذا يعين 
 

 األبصار
 *بالنظروحِإنَُّه أحدرك عىن  وحلفظ األحبصار ُهنحا مجع بصر

وليس مبصدر جلمعه، : مجع بصر وهو نور العني اليت تدرك به املرئيات، قالوا: األبصار
مجعه المينع كونه مصدرًا يف األصل، وإمنا سهل مجعه كونه مسي به نور العني : ولقائٍل أن تقول

قلتم إنه يف األصل مصدر مث مسي  فهجرت فيه معىن املصدرية كما يف قلوب مجع قلب، وقد
 4 4هب
 أفعلة_ 3

 وحُه   وح ب  ت  ذكي ر وتأنيث نياط وحشرط ككتب ج مع س  راط
 ق  ياس    ه والث  ان    ي اشرط ل   ه فحأحول اش   رط   ه م  ن ال  ق  ل     ة
ال مذكور وحه  كذا السبيل يف التذكي  ر  أحيضا من التأنيث كح
 *الكل عندهم ُه  وح الكسريف  وحم  ثل   ه ال  ط   ري   ق وحال   ت  ذك   ي  ر

ن استعمل مذكرا، إلتأنيث لغة احلجاز، فوالصراط يذكر ويؤنث، فالتذكري لغة متيم، وا 
محار وأمحرة و محر، وان استعمل مؤنثا، : مجع على افعلة يف القلة، وعلى فعل يف الكثرة َنو

 . 9 4ذراع وأذرع: ن جيمع على أفعل َنوأياسه فق
 (ثمرة) فعلة _ 4

ا وحال   ث   م   رات ج   م   ع ق    ل     ة ِإذا  عرف فالتك  ث ي  ر م   ن   ه أحخذح
 أحو ال جمع بعضها قحْد اعتور أحوح قصدُه اجلنس مجاعة الثمر
ا ع  نا  خ    ت   الف ن وِع حسناالبأحنَّ  مبوضِع البعض وعن هذح
 ب   عي د ءلالست  غ   راق ج اوال  ج  م ع ل  ه ا وق  ول م    ن م زي   د
 أحفهم قل  ة ال  ث  م  ار ف    ي ال  دن  ا قال اإِلم  ام ج   مع ق    ل   ة ه   ن    ا
 *ث   مار اآلخ  رة ط    اب   ت م  ن  زال ج   م  ي  عها ِإْذ نسب   ت    ه    ا ِإل       ى

                                                           
 49 / :البحر احمليط: ينظر  5 4
 9 :التيسري يف علوم التفسري*

 5  / :الدر املصون 4 4
 8_9:التيسري يف علوم التفسري*

 .  214/ : اللباب يف علوم الكتاب 9 4
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ن اجلموع يقع إ رأى نهإلمجع قلة ووضع موضع الثمار الذي هو مجع كثرة وذلك  الثمرات
مار يف املراد هبا الثالثمرة  ن املراد بالثمرات مجعإأو . يف اجلمعية اللتقائهابعضها موقع بعض 

ذ املراد على التوحيد إ( من الثمرة)رأ هنا ، أي مثاره ورجحه بقراءة من قأدركت مترة بستانه :قوله
 .8 4هبا الثمار

بقدر من  كتفيسا األوزان ، جلمع الكثرة ثالثة وعشرون وزنا ولكثرة هذه: جمع الكثرة -2
 ومن أوزان .مثلةهذه األ

 (ُصمٌّ بُْكٌم ُعْميٌ )فـُْعل  
 ُعْمُي وق   دُرواْ ُه  نح   ا ه   م ُص مٌ  قال من الصفات ُصمُّ بُْكمٌ 
 *معىن أفردت لكنها من حيث وهذه األحخ بار قد ت   ع  ددت

قال  9 4مفردها أصم وأبكم وأعمى بزنة أحفْعل، وجيمع أيضًا على ُصّمان وُصْمان وُعْميان
واء مجوع كثرة على وزن فُ ْعل، وهو قياس يف مجع فعالء وأفعال الوصفني س:"421أبو حيان

مشرتكاً لكن عدل ورتقا فإن كان الوصف :نفرد ملانع يف اخللقة، َنواتقابال، َنو أمحر محراء، أو 
رجل أي وامرأة عجزاء، مل ي حن ْقحس فيه فُ ْعل بل : مل يستعمال على نظام أمحر محراء، وذلك َنو

 "حيفظ فيه
 شهداء_ فعالء 

 ف حُهو شهيد وحيُ قحاُل شاهد وحالشهد أمجع وأحما الواحد
 أحوح اإِلمام املقتدى وحالناظر مُثَّ الشهيد فبمعىن احلاضر

 *وذو الشهادة وحَنو ذحلِ  كح  وحال مالئكوحالناصر املعني 
إمنا هو يف املذكر  ن أعرف ذلك؛ إلذلك األنثىرجل شاهد وك" مفرده شهيد بزنة فحِعيل 

   42واجلمع أْشهاُد ُشهود وشهيد واجلمع شهداء
 صواعق_ فواعل

 ي  ع    ل   ل    ونح   اعلق وم ن بِ   ه حا  م    ن الصَّ   وحاِع   ِق ي    ج  علُ    ونح 
 ينقُض معها شبه نار نازلة صاع   ق   ة ف  ص  فة رحعد هائلة

                                                           
 235/ :الكشاف: ينظر 8 4
 29:التيسري يف علوم التفسري*

 2/342 :العربلسان  9 4
 24:التيسري يف علوم التفسري*

 1  / :البحر احمليط 421
 28:التيسري يف علوم التفسري*

 3/239:لسان العرب  42
 25:التيسري يف علوم التفسري*
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 *صوت وحقحْد يُ رحاُد ِمن ْهحا اهلدة وهي من الصعق وهو شدة
مفرده صاعقة بزنة فاعلة، والصاعقة البازلة من الرعد واجلمع صواعق، وال تصيب شيئاً إال دكته 

الساعقة : وحكى اخلليل عن قوم... والصواعق مجع صاعقة:"423، قال القرطيب422وأحرقته
 "بالسني وقال أبو بكر النقاش يقال صاعقة وصعقة وصاقعة مبعىن واحد

 أصابع_  أفاعل
 على األحنامِل ببعض صدقت ث   مَّ األحصابع ُه   ن  حا قح ْد أحطلقت
ُرواْ كحانت األحصل ب الغ هِ   *ال  مبالغةف    جآء بالكل على  لحو قحدح

مثل اخلنصر والبنصر : أصابع مفرده أصبع بزنة أُْفعل، واألصبع مؤنثة وكذلك سائر أمسائها
ويف كالم ابن فارس مايدل على التذكري األصبع قال األجود يف أصبع اإلنسان التأنيث قال 

مزة الصغاين أيضًا يذكر ويؤنث والغالب التأنيث قال بعضهم يف األصبع عشر لغات تثليث اهل
مع تثليث الباء والعاشرة أصبوع وزان عصفور واملشهور من لغاهتا كسر اهلمزة وفتح الباء اليت 

 . 425وذكره أبو حيان 424ارتضاها الفصحاء
 الشياطين عالفي

 م   ن ف   ظ    هر لكفرِه مكابر ِإل   حى شياطي    ن    ُه   ْم األحك  اب   ر
ِح مادنا اونونه أحص  لي   ة م   ن ش    ط   ن     بعد أحي من الصَّالح
 *ب  طل فاألحول ف    يع      ال وزن أحوح نونه زائدة من شاطح أحن

مفرده شيطان بزنة فيعال أو فعالن، والشيطان ف حْيعال من شطن إذا ب حُعد فيمن جعل النون 
هيمان : أصاًل، وعليه فالشياطني فياعيل، وهو فعالن من شاط يشيط إذا هلك واحرتق مثل

وذكر اآللوسي أن الشياطني مجع تكسري، . 424وغيمان من هام وغام وعلى هذا فهو فعالني
لغة عربية جداً، واملفرد ( تنزلت به الشياطون)وإجراؤه جمرى الصحيح كما يف بعض الشواذ 

لعبده عن امتثال ( بعد: )أي( نشط)صلية من أعند البصريني فنونه ( فيعال)وهو ، (شيطان)
صله على أال من ( الشيطان)ذه من خأحتمال ا، وإال لسقطت، و (تشيطن) يدل عليهمر، و األ
( شاط)ائدة من فنونه ز ( فعالن)ن املعىن فعل فعله خالف الظاهر، وعند الكوفيني وزنه إ

                                                           
 341/ :املصباح املنري 422
 53 / :اجلامع ألحكام القرآن  423
 25:التيسري يف علوم التفسري*

 332/ :املصباح املنري 424
 23 / :البحر احمليط: ينظر 425
  2:التيسري يف علوم التفسري*

 3/239 :لسان العرب:ينظر 424
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هو كل متمرد ( لشيطانا)، و(شيطانه) واألنثىو بطل او احرتق غضباً، أإذا هلك، ( يشيط)
 .429نس والدوابمن اجلن واإل

 قلوب _فعول 
 عقل وعرفان ب    ِه وحُهو الفؤاد وحالقلب موضع العلوم ويرادُ 
 *فالسمع ِإْذ ِبه اخلطاب فهما وحالقلب أحشرف ل هذا قدما

 428القلب الفؤاد مذكر صرح بذلك اللحياين أقُلٌب وقلوب" مفرده ق حْلب بزنة ف حْعل 
 السماء

 تقدماأحو اسم جنس مثلما  ءوحجحعُلواْ ج مع س   م  اوة س ما
ا  *ُهنحا باألحج    رام ل جمع فهما يحْأيت وصح أحن تفسري السمح

هنا اسم جنس إهنا مجع مساوة، أو على إمساء وهي اسم جنس، والسماء على  ومفردهامجع 
 429فيصدق إطالقه على الفرد واجلمع، ويكون مراداً به هنا اجلمع

 مالئكة
 واألحصل س مععلى ال مالئكة  معناه خالفا ومالك ج   مع
 وحالتاء لتْأنِيث ال جموع حاصل مالئك كشماءل ش    م  ائ ل
 وحِه   ي ال   رِسال       ة وحم   ن م   ق  ول   ة مقلوب مألك من األحل    وكه
 شي  ئ  ا فهذا ال ميم زائ    د ف    ي     هِ  أحنّ   حُه م   ن الك أحدار م ن فيهِ 
 وحذحلِ  كح ال  قوة ق   وال م  ا أحنتبذ وحقيل أحصلى من امللك أحخذ
 *ل  معنيي   ن أحو م ع   ان     ي م   ع    ا فليكن اسم ملك قحْد مجعا

 :431وهي( مالئكة)بو حيان مخسة أقوال خمتلفة يف وزن مفرد أذكر 
من امللك مبعىن القوة ومجع على فعائلة شذوذا أي وكأهنم ( ف حع ح ل)على زنة ( ملك)نه إ: أوهلا

 . 43يب عبيدةونسب هذا القول أل( ف حع ح ال)زن على و ( مالك)تومهوا ان االسم منه 
( مالئكة)ال أنه مجع على أن مفرد يعد شاذا إ( مالئكة)على ( مح ل حك)ن مجع وهذا يعين إ

ن األكثر أن جيمع و للمذكر قليل أي إاملؤنث أ بغري تاء( مالك)مجع (. مح ل حك)وليس ( مالك)

                                                           
 .395/ روح املعاين 429
 9 :التيسري يف علوم التفسري*

 489/ :لسان العرب 428
 33:التيسري يف علوم التفسري*

 22 / :البحر احمليط 429
 34:التيسري يف علوم التفسري*

 99 -98 / :البحر احمليط: ينظر 431
 .49/ : والتبيان يف إعراب القرآن 84/ : ، ومشكل اعراب القرآن 35/ : جماز القرآن: ينظر  43
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و للمذكر كسماء أري تاء املؤنث كشمال، ، ومجع فعال بغ(مالئكة)بالتاء على ( مالكة)املفرد 
 :433قوله 432على فعائل كشمائل قليل يف لغة من ذّكر

اُء اإللِه فوقح سحبعٍ  مسححائِيا  مسح
. 434كشمأل فالقيت حركة مهزته على الالم وحذفت فلما مجع رُدت( ف حْعأل)ن مفرده أ: الثاين

هو ف حعأل من امللك " :434قال ابن كيسان 435، قاله ابن كيسانته زائدة، ومهز ئلةفوزنه االن فعا
ومعىن هذا ملا القيت حركة " وىلأومحفعحل كثري واحلمل على الكثري . ن ف حعأال نادروهو بعيد إل

وعند اجلمع ردت اهلمزة ( محلك)صبح أعلى الالم وحذفت ( محألك)تحة يف اهلمزة وهي الف
 (.فعائلة)ى زنة عل( مالئكة)ليصبح 
 :439مث خففت بنقل حركة اهلمزة وميمه زائدة مثال( محفعحل)على زنة ( محألك)ن مفرده أ: الثالث

 ف ح ل حستح إلِنسّي ، ولكن ِلمحألكٍ               تنّزُل ِمن جحّو السماءِ  يحصُوبُ 
أن يكون يف البيت الشعري ومها أما ( مألك)وزنني للمفرد . 438فمالئكة هذا على مفاعلة 
والبيت حيتمل املفرد املذكور فيه أن يكون وزنه محفعحال او ( ف حعحأل)أو أن يكون وزنه ( محفعح ل)وزنه 

ف حعحأال فال حجة فيه ألحد القولني
ذ قال أبو إهذا القول إليب عبيدة وابن جين  ونسب. 439

ُه أي:" عبيد لما مجعوه ردوه ف( مألك)هو :"  44وقال املازين 441"أرسله -:مألك محفعحل من ألكح
، الفاء الم:" 442ويقول ابن جين مؤكدا أقوال من سبقه" مالئكة ومالئك: إىل أصله فقالوا

( مألك)أصله ( ملك".)كثر، وعليه تصرف الفعل، والالم كاف، ألن هذا هو األزةوالعني مه
 .443وأصله اهلمزة( ملك)كثرهم على ترك اهلمز يف مجع أأ: مث( محفعحل)بوزن 
فمالئكة على هذا ( معفل)على وزن ( مألكا)فقلب فصار ( مألك)رده أن مف: الرابع
 .444معافلة

                                                           
 .44 : اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد 432
 رأت عني البصري وفوقه له ما: وصدر البيت 51 :شعره: ينظر( أمية بن ايب الصلت)البيت ل  433
 44 : اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد 434
  8 / : ، واجلامع الحكام القرآن 84/ : اعراب القرآنمشكل : ينظر 435
 .98 : شرح املراح للعيين 434
 .4/381 -:، وهو من شواهد الكتاب 4 هو علقمة الفحل ، ديوانه  439
 44 : اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد 438
 املصدر نفسه 439
 1/392 : لسان العرب 441
 12 /2: التصريف للمازين ضمن املنصف البن جين  44
 13 /2: املنصف البن جين 442
 381 – 4/399: الكتاب 443
 99 -98 / : البحر احمليط 444
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 :444عليه 445بو البقاءأنشد أو 
 وغ الٌم أْرسحلتُه أُمُه               بِألوك ف حبذلنا محا سحألْ         
والالم فاء الكلمة والواو عينها من الك   كمقالة فامليم زائدة( مالكه)أن أصل مفرده : اخلامس

( م حل ْوك)الذي أصله ( ملك( )مالئكة)ن مفرد أومعىن هذا . 449الشيء يلوكه اذا داره يف فيه
على ( ملك)للتخفيف ليصبح ( الواو)من الك الشيء يلوكه مث حذفوا العني ( م حف ْع حل)على وزن 

كما ( مالئكة)ح بدلت الواو مهزة لتصبأمث ( مالوكة( )مالئكة)صل أوهبذا يكون ( مفل)وزن 
 .صلها مصاوبأاليت ( مصائب)يف 

فعلى هذا ( محفعحل)على وزن ( مألك)ومفرده ( مفاعلة)على وزن ( مالئكة)ويبدو أن لفظ 
( مألك)رسله وفيه أذا إيألكه ألكاً  وُلؤوكة ومحألكة  مشتق من ألك فالٌن فالنا ً ( ملك)يكون 
( املِلك)فكأن ( مشروب)ومشرب مبعىن ( مركوب)مبعىن ( محركب)ك ( مفعول)مبعىن ( مفعل)بزنة 

 (.مرسول)أو ( ُمْرسحل) ألنهمُسي بذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .98 : ديوانه: هو لبيد بن ربيعة العامري ، ينظر 44/ :التبيان يف إعراب 445
 . 98 : ديوانه: هو لبيد بن ربيعة العامري ، ينظر 444
 99 / : البحر احمليط 449
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 اسم الجمع

ومما ينبغي لفت  448ونفر ،َنو رهط، مفرد له من لفظه اجلمع إال أنه الهو ما تضمن معىن 
الذي  يبويه، وإمنا عرب عنه بأنه االسممصطلح اسم اجلمع مل يرد يف كتاب سالنظر إليه أن 

هذا باب حتقري مامل يكسر عليه واحدة للجمع، ولكنه : "يكسر عليه واحدة للجمع إذ قال
مبنزلته إال أنه  شئ واحد يقع على اجلميع فتحقريه كتحقري االسم الذي يقع على الواحد، ألنه

وأطلق ابن السراج عليه اسم اجلميع، ووافقه  449"قومي: ولك قوم، وذلك قيعين به اجلميع
فظه وهذا املفرد خيتلف اسم اجلمع عن اسم اجلنس اجلمعي فالثاين له مفرد من ل451الزخمشري 

اسم جنس مجع ي ( عرب)و ( مترة)اسم جنس مجعي مفرده ( متر)و ياء النسبة ف مييز منه التاء أ
( نساء)، َنومنا يكون مفرده من معناهإن لفظه مفرد له ماما اسم اجلمع فال   45(عريب)مفرده 
 (.امرأة)مفردها

وزان مجوع التكسري مثل مفرد من لفظه ولكن وزنه ليس من أ وقد يكون السم اجلمع
 . صاحب وصحبة وراكب وركب وطائر وطري 

 حجارة
 كالوقد والقدة مُثَّ احلجر وما بضم الواو وجزما مصدر

مع عحلحى حجارة َنو   *مجالة مل يطرد مجعا وحقل مجيلجتح
قال اخلليل األحجار مجع حجر، واحلجارة مجع احلجر أيضًا على غري قياس ومثله املهارة  

جارة ك  اسم مجع لغلبة وزنه يف املفردات، واحل( احلجارة) 452والبكارة والواحدة مهر وبكر
( فعال)بفتحتني على ( فعل)ومجع  (حجارأ)ومجع القلة  (حجر)    مجع كثر ل ( حجار)

 .454المه صحيحة( فُ عحل)نه اسم على وقد جاء مجع حجر على حجارة إل. 453(شاذ
 

                                                           
 2/292:واملقتضب 3/423:الكتاب: ينظر 448
 3/494:بالكتا 449
 99 :املفصل يف علم العربية 451
 3/582:الكتاب  45
 29:التيسري يف علوم التفسري*

 3/94:العني: ينظر 452
  39/ روح املعاين  453
 3/398:شرح األمشوين: ينظر 454
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114 
 

 الناس
 *وحمن حترك ومن بيان مجع من أحنس ومن نسيان

 454نسان او انسيوجع إ، 455ناسأُ  ويرادفه، اسم مجع ال واحد له من لفظه: ناس
 458دم ومادته عند سيبويهآصله يف بين إلن أ، ناس من اجلن وهو جماز: 459وحكى ابن خالويه
وقد . ، فال يكاد يستعمل بغريها(أل)مث عوض منها ، حذفت مهزته شذوذاً  ،مهزة ونون وسني

فقال  ( 9:سورة اإلسراء)ي حْومح نحْدُعو ُكلَّ أُنحاٍس بِِإمحاِمِهمْ  :نطق باألصل يف قوله تعاىل
وقد قلبت ( نوس)و واو وسني ن مادته نون إو ذكر  459(ناساأل:يقال)الزخمشري وال يكاد 
إذا الناس اسم مجع، .441ما قبلها وقد نسب هذا الرأي للكسائي وانفتاحواوه ألفا لتحركها 

ه وقوع االستثناء، للعموم، حيث ال عهد خارجي كما يدل علي( بال)واجلموع وأمساؤها احملالة 
 . 44يتصور إال بالعموم، وهو يقتضي الدخول يقيناً وال االتصالواألصل فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 91/   : احملرر الوجيز : ينظر  455
 99/ :البحر احمليط: ينظر454
  241: اعراب ثالثني سورة  459
 94 /  2: الكتاب  458
  44 /   : الكشاف  459
 99/ :البحر احمليط: ينظر 441
 .233/ روح املعاين  44
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 الثالث الفصل
 اإلبدال، اإلدغام، اإلمالة

تعد ظاهرة اإلبدال، اإلدغام، اإلمالة، املد من الظواهر احلية يف اللغة، ولذا حازت اهتمام كثري 
مهية يف معرفة التغريات اليت تطرأ على ين وغريهم، ملا هلا أمن العلماء منهم سيبويه، وابن ج

، مفصاًل القول فيما يرتأيه. بدر الدين الغزي وقد لقيت هذه املباحث الصرفية اهتمامالكلمة 
لرأيه مرة  آراء من سبقه فيها، مؤيداً  حماواًل يف الكثري من األحيان إبداء رأيه فيها، عارضاً 

 . وشارحاً الغموض الذي يف بعضها مرة 
 اإلبدال .1

منذ وقت مبكر ونقل كثري من ألفاظه من لقي موضوع اإلبدال اهتمامًا من علماء العربية 
ونظر  445وابن منظور 444والزجاجي وابن جين 443وسيبويه 442علماء العربية وأئمتها كاخلليل

العلماء إىل اإلبدال أول األمر على أنه أمثلة مسموعة، وألفاظ منقولة عن العرب، وأنه من 
ستقلة، ومن أشهرها مث خصه العلماء بفصول يف كتبهم وأفردوا له مؤلفات م 444سنن العرب

 .الطيب اللغوي أليبالقلب واإلبدال البن السكيت، وكتاب اإلبدال 
إحالل حرف :" أو مبعىن آخر 449إقامة حرف مكان حرف يف موضعه يف اللفظ: فاإلبدال

مكان حرف آخر يف الكلمة نتيجة لتطور صويت حدث على مر العصور بشرط اإلحتاد يف 
ن العرب تتعمد تعويض، حرف من حرف، وإمنا هي لغات ليس املراد باإلبدال أ  448املعىن

 449ملعان متفقة، تتقارب اللفظتان يف لغتني ملعىن واحد حىت ال خيتلفان إال يف حرف واحد
وهذا يؤكد أن ظاهرة اإلبدال بصفة عامة ال حتدث إال على أسس وقواعد كأن يكون هناك 

ىن بني اللفظتني املبدلني ن يكون املعكما ينبغي أ  491تقارب بني األصوات املتبادلة، وَنو ذلك
ن اختالفه يدل على انعدام الصلة بينهما غالبا، وعلى استقالل لكل حتادا كامال؛ إلإمتحدا 

                                                           
 282:اجلمل يف النحو 442
 4/239:الكتاب  443
 4 /2:اخلصائص 444
 48/  :لسان العرب 445
 333:الصاحيب يف اللغة 444
  99 /3:، شرح الشافية 333:، الصاحيب يف فقه اللغة9:الكليات 449
  29_249:أثر القراءات يف األصوات 448
 354/ : املزهر يف علوم اللغة  449
 349/ :اللهجات العربية يف الرتاث  491
 24:التيسر يف علوم التفسري*
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واحد، ولكن التطور الصويت الذي طرأ عليها ساعد على ما بوضعه، إال إذا وجد أن األصل منه
وقد أهتم بدر الدين الغزي هبذه   49اختالف معىن أحدمها عن اآلخر بالزيادة أو النقص

 (:صيب)الظاهرة فيقول يف إبدال كلمة 
 للعني قد قاله أهل البصرة وصيب ف     ي     ع       ل أي ب      ك  س   ره
 ومذهب الفراء فعيل فقلب وف       ت   ح    ه     ا أله ل بغداد نسب
 ل مطر ولسحاب واح   تمال وهو من الّصواب النزول ويقال
 *أو ه     ي ل     ن    وع م   طر غ  زير  ه        ذا أو ذا ص     ح ب     ال      ت   ن  كي    ر

. وىل فيهاالياء األ وأدغمت، بدلت الواو ياء، فأ(فيعل)وب بكسر الواو على وزن أصله صي
علم  بكسر القاف،( صحْيِقل)شذ من الصحيح ك  إال مابكسر العني خمتص مبعتلها، ( فيعل)و

ل، فقلب صويب كطوي: صلهأ: وقال الفراء. بفتح العني(  ح لفيع)وزنه : وقال البغداديون. امرأة
 .492ن اليعل، كما مل يعل طويللزم أ، وأوأدغم

ذ ذهب إ( صّيب) يف حتديد أصل الفعل اختلفوااملدرستني قد  صحابنفهم من هذا أن أ
بت الواو والياء وسبقت أحدامها بالسكون فقل اجتمعتإذ ( صيوب)البصريون إىل أن أصله 

بينما ذهب . كما يف سّيد ومّيت( صّيب)ليصبح  خرىمع الياء األ وأدغمتالواو ياء 
ذ حدث قلب مكاين كما يف طويل إ( فعيل)على زنة ( يبصو )ن أصله الكوفيون إىل أ

فان مذهب البصريني هو األرجح ذلك الياء الياء ب وأغمتفأصبحت صيوب مث قلبت الواو ياء 
صويب على وزن ( صّيب)صل أألن هناك يف مذهب الكوفيني ضعفًا بارزًا  فقد ذهبوا إىل أن 

وهنا يربز موطن الضعف ذلك ألن واو طويل تصح وال تعل كما ( طويل)ياه ب فعيل منظرين إ
: مذهبهم هذا بقوهلمفيون وقد علل الكو ( عي ّل)او ( طيّ ل)صحت يف عويل فال جيوز القول 

 يكن صفة كعويل مل عالل قياسا يف الصفة املشبهة لكوهنا كالفعل وعملها عمله فان ملهذا اإل"
  على الرغم من نهإل( طويل)ماء مدرسة البصرة بشذوذ لقد صرح عل 493"عالليُ عحل هذا اإل

املذهب خطأ هذا ن واوه بقيت صحيحة ومل تعل وقد إال أ( فعيل)كونه صفة مشبهة على زنة 
 .495بو البقاءأكما مل يؤيده   494جعفر النحاس بوأ

 :خرتنا إبدال اهلمزة الساكنة من فاء الكلمة وعينها والمها يقول الغزيأية هذه الظاهرة وألمه
                                                           

 2/95:اخلصائص: ينظر  49
 15 :عبد الرزاق. د:دراسة وحتقيق: واجمليد يف إعراب القرآن 294/ :روح املعاين: ينظر 492
 54 /3:شرح الشافية 493
 34/ :إعراب القرآن: ينظر 494
 35/ :التبيان يف إعراب القرآن: ينظر 495
 3 :التيسر يف علوم التفسري*
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 أحو عينا أحو المها ِإذحا ما سلفا ءِإبدال ه مز ساكن يكون فا
 يُ   ْؤِم   نُ  ونح البئسوحِم       ْن  ُه ي   ؤتى  مضموُم أحوح مفتوح أحو مكسور
 وحأمح  ر وحمح أوحى مُثَّ ِإيذن يل فإنَّ  بحئس وحِجئت بحنئ الذَّى ائتمن

اُل أحوح كحسحُر يحاأضحُم فحواٍو   ءُ لفحا وحاست    ث    ن  ابدل أأتح أحوح ف   ءُ ْبدح
 *ِمْن الح حجِر وحالقمِر لكن هلحم اِنْ       بح     ئ    هُم بِ        قح    رة نح     بِ       ئ    ُهم

 إبدال الهمزة الساكنة
اهلمزة الساكنة تكون فاء الكلمة وعينها والمها ويكون ما قبله مضمومًا ومكسورًا ومفتوحاً 

بئس، وجئت، وشئت، ( )يؤمنون، ورؤيا، ومؤتفكة، ولؤلؤ، ويسؤكم، ويقول أئذن يل: )َنو
فأذنوا، وآتوا، وأمر أهلك، ومأوى، واقرأ، وإن يشأ، واهلدى فأتوه، ( )ورئيا، ونبئ، والذي ائتمن

فقرأ أبو جعفر مجيع ذلك بإبدال اهلمزة فيه حرف مد حبسب حركة ما قبله إن كانت ( ائتنا
قرة يف الب( أنبئهم)واستثىن من ذلك كلمتني ومها . أو فتحة فألف. أو كسرة فياء. ضمة فواو

إذا أبدل . يف يوسف( نبئنا)ه يف كلمة واحدة وهي ختلف عنوأ. يف احلجر والقمر( ونبئهم)
وما جاء منه بل الواو ياء وبدغم الياء يف الياء اليت بعدها معاملة ( رؤيا،والرؤيا)اهلمزة واوًا يف 

 494 .مجع بني الواوين مظهراً ( تؤوى وتؤويه)وإذا أبدل .للعارض معاملة األصلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 49 _44 _45 / :النشر يف القراءات العشر: ينظر 494
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 اإلدغام .2
وتعد ظاهرة اإلدغام من  499بسبب تأثر األصوات املتجاورة بعضها ببعض ظاهرة صوتية حتدث

الظواهر احلية يف اللغة، ولذا حازت اهتمام كثري من العلماء، منهم سيبويه إذ جعلها مناط 
دراسته لألصوات العربية كلها، ومن نظر يف آخر الكتاب يرى باب اإلدغام مندرجاً حتته خمارج 

 .الذين أتوا بعده 499ريه من النحاةوكذلك غ 498احلروف وصفاهتا
اهتمام القراءات إذ أفردوا لإلدغام بابًا ذكوا فيه تعريفه وشروطه وحروفه وكذلك حازت على 

احملدثني إذ عاجلوا ظاهرة اإلدغام صوتيا لك حازت على اهتمام علماء اللغة وكذ 481وأحكامه
 وغريهم 482متام حسان. عبد الصبور شاهني،د. ود  48إبراهيم أنيس. د

  483هو رفعك  اللسان باحلرفني رفعة واحدة، ووضعك إياه هبما موضعًا واحدا ،اإلدغام
غري فصل، أو موضعا واحدا، أي أن يوثق باحلرفني من  ،ويفهم من قوله باحلرفني رفعة واحدة

علماء  وعرف بعض. احلرفان متجاوزين جتاوزًا مباشرًا أو غري مباشر بعبارة أخرى أن يكون
وهذا التعريف مشتمل على  484"اللفظ حبرفني حرفا كالثاين مشددا:"القراءات اإلدغام بقوله

عمليات احلذف والقلب واإلدغام، فاللفظ حبرفني كالثاين يقتضي ضرورة حذف احلركة عند 
بعض علماء وعرف  485وجودها، مث قلب األول من الثاين، وإآل فلن يكون الصوت مشددا

هو تأثري األصوات املتجاوزة مماثلة أو متقاربة يف الصفة بعضها من : اإلدغام بقولهاللغة احملدثون 
بعض، وقد يتأثر األول بالثاين، وقد يتأثر الثاين باألول، وقد يتأثر الثاين باألول، وهو قليل يف 

 .اللغة العربية
ذا يسمى عندهم الثاين، وهوهذا قد يعين أنه قد يتجاوز صوتان لغويان، ويتأثر األول منهما ب

وال يعين أن تأثري األصوات  484وأحيانًا يتأثر الثاين باألول ويسمى بالتأثر التقدمي الرجعي
املتجاورة يتم بنسبة واحدة بل خيتلف يف نسبة تأثرها بعضها ببعض، وأقصى ما يصل إليه 

                                                           
 93:املقتبس من اللهجات العربية والقرآنية: ينظر 499
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لصوت يف صوت يف الصوت اجملاور، فال يرتك له أثراً وفناء ا صوت يف تأثره مبا جياوره أن يفىنال
 إالأما إذا مل يفن الصوت، وإمنا كان تأثره اليعدو  489آخر هو مايسمى عند القدماء باإلدغام

وتيك أي الفناء الصوت  س أو بالعكس وَنوه فهذه الظاهرةانقالب الصوت من اجلهر إىل اهلم
تقريب صوت )       عند علماء اللغة احملدثني وعرب ابن جين ب 488إىل صوت آخر يسمى املماثلة 

 491وأطلق عليها اإلدغام األصغر( اإلمالة، واإلبدال، واإلمشام) أي تدخل فيها  489(من صوت
شدَّ، قطَّع، )م املثلني واملتقاربني وذلك َنوإما إدغا  49وهذه هي املماثلة اجلزئية عند احملدثني

ينقسم  وعلى هذا 493ويسمى املماثلة الكلية عند احملدثني 492فيسمى اإلدغام األكرب( ودَّ 
وينقسم حبسب حركة احلرف 494اإلدغام املتماثلني، اإلدغام املتقاربني : اإلدغام إىل قسمني

 :األول إىل قسمني أيضاً مها
كان األول من املثلني، أو املتجانسني أو املتقاربني متحركا، ومبعىن  وهو ما ،اإلدغام الكبري

وهو ماكان األول من : م الصغرياإلدغا: آخر أن يكون احلرف األول منهما متحرك، والثاين
دغام فأن علماء القراءات جعلوا اإل أو املتقاربني ساكناً، وعلى هذا املثلني، أو املتجانسني

فهذه الظاهرة املهمة التفت إليها   495املثلني واجلنسني واملتقاربني الكبري كبريًا لشموله نوعي
 :الغزي يف منظومته وأشار إليها وإىل تعريفها فيقول

 وال    م  قارب  ي    ن م     ن ح        رف     ي        ن أحدغ       م ال   مثلي    ن وال جنسي    نوح 
 من م خرج ال ص  ف    ة وما ب حي ت     ف   قحا ِم     ْن صح     فح     ِة وحمح    خح     رجِ ا

 م  ن كش ف    ة ح   دود األحن   واع ب  ذا مق   ارِب   ا من م  خرِج أحو يف صفة
قِ    يح    ا بِ     خح  ٍط ف          ِإن          ا  *نذي  ُر أحظ    ه  رُه ل     ف    اص   ِل ُه     نح     ا وحقح  ْد تالح

 صفة،  وخيتلفخمرجًا  هو مايتفق تجانسنياملخمرجًا وصفة و  هو مايتفق اتفقا ،اإلدغام املتماثلني
هو من إدغام  محاِلكِ  الرَِّحيمِ قوله . رجًا أو صفةخم يتقربما  هو املتقاربنيواإلدغام 

الكبري وأليب عمرو فيه مذهب  باإلدغاماملتماثلني، ويسمى هذا إدغام املتجانسني واملتقاربني 
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خيتص به يف أحد الرمحني الدوري والسوسي مجيعاً، فأما املدغم من املتماثلني فوقع يف سبعة 
والغني، والفاء، والقاف، ، ، والثاء، واحلاء، والراء، والسني، والعنيوالتاءلباء، وهي ا :عشر حرفا

( 1 : النساء) اْلِكتحابح بِاحلْحقِّ  َنو. ، والياءوالكاف، والالم، وامليم، والنون، والواو، واهلاء
ا ْيُث ثحِقْفُتُموُهمْ  (14 : املائدة) اْلمحْوِت حتحِْبُسون حُهمح  النِّكحاِح ححىتَّ (  9 : البقرة) حح
يحْشفحُع ( 2:احلج ) النَّاسح ُسكحارحى(  58 :البقرة ) شحْهُر رحمحضحانح  (235: البقرة)

هُ  رح اإِلْسالحمِ  ي حْبتحغِ ( 225:البقرة)ِعْندح  اْخت حلحفح ِفيهِ وحمحا( 85:آل عمران)  غحي ْ
ُم (29: يوسف) ِإنَّك ُكْنت( 35 :األعراف) أحفحاقح قحالح ( 3 2:البقرة)  الَّ ِقبحلح هلح

  ف حُهوح وحلِي ُُّهمُ ( 31:البقرة)  وحَنحُْن ُنسحبِّحُ  (4_3:الفاحتة ) محاِلكِ  الرَِّحيمِ ( 39:النمل
  (.254:البقرة) يحْأيتح ي حْومٌ ( 2:البقرة) ِفيِه ُهًدى( 43: النحل)

 وحقحدْ ومجيعا  للدورى وللسوِسي  وحمع وجود الشرط اإِلدغام أححد
 مع مناسك   ك  م سلككم وم  ن ع وحق   ع م  ن ك  ل  م  ت   ي    ن وس      م    ع
 ومن ال  مش  دد وخ   ل   فه  م ه    ن    ا من تاء م  ضم    ر وف    يم  ا ن     ون  ا

من أجل ( 51:العنكبوت) أحنحا نحِذيرٌ  فال يدغم يف َنو؛ أن يلتقي املثالن خطا يف وشرط 
 وأن يكون من كلمتني، فإن التقيا من كلمة فال يدغم، إال يف حرفني َنو ،وجود األلف خطا

 ْمَّنحاِسكحُكم (211: البقرة ) ْمحا سحلحكحُكم (42: املدثر)،  وأال يكون األول تاء ضمريا
: يونس)  أحفحأحنتح ُتْسِمعُ  ،(41: النبأ) ُكنُت تُ رحابًا :ملتكلم أو خطابا، فال يدغم، َنو

وال ( 39: احلجر) رحبِّ مبحا( 48: القمر) محسَّ سحقحر ، فال يدغم َنووال مشددا (42
يع عحِليم غحُفوٌر رحِحيمٌ  :، فال يدغم َنومنونا    .494مسِح

 مع آل لح     وٍط وب    واِو وت     ض   م  مُ  م    ع ج   زم أحوِل ك   ي  خل ل ك  م
 وحقِ  يلح وحال    ذَّي ي    ن   س أحي ع    ل   ى وحالذي   نح م      ث     المحا ق   ب  ل ها ُهوح 

 قح    الُ    واْ ولل   بزي وج      ه       ان ث   ب  ت إحب  دال ه م   زة ب   ي   اِء س ك    ن   ت
 ح            اء وراء ثُ            مَّ ق           اف ف      اء أحح      رِف       ه ب         اء وحت           اء ث            اء
 وال    الم وال      م     ي      م وواو ون            ون وحالعي ن وحال   غ    ي  ن وحكاف س ي  ن
 م   ن الرِحيِم ملك أحدغم ما ي جر وحاهلاء ثُ  مَّ الياء س  ب  ع   ة ع    ش    ر

ي   ولِ       ي  ت     ب        ِع ال      ذَّي ف       ي       ِه وحقح       عح     ُخ      ت      ف ى فل   ي   ت   ب      عوغي  رِه الح
ِم فيما إذا كان األول جمزومًا هو  اإلدغامبوجه  اآلخذونواختلف       ْسالح رح اإْلِ وحمحْن ي حْبتحِغ غحي ْ
اِذبًا ف حعحلحْيِه   ،(9:يوسف) لحُكْم وحْجُه أحبِيُكمْ خيحُْل   (58: آل عمران) ِديًنا وحِإْن يحُك كح
ِذبُهُ   (28: غافر) كح

                                                           
  2/41:األتقان يف علوم القران 494



121 
 

وهو يف احلجر والنمل والقمر يف الواو إذا وقع قبلها  499وكذلك اختلفوا يف آل لوط    
ةُ  (9 _األنعام)  ُهوح وحِإنْ  ضمة ِئكح واتفقوا على اظهار  (8 : آل عمران) ُهوح وحاْلمحالح
 ُفحال حيحْزُْنكح ُكْفرُه  (23: لقمان ) إدغام، قيل واختلفوا يف اإلخفاءألجل   ِئي يحِئْسنح وحالالَّ
على وجه أبدال اهلمزة ياء ساكنة ممن قال هبذا الشاطيب الداين الصادي ( 4:الطالق)

مالو مجعني وليس أبو  وقرآناً  :قال ابن اجلزري إدغاموذهب اآلخرون إىل  واإلظهاروغريهم 
 .498حيان عند احملققني خمتصيني مبذهب أبا عمرو بلى احلرميان له وللربزي

 اإلدغام املتجانسني
 أحن يُ  دغ  مح  ا وحال    م  ت  ج انس    ان وم     ث              ل ذحاكح ال      م   ت   ق   ارب    ان
ُل قحسحمُ   دغمألِلجنس والقرب مجيعها  رض سحْنشحُد ححجحتحكح ِبذح
 وحمثلها اجلزم على القوِل احللي دون الح م  وان    ع ال      ث    الث األحول
 ت حسبهم بعد ش   دي     د ي     ق      را كج    ي    ت ش   ي    ئ  ا وحأحشد ذك    را
 ق  ريب ي   ذك   رُ وحمحا ي   ح    زم ع   ن  فليس يدغُم ول    ك  ن ي    ظ    هح    رُ 
 *من كتب الفن وحاألحصِل تعرفُ  وذكر ما ُتدغم ف ي     ِه األححرف

- اجليم -الثاء -التاء -الباء:) قاربني هو ستة عشر حرفاً وأما املدغم من املتجانسني واملت     
 -امليم -الالم -الكاف -القاف -الضاد -الشني -السني -الراء -الذال- الدال- احلاء
وذلك شرط أال يكون األول  )مرض سنشد حجتك بذل قث)وقد مجعت جيمعها ( والنون

( 4: الزمر) يف ظُُلمحاٍت ثحالثٍ :وال منونا َنو( 211: البقرة)  أحشحدَّ ذِْكرًا :مشددا، َنو
 يحشحاءُ محْن  يُ عحذِّبُ  :فالباء تدغم يف امليم(  4: اإلسراء) خحلحْقتح ِطيًنا :وال تاء ضمري، َنو

فقط، والتاء تدغم يف األحرف اليت تدغم فيها الدال إضافة إىل حرف الطاء فتكون حروفها 
يستثىن من ذلك مخسة مواضع نقل فيها  و عشرة أيضاً؛ ألن إدغام التاء فيها من قبيل املثلني

 .499اخلالف بني اإلظهار واإلدغام
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 12 / :احتاف فضالء البشرما اختلف فيه عن أيب عمرو البصري أو أحد راوييه الدوري والسوسي  498
 2/412:األتقان يف علوم القران:ينظر 499
 4:التيسر يف علوم التفسري*



122 
 

 
 اإلمالة .3

بالفتحة َنو الكسرة، وباأللف َنو  اإلمالة عكس الفتح، واإلمالة هي أن ننحى  
أصل األلف  الياء، لتقريب األصوات بعضها من بعض طلبًا للتخفيف والتيسري، أو لبيان أن

مشاكلتها للكسرة اجملاورة هلا وتسمى الكسرة،  املشاكلةإىل الياء أو  انقالهباياء، أو للتنبيه على 
، وتكون يف االسم والفعل ن كان قليالً والتقليل إ والبطح واالضجاع وباملخص إن كان كثرياً 

هنا متيل الفتحة َنو له تسمى الكسر ولبطح واإلضجاع؛ إلوقو   511يف الفعل أكثر لكنها
منها  الكسرة، واأللف َنو الياء فكأنك بطحتها أي رميتها، واضجعتها إليها، والغرض األصلي

ن النطق بالياء والكسرة مستقل منحدر، وبالفتحة واأللف تناسب األصوات وتقارهبا؛ إل
وقد ترد على أصل أو  َندارواإلمتصعد مستعل، وباإلمالة تصري من منط واحد يف التسقل 

وكذلك يف  512والغرض من اإلمالة تقريب األصوات بعضها ببعض لضرب التشاكل   51غريه
أعاله، والكسرة تطلب من الفم  اإلمالة قربوا األلف من الياء؛ ألن األلف تطلب من الفم

و الياء، فصار الصوت أسفله وأدناه فتنافرا، وملا تنافرا أجنحت الفتحة َنو الكسرة واأللف َن
والقراء يف حديثهم عن فائدة اإلمالة مل خيتلفوا  513األمر وزوال االستثقال بالتنافر فأعتدلبني 

يف تفسريهم ملعىن التناسب، وقد  الصددعن أئمة اللغة يف ذلك، وتطابقت أقواهلم تقريبًا هبذا 
 :يقول الغزي( الصالة) فنالحظ ذلك يف كلمة  االهتمامعطى هلا الغزي هبذه الظاهرة وأ اعتىن

 ف    وازن   ت م        ن ذل  ك اإِلم      ال              ة ف   ه    ي ِإل    حى أحص      ِل ل  ه حا م   مال  ة
 كسر وحذاك غ  ال  ب  ا ح    ي   ث ت       ال م     ي     ل ب    ف     ت      ح         ِة ِإل    ىفحِإنّ    حه ا 

 أحي ف هي ألحصِل ُتْذهبُ   ءِ عن يا لِلف   ت  ح     ِة األحلف ح   ي    ن تقلبُ 
 ي     ن     صحيث عح لى ال     دع   ا ب   ِها  س    مى ب     ه   ا ع   ب    ادة ت      خ    صُ 
 ل    ف  ظ ل    ه   ا ص   ل    ى ب   الن     اِس ِإذا وحقِ    ي    لح ب   ل م  ن الل   زوم أحخ       ذا
 ال     ي  وم ص      ال أحي م       الزم ل      ه   ا ل   زم    ه   ا وحأحنّ      حن         ي ي   ج          رب         ها

 ظ     ه   ر م  ن وركي     ن م    ا ان   خ   رط ا من الصال وسطأحوح ِاشتقاقه
 :يقول في موضع آخر

ا ف       ع     ل       ة واألحل      ف  صل ي   ع    رفألتقلب عن واو  وحِإن َّهح
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 بالواو ِإْذ على ال     م   فخ   م أحت   ى مثل الزكاة من زحكى كتبتا
 يكتسب ضما قال يف ال مفتاح نفتاحِ وضعهما وحُهوح ب   ااِل 

 *تقلب عن واو كحمحا قحْد وحصحُفواْ  وذاك حيثما يليها أحلف
، قلت 514والصالة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ املفخم

إذا كانت  نيأن تكسو الفتحة ضمة فتخرج بني بوهو :" 515والتفخيم كما قال صاحب املفتاح
وهي على " بعدها ألف منقلبة عن الواو لتميل تلك األلف على األصل كقولك الصالة الزكاة

، وإمنا 514وزن اإلمالة فإنه ينحى فيها بالفتحة إىل الكسر، وغالباً تكون بعد الف منقلبة عن ياء
عرق متصل  مسِّيح الفعُل املخصوُص هبا الشتماله على الدعاء، أو هي التثنية من الصالة وهو

أو هو وسط الظهر أوما اَندر من الوركني، أو ما عن  519بالظهر لتحركه يف الركوع والسجود
 .518ميني الذنب ومشاله، واجلمع صلوات

   : المدّ 
ْد وأصواته اللني وضبطها أل اللغوينيُعين احملدثون من 

ح
مهية هذه أهنم الحضوا بالبحث يف امل

عن أصول  اَنرافاألصوات يف كل لغة من اللغات املختلفة، فهي أصل الكالم وشيوعه وحأحْي 
أشار ابن جين  وقد  519النطق هبا يبعد املتكلم عن الطريقة النطقية املألوفة بني أهل هذِه اللغة

حلروف املد والّلني  أبعاصْعُلْم أنَّ احلركات أ: ))فقال( سر صناعة اإلعراب)به ىل ذلك يف كتاإ
لتفت إليها هلذه الظاهرة الصوتية كما أ هتم القراء هبذهولقد أ 1 5((وهي األلف، والواو، والياء

 :الغزي  فقال
 أحوح ساكن الواو وحب ضم س   بقا لف أحي مطلقااملد أ وحاملد مط يف

 ح   قس   ك   ون أِل أحما اهلمز أحوح  أحوح ساكن ال  ي اء ب      كسر س   اب        ق
املد هو عبارة عن زيادة مطٍّ يف حرف املّد على املّد الطبيعي؛ وهو الذي ال تقوم ذات 

( الياء)الساكنة املضموم ما قبلها، و( الواو)مطلقاً، و( األلف)، وحرف املدِّ  حرف املدِّ دونه
 .  الساكنة املكسور ما قبلها

 من كلمِة واحدة قح  ْد ت    ب    ع   هُ  ك  ان م   ع    هُ فح     األحول ال   ه  م   ز ِإذحا  
 وما أحتى من كلمتني منفصل ي       ض   ئ م   ت   ص   لو س   وء  ءك   ش  ا
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ا أحن   زُل وحالث   ان  ي الذَّي  ذْ  وح الزم لح   م ي    ن    ب   سكن وحهُ  ن   ح    و بِ   مح
ا ُهنحا أحو عارض َنحُو احلساب  وحنحْستحِعي  ُن وحالرِح   يم وحال   مآب كحمح

يكون بعد حرف املدِّ : إما مهزة أحو سكون، فاهلمز: فاللفظيّ   : لفظّي ومعنويّ : وسببه      
، واألول إن كان معه يف   ، وخاطئني، وأُوتوا، واملوؤودة ، وإميان ، ورأحى آدم  َنو: ، والثاين وقبله

و ( 1 : الروم) ٱلسُّۤوءحىٰ ، و  شحآءح اهلل ،أُولِئكح   : املتَّصل، َنو: كلمة واحدة، فهو
 ٍِمن ُسۤوء (31: آل عمران .) و ُُيِضۤيء (35: النور .) وإن كان حرف املّد آخر كلمة

ا مبآ أُْنزِلح   : املنفصل، َنو: واهلمز أحول ُأخرى فهو  أحْمرُُه ِإىل اهللِ  قحالوا آمنَّا يأحي ُّهح
 أحنْ ُفِسُكمْ يف ، ِإالَّ الفحاِسِقنيح

5  . 
د وحفاقا ذا س كون الزم وحقح     ف     ا وحقح      ال لح       ه  ُم أحن ت   دغم  وحأحمدح
ً واخ    ت   حلح      ُف     واْ  ا ُم ت    ص   الح  ِفيمحا عداه ما كما س    ت   ع  رف وحمحا غحدح

 أحوح كان للتعظيِم أحوح بقى أحثرح  م     د م     ا ق       ص       روحلِ    لمبال        غ   ِة 
رِيب ف ي  ِه وحال    ذَّي ح   ك  اه كح        نح       ْح          ِو الح ِإلح                هح ِإالَّ اهللح   الح
 منفصاًل وح م  زة ال  ثان ِي ذكر قح    ْد م  ده ج ماعة م م ن ق      ص  ر
 أحو ساكن وق  ب   ل ه فت   ح ن    ق   ل وحرف لي   ن قبل ه  مز م   تصل
 *فِإن بقى األحث  ر فال مد أححب وحأحمددحا وحأحقصرح ِإن تغي رح الس  ب  بح 

 وإن وجد بعد حرف املد السكون فإما أن يكون ثابتا وصال ووقفا، وإما أن يكون ثابتا      
 أحتاّجوينِّ وإن كان ثابتاً ، الّضايلِّ : َنو الني مّسي املد مّدا الزماً وقفا فقط، فإن كان ثابتا يف احل
، وقد نستِعني يؤِمنون ،مآبٍ : للسكون َنو عارضاً  يف حال الوقف فقط مّسي مداً 
حالة الوقف أو جييء على غري األصل َنو  ملجأاألحوال َنو  يكون عارضاً فيأيت يف بعض

أأنتم  عند من أبدل الثانية وقد يكون ثابتاً فال يتغري عن حالة السكون وقد يكون مغرياً َنو
يضيء  وسوء  يف وقف محزة وهشام وقد يكون قويًا فتكون حركة ما قبله من جنسه

وقد يكون ضعيفًا فيخالف حركة ما قبله من جنسه، وكذلك السبب قد يكون الزمًا َنو 
 ِّأححُتحاجُّوين  وقد يكون عارضًا َنو (إسرائيل)و ، ٌوحالنُُّجوُم ُمسحخَّرحات  حالة اإلدغام والوقف
وأما الذي بعده حرف مد واختلف فيه  امل اهللحالة االبتداء، وقد يكون مغرياً َنو ( وأومتن)

 يف األعراف قوله تعاىل( أآمنتم)استفهامًا وخربًا فكلمة واحدة وقعت يف ثالثة مواضع وهي 
 الح ِفْرعحْوُن آمحْنُتْم ِبهِ قح  ويف طه، والشعراء ُقحالح آمحْنُتْم لحه ومد التعظيم يف َنو :   َّالَّ ِإلحٰ هح ِإال
وقد ورد عن أحصحاب القصر يف املنفصل هلذا املعىن، ويسمَّى مّد (. 43 : البقرة) ُهوح 

                                                           
 4 2/4:االتقان يف علوم القران   5
 8:التيسر يف علوم التفسري*
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إمنا مسِّيح مّد املبالغة ألحنه طلب للمبالغة يف نفي   : (املدَّات)قال ابن ِمْهران يف كتاب .  املبالغة
وهذا مذهب معروف عند العرب، ألحهنا متّد عند الدعاء وعند   : قال  . إهلّية سوى اهلل تعاىل

وقد   :قال ابن اجلزريّ   لَّةاالستغاثة، وعند املبالغة يف نفي شيء، وميدُّون ما ال أحصل له هبذه الع
الَّ (. 2: البقرة) الح رحْيبح ِفيهِ   : اليت للتربئة، َنو( ال)ورد عن محزة مّد املبالغة للنفي يف 

وقدره يف ذلك (. 22: هود) الح جحرحمح (. 43: الروم) الَّ محرحدَّ لحهُ (.  9: البقرة) ِشيحةح 
الناظم عن مذهب األزرق يف مد اللني املهموز  يتحدث. وسط، ال يبلغ اإِلشباع لضعف سببه

لح أحِو اْليحاِء السَّاِكنحت حنْيِ  بكلمة؛ وُهوح ِإطحالحُة الصَّْوِت بِاْلوحاوِ  ْفُتوُح محا ق حب ْ ُهمحا إذا ما وقع بعدمها مهز ، اْلمح
ْيئحةِ  ،شحْيءٍ : َنو كحهح

5 2. 
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 توطئ       ة
ثناء تفسريهم لآليات القرآنية، الذين أولوا عنايتهم بالنحو يف أ كان الغزي من املفسرين

 . ملا لذلك من أثر واضح يف توضيح معاين اآليات، وبيان أحكامها
يراد الوجوه النحوية إ: اية واضحة وتتجلى يف أمور منهاواملتأمل لتفسريه جيد هذه العن

ه اإلعرابية، يست بالقصرية عند الوجو عن وقفات ل املتعددة اليت حتتملها اآلية الواحدة، فضالً 
 .  ةتعددوما ينشأ من معان م

بعضها  وال يقتصر الغزي على ذكر اآلراء فحسب، بل جنده يتعرض لتوجيهها، مرجحاً 
ملذاهب النحويني من بصريني وكوفيني وموجهًا للقراءات القرآنية املشهور  على بعض، متعرضاً 

 . منها والشاذ
ني مذاهب متعددة دون اجلنوح ، بل كان جيمع بمعنيملذهب َنوي  الغزي متبعاً ومل يكن 

 . حد منها، وهو بذلك ال خيتلف عن سائر املفسرينإىل أ
وكان ينقل عن النحاة السابقني، ومصادره متنوعة مشلت كتب إعراب القرآن ومعانيه، 

 . وكتب التفسري، وكتب النحاة، والقراءات وغريها من املصادر
على مباحث  اقتصرناالتفسري كثرية ومتشعبة، ولكننا  التيسري يف علوم يفأن املادة النحوية 

و النحوية ضمن حدود النح املباحث اشتملت على بعينها، فقسم الباب إىل ثالثة فصول
 :ثالثة فصول يف آية من سورة البقرة فخرج الباب نيمقتصراً على سورة الفاحتة وثالث

 . اه لألمساء مشتمال على املرفوعات واملنصوبات واجملروراتاألول خصصن فالفصل
 . لألفعال وأمساء األفعال: الثاين الفصل
 . ومعانيهاحلروف ا: الثالث والفصل
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 األول الفصل
 النحوية في األسماء المباحث

معانيه لفهم القرآن الكرمي وبيان  أهم البواعث إىل دراسة منظومة بدر الدين الغزي، منأن      
 حاولنا حتليل املسائل وإيضاح مضامني نصوصه، وبعد دراسة دقيقة لسوريت الفاحتة والبقرة

أهم الطرق اليت توصلنا إىل  فإن من والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه، النحوية يف األمساء
مادّل على " فاالسم هو (االسم، والفعل، احلرف)حييط ب  الكشف عن الغموض معرفة ما

  3 5"يعين املاضي واحلاضر واملستقبل -معىن يف نفسه غري مقرتن بأحد األزمنة الثالثة
فكان فكرنا واضحًا يف بيان اإلعراب وأمهيته لبيان ماغمض من املعاين وأصل اإلعراب لالسم 

حيتمل أن  ماأحسن زْيد بالسكونيني، فإنه: بدليل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاين خمتلفة
يكون فاعاًل ومفعواًل ومضافاً، فلوال اإلعراب ملا فهمت هذه املعاين ومازال ذلك اإلشكال، 

فإنه حيتمل اإلقرار واحلجد، ( درهمْ )ماأخذت منك ِدْرهحْم بسكون امليم من : وكذلك لو قلت
، 4 5كنت مقرًا وما موصولة مبتدأ ودرهم خرب  فإن نصبت كنت جاحدًا وما نافية، وإن رفعت

إذًا فإن عدد من النحاة كانوا سببًا يف معاجلتهم لكثري من املسائل النحوية كما الحظنا يف 
املثال السابق، واألمساء يف العمل نقيض األفعال، ألن األصل فيها أن التعمل، ألن اإلعراب 

فهي يف األصل معموالت العوامل، لكن شبهها باألفعال تارًة، وباحلروف تارًة  خاص هبا
فهذا تصريح مباشر يصور اعتماد النحاة منهج االستبدال بني  .5 5، جعلها عاملة أحياناً أخرى
فاالسم :" 4 5يف تعيني أقسامها، وعندما يتكلم ابن السراج عن عالمات االسم فيقول األبنية

عمرو : إن االسم ما جاز أن خيرب عنه، َنو قولك: ختصه أشياء يعترب هبا، منها أن يقال
فالضوابط النحوية اليت حصرها النحاة ترجع يف جمملها إىل اعتبار املوقع النحوي ....." منطلق،

 ومن املباحث. ليت ترفض ذلك املوقعالذي تظهر فيه الكلمة مييزها عن غريها من الكلمات ا
 :النحوية يف األمساء ما يأيت

 
 
 

                                                           
 24:التعريفات 3 5
 222/ :شرح ألفية ابن معط: ينظر 4 5
  4 :العريبأصول النحو  5 5
 35: أسرار العربية: ينظر 4 5
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 سماء المرفوعةاأل: أولا 
 الرفع على البتداء . 

 }  اْلَحْمُد ِللَّهِ {
 ر   ب كمحا مجع ذك  ص     ُه الن       ل      وحأحص ر      ب           وهلِل خ دأ        ت       ب       مُ ُد         مْ    حح         لْ فا
 ا         بح      ِه وج    ار في       م      ِل اإِلض      ع     ف     ب اً            ب ى ُمنتص  س مصدر أحتح    ن ج ن        م

 را وحع       ج          ب                ا س   ب حان         ه وحش        ك را              كحفُ       م      ن م   عىنح األحخ     بار أحتحى ك
 ال  حح       م  ْ              ُد وحث       ب           ات          ه ب           دحوام  ى        ع ِإذ دل عح                   لح       لح        رف  وا ل     دل     وحع

ي          اء أحوح ل       ن        لث        ذاك ل     ب ان                     ي       اإِلتُد و د          ج     حدوحث أحوح ت  ان        م         إلحِ
 *د   ه      ع      ا يُ         راق أحوح مح    تغ   ِلالس وحال ه             ي                را فِ           ي             ا وحذحا األحخ                   أحوهلح 

رفعه باالبتداء وخربه هلل وأصله النصب على اهلل من املصادر املنصوبة بأفعال مضمرة  }احلمد{
: والتقدير سبحانك، ومعاذ وسنة: شكر أو كفراً وعجباً ومسحاً ومنها: األخبار كقوهلميف معىن 

قوله ف والرفع أمكن وأبلغ من النصب، أمْححُد اهلل محدًا فهو مصدر ناب عن مجلة خربية،
لحٰ مٌ تعاىل قال سالم فدل على أن إبراهيم عليه السالم حياهم ( 49:هود) قحاُلوْا سحلحٰ مًا قحالح سح

وهو . بتحية أحسن من حتيتهم؛ ألن الرفع دال على معىن ثبات السالم هلم دون جتّدده وحدوثه
والرفع :" 8 5فقال أبو البقاءورجحه   9 5من املصادر اليت تنصب بأفعال التكاد تذكر معها

واحلمد خمتص باهلل كما أفادته اجلملة سراً، جعلت ال فيه . "أجود؛ ألنَّ فيه عمومًا يف املعىن
إذ ما من خري إال وهو  ،اهر إذا احلمد يف احلقيقة كله لهلالستغراق كما عليها اجلمهور وهو ظ
 -تعاىل -ألن الم هلل لالختصاص فال فرد منه لغريه 9 5موليه كما عليه الزخمشري والبيضاوي

 .521وإال فال اختصاص لتحقيق اجلنس يف الفرد الثابت لغريه
 {َذِلَك ٱْلِكَتاُب َل رَْيبَ }

 ر  خ  ب ِفي  ِه ال الح رحيْ  بح أحوح ص ف  ة    ر   ب      اُب خ  داء الِكتح      ت    بكح االذحلِ 
 الح           ي   اِن ح  أحو الِك  تح   اُب بِ  الب الح       ل ال ح    ح   بح م        وحق  ي  ل الح رحيْ 

 اب     ح ت    ِ ر ذحا الك قحْد ذك      رت غي راب اإِلع            ن            ُه م           مَّ أحوج          وحثُ 
 معتمحى ِإل حى ال مح قِقنيح وهو ال ي محا اِنْتمحى ِ لحكن ِمن ْهحا سوف يْأت

    هِ   ي            ال فِ     بح وحقح      خب ر الح رحيْ    هِ       ي  ش   اِف وحأحن فِ       ِي الكح   الح ف    وحقح 

                                                           
 41/ :، والدر املصون48/ :الكشاف: ينظر 9 5
 5:التيسري يف علوم التفسري*

 5/ :التبيان يف إعراب القرآن 8 5
 24_23/  : ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل51/ : الكشاف: ينظر 9 5
  2 /  :ينظر روح املعاين 521
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 ًدى        ْد ُه   قح  ِق  ي  نح   لِّْلُمتَّ أحي أحنَُّه     أحنَّ         ُه ُه                    ًدى  ا بِ    ي        ان   أحخ  ب  ر ث  
رحيْ     بح ِفي            هِ  ل بح ْل تق      ي    وحقِ   ل ي  ه    ال ي     وحُه ًدى ح نح    ِقي  ح لِّْلُمتّ  ديرُه الح
 *ى ووهح ُم وا من ضعف هِ  ف   ل محا ن رف ال  ذَّي آتحى ص فة  ه الظ   ل    حام

قال السمني  ،مبتدأ والكتاب خرب وال ريب فيه خرب ثان وهو أقرب ما قيل فيه }ذلك{
: وفيه نظر من حيث إنه تعدد اخلرب وأحدمها مجلة، لكن الظاهر جوازه كقوله تعاىل:"  52احلليب
 يٌَّة تحْسعحىفحِإذحا ِهيح أو آمل خرب، والكتاب  خرب، وإما إن جعل صف" تسعى"إذا قيل إن  حح

عطف بيان، وال ريب يف موضع نصب على احلال؛ أي هذا الكتاب حقاً، أو غري ذي شك؛ 
مبتدأ والكتاب خربه، وال ريب حال، وجيوز الكتاب عطف  (ذلك)أن يكون  أو" فال وإما

وأختار أبو حيان أن ذلك الكتاب مجلة مستأنفه فإنه أوىل من  ،522بيان، والريب فيه خرب 
اإلضمار يف اإلشعار وكذلك قال يف مجلة الريب واليت بعدها جند جتويزه يف الثانية أن يكون يف 
موضع نصب أي مربأ من الريب الختياره أن اخلرب منها حمذوف للعلم به وإذ لغة متيم إذا علم 

اجلملة الثالثة وسيأيت نقله من غريه  ، فيه هدى هو523هل احلجازمل تلفظ به وكثر حذفه عند أ
هال قدم : أيضاً وتقريره قال واختيار الزخمشري أن فيه خرب، وبذلك بين عليه سؤااًل وهو أن قال

 .524(49: الصافات)الح ِفيهحا غحْول :الظرف على الريب كما قدم على القول يف قوله تعاىل
 {ْولَـِٰئَك ُهُم ٱْلُمْفِلُحونَ مِّن رَّبِِّهْم َوأُ  ُأْولَـِٰئَك َعَلٰى ُهداى}

     مْ    م   حا ع    ل     ب   ر ك       ا خ      وحذحاكح ِإمح       ِِه مْ     ِن رَّبّ        حى ُه       ًدى ّم      ل  عح  أُْولحئِ  كح 
       ة    ق    ِذينح الالح       أحوح خ  ب    ر لحو الَّ   ق       ة  سَّ      اب           ذَّينح ال   ى أحي لِل   ضح   مح ا مح 

 ثان  ي ةح       ًدى ال   ي   لح وحهُ   ت اً ل م حا قِ    ن  ع    اِدي  ةح  ب      ك ال نح ت    ل     ُل الَّ      ِذي  أحوح ي  ج  ع 
 مل   ة اِلنعطافُ   ج    عح ال وحجاءت مح       اف   ن          ت        ئ     واو وحاِلس            دأ وال    ت    مب 
 ه وه   و األحع      رف    ل ل            ال م ح     ف ف نأ     ت     س        ا أُْول    ئِ       كح أحوح م          رهح    ب    خ 

على ) وموضعه هنا رفع باالبتداء، و اسم إشارة للجمع مطلقاً، هو للرتبة الوسطى، }أولئك{
مبتدأ خربه  أو ،525أي أولئك ثابتون على هدى اخلرب، وحرف اجلر متعلق مبحذوف( هدى

الذين بعده، واجلملة أما خرب للذين السابقة، أن جعلت مبتدأ، وجيوز أن جيعل الذين املذكورة 

                                                           
  8/ :الدر املصون   52
 5 / :إعراب القرآنالتبيان يف  522
 59/ :البحر احمليط: ينظر 523
 4  / :الكشاف: ينظر 524
 21/ :التبيان يف إعراب القرآن: ينظر 525
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استنافية عاطفة للجملة ويكون  صفة ملا قبلها كما مر، ويكون الذين الثانية مبتدأ، والواو فيها
 .524خربها أولئك

 ُم     ب     ت     دأ فح      اس    م اإِلش  ارحة ب  ي        ن قح    الح أحب       و حي      ان أحن كح     ان الَّ       ِذي     نح 
 خ       ب     رُه وحجح    ازح م   ن ال      ق  ِض         ي       ة س        م    ي        ةح إ    ي    ِه ج  م    ل       ة مح     م      ا ي     ل   ي 

     ةح    ألحنَّ   ُه أحع  رف م      ن تِلكح ال   ص فح  بدل أحوح ع      ط        ف ب      ي           ان الح ص     فة
 وال  ح    ك  م ف  ي م  ا م  رَّ م  ن آي        اتِ    ج              ة ال    ص      ف          اتوحأحنَّ ذحا ن           ت           ي      

 يوصُف بالصفاِت بِ   اهلًُدى أحقرتن أو ذحا ج   واب س          ائل مح      ا ب   ال م     ن
 *يِه ال مستدميى ب   اإلحساِن ِإل أحول ك   ج  د ع   ل  ي زي    ُد ص ِديقكح القدي م

     أن جعلنا الذين مبتدأ، فعلى هذا يكون أولئك مع ما بعده مبتدأ وخرب يف  وذكر أبو حيان
موضع خرب الذين، وجيوز أن يكون بداًل وعطف بيان، وميتنع الوصف لكونه أعرف، وجيوز أن 

" الوضوح وهو يف غاية:"528، مث قال أبو حيان529يكون أولئك استنافيا الحمل له، خربه مابعده
ما للموصوفني هبذه الصفات : فكأنه نتيجة األحكام والصفات املتقدمة، أوجواب سائل قال

اختصوا باهلدى؟ ونظريه أحسنت إىل زيد صديقك القدمي حقيق باإلحسان، فإن اسم اإلشارة 
ههنا كإعادة املوصوف بصفاته املذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة االسم وحده ملا فيه 

 .529بيان املقتضى وتلخيصه من
 {ِغَشاَوةٌ }

 ولكنَّ األحخفش محالح  ِدا   ت  بااِلب   الح    رفع فح   سيبويه قح ِغشحاوحٌة 
 الح بح  ع    ض     ُه ْم ِإل حى األحخ ي  رِ  وحمح          ُرورِ   ألحنَّ    ُه بِال      ج اِر وحال م ج
 ج م        ِل ف س م ه بِ  ال ق         ِويم ن    ي  لِ أحيده العحطف عحلحى الف ع

 ج م  ع ف ع ل   ي وحاحس م ى ال ج مل لحِكنَّ أحبو حيان قحالح ذحا احملحلح 
 * ل    زمُ    ن ح جَّ وليس قطعحاً يُ        م وحمح ا ت سح اِوي جح م ل ع ن دُه مْ 

وغشاوة رفع باالبتداء عند سيبويه وباجلار واجملرور عند األخفش ويؤيده العطف على اجلملة 
الفعلية وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة أو على حذف اجلار وإيصال 

وقرئ بالضم والرفع وبالفتح والنصب 531اخلتم بنفسه إليه واملعىن وختم على أبصارهم بغشاوة 

                                                           
 24/ :إعراب القرآن البن سيده 524
 44/ :البحر احمليط: ينظر 529
 املصدر نفسه 528
 45/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 529
  5 : التيسري يف علوم التفسري *
 9 : م التفسريالتيسري يف علو * 
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يؤيده : وذكر أبو حيان.  53يها وغشاوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبةومها لغتان ف
 وجعل على أبصارهم غشاوة، أو إىل عطف أبصارهم على ما قبله ونصبها على ظهوره يف قوله 

وحيتمل عندي أن يكون . هذا ضعيف: قال أبو حيان. حذف حرف اجلر، أي بغشاوة،
تغشية، على سبيل التأكيد، : شَّى، كأنه قيلغح : امسا وضع موضع مصدر، من معىن ختم

  .532ويكون قلوهبم ومسعهم وأبصارهم خمتوما عليها ُمغحشَّاة 
 {مََّرضٌ }

 تعُم حيُث كانَّ تُ عحدادح ال م ححل ن  ك  رة عح  لحى الب    دلِ  مَّ   رحضٌ و 
ا قح   ْد  دحلَّ عحلحى تعداِد حال فحاكت حفحى  عحرحفح       ابِالفحرِد عحْن مجِع كحمح

 *وحِإنَّ ي   ق  ل أحك         ث  رُه  م بِ      األحول الب  دلح  ءوحجح   ازح أحنَّ تح  ك  وُن بح   ا
ال يدل تعم على  طريق البدل، من غري حاجة إىل مجع املرض، ألن تعداد احملوتنكري مرض 

نه يكون على فزادها، إل: ومل يقل. 533كتفى باملفرد عن اجلمعا على تعداد احلال عقال، ف
ن مرض القلب مرض زاد ذواهتم مرضًا إل أوانهحذف مضاف، أي فزاد اهلل قلوهبم مرضاً، 

 . 534لسائر اجلسد
 {ِفيِه ظُُلَماتٌ }

 أحض      م    رهُ مح  ح      ل     هح    ا ع   ل   ى م    ج اِز  ص  ي   رهُ  وحبح      ْرقٌ أحي فِ   ي       ِه وحرحْع           ٌد 
 بِ        ِه فح        رحْع       ٌد مث ل ب   ح ْرٌق قح   ْد رس     ى عح  لح    ى الحُم      ص    اح       ب   ِة أحوح ت  ل  ب سا
 اهُ                درُة أحدن                   أحيْ            ضح         اً وم     ن   ح  م   ن ظ      رف      ِي     ه ال       ق   ص   ُد أحع     الهُ 

 فٍ  ححيُث ِاعتمادهحا عحلحى ِذى  وحصح  رتفعت بِال  ظ     رِف دون خ    ل  فاح وح 
         ا      بح        ري       ق وحب    رق        ان             ا وحأحن          ظ     را لِ  وحُه          و م        ن ب              رِق ذحا ب      روقح         ا
ا  وحُه          و وحرحْع            ٌد م   ص    دران لِ        راد ذحا وحذحا      مح        اج    م      ع ا مح     عح ان       ف        ذح
عمومح ما احض   مرحاج   م   ِي   ع     هح  ا   رحا   خ   الف ظ   ل م      ٌة ول   ك   ن ذحكح     *ِإْذ الح

رفع باجلار واجملرور؛ ألنه قد قوى بكونه صفة لصيب، وجيوز أن يكون ظلمات { ظُُلمحاتٌ } 
وقيل أن  ،535مبتدأ، وفيه خرب مقدم، وفيه على هذا ضمري، واجلملة يف موضع جر صفة لصيب

تفاق على جواز ذلك، خبالف يعين اإل .534ارتفاعها بالظرف وفاقًا ألنه معتمد على موصوف

                                                           
 2/219:النشر يف القراءات العشر: ينظر  53
 94/ :البحر احمليط: ينظر 532
 88_89/ :البحر احمليط: ينظر 533
 89/ :، و البحر احمليط39/ :اعراب القرآن ابن سيده 534
 35/ :التبيان يف إعراب القرآن 535
 98/ :وأسرار التأويلأنوار التنزيل : ينظر 534
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، بل باالبتداء، أي جيوز ما إذا مل يعتمد، فإنه خمتلف فيه، فسيبويه ال جيعله مرفوعا بالظرف
تفاق ال أنه جيب، خبالف ما إذا مل يعتمد، فإن سيبويه ال جيوز إعماله، ال يريد به أنه ذلك باإل

تفاق أيضاً، ولكن مراده أنه خلرب باإلا( فيه)فع مبتدأ، وجيعل جيب ارتفاعه به، فإنه جيوز أن ير 
وأما إذا اعتمد فالرفع به . إذا مل يعتمد ال يرفع الفاعل عند البصريني دهان أجازه الكوفيون

 . 539جائز عند الفريقني
 على الخبرالرفع  .2
 {َل رَْيَب ِفيهِ }

  ي     هِ          ال فِ      وحقح   بح     ر الح رحيْ       ب    خ هِ       ي وحقحالح ف  ِي الكحش   اِف وحأحن فِ 
  رُة غ      ول قح  ال حا          م    خ   ي هح      ا ال    فِ  االح   كم     ئهحْل الح بِ     ظحرٍف ابتدح 
 غريِه ِفيِه الرحْيبح أحي مثل شراب مَّ ِك  تح   ابُ    تقدي م    ه يف ه ُم أحن ثُ 

ال ريب كائن فيه، فتقف حينئذ على : يف موضع خرب ال، ويتعلق مبحذوف تقديره{ فيه} 
فيه، أو يكون ال ريب آخر الكالم وخربه حمذوف للعلم به، مث تستأنف، فتقول فيه هدى، 

، وبذلك بين (ذلك الكتاب)اختيار الزخمشري أن فيه خرب 538فيكون هدى مبتدأ وفيه اخلرب
الح  :هال قدم الظرف على الريب كما قدم على القول يف قوله تعاىل: عليه سؤااًل وهو أن قال

بأن التقدمي يشعر مبا يبعد عن املراد، وهو أن كتاباً : وأجاب 539(49: الصافات) ِفيهحا غحْول
تفضيل مخر اجلنة على مخور الدنيا بأهنا ال  الح ِفيهحا غحْول: غريه فيه الريب، كما قصد يف قوله

 .541كما تغتاهلا هي  تغتال العقول
 ح    ي     ان وال   ح   ُق ِإل    ي    ِه أحق      ربُ    و    دن  ي ا وحلح  ْم ي  رت  ْض ذحلِ     كح أحب        

 فحت ح  ى وحل    ي      س رج ل فِ  ي      ِه رمحى فليس فرق بني لحيس يف احلمحى
ا ت  ق دي   م ل   م   ح ف   ع   ول ذك      ر ر ال خ    ب  ُم   كح       أحنَّ     ُه احلح  ُق ت  ق   دي  ب  ِمح

  دم فال  م   ب   ت    دأ ال م   ؤخ         ر     م   ق   ر   دأ وحخ     ب         م   ب ت      فِ  ي   ِه ُه       ًدى
 أحب           ع   ُد ف   ِي الح  م عح        ان  ِي  ُه  فحِإنَّ    ي      ِ   رب أحم       ا الث   حان     واألحول األحق

ليس يف الدار رجل، وليس : وال نعلم أحدًا يفرق بني:" 54مث نكت أبا حيان عليه وقال
 رجل يف الدار، وعلى ما ذكر من أن مخر اجلنة ال يغتال، وقد وصفت بذلك العرب مخر الدنيا،

معناه أنه  الح رحْيبح ِفيهِ ومعىن " من دعوى االختصاص بتقدمي املفعول إىل دعواه بتقدمي اخلرب
                                                           

  439/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار  539
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لوضوحه وسطوع برهانه حبيث ال يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح يف كونه وحيًا بالغًا حد 
ممَّا ن حزَّْلنحا عحلحٰى  وحِإن ُكنُتْم ىِف رحْيبٍ : اإلعجاز، ال أن أحداً ال يرتاب فيه، أال ترى إىل قوله تعاىل

ريح له، أو أنه ليس (. 23: البقرة) عحْبِدنحا
ُ
اآلية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق امل

  .مما حيل الريب
رحيْ بح ل   لم     اهي ة   ه م    ن الب    ح ري       هِ          وق            وع       الح ل  فحالنف  ى ف ِي الح

 ِه   ي ِه وِإن    م   ح  ا ال   مح   راد ال  نح        ي     فِ         لح ه   ذا خ     ب ر وحال    ن       ف    ىوق  ي 
ثُوا والح فسوق أحي لفسق ت كن ح و ال رف     ث أحي الت  رفثُوا  حدح

 قح  ْد ُه  ًدى  ِق  ي  نح     لِّْلُمتَّ ُه      أحي أحنَّ   ًدى     أحخ  ب  ر ث  ان  ي  ا بِ    أحنَّ         ُه ُه       
رحيْ   ه      وحُه ًدى ح ال ي  ل ي   نح     لِّْلُمتَِّقي   هِ    بح ِفي وحِقيل بح ْل تق  ديرُه الح

 *ل محا نفى ووهح ُم وا من ضعف هِ  ص فة حامله الظرف الذَّي آتحى
من ناس ضال فال  ارتيابألنه قد وقع  االرتيابفالنفي ملا يعنيه وال يدل ذلك على نفي 

احلال واحملل، فاحلال هناك املخاطبون، والريب هو احملل، واحلال  الختالفخالف بني اآليتني 
فال تنايف بني كوهنم يف ريب من القرآن وكون الريب منفًيا عن  الكتاب هنا منفي، واحملل

لضمري اجملرور، والعامل فيه وهدى حال من ا .معناه ال ريب فيه للمتقني: وقيل 542القرآن
والريب يف األصل مصدر رابين الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي . الظرف الواقع صفة للمنفي

دع ما }ويف احلديث . قلق النفس واضطراهبا، مسي به الشك ألنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة
هو ( يفال ريب ) ىوالوقف عل .544ومنه ريب الزمان لنوائبه 543 {يريبك إىل ما ال يريبك

، وال بد للواقف من أن ينوي خرباً ( ال ريب)أهنما وقفا على نافع وعاصم املشهور، وعن 
أهل وهي كثرية يف لسان ال بأس، : وقول العرب( 51:الشعراء) قحاُلوا ال ضحي ْرح : ونظريه قوله

اإلعراب األول، خرب ثان على  ُهًدى لّْلُمتَِّقنيح ( ال ريب فيه فيه هدى: )؛ والتقديراحلجاز
 .ومجلة مستقلة على الثاين

 {ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواءٌ }
   ا    نح              ت       ع     ص دِر ن     م        ا ب   مح      ب    ِه ك  ى ح مع  ن ءتوا    اسم كاس سح  وحاءٌ 

 يءا     ج     نح  ا وحال      ا هُ         ر ِإنَّ هح       ب      خ  ة س        وآء  ل  م    و ِإل حى ك    ح    ن   
 ال      ث      م  ْيِهمْ     لح     عح  تُ    و    س       دير م ق   ت ٍل عح    لح     ى     اع       ع ب   ف       ف        رت     م
ارحُه     أحنْ  ب حُرواْ   قح   ْم وحفح       ذح ْرتح      أحأحن   دأح           ت      ب     م     ْدُه أحوح خح  دُروا         وق    مْ    ُه      ذح

                                                           
 58/ :البحر احمليط:ينظر 542
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 والنح    ق           ن     والن م         قح   مْ             ْي  هِ      لح      عح     ده س ي   ان       ق   ألحن  ذارحُه    ْم وف  
 البصرِي معح خلف بحدحامن املذهحِب  ل أحن يُ فردحا  اع   لحك نَّ ش رطح ف
 ف     عُ     ن      وم ي    ل ي    ث     ر وج        ُروا م     ي     خ حو تس معُ  ل ن وحأحس نُدوا للفع

 :سوء خرب إن وسواء اسم مبعىن االستواء، نعت به كما نعت باملصادر قال اهلل تعاىل
 ن حنحا ِلمحٍة سحوحاء ب حي ْ نحُكمْ ت حعحالحْوْا ِإىلحٰ كح رفع بأنه خرب إن وما بعده مرتفع به ( 44: آل عمرآن) وحب حي ْ

إن الذين كفروا مستٍو عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خرب ملا بعده : على الفاعلية كأنه قيل
إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إمنا ميتنع اإلخبار عنه إذا أريد به متام ما وضع له، : مبعىن

تساع فهو كاالسم يف احلدث املدلول عليه ضمناً على االبه اللفظ، أو مطلق أما لو أطلق وأريد 
: وقوهلم( 9  : املائدة) ي حْومح يحنفحُع ٱلصَّٰ ِدِقنيح ِصْدقُ ُهمْ  :اإلضافة، واإلسناد إليه كقوله تعاىل
ُع بِاْلِمعيديِّ خحرٌي ِمْن أحْن تحراحه  .تحْسمح

 ع    ه وض           ال     محعح قصدنا ت  م    ام م      ع  ن    فِ      ي        ِه م م ح ت  ا ذحلِ  كح         وحِإنَّ  مح 
 اِع فح   ل نح ا س    تْ اِ  لح ى    دث عح      ن ح    م    ا ض   م ن حا   رد لفظه أحوح م        فِإن ت

 كاالسم ِإذحاجرِيه من اإِلحك  اِم   ن حرف ك  ذا   أحجراؤحُه كاالسم وال
     ِه ل        ذل       ك  ت     ِي ك  اف  ي        أحش       ار ف    ن مالك     أحردت منه اللفظ واب
 *جعلنهحا أحمساً أفأحرفع أحوح أحنصب وح   اً        ك م   داة ح وحِإن أحض    ف ُت أِل 

التجدد وحسن دخول اهلمزة، وأم وإمنا عدل ههنا عن املصدر إىل الفعل ملا فيه من إيهام 
 .545عليه لتقرير معىن االستواء وتأكيده

  صفةالرفع على ال .3
 {وٱلَِّذيَن يـُْؤِمُنونَ }

 أُْولحئِ  كح عح     لح  ى ُه       ًدىخ       ب      ره  أحم   ا م       ب        ت     دأ الّ      حِذي       نح وق    ول         ُه 
ا ت ت    م    دحُ  لِّ  ْلُم    تّ     حِق    ي    نح أحو ص       ف      ة  وجُه الثالث ِفيهح  حُ     صل    فحاألح

   اشف  ه  ق ي دت أحوح ك لِّْلُم   تَِّق     ي     نح   ة ال  ج  ر وحُهوح ظ    اه    ر وحهي ص     ف 
     ن  ِغي والثح  اِن م   ب   يرتُك مح  االح ين ِإنَّ  ال  ت    ق     وى بِ  أحوُل ِإنَّ ف       س    ر  فح    

 ترك لع     ص  ي   ان ع    لي      ه ف      رع       ا   ا  ة مح     عح  ف  س    ره  ا ب     ف    ع    ل ط      اع   
 ْد عحلحمح ا   ذَّي قح     تضمنت من ال ا  أحوح ِصفة ج اءت ِلمدحُهمِ ب  م ح 
 حُ        صلح  ي  لِّ ْلُم تَّ ِق ي نح أحوح موض  ع ا  دح وحالنصب محعح تقدير أحعيِن أحم

 *حُ   والرحفع وحال  وه  م وحذحاكح أحص     لح    لِلنصب ناعت   اً كمح ا قحْد صرُح  وا

                                                           
 341/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار : ينظر 545
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جيوز يف أعرابه الوجوه الثالثة ألنه صفة مدح للمتقني اجلر،  {ٱلَِّذينح يُ ْؤِمُنونح بِٱْلغحْيبِ }
أعين الذين يؤمنون، أو هم الذين يؤمنون، وهي الصفة : والنصب بتقدير أمدح، أو الرفع بتقدير

، وجيوز أن يكون الذين مبتدأ خربه أولئك على هدى، فيكون الوقف على املتقني 544مقيدة له
وإن جعلته حااًل على تقدير . ان وأوقعته موقع املفعول به، هذا إذا جعلته صلة لإلمي549تاماً 

واملعىن أهنم يؤمنون غائبني عنكم ال كاملنافقني الذين . ملتبسني بالغيب كان مبعىن الغيبة واخلفاء
لحْوْا ِإىلحٰ شحيحٰ ِطيِنِهْم قحاُلوْا ِإنَّا محعح  إذا  ُكْم ِإمنَّحا َنحُْن ُمْست حْهزِءونح لحُقوْا ٱلَِّذينح ءامحُنوْا قحاُلوا ءامحنَّا وحِإذحا خح
وحالَِّذي ال }: أو عن املؤمن به ملا روي أن ابن مسعود رضي اهلل تعاىل عنه قال (4 : البقرة)

رُُه، محا آمحنح أحححٌد قحطُّ ِإميحانًا أحْفضحلح ِمْن ِإميحاٍن ِبغحْيبٍ   . 548{ِإلحهح غحي ْ
َها }  {ُكلََّما ُرزُِقوْا ِمنـْ

 ي     ف   هم ب     ال  س  ي  اق ذا ال  تح  قي ق م       ص     در ب        ه ال    م    رزوقوال     رزق 
 أو خرب احملذوف أو ثاين الصفة وك  ل ه    ذا ج      م ل   ة م    س   ت    أن       ف     ة
    ال م   ن ال    ذي    ن آم    ن    وا ب  ذاك ق   وجاز أن تكون ذي اجلملة حال

  ي   ن ا ل لكن ح   ع  ل   ى ال    دوام ق    ي ي     ري      د م     رزوق      ي    ن    اء أب     و ال   ب      ق  ا
 ا        ن م     رزوق     ي     ه     ذا ال     ذي وال ب ب     ش   روا ل    يس    وا ب    ق     ائ      ل     ي       ناف         

      رره ق      ال أب        و ح        ي      ان ذا وح ف   ه  ي إذن ح   ال غ   دت م    ق    درة
 ا ه     ن  ا م   جئ ذا ال   ح  ال ألن     ه       ن   ا قال ومن ج   ن  ات أي    ض ا أم   ك
 نصرف     ة  دن  ت ول  ل   ت  ق دي  ر ذي م      ة   ن   ك   رة م   وص   وف       ة م   ن م     ع     رف 
   ف     ق   ي  ر  ل   ف        اهلل أول       ى ب    هما ول   ر  ذلك دل   ن  ا ال   س   ي   اق وال    ن   ظ     ي   
 *وعاد من الثان   ي إىل الرزق كما ا     ول  ل   م  عن   ى ع    اد أي ج  ن   س  هم

الحمل  ورجحه أبو حيان 549ات، أو خرب مبتدأ حمذوف، أو مجلة مستأنفةصفة ثانية جلن
إن هلم جنات، وقع يف خلد السامع أمثارها مثل مثار الدنيا، : ، كأنه ملا قيل551هلا من اإلعراب

: أن تكون حاال من الذين آمنوا تقديره وأجاز أبو البقاء ، 55أو أجناس أخر فأزيح بذلك
وال يتم له ذلك إال على تقدير أن يكون احلال  أبو حيان، وذكر 552مرزوقني على الدوام

                                                           
 44/ :البحر احمليط،23 / :الكشاف: ينظر 544
 2 :التيسري يف علوم التفسري*

 23 / :الكشاف: ينظر 549
" مستدركه " ، واحلاكم يف "مسنده " يف ( 3)، وأمحد بن منيع "سننه " أخرجه سعيد بن منصور يف  :وأمحد بن حنبل  مسنده واحلاكم يف املستدرك وهو يف سننه 548

 .، ووافقه الذهيب(3133) برقم 2/284: وصححه
 21 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 549
 45 / :البحر احمليط 551
 31:التفسريالتيسري يف علوم *

 21 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  55
 42/ :التبيان يف إعراب القرآن 552
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وأجاز أيضًا أن تكون حااًل من  .مقدرة، ألهنم وقت التبشري مل يكونوا مرزوقني على الدوام
جتري، فقربت من املعرفة، وتؤول أيضًا إىل احلال : جنات ألهنا نكرة قد وصفت بقوله

  .553املقدرة
 

 األسماء منصوبات: ثانياا 
 على البدلالنصب  .1
 {ٱلصَِّراطَ }البدل 

 دحلُ        ل ي   ام  وحه  و ع لحى ت ك رِير ع  ل   دل ك           ن أحول ب       ذحا م   ِص  رحاطح 
     د  ص        ُه ق              داً ل          مح       ا لح        ي   تحوك اد    فح    ِإن     ه ال محقصود بالنسبِة قحْد أحف

 مَّ ضم      ن ذحا ال  حق لح    هُ        داُه ثُ    ه      هُ            ْؤال      كح    أحنَّ      ُه  م ق       د ك      رُروا س 
 دمِ    ق   ت   ال  وف بِ     وص  م    عحلي   ه  م ال     نح ال منعم     ي   لمِ  عح     لحى طريِق ال مس

ا ال     لألحول ال م   وص    وف ه   ان   ي   ِس ي        ر وحالب            الت    فف          ك      ان ك  انِ   ث    ذح
 ا مح   ع    كان ط  ري    ق م    ن عحليهم أحن و ما  ه ُمْستحِقيمح     رحاطح الْ   الصِّ   يحعن ِي 

 ل  ق   عح      ن سيبويه ذحا نمن ُمب   دحل  أحوح ع ام      ُل م   ن ب   دل م    اقح   ْد عمل
  رى      ي أحنْ     عح     ْمتح م  ج      راه    ُم أحرادح    رحى   ا جح          ال أحوح مح     العق  الَّ       ِذي    نح وحبِ 

 *دحى  ه   ه ن       ا ت  ع         عحلح    ْي     ِهمْ ومع  ن ل    ف  ِظ   هم تعدحى    ِه م        بِ     ن       ف      س     
بدل من األول بدل الكل، وهو يف حكم تكرير العامل من حيث إنه املقصود  }صراط{
، وقوهلم حكم تكرير العامل، مبعىن أن العامل مقدر وهو ما عليه اجلمهور وقيل 554بالنسبة

ليكون سؤال  554وابن مالك 555العامل فيه هو العامل يف البدل وهو ظاهر مذهب سيبويه
على أن طريق املسلمني هو املشهود عليه باالستقامة قد جرى مرتني تأكيد أو تنصيصًا  اهلدية
وجه وأبلغه ألنه جعل كالتفسري والبيان له فكأنه من البني الذي ال خفاء فيه أن  أكدعلى 

 .559الطريق املستقيم ما يكون طريق املؤمنني

                                                           
 45 / :البحر احمليط 553
 34/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 554
 8:التيسري يف علوم التفسري*

ووافقه على ذلك املربد عند . هذا باٌب من الفعل يستعمحُل ىف االسم مث يبدل مكان ذلك االسم اسٌم آخحرح في حْعمحُل فيه كما عحِملح يف األّول" 51 / : الكتاب :ينظر  555
 ". أن فرغ لهولكن قيل بدل؛ ألن الذي عمل يف الذي قبله قد صار يعمل فيه ب" 4/295: تعليله تسمية البدل بالبدل؛ فقال يف املقتضب

 3/249:أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 554
 34/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 559
 9 :التيسري يف علوم التفسري*
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 {َسْبَع َسَمـٰٰوٍت }
 كما قد ذكره  سحْبعح سح م ح ٰ ٰوتٍ  ال  ض   م   ي   ر م  ب   ه  م وف  س   رهأو 

 لكن أبو ح   يان توجبها أباه رتضاهاهنا الزخمشري والسور 
 أو بدل من ال  ضم   ي   ر ق  ال   وا وف  ي    ه ب  حث والصحيح حال
 ك  صي   رن   ا ول  كن واّه    يا  ه  و  ف يكون م   ف  ع   وال ل   س   وى ث انيا
 *وليس يف املنقول ما قد سوغه فإنه ل   ي س ب    م   ع   روف ل     غ    ة

والصحيح عند أيب  558قال الزخمشري هو تفسري للضمري املبهم يف سواهن كقوهلم ربه رجالً  
: حيان أنه بدل من الضمري على أن الضمري عائد على ما قبله، وهو إعراب صحيح، َنو

مفعواًل ثانيا لسوى ويكون مبعىن  وأجاز بعضهم أن يكون 559أو حال فيه أخوك مررت به زيد،
فسوى منهن سبع : أنه مفعول به واألصل 541وجعله مبعىن صري ليس مبعروف يف اللغة. صري

أي من قومه، قاله ( 55 : األعراف) وحٱْختحارح ُموسحٰى ق حْومحهُ : مسوات، وشبهوه بقوله تعاىل
والثاين بالنسبة إىل املعىن . وضعفه السمني لوجهني أحدمها بالنسبة إىل اللفظ  54أبو البقاء

دمها بإسقاط اخلافض ألهنا حمصورة يف أمر فألنه ليس من األفعال املتعدية الثنني أح: األول
أنه يقتضي أن يكون مث مسوات كثرية، سوى من مجلتها سبعًا وليس  : الثاين. وأخواهتماوأختار 
 .542كذلك
 النصب على المفعول .2

 {َوَل الضَّالِّينَ  َغْيِر ٱْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم}
 اهلحدحىذحل  كح فالضالل قابل  أبتدح اِ ناسب  بالضَّالِّنيح  واخلتمُ 

 نياب  ة عن ف  اع ل وحمح  ا وحق      ع وحقح    ول    ه وحال الث    ان  ِي أحرت         ف    ع
 من غرِي من نفي شئ كأن ما م   ن أحول ن  ص ب وحالح أكدح محا

 *أحوحلئ  ك الضَّ   الِّنيح الم ث     ق    ال بعده وحالح  اْلمحْغُضوبِ يقاُل الح 
نيابة عن الفاعل خبالف  املفعول والثانية يف موضع الرفع يف حمل النصب على }عليهم{       

وللتصريح بتعلق النفي بكل من ، 543األول، وال مزيدة لتأكيد ما يف غري من معىن النفي

                                                           
 291/ :الكشاف 558
 33: التيسري يف علوم التفسري* 

 95 / :البحر احمليط: ينظر 559
 املصدر نفسه 541
 45/ :التبيان يف إعراب القرآن  54
 245/ :الدر املصون 542
 48/ :والبحر احمليط 39/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  543
 8: التيسري يف علوم التفسري* 



138 
 

ال املغضوب عليهم وال الضالني، ليشمل أن املغضوب : فكأنه قال املعطوف واملعطوف عليه
از الزخمشري أنا زيداً وال أج 544ب والضالل ولتقارب معىن غريعليهم كلهم قد اشرتك يف الغض

 545أنا زيدًا ال ضارب: مع امتناع قولك أنا زيدًا مثل ضارب، إلنه مبنزلة قولك.غري ضارب
وكذلك أتى بالفعل ماضيًا وأتى  544مورد الوفاق ويف املسألتني خالف قاله أبو حيان فأوردمها
، وبناه للمفعول، ألن من طلب منه اهلداية ونسب يف صلة أن ليشمل سائر األزمان باالسم

األنعام إليه ال يناسب نسبة الغضب إليه، ألنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب اإلحسان، فال 
يناسب مواجهته بوصف االنتقام، وليكون املغضوب توطئة للختم بالضالني فينعطف موصول 

 .549بال على موصول بال مثله
ندرجها يف باب نصب املفعول به ومن هذه  لتنصب مفعولني أو ثالثة مفاعي  هناك أفعال

 :األفعال ما يأيت
 {ٱْهِدنَا}

 ل   ك ن ُهنح      ا بِ     ن   حْف  ِس   ِه ت     ع    دحى ُه        ًدى ب      الِم أحوح ِإل     ح     ى ي       ع      دى
 خت  اِر ُم    وسحى قحومُه سبعي نح اكح  أحخ      ت       ار عح     ام    لي   ن    اف     ي       ِه كح     مح   ا 

 فِ  ي  ِه  وحِإض م  ار لِ    ححرِف ج         ارِ  م     ح   ت م       اًل لِ      ع        دِم اإِلض     م        ار
 وحمعرب من مذهحِب الكوفيي   ن وحاألحم     ر مب    ن    ِي ل     دى البصرِي      ي   ن
 أحوح ِه  يح للج  زم عالمة ت    ك     ونُ  فحذف ي  ا أحهحد عالمة السك    ون

 ن    فردْ اى وح تشارحك ت لفظا وحمعن  لتماُس قح     دْ دحعحاُء وحااِل وحاألحمح   ُر وحال      
 بِ    ض  دِه وث     ال    ث بِ     اإِلس      ت       وحا ه وحا أحوحل       ه  ا بِ       اإِلع       ت     ال ال  ث  ان ِي

 ُم     ع       ت ب راً ت       ف  اوُت ال  م        راتبِ  ف حُهوح من الطلِب أحوح م  ن الطال  بِ 
اكح ااِلس   ِتعالح يف الذَّي أحمحرح  وحم ن األحص وِل ما العلو م      ع     ت     ب  حر  *كحذح

، أو إفراد ملا هو {ٱْهِدنحا}كيف أعينكم فقالوا : لبيان للمعونة املطلوبة فكأنه قا }ٱْهِدنحا} 
: واهلداية كاهلداية إرشاد وداللة بلطف ولذلك تستعمل يف اخلري وقوله تعاىل. املقصود األعظم

 ِفحٱْهُدوُهْم ِإىلحٰ ِصٰرِط ٱجلْحِحيم (23: الصافات ) وأرد على التهكم، ومنه اهلداية وهوادي
ا ٱالقرآنح ِيْهِدى الوحش ملقدماهتا، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى بالالم، أو إىل،  ٰ ذح ِإنَّ هح

،فعومل (52: الشورى) ِدى ِإىلحٰ ِصٰرٍط مُّْستحِقيمٍ وحِإنَّكح لحت حهْ ، (9: اإلسراء) لِلَّىِت ِهىح أحقْ وحمُ 

                                                           
 3 / :السراج املنري: ينظر 544
 93/ :الكشاف: ينظر 545
 48/ :البحر احمليط 544
 49/ :البحر احمليط 549
 21: التيسري يف علوم التفسري* 
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وهو حمتمل اإلضمار 548(55 : األعراف) وحٱْختحارح ُموسحٰى ق حْومحهُ :ختار يف قوله تعاىلاملة معا
واألمر والدعاء يتشاركان لفظًا ومعىن ويتفاوتان باالستعالء والتسفل، احلرف وهو إضماره، 

مل يكن األمر عالياً  األول باعتبار االسم وأن بالرتبة يف الطلب وعليه اقتضى الكشاف،: وقيل
باعتبار علو الرتبة واخنفاضها يف الدعاء وقال شيخنا وكل من القولني مبين : الثاين .أو سافالً 
األمر ولفظه أمر، و 549يف األمر والتنقل يف الدعاء ضعيف وهو اشراط العلو واالستعالءعلى 

عالمة البصريني ، فحذف الياء عند الكوفيني، ومعرب عند البصرينيمبين على السكون عند 
  591.    هو عالمة اجلزمالكوفيني ، وعند السكون الذي هو بناء

 {ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض ِفَراشاا }
 نفردااول تعدى فهو ل   مف   ع   تضمينه جعل معىن أوجدا
 قدرا ِفرحاشاً مفعول  ٱألحْرضح  وجآء غالبا ب   م   عن   ى صريا

 فكان م   ف    ع   وال ع   ل  ي  ه ثان  ي الثان  يمن أول حاال وأم  ا 
 *من ق وله فلم يعد م   ط   ل    ق  ا ورب ما جاء ب  م  عن  ى ط  فقا

ٰ ِت وحٱلنُّورح : وجعل هنا أما مبعىن خلق فيتعدى ملفعول واحد كقوله تعاىل ، أو وحجحعحلح ٱلظُُّلمح
مفعولني بفعل األول انتصب فراشًا وبناًء على احلال وعلى الثاين  مبعىن صري ويتعدى إىل

 :وبالقول أو العقد أخرى، ورمبا جعل مبعىن طفق فال يتعدى كقوله
 ف حقحْد جعلُت قلوصح بين ُسهحيل     ِمْن األحْكواِر مرتُعها قحريبُ        

مع ما يف طبعه من اإلحاطة ومعىن جعلها فراشًا أن جعل بعض جوانبها بارزًا ظاهرًا عن املاء، 
هبا، وصريها متوسطة بني الصالبة واللطافة حىت صارت مهيأة ألن يقعدوا ويناموا عليها  
. كالفراش املبسوط، وذلك ال يستدعي كوهنا مسطحة، ألن كروية شكلها مع عظم حجمها

 . 59واتساع جرمها ال تأىب االفرتاش عليها
ُهْم ِفي طُْغَياِنِهمْ }  {َوَيُمدُّ

 وق  ي      ل أن      ه م  ن العمر ال    مدي   د ق       ل وي      م    دهم ب     ق    وى وي  زي  د
 أم       ده م     دة وال       ب       ع     ض ق           ال ل     كن ذا عدا ب       ال   الم ي        ق      ال

 ك   ي ت      ن        ب      ه       وا ف         زاد وأض      ال ىل   ل    ه    م أي أم   أو أص   ل        ه مد
 ُع         ِدي بِ        ن       ف     ِس      ِه وم    ث   لُه وحرحدْ      ها ُح  ذف   ت ال      الم وقح    دْ نوع     

                                                           
 34/ :لتنزيل وأسرار التأويل، وأنوار ا49/ :الكشاف: ينظر 548
 9: التيسري يف علوم التفسري* 

  49/ : الكشاف: ينظر 549
 8-9/ :التبيان يف إعراب القرآن : ينظر 591
 42 /   :والبحر احمليط 18 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  59
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تح ارح موسحى قح        وم   ه س    بعي   ن  حا  بِ        غ       ي       ر ذحا يُ       ف           س       رونح         اثُ    مَّ  وحأحخح
 ب          ق      ول       ِه ي     ُم           دُه    ْم وق        الُ     وا وحقح         الح ف       ِي طغ  يان      ه  ِْم ت  ع  ل   ق ا

 ن     ص        ب وذا ج       رو ك  ل ت   قب  لُ   األولمن ُهْم يفي طيغاحن       ِهْم ف     
يكون يف طُْغيحانِ      ِهْم يح        ْعمح    ُه     ونح وحِقيلح   حح االن قحالح بعضُهْم ذا الح

 *ي    ف     ض      لُ ف         رد وم       ا أح    م    ل     ه  فحِليسح ف  ِي حالي  نح وه     و ي  ع م  لُ 
ُهْم يف طُْغيح ِٰنِهمْ } ُدُّ ومددت السرج . من مّد اجليش وأمده إذا زاده وأحلق به ما يقويه ويكثره{ وحميح

فأنه  أنه من املدد دون املد يف العمر مل زعمت. إذا استصلحتهما بالزيت والسماد: واألرض
أو أكثر وهي شاذة قال بعضهم الذي  يعد بالالم كامل له ويدل عليه تراه ميدهم ولعلها عن

كثر وهي أعليه تراه ميدهم ولعلها عن أو  ويدل .مبعىن أمهله إمنا هو مّد له مع الالم كأملى له
ُّد لحهُ أن مد يستعمل يف الشر، وأمد يف اخلري، َنو شاذة قال بعضهم  ا ِمنْ  وحمنح  اْلعحذحاب محدًّ

ْدنحاُهْم (  8سورة مرمي ) أن مّد ملا كان من نفسه، وأمد ملا    (23سورة الطور ) ِبفحاِكهحةٍ وحأحْمدح
وذلك أن إسناد الفعل إىل املسبب جمازاً، وأضاف الطغيان إليهم لئال يتوهم   592كان من غريه

أن إسناد الفعل إليه على احلقيقة، ومصداق ذلك أنه ملا أسند املد إىل الشياطني أطلق الغي 
ُدُّون حُهْم ىِف ٱنُ ُهْم وأخوٰ  وقال أو أصله ميد هلم مبعىن ميلي هلم وميد يف (212: األعراف) لغيميح

أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا، فما زادوا إال طغيانًا وعمهاً، فحذفت الالم وعدى الفعل بنفسه  
 أو التقدير ميدهم استصالحاً، (55 : األعراف)وحٱْختحارح ُموسحٰى ق حْومحُه : كما يف قوله تعاىل

متعلقًا بيمدهم، وقيل  وذكر أبو حيان ويف طغياهنم 593وهم مع ذلك يعمهون يف طغياهنم
ومنع أبو البقاء أن يكون يف  594ويعمهون حال من املفعول أمدهم أو ضمري طغياهنم. بيعمهون

قال  595ألن العامل ال يعمل يف حالني: طغياهنم ويعمهون حالني من الضمري يف ميدهم، قال
 .594خالف وتفضيل أبو حيان هذا فيه

 {ا نـَزَّْلَنامِّمَّ }
 ش  يئا فشيئا مثلما هلم حص   ل وق        ال ن        زل       ن          ا ألن             ه ن             زل
 وق     ائ   ع ومن وق       وع خ   ط       ب من اشع    ر واخلطب أي حبسب

 ن      زل ج   م   ل  ة ف    ك   ان األول     ى ق      ال    وا ل     والوذاك م         م      ا راب 
                                                           

 3/394:ولسان العرب 49 / :والدر املصون:  ينظر 592
  2: التيسري يف علوم التفسري* 

 88/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 593
 15 / :البحر احمليط: ينظر 594
  3/ :التبيان يف إعراب القرآن: ينظر 595
 29: التيسري يف علوم التفسري* 

 15 / :البحر احمليط: ينظر 594
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 ف       ف   ي  ه ال    زام ودف     ع لل     ش     ب     ه منه ت ح  ديهم على هذي اجلهة
 م رادف ال   ه  م   ز وما ذلك دل قال أب      و ح  يان ت     ض   عي   ف نزل

 هم التكثري ف        ي      ه وه    م   اا     قم زوله ل     ن     ا م        ن     ج     م    اع   ل     ى ن       
 ىدال ق       اص  ر م  ن قبل ماي   ع    ف    إن        م     ا ذلك م      ن ال   م   ع     دي
 أو ج     رح      توم  ثل       ه ف    تحت  ك   قول    ه    م ق    ط   ع  ت أو ذب حت
 وق       ل م        ّوت وم     ع     ه ل       زم          ا ف  ال ن      ق     ل ق    ع   د زي        د ص    وم     ا
 *إذ ق   ال ج      م  ل   ة وق     ال ن          زال ث         م ال  دل      ي    ل ق     وله ق   د اب  طال

. موصولة، أي من الذي نزلنا، والعائد حمذوف، أي نزلناه، وشرط حذفه موجود "ما"و
ونزلنا التضعيف فيه هنا للنقل، وهو املرادف هلمزة  موصوفة،وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة 

ويدل على مرادفتهما يف هذه اآلية قراءة يزيد بن قطيب مما أنزلنا باهلمزة، وليس . النقل
فإن قلت مل : ، خالفاً للزخمشري، قال599لى نزوله منجماً يف أوقات خمتلفةالتضعيف هنا دااًل ع

ألن املراد النزول على التدريج والتنجيم، : مما نزلنا على لفظ التنزيل دون اإلنزال؟ قلت: قيل
وهذا الذي ذهب إليه الزخمشري يف تضعيف عني الكلمة . 598وهو من جمازه ملكان التحدي

لتكثري، أي يفعل ذلك مرة بعد مرة، فيدل على هذا املعىن بالتضعيف هنا، هو الذي يعرب عنه با
وذهل الزخمشري عن إن ذلك إمنا يكون غالبًا يف األفعال اليت تكون قبل . ويعرب عنه بالكثرة

جلس زيد، : جرحت زيداً، وفتحت الباب، وقطعت، وذحبت، ال يقال: التضعيف متعدية، َنو
لنا مل يكن متعدياً قبل التضعيف إمنا كان الزماً، وتعديه إمنا وال قعد عمرو، وال صوم جعفر، ونز 

مات املال، ومّوت املال، إذا كثر : قالوا. يفيده التضعيف أو اهلمزة، فإن جاء يف الزم فهو قليل
ذلك فيه، وأيضًا فالتضعيف الذي يراد به التكثري إمنا يدل على كثرة وقوع الفعل، أما أن جيعل 

، ونزلنا قبل التضعيف كان الزماً ومل يكن متعدياً، فيكون التعدي املستفاد من الالزم متعدياً فال
التضعيف دلياًل على أنه للنقل ال للتكثري، إذ لو كان للتكثري، وقد دخل على الالزم، بقي 

وأيضًا فلو كان التضعيف يف نزل مفيدًا للتنجيم الحتاج . مات املال، ومّوت املال: الزمًا َنو
ةً  :قوله تعاىل ألن التضعيف دال  ؛إىل تأويل( 32: الفرقان) لحْوالح نُ زِّلح عحلحْيِه اْلُقْرآُن مُجْلحًة وحاِحدح

ةً }: على التنجيم والتكثري، وقوله وأيضًا فالقراءات بالوجهني يف كثري . ينايف ذلك{ مُجْلحًة وحاِحدح

                                                           
 49 / :البحر احمليط599
 28: التيسري يف علوم التفسري* 

 238/ :الكشاف: ينظر 598
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فيه التكثري والتنجيم إال  وأيضًا جميء نزل حيث ال ميكن. مما جاء يدل على أهنما مبعىن واحد
 .599على تأويل بعيد جداً يدل على ذلك

 {ِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ }
 ي     ك    ذب     ون ي      ك   ذب     ون ك   ذب تكذيبهم أو بالذي كانوا هبم
 ب      األولوإن ي          ق   ل أك     ث      ره   م  وج    از أن تكون ب   اء ال     ب    دل
دحا  وحغح         ي   رحُه        ْم ل       ك  ث      رة قح         ْد وحرحدحا وحيح  ْك     ِذبُ       ونح ل ك  ف  ا وحشح         دح
 حح       ِم ي    رِيي ج حئ مث       لح م     وت  ت  أحوح لِ      ل    ُم  ب     ال غ  ة وال    ت  ك  ث     ي        ر
بح   ا ا ِم     نَّ كح    ذح  وحححشح جحرحى ُسوحطحاً ِإذحا مح ا هحربحا وحبحي  نح الشحُئ كحذح
لحفح   ُه ف      ان    عط   فحا من ُه م حا يدلحُه وحبح ْع    دح وحقح      فح   ا  *لكي يحرِى محا خح

  58" الذي " ألن اهلاء املقدرة عائدة إىل  قال أبو البقاء واألظهر أهنا موصولة 581وما مصدرية
اٍء مقّدرة حىت يلزم جعل ال نسّلم أنه ال بُدَّ من ه: وهذا الَِّذي قاله غري الزم، إذ لقائل أن يقول

النيسابوري وغريه بل األول أظهر واملعىن بسبب  هوليس كذلك فقد ردَّ  582مسيةإ" ما " 
وقرئ بالوجهني فقرأ الكوفيون يكذبون من  584فالباء سببية أو بدلية 583تكذيبهم أو كذهبم

من والباقون يكذبون  أو ببدله جزاء هلم وهو قوهلم آمنا، كذهبم  واملعىن بسبب الكهف
بقلوهبم، وإذا خلوا إىل هنم كانوا يكذبون الرسول عليه الصالة والسالم التكذيب إل
أو . أو من كذَّب الذي هو للمبالغة أو للتكثري مثل بني الشيء وموتت البهائم. 585شياطينهم

 .584من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن املنافق متحري مرتدد
 {اْستَـْوَقَد نَاراا}

 ف  ل   ي  س عح  ْن   ُه خح          رحجح   الط   ل    ب  قحْد جحا اْست حْوقحدح ِمْن  نيوحِقيلح أحن الس
زم           ُه وحأحس               ن      دت  ِلمض  م  ٍر ل لن     اِر عادح أحو غ     دت وحق     ي  ل ب         ل الح
   ن    ُه ف   ج      ازح تح   ْأنِ    ي  ُث لح         هُ أحم    ك    م      س     ن        ده لح  م  ا ل  ِأحن ح                       ول          هُ 
 من الثاِن وصل ولظرِف أحف   هما فح      م    ا عح     لح    ى األحوِل مفعوُل ومح           ا
 وحقِ         ي      ل وحأحزدهوح  ول    ُه ظ       رف  فح      ن   ص       ب    ه    ا ب      ِه وحق   ي   ل زحائ                  دة

                                                           
 51 / :احمليطالبحر  599
 89/ :، و البحر احمليط39/ :اعراب القرآن ابن سيده: ينظر 581
 9 : التيسري يف علوم التفسري* 

 29/ :التبيان يف اعراب القرآن: ينظر  58
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 م           ا ك                    انَّ لح           ه     ا وق                 ررح  ن   ك  رُة م      وص        وف         ُة ف         أحع             ت      ب   ر
 *نَّ            ُه ي          دورُ      م    ى ب             ِه أل س  يُ  وحاحلول لل دوِر ي   ع       وُد م      ن أحم          ورِ 

 589طلب الوقود والسعي يف حتصيله، وهو سطوع النار وارتفاع هلبها قاله الراغب: واالستيقاد
قال  588السني للطلب وقال أبو زيد وغريه أن استوقد مبعىن أوقد كما يستجاب مبعىن أجابف

ضوءها وضوء كل نري، وهو : والنور. جوهر لطيف مضيء حاّر حمرق: والنار" 589الزخمشري
. ّن فيها حركة واضطراباً، والنور مشتق منهااشتقاقها من نار ينور إذا نفر؛ إلو . نقيض الظلمة

النار يقال للهب الذي  قلت وما ذكره يف تعريف النار تعريف باخلاصة"  فرط اإلنارة: واإلضاءة
وحيتمل أن تكون غري متعدية مسندة . وهي يف اآلية متعدية ،591ردةيبدو للحاسة، وللحرارة اجمل

ن جعلتها غري إأبو حيان  هكما ذكر   ،أن جعلتها متعدية فما مفعول وهو األول  59.إىل ما حوله
متعدية أسندت إىل ضمري النار املسترت يف العمل وأما ما حوله والتأنيث للمعىن وأن أضاءت 

وما موصولة يف معىن األمكنة، نصب على الظرف، أو مزيدة،   592األمكنة واألشياء حوهلا
 .593نه يدورحول إلوقيل للعام . وحوله ظرف وتأليف احلول للدوران

 {َوتـَرََكُهْم ِفي ظُُلَماٍت لَّ يـُْبِصُرونَ }
 ل مح   حح      اف  ل    ُه م  ف  ع  وُل ول  ِك    ْن  ت حرحُك من األحصح   ِل ب     ِم   ع   ن      ى طح    رححح ا
ا ال محل م      ع       ن     ى ص ي   را  ف حُهو كحأحفعال الق  ل وِب قحْد جح رحى فِ       ي   ِه ِبذح

 ترحك    ت  ُه ج  زر أحي أحكح  ُل الِس  باعِ   ا ومن الس    ماعِ     ن وحجحازح ك     ل ه     اه
 *أحي موضع لحُه كح مح   ا  قح  ْد قح   الُ  وا حح              الح  ي    ُب         ْ ِص        ُرونح الَّ وحقح  ولح            ُه 

وترك يف األصل مبعىن طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معىن صري، فجرى جمرى أفعال 
 :594القلوب كقول الشاعر

ْزرح السِّباع ي حُنْشنحهُ   بنانِِه واملِْعصحمِ يحقُضْمنح ُحسنح  فرتْكُته جح
ال )و ( يف ظلمات)أن على األول مفعول ترك هم و ": أماليه " وقد ذكر ابن احلاجب يف 

ما ظلمك أن تفعل كذا، : والظلمة مأخوذة من قوهلم 595حاالن مرتادفان من املفعول( يبصرون

                                                           
 899:مفردات الفاظ القرآن 589
 34 :ينظر النوادر يف اللغة 588
 99 / :الكشاف: ينظر 589
 829:مفردات الفاظ القرآن 591
  98 / :الكشاف: ينظر  59
 5  / :البحر احمليط 592
 93_92/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 33/ :إعراب القرآن: ينظر 593
 44 :ديوان عنرتة بن شداد 594
 249/  :أمايل ابن احلاجب: ينظر 595
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لتفتازاين واستبعده السمني وا 594هنا تسد البصر ومتنع الرؤية كذا قال الكشافأي ما منعك، إل
وحملْح  ِكْلتحا اجلْحنَّت حنْيِ آتحْت أُُكلحهاقال تعاىل  599ولعل وجهة الظلمة لغة ليست املنع بل النقصان

ُما ن حهحراً  ْيئًا وحفحجَّْرنا ِخالهلح ومل تقتصر كأنه ظلمة الكفر وظلمة ( 33_الكهف) تحْظِلْم ِمْنُه شح
اهلل، وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة الضالل وظلمة سخط النفاق وظلمة يوم القيامة 

 . 598ظلمة شديدة كأهنا ظلمة مرتاكمة
يُ ْب  ِص  ُرونح ُمش  ت  ركح  ف  ِي ظُ      لُ     مح  اِت م  ت    ع     ل        ُق ت             ركح   أحوح ُهو محعح الح
 الحمجرورِ لكامل يف اأحي ُهْم أحو  من ال ح حاِل وحالثَّان   ِي من ال  ضمي     رِ 
 من ظُُلمحاِت ثان مفع ول لح  كح  ا وحأحنَّ ِإل   حى اِث      ن    ي      ن ت  ع  دى ت     حركح       ا

ي ُ  ا ي               ق    عح  متنح     عاْبِصُرونح احلحالح وحالعحكحُس الح  *ف  خ  ب  ُر ل  ي    سح م  ؤك     دح
احلال أو يف ظلمات يف موضع احلال   أما يف موضع برتكهم وال يبصرون ويف ظلمات متعلق

يتعلق مبحذوف وال يبصرون حاًل أيضًا إما من الضمري يف تركهم وإّما من الضمري املستكن يف 
اجملرور فيكون حااًل متداخلة، فإن كان ترك مما يتعدى إىل اثنني كان يف ظلمات يف موضع 

ن اخلرب ال يكون مؤكدًا ومفعول ال وال جيوز العكس؛ إل ل الثاين، وال يبصرون مجلة حاليةاملفعو 
يبصرون فكان الفعل غري متعلق يف ال يبصرون ما حوهلم من األماكن والطرق واآلية ومل يذكر 

ن املقصود نفي اإلبصار عنهم ال بالنسبة إىل ال يبصرون، وال ينبغي أن ينوي؛ إلمفعول 
 .599متعلقه

 }َوِإَذا َأْظَلَم ٌ }
ا ُم  ع      دى وحال  م    رحاُد أحظ    ل محا وحُه      و ِإذحا أحظْ      لح    مح ج         اء الزِمح       ا  كح     ذح
 ذحلِ    كح أحو أحظْ    لحمح بح       رُق ِاخ      ت      ح فحى عح   ِلي  ِهْم ال  ل    ي    ل ال   سَّ   ي  اق ع  رفح    ا

 يح    ع   وُد هلِل تح     عح       ال       حى فِ      ي        ُه     مح   ا الض  م   ي  ر يف أحض    اء أحظْ    لح     مح اأحوح 
 ّن م     اب        ه  ُ  ْم ي  ن  ك  ش     فُ أل    ع      ل  عدى لِ  ل  طح   رِي      ِق قح      اُم  واْ وحق     ف وا

ُم أحب   ل    سادوماً وحإِ   ع  ود ال  ح  ال      ة ب   ه حا ت        ل      ب        س         ا نَّ ع    اد ال    ظح    الح
ْم   ِعِهْم ي    عن   ى لألحمساِع سح   لح بح  من رعداً وب   رق ي    ك ون لح   ذحهح  بح   *ِبسح

فإنه جاء الزمًا وهو الظاهر هنا كما يف الكشاف وجاء متعديًا منقواًل من  }أظلم{كذلك 
 : 41وقول أيب متام، 411ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول أظلم الليل
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 مهُحا أظحلمحا حايل مثة أْجلحيا     ظالمحْيهما عن وحْجِه أحْمرحدح أشيبِ 
فإنه وإن كان من احملدحثني لكنه من علماء العربية، فال يبعد أن جيعل ما  قال يف الكشاف 

 . 412يقوله مبنزلة ما يرويه
 

 النصب على الحال .3
 {َكَمآ آَمَن ٱلسَُّفَهآءُ }

   ا    م   ل         ْد ع         ٍة قح       ق       اب     ٍة س    ل  م   ب ج    ا كح  مح  ا       راب    ُة ِإع   ل  م  وحهذه ال ج  
       ادِ             رش          ال      بِ        رُ            ْأم   ت      ذِه    وحهح     هت عن الفحسادِ    ْد ن    لح   كح قح     وحتِ 

ِح أحع  ظ     ن الصَّ      وحأحنَّ       ُه م  ه    م  م   ع   د م ا ي   ع     د م ن ب      ع   ئ ب     ج    ه    م    الح
   در    ص      ت لِ  ل  م     اأحت     ح ِذُف وحمح      ْن      ُم   در     عت م  ص     ن كح  محا آمح  نح قح  الح  

 موضع حال صحاحب احلحالح أححذفح  ي   ِ  ه أحنَّ ال  ك  اف ف   وحقح  الح سيبوي
 ا              رِفح     ْد عُ      ا ق ح    عِل ُه نح    ف    ن ال    و م    وحُه  ا  ص  در قحْد ُح  ِذفح    وحُهو ضِمري م
 *  لح       مح       عح   ا زانَّ ال    ح م      ن رب      ا م     نِظي    رهح  ُف كافا عن عمحل    وحِقيلح ما تك

والكالم على هذه اجلملة إعرابًا كالكالم على اجلملة السابقة وقد  }َوِإَذا ِقيَل َلُهمْ }
عن اإلفساد أمرهم باإلميان ألن الكمال حيصل برتك ماال  عن الفساد تضمنت تلك اجلملة

نه األهم، وألن املنهيات عنها هي من باب ل ما ينبغي، وبدىء باملنهي عنه إلينبغي وبفع
وأكثر :"414قال أبو حيان . 413من امتثال املأمورات هباالرتوك، والرتوك أسهل يف االمتثال 

آمنوا إميانًا كما آمن الناس، نعت : املعربني جيعلون ذلك نعتًا ملصدر حمذوف التقدير عندهم
ملصدر حمذوف دل عليه الفعل ومذهب سيبويه، رمحه اهلل، أن ذلك ليس بنعت ملصدر 

احملذوف  املفهوم من الفعل املتقدمحمذوف، وإمنا هو منصوب على احلال من املصدر املضمر 
نه يؤدي إىل حذف املوصوف وإقامة ، وإمنا مل جيز ذلك إلتساعاإلبعد اإلضمار على طريق 

وتلك املواضع أن تكون الصفة خاصة جبنس . الصفة مقامه يف غري املواضع اليت ذكروها
مررت : حااًل، َنو زيد قائم، أو: مررت بكاتب ومهندس، أو واقعة خرباً، َنو: املوصوف، َنو

جلست قريبًا منك، أو مستعملة استعمال األمساء، وهذا : بزيد راكباً، أو وصفًا لظرف، َنو
وإذا خرجت الصفة عن هذه املواضع مل تكن إال . األبطح واألبرق: حيفظ وال يقاس عليه، َنو

                                                                                                                                                                            
 25: التيسري يف علوم التفسري* 

 32 :ديوان أيب متام  41
 221/ :الكشاف: ينظر 412
 98/ :البحر احمليط: ينظر 413
 99/ :مصدر نفسه414
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باردًا وأن أال ماء ولو : تابعة للموصوف، وال يكتفي عن املوصوف، أال ترى أن سيبويه منع
 415 .نه حالولو بارداً، إل: ذف املوصوف وأجازتقدم ما يدل على ح

 {َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ }
 ما كنتم من الع  ذاب ت  ح ذرون ت     حتَّ     ُق    ونح إذا ع     ب    دت       م  لح    عح   لَُّك  مْ 

 أي وحدواك  أن    ه ق    ال أع  بدوا  ح ال من الضمري يف قول أعبدوا
 وه   و ك   م وم   ا ع   ل  ي  ه قد نسق أو ه     و م   ف      ع      ول ق      ول        ه خ    ل    ق
 من صورة منها التقى قد ات  فق م    ع  ناه ق    د خ  ل  قك م وم   ن س   ب    ق

 أس   ب  اب    ه ف     ي      ه وك    ث     ره ال    ّدواع ج       ت    ماعاأم    ره م   رج     ح م     ن  إذا
 إذ م    ث      ل      ه ف    ي ل     ه م   ا ع    رف     ا أو هو ت          ع        ل      ي   ل ول  كن ض  ع  ف  ا
 *ومن ك    الم اهلل ل  لتح    ق ي    ق جا لعل ف   ي األصل ي     جئ من ال رجا
 فأنظر إىل م   ح  ال ها تدر ال مراد ق    ي   ل ال   ت    رجي راج ع إل    ى ال  عباد

اعبدوا ربكم راجني أن : كأنه قال{ ٱْعُبُدواْ }من الضمري يف حال  {لحعحلَُّكْم ت حت َُّقونح }
أن  نبه به على. تنخرطوا يف سلك املتقني الفائزين باهلدى والفالح، املستوجبني جوار اهلل تعاىل

، وأن العابد ينبغي التربي من كل شيء سوى اهلل تعاىلالتقوى منتهى درجات السالكني وهو 
ابح : أن ال يغرت بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء قال تعاىل  هُ ي حْرُجونح رحمْححتحُه وحخيححٰ ُفونح عحذح

لحقحُكمْ }أو من مفعول ( 59: اإلسراء) ومن قبلكم واملعطوف عليه على معىن أنه خلقكم { خح
وغلب .يف صورة من يرجى منه التقوى لرتجح أمره باجتماع أسبابه، وكثرة الدواعي إليه

وجعل الزخمشري لعلكم تتقون  .414املخاطبني على الغائبني يف اللفظ، واملعىن على إرادهتم مجيعاً 
ليتجاوب تعبدون ألجل اعبدوا أو اتقوا املكان تتقون : فهال قيل: فإن قلت: متعلقاً باخللق قال
ليست التقوى غري العبادة حىت يؤدي ذلك إىل تنافر النظم، وإمنا التقوى : طرفا النظم؟ قلت

وقيل  واألول أقرب وأنسب هلما وللخطاب بينهما، ،419قصارى أمر العابد ومنتهى جهده
لحْقُت ٱجلِْنَّ وحٱإِلنسح ِإالَّ لِي حْعبُ : تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال  ُدونِ وحمحا خح

لعل وعسى حرفا ترج  :سيبويهوهو ضعيف إذ مل يثبت يف اللغة مثله، قال  (54: الذاريات)
لرتجي وليست لعل هنا مبعىن كي ألنه قول مرغوب عنه ولكنها ل418ومها من اهلل واجب

  .419طماع، وهو بالنسبة إىل املخاطبني، ألن الرتجي ال يقع من اهلل تعاىلواإل
                                                           

  4 / :الدر املصون: ينظر 415
 29: التيسري يف علوم التفسري *

 19 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 414
 232/   :الكشاف: ينظر 419
 93/ :معامل التنزيل: ينظر 418
 39 / :البحر احمليط 419
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 النصب على الصفة .4
 {َمـِٰلِك يـَْوِم ٱلدِّينِ }

 ولُه من ذحا اليوم ملك مل يزلْ  ب  ل ي حْوِم الدِّينِ  األحُمور محاِلكِ أحي 
 مح  عح اإِلض     اف      ِة ميخُص املعرفة فص     ح أحن ي        ق    ع مح     الك ص    فة
ا ِإذحا أحردت مْن    ُه ال م    اضي           ا  ن ت    رد ح    ااًل بِ      ِه أحوح أتيافح           إِ  كمح
 وحما ب ه ا م   ع رف موص         وف       ا ملح ت ف   ْد اإِلض        اف       ُة الت     ع       ري      ف    ا
 *وق    ع م      اض      ي     اً ح  اض   راً ِإذنْ  وحالي        وم وحاج    ب ال      وق  وع ف كان

وامللك هو املتصرف باألمر . هو املتصرف يف األعيان اململوكة كيف يشاء من امللك }املالك{و
ومالكا بالنصب . وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ العمل. والنهي يف املأمورين من امللك

على املدح أو احلال، ومالك بالرفع منونًا ومضافًا على أنه خرب مبتدأ حمذوف، وملك مضافاً 
  .1 4والنصببالرفع 

 : 2 4وبيت احلماسة   4"كما تدين تدان"ويوم الدين يوم اجلزاء ومنه 
 ِن ِدناُهْم كما دحانُوا ومل ي حْبقح ِسوحى العدو ا

يا سارق : تساع كقوهلماملفعول به على االأضاف اسم الفاعل إىل الظرف إجراء له جمرى 
ٰ ُب ٱجلْحنَّةِ الليلة أهل الدار، ومعناه، ملك األمور يوم الدين على طريقة         وحنحادحى أحْصحح

أن يف تنزيل املستقبل منزلته ملاضي لتحقيق أوله امللك يف هذا اليوم، على  3 4(44: األعراف)
حقيقية جعله لوقوعه صفة للمعرفة،  اإلضافةلتكون " كزيد مالك العبيد"وجه االستمرار أو 

اعل احلال أو االستقبال فأنه يف تقدير نظري إذا قصد به معىن املاضي، أما إذا أريد باسم الف
من قرأ  4 4حقيقية فال تعطيه معىن التعريف، فال يقع صفة للمعرفة إضافةوذا تكون  االنفصال

محلحكح يوم الدين  فهو  اليوم مل يوجد وهو ظاهر، ألن الستقبالماضيا، وإن كان مبعىن افعال
مشكل؛ ألن اسم الفاعل إذا كان مبعىن احلال أو االستقبال فإنه تكون إضافته غري حمضة فال 
يتعرف باإلضافة، وإن أضيف إىل معرفة فال يكون إذ ذاك صفة؛ ألن املعرفة ال توصف 

  .بالنكرة، وال بدل نكرة من معرفة؛ ألن البدل بالصفات ضعيف
 

                                                                                                                                                                            
 5: التيسري يف علوم التفسري* 

 28/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 4
 وحديث مرفوع رواه البيهقي يف األمساء والصفات مبسند ضعيف وله ثناء هلل مر به رقة  راتن   4
 ا35/ :شرح ديوان احلماسة 2 4
 29/ :، فتح القدير59/ :الكشاف: ينظر 3 4
 35/  : ، البحر احمليط59/ :الكشاف: ينظر 4 4
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 {َراشاا ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱأَلْرَض فِ }
 دأ  ت   ب    ى أو م   ا أت   ت  ع  أو الذي ن أي أوجداُكُم     لح لح    ح ع   ٱلَِّذى جح هو 
 د خالفا ى صلة ق  ض   ث م  ي    ح ا     ف     ع      وا وض        ل       ع       ج    ره الت      ب      خ

 ن ذا من شرطه  س م  بظاهر ولي ه      ط        ع رب    ر م      ب     ى خ   اف   دخول ن
 ار الصلة       واب أن آث   ج    ا ال  ن  قل ه     و ل     ر وه  ي ضم   ل ال   ولكن األص

 ار     ان الط    ي زم  اض   م    ق ال   واف    ف ار      ي       ت    ة االخ    ال  ن ح  ودة م  وج   م
 ر  ه ذك        ال      ه م   ي    ى مقول ف    ن   ع    ي ر   ب  خ    وى ال  ن  ة هنا ي  حقيق    ومن ال

 *ح    ص    ا ي  ن     ع أو أنصب وه   أرف   ف دح       ره أو م               ى آخ            ال إل              ف
أو بدل منه أو مقطوع بتقدير  ( 2: البقرة){رحبُُّك مْ }املوصول إما منصوب على أنه نعت 

وإما مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف أو مبتدأ خربه {ت حت َُّقونح } أخص أو أمدح وكونه مفعول
حيان يف غاية  وذكر أبو 5 4والفاء قد تدخل يف خرب املوصول باملاضي{ فحالح جتحْعحُلواْ }ة مجل

كأنه . االسم الظاهر وهو اهلل ، فال يناسب دخول الفاء يف اخلرب، وللربطالضعف ملعىن الصلة
اداً : يلق وال نعرف إجازة ذلك إال عن أيب . وهذا من تكرار املبتدأ مبعناه، فحالح جتحْعحُلوْا لِّلِه أحندح

زيد قام أبو عمرو، وإذا كان أبو عمرو كنية لزيد، ونص سيبويه على : أجاز أن تقول. احلسن
فلم يتغاير الزمان علمًا أن اخلرب يف االختيار  ثار الصلة موجودة حالةاجلواب أن آ 4 4منع ذلك

الذي كلمة : "9 4احلقيقة مقدر تقديره منقول فيه فال جتعلوا كما ستعلمه، قال اإلمام الرازي
ذهب الرجل الذي أبوه : ولك، كقعند حماولة تعريفه بقضية معلومة موضوعة لإلشارة إىل مفرد

القضية املعلومة أدخلت ، فإذا حاولت تعريف الرجل هبذه منطلق، فأبوه منطلق قضية معلومة
 :فقوله ، إذا ثبت هذاإنه مستعمل لوصف املعارف باجلمل :وهو حتقيق قوهلم، عليه الذي

 ًال َِّذى جحعحلح لحُكُم األْرضح ِفرحاًشا وحالسَّمحآءح بِن حآء يء جعل يقتضي أهنم كانوا عاملني بوجود ش
خحلحقح السَّمحاوحاِت  محنْ  وحلحِئْن سحأحْلت حُهمْ : ، وذلك حتقيق قوله تعاىلبناءاألرض فراشا والسماء 

 ("  25: لقمان )  وحاأْلحْرضح لحي حُقوُلنَّ اللَّهُ 
 
 

                                                           
 38/ :التبيان يف إعراب القرآن: ينظر 5 4
 29: التيسري يف علوم التفسري* 

  4 / :البحر احمليط 4 4
 2  / :التفسري الكبري 9 4
  3: التيسري يف علوم التفسري* 
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 {َما بـَُعوَضةا } 
 دال       بال      ق      ان وي   ي   ف ب  عط ال        ث      م    ل بح         عُ    وضح    ةً ه           ول       وق

 ل ما  ع  ج  ل ت  ث ن م  دال م   أو ب ا   م  ه   با اُ    ا إذا م   م ة ل   ف     أو ص
 ا خال  م  فكان حاال قدمت ك ال   ث     ا م    رب وأم    ض   ول ي  ع  ف م

 ال    ع    ا ج    ا إذا م   ة أو م  بعوض فما لوصل فوقها أعطفه على
 *بوت مثال  ك  ن    ع    ال    ة ك   وض  ع    ب ه على ث  ا زاد ج   ى م   ما عن سأ

السمني بإهنا وذهب ، 9 4أهنا بدل من مثالً :" وذكر البغوي ،8 4عطف بيان ملثالً  "بعوضةال"و
( ملا)أو صفة  421ن عطف بيان ممنوع عند مجهور البصريني يف النكراتبدل ال عطف بيان؛ إل

واملعىن أن يضرب مثال، ما بني بعوضة  أو تقدير إسقاط اجلار (مثل)بدال من ( ما)إذا جعلنا 
أو مها مفعواله لتضمنه . نه نكرةليضرب، ومثاًل حال تقدمت عليه إل أو مفعول فما فوقها،
من البعض وهو القطع ومنذ  وقيل لك والبعوض يف األصل صفة على فعول ، 42معىن اجلعل

:" 423قال البغوي 422وشهذا النوع كاخلم والغضب عليه على بعض الشئ للقطعة منه كالبضع
 ." بعوضة كأهنا بعض البق

 {ٱلَِّذيَن يَنُقُضونَ }
 م الذين ديره ه   ق    للذم أو ت ن    ي  ت الفاسق    ع      و ن  ه ٱلَِّذينح قال 

 *يريد عهد  اهلل جل ينكثون يحنُقُضونح ال  وانصب على الذم وق
تباع فتكون صفة للفاسقني للذم إما على اإل: نيفالنصب من وجه. حيتمل النصب والرفع

إما على القطع، أي هم : والرفع من وجهني. وتقرير الفسق، وإما على القطع، أي أذم الذين
وعلى هذا  أُولِئكح ُهُم اخْلاِسُرونح : الذين، وإما على االبتداء، ويكون اخلرب اجلملة من قوله

اإلعراب تكون هذه اجلملة كأهنا كالم مستأنف، ال تعلق هلا مبا قبلها إال على بعد، فاألوىل من 
تباع، وتكون هذه الصفة صفة ذم، وهي الزمة، ألعاريب اليت ذكرناها وأوالها اإلهذا اإلعراب ا

 .424إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر اهلل بوصله

                                                           
 25 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 8 4
 99/ :معامل التنزيل 9 4
 225/ :الدر املصون 421
 98 / :والبحر احمليط  25 /  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  42
 245/ :الكشاف 422
 32: التيسري يف علوم التفسري* 

 99/ :معامل التنزيل 423
 84 / :والبحر احمليط 29 /   :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 424
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 النصب بنزع الخافض .5
 {َأنَّ َلُهْم َجنَّـٍٰت }

ُمْ   أو جر باحلرف بعض العارض نصب بنزع اخلافض أحنَّ هلح
 فمذهب ال خ  لي  ل ال ما ن  قلوا ك     اهلل أف      ع    ل     ن ث       م األول
 ح   ق  ا وإن ن     ق    ل       ه ابن م    الك عنه من ال ث ان ي فليس ذلك

 *وه   ي م   ن ال   س   ت    ر ي ق ال جنة ج  مع جنةال   جنات  جحنَّٰ تٍ 
ُمْ } اهلل : بنزع اخلافض وإفضاء الفعل إليه، أو جمرور بإضماره مثل منصوب{ أحنَّ هلح
أحدمها بنفسه، واآلخر بإسقاط حرف : وبشر يتعدى ملفعولني:" وذكر أبو حيان 425ألفعلن
هو يف موضع هذا املفعول، وجاز حذف حرف اجلر مع أن { أن هلم جنات}: فقوله. اجلر

قياسًا مطرداً، واختلفوا بعد حذف احلرف، هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب؟ فمذهب 
إال يف موضع  424أن موضعه نصب: ب سيبويه والفراءأن موضعه جر، ومذه: اخلليل والكسائي

جر خالفًا البن مالك منه قال يف التسهيل مذهب اخلليل يدل يف موضع جر، وهو كان قليل 
 .429اإلمنام بكتاب سيبويه

 
 {أن يضرب}

 بنزع خافض على الذي انتخب أن يضرب أن جيعل فهو منتصب
 ق       ب    ل       ه ال    ج    ل    ي    ل أب       ش    رامن  وقيل م   خ   ف   وض ال    م   حل أضمرا
 *م   ن ق     ول      ه أن ل       ه     م ج      ن      ات وم     ر م     اف      ي      ه ع     ن ال      ث       ق        ات

أو تعدى إليه أن يكون مفعواًل به على أن يكون الفعل تعدى إليه بنفسه، { أن يضرب}
ُْم جحنَّٰ تٍ  :ويف ذلك اخلالف الذي ذكرناه يف قوله تعاىل. على إسقاط حرف اجلر  أحنَّ هلح

 . ،أذلك يف موضع نصب بعد حذف حرف اجلر أم يف موضع جر؟(25: البقرة)
 
 

                                                           
 8  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 425
 31: تيسري يف علوم التفسريال* 

 42 / :البحر احمليط 424
 2/81:تسهيل الفؤائد وتكميل املقاصد 429
  3: التيسري يف علوم التفسري* 
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 األسماء المجرورة

 مجروراا على اإلضافة .1
 {ٱلَِّذيَن أَنـَْعْمتَ }

  انح        ن الع       ري         ر وم  بِاليح         اِء الح غح   ي   رحآنح     قُ     د ال    ل   ف  ق نح  الَّ       ِذي     م                ن 
 وحقي            ل ف     ِي ح    ال     ِة رف       ع ن      طْ    قحا ا  ق  م              ن يأيت بالواِو ف ق ي    ل ُمْطل

      ِْن       ُهم قحْد وردا وحعن ه           ذي         ِل م   دا     اه  ه ح     ا وحمن الشعِر أحت    ان  ا شبِ 
 ا   اح     يوم النخي   ل غ           ارة م            لح  ا     اح   ب ن ح   ن الذون صبحوا الص

  ق  الح      ن        ون ك        مح    ا ب    م فرِد ق      د ن  الح        وحج          اء عن بعضهم الذَّي ب
 مَّ      ل  ك    ن لت  ف      ض      ي          ل أف             اد ث ُ  ة    أحن        ع      م     ت       ُه ج    ع      ل       تُه ذحا نعم

 ِرف     هو لالست           ع        ال وقِ      يل ظ و  مُثَّ عحلح  ى من ذحا ال م ح     ل ح      ِرف
يف حمل جر باإلضافة، وهو اسم موصول الفتقاره إىل صلة وعائد وهو مجع الذي يف { الذين}

يف النصب واجلر، وهم بنو " الذين "يف الرفع، و " الذون : "، وبعض العرب يقول428املعىن
 :429هذيل، ومنه قوله

 431يوم النخيل غارة ملحاح      َنن الذون صبحوا الصباحا                  
يف نفسه انعمته مجلة مباحث   التفصيل معدى بعلى وأصله اشتهروضمن انعمت معىن

، أعين عموم البدل وأطلق اإلنعام ليشمل كل إنعام؛  43نعمة ومل يقيد األنعام ليعم مجيع األنعام
ومضمون هذه  432ة إال أصابته واشتملت عليهألّن من أُنعم عليه بنعمة اإلسالم مل تبق نعم

اجلملة طلب استمرار اهلداية إىل طريق من أنعم اهلل عليهم، ألن من صدر منه محد اهلل وأخرب 
 .بأنه يعبده ويستعينه فقد حصلت له اهلداية، لكن يسأل دوامها واستمرارها

  مجروراا على البدل .2
 {َغْيِر ٱْلَمْغُضوِب َعَلْيِهم}

    ه  م        دل ل     دي     ب  الَّ     ِذي  نح أحوح  عح    لحْيِهمْ من الضم    ي   ر ف      ِي  رِ      غحيْ 
 وصف اإِلبدال ِبِه قول وهي       ع      ف     ا فح      غح  رْيِ أحصل وحضعها   وحض
 غلبُت ع    لي     هح   ا   ي    ق  وُل قح  ْد ت   ن م       ن ن        س    ب      ِه إِل       ي           هح     ا     لك
 ويه لِلت        ع      رف     مذهب س  ي  ب  م              ن الَِّذي      نح  مية أحوح صف     ة سإ

                                                           
 49/ :الدر املصون 428
 39 / :شرح ابن عقيل:ينظر 429
األعلم، ونسبه الصاغاين يف العباب إىل  حربإىل رجل جاهلي من بين عقيل مساه أبا ( 49: النوادر)اختلف يف نسبة هذا البيت إىل قائله اختالفا كثريا، فنسبه أبو زيد  431

 . ليلى األخيلية، ونسبه مجاعة إىل رؤبة بن العجاج
 42/ : البحر احمليط: ينظر  43
 49/ :الكشاف 432
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 رد وحذحا م      ا وص فه     وضدهحا ف  ت   هح ا ل م  حع    رف        ة      ف       ا ِإذحا أحض   ل  ه   
مفرد مذكر دائمًا وإذا أريد به املؤنث جاز تذكري الفعل محاًل على اللفظ، وتأنيثه { غري}

محاًل على املعىن، ومدلوله املخالفة بوجه ّما، وأصله الوصف، ويستثىن به ويلزم اإلضافة لفظاً أو 
هو بدل من ضمري أو من وال يتعرف، وإن أضيف إىل معرفة،  معىن، وإدخال أل عليه خطأ

والبدل  غريا أصل وضعه الوصفومها ضعيفان، ووجه الضعف أن : 434قال أبو حيان 433الذين
عليه قرر ذلك، مث قال  مسيةاإلأن من جعله بدال نظر إىل علة بالوصف ضعيف، وجوابه 

 :قال احملكى. 435مسية أو صفة نظرة أصل وضعه أنتهىإجلملة ملن جعله بدال نظر أن علة وبا
 أو صفة للذين وهو مذهب سيبويه 434املهتدين ليسوا يهودًا وال نصارىونكتة البدل إفادة أن 

وهي ال تكون نكرة أبداً إذ ال تدخل عليه األلف والالم، وال يتعرف بإضافته إىل معرفة؛ ألنه ال 
   . 439يدل على شٍئ معني
 التحريك للس  ك    ونتحع   ي      ُن  ل     لت   عي ي ن أحنْ عح    ْم        تح  ب      ق     ول      هِ 

 ف     ن  ع  ت          ُه ِبغرِي منكر غ    ي    ر أحوح جيعُل ال موص      ول ك ال منكر
ا ف حُهو كمحا حلى بال مح  ا قص دا  بِ  ِه ِإذن شئ لنحا قحْد ع    ه   دح

ق                   ول           ِه أحم           ر   ي     س  بُن ِي وَنو ذحا ال م حن  ظ    وم بِ      ال      لئ  ي   مِ كح
 وحِإن أحردُت محا ي  ع  م قي دت فإن أحردُت ال مؤمنِ       ني ب      ين     تُ 

مبعىن أن املنعم  أن أريد باملنعم عليه املؤمنون أو مقيدة أن أريد هبم ما يشري املؤمنني وغريهم،
جرى وحْصفا ل    ( غري)ومذهب الزجاج أنَّ  .عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضالل

 ،ههنا ليس مبقصود قصدهم، وتشمل كل أنعم اهلل عليه منذ زمن آدم إىل قيام الساعة( الذين)

فغريك صفة مررت برجل غرِيك، : أصله أن يكونح يف الكالم صفة للنكرة، تقول( غري)وإن كان 
مررت برُجل ليس بك وإمنا : ويصلح أن يكون معناه. مررُت برجل آخر: لرحجل، كأنك قلت

مبينة أو مقيدة على معىن أهنم مجعوا بني النعمة صفة له فتكون  .438وقع ههنا صفًة للذين
املطلقة، وهي نعمة اإلميان، وبني السالمة من الغضب والضالل وذلك إمنا يصح بأحد تأويلني، 

  :439راء املوصول جمرى النكرة إذا مل يقصد به معهود كاحمللى يف قولهإج

                                                           
  44/ : البحر احمليط: ينظر433

 املصدر نفسه   434  
 املصدر نفسه   435  
 54/ :تفسري القران العظيم 434
  3 /   : ، ومشكل اعراب القرآن  314/  2: ، واملقتضب 428/ : الكتاب : ينظر   439
 .  53/   : معاين القرآن وإعرابه : ينظر   438
 من شعراء اجلاهلية( من بين حنيفة ) البيت للشاعر مشر بن عمرو احلنفي  439
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 ولحقحد أحمرُّ على اللئيِم يسبين      
وهذا املثال أظهر ألن البيت خيتار  :إين ألمر على الرجل مثلك فيكرمين، قال الطييب: وقوهلم

وهو املنعم عليهم، نه أضيف إىل ماله ضد واحد أو جعل غري معرفة باإلضافة ألاحلال بيننا 
إهنا تتعرف إذا وقعت غري على " : 44قال ابن السراج ،441فيتعني تعني احلركة من غري السكون

 ."خمصوص ال شائع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 38/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 441
 54 /  :االصول يف النحو  44
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 الثاني الفصل
 النحوية في األفعال المباحث

اجتمعت لدينا طائفة من األفعال يف منظومة بدر الدين الغزي، كما أن للفعل أمهية لدى 
النحويني األوائل حني ينظرون إليه كعامل أو هو أقوى العوامل من حيث أثره على الفاعل 

والظرف، كما أن عمله اليفرق فيه بني أن يكون متقدماً أو متأخراً، موجوداً يف اجلملة  واملفعول
أو حمذوفاً، واحملدثون من النحاة واللغويني كانوا يقفون عنده كذلك ال من حيث عمله فقط، 

ل من حيث إنه واحد من مقومات اجلملة وألنه يعرب عن احلدث وزمنه، كما أن له دالالت ب
 .جديدة
 وهذا البحث أوضح بقدر  442"دل على معىن يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة الثالثة" والفعل 

مظاهر حماوالت النحاة واملفسرين اجلادة  يف توجيه اآليات املعضلة إعرابًا ملخالفتها ظاهر 
القواعد النحوية ملوافقتها للمعىن، وما دفع النحاة واملفسرين إىل التكلف الذي تشم منها رائحة 

حىت أضحى يردُّ قول بعض، وينكر كل منهم على  جور الصناعة اإلعرابية على املعاين القرآنية،
ون تلف معاين األمساء، فتكوأن األفعال ختتلف معانيها، كما ختصاحبه ما يف قوله من ضعف، 

ماضية ومستقبلة وموجهة، ومنفية وجمازيًا هبا، ومنهيًا عنها، وتكون للمخاطب واملتكلم 
ختالف هذه املعاين  أوجب لألمساء اإلعراب عندكم، فاوالغائب، فإن كان اختالف املعاين

 فما الفرق؟ إالح اهبا ألهنا مثل ذلك أو أكثر، و يوجب إعر 
األفعال إمنا هو لغريها ال هلا، ألنه ختتلف معانيها ن اختالف معاين أ:"وقد جياب عن هذا

لألمساء اليت تعمل فيها، فهو الذي ذكرناه بعينه من اختالف املعاين املعتورة لألمساء، أآل ترى 
واليتغري املسمى به، وإمنا اختالف  االمسيةتلف معناه يف ذاته ليتغري عن إنَّ االسم خي أنا مل ن حُقلْ 

ها، هو أن تكون فاعلة مرة ومفعولة مرة أخرى، وتكون خمربة وخمربًا عنها، املعاين الداخلية علي
ومن  443"وموجبًا هلا الفعل ومنفيًا عنها، فهذا بعينه هو الذي من أجله وجب لألمساء اإلعراب

 :النحوية يف األفعال ما يأيت املباحث
 
 
 

                                                           
 2/223:شرح  الرضي على الكافية  442
  8:اإليضاح يف علل النحو  443
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 المبحث األول

 المرفوعات -أ 
 الرفع على الستئناف

 {َأَصـــابِـــَعـــُهـــمْ يَـْجـَعــلُــوَن }
 يُ      ن      ت      ظُ       مْ  آذحانِ       ِه    موحقح         وُل ف        ِي  يح ْج عح  لُ    ونح م    ع أحصح   ابِ   عح   ُه   مْ ِمْن 

 ِص      ي        ر فح              ِإن ت                 ؤحوالح مح       ْع     ن         اُه  فع     ل وحم  فع    والن ِح   ي  ُث ج  ع  الح 
 وم        ن ي    ج  ع   ل      ونح ح     رف      اً ارت      ب       طْ  يح  ضح  ُع   ونح فح      ُه  و م  ف  ع  ول فح     قح   طْ 
 ف          ظ           ُه زحالح وحم         ع        ن          اُه أحرادف           ل   ثُ     مَّ الضم   ري لذوي الصَّيُب عح    ادح 
 لحم   ا أحتى ب       وص    ف تِ  ل ك ال  م   ح   ن      ة وال    ج     م     ل      ُة ِاس  ت  أن  ُف ب   ه ا ك أحنَّ  ه

الح    ُهْم  ا م     ن ج    واب ذحلِ كح  ُه     ن الِ   كح قِ    ي    لح فح   ك  ي     ف حح  ف        ق              ال هح           ذح
 نعت ذوي الحمحذوِف وحالبع   ض ذحكحر وحجحازح أحنَّ ي        كون ف ِي م   حِل جر
 ه ل   م ي   ث   ب     تم        ن ف   ي            ِه ِإْذ راج    ع         نصباً عحلحى احلال من ال هاء الت   ِي
 *ال عن     ُه وحال ج ِم     ي      ُع ل     ن يُ    ص          اب         ا أحي من ص    واع  ق      ِة ل  ِك  ن ن  اب        ا

جعل مبعىن خلق أو مبعىن ألقى فيتعدى لواحد، ويف أذاهنم متعلق و اجلملة استئناف 
حمل املفعول  (مذاهنآيف )عىن صري فيتعدى الثنني، وكان بيجعلون، وإن كان مب

الضمري ألصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن معناه و 444الثاين،
 : 445باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان يف قوله

يصح عليهم  ب حرحدحى يصفًُّق بالرَِّحيِق السَّْلسحل يسُقون محْن وحرحدح الربح
الضمري ألن املعىن ماء بردى، واجلملة استئناف فكأنه ملا ذكر ما يؤذن بالشدة حيث ذكر 

فكيف حاهلم مع مثل ذلك؟ فأجيب هبا، وإمنا أطلق األصابع موضع األنامل : واهلول قيل
 . 444للمبالغة

 

 
                                                           

 23 / :البحر احمليط: ينظر 444
 25: التيسري يف علوم التفسري* 

 45 :ديوان حسان بن ثابت 445
 99/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 444
 2 : التيسري يف علوم التفسري* 
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 المبحث الثاني
 المنصوبات  -ب 
 (ل) ـــــالنصب ب .1

 ع    بدوا ج        واببأن مقدر وال  قال فال نفي وت جعلوا انت   صاب
 وق    د  ت       ع    ل     ق ب       ه كما ع رف أو هو هني وعلى اعبدوا عطف
 من قول كوفة وح    ف    ص ن       ق   ل أو هو م      ن     صوب وعلق ب    لعل
 ال  موج   ب ةبالستة األس   ماء غري  نصب ف     أط     لع إذ ف    ي   ها ش   ب    ه
 ث     م     ن اس     ت     فهامهم ون        ف         ي وتلك أم   ر ث        م ع        رض ن     ه    ي
 وأن        ه أق      رب م       ع       ن    ى وأت          م وبعضهم عوض ن    ف       ي       ا بقسم

 الي   وج د ال مطلوب عند ذك رها ن         ه   اإ  ن   ه  ا ت      ش   ارك ت م  ن    إل
 خل    ق  كم جل لكي ت    خ   اف          وا ث      م ال    م   راد ق    ال      ه ال       ك   شاف
 ب          خ       ل      ق          ه ج       ل ووج           دوه وت          ت        ق             وا ف           ال ت     ش     ب     ه  وه

اداً فحالح } أو نفي منصوب بإضمار . متعلق باعبدوا على أنه هني معطوف عليه{  جتحْعحُلوْا للَِّه أحندح
لَّعح ّلى  :يف قوله تعاىل أو متعلق بلعل، على أن ينتصب جتعلوا انتصاب فأحطَِّلعح .أن جواب له

ٰ وحاِت فحأحطَِّلعح  ، 449يف رواية حفص عن عاصم( 39   34: غافر) أحبْ ُلُغ ٱاْلْسبحٰ بح أحْسبحٰ بح ٱلسَّمح
إحلاقاً هلا باألشياء الستة الشرتاكها يف أهنا غري موجبة، أي خلقكم لكي تتقوا وختافوا عقابه فال 

 .448تشبهوه خبلقه، قاله الزخمشري
 لل   نفي ال النهي ب    ذا ال   مكان ق    ال أب    و ح    ي       ان ف      ال ك     م    ا

 ءوال   م  نع من هذا البصري جا ءوت  ج  علوا نصب ج   واب للرجا
 بالشرط تشبيها حمال قد خ ال ول    كن ال   ق   اض  ي ه   ن  ا ق     د أوال

 هلل أن              دادا ب          ه ب        م           ث             ل ت     ج     ع        ل     واتق  دي   ره ت    ت      ق    وا ال 
 حيث لالستيناف ذاك ي جع  ل أو ب     الذي ج     ع  ل عل   ق ت جعلوا
 ث ق        درايعن  ي مقول فيه ح   ي    فك    ان ن      هي ا ق     د أت    ان      ا خ   ب      را
 وال مبتدأ للشرط معن ى اكتسب الت   جعلوا فال  فاء ف     ي    ه ل ل   س  ب  ب
 *ي  ج    ب أن التشركوا ب      ه الصنم م   ع   ن      اه من حقكم بذى النعم

فعلى هذا ال تكون ال ناهية بل نافية، وجتعلوا منصوب على جواب  :"449قال أبو حيان 
الرتجي، وهو ال جيوز على مذهب البصريني، إمنا ذهب إىل جواز ذلك الكوفيون، أجروا لعل 

                                                           
ال تقع يف املاء فتسبح : ألهنا غري واجبة كاألمر والنهي ،واملعىن إذا بلغت كما تقول (  لعل ) قرأ حفص بالنصب على اجلواب ل   فََأطَِّلَع ِإَلى :قوله: " وقال مكي 7  

 244/  2: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها :ينظر ".إن وقعت يف املاء سبحت : ، معناه يف النصب 
 234/ :الكشاف:ينظر 448
 45 / :البحر احمليط 449
 29: التيسري يف علوم التفسري* 
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فهذا التخريج الذي . فكما أن االستفهام ينصب الفعل يف جوابه فكذلك الرتجي. جمرى هل
إن تتقوا ال جتعلوا هلل : واملعىن :وذكر البيضاوي "رينيأخرجه الزخمشري ال جيوز على مذهب البص

أهنم قالوا بالشرط والزخمشري مل جيعل فعل على تأويل الشرط على  أنداداً، أو بالذي جعل،
أو بالذي جعل، إن  {أحبْ ُلُغ ٱاْلْسبحٰ بح }على تشبيه احلال باحلالة يف قوله  جعلها مبعىن كي

ال جتعلوا، والفاء للسببية أدخلت : على تأويل مقول فيه استأنفت به على أنه هني وقع خرباً 
أن من خصكم هبذه النعم اجلسام واآليات العظام : عليه لتضمن املبتدأ معىن الشرط واملعىن

ينبغي أن ال ُيْشرحكح به
451. 

 النصب على البدل .2
 {ُيَخاِدُعوَن ٱللََّه } 

 يح            خح            ِدعُ              ونح بِ                        ِه قح              رئ  يُ            خح       اِدُع           ونح كح         مح     اِإنَّ الح       ُم       رحادح 
 أحنَُّه است     أن    ف م    ال   ل    ق   ص    ِد دحلَّ أحوح  فح    ُه       و ب           ي      ان ل        ي      ق      ول أحوح ب           دل
ي           ج            وُز أحنَّ يح           ك    ونح حح                 االحً   م  ن م      ض    م     ر يف ال   م  ؤمني   ن قح      االح  وحالح

ا أحب           و ال    ب      ح ق     ا  ِم     ْن   ُه عح     لحى ذحلِ    كح اس    م ال     ف      اع      ل وحأحنَّ ال          ع       ام       ل بِ       ذح
 م    ن ذحا أحب     و ح     ي   ان رحدا لِ    ل      م     ق   ال ِإْذ ُه  و ف       اسُد ب  م    ع  ن  ى قح      ْد أحطح        ال

 ي       ق          وُل لح      م تح   خح  ْش م ن ال    نح    ِك    ي رِ  ج    ع     لُت ال   حالح م  ن ض   م    ِي     رِ وحِإن 
        ِة أحنَّ  مح      ا ص    اح     ب      هوحلِ  ل     م   ب     ال   غ        ثُ    مَّ الحم      ف  اع      ل       ِة لِ      ل       ُم      غ    ال            ب          ةِ 
 وحع        اق     ب ال   ضَّ      الح ع ق   اب   ُه الشديدح  م      ق         اب          ل ك  ق   ات   ل اهللُ ال       ع     ن      ي دح 
     ْم ع    ن ال خ     ِداِع لحيس يُ رحِجُعونح ِإْذ هُ  وحبِ        الحمض  ارع أحتح   ى م ن يُ  خ   حِدُع        ونح 
 *إِلنَّ         ُه م     ن م   ع          رِض ال       ذِم جح         رحى وحذحاكح بِ                 ال        دواِم م       ا أحش          ع             را

بدل منه أو حال من الضمري فيه  أو ليقولخيدعون ألنه بيان { خُيحٰ ِدُعونح }وحيتمل أن يراد ب  
سم فاعل؛ والتقدير وماهم مبؤمنني الضمري يف املؤمنني والعامل فيه اوالجيوز أن يكون حااًل من 

ن ذلك يوجب إل يف حال خداعهم، وال جيوز أن يكون يف موضع جر على الصفة ملؤمنني؛
هذا ورد أبو حيان    45البقاء نفي خداعهم؛ واملعىن على إثبات اخلداع كما ذهب إليه أبو 

باخلطأ، وذلك أن ما دخلت على اجلملة فنفت نسبة اإلميان إليهم، فإذا  اإلعراب ووصفه
قيدت تلك النسبة حبال تسلط النفي على تلك احلال، وهو القيد، فنفته، ولذلك طريقان يف 

د ثبت العامل وهو األكثر أن ينتفي ذلك القيد فقط، ويكون إذ ذاك ق: أحدمها: لسان العرب
ما زيد أقبل ضاحكًا فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غري : يف ذلك القيد، فإذا قلت

                                                           
 1  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 451
 25/ :التبيان يف اعراب القرآن: ينظر  45
 9 _8 : التيسري يف علوم التفسري* 
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ضاحك، وليس معىن اآلية على هذا، إذ ال ينفي عنهم اخلداع فقط، ويثبت هلم اإلميان بغري 
كما به أبو حيان احلال فيه أو هو استيناف   452نفي اإلميان عنهم مطلقاً : خداع، بل املعىن

كانت للمبالغة والفعل مىت غولب فيه، كان   اآل أن أخرجه يف الزنة ملا نهيذكر ماهو الغرض م
من املبالغة أي الزنة بعد ما ذكر أبلغ منه إذا جاء بال مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، 

يف وكان غرضهم . {خيحح ِدُعونح }ويعضده قراءة من قرأ  َنو عافيت اللص وقاتله اهلل وعافاه اهلل
ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل هبم ما يفعل 
باملؤمنني من اإلكرام واإلعطاء، وأن خيتلطوا باملسلمني فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إىل 

بلفظ خيادعون اهلل بلفظ املضارع ال : وجاء  .453منابذيهم إىل غري ذلك من األغراض واملقاصد
خبالف املضارع، فإنه يشعر يف معرض الذم أو املدح  باالنقطاعألن املاضي يشعر املاضي 

وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم  .454زيد يدّع اليتيم، وعمرو يقري الضيف: بالدميومة، َنو
 .455باألماين الفارغة ومحلتهم على خمادعة من ال ختفى عليه خافية

 {َأن يُوَصَل }
 آل    ه   ن     ا اهلل ب    ه ك      ل ال  ب  ش  ر م       ا أي ال    ذي أم    روي         ق   ط   ع     ون 

 نتسباأو من ضمري فللجر  نتصباأن يوصل أما بدل من ما 
 ب ل كل  إع    راب سواه وهنوا وذا م     ن األول ق          ال      وا أح        س     ن

 تقديره وه     و ورف     ع      ه ع     رف م      ب     ت     دأ ح      ذفككون        ه خ     ب      ر 
 *ومل يرتض اهلل به من الشرع واللفظ ش     ام      ل ل        ك     ل ق       ط          ع

حيتمل كل قطيعة ال يرضاها اهلل تعاىل، كقطع الرحم، واإلعراض عن مواالة املؤمنني، والتفرقة 
ة، وسائر ما فيه ألنبياء عليهم السالم، والكتب يف التصديق، وترك اجلماعات املفروضبني ا

والثاين . حيتمل النصب واخلفض على أنه بدل من ما، أو ضمريه{ أحن يُوصحلح }رفض خري، وقوله
عرابية مفعواًل من أجله، إل صرح أبو حيان بضعف األول كضعف ، ب454أحسن لفظًا ومعىن

وحكى أبو . فتقدير كراهية أن يوصل، فيكون احلامل على القطع ملا أمر اهلل كراهية أن يوصل
 .458أو خرب مبتدأ تقديره هو أن يوصل ،459البقاء وجه املفعول من أجله وقدره لئال 

                                                           
 83/ :البحر احمليط: ينظر 452
 81/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل89/ :معامل التزيل: ينظر 453
 84/ :احمليطالبحر : ينظر 454
 81/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 455
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 النصب على الحال .3
 { ُأِعدَّْت ِلْلَكـِٰفرِينَ } 

 للكافرين أي ل     ه   م ق   د ه    ي  ئت ال    ت     ي ن    ع      ت       ت   ار    دت ال    ن    أع
 هي م    ن ال   نار ب      ه   ا األع        م     ال ال   ستأنف ب   ه  ا أو حاة    ل  جم  وال

      ريكذا أبو البقاء وه و ال        عك     ب ل فا تقوا قد ق   ال    ه ال    زم    خ   شري
 إال إذا م            ا أن ح             ال الزم          ة        ن م    الئ        م      ة   م م         ول      ه    ذا ث        
 ق           د أك           دت وأول ذي ق              وة الل للحال الت ي    ق   ت    سواألصل ال
 ك      م     ا أب     و ح     ي   ان ه       ذا ح     ررا       ؤال ق         درا    واب ل       س       وه     و ج   

 أو هو عطف حيث العاطف له  ة  ل   ذا من تعدد ال   ص     والس    ع   د ه
       ذه اآلي        ة االس       ت      داللف      ي ه   ق           ال     وا       اً      ض       ح األول أي       ورج  

 *أع    ده        ا اهلل أله         ل ال      م        ق       ت ت       وق    ار من ذا ال ن  على وجود ال
واجلملة استئناف أو حال بإضمار قد من . هيئت هلم وجعلت عدة لعذاهبم {أُِعدَّتْ }

وذكر 459فاتقوا، كذا قاال أبو البقاء والزخمشري: وقودها، والعامل فيهاالنار ال الضمري الذي يف 
فاتقوا النار يف حال إعدادها للكافرين، وهي معّدة : وهو غري ظاهر إذ يصري املعىن :أبو حيان

واألصل يف احلال اليت ليست . ألزمةمل يتقوها، فتكون إذ ذاك حااًل  للكافرين، اتقوا النار أو
منتقلة، واألوىل أن تكون اجلملة ال موضع هلا من اإلعراب، وكأهنا سؤال للتأكيد أن تكون 

أعدت : ملن أعدت؟ فقيل: جواب مقّدر كأنه ملا وصفت بأن وقودها الناس واحلجارة قيل
ال حيسن االستئناف واحلال؛ ألهنا متعلقة بأحوال "  44قال الشيخ سعد الدين 441 للكافرين

وإن أبيت بناء على أنه مل : تلك النار وعندي إهنا صلة بعد صلة، كما يف اخلرب والصفة قال
لكن عطف وبشر على لفظ املبىن للمفعول : يسطر يف كتاب فليكن عطفا برتك العاطف، قال

لنار مل ختلق حىت اآلن، خالفاً للمعتزلة ويستدل باآلية على إن ا" عليه يقوى جانب االستئناف
على زعمهم والنار خملوقتان على احلقيقة، وفاق األكثر  يف لسان العرب أنه زعم أن اإلعداد ال 

وال يكون : قالوا. للشيء، أي هيأت واألرصاديكون إال للموجود، ألن اإلعداد هو التهيئة 
أعّد اهلل هلم : ملوجود َنو قوله تعاىلأو ما كان يف معىن ا: قال بعضهم. ذلك إال للموجود

 .  442قاله أبو حيان( 35: األحزاب) فرة وأجراً عظيماً مغ
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 المجزومات: المبحث الثالث
  {فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا } 

       ه     م      اأيساواه أو ق       ارب       ه ف         ف   أتوا ب     م   ا فح   ِإن لَّ   ْم ت حْفعحُلواْ  قال
 ذاك والزم ال      ج        زاء ق    د ن        زال وف     ي     ه دخ      ال ال    ف   ع       ل إي    جازاً 

 ك       ن    اي     ة وذاك لل        ت     ه        وي          ل منزلة ال      ج      زاء ع     ل    ى س         ب   ي  ل
 ماع ن ه ك    ن    ى ذاكر ال    م     ص    ي     ر ل      ح    ال       ة ال     ع     ن        اد مع ت   ق     ري      ر

 قيل أتى ب     إن ب      ه الشك ق     رن ت    ق   وا النار ب    إي     ج   از فإنامن ف     
 يشك من عج   زهم لكن ج     زم   موال     ح    ال يقتضي إذا ف      اهلل ل   

 ح    س   ب ظنهم فإن ال  ع ج  ز ال نقول س   اق ال    ق    ول م   عهم على
 ف    ج   زم   وا من بعده ب      ال      ف     شل ي     كون ق     ب       ل الفكر وال     ت     أم      ل

اإلتيان وغريه إجيازاً، ونزل الزم اجلزاء منزلته فعرب عن اإلتيان املكيف بالفعل الذي يعم 
على سبيل الكناية تقريرًا للمكىن عنه، وهتوياًل لشأن العناد، وتصرحيًا بالوعيد مع اإلجياز، 

 .وصدر الشرطية بإن اليت للشك واحلال يقتضي إذا الذي للوجوب
 ص     رح   ا ب      ن       ف     ى أت       ي     ات    همم    أو أن        ه ج     اء ع    ل       ى ال    ت     ه     كم
 وج       زم ت    ف    ع    ل    وا ب     أن ما جوزا ءم    ع   ت    رض     ا م    اب   ي   ن ش   رط وجزا
 أو غل يف ال  تخ صيص باألفعال ل     ك    ن ب    ل   م واج     ب       ة األع    م     ال
 ب       ق    ى م     اض       ي    ا ب    ل   م ك      ل    م    ا ال    ص    ق ب       ال      ع   م       وم ث       م ل        م     ا
 ب    كل ذا ح   ت    ى ك         أن         ه دخ     ل صارت كجزء منه فالشرط أتصل
 *ف        إن ت    رك     ت   م ذلك ال   ف  ع ل ه  نا   مناهنا على ال   م   ج   م   وع أو ت   ض

يف عجزهم، ولذلك نفى إتياهنم معرتضًا بني  فإن القائل سبحانه وتعاىل مل يكن شاكاً 
مل يكن حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل  الشرط واجلزاء هتكمًا هبم وخطابًا معهم على

ل خمتصة باملضارع متصلة هنا واجبة اإلعماإل{ ملحْ }جزم ب  { ت حْفعحُلواْ }و . حمققًا عندهم
هنا ملا صريته ماضيًا صارت كاجلزء منه، وحرف الشرط كالداخل على اجملموع وإل باملعمول؛
 .443فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما: فكأنه قال

 {َوِإَذا ِقيَل َلُهْم َل تـُْفِسُدوْا }

تُ ْفِسُدواْ ف  ِي األحْرِض قالوا لح    م ت  ع  م لح   ه ُ  مْ قحالح تح   عح  ال ى وحِإذحا ِقي  لح   الح
 ن ح  ن عح   لِ   ي     هحا مص  ل  ح  ون ح  ك      مح    ا قط ل  ِافس     اد بِ    ال  أحرِض ِإنّ حمح  ا
 ف        اع    ل    ه الح   م  ق    ولفح           نح          ابح ع          ن  يعين ِإذحا قي ل ل حه ُ  ْم ذحا الق    ول
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 أحوح أحنَّ  هح  ا عح     ل  حى ت       ق      ول ع         ط         ف  ت ن  فتأهحذِه اجل م ل  ة أحم   حا اس ت وح 
 ن           س          ق     ا يح    ْك   ِذبُ          ونح  قح     االح ع        لح  ى مُثَّ الزخمش  ري مح  عح أحب  ِي الب  حقح  اء

فعاهلم وأقواهلم، وهذه اجلملة الشرطية، من باب عطف اجلمل استئنافًا ينعي عليهم قبائح أ
والصلة ال ( من)على تقول فال حمل له من اإلعراب؛ ألنه معطوف على صلة  أو تكون معطوفة

. 444حمل هلا، وال يكون جزءا من السبب كالماً، ويف الثاين جزء كالم ألهنا من متام الصلة
وأجاز الزخمشري، وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون، بل قال أنه أوجه فلها موضع من 

ا معطوفة على خرب كان، واملعطوف على اخلرب خرب، وهي إذ ذاك اإلعراب، وهو النصب، ألهن
  .الذي استحقوا به العذاب األليم جزء من السبب

 بِ      أحن هح    ذا خ   ط أ م          ع شح              د ذحالح  م حل نص    ب وحأحب  و حيان قح   الح 
  ا ض      م      ي         ر رحبح        طح وحأحفح              ادح فِ   ي    ِه لح مح  وجعحل ما موصولة ِإْذ ما أحعادح 
 وحال ع ام   ُل ال جواب ف      ِي ِإذحا اشت      ه      ر من ج  مل  ة بعد ِإذحا موضع جحر
ا م    ن اإِلع     راب وحف  ع  ل  وحاالخ        ت        ِي      ار ِإنَّ     هحا الح موض  عا  وحقح           عح      الح هح
 *لِ  لشح         رط ط        رأح وحال    فح سح   ادح ع           رفح  بعد ِإذحا ع          ام     ل       ُه كح    األحح      رف

قال أبو حيان هذا اإلعراب خطأ على جعل ما من قوله مبا كانوا يكذبون ما موصولة مبعىن 
منخفض   يعود على ما، قال أبو حيان واجلملة بعد إذا يف موضع، والشرط من ضمري445الذي

، والذي أختاره بدر الدين الغزي أهنا ال موضع هلا 444فيه إذا  على مذهب اجلمهور والعامل
 . 449من اإلعراب والفعل الذي يلي إذا هو العامل فيها كسائر حروف الشرط

 {َذَهَب ٱللَُّه  {على الجوابالجزم 

لى املعىن، وعلى هذا إمنا جواب ملا، والضمري للذي، ومجعه للحمل ع{ ذحهحبح ٱللَُّه بُِنورِِهمْ }
استئناف أجيب به اعرتاض سائل  أو. إيقادهابنارهم ألنه املراد من : ومل يقل{ بُِنورِِهمْ }: قال
ما باهلم شبهت حاهلم حبال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من مجلة التمثيل على سبيل : يقول

                                                           
 94/ :البحر احمليط: ينظر 444
  94/ :و البحر احمليط 29/ :، و التبيان يف اعراب القرآن99 / :الكشاف : ينظر 445
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 95/ :البحر احمليط: ينظر 444
 منظومة التيسري يف علوم التفسري األبيات الشعرية فقال االختيار هو كوهنا الحمل هلا من اإلعراب: ينظر 449

 ه وحل    م ح    اءبِ          نُ        ورِه        ْم أحط        ف       ا قح              ْل ذحهح           بح اهللُ ج       واب ل         مح       ا
 ك ف     الن  وُر ق  ص دن    اراً  لنح  و ذا ن م         ن وحقح            دح      ن        ارِِه      ْم إِل ي    ق       ْل ب  

 ذحهح    بح ثُ   مَّ اس  ت   خ ل ف ال ح       ُروا ن                  ه أحش               ار أحن ال                    ن                وراإأحو 
 ب ِم ث ِل هذا حالح  ُهمْ قحْد ُشبهْت  أحوح ذحا ج        واُب س       ائ      ِل م    اب       الح     ُه   مْ 

 م  ن ج مل  ِة ِه  ي لِ ح    ال حه ُْم محثحلح  ب          دلح  ءفح    ُه     و لالس   ت   ئ   ن اف أحوح جح        ا
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ُبوْا   :والضمري على الوجهني للمنافقني، واجلواب حمذوف كما يف قوله تعاىل. البيان ف حلحمَّا ذحهح
  .448االلتباسلإلجياز وأمن  (5 : يوسف) ِبهِ 

 لح  ِك  ْن ك   ل م    ِن    ْ  ُه    مح   ا ض   عِ  ي     فح  مُثَّ ال      ج      واب فِ       ي    ُه   مح   ا م      ح         ذوف
س       ي     مح  ا ُل بِ      ال     فح    ْع  لِ   ي   ةح ِمْن  ْس     م   ِي        ةح ال     ث    حان ِي فحمح  ا اإل الح  جح    مح  لح تُ   بح  دح

 ل حهح ا من اإِلع     راِب ح  ت  ى ي     ق   عا وحُج   ْم لح    ُة س      اب         ق     ة ال م         وِض       ع        اً 
 ي   ن     وى ب        ِه تِكريُر مح  ا قحْد عمالح  ال        ب            دالح  ِإب          دال         ُه ِم      ن       ْهح         ا أِلحن

 م   ب     ي      ن     اً ف     ِي غ   اي         ِة الب        ي        انح  ح       ق      ق      ُه ال     ش     ي   خ أحب       و ح       ي           ان
 من ُم   ع    ظ    م التفسرِي ثُ     مَّ لين  كر  ادة ال      زم     خ   ش        ريم  ال وه  ذى ع     

 ل    م ي  حتم له وحس  وى ما أُف    ه    مح  ا ع   ل       ي      ه تح     ح   م   ي     ل ك     ت اب اهلل م    ا
 *وحنسأحُل ال    خ الص بِ     اإِلخ    الصِ  ن         ت         ق         اصِ ازِدي            اد وحم    ن ام         ن 

وردَّ أبو حيان الوجهني بأنه تكليف وحتميل للفظ الحيتمله مع تقدير مجلة حمذوفة ال يدل 
يف معظم تفسريه، وال ينبغي أن يفسر كالم اهلل بغري عليهما الكالم قال وهذه عبارة الزخمشري 

غريه  اخرتناه، وال أن يزاد فيه، قال وكال الوجهني مميز على أن جواب ملا حمذوف وقد ما حيتمل
ن البدل ال يكون يف اجلمل  كونه بداًل فال يظهر يف حبثه إليف( ذهب اهلل بنورهم) قرابة قوله 

أما أن تبدل مجلة فعلية . إال إن كانت اجلملة فعلية تبدل من مجلة فعلية، فقد ذكروا جواز ذلك
ألوىل ال ، واجلملة افال أعلم أحدًا أجاز ذلك، والبدل على نية تكرار العامل أمسيةمن مجلة 

، وتكون الثانية لثانية بدال منهاهنا مل تقع موقع املفرد، فال تكون اموضع هلا من اإلعراب؛ إل
 . 449على تكرار العامل إذ ال عامل يف األوىل فيكرر يف الثانية فيطلب مجعه البدل فيها

 {ِبَسْمِعِهْم َوَأْبَصـٰرِِهمْ  َوَلْو َشاء ٱللَُّه َلَذَهبَ }
 م   ث  لما ح     ك        واوحأحدواِت ال     ش   رط  أحراد وحش  اء خ  ص  وص  اً ب     ع     دلُ     واْ 
 لِلثان ي ي  فه   ُم ان        ت      ف     ا م  ا سح  لح  فح  ا ن ت فالحو حذف شرط وحُهو عند اال

 عن   د اِن  تف ا ال الزم فح    الَّ    ِذي مح      ن     حعح   رورة ان        ت      ف اءح م    ل    زم وحقح           عح     ض    
 مش    ي  ة اهلل تح    عح  ال حى ع ن ش      ب       ي      هِ  ن الذهاِب مح   عح قِ  يح اِم مق  ت  ضي   هِ   م
 وحب  ال      م ُش   ب       ِه لح        ُه ب       ال اش    ت    ب   اهِ     هِ         ال   كلَّ وحاقح      ُع بِ  ت     قدي  ِر اإِللح     ف
 *ت     ع   م      ي          م    ُه ال     ق      درُة لِ   لق  دي      رِ    رِ  كانَّ ك     ال    ت  ص ري   ح محعح ت    ق  دي  ف

أي ولو شاء اهلل أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض الربق لذهب هبما 
شاء وأراد حىت ال يكاد يذكر إال يف فحذف املفعول لداللة اجلواب عليه، ولقد تكاثر حذفه يف 

 :املستغرب كقوله الشيء
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ْيُته  ف حلحْو ِشئُت أن أحبكي دحمحاً لبحكح
ولو من حروف الشرط، وظاهرها الداللة على انتفاء األول النتفاء الثاين، ضرورة انتفاء امللزوم 

هذا مذهب ابن احلاجب ومذهب اجلمهور  ،491ألذهب بأمساعهم: عند انتفاء الزمه، وقرىء
وما هذه شرطية أنه املانع  وهلا استعماالت آخر بينها وهو األصح االنتفاء الثاين واالنتفاء األول

كالتصريح به   ِإنَّ ٱللَّهح عحلحٰى ُكلِّ شحْىء قحِديٌر لذهاب مسعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، 
ألنه يف األصل مصدر شاء أطلق مبعىن شاء تارة، وحينئذ  ؛خيتص باملوجودوالشيء . والتقرير له

ٰ دًة ُقِل ٱللَِّه شحِهيدٌ : يتناول البارىء تعاىل كما قال ُقْل أحىُّ شحْىء أحْكب حُر شحهح
49  . 

  
 المبحث الرابع

  أفعال المقاربة 
 {َيَكاُد ٱْلبَـْرقُ } 

اُد البح     رحُق ِمنُه  ْم يح   أحْبص      حارحُه  ْم ِذي ج م لح  ُة ي س ت   ْأنفُ  فُ     ْخطح   قح   الح يحكح
 محا ح      الح ُهْم من ذحِلكح األحمر املهولُ    ولُ   ق      أحي  ض   اً كح أحنَّ      ُه ج  واب م    ن ي 

 الُس    ؤحالح ب     رق وقح        ْد أحط   ل   قح ذحِلكح  وحِإنّ  حما أحج      ابح ع  ن ب   ي  اِن ح          ال
 را    ِم    مح   ا يح   كوُن ال  ح اُل مع محا كث   ف أحم        ر ص            درا      ُه أحخ           أِلحنَّ             

 ر   صيٍب وم  نع  ت ذوي ال  م حنوي ل ي م  حِل ج    ر    ِ وحجح  ازح أحن ي كون ف  
 ذك     ورِ       م   ه        ِد ذحلِ     كح ال    وحِه     ي لِ ع    ن ضحِمي   رِ        حرِق ع ب     وحشد ال ف   ِي ال

وهي موضوعة ملقاربة اخلرب على سبيل حصول القرب، ال على رجائه، وهو خرب  :كاد
اُد ٱْلب حْرُق قال تعاىل . 492حمض بقرب خربها، فلذلك جاءت متصرفة تصرف األفعال يحكح

ما حاهلم مع تلك الصواعق؟ وجيوز أن : استئناف ثان كأنه جواب ملن يقول أحْبصٰحرحُهمْ خيحْطحُف 
تكون يف موضع جر صفة لذوي احملذوفة التقدير كائد الربق خيطف أبصارهم، واأللف والالم 

، أو تقدم ذلك قد يقال اجلواب بيان حاهلم مع الربق ال يطابق السؤال عن 493يف الربق للعهد
صواعق ويقول فإن وقت الصواعق ال خيلو من برق ورعد وغري ذلك والربق أواًل هبا حاهلم مع ال

  .األدىن علم حاهلم مع األقوى أشد مضره فإذا علم شدة األمر عليهم مع
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  بِ   هِ   ب     م    ن ال       وج        وِد ِإذحا ل   ق ي ن حا س  وحكح    اد ف     ع    ُل جح      اءح ل   لُم قارب    ةِ 
 دْ      ُه فح     قح              روض م      ان     ع لح  ل   ع       أحوح  لح     ِكنَّ    ُه م   الش         رط مح    ا وج       د
 م ح     ُض ل  ذا ل م ت  ت ص رْف وحأحستمر وحل     رج     ائه عح   سح ى ف    هي خ  ب   ر

   س ا    ك   أحك      ث       ر وحاألحم      ر يح      ك اُد عح    يحْأيت عحسحىتحصريُف كحادح وحبِأحنَّ 
 ف   ع  اًل ُم       ض      ارع      اً كح    مح   ا يُ  ق  رُرونح  وحالشرط من خرب كحادح أحن يكون
اقُ     رب    اً  وحأحنَّ         ُه ب     دون ِإنَّ قح    ْد أحك         دا  م ن ال حاِل الَّ  ِذي قحْد قحصحدح
 *س               رع    ة ك       أحنَّ         ُه ب           ِه ذحهح          بح  ِإفهامُه واخلطف معناُه سل  ب

وكاد من أفعال املقاربة، وضعت ملقاربة اخلرب من الوجود لعروض سببه لكنه مل يوجد، إما لفقد 
وعسى موضوعة لرجائه، فهي خرب حمض ولذلك جاءت متصرفة خبالف شرط، أو لوجود مانع 

عسى، وخربها مشروط فيه أن يكون فعاًل مضارعاً تنبيهاً على أنه املقصود بالقرب من غري أن، 
 .اًل هلا على عسى، كما حتمل عليهالتوكيد القرب بالداللة على احلال، وقد تدخل عليه مح

واملاضي منه كاد ويقال كدت وكدت  494ل معىن املقاربةباحلذف من خربها ملشاركتهما يف أص
 .495من أفعل من فعيل وفعلى
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 المبحث الخامس
 أسماء األفعال 
وقد وضعت لداللة على صيغ  494هو ما ناب عن الفعل معىن واستعمااًل مثل شتان صه وأوَّه 

فاسم الفعل ينوب عن  499األفعال كما تدل األمساء على مسمياهتا وغرضها اإلجياز واالختصار
الفعل من ناحية املعىن ومن ناحية االستعمال مثل شتان وهي اسم فعل ماضي مبعىن ب حُعد، 
وصه اسم فعل أمر مبعىن أسكت، وأوَّه اسم فعل مضارع مبعىن أتوجع، وتعمل هذه األمساء 

ء قامت هي أمسا: فقال مجهور البصريني. عمل الفعل نفسه، اختلف النحاة يف أمساء األفعال
مقام األفعال يف العمل، وال تتصّرف تصرف األفعال، حبيث ختتلف أبنيتها الختالف الزمان، 
وال تصّرفح األمساء حبيث يسند إليها إسنادًا معنوياً، فتقع مبتدأ أو فاعاًل، وهبذا فارقت 

على احلدث  إهّنا أفعاٌل؛ ألهنا تدل: وقال مجهور الكوفيني. الصفاِت كأمساء الفاعلني واملفعولني
 . 498ليس وعسى وَنومها: والزمان؛ كل ما يف الباب أهنا جامدة ال تتصّرف، فهي ك 

 اسم فعل األمر   
وهو :" 499وهي األكثر ورودًا يف اللغة من اسم الفعل املاضي واملضارع، يقول ابن هشام 

 "الغالب وأكثر أمساء األفعال  ووروده مبعىن األمر كثري
 والقصر والفتح هو النباله ب        ال       م      د وب    اإلم       ال       ةآم       ي         ن 

 *كما روينا عن إمام الرسل وهو اسم فعل ك استجب أو أفعل

من الفعل أقول هو استجب بين لذلك على الفتح كأين اللتقاء الساكنني وجاء مد ألفه 
 ويرححُم اهلل عبداً قالح آِمينا: وقصرها فقرأها رفع الفتح واإلمالة قال

 : وقال
   أمنيح فزادح اهلل ما بيننا بُعدا

علمين جربيل آمني عند } ، لكن يسن ختم السورة به لقوله 481وليس من القرآن وفاقا
روى األول البيهقي وروى الثاين أبو . {فراغي من قراءة الفاحتة وقال إنه كاخلتم على الكتاب

 . 48داؤد يف سننه
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 الثالثالفصل 
 النحوية في الحروف المباحث

وردت يف املصحف حروف كثرية ذات دالالت متنوعة، وأوضح دليل على ذلك اخلالف 
القائم على دالالت احلروف، فداللة آية واحدة منها على معىن آخر غري املعىن الذي تدل عليه 

 دالالت احلروف إذ إّن ومن يتأمل فيما أوردناه جيد مدى تعمق النحاة يف .يف الوضع األول
لكل حرف داللة ختتلف عن داللة احلرف اآلخر، واحلرف كما هو معلوم هو مادلَّ على معىن 

وقد وّجه الدارسون احملدثون عنايتهم إىل دراسة احلروف من حيث معناها النحوي  482مع غريه
منتقدين الدراسات القدمية اليت عنيت بأثرها اإلعرايب متأثرة بنظرية العامل ومل يعن مبعناها 

وهنا وجدنا تأثري احلرف ومنصبه على أثر الربط الذي حيصل من معاين  483النحوي إآل إملاماً 
أوضحه الغزي وبنّي أمهية الربط بني  يقرر كون احلرف له معىن يف غريه، وهذا مااحلروف وهو 

أجزاء الكالم العريب وكيفية انتقاء املعاين منه؛ ألن احلروف قد تدخل يف الكالم وليس هلا معىن 
يف نفسها وال هلا أثر إعرايب، ولكن ربطها ألجزاء الكالم هو املعتمد يف حتديد املعىن كالفاء يف 

واب الشرط، وهذه احلروف الرابطة بني األفعال ومفاعيلها هلا أمهية يف فهم الكالم العريب ج
رغبت عنه غري قولك رغبت فيه، بل بينهما تنافر يف املعىن أفادت حروف اجلر، : فقولك

فحروف اجلر عملت الختصاصها باألمساء، وحروف اجلزم والنصب الختصاصها باألفعال، 
كل حرف يليه " 484الن اختصاصها، قال ابن عصفور مؤكدًا املقالةبطل عملها لبط( هل)و

مل يكن كاجلزء فيه عمل فيه فيما بأحدمها و  وما أنفرداسم مرة والفعل أخرى فبابه أن اليعمل، 
وحد النحاة  يف استقراء احلروف الظاهرة ال ختلو من داللة على منطقية هذه اللغة، " نفرد بهإ

إىل معاٍن جمازية كثرية أعطت الصورة الرائعة للوصول  احلقيقةها ونرى خروج احلروف عن تركيب
إىل املعىن املطلوب، كما أنه اليوجد ألحد من الصرفيني والنحويني تفكري مستقر يف أبنيتها،  

 .كما فكروا يف معانيها ومواردها يف سائر الكالم العريب
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 الباء .1
 {ِبسمِ }

 م  ل   ق   ال   ت ب    ب  كت   روه ب      ظ      ون م     قال ث   ة ي    ان  ع   ت    اء الس     الب   ف
 ل     ح     ة إذ ي      ب        اح     ص    أو للم اق وهو األصل  ص    ل لإلل       ي    وق
 ها يقال     وب  ح  ص    عنها وعن م ال    ح   ا مع أو يكون ال  ه  حل      م
  ك وا  ْد ح   ال قح     ُه وحك       يا لح    مسم  م اهلل أحو     ع اس            م  رأ      قوُل اق    ت
  ه    حاشيا عن جع ِل االس م ِإل ت ةِ     دالل   ِي ال   ح ف   ل وذحا أحص     ي       ق
 داء                ت  باا       ن       ر ب       م م     س    ق    لِ  اءح قل أحنَّ الب  ن   ب ال     ري     ن غ      موح 
ا ب كِق و     ح ا ب ِفيه رح         كا ذ       م ِإن م  س قأح  ة    ح     ات      ف  ورح ي الس   اقِ    ذح
ا الفتح ل     ق      رت وحح     س    كوح   ا ح مز   ر ل   رف وحج    ح من صفِة ال ما هح
 *أ  دح    ت    ب  ي  نح الِم اال     ما ب ي ن هحا وب  دا ِل وج  ص   ف    ِر ل     مالالم لأل    ك

واألصل فيها أهنا اإللصاق وعليه اختص  485قيل أن الباء لالستعانة ككتبت بالقلم
أو يغين عنها وعن مضموهنا ( مع)وقيل أهنا للمصاحبة وهي اليت يصلح يف حملها  484سيبويه
 أ، وهذه وما بعده إىل آخر السورةأو مع أبسم اهلل أو مسيا هلل أو متربكًا باسم اهلل اقر  489احلال

مقول على ألسنة  العباد ليعلموا كيف يتربك بامسه، وحيمد على نعمه، وُيسأل من فضله، وإمنا  
كسرت ومن حق احلروف املفردة أن  تفتح، الختصاصها باللزوم احلرفية واجلر، كما كسرت الم 

وأنه ما إذا  488مر والم اإلضافة داخلة على املظهر للفصل بينهما وبني الم االبتداء واالسماأل
 وإمنا" كتبت هذه األحرف"لة من جهته إىل غريه فإنك تكتب أمرك إنسان أن تكتب رسا
( بسم اهلل: )قولوا: ألن ذلك تعليم منه لعباده، كأنه قال: قيل .489تفعل هذا على لسان آمرك

غري مقدر؛ ألن اهلل محد نفسه ليقتدى به، أو ألن أرفع محد ما كان : قولوا: وقيل (احلمد هلل)و 
ال أحصي ثناء : "وهلذا قال 491من أرفع حامد، وأعرفهم باحملمود وأقدرهم على إيفاء حقه 

 . 49"عليك، أنت كما أثنيت على نفسك 
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 {ٱلَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِٱْلَغْيبِ }
 ورة  ذك   كما باإلرش اِد غدت م رورة مان للص  ي ي اإلي همز ف وال
 ا    دمح        ا ق    ح اِء سوى م      ع  دى ب  الب نحا قطعا فمح ا    اهُ    راُد هح   وح ال م   وحهُ 
 مالق لب وحاألحوىل لدى التحِقيقح  قح    دي        رد التحص     ج   فح  ى م   لح ك ي     قِ 
  فح   ا    ف    ل خ   ي   وح ك  ق  ل ف حهُ     ع  ي    أحوح ف ا  فح  قحْد وصدر ِبِه   ص    غ ي   ب م  وحال
ا عح   ِه فح       ي    فِ  ارُد   ْد قحالح الكشحاف لكن تط  قح    رص ى السماِع يق    لح  ذح
 ان      ي       و ح           ه أحب      ول         ق      كح   مح          ا م ي      ان ِ   ث     ود األحول دون ال  األحج        فح 

 ول    ب   ق    ان م          ى وث  وحاألحول األحول ول     ل أحوح مفع   اع    وحُهوح ب معن ى ف 
ً وحفِ  ي       ن ح     ك    وحِإن ي   رحى     يح     ب     ي   غ      ال    ِه ف        ن بِ   سي ب  لت  م  درحا      ِه ق        االح
 ب الباءح     ي    غ   ن ال  ه م  إلل  كان ل ف      ا    ب      ل   ق    ِب أحراد ال        ي       غ    ال وحق   ِي ل ب

 *  ة        عدي     ت    ا ل  ل     ى أحوحل    ِه     حلح     وحه    ِي ع ة    يئ     ي هِ    ِ وحلِ لُم  صاحبة ِمن الثان
لتضمنه  الالم أو الوثوق وعدي بالباء أوواهلمزة فيها للصريورة لتضمنه معىن االعرتاف    

مصدر، وصف به للمبالغة معىن الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، والغيب 
فيتعني يف هذا الوجه املصدر، وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معىن أو فيعل من غاب خفف كقيل، 

وعلى معىن الغيب أطلق املصدر وأريد به : أطلق املصدر وأريد به اسم الفاعل، قالواالغائب 
ن الغيب مصدر غاب ، ودرهم ضرب األمر، وفيه نظر إلهذا خلق اهلل: اسم املفعول َنوه

الالزم، أو على التخفيف من غيب كقيل، فال يكون إذ ذاك مصدرًا وذلك على مذهب من 
الغيب الزخمشري، وال يصار إىل ذلك حىت يسمع منقاًل من   وأجاز ذلك يف 492أجاز التخفيف
نه مستور، واملعىن يؤمنون بقلوهبم ال كمن لب إلالق: وقيل املراد بالغيب .493كالم العرب

وعلى . وعلى الثاين للمصاحبة. فالباء على األول للتعدية. يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم
 .الثالث لآللة

 من .2
 {مِّن رَّبِِّهمْ }

 أرَّبَّ  ه      ِْم أحوح غ    اي      ة م  ن ه اب ت    دح  وحمَّن لتبعيض يريُد مَّن ُهًدى
 ع ن ى م ا ي ذكرُ  وحأُْولح     ٰئِ     كح ف     ِي  رر وحاس  م اإِلش  ارِة ُه      نح   ا م   ك

 ش    ي     رح م  ِْن   ُه     مح  اأأحفح    ادح م     ال     ه  اف  ُه    ْم ب ِمح ا ت ق دمحا      ت  صإم ن 
 *هدين يف التمييِز كاف لو وحرحدح  م ن اهُلًدى وحم ن فالح واحد
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ومن البتداء الغاية أو للتبعيض "من رهبم تعظيم للهدى الذي هم عليه:" 494قال أبو حيان
غاية املناسبة، قال هذان خربان على حذف مضاف، أي من هدى رهبم، وذكر الرب هنا يف 

، فأخرب عنهم بالتمكن من يقع كل خرب منهما يف مجلة مستقلةخمتلفان ولذلك كرر أولئك ل
 .495اهلدى يف الدنيا وبالفوز يف اآلخرة

َها ِمن َثَمَرٍة رِّْزقاا }  {ُكلََّما ُرزُِقوْا ِمنـْ
 ه والبدل   ن  دل م    ب   م   حال أي ال ل  ح    ما م    اله      ك  ءتدا  ومن لالب

 ب   اس    ن    ا ي   ت وم   دم    ق    حال ت احب   ص ْزقاً رِّ ال   كما علمت ق
 من أمن احلال أي رزقا قد ابتد لصحبة اآلخرى ضمري مستكن

 ره      د ذك     د الرزق الذي ق  ي    ق     ف ره     م        ن ث     داؤه م      ت    ات اب   ن     ج
 تات االب    ت     دأ    ن    ج    ن ال  م م    ث ات     ن       ن ج     دأ م    بت   ه م    ون     ك    ب
 رره          ق       ره م      م    ن ث           ل م    ي       وق ره      م       ه من ث      ب أد    ت    رزق باب     لل

 ك أسدا    ن     ت م      ره رأي      ي      ظ      ن دا  وها غ      ل    ب    ا ت     م     ينت ل   قد ب
 ان     ي       ب  أت لل      م ت        ن ل  أن م      ب ان      ي          و ح           خ أب       ي      ش     ورد ال
 *ل    ي    دل    ن ال    ها م   ل    ر وآا ذك     م أويل    ن مع ت  ي    ق   ق    ح   م     عند ال

 أعيد معه مفعول به، ومنها من مثرة بدل اشتمال{ رِْزقاً }نصب على الظرف، و{ ُكلَّمحا}
على جهة البدل واقعتان موقع احلال،  متعلقان برزقوا بتداءرزقاً، ومن األوىل والثانية لال اجلار

كل حني رزقوا مرزوقًا مبتدأ من اجلنات مبتدأ من مثرة، قيد الرزق بكونه : وأصل الكالم ومعناه
من مثرة فصاحب احلال األوىل رزقًا وصاحب احلال  بابتدائهمنها  وابتداؤهبتدأ من اجلنات، م

تقدم كما يف  تمل أن يكون من مثرة بياناً وحي قال الزخمشري 494الثانية ضمريه املستكن يف احلال
 من أهل وكون من للبيان ليس مذهب احملققني ورده أبو حيان499رأيت منك أسداً : قولك

ستدل به من أثبت ذلك، ولو فرضنا جميء من للبيان، ملا صح تقديرها العربية، بل تأولوا ما أ
ه صدرًا ملوصول صفة، إن كان للبيان هنا، ألن القائلني بأن من للبيان قدروها مبضمر وجعلو 

 .498قبلها معرفة
 من سجى وغريها من النبات من بعضت أي بعض كل للثمرات

 ن      ك      ره وال     م     م   االن ال    رزق          ا رزق           ا رزق         ا ل           ك     م ول  ل         دواب 
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 وليس كل املاء من السماء جا ا   رج    د خ   ق ليس ج    م    ي    ع   ه ال   ذي
 ب    ل ب   ع    ض   ها أخ     رج    ه تدرجا  ا     رج       أخ     رات   م  ل ال    ث    ول    ي   س ك

 *كان   اورزق      ا ال م ف  ع    ول أي أن    ان      ا       ي     ن ب   ون م            ك     از أن ي    وج    
فيه نظر، إذ مل يتقدم ما يبني هذا وكأنه يعين أنه : من الثانية للتبعيض أو للتبيني، قال احلليب

فلموافقة اآليات الواردة يف : أما أوالً : قال الشيخ سعد الدين. 499بيان لرزقا من حيث املعىن
إذ ال وجه للبيان، ألنه ال ذكر لشيء  فحأحْخرحْجنحا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثَّمحرحاتِ : هذا املعىن، كقوله تعاىل

فإن التنكري ال سيما يف مجع القلة  فحأحْخرحْجنحا ِبِه مثححرحاتٍ : مبهم حيتاج إىل البيان، وكقوله تعاىل
فلداللة السياق أعين ماء ورزقا فإن املخرج ببعض : وأما ثانيا. يفيد البعضية على ما هو الظاهر

فلمطابقة املعىن يف الواقع، فإن : وأما ثالثا. املاء ألجل بعض الرزق وال يكون إال لبعض الثمرات
مباء السماء بعض الثمرات، وحقيقته شيئًا من املنزل من السماء بعض املاء ألكله، واملخرج 

 .911الثمرات؛ ألن من حرف فال اسم وكان رزقاً مستعمالً 
 إنَّ  .3

 {ِإنَّ ٱلَِّذيَن َكَفُرواْ }
        د األح     رفِ     ت      حح   ا وع      ِه ف     بِ       نح اي      ب ُه األحفعال ف ِي     ش    وحِإن ح  رفح يُ 

     ع   ه وقح    عح       ا  ها وم    ي     م ع   ان ءا    ِإع     ط     عح     ا  ألحس م   اِء مح   ا لِ     هح       زوم   وحمن ل 
         م     الح       ْد عح       مح   ا قح   هُ        ي    لِ ي ُه  مح ا وف    عح  الح    منيح ِح يُث دحخ ساتحعديُة من 

 ي  لِ     ج   قحوِل ال       رفع لِ لثان ِي عح لحى ال   وحال ب األحول      ص     ى ن    الف  رعِ م     ل    ع
لِ      ق وِم كح   ال      ذان لِ      ِه ِإي    ي      وحفِ        ل       ي        ال دخ      م    بِ       ِإنَّ        ُه ف     رع األحع     ي لِ   دح

 ا  مح           سح        ت قح  ق   ل    قح      ْد أُك  دت لِ  ذا ت ا        مح     ه حققت كح       ت   ن س ب   لِ    لوحِإنَّ 
 رُ        ذكح        ك ت         رِض ش     ع    ن م  وحِهي م       ة تُ   ص    درُ       وب     ا أحج       هح      كحمح  ا بِ  

 ي رسولُ      َّ ذرا أحن    ن   وِل موسى م      ق    ك ى تقولُ    ار بِاألولوحمعرض اإِلنك
  اغ أق           ر         ُه ب               ِه وحِإنَّ         ي      غ       ن ب        ع   ر     ب    الح ال م ب   رُد الف  ت  ى ب  اٍغ خ   قح 

    ُه راغٍ         ن          رُه وحع       ن أحن    كح      واب م   ج     ُه ل    ب  اغٍ           ن       ُه وحأِنَّ         ُه عح      ل      س    ائ 
 * ُرواْ       مَّ  ا ن ك        قح لح     ح      ِه ال     نَّ اإِلل       دحي   ُرواْ    ت        ُرواْ قح  ْد ش   فح    من الَّ  ِذي نح كح  

حرف واحلرف ال أصل له يف العمل، لكن هذا احلرف أشبه الفعل صورة ومعىن، وتلك { إن}
يف عدد احلروف والبناء على الفتح ولزوم األمساء وإعطاء ،  91املشاهبة تقتضي كوهنا عاملة
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ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب اجلزء . معانيه، واملتعدي خاصة يف دخوهلا على امسني
اخلرب قبل دخوهلا كان : وقال الكوفيون .ورفع الثاين إيذانًا بأنه فرع يف العمل دخيل فيهاألول 

وأجيب . مرفوعًا باخلربية، وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية لالستصحاب فال يرفعه احلرف
بأن اقتضاء اخلربية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها يف خرب كان، وقد زال بدخوهلا فتعني 

ت حلحقَّى هبا القحسحم ويصدر هبا األجوبة، وفائدهتا تأكيد النسبة وحتقيقها، ولذلك ي ُ . إعمال احلرف
، (84-83: الكهف) ا محكَّنَّا لحُه ىِف ٱألحْرضِ ِإنَّ : وتذكر يف معرض الشك مثل قوله تعاىل

 وحقحالح ُموسحٰى ٰيِفْرعحْونح ِإىّن رحُسوٌل ِمن رَّّب ٱْلعح ٰلحِمنيح (14 : األعراف )قولك: " 912قال املربد :
عن قيامه، وإن عبد اهلل قائم، جواب سائل عن قيامه، وإن عبد اهلل عبد اهلل قائم، إخبار 

 ". لقائم، جواب منكر لقيامه 
 همزة الستفهام .4
 {أأنذرتهم} 

رحتُ      مَّ أحأحنْ       ثُ    ك  الُه  مح  ا م   ق   در ب    م    ص          درٍ    ْم ت  ن       ذرْ    م لح     ُه       ذح
 من الفعل من جتدد قحْد  ف حهحمحا     ا ع    دل ل    لف   ع   ل لح  ّم           حا ح م  ح وحِإنّ 
ْرتح        ُهمْ ي قح    وِل  ِ م ز ف ه  وحال  ْم تُنِذْرُه مْ    لح وحلفظ أحمح من قول  أحن      ذح

 ج    ردحا   س  ت     واء ِإْذ تح ق      ريُر االت      م ح ا قح  ْد أُك  دا مستحسن ذكرهُ 
 نظي       رحُه التخ صيص يف الكالمِ  ْست حوحاء من معىن ااِلستفهامِ ِلال

ا يُ ْؤمِ  عن ط       لِب ج   رد ذحلِ   كح النحدح ا  أحوح أحنَّ        ُه    م الح  *نُ   ونح أحبح                دح

االستفهام  فإهنما جردتا عن معىنحسن دخول اهلمزة، وأم عليه لتقرير معىن االستواء وتأكيده، 
قد : قال ابن يعيشجملرد االستواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب جملرد التخصيص 

، فاستعري لفظ االختصاصى طريقة النداء؛ الشرتاكهما يف عل اختصوهاأشياء  أجرت العرب
، كما أجروا التسوية جمرى االستفهام إذ كانت االختصاصحدمها لآلخر، من حيث شاركه يف أ

التسوية موجودة يف االستفهام، فكما جاءت التسوية بلفظ االستفهام الشرتاكهما يف معىن 
التسوية كذلك جاء االختصاص بلفظ النداء الشرتاكهما يف معىن االختصاص وإن مل يكن 

أنا أفعل  : داء عليه، ال تقولمنادى، والذي يدل أنه غري منادى أنه ال جيوز دخول حرف الن
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وأصل هذا قول  913كذا يا أيها الرجل، إذا عنيت نفسك، وال َنن نفعل كذا يا أيتها العصابة
قال  914جرى هذا على طريقة االستفهام، كما جرى على طريقة النداء: سيبويه

جرى هذا على صورة االستفهام، وال استفهام، كما أن ذلك جرى على صورة :"915الزخمشري
تلخيصه أن النداء فيه تنبيه للمنادى وإقبال عليه، واالستفهام فيه استخبار " داء، وال نداء الن

غفر أاللهم : ال، فقد انسلخ يف قولنا وإشعار باستواء األمرين يف املستفهم عنه، أهو حاصل أم
إلقبال على لنا أيتها العصابة أحد املعنيني، وهو التنبيه؛ ألن اإلنسان ال ينبه نفسه، وبقي معىن ا

ْرت حُهْم أحْم ملْح تُ ْنِذْرُهمْ نفسه، كما انسلخ معىن االستخبار يف قوله  وبقي معىن  سحوحاٌء عحلحْيِهْم أحأحْنذح
يف هذا نظر؛ ألهنما لو كانا  االستواء، فهذا معىن تشبيه سيبويه إلحدى املسألتني باألخرى،

ا لالستفهام عن مستويني، فجردا عن لالستواء ملا أخرب عنه بسواء، فلعل املراد أهنما كان
االستفهام، بقي أهنما للمستويني، وال تكرار إلدخال سواء عليه؛ ألن املعىن أن املستويني يف 
العلم مستويان يف عدم النفع، وإمنا جردا عن االستفهام ليقع فاعاًل لسواء؛ ألن االستفهام مينع 

 .914رتفع املانعانإ، فبالتجريد تضي متعدداً ستواء يقذلك لصدريته، ولكونه ألحد األمرين، واال
 َأۤل التنبيهية  .5

 {ۤل ِإنَـُّهْم ُهُم ٱلسَُّفَهآءُ أَ }
 الح  بح       ق       ت     أحنَّ        ُه     ْم ُه    ُم وب    ال ف   اس     ِه أحآل              ول              ق           رُد بِ           د ال           وحأحك      
       ررحا       اً ق     ض        س ب        ِة أحيْ       ن     وحِإنَّ لِ        ل رى               ق ي     ي    حرِف ت ن ب ي      ه ل تحق  بِ 

  هح    ا ب       ال    ي        رف    اً فحال   خ  ب       ُر فِ     ع     مُ  جمل     ح أحيضاً وحقح    ْد عب  رح بأحس مى ال
 ابت دلَّ           ث    أحوح مبتدأح وحال عحلحى ال ل     وحُهو لِت    حْأكيِد الضمرُي أحوح فص
 فاقح        ِ ن     ِإفساد من ِسواُهْم وحُهو ال اق     وحهِبُْم الفساُد ححيُث ححيُث ف

 ت   ف         ن  ُه م ن ألح    ب     ْم رك  هُ   ض   ع   وحب   ت ْد ثب       مَّ األحح    رف بسي ط قح     ثُ   
 *الح   ص   ا ف  مح  ي    ان ف       ي   و ح      ذحاكح أحب ن أحبطال   هام لك  وه م ُز اِلس      ت    ف 
والناس بالتعدية عن اإلميان وأنفسهم  (اآل أهنم هم املفسدون)عليهم  قال تعاىل يف الردَّ 

اآل ناف به وتصديره حبريف التوكيد و ئقد أتى بأنواع من املؤكدات االستباختيار الكفر والعصيان و 
وتعريف اخلرب  مسيةاألوأن املقررة للنسبة املقتضية للتأكيد واجلملة املنبهه على حتقيق ما بعدها 

                                                           
 341/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار : ينظر 913
  2/23:الكتاب: ينظر 914
 53 / :الكشاف 915
  341/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار : ينظر 914



173 
 

حرف تنبيه زعموا أنه  التنبيهية حرف بسيط" أال" أنوالذي خنتاره : أبو حيانذكر و   919بالالم
م إذا دخل على ، واالستفهانافية للداللة على حتقق ما بعدهامركب من مهزة االستفهام وال ال

ولكوهنا من املنصب يف هذه ال تكاد تقع  أحلحْيسح ذحِلكح ِبقحاِدر :، كقوله تعاىلالنفي أفاد حتقيقا
والذي خنتاره أن أال . الزخمشري ، وقال ذلكما يتلقى به القسم ال مصدرة بنحواجلملة بعدها إ

ألن دعوى الرتكيب على خالف األصل، وألن ما زعموا من أن مهزة ؛ التنبيهية حرف بسيط
ألن مواقع أال ى حتقق ما بعدها، إىل آخره خطأ؛ االستفهام دخلت على ال النافية داللة عل

منطلق، ليس زيدا أال إن : تدل على أن ال ليست للنفي، فيتم ما أدعوه، أال ترى أنك تقول
أحلحْيسح  :منطلق، إذ ليس من تراكيب العرب خبالف ما نظر به من قوله تعاىلزيدا أصله ال أن 
النداء وغريها  بقادر، ولوجودها قبل رب وقبل ليت وقبلزيد ، لصحة تركيب ليس ذحِلكح ِبقحاِدر

وممن جزم بأهنا  918مما ال يعقل فيه أن ال نافية، فتكون اهلمزة لالستفهام دخلت على ال النافية
 .واهلمزة" ال"من  ا العرض، َنو أال تزورنا، مركبةاملقصود هب" أال: "غري مركبة ابن مالك فقال

األكثر أهنا مركبة،  مذهب: وقال الشيخ أكمل الدين .919املستفتح هبا فغري مركبة" أال"وأما 
ولذلك ال تكاد تقع : )إهنا حرف بسيط مشرتك بني التنبيه واالستفتاح قوله: ومنهم من قال

والنفي، " إنَّ "يعين : قال الشيخ سعد الدين( اجلملة بعدها إال مصدرة مبا يتلقى به القسم
ر أو فصل وهم تأكيد للمضم  9ورده أبو حيان 1 9وذلك ملشاركتهما القسم يف كوهنما للتأكيد

 2 9أو مسند
 لن .6

 {فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا َوَلن تـَْفَعُلواْ }
 ل     ذاك ت      ف     ع  ل       وا ب    س   ر وع    ل    ن لذاك س     اع ج      م   ع ه   ات   ي     ن ولن
 ال    م   س   ت     ق   ب  الشارك   ه من ن   ف   يه  ل    ع     ج     زك   م ع   ن    ه وحرف لن كال
 وقيل ال من األصل والنون بدل ل   ك    ن   ه أب       ل     غ وه     و م    رت      ج       ل
 وه     و ع   ن ال   غ   ي   ب بذا ي     خ   ب  را وقيل ال أن أص  ل    ه ف     اخ   ت   ص    روا

 *ل    س    ورة م     ن        ه وال م    ن       اق      ض    ة   د معارضةول   م ي         ق    ع م      ن أح

                                                           
 91/ :، والبحر احمليط83/ :التنزيل وأسرار التأويلأنوار :  ينظر 919
  91/ : البحر احمليط: ينظر 918
 21: التيسري يف علوم التفسري* 

 455 /3:شرح الكافية الشافية:ينظر 919
 399/ :نواهد األبكار وشوارد األفكار: ينظر 1 9
  9/ :البحر احمليط: ينظر   9
 املصدر نفسه  2 9
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كال يف نفي املستقبل غري أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه واخلليل يف إحدى { وحلحنْ }
، ولكنهم حذفوا لكثرته فأما اخلليل فزعم أهنا ال أن:"4 9(لن)، قال سيبويه عن 3 9الروايتني عنه
، وكما قالوا يومئٍذ وجعلت مبنزلة حرف واحد كما وحيِْلمِّه يريدون وي ألمه: كما قالوايف كالمهم  
س يف لن زيادة، وليست ، وأما غريه فزعم أنه ليمبنزلة حرف واحد فإمنا هي هل والجعلوا هالَّ 
، ولكنها مبنزلة شيء على حرفني ليست فيه زيادة، وأهنا يف حروف النصب مبنزلة مل من كلمتني

: كانت على ما يقول اخلليل ملا قلت، ولو  أنه ليس واحد من احلرفني زائداً  حروف اجلزم يف يف
وهو " أمَّا زيدًا فال الضرب له: قال تنان هذا اسم والفعل صلة فك؛ ألأمَّا زيدًا فلن أضرب

ويف الرواية األخرى أصله ال أن، وعند الفراء  5 9األرجح عند املتأخرين كأبو حيان وابن هشام
أن لن ومل أصلهما ال فأبدلت األلف نوناً " روى ابُن كحْيسانح عن الفراء  . فأبدلت ألفها نوناً ال

وزعم الفراء أن لن ومل أصلهما واحد، وأن امليم والنون :"9 9قال السريايف  4 9يف لن وميماً يف مل
، ما الدليل للمحتج عنه، فيقال دعاء شيء ال نعلم فيه دليالً إذا مبدلتان من األلف يف ال، وه

إثارة { ولن تفعلوا}:يف قوله تعاىلوذكر أبو حيان  "ما قلت؟ فال جيد سبياًل إىل ذلكعلى 
: أحدمها. هلممهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع، ويف ذلك دليالن على إثبات النبوة

ن أحد اإلخبار بالغيب من أهنم ال لن يفعلوا، ومل يقع م: صحة كون املتحدي به معجزاً، الثاين
 . 8 9معارضته

 أْو  .7
 }َأْو َكَصيٍِّب    {

 أحب ل    غ ح    ي ث زادُه   ْم خ    ب    االً  ضح      رحبح أحي    ض      اً لح   ه ُ ْم م    ث       االً 
ُْم كحصحيبٍ   أحوح حح   احاب ِفيِه م ِعينها وحالس نم امن السم اهلح

 تصلشكَّ أوحللتساوي ضمن  أحي كذِوي صيب أحوح قحْد فصلت
 متس ع   اً فِ   ي    هحا وحقح  ْد تنوع  ت وحلِل   تساوي دون ش   ك وحق ع   ت
 ِبنيح من  وع   ات  ه ا كنحِو ش       ك ِإذحا ه  ِي لِ لقدِر الَِّذي قح  ْد ِاشرتكح 
 ت      ق سيم وحش     رط م    ث       الً ِإالَّ  ت       خ      ي   ي     ُر ِإب     ه ام كواِو وحِإل      حى

                                                           
 4  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 9
 29: التيسري يف علوم التفسري* 

 3/5: الكتاب  4 9
 393/ : مغين اللبيب  5 9
 5/39: ، وشرح املفصل 83/  : ينظر رأيه يف شرح السريايف  4 9
 83/ : شرح السريايف  9 9
 55 -54 / :البحر احمليط: ينظر 8 9
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 أحن     واع     ه ا ح   ق ي   ق  ة وحأحنَّ وحرحد وحهي من ِحيُث اشرتاك من أححد
ا أحوح خريت أحوح مجعت ق       ي د تح    رى ت   ج     وزاً وف   ص ل     ت  ُهنحا كحذح

 أحي م    ن ال مج   ال   ة وحالح من      اواة ةواا         ادت ال م  س    فح     ِإن     ه   ا أحف  
 ِلصحِة التشبيه يف القضيتي نح  هاتني أحي قصة ال منافقنيح محثحلح 

 *مثل بفرد منُه مح ا ءوحِإنَّ تشا ي  ري    ُد أحنَّ شئت فم  ث  ل ب ه مح   ا
وزاد الكوفيون أن . الشك، واإلهبام، والتخيري،واإلباحة، والتفصيل: هلا مخسة معان {أو}

: الزخمشري أحْو كحصحّيٍب عطف على الذي استوقد أيذكر   9 9تكون مبعىن الواو ومبعىن بل
يف األصل للتساوي يف { أحوْ }و  جيحْعحُلونح أحْص ِٰبعحُهْم ىِف ءاذحاهِنِم: كمثل ذوي صيب لقوله

جالس احلسن أو ابن سريين، : تسع فيها فأطلقت للتساوي من غري شك مثلأمث  الشك،
ُهْم ءحامثًا أحْو كحُفوراً  :وقوله تعاىل فإهنا تفيد التساوي يف حسن  (24: اإلنسان)وحالح ُتِطْع ِمن ْ

ومعناه أن قصة { أحْو كحصحّيبٍ }: ومن ذلك قولهقال البيضاوي  921اجملالسة ووجوب العصيان
املنافقني مشبهة هباتني القصتني، وأهنما سواء يف صحة التشبيه هبما، وأنت خمري يف التمثيل هبما 

لتعليق احلكم بأحد املذكورين فصاعدا، والتفاوت يف املؤدى إمنا " {أو} ، 92أو بأيهما شئت
يقع حبسب الرتكيب الذي وقعت فيه، فإن وقعت يف اخلرب فاحلاصل تعلق احلكم بأحدمها، وهو 

ري معني، فأمكن أن يقع الشك فيه، وإن وقعت يف الطلب ومل ميكن وقوع الشك فيه أفاد غ
التخيري واإلباحة، واحلاصل أيضًا تعلق احلكم بأحدمها، وذلك غري مانع لتعلق احلكم بكل 

قال أبو   .922واحد منهما، فعلى هذا مل تلزم االستعارة، وهي يف املواضع كلها على معناها
للتفصيل، وكان من نظر يف حاهلم منهم من يشبهه حبال املستوقد، ومنهم  وأو هنا:"923حيان

قاله  ،أحْو يحزِيُدونح : وقيل أو مبعىن الواو وكصيب كقوله تعاىل" من يشبهه حبال ذوي صيب
 :وأما كوهنا مبعىن الواو فقول الشاعر لكون أو مبعىن بل وهذا مثال  924البغوي

 لنفسي تقاها أو عليها فجورهاوقد زعمت ليلى بأين فاجر         
أصل اللغة  يف{ أو}هو أن " فصلامل"و " الكشاف"وجه التوفيق بني كالميه يف : قال الطييب

أن يستعار ملعىن التخيري أو : أحدمها: موضوعة لتساوي شيئني يف الشك، مث فيه طريقان

                                                           
  2 / :البحر احمليط 9 9
 24: التيسري يف علوم التفسري* 

 99/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل،و 3 2/ :الكشاف: ينظر 921
 99/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل  92
 434/  :نواهد األبكار وشوارد األفكار  922
 24 / :البحر احمليط 923
  9/ :معامل التنزيل  924
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للشجاع؛ لعالقة اجلراءة، اإلباحة؛ لعالقة تعليق احلكم بأحد املذكورين، كما يستعار األسد 
أما يف اخلرب فإهنا : أن حيمل على عموم اجملاز؛ لتعليق احلكم بأحد املذكورين، فيقال: وثانيهما

. املفصل وعلى الثاين يف" الكشاف"، واإلباحة، وعلى األول ورد يف للشك، ويف األمر للتخيري
كصيب من  أو)وله تعاىل يف ق( أو: )قال. نفويف كالم الزجاج إشعار مبا ذهب إليه املص

واملعىن أن التمثيل مباح  .اإلباحة" أو"شك، وهذه يسميها احلذاق باللغة دخلت لغري ( السماء
لكم يف املنافقني، إن مثلتموهم باملستوقدين فذاك مثلهم، أو مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو 

 .925مثلهم، أو مثلتموهم هبما مجيعا فهما مثالهم
 حرف النداء  .8

 {يَـٰأَيُـَّها ٱلنَّاسُ }
 ى  ل   ا ع     ب       ال       ر وغ      ذك        ن ال        واه م       س من أحرف النداء ال ءوقوع يا
 هو استقل بأوجه ساء على التوكيد دل ر إذ    ذك      اء ال     ه ج        وج      ذا ال

 ف         ط    ع    ن ال     ي    م ب    ظ      ذات ع ءا     ي      شأ ن      باد م   ع     ه ال    وكلما نادى ب
 م          ع      ع ال ي        ع م            م           ع وج      م           ج ي واسم   ذا الوجه للتأكيد تأت

 *م     ره      ي           وغ ود إذن       وج       و م        ن ه    م م الناس يعم    إذ ليس عهد ث
إما لعظمته  . حرف وضع لنداء البعيد، وقد ينادي به القريب تنزياًل له منزلة البعيد( ي ا)و

أو . أو لغفلته وسوء فهمه. اهلل، هو أقرب إليه من حبل الوريد يارب، ويا: كقول الداعي
. ألنه نائب مناب فعل مفيدة؛وهو مع املنادى مجلة . عليهلالعتناء باملدعو له وزيادة احلث 
أنادي، وعلى كثرة وقوع النداء يف القرآن مل يقع نداء إال : وزعم بعضهم أهنا اسم فعل معناها

 "يا"جعل وصلة إىل نداء املعرف بالالم، فإن إدخال : وأي 924هبا، وهي أعم حروف النداء
املنادى وأجري عليه  عليه متعذر لتعذر اجلمع بني حريف التعريف فإهنما كمثلني وأعطي حكم

املقصود بالنداء وصفاً موضحاً له، والتزام رفعه إشعاراً بأنه املقصود، وأقحمت بينهما هاء التنبيه 
تأكيدًا وتعويضًا عما يستحقه، أي من املضاف إليه، وإمنا كثر النداء على هذه الطريقة يف 

ده من حيث إهنا أمور عظام، من القرآن الستقالله بأوجه من التأكيد، وكل ما نادى اهلل له عبا
والناس مرفوع صفة  929حقها أن يتفطنوا إليها، ويقبلوا بقلوهبم عليها، وأكثرهم عنها غافلون

 يا هذا الرجل: النصب قياسًا على جوازه يف ألي عند مجاعة النحويني ما عدا املازين فإنه أجاز
                                                           

  3 2/ :الكشاف: ينظر 925
   35 / :البحر احمليط: ينظر 924
 24: التيسري يف علوم التفسري* 

 14 -15 / :وأسرار التأويلأنوار التنزيل  929
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، وإمنا مل يأتوا بياء ن ياء أخرىوجاءوا ب  ها عوضا ع ضمت أي كما ضم املقصود املفرد،: وقيل
كأنك كررت يا مرتني : قال سيبويه. يبقى الكالم متصال  ها حىت لئال ينقطع الكالم فجاءوا ب 

ملا تعذر عليهم اجلمع بني حريف تعريف أتوا : وقيل.ها هو ذا : كما قالوا ،بينهما وصار االسم
 املعرف بالالم املقصود بالنداء، والتزموا، وأجروا عليه مبنادى جمرد عن حرف تعريف يف الصورة

النداء تنبيهاً  ، فجعلوا إعرابه باحلركة اليت كان يستحقها لو بأشرهاألنه املقصود بالنداء ؛رفعه
 .928على أنه املنادى ، فأعلمه

    ما .9
 {َما بـَُعوَضةا }

 ررة      ق    دة م        اً أو زائ       اع      ي       ش نكرة   د ال     زي       ام ت   ه     ا ذات إب     م
 ول        ق           زاد ال ت            ان وال            ث        ال ول     ع     ف      م      ا ال   ده   ع   ة ما ب       قل  ل
 ان      ي     ب     دى وت     ور وه       ه ن       ل  ك رآن       ق        إن ال       و ف           غ      ه ل              إن     ب
 ى    عن     م       د ال       زي    ل ي   يراد منه ب ى    ن    ع    م            ل الذي وضع ال ال      ب

 دى        ادة ه         و زي      ه وه      ن     ري      ق دا        ا غ    م    ي      وة ف            ة وق          اق        وش
 *وباسم جنس قد غدت مفسرة أو ما كذات الوصف فهي نكرة

: وما إهبامية تزيد النكرة إهبامًا وشياعًا وتسد عنها طرق التقييد، كقولك أعطين كتابًا ما، أي
أو مزيدة " أهنا نكرة قام تفسريها باسم اجلنس مقام الصفة:" 931قال اإلمام929أي كتاب كان

لتأكيد العلة فما بعدها ( 59 :آل عمران) فحِبمحا رحمْححٍة ّمنح ٱللَّهِ  :للتأكيد كاليت يف قوله تعاىل
مل يوضع ملعىن يراد منه، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل ماالضائع، باملزيد اللغو  املفعول الثاين

 . 93زيادة يف اهلدى غري قادح فيه وإمنا وضعت ألن تذكر مع غريها فتفيد له وثاقًة وقوًة وهو
 {ْنِزَل ِإلَْيَك َوَمآ أُْنِزلَ ِبَمآ أُ }

 ُهْم مؤمُنوا أهلح الِكتابح الفائُزونح   ُنونح     الَّ     ِذينح يُ     ْؤمِ قح    الح تح   عح    اىلح و 
   ِم  ي  ُع دحاخ  ل ونح     وحال  ج        الْ     غح   ْي بِ ب يُ      ْؤِم    ُنونح عطف عح     لحى الَّ    ِذينح 
 ْد ت      ق  س  مح      ا    ا أخِصي   نح وحقح       كان م  ح  ا  نح ِإْذ ُه  حتت األعم اُلمتِقي 
   عح     الح      نح فحال  ِكتح    اُب جح     ي     حقِ    الُ     مت   عحلحى وف    طوحِقيلح بحْل ذحِلكح مع

   ِب يح     ْأت      ِي  ي    غ     ا بِ   ِإْذ ذحاكح ِإي م حان   الت وراةح    كح ا   مح    بِ  ق حْبِلكح أُنزِلح ِمن 
ي      ان قح      الح وحُه   و ق ا أحب       و   مح     ُه كح     أحي ُهو تحفِسرُي لح   قربُ     ول ي      حح

                                                           
 59 / :اجلامع ألحكام القرآن 928
 24 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 929
 48 / :التفسري الكبري 931
  3: التيسري يف علوم التفسري* 

 25 -24 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  93
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أن تكون نكرة موصوفة أي بشيء أنزل وما هاهنا مبعىن الذي وال جيوز : "932و البقاءبقال أ
إليك ألنه ال عموم فيه على هذا وال يكمل اإلميان إال أن يكون جبميع ما أنزل إىل النيب وما 

هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد اهلل بن سالم رضي اهلل تعاىل عنه  "للعموم وبذلك يتحقق اإلميان
املتقني دخول أخصني حتت أعم وحيتمل ٱلَِّذينح داخلون معهم يف مجلة  ، معطوفون علىوإضرابه

 :أن يراد هبم األولون بأعياهنم، وحُوسِّط العاطف كما وسط يف قوله
 وليث الكتيبِة يف املْزدححمْ  إىل امللك القْرِم وابِن اهلمام

 :وقوله
 ائح فالغامِن فاآليبِ  ياهلفح ذؤابة للحارث الصح 

 .امعون      ج   هم ال  ى أن            على معن
ي     ع         رُه ال  وحذِك    ن مح    ُروا      رادحُه م   ْل م       لح بح     ي       وحقِ            رُ       ض    اط        ف الح
   ب    االري     م فح     غ      ان   ال    ح فح   الصح       اي      ل األحع      اِرب    ن ك دُه م     اه    ش

    ا   ان  ي   و أحح     ِل لح    ق   ع   ب ِم    درٍك بِ     ال ا  ان م   م حُعوا اإِلي  أحنْ ُهم قحْد جح أحي 
  ولِ     راُر لِ  لم     وص     ت  كح    وح ِإن         حم  ا ال قولِ   ع ِع الح ال     م  س     درحك بِ   ال   وحمُ 
     لي       ن      ِي    سب    وحمح   عح             ُه ت     ب   اي     نح ال لحي   ن   ي    اي   ِر القحبِ   غح       ِإل  حى تح  ن    ؤم  ي

 *من ِبِه من أحهل الِكتحاِب أحسلُموا ص     دُه ط   ائ   فة ِمنُهْم ُهمْ      أحوح قح 
طائفة منهم وهم مؤمنو أهل أو . وكرر املوصول تنبيهًا على تغاير القبيلني وتباين السبيلني

الكتاب، ذكرهم خمصصني عن اجلملة كذكر جربيل وميكائيل بعد املالئكة تعظيمًا لشأهنم 
وذكر أبو حيان أن هذه اآلية تفسري لإلميان وهو أن يؤمن مبا أنزل الرسول . 933وترغيباً ألمثاهلم

 .934ومبا أنزل إىل الرسل قبله
 فََأمَّا . 1

 {ءامحُنواْ فحأحمَّا ٱلَِّذينح }
 ملوا مؤكدا ما صدرا  حما أ و حرف فسرا    ا ه    أم      قال ف

 جل الربطه الفاء أل   ت   زم   ل   ف ى الشرط     ن  ع     م نا ل   ضم ه م        ب
 اه مهما يكن  ن  ع   ب م  فذاه ى   من    ي      ويه أما ال     ال سيب       ق

 *بغري شك ذاهب قطعا هنا من شئ اليمان ذاهب عىن

                                                           
 9 / :التبيان يف علوم القرآن 932
 41/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 933
 4 : التيسري يف علوم التفسري* 

اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، خريه وشره، وإياه : أخرب به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من تفسري اإلميان حني سئل عنه وهو   45/  :البحر احمليط 934
 .خنتار ألنه شرح حال املتقني بأهنم الذين يؤمنون بالغيب
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أما حرف تفصيل يفصل ما أمجل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معىن الشرط، ولذلك جياب 
أما زيد فذاهب معناه، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، أي هو ذاهب : قال سيبويه. بالفاء

ا إيالءها ال حمالة وأنه منه عزمية، وكان األصل دخول الفاء على اجلملة ألهنا اجلزاء، لكن كرهو 
حرف الشرط فأدخلوها على اخلرب، وعوضوا املبتدأ عن الشرط لفظاً، ويف تصديره اجلملتني به 

للمثل، { أحنَّهُ }لكافرين على قوهلم، والضمري يف إمخاد ألمر املؤمنني واعتداد بعلمهم، وذم بليغ ل
أما زيد  :و صرح أبو حيان إهنا حرف إخبار تضمن معىن الشرط، فإذا قلت.935أو ألن يضرب

فاألصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق مث حذفت أداة الشرط وفعل الشرط، : فمنطلق
إما عاملا )ولو كانت شرطا لكان ما بعدها متوقفا عليها، وأنت تقول . وأنيبت أما مناب ذلك

ى ذكرته أنت أومل تذكره خبالف إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو متوقف عل. فهو، عامل( فعامل
من يك : )كقوله. قيام زيد، وأجيب بأنه قد جييئ الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه

إما عامل فعامل، : وكقوهلم. أال ترى أن بته موجود، كان لغريه بت أو مل يكن( ذابت فهذا بىت
مهما تذكره عاملا فذكرك حق، ألنه عامل وال يكون ذكره حقا حىت تذكره فقد تضمنت : فاملعىن
ادوا أن يصلحوا فأر ( أما)فجاءت الفاء تلي )مناب الشرط وفعله ( أما)الشرط وأنابوا معىن 

 .934 آخر حىت ال جيئ اجلزاء تاليا أداة الشرط اً ئاللفظ فأولوها شي
 َماَذا .  
 {ـَٰذا َمَثالا َماَذا َأرَاَد ٱللَُّه ِبهَ }

ا م   حثحالً  لَّ     ج ٱللَّهُ مح                اذحا أحرحادح ه             ول           وق ٰ ذح  ا هو   م    ف بِ     هح
 ول     ق     ة أو ن      ل    ده الصّ    ع     وب وصول   ه وذا م     م ب   فه    ت   س    م

 زيد جاء من الكالم   أو ذا م ام    ه      ف      ت      ب لالس     رك  ماذا م
 ا والنصب حل    ر م   ب   نه خإل وع احملل والكل من األول مرف

 *عل  ن ف   د م   ص  ق    مفعول ما ي ل   ح   ن م    و م    ه   داه ف  فيما ع
ا محثحالً محاذحا أح } مبعىن الذي وما  "ذا"استفهامية و  "ما"أن تكون : حيتمل وجهني{ رحادح ٱللَُّه هِبحٰ ذح

امساً  "ذا"مع  "ما"فهو مرفوع احملل وأن تكون .بعده صلته، والعائد حمذوف واجملموع خرب ما
أي شيء، منصوب احملل على املفعولية مثل ما أراد اهلل، وأن تكون ما لالستفهام : واحداً مبعىن
ابق اجلواب واألحسن يف جوابه الرفع على األول، والنصب على الثاين، ليطح  939وذا مزيدة
 .938السؤال

                                                           
 25 / :رار التأويلأنوار التنزيل وأس 935
 32_ 3: التيسري يف علوم التفسري* 

 42 /2:نواهد األبكار وشوارد األفكار 934
  229/ :الدر املصون: ينظر 939
 24 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 938
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 توطئ       ة
ثناء تفسريهم لآليات القرآنية، ألذين أولوا عنايتهم بالداللة يف كان الغزي من املفسرين ا

 .   ملا لذلك من أثر واضح يف منظومته
يراد املعاين املتعددة اليت إ: اية واضحة وتتجلى يف أمور منهاواملتأمل لتفسريه جيد هذه العن

عن ذكر آراء املفسرين واللغويني، وما ينشأ من معان من تعدد  الواحدة، فضالً  حتتملها اآلية
 . تلك الوجوه

بعضها  وال يقتصر الغزي على ذكر اآلراء فحسب، بل جنده يتعرض لتوجيهها، مرجحاً 
 .على بعض، متعرضاً األقوال الضعيفة منها

مشلت كتب إعراب القرآن وكان ينقل عن اللغويني واملفسرين السابقني، ومصادره متنوعة 
 . ومعانيه، وكتب التفسري، وكتب اللغة، وغريها من املصادر

رنا على مسائل أن املادة الداللية يف التيسري يف علوم التفسري كثرية ومتشعبة، ولكننا اقتص
راً الداللية ضمن حدود الداللة مقتص املباحث اشتملت على فصلنيإىل  بعينها، فقسم الباب

 وضمن هذا التقسيم اإلجابة عن السؤال الرابع  آية من سورة البقرةنيفاحتة وثالثعلى سورة ال
 :فصلني تضمن الفصل األول مخسة مباحثب     ب فخرج البا

 فاملبحث األول خصصناه لالشرتاك اللفظي 
 لألضداد: املبحث الثاين

 الرتادف: واملبحث الثالث
 التقابل اللفظي: املبحث الرابع

 الفروق اللغوية:املبحث اخلامس
 :أما الفصل الثاين فتضمن مبحثني

 يةالعرب اللهجات: ل املبحث األو
 الداللة املعجمية والسياقية:  املبحث الثاين

 
                                                                                                                                                                            

 32: التيسري يف علوم التفسري* 
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 الفصل األول
 معانيهاو  األلفاظ ةدلل

هي كون الشئ حبالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر، والشئ األول هو الدال، : الداللة
 .939والثاين هو املدلول

أن يكون إذا أرتسم يف اخليال مسموع اسم، أرتسم يف النفس :"941والداللة كما يقول ابن سينا
معىن، فتعرف النفس أن هذا املسموع هلذا املفهوم، فكلما أورده احلس على النفس التفتت إىل 

لتها والتالزم بني الكلمة ودال  94فالداللة عالقة اللفظ باملعىن، فاللفظ دال واملعىن مدلول" معناه
والذي يعين الباحث اللغوي من األلفاظ، هو  942أمر البد منه يف اللغة ليتم التفاهم بني الناس

هتم علماؤنا القدماء لذي يؤلف الرتاكيب اللغوية، وقد أاللفظ الدال على معىن ألنه هو ا
 .943واحملدثون بدراسة داللة األلفاظ

هتمام، أكرب دليل على هذا اإلدرس اللغوي ولعل املعاجم مبختلف أنواعها منذ بدء ال
 .لفاظ القرآن الكرميالنمط من البحث من خالل تفسريهم أوللمفسرين مشاركة قيمة يف هذا 

وكان الغزي من املفسرين الذين تعرضوا لقضايا وثيقة الصلة مبباحث الداللة، وعرض هلا خالل 
 :وتتصل املباحث اليت عرض هلا بالظواهر اآلتية ت القرآن وألفاظه،آيا تفسريه

 (التقابل اللفظي، والفروق اللغويةالشتراك اللفظي، اإلضداد، الترادف، ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 19 :التعريفات 939
 4:الشفاء 941
 55:االضداد يف اللغة  94
 44:املصدر نفسه 942
  4_44:داللة األلفاظ 943
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 المبحث األول
 الشتراك اللفظي

 944(ء عند أهل تلك اللغةااللفظ الواحد الدال على معنيني فأكثر داللة على السو )ويراد به 
 945.على أن يستوي اللفظان يف ترتيب احلروف وعددها وحركاهتا، وخيتلفان يف املعىن

إىل  948وابن سيده 949وابن فارس 944ولقد عرض القدماء هلذه الظاهرة، فذهب سيبويه
 ،949نكاره هلذه الظاهرةإأنه جيوز أن يتفق اللفظان وخيتلف املعنيان، وذهب ابن درستويه إىل 

فلو جاز وضع لفظ " :حيث قال ،ووضع يده على األسباب اليت تدعو إىل نشوء هذه الظاهرة
بانة، بل تعمية وتغطية، ولكن قد جيئ الشئ النادر إواحد للداللة على معنيني خمتلفني ملا كان 

ني أو حلذف واختصار قد وقع يف الكالم، حىت توإمنا جيئ ذلك يف لغتني متباين العلل همن هذ
وإىل مثل هذا ذهب أبو علي  ،951ه اللفظان، وخفي ذلك على السامع، وتأول فيه اخلطأشتبأ

 . 95الفارسي
مستندين يف  ،ولكثرة املشرتك اللفظي يف اللغة ذهب بعض العلماء إىل وجوب وجوده

املسميات غري متناهية واألمساء متناهية ضرورة تركيبها من احلروف : فقالوا ،هذا إىل نظرة عددية
فلومل تكن األلفاظ املشرتكة واقعة يف اللغة خللت أكثر املسميات من األلفاظ الدالة  ،يةاملتناه

واملتأمل يف تفسري الغزي يدرك أن صاحبه من القائلني بوجود  .952عليها مع دعوى احلاجة إليها
هذه الظاهرة يف العربية، ويتضح ذلك من حديثه عن عدد من األلفاظ اليت تضمنتها تفسريه، 

 :صرح هبا بأهنا من املشرتك اللفظي أو يفهم من كالمه أنه يعدها منه، وهذه أمثلة لذلكواليت 

 
 
 
 

                                                           
7  
 349/ :املزهر يف علوم اللغة 
 89 :فقه اللغة الوايف 945
7  
 24/ :الكتاب 
 249:الصاحيب يف فقه اللغة 949
 3/259 :املخصص 948
 344_241/ :تصحيح الفصيح 949
 49 _44 / :املصدر نفسه 951
 534:املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات   95
 24/ :األحكام يف أصول األحكام 952
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 الَربَّ 
 :يقول الغزي

 أحوح ِاسم فاعل حبذحِف لألحلحفِ  وحالرحبَّ أحما مصدر ب  ِه وص  فح 
الب ِر والبّ حاِر ب مح ع ن ى م ال   حكح   ذحلِ  كح أحوح س    ي د قِ    ي    لح غح     ي   ر  كح
 *ِإالَّ مقي داً ك       ربَّ الدار ح لَّ  وحلحيس يْطلحُق علحى غحي  رِه ج  لَّ 
 ،وقيل الثابت ،وقيل املعبود ،وقيل املالك ،وقيل السيد ،وأطلقوا الرب على اهلل وحده

ال مقيداً إوقيل غري ذلك، وال يطلق على غريه تعاىل  ،وقيل احلافظ ،وقيل املصلح ،وقيل اخلالق
 954.هلتهمآولفظ الرب بالنسبة إليهم مشرتك بني اهلل تعاىل و   953َنو رب الدار

السيد واملالك والثابت واملعبود والصاحب : هي ،هلذا اللفظ سبعة معان الغزيفقد أورد   
 .واخلالق

 الدَّين
 :يقول الغزي

 ب     ه     ذا أحم   ي           زحاي  وم ال  ِق    ي    ام    ة  أحي يومح اجلزا محاِلِك ي حْوِم الدِّينِ 
 تص  ري فه بال ملحك  فيمحا ي م   لحك أحم     ورهح       ا وغ       ي     رِه وال    م    ل        ك
 وحذحا أحصحح ما بِه الحكل اِن   ضب  طح  وحغ    ي    رِه م   ن كل م أحم  ور ف حقح   طح 

يِن وح   وال  ش رع واإِلس    الم وحال   ع   ب          ادةُ  وحع      ادةٌ أحيض اً طح اع  ة ال  دِّ
 وم      ل      ة وخ       دم       ة ِإح       س           ان وحالع    ز وال    ذل ك    ذاكح ال  ّش        ْأن
  ر وحالع    ص    ي          انوحالقح ه ر وحالتدب   ي  وحال مل حك وحالغ ْلب       ُة ال   س   ْل   طح      ان
 *م   ن م    طح    راً ولح     ي      ن الح غ      الح  ب وحال حال وحال حساب وحاُلمواظحب

 : 954وبيت احلماسة 955«كما تدين تدان»ويوم الدين يوم اجلزاء ومنه 

 ِن دناُهْم كما دحانُوا ومل ي حْبقح ِسوحى العدوا
واملعىن يوم جزاء الدين، وختصيص اليوم . الطاعة: وقيلالشريعة، { ٱلّدينِ }: وقيل

يُن ، وقيل احلساب 959إما لتعظيمه، أو لتفرده تعاىل بنفوذ األمر فيه: باإلضافة ذحِلكح الدِّ
  958.قاله ابن عباس اْلقحيِّمُ 

                                                           
 31 / :، وروح املعاين28/ :، وفتح القدير32/ :،  البحر احمليط25/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل53/ :الكشاف: ينظر 953
 35/ :البحر احمليط   954
 وحديث مرفوع رواه البيهقي يف األمساء والصفات مبسند ضعيف وله ثناء هلل مر به رقة  راتن 955
 91 / :الدرر اللوامع: فوعات ينظرالكامل البن عدي من طريق أبو عمر مر  954
 29/ :وأنوار التزيل واسرار التأويل 959
 2:تنوير املقياس من تفسري ابن عباس 958
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كدينك : والعادة. قاله أبو الفضل اللَّهِ  ِدينِ يف  رحْأفحةٌ هِبِمحا  تحْأُخْذُكمْ وحالح القضاء  وقيل
مح لحُكُم  وحرحِضيتُ وكين هبا هنا عن العمل قاله الفراء، وقيل امللة 959من أم احلويرث قبلها ْسالح  اإْلِ

ومنه املدين للعبد، واملدينة لألمة، وحكى أهل اللغة بفعله دينًا ودحنيا بفتد  ،وقيل القهر ِديًنا
 ....الدال وكسرها جازيته

يانا: والدين  :941السايس قال ذو األصبع: لسياسة والدَّ

 "وال أنت ّدياين فتخزوين"

لو لقيتين على : فقال يءسألت إعرابيًا عن ش: احلال، قال النضري بن مشيل: والدين
دين قلبك من سلمى وقد  يا: وأنشد: الداء عن اللحياين: والدين. خربتكدين غري هذا أل

 .دنيا

اجلزاء، احلساب، القضاء، العادة، امللة، القهر، السياسة،  :وقد ذكر للدين عدة معان هنا  
 . 94احلال، الداء

 اهدنا
 طحريق عرحفا بك حت ى ت  حصال معناه أحرِشدنا ِإل حى اهِدنحاِقيل 

ِمي   دِ  محِة ال حح  وحذحلكح الدحعحا ي حخُ ُص بِ  الحم    زِي   دِ  لحنحا ِاْسِتقحامحُة لِ ِخدح
 كي تست حقي م ج ه دنا ل ل غ    اي      ة الط    حري         ق ل    ل    ه داي      ةأحو أحرن  ا 

 وذحلكح الدعحا خيص باُلمؤم ني    ن م  وح دي  ن إلل  ح       ه الع الح    م   ي    ن
       بب      ِه وم    ا ع      ن    ُه ل   غي    ر ن رحغ  أحوح أحهدنحا طحري      ق اِنس نْطرب
 أحوص       اف    ن   ا ِء ي   اربن    حا ِإل   حى ف    ن ا وحُهوح دع  ا العارف      ي      ن واه ْدن ا
 *والك ت اب اُلم ن زل ءِ وحاألحنْ       ب        ي      ا وب      ع ده ِه     داي         ة ب     ال       رس      ل

ُستحِقيمح : الثبات :أو اهدنا ي حْهِديحيِن سحوحاء السَِّبيلِ أحن  :إرشدنا: اهدنا 
 ،اهِدنحا الصِّرحاطح امل

: إهدنا ثّبتنا، أو حصول املراتب املرتبة عليه كفر، اهدنا: عن علي وأب ي رضي اهلل عنهما
ادٍ  :الدعاء العارف باهلل الواصل عىن  ، قالهوحجحعحْلنحاُهْم أحِئمًَّة ي حْهُدونح بِأحْمرِنحا وحِلُكلِّ ق حْوٍم هح

به أرشدنا طريق السري فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، ومتيط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور 
،قدسك فنراك بنور كح   الرسل: اهدنا صحاٍف لحِديكح الح ت حزحوحلح وحملْح ت حزحلح وحُهوح دحعحا أحهحلح الوحصحولح

                                                           
 وجارينها أم الرباب مبأسل: شطر البيت 9:ديوان امرئ القيس 959
 2/222:خزانة األدب: الِه ابن عمك ال أفضلت يف حسب ينظر: عجز بيت شطره 941
 35/ :البحر احمليط: ينظر  94
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والقرآن   عليه وسلموالنيب حممد صلى اهلل الكتب  وقيل هداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
ا ٱْلُقْرءانح : وقوله( 93: األنبياء) وحجحعحْلنحاُهْم أحِئمًَّة ي حْهُدونح بِأحْمرِنحا  :وإياها عىن بقوله ٰ ذح ِإنَّ هح

 (9: اإلسراء) ِيْهِدى لِلَّىِت ِهىح أحقْ وحمِ 
السنة التوحيد أن يكشف على قلوهبم السرائر ويريهم األشياء كما هي بالوحي، أو : اهدنا

أُْولح ِئكح : اإلهلام واملنامات الصادقة، وهذا قسم خيتص بنيله األنبياء واألولياء وإياه عىن بقوله
اُهُم ٱقْ تحِدهْ  ُدوْا ِفينحا لحن حْهِدي حن َُّهْم وحٱلَِّذي: وقوله( 91: األنعام)ٱلَِّذينح هحدحى ٱللَُّه فحِبُهدح ٰ هح نح جح

ُسبُ لحنحا
أُْولح ِئكح عحلحى ُهًدى :البيان: اهدنا: هذه املعان اليت ذكرها الغزي أما اليت مل يذكرها 942
مْ  ْوا :اإلميان: اهدنا. ِإنَّ اهْلُدحى ُهدحى الّلهِ :الدين :، اهدنامِّن رَّهبِِّ  وحيحزِيُد اللَُّه الَِّذينح اْهتحدح
وحأُولح ِئكح ُهُم : االسرتجاع :اهدنا: وحبِالنَّْجِم ُهْم ي حْهتحُدونح  :املعرفة :، اهدناُهًدى

أحملْح ت حرح ِإىلح الَِّذي : بعد قوله تعاىل الح ي حْهِدي اْلقحْومح الظَّاِلِمنيح  :احلجة :، اهدنااْلُمْهتحُدونح 
، ِإن ن َّتَِّبِع اهْلُدحى محعحكح : التوحيد: اهدنا. حجةأي ال يهديهم . ححآجَّ ِإبْ رحاِهيمح يف رِبِّهِ 

ْلقحُه  :اإلهلام :، اهدناوحأحنَّ الّلهح الح ي حْهِدي كحْيدح اخلْحائِِننيح :اإلصالح :اهدنا أحْعطحى ُكلَّ شحْيٍء خح
 . 943ِإنَّا ُهْدنح ا ِإلحْيكح  :التوبة :، اهدنا، أي أهلم املعاشمُثَّ هحدحى

اإلرشاد، الثبات، البيان، الدين، املعرفة، االسرتجاع، : عدة معان هنا {اهدنا}   وقد ذكر ل
احلجة، التوحيد، القرآن، النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، الكتب والرسل، السنة، اإلصالح، 

 .اإلهلام، التوبة

 الكفر
   ح ك    فح    رب الّض ِم وحاألحص ل ب    فح    ت  كمحا س   ت   دري ثُ    مَّ ك  ف  ر س  ت ر
 ك    ام   ل ف     ي ك     فح ر  ءوحاب     نح ذحك     ا ك ق ولح     ه ق ب ل ِإن ب الح ال   فح  ج     ر
 وحالبحر وحالسحاب ححيُث أحظْ لحمحا والليل معح واٍد ون     ه  ر ع ظ    م     ا
 ِإْذ ُه      و ل  لَّ       ذي ح        واه س     ات       ر وال    ذَّرع وال         زراع كح      ل ك     افح        ر
ا  م   ك    ل    ف ض      رورة قح     د ع     لح     م     ا وحالكفر يف الش  رع ف    ِإنكار لحمح
ن         ادر االَّ ي  م    ج    ئ ه    ادي ن ا ب     ِه  ف    م    نح كح ر        ك      ف       ح رس         واُه  ِإالَّ

 أحوح ش        ذ فِ       ي وس      ط        ه زن           ارا   سح ال  غ ي ارا    وك    ف     ُرواْ م     ن لح    بح   
ي    ْأت        ي ب      هِ ألحنَّ م     ن ص       دقح  ب      أحنّ     ه دحلَّ عح    لح   ى ت        ك    ذي       ب     هِ   الح
حن ه م ن ن     ف    س    ه كح      ف    ر وحقح      د  *أحطح لحق ت ْك   ف ي    ُر ال     ب    حاُب ي       س        د ألح

                                                           
 21/ :، وإرشاد العقل السليم35/ :وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 942
 3/998:اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر 943
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سرت النعمة، وأصله الكحْفر بالفتح وهو السرت، وهلذا قيل كافر للبحر ومغيب : والكفر لغة   
إنكار ما علم : ويف الشرع. 944لزارع ولليل كافر، ولكمام الثمرة كافورللشمس، ومنه قيل ل

به، وإمنا ُعدَّ لبس الغيار وشد الزنار وَنومها   (صلى اهلل عليه وسلم)بالضرورة جميء الرسول 
ال جيرتىء  (صلى اهلل عليه وسلم)ألهنا تدل على التكذيب، فإن من صدق الرسول  ،كفراً 

وقد ورد لفظ . 944، فبينها كلها قدر مشرتك وهو السرت945عليها ظاهرًا ألهنا كفر يف أنفسها
كفر : اجلحود، ومبعىن: سرت التوحيد وتغطيته، ومبعىن: يف القرآن الكرمي على وجوه منها( الكفر)

( الكفر)فظ ورد ل: املقرئ 949قال أبو العباس: "الرباءة، يقول ابن عادل: النعمة، وأيضا مبعىن
ِإنَّ الَِّذينح   :سرت التوحيد وتغطيته قال تعاىل: الكفر مبعىن: األول: يف القرآن على أربعة اضرب
ْرت حُهمْ  ف حلحمَّا جحاءحُهْم محا : اجلحود؛ قال تعاىل: والثاين مبعىن( 4: البقرة) كحفحُروا سحوحاٌء عحلحْيِهْم أحأحْنذح

ْرمُتْ : كفر النعمة؛ قال تعاىل: مبعىن: والثالث(. 89: البقرة) عحرحُفوا كحفحُروا ِبهِ  لحِئْن شحكح
نَُّكْم وحلحِئْن كحفحْرمتُْ  حزِيدح : البقرة) وحاْشُكُروا يل وحال تحْكُفُرونِ : بالنعمة، ومثله: اي( 9: إبراهيم) ألح

 (. 41: النحل) أحأحْشُكُر أحْم أحْكُفرُ : ، وقال تعاىل(52 
 ِإنَّا بُ رحآُء ِمْنُكْم وحممَّا ت حْعُبُدونح ِمْن ُدوِن اللَِّه كحفحْرنحا ِبُكمْ : تعاىلالرباءة؛ قال : الرابع

 مُثَّ ي حْومح اْلِقيحامحِة يحْكُفُر ب حْعُضُكْم بِب حْعضٍ : ، وقولهتربأنا منكم: أي( 4: املمتحنة)
 . 948("25: العنكبوت)

 الرزق
 كت ج  ع   ل    ون رزحق     ك     م ِإنّ           حك      م من اللُ غ  ة ال رزق ب خ ط ي رس   مُ 
 من اخلط ي خرج إلجل ااِلنْ   ت فحاع وأحصلحه اإِلخراج في ه ا ثُ ّم ش  اع
ل ءِ ب ع د ع حلحى ِإع ط ا وشاع من الّشرع واالس تعم   ال  ذى ال   ج     الح

 وحهو عحلحى الحمرُزوق أحيضاً  ي      ق  ع     ف         عال   ح     ي     وان م    اب      ِه ي    ن     ت 
 م ص درُه ب     فح     ت      ح راٍء ض        ب     طح      ا وحقي ل  ِإنَّ ال   رحزق م  عناُه العحطحا
اكح ش    ي ُخ   ن     ا قح  د ذحك        را وق  د أحت ى م ك   س   وراً مح   ص       درا  *كما لذح

ّذبُونح : احلظ قال تعاىل: الرزق يف اللغة  (82: الواقعة) وحجتحْعحُلونح رِْزقحُكْم أحنَُّكْم ُتكح
والعرف خصصه بتخصيص الشيء باحليوان لالنتفاع به ومتكينه منه، ومطلق الرزق مبعىن العطاء 

                                                           
 5/25: لسان العرب:ينظر 944
 49/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 945
 44/ :البحر احمليط: ينظر 944
 .33 / : غاية النهاية: ينظر. هو امحد بن حممد بن واصل، أبو العباس، الكويف، مقرئ حاذق، قرأ على الكسائي، وعلى حممد بن سعدان عن سليم واملسييب 949
 .2 3/ : اللباب يف علوم الكتاب 948
 3 _2 :التيسر يف علوم التفسري*



187 
 

والتحريض على أما نفسه للتعظيم  بفتح الراء املصدر كما يكون مكسورا معناه واسعة الرزق،
يف ( الرزق)وذكر املفسرون أن لفظ . اإلنفاق، وليعلم العبد أن الذي ينفقه هو معه مما رزقه اهلل

، من ذلك (الطعام)مبعىن ( الرزق: )هي على النحو التايل ،القرآن الكرمي ورد على عدة معان
ا :قوله سبحانه ، من ذلك (املطر)مبعىن ( الرزق)، (25:رةالبق)  مثححرحٍة رِْزًقاِمْن  ُكلَّمحا ُرزُِقوا ِمن ْهح
اِء رِْزُقُكْم وحمحا ُتوعحُدونح  : قوله تعاىل ، (النفقة)مبعىن ( الرزق)، 949(22:الذاريات) وحيف السَّمح

ْوُلوِد لحُه رِْزقُ ُهنَّ وحِكْسوحتُ ُهنَّ  :من ذلك قوله سبحانه ( الرزق) ،991(233:البقرة)  وحعحلحى اْلمح
ْم يُ ْرزحُقونح ِعْندح  بحْل أحْحيحاءٌ  :، من ذلك قوله سبحانه(الثواب)مبعىن    99(.49 :آل عمران) رحهبِِّ

ٌر وحأحبْ قحى:، من ذلك قوله تعاىل(اجلنة)مبعىن ( الرزق) ي ْ : ، قال البغوي( 3:طه) وحرِْزُق رحبِّكح خح
بُونح  :، وذلك قوله سبحانه(الشكر)مبعىن ( الرزق) 992اجلنة: يعين  وحجتحْعحُلونح رِْزقحُكْم أحنَُّكْم ُتكحذِّ
آل )   وحجحدح ِعْندحهحا رِْزقًا: ، وذلك قوله تعاىل(الفاكهة)مبعىن ( الرزق) .993(82:الواقعة)

يف القرآن الكرمي، جيد ( الرزق)واملتأمل يف أغلب املعاين اليت جاء عليها لفظ  .994(39:عمران
أن السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ، قد أكسبه داللة زائدة على املعىن األصلي له، غري أن 

، (الرزق)، وهو األصل اللغوي ملعىن (العطاء)مجيع تلك الدالالت ال خترج يف احملصلة عن معىن 
 . 995عنه، وراجعة إليه، ودائرة يف فلكهفهي صادرة 

احلظ، العطاء، الطعام، املطر، النفقة، الثواب، اجلنة، : وقد ذكر الرزق عدة معان هنا
 .الشكر، الفاكهة

 النفس 
 بِ   هح   ا ه   ن ا ال روُح أحو الُف  ؤحاد وحالن ف    س ذحات ال   ش    ِئ أحوح ي  ُراد

ي ُث ب     ِه ال ق وم أحوح ل ل م اء ل     ل     رأحي أحوح ل    ل    دم       اءِ أحو ُه      و   حح
 *روح وحرأحي فحاجلميع أححتمالح  وحالقصد مُثَّ الذات أحوح محل عحلحى

مث ،  ( 4:النور) فحسحلُِّموا عحلحى أحنُفِسُكمْ : كقوله تعاىل  والنفس ذات الشيء وحقيقته       
ففي  نفس احلي به، وللقلب ألنه حمل الروح أو متعلقه، وللدم ألن قوامها به قيل للروح ألن

أصابت فالنا : وللعني، يقال ،{ما ال نفس له سائلة ال ينجس املاء إذا مات يف}: احلديث
                                                           

 54 /4:التحرير والتوير: ينظر 949
  49 / :يل القرآنجامع البيان يف تأو : ينظر 991
 245/ :تفسري ابن كثري  99
 945/ :معامل التنزيل: ينظر 992
 49 / :جامع البيان يف تأويل القرآن: ينظر 993
 245/ :أنوار التنزيل: ينظر 994
 http://main2.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=171741 :لفظ الرزق يف القرآن الكرمي 995
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وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي يف قوهلم فالن يؤامر نفسه ألنه  والنفس.عني: نفس، أي
واملراد باألنفس ههنا ذواهتم وحيتمل محلها على . ينبعث عنها أو يشبه ذاتًا تأمره وتشري عليه

  999والروح بضم الراء يف كالم النفخ، مسي روحاً؛ ألنه ريح خيرج من الروح. 994أرواحهم وآرائهم
ومنه قول (  9:األنبياء) ف حن حفحْخنحا ِفيهحا ِمن رُّوِحنحا :الروح يف قوله تعاىلقرتن النفخ مع لذا أ

 998ذي الرمة يف نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها
 فقلت له ارفعها إليك وأحيها        بروحك واقتته هلا قيته قذرا         

 إذ الروح متسك عند جريان القضاء على النفس فعرب عنها بلفظ فالفرق بني الروح والنفس،
 .999، وإمنا حضور املوت يكون على النفس، فالقبض للروح والفناء للنفس(قابض)

 مرض
 وأصله الذي جيسم قد عرض ق    ال ت   ع   ال   ى يف قلوب هم م     رض
 يف ال   ف     ع    ال ويوجب ال   خ  ل  ل م  ن علة ت   خ   رج  ه ع   ن أع  ت  دال
 من النفس بالكمال إذ ي   ح   ل وه و م ج   از م    ن ال    ذي ي    خ    ل
 وكالضغي  نة وس    وء ال   م   ع  ت   ق    د كاجلهل مع حب الريا واحلس   د
 ت   ؤذن ب    ال      ه     الكف  ضائ   ل أو  وك     ل        ه     ا ت     م     ن        ع م          ن إدراك
 الّسي   م  ا ال   ح  سد فهو أم   ك   ن ث    م إرادة ال     ج    م     ي  ع م     م  ك      ن
 أخ   رجه ن   ج     ل ج  ري  ر ب   السن  د أو ذلك ال     م   جاز أب    ل    غ وق         د

 خوف وجنب يف قلوب هم ع رض   رضق   يل وج   از أن يراد ب    ال    م    
 وال    م   د ب    ال     م   الئ    ك ال   ك      رام ب    ق    وة ال    ش   وك    ة م   ن اإلس    الم
 *ف  ك   ث   رة ال  عز وف     ت    ح ل    ل    ب       الد والنصر ب   الرعب وأما األزدي      اد

وأصل  وكل ما ضعف، فقد مرض... للجنس وهو اسمالسقم نقيض الصحة، : املرض
صفة توجب وقوع اخللل يف األفعال : وقيل. الفساد: و املرض الفتور، وقيل 981.املرض النقصان

 : الصادرة عن الفاعل، ويطلق على الظلمة؛ وانشدوا
  98فال يضيء هلا جنم وال قمر                  يف ليلة مرضت من كل ناحية            

                                                           
  8/ :التنزيل وأسرار التأويلأنوار : ينظر 994
  23/ :، والقاموس احمليط 2/44:ينظر لسان العرب 999
 94 :ديوانه: ينظر 998
 241/ :روح املعاين: ينظر 999
 9 :التيسر يف علوم التفسري*

  9/23:لسان العرب 981
  9/23 :لسان العرب: ينظر: لقائل أبو حبة النمريي 98
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فسدت، مث بني جهة الفساد ( مرضت)ن يكون أراد ب  لظلمتها، وجيوز أ: أي
عن داللته األصلية، فقد  واستعمل القرآن الكرمي هذا اللفظ بدالالت ثالثة، فضالً . 982بالظلمة

الشك؛ كقوله : األول: وجهعلى أربعة أ( املرض)ورد لفظ الشك، والزنا، واحلرج؛ ف: جاء مبعىن
ف حيحْطمحعح : الزنا؛ قال تعاىل: الثاين(. 1 البقرة ) محرحٌض ف حزحادحُهُم اللَُّه محرحضاً  يف قُ ُلوهِبِمْ : تعاىل

أحْن تحضحُعوا  أحْو ُكْنُتْم محْرضحى: احلرج؛ قال تعاىل: الثالث(. 32االحزاب) الَِّذي يف ق حْلِبِه محرحضٌ 
األول والثاين جاءا يف القرآن فاملعنيان . 983املرض بعينه: الرابع(. 12 النساء ) أحْسِلححتحُكمْ 

الكرمي خمصصني بوقوعهم يف القلب، وهذا يدل على املرض النفسي، خبالف املرض العضوي 
الذي قد يصيب جسم اإلنسان، واملرض يف القلب يصلح لكل ما خرج به اإلنسان عن 

فتور  املرض يف القلب: وقال ابن عرفة"الصحة يف الدين، فالقلب املريض هو الناقص الدين، 
فيطمع الذي يف قلبه : ومنه... عن احلق، ويف األبدان فتور األعضاء، ويف العني فتور النظر

فالشك والزنا واحلرج تدل على املرض النفسي  984".مرض، اي فتور عما امر به وهني عنه
فهو املرض بعينه الذي يصيب اإلنسان من مجيع : الذي يصيب اإلنسان اما املعىن الرابع

: اجلراحة، واستشهد له بقوله تعاىل: ذكر مقاتل بن سليمان معىن اخر وهوقد و . األوجاع
 ٍوحِإْن ُكْنُتْم محْرضحى أحْو عحلحى سحفحر ( 43النساء)غفل ين ان كنتم جرحى أو على سفر وقد أيع

 . 985مقاتل
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  34/ : اللباب يف علوم الكتاب 982

  34/ :يف علوم الكتابلباب ال 983
  9/23:لسان العرب  984
 . 12 - 1 : األشباه والنظائر 985
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 المبحث الثاني
 األضداد

البياض والسواد، والسخاء والبخل، اجلنب : ما نافاه، َنو يءمجع للضد، وضد كل ش: األضداد
 .984والشجاعة

لفظ يطلق على املعىن ونقيضه : وهذا هو املعىن اللغوي للضد، أما املعىن االصطالحي فهو
وتعد األضداد من  ،989وذلك كاجلون لألسود واألبيض، واجللل للعظيم واهلني من األمور

 .988واحد يدل على أكثر من معىن؛ ألن اللفظ الأيضا املشرتك اللفظي
: منهم ،فئة منكرة لوقوعها: ن بصدد هذه الظاهرة إىل قسمني األولو نقسم اللغوياو 
اخلليل  :منهم ،وفئة مقرة بوقوعها . 99واحلسن ابن بشر اآلمدى 991وابن درستوريه 989ثعلب

 992.وسيبويه وقطرب ومعظم اللغويني
مثل أيب بكر ابن األنباري، حيث  ،الظاهرةمن العلماء إىل تفسري هذه البعض وقد سعى   

فاألصل ملعىن واحد مث تداخل االثنان على  ،إذا وقع احلرف على معنيني متضادين: ذكر أنه
ومحلها ابن سيده  .993جهة اإلتساع، فمحال أن يكون العريب أوقعه عليهما مبساواة منه بينهما

يف األصل ملعىن مث استعريت بعد ت جاءعلى تداخل اللغات أو نوع من االستعارة، أي أهنا 
 .994ذلك ملعىن آخر

فقد ذكروا أنه من املستحيل أن يوضع اللفظ للداللة  ،وأما الذين منعوا هذه الظاهرة
 995.على املعىن وضده

اختالف اللَّهجات : وقد تكون هناكح دواٍع وأسباٍب دعت إىل وجوِد ظاهرة االضداد، منها
، والتَّطوُّر الصويت  "قعد"، وعند محري مبعىن "قفز"وهي عند مصر مبعىن " وثب"العربية، كلفظِة 

                                                           
  / :اإلضداد يف كالم العرب  984
 388_389/ :، واملزهر يف علوم اللغة98_99:الصاحيب يف فقه اللغة  989
 388_389/ :ملزهر يف علوم اللغة  988
 252:األضداد يف اللغة  989
 394/ :املزهر يف علوم اللغة  991
  25:األضداد يف اللغة  99
 399/ :، واملزهر يف علوم اللغة24/ :، الكتاب9 /4(:جلل:) العني: ينظر 992
   _8:األضداد يف اللغة البن األنباري 993
 259_3/258 :املخصص 994
   41/ : املزهر يف علوم اللغة  995
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، واالقرتاض من اللُّغاِت األخرى، "زال وذهب" ، ومبعىن"أقام وثبت"مبعىن " تلملح" كلفظِة 
 .994اخل...التَّطوُّر الدَّاليل، و 

من األلفاظ اليت  ان الغزي من القائلني بوقوع األضداد يف العربية، فقد وصف قسمإ
عرض هلا من خالل تفسريه، بأهنا من األضداد، وذلك ألهنا قد جاءت يف اللغة دالة على 

 :املعىن وضده، وسأعرض فيما يأيت أمثلة لذلك

 فوق
 :يقول الغزي
 بع وض ة أحو م     حا ِإذحا م   ا ج     ع       ال لوحص   ل ف      حوق ِ    هح ا أحع طح   ف   ه عحلحىفحمَّا 

 ب ع وضح ة كح    ال    ع     ن     كح  ب   وت م ثح   ال أحس ماً ع    ن   ى م  ا زحاد ج      ثح          ه عح لح ى
 ِاس  ت ن  كح       روُه ي   ع    ن   ِ ي أحنَّ اهللح مح ا ب           ِه ي        ري               ُد ردم            حاً ك           أحن             ُه 

البيوض يستححي م   ّن ضرب مثحال ببعوض  فحضالح عن األحْكرب مْنه كح
 ُة م    ثح     الح وِإلح   ىف    ي    ه ال   ب   ُع    وض     أحو زاد من الحمعىن الَّذي قحد ج ع ال
 كح      ذحرة وحن     م      لح      ة واألحح       قح       را ذحل    ك م     ي   لح     ه م ي     ري    د األحص    غ  را
 الح  م   ثح    ل ي    ن    اً   ل ه ذِه ال دن ي ا ب      نْ  َنو ج   ن احه  ا ل    ذحى لح      ُه ج      ع     ل
 ما ترك ال    ت  م ثي  ل رحب    ي ب    الَّ  ذي أحخ رج     ه ج      م    اع     ة كح    ال   ت    رم  ذي
 *ل    م     ّ ح ا بِ       ه م     ن ح   ك    م وع    ب    ر ي      ص     غُ     را ورس        ولح       ه ب    األحح    قح    رِ 

ويكون ذكر  ،999الظاهر أنه يعين يف احلجم كالذباب والعنكبوت قاله ابن عباس: "ما فوقها"و
البعوضة تنبيهاً على الصغر، وما فوقها تنبيهاً على الكرب، وبه قال قتادة وابن جريح، وقيل املعىن 

 فالن أنذل الناس، فيقال لك هو: فما فوقها يف الصغر أي ما يزيد عليها يف الصغر كما تقول
فما  999وقال ابن قتيبة  998.فوق ذلك، أي أبلغ وأعرف يف النذالة قاله أبو عبيدة والكسائي

البعوضة  " فوقها أي مبعىن أكرب منها، وال ميكن يف رأي الفراء أن تنصرف إىل ما دوهنا؛ ألن
يعطى : أكرب منها، أال ترى أنك تقول(" ما فوقها)كأهنا غاية يف الصغر والقلة فأحب أن جيعل 

الزكاة اخلمسون فما دوهنا، والدرهم فما فوقه، فيضيق الكالم أن تقول فوقه فيهما أو دونه من 
وفوق ذلك، يريد بكليهما معىن : أنه لبخيل، فيقول اآلخر: وفوق ذلك ؛ يزيد املدح، أو تقول

أكرب، إذا عرفت أنت رجل، فقلت دون ذلك، فكأنك حتطه عن غاية الشرف، أو غاية البخل 

                                                           
 218-214(: عمر)، علم الداللة 98 -99 فقه اللغة، وايف : ينظر994
 5:تفسري ابن عباس تنوير املقياس من 999
 35/ :جماز القرآن أليب عبيدة 998
 91 :تأويل مشكل القرآن 999
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: ، وإذا قلت دون ذلك فأنت رجل عرفته فأنزلته قلياًل عن درجته، فال تقولنوفوق الشرف
وعلى هذا فالفراء مييل إىل املعىن الثاين وهو زيادة يف احلجم وال  811"وفوق ذلك إال ملدح أو ذم

فوق من األضداد ينطلق على   81يستحسن املعىن األول، فكأن البعوضة غاية من الصغر
 812األكثر واألقل

 النَّد
 الح   م   ثح   ل والك ُف و وق     ي     ل ال  ضِّ دح  وم    فح    رد األحن  داد وحه    و ال  نح       دَّ 
 ج        ع       ل ال     ج      ه       ن       م أحن        داداً  وخص بالحمثحل ِإذحا م ا ع  ادى
 فح   ع  ل   ه جح    لَّ وحالح الح  مس اواة م ن  محع أحن َُّهْم محا زحعُمواْ الح   م    ن   اواة
 وع    ب     دوُه  ْم دون    ُه م   ش      اب     هح     ةح  أِلحنَّ ُه ْم س   م    وُه    ْم ب     األحل      هح     ةح 
 من الذحات وحالّصفحات وحالحمعادحلحةح  حب  اِل م ن يع   تح   ق   د الحم   ماثح   لح ة

 *يحْدفحُع بح   ْأس اهلل عنُهم وال   م   ح   ن يُكن ذحا شْأنّ   ه ي     ق    حدرانوحمن 
وقال أبو عبيدة . املقاوم املضاهي مثاًل كان أو ضدا أو خالفاً : النِّد: قال أبو حيان

: وقال غريه الندَّ  814.وهذا التخصيص متثيل ال حصر: قال ابن عطية 813الضد: النَّد: واملفضل
هذا مذهب أهل اللغة : الكفؤ، واملثل: الند: وقال املهدوي. ض املناوئ من الندودالضد البغ

للمثل املخالف  الند املثل وال يقال إال: قال الزخمشري 815سوء أيب عبيدة فأنه قال الضد
 :819قال جرير 814املناؤى

اً   وماتيٌم لذي حسب نديدُ  أتيماً جتعلون إيلَّ ندَّ
: ضد ليس هلل ند وال: وندودًا إذا نفر، ومعىن قوهلم وناددت الرجل خالفته ونافرته ند

 .818يسد مسده ونفي ما ينافيه نفي ما

 يشتري
 م وضع ض دُه كح مح ا قح ْد مسححعح ا وحال   ب   ي    ُع وحال  ش     راُء ك لَّ وحق     ع    ا
تح من ذحا الشحرحا  بح ْل ظح هح  رحالح    ُه   ْم تِ    جح     ارحتُ ُه ْم  فحمحا لنفى رححبح

                                                           
  2_21/ :معاين  القرآن 811
 املصد نفسه  81
 31/ :، وتفسري حبر العلوم99 / :طالبحر احملي: ينظر 812
 19 / :، ومعامل التنزيل34/ :جماز القرآن 813
 93 / :احملرر الوجيز  814
 34/ :جماز القرآن 815
 239_234/ :الكشاف 814
 45 :ديوان جرير: ينظر 819
 93/ :البحر احمليط 818
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 *ح والتجارةِمْن ااِلشرتاء بالرب خ    س     ارحه    م رش   ح االس  تعارة
شراه ملكه : ذكر اللغويون أن شري من األضداد تكون مبعىن البيع والشراء، قال األصمعي

 ابِْتغحاءح  ن حْفسحهُ  ييحْشرِ محْن  النَّاسِ وحِمنح : تعاىلبالبيع وأيضًا باعه فاستدل للشراء مبعىن البيع بقوله 
وحشحرحْوُه بِثحمحٍن : وقوله تعاىل( 219: سورة البقرة. )بِاْلِعبحادِ  رحُءوفٌ  وحاللَّهُ  ۗ   اللَّهِ  محْرضحاتِ 
، 1 8وابن السكيت 819وإىل هذا املعىن ذهب السجستاين( 21: سورة يوسف. )خبحْسٍ 

  :  8واستدل السجستاين بقول طرفة يف بعت مبعىن اشرتيت

 بتاتاً ومل تضرب له وقت موعد باألخبار من مل تبع لهويأتيك 
 2 8:واستشهد ابن السكيت بقول الشاعر

 ويقول صاحبه اآل تشرتي يع طي هبا مثن،اً فيمنعها
 ال تبيع:أي

أُْولحِئكح الَِّذينح  :شراء مبعىن البيع يف قوله تعاىللل 3 8والذي يعنينا مااستدل إليه ابن األنباري
انُوْا ُمْهتحِدينح  أولئك الذين ( 4 _سورة البقرة) اْشت حُرُوْا الضَّاللحةح بِاهْلُدحى فحمحا رححِبحت جتِّحارحتُ ُهْم وحمحا كح

 :4 8أي باعوا الضاللة وقول الشاعر: اشرتوا الضاللة باهلدي

 خللدشروا هذه الدنيا جبناته ا فإن كان ريب الدهر وأمضاك يف األوىل

ا أن اشرتى مبعىن من الشري وفعله شرى الذي هو مبعىن باع كم" افتعال"واالشرتاء من باب 
، وهو من األضداد ألن املتبايعني تبايعا الثمن 5 8بتاع كالمها مطاوع لفعله اجملردإبتاع فاشرتى و إ

إذا فإن استبدال السلعة . 4 8واملثمن، فكل من العوضني مشرتى من جانب مبيع من جانب
بالثمن، أي أخُذها به ال بذلُه لتحصيلها كما قيل، وإن كان مستلزِمًا له، فإن املعتربح يف عقد 

 .9 8الشراء ومفهوِمه هو اجللُب دون السلب الذي هو املعترُب يف عقد الب يع

                                                           
 19 _14 :أضداد السجستاين 819
 85 :أضداد ابن السكيت 1 8
  4:ديوان طرفة  بن العبد   8
 85 :أضداد ابن السكيت: مل ينسب إىل قائل  2 8
  5:األضداد 3 8
  5:األضداد ابن األنباري: ينظر: مل ينسبه إىل قائل 4 8
 94 / :ويرالتحرير والتن 5 8
 241/ :روح املعاين 4 8
 58/ :إرشاد العقل السليم:ينظر 9 8
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 األزواج
 نسياتأحْزوحاٍج أحي من جْنس األح  وحلح     ُه     ْم فِ    ي    هح      ا أحي ال   ج    ن       ات
ال   ب  ي   ض من خب ايه الحمكنون وحص     ادق أحي     ض   اً ب    ح      ور ع   ي     ن  كح
 من ظح    اه    ر وب    اطح    ن م   طح   ه   ِرة من كل أححوال النساء الحمستقدرة
 ي   قح   ال وحال  زوج ل   ل   ذحكحر وحاألحن   ثحى وليس ذحا غري اإِلل    ه ِذى ال  ج  الل
 من جْنسه لحو ب  يسار أحوح ي   مي   نح  أحطح لحق من األحصل لح   ّم  ا لح     ه قح   ري    ن
 *ك     ثْ        رُة األحزحواج وأحنَّ تح       زوجح         ا كح   ال   خ    ف وحال   جم   ع لقل ح ة وحجح اء

أي متنزهة من النساء أو فرد الطاهر من  ُمطحهَّرحةٌ أحْزوحاٌج يف هذه اآلية معىن كلمة 
. مجع زحْوج: ، وأزواج8 8اخلبث واألذى واحليض والنفاس وغريها مما يعترب من النساء يف الدنيا

وحكى . وال تكاد العرب تقول زوجة: قال األصمعيّ . والرجل زحْوج املرأة. زحْوج الرجل: واملرأة
وأنشد الفحرحْزدحق 9 8زوجة؛: الفحرّاء أنه يقال

821. 
 كساع إىل أُسد الشَّرى يستبيلها وإن الذي يسعى ليفسد زوجيت

لألنثى زوجة يف لغة : الزوج للذكر واألنثى، ويكون ألحد املزدوجني وهلما معاً، ويقال
.  82متيم وكثري من قيس، واملراد هنا باألزواج النساء الاليت ختتص بالرجل ال يشركه فيها غريه

هو خالف لفرد، وقال علماء اللغة األخرى أن معىن " زوج"أن املعىن :"822نظوروذكر ابن م
يحا آدحُم اْسُكْن أحنتح وحزحْوُجكح اجلْحنَّةح وحُكالح ِمن ْهحا زوج للذكر واألنثى، وهذا القول من قوله تعاىل

ا ْيُث ِشْئُتمح وكلمة الزوج يف هذه اآلية مبعىن زوجة يعين حواء وأما الكلمة يف هذه اآلية  رحغحًدا حح
يعين من األضداد واألتساع ألن املفردة أزواج تطلق على الذكر " فلها معىن زوجة أو األنثى

 .واألنثى وهي مجع وهنا أطلقت على حواء وهي من األضداد
 
 
 
 
 

                                                           
  2 / :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل242/ :الكشاف: ينظر 8 8
 49 / :اجلامع ألحكام القرآن 9 8
 415:ديوان الفرزدقشرح  821
 329/ :روح املعاين  82
  2/29:لسان العرب: ينظر 822
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 المبحث الثالث
 الترادف

ركوب أحد خلف آخر، يقال ردف الرجل وأردفه أي ركب خلفه، ويقال هو : الرتادف يف اللغة
الراكب : سأله أن يردفه، والرَّْدفُ : ردفت فالنًا أي صرت له ردفاً، والرديف املرتدف، واسرتدفه

 .823التتابع: والرتادف. خلفك
والرتادف  824فهو األلفاظ املفردة الدالة على شئ واحد: أما الرتادف يف االصطالح

لفظان أو أكثر يدالن على معىن واحد، بشرط اتفاقهما يف البيئة اللغوية والعصر، : دثنيعند احمل
 .825وأن ال تكون تلك الداللة نتيجة تطور صويت ألحدمها عن اآلخر

وتعريف احملدثني ال خيرج عن تعريف القدماء، وإمنا هو شرح له وتوضيح ملعىن االعتبار 
 .الواحد الذي ورد يف حدهم للرتادف

 824نقسم العلماء يف وقوع الرتادف إىل قسم يقر بوقوعه يف اللغة ومنهم سيبويهوا
وغريهم وحجتهم أن  831وابن جين 829وأبو بكر الزبيدي 828وابن خالويه 829واألصمعي

الرتادف واقع يف اللغة ومعلوم بالضرورة ويتمثل فيما مسع عن العرب من ألفاظ خمتلفة مبعىن 
 . 83واحد كاحلنطة والرب والقمح

ابن األعرايب، وثعلب، وابن درستوريه، وأمحد بن فارس،  اومنه ،وقوعه تأنكر  فئة ومثة
 .وغريهم 832وأبو هالل العسكري

يظن من املرتادفات فهو من املتباينات اليت تتباين  وهؤالء ذهبوا إىل أن كل ما
 .يونس باعتبار أنه اإلنسان والبشر فإن األول موضوع له باعتبار النسيان أو يف بالصفات، كما

: والثاين ،باعتبار العنق: فإن األول ،باعتبار أنه بادي البشرة وكذا اخلندريس العقار: والثاين
 .833باعتبار عقر الدن لشدهتا

                                                           
 4  _4  /4:العروس، وتاج 9  _4  /9:لسان العرب: ينظر 823
 412/ :، واملزهر يف علوم اللغة 11 :التعريفات 824
 44:الرتادف يف اللغة 825
 24/ :الكتاب 824
 39:الرتادف يف اللغة 829
 415/ :، واملزهر يف علوم اللغة1 :احلجة يف القراءات السبع 828
 221:الرتادف يف اللغة 829
 33 _3  /2:اخلصائص  831
 3 2:، والرتادف يف اللغة413/ :املزهر يف علوم اللغة: ينظر  83
 2 :، الفروق اللغوية99_94:الصاحيب يف فقه اللغة 832
 413/ :املزهر يف علوم اللغة  833
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ألنه أمر يؤيد السماع من العرب  ،والذي خنلص إليه هو إقرار الرتادف يف اللغة
فضاًل عن أن أكثر سبيل إىل دحضها؛ وألن االستعمال يشهد به،  وبشواهد ونصوص ال
ولوقوع املرتادفات أسباب كثرية ذكرها األستاذ رمضان عبد التواب يف   .834اللغويني على ذلك

 .835فيمكن الرجوع إىل ذلك يف موضعه "فصول يف فقه اللغة" :كتابه
عرض الغزي يف تفسريه الرتادف وأقر بوقوعه يف العربية وذلك يف أثناء تفسريه وقد 

ولكنه قلياًل ما كان يذكر مصطلح  ،ثه عن األلفاظ اليت يفيد ذلكاآليات القرآنية، وحدي
كون لفظني جاءا مبعىن واحد، أو أن يذكر عدة بنه يعرب عنه إف ،الرتادف، فأما الغالب عليه

 .ألفاظ مث ينص أهنا قد جاءت مبعىن واحد
 :ما ذكرعلى األمثلة اآلتية دليل و 
 

 الكتاب والقرآن والفرقان
 :يقول الغزي

 سامي أوضحت بالتبينيمن األ للقرآن فوق ستني وجاء
 *ت   ن            زي        ل ال    ع   زي         ِز وحالف      رق       ان فح   ِإنَّ   ُه الكحتاب وحال  ُق      رآن

ه، خطّه، واستمأل: وكّتب الكتاب. الكتاب صور فيه اللفظ حبروف اهلجاءو 
والكتاب له  834أبوابه ومسائله أو الصحيفة أو احلكم والقدرواستنسخه، ومسي بذلك جلمعة 

والقرآن مجعه وضم بعضه  .زل املعاين مبن يبلغ الرسالة، وذكر أهل الكتاب الذين هلم كتاب من
فهو يف اللغة مصدر مرادف للقراءة مث نقل من هذا املعىن املصدري  ،لفظ القرآن 839إىل بعض

فرق  ،مصدر "ٱْلُفْرقحانح " .838(صلى اهلل عليه وسلم)لى النيب زل ع وجعل امسًا للكالم املعجز املن
مسي به القرآن لفصله بني احلق والباطل بتقريره أو احملق واملبطل  ،بني الشيئني إذا فصل بينهما

 .839بإعجازه أو لكونه مفصواًل بعضه عن بعض يف اإِلنزال

 

                                                           
  22:الرتادف يف اللغة 834
 322_4 3:فصول يف فقه اللغة: ومابعدها ينظر   :الفروق اللغوية: حتدث أبو هالل العسكري عن األلفاظ املرتادفة ينظر 835
  94:يف اللغة معجم املنجد: ينظر  834
 املصدر نفسه  839
 9 / :مناهل العرفان: ينظر 838
 2 /4:أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 839
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 خلق وجعل
 *جعلِه األحرُض مهحاداً كحالفرحاشمن  محع خلحق محا أححتاُجواْ ِإليِه من الحمعاشر

ويأيت مبعىن خلق؛ فيتعدى . معناه هنا صرّي لتعّديه إىل مفعولني{ ٱلَِّذي جحعحلح } : قوله تعاىل
 خحلحقح السَّمحاوحاِت وحاألحْرضح وحجحعحلح الظُُّلمحاِت وحالنُّورح : إىل واحد، وغاير اللفظ كما غاير يف قوله

 .841( :سورة األنعام) 
 وشبهمثل 

ثحِل الّ  حذي أحي الَّذي نح ُه  مْ  محث حلحُهْم أحي شبهه م أحوح ح الح ُه  مْ   كحمح
 كحالشَّبه وحالشَّبه وحالشحبيه قيلح  وحالح  مح    ثح   ُل ال    نح   ِظي    ُر مح ثحُل وحِمثيلُ 
 * ور وقحْد نقحُلواْ  نم    ض    رب   ُه  ب  ثُ       مَّ ل    ق    ول س     ائح     ر ي     م   ث        ل

املثل يف أصل كالم العرب مبعىن املثل واملثيل، كشبه وشبه وشبيه، وهو النظري، وجيمع املثل 
األشباه، وأصل املثل الوصف، هذا مثل كذا، أي : األمثال: قال اليزيدي. واملثل على أمثال

القول السائر الذي فيه غرابة من بعض : واملثل. وصفه مساٍو لوصف اآلخر بوجه من الوجوه
املثل، ذكر وصف ظاهر حمسوس وغري حمسوس، يستدل به علي وصف مشابه : وقيل. الوجوه

  84له من بعض الوجوه
 الفالح والفوز

 م   هم  لح     ٌة كح    أحنَّ      ُه قح  ْد ف ت ح  حح  ا اْلُمفِلُحونح مجُع ُمْفلححح حبح  ا
 وحاللطح ف وحالظحفحر بالحمرُغوب الفوز بالحمطْ لُ وبلحُه وحجوه 

 *ثُ    مَّ البقح اء وجح اء من أحب ي ات وحأحصلحه الفح وز م    عح الن جح اة
الفائز باملطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا : واملفلح باحلاء واجليم

 .842يدل على الشق الرتكيب وما يشاركه يف الفاء والعني َنو فلق وفلذ وفلي

 عالماإلنذار واإل
اب أحن وقع وحف س  ر اإِلن  ذر ب    اإِلع      الم م      ع  ختويف أحي من العذح
ار غ  ال      ب      اً وق       ع  م      ن زم       ن ل    الح    ت    رار م   تح س ع وحِإنح  م     ا اإِلن   ذح

وس  ع  يُ  سم ون    ه ب       ب      ِه ف أحش  ع  ارب   ح      ي    ث الح اراإلح تس م ي   ِه والح  نْ      ذح
                                                           

  4 / :، والبحر احمليط59 / :اجلامع ألحكام القرآن: ينظر 841
 1 4/  :،ولسان العرب19 /  :البحر احمليط  84
 23:التيسر يف علوم التفسري*
 5 :التيسر يف علوم التفسري*

 45/ :التنزيل وأسرار التأويل أنوار 842
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 *نّ        ه أحش     د م    ن ال    ن    ف    س أَّث   حرإِل  نذار يف الحلفحظ اقتصرمُثَّ عحلحى اإلح 
اإلبالغ واإلعالم، وال يكاد يكون إال يف ختويف يّتسع زمانه لالحرتاز، فإن مل  :اإلنذار

يتسع زمانه لالحرتاز كان إشعارًا ومل يكن إنذاراً؛ وإمنا اقتصر عليه دون البشارة ألنه أوقع يف 
القلب وأشد تأثرياً يف النفس، من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النفع، فإذا مل ينفع فيهم  

أنذرته أنذره : أصل اإلنذار اإلعالم، يقال: وقال ابن األثري 843.لبشارة بعدم النفع أوىلكانت ا
إنذارا إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير أي معلم وخمّوف وحمّذر، ويقال نذرت به إذا علمته ومنه 

 "أنذر القوم"أي علموا وأحّسوا مكانه، أّما قوله  كّلما عرف أن قد نذروا به هرب: ثاحلدي
 844احذر منهم واستعّد هلم وكن منهم على علم وحذر: فمعناه

 الستهزاء والستخفاف
 سخ ري ه وال ه زء مثْ لح ه ي    قح    ع فحِإنَّ ااِلستهزاء االستخفحاف معح 
 ك أجب ت واس تج   ب    تنحِظ ي رُه   تقول قح    ْد ه      زأت وحاحس ت    ه    زات

 فحقل سريع قل هزا عمرو ِإذحا ال    خ     فح    ة م  ن هزء وحذحاوحأحصلح    ه 
 *تح ه  زأح بِ  ه خ    ف ي     فح    ه وفح       اقح       ه مح    ات عح    لح   ى م  كح ان     ه وث    حاقح      ه

االستخفاف وعدم العناية بالشيء يف النفس وإن أظهر املستخف : أصل االستهزاء
، ال بذاته يصح إطالق الزمهاالستحسان والرضا هتكما، وهذا املعىن حمال على اهلل تعاىل، واحمل

واملستهزئ بإنسان يف َنو مدح لعلمه واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه غري مبال به وال معنت 
ه بعلمه وال بعمله، حيث مل يرجعه عنه ومل يكرهه عليه، ويلزمه اسرتسال املستهزأ به يف عمل

مث  أنه ميهلهم فتطول عليهم نعمته ، وتبطئ عنهم نقمته( اهلل يستهزئ هبم) القبيح، فمعىن
واالستهزاء السخرية : البيضاويوقال  .845يسقط من أقدارهم ويستدرجهم مبا كانوا يعملون

، ومن ستجبت، وأصله اخلفةكأجبت وا  -هزأت به واستهزأت مبعىن : ، يقالافواالستخف
، وقال 844، وناقته هتزأ به، أي تسرع وختفأ فالن إذا ماتهز : السريع، يقالوهو القتل : اهلزؤ

يعرب  واالستهزاء ارتياد اهلزؤ وإن: ، وقد يقال ملا هو كاملزح، مث قال خفيةاهلزء مزح يف: الراغب
  .849به عن تعاطي اهلزؤ كاالستجابة يف كوهنا ارتيادا لإلجابة وإن كان جيري جمرى اإلجابة

                                                           
 49/ :، وانوار التنزيل واسرار التأويل29 / :، واجلامع ألحكام القرآن48/ :مفاتيح الغيب:ينظر 843

 5/39:النهاية 844  

 38 / :تفسري املنار: ينظر 845
 89/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 844
  84:مفردات الفاظ القرآن 849
 35:التفسريالتيسر يف علوم *
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  نبأ وخبر
 *أحي أحخربوين مثحل أحعلموين ف حقحال للمالء أحنِْبئوين 

نبأته وأنبأته واستنبأته : ويقال ،هو اخلرب املنبئ واملخرب ولفالن نبأ أي خرب - مهموز -النبأ 
 }:أنه قال لكن روي عن النيب  ،نباء فهي مهموزةوالنبوة إذا أخذت من األ ،نباءواجلمع األ

الطريق الواضح، يأخذ بك إىل  {-باهلمز  - :يا نبئ اهلل والنبئ: ال تنبز بامسي، لرجل قال له
وقال الراغب  .848ظهار للخرباإل: نباءصوت الكالب تنبأ به نبأ وحقيقة األ: حيث تريد والنبأة
خرٌب ذو فائدٍة عظيمٍة حيصُل بِه علٌم أو غلبُة ظن، وال يُقال للخحرب : النبأ: " األصفهاين إْذ قال

ن حبحأ حىت يتضمن هذِه األشياء الثالثة، وححقُّ اخلرُب الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى من الكذب  
 .849"كاملتواتر، وخرُب اهلل، وخرُب النَّيب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 45 /8:العني: ينظر 848
  989-988:مفردات ألفاظ القرآن   849
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 الرابعالمبحث 
 دللة التقابل

ُقابلة والتَّقابُل واحد، وهو قبالك وقبالتك، أي: التَّقابُل يف اللُّغةِ 
ويف  .851جِتاُهك: املواجهة، وامل

ملُه األخرى، مثل) :االصِطالح ُعرفح بأنَّهُ  حعىنح الَِّذي حتح
مُل إحدامهُحا عحكسح امل : وجود لفظتني حتح

، ويحأخذ ويحعطي، اخلحري  والشّر، والنُّور والظُّلمة  تح واحُلب والكحراهية، والصحغري والكحبري، وفوقح وحتح
 :اللغة القدامى هبذه الظاهرة، ومنهم سيبويه، إْذ قالؤ وقد اعتىن علما.  85(ويحضححك ويحبكي

 .852"اعلم أنَّ من كالِمهم اختالُف اللفظتني، الختالِف املعنيني"
:" ، إْذ قال"االضداد" :نباري يف كتابهِ  ابن األومن الذين عنوا بظاهرة التَّقابُل الدَّاليل  

وأكثر كالمهم يأيت على ضربني آخرين، أحدمها أْن يقع اللفظان املختلفان على املعنيني،  
وكذلك . 853"، وهذا هو الكثري الذي ال حياط به...الرجل واملرأة، واجلمل والناقة، : كقولك

بو هالل العحسكري، وأ855، وابن فارس854عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين
، والثعحاليب854

859. 
طابقُة، : )إالَّ أنَّ هناكح جمموعة من املصطلحات اليت تداخلت مع ُمصطلح التَّقابُل وهي  

ُ
امل

ُقابلُة، والضدُّ، والنحقيُض، والعحكُس، واخِلالف
 .858(أو الطِّباُق، وامل

قابلة وردت  
ُ
طابقة أو الطِّباق، وامل

ُ
، وهذا  افنجد أنَّ مصطلحي امل يف مصنفات البالغينيِّ

ن، هبذه الظاهرة، فقد عقدوا هلا فصواًل و يدل على عنايِة اللُّغوينيِّ الُقدامى والسيَّما البالغي
قابلة، أو الطِّباق

ُ
 .859متكاملة يف مصنفاهِتم، وُعرِّفح التَّقابُل عندهم مبعىن امل

 .علم اللغة احلديث فالتَّقابُل الدَّاليل من خصائص العربية، وهذا ما اثبته  
وقد حتدث غري واحد من الباحثني عن ظاهرة التَّقابُل الدَّاليل، وتناولوا املوضوع على َنٍو واٍف،  

إْذ وضحوا الفروق من املصطلحات اليت تداخلت مع ُمصطلح التَّقابُل الدَّاليل، وميكن الرجوع 
 .841إليها، ملعرفِة املزيِد عن هذه الظاهرة

                                                           
50 
 .  3/555 (: قبل)لسان العرب: ينظر  
 .  5 (: حبث)ظاهرة التقابل يف علم الداللة، أمحد اجلنايب    85
 . 24/ : الكتاب  852
 .  4: االضداد  853
 .  299-294: األلفاظ الكتابية  854
 . 211، 89 : متخري األلفاظ  855
 .  89/ : التلخيص  854
 . 354 -  35: فقه اللغة وسر العربية  859
 .  2/254: معجم املصطلحات البالغية، أمحد مطلوب: ينظر  858
 .  2/32: ، ، أنوار الربيع يف أنواع البديع، املدين34-35: البديع، ابن املعتز: ينظر  859
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وتكرار   84يزيد املعىن وضوحًا ويؤلف بني أجزاء الكالم ومالمحة بني اعضائهفالتقابل إذن  

أمرك بالوفاء : املعىن بلفظيني خمتلفني فالشباع املعىن واإلتساع يف األلفاظ وذلك كقول القائل
وأهناك عن الغدر، واألمر بالوفاء هو النهي عن الغدر، وأمركم بالتواصل، وأهناكم عن التقاطع، 

من التقابل  ذا األسلوبهبوقد جعل القرآن الكرمي  .واألمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع
 .بوصفه أحد أساليب الكالم املّتبعة لدى العرب، ولغة القرآن جاءت على وفق لغتهم

 :842أقسام التقابل
 إنسان ال إنسان: تقابل النفي واإلثبات . 
 كاحلرارة والربودة: تقابل الضد .2
 كاالبن واألب: تقابل اإلضافة .3
ا واحد فإذا حصر كاحلركة والسكون والعمى والبصر وسببهم: تقابل العدم وامللكة .4

 .السبب أوجب امللكة وغاب أوجب العدم
وقد يشمل التقابل عناصر أكثر فيكون على نطاق واسع كالتقابل باأللفاظ أم باجلمل أم 

 .843بالصورة
 

 الفساد واإلصالح
 للشرط ط  رأ وال   ف   س  اد ع    رف ب     ع      د إذا ع    امله ك     األح      رف

 وضده ال     ص    الح ل    ألح        وال عن اع     ت    دالأن ي خرج الشئ 
 نافع أو ضار كما اللفظ يدل ق   ي    ل وك   ل م   ن   ها ش   م   ل ك   ل
 واحلرب باألفشاء للكفار عن وكان من أفسادهم ه يج الفنت
 األذىأهان   ة ال   ذين وأحداث  أس   رارن    ا م    ع ال   م   ماالت ك   ذا
 أو م     ؤم    ن س    واه    م   ا ي      ق    ول وال        ق      ائ       ل اهلل أو ال   رس             ول

 *واألقرب ال    ذي يشافه ال   م   ال حتم    الجميع أق  ال اإلمام وال 
والفساد خروج الشيء عن احلالة : "، إذ قال(والصالح الفساد،)ّن مثّة تقابال بني إ 
والفساد يف األرض هّيج احلروب والفنت املستتبعة لزوال االستقامة  به والصالح مقابله، الالئقة

                                                                                                                                                                            
 .  5 -3 (: حبث)، وظاهرة التقابل يف علم الداللة، أمحد اجلنايب94: ظاهرة التقابل الداليل يف اللغة العربية، عبد الكرمي العبيدي، رسالة ماجستري: ينظر  841
 42:تأويل مشكل القرآن  84
  4-41:ظاهرة التقابل يف اللغة العربية 842
 98:املصدر نفسه 843
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ومنهم  وقد قال بذلك طائفة من العلماء،. 844"واختالل أمر املعاش واملعاد عن أحوال العباد،
خمتّصان بأفعال العباد يف أكثر ( والفساد الصالح،)اّلذي رأى أّن  845الراغب األصفهاينّ 
قوبل يف القرآن الكرمي بالفساد تارة، وبالسّيئة تارة أخرى، وأّن ( الصالح)األحيان، وذكر أّن 

  844".قلياًل كان أو كثرياً  ،خروج الشيء عن االعتدال( "الفساد)
 يسفك_ يفسد

 من يفسد أي يبدي املعاصي فيها في    ه اقالوا أت  جعل خ    ل    ي    ف  ا 
 مكان أه   ل ط    اع    ة م    ن ي     وص   ف تعجب من أن   ه يست   خ   ل    ف
 م      ن األرض من يفسد ب     ال   ن  واحي بالضد أو ي خت  ار لإلص   الح
 وم    ع    رف      ت      ه   م ط     ري      ق     ه   اق           ت      ال  وي  سفك ال  دم   اء أي ي  ريق  ها
 والس    ف     ح وال      ش      ن ك  ذاك الّسبك للص   ب أنواع وتلك السف   ك
 والسفح للص  ب وخ    ص  ص ب      ع   ال فالّسب  ك لل   دم وللدمع يق   ال
 ب    األع        ج       ام أو ب    ال         س   نيعرف  والصب م   ن ف ي قربه بالش   ن
 *ث       م ب    ن  ح  و ق        ال     ب ص   ب       ب     ت             ه والسبك لل ج   وه    ر أن أدب   ت  ه

، وهذا التقارب ناتج عن اتّفاق قوله سفك تقرتب دالالهتا من ىألفاظاً أخر الغزي أورد 
( السفح)صوات أو عن تقليب االشتقاقات للفظة، فمن ذلك إيراده ألفاظ يف بعض األ

: يف اآلية املذكورة آنفاً، إذ قال( السفك)اّليت رآها تقرتب من لفظة ( السكب)، و(السبك)و
مّث أشار إىل التمايز  849"أنواع من الصبّ "( السكب)و( السبك)و( السفح)و( السفك) إنّ 

: واألّوالن خمتّصان بالدم، بل ال يستعمل أّوهلما إاّل يف الدم احملّرم، أي: "الداليّل بينها، قائالً 
، (السكب)و( السبك)ما متايزت به اللفظتان األخريان و  848."بقتل النفوس احملّرمة بغري حقّ 

ممّا اختّص بصّب الدم ( السفح)و( السفك)مقتصراً على داللة الصّب فيهما، وملّا كانت داللة 
فيما رآه أبو هالل العسكرّي يف تفريقه بني ( السكب)فإّن . يف القتل احملّرم للنفوس احملّرمة

" وحمحاٍء  محْسُكوبٍ ": الصّب املتتابع ومنه قوله تعاىل" هو( السكب)و( الصبّ )و( السفح)
من تسبيك ( السبك)أّن  891اتفقد جاء يف املعجم 849."ألنّه دائم ال ينقطع ( 3:الواقعة)

( السفك)إذابته وتفريغه يف مسبكة من حديد وهذا التفريق بني دالالت : الذهب والفّضة، أي

                                                           
 43/ :إرشاد العقل السليم 844
 284: املفردات يف الفاظ القرآن 845
 399:املفردات يف الفاظ القرآن 844
 82/ :إرشاد العقل السليم 849
 املصدر نفسه 848
 234: القرآن ألفاظ، واملفردات يف 258_259:لغويةالفروق ال: ينظر 849
  5 3/  3، والقاموس احمليط  989/  2العني : ينظر  891
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،  89قال به عدد من املفّسرين ثبه، منهم الزخمشريّ ( السكب)و( السبك)و( السفح)و
 .وغريهم من املتأّخرين893، والبيضاويّ 892والقرطيبّ 

اّلذي أعظمه اإلشراك بالتسبيح وسفك الدماء اّلذي هو كأهّنم قابلوا الفساد : "إذ قال
 :ففي اآلية وحدتان تقابلّيتان مها ،894"تلويث النفس بأقبح اجلرائم بتطهري النفس عن اآلثام

 (.تلويث النفس بسفك الدماء ، وتطهري النفس عن اآلثام)، و(والتسبيح الفساد،)
إّن املقابل : ، أي(التسبيح)و( الفساد)بني  ويبدو من كالمه املتقّدم أنّه أقام التقابل       

، هو التوحيد هلل تعاىل، ويّتصل باإلشراك (التسبيح)احلقيقّي للتسبيح هو اإلشراك، فما يّتصل ب 
أعظم القبائح، وأشّدها،  ( اإلشراك)بعالقة املقاربة يف املعىن، فنّبه أبو السعود على أّن ( الفساد)

أيضًا من  على نوع( تطهري النفس)و( سفك الدماء)ثانية بني كما أقام الوحدة اللتقابلّية ال
 (تلويث للنفس باآلثام)عالقة املقاربة، فالقتل العمد للنفس احملّرمة هو مبثابة 

 الفراش وبناء
 ا م   ن  بس    ط   ة   ة وضده   ص  الب وكون    ه    ا ف   راشا أي موس  ط   ة
 س    ر ولل   ت   ع   ري     تصلح والست تعلوا على ال   مآء ول  لج  ل   وس

 يا شكله قد عظماو كان كر  اية الشكل ف  مو وإن تكن كر 
 *        ة  ّ مضروبة عليكم منكب س م    ب    ن   ي    ه ع  ليكم ك    ال     ق    ب        ه

ملا كان البناء رفعًا للمبين قوبل بالفراش الذي هو على خالف البناء : قال أبو علي الفارسي
ومعىن جعلها فراشًا أن جعل بعض جوانبها بارزًا ظاهرًا عن املاء، مع ما يف طبعه من  895

اإلحاطة هبا، وصريها متوسطة بني الصالبة واللطافة حىت صارت مهيأة ألن يقعدوا ويناموا 
الفراش املبسوط، وذلك ال يستدعي كوهنا مسطحة، ألن كروية شكلها مع عظم عليها ك
. قبة مضروبة عليكم{ وحٱلسَّمحاء بِنحاءً }. واتساع جرمها ال تأىب االفرتاش عليها. حجمها

والبناء . مجع مساءة: والسماء اسم جنس يقع على الواحد واملتعدد كالدينار والدرهم، وقيل
بيتًا كان أو قبة أو خباء، ومنه بين على امرأته، ألهنم كانوا إذا تزوجوا مصدر، مسي به املبىن 
. فراشا أي وطاء مل جيعلها حزنة غليظة ال ميكن االستقرار عليها  .894ضربوا عليها خباًء جديدا

                                                           
 25 / :الكشاف   89
 295/ :اجلامع ألحكام القرآن  892
 282/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 893
 83/ :إرشاد العقل السليم 894
 999 /5:اإلتقان يف علوم القرآن 895
 29:التيسر يف علوم التفسري*

 19 -18 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 894



214 
 

واألرض فراش األنام، والفرش الفضاء الواسع من . لقي فالن فالنا فافرتشه إذا صرعه : ويقال 
 899هي أرض تستوي وتلني وتنفسح عنها اجلبال: األرض، وقيل
 َأَضاَء وأظلم

 له يقدروا ف  ي  ه ع   ل    ى ت     ق    دم أول أظ         الم ال     ط   ري          ق ب      ه    م
 وب     إذا م   ع ض   دها إذا لف ت   ى ب      ك    ل   م    ا م        ع اإلض       آءة أت    ى

 م    ع        وق ل          ه ف     زال م            ادرا حرصِه على الذهاب لو طرأمع 
 ف     ق    ال الف  رق ب    ذا ال   م    ك   ان وح     ق     ق ال     ش     ي       خ أبو ح   ي        ان
 التكرار ها ه  ن  ا ل    زممن كلما  ب      ي    ن إذا وك   ل      م   ا ف    إن ف     ه    م
 م ما يكون ب   ي ن ضدين ي    دور ذلك من إذا م مثل ذي األمور
 ه    ذا ف    ت   ك    رار ال   ض   ي  اء ي  ل  زم يؤخذ م    ن وج     ود ه   ذا ع    دم
 ذلك من وقت فهذا ق د وج   د م    ن  ه ت   كرر ال    ظ    الم أن ف   ق   د
 م   ن    ه فكل من الظ   ل   م م    ن   غمر ق   ل  ت وت   كرار ال     ظ    الم الن    ف   ر
 *ف      إن ب     دا ش     ئ إل    ي   ه س   ارع    ا ل    ك      ن     ه ل      ل    ض    وء ق    د ت     وق    ع   ا

أخذ : يقال؛ أي مل يعدلوا عنه، لزموا الطريق فلم يظلموه وضع الشيء يف غري موضعه ظلم 
،أظلم الربق بسبب خفائه معاينة الطريق قاموا أي وقفوا  898مشاالً  وال يف طريق فما ظلم مييناً 

أّن  .899مشت احلال: عن املشي ويتجوز به على الكساد ومنه قامت السوق، ويف ضده يقال
ة، والظلمة والظلم. أي أصاب ضوءا، وأظلم أصاب ظلماً  بني أضاء وأظلم، فأضاء مثّة تقابالً 
كلما أضاء هلم مشوا  :ذهاب النور، وهي خالف النور، قال الزجاج يف قوله تعاىل: بضم الالم

، وقد يكون املختارةواللغة الثانية هي : قال. ضاء السراج يضوء وأضاء يضيء: يقال :فيه
وقال أبو ... وء ضوءا وضوءا وأضاء يضيءوقد ضاءت النار وضاء الشيء يض. الضياء مجعا

وحِإذحا أحْظلحمح ويف التنزيل العزيز  .الفراءعن ؛ النار وأضاءها غريها وأظلم مبعىنأضاءت  :عبيد
، بغري ألف فيه لغتان أظلم وظلم :الفراءوقال أبو إسحاق حكامها ؛ وظلم وأظلم عحلحْيِهْم قحاُمواْ 

أضاء السراج : عنينيوكذلك أضاء يكون بامل: ، قالوواقعاأظلم يكون الزما  :أبو منصورقال 
، قال أبو 881بنفسه إضاءة، وأضاء للناس مبعىن ضاء، وأضأت السراج للناس فضاء وأضاء

وال فرق يف هذه اآلية عندي بني كلما وإذا من جهة املعىن، ألنه مىت فهم التكرار :" 88حيان
                                                           

 4/324:لسان العرب 899
 2/393 :لسان العرب 898
 25:التيسر يف علوم التفسري*

 238/ :روح املعاين 899
 2/393 :لسان العرب 881
 32 / :البحر احمليط  88
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ْوْا ِفيهِ : من ُم مَّشح لزم منه أيضاً التكرار يف أنه إذا أظلم عليهم قاموا، ألن األمر  ُكلَّمحا أحضحاء هلح
دائر بني إضاءة الربق واإلظالم، فمىت وجد هذا فقد هذا، فيلزم من تكرار وجود هذا تكرار 

 ."عدم هذا، على أن من النحويني من ذهب إىل أن إذاً تدل على التكرار ككلما
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 المبحث الخامس
 الفروق اللغوية

اُدف، ل  ذلك أنك  رح ع  دٌد م  ن العلم  اء  ي  رتبُط موض  وع الُف  روق اللُّغويَّ  ة، ارتباط  اً وثيق  اً مبوض  وع ال  رتَّ
رتادفة

ُ
اُدف يف اللغة بالتفريق بني األلفاظ امل  . وقوع الرتَّ

. 882ويتف  ق أص  حاُب املعجم  اِت عل  ى أنَّ الف  رقح ه  و الفص  ُل ب  ني ش  يئني أو التميي  ز بينهم  ا 
الف  اء وال  راء والق  اف أص  ٌل " :وق  الح اب  ُن ف  ارس. 883"ف حرحق  ُت ب  ني الش  يئني فص  لُت بينهم  ا:" ويق  ال

 .884"صحيٌح يدل على متييز وتزييل بني شيئني
نح   اُكمْ : ق   ال تع   اىل  : ، وقول   ه885فحص   لنا: ، أي(51:البق   رة) وِإْذ ف حرحقْ نح   ا ِبُك   ْم اْلبحْح   رح فحأحجْنحي ْ
 ًفالفارق   ات فرق   ا (4:املرس   الت)، املالئك   ة تن   زل ب   الفرق ب   ني احلح   ّق والباط   ل: أي

ومُس   يح . 884
 889."القرآن فُرقاناً، ألنَُّه يُ فحرُق بنيح احلحقِّ والباطلِ 

إجي اد الف روق الدقيق ة ب ني األمس اء ال يت تتق ارب يف اللف ظ واملع ىن، : والتفريق يف االص طالح 
 .888اليت عدت مرتادفة لتقارهبا الكبري وصعوبة التمييز بينها

نظ  راً للتق  ارب ال  دقيق ب  ني األلف  اظ ولص  عوبة التفري  ق بينه  ا أص  بح الن  اس يس  تعملون ه  ذه و  
األلف  اظ مبع  ىًن واح  ٍد عل  ى أهنَّ  ا ُمرتادف  ة م  ن غ  ري أْن يُراع  وا الف  روق الدقيق  ة، ال  يت ال يس  تطيع أْن 

ا دف عح ع دداً م ن يلمس الفرق بينها إال من كانح لُه دراية وإملام، وكان ضلْيعاً يف اللغة وعلوِمها، ممَّ 
العلم  اء إىل تص  نيِف مؤلف  اٍت خُمتص  ٍة ب  الفروق، فنج  ُد أنَّ اب  ن قتيب  ة ق  د أف  ردح باب  اً يف كتاب  ِه أدب 

، وتط   ور األم   ُر عن   دح أيب ه   الل 889"معرف   ة م   ا يض   عُه النَّ   اس يف غ   رِي موض   عهِ " :بعن   وان الكات   ب
 .(الُفروق اللُّغويَّة) :العسكرّي يف تأليف كتابِه الذَّي مساهُ 

صفهاين فكانح يع ىن باإلش ارة إىل وج ود الف روق اللغوي ة ب ني املع اين يف أكث ر أمَّا الراغب األ 
 .891(القرآن ألفاظردات يف املف)من موضع يف كتابه 

                                                           
 (. فرق)1/31 : ، ولسان العرب(فرق) 49 /5: العني: ينظر  882
 .  399(: فرق) يف ألفاظ القرآن املفردات  883
 .   2/351: مقاييس اللغة  884
 .  243/ : اجلامع ألحكام القرآن: ينظر  885
 . املصدر نفسه: ينظر  884
 .  244/ : ، اجلامع ألحكام القرآن381( : فرق) يف ألفاظ القرآن املفردات: ينظر  889
 .  21: أدب الكاتب: ينظر  888
 .  29: أدب الكاتب: ينظر  889
   .334(: عرف)، 349(: علم)، 483(: نبأ)،  21(: رسل)، 55 (: خشي)-44 (: اخلوف)وينظر على سبيل التمثيل: يف ألفاظ القرآن املفردات 891
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ال  ذي يتحق  ق ح  ني تتش  ابه األلف  اظ ( ش  به ال  رتادف)وه  و م  ا أطل  ق علي  ه العلم  اء احمل  دثون  
يِّة، إالَّ أهنَّ  ا ال تقب  ل التب  ادل الت  ام يف ك  ل السِّ  ياقات املختلف  ة، املرتادف ة يف دالالهِت  ا املركزيِّ  ة واهلامش  

اُدف ُرتادفة يف إطاِر هذا النوع من الرتَّ
 . 89وتدخل ُجلَّ األلفاظ امل

 
 الحمد والشكر

 من العرف والشكر بعرف حدا والشكر يف اللغة وأرى ال ح  مدا
 ش     ئ ل     م    ا خ    ل       ق ل   هاهلل م   ن  هيل    و ي   ب   د ك  ل ما ق    د بصرف ع

 ن    ق   ي     ض  ه كفران       ه      م وال      ك      ف   ر نقيض ح مد ذم   ه   م وال    ش      كر
 *ه    م  م دح ن قيض حسن  بنقيض  نقيض مدح اهلجاء فالثبت فيه

احلمد  ثناء على احملمود على جهة التعظيم، واحلمد يكون عن يد أو غري يد، أما الشكر  
وقد عرفه املتقدمون بالوصف 892فال يقع إالَّ يف مقابلة النعمة؛ألنه ال يكون إالَّ بعد املعروف

اجلميل، واعتمد الزخمشري يف الفائق وكالمه بالكشاف يشعر به ومشى عليه العالمة احمللى يف 
لفاظ كثرية من أشهرها ماقاله فلهم فيه أ 893لب كتبه وتبعه شيخنا يف بعضها وأما املتأخرونغا

ما مقابلة  نعمة أو غريها، واملدح سواء كان البيضاوي أنه الثناء على اجلميل االختياري من
نعمة أم ألهنا يف املدح هو الثناء على اجلميل مطلقًا تقول محدت زيدًا على علمه وكرمه، وال 

وجزم به يف الكشاف وميني والشكر . 894وقيل مها أخوان. تقول محدته على حسنه، بل مدحته
وقد  آخر،مقابلة النعم بالتعظيم قواًل أو عماًل أو اعتقاداً فهو أعم منهما من وجه وأحصى من 

 يدي ولساين والضمري احملجَّبا... أفادتكم النعماُء مىنِّ ثالثة : ... مجعها الشاعر يف قوله 
،والذم نقيض احلمد والكفران نقيض الشكر، واملعجز نقيض املدح ملا فيه من املثلت 895

 ولكل واحد من اللفظني داللته اخلاصة يف الكتاب العزيز فاحلمد اختص 894املناقضة للتحسني
أن : جهة صفاته الذاتية، أما الشكر فيقع على نعمة خاصة؛ لذا قيل نبالثناء على اهلل تعاىل م

ومن  899احلمد يتناول الصفات، أما الشكر فيأيت يف مقابلة النعم اليت يوليها اهلل تعاىل لعباده

                                                           
 .  98: دور الكلمة يف اللغة: ينظر   89
 254:مفردات ألفاظ القرآن  892
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 هنا كان احلمد أشرف مرتبة من الشكر؛ إذ من حيمد اهلل جالله وهبائه وقدرته وغريها من
احلمد }صفاته العلية إىل اإلخالص ممن يشكره على نعمائه؛ لذا ورد يف احلديث الشريف

فكما أن اإلخالص رأس اإلميان، كان احلمد  898{رأس الشكر، ما شكر اهلل عبد ال حيمده
ومما يلفت النظر أن احلمد بالقرآن يأيت ابتداء، أما الشكر فيأيت بعد ذكر أنعم  899رأس الشكر
يات القرآنية، مما يدل على أن احلمد يقع ملطلق الثناء، وأن الشكر يكون مكافأة خمتتمًا به اآل

ملن أوالك معروفاً، وفضاًل عن ذلك فهو يدل على تصدر احلمد للثناء على اهلل تعاىل بأمسائه 
 .وصفاته احلسىن حىت إن اهلل سبحانه أثىن على نفسه يف كثري من املواضع

 الصراط والطريق والسبيل
 من حيث م  ع ن   ى وجهة يدق ق       ال ال        ح       وسي وث    م ف      رق
 ي سمى ول     و ما اعتيد للطروق ف    ك    لما ي     ط       رق ب      ال     ط        ري      ق
 ي        م      ي  لث   م ال     صراط ما ليس  وكلما اع     ت    ي    د ط    روق      ه س   ب  يل
 مث عل    ى استقامة الصراط نص ل    ي      م     ن    ه وي    سره ف    ه     و أخ    ص
 *وع    ن   ه ما سلم ذلك ال    ص   راط إذ قد يرى فيه صعود أو اهنباط

ل ذي ال وقد ورد الصراط يف القرآن الكرمي للداللة على أن ه الطري ق الواض ح، أو طري ق احل ق ا   
، ومسي الصراط بذلك؛ ألنه مأخوذ من االسرتاط، إذ أصله بالسني، تق ول س رط 911اعوجاج فيه

وق    د نس    ب .  91إذا ابتلع   ه؛ ألن  يس    رتط الس    ابلة إذا س   لكوه كم    ا مس    ي لقم    اً؛ ألن   ه يل    تقمهم
ٰ ِص  رحاِط احلْحِمي  دِ : الص  راط إىل احل  ق س  بحانه، فق  ال الص  راط أو يق  رتن ( 24: س  بأ. )وحُه  ُدوا ِإىلح

 :912باالستقامة اليت هي ضد االعوجاج، وهو الغالب يف القرآن الكرمي، ومنه قول جرير
 أمري املؤمنني على صراط            إذا اعوجَّ املوارد مستقيم

أما السبيل، فالطريق الذي فيه سهولة، والسبيل الطريق املسلوكة، تقول سبيل سابلة؛ أي    
. وحسحلحكح لحُكْم ِفيهحا ُسُبال :قال تعاىل 913مع السبيل كثرياً، مسلوكة؛ لذا يقرتن لفظ السلوك

أسبل : وإمنا اقرتن السلوك مع السبيل لسهولته، إذ هو مشتق من اجلريان، تقول( 53:طه)
وملا كان السبيل  914أرسله مسي السبيل كذلك لكثرة اجلريان فيه باملشي: السحاب مطره والسرت

                                                           
  1/424 :عبد الرزاق املصنف 898
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يف بضع ومخسني موضعًا من القرآن الكرمي إشارة إىل سبيل  هي الطريق السهلة السلوك وقعت
أما الطريق فمأخوذ من السبيل اليت تطرق باألرجل، مث استعري  915اهلل الذي يسلك لنيل اخلري

يكاد اسم الطريق يراد وال  914لكل مسلك يسلكه اإلنسان، وهو ال يقتضي السهولة كالسبيل
ي حْهِدي ِإىلح احلْحقِّ وحِإىل : كقوله تعاىل  919ه لذلكبه اخلري إال مقرونًا بوصف أو إضافة ختلص

 .طحرِيٍق ُمْستحِقيمٍ 
 الريب والشك

 *مع هتمه أحوح ظحن سوء ّغولحك وحالريب مّن شك احخص فهو شك
عند الشاّك، وقيل الشك ما  هو الرتدد بني النقيضني بال ترجيح ألحدمها على اآلخر :الشك

: من حيث تردُّد القلب بني طرفيه املتضادين، أما الريب فال خيرج عن أمرين 918استوى طرفاه
ق والريب يف سيا 919األول الشك مع التهمة للشئ املشكوك فيه، أو قلق النفس واضطراهبا

ن يف إنزال الكتاب العزيز، أو الريب يوم الساعة اليوم الذي جيمع القرآن الكرمي مل خيرج عن التظ
ن األحداث، ويف هذين املوضعني يصلح أن يكون الريب مصحوبًا بالتهمة الناس، ويبعثون م

حىت تنكشف حقيقة الشئ املهتم به؛ إذ الريب أن تتوهم بالشئ أمرًا ما فينكشف عما 
أما الشك فهو وإن وقع يف املغيبات وغريها لكن ال على جهة التهمة إلرادة  1 9تتومهه

وهو ضرٌب من    9جلهل؛ إذ الشك نقيض اليقنياالنكشاف؛ وإمنا لعدم اليقني احلاصل من ا
فوصف الشك بالريب لتخصيصه  2 9اجلهل؛ ألن الشك كلَّ شك جهل وليس كل جهٍل شكاً 

بالشك الذي حتتويه التهمة، مع قلق واضطراب؛ إذ مريب مأخوذ من أرابين األمر إذا صار ذا 
ردد الذهن بني أمرين إذا الشك هو ت .3 9ريبة، والريبة قلق النفس، وأن ال تطمئن إىل الشئ

ذحِلكح اْلِكتحاُب ال : دل عليه قوله تعاىل، و أما الريب فهو شك مع هتمة، و على حد سواء
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مع شكهم  فإن املشركني  رحْيٍب ممَِّّا ن حزَّْلنحا عحلحى عحْبِدنحايف  وحِإن ُكنُتمْ : و قوله تعاىل  رحْيبح ِفيهِ 
 4 9يف القرآن كانوا يتهمون النيب بأنه هو الذي افرتاه و أعانه عليه قوم آخرون

 الخوف والرهبة
 *تقون أحبرزاومن ارهبون وح  وحالرهبُة اخلوف مع التحرز

توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أن الرجاء والطمع توقع حمبوب عن : اخلوف
. ويستعمل ذلك يف األمور الدنيوية واألخروية. ويضاد اخلوف األمن. أمارة مظنونة، أو معلومة

ابحهُ : قال تعاىل واخلوف من اهلل ال يراد به ما خيطر (. 59:اإلسراء) وحي حْرُجونح رحمْححتحُه وحخيححاُفونح عحذح
بالبال من الرعب، كاستشعار اخلوف من األسد، بل إمنا يراد به الكف عن املعاصي واختيار 

هو : والتخويف من اهلل تعاىل. ال يعد خائفاً من مل يكن للذنوب تاركاً : الطاعات؛ ولذلك قيل
ولفظ ( 4 :الزمر) ِلكح خُيحوُِّف اللَُّه ِبِه ِعبحادحهُ ذح : احلث على التحرز، وعلى ذلك قوله تعاىل

: جاء يف القرآن يف َنو مخسة وستني موضعاً، جاء بعضها بصيغة االسم، كقوله تعاىل( اخلوف)
 ْتحِبعح ُهدحايح فحال خحْوٌف عحلحْيِهمْ  فحمحن (38:البقرة) وجاء بعضها اآلخر بصيغة الفعل، كقوله ،

خمافة مع حترز (: الرهب)و( الرهبة .(94:املائدة) خيححافُُه بِاْلغحْيبِ  محن لّلهُ لِي حْعلحمح ا: تعاىل
بًا ورهبة: واضطراب، تقول وجاء هذا اللفظ يف القرآن وحْفق هذا املعىن . رهبت الشيء ُرْهبًا ورحهح

ْم لِّلَِّذينح هُ ُهًدى وحرحمْححٌة  :يف مثانية مواضع، جاء يف مخسة منها بصيغة الفعل، منها قوله تعاىل
ْم ي حْرهحُبونح  : ، وجاء بصيغة االسم يف ثالثة مواضع، منها قوله تعاىل(54 :األعراف) ِلرحهبِِّ

ًبا  .5 9(91:األنبياء) وحيحْدُعون حنحا رحغحًبا وحرحهح
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 الفصل الثاني
 يةالعرب اللهجات

يف تقعيد القواعد، واستنباط  اعتمد علماء العربية باملنثور من كالم العرب، وعولوا عليه كثرياً 
األحكام باختالف حجية بعض القبائل، وقد سلكوا مسلكًا خمالفًا للذي وضعوه فيما خيص 
الشعر فلم يقسموا الشعر على أساس القبائل، بينما يضعون قوائم بأمساء القبائل اليت يصح 

 النوع كان حتادهم يفإف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اختال إذ أن 4 9أخذ النثر عنها
اختالف آية دالة على ما كونه اهلل يف غزيرة البشر من اختالف التفكري وتنوع يف وضع اللغات 
وتبدل كيفياهتا باللهجات والتخفيف واحلذف والزيادة حبيث تتغري األصول املتحدة إىل لغات 

د جاء بعده وألمهية هذه اللهجات جند الفارايب يضع قائمة بأمساء قبائل معينة، وق 9 9" كثرية
وأننا حني نستعرض كل ذلك، نستطيع أن نرى فيه أساسني أو عاملني،   8 9من حذا حذوه

 :كانا يف ذهن أصحاب هذه الروايات
 .وإىل األخذ بكالمها كلما قربت لغة القبيلة من قريش، كانت أقرب إىل الفصاحة،:األول
  .9 9على قدر توغل القبيلة يف البداوة تكون فصاحتها: الثاين

باب يف ترك األخذ عن " بعنوان( اخلصائص)وعلى هذا األساس يضع ابن جين فصال يف كتابه 
  .921"أهل املدر، كما أخذ عن أهل الوبر

العرب، وترتد طريقة توثيق الغزي  ن الغزي يف تفسريه كثريًا من هلجاتلقد أورد بدر الدي 
ني واملفسرين؛ فهو أحياناً لغويللغة اليت ينسبها بني التعميم والتحديد، شأنه يف ذلك شأن ال

بتوثيق إىل مضر وربيعة ومها أعلى بطون العرب ومنها تفرع العرب وأحيانا يكون أكثر يعلو 
خصوصية فينسبها إىل القبائل املشهورة مثل احلجاز، وقريش، وأسد، وهذيل، ومتيم، وقيس، 

ويبدو أن بدر الدين الغزي قد أفاد من املعاجم العربية وكتب التفسري ... وعقيل، قيس
على اللغة كمعاين القرآن للفراء وَنوه يف إثبات اللغات اليت ّصرح  خصوصًا اليت اعتمدت

بنسبتها إىل قبائلها، ولو أخذنا مثااًل كتاب أيب عبيدة القاسم بن سالم الذي صنفه يف لغات 
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القبائل يف القرآن الكرمي مقارنني مواضعه بتلك املواضع عند بدر الدين الغزي فستجد صدق ما 
 .كتفي بقدر من هذه األمثلةا س التيسري يف علوم التفسري،) ظومة تقرر ولكثرهتا  يف من

            
 الصراط

 ب     ال   س   ي   ن وال   ص  اد إل  يها ن      ق ال ث       م ال    ص      راط وص        راط أص      ال
 ذا ي     س      م       ى ل     ق   م          ا ألجل من شرط الطعام يعىن الثقما له
 أو أن هم حضوا ب     االشت   راط ل      ه ك   أن         ه م   ش   ت    رط ل    ل   س     ائ    ل       ة
 وال    ك    ل م    ن    ق     ول ع    ن ال     ق        راء وقد ت  ش  م ال ص   اد صوت ال  زاي

 ت     ال باألصلرويس عن يعقوب    اب  ن كثري م   ن ط    ريق ق   ن   ب       الف   
 روي وخ        ال وب     األول اع    ت        رف ح    م   زة ب اإلش  م  ام فيهما خلف
 اق     ت    رفوق    ي  ل ف    ي فات   ح     ة ل     ه  ق     ي    ل ب    ال    ث   ان     ي ف  ق  يل كخلف
 ح        ي   ث أت    ى ع   ل   ي     ه االع    ت  ماد وقرأ ال   ب  اق   ون ف    ي   ه  م  ا ب      ص       اد
 وال  م ست  قيم ال    مستوى ب    ه ي      رام عند ق   ري     ش وب   ه رس   م اإلم    ام

 *أي م   ل    ة اإلس    الم ف  اخ  ت  ر ن   قل ه    ل      ةطري   ق ه ال  ح   ق وق      ي   ل ال    م
سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السبيل والطريق يذكران ويؤنثان من َنو  هو: والصراط

و ٱلّصٰرِط من  ، وقيل فكانه يشرتطون ويلتقمون الطريقالسابلة، ولذلك مسي لقماً ألنه يلتقمهم
قلب السني صادًا لتجانس الطاء يف اإلطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إىل 

، ورويس عن يعقوب باألصل، ومحزة باإلمشام فيه  92املبدل منه، وقرأ ابن كثري برواية قنبل عنه
 .922مطلقاً، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت يف اإلمام ومجعه ُسُرْط ككتب

 هدى 
 ىإال إذا ل  ق  ص  ده كان هد ومل يقل مهدي أعين مهتدى
 *ع   ن ب  ن ى أسد ءأن  ث   ه ال  ف   را وإن     ه م    ذك    ر ال   ل   ف      ظ وق    د

وقال . هذه هدى حسنة :تؤنث اهلدى فتقول بين أسدبعض : اهلدى لفظ مؤنث قال الفراء
وبغري حرف وقد  ألنه مقصور واأللف ال تتحرك، ويتعدى حبرفهو مذكر، ومل يعرب : اللحياين

األوىل لغة . هديته الطريق وإىل الطريق والدار وإىل الدار، أي عرفته: ، تقول"الفاحتة"مضى يف 
 .923أهل احلجاز، والثانية حكاها األخفش
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 استحياء
 ب   داوإن       ه ح    ي ك  اس   ت   ح   ي  ل  ما ت جردا ءقد وافق استحيا

 *حبذف عني كلمة على القومي ويستحي أستحا بذا بين متيم
ويستحي بياء واحدة وهي لغة متيم وبكر بن وائل نقلت فيها حركة الياء األوىل إىل احلاء 

 .924فسكنت مث استثقلت الضمة على الثانية فسكنت فحذفت إحدامها اللتقاء الساكنني 
 الصاعقة

 صوت وقد يراد منها اهلدة وه      و ش     دةوه   ي م  ن ال ص  ع     ق 
 للكون أن مسع وأن شوهدا ون    ح     وه    ا م    ن ك    ل ه    ائ    ل ب   دا
 أوهلك صوت هلا أو أحرقه وق      ول   هم ص   ع    ق    ت     ه ال  س  اع      ق      ة

 صواقع وليس مقلوبا ب ح ال ي     ق   ال وص  ع   ق    ت   ه م    ث    ل    ه   ا ك   م  ا
 وقيل قد تقارب   ا م   ع  ن  اه   م   ا حيث استوى تصريف كل منهما
 *والصع  ق ال مذكور يف العلوي ول      ك    ن ال   ص   ق     ع م     ن األرض      ىّ 

وقال النقاش . وروى اخلليل عن قوم من العرب الساعقة بالسني الوقعة الشديدة: الصاعقة 
وصعقة وصاعقة مبعىن واحد، قال أبو عمر والصاعقة لغة بين متيم، وإذا كان ذلك لغة وقد 

ونقل القلب حكوا تصريف الكلمة عليه مل يكن من باب املقلوب خالفًا ملن ذهب إىل ذلك 
 .924وقد تقدم أهنا لغة متيم( من الصواعق)925وقرأ احلسن .عن مجهور أهل اللغة

 إلشماما
 *وعن عقيل وبىن قيس ورد اإلمشام عن بين أسد وإمنا

اإلمشام أن تضمَّ الشفتني مع النطق بالفاء فتكون حركتها بني حركيت الضم والكسر وال يظهر  
وحِقيلح يحا أحْرُض ابْ لحِعي محاءِك وحيحا مسححاء أحْقِلِعي : ذلك إال يف اللفظ وقد قُرِيء يف السبعة قوله تعاىل

الكسر الضم لغة كثري من  وإمشام 929( قيل، وغيض)يف  باإلمشام( 44:هود) وحِغيضح اْلمحاء
وهذه معظم القبائل اليت صرح  بدر الدين الغزي بأمسائها من قبائل  928كثر بين أسدقيس، وأ

 العرب واستشهد هبا يف املسائل النحوية واللغوية

                                                                                                                                                                            
  3:التيسر يف علوم التفسري*

  93/  فتح القدير 924
 25:التيسر يف علوم التفسري*

 3:خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع 925
 28 / :البحر احمليط  924
 53/ :شرح ابن عقيل:ينظر 929
 21:التيسر يف علوم التفسري*

 439/ :شرح التصريح:ينظر 928
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 المبحث الثاني
 الدللة المعجمية والسياقية

كما تتميز بتعدد ألفاظها وتعدد   929بسعة مفرداهتا اليت التكاد حتصىتتميز اللغة العربية 
معانيها، اليت تدل عليها أكثر تلك املفردات وتنوعها، وقد أشار إىل هذه اخلاصية الشافعي يف 

ولسان العرب أوسع األلسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظاً، وال نعلمه حييط " عبارته اليت قال فيها
ولكنه اليذهب منه شئ على عامتها، حىت اليكون موجودًا فيها من جبميع إنسان غري نيب، 

فهذه العبارة تشري إىل عدم إمكانية إنسان اإلحاطة جبميع لغات العرب إال أن يكون  931"يعرفه
هتا، وقد أقر ابن فارس هذه العبارة نبياً، وذلك لسعتها وكثرة ألفاظها وتنوع استعماال

دعى حفظ اللغة  أحًا وما بلغنا أن أحدًا ممن مضى حيوهذا كالم حري أن يكون ص:" 93بقوله
واألزهري أيضًا وافق هذه العبارة ومضموهنا ورأى مطابقتها لواقع اللغة العربية كما مر يف " كلها

 ماقاله يف موضع آخر من  ومما يؤكد أن الشافعي أراد السعة من جانب املعىن 932مقدمته
نزل بلسان العرب دون غريه؛ ألنه ال يعلم من وإمنا بدأت مبا وصفت من أن القرآن :"كتابه

إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه ومجاع معانيه وتفريقها، 
فالشافعي هنا جيعل فهم مجل  933ومن علمه انتفت عنه الشبه اليت دخلت على جهل لساهنا

معانيه وهي أمور تتعلق  علم الكتاب يعتمد على العلم بلسان العرب وكثرة وجوهه، ومجاع
وميكن ليت تدل على معىن اللفظة مفردة وتعد  الداللة املعجمية وهي األساسية، ا .جبانب املعىن

احلصول عليها من املعجمات اللغويّة، اليت تتناول معاين لأللفاظ املفردة، وهي خارج 
ظة يف الكالم بدقة؛ لكن هذه الداللة التؤدي مبفردها إىل املعىن املقصود من اللف 934الرتكيب

زيادة على ذلك معظم األلفاظ هلا يف املعجم أكثر من  إلهنا يف تغري وتطور داليل مستمر
وألن املعجم هو الكتاب الذي جيمع كلمات 935داللة، حيددها السياق اخلاص الذي ترد فيه

فهو ال جيمع مفردات اللغة فحسب  934اللغة ويشرحها ويوضح معناها ويرتبها بشكل معني

                                                           
 9:اللغة العربية يف رحاب القرآن 929
 42:الرسالة 931
 24:الصاحيب يف فقه اللغة  93
 5/ :هتذيب اللغة 932
 51:الرسالة 933
 . 39-34: أمحد خمتار عمر. ؛ وعلم الداللة ، د 49:عبد الواحد وايف . علم اللغة ، د: ينظر   934
 . 85 : علي زوين . منهج البحث اللغوي ، د: ينظر   935
 9 :صناعة املعجم احلديث 934
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حيث يتطلب من املعجم  939منا يقدم شرحاً ملعانيها، وهذه من أهم الوظائف املنوطة باملعجموإ
تقدمي املعاين املعتددة للفظ الواحد واملعاين املتنوعة للمفردات اليت تنتمي إىل مادة واحدة؛ 
واإليفاء قدر اإلمكان هبذه املعاين وعرضها ألهنا من أهم متطلبات مستعمل املعجم؛ وهذه 

عاين وإن كانت تعد معاين فرعية وتنوعات للمعىن األصلي إال أن وجودها كلها أو جزء منها امل
يتالزم مع  ومعىن هذا أن ما:"938جزء مهم من شرح املعىن، ويف ذلك يقول  حلمي خليل

الكلمات من دالالت غري داللتها األصلية، عنصر عريض واسع البد لصانع املعجم أن يهتم 
بالتعدد واالحتمال كما يصف متام حسان املعىن املعجمي " به باإلضافة إىل املعىن األصلي

  إن  طبيعة املعىن املعجمي أن يكون متعددًا وحمتماًل وهاتان الصفتان من صفاته تقود:"يقول
الكلمة املفردة حال انعزاهلا تعددت احتماالت  نهما إىل األخرى، فإذا تعدد معىنكل م

وذكر من وظائف املعجم الشرح  939القصد، وتعدد احتماالت القصد يعترب تعددًا يف املعىن
ويكون شرح الكلمة بذكر معانيها املتعددة اليت يصلح كل واحد منهما لسياق :" 941فقال
رون يف تزويد املعجم وإمداده بتلك املعاين يف شرح املواد إذ محلت وقد أسهم املفس" معني

نصوصهم يف كثري من األحيان جزءاً من تلك املعاين اليت تستعمل فيها األلفاظ متفردين بذلك 
يف املعجم، وقد حذا الغزي حذوهم فنراه يهتم باأللفاظ املعجمية بل أنه يوردها كما هي 

 .باملعجم 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 9  _9  :املصدر نفسه 939
 98:مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب 938
 323:اللغة العربية معناها ومبناها 939
 328:املصدر نفسه 941
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 الرحمة
 ب   رق    ة ال   ق  لب مع التعطف اللغِة الرمحة من وعرف يف 

 ف  ِي حقه فهو ِإذن حممول كي ف   ية للنفس تستح   ي    لُ 
 ل  ل    ذات أحول وف      ع      ل ث    ان عحلحى اإِلرادحة أحوح اإِلح  سان
 ل   غاي     ة م    ن    اسباس   م   ائ     ه  وحتِ   ل   كح غاية ل   حهحا وغ   الب
 *دون املبادئ ف   هي ان    ف    ع ال فحإن َّهحا ع     ن    دهم أحف         ع        الُ 

وانعطاف يقتضي التفضل واإلحسان، ومنه الرَِّحم النعطافها على  94الرمحة الرقة والتعطف  
هي أفعال دون املبادي اليت تكون وأمساء اهلل تعاىل إمنا تؤخذ باعتبار الغايات اليت . ما فيها

فالرمحة  "والرَّمْححُة يف بين آدم عند العرب رقة القلب وعطفه" 943وقال ابن منظور .942انفعاالت
وقد فرق الراغب االصفهاين  944إذا هي رِقَّة يف النفس، تبعث على سوق اخلري ملن تتعدى إليه

ْرُحوِم، وقد تستعمل تارًة يف الرَّمْححة رقَّة تقتضي  :"945بني الرقة واإلحسان فقال اإلحسان إىل اْلمح
الرقة واإلحسان، : فالرمحة منطوية على معنيني" الرِّقَّة اجملرَّدة، وتارة يف اإلحسان اجملرَّد عن الرِّقَّة

 .944فركز تعاىل يف طبائع الناس الرقة، وتفرد باإلحسان
 الحمد

      ح     وي       لهلل ث  اب    ت  ب      ال ت احلمد وهو وصف باجلميلِ 
 من ف       ائ     ق     ِه م   ت   بع  ا للسلف كح      ذا ح    ده الزم      خ     ش    ري

 من حدِه والكلمة ال مشهورة ل    ف    اظ   ه كثي رةأ   م وحغ    ي      رُه   
وكالمه بالكشاف يشعر وقد عرفه املتقدمون بالوصف اجلميل، واعتمد الزخمشري يف الفائق 

فلهم فيه  949به ومشى عليه العالمة احمللى يف غالب كتبه وتبعه شيخنا يف بعضها وأما املتأخرون
لفاظ كثرية من أشهرها ماقاله البيضاوي أنه الثناء على اجلميل االختياري من نعمة أو غريها، أ

ى اجلميل مطلقًا تقول محدت ما مقابلة نعمة أم ألهنا يف املدح هو الثناء عل واملدح سواء كان
 .948وقيل مها أخوان. زيداً على علمه وكرمه، وال تقول محدته على حسنه، بل مدحته

                                                           
 2/498:مقاييس اللغة: ينظر  94
 4:التيسر يف علوم التفسري*

 9 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  942
 2/231 :لسان العرب 943
 45 / : التحرير والتنوير 944
 349:مفردات ألفاظ القرآن 945
 املصدر نفسه 944
 5:التيسر يف علوم التفسري*

 5  / :، روح املعاين 24/ : فتح القدير  2 / :، إرشاد العقل السليم31/ :الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،44/ :اف، الكش55/ :الفائق : ينظر 949
  2/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 948
 9:التيسر يف علوم التفسري*
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 العبادة
 ب   إن    ه   ا ف  ع  ل ب    ه ي    رام وع   رف ال    ع    ب   ادة اإلم       ام
 قابل أمره وما قد فعل ه تعظيمك ال ب  ر بأن تذل له

 *وبامتثال األمر واختيار وب    اض  ط   راروهي تسخ   ي   ر 
:" قال الراغب 949أقصى غاية اخلضوع والتذلل ومنه طريق معبَّد أي مذلل: والعبادة

قال  951فضالل، واليستحقها إال من له غاية األإظهار التذلل، والعبادة غاية التذل: العبودية
الح   أحت حْعُبُدونح محا ت حْنِحُتونح اهلل واعرتض باستعماهلا للخضوع لغري :" البصام تبعًا للزخمشري

يقال وال يستحق العبادة إال اهلل أو يقال فما املراد أن ذلكم أصله  أحْعُبُد محا ت حْعُبُدونح 
فإهنا فعل يرقى به لغرض تعظيم الضمري قال وهو موجود "، وعرف العبادة اإلمام  95فأغنمه

 السَّْبع ُتسحبِّح لحُه السَّمحاوحات التخيري هو عبادة: والعبادة ضربان( طريق معبد)ويف قوهلم 
  اْعُبُدوا رحبَُّكمُ وعبادة باالختيار وهي أهنا النطق كما هنا وكما يف قوله   ِفيِهنَّ  وحمحنْ  وحاأْلحْرض

.952 
 َضلَّ 

 عن الطريق الطيب ال مسالك مث الضالل فعدول السالك
 أو عقله أو غ  ي   رهقد وس موا  مث ب  ه ال هالك ب  ل وال  ح  ي رة

فحمحِن  :العدول عن الطريق املستقيم، ويضاّده اهلداية، قال تعاىل: الضالل: "953قال الراغب
ويقال الضالل لكّل عدول عن املنهج  اْهتحدحى فحِإمنَّحا ي حْهتحِدي لِن حْفِسِه وحمحْن ضحلَّ فحِإمنَّحا يحِضلُّ عحلحي ْهحا

النسيان ضاللة ملا فيه ويسمى . احلرية: وأصل الضاللة" أو كثرياً اً كان عمداً كان أو سهواً، يسري 
ا ِإًذا وحأحنحاقحالح :، قال جل وعزمن احلرية . أي الناسني(21:الشعراء) الضَّالِّنيح ِمنح  ف حعحْلتُ هح

ا ضحلحْلنحا يف اأْلحْرضِ :، كما قال عز وجلةويسمى اهلالك ضالل  .954(1 :السجدة) وحقحاُلوا أحِئذح
 وقى

 م   ن ل  غة وشاع ف   ي ال  دي  ان   ة ث     م ال  وق   اي  ة هي الصيانة
 وال   ف  ت  ح ك   ال  ض  م رواه راوي ث    م ال    وق   اي   ة بكسر الواو

                                                           
  3/  :،أنوار التزيل وأسرار التأويل 42/ :الكشاف: ينظر 949
 542:مفردات ألفاظ القرآن 951
 ( ولذلك مل تستعمل إال يف اخلضوع هلل تعاىل) ،  قال الكشاف42/ :الكشاف: ينظر  95
 542:مفردات ألفاظ القرآن: ينظر  952
 9:التيسر يف علوم التفسري*

 519:مفردات ألفاظ القرآن 953
 15 / :اجلامع ألحكام القرآن: ينظر 954
 2 :التيسر يف علوم التفسري*
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 *عن ضرر من كفرا أو مفسق واملتقى شرعا لنفسه يقي
 954وهو يف عرف الشرع. فرط الصيانة: والوقاية 955صانه: وقاه اهلل وقيا ووقاية وواقية: وقي

وصار معىن  شيء يف وقاية ممّا خياف من حتقيقالوقاية حفظ الشيء ممّا يؤذيه، والتقوى جعل ال
 .959التقوى يف عرف الشرع حفظ النفس عّما يؤمث، وذلك برتك احملظور

 الشهيد
 فهو شهيد ويقال ش   اه  د والشهد أمجع وأما الواحد

 أو اإلمام املقتدى والناظر فبمعىن احلاضرمث الشهيد 
 *وذو الش   هادة ون حو ذلك والناصر ال معني وال مالئك

أو مبعىن القائم  958احلاضر، واجلمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود: والشاهد، والشهيد
إذ  وكأنه مسي به ألنه حيضر النوادي وتربم مبحضره األمور،. بالشهادة، أو الناصر، أو اإلمام

للمقتول يف سبيل اهلل شهيد ألنه حضر : الرتكيب للحضور، إما بالذات أو بالتصور، ومنه قيل
 .959ما كان يرجوه، أو املالئكة حضروه

، ليس املعىن هم النصوص القرآنية فهمًا صحيحاً الذي يهمنا يف حبثنا هذا ويساعدنا على ف
أيضاً؛ ألن الكلمة ال حتمل كيانًا مستقاًل املعجمي املفرد وحده، وإمنا املعىن السياقي اللفظي 

الميكن احلصول على معىن املفردة فيها إال من خالل الرتكيب،  941منفصاًل عن السياق متاماً 
الكلمة معىًن  فالسياق مينح   94 ووجودها مع سائر األلفاظ، وارتباطها هبا داخل السياق 

د يوحي السياق عند التأمل فيه ؛ وهو الذي تدل عليه يف سياق معنّي دون آخر، وقواحداً 
 .بأكثر من داللة 

كثر من معىن والسياق حيدد أهلا  للسياق أمهية كبرية يف حتديد معىن الكلمة، فالكلمة املفردة
األساسية للكالم  خاصة من اخلواص. 942هذا املعىن فهو يعطي الكلمة وحيدد داللتها

اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه ن نظرة واحدة يف رأي معجم من معجمات وإ. اإلنساين
ىل جنب مع املدلوالت اجلديدة، وهي ظاهرة قد تعيش املدلوالت القدمية جنبا إو . الظاهرة 

                                                           
  5/41 :العربلسان  955
 48/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل9  / :الكشاف: ينظر 954
  88-881:مفردات ألفاظ القرآن: ينظر 959
 28:التيسر يف علوم التفسري*

 3/239:لسان العرب 958
 3  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 959
 .  83: اللغة واملعىن والسياق ، جون الينز : ينظر   941
 . 21: فايز الداية . علم الداللة العريب ، د: ينظر    94
  52-51، ودور الكلمة يف اللغة 323اللغة معناها ومبناها : ينظر  942
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يقول اجلرجاين  943ينفرد هبا املعىن، وال يشاركه فيها األصوات أو القواعد النحوية والصرفية
ن تناسقت داللتها، وتالقت أ م أن توالت الفاظها يف النطق بلليس الغرض بنظم الكل:".944

وبذلك يكون السياق مشاركًا لداللة الكلمة املعجمية  "معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
كّل  "؛ ألن يفن التحلي عن معىن الكلمة املفردة؛ إذ الميكيف حتديد الداللة العامة يف النص

فالسياق هو  945"ود معينةن تكييفها بالنّص ضمن حدوميك ثابتة كلمة نواة صلبة من املعىن
 944الذي حيدد املعىن ويبينه بدقة داخل النص الذي ترد فيه، والتعبري املتضمِّن لذلك النص أيضاً 

ويرتبط .  949إذ ترتبط اللفظة يف ذلك النظم بعالقات سياقية مبا قبلها وما بعدها من كلمات
توضيح املعىن، سواء معىن اللفظة يف السياق مبعاين كل ما يصاحبها من ألفاظ تساعد على 
انبيه؛ ألن السياق هو تقدمت تلك األلفاظ على اللفظ أم تأخرت عنه، أم اكتنفه من ج

فتكتسب توجيهًا دالليًا من ذلك األسلوب، وقد ترد يف  ع الذي ترد فيه اللفظة يف اجلملةاملوق"
الت فيكون اللفظة فضاًل عن داللتها املعجمية دال. 948"سياق آخر فتكتسب داللة أخرى

ومن هنا تأيت  949رخيياً افتكتسب مثاًل معىًن عرفيًا أو ت أخرى تكتسبها من السياقات املختلفة
ومنهم العالمة بدر الدين الغزي قية اليت تنبها إليها علماؤنا العالقة بني الداللة املعجمية والسيا

هذا من خالل  اهتمامه باملعىن املعجمي قبل دخول اللفظة يف سياق اآلية وسنوضخ  الحظناإذا 
اءحُكم}:قوله تعاىل  {وحاْدُعواْ ُشهحدح
اءحُكم من بعد           أن يستعينوا بالذي معهم حضر أمر وحاْدُعواْ ُشهحدح

 م    ن ج     ن وآل     ه     ة وم    ن  ب   ش   ر أو ذى شهادة ومن هلم نصر
 *ب    ال    ذي ي   أت    ون ي   ش   ه   دون      اأو  ي   ع     ارض    ون أو ي    س   اع    دون    ا

للمعارضة من حضركم، { وحٱْدُعواْ }فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم واملعىن 
أو رجومت معونته من إنسكم وجنكم وآهلتكم غري اهلل سبحانه وتعاىل، فإنه ال يقدر على أن 

من دون اهلل شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله، وال  {وحٱْدُعواْ }: أو. يأيت مبثله إال اهلل
أي الذين { شهدائكم}أو ب  . تستشهدوا باهلل فإنه من ديدن املبهوت العاجز عن إقامة احلجة

                                                           
 . 5  دور الكلمة يف اللغة   943
 42: دالئل عجاز  944
 . 94: علي زوين . منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث ، د  945
 . 55: املصدر نفسه : ينظر  944
 . 233: مناهج البحث يف اللغة : ينظر   949
 .43 (: حبث)أمحد نصيف اجلنايب . منهج اخلليل يف دراسة الداللة القرآنية ، د 948
 28:التيسر يف علوم التفسري*

  49: أمحد خمتار عمر. علم الداللة ، د: ينظر 949
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أو الذين يشهدون . اختذمتوهم من دون اهلل أولياء وآهلة، وزعمتم أهنا تشهد لكم يوم القيامة
كم ليعينوكم ويف أمرهم أن يستظهروا باجلماد يف معارضة لكم بني يدي اهلل تعاىل على زعم

 .991القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم هبم 
 {ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيح } :وقوله تعاىل

 زدي      اداإن هداهم است  م   ر ف     ي  وال  م  تقون املهتدون ف   ال مراد
 س      واه      م ل      م ي   ن    ت    ف   ع ب     ه ف    ل  ن نال    م  ت  قون خصصوا ب     ه إلو 

 فهو اسم فاعل من التقوى يكون أو نكته آخرى وأما ال متقون
 ت      وق ف         ع    ل م         ؤث       م أو ت           رك ل    ه  ا م   رات  ب ت   وق   ي ال   ش رك

 س        را ع          ن اإلل         ه ج        لَّ ع       ال ش    غ  الأث   م ت  وقي كل ما ق  د 
 ج   م   ي  عها للمبتدى وال م     ن    ت  ه  ى التقوى ه   ن   ا ب   األوجه اوفسرو 

 *وه و إل     ى الثالث رب    م   ا ي    ص  ي   ر ومن غدا بينهما وه   و الك  ثري
الداللة املوصلة إىل البغية ألنه جعل مقابل الضاللة يف قوله : وقيل. الداللةوالتقى ومعناه 

وألنه ال يقال مهدي إال ملن اهتدى إىل ( 24: سبأ) لحعحلحٰى ُهًدى أحْو ىِف ضحلحٰ ٍل مُِّبنيٍ  :تعاىل
واختصاصه باملتقني ألهنم املهتدون به واملنتفعون بنصه، وإن كانت داللته عامة لكل . املطلوب

وله ثالث  (85 : البقرة) ُهًدى لّلنَّاسِ : ناظر من مسلم أو كافر وهبذا االعتبار قال تعاىل
التجنب عن كل ما يؤمث : الثانية من الشرك، ءملخلد بالترب التوقي من العذاب ا :األوىل: مراتب

أن يتنزه : الثالثة من فعل أو ترك حىت الصغائر عند قوم وهو املتعارف باسم التقوى يف الشرع،
ا :عما يشغل سره عن احلق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى احلقيقي املطلوب بقوله تعاىل ٰيأحي ُّهح

 .وقد ضربت اآلية باألوجه الثالثة 99( 12 : آل عمران) ُقواْ ٱللَّهح ححقَّ تُ قحاتِهِ ٱلَِّذينح ءامحُنواْ ٱت َّ 
اصة هبا فضاًل عن معناها فنلحظ مما سبق أن هذه األلفاظ تفردت يف التعبري القرآين بداللة خ

، حلملت املعىن نفسه الذي ولو وضعت يف أي سياق مثله داخل النص القرآين. املعجمي
فاملعىن املعجمي له داللته يف تفسري اآليات يف التعبري القرآين ال يتحدد بتفسريها  . حتمله
، الذي له دور مهم يف كشف املعىن ها اللفظي، وإمنا يعتمد على سياق، حبسب معنالهاوتأوي

ات القرآنية اليت حتتاج إىل وبيانه والسيما يف املعاين املشكلة بسبب طائفة من األلفاظ والعبار 
 .لذا قد يلجأ املفسرون إىل  توضيح داللتها. بيان
 

                                                           
 4  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 991
   :ر يف علوم التفسريالتيس*
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 توطئ       ة
يف تفسريه  اليت تستوقفهالبالغية البالغية، فنجده يقف عند املواد باحث الغزي بامل هتمأ

عل وح وجتضا خترج اخلفي إىل الو هنإالبالغية  املباحث وتأيت أمهية( التيسري يف علوم التفسري)
 .يضاح املعىن القرايّن املوجودإلالبالغة يف هذه الدراسة ما تقتضيه وبني الغزي . البعيد قريباً 

ية اآن الكرمي فصل فيها بشيء من العنالبالغية املوجودة يف القر  للمباحث والغزي يف تناوله
والتوضيح من خالل تفسريه لآليات اليت تنطوي على هذا اللون من البيان العريب، وكان كغريه 

 . صور البالغيةالمن العلماء يعرض ألهم 
حيحاً، فيشرح فيها ما يقع حتت يده من أبواب بالغية، مفصاًل القول فيما يرتأيه ص

جوانب  الفاحتة، هو حديثه عن الغزي جهوده البالغية يف سورة ولعل من أبرز ما وقف عنده
اهتمامه بعلم البيان والبديع واملعاين   يطرأ إليها أحد قبله، فضاًل عنبالغية حلت يف فكره مل

البالغية ضمن حدود  املباحث اشتملت على فصولإىل أربعة  فقسم الباب. املتنوعة ابتفرعاهت
التقسيم اإلجابة عن  آية من سورة البقرة وضمن هذا نيمقتصرًا على سورة الفاحتة وثالث البالغة

 :أربعة فصولب  الباب، فخرج رابعالسؤال ال
وتعريف كل ( التشبيه واالستعارة واجملاز والكناية)لعلم البيان  األول خصصناه  فالفصل

 . علم من هذه العلوم األربعة
 . اكتفى البحث بقدر من األمثلةو ، يه سورة الفاحتة والبقرةعلم البديع مبا حتتو  :الثاين الفصل

الوص    ل، ال    ذكر فص    ل و واإلنش    اء، ال الت    أخري، اخل    ربالتق    دمي و )عل    م املع    اين  :الثال    ث والفص    ل
 (واحلذف، والقصر

ملا فيها من  ة مقتصرًا بذلك على سورة الفاحتةجهود بدر الدين الغزي البالغي: الرابع والفصل
 . أوجه بالغية
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 البالغة
البليغ من الرجال، ورجل بليٌغ وبْلٌغ حسن الكالم : البالغة مبعىن الفصاحة، والب حْلغح والِبْلغُ 

ولعل أول ما تردد من معىن البالغة كما يرى أمحد  992لسانه مايف قلبه فصيحه يبلغ بعبارة
ماهذه : ، إذ قال معاويةبن عياش، وهذا مما ورد يف البيانمطلوب يف سؤال معاوية لصحار 

وقد وردت تعريفات   993البالغة اليت فيكم، قال شئ جتيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا
حظ واجلرجاين والسكاكي إال أن القزويين يعّد كثرية للبالغة عند العرب يف البيان والتبيني للجا

 994من وقف على علوم البالغة من املتأخرين، فميز بني بالغة الكالم وبالغة املتكلم آخر
ها، الخترج عّما والبالغة يف أحدث تعاريف 995الكالم عنده؛ مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته

وفيها يقتدر على تأليف كالم البليغ، ذكره القزويين؛ فتكون يف معنيني أحدمها بالغة املتكلم 
والثاين بالغة الكالم ملقتضى احلال، وقيل بأن البالغة تنبئ عن الوصول واالنتهاء، يوصف هبا 

علم * ثالثة أقسام وهكذا قسم أهل املعاين البالغة إىل  994الكالم واملتكلم فقد دون املفرد
  .علم املعاين* علم البديع * البيان 
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 األول الفصل
 علم البيان

علم البيان من العلوم اليت توىل غراسها املسلمون يف سبيل فهم كتاهبم، والذب يف قرآهنم، وكان 
فإن وهنا  999مناؤه بعد ذلك، وتشعب مباحثه بتأثر الدين، وبتوجيه املفكرين من محلته ورجاله

وحتدث فيه عن معىن البيان، ولعل تعريف جعفر بن ( بالبيان والتبني)اجلاحظ يسمى أحد كتبه 
لبيان؟ قال ا ما: قلت جلعفر بن حيىي: قال مثامة: حيىي من أقدم التعاريف اليت ذكرت فيه، قال

فكرة، والتستعني عليه بالأن يكون االسم حييط مبعناك، وجيلي عن مغزاك، وخترجه عن الشَّركة، 
بد له منه، أن يكون سليماً من التكلف، بعيداً عن اصنعة، برئياً من التقعيد، غنياً عن والذي ال
فالبيان هو معرفة إيراد املعىن الواحد يف طُرٍق خمتلفٍة بالزيادة يف وضوح الداللة عليه،  998التأويل

فأصبح  999اد منهوبالنقصان ليحرتز بالوقوف على ذلك اخلطأ يف مطابقة الكالم لتمام املر 
البيان يدل على التشبيه واجملاز والكناية بعد أن كان يشمل فنون البالغة كلها عند املتقدمني، 
واليزال علم البيان يشمل املوضوعات نفسها، التشبيه، واجملاز بأنواعه، واالستعارة مث الكناية 

 . 981والتعريض
 التشبيه

ف ألنًّا وشاهبت ه واشتبه علي، وتشابه الشيئان  وأشبهت، ئالشبه والشبيه املثل، أشبه الش
وهذا ما وجدناه عند الزخمشري اذ   98، والتشبيه التمثيلأشبه كل واحد منهما صاحبه: شتبهاوا

 . 982يف تفسريه الكشاف يستعمل مصطلح التمثيل بدال من التشبيه كثرياً 
قال أبو هالل . كثرهبة بني شيئني اشرتكا يف صفة أو أهو عقد مشا: التشبيه اصطالحا

 .983"تشبيه بأداةخر أنَّ أحد املوصوفني ينوب مناب األالتشبيه الوصف ب: " العسكري
وبني الغزي . ىل الواضح جيعل البعيد قريبا لتشبيه البالغية أنه خيرج اخلفي إوتأيت أمهية ا

هذا التشبيه أو لقرايّن املوجود يف يضاح املعىن امقتضاه البالغي يف هذه الدراسة إ التشبيه و كان
 العنايةوالغزي يف تناوله للتشبيهات املوجودة يف القرآن الكرمي فصل فيها بشيء من  .ذاك
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، وكان كغريه على هذا اللون من البيان العريب والتوضيح من خالل تفسريه لآليات اليت تنطوي
بيه يف النص على صورة التش للداللة( التشبيه والتمثيل واملثل)من العلماء يستعمل مصطلحات 

 :يقول الغزي. القرايّن وسنعرض ألهم صور التشبيه اليت ذكرها يف تفسريه 
 كالشبِه والشبه والش  ب  ي    ِه قيل وحال    م   ث    ل النظي   ر م  ث  ل وم  ثي  ل

 
 }َمثـَُلُهْم َكَمَثلِ {

 كم   ثل الذي أحي الذين ُهمْ  محث حلحُهْم أحي شبههم أحو حالح  ُهمْ 
 استوقد أحي أحْوقحدح نار يف لِيالِ  ِاستوقدوا واعتب  ر اللفظ ف    ق   ال
 ل م ا أحبح     انَّ م  ال  ه  ُْم م  ن ح    الِ  م      ظ    ل     م   ة آلخ     ر ال      م     ث          ال

 أحح  والح   ُه  ْم وحم  ن ال ب  ي  اِن أحظهرح  ي      ق       ررُ ع          ق       ب           ُه ب       م        ث     ل 
 ل  م  ض   مر لل   نار عاد أوغدت وق     ي       ل ب     ل الزم  ه وأس   ندت
 مكنه فجاز تأنيث لهأحوله   م   سن   ده ل    م   ا ألن ح      ول          ه

جاء محاًل على املعىن؛ ألن ما حول املستوقد  يرى الزخمشري يف هذه اآلية أن التأنيث   
 984أماكن وأشياء، ولقد شبهت حاهلم أي حال املنافقني حبال املستوقد الذي أطفأت ناره

ليتبني هبا موضع قدمه، فلما حصل فالتشبيه األول صورهم يف حال من جد يف طلب النار 
، وبقي كما كان قبلها يف ظلمته وضالله، فبعد أن استشعر شيئًا من األمن انطفأتعليها 

ذهبت النار، وعاد إىل حالته األوىل من احلرية والضياع، هذا هو الشكل العام لصورة املشبه به، 
إىل أن السني والتاء من الطلب امللح والكد، ووراء ذلك قوة الدافع وقد لفتت الصياغة 
 . 985فيها معىن املفأجاة والسرعة( ملا)لمة للتخلص من الظلمة وك

  وا       نور وحقح   ْد ن   ق   ل        مض رب    ُه  ب ثُ      مَّ ل      ق     وِل س      ائ     ُر ي      م    ث       لُ 
ا م ا شاب   وحل     و ب     وج    ِه  ي    ض    رُب لِ    لَِّذي ب      ِه ع    ذاب          هُ    هُ        ول    ذح
   اره            ا اهللُ نح            رى ِإك     ث   وحرب      ن       ت      غ    ي        ُر م        ع أحن اس     ت          ع       ارةح 
     ي        لِ        سورة األحم    ث  ال وحال    ت    م   ث من ضرِب األحمثال ويف اإِلجنيلِ 
 ن  وع ه   دى ي  رش      ده ف         ضي    ْع  ه وال مثل ال  مضروب للذي معه
 *لسان ك     ل مع ك      ف    ره ب      ح      ق ومن ال   م ن  اف   قي   ن أصله نطق

عليه من  ولذلك حوفظمث قيل للقول السائر املمثل مضربه مبورده، وال يضرب إال ما فيه غرابة، 
أكثر اهلل يف كتبه األمثال، فثبت يف كالم األنبياء واحلكماء والبلغاء ومن سور  التغيري، وقد

ع للخصم ألنه يريد املخيل حمققًا واملعقول مطأرة األمثال وهي أوقع يف النفس و سو  اإلجنيل
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مَّثحُل ٱجلْحنَِّة  :واستعار لكل حال أو قصة أو صفة هلا شأن وفيها غرابة مثل قوله تعاىل. حمسوساً 
ابن اجلوزي فيها أن  ىذه اآلية نزلت يف املنافقني، ورأوه )35984: الرعد) ٱلَّىِت ُوِعدح ٱْلُمت َُّقونح 

أن املستضئ  بالنار يستضئ بالنور من جهة غريه، ال : يف ضرب املثل ثالث حكم إحداهن
 اعتقادأهنم ملا أقروا بألسنتهم من غري من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي يف ظلمة، فك

أن ضياء النار حيتاج يف دوامه إىل مادة احلطب، : قلوهبم؛ كان نور إمياهنم كاملستعار، والثانية
أن الظلمة : والثالثة. ليدوم االعتقادك نور اإلميان حيتاج إىل مادة وهو كغذاء احليوان، فكذل

 ىورأ 989مل جيد معها ضياء فشبه حاهلم بذلك اعادته بعد الضوء أشد على اإلنسان من ظلمة
السكاكي أن وجه تشبيه املنافقني بالذين شبهوا هبم يف اآلية هو رفع الطمع إىل تسين مطلوب 

األسباب، وأنه أمر توهم  النقالببسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقيب احلرمان واخليبة 
لمة به املستوقد نارًا ووجه الشبه الظه واملشبه هنا املنافقون، واملشب 988ور عدةممنتزع من أ

واهلالك بعد النور والسعادة ويف اآلية تعريض باملنافقني الذين تومهوا بأهنم باقون على حاهلم، 
 .هم اهلل مامل يتوقعوهافأر 

 }َأْو َكَصيِّبٍ }
 عح    ا    ة مح      ب     ي       ن م     ج  اُز وح  ق  ي  ق     ا  م عح     زول صيب ف      ج      وحمن ن

 ه  رُ   أحوح السح     اب ظ  ل م  ات ت   ظ    ب ُه    و الحم       طح   رُ   فيِه أحي الصي
 والليِل والنزول وحُهو من اِنسجامِ  لى األحوحِل ظلمة الغمامِ   وحُهو ع
 وحش     دة ال   ت    س            ارع ق              ط          اره ف وحم        ن تتاب       ع    كاث   وحمن الت

من شبه  حياة األرض باملطر، وما يتعلق بهبه اإلسالم بالصيب؛ ألن القلوب حتي شبه دين  
 اإلفزاع، وما يصيب الكفرة من من الوعد والوعيد بالرعد والربق الكفار بالظلمات، وما فيه

والباليا والفنت من جهة أصل اإلسالم بالصواعق، واملعىن أو كمثل، واملراد كمثل قوم أخذهتم 
السماء على هذه الصفة، فالقوا منها مالقوا والصيب هو السحاب، فظلمة سجمته وظلمة 

  989تطبيقه مع ظلمة الليل
 ف       ي      ِه وف    ِي ت   راح مهِ  وش      ح     م        ةُ  أحما عح   لحى ال  ثان   ي ف   ف  ي تراكم هُ 
 ل      لي     ل        ِة ت       ك    ون م         د ل     ه   م             هِ  أحي  ضا وحمن تطب   ي  ق   ِه مع ظلم  ة
 من ضمِ أحجزاُء غ دت م     ج   ت   م  عة أحوح ش   ب   هت كي       ف  ي    ه منت     زع     هح 
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 ف حرحدحا ب       ما  مح     اث      لح  ُهم  حا من آخحرى وحقح     ْد ت    الصقت ف    ص  ار أحم      را
       الح        آخ           رِه ش     ب        ُه ح    ال ال  ج  ه  كح     مح      ثح        لح الَِّذينح ح م  ل    وا ِإل حى

 ار           ي حمُل أحسفاراً من العلِم ك      ب       ُهْم ب ح  ماربِ محا من التوراِة م  ع  
والظاهر عند 991ونظم التمثيالن من قبيل التمثيالت املفرقة، وهو املختار عند أيب حيان 

وتشبه كيفية حاصلة من جمموع أشياء قد تضاّمت  992والصحيح عند الزخمشري  99الرازي
 محثحُل ٱلَِّذينح مُحُّلوْا ٱلت َّْورحاةح : رى مثلها كقوله تعاىلوتالصقت حىت عادت شيئًا واحداً، بأخ

 .اآلية (5: اجلمعة)
ب          ذحب وحح    ي       رةح وتح        لح            فح  ي       نح م     ن   ق      اف  ُمن     هح اهللُ الح    ب    ش     ف  ت       ذح
 وحالض           ي         اءِ  ءِ ن            اُر لالص  ط     آل م    ن الظلماءد      اِل من أحوحق    ح   بِ 
 وحبح     ق     ى ال       دخ   انح وال             ح            رور       ورُ             ُه النح         ْن    ئت وزال عح   ف  ط  ف

 ءِ    الب    ي           ل      ة لوحقح       ْد أحظ      ل    ت ل          ءاذُه السم أخ         ن ت    أحوح حال م
 ومحعح ص    واع      ِق وب      رِق خ      اط       ف اصف   محع وابل عمر وحرحعح          ُد ق

جهله الغرض تشبيه حال اليهود يف جهلها مبا معها من التوراة وآياهتا الباهرة، حبال احلمار يف 
والغرض منها  993مبا حيمل من أسفار احلكمة، وتساوي احلالتني عنده من محل أسفار احلكمة

احلرية والدهشة مبا يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها يف ظلمة الليل، وحبال من أخذته السماء 
  .يف ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق

 ب     م    ف     رد ق      اب    ل ف    ِي الحُمْستحوقح    دِ       ردوحِقيلح من ت     مث     يُل ُكلَّ م    ف
اِء فق ص   دح     ي      وحصح   ن وحقح     دح   م    ن أحوِل ت   ش  ِبيه   ُه   ْم ب  م ُب من السَّمح
الح      هُ    ع   ِإي       ق        اُدهح     ا وحن   ف  ظ     هارُهْم الّ  ذين ح   كحىأارا وح   ن   كح     ا  ْم بِ   ذح
دِ    ِة ال  ن ع     صم   ع اك الن      ادى ءِ وال مال ب   الضَّي    ا دم اِء وحاأًلوالح  ل     ذح

أن تأخذ أشياء فرادى، معزواًل بعضها من بعض، مل يأخذ هذا و وه وأما من قبيل التمثيل املفرد
وحالح * وحالح ٱلظُُّلمحاُت وحالح ٱلنُّوُر * يحْستحِوي ٱألحْعمحٰى وحٱْلبحِصرُي وحمحا  حبجزة ذاك فتشبهها بنظائرها،

 امرئويف قول   (9 :سورة فاطر ( وحمحا يحْستحِوي ٱألحْحيحآُء وحالح ٱألحْموحاتُ * ٱلظِّلُّ وحالح ٱحلْحُروُر 
 : 994القيس

 ؟وحْكرِها الُعتَّاُب واخلحشحُف البحايل  قُ ُلوبح الطَّرْيِ رحْطباً وياِبساً          لحدحى كأنَّ          
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وشبهه يف التمثيل األول مبستوقد النار، وإظهاره اإلميان باإلضاءة، وانقطاع جدواه بذهاب 
  .النور

 لح       ه     ُْم ب     آياِت أحتت صري   ح           ة مُثَّ ذه        اُب النوُر ك   الفضيحةِ 
يهتدى ِإىلح ط    ري     ِق ال  خ    ي        رةُ  ظلماِت ح      ي    رةوحتح      ركُه م      ن ال  الح

 وحال     كفر وال       زي          غ ع   ن الرشادِ  كحالح  ه ُْم من الشَِّك والتمادى
ُْم من احلشِر واحِلسابِ   ال       ع      ذابِ ثُ       مَّ م      الح      ه ُْم ِإل       حى  أحوح حاهلح
 كحالحمدين أححىي مُثَّ طحاب مشربحا وحقص    ده م  ن الثاين أحن الصيبا
 *وك          لحمَّا ك       لح    ف       ه اإِلن           س           ان وحذحلِ     كح اإِلي        م    انح وحال       ُق           رحآن

وحِإذحا أحْظلحمح : وهي عصمة أمواهلم ودمائهم وحصول الغنائم هلم فإهنم يرغبون يف الدين
أي مىت مل جيدوا شيئًا من تلك املنافع فحينئٍذ يكرهون اإلميان وال يرغبون فيه،  عحلحْيِهْم قحاُمواْ 

وي وأصل النظم يف اآلية أو كمثل ذوي الصيب فحذف ذ .995فهذه الوجوه ظاهرة يف التشبيه
ملا دل عليه عطفه ليس بني ( مثل)عليه، وحذف  آحذحاهِنِمْ  يف  جيحْعحُلونح أحصحاِبعحُهمْ لداللة 

ذوات ذوي الصيب، وإمنا  املستوقدين، والتشبيه كما يرى السكاكي ليس بني املستوقدين وبني
هلم  كما لقد صورهم يف هذه الصورة من أحاط  994التشبيه بني صفة أولئك وبني صفة هؤالء

 .صيب من السماء فيه من تكاشفه ظلمات حتجب رؤية العني
 الستعارة

ىل آخر حىت تصبح تلك العارية من من العارية أي نقل الشيء من شخص إمأخوذة 
: ولعل اجلاحظ أول من عّرف االستعارة فقال. 999طلب العارية: ستعاراو  ،خصائص املعار اليه

ّن االستعارة تشبيه ومن املعروف أ 998"أقام مقامهاالستعارة تسمية الشيء باسم غريه إذا "
هم البالغيني الذين نظروا إىل د ركنيه االساسيني إما املشّبه وأما املشّبه به وأحذف منه أح

تريد تشبيه الشيء وتظهره وجتيء  نأاالستعارة : "ين إذ قال، اجلرج ااالستعارة بعمق وفهم دقيق
، ستعارة بالتشبيه ربط اجلزء بالكلمث ربط اال.  999"وجتريه عليهىل اسم املشبه به ف حُتِعريُه املشبه إ

صاًل واالستعارة ألنقل معىن آخر وهو جعل التشبيه  فجعل الكل التشبيه واالستعارة جزاًء منه أو
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" والتشبيه كاألصل يف االستعارة، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة من صورة: "فرعاً فقال
 111 . 
 {َعَلى ُهداى}

 متثيل متكينهم من اهلدى ستعالء يف على هدىومعىن اال
 فيه ءوحرصوا بذا فما جا ه    ي   ل  ت    ع   ا ي    ئ   حبال من يركب شي

 هوى     وإنه افتقد عارب ال وى     اد وغ   ن   ى الع     م امتط  ه    قول
 ر  نظ  ال ةإدام  من وجهه وب ر  ك   ف  ق ال فراغ رائ  ت    اس    حيصل ب

 با  واظ   ي أن  وبعقال ونقال  ا  صب   د ن   ج ق   ج  فيما له من ح
 *نقال   ماله من فرض وما ت سه على   ف ه ن   ت    ب   حاس    لى م   ع

ْم : ومن االستعارة يف احلروف قوله تعاىل من : البقرة) أولحِئكح عحلحى ُهدًى ِمْن رحهبِِّ
ذ من االستعارة كان الزخمشري من أسبق البالغيني الذين أشاروا إليه إع وهذا النو  (5:اآلية
هم على اهل دى، واستقرارهم عليه، مثل لتمكن  عحلحى ُهدىً : ومعىن االستعالء قوله: " يقول

على "و " هو على احلق : "وَنو. عتلى الشيء وركبهشبهت حاهلم حبال من أ. ومتسكهم به
فأمثر هلم التمسك بأوثق العرى من األعمال استحقوا  : "112 قال البقاعي.   11 "الباطل 

من رهبم أي احملسن اليهم بتمكينهم منه ولزومهم … الوصف باالستعالء الذي معناه التمكن 
فقد "  متثيل متكنهم من اهلدى واستقرارهم عليه{ عحلحى ُهدىً }… كني من عال الشيء له مت

فاستعريت هذه اهليئة للداللة على حال "  شبه السائر على طريق اهلداية باملمتطي اجلواد
الذي يوحي بالتمكن من الشيء { عحلحى}التعبري القرآين باستعمال احلرفاملؤمنني واكتفى 

 .113 "والثبات عليه فاحلرف هنا هو الذي يكّون الصورة املرسومة يف املخّيلة 
 {َخَتَم ٱللَّهُ }

 دحى ُ ه   ُل اليقبسح  مع ضمِه فلي اكماشح قحْد بد  أحوح ختم قلب ان
ب لب ق      نع ال   ك باخلذالن ماأحوح ذ  ب    ل       درِه وس       زاِع ق       ت          ان      الح
 اعِ     ن     ت     ااِلم    ذالن ب    حصُل خ ي اع     م    ار وحاألحس      إِلبص  لِ  ه    ن        وحم

فعالة من غشاه إذا غطاه، بنيت ملا يشتمل على : واخلتم حقيقة هو انضمام القلب والغشاوة
الشيء، كالعصابة والعمامة وال ختم وال تغشية على احلقيقة، وإمنا املراد هبما أن حيدث يف 
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نفوسهم هيئة مترهنم على استحباب الكفر واملعاصي، واستقباح اإلميان والطاعات بسبب 
اكهم يف التقليد، وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوهبم حبيث ال ينفذ فيها غيهم، واهنم

احلق، وأمساعهم تعاف استماعه فتصري كأهنا مستوثق منها باخلتم، وأبصارهم ال جتتلي اآليات 
  .املنصوبة هلم يف األنفس واآلفاق كما جتتليها أعني املستبصرين

 أِإح    داث ه    ي     ئ ة ب   ن   ف    ِس تبد   دُ       ص      ارة وحال   ق           ت   ع     ف     ذل    ك ِاس
 وحال   ب  ع   د ع    ن م  ح   ب    ِة اإِلي   م  ان يانِ     ص   ع   ع ال  تعزى على الكفر م
 ن        ذي    ِر ل       ف      ظوحالح ي   ف ي  ُد م   ن   ِه وع     ظ   ذ ف    ي     ف      ال  قلب الح ي    ن   ف

ي تدرك النور ِإاللح     ِهي أحن ظح    ه  رح  صغ    ى ِإل   ي   ِه وال   بص   ر  وحالسمع الح  الح
 وِحي  ل بين   ها وب    ي    ن األحب     ص       ار   ص  ار   لك األحب         ى ت   ط   كحأحنَّ    م   ا غ  

أو مثل قلوهبم ومشاعرهم املؤوفة هبا بأشياء ضرب . ومساه على االستعارة ختمًا وتغشية 
حجاب بينها وبني االستنفاع هبا ختماً وتغطية، وقد عرب عن إحداث هذه اهليئة بالطبع يف قوله 

يف  وباإلغفال (18 : النحل) مْ أُولح ِئكح ٱلَِّذينح طحبحعح ٱللَُّه عحلحٰى قُ ُلوهِبِْم وحمسحِْعِهْم وحأحْبصحٰ رِهِ : تعاىل
 :قساء يف قوله تعاىلوباإل (28: الكهف) وحالح ُتِطْع محْن أحْغفحْلنحا ق حْلبحُه عحن ِذْكرِنحا: قوله تعاىل

 وحجحعحْلنحا قُ ُلوب حُهْم قحاِسيحًة(3 : املائدة)  ؛ ألن ظاهره وال خيلو هذا الكالم عن تسامح 114
فإن " وال ختم على احلقيقة: "جعل التمثيل قسيما لالستعارة، ونوعا من اجملاز لقوله أول الكالم

عىن بالتمثيل ما هو واقع على سبيل التشبيه، بأن يكون وجهه منتزعا من عدة أمور غري 
رة، بل هو ، فهو ليس مبجاز، وإن أراد به االستعارة التمثيلية، فهو ليس قسيما لالستعاحقيقة

واجلواب أن املراد الثاين، والعذر أن االستعارة التمثيلية غلب عليها اسم : قال. قسم منها
التمثيل، وال يكاد يطلق عليها اسم االستعارة، وبقية االستعارات يطلق عليها اسم االستعارة 

وهنم من ذلك وذلك أهنم إذا أرادوا أن بعض أنواع اجلنس له مزية على سائر أنواعه خيرج. مطلقا
وإذا جعل هنا استعارة فهي مكنية عن قلوب متخلية، على صورة . اجلنس، وجيعلونه جنسا آخر

 .شيء مستوثق منه، مث نسب إليها الزم ذلك الشيء
  اِء ع   ل    ي   ها سات    ر       ي  بح     ح     اِل أحش   أحوح م  ثل ال  قل   وب وحال        م   ش     اع ر
 م وحاألحس       م       اع     ارِِه   بِ      هح    ا فح أحبْ    صح  حتجحُب بِ   ي    ن    ها وبي    ن ِاس   ت  ن  فاعح 
 فهي عن ِاستحداث خري عطيت مثل الق  لوُب ختمت وغ     ش   ي  ت
 ال    ف    ع وحالَّ      دي                 ن وب     اإِلغ  بوحالط وه  ذِه ال       ه   ي      ب     ة ب        اإِلق       ف       ال

 ه        ع       مي     ن ال    ذكر ج      ى وحم    سم  ت ق     س      ا وحاألحك    ن        ةوحال     غ     لف وحاإل
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اخلتم على قلوب الكفار من اهلل تعاىل، والشهادة منه عليهم بأهنم ال  التخيالنوهو اخلتم، بعد 
يؤمنون، وعلى قلوهبم بأهنا ال تعي الذكر، وال تقبل احلق، وعلى أمساعهم بأهنا ال تصغي إىل 

أريد ختتم على ما يقوله فالن، أي تصدقه وتشهد بأنه حق، : احلق، كما يقول الرجل لصاحبه
ية األوىل بأهنم ال يؤمنون، وأخرب يف هذه اآلية أنه قد شهد بذلك، فأخرب اهلل تعاىل يف اآل

هو الذي  115 الثاين أن املراد به متثيل حال قلوهبم بقلوب البهائم إىل آخره: قوله وحققه عليهم
 .114 التشبيه التمثيلي مىت فشا استعماله على سبيل االستعارة مسي مثال: عناه السكاكي بقوله

 عكس الَِّذي ل ه الزخمشري صح ال  حقيقة رج       حوحح   م   ل  ه ا على 
   حُه ص    ح   يح    ح    وُه وحأحنّ    م   ن ذحا ون  ين األحخباُر محا ُهو صريحُ ءِإْذ جحآ
      ة وذحا ِإش           ارة            اي             ن     وذحا ك             ارة  ع         ق   وُل ِذلحِك ِاس    ت      وحُه       و ي 

 س     ن     د ل          هي     هح اهللُ الح ل           ِإنَّ اإلِ   ب     ِه ال     م   ع   ت     زلة       ح      بِ زعمِه وص 
    ن أحدب      ا    ُه وحل        ك     لح          ادهُ     س       ن   إ  ا أحت      ى      ت      ل       ة وحك    ق   شح      ر ح    ق    ي  

 *  ع ات    ِه وحاق          دره اإِلل         ق   ك      ال بِ  ا فال    ممكنات     نح     سندت لحُه هُ أوح 
والفرق بني هذا التمثيل والذي سبق يف تقرير أهل السنة أن هناك االستعارة واقعة يف اخلتم  

از وليس وإمنا قصد باخلتم اجمل ،التبعية، وهنا االستعارة يف اجلملة برأسها فقط، على سبيل
ما معىن اخلتم على القلوب واألمساع : فإن قلت .ستعارة التمثيليةاحلقيقة وهذا من قبيل اال

ال ختم وال تغشية مث على احلقيقة، وإمنا هو من باب اجملاز، وحيتمل : وتغشية األبصار؟ قلت
أما االستعارة فأن جتعل قلوهبم ألن احلق ال  نوعيه ومها االستعارة والتمثيل أن يكون من كال

ينفذ فيها وال خيلص إىل ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده، 
من  119 وأمساعهم ألهنا متجه وتنبو عن اإلصغاء إليه وتعاف استماعه كأهنا مستوثق منها باخلتم

سرها مستندة إىل اهلل تعاىل واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إهنا من حيث إن املمكنات بأ
ا ِبُكْفرِِهْم  :مسببة مما اقرتفوه بدليل قوله تعاىل وغري ذلك وردت اآلية  بحْل طحبحعح ٱللَُّه عحلحي ْهح

إىل اهلل حقيقة الجماز كما قاله  واإلسناد 118 ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم
 ىل اليسند إليه فعل القبيح لزعمهم أن اهلل تعا وإمنا اكثروا من التأويالت واضطربوا 119 الزخمشري
 .حقيقة
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  {اْشتَـُرُوْا الضَّالَلةَ  {
 ن  ي  ئكح وح   لح أُوْ  ال      دة ق   ي    م  ح ن   ي  ق   ت      م   ل     ة ل     م   س   ب أد    ت   با ا   م   ل

 ادحى عدوه    ُ ه  وها بال   دل  ب  واست ا     هح ارو       ت       خاة         الل      ُرواْ الضَّ     ت      ِاشح  نح      ِذي     كح الَّ     ئ     أُْولح  ارة   ال ِإش    قح  نح     ي    ق    اف     من     ل       كح ل    لِ    د تح    ض  أحتى ب
 املشرتي الباذل يف الشئ الثمن ارة ألحن     ع    ت    ِاس و     م وه    ره    ج     ت       م

، أْن تقرتن مبا وهي أبلغها: "غ االستعارات فقالبلالسيوطي االستعارة الرتشيحية من أعد 
   1 1 واستعري االشرتاء لالستبدال واالختيار مث قرن مبا يالئمه الربح والتجارة... يالئم املستعار

الشراء هنا و    1 ن الشراء هنا مستعار فبني أ.ن حيدد نوعها أارة من غري منا ذكر االستعوإ
ختاروها شبهوا مبن او استعارة وتشبيه، ملا تركوا اهلدى وهو معرض هلم ووقعوا بدله يف الضاللة 

وأطلق الكفر على الشراء جتوزاً  2 1 اشرتى فكأهنم دفعوا يف الضاللة هداهم إذ كان هلم أخذه
فإن كان أحد العوضني ناضًا تعني من  ألن املشرتي للشئ خيتار له مؤثر وأصله بذل الثمن،

حيث إنه ال يطلب لعينه أن يكون مثنًا وبذله اشرتاء، وإال فأي العوضني تصورته بصورة الثمن 
  .3 1 فباذله مشرٍت وآخذه بائع، ولذلك عدت الكلمتان من األضداد

 من حالة الوصل بنص سيبوي ه   م ذي ال      واو ع      ل       ي      هِ رُه وهيُ      ؤث       
 ء ا        ح ج   ي    ن وحب    ف    ت     س        اك   ن      ال وج         اء ك     س    ره        ا ع   ل   ى ال     ت    ق       اء

 أحجارة الك س  ائ  ي م   ع ض   ِم وحرحدْ  وهح    م    ز ال      واو وقح     دْ ل   خ     ف     ة الفتح 
 من نيل مح  ا تحطل    ب     ُه م     ن أحعيان مُثَّ الشرى من األحصِل بذل األحث ّمانح 
 ب     ج    م  لب   آء وبِه كبعثح م   ه  راً  وحال  ث   م ن الن      اض أحوح الَّ      ِذي دخ          ل

 :فرقًا بينها وبني الواو األصلية؛ َنو "ٱشرتوا"ُضّمت الواو يف : قال سيبويهوعرف بعضهم الباء،
 ِوحأحلَِّو ٱْست حقحاُموْا عحلحى ٱلطَّرِيقحة(4 :اجلن) .الضمة يف الواو أخف من غريها : وقال ٱبن كحْيسان

. من الشراء :وٱشرتوا. 4 1 "َنن"ُحرّكت بالضم كما فعل يف : وقال الزجاج. ألهنا من جنسها
مث استعري لإلعراض عما يف يده واملعىن استحبُّوا الكفر على اإلميان؛  .والشراء هنا مستعار

 :األعيان، ومنه قول الشاعرحمصاًل به غريه، سواء كان من املعاين أو 
 أحخْذُت باجُلْمِة رأساً أحْزعحرا        وبالثَّنايا الواِضححاِت الّدرحرا        
ُْسلُم إذ تنصَّرا       

 وبالطَّويل الُعمرح عمراً جيذرا       كما اشرْتى امل
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تسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعًا يف غريه، واملعىن أهنم أخلوا باهلدى الذي جعله أمث 
 . اهلل هلم بالفطرة اليت ُفِطرح الناُس عليها حمصلني الضاللة اليت ذهبوا إليها

     عِإع  راض   ِه ع   م  ا ل    دي       ِه وات     س  مُثَّ ِاس  تعي  ر ف  ِي ِاختياِر  الشئ م     ع
 م   ن غي   رِِه وحُه     و ل    ت   ب   دي   ِل رجع فقيل ف   ِي الرغ    ب   ِة عح   ْن   ُه ل   ل   ط    م       ع
 م   عرض  اً ب     ح   ال       ِة ل     م  ا ك        ب       ر قالح أحب و ال   ن  ج  م كما عح         ْن      ُه أحث             ر
 وب   الثنايح    ا الواض  ح      اِت ال  درردحا أحخ     ذُت ب  الح   ج     م       ِة رأحس          اً أحزع         رحا

 كح  محا ِاشت  رى ال مسلحُم ِإْذ تنصرحا راذم  ر ع     م         را ج    ي وحبِ  الطوي    ِل ال   ع   
 كحانَّ ُهو ال   ف   ط   رة ف ِي كل أححد اف     ُق  واْ ب          ِه وحقح    دْ أحي ج   ع   لُ  واْ م     ا نح    

ل             ةِ   ب      ت      ح     غُ     واْ زوال    هأفح    ح   ص ل  وهح   ا وح  كح        انَّ ال        ث         م     ن لِ       ل   ضَّ               الح
نبذا  ترشيح للمجاز،. فحمحا رححِبحت جتِّحٰ رحتُ ُهمْ ختاروا الضاللة واستحبوها على اهلدى، ا أو

من الكالم يف أن اللفظ الدال على الرتشيح حقيقة، أو جماز، ويف الفرق بينه وبني االستعارة 
، وأما اشتبهاهه باالستعارة 5 1 التخييلية؛ إذ يف كل منهما إثبات لوازم املستعار منه ومالئماته
ينبغي أن يكون متحققا عندك أن بالكناية فال خيطر ببال من له مسكة يف علم البيان، لكن 

الرتشيح إمنا يكون بعد متام االستعارة بالقرينة يف التصرحيية، وبالتخييل يف املكنية، وأنه قد يكون 
 4 1 جمازا عن الشيء

ا قح     ْد س   مع  ا   ل وحقح     عح           اوحال   ب  ي  ع وال   ش    راء ك       م   وضع ض  ده كحمح
تح من ذحا الش   را  لح      ه      ُْم تِ   ج     ارحتُ   ُهْم بح   ْل ظح  هح   رحا فح   مح   ا ل  ن  فى رححبح
 *ل    رب    ِح وال  تجارةح من ااِلشرتاِء ب    ا خح    س   ارحُه    ْم رش     ح ااِلس    ت   ع       ارةح 

، 9 1 لحمَّا استعمل االشرتاء يف معاملتهم أتبعه ما يشاكله متثياًل خلسارهتم وقل ال يكون
 :8 1 وَنوه

 وحلَّما رأيُت النسرح عزَّ بن دأية      وعحشَّشح يف وْكرحْيِه جاشح لحُه صحْدري              
  9 1 وقد استعار االشرتاء لالختبار، وقفاه بالربح والتجارة اللذين مها من متعلقات االشرتاء 

 }ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم َل يـَْرِجُعوَن {
 داق ت  ع  ه م   ظ   ف   واْ ل  ولح    ق   م يح   وحل اهلُدحى عهم عنموحني سد س 

 ةر    ي   ص  ب  ِر القلب أحي ال  ص   ب   ب ال   م   ن   ي    رة  م يح ُرواْ س  ب     ي   ل     ه وحلح 
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 *مٌ    ْم صُ    ا هُ   نح    دُرواْ هُ    ْمُي وحقح  عُ  ْكمٌ   مُّ بُ    اِت صُ قح   الح من الصف
ففي هذه اآلية جند الغزي يسري على خطى املفسرين الذين سبقوه ولكن يضيف ما يراه 

مثلة ويربط بني اآليات السابقة احلقيقة بأبسط الطرق وكثرة األ وإجالءمناسبًا لتقريب الصورة 
على غايات الرصف والنظم حقة ليظهر داللة هذه اآلية ليصل إىل أن هذا القرآن يف أوالال

مث يوضح التشبيه البليغ الذي يقوم  واإلدراك قريبة من ذهن املتلقي وحىت تصبح سهلة الفهم
وهو مل ينص صراحة على تسميته ولكن السياق بني ذلك . 121 داة ووجه الشبهاأل على حذف

. { 8 :البقرة}  ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي ف حُهْم ال ي حْرِجُعونح  :ن خالل حديثه عنه يف قوله تعاىلم
به  االهتداءعن املراد ختم بالبصر إلمكان  وملا كان مقام إجابة الداعي إىل اإلفصاح.. :قال

ن يطوي ذكر ثيل ال االستعارة اذ من شرائطها أعن طريق التمطالقها عليهم وإ… ، ةباإلشار 
ملا سدوا مسامعهم عن اإلصاخة إىل احلق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم  . 12 "املستعار له

  :122 ويتبصروا اآليات بأبصارهم، ُجِعُلوا كأمنا أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله
رْياً ذُِكْرتُ             ُعوا خح ُهْم أذنوا ُصمُّ إذا مسِح  بِه      وإْن ذُِكْرُت بسوِء عندح

  :وكقوله
ْلِق اهلل حنيح أُريدُ              أحصحمُّ عن الشئ الذَّي ال أُريُدُه         وأحمسحُع خح

وإطالقها عليهم على طريقة التمثيل، ال االستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر املستعار له، 
  :123 ار منه لوال القرينة كقول زهريحبيث ميكن محل الكالم على املستع

 لحدحى أسٍد شاكي السِّالِح ُمقحذٍَّف       لحُه لِبحٌد أظفحارُه مل تُقْلمِ              
 :ومن مث ترى املفلقني السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو متام الطائي

 لُه حاجةَّ يف السَّماء بأحنَّ . . . وحيصعحُد حىت يحُظنَّ اجلحهولُ               
  :125 ونظريه 124 وههنا وإن طوى ذكره حبذف املبتدأ لكنه يف حكم املنطوق به،

 الصَّافرِ  أُسحٌد عليَّ ويف احلُُروِب ن حعحامٌة     ف حْتخاُء تنفر مْن صحفري              
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وبابه من التشبيه احملذوف األداة، ال من االستعارة، ( صم بكم عمي)تابع الزخمشريَّ يف كون 
وقد نقله الزخمشري عن احملققني، وعلله مبا أشار إليه من أن شرط االستعارة أن حيذف املستعار 

حوى ه، لوال داللّه احلال، أو فوإلي عنه صاحلا ألن يراد املنقول عنهله وجيعل الكالم خلوا 
 .124 الكالم 

 لكنها من حيث معىن أحفردت وحه ذه األحخح   ب   اُر قح      ْد ت   ع    ددت
 قُ  ب  ولح   ُهْم لِ  ل حِق ححيُث ما أحملحْ  فحالقحصُد من مجيعهحا هو عحدُهمْ 
 أحن   ت   ف  تم  نُهْم كمحا قحواُهْم قحْد  كح   أحن    م   ا م    ش   اع     ر قح     ْد أحي   فت
 م   ح     ق      ق   ا ل    ص   ف    ِة الح    م   ث    ي   لِ  وحُه     و ع    ل  ى ط   ري   ق       ِة ال  ت م ثيلِ 

وتابعه السكاكي، وعلله بأن من شرط االستعارة إمكان محل الكالم على احلقيقة يف 
 .129 حقيقة، فال جيوز كونه استعارةالظاهر، وتناسي التشبية، وزيد أسد ال ميكن كونه 

والذي خنتاره : تعارة مث قالالكالم املركز شرطًا يف االس  يعترب الشيخ هباء الدين السبكيومل
أنه قسمان، تارة يقصد به التشبيه، فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به " زيد أسد"يف 

يقته، وذكر زيد واإلخبار عنه مبا ال االستعارة فال تكون مقدرة، ويكون األسد مستعمال يف حق
يصلح له حقيقة قرينة صارفة إىل االستعارة، دالة عليها، فإن قامت قرينة على حذف األداة 

 .128 ستعارة أوىل، فيصار إليهاصرنا إليه، وإن مل تقم فنحن بني إضمار واستعارة، واال
 ل  ي س م   ط   وي    ا وذى ُهنحا أُري   د ول   ي  س ب   اس   ت     ع   ارة ِإذحا ال  ذى
 محل على ال  ذي استعي   ن ِم ْن هُ  من شرطها ي   ط   وي   ه ول  يمكنه

 *م    ب   ت  دأ ق   ل    ن   ا كم   نط    وق ه  و ن   ط   وىإلوالح القرينة فِإن ق   ي  ل 
دعاء الذي هو القول باإلواجلواب عما قاله أواًل ما ذكره الطييب أن الشرط املذكور مبين على 

أصل االستعارة، وهو أن املتكلم يدير أحوَّاًل دخول املشبه يف جنس املشبه به، وأنه فرد من أفراد 
حقيقته، فصار املستعار كاللفظ املشرتك الدائر بني مفهوميه، ولوال القرينة املبينة مل يعلم 

 .131 عقل السليم، والطبع املستقيميهتدي إليه إال المن باب ما ال ، وعدها القزويين 129 املراد
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 }ِذيَن يَنُقُضوَن َعْهَد اللَّهِ الَّ {
 لحهُ قضِه قحْد أحبط ن ى بِ   ن أحتح   م ف لحهُ  لبد يستعاُر لفظ احلهوحالع
 اط  ب  رتان    ْم م هُ   ن ي  هُد بح    ع  ال ي  اط   ع    ن ت    وُن م  ك  ا ي  م  ذحا لوح 

 اره   ْد أحع   عهد قح   ل   ح أحوح ل   رش ارةح ِاستعفحالنقض مع جهِل ُهنحا 
فسخ الرتكيب، وأصله يف طاقات احلبل، واستعماله يف إبطال العهد من حيث إن : والنقض

العهد يستعار له احلبل ملا فيه من ربط أحد املتعاهدين باآلخر، فإن أطلق مع لفظ احلبل كان 
ًا إىل ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل يف ترشيحًا للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمز 

 .شجاعته حبر بالنظر إىل إفادته
 وحالح يف االسم هاتيك الصفة ل   ذي ق   د رادف    هي  ك  ون رم   ز ا

 وع   ال     م م   ن ن    ورُه ي   ق   ت   ب  سُ  ك    ف     ارس ل    ق  رب       ه ي      ف      ت      رسُ 
 *وحال   ث   ان أحنَّ ن   ور ع لم  ه أحت   ق د يُ    رِي   ُد م    ن األحوِل أحنَّ           ُه أحس    د

املوثق ووضعه ملا من شأنه أن يراعي ويتعهد كالوصية واليمني، ويقال للدار، من : والعهد
العهد املأخوذ بالعقل، إما : والتاريخ ألنه حيفظ، وهذا العهد. حيث إهنا تراعي بالرجوع إليها

 .وهو احلجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله
 المجاز

، الشيء جيوزه إذا تعداه اجملاز مفعل من جاز" :عبد القاهر اجلرجاين اجملاز فقالعرف 
موضعه هنم جاوزوا به أاللغة وصفه بأنه جماز على معىن  وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل

أما اجملاز فكل كلمة أريد هبا غري ما : "وقال   13 "األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع أوال
كل كلمة : وضعت له يف وضع واضعها املالحظة بني الثاين واألول فهي جماز وان شئت قلت

حظة جزت هبا ما وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من غري أن تستأنف فيها ملال
وذهب . 132 "صلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جمازجتوز هبا إليه وبني أبني ما 

يف  السكاكي بان اجملاز هو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق استعماالً 
وقد قسم  133 "الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه يف ذلك النوع

 .جماز عقلي وجماز لغوي : البالغيون اجملاز على قسمني
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 {َفَما رَِبَحت تَِّجارَتـُُهمْ }
 من االشرتاء بالريِح والتجارة ارحةح        عح      تِ      حح ااِلسْ     ْم رحشح       ارحهُ     سح        خح  رحا  ه   ل ظ  ب ُهمْ    ارحتُ       جح    ْم تِ   هُ   لح  امن ذا الشر  حتح  ى رحبح ف  ن   ل ا    مح      فح 

 ل    هم ت   جارت    هم ب    ل ظ    ه   را فما ل  ن   ف   ى رب    ح   ت م ن ذا الشرا
 ااز    ا وذاك ج     ه      رب  و ل             وحهُ  اً از       ج   ا م   ه   ح ح ل       رب      دا ال      ن       أحسوح 

ومعناه أن  اجملازي، اإلسنادأن إسناد اخلسران للتجارة وهو يف األصل ألصحاهبا من 
، (وخسرت جارتك) ،(ربح عبدك: )قيقة، وهذا كقولكيسند الفعل إىل شئ يلتبس مبا هو احل

، وأنت تريد املقدام، لكن هذا اليصح إآل إذا أقمت حال (رأيت أسداً ) :وكذلك حني تقول
وقد يسند  رأيت أسداً جيلس على كرسي مثالً : ، كقولكاحلقيقإرادة املعىن  دالة وقرينة مانعة من

،  ضاهاهتا للفاعل يف مالبسة الفعل، وذلك ملعلى طريق اجملاز املسمى استعارة ىل هذه األشياءإ
عيشة راضية، : به فعول، فيقال يف املالرجل األسد يف جرأته، فيستعار له امسه كما يضاهي
ويف . 135 ، وذيل ذائلشعر شاعر: ويف املصدر. 134 سيل مفعم: عكسه، ويف وماء دافق

وأهل مكة يقولون  صلى . وليله قائم ويف املكان طريق سائر، وهنر جارهناره صائم : الزمان
 .134  "، وناقة صبور وحلوب األمري املدينة املقام ويف املسبب بىن

 لديك من مال لتحصيل النما  م    اث     م ال     ت      ج      ارة الت    ص    رف ب         
 ي   ث م  ا ي      ق    ل   بُ  ال ح    رأحس م     ب والربح وهو الشف فضل يْكسبُ 

     اد زدي واالِص    ف  ق         ال ل    ل  ن  ق     ض    دادوالشف وال    ش   ف م     ن األِ 
 ل   اب     ه      ة وال     ت    م    اث          أحوح للمش ب    ال ف     اع      للِ    كح  ون  ها ت   ل    ب   س     ت 

 ِح ف    يه أحوح خ      س     ران     سبب رب ب   ي    نه    م    ا ح    ي   ث ي        ك          ون ذان
 *ى ال   جحيمِ حح    شحُرواْ     ِإل  ح فحِإن َُّهْم  أحي أحنَّ      ُهْم ما رب ح   ُواْ بح  ْل خحسحُرواْ 

أشف بعض ولده : الشف، من قولك: الفضل على رأس املال، ولذلك مسي: والربح
وهلذا على هذا  صناعة التاجر،: والتجارة. وهلذا على هذا شف. على بعض، إذا فضله

، ونسبة الربح إىل التجارة من 138 ،والشف من األضداد يطلق على الزيادة والنقصان139 شف
باب اجملاز ألن الذي يربح أو خيسر إمنا هو التاجر ال التجارة، وملا صور الضاللة واهلدى 

الربح للتجارة  سنادإو  ،فحمحا رححِبحْت جِتحارحتُ ُهمْ : مشرتى ومثناً، رشح هذا اجملاز البديع بقوله تعاىل
                                                           

 .ملئ اللسان : مفعم 134 
 .اهلوان والذل  135 
 .ناقة يشك يف مسنها فيجس باليد  134 
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ي من أ وإسنادواجملاز لتلبيها بالفاعل وهو جماز مرسل أو ملثاليها،  تساعاإلعلى  ألرباهباوهو 
 يرحبوا فيها بل اضمروا ملصريهم يف النار بح واخلسران فهو استعارة واملعىن ملحيث سبب الر 

وهذا من باب ترشيح اجملاز، وهو أن يربز اجملاز يف صورة احلقيقة، مث حيكم عليه ببعض املومهة، 
جمازاً إىل جماز إذ التجارة ليس نفس االشرتاء فقط، وليس بتاجر، إمنا  ضاففنأوصاف احلقيقة، 

واملقصود نفي التجارة أي ال . التصرف يف املال لتحصيل النمّو والزيادة فنفى الربح: التجارة
يتوهم أن هذا الشراء الذي وقع هو جتارة فليس بتجارة وإذا مل يكن جتارة انتفى الربح فكأنه 

، وكذلك فعل اكي على هذا النوع اجملاز العقليالسك وأطلق .139 ة هلم وال ربحفال جتار : قال
 هنارك صائم: وأورد عبد القاهر اجلرجاين أمثلة على اجملاز العقلي منها.141 القزويين والتفتازاين

 . (4 من اآلية: البقرة)فحمحا رححِبحْت جِتحارحتُ ُهْم : ، وقوله تعاىلوليلك قائم ونام ليلي وجتلى مهي
 

  14 :وقول الفرزدق
 142 سقاها خحروق يف املسامِع مل تكن    ِعالطاً وال خمبوطًة يف امل الغمِ   

ذا كله، ولكن ال يف ذوات أنت ترى جمازا يف ه: "قال عبد القاهر يف تفسري األمثلة السابقة
: نك مل تتج وز يف قولكترى أ أفال .نفس األلفاظ ولكن يف أحكام أجريت عليهاالكلم وأ

ن أجريتهما خربين على إ، ولكن يف (قائم)و( صائم)يف نفس ( يلك قائمل)و ( صائم هنارك)
وهكذا . ىل التجارةولكن يف إسنادها إ( رحبت)االية  النهار والليل، وكذلك ليس اجملاز يف

 ( . سقاها خروق)احلكم يف 
أّنك ال ترى شيئا  أفال ترى. ها إىل اخلروقن أسندولكن يف إ( سقاها)ليس التجوز يف 

غري الصوم وال ( صائم)ريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته فلم يرد ب  منها إال وقد أ
: غري السقي كما أريد يف قوله( سقت)ربح وال ب  غري القيام وال رحبت غري ال( قائم ) ب  
 . 143 "السيل  غري( باطحوسالت بإعناق املطي اإل)

 }ِفي قـُُلوِبِهم مََّرضٌ {
 وحأحصحلحُه الَِّذي بِ   جسِم قحْد عحرضُ  قحالح ت     عحال ى ف ِي قُ ُلوبِ  ِهْم محُرضُ 
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 وحيُوجحُب ال  خ  لل ف      ِي ال    ف   ع   الِ  عتدالِ ان من ع  ل   ة ت   ُخ  حرُجُه ع    
 ي     ح  لُ من النفِس ب  الكماِل ِإْذ  وحُهو م   جاز من اَّل ِذي يح     خ       لُ 
 وك  الضغينة وس   وء ال   م     ع    ت     ق دُ  كحاجلهِل مع حب الريا وحاحلسدُ 
 ف     ض     ائ        ل أحوح ت  ؤذُن ب    ال   هالكِ  وحك     ل       ه     ا تُ      م    نح     ُع م        ن ِإدراك

االعتدال اخلاص به ويوجب اخللل يف املرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن    
يدة واحلسد والضغينة وجماز يف األعراض النفسانية اليت ختل بكماهلا كاجلهل وسوء العق. أفعاله

واآلية . ألهنا مانعة من نيل الفضائل، أو مؤدية إىل زوال احلياة احلقيقية األبدية وحب املعاصي؛
اسة، وحسدًا على ما ئالكرمية حتتلهما فإن قلوهبم كانت متأملة حترقًا على ما فات عنهم من الر 

 يرون من ثبات أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم واستعالء شأنه يومًا فيوماً، وزاد اهلل غمهم مبا
زاد يف إعالء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء االعتقاد ومعاداة النيب 

زدياد التكاليف وتكرير اب أو. اىل ذلك بالطبعسبحانه وتع صلى اهلل عليه وسلم وَنوها، فزاد اهلل
الوحي وتضاعف النصر، وكان إسناد الزيادة إىل اهلل تعاىل من حيث إنه مسبب من فعله 

   144 .لكوهنا سبباً  (25 : التوبة) ف حزحادحتْ ُهْم رِْجًسا  إسنادها إىل السورة يف قوله تعاىل و 
 ل     ه وق   د أس    ن    ده     ا لل  ّس    ورة وأس   ن     د الزي     ادة ال م ذكورة
 رج   س   ه  م ف   أول ق   د حصال من قوله زادهتم رجسا إىل

 عن فعل  ه والثان كان س   ب  ب  ا ل   كون    ه م    س    ب   ب   احقي  ق   ة 
 مذهب االع  ت   زال فيما نقال وقوهلم مسبب   ا جرى على
 *أو ج  ده     ا لكون   ها إي  جاده فاحلق أن يقال يف الزيادة

نه خلقها كذا قاله القاضي تبعًا للزخمشري وهو جماز على مذهبه واألوىل أن تقول من حيث أ
" إسناد الزيادة إىل اهلل تعاىل إسناد حقيقي:"145 وأوجدها قال شيخنا وقد قال أبو حيان

وحيتمل أن يراد باملرض ما تداخل قلوهبم من اجلنب واخلور حني شاهدوا شوكة املسلمني وإمداد 
صلى اهلل اهلل تعاىل هلم باملالئكة، وقذف الرعب يف قلوهبم وبزيادته تضعيفه مبا زاد لرسول اهلل 

وهذا احملل خرب وقيل الدعاء حقيقة  .144 عليه وسلم نصرة على األعداء وتبسطًا يف البالد
فيكون دعاء بوقوع زيادة املرض، أو جمازاً فال تقصد به اإلجابة لكون املدعو به واقعاً، بل املراد 
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قال ( 31: التوبة) يُ ْؤفحُكونح قحات حلحُهُم اللَُّه أحىنَّ : كقوله تعاىل  149 به السب واللعن والنقص
 :الشاعر

 يا ُمرِسل الرَّيح جنوباً وصحبحا          إْذ غحضّبْت زيٌد فزِْدها غضباً                
ومرض  148 واآلية على هذا دليل على جواز الدعاء على املنافقني والطرد هلم قاله القرطيب 

نكرة ألن داللة النكرة على ما وضعت له إمنا هي داللة على طريقة البدل، ألهنا داللة تنتظم  
كل فرد على جهة العموم، ومل حيتج إىل مجع مرض ألن تعداد احملال يدل على تعداد احلال 

 {فزادهم}: لقلوب، إذ قال تعاىلعقاًل، فاكتفى باملفرد عن اجلمع، وتعدية الزيادة إليهم ال إىل ا
أن يكون على حذف مضاف، أي فزاد اهلل قلوهبم : أحدمها: فزادها، حيتمل وجهني: ومل يقل

أنه زاد ذواهتم مرضًا ألن مرض القلب مرض لسائر اجلسد، فصح نسبه الزيادة : مرضاً، والثاين
 .149 إىل الذوات

 {َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَنـَْهارُ }
 حُ ِإْذ من سكون أحفحص هوسطأح  حُ ت ف  رى واسع وي  ج  هر موحالن
 ل       ث     ل م    ي    ب    رات ون    ف       ال   وب دون البحر فوق اجلدول وحُهو

 ارِياز أحوح ُهو الحمج   ج   أحوح الحم ارِ لى اإِلضم  اؤُه ع    وحالقحصُد م
ا ثُ    ِبِعينِ  ا ص   اُز قح    مَّ ال مج  هح اسنِإليهحا أح ي جر  من كحونَُّه ال دح  *دح

فإسناد اجلري إىل األهنار من اإلسناد اجملازي كقوهلم  أن مدار الرتكيب على السعة، 
وحجحعحْلنحا اأْلحنْ هحارح جتحْرِي  :ومعناه يقرتب منهم، ومنه قوله تعاىل 151 (بنو فالن يطؤهم الطريق)

وهذا مما بين للفاعل وأسند إىل والنهر الجيري؛ ألنه مكان جري املاء ( 4:األنعام) ِمْن حتحِْتِهمْ 
من حتتها أي من حتت غرفها والتحت ما دون املستوى واألهنار مجع : "قال البقاعي  15 املكان

هنر وهو اجملرى الواسع للماء فإسناد اجلري اليها جماز والتعريف ملا عهده السامع من اجلنس 
 .152 "وحيتمل أن يكون املعىن إّن أرضها منبع األهنار
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 الكناية
تسرت من كىن : وتكىّن ، مر بغريه يكىّن كنايةكىّن عن األ، و أن تتكلم بشئ وتريد غريه: "الكناية
الكناية أن يريد املتكلم : وعرفه عبد القاهر اجلرجاين فقال .153 "أو من الكنية ،ذا ورىإ عنه

اليه ىل معىن هو تاملوضوع له يف اللغة ولكن جييء إ إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ
( هو طويل النجاد: )مثال ذلك قوهلمليه وجيعله دلياًل عليه، إوميء به وردفه يف الوجود في
 .154 هنا مرتفة خمدومةإويف املرأة نؤوم الضحى واملراد  …يريدون طويل القامة 

  {فَِإن لَّْم تـَْفَعُلوْا َوَلن تـَْفَعُلوْا فَاتَـُّقوْا النَّاَر {
 رنُك ق شَّ   ِه ال    بِإنَّ   ى بِ ِقيلح أحت ِإنَّ اِز ف ج  ِإي   ت َُّقواْ النَّارح بان فح   م
 شك من عحجزُِهْم لكن جزمي م   ى ِإذحا فحاهلل لح    حاُل يُقتضح  وحال

 الح  ب ظنُهْم فِإن العجز  س  ح ىنقوُل ساق القول معُهْم عل
 شلف  ال  ده ب  ع  ب ن  واْ م    زمُ    ج  فح  ل     ْأم   ت    ل الفكر وحال ب    يكون ق
 *مْ    ُ ه    ات   ي     تإى     ف    ن   ا ب   رح   ص  م مِ هكى الت   ل   اء ع       ُه ج     أحوح أحنَّ 

إهنم إذا مل يأتوا : تقاء النار انتفاء إتياهنم بسورة من مثله؟ قلتإما معىن اشرتاطه يف : فإن قلت
صدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؛ وإذا صح  هبا وتبني عجزهم عن املعارضة، صح عندهم

إن : لعقاب بالنار؛ فقيل هلمعندهم صدقه مث لزموا العناد ومل ينقادوا ومل يشايعوا، استوجبوا ا
تقاء النار لصيقه وضميمه إموضعه، ألّن { ت َُّقوْا ٱلنَّارح فحٱ}تركوا العناد؛ فوضع أم العجز فاستبت

ونظريه أن يقول امللك  .تقى النار ترك املعاندةأمن حيث أنه من نتائجه؛ ألّن من  ترك العناد،
ما هو  فعلواوأفأطيعوين وأتبعوا أمري، : يريد. حذروا سخطيأف إن أردمت الكرامة عندي: حلشمه

وفائدته اإلجياز . وهو من باب الكناية اليت هي شعبة من شعب البالغة. نتيجة حذر السخط
تقاء النار منابه وإبرازه يف صورته، مشيعاً إقرآن، وهتويل شأن العناد بإنابة لية الالذي هو من ح

 .155 ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها
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 الثاني الفصل
 علم البديع

ظهر فيه العالقة بني األسلوب واملعىن من فعلم البديع يالبديع هو أحد علوم العربية الثالث،  
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح الداللة، ولتحسني  جهة التحسني، حتسني الكالم

وأن تدقيق النظر ثانية يف طبيعة  154 وجوه، منها ما يرجع إىل املعىن، ومنها مايرجع إىل اللفظ
األساس يفضي بنا إىل إيضاح الفكرة اليت بنيت على وفقها العالقة بني األسلوب واملعىن، فريى 

ديع والب:" ب اخلطباء وشعر الشعراء العرب حيث قال ما نصهاجلاحظ أن البديع ظهر يف خط
قت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان، والشاعر الراعي  أمقصور على العرب، ومن أجله ف

كثري البديع يف شعره، وبشار حسن البديع، والعتايب يذهب يف شعره يف البديع مذهب 
لبديع يف مقامها املناسب هلا ونفهم أما الزخمشري فقد دعا إىل استخدام الوان ا 159 "بشار

إن ما مساه الناس البديع من حتسني األلفاظ وتزيينها بطلب الطباق فيها " ذلك من قوله
مطبوعه مصنوعه إاّل مما قلق يف   يوازييع والرتصيد، ال ميلح واليربع حىتوالتجنيس والتسج

فقد اعتىن الغزي هبذا  158 "شعراءأماكنه ونبا عن مواقعه فمنبوذ بالعراء مرفوض عند اخلطباء وال
ا إال من توغل يف فهم فوائد كثرية ال يهتدي إىل استخراجه وهلذا العلم غضون تفسريه يفالعلم 

ى إنشاء ، قادرا علدب، وكان عاملا بافتنان الكالم، ورزق احلظ الوافر من علم األلسان العرب
مواضعه يف كتب التفسري، ففي سورة الفاحتة يهتم به ويشري إىل لذا جنده النثار البديع والنظام، 

كتب البالغة على   اعتمادهمن تفسري أبو حيان فيطبق األوجه البالغية يف  بديعيذكر أوجه ال
 .كشاف  والبحر احمليطوالتفاسري ك

 
 
 
 
 
 

                                                           
 48/ :البالغهااليضاح يف علوم  154 
 54، 55/ 4البيان والتبيني  159 
 2: فنون البديع عند الزخمشري 158 



242 
 

  :قال الغزي: حسن الفتتاح وبراعة المطلع . 
 أ ِد هلِل بح            دح ال   ح    ح   مح      بِ   ه      ألحن أبْت   حدح ان الذَّي أحتحى ِبِه حح سح  نح مِ 

 هُ   سُب لح    ن    وحُهوح أحجل نعمة ت  زل   هُ    من بعِد ِبسَِّم اهلل فِ   ي   مح  ا أحن  
 بح   الح       غ            ه ءِ ا   نح    ح هاية الث    ِإلح ى ن  ة   غ    فناسب التحميُد مع ال مبال

 *فِ  ي ِه ه     ن     ا ب   راع   ة ِاس ته    الل داء م  ن ال  مح   قح   ال    ت بحسن االِ و 
وهو أن يتألق املتكلم يف . قال أهل البيان، من البالغة حسن االبتداء، ويسمى براعة املطلع

ها سها وأحسنها، نظمًا وسبكاً، وأصحأول كالمه، ويأيت بأعذب األلفاظ، وأجزهلا وأرقها وأسل
مبيٌن، وأوضحها معىًن وأخالها من احلشو، والركة والتعقيد، والتقدمي والتأخري امللبس والذي ال 

، وقد أتت فواتح السور من القرآن اجمليد على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها،  يناسب
 هو:"141 وقد عرفه الشريف اجلرجاين 159 .كالتحميدات، وحروف اهلجاء، والنداء وغري ذلك

ُرحتَّب عليه إمجااًل؛  أن يشري املصنف
يف ابتداء تأليفه، قبل الشروع يف املسائل، بعبارة تدل على امل

ُحْسُن االفتتاح وأما  "وهي كون ابتداء الكالم مناسبًا للمقصود، وهي تقع يف ديباجات الكتب
عدَّها ، على قول محن بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ فإن كان أوَّهُلا  يف سورة الفاحتة وبراعُة املطلع

؛ (احلمد هلل)وإن كان أوَّهُلا . منها؛ فناهيك بذلك حسناً؛ إذ كان مطلُعها ُمفتحتححًا باسم اهلل
فحمُد اهلل والثناء عليه مبا هو أهله، ووصُفُه مباله ِمن الصفات العحِليَّة؛ أحسُن ما افتُِتحح به كالٌم، 

كثري من السور، واملطالع تنقسم إىل حسن وقد تكرر االفتتاح باحلمد يف   وُقدِّمح بني النثر والنظام
   14 .وقبيح، واحلسن إىل ظاهر وخفي على ما قسم يف علم البديع

 التصريح بعد اإلبهام .2
حْغُضوِب وح  وقوله

ينحا لصِّرحاطح ا ضافةإِ  االضَّالِّينح امل  *للذَّ
، ويسمى التصريح بعد اإلهبام، وذلك يف بدل صراط الذين من الصراط "التفسري"

، اْهِدنحا الصِّرحاطح اْلُمْستحِقيمح : وهذا البدل يف حكم تكرير العامل، كأنه قيل  142 املستقيم
 ِْصرحاطح الَِّذينح أحنْ عحْمتح عحلحْيِهم وفائدة البدل التوكيد، ملا فيه من التثنية والتكرير، واإلشعار بأن

وهذا البدل يسمى يف اللغة  143 املستقيم هو صراط املسلمني القائم على اهلدى الرباينالطريق 
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املاثل يف اإليضاح بعد اإلمجال وهو البدل يف الدعاء، مع أن  144 العربية أسلوب اإلطناب
و الغرض البالغي من هذا البدل أن اآلية وردت يف  145 الداعي خماطب ملن الحيتاج إىل البيان

معرض تعليم العباد الدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما جيب عليه اعتقاده، مما 
اليتم اإلميان إآل به، فإذا وجب إحضار معتقدات اإلميان والرغبة فيها مصرحًا فيه باالعتقاد 

اط املستقيم، وأنه الصراط الذين راط هو الصر الصحيح إىل ربه، وهو يف هذه السورة أن الص
واملخالفون للحق  اْهِدنحا الصِّرحاطح اْلُمْستحِقيمح  ختصهم بنعمته، وحباهم بكرامته؛ فإذا قالأ

يزعمون أهنم على الصراط املستقيم أيضاً، والداعي جيب عليه اعتقاد خالفهم، وإظهار احلق 
 ِصرحاطح يمرن اللسان على ما اعتقده اجلنان وهو الذي يف نفسه، فلذلك أبدل وبنيَّ هلم، ل

 .  144الَِّذينح أحنْ عحْمتح عحلحْيِهمْ 
 تلوين الخطاب .3

 *ا قحْد عحرحفحادِح أحو ذم كممب فحاصقحْد و  بيان ختصيُص ل من
تلوين اخلطاب على قول بعضهم، فإنه ذكر أن احلمد هلل صيغته صيغة اخلرب، ومعناه األمر،  

وقد عرفه املتقدمون بالوصف اجلميل،  149 ومعناه النهي( 2: البقرة) ِفيهِ الح رحْيبح  :كقوله
واعتمد الزخمشري يف الفائق وكالمه بالكشاف يشعر به ومشى عليه العالمة احمللى يف غالب  

لفاظ كثرية من أشهرها ماقاله أفلهم فيه  148 كتبه وتبعه شيخنا يف بعضها وأما املتأخرون
ما مقابلة  نعمة أو غريها، واملدح سواء كان اجلميل االختياري منالبيضاوي أنه الثناء على 

نعمة أم ألهنا يف املدح هو الثناء على اجلميل مطلقًا تقول محدت زيدًا على علمه وكرمه، وال 
والذم نقيض احلمد والكفران نقيض .149 وقيل مها أخوان. تقول محدته على حسنه، بل مدحته
 . 191 فيه من املثلت املناقضة للتحسنيالشكر، واملعجز نقيض املدح ملا 
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 اللتفات .4
 *رحان  قوِل ِإياك كما تكر م رحاجهة تقر و  لتفاتوحاال

ود وتع. االلتفات من الفنون البالغية اليت وقف عليها الكثري من الدارسني قدميًا وحديثاً 
والتفت … التفاتاً صرفه، والتفت  :وجهه عن القوملفت : ىل قوهلمالداللة اللغوية هلذه اللفظة إ

 . 19 ، ومنه االلتفاتإليه صرف وجهه إليه، ويقال لفت فالناً عن رأيه، أي صرفته
ذلك أنه يقوم على . 192 ختصت به العربية من دون غريهاأ، وااللتفات مؤشر داليل بارز

و اجلملة والعدول به اىل مستوى تركييب آخر السياق الرتكييب املتداول يف بناء النص أ مغايرة 
 .داللة ذلك السياق اجلديد  اقتضتهاائدة لف
ء من أسلوب جا االنتقالبيان ذلك أن  ،اهدنا، ِإيَّاكح ن حْعُبُد وحِإيَّاكح نحْستحِعنيُ قوله االلتفات يفف

إىل  نتقلإمث ( محاِلِك ي حْوِم الدِّينِ ) إىل قوله( احلْحْمُد لِلَّهِ ) من قوله ابتداءاحلديث بطريق الغائب 
من الغحْيبة إىل  االنتقالوهذا . إىل آخر السورة( ِإيَّاكح ن حْعُبدُ )من قوله  ابتداءأسلوب اخلطاب 

اخلطاب، جاٍر على هنج البالغة يف افتنان الكالم، ومسلحِك الرباعة حسبما يقتضي املقام، ملا 
وسر  193 وبأن التنقلح من أسلوب إىل أسلوب، أدخُل يف استجالب النفوِس واستمالِة القل

االلتفات هو أن اهلل تعاىل ملا جاء ذكره يف مطلع السورة باحلمد وأجرى عليه تلك الصفات 
العظام تعلق العلم مبعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية اخلضوع واالستعانة يف املهمات 

إياك يا من هذه صفاته خنص بالعبادة : فخوطب ذلك املعلوم املتميز بتلك الصفات فقيل
ستعانة ال نعبد غريك وال نستعينه ليكون اخلطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز واال

ومما يزيد االلتفات وقعًا يف اآلية أنه ختلص من الثناء إىل  .194 الذي ال حتق العبادة إال به
: ختلصًا جيىء بعده (ِإيَّاكح ن حْعُبدُ ) :الدعاء وال شك أن الدعاء يقتضي اخلطاب فكان قوله

 . 195 (اْهِدنحا الصِّرحاطح )
 :يقول يف موضع آخر

 دْ    عح       اِت يُ ُه من ال   ص    ف      ف   وحصح  قحدْ ِد و بِاحلحمْ  ر احلقيقكقحْد ذ 

                                                           
 2/84: لسان العرب: ينظر  19 
 9:التيسر يف علوم التفسري*

 .  8 /2: املثل السائر: ينظر 192 
 8 / :إرشاد العقل السليم:ينظر 193 

 42/ :الكشاف 194   
 99 / :التحرير والتوير 195 
 4:التيسر يف علوم التفسري*



245 
 

اتِه ع  اتِ       االل   ت    فى بِ      أحتح      فح  ه   نت  ي    وع واتِ ن الذ  قحْد ميزت لذح
 هح    ب  ي  اِب قحْد جحرحى لغح ومن خط ةح   الغ       ب     ِه ال  وحِإنْ    ُه م     ن أحوج   

 ا  مح    ظح وِس قحْد جرى ونالعك    وحبِ  اك  ل   م    ت ن   جري ل  م وحغيبه ت
      د      رق    وحنح      امح ال    خ    حلح    ى وحلح     ْم ت  ِمدْ        األحثح   كح بِ   لح      ي   لِ    ط    اول  ت  

 ان      يأحج   ل    ه م   ن ح   ض     رِة ال     ع  ان  هح    قه بالب ر     ق  يحمن بعد ت   لح لح    مح  ا أحن وص      يان  حِلْضحرحة العح  لح   قح نتاقحْد  يهب   وحها هنحا محن غ
ْأن       ه وحُه    وح  كح ط   ب    ا لح     ُه ب   ي   ان ذحل   ام    خ     *كح لِ    لع     ب      اِد م   ال   شح

فانتقل الكالم {وحِإيَّاكح }:مث تتاىل جميء قوله تعاىل( اهلل)إذ بُدئ احلديث بضمري الغائب 
وكرر الضمري حثًا على املبالغة يف طلب العون ... من ضمري الغائب إىل ضمري املخاطب 

 . 194 {وحِإيَّاكح نحْستحِعنيُ }
تناول املصطلح فمنهم من تناوله يف علم البديع كابن املعتز واختلفت آراء البالغني يف 

و ثالث عده من علم املعاين  ، أه 439 البيان كابن األثري ت ومنهم من ذكره يف.  ه 494ت 
، ملا تطرية الكالم، وصيانة السمع عن الضجر واملالل: فات له فوائد منهاوااللت .199 كالعلوي

، والسآمة من االستمرار على منوال واحد وهذه فائدته التنقالتت عليه النفوس من ُحبَّ ُجبل
من آية حتمل يف طياهتا ؛ إذ ما أهتم هبذا األسلوب وهو أكثر من ذكره والغزي . 198 العامة

و عدواًل إال وضح هذا األسلوب وبنّي سببه، مما جعله يهتم يف تفسريه للكشف عن التفاتًا أ
ية النص وبنيته وذلك من خالل الكم اهلائل الذي حشد يف املعاين البالغية الكامنة يف إحيائ

 .تفسريه هلذا األسلوب وما خيرج من أغراض بالغية 

    }يَا َأيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم }
ا النَّاُس ا  لحمُ مس  الح  ك   ذاكوُه وح أحي وح   د ُدواْ رحبَُّكمُ  ْعبُ يحاآي ُّهح
 والزُم  وْا ال   س   نةح وال    ج    م   اع     ة ةح بِ  الطاع    هأحوح اخضحُعواْ أِلحمر 

ا أحتحى ب      بِ ما يقضى شرحه م  تصف   ي   ن     رِق ال  م كلفي نفلحمح
     ْم ت   ساقهُ ر مِف أِل ار مع مص اقفن مؤمن وكافر وِذي نم

 الح   سبيِل االْلتفات حىت حُيص ىل علللك أحق  بل بال خطاب
لحف    ه ت     رى ب      هِ ب لحما كلحف تنشيُط سامع  هِ     ب     ب     سوحجحرب كح

 *ا   مح    خب        ِه تح       ع    حب   ُده      م م      ف      اما ب متبلذة ال خطاِب م ح
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اء تنبيهاً على أن ما والتنبيه والتوضيح بتعني املقصود بالند باإلهباموأكد سبحانه الكالم 
 .199 "حلال أن ينادوا باآلكد األبلغفاقتضت ا... مور مهمة أيأيت بعده 
 سرد الصفات و التسجيع .5

انُوا احلق مهت ْدنحا الصحرحاُط وحالذَّينح    هح ا من قوله  دينح قحْد أحمُنواْ كح
    ام   ع ج ا الك الم ث   ة ل  هالث       ع جيُع من م   واض        ه ال   تشتووج  
 ُمْس تحِق ي مح  نُ  ْس تحِعي   نح نح    ي     ِ ضَّالّ  مُ     ي          رح  ال مْ     ْي  ِه     لح     عح   ِه  مْ   لحْي     عح 

 امِ  األحن       ع     ع     مح  قح ْد تح   طح اب    ق امِ    ق     ت   ناى      ح  ى ِإلوغض ب  يُفض   
ْدنحا وحالضَّاِلنيح  وحامن حيث معىن  *يُطاِبُق اللفظ ب   ِه ذو تبيي ن هح

 التسجيع، ويف هذه السورة من. سرد الصفات لبيان خصوصية يف املوصوف أو مدح أو ذم
الرَّمْححِن الرَِّحيِم }: تفاق الكلمتني األخريتني يف الوزن والروي، قوله تعاىلإالتسجيع املتوازي، وهو 

 {نحْستحِعنُي وحالح الضَّالِّنيح }: ، وقوله تعاىل{اْلُمْستحِقيمح اْهِدنحا الصِّرحاطح 
وإن كان الغضب من نتيجة الضالل ضل عن احلق فغضب عليه جملاورة اإلنعام، ومناسبة ذكره 
قرينة، ألن اإلنعام يقابل باالنتقام، وال يقابل الضالل اإلنعام؛ فاإلنعام إيصال اخلري إىل املنعم 

ب عليه، واالنتقام إيصال الشر إىل املغضوب عليه، فبينهما تطابق معنوي، وفيه أيضًا تناس
، ألن قوله وال الضالني، متام السورة، فناسب أواخر اآلي، ولو تأخر الغضب، ومتعلقه التشجيع

 .181 ملا ناسب أواخر اآلي
الغزي يف التيسري  يف تفسريه البحر احمليط وأوردهااع من البديع قد ذكرها أبو حيان وهذه األنو 

 . يف علوم التفسري
 قد مجعت فاحتة القرآن   ت  ت  م  ة قح   الح أحب   و ح ي ان
 *مُثَّ أحتى بالبعض الح اجلميع عدة أحنواع من  البديع

 .وهناك أنواع آخر من علم البديع سوف نبينها يف جهود بدر الدين الغزي البالغية
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 الثالث فصلال
 علم المعاني

   18 "علم يعرف به أحوال  اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال"علم املعاين هو
هي األمور اليت تعرض له من التقدمي والتأخري، والتعريف والتنكري، " واملقصود بأحوال اللفظ 

واخلرب واإلنشاء، واحلذف والذكر، والفصل والوصل، واإلجياز واألطناب واملساواة، وخروج 
وهذه هي موضوعات علم  182 "الكالم عن مقتضى الظاهر إىل غري ذلك من املوضوعات

اوهلا البالغيون يف كتبهم وحبوثهم وقد ذكر اإلمام الغزي كثرياً من هذه املوضوعات املعاين اليت تن
يف معرض تفسريه آليات القرآن الكرمي حيث وضح من خالهلا ما تعنيه اآليات من معان غري 

موضوعات علم املعاين، ملا هلذا العلم أمهية بني  يف هذا الفصلوتناولنا . لغوي األولاملعىن ال
ألخرى فهيأنه ألصقها بالقرآن الكرمي وبه ُعرف إعجازه، بل هو علم يشتمل على سائر العلوم ا

، فال يعتد فيه العلوم وليس بالضرورة أن يشتمل عليه علم النحو أو الصرف أو البديع مثالً 
بكالم مل يراعح فيه الوجه الصحيح لبناء الكلمة يف الصرف، وال بكالم ُنصب فيه ما حقه الرفع، 

رة بديع مل حيسن صاحبها التأيت إليها، إن مثرة هذا العلم هو الوقوف على األسرار اليت وال بصو 
من  جاز القرآن من جهة ما خصه اهلل بهيرتفع هبا شأن الكالم ويفضل بعضه بعضا، ومعرفة إع

حسن الوصف ولطف اإلجياز وجودة السبك وبراعة الرتاكيب وجزالة الكلمات وعذوبة األلفاظ 
 183 وحماسن الكالم، والوقوف على بديع القول وأسرار البالغة وأسباب الفصاحة وغري ذلك

بل لكل ترتيب داللة : فاالستفادة من علم املعاين أمرا مهما هو أنه ال ترادف بني اجلمل
و حذف أمعىن ليس يف اآلخر، وإن أي تغيري يطرأ على الرتكيب بتقدمي أو تأخري، خاصة، وفيه 

 .  184 أو ذكر، أو تأكيد أو تركه، يؤدي إىل تغيري يف معناه
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 الفصل والوصل
. 185 الفصل يف اللغة القطع والوصل خالف الفصل ويعين وصل الشيء بالشيء

وإذا ما أردنا أن نربط . 184 والفصل تركهُ ، لبالغة عطف قسم من اجلمل على قسموالوصل يف ا
لفصل قطع ، فاوثي ق بني التعريفني االرتباطن التعريف اللغوي بالتعريف البالغي نكتشف أ

برز من حتدث عن مواضع الفصل والوصل عبد القاهر ومن أ .اجلمل والوصل ربط اجلمل
مجلة : ثالثة أضرب إن اجلمل على: "اجلرجاين فق د حبث يف تفصي الت الفصل والوصل بقوله

لعطف فيها ، فال يكون فيها امع املوصوف، والتأكيد مع املؤكدحاهلا مع اليت قبلها حال الصفة 
ومجلة حاهلا مع اليت قبلها حال . بعطف الشئ على نفسه البتة لشبه العطف فيها لو عطفت

مجلة ليست و . أو مضافًا إليه فيكون حقها العطفاالسم يكون كال االمسني فاعاًل أو مفعوال 
ىل إ لإليصالفرتك العطف يكون إما . وحق هذا ترك العطف البتة . من احلالني الشيءيف 

مرين وكان له حال بني احلالني والعطف ملا هو واسطة بني األ ،الغاية، أو االنفصال إىل الغاية
 . 189 "فاعرفه

 {َذِلَك اْلِكَتاُب َل رَْيبَ }
 لقول   ِه م      ن ذحِلكح ال       ِك        تح       ابُ  ال       م   ح   ق  ق    ون واألحع    رابق        ال 

 ُكلَّ ج    م     ل           ُة قح        ْد اس     ت       ق     ل ِإل حى ُه     نح   ا ث       الث    ة من ال    ج    م   ل
 يُ قحرُر الالح    ق م    ن     ه    ا م  ا س  ب   ق نسقوحقحْد أحتت من وضِعهحا على 

ا يح   ع    ن   ُق ِبْعُض قحْد أحخ ذح  ا اِنْ تحبحدح  فحبْعُضهح اكح حرف العطف بينُهمح  ِلذح
 ُهوح الِكتحاُب الكامل النايف النظري أحوحل      ه    ا تح   ق وُل م          ال      ُه أُش      ي        ر

أن من مظان البالغة أن تقول امل مجلة برأسها، أو طائفة من احلروف املعجم املستقلة بنفسها  
ثالثة، وقد أصيب برتتيبها مفصل  ُهًدى لِّْلُمتَِّقنيح ة نيمجلة ثا ذحِلكح اْلِكتحاُب الح رحْيبح و

 .البالغة، وموجب حسن النظم حىت جئ هبا متناسقة
 من وص  ف         ِه ث    ان    ي     ة ت     ق        وُل الح  ي   عن     ي ال  كام     الك   زي     د رج    ل 

 ش   ُئ م   ن الري      ِب كذاك الكامل ريب بِه أحي ليس في   ِه ح    اص ل
ا ث      ال    ث      ه يح     ق        وُل أحنَّ       ُه ُه          دحى  لِ      لُم     تح     ِق      ي         نح وب            ِه ت            أك      دح
ا  عن الريب هدى الفالكامل احل تح    ق   ري  ُر م   ا ف    ِي األحولي ن وج    دح
 *م      ن ال      ن  ك     تج   زال     ُة ون  ك   ت      ة  وحكحُل ج   م  ل     ة ف     في    ها قحْد ث   ب  ت
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هكذا من غري نسق، وذلك جمليئها متأخية آخذًا بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة باألوىل 
بيان توكيد  الح رحْيبح ِفيهِ أما اجلرجاين فقد ذكر أن  188 معتقة هلا، وهلم جرًا إىل الثالثة 

هو ذلك الكتاب هو ذلك : أن تقول وزيادة تثبيت له ومبنزلة ذحِلكح اْلِكتحابُ وحتقيق لقوله
 . 189 الكتاب
 {وحبحّشِر ٱلَِّذينح ءامحُنواْ }

 ن    ا تبي   ه     ملة ب    ف ج   ط    ن ع    م واْ     ُ ن   نح ءامح      ِذي   ِر ٱلَّ     شّ      وحبح  ال       ق
 عقاب ا للكافرين من   من بعد م واب     ن الث    وا م    ن آمن     ذي     مالل
 ب   ي      ره      ت    ة ال     ال    د ح    ع    يذكر ب ب      ي    رغ   ه من الت     ادة اإلل   ع   ك
 نشيط دا ت    ي غ   ج   ن    ذي ي   من ال ط       ي   ب   ث   ن مهالك ت    ه ع     ي    ف    ف

 ا   ب    د وج      ه ق      ل ل     اك      ش       ه م       ل ا   سه ليطلب  ف   ل ن    ع    طف ف   الع
 وجاز أن يعطف ما أوصى  إليه ه  ي    طف عل   ع    را وهني لي   من أم
 زا   ج   ع    و م   ه    ة ف     ارض  مع     عن ال زوا     هم إن عج    نقوا إل   تاعلى 

 واب        ث       زاؤه ال          ه ج     ن ب      ؤم    وم اب     ق       زاؤه الع      ه ج          فكافر ب
 مؤمنني ر العباد ال  ي   ش   ب   وا وت    ل   ض ن    ذي   نذار التدع إل    وذاك مس

ن العظيم ووصف ثوابه، على حال من كفر به، وكيفية عقابه على ما جرت به العادة أ
الرتغيب بالرتهيب، تنشيطًا الكتساب ما ينجي، وتثبيطًا عن اقرتاف ما اإلهلية من أن يشفع 

ما يشاكله من أمر أو هني فيعطف عليه  يردي، ال عطف الفعل نفسه حىت جيب أن يطلب له
أو على فاتقوا، ألهنم إذا مل يأتوا مبا يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه، وإذا ظهر ذلك فمن  

ن به استحق الثواب، وذلك يستدعي أن خيوف هؤالء كفر به استوجب العقاب، ومن آم
فاتقوا : وبشر معطوفًا على قوله: وأجاز الزخمشري وأبو البقاء أن يكون قوله 191 ويبشر هؤالء

 . 19 النار، ليكون عطف أمر على أمر
 قوا جاء من أمكان   تا      إذا ف ان        ي       خ أبو ح       ي      ورده الش
 ه  ي    ه إل  م   ك      اد ح    عطف ع ذي عليه   رط وال         جواب ش

 ر   دي   ق      د العلى ت      ي     بغري ق ر      ي    بش    ت        ال      ر ب     ا أم     م    وإن
 د سلف   ا ق   ن   على مقدر ه ا م تفعلوا وعطف    قول فإن ل

 قبل الندا أو مثل هذا أكثرا أول مقدراي      ل قل ف    ي     فق
 ر الذين  ش    م وب     ذره    يريد أن درين  ق    ه م ل  ب   ذر ق     ول أن    ق
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 ري   ش   ب   ال     وم ب      وس     م    ألنه ال ر        ي      ش   التب         ي ب      ر النب     وأم
 *د     شر الذي وج    ب      يقدران ي كل أحد أو علماء العصر أو
فاتقوا جواب للشرط وموضعه جزم، واملعطوف على اجلواب : وذكر أبو حيان ألن قوله

وبشر أن يكون جوابًا ألنه أمر بالبشارة ومطلقاً، ال على تقدير إن : جواب، وال ميكن يف قوله
يصح أن يكون جوابا للشريط وذكر ابن هشام يف جواب الزخمشري نظر، ألنه ال  192 مل تفعلوا

إذ ليس األمر بالتبشري مشروطا بعجز الكافرين عن اإلتيان مبثل القرآن، وجياب بأنه قد علم 
ومعىن هذا فبشر هؤالء . 193 أهنم غري املؤمنني، فكأنه قيل فإن مل يفعلوا فبشر غريهم باجلنات

ل عطفا على أعدت فيكون و وقرئ وبشر على البناء للمفع. بأنه الحظ هلم يف اجلنة. املعذبني
وهذا اإلعراب ال يتأتى على قول من جعل أعدت مجلة يف موضع احلال،  ،استئنافاأعدت : أي

ألن املعطوف على احلال حال، وال يتأتى أن يكون وبشر يف موضع احلال، فاألصح أن تكون 
وهو الصحيح مجلة معطوفة على ما قبلها، وإن مل تتفق معاين اجلمل، كما ذهب إليه سيبويه 

 194 مضر ابتداءقالن، على أن يكون العاقالن خرب جاءين زيد، ومن أخوك العا: وأجاز سيبويه
غلط ألن املعطوف على الصلة صلة وال راجع على ( عطفا على أعدت: )قوله: وقال احلليب

وذهب السكاكي أما العطف على  .195 على أعدت املوصول من هذه اجلملة فال يصح عطفه
إرادة القول بواسطة انصباب الكالم إىل معناه غري عزيزة يف القرآن وذكر صوراً   قل مرادًا ألن

محثحابحًة  اْلب حْيتح  وحِإْذ جحعحْلنحا :وقوله وحأحنزحْلنحا عحلحْيُكُم اْلمحنَّ وحالسَّْلوحى ُكُلواْ  :كثرية منها قوله تعاىل
ُذوا أي وقلنا أو قائلني واألقرب أن يكون األمر يف اآليتني معطوفاً على مقدر  لِلنَّاِس وحأحْمًنا وحاختَِّ

وإمنا أمر 194 َنوه أي فأنذرهم وبشر الذين آمنوايدل عليه ما قبله وهو يف اآلية األوىل فأنذر أو 
ومل خياطبهم . ، أو عامل كل عصر، أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهمالرسول 

كفرة، تفخيمًا لشأهنم وإيذانًا بأهنم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا مبا أعد بالبشارة كما خاطب ال
 .199 هلم
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 التقديم والتأخير
إنَّ اجلملة العربية ختضع لرتتيب ينظَّم تتابع أجزائها يف اهليكل األساسي للبناء اللغوي ومن 

 االمسيفهناك الرتكيب  مث تستكمل عناصر أخرى يتُّم هبا التعبري وتنقل اآلراء واالنفعاالت،
، والرتكيب الفعلي للجملة تبدأ فيه بالفعل مث الفاعل يه يتقدم املبتدأ مث يتلوه اخلربللجملة وف

مسية والفعلية كاحلال ألوبعده املفعول به مث تتاىل األجزاء األخرى اليت تكون مشرتكة يف اجلملة ا
 .قد يأيت اخلرب مجلةمسية والفعلية إذ ، ويلحظ التكامل ما بني األوالتمييز

ت )النحويون القدماء فكان سيبويه  واحلقيقة أنَّ ظاهرة التقدمي والتأخري ظاهرة َنوية تناوهلا
أول من اعتىن بالتقدمي والتأخري وأشار إىل دالالت بالغية كتقدمي الفاعل واملفعول ( ه 81 

ودالالت تتعلق بالصنعة الشعرية كالضرورة الشعرية اليت قد يؤدي فيها  .198 للعناية واالهتمام
 :يقول الغزي ،ث يف التقدمي والتأخريوسأحب .حياناً أالتقدمي والتأخري إىل قبح الكالم 

 *وقول نحْستحِعنيُ  من قوِل ن حْعُبدُ  وححسن تقدمي وحتْأخري سنن
وتقدمي احلمد التقدمي والتأخري، وهو يف قوله نعبد، ونستعني، واملغضوب عليهم، والضالني، 

على لفظ اجلاللة وأن كان ذكر اهلل أهم وأوىل؛ ألن املقام هنا مقام احلمد إذ هو ابتداء أحْوىل 
مد اهلل النعم باحلمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه جناح الدارين، فتلك املنة من أكرب ما حي

عليه من جالئل صفات الكمال ال سيما وقد اشتمل القرآن على كمال املعىن واللفظ والغاية 
عند ابتداء مساع إنزاله وابتداء تالوته مذكرًا مبا ملنزِّله تعاىل من الصفات اجلميلة،  خطورةفكان 

وتقدمي  199 وذلك يذكِّر بوجوب محده وأن ال يُغفل عنه فكان املقام مقام احلمد ال حمالة
بالقصد االختصاص أو احلصر، وهو حصر حقيقي؛ ألن ( نستعني)و( نعبد)على ( إياك)

ُقْل أحف حغحي ْرح اللَِّه تحْأُمُروينِّ أحْعُبُد كقوله تعاىل  املؤمنني اليعبدون إآل اهلل، وال يستعينون إآل باهلل،
رح اللَِّه وَنو   (44)أحي ُّهحا اجلْحاِهُلونح  واملعىن خنضعك  ،(44 :األنعام) أحْبِغي رحبًّاُقْل أحغحي ْ

فلهذا يلزم من جيعل االستطاعة قبل : "  1  قال البغوي 11  بالعبادة، وخنضعك بطلب املعونة
مد اهلل جنعل التوفيق واالستعانة مع الفعل، فال فرق بني التقدمي والتأخري ويقال. الفعل : وَنن حبح

   ويرى ابن األثري  "دة أواًل مث ذكر ما هو من تفاصيلهااالستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر مجلة العبا
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مل يكن له من ( نعبدك ونستعينك" )أن التقدمي يف اآلية، ملكان نظم الكالم، ألنه لو قال
الرَّمْححِن * احلْحْمُد لِلَِّه رحبِّ اْلعحالحِمنيح ففي قوله  ِإيَّاكح ن حْعُبُد وحِإيَّاكح نحْستحِعنيُ  :احلسن مالقوله

بعدها،  ِإيَّاكح ن حْعُبُد وحِإيَّاكح نحْستحِعنيُ  :مايؤكد ذلك، وقد جاءت   محاِلِك ي حْوِم الدِّينِ * الرَِّحيمِ 
لذهبت تلك { ِإيَّاكح }وذلك ملراعاة حسن النظم السجعي، الذي هو حرف النون، فلو مل يقل 

ن نظم الكالم فال ولعل التقدمي فيهما لالختصاص وأيضًا ملكا 12  الطالوة وزال ذلك احلسن
منافاة بني األمرين، فاالختصاص أمر معنوي، ومراعاة لفظ الكالم أمر لفظي، وبالتقدمي حيصل 

 13  األمران

 :يقول يف موضع آخر
 دل   ُل ال               ع       ب       ي           دِ وحغ        ي             رِه ت             أحي ن      خ    ض       ُع بِ  ال      ت      وح     ي    دِ  نح     ع    ْب    ُ  دُ 

 ت         ذلُل حح      ُد ال    ع    ب      ادِة ج         م         عح  ححيُث الح قح    صح ى غ   اي       ة اخلض     وُع مح    عح 
اكح ِإالَّ من اخلحُضوِع لحهُ امحا   ِس          واُه ش       اذه ال        وق          وعِ وحم       ن  ستعملت ِلذح

 ه      ت          م          امِ      ن       اِء ثُ       مَّ الوحاِلع         ت   وحقُ            ِدمح ال         م          ف         ع       وُل ل       إلع      ظ       ام
ا    ر كح       مح    اصل      ِة عح     لح    ى ال       ح   وحل      لِ         دال  *قح       الح بِ     ن عباس صري    ح  حاً فيهمح

وتقدم املعمول لقصد االختصاص واملعىن خيصكم والعبادة مطلبه معونة قاله يف الكشاف 
واالستعانة مع الفعل، فال فرق بني التقدمي  14  للتعظيم واالهتمام به والداللة على احلصر

 ،"أواًل مث ذكر ما هو من تفاصيلهااالستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر مجلة العبادة : والتأخري ويقال
 {وحبِاآلِخرحِة ُهْم يُوِقُنونح } .15  الواو للحال واملعىن نعبدك مستعينني بك: وقيل

 جعالح  ُهْم لفظ يُوِقُنونح حيث على ءتقدم الصلة والبنا
 مع  رضا بِ    غح    ي     ِر من قحْد أم    نح   ا ءمسية لالع  ت  ناإذحا مجلة 

 *بل ُهو خمتص بذى اإِلي مان بِإهنم ليسوا على ِإتق   ان
على عامله، وهو تقدمي جملرد االهتمام مع ( يؤقنون)ن تقدمي للمجرور الذي هو معمول أ

ثناء على هؤالء بأهنم أيقنوا بأهم مايوقن به املؤمن، فليس رعاية الفاصلة، وأن يف هذا التقدمي 
التقدمي مبفيد حصراً إذا ال يستقيم معىن احلصر هنا، بأن يكون املعىن، أهنم يؤقنون باآلخرة دون 
غريها، وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه إلفادة احلصر من هذا التقدمي وخيرج احلصر 

وقد ورد يف  14  قه بأحواله وهذا غري معهود يف احلصرعن تعلقه بذات احملصور عنه إىل تعل
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على هم تعريض بأهل الكتاب ومبا   "ويف تقدمي باآلخرة وبناء يؤقنون:"19  الكشاف حيث قال
كانوا عليه من إثبات أمر اآلخرة على خالف حقيقته، وأن قوهلم ليس بصادر عن إيقان، وإن 

قبلك واإليقان إتقان بانتقاء الشك والشبهة اليقني ما عليه من آمن مبا أنزل إليك وما أنزل من 
 "عنه

 رالتعريف والتنك
وهذا " نقيض املعرفة" :معرفة، ولكنه عرف النكرة بقولهالجند عند اخلليل حدًا واضحًا لل 

مايشري إىل  تعريف لغوي وليس حدًا اصطالحياً، أما سيبويه فلم يضع حدًا هلا غري أننا جند
وإمنا صارت أما األلف والالم فنحو الرجل والفرس والبعري وما أشبه ذلك، :"معناها عنده فيقول
مررت برجل، : والالم الشئ بعينه دون سائر أمته، ألنك إذا قلت فباأللمعرفة ألنك أردت 

فإنك إمنا زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا االسم، التريد رجاًل بعينه يعرفه 
رة عند سيبويه مادل على شئ غري معني يف جنسه يتضح من ذلك أن النك" املخاطب
 . للمخاطب

 {هلل}
 ختصاص بِه جامعنحاِلال فح    إن ال عح    مح     تح وحالمح ل     ل   هِ 

 من قبلِه لحُه أحضيفح ذحلك محال حكُ  ءح وحُقوُل يح وُم الِدينح جحا
 *ف    ِي الح   مع       انِ      ياُلمبح الحغح  ة  وحِصيغحة الرحِحيِم وحالرحمححِْن ِفيهحا

االختصاص بالالم اليت يف هلل، إذ دلت على أن مجيع احملامد خمتصة به، إذ هو مستحق هلا 
وباإلضافة يف ملك يوم الدين لزوال األمالك واملمالك عن سواه يف ذلك اليوم، وتفرده فيه 

ِن اْلُمْلُك اْلي حْومح  :بامللك وامللك، قال تعاىل ، وألنه ال جمازى يف ذلك اليوم (4 : غافر) ِلمح
لالختصاص ألن الم هلل لالختصاص فال فرد منه ( هلل) والالم يف  18  على األعمال سواه

والم االختصاص  19  اجلنس يف الفرد الثابت لغريهوإال فال اختصاص لتحقيق  -تعاىل -لغريه
ويؤكد  1   يفيد القصر لِلَّهِ  احلْحْمدُ طريف اجلملة  معناه أن احلمد كله خمتص باهلل وتعريف
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مسية اجلملة أوحده، وقد أكد هذا املعىن كذلك  وهو قصر عموم احلمد ودوامه هلل املعىن املراد،
فسياق احلمد داللة بالغية هي التنبيه على اختصاص      الدالة على ثبوت احلمد واستمراره

والثناء مبا هو أهله؛ ألنه  احلمد به تعاىل، وأنه ليس يف الوجود أحد أحق منه سبحانه باحلمد
الرب املالك للعاملني الذين الخيرج منهم شئ عن ملكوته وربوبيته، وهو املنعم عليهم بالنعم  
كلها دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، وهو سبحانه مالك األمر كله يف اآلخرة يوم الثواب 

 2   والعقاب
 {ُم اْلُمْفِلُحونَ ُأْوَلِئَك َعَلى ُهداى مِّن رَّبِِّهْم َوُأولَِئَك هُ {

 صاص ال   م تقي ن الكمال    ت    اخ ى      ه ع    ل  بثُ     مَّ تحْأم     ُل ك    ي   ف ن    
 د  ره العد     ثي  ى ك    ت أحوجِه ش نم يل م     ال     ي س ي       ن    ال      ه  أحح     دفق

    ُه م    ع   ل     ال    ارة لح       اسم اإِلش   ىل   ي الكالم من ذحاك ع   حيث بن
     رف بعد ال     خ   ب    ر    ل ه ق  د ع رِ    ج    اِز وحال    ت   ك   ر   ة اإِلي    غاي     عم  

ا ومالح    ُه ْم من      لح    ه ُ   ْم ب ُن ال  م  قدار    ي    بح    صل يُ ف   ال ووس   ط  آثحارح  ذح
       داعتب    ْم وت       رك ااِل    آث      ارُه     عِ   ِي ِإت    ب    ا   ِغ      ب   ا ل     ل    ن      اس ف ر م     

ا ال  شوحقح     ْد ت        *ودِ ِق بال   خ   ل       ي ال  ف  اس   ِ    فقل ف دِ  ي وع                 ب    ث بِ    ذح
ختصه أفرده ا، ويقال خصصه و أنفردختص فالن باألمر وختصص له إذا ا واالختصاص من

 وهذا هو املقصود الذي محله اآليات وخرجت إليه من خالل تعريفها كما يف 3   به دون غريه
 ْم وحأُولحِئكح ُهُم اْلُمْفِلُحونح وتعريف املسند :"4   وقال ابن عاشور أُْولحِئكح عحلحى ُهًدى مِّن رَّهبِِّ

إذا محل على مسنٍد إليه معرف أفاد االختصاص، فيكون ضمري منفصل الفصل بالم اجلنس 
جملرد تأكيد النسبة، أي تأكيداً لالختصاص، فأما إذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف 
املسند إليه مع املسند من شأنه إفادة االختصاص غالباً، لكنه هنا جمرد عن إفادة االختصاص 

وقدد عزز رأيه " من االهتمام اخلرب، فلذلك جلب له التعريف دون التنكري احلقيقي، ومفيد شيئا
هو : وهذا مثله عبد القاهر بقوهلم"حيث قال5   هذا باستناده إىل قول عبد القاهر اجلرجاين

لم أبان احلق ف 4   "البطل احلامي، أي إذا مسعت بالبطل احلامل، وأحطت به خربًا فهو فالن
واختصاصه باملتقني ألهنم املهتدون به واملنتفعون بنصه، وإن كانت داللته عامة لكل ناظر من 
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أو ألنه ال ينتفع  (85 : البقرة) ُهًدى لّلنَّاسِ : مسلم أو كافر وهبذا االعتبار قال تعاىل
ات، وتعرف بالتأمل فيه إال من صقل العقل واستعمله يف تدبر اآليات والنظر يف املعجز 

 .9   تسمية املشارف للتقوى متقياً إجيازاً وتفخيماً لشأنه النبوات،
 :يقول الغزي{ اْلُمْفِلُحونح }مث يذكر أن يف اآلية تعريف وتنكري يف قوله 

 دان كح   لَّ ال م    ت    ق    ي       نيِلكحي يُ      ف اُلمْفِلحنيح  وحِإن ما عرف لفظ
رحةح اُس   ُهْم األحنُ  اِملحونح الربح  أحي من الفالِح يف ِدياِر األحخرة الكح

 ةِ لح    ه   ُْم وم   ا لح     ُه  ْم م   ن ال  طري    ق   ةِ   ق  ي  قِ     ح ح   ى ال   ح أحوح اإِلشحارحُة ِإل
 *األحول وحاألحرحج  ُح ف حُهو ال   م  عت  مدوح  أحححدْ  ك     ل  هُ أحوح الذي ي      ع رف    

املفلحني جاء للداللة على أن املتقني هم الناس الذين بلغك عنهم  أن معىن التعريف يف 
ن أهل بلدك فاستخرت من هو إن إنسانًا قد تاب مأهنم يفلحون يف اآلخرة، كما إذا بلغك 

زيد )امًا كالذي قاله عبد القاهر يف وهو مت 8   أي هو الذي أخربت بتوبته (زيد التائب:)فقيل
  9    فالالم عنده للعهد وكذا عند الزخمشري وأضاف هذا كوهنا لبيان اجلنس أيضاً ( املنطلق

وذكر شوقي ضيف أنه قد تكون إشارة إىل املعهودين بالفالح، وإما تعيني اجلنس املسمى 
 .جاء سياقاً للمدح والتعظيم معاً  ويف هذا التعريف يظهر أنه 21  باملتقني

 أسلوب الذكر والحذف
سقاط كلمة خبلف إ"أما احلذف ف  . هو وجود كلمة على جهة التذكري باملعىن  :الذكر

وهو ملحظ َنوي دقيق املسلك لُه مساته املتفردة اليت جتعله شبيهاً .  2  "منها يقوم مقامها 
ال يكاد نه نوع من التأليف شريف إ(. ه 439ت )وهلذا عرب عنه ابن االثري . 22  بالسحر

 .  23  وذلك لعلو منزلتهِ ، يلجُه إال فرسان البالغة
ْم وحأُولحِئكح ُهُم اْلُمْفِلُحونح }  {أُْولحِئكح عحلحى ُهًدى مِّن رَّهبِِّ

 اف عط    نوج     اءت مع ال  ج  مل  ِة ال  ن    اف     واو والس      ت   ئ   م      ب   ت    دأ وال   
      و األحع       رف     ه وه     ل ل    ح     ف      ال م   ن    فأأحوح م   س   ت     ول   ئ  كخ   ب   ره    ا أُ 

  رن  ت   هدى أحق الصفات بال  يُوصحُف بِ  أحو ذا جواب سائل ما ب    ال م  ن
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 ال  مستدي م ه   سان ِإلي   اإلح   أحول ى ب كجد علي زيد صديقك القدمي
 هُ     ا كان لح    ع م    أحعاده الحموصوف م ب   م  ن   زل       ة   ا ف   اس   م اإِلش    ارة ه     ن

    س واف         ى  ده ف     ل    ي         االسم وحح     ب   اف   نئ  من ال ص   ف  ات دون ااِلس  ت  
 ق          ي     ل   ِه ي   منك باإِلحسان الذي ب ق        ي       ق      ك  ج  د علي ج  ع   ف  ر ح   

 *    ا            ب       د أحوج       ه ق          ر ِإنَّ       ُه ل         أحش   ع    ا      ب  تصاف رتإحكم أحن على  فال
علم أن هذا وأ:"24  ذكر الزخمشري أن تكرار ذكر املسند إليه جاء لالستئناف يقول

من استؤنف عنه احلديث، كقولك قد أحسنت ناف جيئ تارة بإعادة اسم ئالنوع من االست
أحسنت زيد صديقك القدمي : إىل زيد، زيد حقيق باإلحسان، وتارة بإعادة صفته كقولك

على بيان املوجب  النطوائهاناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ ئتأهل لذلك منك فيكون االس
دًا على الطريقة ويريد الزخمشري هبذا أن جيذب السامع إىل أمهية الذكر معتم" وتلخيصه

ع ضالتعليمية اليت تبسط ما يريد وهو هبذا يقرتب مما قاله عبد القاهر اجلرجاين يف أن املوا
وأن كان قد استأنف ومل حيذف لألسباب اليت  25  نافئطرد فيها احلذف؛ القطع واالستيت

ذكرها الزخمشري، أو لغريها من األسباب كطبيعة الصياغة اليت تفرضها نفسها، فتوجب 
يدًا من التقرير واإليضاح، فإن لذكر، وذلك لكون العالقة بني أجزاء اجلملة تقتضي مز ا
ولئك أم الذين ثبت هلم الفالح، فتكرار ولئك الذين ثبت هلم اهلدى من رهبم هم أنفسهأ

ولعله يقصد أن إعادة التكرار تأيت عفوًا يف   24  أفاد اختصاصهم بكل واحد من األمرين
أو بشئ من الفراغ حيدث يف حالة مل يكرر، أما بالنسبة للحذف  كالم املتكلم للتأكيد،

 :فقد حدد علماء البالغة سياقات احلذف ضمن إطارات ثابتة  حتت شرطني
 األول وجود مايدل على احملذوف من القرائن

 .29  وجود السياق الذي يرتجح فيه احلذف مع الذكر: الثاين
 بسم اهلل

 اقحْد ح   ذف    وه وه   و ف عل فهم ب    م  ا ت ع لقت ب     س        م ال   ب   اء م     ن
أْ  ت   ق  دي    رُه بِ        ْس        ِم اإِلل           ه اق             رأ  وحق     ي      ل ب  ل بِ  ْس ِم اإِلل  ه اب  دح
 أ    ع   ل    ه لح       ُه اب  تدح يضم ُر ما ج  وك  ل م    ن ف     ع    ال ب   ذا اللفظ ب دأ
 وحُه     وح ال    ذَّي لح    ُه اإِلمحاُم نصرحا وحق        ِي      لح ِإن االس  م ف       ِي      ِه ق        درحا

 ل م       حص    در م   ن    حذف وق     االح  ق     ال ال اع  م     االح  واب     ن ه     ش     ام

                                                           
 41 -39 / :الكشاف  24  
  1 :دالئل اإلعجاز 25  
 328:البالغة واألسلوبية 24  
 323_322:، والبالغة واألسلوبية 2/9:اإليضاح يف علوم البالغة:ينظر 29  
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 ع     م     الح أيع م ل مص   درا وثُ     مَّ  أحنَّ القصد الح  قد جيابشيخي 
ي     خ        ت      فخ ي م   ب     ت  دأ ي  ع  م    ل ف      م   ب  ت  دأ وال  ى   ب  ره وح  س  ن    ه الح

مبقدر  قرأ اآلن الذي يتعلقابسم اهلل : متعلقة مبحذوف تقديره ِبْسِم اهلليف قوله الباء
بدأ لعدم ما يطابقه اضمار التسمية مبدأ له، وذلك أوىل من إ وكذلك يضمر كل فاعل ما جيعل

تعلق الفعل : إىل جانب املعىن قيل ناوإذا نظر  28  أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه . ويدل عليه
نه إل 31  املصدر ال يعمل حمذوفاً إن  ابن هشام  وذكر 29  بكذا، إما بنفسه أو بواسطة حرف

مل من حيث أنه مصدر فال ينايف أن يعمل من حيث أنه مبتدأ كما أن املبتدأ فاعل يف اليع
  . 3  خربه على األصح

 ف   ق  دُم  وا م      ع     م     وله ِإذ ذك       رحا       وا م      ؤخ    را   دُروا م       ا ح        ذفوحق 
ا ِبْسِم اهلل م ج  رِي    هح   ا كح   ذحا كنحو  ِإيَّ               اكح نح        ْع  بِ ُد ون      ح  وه فح     ذح

 العظم ف    ق الوجود مع قصدأو  ب     ت    داء ب      ِه أحه   مأحوقع حيث اال
 قح         ْد ج   ع       ال ه                ِإن  م     ق   دم ف اس مه ع الح  ححيُث عحلحى ال     ق    راءة

 م    ا ت  م وأحع        ت       ب    ر ش   رع     ا ِإال ال    ق  ه    ا م  ن ححيُث ِإن ال   ف    ع      الح 
 *البشر ط      رق ي     ق   وُل س  ي د من فف ي ال  خ رب ِإن صدروه ب    اس مه

وإىل هذا َنا التقدمي ن األصل ذوف مقدر قبله، إلالفعل حم وذهب بعض الكوفيني إىل أن
ِبْسِم اهلل : كما يف قوله  ن تقدمي املعمول هاهنا حيث قدرا حملذوف متأخرًا أوقعالزخمشري إل

ا وأدخل يف التعظيم وأوفق نه أهم وأدل على االختصاص إل ِإيَّاكح ن حْعُبدُ : وقوله جمحْرحاهح
من حيث أن الفعل ن اسم اهلل تعاىل مقدم على القراءة كيف ال وقد جعل آله هلا للوجود إل

بال ال يبدأ فيه ببسم  كل أمر ذي}: تعاىل لقوله اليتم وال يعتد به شرعاً، مامل يصدر بامسه
حيث صرح هبذا  اقْ رحْأ بِاْسِم رحبِّكح  عرتض على نفسه بقوله تعاىلامث  32  {اهلل فهو أبرت

هنا أول سورة إل قدمي الفعل يف سورة العلق أوقعالعامل مقدمًا على معموله، مث أجاب بأن ت
الذي " اقرأ"       قًا بليس متعل" اسم ربك"القراءة أهم، وأجاب غريه بأن ب   نزلت فكان األمر ب

ن ويف هذا نظر أل:"33  الذي بعده فجاء على القاعدة، قال السمني احلليب" اقرأ"قبله، بل ب 
                                                           

 1 _9/  : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 29-24/  :الكشاف: ينظر 28  
 .24/  حاشية الشريف  29  
 34 / :مغين اللبيب: ينظر 31  
الفريقني فقدره  ابتدائي، وخالف الزخمشريبدأت وجعله البصريون مبتدأ، أي : حمذوف، قدره الكوفيون وما تتعلق به. الباء لالستعانة29/ : البحر احمليط: ينظر  3  

زيداً : وإذا قدمت اإلسم فهو عريب جيد كما كان ذلك، يعين تأخريه عربياً جيداً وذلك قولك: قال سيبويه، وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه متأخرًا، اقرأ أو أبدأ
 .ضربت

 3: التيسري يف علوم التفسري* 
 الصالح وغريه وبلى وصححرواه أبو داؤد وغريهم ابن  32  
 23/ :الدر املصون 33  
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مبعموله املؤكد بينه وبني ما الثاين توكيداً لألول قد فصل " اقرأ" الظاهر على هذا القول أن يكون
 ".أكده

 والخبر اإلنشـــــــاء
 

ووجه احلصر أنَّ : "الصدق والكذب، فالقزويين يقولهو كل كالم ال حيتمل  اإلنشاء
 يكون الكالم إما خرب أو إنشاء ألنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو ال تطابقه أو ال

طليب وغري : نشاء على قسمنيوينقسم اإل34  "اإلنشاء: ، والثايناخلرب: األول. هلا خارج 
وهنا يستثىن أفعال الرجاء ، غلب اإلنشاء غري الطليب خربأ أنَّ " أكثرها: "د بقولهواملرا. طليب

 ناوهلذا سيقتصر حبث. يف لسان العرب، وأّما قصده بقلة املباحث البيانية قلة ورودها والقسم
 .، والنداء مر والنهي، واالستفهام، والتميناأل: أساليبئن يف مخسة نشاء الطليب الك ايف اإل
 {ٱْهِدنَا} 

 *ااِلستدامة وذاكح يُعهحدُ  وحطلب الشُئ ومنُه يُقصدُ 
ومن مجلة األمور طلب  35  طلب الشيء، وليس املراد حصوله بل دوامه، وذلك يف اهدنا

وبيان للمعونة  34  اإلعانة على العبادة، فكانت العبادة متقدمة على االستعانة يف التعقل
واهلداية  . أو إفراد ملا هو املقصود األعظم{ ٱْهِدنحا}كيف أعينكم فقالوا : املطلوبة فكأنه قال

  39  كاهلداية إرشاد وداللة بلطف ولذلك تستعمل يف اخلري
 {أََأنَذْرتـَُهمْ }

ْرتح     ُه  م  ت حُنِذْرُهمْ وحلفظ أحمح من قحوِل ملْح  وحال    ه  مز ف   ي قحوِل أحن      ذح
ا  ستواء ِإْذ ت  ج     ردحاتح    ق   ري     ُر اال ُمْستححسحُن ذِْكرحُه م حا قح    ْد أُِك   دح

 نظي  رُه التحخصيُص يف الكالمِ  ستواء من معىن االستفهامِ ِلال
ا اأحوح أحنَّ    ُه     م  عن طلِب جرد ذحلِ   كح ال    نح    دح يُ          ْؤم    ِنُ     ونح أحب     دح  *الح

 

وغرض التسوية من  38  وهو االستفهام الداخل على مجلة يصح حلول املصدر عليها
{ أحْم ملْح تُ ْنِذْرُهمْ }الوقت هبذا الوقت هبذا الكتاب  نذارك يف هذاأأي  {سحوحاٌء عحلحْيِهمْ }: فقال

                                                           
   5 : ، والتلخيص 59/ : يف علوم البالغة األيضاح34  
 9:التيسر يف علوم التفسري*

 51/ :البحر احمليط 35  
 82 / :، والتحرير والتنوير21/ :إرشاد العقل السليم: ينظر 34  
 34/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل49/ :الكشاف: ينظر 39  
 4 :يف علوم التفسري التيسر*

 914 /5: ، واالتقان يف علوم القرآن24/ مغين اللبيب : ينظر 38  
 4 :التيسر يف علوم التفسري*
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وقد سلخت  .واهلمزة معىن االستفهام { أحمْ }ع ن ، وق د أنسلخ أي وع دم إنذارك في ه وبع ده
أي شي اس توت حالته م قي  ل  ومل ا ك ان كأن ه قي ل يف. يف الكف رفهامًا ألهّنم توغلوا إعن معناه 

نحا أحوحعحْظتح أحمْ :ومنه قوله تعاىل. 39  "{يُ ْؤِمُنونح ال}هنم يف إ ملْح تحُكْن ِمنح  قحاُلوا سحوحاٌء عحلحي ْ
م مل أ) و أبلغ من فه أحْم ملْح تحُكْن ِمنح اْلوحاِعِظنيح : قال البقاعي. (34 :الشعراء) اْلوحاِعِظنيح 

وقد  41  "واملعىن أن األمر مستٍو يف احلالتني يف أنّا ال نطيعك يف شي ( تكن واعظاً )و أ( تعظ
دلت عليها القرائن اللفظية أو  وإذابالسياق  ذا أمكن تعويضها نطقًا استدالً إحتذف اهلمزة 

ْرت حُهمْ }املعنوية و جرى هذا على : "م واهلمزة معىن االستفهام قال سيبويهعن أ أنسلخوقد  {أْنذح
وحذفت مهزة االستفهام ختفيفًا لكراهة .  4  "حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء

البد أن يكون التسوية فيه شيئني أو أكثر  (4:البقرة)  سحوحاٌء عحلحْيِهم :اهلمزتني ألّن قوله تعاىل
 .  42  من ذلك وجملي أم من بعد ذلك أيضاً 

 {     َكـــْيـــَف تَــْكُفــــُرونَ   }
 بِ      اهلِل وحال     خ   ط        اب لِ      لَّ      ِذي      نح  ق   ال ت  ع  ال   ى كح   ْي   فح تح  ْكُف    ُرونح 

 مح     ْع    ُه تح   ع   ج      ُب م    ع اإِلن    ك      ارِ  ف  ج   اء بِ    اس   ت   خ   ب  ارِ قحْد كحفح  ُرواْ 
 يح  ق  ُع ع  ل يهح  ا أحي ع    ل   ى ط   ري   ق    ةِ  لِلكف  ِر بِ   اإِلن  ك  اِر للحاِل الت   ِي
 ينفك عن حال فححيُث انفصال برهان أحي أحنَّ صدور الكفر الح 
ا يستل     زِمُ   ن     ك   ارُه وج      ود ك     ف    ر ِم   ْن     ُه    مْ إ ع   ن   ه  ا ف   اإِلن  كار ف  ذح
 م   ن ق      ول       ِه أحت    ك    ف     رون ول   قح  دْ  فكان من ِإنكارِه الك  ف  ر أحش   د
 *هبحا من فعل هِذي ال    ج ملةأحتحى  وافق ما بعُد من ال   ح   اِل ال  ت    ِي

معىن االستفهام يف كيف لإلنكار، فإنكار احلال متضمن إلنكار الذات على سبيل  
كيف : ومثاهلا قولك  43  أعجب كفرهم مع عملكم حبالكم هذه ما: الكناية، فكأنه قيل

جاء زيد؟ أي على أيه حال جاء وقد عدها القزويين مما جاء للتوبيخ والتعجب مجيعاً، 
وقد يكون هذا املعىن األقرب؛  44  ودليله كيف يكفرون واحلال أنكم عاملون هبذه القصة

 ألهنا حتمل يف طياهتا معان كثرية نستطيع أن نضيفها للتوبيخ والتعجب، كاإلنكار وتعظيم

                                                           
 .48/ : ، وانوار التنزيل 54 / : الكشاف: ينظر.  94-93/ : نظم الدرر 39  
 4/92 : نظم الدرر 41  
 .48/ وانوار التنزيل  98 / . وينظر الكتاب 94-93/ : نظم الدرر  4  
 .51/ : احملتسب: ظر ين42  
 33_32:التيسر يف علوم التفسري*

 249/ :الكشاف  43  
 99/ 3:اإليضاح يف علوم البالغة  44  
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أما أبو حيان فيتوسع يف شرحه لآلية ناقاًل كالم الزخمشري يف املسألة مث . وهتويل ما يفعلون
 . يقول هو من باب الكناية عنده إذ قصد إنكار احلال واملقصود إنكار وقوع ذات الكفر

 الخبر
خربت باألمر أي علمته، وخربت األمرح أْخبُ رُُه إذا عرفت ه على حقيقته،  :الخبر لغة     

ومن أقدم . 45  ما أتاك من نبأ عمن تستخرب :واخلرُب بالتحريك واحد األخبار، واخلرب
   44  "جاز على قائلِه التصديق والتكذيباخلرب ما : "النحويني الذين عرفوا اخلرب املربد إذ قال

 كل عن الذين آمنوا انفرد قال تعاىل وإذا خلوا قصد
 س   مي    ةال  مؤمنني ث  م ب    اإل فخاطبوا ب    ج  مل      ة ف  علي ة
 *ماذكروا من أوجه تعددت وأبرزوا من مجلة تأك   دت

يف  فخاطبوا خطاهبم مع املؤمنني عما يفيد تأكيد اخلرب؛ ألهنم اليريدون أن يعرضوا أنفسهم
يف صدقه؛ ألهنم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوهم إىل الشك، معرض من يتطرق ساحته الشك 

وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون املؤمنون أخلياء الذهن من الشك يف املنافقني، 
  .لعدم تعينهم عندهم فيكون جتريد اخلرب من املؤاكدات مقتضى الظاهر 

 القصر
 االذي قحْد ختمدخله على  ايُد ق   ص  ر ما تُفِ فحِإنَّ ِإن    م   

 ِإن     م   ا ال   راب  ح م    ن   ا ص ال حوح  ب  ِه كأن    م   ا س    ع  ي    د راب   ح
 *الُفؤادِ     رِض م    ك    ن م  نمل    فحفهُموْا الصالح من فساد

وقصر . 49  الشي اذا حبستهاقصرت نفسي على : ، نقولاحلبس وااللتزام: القصر يف اللغة
هو ختصيص أمٍر بآخٍر بطريق : واصطالحاً .48  عجز عنُه ومل يبلغه وبابه دخل الشيءعن 

صر  به احل وأرادواحلصر يف اللغة أيضا احلبس وهناك من أطلق مصطلح القصر . 49  خمصوصة
او لقصر الشيء على  الشيءإمنا القصر احلكم على : "كما ذهب إليه الزخمشري قال

و أإمنا املنطلق زيد، : ى الشيء كقولككم علإمنا لقصر احل: "وفسر ذلك بقوله. 51  "احلكم

                                                           
 4/224: لسان العرب: ينظر 
  2:التيسر يف علوم التفسري*

 . 3/445: نظم الدرر: وينظر.  3/89: املقتضب 44  
  3/424 :تاج العروس: ينظر. 5/95:لسان العرب  49  
  2:علوم التفسريالتيسر يف . *

 5/95: املصدر نفسه  48  
 545 /4: ينظر اإلتقان يف علوم القرآن 49  
 .81 / : الكشاف 51  
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وجند الكثري ممن استعملوا لفظة .  5  "إمنا زيٌد كاتب : لقصر الشيء على حكم كقولك
 . 52  احلصر مل يفرقوا بينها وبني مفهوم القصر

 ايجاز القصر
 ع           ل        ي                م اهللُ بِ     ال        ذَّي أحرادحهُ  ق         الح أ وحق        الح ل وحقح      الح م

 من حرف أحوح حرفني أحوح من أحكثر ب    ب  دِء السور ءي      قال ما جا
 أحي عددت ح        روف     ه      ا ك هاوي     ا ه    ج  ياتلفاظ ب    ه    ا م     أوك     ل 

 ِمن ْهح   ا الك        الم وِإل       ي         ِه ذه      ب       ا احس ما مسم    يات   ه   ا مح    ا رحك   ب   ا
جاءت ألن املعىن يف ( امل) يقصد ايرى الزخمشري أن تسمية السور هبذه األلفاظ خاصو 

سميات هذه األلفاظ قال عزَّ ذلك اإلشعار بأن الفرقان ليس كالما معروف الرتاكيب من م
ما باهلا مكتوبة على صور احلروف أنفسها ال على : ويتسأل الزخمشري قرآنا عربياً وجل 

صور أساميها؟ مث يتعجب عن هذا التساؤل بأن الكلمة ملا كانت مركبة من ذوات احلروف 
اكتب، يكتب بلفظ األمساء، : واستمرت العادة على ذلك يف هتجيتها، فحني تقول للكاتب

  53  ويقع يف كتابة احلروف
 يف حِد االسِم عندهم وحت  حصيلُ  ال  خليل ت    دخ    لأحب   و ع لي ك

ُه   محا والتص غي      رُ  خواصه م  عها ومنها التنكي  ر  واجلمع مع ضدح
 *للضال أحنَّ قضى ع  ليِه بِ   ال   ه ُدحى وحج      از أحن ي    ق  اُل أحنَّ      ُه ُهدحى

فإن أمساء مسمياهتا احلروف اليت ركبت منها الكلم لدخوهلا يف حد االسم، واعتوار ما خيص 
و ثبت  .عليها، وبه صرح اخلليل وأبو عليبه من التعريف والتنكري واجلمع والتصغري وَنو ذلك 

 أهنا أمساء وألهنا يتصرف فيها باإلمالة والتفخيم والتعريف والتنكري واجلمع والتصغري والوصف
مساه حرفا جمازا لكونه اسم احلرف، وإطالق  54  واإلسناد واإلضافة، فكانت ال حمالة أمساء
ولعله مساه باسم مدلول، وملا كانت مسمياهتا  55  اسم أحد املتالزمني على اآلخر جماز مشهور

مسمياهتا حروفًا وحدانًا وهي مركبة، صدرت هبا لتكون تأديتها باملسمى أول ما يقرع السمع، 
ويقصد الزخمشري إىل أن أصل الكالم  54  مكان األلف لتعذر االبتداء هبا واستعريت اهلمزة

                                                           
 .45 -44 : والربهان الكاشف  29:مفتاح العلوم:  ، وينظر  4/ : املصدر نفسه  5  
 545 /4: واإلتقان 45 :الربهان الكاشف عن إعجاز القران: ينظر  52  
 94_93/ :الكشاف: ينظر  53  
   :التيسر يف علوم التفسري*

 59 / :مفاتيح الغيب: ينظر 54  
 359/ : نواهد األبكار وشوارد األفكار 55  
 42/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 54  
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اإلجياز بالقصر يف احلروف  حروف تربط معًا لتكون مجلة واجلملة تكون سياق، وبذا فقد كان
هدى للمتقنياليت قيلت معان برزت دون حذف، ومنه ما جاء يف قوله 

  59 . 
 دون الذَّي م    اف        ارق ال    ض   الال آل      حى س  مى ب       ال        ذي ِإل     ي    هِ 

 وحُه   وح ال    دالل    ة ف     ق     يل م    ط   ل   قا أحما اهُلدحى فم صدر مثل تُ قحى
 ِإْذ من مقابل الضالل حصلت وحقيل أحن لبغي  ِه قح      ْد أحوص    لت
 *ىل    ق  ص      ده ك      ان ه   دِإال ِإذا  وحملح يقل مهدي أحعن ي مهتدحى

فريق علم : ألن الضالني فريقان: ى للضالني؟ قلتفهال قيل هد: فإن قلت: ل الزخمشريقا
بقاؤهم على الضاللة وهم املطبوع على قلوهبم، وفريق علم أن مصريهم إىل اهلدى، فال يكون 

، فلو جئ بالعبارة املفصحة هلؤالءهدى للفريقني الباقيني على الضاللة، فبقي أن يكون هدى 
ختصر الكالم بإجرائه على الطريقة ألصائرين إىل اهلدى بعد الضالل، فعن ذلك لقيل هدى ل

وهي يف األصل هدى للضالني الصائرين إىل اهلدى بعد 58  اليت ذكرنا، فقيل هدى للمتقني
 .59  ذكر أولياء اهللالضالل، وحسنه إىل تسمية الشئ باسم مايؤول إليه، وإىل تصدير السورة ب

ختص هبا من غريه من أدوات التعريف، قال عبد القادر أ فاسم اإلشارة له مميزات
إن من املميزات اليت حيتويها السياق اإلشاري إميان املتكلم على االختزال، ومفارقة :"41  اجلليل

بطبيعته  اسم اإلشارة ألن أخروعلل يف موطن " التكرار الذي ينأى عنه األسلوب البالغي اجليد
   . 4  "اهراً حسياً ظ الداللية حيدد املراد منه حتديداً 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 94/ :الكشاف: ينظر 59  
   :التيسر يف علوم التفسري*

 9  _8  / :الكشاف 58  
 85 /3:اإليضاح يف علوم البالغة 59  
 298:األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية  41  
 299:نفسهاملصدر    4  
 9:التيسر يف علوم التفسري*
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 الرابع الفصل
 جهود بدر الدين الغزي البالغية

الشك يف أن القرآن الكرمي معجزة خالدة بعثت هنضة فكرية مل تشهد هذه األمة مثياًل 
العلوم، وأسست هلا، فكانت اجلذوة اليت أوقدت يف النفوس روح البحث والتأمل، فوضعت 
عجازه ومعرفة إيان القواعد خلدمة للقرآن الكرمي يف أول األمر، فكانت غاية البالغيني ب

فحظيت منظومة بدر الدين الغزي هبذه الغاية إذ استخرجت لنا أنواع من الدرر . أحكامه
أبو حيان نواع اليت ذكرها البالغية يف سورة الفاحتة، إذ يقول حلت يف فكري أنواعاً أخر بعد األ

 :يقول الغزي. يف البحر احمليط

 1163اإليجاز المعجز .1
وسورة الفاحتة  من أوهلا ( القصر واحلذف)لقد أوضح البالغيون اإلجياز وقسموه إىل قسمني  

إىل آخرها تتميز بسمى بالغية تسمى يف البالغة العربية إجياز القصر من حيث أن كلماهتا تدل 
من أراد أن يعرف جوامع :"44  وقد ذكر الثعاليب أهنا من اإلعجاز فقال. على معاين كثرية

تنبه على فضل اإلعجاز واالختصار وحييط ببالغة اإلمياء ويفطن لكفاية اإلجياز الكلم وي
 :ويقول الغزي". فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكالم

 مخس ة أحش ي ا ل   ها ت     واف        ق وم ن ف    ي ل    ط  ي   ف       ه تطاب  ق
 ونشرا ثُ   مَّ محا يظ        هر  هِلا مخ س صحف ات لل عبي د تذكرُ 
 هو الصراط واستعري ذلك منها امل  جاز فالطريق السالك
 *وغي ر ذل ك م ن ال    م  ع ان ي ل          م     ل      ة اإِلس   الم وال     ق   رآن

. اهلل، الرّب، والرمحن، والرحيم، واملالك: مخسة من هذه السمات صفات الربوبية وهي
العبودية، واالستعانة، وطلب اهلداية، وطلب االستقامة، : من صفات العبد وهي أشياء ومخسة

إياك : وطلب النعمة، فانطبقت تلك األمساء اخلمسة على هذه األحوال اخلمسة، فكأنه قيل
نعبد؛ ألنك أنت اهلل، وإياك نستعني؛ ألنك أنت الرّب، واهدنا الصراط املستقيم؛ ألنك أنت 

ا االستقامة؛ ألنك أنت الرحيم، وأفض علينا سجال نعمك وكرمك؛ ألنك مالك الرمحن، وارزقن
                                                           

11  
 .البديععليها اسم  أطلقفي بدايتها  البالغةوال بد من اإلشارة إلى أن  ،البالغةفرع من علوم  البديععلم  
 (اإلجياز املعجز) إىل العالقة اإلجياز واإلعجاز ك الثعاليب أن البالغني قسموا اإلجياز إىل نوعني  القصر واحلذف  ولكن هناك من اشار  43  
 3/ :اإلعجاز واإلجياز 44  

 42  من الذي استخرج من علم البديع فهذه بض عة ع شر وال    ج    م  ي   ع
 *م  ن ه       ذه ال   س          ورة أحن    واع ُآخ       ر قل  ت وقد حلت بفكري فظهر
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الطريق هو كل ما يطرقه طارق معتاداً كان أو غري معتاد، والسبيل من الطرق مث . 45  يوم الدين
فال يذهب إليه وال  44  ما هو معتاد السلوك والصراط من السبيل ما ال التواء فيه وال اعوجاج

ون على مسة القصد فهو أخص الثالثة وفائدة ووصفه باملستقيم حينئذ يسار عليه، بل هو مك
فاجملاز الطريق السالك هو  49  واملراد طريق احلق وهو ملة اإلسالم .أنه يطلق على ما فيه

 .48  الصراط واستعري ذلك مللة اإلسالم والقرآن وغريها من املعاين
 إيجاز الحذف .2

ا نح ْح    و كح  ت  بُ ُت بِ ال قلح مِ  قحْد سحبحقح تَّ مح   ِبْسِم اللَّهِ  ءُ وحبحا  ت حْفس ريحهح
 ع لى ت       عي   ن م ن ي كون م    ؤمن     ا باالس   تع  ان       ة وذل       ك ب      ن     ا
 ال كحت ب ب     الع    ل   م وال   خ  ال ت  ؤول شبه م ا ي  حس ن من ح   صول

 لكون مثل ذاك من احلروف وقع اس تع ارة علحى وجه التبعِ ِإلح  ى 
 ؛49  واحملذوف هو متعلق اجلار واجملرور يف بسم اهلل املسمى عند البالغيني إجياز احلذف

بسم اهلل أقرأ اآلن الذي يتعلق مبقدر وكذلك : ألن اجلار واجملرور متعلقان بفعل حمذوف تقديره
له، وذلك أوىل من اضمار أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل  يضمر كل فاعل ما جيعل التسمية مبدأً 

قد  بأنهوأورد الغزي على من علق الباء يف بسم اهلل  .91  أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه . عليه
جياب ألن مراد بسم اهلل اليعمل حمذوفاً، من حيث أنه مصدر فال ينايف أن يعمل من حيث أنه 

 . 9  األصح مبتدأ كما أن املبتدأ فاعل يف خربه على
ا :كما يف قوله  وتقدمي املعمول أوقع ألنه أهم وأدل على  ِإيَّاكح ن حْعُبدُ : وقوله ِبْسِم اهلل جمحْرحاهح

 93  ولذلك قيل أن الباء لالستعانة ككتبت بالقلم. 92  االختصاص وأدخل يف التعظيم
، وقيل أهنا للمصاحبة وهي اليت يصلح يف 94  ختص سيبويهأواألصل فيها أهنا اللصاق وعليه 

                                                           
 249-244/ :التفسري الكبري: ينظر 45  
 9:التيسر يف علوم التفسري*

  3 5:الكليات:   ينظر 44  
 48/ :الكشاف:ينظر 49  
 91/  :معامل التنزيل 48  
إجياز قصر وهو أن تكون األلفاظ قليلة ومعانيها كثرية، وإجياز حذف، وهو أن حيذف من الكالم حرف من كلمة أو كلمة من مجلة أو مجلة  : االجياز على قسمني 49  

  59-2/29:البالغة أسسها وعلومها: ينظر: فأكثره لغرض بالغي مع وجود دليل على احملذوف
   /  : التنزيل وأسرار التأويل، أنوار  24/  :الكشاف: ينظر 91  
الفريقني فقدره  بدأت وجعله البصريون مبتدأ، أي ابتدائي، وخالف الزخمشري: حمذوف، قدره الكوفيون وما تتعلق به. الباء لالستعانة29/ : البحر احمليط: ينظر  9  

زيداً : سم فهو عريب جيد كما كان ذلك، يعين تأخريه عربياً جيداً وذلك قولكوإذا قدمت اإل: قال سيبويه، وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه متأخرًا، اقرأ أو أبدأ
 .ضربت
 رواه أبو داؤد وغريهم ابن الصالح وغريه وبلى وصحح 92  
 254/ 4:الربهان يف علوم القران 29/ : ، البحر احمليط39/ :املقتضب: ينظر 93  
 34 / : ، مغين اللبيب 42 /4:، املقتضب2/314:الكتاب :ينظر 94  
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وهذه وما بعده . واملعىن متربكاً باسم اهلل اقرأ 95  أو يٌغين عنها وعن مضموهنا احلال( مع)حملها 
إىل آخر السورة  ُمقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يُتربك بامسه، وحيمد على نعمه، وُيسأل 

ة أن  تفتح، الختصاصها باللزوم احلرفية واجلر،  من فضله، وإمنا كسرت ومن حق احلروف املفرد
كما كسرت الم األمر والم اإلضافة داخلة على املظهر للفصل بينهما وبني الم االبتداء 

أشار الزخمشري أنه ما إذا أمرك إنسان أن تكتب رسالة من جهته إىل غريه فإنك و . 94  واالسم
 .99  ركوإمنا تفعل هذا على لسان أم" كتبت هذه األحرف"تكتب 
 األرداف والتتبيع .3

ي نِ   من ذاك كنحاية مع األحرحداف قد أحتى مالك ي     وِم الدِّ
 ف     ِإن       ه ي     م ل  ك ما ي ح وي ه وحالقحصح  ُد محالحكح األحمور فيه
 ع    ن    ه ب      غ  ي     ره وحم   م ا ذك  را وذل ك القص د ولكن عربا

 *جزايه كال ب    م   ا ق    د صن عا والنار م عاملك   ه للج   ن    ة 
اإلرداف والكناية شيء واحد إال إن البالغيني فرقوا بينهما فقالوا اإلرداف عبارة عن تبديل 

واألرداف هو  98  الكلمة بردفها والكناية هي العدول عن التصريح بذكر الشيء إىل ما يلزم
هو أن : "ائتالف اللفظ مع املعىن، ومساه البالغيون هبذه التسمية، وشرحوا تسميته بأن قالوا
أي قريب " يريد املتكلم معىن فال يُعرب عنه بلفظه املوضوع له، ويُعرب عنه بلفظ هو ردفه وتابعه

ك هو املتصرف وتربز بالغة الرتقي بوصفه تعاىل باملالك، واملال .99  من لفظه قرب الرديف
وحنحادحى ومعناه، مالك األمور يوم الدين على طريقة  باألمر والنهي يف املأمورين من امللك،

ٰ ُب ٱجلْحنَّةِ  معىًن ( يوم الدين)مع إضافته إىل  (مالك)وللتعبري ب  . 81  (44: األعراف)  أحْصحح
ثاٍن يدل على أن اهلل وحده هو املتصرف يف ذلك اليوم، فال يستطيع أحد هناك أن يدعي 

إىل  منذ بدأ اخللقشيئاً، وال يستطيع أحد أن يتكلم إال بأذنه على يوم اجلزاء، أنه مالك الزمان 
ا، ومتعلق املضاف إليه يف احلقيقة أن ينقضي احلساب ويستقر أهل اجلنة فيها، وأهل النار فيه

  . 8  هو األمر، كأنه قال مالك أو ملك األمر يف يوم الدين

                                                           
 4/254: الربهان يف علوم القران: ينظر 95  
         3 / :أنوار التزيل وأسرار التأويل  94  
 .32/  الكشاف  99  
 9:التيسر يف علوم التفسري*

1175
 2  / :خزانة األدب وغاية األرب: ينظر 
 219/ :حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر 99  
 28/ :، فتح القدير28/ :، وأنوار التزيل واسرار التأويل59/ :الكشاف: ينظر 81  
 35/ :البحر احمليط: ينظر  8  
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 المساواة .4
 *والبسط يف مواضع قد ثبتا مُثَّ ال م ساواة ب موضع أحتى

، عبارة عن تأدية املقصود تساوي اللفظ واملعىن، فيما مل يكن داع لإلجياز واإلطناب: "املساواة
إن اهلل سبحانه وتعاىل علمنا كيف . 82  "غري زيادة فيه وال نقصان عنهمبقدار معناه من 

احلْحْمُد ألن اهلل سبحانه يف سورة الفاحتة يبتدأ ، خناطب امللوك والرؤساء ال نفاجئهم باحلاجة
يِن ( 3)الرَّمْحِن الرَِّحيِم ( 2)لّلِه رحبِّ اْلعحالحِمنيح   وِإيَّاكح نحْستحِعنيُ ِإيَّاكح ن حْعُبُد ( 4)محاِلِك ي حْوِم الدِّ

ُستحِقيمح  :اإلنابة، وبعد كل هذا التزلف، التقرب
بعد ، بعد هذا كله اعطين اهِدنحا الصِّرحاطح امل

، إذن اإلطناب يف مكانه بالغة.أعطينا، ال نستعني بغريك ِإيَّاكح ن حْعُبُد وِإيَّاكح نحْستحِعنيُ االعرتاف
مكاهنا بالغة؛ وهلذا جتدون متون الفقه أكثرها  واملساواة يف، واإلجياز يف مكانه بالغة

 .83  مساواة
 كتفاءال  .5

 مع ج      زال     ة ب     لف ظ ن     زرا ثُ مَّ اإِلشارة ل   م  عن ى ك   ث    را
ينِ ِمن قحولُه  يف غاية اإِليضاح وحالتبيي ن  محاِلِك يح   ْوِم الدِّ

ا ن حْعُبدُ  نحْستحِعي   نُ ِإيَّاكح  عم وما يقص د ِإيَّاكح ن حْعبُ دُ   فِ   ي  مح
 *محعىن ااِلكتفحا ِإيَّاكح نحْستحِعنيُ  وحك    ل شح     ُئ ف   حي   ع  م وحوحفح     ا

ينِ وجاء ذكر العبادة بعد قوله  ؛ ألن العبادة ُتذكر بال ُمجازي يف ذلك اليوم، محاِلِك ي حْوِم الدِّ
جاءت   ِإيَّاكح نحْستحِعنيُ  ومجلة. 84  نسيانه فعدم حضور ذاته يف نفوس العباد يؤدي إىل

ومل جتئ مفصولة بطريقة تعداد اجلمل يف مقام التضرع وَنوه من  ِإيَّاكح ن حْعُبدُ معطوفة على
الفعلني مجيعًا يف إرادة املتكلم هبذا التخصيص،  حضورمقامات التعداد والتكرار، لإلشارة إىل 

وهنا جند بالغة االكتفاء، وهو أن  .85  أي خُيضعك باالستعانة أيضًا مع ختصيصك بالعبادة
ن حُهمحا تحالُزٌم وارتباط، ف حُيْكت حفحى بأحححِدمها عن اآلخر لنكتٍة بالغّية"يقتضي املقام   ِذْكرح شيئ حنْيِ ب حي ْ

 84  ."اط العطفيوخيتصُّ غالباً باالرتب
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 الطناب .6
ف اللفظ بال معىن نياطح   *من الكل وحاإِلطناب يف وصف الصراطح  مُثَّ ائتالح

وهو أن خُيتار للمعىن املقصود ألفاظ تؤديه بكمال : هو ائتالف اللفظ واملعىن"واإلطناب 
، 88  للفائدةٍ إذا زادح التعبرُي على قدِر املعىنح فهو و . 89  وزيادة اللفظ للمعىن الفائدة"الوضوح

وذلك يف تكرار كلمة الصراط لتكون مبنزلة التذكري والتوكيد وتقوية النسبة، مع ما تعطيه النسبة 
فيكون فائدة البدل التوكيد واإلشعار . اإلسنادية إليه من الفائدة املتجددة الزائدة على األول

ُستحِقيمح اهِدنحا  حبصول وصف امل ُبدل للُمبدل منه، فإنه ملا قال اهلل تعاىل
فكأن   الصِّرحاطح امل

الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط خمتصًا بنا، أم سلكه غرينا ممن هداه اهلل، فقال 
ِصرحاطح الَِّذينح أحنعحمتح عحلحيِهمْ تعاىل

الَِّذينح أحنعحمتح وأضيف الصراط إىل قوله تعاىل.89  
بيني والصديقني واملرسلني؛ لتكون اآلية عامة إىل املوصول املبهم دون أن يقول الن: يأ عحلحيِهمْ 

 .91  تتناول مجيع طبقات امل ُنعم عليهم من املرسلني والنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
 إيجاز القصر .7

يِن   وحهو بقصر وبِ حذف ي   متاز ِفيِه ِإجيازمحاِلِك ي حْوِم الدِّ
 ك  الم  ه بْأنواعِإن يْأت   ي ِمن   كالمها م حتمل وحاإِلي    داع
 فيها هلذا أحو ك   ذا االستنباع من البدي  ع والكالم مجاع
 *من حسن معىن سواه تبعه ي  ْأيت ب     م    ع  ن ى ذم وم    ع   ه

تربز بالغة الرتقي يف   محاِلِك ي حْوِم الدِّينِ ( 3)الرَّمْحِن الرَِّحيمِ  (2) رحبِّ اْلعحالحِمنيح  ويف قوله تعاىل
بأنه الرمحن الرحيم؛ إلفادة عظم رمحته، : بأنه رب العاملني كلهم، وثانياً : وصفه تعاىل، أوالً 

؛ ألنه ينبئ عن عموم التصرف بأنه ملك يوم الدين، وهو وصف مبا هو أعظم مما قبله: وثالثاً 
بني هذه األوصاف اجلليلة والتناسب . 9  يف املخلوقات يف يوم اجلزاء الذي هو أول أيام اخللود

واضح، وإجياز القصر ماثل يف نظمها، ألهنا تومئ بأن موصفها حقيق باحلمد الكامل الذي 
الكامل؛ ؛ إذ أتت هذه األوصاف مبينة أن اهلل مستحق للحمد (احلمد هلل)أعربت عنه مجلة 
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بني هذه لفصل لذا جاء ا .92  ألنه رب العاملني؛ وألنه الرمحن الرحيم؛ وألنه مالك يوم الدين
 .93  اآليات الثالث لكمال االتصال

 اإلنشاء والخبر .8
 ق    دم    ا ال  صِّ     رحاطح  وصف ما م   ن قد أحقتضى زيادة الوصف كمحا
ِل أحوح عحلحيُهم قحْد غضب بِ أحنَّ ُه صَّ راطح غحي رح م   ن ن      س   ب  *ِإىلح الضَّالح

ْغُضوِب *الصِّرحاطح اْلُمْستحِقيمح اهِدنحا  إن املتأمل يف قوله ِصرحاطح الَِّذينح أحنْ عحْمتح عحلحْيِهْم غحرْيِ اْلمح
أما اإلنشاء فهو صيغة . اخلرب وأسلوبنشاء إلاجيد أنه يتضمن أسلوب  عحلحْيِهْم وحالح الضَّالِّني

أحنْ عحْمتح عحلحْيِهْم غحرْيِ ِصرحاطح الَِّذينح اليت هي مبعىن الدعاء، وأما اخلرب، فهو قوله 94  األمر
هذا اخلرب له غرض رئيس، هو فائدة اخلرب املاثل يف أن الصراط  اْلمحْغُضوِب عحلحْيِهْم وحالح الضَّالِّني

 .95  املستقيم املطلوب اهلداية هو صراط الذين أنعمت عليهم، غري املغضوب عليهم والضالني
 والحقيقة والمجاز .9

 قح ْد سح مح ا رحبِّ ال    عحالحِمي   نح وحل    ف  ظ  النوعني قح  ْد ي    ع   لمها فعحلحْيِهمْ 
ي ُث أحط     ل   ق عل ىباال  ع       دة أحش     ي      ا ك   م     ا ُه   نح     ا خ    ال تساعِ حح

 األححسن مح ل علحى الوجوِه وحُهوح  وحك ُلح ه ا م    ح     تح    م     ل وي م  ك    ن
 *فح     ف   ي   ه ض  م لِل ح ِقي قح ة ال  م   ج از وحأحجاز أحن يكون ب حْعُضهحا جماز

فقيل أن أصله راب، كما قالوا رجل بار وبر، ( رب)لقد تعددت املعاين البالغية للفظ 
املصلح وأطلقوا الرب على اهلل وحده، وقيل السيد وقيل املعبود وقيل الثابت وقيل اخلالق وقيل 

، إال أن 94  وال يطلق على غريه تعاىل إال مقيدًا َنو رب الدار. وقيل احلافظ وقيل غري ذلك
إنه حقيقة فيه؛ ألن يف مجيعها يوجد معىن : املشهور كونه مبعىن الرتبية، فلهذا قال بعض احملققني

حيمل على اجملاز كما الرتبية ووجود العالقة أمارة اجملاز وألن اللفظ إذا دار بني اجملاز واالشرتاك 
خرتناه خري منه ألنه بعد أري هنا على معىن املالك ولعل ما اللغة ومحّله الزخمش مبادئتقرر يف 

                                                           
 .99 / :التحرير والتنوير: ينظر 92  
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وإن "رحبِّ اْلعحالحِمنيح تكرارًا لدخوهلا يف  محاِلِك ي حْوِم الدِّينِ بأنه حقيقة يف ذلك تكونالتسليم 
إدراج الرمحن الرحيم بينهما وال تظهر هلذا قلنا بالتخصيص بعد التعميم حيتاج إىل بيان نكتة 

العبد على أن خمتارنا أنسب باملقام ألن الرتبية أجل النعم بالنسبة إىل امل ُنعم عليه وأدل على  
ألنه يدل على معىن . رحبِّ اْلعحالحِمنيح وأوثر التعبري ب  . 99  "كمال فعله تعاىل وقدرته وحكمته
وجاء وصف الربوبية شاماًل للعاملني، . 98  لق ومربيهم بنعمهاملالك املريب، فهو تعاىل مالك اخل

لكي تتجه العوامل كلها إىل رب واحد، تُقر له بالسيادة املطلقة، وتنفض عن كاهلها زمحة 
األرباب املتفرقة، مث ليطمئن ضمري هذه العوامل إىل رعاية اهلل الدائمة، وربوبيته القائمة، وإىل أن 

إرادة . الرب على السيد واخلالق وإطالق. 99  وال تفرت وال تغيب هذه الرعاية التنقطع أبداً 
التصريح هبذه الربوبية مع إرادة ما عرب عنه وإن اختلف سبيل احلقيقة واجملاز وعلى كل حال ال 
يطلق لغة على غريه تعاىل إطالقًا مستفيضًا إال مقيدًا بإضافة وَنوها مما يدل على ربوبية 

 .211 خمصوصة
 اإلدماج . 1

 أحرحادحُه م  ن ض   م   ن مح    ا تح    ك   ل    حم    ا اإِلدم    اج ب     ِإن ي دم ُج محا وحِفي هِ 
اكح م  ا قح      صح         دْ  ب ِه م ن الح   م    دِح وحنح     ح   وُه وحقح    دْ   يُ     وه     م أحنَّ       ُه ل     ذح
ُْم  ت حُعودُ من وصف  وحالقصحُد ذمة النصارى وحاليهود  ِمن نحعمتِه هلح

ِل وحالغحضحبح  نتسبأوحِفيه تقريُض بِ    هم ِإْذ  ا ِإل حى ال ضَّالح ُه  مح  *ك   الح
وقد أشار الغزي إىل الكالم الذي يدرج ضمنه معىن آخر، وهذه الطريقة مساها البالغيون 

وأورد اهلل سبحانه وتعاىل اليهود والنصارى مجيعًا على اخلصوص كما ذكره  . 21 اإلدماج
النظر سبب  بادئاملستدل و قدم سبحانه املغضوب عليهم على الضالني مع أن الضالل يف 

للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه لتقدم زمان املغضوب عليهم وهم اليهود على زمان 
بل باالنتقام وال يقابل بالضالل فبينهما تقابل معنوي الضالني وهم النصارى أو ألن اإلنعام يقا

بناًء على أن األول إيصال اخلري إىل املنعم عليه والثاين إيصال الشر إىل املغضوب عليه أو ألن 
اليهود أشد يف الكفر والعناد وأعظم يف اخلبث والفساد و أشد عداوة للذين آمنوا ولذا ضربت 
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اهِدنحا الصِّرحاطح تقابل بني اهلداية والنعمة من ناحية يف قوله فهذا ال .212 عليهم الذلة واملسكنة
ُستحِقيمح 

 محغُضوِب عحلحيِهمْ  الوالغضب والضالل من ناحية أخرى يف ذكره تعاىل  ،امل
ونسب اإلنعام ألن من طلب منه اهلداية  213 يف مقابلة املهتدين واملنعم عليهم الضَّالِّنيح و

، ألنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب اإلحسان، فال يناسب إليهإليه ال يناسب نسبة الغضب 
 .214 مواجهته بوصف االنتقام، وليكون املغضوب توطئة للختم بالضالني

 الحتراس .11
 ِإْذ قح ْد شح م الح وحالح الضَّ    الِّي   نح قحوِل  وحاالحت  راس ُه   وح يف غحي ِر ِإل    حى

 محعح النحصحارحى ححيُث األحنعام ي حُعود اليح ُهود عحلحْي ِهمْ أحنْ عح  ْم    تح قحولُُه 
      تُ      ُه ت    حل كح ال  ثح   ن  حيح اج   رح خفحال ك ل أح  عحلحى جح ِمي  عحُهم بِ هحِذي ال ُدنْ يحا
ُلُة ِمْن قح وِل الذَّينح  ِه الح جحمح   نح هحا لِلضَّالِ  ي     وفِ   ُ أحنْ عحْمُت محعح محْعط وحهحذح
ا تح  فح  تُ      ُن وحمن غ     ي  ر وحالح   *    ْد ف    ص   ال   فحاعت ب ر ال ذَّي بِ   هح ا قح  ِفي هح

أن يؤتى يف الكالم الذي يوهم خالف املقصود، مبا يدفع  وهو"التكميل ويسمى باالحرتاس 
هم كل من عصى اهلل، واستخف بالديانة عن عمد،  غُضوِب عحلحيِهمْ مح  الف   215 "ذلك الوهم

وعن تأويل بعيد جداً، دفع إليه غلبة اهلوى، فرتك الطريق املستقيم عنادًا ومكابرة، فاستحق 
والضالني هم كل من . غريهم من األمم املغضوب عليهم غضب اهلل تعاىل سواًء اليهود أو

ى سواء النصارى أو غريهم من حرف الدين عن عمد وعن سوء فهم، فّضل عن طريق اهلد
( غري)قبل الضالني فيها تأكيد للمعىن املراد، وفيها ائتالف مع ( ال)واجملئ ب  . 214 األمم الضالة

ويف استحضار . 219 ملا تضمنته من معىن النفي، كأنه قيل ال املغضوب عليهم وال الضالني
سناد فعل األنعام إىل ضمري إمع  ،الَِّذينح أحنعحمتح عحلحيِهمْ املنعم عليهم بطريق املوصول يف 

ونرى يف عطف . 218 اجلاللة فيه تنويه بشأهنم، خالفًا لغريهم من املغضوب عليهم والضالني
 الضَّالِّنيح علىمحغُضوِب عحلحيِهمْ  ال  سر بالغي قائم على بالغة الرتقي؛ ألن العطف هنا

وى إىل النفي األضعف، مع رعاية ارتقاًء يف التعوذ من شر سوء العاقبة؛ فأنتقل من النفي األق
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 دون محغُضوِب عحلحيِهمْ  غحرِي اليف قوله ( غري)ورمبا يقال فما السر البالغي يف التعبري ب  .الفواصل
 ؟(محغُضوِب عحلحيِهمْ  ال ال)أن يقال 
جاءين زيد ال عمرو، وأما غري فتكون تابعة : بعد اإلجياب، كما تقول بتاأن اليعطف : واجلواب

ولذا كان إخراج الكالم هنا خمرج الصفة أحسن من إخراجه خمرج . ملا قبلها وهي صفة ليس إال
ِصرحاطح ) :العطف، وهذا يعلم إذا ُعرف فرق مابني العطف والصفة يف هذا املوضع فإذا قيل

نفي إضافة الصراط إىل املغضوب  بتاأفاد العطف ( محغُضوِب عحلحيِهمْ  ْم ال الالَِّذينح أحنعحمتح عحلحيهِ 
. لزيد ونفي عن عمرو اجملزئجاء زيد ال عمرو، فاثبت : عليهم، كما هو مقتضى العطف تقول

يف اآلية صفة ملا قبلها، فأفاد الكالم معها وصف الذين أنعم اهلل ( غري)أما اإلتيان بكلمة 
أهنم غري املغضوب عليهم، فأفادت كلمة : أهنم ُمنعحم عليهم، والثاين: ولاأل :عليهم بوصفني

: متضمنًا صفتني بتاما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم، فجاء العطف ( غري)
وهي كوهنم منعما عليهم وصفة يف كوهنم غري مستحقني لوصف الغضب وأهنم  صفة ثبوته،

 .219 مغايرون ألهله
 الفتنان .12

ُه قدح محدحح فننيفتنان مجُع وحااِل   *من كان مؤمنا وحضدح
هو اجلمع بني فّنني من الكالم،كاملدح والذم، والتهنئة والتعزية، والغحزحل "االفتنان و 

والوجه البالغي هنا اجلمع بني املؤمن والكافر يف صفة الرمحن، وهلذا  ،1 2 "واحلماسة،وأمثاهلا
 .  2 والكافر ورحيم اآلخرة ألنه خيص املؤمنرمحن الدنيا ألنه يعم املؤمن  قيل يا

 النزاهة .13
فحِش لفظ وحُهنحا قحْد حصال         مُثّ النزاهحة فهجو قحْد خحالح                *عن ح

، من ذم اليهود والنصارى بصيغة "البلغاء خلوص ألفاظ اهلجاء من الفحشوالنزاهة هي عند  
 أي كالم ويالحظ أن هذا اهلجاء خال من وحالح الضَّالِّنيح محغُضوِب عحلحيِهْم  ال غحريِ ، بقوله عامة

 .2 2 فيه فحش وهكذا سائر ما جاء يف القرآن من ذم وهجاء يتحلى هبذه النزاهة
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 حسن النسق .14
 بح   ْع  ضحا ت   ه ذب  ا وذحا حسن النسق مُثَّ عحلحى بعض القضايا قحْد نسق
 الرتتيب قحْد كملت حسنا حبسن وحمفردات اللفظ فيها التهذيب
 *من ذحات ه ا ب ن  س   ق   ه ال    ف   ص    اح   ةُ  فكل ك ل    م    ة ح     وت مح    الح     ة

من البديع يف اجلمل املتتالية اليت جاء بعضها معطوفاً على بعض أن تكون فيما بينها : وقالوا
ن تستقل بنفسها لو متالمحة تالمحًا سليمًا مستحسناً، وأن تكون كل واحدة منها قابلة أل

ِإيَّاكح جاءت معطوفة على  ِإيَّاكح نحْستحِعنيُ ومجلة . 3 2 "حسن النسق"أفردت ومسوا هذا 
ومل جتئ مفصولة بطريقة تعداد اجلمل وَنوه من مقامات التعداد والتكرار لإلشارة إىل  ن حْعُبدُ 

أيضًا وخنصك حظور الفعلني يف إرادة املتكلم هبذا التخصيص، أي خنصك باالستعانة 
إن مجل هذه اآلية معطوف بعضها على بعض بواو عطف النسق على الرتتيب . 4 2 بالعبادة

 .الذي تقتضيه البالغة
 التمكين .15

 قرت مقرها اليِت تص لح له كحذحلكح التمكي ن حيث الفاص ل ة
 *قح ْد بي   ن امحعح التطابق ال ذَّي  اه ِدنح اقح    ولحُه   ال   ضَّ   الّ   ِي    نح  وحم  ك ن

هو أن متهد قبلها متهيدا تأيت به الفاصلة ممكنة يف مكاهنا، مستقرة يف قرارها، "التمكني و  
مطمئنة يف موضعها، غري نافذة وال قلقة، متعلقًا معناها مبعىن الكالم كله تعلقًا تامًا حبيث لو 

، فثمة تناسب بني أسلوب الدعاء املتوصل إليه 5 2  "طرحت اختل املعىن واضطرب الفهم
ُستحِقيمح بفعل األمر 

وتأخري الضالني ملوافقة  الضَّالِّنيح ختامه ب  إمع  يتناسب اهِدنحا الصِّرحاطح امل
عليه من ضيق العطن وإمنا أسند  فاالقتصاررؤوس اآلي والبأس بضمه إىل تلك الوجوه، وإال 

قصود طلب اهلداية إىل صراط من ثبت إنعام اهلل تعاىل عليه وحتقق، النعمة إليه تعاىل تقربًا وامل
ولذلك أتى بالفعل ماضيًا وأَنرف عن ذلك عند ذكر الغضب إىل الغيبة تأدبًا وألن من طلب 
منه اهلداية ونسب األنعام إليه ال يناسب نسبة الغضب إليه ألنه مقام تلطف وترفق وتذلل 

 .4 2 االنتقامه بوصف لطلب اإلحسان فال يناسب مواجهت
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 الترتيب .16
 من ال    م   وض  عي  نح فحال م ه مح ذحاكح  ا م     ن ِإيح     ّاكح     اءح ه    ت م ام ج      اوحاال

 ِإل      ي      ِه ُذو التكِلي ف قحْد ت ق  س مح ا وحصحة التقسيم بِاستيعحاب هحا
 *ت    ف         قح أنس فحال   ذَّي ل     ه ق    د وحاإلِ  خ   ل   قفحال ل    ِه ل   ل   عب   ادة ال     ج   ن 

 ِإالَّ ِإذحا أحعح        ان    ُه ال     ل           ه ع                    الح  ِع   ب  حادحة اهللح ب  ه  ح ا لح ك ن يك م      الح 
 هتُدواْ ِإل حى اّلصَّرحاِط اُلمنع مامن  هح ُم ِإلح ى ن   وع  ي   ن قحْد ت  قسُم        واْ 

بُ واْ ف       غ  ض ب ال ل هح  ُهم ِإن ع    ملُ            واْ غح     ْي    رِ و  عحلحْي ِهمْ   عح   لحي   ِْه   مْ  وحكح ذح
 ال كح    لُ فح قح ْد تح        حح صح      ُل ه    ن        اك  أحوح جحهُلواْ فجحُدواْ وحقحْد ضحلُ     واْ 
 *واْلمحْغُضوبِ  الضَّالِّنيح وحج     اء ِم     ْن  مح رتح   ب اً قح       س     م    ُه ب      الت         رت     ي       ب

من البديع إذا أراد املتكلم أن يذكر أوصافًا متعددة ملوصوف واحد هبا أن يذكرها : وقالوا
ما مل يدع داع بالغي آخر حيرص املتكلم أن يشري إليه على وفق ترتيبها الطبيعي، دون إخالل، 

ومسوا ذكر األوصاف املتعددة متتابعة على وفق ترتيبها الطبيعي . مبخالفة الرتتيب الطبيعي
حصر حقيقي ألن املؤمنني امللقنني هلذا  ِإيَّاكح ن حْعُبدُ وتقدمي املعمول يف قوله تعاىل  9 2 "ترتيباً "

واملعىن خيصكم والعبادة مطلبها املعونة،   وله قصد االختصاص 8 2 .احلمد ال يعبدون إال اهلل
يف ذلك ، وإن 9 2 كما قال الزخمشري يف الكشاف للتعظيم واالهتمام به، والداللة على احلصر

فظهر أن العبادة هي . التذكري دوام الفكر يف اخلالق وشؤونه ويف ذلك ختلق بالكماالت تدرجياً 
لحْقتُ طريق الكمال الذايت واالجتماعي مبدًأ وهناية، وبه يتضح معىن قوله تعاىل   اجلِْنَّ  وحمحا خح

نسح ِإالَّ لِي حْعُبُدونِ  كوهنا حمققة للمقصد من اخللق، وملا  فالعبادة على اجلملة ال خترج عن   ،وحاإْلِ
كان سر اخللق والغاية منه إدراك معرفتنا باهلل تعاىل مبظهرها وما حتققها مجعًا لعظيم املعاين يف 

للتنصيص على أنه ( إياك)وكرر الضمري  .   221الَّ لِي حْعُبُدونِ إِ  مجلة واحدة وهي مجلة
وقرنت العبادة باالستعانة مجعًا منها ، وللتنصيص على ختصيص املعبود املستعان به ال غري
نعمت الغرض وصف الذين : وهذه العبادة تنقسم إىل نوعني األول.  22 لنتقرب هبا إىل اهلل

 . 222 من العصاة والضالني اجلاهلون باهللاملغضوب عليهم : عليهم، والثاين
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 التنكيت .17
ُْم ُهوح الصحِحيحُ  التنكيت وحالتمليحُ  عحلحْيِهمْ   وحكحوُن ذحا هلح

ُهمحا تحكميلُ   *وحرحبُ مح ا كح   ان ب     ِه تح     ذي     ي    لُ  وحذكر كحل ِمن ْ
هو أن يقصد املتكلم إىل كلمة أو كالم بالذكر دون غريه مما يسد مسده، ألجل "التنكيت"

فاآلية عامة تتناول مجيع طبقات املنعم عليهم،  .223 "نكتة يف املذكور ترجع جميئه على سواه
بده فإهنم كل املؤمنني واهلل األنبياء واملالئكة والشهداء والصديقون ومن أطاع اهلل تعاىل وع

وقوله ال املغضوب عليهم وال الضالني، ليشمل إن املغضوب عليهم كلهم قد   .224 أعلم
 عحلحيِهمْ فعرب عنهم ب   .225  الالغضب والضالل ولتقارب معىن غري من معىناشرتكوا يف 

فكان التذيل بقوله  ألن  التغاير فيه بني اجلملتني حبسب الذات، 224 ألجل التذييل والتكميل 
 ْعحلحيِهم يتحقق فيها ما قبلها من الكالم.  

 التتميم .18
م ن ت رق ب    ل  ب       ال        رَّْح   مح ِن ف     ال    رَِّح  ي     مِ وحجح اءح   م    ن ال   ت     ت   ِمي مِ الح

 علحى اُلمبالحغِة من الحمعىنح مزي  د وحُه  وح ت   ع   ِق  ي  ُب ت    ت  ابح      ُع م    ف   ي      د
 وحأحخ      ت     اره اإِلم ام ِفي ِه ت كح ِمي     ل وحمع كماِل ب حْعُض نقصح قحْد قب  ل

 دحل فح        رب      م     حا ت      وه       م ع           دم ج         زي       ل ال        ن      ع     مفح  أحول عح   لح ى 
 بع د تكم  لح    هُ ب      ال  رَِّح ي  ِم فج اءح  نح س بح ت ُه م       ادَّل م        ن ال     ن   عم لح     هُ 

ُرواْ  ل   أحح دُُك م ح     اج تح ُه م ن ال  عح   لِ       ي           ي           سح        ْألت دخ لُ ه ا وحقح      دح
 ل   ع     ل لح           ُه ِإذحا س     ي    م ق    حطْ عح    اً        ُه س عي      ان ى ي       س       ْأل        ح ال ل ُه ح    تح 

ا ابِ نح ح    ب   ان وما بِه دحنح   س رحوحاُه ع    ن أحن     سوحالت رم       ذي قح      ْد   كح  ذح
   ل          قُ عت  مح   ع       نح   ى ي    ن     واده  ن ب   فح     زائ  د لح فح ظ فح ص    ي   ُح يُ            تح     ف     قُ 
ُه   مح ا م    ا ق      امح م  ن م   قام       هِ  ِم     هِ  كح الح  *سح         واُه فح        األحوحُل م     ن كح   الح

وذكر . 229 "وهو أن يؤتى يف كالم ال يوهم غري املراد بفضله تفيد نكتة كاملبالغة"التتميم"
ئمة أن وصف الرمحن مل يطلق يف كالم العرب قبل اإلسالم، وإن القرآن هو الذي مجهور األ

إنه اسم له، وليس بصفة، واستدلوا : جاء به صفة هلل تعاىل، فلذلك اختص به تعاىل حىت قيل
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ُُم اْسُجُدوا لِلرَّمْحٰحِن قحاُلوا وحمحا الرَّمْحٰحنُ : على ذلك بقوله تعاىل على هذا فإن يف  وبناءً  وحِإذحا ِقيلح هلح
داللة بالغية هي أن الرمحن أخص من الرحيم فتعقيب األول  الرَّمْحِن الرَِّحيمِ االرتقاء من 

وكان أول إطالقه مما . بالثاين تعميم بعد خاص، ولذلك كان وصف الرمحن خمتصًا به تعاىل
الرمحة كثرية خصَّه به القرآن، على التحقيق، يف حني أن الرحيم هبذه الصيغة يدل على أن 

، كما يف قوله سبحانه 228 التعلق؛ إذ هو من أمثلة املبالغة؛ ولذلك يطلق على غري اهلل تعاىل
، وإمنا ُقدم والقياس يقتضي الرتقي من (28 : التوبة) بِاْلُمْؤِمِننيح رحُءوٌف رحِحيمٌ واصفًا رسوله 

األدىن إىل األعلى، لتقدمي رمحة الدنيا، وألنه صار كالعلم من حيث أنه ال يوصف به غريه؛ ألن 
يطلق على غريه مقيدًا كرحيم  وأما الرحيم فقد. معناه املنعم احلقيقي البالغ يف الرمحة غايتها

على جالئل النعم وأوصلها ذكر  و ملا دل الرمحن . العمومالقلب ومنها أن الرمحن فيه معىن
قتضى يف الكشاف أو للمحافظة اوعليه فيكون كالتتمة والرديف  الرحيم ليتناول ما خرج منها،

مشتق من الرمحة مبين على  الرَّمْحنِ وذهب اجلمهور من الناس إىل أن . 229 على رؤوس اآلي
 الرَِّحيمِ ظري له فيها؛ فلذلك ال يثىن وال جيمع كما يثىن ومعناه ذو الرمحة الذي ال ن؛ املبالغة
ومما يدل على االشتقاق ما خرجه الرتمذي وصححه عن عبد الرمحن بن عوف أنه  231 وجيمع

قال اهلل عز وجل أنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا امسًا من : "يقول  مسع رسول اهلل 
وهذا نص يف االشتقاق، فال معىن للمخالفة .  23 "امسي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 .232 واالشتقاق، وإنكار العرب له جلهلهم باهلل ومبا وجب له
 التكرار. 9 

يِن ذحلكح  اهِدنحا الصِّرحاطح اْلُمْستحِقيمح من قحولِِه   اْلُمْستحِقيمح  وحالثحاين ي حْوِم الدِّ
 ِإيَّ        اكح تُ        ك     رار بِ      ل    ف  ظ   ِه نِ  يح     اطح  ِص       رحاطح وح رحبِّ اْلعحالحِمي   نح من قح    وِل 

 يح       كوُن م   ن ال  م  عن ى ِإذن م  ك   رحرحا وحال     رحبَّ أحنَّ مح       ال      حكح قح       ْد فح  سح          رحا
 فح              ِإنَّ ك         ال ِم           ْن        ه ُ   م     ا ف       ري    د تح             زحِوي         دُ  عح     لح     ْي   ِه          مْ   عح لح    ْي    ِه  مْ 

 *ِاس      ْت حعانح م   ع        ت    ل      ق    ا وحم ن بِ        رحب        ِه  ل   م يُ  عتلق ب  ِما ب    ِه اآلخح       ِر كح       انح 
لعلة   الصِّرحاطح ألن املعىن يوجب احلمد هلل يف اآلية السابقة، وتكرار ،الرَّمْحِن الرَِّحيمِ رركُ و 

فالذكر ، وذلك أن الصراط هو املكان املهيأ للسلوك، الرَّمْحِن الرَِّحيمِ يف تقرب مما ذكرت 
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ِصرحاطح الَِّذينح فأعاده مع ذكرهم فقال، األول للصراط هو للمكان فقط ومل يذكر السالكني
 يقتصر على ذكره وقدمه ومل ِإيَّاكح وكرر  .أى الذى يسلكه النبيون واملؤمنون أحنعحمتح عحلحيِهمْ 
محا وحدَّعحكح رحبُّكح وحمحا  قتصر على ذكر أحد املفعولني يف آيات كثرية مثلأكما ،مرة واحدة

فلم يقل مثاًل وما ربك؛ ألن ىف التقدمي فائدة قطع االشرتاك ولو حذف مل يدل على  ق حلحى
أم  ِإيَّاكح ن حْعُبُد وِإيَّاكح نحْستحِعنيُ مل يظهر أن التقدير(إياك نعبد ونستعني: )التقدمي ألنك لو قلت
 عحلحيِهمْ وقوله . 233 مسى به املالك ألنه حيفظ ما ميلكه ويربيه  والرب ،إياك نعبد ونستعينك

ليس بتكرار ألن كل فعل منهم متصل بفعل غري األخر فاألوىل متصلة باإلنعام والثانية متصلة 
 .234 بالغضب وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ

 حسن التخلص .21
 ن     ح    ا  ِي    ُن وحل     ن    ح     وهُم      ْس      تح    ع        نال اهلدحى فللهدحى قحْد رشحا

 ِإنَّ         ُه ل  ِل        عِ    ب         اِد وم         ا رح         م        ا أحفهمارحبِّ اْلعحالحِمي    نح من قحالح 
 ِمْنُه ِإل حى وحصحف الصَّرحاط ِاستطحردحا وحي نح بِِاس ْتِ  عح انح      ِة أحم ال   ح ه ِدي

 لِ ذحك رِه ف        ذاكح ح    حس  حُن الحم خلح  ص     صوححي ثما نظرُت ل   ل   ت   خ    لِ   ي
 *ب  ي  ن     اأالت حس     مي   ِ ُط قح  ْد  ق      ِي     لح بِ      هِ  عح لح   ْي ِهْم عح لح   ْي    ِه   ْم ال   ضَّ    الِّ   ي    نح   ا

فبينما هو فيه إذ أخذ يف هو أن يأخذ مؤلف الكالم يف معىن من املعاين "حسن التخلص"
معىن آخر غريه وجعل األول سبباً إليه فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غري أن يقطع كالمه 

ِإيَّاكح ن حْعُبُد فكان قوله . 235 "ويستأنف كالمًا آخر بل يكون مجيع كالمه كأمنا أفرغ إفراغاً 
ُستحِقيماهِدنحا الصِّ تلخيصًا بارعًا جيئ بعده   وِإيَّاكح نحْستحِعنيُ 

الرَّمْحِن واجملئ ب  .   234رحاطح امل
يؤذن بأن املربوبني ضعفاء حمتاجون إىل الرمحة يف رحبِّ اْلعحالحِمنيح بعد وصفه تعاىل ب   الرَِّحيمِ 

، مث  االستعانة على األفعال املهمة كلها اليت أعالها تلقي الدين وكل 239 مجيع أطوار حياهتم
. توجهات النفوس إىل اخلري، وما يتتبع ذلك من حتصيل الفضائل ما يعسر على املرء تذليله من

وقرينة هذا املقصود ورود االستعانة يف فاحتة الكتاب، ووقوع ختصيص اإلعانة عقب التخصيص 

                                                           
 24/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 233 
 1 :التيسر يف علوم التفسري*

 44/  :أسرار التكرار ىف القراّن 234 
 1 :التيسر يف علوم التفسري*

 49 /3:املثل السائر: ينظر 235 
 99 / :التحرير والتنوير: ينظر 234 
 92 / :املصدر نفسه 239 
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ونسب اإلنعام إليه ال  لذلك استطرد بتخصيص أهل الصراط املستقيم بالنعمة، 238 بالعبادة
ف وترفق وتذلل لطلب اإلحسان، فال يناسب يناسب نسبة الغضب إليه، ألنه مقام تلط

  .239 مواجهته بوصف االنتقام، وليكون املغضوب توطئة للختم بالضالني
 التصحيف والتحريف .21

 *ضمم ِإليِه التحرِيفُ أف ءوحِإْن تشا وحالِدين وحالذين ِفيِه تصحيفُ 
بتغيري والتصحيف خاٌص بتغيري نقط أو حركة احلرف دون تغيري صورته، والتحريف خاص 

ألنه  أخطُر ما  الَِّذينح و الدِّينِ  وقد تنبه الغزي للتصحيفح والتحريفح يف 241 صورة احلرف
بتغيرُي اللْفظ دون    24 يعرتي النصوص؛ إذ يؤدِّي إىل تغيري وتبديل املعىنح يف بعِض أحواله

 .242 املعىن
 المذهب الكالمي .22

 لِ لت        م              امِ  اه        دنحا الّص             ِرحاطح م       ن  وحال  م   ذهحب الك المي م ن الك المِ 
 بِاألحمن جوزى بِ    ال    رضح    ى وحبِ    ال   نح ِعي  مِ  صِّرحاطح اْلُمْس تحِق ي مح  فمن هحدحى ِإىلح 

ل  *وضعف العصاة وحُهوح موجب الِنكال وحمن ن جحا من غضب ومن ضحالح
أن يؤتى لصحة الكالم بدليل مسّلم عند املخاطب، وذلك برتتيب  وهو"املذهب الكالمي

، أن اهلداية نعمة وأن املنعحم عليهم بالنعمة الكاملة قد ُهدوا "املقدمات املستلزمات للمطلوب
، وختصيص أهل الصراط املستقيم بالنعمة دليل على أن النعمة 243 إىل الصراط املستقيم 

وأفاد العطف هبا نفي إضافة الصراط إىل . والفالح الدائم املطلقة هي املوجبة للرضى والنعيم
 .، فاملعىن أن من هدى إىل الصراط املستقيم جنا من الغضب والضالل244 املغضوب عليهم

 

                                                           
 84 / :املصدر نفسه 238 
 49/ :البحر احمليط 239 
 1 :التيسر يف علوم التفسري*

 41_23: التصحيف والتحريف دراسة يف التغيري الداليل: ينظر 241 
  :فكري اجلزار: التنبيهات يف التصحيفات والتحريفات:ينظر  24 
 55:التعريفات: ينظر 242 
 1 :التيسر يف علوم التفسري*

 55 / :روح املعاين:ينظر 243 
  59 :أضواء على اإلعجاز البالغي يف سورة الفاحتة:ينظر  244 
 1 :التيسر يف علوم التفسري*
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 حسن الختام .23
 كال مجيعا حسن البحيانِ  وسورة ال   ح   حْمُد مح  عح القرآن
 ب   ت    دائه ِإل حى التم  امِ امن  وحِإنَّ الغاي  ةح م      ن انس     جح   امِ 

 حسنة ج معت السهولحةُ  لفحاُظ بح دي     ع       ة م   قب     ولح          ةأ
 *من ك   ل س    ورة وحكل آية وحاحلحسحُن لِلختاِم وحُهوح غاي      ة

ألهنا آخر ما يقرع األمساع، فلهذا جاءت  هي أيًضا مثل الفواتح يف احلسن؛سورة احلمد 
متضمنة للمعاين البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكالم حىت ال يبقى معه للنفوس تشوق إىل 
ما يذكر بعد ألهنا بني أدعية ووصايا وفرائض وحتميد وهتليل ومواعظ ووعد ووعيد إىل غري ذلك 

. اللفوظ من املعاصي املسببة لغضب اهلل والضيف خامتة الفاحتة، إذ املطلوب األعلى اإلميان احمل
نعمت عليهم واملراد به املؤمنون، ولذلك أحطلق اإلنعام ومل يقيده اففصل مجلة ذلك بقوله الذين 

ليتناول كل األنعم، ألن من أحنعم اهلل عليه بنعمة اإلميان فقد أنعم عليه بكل نعمة ألهنا مستتبعة 
مث وصفهم بقوله غري املغضوب عليهم وال الضالني يعين أهنم مجعوا بني النعم . جلميع النعم

ملعاصيه وتعدي  غضب اهلل تعاىل والضالل املسببنياإلميان وبني السالمة من املطلقة وهي نعمة 
 .245 حدوده

 تم بحمد اهلل وفضله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 833 /5:اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر 245 
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  خاتمة البحث
احلمد هلل الذي ختم الرساالت برسالة اإلسالم والصالة والسالم على رسوله حممد سيد الرسل 

 .الكرام
إليها  أخلص فيما يلي النتائج اليت توصلناو . ونتيجةفإن لكل عمل خامتة ولكل جهد مثرة : وبعد

 : لبدر الدين الغزي (التيسري يف علوم التفسري) يف البحث
 املباحث الصرفية: أوالً 
ها الصريف، بعد أن يشرح معناها يف اآلية الكرمية، ويذكر ؤ بناالغزي يذكر الكلمة و  كان . 

يرد عليهم، ويذكر نوع الكلمة وأصل  أحيانًا آراء املفسرين واللغويني فيها، يوافقهم، أو
 .اشتقاقها ووزهنا

جاء ذلك يف حديثه ( السمو)من  ةمشتق( اسم)أّن الغزي وافق البصريني يف أن كلمة  .2
 .عن البسملة وهو الراجح فيما كشف عنه البحث 

ن يعرض كل ما يتعلق به معلقا على ختريج بعض العلماء ملفرد بعض أيف اجلموع  حاول .3
األلفاظ اجملموعة ومصححًا ما قد تومهه بعض العلماء يف ذلك كما يف حديثه عن لفظة 

 (. العاملني)

محار : أبان الغزي أن صراط على مجع على افعلة يف القلة، وعلى فعل يف الكثرة َنو .4
 . ذراع وأذرع: ن جيمع على أفعل َنوأن استعمل مؤنثا، فقياسه إوأمحرة و محر، و 

شهرها للطلب ، وقد أم الغزي ب      أبنية األفعال وذكر معاين استفعل أثىن عشر معىن، تهأ .5
استجاب مبعىن    تأيت مبعىن أفعل وهو مذهب األخفش إذا جعل استوقد مبعىن أوقد ك

 .أجاب
 املباحث النحوية: ثانياً 
هو اسم  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ : ن املتعلق املضمر يف قوله تعاىلأذهب الغزي إىل  . 

أوىل من كونه فعال، وتقديره متأخرا أوىل من تقدميه، الن تقدمي اجلار واجملرور يفيد 
 (.بسم اهلل ابتدائي: )االختصاص، فيكون التقدير

فحالح أحدمها على اآلخر ففي قوله تعاىلقد يعرض الغزي رأيني خمتلفني مث يرجح   .2
سواء تضمن معىن : أىجييز األخفش دخول الفاء على خرب املبتدأ مطلقاً،  جتحْعحُلواْ 
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ورجح الغزي اجلواب القائل أن آثار وأكدت موافقته سيبويه، واجلمهور، . الشرط أم ال
 احلقيقة مقدر تقديره فلم يتغاير الزمان علمًا أن اخلرب يف الصلة موجودة حالة االختيار

 .منقول فيه فال جتعلوا 
مل يكن الغزي مقلدًا وإمنا اجتهد يف أمور كثرية رمبا خالف فيها اجتماع البصريني  .3

والكوفيني غري أن اجتهاده مسوغ يف مواطن عديدة واستحسنه كبار النحويني من أمثال 
 .سيبويه  كما أنه أخذ عنه يف مواطن عديدة

وهو خيتلف بذلك عما ذهب  (ال)ىف موضع رفع خرب ( فيها)أن  ذهب الزخمشري إىل .4
فذهب الغزي إىل ماذهب إليه النحاة ( ذلك)     ريب خرب ثان ل إليه النحاة يف  كون ال

 .وهي لغة أهل احلجاز (ال ضري)اً بذلك إىل كالم العربمستناد
إىل املفعول تساعا، وإيصال الفعل إبني البحث أن االسم املنصوب على حذف اخلافض  .5

 .بنفسه، إجراء له جمرى املتعدى

،  ا تكون للتكثري ىف الفعل الالزم، ألهن(فعل)بني البحث أن التكثري والتعدية جيتمعان ىف  .4
غلق، وقطع، : ك  جول ، وطوف، وموت، وبرك، وىف الفعل املتعدى قبل التضعيف، َنو
قبل " نزل"لفعل وكسر، وركس ؛ أن يكون التضعيف للتكثري والتعدية معا؛ ألن ا

 1التضعيف كان الزماً 
ميله إىل القول ببساطة األدوات النحوية، فوقف موقف املدافع من بعض النحويني قال    .9

إىل أهنا مركبة من كلمتني  بن أمحد الفراهيدي ذهب اخلليل الناصبة" لن"خبصوص 
أهنا ليست  وذهب سيبويه من ال واهلمزة لكثرة االستعمال، وأصلها ال لن فحذفوا األلف

 .مركبة من كلمتني بل هي مبنزلة شئ من حرفني ليس فيه زيادة
أو )الم ملعىن العاقبة أن الراجح هو ما ذهب إليه مجهور النحاة، واملعربني من جمئ ال .8

 .، خالفا ملن أنكر ذلك، كالنحاس، والزخمشرى، وابن عصفور(الصريورة
 املباحث الداللية: ثالثاً 

 .على معرفة داللة األلفاظ من استنباط معان متعددة للوجه الواحدأن الغزي لديه القدرة  . 
يعد االشرتاك اللفظي منهاًل عذباً، يوقف على املعاين الدقيقة وحيسم بينها، ومن يلقي  .2

نظرة  يف النظم القرآين يرى يف الكثري من املفردات جنوحاً إىل االقرتان مبفردات معينة تقع 
 .يف سياقها، وتنظم يف تركيبها
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يذهب رونق الكالم، ويفسد مواضعها أو االستبدال هلا غريها يف غري  وضع األلفاظ أن .3
يف  اظ يف سياق الكالم، وأكثر ما قيلاملعىن، فحرص الباحث أن يتفقد دالالت األلف

 .من سياقها الذي ترد فيه منا أصدر احلكم عليها القتطاعهااأللفاظ املرتادفة إ
وجه للنظر يف ألفاظه، ولعل أبرز تلك الوجوه اليت هلا األثر يتسم السياق بأن له أكثر من  .4

يف كشف املعاين األضداد، فهو قائم على تذوق حسن الكالم، وغالبًا ما اعتمد علماء 
هتداء إىل سر األلفاظ من النظم، واالاإلعجاز الفرق اللغوي أساسًا أو معياراً لبيان مقام 

 .ورودها من اآلية
وجه واحد ويف ذلك غناء م على ما حيتمله من أوجه وال يكتفي بكان الغزي يقلب الكال   .5

وتوسع لألفق واستدعاء للمعاين اليت حيتملها التعبري وال حيد الذهن يف معىن  وسعة للغة
 .واحد

وقف الغزي عند مباحث داللية متعددة كان أبرزها األضداد واملشرتك اللفظي وداللة  .4
 . األلفاظ بني األصل اللغوي واالستعمال القرآين

بني البحث أن للنص القرآين دور يف انزياح معناها من املعىن اللغوي الذي وضعت له  .9
دمي، كما يف لفظة وصوال هبا إىل داللة جديدة ترتبط يف بعض مالحمها باللفظ الق

 .وغريها( الكفر)و ( الفساد)
تشاهباً  ة،إزالة املشكل بني األلفاظ املتشاهب يقيقة  البحث يف الفروق اللغوية هإن ح .8

 ( ....الريب والشك( )املغفرة والعفو)    يلتبس فيه أحدمها باآلخر يف االستعمال ك
 املباحث البالغية: رابعاً 

وهو مييل يف  متعددة للوجه البالغي الواحد، استنباط معاينأن الغزي لديه القدرة على  . 
 .ذلك إىل اإلطناب

متيزت سورة الفاحتة باإلجياز املسمى عند البالغيني إجياز القصر القائم على أداء املعاين  .2
 .الكثرية بألفاظ قليلة وهذا اإلجياز ماثل يف آيات السورة كلها

سري مث يطبق عليها آيات سورة الفاحتة كما يف كان الغزي يثبت القاعدة البالغية يف التف .3
 ......(االفتنان، واإلدماج، التخليص،)
عن طريق الدقة يف اختيار الكلمات اليت  قصودةالغزي يف التأكيد للمعاين املتربز بالغة   .4

 .تشع بالبالغة واإلجياز
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تبة وعالمة إن املعىن دليل على معرفة التقدمي والتأخري، وهو بذلك يشرتك مع داللة الر  .5
 .اإلعراب بعلم املعاين

البنية ، بل يتفاضالن يف تكوين االستعمال خفة وثقال إن النكرة واملعرفة ال يتفاضالن يف .4
 .، تبعا الختالفهما يف الداللة والصفاتشكال ومعىن

 .اشتمال كلمات السورة وتراكيبها على لطائف وأسرار بالغية يف قمة البالغة واإلعجاز .9
أسال اهلل تبارك وتعاىل أن يتقبل هذا العمل وجيعله خالصاً لوجهه الكرمي، وأن ..... ويف اخلتام 

 . يعفو عين ويغفر يل، فاخلري أردت، واهلل من وراء القصد
 

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 التوصيات والمقترحات
 :الباحث بالتوصيات اآلتيةوقبل طيَّ آخر صفحة يوصي 

 الدعوة واإلرشاد إىل العناية بكتاب اهلل أداءاً وقراءًة وحفظاً وتعهداً وعمالً  . 
مام بالدراسات اللغوية عمومًا وبتحقيق االهتبني واملختصصني والباحثحثُّ طلبة العلم  .2

أن مصنفات علوم العربية وانتشاهلا من رفوف املخطوطات وإخراجها إىل النور السيما 
 .مكتباتنا حتتاج إىل التوسع يف هذا العلم

أن بعض مسائل هذا البحث جديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة، إسهامًا يف   .3
خدمة القرآن الكرمي وإحاطة جبوانب موضوع البحث ومزيد بكشف عن أمهية ومنزلة 

 :ومن هذه الرسائل املقرتحة ما يأيت .التفاسري اللغوية
سورة ( التيسري يف علوم التفسري( )ه    984)ظومة بدر الدين الغزي يف منمباحث لغوية  -أ 

 .آل عمران منوذجاً 
 .اجلهود اللغوية لإلمام بدر الدين الغزي يف منظومة التيسري يف علوم التفسري -ب 
 .تعقيبات بدر الدين الغزي للزخمشري يف تفسريه الكشاف  -ج 
 (علوم التفسري التيسري يف)غية يف منظومة بدر الدين الغزي روائع بال -د 
 (فنراه يورد الكثري من القراءات القرآنية)منظومة التيسري يف علوم التفسريالقراءات يف  -ه 

فاملخطوط ات وخباص ة التفاس ري اللغوي ة،  اباملخطوط ات العربي ة أم راً مهم  مستقبالً  العناية .4
وأس  اليبهم للتع  رُّف عل  ى ت  راث األج  داد، وأس  لوهبم، ومعرف  ة ط  رقهم  العربي  ة ث  روة علمي  ة

، كما أهنا تعد إضافة متميزة إىل املكتب ة العربي ة، اللغوية يف الكشف عن معاين كتاب اهلل
 .تأصياًل وجتديداً، لغًة وبياناً 

 

 احلمد هلل رب العاملني
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 المصادر والمراجع
 .م 94 ، مطبعة جلنة البيان العريب، القاهرة، األصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  . 
   المنصف لبن جنى ـ شرح كتاب التصريف للمازنىإبراهيم مصطفى، وعبداهلل أمني،  .2

 1م 954 = ه     393 مكتبة مصطفى الباىب احللىب وأوالده مبصر  ط األوىل 
، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبو الفتح ضياء الدين نصراهلل بن حممد األثري .3

 .م983 = ه     413 ، 2دار النشر الرفاعي، ط، أمحد احلويف و بدوي طبانة: حتقيق
، املطبعة اخلريية، النهاية في غريب الحديث، (ه 414ت)األثري جمد الدين أبو السعادات  .4

 .ه 322 ، مصر القاهرة
 قاموس: معجم مصطلحات المخطوط العربي ،مصطفى طويب -أمحد شوقي بنبني  .5

 م2113 -  ط -منشورات اخلزانة احلسنية امللكية  ،كوديكولوجي
ضبط وتدقيق  ،في المعاني والبيان والبديع جواهر البالغة، ( ه 342 )أمحد اهلامشي  .4

 (. ت.د)املكتبة العصرية، بريوت،  ،يوسف الصميلي. د: وتوثيق
 . م945 ، اهليئة املصرية العامة اللهجات العربية في التراثأمحد علم الدين اجلندي،  .9
دور ُنحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوي، أمحد حممد عبد الراضي،  .8

 .م2114=ه429 ،  مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، ط
، القاهرة، المنجد في اللغة لكراع النملأمحد خمتار عمر واألستاذ ضاحي عبد الباقي،   .9

 .م994 
= ه   8 4 ،  عامل الكتب،ط صناعة المعجم الحديث، أمحد خمتار عمر، .1 

 .م998 
 .م982 ، دار العروبة،  ، طعلم الّدللةامحد خمتار عمر،  .  
، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، معجم المصطلحات البالغيَّـة وتطورهاأمحد مطلوب،  .2 

 .م984 -ه 414 
الدكتورة هدى حممود  :، حتقيقمعاني القرآن، (ه5 2)األخفش األوسط أبو احلسن  .3 

 . م 991 = ه     4 ،  ، طمكتبة اخلاجني، القاهرة ،قراعة
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عبد : ، حققه وقدم لهتهذيب اللغة، (ه 391ت )األزهري أبو منصور حممد بن امحد  .4 
حممد علي النجار، املؤسسة املصرية العامة للتأليف : السالم حممد هارون، راجعه

 . م944 = ه   384 والنشر،
 
 ، دارشرح التصريح على التوضيح( ه 915ت) خالد بن عبد اهللزهري األ .5 

 . (ت .د) ،بريوت،الفكر
يوسف : ، حتقيقشرح الرضي على الكافية، (ه       484ت )االسرتبادي رضي الدين  .4 

 ( ت.د)ليبيا، _ حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي 
،دار الكتب  مالكشرح الشموني على الفية ابن ، (ه  911ت)االمشوين علي بن حممد  .9 

 .م998  -ه 9 4 ،  لبنان،ط -العلمية بريوت
تحرير التحبير في صناعة الشعر  ،عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدواين األصبع .8 

جلنة إحياء الرتاث  حنفي حممد شرف،. د: حتقيق والنثر وبيان إعجاز القرآن،
 (. ت.د)ي،اإلسالم

 (.ت.د)، 2، طبريوت_دار الفكر  ،ري جابرمس: حتقيق ،األغاني ،الفرجاألصفهاين أبو  .9 
حممد امحد شاكر : ، حتقيقالصمعيات، (ه 4 2ت )االصمعي عبد امللك بن قريب  .21

 .م955 وعبد السالم حممد هارون، دار املعارف، 
مكتبة  ،من تاريخ النحو العربي ،(ه 9 4 ت )األفغاين سعيد بن حممد بن أمحد  . 2

 (. ت.د)، (ط.د)، الفالح
،  ، دار دمشق للطباعة، سوريا، طالصورة الفنية في القرآن الكريمأملا سليمان حممد،  .22

 .م 994 
روح المعاني في ، (ه 291 )األلوسي أبو الفضل شهاب الدين السيد حممود البغدادي .23

 م994 =ه   4 4 لبنان،_ ، دار الفكر، بريوتتفسير القرآن والسبع المثاني
، مطبعة املعارف، األحكام في أصول األحكاماألمدي أبو احلسن علي بن أيب علي،  .24

 .م 94 بغداد، 
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، 2أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف،ط: ، حتقيقديوان امرئ القيسامرئ القيس،  .25
 .م944 

سجيع مجيل .د:، مجعه وحققه وشرحهديوان أمية بن أبي الصلتأمية بن أيب الصلت،  .24
 .م998 ،  ، بريوت،طاجلبيلي، دار صادر

األنصاف في مسائل الخالف بين النحويين ، (ه599ت)األنباري أبو الربكات  .29
 . م2113،  ،طالمكتبة العصرية، البصريين والكوفيين

حامت . د: حتقيق، الزاهر فى معانى كلمات الناساألنباري أبو بكر حممد بن القاسم،  .28
 .م992 =   ه 2 4 ،  مؤسسة الرسالة، بريوت، ط ،صاحل الضامن

 .م941 حممد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، : ، حتقيقاإلضداداألنباري أبو بكر،   .29
، حتقيق أسرار العربية، (ه       599)األنباري النحوي عبد الرمحن حممد بن أيب سعيد  .31

 .م999 = ه      421 ، بركات يوسف هبود، ط: وتعليق
إحسان عباس، املؤسسة العربية :حتقيق، رسائل ابن حزم األندلسياألندلسي ابن حزم،  . 3

 .م989 ، 2للدراسات والنشر،ط
حقق أصوله وعلق  ،البحر المحيط ،(ه  945ت)األندلسي أبو حيان حممد بن  يوسف  .32

 م2112=ه      423 ،  لبنان،ط_عبد الرزاق املهدي، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت.د:عليه
حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق، : حتقيق ،النوادر فى اللغةاألنصارى أبو زيد،  .33

 1ه  41 =م  98  ، ط
مغني اللبيب ، (ه 94)بن يوسف بن أمحد  د مجال الديناألنصاري هشام أبو حمم .34

دمشق، ، دار الفكر ،حممد علي محد اهلل/ مازن املبارك . د: ، حتقيقعن كتب األعاريب
 .م985 ، 4ط
الدين بن يوسف ابن أمحد بن عبد اهلل  األنصاري هشام أبو حممد عبد اهلل مجال .35
يوسف الشيخ حممد : ، حتقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،(ه  94ت)

 (ت.د)البقاعي، دار الفكر، 
، مكتبة 1 كمال حممد بشر، ط. د: ، ترمجةدور الكلمة في اللغةأوملان ستيفن،  .34
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 .م 984 الشباب، القاهرة، 
 لبنان، الطبعة -، دار اجليل ، بريوت البخاريصحيح البخاري حممد بن إمساعيل،  .39

 ه 3 3 السلطانية 
البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها بدوي طبانة،  .38

 .م 984 = ه  414 ، دار الثقافة، بريوت، ومصادرها الكبرى
  .م982 =ه 412 ، الفكردار ،هدية العارفين اسماءالمؤلفينالبغدادي أمساعيل باشا،  .39
، خزانة األدب ولب ألباب لسان العرب، (ه  193 )البغدادي عبد القادر بن عمر  .41

 .م948 دار الكتاب العريب، بريوت ، 
عبد الرزاق : حتقيق ،معالم التنزيل، (ه     1 5ت)البغوي أبو حممد احلسني بن مسعود،  . 4

 . ه  421  ،  بريوت، ط –املهدي، دار إحياء الرتاث العريب 
نظم الدرر في تناسب  ،(ه885)البقاعي برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر  .42

 (ت.د)دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ، راآليات والسو 
أنوار التزيل وأسرار التأويل المشهور ، (ه  99)البيضاوي عبد اهلل بن عمر بن حممد  .43

_ حسونة، دار اجليل، لبنانالشيخ عبد القادر عرفات العشاء : ، حتقيقبتفسير البيضاوي
 (ت.د( )ط.د)بريوت،

إبراهيم عطوه عوض،دار :حقيق، سنن الترمذيالرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى،  .44
 .م2112= ه422 ،  ابن حزم،ط

، الجامع الصحيح المسمى سنن الترمذي"الرتمذي حممد بن عيسى، جامع الرتمذي  .45
 .ه 398 لثانية سنة مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر الطبعة ا

 .م993 ، القاهرة، اللغة العربية معناها ومبناهامتام حّسان،  .44
، دار الثقافة للنشر، الدار البيضاء، املغرب، مناهج البحث في اللغةمتام حسان،  .49

 . م999 
حممد وجيه واملولوي غالم : ، حتقيقكشاف اصطالحات الفنونالتهانوي حممد علي،  .48

 م943 -ه 382 ، دار الكتاب العريب قادر، كلكته،
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،  ،  طفقه اللُّغة وسرِّ العربيَّـة، (ه 429ت)الثعاليب أبو منصور إمساعيل النيسابوري  .49
 .ه424 إيران،  -قم
 ،اإلعجاز واإليجاز، (ه 429ت)الثعاليب عبد امللك بن حممد بن إمساعيل أبو منصور  .51

 (ت.د)القاهرة،  –مكتبة القرآن 
، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجنى البيان والتبييناجلاحظ بشر بن عمرو،  . 5

 .985 بالقاهرة، الطبعة اخلامسة 
،  بريوت ، ط -مكتبة لبنان  التعريفات، ،(ه4 8)اجلرجاين الشريف علي بن حممد  .52

 .م985 
شاكر، حممود حممد : ، قرأه وعلق عليهأسرار البالغة ،(ه  49)اجلرجاين عبد القاهر .53

 (.ت.د)مطبعة املدين بالقاهرة، دار املدين جبدة، 
عبد . د: حتقيق ،في علم المعاني دلئل اإلعجاز ،(ه  49)اجلرجاين عبد القاهر .54

 م  211=ه  422 ،  ، طبريوت –دار الكتب العلمية ، احلميد هنداوي
 .ه  335 ، نشر املكتبة التجاري الكربى، مصر، ديوان جرير بشرح الصاوي جرير، .55
عين  ،غاية النهاية في طبقات القراء، (ه 833ت )اجلزري أبو اخلري حممد بن امحد  .54

 .981 ، 2دار الكتب العلمية، بريوت ط ،ج برجسرتاسر: بنشره
: ، أشرف على تصحيحهالعشر النشر في القراءات، (ه833ت)اجلزري أبو اخلريات  .59

 (.ت.د)ن، لبنا -علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت
مصطفى السقا : ، حتقيقسر صناعة اإلعراب، (ه392ت)جين  أبو الفتح عثمان  .58

 .م954 مصر،  –ومجاعة، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 
المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات ، (ه 392ت )جين أبو الفتح عثمان  .59

عبد الفتاح . احلليم النجار و دعبد . ، حتقيق علي النجدي ناصف و دواليضاح عنها
 .ه  34 إمساعيل، القاهرة، 

، 4، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طالخصائص ،(ه 392ت)جين أبو الفتح عثمان  .41
 (ت.د)
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فخر صاحل . د:، دراسة وحتقيقأمالي ابن الحاجب، (ه  444)احلاجب أبو عمرو عثمان . 4
 .م989 = ه    419 بريوت، _ سليمان قداره، دار جيل

  ،(ه 149 : املتوىف)حاجي خليفة مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيين  .42
وصورهتا عدة دور )بغداد  -مكتبة املثىن ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار : لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل
هداية  4، 5إيضاح املكنون، و  4، 3نون، وكشف الظ2،  ) 4 (الكتب العلمية

 .م 94  (العارفني
 .م981 ، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، الترادف في اللغةحاكم مالك لعيين،  .43
حممد عزت نصر اهلل، دار إحياء : ، حتقيقديوان حسان بن ثابتحسان بن ثابت،  .44

 . م  993 بريوت،  –الرتاث 
منشورات احتاد الكتاب العرب، األصالة والحـداثة،  ، حـروف المعاني بينحسن عباس .45

 .م2111دمشق، 
 ،)تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم ، (ه 354 ت)حممد رشيد بن علي  احلسيين .44

 .م991 اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
، دار النهضة العربية، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربيحلمي خليل،  .49

 .م999 ،  بريوت،ط
 .م999 ، مطبعة الشرق، حلب، ، طأصول النحو العربياحللواين حممد خري،   .48
معجم  ،(ه 424ت )احلموي شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي  .49

 .م 995  ،2، طدار صادر، بريوت ،البلدان
، طبعة دار شذرات الذهب في أخبار من ذهباحلنبلي أبو الفالح عبد احلي بن عماد،  .91

 (.ت.د)امليسرة   بريوت 
إعراب ثالثين سورة من القرآن ، (ه     391ت)خالويه أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد . 9

 .م 94 = 341 ، مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، الكريم



291 
 

: ، حتقيقالحجة في القراءات السبع، (ه     391ت)خالويه أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد .92
 .م 99  عبد العال مكرم، بريوت،

، مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع، (ه 391ت)خالويه احلسني بن أمحد  .93
 .م934 برجسرتاسر، املطبعة الرمحانية، مصر، : حتقيق

حاشية الخضري على ألفية ابن ، (ه 289 ت)اخلضري حممد مصطفى بن حسن  .94
 1(ت.د)، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر، مالك

ريحانة األلبا وزهرة الحياة ، (ه    149 )اخلفاجي شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر  .95
،  تأليف وضع حواشيه وفهارسه أمحد عناية، منشورات دار الكتب العلمية،ط الدنيا،
 .م2115=ه    424 

حامد أمحد الطاهر، دار الفجر .د: حتقيق، مقدمة ابن خلدون خلدون عبد الرمحن، .94
 .م2114=ه425 ،  رة، طللرتاث، القاه

عبد اهلل اجلبوري، .د: ، حتقيقتصحيح الفصيح، (ھ349ت)درستويه عبد اهلل بن جعفر  .99
 م995 =  ھ395 ، مطبعة االرشاد، بغداد،  ط
، حتقيق وشرح عبدالسالم الشتقاق، ( 32ت)دريد ابو بكر حممد بن احلسن االزدي،  .98

 .م999 ، 2حممد هارون، منشورات مكتبة املثىن، بغداد، ط
 ،التيسير في علوم التفسير، (ت ه499)الدريين عبد العزيز ابن أمحد الدمريي  .99

 .ه  1 3 طبعة احلجر، مصر، ، رضوان بن حممد املخلاليت: تصحيح
 .م995 ، حتقيق عبد اهلل اجلبوري، مطبعة اإلرشاد، بغداد،تصفيح الفصيحدستوريه،  .81

عادل : ، حتقيق وتعليقعلوم الكتاباللباب في ، (ه881)الدمشقي ابن عادل احلنبلي  . 8
امحد عبد املوجود، وعلي حممود معوض وحممد سعد رمضان حسن، وحممد املتويل 

 . م998 لبنان  –بريوت  –الدسوقي حرب؛ دار الكتب العلمية 
إتحاف فضالء البشر في الدمياطي شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغين،  .82

ه 9 4 ،  لبنان ط  -دار الكتب العلمية : مهرة  أنس: ، حتقيقالقراءات األربعة عشر
 .م998 =
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، 2، دار اجليل، بريوت، طشرح التلخيص في علوم البالغةدويدري حممد هاشم،  .83
 .ه  412 

، منظومة التيسير في علوم التفسير، (ه 494ت )الديريين عبد العزيز بن أمحد  .84
 .ه  1 3 تصحيح رضوان بن حممد املخلاليت، طبعة احلجر، مصر، 

سير ، (ه 948ت )الذهيب مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قحامْياز  .85
 .م 985 = ه   415 ، 3، طمؤسسة الرسالة ،أعالم النبالء

تفسير الفخر الرازي ، (ه  414-554)الرازي فخر الدين حممد بن ضياء الدين عمر  .84
= ه   4 4 ،  الفكر، بريوت،ط، دار المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب

 .م993 
ألفاظ في مفردات  ،(ه425)الراغب األصفهاين أبو  القاسم احلسني بن حممد  .89

،  صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت،ط: حتقيق ،القرآن
 .م992 =ه    2 4 

، ع التفاسيرمقدمة جام، (ه425)الراغب األصفهاين أبو القاسم احلسني بن حممد  .88
،  فرحات، دار الدعوة، الكويت،ط أمحد حسن: حققه وقدم له وعلق حواشيه

 .م984 = ه      415 
، تفسير الراغب الصفهاني،(ه425)الراغب األصفهاين أبو  القاسم احلسني بن حممد  .89

 .ه    424 ، مدار الوطن للنشر، الرياض،  عادل الشدي، ط. د: حتقيق
حممد حميي : ، حتقيقشرح الشافية، (ه 484ت ) الرضي االسرتباذي  حممد بن احلسن  .91

 (. ت.د)الدين عبد احلميد، القاهرة، 
 الحدود في النحو رسالتان في اللغة، ،(ه 384ت )الرماين أبو احلسن علي بن عيسى  . 9

 . م984 االردن، _ عمان، ابراهيم السامرائي ، دار الفكر. د: حتقيق
 .م983 ، مكتبة احلناجني، القاهرة، فصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  .92
عبد الستار أمحد : حتقيق ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي حممد بن مرتضى ،  .93

 م945 = ه      385 فراج، دار الرتاث العريب، الكويت،
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بعة دار املأمون ،  حتقيق أمحد الدقاق، طأسماء اهلل الحسنى الزجاج ابن إسحاق، .94
 .ه 414 للرتاث دمشق، 

الدكتور عبد اجلليل : ، حتقيقمعاني القرآن وإعرابه، (ه  3ت)الزجاج أبو إسحق  .95
  م 988 =ه   418 ، ط، بريوت –عامل الكتب عبده شليب، 

مازن املبارك، مطبعة : ، حتقيقاإليضاح في علل النحو، (ه     339)الزجاجي أبو القاسم  .94
 .م959 = ه    398 ة السعودية،املدين، املؤسس

: ، حتقيقالجمل في النحو ،(ه339ت)الزجاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق  .99
 .م995 =ه  4 4 ،5فخر الدين قباوة، ط. د
. ، حتقيق داشتقاق أسماء اهلل ،(ه 339)الزجاجي أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحق  .98

 ـه414 ،  2احلسني املبارك، مؤسسة الرسالة   بريوت،ط عبد
–، دار الكتب العلمية، بريوت مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقان حممد عبد العظيم،  .99

 .م994 =ه4 4 ( ط.د)لبنان،
 :، حتقيقالبرهان في علوم القرآن، (ه 994ت)الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل ،  .11 

 .م 959  -ه   394 ،  م، دار إحياء الكتب العربية،طحممد أبو الفضل إبراهي
 ،(ه 394 ت )الزركلي خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي  . 1 

  .م2112، 5 ، طدار العلم للماليني، ماألعال
الكشاف ، (م538_ه 449)الزخمشري أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي .12 

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب  ،األقاويل في وجوه التأويلعن حقائق التزيل وعيون 
 .م992 =ه 392 احلليب واوالده، مصر، الطعبة األخرية،

، الفائق يف (م538_ه449)الزخمشري أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي .13 
 .ه4 4 _ م993 لبنان، _ دار الفكر، بريوت: غريب احلديث

، دار المفصل في علم العربية، (ه 538)الزخمشري ابو القاسم حممود بن عمر ت .14 
 (.ت.د) ،2اجليل، بريوت، ط

، مطبعة حجازي، المفصل في علم العربية، (ه 538ت )الزخمشري جار اهلل حممود  .15 
 .القاهرة
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، البرهان الكاشف عن اعجاز القرآنالزملكاين كمال الدين عبد الواحد عبد الكرمي،  .14 
خدجية احلديثي، مطبعة العاين بغداد، . امحد مطلوب ود. د: ، حتقيق(ه  45ت )

 .م 994 =ه  394 
علي حسن فاعور، :، شرحه وقدم لهديوان زهير ابن أبي سلمىزهري ابن أيب سلمى،  .19 

 .م988 =ه   418 ، لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بريوت
مكتبة األوقاف العامة في ، فهرس المخطوطات العربية في سامل عبد الرزاق أمحد .18 

 .م983 =ه413 ، منقحة ومزيدة، 2األمحدية، ط_ ، خزائن، مدرسة اخلياطالموصل
اوغست عنفر، دار الكتب العلمية، بريوت، . ، نشر داألضدادالسجستاين أبو حامت،  .19 

 .ضمن ثالث كتب من األضداد. ) م3 9 
الضوء ، (ه 912: ت) مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي .1  

 .(ت.د)منشورات دار مكتبة احلياة،  ، بريوت،الالمع ألهل القرن التاسع
، األصول في النحو، (ه4 3ت)السراج أبو بكر حممد بن سهل النحوي البغدادي  .   

 (.ت.د)، بريوت –مؤسسة الرسالة، لبنان ،  الدكتور عبد احلسني الفتلي،ج: حتقيق
المواهب الربانية من اآليات ، (ه    394  -ه   319 ) السعدي عبد الرمحن بن ناصر .2  

، 2أبو عبد الرمحن مسري املاضي، رمادي للنشر، ط: ، اعتنب هبذه الطبعةالقرآنية
 .م994 = ه     9 4 

إرشاد العقل السليم ، (ه 982)السعود حممد بن حممد بن مصطفى العمادي احلنفي .3  
 (ت.د)، (ط.د)بريوت ،_ ،  دار الفكر، لبنانإلى مزايا الكتاب الكريم

، ضبطه مفتاح العلوم ،(ه 424ت)السكاكي يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي  .4  
، 2لبنان، ط –نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت : وكتب هوامشه وعلق عليه

 .م989 = ه  419 
. ) م3 9 اوغست عنفر، دار الكتب العلمية، بريوت، . ، نشر داألضداد السكيت، .5  

 .كتب من األضداد  ضمن ثالث
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ت ) السمني احلليب، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف ابن حممد بن إبراهيم .4  
أمحد حممد اخلراط، دار . د:، حتقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ه            954

 .م984 =ه     414 ،  القلم، دمشق،ط
عبد السالم حممد : ، حتقيقالكتاب، (ه 81 )سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب .9  

  م 988  -ه   418 ، 3ط،مكتبة اخلاجني، القاهرة هارون،
 م992 =ه    2 4 ، 9 ، دار الشروق، بريوت، طفي ظالل القرآنسيد قطب،  .8  
 .ه  8 3 ، مطبعة بوالق، مصر، المخصصسيده،   .9  
، هوامش شرح السيرافي ،(ه  385 ت(احلسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف  .21 

 . م983 = ه     414 ، 3عبد السالم هارون، عامل الكتاب، ط: الكتاب، حتقيق
 .م991 حممود اخلضري، القاهرة، : ، حتقيقالشفاءسينا،   . 2 
 ،المزهر في علوم اللغة ،(ه   9ت )جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  السيوطي .22 

 .م998 =ه 8 4 ،  لبنان، ط_فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بريوت : حتقيق
اإلتقان في علوم  ،(ه   9ت)السيوطي جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  .23 

مركز الدراسات اإلسالمية، جممع امللك فهد لطباعة، اململكة العربية : حتقيق ،القرآن
 (ت.د)السعودية، 

الدر المنثور في التفسير ، (ه   9ت)عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي جالل الدين  .24 
 . م983 = ه  413 ، 2لبنان، ط_ دار الفكر، بريوت ،المأثور

نواهد ( ه   9: املتوىف)السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .25 
  -ى جامعة أم القر  ،حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي= األبكار وشوارد األفكار 
 م 2115 -ه   42،4 كلية الدعوة وأصول الدين 

 (ت.د)أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، : ، حتقيقالرسالة الشافعي، .24 
، (ه      542ت )الشجري ضياء الدين أبو السعدات هبة اهلل علي بن محزة العلوي  .29 

ه     2 4 ، ط علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت،: ، حتقيقمختارات شعراء العرب
 .م992 = 
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السراج المنير في ، (ه 999ت)الشربيين مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي  .28 
 –( األمريية)، مطبعة بوالق اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير

 .ه  285 القاهرة، 
طبعة وم ،حاشية الشريف على الكشافالشريف اجلرجاين علي بن حممد بن علي،  .29 

 (ت.د)مصطفى البايب احلليب وأوالده، مصر، 
، دار الدرر اللوامع على همع الهوامع( ه   33 ت) الشنقيطي أمحد بن أمني  .31 

 .م944 ، 2املعرفة، مصر ،ط
 (ت.د)،4، دار املعارف، القاهرة، طالبالغة تطور وتاريخشوقي ضيف،   . 3 
ع بين فني الرواية فتح القدير الجام، (ه251 )الشوكاين حممد بن علي بن حممد  .32 

_ اعتىن به وراجع أصوله يوسف الغوش، دار املعرفة، بريوت: والدراية من علم التفسير
 . م995 = ه     5 4 ،  لبنان،ط

، حققه وعلق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع حممد بن علي، الشوكاين .33 
 –دمشق  -عليه وضبط نصه وصنع فهارسه حممد حسن حالق، منشورات دار ابن كثري 

 .م 2114=ه   429 ،  بريوت، ط
حاشية الصبان على ، (ه 214 : املتوىف)أبو العرفان حممد بن علي الشافعي  الصبان .34 

 .م999 -ه   9 4 ،  ، طلبنان-دار الكتب العلمية بريوت، شرح األشموني
، فهرسة عبد الفتاح زكار، وزارة الثقافة واإلرشاد أبجد العلومصديق حسن خان،  .35 

 .م998 القومي، دمشق، 
التحرير والتنوير تفسير تحرير المعنى السديد وتنوير ، (ه 393 ) الطاهر بن عاشور .34 

، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
 .م999 

جالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في  ن محودة،طاهر سليما .39 
 .م989 = ه1 4 ،  املكتب اإلسالمي، بريوت، ط، الدرس اللغوي
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، جالل الدين السيوطي وحياته وآثاره في الدرس اللغويطاهر سليمان محودة،  .38 
 .م989 = ه     1 4 ،  املكتب اإلسالمي، بريوت،ط

المعجم ، (ه  341ت)أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي الطرباين  .39 
= ه    415 ،  ط ،بريوت -دار عمار ، حممد شكور حممود احلاج أمرير: حتقيق  ،الصغير
 .م985 

، مجمع البيان في تفسير القران، (ه 548ت ) أبو علي الفضل بن احلسن  الطربسي .41 
 . ه 333 امحد عارف الزين، الصيد، : حتقيق

عن تأويل آي  جامع البيان، (ه1 3)الطربي أبو جعفر حممد بن جرير الطربي . 4 
الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، : ، حتقيق(تفسير الطبري) القرآن المعروف ب 

 .م  211=ه   422 ،  دار هجر، ط
، فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمةالطرابلسي عبد امللك بن عبد القادر،  .42 

 .م999 =ه8 4 ، (ت.د)الرياض، 
احملامي فوزي عطوي، دار : ، حققه وقدم له، ديوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد  .43 

 .م981 ، (ط.د)صعب، بريوت، 
سعيد حممد : ، راجعه علق عليهنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،الطنطاوي حممد .44 

 .م999 =ه9 4 لبنان، ط، _ اللحام، عامل الكتب، بريوت
 .م943 عزة حسن، دمشق، . د: ، حتقيقاألضداد في كالم العربالطيب اللغوي،  .45 
 .م 99 مصر  –، دار املعارف الفيصل في ألوان الجموععباس أبو السعود،  .44 
 .م941 ، مطبعة االستقامة، القاهرة،تنوير المقياس من تفسير ابن عباسعباس،   .49 
 .م 99 ، دار املعارف، رواية اللغةعبد احلميد الشلقاين،   .48 
،  ، دار القلم، دمشق، طالبالغة العربية أسسها وعلومهاعبد الرمحن امليداين،   .49 

 .م994 = ه    4 4 



297 
 

، مكتبة اخلاجني،  أثر القراءات في األصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهني،  .51 
 .م989 القاهرة، 

 –، مكتبة اخلاجني أثر القراءات في األصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهني،  . 5 
 . م989 قاهرة، ال
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في عبد العال سامل مكرم وامحد خمتار عمر،  .52 

 .م982 ،  ، ، طالقراءات واشهر القراء
،  ، عامل الكتب، طاللغة العربية في رحاب القرآن الكريمعبد العال سامل مكرم،  .53 

 .م995 = ه    5 4 
، مكتبة األوقاف العامة في بغداد فهرس مخطوطات العربية في ،عبد اهلل اجلبوري .54 

 .م993 ،  مطعبة اإلرشاد، بغداد، ط
 .ه    244 ،  ، دار ابن اجلوزي، طمشكل القرآن الكريمعبد اهلل بن محد منصور،  .55 
، مكتبة األجنلو طومان باي آخر سالطين المماليك في مصرعبد املنعم ماجد،  .54 

 .م998 ، (ط.د)املصرية، 
 .م 999 ، القاهرة،  ، طالصوتي للبنية العربيةالمنهج عبدالصبور شاهني،  .59 
حممد فؤاد سنركني، : ، حتقيقمجاز القرآن، (ه1 2ت)عبيدة معمر بن املثىن التيمي .58 

 .م942 = ه 38 ،  حممد سارمي أمني اخلاجني الكتيب مبصر، ط: الناشر
جليل ، طبعة دار االدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالعسقالين احلافظ ابن حجر،  .59 

 (.ت.د)بريوت،
علي حممد البجاوي  :، حتقيقكتاب صناعتين الكتابة والشعر ، العسكري أبو هالل .41 

 .ه  9 4 ،  ، بريوت، طالعنصرية، منشورات املكتبة وحممد أبو الفضل إبراهيم
حسام القدسي، دار الكتب العلمية، : ، حتقيقالفروق اللغويةالعسكري أبو هالل،  . 4 

 (.ت.د)بريوت، 
 فخر الدين قباوة،: ، حتقيقالممتع في التصريف( ه 449ت )ي بن مؤمن عصفور عل .42 

 . ه 391 حلب، 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، (ه544ت)عطية أبو حممد عبد احلق األندلسي  .43 
 .ه 422 ،  بريوت، ط –عبد السالم عبد الشايف ، دار الكتب العلمية : ، حتقيقالعزيز

، دار التجديد للطباعة،  أساسية في علوم القرآنقضايا عفاف عبد الغفور محيد،  .44 
 .م2114= ه     429 ، ماليزيا، ط_ كوالملبور

ل شرح ابن عقي، ( ه949) عقيل عبد اهلل بن عبد الرمحن العقيلي اهلمداين املصري .45 
 -دار الرتاث  حممد حميي الدين عبد احلميد،: ، حتقيق(ه672ت)على ألفية ابن مالك 

 .م 981  -ه   411   ،21القاهرة، ط
: ، حتقيقالتبيان في إعراب القرآن، (ه4 4)العكربي أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني  .44 

 .م989 = ه419 ، 2علي حممد البجاوي،دار اجليل، بريوت،ط
الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق ، (ه 945) العلوي حيىي بن محزة  .49 

 ه  423 ،  ، طبريوت –املكتبة العنصرية  ،اإلعجاز

،  ، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، طتعليم النحو العربيعلي أبو املكارم،  .48 
 .م2119=ه428 

، دار الشؤون منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديثعلي زوين،  .169
 .م 984 ، بغداد،  الثقافية العامة، آفاق عربية، ط

 . م992 ، مصر 9الوايف، ط فقه اللغةعلي عبد الواحد،  .91 
، موسسة الرسالة، معجم القبائل العرب القديمة والحديثةعمر رضا كجالة،  . 9 

 .م998 = ه   398 ، 2بريوت،ط
قدم له وعلق حواشيه، سيف الدين شرح ديوان عنترة بن شداد،  عنرتة بن شداد،  .92 

= ه     41  لبنان،_ دار مكتبة احلياة، بريوت: الكاتب، أمحد عصام الكاتب، منشورات
 .م 98 

، حققه شرح المراح في التصريف، (ه 855ت)العيين بدرالدين حممود بن أمحد  .93 
 .م991 عبد الستار جواد، مطبعة الرشيد، بغداد، . وعلق عليه د

 ،آداب المؤاكلة (ه  984، ه   914) الغزي بدر الدين حممد العامري الدمشقي .94 
 .م949 ،  ، دمشق،طمنشورات جممع اللغة العربية ،عمر موسى باشا :حتقيق
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آدب العشرة وذكر  (ه  984، ه   914) الغزي بدر الدين حممد العامري الدمشقي .95 
، 2منشورات جممع اللغة العربية بدمشق ،ط ،عمر موسى باشا: حتقيق،  الصحبة واإلخوة

 .م995 
ديوان ، (ه 49   :املتوىف)مشس الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن  يالغز  .94 

   4 ،  ، طلبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  ،سيد كسروي حسن: حتقيق ،اإلسالم
 م 991  -ه  
المراح في  ،(ه 984ت)الغزي حممد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو الربكات  .99 

ه  8 4  ، ، طبريوت –دار ابن حزم  بسام عبد الوهاب اجلايب،: حتقيقالمزاح، 
 .م999 

المطالع البدرية  ،(ه 984ت)حممد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو الربكات الغزي  .98 
–املهدي عيد الرواضّية، دار السويدي، بريوت: حققها وقدم هلا ،في المنازل الرومية

 .م 2114،   لبنان، ط
ذكر أعضاء  ،(ه 984ت)الغزي حممد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو الربكات  .99 

 .م 2113،  دار البشائر، ط ،الضامن، حامت صاحل اإلنسان
الكواكب السائرة بأعيان المئة  ،(ه  14 : املتوىف)الغزي جنم الدين حممد بن حممد  .81 

 -ه  8 4 ،  لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بريوت خليل املنصور، :، حتقيقالعاشرة
 .م999 

لطف السمر ( م 14 _ه  999) الغزي جنم الدين حممد بن حممد الدمشقي  . 8 
  حممود الشيخ، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،دمشق :، حققهوقطف الثمر

 (ت.د)
أمحد خمتار عمر، . د: ، ديوان األدب، حتقيق(ه 351ت)الفارايب إسحاق بن إبراهيم  .82 

 .م994 =ه 394 القاهرة، 
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،  عثمان الشدي، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط.د:، حتقيقإحصاء العلومالفارايب،  .83 
 .ه      424 

حممد : ، حتقيقمعجم مقاييس اللغة، (ه 395: ت)فارس أبو احلسن أمحد بن زكريا  .84 
 .م 211-ه 422 ، دار إحياء الرتاث العريب،  عوض مرعب، وفاطمة حممد أصالن، ط

مطبعة   هالل ناجي، ط: ،  حتقيقمتخير األلفاظ، (ه 395: ت)فارس أمحد ابن  .85 
 .م991 -ه 391 املعارف، بغداد، 

، حتقيق مصطفى الشوميي، مؤسسة بدران للطباعة، الصاحبي في فقه اللغةفارس،   .84 
 .م944 بريوت، 

الحجة للقراء السبعة أئمة األمصار ( ه 399احلسن بن امحد ) الفارسي أبو علي  .89 
بدر الدين مهوجي، : ، حتقيقبالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

 . م984 أمون، دمشق، وبشري جوجياين؛ دار امل
: ، حتقيقالمسائل المشكلة المعروفة بـــ البغداديات، ( ه  399)الفارسي أبو علي .88 

 .م983 صالح الدين عبد اهلل السنكاوي، مطبعة العاين، بغداد، 
زكي فهمي : ، شرح احلدود النحوية، حتقيق(ه    992ت )الفاكهي عبد اهلل بن أمحد   .89 

 .م988 = ه      418 األلوسي، بيت احلكمة، جامعة بغداد،
 .م985 ، دار الفكر، دمشق، علم الّدللة العربيفائز الداية،  .91 
وحممد علي أمحد يوسف جنايت، : ، حتقيقمعاني القرآن، (ه219ت)الفرّاء أبو زكريا  . 9 

 .م981 ، 2النجار، عامل الكتب، بريوت، ط
مهدي . د: ، حتقيقالعين، (ه 95 : ت)الفراهيدي ابو عبد الرَّمحن اخلليل بن أمحد  .92 

 (.ت.د)إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، بغداد، . املخزومي، ود
اهرة، ، مكتبة اآلداب، القعلم الدللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  .93 

 .م 2115
، 2 ، دار  النفائس، األردن،ط(علم المعاني) البالغة فنونها وأفنانها فضل عباس،   .94 

 .م2119= ه   429 
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 أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازى، الفريوز أبادى .95 
 .م998 =ه398 دار الفكر، بريوت،  ،القاموس المحيط

 :عريب_ ، املصباح املنري معجم عريب، (ه 991)علي املقرئالفيومي أمحد بن حممد بن  .94 
 (.ت.د)تصحيح مصطفى السقا، مصر،

حممد عبد اجلواد  :عين بوضعها وترتيبها، األمالي،  (ه 354ت)القايل أبو علي ،  .99 
 .م924  -ه   344 ، 2،طدار الكتب املصرية، األصمعي

، شرحه تأويل مشكل القرآن، (ه         294ت )قتيبة أبو حممد عبد اهلل بن مسلم  .98 
 .م993 = ه       393 ، 2أمحد صقر، دار الرتاث، القاهرة، ط: ونشره

،  اعتىن به أدُب الكاتبِ ، (ه 294: ت)قتيبة ابو حممد عبد اهلل بن مسلم الدينوري  .99 
-ه 425 بريوت،  -درويش جويدي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا. وراجعه، د
 .م2114

، الجامع ألحكام القران، (ه  49ت)القرطيب أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ؤ .211
 م993 = ه   3 4 ، لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بريوت

اإليضاح في علوم ، (ه  939) القزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن . 21
 (.ت.د)، 3بريوت، ط –دار اجليل  ،حممد عبد املنعم خفاجي: ، حتقيقالبالغة

، (ه 939ت )،التلخيص في علوم البالغةالقزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن، .212
 .م934 ، 2شرح عبد الرمحن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى ، مصر، ط

: حتقيق مشكل إعراب القرآن،، (ه 439)القيسي أبو حممد مكي بن أيب طالب  .213
 .م995 =ه 395 ، 2حامت صاحل الضامن، مطبعة سلمان األعظمي، بغداد، ط

حميي الدين : ، حتقيقالتبصرة في القراءات( ه 439ت)القيسي مكي بن أيب طالب  .214
 . م985 رمضان، منشورات معهد املخطوطات العربية، الكويت، 

بدائع التفسير الجامع ، (ه  95)قيم اجلوزي أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر الدمشقي  .215
 .ه  4 4 ،  ابن اجلوزي، ط يسري السيد حممد، دار: ، حتقيقلتفسير ابن قيم الجوزي

، دار تفسير القران العظيم ،(ه994ت)كثري أبو اللفداء إمساعيل القرشي الدمشقي .214
 .م988 =ه418 ،  لبنان،ط -اجليل، بريوت
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 (.ت.د)عريب، بريوت، ، دار إحياء الرتاث المعجم المؤلفينعمر رضا،  كحالة .219
عبد القادر : حتقيق ،أسرار التكرار فى القرّان ،(ه      515ت)الكرماىن حممود بن محزة  .218

 (ت.د)دار الفضيلة،  ،أمحد عطا
عدنان درويش وحممد . ،  حتقيق دالكليات الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى، .219

 .م 993 ،  لبنان، ط –مؤسسة الرسالة،  بريوت  املصري،
. د: عباس صادق الوهاب، مراجعة. د: ، ترمجةاللغة والمعنى والسياقالينز جون،  .1 2

 م989 ،  يوئيل عزيز ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط
،  دار املعارف، الجمع الصوتي األول للقرآن أو المصحف المرتل لبيب السعيد، .  2
 .م989 ، القاهرة، 2ط
ه 393 ، جريدة األهرام،ماجهسنن ابن  ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ماجه .2 2
 . م954 =
 (.ت.د)، دار الفكر، الموجز في تاريخ النحومازن املبارك،  .3 2
، دتسهيل الفوائد وتكمل المقاص ،(ه492)مالك مجال الدين حممد بن عبد اهلل بن  .4 2

 .م949 حممد كامل بركات، دار الكتاب العريب، القاهرة، : حتقيق
، شرح عمدة الحافظ وِعّدة الالفظ، (م492ت)مالك مجال الدين حممد بن مالك،  .5 2

 .م999 دار إحياء الرتاث االسالمي، بغداد، 
من ذخائر ابن ، (ه 492ت)مالك محد بن عبد اهلل، ، أبو عبد اهلل، مجال الدين  .4 2

حممد املهدي : ، حتقيقمالك في اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك في الشتقاق
 .م999 = ه   429 ، 9 طة باملدينة املنورة،عبد احلي عمار، اجلامعة اإلسالمي

، حتقيق شرح الكافية الشافية، (ه 492ت)مالك حممد بن عبد اهلل مجال الدين  .9 2
، نشر مركز البحث العلمي جبامعة أم  عبد املنعم أمحد هريدي، دار املأمون للرتاث، ط.د

 .القرى
حممد عبد اخلالق : حتقيق، المقتضب، (ه  285)املربد أبو العباس حممد بن يزيد املربد  .8 2

 (.ت.د)لبنان، -عضيمة، عامل الكتب، بريوت
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: ت)احمليب حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب الدين بن حممد احلموي الدمشقي،  .9 2
 (ت.د)، بريوت، دار صادر، خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر (ه     

مكتبة ، المعاني خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علمحممد أبو موسى،  .221
  .م994  ،4،طوهبة للطباعة والنشر

 .م994 ، مطبعة املعارف، بغداد،  ، طاألضداد في اللغة حممد حسني ال ياسني، . 22
، مؤسسة شباب المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ،حممد سامل حميسن .222

 .م984 اجلامعة،
لوجنمان،  ية للنشر،الشركة املصرية العامل البالغة واألسلوبية،حممد عبد مطلوب،  .223

 .م994 ، (ط.د)القاهرة،
، 3، مطبعة السعادة مبصر، طدروس في التصريفحممد حميي الدين عبداحلميد،  .224

 .م958 = ه       398 
، دار أدب الُصناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجريحممود سامل حممد،  .225

 (.ت.د)، (ط.د)سورية، _لبنان، دار الفكر دمشق _ الفكر املعاصر، بريوت 
محد أمني، وعبد أ: شرح ديوان احلماسة، حتقيق( ه 131 ت) املرزوقي أمحد بن حممد .224

 .م 95 السالم حممد هارون، القاهرة، 
، دار ابن اجلوزي، الرياض، التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد الطيار،  .229
 . ه      422 ، ط
  .م991 = ه  1 4 ،  اجليل، طدار ، البديع، (ه 294ت)عبد اهلل بن حممد املعتز  .228
ي، مطبعة .أ: ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره: معجم المفهرس أللفاظ الحديث النبوي .229

 م955 بريل يف مدينة ليدن،
األشباه والنظائر في القران ، (ه 51 ت)مقاتل بن سليمان أبو احلسن بن بشري  .231

 .م995 عبد اهلل حممود شحاتة، القاهرة، : ، دراسة وحتقيقالكريم
، دار صادر،  ، طلسان العرب، (ه   9: ت)منظور حممد بن مكرم املصري  . 23

 .ت.بريوت، د
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، مكتبة اخلاجني جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربيةاملنعم سيد عبد العال،  .232
 .م994 القاهرة  –
فهارس )الفهرس الشامل للتراث العربي اإلسالمي المخطوط مؤسسة آل البيت،  .233

 .م989 ، (ط.د) مؤسسة آل البيت، -مآب  ،)آل البيت
، لبن الناظم شرح ألفية ابن مالك (ه484)الناظم أبو عبد اهلل بدر الدين حممد .234

 2111=ه421 ، الدكتور باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: حتقيق
، ضبط نصه إعراب القرآن، (ه328)النحاس أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل  .235

حممد حممد تامر وآخرون، دار احلديث، . أحاديثه وعلق عليه د وخرج
 .م2119=ه   428 القاهرة،

غرائب ، (ه851ت)النيسابوري نظام الدين احلسن بن حممد بن احلسني القمي  .234
الشيخ زكريا ياعمرات، دار الكتب : ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثهالقرآن ورغائب الفرقان

 . م994 =ه4 4 ،  لبنان، ط_العلمية، بريوت 
المغنى فى ابواب التوحيد اهلمداين عماد الدين ايب احلسن عبد اجلبار االسدآبادي،  .239

 .م 2112طه حسني، دار إحياء الرتاث العريب، -إبراهيم مدكور :حتقيقوالعدل، 
،  تصحيح األب اللفاظ الكتابيَّة، (ه 321: ت)اهلمذاين عبد الرمحن بن عيسى  .238

 .م  9 ، مطبعة اآلباء اليسوعينيِّ يف بريوت، ، 8لويس شيخو اليسوعي، ط
 .م2119، األوئل للنشر والتوزيع، البالغة من منابعها هيثم غزة، .239
 .م998 ، دار القلم، ديب، البالغة العربية قّصاب، إبراهيم وليد .241
، قدم له ووضع هوامشه شرح المفصل، (ه 443ت)يعيش النحوي موفق الدين  . 24

،   لبنان، ط_ يعقوب، دار الكتب العلمية، بريوت إميل بديع : الدكتور: وفهارسه
 .م 211= ه     422 
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 :الرسائل واألطاريح الجامعية: ثانياا 
التحرير : أثر الدللت اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه . 

مشرف بن أمحد مجعان الزهراين، أطروحة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، : والتنوير
 .ه     429  -ه     424 أمني حممد عطيه باشه، . د.جامعة أم القرى، بإشراف أ

خزعل فتحي زيدان، أطروحة  :دراسة نحوية_ أثر المعنى القرآني في تحديد األداة .2
 .ه    5 4 =م 995 جامعة املوصل،_ دكتوراه، كلية اآلداب

الة ماجستري، كلية ، عبد الكرمي حممد حافظ، رسظاهرة التقابل في اللغة العربية  .3
 م989 اآلداب، اجلامعة املستنصرية،

، مع دراسة لغوية( الفاتحة والبقرة)المجيد في إعراب القرآن المجيد تحقيق سورة  .4
 .م998 عبد الرزاق أمحد األحبايب، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 

قسم ، هاين فخري عطية اجلزار،كلية اآلداب، النظام العسكري في دولة المماليك .5
رياض مصطفى . د.التاريخ واآلثار، اجلامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستري،أشراف أ

 م 2119= ه    428 شاهني،
 البحوث المنشورة: ثالثاا 
صاحل بن حممد آل أبو بكر . د: أضواء على اإلعجاز البالغي في سورة الفاتحة . 

 السنة الثانية،جملة البحوث الدراسات القرآنية، العدد الرابع، : الزهراين
http://jqrs.qurancomplex.gov 

، حوليات التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلليآل خليفة، فاطمة إبراهيم،  .2
جامعة الكويت،  ،اآلداب والعلوم االجتماعية، دولة الكويت، جملس النشر العلمي

 .م2115-ه 424 ، 24، احلولية 233الرسالة 
  (islamweb.net) مقاالت إسالم ويب: نيدللة اللتزام والنص القرآ .3
دراسة  صاحب خليل إبراهيم.د - الّصورة الّسمعّية في الشعر العربي قبل اإلسالم .4

 -2000www.awu-dam.org/book/00/study00/260 من منشورات احتاد الكّتاب العرب
املستنصريّة، أمحد نصيف اجلنايب، جملة آداب . ، دظاهرُة التَّقاُبل في علِم الدَّللة .5

 .ه 415 -م984 -1 العدد
 .الشارف لطروش، جامعة مستغامن، اجلزائر. د ،فنون البديع عند الزمخشري .4
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أمحد نصيف اجلنايب ، حبث منشور . د: منهج الخليل في دراسة الدللية القرآنية  .9
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