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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 إقرار المشرف

للقارنن الراريع ع اد اـان  التَّْفِسير اللَُّغاو   الموساوم  ـاا  إعداد هذه الرسالل أشهد أنَّ       
يَّاااا  ياااا  إشااااراي  ياااا  جاااارت ت اااا  ( قاااادج ِّاااا  يَّاااا قسااااع اللُّغاااا  اليـر الجلمياااا    رلياااا  التـر

 .هلونداـ ير ي  اللغ  اليـري من متطلـل   يل شهلدة الملجست المست صريَّ ، وه  جزء  
                               

 
 التوقيع:                           
 الدرتور ستلذ المسلعدالأ  االسع:                                                   
 الموسو   ِميثع م مَّد عل                                                    

 4102/   /    التلريخ:                                                    
 

 ـ لًء على التَّوصيل  المتوايرة أرشح هذه الرِّسلل  للم لقش .
 
  
 

 التوقيع:                            
 تور الدر المسلعد ستلذالأ  االسع:                                                   

 صللح زامل  سين                                       
 رئيس قسع اللغ  اليـري                                                     

 4102/   /    التلريخ:                                                    



 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  
 إقرار جلنة املناقشة

و هههو ة نههها قهههن جلعلىنههها نلهههة اههه   ا ر ههها ة املنشهههحنن أهههء جلنةهههاا جلنهههة املناقشهههة  جلن      
ا ا َلويههو    ا ا ههل قههن حنا ا  ا هه  ل بهههلا َّه ِسري  جلمحههن نريههء  لقههر ن ا ميههرد ننههن ابههء  ههمه

ههها  هههن ر  ا  وناقشهههنا  ض  ةهههحمووا ونَّوااههها والقحمههها  ههه  ن قهههة  هههخلههه  ا  ونىَّقهههن ب و 
 . ريَّا ض ا لوة ا ىربق ة و دا ابا قبول وبَّقن رل        ا  نقل شحناد  املا

 
 ا َّوققع:                                     ا َّوققع:

         جل.م. د. حريء نبن ا وم نحمناال م: جل. م. د. حقنر  لحمان  واد         اال م:
 1024ا َّار خ:    /    /                   1024ا َّار خ:    /     /
 رئقرًيا                                    نةًوا                

 
 ا َّوققع:                                     ا َّوققع:

      جل. م. د.   قثم نحمن نلي اال م:جل. م. د. با ل نحمن نقي ا ن ء    اال م:
 1024ا َّار خ:    /    /                     1024ا َّار خ:    /    /
 نةًوا                                 نةًوا و شرالًا                   

 
 صادق جملس كلقة ا رتبقة ض اجلا ىة املريَّنصر  ة نلة قرار جلنة املناقشة

 
 ا َّوققع:                                                 
 جل.م.د  جلمحن شقال غةق                                                  

 نحمقن كلقة ا رتبقة                                                    
 1024/    /    ا َّار خ:                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

   

 
 

 

 إِلَى أُمِّي وَأَبِي

 ا ا وإِحْسَانًإِكْرَامً    

 
 

 



 

 

 وتقديرشكر 
ددد نَدددُِّنلشُّكَجِإيدددِللذكدددجلأيلدددتُّكتلاكَجييدددِللاكددد  تعرلِإيدددَ ملدَأتقددد بملشُّك     ر  ِْ ِرلاكَجِزيدددِلالعاك

لاكَ ِشيدرلنديلتَل دلي يملإدُّلعِلق دإيَحإب لَعِييلاكإيعَلعتلاكإي رِفلعيجلاكشحِثالاكبِكتل دُّنلكدولاكَضل 
ددىدددكالاكشَللن لِإددلجبلعَلاَعدد ال ُّنددللكددديلللُّ ةنبدددشَللُّر لَ ددعأن لةل لَإددي لإدددنلءرا ل َللويلَإددإددُّل  بللندديلَلدددع  ِلالثح 

ِثالَنَجَزاهيل ل.لاهلليلَعن يلَخي َرلاكَجَزا ِللنيجيعًإُّلَأى َتِ تلِشَيُّلنيلظيييَإُِّللاكَشح 
ِرلاكَجِزيدددِللِذكَدددج دددليدددلِليِلاكجَللأيلدددتُّكتلعَأَتقَددد بميلشُّك  ددد   اليُّشِلَندددُّرقلاكجَلَطددداكددد  تعرللُّكتَلاأليل 

ر للح لص لإنلنيليلكِلول بإَلإُّل َلعيجل ل.للللُّكةلَلانلىكهلاكر لعَلن ليملعِلعِلق لنيلتَللُّ  ل َلعا 
ِرلاكَجِزيِللِذَكج لاصدُّح لأشدعلجندُّحلاكد  تعرلاأليلدتُّكليلِليِلأيلتُّكتلاكجَللعَأَتَق بميلشُّك    

كددجل دداكدد  تعرةلكطيضددةلعشدد لاكرلددعللاكجيييددةأيلددتُّكتيلعا  كددجلأيل  ىددرةلُّكتلاكدد  تعرلعشدد لاكزبلتَلالعا 
كددجلأيلددتُّكتلاكدد  تعرلنَددلاعنشيددزيل عيددجللاعنل ددالعألددتُّكتلرلددُّلىددُّ تلحَلنل ددُّط َلددحَلحلَللعا 

للل.للأعُّنتنيلنيلذتإُّملىكالاكشحثلالعتعجييُّلعهلكيلإنلإصُّ ر بإيلإُّل َل
ِرلاكَجِزيدددِللِذكَدددجلل دددعَأَتقَددد بميلشُّك  ددد   إدددنللُّجااكددد  تعرلإحإددد لذشدددراىيملعشددد لاكضتبدددُّحلحجب

ل؛ للدنيعرلإدنلإصدرعلعاكزإيدللإحإدل.كيإُّجلدتيرلرلدُّكتولعيدجلذرلدُّكوالجإيعريدةلإصدر
لِكَإُّل  بإولإنلععن.ل

ِرلاكَجِزيددِللِذكَددجلجإيدد ِلعَأَتقَدد بميلشللللللل لَأَتقَدد بميلشُّك  دد  رِللع ددكككالالزإلئدديلندديلاك رالددةُّك  دد  
ذكجلزإلئيلاكإ رلينال ُّص لاألل تالعأحإ ل دريمالععيديلعشد للدُّكمالعجُّلدملا د يرللل

لشيكالاكعجواللُّملىكالاكشحثإلتإل؛نيعلءزرل جْعنيلعلنق للنُّصرالع زعانلعيج
ِرلاكَجِزيددددِللِذكَددددجلجإيدددد ِلأخيددددًرالعلل ندددديلاكإ تشددددةلاكإعظبضددددُِّللاكإددددعظبضينلعللَأَتقَدددد بميلشُّك  دددد  
يشددددةلالعيددددجلإددددُّل دددد بإعهلإددددنلخ إددددةلذكددددجلطيددددةلاكُّْإددددةلندددديلاكجُّإْددددةلاكإلتنصددددريةاكإر زل

ِرلعاالإنييملإِللالعلرعرااك رالُّللاكْييُّالشرحُّشةلص ر ل.للتنُّنن يلَجِزيللاك    
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ُمةقدُ المُ 
 ِبسم اهلل الرَّحمن الرَّحيم

قَُّو ي حَ د  ؤَ ، وال يُ وناد  ه العَ ، وال ُيْحِصي َنْعَماءونَ مُ ائِ القَ  َتوُ ُد هلل الذي ال َيْبُمُغ ِمْدحَ مْ الحَ        
ين بِ ي  ين وآلو الطَّ عِ مَ و أجْ قِ مْ خير خَ  دٍ مَّ حَ م لم  أبي القاسم مُ اَل والسَّ  الةُ ، والصَّ وندُ يِ تَ جْ المُ 
 .ينرِ اىِ الطَّ 

 :دُ عْ أمَّا بَ 

غة   بالقرآن الكريم والم  نَ راسات التي ُتعْ راسة المتواضعة جزًءا من الد  ُتَعد  ىذه الد  فَ        
نَّ دراسةَ ةالعربيَّ   ألنَّ  ؛لكل  باحثٍ  القرآن الكريم في جانب من جوانبو الرحبة شرفٌ  ، وا 

غة بيان أثر الم   إل  راسةىذه الد   تسع ، و أشرف العموم ما اتَّصل بكتاب اهلل لزَّ وجلَّ 
قد من ألالم المغة  ابوصفو لممً  –ي ، لند ابن جن  ولموميا في تفسير القرآن الكريم ةالعربيَّ 

والوقوف لم  دقائق األمور  –نقيرمن البحث والتَّ  وافرٍ  يم لنده بحظٍ القرآن الكر  يَ ظِ حَ 
تستحق  لو في القرآن الكريم نظراتٌ  ، فكانتْ ي ليا أثر في تبيين المعن  وكشفوالمغوية الت

فسير ع من التَّ جو في ىذا النوَّ وَتْبيين مني ظيارىا؛ إل، وكشف الغطاء لنيالوقوف لميياا
، وأثره بمن جاء بعده منيم غويين والمفسرين الذين سبقوهالم  في ، وتأث ره رد بياو التي انفوآرائ

 إذا ما لممنا أنَّو، ا لمينا الوقوف لند ىذا الَعَمم، فكان لزامً فسيرفي ىذا النوع من التَّ 
قد أحسن في توظيفيا ، ة وفنونياغة العربيَّ الذين ليم شاٌو كبير في الم   األلالم الموسولي ين

 .   الكشف لن المعن  القرآنيفي 

، كغيري من الطالبموضوع لرسالتي أبحث لن  تُ حْ ة رُ ضيريَّ حْ نة التَّ انتياء السَّ  دَ عْ بَ      
، يار( تأليف الدكتور مسالد الطَّ غوي  فسير المَّ وكنُت مسبًقا قد اطمعُت لم  كتاب )التَّ 

د المؤلف أْن مْ ، وكان في خُ أساليبو نُ ي  بَ و يُ  غوي  فسير الم  َفوجدتو كتاًبا يبحث في منيج التَّ 
، وكان َيُروم الوقوف لم  آثار ينغوي  من األلالم الم   مٍ مَ قو لم  لَ يطب  س ليذا المنيج، و ؤس  يُ 

أنَّ ، إالَّ غوي  فسير الم  ن منيجو في التَّ ي  بَ يُ لِ  ؛ىـ( في التفسير3ٕٖاألنباري )ت بن أبي بكر
لند ذلك  دتْ ، فتولَّ فسيرفي التَّ  الم غويّ دراسة المنيج و يقتصر لم  تسعة الموضوع جعم

 غوي  فسير الم  ، فقدمت لنوان )التَّ لند لمٍم من األلالم المحدثين غوي  فسير الم  ديَّ فكرة التَّ لَ 
ائي( إالَّ أنَّ الموضوع لم يمَق قبواًل من لجنة إقرار الموضولات، امرَّ لند الدكتور إبراىيم السَّ 
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أفرد لمقراءات فقد ، أثر القرآن الكريم فييا كبيًرا ي فوجدتُ ُت لم  كتب ابن جن  عْ مَ ثم اطَّ 
وضمت كتبو األخرى يا لم  وفق المغة وأساليبيا، يوجَّ فالشاذة كتاًبا جمعيا فيو 

 ة بوصفيا شاىًدا لغوًيا لم  مسألةٍ ، تجيء مرَّ من القرآن كالخصائص والخاطريات آياتٍ 
نجده  ن اآلية نفسيا محل بحث وتفسير كالذي، أو تكو اىدر ىذا الشَّ فس  ، ثم بعد ذلك يُ ةٍ غويَّ لُ 

ي لند ابن جن   غويّ فسير الم  التَّ  ُت أنَّ دراسةَ يرأفي الخاطريات وبعض أبواب الخصائص ، ف
 موجزٍ  مٍ ، مع كالغوي  صوص التي تحتوي لم  تفسيٍر لُ بعض الن   جمعتُ ، فَ باالىتمام جديرةٌ 

الدكتور طارق الجنابي لم  الموضوع  تُ عْ مَ طْ أ، و خطًة لمبحثلن فكرة الموضوع وألددُت 
ي(، فقال: أيَّ تفسيٍر تقصد؟ قمت تفسير القرآن لند ابن جن   غوي  فسير الم  تحت لنوان )التَّ 

تفسيًرا  عر أيًضا؛ ألنَّ ابن جني ُلِرف لنو أنَّو فسَّر الش  قيده بالقرآن الكريم: إذن الكريم قال
لمقرآن الكريم لند ابن  غوي  فسير الم  التَّ النيائي بحمد اهلل ) ، فكان لنوان الموضوعلغوًيا
عني الدكتور فالح حسن مَ ول أطْ بُ يأخذ الموضوع طريقو إل  اإلقرار والقَ  ل أنْ بْ ، ثم قَ ي(جن  

ي جن   ، وكان لنوان الرسالة )جيود ابنلنوان رسالة شبيية بعنوان موضوليكاطع لم  
قشت في كمية أصول و ، وىي رسالة ماجستير نُ جمًعا ودراسة( –ير ولموم القرآن فسفي التَّ 

د ، لمباحث محمَّ 3ٕٓٓقرآن في جامعة األزىر، لام فسير ولموم القسم التَّ بالدين والدَّلوة 
النظر ، وأنعمت (ٔ)، فمم يتيسر لي ذلكأفتش لنيا لعمي أجدىا تُ حْ ، ورُ احإبراىيم لبد الفتَّ 

ألقوال ابن جني في  : أنَّ الرسالة ىي جمعٌ ن: األولان لي فيو أمر يَّ بَ تَ ، فَ في لنوان الرسالة
 سير، وىذا ما يقتضيو منيج الجمع،فغة وفنونيا في التَّ ثر الم  أل ينٍ يِ بْ فسير من غير تَ التَّ 

فال يكون   ،ادرة من كمية أصول الدين والدلوةواآلخر أنَّ الرسالة ذات منًح  ديني فيي ص
                                                           

وتبين لي أنَّ  ،كثيًرا من مباحث رسالتي تُ مْ مَ أتْ  الرسالة من الباحث بعد أنْ  ىذه حصمت لم  -(ٔ) 
، ورتَّبو لم  سور ع فيو تفسير ابن جنيمَ جَ  مٌ سْ قِ  :ميا الباحث لم  قسمينقسَّ ، إذ ياالرسالة كما توقعتُ 

ق ولمَّ  ،، ووجدت أنَّ الباحث جمع تفسير ابن جنيلموم القرآنفي الثاني جعمو  مُ سْ ، والقِ القرآن الكريم
 .فضوالبعض اآلخر بالرَّ لم  بعضو بالقبول 
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، وىذان األمران دفعاني إل  اإلصرار لم  غويّ االىتمام فييا منصبًّا لم  الجانب الم  
غة وفنونيا وأساليبيا ، وألن ي أيًضا سأقف في رسالتي لم  أثر الم  اء لميوقَ الموضوع واإلبْ 

ذتي في ىذه األفكار والفرق بين الموضولين لم  أسات ، وطرحتُ يفسير لند ابن جن  في التَّ 
 :، فقالوايفسير لند ابن جن  غة وفنونيا في التَّ أنَّ رسالتي ستيتم بأثر الم   تُ نْ يَّ ، وبَ ةربيَّ كمية التَّ 

ع يجمع فيو الباحث ، فمنيج الجمامنيجً  دراسةٍ  نَّ لكل  إ، إذ نَّ الموضوع يصمح لمدراسةإ
، وال يقف فييا الباحث فسيرالتَّ ، ولممية الجمع ال تُبي ن أثر المغة وفنونيا في تفسير الَعَمم

ْن وقف ستكون وقفة لابرةغويّ لم  الجانب الم   ث نَّ رسالة الباحفإ، وزيادة لم  ذلك ، وا 
، وقدمت كل ىذه لعموم القرآنوآخر ، فسير: قسم لمتَّ محمد إبراىيم لبد الفتاح قسمان

بجمع المادة  تُ لْ رَ م شَ ، ثالموضوع بحمد اهلل قرَّ فأُ ، عمومات إل  لجنة إقرار الموضولاتالم
 منيجي في كتابة أمَّاو  .ميا لم  وفق موضولاتيا وأساليبياي وتقسيابن جن   بِ تُ من جميع كُ 

ول يختمف لن خط كُ شْ اسي بخط مَ وفق الخط القي لم رسمت اآليات القرآنية فقد  الرسالة،
القرآنية فمنيجي في ، أمَّا القراءات (ي ذلك لم  برنامج )المصحف الرقمي، معتمًدا فالمتن

، ثم أصف اءة العامة أي قراءة حفص لن لاصموفق قر لم  أذكر اآلية  إيرادىا أنْ 
نصَّ القراءة فاجعميا بين  تُ رْ كَ ، أمَّا إذا ذَ قارئيا كما نسبيا ابن جنيإل  وأنسبيا  مغايرال

وتيَّة والصَّرفيَّةبيا الم  وفق أبو  غوي  اآليات التي تحتوي لم  تفسير ل   متُ قسَّ . و قوسين  الصَّ
ن يْ ، وجمعت بَ رفيّ ة تفسيره الصَّ مق؛ لِ ةرفيَّ ة والصَّ حويَّ ، وجمعت بين النَّ ةالليَّ ة والد  حويَّ النَّ و 

ب من أبواب الداللة في بعض ؛ وألنَّ الصوت باوتيّ ؛ لقمة تفسيره الصَّ وتاللة والصَّ الد  
تيا في ضعلذلك و  ؛أكثر من باب نحويي يتجاذب اآليات التي يفسرىا ابن جن  وقد  .جوانب

ة حويَّ ، وأذكر ما قال فييا من األبواب النَّ ة ليا بحسب التقاديحويَّ أنسب األبواب النَّ 
ة حويَّ أكثر من موضوع من الموضولات النَّ  قد يكون الكالم لم  اآلية يتجاذبو، بل األخرى
كان واحد  حفاًظا تمك األمور في كالمي لم  اآلية في م ، فاذكر كلَّ ةالليَّ ة والد  رفيَّ والصَّ 

وفق ما لميو لم  . ورتبُت بعض األلفاظ ترتيًبا ىجائيًّا بحسب جذرىا لم  وحدة اآلية
 . لحقيا من ضمائر وزيادات الكممة في القرآن الكريم من إلراب أو ما

غة ي في ميادين الم  ثار ابن جن  آير إل  أنَّ ىناك دراسات كثيرة تناولت شِ أْن أُ  ود  وأَ         
رآن الكريم وقراءاتو لند ابن ، وىناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت جانب القوفنونيا
 :من تمك الدراسات التي وقفت لمييا، و جني
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 .لمياء أحمد لميي ، وىي أطروحة دكتوراه لمباحثة ن  اىد القرآني لند ابن جالشَّ  -ٔ

وىي رسالة ماجستير لمباحث  ودراسة،فسير ولموم القرآن جمًعا التَّ  ي فيابن جن  جيود  -ٕ 
 اح د إبراىيم لبد الفتَّ محمَّ 

، وىي رسالة ماجستير لمباحث    ات القرآنية في كتاب الُمْحَتَسباالستدالل بالقراء -ٖ
 إبراىيم سطعان لواد.

دكتوراه  وىي أطروحة جني، نبة في الُمحَتَسب الاذَّ لمقراءات الشَّ  حوي  وجيو النَّ التَّ  -ٗ
 .لمباحث غانم كامل سعود

؛ ألَنيا اىتمت بجانب القرآن الكريم جاز لممي ىذاراسات في انْ ه الد  من ىذ تُ دْ وقد أفَ       
 . يلند ابن جن  

في  و، جعمتُ تمييديسبقيا ثالثة فصول  لم طبيعة البحث تقسيمو  تْ ضَ تَ وقد اقْ         
عنوان منيج ابن جني في بالفصل األوَّل  وكان ،لمقرآن الكريم غويّ فسير الم  تعريف التَّ 

، غويّ فسير الم  ل منيا في الكالم لم  منيج التَّ : األوَّ في أربعة مباحث ىو، و فسير الم غويّ التَّ 
 غويّ فسير الم  غة وفنونيا في التَّ الث في أثر الم  ، والثَّ يب ابن جن  تُ اني القرآن الكريم في كُ والثَّ 

اني الفصل الثَّ كان ، و غويّ فسير الم  ي في التَّ ابع في مصادر ابن جن  الرَّ ، و يلند ابن جنّ 
: األوَّل منيا في أربعة مباحث وىو، ةرفيَّ ة والصَّ حويَّ في المباحث النَّ  غوي  فسير الم  بعنوان التَّ 
اني في ، والثَّ غويّ الم  فسير ة وأثرىا في التَّ حويَّ وبعض الموضولات النَّ  المبتدأ والخبرُكان في

ابع في ، والرَّ غويّ فسير الم  وابع وأثرىا في التَّ الث في التَّ ، والثَّ غويّ فسير الم  الحذف وأثره في التَّ 
فسير كان بعنوان التَّ فالث ، أمَّا الفصل الثَّ غويّ فسير الم  ة وأثرىا في التَّ رفيَّ الموضولات الصَّ 

اللة المعجمية وأثرىا في الد   ل منيا في، وفيو أربعة مباحث األوَّ ةالليَّ في المباحث الد   غويّ الم  
الث في تفسير ، والثَّ غويّ فسير الم  ياقية وأثرىا في التَّ اللة الس  اني في الد  ، والثَّ غويّ فسير الم  التَّ 

ختمت ثم ، غويّ فسير الم  ة وأثرىا في التَّ الليَّ واىر الد  ابع في بعض الظَّ ، والرَّ غريب القرآن
 .تائج التي توصمت إليياسالة بأبرز النَّ الر  
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َّمهيدالت َّ

َّلمقرآنَّالكريمَّغوي َّفسيرَّالم َّالت َّتعريفَّ

كلٍّ جزء من ىذا  ( يجب الوقوف عمىفسير المغوي  ب )الت  رك  ل البدء بتعريف م  ب  ق        
 .وبعده ركيبيو  قبل الت  أن معنى جز ي  ب  ت  ، حتى ي  بالمرك  

َّتعريفَّالتفسير

، وسنكتفي (1)من المصادر ر، في كثييفات التفسير في المغة واالصطالحتعددت تعر    
 لمتكرار.تحاشيا  بعضيا؛بذكر 

اء كممة واحدة تدلُّ ين والر  اء والسٍّ الف  : )) ىـ(395)ت قال ابن فارس : فسير لغةلت  ا     
، يضاِحو. من ذلك الف س ر  ت  الش يء  وفس رت و. والف س ر والت فِسر ة:  عمى بياِن شيٍء وا  يقال: ف س ر 

ك  ن   : ك ش ف  الم غ ط ى: ))ابن م ن ظ ور، وقال (2)((مو  فيوظ ر الط بيب إلى الماء وح  ، الف س ر 
يء وكشف ين الش  يِ ب  غة ىو ت  فسير في المُّ ، فالت  (3)((الم راد ع ِن الم ف ِظ الم ش كلوالت ف سير ك شف 

 .ىغط  الم  

م كتاب ي  رف بو ف  ع  ي   م  م  عِ : فسيرالت  : ))ىـ(794)ت يشِ ك  ر  قال الز   :افسير اصطالح  الت        
 ،موك  وبيان معانيو واستخراج أحكامو وحِ  (موسم   ى اهلل عميوصم  )د و محم  اهلل المنزل عمى نبيٍّ 

، البيان وأصول الفقو والقراءاتمم صريف وعحو والت  غة والن  واستمداد ذلك من عمم المُّ 
مراد اهلل بقدر  إيضاحىو  :، وقيل(4)((ة أسباب النزول والناسخ والمنسوخويحتاج لمعرف
ول عمى اهلل بغير الستحسان، والقانون و وال يجوز فيو االعتماد عمى الظُّ ، الطاقة البشرية
ََّتْفَتُرونََّّ: إذنو قال تعالى ََّأْمََّعَمىَّالّمِه ََّأِذَنََّلُكْم ، (5)[59: من اآلية:يونس ]  ُقْلَّآلّمُه

، ي القرآن والمراد من آياتو وسورهإلحاطة بكلٍّ معاناوذلك النعدام  ،بطاقة البشريةالوتقييده 
                                                           

، 87 - 81نى القرآني بين التفسير والتأويل: المع ،13 - 21/ 1: ينظر: التفسير والمفسرون -(1)
 .32- 27التفاسير الحديثة لمقرآن الكريم:  التفسير ومنيجو 
 . ، )فسر( 504/  4معجم مقاييس المغة:  -(2)
  .، )فسر(55/  5: لسان العرب -(3)
  . 13/  1: البرىان في عموم القرآن -(4)
 .396، والبيان في تفسير القرآن:  6/  2: ينظر: مناىل العرفان -(5)
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 ،شيء لكون القرآن تبيان ا لكلٍّ  منافيًّا سلي ل معاني القرآن التي يريدىا اهللبك اإلحاطة وعدم
ََّّ: قال تعالى َّاْلِكَتاَب ََّعَمْيَك ََِّّتْبَياًناَوَنز ْلَنا ََّوُبْشَرىَِّلْمُمْسِمِميَن ََّوُهًدىََّوَرْحَمًة ََّشْيٍء    َّل ُكل 
ه من القرآن، وبما وصل إليو عن طريق رِ د  ق  ر يأخذ بِ سٍّ ف  ؛ ألن  الم  [89: من اآلية : ] النحل
 ، ومن ثم  )صمى اهلل عميو وسمم(عند الرسول  ف ِعم م و، اهلل منوا معاني القرآن ومراد ، أم  األثر

سموني عن كتاب )) :إذ ىو القائل ،طالب )عميو السالم( أبيعند أمير المؤمنين عمي بن 
 وقد أقرأنييا ال مقام إال  وال مسير و  منو في ليٍل أو نيارٍ  آية   اهلل ما نزلت  و ، ف  جل  اهلل عز  و 

، فما المؤمنين يا أمير :فقال ابن الكو اء ،ي تأويميانِ م  عم  آلو( و اهلل عميو و ى رسول اهلل )صم  
آلو( رسول اهلل )صمى اهلل عميو و  ي  م  ظ ع  ف  ح  كان ي   :قال ؟أنت غائب عنوكان ينزل عميو و 

، يقول لي يا عميُّ ، و يو  نِ ئ  رِ ق  ي  م عميو ف  د  أنا عنو غائب حتى أق  نزل عميو من القرآن و ما كان ي
 .(1)((تأويموي تنزيمو و منِ مٍّ ع  ي  ، ف  كذاي  بعدك كذا وكذا، وتأويمو كذا و م  أنزل اهلل ع  

َّتعريفَّالمغة

: اختالف  الكالِم في ون  غ  مُّ والغات  غة والمُّ مُّ ال: ))ىـ(175)ت : قال الخميلالمُّغة لغة  َََََّّّّّ
َذاََّّ: اهلل عز  وجل  ، وقول ، يعني اختالط الكالم في الباطلاولغا يمغو لغو   ،معنى واحدٍ  َواِ 

واَّ واَِّبالم ْغِوََّمر  َواْلَغْواَّ : . وقولو تعالى[، أي: بالباطل72: من اآلية :] الفرقان َِّكَراًماَمر 
جاء و  ،(2)((ع الصوت بالكالم ليغم طوا المسممينيعني: رف  [ 26من اآلية :  فصمت]  ِفيهَِّ
 الس ق ط وما ال ي عتد  بو ِمن  كالٍم وغيره وال  : الم غ و والم غا: ))ىـ(711)ت ابن منظور عن

ل منو عمى فائدٍة وال نفعٍ   .(3)((ي حص 

ا     منيا تعريف  ختارأ ،(4) تعاريف متعددةٍ بغة في االصطالح فت المُّ رٍّ : ع  المٌّغة اصطالح 
 ،(5)((عن أغراضيم قومٍ  ر بيا كلُّ بٍّ ع  يا أصوات ي  : ))إن  فقد ذكر ىـ(392)ت ابن جني

، أم ا ر بيا أىميا عن حاجاتيم وأغراضيممحكية يعبٍّ  ق عمى كلٍّ لغةٍ د  ص  ي   امٌّ ع   و ىذاوتعريف
احتفظت قد و ، ياغات كمٍّ وجود ا، وقيل ىي أصل المُّ امية غات الس  ة فيي آِخر المُّ غة العربي  المُّ 

                                                           

 . 771: األمالي لمطوسي -(1)
 . .  )لغو(449/  4العين:  -(2)
  . ، )لغو(250/  15: لسان العرب -(3)
 .43ينظر: التفسير المغوي لمقرآن الكريم:  -(4)
 .33/  1: الخصائص -(5)



          ..................................................................  مهيدالت َّ

7 

 
 

د  ىي لغة القرآن ع  اإلعراب وغيرىا، وىي لسان العرب، ومن ب  امية كواىر الس  بكثير من الظ  
ا الكريم ، وليا مسممين عامة  والعرب خاصة  وثبات ا في نفوس ال، الذي زادىا شرف ا ورسوخ 

 غيرىا من المغات. منزىا يٍّ م  خصائص ت  

َّلمقرآنَّالكريمَََّّّالتفسيرَّالمغوي َّتعريفَّمركبَّ

ة فيو قيد  لو ف، والصٍّ متكون من صفة وموصوف يٌّ وصفِ  ب  مرك   ىو :غويُّ فسير المُّ الت       
( ن  ، و)المُّ غيره فيو إدراجمن  غة ، والمقصود بيا ىنا المُّ غةعمى القياس إلى المُّ  ب  س  غويُّ

ن    (ة العربيةغعموم الم) ىم  س  ت  عموم عدد ا من ال مُّ ض  ة ت  غة العربي  ، والمُّ دحد  لم ت   العربية وا 
، وغيرىا من العموم جم، والبالغةع  ، وعمم الم  رف، وعمم الن حو، وعمم الص  وت: عمم الصوىي

 ،وعموميا ةغة العربي  الذي يستفاد من خالل المُّ : ىو التفسير غوي إذنفسير المُّ الفرعية. فالت  
 فوعر   ،وغيرىا من األساليب ،العام بالخاصوخطاب  ،وأساليبيا من خطاب الخاص بالعام

القرآن بما ورد في لغة العرب . أم ا  بيان معاني)) :بأن و الت فسير المُّغويُّ  مساعد الطيار
ادر البيان في : فإن و عمم يشمل كل  مصق األو ل من التعريف، وىو بيان معاني القرآنالش  

 فإن و قيد   ،وىو بما ورد بمغة العرب، الثاني منو قوأم ا الش   السُّن و ...التفسير كالقرآن و 
، بيانو عن لغة العربطريق ، وىو ما كان لقرآنسير اتفلِ  ع  ق  لنوع البيان الذي و   واصف  

 .  (1)((ما عداه من البيانوبيذا البيان يخرج 

 من عمل – غة أو أساليبياكل بسبب المُّ التي قد ت ش   -معاني القرآن  فسيرتمعموم أن  و      
،الت   غيرىا  أو نحٍو أو بالغة أو فكلُّ تفسيٍر يكون بسب من صوٍت أو صرفٍ  فسير المُّغوي 

ألن   ؛فسيرة ىذا النوع من الت  ي  بع أىمٍّ ن  ومن ىنا ت   ،فيو تفسير  لغويٌّ  ،المغويةمن األساليب 
يو شف المعاني ك  قسم خاص، وىو :قسمان غويُّ فسير المُّ ، والت  رم فسٍّ  مراد كلٍّ  وى ضاحياا 

 ،معناىا المعجمي ق بتفسير األلفاظ الغريبة والغامضة تفسير ا لغويًّا عمى ضوءعم  ت  الذي ي  
، ، والقسم اآلخر عاموغيرىا ،ةغوي  اللة المُّ وتناولتو في مباحث متعددة كتفسير الغريب والدٍّ 

رف الذي يتناول القضايا المغوية العامة كالتفسير بمحاظ الن حو والص   غويُّ فسير المُّ ىو الت  و 
  .(2)اللة  وغيرىاوالدٍّ 

                                                           

 .38المغوي:  التفسير -(1)
 . (، )أطروحة196التفسير المغوي في محاسن التأويل: : ينظر -(2)



 

 

 
 

   الفصل األول
 منكج ابن جني في التفسير اللغوي

 
 توطئة : ابن جني مفسًرا لغويًّا

 غوي للقرآن الكريممنكج التفسير اللُّ ل:األوَّالمبحث 
 القرآن الكريم في كتب ابن جني الثاني:المبحث 
 عنث  ابثن جنثي   ة وعلومكثا فثي التفسثير اللُّغثوي      أثثر اللغث   الثالثث: المبحث 
 مصا ر ابن جني في التفسير اللغوي الرابع:المبحث 
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ل  الفصل األوَّ
 منهج ابن جني في التفسير المُّغوي لمقرآن الكريم

 ًرا لغويِّافس  ي مُ ابن جن  : توطئة
يضاحالُمراد َعِن المَّْفِظ الُمْشكلَكشف ب ُيعنى غةالتَّفسير في الم   َلمَّا كان       ، همعنا ، وا 

من الفعل المشددِّ  شتق  سم فاعل مُ ار فسِّ والمُ  -فإنَّ من يقوم بيذه العممية ُيسمَّى )ُمَفسًِّرا( 
وىذا ىو ، بوىو كل  من كشف عن المعنى وأوضح المراد  رفسِّ المُ وبيذا يكون  -)فسََّر( 

، وىذا الكريم حصًراراد بو مفسر القرآن ، وقد يطمق )الُمفسِّر( ويالمعنى العام ليذا المفظ
م ُيعرف بو مْ عِ )) :تفسير القرآن وَلمَّا كان، صخصَّ يُ لم  ذاالمفظ إ االمعنى ىو الشائع في ىذ

وبيان معانيو واستخراج  ،ى اهلل عميو وسمم(د )صمَّ و محمَّ ل عمى نبيِّ م كتاب اهلل المنزَّ يْ فَ 
وعمم البيان وأصول الفقو  ،أحكامو وِحَكمو واستمداد ذلك من عمم المغة والنحو والتصريف

ر ىو من يقوم فسِّ ، فإن المُ (ٔ)((والناسخ والمنسوخ ،ويحتاج لمعرفة أسباب النزول، والقراءات
ر عند فسِّ ، ويطمق لفظ المُ ُذِكرتلعموم التي ىذه ا ىدىببيان معاني القرآن الكريم في 

، صنَّف في القرآن الكريم تفسيًرا من ، ويراد بو كلّ فين في طبقات المفسريننِّ العمماء والمص
ىو من صنَّف في  ىـ(ٜٔٔ)ت ، والمفسر عند السيوطيع عنو أنَّو فسَّر القرآن الكريمأو شا

 .(ٕ)القرآن الكريم تفسيًرا
الذي  وىو التفسير المغوي   ،وقد تخصَّص بعض المفسرين بنوع خاص من التفسير      

 بي عبيدةوأ ىـ(ٕٚٓ)تاء كالفرَّ  ،وفنونيا في أغمب األحيانغة ر عمى الم  فسِّ يعتمد فيو المُ 
؛ (ٖ)وىم في عديد المفسرين عند مؤلفي طبقات المفسرين ،ىـ(ٖٔٔ)تاج جَّ الزَّ و  ىـ(ٕٓٔ)ت

عمى سور القرآن  ابً مرتَّ غريب القرآن ومجازه  ف أنَّ ليم تفسيًرا فيألنَّ ىؤالء العمماء ُعرِ 
، فيؤالء مفسرون بالمعنى الخاص، أي ياالقرآن كمّ  ولم يمتزموا بتفسير آي، الكريم

ليسوا من المفسرين ، فيم (غوي  فسير الم  التَّ )تخصصوا بنوع خاص من تفسير القرآن وىو 
إيضاح المعنى ر عمى ين المفسِّ عِ الوسائل التي تُ  روا القرآن بكلِّ الذين فسَّ أي ، بالمعنى العام

ك التزموا بتفسير ، وكذلن المعنىيِّ بَ الوسائل التي تُ من لغة وحديث وسبب نزول وغيرىا من 
   . ياآي القرآن كمّ 

                                                           

  .  ٖٔ/  ٔ: البرىان في عموم القرآن -(ٔ)
 . ٕٔ: ينظر: طبقات المفسرين لمسيوطي -(ٕ)
 .ٖٓ، وٕٛ: وطبقات المفسرين لألدنروي، ٕٖٙ/ٕ، وٜ/ٔ: ينظر: طبقات المفسرين لمداوودي -(ٖ)
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برع في كثير من فنونيا  ،من أعالم المغة العربية عمٌم بارزٌ  فيو ،أمَّا ابن جني      
سائل الجامعية التي و كثير من الرَّ تْ نَ يَّ ، وىذا ما بَ ا من الفنونموغيرى والنحو الصرفك
، ( لنوال كريماللة: )ابن جني وعمم الدِّ يافي ضوء ىذه الفنون ومني ابن جنِّ  ستِ رَ دَ 
( لفاضل حوي  ي النَّ وابن جنَّ ، )( لحسام النعيميية عند ابن جنِّ وتيَّ ة والصَّ يجيَّ ات المَّ راسوالدِّ )

( لعمر محمد بسَ تَ حْ لمقراءات الشاذة في كتاب المُ رفي وتي والصَّ وجيو الصَّ والتَّ ، )السامرائي
ي بالغًيا( ( لعبد الجبار عموان النايمة و)ابن جنِّ رفية عند ابن جنيراسات الصَّ والدِّ )عوني، 

 ،جني ناقًدا لغوًيا( إلسراء عريبي، وغيرىا من الرسائلابن ، و)سين حسن الخاقانيمل حأل
، وتفسير العروض والقوافيك ُأخرى  عموم في أيًضا نظر ابن جنينَّ فإفضاًل عن ذلك 

 .، وكان موسوعًيا في عمومورع في دراسة المغةاب ون أنَّ يِّ بَ الدراسات تُ ، وكل ىذه الشعر
ا لم يرد لذ؛ غريب القرآن ومجازه ومعانيوبن جني كتاب مستقل في تفسير لم يكن ال      

ورد لو  و، ألنَّ لم يكن مفسًرا لغويًّا، وىذا ال يعني أنَّ ابن جني اسمو في طبقات المفسرين
كتاب المحتسب الذي وضعو في  ماال سيَّ ، بوتُ المنثور بين كُ  غويّ الم  فسير كثير من التَّ 

نْ  ،قراءة العامةل من تفسيرٍ  لُ خْ وىو مع ذلك لم يَ  ،واذتفسير القراءات الشَّ  لم يكن لو  وىو وا 
لكان خير شاىٍد عمى أنَّو  ؛قراءة العامة وبعض ذواغير ىذا الكتاب في تفسير القراءات الش

، وعدَّ يو معاني القراءات وتفسير القرآنغة وفنونيا في توجأفاد من الم   بارعٌ  لغوي   مفسرٌ 
ببعض الكتب يا ل ومثَّل غويّ ب توجيو القراءات من مصادر التفسير الم  تُ مساعد الطيار كُ 

   ، غويّ فسير الم  عرية من مصادر التَّ عدَّ كتب الشروح الشِّ قد ، و (ٔ)ومنيا كتاب المحتسب
مد عْ ة في بيان معاني األلفاظ ؛ ألنَّ الشارح يَ غويَّ عر أحد المصادر الم  ))شروح دواوين الشِّ فـــــ

تفسير بعض ألفاظ آي  الشِّْعر حو ويرد في شر  ،(ٕ)((ن معانييايِّ بَ إلى ألفاظ شعر الشاعر ويُ 
في اىد كثيرة شو  وعمى ىذا وردت، عرالقرآن الكريم بوصفيا شاىًدا عمى تفسير ألفاظ الشِّ 

عنى الشَّْعر عمى م شاىًدا اي القرآن الكريم بوصفيآإلى مد عْ يَ  ، فيوشروح ابن جني لمشعر
بتفسير عنى من المسائل التي تُ  اكثيرً  كتاب الخاطريات كذلك حوىو ، ثم يفسر ىذا الشاىد

 غوي  لُ  رٌ فسِّ ن لي أنَّو مُ يَّ بَ ما جمعُت من تفسير البن جني تَ  ُىَدى، وفي  تفسيًرا لغويًّا القرآن
 ، في أغمب تفسيره .بتفسير القرآن بوسائل لغوية عتنىا

                                                           

 .  ٔٗٗ: ينظر: التفسير المغوي لمقرآن الكريم -(ٔ)
 .  ٗٗٗ: التفسير المغوي لمقرآن الكريم -(ٕ)
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، فقد ذكر كاصد الزيدي أشار إليو غير واحد من المحدثين ًرافسِّ وكون ابن جني مُ        
ًرا( في الندوة المتخصصة عن ابن جني المعقودة في فسِّ نَّو ألقى بحثًا بعنوان )ابن جني مُ أ

ض رَ وعَ  ،(ٔ)ي في تفسير القرآنض فيو جيود ابن جنِّ رَ ، عَ الموصلة في جامعة ربيَّ كمية التَّ 
جيود )بـجيود ابن جني في تفسير القرآن في رسالتو الموسومة محمد إبراىيم عبد الفتاح 

، فقد جمع في رسالتو تفسير ابن جني جمًعا ودراسة( –ي في التفسير وعموم القرآن ابن جنِّ 
 صرح، ولم يل من رسالتوفي القسم األوَّ بو عمى سور القرآن ، ورتَّ بوتُ كُ  بين طيَّاتالمبثوث 

يعدم  ال لكنَّو، أينَّ ابن جني من المفسرين بالرَّ أ ذكر ، بللغوي   تفسيرٌ أنَّ تفسير ابن جني 
 .(ٕ)يغة في تفسير ابن جنِّ اإلشارة إلى أثر الم  

ين الذين سبقوه كأبي عبيدة في غويِّ عمى طريقة المفسرين الم   هابن جني في تفسير ر سا     
 ر كلَّ فسِّ ، إالَّ أنَّو لم يُ اج في معاني القرآنجَّ والزَّ  ىـ(ٕ٘ٔ)ت اء واألخفشالفرَّ و مجاز القرآن 

 ؛ ألنَّ أغمب تفسيرهغويقيدُت تفسيره بالمو  .غويون عل ىؤالء المفسرون الم  القرآن كما فَ  ِسَور
فيو إلى  دَ مَ : قسم خاص عَ غوي  عمى قسمينم  تفسيره ال، وجاء وعموميا غةالم  ب امتأثرً  كان

صوت وصرف فيو عموم المغة من  فقسم عام وظَّ و ، جميًّاتفسير ألفاظ القرآن تفسيًرا مع
من تفسير ابن  ِلي نيَّ بَ ، وىذا ما تَ في تفسير القرآن غةوغيرىا من فنون الم  اللة ودِ  نحوو 

شارة إيجيء تفسيره بالمأثور من غير و  ،بالمأثور متأثرٌ  ، وكان لو تفسيرٌ جني الذي جمعتو
وعند مراجعة التفاسير التي تعتمد  ،مرساًل  بل يذكره ،إلى أنَّ ىذا التفسير جاء بو األثر

: في قولو تعالى ما جاءومن ذلك  ،األثرذلك عمى  اعمى األثر نجد تفسير ابن جني معتمدً 
  ٍِفي ِجيِدَها َحْبٌل م ن مََّسد  ار. وقيل: المسدة في النَّ مَ سِ مْ : سِ دُ سَ : المَ وقيل[ ))٘: ]المسد :
عن ..ِمْيَران.))ثنا ، فقال حدَّ ريالطب رواهار في النَّ  ةمَ سِ مْ سِ وكون المسد  ،(ٖ)((لقْ المُ  يفُ لِ 

وىذا ، (ٗ)((َذْرُعَيا َسْبُعوَن ِذَراًعا : ِسْمِسَمةٌ َقالَ   ِفي ِجيِدَها َحْبٌل م ن مََّسدٍ  عروة بن الزبير 
 رٌ فسِّ أنَّو مُ  هى لنا من خالل مجموع تفسير مَّ جَ تَ ، ويَ يفسير قميل جدًّا عند ابن جنِّ التَّ  وع منالن  

موسوعيًّا، برع في  لًمااع، وبذلك يكون وناقدٌ  وبالغي   ونحوي   ما ىو صرفي  ك بارعٌ  لغوي  
  .ري، ووظَّفيا في التَّْفسِ كثير من فنون المغة

                                                           

 . المنشورة ليذه الندوة، ولم أجد ىذا البحث في األعمال ٛٓٔالمغة والنحو: ينظر: دراسات نقدية في-(ٔ)
 .،)أطروحة(ٕٛ – ٘: وعموم القرآنابن جني في التفسير : جيود ينظر -(ٕ)
 .ٖ٘ٚ/  ٕالمحتسب:  -(ٖ)
 . ٖٕٚ/  ٕٗ: جامع البيان -(ٗ)
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ل  المبحث األوَّ

 لمقرآن الكريم منيج التفسير المغوي

  التفسير عمم نشأة

َْمَعَََِأَشََنََ       َتَ الم َالكريمفسير َالقرآن َمعَوجود َد، َما َالكريموىذا َالقرآن َعميوَصريح ،َل 
يضاحينَالقرآنَالكريمََوِيَبَْ،َوأو لَمنَقامَبتََ(تبيينَالقرآن)ىوَلوَالمصطمحَالقرآنيَالدقيقَو َا 

،َفبيانَمعانيَالقرآنَالكريمَمنَاألعمالَالتيَ(ىَاهللَعميوَوآلوصمَ معانيوَىوَرسولَاهللَ)
َاهللَ)صمَ َرََُأمَِ َوآلورسول َبَِىَاهللَعميو َلمناسِيَْبَتََ( َتعالىَ،ينيا َوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر  َ:قال

َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن  ُىَو  :َقالَتعالىَوَ[ٗٗ:َمنَاآليةَالنحل]َِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ
ْنُيْم َيْتُمو َعَمْيِيْم آَياِتِو َوُيَزكِّيِيْم َوُيَعمُِّمُيُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  َعَث ِفي اأْلُمِّيِّيَن َرُسوًل الَِّذي بَ  مِّ

ن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي َضََلٍل مُِّبيٍن  َ]ََواِ  َٕالجمعةَ: َإلىَأنَ َمنَاآلياتَأشارتََْوكثيرٌَ[
ََنَالقرآنَوالكشفَعنَمعانيويِيَْبَتََ فيوََ،ىَاهللَعميوَوآلو()صمَ سولَمنَأىمَأعمالَالرَ ُيَعدُّ

ىَاهللَعميوَ)صمَ إليوَوكانَالصحابةَيرجعونَ،َلرَاألوَ فسَ فَبتبميغَالقرآنَ،َوىوَالمَُم َكََالمَُ
َعمىَالمرادََ،مويَْعمييمَفَََبََعَُصَََأوَ،ينَماَغمضِيَْبَتََأوَفسيرَمعًنىََتَلَِ(َوآلو أوَلمَيقفوا
َغمضَمنَمعانيَ(ٔ)منو َبتفسيرَما َوشاركَالصحابة َعنَرسولَاهلل، َأخذوه َالقرآنَبما
َبنَكعبَوَالخمفاءَاألربعةَىم،َومنَأشيَر(ىَاهللَعميوَوآلو)صمَ  ،َوعبدَاهللَه(ٕٔ)تَُأبيُّ

وأبوََ،ىـ(ٖٚ)ت،َوعبدَاهللَبنَالزبيرىـ(ٛٙ)تَوعبدَاهللَبنَعب اس،َىـ(ٕٖ)تبنَمسعود
َٗٚ)تالخدريََّسعيد َاألنصاريَُّىـ(، َاهلل َعبد َبن َوأنسىـ(ٛٚ)تَوجابر َمالكَ، َبن
عنَابنَمسعود،َقال:َ:َ))حدثناَمحمدَبنَعميَ...َىـ(ٖٓٔ)تَالطبريَقال،َ(ٕ)ىـ(ٖٜ)ت

َإذاَتعممَعشرَآيات،َلمَيجاوزىنَ نَ كانَالرجلَمَِ ،َ(ٖ)((والعملَبينَ َحتىَيعرفَمعانيينَ َا
،َومنَأشيرَغةمنَجانبَالمَُّالن اسَعضبفيَتفسيرَماَغمضَعمىََأثرٌََمصحابةوكانَل

معانيََنَُي َبََ،َفكانَيَُاألزرقفيَمسائلَنافعَبنََفيَىذاَالجانبَعبدَاهللَبنَعباسالصحابةَ
َ.الشعريستشيدَلممعنىَب،َثمَلغةَالعربَاعتماًداَعمىَالقرآنَالكريمَ

                                                           

َ.َٖٙ/َٔ:َ،َوالتفسيرَوالمفسرونٕ٘ٔريمَوأثرهَفيَالدراساتَالن حوية:َ:َالقرآنَالكينظرَ-(ٔ)
َ.ٜٕٓ،َوَمباحثَفيَعمومَالقرآنَ:ََٙ٘:َالقرآنَفيَاإلسالمَ:َينظرَ-(ٕ)
 .ٗٚ/ََٔجامعَالبيانَعنَتأويلَآيَالقرآن:ََ-(ٖ)
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،َلمَيكنَتفسيًراَلغوًياَإالَنادًرا(َىَاهللَعميوَوآلوالتفسيرَفيَمرحمةَالرسولَ)صمَ َنَ إََََََ
وكانَ،َ()صمىَاهللَعميوَوآلودَفيوَعمىَماَجاءَعنَرسولَاهللَمَِتَُعَْا،َاكانَتفسيًراَعامَ بلَ

ىلَكانَلمرسولَ)صمىَاهللََ.فيَسؤالَافترضوَقالَمساعدَالطيارَ،(ٔ)َغةَفيوَقمياًلَأثرَالمُّ
ىَلمقرآنَالكريمَووجدُتَأن وَ)صمَ َبويَّفسيرَالنَ لقدَاستقريتَالتُّ))؟ََلغويَ َتفسيرٌََعميوَوآلوَ(
َاحتاجَوألرَلمصحابةَمنَفسَ وسمم(َلمَيَُاهللَعميوَ َما ومنََ،وىوَقميلَ،إليوَافاظَالقرآنَإال 

َتعالىذلكَ َمعنىَالوسطَفيَقولو َتفسيره :  ِاَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسطً َوَكَذل ََالبقرة َمنَ] :
َ.(ٕ)(([َقالَالوسطَالعدلٖٗٔ:َاآلية

َانتشرَعَََََََِ َبعدَعصرَالرسولَوالصحابة َالتَ مَْثم َالتَ فسيرَم َفيَنَ صََفََابعينَعمىَيد فوا
َفسيرَمصنفاتالتَ  َبنَجبرم، َابنَعباسَمجاىد َتمميذ َوقيلَٗٓٔ)تنيم َأو لَمنَإىـ( ن و

نَفيَعَِ َابنَعبَ إ،َوقيلَفسيرمَالتَ مَْدو  الفيروزآباديََنَ إ،َإذَفسيرالتَ َنَفيلَمنَدوَ اسَأوَ ن 
َٚٔٛ)ت َعبَ ىـ( َابن َتفسير َاقتبسَمن َالمقاسَتفسيًرا َ)تنوير َابنَبسم اه َتفسير اسَمن
َيََُ،(ٖ)اس(عبَ  َالخولي َأمين َإن  َأنَْكَِنَْإال  َعبَ َر َالبن ََ،(ٗ)اسَتفسيًرايكون َذلك َبعد َبدأثم
كانتَتدعوَإليوََفسير،َوىذاَالن وعَمنَالتَ فسيرَغريبَالقرآنَومجازهَومعانيودوينَفيَتالتَ 

َ،َوتأثرىمَبغيرىمَمنَاألُممَ )صمىَاهللَعميوَوآلو(الرسولبعدىمَعنَزمنَ؛َلَِحاجةَالمسممين
ََغُربَََِمم ا َإلىَتَْبِيينَما َبحاجة َلفظوَوَغُمضَجعميم َأْشَكلََ،ومعناهَعمييم وتوضيحَما

ََو َالمرحمةمجازهعمييمَمعناه ،َفيَالتفسيرَعمىَالمُّغةَوعمومياَتاعتمدَ،َوأكثرَكتبَىذه
،َومنياَالمرحمةَوصلَإليناَهىذغمبَُكُتبَ،َوأُلغويَ فيياَمنَتفسيرَىوَتفسيٌرََفأغمبَما
(َ َالقرآنكتاب َ)تَغريب َاليزيدي َالبن َألىـ(ٖٕٚوتفسيره( َالقموب( َو)نزىة َبكرَ، بي

َ)ت ْستاني َعبيدةٖٖٓالس ج  َألبي َالقرآن( َو)مجاز َلمفراءَىـ(، َالقرآن( َ)معاني َوكتب ،
َواألخفشَوالزجاج َوغيرىا، َكََ، َذلك َبعد َالتصنيفثَُثم ََر َكََُ،فسيرالتَ في َأشير بَتَُومن

َالطَ التَ  َتفسير َالجامعة َ)فسير َالقرآن(بري َآي َتأويل َعن َالبيان َالطُّجامع َوتفسير َيوسَِ،

                                                           

َ.َٖٗ:َقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ:َينظرَ-(ٔ)
َ.َََ٘ٙ–َٗٙ:َفسيرَالمغويَلمقرآنَالكريمالتَ-(ٕ)
،َدارَالكتبَالعمميةَآباديسَمنَتفسيرَابنَعباس(َلمفيروَزاب)تنويرَالمقعَىذاَالتفسيرَبعنوانَبَِطََُ-(ٖ)

َ.َٕٜٜٔ،َالطبعةَاألولىَبيروت
َ.ٕٛٔ:َالن حويةَريمَوأثرهَفيَالدراسات:َالقرآنَالكينظرَ-(ٗ)
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َعمىَمدتََعَْفمنيمَمنَاَ،مناىجَالمفسرينَتد،َوتعدَ )التبيانَفيَتفسيرَالقرآن(َىـ(ٓٙٗ)ت
َالرسولَما َعن َوآلو(َجاء َعميو َاهلل َكَ)صم ى َحاتمابن َتفسيرهَىـ(ٕٖٚ)تَأبي ،َفي
َفيَتفسيرهَىـ(ٜٕٖ)تَاشيالعيَ َو َمنَمزجَبين َومنيم َوالرأيَاألثر، ةَكابنَعطيَ َ،والمغة

َ.فيَ)المحررَالوجيز(ىـ(َٕٗ٘)ت

 مناىج التفسير

َأنَ أ       َإلى َالكريم َالقرآن َتََشار َإلى َيحتاج َالرسولِيَبَْو َوآلو(ين َعميو َاهلل قالََ،)صم ى
َل ِإَلْيِيْم َوَلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّروَن  َ:تعالى يرَشَِفاآليةَتَََُوَأنَزْلَنا ِإَلْيَك الذِّْكَر ِلُتَبيَِّن ِلمنَّاِس َما ُنزِّ

َ:فسيرَأمورينَوالتَ ِيَبَْوالذيَيكشفَعنَحاجةَالقرآنَلمتَََ،سولينَالرَ ِيَْبَتََنَلَِآإلىَحاجةَالقَر

َالوقوفَعمىَسببَالنََُّ-ٔ َزولانعدام ،َ َالنَ عَُِتََحاليةًََقرينةًَبوصفو َوالمَُين َب َدََتََاظر َعمىر
َجاللوالوقوفَعمىَالمعنىَالمرادَمنَكالمَاهللَ َوَعَمى الثَََّلَثِة   :،َكماَفيَقولوَتعالىجل 

الَِّذيَن ُخمُِّفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِيُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِيْم َأنُفُسُيْم َوَظنُّوْا َأن 
َ[ٛٔٔالتوبةََ]َلرَِّحيمُ لَّ َمْمَجَأ ِمَن الّمِو ِإلَّ ِإَلْيِو ُثمَّ َتاَب َعَمْيِيْم ِلَيُتوُبوْا ِإنَّ الّمَو ُىَو التَّوَّاُب ا

َالثَ  َالذينَضاقتَْفمعرفة َسببَالنزولَإلىاألرضَيحتاجََعمييمَالثة َحتىَيكونَمعرفة ،
 .بيا،َثمَالعملَمعرفةَبمعنىَاآليةَوالمرادَمنياَمَعمىيفيَالقرآنَالكَررَب َدََتََاظرَوالمَُالنَ 

ينَِيَبَْإلىَتَََبياَحاجة،َوىذهَملَعمىَمجمالتَكالصالةَوالصومَوالحجَتََشَْالقرآنَيَََأنَ َ-ٕ
 .يحَالمجمالتَوشرحياتوضَِِلَََةنَ السََُّ،َفجاءتَْالرسول

َالمعنىملَالقرآنَعمتََشََْيََ-ٖ َحاجةَىَآياتَمتشابيةَغيرَواضحة َبيا َوىذه إلىَتأويلَ،
رجاعياَإلىَالمحكماينَمعنِيَبَْوتََ  .ىاَوا 

َفيَالقرآنَموضوعاتَمعينةَجاءَ-ٗ بوَ،َوالوقوفَعمىَالموضعَتَفيَسورَمتعددةأن 
 .(ٔ)إلىَالربطَبينَاآلياتَلموقوفَعمىَالمعنىَالمرادَحاجة

َواْلُمَطمََّقاُت  :َأوَغرابةَالمفظَكقولوَتعالىَالشتراكبسببَاعدمَإيضاحَلفظوَومعناهََ-٘
َاآليةَ] ََيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِينَّ َثََلَثَة ُقُرَوءٍ  َمن َالبقرة: َلمحيضَوالطير،َٕٕٛ: َفالَقْرء ،]

                                                           

 .ََٙٔ-َ٘ٔ:َالمناىجَالتفسيريةَفيَعمومَالقرآنَ:َينظرَ-(ٔ)
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َتعالى َقولو َٔ٘:المدثر] َفرَّْت ِمن َقْسَوَرٍة   :ونحو: َذلك َفكلُّ َحاجة[ َتفسيرََبو إلى
 .(ٔ)ينِيَْبََتََو

َالقرآنََََََ َتكشفَعنَحاجة َتمكَاألمورَوغيرىا َأوَ ينِيَبَْلتََواَفسيرمتَ لإن  َوكان نَي ََبَمََُل،
َاهللسَ فََومَُ َرسول َىو َالكريم َلمقرآن َوآلوَر َعميو َاهلل َ)صمى َكما َسابًقاَتقد مََ( ثمََ،(ٕ)بيانو

:َُجوٍَأَوََأْربعةََعَمىَالت ْفِسيرََُ:))قالَابنَعباسَ،وبعدىمَعمماءَالمسممين،َنَوالصحابةَوالتابع
َ،اْلُعمماءََيْعَمُموََوَتْفِسيرٌََ،ِبَجَياَلتوََأَحدٌََُيْعَذرَالََوَتْفِسيرٌََاَلِمَيا،كَِمنََْاْلَعَربَوفَتْعرَََِوْجوٍَ
عَفيَتفسيرََبَتَ يجَمَُنَْمنَطبقاتَالمفسرينَمَََطبقةٍََكلَ فكانَلَِ،َ(ٖ)((الم وَِإالَ ََيْعَمُموَالَِسيرٌََتفَو

َمَُ(ٗ)القرآن َبلَكانَلكل َيََفسَ ، َمنيج َفيَبيانَمعانيَالقرآنعَُِبَتَ ٍر َات بََو َفمنيم َالنَ ، قلَفيَع
رَالقرآنَومنيمَمنَفسَ َ،الرأيَوالن قلومنيمَمنَمزجَيبنََ،والمعتقدَعَالرأيبََ،َومنيمَاتَ تفسيره
جَالتفسيرَلذلكَمناىَ،َفتعد دتالمغةَفيَبيانَمعانيَالقرانَعمىَومنيمَمنَاعتمدَ،بالقرآن

َ:َومنَأىمَمناىجَالتفسير

  بالقرآنمنيج تفسير القرآن : أوًل 

َتفسيرَََ     لَبوَالرسولَمََوقدَعَََ،وأرفعياَشأًنافسيرَالقرآنَبالقرآنَمنَأقدمَمناىجَالتَ إن 
َأنَْ)):َويرادَبوَ،(٘)منَالصحابةَ،َوكثيرٌَ)عمييمَالسالم(َبيتوَ،َوأىلَُ(ىَاهللَعميوَوآلو)صمَ 

ذاَماَعَََ،ًراَلمبعضسَ تكونَالنصوصَالقرآنيةَبعضياَُمف َالتَ وا  فسيرَىوَالكشفَعنَرفناَأن 
َالقرآني َالقرآنيَالُمرادَكشفَ،َفإن وَفيَضوءَمعانيَومراداتَالنص  ىذاَالمنيجَيكونَالنصُّ

َقرآنيَآخركشًفاَنَْمعانيوَمَُ ويعتمدَىذاَالمنيجَعمىَالقرآنَأساًساَفيََ،(ٙ)((ُمفس ًراَ...َبنصٍّ
َالقرآنَيَُإَ:فقدَقيل،َتبيينَمطالبو ،َوجاءَعنَرسولَاهللَ)صمىَاهللَ(ٚ)رَبعضوَبعًضافسَ ن 

                                                           

َ.ََٖٖ:َاإلكسيرَفيَعممَالتفسيرَ:َينظرَ-(ٔ)
َ.َََ٘٘:َالقرآنَفيَاإلسالمَ:َينظرَ-(ٕ)
َ.َٓٚ/ََٔ:َجامعَالبيانَ-(ٖ)
 .َََٔٙ-َٚ٘:َينظر:َالقرآنَفيَاإلسالمَ-(ٗ)
 .َٓٗ-َٜٖ:َمناىجَتفسيرَالقرآنَ:َينظرَ-(٘)
 .َٜٖمناىجَتفسيرَالقرآن:ََ-(ٙ)
َ.َٖٕٛ/ٖ:َالكشافَعنَحقائقَغوامضَالتنزيلَوعيونَاألقاويلَفيَوجوهَالتأويلَ:َينظرَ-(ٚ)
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َ))(عميوَوآلو َ(عميوَالسالم)َيَ ،َوقالَاإلمامَعم(ٔ)((اضًَعََْبََوَُضَُعَْد قَبََصََُيََابَاهللََِتَكََِلََزََنََ:
َكالمٍَ َالقرآنَفي َيصفَفيو َتَُ))َ:لو َالّمو َبوصَِبَْكتاب َوتََرون َبوطَِنَْ، َوتََقون َبوعَُمََسَْ، ،َون

احبوَصََفَبَِالَِخََوالَيََُ،مفَفيَالّموتََخَْ،َوالَيََضٍَعَْعمىَبَََوَُضَُعَْدَبََيََشَْ،َويََضٍَعََْبَِبََوَُضَُعََْبََقَُطَِنَْويََ
َشيءًٍَحاَلَِالقرآنَموضَ َوَلم اَكان،َ(ٕ)((الّموعنَ ا َعَمْيَك اْلِكَتاَب َنزَّْلنَ وَ  :َكماَقالَتعالى،َكل 
ََ.(ٖ)يًضاأَوَِسَِْفََنَِلََفيوَموضحٌَ،َ[ٜٛ:َ:َمنَاآليةالنحل]ََلُِّكلِّ َشْيٍء  اِتْبَيانً 

 َر و ثلمأ: منيج تفسير القرآن باثانًيا

(َوأىلَبيتوَىَاهللَعميوَوآلو)صمَ لَىذاَالمنيجَتفسيرَالقرآنَبماَجاءَعنَالرسولَمََشََْيََََََ
َالسالم َمنَأحاديثَ)عميو َمنوَِبَتْبِيينَىْعنََتَُ( يضاحَالمراد فَفيَِمَتَُخَْاَوَ،َمعانيَالقرآنَوا 
دَحسينَمحمَ قالََ،يمنَْأوَأن وَاجتيادَمَِ،َفسيرَبالمأثورابعينَمنَالتَ ةَوالتَ حابكونَقولَالصَ 

القرآنَنفسوَمنََفيفسيرَالمأثورَماَجاءَلَالتَ مََشَْيََ))،َوفسيرَبالمأثورالتَ تعريفََىبيَفيالذَ 
وماَُنِقلَعنََ،(مىَاهللَعميوَوسمَ سولَ)صمَ ،َوماَُنقلَعنَالرَ فصيلَلبعضَآياتوالبيانَوالتَ 

رادَمَُماَىوَبيانَوتوضحَلََِ،َمنَكلَ ابعين،َوماَُنِقلَعنَالتَ (حابةَ)رضوانَاهللَعمييمالصَ 
َالكريم َفالذَ َ(ٗ)((اهللَتعالىَمنَنصوصَكتابو َتفسير، َوالتابعيالصَ َىبيَأدخل َفيَنحابة

ْنَكانَفيوَخالفَىلَىوَمنَالمأثورَذلكَفسيرَبالمأثورَوعملَ ضمنَالتَ  َتفسيرىمَوا  ؛َبأن 
َإنَ َأم بَالتفسيرَبالمأثورَلمَتقتصرَعمىَُتَكََُ؛َألنَ أدرجوَضمنَالتفسيرَبالمأثورَوالَ؟َإال 
َاقَوأ َالرسول َوآلول َاهللَعميو َالطبري)صمى َكتفسير َالصحابةَبلَضمَ َ،وغيرهَ( تَأقوال

يرادَتفسيرَالصحابةَوالتابعينَفيَكتبَالتفسيرَبالمأثورَليسَدلياًلَعمَ،(٘)والتابعين َوا  ىَأن 
َتفسيرىمَتفسيرٌَ َإربالمأثَوَأن  :َقسٌمَبماَُأِثَرَعنَالرسولَنيقسمَذاَُعد َالتفسيرَبالمأثور،َإال 

َتفسيرََإ،َوقيلَماَُأثرَعنَالصحابةَوالتابعينبسمَ(َوقعميوَوآلو)صمىَاهللَ الصحابةَإذاََن 
َإلىَ َالمرفوعَإلىَالرسولَالنزولَأسبابكانَيرجع َبحكم َلمرأيَفيو َالَمجالَفيو َومم ا ،

                                                           

َ.َٕٜٔ/ََٔ:َالعمالَفيَسننَاألقوالَواألفعالكنزََ-(ٔ)
َ.َ(ٖٖٔ،َخطبةَرقمَ)َٕٜٔنيجَالبالغة:ََ-(ٕ)
َ.ٗٔ/َََٔميزانَفيَتفسيرَالقرآنَ:َ:َالينظرَ-(ٖ)
َ.َٕٔٔ/َٔ:َالتفسيرَوالمفسرونَ-(ٗ)
َ.َٙٛ:َوبحوثَفيَأصولَالتفسيرَومناىجوَ،ٕٔٔ/ََٔينظر:َالتفسيرَوالمفسرون:ََ-(٘)
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َوآلو َعميو َاهلل َبوَفينبغيَ()صمى َاألخذ َأ، َغير َكان َإذا َعمىَم ا َموقوُف َفيو ذلك
َ.(ٔ)الصحابي

َالَدليلَعمىَكونَتفسيرَالصَ َََََ َوالتَ ويرىَالطباطبائيَأْن فسيرَابعينَىوَمنَالتَ حابة
َثََب َإذا َإال  َاهللَ)صمَ َتََبََالمأثور َرسول َعن َوآلوأن و َاهللَعميو َأحاديثَ(ى َفالَيمكنَعدُّ ،

،َ،َفالتفسيرَبالمأثورَعنده(ٕ)يفسرواَبرأييمن يمَلمَإ،َوالَيمكنَالقولَةَنبويَ َالصحابةَأحاديث
وأقوالَأىلَالبيتَ)عمييمََ،حابة(َونقموَعنوَالصَ عميوَوآلوىَاهللَماَقالوَرسولَاهللَ)صمَ ىوَ

ََتََبََألن وَقدَثََ؛َالسالم( )صمىََرسولالألقوالََأحاديثيمَأحاديثَرسولَاهللَفييَامتدادٌَأن 
َأباََىـ(ٜٕٖ)تَيِنَْيَمََروىَالكََُوقد،َ(ٖ)ةَأيًضاجَ فييَحََُ،(اهللَعميوَوآلو عبدَاهللَالصادقَأن 

َيثَُدَِحََيَدَ جَََيثَُدَِحََ،ََوجديَيثَُدَِحََأبيََيثَُدَِ،َوحََأبيَيثَُدَِيَحََيثَِدَِ:َحََيقول)عميوَالسالم(َ))
ََوينسََالحَُ َسََالحََُيثَُدَِحََ، ََونسََالحَََيثَُدَِحََين ََيثَُدَِحََ، َ)عميوََيثَُدَِحََالحسن َالمؤمنين أمير

رسولَاهللََيثَُدَِحََ،ََورسولَ)اهللَصمىَاهللَعميوَوآلو(َيثَُدَِحََأميرَالمؤمنينََيثَُدَِحََالسالم(ََو
َوجلَّ َىَاهللَعميوَوآلو(مةَسنًداَبرسولَاهللَ)صمَ صَِىلَالبيتَمتَ أفأحاديثَ،َ(ٗ)((قولَاهللَعز 

َ.وىوَالَينطقَعنَاليوى

 منيج تفسير القرآن بالرأي :ثالثًا

،َويطمقَعميوَالتفسيرَ(عنَالرسولَ)صمىَاهللَعميوَوآلونقلَيَُوىوَالتفسيرَالذيَلمَََََ
عبارةَعنَتفسيرَالقرآنَ))َفيو،َ(٘)االجتياديَأوَالعقميَأوَاالعتقاديَأوَالتفسيرَبالدراية

َلَِ َالمفس ر َمعرفة َبعد َباالجتياد َالعربَومناحييم َلأللفاظَالعربيَ القولَفيكالم َومعرفتو ةَ،
َتو،َومعرفووقوفوَعمىَأسبابَالنزولَ،ياىمعرَالجَ ذلكَبالشَ َفي،َواستعانتوَالالتياووجوهَدَِ

،َ(ٙ)((يحتاجَإليياَالمفس رَالتي،َوغيرَذلكَمنَاألدواتَبالناسخَوالمنسوخَمنَآياتَالقرآن

                                                           

َ.َٔٚ/َٔ:َالتفسيرَوالمفسرونَ:َينظرَ-(ٔ)
َ.َََ٘٘:َالقرآنَفيَاإلسالمَ:َينظرَ-(ٕ)
َ.ََٖٙ:َالقرآنَفيَاإلسالمَ:َينظرَ-(ٖ)
َ.َٔٗ/ََٔأصولَالكافي:ََ-(ٗ)
 .ٓٓٔبحوثَفيَأصولَالتفسير:َ،ََوٖٛٔ/ََٔالتفسيرَوالمفسرونَ:ََينظر:َ-(٘)
َ.ٖٛٔ/ََٔالتفسيرَوالمفسرون:ََ-(ٙ)
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،َومنيمَمنَومنيمَمنَيجيزهَ،فمنيمَمنَيمنعوَ،فسيروعَمنَالتَ فَالعمماءَفيَىذاَالنَ َمَتََخَْاَو
َ.(ٔ)وقسمَمذمومََ،قسمَممدوحَ:نييراهَقسم

 منيج التفسير المغوي : رابًعا

َبََََََََ َتََوثيقةًََةَعالقةًَالعربيَ َغةالمَُّفسيرَوعمومنَالتَ يَْإن  َوسوفَُأَبي نَُ،َعنوَكََُّفَنَْ،َالَتكاد
غويَبوصفوَمنيًجاَمنَفسيرَالمُّالتَ َمىعَكانتكممَفيَىذاَالمأ،َوس(ٕ)سيأتيبعضياَفيَماَ

َ.فيَبيانَمعانيَالقرآنَكبيرٌََفسيرَلوَأثرٌَمناىجَالتَ 

منيًجاَََيَرهفبعضيمَلمََ،غويَّفسيرَالمُّفسيرَالمحدثونَفيَالتَ جَالتَ ىامنَواضعوفََمَتََاخَََََََْ
يَكتابيوَفَوالحيدريَفيَ)التفسيرَوالمفسرون(َلوَباًباَكالذىبيَ،َولمَيفردَْمنَمناىجَالتفسير

لوَفيَمواضعََيسيرة،َبلَاكتفواَبإشاراتَ،َومناىجَتفسيرَالقرآن()أصولَالتفسيرَوالتأويل
َالذىبيَفيَكالموَعمىَالتَ متفرقة َعند َجاءَذكره َفقد ومث لَليذاَ،َحرفنفسيرَبالرأيَالم،

غويَىوَأحدَالمنيجَالمَُّثمَذكرَأنَ َ،وغيرهَمنَالتفاسيرَالنوعَمنَالتفسيرَبـ)تفسيرَالكش اف(
،َألن يمَعنَعد هَالمبدأَاألىمَعندَالمعتزلةبلََالت فسير،َالتيَيستعممياَالمعتزلةَفيَاألدوات
َيَُ َفقالًنَي َبََطريقو َومذىبيم، َعقيدتيم َ))ون َحََ: َقد َالمعتزلة َكلَ صَُرََنجد صَعمىَرَْالحََِوا

،َيَّغَو،َوىذاَالمبدأَالمُّتفسيرَالقرآنعندىمَالمبدأَاألعمىَلََِ]كذا[َبرَتَعَُْتََالتيغويةَريقةَالمُّالطَ 
َ َأثره ََيفَواضًحايظير َالقرآنية َلمعبارات َبمقامََالتيتفسيرىم َعندىم َظاىرىا َيميق ال

،َادمَبعضَأصوليمصََُتََي،َأوَالعباراتَالتويبشَْعمىَالتَ َيتحتَويَ،َأوَالعباراتَالتاإللوىية
َيحاولونََنَفََ ََالذيإبطالَالمعنىََأوالًَراىم َُيثَْيالمفظَالقرآنَفيَمشتبًيايرونو َثم ونَليذاَُتَبَِ،
َاالشتباهَويَََفيَموجوًداىَفظَمعنًَالمَ  ،َويستشيدونَعمىَماَقَمعَمذىبيمِفَتَ المغةَُيزيلَىذا

َبأدلةٍََالتيَييذىبونَإليوَمنَالمعان عرَالعربيَغةَوالشَ منَالمَُّيحممونَألفاظَالقرآنَعمييا
[ََٖٕ،ٕٕاآليتينَ]َفيكقولوَسبحانوَ،َعمىَرؤيةَاهللَتعالىَتدلََُّالتياآلياتََفمثاًلََ.القديم

[َٖٕاآليةَ]َفيوقولوَتعالىَ،َِإَلى َربَِّيا َناِظَرٌة  ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرٌة  منَسورةَالقيامة:َ
َ َالمطففين: َسورة َغيرَََعَمى اأْلََراِئِك َينُظُروَن  من َبعين َإلييا َينظرون َالمعتزلة نجد

                                                           

،َوأصولَٛٛٔ-َٖٛٔ/ٔ:َ،َوالتفسيرَوالمفسرونٗٔٔو٘ٓٔينظر:َمقدمةَفيَأصولَالتفسير:ََ-(ٔ)
َ.ََٕٓٔ-ٔٓٔ:َ،َبحوثَفيَأصولَالتفسيرَومناىجؤٕٕ-َٕٔ/ٔ:َالتفسيرَوالتأويل

َ.ٖ٘:َ:َالرسالةينظرَ-(ٕ)
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،َيُيَطب قواَمبدأىمَالمغَوَماَيستطيعونَأنََْظرَبياَأىلَالسُّن ة،َويحاولونَبكلَ ْنََيََالتيالعينَ
ظرَالنَ َفظَالكريم،َفإذاَبيمَيقولون:َإنَ عيمَفيياَظاىرَالمَ َقَوََْأََالتيةَطََرَْصواَمنَالوََم َخََتََحتىَيََ

َفيَيءإلىَالشَ َظرالنَ َواَعمىَذلكَبأنَ لَُّدََتََمنعمةَوالكرامة،َواسَْوقعَلَِجاءَوالتَ إلىَاهللَمعناهَالرَ 
َواستشيدواَعمىَذلكَبقولَالشاعر:َبالرؤيةَالمادية،َاصَ تََخَْالعربيةَليسَمَُ

َذا َنَظْرُت ِإَلْيَك ِمن َممٍك       َوالَبْحُر ُدوَنك ِزْدَتني ِنَعمً  َ.(ٔ)((اَواِ 

َالذىبيَََََََ غةَالمعتزلةَفيَتطويعَالمَُّمَ بلَذَََ،فسيرَمطمًقافيَالتَ َغويَّالمنيجَالمََُّيُذمَ َلمإن 
َبو َيؤمنون َوما َمعتقداتيم َتلموافقة َعد  َلذا َالمذموم؛ َالرأي َتفاسير َمن َفاسيرىم تفسيرَك،

َالقَر) َالمطاعنآتنزيو َعن َالجبارَ(ن َعبد َولمقاضي ََ.(افلكشَ ا)، َأن  َالجطالوي ويرى
َالتَ  َمنيج َعن َالمُّالسكوت َبعضََغويَّفسير َالتَ َواضعيعند َأن يمَمناىج َإلى َيعود فسير

َيَُ َيََقَِبسكوتيم َالمنيج َىذا َبأن  ون َمنيًجاصقَْرُّ َيكون َأْن َيَُر َال َألّنو َفكريَب َعََ، َلون َعن ر
َغيرىمَيرىَالتَ ديني َأن  ََ.(ٕ)زةي َمََغويَمدرسةَمَُمَُّلفسيرَا،َإال 

َبعضََََََ َالقرآنَالمحدثينَوعد  َتفسير َرئيسينَالكريمَمناىج َالتفسيرَولاألَ:قسمين :
َقسمَيضمَفروعًَالتفسيرَبالرأيَأوَالعقلالثانيَ،ََوبالمأثورَأوَالنقل واَواختمفَ،متعددةَا،َوكلُّ

اآلخرَنسبوَإلىََيم،َوبعضالتفسيرَبالرأيَإلىَفنسبوَبعضيمَ،فيَانتماءَالتفسيرَالمغوي
َسابًقاَعد هَمنَالتفسيرَبالمأثور نَلمَيصرحَبذلك،َفالذىبيَكماَمر  ،َأم اَالتفسيرَبالرأيَوا 

َ َبَْالسَُّجعفر َحاني ََعدَ فقد َصورةًَالتفسير َبالمأثورَالمغوي َالتفسير َصور َلوَمن َومثل  ،
َالقَرـ)ب َوَ(نآمعاني َالقرآن)لمفراء َمجاز َعبيدة َألبي َٕٓٔ)ت( َفيَ)وىـ( تمخيصَالبيان

غويَفسيرَالمُّالتَ َ،َويرىَمحمودَالصغيرَأنَ (ٖ)ىـ(ٙٓٗ)تَيضَِالرَ رفَلمشَ َ(مجازاتَالقرآن
نَْوالفراءَبنَعباسَاالذيَجاءناَعنَ أىممواَذكرََوأبيَعبيدةَواألخفشَليسَتفسيًراَبالرأيَوا 

بالمأثورَعنَالرسولَ)صمىَاهللََغويَّفسيرَالمُّكانواَحريصينَعمىَربطَالتَ َألن يمَ،األسانيد
َمصطمحَالتَ ))َ:إذَقال،َيرَإلىَذلكشَِبيمَتَُتَُعميوَوآلو(َوكَُ جيودَفسيرَبالرأيَكبيرَعمىَإن 

                                                           

التبيانََ::َينظرطوسيَلُطَرْيحَبنَإسماعيلَالثقفيوالبيتَنسبوَالَٕٚٙ/ََٔ:َالتفسيرَوالمفسرونَ-(ٔ)
 :َشعرَطريحَ.عثرَعميوَفيَشعرهَالمجموعَ،َينظر،َولمَأَٜٕٕ/َٔ:َفيَتفسيرَالقرآن

 .ٛٗ:َينظر:ََقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ-(ٕ)
َ.َٚ٘ٔ-َٗ٘ٔفيَعمومَالقرآن:ََلمناىجَالتفسيريةينظرَ:َاَ-(ٖ)
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َيمكنَقولوَىوَأنَ موَوطْوَرهَيَبَِكَسَََمَسَََنَْمَ ،َوعمىَغيرهَمَِابنَعباس َقدَىؤالءَجميَ.َوما ًعا
َفيَظلَ  َسََ،َوأفياءَالشريعةلغةَالقرآنَاجتيدوا َما واياتَواألسانيدَعنوَالرََُّتََْتَكََ،َوأوضحوا

َ،َفكانَالتفسيرَوعموَالعربيةَفيَجيودىمَحقيقةًَمتزمةالمعزو ةَأسوةَباالجتياداتَاألخرىَالمَُ
َمنَأنَْأَْأرفعَشَََغويَ فسيرَالمُّالتَ َإلىَأنَ َالصغيرَصَمَخَْويَََ،(ٔ)((فصميايمكنََالَواحدةًَ ًَنا

َ.الذينَذكرىمَاألسماءَداألقلَعنَفييكونَتفسيًراَبالرأيَ

َيََََ َاختالفَوال َالتفسيرَواضعيعدُّ َالتَ فيََمناىج َالمُّنسبة ََ؛اتناقضًََغويَّفسير َكل  ألن 
َمأثوًراَغويَّفسيرَالمُّالتَ جاءناَ،َفإذاَغويَبغيرَمنظارَاآلخرفسيرَالمُّالتَ واحدَمنيمَنظرَإلىَ

فيوَتفسيٌرََ،يموأىلَالبيتَأوَعنَالصحابةَعندَبعضَعنَالرسولَ)صمىَاهللَعميوَوآلو(
َ،االجتيادأيَأوَبالرَ َفيوَتفسيرٌََ،غويمنَالمفسرَأوَالمَُّاإجيادًَ،َأم اَإذاَكانَبالمأثورَغويَ لَُ

َالتَ  لَعنَقَِغويَالَيخرجَعنَالتفسيرَبالنقلَفيوَتفسيٌرَبماَنَُفسيرَالمُّويرىَخالدَالعكَأن 
َ.(ٕ)ميقَْفسيرَالنَ فشروطوَكشروطَالتَ ،َلغةَالعرب

َالتَ َإنَ ََََ َالَيمكنَفكَ فسيرَبالمُّعالقة َنرىََ؛ياغةَعالقة َفسيرمناىجَالتَ أغمبَلذا كانَ،
َرَُالمَُّالت فسير َأركانياَأساسي اَكًناغوي َالطَ َ،من َالتَ فنرى َعمى َاعتمد َتفسيره َفي فسيرَبري
َوبالمغة َالبيان(، َبالمأَ)جامع َتفسيًرا َأغمبوَثوريعدُّ َفي َالمَُّو، َتفسيره َصور َعنَمن غوي

ََََََبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباءَنا َقاُلوْا َ:َجاءَفيَتفسيرَقولوَتعالىَطريقَالمأثورَما
ََادة،تََعنَقَََ...َاذعََرَبنَمَُشَْناَبََِثَدَ وكماَحََ.َ..َاَنَدَْجََيَوََِنَعَْيََ:َ))[َفقالٓٚٔ:َ]البقرة:َمنَاآلية

  َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباءَناََََو َآبََدَْجَِأيَما َعميو َفس ر(ٖ)((نااءََنا َىنا َفيو ،َََََ
 ََأْلَفْيَناََبالمأثورتفسي َلغوًيا َيوظَ ،َ))عنَالصحابةًَرا فونَوكانَجميعيمَ]أيَالمفسرين[
َبالعربيَ ْمَعَِ َالنَ ميم َتفسير َفي ََواستنباطصَة َتراكيبو َوداللة َ(ٗ)((ساليبووأمعناه فسيرَفالتَ ،
َمنيجَمنَمناىجَالتَ ِلََعٌَطيَ َغويَّالمُّ ،َأوَىوَفرعَغةفالمنيجَالبيانيَيعتمدَعمىَالمَُّ.فسيركل 

                                                           

َ.ٕٙاألدواتَالنحويةَفيَكتبَالتفسير:ََ-(ٔ)
 .ٚٗٔأصولَالتفسيرَوقواعده:ََ-(ٕ)
َ.ٖٗ/ََٖجامعَالبيان:ََ-(ٖ)
َ:الجزءَ،َٔٛ:مجمةَالمغةَالعربيةَبدمشقَالمجمد،ََٖٓٛ:َةَالمغويةَفيَتفسيرَالنصَالقرآنيالمعرفَ-(ٗ)
َ.َََمٕٙٓٓ،ََٗ
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َوالمنيجَالعقميَيعتمدَعمىَالمغة(ٔ)غويَّفسيرَالمُّمنَالتَ  َيعتمدَعمىَ(ٕ)، َوالمنيجَالعمميَ ،
َ.ليسَلوَغًنىَعنياَكذلكَ،َوالمنيجَالفقيي(ٖ)المغةَأيًضا

  غويُّ فسير المُّ نشأة التَّ 

ََمنَأقدمَمناىجَالتفسيرَوقدَغويَ التفسيرَالمَُّإنَ   َأو لَمنَفس رَإوقيلََ،لَمتعد دةٍَبمراحمر  ن 
نَْرسولَاهللَ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َلغوًياَىوالقرآنَ ؛َألن وَكانَونادًراَكانَتفسيرهَقمياًلََ،َوا 

حابةَعنَوكانتَأسئمةَالصَ ،َ(ٗ)ينوِيَبَْتفسيرهَوتََإلىََالن اسَوماَيحتاجَ،عنوَألَُسَْرَماَيَُفسَ يَُ
َأوَلمَتكنَمستعممةَفيَزمنيمَ،يجتيممعانيَألفاظَالقرآنَالتيَوردتَبغيرَل القرآنَ،َأوَأن 

َالمألوف َالمعنى َغير َبيا َ(٘)َمنياَأراد َالمغويَما َتفسيره َأمثمة َومن َالنَ ))َُرِويََ، بيَعن
َ[َٕٛ:َ:َمنَاآلية]َاألنعامََوَلْم َيْمِبُسوْا ِإيَماَنُيم ِبُظْمٍم َ:َىَاهللَعميوَوسمم(َفيَقولو)صمَ 

َبَِ َفس رَالظممسولَ)صمىَاهللفالرَ َ،(ٙ)((كٍَرَْشَِقال: َوآلو( ،َبالشَ ََعميو َلغوي  َتفسٌر َوىو رك،
َالخَو َتعالىفس ر َفيَقولو َيطَاألبيضَواألسود :  َوُكُموْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط

َمنَاآلية]َاأَلْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر  َالبقرة: :َٔٛٚ يارَوسوادَببياضَالنَ [
ألنفالَا]َ َوَأِعدُّوْا َلُيم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة  :َةَفيَقولوَتعالىالقوَ وكذلكَفس رَ،َ(ٚ)الميل

والمالحظَعمىََ،ىذهَاآليَتفسيٌرَلمعانيَاأللفاظَ،َفالتفسيرَفي(ٛ)مي[َبالرَ ٓٙمنَاآليةَ:َ
َفيوَ،،َألن وَليسَمحتاًجاَلمدليلخالَمنَالشواىدََتفسيرَالرسولَ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َأن و

َيشرحصَِعوَعنَالبحثَعمىَفََرَْغويةَتََطةَلَُمَْ))سَُذوََوَ،مؤيدَمنَالسماء ةَما ليلَإذَالدَ ،َح 
وبذلكََ.(ٜ)((ع مَبوَالمعنىَالمعجميدََعرَيَُتاًجاَإلىَالشَ حَْفميسَمََُ،هَمنَشخصوَذاتودَُّمَِتََسَْيََ

                                                           

َ.ٕٛ،َوخطواتَالتفسيرَالبياني:َٓ٘ٔالتفسيريةَفيَعمومَالقرآن:َلمناىجَ:َاينظرَ-(ٔ)
َ.ٚٙٔينظر:َأصولَالتفسيرَوقواعده:ََ-(ٕ)
 .ٕٓٔينظر:َمناىجَتفسيرَالقرآن:ََ-(ٖ)
َ.ٖٗ،َوقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير:َ٘ٙ:َينظر:َالتفسيرَالمغويَ-(ٗ)
 .ََٖٕٔينظر:َمناىجَالمفسرين:ََ-(٘)
ََ.َََٖٖٖٔ:َألبيَحاتمتفسيرَالقرآنَالعظيمََ-(ٙ)
ََ.ََٖٛٔينظر:َتفسيرَالقرآنَالعظيمَألبيَحاتم:ََ-(ٚ)
َ.ٚ٘ٔ/ََٕلبرىانَفيَعمومَالقرآن:َ:َاينظرَ-(ٛ)
 .ٖٗقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير:ََ-(ٜ)
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َتكونَنشأةَالتفسيرَالمغويَفيَمراحموَاألولىَفيَعصرَالرسولَ)صمىَاهللَعميوَ وآلو(َإال 
َ.سابًقاَتقد مََأن وَتفسيٌرَقميٌلَونادرَكماَ

َابنَعب اسَأو لعََُيََو     َألَ َدُّ َالمغويمن َالتفسير َابنَعََُيََوَ،(ٔ)فَفي َنافع َ)مسائل َكتابو دُّ
َأوَمنَجاءَبعدهَ-(َاألزرق َ-،َفيوَلمََيُخط وَبيدهَولمَُيْمِموَالذيََجَمعوَبعضَتالميذه

َالكريمَأو ل َالقرآن َالنَ شرحَمعجميَأللفاظ َوىو َلمتَ ، َاألولى َالمُّواة َابنَغويَّفسير َوتفسير ،
فكانََ،ألفاظ،َواالستشيادَلياَمنَشعرَالعربَمعانيَاَعمىَبيانصبَ نَْغويَكانَمَُعب اسَالمُّ

َالشَ  رَعَْالشَ قال:َ))،َ(ٕ)دَفيَشعرَالعربجَِ،َفإذاََخِفَيَمعنىَلفظَوَُعرَديوانَالعربيرىَأن 
َاهللَبمَُ َالقرآنَالذيَأنزلو َالحرفَمن َعمييم ََخِفَي َالعربَرجعواديوانَالعربَفإذا إلىََغة

وىاَفيَسَُمَِةَفيَالقرآنَفالتََالعربيَ َمكَُْتَيََأعَْ:َ))إذاَ،َوقالَأيًضا(ٖ)((ديوانياَفالتمسواَمعرفةَذلك
بنَنافعَكانَمنيجَابنَعباسَفيَالمسائلَأْنَيسألوََو،َ(ٗ)((فإن وَديوانَالعربعرَفيَالشَ 
َالمَ َىـ(٘ٙ)تاألزرق َمعنى َفيقولعن َالقرآني َأخَْفظ َتعالىرنَِبَِ: َقولو َعن َابنََ،ي فيجيبو

َ،،َفيقولَابنَعباسَنعمقولَنافعَىلَكانتَالعربَتعرفَذلكيثمَ،َعباسَعنَمعنىَالمفظ
َوجلَ نَِرَْبَِأخََْقالالتَنافعَ))ا.َومنَسَؤويذكرَلوَشاىًداَمنَشعرَالعرب :َيَعنَقولَاهللَعز 

  َوُنَحاٌس َفََل َتنَتِصَراِن خانَىوَالدََُّ:قالحاسَ؟َماَالنَُّ:َقال[َ؟ََٖ٘:منَاآليةَ:]الرحمن
َ:ابغةبقولَالنَ َتََعَْمَِ.َأَماَسََرفَذلكَ؟َقالَنعمعَْ:َوىلَكانتَالعربَتََ.َقالبَفيويََالذيَالَلََ

َـِط َلْم َيْجَعِل اهلل فيو ُنَحاَسا  يــ     راِج السَّمِ ُيضيُء كضوِء سِ 

َصََ َقالَ: .َ َ(٘)((تََْقَدََيعنيَدخاًنا َفيَجميع َىكذا َواستمر  َتطوَ التاسَؤال، َثم َالتَ ، فسيرَر
َ،وغيرىماَحوالنَ َورفَالصَ َعمىَاعتماًدافسيرَُأخرىَكالتَ َيََاحَِنََأخذَمََبعدَابنَعب اسَفَغويَّالمُّ

َو.معانيمجازهَ،ََوَوغريبَالقرآنََوىوَماَنجدهَفيَكتب

َ
                                                           

َ.ََٕ٘ٔينظر:َبحوثَفيَأصولَالتفسير:ََ-(ٔ)
َ.ٖٕٗ/ََٔتعريفَالدارسينَبمناىجَالمفسرين:ََ:ينظرَ-(ٕ)
 .َٓٓٔ/ََٔالوقفَواالبتداء:َإيضاحََ-(ٖ)
َ.ٓٓٔ:َديوانَالنابغةَالجعديَ،ي،َوينظرَالبيتَفٔٓٔ/ََٔإيضاحَالوقفَواالبتداء:ََ-(ٗ)
َ.َٖٚ-َٖٙمسائلَنافعَبنَاألزرق:ََ-(٘)
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 غويُّ لمقرآن الكريم فسير المُّ مكانة التَّ 

قدََةَوأساليبياَفيَتفسيرَالقرآنَوبيانَمعانيوَمنَكونَالقرآنغةَالعربيَ تنبعَأىميةَالمَُّ    
،َومنَ[ٕ]َيوسفَ:ََلََّعمَُّكْم َتْعِقُموَن  اا َعَرِبيِّ ِإنَّا َأنَزْلَناُه ُقْرآنً  :َبيا،َقالَتعالىَشر فياَفَنَزل

َيََُنَِنََسَُ َأْن َوجل  سولَةَعمىَالرَ جَ سولَبمسانَقوموَحتىَالَتكونَلمقومَحَُسلَالرَ رَْاهللَعز 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمن رَُّسوٍل ِإلَّ ِبِمَساِن َقْوِمِو ِلُيَبيَِّن َلُيْم   :يم،َقالَتعالىانَِسََبغيرَلََِجاَءىمَوَبأنَ 

زاًماَ،َفكانَلَِ[ٗ]َإبراىيمَ:َََفُيِضلُّ الّمُو َمن َيَشاُء َوَيْيِدي َمن َيَشاُء َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 
َكلَ  َالقرآنَعمى َمعاني َعمى َالوقوف َيريد َمن َمنو، َلغَيقفَأنََْوالمراد َالعربَعمى ة

َوالتَ  َالكالم َفي َالموأساليبيا َعن َإليياَ(ٔ)عنىعبير َيحتاج َالتي َالعموم َالسيوطي َوجعل ،
َ:غةَوىيًماَمنياَسبعةَعمومَمنَعمومَالمُّمَْالمفسرَحتىَيكونَمفسًراَخمسَةَعشرَعَِ

َ،َوأصولَاأللفاظ.صريف،َومعانيَاألبنية،َوداللتيارَعارًفاَبالتَ سَ فََيكونَالمََُأنََْ-ٔ

وَجانبَوىعارًفاَبالمُّغةَومعانيَمفرداتيا،َومدلوالتياَبحسبَالوضع،َرَسَ فََيكونَالمََُأنََْ-ٕ
 .الداللةَالمعجميةَلأللفاظ

َالمعانيَتتغي رعارًفاَبالنَ رَسَ فََالمَُيكونََأنََْ-ٖ  َ،َوتختمفَباختالفَاإلعراب.حو؛َألن 

 .يكونَضمنَالتصريفَتقاقَحقُّوَأنَْ،َواالشعارًفاَباالشتقاقَرسَ فََالمَُأْنَيكونََ-ٗ

َيكونَأَ-٘ َالمعانيَرسَ فََالمَُْن َبعمم َبدراسةَخواصَعارًفا َالذيَييتم التراكيبَمنَجيةَ،
 .المعنىَإفادتيا

َأَ-ٙ َيكون َالبيانَرسَ فََالمَُْن َبعمم َعارًفا َبدراسة َييتم َالذي َحيثَ، خواصَالتراكيبَمن
 .اختالفياَبحسبَوضوحَالداللةَوخفائيا

َيكونَأَ-ٚ َالبديعَرسَ فََالمَُْن َبعمم َالذيَعارًفا َتحسينَالكالمَُيْعنى، َالعمومَبدراسة َوىذه .
 .(ٕ)الثالثةَاألخيرةَتسمىَعمومَالبالغةَ

                                                           

َ.ٓٗ:َينظر:َالتفسيرَالمغويَ-(ٔ)
َ.ََٕٗٔ-َٖٕٔ/ََٗ:َفيَعمومَالقرآنَ:َاإلتقانينظرَ-(ٕ)
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َتَََََُ َالشروط َأىميَ ي َبََوىذه َوأساليبيان َوفنونيا َالمغة َوتَّة َالقرآن َتفسير َفي َمعانيوِيَبَْ، ،َين
َ.ومفيومَالمعنىََاللةَبحيثَيكونَواضحَالدَ 

َأساليبَالمغةَفيَتفسيرَالقرآنيةَوألىمََََ َالثانيَمنَٜٕٗجعلَالثعالبيَ)ت، َالقسم ىـ(
َعنَ َالتعبير َفي َوسننيا َالعرب َكالم َمجاري َبعنوان َالعربية( َوسرُّ َالمغة َ)فقو كتابو

،َ،َوجعموَتسعةَوتسعينَفصاًلََلكريم،َوجعلَأغمبَشواىدَىذاَالقسمَمنَالقرآنَا(ٔ)المعاني
َفصٍلَعمىَاألغمبَبقَو ،َرَليذهَالسُّن وَشاىًداَقرآنًيا:َ)ومنَسننَالعرب(َثمَيذكولويبدأَكل 

ىيَمنَسننَ))يءَإلىَنفسوَوفيَإضافةَالشَ َرينومنَذلكَقولوَفيَالفصلَالثامنَوالعش
َتقَو َإذ ََعْجَردٍَلالعرب َوحم اد َالكامل، َوكتاب َالجامع، َومسجُد َاأُلولى َصالُة وعنقاءََ،:

َوفيَالقرآن َالجمعة، َويوم َُمغِرب، :  َوَلَداُر اآلِخَرِة َخْيٌرََمنَاآلية َيوسف: [َ :َٜٔٓ]
َِذكرهَفيَمكانَآخر َََُقْل ِإن َكاَنْت َلُكُم الدَّاُر اآَلِخَرُة ِعنَد الّمِو َخاِلَصًة  :َوكماَقالَعز 

[َٜ٘]َالواقعةَ:ََِإنَّ َىَذا َلُيَو َحقُّ اْلَيِقيِن  :َ[َ،َوقالَتعالىٜٗةَ:َمنَاآليةَ:َ]َالبقَر
َالشَ أمَ ف َإضافة َحريرا َوثوب َفضة، َخاتم َفكقوليم: َجنسو َإلى َشعيريء َوخبز ،))(ٕ)َ،

ليبَفيَبيانَ،َوأثرَتمكَاألسايشيرَإلىَأساليبَالعربَفيَكالمياعالبيَفيَىذاَالقسمَفالثَ 
ََأْنَيكونَالكريمَلمقرآنَرسَ فََالمَُبَرَُدََجَْيََ،َالتيَمعانيَالقرآنَالكريم حتىَيقفَُمط مًعاَعمييا

فيَأساليبَالقرآنَإبراىيمَالسامرائيََالذينَنظروا،َومنَالمحدثينَعمىَالمرادَمنَآيَالقرآن
،َفقدَ(التعبيرَالقرآني)،َوفاضلَالسامرائيَفيَكتابوَ(منَأساليبَالقرآنَالكريم)فيَكتابوَ

َالمعانيَكالتَ  َالتعبيرَعن َفي َأساليبَالقرآن َمن َعمىَكثير َوالتأعجبَوالتَ وقفا ،َخيرقديم
َ.(ٖ)ذلكَوغير

َالمعرفةَبأساليبَالعربَفيَكالمياَََ لوقوفَعمىَارَفسَ ومعرفةَدقائقَالمغةَتعينَالمََُ،إن 
سعديةَ...ََعنَمحمدَبنىـ(َ))ٖٛٛكَماَذكرهَالخط ابيَ)ت،َومنَذلعمىَالمعنىَالصحيح

َ:لٌَجَُفقالَرََعرضَالمصاحفَأناَوأباَالعاليةَ...َنَلَِسََ:ََجَمَعناَالحََعنَمالكَبنَدينارَقال
ََََ الَِّذيَن ُىْم َعن َصََلِتِيْم َساُىوَن  َفَوْيٌل لِّْمُمَصمِّيَن  :َاَأباَالعاليةَقولَاهللَفيَكتابوي

أوَعنَ؛َعنَشفعَ؟َقالَالذيَالَيدريَعنَكمَينصرفيو[َماَىذاَالسَ َ٘،ٗ:َ]َالماعون
                                                           

 .ٜٕٔينظر:َفقوَالمغةَوسرَالعربية:ََ-(ٔ)
َ.ٕٖٕفقوَالمغةَوسرَالعربية:ََ-(ٕ)
 .ََٗٚ-َٜٗ،َوالتعبيرَالقرآني:ََٗٚ-َٚٙالقرآن:َ:َمنَأساليبَينظرَ-(ٖ)
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َالعاليةَليسَىذاسََ،َفقالَالحََرٍَْتَوَِ َأبا َمنيََسََبلَالذينَ،َن:َموَيا ميقاتيمَحتىَتفوتيم،ََوا
َقالَالحسن َوجل  ىذهَالروايةَفذكرَالخطابيَبعدَ،َ(ٔ)((َعن َصََلِتِيْم  :َأاَلَترىَقولوَعز 

ن ماَُأِتَيَأبوَالعاليةَفيَىذاَحيثَلمَيَُ:َ))تعميًقاَلوَقالَفيو َ(في)وَ(عن)قَبينَحرفَرَ فََوا 
َالسَ ََعن َصََلِتِيْم  ،َفقالَأاَلَترىَقولوَ:َب وَلوَالحسنَنََتَفََ يوَالذيَىوَالغمطَفيَيؤيدَأن 

لقيل:َ)فيَصالتيمَ،َدَمالبستيا،َفموَكانَىوَالمرادالعددَإن ماَىوَيعرضَفيَالصالةَبع
َعمىََعن َصََلِتِيْم  :َساىون(،َفمم اَقال َالمرادَبوَالذىابَعنَالوقتَدل  وقولََ،(ٕ)((أن 

َالعالية َٖٜ)تأبي َعدم َسببو َو)في(ىـ( َ)عن( َمعنى َبين َالن صََالتفريق َفي َتدلُّ وما
َ.القرآني

 مصادر التفسير المغوي 

َالتَ ََََ َالمُّإن  َعمى َالمعتمد َالتَ فسير َأنواع َأقدم َمن َوفنونيا َغة َكما ،َ(ٖ)سابًقاَتقد مََفسير
وَبمؤلفَكالفراءعَمنَالعمماءمَْوتعرضَلوَجََ ،َومنيمَمنَجاءَواألخفشََ،َومنيمَمنَخص 

حتىََوأنواعيا،َوتعددتَمصادرهَىـ(ٕ٘ٛ)توالمبردَىـ(ٓٛٔ)تَوضَكتابوَكسيبويرََفيَعََ
وكتابَمجازَالقرآنَألبيََكتبَغريبَالقرآنَ:،َوىيَمساعدَالطيارَبخمسةَأنواعََىاعدَ 

َوكَُعبيدة َالمغة، َومعاجم َالقرآن، َمعاني َفسيرالتَ َبُتَكََُوَ،تب َعالقةَوكَُ، َليا َُأخرى تب
َ:وأذكرَمنيا.َ(ٗ)دب،َوكتبَاأل،َوكتبَالشروحَالشعريةلمقراءاتَبالتفسيرَككتبَاالحتجاج

   ألبي عبيدة القرآن ومجاز ،: كتب غريب القرآنأوًَّل 

َكتبَغريبَالقرآنَومجازَََ    لالمصدرَاألَالقرآنَُتعدُّ ،َالمغويََُّفسيرمنَمصادرَالتَ َو 
َا ََو،َتيََتْيَتمَبالت فسيرَالمُّغويَّفييَأقدمَالكتبَال أبانَبنََالقرآنَفَفيَغريبأو لَمنَألَ ن 

البغداديََوَ،ىـ(ٕٙٙ)توَتِبَعوَياقوتَالحمويَ،الطُّوسيَفقدَذكرىـ(َٔٗٔ)تالجريريََتغمب
َألبانَبنَتغمبَكتابًَ باسمََو،َأنَ ىـ(ٖٚٚ)ت،َوذكرَابنَالنديمَ(٘)باسمَ)غريبَالقرآن(َاأن 

                                                           

 .َٕٖبيانَإعجازَالقرآنَلمخطابي:ََ-(ٔ)
َ.ٖٖبيانَإعجازَالقرآنَلمخطابي:ََ-(ٕ)
 .ٕٓالرسالة:َ:َينظرَ-(ٖ)
 .ٕٛٔالمغوي:َينظر:َالتفسيرََ-(ٗ)
 .َٔ/ََٔارفين:َ،َوىديةَالعٖٛ/َٔمعجمَاألدباء:َ،ََوَٚٔ:َالفيرستَلمطوسيَ:ينظرَ-(٘)
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َكونوَإلىَكتابَأبانَفيَغريبَالقرآنَأقربَكونَأنَ َه،َويرىَإبراىيمَرفيد)معانيَالقرآن(
َأن وَرج حَقولَابنَالنديممعانيَالقرآنَإَفي ُحَأنَ ،َ(ٔ)عصرَالمؤلف؛َألن وَاألقربَلَِال  وَوُأرج 

َياقَو َأطال َفقد َقالفيَغريبَالقرآن َإذ َاالسم، َبيذا َعميو َ))تَالحمويَالكالم َفوصنَ :
َمحمدَبنَالرحمنَعبدَبعدََُفيماَفجاءَعر،الشَ َمنَشواىدهَوذكرَالقرآن،َفيَالغريبَكتاب

َبنَعطيةَروقَوابنَ،الكمبيَسائبالَ َبنَومحمدَ،أبانَكتابَمنَعمََجَََفََالكوفي،َاألزدي
َوتارةَ،مفرًداَأبانَكتابَيءجََِيََفتارةًََعميو،َاتفقواَوماَفيوَاختمفواَفيماَ،كتاًباَفجعمو،َالحارث

،َلَكتابَوصلَإليناَفيَغريبَالقرآنوأوَ ،َ(ٕ)((الرحمنَعبدَعمموَماَعمىَ،مشترًكاَيءجَِيََ
َبنَعميَ)َغريبَالقرآن()َكتاب َىٕٕٔتلزيد َالسالم( َ)عميو ََصح تَْـ( َالكتابََإْن نسبة
َكتابإليو َثم َالبنَاليزيديَ)تَ)غريبَالقرآنَ، َغَرىـ(ٖٕٚوتفسيره( َثم يبَالقرآنَالبنَ،

بتفسيرَغريبَألفاظَالقرآنَتفسيًراََعنى،َمنَالكتبَالتيَتَُوكتبَغريبَالقرآنَ،قتيبةَوغيرىا
َاعتمادًَلغوي ا َالمحتممة َالمعاني َوَتْبِيين َالمُّ، َعمى َالمفظا َأصل َكَتْبِيين َمفردهَغة َوذكر ،

،َوأغمبَتفسيرَكتبَغريبَالقرآنَمنَاهَاعتماًداَعمىَالشواىدَالشعرية،َوذكرَمعنوجمعو
قتيبةَلفظَ)َيأتل(َتيَفس رىاَابنَومنَاأللفاظَال،َالخاصَالذيَييتمَبتفسيرَاأللفاظَالتفسير

َأيَالَ))َ[ٕٕ::َمنَاآلية]النور  َوالسََّعةِ  ِمنُكمْ  اْلَفْضلِ  ُأْوُلوا َيْأَتلِ  َوَل  :َمنَقولوَتعالى
َاألِلي ةَِ َمن ََيْفَتِعل َوىو َاليمينيحمف، َوىي َوعمىَى(ٖ)((، َسارتَكتبَغريبَ، َالمنوال ذا

َ.القرآن
َالقرآنَوألَ ََََََ َالذيََ،ُعبيدةَوأبفَفيَمجاز َالكتابَالوحيد َإلْيَناوىو فيَمجازََوصل

منَصرفَونحوَومعجمَوأساليبََعَمَدَفيوَإلىَتفسيرَالقرآنَبوسائلَلغويةَمتعددةَ،َالقرآن
بلَماَيجوزَ،َالذيَيقابلَالحقيقةَفيَكتابوَالمجازَبالمجازَأبوَعبيدةَوالَيقصدَ،العرب

َتفسيرَفيَألفاظَالقرآنَالكريم،َويغمبَعميوَأنََْاألساليب،َوىوَوفيَلغةَالعربَمنَاأللفاظَ
وكانَ)مجازَالقرآن(َمنَجيةَُأخرىَتأسيًساَلمنيجَ))َ،(ٗ)يكونَكتاًباَفيَلغةَالقرآنَوغريبو

.َتوظ فَفيوَالمُّ َفيَمباشرةَالنص  رصَحََابَالمعنى،َفََجََكَحَِتَْاللة،َوىََغةَفيَخدمةَالدَ لغوي 
َأوَ َالمعجمية َبأسبابو َُيعر ف َأْن َمحتماًل َأو َحاصاًل، َالغموض َكان َحيث َعبيدة أبو

                                                           

 .ٖٔٔ/ََٔ:َالنحوَوكتبَالتفسير،ََؤٚ/ََٙ:َالفيرستَالبنَالنديمَ:ينظرَ-(ٔ)

 .َٖٛ/ََٔمعجمَاألدباء:ََ-(ٕ)

 .ٕٖٓتفسيرَغريبَالقرآن:ََ-(ٖ)

َ.ٖٖٙالتفسيرَالمغوي:ََوَ،ٖ٘ٔ/ََٔالنحوَوكتبَالتفسير:َ:َينظرَ-(ٗ)
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،َوأْنَُيخرجَالكالمَإلىَالوضوحَوالفيمَفيَمستواهَاألو ل،َةةَأوَالبالغيَ ركيبيَ ةَأوَالتَ اإلعرابيَ 
َالتَ  َمستوى َأنَْوىو َدون َالتأويلَفسير َمستوى َإلى َذلك َتفسيرَ(ٔ)((يتخطى َفي َواعتمد ،
َمنيا:(َٕ)متعددةََاألفاظَالقرآنَصورًَ

اْلَحْمُد  :َيَتفسيرَقولوَتعالىكماَقالَفَ،عربيانَمعانيَاأللفاظَواالستشيادَلياَبالشَ َ-ٔ
َالمخموقين،َواستشيدَليذاَالمعنىَبشعرََلِبيد[َأيٕ]َالفاتحة:َ لّمِو َربِّ اْلَعاَلِميَن   ََ::َربُّ

َ(ٖ)ما إْن رأيُت ول َسِمْعـ      ــُت  بِمِثِميم في الَعالِمينا

َ.(ٗ)مالواحدىمَعَََو

تقولَ)منياََالذلكَألفاظًََتعملواسَ،انَمعانيَالقرآنعمىَاألساليبَالعربيةَفيَبيَاعتمدَ-ٕ
،َومنَذلكَتفسيرَاألساليبَلياَأثرَفيَبيانَالمعنىَه،َوىذوغيرىاَ(العربَتجعل)وَ(العرب
َ َاآلية: َقاَلَتا َأَتْيَنا َطاِئِعيَن   :تعالىقولو َمن َفصمت: َفعلَفخَرَ،[ٔٔ] َعمى َذلك ج

 .(٘)،َوالعربَقدَتفعلَذلكاآلدميين

ينَمعانيَالقراءاتَِيَبَْ،َوتََاسبَالمعنىنََ،َوتوجييياَبماَيَُينَمعانيَالقراءاتِيَبَْدَإلىَتََمََعَََ-ٖ
 .(ٙ)غويَلمقرآنفسيرَالمُّبياَالتَ َُيْعنىأحدَالميادينَالتيَُيَعدَُّوتوجييياَ

:َأن وَلمَىماإبراىيمَرفيدهَأباَعبيدةَبصفتينَامتازَبيماَفيَ)مجازَالقرآن(َأوالَََفََووصََََََ
َ،تفكيرهبماَينسجمَمعََفيَاالنتقاءَمنَأقوالَالنحويينَفيوَحرَ َ،نعيَ مََُحويٍََّنََىبٍَمذَِْبََدَْي ََقََتَيََ

َ.(ٚ)تبنيَأقوالَلمَيقلَبياَأحٌدَغيرهَ:َكانَجريًئاَفيثانييماَو،َويطبقَذلكَعمىَاآلية

َََ

                                                           

َ.ٚ٘:َقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ-(ٔ)
 .ََٖٙٗ-َٖٖٛظر:َالتفسيرَالمغوي:َينَ-(ٕ)
َ.ٖٚٔديوانَلبيد:ََ-(ٖ)
 .ٕٕ/ََٔينظر:َمجازَالقرآن:ََ-(ٗ)
َ.َٖٛ/ََٕ:َينظر:َمجازَالقرآنَ-(٘)
ََ.ٖ٘ٗينظر:َالتفسيرَالمغوي:ََ-(ٙ)
 .٘ٛٔ/ََٔينظر:َالنحوَوكتبَالتفسير:ََ-(ٚ)
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  : كتب معاني القرآناثانيً 

فوَؤلَِوظ فَمََُإذَ،غويَّفسيرَالمُّالتَ َالمصدرَالثانيةَمنَمصادرَبَمعانيَالقرآنُتَكََُدَُّعََتَُ     
،َلمَيكتفواَببيانَالمعنىَالمعجميَميَُ،َفََبيانَالمعنىَالقرآنيغةَبكلَفنونياَلَِبَالمُّتَُىذهَالكَُ

َإلىَتوظيفَعََِوجاوَزبلَ َالنَ مَْه َفنجدَوالمرادَمنَآياتوَ،بيانَمعانيَالقرآنلَِحوَوالبالغةَم ،
َكتابَمعانيَ،َحتىَعَُغةَوغيرىاَمنَفنونَالمغةوالمَُّن حومنَالَويَعمىَكثيرٍَتبيمَتحُتَكَُ د 

َوظَ  َالتي َالنحوية َمباحثو َلكثرة َالكوفي َالن حو َمصدر َلمفراء َمعانيَالقرآن َبيان َفي فيا
َ(ٔ)رآنالق َال، َمعاني َألفَفي َمن َأو ل َأن  َالطي ار َمساعد َتغمبَويرى َبن َأبان َىو قرآن
َأن وَألَ َ،ىـ(ٔٗٔ)ت نَُجعمتَسنةَالوفاةَدلياًلَفَفيَمعانيَالقرآنَ،إنَصح  أّماََ،(ٕ)قبَْلمسَََوا 

َأولَمنَألَ فذكرََهدْيَفََإبراىيمَرَُ ،َ(ٖ)ىـ(ٖٔٔفَفيَمعانيَالقرآنَىوَواصلَبنَعطاءَ)تأن 
بقَفيَالتأليفَألبانَينسبَالسَ َوالَأعرفَماَالذيَدعاَمساعدَالطيارَأنَْ،َ(ٖ)ىـ(ٖٔٔ)ت

َأنَ بنَتغمب َمع َويتركَواصلَبنَعطاء َفيََ، َرفيده َعمىَإبراىيم َاعتمد َالطيار مساعد
ثانيَمنَألفََفيياَالتيَجعلَإبراىيمَرفيدهَأبانَنفسيا،َورجعَإلىَالصفحةَ(أبانلـ)ترجيحوَ

وأبانَمتأخرَ،َن وَاعتمدَسنةَالوفاةَدلياًلَعمىَالسبقَألكَعمىَذفضاًلَ،َفيَمعانيَالقرآن
َعنَواصل َبالوفاة َفيَالسبقَفيماََكانتَنَْواَ ، َدلياًل َبينَالمتعاصرينَالَُتعدُّ َالوفاة سنة
َ.نفسياَعاشاَفيَالمرحمة

َإليََََََْ َفيَمعانيَالقنََوأو لَكتابَوصل َكتابَا َلمفراءَ(معانيَالقرآن)رآنَىو َااعتمادًَ،
َعمىَسنةَوفاتو َإلىَتفسيرَالقرآنََدمََعَََو، َوطغىَالتَ غةَوعمومياعنَطريقَالمُّفيو فسيرَ،

ىَأّنوَكانَ،َحتوبيانَمعانيياَوتعميلَالقراءاتَ،كثرَبحوثوَفيَبيانَالمعنىعمىَأَحويَُّالنَ 
َ،قرآنَبلَكانَيعتمدَالمغةَوفنونياليمَفيَتفسيرَالاولمَيعتمدَأقَوَ،يخالفَتفسيرَالصحابة

َ:صورَالتفسيرَالمغويَومن

َفَولُّوْا  :َىتعالَ،َكماَقالَفيَقولو:َبيانَمعانيَاأللفاظَمعجمًيابيانَداللةَاأللفاظ،َأيَ-ٔ
 .واَوجوىكمَتمقاءهَ[َأيَولَ ٗٗٔ:َالبقرة:َمنَاآلية] َُوُجِوَىُكْم َشْطَرهُ 

                                                           

َ.ٜٚٔ/َََٔ:َينظر:َالنحوَوكتبَالتفسيرَ-(ٔ)
ََ.ٕٙ٘ينظر:َالتفسيرَالمغوي:ََ-(ٕ)
 .َٕٔٔ/ََٔ:َالنحوَوكتبَالتفسيرَ:َينظرَ-(ٖ)
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]َالبقرة:َ ََوَبَصِمَياَوُفوِمَيا َوَعَدِسَيا  :َكماَقالَفيَقولوَتعالىَ،بيانَلغاتَالعربَ-ٕ
 .فالفومَفيَلغةَبعضَالعربَالحنطةَ،[ٔٙ:َمنَاآلية

َقالَفيَقولوَتعالىذكرَاَ-ٖ ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي  :َلمحتمالتَالمُّغويةَلمنصَالقرآني،َكما
يرَعمىَ،َأيَحملَالنَ عَومعناهَأنيارمَْبمعنىَالجَََيرَواحدٌَ،َفالنَ [ٗ٘:َ]القمر ََجنَّاٍت َوَنَيرٍ 

 .َ(ٔ)،َأوَفيَضياءَأوَفيَسعةسَيفيدَالعمومنوالجَ،الجنس

َالمَََََُّ َالتفسير َصور َبعض َالفراءغويَّوىذه َأن  َذلك َعمى َمضاًفا َلمذىبوَ، َانتصر ،
َتفسيرهالنَ  َفي َالكوفي َحوي َألفَفي َالفراء َوبعد َاألخفشَمعاني. َمنيم َاجَجَ والزَ َجماعة
َتمكَالكتبَتعتمدَالمَُّ،حاسوالنَ  َ.بيانَمعانيَالقرآنلَميم اغةَمصدًراَوكلُّ

 فسير كتب التَّ : ثالثًا

َيبصَِنََكانََو،َغةَفيَبيانَمعانيَالقرانالمَُّعمىَفيَتفسيرىمَاعتمدَأكثرَالمفسرين      
َمَُالمُّ َالقرآن َمعاني َبيان َفي َمََُااوتًََفَتََغة َآَخرسَ فََمن َإلى َفََر َالمََُنَمَِ، َالمَُنَْومََِقلَُّيم ،َكثريم
بقدرََياًلَمَِغةَفيَتفسيرىمَقََالمَُّيبصَِنََفسيرَبالمأثورَيكونَالذينَاعتمدواَعمىَالتَ َنَوالمفسَرف

َذلك َإلى َالحاجة َأبيَحاتم، َابن َتعالىَروىفَ،كتفسير َقولو َفََل َرَفَث َوَل   :فيَمعنى
َ]البقرة:َمنَاآلية ُفُسوَق  َ،َوالن َساءَالر َجالَ،ِبذلكَوالت َكمُّمَ،الن َساءَِإْتَيانَالر َفث))[َٜٚٔ:

َالجَ (ٕ)((ِىِيمابَأْفَوََذِلكََََذَكُرواَاِإذ َالتفاسير َفي َأم ا َالوسائل، َكل  َالتيَتعتمد َالممكنةَامعة
منَالعمومَالتيَتساعدَعمىَكالمأثورَوالمغةَوأسبابَالنزولَوغيرىاََ،بيانَالمعنىَالقرآنيلَِ

يًضاَمتفاوتةَفيَنسبةَاإلفادةَأوىيَ،َغيرىاغةَفيياَأكثرَمنَيكونَأثرَالمُّف،َبيانَالمعنى
َالطَ َيبصََِنََفََ،المغةَمن َابنَعَََيبصََِنََمنَيَأقلَُّوسَِريَوالطُّبََتفسير َوالسَ يَ طَِتفسير ينَمَِة

َايَ أساسَاًنَْكَرََُفيياَوعمومياَغةَُ،َوىذهَالتفاسيرَاألخيرةَكانتَالمُّوأبيَحي انَاألندلسيالحمبيَ
يضاحوَينَالمعنىِيَْبََتَلَِ َوا  َالجطالويَتفسيرَلغويةَىَتفاسيرمَ سََُتََأنََْحَُّصَُويََ، َوعد  البحرَ)،

َالتَ َ(المحيط َقسم َالمَُمن َبالمَُّتَكَْفسير َفالتَ َغة،في َثالثة َعنده َبالمُّأقسامفسير َمكتٍف غة،َ:
المرحمةَالثالثةَمبتدأَتفسيرَالمحررَالوجيزََهوعد َإبراىيمَرفيدَ،(ٖ)،َوغيرَلغويَ ومستعيٌنَبيا

                                                           

 .ََٜٕٓ-َٕٗٚينظر:َالتفسيرَالمغوي:ََ-(ٔ)
 .ٖٙٗألبيَحاتم:ََتفسيرَالقرآنَالعظيمَ-(ٕ)
َ.ٚٙ:َقضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسيرَ-(ٖ)
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َفيياَعممَالتفسيرمنَ لنحويةَفيَىاَبالبحوثَاَووىيَمرحمةَاعتنىَمفسَرَ،المراحلَالتيَمر 
َالمعنى َلبيان َالسابقينَتفاسيرىم َالنحويين َأقوال َعمى َجديدَمعتمدين َشيء َإضافة َمع ،

َيََعمييا َبما َوتطبيقيا َالتَ دَُخَْ، َويَُفسيرم َالمعنىي َبََ، َ(ٔ)ن َابنَ، َتفسير َبو َتمي ز َما َأىم ومن
َمعانَتوإفادَعطية َتفسير َفي َكثيًرا َالمغوية َالمصادر َاأللفاظمن َي َوكذلك َأقوالَيرادهإ،

تفسيرهَ،َومنَصورَتفسيرهَالمغويَ،(ٕ)النحويينَفيَإعرابَاآلياتَالتيَتحملَأكثرَمنَوجو
ََ:َإذَقالَ[ٖالبقرة:َمنَاآلية:َ] الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َ:َفيَقولوَتعالىَ(الغيب)لفظَ

َالمُّ َفي َأمرٍَغة))والغيب َمن َعنك َغاب َما َمَُ: َومن َيَََنَِِئَمََطَْ، َالذي َفيوَغَِاألرض يب
كنةَمَْجميعَالمعانيَالمََُذكر،ََوينَالمعنىِيَبَْمغةَفيَتََ.َفابنَعطيةَاعتمدَعمىَال(ٖ)((واخمَُدََ

ضَأكثرَمنَرأيَفيَرََ،َفيوَعََعةاَفيوَمنَالسَ مََلَِ،َوذلكَغويفظَمنَخاللَتفسيرهَالمُّفيَالمَ 
َ.ىَلفظَ)الغيب(َقبلَأْنَيذكرَرأيومعن

بَاالحتجاجَلمقراءاتَُتَكَُمنياَكَََاكبيرًََاغويَجزءًَفسيرَالمُّنَالتَ كوَ ُيََةوىناكَمصادرَكثيَرََََََ
تحتويَفييََ،مالياألبَُتَكََُفضاًلَعن،َحوبَالنَ تَُحوَككتابَسيبويوَوغيرهَمنَكَُبَالنَ تَُوكَُ

فقدَاطمعتَعمىََ،وىيَجديرةَبالدراسةَ-َالقرآنَالكريمَغويَآليفسيرَالمُّمنَالتَ َعمىَكثيرٍَ
َ َمنيا َالمَرَ،ىـ(124)تيالمرزوقَوأماليَ،ىـ(ٖٖٚ)تيالزجاجَكآماليكثير َىضتوأمالي

َيََالمَُّ،َووجدتَالتفسيرىـ(ٖٙٗ)ت ثَحَْلبََافَ-ينوَِيَبَْالوقوفَعميوَوتَََقَُّحَِتََسَْغويَفيياَتفسيًرا
َ.اَوعمقًََدقةًَغويَفيياَأكثرَالمُّ

 َقواعد التفسير المغوي 

َقواعدََ      َالقرآن َتفسير َبمناىج َالميتمين َالمحدثين َمن َكثير َالمُّلمتَ َاستنبط َغويَّفسير
َالكريم َمَُ(ٗ)لمقرآن َبالمُّم َعََتََ، َوالنَ قة َالمفسرينغة َأقوال َمن َكالميا َفي َالعرب َوأساليب َحو

َالمُّوالمُّ َتفسيرىم َفي َلمقرآنغويين َغوي َال َقد َفرضيات َوىي َكلَ ، َعمى ،َالقرآنَتصدق

                                                           

َ.َٕ٘ٚ-َٔ٘ٚ/ََٕوكتبَالتفسير:َينظر:َالنحوََ-(ٔ)
 َٚٗٔ:َومنيجَابنَعطيةَفيَتفسيرَالقرآنَ،ٚٔالدرسَالنحويَفيَتفسيرَابنَعطية:ََ:ينظرَ-(ٕ)
 .ٗٛ/ََٔالمحررَالوجيز:ََ-(ٖ)
المقدماتَ،ََوَٓ٘٘ٔ-َٚٗٔلتفسيرَوقواعده:َأصولَا،ََوَٕ٘ٙ-ٕٛٗ/ََٔاعدَالتفسير:َ:َقَوينظرَ-(ٗ)
َ.ٛ٘٘المغوي:َ،َوالتفسيرََٖٕٗ-َٖٓٗاسيةَفيَعمومَالقرآنَ:َاألس
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َلَِ َتابع َالقاعدة َالمَُنََواستنباط َ))طِبَْنَتََسَْظر َأمرٌَ، َوالذَ لمنَ َوىذا َرََظر َمجال َفيو َبحَْوق فالَ،
َ:،َومنَتمكَالقواعد(ٔ)((فيوَيقََيَِضَْتَوالتَ نَُّعََغيَالتَ َبَْنَيََ

وتصحيحََ،بَاألخذَبتفسيرَالمعنىجََ،َوََلمعنىاتفسيرَالًفاَلَِخََقديرَاإلعرابَمَُإذاَكانَتَ-ٔ
َ.(ٕ)طريقَاإلعرابَبماَيوافقَالمعنى

َوَََ-ٕ َمعنًََدََرََإذا َمن َأكثر َالقرآني َتََلمفظ َبال َبوَادٍَّضََى َاآلية َتفسير َذلكَجاز َويرجع ،
َ.(ٖ)الختالفَالمفسرين

َالعربَدَُعَْاهللَتعالىَعمىَالمََلَكالمَمَْيجبَحََ))َ-ٖ يفَعَِاذَوالضَ ونَالشَ روفَمنَكالم
َ.َفيوَعمىَالكثيرَدونَالشاذالقياسَ،َأيَ(ٗ)((كرنَْوالمَُ
َحدثينعند المُ  غويُّ فسير المُّ التَّ 
َالمَُأوََََْ َالتَ ُثَدََحََلى َالمُّون َكبيَرفسير َعناية َمَُفَ،ةغوي َلو َمَُنَ صََافردوا َالمنيجََفَنَْفات َفي ردة
َعثلَىذاَالنوَ مََفاتَالتيَتَُصنَ مواَعمىَالمَُ،َوتكمَ ورهطَُوَوتََئَوشَُووقفواَعمىَمراحلَنََُ،يقبَِطَْوالتَ 

ووقفواَعمىَنماذجَمنَتفسيرىمَ،َغويَّفَفيَتفسيرهَالمُّاَمنيجَكلَُمَصنَ نَويَ ،َوبَّفسيرمنَالتَ 
َالريادةَوكانتَالمفسرينَوَينغويَ المَُّدَالقدامىَمنعنَغويَّفسيرَالمُّعَالتَ مََجَََنَْيمَمََنَْ،َومَِغويَّالمُّ
َالمنيجَتطبيقَفي َاعتمدتََ،البيانيَالتفسيرَكتابياَفيَالرحمنَعبدَلعائشةَىذا فييَقد

َ:ينَاتجاىينِثَدََحَْغويَعندَالمَُفسيرَالمُّيفَفيَالتَ ألَِوَالتََجََاتَ َوقدَ.المغةَوعمومياَفيَالتفسير
 األول التجاه  

َاالتجاهَُيعنىَََََََ َمََُبوصفوَغويَّفسيرَالمُّبدراسةَالتَ َىذا ،َفسيريم اَمنَمناىجَالتَ منيًجا
َالمُّ َأثر َفيَتََوبيان َوفنونيا َالمعنىَالقرآنيِيَبَْغة َوتََين َث َمَْ، َبثالثة َاالتجاه َ:ىيَكتبلَىذا

،َيجَالت فسيرَالمُّغويعمىَمنَ،َوقفَفيوفسير(َتأليفَإبراىيمَعبدَاهللَرفيدهبَالتَ تَُحوَوكَُ)النَ 
َضَُمرحمةَتَََكلَّفسيرَإلىَمراحل،َ،َوقس مَالتَ فسيرغةَوعمومياَفيَالتَ نَأثرَالمُّوبيَ  َمجموعةمُّ
،َووقفَعندَكل َمنَمراحلَالت فسيرَلَالمرحمةَاألولىتمثَ َبَمعانيَالقرآنتَُوكََُ،فاسيرالتَ َمن

                                                           

 .ٛٗٗ/ََٔ:َقواعدَالتفسيرَ-(ٔ)
َ.ٕٗٛ/ََٔ،َوالخصائص:َٓ٘ٔ:َينظر:َأصولَالتفسيرَوقواعدهَ-(ٕ)
َ.ٜٔ٘ينظر:َالتفسيرَالمغوي:ََ-(ٖ)
 .ٜٖٙينظر:َقواعدَالترجيحَعندَالمفسرين:ََ-(ٗ)
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َوال َالمغة َوأثر َالكتبَوبينَمنيجَالمؤلفَفيَكتابو َمنَىذه َالقرآنَكتاٍب نحوَفيَتفسير
َعنوانَكتابوَ)الن حوَوكَُووبيانَمعاني فسير(َيوحيَأن وَوقفَعمىَالن حوَوأثرهَبَالتَ تَُ،َمعَأن 

َ َيََالمفسرينعند َلم َأن و َإال  َالنَ َصرَتَقَْ، َأثر َالمفسرينعمى َكتب َفي َوَََ،حو فَعمىَقََبل
َعندَكلَ َغويَّالمعنىَالمُّ َوأثرَالن حوَمنيجَكلَ نَي ََبَُيََوَ،(ٔ)فؤلَ مََُوالقراءاتَوتوجيييا َمفسٍر

َتفسيرهوالمُّ َفي َغة َعامة َدراسة َأو ل َوىو ََاْعَتَنتَْ، َوالمُّبأثر َالتَ الن حو َكتب َفي .َفسيرغة
فيََقس مَالتفسيرياديَالجطالوي،َال)قضاياَالمغةَفيَكتبَالتفسير(َتأليفََالثانيَكتابالَو

َأقسامعَكتابو َقمىَثالثة َبالمُّغة: َمكتٍف َمَُسم َوقسم َكتابَسيبويو، َوكانَباكورتو ينَعَِتََسَْ،
،َووقفَعندَالتأويلَرضَفيَكلَقسمَمجموعةَمنَالتفاسير،َوعغيرَلغويَغة،َوقسمبالمُّ

َوتَو َبالمغة َفيَالكشفَعنَالمعنىظوعالقة َيفيا َالمغويَلمقرآنَوالكتابَالثالثَ. )التفسير
َتأليفَمساعدَناصرَالطي ا يجَالتفسيرَالمغويَوىوَأو لَدراسةَصريحةَفيَمنَر،الكريم(

وَعمومَالمغةَ،َوبي نَطرائقوَوأساليبوَوتوظيفعرضَفيياَمنيجَالتفسيرَالمغويََّ،لمقرآنَالكريم
كتبَ:َوىيَخمسةَأنواعَ،غويَّالمُّفسيرَوقفَفيوَعندَمصادرَالتَ َ،فيَالكشفَعنَالمعنى

َالمغةَ،وكتبَمعانيَالقرآنَ،غريبَالقرآن ،َوكتبَُأخرىَلياَالتفسيرَكتبَ،وكتبَمعاجم
،َومث لَلكلَوكتبَاألدبَروحَالشعرية،َوكتبَالشَُّاالحتجاجَلمقراءاتبالتفسيرَككتبَعالقةَ

َالمغويَببعضَالكتب َالتفسير َمنَمصادر َمفسرَمصدر َكل  َيكشفَمنيج َأْن َوحاول ،
فادتوَمنَالمغة َفيَتفسيرَالقرآنَالكريمَوا  لَكتاوعموميا َفيوَأو  بَأس سَلمنيجَالتفسيرَ،

َ.المُّغويَّ
ََالتجاه الثاني

،َينغويَ غويَعندَالمفسرينَوالمُّفسيرَالمُّوَعمىَالتَ يَ يقبَِطَْراساتَالتَ ىذاَاالتجاهَبالدَ َعِنَيَََََََ
َاالتجاه َىذا َفي َالضَرَُّعََالتَ َوجرى َالمُّتَ إلى َالمُّفسَ لممََُغويَّفسير َأو َوتََغوير َمنيجوَِيَبَْ، ين

القرآنَالكريم،َينَمعانيَألفاظَِيَبَْةَالتيَاستعممياَفيَتََغويَ فسيرَواألساليبَالمُّغويَفيَالتَ المُّ
َغريبو َوتفسير َالمُّيَ وبََ، َالفنون َىذه َأثر َاالتجاه َىذا َالقرآنغويَ ن َتفسير َفي الن حوََكأثرَة

ببيانَداللةَأبنيةَاألفعالَوماََرفالصَ ثرَأَوَوغيرىاَ،َ،َوالتقديمَوالتأخيرالحذفمنَليبوَوأسا
،َواالستشيادَعميياَببيانَمعانيَاأللفاظَمعجمي اَالمعجمَأثر،ََوصيغةَصرفيةَعميوَكلََُّتدلَُّ

َالعرب َوتمث لَىذامنَشعر ،ََ َفيَاألولىََ:تينأكاديميَينتدراسبَاالتجاه َالمغويُّ )التفسير
                                                           

َ.َٖٙٚ،َؤََٖٚ،َوََٖٓٚ/ََٔ:َينظر:َالنحوَوكتبَالتفسير -(ٔ)
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َا َالمشيدانيلسان َحسن َيعقوب َتأليف َالكتابلعرب( َوأصل َدكتوراهَ، َجمعَأطروحة ،
َ)لسانَالعَلمقرآنَالكريمَالباحثَالتفسيرَالمغوي رب(َووزعوَعمىَفصولَبحثوَمنَمعجم

،َوىوَدراسةَتطبيقيةَعمىَالتفسيرَالمُّغوّيَالمبثوثَفيَالمُّغويةَوالن حويةَموضوعاتوبحسبَ
َالعرب( َ(ٔ))لسان َوالثانية َالتأويل، َمحاسن َفي َالمغوي َالدينََ)التفسير َجمال لمحمد

َدكتوراه(ٕ))القاسمي َأطروحة َوىي َوبي نََ،، َالقاسمي، َعند َالمغوّي َالتفسير َفييا عرض
اًلَعندَأثرَ َمفص  َالمغوي،َووقفَوقوًفا َفيَتفسيره َالتيَاعتمدىا المغةَوالنحوَفيَمصادره

وكانَمحمدَجمالَفيَأطروحةَشاماًلَجامًعاَألغمبَالقضاياَالمغويةََ،الكشفَعنَالمعنى
َتف َفي َالقاسمي َتناوليا َتوجيوالتي َفي َأثٌر َوليا َ.َسيره َبعنوانََالمعنى َدراسة وىناك

ََو َال)الط َبْرِسيُّ َالتفسير َفي َالسراجيمنيجو َكاظم َناصر َتأليف ) َالكتابَغويُّ َوأصل ،
َ.الكتابَالنعدامَتوافرَالمؤلفَولمَأط معَعمىَمنيج،َ(ٖ)أطروحةَدكتوراه

َ

                                                           

َ.َٓٔ-ََٚ:َالتفسيرَالمغويَفيَلسانَالعربَ:ينظرَ-(ٔ)
 .(مٖٕٓٓتقدمَبياَإلىَكميةَاآلدابَجامعةَالموصلَعامَ)َ،ماىرَجاسمَحسنلأطروحةَدكتوراهََ-(ٕ)

 .م(ٜٚٛٔ)جامعةَدمشقَعامَبقشتََوأصلَالكتابَأطروحةَدكتوراهَنََُ-(ٖ)
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 المبحث الثاني 

 القرآن الكريم في كتب ابن جني

بوصفو فاتو ن  صَ مف دراسات ابف جني في أغمب مُ  وافرٍ  ظ  حَ القرآف الكريـ بِ  يَ ظِ حَ        
 وابف جني مف ...)) .ا عمى قاعدة نحوية، أو معنى لفظ، أو مدار بحث وتفسيرشاىدً 

ت ما بَ ، وُيثَبُِّت بو قاعدتو ، فكاف أثْ القرآف الكريـ مصدًرا يؤيد آراءهالعمماء الذيف جعموا 
إَّل  كاف شاىده القرآني حاضًرا  ةٍ أو جزئي   قاعدةٍ لِ  رْض عْ ، إذ لـ يَ شياًداتِ ثيًًل واسْ مْ يكوف عنده تَ 

عراًبابيانيا وتوضيحيا  في ًدايْ و جُ لُ أْ ، وىو َّل يَ ألتوسْ مَ مستوفًيا لِ  ، وقد بمغت شواىده معًنى وا 
 بؿ كاف مدارَ ، وحسب، ولـ يكف القرآف شاىًدا عند ابف جني (ٔ)((موضًعا (ٕٜٓ) القرآنية
القرآف إم ا شاىًدا أو مف مصنفاتو مف أثر  يخمو مصن ؼٌ  َّل ، ويكادوتفسيرٍ  وتحميؿٍ  بحثٍ 

 .ساتو المغوية عمى أنواع متعدِّدةالكريـ في درا ، وكاف تناولو لمقرآفمدار بحث

 :طرائق إيراده القرآن الكريم

نحوية أو غيرىا مف فنوف المغة  ا عمى قاعدة لغوية أويأتي باآلية شاىدً  : أفْ ؿالقسـ األو  
 :أبوابيا، ويكوف ىذا عمى وجوه ىيو 

، فيذكره اىد ويشرحو الش   موضع فيِّ بَ ، دوف أف يُ نحويًّاأو لغويًّا أْف يأتي باآلية شاىًدا  -ٔ
رط عمى ضربيف: : ))وجواب الش  ي كًلمو عمى الشرطف ومف ذلؾ قولو، ويسكت عف شرحو

اف مجزوًما عمى ما تقدـ نحو قولؾ: إْف تذىب  كًًل عْ ، فإذا كاف الجواب فِ الفعؿ و)الفاء(
َمْن َعاَد َفَينَتِقُم الّمُو وَ   فيرتفع الفعؿ بعدىا نحو قوؿ اهلل تعالى : ا )الفاء(وأم   .أذىب معؾ

َوََل  اِبَربِِّو َفََل َيَخاُف َبْخسً  َفَمن ُيْؤِمن : [ ، وقاؿ  تعالىٜ٘المائدة: مف اآلية: ]  ِمْنوُ 
يعمؽ  ، فجاء باآليتيف شاىًدا عمى قاعدة نحوية دوف أفْ (ٕ)[((ٖٔ: : مف اآليةالجف]  َرَىًقا

 .محؿ الشاىدـ القارئ لِ يْ تمًدا عمى فَ عْ فييما مُ اىد ف موضع الش  يِّ بَ عمييما أو يُ 

، مف غير اىد فيياف محؿ الش  يِّ بَ ويُ  ،عمى قاعدة لغوية أو نحوية أْف يأتي باآلية شاىًدا -ٕ
ا ما : أرأيَتؾ زيدً وكذلؾ قوليـ: ))الخصائصاإلشارة إلى معنى اآلية ومف ذلؾ قولو في 

                                                           

 .، )أطروحة(ٜٔالشاىد القرآني عند ابف جني:  -(ٔ)
 . ٜ٘: الممع في العربية -(ٕ)
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فالكاؼ في جميع ذلؾ حرؼ  ،َوكًل  ى َبمَ  :واهلل أيؾ وكًل  ؾ واهلل َبًَل : وحكى أبو زيد ،صنع
ذلؾ( ) الكاؼ في ومف زعـ أف   ،وعميو قوؿ سيبويو ،اَّلسمية َّللةُ خطاب مخموعٌة عنو دِ 

ا ليذه إذً فًل موضع  ،روح في أماكنوشْ و مَ . وىذا كم  ؾيقوؿ: ذلؾ نفسُ  غى لو أفْ بَ اسـ انْ 
 ،وذلكمو ،نحو ذلكما ،وكذلؾ ىي إذا ُوِصمت بالميـ واأللؼ والواو ،الكاؼ مف اإلعراب

: : مف اآلية] األعراؼ  َأَلْم َأْنَيُكَما َعن ِتْمُكَما الشََّجَرةِ  : فعمى ىذا يكوف قوُؿ اهلل سبحانو
يا موضع ليا ألن   َّل  ِتْمُكَما ُكَما( مف )الموضع و منصوبة َأْنَيُكَما  ُكَما( مف )[  ٕٕ

، بؿ جاء بيا ف المراد منياييبْ ض لشرح اآلية وتَ ر  عَ تَ فابف جني لـ يَ  ،(ٔ)((حرؼ خطاب
 ؛ لذا َّل يدخًلفمعنىلمف ييِ بْ وتَ  اني ليس فييما تفسيرٌ ؿ والث  والوجياف األو   شاىًدا وحسب ،

 .عند ابف جني القرآف تفسيربأثر المغة وفنونيا في  ُتعنى تي؛ ألف  دراسضمف دراستي في

، ولكن و تفسيرىا وبياف معناىادوف ، ةة أو نحوي  غوي  عمى قاعدة لُ يأتي باآلية شاىًدا  أفْ  -ٖ
في قولو لإلشارة إلى دفع احتماؿ الخطأ في تفسيرىا ومف ذلؾ قولو  امع ذلؾ جاء بي

: أبي الس م اؿعمى قراءة  ُكلَّ  [ برفع ٜٗ: ]القمر  ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ   :تعالى
ْف كانت الجماعة عمى النصب وذلؾ أن و مف مواضع ؛ ))الرفع ىنا أقوى مف الن صب، وا 

؛ وذلؾ ألن يا ماعة، وىو مذىب صاحب الكتاب والج  وتُ ربْ ضَ  : زيدٌ اَّلبتداء، فيو كقولؾ
 :فيو كقولؾ ،ربقدقولؾ: نحف كؿ  شيٍء خمقناه جممة وقعت في األصؿ خبًرا عف مبتدأ في 

(، فتنصب اَّلسـىنٌد زيٌد ضربيا  عميو ، وبقي الخبر عمى تركيبو الذي كاف ثـ تدخؿ )إف 
أعرب جممة )كؿ  ، قصدي مف ىذا المثاؿ أف  ابف جني (ٕ)((مف كونو جممة مف مبتدأ وخبر
خبره الجممة مبتدأ و  )كؿ  شيٍء( :ىي جممة اسمية مف اشيٍء خمقناه بقدر( خبًرا متكونً 

  َخَمْقَناهُ  ، وىو بإعرابو ىذا يدفع اَّلحتماؿ المتوىـ في إعراب جممة   َخَمْقَناهُ  الفعمية 
 .(ٖ)وصًفا

يف يِ بْ ويقـو بشرح الشاىد وتفسيره وتَ  ،شاىًدا عمى قاعدة لغوية أو نحويةيأتي باآلية  أفْ  -ٗ
 :  ا ما أنشده أبو الحسف مف قولوفأم  : ))قولومعناه ومف ذلؾ 

 اَصدَ ُيحْ  بَّيا أنْ حَ إياٍد داَرىا      تكريَت ترقب  تْ حمَّ  نْ مَ لسنا كَ 
                                                           

 .٘ٛٔ/  ٕ: الخصائص -(ٔ)
 .ٖٓٓ/  ٕالمحتسب:  -(ٕ)
 .ٚٔٔ -٘ٔٔ: ينظر تفصيؿ المسألة في الرسالة -(ٖ)
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و عمى ىذا حممتَ  دارىا( فإفْ  تْ حم   فْ )مَ  فْ ت دارىا ثـ أبدؿ )إياٍد( مِ م  حَ  فْ مَ ا كَ نَ سْ : لَ فمعناه
: فجرى ذلؾ في فساده مجرى قولؾ ،مة وبعضف بعض الصِّ يْ لفصمؾ بالبدؿ بَ  ؛اكاف لحنً 

اء ضَ قِ بتمامو وانْ  فَ ؿ منو آذَ بدَ البدؿ إذا جرى عمى المُ  . وذلؾ أف  ازيٍد جعفرً  اربِ بالض   ررتُ مَ 
ذا كاف  ،ناعةفي الص   ! ىذا خطأٌ ةي  قِ ْت منو بَ يَ قِ ؿ منو وقد بَ بدِ تُ  فكيؼ يسوغ لؾ أفْ  ،أجزائو وا 

: لسنا فصار تقديره ،بو الدار ت( فنصبتَ كذلؾ والمعنى عميو أضمرَت ما يدؿ عميو )حم  
في الصمة )حم ت(  فدؿ   ،ت دارىاثـ قمت مف بعده حم  ، تت إياد أي كإياٍد التي حم  كمف حم  
ِإنَُّو َعَمى َرْجِعِو َلَقاِدٌر  ومثمو قوؿ اهلل سبحانو :  .(دارىا) ىذه التي نصبت)حم ت( عمى 
  َُيْوَم ُتْبَمى السََّراِئر  [الطارؽ :ٛ، ٜ] ؿ  دَ فَ ، رائرى الس  مَ بْ ـ تُ وْ و يَ عُ جِ رْ يُ  : أي   َِرْجِعو  

اهلل  ألف  ؛ ر المعنىغُ صْ  يَ ًل  ئِ لَ   َلَقاِدرٌ   بقولو   َيْومَ  ؽ مِّ عَ تُ  وَّل يجوز أفْ  ،(وعُ جِ رْ يُ )عمى 
، (ٔ)((البشر عِ جْ عمى رَ  حاؿٍ  وعمى كؿِّ  ،تٍ وقْ  رائر وغيره في كؿِّ مى الس  بْ يـو تُ  تعالى قادرٌ 

عميو  اىد فييا وفس ر المعنى الذي تدؿ  ف موضع الش  ي  بَ فابف جني ىنا بعد أْف استشيد باآلية 
 فيو غير مباشر. فسيرُ الت   ،وىذا القسـ .اآلية تفسيًرا لغويًّا

ينو عمى عِ وتفسير بما يممكو مف أدوات لغوية تُ  دار بحثٍ : أْف تكوف اآلية مَ القسـ الثاني
يضاحو تفسير المعنى  و؛ ألن و وضعالمحتسب في كتاب ، ويكثر ىذا النوع مف اآلياتوا 

ا ابف يعبارة عف مسائؿ يطرح و؛ ألن  كتاب الخاطريات، و لتفسير القراءات عمى وفؽ المغة
بع في كتابو ىذا منيج شيخو أبي عمي في كتبو التي يبنييا عمى ، وات  عنياجني ويجيب 

وىذا القسـ  ،الخصائص مثؿ ذلؾ فيوأيًضا  ،يا قرآنيةف كم  لـ تك إَّل  أف  مسائمو المسائؿ،
  :أمثمة ىذا القسـ ومف ،مف التفسير تفسيٌر مباشرٌ 

َوَواَعْدَنا ُموَسى َثََلِثيَن َلْيَمًة َوَأْتَمْمَناَىا ِبَعْشٍر  : قولو عز  اسمو: ))في الخاطريات قاؿ -ٔ
وليس  حاؿٌ  َأْرَبِعيَن َلْيَمًة   ، [ٕٗٔ: ] األعراؼ: مف اآلية َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّو َأْرَبِعيَن َلْيَمًة 

ـ  الميقاتُ ف :أي ،ظرًفا ـ  الميقاُت في ترى أن و ليس معناه ، أََّل وغُ مَ بْ مقداًرا ىذا مَ  ت  أربعيف: ت
ن ما تـ  عند انقضائياليمةٍ  ي في تفسيره ىذا قوؿ شيخو أبي عمي جنِّ  ع ابفُ بَ وتَ  ،(ٕ)((، وا 

َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّو َأْرَبِعيَن  : ا انتصاب األربعيف في قولوفأم  إذ قاؿ: )) ،ىػ(ٖٚٚ)تالفارسي

                                                           

وايتو في الديواف برفع ، ور ٖٕٔوينظر البيت ديواف األعشى الكبير: ، ٕٓٗ/ٕالخصائص:  -(ٔ)
 (.َلسنا َكَمف َجَعَمت ِإياٌد داَرىا     َتكريَت َتْنُظُر َحب يا َأْف ُيحَصدا))إياد(: 

 .ٕٗالخاطريات:  -(ٕ)
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ـ   والمعنىالقـو عشريف رجًًل  ـ  فكقولؾ: تَ  َلْيَمًة   ،(ٔ)((القـو معدوديف ىذا العدد : ت
 .(ٕ))عشريف( حاؿ كما أف  معدوديف كذلؾو

َذا َكاُلوُىْم َأو   : قولو عز  اسموالخاطريات : ))قولو في بقية  أيًضا ومف ذلؾ -ٕ َواِ 
َزُنوُىْم ُيْخِسُروَن  [ إْف شئت كانت ٗ، ٖ: المطففيف]  َأََل َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّيم مَّْبُعوُثوَن  وَّ

  َُّيُظن )نحو قولو ،غة، وىو فاٍش في الم  ىنا بمعنى )يعمـ:               

 * ُمَدجَّجٍ  يْ ِبَأْلفَ َفُقْمُت َلُيْم ُظنُّوا  *

فْ  .أي تيقنوا َظنًِّيا، وىو مع ذلؾ أقوى ىنا عمى بابيا تصوًرا وتَ  َيُظنُّ  شئت كانت  وا 
ن ما كاف أقوى معًنى أن يـ  أولئؾ: أََّل يتوىـ ألّنو يصير إلى أن و كأن و قاؿ؛ معنى، وا 

وشد تو فيكوف إًذا  بالتوىـ ففيو كاٍؼ مف تحق قو ِلعظـ األمرُيْقنع في ىذا فقد  :، أيمبعوثوف
 :               كقوؿ الشاعر

 * َيْكِفَك ِمْن َشرِّ َسَماُعوْ * 

اصي ع، وما ىناؾ وُعْظـ األمر وشد تو أف  تجتنب المي فقد يجب لتوى ـ البعث والنشورأ
فابف جني  .(ٖ)((مذلؾ كاف أبمغف ،ألمر والقطع بنفسو، فضًًل عف تحقيؽ اوتحذر كؿ  الحذر

، وفس رىا لغويًّا اَّل شاىدً  مستقمةقرآنية  لةأفي النصيف السابقيف نظر إلى اآلية بوصفيا مس
  .ْف يكوف مفسًرا لغويًّاأ، تؤىُمو بمف خًلؿ ما يممؾ مف حصيمة لغوية ،تفسيًرا لغويًّا

                                                           

 . ٘ٙ/  ٕالحجة لمقراء السبعة:  -(ٔ)
 .  ٘ٗ/  ٔف لمباقولي المنسوب خطًأ لمزجاج: : إعراب القرآينظر -(ٕ)
م ةوالشطر األوؿ لدريد بف ، ٓ٘ - ٜٗبقية الخاطريات:  -(ٖ) ، وروايتو ٓٙينظر ديواف دريد:  ،الصِّ

ٍج   َسَراُتُيـُ فيو ـْ ُظن وا ِبَأْلَفْي ُمَدج  ِد( : )َعًلِني ة َلُي  ، والشطر الثاني ظف  المحقؽ أن وِفي الَفاِرِسيِّ الُمَسر 
، ولـ يصب ظن و( وْلَيْكِؼ مف شر  َسَماُعوْ    )سائْؿ بنا في َقوِمَنا: لعاتكة بنت عبد المطمب مف قوليا

فالشطر الثاني مثؿ عربي ضم نو كثير مف الشعراء في شعرىـ ، ونسب لإلماـ عمي وىو في ديوانو : 
د بف معاوية ، ونسب ليزي ٖٛ: ديواف اإلماـ عمي: (، ينظرَقد قيَؿ في َأمثاِلِيـ    َيكفيَؾ ِمف َشر  َسماُعوْ )

، ونسب ٗ٘/  ٖينظر: البصائر والذخائر:  ،َيْكفيَؾ ِمف َشر  َسَماُعْو(  ثٍؿ َخًل يؿ في مِ قِ  دْ ) قَ  :وروايتو
َيْكفيَؾ ِمف َشر  َسَماُعْو(، ينظر: أنساب   د قاؿ في أمثاِلِو  : )قَ لخالد بف يزيد بف معاوية وروايتو

 .ٖٕٕٙ/ ٘األشراؼ: 
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: الحج: مف اآلية ] اْْلَْمِر  ِفي ُيَناِزُعنَّكَ  َفََل  : العامة قراءة اوأم  قاؿ في المحتسب: )) -ٖ
 ؾوْ أَ رَ  إذا حتى أقواليـ، فساد إلى فتتَ مْ تَ  وَّل دينؾ ةح  صِ  في ينؾقِ يَ  عمى تْ بُ فاثْ : أي [ ٚٙ

. (وسمـ عميو اهلل ىصم  ) لو ومعناه، ليـ ييالن   ظُ فْ مَ فَ  وؾ،عُ ازِ نَ يُ  ولـ، عنؾ أمسكوا كذلؾ
 نفسو،لِ  ظِ فْ الم   في ييفالن   ،فأراؾ ىنا فكُ تَ  َّل: معناه أف   ترى أََّل  ىينا، ؾن  يَ رَ أَ  َّل: قوليـ ومثمو

 :النابغة قوؿ ومثمو. باطَ خَ لممُ  معناه ومحصوؿ

 ُدوَّارِ  َعاجُ ــــــــــــــنِ  أْبَكاَرىا كأنَّ     َمَداِمُعيا ُحوًرا َرْبَرًبا ًفاَأْعرِ  َل

 ات،يَ والجِ  المقاصد يؼُ طِ ولَ ، اَّلنحرافات كثيرُ  لمعرب وكًلـٌ  فأعرفيا، كذلؾ ينِّ مِ  َتْدفُ  َّل أي
وفؽ أساليب ، فس ر ابف جني ىنا اآلية تفسيًرا لغويًّا عمى (ٔ)((وِ يِ نِّ ثَ وتَ  وِ تِ ف  مَ تَ  فيو ما بُ ذَ وأعْ 

 . ر ِشْعري، واستشيد لتفسيره بمثاٍؿ منثور وآخَ العرب في الت ْعِبير

 أثر القرآن في كتب ابن جني 

يراد إمف  رٌ ثِ كْ بو مُ تُ في بعض كُ  يو، فابف جني تراثأثر القرآف الكريـ في  تَ اوَ فَ تَ       
اآلخر  يا، وفي بعضمعنى آيةٍ أو مفسًِّرا لِ  ،أو نحوي عمى أمر لغويشاىًدا  الكريـ القرآف
 إيراد، وبعض كتبو يكاد يخمو مف في فف  مف فنوف القرآف مخصص   ، وفي بعضياُمِقؿ  

  .عضيا َّل أثر فييا لمقرآف الكريـوب ،القرآف الكريـ

 النَّحو والمغة و  القراءاتكتب  :أوًَل 

 الُمْحَتَسب

 ابف جني في وضعو( اح عنياالقراءات واإليضَ  اذِّ وَ في َتْبِييف وجوه شَ  الُمْحَتَسبُ )      
جاء ، أو ىو خًلؼ ما مى شاًذا في عصرهس  يف معنى ما يُ يِ بْ تَ و ،واذمقراءات الش  اَّلحتجاج ل

اء ر  ًحا بخًلؼ القُ سْ ا نقوؿ ذلؾ فَ نَ سْ لَ )) :ة عند ابف مجاىد، قاؿ في مقدمتوبعاء الس  ر  بو القُ 
ات عنيـ؛ لكف قَ و الثِّ تْ ا أقر  مع في أىؿ األمصار عمى قراءاتيـ، أو تسويًغا لمعدوؿ عم  تَ جْ المُ 
 ،واية ِبِجرانوة الرِّ ح  ضارب في صِ  ووأن   ا،شاذً ى اآلف سم  ة ما يُ وجو قو   ُنِريَ  نا منو أفْ ضَ رَ غَ 

منو، أو  ما ىو غض  العدوؿ عنو إن   ى أف  رً  ُيَرى مُ ًل  ئَ ة ميمة ميدانو؛ لِ العربي   تِ مْ مف سَ  آخذٌ 

                                                           

 أْعِرَفنْ  ال وروايتو فيو )، ٖٕٔالبيت في ديواف النابغة الذبياني: ، وينظر  ٙٛ/  ٕ: المحتسب -(ٔ)

ارِ  ِنَعاجُ  أْبَكاَرَها كأن       َمَداِمُعَها ُحوًرا َرْبَرًبا  .(َدو 
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 ن و ُروي عفأ، مع اى شاذًّ سم  يف ما يُ يِ بْ ة في تَ ؿ عمى العربي  وِّ عَ ، فابف جني يُ (ٔ)((ة لومَ يْ تُ 
كونيا ؛ لِ واذ لمقراءات الش   ج  تَ حْ يَ  ِلَكي، وىذا الذي دفعو وآلو(رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو 

   .وايةجاءت عف طريؽ الرِّ 

لقراءة  ن و َّل يخمو مف تفسيرٍ أالقراءات إَّل   شواذِّ  تفسير ب كتاٌب فيسَ تَ حْ ومع أف  المُ      
كًلمو عمى رد قراءة العامة بعد وِ ، وكاف كثيًرا ما يُ قراءة حفص عف عاصـ :أي، العامة

َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو  : قولو تعالى عمى كًلمو، ومف ذلؾ ةاذ  القراءة الش  
[ في قراءة الحسف بف عمراف )فَطاَوَعْت لو َنْفُسُو( ٖٓالمائدة : ] َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن 

، بو إلى نفسو ودعاه إلى ذلؾذَ َقْتؿ أخيو جَ  أْف يكوف ىذا عمى أف   -واهلل أعمـ - غيبَ نْ ))يَ 
 ،(ٕ)((و عميوتْ مَ ي  و لو وسَ تْ نَ س  : حَ أي َفَطوََّعْت َلُو  ة: ، وقراءة العام  وتْ عَ اوَ وطَ  وُ سُ فْ و نَ ابتْ فأجَ 

 ،عمى قراءة العامة وبي ف معناىا عر ج ةاذ  القراءة الش   فيص ؿ القوؿ ص بعد أْف فَ ففي ىذا الن  
َفاْجَعْل  : في قولو تعالى ما جاءومف ذلؾ ، ةاذ  ة قبؿ الش  يبدأ بتفسير القراءة العام   ب مار و 

قراءة عمي بف أبي طالب  )) عمى [ٖٚ: إبراىيـ: مف اآلية] َأْفِئَدًة مَِّن النَّاِس َتْيِوي ِإَلْيِيْم 
، )َتْيوَى( بفتح الواوومجاىد:  -عمييـ السًلـ-ر بف محمد وأبي جعفر محمد بف عمي وجعف

 َتْيِوي ِإَلْيِيمْ  : قاؿ أبو الفتح: أما قراءة الجماعة .: )ُتيَوى إلييـ(وقرأ مسممة بف عبد اهلل
في ىواؾ؛ أي:  يـ، فيذا في المعنى كقوليـ: فًلف َيْنَحط  ب  حِ تُ  :أي ،يؿ إلييـمِ تَ بكسر الواو فَ 
 وُ ىَ رِ ره وأقاـ عميو، فإذا كَ كْ شيًئا أكثر مف ذِ  ب  اإلنساف إذا أحَ  يـ عميو؛ وذلؾ أف  قِ ُيخمد إليو ويُ 

 إلى سواه، وعمى ذلؾ قالوا: َأحب  البعيُر: إذا برؾ في موضعو، قاؿ: ؼ  أسرع عنو وخَ 

 إذا َأَحبَّا وءِ السُّ  يرِ عِ بَ  بَ رْ ا      ضَ َضربً  يعِ طِ يو بالقَ مِ عَ  ُحْمتُ 

ف ، إَّل أن يـ خالفوا بييذا مف لفظ َىَوى الشيُء َيْيِوي، ففًلًناومنو قوليـ: َىِويت  .رؾَ : بَ أي
فْ المثاليف َّلختًلؼ ظاىر األمريف كانا عمى معًنى واحٍد متًلقييف، فقراءة عمي  )عميو  ، وا 
إَّل  أن و قاؿ: )إلييـ(، ، توبْ بَ يء إذا أحْ ؛ وىو مف َىِويُت الش  السًلـ(: )َتْيَوى إلييـ( بفتح الواو

حممو  - عميو السًلـ -و يت فًلًنا؛ ألن  وِ ؾ تقوؿ: ىَ إلى فًلف؛ لكن   ِويتُ : ىَ َّل تقوؿوأنت 
َوى إلييـ( ألن و َّلحظ يْ ت إليو ؟ فقاؿ : )تَ يء ِممْ معنى َىِويت الش    ترى أف  عمى المعنى، أََّل 

                                                           

  . ٖٖ - ٕٖ/  ٔالمحتسب:  -(ٔ)
  . ٜٕٓ/  ٔالمحتسب:  -(ٕ)



          ......... للقرآن الكريم   فصل األول منهج ابن جني في التفسير اللغويال

 33 

 
 

ففي ىذا النص نجد ابف جني بدأ   (ٔ)((رمعنى تميؿ إلييـ ، وىذا باب مف العربية ذو غو 
يو القراءة الشاذة وتبييف ثـ بعد ذلؾ شرع بتوج ،ف معناىابالكًلـ عمى قراءة العامة وبي  

 . معناىا

يفسرىا ومف ذلؾ ثـ ة، قد يستشيد بالقراءة العام   ةاذ  الش  وفي كًلمو عمى تفسير القراءة     
في قضية )الحمؿ عمى  السابقة )عميو السًلـ(ي عمى قراءة اإلماـ عم اَّلستشيادقولو في 

َياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكمْ  : المعنى( قاؿ: ))ومنو قوؿ اهلل تعالى البقرة: ]  ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَمَة الصِّ
ن ما تقوؿ ،وأنت َّل تقوؿ: َرَفْثُت إلى المرأة(، إلى)ػػ[، عد اه ب ٚٛٔ: مف اآلية : َرَفْثُت بيا وا 

لمعنى ما ىو  مًلحظةً  (إلىػ)اه بم ا كاف معنى الر َفث معنى اإلفضاء عد  و لَ ؛ لكن  معيا أو
َوُىَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة    :لى نسائكـ، ومنو قوؿ اهلل تعالىاء إضَ : اإلفْ مثمو ، فكأن و قاؿ

فقاؿ:  ،سبًبا لمعفو َّلحظ معناه ةُ بَ وْ ا كانت الت  م  لَ [ ٕ٘: : مف اآليةالشورى]   َعْن ِعَباِدهِ 
د مف صْ كاف القَ  .(ٕ)((بؿ سبب العفو عف عبادهقْ و قاؿ: وىو الذي يَ عف عباده، حتى كأن  

الكتاب لـ يقتصر عمى تفسير شواذ  صوص مف كتاب الُمْحَتَسب أْف ُأبيِّف أف  ىذه الن  إيراد 
 .ةمف تفسير قراءة العام   شيًئافيو  أوردالقراءات بؿ 

  الخصائص

، فيو وخصائصيا ةالعربي   غةب ابف جني في الم  تُ كُ  عد  كتاب الخصائص مف أىِـّ يُ      
ة التي غوي  م نو أكثر نظرياتو الم  وضَ ، (ٖ)حوصوؿ الن  س فيو أِل ، وأس  غويّ ه الم  رَ كْ ث  فيو فِ كتاب بَ 

، وغيرىا مف اقب المعانيتصَ اقب األلفاظ لِ صَ ، وتَ األكبر اَّلشتقاؽكنظرية ، رد بيافَ انْ 
 وىو َّل، تاب الخصائص بوصفو شاىًدا لغوًيافي ك كبيرٌ  ، وكاف لمقرآف الكريـ أثرٌ ظرياتالن  

                                                           

)ُقْمَت ِإليو بالَقِفيؿ ، وروايتو في أراجيزه المجموعة ، والبيت ألبي محمد الفقعسيٖٗٙ/ٔ: المحتسب -(ٔ)
في لساف روايتو و  ،ٙٔ: ير الس وِء ِإْذ َأَحب ا( ينظر: ما تبقى مف أراجيز أبي محمدَضْرَبا   َضْرب َبعِ 

، )حبب(، ٕٜٕ/ ٔ :العرب لساف( ، َأَحب ا إذْ  الس ْوءِ  َبِعيرِ  َضْربَ    َضْربا بالَقِفيؿِ  َعَمْيوِ  ُحْمتُ العرب )
رواه باإلسناد إلى ضمير المتكمـ )ُحْمُت(، ينظر: الفصوؿ واْخُتِمَؼ في رواية )حمت( في البيت فمنيـ مف 

(، ومنيـ مف رواه باإلسناد إلى ضمير ٖٓٛ/ ٕ، والمحكـ والمحيط األعظـ: ٖٓٗوالغايات:  ، )حب 
 .تحريؾمف غير  عند ابف جني)حبب(، و ، ٘ٙ/ ٔ: جميرة المغة المخاطب )ُحْمَت( ، ينظر:

 .ٖٗٙ/  ٔالمحتسب:  -(ٕ)
 .ٛٔينظر: أصوؿ التفكير النحوي:  -(ٖ)
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يف يِ بْ مف األحياف يقـو بتفسير اآلية وتَ  كثيرٍ  في بؿ، باآلية وحسب ستشيادقؼ عند اَّلو يت
، وقد ذكرُت بعًضا مف األمثمة سابًقا في كًلمي عمى اىد فيياالش   ؿِ حَ مَ  رِ كْ ، وذِ معناىا

نظرية مف نظرياتو عمى وقد يكوف القرآف الكريـ شاىًدا  ، طرائؽ إيراده آلي القرآف الكريـ
 ، ومف ذلؾ قولو في باب )إمساسَّلليدِ  ىمنحً  وىي نظريات ذاتُ التي تناوليا في كتابو 
 :قاؿ اهلل سبحانو ،حِ ضْ أقوى مف الن   خُ ضْ ، والن  وهحْ لمماء ونَ  حُ الن ضْ : ))األلفاظ أشباه المعاني(

  ِاَخَتان  اءَ يؼ والخَ عِ لمماء الض   يارّقتِ لِ  فجعموا الحاء،  [ٙٙ: الرحمف]   ِفيِيَما َعْيَناِن َنضَّ
ومثمو باب )) :)قوة المفظ لقوة المعنى(، وقاؿ أيًضا في باب (ٔ)((ونْ ا ىو أقوى مِ مَ يا لِ لِغَمظِ 

، كذلؾ قاؿ أبو (رَ دَ قَ ): ى مف قوليـأقوى معنً  (ردَ تَ اقْ ػ)، فَ دَ تَ ر واقْ دَ ؛ نحو قَ ؿعَ تَ َفَعؿ وافْ 
ْقَتِدرٍ  : قاؿ اهلل سبحانو ،القياس ُض حْ ، وىو مَ ]المبرد[ اسالعب   : مف القمر]  َأْخَذ َعِزيٍز مُّ
 ،ذة األخْ د  األمر وشِ يـ خِ فْ تَ وضع لِ كاف المَ  ادر مف حيثُ ر ىنا أوفؽ مف قَ دِ تَ قْ مُ فَ  ،[ٕٗ: اآلية

:قوؿ اهلل  وعميو عندي : اآليةالبقرة مف ]  َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبتْ   عز  وجؿ 
ير سِ يَ  ئة أمرٌ يِّ نة باإلضافة إلى اكتساب الس  سَ الحَ  بَ سْ كَ  وتأويؿ ذلؾ أف   ،[ٕٙٛ
ابقيف استشيد عمى نظريتيف مف نظرياتو يف الس  ص  ، فابف جني في الن  (ٕ)((َغرٌ صْ تَ سْ ومُ 
فادة منيما إليو عمى ألفاظ القرآف الكريـ لتَ ريْ ظَ بعض آي القرآف الكريـ ، وطبؽ نَ غوية بِ الم  

 .يف معاني ألفاظ القرآف الكريـيِ بْ في تَ 

ف جني ببيا ا التي يوردىاقرآنية ال اتقراءالمو كتاب الخصائص مف خْ وَّل يَ        
ف  ابف إ :توفي دراس إبراىيـ سطعاف، وقاؿ يقـو بتفسيرىاثـ ، لغوي  عمى أمرٍ  لًلستشياد

التي حوت  تمؾىي  ،مف تمؾ القراءات ي، وما ييم ن(ٖ)جني استشيد بما يقارب المئة قراءة 
 [ٔالفاتحة : ]  ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  : في قولو تعالى جاء يا ماومن، تفسيًرا لغويًّا

وما يحتممو القياس ولـ : ))في باب )امتناع العرب مف الكًلـ بما يجوز في القياس (قاؿ و 
 ؛ع فييا ذلؾمَ سْ يا لـ يُ ألن   ؛ ماع كثير منو القراءات التي ُتؤْثَر ِروايًة وَّل تُتجاوزَيِرد بو الس  
فتيف المأخوذ بيا في ذلؾ إتباع الصِّ ن ة س  فال،   ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  و مُ ّز اسْ كقولو عَ 

فْ  ،يح أشياء فييابِ والقياس يُ  ،إعراَب اسـ اهلل سبحانو   ءٍ يإلى استعماؿ ش سبيؿٌ  لـ يكفْ  وا 
                                                           

 . ٕٜٖ/ٔ، وينظر المقتضب : ٛ٘ٔ/  ٕالخصائص:  -(ٔ)
 .ٕ٘ٙ - ٕٗٙ/  ٖالخصائص:  -(ٕ)
تير كمية اآلداب جامعة آىؿ . رسالة ماجسٔقراءات القرآنية في كتاب الخصائص: اَّلستدَّلؿ بال -(ٖ)

 .البيت
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ناعة في مف أىؿ ىذه الصِّ  وء بو ما َّل يشّؾ أحدٌ رُ قْ ة غير ىذا المَ نعـ وىناؾ مف قو   .منيا
 ويجوز ،فتيف جميًعا عمى المدحبرفع الصِّ  يـُ(حِ ُف الر  مَ حْ ـ اهلل الر  سْ بِ ) ُيقرأ ُحْسنو كأفْ 

الثاني ؿ ونصب ( برفع األو  يـَ حِ الر   فُ مَ حْ الر  ويجوز )، وبنصبيما جميًعا عمي( يـَ حِ الر   فَ مَ حْ )الر  
و نَ سَ وما أحْ  ؛ذلؾ عمى وجو المدح كؿ   .ؿ ورفع الثاني( بنصب األو  يـُ حِ َف الر  مَ حْ الر  ويجوز )

؛ فتوعو مف صِ بَ تْ يس الغرض في ذلؾ تعريفو بما يَ مَ فَ ، اهلل تعالى إذا ُوِصؼ ف  أوذلؾ  !ىينا
و اَّلسـ الذي َّل ألن  ؛ يصومِ خْ تَ فيحتاَج إلى وصفو لِ  ، ِرض شّؾ فِيوتَ عْ ىذا اَّلسـ َّل يَ  ألف  
ذا لـ  ،ابعة ليذا اَّلسـكاألوصاؼ الت   - وعًل عزّ  -وبقي ة أسمائو  ،شاَرؾ فيو عمى وجوٍ يُ  وا 
ذا كاف ثناءً  ،ناء عمى اهلل تعالىبؿ لمث   ،يصومِ خْ تَ صفتو لِ  ئْ جِ تَ رض شّؾ فيو لـ تَ َيعْ  ، وا 

ع بَ تْ فظ َمجرى ما يَ إتباعو إعرابو جاٍر في الم   وذلؾ أف   ،ى بولَ فالعدوؿ عف إعراب األّوؿ أوْ 
 ،في غير ىذا ـالذ   أوو لممدح ِمـ أن  ُعِدؿ بو عف إعرابو عُ  فإذا ىو ، يصصِ خْ يص والت  مِ خْ لمت  

عندنا اختًلؼ اإلعراب في  يَ وِ فمذلؾ قَ  . المدحفيو ىنا إَّل   ؽَ بْ ـ يَ مَ فَ ، عّز اهلل وتعالى
في  ،(ٔ)((وليذا في القرآف والشعر نظائر كثيرة ،بتمؾ األوجو التي ذكرناىا (حيـحمف الر  الر  )

 فضًًل عف تفسيره لمعنى القراءات الواردة في اآلية: ،ابف جني ذكرىما أمرافىذا النص 

فْ  فقد ذكر، ه في أخذ القراءةزِ ر  حَ تَ  -ٔ ماع، كانت مروية يجب أْف يدعميا الس   أف  القراءة وا 
 .َز إلى قارئٍ عْ لـ تُ ات القراء وتمؾ، والقراءة بيا

 .وتفسير معناىاوؿ القراءة، بُ ة في قَ حوي  عة الن  نْ اعتماده عمى القياس والص   -ٕ

أف  الصفة إذا كاف الغرض منيا المدح وليس  عمىابف جني في نصو السابؽ  ونب و     
 .وع في اإلعرابب: مخالفة المتأي، لتخميص فالَعْدؿ في إعرابيا أولىالتخصيص وا

 سر صناعة اإلعراب  

فيو  ضرَ عَ ف، ةروؼ العربي  ابف جني في الحُ  وضعوكتاب  )سر صناعة اإلعراب(    
 تناوؿ فيو ما الكؿ حرؼ بابً  ، وعقدامؼ وغيرىرْ صَ و  وتصَ مف  يايتعمؽ ب ، وماألصواتيا

زائًدا  ، وكونو أصًًل في الكممة أوبذكر مخرج الحرؼ وبياف صفاتو ًئادِ تَ بْ يتعمؽ بالحرؼ مُ 
فيو   زُ رَ وأحْ : ))متوي في مقد  قاؿ ابف جنِّ ، مف نوعو في عصره اكتاب فريدً  ويعد  ىذا

                                                           

 ، بًل عزٍو.ٖٗ: القراءاتوتنظر القراءات في شواذ ، ٜٜٖ- ٜٖٛ/ ٔالخصائص:  -(ٔ)
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شاىًدا  افي ىذا الكتاب بوصفي يةالقرآن ترد اآليات، (ٔ)((اهلل َقَصَب الس بؽ إلى الغاية بتوفيؽ
اىد ، فقد يكوف الش  يتعمؽ بالحرؼ الذي يعقد لو البابم ا ة مِ أو نحوي   لغويةعمى قضايا 

الفاء عمى ومف ذلؾ كًلمو ، مف الحروؼ عقدىا ابف جني عمى حرؼٍ ، بمسألة ما اقً عمِّ تَ مُ 
وصوفة رات المَ كِ ، والن  أف  المعارؼ الموصولة واعمـْ : ))فيقوؿ ،اخمة عمى جواب الشرطالد  

 :الفاء في أخبارىا ، وذلؾ نحو قولؾ رط دخمتْ ًلتيا وصفاتيا معنى الش  صِ  تْ نَ إذا تضم  
، ولو في الكًلـ (الفاء) تْ مَ خَ دَ رىـ الد   وبِ جُ وُ  بَ بَ اـ سَ رَ ا كاف اإلكْ م  مَ ، فَ ـٌ ىِ رْ و دِ مَ ي فَ نِ مُ رِ كْ الذي يَ 

، بؿ ىو لإلكراـ ؽ  حَ تَ سْ ما يُ رىـ إن  الد   ىذا القوؿ عمى أف   ؿْ دُ لـ يَ  ـٌ ىِ رْ دِ لو  ينِ مُ رِ كْ يَ الذي  تَ مَ قُ 
فة ما دخمت الفاء مة والصِّ رط في الصِّ فألجؿ معنى الش   ... حاؿٍ  ـ عمى كؿِّ رِ كْ حاصؿ لممُ 

َوَعََلِنَيًة َفَمُيْم  ِسرِّاالَِّذيَن ُينِفُقوَن َأْمَواَلُيم ِبالمَّْيِل َوالنََّياِر  : قاؿ اهلل تعالى ،في آخر الكًلـ
 ؽ  حَ تَ ما اسْ إن   رَ األجْ  عمى أف   تْ ل  فالفاء قد دَ ، [ٕٗٚالبقرة: مف اآلية: ]  َأْجُرُىْم ِعنَد َربِِّيمْ 

 ؿو إلى أف  دخوؿ الفاء في صمة الموص يشير. فابف جني في ىذا الن ص (ٕ)((فاؽعف اإلنْ 
ثـ تًله األجر . وىناؾ كثير مف  ، موأفاد أف  استحقاؽ األجر كاف عف اإلنفاؽ الذي قد   قد

في  كاؼ التشبيو نحو اآليات في ىذا الكتاب تناوليا ابف جني بسبب حرٍؼ مف حروفيا
 :قولو تعالىوالباء في ، (ٖ)[ ٔٔ: اآليةالشورى: مف ] َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء   قولو تعالى :

 َجَزاء َسيَِّئٍة ِبِمْثِمَيا  [مف اآليةيونس : :ٕٚ ](ٗ). 

 المنصف

ْف ؼيصر ىو كتاب شرح فيو ابف جني كتاب أبي عثماف المازني في الت  و        ، وىو وا 
 يأتي، وىو إَّل  نادًرارؼ بعمـ الص   افسيًرا متأثرً ترؼ إَّل  إن ي لـ أجد فيو كاف كتاًبا في الص  

ومف  ،منفردٌ  صرفي   يوجد فيو تفسيرٌ  أي إن و َّل ،َّللة والمعجـلدِّ امزوًجا بغيره مف العمـو كمَ 
 وفس روا بيت الش م اخ :: ))، قاؿكًلمو عمى الشيطاف أثناء ذلؾ قولو في

 ينِ عِ ِل المَّ جُ ِب كالرَّ ئْ نو      َمقاَم الذِّ عَ  تُ يْ فَ ونَ بو الَقطا  َعْرتُ ذَ 

                                                           

 . ٗ/  ٔ: سر صناعة اإلعراب -(ٔ)
 .ٜٕ٘ - ٕٛ٘/  ٔسر صناعة اإلعراب:  -(ٕ)
 .ٜٕٙ - ٜٕٔ/  ٔينظر: سر صناعة اإلعراب:  -(ٖ)
  .ٔٗٔ - ٖٛٔ/  ٔ: ينظر: سر صناعة اإلعراب -(ٗ)
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 أفْ  (شيطاف)، فميذا كاف الوجو في ا قيؿ لو: شيطاف؛ ألف  اهلل قد أبعدهىن فْ . فمِ : البعيدأي
، ووجو اَّلشتقاؽ جعمو )َفْعًلف( (ي طشَ تَ )بمنزلة الَغْيَداؽ والَقي اـ، ومف أخذه مف (َفْيَعاَّل)يكوف 

ي ط شَ ب وتَ ضَ َيَب في الغَ واْلتَ  د  تَ : احْ اط أيشَ تَ فاسْ  بَ ضِ يـ قد قالوا: غَ أن   (ي طشَ تَ )فيو مف 
بالجنوف  وٍ ب  شَ ب مُ ضَ ياب في الغَ اَّللتِ  ؛ ألف  يطاف، وىذا المعنى موجود في الش  بمعناه

: البقرة]  َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسِّ  : والتخب ط، قاؿ اهلل تبارؾ وتعالى
ففي ىذا الن ص وظ ؼ ابف جني إلى  ،(ٔ)((واضح َّل خفاء بو، وىذا [ ٕ٘ٚ: مف اآلية
 .إيضاح المعنى وكشفو فيالد َّللة المعجمية رؼ الص  جانب 

في كتاب  : قسـ في تفسير غريب المغةجعؿ الجزء الثالث مف كتابو قسميفو       
 القسـىو مف ىذا الجزء  عنيني، والذي يصريؼجعمو في عويص الت   واآلخر، المازني

، المازنيي عمى األلفاظ التي يراىا مف غريب المغة في كتاب فقد وقؼ فيو ابف جنِّ ، ؿاألو  
ن ما ذلؾ في الغريب و غة مف كتاب أبي عثماف بشواىده : ))تفسير الم  وكاف عنوانو حججو، وا 

، فقد جعمو سبعة عشر و كتاًبا مستقًلًّ في غريب المغةويعد  ىذا القسـ مف كتاب ،(ٕ)((منيا
ترتيًبا  أللفاظ التي يوردىاا، مف غير ترتيب قؼ في كؿِّ باِب عمى بعض األلفاظ، يًبابا

، وكاف تناولو  قرآنيةٌ  وكاف مف بيف تمؾ األلفاظ ألفاظٌ  فس ر فيو غريب األلفاظو  ، ىجائيًّا
ؿ القرآف عمى نوعيف أللفاظ ومف ، آليةاإلى ر المفظ القرآني مف غير إشارة سِّ فَ يُ أْف : األو 

 :قاؿ الشاعر ،ؿ الكثير العطاءجُ : الر  كوثرٌ  )) :(الكوثر) ذلؾ قولو في معنى

 ارَ وثَ كَ  لِ ائِ العقَ  وكان أبوك ابنُ      بٌ يَّ طَ  مروانَ  نَ بْ ا يا يرٌ ثِ وأنت كَ 

، قرآني   ( لفظٌ كوثر، فابف جني لـ يشر إلى أف  لفظ )ال( ٖ)((في الَجن ة  : نيرٌ والكوثر أيًضا
غني عف القوؿ بأن و يُ  (في الَجن ة نيرٌ أو أف  تفسيره )الكوثر( ) ،بوصفو لفًظا غريًباو بؿ ساق

فَظ ير إلى أف  الم  شِ يُ  أفْ  :آلخراو . لـ تعرفو العرب قبؿ نزوؿ القرآف ، فيذا المعنىلفٌظ قرآني
الش ديد، ومنو : وىو رٌ طْ مَ : )) قِ ر( إذ قاؿطْ مَ ومف ذلؾ قولو في تفسير معنى )القِ ، لفٌظ قرآني
بَِّنا   :قولو تعالى ، [ أي شديًدآٔ:اإلنساف]   اَقْمَطِريرً  َعُبوًسا َيْوًماِإنَّا َنَخاُف ِمن رَّ

 :. قاؿ الراجزوكذلؾ اْقَمَطر  األمر أي اشتد  
                                                           

 .   ٕٖٔ: ديواف الش م اخفي  وينظر البيت، ٓٔٔ - ٜٓٔ/  ٔالمنصؼ:  -(ٔ)
 .ٖ/  ٖ المنصؼ: -(ٕ)
 .ٜٕٓ/  ٔ، وينظر البيت في: شعر الكميت: ٙ/  ٖالمنصؼ:  -(ٖ)
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ْخَرا ا ِقَمْطَرا      ذا َصَيواتٍ ـــــــُتعُصنْ  تُ يْ أَ رَ  مَّ ثُ   .(ٔ)((َيَتوقَّى الصَّ

بيف معناه في ف ، َقْمَطِريًرا وىو  يقرآنلفٌظ   ر(طْ مَ )القِ أف  ب صر حففي نصو ىذا      
 .عرلممعنى ببيت مف الشِّ  اآلية واستشيد

 الخاطريات

عمى  توفي عرض ماد أبي عمي الفارسي بع ابف جني في كتابو ىذا منيج شيخوات       
ائؿ ، ومنيا مسكما عند شيخو ةقرآنيفمنيا مسائؿ ، في كتابو ىذاو ، وتنوعت مسائممسائؿ

سقطت منو  قد، و ارقَ طبع كتاب الخاطريات بتحقيؽ عمي ذو الفِ ، و لغوية ومنيا مسائؿ أدبية
ثـ ستدرؾ محمد أحمد الدالي ما كاف قد سقط مف تحقيؽ عمي  ،بعض المسائؿ لـ يحققيا

ار، بعنواف )بقية قَ مدىا عمي ذو الفِ تَ ار معتمًدا عمى نفس المخطوطة التي اعْ قَ ذو الفِ 
وأعاد المجمع طبعيا  ،(ٕ)، ونشرىا في مجمة مجمع المغة العربية في دمشؽالخاطريات(

، وكاف مجموع (ٖ)ثـ أعاد نشرىا الدالي في كتاب جامع سماه )الحصائؿ( ،ب مستقؿيِّ تَ بكُ 
الدالي سقوط ىذه المسائؿ مف  ؿَ ، وعم  لةأحدى وتسعيف مسإالمسائؿ التي استدركيا الدالي 

، ونفس ىذه المسائؿ (ٗ)و وترحالو أثناء تحقيقو الكتابمِّ ار بسبب حِ قَ تحقيؽ عمي ذو الفِ 
 ، حققيا ونشرىا باسـ ار شاكرقَ المستدركة ، استدركيا عبد الفتاح سميـ عمى عمي ذو الفِ 

عدد المسائؿ في ، رتيبمع خًلؼ في الت   (٘))الخاطريات المنسية( في مجمة عالـ الكتب
 .(ٙ)مع سماه )أربع مسائؿ في النحو(طبعيا في كتاب جا وأعاد، عف تحقيؽ الدالي

ح تْ ات ألبي الفَ ري  اطِ اني مف الخَ ء الث  زْ الجُ د محمد عبد اهلل مخطوطة بعنواف )سعي ؽ  قَ وحَ      
ا الجزء المسائؿ في ىذ دُ دَ ، وعَ لمماجستير رسالةً ، وىي (الم غويِّ  ي الن حويِّ ماف بف جن  ثْ عُ 

                                                           

: )ذا َصيواٍت َيَتوق ى ئؿ ، ورواية البيت في كتاب الجيـوالبيت مجيوؿ القا ،ٖ/ ٖ: المنصؼ -(ٔ)
ْخَرا    مثَؿ الفَ    .ٜٛ/  ِٖنيِؽ َصْنًعا ِقَمْطرا ( الجيـ: الص 

، عاـ ٖ، الجزء :ٚٙ: جمع المغة العربية بدمشؽ، المجمد، مجمة مٜٔٗ :بقية الخاطريات :ينظر -(ٕ)
   ـ.ٕٜٜٔ

  . ٖٖٔ/  ٖينظر الحصائؿ:  -(ٖ)
 .ٚينظر: بقية الخاطريات:  -(ٗ)
 .ـٖٜٜٔعاـ ،   ٙ:العدد ،ٗٔالمجمد  ،مجمة عالـ الكتب ،٘٘ٙ: الخاطريات المنسية: رينظ -(٘)
 .ٙ٘: المنسية الخاطريات :ينظر -(ٙ)
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لمنيج نفسو في الخاطريات ِبع فييا اات   ،عةتنوِّ مُ  ، وىي مسائؿٌ ف مسألةً و وست ف وسبعٌ امئت
أف  الخاطريات إلى  المحقؽ  ، وأشارجد في الخاطريات وبقيتيا، وىي مسائؿ َّل تو وبقيتيا

 .اتر مف الخاطري  شِ ما نُ  كؿ   يكوف ىذا سالة. وبيذه الرِّ (ٔ)قت نسخوكتاب واحد تفر  

ابف جني القرآف  القرآنية التي مف خًلليا فس ر المسائؿ مف اكثيرً  وضمت الخاطريات     
الس ابقة مف  في األمثمة ذلؾ تُ نْ ي  كما بَ  ،ىي مسائؿ مستقمة في تفسير القرآفو  ،تفسيًرا لغويًّا

 :فقاؿ في تفسير قولو تعالى ،الجزء الثاني مف الخاطرياتفي أم ا  ،(ٕ)الخاطريات وبقيتيا 
 َوَحِصيدٌ  َقآِئمٌ  ِمْنَيا  [مف اآليةىود ::ٔٓٓ ] َُبد  ِمْف تقدير )ِمْف( معاٍد، أي: نا َّليُ ))ف 

ف  الِعْمـ والِحساب َّل أ، عمى ما قد ْمنا ِمْف ومنيا حصيٌد، وتقوؿ: عندي منيا َعاِلـٌ وحاسبٌ 
 .(ٖ)((ئـ والحصيديتنافياف كتنافي القا

  حوغة والنَّ كتب المُّ  بعض
، وكاف أثر القرآف فييا قميًًل الصغيرةو  المختصرة الن حوو  المغةَّلبف جني بعض كتب      
 :ا كتب مختصرة وصغيرة وىييألن  
؛ ةيمي  مِ عْ مف الكتب الت   د  عَ ، ويُ و كتاب مختصر في الَنحو والص رؼى (ةفي العربي   عُ مَ الم  ) -ٔ

فقد استشيد  ،(ٗ)القرآنية وكذلؾ، عريةالشِّ  واىدش  ال، وقمة وابتعاده عف إيراد اآلراء ِلُيْسره
 يا تفسيًرا لغويًّا .كم   لـ تحوِ  آيةٍ  ةعشر  بثماني

ة يَ نْ فيو ابف جني بأحواؿ بِ  ُعِنيَ ، رؼىو كتاب مختصر في الص   (يوكِ مُ ريؼ المُ صْ الت  ) -ٕ
صريؼ ما أريناؾ مف : ))فمعنى الت  متوقاؿ في مقد  ، قصيادة والن  الزِّ  ثالكممة مف حي

واستشيد ، (٘)ادة منيا وغير ذلؾ((فَ اد فييا مف المعاني المُ رَ ا يُ ب بالحروؼ األصوؿ ِلمَ ع  مَ الت  
 .لغوي   فييا تفسيرٌ  يوجد وَّل (ٙ)فيو ببعض اآليات القرآنية التي َّل تتجاوز األربعة 

                                                           

 .، )رسالة(ٜٗ/ ٕينظر: الخاطريات:  -(ٔ)
 .ٖ٘: الرسالة -(ٕ)
 .، )رسالة(ٔٛ/ ٕ: ينظر: الخاطريات -(ٖ)
 .ٖينظر: الممع )مقدمة المحقؽ(:  -(ٗ)
 .ٖالتصريؼ المموكي:  -(٘)
 .ٓٗو ٕٓ: ظر: التصريؼ المموكيين -(ٙ)
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وضعو ابف  ، وىو كتاب صغيرٌ ميموٍز ومقصوٍر وممدوٍد (اتب مف )ما يحتاج إليو الك -ٖ
، ولـ ود، وطريقة كتابة المقصور والممديا، وبيف معانيالميموزة األلفاظجني في بعض 

اسمو  ، ولو أيًضا كتابلغويِّ ا تفسيرال خًل مف (ٔ)يكف فيو أثر لمقرآف إَّل  شاىًدا واحًدا
، وَّل أثر فيو ابف جني عف رسـ اليمزة وأحواليا ، تكمـ فيو)عقود اليمز( ىو كتاب صغير

 .لمقرآف

، وىو كتاب صغير في اسـ ًلثي المعتؿ العيف(سـ المفعوؿ مف الث  ا)الُمْقَتَضب في  -ٗ
 ستشيد فيو ابف جني بتسعِ او ، معتؿ العيف كما في )خاط(المف الفعؿ الثًلثي  المفعوؿ

ؿ َمريٌف عمى قمبو، مف قوؿ اهلل جُ والر  قولو : ))كيا تفسيًرا لغويًّا بعض ىمف القرآف حو  آياتٍ 
، أي: [ٗٔ: المطففيف: مف اآلية]  َبْل َراَن َعَمى ُقُموِبِيم مَّا َكاُنوا َيْكِسُبونَ  : عز  وجؿ  

 . (ٕ)((غط ى عمييا وغش يا

أبي يا ابف جني في بعض مسائؿ فَ أل  رسالة صغيرة  وىو، اف(مَ يْ اب األَ تَ )مسألتاف مف كِ  -٘
اف باب مف مَ يْ ، وكتاب األَ افمَ يْ ب األَ ىػ( في كتاٜٛٔ)ت عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني

لمسألتيف مف مسائؿ  فيو ابف جني ضرَ ، عَ في الفقو  وىو كتابٌ  (ٖ)كتاب المبسوط لمشيباني
 . لغوي   وكاف في بعضيا تفسيرٌ ،  (ٗ)، وأورد فيو أربع عشرة آيةيبانيالشِّ 

راء في تفسير أسماء شعراء الحماسة( ىو كتاب في تفسير معاني أسماء شعج يِ بْ )المُ  -ٙ
التي يغمض أصميا  الغريبةوقؼ فيو عمى األسماء  حماسة أبي تماـ التي شرحيا،

، واستشيد في شرحو واآلخر منقوؿ، جؿتْ ر : األوؿ مُ ـ األسماء إلى قسميف، وقس  ومعناىا
قولو  كًلمو عمى في ما جاء غويًّا ومف ذلؾبعضيا تفسيًرا ل وىتحألألسماء بعشريف آية 

( ةً صَ بْ قَ  تُ صْ بَ )قَ  فسَ [ عمى قراءة الحَ ٜٙ: طو]  َفَقَبْضُت َقْبَضًة مِّْن َأَثِر الرَُّسولِ  تعالى: 
 .عنى القراءةموىذا تفسيٌر لغوي  لِ  ،(٘)((عابِ األصَ  اؼِ رَ بأطْ  ذُ األخْ  وىو)) :، قاؿبالصاد

                                                           

 .  ٙٚ: ينظر: ما يحتاج إليو الكاتب -(ٔ)
 . ٜٛ - ٜٚ: المقتضب َّلبف جني -(ٕ)
 .ٜٖٔ/  ٖينظر: المبسوط:  -(ٖ)
، الجزء: ٖٖ، مجمة معيد المخطوطات العربية، المجمد: ٛٓٔينظر: مسألتاف مف كتاب األيماف:  -(ٗ)

  .  ـٜٜٛٔ، ٔالجزء: 
 . ٘٘/ ٕ، وتنظر القراءة في المحتسب :  ٖٙالمبيج :  -(٘)



          ......... للقرآن الكريم   فصل األول منهج ابن جني في التفسير اللغويال

 33 

 
 

، ولـ يكف فيو أثر اَّلثنيفعمى ألؼ ابف جني ـ فيو ، تكم  ىو كتاب صغيرة( ي  نِ ثْ التَ  ؿ  مَ )عِ  -ٚ
 .لمقرآف الكريـ

يستوي فيو  ثة ومان  ؤَ رة والمُ ذك  وىو كتاب صغير في األسماء المُ  (ثن  ؤَ ر والمُ ك  ذَ المُ ) -ٛ
 .يوجد فيو أثر لمقرآف ، وَّلاألمراف

ىو كتاب جمع فيو المختار مف تذكرة يبيا( ذِ يْ كرة أبي عمى الفارسي وتَ ذْ تار تَ خْ )مُ  -ٜ
ؽ عمى مِّ عَ ف  ابف جني قد يُ أ، إَّل  التذكرةمف  ، فيو ، وأغمب ما فيوالفارسي شيخو أبي عمي

، (ٔ))عثماف( كًلمو بحرؼ )ع( إشارة إلى اسمو ًئاشيد ليا بالقرآف مبتدتَ سْ سائؿ ويَ بعض المَ 
َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن  : كًلـ شيخو )) قاؿقولو عمى ، ومف ذلؾ عمى تفسير أبي عمي ؽمِّ عَ يُ أو 

آؿ عمراف: مف اآلية: ]   االَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِمُكْم َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُكوْا َأًذى َكِثيرً 
 ، فيذا عمى حذؼ المضاؼ، أو يكوف جعؿ الكًلـ أًذى حيث كاف األذى يكوف بو .[ٙٛٔ

ن ما ألف  األذى في الحقيقة َّل ُيسمع؛  َوَلَتْسَمُعنَّ  ع : ىذا عندي أشبو الوجييف لقولو  ، وا 
 ،عم ؽ عميو وبي ف رأيو في اآليةأورد كًلـ شيخو  ، فابف جني بعد أفْ (ٕ)يصؿ إلى الن فس ((

، جني وكًلـ شيخو أبي عمى الفارسي ومف غير الرمز )ع( يصعب التفريؽ بيف كًلـ ابف
 . (ٖ)وأربعيف مرةً  ىذا الرمز تكرر في الكتاب خمسةً  أف   الكتاب حقؽموذكر 

 كتب اْلدب  :ثانًيا

  رسْ الفَ 

تنبي( وىو كتاب شرح فيو ابف جني شرح ابف جني الكبير عمى ديواف المُ  رسْ الفَ )      
 اـ اهللُ ، أدَ لتَ أس) : )متوفي مقد   يقوؿ، ييلسمطاف الدولة البوي ىػ(ٖٗ٘)ت ر المتنبيعْ شِ 

يب أحمد بف الحسف ر أبي الطِّ عْ أصنع لؾ شِ  أفْ  ،يدؾزِ مَ  ةٍ فَ ارِ ، وأحسف مف كؿِّ عَ ؾتسديدَ 
يراد األشباه فيوسْ فَ لمتنبي بِ ا يضاح عويص إعرابو ،ر معانيو وا  قامة الش   ،وا  واىد عمى وا 

بآي وتفسير غريب شعر المتنبي  ،، وقد استشيد ابف جني عمى إيضاح اإلعراب(ٗ)((غريبو

                                                           

 . ٕٚ: قدمة المحقؽ(مختار تذكرة أبي عمى )م -(ٔ)
  . ٛٔٔ: مختار تذكرة أبي عمى -(ٕ)
 . ٕٚ: ار تذكرة أبي عمى )مقدمة المحقؽ(مخت ينظر: -(ٖ)
  . ٖ/  ٔالفسر:  -(ٗ)
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قولو  مف (تيجروف)معنى  ومف ذلؾ قولو في، مف القرآف الكريـ، ثـ يفسر معنى اآلية
 ،ثناء شرح بيت المتنبيأ[ في  ٚٙ: المؤمنوف]   َتْيُجُرونَ  َساِمًراُمْسَتْكِبِريَن ِبِو   :تعالى

 )) إذ قاؿ: 

 َماِء؟سَّ بأنََّك َخْيُر َمْن َتْحَت ال ي     مِ مْ عِ  دَ عْ أََأْنِطُق فيَك ُىْجًرا بَ 

: إذا ؿى وأْىَجَر الر جُ ذَ : إذا ىَ وِ قِ طِ نْ في مَ  يُض رِ ، يقاؿ : َىَجَر المَ )الُيْجُر(: الُفْحُش مف القوؿ
، ومف قرأ ُتْيِجروَف وفرُ ذِ يْ : تَ يأ  َتْيُجُرونَ  َساِمًرا : . قاؿ تعالىوِ قِ طِ نْ مَ في  (ٔ)انَ جاء بالخَ 

معنى )الُيْجُر( في بيت  ف، فابف جني بعد أْف بي  (ٕ)((انَ الخَ  ، وىوولوف الُيْجرقُ تَ أراد 
الكتاب ، وأكثر تفسيره في ىذا القرآف وبيف معنى الشاىد وفس ره، استشيد لو مف المتنبي
 . غريبيابياف أللفاظ و لتفسير 

 التنبيو

 يات حماسةؿ أبكِ شْ الحماسة( ىو كتاب في شرح مُ  ؿ أبياتكِ شْ عمى شرح مُ  يوبِ نْ )الت       
، مف عمؿ ما في ؾسِ مَ تَ مإلى مُ  -أيدؾ اهلل  -: )) وقد أجبتؾ متوإذ قاؿ في مقد   ،أبي تماـ
 يتُ امَ حَ ، وتَ اؼٍ وَ أو قَ  وضٍ رُ أو عَ  أو تصريؼٍ  ، وما يمحؽ بو مف اشتقاؽٍ مف إعرابٍ  الحماسةِ 

 ،(ٖ)((ينعقد باإلعراب، فيجب لذلؾ ذكرهشرح أخبارىا أو تفسير شيء مف معانييا إَّل  ما 
فسير لت  اوكاف ، وغيرىما تصريؼالو  ،عمى اإلعراب فابف جني بيف أن و في شرحو ىذا يركز

عمى قاعدة نحوية  تكوف اآلية شاىًدا، فودَّلليًّا نحوًياو  صرفيًّاو  معجميًّا فيو متنوًعا غويّ الم  
 َفُقْل َىل لََّك ِإَلى َأنْ   :قولو تعالى  كًلمو عمى يما جاء فومف ذلؾ ، أو ظاىرة لغوية

في  (ىؿ لؾ)لم ا كاف معنى  َتَزك ى : في أفْ )) ولـ يقؿ :[، إذ قاؿٛٔ: النازعات]  َتَزكَّى
          ، وعميو قوؿ الفرزدؽ: َتَزك ىىذا معنى أدعوؾ إلى أْف 

 * يزياًدا عنِّ  اهللُ  لَ تَ قَ قد * 

                                                           

 .، )خنا(ٕٗٗ/ ٗٔ: العرب لساف: ، ينظرَخًنا َيْخُنو َمْنطقو ِفي اَخنَ ، الَخَنا: الَقِبيُح مف الَكًلـ -(ٔ)
  . ٜٚ، وينظر البيت ديواف المتنبي: ٓٙ - ٜ٘ / ٔ: الفسر -(ٕ)
 .ٜالتنبيو:  -(ٖ)
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 و المعنى بمحاظ السياؽ، وحمؿ معنى، فابف جني وج  (ٔ)((ا كاف معناه قد صرفو اهلل عنِّيلم  
 .)ىؿ لؾ( عمى )أدعوؾ(

 اسوَ نُ  أبيتفسير أرجوزة 

كتاب شرح فيو أرجوزة ىو ، بيع (ؿ بف الر  ضْ يض الفَ رِ قْ في تَ  اسوَ نُ  أبي)تفسير أرجوزة      
، لشخص واحد ة، ويبدو أف  شروحو الشعرية كانت موجي، لشخص لـ يذكر اسمواسوَ نُ أبي 

لو أكثر مف كتاب في تفسير الشعر،  كاف ميتمًّا بالشعر مم ا جعؿ ابف جني يصنع
يضاح إعرابو وتفسير غريبو استشيد فييا بالقرآف  الشعرية وغيرىا مف شروحك، واألرجوزة وا 

 [ٜٗ: مف اآلية :يوسؼ ]  َيْعِصُرونَ  َوِفيوِ   :ولو تعالىفي ق ما جاء، ومف ذلؾ  الكريـ
صر الَمْنَجاة ، ومنو قولو والع))، إذ قاؿ [ ٔٔ: القيامة]   َوَزرَ  ََل  َكَلَّ   :وفي قولو تعالى

َّل  ،: َكًل  أيْ   َوَزرَ  َلَ  َكَلَّ  : وقاؿ تعالى ،أي َيْنُجوف  َيْعِصُرونَ  َوِفيوِ  : تعالى
 .َّللي  ودِ  نحوي  لغوي  و  فييا تفسيرٌ وكذلؾ بقية الشواىد  ،لغوي   وىذا تفسيرٌ  ،(ٕ)((مْمَجأ

 التمام 

ك ِري( وىو كتاب فس ر فيو ابف سعيد الس   أبومو فَ م ا أغْ يؿ مِ ذَ ىُ ماـ في تفسير أشعار )الت      
كما عيدناه ، منيج ابف جني في كتابو ِلبياف، والكتاب يخمو مف مقدمة يفيِّ لِ ذَ جني شعر اليُ 

فابف جني  ، وميما يكف مف أمرٍ المقدمة قد سقطت مف المخطوطة فمعؿ  ، متقدِّمةبو التُ في كُ 
يف يِ بْ المغة وفنونيا لتَ  يستعمؿحيث  ي ةالشعر  وىذا كما في غيره مف شروح شرحوسار في 

 غتْ مَ ، وقد بَ سر معنى الشاىد القرآني بعد ذكرهويف ،بالقرآف الكريـالمعنى، واستشيد لكًلمو 
في قولو  ما جاء بعضيا تفسيًرا لغويًّا ومف ذلؾ ىوَ عشريف شاىًدا قرآنًيا حَ د الكتاب ىشوا

 :، معناه[ٗٙ] المائدة: مف اآلية:  َوَقاَلِت اْلَيُيوُد َيُد الّمِو َمْغُموَلٌة ُغمَّْت َأْيِديِيْم  تعالى: 
 .(ٖ)عمة ، ففس ر اليد بالنِّ ة اهللمَ عْ نِ 

 

                                                           

، وتماـ البيت : ) كيؼ تراني  ٔٛٛ، وينظر شطر البيت :شرح ديواف الفرزدؽ :  ٗٓٔالتنبيو :  -(ٔ)
 . (نِّي   قد قتؿ اهلل زياًدا عنِّيقالًبا مج

 .ٙ٘ٔ -٘٘ٔ اس:ُنوَ تفسير أرجوزة أبي  -(ٕ)
 .  ٖ٘: التماـ في تفسير أشعار ىذيؿ : ينظر -(ٖ)
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 الفتح الوىبي 

أبيات المعاني في  ىو شرح صغير عمى (المتنبي ي عمى مشكًلتبِ ىْ ح الوَ تْ الفَ )        
صؿ بيا مم ا ىو جاٍر ، وما يت  استخًلص أبيات المعاني: ))انتيى فيو إلى، ديواف المتنبي

، وتجريدىا ووضع يجممة ديواف أحمد بف الحسف المتنبِّ جراىا مف في احتماؿ السؤاؿ عنو مُ 
مشكمة  ألبياتٍ  وُيعد  ىذا الكتاب شرًحا،  (ٔ)((ليقرب تناوليا ومشارفتيا ؛وتحديدىا اليد عمييا

قد ، و بخمس عشرة آيةٍ ، واستشيد في شرحو ىذا تبييف معناىاالمعنى أرد ابف جني شرحيا و 
َوَْلَُصمَِّبنَُّكْم ِفي  : في قولو تعالىما ذكره ، ومف ذلؾ بعض شواىده تفسيًرا لغويًّا ىوَ حَ 

حرؼ )عمى( ال، فقد ضمف حرؼ الجر )في( معنى [ٔٚ] طو: مف اآلية:  ُجُذوِع النَّْخِل 
 .(ٕ)كـ عمى جذوع النخؿأي أصمبن   ،: عميياويكوف المعنى

، و)مختصر عرأبحر الشِّ ، وىو في وض(رُ : )العَ باف لـ يرد فييما أثر لمقرآف ىماولو كتا   
ي ع مف كتب ابف جنِّ بِ ما طُ  ، وىذا كؿ  ر وأنواعيا وعيوبياعْ شِّ القوافي( وىو في قوافي ال

 .)رحمو اهلل(

 ب في شرح قوافي أبي الحسن )مخطوط(رِ عْ المُ 

َّلبف جني تقع  ةة في الرياض مخطوطة نادرة فريدتوجد في مكتبة عبد العزيز العام       
بالحركات في  كؿٌ شَ مُ ، و واضح مغربي   حيواني بخطٍ  عمى جمدٍ  تْ بَ تِ كُ و ، (ٗٚٗٗتحت الرقـ )

في كؿِّ صفحة ثًلثة عشر سطًرا  ،ورقةً ثماٍف وخمسوف ، وعدد أوراقيا كثير مف الكممات
، وقد سقط مف المخطوطة صفحة كممات عشرمف ثماف إلى  سطرٍ  في كؿِّ ، و تقريًبا 
ُمْذِكر وِمْذَكار وُمْؤِنث : ))ذ تبدأ المخطوطة بنص مبتور، وىوإ ،وبعض الصفحات العنواف

ع مَ و ِمْئَناث و ُمْحِمؽ وِمْحَماؽ وغير ذلؾ ، فصار َجْمع أحدىما كَجْمع صاحبو ، فإذا جَ 
ـ  : ))، وتنتيي بقوؿ الناسخ(ٖ)((ااقً مَ حْ فكأنو قد جمع مِ  اقً مِ حْ مُ  ، ونجز الكتاب إلى اَّلشتقاؽ ت

                                                           

 .ٕ٘لفتح الوىبي عمى مشكًلت المتنبي: ا -(ٔ)
 .ٕٙينظر : الفتح الوىبي:  -(ٕ)
 .)نسخة مصورة عمى قرص( أ، ٔ الورقة:: )مخطوط( المعرب في شرح قوافي أبي الحسف -(ٖ)
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آخره بحمد اهلل وعونو وصمى اهلل عمى محمد النبي وآلو وسمـ في شير ذي الحجة مف سنة 
 :المخطوطة َّلبف جني مف أمور عدةوثبت لي أف   ،(ٔ)((ست وأربع مائة

ف لي أف  المخطوطة ىي شرٌح لقوافي أبي الحسف يِّ بْ نعاـ تَ ا  بتأٍف و  بعد قراءة المخطوطة -ٔ
قوؿ األخفش في القوافي كوىو  ، سفأبي الح صاحب المتف إذ تبدأ فقراتيا بقوؿ ، األخفش

 : ))ويجوز ذلؾ في الر مِؿ الذي عمى أربعة أجزاٍء، نحو قولو:ربعِ إذ قاؿ ابف جني في المُ 

 .(ٕ)((ادَ وْ مُ ك السُّ نْ عَ  عْ دَ  مَّ ثُ     م ْر إلييِ ظُ يُل قْم فانْ قِ 

إَّل  أف  القافية عند األخفش ساكنة  ، األخفش حرًفا بحرؼونص  ىذا كًلـ ورد في قوافي 
بحرؼ عيف مضمـو  ًئايذكر كًلـ الماتف يبدأ بالشرح مبتد ثـ بعد أفْ  ،(ٖ)الداؿ )الس ُموْد(

. (ٗ)ما يرد في كتب ابف جني إشارة إلى اسمو )عثماف( كثيرٌ  وىذا الرمز ،إشارة لمشارح)ُع( 
أْف يكوف  د  ، فًل بُ خفش شرًحا ُيعرؼ غير شرح ابف جنيالحسف األولم ا لـ يكف لقوافي أبي 

ب رِ عْ ، وقد أشار ابف جني في أكثر مف كتبو أف  لو كتاب بعنواف )المُ نيىذا الشرح َّلبف ج
شرح قوافي أبي  في برِ غْ وذكره ياقوت الحموي باسـ )المُ  ،(٘)في شرح قوافي أبي الحسف(

ؽ الخصائص قِّ حَ مُ  أف   ويرى ،محمد سعيد أطمس ذلؾح ورج   ،المعجمة ( بالغيفالحسف
ف  صح ؼمُ  ب(رِ غْ )المُ  أف  بقولو  خطأأ فبذلؾ  ،وميما يكف مف أمر ،(ٙ)ب(رِ عْ اسمو )المُ  ، وا 

 .ياوعنوان ةؼ المخطوطمؤلِ  ثبت لنايكوف قد 

، وىو أف  ةت  ليؿ الثاني َّل يدخمو الشؾ البَ ، فالد  ؿ يرقى إلى اليقيفلـ يكف الدليؿ األو   إفْ  -ٕ
، في أكثر مف موضع في المخطوطة ومف بوتُ شارح المخطوطة أحاؿ إلى غير واحٍد مف كُ 

نحو ىذا  ذكرتُ  وقد ؿ ...: َيْوِجؿ ياجَ قالوا : ))فقاؿ كًلمو عمى أبداؿ الياء والواو ألًفاذلؾ 

                                                           

 .ب ٛ٘: الورقة: )مخطوط( المعرب  -(ٔ)
 .أ ٘ورقة: : ال)مخطوط( المعرب -(ٕ)
 .ٜٗينظر: القوافي:  -(ٖ)
  .ٙٙٔ: ينظر: الخاطريات -(ٗ)
 . ٛٗ/  ٔ، الخصائص: ٖٗ: ينظر: التماـ -(٘)
وأبو الفتح بف جني ، ٓٓٙٔ/  ٗ: ومعجـ األدباء ،ٙٙالخصائص )المقدمة المحقؽ(:  :ينظر -(ٙ)

 .ـٜٚ٘ٔ، ٗ، الجزء ٕٖعربي دمشؽ، المجمد ، مجمة المجمع العممي الٕٙٙوأثره في المغة: 
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في  ، وىناؾ بعض النقوؿ(ٔ)((وسر صناعة اإلعراب ،... في شرح تصريؼ أبي عثماف 
، وىذا (ٕ)، واألصؿ موجود في سر صناعة اإلعرابالمخطوط عف سر صناعة اإلعراب

يكوف عنواف الكتاب فا كاف مؤلفو ابف جني م  ؛ ألن و لَ نواف المخطوط ومؤلفوثب عالدليؿ يُ 
 .رب(عِ )المُ 

وأغمبيا  ،الغويًّ  اتفسيرً اآليات التي حوت ببعض  كتابو ىذاوقد استشيد ابف جني في     
ر ألفاظ الشعر وأسماء ابف جني عرض في كتابو لتفسي ف  إ إذ، في تفسير معاني األلفاظ

وكاف يستشيد عمى ذلؾ بآٍي مف  ،وافيوض والقَ رُ مـ العَ عِ ؽ بِ م  عَ تَ ، واأللفاظ التي تَ حورالبُ 
َقفَّْيَنا َعَمى  ثُمَّ   : ))في قولو تعالى ما جاءومف ذلؾ  ، غةً ف معناىا لُ يِّ بَ القرآف الكريـ ويُ 
مف ذلؾ أيًضا قولو في و ، (ٖ)((أتبعناىـ :أي، [ ٕٚ:]الحديد: مف اآلية  آثَارِِىم ِبُرُسِمَنا

مِّي سَ والعرب تُ )) :[ إذ قاؿٖٙ]يوسؼ: مف اآلية:   َخْمًراِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر  : قولو تعالى
، (ٗ)((  اِإنِّي َأَراِني َأْعِصُر َخْمرً  يء باسـ ما يؤوؿ إليو ومف ذلؾ قوؿ اهلل عز  وجؿ  الش  

 العنب خمًرا  مجاًزا . اأي سم و 

                                                           

 .ٚٙٙ/ ٕ، وينظر سر صناعة اإلعراب: أ ٚ٘: )مخطوط( :المعرب -(ٔ)
 .ٕٓٙ، سر صناعة اإلعراب: أ ٜٖ: )مخطوط(: المعرب ينظر -(ٕ)
 .بالواو َقف ْيَنا(، وجاءت اآلية في المخطوط )و ب ٖٛ: )مخطوط(المعرب  -(ٖ)
 أ. ٕ٘: )مخطوط(المعرب  -(ٗ)
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 المبحث الثالث

 عند ابن جني التفسير المُّغويّْ أثر المغة وعموميا في 

ِلمِ مِِ      ِفيوِأفَّ ،ِيفِمعانيوِيِْبَِتِِوِ،فيِتفسيرِالقرآفِاكبيرًِِاةِوعمومياِأثرًِغةِالعربيَِّمَّاِالِشؾَّ
ِ ِإذ ِِيكادال ِأثرٍِِتفسيرٌِيخمو ِمف ِالتفاسير ِالعربيَِّالمِ ِمف ِتَِغة ِفي ِوعموميا ِالمعنىِِيِبِْة يف

يضاحِالمرادِمفِآيِالقرآفِالكريـالقرآني اِكافِمَِيِْمَِِو،ِاِكافِمنيجِىذاِالتفسيرمَِيِْ،ِمَِ(ٔ)،ِوا 
ِ.غةِوعمومياِفيِتفسيرهيدِمفِالمِ ِفُِيِِأفِِْدَِّوِالبُِفإنَِِّ،مذىبِىذاِالمفسِّر

ِالمِ ؼِابفِجنيِظَِّوِِِِ ِلوِاليدِخيرِتوظيؼيفِمعانيوِِيِبِْغةِفيِتفسيرِالقرآفِوتَِعمـو ،ِإذِإفَّ
ِالمغةِوأصولياالطِ  ،ِوكافِلوِفيِبعضياِيترؾِشيًئاِمفِفنونياِلـِيمجِفيو،ِفمـِولىِفيِعمـو
،ِلياِرظَّةِالتيِنَِغويَِّظرياتِالمِ ،ِوغيرىاِمفِالنَّاألكبرِاالشتقاؽفيِالتأسيسِكماِفيِِؽُِالسَّبِْ

ِ.،ِكماِسيأتيوظيرِأثرىاِفيِتفسيرِالقرآف

 : أثر النَّحوأوًل 

ِكبيرٌِ       ِأثٌر ِلمنَّحو ِالم غويِِِّكاف ِجني ِابف ِالم غويِِّفيِتفسير ِأغمبِتفسيره ِإفَّ ِإذ ذاِِ،
رِالموضوعاتِالنَّحويةِفيِ،ِوتبايفِأثرِبعمـِالنَّحوأوِمتأثِِّىوِتفسيٌرِنحويِ ِ،االتجاهِالعاـ

،ِثـِيفِمعانيياِيِبِْ،ِوتَِمقراءاتلاألكبرِفيِتفسيرهِوتوجيوِِالحذؼِاألثرُِِألسموبِِ،ِفكافِتفسيره
ابفِِوأدرؾ،ِالتوابعِكالعطؼِوالتوكيدِوالوصؼ،ِفيِتبييفِمعانيِالقرآفِوظَّؼبعدِالحذؼِ

ِا،ِفعقدِفيِكتابِالخصائصِبابًِيفِمعانيِالقرآفِيِبِْجنيِالعبلقةِبيفِالنَّحوِوالتفسيرِفيِتَِ
ِقاؿِإذفيِالفرؽِبيفِتقديرِاإلعرابِوتفسيرِالمعنىِ :ِ ِترىِإلىِفرؽِما بيفِتقديرِ))أاَل

ِفاإلعرابِوتفسيرِالمعنى ِبؾِشيءِمفِىذاِعفِأصحابنا ِمّر ِنفسؾِمنوِوالِأ،ِفإذا حفْظ
ِإليوِِ ِفإفِْتسترسؿ ِاإلعرابِعمىَِسْمتِتِ، ِتقدير ِيكوف ِماالِأمكنؾِأْف ِالمعنىِفيو فسير
ْفِغايةِوراءه متِتفسيرِالمعنىِعمىِماِكافِتقديرِاإلعرابِمخالًفاِلتفسيرِالمعنىِتقبَِّ،ِوا 
ِعميو ِىو ِيِشّذ ِال ِحتى ِاإلعراب ِتقدير ِطريؽ ِوصحَّحت ِعميؾِشيء، ِأفِْمنيا ّياؾ ِوا  ،ِ

ِِ،(ٕ)((ؿِفتفسدِماُِتْؤِثرِإصبلحوسِِرِْتَِسِْتَِ فابفِجنيِىنا،ِيؤكدِعبلقةِاإلعرابِبالمعنى؛ِألفَّ
ُيمجأِإلىِتصحيحِف،ِأمَّاِإذاِخالؼِاإلعراُبِالمعنىِ،األصؿِوىو،ِاإلعرابِمفتاحِالمعنى

                                                           

ِ.ٖٕينظر:ِاألدواتِالنحويةِفيِكتبِالتفسير:ِِ-(ٔ)
ِ.ِٕٗٛ-ِٖٕٛ/ِِٔالخصائص:ِِ-(ٕ)
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ِلممعنى ِموافًقا ِاإلعرابِوجعمو ،ِ ِالنحويومف ِِتفسيره ِالخاطريات ِبقية ِفي ِقولو قولوِفي
ِتعالى :  ْمََّع ِإيَماِنِيْم َوِلمَِّو  اِمِنيَن ِلَيْزَداُدوا ِإيَمانً ُىَو الَِّذي َأنَزَل السَِّكيَنَة ِفي ُقُموِب اْلُمؤ

ِلُيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت   اا َحِكيمً َكاَن المَُّو َعِميمً ُجُنوُد السََّماَواِت َواْْلَْرِض وَ 
 َفْوزًاَتْجِري ِمن َتْحِتَيا اْْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا َوُيَكفَّْر َعْنُيْم َسيَّْئاِتِيْم َوَكاَن َذِلَك ِعنَد المَِّو 

ْلُمْشِرَكاِت الظَّانّْيَن ِبالمَِّو َظنَّ السَّْوِء َوُيَعذَّْب اْلُمَناِفِقيَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َوا  اَعِظيمً 
:ِ]ِالفتحِ َمِصيًراَعَمْيِيْم َداِئَرُة السَّْوِء َوَغِضَب المَُّو َعَمْيِيْم َوَلَعَنُيْم َوَأَعدَّ َلُيْم َجَينََّم َوَساءْت 

ِقاؿ[ِٙ،٘،ٗ ،((ِ :ِ ِسبحانو ِلُيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا ِقولو
مََّع  ِإيَماًناِلَيْزَداُدوا  ِ:مفِقولوِليسِببدؿٍِِ[ِ٘:ِ:ِمفِاآليةالفتح]ِاْْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا 

ِازديادىـِإيماًناِمفِأفعاليـ[ِ؛ِألٗ:ِ:ِمفِاآليةالفتح]ِِإيَماِنِيْم  دخالو،ِفَّ إياىـِالجناتِِوا 
إيماًناِِليزدادوا:ِمتعمقةِبنفسِ)يزدادوا(ِأيِ ِلُيْدِخلَ  :ِالبلـِفيِقولوِ،ِأيمفِأفعالوِتعالى

ويجوزِأيًضاِأْفِِلمدخوؿِإلىِالجناتِأيِيكوفِازديادىـِمنوِلمدخوؿِ،ِومفِأجؿِالدخوؿِ.
واِنُِيـِإنَّماِآمَِكأنَِّ،ِيـِالجناتولِِخُِدُِِؿِِألجِِْيـانِِيمَِإأيِ:ِمعِِِإيَماِنِيْم  ِتكوفِمتعمقةِبنفس

ِبعدهِ ِإيَماًنا ِقةِبقولومِِّعَِتَِـِمُِفِأْفِتكوفِالبلَِّسُِحِْ.ِوالِيَِمواخُِدَِْيِلِِ ،َِع ِإيَماِنِيْم مَ  ؛ِألفَّ
ِلـِيَِوليسِمفِصمةِ)إيماف(ِفيوِأجنبي ِكافِأجنبيًّا ذا ِِِـِبنفسِقولوؽِالبلَِّمَِّعََِتَِتِِأفِِْزِْجُِ،ِوا 

  ِإيَماًناَِِفِْؿِبيفِالموصوؿِوالصِِّصِِْلَماِفيوِمفِاستحالةِالف ياَِتِْقِمَِّعَِِتَِئِْشِِِمةِباألجنبيِ.ِوا 
ِالكبلـِؿِ دُِبمحذوؼِيَِ ِاألشياءِعميوِجممة ِأيِوقعتِىذه ،ِ ِلُيْدِخَل اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت

اىرِمفِجوازِتناوؿِالظَِّفِإضمارِىذاِالفعؿِمعسُِ،ِوحََِِجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَيا اْْلَْنَيارُ 
ِبعدهِىِأنَّوِأجمعِلممرادِالمقصودِىنا.ِأاَلِتِرأجؿِالمعنى َوُيَعذَّْب اْلُمَناِفِقيَن ِ،ِأاَلِترىِأفَّ

،ِفابفِجنيِ(ٔ)(([،ِوىذاِواضحٙ]ِالفتح:ِمفِاآلية:َِِِواْلُمَناِفَقاِت َواْلُمْشِرِكيَن َواْلُمْشِرَكاتِ 
ِ:ِ،ِومنيافيِىذاِالنصِالقرآنيِلتبييفِمعناهِمفِعمـِالنَّحوِؼِجممةِأشياءِظَِّو

 .ِِيستقيـِالمعنىِالِ؛ِألفَِّمفِالرابعةِآليةِالخامسةِبدالًِانفيِكوفِِ-ٔ

 .ِؽِيكشؼِعفِالمعنىيفِالُمَعمِِّيِبِْ،ِفتَِِلُيْدِخَل  قولوِتعالىِِالبلـِمفِكبلموِفيَِتَعم ؽِ-ٕ

ِالمحذوؼِ-ٖ ِوتقدير ِالحذؼ، ِتوظيفو ،ِ ِاألمورِفي ِمف ِوغيرىا ِالمعنى. ِعف الكشؼ
 .النحويةِالتيِتعيفِفيِفيـِالمعنى

                                                           

ِ.ٔٚبقيةِالخاطريات:ِِ-(ٔ)
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،ِأوِىيِأمورِعامة،ِتجدىاِفيِأغمبِتفسيرهِالنَّحويِوفيِتفسيرِابفِجنيِالنَّحويِِِِِِِِّ
ِ:النَّحويِوىيهِسماتِعامةِفيِتفسيِر

تخموِآيةِممَّاِفسرهِنحويًّاِِتكادِبلِ،ِفوىوِسمةِعامةِفيِتفسيرهِ،تعددِالوجوهِاإلعرابيةِ-ٔ
ِسعةمةِتكشؼِعفِ،ِوىذهِالسِِّؽِالبلـفِذلؾِقولوِالسابؽِفيِتعددُِمَعمِّومِ،مفِتعددِالوجوه

ِالعربيةلابفِجنيِفيـِ  .،ِوموسوعيتوعمـو

ِفيِتفسيرِآيةوفيِأغمبِاألحيافِيتجاذبِأكثِ-ٕ ِنحويٍّ ِفيِاآليةِرِمفِموضوٍع ِكما ،
ِوظَِّ،السابقة ِفقد ِوالبدؿ ِالحذؼ ِوالتَِِوالموصِوؼ ِوصمتو ِمعنىِيعمؿ ِالكشؼِعف ِفي ؽ،
ِالمغةِفيِتفسيرِآيةِوتَِِ،ِالاآلية  .يفِمعناىاِيِبِْبؿِقدِيتجاذبِأكثرِمفِعمـِمفِعمـو

الموضوعاتِِسائرؼِالحذؼِأكثرِمفِبعدِجمعِتفسيرِابفِجنيِالنَّحويِتبيفِأنَّوِوظَِّ-ٖ
ِحويَِّالنَِّ ِلذا ِالمعنى؛ ِفيِالكشؼِعف ِتباينتِالموضوعاتِة ِثـ ِمنفصبًل، ِمبحثًا جعمتِلو

ِ.اأُلخرى

   : أثر الصرفثانًيا

ِا       ِعمىِكشؼِالمعنىالصرؼِأحد ِتساعد ِالتي ِالمعنىِلعمـو ِيكشؼِعف ِىو ِبؿ ،
ِال))الدقيؽِبيفِاأللفاظِبحسبِصيغياِ الكممةِيةِنِْيقؼِعندِمعرفةِبِِِوالصرؼِعمـِداللي 

رجاعياِإلىِأصمياِوحسب ىِذلؾِإلىِدراسةِالصيغِواشتقاقيا،ِومعانيياِالتيِيتعد،ِبؿِوا 
فيةِمعناهِِرياِالصَِّصيغتُِِدُِدِِّحَِ،ِوتُِاعامًِِّاىِلغويًّتحمؿِمعنًِِلفظةٍِِ،ِفكؿِ (ٔ)((يجودِبياِالسياؽ

عبيرِبصيغةِجمعِ،ِوالتَّعبيرِبالفعؿعبيرِبالمصدرِليسِكالتَّ،ِفالتَّالخاصِفيِأغمبِاألحياف
ِألِ،،ِفضبًلِعفِذلؾسَّرِوىكذاكَِيسِكالجمعِالمُِلالمذكرِ ِيَِرفيةِمعانغمبِاألبنيةِالصَِّأفَّ
ىِفيِالكشؼِعفِالمعمَِّحُِدالقَِرفيةِالتيِلوِبياِيِمعرفتوِالصَِّؼِابفِجنِِّوقدِوظَّ،ِمحددةٍِ

ِإفَِّالمعنىِالقرآني ِإالَّ ِوالدِِِّ، ِالنَّحو ِالمغويِالِيرقىِإلىِأثر ،ِاللةأثرِالصرؼِفيِتفسيره
ِالصَِّ ِِقيسِبغيرهِرفيِّفتفسيره ِما ِإذا ِالصَِّقميٌؿ ِتفسيره ِوأكثر ِمعانيِ، ِتوجيو ِفي ِكاف رفي

َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِ:ِقولوِتعالىِكبلموِعمى،ِومفِذلؾِالقراءات
بفتحِ[ِٖٓ:ِ]ِاألنبياءَِِفَفَتْقَناُىَما َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفََل ُيْؤِمُنونَ  َرْتًقاَكاَنَتا 

                                                           

،ِٔ،ِمجمةِمركزِدراساتِالكوفةِالمجمد:ٕٓٗاالستعماؿِالصرفيِومظاىرهِفيِالتعبيرِالقرآني:ِِ-(ٔ)
ِ.ِٜٖٓٓ،ِعاـِٖٔالعدد:ِ
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ءِالمصدرِعمىِ:ِقدِكثرِعنيـِمجيقاؿِأبوِالفتحعمىِقراءةِالحسف:ِ))ِِاَرْتقً  التاءِمفِ
ِالعيف ِساكف ِوا)َفْعؿ( ،ِ ِقوليـ: ِوذلؾ ِمفتوحيا، ِ)فَعؿ( ِعمى ِمنو ِمفعوؿ )النَّْفُض(ِسـ

ِو)الخْبط( ِلممنفوض، ِو)النََّفُض( ِوالخَبطلممصدر، ِالمصدر .ِ ِالمخبوط: ِوالطَّالشيء ْردِ،
فِْطرودَردِالمالمصدرِوالطَّ فقراءةِِ،َمب(ْمب(ِو)الحَِ:ِ)الحَِا،ِنحوكافِقدِيستعمؿِمصدرًِِ،ِوا 

كالصْيدِفيِ،ِاِوضعِمفِالمصدرِموضعِاسـِالمفعوؿوِممَِّكأنَِّ ِاَكاَنَتا َرْتقً ِالجماعة:ِ
ِِْمؽِبمعنىِالمخموؽ.معنىِالمصيد،ِوالخَِ ،ِبفتحِالتاءِفيوِالمرتوؽ،ِأي:ِكانتاِ(َرَتًقا)وأما

ِواحدًِشيئًِ ِمرتوقًِا ِكالنَّا ِإًذا ِفيو ِوالمخبوطِفضا، ِالمنفوض ِبمعنى ِوسوَّ..ِوالخبط، غِ.
ِعمىِ ِِ(ِفْعؿ)واألخرىِإلىِِ(َفَعؿ)االنحراؼِعفِالمصدرِتارة فيِِ(َفَعؿ)وِ(ِفْعؿ)تعاقُب

،ِ(ٔ)((أماكفِصالحةِعمىِالمعنىِالواحد،ِوىوِالِمْثؿِوالَمَثؿ،ِوالِبْدؿِوالَبَدؿ،ِوالشِّْبوِوالشََّبو
ِالصَّرؼِفيِتوجيوِمعنىِ ِمفِعمـ ِالنصِأفاد ،ِوحمؿِمعنىِِالقراءةفابفِجنيِفيِىذا

فِْالشاذةِعمىِمعنىِالقراءةِالعامةِالقراءة :ِقاؿِفيِقراءةِالعامة؛ِألنَّوِإلىِذلؾِرِْشِِلـِيُِِ،ِوا 
َتًقا(،ِبفتحِالتاءِ:ِوأماِ)رَِعِمفِالمصدرِموضعِاسـِالمفعوؿ،ِوقاؿِفيِالشاذةاِوضِِمَِّكأنَّوِمِِ

ِ.فيوِالمرتوؽ

 : أثر الصوت ثالثًا

ِالمعنىِ     ِلمصوتِأثرِفيِتحدد فيِبعضِباآلخرِِأحدىماِوالمعنىِمرتبطِالصوتف،
فَِّاألحياف ِوا  ِالصوتيِ، ِمفِجرسيا ِاِ،(ٕ)األلفاظِتكسبِداللتيا ِأفَّ ِأيَّةِ))والشؾَّ ستقبللية

ِعمَّاِسواىاِكممةِبحروؼِمعينة ِ،ِتختمؼِدوفِشؾٍّ ِذائقةِسمعيةِمنفردة ،ِيكسبياِصوتيًّا
ِنفسوم ِالمعنى ِتؤدي ِالتي ِالكممات ِاتحداف ْف ِوا  ِكممٍة ِدوف ِما ِكممًة ِيجعؿ ِممَّا ِ[كذا]ِ،

ِاستقبللبالمعنى ِليا ِالصوتيَّةيت، ِالصَِّيا ِفي ِإمَّا ِالمؤثر، ِِودى ِالصَِّاِ ، ِالبعد ِفي وتيِمَّا
مَّاِبتكثيؼِالمعنىِبزيادةِاالخاص الذيفِأدركواِصمةِِوابفِجنيِمفِالعمماءِ،(ٖ)((لمبنى،ِوا 

فِلـِتكفِتمؾِالصمةِعامَِّالصوتِبالمعنى ِاأللفاظِ،ِوعقدِليذهِالصمةِ،ِوا  ِأربعةةِفيِكؿِّ
ِ:كتابوِالخصائصِوىيِفيِأبواب

                                                           

ِ.ِٖٕٛ/ِِٔوِِِ،ٔٛ/ِِٔوِ،ٚ٘/ِِٔ،ِوينظرِأيًضا:ِِٖٙ-ِٕٙ/ِِٕالمحتسب:ِِ-(ٔ)
ِالداللة:ِِ-(ٕ) ِأثرِالصوتِفيِتوجيو ِالمجمد:ِِٜٕٓينظر: ِاإلنسانيةِ، ،ِمجمةِجامعةِتكريتِلمعمـو

ِ.ِٕٓٔٓ،ِعاـِِٖالعددِ:ِِ،ٚٔ
 ِ.ٗٙٔالصوتِالمغويِفيِالقرآف:ِِ-(ٖ)
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 .يِعمىِاختبلؼِاأُلصوؿِوالمباِنيبابِفيِتبلِقيِالمعانِ-ٔ

 .بابِفيِاالشتقاؽِاألكبرِ-ٕ

 .تصاُقبِاأللفاظِلتصاُقبِالمعانيِبابِفيِ-ٖ

 .(ٔ)إمساسِاأللفاظِأشباهِالمعانيِ-ٗ

كتقاربِالحروؼِِ،فيِتفسيرِبعضِآيِالقرآفِالكريـِوكافِلبعضِىذهِاألبوابِأثرٌِِِِِِِِ
ِ))ِ،لتقاربِالمعاني ِقاؿِفيِبابِتصاقبِاأللفاظِلتصاُقبِالمعاني: مفِذلؾِقوؿِاهللِإذ

ِسبحانو :ِ ِاَأزِّ َأَلْم َتَر َأنَّا َأْرَسْمَنا الشََّياِطيَن َعَمى اْلَكاِفِريَن َتُؤزُُّىْم ِ ِمريـ: ِأيِٖٛ] ]
فتقاربِالمفظافِلتقاربِِ؛واليمزةِأختِالياءتزعجيـِوتقمقيـ،ِفيذاِفيِمعنىِ)تيز ىـَِىّزا(،ِ

؛ِألنَّياِأقوىِمفِالياء،ِوىذاِالمعنىِأعظـِفيِيـَِخّصواِىذاِالمعنىِباليمزة،ِوكأنَِّالمعنييف
ِالشجِر ِالِباؿِلوِكالِجْذعِوساِؽ ِما ِ؛ِألنؾِقدِتيّز ،ِ(ٕ)((ةِ،ِونحوِذلؾالنفوسِمفِاليّز

فضبًلِعفِذلؾِِ،ِالمعنىِففيِالكشؼِعِوت،ِوظَّؼِداللةِالصَِّصفابفِجنيِفيِىذاِالنَِّ
ِاألزَِّؿقعَِْيِِقؿِوماِالعِْعامًّاِفيِماِيَِِجعؿِاليزَِّ ِأيِ،بماِيعقؿِخاٌصِِ،ِوكأنَّوِألمحِإلىِأفَّ

ِمفِاألزِِّاليزَِِّفَِّأ ِتحريؾِأعـ  ِاليزَّ ِِ،مجالوِواسعِفيِاالستعماؿِ،حسِّي؛ِوذلؾِألفَّ واألزَّ
ِِرتح ِضيِّؽيؾ ِمجالو ِِ،(ٖ)معنوي ِالوكذلؾ ِجني ِابف ِالكشؼِعفِوظَّؼ ِفي ِوالنبر تنغيـ

ِ.جًداِأثرِالصوتِفيِتفسيرهِالمغويِقميؿٌِِوِ،المعنى

 أثر الدللة  رابًعا :

ِماِقدَِّمَِشِْواسعِيَِِاللةِعمـٌِالدِِِّ      تفسيرِالقرآفِعندِابفِلغةِمفِقوؿِفيِأثرِالمِ ِمتُِؿِكؿَّ
ِصوتيَِّجني ِداللة ِفيي ِوصرفيَِِّة، ِةولغويَِِّةنحويَِِّوة ِيَِ، ِالعنوانات ِىذه ِعميياِدُِصِْفكؿ  ؽ

اللةِالدِِِّعدِ ،ِوتُِابفِجنيِإيضاحِالمعنىِوالكشؼِعنوالغايةِمنياِعندِِ؛ِألفَِّاللةمصطمحِالدِِّ
ِفروعياِمفِأىـِ فِوفيـِالمرادِآالتيِاعتمدىاِالمفسروفِلمكشؼِعفِمعانيِالقِرِاألسسبكؿِّ

                                                           

(ٔ)-ِِ ِالخصائص: ِؤٖٔ/ِٕينظر: ،ِِٕ /ِٖٖٔ ،ِِٕ /ِٔٗ٘ ،ِِٕ ِونظراتِابفِجنيِفيِٕ٘ٔ/ ،
ِ.ِِٕ٘ٓٓعاـ:ِ،ٗ،ِالعدد:ِِٔالمجمد:مجمةِمركزِدراساتِالكوفة،ِِ،ٖٖ٘الصوتِوالمعنى:ِ

ِِِ.ٙٗٔ/ِِٕالخصائص:ِِ-(ٕ)
(ٖ)-ِِ ِومواقؼِالمحدثيف: ِاأللفاظ ِداللة ِفي ِجني ِنظرياتِابف ِاإلنسانٕٚٓينظر: ِكمية ِحولية ياتِ،

ِاالجتماعية،ِجامعةِقطر،ِالعدد:ِ ِِـ.ِٜٜٚٔ،ِعاـِٔوالعمـو
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ِ ِأحكاموِآياتومف ِواستنباط ِ(ٔ)وسوره، ِوس، ِىنا ِالمِ الدِِِّعندأقؼ ِالمُِغويَِّاللة ِأو ِعجميَّةِة
ِليماةِِلمَِياقيَِّاللةِالسِِّوالدِِّ بعضِنظرياتِابفِجنيِوكذلؾِ،ِأثرِفيِتفسيرِابفِجنيِِمفِِْا
ِ.الليةالدِِّ

ِيَّةالمعجم الدللة
ِابفِجنيِويفسرِلِغويِ فسيرِالمِ التَِّيَّةالمعجمبالداللةِِوأقصدِِِِِ ؤللفاظِالتيِيقؼِعندىا
كوفِىذهِاأللفاظِمفِِب،ِوذلؾِبسبالمعنىِالمغويِ:أيِ،يالمعجمِالمعنىِضوءفيِمعناهِ

أوِكونياِِ،ِحِبذلؾِفيِ)المنصؼ(كماِصرَّ،ِيفِيِبِْوتَِِإلىِتوضيحٍِبوِحاجةِالغريبِالذيِ
ِمعناىا ِغمض ِِممَّا ِتِّ. ِفي ِأثر ِالمعجمي ِلؤللفاظِيِبِْولممعنى ِالقرآني ِالمعنى ِألفَِّيف ِ؛

ِبيف الليالدِِّ وافؽِواالنسجاـالتَّ وتحديد الجممة بناء في أثره لو يكوف ميجَِعِْالمُِ المعنى))
ِبامتداداتيا فالوحدة ،معيف سياؽ في الجممة تمؾ مفردات ِوارتباطيا العبلئقية المعجمية

،ِ(ٕ)((سيبًلِ ذلؾ عمى والحكـ عبيرِواضًحاالتَّ ودقة الجممة ةحَِّصِِ إلى ظرالنَِّ تجعؿ الليالدِِّ
َلْو َتَزيَُّموا َلَعذَّْبَنا ِ:ِلمنصؼِلفظِ)زيَّؿ(ِفيِقولوِتعالىفسَّرىاِفيِاومفِغريبِاأللفاظِالتيِ

ِالفتح:ِمفِاآليةِِاَأِليمً  اِمْنُيْم َعَذابً الَِّذيَن َكَفُروا  ِإذِقاؿٕ٘:ِ] ِ،قاؿ:ِزيَّمُتِاألمر:ِ))يُِ[
مفَِِِتَزيَُّمواِِأمَّاِكوف،ِ(ٖ)((أي:ِلوَِتفرَّقواَِِلْو َتَزيَُّمواِِيَّؿ،ِقاؿِتعالىزَِتَِوِفَِتُِفرَّقِِْ:أي

ِسمَِّ ِقد ِابفِجنيِفيو ِالمفظالغريبِعند ِىذا ِفيو ِالذيِورد ِىِالقسـ ِالغريبِمفِ: تفسير
ِالمِ (ٗ)كتابِالمازني ِتفسيره ِومف ِ))قولوغويِ، ِالقصدا: ِاأَلْمتُِأَلـ : ِومثمو ِاإلماـ، ِومنو ؛ِ،

نَّوِيمد هِويعتمدِبالبناءِعميو،ِواأُلمَّة:ِأل؛ِنَّاء:ِخيطِالبَِ،ِواإلماـِأيًضاألنَّوِالمقصودِالمعتمد
:ِمفِ]ِالزخرؼ َِنا َعَمى ُأمَّةٍ ِإنَّا َوَجْدَنا آَباءَ ِ:ِألنَّياِمتعمدة،ِقاؿِاهللِسبحانو؛ِالطريقة
ِ.مَّة(ِتفسيًراِلغويًّاِمعجميًّا،ِفابفِجنيِىناِفسَّرِ)أُِ(٘)((:ِعمىِطريقةِمقصودةأيِ[ٕٕ:اآلية

                                                           

(ٔ)-ِِ ِالمفسريف: ِعند ِالتأويؿ ِفي ِالمغوية ِالداللة ِأثر ِالدراساتِٜٕٗينظر: ِفي ِاألردنية ِالمجمة ،
 ِـ.ِِِٜٕٓٓ،ِعاـِٖ،ِالعدد:ِ٘اإلسبلمية،ِالمجمد:ِ

،ِعاـِ٘،ِالعدد:ِٖالمجمد:ِِ،عميد،ِمجمةِالٜٕٓ-ٜٕٛالقرينةِالمعجميةِوأثرىاِفيِتوجيوِالمعنى:ِِ-(ٕ)
ِـ.ِِٖٕٔٓ

ِ.ٔٙ/ِِٖالمنصؼ:ِِ-(ٖ)
ِ.ٖ/ِِٖالمنصؼ:ِينظر:ِِ-(ٗ)
،ِمفِسورةِالزخرؼِوكافِحقياِاآليةِٖٕ،ِوخرَّجِالمحقؽِجزءِاآليةِعمىِاآليةِٜٖٔ/ٔالمحتسب:ِِ-(٘)

ِجزءِاآليةِوردِفيِاآليتيف،ِوحقَّوِبالتخرجِاآليةِاألسبؽ.ِ،ٕٕ ِألفَّ
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 السياقيةالدللة 

،ِولمسياؽِأىميةِكبيرةِ(ٔ)((بمراعاةِماِقبموِوماِبعدهِالنَّصِِِّـُِيِْفَِ))ِ:ىيةِياقيَِّاللةِالسِِّالدِِّ     
ِ ِالكشؼِعف ِالسِِِّاأللفاظِمعانيفي ِمف ِجني ِابف ِوأفاد ،ِ ِمعانيِالقرآنية ِتحدد ِفي ياؽ

ؼِالداللةِالسياقيةِفيِالكشؼِعفِالمعنىِوظَّوقدِِ،داخؿِالجممةِومركبة،ِاأللفاظِمفردة
ِومفِتوظيفوِكبيرِفيِتفسيرِابفِجنيِالمغويِفكافِلمسياؽِأثرٌِِ،يرِمفِآيِالقرآفثكل ،

 ))ِتفسيرِبيتِالحماسة:قولوِفيِلمسياؽِفيِالكشؼِعفِالمعنىِ

 إذا َبلَّ من داٍء بو َظنَّ أنَُّو    نجا، وبِو الدَّاُء الذي ىو قاتُموْ 

نَُّيم مَّيُّْتونَ ِ:ِوأصمو ِالزمِِِإنََّك َميٌّْت َواِ  حمؿِيِفيوِ.(ٕ)(([ِأي:ِكم كـِستموتوفٖٓ:ِر]
ِ ِعميوِالسياؽواالستقباؿِالبيتِواآليةِعمىِالعمـو ِِ.بماِدؿَّ

 لليةتوظيفو بعض النظريات الدّْ 

مكشؼِلِالليةِسمَّىِنظرياتِدِِؽِعميياِأْفِتُِدُِصِْوظَّؼِابفِجنيِبعضِالنظرياتِالتيِيَِِِِِ
ِوالتراكيب ِاأللفاظ ِمعاني ِأثرٌِِوقدِ،(ٖ)عف ِليا ِالتَِّكاف ِالمِ في ِهعندِغويِِّفسير ِومف ِتمؾ،

ِالمعنى(النظرياتِ) ِالمفظِلقّوة ِبابِفيِقّوة ِقاؿِفي، ِفصؿِمفِالعربيةَِحَسف.ِوإذ ِ))ىذا :
.ِفمعنىَِخُشفِدوفِمعنىِاخشوشفِِلماِفيوِمفِتكريرِالعيفِمنوِقوليـ:َِخُشفِواخشوشف

ىِمفِرِأقوىِمعنًِدَِتَِفاقِِْ.ِ(ردَِتَِاقِْ)وِ(ردََِقِ)نحوِِ(عؿتَِافِْ)وِ(َفَعؿ)ومثموِبابِِ...وزيادةِالواو
ْقَتِدٍر ِ:ِقاؿِأبوِالعباسِقاؿِاهللِسبحانوِ.ِكذلؾردَِ:ِقَِقوليـ مفِِ:]ِالقمرَِأْخَذ َعِزيٍز مُّ
ِاآلية ِلَِِتِقِْمَُِفِِ[ٕٗ: ِالموضع ِكاف ِحيث ِمف ِقادر ِمف ِأوفؽ ِىنا ِوشدَِِّيـخِِْفِتَِدر ِةِِاألمر
ِالنَِّ(ٗ)((ذِِاألخِْ ِىذه ِجني ِابف ِوظَّؼ ِفقد ِالمَِّالصَّوتيَّةِةظريَِّ، ِمناسبة ِعف ِالكشؼ فظِفي

يضاحِالمعنىِالقرآنيِوىوِالمرادلممعنى ِ.،ِوا 

ِ
                                                           

ِ.،ِ)رسالةِ(ٕٙداللةِالسياؽِالقرآنيِوأثرىاِفيِالتفسير:ِِ-(ٔ)
ِ.ٜٖٔ/ِِِٛ:مجيوؿِالقائؿ،ِينظر:ِالعيف،ِوالبيتِٖٗٔالتنبيو:ِِ-(ٕ)
(ٖ)-ِِ ِومواقؼِالمحدثيف: ِاأللفاظ ِداللة ِفي ِجني ِنظرياتِابف ِاإلنسانياتِٙٛٔينظر: ِكمية ِحولية ،

ِاالجتماعية،ِجامعةِقطر،ِالعدد:ِ ِـ.ِٜٜٚٔ،ِعاـِٔوالعمـو
ِ.ٕٗٙ/ِٖالخصائص:ِِ-(ٗ)



          ......... للقرآن الكريم   فصل األوَّل منهج ابن جني في التفسير اللغويال

 56 

 
 

 المغوية في تفسيره  الحتمالتتعدد : خامًسا

يرجعِإلىِأمورِمنياِِوذلؾ،ِتفسيرِابفِجنيِسمةِعامةِاالحتماالتِوالوجوهِفيِتعدد      
ِالمعانيِالتَّ ِيؤديِإلىِتعدد ِاإلعرابِممَّا ِالمعانةفسيريَِّتعددِوجوه ِأوِبسبِتعدد يِالتيِ،

فيِِاالحتماالتوقدِيذكرِِ،رفيةِوىكذاالصَِِّبنيةاأل،ِأوِبسببِيقبمياِالمفظِمفِغيرِتضاد
ِمنيا ِىأأيِِ،تفسيرهِمفِغيرِترجيحِوجٍو ،ِأوِقدِيذكرِاآليةذهِالوجوهِكمَّياِممكنةِفيِفَّ

ِالِ،االحتماالت ِالوجوه ِوترجيح ِبعضيا ِبتفنيد ِيبدأ ِعمىيِيرتضييتثـ ِالذيِِا وفؽِالدليؿ
ِيدؿِ ِ،توصَّؿِإليو ِاألمثمةِعمى،ِومفِغةفسيرِوالمِ شأنوِفيِالتَِّوعموِِّتوِعمىِموسوعيِوىذا

ْذ ِ:ِفيِقولوِتعالىِماِذكرهبالتفسيرِبسببِاإلعرابِِاالحتماالتتعددِ ْيَناُكم مّْْن آِل َواِ  َنجَّ
ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذبُّْحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبَلٌء مّْن 

بُّْكْم َعِظيمٌ  ِالبقرة]ِِرَّ :ٜٗ]ِ ِيورد، ِتعالىلِفيو ِقولو :ِ َِِيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاب ِثبلثة
ِ:وجوه
ِاألوؿ ِتكوفِجممة ِأْف :ِ َِيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاب ِمفِِحاالًِ فيِموضعِنصب  آِل
ِ.وىـِفيِحاِؿَِسْوِمكـِالعذابِ،نيـ:ِنجيناكـِمويكوفِالمعنىِ ِفْرَعْونَ 

ْيَناُكم ِ:اًلِمفِالضميرِالمتصؿِ)كـ(ِفيِقولةاتكوفِالجممةِحِ:ِأفِْالوجوِالثاني ،َِِنجَّ
ِ.نجيناكـِفيِحاؿِسومكـِ:أي

ِ ِتِأفِِْالثالث:الوجو ِجميع ِمف ِحااًل ِالجممة ِِذلؾ،كوف ِآؿِِالمعنى:ويكوف ِمف نجيناكـ
ِ.(ٔ)فرعوفِوىذهِأحوالكـ

عمىِىذهِالوجوهِِكؿَِِّ،ِفمعؿَِّلوجوهِفيِاآليةِمفِغيرِترجيحِوجوفابفِجنيِذكرِىذهِاِِِِ
قولوِِعمىِكبلموومفِذلؾِِ.بينيايةِطالماِالِتتعارضِفيِماِممكنةِفيِتفسيرِاآلماِيراهِ
ِ:أمريفِعندهِيحتمؿِالمعنىإذِ،ِ[٘:ِ]ِالحاقةَِِفَأمَّا َثُموُد َفُأْىِمُكوا ِبالطَّاِغَيةِ ِ:ِتعالى
:ِالتيِالِِقَبؿِاغية؛ِأيةِالطَّيَِّمِِواِبالبَِكُِمِِ:ُِأىِْ،ِكقولؾ(ـِْيِِانَِِيِغِْطُِواِبِِكُِمُِِأىِْ)ِمعنىِيكوفِ:ِأفِْؿاألوَِّ

ِليـِبيا.

ِ.(ٕ)ـِىِِرِفِْكُِ:ِبِِ؛ِأي(ـِْيِِانَِِيِغِْطُِواِبِِكُِمُِِأىِْ)ِمعنىِيكوفِ:ِأفِْالثانياألمرِ

                                                           

 ِ.ِٔٗينظر:ِالخاطريات:ِِ-(ٔ)
ِِ.ٖٖٔ/ِِِٔالمحتسب:ِينظر:ِ-(ٕ)
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ِلمقراءات القرآنية  وتوجيي

:ِتومقاؿِفيِمقدَِّ،ِةاذَِّالشَِِّلتوجيوِالقراءاتِالقرآنيةِ؛بسَِتَِحِْوضعِابفِجنيِكتابِالمُِ      
ِجميعِماِشذَِّعفِقراءةِالقُِ)) ِ:ضربافِ-يـتِِيةِعفِتسميَِِّنِغِْوشيرتيـِمُِِ-بعةِاءِالسَِّرَّاعمـِأفَّ

اِىذهِسبيمو،ِمَِّاىرِمِِوِالظَّاولَُِنِتَِِماِيَِعة،ِليسِفيوِإالَِّنِْعفِالقراءةِعارًياِمفِالصَِِّذَِّشَِِضربٌِ
ِكتابناِىذاِليسِموضوًعاِعمىِجميعِكافةِالقراءاتِالشَِّاغؿِبوشَِمتَِفبلِوجوِلِِ ةِاذَِّ؛ِوذلؾِألفَّ

نَِّبعةعفِقراءةِالسَِّ ،ِثافٍِِوضربٌِِ.وُِتُِيقَِرِِ،ِوُأْغِرَبْتِطَِوُُِتِفَِصِِِتِْفَِطُِةِماِلَِانَِماِالغرضِمنوِإبَِ؛ِوا 
،ِعةنِْعفِظاىرِالصَُِِّمَضِ،ِوغَِبعةعفِالسَِِّذَِّ:ِماِشَِ؛ِأعنيوِِِتِمِْوىوِىذاِالذيِنحفِعمىِسَِ

يوِابفِوىذاِالضربِالثانيِوجَِّ،ِ(ٔ)((جيةِاالشتغاؿِبوِ،ِالموَلىعوَّؿِعميومدِالمَُِتِعِْوىوِالمُِ
ِلغوية ِمفِصوتٍِِجنيِبوسائؿ ِالوسائؿِونحوٍِِوصرؼٍِِمتنوعة ِمف ِابفِِ،وغيرىا ويقصد

ِأنَّوِإالَِّ))ِعندِابفِمجاىدِسبعكافِمفِالقراءاتِمخالًفاِلمقراءاتِالجنِّيِبالقراءاتِالشاذَّةِماِ
أوِكثيًراِِمحفوؼِبالرواياتِمفِأماموِوورائو،ِولعمَّو،ِجوِعنياِنازعِبالثقةِإلىِقرَّائومعِخرِو

ِمساوٍِ ِنعـفيِاِمنو ِعميو. ِلممجتمع ِوربَِّلفصاحة ِوَتعُنؼِ، َِتْمُطؼِصنعتو، ِما ِكافِفيو ما
ِإعرابوطُِمِْ،ِوتَِبغيرهِفصاحُتو ـُ الخارجِِاذِ فقدِيكوفِىذاِالشَِِّ(ٕ)ِ((وهِقوىِأسبابو،ِوترسوِبوَِقَد

ِالسَِّ ِالصِِّعف ِشروط ِفيو ِتوافرت ِِوةحَِّبعة ِبوجوٍِ، ِولو ِالعربية ِموافقة ِأحىي ِوموافقة دِ،
ِبعضِالقراءاتَِتِِ؛ِلذا(ٖ)ندسَِّالِة،ِوصحَِّالعثمانيةِولوِاحتمبًلِالمصاحؼِ ِغيرِالسبعةصح 

ِ.ةحَِّشروطِالصِِِّإذاِتتوافرِفييا

ب(ِعمىِسَِتَِحِْةِفيِالمُِاذَِّحويِلمقراءاتِالشَِّ)التوجيوِالنَِِّدراستووقدِوقؼِغانـِكامؿِفيِِِِِِ
،ِماِذكرهِإلعادة،ِفبلِحاجةِبناِ(ٗ)صيؿفِْمنيجِابفِجنيِفيِتوجيوِالقراءاتِبشيءِمفِالتَّ

ِعندِأمورِ ِالباحثِِؽمَِّعََِتِتَِوسأقؼِىنا ِالجانببالمعنىِلـِيقؼِعندىا ِكافِو؛ِألنَِّمفِىذا
ِ.ؽمَِّعَِتَِـِيَِؽِالتوجيوِبالمعنىِأـِلمَِّعَِسواءِتَِِحويوجيوِالنَِّالتَّبِمعنيًّا

ِ

                                                           

 .ٖ٘/ِٔالمحتسب:ِِ-(ٔ)
ِ.ٕٖ/ِٔالمحتسب:ِِ-(ٕ)
ِ.ٜ/ِِٔينظر:ِالنشرِفيِالقراءاتِالعشر:ِِ-(ٖ)
 .)أطروحة(ِ،ِ٘٘-ِِٕٙالمحتسب::ِالتوجيوِالنحويِلمقراءاتِالشاذةِفيِينظرِ-(ٗ)
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 تفضيل معنى قراءة العامة عمى القراءة الشاذة : أوًل 

ِأنَّوِكافِيُِِابفِجنيِوضع       ؿِقراءةِضِِّفَِكتابوِالمحتسبِإلنصاؼِالقراءاتِالشاذةِإالَّ
ابفِِكبلـِ،القراءاتِتمؾ،ِومفِلمقراءاتِاتوةِفيِكثيرِمفِتوجيياذَِّالقراءةِالشَِّةِعمىِالعامَِّ
ِفي اْْلَْرِض  اْسِتْكَباًرا َفَممَّا َجاءُىْم َنِذيٌر مَّا َزاَدُىْم ِإلَّ ُنُفوًرا ِ:ِقولوِتعالىِعمىجنيِ

ِاآليةَِوَمْكَر السَّيِّْئ َوَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُّْئ ِإلَّ ِبَأْىِمِو  ِمف ِفاطر: ِومفٕٗ:] :ِِاآليةِ،
ًئا(ِقاؿِ:ِ)َوَمْكًراَِسيِِّلؾِقراءةِابفِمسعودومفِذ))ِ:إذِقاؿِاْلَمْكُر السَّيّْئ  بتنكيرِِ،[ٖٗ

ِالفتح ِأبو ِلتنكيره ِيشيد ِاهللِسبحانوت: ِقوؿ ِمف ِقبمو ِما ِنكير :ِ ِاْسِتْكَباًرا ِفي اْْلَْرض ِِ
ِالعامَِّ ِأقوىِمعًنىوقراءة ِة ِوذلؾِأفَّ ِإلىِمعرفةِ اْلَمْكرُ  ؛ ِمعرفةِإلضافتو ِأعنفييا ِِِِي،

  السَّيّْئعاٍؿِمستكَرهِمستنَكرِفيِالنفوس.ِوعميوِِ،ِفكأنَّوِقاؿ:ِوالمكَرِالسَّيِّئِالذيِىو
وماِبعدهِمفِِ اْسِتْكَباًرا ِ،ِوأبدؿَِوَل َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُّْئ ِإلَّ ِبَأْىِمِو ِ:ِقاؿِمفِبعد
نَّوِأدنىِ،ِوحسفِتنكيرِاالستكبارِألِِامَّا َزاَدُىْم ِإلَّ ُنُفورً ِ،ِوىيِىوِمفِقولو:ِالنكرةِقبمو

عِالقربِفيوِماِالِيحسفِمعِالبعد،ِواعتمدِذلؾِلقوةِ.ِوقدِيحسفِمممَّاِبعدهإلىِ)نفور(ِ
ِ.(ٔ)((،ِلعظموِوشناعتومثموِالِيخفىِ،ِواإلخبارِعنوِبأفَِّمعناهِبتعريفو

 حمل معنى القراءة الشاذة عمى القراءة العامة : ثانًيا

ِكثيرًِمِْحَِ      ِجني ِابف ِالقراءاتِالشَِِّاؿ ِمعاني ِاذَِّمف ِمعنى ِعمى ِالعامَِّة ِويكادِةالقراءة ،
ِالقراءاتِالقرآنيةيحِىوِأكثحعمىِالصَِِّاذِّالشَِِّوُُِمِمِْيكوفِحَِ ِوجَّوِبو ِاألصؿِفيِرِما ؛ِألفَّ

ِبالمعنى ِالعامَِِّ،(ٕ)القراءاتِتوافقيا ِعمىِقراءة ِجاءِِ،ةومفِالقراءاتِالتيِحمؿِمعناىا ما
:ِ]ِآؿِعمراف:ِمفِاآليةُِِقُموَبَنا َبْعَد ِإْذ َىَدْيَتَناَربََّنا َل ُتِزْغ ِِ:قولوِتعالىِعمىِِمفِكبلمو

ِ.)َربََّناِالَِتِزْغُِقُموُبنا(ِعمىِقراءةِأبيِواقدِ))ُِِِقُموَبناِورفعُِِِتِزغْ ِبفتحِالتاءِمفِِ[ٛ
ِفيِالمعنىِقاؿِأبوِالفتح ِالجماعة:ِىذا وذلؾِأنَّوِفيَِِربََّنا َل ُتِزْغ ِ:ِعائدِإلىِقراءة

ِاىرِطمبِمفِالقموبِورغبةِإلييا،ِفيوِكقوؿِالراجزِفيماِأنشدهِابفِاألعرابي:ِِِِِِِِِِِِِِِِالظَّ

ِ* َلا ِطْفيَ نَ يْ إلَ  عْ جِ رِ ل يَ  بّْ يا رَ  *

                                                           

ِ.ٕٕٓ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
ِ.ٓ٘ٔ/ِِِٜالمعاني:وروحِِ،٘٘٘/ِِِٖالمصوف:الدرِِينظر:ِ-(ٕ)
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ِطِِوفسَِّ ِالطَّفِْره ِفظاىره نَِّمبِوالرَّبًل، ِوا  ِإليو؛ ِالمدعو ِاإلنساف ِذلؾ ِإلى ِالمسغبة ِاهللِِؤما وؿ
َِربََّناداءِفيِقولوِتعالى:ِدِفيِذلؾِالنِِّا،ِويؤكَِِّنِيِْإلَِِوُِعِْجِِرِِالِتَُِِِـّيُِوِقاؿ:ِالمَّسبحانو،ِحتىِكأنَّ

يسِعنؾ،ِوالِتقوؿِلو:ِِفِنِْوِيممؾِالتَّؾِتقوؿِلؤلمير:ِالِترىقني؛ِألنَِّويزيدِفيِشرحوِلؾِأنَِّ
الَِتِزْغِ)معنىِِإذفِأفَِِّتَِمِْمِِذلؾِليسِلوِوالِإليو؛ِفقدِعَِِة؛ِألفَِّيِالجنَِِّنِْمِخِِأيياِاألمير،ِأدِْ

ِِ(قموُبنا ِمعنى ِأالََِربََّنا َل ُتِزْغ ِىو ِأفَِّ؛ ِمنيا؟ِِِترى ِفيطمب ِشيًئا ِتممؾ ِال القموب
ِالنَّصِحمؿِمعنىِالقراءةِ(ٔ)((وؿِإذفِواحدِوىوِاهللِسبحانوِؤفالمس ِفابفِجنيِفيِىذا ،

ِالعامَِّ ِقراءة ِمعنى ِعمى ِالرجزالشَّاذة ِمف ِببيت ِلذلؾ ِواستدَّؿ ِوالنِِّة ،ِ ِفي ِِ؛اآليةداء ألفَّ
ِعنوِالقراءتيفوعمىِ،ِ))المنادىِىوِالربِ  ييِفيِلمفظِوالنَِِّ...ِفالقموبِفاعٌؿِبالفعؿِالمنييِّ

ِاهللِتعالىلمقموبِوفيِالمعنىِ ِدعاء َِفتَِأي، ِقموَبنا ِالُِتِزْغ ِالُِأَرَينَّؾِ: ِفيوِمفِباب: زيَغ،
ِ.ِ(ٕ)((َىينا

َِِِوُحرَّْم َعَمْيُكْم َصْيُد اْلَبرّْ َما ُدْمُتْم ُحُرًماِ:ِفيِقولوِتعالىِماِذكرهمفِذلؾِأيًضاِِوِِِِِِ
،ِوفتحِالحاءِيد(،ِونصبِ)الصََِّوُحرَّْم ِ[ِبفتحِالحاءِوالراءِمفِٜٙ:ِالمائدة:ِمفِاآلية]

َِصْيدَِومفِذلؾِقراءةِابفِعباس:ِ))قاؿِ،ُِحُرًما والراءِمفِ ـْ َِعَمْيُك ـَ ِِ:ِ)وَحرَّ ـْ َِماُِدْمُت اْلَبرِّ
ِالفتحِ.َحَرًما( ِإقاؿِأبو ِراجع ِمعنىِ)َحَرًما( ِ)ُحُرًما(: ِالجماعة ِلىِمعنىِقراءة ِوذلؾِأفَّ ؛

ِحَِ ِجمع ِالمُِاـرَِاْلُحُرـ ِواْلَحَرـ ِالمعنىِمفعوؿ، ِفي ِفيو ِأيِ،حرَّـ، َِحَرًما؛ ِفيِفجعميـ ِىـ :
إذفِواحدِمفِِافَيَِنِعِْفالمَِ،ِأيًضاِمنيـِكاْلَحَرـامتناعِذلؾِاِيمتنعِمنعِاْلُمْحِرـ،ِِومَِّـِمِِيِِاعَِِنِتِِامِْ

ِ.(ٗ)،ِوكذلؾِحمؿِابفِعطيةِقراءةِابفِعبَّاسِعمىِمعنىِقراءةِالجماعة(ٖ)((حيثَِأرينا

 ة تحسين معنى القراءة الشَّاذَّ : ثالثًا

مفِغيرِتفضيمياِعمىِةِمفِجيةِالمعنىِاذَِّفِابفِجنيِبعضِالقراءاتِالشَِّسِِّقدُِيحَِ     
ِ ِلممعنىالعامةقراءة ِتحسينو ِويكوف ِالقراءةِعمىِ، ِفي ِاستمطفيا ِأمور ِمعِوفؽ ِتنسجـ ،

التيِحسَّنياِقولوِِالقراءات،ِومفِالمرادِمفِاآلية،ِأوِالمعنىِالذيِيفيموِمفِاآليةالمعنىِ
ْثَمْيِيْم َرْأَي اْلَعْينِ  :ِوِتعالىفيِقول ِ[ِبضـِالياءِمفٖٔ:ِ]آؿِعمراف:ِمفِاآليةَِِيَرْوَنُيم مّْ

                                                           

ِِ.ِِٖ٘٘/ِٕ:ِ:ِالمحكـِوالمحيطِاألعظـ،ِوالبيتِلَكْيَدؿ،ِينظرٗ٘ٔ/ِِٔالمحتسب:ِِ-(ٔ)
ِ.ِٖٓ-ٜٕ/ِِٖالدرِالمصوف:ِِ-(ٕ)
ِ.ٜٕٔ/ِِٔالمحتسب:ِِ-(ٖ)
 ِ.ٕٕٗ/ِِٕالمحررِالوجيز:ِِ-(ٗ)
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َِِيَرْوَنُيمِِىذهِقاؿِأبوِالفتحِ.بياءِمضمومةِ(ُيَرْوَنيـِِمثَمييـ)))ِِعمىِقراءةِابفِعبَّاس:
،ِتقوؿ:ِأرىِ(ُأريُتِوُأَرى)أقوىِفيِاليقيفِمفِِ(َرأيُتِوأرى)ِةِالمعنى؛ِوذلؾِأفَِّنَِسَِقراءةِحَِ

ِغالبِظني،ِوأرىِأفِِْأفِْ ِأي:ِىذا ِأيِأعمموِوأتحققو؛ِوسببِِسيكوفِكذا؛ سيكوفِكذا؛
راهَِيِِغيرهِيشرعِفيِأفِِْاإلنسافِقدُِيريوِغيرهِالشيءِفبلِيصحِلو،ِفمعناهِإذفِأفَِِّذلؾِأفَِّ
ِالقراءةِوِىوِالِيراهوالِأنَِّ ِيحسِّفِىذه ِالجماعة:ِوأمَِِّ....ِفيذا ِقراءة فؤلنَّياَِِيَرْوَنُيم  ا

،ِيـِوالِارتيابِبيـِأنَّيـِمثبلىـ:ِحتىِالِيقعِشؾِفيأيِ،أقوىِمعنى؛ِوذلؾِأنَّوِأوكدِلفًظا
ِأنَّوِ(ٔ)((اهِمفِأْفِيكوفُِمٍرُِيِرييـِذلؾفيذاِأبمغِفيِمعن ِحسَّفِالقراءةِالشاذةِإالَّ فَّ ،ِفيوِوا 

ِ.ِءةِالعامةمياِعمىِقراضِِّفِْلـِيُِ

ِلَِّمَن اآلِثِميَن  اِإنَّا ِإذً ُم َشَياَدَة الّمِو َوَل َنْكتُ ِ:ِفيِقولوِتعالىِماِذكرهومفِذلؾِأيًضاِِِِ
ِ ِاآلية: ِمف ِٙٓٔ]المائدة: ]ِ ِِ َشَياَدةَ  بتنويف ِاإلضافة ِعف ِالجبللةِوقطعيا ِلفظ ومدِّ
ِآهلل(ِعمىِ ِمفِأمَّاِ)شيا:ِ))قراءةِاإلماـِعميِ)عميوِالسَّبلـِ(ِإذِقاؿ)شيادًة دًة(ِفييِأعـ 

أنَّياِباإلضافةِأفخـِوأشرؼِوأحرىِبترؾِ،ِغيرِباإلضافةَِشَياَدَة الّمِو ِ:ِقراءةِالجماعة
وقاؿِِ،مفِاإلضافةِنويفِأعَِـّجعؿِابفِجنيِقراءةِالتَّ،ِ((إلضافتياِإلىِاهللِسبحانوِ؛كتمانيا

(ِبالتنويفِ)اهلل(ِنصبِ)شيادةًِِ:ِ))يِ)عميوِالسبلـ(بفِعطيةِفيِمعنىِقراءةِاإلماـِعما
ِالكبلـ والِنكتـِِ:الزىريِويحتمؿِأْفِيكوفِالمعنىِقاؿِ،شيادةًِِـِاهللَُِتِكِْوالِنَِ:ِبػ)نكتـ(،ِكأفَّ

يِالنَّصيفِحسَّفِالقراءةِ،ِفابفِجنيِف(ٕ)((بِالفعؿِإيجاًزاصِِفتِالواوِونُِذِِ،ِثـِحُِشيادًةِواهلل
ِ.ةِالعامة؛ِألنَّياِأوكدِوأبمغ،ِومعِذلؾِفضَّؿِعميياِقراءالشاذة

 تفضيل معنى القراءة الشاذة عمى العامة : رابًعا

ِأنَّوِفضَّؿِبعضِمعانيِالقراءاتِالشاذةِعمىِوويؤاخذِعميِؼِعفِابفِحنيرَِعِْممَّاِيُِ       
ِالعامةِمعاني ِالشَِّالقراءة ِالقراءة ةِفيِبعضِاألحيافِأقربِلممعنىِاذَِّ؛ِوذلؾِألَنوِيرىِأفَّ

فِْتفسيرهِةِحسبمفِالعامَِّ ِةِأفِْاذَِّـِعمىِالقراءاتِالشَِّكِْةِعندهِفيِالحُِةِالعامَِّمَِالسِِِّكانتِِْ،ِوا 
ِالعامَِّ ِالقراءة ِتكوف ِالشَِِّأفضؿة ِةاذَِّمعًنىِمف ِعمىِالعامَِّاذَِّمعنىِالشَِِّيِريجِأو، ِوىوِةة ،

ِ ِِ.تقدـاألصؿِفيِالقراءاتِكما ِعمىِالعاـ ِالشَّاذ ِومفِتفضيمو ِذكره ِتعالىما ِِِِِ:فيِقولو
ِ َقاَل َعَذاِبي ُأِصيُب ِبِو َمْن َأَشاءِ[ِبالسيفِبدؿِالشيفِمفِِٙ٘ٔ:ِ:ِمفِاآليةاألعراؼ]

                                                           

ِ.ِ٘٘ٔ-ِٗ٘ٔ/ِِٔالمحتسب:ِِ-(ٔ)
 .ٖٕ٘/ِِٕالمحررِالوجيز:ِ-(ٕ)
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  َأَشاء،ِقاؿِِ.:ِ)ُأِصيُبِِبوَِمفَِأَساَء(ومفِذلؾِقراءةِالحسفِوعمروِاألسواري:ِ))قاؿ
؛َِمْن َأَشاء  :ِ:ِىذهِالقراءةِأشدِإفصاًحاِبالعدؿِمفِالقراءةِالفاشيةِالتيِىيأبوِالفتح

ِالعذابِفيِالقراءةِالشَِّ ،ِوالقراءةِالفاشيةِالِلو،ِوىوِاإلساءةِاالستحقاؽِِِةُِعمَِّةِمذكورٌِاذَِّألفَّ
ْفُِكنَّاِقدِذلؾِلشيءِيرجعِإلىِاإلنسافِ،ِوأفَِّالعذابِلوِإصابةةِاوؿِمفِظاىرىاِعمِّنَُِيتَِ ،ِوا 

،ِوأنَّوِالِيعذبِأحًداِمنيـِإالِبماِجناهِواجترموِاهللِتعالىِالِيظمـِعبادهِمًماِبأفَِّأحطناِعِِ
ِأنَّاِلـِنعمـِذلؾِم ِِ:ى،ِوظاىرِقولوِتعال؛ِبؿِمفِأماكفِغيرىافِىذهِاآليةعمىِنفسو،ِإالَّ

  َمْن َأَشاءُِِِأوىـِمفِيضعؼِنظرهِمفِالمخالفيفِأنَّوِيُِبالشيفِمعجمةِر مفِبِذِِّعَِبَّما
ِعباده ِمف ِيسيشاء ِلـ ِأو ِأساء ِحسبناِئ، ِوىو ِسبيمو، ِىذه ِما ِاعتقاد ِمف ِباهلل ِنعوذ ،

ِاهللِيعذبِمفِيفِالشَِّسِِحِْتَِ،ِوعذرهِلِِ(ٔ)((وولينا وِأأساءِ،ِيشاءِاذِتوىـِمفِيضعؼِنظرهِبأفَّ
ِ.لـِيسئ

 تفضيل القراءة بسب الصنعة النَّحوية: خامًسا

ِالقِرِِِِِ ِبعض ِجني ِابف ِالشَّاذةفضَّؿ ِاءات ِمفِوجعميا، ِالعامَِِّأظير ِبسببِالقراءة ة
ِالنَِّاالصن ِترتضيوحويةعة ِالمنيجِالبصريِفيِالنَّحوِ،ِوعمىِوفؽِما ،ِكرفعِاالسـِقواعد

ومفِالقراءاتِِ،نصبوِعمىِالمفعوليةِعندِالكوفييفِوِ،عندِالبصرييفِباالبتداءالمشغوؿِعنوِ
ِبسببِالصَِّ ميا ِالنَّحويَِّالتيِفضَّ ِنعة ِذكرهة ِتعالىِما ِفيِقولو :ِ ََرَفَعَيا َوَوَضَع  َوالسََّماء

الرفعِىناِ))ِاؿ،ِإذِقاؿ:السَّمَِّعمىِقراءةِأبيَِِوالسََّماَء ِبرفعِِ[ٚ:ِ]ِالرحمفِِاْلِميَزانَ 
ِالجماعةِمفِأظير ؛ِألنَّوِعطفوِعمىِالجممةِالكبيرةِإلىِاالبتداءِو؛ِوذلؾِأنَّوِصرفقراءة

ىذهِالجممةِِ،ِفكماِأفَِّ[ٙ]ِالرحمف:َِِِوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ ِ:ِقولوِتعالىِالتيِىي
ِتعالى ِقولو ِفكذلؾ ِوخبر، ِمبتدأ ِمف ِمركبة ِجممة: َِرَفَعَيا( ِوخبر،ِِ)َوالسََّماُء ِمبتدأ مف

،ِوتفضيموِليذهِالقراءةِكافِبسببِ(ٕ)((َِوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ ِ:ِمعطوفةِعمىِقولو
ِإنَّا ُكلَّ ِ:ِالشَّاذةِفيِقولوِتعالىِفيِالقراءةِفع،ِوكذلؾِفضَّؿِالرَِّالنَّحويِالذيِتبنَّاهالمذىبِ

ِالقمرِِِبَقَدرٍ  َشْيٍء َخَمْقَناهُ  [ِ ِبرفٜٗ: ِأبيِالسَّمَّاؿ[ ِعمىِقراءة ِوسيأتيِالكبلـِعِ)كؿ( ،
ِ.(ٖ)عمييا

                                                           

ِ.ٕٔٙ/ِِٔالمحتسب:ِِ-(ٔ)
ِ.ٕٖٓ/ِِٕالمحتسب:ِِ-(ٕ)
ِ.ِٕ٘ٔ-ٖٕٔ:ِينظر:ِالرسالةِ-(ٖ)
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 ل القراءة عمى أنَّيا لغة مْ حَ : سادًسا

ِلِِِنشأتِِْالقراءاتىناؾِبعضِِِِِِ ِلغاتِالعربدِ عَِتَِنتيجة ِِأيِ-ِد ِوكانتِ-)ليجاتيا(
ِ،(ٔ)غاتدِالمِ دِ عَِبعضِالقراءاتِبسبِتَِِىِإلىِنشوءمَّاِأدَِّبعضِالقبائؿِتقرأِالقرآفِبمغاتياِمِِ

ِوربَّما،ِفظغةِفيِالمَُّلِِياأنَِّةِعمىِمفِاأللفاظِفيِالقراءاتِالشَّاذَِِّاابفِجنيِكثيرًِِؿَِمَِحَِوقدِ
ِكأفِْغةِلِِبِالمِ سِِْنِيَِ ِبأنياِغة،ِأوِيصؼِالمِ ،ِأوِمفِغيرِنسبغةِبنيِتميـ:ِىذهِلُِيقوؿِقـو
،ِومفِ(ٕ)حداىاإيكوفِفيِالمفظِأكثرِمفِلغةِجاءتِالقراءةِعمىِِ،ِأوِأفِْغريبةِيمةِأوقم

ِلغةِتاالقراء ِعمىِأنَّيا َوالسََّماء َذاِت ِ:ِوِتعالىقولِجاءتِفيِكبلموِعمىِالتيِحمميا
ِالذارياتِاْلُحُبِك  ِالحسف،ِقاؿِ اْلُحُبكِ  [ِبتسكيفِالباءِمفِٚ:ِ] فأماِ))ِِ:عمىِقراءة

ِٖ)((،ِوىيِلغةِبنيِتميـ،ِكُرْسؿِوُعْمد،ِفيُِرُسؿِوُعُمد(الُحُبؾ)ؼِمفِفَّخَِمُِفَِ،ِ(الُحْبؾ) )ِ،
اْلِمْصَباُح ِفي ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة ِ:ِتعالىِكبلموِعمىِقولوفيِماِجاءِأيًضاِِأمثمةِذلؾِومف

ِالنورَِِكَأنََّيا َكْوَكٌب ُدرّْيّّ  ِمفِاآليةِ:] ِبفتحِزايٖ٘: ]   ٍُِزَجاَجة ِقاؿ :ِفيِالمفظيف،
:ِقاؿِأبوِالفتحِبفتحِالزايِفييما.ِ(َجاَجةُِالزَِِّفيَِزَجاَجٍةِ)))ومفِذلؾِقراءةِنصرِبفِعاصـ:ِ

َِزَجاجِ ِالجمع ِوفي ِوالكسر. ِوالضـ ِبالفتح َِوِزَجاَجة: ِوُزَجاَجة، َِزَجاَجة، ِثبلثِلغات: فييا
غويِالمثمثِالمِ ،ِوىذاِمفِ(ٗ)((وُزجاجِوِزجاج:ِكَنعامةِوَنعاـ،ِوُرقاقةِورُقاؽ،ِوِعمامةِوِعماـ

ِ.ؽِفيِمعناهِفِتَّالذيِيَِ

 غوي فسير المُّ في التَّ  لمعمماء نقد ابن جني

ِفنوفِالمغةْبَِيِِلوِأفُِِْأِتيحَِثقافةِواسعةِِا،ِذبارًعالغويَّاِونحويًّاِابفِجنيِِدِ عَِيُِ      ،ِرعِفيِكؿِّ
اقدِماداـِيجريِفيوِالنَِّ،ميـِمفِالقوؿقدِفيِموضعوِالسَِّ،ِ))يضعِالنَِّكذلؾِناقًداِلغّويًّاِويعدِ 

-مؼِيؼِعمىِأحٍدِمفِالسَِّحَِِيِِ،ِمفِغيرِأفِْدؽالصِِّ،ِوينحوِفيوِطريؽِعمىِسنفِالحؽ
ِاهلل ِيَِِ-رحميـ ِالخمؼكَِتِِأو ِمف ِأحد ِعمى ِوطمسِالحقائؽِ،ثَّر ِالواقع ِفإذبتجاوز ِفعؿِ. ا
ِبقوؿِ،ِوقدِعضدِرأيوِىذكافِرأيوِسديًداِوخاطرهِصواًباِ-يقوؿِابفِجنيِ-الناقدِذلؾِ ا

ِمفِقوليـىػٕ٘٘أبيِعثمافِالجاحظِ)ت ِعمىِالناسِأضرَّ ِما ِترؾِاألوَّؿِلآلخرِ(: ِما :
                                                           

 .ِٜٛ:ِالقرآنيةِفيِالدراساتِالنَّحويةِ:ِأثرِالقراءاتينظرِ-(ٔ)
ِِ.ٕ٘ٔ/ِِِٕ،ٕٕٓ،ِٖٕٗ،ِؤِٖٕو،ِٕ٘ٓ/ِِٔينظر:ِالمحتسب:ِِ-(ٕ)
 .ٕٚٛ/ِِٕالمحتسب:ِِ-(ٖ)
ِ.ٜٓٔ/ِِٕالمحتسب:ِِ-(ٗ)
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ـِتفسيرِسابقيولِِجنيِيممؾِشروطِالناقدِالتيِتؤىموِِكافِابف،ِِو(ٔ)((شيًئا ،ِويقؼِعمىُِيَقوِّ
،ِفيوِيممؾِموىبةِالنَّاقدِ،ِفضبًلِعمَّاِكسبوِمفِشيوخوِومبلزمتوِليـِؼِفيوعضعِالضَِّامِو
ىيِِقاعدةِفيِالنَّقدُِتعدِ ِبَّوِعمىَنِِوقد،ِ(ٕ)قدعميؿِوالنَِّحميؿِوالتَّبذلؾِقدرةِعمىِالتَِّصارتِلوف

وِفيِمؤاخذةِثعمبِفيِنيايةِعمىِابفِدرستويِهِِإذِقاؿِفيِردِِّ،ِاألساسِفيِالعمميةِالنقدية
فِْ،ِثعمبِ[ِ]ِأيِمؤاخذةِعِعنيارفِ التَِّابفِدرستويوِ[ولقدِكنتِأعتقدِفيوِ]ِأيِ:ِ))كبلمو ِوا 

وكافِأحمدِبفِيحيىِ،ِرييفِفيِغالبِأمرهِبقوؿِمشيخةِالبصوقائبًلِِ،كافِمفِأصحابي
ِوحيثُِعِأيفِحََِبِتَّأْفِيُِِأحؽِ ِ،ِفالحؽِ كوفيًّاِقمًبا رستويوِكونوِفعِالبفِدشِْـِيَِم،ِف(ٖ)((عقَِصَِِؿَّ

ِمعياولـِيحمؿِعمىِثعمبِكونوِكوفيًّاِ،بصريًّاِعندِابفِجني جنيِفيِالنَّقدِىوِِرِابف؛ِألفَّ
ِعمميةِنقديَّة،ِوىوِمالحؽِ  ِ.عيارِأصيؿِفيِكؿِّ

لقدِوقؼِابفِجنيِعمىِتفسيرِبعضِالعمماءِالذيفِسبقوهِناقًداِبماِيممؾِمفِأدواتِِِِِِِ
لـِيكفِفيِنقدهِِو،ِغويِآليِالقرآفالوقوؼِعمىِمواضعِالضَّعؼِفيِتفسيرىـِالمِ ِمْفِينوِعِِتُِ

ِوحَِ ِلتفسيرىـ ِويدلِِّ،بسِْرافًضا ِالبديؿ ِيضع ِعبؿ ِحُِميوؿ ِليكوف ِمَِِةًِجَِّ، ِِِِِ،بعدهِفِْعمى
ِعنيًفاوربَِّ)) ِأو ِرفيًقا ِالنَّقد ِكاف ِنقدىِ،(ٗ)((ما ِالذيف ِالعمماء ِمواضعِِـومف ِفي ِجني ابف
ِفيِتخطدِِّعََِتِمُِ ِابفِمجاىد ِتئدة ِوجوِمفِالعربية رأيِابفِِعمىوِبعضِالقراءاتِالتيِليا

ِِوجني ِالزَِِّدََِقِنَِ، ِفي ِتفسيرهجاج ِمف ِالفَِّ،مواضع ِقميراءوكذلؾ ِمواضع ِووقؼِفي ِمعِةم،
ِِ.المبرد

 ىـ(2ٕٓالفراء )ت

ؿِفيِغيرِحِ مَِ،ِوقدِوصفوِبالتَّغويِّفيِمواضعِكثيرةِفيِتفسيرهِالمِ ِفراءجنيِالِآخذِابفُِ     
،ِوكانتِمآخذهِعمىِ(٘)ؿِالفراءِفيِىذا(حَِّمَِوقدِتَِ)وىذاَِتَمح ؿِلئلعراب(ِو:ِ)موضعِبقولو

                                                           

ِ.ِٜٓٔ/ِِٔ،ِوينظر:ِالخصائص:ِٛٓٔدراساتِنقديةِفيِالمغةِوالنحو:ِِ-(ٔ)
ِِ..ِ)أطروحة(ِِٚ-ِٙينظر:ِابفِجنيِناقًداِلغويًّا:ِِ-(ٕ)
 .ٛٙ٘/ِِٕرِصناعةِاإلعراب:ِسِ-(ٖ)
ِ،ِالجزء:ٗٛ:ِمجمةِمجمعِالمغةِفيِدمشؽِالمجمدِ،٘ٙٔمصطمحِالقراءةِالشاذةِفيِالمحتسب:ِِ-(ٗ)
 .ـٜٕٓٓ،ِٔ
ِ .ٜٕٔو،ِٜٔٔ/ِِٕ:ِ:ِالمحتسبينظرِ-(٘)
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ِبالمعنىنوعيف ِعبلقة ِليسِلو ِنوع ِتعالىِ،(ٔ): ِقولو ِفي ِقولو ِذلؾ ِومف :ِ ق َواْلُقْرآِن
(ِجبؿِ:ِ)قاؼٌِقفيِبكسرِالفاءِوِفتحياِمفِ)قاؼ(:ِ))وقيؿ[ِفيِقراءةِالثٔ:ِ]ِؽِِاْلَمِجيدِ 

:ِجاءِىذا،ِفقاؿؿِالفراءِفيِحَِّمَِوقدِتَِِ،:ِىوِقاؼٌِفع،ِأي،ِفكافِقياسوِالرَِّمحيطِباألرض
   :ِِِِِِِكقولوِببعضِاالسـ

ِاف *قَ  تْ الَ ا قَ نَ ي لَ فِ ا قِ يَ ا لَ نَ مْ * قُ 

ِضَِ ِىذا ِفيوؼعِْوفي ِوالكسر ِالفتح ِإلى ِترى ِأال ِلِِ(ٕ)((، ِجني ِابف ِورد  ِبأفَِّ، ِالفراء ِقوؿ
ِقولؾِِ(القاؼ) ِمف ِالفاء ِعمى ِوالفتحة ِظيرتِالكسرة ِلمَّا ِبأنَّو ِعمََّمو ِالجبؿ ِاسـ ِمف جزء

ِفيوِليسِبجزءِمفِ ِممةكال)قاؼ( ِالكبلـِبؿِىوِكممةِمستقمة، ِالفراءِنقؿِىذا ِغيرِأفَّ ،
،ِ)قاؼ(ِجبؿِمحيطِباألرضِ:ِإفَِّاآليةِفبدأهِبالترجيِإذِقاؿ:ِ))ويقاؿعمىِأنَّوِوجوِفيِ

ِيظيرِألنَّوِِأي،ِموضعِرفعِفينَّوِيكفِكذلؾِفكأِفإفِْ ىوِقاٌؼِواهلل،ِوكافِينبغىِلرفعوِأفَّ
ِالقاؼِوحدىاِذكرتِمفِاسموِكماِقاؿِالشاعر: ِاسـِوليسِبيجاءِ،ِفمعؿَّ

ِاف *قَ  تْ الَ ا قَ نَ ي لَ فِ ا قِ يَ ا لَ نَ مْ * قُ 

ِالقاؼِمفِالوقوؼِتِْادَِأرَِِ،القاؼِتِْرَِكَِذَِ ِيَِ(ٖ)((واقفةِإنِّي:ِأي، ِفالفراءِلـ ِبأفَِّ، القاؼِِجـز
،ِبؿِىوِغيرُِمَتَيقٍِّفِمفِكوفِ)قاؼ(ِفيِاآليةِأسـِكماِقاؿكذلؾِبؿِلعمَّياِِ،جزءِمفِاالسـ

ِ،ِفإنَّوِنقؿِىذاِالوجوِبصيغِالتمريضِ)ُيقاؿ(.ِِفضبًلِعفِكونوِجزًءاِمفِاالسـأصبًلِ

ِِِِِ ِاآلخَِالنَِّأمَّا ِوع ِبالمعنىَمِفَِر ِعبلقة ِومنو ِعمىِو، ِتعالىِكبلمو ِقولو :ِ َوَلَقْد َصدََّق
ِسبأ]ِِمَّْن اْلُمْؤِمِنينَ  َفِريًقاَعَمْيِيْم ِإْبِميُس َظنَُّو َفاتََّبُعوُه ِإلَّ  ِبتخفيؼِ[ٕٓ: ،ِ َصدََّقِِ

ِِإْبِميَسَِظن وُِعمىِقراءةِالزىريِ)َصدََِِظنَُّو  ،ِورفعِ ِإْبِميُس  ونصبِ ـْ :ِإذِقاؿ(َِؽَِعَمْيِي
((ِ ِأفَّ ِالقراءة ِلوِظَِمعنىِىذه َؿ ِفييـِن وُِإبميسِكافَِسوَّ ِفَصَدقوِظَِشيًئا ِكافِعَِِن وُِ، ِدَِقَِفيما

ِ...َِوَلَقْد َصدََّق َعَمْيِيْم ِإْبِميُس َظنَُّو ِة:ِ.ِوأمَّاِقراءةِالعامَِّيءعمييـِمعيـِمفِذلؾِالشَِّ
.ِفالمعنيافِمفِمعناهِن وِفيوِظَِعَِدَِؽِماِكافِأوِْدَِصَِ،ِفَِيـنِْوِمِِغََِمِبَِاِفَِرِفييـِشيئًِفإنَّوِكافِقدَِّ

                                                           

 ِِ.ٕٓٗوِِ،ٔٙ/ِِٔ:ِينظر:ِالمحتسبِ-(ٔ)
َجاؼ(،ِينظر:ِ،ِوصدرِالبيتِلموليدِبفِعقبةِوتماموِ)الَِتْحَسِبيَناِقدَِنِسَناِاإلئِْٕٛ/ٕ:ِالمحتسبِ-(ٕ)

ِ.ٕٔٚ/ٗ:ِشرحِشواىدِالشافية
ِ.٘ٚ/ِِٖمعانيِالقرآفِلمفراء:ِِ-(ٖ)
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ِفِو؛ِألنَّوِقدَِّمتراجعافِإلىِموضعِواحدِدُِعِْبَِ ِفييـرِتقديًرا ِكافِمفِتقديره ِو)َعَمى(ِقعِما .
الستحالةِِ؛فِِّبالظَّةَِقِمِِّعََِتِمُِ،ِوالِتكوفِْقُتِعمْيَؾِِفيَماَِظَنْنُتوِبؾ:َِصدَِةِبػ)َصَدَؽ(،ِكقولؾَقِمِِّعََِتِمُِ

،ِونِِّ:ِفيِظَِاءِإلىِأنَّوِعمىِمعنىوذىبِالفرَِّالموصوؿ.مةِعمىِمفِالصِِِّجوازِتقدـِشيءٍِ
ِمفِرفعِ)ظَِراب،ِوَتَحر ٌؼِعفِالمعنىوىذاَِتَمح ؿِلئلع ؟ِو(ِفإنَّماِجعموِفاعبًلِنَِّ.ِأاَلِترىِأفَّ

ِنصبوِجعموِمفعواًلِعمىِماِمضىفكذلؾِإ ِمفِشَِ.ِكذلؾِأيضًِذا ،َِصدََّق ِ،ِفقاؿ:ِددَِّا
ِ:أمريفِنقدِابفِجنيِلمفراءِفيِفُِمُِكِْويَِِ،(ٔ)((مفعوؿِبوِو(ِعمىِأنَِّفِِّفنصبِ)الظَّ

ٔ-ِِ ِاإلعراب.عةِاعمىِغيرِصنِسارِالفراءِفيِتأويموِالمعنىأفَّ
ِكافِقَِوتقديرهِاإلعراب،المعنىِالبديؿِلآليةِعمىِضوءِِأعطىِ-ٕ ِفًَِئِيِْرِفييـِشَِدَِّ: غوَِمِبَِا

 َظن ُو.ِوُِعَِدَِؽِماِكافِأوِْدَِصََِفِِمنيـ،
ِىـ(ٖٔٔ)ت الزجاج

ِابفِجنيِالزَِِِِِِّ ِالمِ جَِّآخذ ِمِِ(ٕ)غويِّاجِفيِمواضعِمفِتفسيره ِوأكثرىا ِيتعمؽِبالنَّحو، ،ِمَّا
ِجاءومفِذلؾِ ِتعالىِعمىِكبلموِفيِما ِقولو :  َِِقاُلوا ِإْن َىَذاِن َلَساِحَرانِ[ِِمف طو:

ِىذافِلساحراف(ِإذِقاؿ:ِ))ْف(ِعمىِقراءةِنافعِإ[ِبتشديدِ)ٖٙ:ِاآلية أبوِعميِوأخبرناِ)إفَّ
ِنعـ ِبمعنى ) ِ)إفَّ ِأفَّ ِإلى ِلساحراف( ِىذاف ِ)إفَّ ِتعالى ِقولو ِفي ِذىب ِإسحاؽ ِأبا ِ،أفَّ

ِالبلَِّ،ِمرفوعِباالبتداءِ(ىذاف)و ،ِ(ِداخمةِفيِموضعياِعمىِغيرِضرورةـِفيِ)لساحرافوأفَّ
ِتقديره:ِنعـِىذافِليماِساحراف ىذاِالذيِعنديِفيوِِ:،ِوحكىِعفِأبيِإسحاؽِأنَّوِقاؿوأفَّ

قببلهِوعمىِإسماعيؿِبفِإسحاؽِف،ِزيدمحمدِبفِياَِنِيمالِِعَِوكنتِعرضتوِعمىِِ،هللِأعمـوا
ِأنَّوِأجودِماِسمعاه ِالمسألةِمَِوذكرا ِأبوِإسحاؽِفيِىذه ِالذيِرواه ِىذا وؿِخُِدِْ.ِواعمـِأفَّ

ِ)ىما(ِالمحذوفةِ،ِؼِمنوِعمىِماِفيِقولوِقِتَِ،ِوأناِأذكرهِلِِغيرِصحيح ووجوِالخطأِفيوِأفَّ
ِتُِالتيِ ِلـ ِباالبتداء ِمرفوعة ِالعِِعِِْبَِإالَِِّؼِْذَِحِْقدرىا ِبموضعياِـِِمِْد ِوالمعرفة ِبيا ِوكذلؾِكؿ  ،

افِفيِحذفوِمعِالجيؿِبمكانوِضربِمفِكَِ،ِولوالِذلؾِلَِِمعِالعمـِبوإالَِِّؼُِذَِحِْالِيُِِمحذوؼٍِ
ذاِكافِمعروًفاِفمقدِاسِْـِالغيبِلممخاطبمِْتكميؼِعِِ ـِأاَلِبمعرفتوِعفِتأكيدهِبالبلَِِّيَِِنِغِْتُِ،ِوا 

ِالتوكيدِمفِمواضعِ ترىِأنَّوِيقبحِأْفِتأتيِبالُمؤكِّدِوتترؾِالُمؤكَّدِفبلِتأتيِبوِأاَلِترىِأفَّ
ِذكرتِلؾِِ،والحذؼِمفِمواضعِاالكتفاءِواالختصارِ،اإلطنابِواإلسياب ِإذفِكما فيما

                                                           

ِ ِ.ٖٓٙ/ِِِٕلمفراء:وينظرِمعانيِالقرآفِِ،ٜٔٔ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
 .ٕٚٛ/ِِِٕوالخصائص:ِ،ٙ٘ٙ/ِِِٕ،ٔٓٗ/ِِِٔاإلعراب:سرِصناعةِِينظر:ِ-(ٕ)
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اجِوبنىِابفِجنيِنقدهِوِرِ،(ٔ)((دِكبلـقِْعمييماِعَِِؿَِمِِتَِشَِْيِِافِالِيجوزِأفِْدَِّضِِ دِّهِعمىِالزجَّ
ِ:ِعمىِأمورِمنيا

ِبعدِالدِِّالِيِ-ٔ ،ِوقوؿِالزجاجِبحذؼِ)ىما(ِالِدليؿِعميوِيدؿ ِواللةِعميجوزِالحذؼِإالَّ
 .وِفيِالكبلـِحذؼُِيقَّدرِبػ)ىما(عمىِأنَِّ

ِىذاِخبلؼِالمرادِمفِِبالُمؤكِّد؛ِيافتواإلالِيجوزِحذؼِالُمؤكَّدِِ-ٕ  التأكيد.ألفَّ

،ِذكرِوجوهِالقراءةِفيياِففصيؿِعرضِليذهِالمسألةِبشيءِمفِالتَّاجِقدِجَِّوكافِالزَِِِِِِِّ
واهللِِ-والذيِعنديِأيِالذيِذكرهِابفِجنيِعنوِإذِقاؿ:ِ))رجَّحِىذاِالِرثـِوأقواؿِالنحوييفِ

ِ ِعمىِ-أعمـ ِبفِيزيدِ-ِاْينَِمِِالِِعَِِوكنتِعرضتو ِمحمد ...ِِبفِإسحاؽِوعمىِإسماعيؿ،
ِِو ِأنَّوِأجودِماِسمعاهِفيِىذافقببله (ِِوذكرا ِالبلـِوقعتِقعتِموقعِ)نعـ(،ِىوِ)أفَّ ،ِوأفَّ

ِايَِعَِوقِِمَِ ِ.(ٕ)ىذافَِليماِساحرافِ((ِالمعنى:،ِوأفَّ

اجِوممَّاِآخذِبوِابفِجنيِالزَِِِِِِّ يَّاَك َنْسَتِعيُن ِفيِقولوِتعالىِ:ِِماِجاءجَّ ِِإيَّاَك َنْعُبُد واِ 
ِ ِالفاتحة: ِقاؿ٘] ِإذ ]((ِ ِقاؿِليِسمعتوِيقوؿِوقدِىِلِِكَِوحَِ: يِحاٍؾِعفِأبيِإسحاؽِأراه

ِِوُسئِِ ِؿِعفِمعنىِقولوِعزَّ واشتقاقوِِ:،ِقاؿؾِنعبدتُِيقَِقِِ:ِحَِماِتأويمو،ِفقاؿِِِإيَّاَك َنْعُبدُ ِجؿَّ
جميعِِ،ِوذلؾِأفَِّيٍِّضِِرِْ،ِوىذاِالقوؿِمفِأبيِإسحاؽِعنديِغيرِمَِمفِاآليةِوىيِالعبلمة

،ِوقدِقامتِالداللةِعمىِكوفِي:ِأناِوأنتِوىوِوىيرِمشتؽِنحواألسماءِالمضمرةِمبنيِغ
ِفيجبِأْفِالِيكوفِمُِ ِ)إيَّا(ِاسـِغيرِمضمر،ِفإفُِذىِِاقًِّتَِشِْ)إيَّا(ِاسًماِمضمًرا ،ِبِإلىِأفَّ

ِبَِ ِما ِعمى ِقولو ِالكاؼَنِيَّوذلؾ ِحرؼ ِفي ِأفسدِ،اه ِإعادتوِفقد ِعف ِأغنى ِبما ِىناؾ ناه
ِ.اججَِّ،ِوىذاِالقوؿِلـِأجدهِفيِكتبِالزَِّ(ٖ)((ىنا

  ىـ(ٕٖٗ)ت مجاىد ابن

ِلياِوجيًِبعضِالقراءاِوِِِتِئَِطِِخِْآخذِابفِجنيِابفِمجاىدِفيِتَِ  ِفيِاتِالتيِيرىِابفِجنيِأفَّ
عبلقةِِليسِلو:ِاألوَّؿِعمىِنوعيفِعمييالقراءاتِالتيِآخذهِ،ِواياِعميوُمِمِْفِحَِكِِمِْالعربيةِيُِ

ِ،المعنىفيِةِالِأثرِلياِلغويَِِّأوِةةِأوِصرفيَِّصوتيَِِّبؿِىيِأمورٌِِ،اآليةِفسيرِومعنىبالتَّ
                                                           

عرابؤِٖٛ-ِٖٓٛ/ٔسرِصناعةِاإلعراب:ِِ-(ٔ) ِ.ِٖٗٙ-ِٖٙ:ِ،ِوينظر:ِمعانيِالقرآفِوا 
عرابوِ-(ٕ) ِ.ِٖٖٙ/ِِٖ:معانيِالقرآفِوا 
ِ.ٙ٘ٙ/ِِٕسرِصناعةِاإلعراب:ِِ-(ٖ)
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ِ ِذلؾ ِفيومف ِجاء ِتعالىِما ِقولو :ِ ًِإيَماُنَيا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل  اَل َينَفُع َنْفسِ
ِأبيِالعاليةٛ٘ٔية:ِمفِاآلِ:]األنعاـ ِعمىِقراءة ِإِ))ِ:[ ِبالتاءِ)الَِتْنفعِنفًسا فيماِيماُنيا(

لوُِِيْطَمؽِعمىِشيءٍِِغيِأفَِْبِنِْ:ِليسِيَِقاؿِأبوِالفتحِ.ُيْروىِعنو،ِقاؿِابفِمجاىد:ِوىذاِغمط
فِِْ-ةِقائـِفيِالعربيَِِّوجوٌِ رِعنيـِثُِ،ِوعمىِالجممةِفقدِكَِوِغمطأنَِِّ-كافِغيرهِأقوىِمنوِِوا 

ِ،ِوكافِالمضاؼِبعضِالمضاؼإلىِمؤنثِؿِالمضاؼِالمذكرِإذاِكانتِإضافتوعِْتأنيثِفِِ
ِ:وِبو.ِوأنشدناِأبوِعميِالبفِمقبؿإليوِأوِمنوِأ

 وابُتِذلْت     وقــــــــــُع الَمَحاِجِن بالَمْيريَِّة الذُُّقنِ  ،صرَّح السَّيُر عن ُكْتَمانَ  دْ قَ 

فِْ(ِالوقع)فأنثِ ،ِوىيِمؤنثة؛ِإذِكافِالوقعِ(المحاجف)كافِمذكًراَِلمَّاِكافِمضاًفاِإلىِِوا 
ِ.ابفِجنيِالبفِمجاىدِمفِىذاِالنوعوأكثرِنقدِِ،(ٔ)((منيا

َىْل َينُظُروَن ِإلَّ َأن ِِ:فيِقولوِتعالىِماِذكرهِ،ِومفِذلؾِآلخرِلوِعبلقةِبالمعنىاوالنوعِ
:ِ))ُرويِ،ِإذِقاؿةادَِتَِ[ِفيِقراءةِقَِٕٓٔ:ِ]البقرة:ِمفِاآليةَِِيْأِتَيُيُم الّمُو ِفي ُظَمٍل مَّْن اْلَغَمامِ 

(ِةِفيِقوؿِاهللادَِتَِعفِقَِ ِ.عِِظؿٍِّمِْ:ِىوِجَِقاؿِابفِمجاىدِ.سبحانو:ِ)ِفيِِظبَلٍؿِِمَفِاْلَغَماـِ
ِالظِّمَّة(،ِكُجمَّةِِوِجبلؿ،ِوُقمَّةِوِقبلؿيكوفِجمعِ)ظُِِ:ِالوجوِأفِْقاؿِأبوِالفتح ِؿَِّ؛ِوذلؾِأفَّ

نَِّ النَّيارِ،ِوىوِعَرضِِؿِفيوِعدـِالشمسِفيِأوَّؿماِالظ مةِالغيـِ،ِفأمَّاِالظِّليسِبالغيـِ،ِوا 
ِ:محكمةِوىيِنقديةاتَّبعِخطواتِِمجاىدلقوؿِابفِِنقده،ِفابفِجنيِفيِ(ٕ)((والغيـِجسـ

.كوفِ)ِظبَلؿ(ِجمعِِفيخطَّأِقوؿِابفِمجاىدِِ-ٔ  ظؿٍّ

ِالظِِّبقولو:البفِمجاىدِِوِِيئِِطِِخِْبيفِسببِتَِِ-ٕ ؿِعدـِالشمسِفيِبؿِالظِِّبالغيـ،ؿِليسِأفَّ
 .َرضوىوِعَِِالنَّيار،أوَّؿِ

نَّماِالظ مةِالغيـِ،ِوىوِجسـ.ؿِِلماِخطَّأِبوِابفِمجاىدِبقولوأعطىِالبديِ-ٖ  :ِوا 

ِعمىِِهوابفِجنيِفيِردِِِِِِّ ِالنَّصِاعتمد ِفيِىذا ِسياؽِِالمعنى؛عمىِابفِمجاىد ألفَّ
ِمجاىد.فبلِيستقيـِالسياؽِوكبلـِابفِِالغيـ،اآليةِيتحدثِعفِ

                                                           

 .،ِوروايةِفيوِمفِغير)قد(ِٕٙٔمقبؿ:وينظرِالبيتِفيِديوافِابفِِ،ٖٕٚ-ٖٕٙ/ِٔالمحتسب:ِ-(ٔ)
ِ.ٕٕٔ/ِِٔالمحتسب:ِ-(ٕ)
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ِِِِِِِِ ِأيًضا ِذلؾ ِجاءومف ِتعالىِما ِقولو ِفي :ِ َوُحِمَمِت اْْلَْرُض َواْلِجَباُل َفُدكََّتا َدكًَّة
ىدِحدثناِالطبريِ...ِعفِابفِقاؿِابفِمجا))ِِ،[ِفيِقراءةِابفِعامرٗٔالحاقة:ِ]َِِواِحَدةً 
َمِتِاأْلَْرُضِعامر قاؿِأبوِالفتح:ِِ؟ؿِابفِمجاىد:ِوماِأدريِماِىذا.ِقا(،ِمشددةِالميـ:ِ)َوُحمِّ

وِ؛ِوذلؾِأنَِّصحيحِوواضحِ-كرهِمفِىذهِالقراءةِشَّعِعمىِابفِمجاىدِحتىِأنَبِتَِىذاِالذيِ
ِكأنَِّ ِحتى ِالثاني، ِالمفعوؿ ِإلى ِالفعؿ ِاألصؿأسند ِفي ِوحَِو ِقُِمنَِمَِّ: ِمَِتَِرَِدِْا ِأو ِمفِكًِمَِنا، ا

َِنِِتِكَِئِِبَلِمَِ ِذلؾ ِنحو ِأو ِفبُِاألرَضِِ-ا، ِالثاني، ِالمفعوؿ ِإلى ِالفعؿ ِأسند ِثـ ِفقيؿ:ِنِِ، ِلو، ي
ِجِِاألرُضِِتَِِمِمِِّحُِفَِ ِولو ِاألوَِِّتَِئِْ. ِألَِبالمفعوؿ ِِوؿ ِفقمت: ِإليو، ِالفعؿ اَِنِتُِرَِدُِْقُِِحمَِّمتسندت

َِسِِبِْلُِأِِقمت:ؿِمقاـِالفاعؿِوَِّالمفعوؿِاألَِِتَِمِْأقَِِفإفِِْالجبََّة،اِستِزيدًِ.ِوىذاِكقولؾ:ِألبَِاألرَضِ
فِِْالجبََّة،ِزيدٌِ وقدِِنعـ،ِالجبَُّة.تِسَِلبُِِأِِفقمت:ِمقامو،الثانيِِتَِمِْأقَِؿِحذفتِالمفعوؿِاألوَِِّوا 

ُألِبَستِِفتقوؿ:ِالثاني،ىِالفعؿِلممفعوؿَِنِْبُِيِِؿِأفِْوَِّاِيجوزِمعِاستيفاءِالمفعوؿِاألَِكافِأيضًِ
ِتَِِمِمِِّتقوؿِحُِِفإذاِجازِعمىِىذاِأفِِْالشَّؾ.وارتفاعِِلبلتساع،ِالقمب؛عمىِطريؽِِزيًدا،الجبَُّةِ

ؾِبجوازِذلؾِنِ فماِظَِِ-ؿِوَِّالفاعؿِمعِذكرِالمفعوؿِاألَِِيـِاألرضِمقاـِقُِتَِفِِالمَمَؾ،ِرُضِاألَِ
ِحُِِوُحْسِنِو، ِإذا ِبوجوبو ِاألَِذِِبؿ ِالمفعوؿ ِأطعمتُِوَِّؼ ِوكذلؾ ِالخبزَِزيدًِِؿ؟ ِوأُِا ِزيدٌِعِِطِْ، ِـ
اِمفِإقامةِالخبزِمقاـِدًُِبِِدَِجِِا،ِفبلِتَِا،ِثـِتحذؼِزيدًِزيدًِِالخبزُُِِأْطِعـ،ِوتتسعِفتقوؿ:ِالخبزَِ

ِ ِفتقوؿ: ِالخبزُُِِأْطِعـَِالفاعؿ، ِومثمو ُِأْطِعـَِِوِالُجبَُّة،ِيتِِسِِوكُِِالحديُث،ِثَِّبِِوأُِِالفرُسِِبَِِكِرِْأُِ.
ـُ، .ِيَِقِِ،ِووُِالخيرُِِيَِقِِولُِِالشراُب،ِيَِقِِوسُِِالطعا اِفيِورحـِاهللِابفِمجاىد!ِفمقدِكافِكبيرًِِالشر 
ِ.(ٔ)((رِبويَِمِْماِفيماِلـِيَِمِِّسَِمُِِموضعو،

ِابِِِِِِِِ ِاتبع ِنقده ِجنيِفي ِتَِف ِعمى ِمجاىد ِاأْلَْرُض(ِِوِِعِِشِ بَِالبف َمِت ِ)َوُحمِّ ِالقراءة ىذه
ِ:منياِاأمورًِ

ِوقوانينيا،غةِوفؽِالمِ عمىِِعةشَِِبِِرةكَِنِْأيِىيِليستِمُِِالعربية،عمىِوفؽِِةالقراءِحَّحَِصَِِ-ٔ
 ذلؾ.بؿِماِأنكرهِابفِمجاىدِواضحِعندِابفِجنيِكماِعبَّرِعفِ

ِالقراءحمَِّ-ٕ ِالصنِةؿ ِضوء ِاعمى ِدََِّقَِفِِالنَّحوية،عة ِفي ِالكبلـ ِقدرُتناِِالقراءة:ر ُحمَِّمت
ؿِنائبِالفاعؿِ)قدرُتنا(ِوأقاـِالمفعوؿِالثانيِمقاموِورفعوِِاألرَض، ثـُِحذؼِالمفعوؿِاأَلوَّ

 الفاعؿ.بالنيابةِعفِ

                                                           

ِ.ِٜٕٖ-ِٕٖٛ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
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فتصيرِبعدِبناءِالفعؿِِالجبََّة،زيًداِِتُِألَبسِِْومنيا:ِمثاؿ،تحميموِىذاِبأكثرِمفِثَّؿِلِِمََِتِِ-ٖ
ؿ:لممفعوؿِوحذؼِالمفعوؿِ  الجبَُّة.ُألِبَستِِاألوَّ

،ِمـُِيعنِّفيـِبخشفِالقوؿِومرذولو،ِفلمعمماءِكافِمؤدًَّباِومَيذًَّبانقدهِِأغمبوابفِجنيِفيِِ-ٗ
((ِ ِمحقؽِالخصائص: ِصدؽٍِِفِجنيِرجؿَِكافِابقاؿِعنو ِوامرأ ِ...ِِوفيِفعمِجدٍّ وقولو

ِعَِ ِالمُِالمِِّؼَِّوكاف ِاأللفاظ ِيتجنب ِوالقمـ ِلمجبيفدِِنِْساف ِآخرِ(ٔ)((ية ِفي ِنمحظو ِما ِوىذا ،
!ِفمقدِكافِكبيًراِفيِورحـِاهللِابفِمجاىدِقاؿ:،ِإذِالمتقدـِكبلموِفيِردِّهِعمىِابفِمجاىد

ِ.ُمَسمِّماِفيماِلـَِيْمَيرِبوِ،موضعو

 قواعد التفسير المغوي عند ابن جني

ِِِِِِِِ ِِلييمكف ِبعضِاأْف ِالم غويَّةستنبط ِِةالعامَِِّالقواعد ِجنيِاعتمدىاالتي فيِِابف
وىذهِالقواعدِقدِيكوفِفيِتفسيرهِ،ِهفيِضوءِتفسيِرِ،ِالكشؼِعفِمعانيِآيِالقرآفِالكريـ

ِيُِ ِذلؾِال ِأفَّ ِإالَّ ِيخالفيا ِعُِِدُِِقِفِْما ِعمىِياومَِمُِالقاعدة ِويسير ِاألغمبِيعتمدىا ِفي ِألنَّو ؛
ِ.اىاطَِخُِ

ِإذاِدَِالِِ:األولىالقاعدةِِ ِعميوِيجوزِالحذؼِإالَّ ِمحذوؼٍِ))ِدليؿ،ؿَّ ِمعِذَِحِْالِيُِِفكؿ  ؼِإالَّ
ِ ِلَِِبو،العمـ ِذلؾ ِحذفِِولوال ِفي ِضَِِوِِكاف ِبمكانو ِالجيؿ ِتَِِبٌِرِْمع ِعِِِمِكِْمف الغيبِِـِِمِْيؼ

 .(ٕ)ب((اطَِخَِممُِلِِ

ِبابٌِِِِِِ ِجني ِابف ِِوالحذؼِعند ِشجاعة ِحَِ))ِقاؿ:ِالعربيَّة،مف العربِالجممةِِتََِفِذَِقد
ِعفِدَِِيءٌِ.ِوليسِشَِوالحرؼِوالحركةِوالمفرد ِكافِفيوِضَِعميوِيؿٍِلِِمفِذلؾِإالَّ الَّ مفِِبٌِرِْ،ِوا 

ِابفِجنيِعمىِالزَِِّةومفِأمثمةِىذهِالقاعدِ،(ٖ)((تكميؼِعمـِالغيبِفيِمعرفتو جاجِفيِرد 
ِعميوِدليؿِ،ِوقدِوقفتُِِؿَِّدُِ،ِفيِتقديرهِلمضميرِ)ىما(ِمفِغيرِأْفِيَِبؽِذكرهِسالذيِالنَّصِ

ياِابفِجنيِعمىِالحذؼِمفِالمسائؿِعمىِكثيرٍِ ِالتيِخرجَّ ،ِفوجدتوِالِيقوؿِبالحذؼِإالَّ
،ِوتدخؿِتحتِفبلِحاجةِبناِلذكرِأمثمةِعمىِىذهِالقاعدةِ،ِعمىِالمحذوؼِؿِ دَُِيِِويذكرِما

                                                           

 .ٗٔ/ِِٔ(:ِالمحقؽِالخصائصِ)مقدمةِ-(ٔ)
 .ٖٓٛ/ِِٔ:ِسرِصناعةِاإلعرابِ-(ٕ)
ِ.ٖٓٙ/ِِِٕالخصائص:ِ-(ٖ)
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ِ؛ِالِيجوزِحذؼِالتوكيدِ:ليياِابفِجنيِومنياإقواعدِفرعيةِأشارِِةىذهِالقاعد التوكيدِ))ألفَّ
ِ.(ٔ)((يابِوالِيميؽِبوِالحذؼِواالختصارمفِمواضعِاإلطنابِواإلس

ِ ِفيِالعربيَُِِّيْطَمؽِعمىِشيءٍِِيِأفِْغَِِبِنِْليسِيَِ))ِالثانية:القاعدة ِلوِوجو ِقائـ فِِْ-ة كافِِوا 
 .(ٕ)((وِغمطأنَِِّ-ِغيرهِأقوىِمنو

بعضيـِطِّؤىاِخَِالتيِيُِِةاذَِّالشَِّةِفيِتوجيوِالقراءاتِيَِّفسيِرؽِابفِجنيِىذهِالقاعدةِالتَّوطبَِِِِِّ
ِالمِ  ِجية ِحاتـمف ِأبي ِوابف ِمجاىد ِابف ِومنيـ ِغة، ِجاءِذلؾِمفِو، ِتعالىِما ِقولو ِِِِِِ:في

ِ ََِأَفُحْكَم اْلَجاِىِميَِّة َيْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الّمِو ُحْكمًا لَّْقْوٍم ُيوِقُنونِ[ِبرفعِٓ٘:ِ]ِالمائدة
ِيحيى ِعمىِقراءة ـَ( ِ)َأَفُحْك ِمف ِ))إ ،الميـ ِقاؿ: ِذلذ ِوالسمميِومف براىيـ ِيحيىِوا  ؾِقراءة

ِاْلَجاِىِميَِّةَِيْبُغوفََِأَفحُِ) ـُ :ِ.ِقاؿِابفِمجاىد:ِوىوِخطأِ...ِقاؿِأبوِالفتح(ِبالياءِورفعِالميـْك
الشعر،ِقاؿِِؼ؛ِلكنَّوِوجوِغيرهِأقوىِمنو،ِوىوِجائزِفيرَِقوؿِابفِمجاىدِإنَّوِخطأِفيوِسَِ

ِ:أبوِالنجـ

ِعِ نَ أصْ  مْ ًبا كمُّو لَ نْ يَّ ذَ مَ قد أْصَبَحْت َأمُّ الِخَيار َتدَِّعي       عَ 

لـِينكسرِالوزف،ِفيذاِيؤنسؾِِ(كمَّو)أي:ِلـِأصنعو،ِفحذؼِالياء.ِنعـ،ِولوِنصبِفقاؿ:ِ
ِبؿِألفَِّبأنَِّ ِمطمقة؛ ِليسِلمضرروة ِِو ِعائد ِتشبيو ِوىو ِالقياس، ِمف ِوجًيا بعائدِِالخبرلو

َلْوَل َأن َتَداَرَكُو ِنْعَمٌة مّْن ِ:ِقولوِتعالىِكبلموِعمى،ِومفِذلؾِأيًضاِ(ٖ)((ةالحاؿِأوِالصف
بِّْو َلُنِبَذ ِباْلَعَراء َوُىَو َمْذُمومٌ  عمىِقراءةِابفِِ َتَداَرَكوُ  بتشديدِالداؿِمفِِ[ٜٗ:ِ]القمـِِرَّ

:ِروىِىذهِالقراءةِأبوِحاتـِعفِوِالفتح.ِقاؿِأبمشددة،ِ())ِ)َلْوالَِأْفَِتدَّاَرَكوِوالحسفُِىْرمز
ِقاؿِأبواألعرجِالِغير ِالِيجوزِحاتـِ... ِفعؿِِذلؾ؛: ِإالِتاءِِماٍض،ألنَّو وليستِفييا

أبيِحاتـِ:ِىذاِِقاؿِأبوِالفتحِ:ِقوؿِعميو.أوِِمنو؛وىذاِخطأِِ)َتَتَداَركو(،والِيجوزِِواحدة،
ِ لوالِأْفِ:ِة،ِأييَِّضَِِقِنِْةِالمُِحكايةِالحاؿِالماضيَِّ؛ِوذلؾِأنَّوِيجوزِعمىِالِوجوِلوِ-خطأ
،ِأي:ِكافِمتوقًعاِمنوِالقياـَتَتَداَركو:ِاؿِفيوقَِكافِيُِ ِ،ِفكذلؾِىذا،ِكماِتقوؿ:ِكافِزيٌدِسيقـو

                                                           

ِ.ِٕٛ/ِِٔسرِصناعةِاإلعراب:ِِ-(ٔ)
ِ.ٖٕٙ/ِِٔالمحتسب:ِ-(ٕ)
ِ.،ِوروايتوِفيوِبنصبِ)كمَّو(ِٕٙ٘النَّجـ:وينظرِالبيتِفيِديوافِأبيِِ،ٕٔٔ/ِٔالمحتسب:ِ-(ٖ)
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،ِوليذهِالقاعدةِشواىدِكثيرةِعندِابفِ(ٔ)((:ِتتداركوِنعمةِمفِربوِلنبذِبالعراءلوالِأْفُِيقاؿ
ِبعضِأل؛ِةاذَِّمنحصرةِفيِتوجيوِالقراءاتِالشَِّ،ِوىذهِالقاعدةِ(ٕ)جني قدِتخالؼِِالقراءاتفَّ

ِالعرب ِالقواعد ِعمىِالخطأمشيور ِبعضيـ ِيحمميا ِلذا ِوليسِليذية؛ ِمفِ. ِشواىد ِالقاعدة ه
ِقراءةِالعامةِالِتخالؼِمشيورِالعربيةألوذلؾِ؛ِقراءةِالعامة ِ.فيِأغمبياِفَّ

 شواىد ابن جني عمى تفسيره المغوي 

ِالمِ ِتِْعَِوََِّنِتَِ       ِابفِجنيِعمىِتفسيره ِالسامرائيغويِِّشواىد ِوقؼِفاضؿ ِوقد ِوحساـِ، ،
ِف،ِجنيِفيِدراساتوِالمغويةِبشكؿِعاـالنعيميِعمىِشواىدِابفِ ثبلثةِِعمىقسَّماِشواىده

ِشواىدأقساـ :ِِ ِقرآفالمف ِالحديثِوشواىد، ِوشعرىـمف ِالعرب ِكبلـ ِمف ِوشواىد ،(ٖ)ِ،
ِأنَِّالِتخرجِعفِىذهِالشواىدِوشواىدهِعمىِتفسيرهِالمغوي يماِتحدثاِعفِشواىدهِعمىِ،ِإالَّ

ِالمِ  ِأمور ِوالنَّحو، ِأمثمةًِغة ِشواىده ِعمى ِأمثمتيما ِمَِّعََِتَِتِِفكانت ِقاعدة ِبإثبات ِأوِصوتيَِّؽ ة
ِِةصرفيَِّ ِأونحويَِّأو ِالمِ ِة، ِأمور ِمف ِيَِغيرىا ِالتي ِبِؿِ دُِتَِسِْغة ِوالشِِّعمييا، ِالقراف رِعِْشواىد

ِ.مفِالنثرِوكبلـِالعرب

 شواىده من القرآن الكريم

غة،ِغويِمفِجيةِالنَّحوِوالمِ عمىِتفسيرهِالمِ ِاستشيدِابفِجنيِبالقرآفِالكريـِوقراءاتو     
شواىدهِمفِقراءةِالعامةِأواًلِومفِوسأعرضِلُِِِأخرى،آيةِِمعنىِعنىِآيةِعمىمبِيستشيدأوِ

ِثانًيا.ِاأُلخرىالقراءاتِ

 : شواىده من قراءة العامة أوًل 

ِالمِ        ِابفِجنيِعمىِكثيرِمفِتفسيره بالقرآفِالكريـ،ِوكافِِلمقرآفِالكريـِغويِّاستشيد
،ِمعنىِلفظِمفِألفاظِالقرآفِالكريـُأخرى،ِأوِإثباتِِاىدِالقرآنيِإلثباتِمعنىِآيةٍِيأتيِبالشَِّ

 ِمن لَّوُ  َأخٌ  َسَرقَ  َفَقدْ  َيْسِرقْ  ِإن َقاُلواْ  :ِقولوِتعالىِِكبلموِعمىومفِشواىدهِعمىِتفسيرهِ
[ِ،ِقاؿ:ِ))وِمْفُِحْكـِالجوابِأْفِيكوفُِمَسبًَّباِعفِالشَّرط،ِٚٚ:ِمفِاآلية:ِيوسؼ]ِ َقْبلُ 

                                                           

 .ِٕٖٚ-ِٕٖٙ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
 ِ.ٕٕٓوِ،ٛٙ/ِِٕوِِ،ٕٔٔ/ِِِٔالمحتسب:ِينظر:ِ-(ٕ)
ِ،ٙٗ-ِِٕٗجني:الدراساتِالميجيةِوالصوتيةِعندِابفِِ،ِٖٛٔ-ِِٖٕٔالنحوي:ابفِجنيِِينظر:ِ-(ٖ)

ِ.ِٗ٘-ِِٔ٘العربية:وابفِجنيِعالـِ
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ِأخ ِالمْشروطِبووَسَرُؽ ِكافِقبؿَِسَرِقِو ِإْفِيو ِقاؿ: ِفكأنَّو ِعمىِالمعنى، َِحْمٌؿ ِوذلؾِألنَّو ؛
ِمفِأخيو.ِوكذلؾِقولوِتعالى:ِ ِىذاِمعمـو  َفآُؤوا َفِإنْ  َيْسِرؽ،ِيجِرِبذلؾِعمىِشاكمتو؛ِألفَّ

ِالبقرة]ِِرَِّحيمٌ  َغُفورٌ  الّموَ  َفِإنَّ  ِاآلية: ِمف ِرحيًماِ[ٕٕٙ: َِغُفوًرا ِتعالى ِاهلل ِوليسِكوف ،
ِىاتيفِصفتافِمفِصفاتِاهللِسبحانوِوتعالىِقبؿِالتوبةِوبعدىا،ُِمَسبًَّباِعفِ توبتيـ؛ِألفَّ

ِوبالسببِمف ِواكتفاءِمفِالُمَسبَّبِبالسبب، َِحْمبًلِعمىِالمعنى، ِىكذا ِالعربِأكثره ِوكبلـ
،ِفابفِجنيِىناِاستشيدِبآيةِعمىِآيةِأخرى،ِ(ٔ)الُمَسبَّب،ِفتأويمو:ِيغفرِاهللِليـِويرحميـ((

وِاآليةِ،ِوىوِالحمؿِيِاآليةِالتيِاستشيدِبياِىوِاألسموبِالذيِجاءتِعميوكافِشاىدهِف
ِتعالىعمىِالمعنى ِبقولو ِوكذلؾِاستشيد .:ِِ ِّْإنّْي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِمُكُيْم َوُأوِتَيْت ِمن ُكل

ِإذِقاؿٖٕالنمؿ:ِ]َِشْيٍء َوَلَيا َعْرٌش َعِظيٌم  ِِِ:مفِالتوكيدِفيِالمجازِقولوِتعالىِو))ِ:[
ِ َوُأوِتَيْت ِمن ُكلّْ َشْيٍءًِِمَّاُِحِذفتِأْفِيكوفِمِِ،ِوالَِذَكًرا.ِووجوِىذاِعنديِولـُِتْؤَتِِلْحية
ِوأوتِِوِحتىِكأنَّوِقاؿُتِفَِصِِ ُِتْؤتَِِتِْيَِ: ِشيٍء ِالممكةمفِكؿِّ ِالمرأة ِلوُِأوِتَيْتِاه ِترىِأنَّيا ِأاَل ؛

ِولَِِِلْحيةًِ ِأصبًل ِامرأًة ِتكف ِلـ ِفييامَِوذكًرا ِقيؿ ِولَِا ُِأوِتَيْت ُِأوتِِقِِ: ِقولييؿ ِومثمو ِتعالى. ِِِِِِ:و
  الّمُو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍءِ[الرعد:ِٙٔ]اِيستثنيوِالعقؿِببدييتووىذاِممَِّ.ِوىوِسبحانوِشيء،ِ

ِكماِأفَِِّ،اِماِكافِالِيخمؽِنفسوالشيءِكائنًِِِترىِأفَِّأالَِ،ِوالِيحوجِإلىِالتشاغؿِباستثنائو
ِا(ٕ)((اوالِذكرًِِيةًِحِْىِلَِِتِؤِْالمرأةِالِتُِ ،ِستشيدِابفِجنيِبآيةِعمىِمعنىِآية،ِففيِىذاِالنص 
ا،ِيَِاىدِوربطوِبمعنىِاآليةِالمستشيدِلَِفِموضعِالشَِّيَِّ،ِبؿِبَِوحسبِباالستشيادولـِيكتِؼِ

و ِ.كماِىوِواضحِفيِنصِّ

ِ اُْلخرى ثانًيا : شواىده من القراءات

ِعمىِِِِِِ ِالقرآنية ِبالقراءات ِجني ِابف ِالعاِاستشيد ِقراءة ِمف ِبعضِاآليات ،ِمةمعنى
ِمرويِعفِابفِمسعودوتسمَّىِى ِوأكثرىا ِالقراءاتِبالقراءاتِالتفسيرية، ِذه ماِومفِذلؾِ،

مُّْسَتْقِبَل َأْوِدَيِتِيْم َقاُلوا َىَذا َعاِرٌض مُّْمِطُرَنا َبْل ُىَو  َعاِرًضاَفَممَّا َرَأْوُه ِِ:فيِقولوِتعالىِجاء
[ِعمىِقراءةِابفِمسعود))ِ)َىَذإِِٗاألحقاؼِ:]َِِما اْسَتْعَجْمُتم ِبِو ِريٌح ِفيَيا َعَذاٌب َأِليمٌ 

ِِبِو(ِ،ِقاؿٌِِدَِبْؿُِىوَُِىوَِِقاؿَعاِرٌضُِمْمِطُرَناِ ـْ ،ِ...ِوكذلؾِىذهِالقراءةِأبوِالفتحَماِاْسَتْعَجْمُت
اِكافِمَِقراءةِعبدِاهللِىذهِلَِِلوِلـِتأتِِ َبْل ُىَو َما اْسَتْعَجْمُتم ِبِو  رةِلقراءةِالجماعة:ِسِِّفَِمُِ

                                                           

 .ٖٓ:ِالخاطرياتِ-(ٔ)

ِ.ٙ٘ٗ/ِِِٕالخصائص:ِ-(ٕ)
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ِإالَِّ ِجاءتِِْعمييا،ِالمعنى ِلِِناصِِِفكيؼِوقد ِقدَِِّ،(ٔ)((؟تفسيرىارة ف ِوا  ِجني ِالقراءةِفابف ـ
ِقراءةِالعامةِالشاذةِفيِكبلمو ِإنَّوِِ،وأخرَّ ِالعامة.قراءةِعمىِمعنىِِالشَّاذةِدالةِجعؿإالَّ

  الشريف شواىده من الحديث 

ِواختمؼِفاضؿِ       ِمتعددة، ِبالحديثِالشريؼِفيِمواضع ِابفِجنيِفيِكتبو استشيد
ِامرَّلمشاىدِالحديثيِعندِابفِجني،ِفالسَِِّايميعيميِفيِنظرتائيِوحساـِالنِ امرَّالسَِّ ائيِيرىِأفَّ

ِ ِيأتِِالحديثِعند ِنحويَِّبوِِابفِجنيِلـ ِيَِإلثباتِقاعدة عِإليوِفيِجِِرِْةِأوِيجعموِ))أصبًل
ِيُِ نَّما ِ،ِوا  ِلغويٍّ ِأوِإثباتِنصٍّ ِلبلسِْورِِتقريرِقاعدة ِلـَِنِْئِتِِدِفيِالنَّادرِحديثًا اسِبوِفيِما

ِقاعدة،ِولـِيقرِِّ كبلموِىذاِراًداِعمىِمفِيرىِ،ِوكافِالسامرائيِفيِ(ٕ)رِأصبًلِجديًدا((يخـر
ِفيِتمِِابفِجنيِِأفَِّ ِأصبًل ِالقواعدِحقيؽمَّفِيحتجِبالحديثِويجعمو ِوتقرير ِ،(ٖ)األلفاظِ
ِابفِجنِِِّحساـِالنعيميِيرىِو لِّؿِعمىِدَِ،ِوالِيوجدِماِيُِيزِاالستشيادِبالحديثجِِيِكافِيُِأفَّ
ِ:جنيِمفِالحديثِعمىِقسميفقسَّـِشواىدِابفِف،ِةِاالستشيادِبالحديثحَِّوِالِيرىِصِِأنَِّ

ِلِِاألوَِّ ِأورده ِلغويةفائدةِغيرِلغويةؿِما ِلفائدة ِأورده ِاآلخرِِ،وىوِكثير،ِ،ِواآلخرِما وىذا
معِِلـِيتَّفْؽِ،ِوفيِىذاِالوجوِاألخيرِِ(ٗ)ممَّاِاستشيدِبوِابفِجنيِةدلَّؿِعميوِبشواىدِكثيِر

ِابفِجنيِاستشيدِنمِ يُِ،ِوالذيِيَِائيامرَّالسَِّ فيِغويِريؼِعمىِتفسيرهِالمِ بالحديثِالشَِّاِىناِأفَّ
ِمعانيِبعضِاأللفاظ ِ))قوؿِاهللِتعالىِقاؿِفيف، :  ُِإْن َتْسَتْفِتُحوْا َفَقْد َجاءُكُم اْلَفْتح ِ

ًحا،ِْتَِفِِوِِدِ فرِبالعَِوعميوَِسمَّواِالظَِّرصِْرواِفقدِجاءكـِالنَِّصِِْنِتَِسِْأي:ِتَِ[ِٜٔ:مفِاآليةِ:]األنفاؿ
يف؛ِأي:ِرِِاجِِيَِيؾِالمُِالِِعَِصَِِبِِحُِِتِْفِتَِسِْكافِيَِ)ِ–ِصمىِاهللِعميوِوسمـِ–النبيِِومنوِالحديثِأفَِّ

ِ.(٘)((ِ(ـِْيِِرِبِِصِِْنِتَِسِْيَِ

 ر عْ شواىده من الشّْ 

مفِشواىدهِفيِتفسيرهِ،ِِوةالعامَِّحيًزاِكبيًراِمفِشواىدِابفِجنيِِيِرعِْاىدِالشِِّأخذِالشَِّ       
وكافِِِةِشاىٍد،َئِمِِِتِِأكثرِمفِسِِبِسَِتَِحَِةِفيِكتابِالمُِيَِّرِِعِّْشواىدهِالشِِِّتِْغََِمِبَِ،ِفَِأيًضاِغويالمِ 

                                                           

 .ٕ٘ٙ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
ِِٖٖٔالنحوي:ابفِجنيِِ-(ٕ)
 .ِٕٖٔالنحوي:ابفِجنيِِينظر:ِ-(ٖ)
ِِ.ِٗٗ-ِِٖٗالميجية:الدراساتِِ:ينظرِ-(ٗ)
 .ٕٜٕ/ِِِٔالكبير:وينظرِالحديثِفيِالمعجـِِ،ٖٓٙ/ِِِٔالمحتسب:ِ-(٘)
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ِ ِالنَِّيدورِرِعِْالشِِّباستشياده ِماحويَِّعمىِبعضِاألمور ِفيِآيٍة معنىِلفظِمفِِعمىِأوِ،ة
يوسؼ:ِ]َِِوَقاَلْت َىْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ الّموِ ِ:ِقولوِتعالىِكبلموِعمى،ِومفِذلؾِاأللفاظ

ِقوليـَتِوِْاليَِِظِِفِْومفِلَِإذِقاؿ:ِ))َِىْيَت ِفيِمعنىِِ،[ٖٕمفِاآلية:ِ ِىضَِمَِِ:ةِومعناىا
تَِمُِقَِلِِ(اءتَِِىيِْ)ِتَِسَّرِْولوِكَِِ،يؿُِرِالمَّوَِّيَِاىـِقالواِقدِتَِرَِِتَِأالَِِ،ونِْءِمِِبَلِوىوِِفعِْ،ِيؿِِاٌءِمفِالمَّيتَِىِِ
ِلؾُمِىَِ:ِإنَّماِمعناهِ َىْيَت َلكَ ِوِومعناهِقوؿِاهللِسبحانوِظِِفِْوقريبِمفِلَِِ،(يَِّاتِِوَِىَِ) وىذاِ،َِـّ
ِ:ِاءِلو،ِقاؿعَِدِْتِِابِواسِْذَِتِِاجِْ

ِ.(ٔ)(( ىْيَتا ك َفيْيتَ ُعُنٌق ِإليْ      َموُ ىْ أاَق و ــــــرَ أنَّ العِــ 

َِوَىـَذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَركٌ ِِتعالى:فيِقولوِِماِجاءحوِبوِعمىِأمورِالنَِِّدَِيَِشِْتَِوممَّاِاسِِِِْ
،ِ ِكَتابٌ  لػِوِوصؼألنَِِّرفع؛فيِموضعِ  ُمَباَركٌ  فقولوِ))ِ[،ِٕٜاآلية:مفِِاألنعاـ:]

ِقولو ِبدؿِمف ِرفع  َأنَزْلَناهُ  ِ:وىو ِفيِموضع ِوصؼألنَِّ؛ ِ ِكَتابٌ  لػِو ِقوؿِ، ومثمو
ِ:الشاعر

 ىاراني َأزورُ تَ  ى أنْ مَ يْ لَ  بُ ُمعذّْ    يَرٍة  ي َمرِ ا فِ ا َنزَ سً يْ يا تَ  مَّكَ عَ لَ 

ِ)َنزَِِفقولو: ِفيَِمرِِا ِفيِموضع ِوصؼٌِألنَِّنصب؛يَرٍة( ِِلِِو ِومفِشواىدهِ(ٕ)((ِ(ًساْيَِتِ)قولو ،
ِ.(ٖ)ِالذيِتقدَّـِذكرهجـِحوِقوؿِأبيِالنَِّةِفيِالنَِّيَِّرِِعِْالشِِّ

ِو َلْم أْصَنعِ ــــــــمُّ َعَميَّ َذْنًبا كُ       قد أْصَبَحْت َأمُّ الِخَيار َتدَِّعي

 شواىده من كَلم العرب المنثور 

ِ،ِوكافِاستشيادهِبوِقميبًلِغويالمِ ِعمىِتفسيرهِورُثِنِْالمَِِابفِجنيِبكبلـِالعربِدَِيَِشِْتَِاسِِِْ    
دِفيِالقرآفِرِِ،ِواستشيدِبوِعمىِبعضِاألساليبِالتيِتَِيسِبغيرهِمفِشواىدهإذِماِقِِِ،جًدا

َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا   :قولوِتعالىِفيماِجاءِمفِذلؾِِ،يؿِمفِكبلـِالعربثِِ،ِولياِمَِالكريـ
َِلَتْأِتَينَُّكمْ ِبتذكيرِالفعؿِ [ٖ:ِسبأ:ِمفِاآلية]  َل َتْأِتيَنا السَّاَعُة ُقْل َبَمى َوَربّْي َلَتْأِتَينَُّكمْ 

                                                           

ِ.ٖ٘ٓ/ِِِٔالقرآف:مجازِِينظر:ِلشاعر،ولـِينسبِالبيتِِ،ٜٕٚ/ِِٔالخصائص:ِ-(ٔ)
وروايتوِفيوِِ،ِٜٖالُحَميِّر:وينظرِالبيتِفيِديوافِتوبةِبفِِ،ِٜٔ-ِِٛٔنواس:تفسيرِأرجوزةِأبيِِ-(ٕ)

ِِ)ُمَعذِّب(.)معاقب(ِبدؿِ
ِِِ.ِٗٚالرسالة:ِينظر:ِ-(ٖ)
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)َلَيْأِتَينَّكـ(،ِبالياء.ِوف:ِِؤاِيقِرنَِاخَِيَِأشِِْتُِعِْمَِ:ِسَِعمِّـِقاؿ،ِ))عفُِطَمْيؽِالمُِعمىِماِرواهِىاروف
ِالَمُخوؼِمنياَِل َتْأِتيَنا السَّاَعُة  :ِيرِىناِبعدِقولوِتعالىذكِِ:ِجازِالتَّقاؿِأبوِالفتح ؛ِألفَّ
ِىوِعِِ ِأوَِمُخوؼ؛ِفذكَّرِذكَِِمبِمعنىِالتَّغَِ؛ِفَِوؿِثوابيامُِأِْ،ِوالمَِياابُِقَِإنَّما يرِالذيِىوَِمْرجو 
ِعمىِذلؾ ِجازِتأِْ، ذا ِالمؤنثِِرِعمىِضربٍِذكَِّالمُِيثِنِِوا  ِالتأو ؿِكافِتذكير غمبةِِلِِ-مف

ِوأجدرِ-كيرذالتَّ ِقوليـأحرى ِوعميو ِبعُضِ... ِذىَبْت ِفيِِ: ِإصبع ِبعضيا ِألفَّ أصابعو؛
،ِيقوؿ:ِفبلفَِلُغوبٌِِفِِمَِبًلِمفِاليَِجُُِتِرَِعِْمِِ:ِسَِالمعنى.ِوحكىِاألصمعيِعفِأبيِعمروِقاؿ

ِأتقوؿِ.ِفقمتُِرىاَقِتَِتابيِفاحِْوِكِِجاءتِْ ؟ِوىذاِأليسِبصحيفةِنعـ،:ِ؟ِفقاؿابيتَِوِكِِ:ِجاءتِْلو:
ِجاٍؼِىوِالذيِنَِ ،ِعرفو.ِوكذلؾِماِيجريِمجراهِفاعمىِانتزاعِالعمؿِبَّوِأصحابنامفِأعرابيٍّ
ِعمىِ،ِاستشيدِابفِجنيِفيِىذاِالنَِّ(ٔ)((وكذلؾِاآليةِالمقدـِذكرىا ِمفِأساليبِأسموبصِّ

وأغمبِشواىدهِمفِكبلـِالعربِىيِعمىِأساليبِالقرآفِِ،القرآفِبأساليبِالعربِفيِكبلميـ
ِ.ِِ(ٕ)وغيرىماِا(َرِكَِِؽِْرِِ)ِأطِْ(ِويثُِاغِِرَِيِالبَِأكمونِِرِومفِشواىدهِمفِكبلـِالعربِقولو)عبيفيِالتَّ

                                                           

ِ.ٙٛٔ/ِِِٕالمحتسب:ِ-(ٔ)
ِ.ِِِِٓٚ-ِٜٙ/ِِٕ:ِ،ِوالمحتسبِٖٕ-ِٕٕ/ِِٖينظر:ِالفسر:ِِ-(ٕ)
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 المبحث الرابع

 مصادر ابف جني في التفسير المغوي

الكشف ة في الفذَّ  وُ تُ يَّ مِ قْ غوي ىو عَ من مصادر ابن جني في تفسيره الم   رٍ دَ صْ مَ  إنَّ أىمَّ       
بمغ ... م ))الِ ، فيو عَ فسيرة في التَّ غويَّ ق األمور الم  ائِ قَ دَ ة مالحظتو لِ ، ودقَّ عميلحميل والتَّ التَّ و 

، وكان ليذه المعرفة (ٔ)((طر ما لم يبمغو أحد إَّلَّ القميلة من الجاللة والخفي عموم العربيَّ 
ابن جنٍّي  ُد بأنَّ يَ شْ سالة من تفسير يَ ، وما في ىذه الرٍّ غويالم   هفي تفسير  كبيرٌ  ة أثرٌ غويَّ الم  
 .لغويٌّ فذٌّ  رٌ سٍّ فَ مُ 

قد و  ،يوخ، والرواية عن العمماءمن الشٍّ د األخذ مِ تَ عْ فسير يَ كان ابن جني في أخذه التَّ      
بل ، غويذكر أسماء المصادر التي يأخذ عنيا تفسيره الم  ي ، لكنَّو َّل عنيم األخذ من أكثر
؛ لذا (ٕ)يقول )قال سيبويو( و)قال أبو الحسن األخفش( وىكذا م باسمو كأنْ الِ يذكر العَ كان 

مصدر العالم الذي ورد فيو ثم  ،الذين أخذ عنيمسأذكر مصادر تفسيره بأسماء العمماء 
فيو ، ين، أمَّا أخذه عن المفسرينغويٍّ ي ىو عن الم  فسير الذي أخذه ابن جنٍّ وأكثر التَّ  ،النَّص

 .عن المفسرين َّل يتعدى خمسة مواضعين، فأخذه غويٍّ عن الم   بأخذهقميل جدًّا إذا ما ِقيس 

 أخذه عف المفسريف 

، فيقول: )قال وممُ إنَّ طريقة ابن جني في أخذه عن المفسرين أْن يذكر المفسرين بالعُ       
)وذىب بعض أىل  يض فيقول:عِ بْ يذكرىم بالتَّ  ، أوفسير(، أو جاء )في التَّ (المفسرون
ُيْعَرُؼ  : في قولو تعالى ما جاء ذلك ومن ف عن َمْن أخذ من المفسرينرَ عْ يُ فال  ،التفسير(

ـْ َفُيْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْْلَْقَداـِ  جاء في التفسير أنَّيا [ ))ٔٗالرحمن:]  اْلُمْجِرُموَف ِبِسيَماُى
  ااْلُمْجِرِميَف َيْوَمِئٍذ ُزْرقً َوَنْحُشُر  : د ليذا قولو تعالىيَ شْ ، وسواد الوجوه. ويَ ُزْرَقة العيون

، أو الذين ابن جني اجوع إلى المفسرين الذين عاصرو ، وعند الرَّ (ٖ)[((ٕٓٔ: طو: من اآلية]
، ىـ(ٕٖٚ)ت أبي حاتموابن ، إذ قال بو الطبري جد أنَّ ىذا القول ىو قول أكثرىمسبقوه ن

                                                           

 . ٕٗ/ ٔالخصائص )مقدمة المحقق(:  -(ٔ)
 . ٔٗينظر: ابن جني عمم العربية:  -(ٕ)
 .ٜ٘ٔ/  ٕالمحتسب:  -(ٖ)
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قول ابن  يكون، وبيذا (ٔ)ىـ(ٜٜٖ، وابن أبي زمنين )تىـ(ٖ٘ٚ)ت وأبو الميث السمرقندي
 .ة المفسرينجني ىو قول عامَّ 

، [ٕ٘آل عمران: ]  َمْف َأنَصاِري ِإَلى الّموِ  : قولو تعالى ما جاء فيومن ذلك        
  :قول المفسرين في قول اهلل تعالى وِمنوتفسير عمى المعنى دون المفظ: ))في باب ال قال
  َِمْف َأنَصاِري ِإَلى الّمو  أََّل تراك َّل  (مع)غة بمعنى ، ليس أّن )إلى( في الم  أي: مع اهلل

نَّما جاز ىذا ىذا َّل ُيعرف في كالميم، : سرت مع زيدٍ تقول: سرت إلى زيٍد وأنت تريد ؛ وا 
، و إلى اهللار فقد انضم وا في ُنْصرتِ صَ بّي إذا كان لو أنْ ؛ ألنَّ النَّ فسير في ىذا الموضعالتَّ 

لى َدَعةٍ  إلى خيرٍ  : زيدٌ مٍّين إلى اهلل؛ كما تقولضَ نْ اري مُ صَ أنْ  : َمنفكأنَّو قال أي  ،رٍ تْ وسَ  وا 
ىذا َفسَّر  ، فعمىمَّ إلى اهلل ، فيو معو َّل محالةضَ ، فإذا انْ إلييا م  ضَ نْ آٍو إلى ىذه األشياء ومُ 
نَّ )) :ذا التفسير ورد عن الطبري إذ قال، وى(ٕ)((المفسرون ىذا الموضع : يقال ما َحُسن أنْ وا 

  ِِإَلى الّمو )ثم لعرب إذا َضم وا الشيء إلى غيره؛ ألنَّ من شأن ا، بمعنى: )مع اهلل ،
، ، جعموا مكان)مع( )إلى( أحياًناأرادوا الخبر عنيما بضمٍّ أحدىما مع اآلخر إذا ُضمَّ إليو

إذا َضَمْمَت الذَّوِد إلى : ْوُد إلى الذَّوِد إبٌل، بمعنى: الذَّ ا ُتْخِبر عنيما بـ)مع( فتقولوأحيانً 
، ولم يجعموا (الذود صارت إباًل . فأمَّا إذا كان الشيء مع الشيء لم يقولوه بـ)إلى

ليو ماٌل بمعنى: ومعو مالٌ مكان)مع( )إلى(، غير جائز أْن ُيقال ، وكذلك (ٖ)((: َقِدم فالٌن وا 
، ويبدو أنَّ ابن جني (ٗ)يننِ مَ زَ  ، وابن أبييدِ نْ قَ رْ مَ يث السَّ المٍّ  ي، وأبَوَرَد عن ابن أبي حاتم

 . تفسيرييما إليياا يَ وجَّ فَ اىا العام بري نظروا إلى سياق اآلية ومعنومن قبمو الطَّ 

 

 

                                                           

، و بحر العموم: ٖٖٔٓ، وتفسير القرآن العظيم َّلبن أبي حاتم: ٖٕٔ/  ٕٕينظر: جامع البيان:  -(ٔ)
 .ٖٖٔ/  ٗ، وتفسير القرآن العزيز َّلبن أبي زمنين: ٜٖٓ/  ٖ
(، وىذا الجزء من اآلية ٗٔ، وخرج المحقق اآلية عمى سورة الصف اآلية )ٖٕٙ/  ٖالخصائص:  -(ٕ)

 ة الصف. ورد في سورة آل عمران قبل سور 
 .ٖٙٗ/  ٘جامع البيان:  -(ٖ)
، وتفسير القرآن العزيز ٕٓٚ/ ٔ، وبحر العموم: ٜ٘ٙينظر: تفسير القرآن العظيم َّلبن أبي حاتم:  -(ٗ)

 .ٜٕٓ/ َّٔلبن أبي زمنين: 
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 أخذه عف المغوييف

 في )الكتاب( ىػ(8ٓٔ)تسيبويو، و ىػ(7٘ٔ)ت الخميؿ

تفسيره م الخميل جاءنا عن سيبويو، ومن ذلك مْ ؛ ألنَّ أكثر عِ الخميل وسيبويو جمعتُ       
الخميل بقولو )سألت الخميل عن قولو تعالى( أو  عن ، وكان سيبويو ينقلبعض اآليات

، وقد ينقل ينقمو عن الخميل وسيبويو مجموعينوكذلك ابن جني  ،عن قولو تعالى( سألتو)
 . ، وىو موجود في كتاب سيبويوردً عن الخميل منف

ل في ضْ الفَ  ، وكان لسيبويوغويفسير الم  التَّ فسير في كتاب سيبويو من بواكير ُيعد  التَّ       
خم سفره الضَّ كان لِ الكريم من حيث اإلعراب والمعاني، و  ظر لغويًّا في القرآنفتح باب النَّ 
ة رآنيَّ واىد القُ إنَّ غزارة الشَّ ، و))(ٔ)غويٍّ فسير الم  و التَّ حْ العمماء نَ  وِ ج  وَ في تَ  كبيرٌ  )الكتاب( أثرٌ 

)الكتاب( من المصادر  ]كذا[بتحميميا وتبيٍّن معانييا يدفعنا إلى اعتبار ، وعناية سيبويوفيو
نَّ النَّ ميل األثر األكبر في كتاب سيبويو، وقد كان لمخ(ٕ)((غويٍّ فسير الم  ة لمتَّ أَ يَّ يَ المُ  عن قل ، وا 

، (ٖ)ًقا بتفسير القرآنمِ عَ تَ ، ومن ضمن ذلك النقل ما كان مُ الخميل في )الكتاب( ىو األكثر
ابن  ، وَنْقلُ غويّ فسير الم  ، ومنيا التَّ غةمن فنون الم   كثيًرال ابن جني من كتاب سيبويو يَ وقد نَ 

، ومن ذلك (ٗ)جًدا َّل يتعدى عشرة مواضع قميلٌ  فسيرفي التَّ  سيبويوو جني عن الخميل 
َيُقوُلوَف َوْيَكَأفَّ المََّو َيْبُسُط َوَأْصَبَح الَِّذيَف َتَمنَّْوا َمَكاَنُو ِباْْلَْمِس  : قولو تعالى كالمو عمى

ْزَؽ ِلَمف َيَشاُء ِمْف ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلْوََل َأفْ  مَّفَّ المَُّو َعَمْيَنا َلَخَسَؼ ِبَنا َوْيَكَأنَُّو ََل ُيْفِمُح  الرِّ
)َوْي( عمى  ، وىو أنَّ جو فيو عندنا قول الخميل وسيبويووالو [ ))ٕٛ]القصص:   اْلَكاِفُروفَ 

 َّل : )َكَأنَّوُ ب، ثم ابتدأ فقالجَ َأعْ  ، فكأنَّو اسمُ ما اسم ُسمٍّي بو الفعل في الخبرقياس مذىبي
ْزقَ ، وُيْفِمُح اْلَكاِفُرون( ( ىنا إخباٌر ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه( )َوْي َكَأنَّ المََّو َيْبُسُط الرٍّ ، فـ)كأنَّ

مة من صِ فَ نْ ، و)َوْي( مُ اءشَ يَ  نْ مَ لِ  قَ زْ الرٍّ  طُ سِ بْ : أنَّ اهلل يَ هيو، ومعنابِ شْ عاٍر من معنى التَّ 
) َوْيَكَأنَُّو ََل   :لخميل )رحمو اهلل تعالى( عن قولو: ))اقد سأل سيبويووكان ، (٘)(()َكَأنَّ

                                                           

 .ٔٓٔ/ ٔينظر: النحو وكتب التفسير:  -(ٔ)
  . ٔ٘قضايا المغة في كتب التفسير:  -(ٕ)
  .ٖٓٔ/ ٔفسير: ينظر: النحو وكتب الت -(ٖ)
 .  ٖٔٓ/  ٕ، ؤٕٕ/ٔ، والمحتسب: ٛٔٔ/ٖ، وٖٚٗ/  ٕينظر: الخصائص:  -(ٗ)
  .ٓٗ/  ٖ، وينظر: الخصائص: ٘٘ٔ/  ٕالمحتسب:  -(٘)
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(ولٌة من صُ فْ يا )وْي( مَ عم أنَّ زَ فَ  َوْيَكَأفَّ المََّو  : وعن قولو تعالى جّده ُيْفِمُح  ، )كأنَّ
ْشِبو ا يُ : أمَ وا فقيل ليميُ ، أو ُنبٍّ ميِ مِ مْ عِ  رِ دْ تكمَّموا عمى قَ يوا فَ بَ تَ ، عمى أنَّ القوم انْ عَ قَ وَ  :والمعنى

 .(ٔ)((أْن يكون ىذا عندكم ىكذا

في قولو  ما جاء في كالمو عمى )أْن( بمعنى )أي( مَّا نقمو ابن جني عن سيبويوومِ       
ـْ ِإفَّ َىَذا َلَشْيٌء ُيَرادُ َوانَطَمَؽ  : تعالى ـْ َأِف اْمُشوا َواْصِبُروا َعَمى آِلَيِتُك ]ص:   اْلَمََلُ ِمْنُي

ـْ َأِف اْمُشوا : ))قال [ٙ َّل تأتي : ألنَّيا ، معناه أي: امشوا. قال سيبويوَوانَطَمَؽ اْلَمََلُ ِمْنُي
، وىذا التفسير بمعناه عند سيبويو (ٕ)تام((كالم   َوانَطَمَؽ اْلَمََلُ  : إَّل بعد كالم تام، وقولو

 .(ٖ)ونقمو عن الخميل أيًضا ،( بمنزلو )أْي(تكون فيو )أنْ  في باب ما

َوَلِئْف َأْرَسْمَنا ِريًحا َفَرَأْوُه  : في قولو تعالى ما جاءوممَّا نقمو عن الخميل منفرًدا       
[ ))قال الخميل معناىا َلَيَظم نَّ فأوقع الماضي ٔ٘: ]الروم  ُمْصَفرِّا لََّظمُّوا ِمف َبْعِدِه َيْكُفُروفَ 

قال: ))وسألتو عن قولو عز ا التفسير نقمو سيبويو عن الخميل، ف، وىذ(ٗ)((المستقبلموقع 
: ىي في معنى فقال  َوَلِئْف َأْرَسْمَنا ِريًحا َفَرَأْوُه ُمْصَفرِّا لََّظمُّوا ِمف َبْعِدِه َيْكُفُروفَ  : وجل

، كما تقول: والَّمو َّل فعمُت ذاك أبًدا، تريد معنى َّل أفعلُ فْ َليَ  ، كأنو قال َلَيَظم نَّ ابن ، ف(٘)((َعُمنَّ
رط بالفعل الماضي ل ابن عطية وقوع جواب الش، وعمَّ ابن جني نقل كالم الخميل بالمعنىف

الماضي بدل الفعل ، لكن يستعمل زاء َّل يكون إَّلَّ مستقباًل الجَّ  أنَّ ب؛ بمعنى المستقبل
 .(ٙ)لوقوعو توثيًقاالمستقبل في بعض المواضع 

 ىػ(89ٔالكسائي )ت

 ، وكانت طريقة أخذه عنو أنْ ة جًدامأخذ ابن جني عن الكسائي في مواضع قمي       
، وُيَعد  الكسائي من أوائل )يرى الكسائي(، أولكسائي(، أو)ذىب الكسائي(: )قال ايقول
في )معاني  اديم أنَّ لو كتابً ، وقد ذكر ابن النَّ القرآن ماء الذين ألفوا في معانيالعم

                                                           

 .ٗ٘ٔ/  ٕالكتاب:  -(ٔ)
 .ٖٓٔ/  ٕالمحتسب:  -(ٕ)
 . ٕٙٔ/  ٖينظر: الكتاب:  -(ٖ)
 .ٜٖٚ/  ٔسر صناعة اإلعراب:  -(ٗ)
 .ٛٓٔ/  ٖالكتاب:  -(٘)
 .ٖٖٗ/  ٗينظر: المحرر الوجيز:  -(ٙ)
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في  ما ذكره، وممَّا نقمو عنو نقل عنو، فقد يكون ابن جني ىو من الكتب المفقودة(ٔ)القرآن(
  في كالمو عمى [ ٕٛالقصص: من اآلية : ]  َوْيَكَأنَُّو ََل ُيْفِمُح اْلَكاِفُروفَ  : قولو تعالى

  َوْيَكَأنَُّو ،ذلك أيًضا ما  ، ومن(ٕ)م((ثم حذف الالَّ  ،وقال الكسائّي: أراد ويمك: ))قال
فذكر أنَّ الكسائي ، [ ٔٚ: من اآلية :الكيف] َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا  : جاء في قولو تعالى

: إذا ومُ واْشُتقَّ لو من قوليم أِمَر القَ ، شيًئا داىًيا منكًرا عجًبا :معناه)) ذىب إلى أنَّ 
 .(ٗ)، وأخذه عنو َّل يتعدى خمسة مواضع(ٖ)((كثروا

 ىػ( )معاني القرآف(7ٕٓالفراء )ت

، وىي من المؤلفات الصريحة غويُتَعد  ُكُتب معاني القرآن من أىمٍّ ُكُتب التَّفسير الم         
، و)معاني القرآن( لمفراء أحد مصادر ابن جني التي اعتمدىا، وقد ن لغويًّافي تفسير القرآ

تنوع في األخذ منو ِممَّا لو صمة بالتفسير والمعنى، أو ليس لو صمة كرواية القراءات، 
 :تينوُيْمِكن إجمال األخذ عنو بنقط

ـْ   ، ومن ذلك ما جاء  في قولو تعالى:كان كثيًرا ما يروي عنو القراءات -ٔ َوَذِلَؾ ِإْفُكُي
 ، وىي اء فييا قراءة أخرىحكى الفرَّ )) [ٕٛ: من آلية]األحقاف   َوَما َكاُنوا َيْفَتُروفَ 

، ونص  ىذا حرًفا بحرف عند (٘)((: اإِلْفُك واأَلَفُك، كالِحْذِر والَحَذرِ ، وقال فيو)َوَذِلَك َأَفُكُيْم(
 ، وىذا ليس لو صمة بالتَّفسير الم غوّي.(ٙ)الفراء

وقد  الم غوي،في تفسيره  لرأيو،وُمَفِنًدا  لو،كان ابن جني في ما ينقمو عن الفرَّاء ناقًدا  -ٕ
 وىذا النَّوع ىو الذي يدخل في تفسير الفراء الم غوي. ،(ٚ)تقدَّم ذكر أمثمة ذلك في نقده لمفراء

                                                           

 .ٜٙٔ/  ٔينظر: الفيرست َّلبن النديم:  -(ٔ)
  .ٓٚٔ/  ٖينظر: الخصائص:  -(ٕ)
 . ٖٕٙ/  ٕسر صناعة اإلعراب :  ينظر: -(ٖ)
 . ٘ٓٙ/  ٕسر صناعة اإلعراب: ، و ٙٔ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(ٗ)
     .ٖٙٗو  ،ٔٙو  ،ٜ٘/ ٔ وينظر: ،ٕٛٙ/  ٕ المحتسب: -(٘)
 .ٙ٘/  ٖمعاني القرآن لمفراء:  -(ٙ)
 .ٚٙ :ينظر الرسالة -(ٚ)
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ـْ َعَمى َمْوِتِو ِإَلَّ َدابَُّة  وممَّا نقمو عنو في بيان معاني األلفاظ في قولو تعالى :  َما َدلَُّي
: الَعَصا عن الفراء أنَّ )الِمْنَسَأة( ىي، نقل [ٗٔ]سبأ: من اآلية:   اْْلَْرِض َتْأُكُؿ ِمنَسَأَتوُ 

، وىذا الكالم  قالو الفراء في معاني (ٔ)الَعِظيمة َتكون مع الرَّاعي، وىي من ِسئة القوس
، وأخذ ابن جني عن الفراء في أكثر من عشرة  (ٕ)القرآن إَّلَّ أنَّو قال إنَّيا من َنَسْأُت البعير

 .(ٖ)مواضع

 )مجاز القرآف( ىػ(ٕٓٔ)ت بو عبيدةأ

فيعرض لو  هن كان القرآن في كتاب سيبويو شاىًدا تستدعيو أبواب المغة والنحو عندئِ لَ      
، فكان أديًبا، إذ إنَّو كان مفسًرا لغويًّا و غويفسير الم  دة حمل لواء التَّ يْ بَ ، فأنَّ أبا عُ بالتفسير

غة وفنونيا أكثر أدوات تفسيره التي استعمميا في الم   ، وكانتًضارَ ًدا َّل عَ صْ تفسيره لمقرآن قَ 
 ،غويّ ى منيا ابن جني تفسيره الم  قَ تَ المصادر التي اسْ  أحدَ  )مجاز القرآن(، وكان (ٗ)كتابو

يقول قال أبو  : بأنْ لع في نقمو عنو طريقين األوَّ بَ واتَّ  ،بيان معاني األلفاظلثر نقمو عنو كوأ
أو  : أخبرناْن يأخذ عنو رواية عن شيخو فيقول، واآلخر أعن كتابوو يأخذ نقاًل وكأنَّ ، عبيدة
أخبرنا أبو عمي بإسناده عن يعقوب ): ، أو يقولعن أبي عبيدة بإسنادهأبو عمي  ثناحدَّ 
قولو ما جاء في كالمو عمى ومن ذلك  ،(٘)غيرىا من األلفاظ ، أو(قال أبو عبيدة :قال

َْصَحاِب اْلَيِميفِ  ُعُرًبا َأْتَراًبا  : تعالى ف وصَ المرأة قد تُ ))؛ ألنَّ [ٖٚ،ٖٛ: الواقعة]  ْلِّ
 ترى إلى قول اهلل أَّلَ  ،ف بتغّزليا ودماثِة حديثياوصَ قد تُ  فكذلك أيًضا ،اء والَخَفريَ بالحَ 

َْصَحاِب اْلَيِميفِ   َأْتَراًبا ُعُرًبا : سبحانو إلى  ةُ بَ بٍّ حَ تَ فسير ىي المُ الَعُروب في التَّ  وأنَّ    ْلِّ
حذف أطراف و  ،متوىذا َّل يكون مع الصَّ ، ره أبو عبيدةبذلك فسَّ  ؛رة لو ذلكيِ ظْ زوجيا المُ 

                                                           

 .ٚٛٔ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(ٔ)
 . ٖٙ٘/  ٕينظر : معاني القرآن لمفراء :  -(ٕ)
 ،ٕٓٗ/ ٔ المحتسب: ،ٙٓٗ/ٔ اإلعراب:، وسر صناعة ٘ٙ/ٖو ،ٔٙٗ/ٕ الخصائص: ينظر: -(ٖ)
  .ٖٔٔو، ٕٜٕو
  . ٙ٘، و ٖ٘ينظر: قضايا المغة في كتب التفسير:  -(ٗ)
  . ٙٚ، و  ٛٓٙ /ٕسر صناعة اإلعراب :  :ينظر -(٘)
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 ،عند أبي عبيدة بمعناه وىذا التفسير ورد، (ٔ)((مع الفكاىة والمداعبة يكون مابل إنَّ  ،القول
 :قال لبيد ،الَحَسَنُة التََّبع لِ واحدىا َعُروب وىي  ُعُرًبا  : ))إذ إنَّو قال

واِدِؼ َيْعَشى ُدوَنيا الَبَصرُ َريَّ وفي الُحدُوِج َعُروٌب غيُر فاحشٍة         .(ٕ)((ا الرَّ

غريب  و، ىو أكثر ما عميو مفسر وجيازَ قة لِ اشِ ، والعَ الَحَسَنُة التََّبع لِ وكون الَعُروب ىي      
بكون الَعُروب ىي الَحَسَنُة ، إَّلَّ أنَّ ابن جني انفرد (ٖ)عندىمغريب المن فيي ، القرآن
ا المعنى واستشيد ليذوتجاذب أطراف الحديث ، ، مع شيء من الفكاىة والمداعبةالتََّبع لِ 

 : )) المضاف ببيت الشَّمَّاخ

 عِ َشُمو ( ٗ)َبْيَكنةٍ  اءَ ضَ يْ َكَنْنُت ِجسِمي    إلى بَ  شاءُ ي أَ ولو أنِّ 

 ُعُرًبا : ))وقال مكٍّي بن أبي طالب ،(٘)((قيل فيو: الشََّماع: ىي الُمزاح والمداعبة
َحتَّى  قولو تعالى :  عمىأبي عبيدة ما جاء في كالمو  عن رواية وممَّا نقمو .(ٙ)((ضواحك

و جمع فمذىب سيبويو فيو أنَّ )) ، قال:[٘ٔ: ]األحقاف: من اآلية  َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َأُشدَّهُ 
 (دَّ أشَ )و جمع ومثالو )ِنْعَمة وأْنُعم( وحدثنا أبو عمي أنَّ أبا عبيدة ذىب إلى أنَّ  :)ِشدَّة( قال

 ،ر عمى حذف الزيادةعْ ما استكرىوا في الشٍّ بَّ ورُ : وقال أبو عبيدة: قال ،عمى حذف الزيادة
 :وأنشد لعنترة

 .(ٚ)(( بالِعْظِمـِ َعْيِدي بو َشدَّ النََّياِر كأنَّما     ُخِضَب المََّباُف ورأُسُو 
مختمفة لورود المفظ في أكثر من  في ثالثة مواضع َأُشدَُّه(لفظ ) مىم أبو عبيده عوتكمَّ       

قال في كالمو عمى سورة و ، ، والقصصسورة يوسف، واإلسراء م عميو فيإذ تكمَّ ، آيةٍ 

                                                           

 .ٖٔ/  ٔ الخصائص: -(ٔ)
  .  ٖٛ، وينظر البيت في ديوان لبيد: ٕٔ٘/  ٕ: مجاز القرآن -(ٕ)
 القرآن:، وتفسير المشكل من غريب ٕ٘ٗٔ/  ٗ الغريبين:و  ،ٜٗٗ القرآن:تفسير غريب  ينظر: -(ٖ)

 .ٖٔٔ القرآن:التبيان في تفسير غريب و  ،ٖٖٚ
 ،)بيكن(.ٓٙ/ٖٔ: خفيفة الروح طيبة الرائحة، ينظر: لسان العرب : امرأة  ذات شباب،الَبْيَكَنةُ  -(ٗ)
ولو أنٍّي َأشاُء َكَنْنُت : )، وروايتو فيوٖٕٕوينظر البيت في ديوان الشَّمَّاخ: ، ٕٖ/ ٔ: الخصائص -(٘)

 (.َلبَّات َىْيَكمٍة َشُمِوعِ ِجسِمي   إلى 
 .ٜٕٛ القرآن:العمدة في غريب  -(ٙ)
 .ٖٕٔ: ، وينظر البيت في ديوان عنترة ٜٓٙ/  ٕ: سر صناعة اإلعراب -(ٚ)
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[ مجازه: ُمنتياه من ُبموغو، وَّل ٖٗ :: من اآلية]اإلسراء  َحتَّى َيْبُمَغ َأُشدَّهُ  : ))اإلسراء
والذي ، (ٔ)((ُضبّ ، بمنزلة َصّب والجميع أىوا عمى ذلك قالوا: أَشدَّ كرِ ، فإن أُ واحد لو منو

، ونقل أبو عبيدة عن الفراء (ٕ)َأُشدَُّه( جمع َّل واحد لو من لفظو)عميو أبو عبيدة أنَّ 
عمى ُفَعل  : ُشدّ د  األشُ  واحدُ  :وجو آخر إذ )) قال الفراء والكسائي ىـ(ٜٛٔ)ت والكسائي

( كما روى )أَشدّ َأُشدَُّه( جمع )عبيده لم يقل أنَّ  أبا، أي أنَّ (ٖ)((رحُ ر وأبْ حْ مثل بَ  ، لعُ وأفْ 
في  ةواخذ ابن جني عن أبي عبيد  -واهلل أعمم - بل رواه عن غيره عمى اإلكراه ،ابن جني

 .(ٗ)عشرة مواضع

 )معاني القرآف( ىػ(ٕ٘ٔ)ت اْلخفش

مصادر ابن جني في تفسيره، فقد نقل عنو في  د  )معاني القرآن( لألخفش من أىمٍّ عَ يُ       
في  ىذا بإعجابووقد صرَّح  ،و عن األخفشمُ قُ نْ يَ  ما، وكان شديد اإلعجاب فيمواضع كثيرة
، وممَّا فسير وتقديراألخفش من تسو عمى ما أسَّ أحياًنا ي نِ بْ ذلك يَ  وكان فوق، غير موضع

قال أبو )) ،[ٔٗ: الحجر]  َقاَؿ َىَذا ِصَراٌط َعَميَّ ُمْسَتِقيـٌ   :في قولو تعالى ونقمو عن
َّللة اليوم الدٍّ  :: ىو كقولك َقاَؿ َىَذا ِصَراٌط َعَميَّ ُمْسَتِقيـٌ   :في قراءة الجماعة الحسن

، أي ، وَتْوِفية ضمانيمتي وتحت في ذِ  : ىذا صراطٌ َعَميَّ ة ىذا المال َعَميَّ ، كقولك: صحَّ
واستقر  ،قام َعَميَّ الطريق، كقولنا: قد استو مستقيم َعَميَّ ، وليس معناه عنده أنَّ ِعدَِّتِو َعَميَّ 
 ،، وورد ىذا عن األخفش في معناه(٘)((أحسن ما ذىب إليو أبو الحسن فيو! ، وماَعَميَّ كذا

. نحو قول العرب يقول: عميَّ ِدََّلَلُتو  ِصَراٌط َعَميَّ ُمْسَتِقيـٌ َقاَؿ َىَذا  إذ قال: )) ،معناه
مؤيًدا ، وابن جني في نقمو عن األخفش كان (ٙ)((َلُتوّي ِدَّلَ مَ : عَ ريُق الميمة( أييَّ الطَّ مَ )عَ 

 .الم غوي تفسيره في  وموافًقا لو

                                                           

  .ٖٛٚ/  ٔمجاز القرآن:  -(ٔ)
 .ٜٜ/   ٕ، و ٖ٘ٓ/ ٔينظر: مجاز القرآن:  -(ٕ)
 .ٜٜ / ٕ: مجاز القرآن -(ٖ)
، ٕٕٜ/ ٔ، والفسر: ٛٙٚ/  ٕ :، وسر صناعة اإلعرابٛٛٔ/ ٖ، و ٙٛ/ ٔينظر: الخصائص:  -(ٗ)

 . ٛٙو  ، ٜ٘/  ٕ: ، والمحتسب ٚٙٗ/  ٕ، وٕٕٜ
  .ٗ - ٖ/  ٕ المحتسب: -(٘)
 .ٖٔٗ/  ٕ: معاني القرآن لألخفش -(ٙ)
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ىب أبو الحسن في وذ)): في سورة الناس إذ قال ما ذكرهحذوه  فيو مَّا نقمو وحذاومِ       
 الَِّذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاسِ   ِمف َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ  : قول اهلل سبحانو

ة نَّ اس من الجِ اس الخنَّ وَ سْ الوَ  شرٍّ  نْ : مِ و أرادإلى أنَّ [ ٙ، ٘، ٗ]الناس:   النَّاسِ وَ ِمَف اْلِجنَِّة 
اْذَىب بِِّكَتاِبي َىَذا   اسمو ومنو قول اهلل عزَّ  .اسالنَّ س في صدور وِ سْ وَ الذي يُ اس والنَّ 

ـْ َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعوَف  َـّ َتَوؿَّ َعْنُي ـْ ُث  وِ قِ لْ أَ فَ ، أي اذىب بكتابي ىذا [ٕٛ: ]النمل َفَأْلِقْو ِإَلْيِي
َوالَِّذيَف ُيَظاِىُروَف ِمف   تعالى:. وقيل في قولو عنيم لَّ وَ ثم تَ  ،ونعُ جِ رْ إلييم فانظر ماذا يَ 

َـّ َيُعوُدوَف ِلَما َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ  ـْ ُث : والذين تقديره إنَّ [ ٖ: ]المجادلة: من اآلية  نَِّساِئِي
ا ذكره من نَ مْ دَّ ا قالوا. ونحو من ىذا ما قَ مَ لِ  ثم يعودون ،يم فتحرير رقبةٍ اىرون من نسائِ ظَ يُ 

ـُ ِبَمَواِقِع النُُّجوـِ   لى :اَّلعتراض في نحو قولو تعا نَُّو َلَقَسـٌ لَّْو َتْعَمُموَف   َفََل ُأْقِس َواِ 
 -تقديره  [ٚٚ، ٙٚ، ٘ٚ:  الواقعة]   ِفي ِكَتاٍب مَّْكُنوفٍ   ِإنَُّو َلُقْرآٌف َكِريـٌ   َعِظيـٌ 

نَّ ، قرآن كريمو لَ جوم إنَّ فال أقسم بمواقع الن   -واهلل أعمم ، فابن (ٔ)((تعممونو لقسم عظيم لو وا 
ِمَف  : : ))وقولوإذ قال األخفش ،اسى تفسيره عمى تفسير األخفش في سورة النَّ نَ بَ جني 

، (ٕ): الِجّن((و)الِجنَُّة( ىم ،: ِمْن َشرٍّ الَوْسَواِس ِمَن الِجنَِّة والنَّاسِ يريد  اْلِجنَِّة َوالنَّاسِ 
بالفصل بين المضاف  لالستشيادساق اآليات و ، الم األخفش نقمو ابن جني بالنَّصوك

وأخذ ابن جني عن األخفش في أكثر من خمسين  ،(ٖ)والمضاف ، وىو كثير كما عبَّر عنو
   .(ٗ)موضًعا

 ىػ(8ٕ٘)ت المبرد

، ن أخذه عنو إمَّا رواية أو نقاًل ، وكاني عن المبرد في مواضع قمية جًداأخذ ابن ج       
وبعض نقل ابن   ،(٘)محمد بن يزيد، أو اختار محمد بن يزيد اسأبو العبَّ  أجازيقول  كأنْ 

أحصاىا بعض  ةكثير  ا، إذ إنَّ لممبرد كتبً رد ليس لو وجود في كتبو المطبوعةجني عن المب

                                                           

 .ٓٔٗ/  ٕ  الخصائص: -(ٔ)
 .ٜٓ٘/  ٕمعاني القرآن لألخفش:  -(ٕ)
 .ٜٓٗ/  ٕ  الخصائص: -(ٖ)
، وسر صناعة ٗٙٔ، وٛٗ، وٖ/  ٕو ٕٜٔ، وٖ٘ٔ، وٜٛو ،ٗٗ/ ٔ المحتسب: ينظر: -(ٗ)

 .ٗ٘ٗو ،ٓٔٗ/  ٕو ،ٖٜٕ/  ٔ والخصائص:،  ٖٖٔ، وٖٛٔ، وٖ٘/ ٔ اإلعراب:
  .ٖٓٓو  ،ٕٚٔ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(٘)
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لم  ،(ٔ)منيا كتاب بعنوان )معاني القرآن(، و ن كتاًباي، وكان عددىا أربعة وخمسالمحققين
ما جاء في كالمو عمى قولو  ه روايةً مَّا أخذومِ  ،ح أن يكون األخذ منو، وأرجٍّ يصل إلينا

ـْ  : تعالى : ثنا أبو عمي قالحدَّ [ إذ قال: ))ٖٜالصافات: ]  ِباْلَيِميفِ  َضْرًباَفَراَغ َعَمْيِي
     قال في قولو عزَّ وجلَّ  ،أخبرنا أبو بكر محمد بن السَّريٍّ أنَّ أبا العبَّاس محمَّد بن يزيد

  ْـ َوَتالمَِّو َْلَِكيَدفَّ   :: بالحمف الذي ىو قولو تعالىقال،  ِباْلَيِميفِ  َضْرًباَفَراَغ َعَمْيِي
: ، وقيليمين التي ىي خالف اليسار: بال[، وقيلٚ٘]األنبياء: من اآلية:   َأْصَناَمُكـ

نقل  أخرى مواضع، وىناك ب المبرد المطبوعةتُ ص ليس لو وجود في كُ ، وىذا النَّ (ٕ)((بالقوَّة
  .(ٖ)فييا ابن جني عن المبرد سيأتي ذكر بعضيا

 ىػ(9ٕٔ)تثعمب 

أو  ،رواية أو نقاًل ، وكان أخذه عنو إمَّا  ي عن ثعمب في مواضع كثيرةٍ أخذ ابن جنٍّ       
وبعض نقل ابن جني ليس لو وجود في كتب ثعمب ، (ٗ)من جية أحمد بن يحيى(يقول: )

كتب ثعمب المفقودة ، وقد أحصى عبد السالم المطبوعة ، وقد يكون نقل ابن جني عن 
، ومنيا ما قد خصصو لمقرآن كتاًبا لو وأربعينىارون في تحقيقو لـ)مجالس ثعمب( اثنين 

في  اابن جني ثعمبً  ض، وقد قرَّ (٘))إعراب القرآن( و)غريب القرآن(و)معاني القرآن( كـ
في ردٍّه عمى ابن درستويو إذ قال: أحدىما  في موضعين: وردَّ عنو أثنى عميو، فضعامو 
أي القول ] ورأيت أبا محمد بن درستويو قد أنحى عمى أحمد بن يحيى في ىذا الموضع))

، واألمر بو حقوصَ وغَ  كتابو الموسوم بشرح الفصيح، وظممو[ من صريف الفاسدالمرذول والتَّ 
وما كنت أراه بيذه  ،ا ألزمو إياهمَّ عندي بخالف ما ذىب إليو ابن درستويو في كثير مِ 

ن كان من أصحابي وقائاًل المنزلة مشيخة   بقول، ولقد كنت أعتقد فيو الترفع عنيا وا 
 يتبع أين حلَّ  ، وكان أحمد بن يحيى كوفًيا قمًبا فالحق أحق أنْ البصريين في غالب أمره

نْ (ٙ)((وحيث صقع ؛ ألنَّ الحق كان بصريًّا ، فابن جني في ىذا الموضع ردَّ ابن درستويو وا 
                                                           

 .ٛ٘: المذكر والمؤنث: ينظر -(ٔ)
  . ٗٓٙ - ٖٓٙ/  ٕالفسر:  -(ٕ)
 .٘ٔٔ الرسالة:و  ،ٕ/  ٖ والمنصف: ،ٖٙٚ الخصائص: ينظر: -(ٖ)
 . ٘ٙ/  ٕ، و ٕٙٔ/  ٔينظر: المحتسب:  -(ٗ)
 .ٕٕ - ٛٔ ثعمب:مجالس  ينظر: -(٘)
 .  ٛٙ٘/  ٕصناعة اإلعراب: : سر ينظر -(ٙ)
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قال في باب  فقد ،الموضع اآلخر أمَّا، عمب في ما آخذه عميو ابن درستويوالحق كان مع ث
وهلل أبو العباس أحمد بن يحيى وتقّدمو في نفوس : ))وثقة الرواة والَحَمَمة صدق النََّقَمة

وىم ِعيار ىذا الشان وأساس ىذا  ،وأمانة وعصمة وحصانةأصحاب الحديث ثقًة 
موضع واحد  في وذمَّ لكنَّو ، الموضع مدح وثناء صريح عمى ثعمب وفي ىذا ،(ٔ)((البنيان
بقولو ىذا من كون الباء  اَّلعتقادسوء عجرف و ب( ورماه بالتَّ دَ غْ قولو بزيادة الباء في )زَ في 

 ، وىذا التَّحامل من ابن جني عمى ثعمب  بيذه األلفاظ غريب!   (ٕ)ب(دَ غْ زائدة في )زَ 

 في ما جاءوكان أكثر نقل ابن جني عن ثعمب في بيان معاني األلفاظ ، ومن ذلك       
ـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف   :قولو تعالى كالمو عمى ْذ ُقْمَنا ِلْمَمََلِئَكِة اْسُجُدوا ِِلَد َواِ 

أخبرنا محمَّد بن الحسن عن ثعمب، قال: في قولو : ))قال [ٓ٘:]الكيف: من اآلية  اْلِجفِّ 
( صنٌف من المالئكة ِإَلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلِجفِّ  : تعالى ر ُسمٍّي تَ تَ ، وكل  ما اسْ ، )الجن 

الجن  صنٌف : ))عن ثعمب في مجالسو إذ قالحرًفا بحرف  فسير، وقد ورد ىذا التَّ (ٖ)نًّا((جِ 
ـْ   :نقمو عنو في قولو تعالى ومن ذلك ما، (ٗ)((نًّا، وكل  ما استتر ُسمٍّي جِ من المالئكة ِإنَُّك

ـْ َلَيا َواِرُدوَف  ـَ َأنُت ـْ َوَما َتْعُبُدوَف ِمف ُدوِف المَِّو َحَصُب َجَينَّ [ عمى قراءة ٜٛ: ]األنبياء ِإنَُّك
بالصاد غير  ، وكذلكالَحَضُب بالضاد مفتوحةأمَّا )): َضب( بالضاد، إذ قالابن عبَّاس )حَ 

نَّما يقالوَحَصبٌ  : َحَطٌب وَحَضبٌ معجمة فكالىما الحطب، ففيو ثالث لغات : َحَصٌب ، وا 
: ب، وقال أحمد بن يحيىصَ : حَ ل فال يقال لومَ عْ تَ سْ ، فأمَّا ما لم يُ والموقدإذا ُألقي في التنور 

فيذا يؤكد ما ذكرناه من كونو المرمي في  ،، حطًبا كان أو غيرهب الرميأصل الَحصْ 
 عنو غالمو ونقمو ، ن ثعمب َّل يوجد في كتبو المطبوعةع المنقول ، وىذا التفسير(٘)ار((النَّ 

 :إذ قال في تفسير غريب القرآن(  الصراطياقوتة )في ىـ( ٖ٘ٗ)ت عمر الزَّىد وأب غالمو
    و م  بيا كُ طَ يا وحَ بُ ضَ النَّار وحَ  بُ صَ العرب تقول ىذا حَ  :ثعمب عن األعرابي قال ))   حدثنا

                                                           

 .ٖٖٔ/  ٖ الخصائص: ينظر: -(ٔ)
  . ٕٕٔ/  ٔينظر: سر صناعة اإلعراب:  -(ٕ)
 .ٓٚ/  ٖالفسر:  -(ٖ)
  .ٙٗٔ ثعمب:مجالس  -(ٗ)
 .ٚٙ/  ٕ المحتسب: -(٘)
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وأخذ ابن جني عن  .، وابن جني نقل ذلك بالمعنى(ٔ)و النَّار ((مُ وىو ما تأكُ  بمعًنى واحدٍ 
 .(ٕ)ثعمب في أكثر من خمسة وعشرين موضًعا

 ىػ( ٖٔٔالزجاج )ت

عرابو لمزجاج من المصادر التي ا       في عتمدىا ابن جني كان كتاب معاني القرآن وا 
، ومن أخذه عنو (ٖ)ذلك سابًقا تُ نْ يَّ ، وأكثر أخذه عنو كان فيو رادًّا عميو كما بَ تفسيره المغوي

َياَح  : قولو تعالى ما جاء في كالمو عمى    َبْيَف َيَدْي َرْحَمِتِو  ُبْشًراَوُىَو الَِّذي ُيْرِسُؿ الرِّ
، إذ َبْشًرا( بفتح الباء وسكون الشين[ عمى قراءة أبي عبد الرحمن )ٚ٘: ]األعراف: من اآلية

؛ ألنَّ اإلنسان إذا ن الَبَشَرة، قال أبو إسحاق: قيل لما ُيْفَرح بو ِبشارةسَ والِبَشاَرة: حَ : ))قال
بل كان في معنى لفظ اج لم يكن في معنى القراءة جَّ ، وقول الزَّ (ٗ)((َبَشرتو تْ نَ سَ ح حَ رَ فَ 

اج إلى لفظ )الِبَشاَرة( ن معناه بحسب سياق في أكثر من موضع وبيَّ  (البشارة)، وعرض الزَّجَّ
، الِبَشاَرة: كرُ ، َويْبشُ كرُ : ))فمعنى ُيَبشٍّ في المعنى الذي نقمو ابن جني عنووقال ، اآلية

، ويقال َبُشَر وَأفَرحتُ ل ُأَبشَّره وَأْبُشُره إذا جُ الرَّ  شَّرتُ . يقال بَ كحُ رِ فْ ر ك ويُ سُ ك يَ رُ شٍّ ومعنى ُيبَ 
َيْدُعو َلَمف َضرُُّه َأْقَرُب ِمف  : في قولو تعالىما ذكره ومن ذلك أيًضا  .(٘)((ل َيْبشرُ جُ الرَّ 

َيْدُعو  : ثناؤه وذىب أبو إسحاق في قولو جلَّ [ إذ قال: ))ٖٔ]الحج: من اآلية:  نَّْفِعِو 
 تْ مَ دٍّ قُ قال فَ  ،وِ عِ فْ نَ  نْ مِ  ربُ ه أقْ ر  ضَ لَ  نْ : يدعو مَ إلى أنَّ التقدير َلَمف َضرُُّه َأْقَرُب ِمف نَّْفِعِو 

وىذا عندنا عمى  ،ا، وحكى ىذا القول عن البصريين والكوفيين جميعً م عن موضعياالالَّ 
 ،، وقد أنكره أبو عميكاه أبو إسحاق غير جائز وَّل مرضيإجماع الكافة عميو في ما ح
مة م الصٍّ دَّ قَ تَ تَ  ومحال أنْ  (،نْ مَ )صمة  نْ م عمى ىذا التقدير مِ وذىب في فساده إلى أنَّ الالَّ 
ن والكوفيين مع ، وىذا النص  قالو الزَّجاج عن البصريي(ٙ)((أو شيء منيا عمى الموصول

م معناىا التأخير، المعنى يدعو : الالَّ خالف يسير، إذ قال: )) قال البصريون والكوفيون
                                                           

 .ٖ٘ٙ القرآن:في غريب  ياقوتة الصراط -(ٔ)
/ ٔ، والفسر: ٕٖٓ،و ٕٕٕ/ ٕ، وٖٓٔ، و٘ٙ، وٕ٘/ ٕ، وٕ٘ٔ، وٕٚ٘/ ٔينظر: المحتسب:  -(ٕ)

 . ٖٙٔ: ، والتنبيوٗٛاس: وتفسر أرجوزة أبي نو  ،ٓٚ/ ٖ، ؤٔ/ ٕ، وٖٕٜ، وٛ، وٕٗ
 .ٜٙ :الرسالة -(ٖ)
  .ٕٙ٘/  ٔالمحتسب:  -(ٗ)
عرابو:  -(٘)  .٘ٓٗ/  ٔمعاني القرآن وا 
  .ٔٓٗ/  ٔ: سر صناعة اإلعراب -(ٙ)
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م في غير ، وَّل قالوا من أين جاز أْن تكون الالَّ من َنْفِعِو ولم ُيشِبعوا الشرح ه أقربُ َضر  من لَ 
ل الكالم فقدمت  ،م لميمين والتوكيدَمْوِضِعيا. وشرح ذلك أنَّ الالَّ  فحقيا أْن تكون في أوَّ

ْن كان أصميا أْن تك ( َحقيا أنْ  ن في )َلَضر ُه(  كما أنَّ َّلمو ِلُتْجَعل في حقيا ، وا  تكون  )إنَّ
( ُجِعَمت في، فممَّ في اَّلبتداء ، وَّل مٌ لقائ : إنَّ زيًداالَخبر في مثل قولك ا لم يجز أْن َتِمَي )إنَّ

 ، فإذا أمكن أْن يكون ذلك في اَّلسم كان ذلك أجود الكالم، تقول إنْ قاِئٌم( َيُجوُز )إنَّ َلَزْيًدا
اج كالم طويل عمى اآلية، ووجوه متعددة جَّ . وَّلبن جني والزَّ (ٔ)((ية، فيذا قولفي ذلك آل

 .(ٕ)، وأخذ ابن جني عن الزجاج في أكثر من عشرة مواضعليس محميا ىنا

 ىػ(77ٖأبو عمي الفارسي )ت

عمية أكثر عموم  فدرس ،من الزمن طويمةمدًَّة  عمي الفارسي ب ابن جني أباحِ صَ        
والعالقة بين ابن جني وشيخة عالقة وطيدة سببيا  ،غويّ فسير الم  التَّ ومنيا ، وفنونياغة الم  

: زببََّت ولم ابَن جني فوجده مقصًرا فقال لو يسأليا أبو عم في الصرف مسألة عممية
لمعالقة بين ابن جني وأبي عمى  أطروحتوض رحيم جمعة عمي في رَ ، وقد عَ (ٖ)مرِ صْ حَ تُ 

عن أبي عمي في  وأخذ ابن جني ،(ٗ)فصيل فال حاجة بنا لإلعادة الفارسي بشيء من التَّ 
 :ومنيا وعن هت طرائق أخذدوتعدَّ ، مواضع كثيرة جًدا

ما ومن ذلك  ،ىا فيما بينيمااارسَ دَ تَ ، أو يَ فييا وييعرض عميو بعض اآليات يطمب رأ أنْ  -ٔ
ـُ اْلَيْوـَ ِإذ  : في قولو تعالىذكره  ـْ ِفي اْلَعَذاِب ُمْشَتِرُكوفَ َوَلف َينَفَعُك ـْ َأنَُّك ]الزخرف:  ظََّمْمُت
 ،فيو َعْودا عمى َبْدء وُ تُ عْ وراجَ  ،في ىذا ()رحمو اهلل تعالى طاولت أبا عمي  [ ، إذ قال: ))ٜٖ

ا َّل فاصل بينيما يَ نْ ار الد  الدَّ  يمِ تَ ار اآلخرة ا كانت الدَّ مَّ فكان أكثر ما َبرد منو في اليد أنَّو لَ 
فمذلك أجرى اليوم وىو  ،صار ما يقع في اآلخرة كأنَّو واقع في الدنيا ،إنَّما ىي ىذه فيذه

ـْ  اآلخرة مجرى وقت الظمم وىو قولو  الدنيا. فإن لم  ووقت الظمم إّنما كان في ِإذ ظََّمْمُت
ـْ  َي قِ تفعل ىذا وترتكبو بَ  و فيصير ما قالو أبو عمي إلى أنَّ  ؛غير متعّمق بشيء ِإذ ظََّمْمُت

                                                           

عرابو:  -(ٔ)  .٘ٔٗ/  ٖمعاني القرآن وا 
، ٙ٘ٙ/ٕ، ٗٓٗ، وٖٗٔ/ ٔ: ، وسر صناعة اإلعرابٛٛٔ/ ٕ، وٓٗ/ٔينظر: المحتسب:  -(ٕ)
 .ٕٚٔ/  ٕ: ، والخاطرياتٕٚٛ/  ٕ :لخصائصوا
 .ٕ٘ٗ: نزىة األلباء -(ٖ)
 .)أطروحة( ٘ٔ - ٛ جني:أبو عمي الفارسي في مصنفات ابن  -(ٗ)
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ـْ  و أبدل كأنَّ  ، وَّلبن جني في (ٔ)((أو كّرره عميو وىو كأنو ىو  اْلَيْوـَ  من  ِإذ ظََّمْمُت
 ما ذكره، ومن ذلك أيًضا منو ما عرضو عمى أبي عمي الفارسيية كالم طويل ذكرُت اآل

ـْ َأْو َأَشدَّ  : في قولو تعالى ـْ آَباءُك إذ  [ٕٓٓ: من اآلية :البقرة]  ِذْكًراَفاْذُكُروْا الّمَو َكِذْكِرُك
وذاكرت أبا  ،ا مبالغةكرً كر ذِ ا، فجعل لمذٍّ رَ كْ أشد ذِ  ذكًراأو  - واهلل أعمم -و قال وكأنَّ قال: ))
و لم ي إنَّ نِ لَّ من القول ما دَ  دُ دٍّ رَ ظر ويُ لمنَّ  مستأنًفااآلية فأخذ ينظر فييا  بيذه (رحمو اهلل)عمي 
 قمت فيالَّ  ا فعجبت من ذلك مع كثرة بحثو وطول مزاولتو. فأنْ م فييا فيما قبل نظرً دَّ يكن قَ 

كرة عمييا م وصف النَّ ( ثم قدَّ أشدّ  ًراكْ ذِ آباءكم أو  مْ كُ رُ كْ ذِ وا اهلل كَ رُ كُ عندك: )فاذْ  كان تقديره
 :كقولو من الوافر ،فنصب عمى الحال منيا

 يـُ دِ تَ سْ مُ  ـَ حَ سْ كؿِّ أَ  اهُ فَ عَ       يـُ دِ قَ  ؿٌ مَ ًشا طَ وحِ مُ  ةَ يَّ مَ لِ 

 ، ومارعْ وأكثر ما يجيء في الشٍّ ، ي الكالمفو قمما يجيء ىذا باب ذكره سيبويو إنَّ  قيل إنَّ 
 .(ٕ)((نزيل عميوكانت ىذه حالو  لم يحسن حمل التَّ 

: في قولو تعالى ما جاء ومن ذلك ،عمي( ثنا أبو: )حدَّ يقول ، كأنْ مباشرة يروي عنو أنْ  -ٕ
  ْـ نا أبو عمي سنة ث))حدَّ  :قال ابن جني ،[ٖٜ: ]الصافات  ِباْلَيِميفِ  َضْرًباَفَراَغ َعَمْيِي

ـْ   -جّل اسمو -إحدى وأربعين قال: في قول اهلل  ثالثة   ِباْلَيِميفِ  َضْرًباَفَراَغ َعَمْيِي
. والثالث ين التي ىي لمقّوةمِ ، واآلخر باليَ المَ ف الشٍّ اَل ين التي ىي خِ مِ : باليَ أقوال: أحدىا

جعمت  فإنْ  [ٚ٘من اآلية:  :األنبياء]  َوَتالمَِّو َْلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكـ : ين التي ىي قولومِ باليَ 
ا وتشبييا ىي الجارحة مجازً  [ٚٙ]الزمر: من اآلية:   َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِنوِ   يمينو من قولو:

نْ أي مطوّيات في يمينو وتحت يمينو ،االباء ىنا ظرفً كانت  جعمتيا القّوة لم تكن الباء  . وا 
 ؛عان بوتَ سْ يو بما يُ بِ شْ عمى التَّ  ،معناه اإللصاق واَّلستعانة بو، ايا تكون حرفً لكنَّ  ؛ظرفا

نْ ىذا ىو المعنى الظَّ . ين وحفر بالفأسكٍّ وقطع بالسٍّ  ، يفبالسَّ  بَ رَ كقوليم : ضَ  كان  اىر وا 
( وكذلك في الحمبيات)، وىذا التفسير قالو أبو عمي في (ٖ)((عةيو والسٍّ بِ شْ ا عمى التَّ غيره جائزً 

ـْ َضْرًبا ِباْلَيِميفِ  : ( إذ قال: ))وقد ُفسٍَّر قولواإلغفال) : ة، وقيلبالقوَّ أنَّو  َفَراَغ َعَمْيِي

                                                           

 .ٕٚٔ/  ٕ الخصائص: -(ٔ)
 .ٖٙ٘ عزَّة:وينظر البيت في ديوان كثير  ،ٕٜ التمام: -(ٕ)
 .ٕٓ٘ – ٜٕٗ/  ٖ الخصائص: -(ٖ)
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، فابن جني (ٔ)((: الجارحة، وقيلَوَتالمَِّو َْلَِكيَدفَّ َأْصَناَمُكـ  : باليمين التي حمفيا في قولو
 .يسير نقل كالم شيخو بالنَّص تقريًبا مع تقديم وتأخير

في النقل عن  عممو، وىو أكثر أسموب استينقل عنو بالقول، فيقول: )قال أبو عمي( أنْ  -ٖ
يقول )وكان أبو عمي  أو ينقل عنو في أثناء كالمو عمى تفسير آية بأنْ  ،(ٕ)أبي عمي

ِإفَّ السَّاَعَة ءَاِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَيا ِلُتْجَزى ُكؿُّ  : في قولو تعالى ما ذكرهومن ذلك  ،(يقول
معناه ْخِفيَيا(. قالوا: : )أُ فمن ذلك قراءة من قرأ: ))إذ قال[ ٘ٔ: ]طو  َنْفٍس ِبَما َتْسَعى

ربة ونحوىا: ف فيو القِ مَ ، وىو ما تُ ىافاءَ يل عنيا خِ زِ : الغرض فيو أُ ُأْظِيُرىا. قال أبو عمي
في أي  من كتب أبي عمي  فسير، ولم أجد ىذا التَّ (ٖ)((من كساء، وما يجري مجراه

ـُ الشَّْيَر َفْمَيُصْمُو   :ىفي قولو تعال ما ذكرهومن ذلك أيًضا ، الفارسي  َفَمف َشِيَد ِمنُك
ا في مصٍر ا بالغً ير منكم صحيحً الشَّ  دَ يِ من شَ  :: ))أي[ إذ قال٘ٛٔ]البقرة: من اآلية: 

 ،ما ىو عمى الظرفىنا إنَّ  (يرالشَّ )نصب  يرى أنَّ  -رحمو اهلل  -. وكان أبو عمي ومْ صُ يَ مْ فَ 
. وُ مْ صُ يَ ير فمْ منكم الِمْصر في ىذا الشَّ  دَ يِ فمن شَ  :أي ،المفعول محذوف ويذىب إلى أنَّ 

إذ حمل ، (الحجة)ا قالو أبو عمي في ، وىذ(ٗ)((من حذف دَّ فت الحاُل فال بُ وكيف تصرَّ 
ك طرائق أخرى ا، وىن(٘)ير( عمى أنَّو ظرف، ونْصب )الشَّ اآلية عمى حذف المفعول بو

 .(ٙ) ما( وغيرىأبي عمي )قرأت عمىا عمى( أوت أب)سألكأن يقول لمنقل عن أبي عمي 

 القراءات  في توجيو كتب أخذه عمَّف

 ىػ(ٕٓٔقطرب )ت

جني في تفسيره  ابن التي اعتمدىا كتبال كتاب قطرب في القراءات من أىمٍّ  ُيعد       
لتوجيو القراءات وتفسير معانييا، وقد توسع  وضعو نَّ كتاب قطربإإذ  ،وتوجييو لمقراءات

وقد  ،لمعاني األلفاظ كما نقل عنو ابن جني ينٌ يِ بْ لبعض القراءات وتَ  تفسيرٌ  ، وكان فيوفيو
                                                           

 .ٛٛٔ/  ٕ اإلغفال: وينظر: ،ٜٕ الحمبيات:المسائل  -(ٔ)
  .ٖٕٓو ،ٚٗ/  ٕو  ،ٜ٘/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٕ)
  . ٚٗ/  ٕ :المحتسب -(ٖ)
  .ٖٖٚ/  ٕ الخصائص: -(ٗ)
 .ٖٗ/  ٔينظر: الحجة لمقراء السبعة:  -(٘)
 .ٛ٘ٚ /ٕ اإلعراب:سر صناعة و  ،ٜٛٔ/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٙ)
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في غير  فكان يشير إليو، (ٔ)كتاب قطربب إلى أنَّو اعتمد عمى سَ تَ حْ مة المُ دَّ أشار في مق
وروينا عن قطرب في كتابو ): )صفو بكتاب قطرب الكبير إذ قالو  اه أوموضع وسمَّ 

وصًفا  الكبيركان لفظ  والكتاب اسمو )الكتاب الكبير( أ كان إنْ ح لنا ضِ تَّ ، وَّل يَ (ٕ)الكبير((
عرابو(  خضير حسينوقد جمع  ،لو دَّ )الكتاب الكبير( عَ فَ )جيود قطرب في معاني القرآن وا 

بيذا فإذا لم يكن ىذا الكتاب وقال: ))، لم يذكرىا الذين حققوا كتب قطرب من الكتب التي
ألنَّ ىذا الكتاب  ؛اني القرآن: معيكون ىو اجح أنْ ( فمن الرَّ اَّلسم )اعني الكتاب الكبير

د أثنى كتاب معاني القرآن ق عمى ذلك أنَّ  . ِزدْ ى بالقراءات، ومعاني القرآن يعنى بذلكنَ عْ يُ 
ق إلى بَ سْ اء ولم يُ رَّ وعميو اعتماد القُ  :قال حاجي خميفة راجم فمثاًل عميو أصحاب التَّ 

ح أنَّو كتاب في نَّ ابن جني صرَّ إ، إذ مصيًبا في ترجيحو خضير حسين، ولم يكن (ٖ)((مثمو
ُرب من ىذه وروينا أيًضا في كتاب أبي محمد بن المستنير ُقطْ ة إذ قال: ))اذَّ القراءات الشَّ 

الكتاب الكبير ُيعنى بالقراءات، ومعاني  نَّ إ :خضير حسين، وقول (ٗ)((الشواذ صدًرا كبيًرا
ممَّن عاصر  انَّ بعضً إ، إذ واحدٍ  تابٍ كِ ن لِ ام أْن يكون العنوانتٍّ حَ ، َّل يُ القرآن ُيعنى بذلك

عراب القرآن ، وكتب في معاني القرآنالقراءات فيب تُ قطرب أو جاء بعده ليم كُ   ومنيم ،وا 
، ولو كتاب في فمو كتاب في القراءات السبعة ،عمى الفارسي وأبو  ،ىـ(ٖٓٚابن خالويو )ت

في كتابو حة يروييا عن الزجاج مَّ صَ وىو في مسائل مُ غفال( اإلـ)معاني القرآن يعرف ب
عرابو( الكتاب )، وعميو يكون الكتاب الكبير كتاًبا في القراءات سواء كان )معاني القرآن وا 

 .، غير كتاب معاني القرآن( اسًما لو أو وصًفاالكبير

عن  : )روينايقولعن كتابو ف روايةً يأخذ أسموب ال ابن جني عن قطرب نقلوكان      
ه عنو في تفسير األلفاظ ، وكان أكثر أخذ(٘))روينا عن قطرب(أو قطرب في كتابو(

ِـّ َأَمَنًة نَُّعاسً  : في قولو تعالى ما جاءومن ذلك ، القرآنية َـّ َأنَزَؿ َعَمْيُكـ مِّف َبْعِد اْلَغ   اُث
ال: ، إذ قنفي قراءة ابن محيص  َأَمَنةً  [ بتسكين الميم من ٗ٘ٔ: ]آل عمران: من اآلية

من، ن، واأَلَمَنة بفتح الميم: أشبو بمعاقبة األَ مْ ة: األَ : اأَلْمنَ ))روينا عن قطرب أنَّو قال
                                                           

  . ٖٙ/  ٔ :المحتسب -(ٔ)
 .ٕٚ٘و ،ٜٛٔو، ٖٖٔ/  ٔالمحتسب:  -(ٕ)
عرابوود قطرب في معاني جي -(ٖ)  .ٖٓٚٔ/ ٕ :، وينظر: كشف الظنون، )أطروحة(ٚٔ: القرآن وا 
    .ٖٙ/  ٔ :المحتسب -(ٗ)
   . ٗٚٔ، ؤٖٖ/  ٔ :: المحتسبينظر -(٘)
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 فسيرالتَّ ، وىذا (ٔ)((، كل ذلك في أدواء اإلبلوالرََّمث ،والحَبجَ  ،ونظير ذلك قوليم: الحَبطَ 
ف  : عالىفي قولو تأيًضا ما جاء ومن ذلك  .غير موجد في كتب قطرب المطبوعة َواِ 

ْثَؿ َما َأنفَ  ـْ َفآُتوا الَِّذيَف َذَىَبْت َأْزَواُجُيـ مِّ ـْ ِإَلى اْلُكفَّاِر َفَعاَقْبُت ـْ َشْيٌء مِّْف َأْزَواِجُك ُقوا َفاَتُك
: ، قال: ))روينا عن قطرب، قال[ٔٔ :]الممتحنة  َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َأنتـُ ِبِو ُمْؤِمُنوفَ 

 : . يقال عاقب الرجل شيًئا: إذا أخذ شيًئا، وأنشد لطرفةنمنيُعَقًبا  أصبتم )َفَعاَقْبُتْم(

 . (ٕ)((* رْ مَ  يرَ غَ  وبٍ نُ ذَ ـ بِ تُ بْ قَ عَ فَ *                        

وأخذ ابن جني عن قطرب في أكثر من  أيًضا.وىذا التفسير َّل يوجد في كتبو المطبوعة 
 .(ٖ)موضًعاخمسة وعشرين 

 ىػ( ٕ٘ٗابف مجاىد )ت

بعة َّلبن مجاىد السَّ  ، فكتابأكثر أخذ ابن جني عن ابن مجاىد، ىو رواية القراءات      
، مع أنَّ كتاب ابن مجاىد في ةاذَّ من الكتب التي اعتمدىا ابن جني في رواية القراءات الشَّ 

؛ لذا نرى أكثر يائَ طٍّ خَ يُ ا و ىَ دَّ رُ يَ كي لِ ؛ ة اذَّ ، إَّلَّ أنَّو كان يذكر القراءات الشَّ بعةالقراءات السَّ 
خطَّأه من القراءات التي ليا وجو من  فيماأخذ ابن جني عن ابن مجاىد كان رادًّا فيو عميو 

األمثمة التي ردَّ فييا ابن جني عمى ابن مجاىد  من العربية كما يرى ابن جني ، وقد ذكرتُ 
مجاىد مضاًفا عمى ، وممَّا أخذه ابن جني عن ابن (ٗ)فيما سبق فال حاجة إلعادة ذكرىا ىنا

 ما جاءلك ذومن  ،ِممَّا يرويو ابن مجاىد ،رواية القراءات، ىو تفسير بعض معاني األلفاظ
[ في كالمو عمى قراءة ٔٚ: ]ىود: من اآلية  َواْمَرَأُتُو َقآِئَمٌة َفَضِحَكتْ   :في قولو تعالى

: قال أبو عبد اهلل ))روى ابن مجاىد قال: ذ قالالحاء، إَضَحَكْت( بفتح فَ محمد بن زياد )
 :، وأنشدي: الضَّْحك: ىو الحيضبن األعراب

                                                           

    .ٗٚٔ/  ٔ :المحتسب -(ٔ)
، وتمامو )  ولقد ُكْنُت عميُكْم  ٗ٘ طرفة:وينظر شطر البيت في ديوان  ،ٕٖٓ/  ٕ :المحتسب -(ٕ)

 .  َفَعَقْبُتم ِبَذُنوٍب َغيَر َمْر(    عاِتًبا
،  ٙٓٗ/ ٔ، وسر صناع اإلعراب: ٜٙ، و٘ٛ، ٗٙ /ٕ، وٕٚ٘، ٖٕٓ، وٖٚٔ/ ٔ :المحتسب -(ٖ)

 .ٓٙٗ/ ٕ: والخصائص
 .ٓٚ :ينظر: الرسالة -(ٗ)
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 .(ٔ)((قاالمِّ  وـَ يَ  ؼِ وْ الجَ  ـِ دَ  ؿِ ثْ مِ كَ      فاالصَّ  وؽَ فَ  َضْحُؾ اْلرانبِ 

  النَّْخَمةِ َفَأَجاءَىا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع  : في قولو تعالى ما ذكرهومن ذلك أيًضا       
، [ في قراءة ُشَبْيل إذ قال: ))ومن ذلك قراءة ُشَبْيل بن عزرة: )َفَأَجأىا(ٖٕ]مريم: من اآلية: 

 أنَّ ترك ، إَّلَّ ا أنَّيا من المفاجأة: رواىا ابن مجاىد أيضً قال أبو الفتح .(اىَ أَ جَ لْ أَ فَ )مثل 
مجاىد وما يرويو ممَّا ذكرتو لم وكل  أقوال ابن ، (ٕ)((ىا إنَّما ىو بدل َّل تخفيف قياسيىمز 

وأخذ ابن جني عن ابن مجاىد في توجيو ، بعة في القراءات(أجد لو ذكًرا في كتاب )السَّ 
 .(ٖ)يا في المحتسبءات في أكثر من خمسين موضًعا كمّ القرا

 ىػ(ٕ٘٘أبو حاتـ السَّجَّستاني )ت

 اعتمد عمى كتاب أبي حاتمأنَّو إلى ب سَ تَ حْ مة كتابو المُ أشار ابن جني في مقدَّ       
مو عمى كتاب قطرب، في القراءات ستانيجَّ السَّ   :، يقولعمى القراءات َّلقتصاره ؛وفضَّ
يث كان مقصوًرا عمى ذكر ؛ من حبي حاتم أجمُع من كتاب قطرب لذلكغير أنَّ كتاب أ))

وتناىى  ي انحطَّ قطرب فييا،عميل واَّلستشيادات الت، عارًيا من اإلسياب في التَّ القراءات
وتوجيييا، وممَّا يرويو عن  ، وكان أكثر أخذه عنو رواية القراءات(ٗ)((إلى متباعد غاياتيا

 وممَّا أخذ عنو ابن جني، (٘)ةد  من الكتب المفقودعَ وكتاب أبي حاتم في القراءات يُ  ،العمماء
َوَلْوََل َدْفُع المَِّو النَّاَس َبْعَضُيـ ِبَبْعٍض لَُّيدَِّمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع   :في قولو تعالى ما جاء

ـُ المَِّو  [ في معرض كالمو ٓٗ: من اآلية :الحج]  َكِثيًراَوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَيا اْس
، ايَ يمُ طِ عْ : تَ يايمُ دِ يْ : تَ : قال الحسنقال أبو حاتم: ))قالف ،لقراءات في لفظ )الصموات(عمى ا

ـْ ُسَكاَرى  وقول اهلل سبحانو:  ََلَة َوَأنُت   :[، ثم قالٖٗ]النساء: من اآلية:  ََل َتْقَرُبوْا الصَّ
  ِإَلَّ َعاِبِري َسِبيٍؿ  ُجُنًباَوََل  :َّل تقربوا لمرادعمى أنَّ ا ، فيذا يدل  [ٖٗ]النساء: من اآلية :

                                                           

، ورواية  ٖٕ/  ٖ:  ينظر البيت في المحكمو ، يت لم ينسب لشاعر، والبٖٕٖ/  ٔ :المحتسب -(ٔ)
   باليمزة )المٍّقاء( .)المٍّقا( 

 . ٜٖ/  ٕ :المحتسب -(ٕ)
 وغيرىا. ،ٕٕٛو ،ٕ٘ٓو ،ٜٖ/ ٕو ٜٔو ،ٕٛو ٔٙو ،ٔ٘/  ٔ :المحتسب ينظر: -(ٖ)
 .ٖٙ/  ٔ :المحتسب -(ٗ)
 .ٚٔ، )مقدمة المحقق(: ينظر: كتاب النخمة -(٘)
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مَّا أخذه عنو أيًضا في بيان معاني األلفاظ في القراءات ومِ ، (ٔ): )الصالة( ((المسجد، فقال
عمى  [ٙٔ: ]الدخان  َيْوـَ َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبَرى ِإنَّا ُمنَتِقُموفَ  : في قولو تعالىذكره ما 

: معنى قال أبو الفتح قراءة الحسن )) )َيْوَم ُنْبِطُش( مضمومة النون، مكسورة الطاء.
ا، كقولك: َقَدَر و أنَ تُ ، وأْبَطشْ ، فيذا من َبَطش ىوُنَسمٍّط عمييم من َيْبِطش بيم: أي ،(ُنْبِطش)

لى ىذا ذىب أبو حاوأْقَدْرُتو، وَخَرج وأْخَرْجتو وأخذ ، (ٕ)((تم في ىذه اآلية فيما رويناه عنو، وا 
  . (ٖ)ابن جني عن أبي حاتم في أكثر من خمسة عشر موضًعا

 في تفسيرىـ المغوي المفسريف بف جني في المُّغوييف و اأثر 

من ُيَعد  نَّ تحصيل عموم المغة أ فقد مرَّ  ،ا في تفسير القرآنكبيرً  اإنَّ لعمماء المغة أثرً      
؛ ألنَّ القرآن الكريم ميداٌن في تفسير القرآن ، وبيذا يكون لمغويين أثرٌ (ٗ)رسٍّ فَ شرائط المُ  أىمٍّ 

وضيح في ضوء فسير والتَّ رح والتَّ آليات القرآن الكريم بالشَّ ون ضُ رِ عْ ، فكانوا يَ غويةلدراستيم الم  
آليات القرآن ين وتوجيياتيم غويٍّ مَّا جعل أغمب المفسرين ينقمون آراء الم  ، مِ غة وأساليبياالم  

 .، أو يستشيدون بأقواليم عمى التفسيرفي تفسيرىم

كان أ لو سواء بعد ابن جني من أثرٍ ن جاء مَّ مِ أو ُمَفسٍٍّر لغوي   يخمو تفسيرُ  يكادَّل و       
، وكان أثره أو لم يكن لو أثر، في توجيو المعنى لو أثرٌ  نحويًّا كان مأ ر لغويًّاىذا األث

ا ممَّا مَّى شاذًّ سَ ا يُ مَّ ييو لمقراءات القرآنية والدفاع عالمفسرين ىو توجالم غويٍّين و األكبر في 
ى أثر ابن جني جميًّا في عمى التفاسير ير  عمِ طَّ بعة عند ابن مجاىد، والمُ خالف السَّ 

وابن عطية في أكثر  ،اوخمسين موضعً  الزمخشري في أكثر من مئةٍ ، فأخذ عنو تفسيرىم
الذين ومن المغويين ، (٘)ان في أكثر من أربعين موضًعاحيَّ  ووأب، وخمسين موضًعا مئة من

الشَّريف الرَِّضي في عشرة مواضع في كتابو )حقائق التأويل( وأخذ عنو  عنو واأخذالذين 
، والُمنَتجب اليمداني  ضعأكثر من عشرة موا في، وذلك  (يانبْ التٍّ )في  ىـ(ٙٔٙ)تيرِ بَ كْ العُ 

                                                           

  .٘ٛ/  ٕ المحتسب: -(ٔ)
 .ٕٓٙ/  ٕ :المحتسب-(ٕ)
 . ٕٔٙو ،ٜ٘/  ٕو  ،ٖٖ٘و ،ٜٗ/  ٔ :المحتسب ينظر: -(ٖ)
 .ٕٕ الرسالة:: ينظر -(ٗ)
 ،ٕٗٔ، ٜٔٔو ،ٔٔٔ/ ٔ الوجيز:و المحرر  ،ٖٕٓو ،ٖٛٔ/  ٕو ،ٕٕٕ/ٔ الكشاف: ينظر: -(٘)

  .ٖٛٚو  ،ٖٙٓ  ،ٙٙ/  ٔ المحيط:والبحر 
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ن األوَّل يْ مَ مَ ، وسأقف عند أثر ابن جني في عَ (ٔ)أخذ عنو في مواضع كثيرةىـ( ٖٗٙ)ت
 :غويٌر ، واآلخر لُ سٍّ فَ مُ 

 (  في كتابو )مجمع البياف ىػ(8ٗ٘)ت َبْرِسيأثر ابف جني في الطَّ 

، وىو ادس اليجريري القرن السَّ سٍّ فَ من مُ  : ىو أبو عمي الفضل بن الحسن،يسِ رْ بَ الطَّ     
 قٌ قٍّ حَ مُ  : إنَّو مفسرٌ يمكَ رْ وقال الزَّ ، رسٍّ فَ : إنَّو نحويٌّ مُ جالء المفسرين، قال عنو القفطيمن أ
ٌر لغويٌّ نحوٌي فقيو سٍّ فَ ك أنَّ الطبرسي مُ رِ دْ يُ  (انيَ ع البَ مَ جْ مَ )ع عمى تفسيره مِ طَّ ، والمُ (ٕ)لغويٌّ 
ب )مجمع البيان في تفسير وليس عجيًبا أْن ُيوصف بكلٍّ ىذا فيو صاحب كتاث ))محدٍّ 

فيو لم ، العاإلطٍّ ... والذي برز فيو مفسًرا إخباريًّا وفقيًيا ونحويًّا ولغويًّا مقتدًرا واسع القرآن(
ارس و ينشد إفادة الدَّ نَّ د في جوانبو وكأرِ طْ تَ سْ بل يَ ، فظة بالبحث المغويٍّ الذي يخدم المَّ  فِ تَ كْ يَ 
لألديب ُعمدة ولمنحوي   :غوي خاصة فجاءت دراستو مصداًقا لقولو في مقدمة كتابوالم  

الطبرسي استشيد وتَ صبيح حمود وذكر  ،(ٖ)ُعدَّة(( منيم بأقوال كثير من المغويين و ل ثَّ مِ أن َّ
، وتنوع وأربعين موضًعا ، وقد أخذ الطبرسي عن ابن جني في أكثر من مئةٍ (ٗ)ابن جني

، وكذلك عنو هوىو أكثر ما أخذ نحويًّا أو صرفيًّا أو غير ذلك، أخذه عنو كتوجيو القراءات
مَّا أخذه ، ومِ فسيرلتَّ ق باوغيرىا ممَّا يتعمَّ والتراكيب أخذ عنو تفسير معاني بعض األلفاظ 

ـْ ُسَوَء اْلَعَذاِب   :قولو تعالى كالمو عمى في ما جاءعنو في توجيو القراءات  َيُسوُموَنُك
، إذ [ بتخفيف )ُيَذبٍُّحوَن( في قراءة ابن محيصٜٗ: البقرة: من اآلية]  ُيَذبُِّحوَف َأْبَناءُكـْ 

؛ وذلك يرثِ كْ يف قد يكون فيو معنى التَّ فِ خْ بالتَّ  (تمَ عَ فَ )قال ابن جني وجو ذلك أنَّ قال: ))
وأنشد أبو ، حسبك بالجنس سعة وعمومار اسم الجنس و المصد، و لدَّللة الفعل عمى مصدره

 :الحسن

 أنت الفداُء لِقْبَمة ىدَّمَتيا        ونَقْرَتيا ِبَيَدْيَؾ كؿَّ ُمَنقَّرِ 

                                                           

وحقائق التأويل في متشابو  ،ٓٗٔٔو ،٘ٙٓٔ/ ٕو ،ٕٔٙ/  ٔ القرآن:التبيان في إعراب  ينظر: -(ٔ)
  .ٓٗو، ٖٛو  ،ٖٖ/  ٖ :الفريد في إعراب القرآن المجيدو ،ٖٖٔو ،ٖٗٓ، وٕٗٔالتنزيل: 

 .  ٛٗٔ/  ٘، واألعالم:  ٙ/  ٖواة عمى أنباه الن حاة : : إنباه الر ينظر -(ٕ)
 م .ٜٔٛٔ، عام ٖٔ، العدد ، مجمة آداب الرافدينٜٜسي في تفسير األلفاظ: منيج الطبر  -(ٖ)
 .ٕٚٔالطبرسي في تفسير األلفاظ :  ينظر : منيج -(ٗ)
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، وىذا نص  كالم ابن جني في  (ٔ)((عميو جاء (رقَّ نَ مُ  كلَّ ) ألن قولو؛تيا رْ قَّ نَ : و قالو فكأنَّ 
ن كان، (ٕ)المحتسب من ذلك أيًضا قولو ، و من كالم ابن جني  بعًضا حذف قد الطبرسي وا 

ـْ َوَيَذُروَف َأْزَواًجا : في قولو تعالى بفتح [ ٖٕٗ: ]البقرة: من اآلية  َوالَِّذيَف ُيَتَوفَّْوَف ِمنُك
قال ابن جني ىو : ))إذ قال ،و السالم(قراءة اإلمام عمي )عميفي  ُيَتَوفَّْوَف  الياء من 

المفعول بو  فُ ذْ حَ ، و ىمارَ مَ أعْ يم و الَ م أو آجَ يُ امَ أيَّ  نَ وْ فَّ وَ تَ الذين يَ  :أي ،عمى حذف المفعول
َوُأوِتَيْت ِمف ُكؿِّ   :كما قال اهلل، عميو فصيح الكالم إذا كان ىناك دليلٌ في القرآن و  كثيرٌ 
 : طيئةقال الحُ . اأي شيئً [ ٖٕ: ية: من اآل]النمل  َشْيءٍ 

 ِبيِّ عَ َشرْ  اءٍ دَ ف رِ مِ  ؾَ نِ وْ صَ كَ    يا نْ مِ  ؾَ إليْ  وفُ صُ تَ  ةٌ مَ عَّ نَ مُ 

ا نص  كالم ، وىذا أيضً (ٖ)((او وافيً أخذتُ ، وتَ يْ فَ وْ تَ اسْ  ،يءت الشَّ يْ فَّ وَ تَ ، و ون الكالم منياصُ تَ  :أي
، ويبدو أنَّ الطبرسي في نقمو عن (ٗ)شيًئا قمياًل ، وكذلك حذف منو ابن جني في المحتسب

يق مِ عْ تَ  ؛ ألنَّو ينقل نصَّ كالمو من غير أيٍّ موافًقا لو كان ني في توجيو لمقراءاتابن ج
 .م لتوجيو ابن جنيمٍّ سَ ، وىو في ىذا مُ عميو وَّل إضافة

َلُو ُمَعقَِّباٌت مِّف َبْيِف  : في قولو تعالىما ذكره  أخذه عنو في تفسير قراءة العامة مَّامِ و     
ا أمَّ و  :ابن جنيقال ))، [ٔٔ]الرعد: من اآلية:  َيَدْيِو َوِمْف َخْمِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر الّمِو 

ا مَّ ونو مِ ظُ فِ حْ ات من أمر اهلل يَ بَ قٍّ عَ لو مُ  :فتقديره َيْحَفُظوَنُو ِمْف َأْمِر الّمِو  قراءة الجماعة 
ليس ، و )ُمَعقٍَّبات(؛ ألنَّيا صفة لممرفوع الذي ىو عمى ىذا مرفوعة الموضعيخافو، فـ)من( 
كانت منصوبة و لو كان كذلك لَ ؛ ألنَّ ل بوزُ نْ يحفظونو من أمر اهلل أْن يَ  :ىذا عمى معنى
، وىذا أيًضا (٘)((الذي ذكرتو رأي أبي الحسنو  ،زيًدا من األسد تُ ظْ فَ : حَ الموضع، كقولك

وىذا بعضو، ويظير  ،(ٙ)ولو كالم طويل نقمو الطبرسي ،المحتسب ينص  كالم ابن جني ف
ا جعمو يجعل كتابو بابن جني ممٍّ  االطبرسي كان متأثرً  ويظير لنا من ىذه النقول أنَّ 

                                                           

 .لم ينسب لشاعر ، والبيتٔٗٔ - ٓٗٔ/  ٔمجمع البيان:  -(ٔ)
 .ٔٛ - ٓٛ/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٕ)
 .ٗ٘ٔ، وينظر البيت في ديوان الحطيئة:  ٜ٘/  ٕ: مجمع البيان -(ٖ)
 .ٕ٘ٔ/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٗ)
 .ٖٔ – ٕٔ/  ٙمجمع البيان:  -(٘)
 .ٖ٘٘/  ٔينظر: المحتسب:  -(ٙ)
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بعض اآليات أو بعض ، وتفسير ي يعتمد عمييا في توجيو القراءاتالمحتسب من الكتب الت
 ر( في قولو تعالىصْ القرآن معنى لفظ )القَ  ، وممَّا أخذه عنو في تفسير ألفاظمعاني األلفاظ

  ِِإنََّيا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصر  مٍ دَ أنَّيا القصور أي البيوت من أَ [ ٕٖ: ]المرسالت(ٔ). 

يضاح المعضَلت( ٖٗ٘ت) يولِ اقُ البَ  أثر ابف جني في  ىػ( في كتابو )كشؼ المشكَلت وا 

، وىو ألصفياني الممقب بـ)جامع العموم(وىو أبو الحسن عمي بن الحسين ا يولِ اقُ البَ      
فال يخمو كتاٌب من كتبو من أثر َّلبن جني،  ،من العمماء الذين تأثروا بابن جني تأثًرا كبيًرا

في  -سوب لمزجاج خطًأ الُمسمَّى إعراب القرآن المن -القرآن(  إعرابعنو في كتابو ) فأخذ
ستدراك عمى أبي عمى )اَّل في كتاب أخذ عنو وكذلك، وضًعاأكثر من خمسة عشر م
 )اإلبانة في تفصيل ماءات القرآن(،و ،ده في سيو ابن جنيالفارسي(، في باب عق

كان ل عن ابن جني من كتاب إلى آخر ففي بعض كتبو قْ وتفاوت النَّ و)كشف المشكالت( 
جاب الباقولي بابن جني حتى إع وازداد، (ٕ)(اإلبانةـ)ك الًّ قِ وبعضيا مُ القرآن ،  إعرابمكثًرا ك

 .(لم معشرح ا)سمَّاه شرح كتابو )الم مع( ف

ىذا كتاب مؤلَّف في نكت المعاني : ))فقال فيو الت(كِ شْ ف المُ شْ كتابو )كَ أمَّا       
َدْرس القرآن دى بيم في تَ القراءات المروية عن األئمة السبعة الذين ُيقْ  لِ مَ واإلعراب وعِ 
بمعاني  ُيْعَنىفيو كتاب  ،(ٖ)((ع بو المسممونفِ تَ نْ يَ لِ ؛ وُ تُ رْ بَّ وحَ  ،ُتوُ بْ ذَّ وىَ  ،ُتوُ فْ ألَّ ،واألخذ عنيم 

، تفسير معاني القرآن، فكان فيو أثر َّلبن جني في ل منياكَ ، وتوجيو القراءات وما أشْ القرآن
َىػُؤَلء َبَناِتي ُىفَّ  : تعالى لقولوفي توجيو القراءات  نقمو عنووممَّا  ،توجيو القراءاتو 

))قال  ،رعمى قراءة سعيد بن جبي َأْطَيُر  ، بنصب [ٛٚ: : من اآليةىود]  َأْطَيُر َلُكـْ 
 َبَناِتي  ، ومبتدأ َىػُؤَلء  ، وىو أْن يكون َر( بالنصب وجوٌ يَ : وِلمن قرأ )أطْ عثمان

، َر( نصب عمى الحاليَ ، )أطْ ل، والجممة خبر المبتدأ األوَّ خبره ُىفَّ  ، وابتداء ثانًيا
، وىذا كالم ابن جني (ٗ)((ىذا زيٌد ىو قائًما :، كما تقولرةوالعامل في الحال معنى اإلشا
                                                           

  .ٜٚٔ/  ٓٔ البيان:ومجمع  ،ٖٙٗ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(ٔ)
، ٓٓٙواَّلستدراك عمى أبي عمي الفارسي: ، ٕٕٚ، ٜٓٔ، وٕٕ/ٔينظر: إعراب القرآن لمباقولي:  -(ٕ)
 .ٚٚٔواإلبانة في تفصيل ماءات القرآن:  ،ٜٓٙو
يضاح المعضالت:  -(ٖ)  . ٖ/  ٔكشف المشكالت وا 
يضاح المعضالت كشف المشكالت -(ٗ)  .ٚٛ٘/ ٔ: وا 
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َفَمْف ُعِفَي   :في قولو تعالى ما جاء ،، وممَّا نقمو عنو في غير القراءات(ٔ)في المحتسب
: يكون تقديره كن أنْ مْ : قد يُ ))قال عثمان ،[ٛٚٔ: ]البقرة: من اآلية  َلُو ِمْف َأِخيِو َشْيءٌ 

بوقوعو موقع   َشْيءٌ  ف حرف الجرٍّ ارتفع ذِ ، فممَّا حُ لو من أخيو عن شيءٍ ي فمن ُعفِ 
، ت الباء قمت: ِسَير زيٌد، ويجوز فيو وجو آخرفْ ذَ وحَ ، الفاعل، كما أنَّك لو قمت: ِسَير بزيدٍ 

ألنَّ معناه  ؛ُعِفَي َلُو  مرتفًعا بفعل محذوف يدل عميو قولو   َشْيءٌ  وىو أْن يكون 
ف المضاف وُقدٍّم الظرف الذي ىو ذِ ، ثم حُ ُترك لو شيء من أخيو، أي: من حقٍّ أخيو

، ونقل ىذا الكالم في (ٕ)((ُنصب عمى الحال في الموضعين منياصفة لمنكرة عمييا ، ف
، ولم يريد بو ابن جنيو ( ونسبو إلى عثمان لمزجاج إعراب القرآن، المنسوب خطأكتاب )

وأخذ عنو في ما يقارب عشرة . في أٍي من كتب ابن جني المطبوعة أجد ىذا الكالم
  .(ٖ)مواضع في كتاب كشف المشكالت

يل زِ نْ مَّا لو شواىد من التَّ عر مِ جني في استشياده بكالم العرب والشٍّ  وآخذ الباقولي ابنَ       
رت إلى عثمان وقد أخذ في تعداد ظَ فإذا نَ : ))إذ قال، اَّلستشياد بكالم العرب يو عننِ غْ تُ 

بل وأخصَّ وأحسن مقاًَّل من بدَّل شواىده ل منو وأنْ ضَ واىد عمى أصل واحد فاعمم أنَّ أفْ الشَّ 
ار الجَّ  فَ ذْ حَ  ، وطمبتَ ك في تعداد ىذارَ مُ عُ  يتَ نَ من الشعر بشواىده من التنزيل ... َفِمَم أفْ 

وأين  فاْحَتَقَرىا(،ي ابِ تَ كِ  وُ تْ اءَ جَ )  قولو:الموصوف وتأنيث المذكر من  فَ ذْ وحَ ، مجروروال
َفَممَّا َرَأى   وقولو:، [ٜٙ اآلية:من  البقرة:]  َلْوُنَيا َتُسرُّ النَّاِظِريفَ   قولو:أنت من 

أفتراه في حكايتو )جاءتو . .. [ٛٚ: من اآلية األنعام:]  الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَؿ َىػَذا َربِّي
ابن  ا، وىذه الحكاية رواى(ٗ)((د  لك ىذه اآليعُ يَ ى أم الذي فَ األوْ  ظٍّ ىذا فائًزا بالحَ  (كتابي

بو عمى تأنيث الفعل والفاعل جني عن األصمعي و استشيد بيا في أكثر من كتاب من كت
الباقولي عمى ابن جني إَّلَّ أنَّ امل حَ رغم تَ عمى الو  ،(٘)؛ ألنَّ الفاعل في المعنى مؤنثمذكر

ون من غوي  سار في شواىده عمى ما سار عميو الم  فقد ، هاستشيادفي ابن جني كان معتدًَّل 
، واألمثمة المصنوعة واىد، وبالقرآن ثانًياعر أوًَّل وىو أكثر الشَّ ، من اَّلستشياد بالشٍّ قبلُ 

                                                           

  .ٕٖٙ/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٔ)
 .ٕٖٔ/  ٔكشف المشكالت:  -(ٕ)
 .ٕٖٔٔ، وٕٛٓٔ، وٜ٘ٙ/ ٕ،و ٙٛ٘، و ٗٓ٘/ ٔ: ينظر: كشف المشكالت -(ٖ)
 .٘ٛٛ – ٖٛٛ/ ٕ: كشف المشكالت -(ٗ)
   .ٖٕٛ/ ٔ المحتسب:و  ٜٕٗ/  ٔ والخصائص: ،ٕٔ/  ٔ اإلعراب:سر صناعة  ينظر: -(٘)
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واحد بمئتين و ( قد استشيد بفي كتابو )سر صناعة اإلعرا فمثاًل ، وكالم العرب ثالثًا
من ، أمَّا شواىده واىد في أكثر من موضعنيا بعض الشَّ ر م، وقد تكرَّ قرآنيًّا وخمسين شاىًدا

ة ، فعددىا مئٌة وسبعُة شواىد ، وأكثر ىذه الشواىد مصنوعكالم العرب واألمثمة المصنوعة
وخمسين  مئةٍ  أكثر من سبعِ فيي ر عْ الشٍّ  أمَّا شواىده من، نحو )أكمُت لحًما سمًكا تمًرا(

عن طريق  غير حائدٍ ابن جني  يكون، وعمى ىذا (ٔ)ىذا كما جاء في فيرس الكتاب ،شاىًدا
ذلك لمياء  تْ نَ كما بيَّ  -رة جًدا ي، ومع ذلك فشواىده من القرآن كثين في اَّلستشيادغويٍّ الم  

 .من الشعر إَّلَّ إنَّيا أقل   - (ٕ)أحمد

                                                           

 .ٓٙٛ – ٖٖٛ/ ٕراب: : سر صناعة اإلعينظر -(ٔ)
 . ،)أطروحة(ٜٔالشاىد القرآني عند ابن جني:  :ينظر -(ٕ)
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 الفصل الثاني 

 ة رفيَّ ة والصَّ حويَّ في المباحث النَّ  غويّ الم  التَّفسير 

 :توطئة

 حو بتفسير القرآن الكريم عالقة عمم النَّ 

مفسٍر  كل  ًنى لِ ا وثيًقا، فال غِ حو العربي بتفسير القرآن الكريم ارتباطً الن   مُ مْ عِ  طُ بِ تَ رْ يَ       
؛ ِلفيِم معاني القرآن وًصاصُ حو وأساليبو خُ غة عموًما وعمِم الن  لمقرآن الكريم عن عموِم الم  

دراك مَ الالوبيان دِ  ، مفاتيح بيان المعنى القرآني أىم   من حو واإلعراب، فالن  امينوضَ تو وا 
 : قصدتُ وت نحوه، أيحَ يء. نَ و الش  ـنح )القصد) :ىو ،غةم  في الحو وقيل في معنى الن  

 ،هوَ حْ نَ  ونحوتُ  ،ون والحاء والواو كممة تدل عمى قصد)الن  ): وقال ابن فارس ،(ٔ)((قصده
م كم  تَ ب ما كان العرب تَ سَ م عمى حَ و يقصد أصول الكالم فيتكم  ألن   ؛ي نحو الكالمم  ولذلك سُ 

ألفاظ العرب  باألحوال واألشكال التي بيا تدل  عمم ))ىو : ، وقيل في االصطالح(ٕ)((بو
اللة عمى عنى باألحوال وضع األلفاظ بعضيا مع بعض في تركيبيا لمد  ، ويعمى المعاني

المعاني المركبة ، وُيعنى باألشكال ما يعرض في أحد طرفي المفظ أو وسطو ، أو جممتو 
 ،ا اإلعراب لغةوأم   ،(ٖ)(المعاني( عمىألفاظ العرب  ل  دُ يرات التي بيا تَ يِ غْ من اآلثار والت  

؛ اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر الكمم): ىو )ا، واصطالحً (ٗ)اإلبانة واإلفصاح :فيو
ليا  . (٘)((لتعاقب العوامل في أو 

مدى االرتباط  اننبي  يُ حو( و)اإلعراب( من )الن   كل  لِ  واالصطالحي   غوي  الم  فالمعنى        
يضاحومن ، إذ كل  فسيرحو والت  بين الن   حو عمم الن   ُيَعد   ؛ ولذلكيما يبحث عن بيان المعنى وا 

ىـ( ٕٜٖقال ابن جني )ت، معنى القرآن وُتدرك مقاصدهبو ضح و يت  ألن   ؛فسيرمن عموم الت  
ك إذا سمعت ن  أ ترى اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أالَ  ىو): )في باب القول عمى اإلعراب

                                                           

 .)نحو( ،ٕٖٓ/ ٖ العين: -(ٔ)
 .)نحو( ،ٖٓٗ/  ٘ المغة:مقاييس معجم  -(ٕ)
 .ٛٔ -ٚٔ/ٔ الشافية:المقاصد  -(ٖ)
 .)عرب( ،ٜٜٕ/  ٗ المغة:مقاييس معجم و  ،ٜٕٔ/ ٕ العين: ينظر: -(ٗ)
  .ٜٙٔ /ٔ الخصائص: -(٘)
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عممت برفع أحدىما ونصب اآلخر الفاعل من  (شكر سعيًدا أبوه)و ،(سعيٌد أباه أكرم)
حو أحد أىم فالن   ،(ٔ)((ا واحدا الستبيم أحدىما من صاحبوولو كان الكالم ِسْرجً  ،المفعول

لموقوف عمى المراد من كالم  اإلحاطة بو ومعرفة أساليبو ر منس  فَ وال بد  لممُ  ،مفاتيح المعنى
فسير حو والت  ىـ( عن ىذا االرتباط بين الن  ٔٚٗر عبد القاىر الجرجاني )تعب   ، ولقداهلل

حتى يكون اإلعراب ىو الذي األلفاظ مغمقة عمى معانييا  م أن  إذ كان قد ُعمِ )): بقولو
عيار الذي ال و المِ ، وأن  ج ليااألغراض كامنة فييا حتى يكون ىو المستخرِ  ، وأن  يفتحيا

 من سقيمٍ  حيحٌ صَ  فُ رَ عْ قياس الذي ال يُ ، والمِ عرض عميوجحانو حتى يُ ورُ  صان كالمٍ قْ ن نُ ي  بَ تَ يَ 
ال  من غالط في الحقائق نفسو ّسون ينكر حِ ، ال ينكر ذلك إاّل مَ ع إليوجَ رْ حتى يُ   .(ٕ)((وا 

عمى من  هِ د  رَ  في خصوًصان ىذه العالقة ، وبي  عموًما حو والمعنىفالجرجاني يربط بين الن  
وانظروا ): )م الفكر فييا إذ قالش  جَ تَ ، يَ بعض مسائمو عويصة حو ورأى أن  في عمم الن   دَ ىَ زَ 

؟ م بحقائقوتُ طْ ؟ وىل أحَ تموه عمى وجيومْ ص  ، ىل حَ وبالحاجة إليو وِ تِ ح  صِ في الذي اعترفتم بِ 
م في تُ ضْ أنتم خُ كم الخطأ فيو إذا نُ مِ ا يؤْ ، وأحكمتموه إحكامً ومنو حق   بابٍ  م كل  يتُ ف  وىل وَ 

يح حِ وا الص  فُ رِ عْ تَ  ، وأردتم أنْ بعض األقوال وبعض نَ يْ م بَ تُ نْ ازَ أويل ووَ الت   مَ مْ وتعاطيتم عِ  فسيرالت  
 حوَ الن   ىـ(ٜٗٚ)ت ركشي  الز   د  وعَ ، (ٖ)((تم في ذلك وبدأتم، وزدتم ونقصتمدْ قيم وعُ من الس  

: األحكام من جية إفرادىا وتركيبيا: معرفة العشرون)النوع ): إذ قال ،من عموم القران اعممً 
ظر في اظر في كتاب اهلل الكاشف عن أسراره الن  ... وعمى الن   حوخذ ذلك من عمم الن  ؤْ ويُ 
أو في مبادئ  أو مفعولةً  ا أو فاعمةً أو خبرً  يا مبتدأً ونِ كَ ة الكممة وصيغتيا ومحميا كَ ئىي

رة إلى غير ثْ ة أو كُ م  جمع قِ  تنكير أو يف أولى غير ذلك من تعر الكالم أو في جواب إ
 .حنسان من الم  ون الم  صَ  معفسير عالقة بيان لممعنى حو والت  ، فالعالقة بين الن  (ٗ)((ذلك

شاع عند حو، و إلى وضع عمم الن   تْ عَ القرآن الكريم من أىم األسباب التي دَ  د  عَ ويُ       
دامى والمحدثين أن  من أىم أسباب نشأة النحو ىو حفظ القرآن الكريم من وقوع حويين القُ الن  

                                                           

 .ٖ٘/ٔ :الخصائص -(ٔ)
 .ٕٛ إلعجاز:دالئل ا -(ٕ)
 .ٖٓ: دالئل اإلعجاز  -(ٖ)
 .ٕٖٓ – ٖٔٓ/  ٔالبرىان في عموم القرآن : -(ٗ)
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م ا أحوجيم اس بسبب اختالطيم بغيرىم من األمم مِ ن الن  سُ م ا فسدت ألْ ؛ وذلك لَ (ٔ) المحن فيو
أبا األسود  منيا : إن   متعد دة رواياتبيدوا لذلك واستش، حو ضبط الن  وضع قوانين لِ إلى 
بكسر  َأنَّ الّمَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسوُلُه   يقرأ من سورة براءة رجاًل  عَ مِ ي سَ لِ الد ؤَ 
؛ فوضع أضع شيًئا ُأصمح بو نحو ىذا  أنْ ي إال  نِ عَ سَ يَ  ن  : ال أظُ ، فقالَرُسوُلُه  م من الال  
ََل َيْأُكُمُه   :يقرأ من سورة الحاقة عرابًياأا )عميو السالم( سمع وروي أيًضا أن  عمي   ،(ٕ)حوالن  

  .(ٖ)النحو ، فوضع عمم  اْلَخاِطُئونَ   بنصب [ٖٚ: الحاقة] وَن ئُ ِإَلَّ اْلَخاطِ 

 ،سان من الوقوع في الخطأإلى صون الم   سعىحو عندما ُوِضع لم يكن يعمم الن   إن        
د عَ أبْ  ما ىو إلىيستيدف ، بل كان حن فيو وحسبص القرآني من وقوع الم  حفظ الن   وأ

ص القرآني ؛ ألن  المراد من الن   بو ضح، فيو عمم َيِبْين بو معنى الكالم ويت  ى من ذلكمَ وأسْ 
 ُيْقَصر مم أنْ فمن الظ  ، (ٗ)حو ىو مفتاح المعنى كما عبر عن ذلك عبد القاىر الجرجانيالن  

ين عِ بب لكان ىناك ضوابط يسيرة تُ ىذا الس  ؛ ألن و لو كان حنحو عمى شيوع الم  ع الن  وضْ 
حو الذي عرفناىا ، و))الن  (٘)في عمم النحو العربي امخ، وما كان لنا ىذا البناء الش  المعرب

لو أصولو  واسعٌ  كاملٌ  في )الكتاب( أن  الن حو عممٌ  كما ىو ظاىرٌ  وسيبويو الخميلمن نحو 
وعمى قدرىا ارئة ا لمعمة الط  يكون عالجً  ... وليس شيًئا من ذلك يمكن أنْ  وِ مِ مَ وفروعو وعِ 

حو الذي عرفناه وليس الن  . مى المرء بو فيجد لو وسيمة تدفع عنو الشرتَ بْ ا يُ م  وقع مِ تَ كما يَ 
بل ، ا من ىذاعيسى بن عمر... شيئً و ، بن العالء وم ا ُأِثر في أقوال أبي عمر مِ  قبل الخميل
حو الذي وصل إلينا لم أن  ىذا الن   ائيامر  إبراىيم الس  يرى و  ،(ٙ)((يدفع غائمة المحنقل عالج 

ن و نشأ بسبب إبل ، حو من الن   يسيرٍ  دفع بشيءٍ حن الذي يمكن أْن يُ لم يكن ناشًئا بسب الم  
من  شيءٌ حو كما أفرز القرآن طائفة من العموم تدعى )عموم العربية( فالن   ،الدرس القرآني

                                                           

والنحو ، ٓ٘ :، والمدارس النحويةٕٔ: ، وأخبار النحويين البصريينٛ: مراتب النحويين ينظر: -(ٔ)
 .ٖٛ :وكتب التفسير

 .ٛ: مراتب النحويين: ينظر -(ٕ)
 .ٜٔنزىة األلباء في طبقات األدباء:  :ينظر -(ٖ)
 .ٕٛ اإلعجاز:: دالئل ينظر -(ٗ)
 .ٔٔ: المدارس النحوية أسطورة وواقع :ينظر -(٘)
 .ٚ: من أساليب القرآن -(ٙ)
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، وعمم ص، وفرق كبير بين عمم يسعى لفيم الن  إذن نشأ لفيم القرآن)حو )فالن  ، (ٔ)ىذه العموم
ذه حن لما أنتج العرب ىص من الم  ، ولو كانت الغاية منو حفظ الن  حنحفظو من الم  يسعى لِ 

متعمق حو مجرد صناعة شكمية ، وليس الن  (ٕ)((حويالن  رس خمة في مجال الد  روة الض  الث  
ا جيد المتكمم العربية نطقً يُ  ئيس لو أنْ بأواخر الكمم ال عالقة لو بالمعنى، بل كان اليدف الر  

ورسولو )صمى اهلل عميو وآلو( واألدب  ستعان بو عمى فيم كالم اهلل عّز وجل  ا، كما يُ وفيمً 
ع الغاية من وضْ  ، ألن  طبيعًيا اين إلى إعراب القرآن كان التفاتً فالتفات النحوي، ))(ٖ)الرفيع

يضاحو وكشف المراد منو(ٗ)((حو ىو خدمة معنى القرآنالن    . ، وا 

 

                                                           

 .  ٜ: من أساليب القرآن: ينظر -(ٔ)
 .ٓٔ: دروس في كتب النحو -(ٕ)
  .ٜٗ: ينظر: المجاز وقوانين المغة -(ٖ)
 .ٗ٘ٔالتفسيرية في عموم القرآن:  المناىج -(ٗ)
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 لالمبحث األو  

  المُّغويّ  فسيروأثرىا في الت   ،ةحوي  وبعض الموضوعات الن  ، المبتدأ والخبر

وىي ، حويةفي ىذا المبحث إلى المبتدأ والخبر وبعض الموضوعات الن   ت  ض  ر  ع        
يا في القرآف ن  ي  ب  ، والوقوؼ عمى ىذه الموضوعات وت  التفسيريةالتنكير والتعريؼ والجممة 

يضاح المراد مف آي القرآفال عف كشؼالالكريـ يساعد في  ، وىذه الموضوعات مف معنى وا 
ف  عمـ النحو مف العمـو إإذ  ،جممة الموضوعات النحوي ة التي ليا أثر في كشؼ المعنى

حوية التي ليا األثر الكبير مف الموضوعات الن   المبتدأ والخبر، فالمعنى ت ع ن ى بكشؼالتي 
، تحديد المراديفيد في  اأو خبر   يف كوف الكممة مبتدأ  ي  ع  ت  ، ف  يف جيتوي  ب  في تحديد المعنى وت  

القرآف والقراءات القرآنية، وكذلؾ  عض آيوقد وظ ؼ ابف جني ىذا الموضوع في تفسير ب
 عف كونو معرفة .اللتو ، فكوف االسـ نكرة يختمؼ في د  التنكير والتعريؼ

  المبتدأ والخبر -1

 تعدد الخبر 

: : مف آليةالبقرة ]  َفُقْمَنا َلُيْم ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ   تعالى:في قولو القوؿ  :أولً     
65]. 

 ِقَرَدةً   ؿ، واألو   ُكوُنواْ  ر لػخبر ا آخ    َخاِسِئينَ  ي أف  يكوف غ  ب  ن  ي  )) :قاؿ ابف جني    
م: ىذا فيو كقولؾ  ف  جعمتو وصف   ،و حام ضح    تر  أف  ؛ أال  ر معناهصغ    ِقَرَدةً   ا لػوا 

د ل   ذا جعمتغير مفيدة   ا صفة  ا فيكوف إذ  ذ ّلو وصغ اره خاسٌئ أبد  الق ر  ا خبر    َخاِسِئينَ   ، وا 
 تر  أف  ليس ألحد ، وكونوا خاسئيف أال  ني ا ح س ف وأفاد حتى كأن و قاؿ: كونوا قردة  ثا

؛ وليس كذلؾ الصفة بعد الموصوؼ ،الختصاص بالخبرية إاّل ما لصاحبواالسميف مف ا
 .(1) ((تابعة لو د  ع  إن ما اختصاص العامؿ بالموصوؼ ثـ الصفة مف ب  

ـ    كونو خبر ا فيوا، ا، أفضؿ مف كونو وصف  خبر   َخاِسِئينَ  كوف أف  ف ابف جني بي      بو  تت
وقاؿ ،اأبد   ألف  القرد خاسئٌ  ؛اوصؼ القرد بالخسوء سيكوف تكرار  و ويحسف المعنى،  الفائدة،
  يكوف حاال   ، وأف  ا ثانيايكوف خبر   ة، ويجوز أف  د  قر  وىو صفة ل    َخاِسِئينَ  )) :العكبري  
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  ِقَرَدًة َخاِسِئيَن   )): ىػ(745اف )توقاؿ أبو حي  ، (1) ((مف فاعؿ كاف والعامؿ فييا كاف
 .(2) (كالىما خبر كاف(

ويؤن س )) :ػاؿو إذ قحفو ابف جني ولـ يرج  صفة فيو رأي ضع    َخاِسِئينَ   أم ا كوف     
د ة  يكػوف ) لكاف األخمؽ أف    ِقَرَدةً  صفة لػ  َخاِسِئينَ   بذلؾ أن و لو كانت ( ئة  خاس   ق ر 

ف  كاف قد ّتة داللٌة عمى أن و ليس بوصؼ  وفي أف  لـ ي ق رأ بذلؾ الب   يجوز أف  يكوف . وا 
د ةخاسئيف صفة  ىذا إن ما  يا ىي ىـ في المعنى إال  أف  عمى المعنى إذ  كاف المعنى أن   ل قر 

ا لو كاف عمى المفظ. فكيؼ وقد سبؽ الوجو أف  يكوف وصف  ؛ بؿ ىو جائز وليس بالوجو
ع ؼ الصفة ىينا  ِقَرَدًة َخاِسِئيَن  : ىػ( في قولو تعالى538الزمخشري )توقاؿ ، (3)((ض 

 .( 4)((وىو الصغار والطرد ،والخسوء، كونوا جامعيف بيف القردية :أي، خبراف ))

ا،ف ابف جني معنى كممة )خاسئ( ي  ب  لـ ي        ن   صريح  المتقدـ  ما ي ف يـ مف سياؽ كالمووا 
ر :)الخاسئ( وجياف: األوؿ: الم ب ع د، والثاني وقيؿ في معنى الصغير.أن و الذليؿ  اغ  ، الص 

وكذلؾ قاؿ  ،(5)((والخاسئ مف الكالب والخنازير الم باع د  )وفي المعنى األوؿ قاؿ الخميؿ: )
، إذ ؿا إلى األو  ىػ( مضاف  1225)ت: قاؿ بو الزبيدي  ، والثاني(6)ابف فارس في المقاييس

ن و مف ال : الم ب ع د الم طرود  ال ذ ي ال  ي ت ر ؾ أ ف  والخاسئ  مف الكالب  والخنازير  ): )قاؿ ناس  يد 
يف، والخاسئ ك ذ ل ؾ  مف الش ي اط  اغر  الق م يء  : الص  و 

ستقيـ مع كالـ والمعنى الذي ي ،(8)(((7)
ي ـ  الر  : اغر؛ ألن و قيؿ في معنى الص  ىو الثانيابف جني  ػػػػر  أو  ،اضي بالض  ي الّصاغ  : الر اض 

ي ـ ؛ ألف  ىؤالء الذيف اعتدوا ؿفي المعنى األو   بيدي  ، وكذلؾ القيد الذي ذكره الز  (9)بالذ ؿ  والض 
 .فو بت منبوذوف مدحور اعتدوا في الس  
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َل َعَمْيَك اْلِكَتاَب   الّمُو ل ِإَلـَو ِإل  ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ   :القوؿ في قولو تعالى: ثانيا     َنز 
َل  مف  اي[ خفيفة الز  3مف اآلية: ، و 2: ]آؿ عمراف ِباْلَحقِّ         ، ورفع الباء مفَنز 

  اْلِكَتاَب  قراءة األعمشعمى. 

 اسمو:    عمى استقالؿ الجممة التي ىي قولو عز   ىذه القراءة تدؿ  )) جني:قاؿ ابف       
  ُالّمُو ل ِإَلـَو ِإل  ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوم  [ 2عمراف: آؿ ] ّن ز ؿ  ) قولو:و ال ضمير في أال تر  أن

م ي ؾ  ال ك ت اب   ا  ي أف  غ  ب  ن  يعود عمى اسـ اهلل تعالى ؟ فعمى ىذا ي   (ع  تكوف جممة مستقمة أيض 
، والبف جني أكثر مف وجو إعرابي في ىذه (1)(( في قوؿ م ف شد د الزاي ونصب الكتاب
 وآخر:و يبقى ىناؾ فرؽ بيف وجو ن  أالقراءة تترتب عمييا معاف ال تختمؼ إاّل 

  اْلَقيُّومُ  الّمُو ل ِإَلـَو ِإل  ُىَو اْلَحيُّ   تعالى:قولو  استقالؿ الجممة التي ىي األوؿ:الوجو 
الَحيُّ  ، وعنو خبر    ل ِإَلـَو ِإل  ُىوَ  : ، وقولوالجاللة )اهلل( مرفوع باالبتداء ولفظ
 .عميو لو وثناءٌ  وصؼٌ   الَقيُّومُ 

والخبر ويكوف  المبتدأجممة معترضة بيف  ل ِإَلـَو ِإل  ُىَو   قولو:يكوف  أف   الثاني:الوجو 
  ُالَحيُّ الَقيُّوم   الجاللة.خبريف عف لفظ 

  الَحيُّ الَقيُّومُ   وقولو: أو ؿ،خبر ا  ل ِإَلـَو ِإل  ُىَو   قولو:يكوف  أف   الثالث:الوجو 
ا،خبريف    .(2)فيكوف لممبتدأ ثالثة أخبار أيض 

م ي ؾ   مف قرأ اآلية بالتخفيؼ وجاء عف كثير مف المفسريف والمغوييف أف         )ن ز ؿ  ع 
) ا قبميا، وىذا رأي ابف تكوف منقطعة عم   : أف  األوؿ: فيي ت حمؿ عمى وجييف ،ال ك ت اب 

: ن ز ؿ عف لفظ الجاللة والعائد محذوؼ أيا تكوف متصمة بما قبميا خبر   : أف  جني، والثاني
عائد عمى وجود  النعداـ؛ نو ابف جني، وىذا الوجو لـ يحس  (3)عميؾ الكتاب  مف عنده أو منو

  .(4)و وجو جائزن  أ عمى المبتدأ إال  
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بيف الوصؼ والخبر  ىو الفرؽ ،والفرؽ بيف تمؾ الوجوه اإلعرابية مف جية المعنى       
ف  ): )ال يخمو مف فائدة إذ قاؿ ابف جني، وتعدد الخبر في ىذه الوجوه وىما متقارباف  وا 

 ا يتضمنو كؿ  م  ؛ ل  فس  أو بأكثر مف ذلؾ جاز وح   المبتدأ بعشرة أخبار  ر عف ب  خ  ت   شئت أف  
ن ز ؿ  (: الحديث فقاؿ ص  ق  ، ثـ أخذ ي  و أخبر عنو وأثنى عميو، فكأن  منيا مف الفائدة خبر  

م ي ؾ  ال ك ت اب   ل  : ة ذكرىا المفسروف ، فالخبر األوؿمف األخبار فائد خبر   ، ولكؿ  (1)(( (ع 
، رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو وآلو(عمى نصار  نجراف الذيف وفدوا إلى  فيو رد   ِإَلـَو ِإل  ُىَو 

رد  : فيو ، والثاني(2)لسواه العبادة ال تحؽّ  أف  أو ، ( ىو اهللعيسى )عميو السالـ ف  إوقالوا 
ا ()عميو السالـ لعيسى اإللوىيةعوا عمى النصار  الذيف اد   ىذه الصفات ال ))أي إف    أيض 

في معتقدىـ  ؛ فذلؾ موتٌ ب  م  و ص  يـ إذ يقولوف إن  ألن   (عميو السالـ)عاؤىا لعيسى يمكنيـ اد  
الّمُو ل ِإَلـَو ِإل   : قولو تعالى افأبو حي   يع د  ، و (3)((ـوي  و ليس بق  ف أن  ي  ال محالة إذ مف الب  
 ، جممة راّدة عمى نصار  نجراف الذيف وفدوا عمىجزم ا مبتدأ   كالم ا)) ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم 

 .(4)((و اهلل : إن  وه في عيسى بف مريـ ، وقالوا( ، فحاج  رسوؿ )اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

َل َعَمْيَك اْلِكَتاَب   : قولو تعالى فير  ابف جني أف   ،قراءة الجماعةا أم       ، ولو خبر َنز 
َل  يكوف جميع ما قبؿ قولو تعالى:  : أف  ا، والثانيا رابع  يكوف خبر   : أف  ؿاألو   فيو رأياف َنز 

عظام   ا لمفظ الجاللة ثناء  أوصاف   َعَمْيَك اْلِكَتاَب  َل َعَمْيَك  : تعالى ا عميو، وقولووا  َنز 
يء بالمسند ... وج  والخبر ىنا مستعمؿ في االمتناف)، )(5)ا عف لفظ الجاللةخبر   اْلِكَتاَب 

يؾ أي اهلل ال غيره نّزؿ عم االختصاص:أو لمداللة مع ذلؾ عمى  الخبر،إلفادة تقوية  فعال  
 .(6)((الكتاب إبطاال  لقوؿ المشركيف
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 السم بين الرفع عمى البتداء والنصب عمى الشتغال 

[ 52:المائدة: مف اآلية]  َأَفُحْكَم اْلَجاِىِمي ِة َيْبُغونَ  : قولو تعالى فيالقوؿ :  أوًل      
 .عمى قراءة يحيى  َأَفُحْكمَ  مف  رفع الميـب

: ال أعرؼ في ))قاؿ ابف مجاىد: وىو خطأ، قاؿ : وقاؿ األعرج :قاؿ ابف جني     
ـ  ): ، وقرأ األعمشنصب ا  َأَفُحْكمَ  : أفحكـ (، وقرأ(العربية  ك  م ي ة  أف ح  اى  بفتح الحاء   (ال ج 

 .والبف جني في رفع )حكـ ( قوالف، (1)((والكاؼ والميـ

ح ذؼ منو العائد عمى المبتدأ  َيْبُغوَن   ع )حكـ( عمى االبتداء خبرهف  ر   :األوؿالقوؿ 
ؿ عمى حذؼ العائد عمى المبتدأ بحذؼ العائد عمى الحاؿ والصفة د  ت  ، واس  و(ون  غ  ب  والتقدير )ي  

غيره أقو  منو،  و وجوٌ ؛ لكن  ؼر  و خطأ فيو س  قوؿ ابف مجاىد إن  ): )إذ قاؿ، بومف حيث الش  
 قاؿ أبو النجـ:، الش عرفي  وىو جائزٌ 

 قد أْصَبَحْت َأمُّ الِخَيار َتد ِعي       َعَمي  َذْنًبا كمُّو َلْم أْصَنعِ 

ؾ س  ن  ؤ  ، فيذا ي  و، فحذؼ الياء. نعـ، ولو نصب فقاؿ: )كم و( لـ ينكسر الوزف: لـ أصنع  أي
يو عائد الخبر بعائد ب  ش  ، وىو ت  لو وجي ا مف القياس ؛ بؿ ألف  لمضرورة مطمقة و ليسبأن  

: الناس ، فالصفة كقوليـيا ضرب مف الخبر؛ ألن  ؿ أو الصفة ، وىو إلى الحاؿ أقربالحا
 ب  ضر  ي   د  ين  ب   ت  ر  ر  : م  و، والحاؿ كقوليـو وأىنت  : أكرمت  ؛ أيت  ن  أى   ورجؿٌ  ت  م  ر  أك   : رجؿٌ رجالف

مة في فة بالص  ؛ لشبو الص  مثؿ، فحذؼ عائد الحاؿ وىو في الصفة أيا زيدٌ ب  ر  ض  : ي  ؛ أيزيدٌ 
؛ أيق  بالتي ل   ت  ر  ر  ، وم  و  ت  : أىن  ؛ أيت  ن  الذي أى   ت  م  ر  : أك  نحو قوليـ ، فغير بعيد اي  : لقيت  يت 

م ي ة  ي ب غ وف  يراد بو ): يكوف قولو أف   اى  ـ  ال ج  ك  ذ ؼ الض   ، (وي ب غ ون  أ ف ح  ف  ميرثـ ي ح   ، وىذا وا 
 .(2)((ليس بخطأ وكانت فيو صنعة فإن  

ف  )): ، إذ قاؿمحذوؼ لخبر   وصؼٌ  َيْبُغوَن  ، وو مبتدأرفعو عمى أن   :الثانيالقوؿ   وا 
: و قاؿ، فكأن  بؿ تجعمو صفة خبر موصوؼ محذوؼ ،خبر ا َيْبُغوَن   شئت لـ تجعؿ قولو

م ي ة  ) اى  ـ  ال ج  ك  ، وأقاـ الجممة التي (حكـ)، ثـ حذؼ الموصوؼ الذي ىو (ونوغ  ب  ـٌ ي  ك  ح  أ ف ح 
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(: ىي صفتو مقامو؛ أعني مَِّن ال ِذيَن َىاُدوْا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِمَم  : ، كما قاؿ اهلل سبحانو)ي ب غ وف 
ف وف  : قـو أي [46: ]النساء: مف اآلية َعن م َواِضِعِو  ر   ، فح ذؼ الموصوؼ وأ قيمتي ح 

م ي ة  ي ب غ وف  : )الياء مف قولو تعالى ؼ  حذ   كاف فة مقامو ...الص   اى  ـ  ال ج  ك  (، والمراد بو أ ف ح 
((ر  ي  وأس   وأسيؿ   ، ثـ حذؼ الموصوؼ وعائده أسوغ  حكـٌ  يبغونو

(1). 

، والجممة اآلية جممة اسمية ف  أ، ؿ مف توجيو ابف جني في قوليوص  ح  ت  فالمعنى الم        
: صار ، فيي تتصؼ بالثبوت والدواـ، أياالسمية ليست كالفعمية في الداللة عمى المعنى

ة مي  اى  ـ  الج  ك  ح  : )أف  ؿر الكالـ في القوؿ األو  ، وقد  ليـ امالزم   اىـ لحكـ الجاىمية وصف  ؤ ابتغا
، وصفو و(ون  غ  ب  )ي  الخبر وو( عمى حذؼ ون  غ  ب  ـٌ ي  ك  ة ح  مي  اى  ـ  الج  ك  ح  : )أف  ، وفي الثانيو(ون  غ  ب  ي  

ؿ : : ضعيؼ ؛ وذلؾ لسببيف : األو  برفع )حكـ( في الوجو األوؿ القوؿ وقاؿ ابف عطية
ـ ألؼ االستفياـ التي د  ق  الفعؿ بعده ال ضمير فيو وال ع و ض مف الضمير ، والثاني : ت   ألف  

ف  ل ف   ، تطمب الفعؿ فيو ابف  ، أما الوجو الثاني فوافؽ(2)ظ بالضمير ومعيا يختار النصب وا 
ن  )): إذ قاؿ جني، ـ  الجاىمية يكوف التقدير) جو القراءة عمى أف  ما تت  وا  ك  ـٌ أفح  ك  فال ، (وفغ  ب  ي   ح 

، ونظيره قولو بؿ تجعمو صفة خبر موصوؼ محذوؼ الموصوؼ، خبرا   (وفغ  ب  ي  )تجعؿ 
، وفف  ر  ح  ي  قـو  :[ تقديره46 :مف اآلية :]النساء مَن ال ِذيَن َىاُدوْا ُيَحرُِّفوَن اْلَكِمَم     :تعالى

ف  الوجو الذي ضعفو ابف عطية لـ يغفؿ عنو (3)((فحذؼ الموصوؼ وأقاـ الصفة مقامو ، وا 
، والذي د ذكر ىذيف اإلشكاليف في المسألة، فيو قف جني وال عف األسباب التي ذكرىااب

الذي مف القياس ذكره في بيت أبي النجـ  اوجي  لو  جعؿ ابف جني يقوؿ بيذا الوجو ىو أف  
في  قميال  حسف حذؼ الضمير )) :َيْبُغوَن   اف في حذؼ الضمير فيوقاؿ أبو حي  ، تقدـ

، ا عمى ابف جني توجييو لآلية، وقاؿ غانـ كامؿ معيب  (4)((ىذه القراءة كوف الجممة فاصمة
ا ىنا أّنو راح يقدر محذوف  ): )فيو ير  في قاعدة نحوية معروفة في باب االشتغاؿوتجو زه 

ي نصؼ ىذه القراءة الشاذة  جؿ أف  أوىناؾ ويطوع قاعدة بناىا عمى المحذوؼ المقدر مف 
 غانـقوؿ و ، (5)((ف بعد عمى معنى رسيمتيا المشيورة، ثـ يحمؿ معناىا م[أي قراءة الرفع]
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بؿ  ،شيورةابف جني لـ يحمؿ معنى قراءة الرفع عمى معنى القراءة الم فيو نظر ألف   ىذا
ـ ( عمى معنى القراءة المشيورة، وسيجيء الكالـ عميياحمؿ معنى قراءة )ح    .ك 

( قاؿ فييا ابف جنيأم ا قراءة ا      ـ  ك  ، فأمره ظاىر في فيمف قرأه كذلؾ): )ألعمش )ح 
ك م ا( ىن إعرابو ، غير أف   ن  مقصود ا بو قصد حاكـ بعينوا ليس )ح  ياع  بمعنى الش  ما ىو ؛ وا 

ـ  : )والجنس؛ أي ك ا م ي ة  ي ب غ وف  أفح  اى  كما جاء عنيـ في ، يقع جنس ا (؟ وجاز لممضاؼ أف  ال ج 
ه معنا إلى أف   د  ع  ... ثـ يرجع المعنى مف ب  يام  ى  ر  ىا ود  ق ف يز   اؽ  ر  الع   ت  ع  ن  : م  الحديث مف قوليـ

م ي ة  ي ب غ وف  أ ف ح  ): معنى اى  ـ  ال ج  ب غّي ىنا نفس الح  ؛ ألن  (ك   يّ غ  ب  ما الم  ، فإن  اـك  و ليس المراد وال م 
ك ـ ، فيو إذ   ك ـ  الج  أي عمى حذؼ المضاؼ، انفس الح  كـ  ح  وف؟ وىذا ىو غ  ب  ة ي  اىمي  : أفح 

 : منياة عد   أمور وكالـ ابف جني ىذا يراد بو ،(1)((األوؿ في المعنى

ـ ( منصوب بػ)ي  لو أمره ظاىر في إعرابوقو  :ؿاألو  األمر  ك  مف  د  وف( وال ب  غ  ب  ، فإعراب )ح 
ك ـ  الج  ذؼ مضاؼ في ىذه القراءة والتقدير)ح ـ  ح  ك  ك اـ  الجاىمي  ، أو(ةاىمي  أفح  ـ  ح  ك  ، (ة  )أ ف ح 

ك ـ والح  )) :ىػ(671رطبي )توقاؿ الق   ف  (2)((اغة واحد  الم   اكـ فيوقد يكوف الح  ـ ( ، وا  ك  )ح 
نما ىو بمعنى الش ياع ،جنس ال يراد بو واحد بعينو  .(3)وا 

ـ ( مف بعد إلى معنى )ثـ يرجع معنى ق :ابف جني قوؿ :انياألمر الث   ك  ـ  أ ف ح  راءة )ح  ك 
م ي ة  ي ب غ وف   اى  ن   ،و قوؿ ابف جنين  ( فيو نظر وال أظ  )حكـ برفع ىذا القوؿ ،(ال ج  ما ىو مف وا 

: ر القراءة عمى حذؼ المضاؼ، أيؽ أو الطباعة؛ ألّنو بعد ذلؾ قد  ق  ح  اخ أو الم  س  ؿ الن  م  ع  
ك ـ  الجاىمي   كـ  ح  (ة يبغوفأفح  ـ  ك  ؿ م  وعميو يكوف ابف جني قد ح   ،؟ فجاء التقدير بنصب )ح 

ـ ( عمى القراءة المتواترة قراءة ك  ( ،)ح  ـ  ك  غانـ كامؿ في ذلؾ مف  وليس ما توىمو بنصب )ح 
ـ (حمؿ معنى قراءة الضـ  ك  اعتماد ا عمى الن ص المصحؼ ، عمى معنى القراءة المتواترة )ح 

ـ (،برفع  ك  سميماف بف ميراف  قرأ)): عطيةابف  قاؿ: ،ىذا لو شواىد كثيرة منياو  )ح 
ـ ( ك  ـ  () )): ، وقاؿ القرطبي(4)((إلى األولى ثـ ترجع ىذه القراءة بالمعنى... )أفح  ك  ... أف ح 

ك ـ ،وىي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة ن   ،إذ ليس المراد نفس الح  ـ  وا  ك  و فكأن   ،ما المراد الح 
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ك ـ  الجاىمية يبغوف: قاؿ ـ  ح  ك  ىػ( في الدر 756)تميف الحمبي، وكذلؾ قوؿ الس  (1)((فأح 
؛ لذا لـ يقدر ابف ال تحتاج إلى تقدير مضاؼ ـ  ا عمى ذلؾ أف  قراءة الض  ، مضاف  (2)المصوف

ك ـ وىو متحقؽ ممفوظ بوالمبغ ؛ ألف  اجني مضاف   ، وتقديره ـفي قراءة الض   ي ىو الح 
ـ ( عمى القراءة المشيورة؛ لذا لمضاؼ في نصو األخير يؤكد أّنو حمؿ معنى قراءة  ك  )ح 

 .ة، إشارة إلى قراءة الجماعؿ في المعنىىو األو   : وىذاقاؿ

     [ برفع49: ]القمر  ِإن ا ُكل  َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ  : القوؿ في قولو تعالى :ثانيا       
   ُكل عمى قراءة أبي الس م اؿ . 

ف  فع ىنا أقو  مف الن  الر  )) ذكر ابف جني أف          ؛ صبكانت الجماعة عمى الن   صب، وا 
، وىو مذىب صاحب الكتاب و  ت  ب  ر  ض   : زيدٌ فيو كقولؾ ،االبتداءو مف مواضع وذلؾ أن  
ا عف مبتدأ في قولؾ: نحف كؿ  شيء  يا جممة وقعت في األصؿ خبر  ؛ وذلؾ ألن  والجماعة

(، فتنصب االسـ: ىنٌد زيٌد ضربياخمقناه بقدر، فيو كقولؾ ، وبقي الخبر ، ثـ تدخؿ )إف 
وقراءة الرفع ىذه ليا ، (3) ((أ وخبرعمى تركيبو الذي كاف عميو مف كونو جممة مف مبتد

 :َخَمْقَناُه   معنياف بحسب إعراب جممة 

: إن ا ا( يكوف المعنى عنده، وليس )وصف  اخبر   َخَمْقَناُه   جممة: مف أعرب المعنى األوؿ
  ا لمتوىـ الذي في إعرابصب دفع  ح قراءة الن  ، وىناؾ مف رج  (4)كؿ  شيء  مخموٌؽ لنا بقدر

  َخَمْقَناُه  ما بعده يصمح  وىـ فيو الوصؼ ، وأف  ت  ))إذا كاف الفعؿ ي   :افأبو حي  إذ قاؿ
ؿ حتى صب في االسـ األو  ، اختير الن  يكوف الفعؿ ىو الخبر ، وكاف المعنى عمى أف  لمخبر

الفعؿ  خيؿ أف  ت  فع ي  في قراءة الر   ، ألف  ا الموضع، ومنو ىذضح أف  الفعؿ ليس بوصؼ  يت  
ه رد   ، ومف قبمو المبردافو أبو حي  ، وىذا التوىـ الذي قال))(5)ِبَقَدرٍ  الخبر  ، وأف  وصؼٌ 

ا فعمنا كذا، إن  : تقديره : ألف  صب، وقاؿواختار محمد بف يزيد ىنا الن   ): )ابف جني بقولو
 ؛ ألف  ا، وليس ىذا شيئ  إضمارهف س  ما قبمو عميو ح   ا دؿ  ، فمم  (اإن  )ر بعد ظ  ت  ن  : فالفعؿ م  وقاؿ
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 ، وخبر إف  ا، فما معنى توقع الفعؿ ىناا منفرد  جزء   ا ال فعال  يكوف اسم   أصؿ خبر المبتدأ أف  
( في اآلية ىو رأي المسألة مف باب االشتغاؿ ورفع )كؿ ، وىذه(1)((وأخواتيا كأخبار المبتدأ

. (2)ةسن  اءة ال تخالؼ ألن يا القر   اآلية إف  و قاؿ في ن  أ إال  ، وىو ما عميو سيبويو ،البصرييف
قراءة كثير مف المفسريف أف  معنى ىذه القراءة بيذا الوجو مف اإلعراب عمى معنى  ير و 

قرئ و ): )إذ قاؿ صفةا وليس خبر   َخَمْقَناُه  بإعراب  ىػ(691)ت قاؿ البيضاوي، الجماعة
ليطابؽ المشيورة  نعت اال  خبر ا َخَمْقَناُه   يجعؿ بالرفع عمى االبتداء وعمى ىذا فاألولى أف  

لـ يكف ىناؾ اختالؼ بيف القراءتيف  ف  ا  ، و (3)((مخموؽ بقدر شيء   كؿ   في الداللة عمى أف  
الفرؽ أشار إليو فاضؿ وىذا  ،صب عمى االشتغاؿفع والن  ن و يبقى ىناؾ فرؽ بيف الر  أ إال  

، فالمبتدأ ، وىو محط اىتماـ المتكمـالمبتدأإذ إف  الرفع يدور الكالـ فيو عمى  ،السامرائي
د ثا في النصب فالمسند إليو ىو أم   ،ث عنود  ح  ت  ىو الم   ـ المشغوؿ عنو ، وقد  عنو الم ت ح 

ـ  يكرى و  الناس : المو بالمثاؿ اآلتيواستدؿ لك ،لمتحدث عنو بصورة ثانوية ال كالمبتدأ الظال
فالكالـ فيو عمى الظالـ فرفعو  ،فسيـ ثقيؿ عمييـ مبغض إلى قموبيـيحتقرونو في أن

ن  : أال تر  إلى ربؾ وعقابوباالبتداء، وفي النصب قاؿ  ، عاقب  مؿي  و إذا أميؿ ال ي  ، وا 
ـ  أىمكو، والمستعبد  أذلو وقيرهالكافر   فالكالـ عمى اهلل سبحانو  ،والباطؿ  أزالو ،، والظال

، (4))المستعبد( و)الباطؿ( وىذا وجو الكالـو( ، فنصب )الظالــ لالىتماــ ما قدوتعالى قد
 ، ومف قرأبقدر   و تعالى خمؽ الكؿ  ، أفاد أن  ( بالنصبشيء   كؿ  ) فمف قرأ): )وقاؿ الرازي

خمقو ما لو فيو إن   مخموق اما كاف  كؿ   ، بؿ يفيد أف  و تعالى خمؽ الكؿ  فد أن  ( بالرفع لـ ي  كؿّ )
 .(5)((بقدر  

  يكوف الخبر، َشْيٍء   ( أو لػا لػ)كؿ  وصف   َخَمْقَناُه  مف أعرب جممة : المعنى الثاني
  ِبَقَدٍر حينئذ يمـز مف ىذا أف  بقدر لنا كائفٌ  ا كؿ  شيء  مخموؽٌ إن  : وتقدير المعنى ، 

يكوف الشيء   أف  )، أو )(6)، تعالى اهللأو مخموقة لغير اهلل. يكوف ثمة أشياء غير مخموقة
                                                           

 .322/ 2:  المحتسب -(1)
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ىذا المعنى  المفسريفو  المغوييف ، ونسب كثير مف (1)((هلل تعالى ال ب ق د ر الذي ليس مخموق ا
فيو ليس كذلؾ  ،وق  م  خ  شيء لـ ي   خمقو اهلل فيو بقدر وكؿ   شيء   كؿ   :ة فيـ يقولوفلمقدري  

وىـ فع ىذا الت  قراءة النصب لد، وىذا المعنى دفع الجميور إلى اختيار (2)كأفعاؿ اإلنساف
تفاوت في  ىػ( ال ير  ىناؾ أي  686)ت ياألستراباذ ضيالر   ف  أ ، إال  الحاصؿ في المعنى

؛ اا مع الرفع أـ خبر  وصف   َخَمْقَناُه  ، وسواء جعمت وجو بالنصب أو الرفع المعنى بأي  
؛ ما يقع عميو اسـ )شيء( خمقنا كؿ  ، ال يريد بو (بقدر شيء   خمقنا كؿ  ) ...قولو )وذلؾ أف  )

كؿ واحد منيا اسـ شيء  ، ويقع عمى مكنات غير المتناىيةو تعالى لـ يخمؽ جميع المألن  
  َوالّمُو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  قولو  تعالى :  ( في ىذه اآلية ليس كما فيشيء   كؿّ ػ)ف
فإذا تقرر ىذا  .عمى كؿ ممكف غير متناهو قادر معناه أن   ف  ، أل[284: البقرة: مف اآلية]

: كؿ مخموؽ   ىو الخبر َخَمْقَناُه   ، عمى أف  (خمقناه بقدر شيء   كؿ  )معنى  : أف  قمنا
، والمعنياف  كائٌف بقدر: مخموؽ   شيء   كؿ  : صفة  َخَمْقَناُه   ، وعمى أف  مخموٌؽ بقدر

صفة لو   َخَمْقَناهُ  ، سواء كاف بالمخموقات(، في اآلية مختص شيء   واحد ، إذ لفظ )كؿّ 
ىذا الجمع  افالصب   ورد   ،(3)((، وليس مع التقدير األوؿ أعـ منو مع التقدير الثانياأو خبر  
 .  (4)َخَمْقَناهُ  المعاني التي ترتبت عمى إعراب بيف 

 الصناعة إلى نظر الشاذة القراءة قّو  حينما جني ابف ولعؿ  ): )وقاؿ عبد اهلل عويقؿ     
ف   ؛ ألف  ، وىذا الكالـ فيو نظر(5)((إلى المعنى ينظر ولـ ةحوي  الن   نظر إلى  ابف جني وا 

: ا بقولوخبر    َخَمْقَناهُ   ف جممةد كو  ؛ لذلؾ قي  ة، فيو لـ يغفؿ المعنىحوي  الصناعة الن  
 زيدٌ : كقولؾ فيو االبتداء، مواضع مف وأن   وذلؾ... النصب مف أقو  ىنا الرفع))

 . َخَمْقَناهُ   ، و)ضربتو( جممة فعمية في محؿ رفع خبر لزيد، وكذلؾ(6)((و  ضربت  
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 بين الظرف والخبر السم  

يَنِة َوَأن ُيْحَشَر الن اُس ُضًحى  : القوؿ في قولو تعالى      ]طو:  َقاَل َمْوِعُدُكْم َيْوُم الزِّ
( [ بنصب59  .عمى قراءة الحسف )يـو

ين ة ()ا نصب أم  )) :قاؿ ابف جني       ـ  الز  ، ؾ يوـ  الجمعة  : قيام  فعمى الظرؼ، كقولنا ي و 
: ذؼ المضاؼ، أيوىو عندي عمى ح ،عنو خبرٌ ، والظرؼ بعده فالموعد إذ ا ىينا مصدر

 ألف  ؛ و في ذلؾ اليـو يعدكـراد أن  و ال ي   تر  أن  أال  . إنجاز موعدنا إياكـ في ذلؾ اليـو
ن  و  ،فاآلالموعد قد وقع  ـ  )، واد  الموعد مصدر  ، وع  (1)((ما يتوقع إنجازه في ذلؾ اليـوا  ي و 

ين ة ( ظرف   ذكرىما ابف  َوَأْن ُيْحَشَر الن اُس ُضًحى  ف في المعطوؼ اا ينتج منو وجيالز 
 : جني، ووجو ثالث ذكره غيره 

حتى  (ينةالز  )ا عطف ا عمى مجرور    َوَأْن ُيْحَشرَ  يكوف المصدر المؤوؿ  : أف  الوجو األوؿ
ى، اس  الن   ر  ش  وح   ينة  الز   كـ يوـ  : موعد  و قاؿكأن    ىذا وىذا. يوـ   أي: ض ح 

 إنجاز   قاؿ:ا عمى الموعد فكأنو ا عطف  يكوف المصدر المؤوؿ مرفوع   أف   الثاني:الوجو 
ينة،ى في يـو ح  ض   اس  الن   ر  ش  كـ وح  موعد    . (2)ينة  الز   ىذاف الفعالف في يوـ   أي: الز 

، إذ قاؿ أبو ا لمبتدأ محذوؼ دّؿ عميو ما قبمويكوف المصدر المؤوؿ خبر   : أف  الوجو الثالث
َوَأْن  :  عمى أّنو ظرؼ وأضمرت مبتدأ يكوف قولو ولو نصبت اليوـ  )عمي الفارسي: )

؛ لكاف ذلؾ ىضح   الناس   شر  ح  ي   كـ أف  : وموعد  قاؿكأّنو ، ا لوخبر   ُيْحَشَر الن اُس ُضًحى 
: وتقدير الكالـ يكوف ،بعض المغوييفوىذا الوجو قاؿ بو  ،(3)((ا في قياس العربيةمستقيم  
 .(4)يحشر الناس وموعدكـ أف  ، وموعدكـ في حشر الناس، أو ينة  الز   كـ في يوـ  موعد  

المكاف والزماف  ألف  )) ؛مصدر ا في قراءة النصب، وليس مكان ا أو زمان ا (الموعدعد  )و       
ائدة فيو لحصولو في جميع و ال ف: فؤلن  ا األوؿ، أم  يقعاف في زماف بخالؼ الحدث ال

و يمـز حموؿ ألن   ؛الزماف ال يكوف ظرفا  لمزماف ظرفية حقيقية : فؤلف  ما الثاني، وأاألزمنة
                                                           

 .53/  2 المحتسب: -(1)
عراب القراف  ،53/  2 المحتسب: ينظر: -(2)  .584 لمنحاس:وا 
 .24 - 23/  1الحجة لمقراء السبعة:  -(3)
عراب القرآف لمباقولي: 227/  5ينظر: الحجة لمقراء السبعة:  -(4)  .199/  1، وا 
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ا حذؼ وأم   ،(2)إلى إدخاؿ الزماف في الزماف حتى ال يؤدي وأ ،(1)((الشيء في نفسو
إذ قاؿ ابف عطية في قراءة  ،مفسريفقاؿ بو غير واحد مف الفالمضاؼ مف الظرؼ 

( بالنصب عمى ال ): )الحسف ة عد  بأمور ، وقدروا المحذوؼ (3)((ظرؼ والخبر مقدر)يوـ 
د  يوـ  الزينة، دكـ كائٌف يوـ  الزينة  أو واقعٌ محؿ  موع: منيا د كـ و ع  أو و ع 

اج و ا، أم  (4)  الز ج 
 .(5): موعدكـ يقع يـو الزينةوتقدير الكالـ يكوف ،ا المحذوؼ فعال  ر ازي فقدالر  

ين ة ( ظرؼ متعمؽ والمراد بو المصدر بمعنى الوقت و مبتدأ ، (الموعد) عد  وقد ي       ـ  الز  )ي و 
و ضحى ألن  ؛ ة التعريؼي  لمموعد عمى ن   خبرٌ  فيو، منصوب عمى الظرؼ ُضًحى  و، بو

: الموعد اسـ زماف في قراءة الحسف، فيكوف مبتدأ، وقولو تعالى د  ع  . أو ي  (6)ذلؾ اليـو بعينو
  ُضًحى ين ة  و ،خبره ـ  الز  وىذا الوجو ليس بو  ،ا عميوم  قد   مف الخبر م  حاال  يكوف ( )ي و 

 .(7)لوسيكما قاؿ اآل ُضًحى  حاجة إلى تعريؼ 

يَنِة  : مف رفع فقاؿ)): قاؿ ابف جني فييافا قراءة العامة أمّ        الموعد  فإف   َيْوُم الزِّ
ث  الجيوش ع  ب  : م  ينة، كقولنا: وقت  وعدي يوـ  الز  و قاؿ، فكأن  ايكوف زمان   ي أف  غ  ب  ن  عنده ي  

  َوَأْن ُيْحَشَر الن اُس ُضًحى  : بعثيا حينئذ، والعطؼ عميو بقولو : وقت  شير  كذا، أي
( ال تكوف ظرف  يؤكد الرفع ـ الحاج ال د  ق  اي م  : زيارتؾ إي  مف قاؿ  تر  أف  ، أال  ا؛ ألف  )أف 

(  لفظ المصدر الصريح أشبو بالظرؼ مف ؟ وذلؾ أف  ـ الحاجد  ق  ي   اي أف  : زيارتؾ إي  يقوؿ )أف 
، والوقت يكاد حدث، والظرؼ اسـ لموقتا ل  ، إذا كاف اسم  وصمتيا التي بمعنى المصدر

ثر مف الحدث الذي ، وعمى كؿ حاؿ فمست تحصؿ مف ظرؼ الزماف عمى أكايكوف حدث  
  .(8)((ا تدانيا ىذا التداني ساغ وقوع أحدىما موقع صاحبو م  ، فم  ىو حركات الفمؾ

                                                           

  .219/ 16روح المعاني:  -(1)
 .928 القرآف:باىر البرىاف في معاني مشكالت  ينظر: -(2)
 .49/ 4 الوجيز:المحرر  -(3)
  .59/  8 المصوف:الدر  ،318 القرآف:النكت في  ينظر: -(4)
عرابو:و معاني القرآف  ،72/  22 الكبير:التفسير  ينظر: -(5)   .362/  3 وا 
 .219/  16 المعاني:وروح  ،59/  8 المصوف:والدر  ،92/  4 الكشاؼ:ينظر  -(6)
 . 222/  16، وروح المعاني: 59/  8الدر المصوف:  ينظر: -(7)
 .54/ 2المحتسب:  -(8)
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 : ؿ الموعد عمى وجييفم  ح  اءة الرفع ي  وفي قر        

يَنِة  : الموعد اسـ زماف مبتدأ خبره قولويكوف  أف  : األوؿ وىو عمى تقدير حذؼ  َيْوُم الزِّ
 : موعد كـ موعد  يوـ  قدير الكالـ، وتلباقولي  او  ىػ(437)تمك ي بف أبي طالب المضاؼ عند 

عي  أبي  وعمى غير الحذؼ عند ،(1)ينة  الز   اش   ،السميف الحمبيو  ىػ(479)تالحسف الم ج 
الوعد  يوـ  الزينة والتقدير : زماف  

ويكوف الثاني ىو األوؿ  ،، فيخبر بالظرؼ عف الظرؼ(2)
 .(3)عمي الفارسيأبو ر كما عب  

يَنةِ   ا مبتدأ خبرهيكوف الموعد مصدر   أف   الثاني:الوجو  عمى تقدير حذؼ   َيْوُم الزِّ
 .(4)وعد كـ وعد  يوـ  الزينة  : المضاؼ والتقدير

 : مف اإلعرابفي قراءة الرفع ثالثة أوجو  َوَأْن ُيْحَشَر الن اُس ُضًحى  وفي المعطوؼ     

(، والتقديرعطف   اؿ مرفوع  يكوف المصدر المؤو   أف  : األوؿالوجو   كـ وقت  : موعد  ا عمى )يـو
 .ينة ووقت حشر الناسالز   يوـ  

   (5). ينةالز  ا عمى معطوف   ؿ في موضع جر  يكوف المصدر المؤو   أف  : الثانيالوجو  

ينة مع الز   كـ يوـ  : موعد  والمعنى ، معوؿ مفعوال  يكوف المصدر المؤو   أف  : الثالثالوجو 
 أف  ليس مف البعيد )و ): إذ قاؿ، ، وىذا الوجو قاؿ بو الطباطبائيحىحشر الناس في الض  

 .(6)(( معويكوف مفعوال  

 

 

 
                                                           

 .199/  1لمباقولي: ، و إعراب القرآف  67/  2ينظر: مشكؿ إعراب القراف:  -(1)
  .59/  8 المصوف:و الدر  ،317 القرآف:النكت في  ينظر: -(2)
 . 894/ 2 ، والتبياف في إعراب القراف: 23/  1الحجة لمقراء السبعة:  ينظر: -(3)
 .59/  8الدر المصوف: و  ، 317 القرآف:النكت في  ينظر: -(4)
 .14/172 القراف:، والميزاف في تفسير 67/  2 القراف:مشكؿ إعراب  ينظر: -(5)
 .172/  14 الميزاف في تفسير القراف: -(6)
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 بين الخبر والحال السم 

َأْو َنَصاَرى َتْيَتُدوْا ُقْل َبْل ِمم َة ِإْبَراِىيَم  ُىوًداَوَقاُلوْا ُكوُنوْا   :تعالىالقوؿ في قولو      
 .[135البقرة: ] َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  َحِنيًفا

، ا أبا الحسف األخفش كذلؾأيض   ذىب أبو عمي الفارسي ، وأظف  )): قاؿ ابف جني      
  َحِنيًفا إلى أف   َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن  َحِنيًفاِمم َة ِإْبَراِىيَم  ُقْل َبل : في قولو تعالى

أف  وىو  ىذا،... ويجوز عندي أنا فيو وجو غير   ِإْبَراِىيمَ  حاؿ مف المضاؼ إليو وىو 
أشكؿ ا م  نصبو م    َحِنيًفا : وقولو تعالى .(1)((اأي كاف حنيف   محذوفة ،ا لكاف تجعمو خبر  

 منيا:، وليـ فيو أوجو ثير مف المغوييف والمفسريفعمى ك

 ع  ب  ت  : بؿ ن  والمعنى  ِإْبَراِىيمَ  و منصوب عمى الحاؿ مف المضاؼ إليو ن  أ: الوجو األوؿ
ن في توإ براىيـ في حاؿ  ة  م  م   ؛ وذلؾ ؿ مف المضاؼ إليو ضعيؼ في القياسالحا ، وقيؿ إف  ح 

يعمؿ أف  الحاؿ البد ليا مف عامؿ والعامؿ فييا عامؿ في صاحبيا ، وال يصح  ألف  
أف  : حاؿ مف المضاؼ إليو  بشروط منياالحويوف وقوع ، وجو ز الن  (2)المضاؼ عمؿ الفعؿ

بالمضاؼ إليو ا مف المضاؼ إليو أو مثؿ جزئو في صحة االستغناء جزء  المضاؼ  يكوف
َوَما َكاَن ِمَن  َحِنيًفاثُم  َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َأِن ات ِبْع ِمم َة ِإْبَراِىيَم   :عنو نحو قولو تعالى

ة، وكذلؾ قولو م  و مثؿ الجزء مف الم  ألن   ؛حاؿ  َحِنيًفا  [ فػ123 :النحؿ] اْلُمْشِرِكينَ 
ا الحاؿ مف أم  ): )و قاؿومنع ذلؾ أبو حياف إذ إن   ، (3)َحِنيًفاِمم َة ِإْبَراِىيَم  ُقْل َبل : تعالى

، فنحف ال عامؿ في المضاؼ إليو قبؿ اإلضافة، إذا كاف المضاؼ غير المضاؼ إليو
 .(4)((، أو غير ذلؾا أضيؼ إليو، أو كالجزءم  م   ، سواء كاف جزء انجيزه

م ةة( والعامؿ فيو ىو العامؿ في )م   مف )الم  يكوف حاال   أف  : الوجو الثاني : بؿ ، والمعنى(الم 
م ة   ف فعيؿ عمى وز   َحِنيًفا  ألف   ؛ا عدـ مطابقة الحاؿ لصاحبياا، وأم  إبراىيـ حنيف  ن ت ب ع  م 

مف  لت  د  ب  يا قد أ   تر  أن  ، أال  يفة في معنى الد  م  الم   ألف  )، أو )يستوي فيو المذكر والمؤنث

                                                           

 .149 - 148الخاطريات:  -(1)
عرابو:  -(2)  . 122/  1 ، والتبياف في إعراب القرآف: 213/ 1ينظر: معاني القرآف وا 
 . 135/  2، والدر المصوف:  268/  2شرح بف عقيؿ:  ينظر: -(3)
 .577/ 1المحيط:  البحر -(4)
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فإذا  [161:األنعاـ: مف اآلية]  َحِنيًفامِّم َة ِإْبَراِىيَم  ِقَيًما ِديًنا : وعز   يف في قولو جؿ  الد  
 ؛ ألف  ، فالحاؿ تكوف الزمة(1)((ةم  اصب لمم  اصب لو ىو الن  مف الممة، فالن   حاال   حنيف اجعمت 

 .(2)ديف إبراىيـ لـ ينفؾ عف الحنيفية

ة م  : بؿ م  واألصؿ عندىـ، وىو رأي الكوفييف (3)و منصوب عمى القطعن  إقيؿ  الثالث:الوجو 
 .(4)، لـ تتبع النكرة المعرفة. فانقطع منو فنصبرهك  ، فمما ن  إبراىيـ الحنيؼ

وقيؿ ، حاؿ  َحِنيًفا و)) :، قاؿ ابف عطيةو منصوب بإضمار فعؿن  إ: وقيؿ الوجو الرابع
نقمو  ،اأعني حنيف  : ، تقديره(5)((الحاؿ تعمؽ مف المضاؼ إليو ، ألف  نصب بإضمار فعؿ

  .(7)قالو السميف الحمبي ا(بع حنيف  )نت  ، أو(6)العكبريو مكي بف طالب 
العي ط  اغيره عمى حد عممي و  ، فمـ يقؿ بو أحدٌ أما الوجو الذي قالو ابف جني      

عراب    :اواستدؿ ابف جني لرأيو ىذا معن ى وا 
يقاؿ : كاف مف  أف  ؽ بو ئاآلية موضع ثناء عمى إبراىيـ )عميو السالـ( وال ف  أ: ا معنىأم  

  َحِنيًفا كاف  إف   ،ا عمى ذلؾا ، مضاف  و كاف حنيف  ، أي : إن  كذا . كاف مف سببو كذا أمره
إذا دّؿ دليؿ عمى فا : ا إعراب  أم   .(8)يا منقمبةالزمة ، واألصؿ في الحاؿ أن    فيي البد  حاال  

                                                           

 . 26 ،25/  1أمالي ابف الشجري:  -(1)
 .578/  1ينظر : البحر المحيط:  -(2)
عند  (الحاؿ): أف  مصطمح )القطع( مصطمح كوفي يقابمو كتب المصطمح يقاؿ أكثر مؤلف -(3)

، عمى القطعقاؿ أبو بكر السراج: ))كاف الكسائي يقوؿ: رأيت  زيد ا ظريف ا، فينصب )ظريف ا( و ، البصرييف
األصوؿ في  ،((معرفة وىو نكرة انقطع منو وخالفوومعنى القطع أف يكوف أراد النعت فمم ا كاف ما قبمو 

 العربي لمقطع في النحوو  .(188: مصطمحات النحوية والصرفيةمعجـ ال): ، وينظر1/215: النحو
قد عرض فاضؿ و  النواسخ، واالستثناء وفي اإلضافة وفي خبر ،متعددة فيكوف في التوابع كميا اصور  

، مجمة كمية اآلداب (35اىرة القطع في العربية: ظ): ينظر ، والعطؼ،السامرائي إلى القطع في النعت
الكوفيوف  يقابؿ )الحاؿ(؛ ألف  المعنى الذي عميو وال يبدو أف  )القطع( .1992 ،37معة بغداد، العدد جا

   البصرييف مف الحاؿ. دهيير  في القطع يخالؼ المعنى الذي
 .135/ 2والدر المصوف:  ،282/  1 ولبياف:الكشؼ  ينظر: -(4)
 .214/ 1: المحرر الوجيز -(5)
 . 121/ 1، والتبياف في إعراب القرآف: 464/ 1ينظر: اليداية إلى بموغ النياية:  -(6)
 .136/ 2 المصوف:الدر  ينظر: -(7)
 .149الخاطريات :  :ينظر -(8)



          .... .........والصرفية ...التفسير اللغوي في المباحث النحوية  الثاني  فصل  ال

 811 

 
 

 ا فخيرٌ خير   العباد مجزيوف بأفعاليـ إف   اف في حكـ الممفوظ بو ، نحو :العامؿ المحذوؼ ك
ف شر   ف  كاف خير   : إف  ، أيا فشرٌ وا  ، لداللة السياؽ عمييا (كاف) ت  ر  م  ض  ا، وأ  كاف شر   ا وا 

 َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن   :(، وأيضا دّؿ عميو قولو مف بعدا: )كاف حنيف  كذلؾ اآلية أيو 
ا وما كاف مف : بؿ ممة إبراىيـ كاف حنيف  والمعنى ،المعطوؼ عمى المعطوؼ عميو فدؿ  

 .(1)المشركيف
 التعريف والتنكير -2

 )أل( التعريف 
 .[34 :]النساء: مف اآلية  الرَِّجاُل َقو اُموَن َعَمى النَِّساء : في قولو تعالى القوؿ     
بو إلى  أ  وم  ىذا ال ي    تر  أف  ىنا لتعريؼ الجنس أال  )) )أؿ( التعريؼذكر ابف جني أف       

ن  ، وال إلى نساء معمخصوصيفرجاؿ  أي  ،(2)((ما الغرض منو ىذا الجنسروفات وا 
في  مسمطوف عمييف  ميـ اهلل ساء بما فض  اموف عمى جنس الن  يـ قو  جاؿ أن  استغراؽ جنس الر  

وليس يراد ىنا ): )ي في موضع آخر تكمـ فيو عف اآلية، وقاؿ ابف جن(3)أديبدبير والت  الت  
ن   -واهلل أعمـ  - ما ىو مف قوليـ )قمت القياـ الذي ىو المثوؿ والتنص ب وضد القعود ، وا 

الرجاؿ متكمفوف ألمور النساء  -واهلل أعمـ  -بأمرؾ( )وعمي  القياـ بيذا الشأف( فكأنو 
، (5) ةٌ ام  د  ـ ص  المراد بالرجاؿ ىنا مف فيي :))قيؿو : أن  حيافنقؿ أبو ، و (4)((معنيوف بشؤونيف

؛ ولذلؾ وال حرـٌ  ضر   فيو وال نفعٌ  . فكـ مف ذي لحية الو لحية، ال مطمؽ مف ل، وحـز(5)
جاؿ : الر  ا تقديرهعى بعض المفسريف أف  في الكالـ حذف  لذلؾ اد  جولة؛ و الر   ف  ي  ب   : رجؿٌ يقاؿ
جاؿ ىنا المراد بالر  )) :مغنيةد جواد ، وقاؿ محم  (6)((جاال  كانوا ر   ساء إف  اموف عمى الن  قو  

، (7)((ساءوجات ال جميع الن  ساء خصوص الز  ، وبالن  جاؿالر   مخصوص األزواج ال كؿ  
، فيي في قوؿ ( مف كونيا لمجنسالتعريؼج )أؿ خر  ومحمد جواد ال ي   ،والذي قالو أبو حياف

                                                           

 . 152الخاطريات: : ينظر -(1)
  . 52/  2الخاطريات:  -(2)
 .38/  5 والتنوير:و التحرير  ،66/  3 البياف:مجمع  ينظر: -(3)
 . 634/  2سر صناعة اإلعراب:  -(4)
م ة -(5) د ام ة: ى ج     .، )صدـ( 433/  6ممة المعاجـ العربية: تك ينظر: ،ص 
 .248/  3البحر المحيط:  -(6)
  .125 المبيف:التفسير  -(7)
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محمد جواد فيي  ، وكذلؾ قوؿجولةصفيف بالر  ت  : جنس الرجاؿ الم  لمجنس أيأبي حياف 
 .ا جنس األزواج مف الرجاؿ والنساءجنس أيضا والمراد بيمل

 تنكير اسم الجنس 

َراَط الُمسَتِقيَم  : القوؿ في تعالى: أوًل        َراَط   بتنكير ،[4 :]الفاتحة اىِدَنا الصِّ الصِّ
 . مسقيم ا()سراط ا دوف تعريؼقراءة الحسف بف عمي )عمييما السالـ( عمى   الُمسَتِقيمَ 

ظيار ؿ هلل سبحانوذل  الت   -واهلل أعمـ  -يكوف أراد  ي أف  غ  ب  ن  ي  )) :جني قاؿ ابف      ، وا 
سنا نريد المبالغة ، ولمستقيـٌ قاؿ لو : صراط ٌ نا بما ي  ينا منؾ يا رب  ض  : قد ر  اعة لو؛ أيالط  

َراَط الُمسَتِقيَم  : في قوؿ مف قرأ ولمت في ، وت عاستقامتوأي: الصراط الذي شاعت  الصِّ
زاؾ عندنا وكثير مف نعمتؾ عمينا، ونحف لو  قميؿ ىذا منؾ لنا ، فإف  ذلؾ حالو وطريقتو

لى ما تأمر بو وتنيى فيو صائروف، و مطيعوف جني التنكير في ىذه ، وحس ف ابف (1)((ا 
ـ  : تقديره ؛ وذلؾ أف  نكير ىنا ما دخمو مف المعنىف الت  س  )وزاد في ح  ): اآلية إذ قاؿ أ د 
مجر   ؛ فجر  حينئذ  مستقيـ   ا فقد ىديتنا إلى صراط  ن  ؛ فإنؾ إذا فعمت ذلؾ ب  ىدايتؾ لنا

، ف  منو رجال  متناىي ا في الخيرلت م ق ي -صمى اهلل عميو وسمـ  -: لئف لقيت  رسوؿ اهلل قولؾ
مفاد نكرة الجنس مفاد  ابف جني ير أف  ا عمى ذلؾ ، مضاف  (2)((الفضؿ ؿ  ب  س  ورسوال  جامع ا ل  

 :         ، واستشيد لذلؾ بقوؿ الشاعر(3)عمى مطمؽ الحقيقة بال قيد معرفتو، ونكرة الجنس تدؿ  

 (4)قيممستأِميُر الُمؤِمِنيَن َعمى ِصَراٍط       إذا اعوج  الموارُد 

والتعريؼ ، أمير المؤمنيف عمى الصراط المستقيـ ال فرؽ بيف التنكير بالتعريؼو قاؿ فكأن  
 : تنكير الصراط  يحمؿ عمى جيتيف:، وقاؿ العكبري(5)الصراط جنس ألف  

و ال فرؽ بيف وتنكيره سواء أال تر  أن   ،راط جنس وتعريؼ الجنسالص   أف  : الجية األولى
 ، شربت عسؿ.قولؾ: شربت العسؿ

                                                           

 .41/ 1 المحتسب: -(1)
 .41/ 1 المحتسب: -(2)
 .73/  1 المبيب:مغني و  ،41/  1 المحتسب: ينظر: -(3)
  .218/ 1ديواف جرير:  -(4)
 .43/  1 المحتسب: ينظر: -(5)
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شيئاف: أحدىما قولو القرينة و  ،ة ثـ ينصرؼ إلى المعيود بقرينةكر و أراد الن  ن  أ الثانية:الجية 
[ فأبدؿ الثاني مف األوؿ 7 اآلية:مف  ]الفاتحة: ِصَراَط ال ِذيَن َأنَعمَت َعَميِيْم  : تعالى

اإلسالـ  الغرض ىدايتيـ إلى صراط مستقيـ وقد ثبت بالدليؿ أف   : أف  فتخصص. أما الثاني
: نجمؿ معنى التنكير بقوليف: األوؿأف  ويمكف  ،(1)ىو الصراط المستقيـ وال مستقيـ سواه 

، قراءة الجماعةمعنى قراءة التنكير ىو معنى  أي أف   ،مفاد نكرة الجنس مفاد معرفتو أف  
 .    (2)نا بالقميؿنحف راضوف منؾ يا رب  أي:  ،قميؿأف  يكوف التنكير داالا عمى الت   :والثاني

َوَما ُيَمق اَىا ِإل  ال ِذيَن َصَبُروا َوَما ُيَمق اَىا ِإل  ُذو َحظٍّ   :في قولو تعالى القوؿ: ثانًيا    
 .[35] فصمت:  َعِظيٍم 

-ولـ يقؿ: إال ذو الحظ العظيـ، وعمتو ، كرة عمى المعرفة الن   ؼ  ط  ع  ف  )) :قاؿ ابف جني    
تفيد نكرتو مفاد معرفتو س والجن ،جنسيـ ىنا ليسوا مخصوصيف ألن   ال ِذينَ أف  –واهلل أعمـ
 -معرفة بالنكرة وصح ذلؾ فكأنو قاؿ، فوصؼ ىذه المر  بالرجؿ خير منؾي أل  : إن  كقوليـ

، ))(3)ُذو َحظٍّ َعِظيٍم  : فمذلؾ عطؼ عميو قولو؛ صبروا وما يمقاىا إال قوـٌ  -واهلل أعمـ
(ؿ عمى الجنس و الموص، وحمؿ ف جني نفى الخصوص عف الذيف صبروافاب ،  وأّولو بػ)قـو

إّنيا  :في اآلية ذكر و؛ ألن  موصوؿ لالستغراؽ حتى يفيد الكميةال : أف  لوسيوكذلؾ قاؿ اآل
 فيو ذو حظ   ي مق اىامف  اىا وكؿ  مق  ىو الذي ي   صابر   مركبة مف موجبتيف كميتيف أي : كؿ  

 .(4)عظيـ ىو ذو حظ   صابر   كؿ   :ينتج ،عظيـ

 تنكير المصدر المؤول وتعريفو 
]التوبة:  َما َكاَن ِلمن ِبيِّ َوال ِذيَن آَمُنوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا ِلْمُمْشِرِكيَن  : القوؿ في قولو تعالى    

نس: مف يو ]  َوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأن ُتْؤِمَن ِإل  ِبِإْذِن الّموِ  : [، وقولو تعالى113مف اآلية: 
 .[122اآلية: 
َما َكاَن ِلمن ِبيِّ َوال ِذيَن آَمُنوْا   أبو الحسف في قوؿ اهلل تعالى : قاؿ): )ابف جنيقاؿ      

َوَما  : لممشركيف، وقاؿ تعالى ما كاف ليـ استغفارٌ و : يقوؿ   َأن َيْسَتْغِفُروْا ِلْمُمْشِرِكينَ 
                                                           

 .98: ينظر: إعراب القراءات الشواذ -(1)
 .327/  1التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز:  بصائر ذوي :ينظر -(2)
 .94: الخاطريات -(3)
 .124/  24ينظر: روح المعاني:  -(4)
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ر أبو س  ف   بإذف اهلل ف  : ما كاف ليا اإليماف إال  أي  ُتْؤِمَن ِإل  ِبِإْذِن الّموِ  َكاَن ِلَنْفٍس َأنْ 
بالمعرفة التي  ُتْؤِمَن  َأنْ  ، وفسر (استغفارٌ )التي ىي بالنكرة   َيْسَتْغِفُرواْ  َأنْ  الحسف 
( تكوف )أف   أبا الحسف كاف يجيز أف   ؛ وذلؾ أف  ا. أخذ باألمريف جميع  (اإليماف)ىي 

ير  ابف و  .(1)((تكوف معرفة كما تجيز الجماعة أف   ،الفعؿ المنصوب بعدىا نكرة وصمتيا
 ؛ ألف  تحقير ا لشأف المشركيف َيْسَتْغِفُروْا  َأنْ   :جني في تنكير المصدر في قولو

ف   االستغفار لممشركيف محظورٌ  يـ ال ألن   ؛ا لشأنوكر المصدر تحقير  ، فن  كاف استغفار ا وا 
لشأف  تفخيـٌ  فيو فتعريؼ المصدر ،ُتْؤِمَن  َأنْ   :ا قولو. وأم  احتى استغفار   يستحقوف

 الطبري.وجاء عف (2) لذلؾ رؼ المصدررجى ، فع  وي   غب فيور  اإليماف مما ي   ألف  اإليماف ؛ 
إلى نحويي البصرة بعض  أىؿ العربية اختمفوا في المصدر المؤو ؿ في اآليتيف ، فذىب أف  

ف  معنى ذلؾ: ما كاف ليـ االستغفار، وما كاف إفقالوا: تعريؼ المصدر المؤوؿ في اآليتيف 
( مع )كاف( تأويميا  أف   إلى ، وذىب بعض أىؿ الكوفةِإل  ِبِإْذِن الّمِو   لنفس اإليماف )أف 

ي( ي  كافا م :، أي)ي ن ب غ  وا  ليـي ن ب غ  ت غ ف ر   .(3)ليـأ ف  ي س 

 التفسيريةالجممة  -3

 [.1 ]اإلخالص: ُقْل ُىَو الم ُو َأَحٌد   تعالى:في قولو  القوؿ أوًل:     

؛ ألف  ضمير  ُىوَ   ػل تفسيرٌ  الم ُو َأَحٌد   وقولو: ،ضمير شأف  ُىوَ   قولو:     
االسمية بعده وضمير الشأف مبتدأ خبره الجممة  .ره الجممةس  ف  ت   لو أف   الشأف والقّصة ال بد  

 ،(4)أل ن يا عيف الشأف الذي عبر عنو بالضمير، وال عائد لو مف الجممة لو التي ىي تفسيرٌ 
  ُىوَ   الكسائي: أف  وجاء عف سيبويو و  ،(5)المفسريفو  المغوييف ؽ مع ابف جني أكثرف  وات  

. ال أراه شيئ ا. قاؿ: ىو عماد وقد قاؿ الكسائي قوال  ، وىذا الوجو رد ه الفراء فقاؿ: ))(6)عمادٌ 

                                                           

 .366/  1، وينظر: معاني القراف لؤلخفش:  158/  2الخاطريات:  -(1)
 .159، 158/  2يات: الخاطر : ينظر -(2)
 .25 - 24/  12جامع البياف:  :ينظر -(3)
  .32/  2 والمحتسب:، 152/  1الخصائص:  ينظر: -(4)
 المحيط:البحر  ،545/  2و البياف في غريب إعراب القراف  ،116/ 3أمالي ابف الشجري  ينظر: -(5)
 . 149/  11المصوف:و الدر  ،529/  8
 .354/  8 ثعمب:مجالس  ينظر: -(6)
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، وجعؿ مرفوع ا باهلل َأَحٌد  فجعؿ  [9النمؿ: مف اآلية: ]  ِإن ُو َأَنا الم وُ   :مثؿ قولو
( أو بعض ، وال يكوف العماد مستأنف ا بو حتى ِإن ُو   فيبمنزلة الياء  (ىو) يكوف قبمو )إف 

 الم وُ  ، ولفظ الجاللة مبتدأ  ُىوَ  : ابف خالويو ير ، و (1))الظ ف( ((أخواتيا، أو)كاف( أو
يكوف لفظ  يجوز أف   أن و :ير  السميف الحمبيو . (2)بدؿ مف لفظ الجاللة َأَحٌد  ، وخبره

 .(3)خبر َأَحٌد  و ، مف الضميربدال   الم ُو  الجاللة 

ن  َلُكْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة نُّسِقيُكم مِّم ا ِفي ُبُطوِنَيا   تعالى:في قولو القوؿ  ثانًيا:      َواِ 
 .[21]المؤمنوف:  َوَلُكْم ِفيَيا َمَناِفُع َكِثيَرٌة َوِمْنَيا َتْأُكُموَن 

ثـ  العبرة،عمى يكوف فالوقؼ  لمعبرة،تفسيٌر   نُّسِقيُكم مِّم ا ِفي ُبُطوِنَيا  قولو:     
ُيوِصيُكُم الّمُو   تعالى:في قولو  ذكرو  .  (4)نُّسِقيُكم يستأنؼ تعالى تفسير العبرة بقولو 

ِمْثُل ِلمذ َكِر   أف  قولو: ،[11 اآلية:مف  ]النساء: ِفي َأْوَلِدُكْم ِلمذ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنثََيْيِن 
 ِإن  َمَثَل ِعيَسى ِعنَد الّمِو َكَمَثلِ   تعالى: قولو في ذكرو  لموصية. تفسيرٌ   َحظِّ اأُلنثََيْيِن 

 َخَمَقُو ِمن ُتَراٍب   قولوأف   [59 :آؿ عمراف]  آَدَم َخَمَقُو ِمن ُتَراٍب ِثم  َقاَل َلُو ُكن َفَيُكونُ 
اِلَحاِت َلُيم  : قولو تعالى ذكر فيو  .(5)لممثؿ تفسيرٌ  َوَعَد الّمُو ال ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُموْا الص 

، (6)لموعد تفسيرٌ  َلُيم م ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم  : ، أف  قولو[9]المائدة:  م ْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم 
؛ ألف  دونياف الوقوؼ عمى ما قبميا س  ح  ا لـ ي  ومتى كانت الجممة تفسير  ثـ قاؿ ابف جني: ))

، أو مة والموصوؿكالص   ،ر  بعض أجزائومج ـ لو وجار  م  ت  يء الحؽ بو وم  تفسير الش  
 .(7)فة والموصوؼ((الص  

 

 
                                                           

 .299/  3معاني القرآف لمفراء : -(1)
 .246 - 245 الكريـ:إعراب ثالثيف سورة مف القرآف  ينظر: -(2)
 .149/  11 المصوف:الدر  ينظر: -(3)
 . 92/  2، والمحتسب :  38ينظر: الخاطريات:  -(4)
 .332، والتنبيو :  38: ينظر: الخاطريات -(5)
 .332: ، والتنبيو37ينظر: بقية الخاطريات:  -(6)
 .39ينظر: الخاطريات:  -(7)
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ْيَناُكم مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب  : في قولو تعالى القوؿ: ثالثًا       ْذ َنج  َواِ 
بُِّكْم َعِظيٌم   . [49]البقرة:  ُيَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبالٌء مِّن ر 

         :تفسيٌر لقولو تعالى ُيَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم   :قولو تعالى      
  َيُسوُموَنُكْم ُسَوَء اْلَعَذاِب

. (2)لصفات العذاب اتفسير   ُيَذبُِّحوَن  الفراء  د  وكذلؾ ع ،(1)
ْذ ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإل  ِإْبِميَس َأَبى َواْسَتْكَبَر  : قولو تعالىفي  ذكرو  َواِ 

 َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن   قد يكوف قولو : ،[34: ]البقرة َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن 
تفسير ا المتناعو
استئناٌؼ   َأَبى َواْسَتْكَبرَ  : ))تعالى وىػ( قول982، وقاؿ أبو السعود )ت(3)

  .(4)((دـ  السجود المفيـو مف االستثناءف لكيفية عي  ب  استئناٌؼ م  

                                                           

 .39: الخاطرياتينظر:  -(1)
 .69/  2 :ينظر: معاني القرآف لمفراء -(2)
 .39: ينظر: الخاطريات -(3)
 .156/ 1: كريـإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب ال -(4)
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 المبحث الثاني

 وأثره في التفسير المغوي الػػحػػذؼ

غيرىاُمفُالمغاتُبكثيرُمفُُمفُبوُةُالتيُامتازتمفُمظاىرُالعربيُ ُيرٌُظُْمَُُالحذؼُُ       
مفُالموضوعاتُُ،ُوىوالمجازُوبعضيـُاآلخرُمفُاالتساعُبعضيـُمفُه،ُوعدُ واىرالظُ 
ُبالمعنىُوالببلغيةُحويةالنُ  ُوثيؽ ُارتباط ُليا ُ))(ٔ)التي ُىو ُفقيؿ ،ُ ُلمصمحةُترؾ المفظ

رُسُ فَُيفُالمُُعُِيفُمكافُالمحذوؼُونوعوُيُُِيُعُْوالوقوؼُعمىُالحذؼُفيُالكبلـُوتَُُ،(ٕ)((المعنى
ُال ُإدراؾ ُالنُ عمى ُأو ُالكبلـ ُمف ُـ القرآنيصُمعنى ُث ُالنيائيُُتقديرُوُ،إيضاحوُ، المعنى

ُ.صلمنُ 

بًلُفَُمُُُوقوًفاوابفُجنيُمفُالعمماءُالذيفُوقفواُعمىُالحذؼُُُُُُُ ُالخصائص،ُوفيُكتابُص 
ُيُ وبَُ ُشجاعة ُمف ُوعد ه ُالعربية ُفي ُمكانتو ُُالعربية،ف ُعمى والمفردُُ))الجممةوالحذؼُيقع

ُعفُدليؿُُوالحركة.والحرؼُ الُ ُعميو.وليسُشيءُمفُذلؾُإال  ُكافُفيوُضربُمفُتكميؼُوا 
ُالقوؿُبالحذؼُيجبُأفُْ(ٖ)عمـُالغيبُفيُمعرفتو(( يكوفُعميوُدليؿُُ،ُفابفُجنيُيرىُأف 

فيوُفيُالغالبُالُيقوؿُ،ُمفُالحاؿُأوُالمقاؿُ؛ُوىذاُماُنراهُفيُتفسيرهُفيُضوءُالحذؼُ
ُعمى ُبعدُأْفُيدؿ  ثـُ،ُالمحذوؼُ،ُوعرضتُفيُىذاُالمبحثُإلىُحذؼُالفعؿُُبالحذؼُإال 

ُُُرضُلو.ُع؛ُلذاُلفُأكفُلوُأثرُكبيرُفيُتفسيرُابفُجنيفمـُيُ،الحرؼحذؼُاالسـُُأم اُ

 ؿ ػػػعػفذؼ الػػػح -1

 ُُُُحذؼ )كاف( 

]البقرة:ُمفُُُُسَمْيَمافَ َواتََّبُعوْا َما َتْتُموْا الشََّياِطيُف َعَمى ُمْمِؾ ُ:ُفيُقولوُتعالىالقوؿُُُُُ
ُ.[ٕٓٔاآلية:ُ

ُالمعنىُُُُُُ اُأىؿُالحذؽُمفُوأمُ ُ)كاف(،ُتَُْفُذُِحَُُفُُتتمو،ماُكانتُُ))أي:ذكرُابفُجنيُأف 
ُُالشاعر:ُكماُقاؿُالحكاية،اهللُتعالىُأتىُبمفظُفعؿُالحاؿُعمىُُالعربيةُفعندىـُأفُ 

                                                           

 .ُٙفيُعمـُداللةُالنصُنظراتُفيُقصديةُالحذؼ:ُُينظر:ُ-(ٔ)

 .ُٖٗفيُعمـُداللةُالنصُنظراتُفيُقصديةُالحذؼ:ُُ-(ٕ)

 .ٖٓٙ/ُُٕالخصائص:ُُ-(ٖ)
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 اضيالمَ  افَ ضَ مَ في رَ  يةٌ ارِ جَ 

 باإليماضِ  ثَ يْ دِ ُع الحَ ػػػػط  قَ تُ 

ُ:والبفُجنيُفيُاآليةُوجيافُ،(ٔ)((حكىُحالياُفيُالوقت

ُفعؿُالتُ ،ُُوافيُاآليةُحذفًُُ:ُأفُ الوجوُاألوؿُ :ُزمفُيأ،ُمفُالماضيبلوةُحصؿُفيُالزُ أف 
ُقدُ  ُلذا ُالسبلـ(؛ ُ)عميو ُاهللُسميماف ُفعبًلُنبي ُوىوماضُر ُعمىُُمحذوؼٌُُ)كانت(ًيا لمداللة

ُبعضُيضُِالمُُ ُوقاؿ ُالكوفييف، ُعف ُأفُ المفسريف ُالشياطيفُُُالمعنىُ: َُتْتمو ُكانت ُوالُما ،
ُ ُمحذوفة ُ)ما( ُصمَة ُأف  ُبذلؾ ُ)كانت(يريدوَف نُ ُ،وىي ُالمعنىوا  ُتفسير ُقصدوا ُوأفُ ُ،ما

ُأرادُماُكانتُتتموا)):ُوُقاؿُفيُاآليةوجاءُعفُالكسائيُأنُ ُ،(ٕ)المضارعُوقعُموقعُالماضي
اُعمىُاآليةُشاىدًُُأوردوُن ُإُإذُ،اُفيُالكبلـىناؾُحذفًُُابفُجنيُيرىُأفُ ُفُ أُإالُ ،ُ(ٖ)((ُ[كذا]

ُ)):ُبيتُالمتنبيُفيُ(كاف)حذؼُ

ُُمٍَّة ال تُنزعُ يَت بحُ ى رضِ ُحمًَّة      أنَّ  ؿ كؿَّ وقتٍ بد  يا مف يُ 

:ُذاُعمىُقوؿُمفُقاؿُفيُقولوُتعالى،ُوىوىوُيريدىاُ(كاف)،ُفحذؼُأي:ُياُمفُكافُيبدؿ
ُ ََُواتََّبُعوْا َما َتْتُموْا الشََّياِطيُف َعَمى ُمْمِؾ ُسَمْيَمافُُ(كاف)ذفتُ:ُماُكانتُتتموُفحُُأيُ))(ٗ)ُ،

يكوفُالكبلـُعمىُحذؼُ)كاف(ُ؛ُألن وُالُداللةُعمىُالحذؼُُورفضُأبوعميُالفارسيُأفُْ
ُوالُمسوغُإلضمارُ)كافاآليةفيُ ُتعالىاُوُ،(، ُنظيرُقولو ُعنده ُآلية :  َّف ـُ  َواِ  َربََّؾ َلَيْحُك

ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِو َيْخَتِمُفوفَ  ُ)كاف(ُ))[،ُٕٗٔ]النحؿ:ُمفُاآلية:َُُُبْيَنُي فموُأف 
ـُ َبْيَنُيـْ ُ فيُ؛ُلكافُ)سيكوف(ُمرادٌَُُما َتْتُموْا الشََّياِطيفُ  :ُفيُقولوُتعالىُمرادٌُ ؛ُ َُيْحُك

ُآتُِ ُقصة ُيةألن يا ُكما ُحالية، ُىذه ُاألوؿُمنيما(٘)((أف  ُقوالف: ُوألبيُعميُفيُاآلية ،ُ أْفُ:
ُيكوفُ ُقاؿ(ٙ):ُمضارعُبمعنىُالماضيأيُتُْمَُبمعنىُتَُ)َتْتُمو( :ُ،ُوالُحذؼُفيُاآليةُوكذا

                                                           

ُ.ُٙٚٔ،ُوينظر:ُالبيتافُفيُديوافُرؤبة:ُ٘ٔٗ/ُُٕالفسر:ُُ-(ٔ)
 .ٕٛ/ُُٕ،ُوالدرُالمصوف:ُٜٗٗ/ُُُٔالمحيط:البحرُُ:ينظرُ-(ٕ)
ُ.ُٓٔالجمؿ:شرحُأبياتُُ-(ٖ)
ُ.ٚٓ٘،ُوينظرُالبيتُفيُديوافُالمتنبي:ُ٘ٔٗ/ُُٕالفسر:ُُ-(ٗ)
ُُ.ٖٗٙ/ُُُٔاإلغفاؿ:ُ-(٘)
ُ.ٖٖ٘/ُُُٔاإلغفاؿ:ُينظر:ُ-(ٙ)
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يكوفُ)َيْفَعُؿ(ُعمىُأْفُ)):ُ،ُوالثاني(ٔ)أبوُحيافُوُىػ(ٓ٘ٗوالماورديُ)تُوالثعالبيُابفُفارس
فُْ)َفَعَؿ(ُكماُأردتُفيُاألوؿدُبوُبابوُالُتري اُ...ُكافُماضيُ ُ،ُولكفُتجعموُحكايةُلمحاؿُوا 

 .(ٕ)((بوُعنيـُوىوُلمحاؿُثُُدُ حَُفعؿُالذيُيُُوُحكىُالكأنُ 
ُالثاني ُ)تَُالوجو ُالمضارع ُبالفعؿ ُوجاء ُاآلية ُحذؼُفي ُال ُأيُمُتُْ: ُالحكاية، ُعمى ُأفُ و( :ُ

،ُوقاؿُوُابفُجنيُألىؿُالحذؽُمفُالعربية،ُونسبُىذاُالوج(ٖ)((ماضيةُوُحكايةُحاؿٍُُمُْتَُتُ))
،ُ(ٗ)((فمذلؾُجاءُبمفظُالحاضرُ،ؿُالتبلوة،ُوىوُحكايةُحاتُْمَُ:ُتَُفمعناه)فيُموضعُآخرُ)

؛ُىذاُمفُفعاليـُأفُ ،ُُو(٘)بلوةمفُشأفُالشياطيفُالتُ ُوُجاءُبالمضارعُلمداللةُعمىُأفُ ن ُإوقيؿُ
ُفعاليـ ُالناس؛ ُفإلغواء ُابفُا، ُمفُاآليةجنيُبالقوؿُبحذؼُنفرد ُ)كانت( وشارؾُمعظـُ،

ُ.فْيُقَُالسابُُِعميُالفارسيُييُأبلَُبقوُُْالمفسريفالمغوييفُُو
 حذؼ فعؿ القوؿ 

ُتعالىُ:أواًل        ُقولو ُفي ُالقوؿ :  اَلَة ـْ َوَأَقاُموْا الصَّ َوالَِّذيَف َصَبُروْا اْبِتَغاء َوْجِو َرب ِي
ـْ  ـْ ُعْقَبى الدَّاِر  ِسرِّاَوَأنَفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُى  َوَعاَلِنَيًة َوَيْدَرُؤوَف ِباْلَحَسَنِة السَّي َئَة ُأْوَلِئَؾ َلُي

ـْ َوالَماَلِئَكُة َيْدُخُموَف عَ  يَّاِتِي ـْ َوُذر  ـْ َوَأْزَواِجِي َمْيِيـ َجنَّاُت َعْدٍف َيْدُخُموَنَيا َوَمْف َصَمَح ِمْف آَباِئِي
ـَ ُعْقَبى الدَّارِ  م ف ُكؿ  َباٍب  ـْ َفِنْع ُ.[ُٕٗ،ُٖٕ،ٕٕالرعد:ُ] َساَلـٌ َعَمْيُكـ ِبَما َصَبْرُت

ُجنيُُُُُ ُابف ُقاؿ :((ُ ُفحذؼُ)يقولوف( ُعميكـ ُسبلـٌ ُ(ٙ)((أيُيقولوف: ُلممبلئكةُ، والقوؿ
وُحاؿُمفُفاعؿُن ُأداللةُالكبلـُعميوُوالقوؿُمنصوبُعمىُ،ُوىوُمحذوؼُلُِفُعمييـيالداخم
ُ ََيْدُخُموف

ُوحَُ(ٚ) ُذُْ، ُقاؿُبو ُ(ٛ)ريفالمفسُ يفُُوغويُ المُ ُكثرأؼُفعؿُالقوؿُمفُاآلية ُفُ أُإالُ ،

                                                           

ُالمغةُوسرُالعربيةٚٙٔينظر:ُالصاحبي:ُُ-(ٔ) ،ُوالبحرُٜ٘ٔ/ُٔ،ُوالنكتُوالعيوف:ُُٕٕٛ:ُ،ُوفقو
ُ.ُُٜٗٗ/ُٔالمحيط:ُ

ُ.ٖٗٙ/ٔاإلغفاؿ:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٕٕ/ُُُٔ:السميـإرشادُالعقؿُُوينظر:ُ،ٜٚ/ُُٔالتأويؿ:أنوارُالتنزيؿُوأسرارُُ-(ٖ)
ُ.ٕٛالتماـُفيُتفسيرُأشعارُىذيؿ:ُُ-(ٗ)
ُالكتاب:ُُ-(٘) ُ.ُٜٕٛ/ُُٕينظر:ُالمبابُفيُعمـو
 .ُٕ٘ٙ/ُُٕ،ُوينظر:ُالمحتسب:ُٕٛٔ/ُٕالفسر:ُُ-(ٙ)
 .ٗٗٔ/ُُٖٔ:ُ،ُوروحُالمعانيُٕٚ/ُُٙ:ُينظر:ُُمجمعُالبيافُ-(ٚ)
عرابمعانيُالقرآفُُ:ينظرُ-(ٛ) ُ،ٖٛٚ/ُُُ٘المحيط:والبحرُُ،ٚٗ/ُُٜٔالتفسيرُالكبير:ُُو،ُٚٗٔ/ُٖ:ووا 

ُُ.ٕٚٛ/ُُٕ:ُومغنيُالمبيبُ،ٔٙ/ُُٕٔ:ُالقرافُالجامعُألحكاـُوُ،ٖٛٚ
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ُآخرلوسيُآلل ُوجًيا ُقاؿُ،فيُاآلية ُإذ ُوجوُ )): ُمقوؿُالقُو]زُكونيا مفُُحاالًُُ[ؿأيُجممة
الُُون ُأُ:،ُأي(ٔ)((سبلًمايسمموفُُ:أيُ،،ُوىيُفيُاألصؿُفعميةيفمُِسمُ مُُُ:أيُ،غيرُتقدير

فيُموضعَُُُساَلـٌ َعَمْيُكـُ))ُ:ؿُالزمخشرييفيـُمفُقُوُ،ُوكذاتقديرُلمحذوؼُفيُاآلية
ُاآليةُبَلُمَُحَُ،ُفالزمخشريُواآللوسيُ(ٕ)((ُمسم ِميف:ُقائميفُسبلـُعميكـُأوُالمعنىُألفُ ُ؛الحاؿ

ُ:ُووجوُمفُغيرُحذؼ،ُوفيُكبلُالوجييفُقولوُتعالىُ،اآليةُعمىُوجييفُوجوُبالحذؼ
َُعَمْيُكـَساَلـٌ  ُحؿٌُاحُ ُوكونيا ُتقديرُأفضؿا، ُمفُغير ُاًل ُالم؛ ُتُـ ألف  مفُغيرُُعنىُإذا

ُأْوَلى ُسياؽُاآليةُحكايةٌُُ،تقديرُفيو وفيُاآليةُُ.ةعفُأصحابُالجنُ ُفضبًلُعفُذلؾُأف 
ُاآليةُجاءتأيًضاُنكتةُلطيفة ولذلؾُأثرُبالغُُ؛بمفظُالحاؿُتحكيُواقعةُمستقبميةُ،ُوىيُأف 

ُكأفُ ُ:،ُأيوسبلـُالمبلئكةُعمييـ،ُيـُيعاينوفُحاؿُالذيفُصبرواإذُكأنُ ُ،فيُنفوسُالمؤمنيف
ُُ.ُواهللُأعمـُ،القوؿُعمىُىذاُالمعنى،ُفبلُحاجةُلفعؿُـم ُكَُفيُحاؿُالتُ ُبلـُواقعٌُالسُ 

ـُ ُ:ُقولوُتعالىفيُالقوؿُ: اثانيً ُُُُُُ ْذ َيْرَفُع ِإْبرَاِىي ْسَماِعيُؿ َربََّنا َواِ  اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ 
َوالَِّذيَف اتََّخُذوا  :ُوقولوُتعالىُ،[ٕٚٔ:ُ]البقرة:ُاآليةَُُتَقبَّْؿ ِمنَّا ِإنََّؾ َأنَت السَِّميُع اْلَعِميـُ 

ُبوَنا ِإَلى المَِّو ُزْلَفى ـْ ِإالَّ ِلُيَقر  ُاآلية] ُِمف ُدوِنِو َأْوِلَياء َما َنْعُبُدُى ُمف ُالزمر: وقولوُُ[ٖ:
ـْ َأْخِرُجوْا َأنُفَسُكـ  :تعالى ُ.[ٖٜ:ُ:ُمفُاآلية]األنعاـَُُواْلَمآلِئَكُة َباِسُطوْا َأْيِديِي

اُجاءُفيُمصحؼُابفُمسعودُمفُذكرُالقوؿُمُ فيُمعرضُحديثوُعَُُابفُجنيُقاؿُُُُُُ
فيُىذاُدليؿُ)):ُويقولوفُأخرجوالواُماُنعبدىـ،ُقاا،ُُونَُ،ُيقوالفُربُ وىيُفيُاآلياتُالسابقات

ُمفُأفُ  ُيذىبُإليوُأصحابنا وُ،ُوأنُ فيُنحوُىذهُاألشياءُالقوؿُمرادُمقد رُعمىُصحةُما
ًراُيكوفُالقوؿُمقدُ ُالكبلـُمحموؿُعمىُمعناه،ُدوفُأفُُْليسُكماُيذىبُإليوُالكوفيوفُمفُأفُ 

ُوذلؾُكقوؿُالشاعر:ُُ،معو

 اانَ يَ رْ  عُ اًل جُ ا رَ نَ ا رأيْ إنَّ     انا   رَ بَ أخْ  ةَ بَّ َرْجالِف مف ضَ 

ُقاال ُعمى ُنحف ُعندنا ُإنُ فيو ُىناؾ: ُقوؿ ُإضمار ُال ُقوليـ ُوعمى ُرأينا، ُلكنُ ا ُلَُ؛ ُكافُمُ و ا
ُُاُعمىُإضمارُقاالُفيُالحقيقةُفبل،ُفأمُ و:ُقاالُلنافيُمعنىُقاالُلنا؛ُصارُكأنُ ُ(أخبرانا)

                                                           

ُ.ُٗٗٔ/ُُٖٔروحُالمعاني:ُُ-(ٔ)
 ُ.ٜٖٗ/ُُُٖالكشاؼ:ُ-(ٕ)
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وُ؛ُفصارُقاطًعاُعمىُأنُ رهُمفُالقوؿدُ قَُإلىُقراءةُابفُمسعودُكيؼُظيرُفيياُماُنُُُوقدُرأيتَُ
ُُ.(ٔ)((مرادُفيماُيجريُمجراه

المفسريفُمستشيديفُلذلؾُالمغوييفُُوآلياتُقاؿُبوُأكثرُذهُاىُمففعؿُالقوؿُحذؼُُوُُُُُ
ُابفُمسعود ُممفوظًُحًُيفعؿُالقوؿُصُرُفيياُالتيُيظيرُبقراءة ُبوا ُوتقديرا يقوالفُُالكبلـ:ُ،

ُبوَناُقالواُماُنعبدىـُإالُ ،ُُوانُ ناُتقبؿُمُِربُ  ُ.(ٕ)واُأنفسكـجُُرُِيقولوفُأخُْ،ُُوىلفَُإلىُاهللُزُُُِلُيَقر 

والقوؿُ))ُ:قاؿُالفراءُ،رُفيُالقرآفُالكريـُلمداللةُعميوثُُاُكَُمُ حذؼُفعؿُالقوؿُمُِظاىرةُُوُُُُُ
ن وُأعفُأبيُعميُالفارسيُابفُىشاـُُنقؿُوُ،(ٖ)(،ُومنوُفيُكتابُاهللُشيءُكثير(مرضُْقدُيُُ
ُ)قاؿ ُُقؿُوالُحرجحذؼُالقوؿُمفُحديثُالبحر): ،))(ٗ)،ُُ يفُغويُ المُ ُالطباطبائيُوافؽوقد
ُالزمرُواألنعاـُفعؿُالقوؿُحذؼبُالقوؿُالمفسريفُو فيُ،ُوخالفيـُُ(٘)فيُاآليتيفُمفُسورة

ُتعالى ُقولو :ُ ُـ ْذ َيْرَفُع ِإْبَراِىي ْسَماِعيُؿ َربََّنا َتَقبَّْؿ ِمنَّا ِإنََّؾ َأنَت َواِ  اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ 
ليسُُو):ُ)،ُفقاؿلفعؿُالقوؿُفيُىذهُاآليةُاىناؾُحذفًُُوُالُيرىُأفُ ن ُإذُإُُالسَِّميُع اْلَعِميـُ 

ىوُفيُالحقيقةُ،ُبؿُإلخَُُربََّنا َتَقبَّْؿ ِمنَّا ُالمعنىُيقوالف:ىُتقديرُالقوؿُأوُماُيشبيو،ُُوعم
ُالمقوؿُنفسو ُفإفُ حكاية ُقولوُ، :ُ ُْسَماِعيؿ ـُ اْلَقَواِعَد ِمَف اْلَبْيِت َواِ  َُُيْرَفُع ِإْبَراِىي حكايةُ،

امعُالسُ ،ُُوفعىماُمشتغبلفُبالرُ يماُُيَشاىدافُُوُكأنُ ،ُفيماُيمثبلفُبذلؾُتمثيبًلُالحاؿُالماضية
طةُالمتكمـُالمشيرُإلىُثـُيسمعُدعاءىماُبألفاظيماُمفُغيرُوساُ،يراىماُعمىُحاليماُذلؾ

ُ-اُجميؿيكمُُّوُ-وُمفُأجمؿُالسياقاتُالقرآنيةُى،ُُوىذاُكثيرُفيُالقرآف،ُُوعمميماموقفيماُُو
عُبداعتوُفيُالتقبؿُتقريبوُإلىُالحسُماُالُيوجدُوُالُشيءُمفُنُوفيوُمفُتمثيؿُالقصةُُوُو

ُ.(ٙ)((نحوهبمثؿُالقوؿُُو

                                                           

،ُوروايتوُفيوُبفتحُٙٛنظر:ُالفاخر:ُي،ُ،ُوالبيتُلـُيعزُإلىُشاعرُٜٓٔ-ُٛٓٔ/ُُٔالمحتسب:ُُ-(ٔ)
ُ.)  ىمزةُ)إف 

،ُٕٔٔ/ُٔ:ُ،ُوالمحررُالوجيزٛٓٗ/ُُٕ:،ُوأماليُابفُالشجريٛٚ/ُٔانيُالقرآفُلمفراء:ُ:ُمعينظرُ-(ٕ)
ُ.ٕٚٛ/ُٔ:ُمجمعُالبيافُو
ُ.ٜٕٕ/ُٔمعانيُالقرآفُلمفراء:ُُ-(ٖ)
ُُ.ٕٚٛ/ُُُٕالمبيب:مغنيُُ-(ٗ)
ُُ.ٖٕ٘/ُُٚٔ،ُوٜٕٗ/ُُٚينظر:ُالميزافُفيُتفسيرُالقرآف:ُُ-(٘)
ُُُ.ٕٛٚ،ُُٕٚٚ/ُُٔ:ُالقرآفُالميزافُفيُتفسيرُ-(ٙ)
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ُجنيُُُُُُ ُابف ُكبلـ ُمف ُمفُُويبدو ُاآلياتُالسابقاتُوأمثاليا ُفي ُالقوؿ ُحذؼُفعؿ أف 
رُإليوُكتبُالخبلؼُالتيُشُِ،ُوىذاُالخبلؼُلـُتُُالخبلفيةُبيفُالبصرييفُوالكوفييفالمسائؿُ

وائتبلؼُالُنْصرةُلعبدُالمطيؼُُ،يفُلمعكبريِيُبُْبركات،ُوالتُ الاطمعتُعميياُكاإلنصاؼُألبيُ
ُ.لةُألصحابوُالبصرييفُكماُسم اىـابفُجنيُفيُىذهُالمسأُوانتصرُىػ(ٕٓٛ)ت

ـُ الّمُو ِبَرْحَمٍة اْدُخُموْا ُ:ُفيُقولوُتعالىُالقوؿ: ثالثًاُُُُُُ ـْ اَل َيَناُلُي َأَىػُؤالء الَِّذيَف َأْقَسْمُت
ـْ َتْحَزُنوفَ  ـْ َواَل َأنُت ُ]األعراؼُُاْلَجنََّة اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك :ٜٗ]،ُُ ُعكرمة ُقراءة ُُُُُُجعؿبعمى

 ْاْدُخُمواُ)َدَخُموا(ُ:ُوقراءةُطمحةُببناءعمىُالمضي،ُأي،ُ ْاْدُخُمواُلممفعوؿ)ُأيُ)ُأْدِخُموا،.ُ

ُاْلَجن ةَُُالَُيَناُلُيـُالم وُُ):ُقراءةُعكرمةُومفُذلؾ))ُ:إذُقاؿُابفُجنيُُُُُُُُ َُدَخُموا ُ،(ِبَرْحَمٍة
ُبفُُمصرُ  ُطمحة ُأي):ُؼوقرأ ُ ُاْلَجن َة ُُأْدِخُموا ُذلؾُبيـِبَرْحَمٍة ُُفِعَؿ ُوخرُ (ٔ)((: جُابفُجنيُ،

ـْ َتْحَزُنوفَ ُ :قبؿُقولوُتعالىُالقوؿُفعؿُىاتيفُالقراءتيفُبإضمار ـْ َواَل َأنُت   اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك
ُ:ُفييماُأمورُعدةولوُ

ُاألمرُاألوؿ ُقاؿُِبَرْحَمٍة ُ :يكوفُالوقؼُعمىُقولوُتعالىُأفُْ: ُأفُ وطريؽُذلؾُ))ُ:إذ
ُقولو :ُ ـُ الّمُو ِبَرْحَمٍة ـْ اَل َيَناُلُي ُُيستأنؼُفيقاؿالوقؼُىناَُأَىػُؤالء الَِّذيَف َأْقَسْمُت ُثـ ،:ُ

ضمارُُأْدِخُمواأوُُاَدَخُمُو:ُقدُأيُ،(ُأْدِخُمواُاْلَجن ةَُو)أاْلَجن َة(،َُدَخُمواُ) موجودُفيُالكبلـُُ(قد)،ُوا 
ـْ َحِصَرْت ُصُدوُرُىـْ  :ُنحوُقولو ُُٜٓ::ُمفُاآليةالنساء]َُُأْو َجآُؤوُك ُقدُأي[ َحِصَرْتُ:
ـْ َتْحَزُنوفَ ُ :،ُفقاؿُليـواُالجنةُمُخَُ؛ُأي:ُفقدُدَُُصُدوُرُىـ ـْ َواَل َأنُت  .(ٕ)((اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك

ُ ُُالثاني:األمر ُقولو ُفي ُالقوؿ ـْ َواَل ُ تعالى:إضمار ـْ َتْحَزُنوفَ اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك ُ َُأنُت
 ُ.(ٖ)الُخوؼُعميكـُوالُأنتـُتحزنوفُليـ:ُمقوالًُالجنةَُُدَخُمواأوُُ،ُأْدِخُمواوالتقديرُ

ـْ َتْحَزُنوفَ ُ :الُإضمارُفيُقولوُتعالى:ُاألمرُالثالث ـْ َواَل َأنُت فقدُيجوزُ،ُُاَل َخْوٌؼ َعَمْيُك
ُخطابيـ،ُالقوؿعمىُتقديرُإضمارُقواًلُمرتجبًلُالُ))يكوفُُأفُْ ُوجؿ  ؛ُلكفُاستأنؼُاهللُعز 

ُاْلَجن َة(فقاؿ:ُ ُاستأنفو)ُأْدِخُموا ُالمشيورةُوىيُ،ُكما ُُاْدُخُموْا اْلَجنَّةَ ُ:ُتعالىُعمىُالقراءة
ـْ ُ:ُ...ُفقولوُعمىُىذا جممةُالُموضعُلياُمفُاإلعرابُمفُحيثُكانتُُاَل َخْوٌؼ َعَمْيُك

                                                           

 ُ.ٜٕٗ/ُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ٕٓ٘/ُُٔالمحتسب:ُ-(ٕ)
 ُُ.ٚٗٗ/ُُُٕالكشاؼ:ُوُ،ٕٓ٘/ُُُٔالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٖ)
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ُُأْدِخُمواواُالجنةُأوُُمُخَُ؛ُأيُ:ُدَُالموضعُعمىُالحاؿُةمنصوبُؿ،ُوىيُفيُالقوؿُاألوُ مرتجمة
ِذَؼُالقوؿُوىوُمنصوبُعمىُ،ُوحُُعميكـُ،ُمقواًلُليـُىذاُالكبلـُالذيُىو:ُالُخوؼٌُالجنة
ـْ ُ،ُوأقيـُمقاموُقولو:ُالحاؿ توُفاهُ:ُكم مقوليـُ،ُكماُأفُ وفانتصبُانتصابُاَل َخْوٌؼ َعَمْيُك

ُ ُمنصوبُعمى ُِفّي ُألنُ الحاؿإلى ُِفيُّ؛ ُإلى ُفاه ُجاعبًل ُنابُعف: ُألنُ و ُأو ُموقعُ، ُوقع و
 .ُ(ٔ)((ائبةُعفُمشاِفًياُلوالتيُىيُنُ،مشافية

ُاألمرُاألخيرُُُُُُ إذُقاؿُُ،،ُوتبعوُفيوُمفُالمحدثيفُالطباطبائينفردُبوُابفُجنياوىذا
ُ ُعمىُمف ُفعؿُقوؿُمحذوؼراًدا ُفيُاآلية ُأف  ُ))زعـ ُوىذا :ُ ُالسياؽُمدفوعُبعدـ مساعدة

ليسُإذاُجازُتقديرُالقوؿُفيُمحٍؿُلتبادرُمعناهُلقرائفُعميوُبوجوُكماُتقدـُبيانو،ُُوداللةُاُو
ُ ُُومف ُُأريد، ُمقاـ ُأي ُفي ُذلؾ ُجاز ُأيُ ُأيُّالكبلـ ُأـ ُتدؿُ سياؽ ُقرينة ُفيُُة ُذلؾ عمى
ُ.(ٖ)فيوُقوؿُأكثرُالمفسريفُ،،ُأّماُاألمرُالثاني(ٕ)((؟المقاـ

ـْ َتْحَزُنوفُ :يكوفُقولوُتعالىففيُقراءةُالعامةُأم اُُُُُُ ـْ َواَل َأنُت متزامًناُُ اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك
ُذلؾُمفُالقراءتيفُاأُلخرييف،ُوالُ،ُأيُفيُالوقتُنفسوةخوؿُالجنُ دمعُاإليذافُليـُب ،ُيمـز

ُأفُْ ـْ ُ:ُولويكوفُوقتُقُأيُالُيمـز ،ُبدخوؿُالجنةاإليذافُليـُ معُوقت اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك
ُ ُأف  ُشؾ ُلمسياؽوال ُأوفؽ ُالعامة ُالقراءة ُمعنى ُتكذيبُألولئؾ؛ ُسياؽ ُالسياؽ الذيفُُألف 

ُرحمةُاهللُممنوعةُعفُىؤالء ُالضعفاءُأقسمواُأف  ،ُفاألقوىُفيُتكذيبُدعاوىُالمد عيفُأف 
ل  اْدُخُموْا اْلَجنَّةَ  ُالضعفاءُيقوؿُاهللُليؤالء المعنىُأشارُالطوسيُىُىذاُبفعؿُاألمر،ُوا 

ـْ ُوقولوُإذُقاؿ:ُ)) قةُفُوىوُالثُ هُاألمُْ،ُوضدُ ىوُتوقعُالمكروهُ:فالخوؼ اَل َخْوٌؼ َعَمْيُك
ُ ُالمكروه ُبانتفاء ـْ َتْحَزُنوفَ ُو، ُ ُاَل َأنُت ُمعناه خائفيفُوالُمحزونيف،ُُالُ،ُاْلَجن ةَُاْدُخُموْا

ُ ُأنُ ُيفئُِارُِيعُالزُ رُِْقَُتُُاآليةوفائدة اهلل،ُُخيرُليـُعندُيـُالعمىُضعفاءُالمؤمنيفُحتىُحمفوا
ُ ُيكوفُذىابُخوفيـُ(ٗ)((كرامةُسرورُوأتُـ ُأكمؿعمىُ ُاْدُخُموْا اْلَجنَّةَ ُفقيؿُليـ ُوبو ،
ُوحزنيـُ.

ُ
                                                           

ُ.ُٕٔ٘-ٕٓ٘/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ٖٗٔ/ُُٛالميزافُفيُتفسيرُالقرآف:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٙٓ/ُُٗالمحيط:والبحرُُ،٘ٔ/ُٖالتأويؿ:التنزيؿُوأسرارُُ،ُوأنوارٚٗٗ/ُٕالكشاؼ:ُينظر:ُ-(ٖ)
ُ.ُ٘ٔٗ/ُُٗ:ُالتبيافُفيُتفسيرُالقرآفُ-(ٗ)
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ُ لداللة الحاؿ عميوالفعؿ  حذؼ

مفُُىود:]ُ ِإْسَحاَؽ َيْعُقوبَ َفَبشَّْرَناَىا ِبِإْسَحاَؽ َوِمف َوَراء ُُتعالى:فيُقولوُُالقوؿ       
ُ)يعقوب(.فيمفُقرأُفيُالسبعةُبنصبُ[ُُٔٚاآلية:

ُُُ:ذكرُابفُجنيُفيُاآليةُوجييفُُُُُُ

ُاألوؿ ُأفُ الوجو :ُُ ُقرأ ُالجرُ َُُيْعُقوبَ  مف ُموضع ُفي ُجعمو ُعمىمعطوفًُُبالنصب ُُُُُُُا
  َُِبِإْسَحاؽ(ٔ)ُ ُالمعنى، ُويكوف ُبإسحاؽَُ: ُابفُُ،(ٕ)ويعقوبَُُفبّشرناىا ُرفضو ُالوجو وىذا

ؿُبيفُالواوُويعقوبُصُِفيُاآليةُقدُفُُ))وُ،ؿُالجارُعفُالمجرورصُْوُالُيجّوزُفَُألنُ ُ؛جني
وىوُأقبحُمنوُبيفُُ،والفصؿُبيفُالجارُومجرورهُالُيجوزُ،َُوِمف َوَراء ِإْسَحاؽَ  بقولوُ

،ُ(ٗ)عميُالفارسيُيوُأبرأيُشيخُوتبعُابُفُجنيُفيُرأيوُىذا،ُ(ٖ)((ضاؼُوالمضاؼُإليوالم
ُاألخفشُقّوىُفيُالمعنىإُ:أبوُعميُالفارسيُذكرُو فيُموضعَُُُيْعُقوبَ  يكوفُُأفُُْف 
ألن وُُفِصؿُبيفُوَضع ؼُفيُاإلعرابُُ،ن ياُقدُُبش رْتُبوأل؛ُُِبِإْسَحاؽَ  معطوؼُعمىُُجرُ 

ُ(٘)الجارُوالمجرورُبالظرؼ ُقاؿُاألزىري، ُ(ٙ)وكذا حُتُِ)فُُ)َُُيْعُقوبَ  قاؿُاألخفشُفيُُو،
ةُإعادةُيُ عمىُنُُِفيُموضعُجرُ َُُيْعُقوبَ  ُأفُ ُ:أيُ،(ٚ)((وبيعقوَبُِمفُوراِءُِإسحاؽَُُ:عمى

ُالجر، ُالفراءُوُحرؼ ُالباء))ُ:قاؿ ُبإعادة ُإال ُالخفض ُيجز ُإسحاؽُلـ ُوراء ُومف :
ُ.(ٛ)((وببيعق

َُفَبشَّْرَناَىا ِبِإْسَحاؽَ ُعميوُُبفعؿُمضمرُدؿُ ُامنصوبًَُُُيْعُقوبَ  يكوفُُأفُْ:ُالوجوُالثاني
ذاُقدُ وآتيناىاُيعقوبَُُ:أي ،ُ(ٜ)فصؿُبيفُالجارُوالمجرورُاُلـُيكفُىناؾُمضمرًُرتُفعبًلُ،ُوا 

                                                           

ُ.ٜٖ٘/ُُٕالخصائص:ُينظر:ُ-(ٔ)
ُ  .ُُٖٗٙ/ُٗ:ُالحجةُلمقراءُالسبعة:ُينظرُ-(ٕ)
ُ.ٜٖ٘/ُُٕالخصائص:ُ-(ٖ)
   .ُُٖ٘ٙ/ُُٗينظر:ُالحجةُلمقراءُالسبعة:ُُ-(ٗ)
ُ  .ُُٖٗٙ/ُٗالسبعة:ُقراءُالحجةُلمُينظر:ُ-(٘)
 ُُ.ٕٛٚ/ُُُٔالمغة:ُتيذيبُ-(ٙ)
ُ.ٖٗٛ/ُُٔ:ُمعانيُالقرآفُلؤلخفشُُ-(ٚ)
 .ُٕٕ/ُُٕ:ُ،ُوينظرٜٚٔ/ُُٔمعانيُالقرآفُلمفراء:ُُ-(ٛ)
 ُ.ٜٖٚ/ُُٕالخصائص:ُ-(ٜ)
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فينبغيُُ))ُ:قاؿُإذُعمىُإضمارُفعؿَُُيْعُقوبَ  ؿُالفتحُفيُعميُالفارسيُحمُُْوأوجبُأبو
ُقرأُتُُأفُْ ُمف ُقراءة ُحمؿ :  ََُيْعُقوبُُُعميو ُيدّؿ ُمضمر، ُآخر ُفعؿ ُعمى بالنصب
ىوُاألحسفُعندُابفُُ،ُوىذاُالوجوُاُيعقوبَُنَُوىبُُْسحاؽَُإ:ُومفُوراءُوالتقديرُ،(ٔ)(((رنابشُ )

ُعمىُإضمارُفعؿَحَمَموُقوقاؿُالباقولي:ُ))ُ.(ٕ)المفسريفالمغوييفُُوُأكثرُارتضاه،ُُوجني ،ُوـٌ
ُ.(ٖ)،ُوآخروفُعمىُإضمارُالجارُوالمجرور((فعؿ

ُفاعؿَُُُيْعُقوبَ  بنصبُُقالواالمفسريفُالذيفُُوُالمغوييفُأغمبُُُُُ بفعؿُمضمرُجعموا
،ُوكذاُىوُراجعُإلىُزوجُإبراىيـُ)عميوُالسبلـ(ُوىوُ،(االفعؿُالمقدرُالضميرُفيُ)بشرناى

المأتيُكافُُالذيُىوُاليبةُأوَُُيْعُقوبَ  ُفُ إ:ُأيُ،وىذاُواضحُمّماُتقدـُرأيُابفُجني،
األنباريُجعبلُبفُأباُالبركاتُحاسُُوأباُجعفرُالنُ ُفُ أُإالُ ،ُ)عميوُالسبلـ(لزوجُإبراىيـُىبةُ

ُألنُ  ُ)إسحاؽ( ُإلى ُيرجع ُالمقدر ُالفعؿ ُالكبلـفاعؿ ُقدرا ُبشرناىيما ُلوُُبإسحاؽَُُا: ووىبنا
ُُ.(ٗ)إسحاؽيعقوبُمفُوراءُ

 حذؼ االسـ -2
ُالخبر  وأحذؼ المبتدأ 

ـْ َيْمَبُثوا ِإالَّ َساَعًة م ف ُُ:فيُقولوُتعالىُالقوؿُ:أواًل    ُُُُ ـْ َيْوـَ َيَرْوَف َما ُيوَعُدوَف َل َكَأنَُّي
ُ.ُ[ٖ٘]األحقاؼ:َُُُفَيْؿ ُيْيَمُؾ ِإالَّ اْلَقْوـُ اْلَفاِسُقوفَ  نََّياٍر َباَلغٌ 

وقيؿُفيُمعنىُُ،(٘)ُأوُىذاُببلغٌُُببلغٌُُأيُذلؾُمبتدأه:خبرُُحذؼَُُباَلٌغ ُوقولوُُُُُُُُ
ُأوجو:الببلغُثبلثةُمعنىُ

ُُ ُأفُ األوؿالوجو ُالمُ ُ: ُالمُ ُ،بثُببلغذلؾ ُذلؾ َباَلٌغ َفَيْؿ ُيْيَمُؾ ِإالَّ اْلَقْوـُ ُبثُو))معناه
ُ.(ٙ)الُيقعُالعذابُإالُبالعاصيفُالخارجيفُمفُأمرُاهللُتعالى((ُ:أيُُاْلَفاِسُقوفَ 

                                                           

   .ُُٖ٘ٙ/ُُٗالحجةُلمقراءُالسبعة:ُُ-(ٔ)
عرابو::ُمعانيُالقرآفُينظرُ-(ٕ) والبيافُفيُغريبُإعرابُ  ،ٜٓٔ/ُُُٖالوجيز:والمحررُ ،ٕٙ/ُُُٖوا 

ُ.ٕٗٗ/ُُُ٘المحيط:والبحرُُ،ٕٔ/ُُُٕالقراف:
ُُ.ُٚٚٙإعرابُالقرافُلمباقوليُ:ُُ-(ٖ)
ُ.ٕٔ/ُُٕ:ُالبيافُفيُغريبُإعرابُالقرافُو،ُٕٗٗينظر:ُإعرابُالقرافُلمنحاس:ُُ-(ٗ)
ُُ.ٕٖٙ/ُُُٕالخصائص:ُ-(٘)
 .ُُٕٔٔ/ُُٜافُ:ُمجمعُالبيُ-(ٙ)
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وقاؿُُ،ىذاُالقرآفُببلغٌُُ:ُأفُ أيُ،رةُلمقرآفُأوُماُذكرُمفُالسورإشاُإن وُقيؿ:ُالثانيالوجوُُ
إبراىيـ:ُ]َُُىػَذا َباَلٌغ ل منَّاسِ ُُ،ُوقدُصرحُبوُفيىذاُببلغٌُُ:أي)):ُابفُىشاـُاألنصاري

ُ.إشارةُإلىُالقرآفُُ(ٔ)([ُ(ٕ٘مفُاآلية:

ُالذيُوصفوُاهللُببلغُأفُ )):ُثالثالالوجوُُ ُإمُ ىذا اُمفُاليبلؾُفيُ،ُوىوُحموؿُماُوعده
ُ ُأو ُاآل(ٕ)((العذابُفيُاآلخرةالدنيا ُوقاؿ ُتعالى))ُ:لوسي، ُمبتدأَُُباَلٌغ ُُ:وقولو خبر
ُ.(ٖ)((ةُفيُالموعظةُأوُتبميغُمفُالرسوؿبوُكفايُـُْتُُظُْعُِأيُىذاُالذيُوُُُ،محذوؼ

ُالمعانيُُُُ ُىذه ُمف ُجنيُألي  ُابف ُيشر ُالحذؼُوحسبُ،صريًحاُولـ ُتحدثُعف ،ُبؿ
ـْ   :يشيرُإلىُقولوُتعالىُالذيُقد رهُوكأن وُباسـُاإلشارة ـْ َيْوـَ َيَرْوَف َما ُيوَعُدوَف َل َكَأنَُّي

 . أيُىذاُاألمرُببلغٌُ َيْمَبُثوا ِإالَّ َساَعًة م ف نََّياٍر 

ُ.[ٕٚ]يونس:ُمفُاآلية:َُُُجَزاُء َسي َئٍة ِبِمْثِمَياُ:ُتعالىفيُقولوُُالقوؿ: ثانًياُُُُ

ُُمعاف:يترتبُعميياُُُِبِمْثِمَياُثبلثةُأوجوُفيُإعرابُذكرُابفُجن يُُُُُ

ُ:إذُقاؿُ،خبرُوالباءُزائدةُُِبِمْثِمَياُُأفُ ُوخبلصتوُ،لؤلخفشنسبوُابفُجنيُُ:الوجوُاألوؿ
ُمثُمياُذىبُأبوُالحسفُإلىُأفُ )) نُ الباءُزائدةُوتقديرهُعنده:ُجزاُءُسيئٍة ماُاستدؿُعمىُ،ُوا 

ْثُمَيا   آخرُىذاُبقولوُتعالىُفيُموضع ُ،[ٓٗ:ُ]الشورى:ُمفُاآلية َوَجَزاُء َسي َئٍة َسي َئٌة م 
فُةُىذاُالقوؿُتأويميحُ اآليةُقدُتحتمؿُمعُصُُُِأفُ إالُ ُ،واستدالؿُصحيح،ُوىذاُمذىبُحسف

يذىبُإليوُىػ(ُٜٜٕ)تكيسافابفُُوكاف،ُنويذاُالوجوُارتضاهُابفُجنيُوحسُ ،ُف(ٗ)((آخريف
ُ.(٘)((:ُجزاُءُسيئٍةُمثُمياالباءُزائدةُوالمعنى))ُأفُ ُ:فيوُيرى

ُالثاني ُالخبرُأفُُْ:الوجو ُبعدىا ُما ُمع ُالباء ُتكوف ُقامتُ))، ُبمحذوؼ ُمتعمقة وىي
ُ(ٙ)((مقامو ُقاؿ، ُجزاءُُفكأنو ُكائفٌُسيُ ُ: ُإنُ بمثمياُئة ُتقوؿ ُكما ُبؾ، ُأنا ُكائفٌُإنُ ُ:أيُ،ما ُي

                                                           

ُ.ُُٕٔٔ/ُُُٜالبياف:وينظرُمجمعُُ،ٕٗٛ/ُُٕالمبيب:مغنيُُ-(ٔ)
ُ.ٜٕٛ/ُُُ٘والعيوف:النكتُُ-(ٕ)
 ُ.ُُٖ٘/ُُٕٙ:ُروحُالمعانيُ-(ٖ)
ُ.ٕٖٚ/ُُٔمعانيُالقرآفُلؤلخفش:ُ:ُ،ُوينظرٖٛٔ/ُُٔسرُصناعةُاإلعراب:ُُ-(ٗ)
 .ٕٔ٘/ُُٕالمبيب:،ُومغنيُٓ٘ٔ/ُُ٘المحيط:البحرُُ:،ُوينظرٙٛٗ/ُٓٔالقرآف:الجامعُألحكاـُُ-(٘)
ُ.ُٙٛٗ/ُُٓٔ:ُالجامعُألحكاـُالقرآفُ-(ٙ)
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سألتُأباُعميُ))ُ:إذُقاؿةُرُعزُ ي َُثُكُُُواستدؿُلذلؾُبقوؿ،ُ(ٔ)إذاُصغرتُنفسؾُلو،ُموجودُبؾ
ُ:ري ُثَُعفُقوؿُكُُ

ّني َوَتيْ  ُي ِبَعزََّة َبعَدما         َتّخمَّيُت ِمّما َبيَننا َوَتَخمَِّت امِ يَ َواِ 

...ُ(ِبَعز ةَُ)وخبرهُُ،وُمرفوعُباالبتداءفأفتىُبأنُ ُ؟مفُاإلعرابي(ُامَُِيُيَُْتُ):ُماُموضعُفقمتُلو
ُفيُ ُالخبرُعفُُ...(ِبَعز ةَُ)فالباءُعمىُىذا ُبمحذوؼُىو ُأبوُعميُمتعمقة ُذىبُإليو فيما

ُلػ)جزاء(ُ(ٕ)((فيُالحقيقةُ)َتْيَياِمي( ُالوجوُجعؿُالجارُوالمجرورُخبرا ،ُفابفُجنيُفيُىذا
ُبمحذُو ُوالمعنى:متعمؽ ُالحقيقة ُفي ُالخبر ُكائفٌُسيُ ُجزاءُُُؼُىو ُقدرهُبمثمياُئة ُكما ُأو ،

ُ.(ٖ)((والتقدير:ُجزاءُسيئةُمقدرُبمثمياُ[ُالباء]ُأيُتكوفُغيرُزائدةُُويجوزُأفُْ)):ُيِرَُبُكُْالعُُ

اُ،ُويكوفُالجزاءُمرتفعًُمتعمقةُبنفسُالجزاءُُِبِمْثِمَياُتكوفُالباءُفيُُأفُْ)):ُالوجوُالثالث
ذاُكافُىذاأوُواقعٌُُ،كائفٌَُُجَزاُء َسي َئٍة ِبِمْثِمَيا ُ:ُوُقاؿباالبتداءُوخبرهُمحذوؼ،ُكأنُ  ُ،ُوا 

ُحسنًُُ،اجائزًُ ُمتجيًُوكافُحذؼُالخبرُفيو ُممُ ا ُمواضعُغيره ُحذؼُفيُعدة ُكما ُيطوؿُا ا
والباءُمتعمقةُفيوُبنفسُُ،اُباالبتداءاُمرتفعًُرُأيضًُي ُثَُمفُبيتُكُُ)َتْيَياِمي(ُكافُُ،القوؿُبذكره

أوُواقعُُ،وتيياميُبعزةُكائفُ:وُقاؿكأنُ ُ،والخبرُأيضاُمحذوؼُ،المصدرُالذيُىوُالتيياـ
ُُ.(ٗ)((فيذاُماُتحتمموُاآليةُمفُغيرُماُذىبُإليوُأبوُالحسفُ،رُفيُىذاُونحوهعمىُماُيقدُّ

،ُمتعمؽُبمحذوؼُمرةُِبِمْثِمَيا ُ الجارُوالمجرورُوالفرؽُبيفُالوجوُالثانيُوالثالثُأفُ ُُُُ
ُأخرى واتفؽُمعُابفُجنيُفيُالوجييفُُ،والخبرُمحذوؼُفيُكبلُالوجييفُ،وبالجزاءُمرة

ُفذكرهُبعضُالعمماءُ،ؼُفيوُتمُِفاخُُْاُقوؿُاألخفش،ُأمُ (٘)المفسريفالمغوييفُُوُاألخيريفُأكثر
ُنوُواستدؿُلووحسُ ُ،(ٙ)،ُوالبفُكيسافُتارةُأخرىبُلؤلخفشُتارةسُِونُُُ،كفمُْوُوجوُمُُن ُأعمىُ

خبرُالمبتدأُُ،ُوذلؾُأفُ فيُالقياسأبوُالحسفُأقوىُمفُىذاُوالذيُأجازهُ)):ُإذُقاؿُالباقولي
                                                           

ُ.ٖٛٔ/ُُٔينظر:ُسرُصناعةُاإلعراب:ُُ-(ٔ)
 .ُٖٓٔعزة:ديوافُكثيرُُوينظرُالبيتُفيُ،ُٜٖٔ،ٖٛٔ/ُُُٔاإلعراب:سرُصناعةُُ-(ٕ)
ُ.ٕٚٙ/ُُٕالتبيافُفيُإعرابُالقرآف:ُُ-(ٖ)
ُ.ٔٗٔ،ُُٓٗٔ/ٔاإلعراب:ُُسرُصناعةُ-(ٗ)
ُ.ٓ٘ٔ/٘:ُ،ُوالبحرُالمحيطُٙٔٔ/ٖ:ُ،ُوالمحررُالوجيزٜٙٙإعرابُالقرآفُلمباقولي:ُُ:ينظرُ-(٘)
ُُ،ٓ٘ٔ/ُُ٘المحيط:البحرُُوُ،ٙٛٗ/ُُُٓٔالقرآف:معُألحكاـُالجاُوُ،ٖٙٔ/ُُُ٘اف:البيمجمعُُينظر:ُ-(ٙ)

ُُ.٘ٛٔ/ُُُٙالمصوف:والدرُُُ،ٓ٘ٔ
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ُمتُْخَُ،ُوقدُدَُبالفاعؿُ،ُكماُكافُالفعؿُمستقبًلُبالمبتدأُشبوُالفاعؿُمفُحيثُلـُيكفُمستقبًلُيُُ
ُالخبر ُعمى ُدخوليا ُيجوز ُفكذلؾ ُبعد، ُتدخمو ُفيما ُالفاعؿ ُ(ٔ)((عمى ُالمراديُ، ويرى

ُٜٗٚ)ت ُأَُُفُ أىػ( ُمنوَلُوُْغيره ُأفُْى ُواألْوَلى ُخبًراُ، ُوالمجرور ُالجار ُمتعمقةُيكوف ُوالباء ،
ُوقاؿُابفُىشاـ(ٕ)باالستقرار ،ُ ُقوؿُأبيُالحسفُوابفُكيسافُإفُ وأمُ )): ىوُُِبِمْثِمَيا ُ ا
فُ  ُوا  ُعندُُالخبر، ُفمردود ُبحسبؾُدرىـ ُفي ُالمبتدأ ُزيدتُفي ُكما ُالخبر ُزيدتُفي الباء
ْثُمَيا :ُ،ُوقدُيؤنسُقوليماُبقولوالجميور شُي،ُوجعؿُابفُيع(ٖ)((َُوَجَزاُء َسي َئٍة َسي َئٌة م 

ُالموض ُالباءُمعُالخبرُفيُىذا ُعُفقطُقاؿزيادة ُمعُالخبر): ُزيادتيا ُففيُموضعُ)وأم ا ،
ُأيضًُ ُالحسفواحد ُأبي ُقوؿ ُفي ُتعالىُ،ا ُقولو ُوىو :َُُجَزاُء َسي َئٍة ِبِمْثِمَيا ُُأف ُزعـ ،ُ

ُمثمالمعنى ُسيئة ُجزاُء ُودؿُ يا: ُتعالىُفيُموضعُآخرلُوقعمىُذلؾُُ، ُو :  َوَجَزاُء َسي َئٍة
ْثُمَيا ُ.(ٗ)((ؿُعمىُالمبتدأُقدُيدخؿُعمىُالخبريدخُماُألفُ ُ؛ُوالُيبعدُذلؾَُسي َئٌة م 

ُوأضاؼُالفراءُُُُُُ ُ)الجزاء(ُُإذُ،وجييفُآخريفُفيُاآليةالُمَجاِشعيُُو، ُأرتفع قاؿُالفراء
ُأيُ(ليـ)بإضمارُ ُُ:كأن ؾُقمت: ُبمثميافميـ ُالسيئة ُعمىُحذؼُالخبرُجزاُء ُالوجو ُوىذا ،

ُوعندُابف ـٌ ُالحذؼُكافُفيُالخبرُوىوُمقد  ُأف  ،ُوىذاُالوجوُمؤخرُجنيُكالوجوُالثالثُإال 
ديرُ:ُيجوزُأفُيكوفُ)الجزاء(ُفاعؿُلفعؿُمحذوؼُوالتقالُمَجاِشعي،ُوقاؿُ(٘)عندُالفراءُأولى

ُ.(ٙ)،ُثـُُحذؼُالفعؿبمثمياديرُاستقرُليـُجزاُءُسيئةُوالتق

ُ،فيُتفسيرُاآليةُمفُالحذؼُفُإلىُىذهُالوجوهُالمختمفةالم غوي يفُوالمفسريُاوالذيُدعُُُُُ
م اُجعؿُ،ُمُِؽُبوم ُعَُتَُؽُيَُم ُعََُتُمُُُحرؼُجرُ ُيكوفُلكؿُ ُيـُبقواعدُالن حوُالتيُتوجبُأفُْكُُسُ مََُتُُىو
ُبينياُتمؾ ُفيما ُوتختمؼ ُتتنوع ُالوجوه ُم؛ ُُتوجبياألن يا ُالتي ُالتقديرات ُعمى قواعدُُبنيٌة
ُبعضُماُقراةُمفُكبلـُالعربُأوُعمىُأكثرهحوييفُالمستالنُ  ،ُقدُسُلوُالنحويوفسُ أ،ُمعُأف 

ُـُالعربيخرجُعنوُبعضُكبل ُالخارجُشاًذا ُىذا ،ُأم اُفيُكبلـُالعربُالقاعدةُمف،ُوسم وا
ْفُقؿُ ُفيوُجارٍُ ،ُوخالفوُبعضُومم اُأسسُلوُالنحويوفُ.ـُوكبلميـ؛ُألن وُمفُسميقتيفيوُوا 

                                                           

ُ.ُٜٙٙ:ُقرآفُلمباقوليإعرابُالُ-(ٔ)
ُُ.ُ٘٘:ُالجنىُالدانيُفيُحروؼُالمعانيُُ-(ٕ)
ُُُ.ٕٔ٘/ُُٕالمبيب:مغنيُُ-(ٖ)
ُ.ٚٚٗ/ُُٗ:ُشرحُالمفصؿُ-(ٗ)
ُُ.ُُٔٙٗ/ُُٔ:ُينظر:ُمعانيُالقرآفُلمفراءُ-(٘)
ُ.ُٕٔٗ:ُينظر:ُالنكتُفيُالقرآفُ-(ٙ)
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ْفُكبلـُالعربُلغةُ)أكمونيُالبراغيث(ُفيذاُاألس موبُمستعمؿُفيُكبلـُالعربُوشعرىـ،ُوا 
ُ:أميةُبفُأبيُالص متمفُذلؾُقوؿُ،ُكافُقميبًلُ

ـُ َيْعذُؿ          َيُمُموَنِني في اْشِتَراِء النَّخػْػػ ػػػػؿ َأْىِمي فُكاُُّى
(ٔ) 

وفيُالقرآفُُاإلسبلـوبعدُُاإلسبلـوليذاُاألسموبُشواىدُليستُبالقميمةُمفُشعرُالعربُقبؿُ
خالفتُقاعدةُُاآليةتكوفُُ،ُوعميوُيمكفُأفُْ(ٕ)بؿُحتىُفيُالمغاتُالساميةُ،ُالأيًضاالكريـُ

ُالباءُتزادُفيُالخبرُألُ،ياُلـُتخالؼُكبلـُالعربُوسميقتيـ؛ُلكنُ حويوفنحويةُوضعياُالنُ  ف 
ُالنُ ُال،ُكثيًرا ُالباءُتُُفُيحويسيماُأف  ُفيُالقرآفُةُذلؾزادُفيُخبرُليسُالمنفي،ُوأمثمقالواُأف 

،ُ[ُٖٙ:مفُاآليةُ:]الزمر َأَلْيَس المَُّو ِبَكاٍؼ َعْبَدُه  ُومفُذلؾُقولوُتعالىُ:،ُكثيرةالكريـُ
،ُولوُ(ٖ)زائدةُلمتوكيدُوأعربواُ)بكاٍؼ(ُخبرُليسُوالباءُاآليةومعُذلؾُلـُيقدرواُمحذوًفاُفيُ

بواُ)بمثميا(ُخبرُوالباءُلمتوكيدَُلَماُكافُىناؾُحاجةُأيُأعُرُ،اآليةُعمىُىذاُالوجوُمتُْمُِحُُ
ُالوجوُقريبُمفُالوجوُاألوؿُالذيُعميوُاألخفشُوحس نوُابفُجنيُلتقديرُمحذوؼ ،ُوىذا

ُالبا ُاألخفشُيرىُأف  ُأف  ْثُمَيا :ُءُزائدةُواستدؿُلذلؾُبقولوُتعالىإال  َُوَجَزاُء َسي َئٍة َسي َئٌة م 
ُالمعنى ُأف  ُمثمُُسيُ ُجزاءُُُ:أي ُُويائة فُْ. ُُا  ُبقولو ُاألخفش ُمراد ُزائدةكاف ُُ،الباء قاؿُكما

ُفإفُ الزركشي ((ُ ُالنحوييفُبالزائدُُ: ُالمعنىمراد ُٗ)((مفُجيةُاإلعرابُالُمفُجية فقولوُ(
فُْسَُحَُ ُالمعنى:ُجزاُءُسيئةُمثمياٌُفُ،ُوا  َوَجَزاُء َسي َئٍة َسي َئٌة  :ُُقولوُتعالىماُفيُ،ُكأرادُأف 

ْثُمَيا ُالباءُفيُقولوُتعالى؛ُ،ُفيذاُبعيدُ ُم  ييةُي ُِبُنُْبياُفائدةُتََُُُجَزاُء َسي َئٍة ِبِمْثِمَياُ:ُألف 
َوالَِّذيَف َكَسُبوْا السَّي َئاِت ُ:ُإذُقاؿُفيُقولوُتعالىُ،رُسياؽُاآليتيفرُذلؾُبتدبُ يعظيمةُويظ

ـْ قِ  ـْ ِذلٌَّة مَّا َلُيـ م َف الّمِو ِمْف َعاِصـٍ َكَأنََّما ُأْغِشَيْت ُوُجوُىُي  َطًعاَجَزاء َسي َئٍة ِبِمْثِمَيا َوَتْرَىُقُي
ـْ ِفيَيا َخاِلُدوفَ  م َف المَّْيِؿ ُمْظِمًما َوالَِّذيَف ُُ:[،ُأم اُقولوٕٚ]يونس:ُُُأْوَلػِئَؾ َأْصَحاُب النَّاِر ُى

ـْ َينَتِصُروَف  ـُ اْلَبْغُي ُى ْثُمَيا َفَمْف َعَفا َوَأْصَمَح َفَأْجُرُه  ِإَذا َأَصاَبُي َوَجَزاء َسي َئٍة َسي َئٌة م 
فالكبلـُفيُسورةُيونسُعفُالذيفُُ،[ٓٗ،ٜٖ]الشورى:ُُُُاِلِميفَ َعَمى المَِّو ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ الظَّ 

                                                           

متُ-(ٔ)  .ُُٜٜ:ُديوافُأميةُبفُأبيُالص 
،ُُٖٔالمجمدُُ،ُمجمةُأبحاثُاليرموؾُ،ُُٜٖٗ–ُٜٖٛ:ُإلسنادُفيُلغةُأكمونيُالبراغيث:ُاينظرُ-(ٕ)

ُ.ُٜٜ٘ٔ،ُعاـُُٕالعددُ
ُ.ُٗٓٗ/ُٔ:ُ،ُىمعُاليوامعُُٜٖٓ/ُٔ:،ُوشرحُابفُعقيؿُٛٛٔ/ُُٕينظر:ُشرحُالمفصؿ:ُُ-(ٖ)
ُالقرآفُ-(ٗ) ُ.ُٕٚ/ُُٖ:ُالبرىافُفيُعمـو
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ازوفُبماُعممواُجَُُيُُأن يـُُالباءُلمتأكيدُعمىُتلذاُجاءُ؛كسبواُالسيئاتُوىـُأصحابُالن ار
شفيعُليـُوالُعاصـُمفُأمرُاهلل،ُأم اُفيُسورةُالشورى،ُفاألمرُمخف ًفاُُإذُال،ُمفُالسيئات
ُايًُوليسُقطع ُلُِإ،ُإذ ُوأصمحُيُ عامؿُالسُ ف  ُعفا ُإْف ُعمىُاهللُئةُمخرًجا ُفيكوفُأجره ُلـُ؛ لذا

ُ.وبة،ُواهللُأعمـتدخؿُالباءُلترؾُىذهُالفسحةُمفُمراجعةُالنفسُوالتُ 

 حذؼ مضاؼ واحد 

ُ[.ٜٛٔ:ُ]البقرة:ُمفُاآليةَُُوَلػِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّقى ُتعالى:فيُقولوُُالقوؿ أواًل:     

ُُوُُُُُُ ُأيُعمىُحذؼُالمضاؼاآلية ُالجيتيف ُالخبرمف ُمف ُأو ُالمبتدأ ُمف ابفُُقاؿُ،:
ُ))جني ُتق: ُفي ُاهلل ُقوؿ ُشئت ُالجيتيف ُأي  ُجيتيف، ُمف ُالمضاؼ ُحذؼ ُُُُُُُ:سبحانودير
 َُوَلػِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّقى، ُُْمفُاتُ كافُعمىُتقديرُتَُئُْشُُِإف ُِبر  فُْىقَُ:ُولكّفُالِبر  ُتَُئُْشُُِ،ُوا 

ُالِبرُ كافُتقديره ُأجودُعندنا.ُوالىقَُمفُاتُ ُ:ُولكّفُذا ُتقديرهُ؛ُوذلؾُتقديرُاألو ؿُفيُىذا أف 
ُمفُاتُ حذؼُالمضاؼُمفُالخبر،ُأعني ُ؛ُوذلوالخبرَُأْوَلىُبذلؾُمفُالمبتدأُ،ىقَُ:ُبر  ؾُأف 
ُال،ُكماُولُِ،ُوالتوسُعُآخُرُالكبلـَُأْوَلىُبوُمفُأوُ حذؼُالمضاؼُضربُمفُالتوسع حذؼُأف 

ُتأخرُكافُأمثؿ ؽُمفُاألعجازُوىذاُ؛ُمفُحيثُكانتُالصدورَُأْوَلىُبالحقائوالبدؿُكم ما
ُصاحواضح ُعندنا ُولذلؾُاعتمده ُالتقدير، ُمفُبُالكتابُفحمموُعمىُأف  ُِبر  ُالِبر  ُولكّف :

ُ.(ٔ)((قىاتُ 

تقديرُالمعنىُعمىُالوجوُُ،ُوقاؿُابفُاألثيرُفيتارُابفُجنيُالوجوُاألوؿُوحس نوواخُُُُُ
ؿ ُخصمةُمفُاتقىاألو  ُ.(ٕ):ُالبر 

ُُأخُُُُُُُْ ُاآلية ُ)البُُِرَُبُِوفي ُالمعانيرُ عف ُمعًنىُمف ُوىو ُإاّلُبالذاتُ( ُجائز ُغير ُوىذا ،
ُحمؿُابفُجنامجازًُ ُلذا ُاآليةُعمىُالحذؼُي، ُأوجوُغيرُما ُوفيُاآلية ،ُابفُجنيُذكره،

ُ ُالفاعؿُمجازًُُأفُْاألوؿُمنيا: ُبمعنىُاسـ ُالمبالغةيكوفُالمصدر ُعمىُسبيؿ :ُوالمعنىُ،ا
قاؿُُ،(ٖ)اللةُعمىُالتأكيدُوالمبالغة:ُاستعمؿُالمصدرُبدؿُاالسـُلمدُ الثانيُوُ،قىمفُاتُ ُارُ البَُ

ُالتُ ُرُ البُُِأفُ ُ]اهلل[ُأثبت))ُ:الطباطبائي ُُوىو ُأفُْقوى، ُالظاىر ُُوُكاف ىوُُالبرُ ُلكفُ يقاؿ:
                                                           

ُُ.ٖٕٙ/ُُُٕالخصائص:وينظرُُ،ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٕٙ/ُُُٕالسائر:المثؿُُينظر:ُ-(ٕ)
ُ.ٖٓٚ/ُُٕ،ُتفسيرُالقرآفُلمعثيميفُسورةُالبقرةُ:ُُٛٙ/ُُُٔ:مجازُالقرآف:ُينظرُ-(ٖ)
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ماُىوُفيُالكماؿُإنُ ُ،ُإشعاًراُبأفُ َُوَلػِكفَّ اْلِبرَّ َمِف اتََّقى  :ماُعدؿُإلىُقولووُإنُ ُالتقوى،
ُُو ُبالتقوى، ُمرُّاالتصاؼ ُكما ُالخالي ُالمفيـو ُدوف ُالمقصود ُتعالىُىو ُقولو ُفي ُُُُُُ:نظيره

ُ ِـْ ِقَبَؿ اْلَمْشِرِؽ َواْلَمْغِرب لبقرة:ُمفُا]ُ َوَلػِكفَّ اْلِبرَّ َمْف آَمفَ  لَّْيَس اْلِبرَّ َأف ُتَولُّوْا ُوُجوَىُك
وأجممتُُ-راآليةُبصددُتعريؼُالبُُِ؛ُألفُ قوؿُالطباطبائيُىوُاألحسفُو،ُ(ٔ)(([ٚٚٔ:ُاآلية

وىيُليستُُ،رُ ياُمفُالبُِيقوموفُبأعماؿُيعتقدوفُأنُ ُيـعضبُوذلؾُألفُ ُ-التعريؼُبالتقوى
عمىُمفُُراًدااهللُتعالىُأنزؿُىذهُاآليةُُأفُ )أبوُحيافُفيُسببُنزوؿُاآليةُ)،ُوذكرُكذلؾ

ُ.(ٕ)((بإتيافُالبيوتُمفُأبوابياُآمًرا،ُُِبًراجعؿُإتيافُالبيوتُمفُظيورىاُ

ُ.[ٕٛ]يوسؼ:ُمفُاآليةُ:َُواْسَأِؿ اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَياُ:فيُقولوُتعالىُالقوؿ: انًياثُُُُُ

قامةُُُُُُُ :ُأيُوالتقدير،ُالمضاؼُإليوُمقاموحمؿُابفُجنيُاآليةُعمىُحذؼُالمضاؼُوا 
عمىُالمجازُمرةُُتُْمم،ُوحُُالمفسريفالمغوييفُُووىذاُالوجوُعميوُأكثرُُ،(ٖ)القريةُُِأىؿَُُواسأؿ

ُمحمي ُالحاؿوعبلقتو ُبو ُفذكرُالمحؿُوالمراد ،ُ ُالمضاؼُة قامة ُوعمىُحذؼُالمضاؼُوا  ،
يحتمؿُثبلثةُُ َواْسَأِؿ اْلَقْرَيةَ  ى:ُ:ُقولوُتعالقاؿُالسميفُالحمبيُ،(ٗ)إليوُمقاموُمرةُُأخرى

،ُوُمجازُعبلقتوُمحميةأنُ ُ:،ُوالثانيوُعمىُحذؼُالمضاؼ:ُوىوُالمشيورُأنُ :ُأولياأوجو
ُيجوزُأفُْنفَسياُألنُ ُأؿُالقريةَُسَُْيُُوُيجوزُأفُْوذلؾُأنُ ُ؛أن وُحقيقةُالُمجازُفيوُ:والثالث ُوُنبيٌّ

اُأوُحذفًُُبوُبعضُالعمماءُفيـُالُيروفُأفُ ُوالوجوُاألخيرُقاؿُ،(٘)والبيائـُلوُالجمادؽُنطي
اسـُلمموضعُالذيُيجتمعُالقريةُ))ُ:ىػ(ٕٓ٘األصفيانيُ)تالراغبُفقاؿُ،ُاُفيُاآليةمجازًُ

ُ َواْسَأِؿ اْلَقْرَيةَ  ويستعمؿُفيُكؿُواحدُمنيما،ُقاؿُتعالى:ُُ،ولمناسُجميعا،ُفيوُالناس
ُأىؿُالقريةُ:قاؿُكثيرُمفُالمفسريفُمعناه ُوقاؿُبعضيـ، ُأنفسيـبؿُالقريةُىي: ُالقـو ،ُنا

ُقولو: ُىذا ُاآلية:]النحؿَُُقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة مُّْطَمِئنَّةً  َوَضَرَب الّمُو َمَثاًل ُ وعمى ُمف :ُ
ُالحاجب(ٙ)(([ٕٔٔ ُابف ُورفض ُأفُْٙٗٙ)ت، ُلمناسُُىػ( ُموضوع ُ)القرية( ُلفظ يكوف

                                                           

ُُ.ُٛ٘/ُُٕالميزافُفيُتفسيرُالقراف:ُُ-(ٔ)
ُ.ٔٚ/ُُٕالبحرُالمحيطُ:ُُ-(ٕ)
ُ،ٜٗٔ:ُتفسيرُأرجوزةُأبيُُنواس،ُُوٕٗ/ُٔ،ُوسرُصناعةُاإلعراب:ُٕٛالممعُفيُالعربية:ُ:ُينظرُ-(ٖ)
ُ.ٖٖٙ/ُُٕالخصائص:ُُو
ُ.ُٕٚٗ/ُُٔٔالقرآف:والجامعُألحكاـُُ،ٕٖٗ/ُ٘:ومجمعُالبيافُ،ُٕٕٔ/ُٔالكتاب:ُينظر:ُ-(ٗ)
ُُ.ٗٗ٘/ُُُٙالمصوف:الدرُُينظر:ُ-(٘)
ُ.ُٖٓٗالقرآف:المفرداتُفيُغريبُُ-(ٙ)
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ُالقريةًُعا؛ُ))وقاؿُ:ُليسُبجيٍدُأفُتكوفُالقريةُتدؿُعمييماُمُ،والجدرافُمًعا ُأف  ألن وَُمعمـو
ُاألىؿمُو ُدوف ُالمخصوصة ُلمجدراف ُبقيضوعة ُإال  ُتطمؽ ُلـ ُاألىؿ ُعمى ُُأطِمقْت ُفإذ اـُ،

ُالفظُ(ٔ)((القرينةُتُدل ناُعمىُالمحذوؼ،ُولوُكانتُمشتركةُلـُتكفُكذلؾ ،ُويرىُالنيميُأف 
ُكُِ؛ُ)القرية(ُفيُاآليةُالُيكوفُبمعنىُ)أىؿُالقرية( مستعمبلفُفيُالقرآفُُاالسميفبلُألف 

ُداللةُليستُفيُاآلخرُولكؿُ  ُفالقريةُفيُالقرآفُتجمعُسمنيما كانيُوكيافُاجتماعيُلوُ،
ُأىؿُالقريةُعمىُالمدفُالكبرىُمثؿُمكةُومديفُمؽطُُْيُُ،ُوىوعقؿُجماعي ُوالقريةُتضـ ،

،ُأم اُ)أىؿُالقرية(ُفيـُاألفرادُوالدارسيفُالذيفُليسواُمفُأىمياُقيميفُوالعم اؿوالمسافريفُوالم
ُلمقرية ُاالجتماعي ُالنظاـ ُيشكموف ُ(ٕ)الذيف ُالتف، ُىذا ُأوُوعمى ُالقرية ُسؤاؿ ُيجوز سير

ُ،ُوىوُوجوُجديرُبالقبوؿإىبلكيا ُالتفسيرُقريبُمفُتفسيرُالراغبُاألصفيانيُإال  ،ُوىذا
ُُ.االسميففريؽُبيفُفيُالتُ ةُقُ أكثرُدُِأن وُ

]األنفاؿ:ُُُُتِريُدوَف َعَرَض الدُّْنَيا َوالّمُو ُيِريُد اآلِخَرةَ  ُ:قولوُتعالىفيُُالقوؿ: ثالثًا      
ُ.ازمُ الجَُابفُقراءةُُعمىُُاآلِخَرةَ  ،ُبجرُ[ٚٙمفُاآلية:ُ

ُُُُُُُُ ُالمضاؼُإليوُعمىُُ،عمىُحذؼُالمضاؼُتحمؿُُالقراءةيرىُابفُجنيُأف  بقاء وا 
ُأراد ُأي َُعَرضُاآلخرةُِحالو، ُفإنُ : ُقاؿ، ُلم ا ُو :ُُُتِريُدوَف َعَرَض الدُّْنَياُُذكر ُفجرى ،

ُفيياُضرَُالعَُ ُفقاؿ، ُثانًيا، ُأعاده ُكأن و َُعَرضُاآلخرةُِفصار ُعمىُالمحذوؼُماُ: ُأيُدّؿ ،
ُابفُجنيقبمو ُالحذؼُعزيزُونادرُعند ُىوُمفُُوقيؿُ،(ٖ)،ُوىذا فيُتقديرَُعَرضُاآلخرة

الُ ،ُأوُمفُبابُالمشاكمةُقالوُاآل(ٗ)قالوُالزمخشريُ:ُثوابيا،ُوىوُيعنيبابُالتقابؿ ُلوسي،ُوا 
الُ  ُُوا  ُأفُْسُُحُْيَُفبل َُعَرضُاآلخرةُُِف ُواهللُيريد ُمستمرةيقاؿ: ُاآلخرة ُأمور ُألف  ُ(٘)؛ وحذؼُ.

تقديرُالمضاؼُليسُكماُُفُ أ،ُإاّلُالمغوييفُوالمفسريفالمضاؼُمفُاآليةُقاؿُبوُكثيرُمفُ
ومنيـُمفُيقدرهُ:ُواهللُيريدُُواهللُيريدُباقيُاآلخرةُ،)ُ)قاؿُابفُعقيؿُ:ُإذُرهُابفُجنيُ،ُقدُ 

ُ.(ٙ)((لىُؿُأوُُْلمممفوظُبوُواألوُ عرضُاآلخرةُ،ُفيكوفُالمحذوؼُعمىُىذاُمماثبًلُ
                                                           

 .ٜٖٙ/ُٔاإليضاحُفيُشرحُالمفصؿ:ُُ-(ٔ)
ُ.ُٓٙٔ-ُُٜ٘ٔالقرآني:النظاـُُينظر:ُ-(ٕ)
 ُُ.ٕٔٛ/ُُُٔالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٖ)
ُُُُ.ٔٓٙ/ُُُٕالكشاؼ:ُينظر:ُ-(ٗ)
ُ.ُٖٖ/ُُٓٔروحُالمعاني:ُُوُ،ٖٛٙ/ُُُ٘المصوف:الدرُُينظر:ُ-(٘)
ُ.ٛٚ/ُُٖ:ُشرحُابفُعقيؿُ-(ٙ)
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وُإذاُنصبُفقاؿُولعمريُإنُ ):ُ)َُُوالّمُو ُيِريُد اآلِخَرةَ ُ:ُفيُقراءةُالعامةُابفُجنيُوقاؿُُُُ
ُ ُالجماعة: ُفإنُ َُوالّمُو ُيِريُد اآلِخَرةَ ُعمىُقراءة َُعَرضُاآلخرةُِ، ُيريد: ُأنُ ما ُإال  ُيحذؼُ، و

ُ ذا ُفقاؿ:ُيريدُاآلخرِة،ُصارُكأفُ جالمضاؼُويقيـُالمضاؼُإليوُمقامو،ُوا  الَعَرضُفيُُر 
زالةًُُؿُضعؼُاإلعرابُتمُِؼ،ُفاحُْذَُحُْالمفظُموجودُلـُيُُ ُظافٌَُُّيظفُ ُلمشؾُأفُُْتجريًداُلممعنىُوا 

ُؿُأوُقبلمجيئوُفيماُُُوُيريدُاآلخرَةُإرادةُمرسمةُىكذا.ُىذاُإلىُماُقدمناهُمفُحذؼُلفظأنُ 
قامةُالمضاؼُإليوُمقاموحذؼُُعمىُةُالكبلـوفيُالقراءةُالعامُ ،ُ(ٔ)((دُُبع ،ُفابفُالمضاؼُوا 

:َُعرضُاآلخرةُفيُكبلُ،ُفقاؿتقديرُالمضاؼُفي،ُُوافؽُبيفُالقراءتيفُفيُالمعنىجنيُيُو
معناهُواهللُيريدُعمؿُاآلخرةُمفُالطاعاتُ)):ُفيُتقديرُالمضاؼُقاؿُالطوسيُو القراءتيفُ،

ُالثواب ُإلى ُتؤدي ُألنفسناالتي ُإرادتنا ُمف ُخير ُلنا ُاهلل رادة ُوا  ُوقاؿ(ٕ)((، ُأبيُُ، ُبف مكي
ُتقديرُالمضاؼُيُُُأرىُو،ُ(ٖ)((يردُلكـُزينةُاآلخرةُوخيرىا)):ُطالب لمعنى،ُفاهللُعؼُاضُْأف 

فُكافُلفظُاآلخرةُالُيعنيُمنوُالجنُ دُليـُاآلخرةييُر ُلم اُعندُإطبلقوُأوُالخيرُة،ُوا  ،ُلكف 
ُلفرؽُبيفَُعَرضُاآلخرةُأوُثوابيا،ُواضُالدنياُالُمحالةرَُأرادىاُاهللُفييُخيرُليـُمفُعَُ

ُبما ُنفسيا ُكالفرؽُبيفُثوابُالعمؿىيُواآلخرة ،ُُ ُىووالعمؿُنفسو ُوتقبما ديرُالمضاؼُ،
ُ.كماُرأيتُيضعؼُالمعنى

ُقبؿ المصدر  المضاؼحذؼ 

ُتعالُالقوؿ: أواًل ُُُُُ ُىفيُقولو :ُ ـْ َتْفَعُموْا َوَلف َتْفَعُموْا َفاتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَىا َفِإف لَّ
ُ َوُقوُدَىا ُ:قولوُ،ُبضـُالواوُاألولىُفي[ُٕٗ:ةالبقُر]ُُالنَّاُس َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِريفَ 

ُ.البصريُقراءةُالحسفُعمى

ُأفُ ُُُُُُ ُجني ُابف ُالمصدرُ(ودالُوقُُ)ُيرى ُىو ُأفُُْبالضـ ُُويجوز بالفتحُُ(ودالَوقُُ)يكوف
ُالمصدر ُوقاؿ ُودالُوقُُ))ُ:األخفش، ُالفعؿُاالتقاد: ُالمصدرُ-ىو ُالَوقُُُ-أي ودُوُيقرأ

المصدرُليسُُ؛ُألفُ المصدرُالبدُمفُتقديرُمضاؼُمحذوؼودُفإذاُُأريدُبالُوقُُُ،(ٗ)((ودالُوقُُُو
:ُذوُ)ىذاُعندناُعمىُحذؼُالمضاؼ؛ُأي):ُإذُقاؿُابفُجني،ُبؿُىوُاالتقادُليسُالناس

                                                           

ُُُُ.ٕٔٛ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
 .ٙ٘ٔ/ُُ٘التبيافُفيُتفسيرُالقرآف:ُُ-(ٕ)
 .ٕٛٚٛ/ُٗاليدايةُإلىُبموغُالنياية:ُُ-(ٖ)
ُ.ُُٚ٘/ُٔ:معانيُالقرآفُلؤلخفشُ-(ٗ)
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بالضـُىوُالمصدر،ُوالمصدرُليسُُ(ودالُوقُُ)ُ؛ُوذلؾُأفُ وِدىاُالناسوِدىا،ُأوُأصحابُُوقُُُوقُُ
ُ،ُفإفُْأوُالمصدرُيعنىُبيماُالحطبُ(ودالَوقُُ)وُ(ودالُوقُُ)يكوفُُوقيؿُيجوزُأفُْ،ُ(ٔ)((بالناس

ُالحطبُفبلُحاجةُإلىُتقدي فُْمضاؼُرُأريدُبيما ُالمصدرُفبلبدُمفُتقديرُُ،ُوا  ُأريدُبيما
فيُوصفيـُُمبالغةًُُالتوق دواُنفسُمُُأيُُجعُِ))المبالغةُُ(ودالُوقُُػ)يرادُبُ،ُأو(ٕ)مضاؼُمحذوؼ

وقرئُبالضـُوىوُ)):ُقاؿُالعكبريُإذُ،قراءةُالضـُلغةُفيُالحطبُ،ُوقيؿُأفُ (ٖ)((بالعذاب
)الَوُقود(ُفيُُةلفظُت،ُوقدُورد(ٗ)((اُبمعنىُالتوقديكوفُمصدرًُُلغةُفيُالحطبُوالجيدُأفُْ

،ُوفيُسورةُآؿُعمرافُاآليةُالعاشرة،ُ،ُفيُسورُالبقرةُوتكممناُعميياالقرآفُالكريـُأربعُمرات
قرأىاُالحسفُكم ياُُ،ُو(٘)،ُوفيُسورةُالبروجُاآليةُالخامسةالسادسةورةُالتحريـُاآليةُوفيُس
ُ.(ٙ)اُفيُسورةُالبقرةُوأحاؿُعمييايكماُوجيفيُسورةُالتحريـُُُقراءتووُابفُجنيُووجُ ُبالضـ

ُ.(ٙ)عمييا
ـْ َوِمْنَيا َيْأُكُموفَ ُ:ُفيُقولوُتعالىُالقوؿ: ثانًيا ُُُُُ ـْ َفِمْنَيا َرُكوُبُي يس:ُ]َُُوَذلَّْمَناَىا َلُي
،ُو)َرُكوَبُتيـ(ُمفُقراءةُعائشةُوُأَبّيُاألعمشُقراءةعمىَُُُرُكوُبُيـْ ُ[ُبضـُالراءُمفُٕٚ

ُ.ُبفُكعب

ُجنيُُُُُُ ُابف ُالر كُُأمُ ))ُ:قاؿ ُفمصدرا ُالراء ُبضـ ُحذؼُوب: ُعمى ُمحموؿ ُوالكبلـ ،
ُأوُمؤخرًُالمضاؼُمقدمًُ ُكافُالحذؼُمفُالثاني(ٚ)((اا ُفإذا ُفيياُالتقديركافُُ، ُذوُ: فمنيا

ُالر كُُيـُرُكوبُِ ُوذو ُالمركوب، ُىو ُىنا ُاوب ُفيرجع ُالعامة، ُقراءة ُمعنى ُإلى ُبعد ُُُُُُُ:لمعنى
  َْرُكوُبُيـ َُؿُأّماُإذاُكافُالحذؼُمفُاألوُ ،ُبفُكعبُيُّ،ُو)َرُكوَبُتيـ(ُمفُقراءةُعائشةُوُأب

لصاحبُ:ُمفُمنافعؾُوبيـ،ُكماُتقوؿُفمفُمنافعياُأوُمفُأغراضياُُركُُ:ُفيياكافُالتقديرُ
ُعمىُيدؾإعطاؤؾُلي ُإلّي ُالخير ُبركاتؾُوصوؿ ُومف ،(ٛ)ُ ُابفُجني، ُ)قاؿ ُأبوُ): أجاز

                                                           

ُُ.ٖٓٚ/ُُُٔوينظر:ُ،ٖٙ/ُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ٕٙٓ/ُُٔالدرُالمصوف:ُ،ُُوُٚ٘/ُٔينظر:ُمعانيُالقرآفُلؤلخفش:ُُ-(ٕ)
ُُ.ٕٓ٘/ُُُٔالمحيط:البحرُُينظر:ُوُ،ٕٙٓ/ُُُٔالمصوف:الدرُُ-(ٖ)
 .ٔٗ/ُُٔالتبيافُفيُإعرابُالقراف:ُُ-(ٗ)
 .ُٚٓٔ/ُُٛ،ُوٛٚٔ/ُُٚوُ،ٛ/ُُٕوُ،ٖٛ/ُُُٔالقرآنية:معجـُالقراءاتُُينظر:ُ-(٘)
ُُُ.ٕٗٗ/ُُُٕالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٙ)
ُ.ٕٙٔ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٚ)
ُ.ُٕ٘ٛاألعمش:ُوالصرفيةُلقراءةالتخريجاتُالنحويةُُوُ،ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٛ)
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الوجوُماُُُأفُ ،ُإالُ ؿُعمىُماُمضى،ُوىوُلعمريُجائزيكوفُالحذؼُمفُاألوُ ُالعباسُأفُْ
ُلكفُ  ُذكره، ُقولوُقدمنا ُفي ُُرُكوُبُيـُْ)ُ:الحذفيف ُمتساويافُ(َفِمْنَيا ُقدمنا ُإفُُْ؛عمىُما ُوذلؾ

ُوُعمىُأنُ تَُرُْدُ قَُ منيا،ُُوُبيـَفُركُُتقديره:ُُماُحذفتُمفُالخبر؛ُألفُ فإنُ ُوُبيـُركُُو:ُفمفُمنافعيا
فُْ فُُْ،فيُالمعنىُمؤخرٌُُاُفيُالمفظكافُمقدمًُُفيوُوا  ،ُوُبيـُركُُوُعمىُمعنى:ُفمنياُذوُتَُرُْقدُ ُوا 

ُأيضًُفحس فٌُْف ُوا  ُفيُالمعنىُفإنُ كافُمقدمًُُا، ُابفُُ،(ٔ)((فيُالمفظُوُمؤخرٌُا وخبلصةُكبلـ
ُ:فيياُقراءةُاألعمشُعمىُحذؼُالمضاؼُمقدًماُأوُمؤخًراُويكوفُالمعنىُجنيُأفُ 

،ًُما،ُأيُيكوفُالحذؼُفيُالمبتدأ،ُيكوفُالمعنى:ُفمنياُذوُُرُكوبيـدُ قَُإذاُكافُالحذؼُمُُُ-ٔ
َوَلػِكفَّ اْلِبرَّ َمِف  :ُوىذاُالوجوُفيُالتقديرُىوُاألجودُعندُابفُجنيُحمبًلُعمىُقولوُتعالى

ُُُاتََّقى ُمفُاآلية: ُالم[ٜٛٔ]البقرة: ُويرجعُمعنىُقراءةذكرهُتقدـ، األعمشُإلىُمعنىُُ،
ُذاُالر ُكوبُىوُالمركوبالقراءةُالعامة  .(ٕ)،ُألف 

ويكوفُالمعنىُفمفُمنافعياُُالخبر،أيُيكوفُالحذؼُمفُُمؤخًرا،أم اُإذاُكافُالحذؼُُ-ٕ
ُ ُالخبرُعمىُُُرُكوبيـ،أوُمفُأغراضيا ُالوجوُتقدـ ُ))ُالمبتدأ؛وفيُىذا فُرُكُبُيـُُتقديره:ألف 

فُكافُمقدًماُفيُالمفظُ-فيوُُمنيا،  .(ٖ)((مؤخٌرُفيُالمعنىُ–ُوا 

ُالذيُقالوُابفُجنيُُُُ المغوييفُعميوُأكثرُُقراءةُاألعمشفيُُمفُتقديرُالمضاؼُوىذا
ؽُبمعنىُمُْبمعنىُالمفعوؿُمثؿُالخَُُيكوفُالمصدرُيجوزُأفُْ):ُ)قاؿُالعكبريُوُ.(ٗ)المفسريفُو

:ُمنياُأكميـُكماُتقوؿُ(َفِمْنَياُُرُكوُبُيـُْ):ُولوُقرأُقارئ)وقاؿُالفراء:ُ)ُ،(٘)((بمعنىُالمخموؽ
ُُ.(ٙ)((وجًياوشربيـُوُركوبيـُكافُ

                                                           

ُ.ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٕٔ/ُُُٛالبياف:ومجمعُُ،ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٕ)
ُ.ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٖ)
عرابُالقراءاتُُوُ،ٕٜٔ/ُُُ٘الكشاؼ:ُينظر:ُ-(ٗ) ُ،ٖٖٔ/ُُُٚالمحيط:البحرُُوُ،ٕٕٚ/ُُُٕالشواذ:ا 

 ُ.ٕٛ٘/ُُُٜالمصوف:والدرُ
 .ٙٛٓٔ/ُُُٕالقرآف:التبيافُفيُإعرابُُوينظر:ُ،ٖٕٚ/ُُُٕالشواذ:إعرابُالقراءاتُُ-(٘)
 .ُٖٔٛ/ُُٖيُالقرآفُلمفراء:ُمعانُ-(ٙ)
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أيُُ،(ٔ)والَقُتوَبة،ُالَحُموَبةكُ(مفعولة)بمعنىُُ(َفُعوَلو))َرُكوَبُتيـ(ُفييُُأم اُفيُقراءةُُأَبيُ ُُُُُ
ُُيْقَتب ُُيْحَمبُوما ُوقاؿُالعكبري(ٕ)ما ُأيُ)َمْرُكوبتيـ(، ،ُ ((ُ ُبمعنى: ُتاٍء ُبزيادة :ُ)َرُكوَبُتيـ(

ـْ  :ُراءةُالعامة،ُأم اُق(ٖ)((ثؿُالَحُموَبةُبمعنىُالَمْحُموبة،ُمَمْرُكوبتيـ فقدُأشارُابفَُُرُكوُبُي
،ُإذُإّنوُجمعُبيفُقراءةُالعامةُ،:َُمْرُكوبيـ،ُأيجنيُإليياُضمًناُأن ياَُفعوؿُبمعنىَُمْفُعوؿ

ُأُُ فرؽُبيفُُالُفارجعُمعنىُقراءةُاألعمشُإلييما،ُفضبًلُعفُذلؾُ،فيُالمعنىُيُّبَُوقراءة
ُدخوؿُالتاءُفيُقراءةُُأَبّيُعمىُ)فَُ بعضيـُكماُُاالتيُعد ىُعوؿ(ُقراءةُالعامةُوقراءةُُأَبّيُإال 

ُ.(ٗ)عمىُىذاُالوزفُشاًذةقاؿُالحمبيُ

 حذؼ أكثر مف مضاؼ 
ُ.[ٜٙ:ُ]طو:ُمفُاآليةَُفَقَبْضُت َقْبَضًة م ْف َأَثِر الرَُّسوؿِ   :فيُقولوُتعالىُالقوؿُ:أوالً ُُُُ

رُأيُ:ُمفُترابُأث،ُوتقديرُالمعنى،ُاعمىُحذؼُالمضاؼُمكررًُُعندُابفُجنيُاآليةُُُُ
ُأنتُِمنُ الكتابُ،ُومثموُمسألةحافرُفرسُالرسوؿ ،ُ(٘)ىُفرسخافُأيُذوُمسافةُفرسخيف:

ُ)حافرُوفرسُرَُدُ ُقُفَُ َُقْبَضًةُ):ُبفُمسعودعبدُاهللُُوُقرأُ،(مضافافُمحذوفافُىما َفَقَبْضُت
ُالر ُسوؿُِ َُفَرِس َُأَثِر ُ(ٙ)بإرجاعُالمضاؼُالمحذوؼ (م ْف ُفيُموضعُآخر:ُابفُجنيُوقاؿ،

ُعمىُشيءُوقبموُالقياسُكرُكثرةُالمضافاتُالمحذوفةُىناؾوالُتستن)) ُالمعنىُإذاُدؿ  ،ُفإف 
َفَقَبْضُت َقْبَضًة م ْف  ُ:ُترىُإلىُقوؿُاهللُسبحانو،ُأالَُعمىُذلؾُولـُُيستوحشُمنوُيضُُِأمُْ

مفُُ:معناهُ:ُمفُترابُأرضُأثرُوطءُحافرُفرسُالرسوؿُ،ُأيُُتراهُأفُ أالَُُُ َأَثِر الرَُّسوؿِ 
صحيحوُمفُوُفيُت؛ُألنُ ثرُوطءُفرسُالرسوؿ.ُالمعنىُعمىُىذاترابُاألرضُالحاممةُأِلُ
ُمعانيو ُدَُُتقّريوُالستيفاء ذا ُوا  ُالعاجزُالذليؿالدليؿُكُؿُ ، ُفابفُ(ٚ)((افُالتعجبُمفُحيمة ،

ُ.وُوىذاُتكمؼُمنُ،ُثبلثةُمضافاتُبعدهجنيُفيُىذاُالنصُحذؼُمضافيفُقبؿُ)أثر(ُُو

                                                           

ُالَقَتبُُُ-(ٔ) ُُواْلَبِعيرُُِِإكاؼُُ: ُالَقُتوبة، ُُظُيوِرَىاَُعَمىُاأَلْقتابُُُتوَضعُُُال ِتيُاإِلبؿ: ُينظر: ُالعربُلساف،
ُ،ُ)قتب(.ُٔٙٙ–ُٓٙٙ/ٔ
ُ.ٕٚٔ/ُُُٕالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٕ)
 .ٖٕٚ/ُُُٕالشواذ:إعرابُالقراءاتُُ-(ٖ)
 ُُ.ٕ٘ٛ/ُُُٜالمصوف:الدرُُينظر:ُ-(ٗ)
ُُ.ٖٖٙ/ُُٕالخصائص:ُينظر:ُ-(٘)
 .ٜٛ،ُومختصرُفيُشواذُالقرآف:ُٜٙٙ/ُٔالقرآف:ُُجامعُالبيافُعفُتأويؿُآيُ:ينظرُ-(ٙ)
 .ٜٕٙ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٚ)
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ُابفُجنيُويبدوُأفُ ُُُُُ ُجاءُمفُُىوُؼُأكثرُمفُمضاؼذإلىُالقوؿُبحُالذيُألجأ ما
الُ بيفُموسىُ)عميوُالسبلـ(ُوالسامريرواياتُبشأفُىذهُالقصةُ ُُالُدليؿُمقاليُأوُحالي،ُوا 

ُوأفُ ُبأفُ ُ:يقوؿ ُالرسوؿ، ُفرس ُحافر ُإلى ُيعود ُالرسوؿُاألثر ُ)عميوُُىوُىذا جبرائيؿ
ذىبُبوُأتىُجبريؿُإلىُموسىُيُعفُالسدي...ُموسى...ُحدثني):ُ)الطبري،ُقاؿُالسبلـ(

ُ:ُإفُ فقاؿُحيفُرآهُ.وُفرسُالحياة:ُإنُ قاؿُيُُوُ،،ُفرآهُالسامريُفأنكرهإلىُاهلل،ُفأقبؿُعمىُفرس
،ُوحذؼُأكثرُمفُمضاؼُفيُاآليةُ(ٔ)((-حافرُالفرسُ-،ُفأخذُمفُتربةُالحافراليذاُلشأنًُ

ُا،ُونقؿُوجيًُامحذوفًُُاواحدًُُارُمضافًُلوسيُقدُ اآلُفُ أُإالُ ُ،(ٕ)المفسريفالمغوييفُُوقاؿُبوُأكثرُ
أي:ُمفُُ َفَقَبْضُت َقْبَضًة م ْف َأَثِر الرَُّسوؿِ  :ُ)قولوُتعالى):ُإذُقاؿُ،آخرُالُحذؼُفيو
،ُحذؼُمضاؼُكماُعميوُأكثرُالمفسريف،ُفالكبلـُعمىُقرأُعبدُاهلل،ُوكذاُأثرُفرسُالرسوؿ

أثرُفرسوُُألفُ ُ؛:ُالُحاجةُإلىُتقديرُمضاؼالترابُالذيُتحتُحافره،ُوقيؿُ،أثرُالفرسُو
ُ.(ٖ)((أثرهُعميوُالسبلـ

ـْ َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَف ُُتعالى:فيُقولوُُالقوؿ ثانًيا:ُُُُُ َينُظُروَف ِإَلْيَؾ َتُدوُر َأْعُيُنُي
ُ.[ٜٔ]األحزاب:ُمفُاآلية:ُُاْلَمْوِت 

فحذؼُالمضاؼُُ،(ٗ)((كدورافُعيفُالذيُُيغشىُعميوُمفُالموتُ:)أي)ُ:قاؿُابفُجنيُُُُُ
ُ ُثـ ُ)دوراف( ُىو ُالذي ُاألوؿ ُ)عيف(المضاؼ ُىو ُالذي ُالثاني ُالمضاؼ ُوقاؿُحذؼ ،

(ُ ؿُوالثانيُويبقىُالثالثُكقولوُقدُيضاؼُالمضاؼُإلىُمضاؼُفيحذؼُاألوُ )الزركشي:
ـْ َكالَِّذي ُيْغَشى َعَمْيِو ِمَف اْلَمْوِت ُ...ُتعالى رافُعيفُالذيُيغشىُكدُوُ:أي،َُتُدوُر َأْعُيُنُي

ُ.(٘)((عميوُمفُالموت

ذيفُقاؿُممضافاُعمىُالحذفيفُالُاُفيُاآليةاُثالثًُفُحذفًُيالمفسُرالمغوييفُُوبعضُُوزادُُُُُُ
:ُي(ُصفوُمصدرُمحذوؼُوتقديرُالكبلـ)كالذالجارُوالمجرورُفُ إإذُقالواُُ،نيبيماُابفُج

                                                           

ُ.ٓٚٙ/ُُٔجامعُالبياف:ُُ-(ٔ)
/ُُٔالمشكبلت:وكشؼُُ،ٜٓٙٗ/ُُُٚالنياية:واليدايةُإلىُبموغُُ،ٜٗٔ/ُُٙٔالبياف:جامعُُينظر:ُ-(ٕ)

ُُوُ،ٕٚٓٔ/ُُٕوُُٙٚ ُ.ُٜٚٚوالكميات:،ُٖ٘ٔ/ُُُٖالقرآف:البرىافُفيُعمـو
ُ.ُُٖٕ٘/ُُٙٔروحُالمعاني:ُُ-(ٖ)
ُُ.ٖٖٙ/ُُُٕالخصائص:ُ-(ٗ)
ُالقرآفُ-(٘) ُ.ٕ٘ٔ/ُُٖ:ُالبرىافُفيُعمـو
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ُكدوراف ُدوراًنا ُأعينيـ ُعميوُعيفُتدور ُُيغشى ُألج(ٔ)الذي ُوالذي ُمفُُأ، ُوغيره ُجني ابف
ُمعنىُالكبلـُالُيستقيـُ؛المفسريفُإلىُىذاُالتقديرالمغوييفُُو ُبوُوالفائدةُال،ُأف  ُفُ ؛ُألتتـُإال 
ُ.ُ(ٕ)راضُالُتشبوُاألجساـ،ُواألعض،ُوالذيُُيغشىُعميوُجسـالدورافُعُر

 حذؼ الموصوؼ 
،ُبلؿُبيافُالموصوؼُالمحذوؼُومكانوقبؿُالبدءُبالكبلـُعمىُتفسيرُابفُجنيُمفُخُُُُُ

فيُرسالتوُتحتُُغانـُكامؿُسأعرضُكبلـ،ُىُالمترتبُعمىُتقديرُذلؾُالمحذوؼوالمعن
جانبُُ-الذيُسأذكرُنصوُُ-،ُوىوُفيُقولوُض(ُعندُابفُجني:ُ)السيوُأوُالتناقعنواف

حويُلـُيكفُالوضوحُفيُالتوجيوُالنُ )):ُإذُقاؿُ،فيوالصوابُونسبُإلىُابفُجنيُماُليسُ
ُفيُمنيجمَُسُِ ُعامة ُالذيُتوزعُعمىُاتجاىاتُثبلثةوة ُالصوتيُ:ىيُ، واالتجاهُُ،االتجاه

ب:ُسَُتَُحُْومفُأمثمةُذلؾُفيُالمُُُ،يواُفيُالسُ فقدُكافُيقعُأحيانًُُ،حويواالتجاهُالنُ ُرفي،الصُ 
بالحمؿُعمىُالمعنىُُ[ٓٙٔ:األنعاـ:ُمفُاآلية]ُ َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَياُ:ُتوجييوُقولوُتعالى

ُ؛(ٖ)((يحمموُعمىُحذؼُالموصوؼُوُفيُالمعنىُحسنةُورفضُأفُْفيُتأنيثُ)المثؿ(ُألنُ 
ُ ُمقاموُألفُ وذلؾ ُالصفة قامة ُوا  ُالموصوؼ ُالقياسُحذؼ ُفي ُبمستحسف ُوكذلؾُليس ،

ـْ ِظاَلُلَياُ:ُمفُقولوُتعالى َداِنَيًة ُضعؼُحمؿُ :ُ]اإلنساف:ُمفُاآليةَُُوَداِنَيًة َعَمْيِي
وىذاُالرأيُليسُبجديدُعمىُ))ُ.(ٗ):ُجنةُدانيةوُوصؼُلموصوؼُمحذوؼُأي[ُعمىُأنُ ٗٔ

ُفيُالمحتسبُُأفُْولكفُالجديدُُ،فيوُقدُصرحُبوُفيُكتابُالخصائصُ،ابفُجني نجده
ُ ُما ُالكبيرةالذيُيمثؿُذروة ُمؤلفاتو ُبو ُأيضًُألفوُحيفُختـ ُوالجديد ُأفُْ، ُفيُُا ينقضُرأيو

ُتوافؽُعميوُُ،الكتابُنفسوُمفُدوفُاإلشارةُالُإلىُخصوصيةُالتعبيرُالقرآني والُإلىُما
ُال ُأساليب ُاستقروا ُالذيف ُحذؼُُ،عربالنحاة ُعمى ُالفصيحة ُالتراكيب ُمف ُطائفة فوجيوا
قامةُالصفةُمقامو ُ(٘)ُ((ُالموصوؼُوا 

ُ
                                                           

،ُوالبيافُفيُغريبُإعرابُٙٓٔ/ُُٛ،ُومجمعُالبياف:ُُٓٛ/ُٔينظر:ُإعرابُالقرآفُلمباقولي:ُُ-(ٔ)
 .٘ٙٔ/ُُٕٓ،ُوروحُالمعاني:ُٕٙٙ/ُُٕالقراف:ُ

ُ.ٕٙٙ/ُُٕف:ُ:ُالبيافُفيُغريبُإعرابُالقراينظرُ-(ٕ)
ُ.ُُٓ٘لقرآنيةُالشاذةُفيُكتابُالمحتسب:ُالتوجيوُالنحويُلمقراءاتُاُ-(ٖ)
ُ.ُٕٙٗ/ُُٕينظر:ُالمحتسب:ُُ-(ٗ)
ُ.ُُٔ٘لقرآنيةُالشاذةُفيُكتابُالمحتسبُ:ُالتوجيوُالنحويُلمقراءاتُاُ-(٘)
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ُالتناقضُالذيُُفُ إأقوؿُُُُُ ،ُوىذاُواضحُغانـُكامؿُنسبوُإليوابفُجنيُلـُيقعُفيُىذا
ابفُجنيُُيجدُأفُ ،ُفووقؼُعندهُوقفةُالمتدبرُالمتأنيُوجميُلمفُاستقرىُتراثُابفُجني

ُ:يجابُعفُذلؾُبأمورُمنياُويمكفُأفُُْ،مفُىذاُالتناقضُُأٌُر َُبُمُُ

فُُْمطمًقا،ابفُجنيُلـُيمنعُحذؼُالموصوؼُُفُ أُاألوؿ:األمرُ غيرُمستحسفُُقاؿُىذاُوا 
ُحسفُفيُوُ،ضعيؼُفيُموضعوُن ُإأيُ،ُ(ٕ)ُ،ُأوُغيرُمستحسفُفيُالقرآف(ٔ)فيُالقياس

 ُ.ُ،ُأوُالُبد ُمنوآخرُموضع

قاعدةُُ-لوؼُالذيُيمثؿُآخرُمؤلُ ُ-ابفُجنيُوضعُفيُكتابُالمحتسبُفُ أ:ُاألمرُالثاني
ُ):ُ)ذُقاؿإ،ُاومتىُالُيكوفُحسنًُ،ُاومتىُيكوفُحسنًُ،ُلحذؼُالموصؼ ُأف  واعمـُمفُبعُد

ُفيُذلؾُأحسفُمفُالصفاتُالُتتساوىُأ ُبؿُبعضيا ُمقاـُموصوفاتيا، ُفيُقياميا حواليا
ُالصفةبعض ُدلت ُفمتى ُمقاموُ، ُإقامتيا ُحسنت ُموصوفيا ُتدؿعمى ُلـ ُومتى عمىُُ،

مررتُبظريؼُ،ُفيذاُأحسفُمفُقولؾ:ُُ،ُفمفُذلؾُقولؾُ:موصوفياُقبحتُإقامتياُمقامو
ُإنسانًُُ؛ُوذلؾُأفُ مررتُبطويؿ ،ُوذلؾُأفُالظ رؼُُأيضااُورجبًلُرًُاُمذكُ الظريؼُالُيكوفُإال 

ُالعبارةإنُ  ُحسف ُىو ُوأنُ ما ُيخص ُ، ُأمٌر ُإذًُمسافالُو ُفظريؼ ُمُِ؛ ُدوفُمُ ا ُيختصُالرجاؿ ا
ُألفُ  ُالظُ ُالصبياف؛ ُصفة ُلو ُتصح ُال ُغالبُاألمر ُفي ُقولناالصبي ُوليسُكذلؾ :ُرؼ،
ُيجوزُأفُْمررتُبطويؿ ُالطويؿُقد ُألف  ُوأفُْيكوفُرجبًلُُ؛ ُوأفُْايكوفُرمحًُُ، ُبًلُبُْيكوفُحَُُ،

قاـُدليؿُمفُوجوُُيحسف،ُفإفُْؿُىوُالذيُ،ُفيذاُىوُالذيُيقبح،ُواألوُ ا،ُونحوُذلؾعًُذُْوجُِ
ُذكرنا. ُبما ُفاعرؼُذلؾُواعتبره ُموضعو، ُالموصوؼُساغُوضعُصفتو ُآخرُعمىُإرادة

نُ  اُماُلحقتُالموصوؼُإمُ الصفةُإنُ ُأفُ ُ:أحدىماُحُحذؼُالموصوؼُمفُموضعيف:بُُماُقَُوا 
لئلسيابُواإلطناب،ُوكؿُواحدُمفُىذيفُالُيميؽُبوُالحذؼ،ُبؿُُأولمتخصيصُوالبياف،ُ

الصفةُكماُتفيدُفيُالموصوؼُفكذلؾُقدُيفيدُُواعمـُأفُ ُ.(ٖ)بضُْىوُمفُأماكفُاإلطالةُواليَُ
ُبغبلـٍُ ُمررت ُقمت: ُإذا ُتراؾ ُأال ُصفتو، ُأفُ ُ،طويؿٍُُالموصوؼُفي ُعمـ ُىناُطويبًلُُفقد

ُُيعُ،إنساف ُلـ ُالغبلـ ُذكر ُيتقدـ ُلـ ُأنُ ولو ُالجُِمـ ُأو ُالرمح، ُمف ُغيره: ُأو ُإلنساف ع،ُذُْو
عةُوالُقصير،ُوىذاُأحدُبُْالرجؿُطويؿُوليسُبرَُُوكذلؾُقدُعمـُبقولؾ:ُطويؿ،ُأفُ ُ،ونحوىما

                                                           

ُ.ٖٕٚ/ُُُٔالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٔ)
ُ.ٕٙٗ/ُُُٕالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٕ)
 ،ُ)ىضب(.ُ٘ٛٚ/ُُٔ:ُ،ُينظرُلسافُالعربُمفُالضبابُالَيْضبُكثيرُالكبلـُ،ُأوالضخـُ-(ٖ)
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ماُخمطُالموصوؼُبصفتوُحتىُصارتُمعوُكالجزءُمنو،ُوذلؾُلتساوييماُفيُإفادةُكؿُ
ُفيو ُُيِفد ُلـ ُلوالُمكانو ُما ُفيُصاحبو ُمنيما ُُ،(ٔ)((واحد ُفيُبوكذلؾُصرحُ ُالحقيقة يذه

.ُعرالصفةُُمقاموُوأكثرُذلؾُفيُالشُ ُتُْيمَُقُِوقدُُحذؼُالموصوؼُوأُُ)):ُإذُقاؿُ،الخصائص
نُ  الصفةُفيُُ؛ُوذلؾُأفُ مفُحيثُكافُالقياسُيكادُيحظرهوُفيوُدوفُالنثرُتُُرَُثُْماُكانتُكُُوا 

ُلمتخميصُوالتخصيصالكبلـُعمىُضربيف مُ ُ:ُإم ا ُلممدحُوا  ،ُوكبلىماُمفُمقاماتُوالثناءا
ُكافُكذلؾُلـُيمابُالُمفُمظافُاإليجازُواالختصاراإلسيابُواإلطن ذا ِؽُالحذؼُبوُ،ُوا 

ؾُُترىُأنُ البياف.ُأالَُُدُ .ُىذاُمعُماُينضاؼُإلىُذلؾُمفُاإللباسُوضُِوالُتخفيؼُالمفظُمنو
أوُُدوفُرمحٍُُالممرورُبوُإنسافٌُُمفُظاىرُىذاُالمفظُأفُ ُفُِْبُتَُسُْ؛ُلـُيَُبطويؿُتُُْرُرَُ:ُمَُإذاُقمت

ذاُكافُكذلؾُكافُحذؼُالموصوؼأوُنحوُذلؾُثوبٍُ اـُالدليؿُعميوُأوُماُىوُمتىُقإنُ ،ُ،ُوا 
فُُْ،(ٕ)((وصوُؼُكافُحذفوُغيرُالئؽُبالحديث،ُوكمماُاستبيـُالمشيدتُالحاؿُبو طاؿُُوا 

ُالن صيف ُفي ُجني ُابف ُكبلـ ُفذكرىما ُال، ُمنوبُُِمم ا ُفيد  ُألن و ُحذؼُُيما؛ ُلقاعدة أسس
ُالالموصوؼ ُومتىُيكوفُحسًنا ُمنوبُُ، ُممتنعًُُ،د  فيُالنصيفُلـُُفيوُ.اومتىُيكوفُقبيًحا

ُ.عمىُابفُجنيُفٍُجَُ،ُوىذاُتَُأوُالسيوُناقضاُحتىُيوصؼُبالتُ يمنعُحذؼُالموصوؼُمطمقًُ
ُ حذؼُالموصوؼ.ُفيُىدىنعودُاآلفُإلىُتفسيرهُُو

يُح   :فيُقولوُتعالىُالقوؿ       ـْ َكَرَماٍد اْشَتدَّْت ِبِو الر  ـْ َأْعَماُلُي مََّثُؿ الَِّذيَف َكَفُروْا ِبَرب ِي
ُُبإضافة،ُ[ٛٔإبراىيـ:ُمفُاآلية:ُ] ِفي َيْوـٍ َعاِصٍؼ  ُعمىُعاصؼُعمىُقراءة أبيُيـو

َُعاِصٍؼ(ُبكير ُ.)ِفيَُيْوـِ

قامةُالصفةُ))ُجني:قاؿُابفُُُُُُُُ ُريحٍُُفيُيوـُُِأي:ُمقامو؛ىذاُعمىُحذؼُالموصوؼُوا 
ِفي  ُالجماعة:حذفوُفيُقراءةُُؼَُوُقدُُألُِألنُ ُشيًئا؛فُحذؼُالموصوؼُىناُسُُوحَُُعاصٍؼ،

(ُفكيؼُجازُقدُجرىُوصًفاُعمىُُ َعاِصؼٍ  قيؿُ:ُفإذاُكافُُفإفُُْ. َعاِصؼٍ  َيْوـٍ  )يـو
ُإليو ) ُ)يـو ُيإضافة ُال ُوالموصوؼ ُإلىض، ُصفتوُاؼ ُفي ُىو ُىي ُكانت ُإذ ؛ُالمعنى؛

ُظريٍؼ،ُوأنتُ،ُأالَُاؼُإلىُنفسوضَُوالشيءُالُيُُ ُتراؾُالُتقوؿ:ُىذاُرُجُؿُعاقٍؿ،ُوالُغبلـُ
فُْتريدُالصفةُ؟ُقيؿ (ُغيرُالعاصؼُفيُالمعنىُوا  كافُُ:ُجازُذلؾُمفُحيثُكافُ)اليـو

ُفيُالمفظ ُإنُ ُ؛ُألفُ إياه ُىوُالريحُالُاليـوالعاصؼُفيُالحقيقة ُرُجُؿُما ،ُوليسُكذلؾُىذا
                                                           

ُ.ُٕٓٔ،ٔٓٔ/ُُُٕالمحتسب:ُ-(ٔ)
 ُ.ٖٙٙ/ُُُٕالخصائص:ُ-(ٕ)
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ُ،(ٔ)((شيءُالُيضاؼُإلىُنفسوُ،ُفيذاُفرؽ،ُوالالرجؿُىوُالعاقؿُفيُالحقيقةُ؛ُألفُ عاقؿٍُ
ُ.(ٕ)أبيُُبكيرُعمىُحذؼُالموصوؼؿُالمفسروفُبعدُابفُجنيُقراءةُوكذلؾُأوُّ

،ُعمىُحذؼُالموصوؼُيافكذلؾُحممُِفي َيْوـٍ َعاِصٍؼ  :ُأماُفيُقراءةُالجماعةُُُُُُ
ُ:ُفيُيوـُِالمعنىُو،ُؼُالموصوؼُوُأقيمتُالصفةُمقاموذُِفحُُُ،عندهحذفوُفيوُمفُالمألوؼُ

كرُاُجرىُذفممُ ):ُ)،ُإذُقاؿُالفراءالريحُُِعاصؼُُِ:ُفيُيوـٍُوقيؿُتقديرُالمعنىُ،عاصؼٍُُريحٍُ
ُطرحتُمفُآخره ُ،ُوكذلؾُقاؿُالطبري((يحالرُ ُعاصؼُُِ:ُفيُيوـٍُوُقيؿ،ُكأنُ الريحُقبؿُاليـو

ُ.ُ(ٖ)الحمبيوالسميفُُ،الثعالبيُأبوُإسحاؽُو

ْثِموِ  ُ:فيُقولوُتعالىُالقوؿ: ثانًياُُُُ ـْ َيُقوُلوَف اْفَترَاُه ُقْؿ َفْأُتوْا ِبُسوَرٍة م  :ُمفُ]يونسَُُأ
ُ.عمىُقراءةُعمروُبفُفائدة)ِبُسوَرِةُِمْثِمِو(ُُ،)سورة(ُإلىُ)مثمو(ُباإلضافةُُ[ٖٛاآلية:ُ

قامةُالصفةُمقاموُعمى))والقراءةُعندُابفُجنيُُُُُ ُ؛ُأي:ُبسورةُكبلـٍُحذؼُالموصوؼُوا 
قامةُالصفةُمقاموُ،ُوقدُذكرناو،ُأوُِذْكٍرُمثموو،ُأوُحديٍثُمثمُِمثمُِ ،ُ(ٗ)((حذؼُالموصوؼُوا 

ُالقراءةُوالضميرُالذيُفيُ)مثمو(ُعمىُ ُيعودُعمىُالقرآفىذه ُالعامةىوُ،ُكما ،ُفيُقراءة
ُالضميرُعمىُالنبيُ)ُويجوزُأفُْ ُوتقديرُالمعنىُيكوفعميوُوآلو(صمىُاهللُيعود َُفْأتُُ، واُ:

قاُوصيفُالسابقيفُعمىُحذؼُالموصفابفُجنيُحمؿُالنُ ُ.(٘)بسورِةُبشٍرُمثِمو ةُالصفةُمؼُوا 
ن وُتكمـُعمىُحذؼُالموصوؼُسابًقاُووضعُشروًطاُأُعمىُب وُفيُنصوُاألخير،ُونَُمقامو
ُ.سبؽُذكرتياُفيمالحذفوُ

 وؼصمو قبح حذؼ ال

ُابفُجنيُحمؿُاآليتيفُوؼ؛ُألفُ صمُويكوفُضمفُحذؼُالُالبابُليسُحقوُأفُْىذاُُُُُُُ
اُحمميماُغيرهُمُ َلُُ،ُلكفُْحذؼُالموصوؼُوجوُأقوىُوأحسفُمفعمىُُ-ُاآلتيُذكرىماُ-

                                                           

ُ.ٖٓٙ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
روحُُوُ،٘ٓٗ/ُُُ٘المحيط:والبحرُُُ،ٗٛ/ُُُٚالمصوف:وُالدرُُ،ٜٗ/ُُُٙالبياف:مجمعُُينظر:ُ-(ٕ)

ُُ.ٕٗٓ/ُُُٖٔالمعاني:
ُ.ٕٖٔ/ُُُ٘والبياف:والكشؼُُ،ٖٕٙ/ُُُٖٔالبياف:جامعُُينظر:ُ-(ٖ)
 ُُ.ٕٖٔ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٗ)
ُ.ٕ٘ٓ/ُُٙوالدرُالمصوف:ُُ،ٜ٘ٔ/ُُُ٘المحيط:البحرُُينظر:ُ-(٘)
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وُ؛ُألنُ عمىُمفُحمميماُعمىُحذؼُالموصوؼُ،ُفكافُفيُكبلموُردٌُّعمىُحذؼُالموصوؼ
ُفييماُرد اُعمىَُمفُُْ،ُمضاؼُعمىُذلؾجازُلناُإيرادىماُىناُ،وجوُغيرهُأحسفُمنو ُظفُ ُأف 

،ُوقاؿُبوُفيُفُحذؼُالموصوؼُفيُاآليتيفسُِحُْتَُسُْناقضُنفسوُحينماُلـُُيَُابفُجنيُُأفُ 
ُآنفًُ ُبيناه ُمفُما ُحذؼُالموصوؼُفيُاآليتيفُُوذلؾُألفُ ُ؛اغيرىما ُاستحسانو حمموُعدـ

ُفكأفُ عمىُاإلطبلؽُيـبعض ُبحذؼُالموصوؼُمطمقًُُ، ُيقوؿ ُليسُاابفُجنيُال ُواألمر ،
ُ.ُابؿُلـُيستحسفُحذؼُالموصوؼُفيُاآليتيفُفحسبُوليسُمطمقًُُ،كذلؾ

ُمتَِّكِئيَف ِفيَيا َعَمى   َوَحِريًراَوَجَزاُىـ ِبَما َصَبُروا َجنًَّة   تعالى:فيُقولوُُالقوؿ أواًل:ُُُُُ
ـْ ِظاَلُلَيا َوُذل َمْت ُقُطوُفَيا َتْذِلياًل   َزْمَيِريًراَواَل  َشْمًسااْْلََراِئِؾ اَل َيَرْوَف ِفيَيا  َُُوَداِنَيًة َعَمْيِي

ُ.[ُٗٔ،ٖٔ،ُٕٔاإلنساف:ُُ]

عرابُوُُُُُُُ ُ:وجيافعندُابفُجنيُُوفيَُُداِنَيًة  ُا 

مفُُ َجنَّةً  صفةُموصوؼُمحذوؼُمعطوؼُعمىَُُداِنَيًة  تكوفُُأفُُْالوجوُاألوؿ:ُ
ُ:ُوجزاىـُبماُصبرواُجنةًُوتقديرُالمعنىُُاَوَجَزاُىـ ِبَما َصَبُروا َجنًَّة َوَحِريرً ُ:ُقولوُتعالى

ُوجنةًُوحريرًُ ُظبللياُدانيةًُُا ُعمييـ ُالصفة ُوأقامو ُحذؼُالموصوؼُ)جنة( ُثـ ،  َداِنَيًةُ
عفُموقفوُُر،ُوعبُ غيرهُأحسفُمنوُعندهُفُّأُ،ُإالُ ،ُوىذاُالوجوُالُيمنعوُابفُجني(ٔ)مقامو

ُ:ُوجزاىـُبماُصبرواُجنةًُيكوفُتقديرهُ)فأجيزُأفُْ):ُفقاؿُفيُالتنبيوُ،مفُكتبوُةىذاُفيُثبلث
َُداِنَيًة  تكوفُُعمييـُظبللياُ،ُثـُحذؼُالموصوؼُ،ُوأقوىُمنوُأفُُْدانيةًُُاُوجنةًُوحريرًُ
جازُاُكماُ)ويكوفُحذؼُالموصوؼُىناُجائزًُ):ُ،ُوقاؿُفيُسرُصناعةُاإلعراب(ٕ)((حاالًُ

ُتأوُ  ُالموصوؼُوىيُقولوفيُقوؿُمف ُمقاـ ُالصفة ُعمىُإقامة َوَداِنَيًة  ُ:تعالىُؿُاآلية
ـْ ِظاَلُلَيا قامةُالصفةُمقاموُعمىُكؿُحاؿُقُ...ُأفُ َُُعَمْيِي وىوُُ،بيححذؼُالموصوؼُوا 

،ُفبلُوجوُلمفُ(ٗ)،ُوقاؿُفيُالمحتسبُىوُوجوُضعيؼ(ٖ)((فيُبعضُاألماكفُأقبحُمنو
قامةُالصفةُمقاموُفيوُلـُيمنعُ،التناقضبرمىُابفُجنيُ ُلكن و،ُمطمًقاُحذؼُالموصوؼُوا 

ُ.ُكماُفيُاآليةُ،أحسفُحمموُعمىُغيرُذلؾُفيُبعضُالمواضعُ
                                                           

ُُ.ُٜٗوالتنبيو:ُ،ٖٕٛ/ُُُٔاإلعراب:سرُصناعةُُينظر:ُ-(ٔ)
 .ُٜٗالتنبيو:ُ-(ٕ)
ُ.ٖٕٛ/ُُٔسرُصناعةُاإلعراب:ُُ-(ٖ)
ُُُُُ.ٖٕٚ/ُُُٔالمحتسب:ُينظر:ُ-(ٗ)
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ُفيُقولوُتعالىُحاالًَُُداِنَيًة  تكوفُُ:ُأفُْالوجوُالثاني ُُُ:معطوفةُعمىُالحاؿُالتيُقبميا
  ُِفيَيا َعَمى اْْلَرَاِئؾِ ُمتَِّكِئيَفُوالتقدير ،:ُ  ُِمتَِّكِئيَف ِفيَيا َعَمى اْْلََراِئؾ ُُُعمييـ ودانيًة

،ُاآليةُالُحذؼُعندُابفُجني،ُوعمىُىذاُالوجوىُمفُغيرةُلَُ،ُوىذاُالوجوُأقوىُوأوُْظبلليا
ُُ.(ٔ)فييا

عمىُالحاؿ،ُوتبعوُوجياف:ُاألوؿ:ُاالنتصابَُُداِنَيًة  وقاؿُأبوُعميُالفارسيُفيُُُُُُُ
ُوالمعنى ُمفعوؿُبو، ُوالثاني: ُجّنةًُفيُذلؾُابفُجني، ُأيوحريرًُُ:ُوجزاىـ ُلَُا، ،ُحريرٍُُُسُبُْ:

ُجنُ  ُظُُِدانيةٍُُةٍُودخوؿ ُعمىُحذؼُالموصوؼُ)أمُ ُ،ُايُلبَُلُعمييـ ُحْمميا ذلؾُليسُُفإفُ ُ)ا
ُكبلميـُ،(ٕ)بالُمط َرحَُ ُُ،(ٖ)((في ُحذؼُأعمى ُيجيز ُالفارسي ُعمي ُأبا قامةُف  الموصوؼُوا 

:ُالمغوييفُوالمفسريف،ُإذُقاؿُالرازيمياُعمىُالحاؿُقاؿُبوُكثيرُمفُوحمُُْ،(ٗ)الصفةُمقامو
الفراءُوالزجاجُفيوُذكرُاألخفشُوالكسائيُُوُ:؟ُالجوابُوَداِنَيًة  ماُالسببُفيُنصبُ))

بالعطؼُعمىُ:ُالحاؿُ...ُوالثانيُ ُمتَِّكِئيفَ  :ُوجييفُأحدىما:ُالحاؿُبالعطؼُعمىُقولو
ُاوالُزميريرًُُوالتقديرُغيرُرائيفُفيياُشمًسا،ُ  َزْمَيِريًراَواَل  َشْمًسااَل َيَرْوَف ِفيَيا  : محؿ
كثيرُمفُُعندُمقبوؿُوجوٌُُفيوُمياُعمىُحذؼُالموصوؼمُْحَُأم اُُوُ،(٘)((عمييـُظبللياُودانيةًُ

ُ.(ٙ)القرطبيُالباقولي،ُُوُ،القيسيُ:ومنيـالمغوييفُوالمفسريفُ

:ُمفُاألنعاـ]ُ َمف َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَياُ:ُفيُقولوُتعالىُالقوؿ: ثانًياُُُُُ
ُ.[ٓٙٔ:ُاآلية

ُحممتوُعمىُُقمت:ُفإفُُْحسنة.وُفيُالمعنىُألنُ ؛ُتأنيثُالِمثؿف)):ُقاؿُابفُجنيُُُُُُ فيبل 
ُفكأنُ ُالموصوؼ،حذؼُ ُعشرُحسناتُُقاؿ:و قامةُُقيؿ:ُأمثاليا،فمو حذؼُالموصوؼُوا 

                                                           

ُُُُُ.ٖٕٚ/ُُُٔوالمحتسب:ُ،ُٜٗوالتنبيو:ُ،ٕٗٛ/ُُُٔاإلعراب:سرُصناعةُُينظر:ُ-(ٔ)
 ،)طرح(.ُُٙٚ٘/ُٙالُمط َرح:ُالبعيد،ُوقوؿُمط َرٌحُأي:ُالُُيْمَتفتُإليو،ُينظر:ُتاجُالعروس:ُُ-(ٕ)

 .ُُٖٗ٘/ُُٙالحجةُلمقراءُالسبعة:ُُ-(ٖ)
 .ُُٕٛٔ/ُُٕينظر:ُالحجةُلمقراءُالسبعة:ُُ-(ٗ)
(٘)-ُُ ُالكبير: ُٕٛٗ/ٖٓالتفسير ُلمفراء: ُومعانيُالقرآف ُوينظر: ُومعانيُالقرآفُلؤلخفش:ُٕٔٙ/ُٖ، ،
عرابو:ُُٓٙ٘/ٕ  .ُٜٕٚ/ُُٙ،ُوالكشاؼ:ُٜٕ٘/ُُ٘،ُومعانيُالقرآفُوا 
ُُ:ينظرُ-(ٙ) ُٕمشكؿُإعرابُالقرآف: ُُوٖٛٗ/ ُاليداي، ُإلىُبموغُالنياية: عرابُالقرآفُُوُ،ٕٜٔٚ/ٕٔة ا 

ُ.ٕٚٗ/ُُٕٔالجامعُألحكاـُالقرآف:ُُوُ،ُٜٕٔ/ُٔلمباقولي:ُ
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ُليسُبمستحسفُفيُ ُقبُؿ ُمقامو ُإنُ ُالقياس،الصفة ُمأتاه ُفيُوأكثر ُىو فميذاُُ..الشعر.ما
؛ُبؿُتكوفُأمثالياُغيرُصفةُيكوفُتقديرُاآليةُعمى:ُفموُعشرُحسناتُأمثالياُيضعؼُأفُْ

ُ،(ٕ)عميُالفارسيُ،ُىذاُعميوُأبو(ٔ)((حسناتُكماُترىُفُ ؛ُإذُكُُوُمحموؿُعمىُالمعنىلكنُ 
،ُالمفسريفالمغوييفُُوأكثرُُىوُوجوُفيُاآليةُعندوكوفُاألمثاؿُصفةُلموصوؼُمحذوؼُ

ُالمعنى: ُأمثالياُوتقدير ُحسنات ُاألمثاؿُ،(ٖ)عشر ُتأنيث ُفي ُالباقولي ُيكتسيُُ:وقاؿ قد
لماُأضاؼَُُُفَمُوَُعْشُرَُأْمثَاِلَياُ))ُ:المضاؼُالتأنيثُمفُالمضاؼُإليوُومنوُقولوُتعالى

ُُ.(ٗ)،ُولـُيقؿُ)عشرة(ُ((إلىُالمؤنثُاكتسىُمنوُالتأنيثُؿ()األمثا

 لمعمـ بو  حذؼ المفعوؿ بو

ُ.[ٖٕ:ُالنمؿ:ُمفُاآلية]َُُوُأوِتَيْت ِمف ُكؿ  َشْيءٍ ُ:ُفيُقولوُتعالىُالقوؿُ:أواًل      

وُمعُذلؾُعْذبُعاٍؿُوأنُ ،ُلمعمـُبوُمحذوؼُالمفعوؿُبوُفيُاآليةُيرىُابفُجنيُأفُ ُُُُُُ
ُوالتقديرالمغةفيُ ُكؿُ ُ:أيُ، ُشيًئاُشيءٍُُمف ُشيًئا، ُأوتيتُمنو ُأو ُالقرآفُ، ُفي ُكثير وىو

ُأفُ (٘)والشعر ُالمفسريف ُعف ُوجاء ،ُُ ُأُُالمراد ُسبأبػالذي ُلممكة ُمُِوتي ُأي ُتحتاجمُ : إليوُُا
ُُُأوتيت:ُأي):ُ)وقاؿُاألخفشُ،(ٙ)مفُأمرُالدنياالمممكةُ ،ُ(ٚ)((يٍءُفيُزماِنياَُشْيًئاشمفُكؿ 

ُالمرادُمفُاآلية:ُالذكرُأْوَلىُمفُحممياُعمىُالحذؼوحمؿُاآليةُعمىُعدـُ،ُ(ٚ)((َشْيًئا ،ُألف 
ـْ َوُأوِتَيْت ِمف ُكؿ  َشْيٍء َوَلَيا َعْرٌش َعِظيـٌ  اآلية:ُ :ُ]النمؿُ ُِإن ي َوَجدتُّ اْمَرَأًة َتْمِمُكُي

ُٕٖ ُبالسُ ُالمبالغةَُُ-ُوفؽُسياقياعمىُُ-[ ُووصفو ُعةفيُممكيا ُالمفعوؿ، ُيقيدُُوذكر بو

                                                           

ُ.ٖٕٚ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُ.ُٕٛٛ/ُُٖينظر:ُالحجةُلمقراءُالسبعة:ُُ-(ٕ)
عرابُالقرآفُٖٖٓ/ُُٗ:ُيافُفيُتفسيرُالقرآف،ُوالتبٖ٘ٔ:ُينظر:ُالحجةُفيُالقراءاتُالسبعُ-(ٖ) ،ُوا 

ُ.ٖٙٔ/ُُٜ:ُألحكاـُالقرآفُ،ُوالجامعُٜٕٓ/ُٔ:ُلمباقولي
ُ.ُٖٔٛ/ُُٖ:ُإعرابُالقرآفُلمباقوليُ-(ٗ)
ُُ:ينظرُ-(٘) ُُوُ،ٕٖٚ/ٕالخصائص: ُٜٜ٘/ٔالفسر: ُوالمحتسب: ُمفٖٖٙ/ٔ، ُومسألتاف كتابُُ،
ُـُ.ٜٜٛٔ،ُٔ:ُ،الجزءُٖٖالعربية،ُالمجمد:ُ،ُمجمةُمعيدُالمخطوطاتُٙٓٔ:ُمافيُْاأل
،ُومجمعُٜٓٔ/ُٜٔالمعاني:وروحُُ،ٗٙ/ُُُٚالمحيط:والبحرُُ،ٕٙ٘/ُُُٗالوجيز:المحررُُينظر:ُ-(ٙ)

ُ.ٖٕٚ/ُُٚومجمعُالبياف:ُ
ُ.ٛٓٗ/ُُٕمعانيُالقرآفُلؤلخفش:ُُ-(ٚ)
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لىُىذاُ(ٔ)ُإفادةُكثرةُماُأوتيتليسُالغرضُمفُاآليةُإالُ ،ُُوفيوُقيدُتالسعةُميماُكان ،ُوا 
وصٌؼُلسعةُممكياَُُُوُأوِتَيْت ِمف ُكؿ  َشْيءٍ   :قولو:ُ))إذُقاؿُ،نىُأشارُالطباطبائيالمع

ُُو ُكؿُشيءُىووعظمتو ُفيُاآلية ُبكؿُشيء ُالمراد ُالقرينةُعمىُأف  ُالممؾُُىو مفُلواـز
ُوسطوةُومممكةُعريضةُوكنوزُوجنودُمجندةُُو ُوعـز ُخص ُ،ُُورعيةُمطيعةالعظيـُمفُحـز

إلىُسعةُممكياُوليسُذكرُُفالغرضُمفُاآليةُاإلشارةُ،(ٕ)((بالذكرُمفُبينياُعرشياُالعظيـ
ُ.تفاصيمو

:ُ:ُمفُاآليةإبراىيـ]َُُسَأْلُتُموهُ َوآَتاُكـ م ف ُكؿ  َما ُُفيُقولوُتعالىُالقوؿ: ثانًياُُُُُُُُ
ُُ:عمىُقراءةُابفُعباس(ُُكؿُ ،ُبتنويفُ)[ٖٗ

ُ:ُوآتاكـُماُسألتموهُأفُْالقراءةُفالمفعوؿُممفوظُبو؛ُأيُعمىُىذه))قاؿُابفُجني:ُوُُُُُُُ
ُيؤتيكـُمنو ُالجماعةوأمُ ، ُعمىُقراءة عمىُاإلضافةُفالمفعوؿُ  م ف ُكؿ  َما َسَأْلُتُموهُ  :ُا

،ُفيوُمنوُإياه:ُوآتاكـُماُساغُإيتاؤهُإياكـُ؛ُأيشيءٍُُكـُمفُكؿُ ؤلَُ:ُوآتاكـُسُُمحذوؼ؛ُأي
ُعزُ  ُوجؿُ ُكقولو :ُ ٍَُوُأوِتَيْت ِمف ُكؿ  َشْيءُُشيًئا ُأوتيتُمفُكؿُشيء ُأي: ُوقد سبؽُ،

ُبو ُحذؼُالمفعوؿُلمعمـ ُوأنُ ذكُرنا ُفيُالمغة(، ُمعُذلؾُعذبُعاٍؿ ُ(ٖ)(و ُتتفؽُأحكاـُ، ولـ
رهُابفُفيُتقديرُالمحذوؼُمعُبقاءُالمعنىُالذيُقدُ ُهوبعدُابفُجنيُقبؿُالمغوييفُوالمفسريف

ُشيٍءُسألتموهُشيئًُ:ُواُفيُتقديرُالمحذوؼجنيُنفسو،ُفقال ُمفُكؿُ آتاكـُ،ُأوُاآتاكـُمفُكؿ 
ُ.(ٗ)أوُمسئوالُاوؿُشيئًُُؤمس

ُُر كْ بيف الحذؼ وعدـ الذ  

ـُ اْمَرأَتْيِف َتُذوَدافِ ُتعالى:فيُقولوُُالقوؿُُُُ ُ.[ُٖٕاآلية:مفُُالقصص:]َُوَوَجَد ِمف ُدوِنِي

                                                           

ُ.ٜٓٔ/ُُٜٔ:ُينظر:ُوروحُالمعانيُ-(ٔ)
ُ.ُٖٙ٘/ُُ٘ٔف:ُالميزافُفيُتفسيرُالقرآُ-(ٕ)
ُُ.ٖٖٙ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٖ)
/ُ٘،ُوالكشؼُوالبياف:ُٕٖٛ/ُُٗالسبعة:ُ،ُوالحجةُلمقراءُٛٓٗ/ُُٕينظر:ُمعانيُالقرآفُلؤلخفش:ُُ-(ٗ)
ُ.ٜٓٔ/ُُٚ:ُ،ُوالدرُالمصوفُٕٖٓ/ُ٘
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ُجنيُُُُ ُابف ُالمعنىُ:قاؿ ُإبميما))ُأف  ُتذوداف ُلَُأي: ُبالمفعوؿ ُنطؽ ُولو ُفيُمَُ، ُكاف ا
ُالحذؼُفيُاآلية،ُاس(ٔ)((عذوبةُحذفوُوالُفيُعموه ُكانتُُو،ُتممحُابفُجنيُىذا أقوؿُلّما

ذاُتُـ الُيكونافُإاّلُبتماـُالمعنىُشؾُ ،ُوىماُببلُذوبةُوالعموُفيُالحذؼالع المعنىُفبلُُ،ُوا 
ُلحذؼلمقوؿُباُحاجة ُالمعنىُيكوفُتقديرُالمحذوؼُفُ أل، ُوىوُفيُلتماـ ُبعدـُاآل، ُتاـ ية

ىذاُُإاّلُإفُ ،ُ(ٕ)أيُ:ُكافُمنيماُذودٌُُ،الُالمفعوؿُبيافُفعؿُالذودُالغرضُىوُ؛ُألفُ ركُْالذُ 
ُاُاالستمبلح ُيمنع ُاآليةلـ ُبالحذؼُفي ُالقوؿ ُىذابفُجنيُمف ُالمغوييفُأكثرُعميوُماُ،
ُوالمفسريف ُىوفيُتقديرُالمحذوؼُفمرُ ُواختمفوا، ُوأخرىُة ُتذودافُغنميما ذودافُالن اسُت:

فيُحذفوُوترؾُذكرهُُألفُ ))حُبعدـُالذكرُفيُاآليةُالجرجانيُفقاؿ:ُ،ُوصرُ (ٖ)عفُغنميما
ُجميمة ُوأفُ فائدة ُقاؿُ،وكذلؾُابفُىشاـُ،(ٗ)((ُعمىُتركوالغرضُالُيصحُإالُ ُ، ُإذ قدُ)):

ماُإنُ ُ(عميوُالصبلةُوالسبلـ)وُُترىُأنُ ،ُوليسُمنوُ...ُأالَُءُمفُبابُالحذؼالشيُأفُ ُفُ ظَُيُُ
ومسقييـُُغنًما،ُالُلكوفُمذودىماُقيرحميماُإذُكانتاُعمىُصفةُالذ يادُوقوميماُعمىُالسُ 

ُ(٘)((إببًلُ ُوتقدير ُمحذوؼُفيُاآلا، ُبو ُالنحويةبفُجنيُلمفعوؿ ُالصناعة ُإليو ُألجأتو ُ،ية
الجواريُفيُرفضُعبدُالست ارُ،ُوقاؿُيكوفُلوُمفعوؿُبوُأفُُْفعؿُمتعدٍُُالتيُُتوجبُلكؿُ 
ةُومحضُوقدُيكوفُغرضيـُمفُالتقديرُمحضُتوجيوُلمقاعدةُالنحوي)):ُمثؿُىذاُالتقدير

ُالتزاـُبالصناعةُالكبلمية ُأنُ ، وخروجُعمىُالمعنىُالذيُُوُعمىُكؿُحاؿُعبثُبالنصإاّل
القاعدةُالتيُُبالتزاـذرعُيغتفرُفيوُالتُ الُُ،األسموبيعُلفنيةُضُْوُتَُ،ُوىوُبعدُذلؾُكمُ ُأريدُبو

ُ.(ٙ)ُ((الشامؿُباالستقراءلـُتستكمؿُأسبابُقيامياُ

ُُحذؼ الحاؿ 

ـُ  ُ:تعالىفيُقولوُُالقوؿُ    ُُ.[٘ٛٔ:ُالبقرة:ُمفُاآلية]  الشَّْيَر َفْمَيُصْموُ َفَمف َشِيَد ِمنُك

                                                           

 ُ.ٖٖٖ/ُُُٔالمحتسب:ُ-(ٔ)
ُُ.ُٔٙٔاإلعجاز:دالئؿُُينظر:ُ-(ٕ)
عرابو:ومعانيُالقرآفُُ،ٖ٘ٓ/ُُٕلمفراء:ومعانيُالقرآفُُينظر:ُ-(ٖ) /ُُٗوالعيوف:والنكتُُ،ٜٖٔ/ُُٗوا 

ُ.ٕٙٙ/ُُُٛالمصوف:والدرُُ،ٖٓٔ/ُُٚالبياف:ومجمعُُ،ٕ٘ٗ
ُُ.ُٕٙٔاإلعجاز:دالئؿُُ-(ٗ)
ُُ.ُٜٛٚ،ٜٚٚ/ُُٕالمبيب:مغنيُُ-(٘)
ُ.ٕٙ:ُنحوُالقرآفُ-(ٙ)
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ُ:جنيُفيُاآليةُثبلثةُأمورُذكرُابفُُُُُُ

،ُومُْصُُيَُصحيًحاُبالًغاُفمُُْيرَُمنكـُالشُ َُشِيدَُ:ُمفُوالتقديرُأيُ،اآليةُمفالحاؿُُؼُُذُْحَُُ:األّوؿ
ُ،احذفوُتخفيفًُةُجازُنُ تُالداللةُعميوُمفُاإلجماعُوالسُ دلُ ))وطريؽُحذؼُالحاؿُفيُاآليةُ

ُعُُوأمُ  ُلو ُوتجرُ ُتُْيَُرُ ا ُالقرينة ُىذه ُمف ُلَُالحاؿ ُدونيا ُاألمر ُعمىُمَُد ُالحاؿ ُحذؼ ُجاز ا
وماُكافُُ،التوكيدُاالغرضُمنيُابفُجنيُالُيحّسفُحذؼُالحاؿُ؛ُوذلؾُألفُ ُ؛ُألفُ (ٔ)((وجو

ُ،،ُوتبعوُفيوُالباقولي،ُوىذاُاألمرُانفردُبوُابفُجني(ٕ)طريقوُالتوكيدُغيرُالئؽُبوُالحذؼ
ُنص ُ ُرفضُفأورد ُأو ُتعميؽ ُغير ُمف نُ ُ،كبلمو ُشاىدًُوا  ُبو ُجاء ُالحاؿُما ُحذؼ ُعمى ا

ُوالصفة ،ُ ُقاؿإذ ُجميعًُ)): ُفيُالتنزيؿُمفُإضمارُالحاؿُوالصفة ُجاء ُبابُما ُوىوُىذا ا
،ُوتقديرهُمفردُوتكوفُالحاؿُمفُالفاعؿُ.شاىًداُلقولووذكرُاآليةُُ،(ٖ)((شيءُلطيؼُغريب

منكـَُُشِيدَُفمفُُ:أي((ُفقاؿ:ُطالب،مكيُابفُأبيُوجممةُعندُُ،ا()صحيحًُُعندُابفُجني
ُُ.(ٗ)((ومُْصَُُيُمُْالشيرُفيُالمصرُوىوُصحيحُفَُ

اُفيُاُبالغًُمنكـُصحيحًُُيرَُالشُ َُشِيدَُمفُُ:أيُالظرؼُمفُاآليةُوالتقديرُْذؼُُحَُ:ُاألمرُالثاني
ُ َُفْمَيُصْمومصٍر ُيكوف ُالتقدير ُىذا ُوعمى ،  َالشَّْير ًُُبوُمفعوال ُرفضو ُما ُوىذا أكثرُ،

َُشِيَد ُبػُوالظرؼُ)فيُمصٍر(ُمتعمقافُالشَّْيرَ  وُ-كماُسيجيءُ-المفسريفُالمغوييفُُو
ُُُ.(٘)المفعوؿُبوُكماُسيجيءُوُالحاؿُوالظرؼُ:ثبلثةُمحذوفاتُىياآليةُيُفيكوفُف

ُ-رحموُاهللُ-)وكافُأبوُعمي):ُقاؿُإذُ:ُنقموُابفُجنيُعفُأبيُعميُالفارسياألمرُالثالث
المفعوؿُمحذوؼُأيُُماُىوُعمىُالظرؼُويذىبُإلىُأفُ ىناُإنُ ُالشَّْيرَ  نصبُُيرىُأفُ 

ُ ُالشيرُفميصموفمفُشيد ُالِمصرُفيُىذا ُعمىُُ،(ٙ)((منكـ ُدوفُأفُْن ُأذكره ُوجو يعمؽُُو
ُ.عميو

                                                           

ُُ.ُٜٖٚ،ٖٛٚ/ُُُٕالخصائص:ُ-(ٔ)
ُ.ٖٛٚ/ُُُٕالخصائص:ُينظر:ُ-(ٕ)
ُُ.ُٖٛٚ/ُُٖإعرابُالقرآفُلمباقولي:ُُ-(ٖ)
 .٘ٓٙ/ُُٔاليدايةُإلىُبموغُالنياية:ُُ-(ٗ)
ُ.ٖٛٚ/ُُٕينظر:ُالخصائص:ُُ-(٘)
ُ.ٖٖٚ/ُُُٕالخصائص:ُ-(ٙ)
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ـُذلؾُيمُزُ؛ُألفُ ُبومفعوالًُُالشَّْيرَ  يكوفُُالُيجوزُأفُْالمفسريف:ُالمغوييفُُوقاؿُأكثرُُوُُُُُ
ُصياـُالشاىدُأيُالمقيـمنوُصياـُالمسافر لذاُيكوفُ،ُيريماُيشيدُالشُ كميُ؛ُألفُ ،ُكماُيمـز

،ُوالتقديرُفمفُشيدُمنكـُالمصرُفيُبوُ،ُوليسُبمفعوؿٍُعمىُأّنوُظرؼُالشَّْيرَ  نصبُ
ُالشُ  ُالمبرد(ٔ)َفْمَيُصْموير ُوقاؿ ،ُ :((ُ ُاآليةومجاز ُكاف ُفمف ُشاىدَُ: ُالشُ ُبمدةٍُُمنكـ يرُفي

ونصبُالشيرُلمظرؼُالُ،َُفْمَيُصْموفيُشيرُرمضافُُشاىًدا،ُوالتقدير:ُفمفُكافَُفْمَيُصْمو
ُ.(ٕ)((نصبُالمفعوؿ

ُوعمىُأنُ ُالمفسريفُوُالمغوييفُقاؿُبوُبعضفوُمفعوؿُبوُن ُأعمىُُالشَّْيرَ اُنصبُوأمُ ُُُُُُ
ُأي ُالمضاؼ، ُحذؼ ُعمى ُوىو ُوجو، ُشيد ُمف ُفَُ: ُالشير ُدخوؿ ُوقاؿُ(ٖ)ومُْصَُُيُمُْمنكـ ،

ثـُاختمفواُفيُُ،،ُوىوُعمىَُحْذؼُمضاؼٍُُوُمنصوبُعمىُالمفعوؿُبوأنُ )):ُالسميفُالحمبي
ُ)دخوؿُالشُ تقديرُذلؾُالمضاؼ ُتقديره ُفالصحيحُأف  ُوقاؿُبعضيـ: ير،ُ:ُىبلؿُالشُ ير(،

ُأحدىما ُلوجييف، ُضعؼ ُأنُ وىذا ُال: ُاليبلؿُؾ ُشِيدت ُإنُ تقوؿ: ُشاَىدتُ، ُتقوؿ: ما
يمكفُُبو،مفعواًلُُالشَّْيرَ عمىُكوفُُيفغويُ والمُ أكثرُالمفسريفُُاُضَُرُتُِاعُْأقوؿُُ.(ٗ)((اليبلؿ
ُُ:وجييفيجابُعنوُمفُُأفُْيمكفُ

ُ ُالمسافرُإفُ ُ:األوؿالوجو ُلوُإلزاـ ُالُوجو ُألنُ بالصـو ُ؛ ُبعد ُعميو ُالكبلـ ُجاء ُ(الشاىد)و
َشْيُر َرَمَضاَف الَِّذَي ُ:ُآليةاُتماـُفقاؿُفي،ُوالمرضفيُحاؿُالسفرُواستثنيُمفُالصياـُ

ـُ الشَّْيَر َفْمَيُصمْ  ُو ُأنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآُف ُىًدى ل منَّاِس َوَبي َناٍت م َف اْلُيَدى َواْلُفْرَقاِف َفَمف َشِيَد ِمنُك
ـُ  َمِريًضاَوَمف َكاَف  ـُ اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُك َأْو َعَمى َسَفٍر َفِعدٌَّة م ْف َأيَّاـٍ ُأَخَر ُيِريُد الّمُو ِبُك

ـْ َتْشُكُروفَ  ـْ َوَلَعمَُّك ُُُاْلُعْسَر َوِلُتْكِمُموْا اْلِعدََّة َوِلُتَكب ُروْا الّمَو َعَمى َما َىَداُك :ُ ُالبقرة [ُٔٛ٘]ُ
ُاإللزاـُبصريحُاآلية.ُُفالمريضُوالمسافرُُأخرجاُمف

بذلؾُيخرجُُوُ،عمىُمعنىُحضرُوأقاـُوىوُضدُالسفرَُشِيَد  :ُيمكفُحمؿُالوجوُالثاني
ُالمعنىُالمسافر ُحَُوتقدير ُفمف ُالشُ ضَُ: ُدخوؿ ُومُْصَُُيُْمَُفُُيرر ُالطوسي، ُ)وقاؿ فيُُقيؿ):

                                                           

ُالسبعة:ُ-(ٔ) ُلمقراء ُالحجة ُٖٗ/ُٔينظر: ُالقرآف: ُإعراب ُومشكؿ ،ٔ/ٛٚ،ُُ ُٕٔالمخصص: /ُٖٚ،
عرابُالقرآفُلمباقوليٖٖٛ/ٔشاؼ:ُوالك ُ.ُُُٔٔ/ُٕ:ُ،ُومجمعُالبيافٜٗٗ/ُٕ:ُ،ُوا 
ُُ.ٖٓ٘ٔ/ُُُٖالكامؿ:ُوينظر:ُ،ُٕٙ٘العربية:فقوُالمغةُوسرُُ-(ٕ)
ُ.ٖٔٚ/ُُٕ:،ُوالجدوؿُفيُإعرابُالقرآفٖٕٛ/ُٕالمصوف:،ُالدرُٛٗ/ُٕالمحيط:والبحرُُينظر:ُ-(ٖ)
 .ٖٕٛ/ُُٕالدرُالمصوف:ُُ-(ٗ)
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ُقوالفُمعناىا ُهدَُيُِشَُُفُْمَُُوالثاني:... ُيَُهرَُضَُحَُُفُْأب، ُولـ ُبُْغُِ، ُشاىدُوألنُ ، ُبمعنيقاؿ: ىُ:
ُ.(ٔ)ُ((شاىد:ُبمعنىُمُُحاضرُوشاىد

                                                           

ُ.ٖٕٔ/ُُٕالتبيافُفيُتفسيرُالقرآف:ُُ-(ٔ)
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 ثـالثالث ـالمبح

 وأثرىا في التفسير المغوي عـــالتواب

التابعَّيفَّكوفَّيَِّعَّْتََّ،َّفََّويةَّالتيَّلياَّأثٌرَّفيَّكشؼَّالمعنىابعَّمفَّالموضوعاتَّالن حوََّالت َّ      
يضاحوفَِّيَُّيفَّالمعطوؼَّوالمعطوؼَّعميوَّيَِّبَّْ،َّوتََّصفًةَّأوَّبداًلَّ ؛َّيدَّفيَّالكشؼَّعفَّالمعنىَّوا 

،َّوالكشؼَّةَّخيرَّتوظيؼَّفيَّتفسيرَّالقرآفحوي َّلذاَّنرىَّابفَّجنيَّوظ ؼَّىذهَّالموضوعاتَّالن َّ
َّ َّالمعنى َّالكريـعف َّالقرآف َّآي َّمف َّتفسيرَّالمراد َّالموضوعاتَّفي َّىذه َّمف َّأفاد َّوكذلؾ ،

َّم َّمعناىا َّليكوف َّوتوجيييا َّالقراءات َّالتفسيرقبوَّبعض َّفي َّالمبحثَّاًل َّىذا َّفي َّوأوردت ،
العطؼَّوالصفةَّوالبدؿ،َّأم اَّالتوكيدَّفأوردُتَّلوَّمثاليفَّوىماَّليساَّمفَّالتوابع؛َّفكافَّايرادىماَّ

َّالتوكيدَّفيَّوجوَّمفَّوج  ََّّىوَّيدخؿَّفيَّالتوابعَََّّّوَّىناَّألف 

 ف ــالعطـ -1

 العطف بالواو  
َمْن َكاَن َعُدوِّا لّّْمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَل َوِميَكاَل   :القوؿَّفيَّقولوَّتعالىَّ:أوًل ََََََّّّّّّ

ََّّ.[ٜٛالبقرة:َّ]ََّفِإنَّ الّمَو َعُدوّّ لّْْمَكاِفِريَن 
َّجنيََََّّّّ َّابف ََّّ:قاؿ َّوميكاؿ[ َّجبريؿ َّ]أيَّالممكيف َّاهللَّعمييما-))أفردىما رَّكَّْبالذ ََّّ-صمى

َّبو َّالمبلمخصوصيف َّجممة َّفي َّداخميف َّكانا ْف َّوا  َّالمَُّ، َّاألمرَّد َّقََّكئكة َّظاىر َّوىذا َّذكرىـ، ـ
َّالرأي َّمذوبادئ َّكاف ْف َّوا  َّىذا، َّنحو َّفي َّالعراقييف َّالفقياء َّليساَّىب َّوميكاؿ َّجبريؿ َّأف  ،

خميفَّمعيـََّلماَّجازَّعطفيماَّداخميفَّفيَّاآليةَّفيَّجممةَّالمبلكئكةَّ.َّقالواَّألن يماَّلوَّكاناَّدا
َّعمييـ َّعز  َّقولو َّفي َّالقوؿ َّوكذلؾ الرحمف:َّ]َِّفيِيَما َفاِكَيٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن   اسمو:.
ٙٛ]))(ٔ)َّ.َّ

َّعطؼي َّبََََََََّّّّّّّ فرادىماَّبالذكرَّعطفًَّعمىَّالمبلكئكةَِّجْبِريَل َوِميَكاَل  َّفَّابفَّجنيَّأف  اَّ،َّوا 
َّبؿَّتخصيصًَّليسَّتغايرًَّ َّلمممكيفَّوتشريفًَّا َّعفَّساكئرَّالمبلكئكةا َّليما َّعميوََّّ،َّوىذاا الذيَّدؿ 

مفَّكونيماََِّّجْبِريَل َوِميَكاَل  ،َّفيوَّالَُّيْخِرجَّظاىرَّاآليةَّعنده،َّوأم اَّقوؿَّالفقياءَّالعراقييف
َّداخميفَّفيَّاآليَّ،ممكيف َّليسا َّالواوَّتوجبَّالتغايرَّعندىـَّ؛ةبؿَّىما َّألف  وجاءَّعفَّأبيَّ،

َّ)ت َّ))ٓ٘ٔحنيفة َّحمؼىػ( َّفاكيةَّجؿالر ََّّإذا َّلوي َّنََِّّوالَّالَّيأكؿ َّة َّأوَّفأكؿَّ، َّرم اًنا َّأو عنًبا
                                                           

 .َّٙٙ-ََّّ٘ٙالتنبيو:َّ-(ٔ)
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:َّالشيءَّالَّيجوزَّعطفوَّعمىَّنفسوَّ.َّوقاؿَّابفَّجنيَّفيَّالمحتسب(ٔ)يحنث((وَّالَّفإن َّ،َّرطًبا
 َوِميَكاَل َفِإنَّ الّمَو َعُدوّّ َمن َكاَن َعُدوِّا لّّْمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَل  :َّكماَّفيَّقولوَّتعالى

َّمعطوفافََّّ ِجْبِريَل َوِميَكالَ  الَّيكوفَّ))َّلّْْمَكاِفِريَن  َّألن يما َّالمبلكئكة؛ داخميفَّفيَّجممة
َّ:يكوناَّخارجيفَّمنيـ،َّفأماَّقولوَّ،َّفبلبدَّأفَّعمييـ

 إَذا َما اشَتَكى وقَع الرَّْماِح َتَحْمَحَما   ـــــــــاَنُو ْيِيْم َدْعَمًجا َوَلَبــــأُكرُّ َعمَ  

اَّ،َّوأم َّرفعوَّفبلَّنظرَّفيو؛َّألن وَّمبتدأَّوماَّبعدهَّخبرَّعنوا،َّفمفَّاَّونصبًَّرفعًََّّ(ٕ)و(انََّبََّفيروىَّ)لََّ
فَّ؛َّألن وَّمازهَّمو(،َّثـَّعطفوَّعميو،َّوساغَّلوَّذلؾانََّبََّالنصبَّفعمىَّأن وَّأخرجَّعفَّالجممةَّ)لََّ

َّمنو َّوتفخيًما َّلو َّإكباًرا َّجممتو َّماز َّكما ،  ِجْبِريَل َوِميَكاَلًَََّّّتشريف َّالمبلكئكة َّجممة اَّمف
َّ.(ٖ)((ليما

َّبيفَّقََََََّّّّّّ ؛َّلكفَّعندَّوليَّابفَّجنيَّفيَّالتنبيوَّوالمحتسبلموىمةَّاألولىَّقدَّنجدَّتناقًضا
َّابفَّجنيَّفيَّالمحتسبَّلـَُّيخرجََّّالنظرَّإنعاـ مفَّكونيماَّممكيفََِّّجْبِريَل َوِميَكالَ  نجدَّأف 

؛َّونتيجةَّةالمبلكئكناَّخارجيفَّمنيـ(،َّفيـَّمفَّبداللةَّقولو:َّ)منيـ(َّفيَّقولو:َّ)فبلبدَّأْفَّيكوَّ
،َّوفيَّالمحتسبَّالَّوَّفيَّالتنبيوَّينقؿَّكبلـَّالفقياءونستشعرَّأن َّ،َّكبلموَّفيَّالنصيفَّواحدة

َّالقوليفَّيكمفَّفيَّأن َّنستشعرَّذلؾ َّوالفرؽَّبيف َّبقولو، َّمناقًشا َّبدأ َّفيَّالتنبيو َّكاناَّو ْف َّ)وا  :

                                                           

َّ.َّٜٖٕ-َّٖٕٛ/َََّّّٖالمبسوط:َّ-(ٔ)
ًة،الم باُف:ََّّ-(ٕ) َّخاص  َِّذيَّاْلَحاِفِر َِّمْف ْدُر َّينظرَّالص  َّلسافَّالعربَّ: َّوقاؿَّالمرزوقيَّفيَّٖٙٚ/َّٖٔ: ،

ذاَّاشتكىَّمفَّكثرةََّّ((َّ:شرحَّالبيت ،َّوا  يقوؿَّ:َّأعطُؼَّفرسيََّدْعَمًجاَّعمييـ،َّحااًلَّبعدَّحاٍؿ،َّوكرًّاَّبعدَّفرٍّ
َّلكونو َّ؛ درَّعمىَّالمجازَّوالس عة َّوجعؿَّالفعؿَّلمص  َّحمحـ. َّإذاََّّوقوعَّالط عفَّبصدره َّىذا َّالط عف. َموِقَع

َّاالشتكاءََّرَوْيتَّ َّيكوف َّأف َّمف َّفر  َّكأن و َّبالن صب، َّ)ولبانو( َّبعضَّالناسَّروى َّألف  فع؛ َّبالر  َّ)ولبانو( :
َّعمييـَّ َّالمرادَّأكرُّ َّلم َبافَّعمىَّكثرةَّنسبةَّاالشتكاءَّإلىَّاألعضاءَّاآللمة.َّفوَقعَّفيماَّىوَّأقبح؛َّألف  والتحمحـُ

َّبالعطؼَََّّفَرسيَّ،َّفبلَّمعَنىَّلعطؼ الم َبافَّعميو.َّوسمعُتَّمفَّيجعموَّمفَّبابَّتكريرَّالبعضَّمفَّالكؿ 
ْفَّكافَّداخبًلَّفيماََّدَخؿَّفيوَّعمىَّوجوَّاالختصاصَّوتفخيـَّالشأف،َّكقولوَّعزَّوجؿَّ:َّ َمْن َكاَن  عميو،َّوا 

َّالذ َكرَّقاؿ:َّووََّّ.[ٜٛ:َّمفَّاآليةَّ:]البقرةََّعُدوِّا لّّْمِو َوَمآلِئَكِتِو َوُرُسِمِو َوِجْبِريَل َوِميَكاَل  جوَّاالختصاصَّأف 
َّوالَبِعيرَّبصدره َّالَفَرس َّبو َّوُيوَصؼ َّوالتردُّد، َّالس ْير َّفي َّالَمِرُح َّوالد ْعَمج: َّبعجزه. َّاألنثى َّأف  َّكما ،

َّ.(َّ٘٘ٔ–َّٗ٘ٔ/ََّّٔشرحَّديوافَّالحماسة:ََّّ)،والحمار((
وروايتوَّفيَّالديوافَّ،َّٖٗٔعامرَّبفَّطفيؿ:َّ،َّوينظرَّالبيتَّفيَّديوافََّّٗ٘-َّٖ٘/َّٕالمحتسب:ََّّ-(ٖ)

َّبرفعَّ)لبانو(َّ.
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:َّ)الَّأواًلَّبقولوَّ،َّأرسؿَّالنتيجةفيَّجممةَّالمبلكئكةَّالمقدـَّذكرىـ(،َّأم اَّفيَّالمحتسبَّداخميف
َّوَّميكوفَّجبريؿَّوَّ َّالمبلكئكة(، َّبالعطؼَّتشريفًَّيكاكئيؿَّداخميفَّفيَّجممة فرادىما َّليماا  َّكماَّا ،

أفردىماَّبالذكرَّلفضميماَّكأن يماَّلكماؿَّب،َّقاؿَّالرازي:َّ))سََّتََّحَّْجاءَّفيَّآِخرَّكبلموَّفيَّالمَُّ
.َّوجاءَّلذاَّجازَّعطفيماَّعمىَّالمبلكئكة؛َّ(ٔ)((اراَّجنًساَّآَخرَّسوىَّجنسَّالمبلكئكةفضميماَّص
َّإفرادىماَّمفَّجممةَّلمغوييفَّوَّاَّعفَّأكثر تخصيًصاََّّأحدىما:َّألمريف:َّالمبلكئكة؛المفسريفَّأف 

َّليما َّوبوتشريًفا َّالمبلكئكة، َّعمىَّساكئر َّلفضميما َّالييودياًنا َّلقوؿ َّواآلخر: َّعََّ. َّجبريؿ ناَّوَُّّدَُّ:
َّبالذكرَّإلبطاانََّوميكاؿَّوليَُّّ ا َّيتأولونوَّمفَّالتخصيصَّبينيما،َّفُخص  َّاآلخرَّىوَّؿَّما ،َّوىذا
َّ.(ٕ)المفسريفقوؿَّأكثرَّ

َّاآليةَّمفَّعطؼَّالخاصَّعمىَّالعاـَََََّّّّّ ،َّولزيادةَّشرفيماَّ(ٖ)وجاءَّعفَّأكثرَّالمغوييفَّأف 
َّفَُّ َّ))صَّوفضميما َّالثعالبي: َّقاؿ َّإذ َّالمبلكئكة، َّمف َّغيرىـ َّعف َّبالواو، َّذلؾَّبل َّتفعؿ العرب

َّ َّالعمـو َّعمى َّالشيء َّوالركئيسَّفتْذكر َّالقـو َّجاء َّفتقوؿ: َّفاألفضؿ َّاألفضؿ َّتخصَّمنو ثـ
َّ اَلِة اْلُوْسَطى  :َّوفيَّالقرآفوالقاضي، َمَواِت والصَّ :َّمفَّاآليةَّ:]البقرة َحاِفُظوْا َعَمى الصَّ

َّ...َّكماٖٕٛ َّفقاؿَّ[ َمن َكاَن َعُدوِّا لّّْمِو َوَمآلِئَكِتِو  :َّأفردَّجبريؿَّوميكاكئؿَّمفَّالمبلكئكة،
َّ.َّ(ٗ)((َوُرُسِمِو َوِجْبِريَل َوِميَكاَل 

ُلوَن ِمَن اْلُمَياِجِريَن َواأَلنَصاِر َوالَِّذيَن  فيَّقولوَّتعالى:َّ القوؿ: ثانًياََََََّّّّّّ َوالسَّاِبُقوَن اأَلوَّ
َّاآليةَّ اتََّبُعوُىم ِبِإْحَساٍن رَِّضَي الّمُو َعْنُيْم َوَرُضوْا َعْنوُ  َّمف َّ]التوبة: :َّٔٓٓ َّبرفع[

 ِاأَلنَصارَّعمىَّقراءةَّعمرَّبفَّالخطاب.َّ

َّجنيَََََََّّّّّّّ َّابف ََّّ:قاؿ َّقولوَّ(األنصارَّ))) َّعمى َّمعطوؼ :  َُّلوَن ِمَن َوالسَّاِبُقوَن اأَلو
يكوفَّمعطوًفاََّّفيجوزَّأفَّ ، َوالَِّذيَن اتََّبُعوُىم ِبِإْحَسانٍ  :َّاَّقولوفأم َّ  اأَلنَصارِ اْلُمَياِجِريَن وَ 

َّعمىَّهفيَّرفعوَّوجر َََّّّاأَلنَصارِ  عمىَّ َّيكوفَّمعطوًفا َّويجوزَّأْف ،  السَّاِبُقوَنََّّوأْف ،
َّ.(٘)((لقربوَّمنوََّّاأَلنَصارِ  يكوفَّمعطوًفاَّعمىَّ

                                                           

ََّّ.ٕٗٔ/ََّّٖالكبير:التفسيرََّّ-(ٔ)
تفسيرَّالقرآفَّالعظيـَّوََّّ،ٖٗٙ/ََّّٔالقرآف:والتبيافَّفيَّتفسيرََّّ،ٖٙٔ/ََّّٔوالعيوف:والنكتََّّينظر:َّ-(ٕ)

َّ.ٖٖ٘/ََّّٔكثير:البفَّ
عرابو:ََّّ-(ٖ) َّ.َّٚ٘ٔ/َّٖ:َّ،َّوىمعَّاليوامعٖٜٛٔ/ٗرتشاؼَّالضرب:َّا،َّوََّّٕٖٓ/ٔينظر:َّمعانيَّالقرآفَّوا 
َّ.ََّّٖٕٕ:َّفقوَّالمغةَّوسرَّالعربيةَّ-(ٗ)
َّ.َّٖٔٓ-َّٖٓٓ/َّٔالمحتسب:ََّّ-(٘)
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َّمبتدأَّ(األنصارَّ)وََََََّّّّّّ َّقولوَّبالرفع ،َّ رَِّضَي الّمُو َعْنُيْم َوَرُضوْا َعْنوُ  َّ:تعالىَّخبره
َّ ََّّ(األنصارَّ)وعطؼ َّالسابقيف َّالسابقيفعمى َّمف َّالتغايرَّ؛يخرجيـ َّيوجب َّالعطؼ ،َّألف 

َّبالرفع:َّ))َّقاؿَّالباقوليَّ،(ٔ)فالسبؽَّيكوفَّلممياجريفَّخاصة َّيجعؿَّ)واألنصاُر( :َّعمىَّأْف
ََّّ:قولوَّ.َّدليؿَّىذهَّالقراءةمفَّالسابقيفَّالذيفَّىـَّالمياجروفَّ(َّابتداء،َّوالَّتجعميـ)األنصارَّ

  َْخَواِنَنا الَِّذين يَمانِ َسَبُقوَنا ََّوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن َبْعِدِىْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِ َّ ِباِلِْ
وكافَّعمرَّبفَّالخطابََّّ.(َّٕ)(([،َّوالذيفَّجاءواَّمفَّبعدىـَّاألنصارٓٔ]الحشر:َّمفَّاآلية:َّ

َّتعالىَّيرى َّقولو َّلؤلنصار َوالَِّذيَن اتََّبُعوُىم ِبِإْحَساٍن  َّ:أف  َّصفة َّواو َّروىبغير َّإذ ،َّ
َّعفَّعمرَّبفَّالخطابَّ)) ََّوالَِّذيَن اتََّبُعوُىم ِبِإْحَساٍن  َّ:أن وَّكافَّيرىَّأّفَّقولوالزمخشريُّ

،َّفقاؿَّتصديؽَّصفةَّلؤلنصار،َّحتىَّقاؿَّلوَّزيد:َّإن وَّبالواو،َّفقاؿ:َّاكئتونيَّبُأبيٍَّّ،َّبغيرَّواو
َوالَِّذيَن   وأوسطَّالحشر،َّ[ٖ]الجمعة:َّمفَّاآلية:َََّّوآَخِريَن ِمْنُيْم  ؿَّالجمعةَّذلؾَّفيَّأو َّ

َّفقاؿ:َّبالواو،َّيقرؤهَّوَّسمعَّرجبًلَّأن َّيَّوَّورََّّ[َّ...ٓٔ:َّ]الحشر:َّمفَّاآليةََّجاُؤوا ِمن َبْعِدِىْم 
َّفقاؿ:َُّأبيَّّ؟َّقاؿ:ََّّمفَّأقرأؾ ن َّ(صمىَّاهللَّعميوَّوسمـ)أقرأنيوَّرسوؿَّاهللََّّفدعاه يعَّبَِّتََّؾَّلََّ،َّوا 

َّالمعنىَّألَّوذلؾَّ؛يقوؿَّبحذؼَّالواوَّأفََّّلذيَّدعاَّعمراوََّّ،(ٖ)((قتَّدََّظَّبالبقيع،َّقاؿ:َّصََّرََّالقََّ ف 
َّيستقيـَّالَّ َّ.رفعياَّقاؿَّبلذاََّّ؛عمىَّقراءتوَّالواوَّحذؼبإال 

َيا َلْيَتَنا ُنَردُّ َوَل َوَلْو َتَرى ِإْذ ُوِقُفوْا َعَمى النَّاِر َفَقاُلوْا  َّتعالى:فيَّقولوَّ القوؿ ثالثا:ََََََّّّّّّ
َّ.(ٗ)ََّل ُنَكذَّْب  برفعََّّ،[ٕٚاألنعاـ:َّ]َّ ُنَكذَّْب ِبآَياِت َربَّْنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

،َّفيَّالمفظَّمعطوؼَّوفيَّالمعنىَّجوابَّىو))َّ:قاؿَّابفَّجنيَّعفَّأبيَّالحسفَّاألخفشَََََّّّّّ
َّتََّ َّإن ما َّأن يـ َّوذلؾ َّالر د َّن َّمََّقاؿ َّيََّوا َّولـ َّالت َّن َّمََّتََّ، َّترؾ َّواإليمافوا َّأَّ،كذيب َّعمىَّوَّبؿ جبوىما

                                                           

َّ.ٖٛ/ََّّ٘:َّوالكشؼَّوالبيافَّ،ٕٚٗ/َََّّّٖلمنحاس:معانيَّالقرافََّّينظر:َّ-(ٔ)
َّ.ٕٔٓ/ََّّٔإعرابَّالقرافَّلمباقولي:ََّّ-(ٕ)
َّ.٘ٛ/َََّّّٖالكشاؼ:َّ-(ٖ)
َّوتغريدَّحسفَّاآليةَّمفَّسورةَّاألنعاـ،َّوجاءَّفيَّتحقيؽَّسيدةَّحامدَّلكتابَّالتنبيوَّأكثرَّمفَّتحقيؽَّ-(ٗ)
 َل ُنَكذَّْبََّّاآلية َّالوجييفَّيرجحَّ؟ََّّألف  تُقرأََّّمفَّغيرَّشكؿَّوىوَّأمرَُّيشكؿَّعمىَّالقارئَّوالباحثَّفأي 

ِلماَّجاءَّفيَّمعانيَّ،َّوىوَّمناقضَّؽَّحسفَّمحمودَّىنداويَّاآليةَّبالنصب،َّوجاءَّفيَّتحقيبالنصبَّوالرفع
؛َّألنوَّجاءَّفيَّالنصَّ)فكافَّيجبَّنفسوَّمن صل،َّومناقضَّبالرفع،َّفجاءتَّاآليةَّٜٕٚ/ٔالقرآفَّلؤلخفش:َّ

َّيوحيَّ َّالرفعالنصب(َّوىذا َّفيَّكتابوَّأن وَّكافَّيتكمـَّعمىَّقراءة .َّوذكرَّابفَّجنيَّقوؿَّأبيَّالحسفَّىذا
َّ.ٕٕ٘/ٔوَّ،ٕٜٔ/ََّّٔ:َّينظر:َّالمحتسبَّبالموضعيف.ََّل ُنَكذَّْب  المحتسبَّفيَّموضعيف،َّوىوَّبرفعَّ
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:َّولكن وَّجرىَّفيَّب.َّقاؿآمن اَّولـَّنكذ َّناَّدَّْ:َّإْفَُّردَِّصب.َّأي،َّفكافَّيجبَّالن َّد َّأنفسيماَّعندَّالر َّ
وشبيوَّفيَّالحمؿَّعمىَّالعطؼَّوالمعنىَّمخالؼَّبقراءةَّمفََّّ،والمعنىَّالجواباَّالمفظَّمعطوفًَّ

َّ َّاآلية]َُّكْم َوَأْرُجمَ َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم  قرأ َّمف َّالماكئدة: َّيقتضيَّمسحَّٙ: َّفيذا َّبالجر ]
َّالرجميف َّلكن و َّالغسؿ َّفيو َّالمفروض ن ما َّوا  َّال، َّفي َّمعنىَّجرى َّوالمعنى َّالجر َّعمى مفظ
َّ.َّ(ٔ)((النصب

،َّفالرفعَّقرأَّبوَّابفَّكثيرَّونافعَّوأبوَّوالنصببالرفعََّّ َوَل ُنَكذّْبَ  َّ:ئَّقولوَّتعالىُقرَََََََِّّّّّّّ
،َّوالنصبَّقرأَّبوَّابفَّعامرَّوحمزةَّوعاصـَّفيَّوالكساكئيَّوعاصـَّفيَّروايةَّأبيَّبكرعمروَّ

قراءةَّالرفعَّتكوفَّ،َّففيَّعد ةفيَّكؿَّقراءةَّعمىَّوجوهََّّ(الواو)ؼَّفيَّمَِّتَُّ،َّوأخَّْ(ٕ)روايةَّحفص
َّ:الواوَّعمىَّوجوه

،َّفيكوفَّقولوَّ)الَُّنَردُّ  (َّعمىَّنكذبَّالَّعطفتَّ)َّ،تكوفَّالواوَّعاطفةَّ:َّأفَّالوجوَّاألوؿ
،َّوابفَّ(ٖ)تناَّالَّنكذُبَّبآياتَّرب ناي:َّياَّليتناَُّنَرُدَّوياَّل(َّداخؿَّفيَّالتمني،َّويكوفَّالمعنىنكذبَّ

َّفقطلفظًََّّجنيَّيرىَّالعطؼ َّداخؿَّفيَّالتمنييكوفَّ)الَّنكذبََّّالَّأفََّّ،ا َّبؿَّىوَّجوابَّ( ،َّ
َّل َّعمى َّأوجبوه َّالرجوعأمتمني َّعند َّنفسيـ َّأف َّ، َّاألخفشَّإاّل َّجنيَّعف َّابف َّنقمو قوؿََّّوىذا

َّ؛بَّصَّْنََََّّّا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َوَل ُنَكذُّْب ِبآَياِت َربّْنَ  َّقاؿ:األخفشَّليسَّكذلؾَّفقدَّ))
وَّعمىَّمثؿَّاليميف،َّوجعمتَََّّتَّرفعتَّكئَّْشََّّفَّا َّ،َّوَّيَّوماَّبعدَّالواوَّكماَّبعدَّالفاءمن َّألن وَّجوابَّلمت َّ

َّقالوا َّوَّكأنيـ َّبآياتَّرب ََّّال: َّواهلِل َّالُمؤمنيفُنكذ ُب َّمَف َّواهلِل ََّونكوُف َّنا َّىذا َّالوجوَّإ. َّكافَّذا ذا
َّالكبلـمفَّاألوؿَّمنقطًعا َّوالرفعَّوجو َّاآليةَّ،. َّنقرأ َّنَََّّ،وبو ذا ََّّبَّصََّوا  ،َّعطؼََّّ(واو)جعميا

َّيَُّيـَّقدَّتمن َّفكأن َّ واَّاإليمافَّ،َّألن يـَّلـَّيتمن َّالَّيكوفَّ-واهللَّأعمـَّ-يكونوا،َّوىذاَّواَّوأْفَّبَُّذ َّكََّواَّأال 
َّالر َّإن ماَّتمن َّ َّأن يـَّالَّيكذ ََّّد َّوا فاألخفشَّحينماَّحمؿََّّ،(ٗ)((بوفَّويكونوفَّمفَّالمؤمنيفوأخبروا

َّ َّفقولو: َّعمىَّالرفع َّاآلية َّنكذبَّ)ال َّقولو( َّعف َّمنقطع :  ُُّنَردَََّّّلبلستكئناؼ َّالواو وتكوف
َّالرد َّويكوفَّالكبلـَّخبرًَّ بآياتَّرب ناََّّاهللوََّّنكذب:َّوالَّعندهوتقديرَّالمعنىَّ،َّفقطَّاَّألن يـَّتمنوا

ونسبوَّإلىََّّ،فيَّتفسيرهَّاألخفشَّونقموَّالطبريَّقالو،َّوىذاَّالتقديرَّؤمنيفالمَّمفَّاهللوََّّوفونك

                                                           

َّ.ٜٕٚ/ََّّٔ:َّومعانيَّالقرافَّلؤلخفش،َّٕٕ٘/َََّّّٔ:َّالمحتسبَّ:،َّوينظرَّٕٚٗ:َّالتنبيوَّ-(ٔ)
َّ.ََََّّّّٕٜٕ/َّٖ:َّينظر:َّالحجةَّلمقراءَّالسبعةَّ-(ٕ)
َّ.َّٜٖٗ/َّٔ،َّومعانيَّالقراءات:ََّّٕٜٕ/َّٖ:َّينظر:َّالحجةَّلمقراءَّالسبعةَّ-(ٖ)
َّ.ٜٕٚ/ََّّٔ:َّمعانيَّالقرافَّلؤلخفشَّ-(ٗ)
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َّالقيسيَّ،(ٔ)بعضَّنحوييَّالبصرة َّ(ٕ)وكذلؾَّقاؿَّبو َّ))وقاؿَّسيبويو، :َّفالرفعَّعمىَّوجييف:
َّاألّوؿََّفأح ََّيشَرؾَّاآلِخُر َّأْف َّواآلَخردىما َّأيَّفإّنيَّمَِّعمىَّقولؾَّدعنيَّوالَّأعودَّ. فَّالَّم َّ،

،َّولـَّعودةَّلوَّالبّتةَُّترؾَّأوَّلـَُّيترؾ،َّوقدَّأوجبَّعمىَّنفسوَّأْفَّالَّأُؿَّالترؾسَّْيعود،َّفإّنماَّيََّ
َّ.(ٖ)((يجتمعَّلوَّالترؾَّوأْفَّالَّيعودأْفَّيسأؿََّّيردَّأفَّ

ناَّ،َّبَّبآياتَّرب َّكذ َّ،َّولسناََّّنَُّدَُّّرََّ،َّوالمعنىَّ:َّياَّليتناَّنَُّلبلستكئناؼَّتكوفَّالواوَّفَّ:َّأالوجوَّالثاني
َّقولو،َّقاؿَّالس َّ(ٗ)نا،َّونحفَّالَّنكذبَّبآياتَّرب َّدَُّّرََّأوَّياَّليتناَّنَُّ َّميفَّالحمبيَّفيَّىذاَّالوجوَّ))أف 

َّمحذوؼ َّخبرَّلمبتدأ ن َّ)والَّنكذ ُب( َّوا  َّقبميا، َّبما َّليا َّاستكئنافيةَّالَّتعمَُّؽ َّوالجممة َُّعِطَفتَّ، َّما
ىاتافَّالجممتافَّالفعمي تافَّعمىَّالجممةَّالمشتممةَّعمىَّأداةَّوماَّفيََّحي زىاَّفميَسْتَّداخمًةَّفيَّ

ن َّأصبًلَّمنيَّت َّال بأن يـَّالَُّيكّذبوفَّبآياتَّيـََّأخبرواَّعفَّأنفسيـَّماَّأخبرَّاهللَّتعالىَّعنيـَّأن َّ،َّوا 
َّ.(٘)يـ،َّوأن يـَّيكونوفَّمفَّالمؤمنيف((رب َّ

َّليتناَّلمبتدأَّمحذوؼ،َّوالتقديرَّا(َّخبرًَّنكذبَّالَّو)،َّتكوفَّالواوَّلمحاؿَّ:َّأفَّالثالوجوَّالث :َّيا
َّغي بياتيفََّّمقي ًداتمن يَّالردََّّيكوف،َّوعمىَّىذاَّالوجوَّ))َرَّمكذ بيفَّوكاكئنيفَّمفَّالمؤمنيفُنَردُّ
وجوَّلـَّيجوزهََّّ،.َّوكوفَّالواوَّلمحاؿ(ٙ)((فَّفيَّالتمنيداخَميَّأيًضا،َّفيكوُفَّالفعبلفََّّالحاَلْيف

َّيََُّّذلؾَّ؛َّألفَّقؿَّعنوماَّنََُّّفيىػ(َّٔٚٗ)تَّالجرجاني وجبَّدخوؿَّ)الَّنكذب(َّفيَّالتمنيَّ؛ألف 
َّ.(ٚ)واوَّالحاؿَّتربطَّالجممةَّبماَّقبميا

ََّّوجييف:َّأم اَّفيَّحالةَّالنصبَّفتكوفَّالواوَّعمىََََّّّّ

َّفَّكَُّبَّونََّ:َّإْفَُّرِدْدناَّلـَّنكذ َّكوفَّالواوَّكالفاءَّفيَّجوابَّالتمني،َّوالمعنىتَّأفَّ:َّالوجوَّاألوؿ
َّابفَّوََّّ،منيغيرَّداخؿَّفيَّالت َََّّل ُنَكذَّْب  :َّوقولوَّ،َّمفَّالمؤمنيف َّأشارَّإليو َّالوجو ىذا

                                                           

َّ.ٜٕٓ/ََّّٜينظر:َّجامعَّالبياف:ََّّ-(ٔ)
َّ.َّٜٜٗٔ-َّٖٜٜٔ/َّٖةَّإلىَّبموغَّالنياية:َّظر:َّاليدايينَّ-(ٕ)
َّ.ٗٗ/َََّّّٖالكتاب:َّ-(ٖ)
َّينظرَّ-(ٗ) َّالقرآف َّمعاني ََّّ،ٕٙٚ/َّٔلمفراء:: َّالقرآف عرابو:ومعاني َََّّّٕوا  /ٕٖٜ،ََّّ َّالمنثورة:والمساكئؿ

 َّ.ٖٛٔ/َّٔالقرآف:والبيافَّفيَّغريبَّإعرابََّّ،ٚ٘ٔ
ََّّ.َّٕٗٔالقرآف:النكتَّفيََّّوينظر:َّ،ٙٛ٘/ََّّٗالمصوف:الدرََّّ-(٘)
َّ.ٜٖٕ/ََّّٔالقرآف:التبيافَّفيَّإعرابََّّوينظر:َّ،٘ٛ٘/ََّّٗالمصوف:الدرََّّ-(ٙ)
َّ.ٕٗٛ/َّٖإعرابَّالقرافَّلمباقولي:ََّّ-(ٚ)
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َّ َّفي َّ))جني َّقاؿ: َّإذ َّاألخفش َّعف َّنقمو َّالذي َّألن َّقولو َّالنصب َّيوجب َّجوابَّوىذا و
َّ(ٔ)((لمتمني َّوكوف ،  َل ُنَكذَّْبًَََّّّلمتمنيجواب ََّّ،ا َّأكثر َّبو َّقاؿ َّكالفاء َّالمغوييفوالواو

تكوفَّالواوَّمثؿََّّأفَّ،َّالنحوييف،َّوأنكرَّبعضَّ(ٕ)المفسريفَّعمىَّأن وَّوجوَّفيَّقراءةَّالنصبوَّ
َّالواوَّالَّتقعَّفيَّجوابَّالشرطأل؛َّ))الفاءَّفيَّجوابَّالتمني م اَّم اَّقبمياَّوالَّمَِّفبلَّينعقدَّمَِّ،َّف 

َّ.(ٖ)وجواب((بعدىاَّشرطَّ

ؿَّوالمصدرَّالمؤو ََّّ،منصوًباَّبأْفَّمضمرةََّل ُنَكذَّْب  وَّتكوفَّالواوَّلممعيةَّ:َّأفَّالوجوَّالثاني
:َّوالتقديرَّ،سـاسـَّعمىَّامعطوؼَّعمىَّمصدرَّمتوىـَّمفَّالفعؿَّ)نرد(َّحتىَّيكوفَّالعطؼَّ

ىذاَّالمعنىَّعدـَّ،َّوعمىَّمفَّالمؤمنيفَّاناَّوكونًَّكذيبَّبآياتَّرب َّت َّالَّوانتفاًءَّمفََّردًّالناََّّليتياَّ
َّ.(ٗ)منيكذيبَّداخؿَّفيَّالت َّالت َّ

َّ:قاؿَّالفراءَّإذَّ،والفعؿَّبعدىاَّمنصوًباَّعمىَّالصرؼَّ،(٘)عندَّالكوفييفَّلمصرؼَّوالواوََََََّّّّّّ
ؼَّفيَّمَِّ،َّواختَُّ(ٙ)((عنؾَّويضيؽشيءََّّي:َّالَّيسعن))والنصبَّجاكئزَّعمىَّالصرؼ،َّكقولؾ

                                                           

َّ.َّٕٚٗالتنبيو:َّوينظر:َّ،ٕٕ٘/َََّّّٔالمحتسب:َّ-(ٔ)
عرابو::َّمعانيَّالقرآفَّينظرَّ-(ٕ) ،َّٕٗٔ/ََّّٗالبياف:وَّالكشؼََّّ،ٜٖٗ/َََّّّٔالقراءات:ومعانيََّّ،ٕٓٗ/ََّّٕوا 

َّ.ٜٖٕ/َّٔالقرآف:،َّالتبيافَّفيَّإعرابَّٖٜٜٔ/َّٖ:َّواليدايةَّإلىَّبموغَّالنياية
 .َّٕٗٔالنكتَّفيَّالقرآف:َّ:َّينظر،َّ٘ٓٔ/ََّّٗالبحرَّالمحيط:ََّّ-(ٖ)
 َّ.ٜٙٗ/َََّّّٔالمبيب:ومغنيََّّ،ٖٛٔ/َََّّّٔالقرآف:البيافَّفيَّغريبَّإعرابَّ:َّينظرَّ-(ٗ)
عطوؼَّلؤلوؿَّالمعطوؼَّيقصدَّبوَّمخالفةَّالفعؿَّالثانيَّالمَّ،النصبَّعمىَّالصرؼَّمصطمحَّكوفيَّ-(٘)

َّوماَّ َّقمَت: َّ))فإف َّالفراء َّوقاؿ َّالبصرييف. َّعند َّلممعية َّوىي َّالصرؼ، َّواو َّالواو َّوتسمى َّبالمعنى، عميو
َُّعِطؼَّالص رؼ؟َّقمُتَّ:َّأفَّتأتيَّبالواوَّ َّعمىَّما َّإعادُتيا َّفيَّأّولوَّحادثةَّالَّتستقيـ َّعمىَّكبلـٍ معطوفًة
َّكافَّكذلؾَّفيوَّالص َّ َّفإذا ،َّ ََّّ)معانيَّالقرآفَّ((ْرؼَّعمييا َّوقاؿَّأيًضا:َّ)ٖٗ/َّٔلمفراءَّ: والصرؼَّأْفَّ)(.

ـ َّ)أوََّّ(الواوػ)بلفَّبيجتمعَّالفع َّترىَّذلؾَّالجحدَّأوَّ(أو)أوَّ(الفاء)َّأوَّ(ُث ـ  ،َّوفيَّأولوَّجحدَّأوَّاستفياـَّ،َُّث
َّفيَّالعطؼكََّيََُّّفَّاَّأمتنعًَّاالستفياـَّمَُّ ؿَّٖٕ٘/َّٔ،َّفذلؾَّالصرؼ((.َّ)معانيَّالقرآفَّلمفراءَّ:َّر  َّأو  (.َّوقيؿَّإف 

،َّمجمةَّٜٙدَّالفراءَّفيَّمعانيَّالقرآف.َّ)ينظر:َّالصرؼَّبيفَّسيبويوَّوالفراء:َّذاَّالمصطمحَّىوَّعنورودَّلي
َّاألردنيَّالعدد َّالمغة ََّّٖ٘مجمع َّإنيَّوجدتَّالخميؿَّمفَّ(ٜٜٚٔ، َّإال  َّالمصطمحَّ، َّاستعمؿَّىذا َّقد قبُؿ

ْرؼ،َّوليسَّبذلؾ:َّويقاؿ:َّ))فقاؿ َّالفراءَّ(ٔ٘ٔ/ٖ(َّ)العيف:َّ(ُنِصَبَّسبحاَفَّاهللَّعمىَّالص  ،َّمعَّخبلؼَّأف 
وَّبالفعؿ.َّ  خص 

(ٙ)-ََّّ َّالقرآف ََّّٔلمفراء:معاني ََّّوينظر:َّ،ٙٚٔ/ ََّّٔالقراءات:معاني َّمساكئؿََّّ،ٜٖٗ/ َّفي واإلنصاؼ
َََّّّ.ٕ٘ٗ/َََّّّٕوالكوفييف:الخبلؼَّبيفَّالنحوييفَّالبصرييفَّ
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َّ َّعامبًلَّالناصبَّلمفعؿ َّالصرؼَّبوصفو َّمنصوبَّعمى َّىو َّمنصوبََّّمعنويًَّىؿ َّىو َّأو ا،
فمصطمحَّ)النصبَّعمىَّالصرؼ(ََّّ.مضمرةَّكماَّىوَّعندَّالبصرييفَّ،َّأوَّمنصوبَّبأفَّبالواو

َّ(أفَّ)الناصبَّلمفعؿَّعمىَّالصرؼََّّولـَّيشرَّإلىَّأف ََّّ،وردَّعندَّالفراءَّفيَّأكثرَّمفَّموضوع
النصبََّّأف َّبؿَّوردَّعندهََّّ،يعمؿَّالنصبَّالصرؼَّعامٌؿَّمعنويَّولـَّيشرَّإلىَّأف ََّّ،المضمرة

َّإَّ،بالواو َّيجوزقاؿذ َّ))فيؿ َّالفَّ: َّاألفاعيؿ َّنَُّي َّأفَّتي َّالصرؼ َّعمى َّبالواو تكوفََّّصبت
َّقبميا َّعمىَّما َّمعنىَّالص َّ،َّمردودة َّلـَّالعربَّتقوؿَّ؛رؼ؟َّقمت:َّنعـوفييا َّلسُتَّألبيَِّإْف :

نصبَّالجوابَّعمىَّالصرؼََّّأف ََّّوالجرجانيَّويرىَّابفَّجنيَّ،(ٔ)نفسي((َّتذىبََّّأوَّأقتْمؾ
ََّّمعنوَّليسَّعامبًلَّ َّالنصب؛ َّيعمؿ ًَّيا َّال َّاألفعاؿ َّبَُّنَّْتَُّألف  َّمعنويَّفبل َّمفََّّد َّصبَّبعامؿ لو
َّفالص َّ(ٕ)رناصبَّمقد َّ َّالثانيَّلؤلوؿَّ، َّعمىَّمعنىَّمخالفة َّداللة َّفيو َّيكوفَّالرؼَّعنده َّأْف

مصطمحََّّف َّأبعضَّالباحثيفَّويرىََّّ.بؿَّيجبَّتقديرَّناصبَّلمفعؿ،َّعامبًلَّفيَّالفعؿَّبعده
َّتأثيرَّعمىَّ َّبعامؿالصرؼَّليسَّفيو َّوليسَّىو ن ََّّ،اإلعراب، َّعمىَّوا  َّيدؿ َّمصطمح َّىو ما
َّ.(ٖ)المعنىمعنىَّمخالفةَّالثانيَّلؤلوؿَّفيَّ

َّأف َّوَّالبصريَّويرىََََََّّّّّّ َّبأفََّّف َّمنصوب َّالواوَّالفعؿ َّبعد َّالقاسـَّمنيـوََّّ،(ٗ)مضمرة َّأبو
َّالجرميعمرَّبيَّأعفََّّىػ(ٚٚ٘)تَّاألنباريَّبفَّالبركاتَّوأبَّنقؿوََّّ،َّ(٘)ىػ(ٖٚٚ)تَّالزجاجي
،َّوىذاَّ(ٙ)؛َّألن ياَّخرجتَّعفَّبابَّالعطؼالواوَّىيَّالناصبةَّلمفعؿَّأف ََّّىػ(ٕٕ٘)تَّالجرمي

َّ.اءماَّعميوَّالفر َّ

ََّّالقوؿ ا:رابعً ََََََّّّّّّ َّقولو ن َيَرْوا آَيًة   اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمرُ   :تعالىفي َواِ 
َّ،ٔ:القمر]  َأْىَواءُىْم َوُكلُّ َأْمٍر مُّْسَتِقرّّ َوَكذَُّبوا َواتََّبُعوا   ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلوا ِسْحٌر مُّْسَتِمرّّ 

َّ.عمىَّقراءةَّأبيَّجعفرَّيزيدَّ مُّْسَتِقرّّ   بجر[ََّّٖ،ٕ

                                                           

 .ٖٗ/ََّّٔمعانيَّالقرآفَّلمفراء:ََّّ-(ٔ)
َّ.ٗٚٓٔ/ََّّٕشرحَّاإليضاح:َّ،َّوالمقتصدَّفيَّٕ٘ٚ/َّٔاإلعراب:َّ:َّسرَّصناعةَّينظرَّ-(ٕ)
 .ٜٜٚٔ،َّٖ٘،َّمجمةَّمجمعَّالمغةَّاألردنيَّالعددََّّٗٚ:َّالصرؼَّبيفَّسيبويوَّوالفراءَّ:ينظرَّ-(ٖ)
ََّّ.ٕ٘ٗ/ََّّٕواإلنصاؼَّفيَّمساكئؿَّالخبلؼ:ََّّ:ينظرَّ-(ٗ)
ََّّ.َّٖٔالزجاجي::َّأخبارَّأبيَّالقاسـَّينظرَّ-(٘)
 .ٕ٘ٗ/ََّّٕاإلنصاؼَّفيَّمساكئؿَّالخبلؼ:ََّّ:ينظرَّ-(ٙ)
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َّعنديَّعطؼَّعمىَّ))َّجني:قاؿَّابفَََََََّّّّّّّ َّأي:رفعو َّ،أمرََّّوكؿََُّّّالساعةََُّّاقتربتََّّالساعة
ََّّقدَّاقتربََّّأي: وحصوؿََّّالجن ة،ةَّفيَّمفَّحصوؿَّأىؿَّالجن ََّّالقيامة،استقرارَّاألمورَّفيَّيـو

َّ.(ٔ)((ىذاَّوجوَّرفعوَّالن ار.ارَّفيَّأىؿَّالن َّ

ََََََّّّّّّ َّجني َّابف َّكبلـ َّمف َّ)رفعو( َّفي َّالضمير َّعمى ََُّّكلُّ  يرجع َّومحققَّيرىكما
اْقَتَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ   مفَّقولوَّتعالى:َّالسَّاَعةُ   عمىَُّكلُّ   وعطؼَّ.(ٕ)المحتسب
:َّ،َّوالمعنىَأْمرٍ   (َّصفةَّلػُمْسَتِقرٍَّّقراءةَّأبيَّجعفرَّبجرَّ)يكوفَّفيَّ[ََّّٔ]القمر:َّاْلَقَمُر 
َّ(ٖ)ُمْسَتِقرٍََّّّأمرََّّكؿََُّّّواقتربََّّالساعةََُّّاقتربتَّ َّحيا، َّأبو َّابفَّورد  َّارتضاه َّالذي َّالوجو َّىذا ف
دَّمثؿَّىذاَّالتركيبَّفيَّيوجَّ،َّوبعيدَّأفَّثبلثَّوىذاَّبعيدَّلطوؿَّالفصؿَّبجمؿَّفقاؿ:َّ))،َّجني

أكرموَّورحؿَّإلىَّبنيَّفبلفََّّيجيءَّزيدٌََّّ،َّوأفَّزيًداوضربتََّّخبًزا:َّأكمتَّكبلـَّالعرب،َّنحو
َّفيكوفَّولحًما َّالعرب(خبًزا)عمىََّّعطًفاَّولحًما، َّمثموَّفيَّكبلـ َّبؿَّالَّيوجد ،))(ٗ)َّ لوجوَّاوَّ،

لسميفَّالحمبيَّ،َّوقاؿَّا(٘)ىوَّوجوَّمقبوؿَّعندَّأكثرَّالمفسريفَّوالمغوييف،َّالذيَّقالوَّابفَّجني
ذاَّالحمبيَّراًداَّعمىَّأبيَّحياف:َّ))قمت َّدليؿَّعمىَّالمعنى:َّوا  .َّوأيفَّفبلَّنباليَّبالفواصؿ،َّدؿ 

َّ.َّ(ٙ)((؟َّوَّعميوَّفيَّالمنعالقرآفَّمفَّىذاَّالتركيِبَّالذيَّرك بوَّىوَّحتىَّيقيسَََّّفصاحة

َّآَخرََََََّّّّّّ َّوقيؿَّفيَّاآليةَّوجو َّتعالىَّوىوَّأفَّ، بجرَّ  مُّْسَتِقرّّ َوُكلُّ َأْمٍر   :يكوفَّقولو
آٍتََّّمستقرٍََّّّأمرََّّأوَّكؿَُّّ،َّمعموؿَّبوَّمستقرٍََّّّأمرََّّكؿَُّّ:َّوالتقديرمبتدأَّخبرهَّمحذوؼَّ(َُّمْسَتِقرٍَّّ)

َّخبرَّ(َُّمْسَتِقرٍَّّ)َّف َّإوقيؿَّ،َّ(ٚ)بالغوهَّمستقرٍََّّّأمرََّّ،َّأوكؿََُّّّالَّمحالةَّأوَّكاكئفَّفيَّالموحَّالمحفوظ

                                                           

َّ.ٜٕٚ/َََّّّٕالمحتسب:َّ-(ٔ)
َّ.ٜٕٚ/َََّّّٕ(:ٖ)ىامشََّّالمحتسب،ينظر:ََّّ-(ٕ)
 .ٖٖٕ/َََّّّ٘الكريـ:إرشادَّالعقؿَّالسميـَّإلىَّمزاياَّالكتابََّّ،ٗ٘ٙ/َََّّّ٘الكشاؼ:َّ:ينظرَّ-(ٖ)
َّ.ٕٚٔ/َََّّّٛ:َّالبحرَّالمحيطَّ-(ٗ)
َّ،ٕٜٔٔ/َّٕالقراف:والتبيافَّفيَّإعرابََّّ،ٖٔٗ/ََّّٔ:كشؼَّالمشكبلتوََّّ،ٗ٘ٙ/َََّّّ٘الكشاؼ:َّ:ينظرَّ-(٘)
َّ.ٗٙٔ/َََّّّ٘التأويؿ:وأنوارَّالتنزيؿَّوأسرارََّّ،ٜٖٔ/ََّّٗالقراف:والفريدَّفيَّإعرابََّّ،ٕٜٔٔ/ٕ
 َّ.ٕٔٔ/َََّّّٓٔالمصوف:الدرََّّ-(ٙ)
،َّوالجامعَّألحكاـَّٜٖٔ/ََّّٗالفريدَّفيَّإعرابَّالقراف:َّوَّ،َّٕٜٔٔ/ٕالتبيافَّفيَّإعرابَّالقراف:ََّّ:ينظرَّ-(ٚ)

َّ.ٕٚٔ/َّٛ،َّوالبحرَّالمحيط:َّٙٚ/َّٕٓألحكاـَّالقرآف:َّ
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َّأن َّ َّالجرََّّ؛المفسريفالمغوييفَّوَّأكثرََّّد،َّوىوَّوجوَّالَّيجوزَّعن(ٔ)عمىَّالجوارَّر َّوَّجَُّإال  الف 
َّ.(ٕ)َّعمىَّالجوارَّجاءَّفيَّالصفةَّوليسَّالخبر

َّالعطف بالفاء 
َفاْلُمِغيَراِت   اَفاْلُموِرَياِت َقْدحً   اَواْلَعاِدَياِت َضْبحً   فيَّقولوَّتعالىَّ:َّالقوؿ:  أوًل       
َّ.[ٖ،َّٕ،َّٔالعاديات:َّ]َّ ُصْبًحا
َّ:ذكرَّابفَّجنيَّفيَّاآلياتَّوجييفَََََََّّّّّّّ

،َّإذَّقاؿَّابفَّتكوفَّالعادياتَّوالمورياتَّوالمغيراتَّصفاتَّلموصوؼَّواحدَّأفَّ:َّالوجوَّاألوؿ
َّالضربَّالذيَّنحفَّبصددهيَّيمكفَّأفَّجني:َّ)) قولوَّالسابؽََّّإلىإشارةَّ،َّ(ٖ)((كوفَّمفَّىذا

َّ َّقاؿ َّسبحانوَّ:فيوالذي َّ))قولو :  َِوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقين   َذا َمِرْضُت َفُيَو َواِ 
َِّلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدّْينِ  َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َيْغِفرَ   َوالَِّذي ُيِميُتِني ثُمَّ ُيْحِيينِ   َيْشِفينِ 
َّاسمووىذاَّكموَّصفةََّّ[َّٕٛ،ٔٛ،َّٓٛ،َّٜٚ:َّ]الشعراء ،َّ(ٗ)((موصوؼَّواحدَّوىوَّالقديـَّعز 

َّالعطؼ ََّّ؛وجاز َّلذاتَّواحدة َّوىي َّالصفاتَّمتغايرة َّىذه َّلألف  َّالتي َّبالفاء تقتضيَّعطفيا
َّوقيؿَّىيَّاإلبؿَّفيَّالحجالتعقيب َّوقيؿَّىيَّالخيؿَّفيَّالجياد َّأكثرَّ، َّعميو َّالوجو َّوىذا ،

َّ.َّ(٘)المفسريفَّوالمغوييف

َّالثاني َّالوجو ََّّأفَّ)): َّغيرىماالعادياتكوف َّوالمغيرات َّالموريات َّغير َّعطؼَّت َّفيكوف ،
مررَتَّموصوؼَّعمىَّموصوؼَّآخرَّحقيقةَّالَّمجاًزاَّ،َّكقولؾَّمررُتَّبالضاحؾَّفالباكيَّإذاَّ

َّباؾَّب َّضاحؾَّواآلخر َّأحدىما َّ(ٙ)((اثنيف: َّابفَّجنيوَّ، َّيذكر َّمفَّىذهََّّلـ َّبكؿَّواحد المراد
بعضَّالمفسريفَّقالواَّأكثرَّمفَّمعنىَّلكؿَّواحدَّمفَّىذهَّاأللفاظََّّإن ِنيَّوجدتَّ،َّإالَّاأللفاظ

                                                           

َّ.ٖٔٗ/َََّّّٔ:المشكبلتكشؼََّّ:ينظرَّ-(ٔ)
 ََّّ.ٖٔٚ/َّٕالمبيب:مغنيَّوََّّ،ٕٕٔ/ََّّٓٔالمصوف:والدرََّّ،ٕٚٔ/ََّّٛالمحيط:البحرََّّ:ينظرَّ-(ٕ)
َّ.َّٗٙالتنبيو:َّ-(ٖ)
 .َّٗٙالتنبيو:َّ-(ٗ)
عرابو:معانيَّالقرآفَّوََّّ،ٕٗٛ/ََّّٖ:َّومعانيَّالقرآفَّلمفراءَّ،َّٖ٘٘القرآف:تفسيرَّغريبََّّينظر:َّ-(٘) /ََّّ٘وا 
َّالمحيط:والبحرََّّ،َّٕٖ٘-َّٖٕٖ/ََّّٙوالعيوف:،َّوالنكتََّّٕٖٙ-َّٕٖ٘/َّٓٔمجمعَّالبياف:َّوََّّ،ٖٖ٘/َّ٘
َّٛ/َّ٘ٓٓ-٘ٓٔ.َّ
َّ.َّٗٙالتنبيو:َّ-(ٙ)
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،َّوالمورياتَّىيَّنيرافَّاَّفيَّالعادياتَّىيَّالخيؿَّأوَّاإلبؿوىيَّمعانيَّمتغايرةَّمختمفةَّ،َّفقالوَّ
ىيََّّقدَّتكوفَّالمغيرات،َّوَّ(ٔ)الرجاؿَّفيَّالحربَّرَّكَّْالحجيجَّبمزدلفةَّأوَّالمجاىديفَّأوَّىيَّمََّ

َّالنظرَّإلىَّالموصوؼَّل،َّواختبلؼَّا(ٕ)القباكئؿَّالمياجمة َّفيَّاآليةَّكافَّسببو َّكافَّوجوه إذا
َّ.َّواحًداَّأوَّغيرَّواحد

ََّفاَل َتْخَضْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع الَِّذي ِفي َقْمِبِو َمَرٌض   تعالى:فيَّقولوََّّالقوؿ ثانًيا:ََََََّّّّّّ
َّوأباف.عمىَّقراءةَّعثمافَّبفَّعفافََّّ(عمََّطَّْيََّ)[َّبكسرَّالعيفَّمفََّّٕٖاآلية:مفََّّاألحزاب:]

)يََََََََّّّّّّّ َّأف  َّجني َّابف َّالعيفمََّطَّْيرى َّبكسر َّتعالى))َّع( َّاهلل َّقوؿ َّعمى َّمعطوؼ :  َفاَل
َّ َتْخَضْعَن ِباْلَقْولِ  َّفبل َّأي: َّمنيي ََّّيطمع، َّفكبلىما َّمرض، َّقمبو َّفي َّإال ََّّالذي ََّّأف َّعنو،

َّنَُّلمعذر؛َّوذلؾَّأن ََّّإصابةًََّّى،َّوأشدَُّّالنصبَّأقوىَّمعنًَّ ماَّوَّإن َّطمعَََّّأف ََّّ:صبَّكافَّمعناهوَّإذا
َّخَُّ َّعف َّمسب ٌب َّمنيي ََّّ،بالقوؿَّف َّيَِّوعَّضَُّىو َّذلؾ َّفي َّوالمنييََُّّّفاألصؿ َّعفََّّعنو، مسب ٌب

ذاَّعطفوف َّيَِّمَِّعَّْفَِّ ،َّاألصؿَّإلييف ََّّراجعمعَّالط ََّّولو،َّوليسَّفيوَّدليؿَّعمىَّأف ََّّاَّليف َّكافَّنييًََّّ،َّوا 
َّ.َّوعميوَّبيتَّامرئَّالقيس:وواقعَّمفَّأجميف َّ

ْب ول ُتْجِيَدنَّوُ ْمُت لَ قُ فَ   َلقِ زْ تَ ْخَرى القطاة فَ أُ ن ِرَك مِ َفُيذْ       و َصوّْ

َّكََُّفَيْطَمعَِّ،َّوقولوَّ)(ٖ)((،َّكالقراءةَّالشاذةَّفيذاَّنييَّبعدَّنيي رَّسَّ(َّفيَّالقراءةَّالشاذةَّمجزـو
َّالساكنيفَّمعطوؼَّعمىَّ ََّفاَل َتْخَضْعَن  اللتقاء ،((َّ وفَّييَّدَُّالن ََّّوكأف َّوقاؿَّابفَّعطية:

َّوَّ(ٗ)((ظاىرََّّجوابَّ َّالعامةرج َّ، َّقراءة َّجني َّابف َّالمعنىألن ََّّ؛ح َّفي َّأقوى َّيا َّبيفَّ، وتربط
َّ.فأثرهَّزاكئؿَّالَّمحالةعنوََّّا،َّولم اَّكافَّالخضوعَّمنييًَّمعالخضوعَّبالقوؿَّوالط َّ

َّ

َّ

                                                           

َّ.ٕٖٙ/َََّّّٓٔالبياف:مجمعَّوََّّ،ٕٖٗ/َََّّّٙوالعيوف:النكتََّّينظر:َّ-(ٔ)
َّ.ٙٚٗ/ََّّ٘ٔينظر:َّتفسيرَّاألمثؿ:ََّّ-(ٕ)
فيو:َّ،َّوروايةَّالشطرَّالثانئَّ٘ٔوينظرَّالبيتَّفيَّديوافَّامرئَّالقيس:َّ،َّٔٛٔ/ََّّٕالمحتسب:ََّّ-(ٖ)
َّ.ْذلؽَّمفَّأعمىَّالَقطاةََّفتْزلِؽ(َّفيََّ)
 َّ.ٖٖٛ/َََّّّٗالوجيز:المحررََّّ-(ٗ)
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 العطف بـ)أو(

َّالقوؿَّ أوًل:ََََََّّّّّّ  َكُفوًراَأْو  آِثًماَفاْصِبْر ِلُحْكِم َربَّْك َوَل ُتِطْع ِمْنُيْم  َّتعالى:فيَّقولو
َّ.[َّٕٗ:]اإلنساف:َّاآلية

اَّولوَّجالسيماَّجميعًَّ،َّجالسَّالحسفَّأوَّابفَّسيريفَّ:فمفَّذلؾَّقوليـ))َّ:قاؿَّابفَّجنيََََََّّّّّّ
ْفَّكانتََّّ،ااَّالَّمخالفًَّمطيعًََّّالكافَّمصيبًَّ َّ،إن ماَّىيَّفيَّأصؿَّوضعياَّألحدَّالشيكئيفَّ(أو)وا 

ن ماَّجازَّذلؾَّفيَّىذاَّالموضعَّالَّلشيءٍَّ بؿَّلقرينوَّانضم تَّمفَّجيةََّّ(أو)سَّنفرجعَّإلىََّّوا 
اَّلمجالسوَّفيَّقدَُّعِرؼَّأن وَّإن ماَُّرغ بَّفيَّمجالسةَّالحسفَِّلمَََّّن ووذلؾَّألَّ؛(أو)المعنىَّإلىَّ

وَّقاؿَّجالسَّىذاَّاَّ،َّوكأن َّوىذهَّالحاؿَّموجودةَّفيَّمجالسةَّابفَّسيريفَّأيضًَّ،َّذلؾَّمفَّالحظ َّ
َّالناس َّمف َّالنيَّ،الضرب َّجرى َّذلؾ ََّّيوعمى َّىذا َّاهللََّّ(ٔ)زَّرَّط َّالفي َّقوؿ َّفي َّالقوؿ مف

َّوكأن َّ  َكُفوًراَأْو  آِثًماَوَل ُتِطْع ِمْنُيْم  َّ:سبحانو َّأعمـَّ-و َّىذاََّّ:َّقاؿَّ-َّواهلل َّتطع ال
َّالناس َّمف َّ(ٕ)((الضرب َّلمتخيير َّمعناىا َّعمى َّباقية َّ)أو( َّأّف َّيرى َّجني َّفابف َّوانضماـ،

معنىَّفيَّالمفسروفَّوََّّالمغويوفَّختمؼا،َّوَّ(أو)َّإلىلقرينةَّمعنويةَّانضمتََّّالنييالشيكئيفَّفيَّ
َّ:منياَّعمىَّوجوه)أو(َّفيَّاآليةَّ

َّأّفَّسياقياَّفي:َّأفَّتكوفَّ)أو(َّعمىَّمعناىاَّلمتخييرَّالوجوَّاألوؿ َّوىيَّكذاَّعندَّابفَّجنيَّإال 
ْؿَّخبًزاَّأوَّ:َّكَُّحوَّسيبويوَّفيَّنحوَّقولؾوىذاَّماَّوض ََّّ،قياَّفيَّالنفيااإلثباتَّيختمؼَّعفَّسي

:َّالَّتأكْؿَّخبًزاَّأوَّلحًماَّأوَّتمًراَّمفَّىذهَّاألشياء،َّوقولؾَّاواحدًََّّؿَّْ،َّفكأنؾَّقمتَّكَُّلحًماَّأوَّتمًرا
َّقولوَّتعالىَّكأنؾَّقمتَّالَّتأكؿَّْ َّاألشياء،َّوكذا َّمفَّىذه َأْو  آِثًماَوَل ُتِطْع ِمْنُيْم  :ََّّأحًدا

َّمنيـَّ َكُفوًرا َّأحًدا َّاإلثباتَّوالن(ٖ)أيَّالَّتطع َّبيف َّابفَّجنيَّفجمع َّأم ا َّالمعنىَّ، فيَّفي
َُّيْجِزئاَّفيَّاآليةَّفبلَّأم َّ،َّجموسوَّمعَّأحدىماَّئزَِّجَّْ،َّفيَُّفقولو:َّجالسَّالحسفَّأوَّابفَّسيريف

عَّابفَّجنيَّبيفَّمَّْ،َّفجََّفَّذلؾَّسيبويوكماَّبي ََّّأحدىماَُّيْجِزئوالََّّعنوَّأحدىماَّبؿَّكبلىماَّمنيي َّ
َّ.يةَّوالمثاؿَّفيَّطرازَّواحدَّفيوَّنظراآل

                                                           

َََّّّ)طرز(.َّ،َّٕ٘٘المحيط:َّالييأة،َّالقاموسَّالط ْرز:َّ-(ٔ)
َّ.َّٖٛٗ-َّٖٚٗ/َََّّّٔالخصاكئص:َّ-(ٕ)
َّ.ٗٛٔ/َََّّّٖالكتاب:َّينظر:َّ-(ٖ)
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َّالثاني َّوالمعنىعنىَّالواومبَّلئلباحةَّتكوفَّ)أو(َّأفََّّ:الوجو َّآثمًَّ، َّمنيـ َّالَّتطع َّوكفورًَّ: ،َّاا
ليسَّىاَّىناَّتخييرَّ))  فقاؿَّأبوَّعبيدة،َّ(ٔ)وابفَّخالويوَّوالثعالبيوىذاَّالوجوَّقالوَّأبوَّعبيدةَّ

َّ.(ٕ)((اوكفورًََّّآثًماأرادَّ

َّلمتخييروَََََََّّّّّّّ َّالعكبريَّىيَّعمىَّبابيا َّعنو َّنقؿ َّكما َّسيبويو َّعند َّمفَّكبلـَّ، َُّيفيـ وكما
ىَّبابياَّوليستَّبمعنىَّاجَّكونياَّعمج َّالز ََّّوعمؿ ََّّ،(ٗ)لوسيوالزجاجَّواآلَّ،(ٖ)آنؼَّالذكرَّسيبويو

َّأوكدَّمفَّالواوَّ(أو)َّ:َّ))الواوَّبقولو َُّقمتَّ؛َّىينا َّالواوَّإذا َّفأطاعَّتطعَّزيًداَّوعََّ:َّالَّألف  مًرا
َّكافَّغيرَّعاصَّ َّقاؿَّ،أحدىما َّفإذا َّيطيعَّاالثنيف، َّأال  َّأمره َّأوَّكفوًراَّ:ألن و ،َّالَّتطعَّآثًما

َّكؿَّواحدَّمنيماَّأىؿَّ)أو(َّقدَّدل َّفػ َّ.(٘)((عصىيََُّّفَّأِلَََّّتَّعمىَّأف 

]الصافات:َََّّوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو َيِزيُدوَن  :َّفيَّقولوَّتعالىَّالقوؿَّثانًيا:َََََََّّّّّّّ
ٔٗٚ].َّ

َّ:أمريفَّفيَّاآليةََّّابفَّجن يَّذكرَََََََّّّّّّّ

،َّ(ٙ)كماَّعندَّقطربَّ،الَّبمعنىَّالواووَّكماَّعندَّالفراءََّّ(بؿ)ىَّنالَّتكوفَّ)أو(َّبمعَّ:َّأفَّاألوؿ
َّ))َّ:إذَّقاؿَّالفراء ؛َّفقدَّافترىَّعمىَّاهللَّ(بؿ)فيَّىذهَّاآليةَّعمىَّغيرَّمعنىََّّ(أو)مفَّزعـَّأف 

َّاهللَّتبارؾَّوتعالىَّالََّيُشّؾ،َّومنوَّقوؿَّاهللَّتبارؾَّوتعالىأل َوَأْرَسْمَناُه ِإَلى ِمَئِة َأْلٍف َأْو  :َّف 
وؿَّالفراءَّأجمموَّالمبردَّفيَّوجييف:َّ،َّوفسادَّق،َّوىذاَّالقوؿَّلـَّيرضوَّابفَّجني(ٚ)((َيِزيُدوَن 

ْفَّتقعَّفيَّ؛َّلجازَّأفيَّىذاَّالموضعَّقعَّ)بؿ(َّموقعَّ)أو(:َّإّنوَّلوَّجازَّأْفَّتوجييف:َّاألوؿ
َّالثاني َّيجوز، َّال َّوىذا َّآخر َّموقع َّالواجبَّ(بؿ)َّأف َّ)): َّفي َّتأتي َّال َّكبلَّ، َّإال ََّّواحدٍََّّفي

                                                           

ََََّّّّ.َّٕٛٗالعربية:وفقوَّالمغةَّوسرََّّ،ٕٙٙ/َََّّّٕوعمميا:إعرابَّالقراءاتَّالسبعََّّينظر:َّ-(ٔ)
َّ.َّٕٓٛ/ََّّٕمجازَّالقرآف:ََّّ-(ٕ)
َََّّّ.ٕٔٙٔ/َََّّّٕالقرآف:والتبيافَّفيَّإعرابََّّ،ٗٛٔ/َََّّّٖالكتاب:َّينظر:َّ-(ٖ)
 .٘ٙٔ/ََّّٜالمعاني:ََّّ:َّروحينظرَّ-(ٗ)
عرابو:ََّّمعانيَّ-(٘) َّ.َّ٘ٙٔ/ََّّٜ:َّروحَّالمعاني:َّ،َّوينظرٖٕٙ/ََّّ٘القرآفَّوا 
َّ.ٔٙٗ/َََّّّٕالخصاكئص:َّينظر:َّ-(ٙ)
 .ٕٓ٘/ََّّٔمعانيَّالقرآفَّلمفراء:ََّّ-(ٚ)
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:َّمررتَّالقاكئؿَّإذاَّقاؿَّ؛َّألف َّوجؿ ََّّ،َّوىذاَّمنفيَّعفَّاهللَّعز َّغمٍطَّأوَّنسيافلئلضرابَّبعدَّ
َّ.َّ(ٔ)((تَّذابَِّثَّْ،َّويَُّبَّعفَّذلؾرَِّ؛َّليضَّْفذكر،َّقاؿ:َّبؿَّعمروَّناسًيا،َّأوَّفاستدرؾَّاطًَّبزيدَّغالَِّ

ََّّىذاَّكبلـَّخرجَّحكايةَّمفَّاهللَّعز ََّّوذلؾَّأف َّ:َّأفَّتكوفَّ)أو(َّعمىَّبابياَّلمشؾَّ))الثانيوَّ وجؿ 
جمعَّلوَّرأيتموىـَّلقمتـَّأنتـَّفييـ:َّ:َّوأرسمناهَّإلىَّلقوؿَّالمخموقيف،َّوتأويموَّعندَّأىؿَّالنظر

ُذْق ِإنََّك  :َّعمىَّالحكايةَّقولوَّخرجوَّمنوَّتعالىاَّمم َّومثموَّمََِّّ،ىؤالءَّماكئةَّألؼَّأوَّيزيدوف
َّالذليؿَّالميافَّلَََّّٜٗ:]الدخافََّأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم  َّىوَّفيَّالحقيقة ن ما َّوا  معناه:َّذؽََّّكفَّ[

؛َّداخؿَّفيَّالحكايةَّلقوؿَّالمخموقيفَّ،َّوالشؾ َّ(ٕ):َّالعزيزَّالكريـ((إن ؾَّأنتَّالذيَّكافَّيقاؿَّلو
َّكذاؾَّيقوؿَّاألخفشَّكاف،َّوَّ(ٖ)الخالؽَّالَّيعترضوَّالشؾَّفيَّشيءَّمفَّخبرهَّألف َّ :َّ))كانوا

َّ.(ٗ)عندكـَّ((

َّ،العددَّالحقيقيَّعندَّإرساؿَّالرسوؿىوََِّّمَئِة َأْلٍف  :َّقولوَّتعالىَّأف ََّّمييالنويرىَََََََّّّّّّّ
يعمـَّالعدد،ََّّن وَّتعالىأل؛َّأْفَّتكوفَّ)أو(َّفيَّاآليةَّلمتخييرَّأنكرفََّأْو َيِزيُدوَن  :َّأم اَّقولو

َّوالَّىيَّلئلبياـ َّوالَّىيَّبمعنىَّ)بؿ(، َّ َّحد ده َّاألمرَّبعدما َّكيؼَّيبيـ َّفتصبحَّالزيادةَّإذ ،
َّتعبيًرا،َّوليسَّمستمرَّيبدأَّعمموَّمفَّلحظةَّاإلرساؿ)يزيدوف(َّىوَّفعؿَّمضارعَّو،َّمةمحتوَّ

َُّتِرَكتَُّمبَيمةًَّ َّالزيادةَّمتعمقةَّبالمَُّعفَّزيادٍة ،َّالرسوؿَّباعيـت َّبا،َّؿَّإلييـرسََّ،َّوألمحَّالنيميَّأف 
يمانيـَّبو َّ.(٘)ؿَّإلييـرسََّبحسبَّتقبؿَّالمََُّّ،َّفالعددَّالكميَُّيحتمؿَّأْفَّيزيدَّأوَّينقصوا 

 الصفة - 2

زَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتيُن  فيَّقولوَّتعالى:ََّّالقوؿ :أولً  َََّّّ [َّٛ٘:َّالذاريات]َِّإنَّ المََّو ُىَو الرَّ
َّ.فيَّقراءةَّاألعمشَّاْلَمِتيُن  بجرَّ
َّ:َّفيوجيَّفيَّالقراءةَّذكرَّابفَّجنيََََََّّّّّّ
َّأفَّاألوؿ :ََّّ َّفذك َّوصفًََّّ(اْلَمِتيفَّ)يكوف ،َّ َّلمقوة َّعمىَّمعنا َّوالمعنىره َّالحبؿ، َّإف َّى اهللَّىوََّّ:

اَّيستويَّفيوَّالمذكرَّم َّوىوَّمََِّّفعيؿَّزفالمتيفَّعمىَّوََّّ؛َّألف َّر،َّأوَّذك َّالرزاؽَّذوَّالحبؿَّالمتيف
                                                           

 .ٖ٘ٓ/َََّّّٖالمقتضب:َّ-(ٔ)
َّ.ٔٙٗ/َََّّّٕالخصاكئص:َّ-(ٕ)
َّ.ٙٓٗ/ََّّٔينظر:َّسرَّصناعةَّاإلعراب:ََّّ-(ٖ)
 .ٜٔٗ/َّٕمعانيَّالقرآفَّلؤلخفش:ََّّ-(ٗ)
َّ.ََََّّّّٖٕٓ-َّٜٕٕظر:َّالنظاـَّالقرآني:َّينَّ-(٘)
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َّكَََّّ،والمؤنث َّفعيؿَّمذكرًَّثَُّوقد َّوصفًَّرَّمجيء َّا َّناقةٌَّلممؤنثَّنحوا القوةََّّأوَّألف ََّّ،(ٔ)حسيرَّ:
َّالعكبري(ٕ)غيرَّحقيقيٍََّّّمذكرَّ َّوقاؿ َّعمىَّالمعنىَّالمتيفَّبالكسرَّ:. َّلمقوة َّأيَّذوَّ))صفة ،

َّ.ََّّ(َّٖ)القيرَّالمتيف((

َّأن واَّلمرز اؽفعَّوصفًَّيكوفَّأرادَّالر ََّّأفَّالثاني:َّ))وَّ جاءَّعمىَّلفظَّالقوةَّلجوارىاَّإياه،َّعمىََّّ،َّإال 
؛َّأسيؿَّمنوَّفيَّالمعرفةَّ-عمىَّماَّفيو-خرٍب،َّوعمىَّىذاَّفيَّالنكرةََّّضبٍََُّّّجْحرََّّ:َّىذاقوليـ

َّأف َّ َّالصفةَّوذلؾ َّإلى َّحاجة َّأشد َّإليياالنكرة َّباألقرب َّتتشبث َّإلييا َّحاجتيا َّقوة َّفبقدر ،،َّ
َّفيجوزَّىذاَّ اَّالمعرفةَّفتقؿَّحاجتياَّإلىَّفأم ََّّ،؛َّلقوةَّحاجةَّالنكرةَّإلىَّالصفةخربَُّجْحُرَّضبٍّ

َّأالََّّ.ذلؾَّالَّيسوغَّالتشبثَّبماَّيقربَّمنياَّالستغناكئياَّفيَّغالبَّاألمرَّعنيا،َّفبقدرََّّالصفة
َّتوصؼَّالمعرفةترىَّأن وَّق المعرفةَّتداخمتَّفيماَّبعُد،َّفجازََّّرتَّثَُّاَّكََّوَّلم َّ،َّلكن َّدَّكافَّيجبَّأال 
َّ،(ٗ)((إلىَّوصفياَّ-إلبيامياَّ-ؿَّوضعياَّمحتاجةَّألن ياَّفيَّأو َّ؛َّ،َّوليسَّكذلؾَّالنكرةوصفيا

َّالوجو وكذلؾََّّ،(٘)المفسريفَّمفَّريضعيؼَّعندَّكثَّ-)المتيف(عمىَّالجوارَّأيَّجرََُّّّ-َّوىذا
قاؿَّأبوَّجعفرَّالن حاس:َّ))والجوارَّالَّيقعَّفيَّوََّّ،جنيَّكماَُّيفيـَّمفَّقولوَّاآلنؼىوَّعندَّابفَّ

َّفَّقالوَّمفَّالعربم َّ،َّوىوَّعندَّرؤساءَّالنحوييفَّغمطَّمَِّالقرآف،َّوالَّفيَّكبلـَّفصيح ،َّولكف 
َّخفض َّمف َّقراءة َّفي َّالقوؿ َّحقيقي: َّغير َّتأنيث َّمرجوٌحَّ))َّ:الحمبيَّوقاؿَّ،(ٙ)((أن و وىذا

ََّّ.أيَّغيرهَّأفضؿَّمنو،َّ(ٚ)((الَُّيصارَّإليوَّإال َّعندَّالحاجةَّإلمكافَّغيرهَّ،َّوالجوار

َيْوَمِئٍذ ُيَوفّْيِيُم المَُّو ِديَنُيُم اْلَحقَّ َوَيْعَمُموَن َأنَّ المََّو ُىَو   :فيَّقولوَّتعالىالقوؿَّ: ثانًيا َََََّّّّّ
َّومجاىدَّاْلَحقَّ  [َّبرفعََّّٕ٘النور:]َّاْلَحقُّ اْلُمِبيُن  َّ.عمىَّقراءةَُّأبيٍّ

َّوََّّ(الحؽَُّّ)ُرِفعَََََََّّّّّّّ َّوالمعنى،َّؿ َّجعمىَّإن وَّصفةَّهللَّعز  َّاهللََُّّيومكئذٍَّ: َّدينَََّّيوفييـ ،َّيـالحؽُّ
َّبالحؽ َّ َّتعالى َّوصفو َّالمبالغةمََّلََِّّ؛وجاز َّمف َّذلؾ َّفي َّكأن َّا َّحتى َّعمىَّ، َّىو َّىو َّيجعمو و

                                                           

َّ.ٜٕٛ/َََّّّٕالمحتسب:َّينظر:َّ-(ٔ)
َّ.ٖٛٔ/َََّّّ٘الوجيز:المحررََّّينظر:َّ-(ٕ)
 .ٗٔ٘/َََّّّٕالشواذ:إعرابَّالقراءاتَّ-(ٖ)
 .َّٜٕٛ/ٕ:َّالمحتسبَّ-(ٗ)
َّ.ٕٗ/َّٕٚالمعاني:وروحََّّ،ٖٛٙ/ٗوالفريدَّفيَّإعرابَّالقراف:ََّّ،ٕٗٓ/َّٜالبياف:مجمعََّّينظر:َّ-(٘)
َّ.ٖٜٓٔإعرابَّالقرآفَّلمنحاس:ََّّ-(ٙ)
ََّّ.ٔٙ/َََّّّٓٔالمصوف:الدرََّّ-(ٚ)
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:َّ))قاؿَّأبوَّعبيدَّ:إذَّقاؿَّ،فعَّفيَّماَّنقموَّعنوَّالنحاسعبيدةَّقراءةَّالر ََّّحَّأبو،َّورج َّ(ٔ)المبالغة
َّليكوفَّاىةَّخبلؼَّالناسَّلكافَّالوجوَّالرفعلوالَّكرَّ َّويكوفَّموافقًَّ، َّوعز  َّهللَّجؿ  َّلقراءةنعًتا َّا
َِّديَنُيَـّْلُيَوف ي)ُأبّي... َّاْلَحؽُّ َّالم ُو ـُ َّ(ٕ)((َّ(ِي َّبقراءة َّعبيدة َّأبي َّواستشياد ،َّ َّيرَضَُّأبّي َّبوَّلـ

َّ)؛َّالنحاس،َّورج حَّقراءةَّالعامة َّ))المعنىَّحسف،َّوِديَنُيُم  (َّيكوفَّنعًتاَّلػَحؽ َّالألف  ؛َّألف 
َّذكرَّالمسيكئيفَّفأعمـَّأن وَّي َّوعز  َّوعز َّجازييـَّبالحؽَّكماَّاهللَّجؿ  َوَىْل ُنَجاِزي ِإلَّ   :قاؿَّجؿ 

َّلمكافرَّوالمسيءَّبالحؽَّٚٔ:َّ]سبأ:َّمفَّاآليةَّاْلَكُفوَر  َّوعز  َّمجازاةَّاهللَّجؿ  ،َّوالعدؿ[َّألف 
َّلممحسنيفَّبالفضؿَّواإلحسافوم َّالعكبريَّ.(ٖ)((جازاتو َّآَخرَّقالو َّوىوَّأْفَّوفيَّاآليةَّوجو ،

َّ.َّ(ٗ)،َّوىذاَّوجوَّانفردَّبوَّالعكبريالحؽَُّّ:َّىوَّخبًراَّلمبتدأَّمحذوؼَّأيَّ(الحؽَُّّ)يكوفَّ

 البدل - 3

َّ.[ٓ٘:َّص] َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة لَُّيُم اأْلَْبَواُب   :فيَّقولوَّتعالىَّالقوؿ: أولً     

أي:َّمفت حًةَّ مَُّفتََّحًة  َّمفَّالضميرَّفيَّبدالَّ اأْلَْبَواُب  ))جعؿََّّفَّ:َّمََّقاؿَّابفَّجنيََََّّّّ
لؾَّمنوََّّد َّ،َّكماَّالبَُّمفَّتقديرؾَّىذا،َّوأنتَّتبدؿَّاألبوابَّمفَّالضميرَّالبد َّ،َّليـَّاألبوابَّمنيا

،َّوتكمـَّابفَّجنيَّ(٘)((غيرَّأْفَّتبد لياَّمفَّضميٍرَّفيياَّمف مَُّفتََّحًة  َّوأنتَّترفعَّاألبوابَّبػ
َّ:وجياف،َّوقاؿَّفيَّرفعَّاألبوابَّآليةَّفيَّالخصاكئصَّبشيءَّمفَّالتفصيؿعمىَّىذهَّا

إذاَُّجعؿَّفيَّمفتحةَّ مَُّفتََّحًة  بدؿَّمفَّالضميرَّفيَّ اأْلَْبَواُب  أفَّتكوفَّ:َّالوجوَّاألوؿ
َّمفت حةَّىيأيَّضمير َّواالجناتَّ:أيَّ،: َّلمعنى، :َّ َّليـ والضميرَّفيََّّ،منياَّاألبوابمفتحة

َّ َّمنو َّالمبدؿ َّعمى َّعاكئد اأْلَْبَواُب  )منيا(
(ٙ)َّ َّوىو َّيربط، َّالذي َّ       اأْلَْبَواُب  َّالرابط

َّ.َّ(ٚ))الجنات(َّأوَّصفةمفََّّالَّبوصفياَّحا مَُّفتََّحًة  بػ

                                                           

َّٚٓٔ/َّٕالمحتسب:َّينظر:َّ-(ٔ)  .َّٔٓٔالقراءات:مختصرَّفيَّشواذََّّفي:،َّوينظرَّقراءةَُّأَبيٍّ
َّ.َّٚٗٙإعرابَّالقرآفَّلمنحاس:ََّّ-(ٕ)
 .َّٛٗٙ-ٚٗٙإعرابَّالقرآفَّلمنحاس:ََّّ-(ٖ)
 .ٔٛٔ/ََّّٔالقراءاتَّالشواذ:ََّّإعرابَّينظر:َّ-(ٗ)
َََّّّ.َّٖ٘التنبيو:َّ-(٘)
 .َّٗٔٗ-َّٖٔٗ/َََّّّٕالخصاكئص:َّينظر:َّ-(ٙ)
َََّّّ.ٖ٘ٛ/َََّّّٜالمصوف:الدرََّّ،ٓٔ٘/َََّّّٗالوجيز:والمحررََّّينظر:َّ-(ٚ)
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َّالثاني َّأفَّالوجو َّالمفعوؿَّ اأْلَْبَواُب  َّتكوفَّ: َّباسـ َّوالمعنىَّأيضًَّمَُّفتََّحًة  مرتفعة اَّ،
:َّالبدَّب وَّعميوَّابفَّجنيَّبقولو،َّوىذاَّماَّنََّيانَّْمََِّّاألبوابليـََّّحةًَّت َّفََّ:َّمَُّالمعنىَّاألوؿمثؿَّيكوفَّ

َّالوجوَّالمعنىَّمعَّتقديرَّالضميرَّأوَّعدموَّمفَّتقديرَّىذا َّفيَّىذا َّوالضميرَّفيَّ)منيا( ،
اَّالغبلـَُّمعوواقفًََّّ:َّمررتَّبزيدٍَّكقولؾ مَُّفتََّحًة  عمىَّالحاؿََّّعاكئدٌَّ

(ٔ).َّ

ََََََّّّّّّ َّالنحويوف َّواختمؼ َّوالكوفيوف َّالبصريوف َّعمى َّالعاكئد َّالضمير وتعويضََّّالحاؿ،في
َّالبحث.األلؼَّوالبلـَّمفَّالضميرَّفيَّاآليةَّموضوعَّ

َّالبصريوف َّقاؿ َّحاؿ: َّومفت حة ،  اأْلَْبَواُب َّالمفعوؿ َّباسـ َّالحاؿََّّ،مرتفعة َّبيف والرابط
،َّقاؿَّالزجاجَّىوَّالوجوَّاألجودَّفيَّاألبوابَّمنياَّليـَّ:َّمفتحةأيَّ،روصاحبياَّضميرَّمقد َّ

ليسَّمعنىَّمعنىَّاأللؼَّوالبلـََّّألف َّ؛َّاَّمفَّالياءـَّعوضًَّبللتجعؿَّاأللؼَّواَّالعربيةَّمفَّأفَّ
َّشيء َّفي َّالبصرييفأم ََّّ،(ٕ)الياء َّرأي َّعمى َّفيو َّجني َّابف َّعميََّّ،ا َّأبي َّشيخو َّرأي وتبع

وذكرَّقواًلََّّ،(ٖ)كبلـَّطويؿَّعمىَّىذهَّاآليةَّقالوَّفيَّاإلغفاؿَّالفارسيَّوألبيَّعميَّ،الفارسي
َّ))فيَّغيرَّاإلغفاؿَّآخر َّتعالى: َّقولو :  َُجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة لَُّيُم اأْلَْبَواب َّسَّعمىَّفمي

َّمنيا َّاألبواب َّليـ َّفيمفت حٍة َّالذي َّالضمير َّمسد  َّسد تا َّولبلـ َّاأللؼ َّأف  َّعمى َّوال ،َََََََََََّّّّّّّّّّّ
  ًمَُّفتََّحةَََّّّحْتَّالجنافَّإذاَُّفت حْتَّأبوابيا.َّوفيَّالتنزيؿألن ؾَّتقوؿَُّفتَِّ؛:  َوُفِتَحِت السََّماء

َّ.ََّّ(ٗ)(([،َّفصارَّذلؾَّبمنزلةَّقولؾ:َُّضِربَّزيٌدَّرأُسؤَُّٜ]النبأ:ََََّّّأْبَواًباَفَكاَنْت 

:َّ،َّوالمعنىمرتفعةَّباسـَّالمفعوؿ اأْلَْبَواُب  ،َّوحاؿ مَُّفتََّحًة  َّف َّإَّ:وقاؿَّالكوفيوفََََََّّّّّّ
َّأبوابياَّمفت حةًَّ َّواأللؼَّوالبلـ َّالعَّ، َّمف َّقاؿَّوٌض َّإذ َّالحاؿ، َّالتيَّىيَّرابط َّالمحذوفة ياء

َّالمعنىَّ:َّمفت َحًةََّليـَّأْبوابَُّ؛َّاأْلَْبَواُب  ترفعَّالفراء:َّ)) والبلـَّ.َّوالعرُبَّتجعؿَّاأللؼَّياألف 
َّفيقولوف َّاإلضافة َّمف ََّخمفا َّاألنُؼ َّقبيٍح َّالعيُف ََّحَسَنٍة َّمررتَّعمىَّرجٍؿ حسنٍةََّّوالمعنى::

َّ.(٘)((يٍحَّأنفوَقبوَّعين

                                                           

َّ.َّٗٔٗ-َّٖٔٗ/َََّّّٕالخصاكئص:َّينظر:َّ-(ٔ)
عرابو:معانيَّالقرآفََّّينظر:َّ-(ٕ) َّالقراف:التبيافَّفيَّإعرابَّوََّّ،َّٕٕ٘-َّٕٕٗ/ََّّٕواإلغفاؿ:َّ،ٖٖٚ/ََّّٗوا 
ََّّٕ/ٖٔٔٓ.َّ
َّ.َّٕٕ٘–َّٕٕٗ/َََّّّٕاإلغفاؿ:َّينظر:َّ-(ٖ)
َّ.َّٖٗٔ-َّٔٗٔ،َّوينظر:َّالمساكئؿَّالمشكمة:َّٓٗٔاإليضاح:ََّّ-(ٗ)
 .ٖٓٔٔ/ََّّٕالتبيافَّفيَّإعرابَّالقرآف:َّ:َّ،َّوينظرٛٓٗ/ََّّٕمعانيَّالقرآفَّلمفراء:ََّّ-(٘)
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ََّّف َّإقوؿَّأََََََّّّّّّ َّالتعقيدَّفيَّىذه َّالصنعةََّّ،اآليةالذيَّدفعَّالنحوييفَّإلىَّىذا ىوَّتحكيميـ
َّالحفاظَّعمىَّالمعنىالن َّ َّومحاولتيـ َّحوية، َّوضوحَّمعنىَّاآلية َّأدىَّإلىَّعدـ َّمم ا َّتعقيدوَّ،

َّ َّسياؽَّاآليةَّيحتـَّأفََّّألف ََّّ؛محذوؼَّتقديرَّرابطاآليةَّالَّتحتاجَّإلىََّّف َّأ،َّمعَّيًّانحوَّفيميا
)الجنات(َّ،َّفبلَّحاجةَّإلىَّضميرَّيرجعَّعمىَّاتَّعدفَّالَّغيرتكوفَّىذهَّاألبوابَّأبوابَّجن

َّ.يربطَّالحاؿ

ََّوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَيًة ُكلُّ ُأمٍَّة ُتْدَعى ِإَلى ِكَتاِبَيا  َّتعالى:فيَّقولوََّّالقوؿ ثانًيا:ََََََّّّّّّ
َّ.عمىَّقراءةَّيعقوبَّالثانية ُكلُّ  [َّبنصبَّٕٛ:َّة:َّمفَّاآلية]الجاثي

َُّأم ٍةَُّتْدَعى)َّ:َّ))قاؿَّابفَّجنيََََََّّّّّّ وجازََّّ، ََّوَتَرى ُكلَّ ُأمٍَّة َجاِثَيةً  بدؿَّمفَّقولو:َََّّّ(ُكؿ 
َّإبداؿَّالثانيةَّمفَّاألولى َّفيَّالثانيةَّمفَّاإليضاحَّالذيَّليسَّفيَّاألولى؛َّألف َّمََّلَِّ؛ ىاَّو َّثَُّجََُّّا

َّذكرَّالسببَّالد ََّّ،و َّثَُّمفَّشرحَّحاؿَّالجََُّّليسَّفيوَّشيءٍَّ َّفييا َّوىوَّىاُجُثو َّاعيَّإلىَّوالثانية ،
َّ:ذلؾَّأفادَّإبدالياَّمنيا.َّونحوَّذلؾمفَّ؛مفَّاألولىاستدعاؤىاَّإلىَّماَّفيَّكتابيا،َّفييَّأشرحَّ

ةَّجاثيةَّم َّأََُّّ:َّوترىَّكؿ ََّّ:َّفموَّقاؿَّقمتَّ.َّفإفََّّءبل ََّّمفَّالكَََّّمفَّأىؿَّالبصرةَّرجبًلَّرأيتَّرجبًلَّ
َّكتابيا َّإلى َّتدعى َّاإلطالة.َّغنىأَلَّ؛ َّألن ََّّعف َّاإلسياب؛ َّىو َّالغرضَّىنا َّموضعَّقيؿ: و

َّأََُّّإغبلظ َُّأم ة)عيدَّلفظَّووعيد،َّفإذا َّ،(ٔ)((كافَّأفخـَّمفَّاالقتصارَّعمىَّالذكرَّاألوؿَّ(كؿ 
بؿَّبعضيـَّنقؿَّكبلموَّبالمعنىََّّ،(ٕ)المفسريفَّوالمغوييفَّجنيَّفيَّتفسيرهَّىذاَّأكثرََّّابفََّّعََّبَِّوتََّ
َّكالطبرسيَّوأ َّاإلشارةَّبحذؼَّبعضو َّاإلشارةَّ(ٖ)مفَّغير َّمع َّنقؿَّنصَّكبلمو َّوبعضيـ ،

َّ.(ٗ)ىػ(ٖٗٙ)تَّجبتََّنَّْكالمَُّ
َّالعكبريَََََّّّّّ َّأفَّوقاؿ َّيجوز َُّتدعىَّ: َُّأم ٍة َّترىَّكؿ  َّالنصبَّعمىَّتقدير: َّفيَّيكوف َّكما ،

يكوفَّفيَّموضعََّّ:َّيجوزَّأفَّىػ(ٚٚ٘بوَّالبركاتَّبفَّاألنباريَّ)ت،َّوقاؿَّأ(٘)الموضعَّاألوؿ
ََََََّّّّّّ.(ٙ)قمبيةَّ)ترى(َّجعمتالمفعوؿَّالثانيَّإْفَّ

                                                           

َّ.َّٖٕٙ-َّٕٕٙ/َََّّّٕالمحتسب:َّ-(ٔ)
عرابَّالقراءاتَّوََّّ،ٜٛٗ/َََّّّ٘الكشاؼ:وََّّ،ٖٚٚ/َََّّّٕالقراءات:معانيََّّينظر:َّ-(ٕ) َّ،ٕٚٗ/َََّّّٕالشواذ:ا 

َّ.ٜ٘٘/َََّّّٕالمبيب:ومغنيََّّ،ٓ٘/َََّّّٛالمحيط:والبحرَّ
َّ.ََّّٕٓٔ/ََّّٜينظر:َّمجمعَّالبياف:ََّّ-(ٖ)
َّ.َّٕٚٛ-َّٕٙٛ/ََّّٗ:َّإعرابَّالقرآفينظر:َّالفريدَّفيََّّ-(ٗ)
َّ.ٕٚٗ/َََّّّٕالشواذ:إعرابَّالقراءاتََّّينظر:َّ-(٘)
َّ.َّٖٙٙ/َّٕ:َّالبيافَّفيَّغريبَّإعرابَّالقرآفَّينظرَّ-(ٙ)
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 التوكيد  -4

َّتعالىَّالقوؿَّ:أوًل ََََََّّّّّّ ثُمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة   ثُمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُّْتونَ  َّ:فيَّقولو
َّ.[َّٙٔ،َّ٘ٔ:]َّالمؤمنوفَُّتْبَعُثوَن 

َّ:فيأمرَّفيَّاآليةَّذكرَّابفَّجنيَََََََََّّّّّّّّّ

ثُمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد  َّ:وجيوَّقولوَّعز َّ:َّ))ؿإذَّقاَّ،توكيدٌََّّ َلَميُّْتونَ  :َّالبلـَّفيَّقولوَّ:َّإف َّاألو ؿ
ََّّ َذِلَك َلَميُّْتونَ  َّسبحانو  َوَما ِمن َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َوَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو  كقولو

َّذكَرهَّطيراَنوَّبجناحيوَّتوكيدٌََّّإلىَّأف ََّّفَّذىبم َّ[َّمَِّٖٛ:َّ]األنعاـ:َّمفَّاآلية ،َّوالجمعَّبينيماَّأف 
َّ َّفيَّقولو: َّمََِّّتوكيدٌََّّ َلَميُّْتونَ  البلـ َّوىذا َّالَّارتيابَّبوم َّ، َّفكذلؾفيحتاجَّإلىَّتوكيدَّا ،     

  َيِطيُر ِبَجَناَحْيِوَّتوكيدَّعندَّأكثرَّالناس))(ٔ).َّ

َّالثانيوَّ َّفيَّ: َُّمرادة َّالبلـ َّقولوإف  :  ُتْبَعُثوَنَّ َّقاؿ، َّقاؿَّ))ولو َّإن َّإذ َّثـ َّالقيا: َّيـو مةَّكـ
َّلكانتَّتوكيدلتبعثوف َّبالبلـ َّاختبلؼَّ؛ َّفيو َّما َّىنا، َّالبلـ َّتكوف َّأْف َُّمستَّوُيشبو غًنىَّمرادًة

َّ:عنياَّبالتيَّتقد متياَّكقولو

 َخَصْفَن بآثار الَمِطيّْ الَحواِفَرا   َأ القيس بعدما    أْولى فأْولى يا اْمرَ 

َّم َّترىَّأف  َّبالحوافرإال َّالمطي  َّآثار َّخصفف َّباءًَّعناه َّفزاد َّفكانتَّالزاكئدةَّوحذؼَّأخرىَّ، ،
َّفكذلؾَّالبلـَّفيَّقولوَّعفَّالمحذوفةَّعوًضا مفََّّتكادَّتكوفَّعوًضاَّ َلَميُّْتونَ  َّ:عالىت،

َّ.(ٕ)((ُتْبَعُثوَن  البلـَّفيََّّ

ألن وَّكيؼََّّ؛مشكبًلَّيبدوََّّتوكيد(،إلىََّّبوَّفيحتاجوىذاَّمماَّالَّارتيابَّ)َّجني:ؿَّابفَّقوَََََََّّّّّّّْ
ويمكفَّأْفَُّيحمؿَّاسـَّاإلشارةَّ)ىذا(ََّّتوكيد.ومعَّذلؾَّيحتاجَّإلىََّّبو،يكوفَّمماَّالَّارتيابَّ

رتيابَّبوَّفيحتاجَّاَّاَّالم َّالموتَّمََِّّالَّلكوفَّاإلشارةَّإلىَّأف ََّّشارةَّإلىَّالبلـَّمفَّكونياَّلمتوكيدإ
َّوىيَّتوكيدَّمفيدَّعندهََّيِطيُر ِبَجَناَحْيِو  :َّابفَّجنيَّشب وَّاآليةَّبقولوَّتعالىفَّ،إلىَّتوكيد

َّ.توكيًداَّمفيًداَّ َلَميُّْتونَ  ،َّفيكوفَّقولوَّاألنعاـكبلموَّعمىَّاآليةَّمفَّسورةَّفيَّكماَّسيجيءَّ

                                                           

َّ.ََّّٖٚ:َّالخاطرياتَّ-(ٔ)
َّ.ٖٙٓ،َّوالبيتَِّلمق اسَّالعاكئذّي،َّينظر:َّالمفضميات:َََّّّٖٛالخاطريات:ََّّ-(ٕ)
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فََََََّّّّّّ َّتوكيدَّالموتَّتوكيدافَّوا  ،َّفيوََّّنكرهَّأحدٌَّأاَّم َّلـَّيكفَّمََِّّوالذيَّعميوَّأكثرَّالمفسريفَّأف 
َّنََّ َّالموت َّيضع َّحتى َّلئلنساف َّعينيصَّْتنبيو َّعنوَّوب َّيغفؿ َّالمخاطبوال َّفأنزؿ َّمنزلةَّي، ف

َّ.(ٔ)واإلعراضَّعفَّالعمؿالمتردديفَّتنبيياَّليـَّمفَّالغفمةَّ

اَّانفردَُّمستغًنىَّعنياَّبالتيَّتقد متياَّفيذاَّمم ََُّّتْبَعُثوَن  أم اَّقولوَّالبلـَّمرادةَّفيَّقولوَََََََّّّّّّّ
عوًضاَّعفََّّزاكئدةًََّّ َلَميُّْتونَ  تكوفَّالبلـَّفيَّقولوََّّوقولوَّىذاَّيترتبَّعميوَّأفََّّ،بوَّابفَّجني

َّ َّفي ََّّ،ُتْبَعُثوَن  المحذوفة َّيستقيـ َّال َّالتوكيدوىذا َّعمى َّقاؿَّ،وكبلمو َّ))إذ َّأف َّ: َّوذلؾ
َّابفَّ،(ٕ)((يابَّوالَّيميؽَّبوَّالحذؼَّواالختصارالتوكيدَّمفَّمواضعَّاإلطنابَّواإلس َّأف  َّإال 

،َّفقاؿَّمتردًدا َّف َّإقيؿَّوَّ.َّتكادَّتكوفَّعوًضاَّمفَّالبلـَّ:َّجنيَّلـَّيقؿَّىذاَّالوجوَّعمىَّالجـز
البلـَّغالًباَُّتَخم صَّالمضارعَّلمحاؿَّفبلَّيمكفََّّف َّأل،َُّتْبَعُثوَن  عدـَّدخوؿَّالبلـَّفيََّّسبب

َّ.(ٖ)ألن وَُّمخَمصَّلبلستقباؿَُّتْبَعُثوَن  دخولياَّفيَّ

َدآبٍَّة ِفي اأَلْرِض َوَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإلَّ  َوَما ِمنْ   :فيَّقولوَّتعالىَّالقوؿ: ثانًياََََّّّّ
َّ.[ٖٛ:َّ]األنعاـ:َّمفَّالآلية ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم 

َّ:فيجيوََّّفيَّاآليةََّّذكرَّابفَّجنيََََََّّّّّّ

دةَّقوؿَّ))ومفَّالحاؿَّالمؤك ََّّقاؿ:إذََّّمؤك َدة،َّحااًلَّ ِبَجَناَحْيِو  َّقولو:أفَّيكوفََّّيجوزَّاألو ؿ:
َوَل َطاِئٍر  :َّ..َّفأم اَّقولوَّسبحانو[.َّٕ٘اآلية:مفََّّالتوبة:]َّثُمَّ َولَّْيُتم مُّْدِبِريَن  َّتعالى:اهللَّ

وىذاَّماَّانفردَّبوَّابفَّجنيَّوتبعوَّفيوََّّ،(ٗ)((فيكوفَّمفَّىذاََّيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإلَّ ُأَمٌم َأْمثَاُلُكم 
وىوَّ،َّوأْفَّتكوفَّحااًلََّّ،َيِطيرُ   ػيجوزَّأْفَّتتعمؽَّالباءَّب ِبَجَناَحْيِو  :َّ))إذَّقاؿالعكبريَّ

َّغيرَّالطاكئرَّقدَّيََُّّ؛عَّمجازَّتوكيدَّوفيوَّرفَّْ َّ.(٘)((طارَّإذاَّأسرعَّ:َّقاؿَّفيوألف 

                                                           

حَّوروََّّ،ٖٕ٘/َََّّّٔاألقراف:ومعترؾََّّ،ٕٖ٘/َََّّّٛالمصوف:والدرََّّ،ٜٖٙ/َََّّّٙالمحيط:البحرََّّينظر:َّ-(ٔ)
ََّّ.ٚٔ/َََّّّٛٔالمعاني:

ََََّّّّ.ٕٙٔ/َََّّّٔالخصاكئص:َّوينظر:َّ،ٕٛ/َََّّّٔاإلعراب:سرَّصناعةََّّ-(ٕ)
َّ.ٕٖ٘/َََّّّٛالمصوف:والدرََّّ،ٖٓٚ/ََّّٙالبحرَّالمحيطََّّينظر:َّ-(ٖ)
ََََّّّّ.ٕٛٙ/َََّّّٕالخصاكئص:َّ-(ٗ)
َّ.ٖٜٗ/ََّّٔالتبيافَّفيَّإعرابَّالقرآف:ََّّ-(٘)
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َّأالثانيوَّ َّتعالىَّفَّ: َّقولو َّ َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو  َّ:يكوف َّمفيًدا ليسَّالغرضَّتشبييوَّوَّتوكيًدا
َّذ َّالجناحيفَّيبالطاكئر َّالبتة، َّبجناحيو َّالطاكئر َّىو َّيقولوفَّ،بؿ َّكما َّرأيتَُّوىو َّبعيني،َّ: و

فإذاََّّ،يفألّنوَّكثيرَّماَّجاءَّلفظَّ)طار(َّلغيرَّذيَّالجناحَّ؛وكممُتوَّبفي ،َّوجيءَّبوَّلرفعَّالمبس
َّ:ََّّومفَّأبياتَّالكتابَّ،َّ(ٔ)اآليةكافَّذلؾَّحسنتَّ

َّ.(َّٕ)ََّدواِمي األْيِد َيْخِبْطَن السّْريحا      وطرُت بُمْنُصِمى في َيْعَمالت

َّاتوكيدًَّ ِبَجَناَحْيِو  مفَّكوفَّالمفسريفَّالمغوييفَّوََّّثركوالوجوَّالثانيَّىوَّالذيَّعميوَّأََََََّّّّّّ
َّ:أيَّ،ْرَّفيَّحاجتي:َّطَّ؛َّألن وَّقدَّيقاؿَيِطيُر   يءَّبوَّلرفعَّالمجازَّالذيَّكافَّيحتمموَّجَِّ

َّ(ٖ)فيياَّأسرع ،َّ َّيرىأم ا َّالجناحيفَّأف ََّّثعمبَّفإن و َّالتوكيدَّليسَّذكر َّقاؿَّ،مف َّ))إذ ََََّّّّ:قولو:
  َوَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِوََّّدخؿولكن ََّّ،ليسَّتوكيًدا َّبالجناحيفََّّ؛و َّيكوف َّالطيراف ألف 

َّبالرجميف َّبجناحيوَّ،ويكوف َّالبياكئـ َّمف َّالناسَّبرجميوَّ،فطيرافَّالطاكئر َّترىَّأن ؾَّأاَلََّّ،ومف
َّ.(ٗ)((طاكئرَّفيَّحاجتوَّمعناهَّمسرعَّبرجميوزيدََّّ:تقوؿ

موبَّالتوكيدَّمفَّأسَّيبؿَّىَّ،متبوعوواآليةَّليستَّمفَّالتوكيدَّالذيَّيتبعَّفيَّحكموَََََََّّّّّّّ
قدَّيكوفَّالتوكيدَّعمىَّصورَّقاؿَّفاضؿَّالسامراكئي:َّو))َّ،،َّومنياَّاآليةكثيرةالذيَّلوَّطراكئؽَّ

َّجارََّّكيبيةَّمختمفةَّ...إعرابيةَّوترَّ َوَل َطاِئٍر َيِطيُر َّ نحو:َّ..ومجرور.َّوقدَّيكوفَّبصورة
َّبالجناحيََِّّبَجَناَحْيوِ  َّإال  َّيكوف َّمفَّ(٘)((فوالطيرافَّال َّالمكافَّكونيا َّجاءتَّفيَّىذا َّلذا ؛

 َََّّّ.َّْفَّكافَّعنوافَّىذاَّالمبحثَّالتوابع،َّوا َّالتوابعالتوكيدَّالَّمفَّ

                                                           

َّ.ٓٙٛ/َّٔ:َّ،َّوالفسرٜ٘ٗتارَّتذكرةَّأبيَّعمي:َّ،َّومخَّٕٛٙ/ََّّٕ:َّالخصاكئصَّينظر:َّ-(ٔ)
َّاألسدي،َّينظر:َّضراكئرَّالشعر:َّالبيتَّلمضر سَّبفَّربعَّ-(ٕ) َّ.ٕٓٔي 
عرابو:ََّّ-(ٖ) ،َّٕٛٔ/َّٗ،َّوالتبيافَّفيَّتفسيرَّالقرآف:َّٕٓٔ،َّوالصاحبي:َّٕ٘ٗ/َّٕينظر:َّمعانيَّالقرآفَّوا 

 .ٕ٘ٔ/ََّّٗ:َّ،َّوالبحرَّالمحيطٜٕٓ/َّٕ،َّوالمحررَّالوجيز:َّٕٓٔوالنكتَّفيَّالقرآف:َّ
َّ.َّٖ٘ٔ/َّٔالزاىرَّفيَّمعانيَّكمماتَّالناس:ََّّ-(ٗ)
َّ.َََّّّٖٔٔ-َّٕٔٔ/ََّّٗ:َّمعانيَّالنحوَّ-(٘)
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 الرابعالمبحث 

 وأثرىا في التفسير المغوي الموضوعات الصرفية

 :توطئة
 عالقة عمم الصرف بتفسير القرآن 

َالصَ تََرَْيََ        َوثيًقارؼَبتفسيبطَعمـ َارتباًطا َاألسبابَرَالقرآفَالكريـ َأىـ ،َبوصفوَأحد
َالمعنى َتكشؼَعف َوالمحدثوفَ،التي َاألقدموف َقاؿ َالمبنىَتؤديَإلىََ:إذ َفي َزيادة كؿُّ

َا ََو،َ(ٔ)عدوؿَمفَصيغةَإلىَُأْخرىَيصحبوَعدوؿَفيَالمعنىَ،َوكؿَُّالمعنىفيَزيادةَ َلكؿِّ ف 
،َقاؿَابفَفارسَ(َٕ)صيغةَمفَصيغَاألفعاؿَأوَاألسماءَمعًنىَتشتيرَبوَأوَمعافَمتعدِّدةَ

َ َباب َالذفي َالقائؿالخطاب َمف َاإلفياـ َبو َيقع َي ،((َ َالسامع: َمف َبيفَوالفيـ َذلؾ يقع
َالتصريؼَفإفَ ريؼَ...َوأمَ ،َواآلخرَالت ص:َأحدىماَاإلعرابالمتخاطبيفَمفَوجييف مفََا

:َ)َوَجَد(َوىيَكممةَمبيمةَفإذاََصرْفناَأْفَصحْتَفقمناَفيَفاتوَعمُموَفاتوَالُمعظ ـ؛َألن اَنقوؿ
(.َوقاؿََوْجًداوفيَالحزفَ)َ،وفيَالغضبَ)َمْوِجَدًة(َ،(ِوْجداًناوفيَالضالةَ)َ،(ْجًداوَُالماؿَ)

َوَأْقِسُطوا ِإنَّ  َ:[َوقاؿ٘ٔ]الجف:ََ َحَطًباَوَأمَّا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا ِلَجَينََّم  :َاهللَجّؿَثناؤه
ىَبالتصريؼَمفَالعدؿَتحوؿَالمعن[َكيؼَٜ:َ]الحجرات:َمفَاآلية المََّو ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 

َالقرآفَالتيَيحتاجَإليياَ(ٖ)((إلىَالَجْور َالزركشيَوالسيوطيَعمـَالص رؼَمفَعمـو ،َوعد 
َالإ،َبؿَىَيقؼَعمىَالمعنىَالقرآنيَالصحيحالمفسرَحت ركشيَيرىَالعمـَبالص رؼَأىَـ ف  َز 

؛َةَعفَمعنىَواحدعبالمختمفةَالمتشَالمعانيوفائدةَالت صريؼَحصوؿَمفَالن حوَإذَقاؿ:َ))
َم َأىُـّ َبو َفيَتعرُّؼَالمغةفالعمـ َالن حو َالتَ َفَمعرفة َألف  َ؛ ذاتَالكممةََفيصريؼََنَظٌر

ََفيوالن حوََنَظٌرَ َ.(ٗ)((يحتاجَإليوَالمفسِّرَالتيعوراضياَوىوَمفَالعمـو
َالتيَُتعيفَالمفسرَعمىَإدراؾَالمعنىََََََ المرادَمفَألفاظَالقرآفَوعمـَالص رؼَمفَالعمـو

َعميوَتمؾَالصيغَمفَمعاٍفَبأفعاًًلََـكانتَأسماًءَأأَسواءَالكريـ وفؽَعمىَحسبَماَتدؿُّ
َفائدةَوقدَبيَ َ،ةَالكممةَيَنَْياَالصرفيةَمفَزيادةَوحذؼَوتقديـَوتأخيرَفيَبَِِتََيَْنَبَِ فَالزمخشريُّ

                                                           

  ََ.ََٙ:َ،َومعانيَاألبنيةٛٙينظر:َشرحَالمموكيَفيَالتصريؼ:ََ-(ٔ)
 .ََََٖٚ-َٛٙ:َالتصريؼَينظر:َشرحَالمموكيَفيَ-(ٕ)
ََ.َٗٗٔ-َٖٗٔالصاحبي:ََ-(ٖ)
َالقراف:ََ-(ٗ) َ.ٜٕٚ/ََٔالبرىافَفيَعمـو
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َيْوَم َنْدُعو  :َقولوَتعالىَنىَالمرادَبكالموَعمىعمـَالص رؼَفيَتفسيرَالقرآفَوبيافَالمع
َ)اإِلماـ(َ[َإذَقاؿ:َ))ومفَبدعَالتفاسيرٔٚ]اإلسراء:َمفَاآلية:ََُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِيْم  :َأف 

َالقيامةَبأميجمعَ)أَُ َالناَسَُيْدَعوفَيـو َوأف  ،) ةٍَـّ َأبدع؟َأصح  َ...َوليتَشعريَأيُّيما اتيـ
َ)أَُإلىََمشيًراَبذلؾَ،(ٔ)((لفظوَأـَبياءَحكمتو َأْفَُتْجمعَعمىَإماـأف  ،َوسببَ(ٕ)مًّا(ًَلَيصحُّ

َ.إلىَتفسيٍرَخاطئبالصرؼَالذيَيؤدِّيََالجيؿذلؾَ

وسبرواَأغوارهَواستخرجواَ،َلعمماءَالذيفَبرعواَفيَعمـَالصرؼوابفَجنيَمفَأفضؿَاََََََ
َالمغةَمفَأجؿَِّآفَالكريـ،َبماَيخدـَلغةَالقَردررهَوبي نواَحقائقو َالتيَخدمتََ،َفعمـو العمـو

فَابفَ،َوقدَبيَ ياَعمـَالصرؼَكماَعد هَالزركشي،َومفَأجمَِّوالقرآف،َووِظفتَلبيافَمعاني
َ))َىبيافَالمعنلوَوربطَبيفَالص رؼَوالن حَ،رؼالصَ جنيَفائدةَ صريؼَوسيطةَالتَ بقولو:َإف 

ن ماَ،َوالنحوَإالكمـَالثابتةَماَىوَلمعرفةَأنفس...َفالتصريؼَإنَ َبيفَالن حوَوالمُّغةَيتجاذبانو
َالمتنقمة َأحوالو َلمعرفة َأًلََىو َبكًرا، َورأيُت َبكٌر، َقاـ َقمت: َببكرٍََترىَأن ؾَإذا َومررُت ،،َ
،َكاتَحروؼَاإلعرابًَلختالؼَالعامؿ،َولـَتعرضَلباقيَالكممةفإن ؾَإن ماَخالفتَبيفَحَر

َمعرف َأراد َمف َعمى َالواجب َمف َكاف َفقد َكذلؾ َذلؾ َكاف ذا َاوا  َبمعرفةَة َيبدأ َأْف لنحو
َمعرفةَذاتَالشيءَالثابتةَينبغيَأْفَيكوفالتصريؼ ،َ(ٖ)((أصاًلَلمعرفةَحالوَالُمَتنقِّمةَ؛َألف 

َالتيَ َأنفسَالكمـ َأىَِـّيَُومعرفة َالص رؼَمف َعمىَعمـ َبيا ؿ َالتيَتكشؼَعفََعو  األمور
َيَِّبََالمعنىَوتَُ َمفَالكممة َالصرفيةِتََيَنَْوفؽَبَِعمىَفَالمراد َتكوفَعمىَوزفَ)أْفَعؿ(ََيا َ كأْف
َعميوَأو)َتَفاَعؿ(َفكؿَصيغةَمفَتمؾَالصيغَلياَمأو)فع ؿ(َأو َ.معافٍََعد ةَعًنىَتدؿُّ

 صيغة بمعنى ُأخرى  -1

َياَح َلَواِقَح   :فيَقولوَتعالىَالقوؿَ:أولً      ََ.[ٕٕ:َ]َالحجر:َمفَاآلية َوَأْرَسْمَنا الرِّ

 فَ:يوجيَذكرَابفَجنيَفيَاآليةَََََ

يُحََُمْمِقَحة(َمفجمعَ) َلَواِقَح  .َوبمعنىَ)َمالِقح( َلَواِقَح  :َأْفَتكوفَاألو ؿ ألَقَحِتَالرِّ
ن ماَقياسوَ)َماَلِقحفيذاَعمىَحذؼَىمزةَأْفَعؿَ،ًَلِقحٌَ،َفيوَحابََالسَ  فيوَ،َُمْمِقَحة((َجمعَ)،َوا 

                                                           

 ََ.ٖٚ٘/َََٖالكشاؼ:َ-(ٔ)
َالقراف:ََ-(ٕ) َ.ٜٜٕ/ََٔالبرىافَفيَعمـو
 .ٗ/َََٔالمنصؼ:َ-(ٖ)
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َحَر َحذؼ َالفاعؿعمى َاسـ َمف َ)الميـ( َالزيادة َؼ َألف  َفتستِدّره؛ َالسحاب َُتمِقح ،َالريح
يُحَالسحابََ:َوالمعنى َورياحٌَىػ(:َ))ٖٜٖ.َوقاؿَالجوىريَ)ت(ٔ)،َحتىَيحمؿَالماءألَقَحِتَالرِّ

َْمِقُحَإًلَ :َاألصؿَفيوَ)ُمْمِقَحٌة(َولكن ياًَلَتََُلواِقُح،َوًلَيقاؿََمالِقُح.َوىوَمفَالنوادرَوقدَقيؿ
ًَلِقحٌَ َنفسيا َفي َ(ٕ)((وىي َوقوؿ َوجييف، َعمى َُيحمؿ َالجوىري َيكوفأحدىما: َأْف َمفَ:
ياَحََلَواِقَح َػالنادرَوصؼَالرياحَب َالرِّ (َِقحالفاعؿَمنياَ)َماَلَ؛َفيكوفَقياسَاسـَُتْمِقحَُ؛َألف 
َابفَدريد َاألصؿىػ(ٕٖٔ)تَوقاؿَعنو َىو ََو(ٖ): َابفَجنيَ. َقياسوَالذيَعب رَعنو ن ما وا 

َالثانيِقح)َماَلَ َأم ا َيكوفَ(. َأْف ًَلَيقاؿمفَ: َالنادرَأْف ،َوكالَألن وَىوَاألصؿَ؛(ِقح)َماَلَ:
 َلَواِقحَ ََوابفَجنيَمبنيَعمىَأفَ والجوىريَ.َوقوؿَابفَدريدَالمعنىَنفسوَيحمؿالوجييفَ

َ.َأْلَقَحْت(ًَلَمفَ)َلِقَحت(مفَ)

ىي،َ))أي:َتجيءََعمىَبابياَمفََلِقَحت)ًَلِقح(َجمعَ َلَواِقَح َ:َأْفَتكوفَالوجوَالثاني
َفكأنَ بالماء َالحامؿ، َىي َ(ٗ)((يا َالماءأ، َتحمؿ َالمعنىَصفةٌَي َىذا َعمى َوىي َمشبيةٌََ،

((َ َجني: َابف َوقاؿ َفاعؿ، َوزف َعمى َفإذاَكبائف َىي َ)َلِقحْت( َعمى َيكوف َأْف َيجوز وقد
فيوَبالسببَمفَالمسب ب.َوضّدهَقوؿََيََُتفَِفيكوفَىذاَمم اَاكََْ،َلِقحْتَفزكتَأْلَقَحِتَالس حاب

َ]النحؿ:َمفَاآلية  َفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ ِبالّموِ   :اهللَتعالى َأيٜٛ: َأردتََ:[ فإذا
َالقرآف َاَيََِفَتَُفاكََْ،قراءة َاإلرادةبالمسب بَالذيَىو َالسببَالذيَىو َمف َوكوفَ(٘)((لقراءة ،
َالذيَالريحًََلِقَحةًَ َالوجو ََعميوَىو َالزجاجَجائزٌََوىوَوجوٌََ،األخفشَوالفراء َألفَ (ٙ)عند َ؛

َالم َقاحَ،الريحَىيَالتيََتْمَقحَِبمرورىاَعمىَالترابَوالماء)) ريٌحًََلِقح.ََ:،َفيقاؿفيكوفَفييا
ًََلِقح َناقٌة َُيقاؿ: َوصؼََكما َأن و َذلؾ َعمى َويشيد َالعذابَفقاؿَريحَََ. :  يَح َعَمْيِيُم الرِّ

َٔٗ:َمفَاآليةَ:]الذارياتَاْلَعِقيَم  ـْ َ.(ٚ)((َتْمَقح[َفجعمياَعقيًماَِإذََل

                                                           

 .َٕٕٗوالمحتسب:َ،ٜٕٔ/َََٕوالخصائص:َ،َٖٔٛالتنبيو:َينظر:َ-(ٔ)
َحاح:َ-(ٕ) َ.ٔٓٗ/َََٔالصِّ
ََ.ٜ٘٘/ََٔينظر:َجميرةَالمغة:ََ-(ٖ)
َ.َٖٔٛالتنبيو:َ-(ٗ)
 .ٕٕٓ/َََٕالخصائص:َ-(٘)
عرابو:َٔٔٗ/َٕ،َومعانيَالقرآفَلؤلخفش:َٚٛ/ٕينظر:َمعانيَالقرآفَلمفراء:ََ-(ٙ) ،َومعانيَالقرآفَوا 
َٖ/ََٔٚٚ. 
 .ٚٛ/ََٕاء:َمعانيَالقرآفَلمفَرَ-(ٚ)
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َفُيَو  َقولو:َوَ[،َٙ]الطارؽ: ُخِمَق ِمن مَّاء َداِفٍق   :القوؿَفيَقولوَتعالى: ثانًيا ََََ
َرَِّحَم  َل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّمِو ِإلَّ َمنْ    وقولو:َ[،َٕٔالحاقة:]َ ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة 

َ.[َٖٗاآلية:ىودَمفَ]

َ:َفيوجيَذكرَابفَجنيَفيَاآلياتَََََََ

ََ َعاِصَم َو اِضَيٍة رََ و َداِفٍق َ:َأْفَيكوفَقولوَاألو ؿ فاعؿَبمعنىَمفعوؿ،َأيَأف 
َاليـوالمعنى:َماٌءََمْدفوٌؽ.َوعيشٌةََمْرِضي ٌة.ََو ،َوىذاَتفسيٌرَعمىَالمعنىَعندَ(ٔ)ًلَمعصـو

َغةَأفَ اَتفسيرَأىؿَالمُّفأمَ أقر هَوارتضاه،َإذَقاؿ:َ))قدَ،ََوالمغةَكماَعب رَعنوَابفَجنيأىؿَ
َفيَ ؛َأًَلَتراىـَقالواَمعنىَتسايفواَفتفسيٌرَعمىَالمعنى؛َكعادتيـَفيَأمثاؿَذلؾاستاؼَالقـو

َ.(ٕ)((معناهَ-لعمريَ-:َإن وَبمعنىَمدفوؽ،َفيذاَِمن مَّاء َداِفٍق  فيَقوؿَالّموَعّزَوجّؿَ

فيَعيشٍةَ،ََوالمعنى:َمفَماٍءَذيَدفؽَ،َأيَأفَ الوجوَالثاني:َأْفَتكوفَاآلياتَعمىَالنسب
َاليـوَاًلَذذاتَرًضا،ََو َيرجعَإلىَِعصمٍة ؿَإذَقاؿالمعنىَ،َوىوَمفَبعُد ))وكذلؾََ:األو 

َتعالى َقولو :  َل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر الّمِو َوذو َِعْصمٍة، َذا َيكوفََأيًَل العصمة
ِعيَشٍة  َفيَذكر،َوكذلؾَ(ٖ)((معناهًَلَمعصـوَفمفَىناَقيؿَِإفَ َمفعوًًلَكماَيكوفَفاعاًلَ

َبمعنىَمرضي ةرَّاِضَيٍة  َبعُد َفييَمف َال(ٗ): َاآلياتَعمى َمعنى َوكوف َإلىَ. نسبَيرجع
اآلياتَ،َبؿَىوَوجوَفيَانفردَبوَابفَجني،َولـَيقؿَبوَأحدَغيرهَ،َقوؿٌَمعنىَالوجوَاألو ؿ

عفََ،َوىوَمم اَنقموَسيبويو(٘)عندَأكثرَالمغوييفَوالمفسريفَونسبوَأكثرىـَلمخميؿَوسيبويو
َ َقولو َفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة  الخميؿ

َالنسب(ٙ) َعمى َاآليات َالباقولي َوعد  َالوجوََ،، وىو
َعنده َالمرضي َالفراء َقوؿ َورد  َفاعاًلََفي، َمفعوؿَكونيا َ))َ،(ٚ)بمعنى َقاؿ: َماَإذ الوجو

                                                           

َ.ٗٓٚ/ََٕ:َ،َوالفسرَٕٓظر:َبقيةَالخاطريات:َينَ-(ٔ)
 ََ.ٕ٘ٔ/َََٔالخصائص:َ-(ٕ)
 ََ.ٕ٘ٔ/َََٔالخصائص:َ-(ٖ)
َََ.ٕ٘ٔ/َََٔالخصائص:َينظر:َ-(ٗ)
عرابو:معانيَالقرآفََينظر:َ-(٘) َالوجيز:المحررََوَ،ٖٕٚٔ/َََٕالقرآف:والتبيافَفيَإعرابََ،ٗ٘/َََٖوا 

عرابَالقرآفََوَ،ٜٗٗ/َََٛالمحيط:والبحرََ،٘ٙٗ/َََ٘الوجيز:  ََََ.َٕٜٔٔلمنحاس:ا 
 َََ.ٕٖٛ/َََٖالكتاب:َينظر:َ-(ٙ)
 .َٙٔ-َ٘ٔ/ََٕينظر:َمعانيَالقرآفَلمفراء:ََ-(ٚ)
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َجاءَفيَالتنزيؿَمفَبناءَالنسب،َ(ٔ)قمنا(( َاآلياتَمم ا ،َوقاؿَالعكبريَفيَقولوَ(ٕ)أيَأف 
ىيَعمىَبابياَ:َ))إذَقاؿَ،فييَعمىَبابياَاسـَفاعؿ َفُيَو ِفي ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة    :تعالى
َفيَمستحقياَ،رضيتَبمحمياَالعيشةَوكأفَ  ََ،(ٖ)((وحصموىا َقولو َفي َقاؿ َََََ:تعالىوكذلؾ
  ُخِمَق ِمن مَّاء َداِفٍق((َ:َاندفَ؛ىوَعمىَالمعنى تبعوَابفَ،ََو(ٗ)((ؽَالماءَبمعنىَنزؿاألف 

،َيكوفَالماءَدافًقاَويصحَأفَْ:َ))عندهَعمىَوجيوَاسـَفاعؿَإذَقاؿ َداِفٍق ََابفَعطيةَفػ
َبعضوَيدفعَبعًضا ََل َعاِصمَ  :َ،َوكذلؾَنقؿَفيَ))قولو(٘)((ومنوَمدفوؽ َداِفؽٍَ،َفمنوَألف 

ََ،َفػيريدَإًلَاهللَالراحـَ ِإلَّ َمن رَِّحمَ  :َ؛َوقولووَعمىَلفظةَفاعؿ:َإنَ قيؿَفيوََعاِصمَ 
َالذيَرحمناكنايةَعفَاسـَاهللَتعالى  َمنْ  َإًل  فيَ َمْن ََفػَ،،َالمعنى:ًَلَعاصـَاليـو

َقولو َوقيؿ: َرفع، َموضع :  َِإلَّ َمن رَِّحم َ ََكأن َمنقطع ََواستثناء َاليـو ًَلَعاصـ قاؿ:
َنفيَالعاصـَيقتضيموجود،َلكفَمفَرحـَاهللَموجود،َوحسفَىذاَمفَجيةَالمعنى َ،َأف 

.َفيوَحاصؿَبالمعنى َفيََ،.َوتبعياَمفَالمحدثيفَالنيمي(ٙ)((نفيَالمعصـو فيوًَلَيرىَأف 
َأخرىَالكريـَالقرآف َبمعنى َنفسوَ،صيغة َالماء َفعؿ َمف َالتدفؽ َأف  َىيََ،أي والعيشة

َالراضيةَ)) َتمؾَالتيَيعطيياَالربُّ وًلَتوجدَفيَالحقيقةَعيشةَعمىَىذاَالنحوَاألخيرَإًل 
ـَُلعبادهَالذيفَرضيَعنيـ(( العظي
(ٚ).َ

َالتاءَََََََ َإذََاِضَيٍة رَ  َفي:وأضاؼَابفَجنيَأف  َلممبالغة ليستَلمتأنيثَفييَعنده
...َليستَالتاءَالتيَيخرجَبياَاسـََاِضَيٍة رَ  وينبغيَأْفَيعمـَأفَىذهَالتاءَفيَ))َقاؿ:

؛َأًَلَترىَأن وَألن ياَلوَكانتَتمؾَلفسدَالقوؿَ؛مىَالتأنيثَلتأنيثَالفعؿَمفَلفظوالفاعؿَع
ذاَلـَتكفَإّياىاَوجبَأ،َالن اقُةَوًلََرِضيِتَالِعيشةًََُلَيقاؿََضَربتَِ ْفَتكوفَالتيَلممبالغةَوا 

َلحقتوَالتاءَلممبوداىيٍة،َوراويةٍَ،َ(ٛ)ةٍََر،َوَصُرَوكَفُروقةٍَ َ.َوَحس فَذلؾَأيًضاالغةَوالغاية،َمما
                                                           

 .ٗٗٛ/ََٖابَالقرآفَلمباقولي:َإعَرَ-(ٔ)
 .ٗٗٛ/ََٖ:َإعرابَالقرآفَلمباقولي:َينظرَ-(ٕ)
َ.ٖٕٚٔ/ََٕ:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ-(ٖ)
 .ٕٔٛٔ/ََٕ:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَ-(ٗ)
َ.٘ٙٗ/َََ٘الوجيز:المحررََ-(٘)
 ََ.َ٘ٚٔ-َٗٚٔ/َََٖالوجيز:المحررََ-(ٙ)
َ.َٗٗٔالقرآني:النظاـََ-(ٚ)
رة(َالرجؿَوالػ)صرَوَ)فرؽ(.،ٖ٘ٓ/ََٓٔكثيرَالفزعَ،َينظرَ:َلسافَالعرب:ََالػَ)الَفُروَقة(َالرجؿَ-(ٛ)

رَبمعنىَالحبس،َينظر:َلسافَالعرب ََقطُّ،َوىوَمفَالص     َ،)صرر(.َٖ٘ٗ/ََٗ:َالذيَلـََيُحجُّ
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عمىَالفعؿ،َفزادَذلؾَفيماَ،َوىيَبمفظَالجاريَآخرَوىوََجَريانياَصفةَعمىَمؤنثَشيء
َ.(ٔ)((ذكرنا

 أثر الجمع في بيان المعنى -2

]آؿََُىْم َدَرَجاٌت ِعنَد الّمِو والّمُو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموَن  َتعالى:ؿَفيَقولوَالقَوَأوًل:ََََََ
َ[.َٖٙٔعمراف:

َجمعَالمؤنثَالسالـَيدؿَََََََ أللؼَ،َواإلىَعشرةَةالقمةَمفَثالثَعمىَيرىَابفَجنيَأف 
َعنده َلمقمة َموضوعتاف َيدؿَُّوالتاء َكما َأيًضاَ، َالكثرة َ(ٕ)عمى بالجمعَالعربَتستغنيَ))و،

الكثرة،َقدَيوضعَجمعَالقمةَموضعَفَ،(ٖ)((بالكثيرَعفَالقميؿَوَ،الجمعَالكثيرالقميؿَعفَ
وُرتبَالن اسَفيَ))َ:ُىْم َدَرَجاٌت ِعنَد الّمِو والّمُو َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُموَن  :َقاؿَفيَقولوَتعالى

َمحالةعم ًَل َالعشرة َمف َأكثر َاهلل َ(ٗ)((ـ َوكذلؾ َفي، َتعالىَقاؿ َقولو :  َّاْلُمْسِمِميَن ِإن
اِبِريَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسِمَماِت وَ  اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقيَن َوالصَّ َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاِت َوالصَّ

اِئِميَن َوالصَّ  اِبَراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقيَن َواْلُمَتَصدَِّقاِت َوالصَّ اِئَماِت َوالصَّ
 َوَأْجًراَوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ المَُّو َلُيم مَّْغِفَرًة  يًراَواْلَحاِفِظيَن ُفُروَجُيْم َواْلَحاِفَظاِت َوالذَّاِكِريَن المََّو َكثِ 

َعمىَالكثرة[ٖ٘]األحزاب:ََ َعِظيًما والغرضَفيَ:َ))إذَقاؿَ،،َفجمعَالمؤنثَفيَاآليةَيدؿُّ
،َوتبعَابفَجنيَبقولوَىذاَشيخوَ(٘)((ماَبيفَالثالثةَإلىَالعشرة،ًَلَماَىوَلَِجميعوَالكثرة

َالحكاية(ٙ)الكثرةَفارسيَفيَدًللةَاأللؼَوالتاءَعمىعميَالَاأب المزعومةَالمنسوبةََ،َوردِّه
َ:فيَبيتَحس افَبفَثابتَ،َ(ٚ)بغةَالذبيانيإلىَالنا

َ(ٛ)َيقُطرَن ِمن َنجَدٍة َدماَلَنا الَجَفناُت الُغرُّ َيمَمْعَن ِبالُضحى     وَأسياُفنا 

                                                           

 َ.َٗ٘ٔ-َٖ٘ٔ/َََٔالخصائص:َ-(ٔ)
ََ.ٚٛٔ/َََٔالمحتسب:َينظر:َ-(ٕ)
َ.َٖٓٓ/ََٙمجمعَالبياف:ََ-(ٖ)
َ.َٜٕٔالتنبيو:َ-(ٗ)
 .ٚٛٔ/َََٔالمحتسب:َ-(٘)
َ.َٕٗٗ-ََٖٕٗالتكممة:َينظر:َ-(ٙ)
َ.َٕٗٗوالتكممة:َ،َٖاألدب:المصوفَفيََوَ،ٕٕ٘/َََٜاألغاني:َينظر:َ-(ٚ)
 .ٖ٘/ََٔديوافَحسافَبفَثابت:ََ-(ٛ)
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نسوبةَإلىَالنابغةَفيَ:َ))وكافَأبوَعميَيطعفَفيَالحكايةَالمحفوظةَىناَالمفقاؿَابفَجني
َلحساف َقممتَجفانؾَوأسيافؾقولو َلقد َقاؿ: َتعا. َترىَقولو َأًَل َلى: :  َوُىْم ِفي اْلُغُرَفاِت

َوكذلؾَحمؿَالمجاشعيَ.(ٔ)((وُغرؼَالَجن ةَأكثرَمم اَُيظفَ،[ٖٚ:َ]سبأ:َمفَاآلية آِمُنوَن 
،َونقؿَنصَكالـَابفَجني،َوىوَمم فَ(ٕ)اآليةَمفَدًللةَجمعَالقمةَعمىَالكثرةَىػ(ٜٚٗ)ت

َ.إلعرابَفيَكتابوَالنكت،َفقدَنقؿَعنوَكثيرَمفَالتفسيرَوامم فَتأثرواَبابفَجني

َيقوؿَإفَ َََََ َالذيَدفعَابفَجنيَأف  ،َىوَسياؽَاآلياتَالكثرةَجمعَالمؤنثَعمى:َقدَيدؿُّ
،َأوَالمعموماتَالقبميةَالتيَتشيرَؼَالجنة،َودرجاتَالمؤمنيفرََعمىَالكثرةَكماَفيَغََُالداؿَُّ
َالجن ةَفيياَماًَلَعيفَرأتإلىَ ،َوكذلؾَلم اَكافَالتفاوتَبيفَأحدٍََوًلَخطرَعمىَباؿَ،أف 

َ.أيَأكثرَمفَعشرةَة،درجاتيـَكثيَرَ،َفمفَالطبيعيَأْفَتكوفةَطبيعيةنَ المؤمنيفَسَُ

ََ[َبجمعَٖٗاآلية:مفََاألعراؼ:]َََفِإَذا َجاء َأَجُمُيمْ ََتعالى:القوؿَفيَقولوََثانًيا:َََََ
  ََْأَجُمُيمَآَجاُلُيـَْعمىَقراءةَابفَسيريف(َ،).َ

َأمريفَ:َذكرَابفَجنيَفيَالقراءةَََََََ

ؿ: َلكؿََِّالظاىر؛))ىذاَىوََقاؿ:الجمعَىوَالمعنىَالمرادَمفَاآليةَإذََأفَ َاألو  إنسافََألف 
َاآلجاؿ.،َفتعددَاإلنسافَيوجبَتعددَ(ٖ)((أجاًلَ

عندَابفََةباألفرادَفدًللتياَعمىَالجمعَمفَوجوهَثالثَََأَجُمُيمْ  أم اَقراءةَالعامةََوالثاني:
أن وَمصدرَفأتتوَالجنسيةََالثاني:َالجمع،والجنسَيدؿَعمىََجنس،وَاسـَأنَ َاألو ؿ:َجني:

وحس فَابفَجنيَاألفرادََ)ىـ(.إضافتوَإلىَضميرَالجماعةََالثالث:َالمصدرية،مفَِقبؿَ
َواحدَلوَأجؿَالجماعة؛وذلؾَإلضافتوَإلىََالعامة؛فيَقراءةَ َكؿ  َ.(ٗ)ألف 

َ

َ

                                                           

 .َٜٕٔالتنبيو:َ-(ٔ)
َ.ٖٛٓالنكتَفيَالقرآف:ََ-(ٕ)
 .ٕٙٗ/َََٔالمحتسب:َ-(ٖ)
عرابَالقراءاتََ،ٕٙٗ/َََٔالمحتسب:َينظر:َ-(ٗ) َ.ٖ٘٘/َََٔالشواذ:وا 
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َلصيغةَالفعؿَأثرًََََََََ فكؿَصيغةَمفَصيغَالفعؿََمعناه،فيَبيافََايرىَابفَجنيَأف 
َعمىَمعنىًَلَيكوفَفيَغيرىاَمفَنفسَالجذرَفػ)دخؿ(َليستَكػ)أدخؿ(َفيَ َالدًللة،تدؿُّ

َوفّعؿ))فػػػ َوأفعؿ َفاَعؿ َىذه َمف َواحٍد َكؿ  َأف  َلمعنىًَ... َجاء َالُمُثؿ َوجََفأفعؿََ، َلمنقؿ ؿَعَْ:
َ َنحوَ،مفعوًلًَالفاعِؿ َدخؿ َأيضًََوأْدخمُتو،: َويكوف َوأخرجُتو َأحصَدَوخرج َنحو َلمبموغ ا
نحوَضارَبَزيٌدََ،وأم اَفاَعؿَفمكونوَمفَاثنيفَفصاعداَ،..َولغيرَذلؾَمفَالمعانيالزرُع.

َِبشرًَ َجعفر َوشاتـ َوأمَ َ،اعمًرا َغم ؽ َنحو َفممتكثير َفع ؿ َوكس رََاألبواب،ا َالِحباؿ وقط ع
َابفَجنيَيرىَ،ذلؾَإلىَُيضاؼَ.(ٔ)((الِجرار فيََالزيادةَالزيادةَبالتضعيؼَأبمغَمفَأفَ َأف 
َالزيادةَغيره وىيَليستَكذلؾََنفسو،بالتضعيؼَتكوفَفيَلفظَاألصؿَبتكريرَالحرؼَ؛َألف 

َزيادةَفيَالفعؿَتوجبَالزيادةَفيَالمعنىَالزيادة،بحروؼَ َكؿ  ََ.(ٕ)معَأف 

 بين التَّخفيف والتَّشديد الفعل 

ْذ َفَرْقَنا ِبُكُم اْلَبْحر :َقولوَتعالىَفيَالقوؿ: أوًل       [َبتشديدَٓ٘]البقرة:َمفَاآلية:ََ َواِ 
َ.عمىَقراءةَالزُّىريََفَرْقَنا  الر اءَمفَ

َابفَجنيَأفَ ََََ َأي)َذكر َجعم)معنىَ)فر قنا( َِفَرًقػا: َناه َومعنى ،  َفَرْقَناَشققنا بكـََ:
َوالبحر ْقنا)، ََ(فر  َمف َتبعيًضا َتعالىََفَرْقَنا  أشدُّ َوقولو :  َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد
ََ:]الشعراءَاْلَعِظيمِ  َأًلَٖٙمفَاآلية: َيكوفَأفراًقا؛ َويحتمؿَأْف َيكوفَفرقيف، َيحتمؿَأْف ]

َواحٍدَمنيماََ،َفكافَكؿََُّقَسْمُتَالثوَبَقسميف:َترىَأن ؾَتقوؿ عشريفَذراًعا،َكماَتقوؿَقسـٍ
 .(ٖ)((ذلؾَوىوَجماعةَأقساـ

َرجٍؿَنيَقراءةَالزىريَ)فر قنا(َمشددةبيفَابفَجَََََ َكؿ  ؛َإّنياَعمىَمعنىَالجمعَأيَأف 
ََرًقا،َوجازَىناَلفػظَالجمع:َجعمتوَفَِفر قتََشْعَرهَأي)):َنيـَقدََفَرؽَالبحرَإذَإن وَقاؿم ؛َألف 

َرجؿٍَ َوِفْرًقاَكؿ  ََخْرًقا َوَفَرؽ َالبحر َمف َخرؽ َقد ََو(ٗ)((منيـ َالطبرسيَ، َنقمو َالمعنى ىذا
                                                           

ََ.ٖٕٕ/َََٔالخصائص:َ-(ٔ)
َ.َٛٙٔينظر:َالخاطرياتَ:ََ-(ٕ)
َ.ٕٛ/ََٔ:المحتسبَ-(ٖ)
َ.ٕٛ/َََٔالمحتسب:َ-(ٗ)
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َتفريقاَمفََفَرقناَ:قاؿَابفَجنيَ)):َإذَقاؿَ،(َعفَابفَجنيىػٛٗ٘)ت ْقناَأشد  فمعنىََ،فر 
َ.(ٔ)((معنىََفَرقناَبكـَالبحرَشققناَبكـَالبحرَوَ،ر قناَبكـَالبحرَجعمناهَِفرقافََ

َقسـَ،َشققناَالبحرَقسميف:َعمىَمعنىفييَمخففةَََفَرْقَنا  أم اَقراءةَالجماعةَََََََ كؿ 
َالعظيـ َكالطود َالمفسريفَو، َمف َكثيٌر َإليو َأشار َالمعنى َوبعضَالمغوييف(ٕ)ىذا قاؿََ،،

َ.(ٖ)((ـَفيورتَُرََاَبيفَالماءيفَحيفَمَََنَقَْرَََفَ):َ)األخفش

وقدَيكوفَ)):َإذَقاؿَ،فيَالمعنىَناقيمكفَالجمعَبيفَفَرقناَوفرَ َأن وَابفَجنيَيرىَوََََََ
َفر قَْ َمعنى َمخففة َفَرقنا َفي َمشددةنََأيًضا َ(ٗ)((ا َصَ(ؿعَََفَ)و، َعامصيغة عمىََتدؿََُّةرفية

،َأوَأفراؽَفيوَمسالؾَفَجعؿَالبحرَفرقيفَفيوَمسمؾَواحد،َفػ)الَفْرؽ(َقدَيكَوالقميؿَوالكثير
َ.(٘)متعددة

]النساء:َمفََُكلَّ َما ُردَُّوْا ِإَلى اْلِفْتِنِة ُأْرِكُسوْا ِفِيَيا  :َالقوؿَفيَقولوَتعالى: ثانًياََََََ
َ.،َعمىَقراءةَابفَمسعود(ُركُِّسوا)َ[َبحذؼَاليمزةَوتشديدَالكاؼٜٔ:َاآلية

،َفمم اَكانواَأن وَشيٌءَبعدَشيٍء؛َوذلؾَألن يـَجماعة،َ))وجوَذلؾَأفَ ابفَجنيََذكرَََََ
َفطاؿ َشيٍء َبعد َمنو َشيٌء َوقع َفكذلؾ َكقولؾ، َوالت كرير، َالت كثير َلفظ َبو َغمَ الؽ قُتَ:

قاؿَالعكبريََ،(ٚ)ع ؿ(،َوالتكثيرَمفَأشيرَمعانيَصيغةَ)فََ(ٙ)((األبوابَ،َوقط عُتَالحباؿ
ع ؿ(َ)فَََأفَ َثرَعفَالمغوييفؤَْلـَيََُوَ،(ٛ)لمثُْقؿَوالت كثيرَمعاَ((:َ))الت شديدَفيَقراءةَابفَمسعود

َالتشديدَفيَ(ٜ)يدؿَعمىَالتكريرَالذيَقاؿَبوَابفَجني .َوالذيَدفعَابفَجنيَأْفَيقوؿَأف 

                                                           

َ.َٜٓٔ/ٔمجمعَالبياف:ََ-(ٔ)
َ.ٕ٘٘/ٔ:َ،َوروحَالمعانئٖٜ/َٔ:البياف،َوكشؼََٕٕ٘/ٕ:َينظر:َالتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ-(ٕ)
َ.ٜٛ/َٔمعانيَالقرآفَلؤلخفش:ََ-(ٖ)
َ.ٕٛ/َََٔالمحتسب:َ-(ٗ)
َالصرفي:ََ-(٘) َ.ٚٗينظر:َالعمـو
ََ.ٜٗٔ/َََٔالمحتسب:َ-(ٙ)
 .ٗٚٔ/َََٔالضرب:وارتشاؼََ،ٕٜ/َََٔالحاجب:شرحَشافيةَابفََينظر:َ-(ٚ)
َ.ٜٖٚ/ََٔالتبيافَفيَإعرابَالقرآف:ََ-(ٛ)
َالضرب:،َوارتشاؼََٜٙ-َٕٜ/َٔوشرحَشافيةَابفَالحاجب:ََ،ٜٖٗ/َََٗالمفصؿ:شرحََينظر:َ-(ٜ)

 ََ.ٗٚٔ/َََٔالضرب:
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؛َ(ُركُِّسوابؿَىوَبسببَصوتَالراءَفيَ)َ،(َيدؿَعمىَالتكريرَليسَبسببَالصيغةُركُِّسوا)
َعمىَالتكرير َصوتَالراءَيدؿُّ َابفَجنيَيرىَأف  (فَذلؾَفيَكماَبيَ َ،فيَالمفظَألف  إذََ،)جر 

َالجيـَألن ياَحرؼقاؿ:َ)) ،َثـَاشديدَوأّوؿَالجّرَبمشّقٍةَعمىَالجاّرَوالمجرورَجميعًََقّدموا
َذلؾَبالرَ  َمعَذلؾَفيَنفسياعّقبوا َالشيءَإذاَاء،َوىوَحرؼَمكرر،َوكّرروىا ؛َوذلؾَألف 

وتكررََ،اضطربَصاعًداَعنياَونازًًلَإلييا،ََواألرضَفيَغالبَاألمرَاىتّزَعميياُجّرَعمىَ
اَياَأيضًَوألنَ َ،اَفيياَمفَالتكريرمََِلََ-،َفكانتَالراءَعةَوالقَمؽَتَعَْذلؾَمنوَعمىَماَفيوَمفَالتَ 

َو)جررت( َ)جّر( َفي َنفسيا َفي َكررت َلَ-قد َالحروؼَأْوفَؽ َجميع َمف َالمعنى يذا
َابفَجنيًَلَيشير(ٔ)((غيرىا َوىنا َالتكريرَمفَصفاتَحرؼَالراءَإلىَأفَ َ، َأف  َبؿَأرد ،

(َءَيدؿَعمىَمعنىَالتكريرَفيَالمفظاالرَ  َ.،َكماَبي فَذلؾَفيَمثالوَعمىَ)جر 

ََََََ َإلى َجني َابف َأشار َبالتخفيؼَفقد َالعامة َقراءة َمعنى َن َأأم ا َمعنىَو َفيو َيكوف قد
َالحسف:أنشدَأبوََالتخفيؼ،وقدَيكوفَمعنىَالتكريرَمعَلفظَالتكريرَإذَقاؿ:َ))

َىدَّْمَتيا         وَنَقْرَتَيا ِبَيَدْيك كلَّ ُمَنقَّرأْنَت الِفَداُء ِلقْبمٍة 

وىذاَوَنُحُوهَِمم اََ)ُمَنق ر(.يدؿَعميوَمصدرهَالذيَىوََونق رتيا،َقاؿ:فصارَو)َنَقْرَتَيا(َكأن وَ
َالمفظةَالَوؿَلفظَاألفعاؿَعمىَمعانيَاألجناسيدُّؿَعمىَاشتما احدةَتصمحَلكثيرهَ،َحتىَإف 
َعمىَالتكثيرَأيًضاعََ.َفابفَجنيَيرىَأْفَصيغةَالتخفيؼَ)أفَْ(ٕ)((صالَحياَلقميمو َ؛ؿ(َقدَتدؿُّ

َالفعؿَعمىَالمصدرَ؛أيًضا َوالعمـوَوالمصدرَ،وذلؾَلدًللة ،َاسـَجنسَيدؿَعمىَالكثرة
]َالبقرةَ:َمفَاآليةَ:َ ُيَذبُِّحوَن َأْبَناءُكْم  :َمؿَقراءةَابفَمحيصَفيَقولوَتعالىوكذلؾَح

َ)فَعمت(َبالتخفيؼَقدَيكوفَف))و ُيَذبُِّحوَن  [َبتخفيؼَٜٗ يوَمعنىَالتكثير؛َوجوَذلؾَأف 
ََسَعًةَ َبالجنس َوحسبؾ َالجنس، َاسـ َوالمصدر َمصدره، َعمى َالفعؿ َلدًللة وذلؾ

َ.(ٖ)((وعموًما

                                                           

َََ.ٗٙٔ/َََٕالخصائص:َ-(ٔ)
،َوروايةََٕٗٗ/ٕ:ََش،َولـَينسبَالبيتَلشاعرَينظر:َمعانيَالقرآفَلؤلخفٜٗٔ/ََٔ:َالمحتسبَ-(ٕ)

ؿَفيوَ َ(َ.َأْنَتَالِفداُءَِلَكْعَبٍةََىد ْمَتيا)وروايةَالشطرَاألو 
َََ.ٔٛ/َََٔالمحتسب:َ-(ٖ)
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َتعالىَفيَالقوؿ: ثالثًا َََََ َقولو :  َحتََّى ِإَذا َجاء َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َتَوفَّْتُو ُرُسُمَنا َوُىْم َل
َ.قراءةَاألعرجعمىََُيَفرُِّطوَن  [َبتخفيؼَالراءَمفَٔٙ:َ]األنعاـ:َمفَاآليةَُيَفرُِّطوَن 

َ،َفكماَأفَ ))يقاؿ:َأْفَرطَفيَاأَلمرَإذاَزادَفيو،َوفر طَفيو:َإذاَقص رَأن وَابفَجنيَذكرََََََ
،َمفََتَوفِّيَمفَتحضرََمِني ُتوَروفَفيماَيؤمروفَبو:ًَلَيقصََِّل ُيَفرُِّطوَن  قراءةَالعامةَ

ًَلَيزيدوففكذلؾَأ َإًلَ يًضا َبَتَوفِّيوَفََْمََ،َوًلََيَتَوف ْوَف َقولوَجؿَ ُأمروا َوُكلُّ   :وعزَ َ.َونظيره
وفؽَعمىَ،َوتخريجَابفَجنيَلمقراءةَكافَ(ٔ)(([ٛمفَاآلية:ََ:الرعد] َشْيٍء ِعنَدُه ِبِمْقَداٍر 

ي:َزادَأَ،المزيدَ)أفرط(معنىَ)ُيْفِرُطوَف(عمىَدًللةَالفعؿَ،َالصيغةَالصرفيةَلمفعؿَفحمؿ
ََو َتفسفيو، َفي َجني َابف َتبعوا َالمفسريف َبالتخفيؼيأكثر َاألعرج َلقراءة ًَلَفقالواَ،ره :

َبزيادةَأوَنقصاف ََ:ىػ(َفيَالقراءتيفٕٖٛاألنباريَ)تَبفَ،َوقاؿَأبوَبكر(ٕ)يتجاوزوفَالحد 
مفَماَعميوَابفَجنيَ،َوىذاَمخالؼَلَِ(ٖ)((ءتيفًَلَيقدِّموفَالعجزَوالتقصيرومعنىَالقرا))

َ.معنىَالزيادةَفيَ)أفرط(

 َعل تبين َفَعل وأفْ الفعل 

ِإلَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما  َل ُيَكمُِّف الّمُو َنْفًسا َتعالى:فيَقولوََالقوؿ      
ََ[.َٕٙٛاآلية:مفََالبقرة:] اْكَتَسَبْت 

َىناؾَفرٌؽَبيفَ)َفَعؿ(َو)َيرىَابفَجنيََََََ َ)ْفَتَعؿ(َفيَالدًللةاأف  ْفَتَعؿ(َأقوىَمفَا،َوأف 
َعمىَالكثرة ىذاَالفرؽَبيفََفَعؿَ،َويظيرَأثرَ(ٗ)؛َوذلؾَبسببَالزيادةَفيو)َفَعؿ(،َوىوَيدؿُّ

)أْكتسب(َمعَوَجاءَلفظَ)كسب(َمعَالحسنةقدَ،َفَعؿَمفَخالؿَتفسيرَابفَجنيَلآليةوأْفت
َاالسيئة ف؛َألّنوَعز  يَجنبَالجزاءَعنياَوالثوابَألّنياَتْصُغرَفَ؛قدرَالحسنةَ...سموَ))ىو 

[َٓٙٔ:]األنعاـ:َمفَاآلية َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا  :َعمييا،َلقولوَتعالى
َتَكاُد السََّماَواُت  :َالسيئةَترىيًباَمنياَوزجًراَعنيا،َأًَلَترىَقولوَتبارؾَاسمووعظ ـَحاؿَ

َ،َٜٓ:مريـ]َ َوَلًداَدَعْوا ِلمرَّْحَمِن  َأنْ   اَيَتَفطَّْرَن ِمْنُو َوَتنَشقُّ اْْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َىدِّ 

                                                           

َََ.ٖٕٕ/َََٔالمحتسب:َ-(ٔ)
َ.ََ٘ٓٗ/ََٔالقرآف:والتبيافَفيَإعرابََ،ٖٙ٘/َٕوالكشاؼ:َ،٘٘ٔ/َٗوالبياف:الكشؼََينظر:َ-(ٕ)
َ.ٖٔٗ/ََٔالزاىرَلمعانيَكمماتَالناس:ََ-(ٖ)
َ.ٕٖ،َالخاطريات:ََٜٙٔ/ََٕالمحتسب:َ،ََوٕٕٚظر:َالتنبو:َينَ-(ٗ)



          ...........  الص رفي ةالن حوي ة و فسير اللُّغوي في المباحث  فصل الثاني الت  ال

 2:4 

 
 

َأعظمتََْ:أي ،َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبْت  :َ[،َفمذلؾَزادَفيوَوقاؿٜٔ َما َبتَْفيوَوركََِعمييا
َوذلؾَألفَ َ؛يئة(َجاءَمعَالسَ )اْكَتَسبََلفظََ،َوأضاؼَابفَجنيَأفَ (ٔ)((نوأْىَوؿَاألىواؿَم

َمَُالسَ  َمستعظكََيئة َبػ)اْكَتَسَبْت(َمةث رة َعنيا َفعب ر َ)َو، ََكَسبََجاء َالحسنة( َمع َألف  َوذلؾ ؛
َ َإلييفَ الحسنة َباإلضافة َفصارت َحسنات َبعشر َعمييا َبغيرَمستقمةَمجاًزى َفجاءْت ،

،َثـَمفَرفيةالصَ َوِتََيَْنَبَِبفَجنيَيربطَبيفَالسياؽَالذيَوردَفيوَالفعؿََواَ،َويظيرَأفَ (ٕ)زيادة
َالسياؽَؿَُّديستنتجَالمعنىَالذيَيَبعدَُ َالفعؿَفيَىذا َيربطَبيفََ،عميو َلـ َ)اْكَتَسَبْت(فيو
عمىََ)اْكَتَسَب(َيدؿََُّفَ أيَأَ،(ٖ)بعضَالمفسريفَنقؿكماََ،)َكَسَبْت(َوالحسنةَوبيفَ،السيئةَو

َسياؽَو)َكسَََرَِّالشَ  َسياؽََب(َيدؿَُّفيَكؿِّ دَالسيَ أهَابفَخطَ ،َوىذاَالوجوَعمىَالخيرَفيَكؿِّ
َعندهَ،(ٗ)ىػ(ٕٔ٘)تَالَبَطْمَيوِسي َلو َبؿوًلَوجو َدًللةَعمىَالتكثيرَ، َفيو ألن وََ؛)اْكَتَسَب(

،َولم اَكافَاإلنسافًَلَوزفَ)َفَعؿ(َيصمحَلمقمةَوالكثرةَو)َكَسَب(َعمىَ،(ؿعََتََعمىَوزفَ)أفَْ
َعمىَالتكثيرَرَِّيجازىَبالشَ  َلمدًللة َ)أْفَتَعؿ( َناسبو َعمىَالكبائر َولممفسريفَإًل  والمغوييفَ،

َ:َوجيافَفيَمعنىَالمفظيف

ؿ:الوجوَ َالكسبَواًلكتسابَمعناىماََاألو  والصحيحَعندَأىؿَ))َحياف:بوَأاؿَقَواحد،أف 
َأفَ  َاهللََواحد،َواًلكتسابالكسبََالمغة َناطؽَبذلؾَقاؿ ُكلُّ َنْفٍس ِبَما  َتعالى:والقرآف

،َ[ٛ٘:َ]األحزاب:َمفَاآليةَِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا  وقاؿَ:َ..َ[.َٖٛالمدثر:] َكَسَبْت َرِىيَنٌة 
َمفَالكسب فيَوجيوََ،َوىذاَالكالـَليسَدقيًقا(٘)((ومنيـَمفَفر ؽَفقاؿ:َاًلكتسابَأخصُّ

َأفَ ،َمضاًفاَعمىَذلؾَنفسياََلَماَجاءاَفيَاآليةَ؛َىَواحدٍَبمعنًََفاإذَلوَكافَالمفظَ،األو ؿ
وض حوَابفََ،َوىذاَماتكوفَمعدومةَالتيَتوجبَالزيادةَفيَالمعنىَفيَالمبنىَفائدةَالزيادة

َ.جنيَفيَكالموَالسابؽ

كاسبياَ،َفئاتَفيياَاعتماؿالسيَفَ أل؛َفيَالش رَ)اْكَتَسَب(َمستعماًلَيكوفََفَْأ:َالوجوَالثاني
ىوََو،َوىذاَفيوَنظرَ.(ٙ)فيَالخيرمستعمؿَ)َكَسَب(َوَ،ؼَفيياَفناسبياَالزيادةَفيَالفعؿيتكم

                                                           

 .ٕٖ،َوينظر:َََٛٙٔ-َٚٙٔالخاطريات:ََ-(ٔ)
َ.َٕٕٚالتنبيو:َينظر:َ-(ٕ)
َََ.ٖٖٙ/َََٔوالعيوف:والنكتََ،َٖٖٗالقرآف:المفرداتَفيَغريبََينظر:َ-(ٖ)
 َ.َٕٕٙالجمؿ:شرحَأبياتََينظر:َ-(ٗ)
َ.ََٖٖٙ/ََٔوينظر:َالنكتَوالعيوف:َ،ََٖٔٛ/َٕ:َالبحرَالمحيطَ-(٘)
َ.َٕٜٖ/ٔ،َالمحررَالوجيزَ:َٕٓ٘/َٔينظر:َالكشاؼ:ََ-(ٙ)
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ََو َالقرآفىو َلصريح َ)َكَسَب(مخالؼ َفييا َجاء َالتي َاآليات َفأغمب َمفََ-َ، َأكثر وىي
َبَمى َمن َكَسَب  :َرَالمحمودَكالسيئةَفيَقولوَتعالىفيَالكسبَغيَمستعماًلََ-خمسيفَآية

َ]البقرة َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيـَئُتُو َفُأْوَلـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدوَن  :ٛٔ]،َ
َتعالىَو َفيَقولو َاإلثـ َأو َالخطيئة : َفَقِد  َبِريًئاثُمَّ َيْرِم ِبِو  َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما َوَمن

ْثًما ُبْيَتاًنااْحَتَمَل  َ  مُِّبيًنا َواِ  َيكوفَ[ٕٔ]النساء: َوقد َفيَقولوََ(الكسب)، فيَالخيرَكما
َََيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم  تعالى:َ ،َ[ٕٚٙ]البقرة:َمفَاآلية:

َ،َأم اَ)اْكَتَسَب(َفقدَوردَفيَالقرآفَفيَخمسة(ٔ)فالكسبَلـَيكفَفيَالخيرَفيَأغمبَموارده
َالمحمودَثالثةَ،(ٕ)مواضع َغير َاًلكتساب َفي َمَرَ،منيا َواحدةوجاء َآية َفي فيََتيف

َاستكاًل َتعالىَ:بَالمحمود َل الّمُو ِبِو َبْعَضُكْم َعَمى َبْعٍض  َفيَقولو َوَل َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ
َو لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسُبوْا َوِلمنَِّساء َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسْبَن َواْسَأُلوْا الّمَو ِمن َفْضِمِو ِإنَّ المّ 

َاًلكتسابًَلَيقعَإًلَ َأفَ َخضرَمحمدَياسَيرى،ََو[ٕٖ:َالنساء]َ َعِميًماَكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء 
ََ،َالطبريقالوََوجوَعتمدَفيَذلؾَعمىا،ََوَ(ٖ)فيَاإلثـ َنزؿ:مَ لََ))فػ ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ  َا
قالتَالنساء:َكذلؾَعمييـَنصيبافَمفَالذنوب،َكماَليـَ[َٔٔ:َمفَاآليةَالنساء]َ اُْلنثََيْينِ 

َالميراث َمف لِّمرَِّجاِل َنِصيٌب مِّمَّا اْكَتَسُبوْا َوِلمنَِّساء َنِصيٌب مِّمَّا   :اهللَفأنزؿَ،نصيباف
َالنساءَ:َمفَاآليةَ:ََاْكَتَسْبَن  َ(ٗ)((،َيعنيَالذنوبَ[ٕٖ] َيَُ، فَسببَترجيحَىذاَيَِّبََولـ

َالرأي َيكوفَاًلكتسابَفيَالخيرَوالشرفيَاآليةَأَالطبريَالوجوَالذيَرج حوَو، َْف َفمكؿٍّ ،
اًلكتسابَفيَاآليةَمفََأفَََْوالمفسريفَالمغوييف،َبؿَالذيَعميوَأكثرَ(٘)عمؿاَمَ نصيبَمَِ

َ.(ٙ)اًلكتسابَالمحمودَ

َعميوَسياؽََالتيَتقد متالنساءََآيةوكوفَاًلكتسابَمفَاًلكتسابَالمحمودَفيََََََ يدؿُّ
َالذيَاكتسبوه،َاآلية َل الّمُو  :َقاؿَتعالى،َمفَاهللََفضؿٌََ،َىووذلؾَأف  َوَل َتَتَمنَّْوْا َما َفضَّ

                                                           

َ)أطروحة(.َ،ٕٛٗ:َلفروؽَالمغويةَفيَالبيافَالقرآني:َدقائؽَاينظرَ-(ٔ)
َ.َ٘ٓٙجـَالمفيرسَأللفاظَالقرآفَالكريـ:َ:َالمعينظرَ-(ٕ)
َ.ٕٛٗلفروؽَالمغويةَفيَالبيافَالقرآني:َ:َدقائؽَاينظرَ-(ٖ)
َ.ٛٙٙ/ََٙجامعَالبياف:ََ-(ٗ)
َ.ٜٙٙ/ََٙينظر:َجامعَالبياف:ََ-(٘)
ََٖالبياف:ومجمعََ،٘ٛٔ/َََٖالقرآف:،َوالتبيافَفيَتفسيرَٗٚ/َََٕلمنحاس:معانيَالقرآفََينظر:َ-(ٙ)
َ.ََٕٓ/ََ٘،َوروحَالمعاني:َٖٓ٘/ََٗ:التمييزَيوبصائرَذَوَ،ٗٙ/َََٕالكشاؼ:َوَ،ٕٙ/ََٖ
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:َقاؿَتعالىَ،يـَعمىَسؤاؿَاهللَمفَفضموختـَاآليةَبحثَِّثـَ،وفضؿَاهللَخيرََِبِو َبْعَضُكمْ 
  َواْسَأُلوْا الّمَو ِمن َفْضِمِولكوفَاًلكتسابَمفَالمحمودَ،َوىوَمناسب.َ

َالقوؿَفيَالمفظيفَََََ َوخالصة :َ ََ(َكَسبََ)أف  َالَصرفيةصيغة َيدخؿَتحتيا كسبَعامة
اَ،َأمَ والكسبَباجتيادَأوَمفَغيرَاجتياد،َوغيرَالمحمودَالمحمودَوالقميؿَوالكثيرَوالحسفَ

َ.َ(ٔ)عمىَحدوثَالكسبَباجتيادَومشقةَؿ،َتد)اْكَتَسب(َفصيغةَصرفيةَخاصة

 صيغة َفَعل

َ.[َٔٔ:َ]القمر  َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماء ِبَماء مُّْنَيِمرٍ   :تعالىَالقوؿَفيَقولو      

َصيغةَ)َفَعَؿ(َرب ماَتجيءَفيَالقرآفَالكريـَويرادَبياَالكثرةَكماَفيَََََََ ذكرَابفَجنيَأف 
  َفَفَتْحَناِمم اَوقعَفيوَ)َفَعَؿ(َلمكثرة...َقوؿَاهللَتعالى:َ،َفقاؿ((َ:  َفَفَتْحَنا َأْبَواَب السََّماء

َودليموَموضعاف ِبَماء مُّْنَيِمرٍ  َأ، َالعطؼَعميوَ: َواآلخر: َأبوابَالس ماءَكثيرة، َأف  حدىما
ْرَنا اْْلَْرَض  َ:بقولو إذاَاستعمؿَىناَ)َفع ؿ(َوالمفظََ.[ٕٔ:َ]القمر:َمفَاآلية  ُعُيوًناَوَفجَّ

َ َأعني ََاْْلَْرَض  واحد َعمى َلفًظاََ،المعنىحماًل َجمع َوىي َبػ)األبواب( َظنُّؾ فما
،َوبناءَ)َفَعؿ(َمفَوالجمعَ،َفابفَجنيَىناَحمؿَمعنىَبناءَ)َفَعؿ(َعمىَالكثرة(ٕ)((؟ىومعنًَ

،َبؿَاستعمؿَفيَفَالمعانيلخف توَلـَيختصَبمعًنىَم))َفيوالتيَتعددتَمعانييا؛ََاألبنية
َكجميعيا َالمفظَإذاَخؼ  فيَ،َواعتمدَابفَجنيَ(ٖ)((وات سعَالتصريؼَفيوثرَاستعمالوَ؛َألف 

ََوالجمعَدًللةَالكثرة َكانتَالجنَ سياؽَاآليةَعمىفيَ)َفَعؿ( َفمم ا َأبوابَمتعدد، ََةةَليا دؿ 
َ وتبعوَفيَذلؾَالطوسيَوالطبرسيَفػ)َفَعؿ(َيدؿَعمىَالقميؿَ،َوالجمعَلمكثرةَ)َفَعؿ(عمىَأف 

َعندى َخالويو(ٗ)ماوالكثير َابف َأم ا َ)َزرعةَوأبوَ،  َفَفَتْحَنا  َفػَىػ(ٖٓٗالمتوفىَحوالي
َاإلفراد َعمى َيدؿ َكََعندىما ْف َوا  َواحد َوقت َفي َأو َواحدة َمرة َكاف َالفتح َألف  َتَرثَُ؛

َ.(٘)األبواب

                                                           

َالصرفيَفيَالقرآفَالكريـ:ََ:ينظرَ-(ٔ) َ.ٚٚالعمـو
َ.َٖٕبقيةَالخاطريات:ََ-(ٕ)
ََ.ٓٚ/َََٔالحاجب:شرحَشافيةَابفََ-(ٖ)
َ.ٕٓٗ/ََٜ،َومجمعَالبياف:ََٚٗٗ/َٜ:َينظر:َالتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ-(ٗ)
ََ.ٜٛٙحجةَالقراءات:ََوَ،ٖٖٛ:َع:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبينظرَ-(٘)
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َ

َ

 ل اعَ فَ صيغة تَ 

:َالبقرة]ََوَل َتنَسُوْا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم ِإنَّ الّمَو ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيٌر  :َعالىقولوَتَفيَالقوؿ     
َ.اْلَفْضَؿ(وًلََتَناَسُواَ)َ،قراءةَاألماـَعميَ)عميوَالسالـ(َعمىَ،[ٖٕٚ:َمفَاآلية

 :َمنياَاَعدةَأمورًََذكرَابفَجنيَفيَالقراءَََََََ

َاألو ؿ َالنييَفيَ)َ،(َتَناَسُواًلَ)،َوَوَل َتنَسُوْا  الفرؽَبيفَ:َأف  (َنييَعفَالنسيافََتْنَسْواأف 
ػػػاَاْنُسػػػوهَأوََتَناَسػػػوهعمػػػىَاإلطػػػالؽَ وزفَ)َتفَاَعػػػؿ(َيػػػدؿَعمػػػىَعمػػػىََ(َتَناَسػػػى)(َفػػػػَتَناَسػػػُوا)،َأم 

سػػيافَتظػػاىرواَبنَ:،َأيوتظػػاىرواَفيػػوعػػفَفعميػػـَالػػذيَاختػػاروهَىػػـَفػػالنييَفيػػوََ،المشػػاركة
ن كػـَإَ-واهللَأعمـََ-:َمعناهََمفَذاَالذيَيتظاىرَبنسيافَالفضؿ؟َقيؿ:ََوالفضؿ،َ))فإفَقيؿ

،َمتظػػاىروفَكـَمتعػػاطوفَلتركػػوإذاَاسػػتكثرتـَمػػفَىجػػرَالفضػػؿ،َوتثػػاقمتـَعنػػو؛َصػػرتـَكػػأنَ 
معتِمٌؿََوأنتَعارٍؼَبوَ:َأنتَتتحايدَالصوابََتوقِّيََ.َوىذاَكقولؾَلمرجؿَيكثرََخَطُؤهبنسيانو

ْفَلـَيقصدَىوَلذلؾًلََيْحَسفلماَ َ.(ٔ)((،َوا 

َالثانيَاألمر بيفَاثنيفَيدؿَعمىَالمشاركةَوبناءَتفاعؿََ،)َتفَاَعؿ(عمىَوزفَ(ََتَناَسُوا):َأف 
َذلؾ(ٕ)فأكثر َوناسب َجماعةاآليةَسياؽَ، َالمأموريف َألف  َاآلية(ٖ)؛ َفتماـ ،:َ  ن َواِ 

َإلَّ َأن َيْعُفوَن ََطمَّْقُتُموُىنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُىنَّ َوَقْد َفَرْضُتْم َلُينَّ َفِريَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ 
ْم ِإنَّ الّمَو اْلَفْضَل َبْيَنكُ ََأْو َيْعُفَو الَِّذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوَأن َتْعُفوْا َأْقَرُب ِلمتَّْقَوى َوَل َتنَسُواْ 

عمىَبابَاْلَفْضَؿ(َوًلََتَناَسُواَ)وقرئَوقاؿَالعكبري:َ))،َ[ٖٕٚ]البقرة:ََِبَما َتْعَمُموَن َبِصيٌر 
،َفيكوفَالتناسيَفيَقراءةَاإلماـَعميَ(ٗ)((وَبمعنىَالمتاركةًَلَبمعنىَالسيو،َوىالمفاعمة
مفََفَابفَجنيَىذهَالقراءةوحسَ َ.اعةَعمىَالتظاىرَكماَعبرَابفَجنيإلىَالجمَامنسوبًَ
َ:َوجييف

                                                           

ََ.ٕٚٔ/َََٔالمحتسب:َ-(ٔ)
َ.َٕ٘ٔالتصريؼ:الممتعَالكبيرَفيََوَ،ٜٜ/َََٔالحاجب:شرحَشافيةَابفََينظر:َ-(ٕ)
َ.ٕٛٔ/َََٔالمحتسب:َينظر:َ-(ٖ)
َ.َٜٓٔ/َٔالتبيافَفيَإعرابَالقرآف:ََ-(ٗ)
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،َفأم اَالنسيافَفظاىرهَمفَفعموَ(ناسيالتَ )،َويىَاإلنسافَعفَفعموَىونَْاألوؿ:َ))أن ؾَإن ماَتَََ
 َوَما َأنَساِنيُو ِإلَّ الشَّْيَطاُن   :،َفكأن وَُأْنِسيَفَنِسَي،َقاؿَاهللَسبحانوأن وَمفَفعؿَغيرهَبو
َالموضعَموضعَ؛َأل(ٕ)اأيضًَىذهَالقراءةََ،َوحسفَابفَعطية(ٔ)(([ٖٙ]الكيؼ:َمفَاآلية:َ ف 

َ.(ٖ)الثعالبيَوأبوَحيافََوفيَذلؾَالسميفَالحمبيَ،َوتبعوَتناٍسًَلَنسياف

َ َالثانيالوجو َجماعةَ))أفَ : َىنا َوالمأمور َبالجماعة، ًَلئؽ َكََ)تفاَعَؿ( َوتََعَُاطَََقَتََ؛ مواَاصََوََوا
:َ]القصص:َمفَاآليةََوَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا  :َتعالىوا.َفأم اَقولوَاعدَُبََواَوتََاربَُقََوتََ

َالمأمورَىناَواحد[َفالَؽَبوَفعؿَ)ٚٚ َاإلنسافًَلالعََُ،َوألفَ َنِسَي(؛َألف  َيكادَرؼَوالعادةَأف 
َعمىَماَىوَحالؿَلو َعماَليسَلوَتناولوُيكَََ؛َبؿَالغالبَالمعتادَأفَُْيحضُّ ،َوعميوََوْضعَؼ 

َوَل َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما  .َقاؿَتعالىَ:َُيستحؽَعفَالطاعةَفيوَمفَالثوابَلماالتكميؼَ
ْنُيْم َزْىَرَة اْلَحَياِة  َأْزَواًجاَمتَّْعَنا ِبِو  َ.(ٗ)(([ٖٔٔ]َطوَ:َمفَاآليةَ:َ مِّ

 صيغة أْفَعل

َعن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َىَواُه َوَكاَن َأْمُرُه َوَل ُتِطْع َمْن َأْغَفْمَنا َقْمَبُو   تعالى:القوؿَفيَقولوَََ   
َ.[ٕٛ]الكيؼ:َمفَاآلية:َََُفُرًطا

 :َفيقولََأْغَفْمَنا  صيغةَ)أْفَعؿ(َفيَقولوَ فيَدًللةَذكرَابفَجنيَََََ

عمىَ،َفػأيَصادفتوَووافقتوَكذلؾَ،مفَبابَأْفعمتَالشيءََأْغَفْمَنا  :َأْفَيكوفَقولوَاألو ؿ
َوالوجداف)َأفَْذلؾَ َيدؿَعمىَالمصادفة َفيكوفَ))معنىَعؿ( ،   َأْغَفْمَنا َقْمَبُو َعن ِذْكِرَناَ،
ذاَصَُصادفناهَغافاًلَعمىَماَمضىَ:أي واهللََ-وَفكأنَ َ،َفقدَغفؿًَلَمحالةؼَغافاًلَودَِ،َوا 

تطعَمفَفعؿًََلَ:أي،َاَوات بعَىواهَوكافَأمرهَُفُرطاوًلَتطعَمفَغفؿَقمُبوَعفَذكرنَ-أعمـَ
َىذاَالموضعَثبتَ،كذاَوفعؿَكذا ذاَصح  ولوًلَماََ،بوَلناَأصؿَشريؼَيعرفوَمفَيعرفوَوا 

اَعميوَلكافَىذاَالموضعَونحوهََمُجوزًََ،تعطيوَالعربي ةَصاحبياَمفَقّوةَالنْفسَوُدْربةَالفكر

                                                           

 .ٕٛٔ/َََٔالمحتسب:َ-(ٔ)
 .ََٕٕٖ/َََٔالوجيز:المحررََينظر:َ-(ٕ)
َ.ٚٗٗ/َََٔالحساف:والجواىرََ،ٕٚٗ/ََٕالمحيط:،َوالبحرَٜٛٗ/َََٕالمصوف:الدرََينظر:َ-(ٖ)
 .ٕٛٔ/َََٔالمحتسب:َ-(ٗ)
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َلوُبَأَْغيرَمََ َالمعنىَمستحسفَعندَابفَجنيَ،(ٔ)((وه َابفَوىذا ،َويرىَفريدَعبدَالعزيزَأف 
،َففسرَاآليةَ)َأْفَعؿ(َعمىَالوجدافَوالمصادفة؛َلكونوَمعتزليًّاجنيَاجتيدَفيَحمؿَدًللةَ

َ.(ٕ)بماَيوافؽَمذىبو

َالقوؿَالثاني َيكوفَقولو َأْف :  َأْغَفْمَناََوصددنا َمنعنا عمىَىذاََفػ)َأْفَعؿ(َ،عمىَمعنى:
َالقوؿتِضَابفَجنيَىَر،َولـَيالمعنىَيدؿَعمىَالتعدية ))أوََ:،َإذَقاؿوَلمخصـ،َونسبذا

َمعنىَيكوفَماَقالوَالخصـ ؛َفموَنعوذَباهللَمفَذلؾ،َ:َمنْعناَوصددناَأْغَفْمَنا َقْمَبُو  :َأف 
َإليوَمنو َذىبوا كوفَالعطؼَعميوَبالفاءَدوفَالواو،َوأْفَلوجبَأْفَيَ،كافَاألمرَعمىَما

عمىَىذا،َاألّوُؿَ،َوذلؾَأن وَكافَيكوفَرناَفات بعَىواهذك:َوًلَتطعَمفَأغفمناَقمبوَعفَيقاؿ
،ََلم اَؿََذََبََوَفََتَُألَْوسَََذََخَََأََفََوَُُتَيَْطََ:َأعَْاَلوَكقولؾ،َوالثانيَُمَسبب اَعفَاألّوؿَومطاِوعًَِعم ةَلمثاني

واوَأًَلَاَمفَمواضعَالفاءًَلَال،َوىذاَعفَالسؤاؿاَعفَالعِطي ةَوالبذؿَُمَسب بًَكافَاألخذَُمَسب بًَ
.َاَعفَاألّوؿب بًَسََاَجعمتَالثانيَمَُإذَ،:َوانجذببَوًلَتقوؿذََجََانَْوَفََُتَْبَذََ:َجََترىَأن ؾَإن ماَتقوؿ

ََواتََّبَع َىَواُه   :فمجيءَقولوَتعالىَوَفأخبرَكّموَبالفاء.تَُرَْبََخَْتََرَواسَْسََكََانَْوَفََتَُرَْسََوتقوؿَ:َكََ
ََ.(ٖ)((عفَاألّوؿَعمىَماَيعتقدهَالمخالؼاَب بًَسََالثانيَليسَمََُبالواوَدليؿَعمىَأفَ 

،َسميناهَغافاًلََ:،َأييكوفَمعنىَ)َأْفَعؿ(َالتسميةَوىوَأفَْ،َوأضاؼَالطوسيَمعًنىَثالثًاََََ
،َالعزيزَفيَكتابوَالخالؼَالتصريفي،َوجمعَىذهَالوجوهََفريدَعبدَ(ٗ)الغفمةَإلىونسبناهَ

َعمىَالتسميةََأْغَفْمَنا  )َأْفَعؿ(َفيَقولوَفػ ويرىََ،(٘)الوجدافَأوَوالمصادفة،َوالتعدية،َيدؿُّ
َتعالىََأن وَالطباطبائي َمفَقولو َالمراد َإلىَالتأويؿ ضناهَعرَ َ:عمىََأْغَفْمَنا  ًلَحاجة

ن ماَ،لمغفمة،َأوَصادفناهَغافاًل،َأوَنسبناهَإلىَالغفمة ََأْغَفْمَنا َقْمَبُو  : المرادَمفَقولوَوا 
نَْعميوََوَةََِمَفَْيطَالغََِمَسَْتََعندهَ)) واَدَُانََيـَعََاهللَسبحانوَعمىَسبيؿَالمجازاةَحيثَإنَ َرَِكَْذََِوَِِئَاسََا 

َهَِِرَبَْجَََةَِلَ اآليةَمفَأدََِلقوؿَمفَقاؿ:َإفَ ََاغسََ...َفالَمََيـَاهللَبإغفاليـَعفَذكرهمَ فأضَََؽَ الحََ
والذيَينافيوَىوَ،ًَلَينافيَاًلختيارَاإللجاءَمجازاةًََوذلؾَألفَ ؛َالمعصيةرََوفَْتعالىَعمىَالكَُ

                                                           

َ.ٓٗٔ/َََٔوالمحتسب:َ،ٕ٘٘/َََٖالخصائص:َ-(ٔ)
َ.َٜٙ:َينظر:َالخالؼَالتصريفيََ-(ٕ)
َ.ٓٗٔ/ََٔ:َ،َوينظرَالمحتسبٕٗ٘/ََٖ:َالخصائصَ-(ٖ)
َ.َٖ٘/ََٚينظر:َالتبيافَفيَتفسيرَالقرآف:ََ-(ٗ)
َ.َٜٜ–َٜٔ:َالدًلليَفيَالقرآفَالكريـوأثرَ:َالخالؼَالتصريفيَينظرَ-(٘)
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)َأْفَعؿ(َفيوَ،َوىذاَالمعنىَىوَاألوفؽ،َو(ٔ)((ؿوَموردَاآليةَمفَالقبيؿَاألوَ َاإللجاءَابتداءًَ
َلفعمو َمجازاة َقمبو َأيَأغفمنا َلمتعدية، َاآليةَوليسَابتداءًَ، َالعزيز َعبد َوكذلؾَحمؿَفريد ،

َالمعنى َالمعنىَورج حَالتعديةَعمىَىذا َالخالؼَالصرفيَفيَدًللة،َوأرىَ(ٕ)عمىَىذا َََأف 
  َأْغَفْمَناََالصرفية َصيغتيا َمف َينشأ َلـ َنش، َإلىََأبؿ َالفعؿ َإسناد َمف َاألصؿ في

َوجؿَ الضميرَ)نا(َال ؛َدَبعضَالمفسريفًَلَيجوزَعمىَاهلل،َوىذاَعنذيَيرجعَإلىَاهللَعز 
لواَدًللةَأَ،إسنادَالفعؿَإلىَغيرَاهللَتأويؿ،َفمم اَلـَيستطعَالمفسروفَوالمغويوفَؿٌَدَْألن وَعََ و 

َنُسوْا الّمَو َ:َعمىَمعنىَقولوَتعالىَ،ةَفيَالمعنى،َويمكفَحمؿَاآليصيغةَالفعؿَكماَترى
،َفيـَتركواَذكرَاهللَتعالىَفجعميـَاهللَسبحانوَوتعالىَ[ٚٙمفَاآلية:ََ:]التوبةَََفَنِسَيُيمْ 
فالذاتَاإللييةَعميمةَََأْغَفْمَنا َقْمَبُو  :َوَتعالىكالذيًَلَُييتـَألمرىـ،َوكذلؾَقول متروكيف

َشيء غفاليـَعفَاهللََبقولو،َفعَزبكؿِّ َ.َأْغَفْمَنا  َ:ىَتركيـَوا 
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  َمِقياًل َوَأْحَسُن  مُّْسَتَقرِّاَأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر  َتعالى:فيَقولوََالقوؿ أوًل:      
َ.َ[ٕٗ:َالفرقاف]

َجنيََََََ َابف َفيَخيرَِ))َ:قاؿ َليسوا َأصحابَالن ار َأف  َنعمـ َُحْسِفََونحف َوًل استقراٍر
َذلؾَوُسمِّـَلوَتََيؿٍَقَِمََ َاعتقدَمعتقٌد ،َفأصحابَيـَنظٍرًَلَتسميـَيقيفَمتصوِّرِمَسَْ،َولكفَإْف

َاألصؿَ،َ(ٖ)((حاٍؿَخيٌرَمنيـَمستقًراَوأحسفَةَعمىَكؿَِّالجنَ  فيَبابَويرىَابفَجنيَأف 
:َفةَنفسيا،َوًلَيقاؿاشتركاَفيَالصََِّوفَالتفضيؿَفيَالصفةَبيفََمْوُصوَفْيفَِيكَ)أْفَعؿ(َأفَْ

ِبرالعسؿَأحمىَمفَا ؛َلذاَحمؿَابفَجنيَالكالـَفيَيماَلـَيشتركاَفيَصفةَالحالوة؛َألنَ لص 
َدوفَلفظو َعمىَمعناه َ(ٗ)اآلية َأ، َإفَْو َأصحابَالن ار خير،ََكافَليـَعمىَالتظاىرَبأف 

                                                           

 .َٖٓٓ/ََٖٔالميزافَفيَتفسيرَالقرآف:ََ-(ٔ)
َ.ٜٛينظر:َالخالؼَالتصريفي:ََ-(ٕ)
ََ.َٕ٘ٓالتنبيو:َ-(ٖ)
ََ.َٕ٘ٓالتنبيو:َ-(ٗ)
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وتوجيوََ،فيَتخريجَاآليةَ(ٔ)،َوتعددتَأقواؿَالمفسريفَوالمغوييففأصحابَالجن ةَخيٌرَمنيـ
َ:َمنياَعمىَوجوهَالمعنى

ََصيغةَتكوفَأفََْاألوؿ:َالوجو َعمىَبابيا َخيرٌََلمت فضيؿ،)أْفَعؿ( َأصحابَالجن ة َأيَأف 
يميِفَقَِبيفَالمستقر يِفَوالمَََافضيؿَواقعًَيكوفَالتَ َأوَوَمِقياًل،مفَأصحابَالن ارَمستقًراََوأحسفَُ

ََالدنيا.أيَخيٌرَمنيـَفيَاآلخرةَمنيـَفيََالزماف،باعتبارَ

َيكوفَألصحابَالن ارَخيرََبابيا،ًلَتكوفَعمىََأفََْالثاني:الوجوَ َمنوَأْف َذلؾَيمـز ألف 
َمفاضمة.بؿَتكوفَلمجردَالوصؼَمفَغيرََوحسف،

َأْصَحاُب اْلَجنَِّة  كقولوَتعالىََلمثاني.َونفًيااَلؤلوؿَإثباتًَأْفَيكوفَالكالـَالوجوَالثالث:َ))
َ.(ٕ)((فيوَنفيَالخيرَعفَالنارَوأصحابيا،َفيذاَ مُّْسَتَقرِّاَيْوَمِئٍذ َخْيٌر 

َخيًرا،ليـََأىؿَالنارَيعتقدوفَأفَ َيكوفَالكالـَعمىَالتظاىرَواًلعتقادَبأفَ َأفَ َالرابع:الوجوَ
ََالوجود،عمىَسبيؿَاًلعتقادًَلَعمىَسبيؿََافيكوفَالتفضيؿَواقعًَ َما َابفَوىذا عبرَعنو

َالسابؽ.جنيَفيَكالموَ

ََوابفَجنيَوالذيَدفعَََََ َفيَ، َوغيرىا َالوجوه أغمبَالمفسريفَوالمغوييفَإلىَتقديرَىذه
َفيَأذىانيـَفيَاآليةًَلَوجودَلوَعميوَرواَمفضاًلَيـَقدَ أنَ ىوَاآليةَ ،َأوَعمىَحسبَماَإًل 

،َوأدىَتقديرىـَىذاَإلىَإشكاؿَفيَالمعنىَوىوَ)أصحابَالنار(َ،عةَالنحويةاالصنَتقتضيو
َال َإلى َدفعيـ َوالتقديرمم ا َعمىَتأويؿ َاآلية َوحمموا َعميو َالمفضؿ َبتقدير َيقولوا َلـ َولو ،

َأنَ  َوأحسفَمقياًلَالظاىرَوىو َفيَخيرَمستقٍر َابفَيـ َقدره َلكافَالمعنىَأوفؽَمم ا جنيَ،
َليـََ،َأوَالتظاىرَواًلعتقادَبأفَ ىَدوفَالمفظبالحمؿَعمىَالمعن أصحابَالن ارَيظنوفَأف 

والطريقةَفيَاآليةَ)):َإذَقاؿَىػ(ٕٔٗ)تَالمرزوقيَ.َوخيرَدليؿَعمىَىذاَالقوؿَقوؿاخيرًَ
َالجنَ َأفَ  َأصحاب َالمراد َأزيد َأفََْاستقراًراة َمف َالخيرية َأفََْفي َمف َمبادلة َوأنفع َيوازنوا

،َاَتفضيؿَأحدَالشيئيفَعمىَاآلخر،َفأمَ لتفخيـَألمرىـ،َوالتعظيـَلشأنيـ،َوىذاَعمىَايكايموا
ة،َفبعيدَفيَالعرؼَوالعقؿَوادِّعاءَالزيادةَلوَفيَمعنىًَلَيحصؿَفيَاآلخرَمنوَشيءَالبتَ 

                                                           

َ،ٕٚٓ/ََٗالوجيز:والمحررََ،ٗٛٗ/َٚالقرآف:والتبيافَفيَتفسيرََ،ٖٖٗ/َٚٔالبياف:جامعََينظر:َ-(ٔ)
ََ.ٗٚٔ/َٕوََٕ٘ٗ/َََٙالمحيط:البحرََ،َٗٙٙلمنحاس:إعرابَالقرآفََ،٘ٚٗ/َََٛالمصوف:الدرَ

َ.ٕٕٓ٘/ََٛاليدايةَلبموغَالنياية:ََ-(ٕ)



          ...........  الص رفي ةالن حوي ة و فسير اللُّغوي في المباحث  فصل الثاني الت  ال

 312 

 
 

ََترىَأفَ أًلَََ،،َوسقوطَالفائدةَفيَاإلخبارَبوًلرتفاعَالمُّبسَمنو،َوظيورَالحاؿَفيوَجميًعا؛
َخبره،َإذَلـََ،َأوَالخؿَُّربَِلوَقاؿَ:َالعسؿَأحمىَمفَالصَ َقائاًلَ أحمضَمفَالسكرًَلسُتخؼ 

َالوجوه َمف َبوجو َحالوة َالصبر َفي َالعسؿيكف َحالوة َبفضميا َفيقاؿ َالسكرَ، َفي َوًل ،
،َوانعدـَذكرَالمفضؿَعميوَفيَاآليةَأوَ(ٔ)((حموضةَالخؿَأزيدَمنياَحموضةَفيدعيَأفَ 

َذكرهَفيوَزيادةَفيَ َ.خيرَوالحسفَوتأكيًداَليذاَالمعنىالطيِّ

َصيغة المبالغة  -5

عمىَ[َ:َٕ:َ]آؿَعمرافَالّمُو ل ِإَلـَو ِإلَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم   :فيَقولوَتعالىالقوؿََََََََ
َالقي اـ َالَقيِّـ(َوعقراءةَاألعمشَ)الحيُّ َ.(مىَقراءةَعمقمةَ)الحيُّ

َاهللَتي اـ(َفػ)َفْيَعاؿ(َمفَقاـَيقـواَ)القأمَ ))َقاؿَابفَجني:َََََ َ؛َألف  عالىَىوَالقيِّـَعمىَكؿِّ
َالتقتَالواوَْيَعاؿ(َالغْيداؽَوالَبْيطار،َوأصمو:َالقْيَواـ،َومثموَمفَالصفةَعمىَ)فَََنْفسٍَ ،َفمما

َالي اءَفصارتَ)القي اـ(َومثموَوالياءَوسبقتَاألولىَبالسكوفَقمبتَالواوَياءَوأدغمتَفييا
ََ،َويرىَالفراءَوالطوسيبفَجنيَحمؿَالقراءةَعمىَالمبالغة،َفا(ٕ)((اَبالدارَدي ارقوليـ:َم أف 

جنيَمفََأم اَقراءةَعمقمةَفييَعندَابفَ.(ٖ)،َوىيَلغةَأىؿَالحجاز(الَقيُّوـَُ)القي اـ(َلغةَفيَ)
َبأمرهَ(َعمىَوزفََفْيَعؿالقيِّـ)،َولفظَ)القي اـ(َومعناه َوالقيََُّ.(ٗ)مفَقاـَيقـو والقي اـَكأنيماَـو

َواحد َباأللؼَوذاؾَبالواوشيٌء َفيذا َفيَالمد َوالفرؽَبينيما َواحدَ،، َالمبالغةَفييما َةفكأف 
َالمَ  َإلىَالواويجةًَلَغيروالمائزَبينيما َمالوا َإلىَاأللؼَوقوـٌََ،،َفقوـٌ َمالوا َ)القيُّـو ،َولعؿ 

َ.عدةَماَزادَمبناهَزادَمعناهىَقا(َعمالَقيِّـأكثرَمبالغةَمفَ)َ–واهللَأعمـََ-والقي اـ(َ

                                                           

َ.َٜٜأماليَالمرزوقي:ََ-(ٔ)
 .ٔ٘ٔ/َََٔالمحتسب:َ-(ٕ)
 .ٖٛٛ/ََٕتبيافَفيَتفسيرَالقرآفَ:َوالَ،ٜٓٔ/َٔ::َمعانيَالقرآفَلمفراءينظرَ-(ٖ)
 .ٕ٘ٔ/َٔالمحتسب:َينظر:َ-(ٗ)
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كاؾفصلكاؾثاؾثك
كاؾتفسقركاؾؾغويكػيكاؾؿباحثكاؾدالؾقة

ك

ك
كعالؼةكعؾمكاؾدالؾةكبتفسقركاؾقرآنكاؾؽرقمكتوطئة:

كاؾدالؾةكاؾؿعجؿقةكوأثرفاكػيكاؾتفسقركاؾؾغويكاألول:اؾؿبحثك

كاؾدالؾةكاؾسقاؼقةكوأثرفاكػيكاؾتفسقركاؾؾغويكككاؾثاـي:اؾؿبحثك

كتفسقركغرقبكاؾقرآنككككاؾثاؾث:اؾؿبحثك

كبعضكاؾظوافركاؾدالؾقةكوأثرفاكػيكاؾتفسقركاؾؾغويكاؾرابع:ؿبحثكاؾ
ك
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 الفصل الثالث

 التفسير المغوي في المباحث الدِّاللية

 توطئة

 عالقة عمم الداللة بتفسير القرآن الكريم

كون الشيء بحالة يمزم من العمم بو العمم بشيء آخر، يا ))ُعرفت الدِّاللة بأن          
، وييتم عمم الدِّاللة بدراسة المعنى (1)((، والثاني ىو المدلولالل ىو الد  األو  والشيء 

، وأساليب العرب وغيرىا من لمعجممنيا الصرف والن حو وامتعددة  بوسائلوالكشف عنو 
تساعد في  أخرى اأمورً الدِّاللة قد توظف  ن  إ، بل ين عمى فيم المعنىع  العموم المغوية التي تُ 

ت القبمية في فيم المعنى ، والمعموماقرينة السياق وقرينة الحال منيا، و كشف المعنى
يضاحو  .وا 

داللة والتفسير من عمم ال فكل  ، فسير وعمم الداللة عالقة ترابطيةإن  العالقة بين الت     
والمبس ، ثُم إيصالو لممتمقي بأفضل صورة وأحسن حال دفًعا لمتوىم يبحثان عن المعنى

ثر الداللة أويظير  المتمقي.عمى  بسبب غموض بعضيا النصوص،الذي قد يعتري بعض 
في تفسير القرآن في كثير من البحوث التي وقف أصحابيا عند ىذا الموضوع ، ومن تمك 

عند أثر  لمدكتوراه ، إذ وقف في رسالتومحيالبحوث )داللة السياق( لمباحث رد ة اهلل الط  
، وكذلك أيًضا وقفت الباحثة ابتيال كاصد الزيدي السياق وأنواعو في تفسير القرآن داللة
اللة البحث الداللي في التبيان في تفسير القرآن( عند أنواع الدِّ رسالتيا الموسومة ) في

، وكذلك الداللة وتية وأثرىا في التفسيراللة الص  ، إذ وقفت عند الدِّ فسيروأثرىا في الت  
، وكذلك وقفت عند العالقات الداللة من اشتراك ةغوي  ، والم  ياقية، والسِّ حويةالن  و  رفية،الص  

ىذه البحوث وغيرىا أن  لمداللة  ر مني، ويظترادف وغيرىا من الظواىر الداللةوتضاد و 
  .في التفسير اكبيرً  ابأنواعيا أثرً 

د ، ثم عنوأثرىما في التفسيرية والسياقية وسأقف في ىذا الفصل عند الداللة المغو         
 .ظواىر الداللة وأثرىا في التفسير، أخيًرا عند بعض التفسير غريب القرآن عند ابن جني

                                                           

 .09 التعريفات:معجم  (1)
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 َّولالمبحث ال 

 ّوأثرىا في التفسير المغّوي داللة المعجميةال

المعنىِّالذيِّيحمموِِّّيأوِّىِّ،المفظِّعمىِّالمعنىِّبنفسوِّاللةدِِِّّىيِّ:ةي ِّمِِّجَِّعِّْاللةِّالمُِّالد ِّ      
ةِّعندِّغوي ِّ،ِّأوِّالحقيقةِّالم ِّاللةِّالمغوية،ِّأوِّالد ِّالداللةِّاألصميةىِّم ِّسَِّوتُِِّّالمفظِّحينماِّيردِّمفرًدا،

ِّأثرِّ ،(ٔ)البالغييف ِّمعنىِّالن ِِّّوالوقوؼِّعمىِّالمعنىِّالمعجميِّلو ُتعد ِّوِِّّالقرآنيِّصفيِّفيـ
ِّالم ِّ))الد ِّ ِّأىـ ِّغوي ِّاللة ِّمف ِّلفِّسِّسِّاألُِِّّة ِّالمفسروف ِّاعتمدىا ِّواستنباطِّالتي ِّالقرآف ِّمعاني يـ

ِّأحكامو ِّلذا ِّوِّ؛ ُِّيقيموفِّتأويالتيـ ِّالكممةوجدناىـ ِّلممعانيِّالتيِّتحمميا ِّكانتِّأوِّفًقا ِّاسًما ،
ِّ ِّفيِّ،(ٕ)((حرًفاِّأوفعاًل ِّأذرِِّّفالكممةِّالمفردة ِّمفِِّّعٌِّذىفِّالمعجميِّليا مفِّالعالقاتِّبغيرىا

ىفِّفالذ ِِّّ،ىفِّكممةِّواحدةِّمنعزلةليسِّفيِّالذ ِّ))،ِّإذِّ(ٖ)فِّالمعنىو ِّكَِّتُِّفَِّ،ِّمعياِّترتبطِّالكممات
ِّالكمماتيميؿِّ ِّإلىِّجمع ِّإلىِّاكتشاؼِّعُِّدائًما ِّبينيا، ِّتجمع ِّوالكمماتِّتًَِّرىِّجديدة ثِّب ِّشَِّتَِّ،

ِّداؿِّا ِّبعائمةِّلغويةِّبواسطة ِّأوِّدواؿِّالن ِّلمعنىدائًما ِّالتيُِّتميِّّ، ِّ(ٗ)((زىاسبة وقؼِّابفِّ وقد،
ِّمُِّي ِّ،ِّوبَِّمفِّألفاظِّالقرآفِّيِّعمىِّكثيرِّجن ِّ أبيِّفيِّكالموِّعمىِّتفسيرِّشعرِِّّعجمًيافِّمعناىا
عمىِّتفسيرهِّلمشعرِّبآيِِّّ،ِّإذِّكافِّيستشيدأشعارِّالحماسةوِّ،ِّأشعارِّىذيؿوِّ،ِّالمتنبيوِِّّواسنُِّ

ِّلغويًّاِّىذاِّرس ِّفَِّ،ِّثـِّيُِّمفِّالقرآف ِّالمعنىِّبِّْدوفِّرَِِّّفِّمعناهيِِّبَِّ،ِّويُِّالشاىدِّالقرآنيِّتفسيًرا طِّىذا
ِّمرةًِّال ِّيربطومعجميِّبسياؽِّاآلية ِّأو ُِّأخرىِّ، ِّمرة ف ِِّّ.بسياؽِّاآلية ِّالمعنىِِّّوا  الكشؼِّعف

ِّعمىِّإ ِّيساعد ِّوالكشؼِّعفِّمعناىاِّيالمعجميِّأللفاظِّالقرآفِّالكريـ ِّمفِّاآلية ضاحِّالمراد
ِّ ِّالمبِِّرُِّأَِّسواء ِّط ِّاآلية ِّبسياؽ ِّالمعجمي ِّيُِِّّأـعنى ِّألف ِّطبَِّرِّْلـ ِّمعناهِِّّونفسِّالمفظِّ؛ ِّيكوف قد

ِّ.المفظِّفيِّالمغةيةِّإلىِّفيـِّمعنىِّ،ِّفيحتاجِّفيـِّاآلم اِّيكتنفوِّالغموضِّوالغرابةومِِِّّكاًلِّشِّْمُِّ

ِّ

ِّ
                                                           

ِّالبالغة:ِِّّ-(ٔ) ِّ.ٗٙ،ِّوعمـِّالداللةِّلمنقور:ِّٖٜٕينظر:ِّالتمخيصِّفيِّعمـو
(ٕ)-ِِّّ ِّعند ِّالتأويؿ ِّفي ِّالمغوية ِّالداللة ِِّّ،ِّٜٕٗالمفسريف:أثر ِّلمدراسات ِّاألردنية ِّاإلسالمية،المجمة

 ِِّّ.ِّٜٕٓٓ،ِّٖالعدد:ِّ،٘المجمد:
ِّفيِّتوجيوِِّّينظر:ِّ-(ٖ) ِّوأثرىا ِّالجزءِّ،ِّٖالمجمد:ِّالعميد،مجمةِِّّ،ِّٕٛٛالمعنى:القرينةِّالمعجمية :٘،ِّ

ٕٖٓٔ.ِّ
ِّ.ٕٖٕالمغةِّلفندريس:ِِّّ-(ٗ)
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  القرآنية الداللة المعجمية في اللفاظ

،ِّبماِّيممؾِّمفِّقريحةِّلغويةِّ،ِّتؤىموِّعضِّألفاظِّالقرآفِّتفسيًراِّلغويًّايِّبرِّابفِّجن ِّس ِّفَِِِِِِِّّّّّّّ
ِّأصحابِّالمعئلِِّ ِّ،ةري ِّعِّْوحِّالش ِّرِّفيِّكثيرِّمفِّكتبوِّوخصوًصاِّالش ِِّّ،جماتفِّيكوفِّفيِّصؼ 
ِّإبداًعاِّعفالمعجميِّرِّلوِّأْفِّيمجِّفيِّالتأليؼِّد ِّلوِّقُِّوِّ ِّ.ِّأصحابِّالمعجماتِّ،ِّلم اِّقؿ 

 : إَرمَ أّواًل 

ِّ:الفجر]ِِّإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  َأَلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك ِبَعاٍد   :القوؿِّفيِّقولوِّتعالى      
ٙ،ِّٚ].ِّ

ِّقاؿِّابفِّجنيِِِِِِّّّّّّ ِّابفِّعب ِّ)): ِّعفِّذلؾِّأيضًِِّّويورِّ،ِّاسقرأ َِّذاِتِِّّ،ِبَعادٍِّ)اؾ:ِّح ِّالض ِّا َأَرـ 
َِّذاِتِّاْلِعَمادِِِّّ،)ِبَعادٍِّاؾ:ِّح ِّاِّعفِّالض ِّأيضًِِّّيوِِّورِّ،ِّ(اْلِعَمادِِّ ،ِّاءِّساكنةاأللؼِّمفتوحة،ِّوالر ِِّّ،(َأْرـَ

ِّاْلِعَمادِِّ)بير:ِّعفِّابفِّالز ِِّّيوِِّورِّ َِّذاِت َِّأِرـَ ِّ(ِبَعاٍد، ِِّبَعادِِّ)ا:ِّعفِّابفِّالزبيرِّأيضًِِِّّويورِّ، ،ِّ ِإَرـِ
ِّ.(ٔ)((بكسرِّالميـ،ِّ(اْلِعَمادَِِّذاِتِّ

ِّابفِّجنيِّالقوؿِّفيِّمعنىِّلفظةِّ)ِإَرـَ(صَِّفَِِِِِِّّّّّّ ِّقراءةِّ:ِّؿ  ِّفيِّكؿ 

(ِّمدينةِّيقاؿِّلياِّذاتِّالعماد،ِّو)اأَلَرـ()إِِِِّّإَرَم َذاِت اْلِعَماِد  ِّةقاؿِّفيِّقراءةِّالعامفِّ :َِّرـَ
 :ِّقاؿِّلبيدِّ،وجمعوِّآَراـِّ،ـمَِّالعَِّ

 (ٕ)كأَن ِنَعاَج ُتّوِضَح َفّوَقَيا   ّوِظَباَء َّوْجَرَة ُعَطًفا آراُمَيا ُزجًل   

ِّالمغوِِّّ.(ٖ)أيَِّأْعاَلميا ِّ)ِإَرـوِّيوالذيِّعميو ِّبكسرِّاليمزةفِّأف  )ِّ ِّأوِّمَِّعَِّ: ُِّيْنصبِّمفِّحجارة ـ
ِّابفِّجنيِّانفرد(ٗ)ُرْوـأَِّاـِّوِّجمعوِّآرَِِّّ(ِّمفردٌِّاإلَرـ)،ِّونحوىا بكوفِّ)األَرـ(ِّبفتحِّفيِِّّ،ِّويبدوِّأف 
ِّ.فعميوِّالمغويوِِّّ،ِّوىذاِّخالؼِّماالعمـبمعنىِّاليمزةِّ

                                                           

ِّ.ٜٖ٘/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٔ)
ِّ.ِّٛٓٔلبيد:ديوافِِّّ-(ٕ)
ِِّّ.ٖٓٙ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّينظر:ِّ-(ٖ)
(،ٛٙٓٔ/ِِِّّّٖالمغة:جميرةِِّّينظر:ِّ-(ٗ) (،ِّ،٘ٛ/ِِّّٔالمغة:ومعجـِّمقاييسِِّّ،ِّ)أـر ِّالعرب:ولسافِِّّ)أـر

ِِّّٕٔ/ِّٖٔ،) (.ِّ،ِّ٘ٚٓٔالمحيط:والقاموسِِّّ)أـر ِِّّ)أـر
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َرم ْتِّ،ِّيًمامِِّ،ِّ))ِّفجعمياِّرَِّشديدِّالميـتَذاِتِّاْلِعَماِد(ِّبِّ)ِبَعاٍدَِّأَرـ ِّأم اِّفيِّقراءةِّابفِّعباسِِِِِِّّّّّّ
ِّالَعْظِـُّىيِّواْسَتَرم ْت،ِّوَأَرم ياَِّغْيُرىا  :ِّإذاَِّبِمَيِّوَنِخرِّقاؿِّ،يًمامِِّاِّورَِّمًَِّّيِرـ ِّرَِِّّ،ِّوَرـ 

ِّ.(ٔ)((ّوالنِّْيُب إْن َتْعُر ِمنِّي ِرَمًة َخَمًقا     َبْعَد الَمَماِت فإنِّي ُكْنُت َأثَِئُر 

ِّ)َرـ (فابفِّجنيِّخر ِِِِِّّّّّ ِّالفعؿ ِّمف ِّعمىِّأن يا ِّالقراءة ِّلمتعديةِّ،ج ِّفيو ِّأرم ياِّفِّ،واليمزة قاؿ:
ِّوقاؿِّابفِّفارسِّ))غيُرىا ِّالر ِّـ ِّرَِّ، ِّأصالفِّمُِّاءِّ: ِّأربعةِّأصوؿ، ِّأحدىماافاد ِّضَِّتَِّوالميـ :ِّ ـ ِّ: َل

َِّبالُؤه ِّواآلخر ْصالحو، ِّوا  ِّمُِِّّ،الّشيء ِّأحدىمااد ِّضَِّتَِّوأصالف ِّواآلخرِِّّ:اف: السكوت،
ِّ،يءىوِّبالءِّالش ِِّّ،اسِّعمىِّأحدِّاألصميفِّاألوليفيِّقراءةِّابفِّعب ِّ،ِّوحمؿِّابفِّجن ِّ(ٕ)((ِخالُفو

ِّإلى ِّالثانِّوأشار ِّ)ِّيالمعنى ِّبقولو ِّطمباْسَتَرم ْت( ِّالعربالت ِِّّتأي ِّلساف ِّفي ِّفجاء :ِّرميـ،
ِّالحائطُِّ)) ِّواْسَتَرـ  ِّأفِّ، ِّلو ِّحاف ِّبَِِّّأي ِّإذا ِّبالت ِّدُِّيِّْعَِِّّدَِّعُُِّيَرـ  ِّإلىِِّّيفيِِّطِّْه ِّدعا ِّواْسَتَرـ  ...

ِّالَعْظـِّابفِّجنيِّفقاؿِّ:ِِّّعميوِّدلذاِّأك ِِّّ؛ؿاآليةِّيطمبِّالمعنىِّاألو ِِّّسياؽ،ِّوِّ(ٖ)((إصالحو وَرـ 
ِّ.يًماِّإذاَِّبِمَيِّوَنِخرمِِّمًّاِّورََِّيِرـ ِّرَِّ

 : البّوارثانًيا

َأَلْم َتَر ِإَلى اَلِذيَن َبَدُلّوْا ِنْعَمَة الّمِو ُكْفًرا َّوَأَحمُّّوْا َقّْوَمُيْم َداَر  ِّتعالى:القوؿِّفيِّقولوِّ     
ِّ[.ِّٕٔاآلية:مفِِّّ]الفتح:َِِّّّوُكنُتْم َقّْوًما ُبّوًراِِِّّّ:وقولو[ِِّّٕٛ]إبراىيـ:ِّ اْلَبَّوارِ 

ِِّّالمتنبي:شرحِّبيتِِّّفيِّكالموِّعمىابفِّجنيِِّّذكرِِِِِِّّّّّّ

ِّ(ٗ)اُل الذي َقْد أَباَرُه     َتَعَز فيذا ِفْعُمــــُو في الكتاِئبِ ا المَ َأاَل أيُّيَ 

َِِّّّوُكنُتْم َقّْوًما ُبّوًرا :ِّ،ِّوجمعوُِّبوٌر،ِّقاؿِّاهللِّتعالى:ِّىالؾِّو،ِّورجٌؿِّباِئٌر،ِّأيكَِّمَِّأىِِّّْ:هارَِّأبَِّ))ِّ
فِّعمىِّوِّغوي ِّ،ِّوأجمعِّالم ِّ(٘)((أيِّاليالؾِّ َّوَأَحمُّّوْا َقّْوَمُيْم َداَر اْلَبَّوارِ  :ِّىالكيف؛ِّوقاؿِّ:أي

                                                           

ِّ.ِّٖٛلبيد:وينظرِّالبيتِّفيِّديوافِِّّ،ٖٓٙ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّينظر:ِّ-(ٔ)
ِّ.،ِّ)رمـ(ٖٛٚ/ِِّّٕمعجـِّمقاييسِّالمغة:ِِّّ-(ٕ)
ِّ.ِّ،ِّ)رمـ(ٕٔ٘/ِِّّٕٔ:ِّلسافِّالعربِّ-(ٖ)
 .ٕٚ٘،ِّوينظرِّالفسر:ِِّّٕٕٔ:ديوافِّالمتنبيِّ-(ٗ)
 .ِّٕٚ٘-ِّٕٙ٘/ِِّّٔالفسر:ِِّّ-(٘)
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ِّىو ِّ)اْلَبَوار( ِّأف  ِّوي(ٔ)الَياَلؾ: ِّبائر، ِّجمع ِّ)ُبور( ِّأف  ِّجني ِّابف ِّرى ِّوقاؿ فيوِِّّالم غوي وف،
ِّ)ُبور(ِّيستويِّفيوِّالواحدِّوالمثنأحدىماِّ:وجياف :ِّىوِّوالذكور،ِّفيقاؿِّىِّوالجمعِّواإلناث:ِّأف 

ِّ ُِّبوٌر ِّوىما ُِّبوٌر، ِّوىي ُِّبورُِّبوٌر ِّوىّف ُِّبوٌر، ُِّلغةوىـ ِّذلؾ ِّواألخفشِّأف  ِّالخميؿ ِّوعد  ِّفيِّ،
ِّ.عمىِّىذاِّالوجوِّليسِّجمًعاِِّلبائرِّ،ِّفيو(ٕ))ُبور(

ِّبائرافي،ِّوالِّيستويِّفيوِّالجمِلَباِئرِّعٌِّمِّْجَِِّّ)ُبور(ِّ:ِّأف ِّواآلخر ،ِّوىـِّع،ِّفيقاؿِّىوِّبائٌر،ِّوىما
ِّذلؾِّىوِّالم ِّ،ُِّبورِّ ِّالخميؿِّأف  الُفضَمىِّفيوِّبائٌر،ِّوأّماِّفيِّالّمغةِّإذِّقاؿ:ِّ))ِِّّ،غةِّالُفْضمىوعد 

َِِّّّوُكنُتْم َقّْوًما ُبّوًراِّ:ِّاّلوفَِّىْمَكى،ِّومنوِّقوؿِّاهللِّعّزِّوجؿِّّ:ِّضَِّوىماِّبائراف،ِّوىـُِّبوٌر،ِّأي
ِّالوجوِّىوِّالذيِّعميوِّابفِّجني،ِّ(ٖ)((وُسوٌؽِّبائرة،ِّأي:ِّكاسدة ؿِّفمـِّوىذا ِّالوجوِّاألو  ،ِّأم ا

ِّ.لوِّذكٌرِّعندِّابفِّجنييردِّ

 الترائب: لثًاثا

ْمِب َّوالَتَراِئبِ  َيْخُرُج ِمنْ ُِِّّخِمَق ِمن َماء َداِفقٍ ِّ:ِّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالى      َِِِّّّبْيِن الصُّ
ِّ.[ِّٚ،ٙ:ِّ]الطارؽ

ِّالمتنبي:شرحِّبيتِِّّعمىِّوكالمابفِّجنيِّفيِِّّقاؿِِِِّّّّ
 (ٗ)ّوِخْفَن ُمراِقًبا    َفَّوَضْعَن أيدَييَن فّوق َتراِئَبا َحاّوْلَن َتْفِدَيتي

ْدر))والت َرائبِّجمعَِّتِريبة ِّوجؿ ِِّّ،،ِّوىيِّمجاؿِّالقالدةِّعمىِّالص  َيْخُرُج ِمن ِّ:ِّقاؿِّاهللِّعز 
ْمِب َّوالَتَراِئبِ  ِّالت رائبَِّبْيِن الصُّ ِّويقاؿ ِّيَِّ، ِّما ِّالت رِّْمِِّ: ِّويقاؿي ْدر، ِّالص  ِِّمف ِّالت ِرْيَبة:ُِّقَوَتْيف :
ِّ:الن جـِّووأنشدِّأبِّ،وةقُِّرِّْمابيفِّالث ْدييفِّإلىِّالت ِّ

ِّ.(٘)((ُّوَضحُ  بُ رائِ التَ  ي أّودِ عْ بَ  سِ أْ مى الرَ عَ      ــــــــةٌ َنّْوَفِميَ  َرأً أاَل ال َتُغَرَن امْ 

                                                           

ِّ،ٖٙٔ/ِّٔالمغة:ومعجـِّمقاييسِِّّ،ِّ)بور(،ٖٖٓ/ِّٔالمغة:وجميرةِِّّ)بور(،ِّ،ٕ٘ٛ/ِّٛالعيف:ِّينظر:ِّ-(ٔ)
 )بور(.

ِّ.)بور(ِّ،ٖٖٓ/ٔلمغة:ِّوجميرةِّاِّ،ٛ٘ٗ/ٕومعانيِّالقرآفِّلألخفش:ِِّّ)بور(،ِّ،ٕ٘ٛ/ٛينظر:ِّالعيف:ِّ-(ٕ)
ِّ.،ِّ)بور(ٜٚ٘/ِّٕوالصحاح:ِِّّ،)بور(ِّ،ٕ٘ٛ/ِِّّٛالعيف:ِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
ِّ.ِّٔٔٗ/ِّٔالفسر:ِّ:ِّ،ِّوينظرٜٜديوافِّالمتنبي:ِِّّ-(ٗ)
ِّ.ٖٚوينظرِّالبيتِّفيِّديوافِّجرافِّالعود:ِّ،ِّٔٔٗ/ٔالفسر:ِِّّ-(٘)
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ِّالم ِِّّ ِّجنيغوي ِّأجمع ِّابف ِّقبؿ ِّ)الت ِِّّوبعضِّمعاصريوِّوف ِّمعنى ِّتعدد ِّوذكرواِّب(رائِِّعمى ،
ِّ:نيِّمعِّالخالؼِّفييِّعندىـِّعمىِّمعافالمعانيِّالتيِّذكرىاِّابفِّج

 (.وةِّإلىِّالث ْنُدَؤة،ِّأو)الث ْنُدوةالَتْرقُِّمابيفِِّّ،وىيِِّعظاـِّالص در:ِّواحدةِّالترائب،ِّالَتِرْيَبةِّ-ٔ

ِّالَتِرْيَبةِّ-ٕ :ِّ ِّالث نُدَوَتيِّْىي ِّفوَؽ ِّوقيؿَِّما ِّالت ْرُقوَتْيِف، ِّإلى ِّعظِِّف ِّكؿ  ِّتَِِّّ: والجمعِِِّّّ،ةبَِّيِّْرِِّمنو
 .رائبالت ِّ

ْدرالَتِرْيَبةِّ-ٖ  .(ٔ)والجمعِّالترائبِِّّ،:ِّمَجاؿِّالقالدةِِّفيِّالص 

ِّالمُِِِِِِِّّّّّّّ ِّالت ِّوزاد ِّمعاني ِّفي ِّأقواالِّفسروف ِّفييِِّّ،متعددةِّرائب ِّالمغوييف ِّأقواؿ ِّعف فضاًل
أوِّ،ِّالعينافِّوأالفِّجِّْماِّبيفِّالمنكبيفِّوالصدر،ِّأوِّاليدافِّوالر ِِّّ،ِّأوماِّبيفِّثدييِّالمرأةِّعندىـ

،ِّورج حِّالطبريِّوالثعالبيِّقوؿِّ(ٕ)ىيِّعصارةِّالقمبِّأو،ِّأربعةِّأضالعِّمفِّالجانبِّاألسفؿ
ْدردةِّمفِّالمرأةموضعِّالِقالأن ياِِّّيذىبِّإلىالمغوييفِّالذيِّ ِّ.(ٖ)،ِّأيِّعظاـِّالص 

مبِّوالت ِِِِِِِّّّّّّّ مبِّجُِّبِّمفِّالر ِّرائِِّواختمفتِّأقواؿِّالمفسريفِّفيِّكوفِّالص  ؿِّفقطِّأـِّيكوفِّالص 
ـِّبعضيـِّعَِّوزَِّ:ِّ))إذِّقاؿ،ِّوأشارِّإلىِّىذاِّالخالؼِّاآللوسيِّ(ٗ)ِّجؿِّوالترائبِّمفِّالمرأةمفِّالر ِّ

ِّأيِّ،رائبِّلمرجؿمبِّوالت ِّجوازِّكوفِّالص ِّ فالمرادِِّّ،وترائبوِّجؿِّرَِِّّكؿ ِِّّبِّمِّْيخرجِّمفِّبيفِّصُِّ:
ِّعمىِّالت ِّجؿِّفقطبالماءِّالدافؽِّماءِّالر ِّ ِّإم ا ميبِّأوِّعمىِّأن وِّالِّماءِّلممرأةِّغِّْ،ِّوجعؿِّالكالـ

المرأةِّالِّماءِّلياِِّّ،ِّوالقوؿِّبأف ِّكماِّقيؿِّبوِّوالِّيخفىِّماِّفيوِّ،افؽفضاًلِّعفِّالماءِّالد ِِّّ،أصاًلِّ
ِّخروجِّالماءِّ،ِّورج ِّ(٘)((ريعةبوِّالش ِّتكذ ِّ ؛ِّؿِّوترائبوجُِّمبِّالر ِّمفِّصُِّيكوفِّحِّبعضِّالمحدثيفِّأف 

ِّالماءوترائبو ِّألف  ِّالد ِِّّ؛ ِّالرجؿ ِّماء ِّالمرأةافؽِّىو ِّألن ِِّّ؛الِّماء ِّفيِّاآلية ِّقاؿ َبْيِن  ِمنِّو
ْمِب َّوالَتَراِئِب  ِّ.(ٙ)مفِّالصمبِّوالترائبِّ:ِّ،ِّولـِّيقؿالصُّ

                                                           

ِِّّ)ترب(.ِّ،ٜٔ/ِّٔوالصحاح:ِّ)ترب(،ِّ،ٖٕ٘/ِِّّٔالمغة:وجميرةِِّّ)ترب(،ِّ،ٚٔٔ/ِّٛالعيف:ِّينظر:ِّ-(ٔ)
ِّ.ٕٚٗ/ِِّّٙوالعيوف:والنكتِِّّ،ٜٚٔ/ِّٓٔوالبياف:والكشؼِِّّ،ِّٜٕٙ-ِّٖٜٕ/ِّٕٗالبياف:جامعِِّّينظر:ِّ-(ٕ)
ِّ.ٜٚٔ/ِِّّٓٔوالبياف:والكشؼِِّّ،ٜٕٙ/ِِِّّّٕٗالبياف:جامعِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
ِّ.ِِِّّّٜٚ/ِّٖٓالمعاني:ِّ،ِّوروحٖٓٔ/ِِّّٖٔالكبير:ِّ،ِّوالتفسير٘ٙٗ/ِّ٘الوجيز:المحررِِّّينظر:ِّ-(ٗ)
ِِّّ.ِِِّّّٜٛ/ِِّّٖٓروحِّالمعاني:ِِّّ-(٘)
خمؽِّاإلنسافِّبيفِّالطبِّوِِّّ،ٕٕٔالقرآف:اإلعجازِّالطبيِّفيِّوِِّّ،ٕ٘ٙٔ/ِّٚٔالتأويؿ:محاسفِِّّينظر:ِّ-(ٙ)

 ِّ.ِّٜٔٔوالقرآف:الطبِّ
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ِّمفِّالقوليفابفِّجنيِِّّلـُِّيِشْرِِّّوِِِِِّّّّّ غةِّولـِّ؛ِّألن وِّتحدثِّعفِّالمفظِّمفِّجيةِّالم ِّإلىِّأيٍّ
فيِِّّانجدِّلوِّكالمًِِّّ،ِّلذاِّالقياِّالقرآنيِّالذيِّوردتِّفيوفؽِّبيفِّمعنىِّالمفظةِّفيِّالمغةِّوسيايوا

ِّمفِّالمرأةِّ.ِِّّأوكونياِّمفِّالرجؿِِّّ،الترائب

ِّثالثًاِِِِِِّّّّّّ ِّالمعنىِّ،ونقؿِّاآللوسيِّعفِّقتادةِّفيِّالترائبِّوجًيا :َِّيخرجِّمفِّبيفِّوىوِّ))أف 
ِّ)الترائب(ِّقِّ.(ٔ)وترائبِّكؿِّمنيما((،ِّجؿِّوالمرأةمفِّالر ِِّّواحدٍِِّّصمبِّكؿ ِّ دِّوخالصةِّالقوؿِّأف 

ِّ،ِّأوِّمفِّكمييما.ِّتكوفِّعظاـِّالصدرِّمفِّالرجؿِّوحده،ِّأوِّمفِّالمرأةِّوحدىا

ُِّجَذاًذا: رابًعا

:ِّ]األنبياءَِِّّفَجَعَمُيْم ُجَذاًذا ِإاَل َكِبيًرا َلُيْم َلَعَمُيْم ِإَلْيِو َيْرِجُعّونَ  :ِّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىِِِِِِّّّّّّ
٘ٛ].ِّ
ِِّّالمتنبي:شرحِّبيتِِّّعمىِّفيِّكالموِّابفِّجنيِّقاؿِِِِِّّّّّ

 (ٕ)َفَقْد َتَرْكَت ُذَباَبُو    ِقَطًعا ّوَقْد َتَرَك الِعَباَد ُجَذاًذا ِشْم ما اْنَتَضْيتَ 

،ِّفأم اِّ:ِّواحدهُِّجَذاَذةٌِّ،ِّويقاؿَفَجَعَمُيْم ُجَذاًذا  :ِّ))الُجَذاذِّ:ِّالِقَطعِّالُمَتكُسرة،ِّقاؿِّاهللِّتعالى
أخبرناِّأبوِّبكرِّمحمدِّبفِِّّيذ(ِّوىوِّالمجذوذ،ِّأيِّالمقطوع.،ِّفْجمعِّ)الَجذِِّـالِجَذاذِّبكسرِّالجي

ِّتعالىالحس ِّقولو ِّفي ِّيحيى ِّبف ِّأحمد ِّعف ِّف :  َفَجَعَمُيْم ُجَذاًذاِّاالسـ ِّالُجَذاذ: ِّقاؿ ،ِّ،
ِّالمصدروِّ ِّوِّ(ٖ)((الِجَذاذ: ِّالمحتقن، ِّفي ِّجني ِّابف ِّوقطربؿ ِّحاتـ ِّأبي ِّعف قولوِّبِّأف ِِّّسب

ِّتعالى :  ُجَذاًذاِِّّلغات ِّثالث ِِّّ:فيو ِّوَجذاذًِّوُجذاذًِِّجَذاًذا ِّوأجودىاا ِّكالُحطاـِِّّا، الضـ،
ِّ.(ٗ)هَِّجذًّاِّوُجذاًذاِّوِجذاًذاِّوَجذاًذا،َِّجذ ِّالشيَءِّيُجذ ِّوالر فات

ِّ.عِّماُِّكِسر:ِِّقطَِّو)الُجَذاذ(ِّ-ريعِّأيِّالس ِِّّ-الَقْطعِّالُمسَتأَصؿِّالَوِحي ِِّّ:والَجذ ِّفيِّالمغةِِِِِّّّّّ

)الُجَذاذ(ِّاسـِّلتمؾِّالِقْطعِّ،ِّوعمىِّىذاِّيكوفِّاحدهُِّجَذاَذٌةِّكُزَجاجِّوُزَجاجةو)الُجَذاذ(ِّجْمٌعِّوِِّّ
ِّ(٘)المتكسرة وىوِّ،ِّ)الُجَذاذ(ِّجمٌعِّمفردهُِّجَذاَذٌة،ِّوقيؿَِّجْمعِّ)َجِذيذ(،ِّوعندِّأكثرِّالمغوييفِّأف 

                                                           

ِِّّ.ِِِّّّٜٚ/ِِّّٖٓروحِّالمعاني:ِِّّ-(ٔ)
ِّ.ٔٔ/ِِّّٕ:ِّ،ِّينظر:ِّالفسرٖٙديوافِّالمتنبي:ِِّّ-(ٕ)
 .ٔٔ/ِِّّٕالفسر:ِِّّ-(ٖ)
 ِّ.ِّٗٙ/ِِّّٕينظر:ِّالمحتسب:ِِّّ-(ٗ)
ِِِِِِِِّّّّّّّّ.،ِّ)جذذ(ٜٚٗ/ِِّّٖ:ِّولسافِّالعربِّ،،)جذذ(ِّٔٔ/ِِّّٙينظر:ِّالعيف:ِِّّ-(٘)
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ِّالعزيز ِّالَجْمع ِّخالويوِّ،(ٔ)مف ِّوقطربِّوابف ِّالفراء ِّمثؿِِّّفػ)الُجَذاذ(ِّ،خال ِّواحٌد ِّاألو ؿ عند
ِّمصدر ِّوىو ِّالالُحَطاـ، ِّوعند ُِّنقِِِّّثاني، ِّعنوفيما ُِّيثن ىِّؿ ِّوال ِّيجمع ِّال ِّلغاتوِّمصدر ِّفي ،

ِّوع(ٕ)الثالث ِّالثالث، ِّوالُرَفاتند ِّالُحطاـ ِّبمعنى ِّيثنىِّ: ِّوال ِّيجمع ِّوقاؿ(ٖ)ال ِّاليائـِِّّ، ابف
وىذاِّغيرِّمقبوؿِِّّ،(ٗ)،ِّوقاؿِّأيًضاِّىوِّجْمع)َجِذيذ(لوِّىػ(ِّ)الُجَذاذ(:َِّجْمعِّالِّواحد٘ٔٛ)ت

كذلؾِّعندِّثعمبِّوِّ،ِّجائٌزِّجمعو،ُِّسرةالُمَتكوىوِّعندِّابفِّجنيِّاسـِّلمِقَطعِِّّمفِّابفِّاليائـ،
ِّ.عفِّطريؽِّابفِّدريدعنوِِّّقؿنُِِّّماِّفي

ِّ)َجِذيذ(ِِِِِِِِّّّّّّّّ ِّجمع ِّفيو: ِّ)الِجَذاذ(: ِّوِكرَِّأم ا ِّكَكِريـ ِّوِّ(٘)اـ، َِّفِعيؿِّبمعنىَِّمْفُعوؿ، ،ِّالَجِذيذ
َِّجِذيذِّمعدوؿِّ))ِّ:(ٙ)ىػ(ٖٓٗ)ِّسنةِّةِّالُمَتوف ىِّحواليعَِّرِّْزِِّّأبو،ِّوقاؿَِّجذيذِّبمعنىَِّمْجُذوذِّ:أي

ِّ)ِّمعدوؿِّ َِّمْقُتوؿَمْجُذوذعف ِّو َِّقِتيؿ ِّمثؿ ِّالجَِّ( ُِّجِمع ِّثـ ُِّجمِِّذِِّ، ِّكما ِِّجَذاًذا ِّالَخِفيؼِّيذ ع
ِّ:ِّابفِّمنظورِّنقؿ،ِّوِّ(ٚ)((ِخَفاًفا )الِجَذاذ(ِّلغةِّفيِِّّىذاِّمحموٌؿِّعمىِّأف ِّوِّ،ِّ)الِجَذاذ(ِّالِقَطعأف 

ِّأف ِِّّ،)الُجَذاذ( ِّقيؿ ِّ))فقد ِّوالِجذَِّالُجذَِّ: ِّاذاذ َِّما :ِّ ِّوَضم ُو ِِّمْنُو، َِّكْسِرهُكِسَر ِِّمْف ،ِّ(ٛ)((َأفصح
ِّ.َفِعيؿِّبمعنىَِّمْفُعوؿوالَجِذيذِّعندِّابفِّجنيِّ

ِّفيوِِِِِّّّّّ ِّ)الَجَذاذ( ِّالش ِّأم ا ِّفصؿ ِّالش ِّ: ِّعف ِّالمفسروف(ٜ)يءيء ِّوقاؿ ِّبالفتحِّ، ِّ)الَجَذاذ( :
ِّ.ِّ(ٓٔ)مصدٌرِّكالحصادِّبمعنىِّالمحصودِّ،ِّوىوِّمصدٌرِّبمعنىِّالمفعوؿِّأيِّجعميـِّمجذوذيف

ِّ:ِّفإلىِّقوليُِّجَذاًذا  قولوِِّّتعالىِّ:ِِّّعمىِّابفِّجنيِّنخمصِّمفِّكالـوِِِِِِّّّّّّ

                                                           

ِِِِّّّّ،ِّ)جذذ(.ِّٕٖٛ/ِِّّٜوتاجِّالعروس:ِِّّ،،)جذذ(ِّٜٚٗ/ِِّّٖ:ِّينظر:ِّلسافِّالعربِّ-(ٔ)
ِِّّ.ٖٔٓ/ِّٙالمحيط:والبحرِِّّ،ِّٛٙٗالقراءات:وحجةِِّّ،ٕٙٓ/ِّٕلمفراء:معانيِّالقرآفِِّّينظر:ِّ-(ٕ)
ِّ.ِّٕٓ٘السبعة:الحجةِّفيِّالقراءاتِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
 .ِّٕٖٕالقرآف:التبيافِّفيِّتفسيرِّغريبِِّّينظر:ِّ-(ٗ)
 ِِِّّّ.،ِّ)جذذ(ٜٙٗ/ِِّّٓٔينظر:ِّتيذيبِّالمغة:ِِّّ-(٘)
ِّ.ٕٖ٘/ِِِّّّٖاألعالـ:ِّينظر:ِّ-(ٙ)
/ِّٚالقرآف:والتبيافِّفيِّتفسيرِِّّ،ِّٕٓ٘السبعة:الحجةِّفيِّالقراءاتِِّّوينظر:ِّ،ِّٛٙٗالقراءات:حجةِِّّ-(ٚ)

ِِِّّّٕ٘ٚ. 
 ِّ،ِّ)جذذ(.ِّٜٚٗ/ِِّّٖلسافِّالعرب:ِِّّ-(ٛ)
ِِّّ،ِّ)جذذ(.ِّٕٖٛ/ِِّّٜتاجِّالعروس:ِّوِّ،ِِّّ،)جذذ(ٜٖٚ/ِِّّٙ:ِّالمحيطِّفيِّالمغة:ِّينظرِّ-(ٜ)
ِّ.ِِّّٕٙ/ِّٚٔالمعاني:وروحِِّّ،ٖٚٔ/ِِِّّّٛالمصوف:الدرِّوِِّّ،٘ٚٚ/ِّٚالمحيط:البحرِِّّينظر:ِّ-(ٓٔ)
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ِّ)الجُِّأحدىماِّ ِّأ: ِّالجيـ ِّبضـ ِّجمعوَذاذ( َِّيُصح  ِّالمتكسرة ِّلمِقطع ِّفيسـ ِّالجيـ ِّبكسر ِّأم ا ِّو،
ِّ.الُجذاذِّيختمؼِّعفِّمعنىِّالِجَذاذِّف ِّأِّأي،ِّ،ِّأيَِّمْجُذذفاعؿِّبمعنىِّمفعوؿ

:ِّفيِّ)الجذاذ(،ِّوقوؿِّابفِّجنيِّلغاتِّ،ِّوىيِّالجيـِّوكسرىاِّوفتحياِّـ ِّضب:ِّأفِّيكوفِّواآلخر
َِّجذًِّّ ِّيُجذه ِّالشيَء ِّوَجذاًذاَجذ  ِّوِجذاًذا ِّوُجذاًذا ِّيدؿ ِّا ،ِِّّ ِّأف  ِّالثالثِّفِّ)الجذاذ(عمى ِّلغاتو ي
ـِّكالُحَطاـ،ِّومعناهِّمفعوؿِّوأجود،ِّمصدٌرِّالِّواحدِّلو ،ِّـتقد ِّمجذوذِّكماِِّّأي،ِّلغةِّفيوِّالض 

ِّالس ِّ ِّالحمبيِّعفِّقطربونقؿ ِّميف ِّفِّىيِّفيِّلغاتيا)): ِّمصدٌر الِّيثن ىِّوالُِّيجمعِّوالِّكم يا
ِّريف.س ِّفَِّيفِّوالمُِّغوي ِّ،ِّوابفِّجنيِّفيِّقولوِّلـِّيخالؼِّالم ِّ(ٔ)((يؤن ثِّ

 اَجَنُحّو : خامًسا

ن َجَنُحّوْا ِلمَسْمِم َفاْجَنْح َلَياِِّّتعالى:القوؿِّفيِّقولوِِِِِّّّّّ ِّ[.ٔٙ:ِّ]ِّاألنفاؿ:ِّمفِّاآليةَِِّّّواِ 

ِِّّالمتنبي:شرحِّبيتِِّّعمىفيِّكالموِّابفِّجنيِِّّذكرِِِِّّّّ

 (ٕ)الَلِبساُت ِمْن الحرير َجلِبَبـــــا   اِريا    بأبي الشُُّمّوُس الَجاِنَحاُت َغّو 

ن َجَنُحّوْا ِلمَسْمِم ِّتعالىِّ:ِِّّاهللِّ،ِّقاؿإليوِّتُِّتِّإلىِّكذاِِّممِّْحِّْنَِّ،ِّوجَِّالتائِِّ:ِّالمَِّاتحَِّانِِّالجَِّ)) َّواِ 
َِّماؿَِّالمغوِّوأكثرِّ،ِّ(ٖ)((واالُِّأيِّمَِِّّ،َِّفاْجَنْح َلَيا ِّمعنىِّ)َجَنح(: ِّإلىِّأف  قاؿِّابفِّ،ِّييفِّذىبوا

ِّعمىِّاْلَمْيِؿِّوالُعدواف:ِّ))الِجيـِّوالن وفِّوالَحاءَِّأْصٌؿِّواِحٌدِّفارس َلىَِّكَذا،ِّإ،ِّوُيَقاُؿَِّجَنَحَِّيُدؿ 
ِّ َِّماَؿ ِّالمفسريوِِّّ،(ٗ)((َلْيوِِّإَأي ِّعند ِِّّ:فالمعنى َِّأيًضا َِّأنت َِّفِمْؿ ْمح، ِّالص  ِِّإَلى ِّمالوا إلىِِّإذا

مح ِّ.(٘)الص 

ِّ

ِّ

                                                           

 ِّ.ٖٚٔ/ِِِّّّٛالمصوف:الدرِِّّ-(ٔ)
ِّ.ٚٓٗ/ِِّّٔالفسر:ِّ:ِّ،ِّوينظرٜٜديوافِّالمتنبي:ِِّّ-(ٕ)
 .ٚٓٗ/ِِّّٔالفسر:ِِّّ-(ٖ)
ِِّّٔوالصحاح:ِّ،ِّ)جنح(،ٕٗٗ/ِِِّّّٔالمغة:جميرةِِّّوينظر:ِّ،ِّ)جنح(،ٗٛٗ/ِِّّٔالمغة:معجـِّمقاييسِِّّ-(ٗ)
ِِِّّّ)جنح(.ِّ،ٖٓٙ/ِِّّٔ
 .ِِّّٖٓٚ/ِّٗوالبياف:،ِّوالكشؼِّٜٗٔ/ِّ٘القرآف:،ِّوالتبيافِّفيِّتفسيرِِّّٜٖٕالصراط:ياقوتةِِّّينظر:ِّ-(٘)
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 الَقْصر: سادًسا

ِّتعالىِِِِِِِّّّّّّّ ِّقولو ِّفي ِّالقوؿ :ِّ ِِِّإَنَيا َتْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِّالمرسالت[ِّ ِّبكسرِّٕٖ: ]
ِّ.،ِّوبفتحِّالقاؼِّوالصادِّعمىِّقراءةِّابفِّعباسعمىِّقراءةِّسعيدِّبفِّجبيرِّالقاؼِّوفتحِّالصاد

ِّقراءةِِّّأوجو،ثالثةِِّّذكرِّابفِّجنيِّفيِّ)الَقْصر(ِِِِِِِّّّّّّّ ِّوجو:فيِّكؿ 
إذِّقاؿِّابفِّجني:ِِّّ،،ِّأي:ِّالبناء،ِّبمعنىِّالُقصورعمىِّقراءةِّالعامةِّ(الَقْصر):ِّالوجوِّاألوؿِّ
واِّيضربونياِّ:ِّوىيِّبيوتِّمفَِّأَدـِّكانالَقْصرِّىناِّبمعنىِّالُقُصورِّقاؿِّناِّأبوِّعميِّأف ِّثَِّد ِّحَِّ))

ِّعمىِّالماء ِّنزلوا ِّوقاؿِّالم ِّ(ٔ)((إذا ِّ،(ٕ)معروؼِّجمعوُِّقُصورِّ،البناء:ِّمفِّ(رصِّْالقَِّ)وفِّغوي ِّ،
ِّ.(ٖ)عمىِّالجمعِّ،ِّوىوِّواحدِّيدؿ ِِّّرهِّوعظمتوبِّْفيِّكُِّوِّالش ررِّبالَقْصرِّب ِّشَِّوقاؿِّالمفسروفِّ

ِّيكوفِّ،ِّوىوِّعمىِّمعافِّ)الَقَصر(ِّعمىِّقراءةِّابفِّعب اس:ِّالوجوِّالثاني )الَقَصر(ِِّّىي:ِّأْف
)الَقَصر(َِّجْمعِِّّأوِّيكوفِّ.الشجرُِّحَزـأوِّيكوفِّ.أوِّالنخؿِّوؿِّالش َجرأصُِّ:ِّ،ِّوىيَجْمعَِّقَصَرة

 .(ٗ)ؿِّالُعُنؽأصِِّّْ:ة،ِّوىيَقَصرَِّ
ىيِّماِّقالوِّوِِّّ،أبيِّحاتـِّوقتادةِّوالكمبيِّومجاىدِّعفِّابفِّجنيِّبياِّوىذهِّالمعانيِّقالياِِِِِِّّّّّّ

ِّالم ِّغوي ِّالم ِّبوِّ ِّأف  ِّإال  ِّدوِّيفِّقي ِّغوي ِّوفِّفيِّ)الَقَصر( الخميؿِِّّيرىوِِّّ،(٘)واإلبؿاؿِّجَِّاألعناؽِّبالر ِّا
مةِّخِّْؽِّالن ِّنُِّ،ِّوكذلؾِّعُِّؽنُِّؿِّالعُِّ:ِّأصخؿِّ))ِّوالَقَصرةأعناؽِّالن ِِّّ:)الَقَصر(ِّأف ِِّّمخشري ِّوتبعوِّالز ِّ

ِّأيًضا ِّويجمع ِّوق(ٙ)((والَقَصراتِّالَقَصر، ِّبالَقَصرة، ِّيأخذ ِّداء ِّ)الَقَصر( ِّيؿ ِّأي، ،ِّ(ٚ)ؽنُِّالعُِّ:
ِّ.(ٛ)يبِّالُعُنؽصِّوىوُِّيْبٌسِّيُِّ

                                                           

 .ِّ٘ٛنواس:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّوينظر:ِّ،ٖٚٗ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٔ)
 )قصر(.،ِّٓٓٔ/ِّ٘العرب:لسافِّوِِّّ)قصر(،ِّ،ٕٜٚ/ِّٕوالصحاح:ِّ)قصر(،ِّ،ٜ٘/ِّ٘العيف:ِّينظر:ِّ-(ٕ)
ِّالمصوف:والدرِِّّ،ٖٕٔ/ِّٓٔالقرآف:والتبيافِّفيِّتفسيرِِّّ،ٜٛٙٚ/ِّٕٔالنياية:اليدايةِّلبموغِِّّينظر:ِّ-(ٖ)

ِّٔٓ/ٖٜٙ.ِّ
ِّ.ِِّّ٘ٛ-ِِّّٖٛنواس:وتفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّ،ٖٙٗ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّينظر:ِّ-(ٗ)
ِّ)قصر(،ٜ٘/ِّ٘العيف:ِّينظر:ِّ-(٘) ِّمقاييسِّالمغةِّ، ِّومعجـ ِّ،ٖٜٚ/ِّٕوالصحاح:ِّ)قصر(،ِّ،ٜٛ/٘:

 )قصر(.
ِِّّ.ٜٕٛ/ِِِّّّٙالكشاؼ:ِّوينظر:ِّ،ٜ٘/ِِّّ٘العيف:ِّ-(ٙ)
ِّمقاييسِِّّ،()قصرِّ،ٛ٘/ِّ٘العيف:ِّينظر:ِّ-(ٚ) ِّ،ٖٜٚ/ِّٕوالصحاح:ِّ،()قصرِّ،ٜٙ/ِّ٘المغة:ومعجـ

 )قصر(.
ِّ.ِّ،ِّ)قصر(ٕٓٔ/ِِّّ٘ينظر:ِّلسافِّالعرب:ِِّّ-(ٛ)
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ًضاِّفيَِّحْمَقةِّالحديد:ِّ،ِّقدِّقالواِّأي))بكسرِّالقاؼِّلغٌة،ِّكَحاَجةِّوِحَوجِّ)الِقَصر(:ِّالوجوِّالثالث
ويريدِِّّ.،ِّقالوِّابفِّجنيِّعفِّأبيِّحاتـِّ(ٔ)((وقالوا:ِِّحَمؽ؛ِّبكسرِّالحاءِّ–بفتحِّالالـِِّّ-َحَمَقةِّ

ِّ)الِقَصر( ،ِّ(ٕ)المغوييفعميوِّأكثرِِّّالذي،ِّلغٌةِّفيِّالَقْصر،ِّالِّأن وِّ)الِقَصر(ِّخالؼِّالطوؿِّ،أف 
ثِّابفِّجنيِّعفِّمعنىِّد ِّحَِّتَِّ،ِّولـِّيَِّ(ٖ)ِخَمؽٍِّ(َِّجْمعِّ)ِقْصَرة(ِّمثؿِِّخْمَقةِّوِّو)الِقَصر،ِّ(ٕ)المغوييف

ِّالقراءة ِّالعام ِّمعنىِّىذه ِّعمىِّمعنىِّقراءة ِّويبدوِّأن وِّيحمميا ِّة، ِّلغةِّفيياألن ِّ؛ ِّيا وقاؿِّابفِّ.
قالوِّعفِِّّ(ٗ)((ألرجوزةِِّّفيِّذيؿِّكالموِّعمىِّاآلية:ِّ))الَقِصُرِّالِّوجوِّلواِّجنيِّفيِّتفسير

ِّأبوِّحيافِّلبعضِّالقراءزِّعَِّوىذهِّقراءةِّلـِّتُِِّّ،أبيِّعميِّالفارسي ،ِّولـِّيصر حِّباسـِّ،ِّونسبيا
ِّقارئ ني اِّإوقاؿِّالسميفِّالحمبيِّفيياِِّّ،،ِّوىذهِّالقراءةِّغريبةِّالِّوجوِّلياِّعندِّابفِّجني(٘)أي 

ِّقاؿِّ،عمىِّاإلتباع ِّ))وُقرئإذ ِِّّ(كالَقِصرِّ)ِّ: ِّليا َِّأَر ِّولـ ِّالصاِد، ِّ،توجيًيابفتحِّالقاؼِّوكسِر
ِّذلؾِِّمْفِّباِبِّ الصاَدِّحركَةِِّّعبَِّأتِّْ،ِّثـِّالصادِّبسكوف:ِّكالَقْصِرِّواألصؿِّ،ِّاعاإِلتبويظيُرِّأف 

ِّ.(ٙ)((فكَسرىاِّالراء

  اَمْسحً : بًعاسا

َفَقاَل ِإنِّي َأْحَبْبُت ُحَب اْلَخْيِر َعن ِذْكِر َربِّي َحَتى َتَّواَرْت ِباْلِحَجاِب  ِّتعالى:القوؿِّفيِّقولوِّ
  ُِِّردُّّوَىا َعَمَي َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّّوِق َّواْلَْعَناقِِّّ:ص[ِّٖٕ،ٖٖ].ِّ

ِّةِّ:ِّم ِّعمىِّبيتِّذيِّالر ِِّّفيِّكالموِّابفِّجنيِّقاؿِِِِِِّّّّّّ
 (ٚ) ُتباُع ِبساحاِت الياِدي ّوُتمَسحُ     ُتْسَتاُم ّوْىي َرِخْيَصٌة  امةٍ ّوُمْستَ 

ِّالقَُِّتْمَسحِّمفِّالَمْسحِّوىو)) َفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّّوِق  :ِّمفِّقوؿِّاهللِّتبارؾِّوتعالى،ِّعِّطِّْ:
َِّبْسًطا،،ِّوالَمْسحِّفيِّالمغة:ِّىوِِّإْمرا(ٛ)((َِّّواْلَْعَناقِ  ِِّبَيِديِِّّرِّالش يِءِّعمىِّالش يِء َوَمَسْحُتُو

                                                           

ِّ.ٖٙٗ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٔ)
ِّ،ِّٕٙٗالمحيط:والقاموسِِّّ،ِّ)قصر(،ٜٛ/ِّ٘المغة:ومعجـِّمقاييسِِّّ)قصر(،،ِّٜ٘/ِّ٘العيف:ِّينظر:ِّ-(ٕ)

ِّ)قصر(.ِّ،ٕٙٗ
ِِِّّّ.ٗٙٙ/ِِِّّّٕالشواذ:إعرابِّالقراءاتِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
 ِّ.ِّ٘ٛنواس:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّ-(ٗ)
 ِّ.ٖٛ/ِِِّّّٛالقرآنية:ومعجـِّالقراءاتِِّّ،ٜٖٛ/ِِِّّّٛالمحيط:البحرِِّّينظر:ِّ-(٘)
ِِّّ.ٓٗٙ/ِِِّّّٓٔالمصوف:الدرِِّّ-(ٙ)
م ة:ديوافِّذيِِّّ-(ٚ) ِّ.ِّٜٗالر 
 .ِِّّٔٙجني:المقتضبِّالبفِِّّوينظر:ِّ،ٕٛٙ/ِِِّّّٔالخصائص:ِّ-(ٛ)
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ِِّّ،ُحوِّبالس ْيؼَِّمْسًحا:َِّضْربِّالُعُنؽِّتمسَِّالَمْسحُِّ)):ِّأف ِِّّالخميؿِّيرى،ِّوِّ(ٔ)َمْسًحا ومنوِّقولوِّعز 
المسحِِّّفيِّكوفيفِّغوي ِّالم ِِّّأكثرِِّّعِّالخميؿَِّبِِّوتَِِّّ(ٕ)((َِّفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّّوِق َّواْلَْعَناقِ  :ِّوجؿ ِّ

روفِّفيِّمعنىِّفعؿِّالمسحِّختمؼِّالمفس ِّا،ِّوِّابفِّجني،ِّومنيـِّ(ٖ)ىوِّالقطعِّاآليةالمسحِّفيِّ
 :ميوِّالسالـ(ِِّّفيِّاآليةِّعمىِّأقواؿمفِّنبيِّاهللِّسميمافِّ)ع

ِّالمسحِّىوِّالقطع:ِّؿالقوؿِّاألو ِّ ِّذلؾِّكإ،ِّوقيؿِّ:ِّعقرىاِّوضربِّأعناقيا،ِّأيأف  افِّمباًحاِّف 
ِّالنبيِّالِّيقدـِّعمىِّمُِّلسميمافِّ)عميوِّالسالـ( ِّيف.غوي ِّالم ِّعميوِّأكثرِّمعنىِّالـِّ،ِّوىذاِّر ِّحَِّ؛ِّألف 

ِّسميمافِّ)عميوِّالسالـ(ِّجعؿِّيمسحِّأعرافياِّوعراقيبياُِّحبًّاِّبياالقوؿِّالثانيوِّ ِّ.(ٗ):ِّأف 

ِّالثالثوِّ ِّالقوؿ ِّيكوِّ: ِّالماأْف ِّإمرار ِّ)المسح( ِّقولوِّف ِّفي ِّالضمير ِّفيكوف ِّالعضو. ِّعمى ء
َمْسًحا ِبالسُّّوِق َفَطِفَق  :ِّوقولوِّتعالىلكيِّيصميِّ))ِّ؛يرجعِّعمىِّالشمسُِّردُّّوَىا:ِّتعالى

كافِّأعناقيـِّوِّيمسحواِّسوقيـِّوِِّّويأمرِّأصحابوِّأن ِّأيِّشرعِّيمسحِّساقيوِّوعنقوِّوِِّّ،َّواْلَْعَناقِ 
ِّ.قوؿِّالثانيِّأقربِّألفعاؿِّاألنبياء،ِّوىوِّالر اجحوالِّ.(٘)((واصم ِّىِّوِّذلؾِّوضوءىـِّثـِّصم ِّ

ِّ: تترىثامًنا

ثَُم َأْرَسْمَنا ُرُسَمَنا َتْتَرا ُكَل َما َجاء ُأَمًة َرُسّوُلَيا َكَذُبّوُه َفَأْتَبْعَنا  :ِّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىِِِِِّّّّّ
ِّ.[ٗٗ]ِّالمؤمنوفِّ:َِِِّّّبْعَضُيم َبْعضًا َّوَجَعْمَناُىْم َأَحاِديَث َفُبْعدًا لَِّقّْوٍم اَل ُيْؤِمُنّونَ 

ِّ:ِّ)تترى(ِّفيِّشرحوِّبيتِّالمتنبيِّعمىِّلفظتكمـِّابفِّجنيِِِِِِّّّّّّ
 (ٙ)َسراياَك َتترى َّوالدُُّمْسُتُق ىاِرٌب         َّوَأصحاُبُو َقتمى َّوَأمّواُلُو ُنيبى

                                                           

،)مسح(،ِّولسافِّالعرب:ِِّّٕٕٖ/ِّ٘:ِّ،ِّ)مسح(،ِّومعجـِّمقاييسِّالمغةٖ٘٘/ِّٔينظر:ِّجميرةِّالمغة:ِِّّ-(ٔ)
ِّ.ِّ،ِّ)مسح(ٖٜ٘/ِّٕ
 ِّ)مسح(.ِّ،ٙ٘ٔ/ِِِّّّٖالعيف:ِّ-(ٕ)
ِِِّّّٕلمفراء:معانيِّالقرآفِِّّينظر:ِّ-(ٖ) ِِِّّّٗالمغة:وتيذيبِِّّ،٘ٓٗ/ ِِّّ)مسح(،ِّ،ٖٓ٘/ ِِّّٔالمغة:وجميرة
ِِِّّّ.ِّٔٙٔالعربية:وفقوِّالمغةِّوسرِِّّ)مسح(،ِّ،ٖ٘٘/
ِِّّ.ٖٜ/ِّ٘والعيوف:النكتِِّّ،ِّٕٗٚ-ِّٖٕٚ/ِّٛالبياف:مجمعِِّّ،ِّٛٚ-ِّٙٛ/ِّٕٓالبياف:جامعِِّّينظر:ِّ-(ٗ)
 .ِِِّّّٕٗٓ/ِِّّٚٔالميزافِّفيِّتفسيرِّالقرآفِّ:ِِّّ-(٘)
ِّ.ٕٕٙ/ِِّّٔ،ِّوينظر:ِّالفسر:ِِّّٕٖٓ:ديوافِّالمتنبيِّ-(ٙ)
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ِّ)تَِّفقاؿ ((ِّ َِّفْعَمىِِّمفِّالُمواَترةرَِّتِّْ: ِّفَِّى( ِّ)َوْترى( ِّوأصميا ِّقالواالوِِّّتِّبَِّمِِّقُِّ، ِّكما ِّتاًء، ِّ)او اة(ِّرَِّوِّْتَِّ:
،ِّىرَِّكِّْ،ِّومثؿِّسَِّغيرِّمنونةِّىرَِّتِّْ:ِّتَِّ،ِّوأصمياِّ)َوْوَرية(،ِّوفيياُِّلغتافوىيَِّفْوَعمةِّمفَِّوَرىِّيري
ِّ ِّمثؿِّأرًطىِّ... ِّأيرَِّتِّْمعنىِّ)تَِّومنونة ِّتعالىِّ:ى( ِّكقولو ِّخمؼِّشيٍء ِّشيٌء :  ثَُم َأْرَسْمَنا

ِّالم ِّ(ٔ)((ُرُسَمَنا َتْتَرا  ِّأكثر ِّالمعنىِّعمية ِّوىذا ِّابفِّجني(ٕ)يفغوي ِّ، ِّوقوؿ ِّ)تَِّ، ِّأصمياِّرَِّتِّْ: ى(
ِّجذرىا ِّبو ِّالُِّيريد ِّالفردِّ؛)َوْترى(، ِّمفِّالوترِّوىو ِّأصميا ِّومعنىِّألف  ِّبعدِِّّى()َتْترَِّ، واحًدا
ِّ.واحد،ِّأيِّرسواًلِّبعدِّرسوؿ

 اق يفي السِّ  ّوأثرىاجمية عْ اللة المُ الدِّ 

ِّأؼِّابفِّجن ِّقَِّوَِّ      ِّالقرآفِّمعجميًّايِّعمىِّكثيرِّمف ِّالمعجميِّلفاظ ِّوحاوؿِّربطِّمعناىا ،
ِّ،المعجميةِّىيِّداللتياِّفيِّسياؽِّالتركيبفتكوفِّداللتياِّ،ِّبسياؽِّاآليةِّالتيِّوردِّفيياِّالمفظ

ِّ:ِّاِّفيِّاأللفاظِّالتيِّعرضِّلياِّومنيا،ِّويظيرِّىذاِّجميًِّّثرِّفيِّىذاِّالربطأيكوفِّلمسياؽِّف

 تيَممّوا: أّواًل 

ن ُكنُتْم   القوؿِّفيِّقولوِّتعالى:ِِِِِّّّّّ ن ُكنُتم َمْرَضى َأّْو َعَمى َسَفٍر َأّْو  ُجُنًباَّواِ  َفاَطَيُرّوْا َّواِ 
ِّ َطيًِّبا َصِعيًدااَلَمْسُتُم النَِّساء َفَمْم َتِجُدّوْا َماء َفَتَيَمُمّوْا َمنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأّْو  َجاء َأَحدٌ 

ِّ:اسوِّرحِّبيتِّأبيِّنابفِّجنيِّفيِّشِّفيِّكالـِّ،[ٙ:ِّمائدة:ِّمفِّاآلية]ال

ِّ(ٖ)َِّأخَضَر َطّماَم الَعَكرْ          َبي َىَجرْ َجنْ  َن ِمنْ َيَممْ 

،ِّومفِّىناِّلـُِّو،ِّوأَمْمُتُو،ِّوأم ْمُتُو،ِّوَيم ْمُتُو:ِّإذاِّقصدتو:َِّيَمْمتَُِّف(َِّقَصْدَف،ِّيقاؿمِّْ))ِّ)يم ِِّّقاؿ:
ُِّبد ِِّّفِّفِّمِِّكُِّيَِّ ِِّّالن ي ة ِّإذا ِّبالص عيد ِّالت َيم ـ ِّقاؿِّتعالىِّ؛الماءِّأعوزفيِّقوؿِّالفقياءِّعند ِِِِّّّّ:ألن و
  ََتَيَمُمّوْا َصِعيًدا َطيًِّبا فِّ ِّسبحانو ِّقاؿ ِّفكأن و ِّيَِّاْقِصُدوا، ِّال ِّوالقصد ِّبالن ي ةِّ، ِّإال  ِصح 

ِّانِّْواالعتقاد .ِّأمرِّالناسِّبالقصدِّرِّبالماءي ِّؿِّعندِّأبيِّحنيفةِّوأصحابوِّمفِّالت طَِّصَِّفَِّ؛ِّفميذا
عيدِّعندِّالت ِّ ِّ:،ِّوفيِّاآليةِّأمراف(ٗ)((َيم ـلمص 

                                                           

ِّ.ِّٕٕٚ–ِّٕٕٙ/ِِّّٔالفسر:ِِّّ-(ٔ)
ِّ.)وتر(ِّ،ٕٙٚ/ِِّّ٘العرب:(ِّولسافِّ،ِّ)وترٕٗٛ/ِِّّٕوالصحاح:ِّ،ِّ)وتر(،ٖٖٔ/ِِّّٛالعيف:ِّينظر:ِّ-(ٕ)
 ِّ.ِّٕٓٔنواس:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّوينظر:،ِّٛٚٔ/ِّٔديوافِّأبيِّنواس:ِِّّ-(ٖ)
ِِّّ.ِّٕٔٔ-ِّٕٓٔنواس:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّ-(ٗ)
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ِّ ِِّّاألو ؿ:األمر ِّفي ِّالم ِّوِِّّالقصد.ِّالم غة:األـ  ِّغوي ِّأجمع ، ـَ َِّيَم ِّأف  ِـَّوأَمِـَّوف ِّوأم  ِـَّ، ِّوَيم  ِّلغاتِِّّ،
:ِّ]البقرةَِّّواَل َتَيَمُمّوْا اْلَخِبيَث ِّ:ِّ،ِّوقاؿِّابفِّجنيِّفيِّقولوِّتعالى(ٔ)بمعًنىِّواحدِّوىوِّالقصد

ِّاآلية: ِِّّٕٚٙمف ِّالمُِّ[ ِّالميـ ِّوكسر ِّالتاء ِّالز ىريد ِّشَِّبضـ ِّقراءة ِّعمى فيياِّ))ِّ(موايم ِّتُِّ) :دة
ِّالش ِّغاتلُِّ ِّأَمْمُت ِّوكم ِِّّ،وَيم ْمُتوِّفوَأم ْمُتيِّ،ْمُتومَِّويَِِّّ،يء: َِّقَصدُتووَتيم ْمُتو، ِّونُِّ(ٕ)((و ِّعفِّقِِّ، ؿ

ِّأن ِّ(ٖ)بالتشديدِّؼِّ)َأم ْمُتو(رِِّعِّْالِّيَِِّّاألصمعيِّأن و اختمفتِّألفاظوِِّّوِّيقوؿِّفيِّ)مايِّوجدتُِّ،ِّإال 
ِّ ِّأم تِّيقاؿِّلمر ِّ))واتفقتِّمعانيو(: ِّالش مس: ِّعميو َِّرَكَدْت ِّوَصيَرتِّْعميوُِّجؿِّإذا ِّوَصَقَرْتُو،ِّ، ُو،

ِّخيرِّدليؿِّعمىِّأن ِّ(ٗ)((وَصَدَخْتوُِّ ِّقاؿوِّلـِّينكر،ِّوىذا ِّابفِّمنظور،،ِّوِّاألزىريِّ)َأم ْمُتو(ِّكما
 .فيوِّقدِّاستعممياِّفيِّكالمو

،ِّىذاِّالمعنىِّتوافرِّـِّإذاِّأعوزِّالماءيم ِّمفِّالن ي ةِّعندِّالت ِِّّد ِّ:ِّالِّبُِّقوؿِّابفِّجني:ِّالثانياألمرِّ
ِّالذيِّيوجبِّالن ي ةِّواالعتقادوىوِّالقصِّ،ـيم ِّغويِّلمتَِّالم ِّعميوِّابفِّجنيِّمفِّالمعنىِّ ،ِّوقاؿِّد

،ِّفإذاِّكافِّالت يم ـِّالقصدِّواِّصعيًداِّطيًبادُِّمَِّعَِّتََِِّّفَتَيَمُمّوْا  :ِّىػ(:ِّ))قولوٖٖٖ)تِّالماتريدي
ِّ-ة؛ِّألن وِّي ِّوالتعمدِّإلىِّالصعيدِّلـِّيجزِّإالِّبالن ِّ َِّوَجؿ  ،ِّوذلؾِّعمدبالقصدِّإليوِّوالت ِِّّرِّأمَِِّّ-َعز 

ِّب ِّنِِّالن ي ةأمٌر ِّالقصد ِّألف  ِّوظ ِّ(٘)((ةي ِّ؛ ِّفقد ِّبصيغةِّ، ِِّلَمفظِّالت يم ـ ِّالمغوية ؼِّابفِّجنيِّالداللة
لىِّىذاِّالمعنىالن ي ةِّعندِّالت يم ـ،ِّالذيِّىوِّوجوبِّ،ِّفيِّتبييفِّمعنىِّاآلية)َفَتَيم ُموْا(ِّاألمر ِّ،ِّوا 
ِّأشا ِّ)ت ِّعربي ِّابف ِّ))ٖٗ٘ر ِّقاؿ: ِّإذ ِّتعالىىػ( َِّقْولو :  ًَفَتَيَمُمّوْا َصِعيد ِِّّمْعناه :

ِّالن ي ِّ..ِّوِمْفِّىاُىَناِّقاؿَِّأبوِّحنيفة.َفاْقِصُدوا :ِّاُقمن.ِّأَلن ُوِّالَقْصُدِّلفًظاِّومعًنىِّ؛ُةِّفيِّالت َيم ـ:َِّتْمَزـُ
ِّالت َقر بَأم اَِّقْصُدِّفَبَداًل،ِِّّاْجعموهِّاهنمعاِءُِّىَوِّالن ي ُة،ِّإن َماِّالمَبَدَؿَِِّّماؿَقْصُدِّإلْيوِّلالْستعِّْالِّليس
ِّقولاٌبِّآَخرِّجوِّ.ِّهيرُِّغوِّفي َِّيْقَتِضيِّكإْفِّ َفَتَيَمُمّوْا  و:ِّ:ِّوذلؾَِّأف  :ِّفقولوِّالن ي ةِّبَمْفظواَف
ِّيْقتِّ(اْغَتِسُموا)وِّ(َتَطي ُروا) ِّالن ي ةِّفِظومبِضي ِّكم، ِِّّ.(ٙ)((َتَقد ـا ِّاأللفاظ ِّمف ِّطرأِّوالت يم ـ التي

ِّالدالل ِّالتطور ِّفَِّيعمييا ِّالتيِّىيِّ)الَقْصُد(ِّلتوؿِّمفِّدالقِِّنُِّ، ِّيُِّاألصمية ِّوصار ؽِّعمىِّمَِّطِّْ،
ِّ،فيِّلفظِّ)الت يم ـ(ِّىوِّالخميؿطورِّ،ِّوأو ؿِّمفِّأشارِّإلىِّىذاِّالت ِّرابالوجوِّواليديفِّبالت ِِّّحِِّسِّْمَِّ

                                                           

ِّ)أـ(.ِّ،ٔٗٙ/ِِّّ٘ٔالمغة:وتيذيبِِّّ)أمـ(،ِّ،ٖٓٗ/ِِّّٛالعيف:ِّينظر:ِّ-(ٔ)
 ِِّّ.ٖٛٔ/ِِِّّّٔالمحتسب:ِّ-(ٕ)
ِّ)أمـ(.ِّٖٕ/ِِّّٕٔالعرب:ِّ،ِّ)أـ(،ِّولسافٔٗٙ/ِِِّّّ٘ٔالمغة:تيذيبِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
ِّ.ٜٙماِّاختمفتِّألفاظوِّواتفقتِّمعانيو:ِِّّ-(ٗ)
 .ٜٗٔ/ِِّّٖتأويالتِّأىؿِّالسنة:ِِِّّّ-(٘)
 .ِّٛٙ٘/ِِّّٔأحكاـِّالقرآفِّ:ِِّّ-(ٙ)
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ِِّّلمَمْسحفصارِّ)الت َيم ـ(ِّفيِّأفواهِّالعاّمةِِّفعاًلِّ)):ِّإذِّقاؿ ـْ بالّصعيدِّ،ِّحّتىِّإّنيـِّيقولوفِّ:َِّتَيم 
ِـِّّْ،ِّوراببالت ِّ ِّأيبالّثوبَِّتَيم  ِّبغبارِّالّثوب، :))(ٔ)،ِِّّ ِّاأللفاظمفِِّّلفظِّ)الت يم ـ(ِّأضحىوىكذا

ِّالقرآفِّخص صوِّبمسحِّالوجوِّواليديفِّبالت ِّاإلسالمية ِّ.(ٕ)رابِّالط اىر؛ِّألف 

 ِعِضينَ : ثانًيا

ِّاَلِذيَن َجَعُمّوا اْلُقْرآَن ِعِضينَ  َكَما َأنَزْلَنا َعَمى الُمْقَتِسِميَن ِّ:ِّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىِِِِّّّّ
ِّ.[ٜٔ،ٜٓ:ِّ]ِّالحجر

وأم اِّ)ِعَضة(ِّفمفِّ:ِّ))بالواووفِّضُِّةِّعمىِّعِّضَِّكالموِّعمىِّجمعِّعِِّّفيِّقاؿِّابفِّجنيِِِِِِّّّّّّ
ِّأيًضا ِّمنيا[أ]ِّالواو ِّالمحذوؼ ِّأالِِّّ،ي ِّ)ِعْضوة( ِّوأصميا ِّقولو ِّفس روا ِّأن يـ ِِِِِِِّّّّّّّ:تعالىِّترى

ِّ َِّاَلِذيَن َجَعُمّوا اْلُقْرآَن ِعِضينِِّّ،(رحموِّاهلل)قاؿِّابفِّعباسِِّّ،:ِّفر ُقوهِّوجعموهِّأعضاءأيِّ
ِّآمَِّأي ِّبِِّنُِّ: ِّبِِّرِّفَِّوكَِِّّ،وِِّضِّعِّْبَِّوا ِّلفظُِِّّ،وِِّضِّعِّْبَِّوا ِّومعناهِّفيو ِّالكسائي ِّالُعْضو ِّوقاؿ ة(ِّ)الِعضَِِّّ،

)اسٍت(ِّو)َسنة(ِّبمنزلةِِّّ(ىاء)عمىِّىذاِِّّ(ـالال ِّ)و،ِّية(ِّوىيِّالكذب)الَعِضيِِّّْو)الِعُضوف(ِّمف
ِّ:،ِّوفيِّاآليةِّأمراف(ٖ)((فيمفِّقاؿَِّسْنياء

ؿ ؿ:ِّقولاألمرِّاألو  ِّأصميا)ِعَضة(ِِّّمفردهِّ(ِّجمعٌِِّعِضيفِّ)ِّ:وِّفيِّأصؿِّ)ِعَضة(ِّوجياف:ِّاألو 
،ِّوعمىِّ:ِّالقطعةِّمفِّالشيءلواو،ِّوالعضةوالمحذوؼِّمنياِّالـِّالكممةِّوىيِّاِّ)ِعْضوة(ِّمف

ِّ ِّمعنى ِّيكوف ِِّعِضيفِّ)ىذا ِّاآلية( ِّوفر ِّفي ِّأعضاء ِّالقرآف ِّجعموا ِّالخميؿ: ِّوقاؿ :ِّقوه،
ِّ:،ِّقاؿتوِّبكذاعِّْز ًِّةِّإذاِّوًَِّةِِّعضَِّيءِِّعضَِّالش ِِّّيتِّض ِّ:ِّالقطعةِّمفِّالشيء،ِّعَِّةُِّوالِعضَِّ))

 * الُمَعَضىبِ  اللِ  ينُ دِ  َس يْ لَ ّوَ * 
اِّفيوِّفآمنواِّببعضوِّوكفرواِّوِّقًةِّتفر ِّضًَِّةِّعِّضَِّ،ِّأي:ِّعَِِّّجَعُمّوا اْلُقْرآَن ِعِضينَ ِّوقولوِّتعالى:ِّ

ِّواآلخر(ٗ)((ببعضو ِّ)عض، ِّمف ِّأصميا ِّالكممةِّ،(ية: ِّالـ ومعناىاِِّّ،الياءِّوالمحذوؼِّمنيا
 .حرالكذبِّ،ِّوقيؿِّالس ِّ

                                                           

ِّ)أمـ(ِّ،ٖٓٗ/ِِّّٛالعيف:ِّ-(ٔ)
 .ِِّّٖٖٔ:ِّينظر:ِّالظواىرِّالمغويةِّوالنحويةِّفيِّكتبِّالغريبيفِّ-(ٕ)
ِِّّ.ِِّّٙٓٙ-ِّ٘ٓٙ:ِّسرِّصناعةِّاإلعرابِّ-(ٖ)
(ٗ)-ِِّّ ِّٕالعيف: /ِّٜٖٔ ِّرؤبة: ِّديواف ِّالبيتِّفي ِّصدر ِّوينظر ِّ)عضو(، َسًةِّٔٛ، ِّىو  ِّلنا ِّ)إف  ِّوعجزه ،

ِِّعْرَبَضا(ِّ.ِّ
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واِّح،ِّولـِّيرجة(ِّالوجييفِّالذيفِّذكرىماِّابفِّجني)ِعضَِّيفِّقالواِّفيِّأصؿِّغوي ِّوأكثرِّالم ِِِِِِّّّّّّ
عربي ةِّفيِّاشتقاؽَِّأصموِّوتفسيره:ِّفمنيـِّمفِّالِّاْختمؼِّأىؿُِّ:ِّ))قاؿِّاألزىري ِِّّ،يفيالوجِّاِّمفأيًِّّ

ِّ)ِعَضة( ِّ)ِعضِّْقاؿِّواحدىا ِّوَأصمَيا ِّفر قَتو، ِِّإذا ِّالش ْيَء، يُت ِّمفِّعض  ِّالن قصاَفِّوة(، ِّجعُموا ،
ِّ ِّالمعالَواو. ِّفر قوا ِّأن يـ ِِّّ[كذا]ُيعَنىِّ–نى ِِّّ-اْلُمْشرُكوَف ِّمّرًةِّالقرِّيِّفأقاويَميـ َِّأيِّفجعموه آف،

:ِّأصؿِّالِعَضةِِّعْضية،ِّفاستثقمواِّؿاقِمْنُيـِّمفِّوِِّّ،مر ةِِّكَيانةوِّ،ِّومّرًةِّشعًرا،ِِّسحًرا،ِّومّرةِّكِذًبا
ِّبِّالجْمع ِِّعَضة، َِّفَقاُلوا ِّىاءيف ِّكميف ِّقالا َِّشَفة ِّواألَِّوا َِّشْفية، َِّوَأصمَياِّوكذلْصؿ َِّسَنة َؾ
واحتَمؿِّ،ِّ،َِّأْفِّيكوفَِّجْمعِِّّ)ِعَضٍة(ِِّعِضينَ ِّاحتَمؿِّقولوِّوقاؿِّالطبري:ِّ))ِّ،(ٔ)((َسْنية

ِّمعنىَِّأْفِّيكوفَِّجْمعِّ)ُعْضو( ،ِّفُتَفر ؽِّوالش اةُُِِّّزورِّالجُِِّّىُتَعض ِّ،َِّكَماِّالت ْفِريؽ:ِّالت ْعِضَية،ِّأِلَف 
ِِّّ،(ٕ)((ُتِّوَرْمُيوِّبالَباطؿِِّمَفِّالقوؿ،ِّفيماِّمتقاربافِّفيِّالمعنى:ِّاْلَبيِّْ،َِّواْلَعْضوَُِّأْعَضاءَِّ

ِّ(عضا،ِّوفيِّمادةِّ)فيِّمادةِّ)عضو(ِّمرةِّوعضةِِِّّعِضينَ ِّوأكثرِّالمغوييفِّذكرواِِِِِِِّّّّّّّ
ِّىذاِّالمفظِّمم اِّبَِّ(ٖ)ِّمرةِّأخرى ِّ.اًلِّكِِّشِّْمُِِّّوأصمِّيَِّقِِّ،ِّوىذاِّيدؿِّعمىِّأف 

يءِّةِّالش ِّيَِّضِّعِّْأيِّتَِِّّ-ِّغةالم ِِّّفيِِِّّعِضينَ ِّ:ِّربطِّابفِّجنيِّبيفِّداللةِّلفظةِّاألمرِّالثاني
َجَعُمّوا اْلُقْرآَن ِّ:ِّقولوِّتعالىِّفمعنىِّ،سياؽالوداللتياِّفيِِّّ-ةقَِّر ِّفَِّتَِّ،ِّوجعموِّأعضاءِّمُِّويقِِّرِِّفِّْوتَِّ

ِِِّّعِضينَ  ِّأعضاءًِّأي، ِّوجعموه ِّفر ُقوه ِّوالتوظيؼِّلممعنىِّالم ِّ: ِّالربطِّجميًّا غويِّ،ِّويظيرِّىذا
اآليةِّفيِّكالموِّعمىِّقوؿِّابفِّعباس:ِّإذِّقاؿ:ِّ))قاؿِّابفِّعباسِّرحموِّاهللِّفيِّتفسيرِّمعنىِّ

ِّعضيفِِّّ،(ٗ)((عناهأي:ِّآمنواِّببعضوِّوكفرواِّببعضو،ِّفيوِّلفظِّالُعْضوِّوم مفِِّّلفظياأيِّأف 
ِّ.أيِّفر قوه،ِّوجعموهِّأعضاءِعَضًةِِّعَضًةِّ:ِّجعمواِّالقرآفِّومعناىاِّ(ِعْضو)

 : َقْرنَ ثالثًا

ِّتعالىِِِِِّّّّّ ِّقولو ِّفي ِّالقوؿ :َِِّّّوَقْرَن ِفي ُبُيّوِتُكَن َّواَل َتَبَرْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِىِمَيِة اْلُّوَلىِِِِِِّّّّّّ
ِّ.[ٖٖ]األحزاب:ِّمفِّاآلية:ِّ

                                                           

ِّالعرب:لسافِّوِِّّ)عضو(،،ِّٕٕٔٗ/ِّٙالصحاح:ِّوينظر:ِّ،ِّ)عضو(،ِّٖٔٔ–ِّٖٓٔ/ِّٔالمغة:تيذيبِِّّ-(ٔ)
ِّ(.ِِّّ)عضوِّ،ٙٔ٘/ِّٖٔ
ِّ.ِّٜٖٔ/ِِّّٗٔ:ِّيافجامعِّالبِّ-(ٕ)
ِّ)عضو(،ِّ،ٕٕٔٗ/ِِّّٙوالصحاح:ِّ)عضا(،،ِّٚٙ/ِِّّٖ)عضو(،ِّوِّٖٓٔ/ِّٔالمغة:تيذيبِِّّينظر:ِّ-(ٖ)
ِّ(.ِِّّ)عضاِّ،ٛٙ/ِِِّّّ٘ٔ)عضو(،ِّ،ٙٔ٘/ِّٖٔ:ِّولسافِّالعربِّ)عضا(،ِّ،ٖٕٓٗ/ِّٙو
ِِّّ.ِّٙٓٙ-ِِّّ٘ٓٙ/ِّٕ:سرِّصناعةِّاإلعرابِّ-(ٗ)



          .....................  فصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الدالليةال

 218 

 
 

ِِّّنواس:ِّأبيشرحِّبيتِّفيِّكالموِّعمىِّابفِّجنيِِّّقاؿِِِِِّّّّّ

ْن َىَفا الَقّوُم َّوَقرْ    َصْعٌب إذا اَلَقى أَبْر   ِّ(ٔ)ّوا 

ار،ِّقَِّ،ِّألن وِّمفِّالوََِّّوَقْرَن ِفي ُبُيّوِتُكَن ِّ:ِّ))َوَقَر:ِّثََبَت،ِّوارتبطِّجْأُشو،ِّومثموِّقولوِّتعالىِّ
ِلَزةِلَزةُِّيِّياِّزَِّالعربِّ)َتَوق رِِّ،ِّومثموِّمفِّأمثاؿُِّكف ُِّبُيوتَِّأيِّالَتْبَرْحَفِّ المرأةِّالكثيرةِّالد خوؿِّ:ِّ(،ِّوالز 

ِّأمراف:ِِّّاآلية،ِّوفيِّ(ٕ)((والخروج

ؿ:ِّقولوِّتعالى َرِّالرجؿِّوقدَِّوقَِّ))ِّ،رقِِّار،ِّوىوِّأمٌرِّمفَِّوَقَرِّيَِّقَِّمأخوذِّمفِّالوَِِّّ،َقْرَن ِّ:ِّاألو 
ِّوِقَرةًِّ َِّوقاًرا ِّثََِّيِقُر ِّإذا ِّاْقَرْرفِِّّ،(ٖ)((ور،ِّفيوَِّوقُِّتِّبَِّ، ،ُِّحذفتِّالراءِّاألولىِّواألصؿِّفيِّ)َقْرَف(

فصارتِِّّ،اليمزةِّلتحرؾِّالقاؼِّتِّفَِّذِِّوحُِِّّ،أوِّاللتقاءِّالساكنيفِّ،فتحتياِّلمقاؼِّتِّمَِّقِِّنُِّلمتخفيؼِّفَِّ
اِّ)َيِزُفوَف(ِّبالتخفيؼِّفذىبِّقطربِّإلىِّ))فأم ِِّّقولو:لىِّىذاِّالتحميؿِّبإِّابفِّجنيِّوأشارِّ)َقْرَف(

ِّ.(ٗ)((ْقَرْرفِّا،ِّأي:َِّّوَقْرَن ِفي ُبُيّوِتُكَن ِّ:ِّكماِّقاؿِّاهللِّتعالى،ِّأن ياِّتخفيؼِّ)َيِزف وَف(

ِّاخِِِِِِّّّّّّْ ِّمم ا ِّمتعددةِّفيِّأصموؼِّمِِّتُِّو)َقْرَف( ُِّقرئِّبفتحِّعمىِّوجوه ِّفإذا وىيِّقراءةِّالقاؼِّ،
ِّيَِّارِّوفعموِّقَِّرَِّمفِّالقَِّ)َقْرَف(ِّكوفِّيِّأفِّ:ِّؿاألو ِِّّ:ثالثةِّأوجوففيوِّ،ِّةلعام ِّا ِّالر ِّ،ِّوقَِِّقر ِّر  ،ِّؿِّيِقر ِّجُِّر 

ِّثَِّ ِّتِّبَِّإذا ِّ)اْقَرْرَف(، ِّأصمو ِّأمر ِّالر ِّوىو ُِّحذفت ِّاألوِّْ، ِّفَِّلَِّاء ِّلمتخفيؼ ِّلمقاؼمَِّقِِّنُِّى ِّفتحتيا ،ِّت
ابفِِّّقراءةِّكالموِّعمىِّفيابفِّجنيِِّّإليو،ِّوىذاِّالوجوِّأشارِّ(٘)تِّاليمزةِّلتحرؾِّالقاؼفَِّذِِّوحُِّ

،ِّإذِّ[ٜٛٔ]األعراؼ:ِّمفِّاآلية:َِِِّّّفَمَرْت ِبوِ  َخِفيًفا َحْمًل َحَمَمْت  :ِّقولوِّتعالىِّفيِّيعمر
،ِّكقراءةُِّمثَق مةٌَِِِّّّفَمَرْت ِبوِ  ِّ:ِّأصمو.ِّقاؿِّأبوِّالفتح:ِّ)َفَمَرْتِِّبو(ِّخفيفةابفِّيعمر))ِّ:ِّقرأقاؿ

َّوَقْرَن ِّ:ِّ...ِّومنوِّقولوِّتعالىيؼعِِّضِّْؿِّالت ِّقِّْثِِّ،ِّغيرِّأن يـِّقدِّحذفواِّنحوِّىذاِّتخفيًفاِّلِِّالجماعة
يكوفِّ)َقْرَف(ِِّّأفِّ:ِّالثانيأم اِّالوجوِِّّ(ٙ)((ارقَِّارِّالِّمفِّالوَِّرَِّمفِّالقَِّفيمفِّأخذهِِِّّفي ُبُيّوِتُكَن 

،ِّوىذاِّالذيِّعميوِّابفِّجنيِّ،ِّوىذاِّالوجوِّىوإذاِّسكفِّ،،ِّوفعموَِّوَقَرَِّيِقرِّارقَِّالوَِِّّاِّمفمأخوذًِّ
                                                           

(ٔ)-ِِّّ ِّأبي ِّأرجوزة ِِّّ،ِّٜٙٔنواس:تفسير ِّأبي ِّديواف ِّ)صعًبا(ِِّّ،ٜٛٔ/ِّٔنواس:وينظر: ِّفيو وروايتو
ِّبالن صب.

 .ِّٜٚٔنواس:تفسيرِّأرجوزةِّأبيِِّّ-(ٕ)
ِّ)وقر(.ِّ،ٜٗٛ/ِِِّّّٕالصحاح:ِّ-(ٖ)
 .ٕٕٔ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٗ)
 )وقر(.ِِّّ،ٜٕٓ/ِِِّّّ٘العرب:ولسافِِّّ،ِّ)وقر(،ٜٗٛ/ِِِّّّٕالصحاح:ِّينظر:ِّ-(٘)
ِّ.ٜٕٙ/ِِِّّّٔالمحتسب:-(ٙ)
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،ِّ(ٔ)ارقَِّ:ِّقيؿِّمفِّالوَِّذِّقالواإمريضِّبصيغةِّالت ِِّّبيدي ِّورِّوالز ِّظالوجوِّنقموِّابفِّسيدةِّوابفِّمن
ِّ،بالفتحَِّّوَقْرَن ِِّّوقرأَِّعاِصـِّوأىؿِّالمدينة))ِّ:اءإذِّقاؿِّالفر ِّيفِّغوي ِّرفضوِّأكثرِّالم ِّوكذلؾِّ

ِّؿَِّكَِّم اِّأشِّْمِِِّّوىيِّ،وىيِّقراءةِّالعامةِّ،،ِّوقراءةِّالفتحِّفيِّ)َقْرَف((ٕ)((ارقََِّؾِّمفِّالوَِّذلوالِّيكوفِّ
َمتِّعميياِّقراءةِّالكسرِّ،أصمياِّومعناىا نظرِِّّاوفيي،ِّ(ٖ)،ِّفييِّاألجودِّعندِّالزجاجحتىُِّفض 

،ِّوذلؾِّأّنوِّالِّيخموِّرظَِّفييِّقراءةِّفيياِّنََِِّّّوَقْرَن ِِّّفأم اِّمفِّقرأعندِّالُمَجاِشعي،ِّإذِّقاؿ:ِّ))
ار(؛ِّألّنوِّإن ماِّيقاؿ:ِّقَِّ،ِّفالِّيجوزِّأْفِّيكوفِّمفِّ)الوَِّار(رَِّار(ِّأوِّمفِّ)القَِّقَِّ)الوَِِّّأْفِّيكوفِّمف

َِّيِعد َِّوَعَد ِّمثؿ: َِّيِقُر، ِّأمََِّوَقَر ِّفإذا ِّ(فِّ)ِقرِِّّْتِّمِّْقُِِّّتِّرِّْ، ِّقرأتِّ، ِّعمىِّميزافِِّّكما ِّوىذا الجماعة،
بكسرِِِّّقر ِّّرِّفيِّالمكافِّيَِّماِّيقاؿ:ِّقَِّألّنوِّإن ِِّّ؛(اررَِّالقَِّ)يكوفِّمفِِّّ،ِّوالِّيجوزِّأفِّ(فِِّعدِّْ)قولؾ:ِّ

ِّوقر تِّعَِّ ِّر ِّقِِّتَِِّّوُِّنُِّيِّْالقاؼ، ِّمف ِّكاف ِّفمو ِِّّ؛(اررَِّالقَِّ)، ِّيُِّ(فِّرِّْرِّاقِّْ)لقيؿ: ِّثـ ِّالر ِِّّؿُِّقَِّثِّْتَِّسِّْ، اءِّتكرير
ؼِّىمزةِّالوصؿِّذَِّحِّْؼِّإحدىِّالرائيفِّاللتقاءِّالساكنيف،ِّوتُِّذَِّحِّْحركتياِّإلىِّالقاؼ،ِّثـِّتُِِّّؿُِّقَِّنِّْتُِّفَِّ

ِّ)ِقرِّْ ِّفيبقى ِّعنيا ِّقرأتِّالجماعةفِّلالستغناء ِّكما ِّمفِِّّ،( ِّقراءة ِّفي ِّيجوزاف ِّالوجياف فيذاف
ِّفبعيد ِّالفتح ِّوأما ِّوقوؿ(ٗ)((كسر، ِّالجماعةِّ، ِّقرأت ِّكما ِّالالُمَجاِشعي: ِّقراءِّ، ِّبو ِّةيقصد

ِّخمسةِّمفِّالقُِّ،ِّبؿِّالعامة ،ِّمنيـَِّقَرَءاِّبالفتحِّواثنيف(ِّفِّبعةِّقرؤواِّبالكسرِّ)ِقرِّْاءِّالس ِّر ِّيقصدِّأف 
ِّالفتحِّلغةِّ:ِّفالوجوِّالثالثأم اِّ،ِّ(٘)نافعِّوعاصـوىماِّ ازِّفيِّجَِّألىؿِّالحِِّقيؿِّعفِّالكسائيِّأف 
ِّبووِّدانفرِِّّ،ِّوجاءِّعفِّبعضِّالمفسريفِّوجوٌِّ(ٙ))ِقرف( ارِّمفِّقَِِّّيكوفِّ)َقْرَف(ِّأمرِِّّ،ِّوىوِّأفِّا

ِّ.(ٚ)اؼخَِّاؼِّيَِّ،ِّفيوِّكخَِّاجتمعِّ:يأِّ،ارقَِّيَِّ

                                                           

ِِّّينظر:ِّ-(ٔ) ِّوالمحيط ِِّّ،)وقر(ِّ،ٖٓٗ/ِِّّٙاألعظـ:المحكـ وتاجِِّّ)وقر(،ِّ،ٜٕٓ/ِِّّ٘العرب:ولساف
ِّ.)قرر(ِّ.ٚٓٗ/ِِّّٖٔالعروس:

ِّالمغة:ومعجـِّمقاييسِِّّ)قرر(،ِّ،ٕٚٚ/ِِِّّّٛالمغة:تيذيبِِّّوينظر:ِّ،ٕٖٗ/ِِّّٕلمفراء:معانيِّالقرآفِِّّ-(ٕ)
ِّ)وقر(.ِّ،ٕٖٔ/ِّٙ
عرابو:ِِّّ-(ٖ) ِّ.ِّٕٕ٘/ِِّّٗمعانيِّالقرآفِّوا 
ِّ.ِّٜٖٗ-ِّٖٜٖالنكتِّفيِّالقرآف:ِِّّ-(ٗ)
ِِّّ.ٕٕ٘-ِّٕٔ٘ينظر:ِّالسبعةِّفيِّالقراءات:ِِّّ-(٘)
 .ٕٛٛ٘/ِِّّٜ،ِّواليدايةِّلبموغِّالنياية:ِّٜٖٗفيِّالقرآف:ِِّّ:ِّالنكتينظرِّ-(ٙ)
ِِّّ.ٕٔٔ/ِِِّّّٜالمصوف:والدرِِّّ،ٖٕٕ/ِِِّّّٚالمحيط:والبحرِِّّ،ٙٙ/ِِِّّّ٘الكشاؼ:ِّينظر:ِّ-(ٚ)
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:ِّالوجوِّاألوؿِّففيِّأصموِّوجيافِّ،(ٔ)عمىِّقراءةِّابفِّكثيربالكسرِِّّ)ِقْرَف(ِّأم اِّمفِّقرأِِِِِِِّّّّّّّ
ِّيكوف ِّالوَِِّّأمرِِّّأف َِّيِقرِّارقَِّمف َِّوَقر ،ِّ ِّالت ِّتِّبَِّثَِِّّ:يأ، ِّعميو ِّوجرى ِّ)اْقِرْرَف( ِّوأصمو يؼِّفِِّخِّْ،

ِّ،ِّأمًرايكوفِّ:ِِّّأفِّالوجوِّالثانيوِّ.ِّ(ٕ)عبيدةِّأبوالفراءِّوِّرِّ)ِقْرَف(ِّوىذاِّالوجوِّعميوِّوالحذؼِّفصا
ِّاررَِّمفِّالقَِّ َِّيِقر  ِّ.(ٖ)يؼِّوالحذؼِّفصارِّ)ِقْرَف(ِّفِِّخِّْوأصموِّ)اْقِرْرَف(ِّوجرىِّعميوِّالت ِّ،ِّقر 

ِّاألمرِّالثاني ِّلقولوِّتعالىوظ ؼِّابفِّ: ِّالمغوية فيِِّّباتوىيِّالث ِِّّ،َّوَقْرَن ِّ:ِّجنيِّالداللة
ِّمفِِّّ،المكاف ِّثَِّ(ارقَِّالوَِّ)وأصموِّعنده ِّوَوَقرِّفيِّالمكافِّإذا فيِّالكشؼِّعفِِّّ،فِّكَِّأوِّسَِِّّتِّبَِّ،

ِّمعنىال ِّاآلية، ِّمعنى ِّفي ِِّّ:فقاؿ َِّتْبرْحَف ِّالمغةِّ،ُبُيوِتُكف ِّال ِّفي ِّ)َبِرح( ِّعفِِّّ:ومعنى زاؿ
ِّالز ِّ(ٗ)موضعو ِّونفي ِّعَِّ، ِّثَِّنِّْواؿ ِّيعني ِّالمكافِّف ِّيِِّاتِِّبَُِّيف  ِّأيفي ،ِّ :ِّ ِّابفِّف ِّيِِّوتِِّيُِّبُِّفي ِّوقاؿ ،
ِّ))اآليةفيِِّّعاشور : َّوَقْرَن ِفي ُبُيّوِتُكَنِِِِّّّبوِّوىوِّوجوبُِّماَلَزَمت ْصَف ُِّخص  ِّأمٌر ِّيِِّىذا ف 

ِّلَِّيِِّوتِِّيُِّبُِّ ِّتوقيًرا ِّفيُِّحْرَمِتيُِِّيف ِّف  ِّوتقويًة ِّفَِّف ِّ، ِّفيِّبُِّرَِّقَِّ، ِّعِِّوِتيِِّيُِّاُرُىف  ِّالن ِّ(٘)((بادةٌِّف  ِّأيِّنساء يِّبِِّ،
ِّ.وآلو(ِّىِّاهللِّعميو)صم ِّ

 َقَّواًما رابًعا:

ِِّّاَّواَلِذيَن ِإَذا َأنَفُقّوا َلْم ُيْسِرُفّوا َّوَلْم َيْقُتُرّوا َّوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَّوامً ِِّّالقوؿِّفيِّقولوِّتعالىِِِِّّّّ
ِّعمىِّقراءةِّحسافِّبفِّعبدِّالرحمف.َِِِِّّّّقَّواًما  ،ِّبكسرِّالقاؼِّمف[ٚٙ:ِّ]الفرقاف

ِّ:فيفيِّاآليةِِّّأمرِِّّذكرِّابفِّجنيِِِِِِِّّّّّّّ

ِّ ِِّّاألوؿ:األمر ِّمعنى ِِّّ(الَقَواـ)أف  ِّقراءة ِّ))ِّالعامة:عمى ِّومنو ِّفيِّاألمر، ِّقوليـ:االعتداؿ
ِّ.(ٙ)((ؽمِّْوؿِّوالخَِّلةِّالط ِّدِِّتَِّعِّْإذاِّكانتِّمُِِّّالَقَواـ:ِّةُِّنَِّسَِّحَِِّّاريةٌِّجَِّ

ِّاألمرِّالثاني معناه:ِّ))ِماَلؾِِّّحمفبفِّعبدِّالر ِِّّافبكسرِّالقاؼِّعمىِّقراءةِّحس ِِّّ(اـالِقوَِّ):ِّأف 
ؾ،ِّفكذلؾِّقولو:ِّتِِّي ِّنِِّاَلِّيِّاهللِّفيِّسر ؾِّوعَِّقِِّ:ِِّماَلؾِّأمرؾِّوِقَواموِّأْفَِّتت ِّيقاؿ،ِّاألمرِّوِعَصاُمو

                                                           

ِّ.ِّٕٕ٘ينظر:ِّالسبعةِّفيِّالقراءاتِّ:ِِّّ-(ٔ)
ِّ.ٖٚٔ/ِِّّٕ،ِّومجازِّالقرآف:ِّٕٖٗ/ِِّّٕينظر:ِّمعانيِّالقرآفِّلمفراء:ِِّّ-(ٕ)
 .)قرر(،ِّٚٓٗ/ِِّّٖٔ،ِّ)وقر(،ِّوتاجِّالعروس:ِّٜٕٓ/ِِّّ٘ينظر:ِّلسافِّالعرب:ِِّّ-(ٖ)
 ،ِّ)برح(.ِّٜٖٕ/ِِّّٔينظرِّ:ِّمقاييسِّالمغةِّ:ِِّّ-(ٗ)
ِّ.ٓٔ/ِِِّّّٕٕوالتنوير:التحريرِِّّ-(٘)
 ِّ.ٕ٘ٔ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٙ)
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ِِّقَواًما َِّذِلَؾ َِّبْيَف ِِّمالكًِّ()َكاَف ِّأي: ِّونظامًِّ، ِّلألمر ِّوعصاًماا ِّ(ٔ)((ا ِّمعنىِّف، ِّجني ِّابف حمؿ
ِّالم ِّ ِّالمعنى ِّعمى ِّيَِّالقراءة ِّالذي ِّلفظدُِّغوي ِّعميو ِّالم ِّاـ()الِقوَِِّّؿ  ِّفي ِّاألمر ِّفِقَواـ وِّظامُِّنِِِّّ:غة،

ِّابفِّجنيِّفيِّمع(ٕ)همادُِّوعِّ ِّوكذلؾِّقاؿ ِّالقراءة، ِِّقوَِّنى َِّتت ِّا: ِّأمرؾِّأْف ِِّنظاـِّـ ِّوىذا قيِّاهلل،
ِّ.األمرِّوِعماده

ِّىناؾِِّّويبدوِّلي ،ِّفيِّالكشؼِِّّمفِّغيرهِّازِّبياِّتفسيرِّابفِّجنيِّالمعجميمَِّنِّْاموًراِّعدةِّأأف 
ِّ:لكريـِّ،ِّويمكفِّعدىاِّفيِّنقاطِّمنياعفِّمعنىِّآيِّالقرآفِّا

ِّأف ِّ،ِّمعِّعندِّالمعنىِّالذيِّينسجـِّمعِّاآليةِّميجَِّعِّْكافِّابفِّجنيِّيقؼِّفيِّتفسيرهِّالمُِِّّ-ٔ
ؿِّالمفظِّعميوِّ؛ِّلكن وِّكافِّيقؼِّعندِّالمعنىِّمَُِّيحِِّّْيمكفِّأفِِّّالمفظِّلوِّأكثرِّمفِّمعًنىِّلغويٍِّّ

ِّ ِّيطمبو ِّقولوِّسياؽالذي ِّذلؾ ِّومف ِّيرى، ِّحسبِّما ِّأف ِّاآلية ِّتعالىِّ(المسح)ِّ، ِّقولو ِِِِِِّّّّّّ:في
  َِِّفَطِفَق َمْسًحا ِبالسُّّوِق َّواْلَْعَناقِّ[ِّمفِّاآلية ِّىوِّ،[ٖٖ:ِّص: ِّويمكفَِّحْمؿِّع،طِّْالقَِّ:

 .ن وِّإمرارِّاليدِّعمىِّالممسوحأ)المسح(ِّعمىِّ

ويشرحِّمعنىِِّّيفسرًضاِّ،ِّفيوِّفيِّاألصؿِّرَِّأكثرِّتفسيرهِّالمعجميِّآليِّالقرآفِّكافِّعَِِّّ-ٕ
 القرآفِّ،ِّثـِّيفسرِّويشرحِّالشاىدِّالقرآنيِّتفسيًراِّمعجميًّاِّ.ِِِّّّالبيتِّويستشيدِّلوِّبآي

ِّبذكرافيِّبعضِِّّ-ٖ ،ِّفِّمعناىاي ِّبَِّ،ِّثـِّيُِّفسيرىاالفعؿِّالماضيِّلمكممةِّالمرادِّتِّألحيافِّيبدأ
 ِّالمتنبي:ومفِّذلؾِّقولوِّفيِّكالموِّعمىِّبيتِِّّاالسـ،اآلخرِّيبدأِّبذكرِِّّيابعضوفيِّ

نَ   (ٖ) اءِ بَ اليَ  نَ ي أقَل مِ بِ  لَ َفَتْعدِ    ِمَن الَعَجاِئِب أْن َتَراِني  ّوا 

ِّوأْجَواداءبَِّاليَِّ)) ِّكَجَواد ِّوجمعوِّأىباءِّعمىِّأفعاؿ، ِّالُغَبار، ِّقاؿِّاهللِّعز ِّ: ِّوجؿ ِِّّ، :  َفَكاَنْت
التيِِّّ،ِّوقدِّيذكرِّبعضِّاألمور(ٗ)((ةرَِّبِّْ:ِّالغًَِّرا،ِّوالَيْبوةشِّتَِّنِّْمُِّ:ِّ[،ِّأيٙ]الواقعة:َِِِّّّبثًّاَىَباء مُّنْ 

ِّ.وغيرىاوأصؿِّجذرىاِّ،ِّكجمعِّالكممةِّووزنياِّالصرفيِّ،توضحِّالمعنى

                                                           

 ِّ.ٕ٘ٔ/ِِِّّّٕالمحتسب:ِّ-(ٔ)
(،ٕٚٔٓ/ِِِّّّ٘الصحاح:ِّينظر:ِّ-(ٕ) (.ِّ،ٜٜٗ/ِِِّّّٕٔالعرب:ولسافِِّّ،ِّ)قـو ِّ)قـو
ِّ.ٙٙ/ِّٔ:ِّ،ِّوينظرِّالفسرِّٔٚ:ديوافِّالمتنبيِّ-(ٖ)
ِّ.ٙٙ/ِّٔ:ِّالفسرِّ-(ٗ)
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 المبحث الثاني 

  وأثرىا في التفسير المغوي الداللة السياقية 

، وقد ا يساعد عمى توضيح المعنىم  ب المفظ مِ حَ صْ ما يَ )) ىو: في االصطالح ياؽالسٍّ      
مفظ مف غير ، وقد يكوف ما يصحب الاالستعماؿبما ترد فيو المفظة مف وضيح يكوف الت  

المفظ  ارتباطىو  :وقيؿ، ياؽيشمؿ كؿ  أنواع السٍّ التعريؼ  ، وىذا(ٔ)((الكالـ مفسًرا لمكالـ
وف غوي  ـ الم  وقس  ، (ٕ)، ويتحدد مف خاللو المعنى المقصودصٍّ مف الن  السابؽ والالحؽ ب

سياؽ داخمي  ، أوفمنيا سياؽ لغوي وغير لغويددة، أقساـ متع عمىياؽ وف السٍّ ثُ دَ حْ المُ 
لى غير ذلؾ مف التقسيمات(ٖ)، ومنيا لفظي وحالي وعقميوآخر خارجي ، ونظر (ٗ)، وا 

ظ مع ما قبمو وما بعده عالقة المف)): وؼ بأن  بعضيـ إلى السياؽ القرآني بشكؿ منفرد فُعرٍّ 
، وؿزُ ، وسبب الن  آخرى في ىذا الموضع أو في موضع بو مف معنً كس، وما يمف اآليات

األصح عند ياؽ أىمية كبيرة في تحديد المعنى ، ولمسٍّ (٘)((و العاـ الذي نزلت فيو اآليةوالج  
الزركشي  أف  وذكر  ،عنو رسٍّ فَ مُ ى لكؿٍّ ال غنً  التفسيروىو أصؿ مف أصوؿ  ،االختالؼ
، وتخصيص المراديف المجمؿ، والقطع بعدـ احتماؿ غير يِ بْ تَ  إلىترشد ياؽ ))داللة السٍّ 
، فمف الة عمى مراد المتكمـاللة وىو مف أعظـ القرائف الد  ، وتنوع الدٍّ يد المطمؽيِ قْ العاـ وتَ 
ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز  غمط في نظيره وغالط في مناظراتو وانظر إلى قولو تعالى :  أىممو
شار إلى ىذه وأ ،(ٙ)الذليؿ الحقير(([ كيؼ تجد سياقو يدؿ عمى أن و ٜٗ: ]الدخاف  اْلَكِريمُ 

فيـ بو ر ويسٍّ فَ ى بو المُ نَ ما ُيعْ  ياقية مف أىٍـّ : ))والقرائف السٍّ ولبقو  ،األىمية كاصد الزيدي
لمقرآف  تفسيًرامحاظ السياؽ بفسير حتى ُعد  الت  ، (ٚ)((فسيرؽ الت  رِ ، وىو أحسف طُ القرآف

                                                           

 .ٙٔٔفي ضوء دراسات عمـ المغة الحديث:  المعاجـ المغوية -(ٔ)
وأثر داللة السياؽ في توجيو معنى المتشابو المفظي في  ،ٕ٘ المغوييف:الداللة السياقية عند  ينظر: -(ٕ)

    )رسالة(. ،ٕٗ القرآني:القصص 
، ٕ٘ المغوييف:الداللة السياقية عند  ،ٕٖٔ - ٖٓٔ العربي:عمـ المغة مقدمة لمقارئ  ينظر: -(ٖ)

   )أطروحة(. ،ٜٕٛ: رآفوالبحث الداللي في التبياف في تفسير الق
 .ٕٛ - ٓٛ، وٖ٘الداللة السياقية عند المغوييف: و ، ٜٙينظر: عمـ الداللة لمختار:  -(ٗ)
 .ٕٚٓٓ، عاـ ٜ جامعة الزاوية، العدد: الجامعة،مجمة ال، ٕ المعجمية:السياؽ القرآني والداللة  -(٘)
 .ٕٔٓ - ٕٓٓ/ٕالبرىاف في عمـو القرآف:  -(ٙ)
   .ٕٜٜٔعاـ  ،ٕٗ :العدد الرافديف،مجمة آداب  ،ٙ٘ معجمو:مف أوىاـ الراغب في  -(ٚ)
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بياف المعنى مف تتابع األلفاظ والتراكيب القرآنية  ىذا النوع مف التفسير يعتمد ؛ ألف  بالقرآف
 .(ٔ)المترابطة

اللة وا أقساـ الدٍّ نُ ي  بَ فَ ي عند ابف جنٍّ  ياقيةالسٍّ اللة عمى الدٍّ  قؼ أكثر مف باحثٍ و قد و      
ياقية مف القضايا التي اللة السٍّ وكانت الدٍّ  ، وفائدتيا في كشؼ المعنى بشكؿ عاـ،عنده

، وتناوؿ داللة السياؽ مف راكيبفي الكشؼ عف معاني األلفاظ والت  ي ابف جنٍّ  ااعتمدى
، والمعتقدات ؿ المشاىدة، والحا، ووضع الكممة في التركيبلمكالـخالؿ التركيب الكمي 

اللة الدٍّ : ىي أقساـمنيا في تفسير القرآف ثالثة  أفادلتي ا، ومف أىـ تمؾ األقساـ الدينية
أخرى  أقساـوىناؾ  .(ٕ)ياقية العقميةالداللة السٍّ و  ،ياقية الحاليةاللة السٍّ الدٍّ و  ،ياقية المفظيةالسٍّ 

األقساـ  كؿ  تمؾ ، ألف  ىذا التقسيـ ىنا ارتضيتإال  أن ي ، (ٖ)تناوليا الباحثوف عند ابف جني
التي أفاد  لثالثةقساـ اىذه األمف  وسأعرض لكؿ قسـٍ  ،ىذه األقساـ الثالثةىا إلى د  يمكف رَ 

 .الكريـ في تفسير القرآففيا ي ووظ  منيا ابف جنٍّ 
 وأثرىا في التفسير المفظيةالداللة السياقية 

سؽ الن  ، أو يف معناهيِ بْ صاحبة لمفظ المراد تَ مجموعة األلفاظ المُ  و: ىيفظِ الم  ياؽ السٍّ       
يد الكشؼ عف فِ مختمفة تُ مؿ عميو مف عناصر لغوية تالذي ترد فيو المفظة وما يش الكالمي
ي في الكشؼ عف فيا ابف جنٍّ ر التي وظ  و ة مف األمفظي  ياقية الم  اللة السٍّ وُتعد  الدٍّ  .(ٗ)المعنى

مًّا في يِ ف  السياؽ يؤدي دوًرا مُ إ، إذ وكاف ليا األثر األكبر في تفسيره، المعنى القرآني
يكفي ، إذ في بعض األحياف ال في القرآف الكريـ ماال سي  تحديد معاني األلفاظ وتوضيحيا 

، وسأعرض لبعض األلفاظ التي فس ر معناىا في (٘)المراد مف اآلية تحديد ل المعنى المغوي 
    .في ضوء السياؽ المفظي

                                                           

 وتطوره:وتفسير القرآف بالقرآف نشأتو  )رسالة(، ،ٙٚ التفسير:السياؽ القرآني وأثره في  ينظر: -(ٔ)
 .ٜٓٛٔعاـ  ،ٕٔالعدد  الرافديف،مجمة آداب  ،ٕٛٛ

، ٜٚ٘ - ٛٙ٘، داللة السياؽ لمطمحي: ٘ٗٔ - ٜٕٔعند المغوييف: : الداللة السياقية ينظر -(ٕ)
، )رسالة(، والشاىد القرآني عند ٔٛ - ٙٚالكشاؼ وتفسير ابف كثير أنموذًجا: والسياؽ في كتب التفسير 

  .، )أطروحة(ٜٕٙ – ٕٙٛابف جني: 
 .٘ٗٔ - ٜٕٔية عند المغوييف: ينظر: الداللة السياق -(ٖ)
 ،ٜٕٓ القرآف:البحث الداللي في التبياف في تفسير  ،٘ المغوييف:الداللة السياقية عند  ينظر: -(ٗ)

   )أطروحة(.
 .)أطروحة( ،ٕٙٛ جني:الشاىد القرآني عند ابف  -(٘)
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 : سقيم  أواًل 

 .[ٜٛ]الصافات:   َفَقاَل ِإنّْي َسِقيمٌ  : القوؿ في قولو تعالى     

س ْقـ ، ولكف  الفي الوقت سقيًما ))لـ يكفْ  إبراىيـ )عميو السالـ(ذكر ابف جني أف        
، ويستشرؼ براىيـ )عميو السالـ( عمى العمـوَحَمؿ قوؿ إف. (ٔ)((لمموت جاٍر عميو ال محالة

لـ يحمؿ قوؿ  ، فابف جنيفيو بذلؾ سقيـ ،تٌ ي  فيو المستقبؿ، أي أف  كؿ  إنساف الُبد  مَ 
ؿ قولأي أن و سقيـ في حاؿ تكممو، إبراىيـ عمى الظاىر وَحَممو عمى غير  و، بؿ تأو 

ؿ  عمى أف  إبراىيـ )عميو السالـ( يد – بعد اآلية موضوع البحث – ، وسياؽ اآلياتالظاىر
َفَقاَل ِإنّْي   َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُُّجومِ  لـ يكف في حاؿ تكممو سقيًما ، إذ قاؿ تعالى : 

َما َلُكْم اَل  َفَراَغ ِإَلى آِلَيِتِيْم َفَقاَل َأاَل َتْأُكُموَن  َفَتَولَّْوا َعْنُو ُمْدِبِريَن  َسِقيٌم 
، [ٖٜ، ٕٜ، ٜٔ،ٜٓ،ٜٛ،ٛٛ: افاتالص]  َفَراَغ َعَمْيِيْم َضْرًبا ِباْلَيِمينِ   َتنِطُقونَ 

 رب باليميف ال، والض  يبقِ عْ يد الت  فِ ، فالفاء تُ ةً بَ اقِ عَ تَ عمى أف  تمؾ األفعاؿ مُ  ُدؿ  فالعطؼ بالفاء يَ 
ُيقاؿ: إن يا كممة فييا : ))قؿ أن ونَ ، فَ اء الفر   ماؿ إليو، وىذا المعنى يًماقِ ينسجـ مع كونو سَ 

ْف لَ الموت، فيو سقيـ وِ قِ نُ مف َكاَف ِفي عُ  إن و ُكؿ  ، أي ِمْعراض ـْ يكف بو حيف قاليا ُسْقـ ، وا 
إلى   َسِقيمٌ   ةقواؿ المفسريف والمغوييف في داللوتعددت أ، (ٕ)، وىو وجٌو حسف((ظاىر

 : أقواؿ منيا

ؿ: ألن يـ كانوا  قوِمو؛ رِ ظَ ـو كنَ جُ في الن  ر ظَ نَ فَ  بالط اُعوف؛يـ قِ ن و سَ أو قومَ  ـَ ىَ أن و أوْ  األو 
، ـَ مْ يتعاطوف عِ  فتركوه   ِإنّْي َسِقيمٌ   فقاؿ عند ذلؾ قوليـ،فأوىميـ أن و يقوؿ بمثؿ  الن ُجـو

 .(ٖ)وِ مِ قْ عمى سَ  ؿ  دُ ًنا منيـ أف  نجمو يَ ظَ 

ْغَتٌـّ ي مُ إنٍّ : ))قاؿ ليـ فكأن و )عميو السالـ(، ـبسبب ضاللي ـٌ تَ غْ : أن و مُ ؿ الثانيالقو 
م ا مِ  يـ القمبقِ ي سَ إنٍّ مًّا بضاللكـ، أو ))يـ غَ قِ ي سَ ، أو إنٍّ (ٗ)((يـقِ ا كالس  ، حتى أنَ بَضاَللِتكـ

                                                           

 .ٖ٘ٓ/ ٔ المنصؼ: -(ٔ)
 .ٖٛٛ/ ٕمعاني القرآف لمفراء:  -(ٕ)
عرابو:معاني القرآف و  ،ٕٕٓ القرآف:تأويؿ مشكؿ  ،ٖٛٛ/  ٕ لمفراء:معاني القرآف  ينظر: -(ٖ) / ٗ وا 

   .ٕٓٛ/ ٛومجمع البياف:  ،ٖٛٓ
عرابو:  -(ٗ)  .ٜٖٚ/  ٖمعاني القرآف وا 
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الة لة الد  مف أحوالكـ القبيحة مف عبادة غير اهلل وعدولكـ عف عبادتو مع وضوح األدٍّ  أرى
 .(ٔ)((واستحقاقو لمعبادة منفرًدا بيا  عمى توحيده

إبراىيـ )عميو أف   :، أيًة وِمْعراًضاي  رِ وْ : أف  في كالـ إبراىيـ )عميو السالـ( تَ القوؿ الثالث
ـ فال أقدر عمى الُغُدوٍّ قَ أسْ سَ  :أيكالمو لقومو، قاؿ ابف قتيبة: ))ور ى في ر ض وَ ( عَ السػالـ
ألف  مف كانت  ؛أن و سقيـ غًدا ال محالة وُ تُ ي  ، ونِ ىذا الذي أوىميـ بمعاريض الكالـ .معكـ

نَُّيْم َميُّْتوَن  : ـ، ومثمو قولو تعالىقَ سْ يَ سَ غايتو الموت ومصيره إلى الفناء فَ    ِإنََّك َميٌّْت َواِ 
ن  عميو وسمـ( ميًٍّتا في ذلؾ الوقت، )صّمى اهلل بي[ ولـ يكف الن  ٖٓ]الزمر:  ؾ ما أراد: أن  ، وا 
، فيو حمؿ معنى لفظ وىذا الوجو ىو الذي عميو ابف جني، (ٕ)((وسيموتوف ،ستموت
  .فظي  في اآليات الالحقةياؽ الم  ؿ  عميو السٍّ بما دَ  عمى الت وري ِة  )الس ْقـ(

 : الموت  ثانًيا

َوِمن َوَرآِئِو َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت ِمن ُكلّْ َمَكاٍن َوَما ُىَو ِبَميٍّْت  : القوؿ في قولو تعالى     
 .[ٚٔ: ]إبراىيـ: مف اآلية َعَذاٌب َغِميٌظ 

قوؿ  ةِ سَ بَ اَل ، ومثمو في المُ ًسا لوبِ اَل يء باسـ غيره إذا كاف مُ ُيَسم ى الش  )): قاؿ ابف جني     
أسباب  –واهلل أعمـ –، ومعناه  َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت ِمن ُكلّْ َمَكاٍن َوَما ُىَو ِبَميّْتٍ  : اهلل سبحانو

ابف جني حمؿ اآلية عمى  . وكأف  (ٖ)((ه الموت نفسو َلَمات بو ال محالة؛ إذ لو جاءالموت
ى الذي ذىب إليو المعن فقاؿ: أسباب الموت. وىذا مضاؼ،، أو عمى حذؼ الالمجاز

  ـ أْف يكوف الموت في قولو تعالىزِ مَ ؛ فَ  َوَما ُىَو ِبَميّْتٍ  : قاؿ تعالى ،فرضو سياؽ اآلية
  َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت فقداف الحياة بداللة قولو تعالى ىو ليس :  ٍَوَما ُىَو ِبَميّْت   وىذا ما

وقاؿ في  ،ه الموت نفسو َلَمات بو ال محالة: لو جاءْف يقوؿأ عمى َحَمؿ ابف جني
، َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت ِمن ُكلّْ َمَكاٍن َوَما ُىَو ِبَميٍّْت َوِمن َوَرآِئِو َعَذاٌب َغِميٌظ  : ))الخاطريات
يرى أف   ابف عباس وكاف ،(ٗ)((ةت  ة َلَمات البَ ت  ؛ ألن و لو أتاه الموت البَ ب الموتارِ قَ أي ما يُ 

                                                           

 . ٙٗٙ ، والكميات:ٛٗٔ/ ٛ والبياف:الكشؼ  وينظر: ،ٜٓ٘/ٛ القرآف:التبياف في تفسير  -(ٔ)
 .ٖٖٙ القرآف:تأويؿ مشكؿ  -(ٕ)
 .ٕٓ - ٜٔ/  ٔ الخصائص: -(ٖ)
 .ٖٙٔالخاطريات:  -(ٗ)
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اهلل بيا  وُ بُ ذٍّ عَ ))أنواع العذاب الذي يُ  َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت ِمن ُكلّْ َمَكاٍن   :المراد بقولو تعالى
ال  ، ولكفْ يو منو لو كاف يموتتِ أْ ، وليس منيا نوع إال  الموت يَ ـن  يَ يـو القيامة في نار جَ 

اَل ُيْقَضى َعَمْيِيْم َفَيُموُتوا َواَل ُيَخفَُّف َعْنُيم مّْْن َعَذاِبَيا َكَذِلَك  : يموت؛ ألف  اهلل تعالى قاؿ
الموت في اآلية نوع مف أنواع  ، وكأف  (ٔ)(([ٖٙ]فاطر: مف اآلية:  َنْجِزي ُكلَّ َكُفوٍر 

. وَحَمؿ يموتوف، بؿ ىـ في العذاب خالدوف ، ألف  أصحاب النار الارالعذاب ألصحاب الن  
بعض المفسريف الموت في اآلية عمى المجاز أو حذؼ المضاؼ فقالوا : أي تأتي أسباب 

، (ٕ)وِ مِ قْ الموت وسُ  ـَ و يجد ألَ ، فكأن  نواع العذاب التي تؤدي إلى الموتالموت مف الشدائد وأ
: أراد قاؿ األخفش))قولو في اآلية فقاؿ: ، اف عف األخفش وتبعو اآللوسيونقؿ أبو حي  

عمى  ؿ  ؛ ألّف سياؽ الكالـ يدُ اىا موتًا، وىذا بعيدم  ، سَ ايَ نْ يب الكافر في الد  صِ التي تُ الباليا 
لتطاوؿ شدائد الموت،   َوَما ُىَو ِبَميّْتٍ  : ـ، وقولوأّف ىذا مف أحواؿ الكافر في جين  

 ده اآليات قبؿ اآلية، تؤيأبي حياف واآللوسي عمى األخفش ، وَرد  (ٖ)((وامتداد سكراتو
َواْسَتْفَتُحوْا  : قاؿ تعالى ،اروصؼ أصحاب الن  عمى ، فسياؽ اآليات يتكمـ موضوع البحث

َيَتَجرَُّعُو َواَل َيَكاُد  مّْن َوَرآِئِو َجَينَُّم َوُيْسَقى ِمن مَّاء َصِديٍد  َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعِنيٍد 
]إبراىيـ:    ُيِسيُغُو َوَيْأِتيِو اْلَمْوُت ِمن ُكلّْ َمَكاٍن َوَما ُىَو ِبَميٍّْت َوِمن َوَرآِئِو َعَذاٌب َغِميظٌ 

، يشير إلى أحواؿ الكافر في النار، وليس في الحياة الدنيا ، فسياؽ اآليات[ٚٔ،ٙٔ ،٘ٔ
مي: حتى مف يْ : )) قاؿ إبراىيـ الت  فش كالمو في اآلية فقاؿؿ عف األخالثعالبي نق إال  أف  

: يعني الباليا التي األخفش رجمو.: حتى مف إبياـ تحت كؿ شعرة في جسده. الضحاؾ
 لوو َقبُ قوؿ األخفش عف الثعالبي أْوَلى مف  َقُبوؿ، و (ٗ)((ايب الكافر في النار سّماىا موتً تص

 .وىو األقرب، عالبي عف األخفشمف الث  يما أبعد ؛ ألن  ياف واآللوسيعف أبي ح

 

 

 
                                                           

 .  ٙٛٗ/ ٗبف كثير: تفسير القرآف العظيـ ال -(ٔ)
  .  ٕٕٓ/ ٖٔ المعاني:، وروح ٖٖٚ/ٔ المحيط:، البحر ٖٓٔ/٘ والبياف:الكشؼ  ينظر: -(ٕ)
  .  ٖٕٓ/  ٖٔ، وينظر: روح المعاني:  ٖٓٗ/ ٘البحر المحيط:  -(ٖ)
 .ٖٔٔ/ ٘: والبيافالكشؼ  -(ٗ)
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 : لَنْنِزَعنَّ ثالثًا

  ثُمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلّْ ِشيَعٍة َأيُُّيْم َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا  القوؿ في قولو تعالى:      
 .[ٜٙ: ]مريـ

ووقؼ عمى المعنى المراد مف  ُكتُبو،باآلية في أكثر مف كتاب مف  يابف جنٍّ استشيد       
وأشار إلى قضية الخالؼ النحوي بيف  اآلية،ف داللتو في سياؽ ي  وبَ  َلَننِزَعنَّ   قولو:

     بأمريف:ويمكف إجماؿ قولو في اآلية  اآلية،البصرييف والكوفييف في 

ؿ يؽ مِ عْ عند يونس تَ جاز في سياؽ اآلية: و)) َلَننِزَعنَّ  اللة قولو تعالى: : قاؿ في دِ األو 
َلم ا  ثُمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلّْ ِشيَعٍة َأيُُّيْم َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا : مف قولو تعالى (َنَنِزَعف  )

والوتد  ،(ٔ)زع باليد كاستخراجؾ المسمار مف الس اجةالن  ىنا ليس المراد بو  (ِزعنَ نَ )كاف معنى 
ن ما ممف الحائط تخالص بالنفس؛ ىكذا كالـ واالس يز بالفكريِ مْ )َنَنِزع( ىنا معنى الت  ى عن، وا 

ْف كاف اهلل عز  اسمو الالعرب ، أاَل ترى أف  الر حمة تردًدا في معمـو عنده وال، رؤية لو ، وا 
قالة، ومف الباري تعالى إيناس يٌف ورق ةٌ مف العباد لِ  فظ واحد والمعنياف كما ترى ، فالموا 

، ولو كاف مف النزع َلَننِزَعنَّ   فميذا جاز عندنا أْف يذىب يونس إلى تعميؽ قولو؛ اثناف
ن ما بَسْطُت ما قَ ، وىذا تمخيص أبي عميوُ يقُ مِ عْ المتقدـ ذكره َلَما جاز تَ الظاىر  و، ضَ بَ ، وا 

مُت ما أجممو عمي الفارسي ىذه المسألة في كتابيف مف كتبو  ووقد تناوؿ أب، (ٕ)((وفص 
ه و نظر إلى معنا؛ ألن  يؽ )َنَنِزع(مِ عْ تَ بِ . وابف جني ارتضى قوؿ يونس (ٖ)يؿصِ فْ بشيء مف الت  

 ،عنده َتْعِميُقوُ جاز  تخالص بالنفسبالفكر واالس الت ْمِييز: بمحاظ السياؽ فمم ا كاف معناه
التمييز بيف  المراد بو ؛ ألف  يؽ في ىذا الفعؿ عند يونسمِ عْ ز الت  جوا ويرى الباقولي أف  
لو معنياف  )َنَنِزع(، والفعؿ  (ٗ)بو نزع الشيء مف الشيء المراد، وليس  الصالح والطالح

 ،وعميو حمؿ قوؿ يونس ،الت ْمِييز: عند ابف جني األو ؿ: نزع الشيء مف الشيء، واآلخر
 .أي يـ أعتىاة تَ العُ يز بيف يِ مْ أي أف  النزع يكوف بالت  

                                                           

 ، )سوج(.ٖٖٓ/  ٕالس اجة: الخشبة المربعة ، ينظر لساف العرب:  -(ٔ)

 .ٙٛ - ٘ٛ/  ٕ المحتسب: وينظر: ،ٓٓٔ التنبيو: -(ٕ)
 .ٛٓٔ - ٙٓٔ/  ٕ، والتعميقة: ٓٓٗ - ٜٖٚ/  ٕاإلغفاؿ: : ينظر -(ٖ)
عراب القرآف لمباقوليٕٙٗ: : شرح الممعينظر -(ٗ)  ٚٚٗ/  ٕ: ، وا 
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ذي ، الومعناه إذا كاف )التمييز( َلَننِزَعنَّ   :التي بيف قولو قؼ عمى المالزمةأولـ        
ـَ يجوز التَلَننِزَعنَّ   قولو:يجوز تعميؽ  بو ؟ عميؽ إذا كاف معنى الفعؿ التمييز، أي أن و ِل

جب و مييز عندىـ مم ا يُ الت   ، فكأف  الباقوليلـ يجب عنو ابف جني وال و ، و يونسنْ يٍّ بَ وىذا لـ يُ 
 َلَننِزَعنَّ   :قولو أف  أبو السعود يرى و  ،ف  داللتو معنوية كأفعاؿ القموبأو أل ،التعميؽ

عف الفراء  والمفسريفيف غويٍّ وقاؿ بعض الم   ،(ٔ)((لمعمـ ـزالال   مييزالت  معنى  وِ نِ م  ضَ تَ لِ )) ؽمعم  
  َأيُُّيْم َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا لُنَناِديف   :النداء، أي َلَننِزَعنَّ   :أف  معنى قولو والكسائي

الفراء: قاؿ وفعؿ النداء عندىـ يجوز تعميقو، ))، النداءألف  معناه ؛ وجاز تعميقو عندىـ
ؽ إذا م  عَ فعؿ يُ  (نادى)و :الميدوي .لُنَناِديف  : َلَننِزَعنَّ   ومعنى، بالنداء َلَننِزَعف  ثـ : المعنى

 .(ٕ)((عمؿ في المعنى وال تعمؿ في المفظفت، كاف بعده جممة كظننت

عميو أكثر  وىو ما ،َجف  رُ خْ نَ لَ  :فقيؿ معناه، َلَننِزَعنَّ   في معنى المفسروف واختمؼ     
 َلَننِزَعنَّ   فذكر أف  معنىانفرد بو أبو حياف  يف  وىذا مامِ رْ ، وقيؿ معناه َلنَ (ٖ)المفسريف

 . (ٗ)((مف نزع القوس وىو الرمي بالسيـ َلَنْرِميف  : وقيؿ ... َلَنْخرَجف  ))

، وىي مف مسائؿ الخالؼ الن حوي، َأيُُّيمْ : : الخالؼ النحوي في قولو تعالىاألمر الثاني
وحذؼ العائد مف الصمة  (الذي)( إذا كاف بمعنى َأي ُيـْ ذىب الكوفيوف إلى أف  ))) فقد

 ،عمى الضـ مبنيٌ و وذىب البصريوف إلى أن  ، أفضؿ ُيـْ َأي  ضرَبف  : أَل ُمعَرٌب، نحو قوليـ
، (٘)((ىو أفضؿ َأي ُيـْ : أَلضرَبف  نحو قوليـ ،ُمعَربٌ و ن  أر العائد كِ و إذا ذُ وأجمعوا عمى أن  

 :ىـ فييا وىيؤ ، وتناوليا كثير مف المغوييف وتعددت آراالمسألةوكانت اآلية شاىًدا ليذه 

 َأَشدُّ  و ،مبتدأ يوى ،بالقوؿ المقدر عمى الحكاية ةٌ مرفوع َأيُُّيْم   أف   الخميؿ يرى -ٔ
، وكذلؾ قاؿ ِعِتيًّا : لَنْنِزَعف  مف ُكؿ شيعٍة المقوؿ فييـ أي ُيـ َأَشد  َعَمى الر ْحمفِ والتقدير ،خبره

                                                           

 .ٜٚ٘/  ٖ السميـ:إرشاد العقؿ  -(ٔ)
 ،ٕٙ/  ٗ الوجيز:والمحرر  ،ٕٙ/  ٕ القرآف:مشكؿ إعراب  وينظر: ،ٜٓٗ/  ٖٔ البياف:جامع  -(ٕ)

 .ٜٙٔ/  ٙ المحيط:والبحر 
 .ٕٕٗ/ٙ، والكشؼ والبياف : ٕٔ٘/ٚ: ،وتأويالت أىؿ السنةٖٖٓ/ٕ: ينظر: بحر العمـو -(ٖ)
 .ٜٙٔ/ ٙالبحر المحيط:  -(ٗ)
نحاة الكوفة  ، وينظر: ائتالؼ الن صرة في اختالؼٖٛ٘/  ٕاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ:  -(٘)

 .ٚٙرة : والبص
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بعيد عند سيبويو قوؿ الخميؿ و  .(ٔ) اُمَعم قً  َلَننِزَعنَّ   :س في اآلية إال  أن و جعؿ قولويون
ح قوؿ الخميؿ م ا الزجاج فقد رج  أ، (ٕ)، وقاؿ ىو جائز في الشعر أو في اضطرارفي اآلية

 .(ٖ)موافؽ لمتفسير عنده ووى

إذ ىي أخت )الذي لفتيا أخواتيا ))اعمى الضـ لُمخ ةٌ مبني َأيُُّيْم   أف   سيبويو يرى -ٕ
ولما( وخالفتيما في جواز اإلضافة فييا فأعربت لذلؾ، فمما حذؼ مف صمتيا ما يعود 

أ سيبويو في ىذه ف  الزجاج خط  إوقاؿ النحاس  ،(ٗ)((يا ضعفت فرجعت إلى البناءعمي
إال  وقد خط أ سيبويو في ىذا. سمعُت ف حوييوما عممت أف  أحًدا مف الن  بؿ قاؿ: )) ،لةأالمس

، (٘)((تابو إال  في موضعيف ىذا أحدىمايف لي أف  سيبويو غمط في كبِ : ما يَ أبا إسحاؽ يقوؿ
 حاس ىذا عف الزجاج لـ يصرح بو الزجاج في كتابو معاني القرآفوقوؿ الن  ، (٘)((أحدىما
عرابو لـ ، حوييف لسيبويوالن  تخطئة : أف  جاسـ الحاج جاسـوقاؿ  ،ح قوؿ الخميؿبؿ رج  ، وا 

السراج يستبعد  بف بكر اإال  أن ي وجدت أب ،(ٙ)عممناه افي مالنحوييف أحٍد مف أِت عف ت
( مضافةً بناء ـْ )َأي ُي

(ٚ). 

 اإلعراب:وجياف مف    َأيُُّيمْ  : فمو في قولو تعالى أم ا ابف جني    

   تعالى:يكوف معنى قولو  يونس بشرط أفْ معرٌب ووافؽ فيو قوؿ   َأيُُّيمْ  أف   األوؿ:الوجو 
  ََّلَننِزَعن   وىذا (ٛ)ال كنزع الر ُجِؿ الرٍّْجَؿ مف الخؼ أو المسمار مف الجذع مييز،الت ،

 .الوجو جائز عنده

                                                           

  .ٕٕٙ/  ٚ المصوف:الدر  ينظر: -(ٔ)
 .ٔٓٗ/  ٕ الكتاب: ينظر: -(ٕ)
عرابو:  -(ٖ)  .ٖٓٗ/  ٖينظر: معاني القرآف وا 
  .ٓٓٗ /ٕ الكتاب: وينظر: ،ٕٙ/  ٗ الوجيز:المحرر  -(ٗ)
 .ٔٚ٘إعراب القرآف لمنحاس:  -(٘)
 ،ٕٔ العدد:، مجمة الجامعة اإلسالمية ،ٗٗ القرآف:: تخطئة النحاس لمنحوييف في إعراب ينظر -(ٙ)

 .ٕٛٓٓعاـ  ،ٔ الجزء:
 .ٕٖٗ / ٕ: ينظر: األصوؿ في النحو -(ٚ)
 .ٙٛ - ٘ٛ/ ٕ، وينظر: المحتسب: ٓٓٔالتنبيو:  -(ٛ)
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مذىب الذي وىو ال ،ة عمى مذىب سيبويومبني    َأيُُّيمْ  : الوجو الثاني: ىو أف تكوف
ثُمَّ َلَننِزَعنَّ ِمن ُكلّْ ِشيَعٍة َأيُُّيْم  أال ترى إلى قوؿ اهلل سبحانو: اختاره ابف جني إذ قاؿ: ))

عمى مذىب  ، فيو (ٔ)((وغرضنا نحف مذىب سيبويو ال غير ...  َأَشدُّ َعَمى الرَّْحَمِن ِعِتيِّا
 .مذىب يونس بالشرط المتقدـ زو جو  ، إال  أن  سيبويو في ىذه المسألة

 الة الص رابًعا:

َبْعَضُيم ِبَبْعٍض لَُّيدَّْمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع  َوَلْواَل َدْفُع المَِّو النَّاَس   :القوؿ في قولو تعالى       
     :وقولو تعالى ،[ٓٗ: الحج: مف اآلية]  َوَصَمَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر ِفيَيا اْسُم المَِّو َكِثيًرا

  اَلَة   َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَمُموْا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنبًا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيلٍ اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
 .[ ٖٗ]النساء: مف اآلية: 

ىنا: المساجد، وىي عمى حذؼ المضاؼ،  َصَمَواٌت  معنى ))ذكر ابف جني أف       
َمَوات، ومنو قوليـ: صم ى المسجُد، أي: أىُمو، وأذ َف المسجُد، أي:  أي: مواضع الص 

 ، فعدلوا إلى بقيةم ا سمعوا لُيدٍَّمْت َصَمَواتٌ : ضاقت صدورىـ لَ مؤذنو... قاؿ أبو حاتـ
الجحدري: )ُصُمواٌت( مساجد القراءات، وقاؿ الكمبي: )ُصُمواٌت( مساجد الييود، وقاؿ 

ف فييا النصارى تعرؼ بالباَصُموث، ، وعندنا مف خارج باب الموصؿ بيوت يدفالنصارى
  :بثاء منقوطة ثالث... وقاؿ أبو حاتـ: قاؿ الحسف: تيديميا: تعطيميا، وقوؿ اهلل سبحانو

 اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى ، فيذا يدؿ عمى  َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيلٍ  : ، ثـ قاؿ اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
قوؿ ابف جني الصموات ىنا المساجد، ، و (ٕ)((المراد: ال تقربوا المسجد، فقاؿ: الصالة أف  

ألف  التيديـ واقع عمى أماكف  ؛؛ وذلؾ ألف  السياؽ يفرض ىذا التفسيرتفسير بمحاظ السياؽ
جممة وصفية لمساجد وما   ُيْذَكُر ِفيَيا اْسُم المَِّو َكِثيًرا : وقولو تعالى ،عند الممؿ ةالعباد

ر فييا كَ ذْ أماكف لمعبادة يُ  َصَمَواٌت   :عمى أف  قولو ، وىذا يدؿ  (ٖ)قبميا مف المعطوفات
 (المساجد: )وال يقصد بقولو ،ة المتقدـ ذكرىا في النص القرآنيبقرينة أماكف العباد ،اسـ اهلل

ؿ مساجد ، إذ قافو المصمفييا  يصمي، بؿ أماكف العبادة التي أماكف عبادة المسمميف
أماكف لمعبادة قاؿ بو أكثر المغوييف  َصَمَواٌت   . وكوف، ومساجد النصارىالييود

                                                           

 .ٖٛٔ/  ٕ الخصائص: وينظر: ،ٕٔٓ التماـ: -(ٔ)
 .٘ٛ - ٗٛ/  ٕ المحتسب: -(ٕ)
 .ٕٓٔ/  ٜجدوؿ في إعراب القرآف: : الينظر -(ٖ)



          .....................  فصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الدالليةال

 222 

 
 

فُعرٍّب  وىي بالعبرانية )َصُموَتا( ،كنائس الييود َصَمَواٌت   :قولو تعالى :والمفسريف إذ قالوا
ىنا يعني بيا مصميات  َصَمَواٌت  ويرى الشريؼ الرضي أف   ،(ٔ)(َصَمَوات: )فقيؿ ،جمعيا

عمى حذؼ المضاؼ،  ابف جني حمميا إال  أف   ،(ٕ)الييود سميت بذلؾ لكثرة الصالة فييا
وال ُبد  مف حذؼ مضاٍؼ )): إذ قاؿ ،الحمبي قاؿ بو، وىذا المعنى أي: مواضع الصموات

)ُعطٍَّمْت( ، أو ُيَضم ف )ُىدٍَّمْت( معنى أي: مواضع صمواتٍ  ،اليدـِ عميياُط م  سَ ليصح  تَ 
 .(ٖ)؛ فإف  تعطيؿ كؿٍّ شيٍء ِبَحسِبو((ا مشترًكا بيف المواضع واألفعاؿفيكوف َقْدرً 

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى : اَلَة( في قولو تعالىأم ا قولو أف  )الص       عنى بم  اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
، إذ أيًضا ، واستدؿ لذلؾ بسياؽ اآلية، تفسيٌر بمحاظ السياؽ المسجد ،أي ال تقربوا المسجد

اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى قاؿ  فيذا يدؿ  ، َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيلٍ  : ، ثـ قاؿ اَل َتْقَرُبوْا الصَّ
؛ لذا الموضع ال في فعؿ الصالةيكوف في  ، ألف  العبورعمى أف المراد بالصالة: المسجد

 .(ٗ)حمؿ معنى لفظة )الصالة( عمى المسجد بقرينة العبور

ؿ أن   ية قوليف:المغويوف والمفسروف في معنى )الصالة( في اآل وذكر      يا بمعنى األو 
أي: موضع الصالة وىو  ،جد، وىذا يكوف مف جيتيف األولى: عمى حذؼ المضاؼالمس

 ؛ وذلؾ لكثرة وقوع الصالة فيو ،تكوف الصالة ىي المسجد وىذا جائز ، والثانية أفْ المسجد
ىي الصالة : أْف تكوف الصالة والقوؿ اآلخروىذا القوؿ ىو الذي عميو ابف جني، 

: أف  المراد بالصالة في ىذه اآلية القوؿ الثاني: وعميو األكثروف: ))قاؿ الرازي ،(٘)المعروفة
تكوف )الصالة( في  والمعنى الراجح أفْ  ،(ٙ)((ـ سكارىة، أي ال تصموا إذا كنتنفس الصال

َيا َأيَُّيا   :، قاؿ تعالىعمييا ؛ وذلؾ لداللة سياؽ اآلية كاممةالمعروفةىي الصالة اآلية 
اَلَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى َحتََّى َتْعَمُموْا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعابِ  ِري الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْقَرُبوْا الصَّ

                                                           

عرابو:القرآف  ، ومعانيٕٕٚ/ٕ لمفراء:معاني القرآف  ينظر: -(ٔ)  القرآف:التبياف في تفسير و ، ٖٓٗ/ٖ وا 
 .ٜٕ٘ األعجمي:، والمعرب مف الكالـ ٖٓ/ ٗ والعيوف:النكت و ، ٕٖٓ/ ٚ
 .ٖٖٛ التأويؿ:حقائؽ  ينظر: -(ٕ)
  .ٕ٘ٛ/  ٛ المصوف:الدر  -(ٖ)
 .ٚٚ/  ٖينظر: مجمع البياف :  -(ٗ)
عرابو:معاني القرآف  ينظر: -(٘)  الكشاؼ: ،ٖٖٛ التنزيؿ:حقائؽ التأويؿ في متشابو و  ،٘٘- ٗ٘ وا 

رشاد  ،ٖٓٙ/  ٔ القرآف:التبياف في إعراب و ، ٔٔٔ/ ٓٔ الكبير:التفسير و  ،ٕٛ  . ٜٜٙ/  ٔ العقؿ:وا 
 .ٔٔٔ/ ٓٔ الكبير:التفسير  -(ٙ)



          .....................  فصل الثالث التفسير اللغوي في المباحث الدالليةال

 222 

 
 

ن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مّْنُكم مّْن اْلَغآِئِط أَ  ْو َسِبيٍل َحتََّى َتْغَتِسُموْا َواِ 
لّمَو اَلَمْسُتُم النَّْساء َفَمْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًّْبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ ا

 ـم  يَ والت   ،طير مف الغائطالت  و  ،فالقوؿ مف أفعاؿ الصالة ،[ٖٗ]النساء:  َكاَن َعُفوِّا َغُفوًرا 
عمى  ؿوعطؼ ىذه الجم، لصالة ال لدخوؿ المسجدا لمدخوؿ فياف يكون المسةعند المُ 

، ُيؤيٍُّد كوف )الصالة( في اآلية َحتََّى َتْعَمُموْا َما َتُقوُلوَن  َوَأنُتْم ُسَكاَرى الجممة الحالية 
 .  (ٔ)ىي الصالة المعروفة

 سيرالداللة السياقية الحالية وأثرىا في التف

نة لمموقؼ الكالمي مف : ))ىوالحالي  السياؽ        جممة العناصر غير المغوية المكوٍّ
 ]كذا[ ، والتياف والمكاف وسائر الظروؼ المحيطةوالسامع وعالقات الزم شخصية المتكمـ

، أو يقصد بو جممة الظروؼ المتعمقة (ٕ)((ويف معنى الكالـ وتترؾ أثرىا فيوتسيـ في تك
، أو العاـ السياؽ الخارجي أو ؽ الحاؿ ،بالمقاـ الذي ينطؽ فيو الكالـ ، ويطمؽ عمى سيا

، فالسياؽ الحالي يشمؿ كؿ  تمؾ األمور التي (ٖ)أو غير المغوي االجتماعي، أو سياؽ المقاـ
 والناسخ والمنسوخ، وكذلؾ ُعد ت أسباب النزوؿ طاؽ المغة وتفيد في تبييف المعنىخارج ن
مف الرجوع إلى  اآلية المنطوؽ إذ البد   بمعنى التصاليامف مظاىر السياؽ الحالي مظيًرا 

 .(ٗ)ؼ عمى المعنى المرادو أسباب النزوؿ لموق

في مواضع متفرقة مف ابف جني مف أبرز المغوييف الذيف عرضوا لسياؽ الحاؿ و       
  فنأف  : ))تجّوزىـ في تسميتيـ االعتقادات واآلراء قواًل فقد ذكر أف  كتابو الخصائص 

ويفيـ  ،(٘)((مقاـ القوؿ مف شاىد الحاؿ  بالقوؿ أو بما يقـواالعتقاد يخفى فال يعرؼ إال  
، واآلخر يفيـ ألوؿ منيما القوؿ بالكالـ الصريح: افؼ المعنى لو طريقامف كالمو أف  كش

 .سياؽ الحاؿ الذي قيؿ فيو الكالـ بما يقـو مقاـ القوؿ وىو

                                                           

  .ٜٕٛ - ٕٚٛ/  ٕ المفصؿ:اإلعراب و  ،ٜٕ/  ٕ وبيانو:إعراب القرآف  ينظر: -(ٔ)
 )رسالة(. ٚٔ أنموذًجا:السياؽ في كتب التفسير الكشاؼ وتفسير ابف كثير  ينظر: -(ٕ)
 .ٙٚينظر: الداللة السياقية عند المغوييف:  -(ٖ)
في  السياؽ وأثرىاوقرينة  )أطروحة(، ،ٜٕٙ القرآف:البحث الداللي في التبياف في تفسير  ينظر: -(ٗ)

  .ٕٔٔٓعاـ  ،ٛٙمجمة كمية التربية األساسية العدد  ،ٕٕٔ القرآني:النص 
  .ٜٔ/  ٔ الخصائص: -(٘)
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ي تفسير بعض آيات القرآف الكريـ ؽ الحاؿ فوقد وظؼ ابف جني داللة سيا       
، رو ، وغيرىا مف األمؼ سياؽ الحاؿ في تقدير المحذوؼوظ  ، فموصوؿ إلى المعنى المرادل

 . الحاؿ في الكشؼ عف المعنى المرادوفي ما يأتي أمثمة لتوظيفو سياؽ 

 :  أواًل 

َأيَّاَن ُمْرَساَىا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد َيْسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة  : القوؿ في قولو تعالى      
وَنَك َربّْي اَل ُيَجمّْيَيا ِلَوْقِتَيا ِإالَّ ُىَو ثَُقَمْت ِفي السََّماَواِت َواأَلْرِض اَل َتْأِتيُكْم ِإالَّ َبْغَتًة َيْسَألُ 

]األعراؼ:   ْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَمُمونَ َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا ُقْل ِإنََّما ِعْمُمَيا ِعنَد الّمِو َوَلـِكنَّ أَ 
ضافة )بيا( )كأن ؾ حفيٌّ ِبيا( ، عمى قراءة ابف عباس[ٚٛٔ  .بحذؼ )عنيا( وا 

 إلى أف   َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا  : قاؿ أبو الفتح: ذىب أبو الحسف في قولو))       
، اللة عمييمافأخ ر )عف( وحذؼ الجار والمجرور لمد، تقديره: يسألونؾ عنيا كأنؾ حفي بيا

، أاَل وحذؼ )عنيا( لداللة الحاؿ عمييا ،ره أبو الحسف قد أظيره ابف عباسفيذا الذي قد  
، كما أن و  عادة االستعماؿ أف ُيْسَأؿ عنيا فمف العرؼ وجاري ،ترى أن و إذا كاف حفيًّا بيا

ذا لـ يكف بيا حفيًّا لـ يكف عنيا مسئواًل و بيا لحفاوتؿ عنيا فميس ذلؾ إال  إذا ُسئِ  ، ]كذا[ ، وا 
فابف جني  ،(ٔ)((عميو ما صحبو فساغ حذفو، وىذا واضح دؿ   الجرٍّ  واحد مف حرفي وكؿ  

، وعم ؿ ذلؾ بأن و ابف عباس لداللة سياؽ الحاؿ عميوقد ر الجار والمجرور)عنيا( في قراءة 
البف  عيًنا، فكاف سياؽ الحاؿ مُ فال بد  أْف ُيْسأؿ عنيا –أي الساعة  –إْف كاف حفًيا بيا 

 .وتوضيح معناىا ابف عباس  تفسير قراءة جني في

فتقدير المعنى فييا: يسألونؾ عنيا  َيْسَأُلوَنَك َكَأنََّك َحِفيّّ َعْنَيا  أم ا قراءة العامة       
بيا وذلؾ لحفاوتو  ؛الحاؿ عميو سياؽ ، وُحِذؼ الجار والمجرور )بيا( لداللةكأنؾ حفي بيا

، المجرور )بيا( ُحِذؼ لطوؿ الكالـأف  الجار و  والرازي  الفارسي ي، ويرى أبو عمُسِئؿ عنيا
 ذكرهالمعنى الذي إلى  الطبرسي ذىبو  ،(ٕ)حذفو التباس بسببيحصؿ  أو ألن و معمـو ال

يا، يسألونؾ عنيا كأن ؾ حفي بمعناه : ))ابف عباس والقراءة العامة  فقاؿ لقراءة ابف جني
فعمى ىذا يكوف الجار  وُرِوي عف ابف عباس أن و قرأ )كأن ؾ حفيٌّ ِبيا(أي: عالـ بيا... 

                                                           

   .ٜٕٙ/ ٔ المحتسب: -(ٔ)
 .ٙٛ/  ٘ٔ الكبير:التفسير  ،ٕٗٔ/  ٕ السبعة:الحجة لمقراء  -(ٕ)
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ف في التقدير األوؿ يكوف كما يكو  ،والمجرور الذي ىو )عنيا( محذوًفا لداللة الحاؿ عمييا
أاَل ترى أن و إذا كاف حفيًّا بيا  ،المجرور الذي ىو )بيا( محذوًفا لمداللة عمييا أيضاالجار و 

، وىذا (ٔ)((عنيا فميس ذلؾ إال لمحفاوة بيا [كذا] كما أن و إذا سأؿ ،فال بد أْف ُيسأؿ عنيا
  .لذي قالو الطبرسي ىو قوؿ ابف جنيا

 :ثانًيا
َوِمن رَّْحَمِتِو َجَعَل َلُكُم المَّْيَل َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمن  : القوؿ في قولو تعالى     

 .[ٖٚ]القصص:  َفْضِمِو َوَلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن 
َوِمن رَّْحَمِتِو  : مو العمـ بو قولو تعالىصٍّ فَ مف المجمؿ الذي يُ ))و :قاؿ ابف جني       

ومف  –واهلل اعمـ  –ن ما تقديره ا  و  ،َجَعَل َلُكُم المَّْيَل َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِمِو 
، فترؾ التفصيؿ لعمـ متو جعؿ لكـ الم يؿ لتسكنوا فيو، والن يار لتبتغوا مف فضمورح

دؿ  عميو سياؽ  وتفسير ابف جني ىذا، (ٕ)((فبيف بوقت االبتغاء مف وقت السكو المخاط
وأف  ))المخاطبيف يعمموف وقت  ،غالًبا انيارً إال  يكوف  االبتغاء ال؛ ألف  الحاؿ في اآلية

وتبييف المجمؿ وتفصيمو مف وظائؼ السياؽ كما قاؿ  ،(ٖ)((كوف ووقت االكتسابالس  
يعود عمى  ِفيِو   :قولو الضمير فيوقاؿ أكثر المغوييف والمفسريف أف   ،(ٗ)الزركشي

مف  ِلَتْبَتُغواو : فيكوف المعنى يعود عمى الن يار، َوِلَتْبَتُغوا ِمن َفْضِمِو  ، وأف  قولو الميؿ
، وىذا ىو المعنى (٘)لداللة المعنى ،فحذؼ الضمير وجاره ،الن يارفي  :أي، فضمو فيو

الزجاج وتبعيما القرطبي في اآلية وجًيا آَخر خالصتو الفراء و ، وجو ز الذي عميو ابف جني
 فيكوف المعنى أفْ ، الميؿ والنيار :، أيلمزماف ِفيِو  : تعالىأْف يكوف الضمير في قولو 

 .(ٙ)تسكنوا فييما ، وتبتغوا مف فضؿ اهلل فييما

                                                           

 .ٜٜٕ/  ٗ: مجمع البياف -(ٔ)
 .ٚٔٔ/  ٕالمنصؼ:  -(ٕ)
  .ٖٕٜ/  ٕ: الكامؿ -(ٖ)
 .ٕٓٓ/  ٕينظر: البرىاف في عمـو القرآف:  -(ٗ)
عرابو:ومعاني القرآف  ،ٜٖٓ/ ٕ لمفراء:: معاني القرآف ينظر -(٘)  النياية:واليداية لبموغ  ،ٖ٘ٔ/  ٗ وا 
 .ٕ٘ٔ/ ٚ المحيط:والبحر  ،ٕٗٚ/ٖ :المجيد القرآف إعرابفي  والفريد ،ٕٔ٘/ٗ والكشاؼ: ،ٚٙ٘٘/ ٛ
عرابو : و  ،ٜٖٓ/ٕينظر: معاني القرآف لمفراء:  -(ٙ) ، والجامع ألحكاـ القرآف: ٖ٘ٔ/ ٗمعاني القرآف وا 

ٔٙ/ٖٔٔ  . 
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  ثالثًا:

 .[ٖ: ؽ]  َذِلَك َرْجٌع َبِعيدٌ  ُتَراًباَأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا  : القوؿ في قولو تعالى     

، ال فٍّ في التقدير والظ   بعيدٌ  :أي،  َذِلَك َرْجٌع َبِعيدٌ  : قولومعنى )) ذكر ابف جني أف       
ىذا تفسير  ه، وتفسير (ٔ)((اا وال بعيدً ، ال قريبً البعثب؛ ألن يـ لـ يكونوا يعترفوف في الزماف

 وأ اعف كونو قريبً  بقطع النظر ،يؤمنوف بالبعث أصاًل ؛ ألف  الكفار ال بمحاظ سياؽ الحاؿ
، وىذا التفسير عميو ال في الزماف فٍّ ر والظ  بعيد في التقدي : إن و؛ لذا قاؿ ابف جنيابعيدً 

، وقاؿ (ٕ)، أو استحالة الرجوعبعيد عف العقؿ واألوىاـ واإلمكاف ذكروا أن وف المفسريفأغمب 
نو: ىذا بعيد ماوالعرب تقوؿ لِ ابف الشجري: )) ... والشاىد بذلؾ ال يصح  في اعتقادىـ تكو 

، وىذا المعنى ىو (ٖ)(( َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا ُتَراًبا َذِلَك َرْجٌع َبِعيدٌ  قولو تعالى حاكًيا عنيـ 
، بؿ لـ يفسر اآلية بمحاظ سياؽ الحاؿ المعنى الذي قالو ابف جني إال  أف  ابف الشجري

 .رب ومنيا االستحالة وعدـ اإلمكافبعيد( عمى المعاني التي قالتيا العحمؿ معنى لفظ )

 : ربًعا

 َأِئنَّا َلَمْبُعوُثوَن  َوِعَظاًما ُتَراًباَوَكاُنوا َيُقوُلوَن َأِئَذا ِمْتَنا َوُكنَّا  : في قولو تعالىالقوؿ      
 .قراءة َمْف حذؼ ىمزتي االستفياـ ، عمى [ٚٗ: ]الواقعة

، عمى (اِإَذا ِمْتَنا َوُكن ا ُتَراًبا َوِعَظاًما إن  )))ومف ذلؾ قرأ:  ينسبيا:قراءٍة لـ  جني فيقاؿ ابف 
ء، وىذا كما تقوؿ لمف زْ الخبر كالىما بال استفياـ. قاؿ أبو الفتح: مخرج ىذا منيـ عمى اليُ 

ذا سألتُ قً رَ منؾ فَ  ت  مُ  إلي   إذا نظرتَ  :تيزأ بو أي: األمر بخالؼ  ا،لي بحرً  تَ مْ مَ ؾ جَ ا، وا 
ن    عمى ىذا شاىد الحاؿ حينئذ، ولوال شيود الحاؿ لكاف حقيقةً  ويدؿ   ،اما أقولو ىازئً ذلؾ، وا 

وال  )ُبِعْثَنا(عمى  (ا َلَمْبُعوُثوفن  إ )قولو:  ودؿ   ،انَ ثْ عِ بُ ِإَذا ِمْتَنا َوُكن ا ُتَراًبا و قاؿ: ا، فكأن  عبثً  ال
، وىذه القراءة (ٗ)((ال يعمؿ فيما قبميا (إف  )ما بعد  ألف   ؛(مبعوثوف)يعمؿ فيو  يجوز أفْ 

                                                           

 .ٕٕٛ/  ٕ المحتسب: -(ٔ)
 .ٕٓٔ/ٛ المحيط:والبحر  ،ٙ٘ٔ/٘ الوجيز:والمحرر  ،ٕٓٗ/ٕٔ البياف:جامع  ينظر: -(ٕ)
 .ٜٖٗ/  ٕلي ابف الشجري: أما -(ٖ)
 .ٜٖٓ/  ٕ المحتسب: -(ٗ)
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بف  يحيى إلى -مف عمماء القرف السادس اليجري  - يالكرمانِ  محمد بف أبي نصر نسبيا
 .(ٔ)ابوث  

، شاىد الحاؿ الذي ىو سياؽ الحاؿ اتفسير ىذه القراءة وتبييف معناىل وظ ؼ ابف جني     
 ، إال  أف  سياؽ الحاؿ دؿ  عمى أف  تدؿ  عمى أن يـ يؤمنوف بالبعث ف  القراءة عمى الخبرإإذ 

كما ىو المعنى في قراءة  ألف  الكفار ال يؤمنوف بالبعث أصاًل ، ؛ االستيزاءالكالـ عمى 
، فكذلؾ (ٕ): أن يـ ينكروف البعث بعد الموت، أياإلنكارعمى  ، فاالستفياـ فييا يدؿ  العامة 

 .وثاب بداللة قرينة سياؽ الحاؿبف معنى قراءة ا

    الداللة السياقية العقمية وأثرىا في التفسير

، ويدؿ  الن   داخؿ َبط مفنْ تَ سْ ويُ ، و االستنتاج العقميطريقُ  ي: ىو سياؽٌ السياؽ العقم      صٍّ
، ويسمى (ٖ)، أو المعنى المراد كشفوصودالَمق معنىؿ إلى الَتوص  ، وبو يُ عميو المعنى العاـ

ىو قرينة عقمية تسمح لنا بالوصوؿ إلى المعنى  ، أوا الدليؿ العقمي أو قرينة العقؿأيضً 
عماؿ العقؿ  .(ٗ)المراد كشفو عف طريؽ االستنتاج وا 

ؼ ابف قد وظ  ، و ف التي تساعد عمى كشؼ المعنىوُيعد  السياؽ العقمي مف أىـ القرائ     
 فإف  ابف جني معتزليًّا  ، وَلم ا كافالقرآنيوالكشؼ عف المعنى ، جني قرينة العقؿ في تفسيره

يعتصـ المعتزلة بالقرينة العقمية التي )) عنده أىـ مف القرينة المفظية إذ ُتعد   قرينة العقؿ
، وتفضيؿ قرينة العقؿ (٘)((القرينة المفظية المتصمة بالكالـأشد  داللة مف  []كذا اعتبروىا

المعتزلة  معتقدفي اآليات التي تتعارض مع  يكوف بؿ ،ليس عامًّا في عمـو تفسير القرآف
الداللة العقمية غير و)) ،ا مف القضايا التي يؤمنوف بيام، وغيرىفي العدؿ والتوحيد ال سيما

وتفاوت مراتب الممزـو العقمي وضوًحا وخفاًء  ،منضبطة الختالفيا باختالؼ العقوؿ
بالوضع ال يتصور فييا االختالؼ وال يا لتوقفيا عمى العمـ فإن   ،بخالؼ الداللة الوضعية

                                                           

  .ٖٗ٘ القراءات:شواذ  ينظر: -(ٔ)
  .ٖٚٔ/  ٜٕ الكبير:التفسير  ينظر: -(ٕ)
 )أطروحة(. ،ٖٓٓ القرآف:البحث الداللي في التبياف في تفسير  -(ٖ)
 .ٖٙٔ: نظر: االتجاه العقمي في التفسيري -(ٗ)
 .ٕ٘ٗالتفسير: لعقمي في : االتجاه اينظر -(٘)
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ومف اآليات ، ة العقمية متفاوتة بتفاوت العقوؿ، فتكوف الدالل(ٔ)((فييا الغبي والذكي يتفاوت
  .يا ابف جني قرينة السياؽ العقميالتي وظؼ في

 : أواًل 

نَُّيم مَّيُّْتوَن  : القوؿ في قولو تعالى       .[ٖٓ]الزمر:  ِإنََّك َميٌّْت َواِ 

 ،ىذا استنتاج مف معنى عمـو اآليةوتفسيره ، (ٕ)((سيموت أي كم كـ)) :قاؿ ابف جني      
)صمى اهلل عميو و أي أن و لم ا كاف مآلواآلية خطاب لمنبي محمد )صمى اهلل عميو وآلو(، 

، فينتج مف ذلؾ أن يـ كم يـ سيموتوف ال آؿ الناس المؤمنيف والكفار الموت، وموآلو( الموت
 . وفؽ سياؽ العقؿعمى ، وىذا تفسير (ٖ)محالة

 :ثانًيا

  .[ٙٔ :مف اآلية :] الرعد الّمُو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء   القوؿ في قولو تعالى:      

وال يحوج إلى ، وىذا مما يستثنيو العقؿ ببدييتو يءوىو سبحانو ش)) :ابف جني قاؿ      
ؼ ابف جني ، وظ  (ٗ)((مؽ نفسوا ما كاف ال يخكائنً  يءالش أال ترى أف   ؛التشاغؿ باستثنائو

مف الخمؽ بدليؿ  يَ نِ ثْ تُ ، اسْ العقؿ، فيو يثبت أف  اهلل شيءٌ في تفسير اآلية قرينة سياؽ 
كثير  إليووىذا المعنى في اآلية أشار  ،(٘)، فيو عمـو يراد بو الخصوص بقرينة العقؿالعقؿ

وىذه الجممة  الّمُو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء  )) :قاؿ الطاىر بف عاشور، كثير مف المفسريف
ذلؾ إاّل ، فيو ولّي التصرؼ فيو ال يخرج مف و مخموؽ هلل تعالىَأْدَخمت كؿ موجود في أن  
 فيي مخصوصة مف ىذا العمـو بدليؿ العقؿ ، وىو أن و خالؽ كؿٍّ ، ذاُت اهلل تعالى وصفاتو

، وىذا ما عميوو ىيء عمى ما يتوقؼ توقؼ الش  ـ زِ ، فمو كاف خالَؽ نفسو أو صفاِتو لَ شيءٍ 

                                                           

 .ٖٛٓٔ الكميات: -(ٔ)
 .ٖٗٔ التنبيو: -(ٕ)
 . ٖٖ٘ٙ/ ٓٔ: ينظر: اليداية لبموغ النياية -(ٖ)
 .ٙ٘ٗ/  ٕالخصائص:  -(ٗ)
 . ٔٙٓٔينظر: الكميات:  -(٘)
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، فتكوف قرينة (ٔ)((ىذا العمـو العقؿ ُخص  ، ف  ، واستحالُتو عقميةى بالد ْور في الحكمةم  سَ يُ 
  .العقؿ مانعة مف حمؿ اآلية عمى العمـو

بمفظ  تعالى ة )اهلل(: ىؿ يجوز تسمي  في اآلية، وىي وعرض الرازي إلى مسألةٍ        
قؿ ، ونُ بمفظ )الشيء( تعالى ة )اهلل(ف  األكثريف يطبقوف عمى جواز تسمي  إ: وقاؿ؟ )الشيء(
 :أم ا أدلة المجيزيف فمنيا ،ال يجيز ذلؾو أن  ىػ ( ٕٛٔبف صفواف )تعف جيـ 

 عمى، وىذا يدؿ [ٜٔ]األنعاـ: مف اآلية:   ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَيادةً  : قولو تعالى -ٔ
 .أنو يجوز تسمية اهلل باسـ الشيء

، ولو والمراد بوجيو ذاتو[ ٛٛ]القصص:  ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإالَّ َوْجَيُو  : قولو تعالى -ٕ
اهلل  عمى أف   ؿ  وذلؾ يد ،ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك  : شيًئا لما جاز استثنائو عف قولو لـ تكف ذاتو

 .ى بالشيءسمًّ تعالى مُ 

 .، فيكوف شيًئا، وذات اهلل تعالى كذلؾبارة عما يصح أْف يعمـ ويخبر عنوالشيء عأف   -ٖ

 :فمنيا النعداـ الجواز أم ا األدلة التي احتج بيا جيـ      

شيٍء مخموًقا  يكوف كؿ   ، فيذا يقتضي أفْ الّمُو َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء  : قولو تعالى -ٔ
ف  اهلل سبحانو وتعالى ليس أمف ذلؾ ، ينتج مقدور اهلل تعالى ليس بمخموؽ وال، و ومقدوًرا
 .بشيء

، وأسماء اهلل ت الجالؿ والعظمة والمدح والثناءأف  لفظ )الشيء( ال يفيد صفة مف صفا -ٕ
َوِلّمِو اأَلْسَماء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَيا  : يا كذلؾ والدليؿ عميو قولو تعالىتعالى يجب كون
 ينتج أف   [ٓٛٔ: األعراؼ] ِحُدوَن ِفي َأْسَمآِئِو َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوْا َيْعَمُموَن َوَذُروْا الَِّذيَن ُيمْ 

 .(ٕ)لفظ الشيء ليس اسًما هلل تعالى

                                                           

/ ٚ، والميزاف في تفسير القرآف: ٖٚٓ/ ٖ الوجيز:المحرر  وينظر:، ٗ٘/ ٕٗالتحرير والتنوير:  -(ٔ)
ٖٓٙ . 

 . ٕ٘ٔ - ٖٕٔ/ ٔالتفسير الكبير: ينظر:  -(ٕ)
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ح  َأْف ُيعمـ وُيخبر عنو  : كؿ ما صَ و))الشيء – بمفظ )الشيء( تعالى وتسمية )اهلل(      
 عميو كثيٌر مف المفسريف كما بينتُ  م ا جاءت بو األحاديث وأجمعمِ  – (ٔ)((فيو: شيء

بمفظ  تعالى )اهلل( تسميةفيو يجيز ، معنى يفيـ مف كالـ ابف جني أيًضا، وىذا المسبًقا
القوؿ  إطالؽليذه المسألة وسماه )باب  ا، وقد أفرد الكميني في كتابو الكافي بابً ()الشيء

 :وأورد فيو سبعة أحاديث ومنيا بأن و شيء(

: يجوز )عميو السالـ( محمد الجواد جعفر الثاني : ُسِئؿ أبوسعيد قاؿعف الحسيف بف  -ٔ
 .الحد يف: َحدٍّ الت ْعطيؿ وَحدٍّ الت ْشِبيو، ُيْخرجو مف اؿ هلل: إن و شيٌء؟ قاؿ : نعـأْف ُيق

و، نْ مِ  ِخْموٌ و قَ مْ ، وخَ )عميو السالـ( قاؿ: إف  اهلل ِخْمٌو مف َخْمِقو الصادؽ عف أبي جعفر -ٕ
 .(ٕ)فيو مخموؽ ما خال اهلل يءما وقع عميو اسـ ش وكؿ  

  :ثالثًا

 [.ٙٚمف اآلية  يوسؼ:]  َوَفْوَق ُكلّْ ِذي ِعْمٍم َعِميٌم   :تعالىالقوؿ في قولو      

قراءة حسنة محتاط  َوَفْوَق ُكلّْ ِذي ِعْمٍم َعِميٌم  : وقراءة الجماعة ))قاؿ ابف جني :     
ف لفظو لفظ العمـو ومعناه ، كا َوَفْوَق ُكلّْ ِذي ِعْمٍم َعِميمٌ  : قاؿ القائؿ فييا؛ وذلؾ أن و إذا

ذا قاؿ ؛ وذلؾ ألف  اهلل عز  وجؿ  الخصوص َوَفْوَق ُكلّْ ِذي ِعْمٍم  : عالـ وال عالـ فوقو، وا 
ًما عال -ز  وعال ع-فذلؾ مستقيـ وسميـ؛ ألف  القديـ تعالى خارج منو، أال تراه ، َعِميٌم 

يس لفظو عمى شيء ومعناه عمى ، وللنفسو بال عمـ، والكالـ ُماَلٍؽ ظاىره لباطنو
 :اآلية وجياف مف التفسير، والبف جني في (ٖ)((غيره

فْ  : استدؿ بقرينة العقؿؿاألو    ،بحمؿ العمـو في اآلية عمى الخصوص لـ يصرح بذلؾ وا 
و ال عميـ فوؽ ؛ أن  فوقو، والذي دؿ  عميو العقؿوال عالـ ، ـٌ الِ اهلل عز  وجؿ  عَ  بأف  وعمؿ  ذلؾ 

  َعِميمٌ  : ))وظاىر تنكير معنى بقولو، وأشار الطاىر بف عاشور إلى ىذا الاهلل عز  وجؿ  
فعمـو ، ينتيي إلى عمـ اهلل تعالى يراد بو الجنس فيعـ كّؿ موصوؼ بقوة العمـ إلى أفْ  أفْ 

، ويتعيف تخصيص ىذا العمـو بالنسبة إلى إشكاؿ فيونسبة إلى المخموقات ال ىذا الحكـ بال
                                                           

: شمس ال -(ٔ)  . ٜٖٗ٘/ ٙعمـو ودواء كالـ العرب مف الكمـو
 .ٔٙ/  ٔ الكافي:أصوؿ  ينظر: -(ٕ)
 .ٖٛٗ - ٖٚٗ/ ٔ المحتسب: -(ٖ)
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كذلؾ بتخصيص العمـو بقرينة فيو  ،(ٔ)((دليؿ العقؿ إذ ليس فوؽ اهلل عميـاهلل تعالى ب
 .العقؿ

عمـ عميـ إلى أْف : وفوؽ كؿ  ذي ف  المعنىإوقاؿ كثيٌر مف المغوييف والمفسريف         
ذا وى ،(ٕ)عميـ ىـ دونو في العمـ وىو اهلل عز  وجؿ  ، أو فوؽ العمماء كميـ ينتيي إلى اهلل

 .المعنى قريب مف تفسير ابف جني

بقولو: فذلؾ مستقيـ وسميـ؛  ، ولـ يتأوْليا: حمؿ ابف جني اآلية عمى ظاىرىاجو الثانيالو 
عالًما لنفسو بال عمـ، والكالـ ُماَلٍؽ  -ز  وعال ع -، أال تراه ألف  القديـ تعالى خارج منو

ف  ا  فيو يرى اآلية عمى ظاىرىا و ، يس لفظو عمى شيء ومعناه عمى غيره، ولىره لباطنوظا
بؿ اآلية عمى عموميا في ، يدخؿ في عمـو اآلية فيو ال، مـعِ  لنفسو بال لـٌ ااهلل تعالى ع

ا : ))فأم  إذ قاؿ، أيًضا ص، وىذا المعنى قالو في الخصائالذيف يكسبوف العمـ كسًبا العمماء
؛ وذلؾ أن و سبحانو ليس ، فحقيقة ال مجازَوَفْوَق ُكلّْ ِذي ِعْمٍم َعِميٌم  : سبحانوقولو 

عميـ الذي فوؽ ذوي العمـو أجمعيف؛ ولذلؾ لـ يقؿ: وفوؽ كؿٍّ عالـٍ عالًما بعمـ فيو إًذا ال
ـَ فوقو -ز  اسمو ع -؛ ألن و عميـ ىذا الوجو في ونسب بعض المفسريف  ،(ٖ)((عالـٌ وال عال

؛ إذ لو كاف عالًما بالعمـ العمـال ب بذاتو؛ ألف  المعتزلة يروف أف  اهلل عالـ اآلية إلى المعتزلة
 .(ٗ)لكاف ذا عمـ ، فيكوف ىناؾ مف أعمـ منو

                                                           

   .ٖٖ/  ٖٔ: التحرير والتنوير -(ٔ)
:وبحر  ،ٛٗٗ/ٖ لمنحاس:معاني القرآف  ينظر: -(ٕ)  ،ٖٚٓٙ/٘ النياية:واليداية لبموغ  ،ٔٚٔ/ٕ العمـو

 .ٕٚٔ/ ٖ التأويؿ:وأنوار التنزيؿ وأسرار  ،ٖٓٔ/  ٖ والكشاؼ: ،ٖٛٗ القرآف:والمفردات في غريب 
  .ٚ٘ٗ/  ٕ الخصائص: -(ٖ)
 .ٔٔٔ/ ٗ، وغرائب القرآف ورغائب الفرقاف: ٙٛٔ/ ٛٔينظر: التفسير الكبير:  -(ٗ)
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 المبحث الثالث

 تفسير غريب القرآن

َ:أيَ،،َوكالٌمَغريببعيدَعنَوطنو:َأيََ،غريبَ،َورجلٌَيدعَِ:َالبََغةَِفيَالمَ َيبَُرَِالغََ      
ْبُتوَإذاََنَحْيَتوَوأبَْ،َوأغرْبُتوَدعََْبُعَدَ،َوالتََّغر بَالبََُ:َأيَ،غامضَ،َوَغَربََ ََ.(ٔ)ودتَُعََوغرَّ

َاالصطالح:َََََ َفي َالكالم َالغامضَا))َوالغريبَمن َكالغريبَمنَىو َالفيم َمن لبعيد
،َويرىَالجرجانيَأنَالغرابةَفيَ(ٕ)((لبعيدَعنَالوطنَالمنقطعَعنَاألىل،َإنَّماَىوَاالناس

َا َكون َمن َتنتج َالمعنىاأللفاظ َظاىرة َغير َأو َوحشية َأولكممة َفيََ، َمألوفة غير
َ.َ(ٖ)االستعمال

،َينِيَبَْ،َوَبُعَدَمعناهَفيحتاجَإلىَشرحَوتََأمَّاَغريبَالقرآن:َفيوَماَغمضَمنَألفاظوََََََ
َوُيفيمَالمرادَمنو تفسيرَاأللفاظَالغامضةَالعممَالمختصَب،َأوَىوَ))(ٗ)حتىَيظيرَمعناه

َالقرآن َمعانيفي َوتوضيح َوكالميم، َالعرب َلغة َفي َجاء َبما َلغويَيا َمبحث َفيو .
أنَّياَ))َ،َوليسَالمرادَبغرابةَألفاظَالقرآن(٘)((أوَالجانبَالمغويَمنَعممَالتفسيرمتخصصَ

نَّماَالمفظةَالغريبةَىيناَىيََمنكرةَأوَنافرةَأوَشاذةَ،َفإنََّ القرآنَُمنزَّهَعنَىذاَجميعو،َوا 
َحََ َتكون َالتَّنةسََالتي َفي َمستغربة َيتساوىأويل، َال َبحيث ،ََ َالعمم َوسائرَفي َأىميا بيا

َمساعدَالطيارَقرآنَفرعَمنَفروعَالتفسيرَالمغويفتفسيرَغريبَالَ،(ٙ)((الناس ،َوكذلكَعدَّ
َتفسير َالمغويَكتب َالتفسير َمصادر َمن َبوسائلَالغريب َالمعنى َعن َتبحث َإنَّيا َإذ ،

َ.(َٚ)لغوية

 

                                                           

َ)غرب(.َ،ٜٖٙ/َََٔالعرب:،َولسانَٖٜٓٗ/َََٛالعموم:،َوشمسَٔٔٗ/َٗالعين:َينظر:َ-(ٔ)
َ.َٓٚالحديث:غريبََ-(ٕ)
َ.َٖ٘ٔالتعريفات:َينظر:َ-(ٖ)
َ.ٙٔالظواىرَالمغويةَفيَكتبَالغريبين:َ:َينظرََ-(ٗ)
َ.َٗٔق(:المحقمقدمةَ)العمدةَفيَغريبَالقرآنََ-(٘)
َ.َٖ٘النبوية:إعجازَالقرآنَوالبالغةََ-(ٙ)
َ.َٕٖٛالمغوي:التفسيرََينظر:َ-(ٚ)
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 أسباب الغرابة في القرآن 

حينماَنزلَالقرآنَالكريمَعمىَرسولَاهللَ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َكانَالعربَيفيمونو؛َ      
يميَالسميقةَوغمبتَعمييمَ؛َألنَّيمَكانواَسم،َفممَيكابدواَفيَمعرفةَمعانيوألنَّوَنزلَبمغتيم

َ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َفيجيبيم،َإلىَ،َوماَخفيَعنيمَكانواَيسألونَعنوَرسولَاهللالفصاحة
ودخلَفيََ،َوُفتحتَاألمصار،َوانتشرَاإلسالمَخارجَالجزيرةَالعربية،ولَالعيدَبيمأْنَتطا

َمنَاألمم َكثيٌر َبعضَالاإلسالم َفيَألفاظَالقرآنَالكريم َفوجدوا َفتكونََغموض، والغرابة،
َ َمعرفتيم َعدم َمن َناشئة َالعربَوتصاريفَكالميمالغرابة َاإلسالمَبمسان َانتشار َوعند ،

َمنَا َفامَْختمطَالعربَبغيرىم َوتداخمتَلََُتََجََزََتََاألمم َمَِألسنتيم َأبعدىمَعنَالمَ غاتيم غةَمَّا
الفصيحةَوماَالَيحتاجونَإليوَفيَكالميمَفسقطتَمنَاستعماليمَكثيرَمنَاأللفاظَوتقادمَ

ابَالغرابةَإلىَأمورَمتعددةَ،َوأرجعَبعضَالمحدثينَأسب(ٔ)بَمعناىاَعنيمرَُغََالعيدَبياَفََ
َ:منيا

 لغة.لفصاحةَوكثرةَالميجات،َونزولَالقرآنَفيَأكثرَمنَتفاوتَالناسَفيَاَ-ٔ

َالعربَلألعاجمَ-ٕ ََنتيجةَمخالطة َممَّا َالناسَعنَالفتوحاتَاإلسالمية أدىَإلىَابتعاد
 .الفصاحة

 الترادفَوالتضادَواالشتراكَالمفظي.َوجود،َ-ٖ

 أوَىيَألفاظَاشتركتَبياَكثيرَمنَاألمم.َالمعربة،لفاظَبعضَاألوجودََ-ٗ

،َأوَكونوَلمَيكنَيدلَعمىَالمعنىَالجديدَإسالميًّاَلمَيستعملَقبلَاإلسالمكونَالمفظََ-٘
 .(ٕ)يماإلسالمَعميوََممَّاَأدىَإلىَغرابتوَعمىَبعضَهالذيَأضفا

                                                           

َالقرآنَينظر:َ-(ٔ) َغريب َفي َ)َالعمدة َغريبََ،ََٙٔ:(المحققمقدمة َتفسير َفي َالمفصل والمعجم
 ََ.َٗالقرآن:

والظواىرَالمغويةَفيَكتبََ،َٗ٘–َٕ٘:َ(المحققَمقدمة)َالقرآنتفسيرَالمشكلَمنَغريبََينظر:َ-(ٕ)
َ،َ)رسالة(.ٔٔ-ََٜالخامس:غريبَالقرآنَحتىَنيايةَالقرنَ
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َأىمَََّويبدوَليََََََ األسبابَالتيَتؤديَإلىَغرابةَاأللفاظَىوَابتعادَتمكَاأللفاظَعنََأنَّ
َالناسَفيَاالستعمالَمنَ َأشارَالجرجانيحياة لىَىذا ََ،َفذكرشؤونيمَومعامالتيم،َوا  أنَّ

َ.َتنشأَمنَعدمَاأللفةَفيَاالستعمالالغرابةَفيَاأللفاظَ

َالغرابةَفيَاأللفاظَتكونَنسبيةَفقدَتكونَلفظةَفيَزمنَغريبةَوفيَغيرهَواضحةَََََََ نَّ وا 
معناىاَبأنَّياََ،َإذَيصفونَبعضَاأللفاظَعندَشرح،َوىذاَماَنجدهَفيَبعضَالمعاجمةالدالل

،َوىيَالُدُبرَالمعنىَعندناَومنَذلكَقولَالخميل:َ))والَفْقحة:َمعروفةمعروفةَوىيَغريبةَ
َالتفتحَبالكالمبُجم َوالتفقح: َبوَعندَشرحَمعنىَالكممةَقالََ،(ٔ)((ِعيا. َبدأ فالخميلَأوَّلَما

َوىي َ)معروفة( َاستعمالياَإنَّيا َلعدم َالغريب َمن َيَُعندنا َلم َولو َيٍَّبََ، َقولوَن َبعد معناه
َ؛َلبقيَمعناهَغامًضاَعمىَالقارئ.َ)معروفة(

 الغريب عند ابن جني 

الخصائصََىماَ،غريبَفيَالمغةَفيَكتابينَمنَكتبوعرضَابنَجنيَإلىَقضيةَال      
العربّيَالفصيحَالَيسمعَمنََالشيءَُيسمعَمنقالَفيَالخصائصَفيَبابَ)،َوالمنصف

أحمرَوذلكَماَجاءَبوَابنَالغريبَفيَالمغةَإذَقال:َ))يشيرَإلىَ(َوىوَفيَىذاَالبابَغيره
َعنو َالمحفوظة َاألحرف َتمك َيحيفي َبن َأحمد َقال َعنَى. َأصحابي َبعض َحدثني :

،ََابنَأحمرَالباىميَّ:َالَأعممَأحًداَأتىَبياَإالََّأنَّوَذكرَحروًفاَمنَالغريبَفقالاألصمعّيَ
نَّماَُسمٍّيََْبر(َوىوَالمِمكمنياَ)الجََ ،َوىوَفيَىذاَ(ٕ)((ألنَّوَيجبرَبجودهَ-َظنَ أَ-بذلكََ؛َوا 

َومنياالبابَعرضَلأللفا َأحمر، َابن َالتيَجاءتَعن َالغريبة َو)البابوسظ َ)الَمارية( :َ)
بةَفيَرجعَابنَجنيَأسبابَالغرا،َويَُبَّان(َو)المأنوسة(َو)الَحْيَرم(،َوغيرىاَمنَاأللفاظو)الرَُ

َ:ىذهَاأللفاظَإلىَأمورَمنيا

َاألَ-ٔ َتكونَىذه َلممََّلفاظَُأخذتَعََأْن َقديمة َفيََنَينطقَبمغة يشاركَابنَأحمرَأحًدا
َنشأتَبسببَالقَِسماعيا َالغرابة َإلىَأنَّ َابنَجنيَيشير َوىنا َوالقَِمدََ، َمنَعدمََمَُدََ، ينشأ

،َوقدَتكونَىذهَاأللفاظَاستعممتَفيَزمنَماَفتكونَبعيدةَوقديمةَفيَاالستعمالاستعمالياَ

                                                           

َ)فقح(.َ،ٕ٘/َََٖالعين:َ-(ٔ)
ََ.ٕٔ/َََٕالخصائص:َ-(ٕ)
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ذاَاستعممتَمنَبعضاستعماليااندثرتَفيَزمنَآخرَوقلََو تكونَغريبةَالمعنى؛َلقمةََيم،َوا 
 .َاالستعمالَوعدمَاالطراد

َارتجل،أْنَتكونَىذهَاأللفاظَمرتجمةَمنَابنَأحمر،َفإنَاألعرابيَإذاَقويتَفصاحتوََ-ٕ
َالعربَفيَألفاظَالَتقبلَالقياسَعمىَماَ َالقياسَعمىَكالم َاالرتجال ويكونَطريقَىذا

َ.(ٔ)قيسَعمىَكالمَالعربَفيوَمنَكالمَالعربَوماَعميو،ِقيَسْتَ

َاأللفاظََََ َجنيَىذه َابن َقبول َجاءتَعََوشرط َأنَّيا َىو َيَُ، َإذاَقَبفصاحتوَثََومَّن َوأمَّا ،
َعمَّنَالَيَُ َ))وثََجاءْت َقال: َإذ َفالَُتْقبلَمنو َالذيَقَبفصاحتو َىذا َنحو َجاء وكذلكَإْن

.َلكنَلوَجاءَشيءَمنَفيوَحالوصيحَآخرَغيرهَكانتَحالوَرويناهَعنَابنَأحمرَعنَف
اَُتوَكانَمردودًَقََ،َوالََسَبقتَإلىَاألنفسَثَِتَّيمَأوَمنَلمََتْرَقَبوَفصاحتوذلكَعنََظنينَأوَمَُ

رَالقاعدة؛َوَعمىَغيوألنََّ،َاالرتجالَتكونَبسببَعدمَاستعمالو،َوغرابةَىذاَ(ٕ)((بَّلَقَتََغيرَمَُ
َ.لذاَُسمٍّيَارتجاالًَ

طائفةَمنَاأللفاظَالغريبةَفيَتصريفَالمازنيَفيوَضَرََعََفقدَأمَّاَفيَكتابوَالمنصفََََ
ىذاَتفسيرَالمغةَمنَكتابَأبيَقسمَاألولَمنَالجزءَالثالثَوسماه:َ))وجعلَليذهَاأللفاظَال
نَّماَذلكَفيَالغريبَمنياعثمانَبشواىدهَوحج ىذاَالقسمَُكتيًباَفيَغريبَ،َوُيعد َ(ٖ)((جو،َوا 

َ.ضَفيوَإلىَأكثرَمنَخمسينَلفًظارََإذَعَََ،المغة

ضَلبعضَألفاظَالقرآنَالكريمَمعَرََإذَعَََ،لفاظَنصيبٌَوكانَلغريبَالقرآنَمنَتمكَاألَََ
فممَيعرضَإلىَالخصائصَأمَّاَفيَكتابََاألحيان،كرَاآليةَوغفاًلَمنَاآليةَفيَبعضَذَِ

َلمغريب.فيَالبابَالذيَوضعوَألفاظَالقرآنَالكريمَ

،َوىيَنَمعناىايَّرىاَوبََفسََّفوىناكَبعضَاأللفاظَعرضَلياَابنَجنيَفيَمختمفَكتبوََََََ
َأنَّوَلمَيذكرَأنَّياَمنَالغريبَ،َ سأذكرىاَفيَىذاَلكنٍّيَمنَغريبَالقرآنَعندَمنَسبقوهَإالَّ

نَْنََّأالمبحثَعمىَ معناهَياَلوَلمَتكنَممَّاَغمضَ؛َألنََّيامٍَّسََلمَيََُياَمنَغريبَالقرآنَعندهَوا 
َ.وفسَّرىاَكماَفسرىاَأصحابَالغريبَلَماَعرضَلياَ

                                                           

َ.ٕٗ/َََٕالخصائص:َينظر:َ-(ٔ)
َ.ٕ٘/ََٕالخصائص:ََ-(ٕ)
َ.ٕ/َََٖالمنصف:َ-(ٖ)
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 األلفاظ التي صرح بغرابتيا 

 : َيِتيُيونَ أوًل 

َقاَل َفِإنََّيا ُمَحرََّمٌة َعَمْيِيْم َأْرَبِعيَن َسَنًة َيِتيُيوَن ِفي اأَلْرِض ََتعالى:القولَفيَقولوَََََََ
َ.[ٕٙ]المائدة:ََََفاَل َتْأَس َعَمى اْلَقْوِم اْلَفاِسِقينَ 

:َ))َيقال:َتاهََيِتْيوََتْيًيا:َإذاَضلَََّ:قالَابنَجنيََََََ َوجلَّ َيِتيُيوَن ِفي َ،َقالَاهللَعزَّ
َتائاأَلْرِض  َفيو َِتيًيا ََيِتْيو َوتاه َإذاَ، َبمعنىََيِتيو: ََيُتوه َتاه َويقال: َمنَالصََّمف، َوتيَّاه، و

،َاعتماًداَالغريبوكونياَمنَ،َعدةَفيَتفسيرهَلمعنىَ)تاه(َا،ََبينَابنَجنيَأمورًَ(ٔ)((ضلََّ
بَالمنصفَ،َكماَتقدمَذكرهَعمىَماَذكرهَفيَعنوانَالقسمَاألولَمنَالجزءَالثالثَمنَكتا

،َأمَّاَاألمورَالمغةَفيَكتابَأبيَعثمانَالمازني،َإذَإنَّوَعقدَىذاَالقسمَلتفسيرَغريبَسابًقا
َ:التيَبينياَفيي

َ.َغريباألول:َتفسيرهَال ،َفيوَلفظَ)تاه(َمنَالغريب،َأمَّاَتفسيرهَعندهَأنَََّابنَجنيفقدَعدَّ
(َأيَضََبمعنىَ)ضََ َالطريقلَّ عدََّ،ََويضمونَ:أيََيِتيُيوَن َ:َ،َوعميوَحملَقولوَتعالىلَّ

ونَارَُحََمنَغريبَالقرآنَوتفسيرهَعندىمَيََََيِتيُيوَن َ:َبعضَمؤلفيَغريبَالقرآنَقولو
َ))َقالَ،(ٕ)ونمَُضَِويََ :َ َالعسكري َىالل َأصََْأبو َوالضَََّرَيَْالحَََوَُمَُوالتٍّيو َُسمٍَّة نَّما َوا  ،َ َيَالل
وصفَاهللَبو،َوالتٍّيوَمنَاألرضَوالَيََُ،حيراللَوالتَّيوَبالضََّبَِشًَْياَعمىَوجوَالتَّرَتائَِبٍَّكََتََالمَُ
،َوالذيَعميوَأكثرَ(َٖ)((ونرَُيََّحَََتََيََ:،َأي َيِتيُيوَن ِفي اأَلْرضِ َوفيَالقرآنَ،َرَفيويََّحََتََماَيََ

َمعنىَ ونَدََُتَيَْينَالَيََرَِيٍَّحََتََونَفيَاألرضَمَُرَُيسََِيََ:،َأيَيِتيُيوَن ِفي اأَلْرِض َالمفسرينَأنَّ
َ.(ٗ)َطريًقاَفمبثواَأربعينَسنة

َ ،َإذَقالَ:َتاهََ(َفيَأصموَلغتانَيائيَوواوي)التٍّيواألمرَالثانيَ:َأشارَابنَجنيَإلىَأنَّ
ََيُتوهَلغةَفيََيتَِوتاهَ،َََيِتيو َاألصلَفيوََ:َأيَ،َويَيُتوهَ،َأوَأنَّ ،َوالمعنىَفييماََ(ويَيتَِ)أنَّ

                                                           

َ.ٕٗ/َََٖالمنصف:َ-(ٔ)
َتفسيرَغريبَالقرآنَالمجيدَ-(ٕ) َينظر: :َحَفيَغريبَالقرآنَوناسخوَومنسوخو،َونفسَالصباَٙٛ:

َ.ٓ٘ٔ،َوالتبيانَفيَتفسيرَغريبَالقرآن:َٖٓٓ
َ.َٕٙٗالمغوية:الفروقََ-(ٖ)
َ.٘ٚ٘/َٕغرائبَالقرآنَورغائبَالفرقان:َ،ََوٖٕٕ/ٕ،َوالكشاف:َٗٗ/ٗينظر:َالكشفَوالبيان:ََ-(ٗ)
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َالضََّ َوىو َاللواحد َوىذا َوالتَّْوه،َ، َ))التَّْيو َيرىَأنَّ َفيو َالخميل، َقبُل َمن َإليو َأشار الكالم
ََتْيًيا،َوتاهََيُتوهَتََلغتان.َيقال َأعمَ اْوىًَ:َتاهََيِتيُو ،َوكذلكَقالَبوَأكثرَ(ٔ)((الّتْوهمنََ،َوالتٍّيُو

َالتَّْوهالمغويين َويرىَابنَفارسَأنَّ َورجَّحَابنَجنيَفيَالخصائص(ٕ)َليسَأصاًلََ، ،َََ أنَّ
َ.(ٖ)(َأصموَيائي)التٍّيو

َمف(َمعًنىَمنَمعانيَ)التٍّيو(األمرَالثالث َ)الصَّ َيِتْيوَ:َوتاهَإذَقالَ،:َأشارَابنَجنيَإلىَأنَّ
َ َتائو َفيو َالمغةِتيًيا َوالصََّمفَفي َالصََّمف، َمن َ))مَُوتيَّاه، َالرََّجََ: َقََاوزة َالوَُدَْجل َفي عَسَْره

َالذيَأجمموَابنَجنيَفصََّ،َمعَالتََّكب ر(ٗ)((اؤهَفوقَماَعندهعََوادٍَّ َ،موَأكثرَالمغويين،َوىذا
َمفَوالِكْبرفمنَمعانيَ َمفَوالِكْبر،َ:َ))َالتٍّيو:َأنَََّابنَمنظورَفقدَنقلَ،التٍّيوَعندىمَالصَّ الصَّ

ََتْيًيا ََيِتيو َتاَه َوَتيَََّوَقْد َتاِئٌو َوَرُجٌل ََتَكبََّر. َوَتيَّيان: َوَتيٍّيانٌَاٌه ََتْيياٌن َوَرُجٌل َكانََجسََُ،، وًراَِإذا
َ.(٘)((َيْرَكبَرْأَسوَفيَاأُلمور

َفيَََََ َاستعماليا َسببَالغرابةَفيَ)تاه(َعدم َالمجازيَويبدوَأنَّ ،َأيَ)الضاللَمعناىا
َمف(وا ،َأوَمنَىذهَالجيةزمنَابنَجنيَممَّاَدعاهَلئنَيسمكياَضمنَغريبَالمغةََفيَلصَّ

،َفقدَعدَّىاَسبقوهَفيَالتأليفَفيَغريبَالقرآنأنَّوَاعتمدَعمىَمنَعدَّىاَمنَالغريبَممَّنَ
َ.(ٙ)َىـ(َمنَغريبَالقرآنٖٖٓىـ(َوأبوَبكرَالسجستانيَ)تٕٕٔزيدَ)تاإلمامَ

 : اْسَتْحَوذَ ثانًيا

      َ اْسَتْحَوَذ َعَمْيِيُم الشَّْيَطاُن َفَأنَساُىْم ِذْكَر المَِّو ُأْوَلِئَك ِحْزُب  َتعالى:القولَفيَقولو
َ.[ٜٔ]المجادلة:َََالشَّْيَطاِن َأَل ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيَطاِن ُىُم اْلَخاِسُرونَ 

َ:نيفيَاآليةَأمَرذكرَابنَجنيََََََََ

                                                           

 َتوه(.)ََ،ٓٛ/َََٗالعين:َ-(ٔ)
/ََٖٔ:ولسانَالعربَ،)توه(َ،ٜٖ٘/َٔ:َومقاييسَالمغة،َ)توه(َ،ٓ٘/ٗالمحيطَفيَالمغة:ََ:ينظرَ-(ٕ)

َ.)توه(،َٕٛٗ
 .ٕٙٙ/َٔ:َالخصائص:َينظرَ-(ٖ)

َ.،َ)صمف(ٜٖٓٛ/َٙ:َشمسَالعمومَ-(ٗ)
 .َ،)تيو(َٕٛٗ/ََٖٔ:َلسانَالعربَ-(٘)
 َ.ٕٕٓ:َالُمَسمَّىَبـ)نزىةَالقموب(وغريبَالقرآنََ،َٙٛالمجيد:تفسيرَغريبَالقرآنََينظر:َ-(ٙ)
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َالغريبلاألوََّ َتفسيره :،َ((َ َاسَْقال: َتعالىوََحَْتََيقال َاهلل َقال َعميو، َغمب َإذا َعميو: ََََََََ:ذ
  اْسَتْحَوَذ َعَمْيِيُم الشَّْيَطاُنََُمفسروَ(ٔ)((اذحََالم غاتَاْستَُِكَيَفيَبعضَ،َوح ،َوكذلكَعدَّ

َ َوفسََّمنَغريبَالقرآنَاْسَتْحَوَذ  الغريب: َفسََّ، َكما ََغَمبَعمييمَروه َابنَجنيَفقالوا ره
َ.(ٕ)الشيطانَواستولى

َاستقامَلفظَخرجَعنَالقياسَفيَاشتقاقوَاْسَتْحَوَذ  وََََ َكماَُيَعل  ،َفإنَقياسوَأْنَُيَعلَّ
َابنخروجوَعنَالقياسَسبًباَفيَغرابتو،َفقدَيكونَ(ٖ)واستعاذَفيقالَاْسَتَحاذ َأنَّ جنيََ،َإالَّ

َلغرابتو َسبًبا َذلك َيعد  َال ،َ َغير َعمى َكان ْن َوا  َاالستعمالَفالفظ َفي َمطَّرد القياسَلكنَّو
َالنََّ َعند َ)اسمقبول َباب َفي َقال َإذ َوالقياستعاُرضَالسََّ، َ))ماع َنطْقَتَ(: َتعارضا إذا
ََتِقْسوَفيَغيره،َوذلكَنحوَقولَاهللَتعالىبالمسموعَعمىَ َجاءَعميوَولم َما :  اْسَتْحَوَذ
،َوتحتذيَفيذاَليسَبقياس؛َلكنَّوَالَبّدَمنَقبولو؛َألنَّكَإنَّماَتنطقَبمغتيمََعَمْيِيُم الشَّْيَطانُ 

َتراكَالَتقولَفيَاستقامَ؛َأالََإنَّكَمنَبعدَالَتقيسَعميوَغيرهَفيَجميعَذلكَأمثمتيمَ،َثم
َاستْبيعا َاستباع َفي َوال َمَُ(ٗ)((ستْقَوم، َعنده َفالمفظ َاالستعمالطَّ، َفي َفيَرد َواطٍّراده ،

َابنَجنيَاتََّ،َويبدويوحيَبعدمَغرابتوستعمالَاال َاْسَتْحَوذَ  بعَمفسريَالغريبَفيَعدََّأنَّ
َ.رآنَكماَأشرتَإلىَأقواليمَسابًقامنَغريبَالق

َ)َ:َحكىاألمرَالثاني وىذاَماَانفردََ،اْسَتْحَوَذ  لغةَفيََبضمَالتاءَ(اذاْسُتحََابنَجنيَأنَّ
وقدَعدَََّ،خطأَوقعَمنَالناسخَأوَالمحققىذاَ،َأوَيكونَبوَابنَجني،َولمَيردَعنَغيره

اْسَتْحَوَذ  (َلغةَفيَاْسَتَحاذالخميلَوتبعةَاألزىريَ)
(٘)(َ (َىوَاْسَتَحاذ،َويرىَابنَجنيَأنَّ

َ.(ٙ)((اْسَتَحاذ:َالفعلَ)اْسَتْحَوَذ(َ...َوقياسوَ:َ))َقوليمَفيالقياسَفيَحاذَإذَقال

َ

َ
                                                           

َ.٘ٗ/َََٖالمنصف:َ-(ٔ)
َََ.ٚٓ٘/َََٕالغريبين:َو،ََٖٛونزىةَالقموب:َ،َٛ٘ٗالقرآن:تفسيرَغريبََينظر:َ-(ٕ)
 َ.ٚ٘/ََٔ:َينظر:َاألصولَفيَالنحوَ-(ٖ)
َ.ٚٚٔ/َََٔالخصائص:َ-(ٗ)
َ.،َ)حاذ(ٕٚٓ/َ٘،َ)حوذ(،َوتيذيبَالمغة:َٕٗٛ/َٖالعينَ:َ:َينظرَ-(٘)
َ.ٕٚٚ/َََٔالمنصف:َ-(ٙ)
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 : َجاُبواثالثًا

ْخَر ِباْلَوادِ َ:َالقولَفيَقولوَتعالى     َ.[ٜ]الفجر:ََََوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّ

َابنَجنيََََ َقال َتعالى: َقولو َومنو َودخل، َأيََقَطع َ))اجتاب: :َ َوَثُموَد الَِّذيَن َجاُبوا
ْخَر ِباْلَوادِ  َوَخَرُقواَالصَّ بمعنىَََجاُبوا َ:َرَابنَجنيَقولوَتعالى،َفسََّ(ٔ)((،َأي:ََقَطُعوا
َوَخَرُقوا َأيَقَطُعوا ،َ َالصَََّ: َوَخَرُقوهَقَطُعوا َالغريبخر َمفسرو َقال َوكذلك َبكرََ،، َأبو قال
َ))السجستاني :  ْخَر َأيََجاُبوا الصَّ َالصََّ: َواتَّخرَخَرُقوا َبيوتًا، َفيو ََجاُبواَ،خذوا :َويقال:
َالصََّ َبيوتًََنَتََخرَفابََْقَطُعوا َقولوَ(ٕ)((اوه ْخَر  :َتعالى،َويرىَالماورديَأنَّ فيوَََجاُبوا الصَّ

َالصََّوجيان ََقَطعوا َأحدىما َخرَونقبوه: َبيوًتاف، َوىذجعموه َابنَجنيَوأصحابَ، َعميو َما ا
ََيرىَأبوَعبيدةَوكان،َ(ٖ)خرَبالوادي؛َألخذَالصََّالغريب،َواآلخر:َمعناهَطافوا ََجاُبوا أنَّ

َ.(ٗ)،َأوَيكونَالمعنىَنقبواَالصخرةَيدخلَفيياَويقطعياَ:َأي،َمنَيجوبَالفالةَ

 َتَزيَُّموا رابًعا:

]الفتح:َمنََََلْو َتَزيَُّموا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُيْم َعَذاًبا َأِليًما َتعالى:القولَفيَقولوَََََ
َ.[ٕ٘اآلية:َ

ْقُتوََفَتزيَّلَ،َقال:َفأيَ،))يقال:ََزيَّْمُتَاألمرَ:قالَابنَجنيََََََ ،ََلْو َتَزيَُّموا  َسبحانوَرَّ
ُقوا((َ:أي فبعضيمَوافقََََتَزيَُّموا :َيبَفيَمعنىَقولوَتعالىختمفَمفسروَالغَر،َواَلوََتَفرَّ

ُقواَََتَزيَُّموا :َمعنىَقولَابنَجنيَفقال َإلىَأنََّوأكثرىمََ،(٘)َتَفرَّ ََلْو َتَزيَُّموا  :ََذىبوا
َمعناه َاْمَتازوا: َأو ََتَميَُّزوا ََتَميَّزَالمؤمنونَمنَالكافرينلو َأيَلو َبينََ،(ٙ)، َجمع وبعضيم

                                                           

َ.ٕٜ/َََٖالمنصف:َ-(ٔ)
وتحفةَاألريبَبماَفيَالقرآنََ،َٖٖٗالقرآن:التبيانَفيَتفسيرَغريبََوينظر:َ،َٓٚنزىةَالقموب:َ-(ٕ)

َ.َٚٔالغريب:منَ
ََ.َٜٕٙ-َٕٛٙ/َََٙوالعيون:النكتََينظر:َ-(ٖ)
َ.ٜٕٚ/ََٕينظر:َمجازَالقرآن:ََ-(ٗ)
 .ٚٗاألريبَبماَفيَالقرآنَمنَالغريب:ََ:َتحفةينظرَ-(٘)
َالغريب:وتذكرةَاألريبَفيَتفسيرََ،ٜ٘:َونزىةَالقموبَ،َٖٕٚالمجيد:تفسيرَغريبَالقرآنََينظر:َ-(ٙ)

 .ٚٙٔ/َََٕالغريب:
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لىَىذاَالمعنىَأشارَ(ٔ)،َأوَلوََتَميَُّزواَواْفَتَرقوامعنىَلوََتَميَُّزواَباْفِتَراقٍَ:َالالمعنيينَفقالوا ،َوا 
َالطباطبائي(ٕ)الزمخشري َوكذلك َقالَ،، َإذ َتَََ:أي)): َمنَقَُرََّفََلو َالمؤمنون َيمتاز َبأْن وا
َوذكرَالماورديَ،َ(ٖ)الكفار(( أحدىا:َلوََتَميَُّزوا،َقالوَابنَثالثةَمعاٍنَ))فيوََََتَزيَُّموا أنَّ

َُأِزْيُموا َلو َالثالث: َالكمبي، َقالو ُقوا، ََتَفرَّ َلو َالثاني: َالضحقتيبة، َقالو َيختمطَ، َال َحتى اك
َ.(ٗ)((بمشركيَمكةَمسمم

َمنََََتَزيَُّموا َقولو:واختمفَالمفسرونَفيَأصلَالفعلَ)زيََّل(َفيَََََََ َزالَىلَىوَواويٌّ
َمنََزالَيَََيُزول َإلىَىـ(ٔٓٗ؟َوكونوَمنََزالََيُزولَنسبوَأبوَعبيدَاليرويَ)تِزْيل،َأوَيائيٌّ

َقتيبة َابن َوقال، ََخْمٌط َىو ََو(٘): َابنَعطية َنقمو َالوجو َوىذا َالتمريضَ، الثعالبيَبصيغة
ََزالََيُزول:َمنَ:َقدَقيلفذكرا،َوالتشكيك ،َوالذيَ(ٙ)َزالََيُزولإنَّوَليسَمنَف:َقوليما،َأمَّا

ُقواَأوََتَميَُّزوا،َومِزْيلوَأكثرَالمفسرينَأنَّوَمنََزالَيََعمي َزالَََيُزولََ،َألنَّوَلوَكانَمنعناهََتَفرَّ
لَنا( ،َبلَقالواَزايلَبمعنىَزاولَبمعنىَفارقَ:لمَيقولواَموألنَّيَ؛الذيَمعناهَالذىاب؛َلقالَ)َزوَّ

َ.(ٚ)المعنىَالذيَيطمبوَسياقَاآليةَوعميوَأكثرَالمفسرينفارقَوىوَ

 َأْفَواًجا  خامًسا:

َ[.ٕ]َالنصر:َََوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُموَن ِفي ِديِن المَِّو َأْفَواًجا  :َالقولَفيَقولوَتعالىََََ

َوَرَأْيَت  َ:عةَمنَالناس،َقالَتعالى،َوىوَالجماجمعََفْوجَأفواٌج:))ََجني:قالَابنََََََ
َ:،َوقالَالراجزالنَّاَس َيْدُخُموَن ِفي ِديِن المَِّو َأْفَواًجا 

َ.َ(ٛ)((ََفُيْم َرَجاٌج وعمى َرَجاِج     َيْمُشوَن أْفواًجا إلى أفواجِ 

                                                           

 )زيل(.َ،َٜٜالمنير:المصباحَ،ََؤٖٖٔ/َََٖالقرآن:باىرَالبرىانَفيَمعانيَمشكالتََينظر:َ-(ٔ)
 .ٚٗ٘/َََ٘الكشاف:َينظر:َ-(ٕ)
َ.َٜٕٗ/ََٛٔالميزانَفيَتفسيرَالقرآن:ََ-(ٖ)
 .ٕٖٓ/َََ٘والعيون:النكتََ-(ٗ)
ََ.َٗٗٛالغريبين:َينظر:َ-(٘)
 .ٕٛ٘/َََ٘الحسان:الجواىرََوَ،ٖٚٔ/َََ٘الوجيز:المحررََينظر:َ-(ٙ)
َ)زيل(،َ،َٜٜالمنير:والمصباحََ،َٕٜٔ-َٜٔٔ/َََٙالمصون:الدرََوَ،ٚٗ٘/ََ٘الكشاف:َينظر:َ-(ٚ)

َ.َٖ٘ٔ/َََٓٔالكتاب:والمبابَفيَعمومََ)زيل(،
ََ.ٖٔٓ/َََٕالحيوان:َ:ينظرَالقائل،والبيتَمجيولََ،ٔ٘/ََٖالمنصف:َ-(ٛ)
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َا َأْفواجوالفوجَىو َوالجمع َالناس، َمن َكذلكَلجماعة َوىو َمفسريَالغريب، َأكثر ،َ(ٔ)عند
ََن ِفي ِديِن المَِّو َأْفَواًجاَوَرَأْيَت النَّاَس َيْدُخُمو :َ))قولوَتعالىَيذكرَأنََّزيدََكانَاإلمامَو

َكلَََّ:،َأي(ٕ)((يعنيَجماعاتَفيَتفرقة ًقاَرََِتَْفَمََُ:،َأييدخلَبينوَوبينَاآلخرَمسافةَفوجٍََأنَّ
َعنَاآلخررََِتَفَْمَُ َلكانواًَقا َمتفرقين َيكونوا َلم َلو َإذ َ)أفواج( َالجمع َعميو َالمعنىَدلَّ َوىذا ،

َا،َوقيََّاواحدًََافوجًَ َالمسرعةَالفوجَالجماعبالجماعةَالمسرعة،َإذَقال:َ))َلراغبَده ةَالَمارَّة
َأفواج َ(ٖ)((وجمعو َأنَّ َويبدو َالغريب، َمن َالمفظ َىذا َساق َجني َعندَابن َبسببَوروده ؛

َ.عبيدَاليرويَيمعاصرهَأبَو،َىداعمرَالزََّيكاإلمامَزيدَوأبمفسريَالغريبَقبموَ

 بغرابتيااأللفاظ التي لم يصرح 

   َ لكنيَأوردتياَىناَ،َ،َبغرابتياابنَجنيََولمَيصرٍّحََاألفاظًَىناكَومنَالجديرَبالذكرَأنَّ
َمنَسبقَابنَجنيَمنَمفسري ويمكنَحممياََجعموىاَمنَغريبَالقرآن،َالغريبَذلكَأنَّ

غريبَ،َبلَتفسيرَالخلَضمنَىذاَالعنواند،َإذَإنَّياَتىَمبحثَالداللةَالمغويةَالمعجميةعم
َ:أسبابَمنياَويعودَىذاَاألمرَإلىَمٍّوَيدخلَضمنَىذاَالعنوانك

ََيوِبَنَْلمتََّ-ٔ َكثيرًََنََّأعمى َفسَّر َجني ََاابن َفي َغريبَالقرآن َيََُ،كتبوَأثناءمن حَرٍّصََولم
يَعقدهَفيَوالبابَالذ،َأللفاظَمعَماَوردَفيَكتابَالمنصفيمكنَجمعَىذهَاَو،َبغرابتو

َذكرىما َجنيَ،الخصائصَالسابق َابن َ)الغريبَعند َعنوان َالقرآنَتحت َغريب َويضم )
،َومنَذلكَلفظَ)َحِبط(َفيَنصفمرَبعضَغريبَالحديثَفيَالفسَََّ،َفقدوالمغةَوالحديث
صمىَاهللََولَاهللَ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َ))يقالََحِبَطََبْطُنو:َإذاَاْنَتفخ،َوقالَالنبيَ قولَرس

نََّ:َعميوَوسمم بََِوا  َُيْنِبتَالرَّ ََلمََِممَّا َُيِممَ يُع َأْو ََحَبًطا ََيْقُتُل يةَالكألَلَالماشتأكََُ:َأنَْطَُبَْ.َفالحََا
)حبط(َأيًضاَمنَغريبَالقرآنَكماَو،(ٗ)((اطَإذاَأصابياَذلكبََ،َوىوَالحَُحتىَتْنَتفخَبطونيا

َوَمن َيْرَتِدْد َ:َفيَأكثرَمنَآيةَومنياَقولوَتعالىحَبذلكَمفسروَالغريب،َإذَوردَكماَصرَّ

                                                           

ََينظر:َ-(ٔ) ََ،َٜٚٗٔالغريبين:َوَ،ٔ٘٘وَ،َٕٗٗالصراط:ياقوتة َغريب َتفسير َفي ََالقرآن:والتبيان
ٖٜٔ.َ

 .َٕٖٔالمجيد:تفسيرَغريبَالقرآنََ-(ٕ)
ََ.َٖٛٛالقرآن:المفرداتَفيَغريبََ-(ٖ)
ََ.ٕٛٚ/ََٕمسمم:َوينظرَالحديثَفيَصحيحََ،ٔٔ/َٖالمنصف:َ-(ٗ)
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]البقرة:َمنَََعن ِديِنِو َفَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر َفُأْوَلـِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُيْم ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة ِمنُكْم 
 .(ٔ)َبَطَمتََحِبَطْت َ : ومعنى،َ[َٕٚٔاآلية:

َتمكَاأللفاظََ-ٕ وردتَعندَمفسريَالغريبَقبلَابنََ–حَبغرابتياَرٍّصََأيَالتيَلمَيََُ–إنَّ
 القرآن.جنيَمنَغريبَ

َبسببَغموضياَوغرابتياَفيََ-ٖ َابنَجنيَلمَيفسرَتمكَاأللفاظَإالَّ وسمكَفيََالمعنى،إنَّ
 لوَمعَأقوليم.افتشابيتَأقَوَالقرآن،تفسيرىاَمسمكَمفسريَغريبَ

َاأللفاظََََ َىذه ََسأذكر َعدَََّموجز،بشكل َمن َعمى َابنَوأُدل  َقبل َالقرآن َغريب َمن ىا
كانَىناكَخالفَفيَتفسيرَالمفظَبينَابنَجنيَومفسريََإنََْنَُيٍَّبََوأََُ،أوَمعاصريوَ،جني

َالغريب.

ىوَاالنخفاضَ[َٚٓٔ:َ]طوَََل َتَرى ِفيَيا ِعَوًجا َوَل َأْمًتاََ:فيَقولوَتعالىَ)أمًتا( -ٔ
َتعالى َوقولو َواالختالف، َواالرتفاع :َََل َتَرى ِفيَيا ِعَوًجا َوَل َأْمًتاَأي َاختالًفا، :(ٕ)َ،

ََالسَّجَّستانيَأبوَبكرابنَقتيبةََو،َوأضافَزيدَوأبوَبكرَالسجستانيَاإلمامَوكذلكَقال أنَّ
،َأوَىوَالروابيَمنَ،َوالنََّبك:َىوَماَارتفعَمنَاألرض،َجْمٌعَواحدهََنَبَكةٌَ(ٖ))اأَلْمت(َالنََّبك

 .َ(ٗ)الطين
َتعالىَ)َتْيُجُروَن( -ٕ َقولو َفي :َ ُمْسَتْكِبِريَن ِبِو َساِمرًا َتْيُجُروَنََ ،َ[ٚٙ]المؤمنون:

لَفيَمنطقوَجَُ،َوَىَجَرَالرََّشَمنَالقولحَْالفََُ:،َوالُيْجرالُيْجرَ:تقولونَ:أي،َونرَُذَِيََْتََ:معناه
رَأيًضاَاليذيان،َذَْ،َواليََانَيَذََاليَََ:الُيْجرَ:فيَ)الفسر(،َوقالَفيَ)المحتسب(َذكره،َىذََإذاَىََ

َأيًضا َتعالىَوقال َقولو :  َتْيُجُروَنَ َونبيٍَّ، َكتابي ََتْيُجُروَن َىذاأي: َوعمى ََََََ:فقولوَ،
  َتْيُجُروَنَمنَ)الِيْجَرة(َوىيَالتركَواإلعراض(٘). 

                                                           

 .ََٚٓ٘/َََٕوالغريبين:َ،َٙٛٔالصراط:وياقوتةََ،ٖٛالقرآن:َتفسيرَغريبََينظر:َ-(ٔ)
 ََ.ٖٛٔ/ََٔالخصائص:َينظر:َ-(ٕ)
(ٖ)-ََ َالقرآن َغريب َتفسير ََ.َ٘٘ٔالمجيد:ينظر: َغريب ََ،َٕٕٛالقرآن:تفسير ،ََٖٛالقموب:ونزىة

 ََ.ٚٓ٘/َََٕالغريبين:
ََ)نبك(.َ،َٜٕٛ-َٕٛٛ/َََٓٔالمغة:ينظر:َتيذيبََ-(ٗ)
َ.ٜٚ/ََٕ،َوالمحتسب:ََٓٙ-َٜ٘/ٔينظر:َالفسر:ََ-(٘)
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)ُتْيِجُروَن(َمنَغيرَأْنَينسبيا:َتقولونَوقالَفيَقراءةَنافعَبضمَالتاءَوكسرَالجيمََََََََ
وَ:َى،َوالَخَنا(ٔ)جلََيْيُجرَإذاَجاءَبالَخَناَفيَمنطقوأْىَجَرَالرََّ،َوىوَمنَالُيْجرَوىوَالَخَنا

َ.(ٕ)((:ََأْفَحُشوَُالمَالَخَناَمنَالك،َقالَالخميل:َ))الفاحشَ،َأيَالكالماإلفحاشَفيَالمنطق

أمَّاَفيَقراءةَابنَعباسَوعكرمةَمنَغيرَأْنَينسبياَبضمَالتاءَوكسرَالجيمَمشددًةََََََ
ُروَن(َقالَ لفيياَثالثةَ)ُتْيجٍّ ْكِثرونَمنَالُيْجِرَوىوَُتََ–واهللَأعممََ–تكونََ:َأنَْأوجو:َاألوَّ
َ)صمىَاهللَعميوَوآلو(َوكتابَََتكثرون:َاليذيان.َوالثاني الثالث:َُتْكِثرونََو.َاهللََىْجرَالنبيَّ

َفعَّلَتأتيَلمتكثير؛َألمنَاإلْىَجار،َوىو:َإفحاشَالقول َ.(ٖ)نَّ

َقولوَتعالىأبوَبكرَالسجستانيََفقدَذكر،َغريبَالقرآنوكذلكَكانتَأقوالَمفسريَََََ :َأنَّ
((  َتْيُجُروَنََالُيْجر َاليََمن َوىو ََويانذََ، َ)اليَََِتْيُجُرونََ، َمن َالتَّرََجَْأيًضا َوىي ركَة(

َواإلعراض ُروَن( َو)ُتْيجٍّ َالجيم، َتَُبتشديد َإعراض: َبعد َإعراًضا َوْعِرُضون َمنَ، )َتْيُجُروَن(
،َأمَّاَقراءةَنافعَ)ُتْيِجُروَن(َفييَعندَابنَ(ٗ)((اإلفحاشَفيَالمنطقلقولَوىوَرَفيَاالُيجَْ
َ.(٘)أبوَعبيدَاليرويَفيَذلكَ،َوتبعوواإلْفحاشَفيَالمنطقَبمعنىَالسَّبَقتيبة

َتعالىَ)َجْيَرًة( -ٖ َقولو َََفَقاُلوْا َأِرَنا الّمِو َجْيَرًة َ :في َاآلية: َمن ،َ[ٖ٘ٔ]النساء:
َالصَََّجَيارةال َارتفاع َتعالى: َوقولو َوتَوظيوره، :  َأِرَنا الّمِو َجْيَرًةَََع َأي َومنوَيََ، اًنا،

ابنَكانَ،ََو(ٚ)فأظيرتوَلمرآةَالعين،َ(ٙ)ِةََأَمَْماَفيياَمنَالحَََرَإذاَأخرجتَُئَْ:ََجَيرُتَالبَِقوليم
َ.(ٛ)ةَيَنَِاَلَعَََ:معناىاََجْيَرًة  َيذكرانَأنَََّقتيبةَوأبوَبكرَالسجستاني

                                                           

َ.ٜٕٛ/َ٘،َوتنظرَالقراءةَفي:َالحجةَلمقراءَالسبعة:َٓٙ/ٔينظر:َالفسر:ََ-(ٔ)
 .،َ)خنو(َٖٓٔ/ٗالعين:ََ-(ٕ)
َ.َٜٖٛالقراءات:شواذََفي:وتنظرَالقراءةََ،ٜٚ/ٕ:َينظر:َالمحتسبَ-(ٖ)
َ.ََٜٜٕالقرآن:،َوتفسيرَغريبََٛٙٔالمجيد:تفسيرَغريبَالقرآنََوينظر:َ،َٙ٘القموب:نزىةَ-(ٗ)
 َ.َٕٜٔٔوالغريبين:َ،َٜٜٕالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(٘)
َ،َ)حمأ(.ٔٙ/َٔ:َالحمأة:َالطٍّيُنَاأَلسودَالُمنتن،َلسانَالعربَ-(ٙ)
ََ.ٜٖ/َٔالمنصف:ينظر:ََ-(ٚ)
َ.َٛٙالقموب:نزىةََوَ،َٜٗالقرآن:تفسيرَغريبََينظر:َ-(ٛ)
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َ)ِحْجًرا(  -ٗ َتعالىفي َاآلية]الفرقانََوَيُقوُلوَن ِحْجًرا مَّْحُجوًرا َ :قولو َمن ::ََٕٕ،]
َتعالى َوقولو َالَحرام، ًماأيَ،ِحْجًرا مَّْحُجوًرا َ :الِحْجر: َمحرَّ ََحَراًما :(ٔ)َ َابنَ، َقول وىو
َ.(ٕ)قتيبةَوأبيَبكرَالسَّجَّستاني

]الحج:َمنَاآلية:ََََيْعُبُد المََّو َعَمى َحْرفٍ َوِمَن النَّاِس َمن َ:َتعالىَفيَقولوَ)َحْرٍف( -٘
َمعناهٔٔ ]َ َاألوثانَ:قالَابنَجني:َعمىََشٍك َتأويمو))والرٍّْجزَعبادة َغيرَََدََبََعَََنَْأوَمَََ،،
َوِمَن النَّاِس َ:َكماَقالَاهللَسبحانو،َمنَاعتقادهَمنَأمرهَواضطرابٍََبٍَيَْ،َفيوَعمىَرََاهلل

ََ:َأيَ،َفٍ َمن َيْعُبُد المََّو َعَمى َحرْ  ََوغيِر َوالَُمْسكةَوالَُطمْأنينةعمىََشكٍّ َ(ٖ)((ِثَقٍة وىذاَ،
وَإلىَابنَينسبََأنََْ(َمنَغيرفيَ)المحكمَوالمحيطَاألعظمَحرفيًّاَالنصَنقموَابنَسيده

َ.(ٗ)عنوَ،َوىوَكثيرَالنقلجني

َ.[ٜٓ]النساء:َمنَاآلية:َ َأْو َجآُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىْم  :َفيَقولوَتعالىَ)َحِصَرْت(-ٙ
َِلشدَّتو َباألمر، ْدر َالصَّ َِضيُق َ))الَحْصر: َيَُقال: َومنوَ. ََحْصًرا، ََيْحَصر َفالن ََحِصر قال

،َوكذلكَ(٘)((ضيََّقةَ:،َأي،َوَحِصَرٌةَصدورىمَأْو َجآُؤوُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُىْم  :َقولوَتعالى
 .(ٙ)َضاقتََْ:،َأيَحِصَرْت ُصُدوُرُىْم  :َواألزىريَوأبوَعمرَالزَّاىدوكذلكَقالَابنَقتيبةَ

َتعالى)َخَبْت(  -ٚ َفيَقولو :  ََْأَواُىْم َجَينَُّم ُكمََّما َخَبْت ِزْدَناُىْم َسِعيرًامَََمن ]اإلسراء:
َ َسكنََلَيُبيا.َخبت[ٜٚاآلية: َإذا ََو(ٚ): َأغمبَمفسريَغريبََيقولَابنَقتيبةَكان، وتبعو

َتْخُبو،َفإْنََ–إذاَسكنََلَيُبياََ–أيََسَكَنْت،َُيقال:ََخَبْتَالنَّار،َُكمََّما َخَبْت  القرآنَ:َ))
قيلََ،َفإْنََطِفَئْتَولمَيبَقَمنياَشيءٌَمرَقمتََخَمدتََتْخُمُدَُخُموًداسكنَالمييبَولمََيْطَفأَالج

َُىُموًدا ََتْيِمُد ارَإليوَعنَالمجرمينَأشَرََْتَفَْ،َوالعذابَلمَيََ،َوكونَالنَّارَلمََتْطَفأ(ٛ)((َىَمدْت
                                                           

 .َٕٛالمبيج:ينظر:ََ-(ٔ)
َ.َٖٛالقموب:ونزىةََ،َٖٖٔالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٕ)
 َأَ)مخطوط(.َ،ٖٛبَوََ،َٖٚالورقة:َالحسن:المعربَفيَشرحَقوافيَأبيََ-(ٖ)
ََ)رجز(.َ،َٕٚٓاألعظم:ينظر:َالمحكمَوالمحيطََ-(ٗ)
 َ.َ٘ٛٔنواس:تفسيرَأرجوزةَأبيََ-(٘)
(ٙ)-ََ َغريب َتفسير ََ،َٖٗٔالقرآن:ينظر: َاإلمامََ،َٕٔٓالصراط:وياقوتة َألفاظ َغريب َفي والزاىر

َ.َٗٚٔالشافعي:
َ.ٖٕٔ/َٕينظر:َالفسر:ََ-(ٚ)
ََ.َٖ٘ٔالصراط:وياقوتةََ،٘ٛ:َنزىةَالقموبَوينظر:َ،َٕٔٙالقرآن:تفسيرَغريبََ-(ٛ)
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وقالَفيََ،ُكمََّما َخَبْت ِزْدَناُىْم َسِعيرًا :َقولوَسبحانوخاطرياتَإذَقال:َ))ابنَجنيَفيَال
َآخر َموضع :َ َََل ُيَفتَُّر َعْنُيْم َوُىْم ِفيِو ُمْبِمُسونَ:َف[َ٘ٚ]الزخرف َوقال يَموضعَ،

َعَمْيِيْم َفَيُموُتوا َوَل ُيَخفَُّف َعْنُيم مِّْن َعَذاِبَيا َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُيْم َناُر َجَينََّم َل ُيْقَضى َ:َآخر
،َإذاَِخْفناَالخمودَألقيناَالحطبَ،[،َوىوَكماَنفعموَنحنٖٙ]فاطر:َََكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ 
َىناكَُخُبوًّا((  .َ(ٔ)الَأنَّ

َ:]المطففينَََكاُنوا َيْكِسُبونَ َكالَّ َبْل رَاَن َعَمى ُقُموِبِيم مَّا ََ:فيَقولوَتعالىَ)َراَن( -ٛ
ََرانََٗٔ َوالرََّيمَوغشَّاىاغطَّىَعمىَقموبََِ:[. َعمىَقمبوجَُ، ََو(ٕ)لََمِريٌن َوقالَابنَقتيبة أبوَ،

َ،َوقالىَوغمبَنفسَالمعنى،َوغطَّ(ٖ)السجستانيَأيَغمبَعمىَقموبيمَكسبَالذنوببكرَ
 .(ٗ)القولين،َفيوَقدَجمعَبينَ:َغمبَعمييمَحتىَغطَّىاليرويَأبوَعبيد

َتعالىَ)السَّْرد( -ٜ َفيَقولو :َ ََِأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّْر ِفي السَّْردََ:َمنَاآلية ]سبأ:
َالسَّْردٔٔ ،]َ َالنٍّظام :َ ََِوَقدِّْر ِفي السَّْردََالنٍّظامَ:أي َفي ََقدٍّْر َوقال َالسَّْردثعمب، :َ:

زيدَوابنَقتيبةََ،َفقدَكانَاإلمامغريبَالقرآنَفيَمعنىَ)السَّْرد(َ،َواختمفَمفسرو(٘)الدٍّْرع
َالسَّْردَيرونَوأبوَبكرَالسجستاني جعلَمسمارَالدرعَ،َوالَتجَِسََْقدٍّْرَفيَالنَََّ:،َأيجسَْ:َالنََّأنَّ

قولَالسابقينَوقالَأيًضا:َاليرويََذكرَأبوَعبيد.ََو(ٙ)الَحَمقَمصَِْقَيََ،َوالَغميًظاَفََدقيًقاََفَيْفمق
،َيًئاَبعدَشيءَحتىَيتناسق،َُيقال:َفالنَيسردَالحديثََسْرًداالسَّْردَُمَتابعةََحَمقَالدٍّرعَش))

َ)السَّْرد(َالنٍَّ(ٚ)أيَُيتابعو(( ،َوقالَمكيَامظََ،َوقولوَىذاَقريبَمنَقولَابنَجنيَاألولَأنَّ
َ)السَّْرد(َالثقبإابنَأبيَطالبَ ،َ(ٜ)رعوقيلَالدٍَّ،َقيلَ)السَّْرد(َالخرز،َوقيلَالمسمارَو،َ(ٛ)نَّ

                                                           

 .ٕ٘ٔالخاطريات:ََ-(ٔ)
َ.َََٛٔ-َٚٔينظر:َالمقتضبَالبنَجني:ََ-(ٕ)
 .َٔٓٔالقموب:ونزىةََ،َٜٔ٘القرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٖ)
 .َٚٓٛالغريبين:َ-(ٗ)
َ.ٕٗٛ/َٔينظر:َالفسر:ََ-(٘)
ََ،َٖٗ٘القرآن:وتفسيرَغريبََ،َٕٔٓالمجيد:تفسيرَغريبَالقرآنََينظر:َ-(ٙ) َ،َٔٔالقموب:ونزىة

َ.َٖ٘ٔالصراط:وياقوتةَ
َ.َ٘ٛٛالغريبين:َ-(ٚ)
َ.َٕ٘ٗالعمدة:ينظر:ََ-(ٛ)
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ََو(ٔ)رعالدٍَّ َالمغويينَ-الخميلََكان، َأكثر َ)السَّْرد(يرىََ-َوتبعو َلمد روعَا))َ:أنَّ َجامع سم
َمن ََسْرًداَونحِوىا َوُسمٍَّي َالَحَمق، َبََعَمل ََحمقٍة َُكلٍّ ََطَرفا َفُيْثَقُب ُد َُيْسرَّ َفذلكَألّنو ِمسمار،

َالُمَسرَّد َاهللَعزََّالَحَمق َقال َوجلَََّ، :َ َالسَّْردِ َوَقدِّْر ِفيََََقْدر َعمى َالمساميَر ايَاجَعِل
 .(ٕ)َمَق((فَُْخُروقَالَحَمق،َالَُتغِمْظَفَتنَخِرَمَوالَُتِدقََّفتََ

َآيةَ)َصِعيًدا( -ٓٔ َمن َأكثر َفي َالصعيد َلفظ   َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا  :ياومنَ،ورد
َمعاٍن:َاألولعيدَثالثةَ[َنقلَابنَجنيَفيَالصََّٖٗ:َ]النساء:َمنَاآلية :َعنَأبيَعبيدةَأنَّ

َالصعيدَىوَالظاىرََ:يخالطوََسَبخَوالَرمل،َوالثانيَعيدَمنَاألرضَالترابَالذيَلمالصََّ أنَّ
،َ[ٖٗ:َ]النساء:َمنَاآليةََفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا  :َمنَاألرض،َوىوَتفسيرَقولوَتعالى

َالصعيدَىوَالمرتفعَمنَاأل:َعنَثعمبَوالثالث َفُتْصِبَح  :َ،َوىوَتفسيرَقولوَتعالىرضأنَّ
َمنَاآلية:َََصِعيًدا َزَلًقا َابنَجنيَفسََّ(ٖ)[ٓٗ]الكيف: َأنَّ َويبدو عيدَحسبَرَلفظَالصََّ،

َفيو َورد َالذي َكلٍََّسياقو َالتيممآيةٍََفي َفآيتا َالغريب َمفسرو َفسرىا َوكذلك َالنساءََ، في
 ،َففسره َصِعيًدا َزَلًقا  :فيَقولوَتعالىَيف،َأمَّاَالصعيد:َالترابَالنظوالمائدةَالصعيدَفييا

َباألممسَالمستوي َ(ٗ)ابنَقتيبة َوقالَاألزىري:َ، َخالفَتفسيرَابنَجنيَعنَثعمب، وىذا
َف)) َالعربَعمىَوجوهوالصعيد َفالترابَالذيَعمىَوجوَاألرضَيَُيَكالم ،َىَصعيًدامََّسََ،

 .(٘)((صعيًداَُيَسمَّى،َوالطريقَصعيًداُيَسمَّىََووجوَاألرض

َتعالى:)َعزَِّني -ٔٔ َفيَقولو ) َ َوَعزَِّني ِفي اْلِخَطاِبََ َمنَاآلية: َمعن[ٖٕ]ص: اهَ،
؛َم:َأعزٍّكَاهلل،َليسَمنقواًلَمنَىذا،َولوَكانَكذلك،َوقوليغمبي،َوىوَمتعٍدَإلىَمفعولين

َيتعدىَإلىَمفعولينَلَو َفجبَبالنقلَأْن َُيسمعَفيَ)أعزَّك( َولم َأكثرَمنَ، يَنثرَأوَنظم

                                                           

َ.ٕٜٚ/ٕ:َغرائبَالتفسيرَوعجائبَالتأويلَو،ََٚٗالغريب:ينظر:َتحفةَاألريبَبماَفيَالقرآنَمنََ-(ٔ)
َ)سرد(.َ،ٚ٘ٔ/َٖالمغة:،َومعجمَمقاييسَٖ٘ٙ/َٕٔالمغة:تيذيبََ،َوينظر:ٕٕٙ/ََٚالعين:َ-(ٕ)
َ.ََٖٕٜ-َٕٕٜ/َٔ،َوالفسر:ََ٘٘ٔ،َوٕٛٔ/َٔينظر:َمجازَالقرآن:ََ-(ٖ)
 .ََٕٚٙالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٗ)
 .ٜٔٔىرَفيَغريبَألفاظَاإلمامَالشافعي:َالزاَ-(٘)
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َإذَاشتدََّوصمبواحدمفعولَ َالشيءَيعز  يبَ،َوكذلكَقالَمفسروَغَر(ٔ)،َفيوَإذنََمنَعزَّ
 .(ٕ)َغَمَبِنيَفيَالقولَأوَاالحتجاجمعناهَََوَعزَِّني ِفي اْلِخَطاِب َ :فقولوَتعالىالقرآنَ

[ََٗٗ:َ]ىود:َمنَاآليةَََوِغيَض اْلَماء َوُقِضَي اأَلْمرُ   :فيَقولوَتعالىَ)ِغيَض( -ٕٔ
َ))َقال ََنَقصْتَوغََابنَجني: َومنوَتَْارَََغاَضْت ، ََوِغيَض اْلَماءَ))َوىوَ(ٖ)أيَُأِغْيَر ،

 .(ٗ)عمرَالزَّاىدَيأببكرَالسجستانيََوَيكذلكَعندَابنَقتيبةَوأب

َتعالىَ)اْلَقاِنَع( -ٖٔ َقولو َفي :  َََّوَأْطِعُموا اْلَقاِنَع َواْلُمْعَترََ َاآلية: َمن ،َ[ٖٙ]الحج:
(،َوَقَنَعََيْقَنعَُقُنوًعاَإذاَسألائل،ََوفالقانعَالسََّ َ(٘)المعترضَلمعروفكَمنَغيرَمسألةَ)اْلُمْعَترَّ

َوكذلكَقالَابنَقتيبةََ(٘)مسألة َوقالَ(ٙ)فيَاالسمينوأبوَعمرَالزَّاىد َ))َعَراُهَابنَجني. :
.َُمعتًرىعتراهَيعتريوَاعتراءَفيوَُمعَتٍر،َوالمفعولَ،َوااَفيوََعاٍر،َوالمفعولََمْعُروََّيْعُروُهََعْروًَ

،َوالمفعولَمعرورَو ََترٌَّ،َواعترهَيعتر هَاعتراًراَفيوَمععرَّهََيَعر هَعرًّاَفيوََعارٌّ ،َوالمفعولَُمْعَترٌّ
َا َلفظ َوالمعتر:َأيًضا. َالسائل، َوالقانع: َوقصده، َأتاه َوكم و: َسواء، َبو َوالمفعول لفاعل

 .َ(ٚ)((المتعرضَلكَمنَغيرَمسألة

[َمعناهََقدَٕٗٔ:َ]الصافاتَََفاْلَتَقَمُو اْلُحوُت َوُىَو ُمِميمٌ ََ:(َفيَقولوَتعالىُمِميمٌ )َ-ٗٔ
وقالَأبوَبكرَالسجستانيَأتىَماََ،مذنبَ:الَابنَقتيبة:َُمِميٌم،َأي،َوق(ٛ)أتىَماَيالمَعميو

َأنَْ َعميوُيََيجب َعميالم َما َوىو َ)ُمِميٌم(، َتفسير َفي َجني َابن َو َيَُ؛ َممَّا َالذنب المَألنَّ
 .(ٜ)عميو

                                                           

 .ٖٕٔ/ََٕ،َوالفسر:َٕٕٓينظر:َالتنبيو:ََ-(ٔ)
َ.َٜٕٙٔوالغريبين:،ََٖٗٔالقموب:نزىةَ،ََٜٖٚالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٕ)
َ.ٖٕٔ/ََٕالفسرَ: -(ٖ)
 َ.َٕٗٙالصراط:وياقوتةََ،َٖٗٔالقموب:ونزىةََ،َٜٖٚالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٗ)
 .ٜٖٗ/َٔينظر:َالفسر:ََ-(٘)
َ.َٖٗٔالقموب:ونزىةََ،َٖٜٕالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٙ)
َ.ٕٛ/َََٕالمحتسب:َ-(ٚ)
ََ.ٜٕ/َٔينظر:َالفسرَ:ََ-(ٛ)
َ.َٖٓٚالصراط:وياقوتةََ،َٖٗٚالقرآن:ينظر:َتفسيرَغريبََ-(ٜ)
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َواْكُتْب َلَنا ِفي َىـِذِه الدُّْنَيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة ِإنَّا ُىْدَنـا َ:َفيَقولوَتعالىَ)ُىْدَنـا( -٘ٔ
لَابنَقتيبةَوأبوَبكرَيقَوَكانَ،َوكذلك(ٔ)إليكَ[،َايَتُْبناٙ٘ٔف:َمنَاآلية:َ]األعراَِإَلْيَك 

 .(ٕ)بكرَالسجستاني

َََََََ َالمبحثَيبدوَأنَّ َابنَجنيَفيَكتابَمَّالسببينَالوفيَنيايةَمطافَىذا ذينَقاليما
َأسبابَفيَحظٌَّلمَيكنَليما،َفظَغريًبامذينَألجميماَيكونَالمَّذكرىماَالَالمتقدمالخصائصَ
َألفاظَالقرآنََ،منَأسبابَغريبَالمغةَوحسبَبلَىماََ،عندَابنَجنيَغريبَالقرآن إذَأنَّ

َأسبابَالغرابةَعندَابنَجن،َجدَفيياَلفظَمرتجلَأوَقديمَمندثرالتيَفسَّرىاَالَيَو يَويبدوَأنَّ
َ:َفيَغريبَالقرآنَترجعَإلىَسببين

َمفسريَغريباألوَّل َاتبع َأنَّو ََالقرآنَ: َىذه َاأللفاظَفيَعدٍّ َإذ َغريبَالقرآن َكلََّإمن نَّ
َغريب َمن َعدَّىا َالتي َغريبَالقرآنَاأللفاظ َمن َعندىم َىي َوسالقرآن َتفسيرىاَ، َفي مك

َ.َمسمكيمَفيَالتفسير

َمالثانيَو َتكن َتمكَاأللفاظَلم َأنَّ ََعروفة: َنزول َالعربَقبل َتكنََالقرآن،عند َلم َأنَّيا أو
َ َبو َجاء َالذي َالمعنى َفي َأضفىَالقرآن،مستعممة َإسالمية َألفاظ َىذا َعمى عميياََوىي

ََجديدة.اإلسالمَداللةَ

 

                                                           

َ.ٕٓٙ/َََٔوالمحتسب:َ،َٕٗجني:المقتضبَالبنََينظر:َ-(ٔ)
َ.َٖٗٔالقموب:ونزىةََ،َٖٜٕالقرآن:ينظر:ََوتفسيرَغريبََ-(ٕ)
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 الرابعالمبحث 

 وأثرىا في التفسير المغويبعض الظواىر الداللية 

  المغوي الداللة الصوتية وأثرىا في التفسير -1

وتية:اللة ُتَعرَّف الدٍّ          وليا  األصوات،مد من طبيعة تَ سْ اللة التي تُ يا الدٍّ بأنَّ  الصَّ
  .(ٔ)وضعفو الحرف،ة وقوَّ  والتَّنغيم،بر كالنَّ  متعددة،مظاىر 

 عالقة الصوت بالمعنى عند ابن جني 

، كما في كثير من أبواب كتابو الخصائص أدرك ابن جني عالقة الصوت بالمعنى       
ن تمك العالقة ، وبيَّ األلفاظ إالَّ أنَّ تمك العالقة لم تكن عامة في كلٍّ  ،(ٕ)ذلك سابًقا نتُ يَّ بَ 

ر ا بأجراس حروفو أصوات األفعال التي عبَّ و مضاىيً غة وجْدتُ من ىذه الم   كثيًرا فإنَّ بقولو: ))
ة القاف وضعف وذلك لقوَّ ؛ م في الّرْطبضِ م في اليابس وخَ ضِ قَ :  تراىم قالواأاَل ، بيا عنيا

وكذلك ، مفعل األضعفاألضعف لوت الخاء فجعموا الصوت األقوى لمفعل األقوى والصَّ 
 البازي   رَ صَ رْ صَ  :وقالوا ،ا ىناك من استطالة صوتومَ ب فكرروا الراء لِ دَ نْ الجُ  رَّ صَ  :قالوا

حكاية  ،والبط بّطا ،وسمَّوا الغراب غاِق حكاية لصوتو ،ا ىناك من تقطيع صوتومَ فقّطعوه لِ 
 أالَ  ؛اعمينا لبعدىا في الزمان عنَّ سمية تخفى تكون أسباب التَّ  وقد يمكن أنْ ... ألصواتيا 

يكون  يعنى أنْ . أو لعّل األّول وصل إليو عمم لم يصل إلى اآلِخر: ترى إلى قول سيبويو
، سميةفعرف السبب الذي لو ومن أجمو ما وقعت عميو التَّ ، األّول الحاضر شاَىد الحال

قوليم لإلنسان إذا رفع  ترى إلى أاَل  ؛سميةواآلِخر لبعده عن الحال لم يعرف السبب لمتَّ 
ع )تجمع بين معنى الصوت وبين معنى  صوتو قد رفع عقيرتو فمو ذىبت تشتق ىذا بأنْ 

إحدى رجميو فرفعيا ووّضعيا عمى  تْ عَ طِ  قُ رجاًل  وأصمو أنَّ ، لبعد عنك وتعّسفت (ق ر
وقد وقف عمى ىذه العالقة ، (ٖ)((رفع عقيرتو :ثم صرخ بأرفع صوتو فقال الناس ،األخرى

، وعقد ليذه العالقة ات الميجية والصوتية عند ابن جنيحسام النعيمي في كتابو الدراس
وعرض ى عند ابن جني، ن فيو أثر الصوت في المعنفصاًل سماه : )الصوت والمعنى( وبيَّ 

                                                           

 .ٙٗ: ينظر: داللة األلفاظ -(ٔ)
 .ٙ٘ :الرسالة -(ٕ)

 .ٙٙ -٘ٙ/  ٔ الخصائص: -(ٖ)
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 –جني في الصوت والمعنى  نظرات ابنعنوانو: ) في بحثٍ  أيًضا ليا حيدر جبار عيدان
لتقديم والتأخير في األصل ، ومنيا ابيَّنا مظاىر ىذه العالقةف، ( موذًجاأن –الخصائص

ة المعنى وضعفو الصوت لقوَّ  ةقوَّ ، و تقارب األصمين، و الواحد، وىو باب االشتقاق األكبر
إذ عرضا  ،وداللتو عميومن عالقة الصوت بالمعنى  ا ذكرا، ونكتفي بم لضعف المعنى
، فيو يرى أنَّ ىناك عالقة بين (ٔ)بن جني فيياوبيَّنا رأي ا ،اًل مفصَّ  عرًضاىذه المسألة 

، وعرض محمد حسين لعالقة ليست مطردة في كل األلفاظىذه اأنَّ إالَّ  ،الصوت والمعنى
 .(ٕ)إلى بعض الموضوعات الصوتية التي وقف عمييا ابن جني في كتبو أيًضا الصغير

داللة  عمى، ولم يتكمم األلفاظالقة الصوت بالمعنى داخل ع مىم عنَّ ابن جني تكمَّ إ      
، بما األصوات من المعنى العام لأللفاظفيو إذن يستوحي معاني ىذه ، األصوات مفردة

: في قوليم وت بمعنى المفظ، كما قالمن ربط جرس الصَّ  وُ نُ كٍّ مَ يممك من ذائقة سمعية تُ 
ت الخاء لرخاوتيا فناسب، م لمصمب واليابسضِ ، والقَ بم لألكل الرَّطْ ضِ م( فالخَ ضِ م وقَ ضِ )خَ 

ف ابن جني وقد وظَّ ، (ٖ)، وناسبت القاف لصالبتيا األكل الصمب واليابساألكل الرَّْطب
مساس األلفاظ أشباه ، ة التي أسس ليا كاالشتقاق األكبربعض النظريات الصوتي وا 

  .التنغيم عنكذلك مثل ، و الكريمني بعض األلفاظ في القرآن اتفسير معل، المعاني

 االشتقاق األكبر وأثره في تفسير القرآن  

، فتعقد عميو وعمى تأخذ أصاًل من األصول الثالثية ))أنْ  : ىواالشتقاق األكبر       
، وما يتصرف من كل واحد منيا عميو ةتَّ راكيب السٍّ ، تجتمع التَّ ة معًنى واحًداتَّ تقاليبو السٍّ 

ْن تباعد شيء من ذلك عنو شتقاقيون ذلك ؛ كما يفعل االلتأويل إليوُرّد بمطف الصنعة وا وا 
نَّما ىو في  ،غةليس عامًّا في كلٍّ الم  وىذا النوع من االشتقاق ، (ٗ)((في التركيب الواحد وا 

في جميع  واعمم أنَّا ال ندعى أنَّ ىذا مستمرٌ ح بو ابن جني إذ قال: ))وىذا ما صرَّ ، بعضيا

                                                           

: ونظرات ابن جني في الصوت والمعنى ،ٖٖٛ - ٜٕٚ والصوتية:الدراسات الميجية  ينظر: -(ٔ)
 . ٕ٘ٓٓ عام ،ٗ العدد:، ٔ المجمد: الكوفة،مجمة مركز دراسات  ،ٖٖ٘

الندوة المتخصصة األولى أبو الفتح عثمان ابن  ،ٖ جني:ظواىر الفكر الصوتي عند ابن  ينظر: -(ٕ)
  .ٜٜٛٔ التربية، عامجامعة الموصل كمية  جني،

 .ٛ٘ٔ - ٚ٘ٔ/  ٕ الخصائص: ينظر: -(ٖ)
 .ٖٗٔ/  ٕ الخصائص: -(ٗ)



          .......................  فصل لثالث التفسير اللغوي في المباحث الدِّالليَّةال

 862 

 
 

بل إذا كان ذلك الذي ىو في  ،لالشتقاق األصغر أنَّو في جميع المغة يعِ دَّ ؛ كما ال نَ غةالم  
حاْطتو أصعب مذىبً  ا وأعزَّ القسمة سدس ىذا أو خمسو متعّذًرا صعًبا كان تطبيق ىذا وا 

مى ضروب التقمب بل لو َصّح من ىذا النحو وىذه الصنعة الماّدُة الواحدة تتقّمب ع ،ممتَمسا
صغر ويجاريو إلى الَمَدى ىو يكاد يساوق االشتقاق األ. فكيف بو و كان غريبا معِجبا

القدماء والمحدثين فقد عرض لو  عندل نزاع حَ ، وىذا النوع من االشتقاق مَ (ٔ)((األبعد
نَّ ؛ ألفي المغة غير مستقيمٍ  يرى ىذا النوع من االشتقاقىو ، و السيوطي في المزىر

أنَّ ىذا النوع من االشتقاق فيو  ،إبراىيم أنيس ويرى، (ٕ)المعاني كثيرة والحروف قميمة
يؤاخذ ابن جني في  حٍد أنْ ويرى رمضان عبد التواب أنَّو ال مبرر أل، (ٖ)فف وتكم  تعس  

، كما ىو ظاىر ياغة كمٍّ في الم   يرى أنَّو غير مطَّردنَّ ابن جني إمسألة االشتقاق األكبر، إذ 
قاق د في نظرية االشتالجنابي أنَّ المعنى الموحَّ  ويرى سيروان ،(ٗ)في نصٍّ ابن جني السابق

ىن المعنى المناسب لو ، فمتى أطمق صوت خطر في الذٍّ يرجع إلى أصوات ىذه التقاليب
نَّ ىذه األصوات تستدعي معنى إ، أي الداللة بـ)الداللة االستدعائية(وسمَّى ىذا النوع من 

ْن تغيرت أماكنيااحدً وا  .(٘)معًنى واحديا تعود إلى ، إذ أنَّ ، وا 

لكريم، وقد وظَّف ابن جني ىذه النظرية الصوتية في تفسير بعض ألفاظ القرآن ا      
 .تفسيرىال ابن جني االشتقاق األكبر وظَّف وسأعرض لبعض اآليات التي

 : ِجِبالِّ أواًل 

]يس: من   َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم ِجِبالِّ َكِثيًرا َأَفَمْم َتُكوُنوا َتْعِقُمونَ  : القول في قولو تعالى      
 .[ٕٙ: اآلية

و)ب ل ج(  ،)ب ج ل(و ،)ج ب ل ( ومقموبو ،ل ابن جني تصريف )ج ل ب(تأمَّ        
، قال في معنى ك يؤول إلى معنى الكثرة والِعَظماع ذلمَ جُ  دجَ وَ ، فَ و)ل ب ج( ،)ل ج ب(و

                                                           

 .ٜٖٔ - ٖٛٔ/  ٕ الخصائص: -(ٔ)
 .ٕٚٗ/  ٔينظر: المزىر في عموم المغة وأنواعيا:  -(ٕ)
 .ٙ٘ينظر: من أسرار المغة:  -(ٖ)
 .ٜٕٚينظر: فصول في فقو المغة:  -(ٗ)
، ٙ: ، العدد، مجمة المغة العربية وآدابيا، كمية اآلداب جامعة الكوفة٘ٛٔاالشتقاق عند ابن جني:  -(٘)

ٕٓٓٛ. 
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من  (الِجَبل  )، وِلِعَظِمِو وُكْثَرة أجزائو (الَجَبل): منو ب ل (: ))ومن ذلك )ج ب ل ()ج 
( أيًضا، قال سبحانو، وجمعالناس؛ لكثرتيم َوَلَقْد َأَضلَّ ِمنُكْم  : و )ِجَبٌل(، ومنو )الِجِبل 

، وما تساند بعُضُو إلى بعضٍ  لمشيء)الِجِبمَُّة( َخْمٌق ، و ِجِبالِّ َكِثيًرا َأَفَمْم َتُكوُنوا َتْعِقُمونَ 
حمل ابن جني معنى )الِجِبمَّة( عمى معنى الكثرة  ،(ٔ)((بعًضا، وكذلك بقيتو وٌ ر بعضُ وَكثَّ 

، ، بحسب نظرية االشتقاق األكبرالذي َتُؤول إليو تقاليب )ج ل ب(والِعَظم ، وىو المعنى 
، أو الكثيرق مْ الِجِبمََّة ىي الخَ  نَّ إ ، إذ قالوا:الذي عميو أكثر المفسرينوىذا المعنى ىو 

 منوقع  حريفويبدو انَّو ت ،، فيو نظر)الِجِبمَُّة( َخْمٌق لمشيءو: وقولو، (ٕ)الجموع الكثيرة
ارد فييا عند ، بل الو َخْمٌق لمشيءأنَّيا )الِجِبمَّة(  إذ لم يرد في معنى ،الناسخ أو المحقق
َواْلِجِبمَُّة: ، وتُ ، وِخْمقَ يَعُتوبِ يء طَ ِجِبمَّة الشَّ  أو، أنَّيا الَخْمق الكثير: المغويين والمفسرين

 .واهلل أعمم ،ثير(لـ)ك حريفتفي نص ابن جني السابق نَّ )لمشيء( إأي ، (ٖ)اْلَخِميَقةُ 

 اَلَمْسُتمُ : ثانًيا

 .[ ٖٗ]النساء: من اآلية:  َأْو اَلَمْسُتُم النَّْساء   القول في قولو تعالى:    

، ، ىو اإلصحاب والمالينة ل(س م ني أنَّ المعنى الجامع لتقاليب )ج ابنيرى       
ومنيا ، إذ قال: ))َأْو اَلَمْسُتُم النَّْساء  : ( في قولو تعالىاَلَمْسُتمُ حمل معنى )عميو و 
 ؛، وذلك أنَّو إْن عارض الَيد شيء حائٌل بينيا وبين الممموس لم يصحَّ ىناك لمٌس مسالمَّ 
وال بّد مع الممس من ، ال حاجز وال مانع ووصول منيا إليو، باليد نحوه ما ىو إىواءٌ فإنَّ 

  الستوقفت بو عنو ومنو المالمسة ولو كان ىناك حائلٌ ، إمرار اليد وتحريكيا عمى الممموس
  َأْو اَلَمْسُتُم النَّْساء ،ىناك من حركات واعتمال وىذا و ال بّد وذلك أنَّ ؛ جامعتم :أي

 .(ٗ)((واضح

، وعميو حمل معنى نَّيا تدل عمى القوَّة واالجتماع: أتقاليب )ق و س( وقال في      
 في ، وقال(٘)جمع: ، أي[ ٚٔ: ]االنشقاق  َوالمَّْيِل َوَما َوَسقَ   :قولو تعالى )الَوَسق( في

                                                           

 .ٕٜٔ/  ٕالخاطريات:  -(ٔ)
 .ٕٚ/ ٘: ، والنكت والعيونٖٖ٘/ٛوتأويالت أىل السنة : ، ٖٙٙ/ٚٔينظر: جامع البيان:  -(ٕ)
  .ٕٓ٘/  ٔ المغة:معجم مقاييس و  ،ٖٚٔ/  ٙ العين: ينظر: -(ٖ)
 .ٖٛٔ/  ٕ الخصائص: -(ٗ)
 .ٖٙٔ/  ٕ الخصائص: ينظر: -(٘)
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 ألنَّو ؛()ر ح ج، إالَّ تدل عمى الشدة والضيق واالجتماع تقاليب ) ح ج ر( أنَّ معانييا
َوَقاُلوْا َىـِذِه َأْنَعاٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر الَّ َيْطَعُمَيا ِإالَّ َمن  : قولو تعالى ، وعميو حمل معنى ميمل

الِحْرُج ، فقراءة األعمش )َوَحْرٌث وِحْرٌج(، عمى [ٖٛٔ]األنعام: من اآلية:   ّنَشاء ِبَزْعِمِيمْ 
يق نفسو، معنى قراءة العامة  ووِحْرٌج( ىمعنى قراءة األعمش )َوَحْرٌث و  ،والَحْرج معناه الضٍّ

، والجامع بين معنى قراءة األعمش وقراءة العامة (ٔ)ونؤ : ممنوع أْن َيْطَعَميا إالَّ من يشاأي
حيان  أبو، وقال ؛ ألنَّ المعنى الذي َتُؤول إلية تقاليب )ح ج ر( واحدىو االشتقاق األكبر

جذب وجبذ عند من يرى  كما في، )ِحْجٌر(ْرٌج( معنى )حِ  ىذه القراءة عمى القمب ومعنى
 .(ٕ)أو يدل عمى التضييق،  فييا القمب

 قوة المفظ لقوة المعنى 

ىذا عنوان باب من أبواب كتاب الخصائص عالج فيو ابن جني بعض القضايا      
َخُشن : ىذا فصل من العربية َحَسن، منو قوليموتية، وبدأ ىذا الباب بقولو: ))الص

، (ٖ)((فيو من تكرير العين وزيادة الواو؛ ِلما َخُشن دون معنى اخشوشن ، فمعنىنواخشوش
يادة الحروف في المفظ أو دة التي تكون من ز ابن جني في ىذا الباب يتحدث عن الشٍّ و 

 )َخُشن واخشوشن( لزيادة حروفو كما في ؛، ممَّا يعطي لمفظ المزيد شدة في الصوتتكرارىا
ُيتبعيا ِشدًَّة  ممَّا ،الحروف فييا بالنسبة إلى )َخُشن(فالشدة في )اخشوشن( ُمَتأتٍّيٌة من كثرة 

وحاول القرآن ألفاظ ، وعمى ىذا المنوال عالج ابن جني بعض الحروف ةفي الصوت؛ لكثر 
 :التي َعَرض ليا ومنيا يمتمس ىذه الشدة في تمك األلفاظ أنْ 

 ُمْقَتِدر أواًل:

ْقَتِدرٍ   تعالى:القول في قولو       .[ٕٗ]القمر:  َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا ُكمَّْيا َفَأَخْذَناُىْم َأْخَذ َعِزيٍز مُّ

َما كان فيو من التفخيم في المفظ، ؛ لِ مقتدر في اآلية أشد  من قادر يرى ابن جني أنَّ       
كان َتَحصَّل عميو ابن جني  الذي، ومعنى الشدة (ٗ)، فيو أوفق لممعنى من قادروشدَّة األخذ

                                                           

 .ٕٖٕ/  ٔ المحتسب: ينظر: -(ٔ)
 .ٖٖٕ/  ٗينظر: البحر المحيط:  -(ٕ)
 .ٜ٘ٔ/  ٕ والمحتسب: ،ٕٗٙ/  ٖ الخصائص: -(ٖ)
 .ٕ٘ٙ/  ٖينظر: الخصائص:  -(ٗ)
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قاف وقمقمتيا ، وقطع النفس ، والشدة في مقتدر ُمتأتٍّيٌة من سكون العند مقارنة مقتدر بقادر
 ال كما في قادر فالنفس فييا سمس جارٍ  ،(ٔ)فإنَّ النفس ممنوع أْن يجري معيا ،عندىا

لى ىذا المعنى أشار الزركشيَفَسُيمْت في المفظ واعمم أنَّ المفظ إذا كان عمى : ))ولوقب ، وا 
ا أْن يتضمن من المعنى أكثر ممَّ  دَّ ، فال بُ ان ثم ُنقل إلى وزن آخر أعمى منووزن من األوز 
األلفاظ وجب زيادة المعاني في  ؛ ألنَّ األلفاظ أدلة عمى المعاني فإذا ِزيدتَ تضمنو أواًل 

، فيو أبمغ من )قادر( لداللتو  مُّْقَتِدرٍ  َفَأَخْذَناُىْم َأْخَذ َعِزيزٍ   ضرورة، ومنو قولو تعالى:
ويسمى ىذا قوة المفظ لقوة عمى أنَّو قادر متمكن القدرة ال يرد شيء عن اقتضاء قدرتو 

  ، فضاًل عن ذلك أنَّ كلَّ زيادة في المبنى يتبعيا زيادة في المعنى.  (ٕ)((المعنى

 اْكَتَسَبتْ : ثانًيا

اَل ُيَكمُّْف الّمُو َنْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَيا َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما   تعالى:القول في قولو      
 .[ٕٙٛ]البقرة: من اآلية:  اْكَتَسَبْت 

غة )َفَعل اآلية في مبحث الصرف في الكالم عمى الفرق بين صي الكالم عمىم تقدَّ      
يرادىا، وأْفتَعل( بشكل مفصَّل ، استشيد بيا عمى قوة المفظ لقوة المعنى؛ ألنَّ ابن جني ىنا وا 

يئة أمٌر يسير ومستصَغر؛ أنَّ كسب الحسنة باإلضافة إلى اكتساب السَّ ))وتأويل ذلك عنده 
َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَمُو َعْشُر َأْمثَاِلَيا َوَمن َجاء ِبالسَّيَّْئِة َفاَل ُيْجَزى   :وذلك لقولو عزَّ اسمو

، الحسنة تصغر بإضافتيا إلى جزائيا أفال ترى أنَّ ،  [ ٓٙٔ:]األنعام: من اآلية ِإالَّ ِمْثَمَيا 
، بمثميا لم تحتقر إلى الجزاء عنياما ىو ولمَّا كان جزاء السيئة إنَّ ، ِصغر الواحد إلى العشرة

َتَكاُد السََّماَواُت  ولذلك قال تبارك وتعالى: ؛ ّوة فعل السيٍّئة عمى فعل الحسنةفعمم بذلك ق
، ٜٓ]مريم:  َوَلًداَأْن َدَعْوا ِلمرَّْحَمِن   اَيَتَفطَّْرَن ِمْنُو َوَتنَشقُّ اأْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َىدِّ 

ا م قدرىُعظٍّ ا بصاحبو إلى ىذه الغاية البعيدة المترامية يئة ذاىبً فإذا كان فعل السَّ  ،[ٜٔ
م لفظ العبارة عنيا  فِزيد في لفظ ِفعل  ،َلَيا َما َكَسَبْت َوَعَمْيَيا َما اْكَتَسَبْت  : فقيلوُفخٍّ

 )اْكَتَسَبْت( حروفربط بين كثرة  ابن جني، وىنا (ٖ)((ِقص من لفظ فعل الحسنةيئة وانتُ السَّ 

                                                           

 .ٔٙٔ: عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي :ينظر -(ٔ)
 .ٖٗ/  ٖفي عموم القرآن:  البرىان -(ٕ)
 .ٕ٘ٙ/  ٖ الخصائص: -(ٖ)
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يئة الفعل المزيد ؛ لذا ناسب السَّ (َكَسَبتْ )ممَّا يعطي المفظ قوة في الصوت ال توجد في 
 .ألنيا مجازى عمييا ؛(َكَسَبتْ )، وناسب الحسنة الفعل المجرد )اْكَتَسَبْت(

 وأثره في التفسير لتو غيم دال نالت

تغيرات تنتاب صوت المتكمم من صعود إلى ىبوط، ومن ىبوط إلى التنغيم: ىو ))     
 ،(ٔ)((ت والتيكم واالستيزاء واالستغرابوالنفي واإلثبا لبيان مشاعر الفرح والغضب صعود؛

، لجمل أو أجزاء الجملافي  يكون والتنغيم ،(ٕ)أو ىو إطار صوتي لمجممة داخل السياق
وىو قسمان قسم ينتيي بنغمة ىابطة عمى آخر المقطع المنبور، وقسم ينتيي بنغمة 

ن خبرية أو قد تكو  ةنغيم أثر داللي فالجممة الواحدولمتَّ (ٖ)صاعدة عمى آخر المقطع المنبور
المرادة من الجممة داخل  المعانينغيم ىو الفيصل في بيان ، فيكون التَّ تقريريةاستفيامية أو 

، وابن جني من العمماء الذين التمسوا داللة التنغيم وأثره في تغيير جية المعنى (ٗ)السياق
ة التنغيم وأثره ن دالليَّ لى استفيام أو من استفيام إلى توبيخ ، وبَ إوتحول الخطاب من خبر 

تكون في مدح  وذلك أنْ  ،: ))وأنت تحس ىذا من نفسك إذا تأممتو بقولو معنىفي تبيين ال
ن مكَّ تَ )اهلل( ىذه الكممة وتَ بـ! فتزيد في قوة المفظ  ناء عميو فتقول: كان واهلل رجالإنسان والثَّ 
طالة الصوت بيا وعمييافي تمطي ا أو نحو ا أو كريمً  أو شجاعً  فاضاًل أي رجاًل  ،ط الالم وا 

بذلك  فتستغني ،! وتمكٍّن الصوت بإنسان وتفخمووكذلك تقول: سألناه فوجدناه إنسانا، ذلك
ذلك إْن ذممتو ووصفتو بالضيق ، وكسانا سمًحا أو جواًدا أو نحو ذلك: إنعن وصفو بقولك

: إنسانا ِلئيًما أو غنى ذلك عن قولكفي ،وجيك وتقطبو وتزوي! قمت: سألناه وكان إنسانا
نْ (٘)((أو نحو ذلك ِلَحًزا أو مبخَّال لم  ، فابن جني في نصو ىذا تكمم عن أثر التنغيم وا 

ظ وتفخيمو مظير من مظاىر ، إذ أنَّ تمكين الصوت في المفيصرح بمصطمحو في كالمو
 .التنغيم

                                                           

  . ٖٙفي البحث الصوتي عند العرب:  -(ٔ)
 .  ٕٕٙ: ينظر: المغة مبناىا ومعناىا -(ٕ)
  . ٖٙ: ، وفي البحث الصوتي عند العربٜٛٔ -ٜٚٔ :لداللة الصوتية في المغة العربية: اينظر -(ٖ)
 .ٕٛ٘ينظر: المدخل إلى عمم أصوات العربية:  -(ٗ)
 .ٖٔٚ/  ٕ الخصائص: -(٘)
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وقد ربط بين التنغيم والحالة  القراءات،وقد وظَّف ابن جني التنغيم في تفسير بعض      
نَّ ىناك عالقة بين نغمة الصوت والحالة إإذ  التكمم،يا اإلنسان أثناء ب النفسية التي يمر  
 :تفسيرىال، ومن اآليات التي وظَّف التنغيم (ٔ)النفسية لممتكمم 

 أواَل  

َيا َحْسَرًة َعَمى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِيم مّْن رَُّسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِو  : القول في قولو تعالى      
عمى قراءة األعرج  َيا َحْسَرًة  : [ بتسكين الياء من قولو تعالىٖٓ :]يس  َيْسَتْيِزُئون
 .)يا َحْسَرْه(

  َعَمى اْلِعَبادِ  : ىذه القراءة ؛ ألنَّ قولو تعالى في بادئ األمر أشكل ابن جني عمى     
  َعَمى اْلِعَبادِ  : حسن الوقوف عمييا دون قولو تعالىفال ي ،أو صفة ليامتعمق بـ)حسره( 

ووجو : ))إذ قال ،ل عنده مستعيًنا بالتنغيمإالَّ أنَّو سرعان ما حمل القراءة عمى وجو مقبو 
 ُمْعَتِزَمٍة غير ُمْعَتِمَدتِو وال -؛ وذلك أنَّ العرب إذا أخبرت عن الشيء ذلك عندي ما أذكره

 :وذلك كقولو ،، المعبر بو عنوأسرعت فيو، ولم تتأن عمى المفظ -عميو 

 * ُقْمَنا َليا ِقِفي َلنا قاَلْت َقاْف *

 نتياُوًنا بالحاِل، وتثاُقاًل ع منيا؛فاقتَصَرْت من جممة الكممة عمى حرف  وقْفُت، معناه:
.. وعمى ذكر طول األصوات وقصرىا لقوة المعاني المعبر بيا المقال. واعتمادِ  اإلجابة،

 ،ك، ليس ىو ابنابًنا لو، فقالت لو أمو: ال تضربوما يحكى أنَّ رجاًل ضرب عنيا وضعفيا 
فرافعيا إلى القاضي فقال: ىذا ابني عندي، وىذه أمو تذكر أنَّو ليس مني، فقالت المرأة: 

نَّما أخذ يضرب ابنو فقمت لو: ال تضربو ليس ىو ابنك ، ومدت ليس األمر عمى ما ذكره، وا 
 ، وعمى ىذا التفسير(ٕ)((ىذا الطويل الطويل  ما كان فيو: واهللا، فقال الرجلفتحة النون جدً 
حمل قراءة األعرج، إذ ، يت الوليد بن عقبة وحكاية المرأةالذي حمل عميو ب بمحاظ التنغيم

ذا كان جميع ما أوردناه ونحوه ِممَّا استطمناه فحذفناه يدل أنَّ األصوات تابعة قال: )) وا 
َع وَقطََّع، : َقطَ ، ويكفيك من ذلك قوليم، ومتى ضعفت ضعفتيتْ وِ قَ  يتْ وِ فمتى قَ  -لممعاني 

 عممت أنَّ  -، واقتصدوا فيو القتصادىم فيو وَكَسَر وَكسََّر، زادوا في الصوت لزيادة المعنى
                                                           

 )أطروحة(. ،ٛٛ المحتسب:التوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في  ينظر: -(ٔ)
 .ٛٙ الرسالة: :ينظر تخريجو،وصدر البيت تقدم  ،ٕٓٔ – ٕٛٓ/  ٕ المحتسب: -(ٕ)
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ما ىو لتقوية المعنى في النفس؛ : )َيا َحْسَرْه َعَمى اْلِعَباِد(، بالياء ساكنة إنَّ قراءة من قرأ
يقاظ وتحذيروذلك أنَّو في موضع وعظ وتنبيو،  و ، فطال الوقوف عمى الياء كما يفعموا 

، وممك عميو لفظو وخاطره، ثم  قد بيره، الدال عمى أنَّو منو المستعظم لألمر، المتعجب
ا نفسو في الوقوف عمى الموصول دون صمتو ِلَما كان ، عاذرً )عمى العباد( :قال من بعد

مى حاجة الموصول إلى صمتو وضعف ع -عمى أنَّو إنَّما تجشم ذلك  فيو، وداالَّ لمسامع
نْ (ٔ)(( السامع منو ذىاَب الصورة بالناطقليفيد  -اإلعراب وتحجره عمى جممتو  طال  ، وا 

 المعنى الذي يريد أنْ  َيِبينلكي  ؛منو إالَّ أنَّ نقمو ممَّا البدَّ  ،اآلية تفسير كالم ابن جني في
مع وقفة طويمة عمى  ،نغيمالتَّ  ، وكالمو عمى القراءة يوحي أنَّو حمل اآلية عمىيوصمو
لممتكمم بحيث أنَّو ال يستطيع وصل الموصول  ربط ىذا التنغيم بالحالة النفسيةو  ،الياء

األولى نفس : وبيذا يكون التَّحس ر من جيتين ،ربصمتو التي ال تنفك عنو ِلَما بو من تحس  
نغيم في لفظ ، والتَّ يةفسن الحالة النَّ يٍّ بَ نغيم الذي يُ واأُلخرى التَّ  ،المفظ الموضوع وىو )الحسرة(

َيا ) )الحسرة( مستعمل في عاميتنا اليوم عند التَّحس ر عمى شيء كما في قراءة األعرج
، عمى الياء مبالغة في التَّحس ر ووقفوا: ))أبو حيَّانوقال  ،قوف عمى الياءالو ( مع َحْسَرهْ 

 َيا َحْسَرةً : ، وقولو تعالى(ٕ)((َكالتََّأو ِه ، ثم وصموا عمى تمك الحال ِلَما في الياء من التََّأى وِ 
 .(ٖ)وينتيي بنغمة ىابطة  ، نغيم إذ يبدأ بنغمة صاعدةنداء وأسموب النداء قائم عمى التَّ 

 ثانًيا 

 َوَناَدْوا َيا َماِلُك ِلَيْقِض َعَمْيَنا َربَُّك َقاَل ِإنَُّكم مَّاِكُثوَن  : القول في قولو تعالى      
عمي ابن أبي طالب )عميو السالم(، وابن  [، بالترخيم )َيا َماِل(عمى قراءةٚٚ: لزخرفا]

 .مسعود واألعمش

لموضع سرًّا فيو في ىذا ا ، إالَّ أنَّ رخيملوف في التَّ : ىذا المذىب المأْ قال أبو الفتح))       
؛ ر كالميمغُ ، وصَ ، وذلَّْت أنفسيمَضُعَفْت قوَّاىم –ِلِعَظِم ما ىم عميو –؛ وذلك أنَّيم جديًدا

، ووقوًفا دون تجاوزه إلى ما يستعممو المالك ا من مواضع االختصار ضرورًة عميوفكان ىذ

                                                           

 .ٕٔٔ – ٕٓٔ/  ٕ المحتسب: -(ٔ)
 .ٖٛٔ/  ٚالبحر المحيط:  -(ٕ)
 .ٗٗٔو ٔٗٔ: التشكيل الصوتي في المغة العربيةينظر :  -(ٖ)
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التنغيم وفي ىذا النص ربط ابن جني بين ، (ٔ)((لو ، القادر عمى التصرف في منطقولقو 
ِلَما أصابيم من ُذلٍّ وانكسار حتى صغر ؛ النفسية التي عمييا أصحاب النار والحالة
حاب النار ىذا النوع من ، فناسب وضع أصم فيم ال يستطيعون إتمام الكالم كالمي
لى ىذا المالتنغيم عمى التَّرخيِم  )يا َماِل( وُقِرئ)): عنى ذىب أبو السعود أيًضا إذ قال، وا 

: ، وقولو تعالى(ٕ)((تماِمو، ولعمَّو رمٌز إلى ضعِفيم وعجِزِىم عن تأديِة المفِظ ببالضمٍّ والكسرِ 
  َيا َماِلُك  وينتيي بنغمة ىابطة يبدأ بنغمة صاعدة ،نداء ،(ٖ). 

 ضاد في ألفاظ القرآن التَّ  -2

د  شيٍء ضادَّ شيًئا ليغمَبو كل  : ضاد في المغةالتَّ        َنِقيُض الشَّْيِء ومعاكسو،  :، والضٍّ
، وقال أبو (ٗ)، كالمَّْيِل والنََّيارِ ُجوز اجتماعيما ِفي وقٍت واِحدٍ : الشَّْيَئان ال يَوالُمَتَضادَّان

 ،الطيَّب الم غوّي: ))األضداد: َجْمع ِضدٍّ، وِضد  كلٍّ شيٍء ما نافاه، نحو البياض والسواد
، أمَّا في  (٘)، وليس كل  ما خالف الشيء ِضدًّا لو((والسخاء والبخل والشجاعة والجبن

: األلفاظ التي تدل  عمى معنيين متضادين أو متعاكسين كالجون يدل عمى ح فيياالصطال
 .(ٙ)البياض والسواد

ف، سٍّ عَ تَ ر ليا مُ ، وىي ظاىرة أختمف فييا الم غوي ون بين منكالتَّضاد ظاىرة من ظواىر الم غةو 
الباحثين ليس  غير واحد من، وقد أشار إلى ىذا الخالف وبين مثبت ليا مسرف، أو بينيما

ْن كان ظاىر، والتَّ (ٚ)ىنا محل ذكره موجودة في المغة لمسيا األقدمون، وقال بيا  ضاد وا 
لم غة حينما ، أي أنَّ واضع اليست أصاًل فييا، إالَّ إنَّيا ظاىرة طارئة عمى المغة المحدثون

، بسبب أنَّيا بعد وضعيا عيا وضع لكلٍّ لفٍظ معًنى بإزائو، ثم نشأ التَّضاد فييا فيما بعدوض
يجاًباصارت ظاىرة اجتماع      ضاد أصاًل في، إذ لو كان التَّ ية تتأثر بمحيطيا سمًبا وا 

                                                           

 .ٕٚ٘/  ٕالمحتسب:  -(ٔ)

 .ٜ٘/  ٘ السميم:إرشاد العقل  -(ٕ)
 .ٗٗٔو ٔٗٔ: التشكيل الصوتي في المغة العربية: ينظر -(ٖ)
 )ضد(. ،ٖٓٙ/  ٖ المغة:ومعجم مقاييس  ،ٙ/  ٚ العين: ينظر: -(ٗ)
 .ٖٖاألضداد في كالم العرب:  -(٘)
 .ٜٜينظر: األضداد في المغة:  -(ٙ)
 .ٛٗٔ، وفقو المغة: ٖٖٙينظر: فصول في  فقو العربية:  -(ٚ)
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لى ىذا الم رمضان عبد عنى أشار المغة لما بيَّن لو العمماء أسباب تؤدي إلى وقوعو ، وا 
ومن الطبيعي أنَّ الكممة من الكممات األضداد لم توضع لممعنيين التواب بقولو: ))
نَّما وضعت ألحدىماالمتضادين في أوَّ  نشأة ، ثم جدت عوامل مختمفة أدت إلى ل األمر؛ وا 

، والعوامل ىي األسباب التي أدت إلى ظاىرة التضاد في (ٔ)((المعنى الثاني المضاد لألول
 .(ٕ)وقد أشار إلييا رمضان عبد التواب وعمي عبد الواحد وافي المغة ،

إذ إنَّيم راحوا  ختمفوا في وقوعو في ألفاظ القرآنويبدو أنَّ القائمين بالتَّضاد لم ي      
، بل وضع رون ليذه األلفاظ معنيين متضادين، فيذكضاد بألفاظ القرآن الكريميستشيدون لمتَّ 

الظاىرة في القرآن الكريم حتى ال يقع االختالف في تفسير بعضيم كتابو لَتْبِيين ىذه 
في كالميم إنَّا وجدنا من األضداد إذ قال أبو حاتم السجستاني: )) ،ين معانيوبِ وتَ  ،القرآن

( يقيًنا ، إذ كان يجيء في والمقموب شيًئا كثيًرا، فأوضحنا ما حضر منو القرآن )الظَّن 
    :رب أنَّ اهلل عزَّ وجلَّ حين قالمن ال يعرف لغات الع... فأردنا أْن يكون ال يرى وشكًّا
  نََّيا َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَمى اْلَخاِشِعيَن [ مدح ٙٗ ،٘ٗ: ]البقرة: من اآليتين  الَِّذيَن َيُظنُّونَ  َواِ 

نَّما المعنى يستيقنونين في لقاء ربٍّ اكٍّ الشَّ  ي ون ف. وكذلك نرى المحدثين ال يشك  (ٖ)((يم، وا 
ميم عمييا، ومنيم ، وتكم  لظاىرة، وىذا ُيفيم من دراستيم ليذه اوقوع التَّضاد في ألفاظ القرآن

لتضاد في ألفاظ القرآن ، وا(ٗ)، وعبد الواحد حسنإبراىيم السامرائي، وأحمد مختار عمر
 :عمى نوعين

اآلية معنيان المتضادان في ، ولكن ال يجتمع الالنوع األول: يكون المفظ من األضداد
( ، فيو في قولو تعالى، كما في لنفسيا الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّيم مُّاَلُقوا َربِّْيْم  : فظ )الظنَّ

َذا ِقيَل ِإنَّ َوْعَد  : [ معناه يستيقنون، وفي قولو تعالىٙٗ]البقرة:  َوَأنَُّيْم ِإَلْيِو َراِجُعوَن  َواِ 
ِفيَيا ُقْمُتم مَّا َنْدِري َما السَّاَعُة ِإن نَُّظنُّ ِإالَّ َظنِّا َوَما َنْحُن المَِّو َحقّّ َوالسَّاَعُة اَل َرْيَب 

 .(٘)[ ، فمعناه الشك ٕٖ] الجاثية :   ِبُمْسَتْيِقِنينَ 
                                                           

 .ٖٖٛفصول في  فقو العربية:  -(ٔ)
 .ٕ٘ٔ - ٔ٘ٔوفقو المغة:  ،ٖ٘٘ - ٕٖٗينظر : فصول في  فقو العربية:  -(ٕ)
 . ٕٚ :الثة كتب في األضداد )السجستاني(ث -(ٖ)
والعالقات  ،ٜٕٔ الكريم:واالشتراك والتضاد في القرآن  ،ٔٓٔ التاريخي:التطور المغوي  ينظر: -(ٗ)

 .ٖٛ العربي:الداللية والتراث البالغي 
 .ٕٚ: ثة كتب في األضداد )السجستاني(: ثالينظر -(٘)
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معنيين المتضادين في ، ويحممو المفسرون عمى الأْن يكون المفظ من األضداد :النوع الثاني
َواْلُمَطمََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأنُفِسِينَّ َثاَلَثَة  : في قولو تعالىذلك لفظ )الُقْرء( ، ومن اآلية نفسيا

، وقيل إنَّ الُقرء في الم غة: (ٔ)[ قيل ىو الحيض والطيرٕٕٛ: ]البقرة: من اآلية  ُقُرَوءٍ 
فال يكون من األضداد، وىذا النوع  ،(ٕ)، فيو عمى ىذا يصدق عمى الحيض والطيرالوقت

 . المغات وغيرىا، بل التَّضاد فيو يرجع إلى أسباب منيا اختالف قميل جدًّا

 التضاد في ألفاظ القرآن عند ابن جني  

اد بمعناه ، َفَبيََّنت أنَّ التَّضزرزور ظاىرة التضاد عند ابن جني تناولت نوال كريم      
تدل   عمى ألفاظٍ  كان ابن جني يطمق مصطمح التَّضاداالصطالحي مذكوٌر عنده، فقد ))

، وما التَّضاد عنده إالَّ التَّقابل ... لكننا مع ذلك ال نعدم إشارات صريحة عمى التَّقابل
طائفة من  تْ ضَ رَ ، وعَ (ٖ)((وقد نصَّ أبو الفتح عمى تضادٍّىا األلفاظ،وواضحة لبعض 

 ىا، وبينت أسباب التضاد عنده.األلفاظ التي قال ابن جني بتضادٍّ 

ن موقفو في يٍّ بَ ، ال نستطيع أْن نُ ىا قميمة جًداإنَّ األلفاظ التي صرَّح ابن جني بتضادٍّ      
، إالَّ أنَّو في تفسيره ىا، وقد صرَّح ابن جني بتضادٍّ ، وكان بعض ىذه األلفاظ قرآنًيا ضوئيا

 :مميا عمى أحد المعنيين المتضادين، وتمك األلفاظ ىيلتمك األلفاظ كان يح

 : ُأْخِفيَياأوَّاًل 
 ِإنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَيا ِلُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى  : القول في قولو تعالى      

 :عدة أمور ياعمى قراءة سعيد بن جبير، وفي ُأْخِفيَيا  : [ بفتح اليمزة من قولو٘ٔ]طو: 
، وكأنَّو ساق ما قالو مؤلفو عن اآليةَفى( بفتح اليمزة بمعزل : قال بتضاد )َأخْ األول

، وىذا نص  ما قالو (ٗ)((، وأْظيرُتو جميًعاَء: كتْمُتوَأْخَفْيت الشيد إذ قال: ))األضدا
  .(٘)، وأبو حاتم السجستانيىـ(ٕٗٗاألصمعي، وابن السكيت )ت 

                                                           

 .ٜٕٔ - ٜٕٓ/  ٔ والعيون:ينظر: النكت  -(ٔ)
    .ٖٗٓ/  ٔ الوجيز:ينظر: المحرر  -(ٕ)
  .)رسالة( ،ٜٚٔ الداللة:ابن جني وعمم  -(ٖ)
  .ٚٗ/  ٕ المحتسب: -(ٗ)
 .ٚٚٔ: ، وابن السكيت٘ٔٔ، والسجستاني: ٕٔينظر: ثالثة كتب في األضداد، األصمعي:  -(٘)
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 فأمَّاإذ قال: )) ،، وىو اإلظيارل معنى القراءة عمى أحد المعنيين: أنَّو حماألمر الثاني
، وتفسيره ىذا مبنيٌّ عمى أنَّ اليمزة في )َأْخَفْيت( (ٔ)((لف فإنَّو ُأظيرىا)َأْخِفيَيا( بفتح األ

ن ؛ ألنَّيا عمى وزن )َأْفَعْمُت(لمسمب ، إالَّ كانت في الغالب أْن تكون لإلثبات، و)َأْفَعْمُت( وا 
، وكذلك ي َأْزْلُت استعجاموأ، لكتابنحو: َأْعَجْمُت ا ،يا قد تأتي ويراد بيا السمبإنَّ 

عمى قراءة ، وفسَّر مؤلفو األضداد )َأْخِفيَيا( بفتح اليمزة (ٕ))َأْخِفيَيا( أي ُأزيل عنيا خفائيا
نى الثاني في كالميم عمى القراءة، إذ قال أبو ، ولم يذكروا المعسيعد بن جبير باإلظيار

، (ٖ) ((نى ُأظيرىابالفتح ، فذلك معروف في معوأمَّا من قرأ )َأْخِفيَيا( حاتم السجستاني: ))
 .وتبعو أكثر األضداديين

: معناه قالوا ُأْخِفيَيا  : : ))من قرأُأْخِفيَيا  : األمر الثالث: قال في قراءة العامة
: ىو ما ُتَمف  فيو القربة ونحوىا، و قال أبو عمي: الغرض فيو ُأِزيل عنيا خفاءىا ،ُأْظِيُرىا

لسمب ، بداللة ىمزة اوىو حمل المعنى ىنا عمى اإلظيار ،(ٗ)((يجري مجراه من كساء، وما
، وذلك عمت أيًضا يراد بيا السمب والنفيفقد تأتي أفإذ قال في سر صناعة اإلعراب: ))

ِإنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة  : وه ... ومثمو قولو َعزَّ و َجلَّ نحو أشكيت زيًدا إذا زلت لو عما يشك
، وتمخيص حال ىذه المفظة أعمم عند أىل النظر أكاد أظيرىا تأويمو واهلل َأَكاُد ُأْخِفيَيا 
، وتفسيره ىذا ىو تفسير القراءة  (٘)((عنيا خفاءىا وخفاء كل شيء غطاؤه أي أكاد ُأزيل

، فيو حمل م السجستاني، خال أبا حات(ٙ)قراءة العامة النفسو ، وكذلك قال األضداديون في 
وأظيرتو ، وزعم  يقال أْخفيُت الشيَء كتمُتوين، إذ قال: ))قراءة العامة عمى المعنيالحمل 

، ويفيم (ٚ)((عمى ذلك، واهلل أعمم بذلك ِإنَّ السَّاَعَة آِتَيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَيا  : أنَّ قولو تعالى

                                                           

 .ٚٗ/  ٕ المحتسب: -(ٔ)
 .ٚٗ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(ٕ)
، ٚٛاألضداد لقطرب: ، و ٖٕاألصمعي:  :وينظر ،٘ٔٔثالثة كتب في األضداد، السجستاني:  -(ٖ)

 .ٙٙٔواألضداد في كالم العرب: 
 .ٚٗ/  ٕ المحتسب: -(ٗ)
 .  ٖٛ  - ٖٚ/  ٔسر صناعة اإلعراب:  -(٘)
، واألضداد في كالم ٚٚٔ :، وابن السكيتٕٔألضداد ، األصمعي: : ثالثة كتب في اينظر -(ٙ)

 .ٙٙٔالعرب : 
 .٘ٔٔ :ثالثة كتب في األضداد، السجستاني -(ٚ)
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، وذكر أبو المعنيين المتضادينمل اآلية عمى من ىذا الكالم أنَّ أبا حاتم السجستاني ح
و بقولو ىذا انفرد عن ، وىأكاد استرىا َأَكاُد ُأْخِفيَيا  بكر بن األنباري أنَّ معنى 

 .(ٔ): أكاد ُأظيرىا األضداديين، وقال بصيغة التمريض: يقال

ال يكون  ، أي(ٕ)، معناه أظيرُتو البتة: )َخفيُت( الشيء، بال ألف: قال ابن جنياألمر الرابع
 . (ٖ)أبو بكر بن األنباريو ، وكذلك قال أبو حاتم السجستاني وأبو الطيب معناه إالَّ اإلظيار

وفي ىذا ضرب من  ،(خفييا من نفسي: )أكاُد أُ وقيلاألمر الخامس: قال ابن جني: )) 
( ىي قراءة : )أكاُد ُأخفييا من نفسيوقولو ،(ٗ) ((قيل: أكاد أخفييا: أريد أخفييا، و التصوف

يا من نفسي فكيف ُأْظِيركم أكاُد ُأْخِفيالمختصر، وتماميا ))ُأبيٍّ نسبيا ابن خالويو إليو في 
اهلل ال َيْخَفى عميو شيء، وقال  ألنَّ ؛ نسب ابن جني تمك القراءة لمتصوف، و (٘)((عمييا

: إّن اهلل او خمق اإلخفاء؟ ُقمن: كيف ُيْخفي اهلل من نفسو وىالثعمبي عن قطرب: ))فإن قيل
رى أّن الرجل يعذل أخاه فيقول لو: أذعت ، أاَل تكّمم العرب بكالميم الذي يعرفونوسبحانو 

؟! معناه  لقد كتمت سّرك نفسي فكيف أذعتو: واهللسّري، فيقول مجيًبا لو معتذرا إليو
قراءتين . وخالصة القول أنَّ ابن جني حمل )َأْخَفْيت( في ال(ٙ)((أخفيتو اإلخفاء كمَّو عندىم:

 اإلظيار.قراءتين عمى أحد المعنيين المتضادين وىو ال
 َصِريخَ  ثانًيا:
ن نََّشْأ ُنْغِرْقُيْم َفاَل َصِريَخ َلُيْم َواَل ُىْم ُينَقُذونَ  القول في قولو تعالى:        ]يس:   َواِ 
 : [، عند كالمو عمى بيت المتنبيٖٗ

ِرْيخُ  ْن َنَقَع الصَّ  (ٚ) إلى َمكاٍن    َنَصْبَن َلـــٌو ُمَؤلََّمًة ِدَقـَقـــا وا 

                                                           

 .ٜٙ - ٜ٘ينظر: األضداد لألنباري:  -(ٔ)
 .ٚٗ/  ٕ المحتسب: ينظر: -(ٕ)
واألضداد  ،ٙٙٔفي كالم العرب: ، واألضداد ٘ٔٔينظر: ثالثة كتب في األضداد، السجستاني:  -(ٖ)

 .ٜٙواألضداد لألنباري: 
 .ٛٗ/  ٕ المحتسب:ينظر:   -(ٗ)
  .ٚٛ القراءات:مختصر في شواذ  -(٘)
 .ٕٔٗ/  ٙالكشف والبيان عن تفسير القرآن:  -(ٙ)
 .ٗٚٗ/  ٕ، والفسر: ٕٓٛينظر: ديوان المتنبي:  -(ٚ)
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ارخ، والصَّارخ يكون الُمْسَتِغيث، ويكون الُمِغيث، قال تعالى َفاَل  : قال: )) الصَّريخ: الصَّ
، فقد حمل ابن جني معنى )الصريخ( عمى (ٔ)((ال معين، واهلل أعمم :، أيَصِريَخ َلُيْم 

: ىذا المعنى دلَّ عميو سياق اآلية، إذ قولو تعالى، و المتضادين، وىو الُمِغيثعنيين أحد الم
  ََواَل ُىْم ُينَقُذون وكذلك نى اآلخر، قرينة مانعة من حمل لفظ  )الصريخ( عمى المع ،

ارخ والصَّريخ الصَّريخ الُمْسَتِغيث، إذ قال األصمعي: ))والصَّارخ و قال األضداديون ، والصَّ
، ونقل أبو الطيب المغوي (ٕ)((ال ُمِغيث ليم :، أيَفاَل َصِريَخ َلُيْم  : قال تعالى الُمِغيث

ارخ( ال ُيْعَرف إالَّ بمعنى الُمْسَتِغيث ، ولم أجد ىذا (ٖ)عن أبي حاتم السجستاني أنَّ )الصَّ
 :نَّ معنى قولو تعالى. والذي عميو المفسرون أحاتم السجستاني في كتابو األضدادعند أبي 

  َفاَل َصِريَخ َلُيْمولم ال ُمغيَث ليم يخرجيم من الَغَرق، أو ينجييم من الموت :، أي ،
 .(ٗ)يذكروا أنَّ المفظ من األضداد

 اْلَغاِبِرينَ  ثالثًا:

عند كالمو  [، ٔٚٔ الشعراء:]  ِإالَّ َعُجوًزا ِفي اْلَغاِبِريَن    تعالى:القول في قولو      
 المتنبي:عمى بيت 

 (٘) وأْوَفى حياِة الغابرين ِلَصاِحٍب     حياُة امرٍئ خانْتُو َبعَد َمشيبِ 

قال: ))الغابرون: الباقون، وُيقال : الغابر: الماضي، وكأنَّو من األضداد عندىم، قال 
، (ٙ) ((، وُغبَُّر كلٍّ شيٍء آخرهأعمم ، واهلل، أي الباقين ِإالَّ َعُجوًزا ِفي اْلَغاِبِرينَ  : تعالى

، فكأنَّ ابن جني يشك  في أنَّ يكون )الغابر( من (ٚ)وىو من األضداد عند األضداديين

                                                           

 .ٗٚٗ/ ٕالفسر:  -(ٔ)
 . ٕٛٓ، وابن السكيت : ٘ٓٔ، والسجستاني: ٗ٘ - ٖ٘ثالثة كتب في األضداد ،األصمعي:  -(ٕ)
 .ٕٗٚينظر: األضداد في كالم العرب:  -(ٖ)
، البحر المحيط في التفسير: ٔٙٗ/ ٛ، والتبيان في تفسير القرآن: ٚٗٗ/ ٜٔجامع البيان:  :ينظر -(ٗ)

 .ٕٖٗ/  ٚالتفسير: 
 .ٜٛٔ/ ٔ: ، والفسر ٖ٘ٔ: ينظر: ديوان المتنبي -(٘)
 .ٜٛٔ/ ٔالفسر:  -(ٙ)
 .ٖٖٔ العرب:واألضداد في كالم  ،ٛ٘ األصمعي:ينظر: ثالثة كتب في األضداد،  -(ٚ)
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، واستبعد محمد حسين (ٔ)األضداد ، وكان أبو حاتم السجستاني يقول : واألكثر أنَّو الباقي
سرين أنَّ معنى الغابرين الباقون، ، ويرى أكثر المف(ٕ)آل ياسين أنَّ )الغابر( من األضداد

دىٌر كبيٌر من الباقين قبل اليالك والمعمٍّرين الذين قد أتى عمييم بالباقين: أنَّيا )) ويعني
الطويل َغَبَر الدَّىر ، فكانت ِممَّن من الناسَىِرَمْت فيَمْن َىِرَم ، حتى ومرَّ بيم زمٌن كثيرٌ 

وقيل: معنى  ، من قوم لوط حين جاءىم العذاب، فيمكت مع من ىمك قبل ىالك القوم
ن في ىم الباقو   اْلَغاِبِرينَ  ، ويرى أبو السعود أنَّ (ٖ)((من الباقين في عذاب اهللذلك: 

، وقال الماوردي في وجو (ٗ)، فيو حمل المفظ عمى المعنيينالعذاب أو الماضون اليالكون
، ولم يرد ذلك عن (٘)الماضين  اْلَغاِبِرينَ   : أنَّ ىـ(ٓ٘ٔمان )تيحكاه عن مقاتل بن سم

 .(ٙ)بل وافق المفسرين في تفسيرىم ،تفسيرهمقاتل في 

إنَّ ابن جني في تفسير لأللفاظ المتضادة يعقب تفسيره بقول )واهلل أعمم(، وكأنَّو في     
لذا نجد تفسيره لتمك األلفاظ  األلفاظ؛تفسيره ىذا تبع المفسرين فيما قالوا في تفسير ىذه 

  المفسرين.موافًقا لتفسير 

، من األضداد، ولم يصرح بو، بل يفيم من َظنَّ  وألمح ابن جني إلى أنَّ لفظ       
   :األضداديين من األلفاظ المتضادة، قال ابن جني في قولو تعالى ، وىو عندكالمو ذلك

  َُوَظنَّ َأنَُّو اْلِفرَاق  قالأيقن َأنَُّو اْلِفَراُق( إذ [ عمى قراءة ابن عباس )وَ ٕٛ: ]القيامة: 
. قال أبو الفت غي أْن ُيحسن الظَّنَّ بابن : ينبح))وقال ابن عباس في تفسيره: ذىب الظَّن 

ولم يكن ليخفى عميو أنَّ  عممائيم،: إنَّو أعمم بمغة القوم من كثير من عباس، فيقال
 كقولو: )َعِمْمُت(،)َظَنْنُت( قد تكون بمعنى 

ٍج     َسَراُتُيْم في الَفاِرِسيّْ الُمَسرِّْد   َفُقْمُت َلُيْم ُظنُّوا ِبَأْلَفْي ُمَدجَّ

                                                           

 .ٖ٘ٔثالثة كتب في األضداد، السجستاني:  -(ٔ)
 .ٕٙٔ: ينظر: األضداد في المغة -(ٕ)
 .٘ٛٔ/ٛ المحيط:، والبحر ٕٔٗ/ٗ الوجيز:المحرر  وينظر:، ٜٖٓ/ٓٔ البيان:جامع  -(ٖ)
 .ٛٗ٘/  ٗإرشاد العقل السميم:  :ينظر -(ٗ)
 .ٙٙ/ ٘ والعيون:النكت  ينظر: -(٘)
 .ٕٚٚ/  ٖ سميمان:تفسير مقاتل بن  ينظر: -(ٙ)
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وكأنو قال: ذىب  الشك،لكنو أراد لفظ اليقين الذي ال يستعمل في  وتحققوه،أيقنوا بذلك  أي:
المفظ الذي يصمح لمشك، وجاء المفظ الذي ىو تصريح باليقين. إلى ىذا ينبغي أن يذىب 

يكون بمعنى اليقين  َظنَّ  ، فابن جني في ىذا النص يقول أنَّ (ٔ)واهلل أعمم(( لو،بقو 
  قراءتو.وحمل معنى اآلية عمى )اليقين( كما صرح بو ابن عباس في  والشك،

 الحمل عمى المعنى  -3

بيا كثيٌر من المغويين  َعِنيالحمل عمى المعنى ظاىرة من الظواىر المغوية التي       
حمل يُ ، فَ معنى كالم آخريكون الكالم في  ىو أنْ والحمل عمى المعنى: )) ،(ٕ)والمفسرين

حمل الكالم عمى المعنى دون ، فييكون لمكممة معًنى ُيخالف لفظيا ، أوعمى ذلك المعنى
 وعدَّه ابن جني من شجاعة العربية ،المغة العربية سعةوىو مظير من مظاىر ، (ٖ)((المفظ

اعمم أنَّ ىذا )) :ىما )الحمل عمى المعنى( وقال فيوأحد ينوعقد لو في الخصائص باب
منثوًرا  ، قد ورد بو القرآن وفصيح الكالم فسيحٌ  نازحٌ  ومذىبٌ ،  ة بعيدٌ رج غوٌر من العربيَّ الشَّ 

حد في الجماعة والجماعة في ، وتذكير المؤنث وتصور معنى الواومنظوًما كتأنيث المذكر
ًعا ، أو فر ل أصاًل كان ذلك المفظالواحد وفي حمل الثاني عمى لفظ قد يكون عميو األوَّ 

، ومظاىر (٘)، واآلخر )التفسير عمى المعنى دون المفظ((ٗ)((وغير ذلك مما تراه بإذن اهلل
و ا بعض آي القرآن عمى ففسَّر ، لمتقدٍّمىذه الظاىرة متعددة كما َبيََّنيا ابن جني في نصٍّ

 .وفق ىذه الظواىر

 التذكير والتأنيث  أواًل:

 الكريم القرآن وردتا فيلمغة من ظواىر ا تان، ظاىر تذكير المؤنَّث وتأنيث المذكَّر      
حمل ظاىر المفظ عمى معقود المعنى، وترك الظاىر سع عنيم قد شاع واتَّ )) وكالم العرب

فراد الجماعة وجمع المفردوتأنيث ال، وذلك كتذكير المؤنث إليو ، وىذا فاٍش مذكر وا 
                                                           

، وجاء في الديون،)َعاَلِنيًَّة(  ٓٙ: البيت في ديوان دريد بن الصمة :، وينظرٕٖٗ/ٕالمحتسب:  -(ٔ)
 بدل )َفُقْمُت(.  

 .ٕٜ – ٜٔحمل عمى المعنى في المغة العربية: : الينظر -(ٕ)
 .ٖٓحمل عمى المعنى في المغة العربية: ينظر : ال -(ٖ)
 .ٔٔٗ/  ٕ الخصائص: -(ٗ)
 .ٕٓٙ/  ٖ الخصائص: -(٘)



          .......................  فصل لثالث التفسير اللغوي في المباحث الدِّالليَّةال

 875 

 
 

أو ظاىرىا التأنيث ومعناىا ظاىرىا التذكير ومعناه التأنيث  وفي ما يأتي آياتٍ ، (ٔ)((عنيم
[، ٛٚ]األنعام: من اآلية:   َفَممَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َىـَذا َربّْي : قولو تعالى ،التذكير
بِّْو  : وقولو ِإنَّ َرْحَمَت  : وقولو، [ٕٚ٘]البقرة: من اآلية:   َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مّْن رَّ

 .[ٙ٘]األعراف: من اآلية:  الّمِو َقِريٌب مَّْن اْلُمْحِسِنيَن 
ليا ع ىاظاىر حمل ابن جني ىذه اآليات عمى معناىا خالًفا لِ        : فقال ،مى المعنىوأوَّ

ىذا الشخص أو  :أي ، َفَممَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة َقاَل َىـَذا َربّْي : جلَّ و  قول اهلل عزَّ ))
بِّْو  : وكذلك قولو تعالى ،ىذا المرئي ونحوه ألن الموعظة ؛ َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة مّْن رَّ

و أراد نَّ أ ِإنَّ َرْحَمَت الّمِو َقِريٌب مَّْن اْلُمْحِسِنيَن  : والوعظ واحد، وقالوا في قولو سبحانو
إلى فأشار  ،(ٕ) ((ألجل َفِعيل؛ ما ىوذكير ىنا إنَّ يكون التَّ  ، ويجوز أنْ حمة ىنا المطربالرَّ 
نده عمى ىذا الشخص أو ىذا المرئي، ل عمؤوَّ ؛ وذلك ألنَّو وىي مؤنثمس بالمذكر لشَّ ا

في  إنَّما قال)) :جمعيا الرازي بقولو، و أخرى لتذكير اسم اإلشارة اوذكر المفسرون أسبابً 
مس بمعنى الضياء : أنَّ الشَّ الشمس )ىذا( مع أنَّيا مؤنثة، ولم يقل )ىذه(؛ لوجوه: أحدىا

لشمس لم يحصل فييا عالمة : أنَّ افظ عمى التأويل فذكَّر، وثانييا، فحمل الموالنور
ور صمح التذكير من ىاتين مذكر وكان تأويميا تأويل الن؛ فمما أشبو لفظيا لفظ الالتأنيث

، راد ىذا الطالع أو ىذا الذي أراه، ورابعيا: المقصود منو رعاية األدب: أالجيتين، وثالثيا
وجو الثالث ىو الذي عميو ابن ، وال(ٖ)((ند ذكر المفظ الدال عمى الربوبيةوىو ترك التأنيث ع

ال المجاشعي ويرى ابن، جني إخبار من  َفَممَّا َرَأى الشَّْمَس َباِزَغًة   :الىأنَّ قولو تع فضَّ
 فجاءت اآلية عمى اعربيًّ  لم يكنوىو ، من كالم إبراىيم  َىـَذا َربّْي  :وقولو تعالى، اهلل
ال انفرد بو، وىذا تف(ٗ)بتذكير المؤنث تولغ أمَّا تذكير الفعل في  .سير غريب من ابن فضَّ

عمى  الحمل :: األول، أرجعو العكبري إلى ثالثة وجوه َجاءُه َمْوِعَظةٌ  : قولو تعالى
، والثالث : ا: ألنَّ تأنيث موعظة ليس حقيقيًّ ، والثانيبمعنى َوْعظ  َمْوِعَظةٌ  ألنَّ  ؛المعنى

 .(٘) َجاءهُ   في قولوالياء  وىو ،لوجود فاصل

                                                           

 .٘ٗٔ/  ٔ المحتسب: -(ٔ)
 .ٕٔٗ/  ٕ الخصائص: -(ٕ)
 .ٓٙ/  ٖٔ الكبير:التفسير  -(ٖ)
 .ٕٛٔر: النكت في القرآن: ينظ -(ٗ)
 . ٓٛٔ/  ٔالبيان في غريب إعراب القرآن:  :ينظر -(٘)
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  الجمع واإلفراد: ثانًيا

المفظ في اآلية  يكون ظاىرُ  :، أي، ويقع الجمع موقع المفردالجمعقد يقع المفرد موقع      
في المغة وفاش  كثيرٌ ىذا ، ووقوع اومعناه جمعً  امفردً  ه، ويكون ظاىر اومعناه مفردً  اجمعً 
والجماعة وىي  ،وجاز أْن ُيوَقع عمى الناس كمٍّيم صفٌة مفردٌة تصوًرا لمعنى الجممة)) ،فييا

 يشير أيًضا إلى الناس بمفظ الواحد في قولو: لَمبيٍد أنْ ، كما جاز الواحدبمفظ 

 يدُ اِس َكيَف َلبِ َوَلَقد َسِئمُت ِمَن الَحياِة َوطوِليا    َوُسؤاِل َىذا النَّ 

الَِّذيَن َقاَل َلُيُم  ومن معكوسو في إيقاع لفظ الجماعة عمى معنى الواحد قولو تعالى: 
[، والمراد بو الواحد، كلٌّ ٖٚٔآل عمران: من اآلية: ] النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم 

نَّ  الَِّذيَن َقاَل َلُيُم النَّاُس  : ))وقال الطوسي ،(ٔ)((من كالم العرب ا بال ما كان واحدً وا 
بعض آي  ابن جني وعمى ىذه الظاىرة فسَّر (ٕ)((شجعي: وىو نعيم بن مسعود األخالف

 .ءاتالقرآن وبعض القرا

 أواًل 

ُدوَن َذِلَك  َعَماًل َوِمَن الشََّياِطيِن َمن َيُغوُصوَن َلُو َوَيْعَمُموَن    تعالى:القول في قولو      
ِلّمِو َوُىَو ُمْحِسٌن َفَمُو َبَمى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو  : ، وقولو[ٕٛ: ] األنبياء  َوُكنَّا َلُيْم َحاِفِظينَ 

 .[ٕٔٔ]البقرة:   َأْجُرُه ِعنَد َربِّْو َواَل َخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنونَ 

حمل عمى  َيُغوُصوَن  َوِمَن الشََّياِطيِن َمنْ  : يرى ابن جني أنَّ قولو تعالى      
مو األخفش ،(ٖ)ل القول في اآلية، ولم يفصٍّ المعنى  من قبلُ  وىذا الذي أجممو ابن جني فصَّ
في المعنى  َمنْ  ألنَّ  ؛في المفظ واحد َمنْ و َيُغوُصوَن  ع مِ ما جُ نَّ ا  و )) :بقولو

، ويرى أبو حيَّان لمعنى أبو حيَّان والسمين الحمبي، وكذلك حمل اآلية عمى ا(ٗ)((لجماعةٍ 

                                                           

 .ٕٖ لبيد:وينظر البيت في ديوان  ،ٜٛٔ/  ٔ المحتسب: -(ٔ)
 . ٜٙٔ/  ٕالتبيان في تفسير القرآن :  -(ٕ)
  .ٜٔٗ/  ٕ الخصائص: ينظر: -(ٖ)
 . ٚٗٗ/  ٕمعاني القرآن لألخفش:  -(ٗ)
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  ؛ لذا حمل قولو اإلفراد والتذكير عمى دالة َمْن  أنَّ األكثر في لسان العرب أنَّ تكون 
  َْيُغوُصوَن  َمن بر كالم العاألكثر في اإلفراد والتذكير ألنَّ  ؛عمى المعنى(ٔ). 

َبَمى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلّمِو َوُىَو ُمْحِسٌن َفَمُو َأْجُرُه ِعنَد َربِّْو َواَل َخْوٌف   :أمَّا قولو تعالى      
إنَّو أي  ،(ٕ)((َمْن( ثم جمع من بعدُ فأفرد عمى لفظ ): ))فقال فيو  َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنونَ 

، (ٖ)ُىَو( و)َلُو( و)َأْجُرُه( عمى المفظ والمعنى جمع، وفي )َوْجَيُو( و)أفرد الضمير في )َأْسَمَم(
، ذىب إلى لفظ الواحد، َبَمى َمْن َأْسَمَم َوْجَيُو ِلّمِو َوُىَو ُمْحِسٌن )) :إذ قال أبو عبيدة

محمول   َواَل َخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنونَ   :، وقولو تعالى(ٗ)والمعنى يقع عمى الجميع((
 .اإلفراد ومعناىا الجمع ياوىو الجمع ألنَّ )َمْن( لفظعمى المعنى 

يقع عمى  نكرة موصول سما (نْ مَ )؛ ألنَّ دالة عمى اإلفراد أمر فيو نظر( وكون )َمنْ       
، فحمميا عمى المعنى ال ممؤنث، فإذا كانت )َمْن( كذلككما ل ذكرم، والمجمعل المفرد كما
لى ىذا فالمفظ والمعنى يدالن عمى الجمع ،ألنَّيا دالة عمى الجمع بنفسيا ؛موجب لو ، وا 

 .(٘)اءوَ ، فـ)َمْن( تقع عمى الواحد والجمع عندىما عمى حدٍّ سَ بيدةأبو عالفرَّاء و المعنى أشار 

 ثانًيا 

ثُمَّ َخَمْقَنا النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة  : لو تعالىالقول في قو      
األولى وجمع   ِعَظاًما [ بإفراد ٗٔ:]المؤمنون: من اآلية  ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما

 .عمى قراءة مجاىدالثانية وجمع األولى   اْلِعَظاَم  ، وبإفراد عمى قراءة الس َممي ،الثانية

حمل بال( َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًماَفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة َعْظًما و ابن جني قراءة الس َممي )وجَّ       
أمَّا من إذ قال: )) ،ل عمى المعنىو حممومن جمع كما ىي قراءة الجماعة ف ،عمى المفظ

 عامٌ  ىذا أمرٌ  ، ومن جمع فإنَّو أراد أنَّ ةمقَ فة والعَ طْ و ذىب إلى لفظ إفراد اإلنسان والن  فإنَّ  دَ وحَّ 

                                                           

 .ٛٛٔ/  ٛ المصون:والدر  ،ٕٙٔ - ٔٙٔ/  ٘ المحيط:البحر  ينظر: -(ٔ)
 .ٜٔٗ/  ٕ الخصائص: -(ٕ)
 .ٕٛ٘/  ٔ، ومجمع البيان: ٜٖٙ/  ٔينظر: إعراب القرآن لمباقولي:  -(ٖ)
 .ٔ٘/  ٔينظر: مجاز القرآن:  -(ٗ)
 .ٔٗ/ ٕمجاز القرآن: و ، ٜ٘/  ٖينظر: ومعاني القرآن لمفراء:  -(٘)
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، أمَّا قراءة مجاىد (ٔ)((نيم وقوع المفرد في موضع الجماعة، وقد شاع عاسفي جميع النَّ 
، المتقدم، فإفراد العظم فييا حمل عمى المفظ ا َفَكَسْوَنا الَعْظَم َلْحًما()َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامً 

َفَخَمْقَنا  ، وفيو عود إلى المفظ بعد أْن حمل قولو تعالى والنطفة والعمقة والمضغة :أي
إذ  ،بحسن عند ابن جني، وىذا ليس ِعَظاًما   عمى المعنى فجمع اْلُمْضَغَة ِعَظاًما 

حد لفظ الواحد الذي ؛ ألنَّو جاور بالواراد ثم َعقَّب بالجمع أشبو لفًظامن قدَّم اإلف)) إنَّ  :قال
؛ ألنَّيا ىي ، ثم َعقَّب بالجماعة)مضغة(ىو )إنسان( و)ساللة( و)نطفة( و)عمقة( و

فعامل المفظ المفرد ثم عاد ، ة بادر إلييا إذ كانت ىي المقصود، ومن قدَّم الجماعالغرض
، فيحسن ى عمى قوانينيم، أاَل تراك تقول: من قام وقعدوا إخوتك، واألول َأْحر بمثمو

ذا قمت النصرافو ؛ ألنَّك قد ، ضعفمن قاموا وقعد إخوتك :عن المفظ إلى المعنى، وا 
بعد االنصراف عنو  ، فمعاودة المفظجمع عمى المعنى وانصرفت عن المفظانتحيت بال
 .(ٕ) ((اجدً  ، فاعرفو وابن عميو فإنو كثيرٌ تكاثتراجع وان

فمنيم من  ،(ٖ)والحمل عمى المعنى ثم الحمل عمى المفظ محل خالف بين العمماء       
، وابن جني كما (ٗ) السراجبن كأبي بكر  ،ويستقبحو وُ فُ عٍّ ضَ ومنيم من يُ ، كأبي حيَّان ،يجيزه

عمى المعنى لم تكد  متْ مَ أنَّ العرب إذا حَ اعمم )) :، وقال في الخصائصمتقدٍّمو الفي نصٍّ 
 : قمت شكرت من أحسن إليَّ شكرُت من أحسنوا إليَّ عمى فعمو، ولو :ُتراجع المفظ، كقولك

نقمو عن ابن إالَّ في موضع واحد نعو كابن خالويو يم، ومنيم من (٘)((عمى فعميم جاز
َيْتُمو َعَمْيُكْم آَياِت المَِّو ُمَبيَّْناٍت لُّْيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا  ُسوالً رَ  : مجاىد في قولو تعالى

اِلَحاِت ِمَن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر َوَمنْ  ُيْدِخْمُو َجنَّاٍت َتْجِري ِمن  َصاِلًحاُيْؤِمن ِبالمَِّو َوَيْعَمْل  الصَّ
 ُيْؤِمن   ، فوحد[ٔٔ: الطالق]  ِرْزًقاَقْد َأْحَسَن المَُّو َلُو  َبًداأَ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِديَن ِفيَيا 

، ثم بعد  َمنْ   عمى معنى َخاِلِديَن  ، ثم جمع  ُيْدِخْموُ  وكذلك ،  َمنْ   عمى لفظ 
 .(ٙ)  َمنْ   عمى لفظ َلُو ِرْزًقا   قولو ووحد ، ذلك رجع إلى المفظ

                                                           

 .ٛٚ/  ٕ المحتسب: -(ٔ)
 .ٛٛ - ٛٚ/  ٕ المحتسب: -(ٕ)
 .ٓٔٔ -٘ٓٔ: : الحمل عمى المعنى في المغة العربيةينظر -(ٖ)
 .ٖٕٗ/  ٗ، والبحر المحيط:  ٖٚٗ/  ٕ: ينظر: األصول في النحو -(ٗ)
 .ٕٓٗ/  ٕ الخصائص: -(٘)
 .ٜٕٔينظر: ليس في كالم العرب:  -(ٙ)
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 في التفسير عند ابن جني  ةأثر المجاز والعقيد -4

؛ ألنَّ ابن جني وظَّف المجاز في تفسير القرآن بما جمعُت بين المجاز والعقيدة ىنا      
ية وبمعتقده الديني من جية ، فيو تفسير متأثر بالمجاز من جينيينسجم مع معتقده الد

لدفاع عن مذىبيم ، والمعتزلة وظَّفوا المغة وأساليبيا في اُأخرى، وابن جني معتزلي المذىب
ون بيا، ويحتجون ، وكانت من أىم أدواتيم التي يدافعتقداتيم الدينية التي يؤمنون بياومع

، وعقد ابن جني لمعقيدة والمجاز باًبا في كتابو الخصائص سماه )ما بيا عمى خصوميم
ىذا الباب من أشرف  اعمم أنَّ وقال فيو: ))، العربية من االعتقادات الدينية( ُيْؤِمْنو عمم

أكثر َمن  وذلك أنَّ . وال وراءه من نيايةٍ  ،االنتفاع بو ليس إلى غايةٍ  وأنَّ  ،أبواب ىذا الكتاب
 :يَّال في قولو تعالىحتى ذىب بعض ىؤالء الج  ... ِمن أىل الشريعة عن القصد فييا ضلَّ 
  ٍَيْوَم ُيْكَشُف َعن َساق  ونعوذ باهلل من َضْعفة  ،يمربٍّ يا ساق أنَّ [  ٕٗ: ]القمم: من اآلية

 فييا أو مزاولةٌ  فٌ ر  صَ أو تَ ، بيذه المغة الشريفة أْنٌس ولو كان ليم  ...النظر وفساد المعتبر
في ىذا آياٍت ، وعرض (ٔ)((بالبعد عنيا، وة إليوما أصارتيم الِشقْ  ،لحمتيم السعادة بيا ؛ليا

 .؛ ممَّا جعمو يحمميا عمى المجاز دفًعا ليذا التشبيو الباب  ظاىرىا التشبيو

 أواًل 

َوِلّمِو اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُو الّمِو ِإنَّ الّمَو  : القول في قولو تعالى     
 .[٘ٔٔ] البقرة:  َواِسٌع َعِميٌم 

حممو عمى الحقيقة الزمو  ألنَّ  ؛عمى المجاز َوْجُو الّمِو   :حمل ابن جني قولو تعالى
قولو )) :قالف، شبيوجسيم والتَّ التَّ بتقول  التي العقيدتو ل شبيو، وىذا ُمنافجسيم والتَّ التَّ 

 :  ترى إلى بيت الكتابأاَل  ؛إنَّما ىو االتجاه إلى اهلل َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُو الّموِ  : انوسبح

 الَمو َذْنًبا َلْسُت ُمْحِصيُو     َربَّ العباِد إليِو الوجُو والَعملُ أْسَتْغِفُر 

ع الَفْعل ضَ محذوف الزيادة كأنَّو وَ  : إنَّ الوجو ىنا مصدرٌ أي االتجاه، فإْن شئت قمت
ْن شئت قمت: خرج  -في أحد القولين  -كوحده وقيِد األوابد، موضع االفتعال ونحوىما. وا 

فيو المراد منو والمقصود ، ىو أكرمو وأوضحو، أنَّ وجو الشيء أبًدامخرج االستعارة، وذلك 

                                                           

  .ٕٙٗ - ٕ٘ٗ/  ٖ: الخصائص -(ٔ)
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، أي لو رف فيو والعادة في أمثالوسبحانو مجرى العُ  ، فجرى استعمال ىذا في القديميوإل
، إالَّ أنَّك إذا جعمت و إليو فيو وجًيا لوا يكون لو وجو لكان كل  موضٍع ُتوجٍّ مَّ كان تعالى مِ 

 ؛ ألنَّ ى مضاًفا إلى المفعول دون الفاعلّول مصدًرا كان في المعن)الوجو( في القول األ
و إليو مفعول في المعنى نَساُن   :فيكون إًذا من باب قولو عّز وجلّ  ،المتوجَّ اَل َيْسَأُم اإلِْ

: من ]ص َلَقْد َظَمَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك  و ،[ٜٗ: اآلية : من]فصمت  ِمن ُدَعاء اْلَخْيرِ 
، وأكثر المفسرين (ٔ)((أضيف فيو المصدر إلى المفعول بو ونحو ذلك مّما ،[ٖٗ :اآلية

لوا اآلية ألنَّ الزميا التَّ  وقالوا ، ه عن ذلك ، فحمموىا عمى المجاززَّ نَ ، واهلل مُ شبيوجسيم والتَّ أوَّ
 :منيا فييا وجوًىا

 اهلل.، فيي الجية التي فييا رضا الوجو األول: أْن يكون الوجو بمعنى الجية

َوَيْبَقى  : الوجو الثاني: أْن يكون الوجو بمعنى الذات، أي ذات اهلل، وعميو قولو تعالى
ْكَرامِ   .[ٕٚ]الرحمن:   َوْجُو َربَّْك ُذو اْلَجاَلِل َواإلِْ

 .مرضاتو :أي َفَثمَّ َوْجُو الّمِو   قولو،أْن يكون المراد من  الثالث:الوجو 

 .(ٕ)أْن يكون المراد قبمة اهلل التي يعبد بيا الرابع:الوجو 

 إذ كان الوجو أظير العرب،والعبارة عنو بالوجو من مجاز كالم )) عطية:وقال ابن       
في كون )الوجو( في  عن المفسرين وانفرد ابن جني .(ٖ)((األعضاء في الشاىد وأجميا قدًرا

  غيره.فمم يقل بو أحد  تقييد،أي  األوابد،اآلية مصدر محذوف الزيادة كقيد 

 ثانًيا 

َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َوُيْدَعْوَن ِإَلى السُُّجوِد َفاَل   تعالى:القول في قولو       
 .[ٕٗ] القمم:  َيْسَتِطيُعونَ 

: في قولو تعالى تكون لو ساق بمعنى الجارحة نزَّه ابن جني البارَي جلَّ جاللو من أنْ      
  َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق(( :فأّما قول من ، وحمل اآلية عمى المجاز، إذ قال في تأويميا

                                                           

 .ٖٚ/  ٔ الكتاب: ينظر: القائل،والبيت مجيول  ،ٕٛٗ - ٕٚٗ/ ٖ الخصائص: -(ٔ)
  .  ٖٓ٘/ٔ المحيط:، والبحر ٕٕ/ٗ الكبير:، والتفسير ٕٓٓ/ٔ الوجيز:المحرر  ينظر: -(ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔ الوجيز:المحرر  ينظر: -(ٕ)
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 َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساقٍ  : وتو حتى قال في قول اهلل تعالىطغى بو جيمو وغمبت عميو ِشقْ 
نَّ و أراد بو ِعضو القديمإنَّ  نَّيا ذات  يا جوىرٌ ، وا  َشَعٍر كيذه الجواىر الشاغمة لألماكن، وا 

زَّىنا عن نَ  نحمد اهلل عمى أنْ  ِكسوا في غوايتو ، فأمرٌ وكذا وكذا ِممَّا تتابعوا في شناعتو ورَ 
نَّما السَّ حَراهاإللمام ب ، : قد قامت الحرب عمى ساقٍ ىنا يراد بيا ِشّدة األمر كقوليماق ، وا 

ما ىي مشبَّية بالساق ىذه التي فإنَّ ، يدت بيا الشّدةنا ندفع مع ذلك أنَّ الساق إذا ُأرِ سْ ولَ 
ِكرت ىنا ذُ فَ  ،ِيضة ليانْ الساق ىي الحاممة لمجممة المُ  ألنَّ ؛ ما قيل ذلكو إنَّ وأنَّ ، تعمق القدم 
ذ باهلل من فنعو  : ساق أو غيرىا ا أن تكون لمقديم  تعالى جارحةفأمَّ  ،ا ا وتشنيعً لذلك تشبييً 

، ألنَّ حمميا حمل المفسرون اآلية عمى المجازك ، وكذل(ٔ)((بَطَواره أو االجتياز اعتقاده
لفظ )الساق( عمى  ، فحينئذ يجب صرفُمَعضًّى عمى الحقيقة الزمو أْن يكون اهلل جسًما

 :وليم فييا وجو منيا، المجاز

، اق لمشدَّةيرت السَّ عِ تُ ، فاسْ الشدَّة، وىذا من االستعارة :اقيكون المراد بالسَّ  الوجو األول: أنْ 
، وعمى ىذا : شمَّر عن ساقوأمر عظيم  يحتاج فيو لمجيد وشدة لمرجل إذا وقع فيويقال 

قيل إنَّيا كناية عن و ، اق، فإنَّما ىي مشبَّية بالسَّ ِريدت بيا الشّدة: إذا أُ حمميا ابن جني فقال
 .شدة األمر

 وىو مة،القياوىي أوَّل ساعة من يوم  اآلخرة،أْن يكون المراد بالساق إقبال  الثاني:الوجو 
 عظيم.يوم 

 .(ٕ)قيل أنَّ المراد بالساق الغطاء الثالث:الوجو 

                                                           

 .ٕٔ٘/  ٖ الخصائص: -(ٔ)
 .ٜٖٓ/ ٛ المحيط:والبحر  ،ٓٚ/ٙ والعيون:، والنكت ٜٔ/ٓٔ والبيان:الكشف  ينظر: -(ٕ)



 

 

 
 

 الخاتمة
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  الخاتمة
وتفسيره المغوي لمقرآن  (رحمو اهلل) بعد ىذه الرحمة الطويمة والممتعة مع ابن جني      
وبعض  ،التي توصمُت إلييا في ىذا البحث ، ال بد من الوقوف عمى أبرز النتائجالكريم

 التوصيات:
، يضاىي تفسيره المغوي تفسير المفسرين المغويين ثبت لي أنَّ ابن جني مفسٌّْر لغويّّ  -ٔ

، تفسير القرآن ومعانيودّْر لو أن يؤلف في ، ولو قُ بقوه كأبي عبيدة والمبرد واألخفشالذين س
لمقراءات الشاذة في كتاب  و، بل إنَّ توجييطبقات المفسرين في عديد المفسرينلذكره مؤلفو 

 .ب يعدُّ تفسيًرا لغويِّا، كما صرح بذلك مساعد الطيارالمحتس

: نوع خاص ييتم بتفسير معاني األلفاظ تفسير ابن جني المغوي عمى نوعين كان -ٕ
: ييتم بتفسير آي القرآن تفسيًرا لغويِّا، والنوع اآلخر مَّى ىذا الخاصتفسيًرا معجميِّا، وقد يس

وتية والصَّرفية أو ألفاظ ، وغيرىا من األساليب والنَّحوية والدالليةو بالوسائل المغوية الصَّ
أو ، وقد يسمَّى تفسيًرا نحويِّا أو صرفيِّا أو دالليِّا غوية التي تعين عمى توضيح المعنىالم

 .صوتيِّا

، حميل والكشففكير والتَّ ة في التَّ الفذَّ  نابًعا من عقميتو أصيًل  أكثر تفسيره الّمغوي كان -ٖ
، قرآنفيو عالٌم موسوعي وظَّف فنون المغة العربية وأساليبيا خير توظيف في تفسير ال

بالعمماء السابقين كالخميل وسيبويو وأبي عبيدة والمبرد  وكان في بعض تفسيره متأثًرا
 .واألخفش  وغيرىم من المفسرين

في  أبي حاتم السجستانياب ، ككتوًصا كثيرًة من كتب لم تصل إلينانص ل ابن جنينق -ٗ
 ، وقد حوت، أو معاني القرآنالذي سمَّاه ابن جني )الكتاب الكبير( قطربالقراءات وكتاب 

وتعدُّ ىذه النصوص صورة لتمك ، توجيو القراءات وغيرىا، و بيان معاني القرآن تفسيًرا في
في جمع الكتب ب ابن جني ، ممَّا جعل بعض الباحثين أْن يعتمدوا عمى كتةالكتب المفقود

ذ جمع جيود قطرب في معاني القرآن، معتمًدا ، كما فعل الباحث خضير حسين إالمفقودة
م في ، وكذلك الباحثة يسرى محمد جمعت جيود أبي حاتاعمى كتب ابن جني وغيرى
عراًبا أبي حاتم السجستاني والدراسات القرآنية التفسير والقراءات بعنوان ) قراءًة وتوجيًيا وا 

 . ، وغيرىارسالة لمماجستير واعتمدت عمى كتاب المحتسب والخصائص (لمقرآن
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وكذا من   -الذين ألفوا في معاني القرآن وقراءاتو  -تأثر بابن جني كثير من المغويين -٘
اِشعي، وغيرىم، والطَّب  عنو، كالباقوليالنقل  اوأكثرو ، والمفسرين ذا ، وىْرِسي وأبي حيَّان والُمج 

 . لغويّّ  جني مفسرٌ  يدلُّ عمى أنَّ ابن

 نبين البصريي بعض اآليات التي كان فييا خلٌف نحويّّ  وقف ابن جني عمى -ٙ
لة خلفية لم أوانفرد في ذكر مس يسمّْييم،وانتصر فييا ألصحابو البصريين كما  والكوفيين،

 القول.وىي مسألة حذف فعل  النحوي،ترد في كتب الخلف 

فاستشيد لتفسيره بالقرآن الكريم والحديث  المغوي،تنوعت شواىد ابن جني عمى تفسيره  -ٚ
 العرب.الشريف والشعر وكلم 

، إالَّ إنّْي توجيو القراءات الشاذةمن المعروف أنَّ ابن جني عمل كتاب الُمْحت سب في  -ٛ
 .اءة العامة أي قراءة حفص عن عاصممقر لوجدت فيو تفسيًرا كثيًرا 

ًدا عمى كثير من شاى هردو فيو يُ  كبيًرا،ثر القرآن الكريم في كتب ابن جني أكان  -ٜ
 .تكون اآلية نفسيا محل شرح وتفسيرأو  الشواىد،، ثم يفسر أغمب ىذه المسائل المغوية

، وأكثر تفسيره الخاص كان تفسيًرا ص مساوًيا لتفسيره العام تقريًباكان تفسيره الخا – ٓٔ
كان تفسيًرا نحويِّا ثم صرفيِّا ثم  عامأكثر تفسيره الو ، األلفاظ وغامضيالغريب معجمًيا 
 صوتيِّا .

غير يذكرىا من و ، ح بعضيا مرةً ، ويرجير ابن جني بتعدد الوجوه واآلراءامتاز تفس -ٔٔ
 .اطلعوعمى موسوعيتو وسعة  وىذا يدلُّ  ،ترجيح مرة أخرى

ثُمَّ  : ، ومن ذلك قولو في قولو تعالىوي تفسيره المغ في موارد منانفرد ابن جني  -ٕٔ
الم أنَّ  ،[ٙٔ، ٘ٔ]المؤمنون:  ثُمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ُتْبَعُثوَن   ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتونَ 
       :في قولو تعالى ،، وىي مرادة، وكذلك قال بحذف كانُتْبَعُثوَن   :التوكيد مرادة في قولو

  َواتََّبُعوْا َما َتْتُموْا الشََّياِطيُن وفي غيرىما ما كنت تتمو :، أي[ٕٓٔ: ]البقرة: من اآلية ،
 .من اآليات

من الموضوعات النحوية في الكشف عن المعنى كالحذف  اوّظف ابن جني كثيرً  -ٖٔ
، لتي ليا مساس في الكشف عن المعنىوالمبتدأ والخبر والتوابع وغيرىا من الموضوعات ا
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على وفق صيغها  في تبيين معاني بعض األلفاظ القرآنيةالصرف وكذلك أفاد من عمم 

 والتنغيم . ضعفه،من الصوت وأثره في تبيين المعنى كشدة الصوت وو، الصرفية وداللتها
ز ابن جني من القطع بمعنى المفظ القرآني في تفسير لمقرآن بقولو )واهلل أعمم -ٗٔ ( تحرَّ

، فيو عمى الرغم من عممو بالمغة وأساليبيا كان يتحرز لكثير من اآلياتفي ذيل تفسيره 
 .في القرآن الكريم عمى وجو القطع من القول

يوجيو  ، بلال يجعل المفظ جامًدا عمى معناه ،تفسيره لبعض األلفاظنَّ ابن جني في إ -٘ٔ
ما يفسر في ىدى الصرف والنحو والمعجم  ا، فيو كثيرً عمى حسب ما يقتضيو السياق

 بمحاظ السياق .

ألنَّو قيل  العامة؛حمل ابن جني معاني كثير من القراءات الشاذة عمى معاني قراءة  -ٙٔ
 .توافقيا في المعنىنَّ األصل في القراءات إ

أنكر ابن جني عمى ابن مجاىد تخطيئو بعض القراءات التي ليا وجو من العربية  -ٚٔ
 عميو.يمكن أن تحمل 

قراءة الفضَّل معاني بعض القراءات الشاذة، عمى معاني نَّو أيؤخذ عمى ابن جني  -ٛٔ
نسجم مع مذىبو النَّحوي مرة ، أو ألنَّيا ته مرةاألنَّيا تنسجم مع المعنى الذي ير  ؛العامة
 .يرى أنَّ القراءة سنة ال تخالف، فكان تفضيمو معًنى فقط نَّ ابن جنيأمع  ،أخرى

ا يؤدي ، ِممَّ ة النحوية في تفسيره لبعض اآلياتعايؤخذ عمى ابن جني تحكيمو الصن -ٜٔ
 .إلى تشتيت المعنى وضياعو، وتعقيد الّنحو وصعوبتو

من اآليات التي  فاتو كثير ألنَّ محمد إبراىيم؛ دة جمع تفسير ابن جنياعبإأوصي  -ٕٓ
نَّ منيج أل وذلك، ابن جني التي فييا تفسيٌر لغويّّ ، وفاتو بعض كتب فسَّرىا ابن جني

إْن وجد فييا  وغيرىا جميع كتبو، م عمى الباحث أْن يجمع تفسير المفسر منتّْ ح  الجمع يُ 
كونو أوَّل من جمع ، ويبقى الفضل لمباحث محمد إبراىيم  محمًدا فعل ذلك ، ولم أجدسيًراتف

 إليو كاصد الزيدي في بحثو المعنون ابن جني مفسًرا.، بعد أْن أشار تفسير ابن جني

لو  تفسيًرا  معجميِّا  ؛ ألني وجدتُ ابن جني دراسة معجمية سُيدر  وأوصي أيًضا بأنْ  -ٕٔ
ما  ظ لغويو وىو كثير فيالفأ، وبعضو اآلخر في عضو في ألفاظ القرآن وقد تناولتوكثيًرا ب
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ألنَّ تناولو  يكون ابن جني معجميِّا؛ الغريب أنْ ، وليس بعميو من كتب ابن جني معتُ اطَّ 
في معاني األلفاظ الميموزة  الو معجًما صغيرً  نَّ إ، بل يشيد لو بذلك األلفاظ معجميِّا

وبين معانييا واستعماالتيا بشكل مختصر  ،عرض فيو لتمك األلفاظ ةوالممدودوالمقصورة 
 جدِّا.

في بحثي ىذا أنَّني بمغُت الغاية، ووصمت إلى النتيجة كاممًة، فالكمال هلل وال أدَّعي      
عمى محمد وآلو الطيبين  . وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربّْ العالمين والصَّلة والسَّلموحدة

 .الطاىرين



 

 

 
 

 ثبت المصادر والمراجع
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  ثبت المصادر والمراجع
  الكريـ.القرآف 
  ألبي عبد اهلل عبد المطيؼ بف أبي ة في اختالؼ نحاة الكوفة والبصرةائتالؼ النُّصر :

 ،بيروت، عالـ الكتب ،تحقيؽ: طارؽ الجنابي ،لميجرة 08<ى سنةالمتوف ،بكر الزبيدي
 . ـ=<?7 الطبعة األولى،

 الوجوه التي ذكرىا أرباب الصنعة اإلبانة في تفصيؿ ماءات القرآف وتخريجيا عمى :
 ،لميجرة 9:;المتوفى سنة ، ي بف الحسيف اأَلصفياني الباقوليألبي الحسف عم

 .ـ?800وزارة األوقاؼ والشؤوف اإلسالمية، الكويت، ، تحقيؽ: محمد أحمد الدالي
  حساـ سعيد النعيمي، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، الطبعة ل :ةعالـ العربيابف جني

 .ـ0??7األولى، 
 ألردف، الطبعة ا -، عمَّاففاضؿ صالح السامرائي، دار عمَّارل :ابف جني النَّحوي

 .ـ?800الثانية، 
  بيروت  العربي،المركز الثقافي  زيد،لنصر حامد أبو  التفسير:االتجاه العقمي في-

 ـ.>??7 الثالثة،الطبعة  لبناف،
 أبي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر السيوطيجالؿ الديف : لاإلتقاف في عمـو القرآف، 

ة المصرية العامة أ، الييلميجرة، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ 77?المتوفى سنة 
 .ـ:=?7لمكتاب، 

 مؤسسة عمالعاؿ بد عل: القرآنية في الدراسات النَّحوية أثر القراءات ، ح جّرا يسالـ مكـر
 .الصباح، الكويت

  9:;المتوفى سنة  ،عربيألبي بكر محمد بف عبد اهلل المعروؼ بابف  القرآف:أحكاـ 
الطبعة  لبناف، - بيروت العممية،دار الكتب  عطا،محمد عبد القادر  :تحقيؽ لميجرة،
 ـ.8009 الثانية،

 المتوفى  ،الرحمف بف إسحاؽ الزجاجيّ : ألبي القاسـ عبد أخبار أبي القاسـ الزجاجي
 ـ.0<?7، : عبد الحسيف مبارؾ، دار الرشيد، تحقيؽلميجرة =99 سنة

 المتوفى سنة  ،السيرافي : ألبي سعيد الحسف بف عبد اهللأخبار النحوييف البصرييف
مطبعة مصطفى  ،، ومحمد عبد المنعـ خفاجي: طو محمد الزينيلميجرة، تحقيؽ <>9

 .ـ;;?7القاىرة، الطبعة األولى،  ،البابي الحمبي
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  سوريا، -دمشؽ الفكر،دار  الصغير،محمود أحمد ل التفسير:األدوات النَّحوية في كتب 
 ـ.8007 األولى،الطبعة 

 المتوفى  ،: ألبي حياف محمد بف يوسؼ األندلسيارتشاؼ الضرب مف لساف العرب
التواب، مكتبة  لميجرة، تحقيؽ: رجب عثماف محمد، مراجعة: رمضاف عبد ;:=سنة 

 .ـ<??7الخانجي، القاىرة ، الطبعة األولى، 
  ألبي السعود محمد بف محمد بف مصطفى الكريـإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف :

 .، مطبعة السعادة: عبد القادر أحمد عطاتحقيؽلميجرة  8<?المتوفى سنة  ،العمادي
  تحقيؽ: محمد ، الباقوليألبي الحسف : اؾ عمى أبي عمي الفارسي في الحجةاالستدر

 .ـ=800لى، ، الطبعة األو أحمد الدالي، مكتبة البابطيف المركزية، الكويت
  القاىرة الكتب،عالـ ، عمر حمد مختارأل الكريـ:االشتراؾ والتضاد في القرآف. 
 كماؿ ل: آراء الطباطبائي وأبرز المفسريف أصوؿ التفسير والػتأويؿ مقارنة منيجية بيف

 .ـ>800الحيدري، دار فراقد، إيراف، الطبعة الثانية، 
  الطبعة  بيروت، النفائس،دار  العؾ،خالد عبد الرحمف ل وقواعده:أصوؿ التفسير

 ـ.><?7الثانية، 
  أبو  يعمل النحوي:أصوؿ التفكير،  األولى،الطبعة  القاىرة، غريب،دار  المكاـر

 ـ.>800
  اجرَّ ، المعروؼ بابف السَّ السري بف سيؿاألصوؿ في النحو: ألبي بكر محمد بف ،

 - ، بيروتعبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة :ؽي، تحقلميجرة >97المتوفى سنة 
 .ـ>??7، الطبعة الثالثة، لبناف

 دار المرتضىلميجرة ?98المتوفى سنة  ،: لمحمد بف يعقوب الكمينيأصوؿ الكافي ، ،
 .ـ;800لبناف، الطبعة األولى،  -بيروت 

 98وفى سنة المت ،األنباري بف : ألبي بكر محمد بف القاسـ بف بشاراألضداد> 
لبناف،  - ، بيروتإبراىيـ، المكتبة العصرية الفضؿ : محمد أبولميجرة، تحقيؽ

 . ـ=<?7
 870سنة  بعد المتوفى ،: ألبي عمي محمد بف المستنير المعروؼ بقطرباألضداد 

 .ـ:<?7 ،، الطبعة األولى، الرياضلمطباعة ، دار العمـو، تحقيؽ: حنَّا حدادلميجرة
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 7;9المتوفى سنة  ،: ألبي الطيب عبد الواحد بف عمي المغويـ العرباألضداد في كال 
 .ـ>??7، سوريا، الطبعة الثانية، ر طالس، دالميجرة، تحقيؽ: عزة حسيف

  األولى،الطبعة  بغداد، المعارؼ،مطبعة  ياسيف،محمد حسيف آؿ ل المغة:األضداد في 
 ـ.9=?7

 از الطبي في القرآف: لمريـ شمس، تعريب: زىراء يگانو، دار اليادي لمطباعةاإلعج ،
 .ـ;800لبناف، الطبعة األولى،  - بيروت

  ،إعجاز القرآف والبالغة النبوية: لمصطفى صادؽ الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت
 .ـ;800الطبعة األولى، 

 :المعروؼ بابف  ،ألبي عبد اهلل الحسيف بف أحمد إعراب ثالثيف سورة مف القرآف الكريـ
 .لميجرة، دار التربية لمنشر والتوزيع 0=9المتوفى سنة ، لويوخا

 سميماف العثيميف، تحقيؽ عبد الرحمف بف خالويوال: إعراب القراءات السبع وعمميا ،
 .ـ8??7، الطبعة األولى، مكتبة الخانجي، القاىرة

  7>المتوفى سنة  ،يّ ر  بَ ك  البقاء عبد اهلل بف الحسف الع  : ألبي اذإعراب القراءات الشو< 
ورميجرةل لبناف، الطبعة األولى،  - ، بيروت، عالـ الكتب، تحقيؽ محمد السيد عزَّ

 .  ـ>??7
 99المتوفى سنة  ،: ألبي جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ النحاسإعراب القرآف> 

 .ـ<800دار المعرفة، الطبعة الثانية  ،لميجرة، تحقيؽ: خالد العمي 
 إبراىيـ األبياري، تحقيؽسف الباقولي المنسوب خطًأ لمزجاج: ألبي الحإعراب القرآف :، 

 ،لبناف، الطبعة الثانية - ، بيروتدار الكتاب المصري، القاىرة، ودار الكتب المبنانية
 .ـ8<?7

  دمشؽ، كثير،دار ابف  درويش،لمحيي الديف أحمد مصطفى  وبيانو:إعراب القرآف 
 ـ.???7 السابعة،الطبعة 

  َّعمَّاف بيجت عبد الواحد صالح، دار الفكرؿ: لؿ لكتاب اهلل المرتَّ اإلعراب المفص ،
 .ـ9??7األردف، الطبعة األولى، 

  الطبعة الخامسة لبناف -، بيروت ممالييفلاألعالـ: لخير الديف الزركمي، دار العمـ ،
 .ـ8008، ةعشر 
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 لميجرة، تحقيؽ:  >;9المتوفى سنة  ،بي الفرج عمي بف الحسيف األصفياني: ألاألغاني
براىيـ السَّعافيف، وبكر عباس، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة،  إحساف عباس، وا 

 .ـ<800
 :عبد  تحقيؽ: لميجرة، ==9المتوفى سنة  ،الفارسيألبي عمي الحسف بف أحمد  اإلغفاؿ

 ـ.8009 دبي، الثقافي،المجمع  إبراىيـ،اهلل عمر الحاج 
 لميجرة،  >7=المتوفى سنة ،: لسميماف بف عبد القوي البغداديّ اإلكسير في عمـ التفسير

 .تحقيؽ: عبد القادر حسيف، مكتبة اآلداب، القاىرة
 لميجرة، تحقيؽ  0>:توفى سنة الم ،: ألبي جعفر محمد بف الحسف الطوسياألمالي

 .ر الكتب اإلسالمية، طيرافبيراد الجعفري، وعمي أكبر الغفَّاري، دا
 8:;المتوفى سنة  ،: ليبة اهلل بف عمي بف محمد الحسني العمويأمالي ابف الشجري 

، ي، مكتبة الخانجي، القاىرة، الطبعة األولىح: محمود محمد الطنالميجرة، تحقيؽ
 . ـ8??7

 87:المتوفى سنة  ،المرزوقي: ألبي عمي أحمد بف محمد بف الحسف أمالي المرزوقي 
، إلسالمي، الطبعة األولى، دار الغرب ا، تحقيؽ: يحيى وىيب الجبوريلميجرة
 .ـ;??7

 ناصر مكاـر الشيرازي، دار نشر مدرسة اإلماـ ل: ألمثؿ في تفسير كتاب اهلل المنزؿا
 ىػ .>7:8، إيراف، الطبعة األولى -قـ  ،ب )عميو السالـ(ف أبي طالبعمي 

 واة عمن  إ المتوفى سنة  ، ى أنَباه النحاة: ألبي الحسف عمي بف يوسؼ القفطيَباه الرُّ
ومؤسسة  ،لميجرة، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي القاىرة :8>

 .ـ><?7 ،الكتب الثقافية بيروت، الطبعة األولى
 لميجرة،  ?=8المتوفى سنة  ،: ألحمد بف يحيى بف جابر البالذريأنساب األشراؼ

، لبناف، الطبعة األولى - ، بيروت، دار الفكرتحقيؽ سيير زكَّار، ورياض زركمي
 ـ. >??7

  ألبي البركات عبد بيف النحوييف البصرييف والكوفييفاإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ :
 : محمد محيي الديفتحقيؽ ،لميجرة  ==;المتوفى سنة  ،األنباري بف الرحمف بف محمد

 .ـ8009بيروت، الطبعة األولى،  -، صيدا ، المكتبة العصريةعبد الحميد
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  ألبي سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازي أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :
حمد عبد الرحمف المرعشمي، دار : ملميجرة، تحقيؽ ;<>المتوفى سنة  ،البيضاوي

 .ىػ<7:7إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 
 :بيروت  الكتب،عالـ  المرجاف،كاظـ بحر  تحقيؽ: الفارسي،ألبي عمي  اإليضاح- 

 ـ.>??7 الثانية،الطبعة  لبناف،
  ألبي عمرو عثماف بف أبي بكر بف يونس المعروؼ بابف  ؿ:المفصَّ اإليضاح في شرح

 يف،الددار سعد  اهلل،إبراىيـ محمد عبد  تحقيؽ: لميجرة، >:>المتوفى سنة  الحاجب،
 ـ.;800 األولى،الطبعة  دمشؽ،

  تحقيؽ: محيي بف األنباري: ألبي بكر واالبتداء في كتاب اهلل عّز وجؿّ إيضاح الوقؼ ،
 .ـ7=?7ؽ، دمشؽ، ، مجمع المغة العربية بدمشالديف عبد الرحمف رمضاف

 الشيير ألبي القاسـ محمود بف أبي الحسف :البرىاف في معاني مشكالت القرآف باىر ،
لميجرة، تحقيؽ: سعاد صالح سعيد بابقي، جامعة  9;;المتوفى بعد سنة  ،الحؽ بػبياف

 ـ.<??7، أـ القرى، مكة المكرمة
 )ألبي الميث نصر بف محمد بف أحمد السمرقنديبحر العمـو )تفسير السمرقندي :، 

محمد معوَّض، وعادؿ أحمد عبد الموجود،  يلميجرة تحقيؽ: عم ;=9لمتوفى سنة ا
، الطبعة األولى، لبناف - ، بيروتمجيد النَّوتي، دار الكتب العمميةوزكريا عبد ال

 ـ.9??7
 لميجرة ;:=المتوفى سنة ، محمد بف يوسؼ األندلسي بي حيافأل :البحر المحيط ،

زكريا عبد المجيد ، وأحمد عمي محمد معوض و ، و تحقيؽ عادؿ أحمد عبد الموجود
 .ـ9??7لبناف، الطبعة األولى،  - ، بيروت، دار الكتب العممية النجولي

  ىػ?7:7التوبة،مكتبة  سميماف،فيد عبد الرحمف ل ومناىجو:بحوث في أصوؿ التفسير. 
 المتوفى سنة ، حمد بف بدر بف عبد اهلل الزركشي: لمالبرىاف في عمـو القرآف=:? 

 .ـ:<?7،لميجرة، تحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ،دار التراث، القاىرة، الطبعة الثانية
  7:المتوفى سنة  ،التوحيديعمي بف محمد بف عبَّاس  ألبي حيَّاف والذخائر:البصائر: 

 ـ.<<?7 األولى،الطبعة  بيروت، صادر،دار  القاضي،وداد  تحقيؽ: لميجرة،
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  باديآبصائر ذوي التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز: لمجد الديف محمد يعقوب الفيروز، 
لمشؤوف  األعمى، المجمس لميجرة، تحقيؽ محمد عمى النجار =7<المتوفى سنة 

 .ـ>??7، ، القاىرة، الطبعة الثالثةاإلسالمية
 لميجرة، تحقيؽ محمد  8?9المتوفى سنة ، لفتح عثماف بف جني: ألبي ابقية الخاطريات

 .ـ8??7طبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، دمشؽ، ، مأحمد الدالي
  لميجرة، <<9المتوفى سنة  ،إعجاز القرآف: ألبي سميماف حمد بف محمد الخطابيبياف 

محمد خمؼ اهلل أحمد ومحمد  تحقيؽ: القرآف،ضمف ثالث رسائؿ في إعجاز في 
  ـ.>=?7 الثالثة،الطبعة  مصر، المعارؼ،دار  سالـ،زغموؿ 

 لبناف،  - ، بيروتبي القاسـ الخوئي، مؤسسة األعمميأل: البياف في تفسير القرآف
 . ـ:=?7الطبعة الثانية، 

 طو عبد الحميداألنباري، تحقيؽبف : ألبي البركات البياف في غريب إعراب القرآف : 
 .ـ0<?7ة المصرية العامة لمكتاب، أ، الييطو ، ومراجعة : مصطفى السقا

 فيض محمد مرتضى الحسيني ال: لمحب الديف أبي تاج العروس مف جواىر القاموس
بيدي عربي ، التراث اللميجرة ، تحقيؽ: مجموعة مف األساتذة ;780المتوفى سنة  ،الزَّ

 ـ8007 -;>?7، يت، دولة الكو سمسمة تصدرىا وزارة اإلعالـ
 ألبي منصور محمد بف محمد بف محمود الت أىؿ السنة )تفسير الماتريدي(تأوي :

، دار الكت 989المتوفى سنة  ،المات ر يدي ، ب العمميةلميجرة، تحقيؽ مجدي باسمُّـو
 .ـ;800لبناف، الطبعة األولى،  - بيروت

 8لمتوفى سنة ا ،: ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبةتأويؿ مشكؿ القرآف=< 
 .ـ9=?7، لقاىرة، الطبعة الثانية، احمد صقر، مكتبة دار التراثألميجرة، تحقيؽ : 

 :محمػد عمي  :، تحقيؽَبر يألبي البقاء عبد اهلل بف الحسف الع ك   التبياف في إعراب القرآف
 الحمبي. البابيعيسى مطبعة ، البجاوي

 لشياب الديف محمد بف أحمد بف محمد المعروؼ بابف التبياف في تفسير غريب القرآف :
لميجرة، تحقيؽ: ضاحي عبد الباقي محمد، دار الغرب  ;7<المتوفى سنة  ،اليائـ

 .ـ 8009اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى، 
  ألبي جعفر محمد بف الحسف الطوسّي، تحقيؽ: أحمد حبيب : في تفسير القرآفالتبياف

 . لبناف - ، بيروتء التراث العربي، دار إحياقصير العاممي
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  لمحمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشور التونسي  والتنوير:التحرير
 ـ.:<?7 تونس، لمنشر،الدار التونسية  لميجرة، 9?79المتوفى سنة 

 تحقيؽ: ماىر النعساني: ألبي حياف األندلسيفة األريب بما في القرآف مف غريبتح ، ،
 . ـ>8?7حماة،  ،اإلخالص مطبعة

 سمير أحمد ل :لميجرة <:7المتوفى سنة ، ءة األعمشالتخريجات النَّحوية والصَّرفية لقرا
 .ـ7??7 ،، الطبعة األولىعبد الجواد، مطبعة الحسيف اإلسالمية

  ألبي الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد المعروؼ في تفسير الغريبتذكرة األريب :
المعارؼ،  ، مكتبةاب: عمي حسيف البوَّ لميجرة، تحقيؽ =?;المتوفى سنة  ،بابف الجوزي

 .ـ><?7الرياض، الطبعة األولى، 
  َّسمماف حسف العاني، ترجمة : ياسر المالح، ل: ةغة العربيَّ وتي في المُّ شكيؿ الصَّ الت

 . ـ9<?7مراجعة: محمد محمود غالي، النادي األدبي الثقافي، جدة، الطبعة األولى، 
  النعساف،محمد سعيد مصطفى  بتصحيحو:عني  جني،بف ال المموكي،التصريؼ 

 ـ.79?7 األولى،الطبعة  مصر، الصناعية،شركة التمدف 
 ناف، الطبعة لب -، بيروتبراىيـ السامرائي، دار األندلسإل :التطور المغوي التاريخي

 . ـ7<?7الثانية، 
 ـ>800عمَّاف،الطبعة الرابعة،  اضؿ صالح السامرائي، دار عمَّار،فل: التعبير القرآني . 
 تحقيؽ: لميجرة،  >7<المتوفى سنة ، التعريفات: لعمي بف محمد بف عمي الجرجاني

 .، القاىرةمد صدِّيؽ المنشاوي، دار الفضيمةمح
  دمشؽ، القمـ،دار  الخالدي،صالح عبد الفتاح ل :المفسريفتعريؼ الدارسيف بمناىج 

 ـ.<800 الثالثة،الطبعة 
 الفارسي، تحقيؽ: عوض حمد الَقوزي، مطبعة  عمي التعميقة عمى كتاب سيبويو: ألبي

 .ـ>??7 -0??7، األمانة، القاىرة، الطبعة األولى
 مجمع المغة العربية ، بف جني، تحقيؽ: محمد بيجة األثريال: اسو تفسير أرجوزة أبي ن

 .بدمشؽ، الطبعة الثانية
 بيروت بف قتيبة ، تحقيؽ: احمد صقر، دار الكتب العمميةال: تفسير غريب القرآف ،- 

 .ـ<=?7لبناف، 
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 788المتوفى سنة  ،: ألبي الحسف زيد بف عمي بف الحسيفتفسير غريب القرآف المجيد 
 ـ.8007، ، اليندالديف، الجامعة العثمانية: محمد يوسؼ لميجرة، تحقيؽ

 المتوفى سنة  ،: ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف أبي زمنيفعزيزتفسير القرآف ال
لميجرة، تحقيؽ: حسيف عكاشة، ومحمد مصطفى الكنز، الفاروؽ الحديثية  ??9

 .ـ8008لمطباعة، القاىرة، الطبعة األولى، 
 المتوفى ،ازيأدريس الرَّ : ألبي حاتـ عبد الرحمف بف محمد بف تفسير القرآف العظيـ 

: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار ومصطفى الباز، مكة ، تحقيؽلميجرة <98سنة 
 .ـ=??7المكرمة ، الطبعة األولى، 

  المتوفى سنة  ،كثيرألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف  العظيـ:تفسير القرآف==: 
 الثانية،الطبعة  الرياض، لمنشر،دار طيبة  سالمة،سامي محمد  تحقيؽ: لميجرة،
 ـ.???7

 ف الكريـ )سورة الفاتحة والبقرة(: لمحمد صالح العثيميف، دار ابف الجوزي، تفسير القرآ
 ىػ .7:89، السعودية، الطبعة األولى

 يعقوب حسيف المشيداني، دار اإليماف، اإلسكندريةل: التفسير المغوي في لساف العرب ،
 .ـ8077 ،الطبعة األولى

 دار ابف الجوزي، المممكة رمساعد سميماف الطيَّال: قرآف الكريـالتفسير المغوي لم ،
 .ىػ=7:8العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

  بيروت  والنشر،مؤسسة عز الديف لمطباعة  مغنية،لمحمد جواد  المبيف:التفسير-
 ـ.9<?7 الثانية،الطبعة  لبناف،

 ألبي محمد مكِّي واالختصاريجاز تفسير المشكؿ مف غريب القرآف العظيـ عمى اإل :
، تحقيؽ: ىدى الطويؿ المرعشمي، لميجرة =9:المتوفى سنة  ،بف أبي طالب القيسي
 . ـ<<?7لبناف، الطبعة األولى،  -، بيروت دار النور اإلسالمي

 لميجرة،  0;7المتوفى سنة ، تفسير مقاتؿ بف سمماف: ألبي الحسف مقاتؿ بف سمماف
لبناف، الطبعة  -، بيروتمؤسسة التاريخ العربي ،وحمود شحاتعبد اهلل م :تحقيؽ

 . ـ8008األولى، 
  القاىرة . وىبة،مكتبة  الذىبي،محمد حسيف ل والمفسروف:التفسير 



          ...................................................... المصادر والمراجع  

 622 

 
 

  اـ،نجـ عبد مسمـ ل الكريـ:التفسير ومنيج التفاسير الحديثة لمقرآف دار المدينة  الفحَّ
  .8079 ،األولىالطبعة  بغداد، الفاضمة،

 :عالـ  لبناف، - بيروت المرجاف،كاظـ بحر  تحقيؽ: الفارسي،ألبي عمي  التكممة
 ـ.???7 الثانية،الطبعة  الكتب،

 جماؿ تكممة المعاجـ العربية: لرينيارت دوزي، ترجمة: محمد سميـ النعيـ ، مراجعة :
 . ـ8000 - 0<?7،ط، دار الرشيد، الطبعة األولىالخيا

 المتوفى  ،محمد بف عبد الرحمف القزويني التمخيص في عمـو البالغة: لجالؿ الديف
 ، دار الفكر العربي. لميجرة، تحقيؽ: عبد الرحمف البرقوقي ?9=سنة 

 تحقيؽ: أحمد بف جنيال: م مَّا أغفمو أبو سعيد السكري التماـ في تفسير أشعار ىذيؿ ،
الرزاؽ الحديثي، وأحمد مطموب، مطبعة العاني، الطبعة خديجة عبد ناجي القيسي، و 

 .ـ8>?7 ،ولىاأل
 تحقيؽ: حسف محمود ىنداويبف جنيال: نبيو عمى شرح مشكؿ أبيات الحماسةالت ، ،

 ـ .?800، الشؤوف اإلسالمية بدولة الكويت، الطبعة األولىو وزارة األوقاؼ 
 وتغريد حسف  حامد،تحقيؽ سيدة  جني،بف ال: نبيو عمى شرح مشكؿ أبيات الحماسةالت

ار،مراجعة حسيف  أحمد،  ـ.8070 مصر، بالقاىرة،دار الكتب والوثائؽ القومية  نصَّ
   بيروت، دار الكتب العممية: لمفيروزآباديس مف تفسير ابف عباسابَ تنوير المق ، -  

 .ـ8??7لبناف، الطبعة األولى، 
  لميجرة، 0=9المتوفى سنة  األزىرّي،ألبي منصور محّمد بف أحمد  المغة:تيذيب 

 ـ. =>?7-:>?7 القاىرة، والترجمة،الدار المصرّية لمتأليؼ  محققيف،وعة مجم تحقيؽ:
 أبي لميجرة، و  >87المتوفى سنة المتوفى سنة  ،: لألصمعيثالثة كتب في األضداد

 ::8المتوفى سنة  ،، وابف السكيتلميجرة ;;8المتوفى سنة  ،لسجستانياحاتـ 
 .ـ79?7لبناف،  -، بيروت عممية، دار الكتب اللميجرة، تحقيؽ: أوغست ىنفر

  عبد اهلل عبد المحسف  تحقيؽ: الطبري،ألبي جعفر  القرآف:جامع البياف عف تأويؿ آي
 ـ. 8007  األولى،الطبعة  مصر، - القاىرة ىجر،دار  التركي،

  ألبي عبد اهلل محمد لما تضمَّنو مف السنة وآي القرآفالجامع ألحكاـ القرآف والمبيف :
د اهلل : عبلميجرة، تحقيؽ 7=>المتوفى سنة ، القرطبيحمد بف أبي بكر األنصاري بف أ

 .ـ>800عبد المحسف التركي وآخريف، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 
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  الرشيد،دار  صافي،لمحمود بف عبد الرحيـ  وبيانو:الجدوؿ في إعراب القرآف وصرفو 
 ـ.;??7الثالثة، الطبعة  دمشؽ،

 لميجرة،  987المتوفى سنة  ،دريد األزدي: ألبي بكر محمد بف الحسف بف جميرة المغة
 .ـ=<?7، ، الطبعة األولىتحقيؽ: رمزي منير بعمبكي، دار العمـ لممالييف، بيروت

 المتوفى سنة  ،الجنى الداني في حروؼ المعاني: ألبي محمد الحسف بف قاسـ المرادي
، دار الكتب العممية ،: فخر الديف قباوة، ومحمد نديـ فاضؿ، تحقيؽلميجرة ?:=
 .ـ8??7الطبعة األولى،  ،لبناف – بيروت

 لرحمف بف محمد بف مخموؼ عبد ا: ألبي زيد الجواىر الحساف في تفسير القرآف
، لميجرة تحقيؽ: عمي محمد معوَّض، وأحمد عبد الموجود ;=<المتوفى سنة ، الثعالبي

لبناف، الطبعة األولى  -، بيروتدار إحياء التراث العربي، وعبد الفتاح أبو سنَّة
 .ـ=??7

 لميجرة، تحقيؽ: إبراىيـ األبياري،  879المتوفى سنة  ،: ألبي عمرو الشيبانيالجيـ
 .ـ:=?7مة لشؤوف المطابع األميرية، القاىرة، اة العأ، الييومحمد خمؼ اهلل

  ألبي العرفاف محمد بف عمي شرح األشموني أللفية ابف مالؾحاشية الّصباف عمى :
لميجرة، تحقيؽ: طو عبد الرزاؽ سعيد، المكتبة  >780المتوفى سنة  ،الشافعيالّصباف 
 .مصر -، سيدنا الحسيفالتوفيقية

 دار الشروؽبف خالويوال: الحجة في القراءات السبع ، ، ، تحقيؽ: عبد العاؿ سالـ مكـر
 .ـ?=?7وت، الطبعة الثالثة، بير 

 09:المتوفى نحو سنة  ،جمة: ألبي زرعة عبد الرحمف بف محمد بف زنحجة القراءات 
 .ـ8<?7لميجرة، تحقيؽ: سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الخامسة، 

 وبشير ، ألبي عمي الفارسي، تحقيؽ: بدر الديف القيوجي :الحجة لمقراء السبعة
 .ـ9??7 - :<?7، دمشؽ، الطبعة األولى ، ، دار المأموف لمتراث جويجاتي

 محمد أحمد الدالي، دار النوادر، الطبعة األولى، ل: ربية وتراثياالحصائؿ في عمـو الع
 . ـ8078

 ألبي الحسف محمد بف الحسيف المعروؼ بالشريؼ حقائؽ التأويؿ في متشابو التنزيؿ :
لميجرة، شرح: محمد رضا آؿ كاشؼ الغطاء، دار  >0:المتوفى سنة  ،الرضي
 .ـ><?7لبناف، الطبعة األولى،   - بيروت، األضواء
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 ديواف الوقؼ السنيعمي عبد اهلل حسيف العنبكيل: الحمؿ عمى المعنى في العربية ،، 
 .ـ8078مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، بغداد، الطبعة األولى، 

 لميجرة، تحقيؽ: عبد  ;;8المتوفى سنة  ،: ألبي عثماف عمرو بف بحر الجاحظالحيواف
 ،الطبعة الثانية ،ي  وأوالده، مصرى البابي الحمب، مطبعة مصطفالسالـ محمد ىاروف

 .ـ;>?7
 ار شاكر، دار الغرب اإلسالميقَ : عمي ذو الف  بف جني، تحقيؽال: الخاطريات ،

 .ـ<<?7، الطبعة األولى ،لبناف  -بيروت
 عبد الفتاح تحقيق ,ضمن أربع رسائل في النحو ,بن جنيال: الخاطريات المنسية :

 ، القاىرة.سميـ، مكتبة اآلداب
 :ـ.=;?7 المصرية،دار الكتب  النجار،محمد عمي  تحقيؽ: جني،بف ال الخصائص 
 مجمع البحوث  ،لبيوميمحمد رجب ال :ت التفسير البياني لمقرآف الكريـخطوا

 .ـ7=?7األزىر،  -اإلسالمية
 فريد عبد العزيز، دار ابف الجوزي، ل: وأثره الداللي في القرآف الكريـ الخالؼ التصريفي

 .ىػ0=:7السعودية، الطبعة األولى، المممكة العربية 
  جدة، لمنشر،الدار السعودية  البار،محمد عبد ل والقرآف:خمؽ اإلنساف بيف الطب 

 ـ.9<?7 الرابعة،الطبعة 
 المعروؼ  ،الدائـألحمد بف يوسؼ بف عبد  المكنوف:المصوف في عمـو الكتاب  الدر

، دار القمـ الخراط،أحمد محمد  :تحقيؽ لميجرة، >;=المتوفى سنة  ،الحمبيبالّسميف 
 دمشؽ.

 دار الرشيد منشورات ي: لحساـ سعيد النعيمت الميجية والصوتية عند ابف جنيالدراسا ،
 . ـ0<?7وزارة الثقافة واإلعالـ العراقية، بغداد، 

 األردف - ، عمَّافكاصد ياسر الزيدي، دار أسامةل: دراسات نقدية في المغة والنَّحو ،
 .ـ:800الطبعة األولى، 

 لدرس النَّحوي في تفسير ابف عطية:  لمحمد الحسف خميؿ مميطاف، منشورات فكر، ا
 .ـ=800

  ـ.;=?7 بيروت، العربية،دار النيضة  الراجحي،عبده ل النحو:دروس في كتب 
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 7=:فى سنة المتو  ،: ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجانيدالئؿ اإلعجاز 
لميجرة، تحقيؽ: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الخامسة، 

 . ـ:800
  : 7براىيـ أنيس، مكتبة األنجمو المصرية، الطبعة الخامسة إلداللة األلفاظ?>:. 
 مكةعة أـ القرى معيد البحوث العممية، جامَردَّة اهلل َردَّة الطمحيل: داللة السياؽ ، 

 .ىػ7:89بعة األولى، المكرمة، الط
 عواطؼ كنوش المصطفى، دار السياب لمطباعة، لندفل: الداللة السياقية عند المغوييف، 

 .ـ=800الطبعة األولى، 
 صالح سميـ عبد القادر الفاخري، نشر المكتب ل: لداللة الصوتية في المغة العربيةا

 . العربي الحديث، اإلسكندرية
  زَّة  تحقيؽ: لميجرة، =9ديواف ابف مقبؿ المتوفى بعد سنة  العربي،دار الشرؽ  حسف،ع 

 ـ.;??7 لبناف، - بيروت
  عزَّاـ،عبد الوىاب  تحقيؽ: ، لميجرة :;9المتوفى سنة  ،المتنبيديواف أبي الطيب 

 مصر. والترجمة،لجنة التأليؼ والنشر 
 جمع وشرح لميجرة 780المتوفى سنة  ،العجمي الفضؿ بف قدامة ديواف أبي النجـ ،

طبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ،  ، مؽ: محمد أديب عبد الواحد جمرافيوتحق
 .ـ>800

 لميجرة، تحقيؽ: إيفالد فاغنز، وغريغور شولر،  <?7المتوفى سنة ، ديواف أبي نواس
 .النشرات اإلسالمية، الطبعة األولى

 محمد  وتعميؽ:شرح  لميجرة، =نة المتوفى س ،ديواف األعشى الكبير ميموف بف قيس
  ـ.0;?7 القاىرة، النموذجية،المطبعة  حسيف،محمد 

  جمع  لميجرة، 7>سنة  ،المتوفى السالـ(،ديواف اإلماـ عمي أمير المؤمنيف )عميو
،عبد العزيز  وتحقيؽ:  لبناف. - بيروت القمـ،دار  الكـر

 تحقيؽ: مصطفى عبد الشافي، قبؿ اليجرة 0<سنة  نحو المتوفى، ديواف امرئ القيس ،
 .ـ:800لبناف، الطبعة الخامسة،  - ، بيروتالعممية دار الكتب

 لميجرة، جمع وتحقيؽ: سجيع جميؿ  ;المتوفى سنة  ،ديواف أمية بف أبي الصَّمت
 .ـ<??7الجبيمي، دار صادر، بيروت، الطبعة األولى، 



          ...................................................... المصادر والمراجع  

 628 

 
 

  ميِّر دار  العطية،خميؿ إبراىيـ  تحقيؽ: لميجرة، ;;سنة  ،المتوفىديواف توبة بف الح 
  ـ.<??7 األولى،الطبعة  لبناف، - بيروت ،صادر

 لميجرة، تحقيؽ: نعماف محمد أميف طو، دار  :77المتوفى سنة  ،ديواف جرير
 .رؼ، القاىرة ، الطبعة الثالثةاالمع

 لميجرة، تحقيؽ:  <>المتوفى سنة ، لحارث النميري(ديواف جراف العود )عامر بف ا
 .ـ8<?7 نوري حمود القيسي، دار الرشيد لمنشر، بغداد،

  دار  عرفات،وليد  تحقيؽ: لميجرة، 0:المتوفى نحو سنة  ثابت،ديواف حساف بف
 ـ.>800 بيروت، صادر،

 ةاس، دار المعرف: حمدو طمَّ لميجرة، تحقيؽ ;:المتوفى سنة ، ديواف الحطيئة ،
 .ـ;800لبناف، الطبعة الثانية،   -بيروت

 مَّة تحقيؽ: عمر عبد الرسوؿ، دار لميجرة،  <المتوفى سنة ، ديواف دريد بف الصِّ
 .المعارؼ، القاىرة

 مؤسسة  صالح،بو أعبد القدوس  تحقيؽ:، لميجرة =77المتوفى سنة  ،ديواف ذي الرُّمَّة
 ـ.8<?7 األولى،الطبعة  بيروت، اإليماف لمطباعة،

 و وترتيبو وليـ بف ، اعتنى بتصحيحلميجرة ;:7المتوفى سنة  ،ديواف رؤبة بف العجَّاج
 .روسي، دار ابف قتيبة، الكويتالورد الب

 لميجرة ، تحقيؽ: صالح الديف  88المتوفى سنة  ،ديواف الشمَّاخ بف ضرار الذبياني
 .ـ<>?7مصر،  ،اليادي، دار المعارؼ

 دو طمَّاس 0>المتوفى نحو سنة ، ديواف َطرَفة بف العبد ر ا، دقبؿ اليجرة، تحقيؽ: َحم 
 .ـ8009لبناف، الطبعة األولى،   - ، بيروتالمعرفة

 لميجرة، تحقيؽ: كـر البستاني، دار صادر،  70المتوفى سنة  ،ديواف عامر بف ط فيؿ
 .ـ?=?7، بيروت

  المكتب : محمد سعيد مولويليجرة، تحقيؽقبؿ ا 88المتوفى سنة ، رةديواف عنت ،
 .، دمشؽاإلسالمي

 دار  عباس،إحساف  وتحقيؽ:جمع  لميجرة، ;70المتوفى سنة  عزَّة، ديواف ك ثِّير
 ـ.7=?7 لبناف، - بيروت الثقافة،
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 حمدو أحمد طمَّاس :، تحقيؽلميجرة 7:المتوفى سنة  ،مرياديواف َلب يد بف ربيعة الع ،
 . ـ:800لبناف، الطبعة األولى،  - بيروت ،دار المعرفة

 واضح الصمد، دار  :جمعو وحققو ،لميجرة 0;المتوفى سنة ، ديواف النابغة الجعدي
 . ـ<??7 ،، الطبعة األولىلبناف - ، بيروتصادر

 تحقيؽ: عباس عبد الساتر، دار قبؿ اليجرة <7المتوفى سنة ، ديواف النَّابغة الذبياني ،
 .ـ>??7لبناف، الطبعة الثالثة،  –، بيروت الكتب العممية

 يف السيد محمود البغدادي : لشياب الدفي تفسير القرآف والسبع المثاني روح المعاني
 .لميجرة، دار إحياء التراث العربي، بيروت 0=78اآللوسي، المتوفى سنة 

  عبد المنعـ  تحقيؽ: األزىرّي،ألبي منصور  الشافعي:الزاىر في غريب ألفاظ اإلماـ
 ـ.<??7 األولى،الطبعة  لبناف، -بيروت  اإلسالمية،دار البشائر  طوعي،

 تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، األنباري بف: ألبي بكر ناسالزاىر في معاني كممات ال ،
 ـ.=<?7، ة الثانيةالطبع ،العراؽ - بغداد ،دار الشؤوف الثقافية

  مجاىدالمعروؼ بابف  العباس،ألبي بكر أحمد بف موسى بف  القراءات:السبعة في، 
 .ـ8=?7 بمصر،، دار المعارؼ شوقي ضيؼ تحقيؽ: لميجرة، <8:المتوفى سنة 

  :جني، تحقيؽ: حسف ىنداوي، دار القمـ، دمشؽ، الطبعة  البفسر صناعة اإلعراب
 ـ.;<?7األولى، 

  شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ: لعبد اهلل بف عبد الرحمف العقيمي اليمداني
لميجرة، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد  ?>=المتوفى سنة ، بابف عقيؿ المعروؼ

 .ـ0<?7 ،ة ، الطبعة العشروف، القاىر الحميد، دار التراث
 ي: ألبي محمد شرح أبيات الجمؿ لميجرة،  87;المتوفى ، عبد اهلل بف محمد الَبَطم ي وس 

، الطبعة األولى ،سوريا - دمشؽ، تحقيؽ عبد اهلل الناصير، منشورات دار عالء الديف
 ـ.8000

 السالـ محمد، وعبد شرح ديواف الحماسة: ألبي عمي المرزوقي، تحقيؽ: أحمد أميف 
 ـ.7??7، ىاروف، دار الجيؿ، بيروت، الطبعة األولى

 لميجرة، جمع وتحقيؽ: عبد اهلل الصاوي،  :77المتوفى سنة  ،شرح ديواف الفرزدؽ
 .ـ>9?7مطبعة الصاوي، القاىرة، 
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 المتوفى سنة  ،: لرضي الديف محمد بف الحسف االستراباذيّ شرح الرضي عمى الكافّية
، الطبعة يوسؼ حسف عمر، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي: ، تحقيؽلميجرة ><>
 .ـ>??7، الثانية

 ّي، تحقيؽ: محمد نور الحسف، : لرضي الديف االستراباذشرح شافية ابف الحاجب
 .ـ8<?7، لبناف -، بيروتب العممية، دار الكتمحمد محيي الديف، و ومحمد الزفزاؼ

 لالستراباذي(: لعبد القادر بف عمر رح شافية ابف الحاجب شرح شواىد الشافية )بذيؿ ش
لميجرة، تحقيؽ: محمد نور الحسف، ومحمد الزفزاؼ،  9?70المتوفى سنة ، البغدادي

 .ـ8<?7لبناف،  - ، بيروتومحمد محيي الديف، دار الكتب العممية
 ة اإلماـ محمد ، جامع، تحقيؽ: إبراىيـ محمد أبو عباة: ألبي الحسف الباقوليشرح المَُّمع

 .ـ0??7اإلسالمية، بف سعود 
  َّلميجرة، 9:> المتوفى سنة ،يعيش بف عمي بف يعيش ألبي البقاء: ؿشرح المفص 

 ،لبناف، الطبعة األولى -، بيروتتحقيؽ: إميؿ بديع يعقوب، دار الكتب العممية
 .ـ8007

  بف يعيش، تحقيؽ: فخر الديف قباوه، المكتبة العربية ال: في التصريؼشرح المموكي
 . ـ9=?7األولى، بحمب، الطبعة 

 لميجرة، جمع وتحقيؽ: بدر أحمد  ;>7 المتوفى سنة، شعر ط َري ح بف إسماعيؿ الثقفي
 . ـ=<?7ضيؼ، دار المعرفة، اإلسكندرية، 

 78سنة  المتوفى ،سديشعر الكميت بف زياد األ<  ، لميجرة، جمع وتحقيؽ: داوود سمـو
 .ـ?>?7مطبعة النعماف، النجؼ األشرؼ، 

 ألبي سعيد نشواف بف سعيد الحميريء كالـ العرب مف الكمـوعمـو ودواشمس ال :، 
، ، ومطير عمي اإلرياني العمري: حسيف عبد اهلللميجرة، تحقيؽ 9=;المتوفى سنة 
 .ـ???7،لبناف، الطبعة األولى -اهلل، دار الفكر المعاصر، بيروت مد عبدويوسؼ مح

 مماء القرف السادس مف ع –انيعبد اهلل محمد بف نصر الكرم ألبي: شواذ القراءات
 ،، الطبعة األولىتحقيؽ: شمراف سركاؿ يونس العجمي، بيت الحكمة، بغداد –اليجري
 ـ .8078
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  ف أحمد ي: ألبي الحسالعرب في كالمياالصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنف
لميجرة، تحقيؽ: أحمد حسف بسج، دار الكتب العممية،  ;?9المتوفى سنة  ،بف فارس

 .ـ=??7بيروت، الطبعة األولى، 
 المتوفى  ،: ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىريالصحاح تاج المغة وصحاح العربية

ر العمـ لممالييف، بيروت، ، دالميجرة، تحقيؽ: أحمد عبد الغفور عطار 9?9سنة 
 .ـ0??7الطبعة الرابعة، 

 لميجرة،  >87المتوفى سنة  ،لق َشيري: ألبي الحسف مسمـ بف الحجاج اصحيح مسمـ
 .ـ7??7تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاىرة، الطبعة األولى، 

  بيروت العربي،دار المؤرخ  الصغير،محمد حسيف عمي ل القرآف:الصوت المغوي في - 
 ـ.8070 األولى،الطبعة  لبناف،

 حمد اإلشبيمي المعروؼ بابف : ألبي الحسف عمي بف مؤمف بف مضرائر الشِّع ر
لميجرة، تحقيؽ: السيد إبراىيـ محمد، دار األندلس  ?>>المتوفى سنة ، عصفور

 .ـ0<?7لمطباعة، الطبعة األولى، 
 َنرويطبقات المفسريف ف عمماء القرف الحادي عشر اليجري، م ،: ألحمد بف محمد األد 

َكـ، المدينة المنورة، الطبعة األولى، تحقيؽ: سمي ماف صالح الخزي، مكتبة العمـو والح 
 .ـ=??7

 لسيوطي، تحقيؽ: عمي محمد عمر، مكتبة وىبة،  لجالؿ الديف :طبقات المفسريف
 .ـ>=?7القاىرة، الطبعة األولى، 

 لميجرة،  :;?المتوفى سنة  ،شمس الديف محمد بف عمي الداووديل: طبقات المفسريف
 .  ـ9<?7لبناف، الطبعة األولى، -، بيروتتحقيؽ: لجنة مف العمماء، دار الكتب العممية

 ميثـ محمد عمي، دار الكتب العمميةل: لمغوية والنحوية في كتب الغريبيفالظواىر ا ،
 .ـ8077اف، الطبعة األولى، لبن  - بيروت

  مصر، الفنية،مطبعة اإلشعاع  حسف،عبد الواحد ل البالغي:العالقات الداللية والتراث 
  ـ.???7الطبعة األولى 

  ـ<??7 الخامسة،الطبعة  لقاىرة،ا، عالـ الكتب عمر،حمد مختار أل الداللة:عمـ. 
  ـ.8007دمشؽ،  العرب،منشورات اتحاد الكتاب  الجميؿ،لمنقور عبد  الداللة:عمـ  
  بيروت. العربية،دار النيضة  اف،السعر محمود ل العربي:عمـ المغة مقدمة لمقارئ 
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 مكِّي بف أبي طالب، تحقيؽ: يوسؼ عبد الرحمف المرعشميل: العمدة في غريب القرآف ،
 .ـ7<?7الرسالة، بيروت، الطبعة األولى، مؤسسة 

 الطبعة ، المركز التقني، بغداد: لرضا ىادي حسوفي القرآف الكريـالعمـو الصرفي ف ،
 .ـ8079، الثانية

  لميجرة،  ;=7المتوفى سنة ، الرحمف الخميؿ بف أحمد الفراىيديعبد  ألبي: العيف
براىيـ السامرائي، مؤسسة األعممي لبناف،  -، بيروتتحقيؽ: ميدي المخزومي، وا 

 .ـ<<?7، الطبعة األولى
 المعروؼ  ،يمانر القسـ محمود بف حمزة الك ألبي: غرائب التفسير وعجائب التأويؿ

لميجرة، تحقيؽ: شمراف سركاؿ يونس العجمي، دار  97;المتوفى بعد سنة ، بتاج القرَّاء
 .، بيروتمؤسسة عمـو القرآفو القبمة لمثقافة اإلسالمية، جدة، 

 لنظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف  النيسابوريغرائب القرآف ورغائب الفرقاف :، 
لبناف،  -ممية، بيروتلميجرة، تحقيؽ: زكريا عميرات، دار الكتب الع >0:المتوفى سنة 

 .ـ>??7الطبعة األولى، 
 لميجرة <<9المتوفى سنة  ،بف محمد الخطابي د  م  : ألبي سميماف حَ غريب الحديث ،

 .ـ8<?7اوي، دار الفكر، دمشؽ، بتحقيؽ عبد الكريـ إبراىيـ العز 
  المتوفى  ،: ألبي بكر محمد بف عزيز السجستانييب القرآف )المسمى بنزىة القموب(غر

العمماء، مطبعة محمد عمي صبيح وأوالده،  : لجنة مفيؽ، تحقلميجرة 990 سنة
 .ـ9>?7مصر، 

  المتوفى سنة  ،: ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد اليرويالغريبيف في القرآف والحديث
لمزيدي، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة ، حمد فريد اأ: لميجرة ، تحقيؽ 07:

 .ـ???7الطبعة األولى، 
 لميجرة، تحقيؽ:  7?8المتوفى سنة  ،: ألبي طالب المفضَّؿ بف سممة بف عاصـالفاخر

ة المصرية العامة لمكتاب، أ، وراجعة محمد عمى النجار، الييعبد العميـ الطحاوي
 .ـ:=?7

 وزارة بف جني، تحػقيؽ: محسف غيَّاضال: الفتح الوىبي عمى مشكالت المتنبي ،
 .ـ9=?7 ،األعالـ، بغداد
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  00:المتوفى سنة  ،العسكريألبي ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ  المغوية:الفروؽ 
 القاىرة. لمنشر،دار العمـ والثقافة  سميـ،محمد إبراىيـ  تحقيؽ: لميجرة،

  ِّالمعروؼ بػالم نتجب الَيَمدانيالفريد في إعراب القرآف المجيد: لمحسيف بف أبي العز ، ،
عمي مخيمر، وفيمي حسف النمر، دار الثقافة،  لميجرة، تحقيؽ: فؤاد 9:>المتوفى سنة

 .الدوحة
 بف جني، تحػقيؽ : رضا رجب، ال: يالَفس ر شرح ابف جني الكبير عمى ديواف المتنب

 . ـ:800 ،، الطبعة األولىدار الينابيع، دمشؽ
 رمضاف عبد التواب، مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة السابعة، ل: فصوؿ في فقو المغة

 .ـ?800
  العالء أحمد بف عبد اهلل المعري : ألبيوالغايات في تمجيد اهلل والمواعظالفصوؿ ،

 .لميجرة، تحقيؽ: محمود حسف زناتي، دار األفاؽ الجديدة، بيروت ?::ة المتوفي سن
  السادسة،الطبعة  القاىرة، لمطباعة،نيضة مصر  وافي،عمي عبد الواحد ل المغة:فقو 

 ـ.<800
 المتوفى سنة  ،منصور عبد الممؾ بف محمد الثعالبي ألبي: فقو المغة وسر العربية

لبناف  - ، بيروتد الرزاؽ الميدي، دار إحياء التراث العربي، تحقيؽ عبلميجرة ?8:
 . ـ8070الطبعة األولى، 

 محمد صادؽ آالفيرست: ألبي جعفر الطُّوسي، صححو وعمؽ عميو : ، ؿ بحر العمـو
 .العراؽ - األشرؼ المكتبة المرتضوية، النجؼ

 :تحقيؽ: لميجرة، ==9المتوفى سنة  النديـ،ألبي الفرج محمد بف إسحاؽ  الفيرست 
 ـ.?800 لندف، اإلسالمي،مؤسسة الفرقاف لمتراث  سيِّد،أيمف فؤاد 

 منشورات  الصغيرة،الموسوعة  العطية،خميؿ إبراىيـ ل العرب: في البحث الصوتي عند
 ـ.9<?7 بغداد، الجاحظ،دار 

   :تموز محمد جعفر العارضيلفي عمـ داللة النص نظرات في قصدية الحذؼ ،
 .ـ8078لمطباعة، دمشؽ، الطبعة األولى، 

 سالة : مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الر بادي، تحقيؽآفيروز لم: القاموس المحيط
لبناف، الطبعة الثامنة،  - ، بيروتبإشراؼ محمد نعيـ العرقسوسي، مؤسسة الرسالة

 . ـ;800
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 ة أحمد الحسيني، مؤسسة ، ترجمالقرآف في اإلسالـ: لمسيد محمد حسيف الطباطبائي
 .ـ:800، الطبعة األولى، إيراف -قـ ، المحبيف

 مؤسسة عمي جراح عبد العاؿ سالـ مكـرللكريـ وأثره في الدراسات النحوية: القرآف ا ،
 .ـ<=?7الصباح، الطبعة الثانية، 

 ي، تونس، ، دار محمد عمي الحاميادي الجطالويلم: قضايا المغة في كتب التفسير
 .ـ<??7الطبعة األولى، 

  الرياض، القاسـ،دار  الحربي،لحسيف عمي حسيف  المفسريف:قواعد الترجيح عند 
  ـ.>??7 األولى،الطبعة 

  ىػ.7:87 األولى،الطبعة  عفَّاف،دار ابف  السبت،لخالد عثماف  التفسير:قواعد 
 لميجرة، تحقيؽ:  ;87المتوفى سنة  ،بف مسعدة األخفش القوافي : ألبي الحسف سعيد

 .ـ0=?7عزَّة حسف، مديرية إحياء التراث القديـ، دمشؽ، 
 :محمد  تحقيؽ: لميجرة، ;<8المتوفى سنة  ،المبردألبي العباس محمد بف يزيد  الكامؿ

 .ـ=??7 الثالثة،الطبعة  لبناف، - بيروت الرسالة،مؤسسة  الدالي،أحمد 
 لميجرة،  0<7المتوفى سنة  ،شر عمرو بف عثماف الممقب بسيبويوب   : ألبيالكتاب

 .ـ<<?7، الطبعة الثالثة، نجي، القاىرة، مكتبة الخا: عبد السالـ محمد ىاروفتحقيؽ
 ألبي القاسـ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ التنزيؿ غوامض الكشاؼ عف حقائؽ :

لميجرة، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  <9;المتوفى سنة  ،محمود بف عمر الزمخشري
 .ـ<??7الموجود، وعمي محمد معوَّض، مكتبة العبيكاف، الرياض، الطبعة األولى، 

 بحاجي خميفة ؼ: لمصطفى عبد اهلل المعرو ؼ الظنوف عف أسامي الكتب والفنوفكش، 
: محمد شرؼ الديف بالتقايا، لميجرة، عني بتصحيحو وطبعو =>70المتوفى سنة 
 .ـ7:?7لبناف،  - ، دار إحياء التراث العربي، بيروتلكميسيورفعت بيمكو ا

 تحقيؽ: طالب،مكي بف أبي ل: وه القراءات السبع وعمميا وحججياالكشؼ عف وج 
 .ـ=??7 ،الخامسةالطبعة  لبناف، - ، بيروتيي الديف رمضاف، مؤسسة الرسالةمح

 يضاح المعضالت محمد أحمد حسف الباقولي، تحقيؽ: : ألبي الكشؼ المشكالت وا 
 . ـ;??7طبوعات مجمع المغة العربية بدمشؽ، الطبعة األولى، ، مالدالي
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 لميجرة، تحقيؽ محمد  =8:المتوفى سنة  ،: ألبي إسحاؽ أحمد الثعمبيالكشؼ والبياف
 - بف عاشور، مراجعة وتدقيؽ: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .    ـ8008لبناف، الطبعة األولى ، 
 بي البقاء أيوب بف موسى الكفويّ : ألجـ في المصطمحات والفروؽ الفرديةالكميات مع ،

: عدناف درويش، ومحمد المصري، مؤسسة ، تحقيؽلميجرة :?70المتوفى سنة 
 .ـ<??7الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، 

  لعالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف  واألفعاؿ:كنز العمَّاؿ في س نف األقواؿ
مؤسسة  السقَّا،صفوة بكري حيَّاني و  تحقيؽ: لميجرة، ;=?المتوفى سنة  اليندي،
  ـ.;<?7 الخامسة،الطبعة  بيروت، الرسالة،

 المتوفى سنة ، حفص ع مر بف عمي بف عادؿ الدمشقي: ألبي المباب في عمـو الكتاب
الموجود، وآخريف، دار الكتب العممية، بيروت  لميجرة، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد 0<<

 . ـ<??7الطبعة األولى، 
  المتوفى  منظور،ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر بف عمي بف  العرب:لساف

 ىػ.:7:7الطبعة الثالثة، ، لبناف –دار صادر ، بيروت  لميجرة، 77=سنة 
  القصاص، مكتبة األنجمو المغة: لفندريس، ترجمة: عبد الحميد الدواخمي، ومحمد

 .ـ0;?7المصرية، 
  الطبعة الخامسة القاىرة، لكتب،اعالـ  حساف،تمَّاـ ل :اومعناىالمغة العربية مبناىا ،

 ـ.>800
 أبو مغمي، دار مجدالوي لمنشر، عماف ،  : سميحبف جني، تحػقيؽال: المُّمع في العربية

 .ـ<<?7
 عبد الغفور العطار، مكة المكرمة ، بف خالويو، تحقيؽ: أحمد ال: ليس في كالـ العرب

 .ـ?=?7
  الفكر،، دار ماجد حسيف الذىبي تحقيؽ: ألصمعي،ل معانيو:ما اختمفت ألفاظو واتفقت 

 .ـ><?7 األولى،الطبعة  دمشؽ،
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 خالفة أبي كاف حيِّا في ، ما تبقَّى مف أراجيز أبي محمد عبد اهلل بف ربعي الفقعسي
، الطبعة المعيبد، دار الشؤوف الثقافية، بغداد، جمع وتحقيؽ وشرح: محمد جبار بكر

 ـ.8007 ،األولى
 و الكاتب مف ميموز ومقصور وممدود: ألبي الفتح عثماف بف جني، ما يحتاج إلي

 . ـ=<?7ار الوفاء، جدة، الطبعة األولى، ، مكتبة دالخزرجي: عبد الباقي تحػقيؽ
 لبناف. - بيروت لممالييف،ار العمـ د الصالح،صبحي ل القرآف:ـو مباحث في عم 
 لميجرة،  ?<7المتوفى سنة  ،: ألبي عبد اهلل محمد بف الحسف الشيبانيالمبسوط

 .ـ0??7، الطبعة األولى، بيروت ،تحقيؽ: أبو الوفاء األفغاني، عالـ الكتب
   بف جني، تحػقيؽ: حسف ىنداوي، دار ال: ج في تفسير أسماء شعراء الحماسةالم بي

 .ـ=<?7الطبعة األولى، القمـ، دمشؽ، 
 لضياء الديف نصر اهلل بف محمد بف األثيرثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعرالم :، 

، مد الحوفي، وبدوي طبانة، دار نيضة مصر: أحلميجرة، تحقيؽ =9>المتوفى سنة 
 .الفجالة، الطبعة الثانية -القاىرة 

 لميجرة، تحقيؽ:  870المتوفى سنة ، ي عبيدة معمر بف المثّنى التيميّ : ألبمجاز القرآف
 .ىػ7<79محّمد فؤاد سزگيف، مكتبة الخانجي، مصر، 

 عمي محمد عمي ل: النظرية المسانية العربية ، قراءة إبستيمولجية فيالمجاز وقوانيف المغة
 .ـ8070، سمماف، المؤسسة العربية لمدراسات، بيروت، الطبعة األولى

  تحقيؽ: لميجرة، 7?8المتوفى سنة  ،ثعمبألبي العباس أحمد بف يحيى  ثعمب:مجالس 
 . ـ0>?7 ة،الثانيالطبعة  مصر، رؼ،االمعدار  ىاروف،عبد السالـ محمد 

  :المتوفى سنة ، عمّي الفضؿ بف الحسف الطََّبر سيألبي مجمع البياف في تفسير القرآف 
 .ـ>800لبناف، الطبعة األولى،  -بيروت، لميجرة، دار العمـو لمتحقيؽ والطباعة <:;

 لميجرة، صححو 7998المتوفى سنة  ،: لمحمد جماؿ الديف القاسميمحاسف التأويؿ :
 .ـ=;?7عيسى البابي الحمبي، الطبعة األولى، مطبعة ، محمد فؤاد عبد الباقي

 َتَسب في تبييف وج ف جني، تحػقيؽ: عمي بال: وه شواذ القراءات واإليضاح عنياالم ح 
المجمس األعمى ، عبد الفتاح إسماعيؿ شمبيو عبد الحميـ النجار، و  ناصؼ،النجدي 

 .ـ:??7، لمشؤوف اإلسالمية، القاىرة
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 د الحؽ بف غالب بف عطية : ألبي محمد عبتفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في
لميجرة، تحقيؽ: عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار  7:;المتوفى سنة ، األندلسي
 .ـ8007لبناف، الطبعة األولى،  - ، بيروتميةالكتب العم

 وفى سنة المت ،: ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيدهالمحكـ والمحيط األعظـ:;> 
المخطوطات بجامعة الدوؿ  ، معيدفيلميجرة، تحقيؽ: عبد الستَّار أحمد فرَّاج، وآخر 

 .ـ<>?7العربية، الطبعة األولى، 
  عبَّادألبي القاسـ إسماعيؿ بف عباد المعروؼ بالصاحب بف  المغة:المحيط في، 

-بيروت  الكتب،عالـ  ياسيف،محمد حسف آؿ  تحقيؽ: لميجرة، ;<9المتوفى سنة 
 ـ.:??7 األولى،الطبعة  لبناف،

 حسيف أحمد بوعباسجني، تحػقيؽبف ال: تذكرة أبي عمي الفارسي وتيذيبيا مختار : ،
 .ـ 8070 تحقيؽ التراث، الطبعة األولى،

  :لميجرة 0=9المتوفى سنة  ،بف خالويوالمختصر في شواذ القراءات مف كتاب البديع ،
 .شتراسر، دار اليجرةعني بنشره برج

 ىػ >797، ، الطبعة األولى، مصر، المكتبة األميرية ببوالؽسيده البف: المخصص-
 .ىػ7987

 الطبعة  ،األردف -أربد، ، دار األمؿخديجة عبد الرزاؽ الحديثيل: المدارس النحوية
 . ـ8007، الثالثة

 براىيـ السامرائي، دار الفكر، بيروت، الطبعة إل: المدارس النحوية أسطورة وواقع
 .ـ=<?7األولى، 

  منشورات المجمع العممي  الحمد،غانـ قدوري ل العربية:المدخؿ إلى عمـ أصوات
 ـ.8008 بغداد، العراقي،

  مركز  اليادي،وصالح الديف  التواب،رمضاف عبد  تحقيؽ: ممبرد،ل والمؤنث:المذكر
 ـ.0=?7 المتحدة،الجميورية العربية  التراث،تحقيؽ 

 لميجرة،  7;9المتوفى سنة  ،: ألبي الطيب عبد الواحد بف عمي المغويمراتب النحوييف
 . القاىرة -، الفجالةتحقيؽ: محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، مكتبة نيضة مصر
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  لسيوطي، تحقيؽ: محمد أحمد جاد ا لجالؿ الديف :وأنواعياالمزىر في عمـو المغة
إبراىيـ، وعمى محمد البجاوي، مكتبة دار التراث، القاىرة ،  ، ومحمد أبو الفضؿالمولى

 . الطبعة الثالثة
 حسف ىنداوي، دار القمـ دمشؽ، ودار ، تحقيؽالفارسي : ألبي عميالمسائؿ الحمبيات :

 . ـ=<?7الطبعة األولى،  ،بيروت ،المنارة
 بغداد، مطبعة العانيهلل: صالح الديف عبد ا، تحقيؽالفارسي: ألبي المسائؿ المشكمة ،. 
  عمَّار،دار  نجار،شريؼ عبد الكريـ  تحقيؽ: الفارسي، ألبي عمي المنثورة:المسائؿ 

 ـ.:800 األولى،الطبعة 
 لميجرة، تحقيؽ: محمد  <>المتوفى سنة  ،: لعبد اهلل بف العباسمسائؿ نافع بف األزرؽ

 .ـ9??7ة األولى، الطبع ،أحمد الدالي، نشر الجفاف والجابي
 دار مكِّي بف أبي طالب، تحقيؽ: ياسيف محمد السوَّاسل: مشكؿ إعراب القرآف ،

 .وف لمتراث، دمشؽ، الطبعة الثانيةمالمأ
 مكتبة  لميجرة، 0==المتوفى سنة  ،ألحمد بف محمد بف عمي الفيومي :المصباح المنير

 ـ.=<?7 لبناف -بيروت لبناف،
  8<9المتوفى سنة  ،العسكريألبي أحمد الحسف بف عبد اهلل  األدب:المصوف في 

التراث العربي سمسمة تصدرىا وزارة  ىاروف،عبد السالـ محمد  تحقيؽ: لميجرة،
 ـ.:<?7 الثانية،الطبعة  الكويت،دولة  اإلعالـ،

  دار  الفرج،محمد أحمد أبو ل الحديث:المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغة
 ـ.>>?7 العربية، بيروت،النيضة 

 فاضؿ صالح السامرائي، دار عمَّار، الطبعة الثانية، ل :معاني األبنية في العربية
 . ـ=800

  ،معاني القراءات: ألبي منصور األزىرّي، دار المعرؼ، تحقيؽ: عيد مصطفى درويش
 .ـ9??7 -ـ 7??7، وعوض حمد الَقوزي، الطبعة األولى

  جامعة أـ القرى  الصابوني،محمد عمي  تحقيؽ: النحاس، ألبي جعفر القرآف:معاني
 ـ.<<?7 األولى،الطبعة  المكرمة،مكة  اإلسالمي،مركز إحياء التراث 

  ،معاني القرآف: ألبي الحسف األخفش، تحقيؽ: ىدى محمود قراعة، مكتبة الخانجي
 .ـ0??7ألولى، ، الطبعة االقاىرة
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 تحقيؽ:  ،لميجرة =80المتوفى سنة  ،ألبي زكريا يحيى بف زياد الفراء :معاني القرآف
أحمد يوسؼ نجاتي، ومحمد عمي نجار، وعبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، عالـ الكتب، 

 .ـ9<?7، الطبعة الثالثة، بيروت
 عرابو  977المتوفى سنة ، لزجاج: ألبي اسحؽ إبراىيـ بف السري امعاني القرآف وا 

األولى، لبناف، الطبعة  - ، بيروتلميجرة، تحقيؽ: عبد الجميؿ َعب د ه شمبي، عالـ الكتب
 .ـ<<?7

 بف قتيبة، صححو: المستشرؽ سالـ الكَرنكويال: المعاني الكبير في أبيات المعاني ،
 .ـ9;?7 ،لبناف -دار النيضة الحديثة، بيروت 

 الطبعة القاىرة ،فاضؿ صالح السامرائي، شركة العاتؾ لصناعة الكتابل: معاني النحو ،
 .ـ8009الثانية، 

 شمس الديف،  : أحمدلسيوطي، تحقيؽلجالؿ الديف ا :معترؾ األقراف في إعجاز القرآف
 .ـ<<?7لبناف، الطبعة األولى،  -، بيروت دار الكتب العممية

 لميجرة،  >8>المتوفى سنة ، د اهلل ياقوت بف عبد اهلل الحموي: ألبي عبمعجـ األدباء
 .ـ9??7إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األولى،  :تحقيؽ

  عبد العاؿ سالـ مكَرـ، مطبوعات جامعة و  ،حمد عمر مختارأل: القرآنيةمعجـ القراءات
 .ـ<<?7الكويت، الطبعة الثانية، 

 لميجرة 0>9المتوفى سنة  ،: ألبي القاسـ سميماف بف أحمد الطَّبرانيالمعجـ الكبير ،
 .حمدي عبد المجيد، مكتبة ابف تيمية، القاىرة :تحقيؽ

  بيروت الرسالة،مؤسسة  نجيب،لمحمد سمير  والصرفية:معجـ المصطمحات النحوية 
 ـ.;<?7 األولى،الطبعة  ،لبناف -

 جي، دار الكتب العممية، نمحمد التو ل: فصؿ في تفسير غريب القرآف الكريـالمعجـ الم
 .ـ8009الطبعة األولى، 

  القاىرة، الحديث،دار  الباقي،محمد فؤاد عبد ل الكريـ:المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف 
 ـ.:>79

  الفكر،دار  ىاروف،عبد السالـ محمد  تحقيؽ: فارس،حمد بف أل المغة:معجـ مقاييس 
 ـ.?=?7
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 ألبي منصور موىوب بف أحمد بف الكالـ األعجمي عمى حروؼ المعجـ الم عرَّب مف :
لميجرة، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، مطبعة دار  0:;المتوفى سنة  ،محمد الَجَوال يقي

 .ـ?>?7الثانية،  ، الطبعةالكتب
  بيروت  العربي،مؤسسة االنتشار  ،أميرلعباس  والتأويؿ:المعنى القرآني بيف التفسير 

 ـ. <800  ،األولىالطبعة  لبناف، -
 المتوفى سنة  ،بف ىشاـ األنصاريّ  لجماؿ الديف :مغني المبيب عف كتب األعاريب

، مراجعة: سعيد األفغانيّ مّي حمد اهلل، ، ومحّمد ع: مازف المبارؾيؽ، تحقلميجرة 7>=
 .طيراف، الطبعة األولى ،مؤّسسة الصادؽ

 محمد المعروؼ بالراغب  : ألبي القاسـ الحسف بفالمفردات في غريب القرآف
، لميجرة، تحقيؽ محمد خميؿ عيتاني، دار المعرفة 08;المتوفى سنة ، األصبياني

 .ـ8070، ، الطبعة السادسةلبناف -بيروت 
  َمى بف عامر الضبيالمفضميات  ><7المتوفى سنة  ،: ألبي العباس محمد بف َيع 

المعارؼ ، مصر،  ، دارعبد السالـ محمد ىاروفو لميجرة، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، 
 .الطبعة السادسة

  ى المتوف ،: ألبي إسحاؽ إبراىيـ الشاطبيالشافية في شرح  الخالصة الكافيةالمقاصد
 ، معيد البحوثفي، وآخر لرحمف بف سميماف العثيميفلميجرة، تحقيؽ: عبد ا 0?=سنة 

حياء التراث اإلسالمي  .ـ=800، الطبعة األولى ،، مكة المكرمةقرىجامعة ال العممية وا 
 الجرجاني، تحقيؽ: كاظـ بحر المرجاف، دار  لعبد القاىر: المقتصد في شرح اإليضاح

 .ـ8<?7، الرشيد
 المجمس األعمى لمشؤوف  ،لمبرد، تحقيؽ: عبد الخالؽ عضيمةا: ألبي العباس الم ق َتَضب

 .ـ:??7اإلسالمية، القاىرة، الطبعة الثالثة، 
  مازف  تحػقيؽ: جني،بف ال العيف:الم ق َتَضب في اسـ المفعوؿ مف الثالثي المعتؿ

 ـ.<<?7 األولى،الطبعة  كثير، دمشؽ،، دار ابف المبارؾ
 َدي ع، مركز البحوث لمقدمات األساسية في عمـو القرآف: ا لعبد اهلل يوسؼ الج 

 .ـ8007بريطانيا، الطبعة األولى،  -اإلسالمية، ليدز
 8=المتوفى سنة  ،بف تيمية أحمد بف عبد الحميـ: المقدمة في أصوؿ التفسير> 

 .ـ8=?7عدناف زرزور، الطبعة الثانية،  :، تحقيؽلميجرة
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  :الديف قباوه، مكتبة لبناف  بف عصفور، تحقيؽ: فخرالالممتع الكبير في التصريؼ
 .ـ>??7لبناف، الطبعة األولى،  - ، بيروتناشروف

 األردف، ومؤسسة الرسالة   -عمَّاف ،، دار الفرقافبراىيـ السامرائيإل :مف أساليب القرآف
 .ـ=<?7 ،، الطبعة الثانيةبيروت

  ـ8009، لمصرية، الطبعة الثامنة، مكتبة األنجمو ابراىيـ أنيسإل: المغةمف أسرار. 
 سسة اإلماـ الصادؽ )عميو ، مؤ لمناىج التفسيرية في عمـو القرآف: لجعفر السبحانيا

 ىػ .7:89، ، الطبعة الرابعةإيراف -قـ ، السالـ(
 األولى.، الطبعة كماؿ الحيدري، دار فراقد، إيرافل  :مناىج تفسير القرآف  
 دار المعرفة، الطبعة ي ىالؿ سرحاف، يمحمساعد مسمـ آؿ جعفر، و ل: مناىج المفسريف

 .ـ0<?7األولى، 
 محمد عبد العظيـ الزرقاني، تحقيؽ: فوَّاز أحمد ل: مناىؿ العرفاف في عمـو القرآف

 .ـ;??7 ،، الطبعة األولى، بيروتزممي، دار الكتاب العربي
 تحقيؽبف جنيال: كتاب التصريؼ ألبي عثماف المازنيشرح أبي الفتح ل المنصؼ ، :

   .ـ:;?7، التراث القديـ ، الطبعة األولى ، دار إحياءاهلل أميف إبراىيـ مصطفى، وعبد
  ة العامة أ، الييعبد الوىاب عبد الوىاب فايدل: منيج ابف عطية في تفسير القرآف

 . ـ9=?7ع األميرية، القاىرة، لشؤوف المطاب
 محمد حسيف الطباطبائي، صححو حسف األعممي، مؤسسة ل: الميزاف في تفسير القراف

 .ـ=??7، ، الطبعة األولىلبناف -، بيروت ياألعمم
 حمف بف عبد اهلل بف أحمد السييمي: ألبي القاسـ عبد الر نتائج الفكر في النَّحو ،

 .ـ8??7ة ، دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، لميجر  7<;المتوفى سنة 
  بغداد، العراقي،مطبعة المجمع العممي  الجواري،حمد عبد الستار أل القرآف:نحو 

 ـ.:=?7
 َفيَده، الدار الجماىيرية، الجماىيرية العربية إل :النحو وكتب التفسير براىيـ عبد اهلل ر 

 .ـ0??7، الطبعة الثالثة الميبية،
 تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، دار البشائر اإلسالمية،  ،: ألبي حاتـ السجستانيالنخمة

 .ـ8008، الطبعة األولى
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  األنباري، تحقيؽ: إبراىيـ السامرائي،  بف: ألبي البركات األدباءنزىة األلباء في طبقات
 .ـ;<?7الطبعة الثانية، ، الزرقاء - مكتبة المنار، األردف

 المتوفى  ،: ألبي الخير محمد بف محمد بف يوسؼ الجزريالنشر في القراءات العشر
 .لبناف - ، بيروتدار الكتب العممية، : عمي محمد الضباعميجرة، تحقيؽل 99<سنة 

 الطبعة األولىإيراف -قـ قربى، ، منشورات ذوي الالنظاـ القرآني: لعالـ سبيِّط النيمي ،. 
 ألبي جعفر حمد بف عبد الصمد ح في غريب القرآف وناسخو ومنسوخونفس الصبا :

وزارة األوقاؼ ، لميجرة، تحقيؽ: محمد عّز الديف المعيار 8<;المتوفى سنة  ،الخزرجي
 .ـ:??7، المغرب، والشؤوف اإلسالمية

 عرابو (النكت في القرآف الكريـ ) ف : ألبي الحسف عمي بف ي معاني القرآف الكريـ وا 
ع ي اؿ الم َجاش  لميجرة، تحقيؽ: عبد اهلل عبد القادر الطويؿ،  ?=:المتوفى سنة  ،َفضَّ

 .ـ=800دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 
 0;:المتوفى سنة  ،محمد بف حبيب الماوردي: ألبي الحسف عمي بف النكت والعيوف 

 -، بيروتعبد المقصود بف عبد الرحيـ، دار الكتب العمميةالسيد بف  :لميجرة، تحقيؽ
 .لبناف

  0:المتوفى سنة  ،الرضيمجموع ما اختاره الشريؼ أبو الحسف محمد  البالغة:نيج< 
تحقيؽ  السالـ(،يو مف كالـ أمير المؤمنيف أبي الحسف عمي بف أبي طالب )عم لميجرة،
 لبناف، - بيروت ،ودار الكتاب المبناني القاىرة، المصري،دار الكتاب  الصالح،صبحي 
 ـ.:800 الرابعة،الطبعة 

 ة ، كميمكِّي بف أبي طالب، تحقيؽ: مجموعة باحثيفل: اليداية إلى بموغ النياية
، الطبعة المتحدةالعربية ، اإلمارات الدراسات العميا والبحث العممي، جامعة الشارقة

 .ـ<800األولى، 
  سنة  المتوفى البغدادي،إلسماعيؿ باشا  المصنفيف:أسماء المؤلفيف وأثار  العارفيف،ىدية

 ـ.;;?7 استنبوؿ، ة،مالجميوكالة المعارؼ  ،لميجرة ?799
 لسيوطي، تحقيؽ: أحمد شمس ا لجالؿ الديف :ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع

 .ـ<??7، لبناف، الطبعة األولى - ، بيروتالعمميةالديف، دار الكتب 



          ...................................................... المصادر والمراجع  

 222 

 
 

 ي عمر محمد بف عبد الواحد الزاىد: ألبوتة الصراط في تفسير غريب القرآفياق، 
َكـ،  ;:9المتوفى سنة  لميجرة، تحقيؽ: محمد يعقوب التركستاني، مكتبة العمـو والح 

 .ـ8008 ،المدينة المنورة، الطبعة األولى
 خطوطات والمالرسائل واألطاريح 

 (ابف رشد)، كمية التربية (ه، )أطروحة دكتوراناقًدا لغويِّا: إلسراء عريبي فدعـ ابف جني 
 .ـ;800 ،جامعة بغدادب
  الجامعة ب( كمية اآلداب ،)رسالة ماجستيروعمـ الداللة: لنواؿ كريـ زرزورابف جني

 .ـ<<?7المستنصرية، 
 أطروحة خزرجيعمي ال: لرحيـ جمعة و عمي الفارسي في مصنفات ابف جنيأب(

 .ـ;800جامعة بغداد، ب كمية اآلداب ،(هدكتورا
  تياني سالـ  :القرآنيأثر داللة السياؽ في توجيو معنى المتشابو المفظي في القصص

 ـ.=800 ،القرىجامعة أـ ب)رسالة ماجستير( كمية الدعوة وأصوؿ الديف  أحمد،
  اىيـ : إلبر ألبي الفتح عثماف بف جنيالخصائص االستدالؿ بالقراءات القرآنية في كتاب

 في األردف. جامعة أىؿ البيتب كمية اآلداب ،سطعاف عواد )رسالة ماجستير(
 ابتياؿ كاصد الزيدي ي تفسير القرآف ألبي جعفر الطوسيالبحث الداللي في التبياف ف :

 .ـ:800، جامعة بغدادبكمية التربية لمبنات ، (دكتوراه)أطروحة 
 كمية  ،(دكتوراه: لمحمد جاسـ ماىر )أطروحة محاسف التأويؿ التفسير المغوي في

 .ـ 8009جامعة الموصؿ، ب اآلداب
  َتَسبالتوجيو النحوي لمقراءات الشاذة في : لغانـ كامؿ سعود الحسناوي البف جني الم ح 

 .ـ?800جامعة الكوفة، بكمية اآلداب ، (دكتوراه)أطروحة 
  الفتاح،لمحمد إبراىيـ عبد  ودراسة،جمًعا  –جيود ابف جني في التفسير وعمـو القرآف 

 ـ.<800 األزىر،جامعة ب كمية أصوؿ الديف والدعوة ماجستير(،)رسالة 
 عرابو جمع وتحقيؽ ودراسةجيود قطرب في معاني ال : لخضير حسيف صالح قرآف وا 

 ـ.<800 ،جامعة تكريتبكمية التربية  ، (دكتوراه)أطروحة 
 محمد : سعيد ىػ(، تحقيؽ8?9بي الفتح عثماف بف جني )ت: ألالخاطريات الجزء الثاني

 .ـ>??7جامعة أـ القرى، ب، كمية المغة العربية عبد اهلل )رسالة ماجستير(
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 كمية (دكتوراهر )أطروحة ض: لمحمد ياس خلفروؽ المغوية في البياف القرآنيدقائؽ ا ،
 . ـ;800، دادجامعة بغب (ابف رشد)التربية 

  جرير:دراسة تطبيقية مف خالؿ تفسير ابف  –داللة السياؽ القرآني وأثرىا في التفسير 
 ىػ.7:80 سعود،جامعة اإلماـ محمد بف  ماجستير(، ةالقاسـ، )رساللعبد الحكيـ 

  حمامي،لمحمد الميدي  أنموذًجا:السياؽ في كتب التفسير الكشاؼ وتفسير ابف كثير 
 جامعة حمب.بكمية اآلداب والعمـو اإلنسانية )رسالة ماجستير( 

 وتطبيقة مف خالؿ تفسير ابف كثير: لعبد  السياؽ القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية
، جامعة أـ القرىب كمية الدعوة وأصوؿ الديف، )رسالة ماجستير( الرحمف عبد اهلل سرور

 .ـ<800
 كمية اآلداب ،(ه)أطروحة دكتورا، ياء أحمد عمي: لممالشاىد القرآني عند ابف جني 

 .ـ=800جامعة الموصؿ، ب
 اليجري حتى نياية القرف الخامس المطبوعة الظواىر المغوية في كتب غريب القرآف :

 ـ.;??7، جامعة بغدادبلميثـ محمد عمي )رسالة ماجستير(، كمية اآلداب 
  العزيز العامة مخطوط في مكتبة عبد  جني،البف  الحسف:المعرب في شرح قوافي أبي

 .)نسخة مصورة عمى قرص( ،(:=::) الرقـ تحت في الرياض

 الدوريات 

  مجمة المجمع العممي العربي  ،أطمسلمحمد سعيد  المغة:بف جني وأثره في أبو الفتح
 ـ.=;?7 ،: :، الجزء98 :المجمد دمشؽ،

  المجمة األردنية في  فالح،كماؿ أحمد ل المفسريف:أثر الداللة المغوية في التأويؿ عند
     ـ.?800 ،9 العدد: ،; المجمد: اإلسالمية،الدراسات 

 مة جامعة تكريت لمعمـو ، مجساجدة عبد الكريـل: أثر الصوت في توجيو الداللة
 .ـ8070، 9 :العدد ،=7 :اإلنسانية، المجمد

 جمة م، رياض كريـ عبد اهلل البدريل: صرفي ومظاىره في التعبير القرآنياالستعماؿ ال
 .ـ?900، 79 :، العدد7 :المجمد ،مركز دراسات الكوفة

  ،اإلسناد في لغة أكموني البراغيث: لعبد الحميد األقطش، مجمة أبحاث اليرموؾ
 . ـ;??7، 8 :، العدد79 :األردف، المجمد
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 كمية اآلداب ربية وآدابيا، مجمة المغة العسيرواف الجنابيل: االشتقاؽ عند ابف جني ،- 
 .ـ<800، > :العدد، الكوفةجامعة 

  جاسـ الحاج جاسـ، مجمة الجامعة ل: النحاس لمنحوييف في إعراب القرآفتخطئة
 .ـ<800، 7 :، الجزء87 :، بغداد، العدداإلسالمية

 فديف، جامعة ، مجمة آداب الراكاصد ياسر الزيديل: هر و سير القرآف بالقرآف نشأتو وتطتف
 .  ـ0<?7، 78 :، العددالموصؿ

 اإلماـ معيد ، مجمةعبد اهلل عويقؿ السمميل: ت النحوية لقراءة أبي السَّمَّاؿالتوجييا 
 .ىػ=7:8 ،8 :القرآنية، العدد لمدراسات الشاطبي

 ـ9??7 ،>: العدد ،:7 :المجمد ،مجمة عالـ الكتب ،البف جني: المنسية الخاطريات. 
 لماجد صالح حسف، المجمة الجامعة حولية جامعة السياؽ القرآني والداللة المعجمية :

 ـ.=800، ? :العدد ليبيا،الزاوية 
 حسف حمزة ، وسالـ بزي، مجمة مجمع المغة األردنيل: الصرؼ بيف سيبويو والفراء ،

 .ـ=??7، 9; :العدد
 سامرائي، مجمة كمية اآلداب جامعة : لمدكتور فاضؿ صالح الظاىرة القطع في العربية

 .ـ0??7، =9 :العدد، بغداد
  الندوة المتخصصة  الصغير،محمد حسيف عمي ل جني:ظواىر الفكر الصوتي عند ابف

 ـ.?<?7 التربية،جامعة الموصؿ كمية  جني،األولى أبو الفتح عثماف بف 
  بية ، مجمة كمية التر الخزرجي عبد الباقي بدرل: وأثرىا في النص القرآنيقرينة السياؽ

 .ـ8077، <> :العدد ،نصريةاألساسية الجامعة المست
 حمد أل: موذًجاالقرينة المعجمية وأثرىا في توجيو المعنى تفسير البحر المحيط أن

 .ـ8079،; :، الجزء9: جمد، المالعتبة العباسية المقدسة ،مجمة العميد ،ير عباسضخ
  تحقيؽ: جني،عثماف بف  الفتحألبي  الحسف:مسألتاف مف كتاب اأَلي َماف لمحمد بف 

 .ـ?<?7،7:الجزء ،99 :المجمد العربية،مجمة معيد المخطوطات  أحمد،محمد ميدي 
 زىير غازي زاىد، مجمة المغة العربية ل: ة المغوية في تفسير النص القرآفالمعرف

 .ـ>800، : :، الجزء7< :، المجمدبدمشؽ
  َتَسب ودعوى تردُّد ابف جني في اهلل خير ل المذىب:مصطمح القراءة الشاذة في الم ح 

 ـ.8000 ،7 :، الجزء:< :ددمشؽ، المجممجمة مجمع المغة في  الشريؼ،
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  مف أوىاـ الراغب في معجمو: لكاصد ياسر الزيدي، مجمة آداب الرافديف، جامعة
 .  ـ8??7، :8 :، العددالموصؿ

 مجمة آداب الرافديف جامعة ، لفاظ: لصبيح حمود الشاتيمنيج الطبرسي في تفسير األ
 .ـ7<?7، 79 :، العددالموصؿ

 حيدر جبار عيداف، مجمة مركز دراسات ل :نظرات ابف جني في الصوت والمعنى
 .ـ;800، : :، العدد7 :، المجمدالكوفة، جامعة الكوفة

  حولية كمية  فاخر،ميف محمد أل المحدثيف:نظريات ابف جني في داللة األلفاظ ومواقؼ
 .ـ?=?7 ،7 :العدد قطر،جامعة  االجتماعية،اإلنسانيات والعمـو 



Abstract 

       I have dealt with my research which is marked by (Ibn- Jinni's Linguistic 

Interpretation of holy Quran) Linguistic interpretation as a method of curriculum 

interpretation of Al- Quran, has a big impact in showing the meaning and explain it 

according to language's parts and its techniques at ibn- Jni. This simple and modest 

study is a part of the studies that deal with the Holy Quran and the Arabic language, 

and the study of Al- Quran in the side of the aspects of the spacious is an honor to 

every researcher as the best science what contact with the Book of Allah Almighty, 

the goal to this study is to the impact of the Arabic language and sciences in the 

interpretation of Al- Quran to ibn- Jini as described as a symbol of the language in 

which Quran has an abundant share of research and dimpling and stand on the mini 

linguistic things have an impact in clarifying sense, detect, he had in Al- Quran 

worthy to stand on and uncover them and show them, and to indicate its approach 

in this type of interpretation and opinions by himself and influenced by linguists and 

interpreters who preceded him .  

     Ibn- Jini is a great figure of Arabic language, excelled in many of its arts, but, 

he has the great efforts in the detection of some ambiguities and the incorporation of 

some of its obvious states, and have used these arts in detecting the meaning of Al- 

Quran, in verses addressed between the folds of his books, and tried to reveal the 

meaning of the verse directly by speaking about it or indirectly by bringing a witness 

on the subject of language and then explains what this witness agrees then he 

explained the witness according to the topic that was witnessed by. 

     According to the nature of the research it was divided into three chapters and 

put it into two demands: first in the definition of linguistic interpretation in brief and 

other about Ibn- Jini as linguistic interpreter. The first chapter was titled of Ibn- Jini's 

curriculum interpretation of the language, and was in four sections: the first to speak 

on the approach to the interpretation of linguistic and second in the effect of Al- 

Quran in the books of Ibn- Jini, and the third in the impact of language and the arts 

in the interpretation of the language to Ibn- Jini, and fourth in his sources in the 

interpretation of the language, and the second chapter was titled linguistic 



interpretation in the syntactic and morphological, detectives I put it  in four sections, 

the first of which was in the statements sentences and some of the syntactic topics 

and its impact on the interpretation of the language and the second in the erasing 

and its impact on the interpretation of linguistic and the third in the affixes  and its 

impact on the interpretation of linguistic and the fourth in the morphological topics 

and its impact on the interpretation of language. The third chapter was entitled 

linguistic interpretation in semantic and it has four sections the first of which is the 

significance of lexical and its impact on the interpretation of the language and the 

second in the contextual significance and its impact in the interpretation of linguistic 

and the third in strange interpretation Quran and fourth in some semantics 

phenomena and their impact on the interpretation of language. 

       Then have concluded the thesis with the most important findings, including 

that Ibn- Jini is a linguistic interpreter resembles in his interpretation the 

interpretation of the linguistic interpreters who preceded him such as Abu Obadiah, 

furan and Al akhfash, since he used many of language arts in the detection of 

meaning, it is the subjects grammatical used a erasing in the detection of meaning. 

then the deleted has shown and its kind of helps to reveal the meaning and also 

explained many of the words of Al- Quran and clarify their meanings, including the 

words ambiguous by the need to interpret the language and the words counted from 

the strange of the language and words of opposites and also benefited from 

Morphology in showing some words of Quran according to the morphological form and 

significance. 
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