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 عرفان شكر و  
  

الى  ناني أتقدم بخالص شكري وامت لألستاذ الدكتور عبد الكاظم الیاسري شاكرة اهللا تع

ھذا  إنجازوالیاسري  اظم أن مّن علّي سبحانھ بلطفھ وكرمھ للعمل مع األستاذ عبد الك

ھ من       ھو إال فرع إن  ،العمل  دق علی رم إذ أغ ب وأك طیب وجھد كریم من أصل أطی

  . ما یجعلني أقف موقف الممتن المقر بالفضل الجزیل أمام حضرتھ  علومھ ومعرفتھ

ل  كر الجزی ص بالش وقرة  وأخ ة الم ة التربی ادة كلی ا عم ات العلی ة الدراس یس لجن ورئ

اءھا دَّ   وأعض رمین م اتذتھ المحت ة وأس ة العربی م اللغ ة قس زھم  ورئاس م وأع اهللا ظلھ

  .وسدد خطاھم  

دَّ  إلى وال أنسى أن  أتقدم بالشكر الجزیل  دى     كل من م ي وأس د العون ل ًا             ی ي معروف ل

ذی   أو مشورة أفاد منھا البحث وأخّصُ  بالشكر خدمة م ال اعال  ن أسھموا إسھاماً  العل  ً ف

و مكتب  أال وھم ،  في بلوغي غایتي یم   اإل ةموظف ام الحك دس اهللا سره الشریف    " م  "ق

ة    ة الروضة الحیدری ة اإل  ومكتب ن  ومكتب ام الحس ھ السالم   "م ة    "علی م اللغ ة قس ومكتب

  .لخدمة العلم والباحثین من بعدنا وفقھم اهللا ورعاھم ، العربیة في كلیة التربیة للبنات

ومما الشك فیھ أن لعائلتي الكریمة الفضل الكبیر في تحقیق حلمي بمساندتھم وسعیھم  

ي ؤا  ف دي وم ى ی دھم عل اعب بش ف المص ي   متھزرتخفی ي ف ند ل ر س انوا خی ي فك  ل

   . مسیرتي 
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  المقدمة
   

 َال  اْلِكتَـابُ  َذلِـكَ [ رب الع-المین حم-دا متص-ال م-ا اتص-ل اللی-ل والنھ-ار إذ أن-زل          الحمد هللا      

          محم-د غ رس-التھ  ـّ-ِـ لــبــوصلى اهللا عل-ى خی-ر خلق-ھ ومُ   )  ٢: البقرة (  ] لِْلُمتَِّقـينَ  ُهًدى ِفيهِ  رَْيبَ 

  .ھم وجعلھم أنوارا بعرشھ محدقیناهللا علینا ب نَّین الذین َمالغر المیام)وسلـّم اهللا علیھ وآلھ  ىصل (

  

  :أما بعد 

ذل-ك الكت-اب   ) م ـّل-ھ وسل-  ص-لى اهللا علی-ھ وآ  ( ی-ر البش-ر محم-د    ال-ذي أن-زل عل-ى خ   القران الكریم إن 

نس-انیة  بھ اإل واھتدت   األسماعوشنفت آیاتھ نس القلوب لنفوس وآا العظیم الذي بھر العقول وأسّر

ع-زة ومنع-ة   رحیمة للفق-راء والض-عفاء و   شرفت بھا الصحراء فكان یٍدھبط معجزة أف ،بعد الضیاع

م-ن ن-ار عل-ى الجب-ابرة والطغ-اة فض-اقوا ب-ھ ذرع-ا وتناوش-وه بأب-اطیلھم           وس-وٍط  ، للسادة والشرفاء 

لما  مرؤوسھ ھطعيشرعوا بوجھھ سیوفھم ولكنھم لم یصمدوا طویال فسرعان ما تھاووا أمامھ مأو

فج--اء معج--زا ببالغت--ھ ولغت--ھ وتش--ریعھ إذ حم--ل رس--الة س--ماویة رائ--دة از والعظم--ة عج--فی--ھ م--ن اإل

فتن-اولوه بالبح-ث والدراس-ة    ، فأصبح محط أنظار الدارسین ومحط رحالھم ، وخالدة مدى العصور

فكانت عصارة تلك الجھود الجب-ارة طائف-ة    ، وأخضعوھا للدراسة ركوا زاویة من زوایاه إّالولم یت

المحرر الوجیز ف-ي تفس-یر الكت-اب    ( بن عطیة األندلسي آ تفسیرمة وكان من بینھا ّیالقالتفاسیر من 

وتوج-ھ ب-ھ لوج-ھ اهللا تع-الى      إذ أفنى فیھ المفس-ر حیات-ھ   فكان من التفاسیر الجدیرة بالتقدیر) العزیز 

 مس-تجلیة أبواب-ھ   أن أوج-ھ وجھ-ي إلی-ھ قاص-دة    ا بي إلى فكان ذلك حافزا حد، وخدمة لكتابھ العزیز 

 . الجلیل قائق األمور التي جاء بھا ذلك السفرح

ف-ي دراس-ة الموض-وع ب-دأت بق-راءة دقیق-ة       ) ع-زّ  وج-ل   (  وبعد أن عقدت العزم وتوكل-ت عل-ى اهللا  

وبعد إتمام ، ووقفت على مواضع الداللة فیھ  -والذي ھو محور دراستي  -ومتأنیة للمحرر الوجیز

  .   تھ في الرسالة منھجا وصفیا تحلیلیا مرحلة جمع مادة البحث كان المنھج الذي انتھج



 
ب 

ومن ثم  كانت خطة الرسالة تبدأ بتمھید سلطت فیھ الضوء على حیاة المفسر ومنھجھ ف-ي التفس-یر    

وتض--من ھ--ذا الفص--ل )   األث--ر الص--وتي والص--رفي ف--ي الدالل--ة( ان الفص--ل األول ك--انوعن--و

أم--ا المبح--ث  ،دالل--ة األلف--اظ  مبحث-ین درس--ت ف--ي األول عالق--ة الص--وت ب--المعنى وأث-ره ف--ي تغیی--ر  

  .الثاني فخصصتھ لدراسة الداللة الصرفیة 

المبح-ث  ، وتض-من ھ-ذا الفص-ل ثالث-ة مباح-ث     ) الدالل-ة التركیبی-ة   (  انعن-و كان بفأما الفصل الثاني 

فی-ھ دالل-ة الح-ذف والثال-ث درس-ت فی-ھ        درست األول وقفت فیھ على داللة التقدیم والتأخیر والثاني

  .  لكالمداللة أسالیب ا

في األول التطور الداللي لأللفاظ  فكان في أربعة مباحث) الظواھر الداللیة ( الفصل الثالث  كانو

درست المشترك اللفظي والرابع درست فیھ ظاھرة الترادف في اللغة والثالث درست فیھ  والثاني 

  . ظاھرة التضاد  فیھ

                    : ومنھ----ا ل إلیھ----ا البح----ث وص----توأعقب----ت ھ----ذه الفص----ول خاتم----ة ج----اءت ب----أھم النت----ائج الت----ي      

متعدد االتجاھات  فل-م یك-ن مفس-را فق-ط وإنم-ا ك-ان ش-اعرا وأدیب-ا وعالم-ا           أن ابن عطیة كان عالمًا

بالفقھ واللغة فضال عن التفسیر الذي قدم لنا من خاللھ ھذا الكتاب الكبیر الذي یعد موسوعة علمیة 

 .ضم كثیرا من المعارف والعلوم 

خصیة ابن عطیة العلمیة كانت مثار إعجاب العلماء ف-ي عص-ره وم-ن ج-اء بع-دھم ی-دل عل-ى        إن ش

ذلك كلمات الثناء والمدح التي ذكرھا فیھ علماء عصره المشھورون وأثنوا فیھا على علم-ھ وفقھ-ھ   

 . وشاعریتھ 

ة م-ن  ظھر من خالل البحث أن كثیرا م-ن علم-اء التفس-یر ق-د أف-ادوا مم-ا ورد ف-ي تفس-یر اب-ن عطی-          

ر كثیر منھم  إلیھا مما یدل على سعة علمھ وقدرتھ الفكریة الكبی-رة  ولم یش عنھ نقلوھا آراء وأفكار

  . حیث ترك أثرا كبیرا فیمن جاء بعده 

تتحق-ق بأس-لوب    ھ-ي كشف البحث عن طائفة من األغراض الداللیة التي أشار إلیھا ابن عطی-ة و  و

وتبین ف-ي البح-ث    ،بالمقدم وتقدیم السبب على المسبب التخصیص والعنایة : التقدیم والتأخیر مثل 

طائفة أخرى من ال-دالالت الت-ي أش-ار إلیھ-ا اب-ن عطی-ة ف-ي وقوف-ھ عل-ى أس-لوب الح-ذف كاإلیج-از             

وكان ابن عطیة یفید في بحث-ھ م-ن    ،وفھم السامع والمبالغة واإلبھام والتخویف والتخفیف وغیرھا 

المشترك من األصول المعجمیة لأللفاظ ومتابعة تطورھا الظواھر اللغویة مثل الترادف والتضاد و

  . في مسیرة استعمالھا للوصول إلى الدالالت التي أرادھا التعبیر القرآني 

قائم--ة برواف--د البح--ث الت--ي توزع--ت ب--ین كت--ب اللغ--ة والنح--و والمع--اجم والتفس--یر     تل--ت الخاتم--ة و 

ث--ة الت--ي تنوع--ت ب--ین كت--ب حدیث--ة  وطائف--ة كبی--رة م--ن الدراس--ات الحدی  والق--راءات وكت--ب المع--اني

كت-اب س-یبویھ وش-رح     وبحوث ألساتذة من ذوي االختصاص ومن ذل-ك وأطاریح جامعیة ورسائل 



 
ج 

بن یعیش وشرح شافیة ابن الحاجب لرض-ي ال-دین االس-تراباذي أم-ا المع-اجم فتص-درھا       المفصل آل

وكتب المع-اني   ،ب كتاب العین وجمھرة اللغة وتھذیب اللغة والصحاح ومقاییس اللغة ولسان العر

ك-ان   والتفاس-یر  ، لألخف-ش  تمثلت بـمجاز القرآن ألبي عبیدة ومعاني القران للفراء ومعاني الق-رآن 

  .والطباطبائي وغیرھا واآللوسيالطبرسي ووالطوسي والزمخشري   يمنھا تفسیر الطبر

دراس-ة   فكن-ت ش-دیدة الح-ذر ف-ي    ، الص-عوبات الت-ي واجھتھ-ا ف-ي دراس-تي ھ-ذه        م-ن  األمر ولم یخُل

فض-ال ع-ن ذل-ك ص-عوبة الحص-ول      ، وذلك خوفا م-ن الوق-وع ف-ي الخط-أ     و تحلیلھا اآلیات القرآنیة 

على المصادر والمراجع التي بمقدورھا النھوض بمستوى البح-ث إل-ى األفض-ل وخاص-ة ف-ي ظ-ل       

ل--ي البعی--د  وأدن--ى بعنایت-ھ یس--ر ل--ي العس-یر   )ع--زّ  وج--ل (  اهللاغی-ر أن  . األخط-ار المحدق--ة ببالدن--ا  

وغ-زارة علم-ھ    ، بأس-تاذ ك-ریم فاض-ل تمت-ع بس-عة ص-دره      وسھل ل-ي قص-دي أن وفقن-ي وم-ّن عل-ّي      

البح-ث   ةمة التي سددت لي خط-اي ف-ي مس-یر   ورصانة مالحظھ القّی ، وطول صبره ، وطیب خلقھ

ار بھذه الصورة التي بین أیدیكم ھو أستاذي المشرف األستاذ الدكتور عبد الك-اظم محس-ن   حتى ص

  .الیاسري 

لمشاركتھم إی-اي ف-ي ب-ذل    ھا وأعضائجھ بخالص الشكر واالمتنان للسادة رئیس لجنة المناقشة وأتو

الجھ--د الخ--الص لوج--ھ اهللا تع--الى ف--ي قراءتھ--ا وتص--ویب ھناتھ--ا ولتش--ریفھم لن--ا بحض--ور المناقش--ة   

ل--إلدالء بم--ا ل--دیھم م--ن آراء وتوجیھ--ات علمی--ة ترف--ع م--ن ش--أن الرس--الة لت--نھض بھ--ا إل--ى مص--اف    

الت--ي س--تزدان بھ--ا  ولتك--ون واح--دة م--ن الرس--ائل، والتق--دیر كادیمی--ة الج--دیرة ب--االحترامالبح--وث األ

  . المكتبة القرآنیة إلى مصاف الدراسات القرآنیة الكریمة 

وخدم-ة لكتاب-ھ    )ع-زّ  وج-ل   (  اهللاإني أتوج-ھ بك-ل م-ا بذلت-ھ م-ن جھ-د إل-ى وج-ھ         : وفي الختام أقول 

هللا التس-دید وم-ن أس-تاذي الك-ریم وإن  زل-ت ق-دمي ف-ي        العزیز فإن وفقت بما قدمت-ھ م-ن جھ-د فم-ن ا    

  . وأرجو اهللا أن یوفقني لكل ما یحب ویرضى ، بعض المواطن فذلك من نفسي 

  .ن الحمد هللا أوال وأخرا أوآخر دعوانا 

  .ة ـثـاحـبـال
  

  

   

  

  

 



  
  
  


 

  
  
  

  .ابن عطية امسه ونسبه : األول  احملور
  .منهجه يف التفسري :الثاني  احملور
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  : ابن عطیة : أوال 

  : كنیتھ ، نسبھ ، اسمھ  - ١
عبد اهللا  بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن نعبد الحق بن غالب بن عبد الرحم( ھو             

ن   بن أسلم  بن بن خفافبن عطیة  مالك بن عطیة بن خالد  بن خالد طیة بنبن ع بن تماما مكرم ب

ن   ارب ب ن ع  حمح یس ب ن ق ة ب ر ب فص ن مض زیالن ب دنان   ن ن ن ع د ب ن مع و ، ار ب ھ أب            وكنیت

د  اطي نسبة   (١) )محم َب بالغرن ىوُلِق ة خالف    )٢()غرناطة ( إل ع ثم ھ   `ووق وا ل ن ترجم ین م ي  ب ف

ام   بن غالب  قعبد الح(ھ نَّأ )  ـھ٧٤٨ ت(ذكر الذھبي ف سلسلة نسبھ ن تم بن عبد الملك بن غالب ب

   ) ٣()عطیةبن 

د          ( :ھ أن  ) ـھ٧٩٩ت( :وذكر ابن فرحون الیعمري  ن عب رحمن ب د ال ن عب ب ب ن غال د الحق ب عب

ى   )٤()أسلم بن مكرم المحاربي  الرؤوف بن تمام بن عطیة بن خالد بن ُخفاف بن محارب   نسبة إل

  . )٥(قیس

ب   : ( اسمھ أنَّ وذكر أحمد صادق المالح أبو محمد عبد الحق بن الفقیھ اإلمام الحافظ أبي بكر غال

ن  ا رحمن ب د ال ن عب رؤو   ب د ال ن عب ب ب ى        فغال داخل إل و ال ة وھ ن عطی د ب ن خال ام ب ن تم           ب

دلس  اربي      - )٦( األن ن مكرم المح لم ب ن أس اف ب ن خف د ب ن خال ن محارب ب    –اب د ب د زی ن ول ن م

   )٧(] )ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان [یالن  فصة ابن عح

لة نسبھ ف   وم        د صادق المالح        لراجحان خالل ماتقدم من الخالف في سلس ھ أحم ا ذھب إلی م

تنا    ك الس ق التفسیر وذل ن    محق یر بخط اب ة للتفس ى نسخة خطی بھ    ده إل ا اسمھ ونس ة جاء فیھ عطی

ا        ، ) الفھرس (  فضال عن مطابقتھ لما جاء في كتاب ابن عطیة  ى م ل إل ا نمی ا جعلن ة م ذا حقیق فھ

 .جاء بھ أحمد صادق المالح في مقدمة تحقیقھ للتفسیر 

 

 

                                                
یحیى أحمد بن : بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل  األندلس ،  ١٠ :عبد الحق بن عطیة األندلسي  : فھرسال)١(

اإلحاطة في أخبار ،  ٣٣٨/ ٢: شكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن ب: الصلة ،  ٣٧٦ابن عمیرة الضبي  
برھان الدین إبراھیم بن : الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب ،  ٤١٢/ ٣لسان الدین ابن الخطیب : غرناطة 

جالل الدین عبد الرحمن : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ،  ١٧٤: علي بن محمد بن فرحون الیعمري 
 ٧٣/ ٢: السیوطي  

   ١٥٨: شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي : طبقات  المفسرین : ظ )٢(
   ٣٧٥٦/ ١: أبو عبد اهللا محمد بن عثمان الذھبي : تاریخ اإلسالم ) ٣(
   ١٧٤: أعیان المذھب  ةفي معرفالدیباج المذھب ) ٤(
   ٤/٥٢:  يالزر كلخیر الدین : األعالم : ظ ) ٥(
ة  ) : ( في حمل رایة الجھاد إلى أرض األندلس الذي كان لھ شرف المشاركة ) ( ٦( / ٣اإلحاطة في أخبار غرناط

  ) ٧٥/ ٢:  في معرفة أعیان المذھب  الدیباج المذھب،  ٥٤٠
  ) . مقدمة التحقیق (  ٤-٣/ ١: أحمد صادق المالح :  قیقتح: المحرر الوجیز ) ٧(
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  :مولده  - ٢
  والدتھ كانت في سنة  البن عطیة على أنَّن من الذین ترجموا تفق أكثر المؤرخیا               

ـ  ٤٨١(  ذا     )١()ھ ى ھ رج عل د خ یوطي  وق ذھبي والس نة   وال ي س ت ف ھ كان ى أن والدت ا إل      ذھب

ل    ألنَّ ) ھـ ٤٨١(ھ ولد سنة  التراجم من أنَّ أصحابعلیھ تفق والراجح ما ا )٢()  ھـ ٤٨٠( ذا یمث ھ

   .ھو سنة واحدة الفارق  اتفاق العلماء على ھذا التاریخ وال یعتد بما ذكره الذھبي والسیوطي ألنَّ

  :نشأتھ  - ٣
اء    ،بالعلم والدین والفضل  اشتھر أسالفھآبن عطیة في أسرة ا نشأ            ن العلم وكان أجداده م

دان         المشھورین في زمانھم في مختلف العلوم والمعارف وقد ي می اء ف ن العلم ة م نھم طائف رز م ب

ة      : (الفقھ واألدب فمنھم  ن عطی ام ب ن تم ب ب ھ   )٣() )ھـ  ٤٠٠ت(غال ورع    ( والفقی د ال الم الزاھ الع

         ) ٤() ) ھـ٤٦٨ ت(عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطیة المحاربي 

ن تم         (  ب ب ن غال رحمن ب د ال ن عب ب ب ة   وإالمام الحافظ المتقن أبو بكر غال ن عطی المحاربي  ام ب

  . )٥()عبد الحق والد العالمة المفسر)  ھـ ٥١٨ت  (الغرناطي األندلسي 

ة  بن عطیة ونھل علومھ مفي ھذا الجو العلمي الدیني نشأ اف         ن تلك الینابیع فكانت نشأتھ علمی

د      ،خالصة  ن أسرتھ فق ترعرع  وكان خیر تلمیذ لخیر معلم ھو والده أبو بكر بن غالب وفضال ع

  .                                في جو علمي وثقافي وأخذ عن عدد من العلماء في مختلف میادین العلم والمعرفة 

 

 :شیوخھ  - ٤

وغیره من العلماء وكان من أشھر ، ذكر أصحاب التراجم أن ابن عطیة أخذ عن أبیھ                

                  : الذین أخذ عنھم 

ل  - ١ ي     الشیخ الجلی ب القیروان ي غال ن أب د الوھاب ب ن عب ز ب د العزی د عب و محم الح أب         الص

  )٦( ٠ )ـ ھ٤٩٥ ت( 

  

  
                                                

في معرفة أعیان الدیباج المذھب ،  ٩/ ١ :ي أبو حیان األندلس: البحر المحیط ،  ٣٧٦:بغیة الملتمس : ظ ) ١(
  .  ١٤٢ -١٤١: ابن حسن النباھي : تاریخ قضاة األندلس  ١٧٤: المذھب 

  ١٧-١٦:جالل الدین عبد الرحمن السیوطي : طبقات المفسرین ،    ٣٧٥٦/  ١ :تأریخ اإلسالم:ظ) ٢(
     ١٠:عبد الحق بن عطیة األندلسي :الفھرس ) ٣(
   ٣٣٨/ ٢: الصلة ) ٤(
  ٩٤: الفھرس :  ظ) ٥(
  ٤٥٣: تاریخ اإلسالم ،  المصدر نفسھ : ظ) ٦(
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اور أ - ٢ ل المش یخ اآلج م الّش الش ن قاس رحمن ب د ال رف عب و المط ھ اهللا  –عبي ب  –رحم

  ) ١()ھـ٤٩٧ت(

الع           - ٣ ابن الط رف ب ي ویع رج القرطب ن ف د ب د اهللا محم و عبی ل أب اور الفاض ھ المش    الفقی

ل   ي األص ھ    قرطب ي وقت ین ف یم المفت ان زع ذھب   ، ك ى م ھ عل ا للفق امحافظ ك  اإلم مال

  .  )٢() ھـ ٤٩٧ ت ( على أھل البدع  احاذقا للفتوى شدید وأصحابھ

اني      - ٤ ي الغس و عل افظ أب ام الح ھ اإلم ب     ،  الفقی ة والنس ي األدب والشعر واللغ دما ف ان مق ك

  )٣( )ـ ھ ٤٩٨ت( والغریب 

ون بن أحمد بن عبد اهللا خلف بن ذي النـّ المقرئ أبو الحسن علي بن الشیخ الجلیل الصالح - ٥

  )٤( )ـھ٤٩٨ت ( جحیش بن سنان العبسي  بن ُھذیل بنا

ن حیّ       الفقیھ اإلمام الحافظ أبو عل - ٦ رة ب ن ِفی د ب ن محم دفي السرقسطي   ي الحسین ب ون الص

   )٥() ھـ  ٥١٤ت  ( كان ذا دین وورع  

ن    - ٧ و الحس ام أب ف األنصاري       الفقیھ األستاذ اإلم ن خل د ب ن أحم ي ب ھ    ،  عل د زمان ان أوح ك

ھ         ، اتقانا ومعرفة  ھ ونقلت ة رجال دیث ومعرف م الح ي عل  مع انفراد بعلم العربیة ومشاركة ف

   )٦( )ـ ھ٥٢٨ت  ( 

ھ موسوعة               ت من ى جعل ة حت ن عطی ي شخصیة اب ارز ف ر ب زة أث ة الممی فكان لتلك النخب

وم الفقھ       ي العل دم ف ا التق ب لھ ة كت اء         علمی ن العلم ل واألواخر م ھ األوائ ى علی د أثن ة وق ة والعربی ی

ة    ة واألدبی واألدباء فتناقلت كتبھم ثناءھم علیھ وعلى إنجازاتھ العظیمة في مختلف المجاالت العلمی

  .   وستذكر الحقًا

  

  

  

  

 

                                                
 ٩٩- ٩٦: الفھرس : ظ  )١(
  ٩١:المصدر نفسھ : ظ) ٢(
  ٧٩-٧٦: المصدر نفسھ :ظ ) ٣(
  ٩٦:المصدر نفسھ:ظ ) ٤(
  ٩٩:الفھرس : ظ) ٥(
  ١٠١: المصدر نفسھ : ظ )٦(
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 :تالمیذه  -           5
ھ    ابن عطیة من العلماء المشھورین وقد أثنى كثیر م                 ھ وعلم ى قدرت ن العلماء عل

م              ة لطالب العل ة أن یكون مجلسھ قبل ال غراب اء عصره ف ین علم رة ب ة كبی وأصبحت لھ مكان

ن               ارف وم وم والمع ف العل ھ مختل ذوا عن اء وأخ ن العلم دد م ھ ع ى یدی ذ عل د تلم والمعرفة وق

  : أشھر من تلمذ لھ

د األنصاري المروي البلنس      -١ ن أحم ـ   ٥٨١ت ( ي األصل أحمد بن محمد بن عبد اهللا ب )           ھ

ھ        ، كان من أئمة أھل القرآن (  م أغراض أھل ي فھ النحو والبراعة ف ة ب مع المعرفة الكامل

اب سیبویھ     ا بكت دیث     ، متحقق ي الح ع مشاركة ف ره       ، م ن ورد وغی م ب ي القاس ى أب ال عل  ت

  )١(... )عبد الحق بن عطیة...وروى عن

ن   عبد الرحم -٢ د اهللا ب ي عیسى القاضي      ن بن محمد بن عب ن أب و    یوسف ب ام الحافظ أب اإلم

یش ن حب م ب ي األنص القاس دیث ،  )٢( )ـ ھ٥٨٤ت ( اري األندلس ي الح ا ف ان بارع ك

  . )٣()المغازي ( والبالغة والبیان ولھ كتاب  األدبو  واللغة، والعربیة 

رحم -٣ د ال ن عب د ب ن مھن أحم اء ب ن مض د ب ن محم ي ن ب ي القرطب ر اللخم ن عمی         د ب

و      ) ـ ھ٥٩٢ت( م النح ي عل ره ف ل عص ر أھ ان أمھ ة   ، ك اب والھندس وم الحس وعل

   )٤(واألصول

اطي           -٤ رس الغرن ابن الف رف ب ي یع رحیم الخزرج د ال ن عب د ب ن محم نعم ب د الم       عب

  .)٥(كان بارعا بالفقھ واألصول والعربیة واللغة وألف كتبا في أحكام القرآن) ـ ھ ٥٩٧ت(

ي جمرة المرسي    أبو بكر بن أحمد بن عبد ال - ٥ ـ  ٥٩٩ت(ملك بن موسى بن أب ا   ) ھ ان أمام ك

   )٦( ذن لھ بالروایة عنھلك لقي ابن عطیة وناولھ تفسیره وأفقیھا حافظا بصیرا بمذھب ما

  

 

  

 

                                                
  ٣٥٣/ ١:  في طبقات اللغویین والنحاة  بغیة الوعاة) ١(
  ٢/٨٥: المصدرنفسھ: ظ) ٢(
  ٢١/٢٦٤: أبو عبد اهللا محمد بن عثمان الذھبي : سیر أعالم النبالء : ظ) ٣(

    ١/٣٠٧: في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة ،  ٤٧: في معرفة أعیان المذھب  الدیباج المذھب: ظ ) ٤(
  ١١٦/ ٢: ین والنحاة بغیة الوعاة في طبقات اللغوی،    ١٤٢: تاریخ قضاة األندلس : ظ ) 5(

  ٢٣٣/ ١: محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف : شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة  :  ظ) 6(
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  :وأقوال العلماء فیھ ، مكانتھ العلمیة -6
اً  برز ابن عطیة نجمًا                   ة      المع م والمعرف ي فضاء العل ا خطف  ، ف اء    مم أنظار العلم

  :ومن ذلك ، وحملھم على الثناء علیھ 

 ومحوُز مالبسِِِِِِِِِِ الثناء  ،نبعة د وح العالء : ( في حقھ ) ھـ ٥٢٩ت (بن خاقان الفتح ما قالھ       

ب   ى الَھْض ا رس ار كم الة وق رأي واألص ُد ال ة وواح ذ الجالل ل ، ف رد السلس ا اط ذُبوأدب كم   الع

سابق األْمجاد فاستوى   ،وُیباِدر الظن بھ إلى شریف األغراض ،الریاض  وشیم تتضاءل لھا  قطُع

َب         ، َولٌما ینض ثوُب شبابھ ، على األمِد بعالئِِِِِِِِِِِِِِِِِھ  اوَل الكواك ى تن دًا حت ي السؤُدِد جاھ َب ف َن التع أدم

ى راحاِت بكره وآصاِئلھ      ، قاعدًا وما اتكَل على أوائلِھ  َكن إل ي   ، والَس رُه ف ي     أث ُم ف ِة عل كل معرف

ب     )١()... في آفاِقھا صبح أونھاررأسِھ ناُر وطوالُعُھ  ر جوان ان أن ینی ددة  وبذلك تمكن ابن خاق متع

ة         ، من شخصیة ابن عطیة  اء شخصیتِھ العظیم ي بن ر ف ر الكبی ده األث ب أن لوال  ٠فمن ھذِه الجوان

ادِه وإصراره     ، وأشار إلى رجاحة عقلھ وصواب رأیھ فشبھ وقاره بالجبال الراسیة  ى إجتھ ھ إل ونب

ك      في السیر في ط ان ذل ة إذ ك م والمعرف ق العل ي   اسبب ری اع ف اء       ارتف ین علم ھ ب و منزلت شأنھ وعل

  . وأدبائھا حتى أجمعوا على االعتراف لھ بالفضل والرفعة على كل من سبقھ ) غرناطة (

وم   ، دب قوي األ، كان واسع المعرفة : ( ) ھـ ٥٧٨ت (  )٢(وقال عنھ ابن بشكوال متفننا في العل

  .  )وأخذ عنھ الناس

ا  و محدثا و حافظا و كان أبو محمد فقیھا( :) ھـ ٥٩٩ت( )٣(الضبيوقال عنھ  مشھورا أدیبا نحوی

   . )شاعرا بلیغا كاتبا ألف في التفسیر كتابا ضخما أربى فیھ على كل متقدم 

دلس    أبو محمد من أھل غرن( :) ھـ  ٦٥٨ت( )٤(ابن اآلباروقال عنھ  ن رجاالت األن اطة واحد م

  .) لفقھ والحدیث والتفسیر واألدب وبیتھ عریق في العلم لالجامعین 

وي       : (  )ھـ ٧٤٨ت (  )٥( وقال عنھ الذھبي ة  ق ي العربی ي التفسیر  وف ھ  وف وكان إماما في الفق

  ) . مدركا من أوعیة العلم  ذكیا فطنا و، المشاركة 

  

                                                
   ٦٥٦ ٦٥٥: حمد بن عبید اهللا القیسي أبو نصر الفتح بن م الفتح ابن خاقان  : ومحاسن األعیان  قالئد العقیان) ١(
  ٣٣٨/ ٢: الصلة ) ٢(
   ٣٧٦: بغیة الملتمس ) ٣(
محمد بن عبد اهللا بن أبي بكر بن عبد اهللا ابن عبد الرحمن أبو عبد اهللا القضاعي  :معجم أبي علي الصدفي ) ٤(

  ٢٥٩:  البلنسي المالكي المعروف بابن األبار األندلسي
 ٥٨٨/ ١٩: سیر أعالم النبالء ) ٥(



٦ 
 

 ابن عطیة ومنھجھ في التفسیر                    التمھید                                                      

  

  

ـ  ٧٩٩ت (  )١(وقال عنھ ابن فرحون  اً     : (  ) ھ د الحق فقیھ ان القاضي عب اً ،  ك ، بالتفسیر   عالم

ة واألدب   ، والحدیث والفقھ ، واألحكام  دا ، والنحو واللغ د    مقی ن التقیی ر    ، حس م ونث ھ نظ ّـ ، ل ى ول

دھاء     القضاء بمدینة المریة  ي ال ة ف ان غای ذكاء  ، وك العلم   ، وال تھمم ب اء    سر ، وال ي اقتن ة ف ي الھم

  ) .وعدل في الحكم وأعز الخطة ، القضاء  توخي الحق  الكتب ولما ولي

یوطي  ھ الس ال عن ـ  ٩١١ت(   )٢(وق یم   : ( ) ھ رآن العظ یر الق ف تفس ھ   ، أّل اھد ل دق ش و أص وھ

  ) . بإمامتھ في العربیة وغیرھا 

رة        ة الكبی إن ھذه األوصاف التي ذكرھا أكابر العلماء في شخصیتھ تدل داللة كبیرة على المكان

ي   التي  ة وأنّ    تمتع بھا ھذا الرجل ف م والمعرف ادین العل ف می ي دفعت ھؤالء       مختل شھرتھ ھي الت

وقد شغل القاضي عبد الحق منصب القضاء في ، وعلى جھوده العلمیة یثنوا علیھ   أنإلى األعالم 

   . )٣() ھـ ٥٢٧ (عام ) المریة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                                
 ١٧٥: في معرفة أعیان المذھب الدیباج المذھب ) ١(
   ٧٣/ ٢: قات اللغویین والنحاة في طببغیة الوعاة ) ٢(
  ٣٧٥٦/ ١: تاریخ اإلسالم :  ظ) ٣(
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  :نشاطھ العلمي  -٧      
  

ة   سبقت اإلشارة إلى أن                     ھ        ابن عطی ادین ول ف المی ي مختل ة ف ان موسوعة علمی ك

ن          نشاط علمي كبیر وذكرنا أنَّ ة م ن طائف ذ ع ن شیوخ عصره المشھورین وأخ دد م ھ تلمذ على ع

ص بط             ة تغ ھ العلمی ت حلقت دریس وكان دان الت ي می د أظھر نشاطا واضحا ف م  العلماء وق البي العل

یو دان التفس ي می ة ف ذا ال خاص تھاره بھ ن اش ال ع راءات فض دان ر والق اعرا  ،می ا ش ان أدیب د ك فق

اثر ألیف   ون ر والت عر والنث دان الش ي می اطھ ف د نش ف عن وف نق ر وس عر والنث ن الش ر م ھ كثی ا ول

 .العلمي 

  :شعره  -أ
ھ موھ      كان ابن عطیة          ا فصیح اللسان ل ا المع دل        ًا ب وأدیب م الكالم بأسلوب ی ي نظ رة ف كبی

د     على  ة وفصاحتھ وق ھ البالغی ن مرة وآ      قدرت ر م ي أكث ر قاضیا ف ذه     آختی ي ھ نجح ف ستطاع أن ی

ة وفضال        -وھذا بشھادة من ترجموا لھ  - المھمة ة وبالغی درة كالمی ة وق بفضل ما یملكھ من ثقاف

عن ذلك فقد كان شاعرا وناثرا یدل على ذلك ما وصل ألینا من شعره ونثره الذي ذكرتھ المصادر 

د أورد صاح       التي ت ھ وق ن نشاطھ وثقافت دثت ع ھ وتح د أشعارا آل  رجمت ل ة   ب القالئ ن عطی ي   ب ف

ن   ة والشكوى    ( مختلف األغراض الشعریة م دیح ووصف الطبیع ي      )  الم ھ ف ك قول ة ذل ن أمثل وم

                             ٠ )١(المدیح 

  

                                                
  ٦٦٠/ ٣: قالئد العقیان ومحاسن األعیان  : ظ) ١(

 إیـــــابــــكَ  ◌ِ  ورِ ضــــاءت بــــنــــ

  األیـــامُ 

◌َ وأعـــتـــ  لـــوائـــكَ  تَ تــحــ ـزَّ

  اإلســــالمُ 

 ◌ِ  فــفــي أعــم یــعُ أمـــا الــجــمـ

  ةٍ مــســـرّ 

 ظـھـــورــلــمـــا أنــجـــلـى بِِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 

  اإلظـــالمُ  كَ ◌ِ 

 ◌ِ  امك فــي الـصـیـادرت أجــرَ بـ

 ً   مــجـاھـدا

  ذمـــــــامُ  لـلــثــغـــورِ  مــا ضــاع عــنـدكَ 

ً مـعـتـ وصمــدتَ    نــحــو الــعـــدى ودلـــیــلــك اإلقــــــــدامُ   ك مـنـھـضُ وسـعـدُ ، زمـا
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                                    )١(: وقال في وصف الطبیعة
ً  بـــاكـــرتُ  نـــرجــــسٌ  فــیــھــا  ◌ِ  ھــرِ الــّدً  ـــعُ قــــطْ  لــذَّ   مـــنـــھ روضـــة

  بْ ذـــعَ وَ 

       

 

ّ ثــح ً ــــیــــر حـــمَ ــا خَ ــھــب حُ ــیرِّ ــال تِ ــ   ا

 

َّ ــال صَ ــقرَ  ُ ا ثــــھـــل تُ ـــبــن  مَّ ــــ

َ ش   بْ ِر◌ِ ـــــــــــ

ُ ـــغــف ِ تـــنـــن وجــــــع رُ ــــفِ ـــســـدا ی ُ   ھِ ـــ ُ رُ وْ ــــن َ یوَ  ضُّ ـــغً ــــال ه  زُّ ـــتَ ـــھــــ

  ربْ ـــــــــطَ ◌ُ 

 ِ ً ــبـــھــل  ھِ ـقِ رِ ــشـــي مــف سِ ــمــشَّ ـال عَ ـمْ ـلَ  تُ ــلْ خـ ُ  ــا ِ  ـھُ یـــحــمــلـ َ لَ  ــــھُ ـــنْ مـ   ــــب ْــــــھـ

ُ   تـــھِ ـــفـــرَ فــــي صُ  الـــطـــلِّ  وبـــیـــاضُ  ُ ـقَ نـ ّ ــضَّ الــفِ  ــط َ الـــــذَّ  ــة فــــي خــــط   ــــــبْ ھـ
                                           )  ٢(:ووصف اللیل بقولھ

ً ـدِ تَ ـرْ مُ  عَ فــیـھـا الـجـزْ  ـتُ ــبْ جُ  ولـیـلـةٍ  ُّ  بـالــسـیـف أسـحـب أذیـاالً   یـــا   ـلـم  ِ مــن الـظ

 َّ َّ  فـي طـیـلـسـانِ  والـبـرقُ   قُ ـرِ جـى غَ الدُّ  فـي بـحـرِ  ـرانُ ـیْ حَ  جمُ والـن   كـالـعـلم ِ  ـیـلِ الـل

ً  ــبُ فــیــثــعَ  جــرحٌ   ـكـاھـلـــھِ ب جـــيٌّ ــنْ كــــأنـــمــا الـلـــیــل زِ  ِ  أحــیــانــا ِ لــھ ب   م  ِ ـــدَ ـ
                             )٣(:ولھ أبیات في الشكوى 

 ◌ِ  انـــــــالـــــــزم داءُ 

 ُ   ــــــــــــــھُ وأھـــــــــل

ِ  ـــــزُّ یـــعِ  داءُ    ــــــــــــــــــــالج ْلـــــھ الـــعـ

ِ أطـ   ــــــــــــــــراجْ ا كـــمــــا ســطـــع الـــسِّ ودُّ   ـــــــھِ ــلــــقـــــت فـــــــي ظــلــــمــــائــ

 ِ ِ   ــقــــــــــــالــــــــصــــحـــابـــٍة أعـــیــى ثـ ِ ــِھ◌ِ ـــي مـــــن قــنــاتِ فـ  ـمُ ـ

  ـــوجـــــــــاج ْإعْ 

 ُ َ   صـــــــــفـــــــــــا ـــم مـــــــاءٌ ــھُ أخـــــالقـ ُ  ـــمْ ـــھُ ــمُ ومــطــعَ ، أًى ـــرْ مـ ُ أ   ــــــــــاج ْ جـ

َ  رِّ كـــــالــــــدُّ  َ مــــــا لـــم تـ ِ ـــــخــتـ َ  تَ فـــــإذا اخـــتـــبـــرْ   ـــــــرْ ـبـ ُ فـ َ زُ  ــمْ ـھـ   ــــــــاج ْجـ

                                                
   .المصدر نفسھ ) ٢(
  ٣/٦٥٦:  ومحاسن األعیان  قالئد العقیان) ١(
  ٣/٦٧٠: المصدر نفسھ ) ٢(
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ان           ة ك ك بشھادة مع       بار شاعراً  ویبدو مما تقدم أن ابن عطی نظم وذل ي ال د ف ھ ی ًا ل ن   ع م م ظ

ى   م أرق ائده تض اءت قص ھ فج رجم ل ي فت ان العرب الیب البی رتأس تعارات با زخ بیھات واالس لتش

ة قصائده    ن   ٠والكنایات التي سخرھا الشاعر لخدم ي       واستعان اب اء ف دلس الغن ة األن ة بطبیع عطی

ى ال    ا ا وإل اض وأزھارھ ى الری ل       ستیحاء معاني قصائده فلجأ إل ي وصف اللی ھ ف ھ ولعل ل وظالم لی

ان             ا حوادث الزم ي أنھكتھ ِھ النفسیة الت ق بحالت اط وثی ن إرتب ا م یس ومالھ ُیذكرنا بأبیات امرئ الق

ذا     ٠ هروأكدا دو ھ ھ ویب وتمكن ابن عطیة من الربط في شعره بین اإلنسان والطبیعة التي من حول

رقص والشرب   ( وعندما أضفى فعلأسود اللون ) زنجي(واضحًا عندما شبھ ظالم اللیل برجل ) ال

  ٠على النجم وغیرھا ) الغرق ( على النبت الذي حركتھ الریح وأضفى فعل 

         

      

 

ى أنَّ وإن دل ذلك على شيء فإنَّ  ع          ھ یدل عل ة التجأت للواق ك شخصیة واقعی ان یمتل ة ك ن عطی اب

ال واأل فی الذي تعیش د       ھ لتجعل منھ مادة لشعرھا بعیدة عن الخی ن التعقی ق جوًا م ي تخل ساطیر الت

ًا كان   س تمام ى العك ل عل وض ب ة  والغم ن عطی ة آب ن    ت غای ف ع ائده والكش ي قص وح ف الوض

ا             ت لھ ن أن أشعاره كان د فضًال ع ن التعقی دة ع ي بصورة سلسة بعی المعاني ووصولھا إلى المتلق

  ٠اء نصیب من شخصیة ابن عطیة فمن یطلع على أشعارِه یلمس نغمة الفخر واإلب

حسب  ا ابن عطیة في أشعارِه ولیس ھذا فوتتضح ھذِه النغمة في مختلف األغراض التي طرقھ    

ذي             ده ال ن السیف وح م یك ي قصائدِه ول ًا ف ردد ذكره دائم بل كان للسیف شأن كبیر في أشعارِه فی

ر دل             ت خی ة فكان ا المختلف ن ذكر الحرب وأسمائھا وآالتھ ر م ان یكث ل ك ام ب ل  حظي بذلك االھتم ی

ًا     يعلى شخصیتھ المحاربة وكذلك تضمنت قصائده معان ھ عالم ن كون إسالمیة وأخالقیة تكشف ع

   ٠فقیھًا ورجل قضاء 
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 : نثره  -ب
راجم     شاعریتھبن عطیة رسائل أكدت كونھ ناثرًا إلى جانب آل            ب الت م كت كما ذكرت معظ

   ٠التي ترجمت لھ 

ت        ائلھ م معظ  وكان ھ     رس ن الرسائل االخوانی ك الر ( م ي       تل دقاء ف ى األص ب إل ي تكت سائل الت

ن        أ م م دقاء لھ ین أص نھم وب اء أنفسھم أوبی مور وقضایا اجتماعیة مختلفة وغالبًا ما تكون بین األدب

   )١()القضاة والعلماء وغیرھم 

ي  وتكتب رسائلھم اإلخوانیة في مناسبات متنوعة فمنھا ما ُكِتَب في ا      لمدح والرثاء والمباركة ف

ي            اب ف ذار والعت داوة والمخاصمة واالعت ي حاالت الع ي األحزان والھجاء ف األفراح والتعازي ف

ا   ي ترسل         ٠حاالت الوشایة من اآلخرین في شخص م ة الت ذلك توسع نطاق الرسائل اإلخوانی وب

   ٠ عد تقتصر على األصدقاء فقطولم ت إلى الملوك واألمراء والقواد

 نفسھا لم تبتعد عن أغراض الشعر بل نجدھا ھي  ا األغراض التي ُكِتبت بھا الرسائل اإلخوانیة أٌم

   ٠األغراض ُكِتبت نثرًا 

ّـ      ائلھم            ولم یحاول الكت م رس ًا جاءت معظ ك تمام ن ذل س م ى العك ل عل ین األدب ب اب الفصل ب

م      ا ول د      مذیلة بقصائد شعریة امتزجت مع نص الرسالة وأصبحت جزءًا منھ ذا الح د ھ ف عن تتوق

ات    اني األبی تیحاء مع ى إس دتھا إل ل تع ر ب عر والنث ین الش زج ب ا الم ت غایتھ ي كان اوالت الت المح

را   ال ا نث عریة وكتابتھ ذا ف ، ش یس ھ اني قر      ول ائلھم مع مین رس ى تض وا  عل ل عمل ب ب ة حس آنی

                                                
  ١٥٩: ر حازم عبد اهللا خض: النثر األندلسي في عصر الطوائف والمرابطین ) ١(
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ن  ن دل ذلك على شيء فإنھ یدل على براعة األدیب ومستوحاة من القرآن الكریم فإ تنوع ثقافتھ وم

ر              ھ األمی ھ بمصاب أخی ا ل ي معزی ن مزدل د اهللا ب ر عب ة لألمی ن عطی ھ اب الشواھد على ذلك ما كتب

ھ     ، أدام اهللا تأیید األمیر األجل  " :قائال   محمد در جوانب ة بجنن السعد    ،محروسة بحسام الق مكتنف

دوع الریاسة       ،مذاھبھ  اءه جابر ص ھ وأطال بق ف     ساریة مسرى األنجم مراتب د انفصامھا وخل عن

ب     و،  والزال یوزن بھ األوائل فیرجح، سلف النفاسة ووسطى نظامھا  یم النوائ ھ بھ یعارض بغرت

بح ھ  .  فیص دك    –كتبت ى اهللا ی ام     –أعل ع ھ ؤاد دام ودم ن ف ب    و، ع ائر وقل ب ح                          ل

   )١("٠٠٠٠في جناحي طائر 

ي       التھ الت ن رس ا م ان جانب دم ك عریة     ماتق اني الش تیحاء للمع ن إس اه م ا ذكرن م م ت بمعظ تمثل

  وحى ابن فقد است" قلب في جناحي طائر  " :وتوظیفھا لصیاغة العبارات النثریة ومن ذلك قولھ  

  

  

  )٢( :من قول الشاعر عمران بن حطان عطیة معناه 

َ  ھــال بــرزتَ  ُ قــلـ بــل كــانَ   غــىفــي الــوَ  إلــى غزالــة ــي احَ ـجــن ـك فــيبـ

  ِ◌  ِر◌ِ ئطـا
  )٣( :ستشھد برسالتھ المذكورة بقول أبي تمام قائالوا

ِ أخـمـص مـن تـحـتِ :وقــال لھا   ـھِ  الـمـوت رجلـــ ِفي مـسـتـنقـع فـأثـبـتَ    ك الحشـرـ
ن                 ا م ح لن درھا الشعر ویتض ان مص ي ك اني الت ن المع دد م ر ع فاحتوت بذلك رسالتھ على أكب

ي       خاللھا أن شخصی ا ف تخلص منھ م یستطع ال ري فل ة ابن عطیة الشعریة قد طغت على نتاجھ النث

  ٠لذلك كانت شدیدة الوضوح في أعمالھ النثریة ،كتاباتھ بل كانت مالزمة لھ 

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٣/٦٦٣:  ومحاسن األعیان  قالئد العقیان) ٢(
  ١٧٣: أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر طیفور : بالغات النساء ) ١(
              أبو حجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى األعلم :شرح دیوان أبي تمام حبیب بن أوس الطائي ) ٢(

  ٣١٢ /٢: الشنتمري
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  :وفاتھ  -٨
ارت               د أش ا وق وفي فیھ ي ت نة الت ى الس ة عل ن عطی وا الب ذین ترجم اء ال ق العلم م یتف ل

ا       المصادر د منھ ل كل واح ة یمث إلى ھذا االختالف وقد أفرز لنا ھذا الخالف ثالثة أراء مختلف

  :  رأي جماعة من علماء التراجم وعلى النحو األتي

  ٠ )١()ھـ ٦٥٨ت ( وقد ذھب إلى ھذا ابن اآلبار ) ھـ ٥٤١( أن وفاتھ كانت في سنة :  األول -١

ذھبي ـ٧٤٨ت  ( وال و )٢()ھ ي   وأب ان األندلس ـ ٧٤٥ت  ( حی القي   )٣() ھ اھي الم ل ( والنب ت قب

   )٥()ھـ٩١١ت  (والسیوطي  )٤()إنتھاء القرن الثامن 

ن بشكوال    ) ھـ ٥٤٢( أن وفاتھ كانت في سنة : الثاني  -٢ ذا اب ـ   ٥٨٧( ھـ وقد ذھب إلى ھ  )٦()ھ

  ) ٧()ھـ ٥٩٩ت ( والضبي 

                                                
 ٢٥٩:علي الصدفي  أبي في أصحاب اإلمام معجم: ظ ) ١(
 ٣٧٥٦/ ١: تاریخ اإلسالم : ظ ) ٢(
  ٩: البحر المحیط : ظ ) ٣(
   ١٠٩/ ١: تأریخ قضاة األندلس : ظ ) ٤(
  ١٧-١٦: طبقات المفسرین : ظ ) ٥(
  ٣٨٦: الصلة : ظ ) ٦(
  ٣٧٦: بغیة الملتمس : ظ ) ٧(
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                 لدین بن الخطیبلسان اوقد ذھب إلى ھذا ) ھـ ٥٤٦( أنھ توفي في سنة : الثالث  -٣  

ـ  ٧٧٦ت (  ن فرحون الیعمري       )١()ھ د ب دین محم ـ  ٧٩٩ت (شھاب ال ان  )٢()ھ ري التلمس  ي           والمق

  ) ٣()ھـ  ١٠٤١ت ( 

من خالل عرض اآلراء التي ذھب إلیھا من ترجموا لھذا الرجل أن الرأي األول والثاني ویبدو     

ن    و س ا ھ الفرق بینھم ان ف ن أن یرج  متقارب دة ویمك نة                ة واح ین  س اریخي ب داخل ت ى ت ذا إل ع ھ

ھ     –) ھـ  ٥٤٢ھـ و٥٤١(  دد وفات ذي ح ـ   ٥٤٦( أما الرأي الثالث ال رب     ) ھ د بمسافة تق و یبتع فھ

واریخ        ین الت ن ب راجح م رأي ال و ال ذا ھ ي   من خمس سنوات عن التاریخ السابق ویبدو لنا أن ھ الت

ة أل  ك  نَّحددت وفاة ابن عطی و    ذل اریخ ھ اب ورجح      الت ق الكت ھ محق ذي استند علی ره   ال ى غی ھ عل

  .إلى ھذه السنة  تنمیل إلیھ لكثرة الروایات التي أشار وھو ما

      

  

  

  :مؤلفاتھ  -٩
المحرر الوجیز ( في مجال التفسیر واسمھ : بعد وفاتھ مؤلفین كان أحدھما  ابن عطیة ترك         

   ٠) في تفسیر الكتاب العزیز 

   ٠ )٤() الفھرس( ضمنھ أسماء شیوخھ ومرویاتھ واسمھ  عبارة عن برنامج: واآلخر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٤١٤: اإلحاطة في أخبار غرناطة : ظ ) 8(
  ١٧٤: فة أعیان المذھب في معر الدیباج المذھب: ظ ) 9(
   ٢٨٠/ ٣: نفح الطیب : ظ ) ١٠(
                  ١/١٠٩: تأریخ قضاة األندلس ،   ١٧٤:  في معرفة أعیان المذھب  الدیباج المذھب: ظ ) ١(

  ٢٦٠/ ١: طبقات المفسرین 



١٤ 
 

 ابن عطیة ومنھجھ في التفسیر                    التمھید                                                      

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 ً    -:منھجھ في التفسیر  -ثانیا
        

  -: اسم التفسیر و نسبتھ لمؤلفھ 
رجم آل                ن ت م م ع معظ ى أجم ة عل ن عطی بي  ب نھم الض ھ وم اب إلی بة الكت                      نس

م یذكر عنوان تفسیره  ول ) ٣()ھـ ٩١١ت (والسیوطي  )٢()ھـ  ٧٤٨ت( والذھبي  )١()ھـ ٥٩٩ت ( 

  . )٤()الوجیز في التفسیر ( اسم كتفوا بنعتھ بآنذاك لذلك ا

نھ   فضًال عن أنَّ ى الم ج ابن عطیة لم یصرح بعنوان لتفسیره إال ما ذكره في مقدمتھ حینما أشار إل

ھ    : "قائًال الذي نھجھ في تفسیره  دت فی زًا محررًا     وقص ًا وجی ن   ) ٥(... "أن یكون جامع ح م فیتض

ر ھ حاول وصف تفسیره ال أ مقولتھ أنَّ ون    كث ي أك ى حق إذا  ولعل ت  عل م یضع      نَّإ :قل ة ل ن عطی اب

   ٠عنوانًا لتفسیره 

                                                
  ٣٧٦: بغیة الملتمس في تاریخ رجال أھل األندلس : ظ) ١(
  ٣٧٥٦/ ١: تاریخ اإلسالم : ظ )٢(
 ٢/٧٣: في طبقات اللغویین والنحاة  ةبغیة الوعا :ظ) ٣(
                ٤١٢/ ٣: اإلحاطة في أخبار غرناطة ،  ١٧٤:  في معرفة أعیان المذھب  الدیباج المذھب: ظ) ٤(

 ١/١٩٠: تاریخ قضاة األندلس 
  ١/٣٤: المحرر الوجیز ) ٥(
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م   ومعھ جمع من المؤرخین على أنَّ وقال بذلك األستاذ الدكتور عبد الوھاب فائد یضع  ابن عطیة ل

              .)    ١()ھـ ١٠٦٧(لتفسیره عنوانًا والذي انتخب لھ ذلك العنوان ھو مال كاتب حلبي المتوفي سنة 

  :  موضوعاتھ  –أ 

  :فتتح تفسیره بمقدمة احتوت على أحد عشر بابًا ا        

اب األول - ا: ( الب ي   م ن النب ھ وآ ( ورد ع لى اهللا علی لم  ص ھ وس ن نب ) ل حابة وع ن الص اء وع ھ

  ) العلماء في فضل القرآن المجید وصورة االعتصام بھ 

اني  - اب الث ھ  : ( الب ى لغت الم عل رآن والك یر الق ل تفس ي فض اب ف ائق   ب ھ ودق ي إعراب ر ف والنظ

   ٠) معانیھ

   ٠) باب ما قیل في الكالم في تفسیر القرآن والجرأة علیھ ومراتب المفسرین : ( الباب الثالث  -

رآ  " ،) علیھ وآلھ وسلم صلى اهللا ( باب معنى قول النبي( : الباب الرابع  - ذا الق ى   إن ھ زل عل ن أن

  " ). سبعة أحرف فاقرؤوا ماتیسر منھ

   ٠) جمع القرآن وشكلھ ونقطھ وتحزیبھ  فيباب ماذكر: (الباب الخامس -

  

  

   ٠) باب في ذكر األلفاظ التي في كتاب اهللا وللغات العجم فیھا تعلق : ( الباب السادس -

   ٠) نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن : ( الباب السابع  -

  )الىباب في ذكر األلفاظ التي یقتضي اإلیجاز إستعمالھا في تفسیر كتاب اهللا تع: ( الباب الثامن  -

   ٠) باب في تفسیر أسماء القرآن وذكر السورة واآلیة : ( الباب التاسع  -

   ٠) االستعاذة  باب القول في: ( الباب العاشر  -

   ٠"  ) بسم اهللا الرحمن الرحیم "باب القول في تفسیر : ( الباب الحادي عشر -

   ٠ختتمھ بتفسیر سورة الناس تح تفسیره بتفسیر سورة الفاتحة وافتوا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .السالم عبد الشافي محمد  عبد :مقدمة المحقق ، ٢٨/ ١: المحرر الوجیز  : ظ ) ٦(
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   -: منھجھ  -ب
ھ  عمد ابن عطیة في تفسیره إلى توظیف أكبر عدد من العلوم        لخدمة النص القرآني وبذلك تنب

ي تفسیره       على ع ف ذا جم ھ ھ وجیز   ( قضیة غابت عن أذھان مفسرینا وقتًا طویًال وبعمل المحرر ال

ب التفسیر  ما تفرق في ) في تفسیر الكتاب العزیز  ذا  كت ھ        وھ ي مقدمت ول ف ى الق ھ عل ا حث إذ  : "م

  )١("یفسر إال بتصریف جمیع العلوم فیھكتاب اهللا تعالى ال 

ذلك   دیدة    ٠فكانت غایتھ في جعل تفسیره جامعا لكل العلوم ھي التي دفعتھ إلى القیام ب ھ الش ورغبت

ا               ن خاللھ ھ م ن المفسرین ویشھد ل ن سبقھ م زه عم ى تفسیره تمی ن لمساتھ عل في إضافة لمسة م

ذا منھج لم یكن ابن عطیة محییًا لمحاوالت بدأت وإنما كان : ( لذلك قال األستاذ المالح ، بالفضل 

   )٢()یختلف عمن سبقھ وعمن آتى بعده 

  :في مقدمتھ ویتمیز باآلتي  إلیھ شارمنھجھ في تفسیر النصوص القرآنیة فقد أ أما     

بأسباب نزول اآلیات الكریمة ولم  أنھ لم یكن كثیر االھتمام بالروایات المختلفة الخاصة -١

  : متناثرة في التفسیر ومنھا  یعرض الكثیر منھا وخیر دلیل على ذلك أقوالھ التي جاءت
                                                

  ٣٥/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ١٣/  ١ ) :مقدمة المحقق : ( أحمد صادق المالح : تحقیق  :المصدر نفسھ ) ٢(
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أول بیت خلق اهللا تعالى ومن تحتھ دحیت  "نقلھا عن كون البیت المعمور ھو  الروایات التي

ورویت في ھذا أقاصیص من نزول آدم بھ من الجنة ومن تحدید مابین : األرض قال ابن عطیة 

ھا ضعاف فلذلك معمورأسانیدمن أنھ البیت ال: خلقھ ودحو األرض ونحو ما قال الزجاج 

   ٠) ١("تركتھا

ات  ال       وتكرر معنى قولھ ھذا في الروای ابوت فق ي قصة الت واردة ف ص     أ : "ال ي قص رواة ف ر ال كث

ا ل    ھ بم ورة حمل ابوت وص ناده   الت ین إس ًا لل ھ وجھ                                         ٠ )٢("م أر الثبات

   )٣("من القصة یتركب علیھ تفسیر اآلیةختصر ھذا م : "ي روایة الھزیمة في معركة أحد وقال ف

ن     احتلت -٢ وجیز   ( القراءات القرآنیة مساحة واسعة م ة     ) المحرر ال ن عطی ا اب وعول علیھ

ا      راءة وك ن ق ر م دة أكث ة الواح ذكر للفظ رًا فی ر  كثی ھورة وغی راءات المش رض الق  ن یع

ْعَم  : على تفسیر قولھ تعالى  وذلك في وقوفھ ،  المشھورة منھا  ـونَ يـَ ـا لَـهُ  ُل ُ  مَ ََشـاء ـْن  ي  مِ

َحاِريـــَب  يــــَل  مَ تََماثِ ِجَفــــاٍن  وَ اِب  وَ ــــُدورٍ  َكــــاْلَجوَ ُق اٍت  وَ َ اِســــي ــــوا رَ وَد  َآلَ  اْعَمُل ا َداوُ  ُشــــْكرً

 ٌ يــل ِ َقل ــْن  وَ ــاِدَي  مِ َ ــُكورُ  ِعب بأ (  الشَّ ول )  ١٣:س م     : " یق امر وعاص ن ع افع واب رأ ن وق

اِب وحمزة والكسائي  وقرأ أبو عمرو وعیسى ، و الوقف  بغیر یاء في الوصل َ◌اْلَجوَ

ي الوصل     اء ف ا     ، بغیر یاء في الوقف وی اء فیھم ر بی ن كثی رأ اب اء    ،  )٤(وق ذف الی ووجھ ح

  .  )٥("التخفیف واإلیجاز

الى       -٣ ھ تع ي تفسیر قول ا ورد ف ـا: ویمثل اھتمامھ بالمسائل الصرفیة م مَ  َصـَالتـُُهْم  َكـانَ  وَ

يِْت  ِعنْدَ  ً  إِالَّ  اْلبـَ َكاء تَْص  مُ ةً وَ َ ُذوُقوا ِدي َذاَب  َف ـتُْم  بَِما اْلعَ ونَ  ُكنْ ال   ( تَْكُفـرُ )   ٣٥:األنف

أقوال الصحابة ك       ) المكاء ( فسر مفردة  ة ب ة الكریم ي اآلی واردة ف ره  آال اس وغی أن  بن عب

ردة  ) المكاء( اء  (ھو الصفیر وبعد ذلك إستند إلى األشعار التي ذكرت فیھا مف ت  ) المك ودل

ومن ھذا قیل  " :فقال بن عطیة إلى داللة وزنھا الصرفي لتفت ارًا افیھا على الصفیر وأخی

اء ألنَّ ائر المك وللط ھ  ھ یمك ده ووزن ي تغری فر ف ال(أي یص اف ) فّع ین كخط د الع بش
                                                

               ٤٧٤ /١ :المصدر نفسھ ) ٣(
  ٣٣٣/ ١: المصدر نفسھ ) ٤(
  ٥٠١/ ١: المصدر نفسھ ) ٥(
   ٥٨٤/ ١: حجة القراءات : ظ) ١(
 وغیرھا ٨٩، ٨٨،  ٨٤،  ٧٨، ٧٦،  ٧٤ :وینظر  ٧٢، ٦٨/ ١،  ٤١٠/ ٤: یز المحرر الوج) ٢(
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ین كا واألصوات في األكثر تجئ على فعال  اء والصراخ وا  بتخفیف الع دعاء والجؤار   لبك ل

  )١("... والنباح ونحوه 

       یر من وزن المفردة الذي أستعمل في األصوات ھو الصف) المكاء ( ى أن فاستدل عل          

   ٠وأورد لذلك أمثلة من كالم العرب لتكون دلیًال على ما ذھب إلیھ في تفسیر المفردة          

    أظھر اھتماما بالجانب الداللي من خالل التركیب النحوي ویبدو ذلك واضحا في تفسیر  -٤

الى   ھ تع ُ  ُقولُ َســيـَ  :قول ــَفَهاء ــَن  السُّ ــا النَّــاسِ  مِ ُهــْم  مَ الَّ ــتِِهمُ  َعــْن  وَ َل بـْ ــي قِ وا الَّتِ  َكــاُن

َهــا يـْ رة (  َعَل ة   ) ١٤٢: البق ن عطی ال اب ي             وج : "ق ي ف ع الماض تقبل موض ل المس ع

   ٠ )٢(" ٠٠٠أنھم یستمرون على ذلك القول و،ستدامة ذلك آداللة على ) سیقول (  :قولھ 

 

 

  

ة ف      ومما -٥ ھ بالمسائل الخالفی ة إھتمام ى      یمیز منھج ابن عطی د أشار إل درس النحوي فق ي ال

ن       یةمسائل الخالفالمن طائفة  ة وم ین مدرستي البصرة والكوف ك المسائل    التي وقعت ب تل

ول سم اقھم لفظة افھم في اشتقخال التي أشار إلیھا م أصلھ سمو بكسر السین أو       : " یق واس

ن السمو   وھو عند ال، سمو بضمھا  ال   ٠بصریین مشتق م م      : یق ذا تض ى ھ سما یسمو فعل

ال    مو ویق ك س ي قول ین ف ى  : الس مى فعل مي یس ر  س ذا تكس مو  ، ھ ن س واو م ذفت ال وح

  : كما قال الشاعر ، وكسرت السین من سم 

  ــھــمَ سِ  ســورةٍ  الــذي فــي كــلِّ  ◌ِ  بــاســم
ولھم     استدل على ھذا اوسكنت السین من بسم إعتالًال على غیر قیاس وإنما  اه بق ذي ذكرن ألصل ال

   ٠وفي جمع الجمع أسامي ، وفي الجمع أسماء ،  )  ميـُس( یر في التصغ

ون   ال الكوفی ن السمة    : وق م م م وس ة  ، أصل اس ي العالم ھ    ٠وھ ن وضع ل ة لم م عالم ألن االس

  ) ٣(" ٠٠٠فاؤه إعتالًال على غیر قیاس وحذفت 

  :  أما موقفھ من ذلك فبین في قولھ

                                                
  ٣٥٤، ٢١٣، ٢٢ /٤، ٤٦٠، ٤٥٧، ٧٧، ١٧/ ٣، ١٩٥، ١٣١، ٥٩ : وینظر  ٥٢٤ / ٢:  المصدر نفسھ) ٣(
٤٦٥،  ٤٣٢،  ٣٦٠/ ٥   
              ٤/٤٧٦،  ٣١/ ٣، ٢٢١، ١٣٧، ٧/ ٢، ٣١٠، ٢٨٤، ٢٢٩، ٢٢٣ :وینظر٢١٨/ ١: المصدر نفسھ ) ٤(
٤٥٠/  ٥   
  ٦٢/ ١: المحرر الوجیز) ١(
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زمھم     ٠یردان  ھذا المذھب الكوفي  التصغیر والجمع مذكوران " ا یل وال م وأما المعنى فیھ فجید ل

ع أو سام    ، من أن یقال في التصغیر وسیم   ي الجم ى     یر وتصغ ألن ال، وف ردان األشیاء إل ع ی الجم

   ٠ )١("إصولھا 

ة واستمالتھ إ      وإنَّ ن عطی اع اب ي إقن را ف را كبی ریین أث ك أنَّ  الستدالل البص ى ذل دلیل عل یھم وال ھ ل

ل البصریین      التي ذكرھا الكوفیون إال أنَّ) سم ا( استحسن معنى لفظة  ن دلی وة م دلیلھم كان أقل ق

   ٠الذي كان أشد قوة وسلطانًا على غیرھم 

ة          ي أصل كلم ن خالف ف ا ذكر م م  (ومنھا أیضا م و ) اللھ ب     آو: "ل یق ي تركی ون ف ف النحوی ختل

ادى         بعد إج) اللھم (لفظة  ا من یم المفتوحة وأنھ ددة الم اء مش ا مضمومة الھ ل  ،ماعھم على أنھ ودلی

ااهللا  (فمذھب الخلیل وسیبویھ والبصریین أن األصل   ، ذلك أنھا التأتي مستعملة في معنى خبر  ) ی

ددة         -یا -دون حرف النداء الذي ھو  ستعملت الكلمةآفلما  یم المش ذه الم داء ھ دل حرف الن وا ب جعل

   ٠ھاء ھي ضمة االسم المنادى المفرد وذھب حرفان فعوض بحرفین والضمة في ال

  

  

  

  

وفیین    راء والك م  ( أصل   أنَّ ،ومذھب الف ااهللا أم  ) اللھ ر وأنَّ : ی اء ھي ضمة      أي أم بخی ضمة الھ

ال      ، الھمزة التي كانت في أم نقلت  ول وق ذا الق ى ھ ذي     : ورد الزجاج عل م ال رك الض محال أن یت

   ٠ھذا إلحاد في أسم اهللا تعالى ، لمفرد وأن تجعل في أسم اهللا ضمة أم ھو دلیل على نداء ا

ي الكالم فشأنھ       نَّإ: وقال أیضًا ، ا غلو من الزجاج وھذ: قال ابن عطیة  ذي یطرح ف ھذا الھمز ال

ط    ، في ویل أمھ واألكثر إثبات الھمزة " ویلمھ : " أن یؤتى بھ أحیانا كما قالوا  ا سمع ق ااهللا  " وم ی

ال أیضًا     " أم  ظ وق ذا اللف ول العرب   : في ھ اللھم  ( وال تق ون   ، ) ی ال الكوفی دخل حرف    : وق ھ ی إن

  : وأنشدوا على ذلك " اللھم "النداء على 

ُ تــقـولِ  أنْ  ـا عــلــیــكِ ــوم ّ ــي كـ   مــاـلـ

ّ س ّ بــ ّ لـلـأو ھ حـتٍ ـ ّ لـت یالـ َ م مــھـ   اـــــــ

َ لـــأرُدْد ع ْ یــ َّ سَ ـا مُ ـنـخَ ـیـا شــنــ   اـــمــلـ
الیعرف قائلھ  ذوھذا شا: قال الزجاج ، ن حرف النداء لما اجتمعا فلوا كانت المیم عوضا م: قالوا 

ون ، الیترك لھ ما في كتاب اهللا وفي جمیع دیوان العرب  ي      وإنمَّ :  قال الكوفی ة ف یم مخفف زاد الم ا ت

                                                
  المصدر نفسھ) ٢(
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نم   (  م واب وه فأمَّ  ) ف زاد     ونح ال ت ددة ف یم مش ری  ، ا م ال البص وض    : ون ق ان ع ب حرف ا ذھ             لم

  )١("٠٠٠بحرفین 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  :عنایتھ بالمصطلحات  - ٦
من المصطلحات فجاء تفسیره     عددًافي تفسیره ) رحمھ اهللا ( ذكر القاضي عبد الحق               

  في تفسیره  متضمنًا مجموعة من المصطلحات في كل علم من العلوم التي وضفھا المفسر

 :المصطلحات اآلتیة )  والنحو اللغة( علم ذكر في  -

  )٢(٠الفعل  - ١

  )٣(الفاعل - ٢

  )٤(٠المبتدأوالخبر - ٣

  )٦(والمفعول ألجلھ  )٥(المفعول بھ - ٤

  )١(٠الحال  - ٥
                                                

اهللا جمال الدین بن  أبو محمد عبد:  أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك : ظ ،  ٤١٧/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ٣١/ ٤:  اهللا بن ھشام األنصاري یوسف بن أحمد بن عبد

  ١٧٢، ١٣٨، ١٣٥، ١٣٣، ١١٩، ١١٠، ٩٩ ،٩١،  ٩٠ : وینظر  ٧٢/ ١: المحرر الوجیز : ظ) ١(
  ٥٥٣، ٥٤٠، ٥٣٥، ٥١٨، ٤٦٠،  ٤٠٧،  ٣٧٦، ٢٣٥،  ٢٠٥ : وینظر٩٩/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٢(
  ،١٠٢/ ٢، ٥٢٠: وینظر ٣٩٠/ ١: المصدر نفسھ: ظ) ٣(
  ١٦٦/ ٤،  ٢٥٧/ ٣، ٥٣٥، ٣٨٧، ٣٣٥، ٢٢٢ : وینظر  ٧٠/ ١: المصدر نفسھ : ظ) ٤(
 ٣٠٩/ ٣  :المصدر نفسھ: ظ ) ٥(
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 )٢(٠المعرب  - ٦

 )٣(النداء  - ٧

 ) ٤(شرط ال - ٨

  )٥(التفضیل اسم - ٩

  )٦(أسماء اإلشارة   -١٠

 .وغیرھا  )٧(االستثناء -١١

  

  

  

  

  

  :فھي ) م القرآن علو( ا المصطلحات التي ذكرھا في أمَّ -

  )٨(٠الناسخ والمنسوخ  - ١

  )٩(٠المحكم والمتشابھ  - ٢

  )١٠(٠المكي والمدني  - ٣

  )١١(٠العام والخاص  - ٤

  :فھي  )الفقھ ( المصطلحات التي ذكرھا فيا أمَّ -

  )١٢(الحالل والحرام  - ١

  :فھي ) القراءات( المصطلحات التي ذكرھا في  اأمَّ  -

 )١(القراءات الشاذة  -١

                                                                                                                                       
  ١٢٧، ١١٥، ١١٣، ١٠١، ٨٤وینظر  ٧٧/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٦(
  ١٤٤/ ٤، ٥١٩ : وینظر٤٧٣/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٧(
  ٧٠/ ٥،  ٥٣٥،  ٣٥٧/ ٤،  ٢٣٧/ ٣،  ٢٦١/ ٢،  ٤١٧،  ٢٢٧ :وینظر ١٣٣/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٨(
              ٥٢٧،  ٥١٩،  ٣٩٦،  ٣٤٢،  ٢٩٧،  ٢٨٨،  ٥٤/ ٢،  ٥١٧،  ٤٥٣،  ١٢١ :وینظر  ١٧١/ ١ :المصدر نفسھ : ظ )   ٩(
١٥٩،  ٨١/ ٤،  ٣١٨  ١٤/ ٣ 
  ١٧،  ٤٧٥، ٢٦٦/ ٤،  ٢٠٣/ ٤ :وینظر  ١٢٣/ ١ :المصدر نفسھ : ظ  )١٠(
  ١١٠،  ٢٠/ ٢،  ٤٩١،  ٤٢٧،  ٣٨٨ :وینظر  ٣٢٧/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ١١(
 ١٥٤،  ١٤٤،  ١١٩/ ٣،  ٥١٠،  ٤٨٥،  ٤٢٨، ٣٧٨ :وینظر ٣٥٧/ ٢: المصدر نفسھ : ظ ) ١٢(
  ٢١/ ٢، ٥٠٦، ٢٤٨ : وینظر١٩٣/ ١: المحرر الوجیز : ظ ) ١(
  ٤٠٠/ ١: المصدر نفسھ: ظ) ٢(
  ١١٣/ ٥، ٣٠٨/ ٤ : وینظر١٠٥/ ١: المصدر نفسھ: ظ) ٣(
   ٥٢٦/ ٣، ٣٣٩، ٨٣ : وینظر٧٠/ ١: المصدر نفسھ:ظ ) ٤(
  ٥٩، ٥/ ٢، ٣٩٩، ٢٩٩ : وینظر٢٥٤/ ١:  المحرر الوجیز: ظ  )٥(
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  : فھي ) البالغة علم (ي فأما المصطلحات التي ذكرھا  -

   )٢(٠التشبیھ  .١

   )٣(٠الكنایة  .٢

   )٤(٠المجاز  .٣

 )٥( ستعارةالا .٤

دو  طلحا   ویب رفیة ومص ة والص ة واللغوی طلحات النحوی دم أن المص ا تق رآن مم وم الق ت عل

   ٠في تفسیر ابن عطیة  كانت ناضجة وواضحة الداللة

ب    لة ھ كان بصري المذھب وأن لمصطلحاتھ دالأنَّ تبینومن ذلك      م یترت ن ث كبیرة على ذلك وم

ذي ھو محور دراستي    قف على أكثر المصأن أ عليَّ ة  (وھو مصطلح    طلحات أھمیة ال  )٦()الدالل

ھ  ابن عطیة  أنَّ اتضح ليقد ف اه المعجمي    قد أشار إلی ف      : بمعن ى األشیاء والتعری ة  إل و الھدای وھ

      موضوع علم خلو التفسیر من  يیعن ال) الداللة ( ج المصطلح في موضوع وعدم نض ، )٧(بھا

  

ى      ) الداللة (  دة إل واطن عدی ي م على كونھا علمًا وموضوعًا بل العكس تمامًا أشار في تفسیره وف

    ٠داللة األصوات والتراكیب واألوزان والصیغ وغیرھا 

للعلوم السبق في التنظیر  إحرازھمولكننا  بطبیعة الحال اعتدنا ذلك من علماء العرب ومفكریھم في 

   ٠وترك مسألة المصطلحات لغیرھم 

ظ   ك نالح ن ذل ذور  وم ة  ( ج م الدالل اً ) عل فھ علم اب   بوص ي كت ین ( ف د   ) الع ن أحم ل ب للخلی

في مناسبة الكالم لمقتضیات المقام ،  )٨()ـ ھ٢٥٥ت(وفي حدیث الجاحظ  )ـ ھ١٧٥ت(الفراھیدي  

ي     حدیث أبي  وفي ن جن ان ب تح عثم ن أصل  ٠ )٩()ـ ھ ٣٩٢ت (الف اب     ع ي كت ات وف اییس  (اللغ مق

ال الشریف الرضي       )١٠()ـ ھ ٣٩٥ت (ألحمد بن فارس ) اللغة ن أمث رھم م  )١١()ـ ھ ٤٠٦ت (وغی

البي  اني  )١٢()ـ ھ٤٢٩ت (والثع اھر الجرج د الق یاء ا  )١( )ـ ھ٤٧١ ت(وعب ر وض ن األثی دین ب             ل

                                                                                                                                       
  ٣٦٠، ٣٢٦،   ٢٧٩/ ٢، ٣٧٥ : وینظر١٨٩/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٦(
  ٥١٩، ٤٩٥، ٣٥١، ٢٨٠: وینظر ٢٥٠/ ١: المصدر نفسھ : ظ) ٧(
  ٥١٩، ٤٩٥، ٣٥١، ٢٨٠: وینظر  ٢٥٠/ ١: المصدر نفسھ : ظ) ٨(
  ٢٤٨، ٢٠٠، ١٨٠، ١٦٧ : وینظر ١٢٨/ ١: المصدر نفسھ : ظ ) ٩(
 ٥٤٤،  ٥٢٢،  ٤٥٤،  ٤٣١،  ٢٥٨،  ٢١٦: وینظر ١/٨٩: لمصدر نفسھ ا: ظ )  ١٠(
  ٥٠٩، ٤٤٧ : وینظر٤٢٧/ ١: المصدر نفسھ: ظ) 11(
  ) ھدى (  ٣٨٣/ ٧: ألبي منصور األزھري : ةتھذیب اللغ: ظ ) ١٢(
 ١٣٩/ ١: أبو عثمان الجاحظ : البیان والتبیین : ظ ) ١(
  ٤٧ -٤٦/ ١ :أبو الفتح عثمان بن جني : الخصائص : ظ ) ٢(
  ١٩٣: أحمد بن فارس : الصاحبي في فقھ اللغة : ظ) ٣(
 ٢٢٨: الشریف الرضي : المجازات النبویة : ظ ) ٤(
   ١٧١: أبو منصور الثعالبي : العربیة  فقھ اللغة وسر: ظ) ٥(
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رھم  )٢() ـھ٦٣٧ت ( ي دراس   ٠وغی طلح  ف وم ومص ور كمفھ ھ تط ى  إال أن ربیین عل د ات الغ ی

  .) ٣()میشال بریال ( اللغوي الفرنسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -): المحرر الوجیز ( شواھد ابن عطیة في  -٧
ذین فسروا               اء ال ن العلم ي مصنفاتھم     كان ابن عطیة مثل غیره م ة ف ات القرآنی داً اآلی  معتم

ات      على طائفة من الشواھد لتعزیز مایذكره من آراء وتأیید لأل ي تفسیره اآلی ا ف ول بھ فكار التي یق

م       ن أھ ذه القضایا وم ل ھ القرآنیة وھو الیختلف عن غیره في استعمال مصادر االستشھاد على مث

  : ھي  هفي شواھد ستعملھااالمصادر التي 

  : القرآن الكریم -أ
ي التفسیر   تعد طریقة تفسیر القرآن بالقرآن من أجّل           ذ  )٤(الطرق وأفضلھا ف د آل ل ن  لك نج ب

رآن الكریم خ    نفسھشدیدة في تفسیر القرآن بالقرآن  عطیة نزعة ك ألن الق ي      وذل ھ ف أ إلی ا یلج ر م ی

     .في مكان آخر َقـِد في مكان أطلـِّیـُق ل في مكان أخر وماصِّـُأجمل في مكان ف ماألنَّ ؛ تفسیر آیاتھ

رآن الكریم      وإن األمثلة التي تدور في ھذا المضمار كثیرة ومتشعبة استول   ات الق م آی ى معظ ت عل

ي  ورد ل ما أجمل من اآلیات القرآنیة ما اثوم الى   ف ات    ، ذكره تع ات البین دین واآلی وم ال ة   و لی اللیل
                                                                                                                                       

 ٢٣٤: عبد القاھر الجرجاني : دالئل االعجاز : ظ ) ٦(
  ١١٦/ ١: ضیاء الدین بن األثیر : ر المثل السائر في أدب الكاتب والشاع: ظ) ٧(
   ٤٠ -٢٥: محمد حسین الصغیر .د.أ: تطور البحث الداللي : ظ ) ٨(
  ١/٧: إسماعیل بن عمربن كثیر الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم : ظ ) ١(
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رآن       ن الق واطن أخرى م ي م المباركة وفي قصاص النفس بالنفس ولوال تفصیلھ لھذه المجمالت ف

   ٠ )١(لھي منھاالكریم لما كان بوسعنا بلوغ كنھ حقیقتھا وما المراد اإل

الى          ھ تع القرآن تفسیره قول ة ب ن عطی ي فسرھا اب ـِذيَن  : ومن اآلیات الت ـوا الَّ نُ لَـْم  َآمَ ْلبُِسـوا وَ  يـَ

يَمانـَُهْم  ُن  َلُهمُ  ُأولَئَِك  بِظُْلمٍ  إِ ُهْم  اْألَمْ ْهتَُدونَ  وَ   ٠) ٨٢:  األنعام (   مُ

ردة   ة مف ن عطی ر اب م (فس ة الك )  الظل ي اآلی واردة ف ةال الى ریم ھ تع كَ  إِنَّ   :بقول ــرْ  َلظُْلــٌم  الشِّ

ان  (  َعِظيٌم  ال  ) ١٣: لقم ھ   :"ق كَ  إِنَّ   :وقول ان       َعِظـيٌم  َلظُْلـٌم  الشِّـرْ ن كالم لقم ھ م ، إن

ى       د المعن ي تأكی ھ ف د  ، ویحتمل أن یكون خبرًا من اهللا تعالى منقطعًا من كالم لقمان متصًال ب ویؤی

ا ن   ھ لم أثور أن دیث الم ذا الح ت زھ ــْم  ل َل ْلبُِســوا وَ يَمــانـَُهْم  يـَ ام (  بِظُْلــمٍ  إِ فق  ) ٨٢ :األنع أش

ول اهللا  حاب رس ھ  (أص لى اهللا علی ھ – ص لم -وآل الوا  ) وس م ی  :وق ا ل م أین ھ ظل أنزل اهللا  ،نفس       ف

كَ  إِنَّ   :تعالى    . )٢(" ... فسكن إشفاقھم    َعِظيٌم  َلظُْلٌم  الشِّرْ

ى   ) الشرك(الوارد في سورة األنعام ھو ) الظلم(یة أن ابن عط استدلومن ذلك       ل عل وخیر دلی

  .ورد في سورة لقمان  ذلك ما

  

  : الحدیث النبوي -ب   
ول               وال الرس ى أق رون عل د المفس لم(إعتم ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ات ) ص یر اآلی ي تفس ف

ك  لم     (  الرسول  نَّأل ؛ القرآنیة وذل ھ وس ھ وآل م       ) صلى اهللا علی رآن الكریم ث و المفسر األول للق ھ

الى   ، الصحابة من بعده  ھ تع ـا :وخیر دلیل على ذلك قول َزْلنَ َأنـْ ـَك  وَ لَيْ ـيَِّن  الـذِّْكرَ  إِ بـَ تُ ِ لنَّـاسِ  ل ِ ـا ل  مَ

ِهْم  نـُزِّلَ  لَيْ لَُّهْم  إِ َلعَ ونَ  وَ ـرُ َفكَّ تـَ ول الرسول      )  ٤٤ :النحل  (  يـَ ك جاء ق ن ذل ھ   (وم صلى اهللا علی

   ٠ )٣()ال إني أوتیت القرآن ومثلھ معھ إ(  : )وآلھ

                                                
  ٩٢: محمد حسین الصغیر. د.أ: المبادئ العامة لتفسیر القرآن الكریم : ظ) ٢(
   ٧٧/ ١،  ٣٤٨/ ٤: المحرر الوجیز ) ١(
  ٩٣:  ابن تیمیة تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم  :التفسیر  صولأ مقدمة في) ٢(
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وفسر  ،لذلك توجھ ابن عطیة وغیره من المفسرین إلى السنة النبویة في تفسیر آیات القرآن الكریم 

ُهوَ  : الواردة في قولھ تعالى ) ألد( ابن عطیة مفردة    .  )  ٢٠٤: البقرة  (  اْلِخَصاِم  َأَلدُّ  وَ

ة     ن عطی ال اب د  : " ق دید : األل ب        الش ي كل جان ج ف وي الحج ذي یل الخصومة الصعب الشكیمة ال

  .  لددت بكسر العین : واللدود ویقال منھ ، ومنھ لدید الفم ، فیشبھ انحرافھ المشي في لدیدي الوادي 

د  ي    : أل ول النب ھ ق و ذم ومن لم    ( وھ ھ وس ھ وآل لى اهللا علی د   أ () ص ى اهللا األل ال إل ض الرج     بغ

م ھ )٢("  )١()  الخص ة     فاستش ى لفظ ى معن ة عل ن عطی د ( د اب ة    ) األل ة الكریم ي اآلی واردة ف ال

  .في الذم  عملةمن األلفاظ المست) األلد ( بالحدیث النبوي واستند علیھ في إثبات أن مفردة 

  

  

  

  

   :أقوال الصحابة والتابعین  -ج
ة و   ة  اوإلى جانب النصوص القرآنی ث النبوی تند ا ألحادی ى  م       س ي تفسیره إل ة ف ن عطی ا اب

وال          ر أق ى ذك ل عل دیًا فعم تقرائیا نق ھ اس ان منھج رین وك ابعین والمفس حابة والت ن الص ورد ع

ا              ھ فیھ ذكر رأی ك ی د ذل ا وبع درس متنھ م ی ن ث ھ وم ا یسند آراءه وأقوال الصحابة والتابعین التي بھ

  لسلة ولم یخل تفسیره من ذكر أقوال الصحابة وتركھا بدون تعلیق أو لم یذكر س، قبوًال أو رفضًا 

    )٣(.راالختصاة  في بب ذلك رغبتھ الشدیدإسنادھا ویكتفي بذكر اسم الصحابي أو التابعي وس

ن           ذكر اآلراء م ة ب ن عطی ا اب ى بھ ر  ومن المواطن التي اكتف ي        غی ھ ف ا جاء عن ا م ق علیھ تعلی

یر قول  الى ھتفس ــــــا  : تع َ ــــــِذيَن  َأيـَُّهــــــا ي ــــــوا الَّ نُ ا َآمَ َُكمُ  إَِذ ــــــ َجــــــاء نَ اٍت  اُت اْلُمْؤمِ َهــــــاِجرَ       مُ

تَِحنُوُهنَّ  ـامْ اه      : "یقول ) ١٠: الممتحنة(  ... َف وھن معن ا متحن ة    : ف وھن واستخبروا حقیق جرب

د   : "ثم یقول " ما عندھن  واختلف الناس في ھذا االمتحان كیف ھو فقال ابن عباس وقتادة ومجاھ

ا وال لج  بغض زوجھ اجرت ل ا ھ ا م رأة أنھ تحلف الم أن تس ة ب ن وعكرم بب م رت وال س رة ج ری

نھم عائشة    . فإذا فعلت فلم ترد ، أعراض الدنیا سوى حب اهللا وأن محمدًا رسول اهللا  ق م فقال فری

                                                
  ١٠١/ ٣:أبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري : صحیح البخاري ) ٣(
    ٥١٤/ ٥،  ٣٠٤،  ٢٧٩/ ١: محرر الوجیز ال) ٤(
    ٢٦٧/ ١: عد عبد السالم محمد أبو س. د: التفسیر الفقھي عند ابن عطیة : ظ ) ١(
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ؤمنین  ا       : أم الم رك الزن ن ت ذا م د ھ ة بع ي اآلی ي ف روط الت ا الش رض علیھ و أن تع ان ھ االمتح

ي أمیم    ن إ: وقیل ،والسرقة والبھتان والعصیان فإذا أقرت بذلك فھو االمتحان  ت ف ة نزل ة ھذه اآلی

          )١(" الحارث  بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة وفي كتاب التغلبي أنھا نزلت في سبیعة بنت

ذ     ة االمتحان الم ي طبیع ة   ونلحظ أنھ اكتفى بنقل ماورد عن الصحابة ف ي اآلی م  . كور ف ول

ذكورة     یحاول أن یرجح ذه اآلراء الم ن ھ واطن الت   .  رأیًا م ا الم ھ      أم ا رأي خاص ب ھ فیھ ان ل ي ك

   الَِّذيَن  إِنَّ  : عمل على مناقشتھا وترجیح أصوبھا نجدھا في وقوفھ عند تفسیر قولھ تعالى و

وا اءٌ  َكَفــرُ ِهْم  َســوَ ــيْ تـَُهْم  َعَل ــَذرْ ــْم  َأْم  َأَأْن ُهْم  َل ــِذرْ نْ ــونَ  َال  تـُ نُ ْؤمِ ُ رة(  يـ ول)  ٦ :البق ف : " یق واختل

وم           ال ق دھا فق د أسلموا بع ار ق ة لوجود الكف ر عام           :فیمن نزلت ھذه اآلیة بعد االتفاق على أنھا غی

دون أن أن یعلم أن في الناس من ھذه حالھ وھي فیمن سبق في علم اهللا أنھ الیؤمن أراد اهللا تعالى (

  ) .  ًایعین أحد

ن أخطب   نزلت ھذه اآلیة في حی: ( وقال ابن عباس  ن األشرف ونظرائھم     ، ي ب ي یاسر واب ) وأب

  ) . نزلت في قادة األحزاب وھم أھل القلیب ببدر : ( وقال الربیع بن أنس 

نھم   ، وھو خطأ ، ھكذا حكي ھذا القول : قال ابن عطیة  ر م ا  ، ألن قادة األحزاب قد أسلم كثی وإنم

دًا   ، ھو المعتمد علیھ والقول األول مما حكیناه ، ترتیب اآلیة في أصحاب القلیب  وكل من عین أح

  .  )٢("فإنما مثل بمن كشف الغیب بموتھ على الكفر أنھ في ضمن اآلیة 

یر             ي تفس ك ف ظ ذل الى ونلح ھ تع ــ :  قول َُكــونُ  َأنَّــى رَبِّ  الَ َق ــي ي ِ ــَالمٌ  ل ــدْ  ُغ َق ــيَ  وَ َلغَنِ  بـَ

رُ  َأتِي اْلِكبـَ رَ امْ رٌ  وَ َِك  َقالَ  َعاقِ ُ  اللَّهُ  َكَذل ل ْفعَ ا يـَ ُ  مَ ََشاء    ) ٤٠: آل عمران (    ي

اء  المفسرو ختلفا: " یقول  َُكـونُ  َأنَّـى  :ن لم قال زكری ـي ي ِ ـَالمٌ  ل دي       ُغ ة والس ال عكرم فق

ال          "إنھ لما  نودي بھذه البشارة  اداك ؟ ق ن ن دري م ال ھل ت ھ فق ة رب ھ نعم جاء الشیطان یكدر علی

داءك     نادتني  مالئكة ربي قال بل ذلك الشیط ت ن ا أخفی ك كم ان ولو كان ھذا من عند ربك ألخفاه ل

ھ       ة وشك مكان ھ وسوس ال فخالطت قلب ال  ، ق َُكــونُ  َأنَّـى  :فق ـي ي ِ ـَالمٌ  ل ري     ُغ وذھب الطب

ن الوجھ            ا لیست بحال نسل سأل ع ھ وأنھ وغیره إلى أن زكریاء لما رأى حال نفسھ وحال امرأت

                                                
  ٢٩٧/  ٥: المحرر الوجیز ) ٢(
   ٨٧/ ١:   المحرر الوجیز) ١(
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رأة خل  ، الذي بھ یكون الغالم  دل الم ة       أتب ن عطی ال اب ف یكون ؟ فق ا أم كی ن    : قتھ ل حس ذا تأوی وھ

ك  وقیل أنما سأل ألنھ نسي دعاء: كي وقال م، یلیق بزكریاء ه لطول المدة بین الدعاء والبشارة وذل

  .  )١( "معناھا كیف و من أین ) أنى( وھذا قول ضعیف المعنى و: قال ابن عطیة . أربعون سنة 

ي      ده  فف ة نج ذه اآلی یره ھ ي و  یتفس ول مك ري وضّعف ق ھ الطب ب ألی ا ذھ ن م رستحس ھ   ذك رأی

 . الواردة في اآلیة الكریمة ) ى أن(بمعنى 

  

  

  

  

  

  

  

ً  -د   ً ونثرا    -:كالم العرب شعرا

ن فصحائ   یتضح لنا من تفسیر ابن عطیة          ا   أن أشعار العرب وما نقل ع ھ   آھم ھو م تند إلی س

رد   ل مف ل لك یره فجع ي تفس ة ف ن عطی ن  ةاب ر   م عر أو النث ن الش اھدًا م یم ش ذكر الحك ردات ال     مف

ن          ف م دواوی ھ معظ وان ضخم انضوت تحت ھ دی دا وكأن ى ب جاء تفسیره زاخرًا باألبیات الشعریة حت

ن   شعراء العرب فبلغت شواھده من تٍ ) ١٥٠٠(األشعار ما یقرب م ات شعری     بی ین أبی اوت ب ة تتف

  . باللھجات العربیة القدیمة فضال عن اھتمامھ ، كاملة وأنصاف أبیات ورجز 

   -:ن أمثلة ما ورد في تفسیره وم    

الى   -١ ھ تع ي قول ــا : ف قـُْلنَ ــا وَ َ ــَت  اْســُكْن  َآَدمُ  ي َزْوُجــَك  َأْن َهــا وَُكــَال  اْلَجنَّــةَ  وَ نـْ ــًدا مِ َغ ــثُ  رَ  َحيْ

َال  ِشــْئتَُما ـــا وَ َ ب ْقرَ ِ  تـَ ةَ  َهـــِذه ـــَجرَ ـــا الشَّ ـــَن  فـَتَُكوَن ِِميَن  مِ ـــال ر (  الظَّ ول )  ٣٥: ة البق د  : "یق الرغ

   :ومنھ قول امرئ القیس . العیش الدار الھني الذي العناء فیھ 

ْ بَ  ِ  ـنــمـــا الــمــــرءُ ـیـ َ تــــراه نـــاعـ ً             ــمـ   )٢(" غـــدرَ  فــي عـیـشٍ  األحــداثَ  یــأمــنُ ـــا

                                                
 ١٠٦،  ١٠٢  ،  ٤٣١/ ١ :  المصدر نفسھ) ٢(
   ١٩٨ ،٢٢٤، ٢٣٣، ٢٤٩، ٩٩، ١٢١، ١٢٥، ٨٧، ١٤٥، ٢٣٧، ٢٤٩ :وینظر ١٢٧/ ١:  المحرر الوجیز) ١(

١١٤، ٨٣، ١٠٢، ٨٦  
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الى   -٢ ھ تع ـَف   :في قول َخَل ـْن  َف ْعـِدِهْم  مِ ـواوَ  َخْلـفٌ  بـَ ـاَب  ِرُث )  ١٦٩ : األعراف  ( ... اْلِكتَ

ذم    بإسكان الال) بعدھم خلف ( معناه حدث خلفھم و خلف : " یقول  ي ال ... م یستعمل في األشھر ف

  )١(:وقد یستعمل في المدح ومنھ قول حسان 

ُنـا              لــنــا الــقــدُم األولــى إلــیــكَ  ِــنــا فــوخــلــفــ   )٢(" ــِة هللاِ تــابــــعُ ي طــاعألول

  
  

  

  

  

الى   -٣ ھ تع ي قول اٌج  : ف ةٌ  َأْزوَ ــرَ َطهَّ رة  (  مُ ول ) ٢٥ :البق رأة   أزواج : " یق ع زوج والم جم

  )٣(: الرجل والرجل زوج المرأة ویقال في المرأة زوجة ومنھ قول الفرزدق زوج 

ُ الــذي یَ  وإنّ    )٤("لھـاـِد الشرى یـسـتـبـیساع إلى أسْ ك  ــتـيزوجَ  ـفـسـدَ ــســعــى لـی

َأنَّا :في قولھ تعالى  -٤ ا وَ َ  َلَمْسنَ َماء ال  ) وأنا لمسنا ( وقولھم  : "یقول  )  ٨: الجن (   السَّ ق

ا فسمي             ا وتعرضھم لھ ا استعارة لتجربتھم أمرھ معناه التمسنا ویظھر بمقتضى كالم العرب أنھ

  )٥(: قول المتنبي  ذلك لمسًا إذا كان اللمس غایة غرضھم ونحو ھذا

ُـرى وآ ً         تـعـدَّ الـق َْمسة َ نـبـادْر إلـى مـا تلـُمـْس بـنـا الجیَش ل ُ شـتـھـي یـدُ ـ   ـمـنــىَك الـی
اللمس        ھ ب الجیش وحری دم الجیش ب ن ص اً     ، فعبر ع س فالن ول الم ا تق ذا كم ذا     وھ ي أمر ك أي ، ف

ھ   ل الشواھد الشعریة       )٦("جرب مذھبھ فی دم یمث ا تق ي تفسیره       م ة ف ن عطی دھا اب ي إعتم ا  ، الت أم

ي               اورد ف ا م ن تفسیره ومنھ رة م واطن كثی ي م ا ف ة ونلحظھ ل بالشواھد النثری اني فتمث الجانب الث

ُ   :تفسیر قولھ تعالى  ثَل مَ وا الَِّذيَن  وَ ـِذي َكَمثَلِ  َكَفرُ ـُق  الَّ عِ نْ َْسـَمُع  َال  بَِمـا يـَ ً  إِالَّ  ي ً  ُدَعـاء ـَداء نِ  وَ
                                                

  ١٤٨: دیوان حسان بن ثابت األنصاري ) ٢(
  ٤١٣/ ٣، ١٨٧، ١١١، ١/٩٦ :وینظر ٤٢٧/ ٢: المحرر الوجیز )٣(
:                                                                                    وجاء البیت في الدیوان ، ١٠٦: وان الفرزدق دی) ١(

  )ا ـھـُـلـیـبـتـسـرى یـثال ِدـْى أسـإل ٍ اعـسـك       ي ـتـب زوجـبـخـى یـعـسـی رأً ـأم إنَّـف( 
   ١٤٦، ١٦٦، ١٧٩، ٢٨٣، ١٨٣، ١٨٥، ١٨٨، ٢١٩ : وینظر ١٠٩/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
 ٣٨١/ ٤: عبد الرحمن البرقوقي : شرح دیوان المتنبي ) ٣(
 ٣٩٤/ ٢، ٣٨٠: وینظر ٣٨١/ ٥: المحرر الوجیز ) ٤(
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ُْكـــٌم  ُصـــمٌّ  ـــونَ  َال  فـَُهـــْم  ْمـــٌي عُ  ب ُل ْعقِ رة (  يـَ ول )١٧١: البق ن: یق ة  اب الى : " عطی ھ تع         :وقول

 ُ ثَل مَ وا الَِّذيَن  وَ افرین وداعیھم والك      ، اآلیة   َكَفرُ افرین الموعوظین  المراد تشبیھ واعظ الك

ول          بالراعي الذي ینع  ا یق ھ م داءه والنفق ال تسمع إال دعاءه ون ل ف الغنم واإلب ن    ، ق ب ذا فسر اب ھك

  . عباس وعكرمة والسدي وسیبویھ 

  .ودل المذكور على المحذوف وھذه نھایة اإلیجاز ، فذكر بعض ھذه الجملة وترك بعض : وقال 

  ) ١ (: قال األخطل ، والنعیق زجر الغنم والصیاح بھا 

ّ نـمفــإنــمــا              ــك یــا جــریــرُ بــضــأنِ  انــعــقْ  َ ض الءِ ــخــي الـــك فــسُ ـفـك نـتـ   الالــــ
    فھي تحمق راعیھا ، ات نما وقع ھذا التشبیھ براعي الضأن ألنھا من أبلد الحیوانإ: وقال قوم 

  

  . ) ٣(... " ) ٢(من راعي ضأن ثمانینوفي المثل أحمق 

ا  : الواردة في قولھ تعالى) إذا ( ومن ذلك تفسیره  إَِذ يَل  وَ   . )  ١١: البقرة (   قِ

ول   ان   ) إذا(و : "یق د        ، ظرف زم إذا زی أة خرجت ف ي المفاج ك ف ي قول ا ف رد أنھ ن المب ي ع وحك

من  ا تض ان ألنھ رف مك ة ظ ى ، ت جث ردود ألن المعن ذا م د  (وھ ور زی إذا حض ت ف ا  )خرج فإنم

ر   ، الیوم خمر  (: كما یقتضیھ سائر ظروف الزمان ومنھ قولھم ، تضمنت المصدر  دًا أم  )٤( )وغ

   )٥(... "خمر ووقوع أمر فمعناه وجود

الى   ) عزم ( ومن ذلك تفسیره مفردة   ھ تع ُهْم : الواردة في قول َشـاِورْ ـي وَ ـرِ  فِ ا اْألَمْ َذ ـإِ ـَت  َف  َعَزمْ

ْل  وَكَّ   )٧(" )٦(قد أحزم لو أعزم: والعرب تقول : " یقول ) ١٥٩: آل عمران (  فـَتـَ

قل أھمیة لدیھ من لشواھد النثریة ولم تكن أًا على اكثیر یعوَّلبن عطیة ومما تقدم یتضح لنا أن آ    

  . الشواھد الشعریة 
   

                                                
  ١٩٨: دیوان األخطل ) ٥(
 ٣٤٢/ ١: عسكري أبو ھالل ال: ھرة األمثال جم: ظ) ١(
  ٣٩٦، ٢٣٩ ،١٥١، ٧٢: وینظر٢٣٨/ ١: المحرر الوجیز )  ٢(
 ٤٣٢/ ٢: جمھرة األمثال ) ٣(
 ٤٨٤، ٤٩٧/ ٤، ٣٨١، ٣٠٦، ٢٩٢،  ٢٨٦، ١٢١، ٣٠، ٣٠٨/ ٢ : وینظر ٩٣/ ١:  المحرر الوجیز ) ٤(

٥٠٨، ٤٩٩ 
 ٢/١٨٩ :أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المستقصى في أمثال العرب : ظ) ٥(
 ١/٥٥١: المحرر الوجیز ) ٦(
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  : مصادر ابن عطیة في كتابھ  -٨
د                     ة وق اعتمد ابن عطیة في تفسیره على طائفة من المصادر استقى منھا مادتھ العلمی

ا  ھ    تنوعت ھذه المصادر وتعددت مواردھ ا جعل كتاب وم      موسوع  مم ن العل ة م م طائف ة تض ة علمی

  . المختلفة التي تتصل بالقرآن الكریم ومن أھم المصادر التي أفاد منھا

  : النقل عن العلماء  -١
ل          ذین نق اء ال ددت أسماء العلم د تع وم وق ف العل نقل ابن عطیة عن عدد كبیر من العلماء في مختل

  :ت ومن أشھر الذین نقل عنھم في عنھم فقد نقل عن علماء التفسیر واللغة والنحو والقراءا

  : التفسیر  -أ

  . ) ھـ  ٤٠ت () علیھ السالم ( اإلمام علي بن أبي طالب  -١

ردة              ي تفسیره لمف ك ف الى    ) الصراط  ( ونجد ذل ھ تع ي قول واردة ف ا  : ال اطَ  اْهـِدَن  الصِّـرَ

يمَ  قِ ة (    اْلُمْســتَ ة   ) ٦ :الفاتح ن عطی ال اب ال " : ق ن: فق ي ب ھ   عل ي اهللا عن ب رض ي طال أب

  ) ١("ھنا القرآن ) الصراط المستقیم (
  : ) ھـ ٦٨ت( عبد هللا بن عباس  -٢

                                                
، ٢٤٨، ٢٤٥، ٢٤٠، ٢٣٧، ٢٤٤،  ٢١٠، ١٦٩، ١٢٤، ١٠٢، ٨٢، ٧٩ :وینظر ٧٤/ ١: المحرر الوجیز )  ١(

٢٩١ ٢٨٩،   ٢٧٨، ٢٦٥، ٢٥٨، ٢٥٤ 
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ا: تعالى  ھونقل عنھ تفسیر قول        مَّ مِ اُهْم  وَ َزقْـنَ ُقونَ  رَ فِ نْ ُ "  :قال ابن عطیة )  ٣: البقرة  ( يـ

                                                                                                                                     )١("إحتسابًا لھا ینفقون یؤتون الزكاة : قال ابن عباس 

  :  )ھـ  ٩٥ت (  سعید بن جبیر -٤

الى   ھونقل عنھ تفسیر قول               ونِي : تع ـاذُْكرُ و  َأذُْكـرُْكْم  َف اْشـُكرُ ـي اوَ ِ َال  ل وِن      وَ  تَْكُفـرُ

 ) الطاعة أذكركم معنى اآلیة اذكروني ب: قال سعید بن جبیر  : "ابن عطیة یقول ) ١٥٢: البقرة

   )٢("بالثواب والمغفرة 

  

  : علماء اللغة والنحو  -ب

   ) ھـ ١٧٥ت (  :الخلیل  -١

الى     ھ تع ـَن  َكَصـيٍِّب  َأْو  : ونقل عنھ قولھ في تفسیر قول ـَم  مِ يـهِ  اءِ السَّ ْعـدٌ  ظُُلَمـاتٌ  فِ رَ قٌ  وَ ـرْ بـَ  وَ

ُلونَ  َْجعَ ُهْم  ي انِِهْم  فِي َأَصابِعَ َن  َآَذ اِعقِ  مِ ِت  َحَذرَ  الصَّوَ اللَّهُ  اْلَموْ ِحـيطٌ  وَ ِريَن         مُ  بِاْلَكـافِ
ن صوت       (:   )٣(قال الخلیل: والصاعقة " :عطیة بن ایقول )  ١٩:  البقرة( دیدة م ة الش ھي الواقع

ا         الرعد یكون  ار إنھ ة الن ي قطع ل ف ك ، وقی د المل ذي بی معھا أحیانًا نار ، یقال إنھا من المخراق ال

   )٤(". )ماء یخرج من فم الملك عند غضبھ 

   )ـ ھ ١٨٠ت: ( سیبویھ  -٢

ا َقالَ  : نقل عنھ قولھ في تفسیر قولھ تعالى           َ ُهْم  َآَدمُ  ي ئـْ بِ َأْسَمائِِهْم  َأْن ا بِ َأُه  فـََلمَّ َ ب  ْم َأنـْ

َأْسَمائِِهْم  يَْب  َأْعَلمُ  إِنِّي َلُكْم  َأُقْل  َأَلْم  َقالَ  بِ اِت  َغ َماوَ اْألَرْضِ  السَّ َأْعَلمُ  وَ ا وَ ُدونَ  مَ بْ ا تـُ مَ    وَ

                                                
، ٩٧، ٨٧، ٨٥، ٨٨، ٨٣، ٨٢، ٧٧، ٧٥، ٧١، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦١ : وینظر  ٨٥/ ١: المصدر  نفسھ ) ٢(

١٢١، ١٢٠، ١١٩ ،١١٧، ١١٤، ١٠٩، ١٠١  
، ٣٢٠، ٣٠٣، ٢٤٠، ١٧٨، ٩٧، ٣٩/ ٢، ٣٩٢، ٣٥٢،  ٢٩٤، ٢٢٧ :وینظر  ٢٢٦/ ١:  المصدر نفسھ) ٣(

٥٢٠، ٤٧٩، ٤٧١   
 )  صعق (  ٢٢/ ١: العین : ظ) ١(
 ١١/ ٢، ١٤٩، ١٣٣، ١٢٨، ١٠٢، ٩٦ : وینظر  ١٠٢/ ١: المحرر الوجیز  ) ٢(
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تُْم  معناه أخبرھم ، وھو فعل   أنبئهم : " قال ابن عطیة  ) ٣٣: البقرة (  تَْكتُُمونَ  ُكنْ

  .ف حرف الجر أحیانًا ، تقول نبئت زیدًا یتعدى إلى مفعولین أحدھما بحرف جر وقد یحذ
  )٢("  معناه نبئت عن زید:  )١( قال سیبویھ

   ) ھـ  ٢٠٦ت(  :قطرب  -٣

الى           ھ تع یر قول ي تفس ھ ف ھ قول ل عن ــُدونَ  َال  : نق ُ ْعب ــهَ  إِالَّ  تـَ رة(   اللَّ ول )  ٨٣  :البق        یق

ُدونَ  َال  : حكي عن قطرب "  ُ ْعب            ) ٣("وضع حال أي أخذنا میثاقھم موحدینفي م   اللَّه إِالَّ  تـَ

  

  

  

  

  )ھـ ٣١١ت : ( أبو إسحاق الزجاج - ٤    

یره          ي تفس ھ ف ة قول ن عطی ھ اب ل عن الى  ) إذ ( ونق ھ تع ي قول واردة ف إِذْ  : ال ــالَ  وَ بُّــَك  َق  رَ

ْلَمَالئَِكةِ  ِ ٌ  إِنِّي ل يَفـةً  اْألَرْضِ  فِي َجاِعل ِ رة  (   َخل ول )  ٣٠: البق ى    : "  یق ن المثن ال معمر ب        )٤(ق

دة ( دیر و،  إذ زائ ك  ( التق ال رب حاق الزج   )وق و إس ال أب ي   : (  )٥( اجق ن أب راء م ذا اجت                   ھ

     )٦() "عبیدة 

  :  القراء الذین نقل عنھم -ج

 :   )ھـ  ١٢٠ت( ابن كثیر  - ١

اُلوا  :ي قولھ تعالى الواردة ف)  ھذان(نقل عنھ قراءة مفردة           اِن  َهَذاِن  إِنْ  َق     َلَساِحرَ

                                                
 ٣٦٦/ ١: سیبویھ : الكتاب : ظ ) ٣(
                                ٢١٢، ١٥١، ١٣٢، ١٢٢، ١١١ :وینظر١٠٥/ ١: الوجیز  المحرر) ٤(
  ٣٤٩، ٦٦: وینظر  ١٧٢/ ١: المصدر نفسھ ) ٥(
  ٨/ ١ :أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي  :مجاز القرآن : ظ ) ١(
 ١٠٨ : الزجاج أبو إسحاق إبراھیم ابن سري  :معاني القرآن وإعرابھ : ظ) ٢(
  ٤٥٤، ٣١٩ ،٤٥٨/ ٣، ٣٢٠، ٢٥٧ : وینظر ١١٦/ ١:  المحرر الوجیز) ٣(
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   )٢(" بتخفیف نون  َهَذاِن  إِنْ   )١(وقرأ ابن كثیر " : ابن عطیةیقول  ) ٢٦ :طھ  (       

  :   )ھـ  ١٢٣ ت (  ابن محیصن -٢

الى   )  ھذه(نقل عنھ قراءة           ھ تع َال  : الواردة في قول ـا وَ َ ب ْقرَ ِ  تـَ ـ َهـِذه ةَ الشَّ ـا َجرَ ـَن  فـَتَُكوَن  مِ

ِِميَن      )٤( " ھذي على األصل  )٣(وقرأ ابن محیصن ":  یقول )٣٥ : البقرة (   الظَّال

  

  

  

  

  

  :  )ھـ  ١٤٨ت (  األعمش -٣ 

َما   :الواردة في قولھ تعالى )  اسطاعوا(نقل عنھ قراءة مفردة          وهُ  َأنْ  اْسَطاعُوا َف َْظَهـرُ  ي

ــا مَ ــهُ  اْســتََطاعُوا وَ ــا َل ً ف (  نـَْقب ول ) ٩٧  : الكھ ة  یق ن عطی ش ": اب رأ األعم ا (      )٥(وق فم

   ) ٦("  بالتاء في الموضعین )ما استطاعوا ( و ) استطاعوا أن یظھروه

  : )ھـ  ١٦٩ت ( المدني  نافع - ٤

الى   ) نغفر ( نقل عنھ ابن عطیة قراءة مفردة          ھ تع إِذْ    :الواردة في قول ـا وَ ـواا قـُْلنَ  ْدُخُل

 ِ ةَ  َهِذه َ ي ُكُلوا اْلَقرْ َهـا َف نـْ ـثُ  مِ ـًدا ِشـْئتُْم  َحيْ َغ ـوا رَ اْدُخُل ـاَب  وَ َ ًدا اْلب ُقولُـوا ُسـجَّ ـةٌ  وَ ـرْ  ِحطَّ  َلُكـْم  نـَغْفِ

                                                
 ١٤٥:  الحسین بن أحمد بن خالویھ أبو عبد اهللا: الحجة في علل القراءات السبع : ظ) ٤(
  ١٧٩، ١٧٦، ١٧٤، ١٧٢، ١٣٩،  ١١٠/ ١ : وینظر  ٤٠٧/ ٤:المحرر الوجیز ) ٥(
                       شھاب الدین أحمد بن محمد بن عبد :  إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر: ظ ) ٦(

   ١٧٦: الغني الدمیاطي 
 ١٩٨، ١٨٤، ١٦٩، ١٥١، ١٢٧/ ١:  المحرر الوجیز ) ٧(
 ٤٣٥: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات : ظ) ١(
  ٥١٣، ٤٣٢، ٣٢٨، ٢٨٨، ٢٥٩، ٢٠٧، ١٨٩، ١٨٤/ ١:   المحرر الوجیز) ٢(
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اُكْم  َ َسنَِزيدُ  َخَطاي يَن  وَ ر  (:   ) ١(وقرأ نافع ":  یقول)  ٥٨ :البقرة  (   اْلُمْحِسنِ ن   با  )یغف اء م لی

  ) ٢( "  تحت مضمومة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تبالنقل عن الك - ٢
د أشار     نقل ابن عطیة عن عدد كبیر من الكتب التي عنیت بالدراسات القرآنیة واللغویة وق

  . إلى أسماء طائفة من الكتب في مختلف العلوم ومن ذلك 

   -:كتب التفسیر  -أ

  )القرآن  آي تفسیر عنجامع البیان (  -١

  ) ٣(. )ـ ھ٣١٠ت  (بري یر بن یزید بن كثیر بن غالب الطمحمد بن جراإلمام أبو جعفر           

ردة   تفسیر في  نقل عنھ ابن عطیة في تفسیره للكثیر من اآلیات القرآنیة ومنھا ة  ( مف واردة  ) كاف ال

َ    :في قولھ تعالى  َنَّ هللاَّ َُموا أ ً َواْعل َّة َُكْم َكاف ُون ِل َات ً َكَما یُق َّة ُوا اْلُمْشِرِكیَن َكاف ِل ات َ  َوق

                                                
 ٩٧: ة القراءات حج: ظ) ٣(
   ١٧٦، ١٧٥، ١٥٥، ١٥٠/ ١: وینظر ٤/٣٤١:   المحرر الوجیز) ٤(
  ٥٠ -٤٨/ ١: األدنروي أحمد بن محمد : طبقات المفسرین : ظ ) 1(
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ِیَن  ي   معن) كافة ( قولھ  ": ابن عطیة  یقول) ٣٦ :التوبة (  َمَع اْلُمتَّق در ف اه جمیعًا وھو مص

   ) ٢("وعامة        كالعاقبة والعافیة فھو على ھذا كما تقول خاصة: ١) (قال الطبري ،موضع حال 

ھ وس    ( الذي عرج علیھ الرسول ) البراق ( تفسیره لمعنى وفي  ھ وآل ى السماء    )لمصلى اهللا علی إل

ھ     " علیھ السالم  " البراق ھو دابة إبراھیم :  ) ٣( وفي كتاب الطبري ": یقول  زور علی ان ی ذي ك ال

  )٤("البیت الحرام

  

  ) :شفاء الصدور(  -٢
اش  أبو بكر                 ـ  ٣٥١ت  (  محمد بن الحسن بن زیاد بن ھارون الموصلي النق ل    )ھ نق

ف  ( لفظة   نضر بن شمیل في تفسیرا جاء عن العنھ ابن عطیة م الى     ) الخوال ھ تع ي قول واردة ف   ال

  ِف ِ ُوا َمَع اْلَخَوال َُكون َْن ی أ ِ ة   ( ،   َرُضوا ب ول   ) ٨٧ :  التوب ال  " : یق ن    ق النضر ب

   )٥("من الخیر فیھ ) الخوالف (  :شقاشمیل في كتاب الن

  

  

  ) تنزیل التحصیل لفوائد كتاب التفصیل الجامع لعلوم ال(  -٣ 
ي  ، )٦( )ھـ٤٠٣ ت  ( أحمد بن عمار المھدويأبو العباس                   نقل عنھ ابن عطیة قولھ ف

ـثًَال    :الواردة في قولھ تعالى ) االستحیاء (   معنى لفظة  َْضـِرَب مَ َْستَْحيِي َأْن ي إ نَّ اللَّهَ َال ي

َقهـ َما فـَوْ وَضًة َف عُ ا بـَ اء في ھذه وحكى المھدوي أن اإلستحی "  :  یقول ، ) ٢٦: البقرة  (  ... امَ

   )٧("اآلیة راجع إلى الناس 

  
  )الھدایة إلى بلوغ النھایة (  -٤
   

                                                
  ١٠/١٢٨ :أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  : عن تأویل آي القرآن  جامع البیان: ظ  (2)

  ٣١/ ٣: المحرر الوجیز ) 3(
  ٢٥٠/ ٣:  جامع البیان: ظ) (4

  ٤٣٥/ ٣:  المحرر الوجیز) 5(
  ١٢٠، ٦٨/ ٣:  المصدر نفسھ ) 6(
  ٤٤: طبقات المفسرین : ظ  ) ١(
  ١٢٣، ١١٠/ ١:  المحرر الوجیز  )٢(
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د ا           و محم ام أب ار      إلم ن مخت د ب ن محم وش ب ب حم ي طال ن أب ي ب ي مك ي القیروان          القیس

ـ  ٤٣٧ ت  ( راءة       )١() ھ ي ق اه ف ة ماحك ن عطی ھ اب ل عن ة  ونق ك  ( لفظ الى   ) مال ھ تع ي قول           ف

  ــِك ِ ال مِ  مَ ــوْ ينِ  يـَ ة  (  الــدِّ ول ) ٣: الفاتح ي   ":  یق ال مك ول اهللا   (: ق ري أن رس روى الزھ

ان   ،وعمر ،وكذلك قرأ أبو بكركذلك باأللف وسلم قرأھا  -وآلھ  –  علیھصلى اهللا ي   ،وعثم  ،وعل

     ) ٢(".  )الزبیر رضي اهللا عنھم و ،وطلحة  ،ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب  ،وابن مسعود 

  :القرآن كتب النحو ومعاني  -ب
  

  :          الكتاب  - ١
و              یبویھ       أب ب بس ر الملق ن قنب ان ب ن عثم رو ب ر عم و بش ب    لم ن كع رث ب ي الح             ى بن

الى   ومنھا عطیة كثیرا نقل عنھ ابن     ) ٣()ھـ ١٨٠ت (  ھ تع ـالَ   :في قول ـ ِعيَسـى َق ْ َمَ  ُن اب ي ـرْ  مَ

ا اللَُّهمَّ  بـَّنَ ِزلْ  رَ ا َأْن نَ يـْ ائَِدةً  َعَل َن  مَ َماءِ  مِ ا تَُكونُ  السَّ ا ِعيًدا لَنَ نَ ِ ا ِألَوَّل َآِخِرَن ةً  وَ َ َآي نَْك  وَ ا مِ ُزقْـنَ ارْ    وَ

  

  

ــَت  َأْن ــرُ  وَ يَن  َخيـْ دة  (  الــرَّاِزقِ ول )  ١١٤: المائ یبویھ  اللَُّهــمَّ  " :یق د س ا اهللا )٤(عن لھا ی  أص

    )٥(" فجعلت المیمان بدًال من یاء

 :معاني القرآن للفراء  - ٢

ان   ، ) ٦( ) هــ٢٠٧ت( زكریا یحیى بن زیاد الفراء وأب            رًا وك ونقل عنھ ابن عطیة كثی

َْیُسوا َسَواًء   : الواردة في قولھ تعالى ) أمة ( ممن أخذ عنھ إعراب لفظة   ِمنل

                                                
  ٤٥٢/ ١: تاریخ اإلسالم : ظ ) ٣(
   ٦٨/ ١:  المحرر الوجیز) ٤(
   ١/٨٠٢: البغدادي إسماعیل باشا  :  المؤلفین وآثار المصنفین أسماء یة العارفینھد: ظ ) ٥(
 ٥١/ ١: سیبویھ  : الكتاب : ظ) ١(
  ٢٦١/ ٢: المحرر الوجیز  )٢(
  ٨١: بن االنباري أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد : نزھة االلباء في طبقات األدباء:  ظ) ٣(
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َائمة ٌ ق ة ُمَّ َْھِل اْلِكتَاِب أ ول  ،) ١١٤: آل عمران (   أ راء   "  : یق ال الف ة  ( أن :  )١(ق ) أم

ادًال      مرتفعة بسواء على أنھا  ذوفًا مع ي آخر الكالم مح فاعلة كأنھ قال التستوي أمة كذا وأن ف

  )٢(: فأغنى القسم األول عن ذكرھا ودل علیھ كما قال أبو ذؤیب ،  تقدیره وأمة كافرة 
 َ ْ  ـتُ ـیْ ـصَ عـ َ إلـ ْ یـھـا الـقـ ّ  بَ لـ ْ فــمــا أدري أرُ  ســمــیــعٌ ا             ھــ ِـري ألمْ إنـ ُ طِ  ـدٌ شـ   ھـا ؟ـالبـ

   )٣("فاقتصر لداللة ماذكره علیھ ، المعنى أم غّي 

  : مجاز القرآن   -٣

إستعان بھ ابن عطیة  )٤(،)  ھـ  ٢١٠ت ( أبو عبیدة معمر بن المثنى التمیمي البصري              

ى      كثیرًا ونجد ذ ي معن ھ ف ھ عن ا مانقل داد  ( لك في مواطن كثیرة في تفسیره ومنھ ي   ) األن واردة ف ال

الى  ـَال  : قولھ تع ـوا َف ُل ـهِ  تَْجعَ لَّ ِ ـَداًدا ل ـتُْم  َأْن َأنـْ ْعَلُمـونَ  وَ رة  (   تـَ ول  )  ٢٢: البق و   : " یق ال أب وق

   )٦("  والمفضل  الضد الند ) ٥(عبیدة معمر

  

  

  

           :  المقتضب  -٤

وأخذ ابن عطیة  ،) ٧( ) ھـ  ٢٨٥ ت( األزدي البصري المبرد محمد بن یزید العباس  أبو   

ك     د ذل ھ ونج الى     عن ھ تع ي تفسیر قول َمـا  ف ُهْم  َف رَ ـى َأْصـبـَ رة ال ( النَّـارِ  َعَل  )  175:  بق

ول ى   ":  یق َمـا   ومعن ُهْم  َف رَ م    َأْصــبـَ ًا جعلھ اه أیض بر ، ومعن رھم بالص ة أم ي اللغ ف

                                                
  ٢٣٠/ ١: أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء : معاني القرآن : ظ) ٤(
   ١٥١: نورة شمالن : حیاتھ وشعره  أبو ذؤیب الھذلي) ٥(
  ٤٩٢/ ١: المحرر الوجیز ) ٦(
  ٥/٢٣٥: أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان : وأنباء الزمان وفیات األعیان : ظ ) ٧(
  ١/٧: مجاز القرآن : ظ ) ٨(
  ١٠٥/ ١ :المحرر الوجیز ) ٩(
  ٣/٣٣: صدیق بن حسن القونجي : أحوال العلوم أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان : ظ  )١(
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رد          ذوي صبر ول باالستفھام ، وذھب المب ى الق ة عل ي اآلی ین متجھ ف ي   )١(، وكال المعنی ف

  ) ٢(" باب التعجب من المقتضب إلى أن ھذه اآلیة تقریر واستفھام ال تعجب

  

  : معاني القرآن للزجاج  - ٥
 نقل عنھ ابن عطیة ، )٣()  ھـ  ٣١١ت(  زجاج بن السري بن سھل الزجاجإسحاق ال أبو             

نََّما : الواردة في قولھ تعالى  )لھ ( ھ في معنى قول ا إِ لُنَ ءٍ  قـَوْ َِشيْ ا ل اهُ  إَِذ ْدَن  ُكـْن  َلهُ  نـَُقولَ  َأنْ  َأرَ

َُكونُ    )٥(" أجل نمبمعنى   َلهُ   : )٤( وقال الزجاج : "یقول  ) ٤٠:  النحل (  فـَي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:مصادر ابن عطیة في اللغة  -ج

  

  إصالح المنطق -١ 

ي  وأو )١() هــ٢٤٤ت(یعقوب بن إسحاق بن السكیت : یوسف  أبو             رد ابن عطیة مقالتھ ف

َال    :الواردة في قولھ تعالى )  الیتیما(معنى لفظة  ُوا وَ ب ْقرَ ـالَ  تـَ ـيمِ  مَ تِ َ ـالَّتِي إِالَّ  اْلي  َأْحَسـُن  ِهـيَ  بِ
                                                

 ٢٤٥/ ١: المبرد أبو العباس محمد بن یزید : المقتضب : ظ ) ٢(
  ٢٤٢/  ١: المحرر الوجیز ) ٣(
  ٤١٢-٤١١/ ١: في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة : ظ ) ٤(
 ١٩٩/ ٣: معاني القرآن وإعرابھ : ظ) ٥(
  ٣٩٤/ ٣: المحرر الوجیز ) ٦(



٣٩ 
 

 ابن عطیة ومنھجھ في التفسیر                    التمھید                                                      

ـغَ  َحتَّـى ُل بـْ هُ  يـَ ـوا َأُشـدَّ َأْوُف ْهـِد  وَ ْهـ إِنَّ  بِاْلعَ ْسـئُوًال  َكـانَ  دَ اْلعَ ة   (  مَ ول   ) ٣١: التوب ال  "    یق ق

  )٣(" الیتم في البشر من قبل األب:  )٢(ابن السكیت 

  

  : المخصص  - ٢

آ إسم بن علي         ھ آ   )٤() هــ٤٥٨ت( بن سیده اعیل أبو الحسن المرسي المعروف ب ل عن ن  ونق ب

ة   ى لفظ ة معن د(عطی الى  ) ىالھ ھ تع ي قول واردة ف ا  : ال اطَ  اْهـــِدَن ـــرَ يمَ  الصِّ قِ                اْلُمْســـتَ

    )٦() "والھدى أسم من أسماء النھار: (  )٥( قال آبن سیدة " : یقول )  ٦: البقرة (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  مصادر ابن عطیة في الحدیث  -د  

   -) : الجامع الصحیح (ـ صحیح البخاري المسمى ب -١
اذكره       )٧( ،) ھـ ٢٥٦ت (  اريأبو عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخ           ة م ن عطی ھ اب ل عن نق

ال       : " الطبري في فضل سورة البقرة یقول  ھ الصالة والسالم ق ھ علی ي البخاري أن ن  : (  )٨( وف م

     )١(") قرأ باآلیتین من آخر سورة البقرة في لیلة كفتاه

                                                                                                                                       
  ٣١/ ٢: المرقوم في بیان أحوال العلوم  أبجد العلوم الوشي: ظ )١(
     ٢٦٣:ابن السكیت یوسف بن إسحاق : إصالح المنطق : ظ) ٢(
  ٣/٤٥٣: المحرر الوجیز  )٣(
  ٤٤٩ -٤٤٧: تاریخ اإلسالم ،  ٤١٧/ ٢: الصلة :ظ  )٤(
 ١٧٧/ ١٥/  ٤مج:   إسماعیلأبو الحسن علي بن  ابن سیدة: المخصص : ظ) ٥(
  ١/٨٣: المحرر الوجیز )٦(
  ١/١٢: بخاري ال إسماعیلأبو عبد اهللا محمد بن  :اري صحیح البخ: ظ ) ١(
  ١٠٤ /٦: صدر نفسھ مال: ظ) ٢(
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  : المسند الصحیح  -٢
الم                ة اإلس افظ حج ام الح اج اإلم ن الحج لم ب ابوري    مس یري النیس ن القش و الحس             أب

لم    ( خرج عنھ ابن عطیة مجموعة من أحادیث الرسول  )٢() هـ٢٦١ت ( ھ وس ھ وآل صلى اهللا علی

عن فسخ الحج في العمرة على إثر سؤال سراقة ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم (ومنھا حدیث النبي ) 

ي    : قلت یارسول اهللا : ك قالوفي صحیح مسلم حدیث سراقة بن مال"  :بن مالك یقول ج ف خ الح فس

   )٣() "بل ألبد أبد ، بل ألبد أبد: ( العمرة ألنا خاصة أم لألبد ؟ فقال 

  : سنن أبي داود  -٣
   سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران أبو داود األزدي             

نبویة ومنھا مانقلھ عنھ في خصوص  عطیة أحادیث خرج عنھ ابن  )٤(. )  ھـ ٢٧٥ت  ( السجتاني

ْم   :التیمم في تفسیره قولھ تعالى  ً  تَِجُدوا فـََل اء مَُّموا مَ َ ي يًدا فـَتـَ ا َصعِ ً َسُحوا طَيِّب امْ ُجـوِهُكْم  َف  بِوُ

ــِديُكْم  ْ َأي ــهَ  إِنَّ  وَ ا َعُفــوا َكــانَ  اللَّ ُفــورً اء  (  َغ ول )  ٤٣: النس ن  : "یق ي داود ع نف أب ي مص وف

  )٦(")٥(نصف ذراعیھ  إلىمسح . وسلم   -وآلھ – اهللاأن رسول اهللا صلى : ألعمش ا

  

  

  

  

  ) سنن الترمذي (ـ الجامع الصحیح المسمى ب -٤

ة     )٧( )هـ٢٧٩ت( محمد عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك                     ن عطی ھ اب نقل عن

ي  : "یقول ) ھ وسلم وآلھ صلى اهللا علی(قراءة النبي ذي  وف لم      )٨(الترم ھ وس ي صلى اهللا علی أن النب

                                                                                                                                       
   ٨٦/ ١: المحرر الوجیز  ) ٣(
  ٥٨٨/ ٢ : أبو عبد اهللا شمس الدین الذھبي :تذكرة الحفاظ : ظ ) ٤(
   ٢٦٩/ ١: المحرر الوجیز  )٥(
  ٩/٥٥ : أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي  :تاریخ بغداد: ظ ) ٦(
 ١٢٧/ ١:داد بن عمرو بن عمران أبو داود سلیمان بن األشعث بن اسحاق بن بشیر بن ش :سنن أبي داود : ظ) ٧(
  ٦١/ ٢: المحرر الوجیز ) ٨(
  ٢٥١/ ٢٦ : جمال الدین أبو الحجاج یوسف المزي  :في اسماء الرجال تھذیب الكمال : ظ ) ١(
  ١٨٥/ ٥: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي ) سنن الترمذي ( الجامع الصحیح : ظ )٢(
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ِِك    بكر وعمر رضي اهللا عنھما قرؤوا  وأبا ال مِ  مَ وْ ينِ  يـَ ف    الدِّ ر أل م     ، بغی ھ أیضًا أنھ وفی

ِِك  قرؤوا  ال مِ  مَ وْ ينِ  يـَ   )١("ألف ب  الدِّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  في علم القراءات  همصادر -ھـ 
وجیز  ( نصیبا وافرا  من تفسیر ابن عطیة إن للقراءات القرآنیة             ي   ) المحرر ال ان یعتن فك

راد    ى إی راءات المستعملة   بھا عنایة خاصة ویحرص عل ل ی     الق ذكرھا ب ي ب اقش  والشاذة والیكتف ن

                                                
   ١/٦٩: المحرر الوجیز ) ٣(
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ة    بعضھا وحاول توجیھ أكثرھا وا ن النصوص القرآنی ستند على بعضھا في الوصول إلى المراد م

  . راءات القرآنیة ومن أبرزھا لذلك لجأ إلى مجموعة من كتب الق

    -: الحجة في علل القراءات السبع  -١
ي                   وعلي الفارس ان   : أب ن أب لیمان ب ن س د ب ن محم ار ب د الغف ن عب د ب ن أحم ن ب الحس

ي قضایا    فذك )١()ھـ ٣٧٧ت (الفسوي أبو علي البغدادي النحوي توفي سنة  ھ أراء ف ر ابن عطیة ل

ا حك    كثیرة ا م الى     ) غشاوة  ( اه بخصوص لفظة   ومنھ ھ تع ي قول واردة ف ـهُ  َخـتَمَ   :ال ـى اللَّ  َعَل

َعَلى قـُُلوبِِهْم  ِهْم  وَ َعَلى َسْمعِ َْصاِرِهْم  وَ ةٌ  َأب َلُهْم  ِغَشاوَ   )  ٧: البقرة  (   َعِظيٌم  َعَذاٌب  وَ

ى ختم فیع       (  ) ٢(قال أبو علي: " یقول  ھ عل ا أن تحمل ى ألن النصب إم ع أول ي   قراءة الرف ترض ف

  ) ٣() "ذلك إنك حلت بین حرف العطف والمعطوف بھ 

  

   -:التیسیر  -٢
داني                   رو ال و عم ر أب ن عم عید ب ن س ان ب ـ ٤٤٤ت (  عثم ة    )٤(،) ھ ن عطی ھ اب ر ل ذك

راءة ل   الى       ادَّارَكَ   ـمجموعة من القراءات في تفسیره ومنھا ق ھ تع ي قول واردة ف ـلِ   : ال َ  ب

ِ  فِي ُمُهْم ِعلْ  ادَّارَكَ  ة َْل  اْآلَِخرَ َها َشكٍّ  فِي ُهْم  ب نـْ َْل  مِ َهـا ُهْم  ب نـْ ول  )  ٦٦:النمل  (  َعُمـونَ  مِ یق

ن : " ن محیص رأ اب ل آدرك  (  وق اس     )ب ن عب ى اب داني إل رو ال و عم بھا أب تفھام ونس ى االس عل

  ) ٦(") ٥(والحسن

  

ي تف   ھم المصادر التي كانت ید العون آلتلك أ           ة ف ن عطی وجی  ( سیره  ب ان  ) ز المحرر ال وك

أما طریقتھ في النقل منھا فكان یعمد إلى ذكر أسم ‘ وناقدًا للبعض اآلخر  ًاناقًال من بعضھا ومناقش

ًا آخر        المؤلف حینًا اب حین م الكت ى ذكر أس ھ شخصیة       وإل ان ل ھ ك ك كل ي ذل ا  وھو ف ر  لھ ارز   اث ب

ى درجات المفسرین    دثًا        ومتمیز ففي علم التفسیر تجده في أعل ده مح ھ تج دیث والفق م الح ي عل وف

                                                
  ٤٩٨-١/٤٩٧: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة : ظ ) ١(
 ١٨٧/  ١: أبو علي الفارسي : الحجة للقراء السبعة ) ٢(
  ٢٦٧/ ٤: المحرر الوجیز ) ٣(
   ٥٠٥- ٥٠٣: شمس الدین أبي محمد بن الجزري : ھایة في طبقات القراء غایة الن) ٤(
 ١١٢/ ١: أبو عمرو الداني : التیسیر في علم القراءات السبع : ظ) ٥(
  ١٢٢ /١: المحرر الوجیز ) ٦(
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ًا الم     ًا قارئ ده لغوی و تج ة والنح راءات واللغ م الق ي عل ًا وف راء   فقیھ ق الق ي أف ًا ف ذه  ، ع ًا لھ فعجب

ع                                                                                            متھا م وم  وھض ك العل ت تل ي جمع یة الت الشخص

ك      ي تل وغ ف ا النب ب لھ ي كت یة الت ك الشخص وم ولتل ك العل ارة لتل یره عص ان تفس ى ك ھا حت بعض

  . المجاالت العظیمة 
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  الداللة الصوتية: املبحــث األول 
 الداللة الصرفية: املبحث الثاني
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 الداللة الصوتية: املبحث األول   
  

إذ النجد كتابا من ، القدماء والمحدثین  من تعد الدراسة الصوتیة محل عنایة العلماء والدارسین

وقد وجدنا إشارات إلى ھذه المسألة عند ، كتب القدماء یخلو من إشارات وتوجیھات صوتیة 

فقد نسبت المصادر إلى عدد من العلماء دراسات اللغویة علماء العربیة في وقت مبكر من نشوء ال

  . )١( ) عباد الصیمري( القول بوجود صلة بین الصوت والمعنى وقد عزیت ھذه الفكرة إلى 
 وسیبویھ إذ وردت إشارات في كتاب الخلیل            بھذه المسألة من علماء العربیة الخلیل عتنىاوقد 

وجود رابط وصلة بین داللة الصوت والمعنى تشیر إلى  ) الكتاب(كتاب سیبویھ  و) العین ( 

احھ تسمع نحو ھذه یصوقر في صی طائر الصوقریر حكایة صوت: ( المعبر عنھ یقول الخلیل 

من المصادر التي جاءت على مثال واحد حین تقاربت : ( ویقول سیبویھ  )٢()النغمة في صوتھ

ھتزازه في آاء في زعزعة البدن وما ھذه أشیوإنَّ" النزوان والنقزان والقفزان "المعاني قولك

 )ھـ  ٣٩٢ ت( مسألة وأولوھا عنایتھم ابن جني ومن العلماء الذین ألتفتوا إلى ھذه ال )٣()رتفاع آ

فالخضم ألكل : ( وتحدث عنھا في غیر موضع إذ یقول ) الخصائص (فقد درسھا في كتابھ    

للصلب الیابس نحو ) القضم ( و  ،الرطب كالبطیخ والقثاء وما كان نحوھما من المأكول الرطب 

قضمت الدابة شعیرھا ونحو ذلك فاختاروا الخاء لرخاوتھا للرطب والقاف لصالبتھا للیابس حذوا 

  .  )٤()لمسموع األصوات على محسوس األحداث 

ناتج من ) خضم ( و ) قضم ( الوارد في داللتي كل من مفردتي  االختالف أنَّ ویبدو مما تقدم

 المفردات داللة كبیر في تحدید أثر وبذلك یكون للصوت) القاف والخاء ( صوتي داللتي  ختالفا

قال ) ونضح  نضخ( في داللة اللتھا ومثال ذلك قولھم یؤدي تغیر الصوت في المفردة إلى تغیر د

  :النضح للماء ونحوه والنضخ أقوى من النضح قال اهللا سبحانھ : (ابن جني 

يِهَما اِن  فِ نَ ضَّاَختَ  َعيـْ   –للماء الضعیف والخاء  –فجعلوا الحاء لرقتھا )  ٦٦: الرحمن (  اِن َن

  

                                                
 ٤٧/ ١: السیوطي  عبد الرحمن جالل الدین:  في علوم اللغة المزھر: ظ) ١(
 ) ر، ص،ق(  ٦٠/ ٥: الخلیل : العین ) ٢(
  ١٢٨/ ٤: كتاب سیبویھ ) ٣(
  ١٥٢/ ٢: بن جني أبو الفتح عثمان : الخصائص ) ٤(
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    وقریب من ذلك ما أشار إلیھ ابن جني في داللة أصوات مفردة )١()لما ھو أقوى منھ  –لغلظھا 

فالباء لغلظھا تشبھ بصوتھا خفقة الكف على األرض  –وذلك قولھم بحث : ( یقول ) بحث ( 

لب األسد وبراثن الذئب ونحوھما إذا غارت في األرض والثاء للنفث والحاء لصلحھا تشبھ مخا

  )٢()والبث للتراب 

دال علیھ في اللفظة على الرغم من المحاوالت الكثیرة التي خلفھا العلماء لربط الصوت بالمعنى ال

مثل من المسائل التي لم یصل فیھا البحث العلمي إلى نتیجة قاطعة مثلھا ھا تبقى نَّأ الواحدة إال

أن ننكر ما لھذه    نا ال یمكننانَّأإال ، لماء فیھا بین مثبت ومنكر ال العما زالتي نظریات نشأة اللغة 

ھا تسیر مع داللتھا جنبا ألفاظھ بأنَّ امتازتالمسألة من مظاھر تمثلت في ألفاظ القرآن الكریم الذي 

 )٣(لتھ في إیصالھا إلى المتلقيودال إلى جنب  في رسم المشاھد القرآنیة التي یسھم كل من اللفظ

في جمالیة األلفاظ القرآنیة  كبیرًا من األسرار الكامنة التي تركت أثرًا  سرًاولعل ذلك كان 

 ن الكریم كان یختار الكلمة قاصدا لفظھا ومعناھا في موقعھا المحدد أي أنَّالقرآ( ـ وسحرھا ف

بین  االرتباطة الصوتیة للكلمة وھذا القرآن الكریم كان یأخذ المعنى المعجمي ویعنى بالصور

  )٤()والمعنى في الكلمة القرآنیة یؤلف وحدة ال سبیل إلى الفكاك منھا  –أي الصوت  –اللفظ 

أي تغییر یصیب أحد أصواتھا  بین الصوت والمعنى في األلفاظ أدى بھا إلى أنَّ االرتباطھذا  وإنَّ

من المفسرین وكان في طلیعتھم ابن عطیة وذكر ینقلھا من داللة إلى أخرى وإلى ذلك تنبھ طائفة 

  :ومنھا) المحرر الوجیز(عرض لھا في تفسیره وقوفھ على الظواھر الصوتیة التي ذلك في أثناء 

  

 :تخفیف الھمزة وتحقیقھا  -أوال
  

أقصى ( الخلیل ذكر مخرجھا من  حتى أنَّ )٥(ھا صوت شدید مجھوروصف القدامى الھمزة بأنَّ

  ولحروف: (  إذ قال  وتبعھ سیبویھ في ذلك )٦()ذا رفھ عنھا النت الحلق مضغوطة فإ

  )٧()فأقصاھا مخرجا الھمزة والھاء وااللف ، العربیة ستة عشر مخرجا فللحلق منھا ثالثة 

  

  

                                                
  ٢/١٥٨: الخصائص  )١(
  ١٦٣-١٦٢/ ٢: المصدر نفسھ  )٢(
  ) بحث (  ٦١: عدویھ عبد الجبار . د: الكریم  القرآنالقرائن اللغویة في األصوات المفردة في : ظ) ٣(
 ٨٠: عودة خلیل أبو عودة : الكریم  القرآنالتطور الداللي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة ) ٤(
  ٥٧٢/ ٤: الكتاب : ظ) ٥(
  ٥٢/ ١: العین ) ٦(
  ٥٧٢/ ٤: سیبویھ  : كتابال)  ٧(
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مخارج  علم أنَّاو: ( ابن جني عما ذكره الخلیل وسیبویھ في تحدید مخرج الھمزة بقولھ ولم یبتعد 

  )١()ثة منھا في الحلق فأولھا من أسفلھ وأقصاه مخرج الھمزة ھذه الحروف ستة عشر ثال

المحدثین كان لھم مذھب آخر  القدامى على صفة الھمزة ومخرجھا أال أنَّ إجماعمما تقدم  ویبدو

وھذا ما ذھب ) ال بالمجھور والبالمھموس ( وھي عندھم صوت ، یختلف عما ذھب إلیھ القدامى 

عند النطق بالھمزة تكون فتحة : ( وعلل ذلك بقولھ ، لمحدثین إلیھ إبراھیم أنیس وغیره من ا

ال نسمع لھذا ذبذبة الوترین الصوتین وال یسمح للھواء بالمرور لذلك  إغالقاً  تاما المزمار مغلقة

  )٢()ر الفجائي ھو الذي ینتج الھمزة نفجاحین تنفرج فتحة المزمار وذلك اال إلى الحلق إال

ا لصوتیة عند النطق  األوتار وذلك ألنَّ) مھموس مرقق ( ھا صوت في حین ذھب بعضھم إلى أنَّ

) ٣(الذي یعد صفة من صفات الجھر االھتزازلنا  ال یحقق اإلغالقبالھمزة تغلق تماما وذلك 

 نَّأنیس بالغرابة وذلك أل إبراھیمووصف الدكتور رمضان عبد التواب ما ذھب إلیھ الدكتور 

 الوترین الصوتین اھتزازھ الصوت الناتج من على أنَّ: ھر الج أنیس عرف إبراھیمالدكتور 

ا ساكنة أو أمَّھو الصوت الذي ال یھتز معھ الوتران وبذلك تكون األوتار الصوتیة : والھمس 

وبذلك تكون الھمزة صوتا مھموسا ال كما ذھب إلیھ القدامى  اإلمكانیتینمتذبذبة والثالث لھاتین 

نفراج المزمار فجأة عند النطق اانحباس الھواء في المزمار ثم  وألنَّ )٤(ھا صوت مجھوربأنَّ

أكثر القبائل العربیة إلى تخفیف الھمزة رغبة منھا في  جھد عضلي مالت الىبالھمزة یحتاج 

ة القبائل الحضریوذلك التخفیف نلحظھ واضحا عند  )٥(.التخلص من ذلك الجھد عند النطق بھا 

  . )٦(ھاالتي تقع في شمال الجزیرة وغرب

اء أحكام ذكرھا علم لھا بین بین ولھذه المظاھرأو جع بإبدالھاا بحذفھا أو وكانت تخفف الھمزة أمَّ

لك المظاھر تغییر في داللة األلفاظ وفیما یأتي عرض لطائفة من العربیة في مصنفاتھم ونتج عن ت

  :تخفیف الھمزة فیھا  إلىفي تفسیره وأشار األلفاظ التي ذكرھا ابن عطیة 

  

  

  

  

                                                
  ٦٠/ ١: بن جني أبو الفتح عثمان : سر صناعة األعراب  )١(
 ٧٣-٧٢: إبراھیم أنیس . د: األصوات اللغویة ) ٢(
 ٥٦: رمضان عبد التواب . د: المدخل إلى علم اللغة العام : ظ) ٣(
  ٥٧: المصدر نفسھ : ظ) ٤(
 ٧٣-٧٢: األصوات اللغویة : ظ) ٥(
   ١٨: عبد الصبور شاھین . د:   الحدیث في ضوء علم اللغة  القراءات القرآنیة: ظ) ٦(
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  :سؤرة و سورة  - ١
رب فقد یھمزھا بعض الع) سورة ( من المفردات التي اختلفت داللتھا بین الھمز والتخفیف لفظة 

وقد أشار ابن عطیة إلى ھذا في ) سورة (  : فیقولون وال یھمزھا اآلخرون) سؤرة ( فیقول 

قریشا كلھا ومن  نَّإورة فا السوأمَّ : "في مقدمة كتابھ یقول ) السورة ( ض حدیثھ عن معنى رمع

سورة بغیر ھمز وتمیم كلھا : یقولون ، وكنانة  ، وسعد بن بكر ، كھذیل  من قبائل العرب جاورھا

  .سؤر وسؤرة : وغیرھم أیضا یھمزون فیقولون 

. فھي عنده كالبقیة من الشيء والقطعة منھ التي ھي سؤر وسؤرة من أسأر إذا أبقى  ا من ھمزفأمَّ

  )١(:  - و میمون بن قیس وھ –قول األعشى ومنھ " سؤر الشراب " ومنھ 

 َ َ أوقـــد  ـتْ فـــبــانـ ً ــعـدْ ــصَ  دِ   فـــي الــفــــؤا تْ رَ ســأ َ ى نـلــعـ ا ِـھـأیـ   اـتطـیـرـسْ ــا مُ ـ
  .ت فیھ أي أبق

ومنھم من یراھا . ھا سھلت ھمزتھا ا من ال یھمز فمنھم من یراھا من المعنى المتقدم إال أنَّوأمَّ

  وكل قطعة منھا، قطعة  بعد قطعة  ما یبنىنَّكل بناء فإ نَّأل، ة بسور البناء أي القطعة منھ بھمش

وفي  )٢(..".وجمع سورة البناء سور بسكونھا ، ن سور  بفتح الواو آوجمع سورة القر، سورة 

بو قال أ) سورة ( عبیدة في تفسیر لفظة  أبوذكر ما ذھب إلیھ ) سورة ( عن داللة لفظة  حدیثھ

مجازھا من ُسور البناء أي منزلة ثم منزلة، وَمن  ما ُسمِّیت سورًة ال ُتھمز، ألنَّوإنَّّ :(عبیدة

، فلما قرن بعضھا إلى اآلخرىھا مقطوعة من ھمزھا جعلھا قطعًة من القرآن، وسمیت السورة ألنَّ

  )٣( : قال النَّابغة. بعض ُسمِّى قرآنا

َنّ  رَ ــــتَ  مْ ـــــأل   ذبُ ـــــذبــتَ ــھا یــونَ دُ  كٍ ـــلْ ــلَّ مَ ـــرى كُ ــت  ةً رَ وْ ـــــــاك سَ ــطـــأع هللاَ  أ
  )٤().ھذه لیست من تلك: نقول). أسأرُت(أي منزلة، وبعُض العرب یھمز سورة، ویذھب إلى 

ون من  تختلف بین الھمز والتخفیف فھي حینما تھمز تك) سورة (داللة لفظة  أنَّومحصلة ذلك 

  الذي ذكره ابن عطیة في نَّوإ )٥(وحینما تخفف تكون من سورة البناء ، قیت بقیةإذا أب) اسأرت(

  

  

  

  

                                                
 ) تطیرا ْسعلى نأیھا ُم عًاْدَص وقد أورثت في الفؤا    ِد ْتـَوبان( جاء في الدیوان  ٩٣: دیوان األعشى ) ١(
   ٥٧-٥٦/ ١: ابن عطیة األندلسي : المحرر الوجیز) ٢(
 ١٨: دیوان النابغة ) ٣(
   ٥-٣/ ١ :أبو عبیدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن )٤(
   )سور ( ٣٨٦/ ٤: بن منظور محمد بن مكرم  :لسان العرب ، ) سأر (  ٢٩٢/ ٧: العین: ظ) ٥(
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  )١( )مجاز القرآن ( عما ذكره أبو عبیدة في الیختلف ) سورة ( تفسیر لفظة 

ابن عطیة لم یقف عند المستوى الصوتي وأثره في بیان الفرق الداللي بین  وفضال عما تقدم أنَّ

سورة القرآن تجمع  بالمستوى الصرفي وأثره في الداللة فذكر أنَّ أردفھل سورة القرآن والبناء ب

، بضم السین وسكون الواو ) سور ( بضم  السین وفتح الواو وسور البناء ) سور ( على زنة 

ومن ذلك نجد تعاضد الجانبین الصرفي ختالف داللتھما اصیغ جمع اللفظتین لھ أثر في  واختالف

  .الداللي بین اللفظتین  والصوتي في بیان الفرق

إلى الفرق الداللي بین اللفظتین ولم یرجح أّیا منھما األصل  اإلشارةابن عطیة وقف عند  ویبدو أنَّ

غیر ) سورة (األصل في سورة القرآن لفظة  أنَّ من ذلك ولعل الراجح، في سورة القرآن 

  الھمزة فھو خروج عنت ببمعنى أبقیت فیھ بقیة وإن قرأ) رت أسأ(  المھموزة و لیست من

ستعملت فیھ المفردة في آ التيمع سیاق اآلیة  نسجاماآبغیر الھمز تبدو أكثر ) سورة (األصل و

  .)٢(القرآن الكریم

  

  :نبي و نبيء - ٢
فقد یھمز بعض العرب )  نبي( داللتھا بین الھمز والتخفیف لفظة  اختلفتمن المفردات التي 

لھ قو قرئوقد ظھر أثر ذلك في القراءات القرآنیة إذ  – اآلخرون اوال یھمزھ) ء نبي(  :فیقول

أَنـَُّهْم  :تعالى  وا بِ ونَ  َكاُن َْكُفرُ اِت  ي َ ُلونَ  اللَّهِ  بَِآي ْقتـُ يـَ يِّيَن  وَ رِ  النَّبِ َِك  اْلَحقِّ  بِغَيْ ل ا بَِما َذ  َعَصوْ

وا ْعتَُدونَ  وََكاُن التي ) نبي(لفظة عطیة عن داللةابن  في ھذه اآلیة تحدث و)   ٦١: البقرة  (  يـَ

يِّيَن بھمز : وقرأ نافع : "  داللتھا بالھمز والتخفیف یقول اختلفت   )٣( النَّبِ

  

  

  

  

  

  
                                                

   ٥-٣/ ١:  القرآنمجاز : ظ) ١(
  )رسالة ماجستیر ( ٧٥٨ – ٧٥٦: عبد القادر سیال : الظواھر الصوتیة  في كتاب المحرر الوجیز : ظ) ٢(
  ٣٠٥/ ١: الفارسي  ن بن أحمد بن عبد الغفار عليالحس أبو علي: السبعة  الحجة للقراء :ظ  )٣(
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َْت  إِنْ : إال في موضعین ، ن في القرآوكذلك حیث وقع  َهب ْفَسَها وَ لنَّبِيِّ  نـَ ِ اَد  إِنْ  ل        َأرَ

نُواآَ  الذين يأيها  ،مد وال ھمز  بال ) ٥٠: األحزاب (  النَّبِيُّ  ُوَت  تَْدُخُلوا َال  مَ ي ُ     النَّبِيِّ  بـ

ما ترك ھمز ھذین الجتماع ھمزتین مكسورتین من جنس واحد وإنَّ،  ) ٥٣: األحزاب (  إِالَّ 

اسم فاعلھ ، إذا أخبر " أنبأ " ا من ھمز فھو عنده من فأمَّ، وترك الھمز في جمیع ذلك الباقون 

واستدلوا بما جاء من جمعھ على ،سمیع بمعنى مسمع : ل كما قی،  منبئبمعنى ، فقیل نبىء  منبئ

  )١(: قال الشاعر . نباء 

 ُّ َّ آـبــیــا خـــاتـــم الــنـ   ـــداكــاى اإللــھ ھُ ھـــدُ  كـــلُّ  بـــالـحــقِّ   ـــرســلٌ ــك مُ ء إن
 زعم: "  )٢( قال أبو علي. ھوظرفاء وشبھ" كظریف " فھذا كما یجمع فعیل  في الصحیح 

وكلھم یقولون تنبأ مسیلمھ ، كان مسیلمھ نبوتھ نبیئة سوء :  ھم یقولون في تحقیر النبوةأنَّ)٣(بویھسی

  فمنھم من، واختلف القائلون بترك الھمز في نبيء "  الالم ھمزة م على ذلك دلیل على أنَّفاتفاقھ

، إذا ظھر  ھو مشتق من نبا ینبو : "یقول من ھمز ثم سھل الھمز ومنھم من  )نبي(لفظة  أشتق

  )٤( :وقال الشاعر ، وكان النبي من عند اهللا طریق الھدى والنجاة ، فالنبي الطریق الظاھر 

 ً  ◌ِ  كـخـطــوط الـسـیـح ـفــرٌ ـنْ ــسـحَ مُ   بـــنـــا واســتـــتـــبّ  لــمــا وردن نــبـــیــا

  مـنـســحــلُ 

حكى حو ولي وأولیاء وصفي وأصفیاء ن،أنبیاء كفعیل في المعتل  األغلب في جمعھ تدلوا بأنَّواس

  رجال قال والطریق الظاھر نبيء بالھمز وروي أنَّ، ھ یقال نبوء إذا ظھر فھو نبيء الزھراوي أنَّ

: فقال لھ النبي علیھ السالم ، وھمز ، یانبيء اهللا السالم علیك : وسلم  وآلھ للنبي صلى اهللا علیھ

  .مز لست بنبيء اهللا وھمز ولكني نبي اهللا ولم یھ

         -وآلھ  – ھ صلى اهللا علیھومما یقوي ضعفھ أنَّ، ضعف سند ھذا الحدیث  : () ٥(قال أبو علي

  ) ٦() "دوالجمع كالواح، نكار یاخاتم النباء ولم یؤثر في ذلك إ قد أنشده المادح، وسلم 

 

  

                                                
  )ھدى السبیل ھداكا ( جاء في الدیوان  ٩٥: دیوان العباس بن مرداس ) ١(
   ١/٣٠٥: راء السبعة الحجة للق: ظ )٢(
   ٥١٠ -٥٠٩/ ٣: الكتاب : ظ )٣(
  ٢٨٩: أبو زید القرشي : جمھرة أشعار العرب : ظ )٤(
 ٣٠٦/ ١: الحجة للقراء السبعة : ظ) ٥(
  ١/١٥٥: المحرر الوجیز ) ٦(
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قرأ أھل المدینة   ( : یقول) التبیان ( ھا الطوسي في بلعل الفكرة التي ینطوي علیھا النص قد نوه و

فقال ختلفوا في أشتقاقھ آاألختیار و والباقون بغیر ھمزة وترك الھمزة ھو -بالھمز -النبیئین 

  ستعمال وقال وأخبر عنھ فترك الھمز لكثرة اآلھ انبأ عن اهللاكأنَّ: من انبائك األمر : بعضھم 

المكان : لھ من النبوة والنجوة الحق وأص الىھ علم وطریق الطریق یراد بھ أنَّ: النبي : الكسائي 

  )١()المرتفع 

والتخفیف قد ترك أثرا في داللة المفردة فھي بدون ھمز تعني النبو  الھمز وفي ضوء ما تقدم أنَّ

  . )٣(خباروھو اآل نباءاإلمن  لتھا تكوندال نَّذا ھمزت فإإا أمَّ، )٢( واالرتفاع

في لھمزة وما لھا من أثر في تغییر داللة اللفظة ویتضح مما تقدم إدراك ابن عطیة للقیمة الداللیة ل

) نبأ (       مشتقة من مادة  )نبي ( أصل مفردة   نَّّأالراجح لدیھ  وأنَّ، حال تخفیفھا وتحقیقھا 

 في أنَّ) ھـ ٣٧٧ت (  يسلیھ أبو علي الفارإكان تابعا لما ذھب  ھویتضح من ذلك أنَّ،  المھموزة

تضعیف رأي من بما نقل عنھ من  اكتفىھ ودلیل ذلك أنَّالمھموزة ) نبأ ( من ) نبي (أصل مفردة

  )نبي (قال بتخفیف لفظة 

مشتقة من ) نبي ( لفظة بن عطیة رفضا أن تكون آأبا علي الفارسي و ا تقدم أنَّمفي ضوء و

) نبيء(ھا مشتقة منأنَّ) نبي ( و الراجح في مفردة ،  واالرتفاعالنباوة التي تدل على النبو 

 التفاقوذلك   واالرتفاعالتي تدل على النبو ) نبي ( ال من  وزة والتي تدل على األخبارالمھم

  . )نبي ( وقد حدث في الھمزة تخفیف فأصبحت  اختالفھماأصل القراءتین أحسن من 
  

  -:سال  -سأل  - ٣
 التخفیف ما ورد في قولھداللتھا بین الھمز و ختالفاابن عطیة إلى  من المفردات التي أشار

ٌ  َسَألَ  : تعالى  َذاٍب  َسائِل عٍ  بِعَ اقِ بالھمز ) سأل ( فقد قرىء الفعل )  ١: المعارج  (  وَ

  . )٤(وھي قراءة نافع وابن عامر) سال ( وبدون الھمز 
تغییر ھذا الصوت بین الھمز والتخفیف ترك  نَّختالفا كبیرا بین المفردتین إذ إھناك ا وال شك أنَّ

  سؤال : "أراد بھا ) سأل ( راءتھ مفردة فمن حقق بق: ابن عطیة یقول  أثرا في داللة المفردة

  

                                                
  ٢٧٢/ ١: الطوسي  أبو جعفر محمد بن الحسن : التبیان )١(
  ) نبأ ( ٣٠٢/ ١٥: لسان العرب : ظ) ٢(
 )نبأ ( ١٥/٣٠٢:لسان العرب ، ) نبأ (  ٢٨٢/ ٨: العین : ظ) ٣(
  ٦١/ ٤: الحجة للقراء السبعة : ظ )٤(
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إذا جرى ولیست من معنى : ھو من سال یسیل ": ا من خفف فأراد بھا أمَّ )١( "عن العذاب الكفار 

 ابن عطیة  في جھنم واد یسمى سایًال ، واالخبار ھاھنا عنھ قال: قال زید بن ثابت و ...،السؤال

  یصح أمر الوادي أن یكون اإلخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعیر لھ لفظویحتمل إن لم 

إلى ھذا المعنى ) ھـ ٣١٠ت ( وقد أشار الطبري  )٢(" السیل لما عھد من نفوذ السیل وتصمیمھ

ٌ  َسَألَ  :ختلف القراء في قراءة قولھ آ (: یقول  ھ عامة القراء في الكوفة فقرأت  َسائِل

ٌ  لَ َسأَ  والبصرة بمن ھو  ، بھمز سأل سائل بمعنى سأل سائل من الكفار عن عذاب اهللا   َسائِل

ٌ  لَ اَس  :ع وقرأ ذلك بعض قراء المدینةواق                ھ فعل منفلم یھمز سأل ووجھھ إلى أنَّ   َسائِل

سال "  وقرئ( :بقولھ ى ما ذكره الطبري عل) ھـ  ٥٣٨ ت( وأضاف الزمخشري  )٣()السیل 

وھما ، سلت تسأل  یقولون، ا أن یكون من السؤال وھي لغة قریش وھو على وجھین أمَّ" ل سائ

في معنى  مصدر والسیل) سال سیل ( یؤیده قراءة ابن عباس . یتسایالن ؛ وأن یكون من السیالن 

  ) ٤()اندفع علیھم وادي عذاب فذھب بھم وأھلكھم : والمعنى . كالغور بمعنى الغائر ، السائل 

على معنى السؤال في لغة قریش  ) سال ( ذكر داللتین للفعل الزمخشري  ح مما تقدم أنَّویتض

 والبن عطیة رأي، لى على الكفار وداللتھ على السیل والجریان لوادي العذاب الذي أرسلھ اهللا تعا

الوادي أن یكون ر یحتمل أن لم یصح أم : "یقول دي الذي ذكره معظم المفسرین آخر في أمر الوا

      ستعیر لھ لفظ السیل لما عھد من نفوذ السیل ااألخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد 

  )٥("وتصمیمھ 

 دون ھمز ب) سال ( بالھمز مختلفة عن داللة الفعل ) سأل ( وفي ضوء ما تقدم  تكون داللة الفعل 

ا أمَّ )٦(سؤال عن العذابداللة األول مأخوذة من ال إذ یؤدي كل منھما وظیفة ال یؤدیھا اآلخر ألنَّ

الذي یأتي على ) ٧(ھذا العذاب الذي نزل بھؤالء القوم فھو مثل السیل الثاني فداللتھ في شمول 

ھا ألنَّبالھمز وذلك ) سأل ( راءة من قرأ ولعل الراجح في ذلك ق، الكافرین فیكون فیھ إھالكھم 

اآلیة نزلت على أثر  یة من أنَّسبب نزولھا الذي ذكره ابن عطمع سیاق اآلیة و انسجاماأكثر 

  .رسم المصحفقراءة الھمز موافقة ل  كما أنَّ، سؤال الكفار عن العذاب 

                                                
  ٣٦٤/ ٥: المحرر الوجیز ) ١(
  ٣٦٥/ ٥:    المصدر نفسھ )٢(
  ٦٩/ ٢٩ :  أبو جعفر محمد بن جریر الطبري  : جامع البیان )٣(
  ٦١١/  ١:  الكشاف )٤(
   ٣٦٤/ ٥: المحرر الوجیز  )٥(
 ) سأل (  ٣١٩/ ١١: لسان العرب : ظ) ٦(
  .المصدر نفسھ : ظ ) ٧(
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  -:ھئت  –ھیت  - ٤
ورد في قولھ  والتخفیف ما داللتھا بین الھمز اختالفمن المفردات التي أشار ابن عطیة إلى 

َدتْهُ : تعالى  اوَ رَ َها فِي ُهوَ  الَّتِي وَ تِ يْ لََّقِت  هِ نـَْفِس  َعْن  بـَ َغ اَب  وَ وَ اَلْت  اْألَبـْ َق  َقالَ  َلَك  َهيَْت  وَ

اذَ  عَ بِّي إِنَّهُ  اللَّهِ  مَ اَي  َأْحَسَن  رَ وَ ثـْ ُح  َال  إِنَّهُ  مَ ِ ْفل ُ ُِمونَ  يـ قرأ نافع  ( : یقول)  ٢٣: یوسف(  الظَّال

قد روي ھ یھمز وبكسر الھاء من غیر ھمز وفتح التاء وھشام كذلك إال أنَّ) ھیت لك ( وابن ذكوان 

 اختالفوعلى الرغم من  )١()اء وضم التاء والباقون بفتحھما عنھ ضم التاء وابن كثیر بفتح الھ

یقول ابن عطیة  إذ واسعا للمفردة بعدا داللیا ذلك االختالف  القراءتین في حرف واحد فقد أعطى

وقرأ ...عناھا ھلم م: قال الحسن ، األمر ومعناه الدعاء أي تعال وأقبل على ھذا  َهيَْت  وقرأ: "

وھذا یحتمل أن یكون من ھاء الرجل یھيء ... ضم التاء ، بكسر الھاء والھمز   ُت ئِه  ھشام 

فئت : كما یقال ، ویحتمل أن یكون بمعنى تھیأت  –على مثال جاء یجيء  –ھیئتھ  أحسنأذا 

ناه الزمخشري  طیة تبیمكننا أن نشیر إلى موقف مشابھ لموقف ابن ع و )٢("وتفیأت بمعنى واحد 

وھیت كجیر . وبناؤھا كبناء أین وعیط ، بفتح الھاء وكسرھا مع فتح التاء   َهيَْت   : (یقول 

  )٣(... )إذا تھیأ : وھئت بمعنى تھیأت یقال ھاء یھيء كجاء یجيء . وھیت كحیث 
) ھئت(بالھمز  ا تلك التي قرئتأمَّ، )٤(ء بمعنى ھلم أي تعالالتي بالیا) ھیت (  مما تقدم أنَّ یتضحو

ھنا نصل إلى ابن عطیة لنبین و،  )٥(أي الحسن الھیئة من كل شيء: فھي من تھیأت والھيء 

(    التي بالتخفیف وبین ) ھیت ( قد أدرك الفرق الداللي بین لفظة  ھموقفھ مما تقدم فیتضح أنَّ

مطلوب ءة القرآنیة في القرآن الكریم والقراكال المعنیین  نَّأالراجح و،  التي بالتحقیق) ئت ھ

الوقت الذي استعدت فیھ وتھیأت لھ دعتھ  براز الواقعة من جھة وذلك ألنَّإوكلیھما مقصود في 

ني في لغوي القرآعجاز الاإل یة الكریمةالقراءة في اآل اختالفل ـّأخرى مث جھةومن إلى نفسھا 

  )٦(.األحاطة بالمعنى واللھجة 

  

                                                
  ١٠٤: أبو عمرو عثمان الداني: التیسیر في القراءات السبع  )١(
  ٢٣٣ – ٢٣٢/ ٣: المحرر الوجیز ) ٢(
 ٤٦٣/ ٢:  الكشاف) ٣(
  )ھیت( ٨١- ٨٠/ ٤: العین : ظ) ٤(
  )ھئت ( ١٠٣/ ٤:المصدر نفسھ : ظ) ٥(
  ١١١: رانیة محفوظ . أ: الفروق الداللیة بین القراءات القرآنیة العشر : ظ) ٦(
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  - :التخفیف والتشدید : ثانیا 
علماؤنا األوائل إلى ظاھرتي التشدید والتخفیف وأثرھما في الداللة ویبدو ھذا واضحا في تنبھ 

  .مؤلفاتھم من خالل الحدیث عما تتركھ ھاتان الظاھرتان من أثر في داللة المفردة 

أنھم جعلوا : ( فقد أشار ابن جني إلى األثر الداللي الذي توحي بھ ظاھرة التشدید قائال 

فالتضعیف الحاصل في عین  )١()ع ر وقّطلمثال دلیال على تكریر الفعل فقالوا كّستكریرالعین في ا

  .الفعل دل على اإلستمرار والمداومة والتكرار للفعل 

وقد أشار ، وتدخل ظاھرة التشدید في میدان األفعال واألسماء وتترك أثرا داللیا في تلك المفردات 

ختالف آیة موضحا القرآنیات ت في عدد من اآلالظاھرة من دالال ابن عطیة إلى ما تؤدیھ ھذه

  .إلیھا  القراء في قراءة ھذه المفردات ذاكرا داللتھا في القراءات المختلفة ومن المعاني التي أشار

  -:المبالغة  - أ
القصد من ھذا التضعیف في  أشار ابن عطیة إلى طائفة من األلفاظ التي قرئت بالتشدید وذكر أنَّ

  :لمبالغة ومن ذلك بنیة المفردة ھو ا
َّكَ  - ١ َن ُْنِسی   : ی

ا  :في قولھ تعالى  إَِذ َْت  وَ َأي َُخوُضونَ  الَِّذيَن  رَ ا فِي ي نَ اتِ َ َأْعِرْض  َآي ُهْم  َف  َحتَّى َعنـْ

َُخوُضوا ِ  َحِديٍث  فِي ي ِره يْ إِمَّا َغ نََّك  وَ نِْسيـَ ُ َطانُ  يـ َال  الشَّيْ دْ  َف ْقعُ ْعدَ  تـَ ى بـَ َع  الذِّْكرَ  مَ

مِ  ِِم  اْلَقوْ نََّك  إختلفوا في قراءة)  ٦٨: األنعام (  يَن الظَّال نِْسيـَ ُ كلھم قرأ  ( يـ

 نََّك نِْسيـَ ُ نَ ساكنة النون األولى وبتشدید الثانیة غیر ابن عامر فإنھ قرأ   يـ ُ نََّك سِّ يـ    يـَ

  وذكر ابن عطیة داللة تشدید السین )٢()ةبفتح النون األولى وتشدید السین مع النون الثانی
  

  

                                                
  ١٥٣/  ٢: الخصائص ) ١(
   ٢٦٠/ ١: البن مجاھد : السبعة في القراءات ) ٢(
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نْسِّ  وقرأ ابن عامر وحده: " بن عامر یقول في قراءة ا ُ نََّك يـ   بتشدید السین وفتح النون  )١( يـَ

  )٢("التشدید أكثر مبالغة  إال أنَّ، د والمعنى واح
التشدید قد ترك أثرا في داللة المفردة وإن كانت المفردة بالتشدید والتخفیف  أنَّ تقدم ویتضح مما

مجالسة  على أنَّ قراءة التخفیف ال تخلو من الداللة إال أنَّتؤدي معنى واحدا كما ذكر ابن عطیة 

س األنسان لینسیھ الشیطان یات اهللا ھي من فعل الشیطان ووسوستھ في نفالذین یخوضون في آ

 الذین یخوضون في دید فدلت على تأثیر الشیطان علیھ حتى یجلس معا قراءة التشأمَّ،  ذكر اهللا

یھ أن یذكر ما أمر اهللا بھ من وأغواه بمكره یتوجب عل ي نفسھ الشیطان ف اهللا وإن و سوس یاتآ

  )٣(.بتعاد عن مجالستھم ومنادمتھم اآل

في داللة األلفاظ وإن لم یكن یحدث ذلك التشدید التشدید ابن عطیة قد أدرك أثر  ویتبین مما تقدم أنَّ

  .ى داللتھا األصلیة ھ أكسب المفردة داللة مضافة إلتغییرا جذریا في داللة المفردة أال أنَّ

لُ  - ٢ َزِّ ُن   : ی

ْزِجي اللَّهَ  َأنَّ  تـَرَ  َأَلْم  :وردت ھذه اللفظة في قولھ تعالى  ُ ا يـ ً مَّ  َسَحاب َؤلُِّف  ُث ُ هُ  يـ نَ يـْ مَّ  بـَ ُلهُ  ُث َْجعَ  ي

ا ى رَُكامً رَ ْدقَ  فـَتـَ ُج  اْلوَ َْخرُ ْن  ي هِ  مِ ِ زِّلُ  ِخَالل نـَ ُ يـ َن  وَ َماءِ  مِ ْن  السَّ اٍل  مِ َ يَها ِجب ْن  فِ ٍد  مِ رَ ُِصيُب  بـَ  فـَي

ْن  بِهِ  ُ  مَ ََشاء َْصِرُفهُ  ي ي ْن  َعْن  وَ ُ  مَ ََشاء ََكاُد  ي ا ي هِ  َسنَ قِ رْ ْذَهُب  بـَ َ َْصارِ  ي : النور (              بِاْألَب

زِّلُ  قرئت) ٤٣ نـَ ُ وقرأ بالتخفیف ، قرأ بالتشدید عاصم واألعرج ف، بتشدید الزاي وتخفیفھا  َ◌يـ

في قراءة من قرأ ) ینزل ( وقد التفت ابن عطیة إلى داللة  . )٤(ویعقوبابن كثیر وأبو عمرو 

زِّلُ  وقرأ عاصم واألعرج "  :یقول بالتشدید  نـَ ُ          على المبالغة والجمھور على َ◌يـ

فھي مع ) ینزل ( التشدید قد ترك أثرا في داللة مفردة  ویتضح من النص المتقدم أنَّ ) ٥("التخفیف 

ذلك النزول  أي طبیعة نزولھ تتعدى حدود، نزول البرد من السماء التشدید تعني المبالغة في 

                                                
  في كتب القراءات عن ابن عامر بالشكل الذي ذكرتھ أعاله وجاءت في ) ینّسینك ( مفردة  جاءت قراءة )1(

  بإسقاط الیاء وأظنھ خطأ في الطبع ) ینسنك ( بھذا الشكل ) المحرر الوجیز ( 
  ٣٠٤/ ٢: المحرر الوجیز  )2(
اف: ظ )3( ر المح، ٣٤/ ٢:    الكش ي : یط البح ان األندلس و حی زان، ١٥٧/ ٤: أب ین  : المی د حس ید محم  الس

  ١٦٥: یة العشر روق الداللیة بین القراءات القرآنالف، ٧/١٤٥:الطباطبائي 
  ٤١٢/ ٢ : الدمیاطيشھاب الدین أحمد بن محمد عبد الغني  : إتحاف فضالء البشر :ظ  )4(
   ١٩٠/ ٤: المحرر الوجیز ) 5(
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والسیاق ، الطبیعي المعتاد الذي اعتاده البشر لذلك دل التشدید على المبالغة مثلما ذكر ابن عطیة 

  في أشد الحاجة إلى ذلك التشدید الذي دل على المبالغة تناسبا مع) ینزل ( الذي وردت فیھ مفردة 

 فلم یذكر سبحانھ جبال واحدا) الجبال  (دل على الكثرة والمبالغة ومن ھذه األلفاظ مفرداتھ التي ت

بل ذكر سلسلة من الجبال المغطاة بالبرد فضال عن شدة توھج نور البرق من ذلك البرد المتجمد 

وردت فیھ النازل من السماء لذلك كان السیاق الذي  لبردالمرافق للبرد فكان ذلك دلیال على كثرة ا

  .على المبالغة في النزول  د الذي دّلبالتشدید في حاجة كبیرة إلى التشدی) ل ینّز( فظة ل

  -: ُحِشَرتْ  - ٣

َِذا      :الواردة في قولھ تعالى) حشرت ( لفظة  بالتشدید والتخفیف ومن المفردات التي قرئت َوإ

قرئ بالتخفیف و) شرت ح( في القرآن الكریم الفعل ورد )  ٥: التكویر (  اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ 

یؤدي  تضعیف الحرف في المفردة نَّكبیرا بین المفردتین إذ إ ختالفاآھناك  والشك أنَّبالتشدید 

بشد الشین على المبالغة  َرتُحشِّ   قرئت: " ا وھذا ما ذكره ابن عطیة یقول إلى تغییر داللتھ

")١(  

ل دونھ تعني جمع الوحوش وبھ تدمن دة فھي التشدید كان لھ أثر في داللة المفر أنَّویبدو مما تقدم 

  ) .حشرت ( اه ابن عطیة في وقوفھ على تفسیر لفظة على المبالغة في الجمع ھذا ما یر

 اآلخرى السیاقات قراءة التخفیف أرجح من التشدید على الرغم من أنَّ وفي ضوء ما تقدم أنَّ

عزوف معظم  إال أنَّبتشدیدھا  المجاورة لآلیة كثرت فیھا األلفاظ التي دلت على المبالغة

عن ذكر قراءة التشدید وإنفراد ابن عطیة باألشارة إلى ھذه القراءة وداللتھا جعلنا . ) ٢(المفسرین 

     راء ومنھم ابن خالویھ الذي قالقراءة التخفیف وكان الى جانب المفسرین الق اختیارنمیل إلى 

أو حشرھا لتقتص بعضھا من بعض ثم یقال  ما ھو موتھا وفناؤھاحشرت أن حشر الوحوش إنَّ( 

 )٣()ما ھو للمداومة وتكریر الفعل والوجھ لذلك في حشر الوحوش لھا كوني ترابا والتشدید إنَّ

لویھ ورسم المصحف ولعل نص ابن خارسم المصحف یؤید قراءة التخفیف  فضال عن ذلك أنَّ

 ووجدت، بدال من التشدید ) رت حش(  إلیھ من ترجیح قراءة التخفیف لمفردة یؤكدان ما ذھبت

  .وغیرھا  )٦() صّرفنا( و )٥( )حنا ففّت( و )٤()لت قّت( مثل ذلك في لفظة 

  

                                                
   ٤٤١/ ٥: المحرر الوجیز  )١(
    ٣٢٢/ ٢٠:  المیزان،  ٦٧٣/  ١٠ : الطبرسي  :  بیانمجمع ال، ٢٨١/ ١٠:  التبیان: ظ )٢(
  ٢٣٩: بن خالویھ أبو عبد اهللا الحسین بن أحمد  :الحجة في القراءات السبع  )٣(
  ٤٤٢/ ٥: المحرر الوجیز : ظ )٤(
  ٢١٤/ ٥: المصدر نفسھ : ظ) ٥(
 ٤٥٨/ ٣: المصدر نفسھ : ظ) ٦(
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  -: التكثیر  -ب
التضعیف في  نَّالتكثیر ألفي بنیتھ من بین المعاني التي ینصرف إلیھا اللفظ عند دخول التشدید 

وقد جاءت طائفة من األلفاظ في ) ع قطع وقّط( عین الفعل یدل على تكثیر الفعل وتكراره مثل 

ختلف القراء في  قراءتھا فمنھم من قرأ بالتخفیف ومنھم من قرأ بالتشدید لبیان االكریم  القرآن

معنى التكثیر وقد وقف ابن عطیة عند طائفة من األلفاظ ذاكرا ما ورد فیھا من قراءات مختلفة 

    ل قراءة ومن األلفاظ التي أشار إلیھا لفظة بین التخفیف والتشدید موضحا الدالالت الناتجة عن ك

َقطَّْعَن : الواردة في قولھ تعالى ) قطعن (  ُهنَّ  وَ ِديـَ ْ   ) ٣١: یوسف  (  َأي

 نَّت بالتشدید في اآلیة الكریمة إذ إالتي ورد ) َقطَّْعَن (معنى زائدا في لفظة ھناك   والشك أنَّ

 وقولھ ":بقولھ وھذا ما ذكره ابن عطیة تھا دالل ختالفاتضعیف الحرف في اللفظة یؤدي إلى 

َقطَّْعَن   :تعالى ُهنَّ  وَ ِديـَ ْ ھنا  )األیدي  (: كثرن الحز فیھا بالسكاكین ، وقال عكرمة أأي  َأي

  .وقال مجاھد ھي الجوارح ، وقطعنھا حتى ألقینھا  األكمام

قطع العظم ال  وذلك أنَّ ھ بانت األیدي ، وذلك ضعیف من معناه ،فظاھر ھذا أنَّ:  یقول ابن عطیة

یكون إال بشدة ، ومحال أن یسھو أحد عنھا ، والقطع على المفصل ال یتھیأ إال بتلطف ال بد أن 

حملنھ قبل المتك فكان ذلك حزًا یقصد ، والذي یشبھ أنھن حملن على أیدیھن الحمل الذي كن ی

ّعنوضوعفت الطاء في. وھذا قول الجماعة  )١("فربما كان مرارًا ن وكثرة الحز لكثرتھ وقط

َقطَّْعَن  :وقولھ : ( )ھـ ٣١٠ت( وقال الطبري ُهنَّ  وَ ِديـَ ْ أھل التأویل في معنى ذلك  ختلفآ   َأي

  )٢()أنھن حززن بالسكین في یدیھن وھن یحسبن أنھن یقطعن األترج : فقال بعضھم معناه 

ة الحز فربما كان مرارا وھذا التشدید یدل في اآلیة الكریمة على كثر أنَّ یتضح وفي ضوء ما تقدم

  ونجد مثل ذلك في. في اآلیة الكریمة ) قطعن ( الذي ذكره ابن عطیة في وقوفھ على لفظة 

ولھ أثر داللي في األلفاظ وقد وردت في ا التخفیف فھو ما یقابل التشدید أمَّ )٣( آخرىمواضع 

  والتشدیدختلف في قراءتھا بین التخفیف آالكریم ألفاظ  القرآن

الداللة التي  تي قرئت بالتخفیف والتشدید موضحاد أشار ابن عطیة إلى عدد من األلفاظ الوق

وھي من ) ت ت ومْیمّی( ألیھا اللفظة في كل حال كما تقدم ذكره ومن ذلك أیضا لفظة تنصرف 

                                                
  ٢٣٩/ ٣: المحرر الوجیز ) ١(   
    ٢٠٦/ ١٢:  جامع البیان) ٢(
 ١٢٦/ ٢،  ٤٩٢/ ٣،  ٤٦٣/ ١: المحرر الوجیز : ظ ) ٣(
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داللتھا بین التخفیف والتشدید وذلك في قولھ  ختالفآااللفاظ التي أشار إلیھا ابن عطیة وذكر 

َِّت ِمَن اْلَحيِّ  :ى تعال ِِّت َوتُْخِرُج اْلَمی وردت )  ٢٧: آل عمران  (   َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمی

وقرئت بالتخفیف وھي قراءة ابن كثیر ، وھي قراءة حفص عن عاصم  بالتشدید اْلَمیِّتِ لفظة 

) ت مْی(بالتشدید غیر داللة  كبیرا بین القرآتین فداللة التي اختالفاھناك  وال شك أنَّ )١(    وعاصم

ما یستعمل في ما بالتخفیف إنَّ  تِ اْلَمیْ : " أشار إلى ذلك ابن عطیة یقول التي بالتخفیف وقد 

ووقف الطوسي  )٢("بالتشدید فیستعمل في ما قد مات وفیما لم یمت بعد   اْلَمیِّتِ ا قد مات وأمَّ

المیت بالتخفیف  بین تخفیف الیاء وتشدیدھا أنَّ والفرق( : یقول  عند ھذه المسألة )  ھـ ٤٦٠ت ( 

وال خالف بین علماء البصریین أنھما سواء : قال المبرد  الذي قد مات وبالتثقیل الذي لم یمت

  )٣(:  بن الرعالء الغسانيآلوأنشد 

  اءـیـت األحـّیـت مـْیـَمـا الـمـإّن            تـْیـَمـراح بـتـاسـات فـن مـس َمـیـل

  اِءـــرجـل الـیـلـالھ قـا بـفـاسـك            ًاـبـیـئـش كـیـعـن یـت مـیـمـال اـمـإّن
                    فجمع بین اللغتین وإنما كرر في عدة مواضع في القرآن لما فیھ من عظم المنفعة

  )٤()  .وجزیل الفائدة

العرب لھا وھو من أستعمال  ما ورد عن ابن عطیة في بیان داللة اللفظة أخذه ویبدو مما تقدم أنَّ

من فارقتھ على الثانیة تدل  بالتخفیف ألنَّ) ت مْی(بالتشدید أعم من لفظة ) مّیت (لفظة  أنَّ یرى

ھا تصلح لمن فارقتھ الروح ولمن لم یمت بعد فھي أعم نَّفإ) مّیت( ا لفظة أمَّ) ت مْی( الروح فھو 

  .) تمْی( من 

سیاق  بالتخفیف وذلك ألنَّ) ت مْی(قرأ ریم ھي قراءة من مما جاء في القرآن الك ولعل الراجح

الذي قد مات وقراءة میت بالتخفیف ھي األكثر إنسجاما مع السیاق ) ت المْی( اآلیة قد أشار إلى  

  .الكریمة العام لآلیة 

  

  

  

                                                
   ٢٠٣ :ابن مجاھد  :السبعة في القراءات : ظ) ١(
  ٤١٨/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
 ٣٠٨/ ١٠: فرج األصفھاني الأبو : األغاني : ظ) ٣(
  ٢/٤٣٢:  في تفسیر القرآن التبیان) ٤(
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  اإلبدال : ثالثا

ظوابط محددة ل ظاھرة لغویة مشتركة بین الصوت والتصریف منھا ما ھو قیاسي یخضع  اإلبدال

جدث ( ول العرب ومنھا ما یتصل باللھجات العربیة مثل ق) افتعل ( مثلما یحصل في صیغة 

في الصفة  في بنیة المفردة یكون مقاربا لھ خرآحالل حرف مكان حرف إویقصد بھ ) وجدف 

ر ثإلى أحداث أ اإلبدالبقاء على سائر أحرف الكلمة ویؤدي ھذا مع اإل.  )١(أوالمخرج أو كلیھما

بنیة الكلمة في  اإلبداللھ ھذا الحرف من قیمة تعبیریة ویدخل مفي داللة المفردة نتیجة لما یح

وقد ورد في تفسیر ابن عطیة ما یمثل ، العین أو الالم  في الفاء أو اإلبدالجمیع حروفھا فقد یكون 

ا یأتي عرض لما وفیم اإلبدالشارة إلى األثر الداللي الذي یحدث نتیجة ھذا ھذه الظاھرة مع اإل

  :ذكره ابن عطیة 

  -: بین الصوامت  اإلبدال - : أوال 
  
  :في فاء الكلمة  اإلبدال- ١

یحدث بین األصوات التي بینھا تقارب في المخرج والصفة وقد أشار ابن عطیة إلى ذلك في 

  :في طائفة من المفردات منھا  اإلبدالحدیثھ عن ھذا 

  -:بكة ومكة  - أ
وقد ،  )٢(المخرج فھما من األصوات الشفویة ھما متقاربان فيء والمیم ألنَّبین البا اإلبدالیحدث 

يٍْت  َأوَّلَ  إِنَّ : أشار ابن عطیة إلى ذلك في تفسیر قولھ تعالى  ِضَع  بـَ لنَّاسِ  وُ ِ ةَ  َللَِّذي ل َكَّ  بِب

ارًَكا َ ب ُهًدى مُ اَلِميَن  وَ ْلعَ ِ  اإلبدالھذا من  فقد ذكر حین فسر ھذه اآلیة أنَّ)  ٩٦: ل عمران آ (  ل

ةَ  في ختلف الناس وآ: " ر الداللي الذي نتج عنھ یقول بین المیم والباء موضحا األث َكَّ قال ف ب

فكأن ھذا من إبدال الباء بالمیم  على لغة مازن ، بكة ھي مكة  : (الضحاك وجماعة من العلماء 

ةَ  و  لھ لحرم كوقال ابن جبیر وابن شھاب وجماعة كثیرة من العلماء مكة ا، وغیرھم  َكَّ  ب

وقال مالك في سماع ابن القاسم من ، وھو المسجد وما حول البیت ، مزدحم الناس حیث یتباكون 

                                                
 ٩: اللغوي  علي عبد الواحد بن أبو الطیب:  اإلبدال: ظ) ١(
  ٨٩/ ٢،  ١٣١/ ١: سر صناعة األعراب : ظ) ٢(
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ةَ  :العتیبة  َكَّ قال القریة یرید : قال ابن القاسم  المواضع ومكة غیره من ، موضع البیت  ب

ةَ  : وقال قوم ، ما خرج عن موضع الطواف فھو مكة ال بكة : الطبري  َكَّ ما بین الجبلین  ب

  )١("ومكة الحرم كلھ 

حدث فیھما أو  ھما موضعانویبدو من النص المتقدم اضطراب األقوال في ھاتین المفردتین وھل 

كما أشار بعضھم إلى ذلك لتقارب  اإلبدالوحین نجعل ھذا من باب  ؟ بدال بین الباء والمیمإ

لكل  بینھما نجد أنَّ اإلبدالوات الشفویة مما یسوغ من األص ألنھماالمخرجین بین المیم والباء أو 

 وھو المسجد وذلك )٢(بالباء تعني المكان الذي یزدحم فیھ الناس) بكة (منھما داللة مختلفة فمفردة  

للطواف ال غیره من المواضع ولعلھم عدلوا في ذلك  االزدحامالمسجد ھو الذي یكون فیھ  ألنَّ ؛

لذلك ،  )٣(من الغلظة والشدة وذلك لما عرفت بھ الباء ) بكة( فردة من حرف المیم إلى الباء في م

بالمیم ) مكة ( ا أمَّ،وھي تزاحم الناس فیما بینھم )  بكة( أكثر مناسبة لداللة لفظة ) الباء( كانت 

كلھا ولذلك ومنھم من قال ھي اسم للقریة   اآلخرىلحرم كلھ وما حولھ من المواضع فھي تعني ا

 )٤(لما دل علیھ حرف المیم من الجمع وذلك) الباء(بدال من حرف ) مكة ( في )  المیم(أقاموا 

والجد في  واستخراجھوالتي تعني مك الماء ) مكة ( ة لذلك ناسبت الداللة التي دلت علیھا مفرد

  . )٥( جمعھ وذلك لقلة ماء مكة

المفردة وھذا ما تنبھ  لةتغییر دال أدى إلى) مكة ( الحاصل في لفظة  اإلبدال ویتضح مما تقدم أنَّ

        بین  اإلبدالویمثل ھذا   )٧(والبغوي )٦(ابن عطیة ومعھ جمع من المفسرین ومنھم الطبري علیھ

نحتكم حین و ، )٨(القبائل البدویة ومنھا قبیلة أسد استعمالظاھرة لھجیة شاعت في ) المیم و الباء( 

مفسرین ومنھم ابن عطیة ال مسوغ لھ في ھذا حدیث ھؤالء ال إلى سیاق اآلیة الكریمة نجد أنَّ

بدالھا إ الموضع لم یكن المقصود ذاي ھف) بكة ( وتعالى حینما وضع لفظة اهللا سبحانھ  ألنَّ ؛ الباب

للتعبیر عن الداللة التي تحملھا وھي بك الناس بعضھم بعضا ) بكة ( جيء بلفظة  ماوإنَّمن مكة 

المتعارف  نإلى المكان الذي یزدحم فیھ الناس وھو المكا الذھن ینصرف في الزحام ومن ذلك فإنَّ

                                                
   ٤٨/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  )بكك(٤٠٢/ ١٠: لسان العرب ، ) بك( ١/٤٢٥:العین: ظ) ٢(
  ١٧: محمد فرید عبد اهللا . د:  ودالالتھ في القرآن  الصوت اللغوي: ظ) ٣(
  . المصدر نفسھ : ظ) ٤(
 )  مكك( ٤٩٠/ ١٠: العرب  لسان،  ١٦/ ١:  المخصص : ظ) ٥(
  ٣/٧:  جامع البیان: ظ) ٦(
  ٧١- ٧٠/ ٢: أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي  : معالم التنزیل : ظ) ٧(
  ٨٨: علي ناصر غالب . د: لھجة قبیلة أسد : ظ) ٨(
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فالمقصود من بكة الموضع الذي یكثر فیھ الزحام ویبك الناس ) المسجد الحرام ( علیھ في مكة 

  .بعضھم بعضا 

  

  - :عزم وحزم  -ب
د وق،  )١(المخرج فھما من األصوات الحلقیة ھما متقاربان فيبین العین والحاء ألنَّ اإلبدالیحدث 

إِنَّ  :أشار ابن عطیة إلى ذلك في تفسیر قولھ تعالى  َِك  َف ل ْن  َذ ورِ  َعْزمِ  مِ                      اْألُمُ
ر دون ھو أمضاء األمر المروي المنقح ولیس ركوب األم: العزم  : "یقول )  ١٨٦:آل عمران  (

وقد وقف  )٢("فیھ  لخطأر وتنقیحھ والحذر من اھو جودة النظر في األم) :  الحزم( و رویة عزما 

ْن   : (یقول ) عزم ( الزمخشري على لفظة  ورِ  َعْزمِ  مِ  أي مما، من معزومات األمور    اْألُمُ

الذي ساوى ) النقاش ( وبھذا تمكن ابن عطیة من الرد على   )٣(... )یجب العزم علیھ من األمور 

مر وتنقیحھ والحذر من الخطأ فیھ  والحزم النظر في األ، وھذا خطأ : ( بینھما في الداللة یقول 

ُهْم : واهللا تعالى یقول  اإلمضاءقصد " العزم "و َشاِورْ رِ  فِي وَ ا اْألَمْ َذ إِ َت  َف ْل  َعَزمْ وَكَّ       فـَتـَ

حزم لو قد أ )٤( :كان في معناھا ھو الحزم والعرب تقول  فالمشاورة وما  )١٥٩: آل عمران ( 

  )٥("أعزم 
الذي حصل  اإلبدالنتیجة ) عزم وحزم (في داللتي كل من  اختالفااك ھن ما تقدم أنَّفي ضوء و

 تفسیره ورد ما ذكره النقاش من كون المفردتین في  في األول منھما وھذا ما أشار إلیھ ابن عطیة

ابن عطیة كان ینظر إلى الفروق اللغویة الدقیقة بین المفردات  أنَّ وھذا یدل على، بداللة واحدة 

لما علیھا ھذه )  العزم(بالعین في لفظة ) الحاء( ولعلھم أبدلوا حرف ، نیھا وإن تقاربت معا

  من) العین( بھ  امتازتا مع ما فداللة اللفظة تبدو أكثر تناسب، المفردة من المضي في األمور 

  

  

  

  

                                                
  ١٩١،  ٢١٤/ ١: سر صناعة األعراب : ظ) ١(
 ١٥٥/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
 ٤٧٨/ ١:   الكشاف) ٣(
 ٢/١٨٩: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري : المستقصى في أمثال العرب : ظ )٤(
 ١/٥٥١: المحرر الوجیز ) ٥(
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وأبدلوا حرف .  )١(والطالقة والفخامة إذ كانت لدى الخلیل من أضخم الحروف جرساالنصاعة 

رارات المناسبة وذلك لداللتھا على التأني والتروي في أتخاذ الق) الحزم ( في لفظة  ینبالع الحاء

ة التي تدل على التي جعلتھ مناسبا لداللة تلك المفرد،  )٢(من الرقة) الحاء ( رف ح  لما تمیز بھ

ذي من داللة جعلتھا ھي األكثر مناسبة للسیاق ال) العزم ( ما في لفظة  نَّوإ. الحلم والصبر 

  .وردت فیھ اللفظة 

  -:في عین الكلمة  اإلبدال - ٢

في  حداث تغییرفي إ اإلبدالھذا  یشتركین الكلمة وفي فاء الكلمة یجري في ع اإلبداللما جرى مث

 َشغََفَها َقدْ : التي وردت في قولھ تعالى ) شغفھا ( داللة المفردة ومما ذكره ابن عطیة لفظة 

ا ین وھي الموافقة بالغ َشغََفَهاھما افي اآلیة قراءتین أحد ى أنَّأشار إل)  ٣٠: یوسف  ( ُحب

في ھذه ) والعین الغین(  بین حرفي اإلبدالقد جرى بالعین و) شعفھا (  اآلخرىلرسم المصحف و

بینھما  ھما صوتان مجھوران مما یجعل اإلبدالنَّألو رفان متقاربان في الصفةھما حاللفظة ألنَّ

                  یة حین فسر ھذه اآلیة أثرا في داللة اللفظة ذكره ابن عط اإلبدالوقد ترك ھذا  سائغًا

بلغ حتى صار من قلبھا موضع الشغاف ، وھو على أكثر القول : معناه   َشغََفَها و " : بقولھ

              سویداء:  )الشغاف  (:  أحدھما: ثم ذكر في الشغاف قولین  )٣("غالف من أغشیة القلب 

  )٤(.داء یصل إلى القلب : الشغاف  اآلخروالقلب ، 

قرأ أبو رجاء واألعرج وعلي بن أبي طالب والحسن بخالف  : (بالعین یقول تھاروى قراءثم 

غیر  بالعین )فھا عقد ش( : ویحیى بن یعمر وقتادة بخالف وثابت وعوف ومجاھد وغیرھم 

ل مرقبة من الحب ، وذھب بھا كل مذھب فھو ھ عال بھا كأحدھما أنَّ: ، ولذلك وجھان ) ٥(منقوطة

   قول النبي صلى اهللا علیھمن شعف الجبال وھي رؤوسھا وأعالیھا ، ومنھ  -على ھذا  -مأخوذ 

  

  

  

  

                                                
 ١/٥٣: العین : ظ) ١(
  ٢/١٨٥: الخصائص : ظ) ٢(
  ٢٣٨/ ٣: المحرر الوجیز ) ٣(
  .المصدر نفسھ : ظ) ٤(
   ٢/٩ : أبو الفتح عثمان بن جني  :المحتسب) ٥(
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فر یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنمًا یتبع بھا شعف الجبال ومواقع القطر ی (: وسلم  -وآلھ  –

ون الشعف لذة بحرقة یوجد من الجراحات والجرب والوجھ اآلخر أن یك . )١() نبدینھ من الفت

  )٢(: ونحوھا ومنھ قول امرىء القیس 

ْ أی ُ لــتــقـ َ د شـــي وقــنـ  لُ ـرجـال وءةَ◌َ ـمھنلـَف اـعَ ـما شَ ـك  ـاھؤادَ ــف تُ ــفــعــ

  يـالـطـال
  )٣(:والمشعوف في اللغة الذي أحرق الحب قلبھ ، ومنھ قول األعشى 

 بّ ـحـان الــوك ◌َ  اةـوشــي الـصــعــت

  ةـآون◌ُ 

ُ ا ـمـم   )٤("اـعـنـصاـم وفِ ـعـشـمـن للـزیّ ــیـ

  )٤("اـعـنـصاـم
التي ) شغف ( ھ داللة لفظة یفي توج وقد اختلفوا، فسرین وقد ذكر ذلك المعنى غیر واحد من الم

التي بالغین تدل على ) شغف ( داللة لفظة  ذكرت طائفة منھم أنَّف، التي بالعین ) وشعف ( بالغین 

سویداء حبھ قد بلغ  نَّإ: خرون آ وقال )٥(قد خرق حجاب قلبھا) علیھ السالم (نبي یوسف حب ال أنَّ

  ) ٧(.وغلب علیھ ھاقلب قد دخل تحت شغاف) علیھ السالم ( حبھ  منھم إلى أنَّو )٦(ھاقلبسویداء 

قد أحرق قلب ) علیھ السالم  ( حب النبي یوسف  أنَّ فھيالتي بالعین ) شعف ( داللة لفظة  اوأمَّ

ھا تدل على ة واألصل في ذلك مأخوذ من طلي البعیر بالقطران إذا أصیب بمرض ما أو أنَّزلیخ

  )٨(. ك مأخوذ من رؤوس الجبال وأعالیھاالحب قد ذھب بھا كل مذھب وأصل ذل أنَّ

        الحب قد وصل إلى شغاف  تدل على أنَّ) شغف ( لفظة  نَّفإ االختالفاته ھذ من الرغم وعلى

                  وقد أوحى بذلك صوت، )٩(ھو غالف یحیط بالقلب فھو دونھ كالحجاب: لغة ) غافالش(و، قلبھا 

الذي یدل على الغموض والخفاء وفي داللتھ ھذه یكون أكثر مناسبة  )١٠(الرخو المجھور) الغین ( 

قد  حبھفالحب قد ذھب بھا كل مذھب  نَّبالعین فأراد بھا أ) شعف ( ا من قرأ وأمَّ)  شغف(لداللة 

  الذي یعد من أنصع  )١١(ترك لوعة وحرقة في قلبھا وقد أوحى بذلك صوت العین المجھور

                                                
   ١١٧/ ٦٤: العالمة الشیخ محمد باقر المجلسي : بحار األنوار  ،١٣١٨/ ٣: صحیح البخاري  )١(
  ) .الغین ( بالعین المنقوطة أي )  شعف (و )شعفت ( وجاءت لفظة ،  ١٤٢: دیوان امرئ القیس ) ٢(
  )الغین ( بالعین المنقوطة أي ) للمشعوف ( وجاءت لفظة ،  ١٢٠: دیوان األعشى ) ٣(
  ،  ٢٣٨/ ٣: محرر الوجیز ) ٤(
   ٤٦٢/ ٢:  الكشاف،  ٣٣٩/ ١:  المحتسب، ٤٢/ ٢: معاني القرآن : ظ) ٥(
 ١٠٥/ ٣: القرآن  إعراب) ٦(
 ٢٥/ ٣: الشوكاني محمد بن علي :   فتح القدیر ) ٧(
ان) ٨( اف،  ١٢٩/ ٦: التبی رآن   ، ٤٣٦/ ٢ : الكش ام الق امع ألحك د     :الج ن أحم د ب د اهللا محم و عب                     أب

ي  یط ١٧٧ – ١٧٦/ ٥: القرطب ر المح درر،  ٣٠٠/ ٥:  البح م ال ر  :نظ ن عم راھیم ب دین إب ان ال             برھ
  ٤/٢٤ : فتح القدیر،  ٦/٢٢٦:  اآللوسي أبو الفضل شھاب الدین محمود:  ر وح المعاني،  ٣٤/ ٤:  البقاعي

    ١٩٥/ ٣:  ارسفبن أبو الحسین أحمد  :، ومقاییس اللغة ١٣٨٢/  ٤:  ريالجوھ:والصحاح  : ظ) ٩(
 ٥٧٤ -٥٧٣/ ٤: الكتاب :ظ) ١٠(
  .المصدر نفسھ) ١١(
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أكثر وفي داللتھ ھذه یكون ، والذي یدل على الظھور والعالنیة ) ١(الحروف وأفخمھا جرسا 

بالغین ) شغف ( ا الراجح من بین القرآتین فھي قراءة من قرأ وأمَّ)  . شعف( مناسبة مع داللة 

  . ورسم المصحف نسجاما مع السیاق الذي وردت فیھ اللفظةاذلك لداللتھا التي تعد أكثر و

  -:في الم الكلمة  اإلبدال -٣

في فائھا  اإلبدالفي المھا مثلما تأثرت المفردات التي حدث  اإلبدالیحدث حین تتأثر المفردات 

 َعَصاَي  ِهيَ  َقالَ  : ىحین تحدث عن قولھ تعل اإلبدالوأشار ابن عطیة إلى ھذا ، وعینھا 

أُ  َها َأتـَوَكَّ يـْ َأُهشُّ  َعَل نَِمي َعَلى بَِها وَ ِيَ  َغ ل يَها وَ َآِرُب  فِ ى مَ                     )  ١٨: طھ  (  ُأْخرَ

   معناه) أھس ( ینتثر بھا الورق للغنم و أخبط بھا الشجر حتى: ومعناه   َأُهشُّ   : "یقول

ھما من األصوات المتقاربة نَّبین الشین والسین أل اإلبدالحصل یو )٢("ف أزجر بھا الغنم وأخوَّ

بالسین وھي ) وأھس ( بالشین وھي قراءة إبراھیم ) أھش ( وقد قرئ الفعل ،  )٣( الھمس صفةفي 

        بالشین المعجمة عن) أھش ( داللة لفظة ختالف بن عطیة إلى اآوأشار .  )٤(عكرمة قراءة 

َأُهشُّ  : (لة وقد ذكر الزمخشري ذلك المعنى یقول بالسین المھم)  أھّس(  نَِمي َعَلى بَِها وَ  َغ
بالسین أي ) أھس ( وعن عكرمة ... أخبطھ على رؤس غنمي تأكلھ : خبطھ أي  ھش الورق 

  .  )٥()زجر الغنم : والھس . أنحى علیھا زاجرا لھا 

عندما قرئت بالسین وذلك ) أھش ( ة نتج عنھ تغییر في داللة لفظ اإلبدالھذا  ویبدو مما تقدم أنَّ

  نمالغ سرؤقھا على ن ھي ضرب أغصان الشجر لیتناثر وربالشی) أھش ( داللة  أنَّ

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٥٣/ ١: العین : ظ) 1( 
  ٤/٤١: المحرر الوجیز ) 2(
  ٢١٧-٢١١/ ١: سر صناعة األعراب : ظ) 3(
  ٩٤/ ٢: المحتسب ) 4(
  ٥٩/ ٣:  الكشاف) 5(
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  لداللة) أھش ( وأبدلوا السین بالشین في لفظة ،  )٢( بالسین تعني زجر الغنم) أھس ( و،  )١(فتأكلھ

التي دلت على ضرب أغصان ) أھش (  لذلك ناسبت،  )٣(على التفشي وعدم األنتظام) الشین ( 

الشجر بالعصا لیتساقط ورقھ على رؤوس األغنام فكانت طبیعة تساقط الورق تساقطا متفشیا 

  .وغیر منتظم 

والصفیر ،  )٤(صوت السین من أصوات الصفیر ألنَّ)  أھس( الشین بالسین في لفظة  وأبدلوا

التي تدل على الزجر واألمر وخاصة )  أھس( یمنح األصوات شیئا من القوة لذلك ناسبت لفظة 

ھا لرغم من أنَّالسین من األصوات التي تتأثر بالسیاق لذلك دلت على الشدة والعنف على ا أنَّ

  . )٥(صوت رخو مھموس مرقق

ن لكونھا أكثر مناسبة بالشی) أھش ( ھي قراءة من قرأ فا القراءة األرجح من ھاتین القراءتین أمَّ

  :بالسین وذلك لعلتین ) أھس ( ھ من قراءة للسیاق الذي وردت فی

  -:  ھمااحدإ

  نفرد ابن جني بذكرھا فيابالسین ھي من القراءات الشاذة التي ) أھس ( من قرأ قراءة  نَّإ

  .)٧(وقد أكد ذلك الطبرسي ووصفھا من الشواذ )٦()المحتسب ( 

  -: ثانیھما 

أھس بھا  ( :كان علیھ أن یقول ) أھس (  ظةلو كان في جوابھ لف) علیھ السالم ( النبي موسى  أنَّ

نَِمي َعَلى  :لكنھ قال ) غنمي  َأُهشُّ : فضال عن أن قولھ   َغ نَِمي َعَلى بَِها وَ فیھ داللة  َغ

ة بأغنامھ لیجعل وعاطفتھ التي بعثتھ إلى الرحم) علیھ لسالم ( كبیرة على رقة قلب النبي موسى 

ا وزجرھا وفي ذلك داللة على الخلق الكریم الذي تمثل في بدال من ضربھ من العصا أداة لطعامھا

نَِمي َعَلى  : وفي قولھ ،) علیھ السالم ( خصیة النبي موسى ش داللة حرف الجر على   َغ

                                                
ادي    :القاموس المحیط ، ) ھشش(٣٦٤/ ٦: لسان العرب ، ) ھش( ٣٤٤/ ٣: العین : ظ) 1( روز آب  مجد الدین الفی
ّش(  ٢٩٣/ ٢ نھم  ، )ھ ى م ذا المعن ى ھ رون إل ار المفس ي : وأش ري ف ان:  (الطب امع البی           ١٥٥/ ١٦)  ج

  ٥٢٦/ ٤ : ) الدر المنثور ( السیوطي في ،  ٥٩/ ٣)  الكشاف( الزمخشري في 
و بكر   : جمھرة اللغة ، ) ّسھ( ٢٣١/ ٥: األزھري أبو منصور محمد بن أحمد  :تھذیب اللغة : ظ) 2( ابن درید أب

ن األزدي      ن الحس د ب س (  ٩٦/ ١محم رب  ، ) ھ ان الع س (٢٤٩/  ٦ : لس یط   ، ) ھس اموس المح          ٢٥٩/ ٢: الق
س (  نھم  ، ) ھ رین وم ن المفس ة م ك طائف ر ذل ي   ذك وي ف ل  (البغ الم التنزی ي خمو الز ٢٨٦/ ٥) : مع ري ف            ش
 .  ٧٥١/ ١) :  الكشاف( 
  ١٧:  ودالالتھ في القرآن  الصوت اللغوي،  ١٦١/ ٢: الخصائص : ظ) 3(
  ٣٣٨/ ٣: القاموس المحیط : ظ) 4(
 ٦١: رمضان عبد التواب . د: المدخل إلى علم اللغة : ظ) 5(
 ٩٤/ ٢:  المحتسب: ظ ) 6(

  ١٢/ ٧:  مجمع البیان: ظ) 7(
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نَِمي َعَلى  :ي على لسان موسى یقولالقرآنالفوقیة الذي جعلت التعبیر  بھا ( بدال من      َغ

كان یضرب ) السالم علیھ (    ھتوحي بأنَّ) على ( حرف الجرفداللة الفوقیة المتمثلة ب) غنمي

  . أغصان الشجر لطعامھا

رسم  بالشین ھي القراءة األولى واألرجح وخاصة أنَّ )أھش ( وفي ضوء ما تقدم تكون          

  . بالشین) أھش ( قراءة من قرأ المصحف جاء موافقا ل

  

  -:بین الصوائت  اإلبدال -: ثانیا 
 اإلبدالموضحا أثر ھذا  –الحركات  –الحاصل بین الصوائت القصیرة  اإلبدالیة ذكر ابن عط

كل حركة لھا داللة محددة تعبر عنھا في التركیب لذلك كانت العرب تفرق  في داللة اللفظة ألنَّ

                حركة حرف من حروفھا في بنیة الكلمة ویختارون باختالف وأخرىبین داللة لفظة 

وقد یحدث ،   )١()ركة األقوى للمعنى األقوى والصوت األضعف للمعنى األضعفصوت الح (

: التلة بالفتح ) والتـُّلة ، والتـِّلة ، التلـَّة : ( مثال ذلك قولھم تغییرا جذریا لداللة اللفظة و اإلبدالھذا 

یة ما عط وقد ورد في تفسیر ابن.  )٢(الجماعة من الناس: الھلكة  وبالضم : الصوت وبالكسر 

الداللي الناتج من تناوب الحركات فیما بینھا في اللفظة  األثرارة إلى شیمثل ھذه الظاھرة مع اآل

  ) :المحرر الوجیز (  بن عطیة في آالواحدة وفیما یأتي عرض لما ذكره 

  - :بین الكسر والفتح  اإلبدال - ١
للھجیة في المستوى تویات ابین الفتح والكسر بسبب التأثیرات اللھجیة ودخول المس اإلبدالیكثر 

وقد وردت في تفسیرابن عطیة اشارات إلى ھذه الظاھرة في عدد من األلفاظ  )٣(الموحد الفصیح

  - :منھا 

  

  

  

  

  

  

  
                                                

   ٩٣: حسام النعیمي . د: بن جني عالم العربیة آ) ١(
  ٢٩٨ -٢٩٧: غالب فاضل المطلبي . د: في األصوات اللغویة : ظ) ٢(
  .المصدر نفسھ : ظ) ٣(
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  - : وج وج وعَ عِ  -أ

ا: في قولھ تعالى  َآًن ا قـُرْ ي ِب رَ  َعرَ يـْ لَُّهْم  ِعوَجٍ  ِذي َغ تـَُّقونَ  َلعَ أشار ابن عطیة )  ٢٨: الزمر  ( يـَ

في  االختالفھذا  والشك أنَّ، بفتح العین وكسرھا ) عوج ( ختالف المفسرین في لفظة اإلى 

  نفى عنھ العوج : "ختالف في داللة اللفظة یقول ایؤدي إلى  األولحركة الحرف 

فقال عثمان بن ، واختلفت عبارة المفسرین ، ھ ال إختالف فیھ وال تناقض وال مغمز بوجھ ألنَّ

  وقال، غیر ذي لبس ، وقرأ مجاھد ، غیر مختلف : تضاد قال ابن عباس المعنى غیر م: عفان 

مر والعوج بكسر العین في األ، غیر ذي لحن : وقال بكر المزني ، غیر مخلوف : السدي 

  )١("والمعنى وبفتحھا في األشخاص 

 في حال فتح الفاء ھو العوج الذي یكون في األشخاص) العوج ( داللة لفظة  و مما تقدم أنَّ

  عوج الذي یكون في األقوال واآلراء أي فيالداللتھا في حالة كسر الفاء ھوو واألعیان

  . ذكره ابن عطیة في تفسیره وھذا ما )٢(األمور المعنویة

اهللا  للسیاق وذلك ألنَّ مالئمةھ األكثر لفظة بكسر العین ألنَّال استعمالھو  الراجح أنَّوالظاھر 

ال أقوال وأحكام أنزلھا اهللا إ ما ھو القرآن ریم وخاصة أنَّالك القرآنسبحانھ نفى العوج عن 

التي بالكسر ) العوج ( لذلك كانت لفظة ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ( سبحانھ على نبیھ الكریم 

  .التي بالفتح ) العوج ( أرجح من لفظة 

  

  - :بین الفتح والضم  - ٢
ملموسا في داللة أأللفاظ كذلك یحصل  بین الفتح والكسر وترك أثرا داللیا اإلبدالمثلما حصل 

إِنْ : عن قولھ تعالى  بین الضم والفتح وقد أشار ابن عطیة إلى ذلك في حدیثھ اإلبدال ْوا وَ رَ  يـَ

يَل  تَِّخُذوهُ  َال  الرُّْشِد  َسبِ يًال  يـَ الرشد بضم الراء الصالح في  ": یقول ) ١٤٦: األعراف (  َسبِ

  )٣("ینبفتحھا في الد ْشِد الرَّ ظر و الن

                                                
   ٥٢٩/ ٤: المحرر الوجیز ) 1(
ام   ،  ٢٨/ ٤: الكشاف ، ٢٣/ ٩:  في تفسیر القرآن  التبیان، ) عوج( ٣٣٢/ ٢: لسان العرب : ظ) ٢( الجامع ألحك

  ٨/٢٥٢ :القرآن 
   ٤٥٤/ ٢: المحرر الوجیز  ) 3 (
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حركة الحرف  الختالفتبعا  الرُّْشِد في داللة لفظة  اختالفاھناك  أنَّیبدو من النص المتقدم 

األول منھا فإذا كانت مضمومة الراء دلت على الصالح في النظر ومما یدل على ذلك ما جاء في 

ُلوا  :قولھ تعالى  تـَ ابـْ ى وَ امَ تَ َ نْ  النَِّكاَح  لغواإذا ب َحتَّى اْلي إِ ْستُْم آَ  َف ُهْم  َن نـْ وا رُْشًدا مِ اْدفـَعُ  َف

ِهْم  لَيْ اَلُهْم  إِ وَ َلَقدْ  :وقولھ تعالى ،  )١(صالحا: أي   ) ٦: النساء (  َأمْ ا وَ نَ يـْ اِهيمَ  َآتـَ رَ بـْ  رُْشَدهُ  إِ

ْن  ُ  مِ ل ِِميَن  بِهِ  وَُكنَّا قـَبْ   اأمَّ،  )٢(توفیقھ وصالحھ: أي )  ٥١:  ءاألنبیا(  َعال

 َّْشِد الر  ودلیل ذلك ما جاء في قولھ تعالى  ؛ )٣(الراء تدل على الصالح في الدینبفتح :   ْإِذ 

ى ةُ  َأوَ َ ي تـْ ا فـََقاُلوا اْلَكْهِف  إَِلى اْلفِ بـَّنَ ا رَ نَ ْن  َآتِ َك ل مِ َهيِّْئ  رَْحَمةً  ُدْن ا وَ ْن  لَنَ ا مِ ِرَن    رََشًدا َأمْ

َ  َأنْ  إِالَّ  :وقولھ تعالى )  ١٠: الكھف ( ََشاء اذُْكرْ  اللَّهُ  ي بََّك  وَ ا رَ ِسيَت  إَِذ ُقْل  َن  َأنْ  َعَسى وَ

َنِ  ْهِدي بِّي يـَ َب  رَ ْن  ِألَقـْرَ َأنَّا : وقولھ تعالى )  ٢٤: الكھف ( رََشًدا َهَذا مِ نَّا وَ ُمونَ  مِ ِ  اْلُمْسل

نَّا مِ َمْن  اْلَقاِسُطونَ  وَ أُولَئَِك  َأْسَلمَ  َف   )١٤:  الجن  ( رََشًدا تََحرَّْوا َف

الثقل یناسب صعوبة مھمة إصالح  بالضم نابعة من ثقل حركة الضم ألنَّ الرُّْشِد   ولعل داللة

 والمفردة بضم الراء وفتحھا. الدنیویة وبالعكس تكون داللة الفتحة وھي الحركة الخفیفة  األمور

)  صلى اهللا علیھ والھ  وسلم( الرسالة التي جاء بھا النبي محمد  نَّإوكل منھما مناسبا في سیاقھ 

الھدف منھا بناء مجتمع إسالمي یقوم على ما ورد  لإلصالح في األمور الدینیة والدنیویة ألنَّھي 

ومثال ذلك نجده في . جانب الدیني والدنیوي للمسلمیننجد إصالح ال القرآنالكریم وفي  القرآنفي 

ختالف داللتھا بافأشار فیھا إلى اختالف  )٦() الھیام( و )٥()الضر (و )٤()طوال ( حدیثھ عن لفظة

  حركاتھا

                                                
 ١٦/ ٩:  جامع البیان: ظ) 1(
  ٨٦/ ٤: المحرر الوجیز : ظ )2(
وي  : معالم التنزیل ،  ٩٠: الحجة في القراءات السبع  ، ٢٤٢/ ٦: العین : ظ )3( ام   ،  ٢٨٢/ ٣: البغ الجامع ألحك

   ٢٨٣/ ٤: القرآن 
  ٣٧/ ٢: المحرر الوجیز : ظ) 4(
  ٢٧٤/ ٢ : المصدر نفسھ : ظ) 5(

 ٢٤٧/ ٥ : المصدر نفسھ : ظ) (6 
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  -:بین الضم والكسر  - ٣
بینھما في بعض األلفاظ فتختلف داللتھا تبعا  اإلبدالالضم والكسر من الحركات الثقیلة وقد یحدث 

وذلك في قولھ ) ھدنا(ختالف بین الضم والكسر في لفظة وأشار ابن عطیة إلى ذلك األ، لذلك 

ا إِنَّا : تعالى  لَيَْك  ُهْدَن اختالف قراءتھا فقرئت اوذكر )  ١٥٦: األعراف  (  إِ  ُهْدَن

         إختالف داللتھاوعلى ذلك أشار إلى . )١(كسرھا وھي قراءة أبي وجزة السعديبضم الھاء و

ا: " یقول                         بكسر الھاء ومعناه حركنا أنفسنا وجذبناھا  ْدنَاِه بضم الھاء معناه تبنا و  ُهْدَن

االمقصود من لفظة  ابن عطیة أشار المفسرون إلى أنَّ إلى جانبو )٢("... لطاعتك   ُهْدَن

  . )٣(وبالكسر المیل لطاعة اهللا سبحانھ،بضم الھاء التوبة 

اإختالف حركة الحرف األول من لفظة  ونخلص مما تقدم أنَّ ختالف داللتھا اأدى إلى  ُهْدَن

  . )٤(وبالكسر تدل على المیل لطاعة اهللا سبحانھ،   فھي بالضم تدل على التوبة إلى اهللا

بضم الھاء التي تدل على التوبة نابع من ثقل ) ھدنا (شارة ابن عطیة إلى داللة لفظة إ أنَّ الظاھرو

  .الثقل یناسب صعوبة مھمة التوبة وبعكس ذلك تكون داللة الكسر الحركة وھي الضم ألنَّ

اولعل قراءة من قرأ  لھاء ھي الراجحة لدینا وأكثر مالئمة مع سیاق اآلیة من بضم ا ُهْدَن

اوردت فیھ لفظة  ذيموافقة في ذلك خط المصحف ال و غیرھا   .بضم الھاء  ُهْدَن

ألثر الصوت وفاعلیتھ في تحدید داللة األلفاظ ابن عطیة كان مدركا  ما تقدم یتضح أنَّ استنادا إلى

یات القرآنیة الكریمة نت وقفاتھ الداللیة في تفسیر اآلنفا إذ كاآویبدو ذلك واضحا مما عرضنا لھ 

ھ كان یمتلك القدرة على التمییز بین داللة نَّذ إإ، ھ في تحدید دالالت األلفاظ على قدرتخیر شاھٍد 

ھ یدل وإن كان في ذلك دلیل فإنَّختلفت عنھا بتغیر صامت واحد أو صائت الفظة وأخرى وإن 

  .فتھ المتنوعة على خزینھ اللغوي الوافر وثقا
  

  

                                                
  ٣٧٢/ ١: سب المحت: ظ) ١(
  ٤٦٠/ ٢: المحرر الوجیز ) ٢(
  ٥٧١/ ٣ : السیوطي  : الدر المنثور،  ٣٦٢/ ١ البیضاوي  : أنوار التنزیل وأسرار التأویل : ظ) ٣(
 ) . ھود( ٣٣٩/  ٥ :  الزبیدي : تاج العروس، ) ھود (٤٣٩/ ٣: لسان العرب : ظ) ٤(
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 الداللة الصرفية :املبحث الثاني   
 تختلف داللتھ عن داللة ) أعطى ( فالفعل ، في تحدید داللتھا  ًالبنیة الكلمة أثر إنَّ                

                 والفعل ) ستطعم إ (تختلف داللتھ عن داللة الفعل ) طعم  (والفعل )  ستعطىإ (  الفعل

ربیة لذلك وقد  فطن علماء الع،  شدیدالذي بالت) نّزل  (ة الفعل تختلف داللتھ عن دالل )نزل(

ھم جعلوا تكریر العین في المثال دلیال على تكریر أنَّ : ( یقول) ھـ ٣٩٢ت (     ومنھم ابن جني

ھم لما جعلوا األلفاظ دلیلة على المعاني فأقوى اللفظ ینبغي كّسر وقطع وغّلق وذلك أنًَّ: الفعل قالوا 

أثر كبیر  صیغ المبالغة فألوزانھا أن نقف عند  منفضال عن ذلك البد  )١()بھ قوة الفعل أن یقابل 

وكذلك ) جازع ( یدل على معنى أكثر من  )ع وزج ( ید دالالت األلفاظ ومن ذلك قولھمفي تحد

مُ  :  في قولھ تعالى) م عّال( وِب  َعالَّ ُ             ھ عالم وعلمھ یدل على أنَّ)  ١٠٩: المائدة  ( اْلغُي

       .  حدود لھ  ال

المعاني  فيأثرا داللیا أن تحدث من البد الزیادة التي تصیب المباني  وفیما تقدم داللة على أنَّ    

إذا كانت األلفاظ أدلة المعاني ثم زید فیھا شيء أوجبت القسمة لھ زیادة :( لذلك یقول ابن جني 

اللفظ أذا كان على وزن من  أنَّ(  :یقول  إذ )ـ ھ٦٣٧ت( وتابعھ في ذلك ابن األثیر )٢() المعنى بھ 

           من المعنى أكثر مما تضمنھ  األوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منھ فال بد من أن یتضمن

  ) ٣( ...) بانة عنھوأمثلة لإللفاظ أدلة على المعنى ألن األ،  أوًال

لما لھا من أثر كبیر في تحدید داللة المفردات ولم یغفل القدماء عن مسألة العدول في الصیغ      

وھو باب منقاد ونحو من تكثیر اللفظ لتكثیر : (  بقولھ) ھـ ٣٩٢ت(وإلى ذلك أشار ابن جني

فھو أبلغ معنى  "طوال"في معنى فعیل نحووذلك فعال ، العدول عن معتاد حالھ المعنى 

  )٤(...)  "خفیف"من  "خفاف"وكذلك ،  "عریض"ھ أبلغ معنى من فأنَّ "عراض"و "طویل"من

  

  

  

                                                
 ١٥٣/ ١: الخصائص ) ١(

    ٣/٢٦٨ :المصدر نفسھ ) ٢(

  ٤١/ ٢:  في أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر) ٣(

  ٢/٢٦١: الخصائص ) ٤(
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ومن ذلك یتضح عنایة علماء العربیة بمباحث علم الصرف والتفاتھم إلى داللة الصیغ  وأثر      

              ) ھـ ١٧٥ت (  ما تتعرض لھ من زیادات في تغییر المعنى وكان في مقدمتھم الخلیل

  ابن قتیبة : الداللة الصرفیة من أمثال في العنایة ب اآلخرونثم توسع ،  ) ھـ  ١٨٠ت (   وسیبویھ

) ـ ھ٣٩٢ت(وابن جني ) ھـ ٣١٦ت( وابن االسراج  )ـ ھ٢٨٥ ت( والمبرد  )ـ ھ٢٧٦ت( 

  . وغیرھم  )ـ ھ٥٣٨ت ( والزمخشري 

عني بالداللة  في التفسیر كماالصرف وقوانینھ وأجاد في توظیفھ ابن عطیة بعني  وقد      

   .إلى األفادة من الداللة الصرفیة في بلوغ دالالت المفرداتالصرفیة  إذ نجد لدیھ إشارات 

  :والداللة الصرفیة في تفسیر ابن عطیة على قسمین 

  . الداللة الصرفیة في األسماء  - ١

  . الداللة الصرفیة في األفعال  - ٢

  :الداللة الصرفیة في األسماء : أوال 
  : ياآلتبأبنیة األسماء على النحو شارات داللیة تتصل ویمكن دراسة ما ورد من إ         

       : المشتقات  - ١

في سیاق الكالم دالالت مختلفة یرید المنشئ من خاللھا تؤدي  االسمیةوھي طائفة من الصیغ      

  : ي یرید التعبیر عنھا وقد ورد منھا في تفسیر ابن عطیة ما یأتي تبیان المعاني ال

     : اسم الفاعل  - أ
ھم أبنیة المشتقات ومن أكثرھا استعماال في سیاقات الكالم وقد ذھب العلماء إلى من أ وھو         

وقد ذكرت كتب التصریف  طریقة بنائھ من األفعال  )١(،ھ یدل على الحدث والحدوث والفاعل أنَّ

 إبدالفھو یؤخذ من الفعل الثالثي على وزن فاعل ومن غیر الثالثي على زنة الفعل المضارع مع 

نتقال وھو عند العلماء یدل على اال ، )٢(رعة میما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر حرف المضا

وقد عرض ابن   )٤(ومن ھنا فھو یخالف الصفة المشبھة التي تدل على الثبات والدوام  )٣(التجدد و

زنة اسم الفاعل في أثناء تفسیر اآلیات القرآنیة موضحا د من المفردات التي وردت بعطیة إلى عد

  رف إلیھ ھذه الصیغ من دالالت من خالل استعمالھا في السیاق القرآني ومما ما تنص

                                                
   ٢٤٨/ ٢:ابن ھشام األنصاري : لك ألفیة ابن ما إلى أوضح المسالك:  ظ) ١(
  ١٣٧ -١٣٤/ ٣: شرح ابن عقیل :  ظ) ٢(

   ٤٧-٤٦: فاضل صالح السامرائي .د: معاني األبنیة ،  218/ ١: الكتاب :  ظ )٣(

  ٢/٢٦٧:  ألفیة ابن مالك  إلى أوضح المسالك) ٤(
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لََّك    :التي وردت في قولھ تعالى )  ضائق (عرض لھ لفظة  ْعَض  تَاِركٌ  فـََلعَ ا بـَ ُوَحى مَ  ي

لَيَْك  َضائِقٌ  إِ دون ضیق للمناسبة   َضائِقٌ   ـوعبر ب" : یقول  ) ١٢: ھود  (  َصْدرُكَ  بِهِ  وَ

وصف   َضائِقٌ  ھ وصف الزم ، وثر استعماًال ألنَّ، وإن كان ضیق أك تَاِركٌ اللفظ مع في 

ھ یفرق بین داللة الصفة المشبھة نفھم من نص ابن عطیة أنَّو )١( "عارض فھو الذي یصلح ھنا 

دة سم الفاعل المتمثلة بمفرھا وصف الزم وبین داللة االذي عبر عنھا بأنَّ) ضیق(المتمثلة بمفردة 

  . )٢( دد وعدم ثبات الصفةتدل على الحدوث والتج التي كانت)  ضائق (

ویتضح مما تقدم أن ظاھرة العدول في الصیغ الصرفیة قد لفتت نظر ابن عطیة              

لََّك :في قولھ تعالى :(  یقول ـھ)  ٥٣٨: ت( وأنظار مفسرین آخرین من أمثال الزمخشري  فـََلعَ

ْعَض  تَاِركٌ  ا بـَ ُ  مَ لَيَْك  وَحىي َضائِقٌ  إِ  (         إلى ) ضیق  (عن  فإن قلت لم عدل  َصْدرُكَ  بِهِ  وَ

             رسول اهللا صلى اهللا علیھ  ھ ضیق عارض غیر  ثابت ألنَّلیدل على أنَّ: ؟ قلت )  ضائق

من  ًاجفي داللة المفردتین نات االختالفوبذلك یكون  )٣() وسلم كان أفسح الناس صدرا  - وآلھ  –

كان للصیغة أثر في إختالف إذ ) ضاق  یضیق  (بنیتھا الفعل  الصیغة الصرفیة التي جاء على

صفھا العلماء فدلت األولى على الحدوث والتجدد لذلك و) ضائق وضیق  (داللة كل من مفردتي 

، ھا وصف الزم على الثبوت لذلك وصفت على أنَّعلى حین دلت الثانیة  ھا وصف عارضعلى أنَّ

ضیق  (   ھا شيء من التغییر لذلك قیل أنَّفلم یعتر)   ضائق (إما الداللة المعجمیة لمفردة 

 نَّأسیاق اآلیة الكریمة فضال عن مع  انسجاماأكثر ) ضائق (  إال أنَّبمعنى واحد ) وضائق 

ریمة اآلیة الك لھ ما یسوغھ في ھذا السیاق ذلك أنَّ)  ضائق (إلى لفظة )  ضیق (العدول من لفظة 

ما أراد التعبیر عن ال یراد منھا وصف صدر النبي بصفة الضیق الثابتة المالزمة لصاحبھا إنَّ

ضیق بب ما یفعلھ ھؤالء القوم فھو أذًا بس) وآلھ وسلم ھصلى اهللا علی(حالة عارضة مر بھا النبي 

  عابر غیر دائم 
                                                

    ١٥٤/ ٣: المحرر الوجیز  )١(

   ٤٨: معاني األبنیة :  ظ )٢(

   ٣٦٣/ ٣:  الكشاف) ٣(
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لسیاق الذي وردت فیھ اآلیة مع ا انسجاماھي األكثر )ضائق (لفظة  إنَّ : ھنا یمكن القول ومن

التي ) ضیق(الكریمة ولذا نجد االسلوب القرآني قد عدل إلى أستعمال ھذه المفردة بدال من لفظة 

وھو ماالیقصده اهللا في ھذه اآلیة  فیھا داللة المالزمة والثبوت ألنَّ التالئم السیاق في ھذه اآلیة

والدوام مثل الصفة المشبھة في بعض السیاقات یرد اسم الفاعل داال على الثبوت  وقد) ١(.الكریمة 

وبھذا فھو یقترب في داللتھ من داللة الصفة المشبھة وقد وجدت اشارات عند ابن عطیة إلى ھذه 

ا: الحالة في تفسیر قولھ تعالى  َ نُوا الَِّذيَن  َأيـَُّها ي َُكْم  إِنْ  َآمَ اِسقٌ  َجاء إٍ  َف َ ب                      بِنَ

يـَّنُوا بـَ اِسقٌ "   :یقول )  ٦: الحجرات  (  فـَتَ یة فیمن اتصف بھذه الصفة غابر ثم ھي باق َ◌َف

ظنة للكذب وموضع تثبت الخروج عن نھج الحق  وھو مراتب متباینة كلھا م: والفسق ، الدھر

  .  ) ٢( ... "وتبین 

اآلیة الكریمة  الذي ورد في سیاق) فاسق ( اسم الفاعل  نَّمن خالل النص المتقدم أوالظاھر        

زمة فالفسق صفة ت والمالدد والحدوث إلى الداللة على الثبوانصرف عن داللتھ على التج

وزن فاعل الذي ورد في ھذه اآلیة  نَّأق بھا وال تزول عنھ ویمكن القول مالزمة لمن یتخل

  .ت واللزوم لصاحبھ فیھ داللة على الثبو نَّفة مشبھة ألالكریمة ھو ص

              ِعيَشةٍ  فِي فـَُهوَ : قولھ تعالى الموضوع ما ورد في حدیثھ عن ومما یتصل بھذا 

ةٍ  َ اِضي ھا وردت بصیغة اسم الفاعل إال تحدث عن لفظة راضیة مشیرا إلى أنَّ)  ٢١: الحاقة  ( رَ

ى ذات رضى فھو بمعن: معناه : "نى اسم المفعول أي مرضیة یقول ھا ذات رضى وھي بمعأنَّ

   )٣("اء اسم الفاعل رضیة ولیست بنم

  :  ھذه المسألة لفتت أنظار ابن عطیة وغیره من المفسرین ومنھم الخلیل إذ یقول  أنَّ ویتضح      

ةٍ  ِعيَشةٍ  فِي فـَُهوَ  :ومنھ قولھ تعالى (  َ اِضي   )٤(:أي مرضیة ومنھ قول النابغة   رَ

                                                
                           موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي :للزمخشري  شرح المفصل،  ٤٥٦/ ٥:  التبیان:  ظ) ١(

  ) أطروحة دكتوراة ( ٧٢: علي ھالل محمود . د: العدول الصرفي في القرآن الكریم ،  ١٠٩/ ٤: الموصلي 
  ١٤٧/ ٥: المحرر الوجیز ) ٢(
  ٣٦٠/ ٥:  المصدر نفسھ) ٣(
  ٩: دیوان النابغة ) ٤(
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 ِ ِ ـلِ كـ ً ــیـــنــي لـ ّ ِ  ◌ُ  ــمــةیــا أمــیَ  ◌ٍ  ــمـھـ ـلوَ      بِ ــنــاصـ َ  بطيءِ  ◌ِ  ھـیـاسـأق ◌ٍ  لـیـ

       بِ ـكواكِ ـال
ونقل الالحق عن السابق ھذه الداللة وقالوا طائفة من العلماء الخلیل  وقد تابع )١() منصب : أي 

اهللا سبحانھ وتعالى قد استعمل صیغة اسم الفاعل وھو یرید اسم المفعول وذكروا مثل ذلك في  نَّإ

  .تعملھا القرآن بھذه الصیغة عدد من المفردات التي اس
) راضیة( لة محددة وھو حین یستعمل القرآن وضع فیھ كل لفظ للتعبیر عن دال أنَّ ویتضح        

من الدارسین ومنھم  إلى ذلك طائفة وقد ذھب  –ا مرضیة وال یقصد بھ، لم یكن یرید غیرھا 

ي القرآن ال تقوم مقامھا كلمة  الكلمة ف الشاطئ انطالقا من مبدأ أنَّ عائشة عبد الرحمن بنت 

   )٢( . آخرى

مَ  َعاِصمَ  َال  :ونجد مثل ذلك عند حدیثھ عن قولھ تعالى        وْ ْن  اْليـَ رِ  مِ                 اللَّهِ  َأمْ
قد وردت في ھذا السیاق ویراد منھا اسم المفعول أي ) عاصم (لفظة  نَّفقد ذكر أ)  ٤٣  : ھود  (

          : ول ذكر ذلك ابن عطیة یقول رادة  اسم المفعإفاعل وستعمال ال معصوم فھي من باب ا

غیره إلى قد أشار و )٣( "على ھذا في معنى معصوم ) عاصم (ـ ف اعتصاممعناه ذو  )عاصم " (

  كقولھ سبحانھ(  :یقول  )ـ ھ٢٧٦ت ( ابن قتیبة ومن العلماء الذین أشاروا إلى ذلك ، ذلك المعنى 

  مَ الْ  َعاِصمَ  َال وْ ْن  يـَ رِ  مِ   ) ٤( )أي ال معصوم من أمره ) ٤٣: ھود  (  اللَّهِ  َأمْ

بمعنى ال معصوم عضده ما    َعاِصمَ  َال  :  والذي ذكره ابن قتیبة في تفسیر قولھ تعالى     

مَ  َعاِصمَ  َال  : (یقول  ) ھـ  ٣٩٢ ت(ذھب إلیھ ابن جني  وْ ْن  اْليـَ رِ  مِ أي ال ذا عصمة   اللَّهِ  َأمْ

  )٥() معناه ال معصوم  نَّوال كما یكون فاعال فمن ھنا قیل أذو العصمة یكون مفعو

   )٦( .التبادل بین الصیغ المفعولیة والفاعلیة وارد في كالم العرب وخاصة عند أھل الحجاز  نَّوإ 

  

  

                                                
  . ١٦٩/ ١: المقتضب ، ٤٢١/ ٣: الكتاب ، ١٣٧/ ١: العین ) ١(
   ١٩٣: عائشة بنت الشاطئ . د: اإلعجاز البیاني ومسائل نافع بن األزرق : ظ )٢(
   ١٧٥/ ٣: المحرر الوجیز ) ٣(

  ١٨٠: بن قتیبة ا:  تأویل مشكل القرآن ) ٤(
   ١٥٢/ ١: الخصائص ) ٥(

  ٢٢٥/ ٣: الفراء : معاني القرآن :  ظ )٦(
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لوا بنیابة ن ذھب إلیھ من سبقھ من العلماء الذین قامإبتعد فیھ ع الشیخ الطوسي اتخذ مسارًا بید أنَّ

حكایة لما قال نوح لولده حیث قال ( : یقول   َعاِصمَ  َال  اسم الفاعل عن اسم المفعول بقولھ 

ال  (   أي أنَّ  )١()وأستثنى من رحم ، ھ ال مانع من أمر اهللا بأنَّ سآوي إلى جبل یعصمني من الماء

جاء بھ ) عاصم (قولھ  أنَّیعني ) ال مانع  (أراد بھا الشیخ الطوسي ومن تبعھ في ذلك ) عاصم 

ال یمكننا تجاوز الحقیقة إلى المجاز بدون ( ھ على صیغة اسم الفاعل ولم یرد بھ غیرھا وذلك ألنَّ

 ال   أقوى القرائن  –السیاق في اآلیة الكریمة وھو من  قرینة مانعة من إیرادھا فضال عن أنَّ

  )٢() یعین داللتھا على معصوم 

 ال مانع من أمر اهللا تعالى غیره    َعاِصمَ  َال    : تعالى  داللة قولھ وفي ضوء ما تقدم أنَّ     

غیرھا وھذا ما ذھب  آخرىصیغة اسم فاعل ولم تنب عن صیغة ) عاصم   (ـ وھي على بابھا ف

فخالف فیھ من سبقھ من المفسرین الذین سار على خطاھم ابن عطیة ) رحمھ اهللا ( إلیھ الطوسي 

ولعل ابن عطیة في ذلك لم یلتفت إلى مذھب الطوسي في   َعاِصمَ  َال  : ى تعال في داللة قولھ

مَ  َالَعاِصمَ  تفسیر قولھ تعالى وْ ْن  اْليـَ رِ  مِ  َال   :تعالى  قولھ لذلك ذھب إلى أنَّ  اللَّهِ  َأمْ

  ) . ال معصوم  (بمعنى   َعاِصمَ 

ى صیغة اسم الفاعل ولم تنب عن جاءت عل  َعاِصمَ  َال   :تعالى  قولھ والراجح أنَّ        

السیاق الذي وردت فیھ المفردة ال تتناسب معھ صیغة  وذلك ألنَّ) معصوم ( صیغة اسم المفعول 

األمر بید اهللا سبحانھ  داللة على أنَّ) عاصم  (وفي صیغة اسم الفاعل ) معصوم ( اسم المفعول 

  . وال مانع عن أمره 

  

  

                                                
  ٤٩١/ ٥:  التبیان )١(
  ) .رسالة ماجستیر (  ١١٧: عادل عباس . د: الظواھر اللغویة في كتب أعجاز القرآن ) ٢(
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  : صیغ المبالغة  – ب
منھا الداللة على المبالغة حددة ذكرھا علماء التصریف الغرض وھي أبنیة لھا أوزان م          

لھا  وقد ذكر العلماء أنَّ )١(والتكثیر في اسم الفاعل وكذلك یسمیھا بعضھم مبالغة اسم الفاعل 

  : خمسة أوزان مشھورة ھي

  . بفتح العین وتشدیدھا كضراب ) ل اَّعف( -١

  . كضروب بفتح الفاء ) عولَف(  -٢

  .بكسر المیم كمضراب بكثرة ) فعال ِم( -٣

  .وكسر العین كضریب  الفاء بفتح) یل ِعَف(  -٤

  . بفتح الفاء وكسر العین كضرب) لِعفََ( -٥

تفسیره اآلیات القرآنیة موضحا الدالالت التي  ند طائفة من ھذه األوزان فيوقد وقف ابن عطیة ع

  :في سیاق الكالم ومن األوزان التي تحدث عنھا تؤدیھا ھذه الصیغ من خالل استعمالھا 

  : ال فعّ  - ١ 

بتشدید العین مبالغة في وزن فاعل وحین نرید المبالغة في ھذا الوزن ) ال ـّفع ( وزنمثل ی      

وھكذا  )اسلّب (وفي البس )ارنّح (وفي ناحر) الحّم(حامل  ھذه الصیغة فنقول مثال فينستعمل 

  ) ٢(.ذا أرید المبالغة في أمرھا إمة لصاحبھا ولذا یوصف بھا مھنة مالزحتى یصیر الفعل 

   التـَّوَّاُب  ُهوَ  إِنَّهُ : التي وردت في قولھ تعالى ) اب توَّ( حدث ابن عطیة عن لفظة توقد 

 )٣( "للمبالغة والتكثیر ) اب التوَّ( ة وبنی : "فذكر داللتھا یقول  )  ٣٧: البقرة  ( الرَِّحيمُ 

                 عند الطوسي) اب توَّ( ماثال لما ذھب إلیھ ابن عطیة في تفسیر لفظة موقفا م وجدتو

نَّهُ   (  : یقول  ا َكانَ  ِإ ً اب   ، من مضى معناه أنھ یقبل توبة من بقي كما قبل توبة ) ٣: النصر  ( تـَوَّ

  

  
                                                

صیغ ، ٩٧/  ٢: السیوطي  :ھمع الھوامع ،  ٣٩٢/ ١: ابن ھشام األنصاري : شرح شذور الذھب : ظ )  ١(
   ٣: محمود حسن : أ : )بحث أنترنیت (  :ال المشتقات بین الوضع واألستعم

 ٨٩: الحریري :درة الغواص في أوھام الخواص ،٣٢٥/ ١: الفارابي: دیوان األدب، ٢/٤١١: المقتضب: ظ) ٢(
  ١١٠: ومعاني األبنیة في العربیة ،٧٧٢:المزھر في علوم اللغة،١٤٨/ ١: االستراباذي: شرح شافیة ابن الحاجب

   ١٣١ /١: المحرر الوجیز  )٣(
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وذھب إلى   )١( )لتوبة وفي صفة العبد الكثیر الفعل ل، اهللا الكثیر القبول للتوبة  في صفة والتواب

اهللا تواب على من تاب لو عاد في الیوم  أنَّ : (یقول  إذ) ھـ  ٥٣٨ت(ذلك المعنى الزمخشري 

تكرار الفعل وتكثیره ومن المتأخرین  تدل على) اب توَّ (لفظة   ویشعر كالمھ أنَّ ) ٢() مائة مرة 

 )اب توَّ(وكلمة  : ( زي إذ یقول لشیخ ناصر مكارم الشیراا )اب توَّ (الذین أشاروا إلى داللة 

  )٣()  عن سماء أرواحھم، زق أستارالیأس صیغة مبالغة تبعث األمل في نفوس المذنبین وتم

في ھذه اآلیة جاءت على ) اب توَّ (لفظة  من آراء المفسرین ومنھم ابن عطیة أنَّ الظاھرو      

ھ سبحانھ وتعالى وأنَّ اب من أبواب رحمتھبیان ب بھا لتؤدي الداللة التي قصد اهللا) ال ـَّفع (وزن 

جاءت لفظة ن عباده مھما كثرت ذنوبھم وى عباده فھو سبحانھ یقبل التوبة معلكثیر التوبة 

                      التـَّوَّاُب  ُهوَ  إِنَّهُ  : في طائفة من اآلیات القرآنیة منھا قولھ تعالى ) ابتوَّ(

ُوا الَِّذيَن  إِالَّ  : ولھ تعالى وق)  ٣٧: البقرة (    الرَِّحيمُ  َأْصَلُحوا تَاب يـَّنُوا وَ بـَ أُولَئَِك  وَ  َأتُوُب  َف

ِهْم  ا َعَليْ َأَن                        تـَوَّاٌب  اللَّهَ  إِنَّ :وقولھ تعالى ) ١٦٠: البقرة (   الرَِّحيمُ  التـَّوَّاُب  وَ

اهللا  القرآنیة تدل على أنَّ السیاقاتفجاءت في تلك   ،)  ٤(وغیرھا)١٢: الحجرات (   رَِحيٌم 

           . سبحانھ كثیر التوبة على عباده وباب رحمتھ واسعة في قبول التوبة من عباده 

َن  : الواردة في قولھ تعالى ) سماعون ( ومثال ذلك نجده في حدیثھ عن لفظة       مِ  الَِّذيَن  وَ

اعُونَ  َهاُدوا ْلَكِذِب  َسمَّ ِ اعُونَ  ل قَ  َسمَّ ِ ة داللة ذكر ابن عطی)  ٤١: المائدة  ( ...َآَخِريَن  ْومٍ ل

ْلَكِذِب  َسمَّاعُونَ وأما المعنى في قولھ  : "یقول ) اعون سمَّ (لفظة  ِ یكون صفة  فیحتمل أنَّ  ل

ولذلك جاءت ، ویقبلونھ جمیعھم یسمع الكذب بعضھم من بعض  للمنافقین ولبني إسرائیل ألنَّ

                                                
  ٤٠٦/  ١٠:  التبیان )١(
   ٣٠٤/  ٢:  الكشاف )٢(
   ٤٠٢/ ١: الشیرازي :  األمثل)٣(
  ٣: النصر ،  ٦٤،  ١٦: النساء ،  ١٠: النور ،  ١١٨،  ١٠٤: التوبة ،   ١٢٨،  ٥٤: البقرة ) ٤(
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  ) ١( "قبلون ویستزیدون من ذلك المسموع ھم یإذ المراد أنَّ، بالغة عبارة سماعھم في صیغة الم

  من أجل أن ) سماعون منك أقوالك (یحتمل أن یرید : "یقول  وذھب مذھبا آخر في تحدید داللتھا

  

  

الطوسي  عند ذلك المعنىمثل وجدت و ) ٢( "لكلمة أضعافھا كذبا حدیثك مع ا علیك وینقلوایكونوا 

كالمك للكذب علیك سماعون " سماعون "  -أحدھما :  ي معنى ذلك قوالنوقیل ف : (یقول 

مٍ كالمك  َقوْ ِ ْأتُوكَ  َلْم  َآَخِريَن  ل َ ھم نَّإلیھم أي ھم عیون علیك وقیل إذا رجعوا إلیكذبوا علیك  ي

  . ، ھذا قول الحسن والزجاج وأبو علي فلھذا جالسوك. كانوا رسل أھل خیبر لم یحضروا

اعُونَ  التفسیر قال أھل -الثاني  ْلَكِذِب  َسمَّ ِ  تقبل قابلون لھ كما یقال التسمع من فالن أي ال ل

اعُونَ   دهم، ومنھ سمع اهللا لمن ح منھ مٍ  َسمَّ َقوْ ِ   .بھم في قضیة زان محصن أرسلوا  َآَخِريَن  ل

 ھمألنَّ،  بلوهإن أفتاكم محمد صلى اهللا علیھ وآلھ بالجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فال تق: فقالوا لھم

. ة إلى جلد أربعین، وتسوید الوجھ واالشھار على حماراقد كانوا حرفوا حكم الجلد الذي في التور

  )٣()  .ھذا قول ابن عباس وجابر وسعید بن المسیب والسدي وابن زید

للكذب  سماعونفھؤالء المذكورون من الیھود ھم ( : یقول ونقل عنھم ذلك المعنى الطباطبائي     

السمع لقوم  و، و ھم كثیر ، و إال لم یكن صفة ذم ھ كذبیكثرون من سماع الكذب مع العلم بأنَّ أي

، و اختالف  ، یقبلون منھم كل ما ألقوه إلیھم و یطیعونھم في كل ما أرادوه منھم آخرین لم یأتوك

اعُونَ   :قولھمعنى السمع ھو الذي أوجب تكرار  غاء و الثانیة األول یفید معنى اإلص فإنَّ  َسمَّ

  . )٤ ()معنى القبول

یدل على المبالغة  )الفعَّ(بزنة ) اعون سمَّ( السیاق الذي وردت فیھ لفظة  وتبین مما تقدم أنَّ     

السماع من أقوام  ء الذین یمثلون الیھود فھم كثیرو السماع للكذب وكثیرووالتكثیر في سماع ھؤال

وأتباعھ  من المسلمین وقد  ) هللا علیھ وآلھ وسلـَّم صلى ا(  آخرین یریدون اإلساءة إلى الرسول

سماع ھؤالء الیھود لما یسيء إلى  المبالغة فيعن  لیعبر بھ ) الفّع(  وزنالسیاق القرآني  استعمل

  . مع السعي لإلقبال على سمع الكالم الكذب الباطل  )صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ( سول الر

                                                
  ١٩٣/ ٢: المحرر الوجیز  )٥(
  ١٩٣/ ٢: المحرر الوجیز ) ١(
  ٣٠٠/ ٣:  البیان مجمع،  ٥٢٣- ٥٢٢/ ٣:  التبیان )٢(
  ٣٧٦/ ٥:  المیزان )٣(
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وا : الواردة في قولھ تعالى ) ا ارـَّبُك (فظة لالتي وقف عندھا  األلفاظ ومن َكرُ مَ ْكراً  وَ     مَ

بشد الباء وھو بناء مبالغة    ◌ً اراـبّـ ُ ك : وقرأ جمھور الناس " : قائال )  ٢٢: نوح  (  اراً ـبّـ ُ ك

  ] : أبو صدقة الدبیري [ وھي لغة یمانیة وعلیھا قول الشاعر : قال عیسى . نحو حسان 

 ◌ِ  انِ ــیـتـفــھ بـقـحـلـی رءُ ـمـــوال

        دى ـــنــال

س ــیــول ◌ِ  مــریــكــال قُ ــلـــخ

  اءـوضّ ـالــب

بتخفیف الباء وھو بناء مبالغة   ◌ً اراـبّـ ُ ك ابن محیصن وعیسى ابن عمر )١(بضم الواو ، وقرأ 

بیر جدا یقال كبیر ار الكوالكّب : (وقد أشار الطبرسي إلى ذلك المعنى یقول   )٢("ھ دون األولإال أنَّ

أعرابیا سمع  ان وروي أنَّّسوُح وُحسان اب وحسنّججاب وُعار ومثلھ عجیب  وُعّببار ثم ُكثم ُك

أفصح ربك یامحمد وھذا من یقرأ ومكروا مكرا كبارا فقال ما ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم (النبي 

  )٣ ()ال یوصف بالفصاحة سبحانھ  تعالى اهللا عراب ألنَّجفاء األ

وا:وقولھ تعالى : ( یقول  ) المیزان ( عضد ذلك ما جاء عن العالمة الطباطبائي فيوی َكرُ مَ  وَ

ْكراً  ُ ك مَ   . )٤() ار اسم مبالغة من الكبر الكبَّ  اراً ـبّ ـ

القرآن أراد التعبیر  بھذا البناء أنَّ)  راـاّبـُك (من خالل السیاق الذي وردت فیھ لفظة  یتضحو      

ھا أقصى درجات المكر اإلنساني  وفیھا داللة على أنَّ ھؤالء القوم وشدتھ بدقة عن قوة مكر

من المكر الذي تزول  لوصف ھذه الحالة مالئما جدًا كان المبالغةاستعمال  وفضال عما تقدم أنَّ

صلى اهللا ( أعرابیا في العصر الجاھلي حین سمع الرسول منھ الجبال وقد ذكرت الروایات أنَّ

فطرتھ لقد أدرك ھذا األعرابي ب –ھذه اآلیة قال ما أفصح ربك یامحمد  یقرأ) علیھ وآلھ وسلم 

                                                
 ٧٥٢/ ١:  إتحاف فضالء البشر: ظ ) ١(
  ٣٧٦/ ٥: المحرر الوجیز  )٢(
  ٥٤٥/ ٩:  مجمع البیان )٣(
  ٦٢/ ١٩:  األمثل  ، ١٠٦/ ٢٠:  المیزان )٤(
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كبیر : مثل  خرىدون غیرھا من المفردات األھذه المفردة  عجازیة الستعمالوسلیقتھ القوة اإل

  . وعظیم وغیرھا 

  

  

  

  

َ ف - ٢ ُ عـ   : ول ـ
في بعض السیاقات وفیھا داللة  )١(للداللة على المبالغة والتحمل ) ولـُعـََف( وزنستعمل ی           

نى دائم ذلك قولھم صبور وشكور بمععلى المبالغة في قدرة التحمل واألكثار في الفعل ومن أمثلة 

ئم الشكر وقد أشار ابن عطیة إلى المختلفة وكذلك شكور بمعنى دا الصبر والتحمل في المواقف

القرآنیة ومن األلفاظ التي توقف عندھا  ستعمال ھذا الوزن للداللة على المبالغة وھو یفسر اآلیاتا

ُهوَ  : التي وردت في قولھ تعالى ) ور ـُھـَط(وأشار إلى داللتھا على المبالغة مفردة   الَِّذي وَ

اَح  َأرَْسَل  َ ا الرِّي ُْشرً َن  ب يْ ََدْي  بـَ هِ  ي ا رَْحَمتِ َزْلنَ َأنـْ َن  وَ َماءِ  مِ ً  السَّ اء ا مَ وفي  )٤٨: الفرقان ( َطُهورً

بناء مبالغة في  )ورـُھـَط: " ( یقول  )ورا ـُھـَط( ة نظر ابن عطیة في توجیھ داللة لفظة ھذه اآلی

بیلھ أن یكون طاھرا مطھرا طاھر وھذه المبالغة اقتضتھ في ماء السماء وفي كل ما ھو منھ وبس

وقف  و )٢("العنب أن یكون طاھرا ال مطھرا وفیما كثرت فیھ التغاییر  كماء الورد وعصیر 

ا : (  موقفا مماثال لما ذھب إلیھ ابن عطیة یقول  ) ھـ  ٤٦٠ت (  سيالطو َزْلنَ أَنـْ َن  وَ اءِ  مِ مَ  السَّ

 ً اء ا مَ وتابعھم  )٣( )أي طاھرا مطھرا مزیال لألحداث والنجاسات مع طھارتھ في نفسھ    َطُهورً

ا  (: یقول  ) المیزان ( الطباطبائي فيفي ذلك المعنى  َزْلنَ أَنـْ َن  وَ اءِ السَّ  مِ ً  مَ اء ا مَ أي من    َطُهورً

جھة العلو وھي جو األرض ماء طھور أي بالغا في طھارتھ فھو طاھر في نفسھ مطھر لغیره 

  . )٤()فالطھور على ماقیل صیغة مبالغة  یزیل األوساخ ویذھب باألرجاس واألحداث

                                                
الحسیني  أبو البقاء: الكلیات ،  ٩٧/ ٢: ھمع الھوامع ،  ٨٩: درة الغواص ،  ٣٨٧/ ١: دیوان األدب : ظ) ١(

 ١١٤: معاني األبنیة ،  ٣٦٤: الكفوي 
  ٢١٣/ ٤: المحرر الوجیز  )٢(
   ٤٢٧/ ٣:  مجمع البیان،  ٤٩٦/ ٧:  التبیان )٣(
  ٢٤٤/ ١١:    األمثل،  ٢٤٧/ ١٩:  المیزان  )٤(
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في سیاق ھذه اآلیة  ) ولـُعـَف( وزن ما تقدم من آراء العلماء في ھذه المفردة أنَّو في ضوء     

ھ منزل بأرادة اهللا ستعملت للداللة على المبالغة في طھارة الماء الذي ینزلھ اهللا من السماء ألنَّا

حیائھا وھذا السیاق یستلزم لح لتطھیر األرض من كل دنس فیھا وإلسبحانھ وتعالى وھو صا

  . وكثرتھا استعمال ھذه الصیغة للتعبیر عن قوة طھارة الماء الذي انزلھ اهللا 

  یدل  ھھذا الماء المنزل ھو طاھر مطھر في ذاتھ كما أنَّ ما أشار إلیھ المفسرون أنَّم یتضح و      

  

  

  . ) ١(األحداث والنجاسات ھ قادر على إزالةعلى كمال فعل التطھیر وشمولھ لكل شيء غیر أنَّ

  

  :ال فعَ مِ  - ٣
ار من الشيء والمداومة كثللداللة على اإل الذي یستعمل وھذا الوزن من أوزان المبالغة         

ونحن حین نرید أن نصف شخصًا ، صبح صفة مالزمة لصاحبھا وكثیرة التكرار منھ علیھ حتى ی

طور بكثرة بكثرة الكالم نقول عنھ مھذار وكذلك نقول لمن یكثر الزواج مزواج ولمن یستعمل الع

ا  : قولھ تعالى وقد عرض ابن عطیة الى ھذا الوزن في تفسیر  )٢(معطار َأرَْسْلنَ َ  وَ َماء  السَّ

ِهْم  ا َعَليْ ارً ْدرَ ا : "یقول ) مدرارًا ( عطیة داللة لفظة  ذكر ابن)  ٦: األنعام  ( مِ ارً ْدرَ بناء   مِ

اآلیة إنما سیاقھا تعدید النعم وإال  تكثیر كمذكار ومئناث ومعناه یدر علیھم بحسب المنفعة ألنَّ

على تقدیر ویحتمل اإلھالك وتحتمل اآلیة أن تراد السماء المعروفھ فظاھرھا یحتمل النعمة 

 وقد أشار إلى ذلك المعنى الطوسي )٣("مدرارًا الیوصف بھ إال المطر  نَّوأرسلنا مطر السماء أل

ا :وقولھ( :یقول إذ) ھـ  ٤٦٠ت( ارً ْدرَ من ألفاظ  المبالغة  ) مفعال ( و ... ،غزیرًا دائمًا كثیرًا  مِ

األوالد إذا كانت كثیرة : كقولھم امرأة مذكار  ،دیمة مدرارًا إذا كان مطرھا غزیرًا حادًا  :یقال 

 ) ٦(والطباطبائي  )٥ ()ھـ ٥٤٨ت ( ذلك الطبرسي فيوتابعھ  ) ٤() للذكور ومئناث في إناث 

ا : (والشیخ ناصر مكارم الشیرازي یقول  ارً ْدرَ لى ثم انتقل إ ،اللبن " در" في األصل من   مِ
                                                

    ٢٥٠: محمد یاس خضر الدوري . د: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني : ظ) ١(
الفروق ،  ٥٥٥: الثعالبي  : فقھ اللغة ٢٥٥:  بن قتیبةآ  :أدب الكاتب ،  ٣١٢ – ٣٠٨/ ١: دب دیوان األ : ظ )٢(

   ٨٩: درة الغواص في أوھام الخواص    ١٣٥/ ٥: المخصص ،  ١٣ – ١٢: أبو ھالل العسكري: اللغویة 
        ٢٦٩/ ٢: المحرر الوجیز  )٣(
  ٨١/ ٤:  التبیان )٤(
  ٤٢٧/ ٤:  مجمع البیان: ظ  )٥(
  ٨/ ٧:  المیزان: ظ  )٦(
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ا مایشبھھ في النزول كالمطر والكلمة صیغة مبالغة وجملة  َسْلنَ َأرْ اءَ  وَ مَ  للزیادة في المبالغة  السَّ

()١( .  

            

  

  

           

اآلیة یراد منھا في سیاق ھذه ) مدرارًا ( لفظة  من آراء العلماء التي تقدم ذكرھا أنَّ ویتضح       

إنعام اهللا على على دوام  اودوامھ ویمكن أن نلمح من ھذا داللتھنزول المطر  المبالغة في كثرة

  ماء المطر ھو مصدر  ألنَّوكثرة نزول المطر دلیل على كثرة نعم اهللا  نَّالبشر وكثرتھا أل

                        )السماء ( جاء في اآلیة الكریمة ذكر ن الكریم وانسجامًا مع سیاق القرآخیر  ال

ا :  بقولھ تعالى َأرَْسْلنَ َ  وَ َماء ِهْم  السَّ ارً  َعَليْ ْدرَ أو الغیث  ولم یذكر المطر ) ٦: اإلنعام (  امِ

السماء ھي مصدر للكثیر من النعم ولیس  نَّإ: وذلك ألمرین أحدھما على ذكر السماء  واقتصر

هللا من السماء فیھ داللة على تعدد النعم اآللھیة التي یرسلھا ا )السماء( ذكر  كان لذلك  الماء فقط 

التي تدل على الكثرة والمبالغة ) مدرارا ( إلى األرض وأن كثرة النعم تتناسب معھا لفظة 

  . في در النعم السماویة واالستمراریة
فجاء ذكر السماء من باب المراعاة للغة العرب الذین كانوا یطلقون على : اآلخر أما 

     ) ٢(: قول معاویة بن مالك  والتجوز ودلیل ذلك تساعاالمن باب )  سماء(المطر

ُ ـنـیـرع      ◌ٍ  ومــق ◌ِ  أرضـب اءُ ـمـسـال زلَ ـإذا ن ُ انـك وإنْ  اه ــابـضَ ـوا غِ ــ َ          اـ

  . إذا نزل المطر  : أي

ا : ومن ھنا تتضح لنا طبیعة اإلعجاز القرآني في استعمال األلفاظ وقولھ تعالى       َأرَْسْلنَ  وَ

َماء   . السماء تحولت إلى مصدر نعمة للبشر  ة كبیرة وكأنَّفیھ مبالغ◌َ   السَّ

  

  

  

                                                
   ٢٠٤/ ٤:  األمثل)٧(
  ٧٧: أدب الكاتب ) ١(
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َ ف – ٤ ِ عـ   : ل ـیـ
یدل على من كثر الفعل منھ صیغ المبالغة ووزن فعیل مشترك بین الصفة المشبھة و          

مر داللة على معاناة األفیھ من  ال ھذا الوزن للمبالغة في الوصف لموصار طبیعة لھ ویستعم

ھ جزء من طبیعتھ مثل قولنا رجل حلیم وعلیم نرید یصبح مالزمًا لصاحبھ وكأنَّ وتكراره حتى

وقد  ،بھا  یبالغون في االعتزازو وكان العرب تفتخر بھذه الصیغة )١(في حلمھ وعلمھ المبالغة 

َت  إِنََّك  : قولھ تعالى  تفسیر عرض ابن عطیة إلى ھذا الوزن في حدیثھ عن ُ  َأْن يم ِ ل  اْلعَ

  ) ٣٢: البقرة (  اْلَحِكيمُ 

يمُ  : "یقول ) علیم ( داللة لفظة في تحدید  ابن عطیةنظر     ِ ل ویزید علیھ العالم : معناه   اْلعَ

        داللة لفظة إلى شاروأ )٢ (" معنى من المبالغة والتكثیر من المعلومات في حق اهللا عز وجل

وقف الطوسي و )٣("...ما مزیة المبالغة ھوبین ،معناه الحاكم   اْلَحِكيمُ  " یقول ) الحكیم ( 

ُ   وقولھ: ( یقول ) حكیم العلیم وال( وقفا مماثال لما ذھب إلیھ ابن عطیة في لفظتي م يم ِ ل  اْلعَ

ھ عالم نَّأذا كانت كذلك  أفادت مبالغة ومن صفات ذاتھ وإھ عالم وفیھ معنى علیم أنَّ   اْلَحِكيمُ 

  . )٤( )ذلك واجب في العالم نفسھ  ألنَّ ،یزل  یوصف بھ في مالمالبجمیع المعلومات و

                                                
 ١١٧: ومعاني األبنیة  ٩٧/ ٢: ھمع الھوامع ،  ٣٩٨/ ١: دیوان األدب :  ظ) ١(
  ١/١٢٢: المحرر الوجیز  )٢(
  .المصدر نفسھ  )٣(
)١٤٢/ ١:  ) ٤   
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المبالغة في  داللةفي ھذا السیاق المقصود منھما )  علیم وحكیم(لفظتي  ما تقدم أنَّوفي ضوء       

ط بكل شيء بكل شيء وحكمتھ فھو العالم الذي أدرك علمھ كل شيء وأحاعلم اهللا سبحانھ 

عالم  ( القرآني قد عدل عن استعمال لفظةتعبیر حوت حكمتھ كل شيء لذا نجد ال الحكیم الذيو

المقصود )   حكیمالعلیم وال (صیغتي إلى ن إلى علمھ وحكمتھ باألشیاء ھما منسوباألنَّ)  وحاكم

 موجود عند خلقھالذي فاق علمھ وحكمتھ كل  )١(.منھما كمال العلم والحكم واتصافھ سبحانھ بھما 

  .ستعمال ھاتین المفردتین لسیاق امن علم وحكمة لذا صلح في ھذا ا

  

  داللة المصدر   -  ٢     
وھو أصل االشتقاق عند البصریین  )٢(مقترن بزمن على حدث غیر دلَّ ھو ماالمصدر          

  .  )٣(ومنھ أخذ الفعل وسائر المشتقات وخالفھم الكوفیون فذھبوا إلى أصالة الفعل 

ومن . ثبت الدرس الحدیث عدم صحتھا الجدوى من الخوض فیھا بعد أن اوھي مسائل خالفیة 

ھذه المصادر منھا ماھو سماعي  خالل استقراء ماورد من مصادر في اللغة وجد العلماء أنَّ

لقاعدة محدودة وأكثر مایكون ذلك في مصادر الفعل الثالثي وبعضھا قیاسي وھناك الیخضع 

 التي د من المصادروقد عرض ابن عطیة في تفسیره إلى عد ) ٤(مایسمى بالمصدر الصناعي 

السیاق الذي ترد فیھ ومن ھذه المصادر ما ھو تؤدیھ من دالالت في  ماوأشار إلى ا عندھوقف 

   :سماعي ومنھا ما ھو قیاسي ومن أمثلة ماورد عنده 

ُعـالف ( صیغةما ورد من المصادر على  - أ        -:) ـ
ي یأتي مضارعھ بضم العین وكسرھا ذلثالثي المن مصادر الفعل ا ) عالُف (صیغة                  

في وقوفھ على تفسیر اآلیات أشار آبن عطیة  و ،إالَّ ما ندر من األفعال ألنَّ القاعدة غیر مطردة 

صیغة أن من المصادر على ھذا المیزان فذكر  من الدالالت التي یؤدیھا ما جاء إلى طائفةالقرآنیة 

             واء باح وُعراخ وُنُص( كان بضم الفاء مثلدل على الصوت إذا ت يالت من المصادر )عالُف(

ت إلى ھذه اإشار ) ٥(فقد وردت في كتاب سیبویھ   ، معروفة عند القدامى وھذه مسألة) غام وُب

ویبدو ذلك ھذه الصیغة إلى داللة ابن عطیة لك طائفة من العلماء وقد أشار الداللة وتابعھ في ذ

ا: الواردة في قولھ تعالى )  ًءاـَكـُم( واضحا في حدیثھ عن لفظة  مَ  ِعنْدَ  َصَالتـُُهْم  َكانَ  وَ

                                                
  ٢٤٥: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني : ظ) ٥(
  ٢٠٨: بنیة الصرف أ: ظ) ١(
  ٢٣٥/ ١ : االنباري: األنصاف في مسائل الخالف : ظ) ٢(
  ١٩-١٨: معاني األبنیة : ظ) ٣(
  ١٢٩/ ٤: الكتاب : ظ) ٤(
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يِْت  ً  إِالَّ  اْلبـَ َكاء ةً  مُ َ تَْصِدي ُذوُقوا وَ َذاَب  َف تُْم  بَِما اْلعَ ونَ  ُكنْ                )  ٣٥: األنفال (   تَْكُفرُ

ً  و: " یقول  َكاء م وقد یكون لفكون باابن عباس والجمھور فقد ی یر قالعلى الفعال الصف  مُ

یشارك األنف یقال مكا یمكو  قال مجاھد وأبو سلمة عبد الرحمن وقد ،باألصابع والكف في الفم 

   )١( :ومنھ قول عنترة  إذا صفر 

صــتـھ كـشـدِقِ◌ِ◌ ِ یتَـــمــكــو فـــرالً                    دّ  غــانــیــٍة تــركــُت مــجـــ ِوخــلــیــل

  األعــلــم 

  
  )٢(: قول الطرماح  ومنھ

َعــنــِة ُمــْحـفـــٍظ                ــ َ ِــَھــا بــط ل ُــھــا ِمـــــَن األنـھــــار ِفـــنــحــا ألوَّ ِــب ُو جـوان ـمــكــ ْ   تـ
  

رت یقال وال تمكو إال است مكشوفة ومن ھذا قیل لالست مكوة قال أبو آست الدابة إذا صفمكت  و

ر في ألنھ یمكو أي یصفومن ھذا قیل للطائر المكاء . منقلبة عن واو ) اء مك( فالھمزة في : علي 

بتخفیف ) ال ـعـُف( اف واألصوات األكثر تجيء على بشد العین كخّط ) الفّعـ( تغریده ووزنھ 

المكاء صوت  أنَّالعین كالبكاء والصراخ والدعاء والجوار والنباح ونحوه وروي عن قتادة 

ً  ( :رد ھذا المعنى عند الطوسي یقول قد وو ) ٣( "وذلك ضعیف  األیدي َكاء صفیر كصفیر   مُ

    :المكاء وھو طائر یكون بالحجاز ولھ صفیر قال الشاعر

ِ  ومـكـا َّ ھــا فــكــأنبـ   عــاقـل ◌ِ  ـو بـأعـصـمـمــا یـمـكُ ـ
  

دابة إذا وأصل المكاء جمع الریح للصفیر ویقال مكا یمكو مكاء إذا صفر بفیھ ومنھ یمكو است ال

  . والمكو أن یجمع الرجل یدیھ یدخلھا في فیھ ثم یصیح   ،الكوة : بالریح واالست انتفخت 

  )٤(: ومنھ قول عنترة   

  ـمِ  األعــل ِتـھ كــشــدقتــمــكــو فــریــصـالً                 مــجـــــدّ  تـركــتُ   غــانــیــة ً ِوخـلــیــل
  

                                                
  )حلیل ( في الدیوان ) خلیل ( لفظة  وردت،  ١٥: فوزي عطوي  : قیقتح: دیوان عنترة بن شداد ) ٥(
  ٢٢٦: عزة حسن  :قیق تح: دیوان الطرماح ) ١(
 ٥٢٤ -٥٢٣/ ٢: المحرر الوجیز ) ٢(
 )حلیل ( في الدیوان ) خلیل ( جاءت لفظة ،  ١٥: فوزي عطوي  :قیق تح: دیوان عنترة بن شداد ) ٣(
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  )١( )أي یصفر بالریح لما طعنھ 

مكا (بضم المیم وھي مصدر الفعل ) مكاء ال( لفظة  اء العلماء أنَّما تقدم من آروفي ضوء         

بضم الفاء وھذا الوزن یدل على الصوت وھو ما أراد السیاق ) عال ُف( وردت على وزن ) یمكو 

اسكھم منتأدیتھم  ر ما یقوم بھ ھؤالء القوم فيصّوھ بذلك أنَّ ، القرآني التعبیر عنھ في ھذه اآلیة

أصوات من أفواھھم وأیدیھم تعبیرًا عن ھذه  إصدارھا عبارة عن نَّعند البیت الحرام فوصفھا بأ

المناسك ویمكن أن نلمح من خالل السیاق طبیعة السخریة التي یحملھا ھذا النص مما یمارسھ 

  . ھؤالء من اعمال نتیجة جھلھم بإمور الدین 

  

ت في وقد جاء) جأر یجأر ( وذ من الفعل المأخ) جؤار ( لفظة  ومثل ذلك ماورد في حدیثھ عن

مَّ :قولھ تعالى  ا ُث سَُّكمُ  إَِذ هِ  الضُّرُّ  مَ لَيْ إِ ونَ " :  یقول ) ٣٥: النحل (  تَْجَأرُونَ  َف   تَْجَأرُ

وھو عند  ،وأصلھ في جؤار الثور والبقرة وصیاحھا  اإستغاثة وتضرعمعناه ترفعون أصواتكم 

فذلك الصراخ یشبھ بھ إنتحاب الداعي المستغیث  ،أوفي أثر دم یكون من بقر تذبح  جھد یلحقھا

                    )٢(:  ىومنھ قول األعش ،باهللا إذ رفع صوتھ 

ً سُ ـــِك ط  ـیـــلــمــواِت الــــلـــن صـــــراوُح مـــی ً وطــجــورا ً ــــــْوراً جـــودا   ؤارا
  

                       وأشار الطوسي إلى ذلك المعنى ) ٣( "فعال أو فعیل ت تأتي غالبًا على واألصوا

مَّ  ھوقول (  :یقول  ا ُث سَُّكمُ  إَِذ هِ  الضُّرُّ  مَ لَيْ إِ بالء وألم وسوء معناه متى لحقكم    تَْجَأرُونَ  َف

ر حال  تضرعون إلیھ بالدعاء  وھو قول مجاھد وأصل ذلك من جؤار الثور یقال جأر الثور یجأ

   ) ٤() ... إذا رفع صوتھ جوع أو غیره ًاجؤار

والجؤار بضم المیم صوت الوحوش استعیر لرفع : ( یقول  إذ الطباطبائي المعنى ذلك وأكد

  .)٦(الشیرازي عند ذلك المعنى ونجد مثل )٥()الصوت بالدعاء والتضرع واالستغاثھ تشبیھا لھ بھ 

جأر (بضم المیم وھي مصدر الفعل ) ار جؤ( لفظة  راء العلماء أنَّا تقدم من آمم الظاھر و      

كما ذكر  - في األصل یدل على الصوت بضم الفاء وھذا الوزن) عال ُف( وردت على وزن ) یجأر

                                                
 ٣٨٣/ ٥:  األمثل ،  ٣٩/ ٩  : المیزان،   ٨٣١- ٤/٨٣٠:  مجمع البیان : وینظر  ٩/١١٦:  التبیان  )٤(
   ١١٦: دیوان األعشى ) ١(
   ٤/٤٤١: المحرر الوجیز ) ٢(
  ٥٦٣/ ٥: مجمع البیان،   ٣٩١/ ٦: التبیان )٣(
 ٢٨٨/ ٨:  المیزان) ٤(
  ١٩٥/ ٨: األمثل : ظ) ٥(
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التعبیر القرآني لھذه اللفظة لم یكن عبثا وحاشاه أن ینتقي  انتقاء وبذلك الشك أنَّ –علماء العربیة 

مقصودا من عند الباري عز  االنتقاءلذلك كان ، المقصودة  لفظة غیر مؤھلة للتعبیر عن الداللة

لذلك أو العذاب وجل لكي یصور لنا باأللفاظ الدقیقة ما یقوم بھ ھؤالء القوم عندما تصیبھم البلوى 

ھا من األلفاظ التي أصابھا تطور داللي في مسیرتھا فھي دون غیرھا ألنَّ) جؤارا (  جاء بلفظة 

لحیوان الذي یجأر من ألم أو شيء یصیبھ ویمثل ھذا داللة حسیة في األصل تدل على صوت ا

   اإلنسان واإلنتقال فاستعیرت للتعبیر عن صوتلھذه اللفظة ثم أصاب داللتھا نوع من التطور 

  

  

المشابھة بین الداللتین  ووجھ )١(كشف ضره وما یصیبھ من ویالتالذي یتضرع لخالقھ من أجل 

   .فقط وارتفاع الصوت في كل منھما  ھو النداء والتضرع وقت الحاجة

َ (   صیغةما ورد من المصادر على  -ب َ ف    -: ) النـعـ
ما ورد على وزن فعالن من المصادر یدل في سیاقاتھ المختلفھ على الحركة             

             )ھـ  ١٨٠ت (  واالضطراب وقد ذكر ھذه الداللة علماء العرب القدامى وفي مقدمتھم سیبویھ

زوان ـقولك الّنعلى مثال واحد حین تقاربت المعاني  من المصادر التي جاءت: ( یقول  إذ

 ) ٢( )كانزه في إرتفاع ومثلھ العسالن والرَّتھذه األشیاء في زعزعة البدن واھتزا ماقزان وإنَّـّوالن

                                                                                      ن في آیات القرآن الكریم في وقفاتھوقد أشار ابن عطیة الى ما ورد من ھذا الوز

ا : قولھ تعالى  تفسیر فيومن ذلك ما ذكره  التفسیریة َأرَْسْلنَ ِهمُ  َف يْ                           َعَل

انَ  فھو عام  یطوف ،مصدر من قولك طاف : والطوفان  " : یقول ) ١٣٣: األعراف  (  الطُّوَف

 أنَّ ویتضح  ) ٣( "...كثر في الماء والمطر الشدید  العرب لھ استعمال في كل شيء یطوف إال أنَّ

) ھـ  ٤٦٠ت ( لفتت نظر ابن عطیة وغیره من المفسرین من أمثال الطوسي  قد ھذا الوزن داللة

ن أتى وإ ،یؤمنون  ھم المن أنَّ –ھ لما قال فرعون وقومھ ما قالوا أخبر اهللا تعالى أنَّ( : یقول 

و السیل الذي یعم ھ أرسل علیھم الطوفان  وھأنَّ –یصدقونھ على نبوتھ  ھم النَّفإ ،بجمیع اآلیات 

وقال . لرجحان والنقصان كاھو مصدر : وقیل  ،وھو مأخوذ من الطوف فیھا  ،بتغریقھ األرض 

                                                
 )جأر (  ١١٢/ ٤: لسان العرب : ظ ) ١(
معاني ،  ٧٣/ ١: في علوم اللغة المزھر  ٩٢/ ٣: السراجبن آ : األصول في النحو   ، ٣٣٧/ ٤: الكتاب ) ٢(

  ٢١٢:  أبنیة الصرف ،  ٣٠: األبنیة 
  ٤٤٣/ ٢: المحرر الوجیز )٣(
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في بعض فقال ابن عباس  هفي معنا اختلفواھم نَّلمفسرون فإوأما ا، ) ١(طوفانھ ةواحد: األخفش 

ھ عن ابن عباس أنَّ آخرىوفي روایة .  ) ٢( ھو الموت: وقال مجاھد . ھ الغرق إنَّ: الروایات عنھ 

َأَخَذُهمُ   وقال تعالى في قصة نوح ان أمرًا من اهللا تعالى طاف بھم ك انُ  َف ُهْم  الطُّوَف ُِمون وَ  َظال

)  ٤( ) الذریع طوفان من السیل البعاق ومن الموتال:  )٣(وقال أبو عبیدة ...  )١٤العنكبوت ( 

على ما قالھ  –الطوفان : ( والطباطبائي یقول  )٥( )ھـ  ٥٤٨ت ( الطبرسي  وتابعھ في ذلك

وفي  الكثرة رفا في الماء المتناھي فيمتعاباإلنسان وصار  كل حادثة تحیط  – ) ٦(الراغب 

   )٧( )وھو مأخوذ من الطوف فیھا ھ السیل الذي یعم بتغریقھ األرض أنَّ: المجمع 

ھذه المفردة قد تخصصت في  ابن عطیة كان دقیقا حین أشار إلى أنَّ نَّتقدم أ والظاھر مما      

الداللة على الماء بعد أن كانت عامة تدل على كل ما یطیف باألنسان من موت أو ھالك أو حركة 

كل ما فیھ حركة وأضطراب فھي مثل كلمة طوفان تدل بصورة عامة على  نَّإ:  القول نانمكوی

  . لكنھا تخصصت في الداللة على ما یحدث من حركة في الماء . الدوران والقفزان والنزوان 

ا  :التي وردت في قولھ تعالى ) حیوان ( ونجد مثل ذلك في حدیثھ عن كلمة  مَ ِ  وَ اةُ  َهِذه َ  اْلَحي

ا َ ي نـْ َلعٌِب  َلْهٌو  إِالَّ  الدُّ إِنَّ  وَ ارَ  وَ ةَ  الدَّ انُ  َلِهيَ  اْآلَِخرَ وَ وا َلوْ  اْلَحيـَ ْعَلُمونَ  َكاُن           يـَ

انُ  و ": یقول ) ٦٤ :العنكبوت( وَ               بمعنى واحد ، وھو عند  )الحیاة  (و   اْلَحيـَ

مصدر كالھیمان ونحوه ، والمعنى ال موت  )٨( )ھـ  ١٨٠ت (  وسیبویھ )ھـ  ١٧٥ت(  الخلیل

   )٩( ..." ھو حسنفیھا قالھ مجاھد و

التي ) حیوان (ستحسن ما ذھب إلیھ مجاھد في داللة مفردة ھ یویتضح من نص ابن عطیة أنَّ     

لما ذھب إلیھ  )ھـ ٤٦٠ت( مشابھا عند الطوسياآلخرة ونجد موقفا  يالحیاة ف تدل على استمرار

إِنَّ    ( : یقول ) الحیوان ( ابن عطیة في تفسیر لفظة  ارَ  وَ ةَ اْآلَ  الدَّ انُ  َلِهيَ  ِخرَ وَ أي   اْلَحيـَ

                                                
   ١٩٧: األخفش : معاني القرآن : ظ) ٤(
   ٨٦:  مجاھد: تفسیر مجاھد : ظ) ٥(
   ٢٢٦/ ١: مجاز القرآن : ظ) ٦(
)٥٢١-٥٢٠/ ٤:  )٧  
  ٧١٩/ ٣: مجمع البیان: ظ  )٨(
  ٥٣٢: األصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن : ظ) ١(
  ١٦٢/ ٥: األمثل ،  ٢٣٨/ ٨:  المیزان) ٢(
 ٨٩/ ٤: الكتاب  :ظ  )٣(
  ٣٢٥/ ٤: المحرر الوجیز ) ٤(
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وا َلوْ على الحقیقة لكونھا دائمة باقیة الحیاة  ْعَلُمونَ  َكاُن بو وقال أ. صحة ما أخبرناك بھ   يـَ

 ي أنَّالطوسي عن أبي عبیدة فالذي نقلھ  من ذلك أنَّ ویتبین )٢()  الحیوان والحیاة واحد  )١( عبیدة

             )الحیوان ( ه ما جاء عن الطبرسي في تفسیره لفظة قد رد الحیوان والحیاة بمعنى واحد أنَّ

انُ  َلِهيَ  (  :یقول  وَ ھا الدائمة الباقیة التي الزوال لھا والموت الحقیقة ألنَّ أي الحیاة على  اْلَحيـَ

لنزوان الحیوان مصدر كا فیھا وتقدیره وإن الدار اآلخرة لھي دار الحیوان أو ذات الحیوان ألنَّ

مقامھ والمعنى أن حیاة الدار اآلخرة ھي الحیاة التي ان فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیھ والغلی

ونَ  َكانُوا َلْو التنغیص فیھا وال تكدیر  ْعَلمُ الفرق بین الحیاة الفانیة والحیاة الباقیة الدائمة أي   يـَ

                ذلك  فيبعھ وتا ) ٣( ) لو علموا لرغبوا في الباقي وزھدوا في الفاني ولكنھم الیعلمون 

  . ) ٥( والشیرازي ) ٤( ) ھـ١٩٨٤ت ( الطباطبائي

انُ مفردة  ومما تقدم یتضح أنَّ      وَ           الواردة في اآلیة الكریمة ھي مصدر على زنة اْلَحيـَ

       من الحركة كالنزوان وعدل السیاق القرآني عن لفظ  الیكاد یخلوذلك البناء الذي ) فعالن ( 

انُ في اآلیة الكریمة الى لفظة ) حیاة (  وَ انُ وذلك لداللة لفظة  اْلَحيـَ وَ على المبالغة في  اْلَحيـَ

  ك المعنى اإلمام ناصر الدیننسان أبدًا وأكد ذلدار اآلخرة التي الیغنى فیھا اإل دیمومة الحیاة في

ھ إفادة ماال یخلو من والذي یخص ھذا البناء ب: ( یقول ) االنتصاف ( وصاحب ) ھـ٦٨٣ت ( 

   ) ٦()الحركة النزوان والجوالن والحیوان من ذلك 

انُ استعمال مفردة  نَّوإ     وَ اآلخرة لھ مغزى داللي واضح قصده للداللة على الحیاة في  اْلَحيـَ

ھذه الحیاة دائمة متجددة وھي في حركة  اهللا سبحانھ وتعالى وھو الدیمومة واالستمرار وكأنَّ

انُ  لى لفظةإالتي یعقبھا سكون الموت  )  الحیاة ( ون فیھا لذا عدل عن لفظةدائمة السك وَ  اْلَحيـَ

  .دل على الحركة األبدیة الدائمة التي ت

  

                                                
  ٢/١١٧: مجاز القرآن : ظ  )٥(
  ٢٢٥/ ٨:  التبیان )٦(
  ٤٥٨/ ٨:  مجمع البیان )١(
  ١٥٧/ ١٦: المیزان: ظ  )٢(
  ٤٠٩/ ١٢: األمثل :ظ ) ٣(
                  احمد بن منیر: في ھامش تفسیر الكشاف:االنتصاف فیما تضمنھ الكشاف من االعتزال  )٤(

  ٤٦٨ ٤٦٧:  ياألسكنندر
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  : الوصف بالمصدر  -ج
األصل في الوصف أن یكون بالمشتق ولكن  الوصف بالمصدر خالف األصل ألنَّ           

الوصف بالمصدر للحصول على داللة تختلف عن الوصف العرب في كالمھم عدلوا إلى 

ھ الموصوف بھ قد أصبح الحدث تجسیدًا للحدث بصورة تامة وكأنَّالمصدر یمثل  بالمشتق ألنَّ

فسھ وھو نوع من المبالغة في الوصف یعمد إلیھا العربي إذا إحتاج إلیھا وقد ورد الوصف ن

تأكید  أراد اهللا سبحانھ وتعالى بھا التي ت القرآنیةمن اآلیا المصدر لتحقیق ھذه الداللة في طائفةب

وا: في قولھ تعالى مبالغة فیھ ومن أمثلة ذلك ما جاء الحدث وال ُ َجاء  َكِذٍب  بَِدٍم  َقِميِصهِ  َعَلى وَ

) ووصف "یقول ) كذب ( اآلیة عند قولھ  وقد توقف ابن عطیة حین فسر ھذه )١٨: یوسف

كما جاء المعقول بدل  ،بمعنى مكذوب علیھ  بدم ذي كذب وأماعلى معنى أما ) كذب ال( ـ الدم ب

  )١(: الراعي القطامي العقل في قول الشاعر 

ِعــظــامــــھِ  ُـــــــــوال   حــتــى إذا لــْم یــتــرُكــوا لــ َــْحــمــاً وال لــفــؤادِه مــعــق   ل
   ) ٣(" ) ٢(بفكذلك یجيء التكذیب مكان المكذو

والشاھد  ،ھذا كالم الطبري : "یقول ) ھـ٣١٠ت ( على مانقلھ عن الطبري ن عطیة ویعلق اب     

) الدم الكذب ( ما نَّإو ،والیحتاج إلى بدل  ،نفي المعقول یقتضي نفي العقل  ألنلھ فیھ عندي 

  . ) ١("... صف بالمصدر على جھة المبالغة عندي و

                                                
  ٦١: دیوان الراعي النمیري ) ١(
 ٧/ ١٢:  جامع البیان: ظ) ٢(
  ٢٢٧/ ٣: المحرر الوجیز) ٣(
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             ) ھـ  ٤٦٠ت(  الطوسي متھموفي مقد) كذب ( ختلف المفسرون في تفسیر لفظة وآ    

َما وكما قال  ، كما قیل اللیلة الھالل فیرفع ،مكذوب فیھ  ) كذب (ومعنى (  :یقول  َحْت  َف ِب    رَ

تـُُهْم  ھ وصف في المصدر وتقدیره بدم في تجارتھم إال أنَّربحوا  أي ما  ) ١٥: البقرة (   تَِجارَ

  وقال الفراء یجوز أن یكون المصدر  ،على ھذه الصفة  ذي كذب  لكن إذا بولغ في الصفة اجري

 

 

 

 

  )٢(: وقع موقع مفعول كما یقع مفعول موقع المصدر في مثل قول الراعي القطامي 

ودع معسوره  ،خذ میسوره : ویتأول قولھم  ،فعول الیكون مصدرًا ویقول م ،وال یجیزه سیبویھ 

وذھب )  ٣()لیس لفؤاده معقوًال أي ما یعقل بھ : وكذلك  ،ما عسر علیھ أي خذ ما یسر ودع 

) بدم كذب ( ومعنى قولھ : ( یقول  مكذوببمعنى ) كذب (  إلى أنَّ) ھـ٥٤٨ت( الطبرسي 

  )٤( :مكذوب علیھ أوفیھ كما یقال ماء سكب أي مسكوب وشراب صب أي مصبوب قال الشاعر 

                     

ِ ھــیـلــاً عـــوحـــم نــھادُ ــیـــج لُّ ـــظــت ً ــــونـــفــا صــھــتـــنـــأع دةً ــلــــقــــم  مــ   ا

  
   ) ٥()أراد نائحة علیھم 

قولھ : ( یقول ) كذب ( في تفسیر لفظة  ابن عطیة  ) ھـ١٩٨٤ت ( مة الطباطبائيوتابع العال

وا :تعالى  ُ َجاء الكذب بالفتح فالكسر مصدر أرید بھ الفاعل للمبالغة   َكِذٍب  بَِدمٍ  َقِميِصهِ  َعَلى وَ

  . ) ١()أي بدم كاذب بین الكذب 

                                                                                                                                       
  . المصدر نفسھ ) ٤(
  ٦١: واضح الصمد . د :تحقیق :دیوان الراعي النمیري ) ١(
  ١١١/ ٦: التبیان )٢(
 )ونا ُفھا ِصـَمقلدة أعنت   عاكفة علیِھ الخیَل نَّكـَْرـَت( ي الدیوان جاء البیت ف،  ٦٩: دیوان عمرو بن كلثوم ) ٣(
 ٣٣٣/ ٥:  مجمع البیان) ٤(

ُ  لــمْ  إذاحــتـى    ـھِ ـوا لــعــظــامـــیــتــركـ

   

ُ  لــحــمــاً وال لــفــؤادهِ    ــــــــــوالمــعــقـ
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الوصف بالمصدر من باب ) كذب ( لفظة  ابن عطیة كان دقیقًا حین ذكر أنَّ ویبدو مما تقدم أنَّ

) كذب (وذلك لما یؤدیھ إقامة المصدر مقام الصفة من داللة على المبالغة في الحدث فیكون قولھ 

سبقھ في تفسیر قولھ وبذلك رد ابن عطیة ماجاء بھ المفسرون ممن  ) ٢(ھ نفس الكذب وعینھكأنَّ

بعضھم على حذف وحملھ  ) ٣()بدم مكذوب ( فجعلھ بعضھم مؤوًال بمشتق أي   َكِذٍب تعالى 

وذلك كلھ مردود عند ابن عطیة وذكر  ) ٤()بدم ذي كذب( مضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ أي 

  . ھ من باب الوصف بالمصدر كما ذكرنا سابقًاأنَّ

       

َح  إِنْ  ومن ذلك أیضًا ماورد في قولھ تعالى       َ اؤُُكْم  َأْصب ا مَ رً وْ َمْن  َغ يُكْم  َف ْأتِ َ ينٍ  بَِماءٍ  ي عِ   مَ

یوصف بھ على مصدر ) : الغور ( " :  یقول) غورًا ( بن عطیة داللة لفظة ذكر ا ) ٣٠: الملك (

نجد مثل ذلك و ) ٥("ادرت الشراب مورًا والماء غورًا وغ: معنى المبالغة ومنھ قول األعرابي 

ك والعرب تصف الفاعل بمصدر وكذل،  أي غائرًا( : یقول  ) ھـ٢١٠ت( المعنى عند أبي عبیدة

                                                      )       ٦( :قال عمرو بن كلثوم   ،االثنین والجمیع على لفظ المصدر 

                       
غائرًا وصف الغائر : أي : ( قال  ) ھـ٤٦٠ت( لى ذلك الطوسيوتابعة ع ) ٧()نائحات : أي 

ھؤالء : ومیاه غور كما یقال  ،ن غور وماءا ،مصدر مبالغة یقال ماء غور بالغور الذي ھو ال

   ) ٨()ھ مصدر في قول الفراء وغیره ألنَّ زور فالن وضیفھ 

ر وصفا مخالفا لألصل وقوع المصد وھذا ما جرت علیھ العرب في تأویل الوصف بالمصدر ألنَّ

 فیھ أجمع المتقدمة الذكر تأویال  اآلیةوقد إلتمس علماء اللغة لمفردة غورا الواردة في قولھ 

إلى التي على زنة اسم الفاعل  )غائر(ھي من باب العدول عن ) غورا (مفردة  معظمھم على أنَّ

 نَّلماء وشدتھ ألنقص الملمح داللي أراده السیاق وھو المبالغة في وصف  ) غورا(صیغة 

                                                                                                                                       
  ١١٠/ ١١:  المیزان )٥(
   ١٨١: فاضل صالح السامرائي . د: الجملة العربیة والمعنى  ،  ٤٢٥/ ٢: الكشاف: ظ )٦(
 ١٨٨/ ٢: لفراءا:  قرآن معاني ال: ظ ) ٧(
  ١/١٨: لزجاج أبو إسحاق  ا :عراب القرآن آ: ظ )٨(
 ٢٥٧/ ٣: المحرر الوجیز )١(
  )تركن الخیل عاكفة علیھ   مقلدة أعنتھا صفونا ( جاء البیت في الدیوان ،  ٦٩: دیوان عمرو بن كلثوم ) ٢(
  ٤٠٤-٤٠٣: ١: مجاز القرآن  )٣(
  ٥٨٨/ ٤: ویلعن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأ الكشاف،   ٧٢/ ١: التبیان  )٤(

ُ  تــظــلَّ  ً  مــقــلــدةً   نــوحــاً عـــلــیـــھِ  جــیــاده   أعــنــتــھــا صــفــونــــا
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 وكأنَّ )١(الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق لذا یعدل إلیھ حین یراد المبالغة في األمر

في المصدر حركة ممتدة على األزمنة جمیعھا وھذا األمتداد ھو  ألنَّ( الماء صارت حقیقتھ غورا 

  )٢(...)ھ مخلوق من ذلك الفعل المصدر كأنَّالذي یجعل الموصوف ب

  

  

 

  

  

  .الداللة الصرفیة في األفعال   :ثانیا 

  :أبنیة األفعال         
لھا أبنیة كثیرة منھا ماھو مجرد ومنھا ما ھو مزید وفي ضوء القاعدة  األفعال                

المزیدة لھا دالالت تؤدیھا من خالل السیاق  األفعال المعنى فإنَّ في المعروفة زیادة المبنى لھا أثر

یھ وقد أفاض العلماء وأكثروا الحدیث عن معاني صیغ الزیادة قدیمًا وحدیثًا وذكروا الذي ترد ف

   ) ٣. (ھا الرجوع إلیھا في مظان فیھا كثیرًا من المسائل التي التحتاج إلى تكرار ویمكن

 السیاق  ستعمالتفسیر ابن عطیة من خالل ا وسوف نقف عند الصیغ المزیدة التي وردت في       

  :وما ذكره المفسرون من دالالت تؤدیھا ھذه الصیغ في اآلیات الكریمة  ھال القرآني

  -:المزیدة  األفعال   
یزاد فیھ حرفان ومنھا  یزاد فیھ حرف واحد ومنھا ما المزیدة منھا ما األفعالأبنیة             

دة لم تكن تؤدیھا المزیدة دالالت جدی األفعالمایزاد فیھ ثالثة أحرف وھذه الزیادة في المبنى تمنح 

عطیة وأشار إلى  المزیدة التي وردت في تفسیر ابن األفعالقبل ھذه الزیادة وسوف نعرض ألبنیة 

  . وھي تضم أنواع المزید التي تقدم ذكرھا  ،تفسیر اآلیات القرآنیة  داللتھا في

  :األفعال المزیدة بحرف واحد  - ١

َ ف - أ َ عـ َ عـفل وأـ    -:ل ـ

                                                
للزمخشري         شرح المفصل، ١٨٩/ ٣: الخصائص ، ١٥٦/ ٤: المخصص ،  ٥٣٨/ ٤: المقتضب : ظ )٥(
ھالل محمود الجحیشي     . د: ریم العدول الصرفي في القرآن الك، ١٣٨/ ٣: شرح شافیة ابن الحاجب ، ٤٩/  ٣

٧٠   
  ٧٢: نھر ھادي . د.أ: علم الداللة التطبیقي في التراث العربي  )٦(
شرح شافیة ابن ، ٢٢٣ -٢٢٢: بن فارس آ:  الصاحبي،  ٣٥٥/ ١: أدب الكاتب ، ١٨٣/ ٤ :الكتاب : ظ  )١(

   ٩٢/ ١: الحاجب 
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شغلت العلماء قبلھ التي  مسألةال تلك تي وقف عندھا ابن عطیة في ھذا البابومن المسائل ال        

وما فیھا من خالف حول داللة الصیغتین وھل باإلمكان أن ) فعل وأفعل ( وبعده وھي مسألة 

یكونا بمعنى واحد أوبمعنیین مختلفین وقد اختلف العلماء في ھذه المسألة بین مؤید وناف في 

غًا للخوض فیھ ولكننا سنشیر إلى ما تحدث بھ صاحبنا في ھذا المیدان حدیث طویل النرى مسو

    -وما ذكره من ألفاظ 

   -:قسط  قسط وأ
 تفسیر حدیثھ عنالمزید في ) أقسط ( وداللة الثالثي ) قسط  (ذكر ابن عطیة داللة الفعل           

إِنْ  :قولھ تعالى  ى فِي تـُْقِسُطوا َأالَّ  ِخْفتُْم  وَ امَ تَ َ   یقال أقسط  : "یقول  ) ٣: النساء (   اْلي

  

  

 ومعنى: ( في قولھ  )ھـ ٤٦٠ت (  ذكر ذلك المعنى الطوسي)  ١("قسط إذا جاروالرجل إذا عدل 

 َّتـُْقِسُطوا َأال واإلنصاف والقسط ھو الجور ھو العدل  فاإلقساط ،تعدلوا وال تنصفوا  أي ال

َأمَّا : ومنھ قولھ  َكاُن  اْلَقاِسُطونَ  وَ َِجَهنَّمَ  واَف ا ل ً وتابعھ على ذلك )  ٢()) ١٥: الجن (     َحطَب

قسط : قیل : (... یقول  )ھـ ١٩٨٤ت( عنھم ذلك الطباطبائي ونقل)  ٣( ) ھـ ٥٤٨ت (  الطبرسي

َأمَّا : جل إذا جار وأقسط إذا عدل قال الر وا اْلَقاِسُطونَ  وَ َكاُن َِجَهنَّمَ  َف ا ل ً  )١٥: الجن (  َحطَب

اْحُكْم : وقال ُهْم  َف نـَ يـْ ْسِط  بـَ ُِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  بِاْلقِ عھ في وتاب  )٤() ) ٤٢:المائدة (  اْلُمْقِسِطيَن  ي

               . )٥(ذلك الشیرازي

للفعلین ضربین من االستعمال وقد جاء ذلك في الكتاب العزیز فالضرب  أنَّمما تقدم  ویتضح     

یدل على العدل وقد لفتت ) أقسط ( لضرب الثاني أن الفعل وا، تأتي للجور ) قسط (  األول أنَّ

فھو یفرق  ،ھذه المسألة نظر ابن عطیة مثلما لفتت أنظار غیره من المفسرین كما أشرنا سابقا 

 من اآلیات القرآنیة منھا  ي طائفةبھذه الداللة ف المزید یدل على العدل وقد جاء أنَّ بینھما ویرى

                                                
  ٦/ ٢: المحرر الوجیز  )١(
  ١٠٤/ ٣:  التبیان  ) ٢(
  ٨/ ٣:  مجمع البیان: ظ ) ٣(
  ٣٨/ ٨:  المیزان )٤(
  ٩٠/  ١٩: األمثل: ظ )٥(
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اْحُكْم : ھ تعالى قول ُهْم  َف نـَ يـْ ْسِط  بـَ ُِحبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  بِاْلقِ وفي )  ٤٢: المائدة (   اْلُمْقِسِطيَن  ي

َلهَ  َال  َأنَّهُ  اللَّهُ  َشِهدَ   :قولھ تعالى  اْلَمَالئَِكةُ  ُهوَ  إِالَّ  إِ ُأوُلو وَ ْلمِ  وَ ائًِما اْلعِ ْسِط  َق        بِاْلقِ

اْلُمْستَضْ  :وفي قولھ تعالى )  ١٨: آل عمران  ( يَن وَ فِ َن  عَ َأنْ  اْلِوْلَداِن  مِ وا وَ ُقومُ ى تـَ امَ تَ َ ْلي ِ  ل

ْسِط  تدل على  ھافإنَّ ومنھ لفظة قاسط ) قسط ( أما الفعل   وغیرھا  )١() ١٢٧: النساء (  بِاْلقِ

َأنَّا: الجور والظلم وقد وردت في السیاق القرآني بھذه الداللة وذلك في قولھ تعالى  نَّا وَ  مِ

ُمونَ  ِ نَّاوَ  اْلُمْسل َمْن  اْلَقاِسُطونَ  مِ أُولَئَِك  َأْسَلمَ  َف َأمَّارََشًدا تََحرَّْوا َف وا اْلَقاِسُطونَ  وَ َكاُن  َف

َِجَهنَّمَ  ا ل ً   . )  ١٥- ١٤: الجن  (    َحطَب

و ھو منھج كثیر من العلماء القدامى فقد ) قسط وأقسط (  ـومن ھنا فھو یفرق بین الداللتین ل       

ھما بمعنى واحد وفسروا ذلك في حین ذھب بعضھم إلى أنَّبین الصیغتین  ذھبوا إلى التفریق

.      وما ذھب إلیھ ابن عطیة ومن سبقھ في ھذا المنھج ھو الصواب كما نرى   )٢(بتداخل  اللھجات 

) فعل ( فقد ذكر ابن عطیة إختالف داللة صیغتي ) مطر وأمطر(وبمثل ذلك تحدث عن لفظتي 

ِطرْ  :ر قولھ تعالى وذلك في تفسی) أفعل(و َأمْ ا َف نَ يـْ ةً  َعَل َن  ِحَجارَ َماءِ  مِ ا َأوِ  السَّ نَ تِ َذاٍب  اْئ  بِعَ

يمٍ  ِ ما أستعمل في المكروه ومطر في الرحمة كذا قال أبو وأمطر أنَّ: " یقول ) ٣٢: األنفال  ( َأل

ألنھم ظنوھا سحابة  ) ٢٤:  األحقاف (   هذا عارض ممطرناعبیدة ویعارض ھذه قولھ 

ِطرْ  (: وقد ذكر ذلك المعنى أبو عبیدة یقول   )٣("رحمة َأمْ ا َف نَ يـْ ةً  َعَل َن  ِحَجارَ َماءِ  مِ    السَّ

ونقل عنھ  )٤()مجازه  كل شيء من العذاب فھو أمطرت باأللف إن كان من الرحمة فھو مطرت 

  ) ٥()قال أبو عبیدة یقال مطر في الرحمة وأمطر في العذاب : ( ذلك المعنى الطبرسي یقول 

                                                
  ٨٥: ھود ،  ٤٧،  ٤: یونس ،  ٢٩األعراف ، ١٥٢: نعام األ،  ١٣٥: النساء ) ٦(
  ٦٢:  )المقدمة : (  أبو حاتم السجستاني: فعلت وأفعلت : ظ  )١(
  ٥٢١/ ٢ :المحرر الوجیز ) ٢(
  ٤٤/ ١: أبو عبیدة : مجاز القرآن  )٣(
 ٢٨١/ ٥:  مجمع البیان )٤(
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عند ابن عطیة فھو ) مطر ( المزید بالھمزة تختلف داللتھ عن) أمطر(  مما تقدم أنَّ ویتضح   

من اآلیات المزید یدل على الشر والعذاب وقد ورد بھذه الداللة في طائفة  یفرق بینھما ویرى أنَّ

ِطرْ  :القرآنیة منھا قولھ تعالى  َأمْ ا َف نَ يـْ ةً  َعَل َن  ِحَجارَ َماءِ  مِ                 )٣٢: األنفال  (  السَّ

ا :وقولھ تعالى  َن َطرْ َأمْ َها وَ يـْ ةً  َعَل ْن  ِحَجارَ نُْضوٍد  ِسجِّيلٍ  مِ                     ) ٨٢: ھود (  مَ

ا :وقولھ تعالى  َن َطرْ َأمْ ِهْم  وَ يْ ا َعَل َطرً َ  مَ َساء َطرُ  َف َذِريَن  مَ                    )١( ) ٥٨: النمل  (  اْلُمنْ

لم یرد في القرآن الكریم مطلقا ال في موضع خیر وال شر بل فالثالثي ) َرَطَم( أما الفعل        

تابعا ابن عطیة كان  أنَّ ومن ھنا یتضح، إما مفعول بھ أو مفعول مطلق ) مطرا ( وردت لفظة  

ثبت ذلك من ما ذھبوا إلیھ لیس صائبا وأ إال أنَّ) مطر وأمطر ( ألبي عبیدة ومن تبعھ على داللة 

وتابعھ في  )٢( )روح المعاني ( لوسي في مفسرین بالحجج القاطعة  ومنھم اآلجاء بعدھم من ال

بین الصیغتین مستندین في ذلك على الفرق ، الذین أنكروا بشدة  )٣(ذلك طائفة من المحدثین

    . والتي مر ذكرھا سابقا ) أمطر( السیاقات القرآنیة التي وردت فیھا لفظة 

  

  فّعل فعل و  -ب
تضعیف عین الفعل لھ داللة على التكثیر والتكرار وھي مسألة أشار إلیھا القدامى  إنَّ            

وجرى  )٥( ) ھـ ٣٩٢ت( وابن جني )٤()ھـ ١٨٠ت( من العلماء فقد ورد ذلك عند سیبویھ

ھا  الفعل على ھذا ومنھم ابن عطیة الذي أشار إلى ذلك في تفسیر طائفة من األلفاظ من اآلخرون

َُذبُِّحونَ : الوارد في قولھ تعالى ) ذّبح ( َُكْم  ي اء نَ والغایة من تضعیف العین ) ٤٩: البقرة (  َأبـْ

في ھذا الفعل ھي الداللة على تكرار الفعل والمبالغة فیھ وھذا المعنى ھو الذي أشار إلیھ ابن 

َُذبُِّحونَ  وقرأ الجمھور"  عطیة یقول بن لى المبالغة ، وقرأ ابشد الباء المكسورة ع ي

ذلك  وتابعھ في )١("  واألول أرجح إذ الذبح متكرر  بالتخفیف )یذبحون  (                )٦(محیصن

                                                
 ٧٤:الحجر ،  ٨٤:األعراف، ١٧٣: الشعراء، ٤٠:الفرقان) ٥(
 ١٧٢/ ٨: اآللوسي : روح المعاني ) ١(
 ١٥: فاضل صالح السامرائي . د: والتعبیر القرآني ، ١٢٧: إبراھیم السامرائي . د: من وحي القرآن : ظ ) ٢(

  . ١٩٣ :عبد األمیر زاھد . د: وقضایا لغویة وقرآنیة 
  ١٨٠/ ٤: الكتاب : ظ) ٣(
   ٨٣ - ٧٤: أوزان الفعل ومعانیھا ،  ١٩٢ /١: شرح شافیة ابن الحاجب ،  ١٥٣/ ١: الخصائص : ظ) ٤(
 ٢٥٣/ ١: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر  : ظ )٥(
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َُذبُِّحونَ (: یقول )   ھـ٧٤٥ت(        أبو حیان األندلسي  َُكْم  ي اء نَ قراءة الجمھور بالتشدید :  َأبـْ

ى ما ذھب إلیھ البقاعي ویؤكد ذلك المعن )٢( ... )اتھوھي أولى لظھور تكرار الفعل باعتبار متعلق، 

َُذبُِّحونَ (یقول ) ھـ ٨٨٥ت(    .  ) ٣(... ) من التذبیح وھو تكرار الذبح  ي

ني السیاق القرآأّن بالتضعیف ، ) یذّبحون ( شارات وترجیحات للفعل تقدم من إ ماوفي ضوء     

ند ھؤالء القوم لیرسم أمام المخاطبین صورة بشعة أراد منھ المبالغة في ھذا الفعل  واألكثار منھ ع

  قسوة  على مرعبة لھذه الممارسة التي تجري ضدھم من قتل أبنائھم وذبحھم في كل حین مما یدل

ستعمل السیاق صیغة المضارع للداللة على حدث وقع في اوجبروتھم وظلمھم ولذا  األعداء

  . وكأنھا تحدث في ھذا الوقتھذه الصورة أمام األنظار  استحضارالماضي من أجل 

نََّما : الواردة في قولھ تعالى ) ع ـّب وقطـّل وصلـّقت( ومثل ذلك نجده في حدیثھ عن األفعال   إِ

 ُ ُونَ  الَِّذيَن  َجَزاء َُحاِرب رَُسوَلهُ  اللَّهَ  ي نَ  وَ وْ َْسعَ ي َساًدا اْألَرْضِ  فِي وَ ُلوا َأنْ  َف َقتـَّ ُ وا َأْو  يـ ُ َُصلَّب  َأْو  ي

ِديِهْم  تـَُقطََّع  ْ َأرُْجُلُهْم  َأي ْن  وَ ا َأْو  ِخَالٍف  مِ َفوْ نـْ ُ َن  يـ َِك  اْألَرْضِ  مِ ل ا فِي ِخْزٌي  َلُهْم  َذ َ ي نـْ َلُهْم  الدُّ  وَ

ِ  فِي ة : یقول) قتل وصلب وقطع ( ة داللة ذكر ابن عطی)  ٣٣: المائدة  (  َعِظيٌم  َعَذاٌب  اْآلَِخرَ

َقتـَُّلوا (وقرأ الجمھور " ُ وا ◌ْ  ، يـ ُ َُصلَّب . بالتثقیل في ھذه األفعال للمبالغة والتكثیر)  َقطََّع تُـ  ، ي

جھة عدد الذین یوقع بھم كالتذبیح في بني إسرائیل في قراءة من ثقل   ما ھو منوالتكثیر ھنا إنَّ

 ََُذبُِّحون والتشدید في : ( یقول )ھـ ٧٤٥ت (  ھذا المعنى أبو حیان األندلسيونقل عنھ  )٤("... ي

 ُْلوا َأن َقتـَّ ُ وا ْو أَ  يـ ُ َُصلَّب إلى الذین یوقع بھم وھو للتكثیر بالنسبة ، قراءة الجمھور   تـَُقطََّع  َأْو  ي

  ) ٥(... ) الفعل 

                                                                                                                                       
 ١٤٠/ ١: المحرر الوجیز ) ٦(
   ٣٥١/ ١: البحر المحیط ) ٧(
  ١٣٠/ ١: نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور ) ٨(
  ١٨٥/ ٢: المحرر الوجیز  )١(
  ٤٨٥/ ٤: البحر المحیط  )٢(
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السیاق  بالتضعیف أنَّ) ع ـّب وقطـّل وصلـّقت( األفعال  من خالل ما تقدم أنَّ و الظاھر      

عادة  ذین یوقع علیھم الفعل وھذهعدد ال المبالغة في ھذا الفعل واألكثار منھ في االقرآني أراد منھ

لبني إسرائیل إذ یستعمل معھم التشدید في األفعال لیدل على توجیھ التھدید  اإللھيالخطاب 

على محاربة ویل والتخویف لمن یجرؤ في رسم مشھد التھ) فّعل ( والوعید إلیھم وأسھمت صیغة 

األرض فیكون بذلك جزاؤه القتل ویسعى فسادا في ) صلى اهللا علیھ وآلھ ( اهللا عز وجل ورسولھ 

أثرا في زیادة الرعب والخوف ) القاف والباء والطاء ( أو الصلب أو القطع ألطرافھ وإن لصوت 

وبھذا نلحظ تعاضد الجانب  نفوس بني إسرائیل وذلك ألنھا من األصوات الشدیدة المجھورة في 

  .منھا  اإللھيفي اآلیة الكریمة لبلوغ المراد  والصرفي الصوتي

  

  

  

  : المزید بحرفین  - ٢   

   - :  فعل و تفّعل  -أ        
ما زید فیھ حرفان من أبنیة األفعال یمثل طائفة من الصیغ التي تستعمل في سیاقات               

مختلفة وتمنحھا ھذه الزیادة في المبنى مجموعة من الدالالت یحددھا السیاق واألستعمال وقد ورد 

منھا في أداء دالالت مختلفة  في  لإلفادة واستعملتاألفعال المزیدة بحرفین في القرآن طائفة من 

وھذه الصیغة ذكر . بزیادة التاء وتضعیف العین ) ل ـّتفع( السیاق القرآني ومن ھذه الصیغ صیغة 

وقد أشار ابن  )٣ (واالجتناب) ٢ (واالتخاذ )١ (لھا الصرفیون مجموعة من الدالالت منھا التكلف

من اآلیات القرآنیة موضحا دالالتھا وما تؤدیھ من معنى  في طائفةورود ھذه الصیغة  عطیة إلى

ُ  َلوْ : الذي ورد في قولھ تعالى ) ھون ـَّتفك( تلك الصیغ الفعل ما جاء على مثال وم َشاء  َن

اهُ  ْلنَ ا َلَجعَ َظْلتُْم  ُحَطامً ُهونَ  َف ُهونَ  و : " یقول)  ٦٥: الواقعة(   تـََفكَّ قال ابن عباس   تـََفكَّ

یل معناه تندمون وق: معناه  وقیل. تالومون : وقال عكرمة ، بون تعج: ومجاھد وقتادة معناه 

تطرحون الفكاھة عن : والذي یخص اللفظ ھو ، وھذا كلھ تفسیر ال یخص اللفظة ، تتفجعون 

وتفكھ ، يء والرجل فكھ إذا كان منبسط النفس غیر مكترث بالش، أنفسكم وھي المسرة والجدل 

                                                
 ٩٤: ھاشم طھ شالش . د: وأوزان الفعل ومعانیھا ،  ١٠٤/ ١:افیة ابن الحاجب شرح ش: ظ ) ١(
  ١٠٥/ ١: المصدر نفسھ  :ظ  )٢(
  .المصدر نفسھ : ظ ) ٣(
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عن ابن عباس ومجاھد وقتادة ویعلق ابن عطیة على ما نقلھ  )١("من أخوات تحرج وتحوب 

تطرحون الفاكھة عن : وھذا كلھ تفسیر ال یخص اللفظة ، والذي یخص اللفظ ، ھو .... "  :یقول

أنفسكم وھي المسرة والجدل ، ورجل فكھ إذا كان منبسط النفس غیر مكترث بالشيء ، وتفكھ من 

  )٢ (" .ات تحرج وتحوب أخو

ما حمل نَّإابن عطیة لم یوافق ما ذھب إلیھ ابن عباس ومجاھد وقتادة و نَّما تقدم أم یتضحو      

     ھا من باب اجتناب الفعل وتركھ وال یختلف ھذا عما ذھب إلیھ الطوسيعلى أنَّ) تفكھون ( مفردة 

َظْلتُْم وقولھ : ( یقول ) التبیان ( في  )ھـ ٤٦٠ت(  ُهونَ  َف َفكَّ معناه قال ابن عباس ومجاھد   تـَ

فظلتم تندمون أي لو  –في روایة  -وقال الحسن وقتادة. تعجبون  –وفي روایة عنھ  –وقتادة 

  كما تتروح الفكھ إلى الحدیث ، جعلناه حطاما فظلتم تندمون والمعنى أن كنتم تروحون إلى التندم 

  . ) ٣()فاكھة لألكل وأصلھ التفكھ تناول ضروب الھم بما یزیل ال

أي ترك  االجتنابأفادت معنى ) فعل(في صیغة ) التاء( زیادة  وفي ضوء ماتقدم نفھم أنَّ    

         یقول) ھـ٧٤٥ت( الفكاھة لما یحل بھم من العذاب ویرى ذلك المعنى أبو حیان األندلسي 

منبسط النفس : كھ ورجل ف، تطرحون الفاكھة عن أنفسكم وھي المسرة : ومعنى تفكھون ... (

  . ) ٤ ()وتفكھ من أخوات وتحرج وتحوب ، غیر مكترث بشيء 

)  تفكھون (لیھ ابن عطیة في داللة أبا حیان األندلسي قد تبنى ما ذھب إ أنَّتقدم  وفي ضوء ما         

مة یة الكریالواردة في اآل) تفكھون( ة مفردة المتقدمة الذكر ومن ذلك تكون دالل اآلیةالواردة في 

بتعاد عنھا لھول ما یقع بھم من العذاب والذي دّل على ذلك ھو السابقة دلت على نبذ الفكاھة واال

جتناب أي تجنب الفعل وتركھ لذلك والتي كانت من دالالتھا اال) فعل ت( في صیغة ) التاء(زیادة 

  )٥(أي تجنب الحرج والحوب ) تحرج وتحوب ( من أخوات ) تفكھون ( ذكر ابن عطیة أن 

 وقد ورد في قولھ تعالى ) تفعل ( على وزن ) تھجد ( ومن ذلك أیضا حدیثھ عن الفعل     

 َن مِ لِ  وَ َهجَّدْ  اللَّيْ َلةً  بِهِ  فـَتـَ افِ ثََك  َأنْ  َعَسى َلَك  َن عَ بـْ بَُّك  يـَ ا رَ َقامً ْحُموًدا مَ ) ٧٩:اإلسراء( مَ

                                                
  ٢٤٩/ ٥: المحرر الوجیز ) ٤(
  .  المصدر نفسھ )٥(
 ٥٠٥/ ٩:   التبیان  )١(
 ٢١١/ ٨: البحر المحیط ) ٢(
  ٩٥: أوزان الفعل ومعانیھا ،  ١٠٥/ ١ : شرح شافیة ابن الحاجب:  ظ )٣(
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َهجَّدْ  : " یقول  یقال ھجد یھجد بضم الجیم ، لنوم والھجود ا، فاطرح الھجود عنك  :معناه  فـَتـَ

  ) ١ (: ومنھ قول الحطیئة ... ھجودا إذا نام 

 َ ـ َ َ ف َّ ـــحـ ــھُ ل اكِ ـــوھـ ـــنم دُّ وَ  ـاكِ ـیـ ُ ِــیـتـ َ ـب وضٌ ـــخوَ             ـــق ُُ◌ـى ذي طـلــعْ أ َ والـ َ ـ  ة

  دِ ـــجَّ ــھُ 

َظْلتُْم ومثلھ ، وھذا الفعل جار مجرى تحوب وتأثم وتحنث  ُهونَ تَـ  َف )  ٦٥: الواقعة  (  َفكَّ

أي تطرحون الفكاھة عن أنفسكم وھي انبساط النفس وسرورھا یقال رجل فكھ إذا ، معناه تندمون 

  )٢(..."فالمعنى وقتا من اللیل اسھر بھ في صالة وقراءة ، كثیر السرور والضحك كان 

صلى اهللا علیھ ( نبي ھذا خطاب لل: ( یقول  )ھـ ٤٦٠ت(  الطوسينجد مثل ذلك المعنى عند و

َن : یقول اهللا تعالى ) وسلم وآلھ  مِ لِ  وَ َهجَّدْ  اللَّيْ والھجود ، وم والتھجد التیقظ بما ینفي الن  فـَتـَ

  )٣(... )فھو ھاجد إذا نام ، ھجد یھجد ھجودا  وھو األصل ، النوم 

                   طبائيالمعنى الطبا ذلك اونقل عنھم )٤( )ھـ ٥٤٨ت (  الطبرسيذلك المعنى  فيوتابعھ 

التھجد من الھجود وھو النوم في األصل ومعنى التھجد التیقظ والسھر  (:  یقول )ھـ ١٩٨٤ت( 

   )٥()بعد النوم على ما ذكره غیر واحد منھم 

ھا توحي بخالف تدل على االجتناب وكأنَّ في ھذا السیاق) ل ـّتفع( صیغة  ما تقدم أنَّم ویتضح     

تجنب النوم واالبتعاد عنھ الذي یعني الخلود إلى النوم والسكینة فالتھجد یعني ) ھجد ( داللة الفعل 

التي ذكرھا العلماء  وقد وردت في ھذا السیاق للتعبیر ) تفعل ( وھذه واحدة من دالالت صیغة 

ب فعلیھ أن یجتھد  في عبادة ربھ ویبتعد عن النوم الذي فیھ سبعن توجیھ اهللا سبحانھ وتعالى للعبد 

  .تقصیر اإلنسان في أداء ما یقربھ هللا سبحانھ أكثر 

            الواردة في معجمات اللغة ومنھا معجم ) تھجد (ھذا واضحا من معنى كلمة   ویتضح     

یقظوا لصالة أو ألمر أي است، وتھجدوا ، ھجد القوم ھجود أي ناموا : ( یقول  إذ للخلیل) العین ( 

َن : وقولھ تعالى مِ لِ اللَّ  وَ َهجَّدْ  يْ ةً  بِهِ  فـَتـَ َل افِ    . )٦() ) ٧٩:اإلسراء (   َك لَ  َن

                                                
   ١٤٨: دیوان الحطیئة  )٤(
  ٤٧٨/ ٣: المحرر الوجیز  )٥(
   ٥١١/ ٦: التبیان  )٦(
  ٢٥١/ ٦: مجمع البیان: ظ   )١(
 ٩٣/ ١٣:  المیزان) ٢(
  ) ھجر (  ٣٨٥/ ٣: العین ) ٣(
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المزیدة في ھذا السیاق یعبر تعبیرا صادقا عن إرادة ) ل ـّتفع( صیغة  استعمال أنَّوالظاھر      

شرع لھم حدود ما خلقھم واهللا سبحانھ وتعالى في عباده في ھذا السیاق فھو لم یخلقھم للنوم فقط إنَّ

  .إلیھ في أوقات مخصوصة من اللیل واجبة والمستحبة وكان منھا التوجھ منھا ال

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  :افتعل  فعل و -ب
من الصیغ المزیدة بحرفین ھما الھمزة والتاء وھذا البناء ذكر لھ ) افتعل ( صیغة              

  .  )١(یؤدیھا من خالل السیاقات التي یستعمل فیھا التي الصرفیون طائفة من المعاني

من الدالالت مما أشار  من اآلیات القرآنیة وھي تحمل طائفة وقد وردت ھذه الصیغة في طائفة

داللتھا المحددة وقد  دالالت مضافة إلى ویمنح السیاق الذي تستعمل فیھ المفردة، إلیھ الصرفیون 

زید توقف ابن عطیة وھو یفسر آیات القرآن عند بعض الصیغ التي وردت على ھذا الوزن الم

دث عنھا في تفسیره لفظة موضحا ما تدل علیھ في بعض السیاقات القرآنیة ومن األلفاظ التي تح

ا َلَها: في قولھ تعالى  ت التي ورد) اكتسب ( َْت  مَ َها َكَسب يـْ َعَل ا وَ َْت  مَ                  اْكتََسب

ا َلَها وقولھ تعالى " :یقول ) ٢٨٦: البقرة  ( َْت  مَ َها الحسنات یرید من  َكَسب يـْ َعَل ا وَ  مَ

                                                
 ٤٤١/ ٤:  للزمخشري  شرح المفصل،  ٣٦١: أدب الكاتب : ظ ) ١(
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َْت  والخواطر ، ال خالف في ذلك ، یرید من السیئات قالھ السدي وجماعة من المفسرین  اْكتََسب

من حیث ھي مما یفرح ) لھا (  ـوجاءت العبارة في الحسنات ب  اإلنسانونحوھا لیس من  كسب 

 أوزارمن حیث ھي ) علیھا ( ـ بكسبھ ویسر بھا فتضاف إلى ملكھ وجاءت في السیئات ب اإلنسان

اللھم : ة وعلي دین وكما یقول المتصدق باللقطوھذا كما تقول لي مال ، وأثقال ومتحمالت صعبة 

كما ، وكرر فعل الكسب مخالف بین التصریف حسنا لنمط الكالم ،  عن فالن فإن أبى فلي وعلّي

َمهِّلِ قال  ِريَن  َف ِهْلُهْم  اْلَكافِ ًدا َأمْ ْ ي وَ في ھذا والذي یظھر لي ، ھذا وجھ )  ١٧: ق الطار(   رُ

إذ كاسبھا على جادة أمر اهللا ورسم شرعھ  ، دون تكلف  اإلنسانأن الحسنات ھي مما كسب 

ویتخطاه ( والسیئات تكتسب بناء مبالغة إذ كاسبھا یتكلف في أمرھا خرق حجاب نھي اهللا تعالى 

ابن عطیة قد  والظاھر أنَّ )١("...المعنى  إحرازا لھذا نالتصریفییمجيء  اآلیةفیحسن في ، إلیھا 

یبویھ     والدلیل على ذلك قول س) اكتسب ( و ) كسب ( أخذ عن سیبویھ داللة كل من مفردتي 

 وأما أكتسب فھو التصرف،ھ یقول أصاب وأما كسب فإنَّ: ( یقول )الكتاب(في )ھـ١٨٠ ت(
یعني بھ االجتھاد والعمل في ) ف للتصر:( وقولھ  )٢()  االضطراببمنزلة  واالجتھادوالطلب 

ا َلَها:  یقول)ھـ ٥٣٨ت ( طلب الشيء كما أشار إلى ھذا الزمخشري  َْت  مَ َها َكَسب يـْ َعَل ا وَ   مَ

َْت  وال ال یؤاخذ بذنبھا غیرھا ، ویضرھا ما اكتسبت من شر ینفعھا ما كسبت من خیر  اْكتََسب

في  : ؟ قلت باالكتسابوالشر ، ب لم خص الخیر بالكس: فإن قلت . غیرھا بطاعتھا  بیثا

كانت في ، فلما كان الشر مما تشتھیھ النفس وھي منجذبة إلیھ وأمارة بھ  اعتمالاالكتساب 

تحصیلھ أعمل وأجد فجعلت لذلك مكتسبة فیھ ولما لم تكن كذلك في باب الخیر وصفت بما ال 

والشیرازي   )٤()ھـ ٥٤٨ت (  المعنى الطبرسيذلك وتابعھ في  )٣()  االعتمال    داللة فیھ على 

وعلى األعمال " الكسب"تطلق على األعمال الصالحة اسم  اآلیة إلى أنَّ اإلشارة روتجد: ( یقول 

إلى األمور التي یحققھا یستعمل بالنسبة " الكسب " ولعل السبب ھو أن " االكتساب " السیئة اسم 

ھو النقطة المقابلة "  االكتساب" ا بینم، المرء برغبة داخلیة وبال تكلیف وھي تناسب فطرتھ 

                                                
   ٣٩٣/ ١: الوجیز  المحرر) ٢(
   ١٠٨/ ١: شرح شافیة ابن الحاجب ،  ١٨٦/ ٤: الكتاب ) 1(
 ٣٥٩/ ١:  الكشاف )2(
   ٩٦٠/ ٢:  مجمع البیان: ظ  )3(
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الشر تخالف الفطرة  أعمالبینما ،  اإلنسانأي األعمال التي تنافي الفطرة وطبیعة ، للكسب 

  )  ١ ()والطبیعة 
 ) افتعل( التي جاءت على صیغة ) اكتسب (شار إلى داللة ابن عطیة قد أ ویبدو مما تقدم أنَّ       

ابن عطیة تنبھ  أنَّلیھ لذلك نجد في طلب الشيء والحصول ع واالجتھادالتي تدل على التصرف 

   كسب ( لفظتي التي وردت على زنتھما ) عل وافتعل ف( الفرق الداللي بین صیغتي  إلى 

التي لیست فیھا تكلف واجتھاد لذلك أجمع المفسرون  األعمالعلى كسب  األولىفدلت ) واكتسب 

والتي  اإلنسانغبة نابعة من نفس یكون كسبھا فیھ ر التي) الحسنات  (على أنھا تدل على كسب 

أما إذا ، وھذا الذي أشار المفسرون إلیھ یقع ضمن اآلیة السابقة الذكر  تكسبھ الراحة والطمأنینة

كثیرا ما تأتي في كسب ) الكسب (ھ لفظة آني لھذه اللفظة فنجد أنَّالتعبیر القر الستعمالعرضنا ت

َلى  :قولھ تعالى السیئات ال الحسنات وذلك في  ْن  بـَ َأَحاَطْت  َسيِّئَةً  َكَسَب  مَ هُ  بِهِ  وَ تُ  َخِطيئَ

أُولَئَِك  يَها ُهْم  النَّارِ  َأْصَحاُب  َف ُِدونَ  فِ ْن  : وقولھ تعالى ) ١٨: البقرة(  َخال مَ َْكِسْب  وَ  ي

ًما ْث نََّما إِ إِ هُ  َف ُ َْكِسب يًما اللَّهُ  وََكانَ  نـَْفِسهِ  َعَلى ي : وقولھ تعالى  )١١١: النساء  (   َحِكيًما َعلِ

ََدا ب اُت  َلُهْم  وَ ا َسيِّئَ وا مَ ُ َحاقَ  َكَسب ا بِِهْم  وَ وا مَ ونَ  بِهِ  َكاُن ْهِزُئ َْستـَ   ) ٤٨: الزمر(   ي

ا : بداللة كسب األعمال الصالحة كقولھ تعالى ووردت في بعض اآلیات القرآنیة         َ  َأيـَُّها ي

نُوا الَِّذيَن  ُقوا َآمَ فِ اِت  ْن مِ  َأْن َ ا طَيِّب تُْم  مَ َفُع  َال : وقولھ تعالى )  ٢٦٧: البقرة(  َكَسبْ نـْ  نـَْفًسا يـَ

يَمانـَُها نَْت  تَُكْن  َلْم  إِ ْن  َآمَ ُ  مِ ل َْت  َأْو  قـَبْ يَمانَِها فِي َكَسب ا إِ رً وجاءت ) ١٥٨:  األنعام(   َخيـْ

ُهوَ  :تدل على عموم الكسب من خیر وشر وذلك في قولھ تعالى  آخرىفي سیاقات   فِي اللَّهُ  وَ

اِت  َماوَ فِي السَّ ْعَلمُ  اْألَرْضِ  وَ َجْهرَُكْم  ِسرَُّكْم  يـَ ْعَلمُ  وَ يـَ ا وَ ونَ  مَ ُ            )٣: األنعام (  تَْكِسب

                                                
  ٢٦٥/ ٢:  األمثل) 4(
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ْجِزَي   :وقولھ تعالى  َ ي ِ ا نـَْفسٍ  ُكلَّ  اللَّهُ  ل َْت  مَ                           َسِريُع  اللَّهَ  إِنَّ  َكَسب

  .)  ٥١: إبراھیم (   اْلِحَساِب 

عامة في االستعمال القرآني ال خصوصیة فیھا ) الكسب (   لفظة  وفي ضوء ما تقدم نفھم أنَّ    

  . ) ١(الصالحة والسیئة  األعمالھا تحتمل الداللة على إذ إنَّ
التي تتطلب تصرفا واجتھادا لذلك  األعمالفجاءت للداللة على كسب ) اكتسب ( أما الثانیة لفظة 

التي یكون كسبھا فیھ خرق لحجب        ) السیئات (  اكتسابھا تدل على أجمع المفسرون على أنَّ

في محكم كتابھ العزیز وحذر من التعدي على حدوده نھى اهللا عنھا  أعمالھا نھي اهللا تعالى ألنَّ

) افتعل ( بل تتناسب مع ذلك السیاق صیغة ) فعل ( صیغة الفعل وھذا التعدي والخرق ال تناسبھ 

في ) اكتسب ( وتبدو أكثر انسجاما معھ وما یعضد ذلك ما جاء في استعمال التعبیر القرآني للفظة 

الَِّذيَن    :كقولھ تعالى ، السیئة  األعمالاكتساب  ونَ  وَ ْؤُذ ُ يَن  يـ نِ اِت  اْلُمْؤمِ نَ اْلُمْؤمِ رِ  وَ ا بِغَيْ  مَ

وا ُ َمُلوا فـََقِد  اْكتََسب ا اْحتَ اًن ْهتَ ُ ًما بـ ْث إِ ا وَ ينً بِ  الَِّذيَن  إِنَّ : وقولھ تعالى )  ٥٨:  األحزاب(  مُ

وا ُ ْفِك  َجاء ةٌ  بِاْإلِ َ نُْكْم  عُْصب وهُ  َال  مِ ُ َْل  َلُكْم  َشرا تَْحَسب رٌ  ُهوَ  ب ُِكلِّ  َلُكْم  َخيـْ ِرٍئ  ل ُهْم  امْ نـْ ا مِ  مَ

َن  اْكتََسَب  ْثمِ  مِ الَِّذي اْإلِ لَّى وَ هُ  تـَوَ رَ بـْ ُهْم  كِ نـْ تعالى  وقولھ ) ١١: النور(  ِظيٌم َع  َعَذاٌب  َلهُ  مِ

 َال ا وَ تََمنـَّوْ ا تـَ ْعَضُكْم  بِهِ  اللَّهُ  َفضََّل  مَ ْعضٍ  َعَلى بـَ لرَِّجاِل  بـَ ِ ِصيٌب  ل ا َن مَّ وا مِ ُ لنَِّساءِ  اْكتََسب ِ ل   وَ

ِصيٌب  ا َن مَّ َن  مِ اْسأَُلوا اْكتََسبْ ْن  اللَّهَ  وَ هِ  مِ ِ ءٍ  بُِكلِّ  َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  َفْضل (                 يًماَعلِ  َشيْ

لما تحملھ صیغتھ من ، ال یقع إال في اكتساب الذنوب والخطایا )  فاالكتساب (  )  ٣٢: النساء 

     .   )٢(على العموم في الخیر والشر) الكسب ( في حین یدل ، زیادة على الصیغة األصلیة 
  
  :المزید بثالثة أحرف -٣

  :  ستفعلا -أ

                                                
  ٢١٧ -٢١٦: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني :  ظ) ١(
  ٢١٧ -٢١٦: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني :  ظ) ١(
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 استعماال من أكثر صیغ الزیادةلصیغ الفعلیة بحرفین تزاد بثالثة أحرف ومثلما تزاد ا           

ر علماء التصریف لھذه الصیغة طائفة  المزیدة بالھمزة والتاء والسین وقد ذك) أستفعل (صیغة  

استعطیتھ أي سألتھ : ذكروھا في مصنفاتھم ومنھا داللتھ على السؤال كقولك التي  من الدالالت

 ر حجرا والوجود كقولك  أي صا استحجر الطین: و الصیرورة كقولك التحول أوالعطیة 

القرآن الكریم  ستعملاوقد ،  )١(استجدتھ أي أصبتھ جیدا والقوة كقولك استھتر واستكبر وغیرھا

ھذه الصیغ السیاقات التي ترد فیھا  مئتاللتي للتعبیر عن المعاني ا آیاتھ ھذه الصیغة في طائفة من

ھرة نظر علماء التفسیر فتحدثوا عن دالالت ھذه الصیغة في عدد من اآلیات وقد لفتت ھذه الظا

التي وردت فیھا ومنھم ابن عطیة إذ وقف عند عدد من األفعال المزیدة بثالثة أحرف موضحا 

الذي ) ستسقى ا( الدالالت التي انصرفت إلیھا في سیاقات النص القرآني ومن ھذه األفعال الفعل 

إِِذ  :ورد في قولھ تعالى  وَسى اْستَْسَقى وَ هِ  مُ مِ َقوْ ِ  "                     یقول  )  ٦٠: البقرة  ( ل

وقد جاء في غیر ذلك كقولھ  ،معناه طلب السقیا  وعرف استفعل طلب الشيء  اْستَْسَقى و

غْنَى  :تعالى  اْستـَ  ثل وم، وقولھم استعجب بمعنى عجب ، بمعنى غني )  ٦: التغابن (   اللَّهُ  وَ

إذ ھي بمعنى التنقل من حال إلى ، بعض الناس في ھذا بقولھم استنسر البغاث واستنوق الجمل 

  .     ) ٢("حال 
على الطلب المتمثلة  اوھي داللتھ) ستفعل ا( صیغة  نجد فیما سبق إشارة ابن عطیة إلى داللةو  

في داللة  سیبویھل ن تابعا یا والظاھر من ذلك أنھ كاأي طلب السق اْستَْسَقى :في قولھ تعالى 

استعطیت أي طلبت العطیة واستعتبتھ أي طلبت إلیھ : ( على الطلب وذلك كقولك ) استفعل(

استفعل في أكثر األمر للطلب : ( ھـ قال ) ھـ ٣٩٢ ت(وتابعھ في ذلك ابن جني  )٣(...) العتب 

إِِذ : (قال  ) ھـ ٤٦٠ت ( وقد ذكر ذلك المعنى الطوسي )٤(... ) نحو استسقى واستعطى   وَ

                                                
شرح شافیة ،  ٤٤١/ ٤:  للزمخشري  شرح المفصل،  ٣٦١ – ٣٦٠: أدب الكتاب ،  ٣٥٠/ ٤: الكتاب : ظ  )٢(

وأوزان الفعل  ٥٤: الحمالوي أحمد بن محمد بن أحمد :شذا العرف في فن الصرف ،  ١١١/ ١: ابن الحاجب
  ١١٠: ومعانیھا 

  ١/١٥١: المحرر الوجیز ) ١(
   ١٨٣/ ٤: الكتاب  )٢(
   ١٥٣/ ٢: لخصائص ا )٣(
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وَسى اْستَْسَقى هِ  مُ مِ َقوْ ِ ت ( وتابعھ في ھذا الطبرسي )١(... ) أي سألھ أن یسقي قومھ ماء :  ل

  .  )٣(والشیرازي  )٢( )ھـ ٥٤٨

دلت على ) استسقى ( التي جاء على زنتھا الفعل ) استفعل ( مما تقدم أن صیغة الظاھر و      

الذي ) استسقى ( الزائد في الفعل ) السین ( لى ذلك حرف الطلب والسؤال للماء وخیر دلیل ع

على ) استسقى ( ودل الفعل  )٤(الخبریدل على السؤال كقولك استعلم واستخبر أي سأل عن العلم و

یكون عندما یحبس القطر عن ) االستسقاء (  الخضوع والتضرع من العبد هللا سبحانھ وذلك ألنَّ

وخاصة إذا كان السؤال ) االستسقاء (  سبحانھ وتعالى في العباد فحینئذ یتضرعون ویخضعون هللا

  . موجھا هللا عز وجل 

ابن عطیة لم یلتفت إلى طائفة من دالالت الظواھر الصرفیة التي كان  ویتضح مما تقدم أنَّ    

ومنھا داللة المفرد ) المحرر الوجیز ( الوقوف علیھا في تتبعھ لمواضع الداللة في  یود البحث

غیر واحد من  المفسرین ممن سبقوه ولحقوه من أمثال  علیھاوالجمع التي تنبھ  والمثنى

عدم وقوفھ على مثل ھذه الدالالت  ومما ال شك فیھ أنَّ، الزمخشري والطبرسي والرازي وغیره 

فھ وتكون مثال الستیفاء الحدیث عنھا في تلك التفاسیر فیكون سببا كافیا لعدم وقسالصرفیة لعلة ما 

التي وردت ) الریح ( نكر إشاراتھ إلى داللة لفظة إال أنني ال أ، إلیھا في تفسیره  اإلشارةوعندھا 

وجاءت في ، جمع ریح ) الریاح : " ( بالجمع وذكر داللتھا في حالتي اإلفراد والجمع یقول 

َْن  :إال في یونس في قولھ تعالى ، القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب  ي َجرَ    بِِهْم  وَ

ةٍ  بِِريحٍ  َ كان رسول اهللا " وفي الحدیث ، وھذا أغلب وقوعھا في الكالم )  ٢٢: یونس (   طَيِّب

" ھا ریحا وال تجعل) ریاحا ( اللھم اجعلھ : وسلم إذا ھبت الریح یقول  - وآلھ  – صلى اهللا علیھ

لینة متقطعة فلذلك وریح الرحمة ، ھا جسم واحد شدیدة ملتئمة األجزاء كأنَّریح العذاب  وذلك ألنَّ

ما ھي واحدة متصلة ثم ریح أجراء السفن إنَّ وأفردت مع الفلك ألنَّ) نشرا (  ھي ریاح وھو معنى 

مثال ذلك حدیثھ عن  تجدوو )٥(..."،وصفت بالطیب فزال االشتراك بینھا وبین ریح العذاب 

شارة إلى تفصیل إومتى وقع ذكر المشرق والمغرب فھي : " یقول ) المشرق و المغرب ( لفظتي

                                                
 ٢٦٩/ ١: التبیان  )٤(
  ٢٤٩/ ١:  مجمع البیان: ظ  )٥(
 ٢١١/ ١: األمثل: ظ  )٦(
  ١٩/ ٢: جامع البیان: ظ) ٧(
 ٢٣٣/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
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شارة إلى نھایتي المشارق إفھي ، ومتى ذكر المشرقان والمغربان ، مشرق كل یوم ومغربھ 

  . )١("ذكر نھایتي الشيء ذكر لجمیعھ  والمغارب ألنَّ

ابن عطیة قد أشار في بعض المواضع إلى داللة كل من المفرد والمثنى  ویتضح من ذلك أنَّ       

ذكر طائفة من األلفاظ التي كانت لھا داللة في حاالتھا من أفراد وتثنیة  ھ عزف عنوالجمع إال أنَّ

        . وجمع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٢٧/ ٥: المصدر نفسھ ) ٢(
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الرتكيبيف  بحث الداليلال  
  : لـــــــــدخـــم 

الغایة  ألنَّ ؛) ١(یعد التركیب وسیلة من وسائل إنتاج الداللة وموطنا مھما من مواطنھا            

        )٢(المنشودة من إخضاع التركیب للدراسة والتحلیل ھي الوصول إلى تفسیر داللي مناسب 

دیث عبد القاھر في حكبیر في عملیة التحلیل وھذا ما نلمسھ  رثأومن ذلك یتضح ما للداللة من 

بل أن تناسقت داللتھا ، ن توالت ألفاظھا في النطق لیس الغرض بنظم الكلم إ ( :الجرجاني إذ یقول

القاھر الجرجاني عن  ومن ذلك یكشف لنا عبد )٣()العقل  اقتضاهوتالقت معانیھا على الوجھ الذي 

بل في ضم بعضھا إلى ، أن الفصاحة ال تكون في أفراد الكلمات ( كر فیھا األھمیة ذ مسألة كبیرة

بعض ولیس المقصود بضم بعضھا إلى بعض أن تأتي في النطق أثر بعض بل تعلیق معانیھا 

ونجد إلى جانب الداللة ودورھا في رسم صورة التركیب أھمیة األلفاظ  ، )٤()ببعض     بعضھا 

أ على ترتیب األلفاظ في الداللة لذلك أننا نلمح أي تغییر یطر ھتقتضی وترتیبھا ترتیبا معینا حسبما

ن إ: ( من أجل ذلك قیل ، وحي بصورة بعیدة عن سابقتھا في اللفظ والمعنى ا تجعلھالتركیب ی

تتجاذب فیھ المعاني واأللفاظ وتجيء ھذه على ، صوتیة ونفسیة التركیب عملیة فنیة ذات أبعاد 

ویتضح بذلك أھمیة كل من اللفظ والمعنى في التركیب ودالالتھما  )٥()تنقصقدر تلك ال تزید وال 

داللة التراكیب ومن  استنباطوأن ال بد من وجود عدد من الروافد التي یستند إلیھا الباحثون في 

                   أو)  الوظائف النحویة( ھذه الروافد التي یستند إلیھا في الوصول إلى داللة التراكیب 

للجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر فضال عن األلفاظ التي ) البنیة األساسیة ( ـ ما تسمى ب

وما ینتج من عالقات قائمة بین الوظائف النحویة واأللفاظ ، یتم اختیارھا لشغل الوظائف السابقة 

الذكر رافدین الباحثون العرب من ھذه الروافد المتقدمة  واتخذو السیاق الذي ترد فیھ الجملة 

أساس التفسیر الداللي للتراكیب وھما المعنى األساسي المتمثل بالبنیة األساسیة مھمین كانا 

.                                              أللفاظ والقرائن المختلفة األخرى والمتمثل بدالالت ا اإلضافيللتركیب والمعنى 

ناء المنطوق في رسم صورة التركیب والب األساسیةضد كل من البنیة ومن ذلك نفھم تعا       

 وفي بعض األحیان یتفق البناء ، النھائیة والتي على أساسھما یكون التحلیل الداللي للتراكیب 

سوف أقابل : ( المنطوق مع البنیة األساسیة ویأتي التركیب صحیحا نحویا وداللیا نحو قولك 

                                                
 ٧٣: توفیق الزیدي : أثر اللسانیات في النقد العربي : ظ) ١(
 ١: یسري الصاوي ):  بحث انترنیت : ( التحویلیین  نلة التركیبیة بین النحاة العرب والتولیدییالدال: ظ) ٢(
  ٣٥: عبد القاھر الجرجاني : دالئل االعجاز ) ٣(
 ٢١٢: زید خلیل القرالة . د) بحث انترنیت : ( التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص ) ٤(
   ٧٧: حسن مھاوش العزاوي : القرآن الكریم الصورة الفنیة في آیات النور في : ظ) ٥(
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لكن المفھوم العام لھ  أتي التركیب صحیحا من ناحیة البنیة األساسیة وقد یو) أستاذ النحو غدا 

وأحیانا یعمل البناء ) ١()سوف أشرب ماء البحر أمس ( :  كقولك غیر منطقي ال یقبلھ العقل

ولھ القدرة على وقد یعمل أحیانا على توجیھ المعنى ، أساسیة  بنیة الختیارالمنطوق على توجیھنا 

وقد أشار إلى ذلك ،  )٢(إلى المعنى األساسي المأخوذ من البنیة األساسیة  إضافة معنى إضافي

ُلوا: تفسیره قولھ تعالى  عندالمعنى عبد القاھر الجرجاني في وقوفھ  َجعَ لَّهِ  وَ ِ َ  ل        نّ اْلِج◌َ  ُشرََكاء
 ھم جعلوا الجن شركاءن كنا نرى جملة المعنى ومحصولھ أنَّإو(: ، یقول ) ١٠٠ :األنعام (

تقدیم  فإنَّ، وعبدوھم مع اهللا تعالى وكان ھذا المعنى یحصل مع التأخیر حصولھ مع التقدیم 

ھ ما كان ینبغي أن یكون هللا  شریك ال من الشركاء یفید ھذا المعنى ویفید معھ معنى آخر وھو أنَّ

د غیرھم بھ مثیلھ عن وھكذا حظي تركیب العبارة عند العرب بما لم یحظ )٣()الجن   الجن وال غیر

والحق ، بعلم قائم بذاتھ ھو علم المعاني وقد خصص لھذا المستوى  اختصھ ویكفي أنَّفیما نحسب 

وعبر عن ، المستوى التركیبي ودالالتھ من القضایا التي إلتفت إلیھا القدماء في مرحلة باكرة  أنَّ

طائفة من المفسرین  لیھعوقد تنبھ ، ھذا الذي تداولھ النقاد جیال بعد جیل ) النظم ( ذلك بمصطلح 

             كتاب  :والنحویین والبالغیین وأفاضوا في دراستھ وألفوا فیھ طائفة من المؤلفات ومنھا

ومنھا كتاب لعبد اهللا بن أبي داود ، للجاحظ الذي ذكره في كتابھ الحیوان ) نظم القرآن ( 

 اإلخشیدتاب ألبي بكر بن وك) ھـ  ٣٢٢ت( وكتاب ألبي زید البلخي ) ھـ   ٣١٦ت(السجستاني

  .وغیرھا ) نظم القرآن ( والكتب الثالثة جاءت بعنوان ) ھـ  ٣٢٦ت  (المعتزلي 

قرآني معجز باتصال آیاتھ النظم ال ألنَّ(  بالنظم )المحرر الوجیز ( وقد عني ابن عطیة في      

عث إیحاء ومكمن لتكون مب" إذ توضع الكلمة مكانھا فیھ ، وعالئقھا الخفیة والظاھرة وسوره 

وقد وقف ابن عطیة في تفسیره  )٥() )٤("رمز  ومنطلقا لمعان ھي مزیج من لغة العقل والعاطفة 

ھا التعبیر عن المعاني المختلفة ومنھا لعلى التغییرات التي تتعرض لھا الجملة العربیة والتي یحتم

 طائفةصر الحدیث على وسنقعلى الجوانب الداللیة منھا  التقدیم والتأخیر والذكر والحذف وسنقف

  -:من الظواھر األسلوبیة التي تطرأ على الجملة وكان البن عطیة دور ممیز فیھا 

  

  

  
                                                

 ١/٥: الكتاب : ظ) ١(
   ٢ - ١: الداللة التركیبیة بین النحاة العرب والتولیدیین التحویلیین : ظ) ٢(
   ١٨٩: دالئل االعجاز  )٣(
  ٣٣: فتحي أحمد عامر . د: المعاني الثانیة في االسلوب القرآني ) ٤(
   ٢٣٥: حامد كاظم عباس . د: مرتضى الداللة القرآنیة عند الشریف ال) ٥(
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  -:ر ـیـأخـتـم والـدیـقـتـالداللة   - :ث األول ـحـبـمـال

البالغیة التي تقوم على مخالفة أصل الوضع في الجملة العربیة لترسم تعد من الظواھر              

في ومن ذلك جاءت أھمیة التقدیم والتأخیر ، ة معبرة تزید من جمالیة المعنى ورونقھ لنا صور

باب كثیر الفوائد جم المحاسن : ( یقول  ر الجرجاني إذعبد القاھالكالم وعنایة القدماء فیھ ومنھم 

  )١()یفضي بك إلى لطیفھ ،  الغایة ال یزال یفتر لك عن بدیعھ واسع التصرف بعید

بل یعمد اللسان العربي إلى  واعتباطافاعل على الفعل وال الخبر على المبتدأ جزافا وال یتقدم ال

من ھذه الدالالت و، ذلك لتحقیق دالالت ال یحققھا الترتیب المنطقي الذي وضعھ النحاة للتركیب 

فاظ باللفظ المقدم على غیره من األل واالھتماماأللفاظ وتأخیرھا داللة  العنایة التي یحققھا تقدیم 

في حاالت الرضا أو الغضب أو  اإلنسانیةالنفس  انجذابھو  واالھتماموالمقصود بالعنایة 

ه ما یرید إیصالالحماسة أو غیر ذلك إلى ألفاظ معینة خارج الترتیب المتبع والغایة من ذلك ھي 

ویھ مرحلة مبكرة ومنھم سیبإلى ذلك علماء العربیة في  وقد أشار.  )٢( بأسرع ما یمكن المتكلم

   ھم ببیانھ أعنى وإن كانا جمیعا یھمانھم بیانھ أھم لھم و ما یقدمون الذيھم إنَّكأنَّ( :یقول 

  )٣()ویعنیانھم 

ویؤكد سیبویھ في نصھ ھذا على وجود صلة ربط بین ترتیب الكلمات والعواطف          

           ھر الجرجاني وعضد ذلك عبد القا، التي یتعرض لھا المتكلم في أثناء كالمھ  واالنفعاالت

لمعنى وجب فإذا ، ال محالة تتبع المعاني في مواقعھا ، إن كانت األلفاظ أوعیة للمعاني (  :یقول 

ولم تقف دالالت  )٤()النطق في النفس وجب للفظ الدال علیھ أن یكون مثلھ أوالأن یكون أوال في 

على التخصیص وغیرھا من الدالالت أسلوب التقدیم والتأخیر عند ھذه الحدود بل تتعداھا لتدل 

ھ أولى أسلوب التقدیم نَّإذ إ) المحرر الوجیز ( فسیریة في التي نجدھا جلیة في وقفات ابن عطیة الت

سامیة وذكر والتأخیر في القرآن الكریم عنایة خاصة لما یحققھ في التراكیب من معان بالغیة 

ولم یكتف باإلشارة إلى . خر غیر عامل فیھ وھما تقدم اللفظ على عاملھ وتقدم لفظ على آ ھقسمی

 أسلوبیفضي إلیھا  بعضھا اآلخر بل ذكر الداللة التي  أقسامھ  وبتعیین األلفاظ التي تقدمت على

یم والتأخیر ونجد ذلك في طائفة من اآلیات  القرآنیة التي وقف عندھا ابن عطیة وأشار إلى دالتق

  :ومنھا  فیھا ) ٥(بقسمیھ التأخیرو داللة التقدیم

                                                
 ٧٢: دالئل االعجاز ) ١(
  ١٦٢ -١٦١: حمید أحمد عیسى العامري : التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم : ظ) ٢(
  ٦٨/ ١: الكتاب ) ٣(
  ٣٧: دالئل االعجاز ) ٤(
 ١٣٨: أخیر في القرآن الكریم التقدیم والت،  ٤٩: فاضل صالح السامرائي . الدكتور : التعبیر القرآني : ینظر ) ٥(
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 :على عاملھ  المعمولماتقدم فیھا   - أ

وھو ما اعتنى بھ النحاة كثیرا ألنھ فیھ خرق للقواعد النحویة التي لطالما        

ولكنھم سرعان ما اكتشفوا سر ذلك التقدیم والتأخیر وما حرصوا على الحفاظ علیھا 

ھ من النصوص یحققھ من دالالت فیھا داللة كبیرة على سمو النص القرآني وما تتبع

  .  االخرى 

َْستَِعینُ : قولھ تعالى  ومن ذلك -١ َّاَك ن ِی َْعبُُد َوإ َّاَك ن ِی ذكر ابن )  ٤: الفاتحة (   إ

            ) نستعین ( و) نعبد ( ن على الفعلی) إیاك ( عطیة الغرض من تقدیم المفعول بھ 

َْعبُدُ    :قولھ تعالى " : یقول  َّاَك ن ِی  لعبادة وتذلیل وتحقیق بوبیةالمؤمن بالر قنط إ

       وقدم المفعول على الفعل  اه من أصنام وغیر ذلكوإذ سائر الناس یعبدون س ،اهللا 

  )١("وشأن العرب تقدم األھم ،  اھتماما

الغرض من تقدیم المفعول بھ على فعلھ للعنایة ابن عطیة أشار إلى  ح مما تقدم أنَّویتض     

وتقدیم :   (إذ یقول ) ھـ  ٥٣٨ت ( والزمخشري ) ٢(معنى عند سیبویھواالھتمام ونجد مثل ذلك ال

رَ  ُقْل  :المفعول لقصد االختصاص كقولھ تعالى  ونِّي اللَّهِ  َأفـَغَيـْ رُ دُ  تَْأمُ ُ   اْلَجاِهُلونَ  َأيـَُّها َأْعب

رَ  ُقْل  )  ٦٤: الزمر ( يـْ غِي اللَّهِ  َأَغ ْ با َأب ونخصك العبادة بوالمعنى نخصك )  ١٦٤: األنعام ( رَ

وأبو )  ٥()ھـ ٦٧١ت( القرطبي و) ٤()ھـ  ٥٤٨ت( ذلك  الطبرسي  فيوتبعھ  )٣()بطلب المعونة 

 ) ٨(ومیر السید علي الحائري  )  ٧() ھـ ١٢٧٠ت( اآللوسي  و )٦()ھـ ٧٤٥ت (حیان األندلسي 

                فاضل صالح السامرائي  وذكر المحدثون ذلك المعنى في غیر موضع ومنھم الدكتور

وھذا التقدیم في ... تقدیم اللفظ على عاملھ ومن ھذا الباب تقدیم المفعول بھ على فعلھ ( :یقول 

ك خصصت ك أنجدت خالدا وال یفید أنَّیفید أنَّ) أنجدت خالدا ( الغالب یفید االختصاص فقولك 

                                                
 ٧٢/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ٦٨/ ١: الكتاب : ظ ) ٢(
  ٥٦/ ١: الكشاف) ٣(
   ٢٦/ ١: مجمع البیان: ظ) ٤(
 ١٤٥/ ١: الجامع ألحكام القرآن :  ظ) ٥(
 ١٤١/ ١: البحر المحیط : ظ ) ٦(
 ٨٧/ ١/ ١: روح المعاني: ظ) ٧(
  ١٧/ ١ :علي الحائري الطھراني  الحاج میر سید : تنیات الدررمق: ظ) ٨(
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أفاد ذلك  )أنجدت  خالدا(  : فإذا قلت. ك أنجدت غیره أولم تنجد أحدا معھخالدا بالنجدة بل یجوز أنَّ

   )١()ك لم تنجد أحدا آخر ك خصصت خالدا بالنجدة وأنَّأنَّ

) إیاك( ابن عطیة ذكر داللة التقدیم الحاصل في الضمیر المنفصل  مما تقدم أنَّ والظاھر      

حانھ العباد یخصون اهللا سب أي أنَّإلى ذلك  نالمفسروتنبھ و واالھتماممن أجل العنایة على فعلھ 

  .دون غیره واالستعانةبالعبادة 

 : وما تقدم فیھا اللفظ على غیر عاملھ   - ب

بھ المفسرون للبحث عن السر الداللي عني أمَّا ھذا النوع من التقدیم فھو ما        

في ھذا  للمتكلم غایات داللیةف لماذا قدمت الوصیة وأًُخر الدین ؟لھذا الترتیب فسألوا 

   . ھذا الشكل ألدت فیھ اآلیات إلى معان أخر بغیر ولو جاء،  الترتیب 

داللة تقدیم الوصیة على الدین في قولھ في  ابن عطیةومن ذلك ما أشار إلیھ  -١

ْن  : تعالى  ْعِد  مِ ِصيَّةٍ  بـَ ُوِصي وَ ْنٍ  َأْو  بَِها ي           )  ١٢- ١١: النساء (   َدي

 یقصد  ولم، على المیراث ما قصد بھا تقدیم ھذین الفعلین آلیة أنَّاوھذه "  : یقول

والدین مقدم على ، ولذلك تقدمت الوصیة في اللفظ ، بھما ترتیبھما في أنفسھما 

ھ قدم الوصیة إذ ھي أقل لزوما من أنَّ: الذي أقول في ھذا ، الوصیة بإجماع 

غَاِدرُ  َال   :كما قال تعالى، اھتماما بھا وندبا إلیھا ، الدین  ةً  يـُ يرَ              َصغِ

ةً  َال وَ  يرَ الوصیة التي ھا مظنة وأیضا قدمھا من جھة أنَّ)  ٤٩: الكھف (   َكبِ

 إذ قد حض الشرع علیھا  وأخر الدین لشذوذه ، ھي كالالزم یكون لكل میت 

ثم عطف بالذي قد یقع أحیانا  ، فبدأ بذكر الذي البد منھ ، ھ قد یكون وال یكون وأنَّ

  و كان الدین راتبا لكان العطف بالواو ول، ) أو ( ـ ویقوي ھذا كون العطف ب

وقدمت الوصیة أیضا إذ ھي حظ مساكین وضعاف وأخر الدین إذ ھو حظ غریم 

لصاحب الحق  إنَّ) علیھ السالم (كما قال ، وھو صاحب حق لھ فیھ ، یطلبھ بقوة 

وقد نجد موقفا مماثال لما ذھب إلیھ ابن عطیة في تفسیر اآلیة  )٢("...  مقاال

فأن ( :ني بھذه المسألة ووقف عندھا یقولة الذكر عند الزمخشري الذي عالمتقدم

لم قدمت الوصیة على الدین والدین مقدم علیھا في الشریعة ؟ قلت  لما : قلت 

                                                
 ١٠٩ -١٠٨: قدیم والتأخیر في القرآن الكریم الت،  ٢٠٠: الجملة العربیة والمعنى ،  ٤٩: التعبیر القرآني ) 1(

   ٧١: عائد الحریزي . د: مباحث في لغة القرآن الكریم وبالغتھ 
   ١٧/ ٢: المحرر الوجیز ) 2(
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كان إخراجھا ، كانت الوصیة مشبھة للمیراث في كونھا مأخوذة من غیر عوض 

ان أداؤھا مظنة فك، مما یشق على الورثة ویتعاظمھم وال تطیب أنفسھم بھا 

فلذلك قدمت على الدین ،  أدائھنفوسھم مطمئنة إلى  نَّإبخالف الدین ف طللتفری

" أو " مة ولذلك جيء بكل، وجوبھا والمسارعة إلى إخراجھا مع الدین  بعثا على 

) ھـ ٨٨٥ت (    )٢(وتابعھم في ذلك البقاعي )١(...)في الوجوب  للتسویة بینھما

 )٥(وسید قطب )٤(ومحمد بن علي الشوكاني) ـ ھ٩١١ت (    )٣(والسیوطي

  . وغیرھم 

یعود لعدة أسباب  سبب تقدیم الوصیة على الدین في اآلیة المتقدمة الذكر مما تقدم أنَّ ویتضح      

  :ومنھا  )٦(أشار إلیھا ابن عطیة ومن تبعھ من المفسرین

لدین فقدمت من باب ھا أقل أھمیة من اجاءت الوصیة متقدمة في التعبیر القرآني ألنَّ  - أ

ھا تعطي من غیر مقابل أنفس الوراث تبخل بھا ألنَّ االھتمام بھا والحث علیھا وذلك ألنَّ

  . اإلرثفھي بمثابة المشاركة لھم في 

ھا الزمة إذ لكل میت وصیة ولیس لكل میت دین                                             لوصیة متقدمة على الدین ألنَّاجاءت   - ب

 .فنادرا ما یكون للمیت دین 

ن مھنالك فرقا بین كل  ومن أسباب تقدیم الوصیة على الدین في اآلیة المتقدمة الذكر أنَّ  - ت

حق إال  بحقھما فكالھما صاحُبقوة مطالبة صاحب الدین وبین  قوة مطالبة الموصى لھ 

ھ یطلب عطیة نَّإا الموصى لھ فأمَّ، للمیت من قبل  رب الدین یسترجع مالھ الذي أعاره أنَّ

لذلك جاء  بإرثھم اإلرثألصحاب أو صدقة یأخذھا من غیر عوض فھي بمثابة المشاركة 

  .والتقویة لموقف الموصى لھ  اإلسنادتقدیمھا على الدین من باب 

التقدیم والتأخیر في اآلیة الكریمة  أسلوبالدالالت التي جاء من أجلھا  ویتضح مما تقدم أنَّ      

الوصیة التي یوصي بھا المیت فیھا  كر تصب جمیعھا في خدمة الفرد والمجتمع إذ إنَّالمتقدمة الذ

الدین الذي كان لھ  ىالفقراء والمساكین في المجتمع فقدمھا اهللا سبحانھ جل شأنھ عل لمعایشكفالة 

 الذي غیر أنَّ، ھا واجبة الزمة یجب أن یلتفت إلیھا حق التقدیم على غیره في الشرع وذلك ألنَّ

یمعن النظر قلیال في تكملة اآلیة الكریمة یدرك المكانة العظیمة التي تمیزت بھا الوصیة وذلك من 

                                                
   ٥١٥/ ١: الكشاف) ١(
  ٢٢١/ ٢:  نظم الدرر: ظ )٢(
  ٢٤٥/ ١: جالل الدین عبد الرحمن السیوطي : في علوم القرآن  اإلتقان: ظ )٣(
   ٥٤٧/ ١: فتح القدیر : ظ) ٤(
  ٢٦٣/ ٤/ ٢مج: سید قطب : في ظالل القرآن : ظ) ٥(
فیما تضمنھ  االنتصاف، ٢٤٥/  ١:في علوم القرآن اإلتقان،  ٢٧/ ٢: نظم الدرر ،  ١٧/ ٢: المحرر الوجیز ) ٦(
  ٦٦: مباحث في لغة القرآن الكریم وبالغتھ ،  ٣٧٣:  لكشاف من االعتزالا
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ْن   : في قولھ تعالى  الذي جاء التكرار ْعِد  مِ ِصيَّةٍ  بـَ ُوِصي وَ ْنٍ  َأْو  بَِها ي  ن أنَّفضال ع  َدي

  .لى غیرھا ع صیةالو بالمكانة التي تتمتع بھا واإلقرار اإلشارةدورا كبیرا في  تكرارلل
  

َأذِّنْ : الواردة في قولھ تعالى ) رجاال ( أشار ابن عطیة إلى داللة تقدیم  -٢  النَّاسِ  فِي وَ

ْأتُوكَ  بِاْلَحجِّ  َ َعَلى ِرَجاًال  ي رٍ  ُكلِّ  وَ يَن  َضامِ ْأتِ َ ْن  ي )  ٢٧:الحج (   َعِميقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ  مِ

ى ذلك المعنى وقد أشار إل )١(... " تفضیل للمشاة في الحج  ِرَجاًال وفي تقدیم : "یقول

             حینما ذكر فضل الحجاج المشاة فأورد حدیثا للنبي محمد ) ھـ٥٤٨ت (  الطبرسي

للحاج الراكب بكل خطوة تخطوھا : ( یؤكد فضلھم عند اهللا یقول ) صلى اهللا علیھ والھ ( 

ت حسنة من حسناوللحاج الماشي بكل خطوة یخطوھا سبعمائة ، راحلتھ سبعون حسنة 

 )٣() ) ٢(الحسنة بمئة ألف) صلى اهللا علیھ والھ :( قالما حسنات الحرم ؟ : قیل ، الحرم 

ومنھم القرطبي ، في الحج على الركاب وأكد المفسرون ذلك واتخذوه سببا لتقدیم المشاة 

م وبدأ بھ  رَِجاًال :ولما قال تعالى (الذي تابع ابن عطیة في ذلك یقول ) ھـ ٦٧١ت ( 

ما آسى على شيء :فضل من حج الراكب قال ابن عباسالحج الراجل أ دل ذلك على أنَّ

َ  :یقول) عّز وجّل (ي سمعت اهللا نَّاشیا فإحججت م ما فاتني إال أن أكون  رَِجاًال  ْأتُوكَ ي

وذھب بعضھم إلى  )٤()إبراھیم وأسماعیل علیھما السالم ماشیین  ابن أبي نجیح حّجوقال 

إلى الجھد والمشقة التي یتحملھا الحاج الماشي في سفره لقصد البیت یرجع  تفضیلھم أنَّ

الغرض من تقدیم  إلى أنَّ )ھـ ٦٥١ت (  بینما أشار آخرون ومنھم الزملكاني،  )٥(الحرام

 ھم یكونون الذین یأتوك رجاال الغالب أنََّ نَّإف: ( السبق المكاني یقول   رَِجاًال ل اهللا قو

 

  

                                                
  ١١٨/ ٤: المحرر الوجیز ) ١(
 ٣٠/ ٨: مستدرك الوسائل ) ٢(
   ١٢٩ -١٢٨/ ٧: مجمع البیان: ظ) ٣(
  ٣٧/ ١٢: الجامع ألحكام القرآن ) ٤(
   ٢٢٨/ ٧: مقتنیات الدرر ،  ٢٢٨/ ١٠: األمثل ،   ٣/٥٥٦:  فتح القدیر : ظ) ٥(
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وتبعھ في ذلك  )١()واإلتیان على الضامر الغالب أن یكون من مكان بعید  ریبالمكان القمن 

ْأتُوكَ الرتبة وقولھ ( ھو   رَِجاًال : یقول من أسباب تقدیم قولھ   )هـ٧٩٤ت(الزركشي َ  رَِجاًال  ي

َعَلى رٍ  ُكلِّ  وَ ضامر الذین یأتون رجاال من مكان قریب والذین یأتون على ال الغالب أنَّ فإنَّ  َضامِ

  . )٢(... )من بعید  

األفضلیة   ِرَجاًال : داللة تقدیم قولھ  ابن عطیة قد ذھب إلى أنَّ مما تقدم أنَّ و یتضح      

لما یتحملھ من جھد  والشرف الذي یتمتع بھا الحاج الذي قصد البیت الحرام مشیا على األقدام

صلى اهللا علیھ ( عن النبي محمد  روي اّمفي ذلك طائفة من المفسرین فضال عوقد تابعھ  ومشقة

عن وما روي عن ابن عباس یكشف ،  على األقدام مشیاالحرام  في حثھ على قصد البیت) والھ 

اهللا قدم الرجالة على الركبان في  ي لو حججت راجال فإنَّوددت أنَّ: ( فضل الحجاج الرجالة یقول 

رتبة والسبق المكاني فلم رجالة على الركبان للم الحجاج الیداللة تقد ا من قال أنَّأمَّ  )٣()القرآن 

وعلى ذلك كان  ان ما یؤید ذلك المعنى كبجاج المشاة على الرفي داللة تقدیم الح أجد في بحثي

وبھذا قال ابن عطیة ،یز بھ الحجاج المشاة على غیرھم التقدیم یدل على الفضل والشرف الذي تم

  . )٤(وتبعھ في ذلك طائفة من المفسرین

الواردة في  إِْحَداُهَما تَِضلَّ  َأنْ   :الغرض من تقدیم قولھ تعالى  ةعطیابن ذكر  -٣

ى إِْحَداُهَما فـَتُذَكِّرَ  إِْحَداُهَما تَِضلَّ  َأنْ   قولھ تعالى      )  ٢٨٢: بقرة ال(  اْألُْخرَ

قدم في ھذه العبارة ، ولما كانت النفوس مستشرقة إلى معرفة أسباب الحوادث  ":  یقول

وھذا ، وفي ذلك سبق النفوس اإلعالم بمرادھا ، سبب األمر المقصود أن یخبر بھ  رذك

 أعددت ھذه الخشبة أن أدعم بھا الحائط: إذ لو قال رجل لك، أبرع الفصاحة من أنواع 

إذا مال فجاء في كالمھم : قائما ؟ فیجب ذكر السبب فیقال ولم تدعم حائطا : لقال السامع 

                   قولھ  سبب تقدیمالطوسي  وذكر )٥("ھذه المحاورة خصر في تقدیم السبب أ

معنى أن تضل ألن تضل (  :یقول ) ٢٨٢:البقرة (   إِْحَداُهَما تَِضلَّ  َأنْ   : تعالى 

                                                
البحث الداللي في كتب إعجاز القرآن حتى نھایة القرن السابع ( نقال عن  ١٤٨ -١٤٧: التبیان في علم البیان ) 1(

  ) ٢٥٨: أحمد النشمي  . د: الھجري 
   ٢٤٩/ ٣: البرھان في علوم القرآن ) 2(
  ١٤٨: التبیان في علم البیان ) 3(
  ١١٠/   ٥: فتح القدیر ،  ٣٧/ ١٢/ ٩  :القرآن الجامع ألحكام  ١١٨/ ٤: المحرر الوجیز  :ظ) 4(
  ٣٨٢ -٣٨١/ ١:  المصدر نفسھ ) ٥(
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ال للضالل قیل  لألذكارما اإلشھاد وإنَّ" أن تضل " فإن قیل لم قال .  تضلأو من أجل  

 عنھ جوابان 

وجاز لتعلق كل ، ھ لما كان الضالل سبب األذكار قدم لذلك نَّیبویھ إس: قال  –أحدھما 

 األشھاد للمرأتین من أجل الضالل وقع  واحد منھما باآلخر في حكم واحد فصار بمنزلة ما

 اآلخر  كما وقع من أجل األذكار وكثیرا في السبب والمسبب أن یحمل كل واحد منھما على

ما أعددتھ في الحقیقة للدعم ولكن حمل نَّئط فأدعمھ وإالحا میلومثلھ أعددت الخشبة أن ی

  ) ١(..)ھ سببھعلیھ المیل ألنَّ

حیان  وأبو )٣()ھـ ٥٤٨ت ( والطبرسي )٢()ھـ ٥٣٨ت ( وأخذ عنھ ذلك المعنى الزمخشري        

 لكثیر النقھ نَّذھب إلیھ ابن عطیة إذ إ مالولعلھ كان في ذلك متابعا ،  )٤()ھـ  ٧٤٥ت (  األندلسي

      )٦()ھـ ١٢٧٠ت (واآللوسي  )٥()ھـ١٢٥٠ت ( ن من أمثال الشوكانيعنھ وتبعھم في ذلك المحدثو

()٦(      

 نَّإالغرض من تقدیم السبب على المسبب لھ ھو  ابن عطیة قد ذكر أنَّ أنَّ مما تقدوفي ضوء       

اآلیة الكریمة األشیاء لذلك جاء في ھا تتشوق لمعرفة أسباب حدوث نَّإالنفس البشریة من طبائعھا 

وكان   اْألُْخرَى إِْحَداُهَما فـَتُذَكِّرَ   على المسبب لھ قولھ  تَِضلَّ  َأنْ  تقدیم السبب قولھ 

التقدیم ھنا من  بید أنَّ، ْن تضل رة كاآلتي فتذكر أحداھما األخرى أاألْولى أْن یكون ترتیب العبا

اهللا علیم  وفي ذلك داللة على أنَّ، اب باب االھتمام والعنایة بنفس المتلقي الموجھ إلیھ الخط

التقدیم للسبب قد  بنفوس عباده فجاء النص القرآني ملبیا لما یتشوقون لمعرفتھ فضال عن أنَّ

لماذا : ب ویكون السؤال على الشكل اآلتي اطمخواقع حتما من السامع الأغناھم عن السؤال ال

 األخرىنسیان أحداھما فتقوم ند أي ع. فیكون الجواب أن تضل  ؟ األخرىتذكر إحداھما 

وقد عد ابن عطیة ھذا الضرب من التقدیم من أبرع ضروب الفصاحة ، بتذكیرھا بما نسیت 

المخاِطب ھا تكشف لنا عن عنایة وذلك ألنَّ، القرآن الكریم أولى بھا من غیره وأھال لھا  وحقیقة أنَّ

  .للمخاطبین بھذا الخطاب وھم عباده  )اهللا ( الذي ھو

  

                                                
   ٣٧٣/ ٢: التبیان  )١(
 ٣٥٣/ ١: الكشاف: ظ )٢(
  ٦٨٠/ ١: مجمع البیان: ظ )٣(
  ٣٦٦/ ٢: البحر المحیط : ظ) ٤(
   ٣٧٩/ ١: فتح القدیر :  ظ) ٥(
   ٥٩ - ٥٨/ ٣/ ٢: روح المعاني: ظ) ٦(
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مَ  :ي حدیثھ عن داللة التقدیم في قولھ تعالى وف -٤ وْ َضُّ  يـَ ي بـْ ُجوهٌ  تـَ دُّ  وُ تَْسوَ ُجوهٌ  وَ َأمَّا وُ  َف

دَّْت  الَِّذيَن  ُجوُهُهْم  اْسوَ تُْم  وُ ْعدَ  َأَكَفرْ يَمانُِكْم  بـَ ُذوُقوا إِ َذاَب  َف تُْم  بَِما اْلعَ  ُكنْ

ونَ  إخبارا عن حال ال ، یة ولما كان صدر ھذه اآل ": یقول ) ١٠٦: عمرانال ( تَْكُفرُ

فلما فھم المعنى   ، حالة المثلى ھ الأنَّ، بدئ بذكر البیاض لشرفھ ، تخص أحدا معینا 

بدئ بذكر الذین اسودت وجوھھم لالھتمام بالتحذیر من " الكفار والمؤمنون " وتعین لھ 

  .  )١("حالھم 

إلى داللة تقدیم الوجوه  اإلشارةقد إنفرد في في حدود علمي  ابن عطیة  مما تقدم أنَّ یتضحو     

التعبیر القرآني إلى ذكر الوجوه السوداء  عدول البیضاء على السوداء في صدر اآلیة ومن ثم

 فأشار ابن عطیة إلى داللة ذلك في تفسیره ذاكرا أنَّ، وتقدیمھا على البیضاء في یوم القیامة 

من الشرف العظیم على السواد فضال لھ  لما ھو البیاض في صدر اآلیة الكریمة الغرض من تقدیم

ا الغرض من تقدیم السواد على أمَّ، ال یخص أحدا معینا بعینھ  اآلیة جاء في بادئ خباراإل أنَّ عن

والتحذیر من حال ھؤالء الذین اسودت وجوھھم نتیجة أفعالھم البیاض فیما بعد فھو االھتمام 

وابتدئ بالذین : ( یقول ) ھـ ٧٤٥ت (ي وقد نقل عنھ ذلك المعنى أبو حیان األندلس، السیئة 

دُّ  : ولمجاورة قولھ ، لالھتمام بالتحذیر من حالھم ، اسودت وجوھھم  تَْسوَ ُجوهٌ  وَ ولالبتداء   وُ

 )٢()ومقطعة شیئا یسر الطبع ویشرح الصدر، فیكون مطلع الكالم ، بالمؤمنین واالختتام بحكمھم 

ألندلسي لم یقف عند حدود مانقلھ عن ابن عطیة بل أبا حیان ا والظاھر من النص المتقدم أنَّ

تجاوزه وأضاف على ما ذكره ابن عطیة من االھتمام والتحذیر في داللة تقدیم اسوداد الوجوه 

دُّ  على بیاضھا المجاورة لقولھ  تَْسوَ ُجوهٌ  وَ واالبتداء ببیاض الوجوه واالختتام بھا وھذا ،   وُ

لھ أثرا في نفس السامع إذ یخلق في داخلھ شیئا من  نتھاء بھ ألنَّمن باب االبتداء بحسن الكالم واال

  .الراحة والطمأنینة 

           یقول) ھـ ١٢٧٠ت(  اآللوسيتابعھ فیھ ) ھـ ٧٤٥ت (  فھذا الذي جاء بھ أبو حیان األندلسي

 ) َأمَّا دَّْت  الَِّذيَن  َف ُجوُهُهْم  اْسوَ الذین اسودت تفصیل ألحوال الفریقین وابتدأ بحال   وُ

                                                
   ٤٨٧/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ٢٥/ ٣: البحر المحیط ) ٢(
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دُّ  وجوھھم لمجاورتھ  تَْسوَ ُجوهٌ  وَ ویكون االبتداء واالختتام بما یسر الطبع ویشرح الصدر   وُ

( .)١(    

في ذكر الغرض من التقدیم  والتأخیر الحاصل في  ابن عطیة قد انفرد  ا تقدم أنَّوفي ضوء م      

من  خیر وعرض للدالالت التي جاءاآلیة المتقدمة الذكر ووقف على ما جاء فیھا من تقدیم وتأ

ھ ذكر سبب تقدیم الوجوه البیضاء أنَّ الظاھرو، أسلوب التقدیم والتأخیر في اآلیة الكریمة  أجلھا

وداللة السواد على الكفر  واإلیمانعلى السوداء لشرفھا وذلك یرجع إلى داللة البیاض على التقى 

: للوجوه السوداء على البیضاء في قولھ تعالى  ھ وقف على داللة التقدیموالجحود والضالل ثم أنَّ

 َأمَّا دَّْت  الَِّذيَن  َف ُجوُهُهْم  اْسوَ ت لالھتمام والتحذیر َمِدـُھا قویبدو أنَّ)  ١٠٦:ال عمران (   وُ

نتیجة كفرھم وانحرافھم عن جادة الصواب المصیر نفسھ  فیالقونمن حالھم لكي ال یتبعھم الناس 

أَمَّا  داللة تقدیم  إلى ما ذھب إلیھ أنَّ وأضاف غیره من المفسرین دَّْت  الَِّذيَن  َف     اْسوَ

ُجوُهُهْم  دُّ  : جاءت العبارة مقدمة ألجل المجاورة لقولھ تعالى   وُ تَْسوَ ُجوهٌ  وَ وقیل إضافة  وُ

لما ذھبوا إلیھ لغرض قصد البدء بالبیاض والختم بھ لما لھ من أثر في نفوس البشر إذ یفسح 

 اإلشاراتبعباده وذلك من خالل ھذه )عّز وجّل ( أمام نفوسھم لتستشعر رحمة الباري المجال 

األصلح واألْولى من  أنَّ ولعلھ، واللطائف الربانیة التي تكشف عن مدى العنایة الربانیة بالعباد 

َأمَّ  : األساس الذي جاء من أجلھ التقدیم لقولھ تعالى  الغرض البدیعة ھي أنَّ ھذه اللفتات  اَف

دَّْت  الَِّذيَن  ُجوُهُهْم  اْسوَ جاء بھ ابن عطیة وھو العنایة واالھتمام والتحذیر من حال  ھو ما  وُ

بھذه الصورة البشعة التي تشعر بالخوف والحذر من ھؤالء الكفرة الذین صورتھم اآلیة القرآنیة 

حضر فیھ العباد وھم اآلیة القرآنیة كانت تصور مشھدا من مشاھد یوم الحساب ی حالھم السیما أنَّ

وھھم نصیب فیھ وصنف قد طغى یسعى بین یدیھ وقد كانت لوج اإلیمانعلى صنفین صنف نور 

وجوھھم ولعلھ في ذلك التصویر البشع الذي رسمتھ اآلیة الكریمة وھو سواد الوجھ سواد قلوبھم 

  زل فیھم وبلغتھم وبذلك لم یخرج النص القرآني عن البیئة العربیة وذوقھا وخاصة القرآن الكریم ن

من الوجوه السوداء وال یحبذونھا وكان أصحاب الوجوه السوداء  یتشاءمونفكان العرب كثیرا ما 

في الجزیرة العربیة قدیما یفتقدون للكثیر من االمتیازات التي كان یتمتع بھا غیرھم فجاء التعبیر 

                                                
  ٢٥/ ٤/ ٢: روح المعاني) ١(
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الوجوه البیضاء والسوداء لما  بما ینسجم مع مذھبھم في التفاؤل والتشاؤم فضرب لھم مثالالقرآني 

  .كان یتفاءلون باألولى ویتشاءمون باألخیرة 

  

الذي أشار فیھا ابن عطیة إلى أسلوب ) المحرر الوجیز ( ومن وقفاتھ التفسیریة في  -٥

َلئِْن  :  ىالتقدیم والتأخیر ودالالتھ وقفتھ على قولھ تعال ْلتُْم  وَ تُّْم  َأْو  اللَّهِ  َسبِيلِ  فِي قُتِ  مُ

ةٌ َلَم  رَ َن  غْفِ رَْحَمةٌ  اللَّهِ  مِ رٌ  وَ ا َخيـْ مَّ ونَ  مِ َْجَمعُ لَئِْن  ي تُّْم  وَ ْلتُْم  َأْو  مُ َلى قُتِ  اللَّهِ  َإلِ

ونَ  لَئِْن  : قدم القتل في قولھ تعالى  : "یقول ) ١٥٨ - ١٥٧ال عمران  (   تُْحَشرُ  وَ

ْلتُْم  متم في سبیل اهللا ، فوقع  أو: فقدم األشرف األھم ، والمعنى  ھ ابتداء إخبارألنَّ  قُتِ

لَئِْن  : أجركم على اهللا ، ثم قدم الموت في قولھ تعالى  تُّْم  وَ ْلتُْم  َأْو  مُ ھا آیة ألنَّ  قُتِ

والموت المذكور فیھا ھو موت   وعظ باآلخرة والحشر ، وآیة تزھید في الدنیا والحیاة 

ھ األغلب في الناس أنَّعلى اإلطالق في السبیل وفي المنزل وكیف كان ، فقدم لعمومھ و

   )١(" من القتل

إلى أسلوب التقدیم  اإلشارةقد انفرد في  في حدود علمي ابن عطیة ویتضح مما تقدم أنَّ       

م أبو حیان وداللتھ في اآلیة الكریمة وقد نقل عنھ ھذه االلتفاتة طائفة من المفسرین ومنھوالتأخیر 

فقدم األشرف األھم في تحصیل المغفرة ، ھ ابتداء إخباروقدم القتل ھنا ألنَّ : (یقول  األندلسي إذ

لَئِْن   :ویقول في قولھ تعالى ،  أعظم ثوابا من الموت في سبیلھ هللاوالرحمة إذ القتل في سبیل ا  وَ

تُّْم  ْلتُْم  َأْو  مُ َلى قُتِ ونَ  اللَّهِ  َإلِ یة وعظ باآلخرة ھا آألنَّ، الموت ھنا على القتل  وقدم  تُْحَشرُ

ا أن یكون الخطاب مَّفأ، ید بشيء قوالموت فیھا مطلق لم ی والحیاة  شر وتزھید في الدنیاوالح

ھ أغلب في الناس من ألنَّ، فقدم لعمومھ ، مختصا بمن خوطب من قبل  أو عاما واندرج أولئك فیھ 

االقتل فھذه ثالثة مواضع  اتُوا مَ ا مَ مَ ُلوا وَ   القتل فقدم الموت على)  ١٥٦: ان ل عمرآ ( قُتِ

                                                
 ٥٣٢/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
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)  ١٥٦: ل عمران آ(  ِإَذا َضَرُبوا ِفي اْلَأْرِض َأْو َكاُنوا ُغزى: لمناسبة ما قبلھ من قولھ 

وقدم الموت ، ھ محل تحریض على الجھاد فقدم األھم و األشرف ألنَّ، الموت بعد تقدم القتل على 

  .  )٣(والطباطبائي )٢(وقد تبعھم في ذلك المعنى اآللوسي )١()ھ األغلبألنَّ

یر في اآلیة المتقدمة الذكر ابن عطیة قد أشار إلى داللة التقدیم والتأخ مما تقدم أنَّ یتضحو      

َلئِْن اهللا سبحانھ قدم القتل على الموت في قولھ  نَّأوھي  ْلتُْم  وَ يلِ  فِي قُتِ تُّ  َأْو  اللَّهِ  َسبِ  ألنَّ   ممُ

أكثر من الموت فجاء مقدم الذكر على الموت  في سبیل اهللا لھ شرف عظیم ومغفرة من اهللا القتل

منزلة عظیمة ینال بھا العبد رضا ربھ  من اهللا بین من تقدیمھ على الموت ما لھ فضال عن أنَّ

جاء الموت فیھا مقدم على القتل وقد أشار إلى ذلك ابن فا في الجزء األخیر من اآلیة ومغفرتھ أمَّ

یاق اآلیة الذي جاء فیھ الموت مقدم على القتل یحمل في س الغرض من ذلك ھو أنَّ عطیة ذاكرا أنَّ

  .ھ األغلب في الناس من القتل طیاتھ الوعظ باآلخرة والحشر وقدم الموت ألنَّ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                
   ١٠٣/ ٣: البحر المحیط ) ١(
   ١٠٥/ ٤/ ٢مج:  روح المعاني: ظ) ٢(
  ٥٧/ ٤: المیزان: ظ) ٣(
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  - :الحذف داللة -: المبحث الثاني
التفكر من الظواھر األسلوبیة التي تعمل على أثارة فكر المتلقي وتحفیزه على                   

مما تدعوه إلى االنشغال  بالمحذوف دون غیره وإلى البحث عما ، أو یسمع  أما یقر اتجاهوالتدبر 

 الحذف بوصفھ أسلوبا تعبیریا وأداًء وال سیما أنَّ.  )١(یحملھ ذلك المحذوف من أسرار ودالالت

غراض مقصودة في یعد من أسرار اللغة ودقائقھا العجیبة التي تھدف إلى تأدیة أو  الغویا متمیز

 االستعمالوالتفخیم والتعظیم والتشجیع على الكالم والتخفیف لكثرة  اإلیجازومنھا ،  )٢(السیاق

بعد اإلبھام وصیانتھ عن الذكر تشریفا وقصد البیان ، وشھرتھ حتى یكون ذكره وعدمھ سواء 

  .  )٣(وغیرھا 

 أنَّ الظاھرو،  سنة الشعراء والخطباءأل بھ ولما للحذف من أھمیة في البیان العربي فقد جرت      

رجل الصحراء كان یتقصد الخوض في غمار ھكذا ظواھر أسلوبیة وذلك لما فیھا من داللة على 

ومن : ( ھا سّنة من سنن العرب في كالمھا وإلى ھذا أشار ابن فارس یقول نَّإو )٤(شجاعة العربیة 

من وقف منھ وقفة المتعجب من  تيووجدت في دراس) ٥(... )سنن العرب الحذف واالختصار 

ھ ینأى بھ عن الثقل بالزیادة في الحذف مما یضفیھ على التركیب من رونق وجمال فضال عن أنَّ

لطیف المأخذ ، ھو باب دقیق المسلك : ( ذكر المعلوم للقرینة ومنھم عبد القاھر الجرجاني یقول 

من الذكر والصمت عن األفادة أزید  ك ترى بھ ترك الذكر أفصحإنَّف، عجیب األمر شبیھ بالسحر 

ومن ھنا جاءت   )٦()بیانا إذا لم تبن وأتم ما تكون ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،  لإلفادة

                          .    )٧(عنایة النحاة والبالغیین بأسلوب الحذف وما یحققھ من أغراض ودالالت مختلفة

یتم إال إذا دّل  الحذف اللة والمفرد والحرف والحركة كان الجمالعرب من كالمھا وحین حذفت   

یعترض ھناك من  لفوظ بھ إال أندلت الداللة علیھ كان في حكم الم المحذوف إذا أنَّ( ـ علیھ دلیل ل

ومنھم   اصطالحاوھذا ما ذكره كل من وقف على تعریف الحذف  )٨()صناعة اللفظ ما یمنع منھ 

وذكر ھذا  )٩()إسقاط كلمة بخلف منھا یقوم مقامھا : الحذف ( ل  یقو ) ھـ ٣٨٤ت(الرماني 

ذا أخذت إحذفت الشعر  ھومن: الحذف وھو لغة اإلسقاط : ( یقول  )هـ٧٩٤ت(الزركشيالمعنى 

                                                
تراث : ر الجرجاني الدرس  الداللي عند عبد القاھ،  ١٣٠:  محمد محمد أبو موسى. د: دالالت التراكیب : ظ) ١(

  ٢١٣: حاكم الزیادي 
   ٢٦٠: ابتھال كاصد الزیدي . د: البحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن : ظ) ٢(
  ٢٣١: السیوطي : معترك األقران ،  ١٠٥: الزركشي  :البرھان في علوم القرآن : ظ) ٣(
  ١٤٠/ ٢: الخصائص : ظ) ٤(
  ٣٣٧: الصاحبي) ٥(
  ٩٦:  دالئل األعجاز) ٦(
  ١٤٠/ ٢: الخصائص ،  ٣٠٠ - ٢٩٧/ ٤: الكتاب : ظ) ٧(
  ٢٩٣/ ١الخصائص ) ٨(
  ٤٠:  الرماني: الحدود في النحو ) ٩(
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ومن شروطھ أن تدل القرائن  )١()جزء الكالم المحذوف أو كلھ لدلیل  بإسقاطواصطالحا منھ 

فیفھم السامع المراد منھ وأن یدل السیاق على ،  ومقتضیات الحال على الكالم المحذوف

وابن عطیة مثل غیره من علماء التفسیر توقف عند ظاھرة الحذف وما تؤدیھ من .  )٢(المحذوف

  : أغراض بالغیة وأسلوبیة في طائفة من اآلیات القرآنیة التي فسرھا ومن ذلك 

  :التعظیم لما فیھ من اإلبھام  -١

ي كالمھ لما التعظیم من األغراض البالغیة والداللیة التي یعمد إلیھا المتكلم ف نَّإ                        

المحذوف یسقط من الكالم ویكتفي بداللة الحال علیھ وبذلك ینصرف الذھن  نَّفیھا من اإلبھام إذ إ

وعندما یرجع الذھن خائبا عن فھمھ فعندھا یعظم شأنھ وتعلو ، إلى المحذوف وما الغرض منھ 

َأْوَحى : وقد تنبھ ابن عطیة إلى ھذا في تفسیر قولھ تعالى ،  )٣(لنفس مكانتھفي ا ِ  إَِلى َف ِده ا َعبْ  مَ

َأْوَحى : وقولھ تعالى  ": یقول )  ١٠: النجم (   َأْوَحى ِ  إَِلى َف ِده ا َعبْ ، قال ابن   َأْوَحى مَ

َأْوَحى : عباس المعنى  ِ  إَِلى اهللا   َف ِده ا       وفي قولھ .   َأْوَحى امَ  جبریل  َعبْ  مَ

إبھام على جھة التفخیم والتعظیم ، والذي عرف من ذلك فرض الصالة ، وقال الحسن   َأْوَحى

المعنى                یلفأوحى جبریل إلى عبد اهللا محمد ما أوحى كاألولى في اإلبھام ، وق: المعنى 

ت ( أحمد بن المستنیر  وقد تبعھ )٤("  إلى جبریلفأوحى جبریل إلى عبد اهللا محمد ما أوحى اهللا: 

وھو ، بیان             كأنَّھ أعظم من أن یحیط بھ ، التفخیم لما فیھ من اإلبھام : ( یقول ) ھـ  ٦٨٣

غَْشى :كقولھ ا يـَ َة مَ ْدرَ غَْشى السِّ ُهْم  : وقولھ )  ١٦: النجم (    إِْذ يـَ َن  فـَغَِشيـَ مِّ  مِ َ ا اْلي  مَ

ُهْم  ِشيـَ (                 : بقولھ ) ھـ  ٦٨٥ت( بیضاوي ال  وسار على خطاه )٥() ) ٧٨: طھ (  َغ

... ا الضمائر  : وفیھ تفخیم للموحى بھ أو اهللا إلیھ  وقیل" علیھ السالم " جبریل   َأْوَحى مَ

                                                
  ١٠٢/ ٣: البرھان في علوم القرآن ) ١(
اب : ظ) ٢( ب ،  ١٣٠/ ٢: الكت و   ،  ١٣٠ -١٢٩/ ٤،  ١٥٢ -١٣٩،  ١٥١ -١٣٧/ ٢: المقتض ي النح ول ف األص
    ٣٢٦ - ٣٢٥:  الخالدي ـم حسیـن نـاصح كری :في الدراسات النحویة أثر المعنى،  ٢/٥٤
ظاھرة الحذف في الدرس ،  ١٥٣/ ٢:  في علوم القرآن  اإلتقان،  ١٠٥/ ٣: البرھان في علوم القرآن : ظ) ٣(

   ١٠٥: سلیمان حمودة  طاھر . د: اللغوي 
  ١٩٨/ ٥: المحرر الوجیز ) ٤(
  ٤٢١/ ٤: من االعتزالفیما تضمنھ الكشاف االنتصاف ) ٥(
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ا: (یقول  )ھـ ١٢٧٠ت(  وتبعھم اآللوسي )١()كلھا هللا تعالى وھو المعني الشدید القوي    مَ

الموحى بھ  وإبھامأیضا ) علیھ السالم (المستتر لجبریل  الضمیروأي الذي أوحاه   َأْوَحى

ُهْم  :للتفخیم فیھا نظیر قولھ تعالى  َن  فـَغَِشيـَ َمِّ  مِ ا اْلي ُهْم  مَ ِشيـَ وذكر میر السید  )٢())٧٨: طھ(  َغ

ا: (علي الحائري ذلك المعنى یقول  تي التفي العبارة أو العظیمة ال من األمور  َأْوَحى مَ

ا: الحذف في قولھ تعالى  ما تقدم أنَّوفي ضوء  .  )٣()فأوحى اهللا بواسطة جبرائیل ما أوحى   مَ

إلى الرسول " علیھ السالم " كان الغرض منھ إبھام الوحي الذي أرسل بھ جبرائیل   َأْوَحى

لما أوحى للرسول والتعظیم  ودل ذلك اإلبھام على التفخیم) وسلم  وآلھ صلى اهللا علیھ( الكریم 

ھ حتى تمن اهللا تعالى  ولعلھ أبھم الموحى لجاللة خطره وعظم) وسلم  وآلھ صلى اهللا علیھ(محمد 

 اإلبھامفضال عن ذلك قد یكون  ) ٤(إلھیا اكان ذلك التعبیر تعبیر نتعبیر وإھ ال یحیط بھ بیان أو أنَّ

المعنى الذي لم یذكر اللفظ الدال علیھ ونلمس  على جزء االستداللفكر المتلقي وخیالھ في  إلثارة

ا: تفسیر قولھ تعالى ائفة من المفسرین الذین نظروا إلى ذلك عند ط إذ ذھبوا إلى   َأْوَحى مَ

إلى أن المحذوف ھو ما جاء في ) ھـ ٥١ ٦ت(تأویل المحذوف من اآلیة الكریمة ومنھم البغوي 

أوحى إلیھ : قال سعید بن جبیر  :(یقول)  ٦: ضحىال(  فآوى يتيماً  يجدك ألم  : قولھ تعالى 

 : فآوى يتيماً  يجدك ألم  )إلى قولھ تعالى ) ٦: ضحىال : ا فـَْعنَ رَ كَ  َلَك  وَ  ٤:الشرح (  ِذْكرَ

أنَّ الجنة محرمة على األنبیاء حتى تدخلھا أنت وعلى األمم حتى   : إلیھ    أوحى  "وقیل ) 

                    ) ٦() )٥("تدخلھا أمتك 

       

                                                
   ٤٣٩/ ٢: أنوار التنزیل وأسرار التأویل ) ١(
   ٤٩/ ٢٧/ ١٤مج: روح المعاني) ٢(
   ٢٦٣/ ١٠: مقتنیات الدرر  ) ٣(
  ٤٢١/ ٤:  فیما تضمنھ الكشاف من االعتزال االنتصاف: ظ) ٤(
   ٥/ ٨: لمجلسي العالمة محمد باقر ا:  الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار  بحار األنوار:  ظ) ٥(
   ٣٢١/ ٤: الكشاف،  ٤٠٢/ ٧: معالم  التنزیل ) ٦(
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داللة اإلبھام ھي التفخیم والتعظیم للمحذوف وقد  ابن عطیة قد ذكر أنَّ ویتضح مما تقدم أنَّ      

 دّل على أنَّ اإلبھاموقد یكون ، تقدم ذكرھم  تبعھ في ھذا المعنى طائفة من المفسرین الذین

  ال أمام المتلقي لیتخیل المحذوف یفسح المج اإلبھام المحذوف ال یحیط بھ تعبیر فضال عن ذلك أّن

قدرة الوفي ذلك داللة على ثراء النص القرآني وفیھ ، وبیئتھ  واعتقادهویتأولھ كل حسب ثقافتھ 

  . یصبح محط أنظار الدارسین والباحثینل، على تنوع دالالتھ ومعانیھ 

ا   اْلَحاقَّةُ  : ومثال ذلك ما ذكره في حدیثھ عن قولھ تعالى         :الحاقة  (  ةُ اْلَحاقَّ  مَ

والجملة خبر ، ) ما ( الثانیة خبر ) الحاقة ( و، أیضا  باالبتداءرفع ،  )ما  (و " :یقول )  ٢-١

لیتخیل ، في التعظیم أیضا  واإلبھامعلى معنى التعظیم لھ ، زید ما زید : وھذا كما تقول ، األول 

الذي یتجلى  اإلبھامإلى  اإلشارةنفرد في آابن عطیة  حدود علمي أنَّوفي  )١("السامع أقصى جھده 

ا  اْلَحاقَّةُ  : في قولھ تعالى  وإلى داللتھ على التعظیم والتھویل ألحداث ذلك   اْلَحاقَّةُ  مَ

َكيَْف : الیوم كما جاء في قولھ تعالى  تـَُّقونَ  َف تُْم  إِنْ  تـَ ا َكَفرْ مً وْ ُ  يـَ ل َْجعَ ا اْلِوْلَدانَ  ي ً             ِشيب

  . خطر ذلك الیوم ویعّد لھ العدة قبل الرحیل من ھذه الدنیا الزائلة لیتخیل السامع ) ١٧ : لالمزم( 

والتي فیھا داللة التعظیم ) الحاقة ( في حین ذھب طائفة من المفسرین للعنایة بتكرار لفظة     

مثال اآلیة و. )٢(الذي یعتري اآلیة الكریمة وداللتھ اإلبھامألمر ذلك الیوم من غیر االشارة إلى 

وال  ، )٣()لتیا والتي لبعد ا( الكریمة ما جاء في كالم العرب قولھم في المصائب والمحن الشدیدة 

یخلو كالمنا العادي من مثل ھذا النوع من الحذف الذي فیھ داللة التھویل بوجود القرینة الدالة 

ما الذي ل ھذا اللوم؟عة ویسأل سائل لم كاللوم إلنسان من جما نوجھ على المحذوف وذلك عندما

كل ھذا ؟ فیجاب بنبرة الحزن والغضب لقد فعل وفعل وال یصرح عن أفعالھ لفھم  فعلھ لیستحق

   .  )٤( السائل لھا

  

  
  

  

                                                
 ٣٥٦/ ٥: المحرر الوجیز ) ١(
،  ٣٠٥/ ١: في علوم القرآن اإلتقان ،  ٤٨٤/ ٢:  في علوم القرآن البرھان،  ٩٠/ ١٠: التبیان : ظ) ٢(

   ٥٢١ /١٨ :األمثل ،  ٥٤/ ٢٠المیزان
    ١٠٨: اإلیضاح في علوم البالغة : ظ) ٣(
   ١٠٦ -١٠٥: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ) ٤(
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  -: على التخویف داللة حذف المفعول  -٢
والذي سوغ ذلك الحذف ، جواز حذف المفعول من التركیب لكونھ فضلة ذكر النحاة                 

   . )١(لة الفعل المتعدي على المحذوفھو دال

أو التعبیر عن األثر الوجداني   اإلبھام واالحتقار أالتعمیم أو : مختلفة منھا ویأتي حذفھ لدالالت 

 ىوقد تنبھ ابن عطیة إلى ظاھرة حذف المفعول وذكر داللة حذفھ عل،  )٢( للمحذوف وغیرھا

َْخَش : التخویف وذلك في تفسیر قولھ تعالى  ْلي ْن  تـَرَُكوا َلوْ  الَِّذيَن  وَ ِهْم  مِ رِّيَّةً  َخْلفِ ا ُذ اًف  ِضعَ

ِهْم  َخاُفوا تـَُّقوا َعَليْ َ ُقوُلوا اللَّهَ  فـَْلي ْليـَ ًال  وَ ومفعول یخشى : " یقول )  ٩ : النساء(   َسِديًدا قـَوْ

 والتخویف، لى اوحسن حذفھ من حیث یتقدر فیھ التخویف باهللا تع،  محذوف لداللة الكالم علیھ

) ھـ  ٦٧١ت (وتبعھ القرطبي  )٣( "فینظر كل متأول بحسب األھم في نفسھ ، بالعاقبة في الدنیا 

       وتبعھم كل من البیضاوي )٤()علیھ محذوف لداللة الكالم  ىمفعول یخش( : في ذلك المعنى یقول 

اكتفوا بتأویل ھم لم یذكروا داللة الحذف وإال أنَّ،  ) ٦( )ھـ١٢٧٠ت (واآللوسي  )٥( )ھـ ٦٨٥ت( 

  . المحذوف 

الوارد في اآلیة ) یخشى ( ابن عطیة قد أشار إلى حذف مفعول الفعل  أنَّ  وفي ضوء ما تقدم     

وذكر داللة  سبحانھ) اهللا ( ھ اسم الجاللة وأول ذلك المحذوف على أنَّ، الكریمة المتقدمة الذكر 

یا وقد تبعھ طائفة من المفسرین قد مّر ومن عاقبة أفعالھم في الدن حذفھ وھي التخویف من عقابھ

  .   لمفعول في اآلیة الكریمةاھم عزفوا جمیعا عن ذكر داللة حذف ذكرھم سابقا إال أنَّ
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٣٦ - ١٣٥/ ٢: حاشیة الصبان على شرح األشموني : ظ) ١(
 ٥٧: شلتاغ عبود . د: االعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا : ظ) ٢(
 ١٣/ ٢: المحرر الوجیز ) ٣(
  ٥١/ ٥/ ٣مج: الجامع ألحكام القرآن ) ٤(
  ١/٢٠٢ :أنوار التنزیل وأسرار التأویل : ظ) ٥(
  ٢١٣/ ٤/ ٢مج: روح المعاني: ظ) ٦(
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  -:لمبالغة اعلى ) لو ( داللة حذف جواب  - ٣
 جملة احتى صار ، لجملتینبین ا الوثیق لالرتباط "لو " یكثر حذف جواب                         

وقد أشار ابن عطیة إلى ،  )١(لحذفھ دالالت كثیرة ومن بینھا المبالغة واحدة ومما ال شك فیھ أنَّ

َلوْ :ھذا المعنى في تفسیر قولھ تعالى  ى وَ رَ ْونَ  إِذْ  َظَلُموا الَِّذيَن  يـَ رَ َذاَب  يـَ ةَ  َأنَّ  اْلعَ لَّهِ  اْلُقوَّ ِ  ل

ا َأنَّ  َجِميعً َذاِب  َشِديدُ  اللَّهَ  وَ ك مبالغة ألنَّ) لو ( وقد حذف جواب: " یقول ) ١٦٥:لبقرةا(   اْلعَ

 التفتوقد  )٢(... "لھ لوطنت نفسھ إلى ما شرحت  تدع السامع یسمو بھ تخیلھ ولو شرحت

مضرة اتخاذھم  الرأو: ھ قیل محذوف كأنَّ) لو ( وجواب : ( بقولھ  المعنى الطوسي إلى ھذا

لو : كقولك ، یدل على المبالغة ، الجواب وحذف ، ام أمرا عظیما ال یحصر باألوھ الألنداد  ولرأو

                                    )٤() ھـ  ٦٧١ت ( وتبعھم في ذلك المعنى القرطبي )٣()رأیت السیاط تأخذ فالنا 

  . عند وقوفھم على تفسیر اآلیة المتقدمة الذكر  )٥() ھـ١٢٧٠ت ( واآللوسي

وأشار في اآلیة الكریمة )  لو (ن عطیة قد تنبھ إلى داللة حذف جواب اب ویبدو مما تقدم أنَّ        

خیال السامع وذھنھ قد یذھب مذاھب شتى وتفتح أمامھ آفاق جدیدة  نَّداللتھ على المبالغة أل ىإل

وخیر دلیل على ، على عظمتھ وجاللة شأنھ  بھامھ دلیل قاطعفي تصور ذلك الموقف الذي في إ

فمن یطلع على تفاسیرھم یجدھم ، المحذوف ) لو (رون في تقدیر جواب ذلك ما ذھب إلیھ المفس

ى القراء بقراءة الفعل باختالفوخاصة )  لو (قد أسرفوا في تأویل جواب رَ الوارد في قولھ  يـَ

َلوْ  : تعالى  ى وَ رَ   فقرأ ابن كثیر وأبو عمرو وعاصم (  )١٦٥: البقرة(  َظَلُموا الَِّذيَن  يـَ

َلوْ   :وحمزة والكسائي  ى وَ رَ ىت        ولو :وابن عامر قرأ نافع، بالیاء    َظَلُموا الَِّذيَن  يـَ  رَ

 أ في قراءة من قر)  لو (جواب  ابن عطیة فأوّل،  )٦(...)بالتاء ىت   : بالتاء كاآلتي   رَ

ھم منھ ولو ترى الذین ظلموا في حال رؤیتھم للعذاب وفزع: وتقدیر ذلك : ( یقول و .١

 ... )القوة هللا لھ ألقروا أنَّ واستعظامھم

                                                
 ٢٨٧: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي ،  ١٨٣/ ٣: ي علوم القرآن البرھان ف: ظ) ١(
   ٢٣٥/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
   ٦٤/ ٢: التبیان ) ٣(
  ٢٠٥/ ٢/ ١: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٤(
   ٣٥/ ٢/ ١: روح المعاني: ظ ) ٥(
   ٤٠٢/ ١: سبعة الحجة للقراء ال) ٦(
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ولو ترى یا محمد الذین ظلموا في حال رؤیتھم للعذاب وفزعھم منھ لعلمت أن القوة هللا (  -٢

ولكن خوطب والمراد أمتھ ، علم ذلك )  صلى اهللا علیھ والھ وسلم( جمیعا  وقد كان النبي 

  )فیھ من یحتاج إلى تقویة علمھ بمشاھدة مثل ھذا فإنَّ، 

القوة هللا لعلمت مبلغھم من  یامحمد الذین ظلموا في حال رؤیتھم للعذاب ألنَّ ولو ترى(  -٣

  )النكال والستعظمت ما حل بھم 

تأویلھ  : ( یقول بالیاء ) یرى ( المحذوف في قراءة من قرأ ) لو(وتأول ابن عطیة جواب 

القوة هللا  ولو یرى في الدنیا الذین ظلموا حالھم في اآلخرة إذ یرون العذاب لعلموا أنَّ

  .   )١()جمیعا 

في اآلیة المتقدمة الذكر جعل اآلیة ذات ) لو (عدم التصریح بجواب  ویتضح مما تقدم أنَّ      

وجوه متعددة تبعا لتخیل السامع وتفكیره فضال عن داللة حذفھ على المبالغة لشدة الموقف 

  . وعظمتھ 

على الھیبة ) لو (داللة حذف جواب  وقد أشار ابن عطیة في موطن آخر من تفسیره إلى        

ْعَلمُ  َلوْ  : والعظمة في نفس السامع كما جاء في قولھ تعالى  وا الَِّذيَن  يـَ َُكفُّونَ  َال  ِحيَن  َكَفرُ  ي

ُجوِهِهمُ  َعْن  َال  النَّارَ  وُ َال  ظُُهوِرِهْم  َعْن  وَ ونَ  ُهْم  وَ نَْصرُ ُ   )  ٣٩: األنبیاء (   يـ

ھ أبلغ وأھیب من العذاب ألنَّ ازا لداللة الكالم علیھ وأبھم قدرإیج)  لو (حذف جواب  : "یقول 

َلوْ   : النص علیھ وھذا محذوف نحو قولھ تعالى  ا َأنَّ  وَ َآًن ْت  قـُرْ الُ  بِهِ  ُسيـِّرَ َ    َأْو  اْلِجب

اب ھذه اآلیة لما استعجلوه ویقدر المحذوف في جو، )  ٣١:الرعد (  اْألَرُْض  بِهِ  ُقطِّعَْت 

حدود علمي لم یلتفت وفي ، عنھ ھذا المعنى  )٣() ھـ ٧٤٥ت (قل أبو حیان األندلسيون )٢("ونحوه

جمیعا إلى تأویلھ  انصرفواھم ألنَّ) لو(من المفسرین إلى داللة حذف جواب إلیھ غیر ابن عطیة 

ت (  في تأویلھ فذھب الطوسيفي اآلیة الكریمة المتقدمة الذكر وقد إختلفوا  ھمتجاھلین داللة حذف

لعلموا صدق ما وعدوا بھ من : محذوف وتقدیره ) لو(جواب ( : یقول في تقدیره  )ـ ھ٤٦٠

  . )٥()محذوف و تقدیره النتھوا ) لو(وجواب ( : بینما قدره الطبرسي یقول  )٤()الساعة 

                                                
   ٣٥/ ١: روح المعاني،  ٢٠٥/ ٢/ ١: الجامع ألحكام القرآن ،  ٢٣٥/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
   ٨٣/ ٤:  المصدر نفسھ) ٢(
   ٢٨٥/ ٦: البحر المحیط : ظ) ٣(
   ٢٤٩/ ٧: التبیان ) ٤(
  ٧/٧٦: مجمع البیان) ٥(
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 )ھـ٧٩٤ت( والزركشي  ) ھـ ٦٨٥ت( يوالبیضاو) ھـ  ٦٧١ت (القرطبي  أنَّ والظاھر   
  .المحذوف ) لو(قد تابعوا ابن عطیة في تفسیر جواب  )ھـ ١٢٥٠ت (  والشوكاني

في قولھ ) لو(حذف جواب داللة إلى في االشارة  ابن عطیة قد أنفرد في ضوء ما تقدم أنَّو   

ْعَلمُ  َلوْ  :تعالى  وا الَِّذيَن  يـَ نفس السامع حذفھ أبلغ وأشد ھیبة في  فإنَّ)  ٣٩:  األنبیاء(   َكَفرُ

وقد اختلف ، اإلبھام ففیھ تكمن العظمة والفخامة للمحذوف كما تقدم ذكره من ذكره وھذا ھو حال 

الظاھر ما ذھب إلیھ ابن  مت اإلشارة إلى تأویالتھم إال أنَّالمفسرون في تأویل ما أبھم وقد تقد

ونجد مثل ذلك في حدیثھ عن . المحذوف ھو األقرب لمعنى اآلیة ) لو ( عطیة في تأویل جواب 

ِي َأنَّ  َلوْ  َقالَ  : في قولھ تعالى  )لو ( حذف جواب  ةً  بُِكْم  ل             رُْكنٍ  إَِلى َآِوي َأْو  قـُوَّ

َلوْ : وفي قولھ تعالى )  ٨٠:ھود(  )١( َشِديٍد  ا وَ نَ ا ِشئـْ نَ يـْ َلِكْن  ُهَداَها نـَْفسٍ  ُكلَّ  َآلَتـَ  َحقَّ  وَ

لُ  نِّي اْلَقوْ َألَنَّ  مِ َن  َجَهنَّمَ  َألَمْ ا اْلِجنَّةِ  مِ يَن  لنَّاسِ وَ   )   ١٣: السجدة (    )٢( َأْجَمعِ

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                
 ١٩٥/ ٣: المحرر الوجیز :  ظ) ١(
 ٣٦٢:  المصدر نفسھ : ظ) ٢(
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  - :داللة أسالیب الكالم   –:المبحث الثالث 

 : الخبر و اإلنشاء -أوال                
وال ال یحتمل صدقا ما فھو  ا اإلنشاءأمَّ، الخبر ھو ما یحتمل الصدق والكذب 

نطق بھ وجود خارجي یطابقھ أوال               لذاتھ وذلك ألنھ لیس لمدلول لفظھ قبل ال اكذب

ولكل منھما ھدف یعبر عنھ  األخرىا داللة تختلف عن ملكل منھ أنَّ وھذا یعني )١(یطابقھ 

تم التبادل بین داللتي الخبر ولكن ھذا لیس مطردا إذ ی –المتكلم حین یخبر أو ینشئ 

أو  اإلنشاءلخبر داال على معنى فیخرج كل منھما للداللة على اآلخر فقد یأتي ا واإلنشاء

معنى التبادل بین األسلوبین وخروج أحدھما للداللة على بالعكس وقد عني العلماء بھذا 

وابن ) ھـ ٢٧٦ت ( )٣(وابن قتیبة )٢(اآلخر ومن أشھرھم سیبویھ

 )٧(والزركشي) ھـ ٧٣٩ت(  )٦(القزویني  ) ھـ ٦٢٦ت (  )٥(والسكاكي)ھـ٣٩٥ت()٤(فارس

مثل غیره من العلماء ) ھـ ٥٤٦ت ( وابن عطیة ) ھـ ٩١١ت ( )٨(لسیوطيوا ) ھـ٧٩٤ت (

وفیما یأتي عرض ، حین نظر في تفسیر اآلیات القرآنیة تحدث عن ھذه الظاھرة األسلوبیة 

  :لما ذكره ابن عطیة من دالالت الخبر 

                    -:داللة الخبر على األمر  -١      
مثلة التي وقف عندھا ابن عطیة وأشار فیھا إلى داللة الخبر على األمر من األ                   

َُكْن  إِنْ  : قولھ تعالى  نُْكْم  ي ونَ  مِ ونَ  ِعْشرُ وا َصابِرُ ُ ب ِ ْغل نِ  يـَ يْ تـَ ائـَ      یقول )  ٦٥: األنفال(   مِ

َُكْن  إِنْ : وقولھ " َُكْن  إِنْ : قولھ  بشرط ألنَّ انھ وعدضمَّإلى آخر اآلیة في لفظ خبر   ي  ي

نُْكْم  ونَ  مِ ونَ  ِعْشرُ وفي ضمنھ األمر  ، ون یغلبوابمنزلة أن یقال أن یصبر منكم عشر  َصابِرُ

اء بصیغة الخبر ة جلفظ اآلیة الكریم الذي یریده ابن عطیة من ھذا التفسیر أنَّ نَّإو )٩("بالصبر

                                                
  ١٣١/ ١ القزویني  :في علوم البالغة اإلیضاح : ظ) ١(
  ٣٠٢ -١٥٨/ ١:كتاب ال: ظ) ٢(
   ١٧٣ -١٧١: تأویل مشكل القرآن : ظ) ٣(
   ٢٩٢ -٢٩٠: الصاحبي: ظ) ٤(
   ٣٢٠ -٣٠٧ :السكاكي  مفتاح العلوم : ظ) ٥(
    ٢٤٤ -٢٣٤: اإلیضاح : ظ) ٦(
   ٣٢٦ -٣١٧/ ٢:  في علوم القرآن  البرھان: ظ) ٧(
  ٧٥/ ٢: في علوم القرآن اإلتقان : ظ )٨(
   ٥٥٠/ ٢: المحرر الوجیز ) ٩(
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 (  عنكم  اللَّهُ  َف َخفَّ  اْآلَنَ  :دل ابن عطیة على ذلك بقولھ تعالىستاو ،ودل على األمر

وذلك لو كان الخبر في اآلیة المتقدمة الذكر خبرا محضا ما نسخت اآلیة بقولھ )  ٦٥:األنفال 

مثلما أشار ابن  )١("األخبار ال یدخلھا النسخ  نَّأل "وذلك   َعنُْكْم  اللَّهُ  َخفََّف  اْآلَنَ  : تعالى 

كبیرة على تضمن الخبر معنى األمر في اآلیة وفي ذلك داللة ، عطیة إلى ذلك فیما تقدم من قولھ 

  . الكریمة 

وتبعھم ) ھـ  ٤٦٠ت(  )٢(إلى موقف مشابھ لموقف ابن عطیة عند الطوسي ویمكن أن أشیر         

 )٥()ھـ ٨٨٥ت ( والبقاعي )٤() ھـ ٧٤٥ت (وأبو حیان األندلسي )٣() ھـ  ٦٧١ت (القرطبي

وقد علل الزمخشري ھذا العدول في أسالیب ، ى ذلك المعن في )٦() ھـ  ١٢٥٠ت ( والشوكاني

  . )٧()بالمسارعة إلى امتثالھ ھ مما یجب أن یتلقى تأكید األمر بأنَّ(  ھالكالم على أنَّ

اآلیة الكریمة كانت تحمل الخبر عن غلبة الرجل على عشرة من جنود  والظاھر أنَّ        

ة السابقة الذكر لم اآلی على أنَّّ ًاتأكید  َعنُْكْم  هُ اللَّ  َخفََّف  اْآلَنَ  :الكافرین وفي قولھ تعالى 

بل كانت تحمل في طیاتھا داللة األمر الذي یتوجب بھ على المسلمین القیام  تكن مجرد خبر

وأن ال ینتظروا حتى یبلغ عددھم مقدارا یكافئ ، بواجباتھم حتى إذا كان عدوھم عشرة أضعافھم 

  ) ٨( .قوة العدو وأفراده

ا: یضا ما أشار إلیھ ابن عطیة من داللة الخبر على األمر وذلك في قولھ تعالى ومن ذلك أ مَ  وَ

َت  ابِعٍ  َأْن ُهْم  بِتَ تـَ َل بـْ َِداُت  : وفي قولھ تعالى )   ١٤٥: البقرة (  )٩( قِ ال اْلوَ ِضْعَن  وَ رْ ُ  يـ

  .)  ٢٣٣: البقرة (  )١٠( َأْوَالَدُهنَّ 

                                                
  ٣٩٠/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ١٥٣/ ٥: التبیان : ظ) ٢(
  ٤٤/ ٨/ ٤: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٣(
  ٥١٢/ ٤: البحر المحیط : ظ) ٤(
  ٢٤٠-٢٣٩/ ٣: نظم الدرر : ظ) ٥(
  ٤١٤/ ٢: فتح القدیر : ظ) ٦(
  ٣٦٥/ ١: الكشاف ) ٧(
  ٤٤٥/ ٥: األمثل : ظ) ٨(
  ٣١/ ٣، ٢٢٣/ ١: المحرر الوجیز : ظ) 9(
،  ٥٠: تفسیر الجاللین ،  ٣٤٧/ ٣، ٢٨٩/ ٢:  في علوم القرآن البرھان،  ٣١٠/ ١: المصدر نفسھ : ظ) 10(

  ٢٢٦ ٧٦/ ٢:  في علوم القرآن  اإلتقان
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ة كان مدركا لدالالت معاني الكالم بإشاراتھ الدائمة ابن عطی وفي ضوء ما تقدم یتضح أنَّ      

إلى خروج األسالیب إلى دالالت أخرى ومنھ خروج الخبر إلى األمر كما تقدم ذكره في اآلیات 

والحث على ، ھا تضمنت معنى األمرھا جاءت بلفظ الخبر إال أنَّنَّأالمتقدمة الذكر وذكر ابن عطیة 

  . خبار السابقة القیام باألوامر التي تضمنتھا األ

  

   - :داللة الخبر على التقریع والتوبیخ  -٢ 

من اآلیات القرآنیة التي وقف عندھا ابن عطیة وأشار فیھا إلى داللة الخبر على                 

شغل بلذاتھ : معناه  ) ألھى( ": یقول  )٢: التكاثر (   التََّكاثـُرُ  َهاُكمُ لْ أ : التقریع قولھ تعالى 

وھو یشیر  )١("وھذا خبر فیھ تقریع وتوبیخ وتحسر ، و الحدیث واألصوات واللھو بالنساءومنھ لھ

ھا تحمل في طیاتھا داللة التقریع إال أنَّاآلیة الكریمة جاءت بلفظ الخبر  في تفسیره ھذا إلى أنَّ

تُمُ  َحتَّىوالتوبیخ على المبالغة في التفاخر واالنشغال بتكاثر األوالد واألموال  وما  اْلَمَقابِرَ  ُزرْ

                       في یعضد داللة الخبر على التقریع والتوبیخ والتحسر ما عقب اآلیة الكریمة

فَ َكالَّ : قولھ تعالى  ْعَلُمونَ  َسوْ مَّ   تـَ فَ  َكالَّ  ُث ْعَلُمونَ  َسوْ فدل قولھ )  ٤-٣: التكاثر (   تـَ

   )٢(.ونھ في یوم الحشر من جزاء فعلھم ھذا تعالى على داللة التھدید والتوبیخ على ما یلق

   

 

             - :داللة الخبر على االحتقار -3
في  عطیة ذكر ذلك ابنالخبر داللتھ على االحتقار وومن الدالالت التي یخرج إلیھا                   

ا وََكْم  :معرض حدیثھ عن تفسیره قولھ تعالى  َلُهْم  َأْهَلْكنَ ْن  قـَبـْ ٍن  مِ ا َأْحَسُن  ُهْم  قـَرْ اًث  َأَث

ا ً ي ِرئـْ ن كسر مخاطبة من اهللا تعالى لمحمد خبر یتضم  وََكْم وقولھ  :"یقول  )  ٧٤ :مریم ( وَ

تقدیر ھذا الذي افتخروا بھ ال قدر لھ عند اهللا ولیس بمنج لھم فكم أھلك  حجتھم واحتقار أمرھم ألنَّ

وفي ھذه اآلیة یشیر  )٣("مواال وأجمل منظرا اهللا من األمم لما كفروا وھم أشد من ھؤالء وأكثر أ

                                                
  ٥١٨/ ٥: المحرر الوجیز ) 1(
 ٥١٧-٥١٦/ ٨: نظم الدرر :  ظ) 2(
   ٢٨/ ٤: المحرر الوجیز ) 3(
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، ھا خرجت من داللتھا الخبریة ألفاظ اآلیة جاءت متضمنة معنى الخبر إال أنَّ ابن عطیة إلى أنَّ

اهللا سبحانھ بقدرتھ وسلطانھ  حال قوم كانوا أشد قوة وأكثر أمواال من قریش وبطشھا إال أنَّ عن 

ون من نعم قد أنعمھا اهللا تعالى علیھم إلى داللة االحتقار أھلكھم ولم یبق شیئا منھم ومما یملك

ھ ال یدفع عنھم شیئا من كل ما افتخروا بھ ال قدر لھ عند اهللا سبحانھ فضال عن أنَّ ألمرھم ألنَّ

   )١(.رادة اهللا جل وعالإ

  

   - :داللة الخبر على الوعید  - ٤
المحرر ( دھا ابن عطیة في ف عنومن الدالالت التي یخرج إلیھا الخبر ووق -أ             

إِنَّ  وذلك في قولھ تعالى داللة الوعید ) الوجیز َقاِب  َشِديدُ  اللَّهَ  َف )  ٢١١: البقرة (  اْلعِ

  . )٢("خبر یقتضي ویتضمن الوعید  : "یقول 

 ابن عطیة قد أدرك الدالالت التي یخرج إلیھا الخبر ومنھا داللة الخبر ما تقدم أنَّوفي ضوء       

متضمنة معنى الوعید والتھدید لإلنسان العاصي و على الوعید فجاءت اآلیة الكریمة بلفظ الخبر

 )٥(والشوكاني )٤(وأبو حیان األندلسي )٣(ھذا المعنى القرطبيعنھ وقد نقل ، بعقاب اهللا سبحانھ 

ب اهللا د والتخویف من عقاألصلیة إلى داللة الوعیا من داللتھوأشاروا جمیعھم إلى خروج الخبر 

  . سبحانھ

بَِّك  إَِلى نَّ إِ   :تفسیر قولھ تعالىوقوفھ على اء في ذلك ما ج ومن -ب ى رَ (               الرُّْجعَ

في اآلیة الكریمة  فجاء الخبر )٦("وفي ھذا الخبر وعید للطاغین من الناس  : "یقول   ) ٨: العلق 

   )٧(.ي لحدود اهللا سبحانھوالتھدید لإلنسان المذنب المتعدداللة الوعید  متضمنا 
  

   -:والتلھف  تحسرداللة الخبر على ال - ٥
إلى داللة الخبر على الحسرة والتلھف وذلك  التفسیریة في وقفاتھأشار ابن عطیة                        

ا: في قولھ تعالى  َها فـََلمَّ تـْ َضعَ اَلْت  وَ َها إِنِّي رَبِّ  َق َضْعتـُ ثَى وَ اللَّهُ  أُنـْ َضعَْت  بَِما مُ َأْعلَ  وَ  وَ
                                                

   ١٩٩-١٩٨/ ٦: البحر المحیط : ظ) 1(
 ٢٨٤/ ١: المحرر الوجیز ) 2(
  ٢٧/ ٣/ ٢مج : الجامع ألحكام القرآن : ظ) 3(
 ١٣٧/ ٢: البحر المحیط : ظ) 4(
 ٢٢٦/ ١: فتح القدیر : ظ) 5(
 ٥٠٢/ ٥: المحرر الوجیز ) 6(
 ٢٣٣/ ٣٠/ ١٥:  روح المعاني ،٧٨٣/ ٤:  الكشاف،  ٣٨٠/ ١٠: التبیان : ظ) 7(
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لَيَْس  ثَى الذََّكرُ  وَ إِنِّي َكاْألُنـْ َها وَ تـُ يْ َمَ  َسمَّ ي رْ إِنِّي مَ َها بَِك  ُأِعيُذَها وَ رِّيـَّتـَ ُذ َن  وَ َطاِن  مِ  الشَّيْ

َها إِنِّي رَبِّ : وقولھا  : "یقول  )  ٣٦:عمران آل ( الرَِّجيمِ  َضْعتـُ ثَى وَ لفظ خبر في  أُنـْ

اللَّهُ : ین اهللا ذلك بقولھ ضمنھ التحسر والتلھف  وب َضعَْت  بَِما َأْعَلمُ  وَ    )١(" وَ

وفي ھذه اآلیة الكریمة یشیر ابن عطیة إلى خروج الخبر من داللتھ األصلیة إلى داللة         

بثتھ أم مریم في لفظ الخبر أخرى وھي داللة اللھفة والتحسر وعلل ھذا التلھف الذي كانت قد 

 ألنھم كانوا ال یحررون اإلناث لخدمة الكنائس وال یجوز ذلك عندھم  ما تلھفتنَّإو " :یقول 

أفزعھا وكانت قد رجت أن یكون ما في بطنھا ذكرا فلما وضعتھا أنثى تلھفت على فوت األمل و

   )٢("إن نذرت ما ال یجوز نذره 

لفظ تضمنھا  ستعان بالسیاق وجعلھ وسیلة لبلوغ الداللة التيویتضح مما تقدم أن ابن عطیة قد ا    

َها إِنِّي رَبِّ :  من قولھاالمراد  ھ لیس من الممكن أن یفھم السامع أنَّوذلك ألنَّالخبر  َضْعتـُ  وَ

ثَى ْعَلمُ  اللَّهُ  :سبحانھ قال  عما وضعت ألنَّ اإلخبار خرج على وجھ أُنـْ ا يـَ ُ  مَ ثَى ُكلُّ  تَْحِمل    أُنـْ

ا مَ يُض  وَ ا  اْألَرَْحامُ  تَغِ مَ ْزَداُد وَ ءٍ  ُكلُّ وَ  تـَ وبذلك دّل الخبر )  ٨: الرعد (   بِِمْقَدارٍ  ِعنَْدهُ  َشيْ

اللَّهُ : ودلیل ذلك قولھ تعالى   )٣(على الحسرة والحزن دون اإلخبار ْت  بَِما َأْعَلمُ  وَ َضعَ                            وَ

ع علیما بكل شيء ھذا تأكیدا على كون السام اإلنشاءولعلھ جاء الخبر بأسلوب  ) ٣٦:آل عمران (

عن ) علیھ السالم ( فضال عن كونھ یحمل داللة التأكید والتحقیق عن المخبر عنھ وھي مریم 

  .  )٤(كونھا أنثى
إشارات ابن عطیة ومالحظاتھ عن خروج أسالیب الكالم إلى  إنَّ : ومما تقدم یمكن القول        

رھا ابن عطیة  من دالالت أخرى ذكمثلما جاء في خروج الخبر عن داللتھ إلى ، أسالیب أخرى 

                                   . إلى ھذه المسألة وعنایتھ بھا آیات الذكر الحكیم تؤكد التفات ابن عطیة  هتفسیر خالل

  

  

                                                
 ٤٢٤/ ١: المحرر الوجیز ) 1(
  ٤٢٥/ ١: المصدر نفسھ ) 2(
  ٤٤٤/ ١: التبیان : ظ) 3(
   ١٨٥/ ٣: المیزان: ظ) 4(
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  - : اإلنشاء: ثانیا 
ووجھ : ( وأشار القزویني إلى ذلك یقول ،  )١(ھو كالم ال یحتمل الصدق والكذب              

ا أن یكون لنسبتھ خارج تطابقھ أو ال تطابقھ أو ال ھ أمَّو إنشاء ألنَّأا خبر الكالم أمَّ حصر أنَّال

من الجملة اإلنشائیة إنشاء  الغرض ویتضح أنَّ )٢() اإلنشاءاألول الخبر والثاني ، یكون لھا خارج 

ھو إیجاد األشیاء  إلنشاءا نَّإ: ولذلك قیل ،  )٣(كما في الجملة الخبریةالمعاني دون اإلخبار عنھا 

   )٤(.وابتداعھا وأن یكون مسبوقا ذلك الشيء بمادة أو مدة 

   )٥(: األسالیب اإلنشائیة  على ضربین نَّأوذكر 
األمر واالستفھام  كأسلوب، ھو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب : لبي ط: أحدھما 

  . والنھي والتمني والنداء 

  .  كالتعجب والقسم والرجاء وصیغ العقود ، ما ال یستدعي مطلوبا ھو : غیر طلبي : والثاني 

الطلبي دون الوقوف  اإلنشاءعلى دراسة الدالالت التي تخرج إلیھا أسالیب  ستقتصر دراستي

  غیر الطلبي ألن أسالیبھ ال تخرج من دالالتھا إلى دالالت أخرى كما في  اإلنشاءعلى أسالیب 

قسم ھو القسم والتعجب ھو التعجب وكذلك بالنسبة للمدح والذم وبقیة فال، الطلبي  اإلنشاءأسالیب 

الطلبي غنیة ذات  اإلنشاءبینما أسالیب ، وعلى ذلك تكون أسالیبھ ال تتوارد علیھا المعاني  الباب

مما جعلھا موضع عنایة العلماء والمفسرین ومن  )٦(دالالت مضافة إلى دالالتھابتضمنھا  عطاء

الطلبي ووقف  اإلنشاءفأشار في غیر موضع إلى أسالیب ) المحرر الوجیز (  بینھم ابن عطیة في

ومنھا داللة ، عندھا متأمال الدالالت التي تخرج إلیھا حسب ما یعین علیھ السیاق وقرائن األحوال 

وداللة  ،واإلباحة والثبوت والدوام والتعجب والتعجیز والتقریع والتغبیط األمر على الدعاء 

   :لما ذكرت والتكذیب وغیرھا فیما یأتي تفصیللى التوبیخ والتقریر واألخبار والوعید االستفھام ع

   -: داللة األمر -أوال 
 مما ھو  اوعلى ذلك یكون األمر صادر، ھو طلب الفعل على وجھ االستعالء واإللزام          

   )٧( : حقیقیةویأتي األمر بأربعة صیغ یدل فیھا على داللتھ ال، رتبة من المأمور أعلى 

                                                
  ٨٤: البالغة العربیة ،  ١٦٥ -١٦٤: مفتاح العلوم ) 1(
 ٨٥/ ١: اإلیضاح ) 2(
 ١٩٦: دالالت التراكیب : ظ) 3(
 ١٩٦: دالالت التراكیب ،  ٣٨ : د الجرجاني علي بن محم :التعریفات : ظ) 4(
 ١٩٦: دالالت التراكیب ،  ٨٤: البالغة العربیة ،  ١٣١ -١/١٣٠: اإلیضاح : ظ) 5(
 ١٩٧ :دالالت التراكیب ،٥٢١: أحمد حمد محسن ): أطروحة دكتوراه(أسالیب المجاز في القرآن الكریم: ظ)6(
  : الجملة العربیة والمعنى،  ٨٧: البالغة العربیة ،  ١٤٣/ ١: اإلیضاح ،  ٣٢٣ -٣٠٧: مفتاح العلوم : ظ) 7(
 ٨: فاضل صالح السامرائي . د 
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  .  و اقرأنحو أكتب : فعل األمر  -١

  .  ولیكتب ولیقرأ: والفعل المضارع المقترن بالم األمر نحو  -٢

ُكْم  نحو : واسم فعل األمر  -٣ يْ ُفَسُكْم  َعَل   .صـَْھ ، ) ١٠٥: المائدة (   أَنـْ

ْنِ  : المصدر النائب عن فعل األمر نحو  -٤ َِدي ال بِاْلوَ ا وَ   ) . ٣٦: النساء (   إِْحَساًن

التي  خرىا الدالالت األوأمَّ، داللتھ األصلیة الصیغ الحقیقیة التي یدل فعل األمر فیھا على ھذه 

     : فھي كثیرة منھا  )المحرر الوجیز(یخرج إلیھا األمر في القرآن الكریم وأشار إلیھا ابن عطیة في

   -:داللة األمر على الخبر   - ١
لتي وقف عندھا ابن عطیة وأشار فیھا إلى داللة األمر على الخبر قولھ تعالى  من األمثلة ا         

  ْن  ُقْل ْمُددْ  الضََّالَلةِ  فِي َكانَ  مَ َ دا الرَّْحَمُن  َلهُ  فـَْلي في فالالم : " یقول )  ٧٥:مریم (   مَ

ْمُددْ قولھ َ   ني الم أمر وعلى المعنى الثا، على المعنى األول الم رغبة في صیغة األمر   فـَْلي

   )١(."دخلت في معنى الخبر لیكون أوكد وأقوى وھذا موجود في كالم العرب وفصاحتھا 

ا النص أشار ابن عطیة إلى خروج األمر من داللتھ الحقیقیة إلى الداللة المجازیة وفي ھذ         

  في داللة ختلف المفسرون فیما بینھم وا، ن الخبر أوكد وأقوى في النفس وھي الخبر وذلك لیكو

ھ یدل على اإلخبار وھذا ما ذھب إلیھ في اآلیة الكریمة فمنھم من ذھب إلى أنَّاألمر 

 )٥(والزركشي )٤()ھـ٦٨٥ت ( والبیضاوي )٣( )ھـ ٥٤٦ت (  وابن عطیة )٢( )ھـ ٤٦٠ت(الطوسي

ھ یخرج إلى داللتین اإلخبار ومنھم من ذھب إلى أنَّ )٨(والشیرازي )٧(والشوكاني )٦(والسیوطي

   )١٠(وأبو حیان األندلسي )٩(والدعاء وذھب إلى ھذا المعنى طائفة من المفسرین منھم الزمخشري

ْمُددْ األمر في اآلیة الكریمة  وذھب القرطبي إلى أنَّ )١١(اآللوسي َ   . )١٢(یدل على الدعاء  فـَْلي

                                                
   ٢٩/ ٤: المحرر الوجیز ) ١(
  ١٤٤/ ٧: التبیان : ظ) ٢(
   ٢٩/ ٤: المحرر الوجیز : ظ) ٣(
   ٣٨/ ٢: أنوار التنزیل وأسرار التأویل :ظ) ٤(
   ٢٩٠/ ٢: في علوم القرآن البرھان : ظ) ٥(
   ١٧١/ ١:  في علوم القرآن  اإلتقان: ظ) ٦(
  ٤٣٠/ ٣: فتح القدیر : ظ) ٧(
   ٤٣٨/ ٩: األمثل : ظ) ٨(
   ٣٩/ ٣: الكشاف: ظ) ٩(
 ١٩٩/ ٦: البحر المحیط : ظ) ١٠(
  ١٢٦/ ١٦/ ٨مج : روح المعاني:  ظ) ١١(
  ١٤٤/ ١١/ ٦مج : الجامع ألحكام القرآن : ظ) ١٢(
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ْمُددْ : لى ابن عطیة تنبھ إلى داللة لفظ األمر في قولھ تعا تقدم أنَّ وفي ضوء ما          َ   فـَْلي

دعاء في اآلیة المتقدمة الذكر لا من ذھب من المفسرین إلى داللة األمر على اعلى اإلخبار  أمَّ

جاء  ماوإنَّ، فیرده الغرض الذي جاء من أجلھ ذلك العدول في أسالیب الكالم من األمر إلى الخبر 

ة لقطع الحجج الواھیة التي قد الخبر بصیغة األمر وذلك لیكون مما یجب أن یفعل بموجب الحكم

                     وبھذا تنتفي داللة الدعاء في صیغة األمر، یحتج بھا أصحاب الضاللة في التشكیك بوقوعھ 

  ْْمُدد َ   الدعاء ال یمتلك القوة في وقوع الشيء وثبوتھ في الحقیقة بالدرجة التي یحققھا  ألنَّ  فـَْلي

  اهللا سبحانھ یمھل الكافرین  لخبر وصیغة اآلمر داللة كبیرة على أنَّمعنى ا فباجتماع.   )١(الخبر

 .قادر على حسابھم فھو یأخذھم اهللا بكفرھم وطغیانھملتصل درجة اإلمھال إلى المد ثم بعدھا 

         :إلیھ في إمھال الكافرین قولھ تعالىبت ومما یؤكد ما ذھ. ھم حینھا نار جھنم الحامیة وجزائ

  َِمهِّل ِريَن  َف ِهْلُهْم  اْلَكافِ ًدا َأمْ ْ ي وَ ُهْم : وقولھ  )١٧:الطارق (   رُ َُمدُّ ي انِِهْم  فِي وَ َ  طُغْي

ْعَمُهونَ    . )١٥: البقرة (    يـَ

عند الوقوف على ومثال ذلك یتمثل في كثیر من اآلیات القرآنیة التي أشار إلیھا ابن عطیة      

َْضَحُكوافَـ  : لھ تعالى كما جاء في قو) المحرر الوجیز ( تفسیرھا في  يًال  ْلي ِ ُكوا َقل بْ َ ْلي ا وَ يرً  َكثِ

 ً وا بَِما َجَزاء ونَ  َكاُن ُ َْكِسب هِ  :وفي قولھ تعالى)٨٢: التوبة ()٢( ي ْلقِ مُّ  فـَْليـُ َ اِحلِ  اْلي  )٣( بِالسَّ

ْلنَْحِمْل : وفي قولھ تعالى )  ٣٩: طھ ( اُكْم  وَ َ   .)   ١٢:  العنكبوت(  )٤(  َخَطاي

ألمر على وجھ طلب اخروج اآلمر من داللتھ األصلیة  وفي ھذه اآلیات ذكر ابن عطیة       

إلى الداللة المجازیة التي تفید اإلخبار وأكد في حدیثھ أن ھذا العدول في  اللزوم واالستعالء

 .الم قوة وتأكیدا في نفس السامع األسالیب الكالمیة یكسب الك

 

 
                                                

   ١٩١/ ٣: المحرر الوجیز : ظ) ١(
  ٦٦/ ٣: المصدر نفسھ: ظ )٢(
  ١١/٩٩: الجامع ألحكام القرآن ،  ١٧٩/ ٢: معاني القرآن ، ٤٣/ ٤: المصدر نفسھ : ظ) ٣(
   ٣٣٠/ ١٣/ ٧مج : الجامع ألحكام القرآن ،  ٣٠٩/ ٤: المصدر نفسھ : ظ) ٤(
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   -:داللة األمر على اإلباحة  - ٢
ھي اإلذن بإتیان الفعل كیف شاء (من الدالالت التي یخرج إلیھا األمر اإلباحة و            

فعل والتي تعني عدم الحرج في ، إلى داللة اإلباحة أي یخرج األمر من داللة الوجوب  )١()الفاعل

إِذَ  :قولھ تعالى ) المحرر الوجیز ( الشيء ومن أمثلتھ الذي أشار إلیھا ابن عطیة في  ْلتُْم  اوَ  َحَل

اْصَطاُدوا اْصَطاُدوا  :ھ تعالى وقول : "یقول ) ٢: المائدة (  َف اه اإلباحة صیغة أمر ومعن  َف

          التي جاءت على صورتھا لفظة) أفعل(فدلت صیغة فعل األمر )٢(... "بإجماع من الناس 

 اْصَطاُدوا   .  )٤( ذن بھأو اال )٣(على إباحة الصید بعد اإلحالل َف

ومنھا ) أفعل ( إلیھا صیغة فعل األمر  خرجت من الدالالت التي اوأضاف ابن عطیة كثیر    

يُموا : تھا على الوجوب كما جاء في قولھ تعالى دالل َأقِ داللة  وإنَّ)  ٤٣: البقرة (   الصََّالةَ  وَ

منھا إلى دالالت أشار إلیھا ابن عطیة ھي الداللة األصلیة لفعل األمر الذي یخرج الوجوب الذي 

  . أخرى 

ُلوا: كقولھ تعالى والندب  افـْعَ رَ  وَ ا اْعَمُلوا: والوعید كقولھ تعالى )  ٧٧: الحج (   اْلَخيـْ  مَ

وا: والتعجیز كقولھ تعالى )  ٤٠: فصلت (  ِشْئتُْم  ةً  ُكوُن . )  ٥٠:اإلسراء (  )٥(  ِحَجارَ

 )٧()ھـ ٥٣٨ت ( والزمخشري )٦()ھـ ٤٦٠ت( الطوسي: وذكر ذلك طائفة من المفسرین منھم 

وذكر ابن عطیة طائفة من اآلیات التي خرج فیھا فعل ، وغیرھم  )٨() ھـ  ٦٧١ت (والقرطبي

 .إلى دالالت مجازیة أخرى ) أفعل ( األمر من غیر صیغة 

 

 
                                                

  ٨: الجرجاني : التعریفات  (1)
   ١٤٨/ ٢: المحرر الوجیز  )٢(
روح  ٥١/ ٤: البحر المحیط،٤٤/ ٦/ ٣: مع ألحكام القرآن الجا،  ١/٦٣٧فالكشا،٤٢٣/ ٣: التبیان : ظ )٣(

                               ٦٧/ ٦/ ٣: المعاني
     ١٨٣/ ١: الفراء : معاني القرآن : ظ) ٤(
  ١٤٨/ ٢: المحرر الوجیز :  ظ) ٥(
   ٤٨٧/ ٦: التبیان : ظ) ٦(
       ٦٢٨/ ٢: الكشاف : ظ )٧(
     ٢٧٤/ ١٠/ ٥: م القرآن الجامع ألحكا: ظ )٨(
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  -: داللة األمر على التقریع  -3

وتُوا ُقْل : وذلك في قولھ تعالى        ِظُكْم  مُ يٌم  اللَّهَ  إِنَّ  بِغَيْ ِ                       الصُُّدورِ  بَِذاِت  َعل

وتُوا ُقْل : وقولھ تعالى  : "یقول  )١١٩ آل عمران(  ِظُكْم  مُ قال فیھ الطبري وكثیر من ، بِغَيْ

فعلى ھذا یتجھ أن یدعى علیھم بھذا مواجھة وغیر  –ویقول  –ھو دعاء علیھم  )١(المفسرین

: وسلم وأمتھ أن یواجھھم بھذا ویقول   -وآلھ  – ر النبي صلى اهللا علیھقال قوم  بل أم، مواجھة 

ویجري المعنى مع قول مسافر بن ، فعلى ھذا زال معنى الدعاء وبقي معنى التقریع واإلغاظة 

  : أبي عمرو 

  ـداـسَ حَ  ـنْ مَ  عـیـنَ ◌ُ  ـنـا ونـفـقـأونـنـمـي فـي أرومـتِ 

و  : وینظر إلى ھذا المعنى في قولھ  ِظُكم تُوامُ ْمُددْ   :قولھ تعالى  ◌ْ  بِغَيْ َ ٍَب  فـَْلي  إَِلى بَِسب

َماءِ  مَّ  السَّ ْقَطْع  ُث يـَ ِ   )٢() "١٥: الحج (   ل

وتُوایشیر ابن عطیة في النص المتقدم إلى داللة فعل األمر    أمر اهللا تعالى نبیھ الكریم ،   مُ

ِظُكْم  وتُوامُ  :وأمتھ أن یقولوا عند مواجھتھم الیھود قولھ تعالى  وعلى ھذا خرج األمر   بِغَيْ

  .من داللة اإللزام والوجوب إلى داللة التقریع والتوبیخ للیھود على نفاقھم 

وتُوا: نفرد في داللة قولھ تعالى قد افي حدود علمي ابن عطیة  والظاھر أنَّ        ِظُكْم  مُ   بِغَيْ

داللة فعل  ممن سبقوه ولحقوا بھ على أنَّ )٣(یرالتفسخ والتقریع بعد إجماع معظم علماء على التوبی

وتُوااألمر  اهللا سبحانھ أمر نبیھ  واستند فیما ذھب إلیھ إلى أنَّ خرجت للدعاء على الیھود  مُ

معنى الدعاء وبقي معنى التقریع واستشھد على ما الكریم أن یواجھھم بھذا القول وعلى ھذا زال 

وفي  فخرج األمر في اآلیة القرآنیة الكریمة ، دت مذھبھ ذھب إلیھ بشواھد شعریة وقرآنیة أّك

                                                
أنوار التنزیل ، ٨٢١/ ٢:  مجمع البیان، ٤٣٥/ ١:  الكشاف، ٥٧٤/ ٢: التبیان ، ٦٧/ ٤: جامع البیان : ظ) ١(

  ١٨٩/ ٣: روح المعاني، ٣٨٢/ ١: وأسرار التأویل 
   ٤٩٨/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
أنوار التنزیل ،  ٨٢١/ ٢: مجمع البیان، ٤٣٥/ ١: الكشاف ، ٥٧٤/ ٢: التبیان ، ٦٧/ ٤: جامع البیان : ظ) ٣(

   ٤٢٧/ ٣: المیزان، ٤٠/ ٤/ ٢مج : روح المعاني، ١٧٧/ ١: وأسرار التأویل 
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                 )٢(وأبو حیان األندلسي) ھـ  ٦٧١: ت (   )١(إلى التوبیخ والتقریع وتبعھ القرطبيالبیت الشعري 

  .ھذا المعنى في ) ھـ  ٧٤٥ت ( 

ِظُكْم  وتُوامُ :لتفت إلى داللة قولھ تعالى ابن عطیة قد ا ما تقدم أنَّوفي ضوء       فخرجت   بِغَيْ

ابن عطیة كان محقا  من األمر إلى التقریع والتوبیخ  وال شك أنَّ في اآلیة الكریمة صیغة األمر

فیما ذھب إلیھ وذلك لو كان األمر في اآلیة الكریمة خرج للداللة على الدعاء لما أمرھم اهللا 

اء وخرج على لسان النبي ھ لو كان دعسبحانھ أن یواجھوا بھ الیھود وجھا لوجھ فضال عن ذلك إنَّ

وما ، لھ اهللا سبحانھ وأھلكھم على إثر دعائھ علیھم  بالستجا) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم (الكریم 

   .أمھلھم حتى دخل األیمان في قلوب بعضھم وآمنوا بعد الكفر والضاللة 

  

  

  - : داللة األمر على االستھزاء  - ٤

قْ  :ي حدیثھ عن تفسیر قولھ تعالى ومثال ذلك نجده ف              َت  إِنََّك  ُذ ِزيُز  َأْن  اْلَكِريمُ  اْلعَ

یشیر ابن عطیة في النص  )٣("... مخاطبة على معنى ھذا التقریع  : "یقول )  ٤٩ :الدخان ( 

قْ فجاء  ُذقْ  المتقدم إلى داللة الفعل مباشرة  ولیس المراد من المخاطب،  بصیغة األمر ُذ

ِزيُز  :ما أرید التقریع والتوبیخ واالستھزاء لھ وكأنما أراد بقولھ وإنَّذوق العذاب   اْلَكِريمُ  اْلعَ

  .  )٤(وأشار إلى ذلك طائفة من المفسرین، الذلیل المھان 

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٨٣/ ٤/ ٢مج : الجامع ألحكام القرآن : ظ) ١(
   ٣/٤٤:البحر المحیط : ظ)٢(
   ٥/٧٧: المحرر الوجیز  )٣(
الجامع ، ١٠٢/ ٩: مجمع البیان،  ٢٨٥/ ٤: ف الكشا،  ٢٤٠/ ٩: التبیان ،١٣٤/ ٢٥: جامع البیان : ظ) ٤(

 فتح القدیر ،٨/٤٠: البحر المحیط ،  ٣٨٤/ ٢: أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،  ١٥١، ١٦/ ٨: ألحكام القرآن 
  ٢٥/١٣٤/ ١٣مج : روح المعاني، ٥/٧٢٣ : الجامع بین الروایة والدرایة في علم التفسیر
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  : داللة األمر على التحذیر  - ٥
اللة األمر على إلى د فیھا من اآلیات القرآنیة التي وقف عندھا ابن عطیة وأشار                  

اتـَُّقوا: التحذیر قولھ تعالى  اْعَلُموا اللَّهَ  وَ َالُقوهُ  َأنَُّكْم  وَ َشِّرِ  مُ ب يَن  وَ نِ ) ٢٢٣:  البقرة (  اْلُمْؤمِ

اتـَُّقوا ":یقول  ابن عطیة في اآلیة الكریمة إلى تحدید داللة فعل  أشار )١("تحذیر  اللَّهَ  وَ

اتـَُّقوااألمر ذكر قد  لك إلى داللة األمر على التحذیر من تعدي حدود اهللا وونجده یشیر في ذ وَ

  .  )٢(ذلك غیر واحد من المفسرین

َشِّر ◌َ  لبینما ذكر داللة الفع      َشِّرِ  ◌َ :الوارد في اآلیة ذاتھا بقولھ تعالى   ب ب يَن  وَ نِ           اْلُمْؤمِ

َشِّرِ  ◌َ  : "یقول ) ٢٢٣:  البقرة ( ب يَن  وَ نِ  )٣("تأنیس لفاعلي البر ومتبعي سنن الھدى   اْلُمْؤمِ

َشِّر ◌َ فأشار إلى داللة األمر على التأنیس في الفعل  ھـ ٦٧١ت (وأشار إلى ذلك القرطبي  ب

  . )٥()ھـ ٧٤٥ت (  وأبو حیان األندلسي )٤()

  : االستفھام : ثانیا 
الھمزة وھل ومن :  بأدواتھ الخاصة بھ وھي، ھو طلب فھم شيء لم یكن معلوما من قبل           

    )٦(...وما وكیف وكم وأین 

وقد عني ابن عطیة بھذا األسلوب في القرآن وكالم العرب عنایة فائقة وأشار في غیر        

  : موضع إلى دالالت إضافیة یقتضیھا السیاق أھمھا 

  : التوبیخ والتقریع داللة االستفھام على  - ١
: ھام على التوبیخ والتقریع وذلك في قولھ تعالى ذكر ابن عطیة داللة االستف            

 ْفتِِهْم اْستـَ بَِّك  َف رَ ِ اُت  َأل نَ َلُهمُ  اْلبـَ نُونَ  وَ  واالستفتاء السؤال : "یقول) ١٤٩:الصافات (  اْلبـَ

                                                
  ١/٣٠٠: المحرر الوجیز ) ١(
      / ٢: البحر المحیط، ٩٦/ ٣/ ٢مج : الجامع ألحكام القرآن ، ٢/٥٦٥: مجمع البیان، ٢/٢٢٥:تبیان ال: ظ )٢(

  ٨٥/ ٢: األمثل  ،١٨٤
 ١/٣٠٠: المحرر الوجیز ) ٣(
 ٩٦/ ٣/ ٢: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٤(
  ١٨٤/ ٢: البحر المحیط : ظ) ٥(
  ١٨: یفات التعر، ٢٩٢: الصاحبي، ٤٢: الحدود في النحو : ظ) ٦(
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على قولھم على اهللا البھتان وجعلھم البنات هللا تعالى عن ذلك وأمره ،وھو بمعنى التقریع والتوبیخ 

  . )١("المالئكة إناث فیصح لھم القول بھ  ة التوبیخ أیضا ھل شاھدوا أنَّبتوقیفھم على جھ

بَِّك  : االستفھام في قولھ تعالى  یشیر ابن عطیة في النص المتقدم إلى داللة        ِرَ اُت  َأل نَ   اْلبـَ

 ین التوبیخ والتقریع لمشركي قریش الذإلى داللة ) طلب الفھم ( ھ خرج من داللتھ األصلیة ھي أنَّ

وحسب بل ذھبوا إلى تجسیم وفي قولھم ھذا لم یشركوا )عّز وجّل ( المالئكة بنات اهللا  زعموا أنَّ

وا على الجنسین هللا تعالى وتجرأ ھم عدوا اإلناث أوضع الجنسین فنسبوا أوضعاهللا سبحانھ غیر أنَّ

   . )٢(وطغیانھم المالئكة وأنثوھم لذلك وبخھم اهللا سبحانھ على كفرھم 
         : في قولھ تعالى  ما ورد مثل ذلك في طائفة من اآلیات ومنھا)٣(وذكر ابن عطیة           

  َون رُ نَ  بِاْلبِرِّ  النَّاَس  َ◌تَْأمُ نَْسوْ تـَ ُفَسُكْم  وَ تُْم  َأنـْ َأنـْ ُلونَ  وَ تـْ اَب  تـَ ُلونَ  َأَفَال  اْلِكتَ ْعقِ : البقرة (  تـَ

ونَ  َأَفَال : وفي قولھ تعالى ) ٤٤ َدبـَّرُ تَ َآنَ  يـَ   ) .  ٢٤: محمد (  َأقْـَفالَُها قـُُلوٍب  َعَلى َأْم  اْلُقرْ

  

  : داللة االستفھام على التقریر  - ٢
وقد یخرج االستفھام من داللتھ على طلب الفھم إلى التقریر وأشار ابن عطیة إلى ذلك في          

َهةً  َأئِْفًكا: معرض حدیثھ عن تفسیر قولھ تعالى  ِ )  ٨٦: الصافات (  ِريُدونَ تُ  اللَّهِ  ُدونَ  َآل

خرج االستفھام في   )٤("استفھام بمعنى التقریر أي أكذبا ومحاال   َأئِْفًكا وقولھ  : "یقول 

جتھ ألبیھ وقومھ ولم یكن جفي محا) علیھ السالم ( اآلیة الكریمة على لسان النبي إبراھیم 

ھ على علم وبینة التي یعبدونھا ألنَّتھم ھاستفھامھ حقیقیا یطلب بھ االستفھام واالستعالم عن آل

   ھا لیس إال افتراء وكذبا ومن ھنا جاء استفھامھ داال على اإلقرار بحالھا وحقیقتھا بحالھا بأنَّ

  .  )٥()البحر المحیط ( ھذا المعنى في  في) ھـ  ٧٤٥ت ( و حیان األندلسي وتبعھ أب

                                                
 ٤٨٨/ ٤: المحرر الوجیز ) ١(
/ ٧: والبحر المحیط ،  ٢/٣٠٣: أنوار التنزیل وأسرار التأویل ، ١٣٣/ ٥/ ٨مج : الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٢(

  ٥١٦/ ٤: فتح القدیر ،  ٣٤٧/ ٦: نظم الدرر ،  ٣٦٠
   ١١٨/ ٥، ١٣٦/ ١: المحرر الوجیز : ظ) ٣(
  ٤٧٨/ ٤: المحرر الوجیز ) ٤(
   ٣٥٠/ ٧: البحر المحیط : ظ) ٥(
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دلت على ستفھام على واو العطف أو فائھ متى دخلت ألف اال ھومن ثم یشیر ابن عطیة إلى أنَّ     

َلوْ  ُقْل  :تقریر ومثال ذلك في قولھ تعالى معنى ال وا َأوَ ُكونَ  َال  َكاُن ِ َْمل ا ي ئً َال  َشيْ ُلونَ  وَ ْعقِ  يـَ

َلْو :  والواو في قولھ : "یقول )  ٤٣: الزمر ( ألف االستفھام على واو واو عطف دخلت   َأوَ

  .  )١("لتقریر العطف أو فائھ أحدثت معنى ا

فجاء ، یشیر ابن عطیة في النص المتقدم إلى داللة االستفھام على التقریر في اآلیة الكریمة       

یتخذه الكافرون من شفعاء من دون اهللا ال یملكون شیئا حتى  الستفھام إلقراره حقیقة مفادھا ماا

لة االستفھام على التقریر ونجد دالفي وھكذا تستمر األمثلة التي یسوقھا ابن عطیة . یشفعوا لھم 

ذلك فیما ذكره ابن عطیة في تفسیر طائفة من اآلیات التي خرج فیھا االستفھام للداللة على 

ْم  َأَلْم : كما جاء في قولھ تعالى ،  )٢(التقریر ْعَل ءٍ  ُكلِّ  َعَلى اللَّهَ  َأنَّ  تـَ                   َقِديرٌ  َشيْ

ْن  َأْم  : ى وفي قولھ تعال ) ١٠٦: البقرة(  انٌِت  ُهوَ  مَ َ  َق اء لِ  َآَن ائًِما َساِجًدا اللَّيْ َق َْحَذرُ  وَ  ي

ةَ  ُجو اْآلَِخرَ رْ يـَ بِّهِ  رَْحَمةَ  وَ َْستَِوي َهْل  ُقْل  رَ ْعَلُمونَ  الَِّذيَن  ي الَِّذيَن  يـَ ْعَلُمونَ  َال  وَ نََّما يـَ رُ  إِ تَذَكَّ  يـَ

اِب  ُأوُلو َ   . ) ٩: الزمر (   اْألَْلب

  : ستفھام على اإلنكار داللة اال - ٣
  :وقد وردت آیات كثیرة بھذه الداللة أشار إلیھا ابن عطیة كما جاء في قولھ تعالى            

ا اَذ اَد  مَ ثَالً  بَِهَذا اللَّهُ  َأرَ ومعنى كالمھم ھذا اإلنكار بلفظ  : "یقول )  ٢٦: البقرة (    مَ

 )٥(وابن عطیة )٤(ذكر ذلك الطبرياآلیة الكریمة  اإلنكار في داللة أفاد االستفھام ) ٣(" االستفھام

االستفھام الذي خرج على لسان الكفرة لم  فأشاروا إلى أنَّ،  )٧(اآللوسيو )٦(وأبو حیان األندلسي

ما كان الغرض منھ إنكار ذلك یكن الغرض منھ طلب الفھم واالستعالم عن حقیقة ذلك المثل وإنَّ

  . التقلیل من شأنھ و المثل

                                                
   ٤١٤/ ٧: البحر المحیط، ٥٣٤/ ٤: المحرر الوجیز) ١(
  ٥٢٢/ ٤،  ١/١٩٠:  المصدر نفسھ: ظ ) ٢(
   ١١٢/ ١: المحرر الوجیز ) ٣(
  ١٨١/ ١: جامع البیان : ظ) ٤(
  ١١٢/ ١: المحرر الوجیز : ظ) ٥(
 ٢٦٣ -٢٦٢/ ١: البحر المحیط: ظ) ٦(
  ٢٠٧/ ١/ ١ج م: روح المعاني: ظ) ٧(



١٤٠ 
 

 البحث الداللي في التركیبالفصل الثاني                                                              

  -: ة االستفھام على التكذیب واالستھزاء دالل - ٤

َْسأَلُونَ  : ومن ذلك قولھ تعالى                 ْومُ  َأيَّانَ  ي ينِ  يـَ ذكر ابن )  ١٢: الذاریات (  الدِّ

َْسأَلُونَ  وقولھ تعالى : " ستفھام في اآلیة الكریمة یقول عطیة داللة اال مُ  َأيَّانَ  ي وْ َ          يـ

وجائز أن یقترن بذلك من بعضھم ، قولون متى یوم الدین ؟ على معنى التكذیب معناه ی  الدِّينِ 

استفھامھم عن یوم القیامة لم  یشیر ابن عطیة في النص المتقدم أنَّ  )١(". ھزء وأن ال یقترن 

   )٢(.یخرج لطلب المعرفة ولكنھ خرج على جھة التكذیب واالستھزاء والشك بمجیئھا 

والمالحظات عن االستفھام ودالالتھ الكثیرة التي أشار إلیھا ابن  اإلشاراتوانطالقا من تلك        

  دالالت خرج إلیھا االستفھام تمكن دقیقة إلى أن ھناك  إشاراتوھي  عطیة ھنا وھناك في تفسیره

من فھمھا وإدراكھا بما أعانھ السیاق وقرائن األحوال على ذلك ومنھا ما ذكره في معرض حدیثھ 

َدهُ  بَِكاٍف  اللَّهُ  َألَيَْس  :  عن قولھ تعالى في اآلیة االستفھام  أنَّ ذكرإذ )  ٣٦: الزمر ( َعبْ

ایة اهللا سبحانھ للرسول الكریم الكریمة لم یخرج لغرض طلب الفھم والعلم بالشيء مع تحقق كف

عد أن ب) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ( خرج لتقویة نفس الرسول  ماوإنَّ) صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم (

كفار قریش كانت خوفتھ  ألنَّ، تقویة لنفس النبي علیھ السالم  ": یقول . خوفتھ قریش بأصنامھا 

نون أو علة فنزلت اآلیة وقالوا یامحمد أنت تسبھا ونخاف أن تصیبك بج، من األصنام 

من  ومما یعضد ذلك دخول ھمزة اإلنكار على كلمة النفي وقد أفاد ذلك ثبوت الكفایة )٣("الكریمة

  . )٤()صلى اهللا علیھ وآلھ( اهللا وتقریرھا للرسول 

ْونَ  َأَال  : ل ذلك نجده في حدیثھ عن قولھ تعالى ومث     َل  ُأوفِي َأنِّي تـَرَ                       اْلَكيْ

  .  )٥("ویؤنسھم ویستمیلھم ، اآلیة یرغبھم في نفسھم آخرا  : "یقول )  ٥٩: یوسف ( 

       

  

  
                                                

   ١٧٣/ ٥: المحرر الوجیز) ١(
،  ٣٦٦/ ١٩: روح المعاني، ١٣٥ - ١٣٤/ ٨: البحر المحیط ، ٣٤/ ١٧/ ٩مج : الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٢(

   ٣٣٩/ ١٨: المیزان
   ٥٣٢/ ٤: المحرر الوجیز ) ٣(
   ٢٢٧ -٢٢٦/ ١٧:  المیزان،  ١٣١/ ٤: الكشاف،  ٢٨/ ٩: التبیان : ظ) ٤(
   ٢٨٥/ ٣: ر الوجیزالمحر) ٥(
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ابن عطیة كان مدركا لما یحملھ االستفھام من دالالت أعان على فھمھا  ح أنَّومن ذلك یتض 

وبإدراكھ ھذا یؤكد قدرتھ على ، السیاق وقرائن األحوال في اآلیات الكریمة التي تقدم ذكرھا 

وما أثر التركیب علیھا بحیث ، داخل التركیب  الالت األلفاظ وما تحملھ من معانٍ الكشف عن د

را على تغییر دالالتھا التي خرجت إلیھا فتأتي التراكیب ذات بنیتین بنیة لفظیة وبنیة ھ كان قادأنَّ

في واقع الحال معنویة كما جاء في اآلیات الكریمة التي جاءت بألفاظ تدل على االستفھام إال أنھا 

 ما خرجت لدالالت كثیرة أشار إلیھا ابن عطیة في وقفاتھلم تخرج لطلب الفھم والمعرفة وإنَّ

  ) . المحرر الوجیز ( التفسیریة في 
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  اهر الداللیة مظال  
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     دالليةال  ظاهرامل   
  -:التطور الداللي   -:المبحث األول 

و   ال اللغویة التي مظاھرالیعد التطور الداللي من                 الم      تكاد تخل ات الع ن لغ ة م ا لغ منھ

ى ُو َفحت اد   ِص ذي ال تك داء ال و بال ھ تخل ات من ن    ، اللغ را م دو مظھ ر یب ة االم ي حقیق ھ ف ولكن

  .  )١(س بھا حیاة اللغة ومسایرتھا للزمنالمظاھر التي نتلم

و    داللي ھ التطور ال ود ب ة      ( والمقص واتھا أو دالل ي أص واء ف ة س ى اللغ رأ عل ذي یط ر ال التغیی

ذي یصیبھا         ة أو النقصان ال ي تكتسبھا اللغ ادة الت ل      ،مفرداتھا أو في الزی ھ نتیجة عوام ك كل و ذل

ي كاف    م ف اة األم ا بحی ا وثیق رتبط ارتباط ة ت ا مختلف ك أنَّ )٢()ة مجاالتھ ة   وال ش ي دالل ور ف التط

ھ  فشیو، المفردات یكون تبعا للحاالت التي یكثر فیھا استعمالھا  ض مدلوالت  ع استعمال العام في بع

ي            ا استعمالھ وف ي شاع فیھ ى الحاالت الت ھ عل ھ ویقصر مدلول یزیل مع مرور الزمن عموم داللت

نت في األصل عامة الداللة ثم شاع استعمالھا في اإلسالم لغتنا العربیة طائفة من المفردات التي كا

) المنافق (و ) الكافر ( و ) المؤمن ( و ) الصوم(و ) اإلسالم(بدالالت معینة ومثال ھذه المفردات 

رة         ، وغیرھا  ي دالالت كثی دلوالت الخاصة فاستعمالھا ف ردات ذات الم وكذلك الحال بالنسبة للمف

وم     تتجاوز داللتھا الخاصة على ا ویكسبھا العم سبیل التوسع یزیل مع تقادم العھد خصوص داللتھ

ورد ( تطلق على كل شدة ومثلھا  الحرب فأصبحت تعني التي كانت) البأس ( ومثال ذلك لفظة  ) ال

ة         فعممتالذي كان یدل على إتیان الماء  د والنجع ا الرائ ان كل شيء وردا ومثلھ داللتھ وصار إتی

م    والحوة وغیرھا من المفرد ا ث ات التي اتسعت داللتھا لكثرة إستعمالھا في معان أخرى مشابھة لھ

ة           ت مجازی دما كان ة بع ا حقیق ان أخرى وصارت فیھ ى مع یئا إل ذا التطور    )٣(انتقلت شیئا فش إن ھ

ة        تویات الرفع ى مس المفردة إل ي ب ا یرتق ون ایجابی رورة أن یك یس بالض ردات ل ق المف ذي یلح ال

ن الت   وع م ود السعران      والكمال وھذا الن دكتور محم ھ ال التغییر المتسامي   ( طور نعت ھ  ) ب وأورد ل

ن ة م اظ طائف ي األلف ة ف ا العربی ا  .  )٤(لغتن ا دع ذا م لبیا وھ ان س ن األحی ر م ي كثی ون ف د یك ل ق ب

  ھذا التطور لم یتجھ دائما نحو  فمن الواضح أنَّ: (  أن یقول،   وافي الدكتور علي عبد الواحد

  

                                                
  ٩٤: إبراھیم أنیس . د:  األلفاظداللة : ظ) ١(
 ٤٥: عودة خلیل أبو عودة . د: التطور الداللي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم ) ٢(
             ه وعللھ وقوانینھ  التطور اللغوي ومظاھرلحن العامة و ، ٣١٨: محمود السعران : علم اللغة العام : ظ) ٣(
    ١٩٤: رمضان عبد التواب . د
  ٣٠٨: المصدر نفسھ : ظ) ٤(
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ال  التھذیب  م    والكم ي معظ ل أدى ف ا          ب ین وظائفھ ط ب ات والخل ة الكلم ي دالل بس ف ى الل مظاھره إل

ر     وجرَّ وأنواعھا ي التعبی ة وضیعة ف ال   )١()د اللغة مما بھا من دقة وسمو وھوى بھا إلى منزل ومث

ك              ة تل ت بالشاذة والقلیل ن استعماالت نعت ا تضمنتھ م ة والنحو وم ب اللغ ي كت ذلك یبدو واضحا ف

د أو ط   : تي نسبت إلى طائفة من القبائل منھااالستعماالت ال ل أو أس ـِّ ھذیل أو عقی م   ی ا ل يء وغیرھ

  .  )٢(یكن إال نتیجة سلبیة لذلك التطور السلبي في اللغة

   : )٣(یتمثل بعدة أنواع منھا األلفاظالتطور الداللي الذي یصیب و

  . تضییق الداللة أو تخصیصھا  -١

  .توسع داللة اللفظة  -٢

  . مجال االستعمال عن طریق المجازتغییر  -٣

إذ أشار  ) المحرر الوجیز( التطور الداللي لأللفاظ عند ابن عطیة في  یدرسوبھذه األنواع الثالثة 

ا أو أصابھا         األلفاظإلى طائفة من  داللي فاتسعت داللتھ ن التطور ال وع م التي طرأ على داللتھا ن

ى د  ا     التخصیص فخرجت بذلك عن أصل وضعھا اللغوي إل رت داللتھ دة أو تغی الالت أخرى جدی

ى    ى المعن ي إل ا الحقیق ن معناھ ال م رض  باالنتق ى ینق ا  حت ة م ھ بعالق رتبط مع ذي ت ازي ال المج

  .المعنى الحقیقي ویحل محلھ المعنى المجازي 

   -:تخصیص الداللة  -أ
الم      األلفاظتتعرض طائفة من  ات الع ة ولغ ا العربی ى ظواھر شتى     خرى األفي لغتن ذه    ،إل ن ھ وم

ي تصیب دالالت   ) التخصیص (الظواھر التي نحن بصدد دراستھا ظاھرة    اظ الت ت    األلف ي كان الت

في أصل وضعھا اللغوي عامة االستعمال في مدلوالتھا ومن ثم تخصصت داللتھا بفعل استعمالھا 

ا  ، سابقا  افي بعض مدلوالتھا التي كانت تدل علیھ لي ولم تكن ظاھرة التخصص ولیدة العصر الح

نفاتھم و  ي مص ة ف اء اللغ ا علم ار إلیھ ل أش ارواب رة إال أنَّ أش ة كثی ا بأمثل ذكر لھ رحوا ب م یص م ل ھ

رازي    )٤(ومنھم ابن قتیبة) التخصیص ( مصطلحھا  اتم ال و ح ا     )٦(والسیوطي  )٥(وأب رد باب ذي أف ال

  : ھ بقولوعرف الخاص  األلفاظمن دالالت ) العام و الخاص ( لدراسة ) المزھر ( في كتابھ 

  

                                                
  ٢٩٢: علي عبد الواحد وافي . د: علم اللغة ) ١(
   ٢٩: إبراھیم السامرائي . د: التطور اللغوي التاریخي : ظ) ٢(
ین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن ب التطور الداللي، ١١٩ -١١٥:  األلفاظداللة ، ٢٨٨: علم اللغة : ظ) ٣(

  ٥٦:  الكریم
 ٤٧٢، ٤٧١، ١٦١: تأویل مشكل القرآن : ظ) ٤(
   ٣٨/ ٢:أبو حاتم أحمد بن حمدان القاسم الرازي  :الزینة في الكلمات اإلسالمیة : ظ) ٥(
  ٤٣٣/ ١:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) ٦(
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راده   (  بعض أف ن     ) ١()وھو ما ُوضع في األصل عاّمًا، ثم ُخّص في االستعمال ب وذكر مجموعة م

  ... أصلھ قصد الشيء وتجریدك لھ ثم خّص بقصد البیت : (  یقول) الحج ( األمثلة ومنھا لفظة 

ام األسبوع وھ   نَّفإ )السبت ( ولفظ  ن   ھ في اللغة الدھر ثم خص في االستعمال لغة بأحد أی رد م و ف

ا     األلفاظوتابعھم في ذلك ابن عطیة وأشار إلى طائفة من   )٢()أفراد الدھر  ي تخصصت داللتھ الت

  : ومنھا المفردات اآلتیة  )المحرر الوجیز ( في 

   -:المحراب  -١
ة ا    األلفاظمن           ت عام دما كان ة      التي تخصصت داللتھا بع ن عطی ا اب ي ذكرھ الستعمال والت

ي  رر ا(ف وجیزالمح ة ) ل راب ( لفظ الى   ) مح ھ تع ي قول واردة ف َج  :ال َخــرَ ــى َف ــهِ  َعَل مِ ــَن  قـَوْ  مِ

اِب  ــَأْوَحى اْلِمْحــرَ ِهْم  َف ــيْ َل ةً  َســبُِّحوا َأنْ  إِ ُْكــرَ ا ب َعِشــي ریم ( وَ ول) ١١: م اِب  و":یق   اْلِمْحــرَ

اني   ع والمب ع المواض الة ،     إذأرف ى الص م مبن ذا االس ص بھ م خ ا ث ن ناوأھ ارب م انوا  ھي تح وك

ت فرق    تقاقھ ، فقال ي اش اس ف ف الن ن األرض ، واختل ع م ا ارتف ذونھا فیم ن  : ة یتخ أخوذ م و م ھ

ن : یحارب الشیطان والشھوات ، وقالت فرقة  ھمالزم الحرب كأنَّ تح  )  الحَرب   ( ھو مأخوذ م بف

د   )٣("مالزمھ یلقى منھ حربًا وتعبًا ونصبًا ، وفي اللفظ بعد ھذا نظر  الراء كأنَّ ك     وق ى ذل أشار إل

دة    و عبی نھم أب رین وم ن المفس ة م ى طائف ـ ٢١٠ت ( المعن ول) ھ الس  : ( یق ید المج راب س المح

رفھا   دمھا وأش اجد    ، ومق ن المس و م ذلك ھ ي     و )٤()وك د الطوس ى عن ك المعن ل ذل د مث              نج

  . )٨(والشیرازي )٧(والطباطبائي )٦() ھـ ٥٤٨ت ( الطبرسيو) ٥() ھـ ٤٦٠ت(

س أي      ) المحراب ( لفظة  مما تقدم أنَّ یتضحو        در المجل ى ص دل عل ة ت كانت ذات داللة عام

رئ          ول ام ي ق ذا ف د ورد ھ وم وق ة الق راف وعلی ان مخصصا لألش س وك ي المجل ان ف أشرف مك

  )٩(: القیس 

 ً   ُقـــــــاراب كـــاألســـِد والــثــیــاب رقـــیــغــّص بــھ الــمـحــ         وتــرى مـجــلــســا

                                                
 ٤٣٣/ ١:  في علوم اللغة  المزھر) ١(
 . فسھ المصدر ن) ٢(
   ٧/ ٤: المحرر الوجیز ) ٣(
  ٩١/ ١: مجاز القرآن ) ٤(
  ٤٤٧/ ٢: التبیان : ظ) ٥(
  ٧٣٩/ ٢: مجمع البیان: ظ) ٦(
  ١٨٨/ ٣: المیزان: ظ) ٧(
  ٣٦٧ - ٣٦٦/ ٩: األمثل : ظ) ٨(
 ٣٤: دیوان امرئ القیس ) ٩(
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ّیق  م ض ان     ث ى المك دل عل ارت ت الم وص يء اإلس د مج ة بع یئا وخاص یئا فش تعمالھا ش ال اس مج

   )١(المخصص لوقوف اإلمام في المسجد وھو أشرف مكان یمكن للعبد أن یقف فیھ بین یدي خالقھ

ل  ا ألنَّ : وقی مي محراب لم  س یض الس و نق ذي ھ رب ال ن الح أخوذ م ل ،  )٢(ھ م ع ھ موألنَّ( : وقی ض

  ). المحراب ( ما ذھب إلیھ ابن عطیة في تفسیر لفظة  األخیر  و ھذا )٣()محاربة الشیطان والھوى
  

   -: الركوع  -٢ 
ي       األلفاظمن            ة ف ن عطی دھا اب ف عن وجیز   ( التي وق ى تخصیصھا    ) المحرر ال وأشار إل

ھ تع    ) الركوع ( بعدما كانت عامة في االستعمال لفظة  ي قول واردة ف يُمـوا : الى ال َأقِ  الصَّـَالةَ  وَ

ــوا َآتُ ــوا الزََّكــاةَ  وَ ُ ارَْكع ــَع  وَ يَن  مَ عِ رة (   الــرَّاكِ ول )  ٤٣: البق الى  : "یق ھ تع ــوا : قول ُ ارَْكع ــَع  وَ  مَ

يَن  عِ   وقال. جعل الركوع لما كان من أركان الصالة عبارة عن الصالة كلھا: قال قوم   الرَّاكِ

ة   . بني إسرائیل لم یكن في صالتھم ركوع   لذكر ألنَّما خّص الركوع باإنَّ: قوم   ت فرق ا  نَّإ: وقال م

ال  ع  ( ق تض     ألنَّ) م م یق الة أوال ل ر بالص ھود األم ة  ش اء    ، الجماع ة اإلنح ي اللغ وع ف والرك

  )٤(:بالشخص قال لبید

َّ أخــبـُر أخـبــاَر الــقـرون ِ الــتـي مـضـْت        ـــُت راكـــــعُ ـي كــلــمـــا قـــمأدبٌّ كـــأنـ
  )٥(:قال األخبط بن قریع، ویستعار أیضا في االنحطاط في المنزلة 

ّ عــل الــضــعـیـفَ  ال تــعــادِ  ً  كــــعَ تــــــر      أنْ  ـكَ ـ   )٦(" ــھقــد رفــعَ ُ والــدھــر یــومــا
ھ  : ( وأشار إلى ذلك المعنى الطوسي یقول  وا ( وقول اء   )  اركع الركوع االنحن اض ف  )٧(...)واالنخف

  .  )٩(والشیرازي )٨(وتابعھ في ذلك المعنى الطبرسي

  

                                                
  ١٩٧ - ١٩٦:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ )١(
  )حرب ( مادة  ٢١٣/ ٣: العین : ظ)٢(
 ٢٢٥: الراغب األصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن  )٣(
  ٨٠: دیوان لبید  )٤(
  ). ال تحقرن الفقیر: (جاء فیھ،٦٩: شھاب الدین أحمد بن عبد الوھاب النویري : نھایة األرب في فنون األدب ) ٥(
   ١٣٦/ ١: المحرر الوجیز ) ٦(
   ١٩٣ /١: التبیان  )٧(
  ٢١٣/ ١: مجمع البیان: ظ) ٨(
   ١٦٣/ ١:األمثل : ظ) ٩(
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كانت تدل في أصل وضعھا اللغوي على كل شيء ینكب   ) الركوع ( ة دالل أنَّویبدو مما تقدم      

اه األرض   تمس ركبت ھ ف د أن   لوجھ س بع أیأو ال تم ھ طأط م ص  ) ١( رأس ذل   ث ى ال دل عل ارت ت

  ) ٢(  :والشاھد على ذلك قول الشاعر، فتقر بعد غنى آالرجل إذا  ركع: والخضوع والفقر فقیل 

َ ال ت ِ ھــ َّ لــع رَ ــیــقــفــال نَ ــیــ َ ر     ـــــت ك أنْ ــ ً  ــعَ كــ َ ُ والــدھـــر یـــومــا َ قـــد رفـ   ـــھـعـ
ذل   ، )٣(أي تفتقر)  تركَع أْن(  : أراد بقولھ ى ال ا عل ولھم   ومن داللتھ ع  :(واالنكسار ق دو رك أي ) الع

ة   ، ذلَّ وانكسر أمام خصمھ  ثم ضیقت داللتھا قبل مجيء اإلسالم وصارت تدل على أصحاب المل

أة   ثم خصصت ب )٤(فیة الذین ال یعبدون األوثانیالحن ك الھی ا بتل المخصوصة   مجيء اإلسالم داللتھ

اط ا          ي أوس ھ ف ذ طریق ذي أخ طالحي ال ا االص ت بمعناھ الة وعرف ي الص المي    ف ع اإلس لمجتم

  . ذا أطلقت ال تعرف إال بداللتھا على الركوع هللا سبحانھ وحده في الصالة وأصبحت اللفظة إ

ة لفظة    ویتضح مما تقدم أنَّ     م أشار     ) الركوع  ( ابن عطیة قد ذكر دالل ا االصطالحي ث بمعناھ

ا         ص داللتھ ل أن تتخص ا قب ي مرت بھ ى الركوع هللا  إلى داللتھا قبل اإلسالم وإلى المراحل الت             عل

     . )عّز و جّل ( 

  -:الكفر -٣

ـِذيَن  إِنَّ  : الواردة في قولھ تعالى ) كفر(وفي حدیثھ عن لفظة           وا الَّ اءٌ  َكَفـرُ ِهْم  َسـوَ ـيْ  َعَل

تـَُهْم  ـَذرْ ُهْم  لَـْم  َأْم  َأَأْن ــِذرْ نْ ـونَ  َال  تـُ نُ ْؤمِ ُ رة (  يـ ول  )  ٦: البق ولھم   : "یق ن ق أخوذ م ر م ى الكف معن

  ) ٥( :بن ربیعةومنھ قول الشاعر لبید ، ر إذا غطى وستركف
  فــي لــیــلــٍة كــفــَر الــنـجــوَم َغــَمــاُمــھــا

  )٦(:)ثعلبة بن صغیرة( ه قال الشاعر ھ یغطي كل شيء بسوادأي سترھا ومنھ سمي اللیل كافرا ألنَّ

ً  ــر ثــقـــالً فـــتـــذكَّ  َ  رشـــیـــدا َ   مــا  ــعـــدَ بـ َ  ـتْ ألــقـ ھــا فــي ذكــاُء یــمــیـنـ

  كــافـــِرِ◌ِ◌ ِ
  

                                                
 )ركع (  ٢٠٠/ ١: العین : ظ )١(
ون األدب   ) ٢( ي فن ة األرب ف ویري      : : نھای اب الن د الوھ ن عب د ب دین أحم ھاب ال ھ ورد  ،٦٩: ش رن : ( فی ال تحق

  ). الفقیر
   )ركع (  ١٣٣/ ٨: لسان العرب : ظ )٣(
  ١٩١: لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي بین :ظ ) ٤(
  )یعلو طریقة متنھا متواتر ( :صدر البیت، ١٤٦: دیوان لبید  )٥(
لیات   )٦( وان المفض بي    : دی د الض ن محم ل ب اس المفض و العب اآلتي   ورد  ٢٥٧: أب ت ك ھ البی                       : فی

   )فتذكرت ثقال رثیدا بعدما ( 
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ر (ـ ف   ، ھم یغطون الحب ألنَّ، ومنھ قول الزراع كفار ن         )كف الرین ع ھ ب اه غطى قلب دین معن ي ال ف

  )١("اإلیمان أو غطى الحق بأقوالھ وأفعالھ 

ول    د أشار إلى ذلك وق        ى الطوسي یق و الجحود والس    : ( المعن ر ھ ي الشرع   ... ،تر الكف : وف

ھ     نبیھ  ھ معرفتھ من توحیده وعدلھ ومعرفةعبارة عمن جحد ما أوجب اهللا علی ا جاء ب رار بم واإلق

  )٢()من أركان الشرع فمن جحد شیئا من ذلك كان كافرا 

ـ  ٥٤٨ت (وتبعھ في ذلك المعنى الطبرسي ـ  ١٢٥٠ت (  والشوكاني  ) ٣()ھ ائي  )٤( )ھ  )٥(والطباطب

   . )٦(ك المعنى طائفة من علماء المعاجم العربیةوقد أشار إلى ذل )٥(والطباطبائي

دل  ) لكفر  ا( ابن عطیة قد أشار إلى األصل اللغوي الذي دلت علیھ لفظة  ما تقدم أنَّم و إذ كانت ت

ى        ر إل ل الكف م إذ أسندوا فع على تغطیة الشيء وستره دلیل ذلك ما جاء في أشعار العرب وكالمھ

ي         وم ألنَّالنجھ یكفر اللیل لشدة سواده فإنَّ اء ف ى الم راب إذ غطى كل شيء وإل ى الت ھا واضحة وإل

  ) ٨ (:وعلیھ قول النابغة.  )٧(النھر إذ غطى ما فیھ فھو كافر

 ◌ِ  بـیــوتــي فــي یــفــاع وحــلـتُ 

  مــمـنــع      

 تـــخــال بــھ راعــى الــحـمـولـة

  طـائــرا◌َ 

  الـكـوافــرا وتــضـحـي ذراه بــالـسـحـابِ     تــزل الـوعــول الـعــصــم عــن قـذفــاتـھِ 
ل ا تقدم یكون المعنى الرئیس للكفر وفي ضوء م     ل  : ھو ستر األشیاء المادیة المحسوسة مث  اللی

راب  ا والت ر وغیرھ م   ، والنھ ن ث تر     اوم ي س ازا ف ة مج تعملت اللفظ یاءس ر   األش ة غی المعنوی

ة وا  دلیل المحسوسة كستر النعمة والبرھان واآلی ي العصر        ، ل ذا االستعمال المجازي ف وعرف ھ

ن     ،  )٩(الجاھلي إلى جانب االستعمال الحقیقي ا جاء ع ك م ان     األعشى لھا ودلیل ذل دح النعم ي م ف

  )١٠( :یقول 

 َ ّ ـحـسَ فــال تـ ً ـبـنـ   فـاشـھـد –شــاھـد هللا  – عــلـى شـھـیــدٍ  نــعـمــــة لــكَ  ي كــافــرا

                                                
   ٨٧/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ١/٦٠:التبیان ) ٢(
  ١/١٢٦: مجمع البیان: ظ) ٣(
  ٤٥ -٤٤/ ١: فتح القدیر: ظ) ٤(
   ٥٢ -٥٠/ ١: المیزان: ظ) ٥(
ین : ظ) ٦( ر ( ٣٥٦/ ٥: الع رآن ، )  كف ب الق یر غری ة : تفس ن قتیب ر، ٢٨: اب م   :الزاھ ن القاس د ب ر محم و بك أب

  ٩٧ -٩٥: سلیمان بن مقاتل : األشباه والنظائر، ٢١٦/ ١ : األنباري
  ٢٧١:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریمالتطور الداللي : ظ) ٧(
 ٦٩: دیوان النابغة ) ٨(
 ٢٧١:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ) ٩(
 ٢٢٩: دیوان األعشى ) ١٠(
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 ً◌      
ھ أي        واستعملت ا     ھ ونعم ات رب ر بآی یمن كف للفظة على وجھ الخصوص ببزوغ فجر اإلسالم ف

  . سترھا وغطاھا وأصبح ھذا المعنى االصطالحي المتعارف علیھ في العصر اإلسالمي

  .غویة والشرعیة في القرآن الكریم لبداللتھا ال) الكفر ( جاءت لفظة وقد  

دم أنَّ       ا تق ح مم ر  ویتض ة ذك ن عطی ة اب ـ  الدالل ة ل ر ( اللغوی ة  ) كف ر الدالل م ذك ن ث وم

  .االصطالحیة لھا التي عرفت بمجيء اإلسالم 

   -: الصابئین-٤

ة        ن لفظ ھ ع ي حدیث ابئین ( وف الى ) الص ھ تع ي قول واردة ف ــِذيَن  إِنَّ  :ال ــوا الَّ نُ ــِذيَن  َآمَ الَّ  وَ

النََّصارَى َهاُدوا يَن  وَ الصَّابِئِ ْن  وَ َن  مَ مِ وَ  بِاللَّهِ  َآمَ وْ َعِمَل  اْآلَِخرِ  اْليـَ ًِحا وَ ُهْم  فـََلُهـْم  َصـال ـدَ  َأْجـرُ  ِعنْ

بِِّهــْم  َال  رَ فٌ  وَ ِهْم  َخــوْ ــيْ َال  َعَل ــونَ  ُهــْم  وَ َْحَزُن رة( ي ول )  ٦٢: البق ن   : " یق ة م ي اللغ ابئ ف والص

ا   ھھا سمت إنَّ : وقیل، قد صبا : خرج من دین إلى دین ولھذا كانت العرب تقول لمن أسلم  ذاك لم م ب

ھ إال اهللا    ولھم ال إل ة  ، أنكروا اآللھة تشبیھا بالصابئین في الموصل الذین لم یكن لھم بر إال ق وطائف

وقد أشار إلى  )١(... "وصبأت ثنیة الغالم إذا خرجت ، ھمزتھ جعلتھ من صبأت النجوم إذا طلعت 

يَن   : (ذلك أبو عبیدة یقول  ن آخر     : یقال  الصَّابِئِ ى دی ك إل ا  ، إذا خرجت   ،صبأت من دین كم

وقد تابعھ في ذلك المعنى  )٢(" )ویقال صبأت ثنیة إذا طلعتھا " ، تصبأ النجوم تخرج من مطالعھا 

  .  )٥(والشیرازي ) ٤(والطبرسي  )٣(الطوسي

و     ،  )٦(ھي الخروج عامة) الصابئین(داللة لفظة  ویبدو مما تقدم أنَّ     ة یق ن عطی ك اب : لوذكر ذل

ل   ) صبأ (ھي من  : وقیل )٧("ى دین ھي الخروج من دین إل" ا قی ر    : أي طلع كم اب البعی وصبأ ن

  :وصبأت على القوم ھجمت وقال الشاعر، وصبأ النجم طلع  )٨(إذا طلع

َ ال ت ةـامــھــن تــي مـمــیـــأق ِ صــ َ ى نــإلي      ـفِ ــیــ ْ جــ َ ف دٍ ــ َ قـــ َ ــبــد صـــ   اءُ ـــتـــشـــال أ

                                                
 ١٥٦/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ٣٧٧/ ١: الجوھري : الصحاح : ظر وین،  ١/٤٣: مجاز القرآن ) ٢(
  ٢٨٢/ ١: التبیان : ظ) ٣(
  ٢٥٩/ ١: مجمع البیان: ظ) ٤(
  ٢١٨/ ١: األمثل: ظ) ٥(
  ٤٢٣: ابن درید  :االشتقاق : ظ) ٦(
   ١٥٦/ ١: المحرر الوجیز) ٧(
  ٤٢٣: االشتقاق : ظ) ٨(
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  .  )١(أي طلع الشتاء

      

ة لفظة              دم تكون دالل ا تق ي  ) الصابئین  ( وفي ضوء م ة     األصل ف ن  ، ھي الخروج عام وم

ز   ) المیل ( ھا دلت على الخروج بقراءة من قرأ بالھمز ونَّإ:  القول الممكن ر ھم بقراءة من قرأ بغی

ن  ) الصابئین  ( وما دلت علیھ لفظة  ل  ( و) الخروج  ( م ة لل   ) المی ة كلی ل   ھي دالالت عام فظة قب

ن اهللا         إذ اإلسالمبمجيء  تخصیصھا  ن دی اس خرجوا م ن الن ة م ى طائف عّز و  ( أصبحت تدل عل

  . إلى دین آخر بعدما كانت تدل على الخروج عامة )جّل 

ا بفعل االستعمال       ة فضیقت داللتھ بذلك تخصصت داللة اللفظة بعدما كانت عامة وذات داللة كلی

ة وبمجيء اإل وصارت ذات داللة جزئیة ى ألسنة       سالم حلت الداللة الجزئی ة عل ة الكلی محل الدالل

ن اهللا   ) الصابئین ( الناس حتى صارت لفظة  ن دی اسما ال تعرف بھ إال تلك الطائفة التي خرجت م

  . إلى دین آخر )عّز و جّل ( 

  

   -:الصیام  -٥
ة تخصیص              اظ وأشار أیضا إلى دالل ى لفظة      األلف ھ عل د وقوف ي   ) م الصیا ( عن واردة ف ال

الى   ھ تع ــا  :قول َ ــِذيَن  َأيـَُّهــا ي ــوا الَّ نُ ــَب  َآمَ ُكمُ  ُكتِ ــيْ امُ  َعَل َ ــي ــَب  َكَمــا الصِّ ــى ُكتِ ــِذيَن  َعَل ــْن  الَّ  مِ

ُكْم  ِ ل لَُّكْم  قـَبْ تـَُّقونَ  َلعَ امُ  و: " یقول )  ١٨٣: البقرة (   تـَ َ ـي رك        الصِّ ة اإلمساك وت ي اللغ ف

ة   وما )٢("التنقل من حال إلى حال  ى   ) الصیام  ( أن ذكر دالل ة حت ول     االلغوی ك بق ى ذل ستشھد عل

ن استعمال        رآن الكریم م ي الق ة   ) الصیام  ( لفظة  لالنابغة وامرئ القیس وما جاء ف داللتھا اللغوی ب

  )٣(: قول النابغةومنھ  "     :یقول

ِ وخــیـُل تـعٍة     وخـیـل غـیـر صـائـمـاُم خــیــُل صــیـ ـلـُجمـاتـحـت الـعـجـاج ّ   ـلـك ُ ال

َذرُْت  إِنِّي: ومنھ قول اهللا تعالى ، أي خیل ثابتة ممسكة  لرَّْحَمنِ  َن ِ ا ل مً أي )  ٢٦: مریم (   َصوْ

   )٤(: ومنھ قول امرئ القیس ، إمساكا عن الكالم 

                                                
   ) صبأ (  ٣٤٥ : أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري  :أساس البالغة : ظ) ٩(
   ٢٥٠/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
  ١٥٢: علي بو ملحم . د: تحقیق : دیوان النابغة ) ٢(
یس ) ٣( رئ الق وان ام رح دی ن: ش ن الس ي و،  ١٥٢: دوبي حس دیوان رد ف :                                               ال

) .                                                                                                                           ِ جندل ِ كتان إلى صم ِ بأمراس     ھا  ـِفي مصاب ْتـِقـّلـالثریا ُع كأنَّ( 
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 ّ ِ كــأنَّ الــثــریــا ُعــلـ ِْت فــي مــصــامـ   ـھــاقــ
  . متساكھاإأي في موضع ثبوتھا و

   

   )١( :منھ قولھ و

 َ◌◌َ◌َ مَّ لِّ الھ دع ذا وس امَ  ف وٍل إذا ص رٍة        ذم ك بجس ارُ  عن را النھ    وھجَّ
ت     ال وثبت ن االنتق مس ع ت الش ة     )٢("أي وقف ة لفظ ر دالل م ذك یام  ( ث طالحیة ) الص االص

ر    والصیام":یقول ات وغی في الشرع إمساك عن الطعام والشراب مقترنة بھ قرائن من مراعاة أوق

ك  ذاق  ف، ذل ول الح ي ق رآن ف ل الق ن مجم و م د  ) ٣("ھ ي ونج د الطوس ى عن ك المعن ل ذل               مث

ـ ٤٦٠ت (  ول  )  ھ ھ      : ( یق ى وج ة عل یاء مخصوص ن أش اك ع و اإلمس رع ھ ي الش وم ف الص

ة       فات مخصوص ى ص و عل ن ھ وص مم اد      ، مخص روطھ انعق ن ش وص وم ان مخص ي زم               ف

ى الطبرسي   وقد تبعھ في ذلك )٤()النیة  ـ  ٥٤٨ت (  المعن ـ   ١٢٥٠ت ( والشوكاني    )٥()ھ  ) ٦() ھ

ھا وكیف أنََّ) الصیام ( إذ أشاروا في تفاسیرھم إلى الداللة اللغویة والشرعیة للفظة  )٧(والطباطبائي

  .بعدما كانت عامة االستعمال  اإلسالمتخصصت في 

حو        دم أنَّ یتض ا تق ة   آ مم ة لفظ ر دالل ة ذك ن عطی یام ا( ب ن  ) لص اك ع ي اإلمس ة وھ اللغوی

ل  ة والتنق ة  ، الحرك تعمال للفظ ي االس ائعا ف ان ش ا ك ذا م یام ( وھ الم ) الص يء اإلس ل مج ) ٨(قب

ت      ھ وثبت ن سكنت حركت ن  ، فأسندوا آنذاك فعل الصیام إلى الخیل والشمس والكالم وإلى كل م وم

ة    ة لفظ ورت دالل م تط یام ( ث ي اال  ) الص ازا ف تعمل مج ذت تس رب    وأخ ل والش ن األك اع ع نقط

داللت  ة ب تعملت اللفظ اھلي   یواس ر الج ي العص ة ف ة والمجازی ھ   ، ھا اللغوی یام بداللت ن الص م یك ول

رآن        زول الق الم ون يء اإلس د مج رف إال بع م یع اھلي ول ر الج ي العص ا ف طالحیة معروف      االص

ریم ن   )٩( الك م وم ة  ث ارت لفظ یام ( ص طال ) الص داللتھا االص تعملة ب ن  مس ا اب ي ذكرھ حیة الت

  . وھي االنقطاع عن الطعام والشراب في أوقات مخصوصة   )١١(وغیره من المفسرین  )١٠(عطیة

                                                
یس   ) ١( رئ الق وان ام رح دی ندوبي: ش ن الس دیوان رد و،  ٨٧ : حس ي ال :                                                 ف

  ).  دمول إذا صام النھار وھّجرا    فدع ذا وسل الھم عنك بحسرة ( 
  ٢٥٠/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
 . المصدر نفسھ) ٣(
  ١١٥/ ٢: التبیان ) ٤(
 ٤٨٩/ ٢: مجمع البیان: ظ) ٥(
  ٢٢٥/ ١: فتح القدیر: ظ) ٦(
  ٤ - ٢/ ٢: المیزان: ظ) ٧(
 ) صوم ( ٣٥١-  ٣٥٠/ ١٤: لسان العرب ، )  صام (  ١٨١/ ١٢/ ٦مج : األزھري : تھذیب اللغة : ظ) ٨(

  ٢٢٠ - ٢١٩:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ) ٩( 
  ٢٥٠/ ١: المحرر الوجیز :  ظ) ١٠(
  ٤ -٢/ ٢: المیزان ٢٢٥/ ١: فتح القدیر،  ٤٨٩/ ٢: مجمع البیان،  ١١٥/ ٢: آن في تفسیر القرالتبیان :  ظ) ١١(
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ا         ) الصیام ( لفظة  وفي ضوء ما تقدم أنَّ       ل وفیم ة والتنق ن الحرك ى اإلمساك ع دل عل ت ت كان

ي اإلسال           ا ف م خصصت داللتھ ن ث ة وم ن الحرك ا سكن ع ى   بعد أسندت مجازا إلى كلم دل عل م لت

  . االنقطاع عن األكل والشرب في شھر معین وفي أوقات معینة 

     

   -:تعمیم الداللة  -ب
ة        األلفاظإلى طائفة من ت مثلما أشر      ا عام ت داللتھ دما كان ا بع ي تخصصت داللتھ دت   الت  وج

رة   قد حدث توسع في داللتھا فأصبحت داللتھا عامة بعدما كانت خاصة بفعل   األلفاظأن بعض  كث

ة    )١(استعمالھا في معان عامة عن طریق االتساع  أو لقلة مالمحھا التمیزیة التي تدخل تحتھا جمل

یم        .  )٢( ت الدالالت المشابھة لداللتھا األصلیةذا األلفاظمن  ا یسمى بتعم ى م ك عل ن ذل فنحصل م

م استعمل       : ( ویقصد بھ  )٣(الخاص أو توسیع المعنى ي األصل خاصا ث ا  ھو ما وضع ف  )٤() عام

ب    ا كت ن   ولھ أمثلة كثیرة في اللغة ذكرتھ ة وم ة  اللغ ذه األمثل ولھم    ھ ھ أي   : ( الشائعة ق ع عقیرت رف

ع صوتھ             صوتھ وأصل ذلك أنَّ ن رف دُ  لكل م ل بع ا وصاح فقی ھ فرفعھ ع  : رجال عقرت رجل رف

نھم        وقد ) ٥()عقیرتھ  ة وم اء اللغ ن علم ة م ذه الظاھرة طائف د  :أشار إلى ھ ن دری ي  ) ھـ ٣٢١ت(اب ف

وان    )جمھرة اللغة (كتابھ  اب   (إذ عقد فصال بعن ى     )االستعارات  ب ھ إل ن    آأشار فی ة م تساع طائف

ـ  ٣٨٨ت(  وتنبھ الخطابي ،  )٦( األلفاظ التھ الموسومة     ) ھ ي رس ا ف رآن   ( لھ ف  ) إعجاز الق إذ وق

ر   وقد یتوسع في ذلك حتى : (عند توسع الداللة وجعل الخاص عاما یقول  ذلك   یجعل العق أكال وك

فجعل قرص البرغوث أكال وحكي أیضا عن بعض األعراب أكلوني البراغیث ؛ ... اللسع واللدغ 

ي  ) الصاحبي  ( أیضا في كتابھ ) ھـ ٣٩٥ت ( ومنھم ابن فارس  )٧()ومثل ھذا في الكالم كثیر .  ف

اب   ي   ( ب ول ف ا      أالق ا غیرھ ا وألحق بھ یس علیھ ماء ق ن     )٨() صول اس ك اب ي ذل ابعھم ف ة  وت عطی

  :ا كانت خاصة االستعمال ومنھا التي اتسعت داللتھا وعممت بعدم األلفاظحینما ذكر طائفة من 

  

َ ح - ١ ِ نـ       -:ف ـیـ

                                                                                                                                       
   
 ٢٩٢: علم اللغة : ظ) ١(
  ٢٤٥: أحمد مختار عمر .د: علم الداللة : ظ) ٢(
  ٢٤٣: علم الداللة ،  ١١٩:  األلفاظداللة : ظ) ٣(
  ٤٢٩/ ١:  في علوم اللغة  المزھر) ٤(
 .المصدر نفسھ ) ٥(
  ٤٣٣ -٤٣٢/ ٣: اللغة  جمھرة: ظ) ٦(
  ٤٢: الخطابي : بیان إعجاز القرآن ) ٧(
   ١١٢: الصاحبي ) ٨(
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دما  ) المحرر الوجیز ( التي وقف عندھا ابن عطیة في  األلفاظمن             وأشار إلى تعمیمھا بع

ف  ( كانت خاصة في استعمالھا لفظة  ھ تع    ) حنی ي قول واردة ف ـاُلوا : الى ال َق ـوا وَ  َأْو  ُهـوًدا ُكوُن

َصارَى َْل  ُقْل  تـَْهتَُدوا َن لَّةَ  ب اِهيمَ  مِ رَ بـْ يًفا إِ ا َحنِ مَ َن  َكانَ  وَ يَن  مِ ِ ول  ) ١٣٥: البقرة (   اْلُمْشرِك یق

يًفــا و : "  د     ...   َحنِ ت إح ن مال ف لم ھ األحن ل ، ومن ف المی ى   ى والحن ھ  إل رىاألقدمی  خ

ذ  دین ال ي ال ف ف الوالحنی ق   ي م ى الح ة إل ان المكروھ ن األدی وم  ع ال ق تقامة  : وق ف االس   الحن

تقیم             دین المس ي ال ف ف ازة ، ویجيء الحنی لیم ومف ل س ا قی اؤًال كم ف تف وسمي المعوج القدمین أحن

وم        )عّز و جّل ( على جمیع طاعات اهللا  ال ق ض المفسرین ، فق ص بع د خص ف الحاج   : وق   الحنی

ف   المختتن ، : وقال آخرون  دة        )١( " .وھذه أجزاء الحن ي عبی ف أب ة موق ن عطی ف اب      ویشبھ موق

ـ   ٢١٠ت (  ول  )  ھ يًفــا  : (إذ یق راھیم        َحنِ ن إب ى دی ان عل ن ك ة م ي الجاھلی ف ف م ، الحنی ث

الوا       ، سمّي من اختتن وحج البیت حنیفا لما تناسخت السنون  ن العرب ق ان م د األوث ن یعب ى م  وبق

   .المسلم: ولم یتمسكوا منھ إال بحج البیت والختان ؛ والحنیف الیوم ، راھیم نحن حنفاء على دین إب
   )٢(: قال ذو الرمة 

 ِ◌ِّ ِ ـّل ُ إذا خــالــف الــظ  ـيّ الــعــشـ

 ُ◌ َ َ یْ رأ       ــھُ ـــتـ

ً ـنِ حَ  َ  ــیـفـا ُ لـضّ ا نِ ـرْ ومـن ق َ ـتَ حـى یَ ـ َ صّ ـنـ   ـرُ ـ

  . ) ٥(والزمخشري  )٤(فسرین ومنھم الطوسي وتبعھ في ذلك طائفة من الم  )٣()الحرباء : یعني 

دم أنَّ        ا تق دو مم ة  ویب ف ( لفظ د) الحنی ت ت ل  كان ى المی وي عل عھا اللغ ل وض ي أص  ) ٦(ل ف

ا نحو     دة منھم یس      ،  ) ٧(خرى األوخّصت بعد ذلك بمیل القدمین كل واح ن ق ف ب ذلك سمي األحن ل

   ) ٨( :ھو طفل تقول أمھ كانت ترقصھ و ھ كان أحنف القدم وأنَّبذلك ألنَّ

ِ   لــوال حـــنـــف بــرجــلـــــــھِ  وهللاِ    ــم مـن مـثــلھِ ـكُ مـا كــان فــي فــتــیـانـ

                                                
  ٢١٥ -٢١٤/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
ة   ) ٢( عر ذي الرم وان ش دیوان  ورد،  ٢٢٩: دی ي ال :                                                                                ف

  )حنیفا وفي قرن الضحى یتنصر     عشي رأیتھ    إذا حول الظل ال( 
  ٥٨/ ١: مجاز القرآن ) ٣(
  ٤٧٩/ ١: التبیان : ظ) ٤(
   ٢٢٠/ ١: الكشاف: ظ) ٥(
  )حنف ( ٢٤٨/ ٣: العین : ظ) ٦(
  ) حنف (  ٥٧- ٥٦/ ٩: لسان العرب : ظ) ٧(
  ١/٩٤: الجوالیقي  :شرح أدب الكاتب ) ٨(
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من ) حنیف ( وبذلك تطورت داللة لفظة  )١()الحنف ھو میل عن الضاللة إلى االستقامة : ( وقیل 

أو ، المیل في السلوك أو االعتقاد  المعنى المادي لھا وھو المیل في القدم إلى المعنى المعنوي وھو

ة   ل  ( تحول اإلنسان من مبدأ أو اعتقاد إلى غیره أو كما قیل من دین إلى دین آخر وأن عالق ) المی

  . )٢(بین الداللتین ھي التي سوغت ذلك التطور في داللة اللفظة

ین أنَّ      ة      وتب ة لفظ ور دالل ن تط ھ ع ي حدیث ة ف ن عطی ف ( اب ر دالل ) حنی د ذك ة  ق ا المادی تھ

دم   ي         ، المحسوسة وھي داللتھا على المیل في الق تقامة ف ة وھي االس ا المعنوی م ذكر داللتھ ن ث وم

ن الحق           ن اهللا وھو دی ى دی ان المضلة إل ن سائر األدی ذي     وإنَّ، الدین والخروج م ذا التطور ال ھ

  . )٣( في داللتھا إعماما واتساعامرت بھ المفردة یعد 

َ س - ٢ َ مـ   -:اء ـ

ة                 ن لفظ ھ ع ي حدیث ماء ( وف الى   ) الس ھ تع ي قول واردة ف ــِذي  :ال ــَل  الَّ  َلُكــمُ  َجعَ

اًشا اْألَرَْض  رَ َ  فِ َماء السَّ ً  وَ اء َأنـَْزلَ  بِنَ َن  وَ َماءِ  مِ ً  السَّ ـاء َج  مَ ـَأْخرَ ـهِ  َف ـَن  بِ اِت  مِ ـا الثََّمـرَ ـَال  َلُكـْم  ِرْزًق  َف

ــوا ُل ــهِ  تَْجعَ لَّ ِ ــَداًدا ل ــتُْم  َأْن َأنـْ ْع  وَ رة (  َلُمــونَ تـَ ول )  ٢٢: البق ــَماءِ   و: " یق م    السَّ و اس ل ھ قی

، وكل ما ارتفع علیك في الھواء سماء    )سماوة (ھو جمع واحده :، وقیل  ) سماوات (مفرد جمعھ 

ھ   ال ل وًا یق ھ عل واء نفس ماء  (والھ دیث  )س ھ الح تون   (: ، ومن ماء س ي الس ھ ف ق اهللا آدم طول خل

ً  : وقولھ تعالى  .ن السمو وتصاریفھ ، واللفظة م )ذراعًا  اء   :تشبیھ یفھم ، كما قال تعالى   بِنَ

 َ ــَماء السَّ اَهــا وَ نَ يـْ نـَ ــٍد  بـَ ْ أَي ذاریات (   بِ حابة    ) ٤٧:  ال ض الص ال بع ى األرض  (  :وق ا عل  بناھ

َأنـَْزلَ  : وقولھ  )كالقبة  َن  وَ ـَماءِ  مِ ي    السَّ ان یل السماء   یرید السحاب ، سمي بذلك تجوزًا لما ك

  ) ٤(: ویقاربھا وقد سموا المطر سماء للمجاورة ، ومنھ قول الشاعر

ُ  إذا نــزل الــســمــاءُ  ُــوا ِغــضــابـــا بـأرض ِ قــوم ٍ      رعــیــنــاه   وإْن كــان
  

                                                
   ١٩٠: مفردات ألفاظ القرآن ) ٩(
  ١٥٧:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ  )١٠(
أطروحة (  : )ھـ  ٢٠٨( المسائل اللغویة والنحویة في كتاب مجاز القرآن ألبي عبیدة معمر بن المثنى : ظ ) ١(

 .١٣٧: عبد الكاظم محسن كاظم الیاسري . د . أ: )دكتوراه 
  ... )  ٍ قوم ِ بأرض إذا نزل السحاُب( صدر البیت كاآلتي  ردو ٣٥٩: المفضل الضبي : المفضلیات : ظ) ٢(
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ى الطوسي    )١(" فتجوز أیضًا في رعیناه ، فبتوسط المطر جعل السماء عشبًا وأشار إلى ذلك المعن

  وسمي السماء سماء لعلوھا على األرض وعلو مكانھا من خلقھ وكل شيء : ( یقول ) ھـ  ٤٦٠ت(

ت سماء ألنَّ     ھ وسمي السحاب سماء     كان فوق شيء فھو لما تحتھ سماء لذلك قیل لسقف البی ھ فوق

  )٢(:علیھ قال الفرزدق سما فالن لفالن إذا أشرف لھ وقصد نحوه عالیا : ویقال 

 َ َ ــوْ ـمَ سـ َ نـ ْ ـا لــنـ ِ ا ـرانِ ـجـ ُ  أرضٌ  ونــجــرانُ      ــــھِ لـیــمــانـــي وأھــلـ ّ لـــم تـ َ دی َ  ـثْ ـ َ مـ ُ ـقـ   ــــھْ ــاولـ

  

  )٣(: وقال النابغة 

  تُــحــْیــَت الــخــدٍر واضــعــة الــقـــرام ِ فــرأیــُت مــنــھــــا       لــي نــظــرة ـتْ مَ ـسَ 
         .                              )٦(والقرطبي )٥(وتابعھ في ذلك المعنى الطبرسي )٤()یرید بذلك أشرفت لي نظرة وبدت 

ارتفع ویسمى سقف أي ) سما یسمو ( من  ةمأخوذ) السماء ( لفظة  ما تقدم أنَّفي ضوء و       

ومن ثم ، ھا سقف على األرض ألنَّ) سماء ( لذلك سمیت سماء الدنیا ،  )٧( كل شيء سماء

تساع والتعمیم طلق على السحاب والمطر من باب اآلوصارت ت) سماء ( تطورت داللة لفظة

ا: لذلك جاء في القرآن الكریم قولھ تعالى  َأرَْسْلنَ َ  وَ َماء ِهْم  السَّ ا َعَليْ ارً ْدرَ أي )  ٦:األنعام (  مِ

ومنھ ) السماء (  وجاء في الشعر نظیر ھذا االستعمال لداللة لفظة، أرسلنا المطر علیھم مدرارا 

  )٨(:قول الشاعر معاویة بن مالك بن جعفر بن كالب 

إذا نــزل الــســمــاء بــأرِضِ◌ِ◌ ِ 

  قــــــــوم ٍ      

 ُ ُــوا ِغــضـــابــــــا رعــیــنــاه   و إْن كـــان

  . أراد إذا سقط المطر رعینا النبات الذي یكون منھ : أي 

ف   اب  وفي ضوء ما تقدم نجد أنَّ      د وق ة ق د   ن عطی ة    ) سماء  ( لفظة   عن ا المعجمی وذكر داللتھ

ى       ومن ثم أشار إلى داللتھا التي تطورت عن الداللة اللغویة  ى السحاب وعل دل عل ا وصارت ت لھ

ذي سوغ     ، المطر النازل منھا  وقد أكد ذلك ما جاء في القرآن الكریم وكالم العرب وأشعارھم وال

 .والثانیة  المجاورة بین كل من الداللتین األولى) سماء ( لفظة ھذا التعمیم واالتساع في داللة 

                                                
   ١٠٥/ ١: المحرر الوجیز ) ٣(
  ٩٠: صالح الدین الھواري . د: تحقیق : دیوان الفرزدق ) ٤(
  ) ُتحْیَت الخدِر واضعَة القرامِ   ،  فرأیت منھا، صفحُت بنظرٍة ( في الدیوان  ورد، ١١١: دیوان النابغة ) ١(
 ١٠٠/ ١: التبیان  )٢(
 ١٥٤/ ١: مجمع البیان: ظ) ٣(
  ٢٢٩ - ٢٢٨: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٤(
  )سما (  ٣٩٧/ ١٤: لسان العرب ، ) سمو (  ٣١٨/ ٧: العین : ظ)  ٥(
  ... ) إذا نزل السحاب بأرض قوم  ( صدر البیت كاآلتي  ردو ٣٥٩: المفضلیات : ظ) ٦(
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ُ لسّ ا - ٣   -: تـحْ ـ

ي         ة  وف ن لفظ ھ ع الى  ) السحت  ( حدیث ھ تع ي قول واردة ف اعُونَ : ال ْلَكــِذِب  َسـمَّ ِ  ل

اُلونَ  ـْحِت  َأكَّ لسُّ ِ نْ  ل ـإِ وكَ  َف ُ ـاْحُكْم  َجـاء ُهْم  َف ـنـَ يـْ ُهْم  َأْعـِرْض  َأْو  بـَ إِنْ  َعـنـْ ْعـِرْض  وَ ُهْم  تـُ  َعـنـْ

ــــــْن  َُضــــــرُّوكَ  فـََل ا ي ئً إِنْ  َشــــــيْ ــــــاْحُكْم  َحَكْمــــــَت  وَ ُهْم  َف ــــــنـَ يـْ ْســــــِط  بـَ ــــــهَ  إِنَّ  بِاْلقِ ُِحــــــبُّ  اللَّ           ي

دة  (  اْلُمْقِسِطيَن  ول )  ٤٢: المائ الى   : " یق ھ تع ـاُلونَ  :وقول ـْحِت  َأكَّ لسُّ ِ الون    ل فع

ال      ) حت الس( و . كرر أكلھم لھ ویكثري یتأبناء مبالغة  ن الم اال یحل كسبھ م ... . كل م

ھ   )١(" ... ھ النوب ھ یذھب وتستأصلفسمي المال الحرام سحتا ألنَّ ومن ثم ذكر ما أشار إلی

ري   ) السحت  ( الطبري في أصل لفظة    ول الطب ُب  :)السحت (وأصل (  )ھـ ٣١٠ت(یق َكَل

َدة  (:الجوع، یقال منھ ان أكوال ال ُیلْ  )  فالن مسُحوت الَمِع دً  ، إذا ك ى أب ا، وإنَّ َف ا  ا إال جائًع م

ك  ترالم ، كأنَّ ، تشبیًھا بذلك) السحت(:قیل للرشوة شي من الشَّره إلى أخذ ما ُیعطاه من ذل

ري     )٢() . مثل الذي بالمسحوت المعدة من الشََّره إلى الطعام ن الطب وعلق على ما جاء ع

أنَّ  : " یقول ) السحت( في تفسیر لفظة ك ب دمناه   ف ، الرشوة تنسحت    وذل ا ق  المعنى ھو كم

ض االضطراب ألنَّ   ن اإلست      وفي عبارة الطبري بع أخوذ م دة ھو م ئصال  مسحوت المع

ي أنَّ ، ولیس كلب الغرث أصال للسحت ، والذھاب و     والسحت  الذي عن ھ ھ ود یأكلون الیھ

ة ونحو           دع العام ل وخ ول األباطی ا بق د أكلھ ي تؤكل ویرف الرشا في األحكام واألوقاف الت

                                                
  ١٩٣/ ٢: المحرر الوجیز ) ١(
  ٥/٢٤١:  عن تأویل آي القرآن  جامع البیان) ٢(
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ذا   ب ال یحل   ...،ھ ل كس م ك ظ یع و لف ي   )١("وھ ف الطوس ة موق ن عطی ف اب بھ موق          ویش

ـ  ٤٦٠ت (  ول ) ھ و أن   : ( إذ یق حاتا وھ ل إس حت الرج ال أس حت االستئص ل الس وأص

  )٢(: قال الفرزدق  –سحتھ وأسحتھ إذا استأصلھ وأذھبھ : یستأصل كل شيء یقال 

َضُّ ُوع          َ م ـنَ بْ  یـا آ ٍانـمَ زَ  ـ ـ              عْ دَ لم یَ  وانَ رْ ـ ـن الــم ـاً أو مُ ــسْ مُ  ◌َ  ال ِ إالّ م َ ـحـت ّ ـلــجـ )  فُ ـ
)٣(  

 

  

  

  

  . )٦(والشیرازي )٥(والطباطبائي )٤()ھـ ٥٤٨ت(  وتابعھ في ذلك المعنى الطبرسي

ي كالم   ابن عطیة قد أشار إلى أصل اللفظة وھو اإلستئصال لذلك جا  ویبدو مما تقدم أنَّ         ء ف

ولھم   ھ        : العرب ق ده وأسحت مال ا عن ة             ،  )٧(استأصلھ أسحت الرجل استأصل م م ذكر دالل ن ث وم

ن           ) السحت (  رة ولك ا كثی ھ المفسرون أوجھ ر ل ر مشروع وذك ح غی في االصطالح وھي كل رب

             ) حت الس( الوجھ الذي أشار إلیھ سیاق اآلیة ھو الرشوة وعّدھا ابن عطیة أعظم وجھ من وجوه 

ة             ن عطی ون اب دم یك ا تق وء م ي ض د وف ھ  ق ى تنب ة     عل اب لفظ ذي أص داللي ال ور ال                   التط

 )٨("كل كسب ال یحل    "عممت في تھا نَّإ بفعل التعمیم واالتساع في استعمال داللتھا إذ) السحت ( 

ك   ، یاء وذھابھا على حد تعبیر ابن عطیة بعدما كانت تدل على استئصال األش )٨(" والذي سوغ ذل

ن كسب حرام سوف       ، ذلك التعمیم في داللة اللفظة ھو االرتباط بین السبب والنتیجة    ال م فكل م

  .    )٩( یؤدي بصاحبھ إلى االستئصال والھالك
  

  

  

  

  

  

                                                
   ١٩٣/ ٢: المحرر الوجیز ) ٣(
 )مجرف ) ( مجلف ( جاءت في الدیوان لفظة  ٦: دیوان الفرزدق ) ٤(
  ٥٢٩/ ٣: في تفسیر القرآن التبیان ) ٥(
   ٣٠٢/ ٣:  في تفسیر القرآن مجمع البیان: ظ) ١(
  ٣٧١/ ٥: المیزان: ظ) ٢(
   ١٢/ ٤: األمثل : ظ) ٣(
  ) سحت (  ٤١/ ٢: لسان العرب : ظ) ٤(
   ١٩٣/ ٢: المحرر الوجیز )  ٥(
   ٣٣١:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ) ٦(
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   -: تغیّر المجال الداللي  -ج
داللي                   ن وجوه التطور ال ث م ل الوجھ الثال ى   ویعرف عن   یمث ل المعن ویین بنق أو  )١(د اللغ

ة أخرى          )٢(تغیر المجال الداللي ى دالل ي أصل الوضع إل ھ ف ن داللت وفي ھذا الوجھ ینتقل اللفظ م

ى عالق   رائن المعروف     عن طریق المجاز وتكون بینھا وبین الداللة األول ن خالل الق ة ة مالحظة م

ا بعض  والمالحظ في ھذا المجال أنَّ، في ھذا المیدان  زمن       ظاأللف ا األصلیة بمرور ال د داللتھ تفق

ا   دان االستعمال       لتحل محلھ ي می دخل ف دة وت ة الجدی ظ      ، الدالل ة للف ة الحقیقی ذلك تنقرض الدالل وب

دة      دالالت الجدی افة ال ي إض ة ف ائل الرئیس ن الوس از م د المج ة ویع ة المجازی ا الدالل ل محلھ وتح

ا   لأللفاظ وتكمن فیھ القدرة  ة وثرائھ و اللغ ھ    ، على نم دو فی اظ وتب ون      األلف دة تسحر العی ة جدی بحل

ي     ،  )٣(ببریقھا وتأسر القلوب بجمالھا ورونقھا  ة ف ة والطراف ن الغراب فتثیر في ذھن السامع شیئا م

ل  ذلك قی ظ إذا آ : (االستعمال ل ر  اللف ال آخ ى مج ال إل ن مج رف م ة أو  ، نح ذھن غراب ي ال ار ف فأث

ي         ، )٤(... )من المجاز  طرافة قیل حینئذ ھو ان ف رة وك ة كبی ة بالمجاز عنای اء العربی واعتنى علم

ة والمجاز            : ( ابن جني یقول مقدمتھم  ي اللغ ى أصل وضعھ ف ي االستعمال عل ر ف ا أق ة م   فالحقیق

   )٥()ما كان بضد ذلك 

الداللة  وذلك ألنَّ، وأشار ابن جني في حدیثھ عن الحقیقة أو الداللة األصلیة للفظ  للداللة المجازیة

ك   و،  )٦(جازیة تقابل الداللة الحقیقیة  وتعد الداللة الثانیة لھاالم دُّ ذل ذكر ابن فارس ذلك المعنى وع

                                                
 ٢٤٧: علم الداللة :  ظ) ١(
 ١٢٣:  األلفاظداللة : ظ) ٢(
ابتھال كاصد . د: الحسن الطوسي  البحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ألبي جعفر محمد بن: ظ) ٣(

 )أطروحة دكتوراه (  ١٦٢: الزیدي 
 ٩٩: األلفاظداللة ) ٤(
  ٢٠٨/ ٢: الخصائص ) ٥(
  ١٣٦: حامد كاظم عباس . د: الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى : ظ) ٦(
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ا    ي كالمھ البي     ،  )١(سنة من سنن العرب ف ى الثع ك المعن ي ذل بعھم ف اھر الجرجاني     )٢(وت د الق وعب

ي   وقد جمع السیوطي  ،  )٣(الذي أولى ھذه الظاھرة عنایة كبیرة ولھ فیھا آراء خالدة دماء ف آراء الق

ال    ،  )٤(وساق لھ أمثلة كثیرة) معرفة الحقیقة والمجاز ( فصل سماه  ة وق ن عطی وتبعھم في ذلك اب

  بوجود المجاز في اللغة وفي القرآن الكریم واتخذ من القرآن الكریم عددا من النصوص التي 

  

  

ا    المجاز وخاصة تلك النصوص ذات الصلة بالذات اإللھیة المقد أسلوبتضمنت  سة فالتعامل معھ

ان           باإلنسان ؤدي یعلى داللتھا الظاھرة قد  ذلك ك ة ل ن سبل الحق و الھدای ر والضالل ع ى الكف إل

كثیرا ما یشیر إلى عملیة انتقال داللة اللفظة من المجال المادي إلى المجال المعنوي وبالعكس وقد 

ة أ     ت دالل ي انتقل ة الت ن   وقف ابن عطیة عند طائفة من اآلیات القرآنی ا م ى    لفاظھ ادي إل المجال الم

 :المعنوي ومنھا 

الى  .١ ھ تع ــِت  :قول اَل َق ُهــوُد  وَ ــدُ  اْليـَ َ ــهِ  ي ــةٌ  اللَّ غُْلوَل ــْت  مَ لَّ ــِديِهْم  ُغ ْ ــوا َأي نُ لُعِ ــاُلوا بَِمــا وَ ــْل  َق َ  ب

ــَداهُ  َ اِن  ي ُســوطَتَ بْ ــُق  مَ فِ نْ ُ ــَف  يـ ُ  َكيْ ََشــاء ِزيــَدنَّ  ي َ لَي ا وَ يــرً ُهْم  َكثِ ــنـْ ــا مِ ــِزلَ  مَ ــَك  أُْن لَيْ ــْن  إِ بِّــَك  مِ  رَ

ــا اًن َ ا طُغْي دة الم(  وَُكْفــرً ول )  ٦٤: ائ ھ أنَّ  : " ... یق ي الوج الوا ف ذات   ق ن ال ارة ع ھ عب

ول العرب ال     وصفاتھا وقالوا في الید والیدین واألیدي إنَّ ا تق درة كم ھا تأتي مرة بمعنى الق

د         الن ی د ف الن عن ال لف ا یق ة كم ى  ، ید لي بكذا ومرة بمعنى النعم ك   وتكون بمعن ا  المل كم

د       ا بالی ر عنھ الى عب ارك وتع یقال ید فالن على أرضھ وھذه المعاني إذا وردت عن اهللا تب

ن    والظاھر أنَّ ... ،  اإلیجاز أو األیدي أو الیدین استعماال لفصاحة العرب ولما في ذلك م

ََداهُ  ْل ب◌َ : قولھ تعالى  اِن  ي ُسـوطَتَ بْ ھ بی     مَ ر عن ة وعب دین عبارة عن أنعامھ على الجمل

  )٥(:جریا على طریقة العرب في قولھم فالن ینفق بكلتا یدیھ ومنھ قول األعشى

  وكــفُّ إذا مــا ُضــنَّ بــالـمـاِل ِ تــنــفـــقُ یــــداك یــــدا مـــجـــد فـــكــفُّ مــفــیــدة        

                                                
 ١١١ -١١٠: الصاحبي : ظ) ٧(
  ٥٤٦ -٥٤٣: فقھ اللغة وسر العربیة : ظ) ٨(
 ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٠٩،  ٢٠٧، ٢٢: البالغة  أسرار: ظ) ٩(
  ٣٦٨ -٣٥٥/ ١:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) ١٠(
  ) یداك یدا صدق فكف مفیدة    وأخرى إذا ما ضن بالزاد تنفق : ( جاء في الدیوان ،  ١٣٠: دیوان األعشى ) ١(
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  ابن عطیة موقف الطوسيویشبھ موقف  )١("... الیدین ھنا بمعنى اإلنعام قرینة اإلنفاق  ویؤید أنَّ

د فإ أمَّ : ( إذ یقول ) ھـ  ٤٦٠ت (   ي خمسة أوجھ      نَّا الی ا تستعمل ف دھا  : ھ اني    –أح الجارحة والث

ث   ة والثال ع   –النعم وة والراب امس   –الق ك والخ ل   –المل افة الفع ق إض ھ   )٢()تحقی ذ عن وأخ

ر الجارحة     وربما ذكروا للید معاني مخ: ( وتبعھم الطباطبائي یقول  )٣(الطبرسي ة غی ي اللغ تلفة ف

ن الحق أنَّ        ك لك ر ذل ك وغی ة والمل وة والنعم ي األصل للجارحة      ا كالقدرة والق للفظة موضوعة ف

  في غیرھا من المعاني على نحو االستعارة لكونھا من المنتسبة إلى الجارحة نوعا ما استعملت نَّوإ

  

  

ث بس   ث      ، طھا من االنتساب كانتساب اإلنفاق والجود إلى الید من حی ن حی ا م ك إلیھ وانتساب المل

  . )٥(يونقل عنھم ھذا المعنى الشیراز )٤(... )التصرف والوضع والرفع وغیر ذلك 

ـدُ ابن عطیة تمكن من رد ما جاء بھ الیھود في مقالتھم الشنعاء    مما تقدم أنَّ یتضحو      َ ـهِ  ي  اللَّ

غُْلوَلةٌ  ل      فلم یقصدوا بمقالتھم وص)  ٦٤: المائدة (   مَ ف اهللا سبحانھ جل وعال بالبخل وحسب ب

ن تجسیم   ما یرمون  نَّو إ، ھو أبعد من ذلك في مقالتھم  كانوا یرمون إلى ما ذات المقدسة   إلیھ م ال

ول    ة یق ن عطی ھ وردُّه اب ر بعین و الكف ف وال  أنَّ: " ھ بھ وال یكی ة وال یش م وال جارح یس بجس ھ ل

ز  ي یتحی الجواھر وال ا ف ة ك الى ع جھ وادث تع ون  لح ول المبطل ا یق ر أنَّ  )٦("م دما ذك ن وبع ھ م

ولھم     ود بق ون المقص تحالة أن یك ــدُ  :االس َ ــهِ  ي ــةٌ  اللَّ غُْلوَل دة (  مَ ھ   أنَّ)  ٦٤: المائ م ول اهللا جس

د  ( وھو بذلك یدفع أن تكون ، جارحة كالید ونحوھا  د      ) الی ة أي الی ة الحسیة المادی ھي ذات الدالل

وما جاء من ھي ذات الداللة المعنویة المجردة ) الید( بأنَّ اإلشارةإلى نتقل إالمعروفة لدى اإلنسان 

ة العرب ف    باب الم ي لغ م   جاز واالستعارة ف ي كالمھ دل   العین ف م   ت ى العل ك    واإلدراكعل د ذل ونج

الى    ھ تع ي قول ا ف تُْصـــنََع : جلی ِ ل ـــى وَ ـــي َعَل نِ ھ (  َعيْ ھ  ) ٣٩: ط ـــا ْجـــِريتَ : وقول نَ نِ ُ َأْعي                بِ

اْصـبِرْ : وقولھ ) ١٤: القمر (  ُِحْكـمِ  وَ بِّـَك  ل نَّـَك  رَ إِ ـا َف نَ نِ ُ َأْعي ي    )  ٤٨: الطور  (  بِ ین ف ت الع دل

                                                
   ٢١٦/ ٢: المحرر الوجیز ) ٢(
   ٥٨٠/ ٣: التبیان ) ٣(
   ٣٣٧/ ٣: مجمع البیان: ظ) ٤(
  ١٨/ ٦: المیزان) ١(
  ٧١/ ٤: مثل األ: ظ) ٢(
  ٢١٦/ ٢: المحرر الوجیز ) ٣(
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م    ى العل ذكر عل ة ال ات المتقدم ر   واإلدراكاآلی دل ذك ھ ( و ی ى أنَّ ) الوج ذات  عل ن ال ارة ع ھ عب

ءٍ  ُكلُّ : وصفائھا ومثال ذلك قولھ تعالى  ٌِك  َشيْ د  ( ا أمَّ ) ٨٨: القصص(   ْجَههُ وَ  إِالَّ  َهال ) الی

ولھم  ك ق ال ذل ة ومث ى النعم دل عل د ( فت الن ی د ف الن عن ال ) لف ا یق ك كم ى المل دل عل أتي لت          : وت

  .) ید فالن على أرضھ ( 
  من المجال الحسي الذي دلت فیھ الید على) الید ( انتقال داللة لفظة  أنَّوواضح مما تقدم          

  

  

 

 

ا       الی ددة منھ ان متع ى مع ة عل د للدالل د العضویة الجارحة إلى المجال المعنوي الذي خرجت فیھ الی

اظ     ، القدرة والملك والنعمة  ة لأللف ة المعنوی ولعل الغایة المبتغاة من ھذا االنتقال ھي تصویر الدالل

ن        ت م ا وال شيء أثب ا غالب ة لھ ا أنَّ     بصورة حسیة مالزم ذھن وبم ي ال یة ف ل الصورة الحس  البخ

ا وھي      ا یالزمھم والجود من األمور المعنویة الذي ال تدرك بالحواس فصورھما القرآن الكریم بم

الجود والكرم      ھ لتوضیح    ، الید فعبر عن صورة قبض الید بالبخل وعن صورة بسطھا ب ك كل وذل

   )١(.صورة كل من البخل والجود وتیسیر فھمھما على المتلقي 

ة    .٢ ن لفظ ھ ع ي حدیث ل ( وف الى   ) زل ھ تع ي قول واردة ف َأَزلَُّهَمــا: ال َطانُ  َف ــيْ َهــا الشَّ  َعنـْ

َجُهَمــا َأْخرَ ــا َف مَّ ــا مِ يــهِ  َكاَن ــا فِ قـُْلنَ ْعُضــُكْم  اْهبِطُــوا وَ ْعضٍ  بـَ ــبـَ ِ َلُكــْم  َعــُدوٌّ  ل ــي وَ ِ  اْألَرْضِ  ف

َقرٌّ  ْســتـَ ــاعٌ  مُ تَ مَ ـــى وَ َل رة (   ِحــينٍ  إِ ول  )  ٣٦: البق أخوذ م  َ◌َأَزلَُّهَمــا و : " یق ن  م

رأي والنظر    ألنَّ ، وھو في اآلیة مجاز   الزلل  ي ال ا وإنَّ، ھ ف دم      م ي الق ل ف ة الزل                  )٢("حقیق

د  : ( ذلك المعنى الطوسي یقول  وأشار إلى الزلة والمعصیة والخطیئة والسیئة بمعنى واح

ابة   ة اإلص د الخطیئ ال ، وض خر  : ویق ن الص الن ع یال وزل ف زع زل ن الن ھم ع  زل الس

                                                
البحث الداللي في التبیان في تفسیر القرآن ،  ٦٨٧/ ١: أحمد بن المنیر : األنصاف فیما تضمنھ الكشاف : ظ) ١(

  ١٧٥ - ١٧٤: )  أطروحة دكتوراه ( : ألبي جعفر محمد بن الحسن 
  ١٢٨/ ٢: المحرر الوجیز ) ٢(
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ھ   زلیال ت  ، إذا زلت قدم ت      : قل ة قل ھ أو خطب ي مقال إذا زل ف ة : زل زال ف  )١(...  )زل زل

 .  )٣(والطبرسي )٢(وتبعھ في ذلك المعنى الزمخشري
دم       ) زل (  ویبدو مما تقدم أنَّ        ل الق ن زل أخوذ م ھ  في أصل وضعھ اللغوي م ن مكان م    )٤(ع                    ث

ل  انتقلت داللتھا من األ صل الحسي الذي یعني الزلل في القدم إلى األصل المعنوي الذي یعني الزل

  . في اآلراء على سبیل المجاز 

ن لفظة      .٣ ھ ع ي حدیث ولى ( وف الى    ) ت ھ تع ي قول واردة ف ـمَّ : ال تُْم  ُث لَّيْ ـوَ ـْن  تـَ ْعـِد  مِ ــَك  بـَ ِ ل  َذ

َال  ُ  فـََلوْ ُكْم  اللَّهِ  َفْضل رَْحَمتُهُ  َعَليْ تُْم  وَ َن  َلُكنْ        یقول ) ٦٤: البقرة (  َخاِسِريَن الْ  مِ

 

ثم استعمل في اإلعراض عن ، وأصلھ اإلعراض واإلدبار عن الشيء بالجسم ، توّلى تفّعل " 

د         )٥(" ومجازا  اتساعااألمور واألدیان والمعتقدات  ة عن ن عطی ف اب اثال لموق ا مم د موقف ونج

ھ  : قولھ تولیتم : ( الطوسي یقول  ت ( أعرضتم ووزن ره      ) م تفعل الن دب ي ف ولھم والن ن ق إذا : م

ره      ف ظھ ھ خل ھ وجعل تدبر عن ك   . اس تعمل ذل م یس ة أ   ث ارك طاع ل ت ي ك رض         ف ر ومع م

ھ   ري   )٦(... )بوجھ ى الزمخش ك المعن ي ذل بعھم ف ي )٧(وت ي )٨(والطبرس ول  واآللوس               :یق

راض المع    ( ...  ي اإلع تعمل ف م اس وس ث راض المحس ولي اإلع ل الت ول  أص دم القب وي كع  ن

 )١٠(وتبعھ في ذلك المعنى الشیرازي )٩()ثم تركوه ویفھم من اآلیة أنھم امتثلوا اآلمر 

أي أدبر وقولھم ولى عنھ أي                  ) وّلى ( مأخوذ من )  التولي (أصل  مما تقدم أنَّ الظاھرو        

ھ    ر وأعرض عن ي     )١١(.أدب ن المجال الحس ھ م ت داللت م انتقل ار أو   ث ى اإلدب ھ عل ذي دّل فی ال

ى سبیل       ي اآلراء عل ى اإلعراض ف اإلعراض باألجسام إلى المجال المعنوي الذي دّل فیھ عل

  .المجاز واالتساع في داللة اللفظة 

                                                
  ١٥٩ -١٥٨/ ١: في تفسیر القرآن التبیان ) ٣(
  ١٥٦/ ١: الكشاف: ظ) ٤(
   ١٥٩/ ١: مجمع البیان: ظ) ٥(
 ) زلل (  ٣٠٦/  ١١: لسان العرب ، ) زل (  ٣٤٨/ ٧: العین : ظ) ٦(
  ١٥٩/ ١: المحرر الوجیز ) 1(
 ٨٨/ ١: التبیان ) 2(
 ١٦٠ -١٥٩/ ١: الكشاف: ظ) 3(
  ٢٦٣/ ١: مجمع البیان: ظ) 4(
   ٢١٨/ ١/١مج: روح المعاني) 5(
   ٢١٨/ ١: األمثل : ظ) 6(
   )وّلى (  ٤٠٧/ ١٥: لسان العرب ، ) ولي ( ٤٣٢/ ٨: العین : ظ) 7(
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ة  إلى أصولھا   األلفاظابن عطیة كان حریصا على إرجاع  وفي ضوء ما تقدم نجد أنَّ    اللغوی

  فضال عن عنایتھ الفائقة ، ضعت لھا أول مرة واستعملت فیھا أي إلى دالالتھا األصلیة التي و

ـ           ة ك ور المعنوی ي األم د مجازا ف ا بع ي استعملت فیم ل  ( باألصول الحسیة لأللفاظ الت ذي  ) الزل ال

ي   تعمل ف ان یس ا    ك ال ومثلھ ي اآلراء واألعم تعمل ف م اس دم ث ل الق ولي ( زل ان ) الت ذي ك ي  ال ف

ي   ن       ، اآلراء أیضا   األعراض باألجسام ثم استعمل ف ة م ن عطی ن اب ك تمك ن ذل ى   وم الوصول إل

ي    ة ف دالالت المعنوی اظال تطاع أن      األلف ا اس ك لم وال ذل ا ول یة لھ ة الحس دالالت اللغوی بمساعدة ال

ا      ي جاءت بھ دة الت اظ یصل إلى الدالالت الجدی ي أكسبت        األلف ة الت ة الكریم ي النصوص القرآنی ف

اظ دة األلف ى  دالالت جدی افة إل لیة مض ا األص ى   نَّوإ. دالالتھ ي إل ال الحس ن المج ال م ذا االنتق ھ

ع وتطوره       ي المجتم ى رق رة عل د        المعنوي فیھ داللة كبی ة عن ى تطور الدالل ھ عل ن داللت فضال ع

ع بشكل عام              ي المجتم رآن الكریم ف ھ الق ذي أحدث ك التطور الملحوظ ال ى ذل       األمم وخیر دلیل عل

  . تاب العزیز بصورة خاصة الك بھا نزل في لغتھ التيو

    

ن المجال الحسي      ومن الجدیر بالذكر أنَّ  ال م ذلك االنتقال بین المجاالت الداللیة ومنھا االنتق

ى المجرد    االنتقال ن غیره ومنھا أنَّمتمیزه إلى المعنوي یكون لھ خصائص  من المحسوس إل

 .ي المجتمع  الواحد ف )١(یتم تدریجیا وتظل الداللتان سائدتین مع بعضھما البعض

بداللتھا الحسیة وأخرى ت مر التي األلفاظالقرآن قد استعمل طائفة من  ویبدو واضحا أنَّ      

  : بداللتھا المعنویة

َُضـرُّوُكْم  لَـْن  :الواردة في قولھ تعالى  )األدبار( ومن ذلك لفظة  -١ ى إِالَّ  ي  َأًذ

إِنْ  َقــاتُِلوُكْم  وَ ُ ــوُكمُ  يـ لُّ وَ ُ ــارَ  يـ َ ــمَّ  اْألَْدب ونَ  َال  ُث نَْصــرُ ُ ران  (  يـ )  ١١١: آل عم

ھ     ، یعرضون عنكم بأجسامھم  أي ي قول ك ف ة و ذل واستعملھا بداللتھا المعنوی

الى  ــمَّ  :تع تُْم  ُث لَّيْ ــوَ ــْن  تـَ ْعــِد  مِ ــَك  بـَ ِ ل َال  َذ ــوْ ُ  فـََل ــهِ  َفْضــل ُكْم  اللَّ ــيْ ــهُ  َعَل رَْحَمتُ  وَ

تُْم  َن  َلُكنْ أعرضتم ونقضتم میثاقكم الذي  أي)  ٦٤: البقرة (  اْلَخاِسـِريَن  مِ

 .قطعتموه من قبل 

                                                
  ١٢٤:  األلفاظداللة : ظ) 1(
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ك  ) الید ( ومن ذلك استعمالھ للفظة  -٢ فاستعملت في القرآن بداللة الجارحة وذل

اِرقُ  :في قولھ تعالى  السَّ اِرَقةُ  وَ السَّ وا وَ اْقَطعُ ُهَما َف ِديـَ ْ ً  َأي ا بَِمـا َجَزاء َ  َكَسـب

َكــاًال  ــَن  َن ــهِ  مِ ــهُ  اللَّ اللَّ دة(  َحِكــيٌم  َعِزيــٌز  وَ ى  )  ٣٨: المائ دل عل اءت لت وج

الى     ھ تع ي قول ة ف ـْل : النعم َ ــَداهُ  ب َ اِن  ي ُسـوطَتَ بْ دة  (  مَ ر )  ٦٤: المائ وكثی

وي واستعملھا          األلفاظمن  ى المعن داللي الحسي إل ن المجال ال ت م التي انتقل

 . التعبیر القرآني بالداللتین الحسیة والمعنویة 

 

 

 

 

 

 

  

  -: الترادف : المبحث الثاني 
رادف    د الت رة           یع ى كث ذا االتساع إل ود ھ ة واتساعھا ویع و اللغ ن مظاھر نم اظمظھرا م   األلف

  )١(.ووجود الترادف في اللغة 

د         األلفاظھو ( والترادف       ار واح د باعتب ى شيء واح ة عل ردة الدال دماء    )٢()المف ھ الق وتنب

دم  ة في بطون مصنفاتھم وإنَّ  المتناثر إشاراتھمفي وقت مبكر ودلیل ذلك ) الترادف ( على   أق

ھ    ما وصل إلینا عن الترادف ي قول اختالف اللفظین   : ( ما جاء في تقسیمات سیبویھ لأللفاظ ف

  .  )٣()والمعنى واحد 

ن      وا وقوعھ   أوانقسم العلماء إزاء ظاھرة الترادف على قسمین بین مثبت ومنكر لھا ومم ثبت

معي     یبویھ واألص ة س ي اللغ ـ  ٢١٦ت( ف رد )٤()ھ اني     )١(والمب ى الرم ن عیس ي ب              وعل

.                                                                                                                            وغیرھم  )٣(وابن جني )٢()٣٨٤ت ( 

                                                
   ١٤٠: محمد عبد الرحمن الشایع . د: الفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن الكریم : ظ) ١(
  ٤٠٢/ ١:  اللغة في علوم  المزھر) ٢(
  ٢٤/ ١: الكتاب ) ٣(
  ١٢ -٩: األصمعي : ما اختلفت ألفاظھا واتفقت معانیھ : ظ) ٤(
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رین   أمَّ        ن المنك تویھ   ا م ن درس درھم اب ـ  ٣٤٧ت ( فتص ارس  )٤()ھ ن ف و  )٥(واب الل  وأب ھ

رادف    )٦()ھـ  ٤٠٤ت ( العسكري  وع الت ول  ومن حججھم التي ردوا بھا على من ذھب إلى وق الق

ء الواحد بأسماء  التي قیل بترادفھا  وتسمیة الشي األلفاظداللیة ال یمكن تجاھلھا بین بوجود فروق 

دثون أمَّ ،  )٧(سماء السیف وغیرھا ما ھي إال من قبیل الصفاتأعدیدة كما جاء في ذكر  د   ا المح فق

  . )٨(رمضان عبد التواب لمحاوالت المنكرین لوقوع الترادف في اللغة الدكتور تصدى

ن أنَّ   ھ ال سبیل إلنكار الترادفویتضح مما تقدم أنَّ        ى     ھ ال تعلى الرغم م ادرة عل ة ق د كلم وج

  . )٩(ھ من الممكن أن تحل محلھا وتؤدي داللتھا نسبیاأنَّ ّالفي سیاق معین إ خرىاألأن تحل محل 

  

  

  

ة   ، التام بین اللفظتین  االتفاقللترادف شروطا ذكرھا اللغویون أھمھا  نَّوأ ن ناحی اتحاد اللفظتین م

  .  )١٠(التطور الصوتيالعصر والبیئة اللغویة وأال یكون أحد اللفظین نتیجة 

دد     أمَّ    از وتع اظ  والمج داللي لأللف ور ال ات والتط ى اللھج ود إل ور تع ي أم تلخص ف بابھ فت ا أس

ى     وأنَّ )١١(صفات االسم الواحد ق عل ة ال ینطب الذي ذھب إلیھ اللغویون من وقوع الترادف في اللغ

ر   الذین أنكروا وقو )١٢(وصرح بذلك طائفة من العلماء، النص القرآني  اظ الق ي ألف آن ع الترادف ف

ن   ولعل إنكارھم متأٍت، الكریم  من امتناع وقوع الترادف في التراكیب وقد تنبھ إلى ذلك العلماء م

  . )١٤(والمحدثین )١٣(القدماء

ة بظاھرة         ن عطی ى اب رادف  ( وقد اعتن ن تفسیره إال أنَّ       ) الت رة م ي مواضع كثی ا ف م  وتناولھ ھ ل

طلح  ذكر مص رادف ( ی ن  وا )الت د وم ى الواح ارة المعن ذكر عب ھ ب تغنى عن اظس ف  األلف ي وق الت

  : المترادفة  األلفاظھا من عندھا وذكر أنَّ
                                                                                                                                       

  ٢ : المبرد  أبو العباس محمد بن یزید :من القرآن المجید تفق لفظھ واختلف معناه ا ما: ظ) ٥(
  ٨ :  الرماني أبو الحسن علي بن عیسى :المترادفة  األلفاظ: ظ) ٦(
  ١٥١/ ٢: صائص الخ: ظ) ٧(
    ٥٠ : عبد اهللا بن جعفر بن درستویھ: تصحیح الفصیح : ظ) ٨(
  ٥ – ٤: الصاحبي : ظ) ٩(
  ١: الفروق اللغویة :ظ ) ١٠(
 ١١٤: الصاحبي : ظ) ١١(
  ٣١٣ : رمضان عبد التواب . د :العربیة فصول في فقھ اللغة : ظ) ١٢(
  ٨٠: علي زوین . د: ة الداللیة الحدیثة والنظری األلفاظالمجال الداللي بین كتب : ظ) ١٣(
از:ظ) ١( افع    االعج ائل ن رآن ومس ي الق اني ف ن األزرق البی رحمن  . د: ب د ال ة عب روق ،  ٢١٠: عائش ائق الف دق

   ٢٩: اللغویة في البیان القرآني 
  ١٧٥ -٨٠: حاكم مالك الزیادي . د: الترادف في اللغة : ظ) ٢(
 ٦: مفردات غریب القرآن : ظ) ٣(
 . المصدر نفسھ: ظ) ٤(
  ٨٠: والنظریة الداللیة الحدیثة  األلفاظالمجال الداللي بین كتب  ١٠١: محمد مبارك : فقھ اللغة : ظ) ٥(
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ِْلَحاف .١  -: إ

ة                ن لفظ ھ ع رض حدیث ي مع اف ( ف الى   ) إلح ھ تع ي قول واردة ف اءِ  : ال ْلُفَقــرَ ِ  ل

ـــِذيَن  وا الَّ ـــي ُأْحِصـــرُ ِ ـــهِ  َســـبِيلِ  ف ونَ  َال  اللَّ َْســـتَِطيعُ اَضـــ ي ً ب ـــي رْ ِ ُهمُ  اْألَرْضِ  ف َْحَســـبـُ ُ  ي  اْلَجاِهـــل

 َ ــاء َ ي ــَن  َأْغنِ ــِف  مِ فُّ ْعــِرفـُُهْم  التـَّعَ َْســأَُلونَ  َال  بِِســيَماُهْم  تـَ ــا النَّــاَس  ي ْلَحاًف ــا إِ مَ ُقــوا وَ فِ نْ ــْن  تـُ ــرٍ  مِ  َخيْ

ـــإِنَّ  ـــهَ  َف ـــهِ  اللَّ ـــيٌم  بِ ِ رة (  َعل ر أنَّ)  ٢٧٣:البق ة  ذك ة للفظ ا مرادف اح ( ھ ول ) إلح  (و: " یق

د   حاحلإلوا )اإللحاف  دة         ) ١("بمعنى واح ي عبی د أب ة عن ن عطی ف اب اثال لموق ا مم د موقف                 ونج

    )٣( ) ھـ ٣١٠ت ( ذلك المعنى الطبري فيوتبعھم  )٢()إلحافا أي إلحاحا ( : یقول )ھـ٢١٠ت (

  

یؤید ھؤالء  الذي وأنَّ،  )٦(والشیرازي )٥() ھـ ١٢٧٠ت( واآللوسي  )٤() ھـ٣٣٨ت (والنحاس

  . )٧(اإللحاف بمعنى اإللحاح ما ذھب إلیھ أصحاب المعاجم الذین ذھب بعضھم إلى أنَّ

رادف     مما تقدم أنَّ یتضحو         ین الت ى اللفظت الذي یستفاد من كالم ابن عطیة بمساواتھ بین معن

ی    ھ لیس الترادف التام الذي یلغي ا أنَّ بینھما إّال ین اللفظت ة ب وارق الداللی اتج     ن وإنَّلف رادف ن ا ھو ت م

ین أي   ین اللفظت داللي ب ارب ال ن التق ى   أنَّ: م ؤدي إل ة ی ب الحاج ي طل اح ف رة اإللح اف كث اإللح

ا           بإلحاحھ فالسائل  ك ج ن ذل ل اإللحاح ھو اإللحاف وم ذلك قی ي   یلحف المسئول ل ر القرآن ء التعبی

   غة في االبتعاد عن سؤال الناسمن الشدة والمبال) اإللحاف(لما في  )إلحاح(بدال من) إلحاف(بلفظة

ذي یغطي كل شيء               ھ باللحاف ال ا تشبیھا ل دم سمي اإللحاح إلحاف ذلك  ،  )٨(وفي ضوء ما تق وب

ول  یكون  ین   نَّإ:نقل المعنى من كلمة إلى أخرى على سبیل التشبیھ بینھما سببا للترادف والق اللفظت

  . بمعنى واحد

 -: اْلَمسِّ  .٢

                                                
  ٣٦٩/ ١: المحرر الوجیز ) ٦(
 ٨٣/ ١: مجاز القرآن ) ٧(
  ٥٩٧/ ٥:  عن تأویل آي القرآن  جامع البیان: ظ) ٨(
  ٣٠٣/ ١: معاني القرآن : ظ) 1(
  ٤٧/ ٣/ ٢: ح المعانيرو: ظ) 2(
  ٢٣٦/ ٢: األمثل : ظ) 3(
اظ    ، ) لحف (  ٢٣٨/ ٥: ابن فارس : معجم مقاییس اللغة ، ) لحف (  ٢٣٢/ ٣: العین : ظ )٤( ردات ألف معجم مف

  ٣٣٣/ ٢: الراغب األصفھاني : القرآن 
  ٤٧/ ٣/  ٢مج: المعانيروح ،  ٣٦٩/ ١: المحرر الوجیز ،  ٥٩٧/ ٥:  عن تأویل آي القرآن جامع البیان: ظ) 5(
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ن             ھ ع س  ( لفظة  في معرض حدیث الى     ) الم ھ تع ي قول واردة ف ـِذيَن   :ال ـْأُكُلونَ  الَّ َ  ي

ــا َ ــونَ  َال  الرِّب ُقومُ ُقــومُ  َكَمــا إِالَّ  يـَ ــِذي يـَ ــهُ  الَّ تََخبَُّط َطانُ  يـَ ــيْ ــَن  الشَّ ــَك  اْلَمــسِّ  مِ ِ ل ــأَنـَُّهْم  َذ ــاُلوا بِ  َق

نََّمـا ـُع  إِ يْ ُ  اْلبـَ ـل ثْ ـا مِ َ َأَحـلَّ  الرِّب ـهُ  وَ ـَع  اللَّ يْ َحـرَّمَ  اْلبـَ ـا وَ َ رة  (  الرِّب ر أنَّ )  ٢٧٤: البق ة   ذك ا مرادف ھ

ن  ة م اظلطائف ھ   األلف ا بقول ى ترادفھ ار إل ذلك ( وأش ول ) ك ون : " یق س الجن ذلك ، و الم وك

 واألصل أنَّ )٣(والطبرسي )٢(ونجد مثل ذلك المعنى عند أبي عبیدة )١("األولق واأللس والرود 

  . )٤(ي الجنونالثالثة تدل على داللة واحدة وھ األلفاظھذه 

ذه     أنَّ ویبدو مما تقدم    رادف ھ ى ت اظ ابن عطیة قد أشار إل ا متح  وأنَّ األلف ى إذ  ھ ا  نَّإدة المعن ھ

    . تدعى بالجنون  )٥(نفسیة تصیب اإلنسان في عقلھ عبارة عن أمراض
  

َْرُمونَ  .٣   -:ی
ن             اظوم د لفظة      األلف ى واح ا بمعن ى كونھ ار إل ي أش ون ( الت وا ) یرم ھ ال ي قول ردة ف

الى  ــِذيَن  :تع الَّ ــونَ  وَ مُ رْ اِت  يـَ ــمَّ  اْلُمْحَصــنَ ــْم  ُث ــْأتُوا َل َ ــةِ  ي عَ بـَ َ  بَِأرْ ــُدوُهْم  ُشــَهَداء ِ اْجل يَن  َف َمــانِ  َث

َال  َجْلَدةً  ُلوا وَ ْقبـَ ًَدا َشَهاَدةً  َلُهْم  تـَ ُأولَئَِك  َأب ذف  : " یقول )  ٤: النور ( اْلَفاِسـُقونَ  ُهمُ  وَ الق

ول  ) ھـ  ٤٦٠ت ( إلى ذلك المعنى الطوسي  وأشار )٦("والرمي بمعنى واحد  ـِذيَن : (یق الَّ  وَ

ونَ  مُ رْ اِت  يـَ ن     )٧(... )أي یقذفون العفائف من النساء بالزنا والفجور   اْلُمْحَصنَ م یخرج ع ول

م   : ( یقول  والطباطبائي )٨(دائرتھ كل من الطبرسي ر     االرمي معروف ث ستعیر لنسبة أمر غی

  . )٩()كالزنا والسرقة وھو القذف مرضي إلى اإلنسان 

                                                
  ٣٧٢/ ١: المحرر الوجیز ) 6(
  ٨٣/ ١: مجاز القرآن : ظ) 7(
  ٦٦٩/ ٢: مجمع البیان: ظ) 8(
  ) ألق (  ٢٧٤/ ٣، ) ألس (  ٣٢١/ ٤: تھذیب اللغة ، ) ولق (  ٢١٣/ ٥: العین : ظ) 9(
  ٢٣٦/ ٢: األمثل : ظ) 10(
  ١٦٤/ ٤: المحرر الوجیز ) 1(
   ٤٠٨/ ٧: ر القرآن في تفسیالتبیان ) 2(
   ١٩٨/ ٧: مجمع البیان: ظ) 3(
  ٨٧/ ١٥: في تفسیر القرآن المیزان ) 4(
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نص أنَّ     ن ال اھر م ي    والظ و الرم ذف ھ ل الق اجم   ـّوأك، أص حاب المع ة أص ذه الحقیق د ھ

الى   ، والعكس صحیح القذف ھو الرمي  فأشاروا إلى أنَّ ھ تع ـْل : كما جاء في قول بِّـي إِنَّ  ُق  رَ

ْقِذفُ  مُ  بِاْلَحقِّ  يـَ وِب  َعالَّ ُ     )١(.رمي بالحق أي ی)  ٤٨:  سبأ( اْلغُي

وھذا الذي ذھب إلیھ ) رمى وقذف ( ابن عطیة قال بترادف لفظتي  أنَّتقدم  ماوفي ضوء      

) قذف ( بدال من) رمي(وجاء التعبیر القرآني بلفظة ، طائفة من المفسرین وأصحاب المعاجم 

ا     ) الرمي ( "  في سیاق اآلیة الكریمة ألنَّ ا ك الحجر والسھم فلم الرمي ب اذف   مؤذ ك ول الق ن ق

ع      ) رمي  ( من ھنا جاء التعبیر القرآني بلفظة  )٢("مؤذیا جعل رمیا  جاما م ر إنس د أكث ي تع الت

  . سیاق اآلیة الكریمة 
  

 

 

  

  

   -:ِشْرَعة و َِمْنَھاج -٤

ي    األلفاظومن            د لفظت ا   ( التي أشار إلى كونھا بمعنى واح ي   ) شرعة ومنھاج واردتین ف ال

الى  ھ تع ُِكــلٍّ  : قول ــا ل ْلنَ ــنُْكْم  َجعَ َعةً  مِ َهاًجــا ِشــرْ نـْ مِ دة (  وَ ول )  ٤٨: المائ أولون : " یق والمت

ى أنَّ  د    عل ى واح ان بمعن ة لفظ ذه اآلی ي ھ اج ف رعة والمنھ د ون )٣("الش ف عن ك الموق ل ذل د مث ج

  .  )٧(والطباطبائي )٦(واآللوسي )٥(والطبرسي )٤(الطوسي

ى  وتنبھ ) شرعة ومنھاجا ( قد قال بترادف لفظتي ابن عطیة  ویبدو مما تقدم أنَّ     ة   عل ك طائف ذل

ا وأنَّ   الوا بترادفھم ذین ق ة ال اء اللغ ن علم د م ى واح ا بمعن رر وإنَّ،  )٨(ھم ا ك ة  م ي اآلی ین ف اللفظت

  )١(: في قول الحطیئةالكریمة للتأكید وذلك مثلما قالوا أقوى وأقفر والنأي والبعد 

                                                
  ٢٧٧/ ٩: لسان العرب ، ) قذف (  ٦٨/ ٥: معجم مقاییس اللغة ، ) قذف (  ١١٩/ ٥: العین : ظ) 5(

  ٧٨/ ١٥: المیزان  ، )رمى (  ٣٢٧/ ٥ ، ) قذف( 
  ١٦٤/ ٤: المحرر الوجیز ) 6(
   ٢١٠/ ٢: وجیز المحرر ال) ١(
  ٥٤٣/ ٣: التبیان : ظ) ٢(
  ٣١٣/ ٣: مجمع البیان: ظ) ٣(
   ١٥٣ - ١٥٢/ ٦/ ٣: روح المعاني : ظ) ٤(
   ٣٨٠ -٣٧٩/ ٦: المیزان: ظ) ٥(
  ) . شرع (  ١٧٧- ١٧٥/ ٨: لسان العرب ، ) نھج (  ٣٦١/ ٥: مقاییس اللغة ، ) نھج ( ١٠٨/ ١: العین : ظ) ٦(
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َّ بـــأال ح أنـا الـھـن دونِ ـم ىـتأ دٌ ـنـوھ    ُد ــنـــا ھــھــب رضٌ وأ دٌ ــنـــذا ھـــ ْ ُ ـوال يُ ـ   دُ ـعـب
  )٢( فالنَّْأُي ھو البعد: قالوا 

ي     ذلك لفظت د فك راق والبع ى الف دل عل ا ی ان كالھم ا ( إذ ك رعة منھاج ى  ) ش دالن عل ا ی فكالھم

و م   نَّأ إّال، الطریق لذلك قیل بترادفھما  ا     إتحادھما في المعنى ال یخل ا بینھم ة فیم روق الداللی ن الف

ق     نَّأ لداللتھما على الطریق عامة إّال فقد قیل بترادفھما داء الطری و    ، الشرعة ھي ابت اج ھ والمنھ

  . )٣(الطریق المستمر المعبد المأمون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -:المشترك اللفظي   -:المبحث الثالث 

ة    مظیعد من ال               ت بعنای ي حظی ا      اھر اللغویة الت دثین لكونھ دماء والمح ن الق الدارسین م

ات     اللغویة اھرمظمن ال ة واللغ ة العربی ارس  المشترك ا وعرَّف  ،  خرى األالبارزة في اللغ ن ف          :  ب

ھ ( األصولیون  قال   و )٤()أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین أو أكثر (  دال     بأن د ال ظ الواح ى  اللف عل

د أھل  معنیین مختلفین فأكثر داللة على  ك  السواء عن ة   تل دكتور صبحي الصالح      )٥()اللغ ر ال وذك

  . )٦(ھذا التعریف وعقب علیھ بأنھ من أدق التعاریف الذي یمكن أن یعرف بھا المشترك اللفظي

ة   آ خرىاألاھر اللغویة مظوأن المشترك اللفظي حالھ حال ال    ي اللغ ختلف اللغویون في وقوعھ ف

اق  ا:  ( اللغة ومنھم سیبویھ إذ یقولاألول قال بوقوعھ في ، مین إزاءه على قس واالعربیة وانقسم تف

                                                                                                                                       
 ٧١: مفید محمد قمیحة . د: تحقیق : دیوان الحطیئة ) ٧(
 ٣١٨/ ١:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) ٨(
                  في تفسیر القرآن العظیم والسبع المعانيروح ، ٣١٣/ ٣: مجمع البیان،  ٥٤٣/ ٣: التبیان : ظ) ٩(

  . ٢٨٠: ن عائشة عبد الرحم. د: بن األزرق ومسائل نافع  يعجاز البیاناإل،  ١٥٣ - ١٥٢/ ٦/ ٣:   المثاني
  ٢٦٩: الصاحبي ) ١(
  ٣٦٩/ ١:  في علوم اللغة المزھر) ٢(
  ٣٠٢ : دراسات في فقھ اللغة: ظ) ٣(
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ین  تالف المعنی ین واخ رد ،  )١()اللفظ ـ ٢٨٥ت( والمب ارس  )٢()ھ ن ف ـ ٣٩٢ت( واب  )٣()ھ

  . )٥()ھـ ٣٤٧ت( واآلخر ذھب إلى إنكاره ومنھم ابن درستویھ ،  )٤()ھـ ٩١١ت( والسیوطي 

د الو   بینما ذھب      ي عب دكتور عل وم المشترك          اال ى تضییق مفھ ار عمر إل د مخت ي وأحم د واف ح

ا  ظمومھما یكن فإن المشترك من ال،  )٦(اللفظي في اللغة ھ  (  اھر اللغویة التي ال سبیل إلنكارھ ألن

ة    دالالت     ،  )٧()خصیصة ال تنكر من خصائصھا الذاتی د ال ي تولی ة الحاجة ف ن   ،  )٨(وتلبی فضال ع

ھ في لغتنا والذي یؤید ذلك ما روي في األسالیب العربیة الصحیحة إجماع أكثر علماء اللغة بوقوع

  .  )٩(ال یتطرق إلیھا الشك، من شواھد كثیرة 

ى ا   ا أسباب وقوعھ في اللأمَّ    ود إل ة فتع ة والمجاز     غ ادل الصوتي   ، ختالف اللھجات العربی والتب

     . )١٠(وسوء فھم النص،والتشابھ في الصیغ الصرفیة ، والتطور الداللي 

  ا مسألة وقوعھ في القرآن الكریم فقال بھا أمَّ، المشترك في اللغة ما تقدم یخص وقوع  نَّإ       

  

وجیز   ( والمفسرون وكان من بینھم ابن عطیة في  )١١(علماء اللغة ذي  ) المحرر ال ي    ال ك ف د ذل نج

ن  ح م یره  ویتض اراتھتفس ترك أنَّ إش اھرة المش ى ظ رة إل ا الكثی ائلین بھ ن الق طلح ھ م ر مص                      وذك

ن    ، في مواضع كثیرة من تفسیره ) المشترك (  ة م د طائف اظ سوف نشیر إلیھا ونقف عن ي   األلف الت

ع    ي رف قال باشتراكھا بدالالت كثیرة خارج السیاق وتحددت داللتھا داخل السیاق لما لھ من دور ف

ول  بدالالت كثیرة و األلفاظالغموض والتعقید بسبب اشتراك  إذا : ( أشار إلى ذلك ستیفن أولمان یق

ى     ا معن ون لھ تصادف أن اتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتھا اتفاقا تاما فإن مثل ھذه الكلمات ال یك

   :التي أشار إلیھا ابن عطیة لفظة  األلفاظومن ھذه ،  )١٢()السیاق الذي تقع فیھ  البتة دون

ُمَّ  .١   :  ةـأ

                                                
   ٢٤/ ١: الكتاب ) ٤(
  ٣: ختلف معناه في القرآن المجید ما اتفقت ألفاظھ وا: ظ) ٥(
  ١١٤: الصاحبي : ظ) ٦(
  ٣٦٩/ ١:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) ٧(
 ١٦٧ - ١٦٦/ ١ :تصحیح الفصیح : ظ) ٨(
  ١٥٦: علم الداللة و،  ١٩٠: فقھ اللغة : ظ) ٩(
   ٣٠٢: دراسات في فقھ اللغة ) ١٠(
  ١٥: یوسف أحمد المطوع : اللحن في اللغة العربیة : ظ) ١١(
   ٧٠: توفیق محمد شاھین . د: المشترك اللفظي : ظ) ١٢(
 ٣٨١/ ١:  في علوم اللغة  المزھر: ظ) ١٣(
  ٢: واختلف معناه  ظھالفأما اتفقت : ظ) ١(
  ٦٠ : ستیفن اولمان :دور الكلمة في اللغة ) ٢(
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الواردة في ) أمة ( یة إلى طائفة من الدالالت التي تشترك فیھا لفظة أشار ابن عط                   

الى  ھ تع اِهيمَ  إِنَّ : قول ـــــرَ بـْ ـــــةً  َكـــــانَ  إِ ـــــا ُأمَّ تً انِ ـــــهِ  َق لَّ ِ يًفـــــا ل ـــــْم  َحنِ َل ـــــُك  وَ َ ـــــَن  ي يَن  مِ ِ                  اْلُمْشـــــرِك
ة وا     ُأمَّةً  و : " یقول ) ١٢٠: النحل(  ین والقام ع للع اس     لفظة مشتركة تق ن الن ر م ع الكثی  لجم

ر فیسمى           اس الكثی ده بالن ة وح رد بطریق ك أو المنف الم أو المل  )١(... " ُأمَّـةً  ثم یشبھ الرجل الع

ة   ى أنَّ   ، ومن ثم یرجح أحد تلك الدالالت المناسبة لسیاق اآلیة الكریم ا أشار إل ة  ( لفظة   مثلم ) أم

اس     الواردة في اآلیة السابقة تدل على الرجل المنفرد ب ین الن ن ب ده م اء  ، طریقة وح ر العلم  )٢(وذك

         .دالالت ھذه اللفظة  

ح       دم أنَّ  ویتض ا تق اء أنَّ     مم ده العلم ة وأك ن عطی ھ اب ب إلی ا ذھ ة  م ة ( لفظ اظ  ) أم ن ألف م

ا حین        دة منھ ى واح المشترك اللفظي التي تشترك بطائفة من الدالالت خارج السیاق وتنصرف إل

  .سیاق الذي ترد فیھ استعمالھا في ال

  

  

 -:مولى  .٢
ة              د لفظ ولى ( تع ن       ) م ة م ة طائف ن عطی ا اب ر لھ ي ذك ي الت ترك اللفظ اظ المش ن ألف م

ول    ي كالم العرب     : " الدالالت التي تشترك فیھا خارج السیاق یق ولى ف ا    : والم لفظة یشترك فیھ

                )٣(..."والعبد ،والوارث ، ق والمعِت، والمعَتق ، والحلیف ، والصدیق ، القریب والقرابة 

د دالالت  ابن عطیة  الظاھر أنَّو       اظ كان یعول كثیرا على السیاق في تحدی دالالت   األلف ذات ال

الى   ُِكـلٍّ : المشتركة ونجد ذلك واضحا في تفسیر قولھ تع ل ـا وَ ْلنَ ِيَ  َجعَ ال ـوَ ـا مَ مَّ كَ  مِ ـرَ ـَداِن  تـَ ِ ال  اْلوَ

ُونَ  ب اْألَقْـرَ ُكْم  َعَقَدْت  الَِّذيَن وَ  وَ َماُن ْ َآتُوُهْم  َأي ُهْم  َف ِصيبـَ ءٍ  ُكلِّ  َعَلى َكانَ  اللَّهَ  إِنَّ  َن  َشِهيًدا َشيْ
ل   : " یقول )  ٣٣: النساء (  ى تأوی ولكل   (ویحسن ھنا من ھذا االشتراك الورثة ، ألنھا تصلح عل

                                                
   ٤٣٠/ ٣: المحرر الوجیز ) ٣(

 ٢٧/ ١٢: لسان العرب ، ٧٩/ ٢ :الفیروزآبادي  : بصائر ذوي التمییز، ٢٨ -٢٧: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) ٤(
  )أمم ( 
  ٢/٤٦: المحرر الوجیز ) ١(
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د  ل ،  )أح ى تأوی يء   (، وعل ل ش ذلك )ولك ن    وب دي واب ادة والس ر قت رھم أنَّ فس اس وغی (   عب

ول   :  قیلالعصبة والورثة ،  )الموالي  ي ق لما أسلمت العجم سموا موالي استعارة وتشبیھًا  وذلك ف

نْ : اهللا تعالى  إِ ْعَلُموا َلْم  َف ُهْم  تـَ َ اء َ ُكْم  َآب اُن ْخوَ ـإِ ـي َف يُكْم                          الـدِّينِ  فِ ِ ال ـوَ مَ  وَ

)ة        )١("لعجم ببني العم وقد سمي قوم من ا) ٥:األحزاب د أن عرض لطائف ة بع ن عطی ونلحظ اب

عاد لیذكر لنا الوجھ الذي یفرضھ السیاق العام لآلیة ) مولى ( من الدالالت التي تشترك فیھا لفظة 

ري    السدي  والموالى ھم الورثة وھو بذلك یرجح قول قتادة  وھو أنَّ ذا الطب ال بھ اس  وق (  ابن عب

ـ ٣١٠ت ي )٢()ھ ـ ٥٤٨ت  ( والطبرس وزي  )٣()ھ ن الج ـ  ٥٩٧ت ( واب ي )٤() ھ ت (والقرطب

ـ ٦٧١ ة  ،  )٥()ھ ن عطی ره اب ذي ذك ة   وأن ال یاق اآلی ع س جاما م ا انس اني وأكثرھ رب المع و أق ھ

  . الكریمة 

ة          رى للفظ ة أخ ي آی رى ف ة أخ ة دالل ن عطی ر اب ا ذك ولى ( بینم الى  ) م ھ تع ي قول ك ف  :وذل

 َِك ل وْ  اللَّهَ  بَِأنَّ  َذ نُوا الَِّذيَن  َلىمَ َأنَّ  َآمَ ِريَن  وَ َلى َال  اْلَكافِ وْ   ) ١١: محمد (  َلُهْم  مَ

ول  ولى  " : یق والي   والم د الزمخشري       )٦("الناصر الم ى عن ك المعن ل ذل د مث ول   ونج ولى  : ( یق م

وا   ذین آمن رھم  ، ال یھم وناص ھ  )٧()ول يوتبع ي    ف ن الطبرس ل م ى ك ك المعن يواآل )٨(ذل  )٩(لوس

وردت فیھ وجعلھا تنصرف إلى  استمد ابن عطیة داللة ھذه اللفظة من السیاق الذي وقد، وغیرھم 

  . ذلك المعنى دون سواه من المعاني 

 -:الرب .٣
ن أ         الى            م ھ تع یر قول ي تفس ة ف ن عطی ا اب ار إلیھ ذي أش ي ال ترك اللفظ اظ المش : لف

 ُلَّهِ  اْلَحْمد ِ ـاَلِميَن  رَبِّ  ل ي     وذكر ) ٢: الفاتحة (    اْلعَ ا الت ن وجوھھ رة وم لھا وجوھا كثی

ك  : والرب في اللغة : " ذكرھا ابن عطیة یقول  د     المعبود والسید المال ا یفس األمور لم ائم ب والق

                                                
 .المصدر نفسھ ) ٢(
   ٥/٥٠:  عن تأویل آي القرآن  بیانجامع ال: ظ ) ٣(
   ٣/٦٦: مجمع البیان: ظ) ٤(
   ٤٥/ ٢/ ١: ابن الجوزي : زاد المسیر في علم التفسیر : ظ) ٥(
    ١٦٧ -١٦٦/ ٥/ ٣: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٦(
   ١١٣/ ٥: المحرر الوجیز ) ١(
  ٥٣٦/ ١: الكشاف )٢(
  ١٥١/ ٩: مجمع البیان: ظ )٣(
  ٢١/ ٥/ ٣: يروح المعان: ظ ) ٤(
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ا   اني    منھ ذه المع ة لھ أتي اللفظ ك ت اء     )١(... "والمل نفات علم ي مص وه ف ذه الوج ووردت ھ

ة ي     )٢(اللغ عریة الت واھد الش ذكورة بالش وه الم ذه الوج زز ھ ذه   وع تعمالھا بھ ة اس د حقیق تؤك

اھد        ا بالش ززا إیاھ ة مع ن عطی ا اب ي ذكرھ وه الت ذه الوج ن ھ رب وم الم الع ي ك دالالت ف ال

  : الشعري ھي 
ول الشاعر     ( : مما جاء بداللة الرب المعبود  یقول  -أ      ود ق ى المعب د   (فمما جاء بمعن غاوي عب

   )٣( :  )العزى 

  )٤("لـقـد ھـان مـن بالت عـلـیھ الثـعالـُب ان بــرأســــھ      أربُّ یـــبـــول الـــثـــعــلــبـ
ولھم    : " إذ یقول : ومما جاء بمعنى السید المالك  -ب ك ق د  : ومما جاء بمعنى السید المال رب العبی

   )٥("والممالیك 

  ھا قولومما جاء بمعنى القائم باألمور الرئیس فی: " اء بمعنى القائم باألمور إذ یقول ومما ج -ج

   )٦( :لبید  

ً ـومـی نَ ــكْ ــلــوأھ  ِر◌ٍ ـعرْ ــٍت وعـبْ ــخ نَ ـیــب دِّ ــعــھُ       وربُّ مــنــواب دةَ ـنـربَّ ك ا
")٧(  

  )٨( :ومما جاء بمعنى الملك قول النابغة : " مما جاء بمعنى الملك إذ یقول  - د 

  )٩("ي دِ ـالـي وتـفـریـن ربِّ طـم كَ ى لدً ــالھ      فِ ـنـى تـان ِ حتـمــعـنـى الـّب ُ إلــخــت

مصلح :  أي،أدیم مربوب: ومن معنى اإلصالح قولھم : " ومما جاء بمعنى اإلصالح إذ یقول  - ھـ

  )١٠(:قال الفرزدق 

ُ رْ ـمَ  رِ ـیـغ ◌ٍ  مـي أدیـا فـالَءھـسِ        تْ ـنـقـإْذ ح اءَ ـقـمـح ةٍ ـئـالـسـوا كـانـك ...  وبِ ـب

")١١(  

داخل   "  حدیث ذكر أنَّوفي ختام ال        د تت و      ، ھذه االستعماالت ق ذي ھ ى اإلطالق ال الرب عل ف

  . )١("رُب األرباب على كل جھة ھو اهللا تعالى 
                                                

 ٦٧/ ١: المحرر  الوجیز ) ٥(
   ٨٨ -٨٧: الزاھر ،  ٢٧/ ٢: أبو حاتم الرازي : كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة : ظ) ٦(
ب  ) ٧( ة   : أدب الكات ن قتیب ت ف  ورد ،  ١٨٣: اب ھ  البی :                                                                               ی

  ). لقد ذل من بالت علیھ الثعالب أرب یبول الثعلبان برأسھ     ( 
  ٦٧/ ١: المحرر الوجیز ) ٨(
 . المصدر نفسھ ) ٩(
   ٦٩: دیوان لبید بن ربیعة العامري  )١٠(
  ٦٧/ ١: المحرر الوجیز ) ١١(
  ٥٩: دیوان النابغة الذبیاني ) ١(
   ٦٧/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
  ١١٧: دیوان الفرزدق ) ٣(
   ٦٧/ ١: المحرر الوجیز ) ٤(
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اھر         دم أنَّ والظ ا تق ة      مم ا لفظ ي تحملھ دالالت الت ن ال ة م ر طائف ة ذك ن عطی رب ( اب ) ال

  : قرآن الكریم تدل على داللتین وجمیعھا كانت مستعملة في كالم العرب وأشعارھم وجاءت في ال

الى      :  حداھما إ ھ تع ي قول ا جاء ف  اْلَحْمـدُ   :داللتھا على الرب الخالق المعبود سبحانھ وذلك كم

لَّهِ  ِ اَلِميَن  رَبِّ  ل رب  ( داللة لفظة  إلى أنَّ) ھـ ٤٦٠ت (وأشار الطوسي ،  ) ٢: الفاتحة (  اْلعَ ) ال

  : على الخالق تكون بطریقتین 

  . )٢()وال یطلق ھذا االسم إال على اهللا : ( یكون مجردا من اإلضافة یقول  حین -أ

  . )٣()وال یصح الصفة بھ إال على اإلطالق ( حین یكون صفة  -ب

ھ السالم   ( على لسان النبي یوسف   ومنھ قولھ تعالىعلى السید الملك  اداللتھ: الثانیة   َأمَّـا: )علی

ي َأَحدُُكَما َْسقِ بَّهُ  فـَي اَخ  رَ ة   )٤١:یوسف( ْمرً ن عطی رب  ( و: "  یقول اب ل     )ال ذا التأوی ى ھ  –عل

  . )٤("الملك 

  

 
 : حرد  .٤

ي                  ة ف ن عطی ا اب ار إلیھ ى وأش ن معن ر م ل أكث ي تحتم ي الت ترك اللفظ اظ المش ن ألف م

َدْوا : تفسیر قولھ تعالى  َغ ٍد  َعَلى وَ اِدِريَن  َحرْ من فردة طائفة وذكر لھذه الم)  ٢٥: القلم (   َق

دالالت  نفاتھم     ، ال ي مص ة ف اء اللغ دھا علم ي أك واھد      )٥(الت ذكورة بالش وه الم ذه الوج زز ھ وع

  : التي تؤكد حقیقة استعمالھا بھذه الدالالت في كالم العرب ومن ھذه الوجوه 

ع   ) حرد  ( داللة لفظة   -أ  ى المن ول  : عل الى   : " إذ یق ھ تع ٍد  َعَلـى:وقول د   یحت  َحـرْ مل أن یری

ت شھباء ال   ، وحاردت السنة  ، إذ قلت ألبانھا فمنعتھا ، حاردت اإلبل : على منع من قولھم  إذ كان

   : )الكمیت ( ومنھ قول الشاعر ، غلة لھا 

                                                                                                                                       
   .المصدر نفسھ ) ٥(
   ٣٢/ ١: التبیان ) ٦(
   ٤٩٣/ ٥: المصدر نفسھ ) ٧(
   ٢٤٧/ ٣: المحرر الوجیز ) ٨(
  ) .    حرد ( ١٤٤/ ٣: لسان العرب ، ) حرد ( ١٢٠: أساس البالغة ،  ١٦٢: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) ١(
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  )١(" لعـقـبـة قـدر الـمـسـتعـیـریـن مـعـقـبوحــاردت الـــنــكــد الــجــالد لــم یــكــن    
ول    ) حرد  (لفظة  وذكر داللة -ب د إذ یق ى القص د     : " عل الحرد القص د ب ذلك  ، ویحتمل أن یری وب

  : فسر بعض اللغویین وأنشد علیھ القرطبي 

    یــحــرد حــرد الـــحــبــة الــمــغــلــــــةأقـــبـــل ســـیـــل جـــاء مــــن أمــــر هللا     

   )٢("أي یقصد قصدھا 

الحرد  : " على الغضب یقول ) حرد ( وذكر داللة لفظة  -ج ال  ، الغضب  ، ویحتمل أن یرید ب : یق

  : ومنھ قول األشھب بن رمیلة ، حرد الجل حردًا إذا غضب 

ً خــفــیــــة          )٣(" تـسـاقـوا عــلى حـرد دمـاِء األسـاودِ أســود شــرى القــت أســودا
دال   ) حرد  ( لفظة   مما تقدم أنَّ ویتضح       ذه ال ي       تحمل ھ ة وحین تستعمل ف ن عطی د اب الت عن

راجح أنَّ   ، معین یظھر المعنى المقصود منھا  سیاق ا وال ا یالئمھ ا  لذا نجده یحتج لكل حالة فیھا بم ھ

ة ا    ك سیاق اآلی ى   في اآلیة تعني المنع بقوة ویدل على ذل ة والمعن انوا   : ( لكریم دوا وك  أنفسھم وغ

ع المساكین      ى من ادرین عل ة        وأنك  )٤()وفي ظنھم ق ة الكریم ي اآلی ع ف ى المن ا عل ري داللتھ ر الطب

     . وھي في القرآن الكریم ذات داللة على المنع  )٥(ورجح داللتھا على القصد

  

  

  -:الھدى  .٥
ي                         ة ف ن عطی ا اب ن وجھ وأشار إلیھ ر م ا أكث ي لھ تعد من ألفاظ المشترك اللفظي الت

ا: تفسیر قولھ تعالى  اطَ  اْهِدَن يمَ الْ  الصِّرَ قِ   : ومن ھذه الوجوه )  ٦: الفاتحة (  ◌ْ ُمْستَ

ا تنصرف   ، اإلرشاد والھدایة في اللغة : " على اإلرشاد یقول) الھدى ( داللة لفظة  -أ     لكنھ

وه ی  ى وج اد    عل ظ اإلرش ر لف رون بغی ا المفس ر عنھ ى   و، عب ت إل ت رجع ا إذا تؤمل كلھ

  . )٦("اإلرشاد
ق  : " یقول  إلیماناعلى خلق ) الھدى ( داللة لفظة  -ب  ان فالھدى یجيء بمعنى خل ي   اإلیم ف

ْن  ُهًدى َعَلى ُأولَئَِك : ومنھ قولھ تعالى ، القلب  بِِّهْم  مِ    )١() ... " ٥: البقرة (  رَ
                                                

  ٣٥٠/ ٥: المحرر الوجیز ) 2(
     .سھ المصدر نف )3(
  .المصدر نفسھ ) 4(
 ٨٩/ ٣٠ : مام محمد بن عمر الفخر الدین الرازياإل : التفسیر الكبیر) 5(
   ١٩/ ٢٩:  عن تأویل القرآن  جامع البیان: ظ) 6(
  ٧٣/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
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ھ         : " على الدعاء یقول ) الھدى ( داللة لفظة  -ج ك قول ن ذل دعاء م ى ال دى بمعن د جاء الھ وق

إِنََّك : تعالى  ْهِدي وَ اٍط  إَِلى لَتـَ يمٍ  ِصرَ قِ ْستَ     )٢(... "أي داع  ) ٥٢: الشورى (  مُ

ام على ) الھدى ( داللة لفظة  -د ول   اإللھ ى     : " یق دى بمعن د جاء الھ ام وق ھ     اإللھ ك قول ن ذل م

ءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى : تعالى  مَّ  َخْلَقهُ  َشيْ    )٣() ... " ٥٠: طھ (  َهَدى ُث

ان     : "  على البیان یقول) الھدى ( داللة لفظة  -ھـ ى البی دى بمعن ھ    ، وقد جاء الھ ك قول ن ذل م

َأمَّا : تعالى   ُموُد  وَ اُهْم  َث نَ    )٤() ... " ١٧: فصلت (  فـََهَديـْ

ى    : " یقول ) الھدى ( وعقب ابن عطیة على ھذه الوجوه التي تحتملھا لفظة  ھ معن ذا كل وفي ھ

   )٧()ھـ ٤٦٠ت ( والطوسي) ھـ  ٣١٠ت (  )٦(وقد أشار إلى ذلك المعنى الطبري )٥("اإلرشاد 

  

  

  

  

ري ـ ٥٣٨ت(  والزمخش ي )٨()ھ ـ ٦٧١ت ( والقرطب في )٩()ھ ـ ٧١٠ت ( والنس و  )١٠()ھ وأب

 )١٣(وأكد ذلك المعنى علماء اللغة  وغیرھم )١٢(والطباطبائي )١١()ھـ ٧٤٥ت (  حیان األندلسي

ا    ) ى الھد( ابن عطیة ذكر الوجوه التي تحتملھا لفظة  ویبدو مما تقدم أنَّ     ى داللتھ وأشار إل

ا في قولھ تعالى  اطَ  اْهِدَن يمَ  الصِّرَ قِ تمكن بذلك ،  اإلرشادعلى  ) ٦: الفاتحة (  ◌ْ اْلُمْستَ

بلیغ ودقیق  بأسلوبمن تجریدھا من كل الدالالت التي دلت علیھا خارج السیاق اآلیة الكریمة 

ة الت    غیر أنَّ،  اإلیجازوغایة في  ة اللغوی ا لفظة    ھ استعان بالدالل دى  ( ي جاءت بھ ت  ) الھ ودل
                                                                                                                                       

  . المصدر نفسھ ) ٢(
   .المصدر نفسھ ) ٣(
   .المصدر نفسھ ) ٤(
  .المصدر نفسھ ) ٥(
  .سھ المصدر نف) ٦(
  ١٦٩/ ١:  عن تأویل آي القرآن  جامع البیان: ظ) ٧(
    ٣١٩/ ٢: التبیان : ظ) ٨(
  ٥٧/ ١: الكشاف: ظ) ١(
   ١٨٣/ ١: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ٢(
   ١/٧: مدارك التنزیل وحقائق التأویل : ظ) ٣(
  ١/١٤٣: البحر المحیط : ظ) ٤(
   ١٣/ ١: في تفسیر القرآن المیزان : ظ) ٥(
   ٥٩ -١٥/٥٨: لسان العرب  :ظ) ٦(
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ة  ) الھدى ( ومن ثم استند إلى السیاق الذي وردت فیھ لفظة  اإلرشادفیھا على  لیجعل منھ قرین

ي   )١()الصراط ( لفظة  أنَّ إلى تؤكد صحة رأیھ فأشار ق  ( التي تعن الغ     ) الطری ر ب ا أث ان لھ ك

ة  على اإلرشا) الھدى ( في إثبات صحة مذھبھ في داللة لفظة  د وبذلك یكون المعنى العام لآلی

  . ھو أرشدنا إلى الطریق المستقیم الذي ننال بھ مغفرتك ورضاك 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: األضداد  -: المبحث الرابع
ى استیعاب       خصیصة من                درتھا عل ا وق ى مرونتھ دل عل خصائص اللغة العربیة التي ت

  ویكون فیھا اللفظ ،  )٢(ا ما یمیزھا عن سائر اللغات الحیةوالتنوع في االستعمال وربما ھذالمعاني 

دین     ، یقع على شیئین ضدین (  ر ض ین غی ى مختلف ل       ، وعل الجون والجل دین ك ى الض ع عل ا یق  فم

العین      دین ك ر ض ین غی ى مختلف ع عل ا یق اھرة     )٣()وم ى ظ دامى عل ة الق اء اللغ ف علم د وق             وق

ل         في اللغة العربیة و)  األضداد( د الخلی ى ی ا ظھرت عل را ولعل أول إشارة لھ أولوھا اھتماما كبی

ادة       ن م ھ ع ي معرض حدیث ال       ) شعب  ( بن أحمد الفراھیدي ف ین متضادین ق ا معنی د ذكر لھ             : فق

                                                
  ١/٧٣: المحرر الوجیز  : ظ )٧(
   ٣١٣: صبحي الصالح . د: دراسات في فقھ اللغة : ظ) ١(
 ١/٣٨٧: في علوم اللغة  المزھر ) ٢(
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ھ    (  د نطق ب    ھذا من عجائب الكالم وواسع اللغة العربیة أن یكون الشعب تفرقا ویكون اجتماعا وق

  . )١()الشعر 

ّد     ا ع ةویمكنن د أنَّ خصیص ي بی ترك اللفظ ن المش ا م اد نوع دة  التض ة الواح ى اللفظ دل عل ال ت

ین متضادین              د بمعنی ظ الواح ة اللف ھ دالل رتبط فی ل ت ي المشترك ب و الحال ف دالالت متعددة كما ھ

ھ   ي كتاب ا ف رد باب ذي أف یوطي ال ك الس د ذل ر ( وأك ي ) المزھ داد ( ف ة األض ھ ) معرف ول فی  نَّإیق

ن المشترك   ( األضداد  ذین             )٢()نوع م رھم ال ن أھل األصول وغی ھ ع ا نقل ھ بم ا ذھب إلی د م وأك

فما یقع على ضدین ، وعلى مختلفین غیر ضدین المشترك یقع على شیئین ضدین (  ذھبوا إلى أنَّ

  .  )٣()  )كالعین ( وما یقع على مختلفین غیر ضدین ، ) الجلل ( و       ) كالجون (

ة            واخ     ي اللغ ى وقوعھ ف م إل ة وذھب معظمھ ة العربی ي اللغ وع التضاد ف ي وق  تلف اللغویون ف

  ) ھـ ٢١٠ت ( وأبو عبیدة ) ھـ ٢٠٧ت ( وألفوا بخصوصھ طائفة من المصنفات من أمثال الفراء 

ـ  ٢٤٤ت ( و ابن السكیت ) ھـ ٢٢٤ت (م وأبو عبیدة القاسم بن سّال) ھـ ٢١٦ت( واألصمعي  ) ھ

   )٤(.وغیرھم ) ھـ ٢٧٦ت ( وابن قتیبة   ) ھـ ٢٥٥ت ( جستاني أبو حاتم السو

تویھ        ن درس نھم اب رون وم ره آخ ا أنك ـ ٣٤٧ت ( بینم أل) ھ ماه  ف ا س ال  ( ف كتاب ي إبط ف

  .وغیره  )٥()األضداد

اھر مظھما من النَّاالشتراك والتضاد في العربیة إذ إ إنكارنھ من التعسف إومھما یكن من أمر ف    

  الضدیة نوع من العالقة  في نمو اللغة وتطورھا وال سیما أنَّلمعروفة والتي لھا اثر كبیر اللغویة ا

  

ر      أبین المعاني وربما تكون  ا تثی د نطقھ ة عن قرب إلى ذھن اإلنسان من أي عالقة أخرى فكل كلم

ا اإلسرار     ) إعالن (: بطبیعتھا  دالالتھا المضادة في الذھن فعندما نقول  ى أذھانن ادر ال ا   یتب ومثلھ

ذلك إنَّ     ذا ل یض واألسود وھك ن كالم العرب وأشعارھم        الجون الذي تدل على األب ا م د تراثن ا نج ن

اد      ذي ال یك رآن الكریم ال وإلى جانبھما أرقى نص عرفتھ العربیة على مدى األزمان والعصور الق

رآن الكریم ون  ،  )٦(یخلو من ظاھرة التضاد  د    وقد قال ابن عطیة بوقوع التضاد في الق ك عن د ذل ج

  : التي جاء ذكرھا في تفسیره لطائفة من اآلیات القرآنیة و منھا  األلفاظطائفة من  عندوقوفھ 

   -:ظن  .١

                                                
 ) شعب (  ١/٢٦٢: العین ) ٣(
  ١/٣٨٧:  في علوم اللغة  المزھر) ٤(
 .المصدر نفسھ ) ٥(
 ٣١٢: یاسین  محمد حسین آل: األضداد في اللغة : ظ) ٦(
 ٢٢: تصحیح الفصیح : ظ) ٧(
  ١٥٢: فقھ اللغة العربیة ،  ٣٦١:  العربیة  فصول في فقھ اللغة: ظ) ١(
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دیة لفظة                  ن  ( أشار ابن عطیة إلى ض الى     ) ظ ھ تع ي قول واردة ف ـِذيَن : ال َظُنُّـونَ  الَّ  ي

َالُقو َأنـَُّهْم  بِِّهْم  مُ َأنـَُّهْم  رَ هِ  وَ لَيْ اِج  إِ ونَ رَ ول  )  ٤٦: البقرة ( عُ ال      : " یق ة ق ذه اآلی ي ھ ون ف : ویظن

ن  ( وذكر ما ذھب إلیھ المھدوي في داللة لفظة   )١("معناه یوقنون  ول  ) ظ دوي   : " یق وحكى المھ

اءه    الظن ھنا یصح أن یكون على بابھ ومضمر في الكالم بذنوبھ أنَّ:  وغیره  ون لق أنھم یتوقع م فك

ا ذ  )٢("مذنبین ائال    ھب إ فعقب على م دوي ق ھ المھ ذا تعسف   : "  لی ي كالم  العرب     ، وھ ن ف والظ

ھ ال  ، وقد یوقع الظن موقع الیقین في األمور المتحققة ، قاعدتھ الشك مع میل إلى أحد معتقدیھ  لكن

  ال تقول العرب في رجل مرئي حاضرا أظن ھذا إنسانا وإنما تجد ، یوقع فیما قد خرج إلى الحس 

الى    ، یخرج إلى الحس بعد االستعمال فیما لم  ھ تع ة وكقول وَهـا َأنـَُّهـْم  َفظَنُّـوا :كھذه اآلی عُ اقِ وَ    مُ

  )٣( :درید بن الصمة  وكقول،  )٥٣: الكھف (

 َ ُ ــف ُ : مــھـُت لــلْ ـق ِ ـنّ ــظ لْ ـوا ب َ ٍ ـــَدجَّ ـْي مُ ـفَ ــأ دِ ـسَ ـمُ ـّي الـاِرسـي الفَ ـُم فـھُ ـَراتُ ــسَ    ج   )٤("  رَّ
دیة لفظة    وقفا مماثال لموقف ابن عطیةونجد م     ن  ( في ض د الطوسي   ) ظ ـ  ٤٦٠ت( عن إذ ) ھ

ول الى  : ( یق ھ تع ـــــِذيَن : قول َظُنُّـــــونَ  الَّ ـــــو َأنـَُّهـــــْم  ي َالُق بِِّهـــــْم  مُ َأنـَُّهـــــْم  رَ ـــــهِ  وَ لَيْ ـــــونَ  إِ ُ اِجع                    رَ

ن وصفھ بالخشوع بال     ) ٤٦: البقرة ( ر اهللا عم ف أخب أنھم     آیة بال خالف كی ذلك ب دحھم ب طاعة وم

                الظن المذكور في اآلیة المراد بھا العلم: ؟  قلنا یظنون بأنھم مالقو ربھم وذلك مناف لصفة المدح 

  . )٨(والشیرازي )٧(والطباطبائي )٦(وتبعھ على ذلك المعنى الطبرسي )٥(... )والیقین 

وء  و     ي ض د أنَّ ف دم نج ا تق بق    م ا س ة فیم ن عطی ل  اب وع الفع ل وق ن ( جع ین  ) ظ ع الیق موق

ھ     ى بقول ذا المعن ى ھ ار إل د أش د وق ود بع ى الوج رج إل م یخ ا ل تعمالھ فیم روطا باس ن : " مش ولك

بل أعظم درجة أن یجيء في موضع ، العبارة بالظن ال تجيء أبدا في موضع یقین قد قالھ الحسن 

ون      ك المظن ع ذل م یق ھ  ل ق لكن م متحق ذا   )٩(... "عل د ھ ي   ونج حا ف ف (واض ورة یوس ي  ) س                ف

                                                
    ١٣٨/ ١: المحرر الوجیز ) ٢(
 . المصدر نفسھ ) ٣(
  ١/٦١:   أبو زید محمد بن أبي الخطاب القرشي :العرب جمھرة أشعار ) ٤(
  ١/١٣٨: المحرر الوجیز ) ٥(
  ١/٢٠٤:  نالتبیا) ١(
   ١/٢١٩:  مجمع البیان: ظ) ٢(
   ١٥٤ - ١/١٥٣: المیزان: ظ) ٣(
   ١٦٩ - ٢/١٦٨:  األمثل : ظ) ٤(
   ٣/٥٢٤: المحرر الوجیز ) ٥(
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َقالَ : قولھ تعالى  لَِّذي وَ ِ اجٍ  َأنَّهُ  َظنَّ  ل ة  )  ٤٢: یوسف (   َن ن  ( ذكر ابن عطیة دالل ى  ) ظ عل

ین   ول      ؛ الیق ذكر یق ة ال ة المتقدم ي اآلی ین     : " ف ى الیق ا بمعن ن ھاھن ھ     ، الظ ن قول دم م ا تق  :ألن م

 َـرُ  ُقِضي ى الوجود     )٤١:یوسف ( اْألَمْ د إل دلت   )١(... "یلزم ذلك وھو یقین فیما لم یخرج بع     ف

ن (  د أي      ) ظ ق بع م یتحق ون ل ین ألن المظن ى الیق ا عل ف    أنَّ: ھن ي یوس أه النب ذي نب ل ال           الرج

  . أن یذكره عند ربھ ) علیھ السالم ( بالنجاة لم تتحقق نجاتھ بعد وسألھ یوسف ) علیھ السالم   (

ا    واإلدراكعلى العلم ) ظن ( نتقل من بیان داللة امن ثم و      ى داللتھ ا     خرى األإل ت فیھ ي دل الت

الى        ھ تع ي تفسیره قول ك ف ى الشك وذل تُُموَها َأْسـَماءٌ  إِالَّ  ِهــيَ  إِنْ  :عل يْ ـتُْم  َسـمَّ ـاؤُُكْم  َأنـْ َ َآب ــا وَ  مَ

ْن  بَِها اللَّهُ  َأنـَْزلَ  ونَ  إِنْ  ُسْلَطاٍن  مِ تَّبِعُ ـنَّ  إِالَّ  يـَ ـا الظَّ مَ ى وَ ْهـوَ ُفـُس  تـَ َلَقـدْ  اْألَنـْ ُهْم  وَ َ ـْن  َجـاء بِِّهـمُ  مِ  رَ

الفین دون أن     الظَّنَّ : "یقول )  ٢٣: النجم ( اْلُهَدى دین متخ د معتق الظن میل النفس إلى أح

   )٢("یكون میلھا بحجة وال برھان 

ف ما دلت علیھ في اآلیات في اآلیة جاءت للداللة على الشك  وذلك بخال) الظن (  أنَّ ویتضح     

  . المتقدمة من العلم واإلدراك 

      

د أنَّ    ة    وفي ضوء ما تقدم نج ن عطی ل     اب دیة الفع ال بض ن  ( ق ین والشك     ) ظ ى الیق ذي دل عل ال

د       ع بع ى الواق م تخرج إل ا   وعزز صحة  ، ولكنھ شرط داللتھا على العلم واإلدراك في مواضع ل م

  ) .ظن ( مذھبھ في داللة الذي أثبت بھا صحة ذھب إلیھ بآیات الذكر الحكیم 

وذكر ھذا طائفة من ) ظن ( للسیاق دورا كبیرا في تحدید داللة  وأن الذي تبین لنا مما تقدم أنَّ     

یر  ة والتفس اء اللغ ة    )٣(علم ي دالل اع ف ذا اإلجم ى ھ رج عل ن ( وخ ن  ) ظ ة م اد طائف ى التض عل

امرا  راھیم الس دكتور إب نھم ال دثین وم ول  المح دیتھا یق اره لض ل إنك ذي عل م  نَّإ : (ئي ال دیة ل الض

تكلم           تثبت لھذا الفعل أمَّ ال یسوغ لم ا سیأتي ف ة كم ة الكریم ن اآلی تفاد م و مس ھ فھ أن  ا ما ذھبوا إلی

ى التضاد     ى   وأضاف  )٤()یجزى الفعل على ھذا النحو من اشتمالھ عل اره      إل ن إنك ھ م ا ذھب إلی م

                                                
  ٣/٥٢٤:  المصدر نفسھ) ٦(
   ٥/٢٠٧:  المصدر نفسھ) ٧(
  ٧٧ -٧٦:  ستانيأبو حاتم السج: األضداد ،  ١٨٨: ابن السكیت : األضداد ،  ٣٤: األصمعي : األضداد : ظ) ١(

مجمع ، ٤٦٢/ ٣:  مقاییس اللغة، ١٦ -١٤: ياألنبا رآبن : األضداد ، ١/٦٢٦: عن تأویل آي القرآن جامع البیان 
  ٧٨/ ٥، ١/١٠٠البیان

   ٩٩: إبراھیم السامرائي . د: التطور اللغوي التاریخي ) ٢(
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ر متضادة أي أنَّ   یدلنا على معانٍ ) ظن ( ني الفعل استقراء معا أنَّ) ظن ( ضدیة  ا  أخرى لھا غی ھ

ن   )ظن (  ضدیة الذي أكد أنَّمن المشترك وأیده في ذلك الدكتور محمد حسین آل یاسین  مستقاة م

ول   افتراض عقیدي ولیست من الفعل نفسھ ل         : ( إذ یق ى الفع ر معن ل بتغی ر قائ ا یظھر غی ھ كم ألن

ة   ا  ، في ھذه اآلی ن أمر ف    ومھم ن م ن خارج         إیك تفادة م ي ألصقت بالفعل مس اني الت ع المع ن جمی

  وعلى   )١()إذ ھي تدور مع فكرة النص وتغیر مفھومھ لدى المفسرین والعلماء ، مادتھ األصلیة 

و الشك وألن  ) ظن(نا ال نستطیع إنكار ضدیة الرغم من ذلك أنَّ الشواھد   ؛ألن األصل اللغوي لھ ھ

 . على الشك والیقین ) ظن ( داللة  العربیة قد جمعت بین

  

 -:عفا  .٢
ي معرض   ) عفا (  ذكر أھل اللغة أنَّ              من ألفاظ األضداد وقد أشار ابن عطیة إلى ذلك ف

ـمَّ  :حدیثھ عن تفسیر قولھ تعالى  ا ُث ْلنَ ـدَّ َ َكـانَ  ب ـيِّئَةِ  مَ ا َحتَّـى اْلَحَسـنَةَ  السَّ ـاُلوا َعَفـوْ َق ـدْ  وَ ـسَّ  َق  مَ

َن  َ اء َ ُ  اَآب ُ  الضَّرَّاء السَّرَّاء اُهْم  وَ َأَخْذَن ةً  َف غْتَ ُهْم  بـَ ونَ  َال  وَ رُ َْشعُ                      )  ٩٥: األعراف ( ي

ا َحتَّى و"  :یقول  ھ   )یعفو ( حتى كثروا یقال عفا النبات والریش : معناه :  َعَفـوْ ، إذا كثر نبات

  )٢(: ومن ھذا المعنى قول الشاعر 

ـھـ َ ّـ   بــأْســُوِق َعــافـیـاِت الـشــحــم كـــــــومِ ا یـــِعــض ُّالــســیــف مــنـھــا      ولــكــن
وعفا أیضا في اللغة بمعنى  )٣()أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى ( وعلیھ قولھ صلى اهللا علیھ وسلم 

   )٤(:ا قول زھیر وأمَّ، التي تستعمل للضدین  األلفاظدرس وبلى فقال بعض الناس ھي من 
  ُالــعــفـــاء مــن ذھــبِ  ◌ِ  عــلـى آثــار

ى     )٥(... "والدعاء بالنمو والنبات ، واإلخبار بھ ، فیحتمل ثالثة معاِن الدعاء بالدرس  د أشار إل وق

 )١()ھـ  ٥٤٨ت ( والطبرسي )٧()ھـ  ٥٣٨ت ( والزمخشري )٦()ھـ ٤٦٠ت (ذلك المعنى الطوسي

                                                
   ٥٣٠: األضداد في اللغة ) ٣(
 
:                                                                     في الدیوان  البیت ردو١٨٦ : وان لبید بن ربیعة العامري دی) ١(

  )بأسوق عافیات اللحم كوم          ولكنا نعض السیف منھا  ( 
   ٢٢٢/ ١: صحیح مسلم ) ٢(
                                     :   البیت في الدیوان ورد، ٦٥: األعلم الشنتمري : شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى ) ٣(

 ) تحمل أھلھا منھا فبانوا   على آثار من ذھب العفاُء ( 
 ٤٣٢ -٤٣١/ ٢: المحرر الوجیز ) ٤(
   ٤/٤٧٥: التبیان : ظ) ٥(
   ١٢٥/ ٢: الكشاف: ظ) ٦(
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یرازي ول  والش ا : (یق ن  َعَفــوْ ى    م ا بمعن رة وأحیان ى الكث ا بمعن ون أحیان ي تك وا الت ادة عف م

ك   ، الترك واإلعراض  ع تل وتارة تكون بمعنى محو آثار الشيء  ولكن ال یبعد أن یكون أصل جمی

  ویتوالد ویتناسل ویزداد ، غایة ما ھنالك قد یترك شيء لحالھ حتى یتجذر ، األمور ھو الترك 

یئًا  وربما یترك حتى یھلك وینھدم تدری یئًا  جیًا وش ًا       فش ادة والھالك مع ى الزی ذا جاء معن  ، )٢()ولھ

دیتھا  إال أنَّ الوا بض ة ق اء اللغ ب علم ك    )٣(أغل ھ ذل ذ عن ك وأخ ي ذل م ف ا لھ ة تابع ن عطی ان اب وك

  . وأشاروا لھ في تفاسیرھم  )٥()ھـ ١٢٥٠ت( والشوكاني )٤()ھـ ٦٧١ت (  القرطبي

دیة لفظة   من التعس ویتبین مما تقدم أنَّ      ا  ( ف إنكار ض ا أنَّ  )  عف األصل اللغوي    بحجة مفادھ

رة     ) الترك ( لھا ھو  ى المحو والكث دل عل ن  ، وإنما أصابھا نوع من التطور الداللي فصارت ت وم

  العین والفاء : ( یقول ) ھـ ٣٩٥ت: ( الذین أنكروا ضدیتھا بحجة أصلھا اللغوي ابن فارس یقول 

  

  

دل   ل أصالن ی دھم  والحرف المعت ھ   أح ى طلب يء واآلخر عل رك الش ى ت ل ...ا عل ول القائ ا : وق عف

  فإذا ترك ولم یتعھد ، ما المعنى ما ذكرناه إنَّ، لیس بشيء  –كثر وھو من األضداد ، درس وعفا 

  

ا   د عف دھر فق ر ال ى م ي عل ى خف ع ، حت م یقط رك فل ا وإذا ت د عف ز فق م یح ھ   ، ول ي كل ل ف واألص

  . )٦()الترك 

إال ھي باتجاھین متضادین ألن األضداد ما  األلفاظھ من الممكن أن تتطور ا تقدم أنَّمم ویتضح     

ن أنَّ  ى          نتیجة طبیعیة للتطور الداللي فضال ع ود إل ا تع ى أصل وضعھا اللغوي وإنم ود إل ا ال تع ھ

ذا ومن ھ : ( وأشار إلى ذلك المعنى المتقدم الدكتور إبراھیم السامرائي یقول ،  )٧(طبیعة استعمالھا

  . )٨()فكرة التضاد تكون نتیجة التطور في االستعمال ونتیجة الجدید في الداللة  أنَّ

                                                                                                                                       
   ٤/٦٩٥: مجمع البیان: ظ) ٧(
  ٥/١١٣: األمثل ) ٨(
   ٢٦٥/ ٣: المخصص ،  ٥٣٦ -٥٣٥: اھر الز،  ٨٦: يابن األنبا ر: األضداد : ظ) ٩(
   ٢٥٣ -٧/٢٥٢: الجامع ألحكام القرآن : ظ) ١٠(
   ٢/٢٩٠: فتح القدیر: ظ) ١١(
  ) عفو (  ٥٨ -٥٦/ ٤: مقاییس اللغة ) ١(
ظاھرة التضاد الداللي في القرآن ،  ٢٠٦: حامد كاظم عباس . د: الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى : ظ) ٢(

 ) بحث انترنیت (  ١٩٢: حامد الصالح . د: ا الكریم وآثرھ
   ٩٨: التطور التاریخي ) ٣(
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ا    ونفھم من ذلك أنَّ    س تمام التطور الداللي لأللفاظ ال یكون عائقا في وجھ ضدیتھا بل على العك

  .  )١(إال نتیجة من نتائجھ ھو التضاد ما وذلك ألنَّ

   -:أسرَّ  .٣
ن                   اظاألم ة    لف اد لفظ ى التض ا عل اء داللتھ ل العلم ي نق رَّ ( الت ھ  ) أس ي قول واردة ف ال

الى َأَســرُّوا :تع ى وَ ــِذيَن  النَّْجــوَ ُمــوا الَّ ََشــرٌ  إِالَّ  َهــَذا َهــْل  َظَل ُلُكْم  ب ــثـْ ــْأتُونَ  مِ ــْحرَ  َأفـَتَ ــتُْم  السِّ َأنـْ  وَ

ونَ  ِصـــرُ بْ اء (  تـُ ول )  ٣: األنبی ى: " یق َأَســـرُّواومعن ىالنَّ  وَ ر    ْجـــوَ ي الس نھم ف وا بی  تكلم

َأَسرُّوا: وقال أبو عبیدة ، والمناجاة بعضھم لبعض  و  أظھروا وَ داد   وھ ن األض ر   )٣(" )٢(م وذك

معي   نھم األص ة وم اء اللغ اد علم ى التض ا عل ن  )٤(داللتھ اريواب وي  )٥(االنب ب اللغ و الطی  )٦(وأب

ل     دیة الفع ي ض اتم ا  ) أسر  ( وخرج على ھذا اإلجماع ف و ح ـ  ٢٥٥ت( لسجستاني أب ھ   )٧()ھ وتابع

ي  ول      ) ـھ ٤٦٠ت(الطوس اد یق ى التض ا عل را داللتھ ى أنَّ : ( منك ھم      والمعن وا أنفس ذین ظلم ال

ول ألنَّ   مع: وقال قوم ... بكفرھم باهللا وجحدھم أنبیائھ  وأخفوا القول فیما بینھم  ذا الق  ناه أظھروا ھ

َأَسـرُّوالفظة   ار      وَ اء واإلظھ ین اإلخف ح  مشتركة ب ھ  )٨()واألول أص ي  وتبع ن    ف ى م ك المعن ذل

ین             ط ب ى التصحیف والخل ول بالتضاد إل ذي نسب الق د حسین آل یاسین ال المحدثین الدكتور محم

دك     )٩(بالشین التي تعني اإلظھار) أسرَّ وأشرَّ ( لفظتي  ى خطاه ال ي    وسار عل دي ف د الزی تور كاص

   . )١٠()أسرَّ (إنكار ضدیة 

ھ یبدو في بعض السیاقات فإنَّ، كار ھؤالء العلماء داللة الفعل على اإلظھار وعلى الرغم من إن     

ى فحین    ذا المعن ول   محتمال ھ ول    ( :  تق ك الق رك        )أسررت ل ن غی ھ ع ك وأخفیت ھ ل ي أظھرت یعن

                                                
  ٥٧:  بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم التطور الداللي: ظ) ٤(
  ٢/٣٤: مجاز القرآن: ظ) ٥(
   ٤/٧٤: المحرر الوجیز ) ٦(
  ٢١: األصمعي : األضداد : ظ) ٧(
   ٤٥: ابن االنباري : األضداد : ظ) ٨(
  ١/٣٥٤: أبو الطیب : األضداد : ظ) ٩(
   ١١٤:أبو حاتم السجستاني : األضداد : ظ) ١٠(
   ٨/٣٩٨: في تفسیر القرآن التبیان ) ١(
   ١٦١ :اللغة  األضداد في: ظ) ٢(
   ١٥٩ -١٥٨: فقھ اللغة العربیة  :ظ) ٣(
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الى    ھ تع ھ قول َأَســرُّوا: ومن ــةَ  وَ ــا النََّدامَ ا َلمَّ َأوُ ــَذاَب  رَ ونس (  اْلعَ يء   ) ٥٤: ی ررت الش وأس

  . )١(یقتضي من وجھ اإلظھار ومن وجھ اإلخفاء، و أسررت إلى فالن ، ھ وأعلنتھ أخفیت

ى التضاد    والراجح أنَّ    ك  ،  اللفظ فیھ معن الن    : ( وقول يَّ ف ار     ) أسّر إل ن وجھ اإلظھ یقتضي م

      .  ومن وجھ اإلخفاء

  -:شرى  .٤
ة أنَّ              اء اللغ ن علم ة م ار طائف ة  أش رى ( لفظ ن األ) ش ع  م ى البی دل عل ي ت داد وھ ض

ف         دما وق ة عن ن عطی ك اب ا وذكر ذل د  والشراء مع الى   عن ھ تع ـَن   :قول مِ ـْن  النَّـاسِ  وَ َْشــِري مَ  ي

َ  نـَْفَســهُ  ــاء غَ تِ ْ ِ  اب َضــاة رْ ــهِ  مَ ــهُ  اللَّ اللَّ وفٌ  وَ ُ ء ــاِد  رَ َ ب رة  (  بِاْلعِ ول  )  ٢٠٧: البق َْشــِريو : " یق  ي

ھ  ع ومن اه یبی ْوهُ  معن َشــــرَ ــــثََمنٍ  وَ َْخــــسٍ  بِ ف (  ب رغ )  ٢٠: یوس ن مف د ب ول یزی ھ ق           ومن

  )٢( :الحمیري

ً ــــب تُ ـــریــــوش ـتــیــــل ردا َ ِــنـ ِــــم     ي ـــــ ــھ تُ ــنــك ردٍ ــب دِ ــعــب نْ ــ َ   !ھــــــامَ ـ
         
الى            ن اهللا تع وم   ومن ھذا تسمى الشراة كأنھم الذین باعوا أنفسھم م ال شرى   أنَّ وحكى ق ھ یق

ي صھیب    ، بمعنى اشترى  ة ف ا     ألنَّ ، ویحتاج إلى ھذا من تأول اآلی م یبعھ ھ ول  ھ اشترى نفسھ بمال

الى       ن اهللا تع ع لنفسھ م الھم بی ى     اللھم إال أن یقال إن عزم صھیب على قت ى معن تقیم اللفظة عل فتس

َْشِري  : (وقد أشار أبو عبیدة إلى ھذا المعنى یقول  )٣("...باع  ھ   )٤()یبیعھا   نـَْفَسهُ  ي ونقل عن

و      ، ھذا المعنى  )٧(والشیرازي )٦(والطبرسي )٥(الطوسي ى التضاد األصمعي وأب داللتھا عل وقال ب

                                                
  ٣٩١/ ١: في علوم اللغة  المزھر،  ٢٠٦/ ٣: بصائر ذوي التمییز ،  ٣٤٤: في ألفاظ القرآن  المفردات: ظ) ٤(
  ١/٨٨ : محمد بن سالم الجمحي :طبقات فحول الشعراء ) ٥(
  ٢٨١/ ١: المحرر الوجیز ) ١(
 ٧٠/ ١: مجاز القرآن ) ٢(
  ١٨٣/ ٢: التبیان : ظ) ٣(
   ٥٣٥/ ١: مجمع البیان: ظ) ٤(
  ٤٧/ ٢: األمثل : ظ) ٥(



184 
 

 الداللیة  المظاھرالفصل الثالث                                                                                

ة     )١(حاتم السجستاني وابن السكیت وابن االنباري ب دالل و الطی ى    ) شرى  ( وعزا أب ع إل ى البی عل

  .  )٢(لغة فاضرة حي من بني أسد

األصل یدالن على التبادل وھما مما یتلبس فیھما نسبة الفعل إلى فاعلھ ویعد والشراء والبیع في (  

ب     أنَّ) جینز (  ى األغل ة عل ى          –ذلك من آثار الثقاف ي األصل عل دل ف ي ت ات الت ت الكلم أن تباین ب

ي لفظة    )٣()معنى واحد  ات     ) شرى  ( وعلى ذلك یكون التضاد ف داخل اللغ ن ت إن  ، ناتجا م وإال ف

  .  )٤(عت ھو األكثرشریت بمعنى ب

 -:خفا  .٥
ة خ    ألفاظ األضداد إال أنَّھا من ذكر طائفة من أھل اللغة أنَّ )خفا ( لفظة         ن عطی ي  اب الفھم ف

الى       ھ تع ى قول ف عل دما وق ـاَعةَ  إِنَّ  :ذلك عن ـةٌ  السَّ َ ي يَهـا َأَكـاُد  َآتِ تُْجـَزى ُأْخفِ ِ  بَِمـا نـَْفـسٍ  ُكـلُّ  ل

ى م    : "یقول ) ١٥: طھ (  تَْسـعَ ر وعاص يَهـاأَ  َأَكـاُد  وقرأ ابن كثی ى      ْخفِ تح الھمزة بمعن بف

ا أي أنَّ ن     أظھرھ ر لك اد تظھ ھ تك یقن كون ا وت حة وقوعھ ن ص ا م بتنھ وم    حج ل المعل ى األج إل

ي ...والعرب تقول خفیت الشيء بمعنى أظھرتھ  ف       : قال أبو عل ا تل ا ، وھو م ل خفاءھ ى أزی المعن

يَهـا  ربھ القربة ونحوھا ، وقرأ الجمھو ة    ُأْخفِ ى اآلی بضم الھمزة ، واختلف المتأولون في معن

اه ،   : فقالت فرقة  ة معن  َأَكـاُد  معناه أظھرھا وأخفیت من األضداد وھذا قول مختل ، وقالت فرق

يَهــا ة          ُأْخفِ ت فرق وقین ، فقال ى المخل ھا عل دة غموض ن ش ارة م ى العب ى معن ي عل ن نفس : م

اَعةَ  إِنَّ  المعنى ةٌ آَ  السَّ َ ي ا   َأَكـاُد     ى بمعنوتم الكالم   َأَكاُد  تِ أنفذھا لقربھا وصحة وقوعھ

ة          ت فرق ق ، وقال ذا قل ا ، وھ أن یخفیھ ار ب ي        َأَكـاُد   ثم استأنف اإلخب ا ف دة ال دخول لھ زائ

ة وأنَّ  المعنى بل تضمنت اآلیة اإلخبار بأنَّ ت       الساعة آتی اس ، وقال ن الن ا ع ت إتیانھ ي وق  اهللا یخف

  . .. لتجزى كل نفس بما تسعى  بمعنى أرید ، فالمعنى أرید إخفاءھا عنكم   َأَكاُد  فرقة 

                                                
          ١٨٥: ابن السكیت ،  ١٠٦: اتم السجستاني أبو ح،  ٩: األصمعي : ثالثة كتب في األضداد : ظ ) ٦(

  ٧٢: ابن األنباري : األضداد 
   ٢٣٨: لھجة قبیلة أسد : ظ،  ٣٩٧/ ١أبو الطیب اللغوي : األضداد : ظ) ٧(
  ٢٦٨: األضداد  في اللغة ) ٨(
    ٣/٣١٦: بصائر ذوي التمییز ، ٣٨١: مفردات ألفاظ القرآن : ظ) ٩(
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ا م على بابھا بمعنى أنَّ  َأَكاُد  وقد تقدم ھذا المعنى ، وقالت فرقة  ن      ھ ع ، لك م یق ا ل ة م قارب

ر    اء أم ة  الكالم جار على استعارة العرب ومجازھا ، فلما كانت اآلیة عبارة عن شدة خف القیام

ا   ووقتھا وكان القطع بإتیانھا مع جھل الوقت أھیب على النفوس بالغ قولھ تعالى في إبھام وقتھ

ال  يَهــا َأَكــاُد  فق ذا     ُأْخفِ ا ، ھ ن ظھورھ د م ع وال ب ك ال یق ن ذل ة ولك ر البت ى ال تظھ حت

ض         دي ، ورأى بع وى عن و األق رین وھ ض المفس ھ بع ار إلی ذي أش ى ال ذا المعن یص ھ تلخ

ا  أنَّ الق ى   ئلین ب يَهـا َأَكــاُد  المعن ن          ُأْخفِ ى م الوا معن ق فق ن القل ول م ي الق ا ف ن نفسي م م

اه        ذي اخترن ول ال ذا الق ى ھ نفسي من تلقائي ومن عندي وھذا رفض للمعنى األول ورجوع إل

يَهـا َأَكـاُد  : (وأشار ابن عباس إلى ھذا المعنى یقول  )١(."أخیرًا فتأملھ  ال    ُأْخفِ  أي ال: ق

ول      )٢()أظھر علیھا أحدا غیري  ھ یق دیث آخر ل ة    : ( وفي ح أتیكم إال بغت اه ال ت ال   )٣()معن وق

د    )٥(وتابعھم الطباطبائي )٤()معنى اآلیة أكاد أخفیھا من نفسي  إنَّ: ( مجاھد  ى بی في ھذا المعن

ول    أنَّ معي یق نھم األص دیتھا وم الوا بض ة ق اء اللغ ھ وأخفی : ( علم يء كتمت ت الش ھ وأخفی : ت

اَعةَ  إِنَّ  : وفي القرآن ، أظھرتھ  ةٌ  السَّ َ ي يَها َأَكاُد  َآتِ    )٦()أظھرھا  : أي )  ١٥: طھ (  ُأْخفِ

ح             دم ویتض ا تق ل   أنَّ  مم دیة الفع ر ض ة أنك ن عطی ا  ( اب ة  )خف ة المتقدم ي اآلی واردة ف ال

راءة        نَّإمن قال  الذكر وردَّ رأ بق ن ق ا رد م ا كم ا أظھرھ تح ا معناھ ول   ف ول   : " ... لھمزة یق ذا ق ھ

ل  ن أنَّ   )٧("مخت د م اس ومجاھ ن عب ھ اب ا ذھب إلی ح م ى (  ورج ان   )أخف تر والكتم ى الس دل عل ت

ة        لموعد الساعة وذلك ألنَّ ك طائف ي ذل ھ ف ا وتبع ا وإظھارھ كتمانھا أھیب على النفوس من إعالنھ

ائي  اال بدال  )٩(والشیرازي  )٨(من المحدثین ومنھم الطباطب ة  فق ا  ( ل ت     ) خف اء لوق ى الستر والخف عل

الى    خفائعلة  نَّإقیام الساعة و ھ تع ة قول تُْجـَزى : ھا واضحة في سیاق اآلیة الكریم ِ  نـَْفـسٍ  ُكـلُّ  ل

                                                
  ٤/٤٠: المحرر الوجیز ) ١(
   ١١٣/ ١٦:  عن تأویل آي القرآن  جامع البیان) ٢(
  .المصدر نفسھ ) ٣(
   ١٥٤: تفسیر مجاھد ) ٤(
   ١٤/٥٧: المیزان: ظ ) ٥(
 ١١٥: أبو حاتم السجستاني : األضداد ،  ١١٧: ابن السكیت : األضداد ،  ٢١: األصمعي : األضداد ) ٦(

   ١/١٩٠: األضداد في كالم العرب 
   ٤٠/ ٤: جیز المحرر الو) ١(
  ١٥٣ -١٤/١٥٢: المیزان: ظ) ٢(
  ٤٧٤ - ٤٧٣/ ٩: األمثل : ظ) ٣(
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 الداللیة  المظاھرالفصل الثالث                                                                                

ى بَِمــا ھ (  تَْســعَ دیتھا ا) ١٥: ط ر ض را  وأنك ین ذاك ین آل یاس د حس دكتور محم م  أنَّ( ل ا أوھ م

ى ألنَّ   ھ نَّضدادیین بوجود التضاد ھو تصورھم أاأل ت المعن ي قلب ا المجرد       ذه ھمزة السلب الت خف

  )١()ال یعني إال اإلظھار

داد وأنَّ ) خفا (  لفظة  ال حجة لمن یزعم أنَّ ویبدو مما تقدم أنَّ      ي    من حروف األض ا جاءت ف ھ

روف    ا المع د معناھ ة بض ك ألنَّ     ،  )٢(اآلی زة وذل تح الھم ا  بف ن قرآھ راءة م ى ق تالف ا إال عل خ

  .ختالف في داللتھا اھا قد یتبعھ  حركات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ١٩١: األضداد في اللغة ) ٤(
  )بحث ا نترنیت (  ١٧٦: ظاھرة التضاد الداللي في القرآن الكریم : ظ) ٥(



  
    

  
  
  
  

  
  
  
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

١٨٦

الخاتمة   
 

من أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث في مسیرتھ الھادفة إلى إماطة اللثام عن مواطن الداللة في 

  :ھي) المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز (تفسیر ابن عطیة 

ن  ظھر من خالل البحث أن كثیرا من علماء التفسیر قد أفادوا مما ورد في تفسیر ابن عطی -١ ة م

م یش آراء  ا ول ار ونقلوھ ة    وأفك ھ الفكری ھ وقدرت عة علم ى س دل عل ا ی ا مم نھم  إلیھ ر م ر كثی

  . الكبیرة حیث ترك أثرا كبیرا فیمن جاء بعده 

نما وضعت ھذه إلم یضع لھ صاحبھ ابن عطیة ھذه التسمیة و )المحرر الوجیز ( إن تفسیر -٢

 .  ) ھـ ١٠٦٧( متوفى سنة  كاتب حلبي الالنسخة بعد تألیفھ وتنسب المصادر وضعھا إلى مال

وبمنھجھ الذي لم یسبق إلیھ ، ن غیره من التفاسیر بكثافة العلوم المنبثة فیھ متمیز تفسیره  -٣

سابق إذ وقف على األحكام الشرعیة وبین المعاني اللغویة واالصطالحیة فیھ ووقف طویال 

عمل جاھدا تھ وحرص على توجیھ معظمھا ونقحھ من الشوائب واآلسرائلیات واعند قراء

والرمزیة أما منھجھ في التفسیر كان واضحا  واألشاریةالباطنیة تخطي التفسیرات على 

أما منھج التفسیر بالرأي فكان النزعة إلى تفسیر القرآن بالقرآن والمأثور وجلیا إذ كان شدید 

 . الصحیح  ّالإشدید الحذر منھ ولم یأخذ منھ 

ما جاء عن أبي عبیدة والطبري والطوسي ن ابن عطیة قد تأثر في مجال التفسیر بإ -٤

،  إال أنھ لم یقف من تأثره موقف الناقل بل أتفق معھم فیما یستحق االتفاقوالزمخشري 

 .وخالفھم في كثیر من المواضع خاصة الطبري والنقاش فقد رّد الكثیر من آرائھم في تفسیره 

وأبا عبیدة وأبا علي  ن مذھبھ في مجال الصوت والنحو كان بصریا حیث تابع سیبویھإ  -٥

 . الفارسي وابن جني

ثبت من خالل البحث أن ابن عطیة لم یعن بدراسة األصوات من حیث المخارج  -٦

 امتالكوالصفات وأنما درسھا من حیث ائتالفھا مع بعضھا في بنیة المفردات وقد أشار إلى 

أو  إبدالھاحداث تغییر داللي في معاني المفردات حین یتم إ األصوات قیمة تعبیریة تؤدي إلى

وفي ضوء ھذا فھو من الذین یؤمنون بوجود قیمة معنویة للصوت تؤثر في بنیة  –تغییرھا 

 . المفردات 

إلدراكھ ما للسیاق   كان ابن عطیة یولي السیاق أھمیة كبیرة وھو یبحث عن داللة األلفاظ -٧

 .لفاظ التي ترد في اآلیات القرآنیة أثر كبیر في تحدید داللة األ من



 

 

١٨٧
 

أظھر البحث قدرتھ في تقصي مواطن الداللة في رصده للظواھر الصرفیة في تفسیره إذ  -٨

ك صیغ الفعل المزید ومثال ذل، المعنى تنبھ إلى الزیادات التي تعتري الصیغ وتؤدي إلى تغیر 

ال تتناسب مع الكم الھائل من تلك ولكن مواضع الداللة فیھا كانت  ،تغیر المعنى  التي تؤدي إلى

 .                       تفسیر الظواھر التي جاء بھا ال

أثبت البحث أن ابن عطیة كان مدركا ألثر الداللة التركیبیة وذھب إلى أنھا تقوم على جانبین  -٩

نحوي وبالغي فیتآزران مع بعضھما البعض لیكسبا النص حیویة وقدرة على التعبیر عن 

 .لمراد المعنى ا

ابن عطیة بدالالت األلفاظ إذ وقف على تطورھا الداللي عبر العصور التي مرت عـُنّي  - ١٠

 . مستشھدا بما جاء عن العرب من شعر ونثر التي انبثقت منھا  أصولھا بھا مع اإلشارة إلى

  . ن ھذه كانت وقفة عند أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمی
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همراجعالبحث  و  مصادر   

  أ    
    القرآن الكریم خیر ما نبدأ بھ:-   

   ونجي   خان   صدیق بن حسن: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان أحوال العلوم الق

اري  ـ ١٣٠٧ت ( البخ ق  ) : ھ دین   : تحقی مس ال د ش ة ، أحم ب العلمی روت    ، دار الكت    بی

  . م ١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠ ،الطبعة األولى  ،لبنان 

  ي    أبو الطیب: اإلبدال ن عل د ب ي   اللغوي  عبد الواح ـ  ٣٥١ت(الحلب ق عز   ، ) ھ تحقی

 . م ١٩٦١ -ھـ ١٣٨٠، دمشق ، الدین التنوخي 

  بغداد  الطبعة ،  دار الشؤون الثقافیة: حسام النعیمي  الدكتور : ابن جني عالم العربیة

 . م  ١٩٩٠، األولى 
 دیثي  كتورة دال : بویھ في كتاب سی  أبنیة الصرف داد    ، خدیجة الح ة بغ ة   ، جامع مكتب

 )ت . د ( .  النھضة بغداد 

   ة شركة الطباعة   ، الشمالن  نورة: أبو ذؤیب الھذلي حیاتھ وشعره السعودیة    العربی

  ) ط . د ( . ھـ ١٤٠٠، الریاض 

 د   : في القراءات األربعة عشر  إتحاف فضالء البشر د  العالمة الشیخ شھاب ال ین أحم

اء   الدمیاطي بن محمد عبد الغني آ ـ  ١١١٧ت( الشھیر بالبن ق  ، ) ھ رة    : تحقی الشیخ أنس مھ

  .) ت . د ( ،  الطبعة الثالثة ، لبنان  –بیروت  ،  دار الكتب العلمیة

 اناأل رآن  تق وم الق ي عل یوطي   : ف رحمن الس د ال دین عب الل ال ـ ٩١١ت ( ج  )   ھ

  .  )ت . د ( . ھیم محمد أبو الفضل إبرا : تحقیق 

  م١٩٨٤ ، ، الدار العربیة للكتاب توفیق الزیدي : أثر اللسانیات في النقد العربي  .           
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     ة ار غرناط ي أخب ة ف د       :اإلحاط ن أحم عید ب ن س د اهللا ب ن عب د ب د اهللا محم و عب أب

دین    السلماني الشھیر ب   بلسان ال ن الخطی ـ   ٧٧٦ت ( ب ق  : ) ھ دكتور  تحقی ي   یو ال سف عل

  .  م٢٠٠٣ - ھـ١٤٢٤، الطبعة األولى  ، لبنان –بیروت ، دار الكتب العلمیة ، طویل 

  لم      :أدب الكاتب ن مس د اهللا ب د عب ة  أبو محم ن قتیب ـ  ٢٧٦ت(  ب ق   ، ) ھ د  : تحقی محم

  .م ١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٢ ، مصر، مطبعة السعادة ، د الحمید ي الدین عبیمح

   دار صادر  : ) ھـ ٥٣٨ت ( مود بن عمر الزمخشري أبو القاسم مح: أساس البالغة

   .م  ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩،  بیروت 

  اھر الجرجاني     :في علم البیان أسرار البالغة د الق ـ   ٤٧١ت( عب ق  : ) ھ السید  تحقی

ا    د رشید رض ر     ،محم األزھر مص بیح وأوالده ب ي ص د عل ة محم ة ، مطبع ة السادس  الطبع

   . م ١٩٥٩ھـ  ١٣٧٩

 لیمان   : ائراألشباه والنظ ن س ـ  ١٥٠ت (مقاتل اب ق  :) ھ حاتھ     :تحقی ود ش د اهللا محم عب

  .  م ١٩٧٥، القاھرة 

  د  أبو بكر محمد بن الحسن  :االشتقاق ن دری ـ  ٣٢١ت(  األزدي ب ق   : ) ھ د  : تحقی عب

             . م  ١٩٦٨  -ھـ ١٣٧٨، مطبعة السنة المحمدیة  مؤسسة الخانجي ، السالم ھارون 

 راث  ، )  ھـ ٢٤٤ت (  ابن السكیت یوسف بن إسحاق: ق إصالح المنط دار إحیاء الت

  .م  ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣، الطبعة األولى ، لبنان  -بیروت ، العربي 

  م ١٩٦١الطبعة الثالثة  ، مصر ، لجنة البیان : إبراھیم أنیس . د: األصوات اللغویة.  

  وي البغداديأبو بكر محمد بن سھل بن السراج النح: األصول في النحو  .            

        م١٩٧٢، النجف ، مطبعة النعمان ، عبد الحسین الفتلي : تحقیق  : ) ھـ  ٣١٦ت (   

  داد ق : ) هـــ٣٢٨ت(األنبـــاري القاسـم  أبـو بكـر محمـد بـن: األض ل     :تحقی و الفض د أب محم

  . م ١٩٨٧ھـ ١٤٠٧، بیروت  –صیدا ، شركة أبناء شریف األنصاري للطباعة  ،إبراھیم 

  ة ي اللغ داد ف ین : األض ین آل یاس د حس ارف : محم ة المع داد مطبع ـ  ١٣٩٤ ،  بغ ھ

  .م ١٩٧٤

   رب الم الع ي ك داد ف ـد    :  األض د الواح ب عب و الطی وي   أب ي اللغ ن عل ـ٣٥١ت(ب ـق  )ھ  ، تحقی

   . ١٩٦٣ ،  عزة حسن ، دمشق الدكتور
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 بنت الشاطئ  عائشة عبد الرحمن رةكتودال: ومسائل نافع ابن األزرق  يالبیان عجازاإل  

   . م ١٩٧١ -ھـ  ١٣٩١مصر  –القاھرة ، دار المعارف 

  بیروت      دار المرتضى ، شلتاغ عبود كتور دال: االعجاز القرآني أسلوبا ومضمونا

  . م  ١٩٩٣ -ھـ  ١٤١٣، الطبعة األولى 

 اج  إ ى الزج وب إل رآن المنس راب الق ـ ٣١١ت (  ع ق : ) ھ ر: تحقی اريإب  اھیم اإلیب

  . ق  -ھـ  ١٤٠٦، قم ، مطبعة سلمان الفارسي 

 ة   ،  كوستاتسوماس وشركاه  :  يالزر كل خیر الدین : عالم األ ة الثانی ـ   ١٣٧٤ الطبع ھ

  . م ١١٤٨

  الطبعة  ،بیروت  - دار الفكر ، سمیر جابر : تحقیق : أبو الفرج األصفھاني : األغاني
  .  الثانیة 
 محمد   : تحقیق) : ھـ ٣٨٤ت(أبو الحسن علي بن عیسى الرماني : لفاظ المترادفة األ

  . )ت . د (   مطبعة ومكتبة المحمودیة، قیطي محمد محمود الشن، محمود  الرافعي 

      ز اب العزی ي تفسیر الكت ارم الشیرازي     : األمثل ف ة    ، الشیخ ناصر مك مؤسسة البعث

   .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٣ الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت 

 ن المستنیر   :  في حاشیة الكشاف للزمخشري االنتصاف ـ  ٦٨٣ت ( أحمد ب دار  ،) ھ

 . م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧، الطبعة األولى  ،لبنان   -بیروت ، إحیاء التراث العربي 

  ن          :األنصاف في مسائل الخالف د اهللا ب ن عبی د ب ن محم رحمن ب د ال أبو البركات عب

ي الدین عبد الحمید محمود یمحمد مح: تحقیق :  ) ھـ ٥٧٧ت (  أبي سعید االنباري النحوي

  . م   ١٩٤٥  ،  توفیق 

  د اهللا       :أنوار التنزیل وأسرار التأویل ي سعید عب دین أب د      ناصر ال ن محم ر ب ن عم ب

روت  ، الطبعة الرابعة ، دار الكتب العلمیة ، ) ھـ ٦٨٥ت( الشیرازي البیضاوي  ان   –بی لبن

  . م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩

 ا أوزا ل ومعانیھ الش . د: ن الفع ھ ش م ط ة اآلداب: ھاش رف  ، مطبع ف األش  النج

  . م  ١٩٧١

   ة السالك       أوضح المسالك ھ ھدای ك ومع ن مال ة اب ى ألفی ن    :إل د ب د عب و محم ام  أب ھش

  ) . ت .  د ( بیروت ، دار إحیاء التراث العربي  ،)  ھـ  ٧٦١ت (  األنصاري
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  د     جالل ا : اإلیضاح في علوم البالغة د اهللا محم و عب دین أب ن قاضي القضاة   ل سعد   ب

رحمن     د ال د عب ي محم دین أب افعي     ال ي الش ر القزوین ص عم ي حف دین أب ام ال ن إم                     ب

د ال ) : ھـ  ٧٣٩ت(  اجي   تحقیق الدكتور محمد عب نعم خف اني   ، م اب اللبن روت  ،  دار الكت بی

  م ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠ ، الطبعة الخامسة

  ب  
 ار وار   بح ار     األن ة األطھ ار األئم درر أخب ة ل اقر    : الجامع د ب یخ محم ة الش العالم

اء   : المجلسي  ي    ، مؤسسة الوف راث العرب اء الت روت  ، دار إحی ان  –بی ة    ،  لبن ة الثالث الطبع

  . م ١٩٨٣ - ھـ١٤٠٣، المصححة 

  ان األندلسي     :البحر المحیط أبي حی ـ  ٧٤٥ت(محمد بن یوسف الشھیر ب ق  ) ھ : تحقی

روت    ، الشیخ علي محمد معّوض ، شیخ عادل أحمد عبد الموجود ال ة بی ب العلمی  –دار الكت

  .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، الطبعة الثانیة ، لبنان 

  د اهللا       عبد اهللا  أبو بدر الدین محمد :البرھان في علوم القرآن ن عب ادر ب ن بھ د ب محم

الطبعة الثانیة  ، لبنان  –روت بی، دار المعرفة للطباعة والنشر   ،) ھـ  ٧٩٤ت (  الزركشي

  ) . ت . د ( 

  ق     )  هــ٨١٧ت( مجد الدین محمد بن یعقـوب الفیروزآبـادي  :بصائر ذوي التمییز تحقی

 ) . ت . د( لبنان  –بیروت ، المكتبة العلمیة   ، محمد علي النجار

         دلس اریخ رجال أھل  األن ي ت تمس ف رة الضب      : بغیة المل ن عمی ى ب ن یحی د ب ي أحم

  . ھـ ١٤١٧ ،  الطبعة األولى ،لبنان  –بیروت ، دار الكتب العلمیة ) : ھـ ٥٩٩ت(

  رحمن السیوطي     : في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة د ال دین عب         جالل ال

ـ ٩١١ت ( ر    :) ھ د عم ي محم دكتور  عل ق  ال انجي  ، تحقی ة الخ اھرة ، مكتب ة ، الق الطبع

 . م ٢٠٠٥ -  ھـ ١٤٢٦، األولى 

  ور    : بالغات النساء ي طاھر طیف ن أب ـ   ٢٨٠ت ( أبو الفضل أحمد ب انتشارات   ، )ھ

 .  ١٣٧٨، الطبعة الثانیة  ،قم  –المطبعة شریعت ، مكتبة الحیدریة 
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 دیع     البالغة العربیة ان والب اني والبی وب   . د: المع د مطل داد  ،  أحم یم  ، بغ وزارة التعل

  . م ١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠، األولى الطبعة ، والبحث العلمي العالي 

  ق  ، ) ھـ ٢٥٥ت ( أبو عثمان عمرو بن بحر : البیان والتبیین حسن السندوبي   : تحقی

  م   ١٩٣٢، القاھرة ، المطبعة الرحمانیة 

  

  ت  
       اموس اج العروس من جواھر الق ى      : ت د مرتض یض السید محم و الف دین أب ب ال مح

ي  دي الجنف طي الزبی یني الواس ـ ١٢٠٥ت (  الحس ق : ) ھ یري  :تحقی ي ش ر، عل  دار الفك

 م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

 ن       : ووفیات المشاھیر واألعالم  تاریخ اإلسالم د ب ن أحم د ب دین محم ان  شمس ال عثم

ـ  ٧٤٨ت (  الذھبي ق  :  ) ھ دمري      : تحقی د السالم ت ر عب دكتور عم ي    ، ال اب العرب دار الكت

  ) . ت . د ( لبنان  –بیروت 

 دادي          :نة السالم  أو مدی تاریخ بغداد ب البغ ي الخطی ن عل د ب ر أحم و بك              الحافظ أب

ین الخانجي   : تحقیق ) : ھـ  ٤٦٣ت (  ة       ،أحمد أم ة العربی اھرة والمكتب ة الخانجي بالق مكتب

   . م ١٩٣١ -ھـ ١٣٤٩ ،ببغداد ومطبعة السعادة بجوار محافظة مصر

  اھي    : تاریخ قضاة األندلس ن حسن النب ق    ، ) ـ ھ ٧٣٩ت( اب ریم   : تحقی دكتورة م ال

  . م ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥، الطبعة األولى ، لبنان بیروت ، دار الكتب العلمیة : قاسم الطویل 

     دنیوري  أبو محمد عبد :تأویل مشكل القرآن ـ   ٢٧٦ت (  اهللا بن مسلم بن قتیبة ال ) ھ

روت  ، دار الكتب العلمیة ، إبراھیم شمس الدین : تحقیق  ان  –بی ة    لبن ة الثانی ـ  ١٤٢٨، الطبع    ھ

  . م  ٢٠٠٧

 دار  ، ) ھـ  ٤٦٠ت (  أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي: في تفسیر القرآن  التبیان

  ) . ت . د ( لبنان  -بیروت،  إحیاء التراث العربي 

    رآن از الق ى إعج ع عل ان المطل م البی ي عل ان ف اني  : التبی ن الزملك ـ٦٥١ت (الب ) ھ

دیثي     تحقیق الدكتور أح دكتورة خدیجة الح وب وال د مطل یم     -م ة والتعل ساعدت وزارة التربی

  . م١٩٦٤ - ھـ١٣٨٣،  الطبعة األولى ،بغداد ،العاني مطبعة ،على طبعھ



193 
 

    اظ ذكرة الحف دین  : ت مس ال د اهللا ش و عب ان    أب ن عثم د ب ن أحم د ب ذھبيمحم               ال

  ) . ت . د ( . الطبعة الرابعة  ،  تبیرو  ،دار إحیاء التراث العربي ، ) ھـ  ٧٤٨ت ( 

  م ١٩٨٠، دار الرشید ، حاكم مالك الزیادي  كتور دال: في اللغة  الترادف .  

   ن درستویھ    : تصحیح الفصیح ر ب ـ   ٣٤٧ت ( عبد اهللا بن جعف ق : ) ھ د اهللا   تحقی عب

 . م ١٩٧٥، الطبعة األولى، بغداد  –الجبوري مطبعة اإلرشاد 

 داللي ور ال ریم   التط رآن الك ة الق اھلي ولغ عر الج ة الش ین لغ ة ب ة مقارن ة داللی         دراس

 ) . ت . د (  الزرقاء -األردن : عودة خلیل أبو عودة . د

   اریخي وي الت ور اللغ امرا  كتور  دال: التط راھیم الس دلس ، ئيإب روت ، دار األن    بی

   . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١، الطبعة الثانیة ، لبنان  

 ران   دار الزھراء ، فاضل صالح السامرائي . د: ر القرآني التعبی ى    ،  إی ة األول الطبع

 . ق  ١٤٣٩ –ش ١٣٨٧

  ـ   ٨١٦ت (  الجرجاني  الشریف علي بن محمد :التعریفات ضبطھ جماعة من    : ) ھ

    . م  ١٩٨٣، الطبعة األولى ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، العلماء 

  و سعد    . د: یة التفسیر الفقھي عند ابن عط د أب دعوة     ، عبد السالم محم ة ال ا جمعی لیبی

  . م ٢٠٠٧، اإلسالمیة العالمیة 

  بن كثیر الدمشقي إسماعیل بن عمرعماد الدین أبو الفداء  :تفسیر القرآن العظیم      

  ) . ت . د ( بیروت   ،دار األندلس للطباعة : ) ھـ ٧٧٤ت (  

  رازي   ال عمرمحمد بن  األمام: التفسیر الكبیر دین ال ـ   ٦٠٦ت ( فخر ال ة  ، ) ھ الطبع

 ) ت . د ( الثانیة 

  ة   : تفسیر غریب القرآن ن قتیب لم ب ـ  ٢٧٦ت(  أبو محمد عبد اهللا بن مس ق   ، )ھ  تحقی

قر   د ص ید أحم ركاه    ، الس ي وش ابي الحلب ى الب ة عیس ب العربی اء الكت ـ ١٣٧٨ ،دار إحی ھ

 . م ١٩٥٨

   و الحجاج  مجاھد بن جبر : تفسیر مجاھد ـ  ١٠٤ت (   المخزومي أب و    :) ھ ق أب تحقی

یوطي  د األس ة ، محم ب العلمی روت  ،دار الكت ان  –بی ى، لبن ة األول ـ  ١٤٢٦ ، الطبع ھ

  .م ٢٠٠٥
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   ي    الحاج : تفسیر مقتنیات الدرر ي الحائري الطھران دري   : میر سید عل ة الحی مطبع

   .ھـ ش  ١٣٣٨، بطھران 

   د عیسى   : الكریم  القرآنالتقدیم والتأخیر في ة    ، حمید أحم ة العام  دار الشؤون الثقافی

  . م ١٩٩٦، الطبعة األولى ، العراق  –بغداد ، " فاق عربیة آ" 

   ال ذیب الكم ي تھ ماءف ال  أس دین أ ج: الرج ال ال زي   م ف الم اج یوس و الحج                ب

ى  ، ة مؤسسة الرسال، بشار عواد معروف . الدكتور: تحقیق  :) ھـ  ٧٤٢ت (  ة األول   الطبع

  .                      م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢

  د عوض   :  ) ھـ  ٣٧٠ت (  محمد بن أحمد األزھري منصور أبو :ةتھذیب اللغ محم

المي   ر الس ب  عم د  ، مرع ریم حام د الك ي  ، عب راث العرب اء الت روت  ، دار إحی ان بی لبن

  . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ ،الطبعة األولى 

 ـ  ٤٤٤ت ( الدانيبن سعید  أبو عمرو عثمان: قراءات السبع التیسیر في ال روت  ) ھ بی

   . م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، الطبعة الثانیة ، لبنان 

  

  ث  
    ھـ ٣٨٨ت (  والخطابي ) ھـ ٣٨٤ت (  الرماني: ثالث رسائل في إعجاز القرآن ( 

اھر الجرجاني    ـ  ٤٧١ت ( وعبد الق د     ) : ھ ف اهللا أحم د خل ق  محم ول   م. د :تحقی د زغل حم

 ) . ت . د (  الطبعة الخامسة  ،  القاھرة،  دار المعارف ، سالم 

  داد ي األض ب ف ة كت معي: ثالث ـ  ٢١٦ت (  األص تاني  ) ھ ـ  ٢٤٨ت ( و السجس              )ھ

ق  : ضداد للصغاني ویلیھا ذیل في األ) ھـ  ٢٤٤ت ( ابن السكیت و دكتور  : تحقی أوغست  ال

 ) .ت . د ( لبنان    بیروت ، ة دار الكتب العلمی، ھفنر 

  

 ج      
 ھـ ٣١٠ت ( أبو جعفر محمد بن جریر الطبري : عن تأویل آي القرآن  جامع البیان (

   .  م ١٩٥٤ -ھـ  ١٣٧٣، الطبعة الثانیة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر 
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      ذي نن الترم حیح س امع الص ذي     :الج ى الترم و عیس ى أب ن عیس د ب لمي محم              الس

د شاكر و آخرون    : تحقیق  : ) ھـ  ٢٧٩ت (  ي     ،محم راث العرب اء الت روت  ، دار إحی . بی

  ) .ت. د(

  ھـ ٦٧١ت ( بيالقرطأبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري : الجامع ألحكام القرآن ( 

ق   یش     : تحقی راھیم أطف حاق إب و إس ي   ،  أب راث العرب اء الت روت   ، دار إحی ان - بی  لبن

 .م ١٩٩٦

  عمان الطبعة ، دار الفكر  فاضل صالح السامرائي كتور دال: الجملة العربیة والمعنى

   .م  ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠، الثانیة 

  ي الخطاب القرشي     أبو زید: جمھرة أشعار العرب ن أب دود    (  ، محمد ب ي ح وفي ف ت

  . م ١٩٦٣ -ھـ ١٣٨٣، دار صادر بیروت    ،) ھـ  ١٧٠

 رة ا ال جمھ كري  : ألمث الل العس و ھ ـ ٣٩٥ت ( أب ق : ) ھ ل  : تحقی و الفض د أب محم

دني  ، عبد المجید قطامش ، إبراھیم  اھرة  ، المؤسسة العربیة الحدیثة مطبعة الم ة  ، الق الطبع

  . م ١٩٦٤ -ھـ  ١٣٨٤ ،  األولى

   ة رة اللغ ري                 : جمھ ن األزدي البص ن الحس د ب ر محم و بك د أب ن دری اب

 ) .  ت . د (مكتبة المثنى بغداد لصاحبھا قاسم محمد الرجب ، )  ھـ٣٢١ت(

 

  ح  
      موني رح األش ى ش بان عل یة الص افعي     : حاش بان الش ي الص ن عل د ب یخ محم                 الش

ھـ ١٤١٧الطبعة األولى  ، لبنان  –بیروت ، إبراھیم شمس الدین : تحقیق ) : ھـ ١٢٦٠ت( 

 . م ١٩٩٧

  راءات ة الق ة   : حج ن زنجل د ب ن محم رحمن ب د ال ة عب و زرع ل أب ام الجلی             األم

ـ ٤٠٣ت ( اني   :  ) ھ عید األفغ ق س الة  ، تحقی ة الرس ة    ، مؤسس ة الثانی ـ ١٣٩٩، الطبع ھ

  . م  ١٩٧٩
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  ن      :الحجة في القراءات السبع د ب ن أحم د اهللا الحسین  ب ھ   أبو عب ـ  ٣٧٠ت(خالوی ) ھ

ق  دي  : تحقی د المزی د فری ة  د، أحم ب العلمی روت ، ار الكت ان  –بی ة  ، لبن ة الثانی  الطبع

  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨

    بعة راء الس ة للق و: الحج ار      أب د الغف ن عب د ب ن أحم ن ب ي الحس ي  عل ي الفارس عل

  م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٣١، الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت ،  دار الكتب العلمیة ، ) ھـ ٣٧٧ت(

     ي النحو دود ف ي   (الح من رسالتان ف ةض اني     ): اللغ ن عیسى الرم ي ب و الحسن عل أب

  .م ١٩٨٤السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزیع عمان  إبراھیم: تحقیق وتعلیق وتقدیم 

  

 

   خ  
  عبد الحمید ھنداوي : تحقیق :  ) ھـ  ٣٩٢ت (  بن جنيأبو الفتح عثمان : الخصائص

  . م ٢٠٠٣  -ھـ ١٤٢٤،   الطبعة الثالثة ، لبنان  –بیروت ،   دار الكتب العلمیة

  د  
    ور در المنث رآن    ال ان الق ر ترجم و مختص أثور وھ یر الم ي التفس دین  : ف الل ال ج

ان   –بیروت  ،دار الكتب العلمیة ، ) ھـ ٩١١ت ( السیوطي  ة   ، لبن ة الثانی ـ  ١٤٢٤: الطبع ھ

 . م ٢٠٠٤

      ة ھ اللغ ي فق بحي الصالح  . د: دراسات ف رو   : ص ین  بی م للمالی ة  ،  تدار العل الطبع

   .م ٢٠٠٠ ، عشر الرابعة 

 ـ   ٥١٦ت(ري أبو محمد القاسم بن علي الحری: في أوھام الخواص  درة الغواص ) ھ

 ) . ت . د ( 

  مكتبة  الزیادي مالك  تراث حاكم الدكتور :الدرس  الداللي عند عبد القاھر الجرجاني

 . م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩،  الطبعة األولى  ،العراق  -بغداد ، باب المعظم ، المثقف 

  دوري    . د: دقائق الفروق اللغویة في البیان القرآني اس خضر ال ب   :محمد ی دار الكت

    . م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧ ، الطبعة األولى، لبنان  –بیروت ، العلمیة 
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  از ل االعج اني   دالئ م المع ي عل اھر :  ف د الق ام عب د   األم ن محم رحمن ب د ال ن عب  ب

شركة الطباعة الفنیة المتحدة ، السید محمد رشید رضا : تحقیق :  )ھـ  ٤٧١ت ( الجرجاني 

  . م ١٩٦١ -ھـ ١٣٨١ مصر

   ة   ، كتور محمد محمد أبو موسى  دال: دالالت التراكیب ة وھب اھرة    ، مكتب دین الق عاب

  .  م  ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩، الطبعة الرابعة 

   اظ ة األلف دكتور إ: دالل یس  ال راھیم أن د  ، ب د عب ة محم اھرة المطبع ان الق ریم حس  ك

 . م  ٢٠٠٤

  الطبعة    بغداد: حامد كاظم عباس كتور  دال: الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى

 . م ٢٠٠٤، األولى 

  ان :دور الكلمة في اللغة ة ستیفن اولم دكتور ، ترجم ال بشر ال ة  الناشر  ، كم مكتب

   .م١٩٧٥،  الشباب

 ذھب  دیباج ال ان ا  الم ة أعی ي معرف ذھب ف ون     : لم ن فرح د ب ن محم ي ب ن عل راھیم ب إب

   .لبنان  -بیروت، دار الكتب  العلمیة ،  )ھـ ٧٩٩ت (  الیعمري المالكي

  مفید محمد قمیحة  تحقیق الدكتور: رح ابن السكیت شبروایة و :  ةأدیوان الحطی                                  
  . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ة الثالثة الطبع، لبنان  -بیروت، دار الكتب العلمیة 

  دار ، تحقیق  عبد الرحمن المصطفى   ) ـ ھ ٩٠ت(  غیاث بن غوث: دیوان األخطل

  .  )ت . د ( لبنان  –المعرفة دار بیروت 

 

   وان األدب ارابي       : دی راھیم الف ن إب حاق ب راھیم إس و إب       :  تحقیــق:  ) هــ٣٥٠ت(أب

                  .م ١٩٧٦ ،  مطبعة األمانة ، مصر ،   أنیس هیمإبرا. أحمد مختار عمر ود الدكتور

 ى وان األعش دل  :  دی ن جن یس ب ن ق ون ب ـ  ٧ت ( میم ق :  )ھ وي: تحقی وزي عط  ف

  ) .ت . د ( لبنان  –بیروت ،الشركة اللبنانیة للكتاب 

 اع     : تحقیق : ة أدیوان الحطی اروق الطب ر ف دكتور  عم ن أب   شركة دار األ ، ال م ب ي رق

  ) . ت . د ( لبنان  –بیروت ، األرقم للطباعة والنشر والتوزیع 
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  ـ  ٩٠ت( عبید بن حصین بن معاویة بن جندل : دیوان الراعي النمیري ق   ،  )ھ  تحقی

  .  م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦، الطبعة األولى ،   بیروت ، دار الجیل  ، واضح الصمدكتور دال

  اح وان الطرم ن ال : دی یم ب ن حك اح ب مالطرم ـ  ١٢٥ت(  حك ق  ،) ھ دكتور  : تحقی ال

ن   زة حس دیم       : ع راث الق اء الت ات إحی ومي مطبوع اد الق یاحة واإلرش ة والس  وزارة الثقاف

 . م ١٩٦٨ - ھـ١٣٨٨ دمشق

 وان العب رداس دی ن م ق : اس ب ة : تحقی ة العام وري المؤسس ى الجب دكتور یحی ال

  .م ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨  ،  بغداد، للصحافة والطباعة دار الجمھوریة 

  رزدق وان الف دارمي         :دی ي ال عة التمیم ن صعص ب ب ن غال ام ب ـ   ١١٠ت( ھم  )ھ

  . م ٢٠٠٧، الطبعة األولى   ، بیروت ، دار ومكتبة الھالل: صالح الدین الھواري   كتوردال

   شرح أبي،  )ھـ  ١٦٨ت( أبو العباس المفضل بن محمد الضبي : دیوان المفضلیات 

ل  : تحقیق   :ياألنبا ربن بشار محمد القاسم بن محمد  اء   ، كارلوس یعقوب الی ة األدب مطبع

  . م ١٩٢٠، الیسوعیین بیروت 

  امري    : یوان النابغةد دي الع ة الجع ـ  ٥٠ت (  قیس بن عبد اهللا بن عدس بن ربیع  )ھ

  . م ١٩٩١، الطبعة األولى   ، لبنان –بیروت  ،دار مكتبة الھالل ، الدكتور علي بو ملحم 

  وا ةدی ذبیاني ن النابغ امري     :  ال دي الع ة الجع ن ربیع دس ب ن ع د اهللا ب ن عب یس ب            ق
روت ل    ، كرم البستاني  : تحقیق :   )ھـ ٥٠ت (  لطباعة  دار صادر للطباعة والنشر  دار بی

  . م ١٩٦٠- ھـ ١٣٧٩، بیروت ، والنشر 

  دار  : )ق ھـ  ٨٠ت (  امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي :دیوان امرئ القیس

 .  )ت . د ( صادر بیروت 

  ذر الخزرجي   : دیوان حسان بن ثابت األنصاري ن المن         االنصاري  حسان بن ثابت ب

  ) .ت . د ( دار صادر بیروت ،  ) ھـ ٥٤ت ( 

    ة عر ذي الرم وان ش دوي   : دی ة الع ن عقب یالن ب ـ ١١٧ت( غ ق: ) ھ ل  تحقی كارلی

  . م ١٩١٩ -ھـ ١٣٣٧، ة كمبریج مطبعة كلی، ھنري ھیس مكارتني 
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     وم ن كلث رو ب وان عم اب     :دی ن عت ك ب ن مال وم ب ن كلث رو ب  )  ـ ق ھ ٤٠ت (  عم
د       : تحقیق  ع لصاحبھا أحم م للطباعة والنشر والتوزی الدكتور  عمر فاروق الطباع  دار القل

 ) . ت . د ( لبنان  –بیروت  ،أكرم الطباع 

   داد ن ش رة ب وان عنت ن   : دی رة ب ي    عنت راد العبس ن ق ة ب ن معاوی رو ب ن عم داد ب           ش

ان   ،الشركة اللبنانیة للكتاب،  فوزي عطوي : قیق تح ) ـق ھ ٢٢: ت ( ة  ا، بیروت لبن لطبع

  .م  ١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨، األولى 

  امري ة الع ن ربیع د ب وان لبی ك  : دی ن مال ة ب ن ربیع د ب امري  لبی ل الع و عقی                    أب

ـ   ٤١ ت(  ق : )ھ اع    تحقی اروق الطب ر ف م    ،عم ي األرق ن أب م ب روت  ، دار األرق ان  –بی لبن

 .  م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧ ، الطبعة األولى 

   امري ة الع ن ربیع د ب وان لبی ك  :دی ن مال ة ب ن ربیع د ب امري  لبی ل الع و عقی                    أب

  . ) ت . د ( دار صادر بیروت  :  )ھـ  ٤١ ت( 

  ر  
 ة  رسائل في ال اني النحوي ت        :نحو واللغ ن عیسى الرم ي ب و الحسن عل  )ھـ ٣٨٤(أب

ق  واد  : تحقی طفى ج دكتور مص كوني  ، ال وب مس ف یعق حافة  ، یوس ة للص ة العام المؤسس

 . م  ١٩٦٩ھـ  ١٣٨٨ ،  بغداد ، دار الجمھوریة ،  والطباعة 

 اني اني  روح المع بع المث یم والس رآن العظ یر الق ي تفس و : ف ھاب أب ل ش دین  الفض ال

دادي   ي البغ ود اآللوس ید محم ـ ١٢٧٠ت( الس ة وال ،  )ھ ر للطباع ع  دار الفك ر والتوزی نش

   .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٨٠

  ز  
   ي   :زاد المسیر في علم التفسیر ن أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن عل د   ب محم

ان     بیروت ، دار الكتب العلمیة ، أحمد شمس الدین : تحقیق : ) ھـ  ٥٩٧ت ( الجوزي  لبن

  . م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢ ،الطبعة الثالثة 

   اري      : الزاھر ن القاسم األنب د ب ر محم ـ  ٣٢٨ت( أبو بك ق ) ھ حاتم صالح   . د : تحقی

  .ھـ ١٣٩٩، الضامن 
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  ھـ ٣٢٢ ت(  أحمد بن حمدان الرازي أبو حاتم  :الزینة في الكلمات اإلسالمیة (

 . م ١٩٥٧،  مصر، الرسالة  القاسممطبعة 

  

  س  
      راءات ي الق بعة ف دادي         :الس ي البغ د التمیم ن مجاھ اس ب ن العب ى ب ن موس د ب ر أحم و بك              أب

  .ھـ ١٤٠٠ ،الطبعة الثانیة ،   القاھرة ، دار المعارف، شوقي ضیف .د:  تحقیق  : )ھـ ٣٢٤ت( 

    راب ناعة األع ر ص ان   أ: س تح عثم و الف ي ب ن جن ـ  ٣٩٢ت (  ب ب  : ) ھ دار الكت

  .   م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، لبنان   - بیروت،  الطبعة الثانیة  ،العلمیة 

    بالء ذھبي        : سیر أعالم الن ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب دین محم ـ  ٧٤٨ت (  شمس ال  )  ھ

ق  وط  : تحقی عیب األرنئ الة ، ش ة الرس روت، مؤسس عة    ، بی ة التاس ـ ١٤١٣، الطبع  ھ

  .م ١٩٩٣

  ش  
   وف      محمد: شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة ن قاسم مخل ر ب  بن محمد بن عم

روت    : تحقیق ) : ھـ  ١٣٦٠ت (  ة بی ب العلمی ان  ل –عبد المجید خیالي دار الكت ة  ، بن الطبع

  . م ٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤، األولى 

      رف ن الص ي ف رف ف ذا الع ن أح     :ش د ب ن محم د ب یخ أحم د الش الوي م                    الحم

ـ ١٣١٥ت (  داوي   : ق تحقی: ) ھ د ھن د الحمی دكتور عب ة   ، ال ب العلمی روت ، دار الكت   بی

 .  م  ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨، الطبعة الرابعة  ،نان لب

    ل ن عقی رح اب ري     : ش ذاني المص ي الھم ل العقیل ن عقی د اهللا اب ـ  ٧٦٩ت (  عب   ) ھ

ق  د مح :تحقی د  يیمحم دین عب د ال رت ، الحمی ة عت ران  ،مطبع ة، طھ ة الرابع  الطبع

  .  ش١٣٨٥

  ي طاھر   أبو منصور موھوب بن: شرح أدب الكاتب د  أب د      أحم ن محم ن الخضر ب ب

الجوالیقي   ھیر ب وي الش دادي اللغ ـ  ٥٣٩ت (  البغ ق ) : ھ ادق    : تحقی طفى ص ید مص الس

  .ھـ  ١٣٥٠، مطبعة القاھرة ، الرافعي 
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 موفق الدین أبو البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي :  للزمخشري شرح المفصل

ة  ، الدكتور إمیل بدیع یعقوب : تحقیق ) : ھـ ٦٤٣ت (  روت   ، دار الكتب العلمی ان   –بی لبن

 . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ ، الطبعة األولى

  سلیمان بن عیسى أبو حجاج یوسف بن : شرح دیوان أبي تمام حبیب بن أوس الطائي

ة   الدكتور، إبراھیم نادن : تحقیق ) : ھـ ٤٧٦ ت (مري األعلم الشنت محمد بن شریفة  الطبع

  . م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥، األولى 

  وقي    : شرح دیوان المتنبي رحمن البرق د ال ة  : عب اھرة  االستقامة  مطبع ة   ،  الق الطبع

  . م ١٩٣٨ -ھـ ١٣٥٧، الثانیة 

   یس ة االست  ، ندوبي حسن الس  : شرح دیوان امرئ الق اھرة ، قامة مطبع ة    ، الق الطبع

  . م ١٩٥٣ -ھـ ١٣٧٣، الثالثة 

  م         أبو: شرح دیوان زھیر بن أبي سلمى ن عیسى األعل لیمان ب ن س الحجاج یوسف ب

  ) . ت . د ( مطبعة مصر : الشنتمري 

  محمد بن الحسن األستراباذي النحوي    رضي الدین الشیخ :شرح شافیة ابن الحاجب

د    محمد محي الدین ع، محمد الزقراف  مد نور الحسن مح: تحقیق  :) ھـ ٦٨٦ت(  د الحمی ب

 ) .  ت . د ( لبنان  –بیروت  ، دار الكتب العلمیة

 أبو محمد عبد اهللا جمال الدین بن یوسف  :في معرفة كالم العرب  شرح شذور الذھب

د اهللا  آ ن عب د ب ن أحم اري ب ام األنص ن ھش ري  اب ـ ٧٦١ت( المص تارة   ،) ھ ة الس ، مطبع

  ) . ت . د ( . لطبعة الثالثة ا

   ص 
  ة ھ اللغ ي فق احبي ف ا   الص ي كالمھ رب ف نن الع د  :  وس ین أحم و الحس ارسأب ن ف         اب

روت  ، مصطفى الشویمي   : تحقیق :  )ھـ  ٣٩٥ت (  ان   –بی دران للطباعة     ،لبن مؤسسة ب

 . م ١٩٦٣ -  ھـ  ١٣٨٢ ، والنشر

 حاح ة      الص حاح العربی ة وص اج اللغ ر   :ت و نص وھري     أب اد الج ن حم ماعیل ب                إس

ـ ٣٩٣ت (  ق :  ) ھ اء   : تحقی ور عط د الغف د عب ین ، أحم م للمالی ة   ،دار العل ة الثالث الطبع

 . م ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤
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    ن إسماعیل البخاري     : صحیح البخاري د ب د اهللا محم ـ  ٢٥٦ت(  أبو عب ز  ، ) ھ مرك

 ) . ت .  د(  الدراسات واإلعالم دار أشبیلیا 

   لم حیح مس ابوري     :ص یري النیس ین القش و الحس اج أب ن الحج لم ب ـ٢٦١ت( مس  )ھ

    .م١٩٦٠ -ھـ ١٣٨٠ ،میدان األزھر ، مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده 

 ـ  ٥٧٨ت (  أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال : صلة ال دار المصریة   : ) ھ ال

  ) .ت . د ( ع سجل العرب مطاب، للتألیف والترجمة 

  وي وت اللغ رآن    الص ي الق ھ ف د اهللا  . د: ودالالت د عب د فری روت  ، محم ان –بی   لبن

  .  م ٢٠٠٨، الطبعة األولى 

  

  ط  
  رین ات  المفس داودي  : طبق د ال ن أحم ي ب ن عل د ب دین محم مس ال ـ ٩٤٥ت ( ش ) ھ

   م ٢٠٠٢  ھـ ١٤٢٢، لبنان  –ت بیرو ، دار الكتب العلمیة، عبد السالم عبد المعین : تحقیق 

    ات المفسرین د     :طبق ن محم د ب روي  أحم ق  : األدن زي    : تحقی ن صالح الخ لیمان ب س

   . ھـ ١٤١٧، مكتبة العلوم والحكم ، السعودیة 

   رین ات المفس یوطي    : طبق رحمن الس د ال دین عب الل ال افعي   ج ـ  ٩١١ت ( الش ) ھ

  . م ١٩٦٠، طھران 

 ـ  ٢٣١ت (  بن سالم الجمحي   محمد: فحول الشعراء ت اطبق ق  ) : ھ ود  : تحقی محم

  ) . ت . د(  ، القاھرة   ،مطبعة المدني ، اكر محمد ش

  ظ  
 الدار الجامعیة للطباعة   سلیمان حمودة  طاھر. د: لحذف في الدرس اللغوي ظاھرة ا

  ) .ت  . د( اإلسكندریة ، والنشر والتوزیع 
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 ع  
    ة وات اللغوی م األص یس  إ. د: عل راھیم أن ان  : ب ة البی ر ، لجن ة  ،مص ة الثالث   الطبع

 .م ١٩٦١

 م ٢٠٠٦ ،القاھرة ، عالم الكتب ، تار عمر الدكتور  أحمد مخ: لم الداللة ع  

   ي دكتور   : علم الداللة التطبیقي في التراث العرب ر    األستاذ ال ادي نھ ب   ، ھ الم الكت ع

 . م ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩،  الطبعة األولى، األردن  –إربد ، الحدیث 

    ة م اللغ ي    . د: عل د واف د الواح ي عب ان  : عل ة البی ر  ، لجن ة عالطب، مص     ة الخامس

 .  م ١٩٦٢ -ھـ ١٣٨٢

 م ١٩٦٢، بمصر  دار المعارف: محمود السعران : علم اللغة العام .  

  مھدي .تحقیق  د) : ھـ ١٧٥ت ( أبو عبد  الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي : عین ال

ي ا امرائي  . د، لمخزوم راھیم الس ات   ،إب ي للمطبوع ة األعلم روت ، مؤسس ان  –بی   لبن

 . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨، الطبعة األولى 

  

  غ 
    راء ات الق ي طبق ة ف ة النھای ن : غای د ب ي محم دین أب مس ال د  ش زري محم  الج

  .م ١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١،  مصر ، مكتبة الخانجي ، ستراسر برج. ج : تحقیق ) : ھـ ٨٣٣ت(

  

  

  

  

  

  ف  



204 
 

  م التفسیر   فتح القدیر ي الشوكاني     :  الجامع بین الروایة والدرایة في عل ن عل د ب محم

ـ  ١٢٥٠ت( ق  :) ھ الم  : تحقی د الس د عب ة ، أحم ب العلمی روت ، دار الكت ان  –بی           . لبن

  ) .ت . د ( 

   ة روق الداللی ر     الف ة العش راءات القرآنی ین الق تاذة : ب ان   را األس وظ عثم ة محف نی

  .  ) ت . د(  لیبیا –بنغازي ، الورفلي  منشورات جامعة قاریونس 

    ة روق اللغوی كري   : الف الل العس و ھ ـ  ٣٩٥ت ( أب ي  : ) ھ ة القدس اھرة  ، مكتب الق

   . ھـ  ١٣٥٣

 ألیف  :الفروق اللغویة وأثرھا في تفسیر القرآن دكتور: ت ن   ال رحمن ب د ال د عب محم

ایع،  الح الش ى طلاص ة األول ربع ان :، الناش ة العبیك اض  مكتب ة  –، الری ة العربی المملك

 .  م١٩٩٣ھـ ١٤١٤ ، السعودیة

   للطباعة     دار الحمامي ،رمضان عبد التواب   الدكتور:فصول في فقھ اللغة العربیة

  .م ١٩٧٣ ،  األولىالقاھرة ، الطبعة 

 ط . د ( م ١٩٧٩، البصرة ، أبو حاتم السجستاني : ت وأفعلت فعل. (  

   ة    فقھ اللغة د  : وخصائص العربی ارك  محم روت   : مب ر  بی ة  ، دار الفك ة الثالث  الطبع

 . م  ١٩٦٨

   م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧: كاصد الزیدي . د:  العربیة  فقھ اللغة     .  

  ة ر العربی ة وس ھ اللغ ور: فق و منص د  أب ن محم ك اب د المل البي عب أو  ٤٢٩ت ( الثع

ـ  ٤٣٠ ق تحق: ) ھ قا  : ی طفى الس راھیم  ، مص اريإب لبي   ،  االیب یظ ش د الحف ة ، عب مطبع

 . م  ١٩٣٨ - ھـ١٣٥٧، الطبعة األولى ، مصر ، مصطفى البابي الحلبي وأوالده 

  ھـ  ٥٤٦ت (  األندلسيالمحاربي  عبد الحق بن عطیةأبو محمد  :ابن عطیة فھرس ( 

ق  ان  : تحقی و األجف ي  ، أب د الزاھ رب ، محم المي دار الغ روت ، اإلس ة   ، بی ة الثانی الطبع

  . م  ١٩٨٣

  م   ١٩٨٤، غالب فاضل المطلبي . د :اللغویة في األصوات.  

  الطبعة الخامسة  ،  بیروت  ،دار إحیاء التراث العربي : سید قطب : في ظالل القرآن

  .   م ١٩٦٧ -ھـ ١٣٨٦
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  ق  
   مؤسسة   )هــ٨١٧ت( یـروز آبـاديمجـد الدیــن محمـد بـن یعقـوب الف: القاموس المحیط

  ) . ت . د (  فن الطباعة روزین شلھوب 
  

  م ١٩٦٦دار القلم : عبد الصبور شاھین   كتوردال:  القرآنیة  القراءات.   

   ة ایا لغوی ة  قض د   كتور دال: وقرآنی ر زاھ د األمی ة  ، عب وار دجل ة أن داد ، مطبع بغ

  . م ٢٠٠٣ھـ  ١٤٢٤

   ان د العقی ن األع قالئ ان محاس ر   :ی و نص ن أب تح ب ن عبی   الف د ب ي محم د اهللا القیس

الدكتور  حسین یوسف خریوش مكتبة  : تحقیق) : ھـ ٥٢٩ت (خاقان بن األشبیلي الشھیر بآ

  .) ت . د ( المنار 

  

  ك 
   ـ  ١٨٠ ت (عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بسیبویھ : الكتاب ق  : ) ھ دكتور  : تحقی ال

وب   دیع یعق ل ب ورات، أمی ون د  منش ي بیض د عل ة امحم ب العلمی روت ، ر الكت ان   –بی لبن

  . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠ ،الطبعة األولى 

  أبو القاسم محمود بن  : عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل الكشاف

وارزمي    ري الخ ر الزمخش ـ ٥٣٨ت( عم قحقت) ھ دي   :  ی رزاق المھ د ال اء ، عب دار إحی

  . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧، الطبعة األولى ، لبنان   -وت بیر، التراث العربي 

  ات اء : الكلی و البق ى  أب ن موس وب ب ويأی یني الكف ـ ١٠٩٤ت (  الحس ق :  ) ھ تحقی

  . م  ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٣، الطبعة الثانیة  ، عدنان درویش  محمد المصري

 

  ل  
   دار ، التواب رمضان عبد   كتوردال  : التطور اللغوي ومظاھره وعللھلحن العامة و

  .  م١٩٦٧  ،الطبعة األولى ، مصر ، المعارف 
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 ة ة العربی ي اللغ ن ف وع : اللح ف المط ریة یوس ة العص ت ، المطبع                  . ، الكوی

  ) . ت . د ( 

   بن منظور األفریقي المصريا محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدین :لسان العرب 

ـ ٧١١ت(  ادر ):ھ ة  دار ص ر  للطباع روتدار ، والنش ر   بی ة والنش روت ، للطباع  بی

  .م ١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤

    ة  دار الشؤون  ، كتور علي ناصر غالب دال: لھجة قبیلة أسد داد  ، الثقافی ة   بغ الطبع

  . م ١٩٨٩، األولى 

  م  
  رد    : قرآن المجید ختلف معناه في الاما اتفقت ألفاظھ و د المب ن یزی أبو العباس محمد ب

لفیة المطبعة الس ، عبد العزیز المیمني الراجكوتي األثري : تحقیق :  ) ھـ ٢٨٥ ت( النحوي

 .  ١٣٥٠، القاھرة  ومكتبتھا

     ھ ت معانی ـ   ٢١٦ت (  األصمعي : ما اختلفت ألفاظھ واتفق ق :  ) ھ مصطفى    : تحقی

 .م  ١٩٥١ -ھـ ١٣٧٠، بدمشق ، شمیة سلطان المطبعة الھا

  راق  ،  الحریزيكریم علوان عائد . د .أ :وبالغتھ  مباحث في لغة القرآن الكریم  الع

  . م ٢٠٠٨

  دكتور  : العامة لتفسیر القرآن الكریم  المبادئ د حسین   األستاذ ال ي  محم  الصغیر  عل

  . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠، الطبعة األولى ، لبنان  –بیروت ، دار المؤرخ العربي 

  بن محمد بن محمد بن عبد الكریم نصر اهللا : في أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر 

ـ   ٦٣٧ت (  الموصلي  ابن األثیرالمعروف ب ق  : ) ھ د مح : تحقی د     ی محم د الحمی دین عب ي ال

  . م  ١٩٣٩ -ھـ  ١٣٥٨ ،مصر ، مطبعة مصطفى باب الحلبي وأوالده 

 ة ازات النبوی ریف الر: المج وي   الش ین الموس ن الحس د ب ي محم ـ ٤٠٦:ت ( ض )      ھ

  .  م  ١٩٣٧، القاھرة ، مطبعة مصطفى البابي ، ود مصطفى محم: تحقیق 

    الدكتور : تحقیق ) : ھـ ٢١٠ت( التمیمي   أبو عبیدة معمر بن المثنى : مجاز القرآن

زكین   ؤاد س د ف ر  ، محم ي بمص انجي الكتب ین الخ امي أم د س ة محم ى  ، مطبع ة األول الطبع

  .  م  ١٩٥٤-ھـ   ١٣٧٤
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   ان ع البی یر ا  مجم ي تفس رآن ف ن      : لق ن الحس ل ب ي الفض و عل یخ أب ي            الش الطبرس

  . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦، الطبعة األولى ،  إیران، دار المعرفة  ،)  ھـ  ٥٤٨ت ( 

   أبو الفتح عثمان بن جني ، المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واألیضاح عنھا

ـ  ٣٩٢ت(  ق  ) : ھ دي ناصف   : تحقی ي النج د ا   عل دكتور عب یم النجار   ال د   ، لحل دكتور  عب ال

 ) . ت . د ( .   الفتاح إسماعیل الشلبي 

  اطي         :محرر الوجیز ال ة الغرن ن عطی د الحق ب د عب و محم ـ  ٥٤٦ت( أب ق  : ) ھ تحقی

   . م  ١٩٧٤ -ھـ  ١٣٩٤، القاھرة ، أحمد صادق المالح 

   ن غال  : في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز ة   أبو محمد عبد الحق ب ن عطی ب ب

ي   ـ  ٥٤٦ت ( األندلس ق  ) : ھ د      : تحقی افي محم د الش الم عب د الس ة   ،عب ب العلمی  دار الكت

   .  م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، الطبعة الثانیة ، لبنان  –بیروت 

    ابن  : المخصص أبو الحسن علي بن إسماعیل النحوي اللغوي األندلسي المعروف  ب

 ) . ت . د( بیروت ، ة والنشر المكتب التجاري للطباع) : ھـ  ٤٥٨ت( سیده 

    د  : مدارك التنزیل وحقائق التأویل األمام الجلیل العالمة أبو البركات عبد اهللا بن أحم

  ) .  ت . د (   )ھـ ٧١٠ت(  بن محمود النسفيآ

       ة م اللغ ى عل دخل إل وي    الم ث اللغ اھج البح واب    كتوردال : ومن د الت ان عب            رمض

   . م ١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥  ، الطبعة الثانیة، القاھرة ، جي نالناشر مكتبة الخا

   ھـ ٩١١ت (  عبد الرحمن جالل الدین السیوطي: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا( 

ق ك   : تحقی ولى ب اد الم د ج د أحم راھیم   ، محم ل إب و الفض د أب اوي  ، أحم ي البج د عل  محم

  ) . ت  .د ( .  دار إحیاء الكتب العربیة ، الطبعة الثالثة 

 ائل تدرك الوس ائل   مس تنبط المس ي    : ومس وري الطبرس ین الن رزا حس اج می              الح

ـ ١٣٢٠ت ( ق ) : ھ ت : تحقی ة آل البی الم " مؤسس یھم الس راث" عل اء الت روت  ،  إلحی بی

  . م ١٩٨٨ -  ھـ١٤٠٨، الطبعة الثانیة  ،لبنان 

     رب ال الع ي أمث ى ف ر    : المستقص ن عم ود ب م محم و القاس ري  أب                               الزمخش

 .م ١٩٨٧، الطبعة الثانیة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة : )  ھـ  ٥٣٨ت ( 
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    مطبعة الدعوة اإلسالمیة    توفیق محمد شاھین ، :المشترك اللفظي ، نظریًة وتطبیقًا 
  . م ١٩٨٠،  الطبعة األولى  ، القاهرة

  د    : تحقیق:  ) ھـ ٥١٦ت(  لحسین بن مسعود البغويأبو محمد ا :معالم التنزیل محم

ر د اهللا نم میریة  عب ة ض ان جمع رش، عثم لم الح لیمان مس ة  ،  س ة  ، دار طیب ة الثانی الطبع

 . م ١٩٩٣ - ھـ  ١٤١٤

   ة اني األبنی ة مع ي العربی دكتور : ف امرائي     ال الح الس ل ص ت ، فاض ة الكوی   جامع

  . م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١،  الطبعة األولى، كلیة اآلداب 

   ي لوب القرآن ي االس ة ف اني الثانی امر . د: المع د ع ي أحم أ ، فتح ارف  منش ة المع

  . ١٩٧٦، اإلسكندریة 

   رآن اني الق راء    : مع اد الف ن زی ى ب ا یحی و زكری ـ ٢٠٧ت ( أب ق ) : ھ د : تحقی أحم

  م١٩٨٠، الثانیة الطبعة  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب  ،حمد علي النجار، یوسف نجاتي 

   رآن اني الق روف   :مع ري المع ي البص عي البلخ عدة المجاش ن مس عید ب ش س  األخف

ط  ق :  األوس دین : تحقی مس ال راھیم ش ة ، إب ب العلمی روت ، دار الكت ان  –بی ة  ،لبن الطبع

  . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣، األولى 

  ر النحاس    : معاني القرآن الكریم و جعف ام أب ـ  ٣٣٨: ت (  األم ق  :  ) ھ د   : تحقی محم

  . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨،   الطبعة األولى، علي الصابوني 

       ھ رآن وإعراب ن السري      ال: معاني الق راھیم ب حاق إب و إس ـ  ٣١١ت (   زجاج أب ) ھ

ق  دكتور : تحقی لبي   ال ده ش ل عب د الجلی الم : عب ب  ع روت  –الكت ى      ، بی ة األول  الطبع

   .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨

  رحمن  جالل الدین: ران معترك األق ـ  ٩١١ت(  طيالسیو  عبد ال ق  :  )ھ د  : تحقی أحم

 . م  ١٩٨٨ھـ  ١٤٠٨، الطبعة األولى ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، شمس الدین 

  م حاب اإل معج ي أص امف ي ال م ي عل دفي أب ن   :ص ر ب ي بك ن أب د اهللا ب ن عب د ب           محم

د اهللا د اهللا ا    عب و عب رحمن أب د ال ن عب ار    ب ابن األب روف ب الكي المع ي الم اعي البلنس لقض

  م   ١٨٨٥، ) ھـ  ٦٥٨ت( األندلسي
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   ا       نیالحسأبو  :معجم مقاییس اللغة ن زكری ارس ب ن ف د ب ق  ) : ھـ ٣٩٥ت ( أحم تحقی

 م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ ،ار اإلسالمیة الد، عبد السالم محمد ھارون 

   ـ   ٦٢٦ت (بن علي السكاكي  ن أبو بكر محمد أبو یعقوب یوسف ب: مفتاح العلوم ) ھ

ق  یم زرزور : تحقی تاذ نع ة ، األس ب العلمی روت ، دار الكت ان  –بی ى، لبن ة األول  الطبع

 . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

   د   أبو القاسم : مفردات ألفاظ القرآن ن محم ن ال الحسین ب             فضل الراغب األصفھاني     ب

ـ  ٤٢٥ت (  ق ) ھ دنان  : تحقی فوان ع ى ،  يداوودص م، ذوي القرب ة    ق ة الرابع الطبع

  ق  ١٤٥٢ –ش ١٣٨٣

   لیات اس :المفض و العب ل أب د  المفض ن محم بي ب د : الض ق أحم اكر، تحقی د ش     محم

  ) .  ت . د (  . الطبعة الرابعة ، مصر  ، دار المعارف، عبد السالم محمد ھارون 

    د    :المقتضب ن یزی رد  أبو العباس محمد ب ـ  ٢٨٥ت (  المب ق  : )ھ د    : تحقی حسن حم

  .   م١٩٩٩ -ھـ  ١٣٢٠ ، الطبعة األولى، بیروت ، دار الكتب العلمیة  ، إمیل یعقوب 

 ھـ  ٧٢٨ت (تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم : بن تیمیة أصول التفسیر آلي مقدمة ف (

                       ھـ ١٣٩١، الطبعة األولى ،بیروت  ، دار القرآن الكریم ، دنان زرزور ع الدكتور: تحقیق 

  . م  ١٩٧١

   رآن  من وحي راھیم السامرائي    كتور دال : الق ة   ، إب ة الوطنی داد    ،اللجن ة  ، بغ الطبع

  . م ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١األولى  

  زان رآن  المی یر الق ي تفس ائي : ف ین الطباطب د حس ـ ١٩٨٤ت (   السید محم دار  :) ھ

   .ھـ ش ١٣٧٩، الكتب اإلسالمیة طھران 

 

 

  

    

  ن  
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  دار الحریة   ،  حازم عبد اهللا خضر : المرابطین النثر األندلسي في عصر الطوائف و

  . م  ١٩٨١، بغداد 

  د      : في طبقات األدباء لباءنزھة اال ن محم رحمن ب د ال دین عب ن  أبو البركات كمال ال ب

اري   ـ ٥٧٧ت( االنب ق) : ھ دكتور  :  تحقی امرائي .ال راھیم الس ة الثا  ، إب ة الطبع رین ، نی تش

 . م ١٩٧٠، الثاني 

  ـ  ٨٨٥ت(  نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور عمـر بــن آبــرهان الدیـــن ابراهیــم  : ) ھ

لبنـــــان         بیـــــروت، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، عبـــــد الـــــرزاق غالـــــب المهـــــدي : تحقیـــــق :  البقـــــاعي

  م  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

   ب دلس الرطی ن األن ن غص ب م ح الطی ب الم: نف ري  أدی د المق ن محم د ب رب أحم غ

مطبعة السعادة بجوار    ، محمد محي الدین عبد الحمید: تحقیق ) : ھـ ١٤٠١ت ( التلمساني 

   م ١٩٤٩ -ھـ ١٣٦٨، الطبعة األولى ، محافظة مصر 

    ون األدب ي فن ة األرب ف ویري     :  نھای اب الن د الوھ ن عب د ب دین أحم ھاب ال           ش

  ) .ت . د (   ماس وشركاهمطابع كوستاتسو، ) ـ ھ٧٣٣ت (

  

  ھـ 
   ارفین ة الع ي ھدی ماءف نفین   أس ار المص ؤلفین وآث دادي : الم ا البغ ماعیل باش         إس

  .م ١٩٥١، لبنان   -بیروت ، عربي مؤسسة التاریخ ال

    ر السیوطي    : ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع ي بك جالل الدین عبد الرحمن بن أب

ـ ٩١١ت( ق  ) ھ اني    ا: تحقی دین النعس در ال د ب ید محم ر   ، لس ة والنش ة للطباع دار المعرف

  ) . ت . د ( لبنان  –بیروت 

  

  و  
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   ر      : وفیات األعیان وأنباء الزمان ي بك ن أب د ب ن محم أبو العباس شمس الدین أحمد ب

د   : تحقیق ) : ھـ ٦٨١ت( بن خلكان آ د الحمی ة السعادة   ،محمد محي الدین عب مصر  ، مطبع

  . م ١٩٤٨ -ھـ ١٣٦٧  ، األولىالطبعة 
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  الرسائل اجلامعية
 كریـــم حسیــن نـــاصح : أثـر المعنــى فـي الدراســات النحویـة حتــى القـرن الرابــع الهجـري

  .م ١٩٩٠أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة اآلداب  ، الخالدي
 كلیة اآلداب  ، روحة دكتوراهأط: أحمد حمد محسن : القرآن الكریم أسالیب المجاز في

  .م ١٩٨٩  -ھـ ١٤١٠، بغداد 

     ي تفسیر ان ف ي التبی ي    البحث الداللي ف رآن ألب ن الحسن     الق د ب ر محم الطوسي         جعف

دي   :) ھـ  ٤٦٠ت(  ورا  ، ابتھال كاصد الزی ات    ،   هأطروحة دكت ة للبن ة التربی ة  ، كلی جامع

 . م  ٢٠٠٤ -ھـ كانون الثاني  ١٤٢٤ذو القعدة . بغداد 

       ریم رآن الك ي الق ور ف ات الن زاوي    : الصورة الفنیة في آی اوش الع رسالة  : حسن مھ

 .   م ١٩٩٨ - ھـ١٤٢٠، جامعة الكوفة  –كلیة التربیة ، ماجستیر 

  اب ي كت وتیة  ف وجیز "  الظواھر الص رر ال ز  المح اب العزی یر الكت ي تفس ن " ف الب

ادر سیال    : یث في ضوء علم اللغة الحد –عطیة األندلسي  د الق ة  ، رسالة ماجستیر    :عب كلی

   . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة ، اللغة العربیة 

  رن الخامس الھجري       عجاز القرآنإالظواھر اللغویة في كتب ة الق ى نھای عادل  : حت

   .م  ٢٠٠٦، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، رسالة ماجستیر ، عباس ھویدي النصراوي 

 ھالل علي محمود الجحیشي ) : دراسة داللیة ( ن الكریم  نالعدول الصرفي في القرآ

   .م ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦، كلیة اآلداب ، جامعة الموصل ، دكتوراة  أطروحة

            ى ن المثن ر ب دة معم ي عبی رآن ألب از الق اب مج ي كت ة ف ة والنحوی ائل اللغوی          المس

ـ ٢٠٨ت (  د ال: ) ھ ري   عب اظم الیاس ن ك اظم محس وراه ، ك ة  دكت ة  ،  أطروح ة التربی كلی

  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨،  النجف  ، للبنات
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Abstract 
 

this research entitled " the semantic inter –pretation in muharir 

al – wajeez by ibn atya the holy Quran interpretation ". 

is regarded as the common point among several linguistic and 

semantic issues included in the interpretation after being 

shattered in various studies of " muharir al – wajeez " this book 

is regarded as one of the linguistic treasures that included its 

different levels of sounds, morphology grammar and semanic 

features that enabled the inter – holy Quran text . 

   this study put several verses under in –vestigation  and    

analysis . 

research is devided into a preface and three chapters  
the first one " the semantic investigation on the phonetic and 

phonemic levels".  the second one  "the structural significance ". 

the third one " the semantic phenomena ".  

   the three chapters were followed by the main results that the 

researcher reached . 

they were :- 

1. it has been revealed through the research that ibn atya 

was a multi directions scholar . he was not  just an 

interpreter but a poet ,a writer  a scientist , a jurist and 

linguist . 
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2. the scientific personality of ibn atya was the interest of 

many scholars at his time and all those who followed him .  

3. many interpretors have made use of what was 

mentioned in ibn atyas  inter- pretation  and his opinions .  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


