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 ملخص البحث

  إلــك أســرار العــدول بــقـ صــقغ ا.فــراد والجؿــع يتــقخك هــذا البحــث التطــر

ؾ هذا  ومالمحف البالغقة، .ضفار لقن مـ ألقان ا.طجاز يف الؿػردة الؼرآكقة، فؼد شؽا

ــان لــف دٓٓت  ــز، ك ــرآين الؿعج ـــص الؼ ــا فريــًدا يف ال ــة كؿًط ــة الؽؾؿ التحــقل يف بـق

راســة أن وإشــارات، كؾفــا هتؿــس بعظــؿ الـــص الؼــرآين وســؿاوتف، وتحــاول هــذه الد

تتسؿع لفؿس السقا  الؼرآين، وتؽشػ أسرار هذا التحقل بقـ صقغ ا.فراد والجؿع 

 لؾقققم طؾك أذواقف البالغقة.

فتعرض هذه الدراسة لؿادة صقغ إلػاظ وتبدلفا بقـ ا.فراد والجؿـع، وتـتؼـل 

كؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة، حتك كؼػ طؾك ضاهرة أسؾقبقة تؿثؾ كؿًطا يف السـقا  

 ؼرآين، ومـفًجا مطرًدا فقف، لف كؽاتف ودٓٓتف وأسراره.ال

ــل،  ــتـباصل التحؾقؾ ـــفج آس ــاقص، والؿ ــتؼرائل الـ ـــفج آس ــت الؿ ــد اتبع وق

ٓستـباط ا.شارات البالغقة، والتسؿع إلك أسـرار العـدول، ووفائـف بـلغراض الــظؿ 

 ودواطقف.

إكؿا يختار الؿػردة  وتقصؾ الباحث إلك أن الؼرآن بتحقٓتف ما بقـ إفراد وجؿع،

إكثر امتالًء بالؿعـك، فقفجر الجؿع، ويم ر ا.فـراد والعؽـس كـذلؽ، لقخؾـع طؾـك 

 الـص دٓٓت بقاكقة راققة، يؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

ويقصل الباحث أن تؼقم هقئة بتبـل مشروع لدراسة مقاصـ التغـاير بـقـ ا.فـراد 

 د  أسرار الؽتاب العزيز وكؽاتف.والجؿع يف الؼرآن الؽريؿ لؾقققم طؾك أ

 مفتاحية:الكلمات ال

اختالم الصقغ، العدول، ا.فراد، الجؿع، بالغة، سقرة الـساء.

 

*              *              * 
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 مقدمة ال

 أما بعد صالة والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده، الحؿد هلل وحده وال

ــف أفصــح الؽــالم وأبقـــف، وفــؼ مـف ــار اختــار اهلل لؽتاب ــة مـتظؿــة ٓ تتخؾــػ، واخت جق

لؿػرداتف صـقًغا مختؾػـة قـادرة طؾـك أن تشـقع يف كػـس السـامع مـا تحؿؾـف مــ دقـائؼ 

ا.شارات، وخػايا الؿؼاصد، وكؾؿح يف آيـات الؽتـاب سـقاقات تخاصـب الؿػـرد  ـؿ 

تتبدل لتخاصب الجؿع ويف السـقا  ذاتـف، وكـذلؽ العؽـس، ومــ أمثؾـة ذلـؽ، ققلـف 

ــالك  ــاء  ] ژهت مت هب مب هئ مئ هيژ تع ــة [، 757الـس ــاءت لػظ ــد ج فؼ

)طـــدًوا( مػـــردة ٓ بصـــقغة الجؿـــع )أطـــداء( الؿقافؼـــة لؾســـقا  حقـــث كـــان جؿًعـــا 

)الؽافريـ(، فؿا السر يف إيثار مػردة والعزوم طـ جؿعفا، أو اختقـار الجؿـع وهجـر 

 مػرده؟

 فتعؿد هذه الدراسة إلك الربط بقـ دٓٓت الصقغ، إفراًدا وجؿًعا، لؾقققم طؾك

أسرار الؿغايرة، وكقاحل التصرم يف أفاكقـ الؼقل، وما تؾؼقف مـ ضالل طؾك السامع، 

 والتؽشػ طـ الحؽؿة مـ هذا التصرم يف الؿػردة الؼرآكقة.

 فرضية الدراسة:

 تػوض هذه الدراسة طدة أمقر أهؿفا 

أن الؿغايرة بقـ صقغ إلػاظ يف الؼرآن الؽريؿ تشل بؼدسقة الـص الحؽقؿ،  .7

ـ أســراره البالغقــة، وقــد شــؽؾت هــذه الؿغــايرة مـفًجــا مطــرًدا يف الــذكر وتػصــح طــ

الحؽقؿ لف مؼاصده وإيحاءاتف.

أن التبدل يف صقغ إلػـاظ لـؿ يؽــ اطتباًصـا أو طبًثـا بـؾ كـان لقثقـر الؼـارئ،  .2

ويقجف طـايتف كحقه، فقدفعف لتثقير الؼرآن بحًثا طـ أسراره ومؽـقكاتف البالغقة.

 ه:موضوع البحث وحدود

تعرض هذه الدراسة لؿادة صقغ إلػاظ وتبدلفا بـقـ ا.فـراد والجؿـع، وتـتؼـل 

 كؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة، حتك كؼػ طؾقفا تحؾقاًل وففًؿا ومـفًجا ووبًطا.

 وذلؽ لؾقققم طؾك أضفر مالمح الؿـفج الؼرآين يف هذا التبدل بقـ صقغ إلػاظ.
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 مشكلة البحث:

 طـ إسئؾة أتقة تسعك هذه الدراسة لإلجابة 

  ما الؿؼصقد باختالم صقغ إلػاظ وتصرم الؼرآن يف ذلؽ؟

 ما يشقع هذا التبدل يف الصقغ مـ إيحاءات وإشارات؟

 ما مـفج الؼرآن الظاهر مـ هذا التبدل والتحقل يف الؿػردة الؼرآكقة؟

 أهداؼ البحث: 

 يؽتسب هذا الؿقوقع أهؿقتف لؾجقاكب أتقة 

: ًٓ طؾك ضاهرة التحقل يف بـقة الؿػردة الؼرآكقة ما بقـ إفراد وجؿع  أن القققم أو

إكؿا هق وققم طؾك ضاهرة أسؾقبقة تؿثؾ كؿًطا يف السقا  الؼرآين، ومـفًجا مطرًدا فقف، 

 لف كؽاتف ودٓٓتف وأسراره.

أن التسؿع لبالغات التغاير يف صقغ إلػاظ درس بالغل راٍ ، يحؿؾ كـؾ  ثاكًقا:

ًٓ طؾـك مؽـقكـات الؼـرآن البالغقـة. مقوع مـف مسـتػا ًدا ققًؿـا، يصـؾح أن يـصـب مثـا

فلحقاًكا يعذب الؿػرد يف السقا  دون الجؿع، وتارة يحسـ الجؿع دون الؿػرد، وكؾ 

يف مقوعف لف حظ وافر مـ البقان، ويحؿؾ أسرار الــظؿ يف تراكقبـف، وذلـؽ لؾؽشـػ 

ع الؿػرد، وكؾ ذلؽ يػضل طـ سر إيثار الؿػرد مقوع الجؿع، أو إيثار الجؿع مقو

 إلك لطائػ ٓ تتـاهك.

 الدراسات السابقة:

بدراســة مســتؼؾة تتـــاول إســرار البالغقــة -حســب طؾؿــل-لــؿ يتعــرض أحــد 

ٓختالم صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع، مــ سـقرة الـسـاء خاصـة، وقـد وقػـت 

 طؾك دراسات تعروت لفذا الؿقوقع مـ جقاكب مختؾػة ومـ أهؿفا 

 ز البقاين يف صقغ إلػـاظ، لؾـدكتقر محؿـد أمـقـ الخضـري، وهـل دراسـة ا.طجا

طؿقؼة ممصؾة، وقد تطر  لـؿاذج مختؾػة لإلفراد والجؿع يف الؼرآن الؽـريؿ، وهـل دراسـة 

ـ ألقان ا.طجاز هنقًوا، وقد استدرك يف تحؾقالتف طؾك كثقر مؿـ  جادة، هنضت هبذا الؾقن م

بؾ كان لف اكػرادات وإبداطات. سبؼف، فؾؿ يؽـ مؼؾًدا وٓ جامًعا،
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  ـ صقغ ا.فراد والتثـقة والجؿع يف الؼرآن الؽريؿ، لعبد الرحؿـ بـ رجاء االعدول بق

 ىث نثژ ، ولؿ يتػؼ بحثل وبحثف إٓ بؿثـال واحـد وهـق ققلـف تعـالك اهلل السؾؿل

مـ  طؾك أن هذا الؿثال ذاتف لؿ يستقطبف جقًدا، فؾؿ يزد يف صرحف طؾك أسطر معدودة ژيث

بحثف لؿ تتجاوز الثؿاكقة، طؾك أن هـاك فروًقا يف الـتائج والطرح.

 ولؿ تتػؼ العدول طـ السقا  يف الؼرآن الؽريؿ، د. زاهدة طبد اهلل محؿد ،

ودراستل بؿثال واحد، فؼد اختص بحثل لؾتعرض لـؿاذج مـ سقرة الـساء خاصة.

ع ومتــقع الـدٓٓت وٓ زال هذا الؿقوقع يتسع لؾدراسة والبحـث، ففـق واسـ

البقاكقــة، ومقاصـــف يف الؼــرآن كثقــرة، وكــؾ مــقصـ مـفــا جــدير ٕن يػــرد يف الطؾــب، 

وتحؾقؾ هذه الؿقاصـ أمر اجتفادي ٓ يزال يتجدد، وففؿ يمتقف اهلل مـ يشاء، وأسرار 

ولق أططل العبد بؽؾ حرم مــ الؼـرآن الؽتاب كثقرة، لؽـفا طؾك كثرهتا ٓ تتزاحؿ، 

يبؾغ هنايـة مـا أودع اهلل يف آيـة مــ كتابـف5 ٕكـف كـالم اهلل، وكالمـف صـػتف، ألػ ففؿ لؿ 

وكؿا أن لقس هلل هناية، فؽذلؽ ٓ هناية لػفؿ كالمف، وإكؿا يػفؿ كـؾ  بؿؼـدار مـا يػـتح 

 .اهلل طؾك قؾبف

وهـاك ققاطد يف التطر  إلك ففؿ الؽتاب، تـزل يف ففؿ الؼرآن مـزلة أصقل الػؼف 

ؽام، فؿـ أطؿؾ ققاطد الـظر التدبري لؽؾؿات اهلل وبغايـة القفـاء طسـك يف تػفؿ إح

 أن يؼػ طؾك مػاتقح ففؿ أي.

 المناهج المستخدمة:

حقــث يؼــقم الباحــث باســتؼراء أيــات التــل  الؿـــفج آســتؼرائل الـــاقص: .7

تبدلت فقفا صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع، وذلـؽ مــ سـقرة الـسـاء خاصـة،  ـؿ 

يتؿاشك وخطة البحث.اكتؼاء ما 

                                                 
ه.7470، ربقع أخر -العدد الثاين طشر-مجؾة جامعة أم الؼرى لعؾقم الؾغات وآداهبا،  (7)

م.2553سـة (، ل7( العدد )70مجؾة الوبقة والعؾؿ، مجؾد ) (2)

( هــ، التػسـقر البسـقط، تحؼقـؼ  د. محؿـد بــ صـالح الػـقزان، رسـالة 413القاحدي، طؾل بـ أحؿـد ) (7)

.7/423ه، ج7475، 7دكتقراه، جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد، طؿادة البحث العؾؿل، ط
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حقث اطتؿد الباحث طؾك استـباط ا.شـارات البالغقـة  الؿـفج آستـباطل: .2

لتبدل صقغ ا.فراد يف أيات الؿطروحة لؾبحث.

وذلؽ بدراسة هذه أيات دراسة تحؾقؾقة بقاكقـة لؾؽشـػ  الؿـفج التحؾقؾل: .7

 ف.طـ أسرار العدول ومالمحف البالغقة، ووفائف بلغراض الـظؿ ودواطق

 خطة البحث: 

قام الباحث بتؼسقؿ هذه الدراسة إلك مبحثقـ با.وـافة إلـك الؿؼدمـة والخاتؿـة 

 والتقصقات والـتائج والؿراجع وذلؽ كؿا يليت 

 مبحث تؿفقدي. الؿبحث إول:

 اختالم صقغ إلػاظ بقـ ا.فراد والجؿع. الؿبحث الثاين:

 ووع الؿػرد مقوع الجؿع. الؿطؾب إول:

 ووع الجؿع مقوع الؿػرد. ثاين:الؿطؾب ال

*              *              * 
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 مبحث تمهيدي )مقدمات عامة(المبحث األول: 

: ًٓ قد يعدل الؼرآن طــ إصـؾ السـقاقل لؾــص، ويخـالػ مؼتضـك الظـاهر،  أو

بــقـ إلػــاظ، ويجــاوز الســــ الؿللقفــة يف الؾغــة، وذلــؽ لقحؼــؼ مؼاصــد  ويعــاور

ات وإشــارات، كؾفــا مجتؿعــة هتؿــس بتـاســؼ ضــاهر بــقـ الشــؽؾ والؿضــؿقن، وغايــ

وتـاغؿ بقـ الؾػظ والؿعـك، مؿا مفد لتؽامؾ بقاين رائع يف الـص الحؽـقؿ، وإذا ذهبــا 

كستـطؼ هذا العدول بقـ مػـردات الؼـرآن وتغايرهـا، لقجـدكاه إلقـؼ ببالغـة الــظؿ، 

  كتاب اهلل.وإهدى إلك الؿعـك الؿؼصقد، وذلؽ مستػقض يف

أّن الؼرآن قد وافؼ ســ العرب يف هذا، وكان لف فضؾ وسبؼ يف هذا الػــ5  ثاكًقا:

وذلؽ بتلسقس هذا الـؿط وفؼ مـفجقة معقــة، ٓ تؽـاد تـرى فقفـا تــافًرا بـقـ الشـؽؾ 

والؿضؿقن طـد إحداث هذا العدول بقـ الؿػردات، فؽان فقف لػتات بارطة، وكؽـات 

يف إضفـار كـقع جديـد مــ أكـقاع ا.طجـاز الؾغـقي يف الؼـرآن  لطقػف، وأسفؿ هذا الػـ

الؽريؿ، وهق التصرم يف أفاكقـ الؼقل، وما تؾؼقـف مــ ضـالل طؾـك السـامع، فتحـدث 

أ ًرا لؿ يؽـ بغقر هذا آختالم بقـ صقغ إلػاظ. فؼد هنض الؼـرآن هبـذا الؾـقن مــ 

 حد.ا.طجاز هنقًوا، وزاده  راًء، وترقك إلك ذرى ٓ يبؾغفا أ

وأسس لف بؿـفجقة مـتظؿة واوحة الدٓٓت، فؼد اكتؼك مــ الؿػـردات إكثـر 

امتالء بالؿعـك الؿؼصقد. وإّن تتبع مقاصـ هذا آختالم يف الصقغ فقف غـقة بالغقـة، 

 وتزيد الؿتػحص لمي  راًء بقاكًقا يتؾؿس فقف دقائؼ ا.طجاز، وطظؿة البقان.

يف بـقة الؽؾؿة ضاهرة قد تطر  إلقفا البحث طـد إّن ضاهرة التبدل والتحقل  ثالًثا:

وأسس لفا أهؾ العربقة العظؿاء، والتػتقا إلك ما فقف مــ -قدامك ومحد قن–العؾؿاء 

 أسرار وكؽات.

وســـؿقه التغـــاير الســـقاقل، أو الصـــرم، والعـــدول، وآلتػـــات، فـــنن العـــرب 

                                                 
زهـري، محؿـد بــ إقال ابـ إطرابل  التعاور وآطتقار  أن يؽقن هذا مؽان هذا، وهذا مؽـان هـذا،  (7)

 .7/750ج م،2557، 7( هـ، هتذيب الؾغة، دار إحقاء الواث العربل، بقروت، ط725أحؿد )
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 .يصرفقن الؼقل مـ الؿخاصب إلك الغائب، ومـ القاحد إلك الجؿاطة

. وسـؿاه الػقـروز آبـادي التؾـقن، وهـق  ففق تحقل طـ الؿللقم مــ الؽـالم

 .ذاتف آلتػات 

وقد طّد ابـ إ قر الرجقع مـ خطاب التثـقة إلك خطاب الجؿـع، ومــ خطـاب 

 .الجؿع إلك خطاب القاحد، مـ آلتػات، ولف أسراره وكؽاتف

ًٓ  ققلف تعالك   ژ حج مث متهت خت حت جت هب مب ژ وورب لف مثا

[، وهذا طدول طـ خطاب القاحـد، إلـك خطـاب الجؿاطـة، وإكؿـا صـرم 22يس  ]

الؽالم طـ خطاب كػسف إلك خطـاهبؿ، ٕكـف أبـرز الؽـالم لفـؿ يف معـرض الؿـاصـحة 

لـػسف، وهق يريد مـاصحتفؿ لقتؾطػ هبؿ، ويـداريفؿ، وٕن ذلـؽ دخـؾ يف إمحـاض 

 خت حت جت هب مب ژ ، وقـد ووـع ققلـف الـصح، حقث ٓ يريد لفؿ إٓ ما يريد لـػسـف

مؽان ققلف  ومـا لؽـؿ ٓ تعبـدون الـذي فطـركؿ، ففـذه دقـائؼ لطقػـف وفقائـد   ژمت

 طجقبة.

أهؿـؾ الؿصــػ أمـقًرا ويؼقل السبؽل معؾًؼا طؾك كالم الؼزويـل يف ا.يضاح  

كثقرة مـ إتقان الؽالم طؾـك خـالم مؼتضـك الظـاهر، كـؾ مـفـا يصـؾح أن يؽـقن مــ 

إذا اطتربت فقف كؽتف لطقػف، مــف اكتؼـال الؽـالم مــ خطـاب القاحـد أو  أبقاب الؿعاين

 .آ ـقـ أو الجؿع لخطاب أخر

وسؿاه أبق طبقدة مجـاًزا، فؼـال  ومــ مجـاز مـا جـاء لػظـف لػـظ القاحـد، ووقـع 

                                                 
( هـ، الربهان يف طؾقم الؼرآن، تحؼقؼ محؿـد أبـق الػضـؾ، دار إحقـاء 244الزركشل، محؿد بـ طبد اهلل ) (7)

طؾـك ســة وفاتـف(، ابـ وهب، إسحا  بـ إبراهقؿ )لـؿ أقـػ . 2/277ج ،7420، 7ط الواث العربل،

 .7/702جالربهان يف وجقه البقان، تحؼل  د. جػـل محؿد شرم، مؽتبة الشباب، الؼاهرة، د.ط، 

 .77صم، 7443صبؾ، حسـ، أسؾقب آلتػات يف البالغة الؼرآكقة، دار الػؽر العربل، الؼاهرة،  (2)

ئػ الؽتـاب العزيـز، تحؼقـؼ ( هــ، بصـائر ذوي التؿققـز يف لطـا372الػقروز آبادي، محؿـد بــ يعؼـقب ) (7)

 .7/754جهـ، 7471محؿد الـجار، الؿجؾس إطؾك لؾشمون ا.سالمقة، الؼاهرة، الطبعة الثالثة، 

( هـ، الجامع الؽبقر يف صـاطة الؿـظقم مـ الؽالم والؿـثقر، تحؼقؼ 172ابـ إ قر، كصر اهلل بـ محؿد ) (4)

 .752-7/757جه، 7720مصطػك جقاد، مطبعة الؿجؿع العؾؿل، 

.7/414جم، 7472( هـ، طروس إفراح، مطبعة طقسك البابل، مصر، 227السبؽل، أحؿد بـ طؾل ) (0)
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يف مقوـع  ،[12غـافر  ]  ژ من خن حن ژ معـك هـذا القاحـد طؾـك الجؿقـع ققلـف 

، ومـ مجاز ما جاء م ًٓ  مي  ژ ـ لػظ خرب الجؿقع طؾك لػظ القاحـد، ققلـف أصػا

[، يف مقوع ضفراء. ومـ مجاز ما جاء لػظف لػـظ 4التحريؿ  ] َّ ژ جئ يي ىي ني

 خك حك ژ الجؿقع الذي لف واحد مـف، ووقع معـك هذا الجؿقع طؾك القاحـد، ققلـف 

[، والـاس جؿقع، وكـان الـذي 727آل طؿران  ]  ژ هل مل خل حل جل مك لك

 .قال رجاًل واحًدا

، وذكـر فقـف مخالػـة ضـاهر الؾػـظ معــاهوتـبف ابـ قتقبة لذلؽ فعؼد باًبا أسـؿاه  

كثقًرا مؿا هق مـ باب الخروج طؾك خالم مؼتضك الظاهر، وذكر فقف إصال  الجؿـع 

ــف  ــا يف ققل ــالكوإرادة القاحــد، كؿ  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ژ  تع

قـاويؾفؿ يف [، كان رجؾ مـ الؼقم ٓ يؿالئفؿ طؾـك أ11  التقبة] ژمي زي ري

 .الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، ويسقر مجاكًبا لفؿ، فسؿاه اهلل صائػة وهق واحد 

سؿاه اهلل صائػة تعظقًؿا لف، فؼد كان واحًدا يف مؼابؾ كثرة باصؾة، فؽلكؿا كـان أمـة 

 وحده، فسؿاه صائػة  ـاًء طؾقف لثباتف طؾك الحؼ.

 إرادة الجؿـع كؼقلـف تعـالك   ؿ يستطرد ابـ قتقبـة ويجعـؾ مــف إصـال  القاحـد و

ـــــافؼقن  ]   ژلكخك حك جكمق حق مفژ ـــــداء،4الؿـ  ىث نث ژ  [، أي إط

 .[، أي رفؼاء 14الـساء  ]ُّ ژيث

يف سقا  حديثف طـ ســ العـرب يف أبـقاب  الصاحبلوذكر ابـ فارس ذلؽ يف 

مـفا  باب واحد يراد بف الجؿع، وباب الجؿع يراد بف واحـد وا ــان، والعـرب تصـػ 

[، فؼـال 1الؿائـدة  ]   ژجي يه ىه ژ بصػة القاحـد كؼقلـف جـؾ  ــاؤه  الجؿقع 

                                                 
، 7( هـ، مجاز الؼـرآن، تحؼقـؼ سـزكقـ، مؽتبـة الخـاكجل، الؼـاهرة، ط275) أبق طبقدة، معؿر بـ الؿثـك (7)

.77-7/4، جـه7737

الؼرآن، تحؼقؼ أحؿد صؼر، دار الـواث، الؼـاهرة،  ( هـ، تلويؾ مشؽؾ221ابـ قتقبف، طبد اهلل بـ مسؾؿ ) (2)

 .274صهـ، 7747الطبعة الثاكقة، 

 .270-274الؿرجع السابؼ، ص (7)
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 .جـًبا وهؿ جؿاطة 

 بنفراد )الؿسؽـ( يف ققلـف تعـالك  وهذا ابـ جـل يذكر يف تعؾقؾف لؼراءة إطؿش

[، قال  وُحســ 20إحؼام  ]  ژييىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ژ

جاء بؾػـظ القاحـد، وذلـؽ أكـف أيًضا أن يريد بـ )مسؽـفؿ( هـا  الجؿاطة، وإن كان قد 

مقوــع تؼؾقــؾ لفــؿ، وذكــر العػــاء طؾــقفؿ، فــال  بالؿقوــع ذكــر القاحــد لؼؾتــف طـــ 

 . الجؿاطة

فاكظر إلك دقة هذه الـؽتف وتصقيرها لشدة هالك الؼقم، واكؿحاء آ ـارهؿ، حتـك 

لؿ يعد مـا يـدل طؾـقفؿ سـقى شـبح وـئقؾ لؿسـؽـ واحـد اسـتبد بـف العػـاء، فؽاكـت 

قاحد بدٓٓتف طؾك الؼؾة تجسقًدا لضللة أ رهؿ، وتعبقـًرا طــ شـدة غضـب استعارة ال

 .اهلل، وطظقؿ اكتؼامف

،  ـؿ ذكـر ابــ وأهنؿ لؿا هؾؽقا يف وقت واحد، فؽلهنؿ كاكقا يف مسـؽـ واحـد

ًٓ آخــر وهــق ققلــف تعــالك  . وحســـ لػــظ  ژمن خن حن ژ  جـــل مثــا ًٓ ، أي  أصػــا

لن ا.كسان، وتحؼقر ٕمره، فـال  بـف ذكـر القاحـد القاحد هـا5 ٕكف مقوع تصغقر لش

 .لذلؽ، لؼؾتف طـ الجؿاطة

                                                 
( هــ، الصـاحبل يف فؼـف الؾغـة، تحؼقـؼ طؿـر صبـاع، مؽتبـة الؿعـارم، 740ابـ فارس، أحؿد بـ فارس) (7)

.712-717، صم7447بقروت، 

ؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات، تحؼقؼ طؾـك الـجـدي، ( هـ، ال742ابـ جـل، طثؿان بـ جـل ) (2)

( هــ، الؿـبفج يف الؼـراءات 047سبط الخقـاط، طبـد اهلل بــ طؾـل )، واكظر  2/211ج م، د.ط، 7444

ـرب، جامعـة ا.مـام محؿـد بــ سـعقد،  ه، 7454الثؿان وقراءة إطؿش، رسالة دكتقراه، طبد العزيز السا

( هـ، شرح صقبة الـشر يف الؼراءات العشـر، مطبعـة 7422سالؿ )محقسـ، محؿد بـ محؿد و، 242ص

. 7/224جم، 7447، 7الحسقـ، الؼاهرة، ط

م، 7447، 7الخضري، محؿد إمقـ، ا.طجاز البقـاين يف صـقغ إلػـاظ، مطبعـة الحسـقـ، الؼـاهرة، ط (7)

 .74ص

دقل جؿقـؾ، درا الػؽـر، ( هـ، البحـر الؿحـقط، تحؼقـؼ صـ240أبق حقان إكدلسل، محؿد بـ يقسػ ) (4)

 .4/442جه، 7425بقروت، 

 .2/211جابـ جـل، الؿحتسب،  (0)
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 .فؽلن ا.فراد تصغقر الشلن وتؼريبف

إن التصريػ يف الخطاب، والتـؼؾ يف ألػاضـف، والعـدول بـف إلـك إفصـح  رابًعا:

وإلقؼ ببالغة الـظؿ، لقققػــا طؾـك مـدى بالغـة الؼـقل5 ذلـؽ أن ألػـاظ الؼـرآن هـل 

كرائؿ كالم العرب وأسؿك ما فقف، فؽان لفذا التبدل والتصرم يف الؼقل أ ـر قـقي يف 

كػس السـامع، وحثـف طؾـك اسـتبطان الــص، والتعؿـؼ فقـف. ففـق طـدول إلـك الصـقرة 

 الػصقحة الصحقحة.

ففذا التحقل يف البـقة لف أغراوف البقاكقة، وفقف إيؼاظ لؾسامع، وصرم غايتف كحق 

ل والتحـقل يف الؿػـردة الؼرآكقـة، لؾققـقم طؾـك مـلٓت الؼـرآن الؿراد مـ هـذا التبـد

ومؼاصده مـ ذلؽ، فؼد راطك الؼرآن يف ذلؽ أسسا أدبقة، وذوققة وكػسـقة يف تـؼالتـف 

يف الؿػردة الؼرآكقة بقـ ا.فراد والجؿع، لـؽات سقغت لف مثؾ هذا العدول طـ ذلؽ 

ؼتضك الظاهر إٓ لدٓٓت إصؾ السقاقل الؿعروم، فؿا غقير الـظؿ، وما خقلػ م

وهق مـ محاسـ الؽالم، ووجف حسـف هق أن الؽالم إذا كؼؾ مــ أسـؾقب مؼصقدة. 

إلك أسؾقب، كان ذلؽ أحسـ تطرية لـشاط السامع، وأكثر إيؼاًضـا لإلصـغاء إلقـف مــ 

 . إجرائف طؾك أسؾقب واحد، وقد تختص مقاقعف بؾطائػ

ف إسـاس الـػسـل يف دٓٓتـف، فقضـػ وكلن الؼرآن يراطل يف تبدٓتف وتحقٓتـ

الؾغة مختاًرا مـفـا مـا لـف إ ـر إكـرب يف كػـس سـامعف وقارئـف، وذلـؽ بؿـا أشـاع مــ 

دٓٓت لغقية أحد ت تثقيًرا لؾـص الؼرآين، وجذبت السامع إلقـف، فتعؿـؼ يف بحـره، 

 لجـل جقاهره.

غــراض أن الـــظؿ الؼــرآين يضــع الؿـاســبة والغــرض الؿعـــقي فــق  إ خامًســا:

الؾػظقة، فقـتؼل مـفا مـا كـان أوىف بـالغرض، وأكثـر امـتالًء بـالؿعـك، وكؾـف فصـقح ٓ 

 ريب، فؼد ووع الؼرآن إلػاظ مقوعفا إخص وإوىف.

                                                 
، 7( هـ، التحرير والتـقير، دار الؽتب العؾؿقـة، بقـروت، ط7747ابـ طاشقر، محؿد الطاهر بـ محؿد ) (7)

 .0/757جم، 2557

م، 2550، 72داب، ط( هـ، بغقة ا.يضاح لتؾخقص الؿػتاح، مؽتبـة ا7747ٔالصعقدي، طبد الؿتعال ) (2)

 .7/742ج
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ويف هذا التصريػ والتحقل يف الخطاب إكؿا كرمؼ بالغة الـص الؼرآين، وكرتقي 

 ة، وكؽاتف البقاكقة.مـ سؿاوتف، وكحؾؼ يف فضائف، بحًثا طـ مؽـقكاتف البالغق

وهذه الظاهرة دالة طؾـك  ـراء لغـة الؼـرآن، وقدرتـف طؾـك تطقيـع صـقغ إلػـاظ، 

 ٓستقعاب كثقر مـ الؿعاين، وتحؼقؼ كثقر مـ الدٓٓت.

وهق مـ السؿات إسؾقبقة التل تصـع التل قر، وتحدث بـاًء أسؾقبًقا يقجف طـاية 

لػاظ، .حداث جؿالقـات فـقـة رائعـة يف الؼارئ إلقف، مستعؿاًل التصرم يف صقاغة إ

الـص الؼرآين قد تخـالػ الســـ الؾغقيـة يف الــؿط الؿعتـاد5 ٕكـف تصـرم يف الفقؽـؾ 

البـققي لؾؿػردة يشقع يف ضالل الؿػردة أغراًوا فـقـة راققـة، قـد ٓ تحصـؾ بغقـر هـذا 

 التصرم.

ة، فؽـان وهؽذا تجد الؼرآن يػتـ يف أداء الؿعـك القاحـد بللػـاظ وصـر  متعـدد

 .هذا فـًا مـ فـقن إطجازه إسؾقبل

وهق مـ بدائع الؼرآن وأسراره التل بؿثؾفا أطجز البشر طـ محاكاتف، بؾ سادًسا: 

سؾؿقا لروطة أ ره، فؽان دلقاًل ساصًعا طؾك رباكقتف، مؿا كسك الؼرآن  قًبا مـ التعظقؿ 

ل هبــا حســـ التتبــع وا.جــالل، فؽــؾ تحــقل فقــف لــف إيحاءاتــف ودٓٓتــف الخاصــة يشــ

 والـظر.

ــة دلــقاًل طؾــك شــجاطة العربقــة،  فؽــان هــذا التحــقل والتبــدل يف الؿػــردة الؼرآكق

والشجاطة هل ا.قدام5 ذلؽ أن الرجؾ الشجاع يركب ما ٓ يستطقعف غقره، ويتـقرد 

ما ٓ يتقرده سقاه، وكذلؽ هذا آلتػات يف الؽالم، فنن الؾغة العربقة تختص بف دون 

 .الؾغات غقرها مـ

وهق مـ أفاكقـ الؽالم، وذلؽ بـؼؾ الؽالم مـ أحد صر  التؽؾؿ أو الخطاب أو 

الغقبة إلك صريؼ آخر مـفا، وهق بؿجرده معدود مـ الػصاحة، ٕن ذلؽ التغققر يجّدد 

                                                 
، د.ت، 7( هـ، مـاهؾ العرفان، مطبعـة طقسـك البـابل، مصـر، ط7712الزرقاين، محؿد بـ طبد العظقؿ ) (7)

.2/722ج

ابــ ، و2/713( هـ، الؿثؾ السائر، دار هنضة مصر، الؼاهرة، د.ت، 172ابـ إ قر، كصر اهلل بـ محؿد ) (2)

 .7/43صإ قر، الجامع الؽبقر، 
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كشاط السامع، فنذا اكضؿ إلقف اطتبار لطقػ يـاسب آكتؼال إلك ما اكُتؼؾ إلقف صار مـ 

ة، وكان معدوًدا طـد بؾغاء العرب مـ الـػائس، وقد جاء مـف يف الؼرآن ما أفاكقـ البالغ

 .ٓ يحصك كثرة مع دقة الؿـاسبة يف آكتؼال

ذلؽ أن الـص الؼرآين يتـؼؾ بقـ وروب الؿعاين كقػؿـا شـاء، ويـتخـب مـفـا مـا 

يشاء، فقـتؼل الؿعـك إلقؼ وإهدى إلك الؿؼصقد، كؾ ذلؽ يؿر بسالسـة وصـؿت 

 طجقب،  ؿ يوك لؾؿتلمؾ القققم طؾك أسرار الـظؿ ودقة تراكقبف.

يستطقع الـاضر يف كتاب اهلل تعالك أن يتؾؿس السـر ا.لفـل يف كـؾ مػـردة  سابًعا:

مــ مػرداتـف، ويسـتجؾل روطـة البقـان الـذي فقـف. فؼـد أكبـلت الؿػـردة فقـف بتحقٓهتـا 

وفـؼ مـفجقـة تؼـقم طؾــك الراققـة بلسـؿك إطجـاز وأجؿـؾ بقـان. فؼــد جـاءت مػرداتـف 

فامتاز الؼـرآن يف صـقاغتف وقابط مـتظؿة. روطل فقفا تحؼقؼ الفدم وذو  الؼارئ. 

الؿصطؾحات بخصائص فـقة ولغقية وشعقرية، ولؿ تؽــ ألػاضـف جامـدة، أو رمـقًزا 

متحجرة، وإكؿا هل بـاء جؿالل يضرب بجذوره يف كػقس الــاصؼقـ بؾغتـف، فقشـدهؿ 

 . إلقف يف تعاصػ وتػاطؾ

فاكتؼاء الؾػظ الؼرآين كلكف تجسقد لؿعـك الؽؾؿة وتػسقر لفـا، بجرسـف وطذوبتـف 

ووقعف، يؼع يف الـػس وكلكف أوحل إلقفا شلء يـبعث مـ تؾؽ الحـروم، و ـايـا تؾـؽ 

الؿؼاصع، فؽؾؿات الؼرآن كلكؿا هل رسؾ ُتـزل أية مـزلفا يف الـػس، وتميت  ؿارهـا 

ضــاء متػاطؾــة مــع الـــص الؼــرآين، فتؼشــعر لفــا إبــدان، يف العؼــؾ، فتتحــرك لفــا إط

 .وتذرم مـفا الدمقع

وكــؾ تحــقل يف بـقــة الؿػــردة الؼرآكقــة مـــ إفــراد إلــك جؿــع والعؽــس يصــؾح أن 

ًٓ طؾك سؿاوة الؼرآن ورفعتف، ويـتصب كذلؽ شاهًدا بحؼ طؾك إطجازه.  يـصب مثا

                                                 
 . 7/754ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (7)

البصــقر، كامــؾ، الؿـــفج الؼــرآين يف صــقاغة الؿصــطؾحات، مجؾــة الؿجؿــع العؾؿــل العراقــل، بغــداد،  (2)

 . 37-23صم، 7435

، 7جــربان، لبقــب محؿــد، طـايــة طؾؿــاء التػســقر ببقــان غريــب الؼــرآن الؽــريؿ، درا الػــارو ، طّؿــان، ط (7)

 .77ص م،2572
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إٓ أّن بـف تعـدًدا يف دٓٓت  وإن هذا التحقل يف الؿػردة طؾك سالستف وسفقلتف،

الـص، فؽؿ اتسعت الؿعاين هبذا التبدل يف إلػاظ، ذلؽ أن إلػـاظ خـدم لؾؿعـاين، 

 وتسعك لتؽثقر دٓٓهتا.

وإن آقتدار طؾك تصريػ الؽالم هبذا الـؿط الؿعجز مـدطاة لؾثــاء طؾـك الــص 

 الؼرآين الحؽقؿ.

*              *              * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لبق  دؿد جربان صالحد.اخت ف صقغ األلػاظ بني اإلفراد واجلؿع يف الؼرآن الؽريم                                        

 
289 

 المبحث الثاني

 البالغيةاختالؼ صيغ األلفاظ بين اإلفراد والجمع ودالالتها 

إن آختالم يف التعبقرات الؼرآكقة مـ بالغات الؼرآن وتـاسبف وأحسـقتف، فـاهلل تؿفقد: 

  .[27الزمر  ] َّ ژٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ژ كزل أحسـ الحديث، 

ة واخــتالم صــقغفا بــقـ إفــراد وإن هــذا التبــدل والتؾــقن يف بـقــة الؽؾؿــة الؼرآكقــ

وجؿع لفق غاية الحسـ فقف، وغايـة جؿـال الـسـؼ والــظؿ كـذلؽ، فؼـد خـّط الؼـرآن 

صريًؼا بقـًا واوًحا يف صرحـف لؾؿػـردات وتبـدلفا وتحقلفـا بؿـا يتـاسـب والسـقاقات، 

مـسجًؿا مع ألػاضف ومعاكقف، متـاسـًؼا بـقـ الشـؽؾ والؿضـؿقن، وخـّط كـذلؽ سـبقؾ 

ــدرس ل ــؿ وال ــرآن يف العؾ ــك ســؿاوة الؼ ــة طؾ ــر الؿقوــقطات دٓل ـــ أكث ؿقوــقع م

 استقعاب الؿػردات، وتبدلفا وفؼ مـفج ققيؿ واوح.

وتـتخب هذه الدراسة كؿاذج مـ سـقرة الـسـاء، كصـبتفا أمثؾـف دالـة طؾـك معـالؿ 

الـفج الؼرآين يف اكتؼاء الؿػردة الؿـاسبة ما بقـ إفراد وجؿع، وتحقلفا وفـؼ متطؾبـات 

 ءات السقاقات. الـظؿ وإيحا

ويف كصــب هــذه إمثؾــة إكؿــا كتســؿع لخصــائص الـــظؿ، وكتتبــع إيحــاءات كســؼ 

 الواكقب، وما تػضل إلقف مـ أغراض وبالغات، فؼد بؾغ الؼرآن الـّخب يف ذلؽ.

 ووع الؿػرد مقوع الجؿع الؿطؾب إول: 

وهق خروج طـ ضـقاهر إحـقال، تتــامك بـف الؿعـاين وتتؽـا ر، لغايـات بالغقـة 

 يتؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

 الؿثال إول:

ــرآين   ـــص الؼ  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي  ژ ال

 .[4الـساء  ]  ژحت جت

 . ژخب ژ مقطـ الشاهد: 

 فلفرد )كػًسا(، وكان مؼتضك الظاهر وما يتالئؿ والسقا  أن يجؿع التؿققز لجؿع الؿؿقز. 



 هـ7241( 42لؾدراسات الؼرآكقة العدد ) تبقانمجؾة

 
292 

 فؿا السر يف إفرادها وحؼفا الجؿع؟

 ـ: آراء الؿػسري

 قال الطربي  كقػ وحدت )الـػس( والؿعـك لؾجؿقع؟

ققؾ  أما كؼؾ فعؾ الـػقس إلك أصحاب الـػـقس، فـنن ذلـؽ مسـتػقض يف كـالم 

 العرب  وؼت هبذا إمر ذراًطا، وذرًطا.

وكذلؽ وّحد )الـػس( إذ كاكت )الـػس( مػسرة لؿققـع الخـرب. ويجـقز يف هـذا 

ؽ وإلك مـ تخـرب طــف، فـاكتػك بالقاحـد الؿقوع الجؿع والتقحقد، ٕكف مـسقب إلق

 طـ الجؿع لذلؽ، ولؿ يذهب القهؿ إلك أكف لقس بؿعـك جؿع، ٕن قبؾف جؿع.

قال أبق الجعػـر  والصـقاب مــ الؼـقل يف ذلـؽ طــدكا أن )الــػس( وقـع مققـع 

إسؿاء التل تـليت بؾػـظ القاحـد، ممديـة معـاهـا إذا ذكـر بؾػـظ القاحـد، وأكـف بؿعــك 

 .ؿقعالجؿع طـ الج

  ، فـصبت طؾك التؿققز والؿعـك  صابت أكػسفـ لؽؿ طـ شـلء مــ الصـدا

بـؼؾ الػعؾ مـ إكػس إلقفـ، فخرجت الـػس مػسرة، كؿا قالقا  أكت حسـ وجًفا، 

والػعؾ يف إصؾ لؾقجف، فؾؿا ُحقل إلك صاحب القجف، خرج القجف مػسًرا لؿققـع 

ع الػعـؾ، وذلـؽ يحصـؾ بالقاحـد، ولـق الػعؾ، فقّحد الـػس ٕن الؿراد بف بقان مققـ

(   جؿعت لؽان صقاًبا كؼقلف  ًٓ  .)إخسريـ أطؿا

  فؾػظفا )كػسا( واحد ومعـاها جؿع، والعرب تػعؾ ذلؽ كثقًرا. وقال بعـض

كحاة البصرة  إذا ما دكا الؾقؾ الؿضل بذي الفقى. 

 .والفقى مصدر والؿصادر ٓ تجؿع 

                                                 
-2/002ج، د.ت، 2( هـ، جامع البقان، مؽتبـة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة، ط775، محؿد بـ جرير )الطربي (7)

ـــ مســعقد )، واكظــر  003 ــاض، ط071البغــقي، الحســقـ ب ــة، الري ــؾ، دار صقب ، 7( هـــ، معــالؿ التـزي

 .2/717جم، 7434

.4/733جم، 7437، 7( هـ، مػاتقح الغقب، درا الػؽر، ط154الرازي، محؿد بـ طؿر ) (2)

م، 2552، 7( هـ، الؽشػ والبقان، دار إحقاء الـواث العربـل، لبــان، ط422الثعؾبل، أحؿد بـ محؿد) (7)

.7/205ج
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 لفـ، ٕهنـ أكػس، ولق جؿعت لجاز  فقحدها ٕكف ٓ يؾبس أن الـػس.

أي  جاء بالتؿققز هـا مػرًدا، وإن كان قبؾف جؿع، لعدم الؾبس، إذ مـ الؿعؾقم أن 

 .الؽؾ لسـ مشوكات يف كػس واحدة 

 .فؾؿا أسـد إلقفـ احتقج إلك ذكر الـػس تؿققًزا وبقاًكا لؾجـس الؿراد مـفـ 

ــة طؾــك الجـــس، والقاحــد فقوــع القاحــد مقوــع الجؿــع ٕن الغــرض  الدٓل

 .يحصؾ مـف الؿراد يف ذلؽ 

  ،فجاء بؾػظ )كػًسا( مػرًدا مع أكف تؿققز كسبة )صبـ( إلك وؿقر جؿاطة الـساء

ٕن التؿققز اسؿ جـس كؽرة يستقي فقـف الؿػـرد والجؿـع، وأســد الطقـب إلـك ذوات 

ؾك ما هق مؼـرر يف طؾـؿ الـساء ابتداء،  ؿ جلء بالتؿققز لؾدٓلة طؾك ققة هذا الطقب ط

الؿعاين مـ الػر  بقـ  واشتعؾ الرأس شقبا، وبـقـ  اشـتعؾ شـقب رأسـل، لـقعؾؿ أكـف 

.صقب كػس ٓ يشقبف شلء مـ الضغط وا.لجاء 

  فالتؿققز إذا استقى فقف القاحد والجؿـع لؽقكـف معؾقًمـا مـفؿـا الؿعــك طؾـك

                                                 
( هـ، غرائب الؼرآن ورغائب الػرقان، دار الؽتب العؾؿقـة، لبــان، 305الـقسابقري، الحسـ بـ محؿد ) (7)

 .2/744جم، 7441، 7ط

صـقن يف طؾـقم الؽتـاب الؿؽــقن، دار الؼؾـؿ، دمشـؼ، د.ط، ( هـ، الدر الؿ201الحؾبل، أحؿد بـ طؾل) (2)

 .027/ 7جد.ت، 

ــة، 130زادة، محؿــد بـــ مصــؾح الــديـ ) (7) ( هـــ، حاشــقة شــقخ زاده طؾــك البقضــاوي، دار الؽتــب العؾؿق

 .7/217جم، 7444، 7بقروت، ط

كاضؿ الؿرجان، ( هـ، الؿؼتصد يف شرح ا.يضاح، تحؼقؼ 427الجرجاين، طبد الؼاهر بـ طبد الرحؿـ ) (4)

ــرا ، وزارة ا.طــالم،  ـــ محؿــد). واكظــر  2/141جم، 7432الع ــل، إســؿاطقؾ ب ـــ، 7740الحـػ ( ه

الرومـل، مصـطػك بــ وم، 2557، 7حاشقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط

م، 2557، 7( هـ، حاشـقة ابــ التؿجقـد طؾـك البقضـاوي، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط335إبراهقؿ )

مـدارك التـزيـؾ وحؼـائؼ التلويـؾ، دار الؽؾـؿ ( هــ، 275الـسػل، طبد اهلل بــ أحؿـد )، واكظر  2/24ج

( هـــ، الؽشــام، 073الزمخشــري، محؿــقد بـــ طؿــر)و، 7/775م، ج7443، 7الطقــب، بقــروت، ط

( هــ، إرشـاد 432وأبق السعقد، محؿد بـ محؿد العؿـادي )، 2/72م، ج7443، 7مؽتبة العبقؽان، ط

ــة، د.ط، د.ت، ال ــاض الحديث ــة الري ــد اهلل بـــ يقســػ ابـــ هشــام، و، 7/142جعؼــؾ الســؾقؿ، مؽتب طب

 .  7/777ج( هـ، شرح شذور الذهب، تحؼقؼ طبد الغـل الدقر، الشركة الؿتحدة لؾتقزيع، د.ت، 217)

 .272/ 4ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (0)
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الؼـقم لـؿ يشـوكقا يف طـقـ  حد، كحق ققلفؿ  فالن أحسـ الؼـقم طقـًـا، ٕكـف يعؾـؿ أن

.واحدة، وأية طؾك هذا، فال يحتاج فقفا إلك الجؿع 

 .فحسـ ا.فراد مـ أجؾ تذكقر الضؿقر 

  فنذا وقع التؿققز بعد جؿع مـتصب طـ تؿام الؽالم فـال يخؾـق إمـا أن يؽـقن

ققـز لؿـا مقافًؼا لؿا قبؾف يف الؿعـك، أو مخالًػا لف، فـنن كـان إول وجبـت مطابؼـة التؿ

. ًٓ ، كؿا يطابؼف خربًا وصػة وحا ًٓ قبؾف كحق  كرم الزيدون رجا

وإن كان الثاين  فنما أن يؽقن مػرد الؿدلقل أو مختؾػف، فنن كان مػرد الؿـدلقل 

وجب إفراد التؿققز كؼقلؽ يف أبـاء رجؾ واحد  كرم بـق زيد أبا أو أصال، أي أن لفـؿ 

 جؿقعفؿ أبا واحًدا متصًػا بالؽرم.

كان مختؾػ الؿدلقل  فنما أن يؾبس إفـراد التؿققـز لـق أفـرد أوٓ فـنن ألـبس  وإن

وجبت الؿطابؼة  كحق  كرم الزيدان آباء، أي أن لؽؾ واحد أبا غقر أب أخر يتصػ 

بالؽرم، ولق أفردت هـا لُتُقهؿ أهنؿ كؾفـؿ بــق أب واحـد، والغـرض خالفـف، وإن لـؿ 

وهـق إولـك وجـاءت طؾقـف أيـة الؽريؿـة. ُيؾبس جاز إمران  الؿطابؼـة وا.فـراد، 

وحّســـ ا.فــراد هفـــا أيًضــا مــا تؼــدم مـــ ُمَحســـ تــذكقر الضــؿقر وإفــراده يف )مـــف( 

 .والؿعـك  فنن صابت كؾ واحدة كػًسا 

  ويرى الـحاة أن ا.فراد يف هذا الـقع أولك مـ الجؿع، ٕكف أخػ، والجؿعقة

مػفقمة مؿا قبؾ.

                                                 
اغب إصػفاين، تحؼقؼ طادل الّشـدي، مـدار الـقصـ ( هـ، تػسقر الر052الراغب، الحسقـ بـ محؿد ) (7)

.2/7543جم، 2557، 7لؾـشر، ط

 .2/744. واكظر  الـقسابقري، غرائب الؼرآن، ج7/720جأبق حقان إكدلسل، البحر الؿحقط،  (2)

، 7( هـــ، الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب، دار الؽتــب العؾؿقــة، بقــروت، ط220ابـــ طــادل، طؿــر بـــ طؾــل ) (7)

( هــــ، حاشـــقة الشـــفاب طؾـــك 7514والخػـــاجل، أحؿـــد بــــ محؿـــد )، 720-1/724جم، 7443

هـ، (7225قسل، محؿقد شفاب الديـ )إل، و7/251جالبقضاوي، دار صادر، بقروت، د.ط، د.ت، 

ـــان، ط ـــب العؾؿقـــة، لبـ ـــدر الؿصـــقن، 2/454جم، 7444، 7روح الؿعـــاين، دار الؽت ، والحؾبـــل، ال

( هـ، أسرار العربقة، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، 022حؿد )إكباري، طبد الرحؿـ بـ م، و7/024ج

.777صم، 7442، 7ط
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لؿا قبؾفـا يف الؿعــك مـا يؾـزم إفـراد لػظـف .فـراد معــاه، ومـ الؿؿقزات الؿبايـة 

كؼقلؽ يف أبـاء رجؾ واحد، صاب بـق فالن أصاًل، وكرمقا أبا، وكذا إفراد التؿققـز إذا 

 .كان مصدًرا ولؿ يؼصد اختالم أكقاطف، كؼقلؽ  زكا إتؼقاء سعًقا 

  تبققــف بالقاحـد فالتؿققز إذا لؿ يسؿ طدًدا معؾقًمـا كالعشـريـ والثال ـقـ جـاز

لؾدٓلة طؾك الجـس، وبالجؿع إذا وقع ا.لباس، وٓ إلباس يف هذا الؿقوـع لؼقلـف  

.)فنن صبـ لؽؿ( 

  ومؿا جاء يف الشعر طؾك لػظ القاحد والؿراد بف الجؿع، ققل الشاطر

 فنن زماكؽؿ زمـ خؿقص  **      كؾقا يف بعض بطـؽؿ تعػقا 

لقاحد طـ الجؿع، ٕن إوـافة الجؿـع تـدل طؾـك أن أراد  يف بطقكؽؿ، فاكتػك با

 .البطـ بؿـزلة البطقن، ومثؾف  )كػسا( 

 مقازكة وترجقح:

إن الؿتلمؾ يف أققال الؿػسريـ والـحـاة يف تحؾـقؾفؿ لفـذا الــص الؽـريؿ يؿؽــف 

 تسجقؾ الؿالحظات أتقة  

: ًٓ قا يسـقًرا، لؿ يؽـ تحؾقؾ الؿػسريـ لفذا الـص الؽريؿ مروـًقا، وقـد تؽؾػـ أو

فققػقا طـد ضاهر الـص، ولؿ يتعروقا إلك دٓٓت إفراد الـػس البالغقة، وطـ السر 

 مـ إيثار ا.فراد طؾك الجؿع.

                                                 
( هــ، شـرح التسـفقؾ ٓبــ مالـؽ، تحؼقـؼ طبـد الـرحؿـ السـقد، دار 122الجقاين، محؿـد بــ طبـد اهلل ) (7)

.2/730جم، 7445، 7هجر، ط

حســقـ الػتؾــل، ممسســة ( ه، إصــقل يف الـحــق، تحؼقــؼ طبـد ال771ابــ الســّراج، محؿــد بـــ السـري ) (2)

 .7/222جم، 7430، 7الرسالة، ط

، والؿؼتضـب ٓبــ 7/275هذا البقت مـ شقاهد سقبقيف التل لؿ يعرم قائؾفـا وهـق يف كتـاب سـقبقيف،  (7)

، 2/004، وخزاكة إدب لعبد الؼـاهر البغـدادي، 70/01، والؿخصص ٓبـ سقدا، 2/722الؿربد، 

هــ، ولـؿ يـذكر اسـؿ قائؾـف، وبـاقل الؽتـب 735الؿتـقيف ســة  ويبدو أن أول مـ استشفد بـف هـق سـقبقيف

 أخذتف طـ سقبقيف واهلل أطؾؿ.

 ،( هـــ، طؾــؾ الـحــق، تحؼقــؼ محؿــقد الــدرويش، مؽتبــة الرشــقد277ابـــ الــقرا ، محؿــد بـــ طبــد اهلل ) (4)

.7/071جم، 7444، 7السعقدية، ط
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أن التػاسقر طامة لـؿ تؾتػـت إلـك دٓلـة إيثـار ا.فـراد وهجـر الجؿـع، فؾـؿ  ثاكًقا:

يف  يطؾقا طؾك الحؼ فقف، ولـؿ يؾحظفـؿ التقفقـؼ يف الؽشـػ طــ سـر ا.فـراد. ولـقس

 طؿؾفؿ استبطان لسر الـظؿ.

عتفؿ، دون  ثالثًا: ص الؽـريؿ الـحـاة يف ققاطـد صــ اتبع الؿػسرون يف تحؾقؾفؿ لفـذا الــ

تؿعـ يف بالغات هذا ا.فراد دون الجؿـع، فؾـؿ يتقصـؾقا إلـك أسـرار السـقاقات. فؾـؿ يؽــ 

ٓٓت وأسـرار، اختقار الؼرآن لفـذا ا.فـراد طبًثـا أو اطتباًصـا، إكؿـا هـق مؼصـقد ومـراد ولـف د

يؽشػ طـفا حسـ الـظر والتتبع إلك أدبار الؼقل، فللػـاظ الؼـرآن لفـا أدبـار، وهـل الؿعـاين، 

 ّٰ ِّ ژ والؿعاين لفا أدبار وهل إسرار، وهذا هـق التـدبر الؿؼصـقد مــ ققلـف تعـالك  

 .[24ص  ]  ژزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

د الـحـاة ٕمــ الؾـبس، لؿ يتعد ققل الؿػسريـ يف هذا ا.فراد أكف جائز طـ رابًعا:

ففق إفراد يدل طؾك الجؿع، لؽـ هذا الؼقل لؿ يؽــ كاشـًػا طــ الـؽـات البالغقـة يف 

هــذا ا.فــراد، فؽــان تحؾــقؾفؿ جامــًدا ٓ روح فقــف، فؾؿــا طؽػــقا طؾــك صـــعة الـحــاة، 

 حجبقا أكػسفؿ طـ الـظر يف أسرار ا.فراد دون الجؿع.

ٕكف أخـػ مــ الجؿـع، وٓ أرى يف هـذا تعؾـقاًل     ؿ زطؿقا أكف إكؿا جاء ا.فرادخامًسا

 مروقًا، فؽؾ إفراد هق أخػ مـ الجؿع، ففؾ تػرد الجؿقع كؾفا لتصقر أخػ وألقؼ.

   دأب الؿػسرون طؾك آستشفاد بصحة ا.فراد طـ الجؿع بؼقل الشاطر سادًسا

 *كؾقا يف بعض بطـؽؿ تعػقا*.

لبعــد طـــ ا.ســرام، وكــلهنؿ مــع أن فقــف دٓلــة خػقــة طؾــك الؼصــد يف إكــؾ، وا

جؿقًعا إكؿا يلكؾقن يف بطـ واحدة فلفرد البطـ لدٓلـة التؼؾقـؾ، لؽــفؿ استشـفدوا بـف 

 لدٓلة ا.فراد طؾك الجؿع فؼط، دون ذكر الدٓٓت البقاكقة.

ولعؾ الؼرآن أراد مـ هذا ا.فراد أن يستثقر يف الرجال دوافـع العػـة طــ  سابًعا:

إلقفؿ الجقر طؾك حؼفـ يف الؿفقر، ويسد أبقاب آحتقال طؾك أمقال الـساء، ويؽّره 

هضؿفـ هذا الحؼ، معؾًؼا إباحة أخذ شلء مـ هذه الؿفقر طؾك صقب أكػسفـ، ولؿا 

كان شلن الـساء بؿا فقفـ مـ صبقعة الحرص طؾـك أمـقالفـ أن ٓ تطقـب أكػسـفـ إٓ 
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د بؿفره راوـًقا مــ كادًرا، كشػ الؼرآن طـ دخائؾ أكػسفـ، وأفصح طـ قؾة مـ يجق

الـساء، خاصة أن لؾؿفر يف كػس الؿرأة مـزلة لقست لسائر أمقالفا، وكان التعبقـر بـنن 

الشرصقة الدالة طؾك قؾة احتؿال صقب إكػس، وإفراد الـػس إيؿاء إلك قؾة مـ تطقب 

 . بذلؽ كػسف مـفـ

ـ تطقـب كػسـفا فؽـان .يثـار ا.فـراد إرادة الؼؾـة، أي  قؾقـؾ مــ الـسـاء مـ ثامـًا:

بشلء مـ مفرها، ويف أيـة كشـػ طــ صبقعـة الؿـرأة وحرصـفا طؾـك مالفـا، فقجـب 

التـبف إلك ذلؽ، ومراطاتـف يف التعامـؾ معفــ. كـؾ ذلـؽ يقحقـف هـذا ا.فـراد، ويشـقع 

 دٓٓت كثقرة ٓ تليت بغقره.

وبصؿت طجقب وذلؽ لغـرض رائـع،  استبدل الؼرآن ا.فراد بالجؿع  تاسًعا:

بديع مراطًقا يف ذلؽ إحساس الؿرأة فؾؿ يخدشف، فؼد كشػ طـ حؼقؼة حـب وهدم 

الؿرأة لؾؿال وحرصفا طؾقف بحقاء طجقب، وبتبدل يف الؿػردة يسـقر، لؽــف يحؿـؾ يف 

  ـاياه أطجب وأغزر الؿعاين، تـلى طـ حؿؾ هذه الؿعاين جؿؾ صقال.

 ـؿ يـوك لؾؿتلمـؾ  ألؿح الؼـرآن هبـذا التبـدل إلـك صبقعـة الؿـرأة إلؿاًحـا، عاوًرا:

التبحر يف معاكقف ودٓٓتف. فاهلل أطؾؿ بؿا خؾؼ، فجبؾ الؿرأة طؾك ذلؽ الحـرص،  ـؿ 

جاء يـصػفا ويتؿاشك مع ما تؿقؾ إلقـف، دون تعـقـػ أو تجـريح، وكلكـف يقصـل بحـؼ 

 هذه الضعقػة أن تؿتد إلقف يد ا. ؿ والغدر. فػقف تحذير خػل لؾرجال.

بدل يف بـقـة الؽؾؿـة الؼرآكقـة، مظفـٌر مــ مظـاهر ا.طجـاز كان يف هذا الت الحادي عشر:

البقاين يف الؼرآن الؽريؿ، وقد هؿس لـا بتبدلف هذا بـدٓٓت رائعـة، وإشـارات راققـة، تعجـز 

 طـفا جؿؾ صقال. كؾ ذلؽ بحقاء وأدب يجؾؾ الؿػردة الؼرآكقة.

 الؿثال الثاين: 

ــــــرآين:  ـــــــص الؼ  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ژ ال
                                                 

 .10-14الخضري، ا.طجاز البقاين، ص (7)

وك، ومـف ققلف تعالك  )قال أتستبدلقن الذي هق أدكك بالـذي هـق خقـر(، فوكـقا الخقـر الباء تؾحؼ بالؿو (2)

وأخذوا الذي هق أدكك، ومـف ققلف تعالك  )وٓ تتبدلقا الخبقث بالطقب(، ومـف ققلفؿ  استبدلت الثقب 

 الجديد بثقب قديؿ.
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 [.14الـساء  ]  ژىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت

 . ژيث ژ  مقطـ الشاهد:

حقث أفردت، غقر أن التـاغؿ مع السقا  العام لمية يتطؾب الجؿع، لؽـ أسـرار 

 الـظؿ استدطت هذا التحقل مـ الجؿع إلك ا.فراد، فؿا دواطقف يف ذلؽ؟

 وهذا ما تحاول تتبعف هذه الدراسة، لؾقققم طؾك أسرار الـظؿ يف مظاكف.

 سريـ:آراء الؿػ

   أن )الرفقؼ( يف لػظ واحد بؿعـك الجؿع كؿا قال الشاطر

 .بلسفؿ أطداء، وهـ صديؼ **    دطقن الفقى  ؿ ارتؿقـ قؾقَبـا

 .بؿعـك  وهـ صدائؼ 

  أن )الرفقؼ(، كالصديؼ والخؾقط يف استقاء القاحد والجؿع فقـف، ويجـقز أن

.يؽقن مػرًدا، بقـ فقف الجـس مـ باب التؿققز 

 .ففق مؿا يستقي واحده وجؿعف 

  وققؾ )رفقؼا( مـصقب طؾك الحالقة، يـقب طـ رفؼاء، ٕن الجؿع والقاحـد

.فقف سقاء، ويجقز أن يؽقن مـصقًبا طؾك التؿققز 

 .والؿعـك طؾك الحالقة أهنؿ وصػقا بالحسـ مـ جفة كقهنؿ رفؼاء لؾؿطقعقـ 

 ب تؾػظ بؾػـظ القاحـد والؿعــك وقال أبق طبقدة  رفقؼ  بؿعـك رفؼاء، والعر

                                                 
سـالم، محؿـد بــ و، 770م، 7431البستاين، كرم، ديقان جرير، دار بقروت لؾطباطة والـشـر، بقـروت،  (7)

.2/477ج( هـ، صبؼات فحقل الشعراء، تحؼقؼ محؿقد شاكر، دار الؿدين، جدة، 272سالم )

.3/072الطربي، جامع البقان، ج (2)

ـــام، ج (7) ـــري، الؽش ـــديـ، ،2/757الزمخش ـــك البقضـــاوي، ج ومصـــؾح ال ـــقة زاده طؾ ، 7/703حاش

 .7/752حاشقة الشفاب طؾك البقضاوي، جوالخػاجل، 

 .4/20، والحؾبل، الدر الؿصقن، ج0/722البؼاطل، كظؿ الدرر، ج (4)

حاشقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، والحـػل، ، 2/222حاشقة ابـ التؿجقد طؾك البقضاوي، جالرومل،  (0)

 .2/222ج

 .7/277جأبق السعقد، إرشاد العؼؾ السؾقؿ،  (1)
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.يؼع طؾك الجؿقع 

  فقحد الرفقؼ ٕكف صػة الجؿع، ٕن الرفقؼ والرسقل والربيد تـذهب بـف العـرب

  ژمق حق مف خف حف جف مغ جغ ژ إلـــك القاحـــد وإلـــك الجؿـــع، قـــال تعـــالك  

[، وٓ يجقز أن يؼال  حسـ أولئـؽ رجـاًل، وبالجؿؾـة ففـذا إكؿـا يجـقز يف 71الشعراء  ]

 .ذي يؽقن صػة، أما إذا كان اسًؿا مصرًحا مثؾ رجؾ وامرأة لؿ يجز آسؿ ال

  ففق تؿققز والؿعـك  ما أحسـفؿ حسـقا مـ جـس الرفؼاء.

  فاكتػك بالقاحد طـ الجؿع لػفؿ الؿعـك، وحّسـ ذلؽ كقكف فاصؾة.

 أن فعـقاًل كثقــًرا مـا تســتعؿؾف العـرب يف معـــك الجؿاطـة كؿــا جـاء يف التـزيــؾ 

.. ويؽقن واحًدا وجؿًعا يف الصػات مثؾ  صديؼ ورفقؼژ يث ىث نث ژ

  فال خالم بقـ أهؾ الؾسان العربـل يف وقـقع الؿػـرد وإرادة الجؿـع، لدٓلـة

.السقا  فقفا طؾك الجؿع 

 مقازكة وترجقح:

 مـ خالل الـظرة الؿقازكة بقـ أققال الؿػسريـ كؾؿح ما يليت 

 : ًٓ  تحؾقؾفؿ لفذا الـص الؽريؿ.اقتصد الؿػسرون وأقّؾقا يف أو

طؾك الرغؿ مـ إيجاز الؿػسريـ يف تحؾقؾ ا.فـراد بـدل الجؿـع، لـؿ يؼػـقا ثاكًقا: 

                                                 
.2/242، جزيؾمعالؿ التـالبغقي، و ،7/777أبق طبقدة، مجاز الؼرآن، ج (7)

 .735-75/724الرازي، مػاتقح الغقب، ج (2)

.0/771ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (7)

م، 2557، 7( هـ، الؿحرر الـقجقز، دار الؽتـب العؾؿقـة، لبــان، ط041ابـ ططقة، طبد الحؼ بـ غالب ) (4)

( هــ، حاشـقة 247الطقبـل، الحسـقـ بــ طبـد اهلل )، 7/757، وأبق حقـان، البحـر الؿحـقط، ج2/21ج

الطقبل طؾك الؽشام، فتقح الغقب يف الؽشػ طـ قـاع الريب، رسالة دكتقراه، صالح الػايز، الجامعـة 

، 1/435، وابــ طـادل، الؾبـاب يف طؾـقم الؽتـاب، ج2/747جه، 7477ا.سالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

 .7/20وإلقسل، روح الؿعاين، ج

، 7/211ج م،7442، 7ابـ الشـجري، مطبعـة الؿـدين، مصـر، ط ابـ الشجري، هبة اهلل بـ طؾل، أمالل (0)

 .4/771واكظر  ج

( هـ، دفع إيفام آوـطراب طــ آيـات الؽتـاب، مؽتبـة ابــ 7747الشـؼقطل، محؿد إمقـ بـ محؿد ) (1)

 .70-7/74جم، 7441، 7تقؿقة، الؼاهرة، ط
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 طؾك دٓٓتف وأسراره.

ٓ زال الؿػسرون يعؽػقن طؾك أققال الـحاة، ويوسؿقن خطاهؿ، وقد استـفجقا ثالثًا: 

 طؾك الجؿع. سبقؾفؿ، كؿا كؾؿس ذلؽ يف اختقاراهتؿ يف تقجقف اختقار ا.فراد

طؽقم الؿػسريـ طؾك صــعة الـحـاة مــعفؿ مــ تتبـع الـدٓٓت البقاكقـة رابًعا: 

 .يثار ا.فراد بدل الجؿع، فنن هذا التحقل لؿ يؽـ دون قصد، بؾ لف أسرار وكؽات.

  دأب الؿػسرون والـحاة طؾـك الؼـقل باسـتقاء القاحـد والجؿـع يف مثـؾ خامًسا

د لف، وٓ تظفر فقف مالمح التحؾقـؾ البالغـل لؾــص هذه التعبقرات، وهذا ققل ٓ سدا

 الؼرآين الؿعجز.

وإن اكتػاءهؿ بالؼقل باستقاء ا.فراد والجؿع حـرمفؿ أطظـؿ أسـرار الؽتـاب يف 

مثؾ هذه التحقٓت البـققيـة يف الؽؾؿـة الؼرآكقـة، فـنن هـذا التحـقل الـذي يطـرأ طؾـك 

لبالغـة بعقـفـا، فجـاء الــظؿ الؼـرآين الؿػردة الؼرآكقة، مع مراطاة الؿعاين الدققؼة لفق ا

 فريًدا يف سبؽف ولػظف ومعـاه، وكان فقف مقاءمة ضاهرة بقـ الشؽؾ والؿضؿقن.

 ــؿ إن الؼــقل باســتقاء الؿػــرد والجؿــع يف مثــؾ هــذه أي أخشــك أن يؽــقن فقــف 

تعريض بالـص الؼرآين وأكف يبدل ألػاضف دوكؿا قصد وإرادة، وحاشاه ذلؽ، فؿـا كـان 

 ل إٓ طـ مراد وقصد يدركف كؾ مـ أطؿؾ الػؽر والـظر بغاية القفاء.هذا التبد

إن الؼائؾقـ بلن ا.فراد إكؿا جاء حســا كقكـف فاصـؾة، وحاشـا لؾؼـرآن أن  سادًسا:

 يغقر مقاقع إلػاظ وهقئاهتا، ويعؿد إلك إفراد دون جؿع لتحؼقؼ هذا الؿطؾب.

ك الجؿع أدركـا أن الؼـرآن قـد وإذا تلمؾـا الؿعاين وإغراض مـ إيثار الؿػرد طؾ

 أحؽؿ كسؼ إلػاظ، فاختار مـفا ما تتقا ب فقف الؿعاين.

فــال تحســـ الؿحافظــة طؾــك الػقاصــؾ لؿجردهــا، إٓ مــع بؼــاء الؿعــاين طؾــك 

سردها، طؾك الؿـفج الذي يؼتضقف حسـ الـظؿ والتئامف، فلما أن هتؿؾ الؿعاين ويفتؿ 

 . مداه، فؾقس مـ قبقؾ البالغةبتحسقـ الؾػظ وحده، غقر مـظقر إلك م

                                                 
ؼـرآن، تحؼقـؼ محؿـد أبـق الػضـؾ، ( هــ، ا.تؼـان يف طؾـقم ال477السققصل، طبد الرحؿـ بـ أبـل بؽـر ) (7)

.7/704ج م،7424الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط 
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لؼـد تتبعـت أقـقال الؿػسـريـ يف مظاهنـا فؾـؿ أقـػ طؾـك شـلء مـرٍض يف  سابًعا:

تحؾقؾ هـذا الــص الحؽـقؿ، ولـؿ تتجـاوز طبـاراهتؿ طبـارة الـحـاة وأهـؾ الؾغـة، ولـؿ 

يقجفقا هذا التحقل بالغًقا وبقاكًقا، فؿـفجقة الؼرآن يف صرحـة لؾؿػـردات تـلبك إٓ أن 

لفــا أغــراٌض بقاكقــة فائؼــة ورائعــة، فســفام الؿػســريـ لــؿ تؽـــ كافــذة مســددة،  يؽــقن

 فالتػاسقر طامة لؿ تؾتػت إلك الدٓلة مـ إيراد ا.فراد بدل الجؿع.

إن مزيًدا مـ التعؿؼ والـظر يف أططام هذه أيـة قـد يققػــا طؾـك السـر يف  ثامـًا:

إلـك الـرأي السـديد يف إيثـار  اختقار ا.فراد بدل الجؿع يف مقوعف، طسك أن كسوشـد

الؿػرد طؾك الجؿع. فقؽقن مـفًجا مطرًدا يف ففؿ مثؾ هذا التحقل يف بـقة الؽؾؿة. ففق 

باب واسع مـ أبـقاب الػفـؿ يف أسـرار السـقاقات، يتجؾـك فقـف هنـج الؼـرآن يف صرحـف 

 لؾؿػردات.

فؼد صػت إكػس، وصابت إرواح، واتحدت الؼؾـقب، فصـار الرفؼـاء رفقًؼـا 

 . واحًدا، هذا ما يقمئ إلقف ا.فراد

ففــمٓء إخقــار الــذيـ أكعــؿ اهلل طؾـــقفؿ مـــ الـبقــقـ والصــديؼقـ والشـــفداء 

والصالحقـ اتحدت كػقسفؿ حتك صارت كلكؿا هل كػـس واحـدة، إشـارة إلـك غايـة 

التــللػ والحــب الــذي جؿعفــؿ، فؽلكؿــا هــؿ جؿقًعــا يف ضــالل قؾــب واحــد جؿعفــؿ 

إلك شدة التقحد الذي بقـفؿ، وشدة إلػة التـل طؿـتفؿ، فؽلكؿـا جؿقًعا. وهذا يقمئ 

ذابقا جؿقًعا يف كػـس واحـدة. هـذا مـا يشـقر إلقـف ا.فـراد بـدل الجؿـع، ففـؿ يف الجــة 

 امتزجت أرواحفؿ وصػت كػقسفؿ حتك صاروا رفقًؼا واحًدا.

 يؽاد يتػؾت هذا الؿعـك لدى مـ قـال باسـتقاء القاحـد والجؿـع، أو قـال تاسًعا:

 بحسـف لقققطف يف الػاصؾة.

 هؽذا تتجؾل سؿاوة الؼرآن ورفعتف يف اكتؼائف لؾؿػردات. عاوًرا:

 

                                                 
.42الخضري، ا.طجاز البقاين، ص (7)
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 الؿثال الثالث: 

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  ُّ  الـــص الؼــرآين:
 [.757الـساء  ] َّ هت مت هب مب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه

 . ژهبُّ ژ مقطـ الشاهد

ويـاسـبف الجؿـع، فؿـا هـل فؼد آ ر الؼرآن إفرادها، طؾك الرغؿ أن السقا  جؿـع، 

مسقغات الؼرآن يف اختقار الؿػرد بدل الجؿع؟ ويتقخك هذا البحث الـظر يف دواطل 

السقا  ومؼتضقاتف لؾقققم طؾك دٓلة ا.فراد بدل الجؿع، والحؽؿـة التـل يؼصـدها 

الؼرآن مـ هذا التحقل، وذلؽ مـ خالل تتبـع آراء أهـؾ التػسـقر والبقـان، واسـتـفاج 

 كؼػ هبؿ طؾك أحؼقة ا.فراد بدل الجؿع. سبقؾفؿ، طؾـا

 آراء الؿػسريـ:

  أفــرد )طــدًوا( وإن كــان الؿــراد بــف الجؿــع5 ٕن العــدو يســتقي فقــف القاحــد

 .[ 22الشعراء  ]  ژجض مص خص حص مس خس حس ژ  والجؿع، قال تعالك 

  فــلفرد )طــدو( وإن كــان الؿــراد بــف جؿًعــا ٕحــد وجفــقـ  إمــا اطتبــاًرا بؾػــظ

، وإما ٕن )طدًوا( أشبف الؿصادر يف القزن كالؼبقل وكحقه، فقِحـد )بعض( فنكف مػرد

.وقبؾف جؿع ٕكف بؿعـك الؿصدر، وتؼديره  ذوي طداوة 

ًٓ بؿعـــك فاطــؾ يؽثــر يف  فــلخرب طـــ )قــقم( بؾػــظ )طــدو( وهــق مػــرد، ٕن فعــق

 مب هئ مئ هي ژ كالمفؿ أن يؽقن مػـرًدا مـذكًرا غقـر مطـابؼ لؿقصـقفف كؼقلـف  

ـــة  ]  ژمم خم حم جم يلژ َّ،[757لـســـاء  ]ا ژ هت مت هب   ،[7الؿؿتحـ

ـــام  ]  ژٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ژ ـــرة [772إكع ـــع بؽث ، ويجؿ

فصــؾت  ]  ژجل مك لك خك حك جك مق   حق مف ژ  طؾــك أطــداء، قــال تعــالك 

                                                 
( هـ، تػسقر الؿـار، مطبعة 7704وروا، محؿد رشقد )، 1/152ابـ طادل، الؾباب يف طؾقم الؽتاب، ج (7)

 .0/710جه، 7723، 7الؿـار، ط

 .7/245الحؾبل، الدر الؿصقن، ج (2)
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74 ]. 

  ويعؾؾ الؼرصبل تقحقد )طدو( مقوع الجؿع فقؼقل طـد ققلف تعالك   

 لك خك حك جكمق حق مف خف حف جفمغ جغ مع جع مظ حط مضژ
[، كقػ قال طدو ولؿ يؼؾ أطداء، فػقف جقابان  71البؼرة  ]  ژمل خل حل جل مك

أحدهؿا  أن بعًضا وكاًل يخرب طـفؿا بالقاحد طؾك الؾػظ، وبالجؿع طؾك الؿعـك، 

[ 40مريؿ  ]  ژ حن جن مم خم حم جم ژ وذلؽ يف الؼرآن. قال اهلل تعالك  

[ طؾك الؿعـك. 32الـؿؾ  ]  ژجم هل  مل خل ژ طؾك الؾػظ، وقال تعالك  

 متخت حت جت ژ اب أخر  أن طدًوا يػرد يف مقوع الجؿع، قال اهلل تعالك  والجق

 .[ 05الؽفػ  ]  ژمج حج مث هت

  وفقف دلقؾ طؾك أن الجؿاطة قد يجقز أن يخرب طـفؿ بؾػظ القاحد، يؼال طدو

 مب هئ مئ هي ژ لؾقاحـد وآ ــقـ والجؿاطـة، والؿـذكر والؿمكـث قـال تعــالك  

 .[ 757الـساء  ]  ژهت مت هب

 مقوع أطداء، وفقف تقحقـد الؿعــك الـذي تـدور طؾقـف معـاداة هـمٓء ففل يف 

لؾؿــممـقـ، إذ هــؿ متػؼــقن طؾــك هــذه الؿعــاداة، وهــؿ يــد طؾــك مـــ ســقاهؿ ٓتػــا  

.كؾؿتفؿ، وأهنؿ كشلء واحد لؼقة تضامفؿ وتقافؼ كؾؿتفؿ طؾك الؿممـقـ 

 مقازكة وترجقح:

 دة كؼػ طؾك ما يليت ولدى تلمؾ أققال الؿػسريـ يف تعروفؿ لفذه الؿػر

: ًٓ بعد تتبعل لؽتب التػسقر ٓحظت أن أكثرها لؿ يتعرض أصاًل لتحؾقؾ هذا  أو

                                                 
.712-0/717ابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج (7)

( هــ، الجـامع ٕحؽـام الؼـرآن، تحؼقـؼ د. طبـد اهلل الوكـل، ممسسـة 122الؼرصبـل، محؿـد بــ أحؿـد ) (2)

.7/421جم، 2551، 7الرسالة، ط

 م،7441، 7( ه، الؿخصص، دار إحقاء الواث العربـل، بقـروت، ط403ابـ سقده، طؾل بـ إسؿاطقؾ ) (7)

( هـ، شرح الؿػصؾ ٓبـ يعـقش، دار الؽتـب العؾؿقـة، 073والزمخشري، محؿقد بـ طؿر )، 0/40ج

 .7/234جم، 2557، 7بقروت، ط

.7/724إلقسل، روح الؿعاين، ج (4)
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 ا.فراد بدل الجؿع، ولؿ يؾتػتقا إلقفا فوكقها دوكؿا تحؾقؾ وبقان.

مـ تعرض مـ كتب التػسقر لفـذه الؿػـردة ٓزالـقا يؼتػـقن آ ـار الـحـاة يف  ثاكًقا:

 .فراد بدل الجؿع. صـعتفؿ فُصرفقا طـ دٓٓت ا

 فظفرت شخصقة الؿػسريـ الـحقية والؾغقية، ولؿ تتؽشػ شخصقتفؿ البالغقة.

آتجاه العام لؾؿػسريـ يف تعروفؿ لفذه أية الؽريؿة مـال إلـك ا.يجـاز  ثالًثا:

 وآختصار، دوكؿا تقسع وإصـاب، ولؿ يظفروا اهتؿاًما بالًغا يف تحؾقؾ الـص بقاكًقا.

 يف تقجقف ا.فراد مـ كاحقة لغقية فحسب. ولؿ يظػروا بالحؼ. فتؽؾػقا يسقًرا

يظفر جؾًقا مـ تعؼقبات الؿػسريـ طؾـك هـذه أيـة أن أخـر مــفؿ يلخـذ  رابًعا:

 طـ إول وٓ يعزوا إلقف، فؾؿ يلت بجديد.

ــة طؾــك صــحة وقــقع الؿػــرد مققــع الجؿــع،  خامًســا: ســعك الؿػســرون لؾدٓل

يبحثقا يف طؾة جؾب ا.فراد مقوع الجؿع، ولؿ يـػذوا واجتفدوا يف ذلؽ، لؽـفؿ لؿ 

 إلك أسرار ا.طجاز فقف.

أصـؾ إلقسـل طؾـك الحـؼ يف هـذا التحـقل يف الؿػـردة الؼرآكقـة، وكـان  سادًسا:

تلويؾف واوًحا ٓ لبس فقف، فؼد وّحد الؼرآن لػظ )طدو( إشارة إلك تقّحـد كؾؿـتفؿ يف 

 مقاجفة أهؾ الحؼ.

ؾك ا.سالم وأهؾف، وتؾتؼل كؾؿتفؿ وأهـداففؿ لؾؽقـد هبـذا ففؿ يتـادون جؿقًعا ط

الديـ، وإن كاكقا فقؿا بقـفؿ مختؾػقـ، فالؽػر مؾـة واحـدة، ويـد واحـدة كـذلؽ طؾـك 

 ا.سالم وأهؾف.

فلفرد )طدًوا( لجعؾفـؿ كـذات واحـدة يف آجتؿـاع والوافـد، كؼقلـف صـؾك اهلل 

 . طؾقف وسؾؿ  )الؿممـقن كـػس واحدة( 

اختار الؼـرآن هبـذا التحـقل الؿػـردة إكثـر امـتالًء بـالؿعـك، فؼـد مؾئـت  ا:سابعً 

                                                 
( هـ، شرح الؽافقة، تعؾقؼ يقسػ طؿر، مـشـقرات جامعـة قـاريقكس، 131الرول، محؿد بـ الحسـ ) (7)

ولــؿ أقــػ طؾــك الحــديث هبــذا الؾػــظ وأخرجــف مســؾؿ يف صــحقحف ، 2/722م، 7441، 2بـغــازي، ط

ــؿ   ــراحؿ الؿــممـقـ وتعــاصػفؿ وتعاوــدهؿ، حــديث رق ــاب  ت ــقن كرجــؾ واحــد(، ب بؾػــظ  )الؿممـ

(2031.) 
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بالدٓٓت والؿعاين، فػقفا تـبقف لؾؿسـؾؿقـ مــ وحـدة صـػ الؽػـر طؾـك طـداوهتؿ، 

 فؾقحذروا ولقؽقكقا كذلؽ صًػا واحًدا ودهؿ وإٓ هؾؽقا.

فنن وفقفا إشارات لقحدة هذه إمة وتؿاسؽفا حتك ٓ تػو  فتضعػ فتفؾؽ. 

العدو موبص هبا، متفلء لذلؽ، وٓ كجاة لفا إٓ بالقحدة والتؽاتػ فقؿا بقـفـا، وأن 

 يؽقكقا كـػس واحدة كذلؽ.

ــة وحــدة  ــك القحــدة، يف مقاجف ــة إل ــردة بؿــدى حاجــة إم ففؿســت هــذه الؿػ

 الؽافريـ. وكان لفا إيحاءات وضالل اتسع هبا الؿعـك وزادتف غـاًء.

 موضع المفرد.المطلب الثاني: وضع الجمع 

 :مثال 

 مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ژ  الـص الؼرآين:

 [.04الـساء  ]  ژمب زب رب يئ ىئ نئ

 . ژٰذُّ ژ مقطـ الشاهد

فؼد استعؿؾ الؼرآن الجؿع لؾدٓلة طؾك القاحد، مغايًرا ما يـاسب السقا  العـام 

رمقز لمية، وٓ شؽ أن لذلؽ دٓٓت وإيحاءات يؽشػ طـفا كؾ مـ دقؼ الـظر يف 

 الؼرآن وأسراره مـ وراء إيثار الجؿع وهجر ا.فراد الؿالئؿ لؾسقا .

 آراء الؿػسريـ:

  أما ققلف )الـاس(، فنن أهؾ التلويؾ اختؾػقا فقؿـ طـك اهلل بف، فؼال  طـك اهلل

.بذلؽ محؿًدا صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ خاصة 

  قال ابـ طباس  الـاس  محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

                                                 
ٓ أتعرض ٕمثؾة مـ غقر سقرة الـساء، ولؿ أقػ فقفا إٓ طؾك هـذا الؿثـال مــ  التزمت يف بحثل هذا أن (7)

فاطتذر لعدم التقازن بقـ الؿطؾبقـ. لؽـل أرى أن الؿؼصقد مـ طؼـد هـذا ووع الجؿع مقوع الؿػرد، 

الؿبحث قد تحؼؼ.

، وابـ طادل، الؾباب يف طؾـقم 2/12، ابـ ططقف، والؿحرر القجقز، ج3/421الطربي، جامع البقان، ج (2)

 .1/420الؽتاب، ج

الؼـرآن العظـقؿ، دار الػؽـر،  ( هــ، درج الـدرر يف تػسـقر427) طبـد الـرحؿـالجرجاين، طبـد الؼـاهر بــ  (7)

= 
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 هـا  محؿد صؾك اهلل طؾقف وسـؾؿ الـذي جؿـع فضـائؾ الــاس كؾفـؿ  فالـاس

.إولقـ وأخريـ، وزاد طؾقفؿ ما شاء اهلل 

  وإكؿا جاز أن يؼع طؾقف لػظ الجؿع وهق واحد5 ٕكف اجتؿع طـده مـ خصال

، أي ظقؿ، ومـ هـا يؼال  فالن أمـة وحـدهالخقر ما ٓ يحصؾ إٓ متػرًقا يف الجؿع الع

.[ 725الـحؾ  ]  ژمي خي حي جي ژ  أمة يؼقم مؼام 

  )فؾؿا جؿع ما يف الـاس مـ خصال حؿقدة سؿاه اهلل )الـاس.

  وققؾ  إن )الـاس( هـا هؿ  رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ وأصـحابف، ٕن

.مـ حسد طؾك الـبقة، فؽلكؿا حسد الـاس كؾفؿ كؿالفؿ ورشدهؿ 

 إلـك رسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  فـ )الالم( يف الـاس لؾعفد، وا.شـارة

والؿممـقـ، وحؿؾف طؾك الجـس إيذاًكا بحقازهتؿ لؾؽؿـآت البشـرية قاصبـة، فؽـلهنؿ 

.هؿ الـاس ٓ غقر 

  ـَ ذكر الـاس .رادة صائػة معقـة مـ الـاس، ٕن الؿؼصـقد مــ الخؾـؼ َفَحُس

ا، ومــ كـان طؾـك ديــف، هق الؼقام بالعبقدية، فؾؿا كان الؼائؿقن هبـذا لـقس إٓ محؿـدً 

.كان هق وأصحابف كلهنؿ كؾ الـاس 

  فلصؾؼ الؾػظ العام، وأراد بف الخصقص، فالؿؼصقد بالـاس هـا إكسان واحد

.هق محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، جؿع ولؿ يػرد ٕكف الؿثؾ إطؾك لإلكساكقة 

 عؿقم.وجؿع ما يف الـاس مـ الخصال الحؿقدة، ففق مجاز مرسؾ طالقتف ال

                                                 
= 

( هـ، رمقز الؽــقز، مؽتبـة 117الحـبؾل، طبد الرزا  بـ رز  اهلل)، 7/441جم، 2554، 7إردن، ط

.0/33، وابـ طاشقر، التحرير والتـقير، ج7/070جم، 2553، 7إسدي، مؽة، ط

.0/757، واكظر  البؼاطل، كظؿ الدرر، ج7/234أبق حقان، البحر الؿحقط، ج (7)

.75/771الرازي، مػاتقح الغقب، ج (2)

 .2/07السققصل، ا.تؼان، ج (7)

 .7/742حاشقة شقخ زاده طؾك البقضاوي، ج (4)

.7/272أبق السعقد، إرشاد العؼؾ السؾقؿ، ج (0)

 .0/420جم، 2554، 7الدوسري، طبد الرحؿـ، صػقة أ ار والؿػاهقؿ، دار الؿغـل، الرياض، ط (1)

ـــقـ، ط7452الصـــالح، صـــبحل ) (2) ـــؿ لؾؿالي ـــرآن، دار العؾ ـــقم الؼ م، 2555، 24( هــــ، مباحـــث يف طؾ

 .7/752ج
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 مقازكة وترجقح:

 مـ خالل الـظرة الؿقازكة بقـ أققال الؿػسريـ كؾؿح ما يليت 

: ًٓ كاكت سفام الؿػسريـ كافذة، وكاكقا أكثر شؿقلقة ودقة يف تحؾقؾفؿ لجؾب  أو

 الجؿع بدل ا.فراد. وضفرت يف تحؾقؾفؿ مالمح الـفج البقاين لؾـص الؼرآين.

ا سائًغا، وقد هتّقل لفـؿ الصـقاب دوكؿـا تؽؾـػ قدم الؿػسرون تعؾقاًل مـطؼقً  ثاكًقا:

 مشؼة يف مؼاربة الصقاب.

 طالج الؿػسرون هذا الـص الحؽقؿ معالجة بقاكقة، ولؿ يؼػقا طـد ضاهر الـص. ثالثًا:

وقد أقام الؼرآن الجؿع مؼام القاحد تعظقًؿا لؾـبل طؾقف الصـالة والسـالم،  رابًعا:

الؽثـرة يف العـدد، وهـذا مـا أشـار إلقـف كثقـر مــ وتـزياًل لؾؽثرة يف خصال الخقر مـزلة 

الؿػسريـ بؼقلفؿ  وقع طؾقف لػظ الجؿع وهق واحد، ٕكـف اجتؿـع طــده مــ خصـال 

، أي  يؼـقم ؿع العظقؿ، ومـ هذا يؼال أمة وحـدهالخقر مآ يحصؾ إٓ متػرًقا يف الج

 مؼام أّمة.

ف إشارة ضاهرة طؾـك فاستعار الؼرآن الجؿع وهجر ا.فراد لؾتعظقؿ والتؽثقر، وفق

 بالغة الجؿع ودٓٓتف البقاكقة.

كشػ الجؿع طـ وجف بالغـل را ، فرسـقل اهلل صـؾك اهلل طؾقـف وسـؾؿ  خامًسا:

ًٓ ٓ تتـاهك، وٓ تجتؿع إٓ يف أمة كامؾة، وهق إمام هذه إمـة،  أمة وحده جؿع خصا

 رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.ل وتشريٌػ  ويف الجؿع تعظقؿٌ 

لجؿع جًقا مـ التعظقؿ لجـاب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وأفاض طؾقـف فخؾع ا

 ورًبا مـ ا.جالل، وكؾ ذلؽ ٓ يتلتك با.فراد.

وهذا الجـق مــ التعظـقؿ وا.جـالل يشـل بـف الجؿـع بقوـقح ضـاهر، ولـق جـاء 

الؼرآن با.فراد لتػؾتت هذه الؿعاين وتـا رت. وهؽذا هق الؼرآن يػجر الؿعاين الؽثقرة 

 كؾؿات قؾقؾة.يف 

*              *              * 
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 الخاتمة

 النتائج: 

: ًٓ اختار الؼرآن لؿػرداتف صقًغا مختؾػة قادرة طؾك أن تشقع يف كػس السامع ما  أو

 تحؿؾف مـ دقائؼ ا.شارات، وخػايا الؿؼاصد.

ــا: ــر امــتالءً  ثاكًق ــة الؽؾؿــة إكؿــا يطؾــب الؿػــردة إكث ــف يف بـق  أن الؼــرآن بتحقٓت

بالؿعـك، فقفجر الجؿع ويم ر ا.فراد والعؽس كـذلؽ، لقخؾـع طؾـك الــص دٓٓت 

 بقاكقة وإشارات راققة، يؽشػ طـفا حسـ التتبع والـظر.

تؿثؾ هذه التحقٓت يف بـقة الؽؾؿة الؼرآكقة مـفًجا واوـًحا خـط لــا سـبقؾ  ثالًثا:

الـذي تتجؾـك العؾؿ والدرس لؿقوقع مـ أكثر الؿقوقطات صؾة بالؽتاب العزيـز، 

 فقف سؿاوة الؼرآن يف التبدل بقـ صقغ إلػاظ. فؼد وىف بلغراض الـظؿ ودواطقف.

 التوصيات:

: ًٓ أوصل بان تؼـقم هقئـة بتبــل مشـروع لدراسـة مـقاصـ التغـاير بـقـ ا.فـراد  أو

 والجؿع يف الؼرآن الؽريؿ، لؾقققم طؾك أد  أسرار هذا الؽتاب العزيز.

ريعة بتدريس مادة التغاير بقـ صقغ ا.فـراد والجؿـع يف أن تؼقم كؾقات الش ثاكًقا:

مادة ا.طجاز البقاين يف الؼرآن الؽريؿ، وذلؽ لؾؽشػ طــ جؿالقـات الــص الؼـرآين 

 وأذواقف البالغقة.

 

*              *              * 
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 المصادر والمراجع

الؿـظـقم ( هــ، الجـامع الؽبقـر يف صــاطة 172ابـ إ قر، كصر اهلل بـ محؿد ) .7

ــل،  ــع العؾؿ ــة الؿجؿ ــقاد، مطبع ــؼ مصــطػك ج ــقر، تحؼق ــالم والؿـث ـــ الؽ م

.ـه7720

، الؿثــؾ الســائر، دار هنضــة مصــر، (هـــ 172ٕ قــر، كصــر اهلل بـــ محؿــد )ابـــ ا .2

الؼاهرة، د.ت.

، تحؼقــؼ ، إصــقل يف الـحــقـ(هــ 771بـــ الســّراج، محؿــد بـــ الســري )ا .7

م.7430، 7الحسقـ الػتؾل، ممسسة الرسالة، ططبد

ابـ الشجري، هبة اهلل بـ طؾـل، أمـالل ابــ الشـجري، مطبعـة الؿـدين، مصـر،  .4

م.7442، 7ط

ــد اهلل ) ابـــ .0 ــقرا ، محؿــد بـــ طب ، طؾــؾ الـحــق، تحؼقــؼ محؿــقد (هـــ 277ال

م.7444، 7الدرويش، مؽتبة الرشقد السعقدية، ط

ــل ) .1 ـــ جـ ــل، طثؿــان ب ـــ جـ ـــ 742اب ــقـ وجــقه شــقاذ (ه ، الؿحتســب يف تبق

م، د.ط.7444حؼقؼ طؾك الـجدي، الؼراءات، ت

ـــ إســؿاطقؾ ) .2 ــل ب ـــ ســقده، طؾ ــواث ـ(هــ 403اب ــاء ال ، الؿخصــص، دار إحق

م.7441، 7العربل، بقروت، ط

، الؾبــاب يف طؾــقم الؽتــاب، دار الؽتــب (هـــ 220ابـــ طــادل، طؿــر بـــ طؾــل ) .3

م.7443، 7العؾؿقة، بقروت، ط

والتــقير، الـدار ، التحريـر (هــ 7747شقر، محؿد الطاهر بــ محؿـد )ابـ طا .4

م.7434التقكسقة لؾـشر، 

، التحريــر والتـــقير، دار هـــ(7747ابـــ طاشــقر، محؿــد الطــاهر بـــ محؿــد ) .75

م.2557، 7الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

ـــ غالــب ) .77 ــد الحــؼ ب ــة، طب ــب هـــ(041ابـــ ططق ، الؿحــرر الــقجقز، دار الؽت

م.2557، 7العؾؿقة، لبـان، ط
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لصـاحبل يف فؼـف الؾغـة، تحؼقـؼ طؿـر ( هــ، ا740ابـ فارس، أحؿد بـ فارس) .72

م.7447صباع، مؽتبة الؿعارم، بقروت، 

( هــ، تلويـؾ مشـؽؾ الؼـرآن، تحؼقـؼ أحؿـد 221ابـ قتقبف، طبد اهلل بـ مسؾؿ ) .77

هـ.7747صؼر، دار الواث، الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

، شـرح شـذور الـذهب، تحؼقـؼ طبـد (هـ 217بـ هشام، طبد اهلل بـ يقسػ )ا .74

قر، الشركة الؿتحدة لؾتقزيع، د.ت.الغـل الد

ابـ وهب، إسحا  بـ إبراهقؿ )لؿ أقػ طؾـك ســة وفاتـف(، الربهـان يف وجـقه  .70

البقان، تحؼل  د. جػـل محؿد شرم، مؽتبة الشباب، الؼاهرة، د.ط.

، إرشـاد العؼـؾ السـؾقؿ، دار إحقـاء (هــ 432أبق السـعقد، محؿـد بــ محؿـد ) .71

الواث العربل، بقروت.

، إرشــاد العؼــؾ الســؾقؿ، (هـــ 432، محؿــد بـــ محؿــد العؿــادي )عقدأبــق الســ .72

مؽتبة الرياض الحديثة، د.ط، د.ت.

، البحـر الؿحـقط، تحؼقـؼ (هــ 240ان إكدلسل، محؿـد بــ يقسـػ )أبق حق .73

.ـه7425صدقل جؿقؾ، درا الػؽر، بقروت، 

( هـ، مجـاز الؼـرآن، تحؼقـؼ سـزكقـ، مؽتبـة 275أبق طبقدة، معؿر بـ الؿثـك) .74

.ـه7737، 7جل، الؼاهرة، طالخاك

ـــ أحؿــد ) .25 ـــ 725إزهــري، محؿــد ب ــواث (ه ــاء ال ــة، دار إحق ، هتــذيب الؾغ

م.2557، 7العربل، بقروت، ط

ــديـ )ا .27 ــفاب ال ــقد ش ـــ 7225ٕلقســل، محؿ ــب (ه ــاين، دار الؽت ، روح الؿع

م.7444، 7العؾؿقة، لبـان، ط

ر الؽتــب ، أســرار العربقــة، دا(هـــ 022كبــاري، طبــد الــرحؿـ بـــ محؿــد )إ .22

م.7442، 7العؾؿقة، بقروت، ط

 م.7431البستاين، كرم، ديقان جرير، دار بقروت لؾطباطة والـشر، بقروت،  .27

ــة الؿجؿــع  .24 ــرآين يف صــقاغة الؿصــطؾحات، مجؾ ــؾ، الؿـــفج الؼ البصــقر، كام
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م.7435العؾؿل العراقل، بغداد، 

دار ، تػسـقر البغـقي، معـالؿ التـزيـؾ، (هــ 071البغقي، الحسقـ بـ مسعقد ) .20

م.7434، 7صقبة، الرياض، ط

، كظؿ الـدرر يف تـاسـب أيـات والسـقر، (هـ 330البؼاطل، إبراهقؿ بـ طؿر ) .21

دار الؽتاب ا.سالمل، الؼاهرة، د.ط، د.ت.

ــاء الــواث (هـــ 422الثعؾبــل، أحؿــد بـــ محؿــد) .22 ، الؽشــػ والبقــان، دار إحق

م.2552، 7العربل، لبـان، ط

التػسـقر ببقـان غريـب الؼـرآن الؽـريؿ، درا جربان، لبقب محؿـد، طـايـة طؾؿـاء  .23

م.2572، 7الػارو ، طّؿان، ط

ــا .24 ــد الؼ ــاين، طب ــرحؿـ )الجرج ـــ طبــد ال ـــ 427هر ب ، الؿؼتصــد يف شــرح (ه

م.7432ا.يضاح، تحؼقؼ كاضؿ الؿرجان، العرا ، وزارة ا.طالم، 

، درج الــدرر يف تػســقر (هـــ 427طبــد الؼــاهر بـــ طبــد الــرحؿـ ) الجرجــاين، .75

م.2554، 7لعظقؿ، دار الػؽر، إردن، طالؼرآن ا

( هـ، شرح التسفقؾ ٓبـ مالؽ، تحؼقؼ طبد 122الجقاين، محؿد بـ طبد اهلل ) .77

م.7445، 7الرحؿـ السقد، دار هجر، ط

، الدر الؿصقن يف طؾـقم الؽتـاب الؿؽــقن، (هـ 201الحؾبل، أحؿد بـ طؾل) .72

دار الؼؾؿ، دمشؼ، د.ط، د.ت.

، رمـقز الؽــقز، مؽتبـة إسـدي، (هــ 117ز  اهلل)ؾل، طبد الرزا  بـ رالحـب .77

م.2553، 7مؽة، ط

( هــ، حاشـقة الؼقكـقي طؾـك البقضـاوي، 7740الحـػل، إسؿاطقؾ بـ محؿد) .74

م.2557، 7دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، ط

الخضري، محؿد إمقـ، ا.طجاز البقاين يف صقغ إلػـاظ، مطبعـة الحسـقـ،  .70

م.7447، 7الؼاهرة، ط

( هـ، حاشقة الشفاب طؾك البقضاوي، دار 7514حؿد بـ محؿد )الخػاجل، أ .71
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صادر، بقروت، د.ط، د.ت.

، 7الدوسري، طبد الرحؿـ، صػقة أ ار والؿػاهقؿ، دار الؿغـل، الرياض، ط .72

م.2554

م.7437، 7، مػاتقح الغقب، درا الػؽر، ط(هـ 154الرازي، محؿد بـ طؿر ) .73

الراغـب إصـػفاين، تحؼقـؼ  ، تػسـقر(هــ 052الراغب، الحسقـ بـ محؿـد ) .74

م.2557، 7طادل الّشدي، مدار القصـ لؾـشر، ط

ه.7723، 7، تػسقر الؿـار، مطبعة الؿـار، ط(هـ7704روا، محؿد رشقد ) .45

( هــ، شـرح الؽافقـة، تعؾقـؼ يقسـػ طؿـر، 131الرول، محؿد بــ الحســ ) .47

م.7441، 2مـشقرات جامعة قاريقكس، بـغازي، ط

( هـ، حاشقة ابـ التؿجقد طؾك البقضاوي، 335ؿ )الرومل، مصطػك بـ إبراهق .42

م.2557، 7دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، ط

، حاشـقة شـقخ زاده طؾـك البقضـاوي، (هـ 130ادة، محؿد بـ مصؾح الديـ )ز .47

م.7444، 7دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

، مـاهـؾ العرفـان، مطبعـة طقسـك (هــ 7712قاين، محؿد بـ طبد العظقؿ )الزر .44

، د.ت.7مصر، طالبابل، 

، الربهــان يف طؾــقم الؼــرآن، تحؼقــؼ (هـــ 244الزركشــل، محؿــد بـــ طبــد اهلل ) .40

، دار إحقاء الواث العربل.7420، 7محؿد أبق الػضؾ، ط

، شــرح الؿػصـؾ ٓبـــ يعــقش، دار (هــ 073الزمخشـري، محؿــقد بــ طؿــر ) .41

م.2557، 7الؽتب العؾؿقة، بقروت، ط

، 7لؽشــام، مؽتبــة العبقؽــان، ط، ا(هـــ 073الزمخشــري، محؿــقد بـــ طؿــر) .42

م.7443

( هـ، الؿبفج يف الؼراءات الثؿـان وقـراءة 047سبط الخقاط، طبد اهلل بـ طؾل ) .43

رب، جامعة ا.مام محؿـد بــ سـعقد،  إطؿش، رسالة دكتقراه، طبد العزيز السا

.ـه7454
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( هــ، طـروس إفـراح، مطبعـة طقسـك البـابل، 227السبؽل، أحؿد بـ طؾل ) .44

.م7472مصر، 

( هـ، صبؼـات فحـقل الشـعراء، تحؼقـؼ محؿـقد 272سالم، محؿد بـ سالم ) .05

شاكر، دار الؿدين، جدة.

( هـــ، ا.تؼــان يف طؾــقم الؼــرآن، 477الســققصل، طبــد الــرحؿـ بـــ أبــل بؽــر ) .07

م.7424تحؼقؼ محؿد أبق الػضؾ، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ط 

إيفـام آوـطراب طــ  ، دفـع(هـ 7747قطل، محؿد إمقـ بـ محؿد )الشـؼ .02

م.7441، 7آيات الؽتاب، مؽتبة ابـ تقؿقة، الؼاهرة، ط

، مباحث يف طؾقم الؼـرآن، دار العؾـؿ لؾؿاليـقـ، (هـ 7452الصالح، صبحل ) .07

م.2555، 24ط

، بغقة ا.يضاح لتؾخقص الؿػتاح، مؽتبـة (هـ 7747الصعقدي، طبد الؿتعال ) .04

م.2550، 72أداب، ط

( هـ، جامع البقان، مؽتبة ابــ تقؿقـة، الؼـاهرة، 775الطربي، محؿد بـ جرير ) .00

، د.ت.2ط

صبؾ، حسـ، أسؾقب آلتػات يف البالغة الؼرآكقة، دار الػؽر العربل، الؼاهرة،  .01

م.7443

، حاشقة الطقبـل طؾـك الؽشـام، فتـقح (هـ 247لطقبل، الحسقـ بـ طبد اهلل )ا .02

ػـايز، الجامعـة الغقب يف الؽشػ طــ قــاع الريـب، رسـالة دكتـقراه، صـالح ال

.ـه7477ا.سالمقة، الؿديـة الؿـقرة، 

( هــ، بصـائر ذوي التؿققـز يف لطـائػ 372الػقروز آبادي، محؿد بـ يعؼـقب ) .03

الؽتاب العزيز، تحؼقؼ محؿد الـجار، الؿجؾس إطؾـك لؾشـمون ا.سـالمقة، 

هـ.7471الؼاهرة، الطبعة الثالثة، 

حؽام الؼرآن، تحؼقؼ د. طبـد ( هـ، الجامع 122ٕالؼرصبل، محؿد بـ أحؿد ) .04

م.2551، 7اهلل الوكل، ممسسة الرسالة، ط
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، شـرح صقبـة الـشـر يف الؼـراءات (هـ 7422سالؿ ) محقسـ، محؿد بـ محؿد .15

م.7447، 7العشر، مطبعة الحسقـ، الؼاهرة، ط

( هــ، مـدارك التـزيـؾ وحؼـائؼ التلويـؾ، دار 275الـسػل، طبد اهلل بـ أحؿـد ) .17

م.7443، 7، طالؽؾؿ الطقب، بقروت

( هـ، غرائب الؼـرآن ورغائـب الػرقـان، 305الـقسابقري، الحسـ بـ محؿد ) .12

م.7441، 7دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، ط

( هـ، التػسقر البسـقط، تحؼقـؼ  د. محؿـد بــ 413القاحدي، طؾل بـ أحؿد ) .17

صالح الػقزان، رسالة دكتقراه، جامعة ا.مام محؿد بـ سعقد، طؿادة البحث 

.ـه7475، 7طالعؾؿل، 

 

*              *              * 

 


