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ميقىٌدمىة 
ـي عىلىى رىسيوًؿ اهلًل ميحىمَّدو األىًمٍيًن،  الحىٍمدي هلًل رىبّْ العىالىًمٍينى، كالصَّالةي كالسَّال

كعىلىى آًلًو الميٍهتىًدٍينى، كصىٍحًبًو اٌلًذٍينى نىشىريكا ىذا الًدٍينى، كمىٍن تىًبعىهيم، كاٍىتىدىل 
ٍيًن،   ٍدًيًهٍم ًإلى يػىٍوـً الدّْ ًبهى

: كبػىٍعدي 
زىةي الٌرئًٍيسىةي الٌتي تػىقيوـي عىلىٍيها الدّْرىاسىاتي اللغيوىيَّةي، كىو   فىًإفَّ المىٍعنى ىو الرًَّكيػٍ
ـٍ في  مىا يػىٍنبىًغي أىٍف يىٍسعى ًإلىٍيًو كيلُّ بىاًحثو في الٌلغىًة، سىوىاءه أىكىافى ذًلكى في تػىرىاًكٍيًبها أى
أىٍلفىاًظها، كتػىٍرتىًبطي ىذه األىٍلفىاظي ًمٍن ًخالًؿ أىبًٍنيىًتها الميتػىعىدّْدىًة ًبمىعىافو صىٍرًفيَّةو كىًظٍيًفيَّةو، 
كيػيٍفتػىرىضي في البىاًحًث أىٍف يىٍكًشفى عىٍن ىذه العىالقىًة، كيػيبػىٌينى المىٍعنى اٌلذم دىٌلٍت 

عىلىٍيًو ىذه المىباًني، كىذا ييسىاًعدي في الكىٍشًف عىٍن مىٍجميوعىةو ًمن السّْمىاًت البىالغىيًَّة 
أىٍت الًخالفىاتي النٍَّحًويَّةي في كىٍقتو ميٍبًكرو ًمٍن  المىٍوجيودىًة في ليغىًة العىرىًب؛ كقىٍد بىدى

. تىارًٍيً  النٍَّحًو العىرىًبيّْ 
ككىافى النُّحىاةي يػىتػىنىاكليوفى المىٍوضيوعىاًت الصٍَّرًفيًَّة، كًخالفػىٍهم في مىسائًًلها في 

ًديًٍثًهم عىٍن الًخالفىاًت النٍَّحًويًَّة، كلىٍم ييٍجعىٍل للًخالفىاًت في المىسىاًئًل  أىثٍػنىاًء حى
ثًٍينى، كأىرىل أىفَّ جىٍمعى ىذه المىسىاًئًل ًمٍن  الصٍَّرًفيًَّة خيصيوًصيَّةه ًعٍندى القيدىمىاًء أىكالميٍحدى
بيطيوًف كيًتًب النٍَّحو كالمىعىاًجًم كتػىٍبويٍػبىها ييسىاًعدي في ًإثٍػرىاًء الٌدٍرًس اللُّغىًومّْ، كبػىيىاًف 

. أىىىمّْيىًة الًبنى الصٍَّرًفيًَّة ًعٍندى القيدىمىاءً 
أىٍيتي أىٍف يىكيوفى مىٍوضيوعي ىذا البىٍحًث الًخالفىاًت الصٍَّرًفيَّةى، كذًلكى ًلًقلًَّة مىا  َى كرى

تػىنىاكىلىها الٌداًرسيوفى، كخىصُّوىا ًبًدرىاسىاتًًهم، ثيمَّ ًإٌني اقٍػتىصىٍرتي عىلى ًخالفىاتًًهم في 
تػىٍوًجٍيًو بػىٍعًض أىبًٍنيىًة األىٍلفىاًظ في القيرآًف الكىرًٍيًم، كأىرىدىتي ًمٍن ذًلكى الكىٍشفى عىٍن 

، كىكىسىٍمتيوي بًػ الًخالفىاتي )مىدىل تىٍأثًٍيًر ىذه الًخالًفاًت عىلىى فػىٍهًم المىٍعنى القيرآًنيّْ
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(. كأىثػىريىا في المىٍعنىى الصٍَّرًفيَّةي ًفي تػىٍوًجٍيًو بػىٍعًض األبًٍنيىًة ًفي القيرآًف الكىرًٍيمً 
 في أىبًٍنيىًة األىٍلفاًظ في القيرآًف الصٍَّرًفيَّةى كقىٍد رىأىٍيتي بػىٍعدى تىأىفٍّ أىفَّ الًخالفىاتى 

الكىرًٍيًم تىكىادي تػىٍنحىًصري في أربعىًة أيميورو، ىي الًخالؼي في تػىٍوًجٍيًو أبنية األسماء، كىذا  
، فػىقىٍد اٍختػىلىف الصٍَّرًفيُّوفى في ىذا يػىتػىعىٌل ي بً  اٍحًتمىاًؿ الٌصيغىًة الٌصٍرًفٌيًة ألىٍكثػىرى ًمٍن مىٍعنىن

، كمىنىعى أيٍخرل، كعىرىٍضتي ذًلكى ًمٍن ًخالًؿ ًدرىاسىةو  األٍمًر، فىأىجىازى بػىٍعضيهيم مىعىاًنيى
، كبػىيػٍَّنتي ًخالؼى  ًلمىٍجميوعىةو ًمن األبًٍنيىًة الصٍَّرًفيًَّة الٌتي اٍحتىمىلىت مىٍعنػىيػىٍيًن فىأىٍكثػىرى
الصٍَّرًفيػٍّْينى في ىذا األىٍمًر، كأىثػىرى ذًلكى عىلىى المىٍعنى، كقىٍد تػىبػىيَّنى ذًلكى ًمن ًخالًؿ 

. ًدرىاسىةو ًلمىٍجميوعىةو ًمن ااياًت القيرآنًيَّةً 
ًبمىعىاًني أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ، فقىٍد تػىعىدَّدىت المىعىاًني ًعٍندى كيػىتػىعىٌل ي األىٍمري الثٌاًني 

 ، ريىيم أىٍف يىٍخريجى الًفٍعلي عىن المىٍعنى المىٍوضيوًع لىوي، فػىويًجدى الًخالؼي بػىٍعًضًهًم، كأىبىى غىيػٍ
كىو أىٍكثػىري مىسىاًئًل ًخالفىاًت الصٍَّرًفيٌػٍينى، كقىٍد عىرىٍضتي ىذا األٍمرى ًمٍن ًخالًؿ ًدرىاسىةو 

، (اٍستػىٍفعىلى )، ك(تػىفىٌعلى )، ك(فىاعىلى ): لًبػىٍعًض أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ في القيرآًف الكىرًٍيًم، كىي
. كبػىيٌػٍنتي أثػىرى ىذا الًخالًؼ عىلىى فػىٍهًم المىٍعنى في القيرآًف الكىرًٍيًم 

 فهو يتعٌل  بتػىٍوًجٍيًو األبًٍنيىًة الميٍشتػىرىكىًة، كقد اٍخترت في كأىمَّا األىٍمري الثٌاًلثي 
، (أفٍػعىلى )ىذا الًخالؼى في تػىٍوًجٍيًو بًناًء  ، فقد ذىب بعضهم إلى أنٌو فعله مىاضو

كذىب آخركف إلى أنٌو اسمي تػىٍفًضيل، كقد أثٌػرى ىذا على المٍعنى اٌلذم يىٍحًمليو 
. الٌتركيبي 

كأٌما األمر الٌرابع فهو يتعٌل ي بالخالؼ في اٍشًتقىاًؽ بػىٍعًض األىٍلفىاًظ، فقد 
اٍختػىلىف الٌنحاةي في جيذيكرًىا، كال شىكَّ أىفَّ الجىٍذرى ًإذا اٍختػىلىفى اٍختػىلىفى المىٍعنى، 
. كقىٍد بػىيػٍَّنتي أىثػىرى ىذا الًخالًؼ عىلىى المىٍعنى ًمٍن ًخالًؿ ًمثىالىٍيًن ًمن القيرآًف الكىرًٍيمً 
غىًة الصٍَّرًفيًَّة  كقىٍد بىدىٍأتي ىذه الٌدرىاسىةى ًبميقىٌدمىةو بػىيػٍَّنتي ًفٍيها عىالقىةى الصّْيػٍ

اتًمىةو تىضىٌمنىت الحىًدٍيثى عىٍن أىثىًر الًخالفىاًت الٌصٍرًفيًَّة عىلىى  بًالمىٍعنى، كخىتىٍمتيوي ًبخى
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الدّْاللىًة، كىو مىا ىىدىٍفتي ًإلىٍيًو ًمٍن ىذه الٌدراسىًة، ثيمَّ ضىٌمٍنتيها أىبٍػرىزى النَّتىاًئًج الٌتي 
. تػىوىصٍَّلتي ًإلىٍيها

ا أىفٍػتىحي  كًختىامنا، ىذا جىٍهدىم قىدٍَّمتي ًفٍيًو مىا أىٍقدىرىًني اهللي عىلىى تػىٍقًدٍيًمًو، كىمى
صىٍدًرم ألىمّْ نػىٍقدو ميًفٍيدو، كأىٍرجيو أىٍف يىًفٍيدى البىاًحثيوفى ًمٍن ىذا البىٍحًث كىما أىفىادى 

ا أىٍرجيو أىٍف يػىٍغًفرى ًلي رىبّْي  انىو - البىاًحثي ًمٍن غىٍيرًًه، كىمى مىا في ىذا البىٍحًث - سيٍبحى
، أىٍك زىلىلو  .  ًمٍن نػىٍقصو

كالحىٍمدي هلًل رىبّْ العىالىًمٍينى 
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غىةي الٌصٍرًفيَّةي كالمىٍعنى  الٌصيػٍ
يىةي الٌصٍرًفيَّةي  تػىٍرتىًبطي الصّْيىغي الصٍَّرًفيَّةي في العىرىبًيًّْة ًبمىعىافو صىٍرًفيَّةو كىًظٍيًفيَّةو، فالًبنػٍ

فىةه ًلًصيىغو صىٍرًفيَّةو ميعىيػَّنىةو  يىًة الًفٍعًل، فالٌداللىةي عىلىى االٍسًميًَّة كىًظيػٍ لالٍسًم تىٍختىًلفي عىٍن بًنػٍ
فىةه ًلًصيىغو صىٍرًفٌيةو  تىٍحًملي عىالمىاتو خىاصَّةو بهذا المىٍعنى، ككىذًلكى الًفٍعًليَّةي، فهي كىًظيػٍ

تػىتىحىٌق ي في جيٍملىةو ًمن المىبىاًني، كتىٍحًملي عىالمىاتو خىاصَّةو بمىٍعنى الًفٍعًليَّةً 
(1)  .

فىًة االٍسًميًَّة  كىينىاؾى جيٍملىةه ًمن المىعىاًني الوًظٍيًفيًَّة الٌتي تػىتػىفىرَّعي عىٍن كىًظيػٍ
غىًة الجىٍمًع،  غىًة الميثػىٌنى، كتىٍختىًلفي عىٍن ًصيػٍ غىةي الميٍفرىًد تىٍختىًلفي عىٍن ًصيػٍ الصٍَّرًفيًَّة، فىًصيػٍ
غىًة التٍَّذًكٍيًر،  غىةي التٍَّأنًٍيًث عىٍن ًصيػٍ يػّْزيىا، ككىذًلكى تىٍختىًلفي ًصيػٍ كًلكيلٍّ ًمٍنها عىالمىةه تيمى

اًء ًمن الميٍشتػىٌقاًت يػيوىضّْحي تًٍلكى الوىظىاًئفى الصٍَّرًفيَّةى الٌداللًٌيةى،  كالحىًدٍيثي عىن األىٍسمى
فاٍسمي الفىاًعًل لىوي ًصيىغه مىٍحديكدىةه تىديؿُّ عىلىٍيًو، ككذًلكى ًصيىغي الميبىالىغىًة، كالٌصفىةي 

.  الميشىبٌػهىةي، كاٍسمي المىٍفعيوًؿ، كاٍسمي التٌػٍفًضٍيًل، كبىًقيَّةي الميٍشتػىٌقاتً 
اًة األىفٍػعىاؿى  فىًة الًفٍعًليًّْة الصٍَّرًفيًَّة نىًجٍد أىفَّ تػىٍقًسٍيمى النَّحى كًإذا انٍػتػىقىٍلنا ًإلى كىًظيػٍ
، كىينىاؾى عىالمىاته خىاصَّةه  ، كأىٍمرو ييًعبػّْري عىٍن بػيٍعدو دىالًليٍّ كىاًضحو ، كميضىارًعو ًإلى مىاضو
، كقىٍد تىحىدَّثى النُّحىاةي  فىًة الًبنىاًء للمىٍعليوـً فىًة الًبنىاًء للمىٍجهيوًؿ كىكىًظيػٍ للفىٍرًؽ بػىٍينى كىًظيػٍ
رنا عىٍن مىعىاًني أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ، كأىفَّ ىذه الصّْيىغى الًفٍعًليَّةى ميٍرتىًبطىةه ًبدىالالتو ميعىيػَّنىةو،  ًثيػٍ كى

 (أىفٍػعىلى )للٌداللىًة عىلىى الميطىاكىعىًة، ك (انٍػفىعىلى )للٌداللىًة عىلىى الطٌلىًب، ك (اٍستػىٍفعىلى )فػ
ري ذًلكى  . للٌداللىًة عىلىى التػٍَّعًديىًة، كغىيػٍ

لصٍَّرًفيًَّة كالمىٍعنى، كقىٍد تػىنىبَّوى عيلىمىاءي العىرىبًيًَّة ًإلى ىذا االٍرتًبىاًط بػىٍيًن الصّْيىًغ ا
: كمنهم الخليلي كًسٍيبػىوىٍيو، فهيما أىٌكؿي مىٍن أىشىارى ًإلى ىذه العىالقىًة، قىاؿى في الًكتىابً 

 :كًمنى المىصىاًدًر الَّتي جىاءىٍت عىلىى ًمثىاؿو كىاحىدو ًحينى تػىقىارىبىٍت المىعىاًني قػىٍوليك"

                                                 
. 82انظر اللغة العربّية معناىا ومبناىا، متّام حّسان (1)



 144 العدد -مجٌلة الجامعة اإلسالمٌية 

  -381-  

النػَّزىكىافي 
ًف كاٍىًتزىازًًه في اٍرتًفىاعو ،(2) كالنػَّقىزىافي ،(1)  ، كًإنَّمىا ىذه األىٍشيىاءي في زىٍعزىعىًة البىدى

كًمثٍػليوي العىسىالفي 
، كبػىيَّنى اٍبني ًجٌني بػىٍعدى ذًلكى أىفَّ ىذا المىٍعنى ميٍرتىًبطه (5)"(4)كالرَّتىكىافي ، (3)

. (6)(فػىعىالف)بًالمىصىاًدًر الٌتي جىاءىٍت عىلىى 
غىًة  اًء بىٍحثنا في العىالقىًة بػىٍينى الصّْيػٍ ككىافى اٍبني ًجٌني رىًحمىو اهللي أىٍكثػىرى العيلىمى
الصٍَّرًفيًَّة كالمىٍعنى، كىكىجىدى أىفَّ في العىرىبًيًَّة ًصيػىغنا صىػٍرًفيَّةن تػىٍرتىًبطي ًبمىعافو ميحىدَّدىةو، 

ـى ػكىكىجىٍدتي أىنىا ًمن ق:"قىػاؿى  هىاًج  رىةن عىلىى سىٍمًت مىا حىدَّاهي كًمنػٍ ًثيػٍ ا ػذا الحىًديًث أىٍشيىاءى كى
 : للتٍَّكرًٍيًر نىٍحوي مصىاًدرى الرُّبىاًعيَّةى الميضىعَّفىةى تىٍأتً ـى  كذلكى أىنَّكى تىًجدي اؿ،مىٌثالهي 

، (1) كالصٍَّعصىعىةً ،(10)كالقىٍعقىعىةً ، (9) كالصٍَّلصىلىةً ،(8) كالقىٍلقىلىةً ،(7)لزٍَّعزىعىةً ا
                                                 

". النزوان التفلت والسورة : "15/320(نزي) لسانيف ال (1)
... النقز و النقزان كالوثبان صعدا يف مكان واحد نقز الظيب : "5/419(نقز)لسان يف ال (2)

نقز ينقز و ينقز نقزا و نقزانا و نقازا و نقز وثب صعدا وقد غلب على الطائر ادلعتاد الوثب 
 ".كالغراب والعصفور

والعسل و العسالن أن يضطرم الفرس يف عدوه فيخفق : "11/446(عسل) لسان يف ال (3)
برأسو ويطرد متنو و عسل الذئب والثعلب يعسل عسال و عسالنا مضى مسرعا واضطرب 

". يف عدوه وىز رأسو
". والرتك والرتكان ضرب من سًن اإلبل: "1/394 (رتك)مجهرة اللغةيف  (4)
 .4/14 الكتاب (5)

 .2/152اخلصائص ( 6)

". الزعزعة حتريك الشيء زعزعو زعزعة فتزعزع حركو ليقلعو : "(زعع)8/141لسانيف ال (7)
". قّلة الثّبوت يف ادلكان: القلقلة والّتقلقل( : "قلل)يف الّلسان  (8)
صّل احلديد وصلصل، : صوت احلديد إذا ُحّرك، يقال: الّصلصلة( : "صلل)يف اللسان  (9)

". والّصلصلة أشّد من الّصليل
والقعقعة حكاية أصوات الّسالح، والّّتسِة واجللوِد اليابسة، واحلجارة، ( : "قعع)يف الّلسان  (10)

". والّرعِد، والَبْكَرِة، واحلِِليّ 
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كالجىٍرجىرىةً 
 كالقىٍرقػىرىةً ،(2)

 في المىصىاًدًر كالصّْفىاًت ًإنَّمىا (الفىعىلىى) كىكىجىٍدتي أىٍيضنا ،(3)
 كالجىمىزىل،(4) البىشىكىى: للسٍُّرعىًة نىٍحوي متىٍأتً 

 كالوىلىقىى،(5)
؛ كيػىرىل اٍبني فىاًرسو أىفَّ (7)"(6)

بػىفىٍتًح الًمٍيًم  (مىٍفعىلو )العىرىبى قىٍد فػىرَّقىٍت بػىٍينى المىعىاًني بالحىرىكىاًت، فىجىعىلىٍت ًصيػىغىةي 
 فهيم يػيفىرّْقيوفى ،كللعىرىًب في ذلكى مىا لىٍيسى ًلغىٍيرًىا: "للمىكىاًف، كًبكىٍسًر الًمٍيًم لللىًة، قىاؿى 

 ًلمىٍوًضعً  كمىٍفتىحه ، ًمٍفتىحه لللىًة الَّتي يػيٍفتىحي ًبها: يػىقيوليوفى ،بًالحىرىكىاًت كغىٍيرًىا بػىٍينى المىعىاًني
 كًمٍحلىبه للقىدىًح ، كمىقىصّّ للمىٍوًضًع الَّذم يىكيوفي فيًو القىصُّ ، كًمقىصّّ الىًة القىصّْ ،الفىٍتحً 

اًف ييٍحتػىلىبي فيًو ذىكىاتي اللَّبىنً ،ييٍحلىبي فيوً   .(8)" كمىٍحلىبه للمىكى
الًَّة في  األبًٍنيىةً كقىٍد كىضىعى اٍبني فىاًرسو في ًكتىابًًو الٌصاًحبيّْ بىابنا سىمَّاهي بىابى  الدَّ

، كجىعىلى ًمٍنها مىا جىاءى عىلىى األىٍغلىًب األىٍكثىًر عىلىى مىعىافو  ًمن  (الفىعىالفً ) كقد تىٍختىًلفي
ًمن األىفٍػعىاًؿ، فػىٍهو يىكيوفي في الوىجىًع،  (فىًعلى )المىصىاًدًر للحىرىكىًة كاالٍضًطراًب، ك

 (الفيعىاؿي )للعيييوًب كاألٍدكاًء، ك (افٍػعىلَّ )في الصّْفىاًت يىكيوفي في األىٍلوىاًف، ك (أىفٍػعىلي )ك

                                                 

". احلركة واالضطراب، والّصعصعة الّتحّرك: الّصعصعة( : "صعع)يف الّلسان  (1) =
". اجَلْرَجَرُة َصوُت ُوُقوِع ادلاِء يف اجلْوف: "10/403(جرر)يف تاج العروس  (2)
إذا استغرب فيو ورجع و القرقرة اذلدير الّضحك : والقرقرة: "(قرر) 89ص/5جيف الّلسان  (3)

". واجلمع القراقر و القرقرة دعاء اإلبل
". أسرعت ناقة بشكى خفيفة ادلشي والروح وقد بشكت أي:"10/401(بشك) لسانيف ال (4)
مجز اإلنسان والبعًن والدابة جيمز مجزا و مجزى وىو عدو دون  : "(مجز)5/323سانيف الل (5)

 ".احلضر الشديد وفوق العنق وىو اجلمز

 ناقة ولقى سريعة و الولقى العدو الذي كأنو ينزو من شدة: "(ولق) 10/384لسانيف ال (6)
". السرعة

 .2/153اخلصائص( 7)

 .310-309الّصاِحيب يف فقو الّلغة (8)
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ري ذًلكى  (الًفعىالىةي )لألٍدكاًء كاألىٍصوىاًت، ك (الفىًعٍيلي )ك في الصّْنىاعىًة، كغىيػٍ
(1) .

                                                 
 .375-374ينظر الّصاِحيب يف فقو الّلغة (1)
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الخالؼ في توجيو أبية األسماء،  : المبحث األٌكؿي 
: كفيو مسائل

 بػىٍينى الجىٍمًع كالميٍفرىدً : المسألة األكلى 
غىةي  مىٍعنػىيػىٍيًن، فػىٍهيى جىٍمعه للميٍفرىًد الميؤىنًَّث اٌلذم يىكيوفي  (فػيعىلو )تىٍحتىًملي ًصيػٍ

ًد كىسٍَّرتىوي عىلىى فػيعىلو : "ًسٍيبىويو، قىاؿى (1)(فػيٍعلىةو )عىلىى   ،فىًإذا جىاكىٍزتى بًنىاءى أىٍدنىى العىدى
 نػيٍقرىةه : كذلكى قػىٍوليكى ، كريبَّما كىسَّريكهي عىلىى ًفعىاؿو ، ريكىبه كغيرىؼه كجيفىره :قػىٍوليكى كذلكى 
ـه ،كنًقىاره   االٍسًم ، كىذا الًبنىاءي ًمٍن أىبًٍنيىةً (2)" كبػيٍرقىةه كًبرىاؽه ، كجيٍفرىةه كًجفىاره ، كبػيٍرمىةه كًبرىا

، نىٍحوي (3)(صيرىدو ): الٌثالًثيّْ أىٍيضنا، كذًلكى نىٍحوي  ، (ىيدىل): ، كىو ًمٍن مىصىاًدًر الٌثالًثيّْ
مىٍصدىري سىرىٍيتي  (سيرىل)ك

غىةي بًنىاءن عىلىى ىذا تىٍحتىًملي الٌداللىتػىٍين(4) . ، فالٌصيػٍ
ا ُميُ٘ا﴿ :في قػىٍوًلًو تػىعىالىى (النػُّهىى)كقىد اٍختػىلىفى العيلىمىاءي في دىاللىًة  ْ٘ اْرَع َٗ 

 ٌْ ُن ٍَ   َّْ َُّن   َ َٖٚ َٟٝ ٍت ألُٗىِٜ َ ىِلَ  فِٜ  ِ ، كىكىافى لىهيٍم رىأىيٍافً (5)﴾اىُّْ
الجىٍمعي : ، ىيما(6)

ةى  هيم أىبيػو عيبػىٍيدى اًة مىن اٍختىارى الٌداللىػةى عىلىى الجىٍمًع، كًمنػٍ كاإًلفٍػرىادي، فىًمنى النُّحى
(7) ،

                                                 
 وشرح شاِفَيِة ابن 2/105 وشرح الّشافية للّرضي426 والّتْكملة3/579 الكتاب انظر (1)

 .267 وادلناىج الكافية142 والِكَفايَة يف الّنحو1/429احلَاجب لركن الّدين

 .3/579 الكتاب (2)

َرد وىو ِبَضمِّ الصاِد وفْتح الرَّاِء طائٌِر فوَق الُعصفوِر : "8/273(صرد) تاج العروسيف  (3) الصُّ
 ".أَبْ َقُع َضْخُم الرَّْأِس  

ِة الّلْيِل ال بَ ْعضو: "38/261(سري) تاج العروسيف  (4) ُر عامَّ َرى كاذلَُدى َسي ْ  ".السُّ

. 20/54طو (5)
تفسًن و 4/385احملكم واحمليط األعظم و2/893 التبيان يف إعراب القرآنانظر اخلالف يف (6)

. 8/52 والّدّر ادلصون6/234البحر احمليط
. 2/20انظر رلاز القرآن (7)
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كالفىٌراءي 
، كالزٌَّجاجي (1)

، كىو العىٍقلي كىما (نػيٍهيىةو )، فالنػُّهىى في كىالـً العىرىًب جىٍمعي (2)
صىرَّحى الٌلٍحيىاًنيُّ 
، كيرىل أبيو عىًليٍّ الفىاًرًسيُّ أىنَّوي يىجيوزي أىٍف تىكيوفى اٍسمنا ميٍفرىدنا(3)

(4) ،
ره ًمن اللُّغىًويٌػٍينى اٍحتىمىاؿى دىاللىًة  ًثيػٍ : للجىٍمًع كاإًلفٍػرىاًد، قىاؿى ابني مىٍن يورو  (النُّهى)كنػىقىلى كى

ا كجىٍمعنا" َُّن ﴿ : كفي التػٍَّنزًٍيًل العىزًٍيزً ،كالنػُّهىى العىٍقلي يىكيوفي كىاًحدن   َٟٝ تٍ َ ىِلَ  فِٜ  ِ

َٖٚ ألُٗىِٜ . (5)﴾اىُّْ
كال شىكَّ أىفَّ ىينىاؾى فػىٍرقنا في الٌداللىًة بػىٍينى الميٍفرىًد كالجىٍمًع، ًلكىنَّ ىذا الفىٍرؽى 

ْـّ لليىًة، فىسىوىاءه قػيٍلتى  ـٍ : لىٍم ييؤثٌػٍر عىلىى المىٍعنى العىا أىنٍػتيم أىٍصحىابي العىٍقًل الرَّاًجًح، أى
أىٍصحىابي العيقيوًؿ الٌراجىحىًة؛ ألىنَّكى لىٍم تيرًٍد بالميٍفرىًد الميٍفرىدى، فىأىٍنتى ذىكىٍرتى : قػيٍلتى 

. الميٍفرىدى كأىرىٍدتى الجىٍمعى؛ ألىٌنكى تيخىاًطبي جىٍمعنا
غىًة فٍيها بػىٍينى الميٍفرىًد كالجىٍمًع قػىٍوليوي  كًمػن اايىاًت الٌتي اٍختيًلفى في دىاللىػًة الصّْيػٍ

فَحََّْن َك فُحًُّ٘ ﴿: تػىعىالىى َٗ  ٌِّ َِ اْىَغ ٍِ َْْٞ َك  : ، فقىٍد اٍختػىلىفيوا في دىاللىػًة قػىٍوًلوً (6)﴾فََْجَّن
غىةي مىٍصدىرو، كذًلكى نىٍحوي (فػيتيوننا) غىةي ًصيػٍ ، (ثػيبيورو )، ك(خيريكجو )، ك(جيليوسو ): ، فالٌصيػٍ

، كذًلكى نىٍحوي (كليزيكـو  غىةي جىٍمعو ، كغىٍيرًىىا، كألىٍجًل (قيديكرو )، ك(بيديكرو : )، كىي أىٍيضنا ًصيػٍ
اًء في  غىًة كىافى للعيلىمى هيم مىٍن رىأىل أىنَّها : (7)قػىٍوالفً  (فػيتيوننا)ىذا االٍشًتراًؾ في الٌصيػٍ ًمنػٍ

                                                 

 .2/181انظر َمَعاِن القرآن للفرّاء (1)

. 3/359انظر َمعاِن القرآن وإعرابو للّزجاج (2)
 .40/152تاج العروسو 4/385احملكم واحمليط األعظمو 6/231هتذيب اللغة( 3)

 .8/52 والّدّر ادلصون6/234تفسًن البحر احمليطانظر  (4)

 .15/346(هني)لسان العرب ( 5)

 .20/40طو (6)

 6/227تفسًن البحر احمليطو 3/65الكشافو 16/164 تفسًن الطربيانظر اخِلالف يف (7)
 فتح القديرو 22/48التفسًن الكبًنو 3/13التسهيل لعلوم التْنزيلو 8/39والّدّر ادلصون

3/365 .
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اٍختىبػىٍرنىاؾى اٍختىبارنا، كًمٍن ىؤالء الزٌَّجاجي : ، كالمىٍعنى ًعٍندىىيم(فػيعيوؿو )مىٍصدىره عىلىى 
(1) ،

كأىبيو بىٍكر األىنػىبىارمُّ 
اًء مىٍن رىأىل أىنٌو جىٍمعي (2) نىةو )، كًمن العيلىمى ، كالمىٍعنى (فػىٍتنو )، أىك (ًفتػٍ

فػىتػىٌناؾى ضيريكبنا : في ىذا الرَّأًم يىٍخًتلىفي عىن المىٍعنى في الرٍَّأًم الٌساًبً ، فىالمىعىٍنى ىينا
رىةن ًمن الًفتىنً  ًثيػٍ .  كى

ٍرتيوي سىابًقنا كىو : كأىرىل أىفَّ الٌسبىبى في ىذا الًخالًؼ أىٍمرىافً  األىٌكؿي ذىكى
ٍد مىٍعنىن  اًء لىٍم ييحىدّْ رنا ًمن العيلىمى ًثيػٍ ٍعنػىيػىٍيًن حىٌتى ًإفَّ كى غىًة الصٍَّرًفيًَّة للمى الًيًَّة الصّْيػٍ اٍحًتمى

ٍعنػىيػىيىًن، كالسَّبىبي الثٌاًني ًخالؼي أىٍىًل  هيما، فىأىجىازى األىٍمرىٍيًن، كذًلكى الٍحًتمالًٌيًة المى ًمنػٍ
التَّأًكٍيًل، فػىقىٍد ريًكمى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل األىٍمرىافً 

، فػىريكمى عىن ابًن عىٌباس أىنَّوي قىاؿى في (3)
نىاؾى ابًٍتالءن : "مىٍعنى اايىةً  ٍرنىاؾى اٍخًتبىارنا"، ك"ابٍػتػىلىيػٍ ، كريكمى عىٍن قػىتىادىة قػىٍوليوي في (4)"اٍختىبػٍ
أىٍخلىٍصنىاؾى : "، كريًكمى عىٍن ميجىاًىدو كاٍبًن جيبػىٍيرو (5)"بػىلىٍونىاؾى بىالءن : "مىٍعنى اايىةً 
غىةي (6)"ًإٍخالصنا ره للرَّأًم الصٍَّرًفيّْ األىٌكًؿ، كىو أىفَّ ىذه ًصيػٍ ، كىذه اارىاءي تػىٍفًسيػٍ

ًر، كأىفَّ  . (فػىتىنى )مىٍصدىري  (فػيتيوننا)مىٍصدى
كنيًقلى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل مىا يػيؤىيٌدي الرَّأمى الثٌاًني، كىو أىٌف المىٍقصيودى بًاايىًة 

بنى عىٌباسو اسىأىؿى سىًعٍيدي بني جيبػىٍيرو : "مىٍجميوعىةه ًمن الًفتىًن كالًمحىًن، قىاؿى الزَّمىٍخشىًرمُّ 
 كيًلدى في عىاـو كىافى يػيٍقتىلي ًفٍيًو ،خىلٍَّصناؾى ًمٍن ًمٍحنىةو بػىٍعدى ًمٍحنىةو :  فػىقىاؿى مارىًضيى اهللي عىٍنوي 

افً  نىةه يىا اٍبنى جيبػىٍيرو ، الًوٍلدى  كىقػىتىلى ، كىىمَّ ًفٍرعىٍوفي بًقىٍتًلوً ، كىأىٍلقىٍتوي أيٌموي في البىٍحرً ،فهًذًه ًفتػٍ
                                                 

. 3/357انظر معاِن القرآن وِإعرابو (1)
 .1/472الزاىر يف معاِن كلمات الناسانظر  (2)

 .5/569 والّدّر ادلنثور16/164انظر آراء أَْىل الّتأويل يف تفسًن الطربي (3)

 .5/569 والّدّر ادلنثور16/164انظر تفسًن الطربي (4)

. 11/198تفسًن القرطيب (5)
 .16/167تفسًن الطربيانظر  (6)
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لىةو ميٍ ًلمىةو كى  ، كضىلَّ الطَّرًٍي ى ، كىأىجَّرى نػىٍفسىوي عىٍشرى ًسًنٍينى ا،ًقٍبًطيِّ   ،تػىفىرَّقىٍت غىنىميوي في لىيػٍ
ةو  نىةه يىا اٍبنى جيبػىٍيرو :كىكىافى يػىقيوؿي ًعٍندى كيلّْ كىاًحدى .  (1)" فىهًذًه ًفتػٍ

فييالحىظي أىفَّ المىٍعنى تأىثػَّرى ًبهذا الًخالًؼ؛ فالمىٍعنى في الرَّأًم األىٌكًؿ يىٍختىًلفي 
عىن المىٍعنى في الرَّأًم الثٌاًني، كىذا االٍخًتالؼي في المىٍعنى لىٍم يػىتىأىثػٍَّر بًًو المىٍعنى 

ـي قىٍد فيًتنى، كًلذًلكى ال يىٍ هىري  ْـّ لليىًة، فالرٍَّأيىاًف يىدياٌلًف عىلىى أىفَّ ميوسى عىلىٍيًو الٌسال العىا
الفىٍرؽي في المىٍعنى بػىٍينى الرٍَّأيػىٍيًن ًإالٌ ًلمىٍن يػىتىبىصَّري كييدىقّْ ي في أىٍلفىاًظ الًكتىاًب العىزًٍيًز، 

اًء في ىذه األىٍلفىاًظ عىلىى المىٍعنى . كأىثىًر ًخالًؼ العيلىمى
كقىٍد بيًنيى عىلىى ىذا الًخالًؼ ًخالؼه نىٍحًومّّ 

 (فػيتيوننا)، فىٍمٍن ذىىىبى ًإلى أىفَّ (2)
، كأىٌف المىرىادى أىٍنواعه  غىةي جىٍمعو مىٍصدىره نىصىبىوي عىلىى المىٍصدىرًيًَّة، كمىٍن ذىىىبى ًإلى أىنٌها ًصيػٍ

؛  : ًمن الًفتىًن نىصىبىوي عىلىى نػىٍزًع الخىاًفًض، فالمىٍعنى فػىتػىٌناؾى بًفيتيوفو
َْْٞ َُّٔ َعيَٚ ﴿: كقىٍد جىرىل ىذا الًخالؼي أىٍيضنا في قػىٍوًلًو تػىعىالىى ِْ  َسَّنَس بُ ََ  َفَ

 َِ ٍِ  ٙ َ٘ يىانًو)، فاٍختػىلىفيوا في (3)﴾هللاجَْق هيم مىٍن يػىرىل أىنَّوي مىٍصدىره، ًمٍثلي (4)(بػينػٍ : ، فىًمنػٍ
، كًمٍن ىؤالء ابني عىًطيَّةى (الغيٍفرىافً )، ك(الطٍُّغيىافً ) ، كمىكّْيّّ (5)، كغىٍيًر ًذًلكى

، كأىبيو (6)
ٌيافى  حى
اًنيُّ (1)، كالرَّاًغبي (8)، كالٌرازمٌ (7) ريىيم، كالمىٍقصيودي بًًو في (2)، كالشَّوٍكى ، كغىيػٍ

                                                 
 .5/569والّدّر ادلنثور 16/164وانظر الّرواية مطّولًة يف تفسًن الّطربي 66- 3/65الكشاف( 1)

 .2/825 وكشف ادلشكالت2/142انظر اخلالف يف البيان يف غريب إعراب القرآن (2)

 .9/109الّتوبة (3)

 التفسًن الكبًن و1/336مشكل إعراب القرآنو 3/84 احملرر الوجيز انظر اخلالف يف (4)
. 6/124والّدّر ادلصون 5/103تفسًن البحر احمليطو16/156

 .3/84احملرر الوجيز انظر  (5)

 .1/336مشكل إعراب القرآنانظر  (6)

 .5/103تفسًن البحر احمليطانظر  (7)

. 16/156التفسًن الكبًنانظر  (8)
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ًر للدَّاللىًة عىلىى اٍسًم المىٍفعيوًؿ مىجىازنا، كذًلكى  ٍبًنيُّ، كقىٍد أيٍطًل ى لىٍفظي المىٍصدى اايىًة المى
ا يػيقىاؿي  ا يػيقىاؿي (المىٍخليوؽي ): كيػيرىادي  (خىٍل ه ): كىمى نىٍسجي ) ك(ىذا ضىٍربي األىًمٍيرً ): ، ككىمى

 كمىٍنسيوجيوي ، كالميرىادي مىٍضريكبيوي (زىٍيدو 
يىافً )، فىالمىٍقصيودي في (3) بًنىاءه كىاًحده، ال ًعدَّةي  (البػينػٍ
اًنيُّ في مىٍعنى اايىةً  ةو : "أىبًٍنيىةو، قىاؿى الشَّوٍكى كالمىٍعنىى أىفَّ مىٍن أىسَّسى بًنىاءى ًديًٍنًو عىلىى قىاًعدى

ره ًمٌمٍن أىسَّسى ًديٍػنىو عىلىى ًضدَّ ذًلكى مى  كىهً ،قىًويٌةو ميٍحكىمىةو  يػٍ  ، تػىٍقوىل اهلًل كًرٍضوىانًًو خى
. (4)"كىو البىاًطلي كالنػّْفىاؽي 

هيٍم مىػٍن رىأىٍل أىفَّ  يىانىوي )كًمنػٍ يىانىةه )جىٍمعه، ميٍفػرىديهي  (بػينػٍ ، كىيٍم يػىٍقًصديكفى ًبذًلكى (بػينػٍ
أىنَّوي اٍسمي ًجٍنسو 

رىةو )، ك(شىًعٍيرو )، ك(تىٍمرىةو )ك (تىٍمرو ): ، ًمٍثلي (5) ، كقىٍد نيًقلى ىذا (شىًعيػٍ
الػٌرأىمي عىٍن الوىاًحًدمّْ 
، كالمىٍعنى (8)، كقىٍد نػىقىلىوي الٌراًغبي كلىٍم يىٍأخيٍذ بًوً (7)، كالٌراًغبً (6)

ري ًإلى أىفَّ ىينىاؾى ًعدَّةى أىبًٍنيىةو يىًجبي عىلىى الميٍؤمًن أىٍف  اٍسًتنىادنا ًإلى ىذا الرَّأًم ييًشيػٍ
عىها، فىكيلّْ أىٍمرو ًمٍن  يػيؤىسّْسىها عىلىى تػىٍقولن ًمن اهلًل، كىذا يىٍشمىلي تىصىارًيىفى الحىيىاًة جىًميػٍ

. أيميوًر حىيىاًة الميٍؤًمًن يىًجبي أىٍف يػيؤىسَّسى عىلىى التػٍَّقوىل، كىذا مىٍعنىن صىًحٍيحه 
 فػيهينىاؾى فػىٍرؽه في الٌداللىًة بػىٍينى الميٍفرىًد كالجىٍمًع، فالرٍَّأمي األىٌكؿي الًبنىاءي ًفٍيًو 
رىةه، فالرٍَّأيىاًف يىٍختىًلفىاًف،  ًثيػٍ كىاًحده، كالرٍَّأمي الثٌاًني األىبًٍنيىةي الٌتي يىًجبي التَّأًسٍيسي لىها كى

                                                 

. 72انظر ادلفردات يف غريب القرآن (1) =
 .2/403فتح القديرانظر  (2)

 .3/84 واحملّرر الوجيز5/103 وتفسًن الَبْحر احمليط16/156انظر الّتفسًن الكبًن (3)

 .2/403فتح القدير( 4)

. 6/124انظر الّدّر ادلصون (5)
. 16/156التفسًن الكبًنانظر  (6)
. (بين)37/234 تاج العروس انظر (7)
 .72انظر ادلفردات (8)
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رنا، فالًبنىاءي الوىاًحدي في الرَّأًم  ًثيػٍ ـٌ كى لكنَّ ىذا االٍخًتالؼى ال يػيؤىثػّْري عىلىى المىٍعنى العىا
عىها- كىما ذىكىرى الشَّوكىاًنيُّ _األىكًَّؿ، كىو بًنىاءي الٌدٍيًن  . يػىتىضىٌمني أيميورى الحىيىاًة جىًميػٍ

: في قػىٍوًلًو تػىعىالى (الٌطوفىافً )كًمن األىٍلفىاًظ الٌتي اٍحتىمىلىت الٌداللىتػىٍيًن 
اْىَجَزااَ ﴿ َٗ  َُ ٌُ اىلُّ٘فَ  ِٖ ْٞ ، فػىقىد ذىىىبى األىٍخفىشي ًإلى أىنَّوي جىٍمعه، (1)﴾فَ َْرَسْيَْ  َعيَ

تيها في الًقيىاًس الطٍُّوفىانىةي : "قىاؿى ، (طيٍوفىانىةو ): كميٍفرىديه ، كنيًسبى ىذا الرَّأمي (2)"فػىوىاًحدى
 البىٍصرىةً ًإلى نىٍحًوٌيي

، كيػيٍقصىدي بالجىٍمًع ىينا اٍسمي (3) ري ًثيػٍ ، كالطُّوفىانىةي المىاءي الكى
اًب بػىعىثىها اهللي عىلىٍيًهم لًيػىٍزدىًجريكا عي ، كالميرىادي ًبهىا (4)الًجٍنسً  قيوبىاته كأىنٍػوىاعه ًمن العىذى
. (5) كابي كييًنيٍ 

، (الرٍُّجحىافً )، ك(النُّقصىافً ): كنيًسبى ًإلى الميبػىٌرًد أىنَّوي مىٍصدىره، كذًلكى ًمٍثلي 
. (6)كغىٍيرًًىما

اًة الكيوفىةً  ، كالمىٍقصيودي بًالمىٍصدىرًيًَّة مىا رىجَّحىوي (7)كنيًسبى ىذا الرَّأىمي ًإلى نيحى
بني عىٌباسو عىلىى مىا اكالصَّوىابي ًمن القىٍوًؿ في ذلكى ًعٍنًدم مىا قىالىوي : "الطٌبىًرمُّ، قىاؿى 

رىكىاهي عىٍنوي أىبيو ًظٍبيافى 
 : كأىنَّوي مىٍصدىره ًمٍن قػىٍوًؿ القىاًئلً ، أىنَّوي أىٍمره ًمن اهلًل طىاؼى ًبًهم(8)

                                                 

 .7/133األعراف (1)

 .1/336َمَعاِن الُقرآن لألخفش (2)

. 4/372تفسًن البحر احمليط و2/191تفسًن البغويو 9/32تفسًن الطربيانظر  (3)
. 5/432انظر الّدّر ادلصون (4)
 .2/444انظر احملّرر الوجيز (5)

. 24/106تاج العروسو 14/178التفسًن الكبًنو 5/432انظر الّدّر ادلصون (6)
 .4/372تفسًن البحر احمليطو2/191تفسًن البغويو 9/32 تفسًن الطربيانظر (7)

حصٌن بن جندب أبو ظبيان اجلنيب كويف روى عن علي وسلمان وابن عباس وجرير بن عبد ( 8)
  انظر ترمجتو يف مات سنة ست وتسعٌن .اهلل روى عنو إبراىيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي

 .4/156الثقاتو 2/694الكىن واألمساء و3/190اجلرح والتعديل
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ا يػيقىاؿي ،طىاؼى ًبًهم أىٍمري اهلًل يىطيوؼي طيوفىاننا  نػىقىصى ىذا الشَّيءي يػىنػٍقيصي : كىمى
 .(1)"نػيٍقصىاننا

، فػىقىٍد  الطُّوفىافي ًمن كيلّْ شىيءو مىا كىافى " :ًقيلى كفي ىذه المىٍسأىلىًة رىٍأمه ثىاًلثه
رن  ًثيػٍ ًثٍيرةً ا ميًطيفن ا ميًحيطن اكى ،  بالجىمىاعىًة كيلّْها كالغىرىًؽ الذم يىٍشتىًملي عىلى الميديًف الكى

. (2)"كالقىٍتًل الذَّريًع كالمىٍوًت الجاًرؼً يقاؿ فيو طيوفىافي، 
كىذا رأمي الٌزٌجاجً 
، كأخىذى بًًو الٌزمىٍخشىًرمُّ (3)

، كالٌنٌحاس،  قىاؿى في ًإٍعرىاًب (4)
 أك قػىٍتلو أك ،كىو اٍسمي مىٍوًضعو عىلىى مىا أىحىاطى باألٍشيىاًء ًمن غىرىؽو : "القيرآفً 
 . (5)"غىٍيرًىما

في  (الٌطوفىافً )كقىٍد يىكيوفي المىٍقصيودي ًبذًلكى مىا ذىكىرىهي أىٍىلي التٍَّأًكٍيًل في مىٍعنى 
ري : ، كًقٍيلى (6)ىو الطٌاعيوفي : اايىًة، فىًقٍيلى  ًثيػٍ ىو المىاءي الكى

ىو الغىرىؽي : ، كقيلى (7)
: ، كًقٍيلى (8)

، كريًكمى حىًدٍيثه نػىبىًومّّ في ذًلكى  ىو المىوتي
. (1)ىو الجىدىًرمُّ : ، كًقٍيلى (9)

                                                 
 .9/32تفسًن الطربي( 1)

 والّدّر ادلصون 177/ 14 التفسًن الكبًن وانظر4/164معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج  (2)
. (طوف)24/105تاج العروس و5/433

  .4/164معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج  (3)

. 2/138الكشاف( 4)
. 3/252إعراب القرآن( 5)
التسهيل  و3/265تفسًن أيب السعودو 2/191تفسًن البغوي و9/32 تفسًن الطربيانظر (6)

 .2/42لعلوم التنزيل

تفسًن  و3/69 للّنّحاسمعاِن القرآن و2/191تفسًن البغوي و9/32تفسًن الطربيانظر  (7)
 .3/265السعود تفسًن أيبو 14/178التفسًن الكبًنو3/265السعود أيب

. 9/32تفسًن الطربيانظر  (8)
واحملّرر 3/69 للّنّحاسمعاِن القرآن و2/191تفسًن البغوي و9/32تفسًن الطربيانظر  (9)

 .14/178التفسًن الكبًن و2/444الوجيز
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فالميالحىظي أىفَّ الًخالؼى الصٍَّرًفٌي بػىٍينى المىٍدرىسىتػىٍيًن في ىذه المٍسأىلىًة أىثػَّرى عىلىى 
اًب، كفي رىٍأمو آخىرى  المىٍعنى، فالمىٍعنى في رىٍأمو مىٍجميوعىةه ًمن العيقيوبىاًت كأىنٍػوىاًع العىذى
ٍعنػىيىاًف في أىفَّ مىا نػىزىؿى بػىبىًني اٍسرائًٍيلى عيقيوبىةه  ىو أىٍمره ًمن اهلًل طىاؼى ًبًهم، كيػىتًَّف ي المى

ٍعنػىيػىٍينً  . ًمن اهلًل عىٌز كجىلَّ، كقىٍد حىاكىؿى الرٍَّأمي الثٌاًلثي الجىٍمعى كالتػٍَّوًفٍي ى بػىٍينى المى
كىيناؾى جيٍملىةه ًمن اايىاًت الٌتي كىقىعى الًخالؼي في لىٍفظو ًمٍن أىٍلفىاظها، كاٍحتىمىلى 

رًيًٌة كالجىٍمًع، فىًمٍن ًذلكى قػىٍوليوي تػىعىالىى ْٗ  َ : "الٌداللىةى عىلى المىٍصدى َ  ًٍ ِ ِصَٞ  ٍِ فِْدَٝةٌ 

ْٗ ُُّ لٍ  َٖ  ُُّشالً  : "، كقوليوي تػىعىالىى(3)(نيسيكو )، فاٍختػىلىفيوا في (2)"َصَد ٍَة  َ َِ فِٞ َخ ىِِدٝ

ِْ ِعِْد هللّاِ   ،(6)(نػيزيؿو )، كالًخالؼي في (5)"فػىنػيزيؿه ًمٍن حىًميمو ": كقوليوي تػىعىالىى، (4)"ٍِ
ًِ  ﴿:كقوليوي تػىعىالىى َ٘  َىَدُّ اْىِ َ   ُٕ َٗ  ِٔ ٍَ  فِٜ  َْي ِ ُِٖد هللّاَ َعيَٚ   ُْٝ ، كالًخالؼي في (7)﴾َٗ

ـً )   .(8)(الًخصىا
 بػىٍينى اٍسًم التٌػٍفًضٍيًل كالصّْفىًة : المسألة الثٌانية

َ٘ اىَّنِذٛ َْٝ َد ُ اْىَ ْيَق : "في قػىٍوًلًو تػىعىالىى (أىٍىوىفى )اٍختػىلىفى النيحىاةي في دىاللىًة  ُٕ َٗ

ٌَّن  ِٔ  ُِٝ ُٞدُٓ   ُ ْٞ ُُ َعيَ َ٘ ْٕ َ  َ٘ ُٕ : ، كلىهيم فيها قػىٍوالفً (9)﴾َٗ
                                                 

 .3/265تفسًن أيب السعودانظر  (1) =

 .2/196البقرة (2)

 .2/317انظر الّدّر ادلصون (3)

 .3/198آل عمران (4)

 .56/93الواقعة (5)

. 3/546انظر الّدّر ادلصون (6)
 .2/204البقرة (7)

 .2/350انظر الّدّر ادلصون (8)

. 30/27الّروم  (9)
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أىنٌػهىا اٍسمي تػىٍفًضٍيلو : األىٌكؿي 
يىةي عىٍن بىاًبها، فقىٍد جىاءىٍت (1) ، كلىٍم تىٍخريج الًبنػٍ

للتػٍَّفًضٍيًل بػىٍيًن أىٍمرىٍيًن، كيىٍ هىري ًإٍشكىاؿه عىلىى ىذا التٍَّأًكٍيًل، كىو أىفَّ بىٍدءى الخىٍلً  
ه انىوي - كًإعىادىتىوي سىوىاءه ًعٍندى اهلًل؛ ًإٍذ ال ييٍمًكني أىٍف يىكيوفى  ًعٍندى أىٍمره أىٍيسىرى ًمٍن - سيٍبحى

 ًإفَّ اهللى ال : فػىقىاؿى ،فىًإٍف اٍحتىجَّ ميٍحتىجّّ : "أىٍمرو، كقىٍد رىدَّ أىبيو عيبػىٍيدىةى ىذا الرٍَّأمى، فػىقىاؿى 
 كًإفَّ ، فػىزىعىمى أىنَّوي كىوى أىٍىوفي عىلىى الخىٍل ً ،ييوصىفي ًبهذا كًإنَّما ييوصىفي بًًو الخىٍل ي 

ْٞز﴿: الحيجَّةى عىلىٍيًو قػىٍوؿي اهللً  َُ َ ىَِل َعيَٚ هللّاِ َِٝ  َم  الَ ﴿ :كفي آيىةو أيٍخرل، (2)﴾اَٗ َٗ

 ََ . (4)"يػيٍثًقلو ال : أمٍ (3)﴾َُٝؤُآُ ِحْفظُٖ
ابيوا عىٍن  كألىٍجًل ىذا اإًلٍشكىاًؿ اٍحتىاجى العيلىمىاءي إلى تػىٍفًسٍيرو ييٍخرًجيهيم ًمٍنوي، فىأىجى

: ىذا اإًلٍشكىاًؿ ًعدَّةى أىٍجًوبىةو 
ٍيًن أىنَّوي خىاطىبى : "ًمٍنها مىا اٍختىارىهي الٌزٌجاجي، قىاؿى  كأىٍحسىني ًمٍن ىذيًن الوىٍجهى

ا يػىٍعًقليوفى، فىأىٍعلىمىهيم أىنَّوي يىًجبي ًعٍندىىيم أىٍف يىكيوفى البػىٍعثي أىٍسهىلى كأىٍىوىفى ًمن  الًعبىادى ًبمى
اًء كاإًلٍنشىاًء، كجىعىلىوي مىثىالن لىهيم ، (7)، كالٌشاًفًعيّْ (6)، كىو قػىٍوؿي الفىٌراءً (5)"االبًٍتدى

                                                 
الزاىر يف معاِن و4/183 وَمعاِن القرآن وِإعرابو للّزّجاج2/878انظر ىذا القول يف الكامل (1)

تفسًن و 7/58تفسًن أيب السعود و2/1039القرآن إعراب التبيان يف و1/31كلمات الناس
 تفسًن الواحديو 3/272تفسًن النسفيو 9/39 والّدّر ادلصون7/165 البحر احمليط

. 4/221فتح القديرو 2/841
. 4/3الّنساء (2)
 .2/255البقرة (3)

. 2/121رَلَاز القرآن (4)
. 4/183َمعاِن القرآن وِإعرابو للّزّجاج (5)
 .324-2/323انظر معاِن القرآن للفرّاء (6)

. 4/56 والربىان يف علوم القرآن1/41انظر َأْحَكام القرآن للّشافعيّ  (7)
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كالٌزمىٍخشىًرمّْ 
، كىذا الرٍَّأمي يػىٌتًف ي مىع تػىٍفًسٍيًر ميقىاًتلو ًمٍن أىٍىًل (2)، كاٍبًن عىًطيَّةو (1)

التَّأًكٍيًل، كريًكمى عىن ابًن عىٌباسو كميجىاًىدو كًعٍكرًمىةى 
 البػىٍعثي :يػىقيٍوؿي : "، قىاؿى ميقىاًتله (3)

أى خىٍلقىهيم  أىٍيسىري عىلىٍيًو ًعٍندىكيم يىا مىٍعشىرى الكيفَّاًر في المىثىًل ًمن الخىٍلً  األىٌكًؿ ًحٍينى بىدى
. (4)"ا ثيٌم لىٍحمن ا، ثيمَّ عىٍ من ، ثيمَّ ميٍضغىةن ، ثيمَّ عىلىقىةن ،نيٍطفىةن 

رى في : كًمٍنها أىنػَّهيم قىاليوا يػىعيودي عىلىى المىٍخليوًؽ، كىو اٍخًتيىاري  (عىلىٍيو)ًإفَّ الضًَّميػٍ
قيٍطريبو 
، كنقل ىذا األنٍػبىارمُّ كغيريه(5)

، قىاؿى األىنٍػبىاًرمُّ (6) كىقىاؿى ابني : " عن ابن عٌباسو
أي الخىل ى ثم ييًعيديه كىو أىٍىوفي : ) مىٍعنى قػىٍوًؿ اهلًل عىزَّ كجىلَّ :عىٌباسو  كىوى اٌلذم يػىٍبدى
 اإًلعىادىةي أىٍىوىفي عىلىى المىٍخليوًؽ ًمن : أىمٍ ، كىو أىٍىوىفي عىلىى المىٍخليوؽً :أم( عىلىٍيوً 

اءً  اءى يىكيوفي ًفيًو نيٍطفىةن ،االبًٍتدى  كاإًلعىادىةي تىكيوفي ، ثيٌم ميٍضغىةن ، ثيمَّ عىلىقىةن ، كذلك أىفَّ االبًٍتدى
. (7)" كيٍن فػىيىكيوفي :بًأىٍف يػىقيوؿى لىوي 

رى في : كًمٍنها أىنػَّهيم قىاليوا يػىعيودي ًإلى الخىٍل ً  (عىلىٍيوً )ًإفَّ الضًَّميػٍ
، قىاؿى (8)

 ألىفَّ تىٍكًويٍػنىوي في ؛كمىٍعنىاهي أىفَّ البػىٍعثى أىٍىوىفي عىلىى الخىٍلً  ًمن اإًلٍنشىاءً : "الٌزمىٍخشىًرمُّ 
اـً أىٍىوىفي عىلىٍيوً  اـً كالتَّمى  ًمٍن أىٍف يػىتػىنػىٌقلى في أىٍحوىاؿو ا كىكىبىدن ا كأىقىلُّ تػىعىبن ،حىدّْ االٍسًتٍحكى
                                                 

 .3/482انظر الكّشاف (1)

 .4/335انظر احملّرر الوجيز (2)

. 14/21تفسًن القرطيبو 4/335واحملّرر الوجيز5/255 للّنَحاسمعاِن القرآنانظر  (3)
 .3/10تفسًن مقاتل بن سليمان( 4)

 .6/298انظر زاد ادلسًن (5)

 .6/298 وزاد ادلسًن2/324انظر معاِن القرآن للفرّاء (6)

 .1/31الزاىر يف معاِن كلمات الناس( 7)

تفسًن أيب  و3/482الكشاف  و4/183انظر ىذا الرّأي يف معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج (8)
 9/39 والّدّر ادلصون7/165 تفسًن البحر احمليطو 3/272تفسًن النسفيو 7/58السعود

 .4/221فتح القديرو
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ليغى ذلكى الحىدَّ تى كىمى  . (1)"دىرَّجى ًفٍيها ًإلى أىٍف يػىبػٍ
يىةي عىٍن بىاًبها ًمن (فىاًعلو )ًبمىٍعنى  (أىفٍػعىلى )أىفَّ : الثٌاًني ، كىينىا تىٍخريجي الًبنػٍ
، كىذا (2)(ىىيّْنو )لىٍيسى ًبمىٍعنى التػٍَّفًضٍيًل، كًإنٌمىا ىيو ًصفىةه ًبمىٍعنى  (أىٍىوىفي )التػٍَّفًضٍيًل، فػ

رىٍأمي أىًبي عيبػىٍيدىةى 
، كالميبػىٌردً (3)

، كاٍخًتيىاري النٌَّحاسً (4)
ةى (5) : مىجىازيهي : "، قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدى

. (6)" ييوضىعي في مىٍوًضًع الفىاًعلً (أىفٍػعىلى ) ألىفَّ ؛كذلكى ىىيّْنه عىلىٍيوً 
 ككىذلكى يػيتىأىكَّؿي : "، قىاؿى الميبػىٌردي (اهللي أىٍكبػىري ): كجىعىليوا ًمٍن ذًلكى قيوؿي الميؤٌذفً 

ا يػيفىاضىلي بػىٍينى الشٍَّيئػىٍيًن :، أىمٍ (اهللي أىٍكبػىري اهللي أىٍكبػىري )مىا في ااذاًف  ره، ألىنَّوي ًإنَّمى ًبيػٍ  اهللي كى
انىا ًمٍن ًجٍنسو كىاًحدو،  فىأىمَّا ، ىذا أىٍكبػىري ًمن ىذا، ًإذا شىاكىلىوي في بىابو  :يػيقىاؿي ؼًإذىا كى

 بػىٌينه، ألىنٌو ًمٍن طىرًٍيً  الًعٍلًم قي ، فىوٍجوي (اهللي أىٍعلىمي بذلكى منكى ) ك(اهللي أىٍجوىدي ًمٍن فيالفو )
 .(7)"كالمىٍعرًفىًة كالبىٍذًؿ كاإًلٍعطىاءً 

يىةي عىلىى  كقىٍد كىافى ىذا الرٍَّأمي مىٍهرىبنا ًمن اٍرًتكىاًب المىٍح يوًر ًإذا بىًقيىت الًبنػٍ
                                                 

 .3/482الكشاف ( 1)

 ومعاِن القرآن 3/245ادلقتضب  و2/876والكامل2/121انظر ىذا الرَّأي يف رَلَاز القرآن (2)
 5/256، 4/227 للّنّحاس معاِن القرآن و3/482الكشاف  و4/183وإعرابو للّزّجاج

 واحملّرر 2/1039 التبيان يف إعراب القرآنو1/30الزاىر يف معاِن كلمات الناسو
تفسًن أيب  و4/171الربىان يف علوم القرآن و 14/21تفسًن القرطيب و4/335الوجيز

 تفسًن البحر احمليط و2/841الواحدي تفسًنو 3/272تفسًن النسفي و7/58السعود
 . 4/221 فتح القديرو6/297 زاد ادلسًن و9/39 والّدّر ادلصون7/165

 . 2/121انظر رَلَاز القرآن  (3)
. 3/245ادلقتضب  و2/876انظر الكامل (4)
. 4/227،5/256 للّنّحاسمعاِن القرآنانظر  (5)
  .2/121رَلَاز القرآن  (6)

 .2/876الكامل (7)
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 ألىنَّوي ال ؛كىوى عىلىٍيًو ىىيّْنه : "بىاًبها، فىجيًعلى ىذا ًمٍن أىًدلًٌتًهم، كيػيؤىيّْدي ىذا قػىٍوؿي الميبػىٌردً 
 ؛كأىٍىوىفي عىلىٍيًو ًبمىٍعنى ىىيّْنو : "، كقػىٍوؿي الٌزرٍكىًشيّْ (1)"مءو لىٍيًو ًمٍن شى عى  أىٍىوىفي مءه  شى :يػيقىاؿي 

ٌيافى (2)"ًإٍذ ال تػىفىاكىتى في ًنٍسبىًة المىٍقديكرىاًت ًإلى قيٍدرىتًًو تػىعىالىى : ، كقػىٍوًؿ أىًبي حى
اًء : ألىنَّوي تػىفىاكيته ًعٍندى اهلًل في النٍَّشأىتػىٍينً ؛ٍيلو ضً  أىفٍػعىلى تىفٍ (أىٍىوىفي )كىلىٍيسىٍت "  اإًلٍبدى

ٍيثىمو عىلىى أىنٌوي ًبمىٍعنى ىىٌينو ؛كاإًلعىادىةً  . (3)" فىلذلكى تىأىكَّلو ابني عىٌباسو كالرَّبًٍيعي بني خى
، (4)(كىو ىىيّْنه عىلىٍيوً : ) ميٍصحىًف اٍبًن مىٍسعيودو كًمٍن أىًدلًٌتًهم أىٍيضنا أىفَّ اايىةى في

كقىٍد قػىرىأى : "، كقىاؿى في زىاًد المىًسٍيرً (5)( ككيلّّ ىىيّْنه عىلىٍيوً : )في بػىٍعًض المىصىاًحفً كيًجدى ك
، كًمٍنها أفَّ (6)" كىو ىىيّْنه عىلىٍيوً :بىيُّ بني كىٍعبو كأىبيو ًعٍمرافى الجيوًنٌي كجىٍعفىري بني ميحىٌمدو أي 

ره ًمن الشَّوىاًىًد، ًمٍنها قػىٍوليو(فىاًعلو )عىلىى  (أىفٍػعىلى ) العىرىبى حىمىلىتٍ  ًثيػٍ : ، كعىلىى ذًلكى كى
ًإنّْي ألىٍكجىلي  ػنًػيَّةي أكَّؿي          لىعىٍمريؾى مىا أىٍدًرم كى عىلى أيػّْنىا تػىٍعديك المى

(7) 

                                                 

 .3/245ادلقتضب ( 1)

. 4/171الربىان يف علوم القرآن ( 2)
 .7/165 تفسًن البحر احمليط( 3)

تفسًن  و14/21تفسًن القرطيب و5/256 للّنّحاسمعاِن القرآن و4/335انظر احملّرر الوجيز (4)
 .4/221فتح القدير و7/165 البحر احمليط

 .4/335انظراحملّرر الوجيز (5)

. 6/298زاد ادلسًن( 6)
َزِن وََكاَن أوٌس قد طّلق زوجو، وتزّوج أخرى، فغضب عليو صهره،  (7)

ُ
البيت ِلَمعن بن أوس ادل

وقاطعو، فأخذ يستعطفو بأبياٍت منها ىذا البيت، وىو منسوٌب إليو يف احَلماسة البصريّة 
، والزّاىر يف َمعاِن كلمات الّناس 21/37، ، وتفسًن الّطرَبيّ 2/8، وديوان احلماسة2/7
 وخزانة 6/297 وزَاد ادلسًن 370 واإليضاح يف علوم البالغة149، ودرّة الَغّواص1/30

 ومعاِن القرآن 3/246 وادلقتضب452، وىو بال نسبة يف أدب الكاتب8/290األدب
 =، وَمَعاِن القرآن للّنّحاس 3/264، 1/208 وإعراب القرآن للّنّحاس4/183وإعرابو للّزّجاج
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ةى  .  (1)" لىوىًجله : أىمٍ ، كًإنّْي لىوىاًجله :أىمٍ : "قىاؿى أىبيو عيبػىٍيدى
: كىذا المىٍعنى يػىتىوافى ي مىع مىا نيًقلى عىٍن بػىٍعًض أىٍىًل التٍَّأكٍيًل، قىاؿى ابني عىٌباسو 

"﴿ ِٔ ْٞ ُُ َعيَ َ٘ ْٕ ائًوً :﴾ٕٗ٘  َ ًإٍبدى ، كريًكمى ىذا عىن الٌربًٍيًع بًن (2)" ىىيّْنه عىلىٍيًو ًإعىادىتيوي كى
ٍيثىمى  خى
، كالحىسىنً (3)

. (5)، كقػىتىادىةى (4)
، فاألىٌكؿي ًفٍيًو تػىٍفًضٍيله، كىينىاؾى  فهذه مىعافو ًعدَّةه، كاٍخًتالؼي المىٍعنى ظىاًىره

أىٍمرىاًف ميتىفاًضالًف، كًإٍف اٍختػىلىفيوا في تػىٍفًسٍيًر المىٍعنى، كالثٌاًني ال ييوجىدي ميتػىفىاًضالًف، 
كًإنٌما ىيو أىٍمره كىاًحده، كىو ىىٌينه عىلىٍيًو، كأىرىل أىنَّوي ال ميسىوّْغى ًلخيريكًج اٍسًم التٌػٍفًضٍيًل 
عىٍن بىابًًو، فالمىٍعنى يىٍحًتًمليوي، كاألىقٍػرىبي ًإلى الٌصوىاًب مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو الفىٌراءي كاٍختىارىه 

ِٔ ٗىَُٔ : "الٌزٌجاجي، كيىديؿُّ عىلىٍيًو ًسيىاؽي ااًم، كذًلكى قػىٍوليوي تػىعىالىى ْٞ ُُ َعيَ َ٘ ْٕ َ  ٕ٘ٗ

ثَُو األْعيٚ ََ دىؿَّ عىلىى أىنٌو جىعىلى ىذا األىٍمرى مىثىالن  (كلىوي المىثىلي األعلى): ، فقىٍوليوي "اى
ٍلًقًهٍم ًمٍن ال شىيءى أىشىدُّ، قىاؿى الفىٌراءي  اءى خى : لىهيم، كىذا األٍمري ىو ًإٍعالميهيم أىفَّ ابًٍتدى

ـٍ ًمٍن ال : كالقىٍوؿي فيًو أىنَّوي مىثىله ضىرىبىوي اهللي، فػىقىاؿى " ًَ اءي خىٍلًقكي أنتىٍكفيريكفى بًالبػىٍعث، فابًٍتدى
شىيءى أىشىدُّ، فاإًلٍنشىاءىةي ًمٍن شىيءو ًعٍندىكيم يىا أىٍىلى الكيٍفًر يػىٍنبػىغىي أىٍف تىكيوفى أىٍىوىفى 

. (6)"فهذا شىاًىده عىلىى أىنَّوي مىثىله ضىرىبىوي  (كلىوي المىثىلي األىٍعلىى): عىلىٍيًو، ثيٌم قىاؿى 
                                                 

، والّتفسًن الكبًن 14/21، 1/278 وتفسًن القرطيب5/256، 4/228، 3/129 =
15/95. 

  .2/121رَلَاز القرآن (1)

 .1/340تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس ( 2)

. 7/165 تفسًن البحر احمليط و14/21تفسًن القرطيب و4/335انظر احملّرر الوجيز (3)
. 6/298 زاد ادلسًنو14/21تفسًن القرطيبانظر  (4)
. 6/298زاد ادلسًنو 5/256 للّنَحاسمعاِن القرآنانظر  (5)
 .2/325معاِن القرآن للفرّاء (6)
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كيىٍ هىري في ىذه المىٍسأىلىًة أىثػىري أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل في اٍخًتالًؼ الٌصٍرًفيٌػٍينى في بػىيىاًف 
دىاللىًة األىبًٍنيىًة، فىكيلُّ رىٍأمو بيًنيى عىلىى تػىٍفًسٍيرو ألىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، كيىٍ هىري ىينا عىاًمله آخىري في 

ًة، فػىلىٌما كىافى بػىقىاءي اٍسمي  ظيهيوًر دىالالتو ميٍختىًلفىةو لألبًٍنيىًة، كىو أىٍمره يػىتػىعىٌل ي بالعىًقٍيدى
. التٌػٍفًضٍيًل عىلىى بىابًًو ديكفى تٍأًكٍيلو ييوًقعي في المىٍح يوًر جىاءى الرٍَّأمي ااخىري 

 ًر كاٍسًم المىكىاًف كاٍسًم الزَّمىاًف : المسألة الثٌالثة بػىٍينى المىٍصدى
غىًة  ، فهذا الوىٍزفي خىاصّّ باٍسًم الزَّمىاًف،  (مىٍفًعلو )يىٍشتىًرؾي في ًصيػٍ ثىالثي دىالالتو

كاٍسًم المىكىاًف، كال شىكَّ أىفَّ دىاللىةى الزَّمىاًف تىٍختىًلفي عىٍن دىاللىًة المىكاًف، كييضىاؼي ًإلى 
ًر، فػىقىٍد يىكيوفي المىٍصدىري الًمٍيًميُّ عىلىى ىذا الوىٍزًف،  اتػىٍيًن الٌداللىتػىٍيًن دىاللىةي المىٍصدى ىى

ا)كألىٍجًل ىذا االٍشًترىاًؾ اٍختػىلىفى العيلىمىاءي في دىاللىًة  : في قػىٍوًلًو تػىعىالىى (مىٍوًعدن
ِعًدا  ﴿ ْ٘ ٍَ ََْْٞل  بَ َٗ   ََْْْٞ : ، فىكىافى لىهيٍم ًفٍيها ًعدَّةي آرىاءو، ىي(1)﴾ ُّْ يِفُُٔ الاْجَ ْو بَ

ٌلوا عىلىى ذًلكى بًقىٍوًلًو (2)ذىىىبى أىٍكثػىري العيلىمىاءي ًإلى أىنَّها مىٍصدىره : األىٌكؿي  ، كاٍستىدى
ّْثَ  ُّْ يِفُُٔ ال﴿: تػىعىالىى ُِ ٗال  َ ﴾، فالوىٍعدي ىو اٌلذم يىًصحُّ أىٍف ييوصىفى بًالخيٍلًف  َّْ 

 ًَ ًمًو، كيػيؤىيّْديه أىٍيضنا ًقرىاءىةي الحىسىًن َْْٝةِ : "أىٍكعىدى ًَ اىشِّ ْ٘ : بًالنٍَّصًب، قىاؿى الزَّمىٍخشىًرمُّ " َٝ
هىا مىٍصدىره ال" ري  كأىٌما ًقرىاءىةي الحىسىًن فالمىٍوًعدي ًفيػٍ  ًإٍنجىازي كىٍعدًكيٍم يػىٍوـى : كالمىٍعنى،غىيػٍ

، كىذا (4)"كًإلى ىذا نىحا جىمىاعىةه ميٍختىارًٍينى لىوي : "، قىاؿى في الدُّرّْ المىصيوفً (3)"الزّْيٍػنىةً 
                                                 

. 20/58طو (1)
 والبيان يف غريب 2/893التبيان يف إعراب القرآن و3/72 الكشافانظر ىذا الرَّأي يف (2)

تفسًن  و6/24تفسًن أيب السعود و2/830 وكشف ادلشكالت2/142إعراب القرآن
 تفسًن البحر احمليط و22/62التفسًن الكبًن و11/212 تفسًنالقرطيبو4/56 البيضاوي

  . 3/14التسهيل لعلوم التْنزيل و8/54 والّدّر ادلصون6/235
 .3/72الكشاف( 3)

 .8/55انظر الّدّر ادلصون (4)
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اٍخًتياىري الزَّمىٍخشىًرمّْ 
، كالفىٍخًر (4)،كالقيٍرطيًبيّْ (3)، كالعيٍكبيًرمّْ (2)، كاألنٍػبىاًرمّْ (1)

. (7)، كالقيشىٍيًرمّْ (6)، كالبىاقيوًلي(5)الٌرازمّْ 

                                                 

. 3/72 الكشافانظر (1)
. 2/142انظر البيان يف غريب إعراب القرآن (2)
. 2/893التبيان يف إعراب القرآنانظر (3)
. 11/212 تفسًنالقرطيبانظر  (4)
. 22/62التفسًن الكبًنانظر (5)
 .2/830انظر كشف ادلشكالت (6)

. 6/235تفسًن البحر احمليطانظر  (7)
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ا النيٍخًلفيوي :  كالمىٍعنى في ىذا الوىٍجوً  نىكى كىٍعدن نػىنىا كبػىيػٍ اٍجعىٍل بػىيػٍ
، كىذا رٍأمي (1)

اننا: "األىٌكًؿ قػىٍوليوي : مىٍرديكده بًأىٍمرىٍينً  ، "مىكى ، فهو يىديؿُّ عىلىى أىفَّ المىٍوًعدى اٍسمى مىكىافو
. فىهو يىديؿُّ عىلىى أىنَّو اٍسمي زىمىافو " يػىٍوـي الزّْيٍػنىةً : "كالثٌاًني قػىٍوليوي 
جىاءىٍت في قػىٍوًلًو كىمىا ، كذلكى (2)ذىىىبى بػىٍعضيهيم ًإلى أىنَّها اٍسمي مىكىافو : الثٌاًني

ٌَ ﴿: تػىعىالىى ََّْٖن َُّن َج ِ َٗ ْ٘ ََ َِ ىَ ْٞ  ِ ََ ٌْ  َْج ُٕ لُّوا عىلىى ذًلكى بًقىٍوًلوً (3)﴾ِعُد اننا: "، كاٍستىدى ، "مىكى
ٍوًعًد، كالمىٍعنى في ىذا الوىٍجوً  ره للمى اننا مىٍعليومنا نػىٍعرًفيوي نىٍحني : فهو تػىٍفًسيػٍ بػىيٍّْن لىنىا مىكى

، كييٍضًعفي ىذا الرٍَّأمى قػىٍوليوي  َْْٝةِ ﴿: كأىٍنتى ًُ اىشِّ ِعُدُمٌ َٝ٘ ْ٘ ٍَ﴾ .
: يػىقيوؿي : "أىشىارى الفىٌراءي في مىعىانًٍيًو ًإلى دىاللىًتًو عىلىى الٌزمىاًف، قىاؿى : الثٌاًلثي 

نػىنىا أىجىالن فىضىرىبى  ، كاٍختىارىهي أىبيو (5)، كذىىىبى ًإلى ىذا المىٍعنى البػىغىًومُّ (4)"اٍضًرٍب بػىيػٍ
ٌيافى، قىاؿى   ؛ فػىعىيٍّْن لىنىا كىٍقتى اٍجًتمىاعو :أىمٍ ،  ىينا ىيوى زىمىافه اكال َّاًىري أىفَّ مىٍوًعدن : "حى

ًُ اىّشَْٝةِ ﴿: كىًلذًلكى أىجىابى بًقىٍوًلوً  ْ٘ َٝ ٌْ ِعُدُم ْ٘ ٍَ  ال : أىمٍ (ال نيٍخًلفيوي ) كمىٍعنى ﴾َ َ اَه 
. (6)"نيٍخًلفي ذلك الوىٍقتى في االٍجًتمىاًع ًفٍيوً 

فالمىٍعنى في ىذا الوىٍجًو ىو الٌداللىةي عىلىى الزَّمىاًف، فهو يىٍطليبي أىٍف ييحىدَّدى 
كىٍقته لالٍجًتمىاًع، كلىٍم يىٍطليٍب تىٍحًدٍيدى المىكىاًف؛ فىًلذًلك جىاءى الجىوىابي بًتىٍحًدٍيًد 
الزَّمىاًف، كىذا يػىتػىوىافى ي مىع رأىًم أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، فقد ريًكمى ىذا المىٍعنى عىن ابًن 

                                                 

 .8/54 والّدّر ادلصون22/62التفسًن الكبًن و3/72 الكشافانظر (1)

 تفسًن البحر احمليط و11/212 تفسًنالقرطيب و3/72 الكشافانظر ىذا الرَّأي يف يف (2)
. 3/14التسهيل لعلوم التنزيل و8/54 والّدّر ادلصون6/235

 .15/43احلجر (3)

 .2/181معاِن القرآن للفرّاء (4)

 .3/221 تفسًن البغويانظر (5)

 .6/235تفسًن البحر احمليط( 6)
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، كميقىاًتلو (1)عىٌباسو 
، كقىٍد ذىكىر أىبيو "ال نيٍخًلفيو: "، كأىٌما مىا يػىريدُّ ىذا الرٍَّأمى فػىٍهوى قػىٍوليوي (2)

ـي الخٍلًف في االٍجًتمىاًع في ذًلكى الوىٍقتً  حىيَّافى أىفَّ المىٍقصيودى ًبذًلكى عىدى
، كيػىريدُّهي (3)

اننا: "أىٍيضنا قػىٍوليوي  ، كييجىابي عىٍن ىذا أىفَّ المىٍقصيودى ًبذًلكى ىو المىكىافي اٌلذم "مىكى
ألنػَّهيم ال بيدَّ لىهيم ًمٍن : "يىٍجتىًمعيوفى فيًو في كيلّْ عىاـو في يػىٍوـً الٌزيٍػنىًة، قىاؿى الٌزمىٍخشىًرمُّ 

اًعًهٍم ًفٍيًو في ذلكى اليػىٍوـً ،أىٍف يىٍجتىًمعيوا يػىٍوـى الزّْيٍػنىًة في مىكىافو بًعىٍيًنوً   ، ميٍشتىًهرو بًاٍجًتمى
. ، كًلهذا أىرىل أىفَّ ىذا الرَّأمى ىو الٌصوابي (4)"فىًبذًٍكًر الزَّمىاٍف عيًلمى المىكىافي 

يىًة، ففي ىذه  كأىرىل أىفَّ السَّبىبى في ىذا الًخالًؼ ىو االٍشًترىاؾي في دىاللىًة الًبنػٍ
يىةي ثىالثي دىالالتو ميٍختىًلفىةو في المىٍعنى، كىذا االٍخًتالؼي ييؤٌدم ًإلى اٍخًتالؼو في  الًبنػٍ

فػىٍهًم المىٍعنى كجىالئًًو، فالمىٍعنى في الرٍَّأًم األىٌكًؿ يىديؿُّ عىلىى الحىدىًث، كىو أىٍمري 
الوىٍعًد، كفي الثٌاًني دىاللىةه عىلىى مىكىاًف االٍجًتمىاًع، كفي الثٌاًلًث دىاللىةه عىلىى زىمىاًف 

. االٍجًتمىاًع، فاالٍخًتالؼي في الٌداللىًة في اارىاًء الٌثالثىًة ظىاًىره 
 (المىٍشًرؽي ): كًمن الًخالفىاًت الصٍَّرًفيًَّة في ىذا المىٍوًضًع ًخالفػيهيٍم في قػىٍوًلوً 

ْغِز ُ ﴿: في قػىٍوًلًو تػىعىالىى ََ اْى َٗ ْ ِزُ   ََ ِ اْى ّ ِ يىٍحتىًملي  (المىٍشًرؽي ): ، فقىٍوليوي (5)﴾َٗ
ًر كالمىكىاًف؛ كًلذًلكى اٍختػىلىفيوا فيو الٌداللىةى عىلى المىٍصدى

، فىمىٍن ذىىىبى ًإلى أنَّوي اٍسمه (6)
ًر فالمىٍعنى هلًل تػىوىٌلي ًإٍشرىاًؽ الشٍَّمًس ًمٍن مىٍشرًًقها كًإٍغراًبها ًمٍن مىٍغرًًبها، كمىٍن : للمىٍصدى

ذىىىبى ًإلى أىنٌو اٍسمي مىكىافو فالمىٍعنى هلًل مىكىافي الشُّريكًؽ كمىكىافي الغيريكًب، أىك هلًل ًبالدي 
الشُّريكًؽ كالغيريكًب، فالمىٍعنى في الرٍَّأًم األىٌكًؿ يىٍختىًلفي عىن المىٍعنى في الرٍَّأًم الثٌاًني، 

                                                 

 .1/263تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس( 1)

 .2/332تفسًن مقاتل بن سليمان( 2)

. 6/235 تفسًن البحر احمليطانظر (3)
 .3/72الكشاف( 4)

 .2/115البقرة (5)

 .2/80 والّدّر ادلصون1/530انظر اخلالف يف تفسًن البحر احمليط (6)
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. فال شىكَّ أىفَّ الرٍَّأمى الٌصٍرًفيَّ يػيؤىثػّْري عىلىى المىٍعنى، فىًإٍف تػىغىيػَّرى الرٍَّأمي تػىغىيػَّرى المىٍعنى
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 ًر كالمىكىاًف كالصّْفىًة : المسألة الٌرابعة بػىٍينى اسًم المىٍصدى
ِٔ ﴿: في قػىٍوًلًو تػىعىالىى (المىرىاًضعً ): اٍختػىلىفى العيلىماءي في قػىٍوًلوً  ْٞ َْ  َعيَ ٍْ َحزَّن َٗ

ِ  َْ وُ  ٍِ َزاِاَ   ََ ٍيًن، ىيما(1)﴾اْى : ، فأىجىازيكا في ميٍفرىًده كىٍجهى
ًبضىمّْ الًمٍيًم ككىٍسًر الٌضاًد، كىي ًصفىةه  (ميٍرًضعو )أىٍف يىكيوفى جىٍمعى : األىٌكؿ

ٍرأىًة الٌتي تػيٍرًضعي  للمى
، كال يىًتمُّ المىٍعنى ىينا (3)(مىطىاًفلو )، ك(ميٍطًفلو ): ، كذًلكى نىٍحوي (2)

، كالتػٍَّقًديٍػري  كحىرٍَّمنىا عىلىٍيًو لىبىنى المىرىاًضعً : ًإالٌ عىلىى تػىٍقًدٍيًر ميضىاؼو
، كيىجيوزي أىٍف (4)

كحىرٍَّمنىا عىلىٍيًو ثىٍدمى المىرىاًضعً : يىكيوفى التػٍَّقًديٍػري أىٍيضنا
، كلىٍم يىٍذكير الفىٌراءي (5)

(6) ،
كالٌنٌحاسي 
، كابني عىًطيَّةى (7)

  . ًإالٌ ىذا الوىٍجوى (9)، كالقيٍرطيًبيُّ (8)
، كميجىاًىدو،  كقىٍد جىاءى ىذا المىٍعنى في تػىٍفًسٍيًر أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل عىن ابًن عىٌباسو

، كريًكمى عىٍن (10)"ال يػيٍؤتىى ًبميٍرًضعو فػىيػىٍقبػىليها: "قىاؿى فػىقىٍد ريًكمى عىن ابًن عىٌباسو أىنَّوي 
                                                 

. 28/12القصص (1)
 للّنّحاس إعراب القرآنو 7/5تفسًن أيب السعودو 3/401الكشافانظر ىذا الَوْجَو يف  (2)

 تفسًن القرطيبو 4/279احملرر الوجيز  و2/1018التبيان يف إعراب القرآنو 3/230
 8/655والّدّر ادلصو 7/103تفسًن البحر احمليط و1/71 ادلنسوبالقرآن وإعراب 13/257

. 3/103التسهيل لعلوم التْنزيل  و3/229تفسًن النسفيو 4/285تفسًن البيضاويو
ْطِفلُ ( : "طفل)قَاَل يف الّصحاح  (3)

ُ
الظبيُة معها ِطْفُلها وىي قريبة عهٍد بالَنتاج، وكذلك : ادل

 ."واجلمع َمطاِفل وَمطافيلُ  .الناقة
. 2/1020كشف ادلشكالتانظر  (4)
 .  1/71انظر إعراب القرآن ادلنسوب (5)
. 2/303انظر َمعاِن القرآن للفرّاء (6)
. 3/230 للّنّحاسإعراب القرآنانظر  (7)
 .4/279احملرر الوجيز انظر  (8)

 .13/257 القرطيبتفسًنانظر  (9)

. 6/396 والّدّر ادلنثور20/40انظر تفسًن الّطربي (10)
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  .(1)"ال يػىٍقبىلي ثيًدمَّ اٍمرىأىةو حىٌتى يػىٍرًجعى ًإلى أيمّْوً : "ميجىاًىدو قػىٍوليو
يىةه ميٍشتػىرىكىةه،  (مىٍرضىعو )أىٍف يىكيوفى جىٍمعى : الثٌاًني بًفىٍتًح الًمٍيًم كالٌضاًد، كىذه بًنػٍ

يىٍشتىًرؾي ًفٍيها اسمي المىكىاًف، كالمىٍصدىري الًمٍيمٌي، فىأىجىازى النُّحىاةي ًفٍيها كىٍجهىٍينً 
(2) :

، كالمىٍقصيودي بًًو مىٍوًضعي اإًلٍرضىاًع، كىو الثًُّدمُّ، : أٌكلهيما أىٍف يىكيوفى اٍسمى مىكىافو
كحىرٍَّمنىا عىلىٍيًو ثيًدمَّ : كىذا يػىتًَّف ي مىع التػٍَّقًدٍيًر الثٌاًني في الرَّأًم الٌساًبً ، كىو

المىرىاًضًع، كيػىتًَّف ي أىٍيضنا مىع مىا ريًكمى عىٍن ميجىاًىدو في الرَّأًم الٌساًبً ؛ كقىٍد أىجىازى ىذا 
الوىٍجوى أبيوعىًليٍّ الفىاًرًسيُّ 
، كالزَّمىٍخشىًرمُّ (3)

، كذىكىرىهي الميفىٌسريكفى في كيتيًبًهم(4)
(5) .

أىٍف يىكيوفى مىٍصدىرنا ًمٍيًميِّا، كالمىٍقصيودي بًًو الرَّضىاعي أىٍك اإًلٍرضىاعي، : كثىانًٍيًهما
ـى عىلىٍيًو اإًلٍرضىاعىاتي  كالمىٍعنى أىنَّوي قىٍد حيرّْ

أىنٍػوىاعي اإًلٍرضىاعىاتً : ، كًقٍيلى (6)
، كىقىٍد أىجىازى (7)

ىذا الوىٍجوى أىٍيضنا أبيوعىًليٍّ الفىاًرًسيّْ 
، كالزَّمىٍخشىًرمُّ (8)

، كذىكىرىهي (10)، كالعيٍكبيًرمُّ (9)
                                                 

. 6/396  والّدّر ادلنثور20/40انظر تفسًن الّطربي (1)
تفسًن أيب  و2/1018التبيان يف إعراب القرآنو 3/401الكشافانظر ىذين الوجهٌن يف  (2)

والّدّر ادلصون 7/103تفسًن البحر احمليط و 1/71وإعراب القرآن ادلنسوب 7/5 السعود
التسهيل لعلوم التْنزيل  و3/229تفسًن النسفيو 4/285تفسًن البيضاوي و8/655
3/103 .

 .  1/71انظر إعراب القرآن ادلنسوب (3)
 .3/401 الكشافانظر (4)

 4/285تفسًن البيضاويو103 /7تفسًن البحر احمليط و7/5تفسًن أيب السعودانظر  (5)
 .3/103التسهيل لعلوم التنزيل  و3/229تفسًن النسفيو

  .1/71 انظر إعراب القرآن ادلنسوب (6)

 .8/655انظر الّدّر ادلصون (7)

 . 1/71 انظر إعراب القرآن ادلنسوب (8)
 .3/401 الكشافانظر (9)

 2/1018التبيان يف إعراب القرآنانظر  (10)
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الميفىٌسريكفى في كيتيًبًهم
(1) .

ُـّ لليىًة، فالمىٍعنى في اارىاًء الٌثالثىًة أىفَّ ميوسىى عىلىٍيًو  كلىٍم يىٍختىًلٍف المىٍفهيوـي العىا
ـي لىٍم يػىٍرضىٍع ًمٍن ثيًدمٍّ ًسوىل ثيًدمّْ أيمًّْو، لكٌن المىٍعنى الٌدقي ى لليىًة قىٍد تىأىثٌػرى  الٌسال
ًبهذا الًخالًؼ، ففي الرٍَّأًم األىٌكًؿ حيرّْمىٍت عىلىٍيًو الميٍرًضعىاتي بًاٍعًتبىاًر أىفَّ المىٍقصيودى 
ىو لىبػىنيها، كفي الرٍَّأًم الثٌاًني حيٌرًمٍت عىلىٍيو ثيًدمُّ المىرىاًضًع، كفي الرَّأم األىًخٍيًر 

حيٌرمىٍت عىلىٍيًو أىنٍػوىاعي اإًلٍرضىاعىاًت، كأىرىل أىفَّ لًتػىٍفًسٍيًر أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل أىثػىرنا في كيجيوًد ىذا 
. الًخالًؼ، فقىٍد كيًجدىٍت ىذه المىعىاًني في تػىٍفًسٍيرًًىم

 ًر كمىٍعنى المىٍفعيوًؿ : المسألة الخامسة بػىٍينى اسم المىٍصدى
ََ  اىَّْنِ ُٜء ِسَٝ َاةٌ فِٜ : "نيًقلى عىٍن أىٍىًل التَّأًكٍيًل في سىبىًب نػيزيكًؿ قػىٍوًلًو تػىعىالى  َِّّن

رىةه، ًمٍنها أىٌف العىرىبى (2)"اْىُنْفزِ  ًثيػٍ انيوا يىٍجعىلوفى السَّنىةى ثىالثىةى عىشىرى شىٍهرنا أىقٍػوىاؿه كى  ،كى
ـى صىفىرنا ـي : كًقٍيلى  ،(3) فيو المحرماتتىًحلُّوف فػىيىسٍ ،فػىيىٍجعىليوفى الميحىرَّ ـي كىافى ييحىرَّ ىو الميحىرَّ

انيوا ييحىٌرميوفى صىفىرنا مىرَّةن ،  كزًٍيدى صىفىره آخىر في األٍشهيًر الحيريـً ،عىامنا كصىفىري عىامنا  ،  ككى
انىٍت ىىوزًافي كغىطىفىافي كبػىنيو  ،فػىعىابى اهللي ذلك  ،كييًحلّْونىوي مىرَّةن   سيلىٍيمو تػىٍفعىليوي ككى

: ، كقيلى (4)
 كيىٍستىًحلُّ ا، صىفىرن ـى  فىكىافى يىٍجعىلي الميحىرَّ ، كىافى رىجيله ًمن بىًني كىنىانىةى ييسىٌمى النًَّسيءى 

لىت ىذه اايىةي زى  فىنى ،فيًو الغىنىائًمى 
ري ذًلكى ًمن األىٍقواًؿ، كييالحىظي ًفٍيها أىنَّها (5) ، كغىيػٍ

ٌرـً ًلشىٍهرو  ري الشٍَّهًر الميحى عنا تػيٍعًطي دىاللىةن كىاًحدىةن، كىي أىفَّ النًَّسيءي ىو تىٍأًخيػٍ جىًميػٍ
، كريًكمى ىذا المىٍعنى عىن اٍبًن عىٌباسو في  ، كاٍسًتٍحالؿي مىا فيًو ًمٍن ميحىرَّمىاتو آخىرى

                                                 
 4/285 تفسًن البيضاوي و7/103 تفسًن البحر احمليطو 7/5 تفسًن أيب السعودانظر  (1)

 .3/103التسهيل لعلوم التنزيل  و3/229تفسًن النسفيو

. 9/37التوبة (2)
 .1/117انظر لباب النُّقول (3)

. 10/130 تفسًن الطربيانظر (4)
. 10/130 تفسًن الطربيانظر (5)
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ري الميحىرَّـً ًإلى صىفىرو مىٍعًصيىةه زًيىادىةه مىع الكيٍفرً : "تػىٍفًسٍيًر ااىيىًة، قىاؿى  . (1)"تىٍأًخيػٍ
ًعدَّةى دىالالتو ميٍعجىًميًَّة، فالمىٍعنى المىٍشهيوري  (النًَّسٍيءي )كيىٍحًملي ىذا الٌلٍفظي 

، كنيًقلى عىٍن قيٍطريبو أىنَّوي ًبمىٍعنى الٌزيىادىةً  ري ىو الٌتٍأًخيػٍ
 ىو ًمن النٍّْسيىاًف عىلىى :كًقٍيلى ، (2)

ريكؾي :مىٍعنى المىٍنًسيّْ أىمٍ  تػٍ  المى
، كاٍختػىلىفى النُّحىاةي في دىاللىًتًو الصٍَّرفػىيًَّة، كلىهيم في (3)

: ذًلكى قػىٍوالفً 
اتًمو الٌسًجٍستىاًنيٌ : األىٌكؿي  ًصفىةه  (النًَّسيءى ) كالجىٍوىىًرمُّ ًإلى أىٌف (4)ذىىىبى أىبيو حى
، ًبمىٍعنى (جىرًٍيحو )، ك(قىًتٍيلو ): ًبمىٍعنى المىٍفعيوًؿ، كذًلكى نىٍحوي  (فىًعٍيلو )عىلىى كىٍزًف 

:  ًمٍن قػىٍولكى ،ىو فىًعٍيله ًبمىٍعنى مىٍفعيوؿو : "؛ قىاؿى في الصّْحىاحً (مىٍجريكحو )، ك(مىٍقتيوؿو )
نىسىٍأتي الشَّيءى، فهو مىٍنسيوءه، إذا أخَّرتىوي، ثيمَّ ييحىوَّؿي مىٍنسوءه إلى نىًسيءو، كىمىا ييحىوَّؿي 

تًٍيلو  َى كالٌنسيءي المىٍصدىري، كيىكيوفي : "، كقىٍد أىجىازى ذلكى الفىٌراءي، قىاؿى (5)"مىٍقتيوؿه إلى ؽى
. (6)"المىٍنسيوءى، ًمٍثلي القىًتٍيًل كالمىٍقتيوؿً 

كيىٍحتىًملي المىٍعنى في ىذا الرٍَّأًم أىٍمرىٍيًن، فهو ًإٌما أىٍف يىكيوفى المىٍنسيوءي ىو الشٍَّهري 
نػىٍفسيوي، فالمىٍعنى أىفَّ الشٍَّهرى المىٍنسيوءى زًيىادىةه في الكيٍفًر، كًإٌما أىٍف يىكيوفى عىلىى حىٍذًؼ 

، كالتٌػٍقًديٍػري  ًإٍنسىاءي النًَّسيًء، أك ًإٍنسىاءي المىٍنسيوءً : ميضىاؼو
ري (7) ، كالمىٍقصيودي ًبذًلكى تىٍأًخيػٍ

الميؤىٌخًر، كأىرىل أىفَّ ىذا التػَّعىسُّفى في التػٍَّقًدٍيًر تىكىلُّفه في الويصيوًؿ ًإلى المىٍعنى 
                                                 

 .1/157تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس( 1)

 وتفسًن الّطربي 1/437 وانظر ىذا ادلعىن يف معاِن القرآِن للفرّاء16/45الّتفسًن الكبًن (2)
10/129.  

 .2/290تفسًن البغوي( 3)

 .5/42تفسًن البحر احمليط و3/32احملرر الوجيز انظر  (4)

. 1/77( نسأ)الّصحاح (5)
. 1/437معاِن القرآِن للفرّاء (6)
. 2/643لتبيان يف إعراب القرآن وا3/32احملرر الوجيز و1/437انظر معاِن القرآِن للفرّاء (7)
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. الٌصًحٍيحً 
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 إلى أىفَّ (4)، كالعيٍكبيًرمُّ (3)، كالفىاًرًسيُّ (2)، كالطَّبىًرمُّ (1)ذىىىبى الفىٌراءي : الثٌاًني
، (الٌنًكٍيرً )، ك(النًَّذٍيرً ): ، كذًلك ًمٍثلي (أىٍنسىأى )ًمٍن  (فىًعٍيلو )مىٍصدىره عىلىى كىٍزًف  (النًَّسيءى )

ري حيٍرمىًة الشٍَّهًر ًإلى شىٍهرو آخىرى مكالنَّسً : "كىو ظىاًىري قػىٍوًؿ الزَّمىٍخشىًرمُّ  . (5)"ءي تىٍأًخيػٍ
أىٌما المىٍعنى في ىذا الرٍَّأًم فػىيىٍختىًلفي عن المىٍعنى في الرٍَّأًم األىٌكًؿ، 

ري  (النًَّسيءً )فالمىٍقصيودي بػ رى الشٍَّهًر أىٍك تىأًخيػٍ ري الشٍَّهًر، كالمىٍعنى أىفَّ تىٍأًخيػٍ ىينا تىأًخيػٍ
حيٍرمىًتًو ًإلى شىٍهرو آخىرى ىو الٌزيىادىةي في الكيٍفًر، كىذا يػىتىوافى ي مىع مىا نيًقلى عىٍن أىٍىًل 

، أىٌما الرٍَّأمي األىٌكؿي  التٍَّأًكٍيًل في مينىاسىبىًة النػُّزيكًؿ، كمىا نيًقلى أىٍيضنا عىن ابًن عىٌباسو
، كىو نػىٍفسيو الٌزيىادىةي في الكيٍفًر، كلىٍم أىٍجٍد  فىالمىٍعنى فيًو أىٌف الشٍَّهرى نػىٍفسىوي ىو الميؤىٌخري
نىقالن عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل ييؤيٌدي ىذا المىٍعنى، كال يىٍستىًقٍيمي ىذا المىٍعنى ًإال عىلىى تػىٍقًدٍيًر 

. ميضىاؼو 
كقىٍد رىدَّ الفىاًرًسيُّ الرٍَّأمى الثٌاًني كاٍستػىنىدى في رىٍأيًًو ًإلى دىاللىًة التػَّرًٍكٍيًب، كىذا 

 ، انىٍت تيؤخىذي في االٍعًتبىاًر ًعٍندى النَّ ىًر النٍَّحًومّْ أىٍك الصٍَّرًفيّْ يػىٍعًني أىٍف دىاللىةى التػَّرًٍكٍيًب كى
كال يىجيوزي أىٍف يىكيوفى فىًعٍيالن ًبمىٍعنى مىٍفعيوؿو كىمىا قىاؿى بػىٍعضي الٌناًس؛ : "قىاؿى في الحيجَّةً 

ًإنَّمىا الميؤخَّري زًيىادىةه في الكيٍفًر، كالميؤىٌخري : ألىنَّوي ًإٍف حيًملى عىلىى ذًلكى كىافى مىٍعنىاهي 
ري  ، كلىٍيسى الشٍَّهري نػىٍفسيوي ًبزًيىادىةو في الكيٍفًر، كًإنَّما الزّْيىادىةي في الكيٍفًر تىٍأًخيػٍ الشٍَّهري

. ( 6)"حيٍرمىًة الشٍَّهًر ًإلى شىٍهرو آخىرى لىٍيسىٍت لىوي تًٍلكى الحيٍرمىةي، فىأىمَّا نػىٍفسي الشٍَّهًر فال

                                                 
. 1/437معاِن القرآِن للفرّاء (1)
. 10/129تفسًن الّطربي  (2)
 .4/193احلّجة للقرّاء الّسبعة (3)

 .2/643التبيان يف إعراب القرآن( 4)

 .2/257الكشاف( 5)

 .4/193احلّجة للقرّاء الّسبعة (6)
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 ًر كاٍسًم المىكىاًف كاٍسم االىًة : المسألة الٌسادسة بػىٍينى اٍسًم المىٍصدى
: في قػىٍوًلًو تػىعىالىى (مىفىاًتحي ): ذىكىرى بػىٍعضي أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل أىفَّ المىٍقصيودى بًقىٍوًلوً 

﴿ َ٘ ُٕ َٖ   اِلَّن  َُ ِْٞ  الَ َْٝ يَ فَ جُِ  اْىَغ ٍَ ِعَْدُٓ   الخىزىاًئني، فػىقىٍد نيًقلى عىن السُّدّْمّْ أىنَّوي (1)﴾َٗ
خىزىاًئني الغىٍيبً : (مىفىاًتًح الغىٍيبً )قىاؿى في مىٍعنى 

، قىاؿى (2) ، كىو مىا جىاءى عىن ابًن عىٌباسو
اًب ، كالثّْمىاري ، كالنَّبىاتي ، المىطىري ،خىزىاًئني الغىٍيبً : "في تػىٍفًسٍيًر ىذه اايىةً   كنػيزيكؿي العىذى
مىفىاًتحى الغىٍيًب خىزىاًئني العىذىابً ، كنيًقلى عىٍن ميقىاًتلو أىفَّ (3)"الًَّذم تىٍستػىٍعًجليوفى بًوً 

(4) ،
، كغىٍيًر ذًلكى  ، كًعقىابو كًقيلى ًفيو أىقٍػوىاؿه أيٍخرىل تػىتػىعىلَّ ي بًالغىٍيًب ًمٍن ثػىوىابو
(5) .

فػىقىٍد رىكىل سىاًلمي  ، كريًكمى في تػىٍفًسٍيًر ىذه اايىًة حىًدٍيثه عىٍن رىسيوًؿ اهلًل 
َْْدُٓ ﴿ :مىفىاًتحي الغىٍيًب خىٍمسه " :قىاؿى  بني عىٍبًد اهلًل عىٍن أىبًٍيًو أىفَّ رىسيوؿى اهلًل ا َُّن هللاَ ِع ِ 

ٌُ اى َّن َعةِ  ْٞ َ ﴿ ك﴾،ِعْي ُه اىَغ ًِ ﴿ ك﴾،َُْٝشِّ ٍَ  فٜ األَْرَح   ٌُ ٍَ  جَْدِرٛ َّْفٌس ﴿ ك﴾،َْٝ يَ

ْٞزٌ ﴿ ك﴾،ٍَ  ا جَْنِ ُ  َغًدا ٌٌ َخ ِ ْٞ َُّن هللاَ َعيِ ُت  ِ ْ٘ َُ ِّٛ  َْرٍ  جَ َ  (6)"﴾ٍَ  جَْدِرٛ َّْفٌس بِ 
.  

، ىي (مىفىاًتحى )كنيًقلى عىٍن الصٍَّرًفيّْنى كالميفىسّْرًٍينى في  : ثىالثىةي أىقٍػوىاؿو
بًفىٍتًح الًمٍيًم، كىذا رىٍأمي الفىٌراًء في  (مىٍفتىحه )اٍسمي المىكىاًف، فهي جىٍمعي : األىٌكؿي 

                                                 

. 6/59األْنعام (1)
 والّدّر ادلنثور 1/526 وتفسًن الثّعاليب2/299 واحملّرر الوجيز7/212انظر تفسًن الّطربي (2)

3/277. 

. 1/111تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس( 3)
 .1/350انظر تفسًنمقاتل بن سليمان  (4)

 .3/53انظر زاد ادلسًن (5)

وادلعجم الكبًن 4/411 وسنن النسائي الكربى4/1693حيح البخاري احَلِدْيث يف ص (6)
 .12/324للّطرباِن
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فَ جَِ ُٔ ىَحَُُْ٘ء ب ىُ ْ  َةِ ﴿: قػىٍوًلوً  ٍَ َُّن  ، (2)"كمىفىاًتحيو خىزىائًنيوي : "، فقد قىاؿى (1)﴾ٍَ   ِ
 كجىٍمعي المىٍفتىًح ،جىٍمعي الًمٍفتىاًح اٌلذم يػيٍفتىحي بًًو الًمٍغالىؽي مىفىاتًٍيحي : "كرىٍأمي الٌلٍيث، قىاؿى 
: ، قىاؿى "مىا ًإفَّ مىفىاًتحىوي : "، كأىخىذى الزٌَّجاجي ًبهذا في قػىٍوًلوً (3)"الًخزىانىًة المىفىاًتحي 

كاألىٍشبىوي ًفٍيمىا جىاءى في التٌػٍفًسٍيًر أىفَّ مىفىاًتحىوي خىزىائًنيوي، كأىنَّها خىزىاًئني المىاًؿ الَّذم "
، كىو اٍخًتيىاري العيٍكبيًرمّْ (4)"ييٍحمىلي عىلىى سىٍبًعٍينى، أىٍك عىلىى أىٍربىًعٍينى بػىٍغالن 

 كأىخىذى ًبهذا (5)
هيم الطَّبىػًرمُّ  ره ًمن الميفىٌسػرًٍينى، ًمنػٍ ًثيػٍ الرٍَّأًم كى

، كالوىاًحػًدمُّ (7)، كالبػىغىػًومُّ (6)
(8) ،

كالنَّسىًفيُّ 
ٍرقػىٍنًدمُّ (10)، كالبػىٍيضىاًكمُّ (9) ، كالسَّمى

اًنيُّ (11) ، كىذا يػىتػىوىافى ي مىعى (12)،كالشَّوٍكى
انىوي  ، كالمىٍعنى في ىذا الوىٍجًو أىفَّ اهللى سيٍبحى ، كالسُّدّْمّْ، كميقىاًتلو مىا جىاءى عىٍن اٍبًن عىٌباسو

انىوي ًعٍندىهي ، ؼى لأليميوًر الغىٍيًبيًَّة مىخىاًزفى تيٍخزىفي ًفٍيهاكتػىعىالى جىعىلى  ، مىخىاًزفي الغىٍيبً سيٍبحى
ًبٍيًل االٍسًتعىارىًة؛ ًإٍذ لىٍيسى للغىٍيًب مىخىاًزفي  كىذا كيلُّو عىلىى سى
(13).  

                                                 

 .28/76القصص (1)

 .2/310معاِن القرآن للفرّاء (2)

 .7/7(فتح) تاج العروس وانظر قولو يف 4/258هتذيب اللغة (3)

 .4/155َمعاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج (4)

 .1/502التبيان يف إعراب القرآن انظر  (5)

. 7/212تفسًن الطربيانظر  (6)
. 2/102تفسًن البغويانظر  (7)
. 1/357تفسًن الواحديانظر  (8)
. 1/326تفسًن النسفيانظر  (9)
. 2/415تفسًن البيضاويانظر  (10)
. 1/473تفسًن السمرقنديانظر  (11)
. 2/123فتح القدير انظر  (12)
 .2/123فتح القدير و 3/143تفسًن أيب السعود انظر  (13)
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ًبكٍسًر الًمٍيًم، كىي االىةي الٌتي يػيٍفتىحي  (ًمٍفتىحه )اٍسمي االىًة، كالميٍفرىدي : الثٌاًني
كىيمىا في األىٍصًل ًمٌما يػيتػىوىصَّلي بًًو : "كىاًحده، قىاؿى في الٌتاجً  (ًمٍفتىاحه )ك (ًمٍفتىحه )ًبها، ك

، كنيًقلى عىٍن بػىٍعًضًهٍم أىفَّ (1)"ًإلى اٍسًتٍخرىاًج الميٍغلىقىاًت الٌتي يػىتػىعىذَّري الويصيوؿي ًإلىٍيها
لىةه في االىةً  (ًمٍفتىحه ): ، كقًيلى (2)(ًمٍفتىاحو )أىٍفصىحي ًمٍن  (ًمٍفتىحنا) . (3)ليغىةه قىًليػٍ

ًإالٌ أىفَّ ىذا فيًو : "، قىاؿى السًَّمٍيني الحىلىًبيُّ (4)(ًمٍفتىاحو )جىٍمعي  (مىفىاًتحي ): كًقٍيلى 
مىفىاتًٍيحي : ضىٍعفه ًمٍن حىٍيثي ًإنَّوي كىافى يػىٍنبىًغي أىٍف تػيٍقلىبى أىًلفي الميٍفرىًد يىاءن فػىيػيقىاؿي 

، كلكٌنوي نيًقلى في جىٍمًع ًمٍصبىاحو مىصىاًبحي  رى نىانًيػٍ ، كىذه المىٍسأىلىةي ًخالًفيَّةه بػىٍينى (5)"كىدى
 كال إثٍػبىاتيها في غىٍيرًًه ،حىٍذؼي اليىاًء ًمٍن مىفىاًعٍيلى البىٍصرًيٌػٍينى كالكيوًفيٌػٍينى، فال يىجيوزي 

، كيىجيوزي األىٍمرىٍيًن في االٍخًتياًر كىمىفىاًعلى كفػىوىاًعلى ًعٍندى البىٍصرًيٌػٍينى ًإال في الضَّريكرىةً 
ًعٍندى الكيوًفيٌػٍينى 
(6) .

: اٍسمي آلىةو أىبيو عيبػىٍيدىةى، قىاؿى في تػىٍفًسٍيًر اايىةً  (مىفىاًتحى )كقىٍد ذىىىبى ًإلى أىفَّ 
ًعٍندىه الويٍصلىةي ًإلى ًعٍلًم : "، كرىأىل الزَّجَّاجي أىفَّ المىٍعنى(7)"مىفىاًتحي خىزىائًًنوً : أىمٍ "

، كىذا يػىٍعني أىفَّ ًعٍندىه االىةي أك الوىاًسطىةي ًإلى ًعٍلًم الغىٍيًب، كىو مىٍذىىبي (8)"الغىٍيبً 

                                                 
 .7/7( فتح)تاج العروس  (1)

 .1/526تفسًن الثعاليب و4/148 وتفسًن البحر احمليط2/299انظراحملّرر الوجيز (2)

 .8/291انظر فتح الباري (3)

 .4/659 والّدّر ادلصون4/148انظر ىذا الرّأي يف تفسًن البحر احمليط (4)

 .4/659الّدّر ادلصون (5)

 .3/370 ومهع اذلوامع1/465ادلسألة يف االرتشاف انظر (6)

. 2/110رلاز القرآن (7)
 .2/257معاِن القرآن وإعرابو (8)
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جىعىلى لًلغىٍيًب مىفىاًتحى عىلىى طىرًٍيً  : "، كالزَّمىٍخشىًرمّْ، قىاؿى في الكىٌشاؼً (1)النٌَّحاسً 
ا ًإلى مىا في؛االٍسًتعىارىةً  اًزًف الميتػىوىثًٌ  ًمٍنها بًاألىٍغالًؽ   ألٌف المىفىاًتحى يػيتػىوىصَّلي ًبهى المىخى
 فىأىرىادى أىنَّوي ىيوى الميتػىوىٌصلي ، ككىٍيفى تػيٍفتىحي تػىوىٌصلى ًإلىٍيها، كمىٍن عىًلمى مىفىاًتحىها،كاألىقٍػفىاؿً 

هي  هي مىفىاًتحي أىقٍػفىاًؿ المىخىاًزفً ، ًإلى الميغىٌيبىاًت كىٍحدى ريهي كىمىٍن ًعٍندى  ،ال يػيتػىوىٌصلي ًإلىٍيها غىيػٍ
، كأىخىذى ًبهذا الرٍَّأًم ابني (2)" فهو الميتػىوىصّْلي ًإلى مىا في المىخىاًزفً ،كيػىٍعلىمي فػىٍتحىها

ٍلًبيُّ (4)، كالثٌػعىالًًبيُّ (3)عىًطيَّةى  ًمن الميفىسّْرًٍينى، كاٍستىدىؿَّ أىٍصحىابي ىذا (5)، كالغىٍرنىاًطيُّ الكى
فىعً  يػٍ هي مىفىاتًٍيحي الغىٍيبً : "الرٍَّأًم بًًقرىاءىًة اٍبًن السَّمى " كًمٍفتىاحي الغىٍيبً : "، كقراءة"كًعٍندى

بالميٍفرىدً 
(6) .

ًر العىٍسقىالًني عىن الوىاًحًدمّْ أىنَّوي أىجىازى أىٍف : الثٌاًلثي  المىٍصدىري، نػىقىلى اٍبنى حىجى
هي "بًفىٍتًح الًمٍيًم، عىلىى أىنَّوي مىٍصدىره ًبمىٍعنى الفىٍتًح، كالمىٍعنى  (مىٍفتىحو )يىكيوفى جىٍمعى  كًعٍندى
، كلىٍم أىًجٍد ىذا الرٍَّأمى (7)" يػىٍفتىحي الغىٍيبى عىلىى مىٍن يىشىاءي ًمٍن ًعبىاًدهً : أىمٍ ،فػيتيوحي الغىٍيبً 

في تػىٍفًسٍيًر الوىاًحًدمّْ، كىما لىٍم أىًجٍدهي في أىمٍّ ًمٍن كيتيًب التػٍَّفًسٍيًر الٌتي تػىيىسَّرى االٌطالعي 
لىٍت في ىذه اايىةً  . عىلىٍيها، لكنَّوي رىٍأمه ًمن اارىاًء الٌتي ًقيػٍ

ري ًإلى مىٍعنىن  ييالحىظي الفىٍرؽي في الٌداللىًة بػىٍينى اارىاًء الٌثالثىًة، لكٌنها كيٌلها تيًشيػٍ
                                                 

. 2/435للّنّحاسمعاِن القرآن ( 1)
 .2/31الكشاف( 2)

. 2/299انظراحملّرر الوجيز (3)
. 1/526تفسًن الثعاليبانظر  (4)
 .2/11التسهيل لعلوم التنزيلانظر  (5)

 وتفسًن 37 وسلتصر ابن خالويو1/472انظر القراءة يف إعراب القراءات الّشواذ للعكربي (6)
 .4/148البحر احمليط

. 8/291فتح الباري( 7)



 شىرًيفي ٍبني عىٍبًد اٍلكىرًيًم النَّجَّار . د– الكىرًيمً  ًفي تػىٍوًجيًو بػىٍعًض األبًٍنيىًة ًفي القيرآفً  الًخالفىاتي الصٍَّرًفيَّةي  

  -412-  

ٍـّ كىاًحدو، كىو أىفَّ الغىٍيبى كيلَّوي في ًعٍلًم اهلًل  انىوي _ عىا كقيٍدرىتًًو كًإرىادىتًًو، لكنَّ _ سيٍبحى
المىٍعنى الٌدًقٍي ى ميٍختىًلفه كىمىا ىيو ميالحىظه، كالسَّبىبي في ىذا الًخالًؼ الٌصٍرًفيّْ أىفَّ 

يىةى الجىٍمًع  يىٍشتىًرؾي في ميٍفرىًدىا مىٍجميوعىةه ًمن الٌدالالًت، فػىيػىٍلتىًبسي األىٍمري  (مىفىاًعلى )بًنػٍ
عىها . عىلىى الميفىسًّْر ًإذا كىافى النَّصُّ يػىٍقبػىليها جىًميػٍ

 ًر كاٍسًم الًجٍنًس كالجىٍمًع كالتٍَّذًكٍيًر كالتٍَّأنًٍيثً : المسألة الٌسابعة ٍينى اٍسًم المىٍصدى َى : بى
انىوي  (الطٌاغيوتً )كىرىدىٍت كىًلمىةي  ، ىي قػىٍوليوي سيٍبحى ػرًٍيًم ثىمىاًف مىٌراتو في القيرآًف الكى

ِ ﴿: كتػىعىالى ٍِ ُْٝؤ َٗ ِْ َْٝنفُْز بِ ىلَّن ُغِ٘ت  ََ َٚ بِ  ِ فَ ْ قَ ُ٘ ِة اْى َٗ َ َل بِ ْىُ ْز َْ ، (1)﴾ فَقَِد اْسحَ
انىوي  َِ اىُِّْ٘ر  ِىَٚ ﴿: كقػىٍوليوي سيٍبحى ٍِ  ٌُٖ ٌُ اىلَّن ُغُ٘ت ُْٝ ِزُجَّ٘ ُٕ ىَِٞآُؤ ْٗ َِ َمفَُزْٗا  َ اىَّنِذٝ َٗ

ََ تِ  انىوي (2)﴾اىظُّيُ َِ اْىِنحَ ِ   َ ﴿: ، كقػىٍوليػوي سيٍبحى ٍِ َِ  ُٗجُْ٘ا َِّ ٞ ً   ٌْ جََز  ِىَٚ اىَّنِذٝ ىَ

ُْْ٘ا  ٍَ َِ آ َِ اىَّنِذٝ ٍِ َْٕدٙ  َُٕؤالء  َ َِ َمفَُزْٗا  َُ ىِيَّنِذٝ َٝقُ٘ىُ٘ َٗ اىلَّن ُغِ٘ت  َٗ َُ بِ ْىِجْ ِث  ُْ٘ ٍِ ُْٝؤ

انىوي (3)﴾َس ِٞيً  ُزْٗا  َُ ﴿: ، كقػىٍوليػوي سيٍبحى ٍِ َٗ َْد  ُ ْ٘ا  ِىَٚ اىلَّن ُغِ٘ت  َُ َُ  َُ َٝحََ  َم ُِٝزُٝدٗ

انىوي (4)﴾ًَ َْٝنفُُزْٗا بِٔ َُ فِٜ َس ِِٞو ﴿: ، كقػىٍوليػوي سيٍبحى َِ َمفَُزْٗا ُٝقَ جِيُ٘ اىَّنِذٝ َٗ

انىوي (5)﴾اىلَّن ُغ٘تِ  َع ََد ﴿: ، كقػىٍوليوي سيٍبحى َٗ اْىَ َْ ِسَٝز  َٗ ٌُ اْىقَِزَاةَ  ُٖ ْْ ٍِ َجَ َو 

انىوي (6)"اىلَّن ُغ٘تَ  ُِ اْع ُُدْٗا هللاَ ﴿: ، كقػىٍوليوي سيٍبحى ُس٘الً  َ ٍة رَّن ٍَّن ىَقَْد بََ ْثَْ  فِٜ ُموِّ  ُ َٗ

اْجحَِْ ُْ٘ا اىلَّن ُغ٘تَ  انىوي (7)﴾َٗ َٕ  : "، كقػىٍوليوي سيٍبحى َِ اْجحََْ ُ٘ا اىلَّن ُغَ٘ت  َُ َْٝ  ُُدٗ اىَّنِذٝ َٗ

                                                 

. 2/256البقرة (1)
 .2/257البقرة (2)

 .4/51الّنساء (3)

 .4/60النساء (4)

 .4/76الّنساء (5)

. 5/60ادلائدة (6)
. 16/36الّنحل (7)
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ِٖو . (1)﴾َٗ ََّ بُ٘ا  ِىَٚ اى
، فػىنيًقلى عىٍن  (الطٌاغيوتً )كجىاءى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل في مىٍعنى   عيمىرى ًعدَّةي أىقٍػوىاؿو

، ، كًعٍكرًمىةى،  كقػىتىادىةى ،دو جىاهً  كيـبًن الخىطٌاًب، كاٍبًن عىٌباسو ، كابًن زىٍيدو، كالشٍَّعبيّْ
، كالضَّحىاًؾ، كالسُّدّْمّْ  ، كنيًقلى عىن الحىسىًن أىنػَّهيم (2) الشٍَّيطىافي أىنَّوي  كميقىاًتلو

الشَّيىاًطٍيني 
اًبرً ، كرىًفٍيعو ،سىًعٍيًد بًن جيبػىٍيرو كريًكمى عىٍن ًعٍكرًمىةى، كقػىتىادىةى، ك  بًالجىٍمًع،(3)   كجى
الكىاًىني ، كأىًبي العىالًيىًة أىنَّوي  كابًن جيرىيجو ،بًن عىٍبًداهللً 

، كعىٍن اٍبًن جيرىٍيجو أىنػَّهيم كيٌهافه (4)
هىا شىيىاًطٍيني  تػىٍنًزؿي عىلىيػٍ

 كعىن ابًن عىٌباسو أىنٌػهيم كيٌهافي العىرىبً (5)
 قىاؿى أىبيو العىالًيىةً ، ك(6)

 ىيوى السَّاًحري :كابني ًسٍيرًٍينى 
(7) .

 مىا يػيٍعبىدي ًمٍن ديكًف اهللً  أىنَّوي عىٍن مىاًلًك بًن أىنىسو ك
، كاٍرتضىى الطَّبىًرمُّ ًمٍثلى (8)

، كالضَّحىاًؾ، كميجىاًىدو أىنَّوي كىٍعبي بني األىٍشرىؼً (9)ىذا ، كعىن ابًن عىٌباسو
، كعىٍن (1)

                                                 

. 39/17الّزمر (1)
 معاِن القرآن و3/18وتفسًن الّطرَبِّي  1/36تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباسانظر  (2)

تفسًن و 1/306زاد ادلسًن و7/15 والتّ ْفِسًْن الكبًن1/344 واحملّرر الوجيز1/268للّنّحاس
 .2/593،  2/565، 2/22 والّدّر ادلنثور2/292البحر احمليط 

. 1/269 للّنّحاسمعاِن القرآنانظر  (3)
والتّ ْفِسًْن الكبًن  1/306زاد ادلسًن و1/344 واحملّرر الوجيز3/19انظرتفسًن الّطرَبِّي  (4)

   .2/565 ، 2/22 والّدّر ادلنثور2/292تفسًن البحر احمليط  و7/15

. 3/19انظرتفسًن الّطرَبِّي  (5)
ْنُثور  (6)

َ
   .2/564انظر الّدّر ادل

والتّ ْفِسًْن الكبًن  1/306زاد ادلسًن و1/344 واحملّرر الوجيز3/19انظرتفسًن الّطرَبِّي  (7)
   .2/565 ، 2/22 والّدّر ادلنثور2/292 تفسًن البحر احمليط و7/15

 .2/22انظرالّدّر ادلنثور (8)

 .3/19انظرتفسًن الّطرَبِّي  (9)
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قػىتىادىةى أىنَّوي صىنىمىافى 
ـي (3)اليىزًٍيًدمّْ ، كنيًقلى عىن (2) ذىكىرى الزٌَّجاجي أىنَّوي مىرىدىةي كى  ،(4) أىنَّوي األىٍصنىا

.  (5)أىٍىًل الًكتىابً 

                                                 

. 582، 2/564 والّدّر ادلنثور1/268 للّنّحاسمعاِن القرآن و1/164تفسًن رلاىدانظر  (1) =

 .2/564انظرالّدّر ادلنثور (2)

ا بالّلغة والّنحو، أخذ العلم عن أيب  (3)
ً

اليزيدي أبو زلّمد حيٍن بن ادلبارك بن ادلغًنة، كان عادل
عمرو بن العالء وابن أيب إسحاق واخلليل، وأخذعنو أبو عبيد القاسم بن ساّلم وإسحاق بن 

إبراىيم ادلوصلي، لو كتاب الّنوادر، وادلقصور ادلمدود، وسلتصرًا يف الّنحو، وكتاب الّنقط 
. 5/631معجم األدباءو 77نزىة األلباء. والّشكل، تويف سنة اثنتٌن ومائتٌن

. 1/306انظر زاد ادلسًن (4)
 .1/339انظر َمعاِن القرآن وإعرابو (5)
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كالميالحىظي في مىٍجميوًع آرىائًًهم أىفَّ الطٌاغيوتى ًإٌما ميٍفرىده، كذًلكى في قػىٍوًؿ مىٍن 
، أك الكىاًىني، أىك كىٍعبي بن األىٍشرىًؼ، كًإٌما جىٍمعه،  قىاؿى ًإنٌو الشٍَّيطىافي، أىك الٌساًحري

ـي، أىك مىرىدىةي أىٍىًل : كذلكى في قػىٍوًؿ مىٍن قىاؿى  ًإنٌو الٌشياًطٍيني، أىك الكيٌهافي، أىك األىٍصنىا
الًكتىاًب، كفي آرىائًًهم الٌداللىةي عىلىى ًجٍنًس مىا يػيٍعبىدي ًمٍن ديكًف اهلًل، كيىٍخريجي عىٍن ىذا 
القىٍوؿي بًأىنٌوي ميثػىٌنى، كىو مىا ريًكمى عىٍن قػىتىادىةى، كقىٍد جىاءى ىذا التػَّعىدُّدي في اارىاًء في 

اًة كالصٍَّرًفيػٍّْينى، فػىقىد اٍختػىلىفيوا في ىذه الكىًلمًة كٌداللىًتها، كلىهيٍم ًفٍيها ًعدَّةي  كىالـً النُّحى
آرىاءو، ىي
(1)  :

ٍيًو، قىاؿى في ًكتىابًوً : األىٌكؿي  فىأىمَّا الطٌاغيوتي فهو اٍسمه كىاًحده : "قػىٍوؿي ًسٍيبػىوى
ٍيئىةو للوىاًحدً   يػىقىعي عىلىى الجىًمٍيعً ،ميؤىٌنثه  َِ اْجحََْ ُ٘ا ﴿:  كىقىاؿى عىزَّ كىجىلَّ ،كىهى ٗاىَّنِذٝ

ُْ َْٝ  ُُدٕٗ  ًثٍيًر، كىو (2)﴾اىلَّن ُغَ٘ت  َ ، فهو اٍسمي ًجٍنسو ميٍفرىدو يػىقىعي عىلىى القىًلٍيًل كالكى
، كلىٍيسى ًبميذىٌكرو كىمىا نىسىبى ًإلىٍيًو بػىٍعضيهيم ميؤىٌنثه

، كىو ظىاًىري قػىٍوًؿ األىٍخفىًش حىٍيثي (3)
. (4)"جىمىاعىةه في المىٍعنى، كىو في اللٍَّفًظ كىاًحده : "قىاؿى 

كييٍمًكني ًلهذا الرٍَّأًم أىٍف يػىتًَّف ى في دىاللىًتًو مىع أىقٍػوىاًؿ أىٍىًل التَّأًكٍيًل، كيػىٌتًف ي أىٍيضنا 
ْ٘ا  ِىَٚ ﴿: مىع مىا دىلٍَّت عىلىٍيًو جىًمٍيعي اايىاًت ًإالٌ قػىٍولىوي تػىعىالىى َُ َُ  َُ َٝحََ  َم ُِٝزُٝدٗ

 ِٔ ُزْٗا  َُ َْٝنفُُزْٗا بِ ٍِ َٗ َْد  ُ لًٍيًل الضًَّمٍيًر في (5)﴾اىلَّن ُغِ٘ت  ، فالطٌاغيوتي ىينا ميذىٌكره ًبدى
                                                 

 406 والّتكملة 2/414األصول يف النحو و98انظر اخلالف يف ادلذّكر وادلؤّنث للمربّد (1)
 3/281تفسًن القرطيب و1/344واحملّرر الوجيز 283-1/282وادلذّكر وادلؤّنث لألنْ َباريّ 

 548-2/547 والدّر ادلصون2/282تفسًن البحر احمليطو 1/250تفسًن أيب السعود و
 .1/275فتح القديرو

 .3/240كتاب ال (2)

  .1/275فتح القدير و1/250تفسًن أيب السعود و2/548انظر الّدّر ادلصون (3)

 .1/196انظر معاِن القرآن لألخفش (4)

 .4/60النساء (5)
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. (بًوً )
كاألىٍصوبي ًعٍنًدم : "رىٍأمي الميبػىٌرًد، ذىىىبى الميبػىٌردي ًإلى أىنٌوي جىٍمعه، قىاؿى : الثٌاًني

أىنٌوي جىمىاعىةه، كىو كيٌل مىا عيًبدى ًمٍن ديكًف اهلًل عىٌز كجىلَّ ًمٍن ًإٍنسو كًجنٍّ كغىٍيرًًه ًمٍن حىجىرو 
. (1)"كخىشىبو كمىا ًسوىل ذًلكى 

كالفىٍرؽي في المىٍعنى بػىٍينى الرٍَّأيػىٍيًن أىفَّ الرٍأمى الثٌاًني ال يىٍحتىًملي ًإالٌ الجىٍمعى، كال 
ٍيًو فػىيىٍحتىًملي األىٍمرىٍيًن، كال ٌاًىري أىفَّ  ييٍمًكني أىٍف يػىٍقبىلى دىاللىةى اإًلفٍػرىاًد، أىٌما رىٍأمي ًسٍيبػىوى

َٗ َْد ﴿: الرٍَّأيػىٍيًن ال يػىتًَّفقىاف مىع قػىٍوًلًو تػىعىالىى ْ٘ا  ِىَٚ اىلَّن ُغِ٘ت  َُ َُ  َُ َٝحََ  َم ُِٝزُٝدٗ

 ِٔ ُزْٗا  َُ َْٝنفُُزْٗا بِ ٍِ ري في (2)﴾ ُ ري جىمىاعىةو،  (بًوً )، فالضًَّميػٍ ري الميٍفرىًد ال ضىًميػٍ ضىًميػٍ
ري تىٍأنًٍيثو  ري تىٍذًكٍيرو ال ضىًميػٍ . كىو ضىًميػٍ

رىٍأمي الفىاًرًسيّْ : الثٌاًلثي 
، يػىرىل الفىاًرًسيُّ أىفَّ الطٌاغيوتى مىٍصدىره، ميٍفرىده، (3)

، قىاؿى  ري كذىاؾى أىفَّ الطٌاغيوتى مىٍصدىره كىالرَّغىبيوًت كالرَّىىبيوًت : "كاألىٍصلي ًفٍيًو التٍَّذًكيػٍ
كالمىلىكيوًت، فىكىمىا أىفَّ ىذه األىٍسمىاءى الٌتي ىذا االٍسمي عىلىى كىٍزنًها آحىاده، كلىٍيسىٍت 

ري  ، كاألىٍصلي ًفٍيًو التٍَّذًكيػٍ ، فىكىذًلكى ىذا االٍسمي ميٍفرىده، لىٍيسى ًبجىٍمعو ، فهو (4)"ًبجيميوعو
: مىٍصدىره ييوصىفي بًًو الوىاًحدي كالجىٍمعي، كذًلكى كىقىٍوًؿ زيىىٍيرو 

نىنا، فػىهيمي ًرضنا، كىيمي عىٍدؿي  مىتىى يىٍشتىًجٍر قػىٍوـه تقيٍل سىرىكىاتػيهيٍم    ىيمي بػىيػٍ
(5 )

                                                 

 .98ادلذّكر وادلؤّنث للمربّد (1)

 .4/60النساء (2)

رَازِيّات406انظر رأيو يف التَّْكِمَلة (3)  .208-199 والّشي ْ

 .406التَّْكِمَلة (4)

 406، وانظر البيت يف الّتْكملة 38البيت لزىًن يف شعره بشرح األعلم الّشنتمري  (5)
 2/202 واخلصائص 1/149 والزّاىر 2/129 وَمعاِن القرآن للّنّحاس 205والّشًنازيّات 

. ، والّشاىد فيو وصف اجلمع بادلصدر(رضي) واللسان8/244واحملكم واحمليط
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رًيًٌتًو بًقىٍوًلًو تػىعىالىى ٌُ اىلَّن ُغ٘تُ ﴿: كاٍستىدىؿَّ الفىاًرًسيُّ عىلىى مىٍصدى ُٕ ىَِٞآُؤ ْٗ َ ﴾(1) ،
، كىما اٍستىدىؿَّ (2)"كاإًلفٍػرىادي ًفٍيًو مىٍع ًإرىادىًة الجىٍمًع دىاللىةه بػىيػّْنىةه عىلىى أىنَّوي مىٍصدىره : "قىاؿى 

فًإنَّوي جيًمعى كىمىا تيٍجمىعي : "، قىاؿى (3)"تي ماغً ك أىٍكلًيى ؤيىيمي الطَّ : "بًًقرىاءىًة الحىسىًن البىٍصًرمّْ 
. (4)"المىصىاًدري 

َِ اْجحََْ ُ٘ا ﴿: كرىدَّ الفىاًرًسيُّ عىلىى تىٍأنًٍيًث الطٌاغيوًت في قػىٍوًلًو تػىعىالى اىَّنِذٝ َٗ

 ِ ِٔ َٗ ََّ بُ٘ا  ِىَٚ اى   َٕ ًإنَّوي ًإنَّما أينَّثى لىٌما : فىالقىٍوؿي : " بًقىٍوًلوً (5)﴾اىلَّن ُغَ٘ت  َُ َْٝ  ُُدٗ
. (6)"قيًصدى بًًو ااًلهىةي، كأيرًٍيدىٍت ًبها، فىأينػّْثىٍت الكىًلمىةي عىلىى تىٍأنًٍيًثها

ري  كالفىٍرؽي بػىٍينى ىذا الرٍَّأمى كالرٍَّأيػىٍيًن السَّابًقىٍيًن أىفَّ األىٍصلى في الطٌاغيوًت التٍَّذًكيػٍ
، كأىنَّوي مىٍصدىره ميٍفرىده، لكٍن  ، فػىقىٍد يػىٍقبىلي التٍَّأنًيثى ًإذا دىؿَّ عىلىى ميؤىٌنثو كال يػىٍنًفي التٍَّأنًٍيثى

، كلىٍيسى اٍسمى ًجٍنسو يػىقىعي (طىغى)ييوصىفي بًًو الميٍفرىدي كالجىٍمعي، كىو مىٍصدىره للًفٍعًل 
ًثٍيًر، كأىرىل أىفَّ ىذا  هيم كالكى عىلىى ًجٍنسو ًمن المىٍخليوقىاًت، فيىديؿُّ عىلى القىًلٍيًل ًمنػٍ
ا نػىقىصى ًمن الرٍَّأيػىٍيًن السَّابًقىٍيًن، كىو يػىتًَّف ي مىع دىاللىًة جًمٍيًع  الرٍَّأمى قىٍد جىاءى ًبمى

. اايىاًت، كيػىتًَّف ي أىٍيضنا مىع آرىاًء أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل في ىذه اايىةً 
كقىٍد أىشىارى األىنٍػبىاًرمُّ في الميذىٌكًر كالميؤىٌنًث ًإلى الفىٍرًؽ في الٌداللىًة بػىٍينى 

اًىًب، قىاؿى  كالقىٍوؿي في ىذا ًعٍنًدم كبًاهلًل التػٍَّوًفٍي ي أىنَّوي ًإذىا ذيكّْرى ذيًىبى بًًو ًإلى : "المىذى
مىٍعنى الشٍَّيطىاًف، كًإذا أينّْثى ذيًىبى بًًو ًإلى مىٍعنى ااًلهىًة، كًإذا جيًمعى ذيًىبى بًًو ًإلى 

                                                 
 .2/257البقرة (1)

 .406 وانظر الّتكملة205الّشًنازِيّات (2)

 .1/131واحملتسب16انظر القراءة يف سلتصر ابن خالويو (3)

 .205 وانظرالّشًنازيّات407الّتكملة (4)

. 39/17الّزمر (5)
 .406 وانظر الّتكملة205الّشًنازيّات (6)
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اًىًب الثَّالثىًة، قىاؿى اهللي جىلَّ ثػىنىاؤيهي في  ، كقىٍد نػىزىؿى القيٍرآفي بًالمىذى مىٍعنى األىٍصنىاـً
ِٔ ﴿: التٍَّذًكٍيرً  ُزْٗا  َُ َْٝنفُُزْٗا بِ ٍِ َٗ َْد  ُ ْ٘ا  ِىَٚ اىلَّن ُغِ٘ت  َُ َُ  َُ َٝحََ  َم ، (1)﴾ُِٝزُٝدٗ

كىٍعبي بني أىٍشرىؼو ىو : فىذىٌكرى عىلىى مىٍعنى أىٍف يػىتىحىاكىميوا ًإلى الشٍَّيطىاًف، كيػيقىاؿي 
، كييٍحكىى ىذا القىٍوؿي عىٍن ميجىاًىدو، فهذا القىٍوؿي ييحىقّْ ي مىا قػيٍلنىاهي، كقىاؿى عىزَّ  الطٌاغيوتي

َٕ ﴿: كجىلَّ في التٍَّأنًٍيثً  َِ اْجحََْ ُ٘ا اىلَّن ُغَ٘ت  َُ َْٝ  ُُدٗ اىَّنِذٝ :  عىلىى مىٍعنى(2)﴾َٗ
ٌُ اىلَّن ُغُ٘ت ﴿: اٍجتىًنبيوا ااًلهىةى، كقىاؿى في الجىٍمعً  ُٕ ىَِٞآُؤ ْٗ َِ َمفَُزْٗا  َ اىَّنِذٝ َٗ

ََ تِ  َِ اىُِّْ٘ر  ِىَٚ اىظُّيُ ٍِّ  ٌُٖ أىٍكلًياؤيىيم :  فىجىمىعى عىلىى مىٍعنى(3)﴾ُْٝ ِزُجَّ٘
ـي  . (4)"األىٍصنىا

 
 

 

                                                 

 .4/60النساء (1)

. 39/17الّزمر (2)
 .2/257البقرة (3)

. 283ادلذّكر وادلؤنث لألنباري  (4)
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عىاًؿ : المبحث الثٌاني الًخالؼي في تػىٍوجيو مىعاني أٍبًنيىًة األفػٍ
:  كفيو مسائل

 فىاعىلى "بًناءي : المسألة األكلى "
ذىكىرى العيلىماءي أفًَّ ىذه الٌصيغىةى الًفٍعًليَّةى تىٍحتىًملي ًعٌدةى مىعافو 
، أىٌكليها الميشىارىكىةي، (1)

كىفىاعىلى لًًنٍسبىًة أىٍصًلًو ًإلى أىحىًد األىٍمرىٍيًن ميتػىعىلّْقنا بًااخىًر : "قىاؿى ابني الحىاًجبً 
 ، كصىرَّحى التػٍَّفتازىاًني بًأىفَّ ىذا المىٍعنى ىو المعنى التَّأًسٍيًسيُّ (2)"لًلميشىارىكىًة صىرًٍيحنا

ا يػىٍفعىلي أىحىدىىيما : "ًلهذه الٌصيغىًة، فقاؿى  كتىأًسٍيسيوي عىلىى أىٍف يىكيوفى بػىٍينى اثٍػنػىٍيًن فىصىاًعدن
ا(3)"مىا فػىعىلى الٌصاًحبي بًوً  ، كىو المىٍعنى الغالبي لىهى

، كيػىرىل العىٍيني أىفَّ ىذا (4)
اهي شىاذّّ  المىٍعنى ىو األٍصلي، كأىفَّ مىا عىدى
(5) .

كأٌما المىعىاًني األٍخرل فهي ثىالثىةه، كىي أىنٌها تىٍأًتي للٌداللىًة عىلىى مىٍعنى 
غىًة  ، (ضىعٍَّفتيوي )ًبمىٍعنى  (ضىاعىٍفتيوي ): ، كذًلكى نىٍحوي (فػىٌعلى )الٌتكًثٍيًر، كىو مىٍعنى ًصيػٍ

غىًة  ًبمىٍعنى  (دىافىعى )، ك(سىفىرى )ًبمىٍعنى  (سىافػىرى ): ، كذًلكى نىٍحوي (فػىعىلى )كتىٍأًتي ًبمىٍعنى ًصيػٍ
: ًبمىٍعنى (طىارىٍقتي النػٍَّعلى )ك (عىافىاؾى اهللي ): ، كذًلكى نىٍحوي (أىفٍػعىلى )، كتىأًتي ًبمىٍعنى (دىفىعى )

. أىٍعفاؾى اهللي، كأىٍطرىٍقتي النػٍَّعلى 
                                                 

 وشرح الّشافية للّرضي 20 والّشافية28انظر ىذه ادلعاِن يف ادلفتاح يف الّتصريف (1)
-37وشرح سلتصر الّتصريف العّزي1/253 وشرح الّشافية لركن الّدين1/96االسّتاباذي

 104 والكفاية يف الّنحو28 وشرح الّشافية لنقرة كار47 وشرح الّشافية للجاربردي38
 . 173 وادلناىج الكافية137 وفتح األقفال42وشرح ادلراح للعيين

 .20الشافية يف علم التصريف( 2)

. 38شرح سلتصر الّتصريف العّزي (3)
. 1/253انظر شرح الّشافية لركن الّدين (4)
 .42انظر شرح ادلراح للعيين (5)
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َٗ ِْ  ﴿: في قػىٍوًلًو تػىعىالى (كىاعىٍدنا)كقىد اٍختػىلىفى العيلىماءي في دىاللىًة الًفٍعًل 

ْٞيَةً  َِ ىَ َ٘سٚ  َْربَِ ٞ ٍُ اَعْدَّ   : (2)، ككىافى لىهيم في ذًلكى ثيالثىةي آراء، ىي(1)﴾َٗ
رىأل الٌزٌجاجي أىفَّ ىذا الًفٍعلى يىديؿُّ عىلى مىٍعنى الميفىاعىلىًة، كىو : األىٌكؿي 

كىكىاعىٍدنا ىينا جىيّْده بىاًلغه؛ ألىفَّ :"الميشىارىكىةي، كىذا ىو المىٍعنى األٍصلي للٌصيغىًة، قىاؿى 
ًة، فهو ًمن اهلًل عىزَّ كىجىلَّ كىٍعده كًمٍن ميوسى قػيبيوؿه  ٍنزًلىًة الميوىاعىدى الطٌاعىةى في القيبيوًؿ ًبمى

ةً  . (3)"كاتٌباعه، فىجىرل مىٍجرل الميواعىدى
فىاعىلىًة الوىاًقعىًة ًمن ـي لىٍيسى ًمٍن بىاًب اؿ "(كىاعىٍدنا)ذىكىر العيٍكبيًرمُّ أىفَّ : الثٌاًني

، كىو مىا أىخىذى بًًو البػىغىًومُّ (4)"اللّْصَّ  عىافىاهي اهللي كعىاقػىٍبتي :  بىٍل ًمٍثلي قػىٍوًلكى ،اثٍػنػىٍينً 
(5) ،

. (6)(كىعىدنا)ًبمىٍعنى  (كىاعىدنا)فػ
جىوىازي األٍمرىٍينً : الثٌاًلثي 

: ، كىو ما ذىىىبى ًإلىٍيًو الفىاًرًسيُّ، قىاؿى في الحيجَّةً (7)
: قىٍد يىجيءي ًمٍن ًفٍعًل الوىاًحًد، نىٍحوي  (فىاعىلى )كًمٌما يػيؤىكّْدي حيٍسنى الًقرىاءىًة ًبوىاعىٍدنا أىفَّ "

انىو، كلىٍم  ، فىًإٍف كىافى الوٍعدي ًمن اهلًل سيٍبحى عىافىاهي اهللي، كطىارىٍقتي النٌػٍعلى، كعىاقػىٍبتي الٌلصَّ
                                                 

. 2/51البقرة (1)
 للّنّحاس إعراب القرآن و1/72تفسًن البغويو 1/279 تفسًن الطربيانظر اخِلالف يف (2)

 1/394تفسًن القرطيب و1/142احملرر الوجيز  و1/62التبيان يف إعراب القرآن و1/224
 والّدّر 1/356تفسًن البحر احمليطو 3/69التفسًن الكبًن و96 حجة القراءاتو

. 1/85فتح القدير و1/79تفسًن السمرقندي  و1/352ادلصون
 .1/133معاِن القرآن وإعرابو (3)

 .1/62التبيان يف إعراب القرآن( 4)

. 1/72تفسًن البغويانظر  (5)
 .1/352والّدّر ادلصون1/394تفسًن القرطيب و1/356تفسًن البحر احمليط انظر  (6)

 1/356تفسًن البحر احمليط و96حجة القراءات و2/67انظر احلّجة للقراء الّسبعة (7)
. 1/79تفسًن السمرقندي  و244واجمليد
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ًإٍف كىافى ًمٍن ميوسى مىٍوًعده كىافى الًفٍعلي ًمٍن  يىكيٍن ًمٍن ميوسى كىافى ًمٍن ىذا الباًب، كى
. (1)"فىاًعلىٍينً 

ًمٍيًع القيٌراًء (2)(كىاعىٍدنا)كقىٍد أىٍنكىرى أبيو عيبػىٍيدو الًقراءىةى بًاألىًلًف  ، كىي ًقرىاءىةي جى
ا أىبىا عىٍمرك بن العىالًء اٌلذم قػىرىأىىا بًغىٍيًر أىًلفو  عىًة مىا عىدى ًمن السَّبػٍ
، كاٍحتىجَّ أبو عيبػىٍيدو (3)

بًأىفَّ الميواعىدىةى ال تىكيوفي ًمن البىشىرً 
ره ًمن العيلىماءً  ،(4) ًثيػٍ كرىدَّ عىلىٍيًو كى

، كتىابػىعىوي في (5)
اتًمو  ًإٍنكىارًه أىبيو حى

؛ ألىفَّ (7)، كنيًسبى ذًلكى ًإلى مىٌكيٍّ أىٍيضنا(6) ري صىًحٍيحو ، كىذا غىيػٍ
كاالٍخًتيىاري كىاعىٍدنىا بًاألىًلًف؛ ألىنَّوي ًبمىٍعنى : "مىٌكيِّا قىد اٍختىارى الًقرىاءىةى بًاألىًلًف، قىاؿى 

ـى الوىٍعًد،  كىعىٍدنا في أىحىًد مىٍعنػىيػىٍيًو؛ كألىنَّوي ال بيدَّ ًلميوسىى ًمٍن كىٍعدو أىٍك قػيبيوؿو يػىقيوـي مىقىا
عنا ٍيًن جىًميػٍ . (8)"فىًتًصحُّ الميفىاعىلىةي عىلىى الوىٍجهى

كال شىكَّ أىٌف المىٍعنى اٌلذم يدٌؿ عىلىٍيًو الٌتركيبي في الرَّأًم األىكًَّؿ يىختىًلفي عن 
ا ًعٌدةن   ًمن الرَّأًم الثٌاًني، فالمىٍعنى في الرَّأًم األىكًَّؿ يىٍحتىًملي كيجيوىن

المىٍعنى المىٍفهيوـً
: ذىكىرىىا الميفٌسركفى، ىي

  قػيبيوؿي ميوسىى ًلوىٍعًد اهلًل كاٍلًتزىاميًو كاٍرتًقىابيًو ييٍشًبوي الميوىاعىدىةى :األٌكؿي 
(9) .

                                                 
. 2/67احلّجة للقراء الّسبعة (1)
 1/394تفسًن القرطيب و1/142احملرر الوجيز  و1/224 للّنّحاسإعراب القرآنانظر  (2)

 .1/85فتح القديرو244 واجمليد1/356تفسًن البحر احمليطو

. 96 وحّجة القراءات2/56انظر احلّجة للقرّاء الّسبعة (3)
فتح  و1/356تفسًن البحر احمليطو 1/394تفسًن القرطيب و1/142احملرر الوجيز انظر  (4)

 .1/85القدير

 . 1/394تفسًن القرطيب و1/142احملرر الوجيز  و1/224 للّنّحاس إعراب القرآنانظر (5)

. 1/85فتح القدير و1/394تفسًن القرطيب و1/356تفسًن البحر احمليطانظر  (6)
 . 1/85فتح القديرو1/352 والّدّر ادلصون1/356 تفسًن البحر احمليطانظر (7)
 .1/240الَكْشف عن ُوُجوه القراءات (8)

 = تفسًن السمرقندي و1/79زاد ادلسًنو 3/69التفسًن الكبًنو 1/142انظر احملّرر الوجيز (9)
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مءى مىجً  اؿ تػىعىالى كىكىعىدى ميوسىى اهللى ، ميوسىى الوىٍحيى تعالىكىعىدى اهللي : الثٌاًني
قىاتً  . (1)للًميػٍ

أىمىرى اهللي ميوسىى أىٍف يىًعدى بالوىفىاًء فػىفىعىلى :  الثٌاًلثي 
(2) .  

عيدي أىٍف يىكيوفى اادىًميُّ يىًعدي : (3) قىاؿى القىٌفاؿي ،يػيعىاًىدي اهللى : مىٍعناهي : الٌرابعي  ال يػىبػٍ
 يػيعىاًىدي اهللى : كيىكيوفى مىٍعناهي ،اهللى 

(4) .
 كىاعىٍدنا: فىجىازى أىٍف يػيقىاؿى ، أىٍمره جىرىل بػىٍينى اثٍػنػىٍينً ىذا: الخىاًمسي 

(5) .
ىو  (كىاعىٍدنا)فال ٌاًىري ًمٍن ىذا أىنٌػهيم يػىٌتًفقيوفى ىنا أىفَّ المعنى اٌلذم يىديؿُّ عىليًو 

ًة، كلكنٌػهيم يىٍختىًلفيوفى في  مىٍعنى الميشىارىكىًة في الًفٍعًل، كأٌف ىناؾى اثٍػنػىٍيًن قىاما بالميوىاعىدى
، أىٌما المىٍعنى في الرٍَّأًم الثٌاًني فالًفٍعلي صىاًدره ًمٍن كىاًحدو  . تىٍأًكٍيًل ذًلكى

ةي تػىٍعني  ًة عىن مىٍفهيوـً الوىٍعًد، فالميواعىدى كيىٍختىًلفي أىٍيضنا مىٍفهيوـي الميواعىدى
ٍوًعًد الميرىاًد، أىمىا الوىٍعدي فال يػىٍقتىًضي كيجيودى  االتٌػفىاؽى بػىٍينى اثٍػنػىٍيًن في الميوافىاًة في المى

 (كىاعىٍدنا)طىرىفػىٍيًن، كًإنٌما الوىاًعدي ىو اهللي، قىاؿى الٌنٌحاسي في رىٌد حيٌجًة مىٍن أىٍنكىرى ًقرىاءىةى 
الوىٍعًد كالوىًعٍيًد   كلىٍيسى ىيوى ًمن، ًإنَّمىا ىو ًمٍن بىاًب الميوافىاةً (كىاعىٍدنا ميوسىى)ألفَّ : "

 ، مىٍوًعديؾى يػىٍوـي الجيٍمعىًة كمىٍوًعديؾى مىٍوًضعي كىذا: كًإنَّمىا ىيوى ًمن قػىٍوؿً ،في شىيءو 
                                                 

 .1/79السمعاِن تفسًنو 1/79 =

. 3/69التفسًن الكبًنانظر  (1)
 .1/352 والّدّر ادلصون1/62 التبيان يف إعراب القرآنانظر (2)

 لو من الكتب 291القفال زلمد بن علي بن امساعيل ابو بكر الشاشي الشافعي ولد سنة ( 3)
  ست وستٌن وثالمثائةوغًنمها، توّّف سنةتفسًن القرآن ، وادب القاضي على مذىب الشافعي

ىدية العارفٌن أمساء ادلؤلفٌن وآثار و2/174اللباب يف هتذيب األنسابانظر ترمجتو يف 
 . 6/48ادلصنفٌن

. 3/69التفسًن الكبًنانظر  (4)
. 3/69التفسًن الكبًنانظر  (5)
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. (1)" كىاعىٍدتيوي :كالفىًصٍيحي في ىذا أىٍف يػيقىاؿى 
لىٍم يىٍخريٍج عىٍن مىٍعناهي المىٍوضيوًع لىو،  (كىاعىٍدنا)كأىرىل في ىذه اايىًة أىفَّ الًفٍعلى 

كال حىاجىةى بًنىا ًإلى ًإٍخرىاًجًو، فالًفٍعلي اٍشتػىرىؾى فيًو اثٍػنىاًف، فػىلىٍم يىكين الوىٍعدي ًمن اهلًل 
انىوي كتػىعىالى ديكفى قػيبيوًؿ ميوسى كطىاعىًتًو ألىٍمًر رىبًّْو،  (كىاعىٍدنا): "قىاؿى الطٌبىًرمُّ  سيٍبحى

اتًوً ـي اهللى تػىعىالى كىاعىدى ميوسىى ميالقىاةى الطٍُّوًر ؿً  ًبمىٍعنى أىفَّ  ةي ًمن ،ناجى انىٍت الميوىاعىدى  فىكى
كىمىٍعليوـه أىٌف : "، كييوٌضحي بػىٍعدى ذًلكى ىذا المىٍعنى فػىيػىقيوؿي "اهلًل ًلميوسى كًمٍن ميوسىى ًلرىبَّوً 
 ًإٍذ كىافى ؛ يىًعٍدهي رىبُّوي الطُّورى ًإالٌ عىٍن ًرضىا ميوسىى ًبذًلكى  لىمٍ ميوسىى صىلىوىاتي اهلًل عىلىٍيوً 

رى مىٍشكيوؾو ًفٍيًو أىنَّوي كىافى ًبكيلّْ مىا أىمىرى اهللي بًًو رىاًضينا  كًإلى مىحىبًَّتًو ًفٍيًو ،ميوسىى غىيػٍ
، يىًعٍد ميوسىى ذلكى ًإالٌ كميوسىى ًإلىٍيًو ميٍستىًجٍيبه لىٍم مىٍعقيوؿه أىفَّ اهللى تػىعىالى ، كى ميسىارًعنا

 كىكىعىدىهي ،كًإٍذ كىافى ذلكى كىذلكى فىمىٍعليوـه أىفَّ اهللى عىزَّ ًذٍكريهي قىٍد كىافى كىعىدى ميوسىى الٌطورى 
ا لىوي المينىاجىاةى عىلىى الطُّورً ،ميوسىى اللّْقىاءى  ا كميواًعدن  ، ككىافى اهللي عىزَّ ًذٍكريهي ًلميوسىى كىاًعدن

ا لىوي اللّْقىاءى  ا ًلرىبًّْو ميوىاًعدن .  (2)"ككىافى ميوسىى كىاًعدن
كقىٍد ظىهىرى ًلي أىفَّ ىذا الًخالؼى مىٍوجيوده في جىًمٍيًع األىٍفعاًؿ الٌتي جىاءىٍت عىلى 

ري ًإلى أىفَّ (فىاعىلى ) ، كغىٍيرًىا ًمٍن ًصيىًغ األىفٍػعىاًؿ، كىذا ييًشيػٍ ، كاٍحتىمىلىت مىٍعنىن آخىرى
زيكفى أىٍف يىٍخريجى الًفٍعلي عىٍن دىاللىًتًو  اًة كالصٍَّرًفٌيينى ال ييًجيػٍ ىيناؾى جىمىاعىةن ًمن النُّحى
األىٍصًليًَّة، ًإالٌ أىفَّ ىذا الًخالؼى لىٍم يىٍ هىٍر في كيتيًبًهم الٌصٍرًفٌيًة، كلىٍم ييًشٍر ًإلىٍيًو 

ا المىٍعنى األىٍصًليَّ شىاذّّ  اًء عىن العىٍيني أىفَّ مىا عىدى أىحىديىيم، ًإالٌ مىا جى
، كىذا لىٍيسى (3)

زي خيريكجى الٌصيغىًة عىٍن  نىصِّا صىرًٍيحنا عىلى الًخالًؼ، لكٌنو يىديؿُّ عىلى أىفَّ العىٍيني ال ييًجيػٍ
. مىٍعناىا األىٍصليّْ 

                                                 

 .1/224  للّنّحاسإعراب القرآن( 1)

 .1/279تفسًن الطربي ( 2)

. 42انظر شرح ادلراح للعيين (3)
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اِت : "كًمن اايىاًت الٌتي اٍختػىلىفيوا فيها قػىٍوليو تػىعىالى َ٘ يَ َح فِظُْ٘ا َعيَٚ اى َّن

ْسلَٚ ُ٘ يَِة اْى ، (1)"ٗاى َّن اكىمىةي عىلى الٌصلىواًت ًمٍن غىٍيًر ًإٍخالؿو ، فالمىٍعنى ىو الميدى
طىارىٍقتي ): ًفي اايىًة ًمٍثلي دىاللىًة قػىٍوًلًهمٍ  (حىافىظى )فػىرىأىل بػىٍعضيهيم أىفَّ دىاللىةى الًفٍعًل 

، (حىًفظى )، كالمىٍعنى أىفَّ الًفٍعلى صىاًدره ًمن الوىاًحًد، كىو ًبمىٍعنى (عىافىاهي اهللي )، ك(النٌػٍعلى 
اكىمىًة عىلىٍيها . كالمىٍقصيودي ىو األىٍمري ًبًحٍفًظ الٌصالًة كالميدى

كذىىىبى بػىٍعضيهيم ًإلى أىٌف الًفٍعلى بىاؽو في دىاللىًتًو عىلى مىٍعنى المىفىاعىلىًة 
ـى بػىٍعضيهيم أىٍف : "كالميشىارىكىًة، قىاؿى أىبيو حىٌيافى   عىلىى مىٍعنىاىىا (فىاعىلى ) يػيٍبًقي كقىٍد رىا

 ، فىجىعىلى الميحىافى ىةى بػىٍينى العىٍبًد كبػىٍينى الٌربّْ ،األىٍكثىًر ًفٍيها ًمن االٍشًترىاًؾ بػىٍينى اثٍػنػىٍينً 
أىنَّو ًقٍيلى  . (2)" اٍحًفٍظ ىذه الصَّالةى يىٍحفىٍ كى اهللي اٌلذم أىمىرى ًبهىا:كى

، كىي ًبهذا المىٍعنى لىٍم  كيػىرىل العيٍكبيًرمُّ أىفَّ ًمٍن مىعىاني الميفىاعىلىًة التٍَّكرًيٍػرى
، قىاؿى  كىيىكيوفي كيجيوبي تىٍكرًٍيًر الًحٍفًظ جىارًينا مىٍجرىل : "تىٍخريٍج عىٍن مىٍعناىىا األىٍصًليّْ

اثِّا عىلىى الًفٍعلً ؛الفىاًعًلٍينى  أنَّوي شىرًٍيكي الفىاًعًل الحىاًفظً ، ًإٍذ كىافى الويجيوبي حى ، ثيمَّ " فىكى
، كرىدَّ عىلىٍيًو (3)" كىوى تىٍكرًيٍػري الًحٍفظً ،ظيواؼى  احٍ ملن ال ييوجىدي ؼف حىاًف يوا مىعٍ مكؼ: "قىاؿى 

؛ ًإذ الميفىاعىلىةي ال تىديؿُّ عىلىى تىٍكرًٍيًر ًفٍعلو : "الٌسًمٍيني الحىلىًبيُّ، فػىقىاؿى  كفيًو نى ىره
  .(4)"البىتَّةى 

غىةى  ، فهي تىديؿُّ عىلىى  (فىاعىلى )كأىرىل أىفَّ ًصيػٍ ال تىٍخريجي عىٍن مىٍعنىاىىا األىٍصًليّْ
قنا يىٍحتىاجي  مىٍعنى الميفىاعىلىًة، سىوىاءه كىافى ىذا المىٍعنى قىرًيٍػبنا ًإلى األىٍذىىاًف، أىٍك مىٍعنىن دىًقيػٍ
اًؿ الٌذٍىًن إًلٍدرىاًكًو، كىذا النَّ ىري الٌدقي ي يػيٍعًطي لٌلغىًة دىالالتو بىالًغيَّةن يىٍجديري  ًإلى ًإٍعمى

                                                 
 .2/238البقرة (1)

 .2/248تفسًن البحر احمليط( 2)

 . 1/191التبيان يف إعراب القرآن ( 3)

ُصون (4)
َ

 .2/498الّدّر ادل
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بًالبىاًحًث الٌلغيًومّْ أىٍف يىٍسعى خىٍلفىها، كييًدًرؾى مىرىاًمي دىالالًت ىذه الٌصيىًغ ًمٍن ًخالًؿ 
. كيجيوًدىا في ًكتىاًب اهلًل الكىرًٍيمً 

: كًمن اايىاًت الٌتي اٍختيًلفى ًفٍيها في دىاللىًة ىذه الٌصيغىًة قػىٍوليوي تػىعىالى
ِِ  ﴿:، كقػىٍوليوي تػىعىالى[2/9البقرة] (1)﴾َُٝ  ِاُعُ٘ هللاَ َٗرُس٘ىَٔ﴿ َ َُٝدافُِ  َع َُّن هللاَّن ِ 

ُْ٘ا ٍَ َِ آ َِ ﴿: ، كقػىٍوليوي تػىعىالى[22/38الحج] (2)﴾اىَّنِذٝ َِ ََ  ىَ ََ   ِِّّٜ ىَُن ُٖ ََ َٗ َ َس

 َِ ريىا ًمن اايىاتً [7/21األعراؼ ] (3)﴾اىَّْن ِصِ ٞ . ، كغىيػٍ
اًة كالٌصٍرًفيٌػٍينى في دىاللىًتها  كخيالصىةي القىٍوًؿ في ىذه الصّْيغىًة أىفَّ اٍخًتالؼى النُّحى
يػيؤىدّْم ًإلى االٍخًتالًؼ في فػىٍهًم المىٍعنى اٌلذم تىديؿُّ عىلٍيو، كًخالفػيهيم مىٍحصيوره في 
دىاللىًة الٌصيغىًة عىلىى الميفىاعىلىًة، فػىيىكيوفي الًفٍعلي صىاًدرنا ًمن أىٍكثىًر ًمٍن كىاًحدو، أىٍك في 

. دىاللًًتها عىلىى مىٍعنىن آخىرى يىكيوفي الًفٍعلي ًفٍيًو صىاًدرنا عىٍن كىاًحدو 
 تػىفىٌعلى "بناءي : المسألة الثٌانية "

غىةي ًإالٌ ًعٍندى  شىارىةن ًإلى المىٍعنى األىٍصًليّْ اٌلذم تىديؿُّ عىلىٍيًو ىذه الٌصيػٍ َى لىٍم أىًجٍد ًإ
اًة، كذًلكى في قػىٍوًلوً  كأىٍصليوي التٍَّكًلٍيفي في تىٍحًصٍيًل المىٍطليوًب شىٍيئنا : "العىٍيًني ًمن النُّحى

، يىقًصدي ًبذًلكى مىٍعنى التَّكىلًُّف، ًإذ مىٍعنى (4)"(تىجىرَّعى )، ك(تػىعىٌلمى ): بػىٍعدى شىيءو، نىٍحوي 
كىالًمًو ىو الصُّعيوبىةي في حيصيوًؿ المىٍطليوًب ميتىدىرّْجنا، فىدىمىجى فيًو مىٍعنى التَّدىرًُّج، 

كتىابػىعىوي في ىذا حىسىن باشا
 األىٍسوىدي (5)

، كصىرَّحى ًبذًلكى أىبيو السُّعيوًد ًمن (1)
                                                 

 .1/126 والّدّر ادلصون1/186انظر البحر احمليط (1)

. 8/281 الّدّر ادلصون6/346انظر البحر احمليط (2)
. 5/279 الدر ادلصون4/280انظر البحر احمليط (3)
. 42شرح ادلراح للعيين (4)
حسن باشا بن ادلوىل عالء الّدين علّي بن عمر األسود احلنفي الّروِمّي، لو شرح ادلصباح  (5)

 والفوائد 23انظر ترمجتو يف الّشقائق الّنعمانّية. وشرح ادلراح، توّف سنو مثامنائة وسبع وعشرين
.  117-116البهّية يف تراجم احلنفّية
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غىةى التػَّفىعًُّل ميٍشًعرىةه ًبحىسًب أىٍصًل الوىٍضًع بًالتَّكىلًُّف : "الميفىسّْرًٍيًن، قىاؿ  فىًإفَّ ًصيػٍ
ٍوًف الًفٍعًل عىلىى ًخالًؼ طىٍبًع الفىاًعلً  .  (2)"ككى

غىةً ىكقىٍد ذىكىرى النُّحىاةي مىٍجميوعىةن ًمن المىعىاًني ؿً  ، أىكَّليهىا ميطىاكىعىةي (3)ذه الصّْيػٍ
، نىٍحوي (كىسٍَّرتيوي فػىتىكىسَّرى ): ، نىٍحوي (فػىعَّلى ) ، كقىٍد أىٍرجىعى (تىشىجَّعى ): ، كثىانًيها التَّكىلُّفي

الٌرًضيُّ ىذا المىٍعنى ًإلى مىٍعنى الميطىاكىعىةً 
أىنَّها (4) م األىٍصلي في مىٍعنى الٌصيغىًة، ى، ككى

، نىٍحوي (تػىوىسَّدى ): كثىالًثيها االتّْخىاذي، نىٍحوي  ، كخىاًمسيها التىدىرُّجي، (تىحىرَّجى ): ، كرىابًعيها التَّجىنُّبي
بػَّرى ): ، نىٍحوي (اٍستػىٍفعىلى )، كسىاًدسيها أىٍف يىأًتيى ًبمىٍعنى (تىجىرَّعى ): نىٍحوي  ،  (تىكى ًبمىٍعنى اٍستىٍكبػىرى

هيم): ، نىٍحوي (فػىٌعل)كسىابًعيها أىٍف يىكيوفى ًبمىٍعنى  . ًبمىٍعنى كىٌلى (تىوٌلى عىنػٍ
َٖ  بِقَ ٍُ٘ه ﴿: كاٍختػىلىفي العيلىماءي في دىاللىًة الًفٍعًل في قػىٍوًلًو تػىعىالى َٖ  َربُّ فَحَقَ َّنيَ

 ٍِ :  آرىاء، ىيًعدَّةي ، ككىافى لىهيم في ىذا الًفٍعًل (5)﴾َحَ 
، كقىًبلى  (تػىقىبَّلى )ذىىىبى البػىغىًومُّ كالزَّمىٍخشىًرمُّ ًإلى أىفَّ : األىٌكؿي  ًبمىٍعنى رىًضيى

(6) ،
، كلىٍم تيًشر كيتيبي (7)" مىكىافى الذٌكىرً النٍَّذرً فػىرىًضيى ًبها في : "قىاؿى في الكىٌشاؼً 

الصٍَّرًؼ ًإلى ىذا المىٍعنى، كىذا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ ىذه المىعىاًني اٍجًتهاًديَّةه، فهي تػىٍتبىعي 
رىًه للتػَّرًٍكٍيبً  ، كتػىٍفًسيػٍ . فػىٍهمى العىاًلًم للنَّصّْ

                                                 

. 48انظر ادلفراح (1) =
. 2/29تفسًن أيب الّسعود (2)
 وشرح شافّية ابن 1/104 وشرح الّشافية للّرضي30انظر ادلعاِن يف ادلفتاح يف الّتصريف (3)

وفتح 39- 38 وشرح سلتصر الّتصريف260-1/259احلاجب لركن الّدين االسّتاباذي
  .176-175وادلناىج الكافية 107-106 والكفاية يف الّنحو142األقفال 

. 1/104انظر شرح الّشافية للّرضي (4)
 .3/37آل عمران (5)

 .1/296تفسًن البغوي و1/386الكشافانظر  (6)

. (قبل) وانظر َأَساس البالغة 1/386الكشاف( 7)
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، كيىٍجًرم عىلىى ىذا المىٍعنى جيمىلىةه (اٍستػىٍقبىلى )ًبمىٍعنى  (تػىقىٌبلى )أىٍف يىكيوفى : الثٌاًني
، فىًمٌما يىٍجًرم عىلىٍيًو مىا ريًكمى عىن اٍبًن عىٌباسو  أىنَّوي  ًمن التٍَّأًكيالًت الٌتي ٌدؿَّ عىلىٍيها النَّصُّ

 :" في تػىٍفًسٍيًر النَّصّْ  الحىسىنً قػىٍوؿي  ك،(1)" السُّعىداءً  طىرًي ى ًبهىامىٍعنىاهي سىلىكى : "قىاؿى 
التَّكىفُّلي في ، كقػىٍوؿي قػىٍوـو أىفَّ مىعىٍناهي (2)"ىا سىاعىةن قىطُّ ًمٍن لىٍيلو كال نػىهىارو بٍ مىٍعنىاهي لىٍم يػيعىذّْ 

ٍأنًها ـي ًبشى ، كًمٍن ىؤالًء أىبيو عيبػىٍيدىةى حىٍيثي ذىكىرى أىفَّ المىعنى أىٍكالىا(3)التػٍَّربًيىًة كالًقيىا
(4) ،

ٌيافى  فػىيىكيوفي ، (اٍستػىٍقبىلى )كعىلىى ىذه األقٍػوىاًؿ يىكيوفي تػىقىبَّلى ًبمىٍعنى : "قىاؿى أىبيو حى
. (5)" اٍستػىٍقبػىلىها رىبُّها: أىمٍ (اٍستػىٍفعىلى ) ًبمىٍعنى (تػىفىعَّلى )

، كىذا مىا ييٍمًكني أىٍف يػيٍفهىمى ًمٍن كىالـً الٌرازٌم في تػىٍفًسٍيرًًه،: الثٌاًلثي  :  قىاؿى التَّكىلُّفي
" ، اٍعًتنىاًء   فىًإنَّوي يىديؿُّ عىلىى ًشدَّةً ،كىو أىفَّ مىا كىافى ًمن بىاًب التػَّفىعُّلً كفي اايىًة كىٍجوه آخىري

ىىارً  ٍَ اًف فىًإنػَّهيمىا، كنىٍحًوًىمىا كالتَّصىبًُّر كالتَّجىلُّدً  ذلك الًفٍعلً  ذلكى الفىاًعًل بًًإٍظ دَّ جً اؿ ييًفٍيدى
اًر الصٍَّبًر كالجىالدىةً  .  (6)" القيبيوؿً  فكىذا ىهنا التػَّقىبُّلي ييًفٍيدي الميبىالىغىةى في ًإٍظهىارً ،في ًإٍظهى

عىلىى ىذا الوىٍجًو ال يىجيوزي في حى ّْ اهلًل  (التٌػقىبُّلً )ثيمَّ يىٍذكيري الٌراًزمُّ أىفَّ مىًجيءى 
فىذىكىرى التػَّقىبُّلى لًييًفٍيدى الًجدَّ : "تػىعىالى، لكنَّوي اٍستىٍحسىنى ذًلكى ًمٍن باًب االٍسًتعىارىًة، قىاؿى 

 بىٍل عىلىى ًكٍفً  ، ثيمَّ ذىكىرى القيبيوؿى لًييًفٍيدى أىفَّ ذلكى لىٍيسى عىلىى ًخالًؼ الطٍَّبعً ،كالميبىالىغىةى 
انىٍت ميٍمتىًنعىةن في حى ّْ اهلًل تػىعىالى ًإالٌ أىنَّها تىديؿُّ ًمٍن حىٍيثي ،الطٍَّبعً   كىذه الويجيوهي كًإٍف كى

 كىذا الوىٍجوي مينىاًسبه ،االٍسًتعىارىةي عىلىى حيصيوًؿ الًعنىايىًة العىً يمىًة في تػىٍربًيىًتها

                                                 
. 2/459 وتفسًن البحر احمليط4/69انظر تفسًن القرطيب (1)
. 2/459 وتفسًن البحر احمليط4/69انظر تفسًن القرطيب (2)
 .2/459 وتفسًن البحر احمليط4/69انظر تفسًن القرطيب (3)

. 1/90انظر رلاز القرآن (4)
 .2/459تفسًن البحر احمليط (5)

 .8/25التفسًن الكبًن( 6)
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. (1)"مىٍعقيوؿه 

                                                 

. 8/25التفسًن الكبًن( 1)
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كالًعلَّةي في اٍمًتنىاًع ىذا الوىٍجًو في حى ّْ اهلًل تػىعىالى أىفَّ التَّكىلُّفى ييًفٍيدي أىفَّ الفىاًعلى 
يػىقيوـي بًالًفٍعًل عىلىى ًخالًؼ طىٍبًعًو، كىذا ال يىكيوفي في حقًّْو عىزَّ كىجىلَّ؛ ًإٍذ يىًجبي أىٍف 
ٌقًو تػىعىالى ميٍقًترًننا بًالٌرضا كالميوافػىقىًة؛ كًلذًلكى ذىىىبى العيلىمىاءي في  يىكيوفى الًفٍعلي في حى

ًر، في قػىٍوًلوً  ، قىاؿي أىبيو "بًقىبيوؿو حىسىنو : "تىٍسًوٍيًغ العيديكًؿ عىن ال ٌاًىًر في المىٍصدى
اًف ًبميقىارىنىًة التػَّقىبًُّل ًلكىمىاًؿ الرّْضىا كميوىافػىقىًتًو إً ك: "السُّعيودً  نَّمىا عىدىؿى عىن ال َّاًىًر لإًلٍيذى

غىةى التٌػفىعًُّل ميٍشًعرىةن ًبحىٍسًب أىٍصًل الوىٍضًع بًالتَّكىلُّفً ،للًعنىايىًة الٌذاتًيَّةً  ٍوًف ، فىًإفَّ ًصيػٍ  كىكى
ٍف كىافى الميرىادي ًبهىا في حىقّْو تػىعىالى مىا يػىتػىرىتَّبي إً  ك،الًفٍعًل عىلىى ًخالًؼ طىٍبًع الفىاًعلً 
ثٍػرىتًوً  . (1)"عىلىٍيًو ًمٍن كىمىاًؿ قػيٌوًة الًفٍعًل كىكى

انىٍت ال تػىتىناقىضي لًكنَّ كيلَّ  ييالحىظي أىفَّ المىعىاًني الٌتي ذىكىرىىا العيلىماءي كًإٍف كى
مىٍعنى ًمٍنها يىٍختىًلفي عىن ااخىًر، كيػيؤىٌدم ًإلى اٍخًتالؼو في دىاللىًة التػَّرًٍكيًب، فىًإذا 

يىكيوفي المىٍعنى أىفَّ اهللى تػىعىالى رًضيى ًبويجيوًدىا مىكىافى  (فػىعىلى )ًإفَّ مىٍعناىا مىٍعنى : قػيٍلتى 
يىكيوفي المىٍعنى اٍستػىٍقبػىلىها  (اٍستػىٍفعىلى )ًإفَّ مىٍعنىاىىا مىٍعنىى : الذَّكىًر، كقىًبلىها، كًإذا قػيٍلتى 

رىبُّها، كًإذا اٍستٍقبلىها يىكيوفى قىٍد تىكىٌفلى ًبها كأىٍكالىا رًعىايػىتىوي، كىذا يىٍختىًلفي عىن المىٍعنى 
، كىو المىٍعنى  األىٌكًؿ في أىفَّ قػيبيولىها قىٍد ال يػىٍقتىًرفي بًالرّْعىايىًة، كأىٌما المىٍعنى الثٌالثي
اٌلذم أىٍحجىمى الميفىسّْريكفى عىن األٍخًذ بًًو ًبسىبىًب دىاللًتًو، فهو يىديؿُّ عىلىى الًعنىايىًة 

. الفىائًقىًة، كالٌرعىايىًة العىً ٍيمىة، كىذا المىٍعنى ال يىكيوفي مىٍقبيوالن ًإال ًمن ًخالًؿ المىجىازً 
كييالحىظي أىفَّ مىٍن ذىىىبى ًإلى القىٍوًؿ بالمىٍعنىى األىٌكًؿ كالثٌاًني اٍعتىمىدى عىلىى مىا 

تػيؤىدٍّْيًو الكىًلمىةي في ًسيىاًقًها ديكفى الٌن ىًر ًإلى مىٍعنىاىىا في أىٍصًل الوىٍضًع، كقىٍد يىكيوفى ىذا 
المىٍعنى مىٍعنىن عىامِّا ييٍمًكني أىٍف يػيٍفهىمى ًمن ًخالًؿ تىرابيًط الميٍفرًدىاًت في التػَّرًٍكٍيًب ال ًمن 

غىةي؛ ألىنَّها  ثٍػرىًة المىعىاًني الٌتي تىديؿُّ عىلىٍيها الصّْيػٍ الكىًلمىًة ذىاتًها، كىذا يػيؤىٌدم ًإلى كى
ثٍػرىًة  ري كى اًديَّةن يىٍجتىًهدي في ًذٍكرًىا كيلُّ ميفىسّْرو، كىذا ىو تػىٍفًسيػٍ تيٍصًبحي مىعىاًنيى اٍجًتهى
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المىعىاًني المىٍوجيودىًة في بػىٍعًض الصّْيىًغ، أىٌما مىٍن ذىىىبى ًإلى القىٍوًؿ بالتَّكيٌلًف فػىقىٍد نى ىرى 
غىًة الًفٍعًليًَّة ًبحىسًب الوىٍضًع أىكَّالن، ثيمَّ لىمىا رىآىىا ال تػىتًَّف ي مىع مىا  ًإلى دىاللىًة الصّْيػٍ

أى ًإلى االٍسًتعىارىًة كالمىجىازً  انىوي كتػىعىالى لىجى . يىٍستىًحقُّو سيٍبحى
كييالحىظي أىٍيضنا أىفَّ مىٍن ذىىىبى ًإلى القىٍوًؿ بالمىٍعنىى األىٌكًؿ كالثٌاًني اٍعتىمىدى عىلىى 
أىقٍػوىاًؿ أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل ًمن الميفىسّْرًٍينى، فػىبىنى حيٍكمىو عىلى ىذه األىٍقواًؿ، فاٍعتىمىدى القىٍوؿي 

 :أىمٍ : "(تػىقىبٌػلىو): األىٌكؿي عىلىى كىالـً اٍبًن عىٌباسو أىٍيضنا، ريكمى عىٍنوي في تٍفًسٍيًر قػىٍوًلوً 
هىا حىٌتى قىًبلىها مىكىافى الغيالـً  ، كىذا مىا ذىكىرىه أىٍصحىابي الرَّأًم األىٍكًؿ، (1)"أىٍحسىنى ًإلىيػٍ

كالرٍَّأم الثٌاني اٍعتىمىدى عىلىى رأىًم ابًن عىٌباسو كالحىسىن البىٍصًرمّْ كغىٍيرًًىما، فال شىكَّ 
أىفَّ الفىرًيٍػقىٍيًن قىٍد اعتىمىدا عىلىى أىقٍػوىاًؿ الميفىسّْرًٍينى ًمن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، كال ييوجىدي ىذا 

.  األىٍمري في الرٍَّأًم الثٌاًلث
 اٍستػىٍفعىلى "بناءي : المسألة الثٌالثة "

يىًة الٌصٍرًفيًَّة  ىو  (اٍستػىٍفعىلى )صىٌرحى السًَّمٍيني الحىلىبي بًأىفَّ بىابى ىذه الًبنػٍ
، كذىكىرى ذًلكى العىٍيني، كحسن باشا األىٍسوىد(2)الطٌلىبي 

: ، قىاؿى في شٍرًح المىرىاحً (3)
، كىذا (4)"أىٍسأىليوي المىٍغفىرًةى : أىٍستػىٍغًفري اهللى، أىمٍ : كأىٍصليوي أىٍف يىكيوفى ًلطىلىًب الًفٍعًل، نىٍحوي "

، كقىٍد (5)"كىو طىلىبي الًفٍعلً ، اٍستػىٍفعىلى : "مىا يػيٍفهىمي ًمٍن كالـً ابن الٌسٌراًج حىٍيثي قىاؿى 
ذىكىرى ميٍع ىمي الصٍَّرًفٌيينى أىٌف ىذا المىٍعنى ىو المىٍعنى الغىاًلبي 

: ، قاؿى ابن ًجٌني(6)
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. (1)"جىعىليوا اٍستػىٍفعىلى في أىٍكثىًر األىٍمًر للطَّلىبً "
كأىٍكرىدى النُّحىاةي كالٌصٍرًفٌيوفى ًلهذه الٌصيغىًة ًعٌدةى مىعىافو أيخرل

(2) ، ، ًمٍنها التَّحىٌوؿي
أىصىٍبتيوي : ، أىمٍ (اٍستػىٍع ىٍمتيوي ): ، كًمٍنها اإًلصىابىةي عىلىى ًصفىةو، نىٍحوي (اٍستىٍحجىرى الطٌٍيني ): نىٍحوي 

ـى ): عىً ٍيمنا، كًمٍنها االٌتخىاذي، نىٍحوي  َن (اٍستىألى أىٍحكىٍمتيو ): ، نىٍحوي (أىفٍػعىلى )، كمٍنها ميطاكىعىةي
، كمٍنها أىٍف (اٍستػىقىرَّ )ك( قػىرَّ : )، نىٍحوي (فػىعىلى )، كًمٍنها أىٍف يىكيوفى عىلىى مىٍعنى (فاٍستىٍحكىمى 

، (تػىفىٌعلى )، كمٍنها أىٍف يىكيوفى ًبمىٍعنى (اٍستىجىابى )ك (أىجىابى ): ، نىٍحوي (أىفٍػعىلى )يىكيوفى ًبمىٍعنى 
بٌػرى ): نىٍحوي   (اٍعتىصىمى ): ، نىٍحوي (افٍػتػىعىلى )، كمٍنها أىٍف يىكيوفى ًبمىٍعنى (اٍستىٍكبػىرى )ك (تىكى
رى مىٍضبيوطىةو : "، قىاؿى الرًَّضيُّ (اٍستػىٍعصىمى )ك "كقىٍد يىًجيءي ًلمىعىافو أيخىرى غيػٍ (3) .

اًة كالصٍَّرًفيٌػٍينى رىٍأيىاًف في ٌداللىًة الًفٍعًل  في قػىٍوًلًو  (اسىتػىٍعصىمى )كقىٍد كىرىدى عىن النُّحى
ٌَ ﴿: تػىعىالى ِٔ فَ َسحَْ َ  اجُُٔ َعِ َّْفِ  َٗ ىَقَْد َرا اٍستػىٍفعىلى ًبمىٍعنى : األىٌكؿي : (5)، ىيما(4)﴾َٗ

ا عىلى ما ذىكىرىه الصٍَّرًفٌيوفى، قىاؿى  ٌيافى ميٍعتىًمدن : افٍػتػىعىلى، كىذا مىا ذىىىبى ًإلىٍيًو أىبيو حى
 ًفٍيًو (اٍستػىٍفعىلى )ػ ؼ،(اٍعتىصىمى )ػ أىنَّوي ميوىاًف ه ؿ(ٍعصىمى ٍستى ا)كالَّذم ذىكىرى التٍَّصرًٍيًفٌيوفى في "

 يىديؿُّ (صىمى ٍعتى ا) ألفَّ ؛ ًفٍيًو للطَّلىبً (اٍستػىٍفعىلى ) كىذا أىٍجوىدي ًمٍن جىٍعًل (افٍػتػىعىلى )ػميوىاًف ه ؿ
                                                 

 وادلناىج 108 والكفاية يف الّنحو31 وشرح الشافية لنقرة كار1/264الّشافية لركن الّدين =
. 178الكافية

 .2/153اخلصائص( 1)

 وشرح الّشافية للّرضي 21الشافية يف علم التصريف و 32انظر ادلفتاح يف الّتصريف (2)
 وشرح سلتصر 52وشرح الّشافية للجاربردي1/264وشرح الّشافية لركن الّدين1/110

 وادلناىج 108 والكفاية يف الّنحو31وشرح الشافية لنقرة كار139وفتح األقفال41الّتصريف
 .178الكافية

 .1/112شرح الّشافية للرَّضي (3)

 .12/32يوسف (4)

صون5/305تفسًن البحر احمليطانظر اخلالف يف  (5)
َ

. 6/491 والّدّر ادل



 شىرًيفي ٍبني عىٍبًد اٍلكىرًيًم النَّجَّار . د– الكىرًيمً  ًفي تػىٍوًجيًو بػىٍعًض األبًٍنيىًة ًفي القيرآفً  الًخالفىاتي الصٍَّرًفيَّةي  

  -432-  

. (1)"كطىلىبي الًعٍصمىًة ال يىديؿُّ عىلىى حيصيوًلها، عىلىى كيجيوًد اٍعًتصىاًموً 
ىي عىلىى مىٍعنى الطٌلىًب، كىو بىابيها اٌلذم كيًضعىٍت عىلىٍيًو، كىذا رىأمي : الثٌاًني

ـي بًنىاءي ميبىالىغىةو " :الزَّمىٍخشىًرمُّ، قىاؿى   كالتَّحىفًُّظ ، يىديؿُّ عىلىى االٍمًتنىاًع البىًلٍيغً ،االٍسًتٍعصىا
أىنَّوي في ًعٍصمىةو ،الشًَّدٍيدً   ،(اٍستىٍمسىكى ) كنىٍحويهي ، كىو يىٍجتىًهدي في االٍسًتزىادىًة ًمٍنها، كى

. (2)("اٍستػىٍفحىلى الخىٍطبي )ك، (اٍستىٍجمىعى الرٍَّأمى ) ك،(اٍستػىٍوسىعى الفىٍت ي )ك
كالمىٍقصيودي ىينا في الطٌلىًب طىلىبي االٍسًتزىادىًة ًمن الًعٍصمىًة، فالًعٍصمىةي 

، كتىابىعى الزَّمىٍخشىًرمُّ ابني (3)"كىو مىٍعنىن حىسىنه : "مىٍوجيودىةه، قىاؿى السًَّمٍيني الحىلىًبيُّ 
ريه ًمن الميفٌسرينى (4)عىًطٌيةى   كغىيػٍ

(5) .
ا ًإلى أىفَّ الٌصٍرًفيٌػٍينى لىٍم يىٍذكيريكا ىذا  كقىٍد رىدَّ أىبيو حىٌيافى ىذا المىٍعنى ميٍستىًندن

اًد في االٍسًتزىادىًة ًمن الًعٍصمىًة : "المٍعنى، قىاؿى  كأىٌما أىنَّوي بًنىاءي ميبىالىغىةو يىديؿُّ عىلىى االٍجًتهى
ٌيافى؛ (6)"فػىلىٍم يىٍذكيٍر التٍَّصرًٍيًفيُّوفى ىذا المىٍعنى الٍستػىٍفعىلى  ، كىذا رىدّّ غىرًٍيبه ًمٍن أىًبي حى

غىًة، كال حىاجىةى  ، كالطٌلىبي ىو المىٍعنى األىٍصلي للصّْيػٍ ًإذ االٍسًتزىادىةي ًمن الًعٍصمىًة طىلىبه
بًنا ًإلى تىٍصرًٍيحو بًالطَّلىًب حىٌتى يىكيوفى الطٌلىبي صىًحٍيحنا، فػىقىٍد ييٍدرىؾي الطٌلىبي ًمٍن غىٍيًر 

، ثيمَّ ًإنَّو ال حىاجىةى بًنا ًإلى تىٍصرًٍيحو ًمن الٌصٍرًفٌيينى بًالمىٍعنى، كذًلكى ألىفَّ  تىٍصرًٍيحو
رىةه، قىاؿى الرًَّضيُّ  ًثيػٍ رى مىٍضبيوطىةو : "المىعىاًني كى . (7)"كقىٍد يىًجيءي ًلمىعىافو أيخىرى غيػٍ
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ثيٌم ًإفَّ الزَّمىٍخشىًرمَّ في رىٍأيًًو قىٍد حىافىظى عىلىى المىٍعنى اٌلذم كيًضعىٍت عىلىٍيًو 
غىةي، كرىبىطى بػىٍينى ىذا المىٍعنى كدىاللىًة الًفٍعًل في اايىًة ًبرىكىاًبطى بىالًغيَّةو، فػىنى ىرى ًإلى  الصّْيػٍ
غىًة، فىأىٍعطى للًفٍعًل ًقٍيمىةن بىالًغٌيةن، كىي الميبىالىغىةي  المىٍعنى البىًعٍيًد ًمٍن ًخالًؿ دىاللىًة الٌصيػٍ
في االٍمًتنىاًع كالتَّحىٌفًظ، كىذا المىٍعنى لىٍيسى مىوجيودنا في الرٍَّأًم الثٌاًني، كأىرىاىا نىٍ رىةن 

. تىديؿُّ عىلىى مىا تػىتىمىتَّعي بًًو العىرىبًٌيةي ًمٍن عيٍم و في المىعىاًني، كتػىنػىوُّعو في الٌدالالتً 
ٍعنػىيػىٍيًن، فػىرىٍأمي الزَّمىٍخشىًرمّْ ًفيًو دىاللىةه عىلىى  كىينىاؾى فػىٍرؽه كىاًضحه بػىٍينى المى
غىةي، ثيمَّ ًإفَّ  الطَّلىًب، كىذا مىا يػيٍفهىمي ًمن المىٍعنى األىٍصًليّْ اٌلذم تىديؿُّ عىلىٍيًو الصّْيػٍ

الزَّمىٍخشىًرمَّ أىضىاؼى ًإلى ذًلكى دىالالتو بىالًغيَّةن، أىٌما المىٍعنى الثٌاًني فال يىديؿُّ عىلى 
غىةى عٍن بىاًبها، فػىلىٍم تػىعيٍد تىديؿُّ عىلىى مىٍعنى الطٌلىًب،  ٌيافى قىٍد أىٍخرىجى الًصيػٍ ، فىأبيو حى ذًلكى

اًذ اٌلذم يىديؿُّ عىلىٍيًو  ًبمىٍعنى  (اٍستػىٍعصىمى )، فػ(افٍػتػىعىلى )كتىديؿُّ عىلى مىٍعنى االٌتخى
. اٌتخىذى الًعٍصمىةى ًكقىايىةن لىوي ًمن الفىاًحشىةً : ًبمىٍعنى (اٍعتىصىمى )، ك(اٍعتىصىمى )

غىًة ًمٍن مىٍعنىاىىا سىبىبه  ٌيافى ًإلى ًإٍخرىاًج الٌصيػٍ كأىرىل أىٌف الٌسبىبى اٌلذم دىفىعى أىبىا حى
عىقىًدمّّ، فػىقىٍد رىأىل أىنَّو ًإذا أىخىذى بًالمٍعنى اٌلذم ذىكىرىهي الزَّمىٍخشىًرمُّ انٍػتػىفىٍت الًعٍصمىةي 
ري مىٍوجيودو،  ـي؛ ألىفَّ مىٍعنى الطٌلىًب يىديؿُّ عىلىى أىٌف الًفٍعلى غىيػٍ عىٍن ييوسىفى عىلىٍيًو الٌسال

ٌيافى   يىديؿُّ (صىمى ٍعتى ا)ألفَّ : "كيىٍسعى الفىاًعلي ًإلى الحيصيوًؿ عىلىٍيًو؛ كًلذًلكى قىاؿى أىبيو حى
رى (1)"كطىلىبي الًعٍصمىًة ال يىديؿُّ عىلىى حيصيوًلها، عىلىى كيجيوًد اٍعًتصىاًموً  ، كلكٌن تػىٍفًسيػٍ

. الزَّمىٍخشىًرمّْ لالٍسًتٍعصىاـً دىؿَّ عىلىى أىفَّ الًعٍصمىةى مىٍوجيودىةه ًعٍندى ييوسيفى 
 

 

                                                 

. 5/305تفسًن البحر احمليط( 1)
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الخالؼ في توجيو األبنية المشتركة،  : المبحث الثٌالث
بػىٍيًن االٍسًمٌيًة كالًفٍعًلٌية   (أفٍػعىلى )بًناءي : كفيو

غىًة  غىةي ًفٍعلو مىاضو تىديؿُّ عىلىى حىدىثو  (أىفٍػعىلى )تىٍشتىًرؾي في ًصيػٍ دىاللىتىاًف، فهي ًصيػٍ
غىةي اٍسًم التػٍَّفًضٍيًل الَّذم يىديؿُّ عىلىى زًيىادىًة المىٍوصيوًؼ عىٍن  ، كىي ًصيػٍ في زىمىنو مىاضو
غىًة قىٍد  غىٍيرًًه في الًفٍعًل، فالٌداللىتىاًف ميٍختػىلىًفتىاًف، كىذا االٍخًتالؼي في دىاللىًة الصّْيػٍ

. يػيؤىٌدم ًإلى اٍخًتالؼو في الٌداللىًة الٌتي يػيؤىٌدٍيها التػَّرًٍكٍيبي 
َٗ ُِ ﴿: في قػىٍوًلًو تػىعىالى (أىٍخفى): كقىٍد اٍختػىلىفى العيلىمىاءي في دىاللىًة قػىٍوًلوً 

َٗ َْخفَٚ زَّن  ٌُ اى ِّ ُ َْٝ يَ ِه فَإَِّّٔن ْ٘ َْٖز بِ ْىقَ يىٍحتىًملي الٌداللىتػىٍيًن، ككىافى  (أىٍخفىى)، فىػ(1)﴾جَْج
اٍحًتمىاؿي الًبنىاًء للٌداللىتػىٍيًن سىبىبنا ًمٍن أىٍسبىاًب الًخالًؼ، فذىىىبى العيلىمىاءي في ىذا الًبنىاًء 

: (2)ًإلى القىٍوًؿ بًالٌداللىتػىٍينً 
، كأىفَّ المىٍعنى: األيكلى اًء أىفَّ ىذا الًبنىاءى بًنىاءي تػىٍفًضٍيلو كأىٍخفى : يػىرىل أىٍكثػىري العيلىمى
، أىمٍ  ، أىٍك مىا يىكيوفي : ًمن السّْرّْ أىٍكثػىري خىفىاءن، كىذا الخىًفيُّ ىو مىا حىدٍَّثتى بًًو نػىٍفسىكى

. ًمن الغىٍيًب اٌلذم ال يػىٍعلىميو ًإالٌ اهللي 
ذا مىػٍذىىبي الفىٌراءً ىك

ةى (3) ، كالميبػىٌردً (4)، كأىًبي عيبػىٍيدى
، (6)، كالطٌبىػًرمّْ (5)

                                                 

 .20/7طو (1)

 التبيان يف إعراب القرآنو 3/54الكشافو 16/141تفسًن الطربيانظر اخلالف يف  (2)
 2/476 وإعراب القرآن ادلنسوب22/8التفسًن الكبًنو 4/37احملرر الوجيز و2/885

. 8/14 والّدّر ادلصون6/214تفسًن البحر احمليطو2/812وَكْشف ادلشكالت
 .2/174انظر َمَعاِن القرآن للفرّاء (3)

. 2/16انظر رلاز القرآن (4)
. 2/876انظر الكامل (5)
. 16/141تفسًن الطربيانظر  (6)
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، كالزَّمىٍخشىًرمّْ (1)كالزَّجَّاجً 
ٌيافى (4)، كاٍبًن عىًطيَّةى (3)، كاألىنٍػبىاًرمّْ (2) ، كأىًبي حى

(5) ،
. كغىٍيرًًىم

، (6)نيًسبى ًإلى بػىٍعًض السَّلىًف أىفَّ ىذا الًبنىاءى ًمٍن أىبًٍنيىًة الًفٍعًل المىاًضي: الثٌانًيىة
كقىٍد أىجىازىهي العيٍكبيًرمُّ 

، كأىخىذى بًًو في (8)، كالبىاقيوًليُّ في كىٍشًف الميٍشًكالتً (7)
ٍواًىرً  ، كرىدَّه الٌزمىٍخشىًرمُّ (9)الجى

، كضىعَّفىو ابني عىًطيَّةى (10)
، كأىٍنكىرىهي الطَّبىًرمُّ (11)

(12) ،
كالمىٍعنى اٌلذم يىٍحًمليوي التػَّرًٍكٍيبي في ىذا الرَّأًم أىٌف اهللى تػىعىالى قىٍد أىٍخفىى ًسرَّهي عىن 

انىوي  هيم مىا يػىٍعلىميوالخىٍلً ، فهو سىٍبحى يػىٍعلىمي أىٍسرىارى الًعبىاًد كىأىٍخفىى عىنػٍ
(13) .

انىوي  كالفىٍرؽي بػىٍينى الٌداللىتػىٍيًن بػىيّْنه، فالمىٍعنى في الرٍَّأًم األىٌكًؿ أىفَّ اهللىَى سيٍبحى
                                                 

 .3/350انظر َمعاِن القرآن وإعرابو (1)

. 298 وادلفّصل3/54انظر الكّشاف (2)
. 2/138انظر البيان يف غريب إعراب القرآن (3)
. 4/37احملرر الوجيزانظر (4)
 .6/214تفسًن البحر احمليطانظر (5)

 .6/214تفسًن البحر احمليط و4/37احملرر الوجيزانظر (6)

. 2/885انظر الّتِبيان (7)
. 2/812انظر َكْشف ادلشكالت (8)
، يذكر أّن نسبة ىذا الكتاب للّزّجاج 2/476ِإعراب القرآن ادلنسوب للّزّجاج= انظر اجلواىر (9)

. غًن صحيحة، وىو كتاب اجلواىر للباقويل
. 3/54انظر الكّشاف (10)
 .4/37احملرر الوجيزانظر (11)

. 16/141تفسًن الطربيانظر  (12)
احملرر  و2/885التبيان يف إعراب القرآنو 3/54الكشافو 16/141تفسًن الطربيانظر  (13)

تفسًن البحر  و2/812 وَكْشف ادلشكالت22/8التفسًن الكبًنو 4/37الوجيز
 . 8/14 والّدّر ادلصون6/214احمليط
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، كالمىٍعنى في الرٍَّأًم الثٌاًني أىفَّ اهللى  يػىٍعلىمي السّْرَّ كيػىٍعلىمي مىا ىو أىٍكثػىري خىفىاءن ًمن السّْرّْ
نىا في الفىٍرًؽ بػىٍينى الٌداللىتػىٍيًن أىفَّ الًبنىاءى  ٍلًقًو، كيىٍكًفيػٍ انىوي يػىٍعلىمي السّْرَّ كأىٍخفاهي عىٍن خى سيٍبحى

.  في الرَّأًم األىٌكًؿ يىٍحًملي دىاللىًة االٍسًم، كفي الرٍَّأًم الثٌاًني يىٍحًملي دىاللىةى الًفٍعلً 
هيم في  كالسّْرُّ في ىذا الًخالًؼ ىو مىا نيًقلى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، فػىقىد نيًقلى عىنػٍ

، ىي تػىٍفًسٍيًر ىذه اايىًة ًعدَّةي أىٍقواؿو
(1)  :

زَّن ﴿: "قي قىاؿى أىفَّ نيًقلى عىٍن ابًن عىٌباسو  :األىٌكؿي  ٌُ اى ِّ ُ َْٝ يَ  ًمن القىٍوًؿ ﴾فَإَِّّٔن
اًئنه ًمٍنكى  مىا ىو:  ًمن السّْرّْ (كأىٍخفىى) ،كالًفٍعلً   يػىٍعلىمي اهللي ،لىٍم يىكي بػىٍعدي أىٍك يىكيوفي  كى

.  (2)"ذلكى كيلَّوي 
ـٍ ؿى مىا ( ٍخفىىأى )ك،  أىفَّ السّْرَّ مىا حىدٍَّثتى بًًو نػىٍفسىكى نيًقلى عن ابن جيبػىٍيرو : الثٌاًنيك
  .تػىٍلًفٍظ بًوً 

، أىفَّ السّْرَّ العىمىلي اٌلذم ييًسٌرهي اإًلٍنسىافي ًمن الٌناسً نيًقلى عىٍن ميجىاًىدو : كالثٌاًلثي 
  .سىةي  ًمٍنوي الوىٍسوى (أىٍخفىى)ك

ذىكىرى زىٍيدي بني أىٍسلىمى كابٍػنيوي  :كالٌراًبعي 
 ،ٍسرىارى ًعبىاًدهً أى  يػىٍعلىمي :أىفَّ مىٍعنى الكىالـً  3

هيم فىال يػيٍعلىمي  . كقىٍد أىٍخفىى ًسرَّهي عىنػٍ
مىا حىدٍَّثتى بًًو  (أىٍخفى)مىا أىٍسرىٍرتىوي، ك: يػىٍعلىمي السّْرَّ : "قىاؿى الفىٌراءي : كالخىاًمسي 

  .(4)"نػىٍفسىكى 
                                                 

-5/553 والّدّر ادلنثور5/271زاد ادلسًن و16/141تفسًن الطربيانظر ىذه األقوال يف  (1)
554. 

. 1/260تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس ( 2)
أبو أسامة زيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطاب مسع ابن عمر وأباه روى عنو الثوري وأيوب ( 3)

انظر ترمجتو يف . مات يف ذي احلجة سنة ست وثالثٌن ومائة   السختياِن ومالك وابن عيينة
. 1/60طبقات احلفاظو 1/104الكىن واألمساء

 .2/174معاِن القرآن (4)
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جىاءىٍت ًمن المىٍعنى اٌلذم كىادى يػىتًّْف ي عىلىٍيًو جىًمٍيعي أىٍىًل  (أىٍخفى)فاالٍسًميَّةي في 
ا كابٍػنىوي، فػىتىٍأًكيٍػليوي ىو اٌلذم أىٍكجىدى الًخالؼى في ىذا المىٍوًضًع،  ا زىٍيدن التَّأًكٍيًل مىا عىدى
انىو كتػىعىالىى ييٍخًفي ًسرَّهي عىن الٌناًس، كىذا ىو مىٍعنى الًفٍعًليًَّة،  فهو يىرل أىٌف اهللى سيٍبحى
كقىٍد أىشىارى الطَّبىًرمُّ ًإلى أىٌف القىٍوؿى بالًفٍعًليًَّة نىًتٍيجةن لًتىٍأًكٍيًل ابًن زىٍيدو، قىاؿى في رىدًّْه ىذا 

ـي اكىلىو كىافى مىٍعنى ذلكى مىا تىأىكَّلىوي : "الرٍَّأمً   ألىفَّ ؛ كىأىٍخفىى اهللي ًسرَّهي :ٍبني زىٍيدو لىكىافى الكىال
 كفي اٍنًفرىاًد ،ٍبني زىٍيدو ا ًإٍذ كىافى ًبمىٍعنى ًفٍعلو عىلىى مىا تىأىكَّلىوي ؛ ًفٍعله كىاًقعه ميتػىعىدٍّ (أىٍخفىى)
لًٍيلي الوىاًضحي عىلىى ،  ًمٍن مىٍفعيوًلوً (أىٍخفىى) كاٌلذم يػىٍعمىلي ًفٍيو لىٍو كىافى ًبمىٍعنى ًفٍعلو الدَّ

. (1)" فىًإنَّوي يػىٍعلىمي السّْرَّ كىأىٍخفىى ًمٍنوي : كىأىفَّ تىٍأًكٍيلى الكىالـً ،(أىفٍػعىلى  )أىنٌوي ًبمىٍعنى
 
 

 

                                                 

. 16/141تفسًن الطربي( 1)
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الخالؼ في اٍشتقاؽ الًبٍنية،  : المبحث الٌرابع
: كفيو مثاالف

 قػىٍوليوي تػىعىالىى :﴿ َٗ َِّن  َُ فِٜ بُُٞ٘جُِن ِٕيَِّٞنِة الَٗ َْز َج اْىَج  َِ جَ َزُّ ْج  جَ َزَّن

. (1)﴾ٗىَٚاأل
: ًقرىاءىتىاًف من الًقراءاًت السٍَّبعً  (ًقٍرفى ): جىاءى في قػىٍوًلوً 

ًَ : األيكلى ، كاٍختػىلىفيوا في ىذا (2)بًفىٍتًح القىاًؼ، كىي ًقرىاءىةي عىاًصمو كنىاًفعو
: االًفٍعًل، ككىافى لىهيم أىٍربػىعىةي آرىاءو 

كاقٍػرىٍرفى في : ، كالمىٍعنى(أىقػىرُّ )بًفىٍتًح الرَّاًء  (قػىرىٍرتي بًالمىكىافً )ىو ًمٍن : األىٌكؿي 
بػيييوًتكينَّ، كىذا رىٍأمي الفىٌراءً 
، كالمىازًًنيّْ (3)

ةى (4) ، (7)، كالفىاًرسيّْ (6)، كالزٌَّجاجً (5)، كأىًبي عيبػىٍيدى
، كىذا ًمن القىرىاًر في المىكىاًف كالثٌبىاًت فيًو، ذىكىرى ذًلكى (9)، كالبىاقيوليّْ (8)كاألىنٍػبىاًرمّْ 

الفىٌراءي 
، قىاؿى (10) ننا، كقػىرىٍرتي : الًكسىاًئيٌ : "، كنػىقىلىوي أىبو عيبػىٍيدو عىن الًكسىاًئيّْ قىًرٍرتي بًًو عىيػٍ

                                                 
 .33/33األحزاب (1)

 وإبراز 577 وحّجة القراءات5/475 واحلّجة للقرّاء الّسبعة521انظر الّسبعة يف القراءات (2)
 .2/649ادلعاِن من حرز األماِن

. 2/342معاِن القرآن للفرّاء (3)
. 6/475انظر احلّجة للقرّاء الّسبعة (4)
. 2/137انظر رلاز القرآن (5)
. 4/225معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج (6)
. 6/475انظر احلّجة للقرّاء الّسبعة (7)
 .2/268انظر البيان (8)

. 2/1078انظر كشف ادلشكالت (9)
 .2/342معاِن القرآن للفرّاء (10)
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اًز، كقػىرىٍرتي أىٍجوىدي في المىكىافً  ، لىغىةي أىٍىًل الًحجى اًف أىقػىرُّ ، كنيًسبى ذلكى (1)"كقىًرٍرتي بًالمىكى
ا نػىقىلى أىبيو عيبػىٍيدو، كمىٌكيّّ (2)إلى أىًبي عيبػىٍيدو  ، كالصًَّحٍيحي أىنَّوي للًكسىاًئيّْ كىمى

، كأىبيو (3)
اًنيُّ (4)زىٍرعىةى  هي (5)، كالشَّوٍكى : ، كأىٍنكىرى المىازًًنيُّ ليغىةى كىٍسًر الرَّاًء، فال يىجيوزي أىٍف تػىقيوؿى ًعٍندى
ننا)، فالكىٍسري خىاصّّ بػ(قىًرٍرتي بًالمىكىافً ) .  (6)(قىًرٍرتي بًًو عىيػٍ

كيىٍ هىري ًمٍن ًخالفىاًت الصٍَّرًفيٌػٍينى في الٌلغىاًت في ىذا الٌرٍأًم أىنػَّهيم يػيعىٌوليوفى 
للثَّبىاًت كالسَّكىًن  (قػىرىٍرتي )عىلىى الٌداللىًة في آرائًًهم، فػىيىٍجعىلي المىازًًنيُّ فػىتىحى الٌراًء ًمٍن 

ًلقىرىاًر العىٍيًن، فهذا بػيٍعده دىالًليّّ كىاًضحه  (قىًرٍرتي )في المىكىاًف، كيىٍجعىلي كىٍسرى الٌراًء ًمٍن 
نىةي  في ًخالفىًهم، ًعٍلمنا أىفَّ االٍشًتقىاؽى يىٍجمىعي بػىٍينى الرٍَّأيػىٍيًن في أىفَّ المىٍعنى ىو السًَّكيػٍ

نىةي، كًإٍف اٍختىلفى الرٍَّأيىاًف في المىٍعنى الخىاصّْ  ٍأنًيػٍ . كالطُّمى
أىجىازى األىٍخفىشي عىًليُّ بني سيلىٍيماف كاٍستىٍحسىنىو أىبيو جىٍعفىرى النٌَّحاسي أىٍف : الثٌاًني

ننا)يىكيوفى ذًلكى ًمٍن  ٍعتي عىًليَّ بنى سيلىٍيمىافى ـً كااخىري مىا سى " :، قىاؿى (قىًرٍرتي بًًو عىيػٍ
ننا أىقػىرُّ ) ىيو ًمٍن : قىاؿى ،يػىقيوليوي  ننا في بػيييوًتكينَّ   كاٍقًرٍرفى بًوً : فالمىٍعنى(قىًرٍرتي بًًو عىيػٍ  ،عىيػٍ

.  (7)"كىذا كىٍجوه حىسىنه 
اًنيُّ : الثٌاًلثي   ًإلى أىٌف ىذا الًفٍعلى يىٍحتىًملي أىٍف يىكيوفى (8)ذىىىبي أىبيو الفىٍتًح الهىمىدى

                                                 

 .2/585الغريب ادلصّنف (1)

تفسًن و 9/121 والّدّر ادلصون7/223 وتفسًن البحر احمليط4/383انظر احملّرر الوجيز (2)
 .14/178القرطيب

. 2/576مشكل إعراب القرآن( 3)
 .577انظر حّجة القراءات (4)

 .4/278انظر فتح القدير (5)

َعةِ  (6) ب ْ .  7/223 وتفسًن البحر احمليط5/475انظر احلّجة للقرّاِء السَّ
 .5/346 للّنّحاس معاِن القرآن وانظر3/313إعراب القرآن للّنّحاس (7)

رَاِغيُّ َكاَن َوْجًها يف النَّْحِو والّلَغِة  (8)
ُ

 =زلّمد بن جعفر بن زلّمٍد أبو الفتح اذلمداِنُّ الواِدِعيُّ ادل
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، (خىفٍ )ًمٍثلي ( قػىرٍ )، فاألىٍمري ًمٍنوي (يىخىاؼي ( )خىاؼى : )، ًمٍثلي (يػىقىاري ) (قىارى )أىٍمرنا ًمٍن 
كىذىكىرى أىبيو : "كمىٍعنىاهي األىٍمري بًاالٍجًتمىاًع، كقىٍد نػىقىلى الزَّمىخىشىًرمُّ كىالـى أىبي الفىٍتًح، فػىقىاؿى 

يىاًف كىٍجون  اًنيُّ في ًكتىاًب التّْبػٍ كًمٍنوي ،  قىارى يػىقىاري ًإذا اٍجتىمىعى : قىاؿى ، آخىرى االفىٍتًح الهىمىدى
، (1)" فىكيونيوا قىارىةن ، اٍجتىًمعيوا: أىال تىرل ًإلى قػىٍوًؿ عىضىلو كالدٍّْيشً ،القىارىةي الٍجًتمىاًعها
كالقىارىةي قىًبيلىةه كىم عىضىله كالدّْيشي ابٍػنىا الهيوًف بن خيزىٍيمىةى بن ًكنىانىةى : "كقىاؿى في الٌتاجً 

اًعًهم كاٍلًتفىاًفهم لىٌما أىرادى ابني الشٌَّداخ أىٍف يػيفىرّْقػىهيٍم في بىًني ًكنىانىةى  سيمُّوا قىارىةن الٍجًتمى
: قاؿ شىاًعريىيم، ك(2)"كقػيرىٍيشو 

فنيٍجًفلى ًمٍثلى ًإٍجفىاًؿ ال ًَّليمً        دىعيونىا قىارىةن ال تىٍذعىريكنىا
(3) 

الًقرىاءىةي بًالفىٍتًح لىٍحنه، كنىسىبى النٌَّحاسي ذًلكى للميبػىرًّْد في مىعىاني : الٌرابعي 
ًديًٍثًو (4)القيرآفً  اتًمو كأىًبي عيبػىٍيدو في ًإٍعرىاًب القيرآًف، قاؿى في حى ، كنىسىبىوي ًإلى أىًبي حى
اتًمو أىنَّو ال مىٍذىىبى لىوي في كىالـً العىرىبً : "بًالفىٍتحً  (قػىٍرفى )عىٍن   كىزىعىمى أىبيو ،فػىزىعىمى أىبيو حى

انيوا يػيٍنًكريكنىوي ًمٍن ًكالـً العىرىبً  . ، كرىدَّ النٌَّحاسي عىلىٍيًهما(5)"عيبػىٍيدو أىفَّ أىٍشيىاخىوي كى
اًء العىرىبًيًَّة، كالسَّبىبي في  (قػىٍرفى )فهذه أىٍربػىعىةي آرىاءو في  بًفىٍتًح القىاًؼ ًعٍندى عيلىمى

 (قىارى )كيجيوًد ىذا الًخالًؼ ىو االتػّْفىاؽي الٌلٍفً يُّ المىٍوجيودي بػىٍينى الجيذيكًر الميٍختىًلفىًة، فػ
، كاٍختػىلىفى المىٍعنى في كيلّْ (قػىرىٍرتي )ال يىٍختىًلفي عىٍن  (قىًرٍرتي )، ك(قػىرَّ )يػىتًَّف ي مىع 

                                                 

َف الّسًنايفُّ َعَلْيِو وَرثاه بأبيات = انظر ترمجتو . بِبَ ْغَداَد، تويف َسَنَة إحدى وسبعٌن وثالمثائة وتََأسَّ
. 1/258نوابغ الرواة يف رابعة ادلئات و2/50يف ىدية العارفٌن

. 3/545الكشاف( 1)
 .13/489 (قور)تاج العروس ( 2)

 13/441(ىون)، 5/123(قور) واللسان2/795(رقو)البيت بال نسبة يف مجهرة اللغة (3)
. 13/489(قور)والّتاج 2/100ورلمع األمثال

 .5/346 للّنّحاس معاِن القرآنانظر (4)

 .3/313إعراب القرآن للّنّحاس (5)
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رىسيوًؿ اهلًل  اٍقًرٍرفى بً :، كالمىٍعنى في الثٌاًني اٍلزىٍمنى بػيييوتىكينَّ :كىٍجوو، فالمىٍعنى في األىٌكؿً 
ننا في بػيييوًتكينَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كسىٌلمى  اٍجتىًمٍعنى في : ، كالمىٍعنى في الثٌاًلثً عىيػٍ

نىةي،  نىةي كالطُّمٍأنًيػٍ بػيييوًتكينَّ، كيىٍجمىعي مىا بػىٍينى ىذه األىٍلفىاًظ مىٍعنىن كىاًحده، كىو السًَّكيػٍ
اًء العىرىبًيًَّة في أىفَّ المىٍعنى يػىتػىوىافى ي بػىٍينى األىٍلفىاًظ ًإذا  كلىعىلَّ ىذا يىٍدعىمي مىا جىاءى عىٍن عيلىمى

تػىنىاسىبىٍت بػىٍعضي الحيريكًؼ األىٍصًليًَّة في النػٍَّوًعيًَّة كبػىٍعضيها في المىٍخرىجً 
، كذلكى (1)

. (قػىرَّ )، ك(قىارى ): نىٍحوي 
ًثٍيرو، : الًقرىاءةي الثٌانًيىةي  ًبكىٍسًر القىاًؼ، كىي ًقرىاءىةي أىًبي عىٍمركو، كحىٍمزىةى، كابًن كى

كاٍبًن عىاًمرو، كالًكسىاًئيّْ 
اًء العىرىبًيًَّة في ىذا الوىٍجًو رٍأيىافً (2) كى ى: األىٌكؿي : ، ككىافى ًلعيلىمى

، كىو رىٍأمي الفىٌراءً (3)(كىقىارنا) (يػىقىري ) (كىقػىرى )أىٍمره ًمن 
، (6)، كالزَّجَّاجً (5)، كالطَّبىًرمّْ (4)

كالزَّمىٍخشىًرمّْ 
نىةو في : ، كالمىٍعنى(9)، كالبىاقيوًلي(8)، كاٍبًن عىًطيَّةى (7) كينَّ أىٍىلى كىقىارو كىسىًكيػٍ

                                                 

. 29انظر نزىة األحداق يف علم االشتقاق (1)
 وإبراز 577 وحّجة القراءات5/475واحلّجة للقرّاء الّسبعة521انظر الّسبعة يف القراءات (2)

. 2/649ادلعاِن من حرز األماِن
 577 حّجة القراءات3/545الكشاف و5/475انظر ىذا الرَّْأَي يف احلّجة للقرّاء الّسبعة (3)

والّدّر 2/1078 وكشف ادلشكالت14/178تفسًن القرطيب و4/383واحملّرر الوجيز
 . 2/649 وإبراز ادلعاِن من حرز األماِن9/122ادلصون

. 2/342انظر معاِن القرآن للفرّاء (4)
. 22/3تفسًن الطربيانظر  (5)
. 4/225انظر معاِن القرآن وإعرابو (6)
 .3/545الكشافانظر  (7)

. 4/383احملّرر الوجيز (8)
 .2/1078انظر كشف ادلشكالت (9)
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بػيييوًتكينَّ 
(1)  .

، كىو رىٍأمي الميبػىٌردً (أىًقرُّ ) (قػىرىٍرتي بًالمىكىافً )ىو أىٍمره ًمٍن : الثٌاًني
، كأىجىازىهي (2)

ريهي، قىاؿى  اًف أىًقرُّه عىلىى أىنَّوي ًمٍن : "الزَّجَّاجي كغىيػٍ كيىٍصليحي أىٍف يىكيوفى ًمٍن قػىرىٍرتي في المىكى
. اٍلزىٍمنى بػيييوتىكينَّ : ، كىذا يػىٍعني أىفَّ المىٍعنى(3)"ًبكىٍسًر الٌراًء األيكلى (كاٍقًرٍرفى )

نىةي  ؛ ًإذ المىٍعنى في األىكًَّؿ أىٍمره بًأىٍف تىٍدخيلى السًَّكيػٍ ٍعنػىيػىٍيًن ظىاًىره كالفىٍرؽي بػىٍينى المى
نػىهيما ىيو ليزيكـي  كالوىقىاري في بػيييوتًٍهنَّ، كالثَّاًني أىٍمره بًليزيكـً البػىٍيًت، كالمىٍفهيوـي الجىاًمعي بػىيػٍ
ـي الخيريكًج ًمٍنوي، كىذا يػىتًَّف ي مىٍع مىا جىاءى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، فالمىٍعنى ًعٍندى  البػىٍيًت كعىدى

م اٍستػىٍقًرٍرفى ؼ: "، كالمىٍعنى ًعٍندى اٍبًن عىٌباسو (4)"كال تىٍخريٍجنى ًمن الًحجىابً : "ميقىاًتلو 
، فالمىٍعنى ًعٍندى ابٍن  (5)" كليىكيٍن عىلىٍيكينَّ الوىقىاري ، كال تىٍخريٍجنى ًمن البػيييوتً ،بػيييوًتكينَّ 

. عىٌباسو تىضىمَّنى الوىقىارى كليزيكـى البػىٍيتً 
أىٍك  (قػىرىٍرتي بًالمىكىافً )كأىرىل أىفَّ الصَّوىابى في تػىٍوًجيًو بًنىاًء الًقرىاءىتػىٍيًن أىنَّوي ًمٍن 

نىةي فهو يىٍأًتي ًمٍن (قىًرٍرتي ) ٍأنًيػٍ ، كأىمَّا الوىقىاري كالطُّمى ا نيًقلى عىن الًكسىاًئيّْ ، فػىهيما ليغىتىاًف كىمى
ـً  ٍرأىًة بػىٍيتىها، كلىٍيسى األىٍمري بًالعىٍكًس، فالوىقىاري ال يىٍجًلبي ليزيكـى المىكىاًف، كعىدى ليزيكـً المى
الخيريكًج ًمٍنوي، فالوىقىاري بالنٍّْسبىًة للمىرأىًة ًمن نػىتىاًئًج ليزيكـً البػىٍيًت، كىذا مىٍعنى كىالـً ابن 
ٍعنىاهي أىفَّ الوىقىارى يىكيوفي عىًلٍيكينَّ ًعٍندى اٍسًتٍقرىارًكينَّ في البػيييوًت، كاهللي أىٍعلىمي  ، فىمى   .عىٌباسو

                                                 

. 22/3تفسًن الطربيانظر  (1)
 وفتح 14/178تفسًن القرطيبو 4/383 واحملّرر الوجيز5/346 للّنّحاس معاِن القرآنانظر (2)

 .4/278القدير

. 4/225معاِن القرآن وإعرابو (3)
 .3/45 تفسًن مقاتل بن سليمانانظر (4)

 .1/353تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباس( 5)
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وٌ ﴿: قػىٍوليوي تػىعىالىى ٍِ ٌْ  ِِّّٜ َع  َن َّحُِن ٍَ يُْ٘ا َعيَٚ  ََ ًِ اْع ْ٘ ، كقػىٍوليوي (1)﴾ ُْو َٝ   َ
وٌ ﴿: تػىعىالىى ٍِ ٌْ  ِِّّٜ َع  َن َّحُِن ٍَ يُْ٘ا َعيَٚ  ََ ًِ اْع ْ٘ َ   َٝ يُْ٘ا ا﴿: ، كقػىٍوليوي تػىعىالىى(2)﴾َٗ ََ ْع

 َُ يُ٘ ٍِ ٌْ  َِّّن  َع  َن َّحُِن ٍَ . (3)﴾َعيَٚ 

                                                 
 .39/39والزمر6/135األنعام (1)

 .11/93ىود (2)

 .11/121ىود (3)
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انىًتكيم)نيًقلى عىٍن أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل في مىٍعنى  ا قػىٍوؿي ابًن  (مىكى هى ، ًفًمنػٍ ًعدَّةي أىقٍػوىاؿو
، كىذا قػىٍوؿي ميجىاًىدو (1)عىلىى نىاًحيىًتكيمٍ : عىبَّاسو أىفَّ المىٍعنى

، كأىًبي مىاًلكو (2)
، كعىن (3)

عىلىى ًديًٍنكيم في مىنىازًًلكيٍم ًبهىالًكي: اٍبًن عىٌباسو أىٍيضنا أىفَّ المىٍعنى
، كالمىٍعنى ًعٍندى (4)

عىلىى مىنىازًًلكيم: قػىتىادىةى 
ٍنزًلىةى، (5) ، كال ٌاًىري أىٌف المىنىاًزؿى ًعٍندى قػىتىادىةى تػىٍعني المىكىافى ال المى

" . عىلىى ًديًٍنكيم في مىنىازًًلكيمٍ : "كيىديؿُّ عىلى ذًلكى قػىٍوؿي اٍبًن عىٌباسو 
انػىتىكيم)فال ٌاًىري ًمٍن تػىٍفًسٍيًر أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل أىفَّ  ًمن المىكىاًف كالمىٍوًضًع ال  (مىكى

انىًة، كقىد اٍختػىلىفى عيلىمىاءي العىرىبًيًَّة في ىذا الٌلٍفًظ كالًمٍيًم المىٍوجيودىًة فيًو،  ًمن المىكى
:  كلىهيم فيو رىٍأيىاًف، ىيما

: ، فالًمٍيمي أىٍصًليَّةه، كىذا رىٍأمي الزٌَّجاًج، قىاؿى (مىكىنى )ىيو ميٍشتى ّّ ًمٍن : األىٌكؿي 
اٍعمىليوا عىلىى تىمىكًُّنكيم ًمٍن أىٍمرًكيٍم " :، كالمىٍعنى(6)"اٍعمىليوا عىلىى تىمىكًُّنكيم: المىٍعنى"

اًنكيمٍ  . (7)"كأىٍقصىى اٍسًتطىاعىًتكيٍم كًإٍمكى
ٍوًف، فىالًمٍيمي زىائًدىةه : الثٌاًني ىو ميٍشتى ّّ ًمن الكى

ةى (8) ، كىذا رىٍأمي أىًبي عيبػىٍيدى
(9) ،

، كاٍبًن قػيتػىٍيبىةى حىٍيثي نيًقلى عىٍنوي أىفَّ "عىلىى ًحيىاًلكيم كنىاًحيىًتكيم: "قىاؿى في تٍفًسٍيرًىىا
                                                 

. 3/362الدر ادلنثورو 4/1390تفسًن ابن أيب حامت و8/39تفسًن الطربيانظر  (1)
. 2/558 تفسًن رلاىد انظر (2)
. 3/362الدر ادلنثورانظر (3)
. 1/120 تنوير ادلقباس من تفسًن ابن عباسانظر (4)
 .4/493الدر ادلنثور و6/2097تفسًن ابن أيب حامت و12/108تفسًن الطربيانظر  (5)

 .2/293معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج (6)

 .13/166الّتفسًن الكبًن (7)

 وتفسًن البحر 2/493 ومعاِن القرآن للّنّحاس2/64انظر ىذا الرَّأي يف الكّشاف (8)
. 5/158 والّدّر ادلصون4/228احمليط

. 1/206انظر رلاز القرآن (9)



 144 العدد -مجٌلة الجامعة اإلسالمٌية 

  -445-  

 عىلىى مىٍوًضًعكيمٍ :المىٍعنى
، كىو رأىمي األىٍزىىًرمّْ (1)

كىيىجيوزي : "، كأىجىازىهي الزٌَّجاجي، قىاؿى (2)
اٍعمىليوا عىلىى مىا أىنٍػتيم عىلىٍيًو، كيػيقىاؿي للرَّجيًل ًإذا أىمىٍرتىوي أىٍف يػىٍثبيتى : أىٍف يىكيوفى المىٍعنى

انىًتكى يىا فيالفي، أىمٍ : عىلى حىاؿو  . (3)"اثٍػبيٍت عىلىى مىا أىٍنتى عىلىٍيوً : عىلىى مىكى
 كىينىاؾى فػىٍرؽه في المىٍعنى بػىٍينى الٌتمىكًُّن كالكىٍوًف، كاألىقٍػرىبي ًعٍنًدم أىفَّ الًمٍيمى 

زىائًدىةن، كىو ًمن الكىٍوًف، كذًلكى ًلميوىافػىقىًتًو رىٍأمى أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، كقىٍد جىمىعى النٌَّحاسي في 
ٍعنػىيػىٍيًن، فػىقىاؿى  (عىلىى نىاًحيىًتكيمٍ ): تػىٍفًسٍيًر رأىًم ميجىاًىدو   ،كىذا قػىٍوؿه صىًحٍيحه " :بػىٍينى المى

، كقىٍد أىجىازى بػىٍعضي (4)"كالمىٍعنىى عىلىى نىاًحيىًتكيم الٌتي اٍختػىٍرتيميوىا كتىمىكَّنىٍت ًعٍندىكيمٍ 
هيم الزَّمىٍخشىًرمُّ  ٍيًن تػىبػىعنا للٌزٌجاًج، كًمنػٍ اًة الوىٍجهى النُّحى

ٌيافى (5) ، كأىبيو حى
؛ كذًلك ألىفَّ (6)

. المىٍعنى يىٍحتىًمليهيما

                                                 

. 3/127زاد ادلسًنانظر  (1)
. 10/161هتذيب اللغة ( 2)
 .2/293معاِن القرآن وإعرابو للّزّجاج (3)

 .6/178 للّنّحاسمعاِن القرآن( 4)

. 2/64انظر الكّشاف (5)
 .4/228انظر تفسًن البحر احمليط (6)
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الخىاًتمىةي كنػىتىاًئجي البىٍحًث 
يػىتىبػىيَّني ًمٌما سىبى ى أىفَّ الًخالفىاًت الٌصٍرًفيَّةى في أىٍلفىاًظ القيٍرآًف الكىرًٍيًم تىكىادي 

يىةي  يىًة الصٍَّرًفيًَّة ًإذا اٍحتىمىلىٍت الًبنػٍ تػىٍنحىًصري في ثىالثىًة أيميورو، ىي الًخالؼي في دىاللىًة الًبنػٍ
أىٍكثػىرى ًمٍن مىٍعنى، كالًخالؼي في اٍشًتقىاًؽ بػىٍعًض األىٍلفىاًظ، كالًخالؼي في مىعىاًني أىبًٍنيىًة 

األىفٍػعىاًؿ، كقىٍد تػىنىاكىؿى البىاًحثي في ىذه الٌدرىاسىًة ىذه المىٍوضيوعىاًت الٌثالثىةى ًمٍن 
ًخالًؿ ًدرىاسىًتًو ًلجيٍملىةو ًمن الًمسىاًئًل الٌصٍرًفيًَّة الًخالًفيًَّة الٌتي تػىتػىعىلَّ ي ًبهذه 

. المىٍوضيوعىاتً 
كاٍستىطىاعى البىاًحثي في ًدرىاسىًتًو أىٍف يػيبػىيّْنى األىثػىرى الٌدالًليَّ للًخالًؼ الصٍَّرًفيّْ في 
ىذه المسائًل، كىو مىا ىىدىؼى ًإلىٍيًو في ىذا البىٍحًث، كىما كىشىفى عىٍن بػىٍعًض أىٍسبىاًب 
الًخالًؼ الٌصرفي، كقىٍد تػىوىصَّلى البىاًحثي ًإلى جيٍملىةو ًمن الٌنتىاًئًج، يىٍجديري بًًو أىٍف ييوًجزى 

: أىىىمَّها
ًمٍن أىٍسبىاًب الًخالًؼ الصٍَّرًفيّْ أىفَّ الًصيىغى الصٍَّرًفيَّةى تىٍحتىًملي أىٍكثػىرى ًمٍن :  أىٌكالن 

زي  اًء ييًجيػٍ ؛ كًلذًلكى تىًجدي بػىٍعضى العيلىمى عنا قىٍد يػىٍقبػىليها السّْيىاؽي مىٍعنى، كىذه المىعىاًني جىًميػٍ
هيما، ًعٍلمنا أىفَّ ىينىاؾى فػىٍرقنا بػىٍيًن ىذين المىعىنػىيػىٍيًن  ا ًمنػٍ مىٍعنػىيػىٍين، كال ييحىدّْدي مىٍعنىن كىاًحدن

يىًة بػىٍينى  أىك المىعىاًني، كقىٍد تػىبػىيَّنى ذلكى في جيٍملىةو ًمن المىسىاًئًل، ًمٍنها مىٍسألىةي الًبنػٍ
انىًتكيم)الميٍفرىًد كالجىٍمًع، كمىٍسأىًلةي  ريىما (مىكى . ، كغىيػٍ

هيم : ثىانًينا قىلي عىنػٍ ًمٍن أىٍسبىاًب الًخالًؼ أىٍيضنا ًخالؼي أىٍىًل التٍَّأًكٍيًل، فىكىافى يػينػٍ
انيوا يىٍأخيذيكفى بً رىاًء  رىةه، كميٍختىًلفىةه، كىذا يىديؿُّ عىلىى أىفَّ النُّحىاةى كالصٍَّرًفيٌػٍينى كى ًثيػٍ مىعىافو كى
أىٍىًل التَّأًكٍيًل قػىٍبلى أىٍف يػيقىدّْميوا رىٍأيػىهيم، كقىٍد مىرَّ في ىذه الٌدرىاسىًة مىوىاًضعي ًعدَّةه تىديؿُّ 

، كمىا جىاءى في مىٍعنى "فػىتػىٌناؾى فػيتيوننا"عىلى ىذا األىٍمًر، ًمٍنها مىا ريًكمى في تػىٍفًسٍيرً 
ريىما(الطٌاغيوتً ) . ، كغىيػٍ
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اتَّضىحى أىفَّ ًمٍن أىٍسبىاًب الًخالًؼ أىٍسبىابنا عىقىًديَّةن، فىكىافى الصٍَّرًفيُّ يىٍخريجي : ثىالًثنا
عىٍن الرٍَّأًم المىٍوجيوًد ًإذا رىأل أىنَّوي يػىٍرًتًكبي مىٍح يورنا، كذًلكى نىٍحوي مىا جىاءى في اٍسًم 

 . (اٍستػىٍعصىمى ): ، كمىا جىاءى في(أىٍىوىفي )التٌػٍفًضٍيًل 
ييٍمًكني القٍوؿي أىفَّ ىينىاؾى مىٍعنػىيػىٍيًن، مىٍعنىن عىامِّا يػيٍفهىمي ًمن ًسيىاًؽ ااًم، : رىابًعنا

ُـّ كالمىٍفهيوـي  كمىٍعنىن خىاصِّا يػىتػىعىلَّ ي بًالٌلٍفًظ، كالتٌػرًٍكٍيًب اٌلذم ىو فيو، أىٌما الىمٍعنى العىا
ًمٍن ًسيىاًؽ ااًم فػىقىٍد ظىهىرى أىثػىري الًخالًؼ الصٍَّرًفيّْ فيو في مىٍجميوعىةو ًمن المىسىاًئًل، 
ره في المىٍفهيوـً  لكٌن ىذا األىثػىرى لىٍيسى ميطَّرًدنا، فػىلىٍيسى كيلُّ ًخالؼو صىٍرًفيٍّ يػىٍتبػىعيوي تػىٍغًييػٍ

ْـّ لليىةً  . العىا
كأىٌما المىٍعنى الخىاصُّ فهو يىػتىأىثٌػري بًالًخالًؼ، كقىٍد يػىتػىغىيػَّري مىٍعنى اللٍَّفًظ : خىاًمسنا

رىةه، ًمٍنها  ًثيػٍ كىاًمالن، كيػىتىأىثػَّري ًبذًلكى التػَّرًٍكٍيبي اٌلذم ىو فيو، كاألىٍمثػىلىةي عىلىى ذًلكى كى
. مىعىاًني أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ، كسىائًري مىسىاًئًل البىٍحثً 

يىًغ : سىاًدسنا ًَ ثٍػرىًة المىعىاًني المىٍوجيودىًة في بػىٍعًض ًص تػىبػىيَّنى ًلي أىفَّ ًمٍن أىٍسبىاًب كى
األىفٍػعىاًؿ أىفَّ بػىٍعضىهيم كىافى يػىٍعتىًمدي في رىٍأيًًو عىلىى مىا تػيؤىدٍّْيًو الكىًلمىةي في ًسيىاًقًها ديكفى 
الٌن ىًر ًإلى مىٍعنىاىىا في أىٍصًل الوىٍضًع، كال يػىٍلتىًفتي ًإلى أىٌف ىذا المىٍعنى قىٍد يىكيوفى 

ًة  مىٍعنىن عىامِّا ييٍمًكني أىٍف يػيٍفهىمى ًمن ًخالًؿ تىرابيًط الميٍفرًدىاًت في التػَّرًٍكٍيًب ال ًمن الكىًلمى
اًديَّةن يىٍجتىًهدي في ًذٍكرًىا  ذىاتًها، كىذا يػيؤىٌدم ًإلى أىٍف تيٍصًبحى مىعىاًني أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ اٍجًتهى

.  كيلُّ ميفىسّْرو 
يىًة عىن : سىابًعنا زي خيريكجى الًبنػٍ اًة ال تيًجيػٍ ظىهىرى ًلي أىفَّ ىينىاؾى جىمىاعىةن ًمن النُّحى

المىٍعنى المىٍوضيوًع لىها، كذًلكى كىاًضحه في جيٍملىًة مىسىاًئًل أىبًٍنيىًة األىفٍػعىاًؿ، كقىٍد أىشىٍرتي 
اًة (اٍستػىٍفعىلى )، ك(فىاعىلى )إلى ذًلكى في مىٍعنى  ريىا، كىذا ييذىٌكًر ًبرىٍأًم بػىٍعًض النُّحى ، كغىيػٍ

كالحىٍمدي هلل رٌب العالىًمٍينى . في مىعىاًني حيريكًؼ الجىرّْ 
كصٌلى اهللي على سٌيدنا محٌمد كعىلى آلو كسٌلم 
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قىًائمىةي المىصىاًدًر كالمىرىاًجًع 
إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراىيم،  .1

 مصر، -  شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،تحقي  إبراىيم عطوة عوض

 دار ،أحكاـ القرآف، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل، تحقي  عبد الغني عبد الخال  .2
 .ى1400- بيركت - الكتب العلمية 

أدب الكاتب، أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة، الدينورم، تحقي  محمد محي الدين  .3
 .1963- مصر - مكتبة السعادة ، 4، طعبد الحميد

بي السعود محمد بن أل، (تفسير أبي الٌسعود) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآف الكريم .4
 .بيركت- محمد العمادم، دار إحياء التراث العربي 

أساس البالغة، الٌزمخشرم، تحقي  عبدالرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة كالٌنشر، بيركت،  .5
 .لبناف

، مؤٌسسة الٌرسالة، 3األصوؿ في الٌنحو، البن الٌسٌراج، تحقي  عبدالحسين الفتلي، ط .6
 .ـ1988_ى 1408بيركت

، عالم الكتب، 1ًإٍعراب القراءات الٌشواٌذ، أبو البقاء العكبرم، تحقي  محمد السٌيد عٌزكز، ط .7
 .ـ 1996- 1417بيركت 

زىير غازم زاىد، .إعراب القرآف، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، تحقي  د .8
 .ـ 1988- ى1409- بيركت -  عالم الكتب ،3ط

، دار الكتاب المصرم كدار 4إعراب القرآف المنسوب للٌزٌجاج، تحقي  إبراىيم األبيارم،ط .9
 ى1420الكتاب الٌلبناني

 .أنوار التٍنزيل كأسرار الٌتأكيل، أبو سعيد عبداهلل بن عمر البيضاكم، دار الفكر بيركت .10

 دار ،4، طاإليضاح في علـو البالغة، الخطيب القزكيني، تحقي  الشي  بهيج غزاكم .11
 .ـ1998ى 1419- بيركت - إحياء العلـو 

، نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث السمرقندم، تحقي  د .12  ،محمود مطرجي.بحر العلـو
  .بيركت- دار الفكر 

البرىاف في علـو القرآف، محمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل، تحقي   .13
 .ى1391- بيركت -  دار المعرفة ،محمد أبو الفضل إبراىيم

طو عبد الحميد، الهيئة . تحقي  د البياف في غريب إعراب القرآف، أبو البركات األنبارم، .14
 .ـ1980المصريٌة العاٌمة للكتاب 



 144 العدد -مجٌلة الجامعة اإلسالمٌية 

  -449-  

تاج العركس من جواىر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدم، تحقي  مجموعة من  .15
 . دار الهداية،المحققين

تاج اللغة كصحاح العربٌية، إسماعيل بن حٌماد الجوىرم، تحقي  أحمد عبد الغفور  .16
 .ـ1990، دار العلم للماليين، بيركت4عطٌار، ط

التبياف في إعراب القرآف، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبرم، تحقي   .17
 . عيسى البابي الحلبي كشركاه،علي محمد البجاكم

دار ، الرابعة لتسهيل لعلـو التنزيل، محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي، الطبعةا .18
  .ـ1983- ى1403- لبناف - الكتاب العربي 

تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حياف األندلسي، تحقي  الشي   .19
 دار الكتب العلمية ، الطبعة األكلى،الشي  علي محمد معوض- عادؿ أحمد عبد الموجود 

 .ـ2001-ى 1422- بيركت / لبناف- 

 . دار المعرفة بيركت،تفسير البغوم، البغوم، تحقي  خالد عبد الرحمن العك .20

، أبو الم فر منصور بن محمد بن عبد الجبار (تفسير الٌسمعاني) تفسير القرآف .21
- الرياض - ، دار الوطن 1ط ،ياسر بن إبراىيم ك غنيم بن عباس بن غنيم السمعاني، تحقي 

 .ـ1997- ى1418- السعودية 

، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازم، تحقي  (تفسير ابن أبي حاتم) تفسير القرآف .22
 .صيدا-  المكتبة العصرية ،أسعد محمد الطيب

لتفسير الكبير أك مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازم الشافعي، ا .23
 .ـ2000-ى1421 دار الكتب العلمية بيركت ،األكلى الطبعة

تفسير مجاىد، مجاىد بن جبر المخزكمي التابعي أبو الحجاج، تحقي  عبدالرحمن  .24
 .بيركت-  المنشورات العلمية ،الطاىر محمد السورتي

تفسير مقاتل بن سليماف، أبو الحسن مقاتل بن سليماف بن بشير األزدم بالوالء  .25
  .ـ2003- ى1424-  دار الكتب العلمية بيركت، 1، طأحمد فريد البلخي، تحقي 

، عالم 2كاظم بحر المرجاف، ط.الٌتكملة، أبو علٌي الفارسي، تحقي  كدراسة د .26
 .ـ1999،ى1419الكتب

 .تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، الفيركز آبادم، دار الكتب العلمية لبناف .27

، 1، طتهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد األزىرم، تحقي  محمد عوض مرعب .28
 .ـ 2001- بيركت  - دار إحياء التراث العربي

السيد شرؼ : لثقات، محمد بن حباف بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقي ا .29
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  .ـ1975 - 1395 - ،1، ط دار الفكر،الدين أحمد

محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرم أبو : جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، تأليف .30
 .1405- بيركت - دار الفكر : جعفر، دار النشر

- الجامع ألحكاـ القرآف، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد األنصارم القرطبي، دار الشعب  .31
 .القاىرة

عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازم   الجرح كالتعديل، .32
 .1952-  بيركت ،1، طالتميمي، دار إحياء التراث العربي

بيركت - دار العلم للماليين،1، ط تحقي  رمزم منير بعلبكي البن دريد،جمهرة اللغة، .33
 .ـ1987- 

الجواىر الحساف في تفسير القرآف، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوؼ الثعالبي،  .34
 .بيركت- مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

الحٌجة للقٌراء الٌسبعة، أبو علٌي الفارسي، حٌققو بدر الٌدين قهوجي كبشير حويجاتي،  .35
 .ـ1993_ ى 1413، دار المأموف للٌتراث، دمش  1ط

حٌجة القراءات، ألبي زرعة عبدالرحمن بن محٌمد بن زنجلة، تحقي  سعيد األفغاني،  .36
 .ـ2001_ ى 1422، مؤٌسسة الٌرسالة، بيركت 5ط

 ،صدر الدين علي بن الحسن البصرم، تحقي  مختار الدين أحمد، الحماسة البصرية .37
 .ـ1983- ى1403- بيركت - عالم الكتب 

تحقي  محمد  خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم، .38
  .ـ1998- بيركت -  دار الكتب العلمية ،1طاميل بديع اليعقوب ، كنبيل طريفي

الخصائص، ألبي الفتح عثماف بن جني، تحقي  محمد علي النجار، دار الهدل للطباعة  .39
  .، بيركت 2كالنشر، ط

، درة الغواص في أكىاـ الخواص، القاسم بن علي الحريرم، تحقي  عرفات مطرجي .40
  .ـ1998ى 1418- بيركت - مؤسسة الكتب الثقافية ، 1ط

الٌدٌر المصوف في علـو الكتاب المكنوف، أحمد بن يوسف المعركؼ بالٌسمين الحلبي،  .41
 .ـ1986، دار القلم، دمش 1أحمد محٌمد الخٌراط، ط.تحقي  د

،  بيركت، دار الفكر،الدر المنثور، عبد الرحمن بن الكماؿ جالؿ الدين السيوطي .42
1993. 

 .بيركت- ديواف الحماسة، التبريزم، دار القلم  .43

 المكتب ،3طزاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزم،  .44
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  .ى1404- بيركت - اإلسالمي 

حاتم .تحقي  د الزاىر في معاني كلمات الناس، أبو بكر محمد بن القاسم األنبارم، .45
  .ـ1992- ى 1412- بيركت-  مؤسسة الرسالة،1طصالح الضامن 

تحقي  ، السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاىد البغدادم .46
 .ى1400- مصر - دار المعارؼ ، 2، طشوقي ضيف

، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (المجتبى من السنن)سنن الٌنسائي الموسـو بػ .47
- حلب - ، مكتب المطبوعات اإلسالمية 2ط ،عبدالفتاح أبو غدة: النسائي، تحقي 

 .ـ1986 - 1406

، 1الٌشافية في علم الٌتصريف، ابن الحاجب، دراسة كتحقي  حسن أحمد العثماف،ط .48
 .ـ1995-ى1415المكتبة المٌكٌية، مٌكة المكٌرمة

شرح شافية ابن الحاجب، الٌرضي االستراباذم، تحقي  محٌمد نور الحسن كزمالئو، دار  .49
 .ـ1982ى1402الكتب العلمية، بيركت

عبدالمقصود محٌمد عبد .شرح شافية ابن الحاجب لركن الٌدين االستراباذم، تحقي  د .50
 .ـ2004-ى1425، مكتبة الثٌقافة الٌدينٌية، القاىرة1المقصود، ط

، 3شرح الٌشافية، الجاربردم، ضمن مجموعة الٌشافية من علمي الٌصرؼ كالخط، ط .51
 . ـ 1984ى 1404عالم الكتب، بيركت

، عالم 3شرح الٌشافية، نقرة كار، ضمن مجموعة الٌشافية من علمي الٌصرؼ كالخط، ط .52
 ـ1984ى 1404الكتب، بيركت

شرح مختصر الٌتصريف العٌزم في فٌن الٌصرؼ، مسعود بن عمر الٌتفتازاني، شرح  .53
، ط.د: كتحقي   .ـ1983، منشورات دار الٌسالسل، الكويت1عبد العاؿ سالم مكـر

:  شرح المراح في الٌتصريف، بدر الٌدين محمود بن أحمد العيني، حٌققو كعٌل  عليو .54
 .ـ1990عبد الٌسٌتار جواد،،مطبعة الٌرشيد، بغداد.د

فخر الدين قباكة، حلب، .شعر زيىير بن أبي سلمى بشرح األعلم الٌشنتمرم، تحقي  د .55
  .ـ1973

الٌشقائ  الٌنعمانٌية في علماء الٌدكلة العثمانٌية، طاش كبرم زادة، دار الكتاب العربي،  .56
 .ـ1975بيركت، 

الٌصاحبي في فقو اللغة، ابن فارس، تحقي  الٌسٌيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي  .57
 .الحلبي، القاىرة

 محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل (الجامع الصحيح المختصر)صىحيح البخارم الموسـو بػ .58
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- بيركت - اليمامة , ، دار ابن كثير3ط ،مصطفى ديب البغا. البخارم الجعفي، تحقي  د
  .ـ1987 - 1407

- طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل، دار الكتب العلمية  .59
 .1403-  بيركت ،الطبعة األكلى

، دار 2محٌمد العبيدم، ط.الغريب المصٌنف، ألبي عبيد القاسم بن سالـ، تحقي  د .60
 .ـ 1996ى 1416مصر للطٌباعة، القاىرة 

فػىٍتح األقفاؿ كحٌل اإلشكاؿ بشرح المٌية األفعاؿ، جماؿ الٌدين محٌمد بن عمر المعركؼ  .61
  ـ1993-ى1414مصطفى الٌنٌحاس، الكويت. ببىٍحرؽ، تحقي  د

فتح البارم شرح صحيح البخارم، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  .62
  .بيركت-  دار المعرفة ،الشافعي، تحقي  محب الدين الخطيب

فتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد  .63
 .بيركت- الشوكاني، دار الفكر 

الفوائد البهٌية في تراجم الحنفٌية، أبو الحسنات الٌلكنوٌم الهندم، دار الكتاب  .64
 .اإلسالمي

الكامل في الٌلغة كاألدب، المبٌرد، تحقي  محٌمد أحمد الٌدالي، مؤٌسسة الٌرسالة  .65
 .ـ1983

 . ، دار الجيل، بيركت 1كتاب سيبويو، عمرك بن عثماف، تحقي  عبد الٌسالـ ىاركف، ط .66

في كجوه التأكيل، أبو القاسم محمود بن  الكشاؼ عن حقائ  التنزيل كعيوف األقاكيل .67
 .بيركت- دار إحياء التراث العربي ، عمر الزمخشرم الخوارزمي، تحقي  عبد الرزاؽ المهدم

الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها، مٌكي بن أبي طالب، تحقي   .68
 .1984، 4محيي الٌدين رمضاف، مطبوعات مجمع اللغة العربٌية بدمش ، ط.د

محمد .كىشف المشكالت كإيضاح المعضالت، الباقولي علي بن الحسين، تحقي  د .69
 .أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمش 

الكفاية في الٌنحو، محٌمد بن عبداهلل بن محمود، تحقي  كدراسة إسحاؽ الجعبرم،   .70
، بيركت1ط  . ـ2005-ى1425، دار ابن حـز

لكنى كاألسماء، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرم أبو الحسين، تحقي  عبد الرحيم ا .71
  .1404- المدينة المنورة -  الجامعة اإلسالمية ،1، طمحمد أحمد القشقرم

لباب في تهذيب األنساب، أبو الحسن علي بن أبي الكـر محمد بن محمد الشيباني اؿ .72
 ـ1980- ى 1400- بيركت - الجزرم، دار صادر 
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عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو ، لباب النقوؿ في أسباب النزكؿ .73
 .بيركت- الفضل، دار إحياء العلـو 

 . دار صادر بيركت،1ط لساف العرب، محمد بن مكـر بن من ور األفريقي المصرم،  .74

 ـ1998ى 1418، عالم الكتب 3تٌماـ حٌساف، ط.الٌلغة العربٌية مىعناىا كمبناىا، د .75

مجاز القرآف، أبوعبيدة معٌمر بن المثٌنى، تحقي  محٌمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي،  .76
 .القاىرة، بدكف تاري 

مجمع األمثاؿ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابورم، تحقي  محمد محيى  .77
  .بيركت-  دار المعرفة ،الدين عبد الحميد

، 1موسى محمد زنين، ط: المجيد في إعراب القرآف المجيد، الصفاقسي، تحقي   .78
 .ـ1992منشورات كلية الدعوة اإلسالمية 

المحتسب في تبيين كجوه شواذ القراءات البن جني، تحقي  علي النجدم ناصف، ك  .79
 . 1994عبد الفتاح شلبي، المجلس األعلى للشئؤكف اإلسالمية القاىرة .د

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الح  بن غالب بن عطية  .80
- لبناف -  دار الكتب العلمية ،1ط ،األندلسي، تحقي  عبد السالـ عبد الشافي محمد

. ـ1993- ى1413
المحكم كالمحيط األع م، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، تحقي  عبد الحميد  .81

  .ـ2000- بيركت -  دار الكتب العلمية ،1، طىنداكم

مختصر في شواٌذ القراءات من كتاب البديع، ابن خالويو، عنى بنشره برجستراسر، دار  .82
 .الهجرة

 .مدارؾ الٌتنزيل كحقائ  التأكيل، للٌنسفي، دار الفكر، بيركت .83

رمضاف عبد التٌػٌواب، دار الكتب .المذٌكر كالمؤٌنث، للميبػىٌرد محٌمد بن يزيد، تحقي  د .84
 .ـ1970المصريٌة

، 2طارؽ الجنابي، ط.المذٌكر كالمؤٌنث، أبو بكر محٌمد بن القاسم األنبارٌم، تحقي  د .85
  ـ1986-ى1406دار الٌرائد العربي، بيركت

، كنوز إشبيليا، 1حسن ىنداكم، ط.المسائل الٌشيرازيٌات، أبو علٌي الفارسي، حٌققو د .86
 .ـ2004ى 1424الٌرياض، 

حاتم صالح . مشكل إعراب القرآف، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد، تحقي  د .87
 .ى1405 ، بيركت، مؤسسة الرسالة،الطبعة الثانية، الضامن

، مكتبة 1ىدل قراعة، ط. مىعاًني القرآف، األخفش سعيد بن مسعدة، تحقي  د .88
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 .ـ1990الخانجي، القاىرة 

مىعاًني القرآف، يحيى بن زياد الفٌراء، تحقي  أحمد نىجاتي كمحمد علي الٌنٌجار، دار  .89
 .الٌسركر

 الطبعة األكلى ،الٌنحاس، تحقي  محمد علي الصابونيأبو جعفر معاني القرآف الكريم،  .90
  .ى1409- مكة المرمة - جامعة أـ القرل 

، عالم 1عبد الجليل شلبي، ط. مىعاني القرآف كإعرابو، للٌزٌجاج، شرح كتحقي  د .91
  .ـ1988ى 1408الكتب

معجم األدباء أك إرشاد األريب إلى معرفة األديب، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل  .92
 .ـ1991-  ى 1411بيركت، ، 1، طالركمي الحموم، دار الكتب العلمية

المعجم الكبير، سليماف بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، تحقي  حمدم بن  .93
  .ـ1983- 1404- الموصل- مكتبة الزىراء، 3، طعبدالمجيد السلفي

كتاباف )محسن العميرم، ضمن .المفتاح في الٌتصريف، عبد القاىر الجرجاني، تحقي  د .94
 .ى1424المكتبة الفيصلٌية، مٌكة المكٌرمة  (في الٌتصريف

المفراح في شرح مراح األركاح، حسن باشا بن عالء الٌدين األسود، تحقي  كدراسة  .95
 ـ 2006ى 1،1427شريف عبد الكريم الٌنٌجار، دار عٌمار، ط.د

، دار 2المفردات في غىريب القرآف، الٌراغب األصفهاني، ضبطو محمد خليل عيتاني، ط .96
 ـ1999-ى 1420لبناف- المعرفة، بيركت

علي .د: المفصل في صنعة اإلعراب، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرم، تحقي  .97
 .ـ1993- بيركت - مكتبة الهالؿ ، 1ط ،بوملحم

 عالم ،المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقي  محمد عبد الخال  ع يمة .98
 . بيركت- الكتب

رزاف .المناىج الكافية في شرح الٌشافية، زكريا بن محٌمد األنصارم، دراسة كتحقي  د .99
 . ـ2003-ى4241، سلسلة إصدارات دار الحكمة، 1يحيى خٌداـ، ط

شريف .نزىة األحداؽ في علم االشتقاؽ، للقاضي محٌمد بن علي الٌشوكاني، تحقي  كتعلي  د .100
 .ـ2004-ى1424، دار عٌمارللٌنشر كالٌتوزيع، عٌماف 1عبدالكريم الٌنٌجار، ط

نزىة األلباء في طبقات األدباء، ألبي البركات األنبارم، تحقي  محٌمد أبو الفضل إبراىيم،  .101
 ـ2003ى 1،1424المكتبة العصريٌة، ط

 دار ،1، طعلي تقي فنركم: نوابغ الركاة في راكية الكتاب، الشي  آغا بزرؾ الطهراني، تحقي  .102
 ـ 1971/ ى1390- لبناف / بيركت- الكتاب العربي 
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ىديٌة العارفين كأسماء المؤٌلفين كآثار المصٌنفين، اسماعيل باشا البغدادم، مؤٌسسة الٌتاري   .103
  .العربي، دار إحياء الٌتراث العربي، بيركت، لبناف

ىمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، جالؿ الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  .104
  .مصر- تحقي  عبد الحميد ىنداكم المكتبة التوفيقية 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد الواحدم أبو الحسن، تحقي  صفواف عدناف  .105
 .ى1415بيركت , الدار الشامية دمش , دار القلم األكلى،  الطبعة،داككدم
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