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  شكر وتقدير
 

أن َمن علي بألطافـِه فـي إتمـام هـذا البحـث،  الحمُد ِهللا على فضلِه وتماُم نعمِه بعد

كــان مــن دواعــي الفخــر واالعتــزاز أن يشــاركني هــذا البحــث جهــدًا ومشــورة الــدكتور و 

منذ لحظة تسجيلي موضوع البحث وعلى ما أمـدني بـه  الكعبيعادل عبد الجبار زاير 

من مصادر ما كان يتيسر لي الحصـول عليهـا عـن غيـر طريقـه وعلـى مـا أثـاره معـي 

  .من نقاط في البحث حتى ظهر بصورته هذه

متناني لجميع العـاملين فـي مكتبتـي الحكـيم وأميـر المـؤمنين ومكتبـة اوأقدم شكري و 

والمكتبــة المركزيــة فــي الجامعــة ، جامعــة الكوفــة، ة التربيــة قســم اللغــة العربيــة فــي كليــ

المستنصــرية ومركــز الصــادق فــي النجــف األشــرف لمــا قــابلوني بــه مــن ترحيــب، ومــا 

  .قدموه من جهد

 مــنهم وأتوجــه بالشــكر الــى كــل مــن أســدى لــي عونــًا أو ســه ل لــي صــعبًا وأخــص

  .خيراً  فجزاهم اهللا عني جميعاً  صالح جليلةبالذكر التدريسية 

وأخيــرًا أســأل اهللا تعــالى أن يكــون هــذا البحــث بدايــة مســيرة علــى الطريــق العلمــي، 

ـــى مايشـــاء قـــدير  ـــه عل ـــى المضـــي فـــي طريـــق الدراســـة والتحصـــيل، إن وأن يعيننـــي عل

  .إّال باهللا عليه توكلُت وٕاليه ُأنيب يوباإلجابة جدير وما توفيق

  
  

  رفــاه
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

َعزِيِز الرَّحِيمِ  �
ْ
ى ال

َ
 َعل

ْ
ل

َّ
َوك

َ
  *َوت

ومُ 
ُ
ق
َ
 ت
َ
 ِحني

َ
ذِي يَرَاك

َّ
  �ال

  
  

  

 �������	 
������	 ُ�	 َ�����  
�	����	/ 217 -218   

 



  

  

  ا�ھداء
  

   :ىإل

   إمام املتقني وشفيعي يوم الدين أمري املؤمنني -

  �علي بن أبي طالب 

-  
ْ
 كانت

ْ
ن

َ
. جناز هذا العمـل أكثر الناس تطلعًا إل م

 
ْ
  يا من كانـت

ً
وُأختـًا  يل طـوال عمرهـا ُأمـًا وصـديقة

 ألياديكِ وإمنا هو شكر قلـبٍ 
ً
أهدي هذا اجلهد ال كفاء

 .تعمره حمبتكِ 

 ألـوذ -
ْ
ـن

َ
 عنـد راحت م

ُ
.. هيــبطمأنينتــه وأسـرتيح

 
ً
 وإجالال

ً
 .أبي وفاء

ــعابِ  - .. عــالء.. أخــوتي والء …ســندي يف الص

  .حيدر

  

 
 



  

  إقرار املشرف 
  

ألفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا فـــي القـــرآن الكـــريم (بــــ الموســـومة أشـــهد أن إعـــداد هـــذه الرســـالة 
جامعـة الكوفـة وهـي  –قد جرى تحت إشـرافي فـي كليـة التربيـة للبنـات )) دراسة لغوية(

  . متطلبات نيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاجزء من 
  
  
 

  : التوقيع  
  ستاذ المساعد الدكتور حاكم مالك الزّيادياأل:المشرف

  200/       /     التاريخ      
  

  بناء  على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة 
  
  
  
  

  : التوقيع
  األستاذ الدكتور ثامر خضير مرزة

  المشرف على الدراسات العليا
  200/       /     التاريخ      

  : التوقيع
  سعيد عدنان المحّنةر األستاذ الدكتو 

  رئيس قسم اللغة العربية
  200/       /     التاريخ      

  



  قرار جلنة املناقشة
  

ألفـاظ الرؤيـة (لجنة المناقشة، قـد اطلعنـا علـى الرسـالة الموسـومة بــ أعضاء  إنناشهد ن
فــاه عبــد ر (المقدمــة مــن طالبــة الماجســتير )) دراســة لغويــة(والرؤيــا فــي القــرآن الكــريم 

 بهــا وقررنــا فـي محتوياتهــا وفيمـا لــه عالقـة وقــد ناقشـنا الطالبــة ) الحسـين مهــدي الفتلـي
  . لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها(            ) قبولها بدرجة 

  
  
 

  التوقيع
  األستاذ الدكتور
  زهير غازي زاهد
  رئيس اللجنة

  التوقيع
  األستاذ المساعد الدكتور

  وي صباح عطي
  عضواً 

  
  التوقيع

  األستاذ المساعد الدكتور
  عبد الستار مهدي

  عضواً 

  
  التوقيع

  األستاذ المساعد الدكتور
  زياديلحاكم مالك ا

  عضواً ) المشرف(

  
  على قرار اللجنةجامعة الكوفة / مجلس كلية التربية للبناتصادق 

  
  

  التوقيع  
  الدكتورالمساعد األستاذ 

  حسنسعد عزيز 
  بية للبناتعميد كلية التر 

  200/       /     التاريخ      
  



 احملتويات 

  الصفحة  وع ـــــــالموض
  ج –أ   المقدمة
  35-1  لفاظ الرؤية والرؤيا في المعجمات العربيةأ: التمھيد

  المستوى الصوتي لصيغ الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم: الفصل ا�ول
  المسائل الصوتية الخاصة بألفاظ الرؤية والرؤيا: المبحث األول
  : التي تتعلق بالصوامتصوائت وأهم المسائل الصوتية الصوامت وال: المبحث الثاني

  الجهر والهمس     
  الشدة والرخاوة      
  االستعالء واالنخفاض     
  اإلطباق واالنفتاح      
  الذالقة واإلصمات      
  التفخيم والترقيق     

  الظواهر الصوتية التأثرية: المبحث الثالث
  اإلدغام -1     
  اإلبدال -2     

       تسهيل الهمزة وتحقيقها      -3     

36 -77  
36 -43  
44 -56  

44  
46  
47  
47  
49  
49  
57-77  

57  
62  
68  

  118- 78   لصيغ الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم الصرفيالمستوى : الثانيالفصل 
  الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم آليات التركيبيالمستوى : الثالثالفصل 

  .بأفعال القلوبالتعريف : المبحث األول
  سبب تسميتها �
 المفعولين ومعانيها عددها وعملها وحكم  �

 حذف المفعولين أو أحدهما �

 األحكام الخاصة باألفعال القلبية المتصرفة  �

  . تنوع المفعول الثاني
 :األحكام األربعة الخاصة باألفعال القلبية المتصرفة

  التعليق: الحكم األول
  اإللغاء: الحكم الثاني
ـــــثالحكـــــم الثا ـــــوع  :ل ـــــوب ومفعولهـــــا األول جـــــواز وق فاعـــــل أفعـــــال القل

  .ضميرين معينين
 االستغناء عن المفعولين بالمصدر المؤول: الحكم الرابع

  . األفعال المتعدية إلى ثالثة مفاعيل �

119 -220  
120 -149  

120  
120  
133  
135  
136  
137  
137  
141  
142  
  

144  
145  

  
  



 

  الصفحة  وع ـــــــالموض

  األساليب الخبرية : المبحث الثاني

 النفي - 1

 التوكيد - 2

  األنماط اللغوية لصيغ الرؤية والرؤيا - 3
  اإلنشائيةاألساليب : المبحث الثالث

  اإلنشاء الطلبي: أوالً        
  األمر -أ              
  االستفهام  -ب             

  اإلنشاء غير الطلبي: ثانياً      
  التعجب                  

  أسلوب الشرط : بحث الرابعالم
  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(إْن  - 1
  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(لو  - 2
  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(لوال  - 3
  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(إذا  - 4
  واب الشرطجملة ج+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(َمْن  - 5
  جملة جواب الشرط+ جملة الشرط ) + أداة الشرط(لما  - 6

150 -173  
150  
155  
167  

174 -206  
174  
174  
178  
204  
204  

207 -220  
208  
211  
215  
216  
218  
219  

  المستوى الداللي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم: الفصل الرابع
  والرؤياالتعبير القرآني الصريح عن الرؤية : المبحث األول

  التعبير القرآني غير الصريح عن الرؤية والرؤيا: المبحث الثاني

  المشترك اللفظي والتقابل الداللي: المبحث الثالث

  .الداللة المجازية والتقديم والتأخير: المبحث الرابع

221 -327  
221 -285  
286 -295  
296 -311  
312 -327  

  329- 328  : الخاتمة
  355- 330  المصادر والمراجع

    نكليزيةالرسالة باللغة ا. ملخص

 



 

أ  

������  
  

  
  

، وأسـتعيُن بـه علـى ذكـرَك والـتمُس بـه هـداَك، اللهم إني أحمدَك حمدًا أتوسـُم فيـه رضـاكَ 
، وعصـمتُه وفصـَل الخطـابِ  وصالًة وسالمًا على محمٍد عبدَك ورسـولَك الـذي آتيتـُه الحكمـةَ 

ـــه قـــول مـــن  مـــن الخطـــأ والهمتـــُه الصـــواب، ومننـــَت عليـــه بفضـــيلة البيـــان ففنـــَد بقـــاطع حجت
  .الزوِر والبهتانْ عارضُه من أهل 

  ..بعدأما 
ـرى  -جّلت عظمته -على كالم اهللا فإني مقبلةٌ  ألقف على آيات مـن الـذكر الحكـيم، أتح

ــذكر  ــائق المعــاني مّعنيــة بالكلمــة وبنائهــا وأصــواتها ودالالتهــا، وكيــف جــاءت فــي ال فيهــا دق
ليها من الكلم من الحسن، حافلة بما ُضم إ على ضروبِ  في مادتها، مشتملةً  الحكيم مكتملةً 

  .نسجام، وفاًء بما يحسن به التركيب من صفاتاتى من ذلك نظام فيه إحكام و أفت
فالقرآن الكريم من أعظم النصوص المدونة باللغـة العربيـة، ولمكانـة القـرآن العظمـى فـي 
نفــوس المســلمين فقــد حظــي بدراســات شــتى ومـــا زالــت لغــة التنزيــل تمــّدنا، بــل تــوحي إلينـــا 

  .يلة والدراسات الممتعةبالبحوث األص
ختيـار الموضـوع هـو رغبـة الباحثـة الشـديدة فـي دراسـة موضـوع قرآنـي اومن أهم أسباب 

ختيــار الســيد المشــرف لهــذا الموضــوع وأنــه ليســعدني كثيــرًا أن أظفــر بتحقيــق ادراســة لغويــة و 
ها غايتي المفقودة وضالتي المنشودة التي كنت وال أزال أتطلبها مـن ذي قبـل وأتمنـى حصـول

وال كانـت تصـدني عـن ذلـك حـشغال وتبـدل األقبل هذا الحين، ولكن تشويش البال بكثرة األ
والغايـة التـي أروم لـى المقصـد الـذي أبغـي بلوغـه، إوتحول بيني وبين مـا ُأريـد مـن الوصـول 

، بمــا أســتطيعه مــن حــول وطــول ولــو ببــذل الجهــد الكبيــر والعنــاء الكثيــر مــن أجــل تحقيقهــا
  .فيه الوصول الى ما أنا

َلَلتهـا رغبـة متواصـلة فـي طلـب العلـم جعلتنـي البحث مشكالت جمـة ولكـن ذَ  وقد واجهتِ 
  .طمئنان وتثبت وتوفيق منه سبحانهاأمضي ب

لفـاظ الرؤيـة والرؤيـا أُت أجمـع قـستوت مشـروعًا للبحـث طفاوعندما تبلورت فكرة البحث و 
لمفــردات الــواردة فــي القــرآن ســتقراًء لاو  ستقصــاءً اإذ إن موضــوع هــذا البحــث اللغــوي يتطلــب 

  .الكريم من خالل الكشف عن وجوه استعماالتها المتعددة في سياقات متنوعة
  .قتضْت طبيعة الموضوع أن يكون في مقدمة وتمهيد، وأربعة فصول وخاتمةاوقد 

العربيـــة المعـــاجم لفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا فـــي أففــي التمهيـــد حاولـــت الكشـــف عـــن مـــدلوالت 
جمعهـــا علمـــاء كبـــار مـــن مصـــادرها األصـــلية المتمثلـــة بـــالقرآن الكـــريم  ثـــروة لغويـــة بوصـــفها

لفاظــًا فــي أفوجــدُت أن هنــاك وبعــده النثــر قبــل اإلســالم و والحــديث النبــوي الشــريف والشــعر 
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لفاظـــًا ماتـــت علـــى ألفاظـــًا شـــاذة فـــي االســـتعمال و ألفاظـــًا غيـــر مســـتعملة، و أرة و و اللغـــة مهجـــ
  .األلسنة

 )المستوى الصـوتي لصـيغ الرؤيـة والرؤيـا فـي القـرآن الكـريم(وكان الفصل األول بعنوان 
إذ إن القرآن الكريم اسـتعمل الكلمـة فـي موقعهـا المحـدد الـذي ال تغنـي فيـه كلمـة عـن غيرهـا 
وارتباطها بغيرها من الكلمات السابقة والالحقة في نظام قرآنـي فريـد وٕانـي أثبتهـا هنـا للتأكيـد 

أتنـاول فصـًال كـامًال أدرس  نسـس هـذا البحـث لـذا آثـرُت أعلى أنها كانت أساسًا ثابتـًا مـن أ
ها جاعلــًة هــذا فــي مبحــث أول أمــا هــا وصــفاتُ كــل مــا يتعلــق بــالحروف مــن حيــث مخارجُ  هفيــ

الثــاني فكــان بعنــوان الصــوامت والصــوائت وأهــم المســائل الصــوتية التــي تتعلــق بالصــوامت 
، واألطبــاق واالنفتــاح، والذالقــة والشــدة والرخــاوة، واالســتعالء واالنخفــاض ،الجهــر والهمــس(

عليهـــا مـــن ظـــواهر صـــوتية تأثريـــة  أكـــان مـــا يطـــر فوالثالـــث ) واالصـــمات، والتفخـــيم والترقيـــق
  .كاالدغام واالبدال وتسهيل الهمزة وتحقيقها

لمســتوى الصــرفي لصــيغ الرؤيــة والرؤيــا فــي القــرآن ا(ـ أمــا الفصــل الثــاني فقــد أخلصــته لــ
مجـــيء هـــذا اللفـــظ مجـــردًا ومزيـــدًا وبصـــيغ  لـــى ِحـــدة مبينـــةً ع ، درســـُت فيـــه كـــل لفـــظٍ )الكـــريم

لى مجيئه بصيغ المشـتقات المختلفـة مـن إاألفعال الثالثة الماضي والمضارع واألمر أضف 
  ).سم مفعول ومصدر والجموع بأنواعها المختلفةاسم فاعل وصفة مشبهة و ا(

 )المستوى التركيبي آليات الرؤيـة والرؤيـا فـي القـرآن الكـريم(وكان الفصل الثالث بعنوان 
نــدرج بعنــوان التعريــف بأفعــال القلــوب، وســبب تســميتها ااألول منهــا  مباحــث أربعــةوتضــمن 

وعددها وعملها وحكم المفعـولين ومعانيهـا وحـذفهما مـع بيـان أهـم األحكـام الخاصـة بهـا مـن 
ول ضميرين معينين واالستغناء عـن مفعوليهـا اء وجواز وقوع فاعلها ومفعولها األغتعليق وال

أيضــــًا األفعــــال المتعديــــة إلــــى ثالثــــة مفاعيــــل مــــع بيــــان أبــــرز  بالمصــــدر المــــؤول وتناولــــتُ 
لفــاظ الرؤيــة والرؤيــا أوبعنــوان األســاليب الخبريــة كــان المبحــث الثــاني إذ جــاءت . أحكامهــا

  .وما الى ذلك سمية وفعلية وبصور مختلفة من حيث النفي واالثباتاعلى أنماط 
أمــا المبحــث الثالــث فكــان بعنــوان األســاليب االنشــائية وكانــت علــى نــوعين همــا األمــر 

ســلوب الشــرط كــان المبحــث انماطــه المختلفــة أيضــًا، وبعنــوان أبصــوره المختلفــة واالســتفهام ب
ذا إذ إن طبيعـة الدراسـة فـي هـ) ، ولـو، ولـوال، وٕاذا، وَمـْن، ولمـاإنْ (الرابع إذ تناولت األدوات 

الفصل تطلبت أن تكون عدد صفحاته أكثر من الفصلين األول والثـاني وان هـذا التنـوع فـي 
ظهـــار وٕاضــمار ومضـــي وحضـــور إ األســاليب والصـــياغة مــا بـــين أســاليب إنشـــائية وخبريــة و 

ســمية وفعليــة ومــا فيهــا مــن نفــي أو إثبــات اســتقبال وتكلــم وغيبــة وخطــاب ومــا بــين جمــل او 
ألساليب البيانية والصيغ التعبيرية المتنوعة ومع هـذه التحـوالت لى غير ذلك من اإستفهام او 

الســـريعة فـــي داخـــل الموضـــوع أو فـــي الخـــروج منـــه، تـــرى الـــنص القرآنـــي ال يضـــطرب، وال 
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يتعثــر، بـــل يحـــتفظ بتلــك الطبقـــة العليـــا مـــن متانــة الـــنظم وجـــودة الســبك، حتـــى يصـــوغ هـــذه 
  .األفانين الكثيرة منظرًا مؤتلفاً 

المســـتوى الـــداللي أللفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا فـــي (ابـــع مـــن البحـــث بعنـــوان وجـــاء الفصـــل الر 
ســمته علــى أربعــة مباحــث األول التعبيــر القرآنــي الصــريح عــن الرؤيــة قوقــد  )القــرآن الكــريم
فيه مجموعة من المعاني المختلفة المتعلقة باللفظ الواحد مع تطبيقات على  تُ والرؤيا عرض

بعنوان التعبير القرآني غير الصريح عن الرؤية والرؤيـا  أما المبحث الثاني فكان. كل معنى
في القرآن الكريم بينـُت فيـه عـدد مـن األلفـاظ التـي وردت غيـر صـريحة وٕانمـا تكـون إشـارتها 

وكـان المبحـث الثالـث بعنـوان . لى الرؤية والرؤيا من خالل السـياق القرآنـي لآليـاتإمفهومة 
رابع فكان بعنوان الداللة المجازية وما تضمنه القـرآن التقابل الداللي والمشترك اللفظي أّما ال

  .من تقديم وتأخير
ليهـا فـي هــذه إأن أتوصــل  وقـد أعقبـْت هـذه الفصــول خاتمـة بـأهم النتــائج التـي اسـتطعتُ 

  .الدراسة
واإلمتنـــان للـــدكتور حـــاكم مالـــك خـــالص الالشـــكر بوفـــي الختـــام ال يســـعني إّال أن أتقـــدم 

شــراف علــى الرســالة ومتابعتــه ومــا تحملــه مــن عــبء القــراءة إلفــه مــن جهــد االزيــادي لمــا تكلّ 
لها هنــا تفــي بشــكر الدقيقـة ومــا أســداه مــن توجيـه للرســالة وال أظــن أن هــذه الكلمــة التـي أســجّ 

 ة فقد منحني حقًا من علمه وتوجيهه ووقته، وصـبره مـا سـأبقى بـه مدينـًة، فمـدشخصيته الفذ
  .ه بنفع في عمره وأطال بقاءه و  -تعالى-اهللا

في مجاله أجمل الساعات، تغمرنـي  فيه الجهد، وعشتُ  وبعد، فهذا عمل متواضع بذلتُ 
وٕانـي ألقـر بـأني لـم أنـل مـن هـذا الفـيض العمـيم . نشوة روحية ألنها دراسة في رحاب القـرآن

ـــه فاتحـــًة ألعمـــال ُأخـــرى أســـأله ـــذي أجعل أن يســـدد مـــن خطـــاي  -جـــّل وعـــال-إّال اليســـير ال
  .اريد، إنه نعم المولى ونعم النصيرللوصول الى ما 
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ْؤيـــا اســـتقراًء واســـعًا وعميقـــًا للمـــواد ت ْؤيـــة والر تطلـــب معرفـــة األلفـــاظ الداّلـــة علـــى الر
من أجل حصـر هـذه األلفـاظ وبيـان دالالتهـا ومعرفـة أصـولها ومـا المعاجم اللغوية في 

  . يتعلق بها من صيغ
ـــة فـــي لفالمـــادة ال ـــى جانـــب المعـــاني المعـــاجم غوي ـــة إل ـــة الحقيقي تكشـــف عـــن الدالل

وذلـك  نالمتعددة إذ يكون تحديد الداللة الحقيقيـة صـعبًا فـي كثيـر مـن األحيـا المجازية
فــظ قــد يســتعمل اســتعماًال أصــلّيًا حقيقّيــًا وقــد يســتعمل اســتعماًال مجازيــًا فيخــتلط لألن ال

  . المجاز بالحقيقة
فظـة فـي االسـتعمال لوسأقف على اللفظة في التركيب والسـياق مـن أجـل متابعـة ال

  . والسيما في دراستي لقسم من األلفاظ في القرآن الكريملتحديد معناها 
ونالحظ َأن معاني اللفظة الواحدة تكون متفاوتة في االستعمال إذ يحدث هجـر أو 

ى جديدًا بمرور و يلحقها تطور في داللتها فتكتسب معنً أاهمال لمعاني بعض األلفاظ 
المجازيـة للفـظ ممـا جعـل بيـان تجمـع بـين الداللـة الحقيقيـة و المعـاجم الزمن لهذا كانت 

  .سنتطرق إليه في هذه الدراسةما الداللة الحقيقية أمرًا صعبًا وهذا 
ْؤيا في القرآن الكريم البـد مـن وقفـة لمعرفـة  ْؤية والر قبل الخوض في تتبع ألفاظ الر

ْؤيــا فــي  ْؤيــة والر ليهــا تبــع ألفاظهــا الداّلــة عتالعربيــة القديمــة ومــن ثــم المعــاجم معنــى الر
  . لفظًا وتأويالً 

نظــرُت : البصـر بــالعين فهـو رؤيــة إّال أن تقـولأمــا (() : هــ 175ت (قـال الخليــل 
ـــْيَن فيـــه  ـــه رأَي العـــين وتـــذكُر الَع ـــال ذو الّرمـــة.. إلي          : )1(ومـــا رأيتـــه إّال رأيـــة واحـــدة، ق

 الطويل                   

ــيحنَ  ــة ِه ــه إذا مــا رآهــا َرْأي   قلب
  

  )2())ْتَعِب الُمَتَتَمم بها كانهياِض المُ   
  

الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعـول واحـد، وبمعنـى (() : هـ 393ت (وقال الجوهري 
ْؤيـــــة وَرْأَءًة مثـــــل : الِعْلـــــم تتعـــــّدى إلـــــى مفعـــــولين، يقـــــال رأى زيـــــدًا عالمـــــًا ورَأى َرْأيـــــًا ور

  . )3())ةعَ را
                                         

  ... برواية، إذ نال منها نظرة 2/1173ديوانه ) 1(
  . 8/309) رأى(الخليل بن أحمد الفراهيدي  :العين) 2(
 . 14/291) رأي(، لسان العرب 6/2347) أىر (ري هالجو : الصحاح) 3(
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ْؤيـة ال تكـون ((: إلـى) هــ 395ت (وذهب العسكري  الر وقـال . )1())إال لموجـودإن
ْؤية (): (هـ 458ت (ابن سيده  َظُر بالعين والقلب: الر2())الن( .  

ْؤيُة ِإدَرْاُك الَمْرئي (: (فقال) هـ 502ت (أّما األصفهاني  3())الر( .  
ْؤيا فقال الخليل 4( ))رأيُت رْؤيا َحَسنة(: (أّما الر(  .  

ْؤيــا رْؤيــامنامــه رَأى فــي (: (وجـاء فــي الصــحاح علـى ُفْعلــى بــال تنــوين، وجمــع الر ،
ْؤيـا فـي اليقظـة قـال الراعـي: قال ابن بـري ؛ىُرعً : ى، بالتنوين مثلُرؤً  5(وقـد جـاء الر( : 

 الطويل                  

ـــــؤاُده ـــــش ُف ـــــا وَه ْؤي ـــــر للر فَكب  
  

ــُل يلوُمُهــا   ــَر َنْفســًا كــاَن َقْب 6())وبش(  
  

ْؤيا((: أّما األصفهاني فقال ُف فيما : الرالَهمَزُة  هُيرى في المنام وهو ُفْعلى وقد ُيَخف
  .)7( ))فيقال بالواو

ْؤيـــا((: وجـــاء فـــي اللســـان ورأيـــُت عنـــَك ُرؤًى َحَســـنةً  ...مـــا رأيتـــه فـــي ِمنامـــك: الر :
  . )8( ))وَأَ◌ْرَأى الرجُل إذا كثرت ُرَؤاُه، بوزن ُرعاُه، وهي َأحالمه: َحَلمتها

ْؤيـــــا(: (إلـــــى أن) هــــــ 1085ت (وذهـــــَب الطريحـــــي  بالضـــــم والقصـــــر ومنـــــع  -الر
  .)9( ))ما ُيرى في المنام -الصرف

ْؤيةِ (( :وفي الكلّيات ْؤيا كالر بمـا يكـون فـي النـوم فرقـًا بينهمـا  ّنها مختّصةٌ أغير  الر
 ... 10( ))بالمنام ورأى رؤيا أختص( .  

                                         

 . 86 /الل العسكريهأبو : الفروق في اللغة ) 1(

  . 112، 1/111ابن سيده : المخصص ) 2(

 .  206/الراغب األصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن )3(

 . 8/307) رأى(العين) 4(

  . 243/ديوانه) 5(

 . 10/139) رأى(، تاج العروس 14/297) رأي(، لسان العرب 6/2349) رأى(الصحاح ) 6(

 . 107/ألفاظ القرآن معجم مفردات) 7(

 . 14/297) رأي(لسان العرب ) 8(

 . 1/168الشيخ فخر الدين الطريحي : مجمع البحرين ) 9(

 . 318/بطرس البستاني: محيط المحيط  :وينظر 180/الكفوي: الكليات ) 10(
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فـي  اة والرؤيوذهب الشيخ علي أكبر النجفي إلى بيان الفرق بين الرؤية في اليقظ
إن رؤية الشيء في اليقظة هو ادراكه بالبصر حقيقة ورؤيتـه فـي المنـام (: (النوم قائالً 

  . )1())لى توهم االدراك بحاّسة البصر من غير أن يكون كذلكعهو تصوره في القلب 
  . )1())كذلك

ّنـه موجـود، أن الرؤيـا تمثـل مـا هـو غيـر موجـود علـى إ((وجاء في المعجم األدبي 
االحساس الرهّيف والخيال المبدع، وهي أيضًا شعور بـأن المسـتحيل وذلك عن طريق 
مكن التحقيق بحيث يبرز لصاحب الرؤيا في وضـوح صـاعق كأّنـه مفي رأي اآلخرين 

تحقيــق مــا هــو فــي وقــد تــؤدي هــذه الحالــة إلــى تعبئــة جميــع القــوى  .ٌل أمــام عينيــهثــما
يا عن اآلخرين شعوٌر لديـه وينتج عن تفرد الفنان أو األديب بالرؤ  .مستحيل أو معجز

وبأنــه قــادر علــى اختــراق ُتخــوم َتْعِجــز عــن بلوغهــا  ن متميــز إحساســًا وفكــراً ئبأنــه كــا
  .)2())المخلوقات األخرى
ــم العبــد ": يــة الرؤيــا قــال رســول اهللا هوفــي ذكــر ما ربــه فــي بــه الرؤيــا كــالم يكّل

َ��� ������: ((قوله تعالى ه على ذلكدليلو  )3("المنام� ����������� ���َ� ����������� ���َ� ����������� ���َ� ����� � ��!�� "#�� "�َ� �$�"%�� &'ِ) *+&,�� *+��-,َ.*� "�َ� ٍ� � ��!�� "#�� "�َ� �$�"%�� &'ِ) *+&,�� *+��-,َ.*� "�َ� ٍ� � ��!�� "#�� "�َ� �$�"%�� &'ِ) *+&,�� *+��-,َ.*� "�َ� ٍ� � ��!�� "#�� "�َ� �$�"%�� &'ِ) *+&,�� *+��-,َ.*� "�َ� ٍ�
* ����� ��� �+�0 ْ2ِ3ِ
 �4�%5*�6َ ً'5*8�! 9َ�8"�*� "�َ� ٍ:����% � ��!��* ����� ��� �+�0 ْ2ِ3ِ
 �4�%5*�6َ ً'5*8�! 9َ�8"�*� "�َ� ٍ:����% � ��!��* ����� ��� �+�0 ْ2ِ3ِ
 �4�%5*�6َ ً'5*8�! 9َ�8"�*� "�َ� ٍ:����% � ��!��* ����� ��� �+�0 ْ2ِ3ِ
  .فالوحي كالمه لعبده في المنام )*� "�َ� ٍ:����% � ��!��(()4��4�%5*�6َ ً'5*8�! 9َ�8" 

 "رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا مـن النبـوة" : وقال عليه الصالة والسالم
ـــــــي  )5( ـــــــرأ: يعن ـــــــاء  ن أكث ـــــــيهم الســـــــالم(األنبي كـــــــانوا ال يشـــــــاهدون الَمَلـــــــك، إال ) عل

علـى تلـك  �إلـيهم فـي النـوم، فنّبـه  ىالمحصورون المعدودون منهم، وٕاّنما كـان يـوح
الرتبة من النبّوة، وأراد بها الرؤيا من الرجل المسلم الموحد، الذي ال يرتكـب القـاذورات 

  .)6(وراتظوالكبائر والمح

                                         

  . 102/الشيخ علي أكبر النجفي: ة النظامية في الفروق االصطالحيةالتحف) 1(

 . 134/جّبور عبد النور: المعجم األدبي :ينظر) 2(

  .7/2264البخاري : صحيح البخاري) 3(

  . 42/الشورى) 4(

 .4/390الحاكم النيسابوري : المستدرك) 5(

  . 92، 1/91سعد الدينوري القادري أبو الشيخ : و القادري في التعبيرعبير في الرؤيا أتال: ينظر) 6(
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يــراه مــا كــان و ى الرؤيــا عشــرين ســنة، قبــل أن يــرى الملــك، يــر  فكــان رســول اهللا 
  . منها من النبوة

ا مرتبـة مسأورد األلفاظ الدالة عليهالمعاجم غوي للفظين في لوبعد تحديد المعنى ال
  : الفعلبالعربية بادئة المعاجم ها من ئترتيبًا هجائّيًا من خالل استقصا

 أَ  -1
َ
 م

َ
  : ل

  . )1(يه مستبينًا لهتأملُت الشيء، أي َنَظْرُت إل
وتَأملـت الشـيَء أي نظـرت إليـه . التثَبـت: والتأمـل.. جـاء الر : اَألَمل اَألْمل واِإلْمـل

  . )2(تثبت في األمر والنظر: َل الرجلُ وتَأم . تًا لهبَتثسْ مُ 
2-  

َ
س

َ
   :َأن

ًا فوآنسُت من فالن ضـع... آنسُت شخصًا من مكان كذا، أي رأيت((: قال الخليل
  . )3( ))أو َحْزمًا، أي علمته

قـــد توحشـــت ، وآَنْســـُت : آِنْســـُت بالشـــيء ُأْنســـاً (( :)هــــ 367ت(قـــال ابـــن القوطيـــة 
  .)4())الشيَء أبصرته

الهمزة والنون والسين أصٌل واحد، وهو ظهور (() : هـ 395ت (وذهب ابن فارس 
ــــذل ــــس خــــالف الجــــن، وســــموا ب ــــوحش، األن ك الشــــيء وكــــل شــــيء خــــالف طريقــــة الت

  . )5( ))لظهورهم
رآه وَأبصـره : خَص واستْأَنَسـهوآَنـَس الّشـ. أَحسـه: يءَ شـآَنـَس ال((: وجاء فـي اللسـان

أِنْسُت بفالن أي َفِرحُت به، وآَنْسُت َفَزعًا، وأّنْسُتُه اذا أْحَسْسَته ووجدته ... ونظَر إليه، 
  . في نفسك

ِنْس هل ترى أحدًا ؟ فيكون فاْسَتأْ  ذهبْ إ :يقال. واالستئناس في كالم العرب النظر
   لبسيطا       :)6(معناه انظْر من ترى في الدار، وقال النابغة

ـــــدِ  ـــــى ُمســـــتْأِنٍس َوِح ـــــل عل ـــــذي الَجلي   ب
  

                                         

  . 4/1627) أمل(الصحاح ) 1(

  . 11/27) أمل(لسان العرب ) 2(

 . 7/308) أنس: (العين) 3(

 .6/16) أنس(، لسان العرب 1/29ابن القطاع  :، األفعال10 /األفعال) 4(

 .1/145أحمد بن فارس : مقاييس اللغة) 5(

يــوَم : والعجــز فــي الــديوان  هــاُر بنــالــي، وقــد زاَل الن حْ ، والصــدر موجــود فــي ديوانــه ، كــَأن رَ 39/نــهديوا) 6(
  ... الَجِليلِ 
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ــُر ويتلفــت هــل يــرى  مــاأي علــى ثــوٍر وحشــي أحــس ب رابــه فهــو َيســَتْأِنُس أي َيَتَبص
  . )1())تهور فهو َأَجد لَعْدِوه وفراره وسرععُ ذْ أحدًا أراد أنه مَ 

3-  
َ
م

َ
ش

ْ
ر
َ
  :ب

والَبْرَشــمُة أيضـــًا . م وَأظَهــَر الحــزنَبْرَشــَم الرجــل، إذا َوَجــ. )2(رَ الَبْرَشــمُة، ِإداَمــُة النَظــ
  . )3(ُة النظرد حِ : ْرَشامُ والبِ 

ــــَم الرجــــلُ  .طِ قَ ن تلــــوين الــــ: الَبْرَشــــمةُ  .. َشــــامُ رْ ، وهــــو البِ هُ د َحــــأداَم النظــــر أو أَ : وبرَش
وأنشـــَد أبـــو عبيـــدة : الحـــاد النظـــر، وهـــي الَبْرَشـــمُة و الَبْرَهمـــُة قـــال ابـــن بـــري: والُمَبْرِشـــمُ 
 الوافر                        : )4(للكميت

  َد ُأنثـــــى و لُقْطـــــَة ُهْدُهـــــٍد َوُجُنـــــا
  

ـــــم   ـــــا؟ ةً ُمَبْرِش ـــــي َتْأكلون   ، َأَلْحِم
  

عـــن الخيـــر  كـــان النـــاس يســـألون رســـول اهللا ": فـــي حـــديث حذيفـــة بـــن اليمـــانو 
 يــدُ دِ حَ : ورجــل ُبراِشــم.. )5( "أســأله عــن الشــر فَبْرَشــموا لــه أي حــّدقوا النظــر إليــه وكنــتُ 
  . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) برشم(ولم ترد لفظة . )6(النظر

4-  
َ
ِرق

َ
  : ب

َق بعينـــه تبريقـــًا إذا وَبـــ.. َمْبُهـــوٌت  عٌ َفـــزِ أي َبِهـــٌت، فهـــو  فهـــو َبـــِرقٌ : َبـــِرَق َبَصـــرهُ (( ر
  .)7())رَ دِة النظَ شِ  ْألَألها من

ــوَ  ــه فَ  قَ ر وَبــ. َتحيــره: رُق البصــرَب ــًا وبروقــًا وأبرقــت  تِ َقــرَ بَ . )8(اتَــقَ رَ بَ عيني الســماء َبْرق
  . )9(عند البهت رَ يَ ح تهدد، وبرق البصر برقًا ت ،لمعت  والرجل

                                         

 . 15، 13، 6/12) أنس(لسان العرب ) 1(

  . 2/485الفارابي : ديوان األدب) 2(
 .  5/1871) برشم(الصحاح ) 3(

 .2/124شعر الكميت بن زيد األسدي ) 4(

أي حددوا الَنَظر وَأدامـوه : َفَبْرَشُموا ِإَليهِ : (، وفيه1/91جار اهللا الزمخشري : غريب الحديث الفائق في )5(
  .1/119ابن األثير : النهاية في غريب الحديث واألثر: ، وينظر)وَأداموه إنكارًا لقوله وتعجبًا منه

 .12/47) برشم(لسان العرب  )6(

 . 130/لقوطية ابن ا: األفعال :، وينظر157، 5/156) برق(العين ) 7(

 . 368، 2/244ديوان األدب : ينظر) 8(

 . 1/64ابن القطاع : األفعال: ينظر )9(
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بـــرق وَبـــرَق بصـــُره َبرقـــًا وَبـــرق ي... وبـــّرَق عينيـــه تبريقـــًا إذا أوســـعهما وأحـــد النظـــر 
 الطويل   :)2(، قال ذو الرّمة)1(يَر فلم َيْطِرفْ حَدِهَش فلم يبصر، وقيل ت: ُبروقاً 

  ولــــو َأن لقمــــاَن الحكــــيم تعرضــــتْ 
  

  لعينيــه َمــي ســاِفرًا، كــاَد َيْبــَرقُ   
  

5-  
َ
م

َ
ه

ْ
ر
َ
  : ب

وحــــّدد  الّرجــــل إذا فــــتح عينيــــه مَ هَ رْ وَبــــ .هِ وثمــــرِ  هِ وَنــــْورِ  هِ ُمْجَمــــع َوَرِقــــ :َبْرَهمــــُة الّشــــجر
)4(قال )3(النظر

  الرجز                  :
ــًا ُمْســَهما  يمــزجن بالناصــع لون

  

ــــا َبْرَهمــــا   ــــْوَن الهوين ــــرًا َه   وَنَظ
  

َأدام : وَبــْرَهمَ ... ُبْرُعَمتُــهُ  :َبْرَهمــُة الشــَجر. )5(إدامــة النظــر وســكون الَطــْرفِ : الَبْرَهمــةُ 
الَبْرَطمــُة و الَبْرَهمــُة : الكســائي.. .وَبــْرَهَم وَبْرَشــَم إذا أداَم النظــر : األصــمعي... النظــر

 المعاجمفي القرآن واحتوتها ) برهم(ولم ترد لفظة . )6(ُص او خكهيئة الت .  
6-  

َ
غ
َ
ز
َ
  : ب

البـــــاء والـــــزاي والغـــــين أصـــــٌل واحـــــٌد، وهـــــو طلـــــوع الشـــــيء ((: فـــــارسابـــــن قـــــال 
أو َطَلَعـْت وَشـَرَقْت، بـدا منهـا طلـوٌع   :َبَزَغـِت الشـمُس َتْبـُزُغ َبْزغـًا وُبُزوغـاً . )7())وظهـوره

  . )9(طلع: وبزغ ناب البعير. )8(َابتدأت في الطلوع :قال الزّجـاج
7-  

َ
ر
َ
ص

َ
  : ب

مصدر البصير،  الَبصارةَ  .لبقَنفاذ في ال: الَعْيُن، والَبَصرُ  :الَبَصرُ (( :قال الخليل
رُت به، َوَتَبصرْتهُ  شبه َرَمَقْتهُ : وقد َبُصَر، وأبصَرُت الشيَء وَتَبص.   

                                         

  . 16 ،15 ،10/14) برق(لسان العرب : وينظر، 1/43الزمخشري : أساس البالغة ) 1(
  . 1/461 ديوانه) 2(
 .  2/485، ديوان األدب 4/128) برهم(العين  :ينظر )3(

، دْلَن بالناصِع لونـًا ُمسـهماً بُ : ين وهو في الصحاح واللسان للعجاج برواية البيت غير منسوب في الع) 4(
 .، ولم أجده في ديوانهُمسهماً 

 . 5/1871) برهم(الصحاح ) 5(

 . 1/110ابن القطاع  :األفعال :وينظر 12/48) برهم(لسان العرب ) 6(

 . 279/ابن القوطية :، األفعال4/385) بزغ(العين  :وينظر 1/244س اللغة ييامق) 7(

 . 55/ألفاظ القرآن ، معجم مفردات4/1315) بزغ(الصحاح  :، وينظر4/418) بزغ(لسان العرب ) 8(

 . 2/244بادي آالفيروز : بصائر ذوي التمييز) 9(
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البصــيرة اســُم لمــا اْعُتِقــَد فــي القلــب و . واسَتْبَصــَر فــي أمــره ودينــه إذا كــان ذا بصــيرة
 1())ِين وحقيق األمرمن الد( .  

أْريُته لمحًا باصرًا أي نظرًا بتحديق شديد وهـو (() : هـ 244ت (السكيت ابن قال 
  . )2())على َحّد البن وتامر فمعنى باصر ذو بصر وهو من أبصرت

ــُه َوَبَصــْرُت  ،َبُصــرت بالشــيء َبَصــرًا، وأْبَصــرته((): هـــ 367ت (طيــة ابــن القو  رَأْيَت
  . )3( ))رأيته رأَي الَبَصرَ : َعِلمته، وأْبَصرته: َبَصارةبالشيء 

إلـــى بيـــان الفـــرق بـــين البصـــر والعـــين  ) هــــ395ت ( وذهـــب أبـــو هـــالل العســـكري
للرؤيــة ولهــذا يقــال احــدى ســم ان العــين آلــة البصــر وهــي الحدقــة، والبصــر إ(: (قــائالً 

عينيه عمياء وال يقال أحد بصريه أعمى، وربمـا يجـري البصـر علـى العـين الصـحيحة 
، ويسمى العلم ... فيدلك هذا على أنه اسم للرؤية مجازًا وال يجرى على العين العمياء

  .)4( ))غيرك هنك تعلمه كما يراأبالشيء إذا كان جلّيًا بصرًا، يقال لك فيه بصر يراد 
ِحـس العـين والجمـع أبصـار َبُصـرت : الَبَصرَ ( (: أن ) هـ 458ت (وأكد ابن سيده 

  .)5( ))ُأبِصرههل نظرت إليه : بـه َبَصرًا وَبَصارة وِبَصارة وأْبَصرته وَتَبصرته
يَقـاُل للجاِرَحـِة النـاظرة وللقـوِة  الَبَصـرُ (: (فقـال) هــ502ت(أّما الراغـب األصـفهاني 

ــــ... التـــي فيهـــا ـــوِة القلـــِب المُ ويق ـــرِ دْ اُل لّق  أْبَصـــاٌر، وجمـــعُ  رِ َصـــالبَ  وجمـــعُ ... ِة َبصـــيرةٌ ِك
يقال له بصيٌر على سبيل العكس واَألولـى أن ذلـك يقـاُل  رُ ـريوالض ... البصيرة بصائر

  .)6())...ه ولهذا ال ُيقاُل له ُمبِصُر وباِصرُ وُ ا قالُ ـِله ِمْن قّوِة َبِصيرِة القلِب ال لم لما
َر رأسه وقد ذكر  7(قطعه: ابن القطاع معنًى جديدًا، بص( .  

لم، االعــ: علمتــه، والبصــير: وَبُصــْرت بالشــيء. العلــم: الَبَصــُر : لســانلوجــاء فــي ا
ـروالت . وقد َبُصَر َبصارةً  بص : ـلُ أَ التبْصـيرُ . والتعـّرفُ  مورجـٌل . التعريـف واإليضـاح: والت

َر ... عالم به : بصيٌر بالعلم تبـّين مـا يأتيـه مـن خيـر وشـر : فـي رأيـه واسَتْبْصـرَ وَتَبص
  . ُه إّياهَفهمَ : ِصَرةً بْ َتبْصيرًا وتَ األمر وَبّصره ... 

                                         

 . 10/209) بصر(الزبيدي : ج العروستا: وينظر ،7/117) بصر(العين ) 1(

 . 362/ابن السكيت: اصالح المنطق) 2(

 . 131، 127/األفعال) 3(

 . 74/غةلالفروق في ال) 4(

 . 114، 1/113ابن سيده : المخصص) 5(

 . 59/ألفاظ القرآنمعجم مفردات ) 6(

  . 1/69األفعال : ينظر) 7(
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نـــه يجـــوز أن يكـــون الَبِصـــيُر لغـــًة فـــي الَبِصـــيَرِة، كقولـــك ُحـــق وُحقـــٌة أوذهـــب إلـــى 
  .)1(وبياض وبياضة

بِصـُر، ِخـالُف البصـير هـو المُ ((: إلـى أن) هــ 1205ت (في حـين أشـار الزبيـدي 
 ـــِريِر، َفعيـــٌل بمعنـــى فاعـــل وحكـــى الل نّ أوَذكـــر . وٕاّنـــه لبصـــيٌر بـــالعينين: )2(يـــانيحالض 

ْؤية: الَبَصرٌ  3())حاّسُة الر( .  
8-  

َ
ص

َ
ص

َ
   :ب

اَصةُ  َص الَجـْروُ  .العينُ  :الَبصـَص : ويقال َبص ـَص . )4(فـتح عينيـه، مثـل جص وَبص
 إذا َنَظَر َقْبَل أن تنَفِتحَ : وقال ابن دريد. )5(، وَبْصَبص لغةٌ هِ يْ نَ يْ عَ  حَ تَ فَ : ْرُو َتْبصيصاً الجِ 

  . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) بصص(ولم ترد كلمة . )6()كَبصَص (عيْنُه  تنَفِتحَ 
ِق  -9

َ
 ب

َ
  : ر

ـــعه، وبَ : َبَقـــَر الـــبطَن والشـــيَء َبْقـــراً  َحَســـَر َبَصـــُره فـــال : راً َقـــَر بَ ِقـــشـــّقه، والشـــيء وس  
  . )7(ِصربْ يكاُد يُ 

ركًة ) َوبَقراً (الرجُل َبْقرًا، بفتح فسكون، َبَقَر ( (: وورد في التاج َحَسر فال يَكادُ : مح 
  .)8())ُيْبِصُر، وَأْعيا

  
  

10-  
َ
ف

َ
ق
َ
   :ث

ســتعير الُمثَاَقفــُة االثْقــُف الِحــْذُق فــي إدراك الشــيء وِفعلــه وِمنــه : ((قــال األصــفهاني
صـرك لِحـذق فـي النظـر ثـم يتجـّوز بـه فيسـتعمل فـي ويقال ثَِقْفـُت كذا إذا أدركتـه بب... 
  . )1()دراك وٕان لم تكن معه ثقافةاإل

                                         

 . 1/374) بصر(آبادي  الفيروز: ، القاموس المحيط68، 66، 8/65 )بصر(لسان العرب : ينظر)1(

 .195/الزبيدي:غويينلقات النحويين والطب: له كتاب في النوادر شريف ينظرهو علي بن حازم،) 2(

 .  198، 10/196) بصر(تاج العروس ) 3(

 .  3/1030) بصص(الصّحاح : ينظر )4(

  . 3/170، ديوان األدب 7/6) بصص(لسان العرب ) 5(
 . 17/492) بصص(تاج العروس ) 6(

 .8/74) بقر(، لسان العرب 280/ابن القوطية: األفعال: ينظر) 7(

 .10/228) بقر(تاج العروس ) 8(
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11-  
َ
ظ

َ
ح

َ
  : ج
رجــل جــاحُظ العينــين إذا كانــت : يقــال.. خــروُج ُمقلــة العــين وظهورهــا : الِجحــاظُ ((

  . حدقتاه خارجتين ، َجَحَظْت تجحُظ ُجُحوظاً 
نظـــَر فـــي عملـــه فـــرأى ُســـوء مـــا  :حـــدقتا العـــين، وَجَحـــَظ إليـــه َعَملـــهِ : والجاحظتـــان

والعـــرب تقـــول . يـــراد نظـــَر فـــي وجهـــه فـــذّكره ُســـوَء َصـــنيعهِ : ؛ قـــال األزهـــري)2())َصَنــــع
  . )3(َألْجَحَظن إليِك أثر يدِك، َيْعُنون به ُألَرينك ُسوء أثر يدك

ـــَدَرت، والشـــيَء، : فـــي حـــين قـــال ابـــن القوطيـــة َجَحَظـــت العـــيُن ُجُحوظـــًا وَجْحظـــاً  َن
إذا َنَظـَر : ويقال َلَحظ إليه، وَلَحظـه، بمعنـًى . خروجها: ، وُجُحوظ الَعين)4(ت إليهَنَظرَ 

  . المعاجمأشارت إليها و في القرآن الكريم ) َجَحظَ (ولم ترد لفظة . )5(بُمْؤِخر عينه
12-  

َ
ر
َ
ه

َ
  : ج

ــارًا  ــُر ِجَه ــِه َيْجَه ــَر بكالمــه وصــالتِه وقراءِت . عــالنتم : وجــاهرتم بــاألمر، أي... َجَه
  . )6(َنَظروا إليه ِعيانًا َجهارًا وكل شيٍء بدا َفَقْد َجَهرَ : واْجَتَهَر القوُم فالنًا، أي

  . )7())الذي ال ُيبِصُر بالليل: اَألْجهرُ : قال اليمانيَ ): ((هـ 188ت (وقال الشيباني 
والجــيم والهــاء والــراء أصــٌل واحــٌد، وهــو إعــالن الشــيء وكشــفه : ((قــال ابــن فــارس

ــرُت بــالكالم أعلنــُت بــه وُعّلــوه ، ويقــال لظهــور الشــيء بــافراط حاســة )8( ...))يقــال َجَه
  .)9(... رأيته ِجهاراً : البصر فالبصُر نحو

                                                                                                                     

 . 90/معجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(

 . 3/46ابن سيده : المحكم والمحيط األعظم: وينظر 3/73) جحظ(العين ) 2(

 .4/129 )جَحظَ (تهذيب اللغة  :ينظر) 3(

 .215/ابن القوطية: األفعال: ينظر) 4(

 .  2/207ديوان األدب ) 5(

 . 4/115، المحكم والمحيط األعظم 216/لقوطية ابن ا :األفعال: وينظر 3/388) جهر(ين عال) 6(

  . 1/121الشيباني : كتاب الجيم) 7(

 . 488، 1/487مقاييس اللغة ) 8(

 . 115/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 9(
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َجَهـَر بـالقول إذا رفـَع بـه صـوته، فهـو َجِهيـٌر وأْجَهـَر : ويقال... العالنية: والَجْهرُ ((
: قـوَم يجهـرهم جهـرًا واجتهـرهموَجَهـَر الجـيَش وال... فهو ُمْجِهٌر إذا ُعِرَف بشدة الصوت

  الرجز      :)1(ه قال العجاج يصف عسكراً نكثروا في عي
ــــــــكأنمــــــــا ُزهــــــــاُؤُه لِ  ــــــــرْ َم   ْن َجَه

  

  ليــــــــــٌل، وِرز وغــــــــــرِه إذا َوَغــــــــــرْ   
  

وَجْهرتُــه واْجَتَهْرتَــُه أي رأيتــه بــال حجــاب بينــي . َجَهــرُت الشــيء إذا كشــفته: ويقــال
وكذلك الرجل تـراه عظيمـًا  )2())لم يكن بينهما ِسترٌ : ْهَرةً ما َظَهَر ورآه جَ : وبينه والَجْهَرةُ 

: فقـال في وصـف النبـي محمـد  �كما في حديث اإلمام علي. عظيمًا في عينك
لــم يكــن قصــيرًا وال طــويًال وهــو إلــى الطــول أقــرُب، مــن رآه َجَهــَرُه؛ معنــى َجَهــَرُه أي ((

: عشى، وجهـراء القـوم الذي ال يبصر بالنهار، وضّده األ: واألْجَهرُ ... عظم في عينه
ـــُر مـــن ... جمـــاعتهم ـــُر وامـــرأة جهـــراُء واَألْجَه والعـــيُن الجهـــراُء، كالجاحظـــة؛ رجـــٌل أجَه

  . )3(الذي ال ُيبِصر في الشمس: الرجال
13-  

َ
ب

َ
ع

ْ
ل
َ
  : ج

. رجــــٌل َجْلَعبــــي العــــين، علــــى وزن الَقْرَنبــــى، أي شــــديد البصــــر: ((قــــال الجــــوهري
َجْلَعبــاٌة بالهــاء، ((فــي حــين ذهــب ابــن منظــور إلــى أن  )4( ))الناقــة الشــديدة: والَجْلَعبــاةُ 

  . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) جلعب(ولم ترد لفظة  )5())وهي الشديدة الَبَصر
  

14-  
َّ
د
َ
  : ح

ــداَر واألرَض َحــداً  والنظــر إلــى الشــيء .. َفَصــْلُت بينهــا وبــين مجاوريهــا: َحــَدْدُت ال
  . )7(ر إلى فالنِ وأْحَدْدُت الَنظَ . )6(أْثَبّته: وفيه

                                         

  .18/ديوانه) 1(

  . 4/115، المحكم والمحيط األعظم 3/389) جهر(العين :وينظر 5/149،150)جهر(لسان العرب ) 2(

4/115 .  

 . 152، 5/151)جهر(لسان العرب : ينظر) 3(

 . 1/101) بلعج(الصحاح ) 4(

 .  2/181) بلعج(تاج العروس : ، وينظر8/275) بلعج(لسان العرب ) 5(

 .1/239ابن القطاع : ، األفعال39/ابن القوطية  :األفعال: ينظر) 6(

 . 2/463) حدد(الصحاح : ينظر) 7(
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َدق فــي نفسـه مــن حيـُث الِخْلَقــُة أو مــن  يقــال لُكـل مــا: ((وقـال الراغــب األصـفهاني
  .)1())مِ حيث المعنى كالبصر والبصيرة حديٌد فيقال هو حديُد النظِر وحديُد الَفهْ 

15-  
َ
ج

َ
د
َ
  : ح

ُت ببصـــري، قـــال ِشـــدة الَنَظـــر بعـــد َرْوعـــٍة وَفْزَعـــٍة، حـــدجْ : التحـــديج: ((قـــاَل الخليـــل
   )2(:الّعجاج

  ثبّجرا من سواٍد َحَدجاً اإذا 
  . )4(النظر: والَحْدجُ . )3( ))َرميُت به: وَحَدْجُت ببصري

النَظــر َبْعــَد  دةِشــ: التْحــِدِ◌ْيجُ : ((إلــى أن) هـــ 285ت (وذهــب الصــاحب بــن عبــاد 
إليـه، والميـُت ِعْنـَد المـوِت  َأْحـَدْدُت النظـرَ : وَحَدجُت الشيَء ببصـري َحـْدجاً . )5())َرْوَعةٍ 
  .)6(كذلك

الحــاء والــدال والجــيم أصــٌل واحــد يقــرب مــن َحــَدَق بالشــيء إذا : ((وقــال ابــن فــارس
: َحَدجــه ببصــره َحــْدجاً : أبــو زيــد. (()7())فالتْحــديج فــي النظــر قبــل التحــّديق. أحــاَط بــه

  . )8( ))رماه به َرْمَيًا يرتاُب به وينكره
َنَظـَر إلـى شـخص أو سـمع صـوتًا : َحَدَج الفرُس َيْحِدُج ُحدوجاً (( :وجاء في اللسان

نظـَر : َوَحَدَجـُه، ببصـره َيْحِدُجـُه َحْدَجــًا، وُحـُدوجًا، وَحدُجـهُ . ..فأقام ُأذنه نحوه مع عينيه
َحـدث القـوَم مـا : وروي عن ابن مسعود أّنه قـال... إليه نظرًا يرتاب به اآلخر ويتنكره 

صــارهم أي مــا أحــّدوا النظــَر إليــك، يعنــي مــا دامــوا مقبلــين عليــك نشــيطين َحــَدُجوَك بأب
لســماع حــديثك، يشــتهون حــديثك ويرمــون بأبصــارهم، فــإذا رأيــتهم قــد ملــوا فــدعهم؛ قــال 

وهــذا يــدل علــى أن الَحــْدَج فــي النظــر يكــون بــال َرْوٍع وال َفــَزٍع وفــي حــديث : األزهــري
م حـــيَن َيْحـــدُج ببصـــره فإّنمـــا ينظـــر إلـــى المعـــراج مـــن ألـــم تَـــَرْوا إلـــى ّميـــتك: "المعــــراج

                                         

 . 124/معجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(

 . 379/انهديو ) 2(

 .2/148، ديوان األدب 1/305) حدج(، الصحاح 23/اصالح المنطق:وينظر،3/72)حدج(العين) 3(

 .1/199كتاب الجيم  :ينظر )4(

 . 3/119اد بالصاحب بن ع: المحيط في اللغة) 5(

 . 1/201ابن القطاع  : ، األفعال41/ابن القوطية: األفعال :ينظر )6(

 . 2/36مقاييس اللغة ) 7(

 .1/116لمخصص ا) 8(
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) حـدج(ولـم تـرد لفظـة . )2( ))َحَدَج ببصره َيْحِدُج إذا حّقَق النظر إلى الشـيء )1("ُحْسِنه
  .المعاجم ذكرتهافي القرآن و 

16-  
َ
ق

َّ
د
َ
  :ح

  : واوَحـــدقوا بالشــيء ُحـــُدوقًا وَأْحـــَدقُ . )3(إذا رمـــى بحدقتــه ينظـــر نظـــرًا شــديدًا : َحــدقَ 
  .)4(أطافوا

ــــُة العــــين: ((الجــــوهري ــــو . داقٌ مــــع َحــــَدٌق وِحــــجســــوادها األعظــــم، وال: َحَدَق قــــال أب
  الكامل                  :  )5(ذؤيب

ـــــَداَقَها ـــــَأن ِح ـــــَدُهُم َك ـــــالَعْيُن َبْع   َف
  

  ُســـِمَلْت ِبَشـــْوٍك َفِهـــي َعـــْوٌر تَـــْدَمعُ   
  

  الطويل          :شّدة النظر بالحدقة، قال ُمليح الهذلي: والتحديقُ 
ــاِت بــين َهــواِزنٍ    َأبــي َنَصــَب الراي

  

ــْوٍف ُمَحــدقِ    ــيٍم، بســعد َخ ــْيَن َتِم   وَب
  

  . )6())أراد أمرًا شديدًا ُيَحدُق منه الرجال
َنَظَر إليه : حدَق إلي ونظَر إلي بتحديق، وَحَدَقه بعينه: ((وجاء في أساس البالغة

ورأيـت الذبيحـة َحاِدَقـًة، وقـد أحـدقوا بـه . منة ويسرةورأيُت المريَض َيْحِدُق ي. فهو َحاِدقٌ 
  .)7())اإذا َأحاطو 

   :)8(استدار قال األخطل: َحَدَق به الشيُء وَأحدَق : ((ومما ورد في اللسان
  البسيط

ــَدَقتْ  ــْد َح ــْرٍب، َوَق ــو َح ــوَن َبُن   ألُمنِعُم
  

  ِبــــي الِمنيــــُة، واْســــَتْبَطْأُت َأْنَصــــاِري  
  

وحــِدَق فــالن الشــيء ... يٍء وأحــاَط بــه، فقــد أحــَدَق بــِه ل شــيء اســتدار بشــوكــ...
وَحـَدَق الميـُت إذا فـتح عينيـه وطـرَف بهمـا، والُحـدوق . بعينه َيْحِدُقه َحْدقًا إذا نَظَر إليـه

                                         

 .1/229الفائق في غريب الحديث ) 1(

 .  232، 3/231) حدج(لسان العرب ) 2(

  .  2/368ديوان األدب  :ينظر )3(

 . 37/ابن القوطية : األفعال:ينظر )4(

 .1/3الهذليين  ديوان) 5(

 .  10/39) حدق(لسان العرب : وينظر، 4/1456) حدق(الصحاح ) 6(

 .37/ابن القوطية : ، األفعال124/معجم مفردات ألفاظ القرآن: نظريو ، 1/159أساس البالغة ) 7(

 . المنعمون بنو حربٍ : ، وفيه 119/شعر األخطل) 8(
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مثــل التحــديق، وقــد َحــْدَلَق الرجـــل إذا أدار حدقتــه : والَحْدَلقــُة، بزيــادة الــالم... المصــدر
 . المعاجمذكرتها في القرآن الكريم و ) حدق(ة ، ولم ترد لفظ)1())في النظر

17-  
َّ
س

َ
  : ح

: ونقــول )2())رأيتــه أو ســمعت حركتــه: وأْحَسْســُت الشــيَء : ((... قــاَل ابــن القوطيــة
أحسسُت ببصري ألن االحساس يفيد الرؤيـة وغيرهـا بالحاسـة ولهـذا ال يجـوز أن يقــال 

  . )3(ان اهللا يحس إذ ال يجوز عليه الوصف بالحاّسة
َحــس بالشــيء : والِحــّس، بكســر الحــاء مــن أْحَسْســُت بالشــيء: ((وجــاء فــي اللســان

ــه بــه وأَحس َحّســًا وِحّســًا وَحِسيســًا وَأَحــس وحكــى اللحيــاني. شــعر بــه: َيُحــس : مــا أَحــس
هل : معنى أحس علم ووجد في اللغة ويقال: وقال الزّجاج ... منهم أحدًا أي ما رأى 
... هـل عرفتـه وعلمتـه: هـل رأيتـه؟  وهـل أْحَسْسـت الخبـر أي: َأَحسست صـاحبك أي 

  .)4())يقال أْحَسْسُت من فالن ما ساءني أي، رأيت
18-   

َ
ر
َ
س

َ
  : ح

الحـاء والسـين والـراء أصـٌل واحـٌد، وهـو مـن كشـف الشـيء يقـال : ((قـال ابـن فـارس
كشــاف ناوَحَســر البصــر إذا كــل وهــو حِســيٌر، وذلــك .. َحَســرت عــن الــذراع، أي كشــفته

وَحُسر البعير َحسارًة كل وأعيا فهو َحسـيٌر والبصـر .  )5())حاله في قلة َبَصِره وَضْعفهِ 
  . )6(والبصر كذلك

َوَحَسـَر َبَصـُره َيْحِسـُر ... َكْشُطَك الشـيء عـن الشـيء : الَحْسرُ : ((وجاء في اللسان
... ْحُسـوٌر ُحُسورًا أي َكل وانقطع نظره من طول َمَدًى ومـا أشـبه ذلـك، فهـو َحِسـير ومَ 

   )7( ))كليل: َوَبَصٌر َحِسير
19-  

َ
ل
َ
 ح

َ
  :م

                                         

 .40، 10/39) حدق(لسان العرب ) 1(

 . 2/914) حس(الصحاح : ، وينظر39/القوطيةابن : األفعال) 2(

 .  68/الفروق في اللغة :ينظر )3(

  . 50، 6/49) حس(لسان العرب ) 4(
  .62، 2/61مقاييس اللغة  )5(
 .1/203ابن القطاع : األفعال )6(

ــوان األدب  :، وينظـــر188، 8/187) حســـر(لســـان العـــرب ) 7( ــحاح 2/154ديـ ، 2/630) حســـر(، الصـ
  .11/12) حسر(تاج العروس 
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ـــم ـــُم والُحُل ـــن أبـــي : الُحْل ـــام، قـــال بشـــر ب ـــُم إذا رأى فـــي المن ـــَم َيْحُل ـــا، يقـــال، َحَل الرؤي
  الوافر                :)1(خازم

  أحــــــــــق مــــــــــا َرَأْيــــــــــُت َأِم اْحــــــــــِتالُم؟ 
  

، أي قال إّنه )2(" بين شعيرتين من َتَحلم ما لم َيْحُلْم، ُكلَف َأْن َيعِقدَ : "وفي الحديث
َحَلـَم، بـالفتح إذا َرَأى، وتحلـم إذا : لـم يـره، يقـال: وتكلـَف حُلمـاً . رأى في الّنوِم ما لم َيَرهُ 

  . )3(أّدعى الرؤيا كاذباً 
رأى ]: وتحلـَم عنـه[وَتحلَم الُحْلَم، استعمله وَحَلَم به، وَحَلَم عنه ، : ((وقال ابن سيده

  . )4( ))أو رآه في النومِ  له ُرْؤيا،
والرؤيا والٌحْلُم عبارة عّما يراه النائم في نومه من األشياء، ولكن غلبت الرؤيا على 

  . )5(ما يراه من الخير والشيء الحسن، وغلب الُحْلُم على ما يراه من الشر والقبيح
20-   

َ
ج

َ
م

َ
  : ح

ــَج َتحْ : ُهمــا، ويقــالُغؤْورُ : َتْحِمــْيُج العينــين وقــد . َنَظــر بَخــوفٍ : وهــو أيضــاً . ِمْيَجــاً َحم
مالي أراك : يكون من تغير الوجه من الغضب، وهو من قول عمر بن الخطاب لرجلٍ 

  . )6(ُمَحمجاً 
قـال ذو . َحمَج الرجل عيَنه َتْحِمْيَجًا َيسْتِشف النظر، إذا َصـغرها: ((وقال الجوهري

                    :)7(االصبع
  الكامل

  ِنـــــــــــي َأِبِيــــــــــــإّنـــــــــــي َرَأْيـــــــــــُت بَ 
  

ِجــــــــيَن إلــــــــّى ُشوســــــــًا    ــــــــَك ُمَحم   ـ
  

  . )8( ))ِشّدُة النظر: الَتْحِمْيجُ : وقال أبو عبيدة... 
ــه َمْبُهــوٌت؛ قــال أبــو : التْحِمــْيجُ : ((وجــاء فــي اللســان فــتح العــين وتحديــد النظــر كأّن

  الوافر                :)1(العيال الهذلي

                                         

  أِم اَألْهَواُل إْذ َصْحِبي ِنيامُ : ، وعجزه في الديوان41/ديوانه ) 1(
 ).من تحلَم بحلم َلْم َيَرُه ُكلَف أن يعقد بين شعيرتين: (، وفيه6/2581صحيح البخاري ) 2(

 . 3/246) حلم(العين : ينظر) 3(

  . 3/276كم والمحيط  األعظم حالم) 4(
 . 12/145) حلم(لسان العرب : ينظر) 5(

 . 3/140المحيط في اللغة : ينظر) 6(

 . اً ُيَحمُجوَن ِإَلي ُشوسَ : وفي الديوان .43/ديوانه ) 7(

 .5/491) َحَمجَ (تاج العروس : ، وينظر1/307) َحَمجَ (الصحاح ) 8(
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ــــــــــــَج للجبـــــــــــــان المــــــــــــو وَحم  
  

  َيِجــــــــــــــُب  ُت، حتّــــــــــــــى َقْلُبــــــــــــــهُ   
  

ـــــَب؛ وقيـــــل  ـــــَج الجبـــــاُن للمـــــوت، َفَقَل ـــــيُج العينـــــين غُؤوُرُهمـــــا؛ وقيـــــل: أراد َحم : َتْحَم
فــــي القــــرآن وأشــــارت إليهــــا ) حمــــج(ولــــم تــــرد لفظــــة . )2())تصــــغيرهما لتمكــــين النظــــر

  . المعاجم
21-  

َ
ر
َ
د
ْ
ن
َ
  : ح
ِر عينــه وُحْنــُدْوِر هــو علــى ُحْنــدُ : يقــال. )3( ))والِحنــديُر أجــود. الَحَدقــةُ : الِحنــَدْورةُ ((

يقـال : عينه وُحْنُدْورُة عينـه إذا كـان يسـتثقله وال يقـدر أن ينظـر إليـه بغضـًا؛ قـال الفـّراء
ــاِدُر . )4(جعلتــه علــى ِحْنــدَيرِة عينــي وُحْنــُدورة َعْيِنــي إذا جعلتــه ُنْصــَب عينــكَ  ورجــٌل ُحَن

ن واحتوتهـــــا فـــــي القـــــرآ) حنـــــدر(ولـــــم تـــــأِت لفظـــــة . )5(َحِديـــــُد النظـــــر: الَعـــــين، بالضـــــم
  .المعجمات

22-  
َ
ع

َ
ش

َ
  : خ

ـــعَ : ((جـــاء فـــي اللســـان ـــَع َوَتَخش ـــَع َيْخَشـــُع ُخشـــوعًا واْخَتَش رمـــى ببصـــره نحـــو : َخَش
ـه وَخَفـَض صـوته ـع. األرض وَغضشـُعون: وقـوٌم ٌخش◌ً انكسـر، وال : وَخَشـَع بصـُرهُ . ُمَتخ

            :)7(؛ قاَل ذو الرّمة)6( ))يقال اْخَتَشعَ 
  الطويل

  السرى عـن كـل ِخـْرٍق كأّنـهُ تجّلى 
  

ــِفيَحُة ســيٍف، َطْرُفــه غيــُر خاِشــعِ       َص
  

والُخُشـــوع فـــي ... اخَتَشـــَع َبَبصـــِرِه : ْخَتَشـــَع ُفـــالٌن وال يقـــالا: يقـــالُ : ((وقـــال الليـــث 
ْوِت والَبَصرِ  8( ))الص(.  

23-  
َ
ر
َ
ز
َ
  : خ

                                                                                                                     

 .2/249ديوان الهذليين ) 1(

 .  491، 5/490) حمج(تاج العروس : ، وينظر3/240) حمج(ن العرب الس) 2(

 . 2/66، ديوان األدب 3/335) حندر(العين  )3(

 . 8/217) حندر(لسان العرب : ينظر) 4(

 .  11/97) حندر(وس تاج العر : ينظر )5(

  .510/ 20) خَشعَ (، تاج العروس 4/71) خشع(لسان العرب  )6(
  .2/814ديوانه )7(
 . 20/506) خشع(تاج العروس ) 8(
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ُب الَحَدَقــــِة نحـــــو اْنِقـــــال: والُخــــْزَرةُ . ميـــــل خــــْزر العيـــــون: الَخــــَزرُ : ((قــــال الخليـــــل
َ◌َحاظ لرجزا            :)1(وهو أقبح الحول، قال. الل  

  إذا تخــازرُت ومــا بــي مــن َخــَزرْ 
  

  َعــَوْر  ثــم َكْســرُت الَعــْيَن مــن غيــر  
  

ـــْزراً  ـــَزْرُت فالنـــًا َخ ـــَر عـــن : َوَخ ـــيْن، إذا َنَظ ـــَزُر الَع ـــه بلحـــاِظ عينـــي وَأْخ نظـــرُت إلي
هو أن : ويقال. رجٌل َأْخَزُر بيُن الَخَزرِ . وِصغرها ضيق العين: والَخَزرُ . )2())ُمَعارَضةٍ 

  الكامل      )3( :قال حاتم. أن يكون االنساُن كأنه ينظر ُبمْؤِخرها
ـــ ـــى الن ـــي ُأول ـــُت ف ـــم وُدعي   دي ول

  

  ُينَظـــــــــْر إلـــــــــي بـــــــــأعُيٍن ُخـــــــــْزرِ   
  

دد النظر كقولك َق جفَنه لُيح4(تعامى وَتجاَهل: وَتَخاَزَر الرجل، إذا ضي(.   
هـو النظـر : كْسُر العـين َبَصـَرَها ِخْلَقـًة وقيـل: الَخَزُر، بالتحريك : ((وجاَء في اللسان

الَخـَزُر هـو َحـَوُل : هو أن يفتح عينه ويغمضها، وقيل: الذي كأنه في أحـد الّشقيِن، وقيل 
  . )5( ...))إحدى العينين

النظـــر : ســـكون الـــزايوالَخـــْزر، ب... الـــذي أقبلـــْت حـــدقتاُه إلـــى َأْنِفـــه: األخـــزر: وقيـــل
   )6(.يفعله الرجُل ذلك ِكْبرًا واستخفافًا للَمْنُظور إليه.. بَلْحِظ العين

  . المعاجمفي القرآن وأشارت إليها ) خزر(ولم ترد لفظة 
24-  

َ
ف

َ
ط

َ
 : خ

ــْرٌق خــاِطفٌ ... األخــذ فــي االســتالب: الَخْطــفُ : ((قــال الخليــل يخطــف نــوَر : وَب
  .)7( ))اللُص : والُخطاف. لسمَع أي تسترقاألبصار والشياطين َتخِطُف ا

 .)8())َذَهَب ِبه: َخِطَف البرُق الَبَصَر َوَخَطفُه َيْخِطَفهُ : ((وجاَء في اللسان

ِف  -25
َ
 خ

َ
   :ش

ِعيف الَبَصر، ُأِخَذ من الُخفاش: اَألْخَفُش (( 9( ))الض( .  

                                         

 ).أرطاة بن سهية(البيت لـ ) 1(

 .11/162) خزر(تاج العروس  ،8/236) َخَزر(، لسان العرب 207، 4/206) َخَزر(العين  )2(

 .54/ديوانه ) 3(

 .11/161) خزر(، تاج العروس 2/644) َخَزر(الصحاح: ينظر )4(

 . 11/155) خزر(، تاج العروس 8/236) َخَزر(لسان العرب ) 5(

  11/156) خزر(تاج العروس : ينظر )6(
 . 31/ابن القوطية : ، األفعال4/220) خطف(العين  )7(

 .9/76) خطف(لسان العرب  )8(

 . 2/263ديوان األدب  )9(
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والرجـُل . ر ِخلقـةً ِصـْغٌر فـي العـين وَضـعٌف فـي البصـ: والَخَفُش : ((قال الجوهري
ــةً  ــْد يكــون الَخَفــُش ِعْل ، وهــو الــذي يبصــر الشــيَء بالليــل وال يبِصــَرُه بالَنهــار، َأْخَفــُش َوَق

  )1( )).ويبصرُه في يوٍم غيٍم وال يبصره في يوٍم صاحٍ 

هـو فسـاد فـي جفـن العـين واحمـرار تضـيق لـه العيـون : وقيـل: ((جاَء فـي اللسـان
ــْرٍح، َخِفــَش  ــُش  مــن غيــِر وجــع وال ُق إّنمــا هــو : قــال الخطــابي.. َخَفشــًا فهــو َخِفــٌش وَأْخَف

الَخَفُش مصدُر َخِفَشْت عينه َخَفَشًا إذا قل بصـرها، وهـو فسـاد فـي العـين يضـعف منـه 
َي مّ َخِفـَش فـي َأمـره إذا ضـعف؛ وبـه ُسـ: يقـال .. ُنورها َوَتْغَمُص داِئمـًا مـن غيـِر َوَجـْع 

  .)2())الُخّفاُش لضعِف بصره بالنهار
: َرُجــٌل َخِفــٌش : الـذي ُيَغمــُض إذا َنَظــَر، وقــاَل أبـو زيــد: واَألْخَفــُش : ((قـال الزبيــدي

فــي القــرآن وأشــارت ) خفــش(ولــم تــرد لفظــة  )3())إذا كــان فــي عينيــه َغَمــٌص، أي قــذىً 
 . المعاجمإليها 

َأى -26
َ
  : ر

، أي ي فـالنتراءى لـ: وتقول... م بعضاً َرَأى َبْعْضهُ : َتراَءى القوم: ((قال الخليل
التـي ُيْنَظـر : وتـراءى لـه تاِبُعـُه ِمـَن الجـن إذا َظَهـَر لـُه ليـراه والِمـرآة... تصّدى لَك لتراه

   )4( )).فيها َنَظرتُ : وتراءيت في الِمرآة... المرائي: فيها والجميع
ــهُ : ((وقــال الجــوهري ــُه الشــيء فــرآُه، وأصــله َأَرَأْيُت ــآهُ . وَأَرْيُت ــَل مــن ا: واْرَت لــرأي افَتَع

. فعــَل ذلــك ريــاًء وُســمعةً : يقــال. وفــالٌن ُمــراٍء وقــوٌم ُمــراُءوَن، واالســم الِرَيــاءُ . والتــدبير
وتقــول مــن ... وكــذلك بيــوتهم ِرئــاءٌ . قــوٌم ِرئــاُء، أي يقابــُل بعضــهم بعضــاً : ويقــال أيضــاً 

  .)5( ))ُيْسَتْحَمُق وُيْسَتْعَقلُ : ُيْسَتر أي فالٌن، كما تقول: الرئاء
رأيـــُت الشـــيَء ُرْؤيـــًة، َوفـــي الِعْلـــم واألمـــر َرْأيـــا، وفـــي النـــوِم : ((قطـــاعوقـــال ابـــن ال

  .)6())ُرْؤيا

                                         

  . 1/105، المخصص 17/191) خفش(، تاج العروس 3/1005) خفش(الصحاح )1(

  . 17/191) خفش(، تاج العروس 6/298) خفش(لسان العرب )2(
  . 17/193) خفش(تاج العروس  )3(
  . 8/308) رأى(العين  )4(
 . 6/2348) رأى(الصحاح  )5(

  . 106/ابن القوطية: ، األفعال 2/70األفعال  )6(
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رأيتُه ُرؤيًة، َوَرْأيًا َوَراَءًة وَرْأَية وِرْئيانـًا، واْرتَأيتـه : (( وجاء في بصائر ذوي التمييز
ـــة نيتـــك أي رؤيتـــك . واســـْترأيُته يتـــك ِبِزَن آء . والحمـــد هللا علـــى روالـــر–  الكثيـــر : ادكِشـــد

ْؤية 1())الر(.  
ورأيت زيدًا أبصـرته، ويعـدى إلـى مفعـوٍل واحـد، ألن أفعـال الحـواس إّنمــا تتعـدى 

  . )2(رأيته قائماً : إلى واحد، فأن رأيته هيأة نصبتها على الحال وقلت
27-  

َ
ق

َ
ش

َ
 : ر

ـــْوَم ببَصـــري، َوَأْرَشـــْقُت َفَنَظـــْرُت أي َطَمْحـــتُ : ((قـــال الخليـــل ببَصـــري  َوَرَشـــْقُت الَق
  الطويل            )3( :قال ذو الرّمة  َفَنَظرُت◌ُ 
    )4())كما َأْرَشقْت من َتْحِت أْرَطى َصريمةً   

الراء والشين والقاف أصٌل واحٌد، وهو رمي الشيء بسهٍم وما : ((وقال ابن فارس
  .)5( ))ها لتنظرومنه أرَشَقِت الظبيُة مّدت ُعُنقَ ... أشَبَهُه في خفة

َرمـاهم : وَرَشـَقهم بنظـرةٍ ... َرَشـَقُه يرِشـقُه َرْشـَقًا إذا َرمـاُه بالسـهام درُ مصـ: الرْشـق((
  الكامل:)6(ِإحداُد النظر؛ وَأْرَشْقِت المرأة والمهاُة؛ قال القطامي: واإلْرشاقُ 

 ـــــي ـــــُروُق ًقلـــــوبُهن تكلِم ـــــْد َي   َوَلَق
  

ـــواِر الُمرِشـــقِ    وَيُروَعنـــي ُمَقـــُل الص  
  

فـي القـرآن ) رشـق(ولـم تـرد لفظـة . )7())إليه النظَر إذا َأْحَدْدتـه َأْرَشْقتُ : أبو عبيد
  . المعاجمذكرتها و 

 

                                         

  .     3/116ز آبادي الفيرو : بصائر ذوي التمييز  )1(
  .  1/173الطريحي : مجمع البحرين  )2(
  2/1127صدر البيت وروايته في الديوان  )3(

ـــى َصـــــريمةٍ  ـــن َتْحـــــِت أْرَطــ ــْت مــ ــا َأْتَلَعـــ   كمـــ
  

ـــواِنُس    ــّوِت الظبــــاُء الَكـ ــَأِة الَصــ   إلــــى َنْبــ
  

  

 . 6/37) رشق(العين  )4(

 .  2/396مقاييس اللغة  )5(

  .  َعِني ُمَقُل الَغَزاِل الُمْرَشِق و لقد َيُروُع ُقُلوَبُهن َتَكلِمي           َوَيرُ و : وفيه 108/ ديوانه )6(

، الصـحاح 101/قوطيةابن ال: ، األفعال2/319ديوان األدب : ، وينظر10/117)رشق(لسان العرب  )7(
 .4/1482) رشق(الصحاح 
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28-  
َ
ق

َ
م

َ
  :ر

ومـا َعيْشـُه : ورمقُوُه وُيرمقونه أي بَقْدر مـا ُيْمِسـُك َرَمقـه، ويقـال. َبقيُة الحياةِ : الرمق
اِزلُت َأرمُقُه بَعْينـي وأراِمقـه أي ُأتُبعـه الُمرامقُة بالبصر، وم: والرماقُ ... إّال ُرْمَقُة وِرَماقٌ 

   )2(.َرَمْقَتُه، أي َنَظرْت إليه: ويقال )1( .بَبَصري فُأطيُل النظرَ 
ة، يعنــي و رامقتــه ِرماقــًا وهــو أن تنظــر إليــه َشــْزرًا نظــر الَعــدا: ((وجــاَء فــي اللســان

ــق فــي الشــيء... مــالم َتِضــْق قلــوبكم عــن الحــق فــي عملــه  الــذي ال يبــالغ: والُمرم ...
وَرَمْقَتُه ببصري وراَمقَتُه إذا اتبعته بصـرك تتعهـده . َنَظَر إليه: َوَرَمَقُه َيْرمقُه َرْمقًا وراَمَقهُ 

ـــه ـــَق ترميقـــاً . وتنظـــر إليـــه وترقُب ـــقَ : ورمضـــعيُف : ورجـــل َيْرمـــوقٌ . أداَم الَنَظـــر مثـــل َرن
  .)3( )الَبَصر

  . المعاجم اذكرتهفي القرآن و ) َرَمقَ (ولم ترد لفظة 
ا -29

َ
ن
َ
 : ر

أبصـره، وٕالـى : َنَظـَر، وٕالـى الشـيء: َوَرنـا النـاظُر ُرُنـوًا َورَنـاءً : ((قال ابن القوطيـة
  .)4( ))الصوت َطِربِ 

ُنو) : ((هـ711ت (وقال ابن منظور  ْرفِ : الرَظَر مع سكوِن الطَرَنْوُته . إدامة الن
نا، بالفتح . ظل رانيًا، وَأْرناُه غيُره: يقال. أداَم النَظرَ  :وَرَنْوُت إليه َأْرُنو َرْنوًا َوَرنا له والر

. فـالٌن َرُنـو فالنـة إذا كـان ُيـِديُم النظـَر إليهـا: ويقـال... الشيُء الَمْنُظـوُر إليـه: مقصور
َوَرنــًا، ورنــا إليهــا َيْرُنــو ُرُنــّوًا ... للــذي ُيــديُم النظــَر إلــى النســاءِ : ورجــٌل َرنــاٌء، بالتشــديد

نـــى فـــالن أَداَم ]: هــــ230ت [ ابـــن اإلعرابـــي ... إذا َنَظـــَر إليهـــا ُمَداَومـــة؛ : مقصـــور َتر
 ظَر إلى َمْن ُيِحبالمعاجم ذكرتهافي القرآن و  )رنا(ولم ترد لفظة . )5( ))الن . 

30-  
َ
غ

َ
 : زي

                                         

  .   5/161) رمق(العين : ينظر )1(

 . 1/115مخصص ال :ينظرو ، 2/124ديوان األدب  )2(

  . 2/17ابن القطاع : األفعال،100/ابن القوطية:األفعال:وينظر،10/125،126)رمق(ربالعلسان   )3(

  . 105/ابن القوطية :األفعال )4(

 . 118، 1/117، المخصص6/2363) رنا(الصحاح  :، وينظر 340، 14/339) رنا(لسان العرب  )5(

118 . 
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ْيـــغُ ): ((هــــ 650ت (قــــال الصـــغاني  ًا، َوَزيغانـــًا َزاَغ َيزْيـــُغ َزْيَغـــ: الميـــل، يقـــال: الز
ــاً . )1())كــل : وزَاَغ الَبصــر. مــال: َوَزْيُغوغــةً  ، َوزاَغ الَبَصــر: زاَغ َيزْيــُغ َزْيَغ َمــاَل واعــَوج :

ل َعْن وجَهته 2( َتَحو(. 

31-  
َ
د
َ
ج

َ
  : س

ـــُجوداً  ـــَجَد ُس ـــى األرِض، وكـــل شـــيء هللا عـــز َوَجـــلّ : َس ـــُه عل انقـــاد، : َوَضـــَع َجْبَهَت
  .)3( أداَم النظَر مع السكون: َسه، وأيضاً طْأطَأ َرأ: وَأْسَجدَ 

  الطويل     :)5(قال ُكثير. )4(إدامة الَنَظر وٕامراُض األجفانِ : واِإلسجادُ 
  َأَغــــــرِك ِمنــــــا أن ذلــــــَك ِعْنــــــَدَنا

  

ـــُيوَدْيِن َراِبـــحُ    وإِْســـَجاَد َعْيَنيـــِك الص  
  

ل علــى تطــاُمن الســين والجــيم والــدال أصــٌل واِحــٌد مطــرد يــد: ((وقــال ابــن فــارس
ـا قـولهم... أسَجَد الرجل، إذا طأطأ رأَسه وانحنـى : قال أبو عمرو... وذلٍ  َأَسـَجدا : وأم

ِإْســَجادًا، إذا أداَم النظــَر، فهــذا صــحيح، إال أن القيــاس يقتضــي ذلــك فــي خفــض، وال 
  .)6( ))يكون النظر الشاخَص وال الشْزر

 .)7())وعيٌن ساجدة إذا كانت فاترة. ْرفِ ُفُتوُر الط : اإلسجادُ : ((وعند ابن منظور

32-  
َ
ر
َ
د
َ
  : س

ــَدرُ : ((قــاَل الخليــل اســِمْدَرار الَبَصــِر، َوَســِدَر َبَصــُره َســَدرًا إذا َلــْم َيكــد ُيْبِصــر : والس
  .)8( ))وفي َعيْنه َسماديُر أي َغشوةٌ . الشيء َحَسنًا فهو َسِدٌر َوَعْينُه َسِدرةٌ 

ـــــَدرُ : ((لـــــى أنفـــــي حـــــين َذهـــــَب اَألْصـــــَفهاني إ ـــــاِدرُ : الس ـــــُر البصـــــِر، والس َتَحي :
 .)9( ))المَتَحيرُ 

  : ىشأ -33
  . )10( ))حديُد الَبصرِ : رجٌل شاِئُه الَبَصر، أي: ((قال الشيباني

                                         

 . 3/154بصائر ذوي التمييز : ، وينظر45/العباب الزاخر واللباب الفاخر، الصغاني )1(

 . 249/محمد إسماعيل إبراهيم: معجم األلفاظ واألعالم القرآنية: ينظر )2(

 . 340، 2/205) سجد (، لسان العرب 2/292، ديوان األدب 71/ابن القوطية: األفعال: ينظر )3(

 . 3/205) سجد(، لسان العرب 2/484) سجد(الصحاح  )4(

  ...أغرِك ِمنا َأن َدلِك : فيهو  184/ديوانه )5(
  . 134، 3/133مقاييس اللغة  )6(
 . 2/205) سجد (لسان العرب  )7(

  . 8/355) سدر (، لسان العرب 7/224) سدر(العين  )8(
 .  8/355) سدر(، لسان العرب 2/680)سدر(الصحاح:، وينظر256/معجم مفردات ألفاظ القرآن )9(

 . 3/364كتاب الجيم  )10(
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بعيُد النظـر، وُيْنَعـُت بـه الفـرس، : ورجل َشيئاٌن بوزن َشيعان: ((وجاَء في اللسان
 )1())من شأى الذي هو سـبق ألن َنَظـره َيْسـِبُق َنَظـَر غيـره وهو َيْحَتمل أن َيكون َمْقلوباً 

  . المعاجمفي القرآن وأشارت إليها ) شأي(ولم َترد لفظة 
34-  

َ
ص

َ
خ

َ
 : ش

ـــه: يقـــال ـــالٍن وأشـــخس، إذا اغتاب ـــد َشـــَخَص الرجـــُل لَســـَفِره . َأْشـــَخَص فـــالٌن بف وق
  المتقارب          :)2(قال األعشى. َيشَخُص ُشُخوصاً 

  ِمن آِل ليلى ُشُخوَصا أأزَمْعتَ 
  . )3(َوَقد َشَخَص َبُصره، إذا فتح عينيه وجعل ال َيطرف

ـــَذ  ـــِده َنَف ـــْد َشـــَخَص مـــن َبَل ـــخُص َســـَواُد اإلنســـان القـــاِئم المرئـــي مـــن َبعيـــد، َوَق والش
  .)4(َوَشَخَص َسْهُمُه َوَبَصُرُه وأْشَخُصه صاِحُبه

َرَفَعـه : عند الموت يشخص شخوصاً  َوَشَخَص الرجل ِبَبَصره: ((َوَجاَء في اللسان
يقـــال َشـــَخَص الرجـــل َبَصـــَره َفَشـــَخَص الَبَصـــُر َنفُســـه إذا ســـما َوَطَمـــَح ... فلـــم َيْطـــرْف 

ـــُحوصِ  ـــُل الش ـــك مث إذا َشـــَخَص َبَصـــُره؛ : وفـــي حـــديث ذكـــر الميـــت... وَشصـــا كـــل ذل
  .)5( ))ُشُخوص الَبَصر ارتفاع األجفان إلى فوق َوَتحديد النظر وانزعاجه

35-  
َ
ف

َ
ر
َ
  : ش

َرَفـــَع : واستْشـــرَف فـــالن... َمصـــدر الشـــريُف مـــن النـــاس: الشـــَرفُ : ((قـــال الخليـــل
واْسَتْشَرفُت ... وَأْشَ◌رفُت عليه، أي اّطلعُت عليه من فوق )6( ))رأَسُه َيْنُظر إلى شيءٍ 

                                         

 . 14/418) شأي(لسان العرب  )1(

  : والبيت في الديوان 45/ديوانه )2(
ــاَرا ـــى اْبِتَكـــ ــن آِل ليلـ ــَت ِمـــ   أأزَمْعــ

1  

ـــَزاَرا   ـــ ـــَوًى َأْن تُـ ــى ِذي َهــــ ــ ــطْت َعلَـــ ــ   َوَشـــ
  

  

 . 79/ابن القوطية: ، األفعال263/اصالح المنطق )3(

ــاظ ا )4( ــــردات ألفــ ـــم مف ـــرآن معجـ ــر ،288/لقـ ــان العــــرب :وينظــ ــ،7/46)شــــخص(لســ ــز بصــ ائر ذوي التمييــ
3/301 .  

  .  7/46) شخص(لسان العرب  )5(

  . 6/252) شرف(العين  )6(
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واْسَتْشـَرفُت الشـيَء، إذا َرَفعـَت َبصـرك تنظـُر إليـه وَبَسـطَت َكفـك فـوَق حاجبـك، كالـذي 
  الطويل    :)2(ومنه قول الحسين بن ُمطير األسدي. )1(من الشمس يستظل

  فَيـــا َعَجَبـــًا للنـــاِس َيْسَتْشـــِرُفوَنِني
  

  كَأْن َلْم َيَرْوا َبْعـدي ُمِحّبـًا وال َقْبِلـي  
  

 َأْن َتضع َيدك علـى حاِجبـك وتنظـر، : االْسِتشَرافُ : ((وَذَهب ابن َمنظور إلى أن
... ينظـُر إليـه ِمـن موضـع ُمرتفـع فيكـون أكثـر إلدراكـه  وأصله من الَشرف الُعُلـو كأّنـه

أي ذاَت َقــدِر وقيمــة ورْفعــٍة  )3("ال َيْنَتِهــُب ُنهبــًة ذاَت َشــرٍف وهــو مــؤِمنٌ : "وفــي الحــديث
التشرُف للشيء التطلُع : ، قال ِشمر... يرفُع الناُس أبصارهم للنظر إليها وَيْسَتْشِرفوَنها

 .)4())ِس َوَتَوقعهُ والنظر إليه وحديُث النف

36-  
َ
ر
َ
ط

َ
  : ش

: والعـــيُن ُشـــُطوراً ... َقَســـَمُه بَشـــْطَرْين: َشـــَطَر الشـــيَء َشـــْطراً : ((قـــال ابـــن القوطيـــة
  .)5( ))َنَظَرْت إليَك وٕالى آخر

الشــين والطــاء والــراء أصــالن، يــدل أحــدهما علــى : ((نأوذهــب ابــن فــارس إلــى 
ويقـال شـاٌة َشـطور، وهـي التـي أَحـُد .. .نصف الشيء، واآلخـر علـى البعـد والمواجهـة 

َشـَطَر بُصـره ُشـطورًا وَشـْطرًا، وهـو : ومـن هـذا البـاب قـولهم : طبييهـا أطول من اآلخـر
وٕاّنما ُجعل هذا من الباب ألنه إذا كان كذا فقد َجعل لكل . الذي ينظُر إليك وٕالى آخر

 .)6())واحٍد منهما ِشطَر نظِره

ِه  -37
َ
 ش

َ
  : د

الشُهوُد والشهاَدُة الحضوُر مع المشاهدة أّمـا بالبصـر : ((هانيقال الراغب األصف
 )7( ))والشهادُة قوٌل صـادٌر عـن علـِم حصـل بمشـاهدة بصـيرٍة أو َبَصـرٍ ... أو بالبصيرة

  . اُألخر إلى هذا المعنىالمعاجم ولم يشر أصحاب 

                                         

، تـــاج العـــروس 9/171) شـــرف(، لســـان العـــرب 2/315، ديـــوان األدب 4/1380) شـــرف(الصـــحاح  )1(
 .  505، 23/504) شرف(

 .67/شعر الحسين بن مطير األسدي )2(

 . 2/461نهاية في غريب الحديث واألثر ، ال1/261، كنز العّمال 3/214صحيح البخاري  )3(

  . 172، 9/171) شرف(لسان العرب  )4(

 . 8/408) شطر(، لسان العرب 2/697) شطر(الصحاح : ، وينظر237/ابن القوطية: األفعال )5(

 . 12/170) شطر(، تاج العروس 187، 3/186مقاييس اللغة  )6(

 .  300/معجم مفردات ألفاظ القرآن )7(
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38-  
َ
ن

َ
ف
َ
 : ش

ــفون: ((قــاَل الخليــل ــ: الش ــر َطْرُف ه عــن النظــر مــن ّشــدِة الَغيــْرة الَغيــُور الــذي الَيْفُت
  الوافر                  )1( :قال. والَحَذر

  ُيســـــــاِرْقَن الكـــــــالَم إلـــــــّي لّمـــــــا
  

  )2())َحِسْسَن ِحـذاَر ُمْرَتِقـٍب َشـُفونِ   
  

  .)3( ))َنَظَر إليه بُمْؤخِر عينه من البغض: َشَفَنه ُشُفونًا، أي: وُيقال((
ُشــُفونًا، إذا َنَظــْرَت إليــه بمــؤخِر عينــك،  وَشــْفنُتُه َأْشــِفُنُه بالكســرِ : ((وقــال الجــوهري
َشــــَفْنُت إليــــه َوَشــــَفْنُت بمعنــــًى، وهــــو نظــــٌر فــــي : ابــــن الســــكيت... فأنــــا شــــاِفٌن َوشــــُفونٌ 

ــب : وقــال أبــو عبيــد. اعتــراضٍ  هــو أن يرفــع اإلنســان َطْرفــه نــاظرًا إلــى الشــيء كالُمَتَعج
  .)4())منه، أو كالكاره له

  الكامل            :)5(وأنشد للقطامي يذكر إبالً 
ــــهُ    وٕاذا َشــــَفن إلــــى الطريــــق رَأْيَن

  

ــــق   ــــا َكشــــاِكلِة الحصــــان األبل   َلِهَق
  

الشــين والفــاء والنــون أصــٌل واحــٌد يــدل علــى مداومــة النظــر، : ((وقــال ابــن فــارس
ــر عــن النظــر ومــن النــاس مــن يقــول . َشــُفون: واألصــل فيــه قــولهم للغيــور الــذي ال َيْفُت

. )6( ))ا َنَظَر بُمْوخر عينه، وَشفِن أيضًا يشَفن َشْفنًا، وهو َشفوٌن وشـافنَشَفَن َيْشِفُن، إذ
 . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) شفن(ولم ترد لفظة . )6(

39-  
َ
ق

َ
ق
َ
 : ش

أقبـل علـى شـيء َيْبصــره : وَشق يصُر الميـت، أي): ((هـ 350ت (قال الفارابي 
  .)7())وال َيْرَفعُه عند موته

وشـق نـاُب ... سـم لمـا نظـرت إليـه، والجمـع الشـقوقا: لشق ا: ((وجاَء في اللسان
ل: الصبي َيُشق شقوقاً  شـقوقاً . ما يظهر في أو ناب البعير َيُشق طلـع: وَشق ... وَشـق
شــخَص ونظــَر إلــى شــيٍء ال يرتــد إليــه َطْرُفــه وهــو الــذي حضــره : بصــر الميــت شــقوقاً 

                                         

 ...َحُسن َحَذار : وفيه 181/ديوانه: طامي وينظرالبيت للق )1(

 . 6/267) شفن(العين  )2(

  . 187/ 2ديوان األدب  )3(

  .1/119، المخصص 5/2145) شفن(الصحاح   )4(

 ...وٕاذا َلَحْظَن إلى الَطِريِق َرَأْيَنُه             َلِهَقًا : وفيه 107/ديوانه  )5(

  .3/199مقاييس اللغة   )6(
  .3/129ن األدب ديوا )7(
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أي  )1(" َألْم َتَروا إلى الميت إذا َشق َبَصُره: "وفي الحديث. الموت، وال يقال َشق َبَصَره
  .)2())انفتح
40-  

َ
س

َ
و
َ
 : ش

ــَوُس بالتحريــكا(( ظــاً : لشوالرجــُل أْشــَوُس مــن . الَنَظــُر بمــؤخر العــين َتَكّبــرًا أو َتَغي
ويقال َتَشاوَس إليه، وهو أن ينظر إليه بمؤخر عينه ويميـل : قوم شوٍس قال أبو عمرو

  .)3())وجهه في شق العين التي ينظر بها
ُس فــي النظــر َأن ُيْنظــر بإحــدى : وممــا ذكــره ابــن ســيده عينيــه وُيِميــَل َوجهــه الشــو

فــالن َيتَشــاَوُس فــي نظــره إذا نظــَر َنظــر : ويقــال. (()4(فــي شــق العــين التــي يبصــر بهــا
: الشَوُس . أن يقلب رأسه ينظر إلى السماء بإحدى عينيه: التشاُوُس ... ذي نخوٍة وِكْبر

... نظــرهــو الــذي ُيَصــغُر عينــه ويضــم أجفانــه لي: النظــر بإحــدى ِشــقي العينــين، وقيــل
رجٌل أْشَوُس وذلك إذا ُعِرَف في َنَظِره الغضـُب أو الِحْقـُد ويكـون ذلـك مـن الكبـِر : يقال

 . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) شوس(ولم ترد لفظة . )5( ))وجمعه الشوُس 

41-  
َ
ص

َ
و
َ
  : ش

، قـال )6( ))َنَظـَرْت إليـك وٕالـى غيـرك: وَشَصِت العيُن ُشّصـواً : ((قال ابن القوطية
الَعْيُن التي : والشْوَصاءُ . )7(رجٌل َأْشَوُص إذا كان يضرب جفَن عينيه كثيراً : عمروأبو 

التي كأّنها تنظُر من فوقها، عن ابن عباٍد، وقد َشَوصْت َشوَصًا، وذلك إذا َعُظَمْت لم 
 .جماالمع ذكرتهافي القرآن و ) شوص(ولم ترد لفظة .)8(يلتِق عليها الجفنانِ 

                                         

 .2/491النهاية في غريب الحديث واألثر  )1(

  . 513 ،2/511) شقق(، تاج العروس 4/1503)شقق(الصحاح:وينظر،10/181)شقق(لسان العرب )2(
 . 6/115) شوس(، لسان العرب 3/415، كتاب الجيم 3/941) شوس(الصحاح  )3(

  . 1/119المخصص : ينظر )4(
 .116 ،6/115) شوس(لسان العرب  )5(

 .  241/ابن القوطية: األفعال )6(

 . 3/1044) شوص(الصحاح  )7(

 .18/21)  شوص(تاج العروس : ينظر )8(
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42-  
َ
ف

َ
و
َ
  :ش

واْشـتاَف فـالَن َيْشـَتاُف اِشـْتيافًا إذا . الجلـو: والشـْوفُ . جـاله: شيء َشْوفاً شاَف ال((
فن من السطوح أي . َوَتشوفُت إلى الشيء أي َتَطلْعتُ . َتطاَوَل وَنَظر ورأيت نساء َيَتشو

ينظـُر، قـال َنَصـَب ُعُنَقـُه َوَجَعـَل : واْشتاَف الفرُس والظبُي َوَتَشوفَ ... ينظرن َوَيَتطاولنَ 
  الطويل              : )1(كثير عزة

دى َكل مـا دعـا وَف من َصْوِت الصَتش  
  

ــــبِ    ــــِد ُمْغِي ــــوَف َجْيــــداء الُمقل 2())َتش(  
  

ـــداد، حديـــُد البصـــر: والَشـــوفُ   اُف، َكشيـــُة، ورجـــٌل شـــو ولـــم تـــرد . )3(الَبَصـــُر، عام
  .ذكرتها المعاجمفي القرآن و ) شوف(لفظة 

43-  
َ
ث

َ
غ

َ
  : ض

ــْغثُ : ((قــاَل الخليــل أحــالٌم : واألضــغاثُ ... التبــاس الشــيء بعضــه بــبعض: الض
وأْضـَغَث . جمعتـه: وضَغثُت الشـيَء َضـْغثاً  )4())أضغثَت الرؤيا: ويقال للحالم. ُملتِبسةٌ 
قبضة ريحـان أو : الضغث: ((وأشار الراغب األصفهاني إلى أن. )5(َخلَط فيها: الرؤيا

غاث قــــال وخـــذ بيــــدك ضــــغثًا وبــــه شــــبه األحــــالم أو حشـــيش أو قضــــبان وجمعــــه أضــــ
  . )6( ))أضغاث أحالم حزم اختالط من األحالم: المختلطة التي ال يتبين حقائقها قالوا

)6( .  
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ــُك الجفــون فــي النظــر: الطــْرفُ : ((قــاَل الخليــل َشــَخَص َبَصــُرُه فمــا : يقــال. َتحري
: َوَطـَرَف الَبَصـُر َطْرفـاً . )7())وال ُيْجَمـعاسـم جـامٌع للبصـر، ال يثّنـى : والطـرفُ . َيْطِرفُ 

َرَك، َوَطْرَفَتهُ  َوُطـَرَف . َصـَرَفكَ : َأَصـاَبُه، والشـيءُ : َأَصْبَتُه بَضْربة أو َرْميَة، والُحـْزنُ : َتح
  .)8(َأْعَجَبكَ : طرافةً . الشيءُ 

                                         

دى ُكلما دعا: وفيه 351/ديوانه )1( َوُف  ِمن َصْوِت الصَتش  ...  
ــرب )2( ــر9/185)شــــوف(لســــان العــ ــحاح :،وينظــ ) شــــوف(، تــــاج العــــروس 1384، 4/1383)شــــوف(الصــ

23/533. 

  . 23/534) شوف(تاج العروس : رينظ )3(
  .  4/364) ضغث(العين  )4(
  .  88/ابن القوطية : األفعال: ينظر )5(
  . 333/معجم مفردات ألفاظ القرآن )6(
 .  1/68، أساس البالغة 1/118المخصص : ، وينظر7/413) طرف(العين  )7(

 . 118/ابن القوطية : األفعال: ينظر )8(
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كْت ُجُفوَنها بالنظِر ويقال و بمكـان ال تـراه هـ: ُطِرَفْت عينه فهي ُتْطَرُف َطْرفًا إذا ُحر
َوَطــَرَف َبصــره َيْطــِرُف َطْرفــًا إذا أطبــَق أَحــد جْفنيــه علــى اآلخــر، . الَطــواِرُف يعنــي العيــون

 . )1(أسرُع من طرفِة عين: الواحدة من ذلك َطْرَفٌة يقال

45-  
َ
ق

َ
ر
َ
  : ط

ــَتَكّلْم، وَأْطــَرقَ : قــال يعقــوب: ((قــاَل الجــوهري أي : أْطــَرَق الرجــُل، إذا ســكت فلــم َي
  الطويل       )              2(:وفي المثل. ى عينيه ينظُر إلى األرضأرخ

  اِأْطـــــــــِرْق َكـــــــــرا أطـــــــــِرْق َكـــــــــرَ 
  

ــــــــــــــرى     إن النَعــــــــــــــاَم فــــــــــــــي الُق
  

المســترخي : والُمطـــِرقُ  )3())َفُغــض الطــْرفَ : ((ُيضــرُب للمعجــب بنفســه، كمــا يقــال 
  . )4())العيـن ِخْلَقةً 

فـالٌن َأْغَضـى كّأَنـه صـاَر َعْيُنـه طارقـًا لـألرض  وَأْطَرقَ : ((وقال الراغب األصفهاني
ــَأة )5( ))أي َضــاِربًا لــه أن ٌيقبــَل : ، اإلطــراقُ )6( "َأْطــِرق َبَصــْرك: "، وفــي حــديث نظــر الفَج

  .)7(بَبصره إلى صدره وَيْسَكُت ساِكناً 
، كقوِل أخي الشمــاخ يرثـي )8(ويكون اإلطراُق االسترخاَء في الجفون: وقال أبو عبيد

  الطويل              )9( :مر بن الخّطابيرثي ع
ــهُ  ــُت أْخشــى َأْن َتكــوَن َوَفاُت   ومــا كن

  

  بكّفْي َسـبَنْتى َأْزَرِق العـيِن ُمْطـِرقِ   
  

46-  
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أتيتــه ونظــرُت مــا : وطالْعــُت فالنــاً . تقــول أطلعنــي ِطْلــَع هــذا األمــر حتــى علمتــه كلــه
ــُع، إ: ((قــال ابــن الســكيت. )10(عنــده ــتهمطلعــُت علــى القــوم أطل وقــد طلعــُت عــنهم . ذا أتي

  .)11())أطلُع، إذا ِغْبَت َعْنُهم

                                         

  . 216، 9/215) طرف(لسان العرب  )1(
 . 1/194ألبي هالل العسكري: هرة األمثال، جم221/الزمخشري :المستقصي في أمثال العرب )2(

  : وهو بتمامه 63/ديوانه: قطعة من بيٍت لجرير يهجو الراعي النميري ينظر )3(
  فُغـــض الطـــرف إّنـــَك مـــْن َنميـــرِ 

  

ـــا   ــ ــت وال كالبــ ــ ــ ــًا بلغـ ـــ ــــال كعبــ ــ   فـ
  

  

 . 2/319وان األدب ، دي1516، 4/1515) طرق(الصحاح  )4(

 . 340/معجم مفردات ألفاظ القرآن  )5(

 .3/122النهاية في غريب الحديث واألثر  )6(

  . 26/77) طرق(، تاج العروس 10/219) طرق(لسان العرب: ينظر )7(
 . 26/77) طرق(تاج العروس  )8(

 .، وفي لسان العرب لمزّرد أخي الشماخ449/ديوان الشّماخ )9(

 . 12، 2/11) طلع(العين  )10(

 . 2/287ابن القطاع : ، األفعال118، 117/ابن القوطية:األفعال :وينظر، 260/إصالح المنطق )11(
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مــــا َطَلَعــــت عليــــه الشــــْمُس مــــن : المكــــاُن والوقــــُت، وكــــذلك الطــــَالعُ : والَمْطَلــــعُ 
  . )1(َتْنظُر تارًة َوَتْنَتحي أخرى: وامرأٌة ُطَلَعةٌ ... ُرْؤَيُته: َوَطْلَعُته... األرض

ــُت الشــيَء، أي اطَلعــُت عليــهوَ . َطْاَلعــُه بكتبــه: ((قــال الجــوهري َوَتَطلْعــُت . طالْع
  .  )2())أنا مشتاق إلى َطْلَعِتكَ : الرؤية ومنه قولهم: إلى ورود كتابك، والَطْلَعةُ 

َنَظـَر إلـى َطْلَعتَـه نظـر ُحـب أو : َوَتَطلعـه. َشْخُصُه ومـا َطَلـَع ِمنـه: َوَطْلَعة الرجلُ 
  . )3(ِبْغَضٍة أو غيرهما
: َوَطَلـــَع عنـــا. هجـــمَ : ظهـــر وبـــرز، َطَلـــَع علينـــا فـــالن: طلـــع: ((شـــريوقـــال الزمخ

  البسيط        :  )4(قال القطامي. علوته: َوَطَلعت الجبل وأّطلعته... غاب
  يخفــون طــورًا وأحيانــًا إذا طلعــوا 

  

  طــودًا بــدا لــي مــن َأجمــالهم بــادي  
  

  .)5( ))نظرت ما عندهم واّطلعُت عليه: وأتيُت قومي فطالعتهم...  
ــَع : ((وممــا ورد فــي الموســوعة ــم بــه، فهــو : األمــر، وعليــه) إطالعــاً (أطل رآه وعل

 .)6( ))أراه إّياه وأعلمه به: فالنًا على األمر) إْطالعاً (مطِلٌع، اطلَع 

47-  
َ
ح

َ
م

َ
  : ط

ــْبِغُض َزوِجهــا : ((األزهــري عــن أبــي عمــرو الشــيباني الطــامُح ِمــَن الِنســاء التــي ُت
َوَطَمحـت بعيِنهـا إذا رمـت ببصـرها إلـى الرجـل، وٕاذا رفعـت : القـ... َوَتْنظر إلى غيـره؛

  . تُكر بنظرها يمينًا وِشماًال إلى غيِر زوجها: وامرأة َطماحة. َطَمَحت: بصرها يقال
رمى به إلى الشيء، وأطمــح فــالٌن : َشَخَص، وقيل: َوَطَمَح ببصره َيْطَمُح َطْمَحاً 

ــاح. رفعــه: بصــره ــد ال: ورجــٌل َطم ــَح بصــره إلــى الشــيء: طــرف، وقيــلبعي ــِرٌه، وَطَم : َش
فــــرٌس فيــــه : وفــــرس طــــاِمُح الّطــــرِف طــــاِمُح البصـــر، وطُموحــــه مرتفعــــَة؛ يقــــال. ارتفـــع
  . )7())ِطماحٌ 

  . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) طمح(وَلم ترد لفظة 
48-  
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  . 472، 1/471المحيط في اللغة : ينظر )1(
  .237، 4/236) طلع(، لسان العرب 3/1254) طلع(الصحاح  )2(
 . 1/341المحكم والمحيط األعظم : ينظر )3(

 .مالهم باِد من اج: وفيه 80/ديوانه )4(

 .236، 4/235) طلع(، لسان العرب 2/77أساس البالغة  )5(

 .3/208إبراهيم االبياري : الموسوعة القرآنية الميّسرة )6(

 .1/115، المخصص 6/588) طمح(، تاج العروس 3/534) طمح(لسان العرب  )7(
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، الظفــُر بالشــيء، واِإلطــالُع عليــه، َظهَ : الظهــورُ : ((قــال الخليــل ــا علــى العــدو ْرَن
. كــل أرٍض غليظــة مشــرفة كأّنهــا علــى َجَبــلٍ : الّظــاهرةُ . َأْطَلْعنــا: واهللا أظهرنــا عليــه أي

  .)1())الَعْيُن الجاحظُة، وهي خالف الغائرة: والظاهرةُ 
  .)2())َظَهرْت على كذا وكـذا أظَهُر عليه، إذا اّطَلعْت عليه: ((وقال ابن السكيت

بينتــه، : َتَبــين، وأظهــرُت الشــيء: َهــَر الشــيء بــالفتح ُظُهــوراً ظَ : ((وقــال الجــوهري
 .)3())أعلنُت به: غلبته وأظهرُت بفالنٍ : وَظَهْرُت على الرجل

49-  
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ــراً (( ــورًا وَعْث ــَر عليــه ُعُث ــارًا، وَعَث ــورًا، وعَث ــُر ُعُث ــُر وَيْعِث ــِه َيْعُث ــَر فــي َثوْب ــعَ : َعَث . اطَل
مــــا َقَلْبــــَت ِمـــْن تُــــَراٍب أو غيــــره : الَعْيثـــرُ : وقيــــل. أْبَصـــرَته َوَعاَيْنتَــــهَ  َعْيَثِرتُــــه أي: ويقـــال

  . )4())بَأْطراف أصاِبع ِرْجليَك إذا َمشْيَت ال ُيرى من الَقَدم أثٌر غيُره
العــين والثــاء والــراء أصــالن صــحيحان، يــدل أحــدهما علــى : ((وقــال ابــن فــارس

فــاألول َعثَــَر َيْعثُــُر ُعثُــورًا، وعثــر . للغبــاراإلطــالع علــى الشــيء، واآلخــر علــى اإلثــارة 
إّنمـا قيـل َعثَـَر مـن : قـال بعـُض أهـِل العلـم. الفرُس َيْعِثُر ِعثَارًا، وذلـك إذا َسـَقَط لوجهـه

َعثَـَر الرجـُل : ويقـال. اإلطالع وذلـك أن كـل عـاثر فالُبـد َأْن ينظـر إلـى موضـع َعْثرتـه
  .)5(...))ى أمٍر لم يطلع عليه غيرهيعثُر ُعُثورًا وَعثرًا، إذا اّطلع عل

اإلّطـــالُع علـــى َأمـــر مـــن غيـــر طلـــب، كـــالَعْثر : وِمـــَن الَمجـــاز ، الُعثُـــوُر، بالضـــم
  .)6(أْطَلَعه: اطلَع، وَأْعَثَره: بالفتح ، َعَثَر على ِسر الرجِل َيْعُثُر ُعُثورًا َوَعْثراً 

                                         

  . 527، 8/526) ظهر(، لسان العرب 38، 4/37) ظهر(العين  )1(

  . 268/نطق إصالح الم )2(

 . 527، 8/526) ظهر(، لسان العرب 732، 2/731) ظهر(الصحاح  )3(

 .12/529) عثر(، تاج العروس 2/73المحيط في اللغة  )4(

 .191/، إصالح  المنطق4/288مقاييس اللغة  )5(

  . 12/526) عثر(تاج العروس : ينظر )6(
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صـــددت وحـــدت، : هي عنـــه، أيأعرضـــت كـــذا، وأعرضـــت بـــوج: ((قـــاَل الخليـــل
  الوافر  )1( :واعرض الشيء من بعيد أي ظهر وبرز قال عمرو بن كلثوم

  وَأْعَرَضــــِت اليمامــــُة واشــــمخرتْ 
  

  ِلِتيناكأســــــــــياٍف بأيــــــــــدي ُمْصــــــــــ  
  

أمــــررتهم علــــي النظــــر مــــا : َوَعَرْضــــُت الجنــــَد َعــــْرَض الَعــــْيِن أي... بــــدت: أي 
قرأتــه، : صــاَر عريضــًا، َوَعَرْضــُت عليــك الكتــابَ : َعــُرَض الشــيُء َعْرَضــاً  )2())حالهـــم

  .)3(أريتكه لإلبتياع وغيره: والشيء
: وّعَرْضـُت الشـيء. خالُف الطول والجمع َأعـراُض : الَعْرُض : ((وجاَء في اللسان

   )4(:تمّكن من َعْرِضِه قال ذو الرّمة:وَأعرَض في الشيء...ُه عريضاً َجَعْلتُ 
  الوافر                    

ــــوه، َفعــــال فتــــىً  ــــى أب ــــى وَبَن   َبَن
  

  فــــأعْرَض فــــي المكــــاِرِم واْســــَتَطاال  
  

َوَعَرَض . ..جاء به على المثل ألَن المكارَم ليس لها طول وال َعْرُض في الحقيقة
  الطويل)5( :َأراُه إّياه، وقول ساعدة بن جؤية: الشيَء عليه َيْعِرُضه َعْرضاً 

  ُأســوةٌ  وقــد كــان يــوم الليــِث لــو قلــتَ 
، َوكــــــا مٍ علــــــيُمَقــــــد ُنوا َأهــــــَل ِعــــــز  

  

ــــةٌ    ــــتَ َوَمْعَرَض ــــو كن ــــلُ  ، ل ــــَت َلقاِب   ُقْل
ـــلُ  َض الَمْجـــَد ناِئ َوَمْجـــٍد إذا مـــا َحـــو  

  

ورأيتــه ُعــْرَض عيـــٍن أي . اعترضــه علــى عينــه: َوَنَظــَر إليــِه ُعــْرَض عــيٍن؛ أي 
 .)6())ظاهـرًاَ◌ عن قريب

51-  
َ
ش

َ
م

َ
  : ع

الرؤيـة مـع سـيالن دمعهـا فـي أكثـر  ضـعف: الَعَمـُش فـي العـين: ((قاَل الجوهري
  .)7())والرجُل أْعَمُش، وقد َعِمَش، والمرأُة َعْمَشاُء، َبّينا الَعَمشِ . أوقاتها

                                         

  . 140/الشيخ أحمد الشنقيطي: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها: ، وينظر140/معلقته )1(
 .3/1082) عرض(، الصحاح 21/ابن القوطية: ، األفعال273، 1/272) عرض(العين  )2(

 .20/ابن القوطية: األفعال: ينظر )3(

 َتَبوَأ فاْبَتَنى َوَبَنى َأُبوُه : والصدر في الديوان 3/1549ديوانه  )4(

 .َت َلَقاِئلِ َلو ُكْنَت ُقلْ : وفيه 1/219ديوان الهذليين  )5(

  .1/243، المحكم والمحيط األعظم 167، 166، 7/165) عرض(لسان العرب  )6(
 .1/104، المخصص 6/320) عمش(،  لسان العرب 3/1012) عَمَش (الصحاح  )7(
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َأن ال : والَعَمــُش . الفاســد العــين الــذي َتْفَســُق عينــاه، ومثلــه اَألْرَمــُص : واألْعَمــُش 
  .)1(تزاَل العين ُتسيل الدمع وال يكاُد اَألْعَمُش ُيْبِصُر بها

فــي القــرآن ) عمــش(ولــم تــرد لفظــة  )2())َضــْعُف الَبَصــرِ : ((الَعَمــُش عنــد الزبيــديو 
 .جماالمعذكرتها و 

52-  
َ
ن

َ
ي
َ
  :ع

الـــذي تبعثـــه لتّجســـس : والَعـــْينُ ... النـــاظرة لكـــل ذي بصـــر: العـــين: ((قـــال الخليـــل
... ى واحــدالخبــر، وُتَســميه العــرُب ذا الُعينيتــْيِن وذا الَعيِنيــيِنِ◌ وذا العــوينتيِن كلــه بمعنــ

  .)3())الظاهر الذي تراه العيون: والماء المَعين... ُمعاينةً : ورأيته ِعيانًا، أي
العـين واليــاء والنـون أصــٌل واحـد صــحيح يـدل علــى ُعضـٍو بــه : ((وقـال ابـن فــارس

  :)4(والعين تجمع على أعين وعيون وأعيان قال الشاعر... ُيْبِصَر وُيْنَظر
  البسيط                    

  ُوُع ُقُلــــوَب الَغاِنَيــــاِت ِبــــهِ َفَقــــْد َأرُ 
  

ـــــــــانِ    ـــــــــاٍد وَأْعَي ـــــــــَن ِبَأْجَي ـــــــــى َيِمْل   َحّت
  

والعــيُن ... ورأيــت الشــيء عيانــًا، أي معاينــة ورأيــُت فالنــًا عيانــًا أي مواجهــةً ...  
 َلْم َيشك في رؤيتِه إّياه َوَتَعينـتُ : النظُر، وقد عايَنُه ُمَعاَيَنًة وعيانًا ورآه ِعياناً : والمعاينة

  الطويل          :)5(أبصرته؛ قاَل ذو الرمة: الشيءَ 
  َتَخلـــى فـــال َتنبـــو إذا مـــا َتَعينـــتْ 

  

ــــباِئك   بهــــا َشــــَبحًا، َأْعَناُقهــــا كالس  
  

بَعـْيٍن مـا : ((ومما جاء مـن أمثـال العـرب )6())َوَتَعّينُت الشخَص تعينًا إذا رَأيته... 
ـــا ـــاه، أعمـــل كـــأّني أنظـــر إل )7())أرَينـــك ههن ـــرك ومعن ـــى ت ـــي الحـــث عل يـــك ويضـــرب ف

والَعْين حاّسة الَبَصر والجمع أْعُيُن وَأْعُيَناٌت جمع الجمع، وأْعياٌن وُعُيون . (()8(التواني
                                         

  . 6/320) عمش(لسان العرب  )1(

  . 17/277) عمش(تاج العروس  )2(

 .  4/200، مقاييس اللغة 255، 2/254) عين(العين  )3(

: ، المقتضـب22/أبـو زيـد األنصـاري: النـوادر فـي اللغـة: الشاعر هو رومي بن شـريك الضـبي، ينظـر )4(
  .1/402عبد السالم محمد هارون : ، معجم شواهد العربية3/51ابن جّني : ، المنصف2/199المبرد 

 ُتَجلي فال َتْنُبو إذا ما َتَعينتْ : والصدر في الديوان 3/1739ديوانه )5(

 .  304، 303، 13/301) عين(، لسان العرب 4/199اييس اللغة مق )6(

 .2/11ي في أمثال العرب صالمستق )7(

 . 2/309ابن عقيل الهمداني : شرح ابن عقيل )8(
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ــون والُمعاينــة  ــه ُمعاَينــة وِعيانــًا وِعْنتَــُه  –وُعُي ــُه َقــْوَلُهْم  –النظــُر بــالعين عايْنَت َرَأْيتَــُه وِمْن
 . )1( ))َلَقْيَتُه ِعيانًا ورأيته ِعياناً 

53-  
َّ
ض

َ
  : غ

الفتــور فــي الطــرف وَغــض َغّضــًا، وأغضــى : الَغــض والغضاضــةُ : ((قــال الخليــل
  الوافر                   )2( :قال جرير  دانى بين َجْفَنيِه َوَلم ُيالقِ : إعضاًء أي

ـــرٍ  ـــْن ُنَمْي ـــَك ِم   َفُغـــض الطـــْرَف إّن
  

  )3( ))َفــــال َكْعبــــًا َبَلْغــــَت وال ِكَالبــــا  
  

  .)4(ضم ُجُفوَنهُ : كف َبَصُره، وأيضاً : جلوَأغضى الر 
ـًا وَغضاضـًا وِغضاضـًا : ((ومما جاَء فـي اللسـان ـه َغض َطْرَفـُه َوَبَصـَرُه َيُغض غـض

الَغِضـــيُض : وقيـــل... َكفـــَه وَخَفَضـــه وَكَســـَره : َوَغضاضـــًة فهـــو َمْغُضـــوٌض َوَغِضـــيٌض 
إذا َفِرَح َغض َطْرَفه أي َكَسَره وَأْطَرَق  كانَ : "وفي الحديث. الطرِف الُمْسَتْرخي اَألجفانِ 

 .)6( )))5("َوَلْم َيْفَتح َعْيُنه وٕاّنما كان يفعل ذلك ليكون أْبعد من اَألشر والمرح

54-  
َ
ر
َ
ت
َ
  : ف
  .)7())اْنَكَسَر َنَظرهُ : الَن، والطْرفُ : َفَتَر الشيُء ُفُتوراً ((

ــَرةُ : ((وجــاَء فــي اللســان عف وَفَتــَر الشــيُء والحــّر وفــالٌن َيْفُتــر االنكســار والضــ: الَفْت
فيــه ُفتــور وُســُجّو : َوَطــْرف فــاِترٌ ... َســَكَن بعــَد حــّدة والَن بعــد ِشــّدة: َوَيْفتــر فُتــورًا وُفتــاراً 
أْفتَـَر الرجـَل، فهـو ُمفِتـٌر إذا َضـُعَفْت جفونـه فانكســر : ابـن اإلعرابـي. لـيس بحـاّد النظـر

  .)9())الذي فيه َضْعٌف ُمْسَتْحَسنٌ : الفاِترُ  الَطْرفُ : ((وفي البصائر. )8())طرفه
55-  

َ
س

َ
ر
َ
  : ف

                                         

 . 1/93المخصص  )1(

 . 73/ديوانه )2(

  .4/341) غض(العين  )3(
 . 30/ابن القوطية : األفعال: ينظر )4(

 .3/371ثرالنهاية في غريب الحديث واأل )5(

 . 198، 7/197) غض(لسان العرب  )6(

 .13/294) فتر(، تاج العروس 291/ابن القوطية: األفعال )7(

 . 13/294) فتر(، تاج العروس 5/44) فتر(لسان العرب  )8(

  . 4/166بصائر ذوي التمييز  )9(
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ـــه : النظـــر والتثبـــت والتأمـــل للشـــيء والَبصـــر بـــه، يقـــال: الِفراســـة بكســـر الفـــاء(( إّن
وقد ُفرس فالن بالضم، َيْفِرُس ُفُروسة وَفراسـة إذا . لفارس بهذا األمر إذا كان عالمًا به

َوَلْم . )1())الِعلم بركوب الخيل وَركَضها من الفروسية: تحَحِذَق أمر الخيل، الَفَراَسة بالف
 .جمافي القرآن واحتوتها المع) فرس(َوَلْم ترد لفظة 

56-  
َ
ح

َ
م

َ
 : ق

ال : َوَقَمَح َيْقَمُح ُقُموحًا وأْقَمَحـُه الَعَطـْش والـذلْيل ُمْقَمـح: وَبعير ُمْقَمحٌ : ((قال الخليل
  .  )2(...))يكـاُد َيْرَفُع َبَصره 

أْقَمَحه الُغل إذا ترَك رأسـه مرفوعـًا ِمـن : رفع الرأس وغض البصر، يقال: واإلقماحُ 
ـــِع رْأســـه، وقـــال : روي عـــن الفـــّراء أنـــه قـــال... ضـــيقه الُمْقَمـــُح الغـــاّض بصـــره بعـــد رف
 .)3(الُمْقَمُح الرافُع رأسه الغاض َبَصَره: الزّجاج

57-  
َ
ظ

َ
ح

َ
  : ل

نظـره بمـؤِخِر عينـه مـن أي : حظانـًا وَلَحـَظ إليـهَلَحَظ َيْلَحظ َلْحظـًا َولَ : ((قال الخليل
الّنظــرة مــن : واللّحظــةُ ... جانبيــه كــان، يمينــًا أو شــماًال، وهــو أشــد التفاتــًا مــن اَلَشــزر

ٌة تحــــَت مواللحــــاُظ والتلحــــيظ، ِســــ... وفــــالن َلحــــيظ فــــالن أي َنِظيــــرهُ ... جاِنــــب ُأذن 
فـي القـرآن ) لحـظ(ولـم تـرد لفظـة . )5(عينـهَنَظر إليه بمـؤخر : وَلَحظُه َلْحظاً  )4())العين

  . المعاجم ذكرتهاو 
58-  

َ
ِقي

َ
  : ل

اللقاُء مقابلة الشيء ومصادفته معًا وقد يعبر به عن كل واحد : ((قاَل األصفهاني
ـــــًة، ويقـــــال ذلـــــك فـــــي اإلدراك بـــــالحس وبالبصـــــر  منهمـــــا، يقـــــال لقيـــــه َيْلَقـــــاُه ِلقـــــاًء وُلْقَي

سمًا لكل ارُح الشيء حيُث َتْلَقاه أي تراه ثم صاَر في التعارف واإللقاُء طَ ... وبالبصيرة
  . )6())َطْرحِ 
59-  

َ
ح

َ
م

َ
 : ل

                                         

 .160، 6/159)فرس(، لسان العرب 958، 2/957) فرس(الصحاح  )1(

 .  3/566) قمح(، لسان العرب 3/55) قمح(العين  )2(

 . 7/65) قمح(، تاج العروس 3/566) قمح(لسان العرب : ينظر )3(

 .458، 7/159) لحظ(، لسان العرب 1/118المخصص : ، وينظر3/198) لحظ(العين  )4(

 .  3/121ابن القطاع : ، األفعال248/ابن القوطية: األفعال: ينظر )5(

 . 508، 507/معجم مفردات ألفاظ القرآن )6(
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النْظــرة : واللْمَحـةُ . َلَمـَح الَبـْرُق َوَلَمــَع، وَلَمـَح الَبَصـُر، َوَلَمُحــُه ِبَبَصـِره: ((قـاَل الخليـل
  .)1())وَألَمَحُه غيره

َنَظــَرْت، وَأْلَمحــِت المــرَأُة َأْمَكَنــْت : حــًا وأْلَمَحــتَلَمَحــْت إليــه لم: ((وقــال ابــن القوطيــة
  .)2())ِمن الَنَظِر إليها

إذا : النظر كاللمحة، ُلحْته ببصري َلوحة: اللْوح: ((وذكر ابن سيده في المخصص
  .)3())رأيتـه ثم َخفي عليك

ُألرينــك : ويقــال... قِ َلَمَعــاُن الَبــْرِق ورأيتــه َلْمحــة الَبــرْ : اللْمــحُ : ((وقــاَل األصــفهاني
  .)4( ))أمرًا واضحاً : َلْمحًا باِصرًا أي

60-  
َ
ق

َ
م

َ
  : ل

ــًا، قــال: قــاَل األصــمعي ــُه َيْلُمُقهــا َلْمَق . هــو ضــرُب العــين بــالكف خاّصــةً : َلَمــَق َعْيَن
اللْمــق جمــع المــق، وهــو الــذي : ابــن اإلعرابــي: ((وجــاَء فــي اللســان. )5(وأبــو زيــد مثلــه

مثــل : وَلْمقتُــه ببصــري... َلَمــَق عينــه إذا َعورهــا: ق الَحَدَقــة، يقــاليبــدأ فــي شــره بَصــفْ 
  .)6( ))َرَمْقُتهُ 

ولـم تـرد  )7( ))َرَماها فأصاَبها: َوَلَمَق َعينه َلْمقاً ... النَظرُ : واللْمقُ : ((وقال الزبيدي
 . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) لمق(ترد لفظـة 

61-  
َ
ر
َ
ظ

َ
  : ن
َنَظــرت إلــى كــذا : َظــرًا، َوَيجــوز الَتخفيــف فــي المصــدر وتقــولَنَظــَر إليــه ينظــُر نَ ((

َنَظـرُت لـك، أي عطفـت عليـك : وتقـول العـرب... وكذا مـن َنَ◌َظر العين َوَنظر القلب
  .)8( ))بما عندي

                                         

  . 3/243) َلَمحَ (العين  )1(
 .3/584) لمح(، لسان العرب 168، 91/ابن القوطية: األفعال )2(

 . 1/120المخصص  )3(

 . 50/معجم مفردات ألفاظ القرآن )4(

 . 3/120ابن القطاع :، األفعال4/1551) لمقَ (الصحاح : ينظر )5(

 . 10/332) لمق(لسان العرب  )6(

 .  2/125، ديوان األدب 26/364) لمق(تاج العروس  )7(

 . 8/154) نظر(العين  )8(
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: وقد َنَظرُت إلى الشيء، والَنَظرُ ... تأمل الشيء بالعين: الَنَظرُ : ((وقال الجوهري
أن االنتظار طلب ما يقدر النظـر إليـه : ((النظر واالنتظار والفرق بين. )1())االنتظارُ 

ويكون في الخير والشر ويكون مع شٍك ويقين وذلـك أن اإلنسـان ينتظـر طعامـًا يعمــل 
  .)2())في داره وهو ال يشك أنه يحضر له، وينتظر قدوم زيد غدًا وهو شاٍك فيه

جــع فروعـــه إلــى النــون والظـــاء والــراء أصــٌل صــحيح ير : ((وقــال أحمــد بــن فــارس
معنــى واحــد وهــو تأمــل الشــيء ومعاينتــه، ثــم يســتعار ويتســع فيــه، فيقــال نظــرُت إلــى 

  .)3())الشيء أنظر إليه، إذا عاينته ويقولون نظرته أي انتظرته
وحــد النظــر طلــب إدراك الشــيء : ((ووَضــَع أبــو هــالل العســكري حــّدًا للنظــر قــاِئالً 

المعنى إلى األمرين جميعًا كالتأّمل للخط من جهة البصر أو الفكر ويحتاج في إدراك 
الـــدقيق بالبصـــِر أوًال ثـــم بـــالفكر ألن إدراك الخـــط الـــدقيق التـــي بهـــا يقـــرأ طريـــق إدراك 
المعنى وكذلك طريق الداللة المؤدية إلى العلم بالمعنى، وأصل النظر المقابلة فالنظر 

نحــو المفكــر فيــه،  بالبصــر اإلقبــال بــه نحــو المبصــر، والنظــر بالقلــب اإلقبــال بــالفكر
والنظـر فـي الكتـاب بـالعين والفكـر ... ويكون النظر باللمس ليدري اللـين مـن الخشـونة

وٕاذا قـرن النظـر بالقلـب فهـو الفكـر فـي أحـوال مـا ينظـر فيـه ... هو اإلقبال نحـوه بهمـا
وٕاذا قـــرن بالبصـــر كـــان المـــراد بـــه تقليـــب الحدقـــة نحـــو مـــا يلـــتمس رؤيتـــه مـــع ســـالمة 

  .)4())الحاّسة
ــه: ((قــال الزمخشــريو  ... ونظــرُت إليــه نظــرًة حلــوًة وَنظــراتٍ ... نظــرُت إليــه ونظرُت

َنَظـَرْت األرُض : ومـن المجـاز. أنسـأته واسـتنظرته: ونظرتُه وتنّظرته وانتظرتُـه واْنَظْرتُـهُ 
  . )5())أهلكهم: بعيٍن وبعينين إذا ظهَر نباتها َوَنَظَر الدهر إليهم

ِحـس العـين، َنَظـَره َيْنُظـره َنَظـرًا َوَمْنَظـرًا َوَمْنَظـرة َوَنَظـر : النَظرُ : ((َوجاَء في اللسان
: يقــال. َوَذَهــَب إلــى أن النظــر يــأتي بمعنــى االنتظــار. مصــَدر َنَظــرَ : والَمْنَظــرَ . إليــه

                                         

 .  2/830) نظر(الصحاح  )1(

 .  66/الفروق في اللغة )2(

 .5/444مقاييس اللغة  )3(

 . 66، 65/الفروق في اللغة  )4(

 .  455، 2/454أساس البالغة  )5(
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َنَظْرُت فالنًا واْنَتَظْرُته بمعنى واحد، فإذا قلت اْنَتَظْرُت فلم ُيجـاوْزك فعلـك فمعنـاه وقفـت 
 .)1())وتمهلت

62-  
َ
ع

َ
ط

َ
  : ه

وَهَطـَع . )2(...))الُمْقِبُل ببصِره على الشـيء ال َيْرَفُعـُه َعنـه: الُمْهِطعُ : ((قال الخليل
ـــره ُهُطوعــًا وأْهَطــع إْهطاعـــاً  ــَرَع مقــبًال ببصــره علــى مــا أقبــل إليــه: اإلنســاُن وَغي . )3(َأْس

. الـذي يرفـع رأسـه ينظـر فـي ذل الُمْهِطُع الذي َيْنُظُر في ُذل وخشوٍع، والمقنـع : وقيل((
  . )4())نظَر بُخُضوعٍ : أقّبَل ُمسِرعًا خائفـًا ال يكون إال مـَع خوٍف، وقيل: َوَهَطَع َوَأْهَطعَ 

63-  
َ
د
َ
ج

َ
  : و

: وجـوٌد بإحـدى الحـواس الخمـس نحـو: الوجـوُد أضـربٌ : ((قاَل الراغب األصـفهاني
: ووجـود بقـّوة الشـهوة نحـو وجدُت زيدًا ووجدُت طعمُه ووجدت صـوته ووجـدُت خشـونته

ولـم يشـر أصـحاب . )5( ...))وُيَعبـر َعـْن الـتمكن مـن الشـيء بـالوجود... وجدُت الشـبعَ 
  . إلى هذا المعنىالمعاجم 

64-  
َ
ح

َ
ض

َ
  : و

ـــْبُح ُوُضـــوحاً : ((قـــاَل ابـــن القوطيـــة والقـــومُ ... َحُســـن: َظَهـــَر، والوجـــهُ : َوَضـــَح الص :
أصــٌل واحــٌد يــدل علــى ظهــور : الــواو والضــاد والحــاء(: (وقــال ابــن فــارس. )6())رأيــَتهم

واستوَضـحت الشـيَء، إذا وضـعت يـدَك علـى ... أبـانَ : وَوَضَح الشـيءُ . الشيء وبروزه
 . المعاجم ذكرتهافي القرآن و ) وضح(ولم ترد لفظة . )7( ...))عينيك تنظر هل تراه

                                         

 . 248، 14/247) نظر(، تاج العروس 5/216) نظر(لسان العرب  )1(

 . 1/121، المخصص 1/98المحيط في اللغة : ، وينظر1/101)  هطع(لعين ا )2(

 .  3/335ابن القطاع   :، األفعال12/ابن القوطية : األفعال: ينظر )3(

  .  4/372) هطع(لسان العرب  )4(

  . 584/معجم مفردات ألفاظ القرآن )5(
 

  .  157/ابن القوطية : األفعال )6(

  .  6/119مقاييس اللغة  )7(
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  ::::النربالنربالنربالنرب    -1        
وضوح نسبي لصـوٍت أو مقطـٍع إذا قـورن : ((عّرف الدكتور تمام حسان النبر بأنه    

ببقية األصوات والمقاطع في الكالم، ويكـون نتيجـة عامـل أو أكثـر مـن عوامـل الكميـة 
ة يبــــرز بواســــطته عنصــــر مــــن السلســــلة وهــــو وســــيلة صــــوتي )1()).والضــــغط والتنغــــيم

الصوتية قد يكون مقطع أو لفظ أو جملة، ويكون بواسطة الشدة في النطـق أو ارتفـاع 
  )2( .النغمة أو المد

والنبر يستلزم جهدًا زائدًا ُيبذل من أعضاء النطق بأسرها مـن الـرئتين والـوترين، ((    
ذا الجهد الزائد فيعطيـه قـوة فـي والحلق واللسان، والشفتين، فيصحب المقطع المنبور ه

أّما المقطع غير المنبور، . الوضوح والظهور أكثر من المقاطع المجاورة له في الكلمة
فيفتر معه نشاط هذه األعضاء حتى يقل وضوحه فـي السـمع، ولـذا إّن المنبـور يكـون 

  )3()).أطول من سواه في الكلمة، وأكثر تصويتاً 
  :القواعد اآلتية ويجري النبر في العربية على    
)4( :النبر على المقطع األول -1

 

ــــــوع المفتــــــوح القصــــــير     ــــــة مــــــن الن ــــــاطع متماثل   وممــــــا ورد  )5(إذا توالــــــت ثالثــــــة مق
  ، )َنَظــــــَر، َبَصــــــرُه، َظَهــــــرَ (علــــــى هــــــذا الشــــــرط مــــــن ألفــــــاظ الرؤيــــــة والرؤيــــــا األلفــــــاظ 

��� �����ُ�� �: وذلك في قوله تعالىَ�َ ��� �! �"
َِ$�ُ% &�' �َ(ِ)����ُ����� ���َ�َ ��� �! �"
َِ$�ُ% &�' �َ(ِ)����ُ����� ���َ�َ ��� �! �"
َِ$�ُ% &�' �َ(ِ)����ُ����� ���َ�َ ��� �! �"
َِ$�ُ% &�' �َ(ِ)��ٍ+���� ,
َِ) �-ٍ+���� ,
َِ) �-ٍ+���� ,
َِ) �-ٍ+���� ,
��/���ـَ�  ��/���ـَ�  ��/���ـَ�  ��/���ـَ�  �: قوله تعالىو )6( �-� (َِ

                                         

ــــة) 1( ــي اللغــ ــ ـــث فــ ـــاهج البحـــ ــان. د: منـــ ــ ــام حســ ـــر194/ تمــــ ــة: ، وينظـــ ــ ـــوات اللغويــ ــاديء 118/األصـــ ــ ، مبــ
 .116/أحمد محمد قدور: اللسانيات

 .40/مصطفى حركات: الصوتيات والفونولوجيا: ينظر) 2(

 .217/ أصوات اللغة العربية) 3(

ــرفها: ينظــــر) 4( ــا وصــ ــــة ونحوهــ ـــوات العربي ـــي أصـ ـــيط فـ ـــاكي : المحـ ـــد األنطـ ــة 1/52محمـ ، أصــــوات اللغــ
 .120/، األصوات اللغوية118/يات، مباديء اللسان219/العربية

  .118/، مباديء اللسانيات219/، أصوات اللغة العربية1/52المحيط في أصوات العربية : ينظر) 5(
 .127/التوبة) 6(
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5;ـ:2 ���8ـ-� 9َـ& �8ِ�7     �: قوله تعـالى، و )1( �5َ�6, �����24ِ �123&���0 5َ�6, �����24ِ �123&���0 5َ�6, �����24ِ �123&���0 5َ�6, �����24ِ �123&���0 � ���'َ% ����<َ�� =>�?
ْ� �A&�/ ,;��B    �7
5;ـ:2 ���8ـ-� 9َـ& �8ِ� ���'َ% ����<َ�� =>�?
ْ� �A&�/ ,;��B    �7
5;ـ:2 ���8ـ-� 9َـ& �8ِ� ���'َ% ����<َ�� =>�?
ْ� �A&�/ ,;��B    �7
5;ـ:2 ���8ـ-� 9َـ& �8ِ� ���'َ% ����<َ�� =>�?
ْ� �A&�/ ,;��B�)2( ،
  .وهي المقاطع األولى من تلك الكلمات) ظ –ب  –ن : (فالمنبور هو

)3(:النبر على المقطع الذي قبل األخير -2
 

إذا لــم يكــن المقطــع األخيــر مــن النــوع الرابــع أو الخــامس، ولــم تتــوال فــي الكلمــة ثالثــة 
 )4(.مقـاطع مــن نـوع واحــد هـو المفتــوح القصـير، ويكثــر نبـر المقطــع الـذي قبــل األخيــر


�DَEـCِ    �: وذلـك فـي قولـه تعـالى) ُيْظِهُر، َنْنُظر، أْعُيِنَنـا: (وأمثلة ذلك كثيرة، منهاْ� �-2

�DَEـCِ   �6ـ&ْ� �-2

�DَEـCِ   �6ـ&ْ� �-2

�DَEـCِ   �6ـ&ْ� �-2
�6ـ&
 �FGَ �FGَ �FGَ �FGَ �0H�Bَ% 2:ِI�Dَ3 ,5َ�6 ��ِ��ْ�J �0H�Bَ% 2:ِI�Dَ3 ,5َ�6 ��ِ��ْ�J �0H�Bَ% 2:ِI�Dَ3 ,5َ�6 ��ِ��ْ�J �0H�Bَ% 2:ِI�Dَ3 ,5َ�6 ��ِ��ْ�J�)5(  282-�        �: قوله تعـالىوHـ���� �K2ـ' ِL� َ�� �2ـG �M2ـN�F�O �-ُ9&ـ�P5ْ���/ Q-ُـR       �-282Hـ���� �K2ـ' ِL� َ�� �2ـG �M2ـN�F�O �-ُ9&ـ�P5ْ���/ Q-ُـR       �-282Hـ���� �K2ـ' ِL� َ�� �2ـG �M2ـN�F�O �-ُ9&ـ�P5ْ���/ Q-ُـR       �-282Hـ���� �K2ـ' ِL� َ�� �2ـG �M2ـN�F�O �-ُ9&ـ�P5ْ���/ Q-ُـR

 �7ُ5�S���َ �M�Dَ9 ��ُ��P�P2
 �7ُ5�S���َ �M�Dَ9 ��ُ��P�P2
 �7ُ5�S���َ �M�Dَ9 ��ُ��P�P2
 �7ُ5�S���َ �M�Dَ9 ��ُ��P�P2

	T�P�U���ِT�P�U���ِT�P�U���ِT�P�U���     &�PِD�B���� &�P2P�D�6َVِ� �W5ُِْ �: قوله تعالىو  )6(�ْ� &�PِD�B���� &�P2P�D�6َVِ� �W5ُْ	
ْ� &�PِD�B���� &�P2P�D�6َVِ� �W5ُْ	
ْ� &�PِD�B���� &�P2P�D�6َVِ� �W5ُْ	
فقد وقع النبر فيها  )7(��ْ
 . َأعْ  –َننـْ  –ُيْظ : ر وهو على الترتيبفيها على المقطع الذي قبل األخي

 :في حاالت منها )8(:النبر على المقطع الذي يسبق ما قبل األخير -3

المفتوح (إذا كان المقطع األخير من النوع الثالث، والذي قبل األخير من األول ) أ    
��Jُ-� (X�Oَ% �7َِ ��: وذلك في قوله تعالى) َأْبَصاَرُكْم، َأَرْيَناَكُهمْ (مثال ذلك . )9()القصير َ%� َ% ْ�ُ َX�Oَ% �7ِ) �-ُ��J َ%� َ% ْ�ُ َX�Oَ% �7ِ) �-ُ��J َ%� َ% ْ�ُ َX�Oَ% �7ِ) �-ُ��J َ%� َ% ْ�ُ

ــ& �9ُ-�    ــY���Sُ-� ��%َ����ــ ــ:� !�ــ 
5;ــ� َXــ ــ& ��Oَ%   �-ُ9ــ ــY���Sُ-� ��%َ����ــ ــ:� !�ــ 
5;ــ� َXــ ــ& ��Oَ%   �-ُ9ــ ــY���Sُ-� ��%َ����ــ ــ:� !�ــ 
5;ــ� َXــ ــ& ��Oَ%   �-ُ9ــ ــY���Sُ-� ��%َ����ــ ــ:� !�ــ 
5;ــ� َXــ ــــه تعــــالىو  )�Oَ%�)10ــ ــ&9َ��-�   �: قول ــ&�P�J� َ� �Aــ ��1ــَ �ــ ــ&9َ��-�  ��َ
ــ ــ&�P�J� َ� �Aــ ��1ــَ �ــ ــ&9َ��-�  ��َ
ــ ــ&�P�J� َ� �Aــ ��1ــَ �ــ ــ&9َ��-�  ��َ
ــ ــ&�P�J� َ� �Aــ ��1ــَ �ــ 
ــَ��
�-���َGْ����5َGَ�-���َGْ����5َGَ�-���َGْ����5َGَ�-���َGْ����5َGَ�)11( أر -أبـ : فالنبر فيها على.  

                                         

 .23/الجاثية) 1(

 .48/التوبة) 2(

 .220/، أصوات اللغة العربية1/52المحيط في أصوات العربية : ينظر) 3(

 .118/، مباديء اللسانيات220/ة أصوات اللغة العربي: ينظر)4(

 .26/الجن) 5(

 .14/يونس) 6(

 .37/هود) 7(

 .220/، أصوات اللغة العربية1/52المحيط في أصوات العربية : ينظر) 8(

 .196/، مناهج البحث في اللغة 1/52المحيط في أصوات العربية : ينظر) 9(

 .46/األنعام) 10(

 .30/محمد) 11(
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إذا كـــان المقطـــع األخيـــر مـــن النـــوع المفتـــوح الطويـــل، والـــذي قبلـــه مـــن المفتـــوح ) ب 
ــ������(مثــل  )1(:القصــير �
ْ� ،���ــ ــ����، ���� �
ــ����   �: وذلــك فــي قولــه تعــالى) ◌ْ ��� ���ْ�J �7ِ) �-ــ ��;�ــ����  (ِ ���ْ�J �7ِ) �-ــ ��;�ــ����  (ِ ���ْ�J �7ِ) �-ــ ��;�ــ����  (ِ ���ْ�J �7ِ) �-ــ ��;�ِ)

  �-ُ9�25ــ-�  ��=ــ�W          �: وقولــه تعــالى )2(�5َ�6ــ�S�/���J �-ُY�Dــ9ُ-�  5َ�6ــ�S�/���J �-ُY�Dــ9ُ-�  5َ�6ــ�S�/���J �-ُY�Dــ9ُ-�  5َ�6ــ�S�/���J �-ُY�Dــْ�J َZ�� �02ــ�[&�B ��25ــ-�  ��=ــ�W      ����/�ــ���H '�ــ& 52S�6ُــْ�J َZ�� �02ــ�[&�B ��25ــ-�  ��=ــ�W      ����/�ــ���H '�ــ& 52S�6ُــْ�J َZ�� �02ــ�[&�B ��25ــ-�  ��=ــ�W      ����/�ــ���H '�ــ& 52S�6ُــْ�J َZ�� �02ــ�[&�B �����/�ــ���H '�ــ& 52S�6ُــ
�0H�Bَ%�0H�Bَ%�0H�Bَ%�0H�Bَ%�)3( ـ  �: وقوله تعالى;�ِ) 2:ِ� �������/� ��َ% �-ُY
َ��;ـ ��%َ!�2=�� َ\ِ) 2:ِ� �������/� ��َ% �-ُY
َ��;ـ ��%َ!�2=�� َ\ِ) 2:ِ� �������/� ��َ% �-ُY
َ��;ـ ��%َ!�2=�� َ\ِ) 2:ِ� �������/� ��َ% �-ُY
َ�\َ ��=�2!َ%��    ِ ��Hـ=�
� 2]�َXِـ� �-D25�6ـ �:    ِ ��Hـ=�
� 2]�َXِـ� �-D25�6ـ �:    ِ ��Hـ=�
� 2]�َXِـ� �-D25�6ـ �:    ِ ��Hـ=�
� 2]�َXِـ� �-Dفـالنبر ) 4(�:� 25�6ـ

  .أجـ -وجـ  –يظ : فيها على المقطع الذي يسبق ما قبل األخير وهو األول
والكلمــات تركيبــات مــن أنســاق صــوتية لهــا نظامهــا النبــري الخــاص المســتقل عــن     

 ، ويــرى الـدكتور تمــام)الجمــل والمجموعـات الكالميـة(نظـام النبـر فــي األنسـاق الكبـرى 
يقـع ) فاعل(فصيغة . حسن أّن النبر في الكلمات العربية من وظيفة الصيغة الصرفية

، وصـيغة )عو(يقع النبر فيها على العين ) مفعول(،وصيغة )فا(النبر فيها على الفاء 
، أمــل نبــر الجمــل والمجموعــات الكالميــة )تــف(يقــع النبــر فيهــا علــى التــاء ) مســتفعل(

   )5(.ألّنه نبر ذو وظائف نحوية فليس له إرتباط بالصيغ الصرفية
ــا علــى وزن      نــاظرة، ظــاهر، : (األلفــاظ) فاعــل(وممــا ورد مــن ألفــاظ الرؤيــة والرؤي

�َ&]2ــ����    �: ، وذلــك فــي قولــه تعــالى)شــاهدين، شاخصــة، بازغــة ^Xــ 2_�'��J �4ــ �/��   ��َ&]2ــ��� ^Xــ 2_�'��J �4ــ �/��   ��َ&]2ــ��� ^Xــ 2_�'��J �4ــ �/��   ��َ&]2ــ��� ^Xــ 2_�'��J �4ــ 
ــ,  ����aــ&  (َِ
ــ,  ����aــ&  (َِ
ــ,  ����aــ&  (َِ
ــ,  ����aــ&  * * * *     ��/�َِ)
�ــ&>��2� �َ�ــ&>��2� �َ�ــ&>��2� �َ�ــ&>��2� �ــ-ِ ���� �: وقولــه تعــالى )6(�َ Rِْb� ��28&ــ-ِ ������)َ ��� َ>ــ Rِْb� ��28&ــ-ِ ������)َ ��� َ>ــ Rِْb� ��28&ــ-ِ ������)َ ��� َ>ــ Rِْb� ��28&ــ:� ��)َ ��� َ>ــ �P2c& �:ــ �P2c& �:ــ �P2c& �:ــ �P2c&�)7( ــ, �: وقولــه تعــالى 5َ�6 �KJ2H28&ــ �d ,5َ�6ــ �KJ2H28&ــ �d ,5َ�6ــ �KJ2H28&ــ �d ,5َ�6ــ �KJ2H28&ــ �d

 ِ�ْ	ُY
ــ&ْ ــ�ِ-� �ِ 2�ُ	�َ% ِ�ْ	ُY
ــ&ْ ــ�ِ-� �ِ 2�ُ	�َ% ِ�ْ	ُY
ــ&ْ ــ�ِ-� �ِ 2�ُ	�َ% ِ�ْ	ُY
ــ&ْ ــ�ِ-� �ِ 2�ُ	�ــ�KJ2X     �: وقولــه تعــالى )8(�%َ ;
ــ& � � ����َ% ٌfــ ��2O&�d ��ــ 28 �َ(ِgــ Gَ =>ــ �?
ْ� �Hــ �6�
ْ� �hــ�� �َ\ْ���    �KJ2Xــ ;
ــ& � � ����َ% ٌfــ ��2O&�d ��ــ 28 �َ(ِgــ Gَ =>ــ �?
ْ� �Hــ �6�
ْ� �hــ�� �َ\ْ���    �KJ2Xــ ;
ــ& � � ����َ% ٌfــ ��2O&�d ��ــ 28 �َ(ِgــ Gَ =>ــ �?
ْ� �Hــ �6�
ْ� �hــ�� �َ\ْ���    �KJ2Xــ ;
ــ& � � ����َ% ٌfــ ��2O&�d ��ــ 28 �َ(ِgــ Gَ =>ــ �?
ْ� �Hــ �6�
ْ� �hــ�� �َ\ْ���

a��  �َX�8 َ�&\َ ًfَ3ِj&�� �k�SQ1� �Iْ9َ% �َX�8    �: وقوله تعالى) 9(�9َ	9����ََ	9����ََ	9����ََ	َ����� �َ%�  &QS5َGَ�Iْ9َ% �َX�8 �a��  �َX�8 َ�&\َ ًfَ3ِj&�� �k�SQ1
� �َ%�  &QS5َGَ�Iْ9َ% �َX�8 �a��  �َX�8 َ�&\َ ًfَ3ِj&�� �k�SQ1
� �َ%�  &QS5َGَ�Iْ9َ% �َX�8 �a��  �َX�8 َ�&\َ ًfَ3ِj&�� �k�SQ1
� �َ%�  &QS5َGَ���������)10(  يقع النبر

  .با –شا  –شا  -ظا –نا : النبر فيها على

                                         

 .196/، مناهج البحث في اللغة 221/يةأصوات اللغة العرب: ينظر) 1(

 .20/الكهف) 2(

  .49/الكهف )3(
  .13/الملك )4(
 .118/، مباديء اللسانيات194،195/مناهج البحث في اللغة : ينظر) 5(

 .23/القيامة) 6(

  .120/األنعام)7(
  .17/التوبة )8(
  .97/األنبياء )9(
  .78/األنعام )10(
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  ::::إنتقال النربإنتقال النربإنتقال النربإنتقال النرب

قــد يطــرأ علــى الكلمــة مــن األحكــام اللغويــة مــا يســتوجب إنتقــال النبــر مــن موضــعه     
إلى مقطع قبله، أو آخر بعـده مـن الكلمـة، وتـدعو إلـى ذلـك أسـباب موقعيـة وتركيبيـة، 

  :نذكر أهمها
 :اإلشتقاق - 1

لــى مقطـــع فــي كلمــة مــأخوذة مـــن مــادة لغويــة معّينــة، كالفعـــل فقــد يكــون النبــر ع    
لتــوالي ثالثــة مقــاطع ) ن(للقتــال، فــالنبر فيــه يقــع علــى المقطــع األول ) نفــر(الماضــي 

يقـع النبـر علـى ) ينفـر( –مـن المـادة نفسـها  –من نوع واحد، وعنـد صـياغة المضـارع 
  )1(.نبره في هذا الموقعالنطباق القاعدة الخاصة ب) ف(المقطع الذي قبل األخير وهو 

  )1(.الموقع
وذلـك ) ����ُـ�� �َ�َـ��،  (ومما جاء من األلفاظ الرؤية والرؤيـا موافقـًا لهـذا الشـرط األلفـاظ     

�ُ�� 2B��� ًf�?�D�U ;Zِ) 2AَZ�m�8ـ�H�0 '�ـ& َ
��ـ& '2ـGَ �Kـ��l^       �: في قوله تعالىP�J &�'��      ^l���ُ�� 2B��� ًf�?�D�U ;Zِ) 2AَZ�m�8ـ�H�0 '�ـ& َ
��ـ& '2ـGَ �KـP�J &�'��      ^l���ُ�� 2B��� ًf�?�D�U ;Zِ) 2AَZ�m�8ـ�H�0 '�ـ& َ
��ـ& '2ـGَ �KـP�J &�'��      ^l���ُ�� 2B��� ًf�?�D�U ;Zِ) 2AَZ�m�8ـ�H�0 '�ـ& َ
��ـ& '2ـGَ �KـP�J &�'���)2(  فـالنبر فيـه يقـع علـى
يقـع النبـر علـى المقطـع الـذي قبـل األخيـر وهـو ) رينظـ(والمضارع ) ن(المقطع األول 

��ِـ�� 5َ�6ـ, I�Dَ3ِـ:�Bَ% 2ـ�0H      �: وذلك في قوله تعالى) ُيْظِهرُ  –َظَهَر (و) ظُ (ْ�J �FـGَ ِC�DَE
ْ� �-2
&�6     �0Hـ�Bَ% 2:ِـI�Dَ3 ,ِـ�� 5َ�6ـ��ْ�J �FـGَ ِC�DَE
ْ� �-2
&�6     �0Hـ�Bَ% 2:ِـI�Dَ3 ,ِـ�� 5َ�6ـ��ْ�J �FـGَ ِC�DَE
ْ� �-2
&�6     �0Hـ�Bَ% 2:ِـI�Dَ3 ,ِـ�� 5َ�6ـ��ْ�J �FـGَ ِC�DَE
ْ� �-2
&�6�)3( 
  ).هِـ (والمضارع يقع على ) ظ(النبر فيه يقع على 


�D2ــ�pٍ َ��1ــD2G �nَoــ:2   (ِ�;�Sــ& �Jــ (ِ�;�Sــ& �Jــ (ِ�;�Sــ& �Jــ (ِ�;�Sــ& �Jــ  �: وذلــك فــي قولــه تعــالى) َتْشــَخُص  –َشــَخَص (و      �-�8��aO�m   2:ــD2G �nَo�1ــ�َ ٍp�
�D2ــ �-�8��aO�m   2:ــD2G �nَo�1ــ�َ ٍp�
�D2ــ �-�8��aO�m   2:ــD2G �nَo�1ــ�َ ٍp�
�D2ــ �-�8��aO�m
ــ& �  ــ& � ��َ���� ــ& � ��َ���� ــ& � ��َ���� والمضــارع يقــع النبــر فيــه علــى ) شَـــ (فــالنبر فيــه يقــع علــى المقطــع األول  )4(���َ����

  ).خَـ (
 :إسناد الفعل إلى الضمائر - 2

ينتقـــل النبـــر حـــين يســـند الفعـــل إلـــى الضـــمائر أو حـــين يتصـــل بالكلمـــة ضـــمائر     
  )5(.هذا من نسج الكلمة األصليةالنصب أو الجر، على شريطة أن يغير كل 

                                         

  .78/األنعام )1(
 .15/ص) 2(

 .26/الجن) 3(

 .42/إبراهيم) 4(

  .125/األصوات اللغوية : ينظر) 5(
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ــ:2      �: فــي قولــه تعــالى) رأى، رأيــتَ (ومثــال ذلــك األلفــاظ  ;5
� ِKــ J2q �ــ 2G �7ُ5�O�Hــ �J �r&ــ QP
ــ"� � �J ــ:2     �� �%َ ;5
� ِKــ J2q �ــ 2G �7ُ5�O�Hــ �J �r&ــ QP
ــ"� � �J ــ:2     �� �%َ ;5
� ِKــ J2q �ــ 2G �7ُ5�O�Hــ �J �r&ــ QP
ــ"� � �J ــ:2     �� �%َ ;5
� ِKــ J2q �ــ 2G �7ُ5�O�Hــ �J �r&ــ QP
ــ"� � �J َ%� ��
&0/��Gَْ%&0/��Gَْ%&0/��Gَْ%&0/��Gَْ%�)1(  فالفعل الماضي)وعنـد إسـناده ) ر(يقـع النبـر فيـه علـى المقطـع األول ) رأى

وهــو المقطـع الــذي قبــل ) أي(إلـى ضــمير المخاَطــب نالحـظ تحــول النبــر إلـى المقطــع 
  .األخير

) رض(المسند إلى ضـمير المـتكلم تحـول النبـر إلـى المقطـع ) عرضنا(وفي اللفظ     

�KJِ�2G&َY5ْ2  �: وهو المقطع الذي قبل األخير، وذلك في قوله تعالى ^X2_�'��J �-QP���/ &�Pْ[���6�� �KJِ�2G&َY5ْ2
 ^X2_�'��J �-QP���/ &�Pْ[���6�� �KJِ�2G&َY5ْ2
 ^X2_�'��J �-QP���/ &�Pْ[���6�� �KJِ�2G&َY5ْ2
 ^X2_�'��J �-QP���/ &�Pْ[���6��

واو الجماعــة، مثــل اللفـــظ  ولكنــه يبقــى فـــي مكانــه فــي حالــة اإلســـناد إلــى )2(����6]ًــ&  ���6]ًــ&  ���6]ًــ&  ���6]ًــ&  
�7  �: في قوله تعالى) �َ������(ُ�ُ9���J &���P2' �-�8 �َ(ِ) &�P�!ْV�� �=��Bَ% &QS5َGَ �7ُ�ُ9���J &���P2' �-�8 �َ(ِ) &�P�!ْV�� �=��Bَ% &QS5َGَ �7ُ�ُ9���J &���P2' �-�8 �َ(ِ) &�P�!ْV�� �=��Bَ% &QS5َGَ �7ُ�ُ9���J &���P2' �-�8 �َ(ِ) &�P�!ْV�� �=��Bَ% &QS5َGَ�)3(  

 ).أ(فالنبر يكون على المقطع األول 

 :جزم المضارع - 3

علــى ) يكتــب(يتغيــر مكــان النبــر حســب رفــع المضــارع وجزمــه، فــالنبر فــي الفعــل     
  )4()َيكْ (م الفعل انتقل النبر إلى المقطع الذي قبله وهو فإذا ُجز ) تُ (المقطع 

��، ���ِــ�(ومثــال ذلــك اللفــظ     �
ــ-� s�Jِــ�4�H     �: وذلــك فــي قولــه تعــالى) �َــ�� ���ِــَ �4�A&ــ, (ِ)َ� /�ــ;��B �4�Hِــs�J �-ــ
َ �4�A&ــ, (ِ)َ� /�ــ;��B �4�Hِــs�J �-ــ
َ �4�A&ــ, (ِ)َ� /�ــ;��B �4�Hِــs�J �-ــ
َ �4�A&ــ, (ِ)َ� /�ــ;��B
&ً_�Dـــ�d&ً_�Dـــ�d&ً_�Dـــ�d&ً_�Dـــ�d�)5(  فـــالنبر فـــي الفعـــل)�وعنـــد جزمـــه انتقـــل النبـــر إلـــى ) جِــــ (علـــى المقطـــع ) ���ِـــ

  )جِـ يَ (المقطع الذي قبله 
�� ����ُ����، ����ُ��(وكذلك الحال عند اللفظ     َ��ُ���� 2G� Y5َ�'ُـ[2   �: في قوله تعالى) P�J �-
َ��َ%  2]�ُ���� 2G� Y5َ�'ُـP�J �-
َ��َ%  2]�ُ���� 2G� Y5َ�'ُـP�J �-
َ��َ%  2]�ُ���� 2G� Y5َ�'ُـP�J �-
َ��َ%

ِL� َ���� 2]���&�Sــ Q�
�ِL� َ���� 2]���&�Sــ Q�
�ِL� َ���� 2]���&�Sــ Q�
�ِL� َ���� 2]���&�Sــ Q�
ــالنبر فــي الفعــل  )6(�� ــ��(ف وعنــد جزمــه انتقــل ) ظُ (علــى المقطــع ) ����ُ
  ).َينْ (النبر إلى المقطع الذي قبله 

  .ونالحظ في كل هذا أّن انتقال النبر ال يتجاوز مقطعًا واحداً     

                                         

  .2/النصر) 1(
 .100/الكهف) 2(

 .223/، أصوات اللغة العربية125/األصوات اللغوية : ينظر)3(

 .12/األنبياء) 4(

 .100/الكهف) 5(

 .185/األعراف) 6(
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        ::::التنغيمالتنغيمالتنغيمالتنغيم    -2
 ))الكالم ∗إرتفاع الصوت وانخفاضه أثناء: ((يعّرف الدكتور تمام حسان التنغيم بـ    

هــو تغييـرات تنتـاب صــوت المـتكلم مــن صـعود وهبــوط : ((وفـي موضـع آخــر يقـول )1(
ـــــــات، والـــــــتهكم واإلســـــــتهزاء، لبيـــــــان مشـــــــاعر الفـــــــرح، والغضـــــــب، والغضـــــــ ب، واإلثب

  .بمقتضى سياق الحال )2())واإلستغراب
  :والصوت في التنغيم اللغوي درجتان    

في  )3())األثر السمعي الناتج عن ذبذبات الصوت زيادة ونقصاناً ((يقصد بها  :األولى
  .السياق التنغيمي المنتهي بنغمة هابطة، وهي النغمة التي تكون حزينة عادة

 )4())األثر السمعي الناتج عـن ذبـذبات الصـوت زيـادة ونقصـاناً ((ويقصد بها   :انيةالث
  .وفي السياق التنغيمي المنتهي بنغمة صاعدة أو ثابتة أعلى مما قبلها

المقصــود لــه اإلرتفــاع واإلنخفــاض عنــد الكــالم للتعبيــر عــن معنــى : ((إذن التنغــيم    
  )5()).إلخ.. .معّين في الجملة، كاإلستفهام أو التهديد 

والكــــالم قــــد يــــتم، فيكــــون مجموعــــة معنويــــة وهــــو فــــي نفــــس الوقــــت مجموعــــة أو     
والبد للمجموعـة المعنويـة مـن أن تنتهـي بنغمـة هابطـة فـي التقريـر . مجموعات كالمية

أّما في اإلسـتفهام المبـدوء بهـل والهمـزة، . والطلب واإلستفهام غير المبدوء بهل والهمزة
يـة التـي لـم يـتم بهـا المعنـى، فالنغمـة النهائيـة صـاعدة أو ثابتـة، وفي المجموعـة الكالم

  )6(.أعلى مما قبلها
  :وتطبيقًا على ما ذكرته في أعاله من ألفاظ الرؤية والرؤيا أورد األمثلة اآلتية    

�ـ��   �: قال تعـالىَ�َ Q-ُR  ـ���َ�َ Q-ُR  ـ���َ�َ Q-ُR  ـ���َ�َ Q-ُR * * * *    ـ�������� �k�I�6ـ Q-ُـR    ـ�������� �k�I�6ـ Q-ُـR    ـ�������� �k�I�6ـ Q-ُـR    ـ�������� �k�I�6ـ Q-ُـR     * * * *    ���IْY�َـ�� ���!�ـ���qَ% Q-ُـR    ���IْY�َـ�� ���!�ـ���qَ% Q-ُـR    ���IْY�َـ�� ���!�ـ���qَ% Q-ُـR    ���IْY�َـ�� ���!�ـ���qَ% Q-ُـR�)7(  رؤوس نالحـظ أّن
اآليات ذوات ملمح تنغيمي مقصود، ففي تكرار الراء هنا إسقاط إيقـاعي صـوتي يؤكـد 
إســـتمرارية التفكيـــر والحيـــرة فيمـــا واجـــه الوليـــد بـــن المغيـــرة، وفـــي ذلـــك تصـــور لإليحـــاء 

                                         

  في اثناء: هكذا وردت والصواب ∗

 . 198/مناهج البحث في اللغة) 1(

 .202-201/نفسهالمصدر ) 2(

 .107/أصوات اللغة ) 3(

 .107/المصدر نفسه) 4(

 .75/علية عياد : معجم المصطلحات اللغوية واألدبية) 5(

 .203، 202/مناهج البحث في اللغة : ينظر) 6(

 .23-12/المدثر) 7(
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النفســـي الـــذي يتـــراءى أمـــام ناظرنـــا، ونحـــن نحـــاول تـــدّبر التشـــكيل اإليقـــاعي للـــنص 
  )1(.الكريم

علـى الجانـب الصـوتي الـوظيفي الـذي يقـوم أساسـًا علـى موسـيقى  إّن النظم يراهن    
ــنغم الصــوتي خــالل التناســق العجيــب الــذي نشــاهده فــي التجــاور والتماثــل الســياقي  ال
لألصــوات مخرجــًا وصــفة، وموقعيــة هــذه األصــوات، كــذلك فــي اإليحــاءات التصــويرية 

بشكل كبير في إيجاد قواعد التي يوّلدها التموج الفني الرائع لإليقاع، وهذا بدوره يسهم 
  )2(.للتناسب بين البناء اللغوي، والتركيب، وداللة السياق

فمن نماذج التقارب المخرجـي فـي الـراء والنـون، وهمـا يخرجـان مـن طـرف اللسـان     
والثنايا، وكالهما من حروف الذالقة، فاألول يتكرر فيصبح قويًا عنيفًا، والثاني يجعـل 


�Jِ��P2ـ:� '2ـ�K    �: كقوله تعالى )3(.سيقيًا فيه لّذة في النطق والسماعمع الحركات انسجامًا مو    �Kـ:� '2ـ�Jِ��P2
   �Kـ:� '2ـ�Jِ��P2
   �Kـ:� '2ـ�Jِ��P2

&�P2�&�Jt&�P2�&�Jt&�P2�&�Jt&�P2�&�Jt�)4( �0  �: وقوله تعالىHD2��� �:�َ�����J �-��;�ِ) �0HD2��� �:�َ�����J �-��;�ِ) �0HD2��� �:�َ�����J �-��;�ِ) �0HD2��� �:�َ�����J �-��;�ِ) * * * * &0IJِ�\َ �4����َ�� &0IJِ�\َ �4����َ�� &0IJِ�\َ �4����َ�� &0IJِ�\َ �4����َ���)5(   

	�q��mُ '�&  �%َ�  �: وقال تعالى    ْ� �hَXَ9 &�' �َ%�  &�' �q��mُ	
ْ� �hَXَ9 &�' �َ%�  &�' �q��mُ	
ْ� �hَXَ9 &�' �َ%�  &�' �q��mُ	
ْ� �hَXَ9 &�'     * * * * ����J &�' ,5َ�6 �:�َ�� &�Sُ�Gََ% ����J &�' ,5َ�6 �:�َ�� &�Sُ�Gََ% ����J &�' ,5َ�6 �:�َ�� &�Sُ�Gََ% ����J &�' ,5َ�6 �:�َ�� &�Sُ�Gََ%     * * * *�4t�  �Hَu
َ���4t�  �Hَu
َ���4t�  �Hَu
َ���4t�  �Hَu
َ��     ����Oُ% ًf
َ�$�َ ����Oُ% ًf
َ�$�َ ����Oُ% ًf
َ�$�َ ����Oُ% ًf
َ�$�َ * * * *    

 ,���َ�P�S
ْ� 2�� �H2! �H�P26 ,���َ�P�S
ْ� 2�� �H2! �H�P26 ,���َ�P�S
ْ� 2�� �H2! �H�P26 ,���َ�P�S
ْ� 2�� �H2! �H�P26 * * * * ���ْV�S
ْ� ُfQP�/ &�8�H�P26 ���ْV�S
ْ� ُfQP�/ &�8�H�P26 ���ْV�S
ْ� ُfQP�/ &�8�H�P26 ���ْV�S
ْ� ُfQP�/ &�8�H�P26 * * * * ,�1ْE�J &�' ��� �Ha�
� ,�1ْE�J ْ(ِ) ,�1ْE�J &�' ��� �Ha�
� ,�1ْE�J ْ(ِ) ,�1ْE�J &�' ��� �Ha�
� ,�1ْE�J ْ(ِ) ,�1ْE�J &�' ��� �Ha�
� ,�1ْE�J ْ(ِ) * * * * ,َEcَ &�'�� �����I
ْ� َv�َj &�' ,َEcَ &�'�� �����I
ْ� َv�َj &�' ,َEcَ &�'�� �����I
ْ� َv�َj &�' ,َEcَ &�'�� �����I
ْ� َv�َj &�' * * * * �Hَu
َ �Hَu
َ �Hَu
َ �Hَu
َ
 ����IُY
ْ� 2:a��  2]&�Jt �K2' �َ%�  ����IُY
ْ� 2:a��  2]&�Jt �K2' �َ%�  ����IُY
ْ� 2:a��  2]&�Jt �K2' �َ%�  ����IُY
ْ� 2:a��  2]&�Jt �K2' �َ%�  * * * * �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% * * * *;w
� ��&�P�'��;w
� ��&�P�'��;w
� ��&�P�'��;w
� ��&�P�'�� ����OُV
ْ� fَwَ 2
& ����OُV
ْ� fَwَ 2
& ����OُV
ْ� fَwَ 2
& ����OُV
ْ� fَwَ 2
&     * * * *   ��َ9;Xـ

Yُـ-� �ََ%   ��َ9;Xـ

Yُـ-� �ََ%   ��َ9;Xـ

Yُـ-� �ََ%   ��َ9;Xـ

Yُـ-� �ََ%

 ,wَ�ُV
ْ� �:
َ�� ,wَ�ُV
ْ� �:
َ�� ,wَ�ُV
ْ� �:
َ�� ,wَ�ُV
ْ� �:
َ��     * * * * ��$D2[ ٌf�S��2\ �ً(ِ) �W5ْ2� ��$D2[ ٌf�S��2\ �ً(ِ) �W5ْ2� ��$D2[ ٌf�S��2\ �ً(ِ) �W5ْ2� ��$D2[ ٌf�S��2\ �ً(ِ) �W5ْ2��)6(  
 –علـى نظـام غيـر نظـام الشـعر العربـي  –هذه فواصل متساوية فـي الـوزن تقريبـًا     

متحدة في حرف التقفية تمامًا، ذات إيقاع موسيقي، متحد تبعًا لهذا وذاك، وتبعًا ألمر 
يظهــر ظهــور الــوزن والقافيــة، ألنــه ينبعــث مــن تــآلف الحــروف فــي الكلمــات  آخــر ال

وتناســق الكلمــات فــي الجمــل، ومــرّده إلــى الحــس الــداخلي، واإلدراك الموســيقي، الــذي 
  )7(.يفرق بين إيقاع موسيقي وٕايقاع، ولو اتحدت الفواصل واألوزان

                                         

 .110/سمير إبراهيم: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم: ينظر) 1(

 .110/المصدر نفسه: ينظر) 2(

 .188/أحمد ياسوف: جماليات المفردة القرآنية في كتب اإلعجاز والتفسير: ينظر) 3(

 .17/اإلسراء) 4(

 .8، 7/المعارج) 5(

  .22-11/النجم) 6(
 .30/البناء الصوتي في البيان القرآني، محمد حسن: ينظر)7(



........................ ..........................................      ���� ��	
� 

 43

 ���� ��	
�  ���
� �����  
 

 

موســيقية فــي الطــول، واإليقــاع موســيقي هنــا متوســط الــزمن تبعــًا لتوســط الجملــة ال    
متحـــد تبعـــًا لتوحـــد األســـلوب الموســـيقي، سترســـل الـــروي، كجـــو الحـــديث الـــذي يشـــبه 

 �: التسلسل القصصي، وهذا كله محظوظ، وفي بعض الفواصل يبدو ذلك جليًا، مثل
 �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ% �Q$��
ْ��� �]QF
� �-ُ��Jَ%��Gََ%     * * * *����OُV
ْ� fَwَ 2
&;w
� ��&�P�'������OُV
ْ� fَwَ 2
&;w
� ��&�P�'������OُV
ْ� fَwَ 2
&;w
� ��&�P�'������OُV
ْ� fَwَ 2
&;w
� ��&�P�'���   

�J �فلو قلـت      َ%��Gََ%�Jَ%��Gََ%�Jَ%��Gََ%�Jَ%��Gََ%  �Q$ـ��
ْ��� �]QF
� �-ُ�  �Q$ـ��
ْ��� �]QF
� �-ُ�  �Q$ـ��
ْ��� �]QF
� �-ُ�  �Q$ـ��
ْ��� �]QF

wـ�P�'�� fـ&��  ��'��Pـ&��  ��'��Pـ&��  ��'��Pـ&��  * * * *     �ُ-� �&w
� fـw
&w
� fـw
&w
� fـw
&w
ولـو ، ولتـأثَر اإليقـاعالقافيـة ألخلـت  ��
وال يعنــي هــذا أّن كلمــة ... فــالوزن يختــل) األخــرىَأَفــَرَأْيُتْم الــالَت َواْلُعــزى َوَمَنــاَة : (قلــت

)�هـي ضـرورية زائدة لمجرد القافيـة أو الـوزن، ف) إذن(أو كلمة ) الثالثة)أو كلمة ( ! �����ْ
في السياق، لتكن معنوية خاصة، وتلك ميزة فنية أخرى، أن تأتي اللفظة لتؤدي معنى 
فـــي الســـياق،وتؤدي تناســـبًا فـــي اإليقـــاع، دون أن يطغـــى هـــذا علـــى ذاك، أو يخضـــع 

  )1(.النظم الضرورات
ــ:�   �: وقــال تعــالى     ُ5Jِ�ْV�َ �2�ْVــ �J �p�ــ �J �:5َــJِ�ْV�َ ;Zِ) �7ــ��� ُ�P�J �ْــ ــ:�  �8 ُ5Jِ�ْV�َ �2�ْVــ �J �p�ــ �J �:5َــJِ�ْV�َ ;Zِ) �7ــ��� ُ�P�J �ْــ ــ:�  �8 ُ5Jِ�ْV�َ �2�ْVــ �J �p�ــ �J �:5َــJِ�ْV�َ ;Zِ) �7ــ��� ُ�P�J �ْــ ــ:�  �8 ُ5Jِ�ْV�َ �2�ْVــ �J �p�ــ �J �:5َــJِ�ْV�َ ;Zِ) �7ــ��� ُ�P�J �ْــ فالنغمــة تكــون هابطــة، وذلــك  )2(��8


ـ-� َ�ـ�� (َِ
ـ,    %ََ
ـ-� َ�ـ�� (َِ
ـ,    %ََ
ـ-� َ�ـ�� (َِ
ـ,    %ََ
ـ-� َ�ـ�� (َِ
ـ,     �: لداللة اآلية على التمني، في حين تكون النغمة صاعدة في قوله تعالىََ%
&0P29&�! �:5َ���s
َ �A&�d �
َ�� ;�x�
� QH�' �M�Dَ9 �Wa�� &0P29&�! �:5َ���s
َ �A&�d �
َ�� ;�x�
� QH�' �M�Dَ9 �Wa�� &0P29&�! �:5َ���s
َ �A&�d �
َ�� ;�x�
� QH�' �M�Dَ9 �Wa�� &0P29&�! �:5َ���s
َ �A&�d �
َ�� ;�x�
� QH�' �M�Dَ9 �Wa�� �)3( وذلك لداللة اآلية على التعجب.  

     
  

                                         

 .87/التصوير في القرآن الكريم : ينظر )1(

  .53/األعراف) 2(
  .45/الفرقان) 3(



........................ ..........................................      ���� ��	
� 

 44

 ���� ��	
�  ���
� �����  
 

 
  

�א��
	��א����� �

        الصوامت والصوائت وأهم املسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامتالصوامت والصوائت وأهم املسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامتالصوامت والصوائت وأهم املسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامتالصوامت والصوائت وأهم املسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامت
  :الصوامت والصوائت

: تقســــم األصــــوات اللغويــــة مــــن ناحيــــة طبيعتهــــا علــــى مجمــــوعتين رئيســــتين همــــا    
ــين ومــن أجــل  )1(.األصــوات الصــامتة أو الســاكنة واألصــوات الصــائتة أو أصــوات الل

  .درسها بشكل مستقلالتعرف على كل واحد منها سن
�:א��وא��א��������و�א������ −�� �

الصـوت الـذي ينحـبس الهـواء فـي أثنـاء النطـق بـه فـي أّيـة ((يعرف الصامت بأّنـه 
أو جزئيــًا مثــل صــوت ) التــاء(منطقــة مــن منــاطق النطــق، إنحباســًا كليــًا، مثــل صــوت 

العربيــة  فـي((: وتكلـم الخليـل علـى األصــوات الصـامتة ومخارجهـا قـائالً  )2(.)))السـين(
ًا لها أحيانًا ومدارج، وأربعـة حاحص :تسعة وعشرون حرفًا، منها خمسة وعشرون حرفاً 

ـــاء واأللـــف اللينـــة ،الـــواو: أحـــرف جـــوف وهـــي ونالحـــظ أّن ألفـــاظ ) 3())..والهمـــزة ،والي
: الرؤيــة والرؤيــا تضــمنت كــل الحــروف الصــامتة أو الســاكنة مــا عــدا أربعــة منهــا هــي

ال ســتفوتشــترك هــذه الحــروف فــي ثــالث صــفات هــي اإل) والثــاءالكــاف والتــاء والــذال (
  .واإلنفتاح واإلصمات

  :ومن المسائل الصوتية التي تتعلق بالصوامت ما يأتي    
  :اجلهر واهلمس

َع اإلعتمــاد فــي موضــعه، ومنــع الــنفَس بِ ْشــأُ حــرف ((: عــّرف ســيبويه المجهــور بأنــه
، وعــّرف المهمــوس )4())صــوتاإلعتمــاد عليــه ويجــري ال يأن يجــري معــه حتــى ينقضــ

واإلعتماد في  .)5())َف اإلعتماد في موضعه حتى جرى النفس معهعِ ضْ حرف أُ ((بأنه 
عبارة سيبويه يفهم منه بأنـه الضـغط الواقـع علـى مخـرج الحـرف، يكـون مـع المجهـور، 

  .ومنشأ الضغط أو اإلعتماد هو الهواء. وينعدم مع المهموس

                                         

  .160/، علم اللغة88/، أصوات اللغة العربية 37/األلسنية العربية: ينظر) 1(
  .160،161/، علم اللغة88/أصوات اللغة العربية ) 2(
  .53، 1/52، سر صناعة اإلعراب 433، 4/431كتاب سيبويه : ، وينظر1/57العين ) 3(
  .2/671ريف ، الممتع في التص1/69سر صناعة اإلعراب : ، وينظر4/434كتاب سيبويه ) 4(
  .2/671، المصدر نفسه 1/69، المصدر نفسه 4/434المصدر نفسه ) 5(
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الهمـــزة، األلـــف، العـــين، الغـــين، القـــاف، : يوجعـــل المجهـــور تســـعة عشـــر حرفـــًا هـــ 
ــدال، الــزاي، الظــاء، الــذال، البــاء،  ــالم، النــون، الــراء، الطــاء، ال الجــيم، اليــاء، الضــاد، ال

الهـاء، الحـاء، الخـاء، : والمهموس العشرة المتبقيـة مـن حـروف المعجـم وهـي. الميم، الواو
الحـروف المجهـورة عنـد المحـدثين و  .)1(الكاف، الشين، السين، التاء، الصاد، الثـاء، الفـاء

أمـا الحـروف المهموسـة ) 2()القـاف(و) الطـاء(و) الهمـزة(، إذ أخرجوا منها ستة عشر حرفاً 
  .)3(اثنا عشر حرفاً فعندهم 

الحظـــت انهـــا تضـــمنت ثمانيـــة فـــي القـــرآن الكـــريم  الفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا يوعنــد تتبعـــ
الهمـــزة واأللـــف والعـــين (وهـــي التـــي ذكرهـــا القـــدامى حرفـــًا مـــن األحـــرف المجهـــورة عشـــر 

والغـــين والجـــيم واليـــاء والضـــاد والـــالم والنـــون والـــراء والطـــاء والـــدال والـــزاي والظـــاء والبـــاء 
��َ���  �: تلك الحروف التي جاءت في قوله تعـالى) والميم والواوَ� �َ��� ُ�����
� � ���َ�! "#�$ �"%�َ&َ ���َ��َ� �َ��� ُ�����
� � ���َ�! "#�$ �"%�َ&َ ���َ��َ� �َ��� ُ�����
� � ���َ�! "#�$ �"%�َ&َ ���َ��َ� �َ��� ُ�����
� � ���َ�! "#�$ �"%�َ&َ

�$��: وقوله تعالى )4(�َ+��َ *�(َ� ��)'�َ+��َ *�(َ� ��)'�َ+��َ *�(َ� ��)'�َ+��َ *�(َ� ��)'�&َ�$�&َ�$�&َ�$�&َ , �-�+ََ.&َ "/َ01�2 �3َ� ,42ِ6,2 �����4ِ$ ��7��& ��4 , �-�+ََ.&َ "/َ01�2 �3َ� ,42ِ6,2 �����4ِ$ ��7��& ��4 , �-�+ََ.&َ "/َ01�2 �3َ� ,42ِ6,2 �����4ِ$ ��7��& ��4 , �-�+ََ.&َ "/َ01�2 �3َ� ,42ِ6,2 �����4ِ$ ��7�لفـاظ أ، ولم تتضـمن )��4�)5 &�
  .وهو من مجموعة الحروف المجهورة) الذال(الرؤية والرؤيا حرف 

أحـــرف مهموســـة ممـــا ذكـــره القـــدامى وهـــي ) ثمانيـــة(لفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا أوتضـــمنت     
وهــذا مــا نلمســه واضــحًا فــي ) والفــاء الهــاء والحــاء والخــاء والشــين والســين والصــاد والثــاء(

��84: قوله تعالىِ;: 7�9���9 <�ُ� =�َ�! , ��
���84�ِ7�9 :;���9 <�ُ� =�َ�! , ��
���84�ِ7�9 :;���9 <�ُ� =�َ�! , ��
���84�ِ7�9 :;���9 <�ُ� =�َ�! , ��
� � ... ... ... ...  �: وقوله تعالى )6(�����& ,>َ?�@�َ ٍB����
 �C,*,6'D�E,2 ��%�FِG � ��& ,>َ?�@�َ ٍB����
 �C,*,6'D�E,2 ��%�FِG � ��& ,>َ?�@�َ ٍB����
 �C,*,6'D�E,2 ��%�FِG � ��& ,>َ?�@�َ ٍB����
 �C,*,6'D�E,2 ��%�FِG
ــ��,  ــ � ��َ)��� �ــ��, &� ــ � ��َ)��� �ــ��, &� ــ � ��َ)��� �ــ��, &� ــ � ��َ)��� �ــ��I    �: ، وقولــه تعــالى)7(�&� ْ�ِ� �Cــ ,7
َ ,K�%ــ ــ4: �َ�� َ��� �Lَ� �#ــ �- �C,7�1ــ �- MNــ �Oُ� �ْــ �*   ��Iــ ْ�ِ� �Cــ ,7
َ ,K�%ــ ــ4: �َ�� َ��� �Lَ� �#ــ �- �C,7�1ــ �- MNــ �Oُ� �ْــ �*   ��Iــ ْ�ِ� �Cــ ,7
َ ,K�%ــ ــ4: �َ�� َ��� �Lَ� �#ــ �- �C,7�1ــ �- MNــ �Oُ� �ْــ �*   ��Iــ ْ�ِ� �Cــ ,7
َ ,K�%ــ ــ4: �َ�� َ��� �Lَ� �#ــ �- �C,7�1ــ �- MNــ �Oُ� �ْــ ــ)8(�*� م ، ول

 –وهــي مــن مجموعــة الحــروف المهموســة ) الكــاف والتــاء(تتضــمن الفــاظ الرؤيــة والرؤيــا 
  .-كما ذكرنا سابقًا 

                                         

  .4/434كتاب سيبويه : ينظر) 1(
، 71/ علي زوين. د: ، منهج البحث اللغوي312/الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني) 2(

  .21/ األصوات اللغوية
ــث اللغــــوي21/األصــــوات اللغويــــة: ينظــــر) 3( ــن ، 71/، مــــنهج البحــ ــة والصــــوتية عنــــد ابــ ــات اللهجيــ الدراســ

  .51/، األلسنية العربية312/جني
  .76/ األنعام) 4(
  . 77/الكهف) 5(
  . 6/المجادلة) 6(
  .42/ إبراهيم) 7(
  .98/مريم ) 8(
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  :الشدة والرخاوة
ـــذي      ـــه ال ـــع الصـــ((عـــّرف ســـيبويه الحـــرف الشـــديد بأن ، )1())ت أن يجـــري فيـــهو يمن

 الهمــزة والقــاف والكــاف والجــيم: والحــروف الشــديدة عنــده ثمانيــة .والرخــو خــالف ذلــك
الهـاء والحـاء والغـين : والحـروف الرخـوة ثالثـة عشـر حرفـاً  .والطاء والتاء والـدال والبـاء

وهنــاك  .)2(والخــاء والشــين والصــاد والضــاد والــزاي والســين والظــاء والثــاء والــذال والفــاء
بعض الحروف ال ينطبق عليهـا التعريـف المتقـدم بحيـث يعـرض لهـا مـا يوجـب خـروج 

األلــف : ، وهــي)3(والرخــاوة قــد بلغــت ثمانيــة أحــرف الصــوت، وهــي أحــرف بــين الشــدة
  .والعين والياء والالم والنون والراء والميم والواو

وقد وردت الفاظ الرؤية والرؤيا متضمنة ستة من األحرف الشديدة الثمانية، وهي      
منها، ) التاء(و) الكاف(ولم تتضمن ) الهمزة، والقاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء(
الهــاء، والحــاء، والغــين، والخــاء، (علــى أحــد عشــر حرفــًا مــن الحــروف الرخــوة وهــي و 

الثــاء، (باســتثناء حرفــي ) والشــين، والصــاد، والضــاد، والــزاي، والســين، والظــاء، والفــاء
األلـف، والعـين، : (وعلى الحروف التي بين الشدة والرخـاوة الثمانيـة كلهـا وهـي) والذال

  ).يم، والواو، والياءوالالم، والنون، والراء، والم
�#� �P��L     �: تلك الحروف التي وردت في قوله تعالى    ُْ+�� "#,7�2�4�2 َ� �#�Q�R+َ�� , Fَ�6��ْ�َ� , �1�2َ��� �"%�َ&َ �P��L �#�ُْ+�� "#,7�2�4�2 َ� �#�Q�R+َ�� , Fَ�6��ْ�َ� , �1�2َ��� �"%�َ&َ �P��L �#�ُْ+�� "#,7�2�4�2 َ� �#�Q�R+َ�� , Fَ�6��ْ�َ� , �1�2َ��� �"%�َ&َ �P��L �#�ُْ+�� "#,7�2�4�2 َ� �#�Q�R+َ�� , Fَ�6��ْ�َ� , �1�2َ��� �"%�َ&َ

ــ �  ���
ــ �  ���
ــ �  ���
ــ �  ���
ــ�T �C,7�1ــ%�S�� �C,7,Qَ       �: ، وقولــه تعــالى)4(� ــ� ��1ْUَــ= !� �%&َ �V�4ــ�W&َْ��� ــ���� ���(َ��� ��Q�%ــ �T �C7,ــ
ــ� َ �1�ْ�Q�$��       َS�� �C,7,Q�%ــ�T �C,7�1ــ ــ� ��1ْUَــ= !� �%&َ �V�4ــ�W&َْ��� ــ���� ���(َ��� ��Q�%ــ �T �C7,ــ
ــ� َ �1�ْ�Q�$��       َS�� �C,7,Q�%ــ�T �C,7�1ــ ــ� ��1ْUَــ= !� �%&َ �V�4ــ�W&َْ��� ــ���� ���(َ��� ��Q�%ــ �T �C7,ــ
ــ� َ �1�ْ�Q�$��       َS�� �C,7,Q�%ــ�T �C,7�1ــ ــ� ��1ْUَــ= !� �%&َ �V�4ــ�W&َْ��� ــ���� ���(َ��� ��Q�%ــ �T �C7,ــ
ــ� َ �1�ْ�Q�$��    
 �3�,4�O�X�2 �ُF�َ� ْYِG :;���9 �#�- �C,7ُ��4�W&َْ� َS�� �C,*,�����(َ� �3�,4�O�X�2 �ُF�َ� ْYِG :;���9 �#�- �C,7ُ��4�W&َْ� َS�� �C,*,�����(َ� �3�,4�O�X�2 �ُF�َ� ْYِG :;���9 �#�- �C,7ُ��4�W&َْ� َS�� �C,*,�����(َ� �3�,4�O�X�2 �ُF�َ� ْYِG :;���9 �#�- �C,7ُ��4�W&َْ� َS�� �C,*,�����(َ��)5(وقوله تعالى ، :�   �َYِG ��1ـ�Tْ.�( �M��Lَ� �"%�َ&َ  �َYِG ��1ـ�Tْ.�( �M��Lَ� �"%�َ&َ  �َYِG ��1ـ�Tْ.�( �M��Lَ� �"%�َ&َ  �َYِG ��1ـ�Tْ.�( �M��Lَ� �"%�َ&َ

 �3ُZُ��6�2 ��7�1�- �C,* �3ُZُ��6�2 ��7�1�- �C,* �3ُZُ��6�2 ��7�1�- �C,* �3ُZُ��6�2 ��7�1�- �C,*�)6(.  

                                         

  .4/434كتاب سيبويه ) 1(
  .672/ 2، الممتع في التصريف 1/69سر صناعة اإلعراب  ،4/434كتاب سيبويه : ينظر) 2(
  .674، 2/673،الممتع في التصريف 10/129،شرح المفصل1/70ر صناعة االعرابس :ينظر) 3(
  .31/ يوسف) 4(
  .26/ األحقاف) 5(
  .12/األنبياء) 6(
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  اإلستعالء واإلخنفاضاإلستعالء واإلخنفاضاإلستعالء واإلخنفاضاإلستعالء واإلخنفاض
وهي . واإلنخفاض ضد ذلك )1( ))هو رفع اللسان إلى الحنك األعلى(: (االستعالء

) والظــاء ،والطــاء ،والضــاد ،الصــاد(عة أحــرف، أربعــة منهــا حــروف اإلطبــاق وهــي ســب
وٕاّنمـا اسـتعالء فقـط، وأّمـا غيـر  .مضافًا إليها الخاء والغين والقاف التي ال أطباق فيها

  .)2(هذه فمنخفض
كمـــا  –ســـتعالء كلهـــا وقـــد جـــاءت ألفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا مشـــتملة علـــى أحـــرف اال    


?َ�ِ]8 )���]8 ...�: له تعالىكقو  -سابقاً ذكرتها َ �\�]����Qِ( � ��
� "3ِG8[���( 8[ِ�َ?
َ �\�]����Qِ( � ��
� "3ِG8[���( 8[ِ�َ?
َ �\�]����Qِ( � ��
� "3ِG8[���( 8[ِ�َ?
َ �\�]����Qِ( � ��
� "3ِG�)3(�3�َ ��-�� ��3�َ ��-�� ��3�َ ��-�� ��3�َ  �: ، وقوله تعالى� ��-��
ــ^ِ ��َ_
�ــ= �َْ�! �Cُ`�Q��Rْ,�ــ �
ــ ,  ��
ــ^ِ� ��َ_
�ــ= �َْ�! �Cُ`�Q��Rْ,�ــ �
ــ ,  ��
ــ^ِ� ��َ_
�ــ= �َْ�! �Cُ`�Q��Rْ,�ــ �
ــ ,  ��
ــ^ِ� ��َ_
�ــ= �َْ�! �Cُ`�Q��Rْ,�ــ �
ــ ,  ��
نخفــاض وهــي ، وعلــى تســعة عشــر حرفــًا مــن حــروف اال)4(��

 واأللــف، والبــاء، والجــيم، والحــاء، والــدال، والــراء، والــزاي، والســين، والشــين، ،الهمــزة(
مــا عــدا أربعــة أحــرف ) والعــين، والفــاء، والــالم، والمــيم، والنــون، الهــاء، والــواو، واليــاء

ــــــاء(وهــــــي  َ&���ُ����ــــــ6, َ&���ُ����ــــــ6, َ&���ُ����ــــــ6, َ&���ُ����ــــــ6, �: ، وذلــــــك فــــــي قولــــــه تعــــــالى)التــــــاء، والــــــذال، والكــــــاف، والث
�3�,6����,2���3�,6����,2���3�,6����,2���3�,6����,2��**** �Cُ`�'2َ.ِ( �Cُ`�'2َ.ِ( �Cُ`�'2َ.ِ( �Cُ`�'2َ.ِ(,3ُ�ْ	�%
ْ�,3ُ�ْ	�%
ْ�,3ُ�ْ	�%
ْ�,3ُ�ْ	�%
�%�bٍ )ِ �: ، وقوله تعالى)5(��ََْ� 8V�4�L��� �SِG �Fَ,6�-َ� ��-��ِ( ٍb�%�ََ� 8V�4�L��� �SِG �Fَ,6�-َ� ��-��ِ( ٍb�%�ََ� 8V�4�L��� �SِG �Fَ,6�-َ� ��-��ِ( ٍb�%�ََ� 8V�4�L��� �SِG �Fَ,6�-َ� ��-��ِ6����
ْ�ِ6����
ْ�ِ6����
ْ�ِ6����
ْ��)6(.  

  ::::اإلطباق واإلنفتاحاإلطباق واإلنفتاحاإلطباق واإلنفتاحاإلطباق واإلنفتاح
يفهم من تعريف سيبويه أنه يـتم مـن مواضـع الحـروف المطبقـة إلـى مـا حـاذى الحنـك     

فــإذا زال اإلطبــاق بقــي الصــوت محصــورًا فيمــا بــين اللســان والحنــك  .األعلــى مــن اللســان
  .إلى موضع الحروف

هّن انطبــق لســانك مــن وهــذه الحــروف األربعــة إذا وضــعت لســانك فــي مواضــع((قــال     
مواضــعهّن إلــى مــا حــاذى الحنــك األعلــى مــن اللســان ترفعــه إلــى الحنــك، فــإذا وضــعت 

                                         

 ،145/، أصـــوات اللغـــة العربيـــة2/675ع فـــي التصـــريفممتـــال: ، وينظـــر1/71ســـر صـــناعة اإلعـــراب) 1(
  .37/قواعد التالوة وعلم التجويد

  .145/، أصوات اللغة العربية318/الصوتية عند ابن جنيالدراسات اللهجية و : ينظر) 2(
  .31/فاطر) 3(
  .179/آل عمران) 4(
  .6،5/القلم) 5(
  .17/األعراف) 6(
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وجعــل  )1().)لســانك فالصــوت محصــوٌر فيمــا بــين اللســان والحنــك إلــى موضــع الحــروف
لـــوال اإلطبـــاق لصـــارت الطـــاء ((لحـــروف اإلطبـــاق األربعـــة موضـــعين مـــن اللســـان، وقـــال 

اء ذاًال، ولخرجــــت الضــــاد مــــن الكــــالم، ألّنــــه لــــيس شــــيء مــــن داًال، والصــــاد ســــينًا والظــــ
  )2().)موضعها غيرها

ـــا  )3())والظـــاءوالطـــاء، والضـــاد، الصـــاد، (( :وحـــروف االطبـــاق عنـــد ســـيبويه هـــي أّم
  .)4())لك من الحروفذكل ما سوى : ((فهي فتحةنالحروف الم

وذلـك فـي ة كلهـا األربعـوقد جاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة على أحرف االطبـاق 
���7ـ�      �: قوله تعـالى�َ�Q&َ ��ـ�-�ـ#� !�%�� �ـ �ْ�	�1�����7ـ�     َ&%�#� �َ)���ـ�6 &َ�َ�Q&َ ��ـ�-�ـ#� !�%�� �ـ �ْ�	�1�����7ـ�     َ&%�#� �َ)���ـ�6 &َ�َ�Q&َ ��ـ�-�ـ#� !�%�� �ـ �ْ�	�1�����7ـ�     َ&%�#� �َ)���ـ�6 &َ�َ�Q&َ ��ـ�-�ـ#� !�%�� �ـ �ْ�	�1���%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�      �: وقولـه تعـالى )5(�َ&%�#� �َ)���ـ�6 &َْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
��+ُـْ� 

��- �d��C,7�1 &�������6: وقوله تعالى )6(��َ)�����ِ*�#"�َ)�����ِ*�#"�َ)�����ِ*�#"�َ)�����ِ*�#"�
�
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ�����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ�����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ�����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ�)7( .  
: وهـيمـن أحـرف االنفتـاح إحدى وعشرين حرفـًا  رؤية والرؤياألفاظ الوقد تضمنت 

، والــزاي، والســين، والــدال، والــراء، ، والحــاء الخــاءو الهمــزة، واأللــف، والبــاء، والجــيم، (
والنـــون، والـــواو، والهـــاء، ، والقـــاف، والـــالم، والمـــيم، والشـــين، والعـــين، والغـــين، والفـــاء

وذلــك فــي قولــه  )والــذال، والكــافوالثــاء، التــاء، : (باســتثناء أربعــة أحــرف وهــي )واليــاء
��f ���َ)�= �: تعالى)َ`&َ ��7��ُ� ��1����2g ,\��1�2��َ� �4َ0َ
��=�(َ��� �f�)َ`&َ ��7��ُ� ��1����2g ,\��1�2��َ� �4َ0َ
��=�(َ��� �f�)َ`&َ ��7��ُ� ��1����2g ,\��1�2��َ� �4َ0َ
��=�(َ��� �f�)َ`&َ ��7��ُ� ��1����2g ,\��1�2��َ� �4َ0َ

����eَ ��-�� ,6_َ=  �: وقوله تعالى )8(���ْ� hَ�َi ��- =َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��- =َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��- =َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��-�)9( 
Bِ�: وقوله تعالى )9(�,XM1
� ��& �V�6jْFَ �6jَ�1&َِB,XM1
� ��& �V�6jْFَ �6jَ�1&َِB,XM1
� ��& �V�6jْFَ �6jَ�1&َِB,XM1
� ��& �V�6jْFَ �6jَ�1&َ�)10( .  

                                         

  .2/674، الممتع في التصريف 1/70عراب سر صناعة اإل :ينظرو ، 4/436كتاب سيبويه ) 1(
  .2/674 المصدر نفسه، 1/70 المصدر نفسه :نظروي، 4/436 المصدر نفسه)2(
، أصــوات اللغــة 14/، األلفــاظ اللغويــة89/مخــارج الحــروف وصــفاتها: ، وينظــر4/436كتــاب ســيبويه ) 3(

  .145/العربية
، رسـالة فـي 2/674، الممتـع فـي التصـريف 10/129شـرح المفّصـل : ، وينظـر4/436كتاب سـيبويه ) 4(

  .90/قواعد التالوة
  . 104/األنعام) 5(
  . 31/النور) 6(
  . 18/الكهف) 7(
  . 56/طه) 8(
  . 17/النجم) 9(
  .88/الصافات) 10(
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  : الذالقة واالصمات
وســميت ) الــالم، والــراء، والنــون، والفــاء، والبــاء، والمــيم : (ســتة وهــيحــروف الذالقــة 

الـالم، : (ثالثـة منهـا وهـي )1( ))، وهو صدره وطرفهيعتمد عليها بذلق اللسانألنه ((بذلك 
: وهـــيأّمـــا الثالثـــة الباقيـــة  يعتمـــد عليهـــا بطـــرف اللســـان) الـــالم، والـــراء، والـــراء، والنـــون(
  . )2(ان على االطالق في اخراجهالطرف اللسال شأن  شفوية) والميمالفاء، والباء، (

صـَمَت ((ألنهـا فهـي غيـر حـروف الذالقـة وسـميت بالمصـمتة أّما الحـروف المصـمتة 
  .)3())أو خماسية معّراة من حروف الذالقة َعْنها أْن تُْبَنى ِمنها َكلمة رباعية

الذالقـة السـتة كلهـا وذلـك فـي قولـه مشـتملة علـى أحـرف وجاءت ألفاظ الرؤيـة والرؤيـا 

Uِi��( �6�%َ0ًْ�  �: عالىت� �َ��� �"%�َ&َ �ًUِi��( �6�%َ0ْ
� �َ��� �"%�َ&َ �ًUِi��( �6�%َ0ْ
� �َ��� �"%�َ&َ �ًUِi��( �6�%َ0ْ
� �َ��� �"%���+��! �3�َ� �m���lُ �: وقوله تعالى) 4(�َ&ََ� �6ُjF�&َ 'C��
ْ� ��& �C,*�Fَْ)���1&َ ُl���+��! �3�َ� �m��َ� �6ُjF�&َ 'C��
ْ� ��& �C,*�Fَْ)���1&َ ُl���+��! �3�َ� �m��َ� �6ُjF�&َ 'C��
ْ� ��& �C,*�Fَْ)���1&َ ُl���+��! �3�َ� �m��َ� �6ُjF�&َ 'C��
ْ� ��& �C,*�Fَْ)���1&َ

�n�%�
��j
� ُl���+��!�n�%�
��j
� ُl���+��!�n�%�
��j
� ُl���+��!�n�%�
��j
� ُl���+��!�)5( .  
واأللـــف، والجـــيم، الهمـــزة، : (وعلـــى تســـعة عشـــر حرفـــًا مـــن األحـــرف المصـــمتة وهـــي

، ، والصــاد، والضــاد، والطــاء، والظــاءوالــدال، والــزاي، والســين، والشــينوالحــاء، والخــاء، 
التـاء، والثـاء، : (مـا عـدا أربعـة منهـا وهـي )، والياءوالقاف، والواو، والهاءوالعين، والغين، 
�ـ � �ْ
`َـ(��f      �: وذلك في قولـه تعـالى )والذال، والكاف�
�ـ � �ْ
`َـ(�jF�      �fُـ�6 �َ��ـ�m �2	َْ�ـ�3�,6 !�َ�ـ= ��
�ـ � �ْ
`َـ(�jF�      �fُـ�6 �َ��ـ�m �2	َْ�ـ�3�,6 !�َ�ـ= ��
�ـ � �ْ
`َـ(�jF�      �fُـ�6 �َ��ـ�m �2	َْ�ـ�3�,6 !�َ�ـ= ��
وقولـه   )jF��)6ُـ�6 �َ��ـ�m �2	َْ�ـ�3�,6 !�َ�ـ= �

�,#ِ �: تعالى�!َ� =�َ�! � ِ( �ُ�ْ.&َِ#,��!َ� =�َ�! � ِ( �ُ�ْ.&َِ#,��!َ� =�َ�! � ِ( �ُ�ْ.&َِ#,��!َ� =�َ�! � ِ( �ُ�ْ.&َ     �3�,4�7�@�2 �C,7���Q
َ ِo�"1
� �3�,4�7�@�2 �C,7���Q
َ ِo�"1
� �3�,4�7�@�2 �C,7���Q
َ ِo�"1
� �3�,4�7�@�2 �C,7���Q
َ ِo�"1
��)7(.  
  -::::التفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيق

الفم بصداه، فيخرج سمينًا وفي الصفة  ئتسمين الحرف وتغليظه حتى يمتل(( :التفخيم
الخـاء، والصـاد، والضـاد، والغـين، والطـاء، (ستعالء وحروفه هي حروف اال )8(.))قوياً 

                                         

  . 2/676، الممتع في التصريف 10/130شرح المفصل : ينظرو ، 1/74سر صناعة اإلعراب ) 1(
  . 323/، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني190، 184، 167/علم اللغة: ينظر) 2(
  . 2/677التصريف ، الممتع في 10/130، شرح المفّصل 75، 1/74سر صناعة اإلعراب ) 3(
  . 77/األنعام) 4(
  . 40/القصص) 5(
  ، 50/النساء) 6(
  .61/األنبياء) 7(
، قواعـد الـتالوة 148، 147/، أصـوات اللغـة العربيـة127/، رسالة في قواعد التالوة115/قواعد التالوة) 8(

 .140/التالوة وعلم التجويد
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مضــافًا إليهــا مــن حــروف ) ظخــص ضــغط قــ(والتــي يجمعهــا قــولهم ) والقــاف، والظــاء
  )1(.في مواضع معّينة) األلف(و) الالم(و) الراء( لاإلستفا

الفــم بصـــداه،  ئنحــول يــدخل علــى صــوت الحــرف، فــال يمتلــ((أّمــا الترقيــق فهــو     
وعشـرون حرفـًا وهـي مـا  واحـدوحروفـه  )2(.))ويخرج الحرف نحيفًا وفي الصـفة ضـعيفاً 

  )3(.عدا الحروف المفّخمة السابقة
  )4(.أّما األلف فال توصف بتفخيم وال ترقيق بل تّتبع ما قبلها تفخيمًا وترقيقاً     

حـروف التفخـيم العشـرة كلهـا، وعلـى علـى وقد جاءت ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتملة     
اء، والجـيم، والحـاء، والـدال، بالهمزة، وال: (الترقيق، وهي حروفسبعة عشر حرفًا من 

ـــالم، والمـــيم، والنـــون، والهـــاء،  والـــراء، والـــزاي، والســـين، والشـــين، والعـــين، والفـــاء، وال
وتفخــم هــذه ) التــاء والثــاء والــذال والكــاف: (باســتثناء أربعــة منهــا وهــي) والــواو، واليــاء

  )5( -:إذا كانت) خص ضغط قظ(األحرف السبعة التي تجمعها العبارة 
 –تشـــخُص ( -مرتبـــة حســـب ورودهـــا فـــي العبـــارة –كمـــا فـــي األلفـــاظ : مضـــمومة -1

ــ��,    �: نحــو قولــه تعــالى) يغُضْضــنَ  –ُعِرُضــوا  ــ � ��َ)��� �ــ?َ<, &� �@�َ ٍB�ــ ���
 �C,*,6'D�Eــ ــ� 2, �%�FِG   ,ــ�� ــ � ��َ)��� �ــ?َ<, &� �@�َ ٍB�ــ ���
 �C,*,6'D�Eــ ــ� 2, �%�FِG   ,ــ�� ــ � ��َ)��� �ــ?َ<, &� �@�َ ٍB�ــ ���
 �C,*,6'D�Eــ ــ� 2, �%�FِG   ,ــ�� ــ � ��َ)��� �ــ?َ<, &� �@�َ ٍB�ــ ���
 �C,*,6'D�Eــ ــ� 2, �%�FِG�)6( 

�= ��)'�q �rـ	�p  �: وقوله تعـالىَ�! �ُsِ6,!�� �p	ـ�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!�� �p	ـ�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!�� �p	ـ�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!��... �)7( ـ#�      �: وقولـه تعـالى�ْـ#� -ZُZْ_�2 �c�1ـ��-�E,%�ْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
�%,�E-��1ـ�c� ZُZْ_�2ْـ#� -�ـ#�     ��+ُـْ� ْ�
��+ُـْ� 
"#�*ِ�����(َ�"#�*ِ�����(َ�"#�*ِ�����(َ�"#�*ِ�����(َ�...�)8(.  

بازَغـة  –نظَر  –زاَغ  –أبَصار –شاخَصة –تشَخُص : (ا في األلفاظكم: مفتوحة -2

Mv�O َ&ـYِuَ� *�ـ�� D��9���ـlٌ    �: وأمثلة ذلك قوله تعالى )َطرفك –َطلعت  –ْ� ,4�!�
ْ� �f�6�َ+ْ���    ٌlـ���D��9 ��ـ�* �َYِuـ&َ Mv�O
ْ� ,4�!�
ْ� �f�6�َ+ْ���    ٌlـ���D��9 ��ـ�* �َYِuـ&َ Mv�O
ْ� ,4�!�
ْ� �f�6�َ+ْ���    ٌlـ���D��9 ��ـ�* �َYِuـ&َ Mv�O
ْ� ,4�!�
ْ� �f�6�َ+ْ���  ,ـ��,  �َ)���ـ��,  �َ)���ـ��,  �َ)���ـ�����(َ�

                                         

،رسالة في قواعد 148/بية،أصوات اللغة العر 15/،األلفاظ اللغوية115/قواعد التالوة:ينظر) 1(
 .127/التالوة

 .141/، قواعد التالوة وعلم التجويد127/، رسالة في قواعد التالوة116/قواعد التالوة ) 2(

، اإلتقـان فـي علـوم القـرآن 1/215، النشر في القراءات العشر141/قواعد التالوة وعلم التجويد: ينظر) 3(
 .1/100القرآن 

 .1/215، النشر في القراءات العشر15/، األلفاظ اللغوية128/رسالة في قواعد التالوة: ينظر) 4(

 .220، 1/218، النشر في القراءات العشر15/األلفاظ اللغوية: ينظر) 5(

 .42/إبراهيم) 6(

 .48/الكهف) 7(

 .31/النور) 8(
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��,6َ	َ� �#2�)�
���,6َ	َ� �#2�)�
���,6َ	َ� �#2�)�
���,6َ	َ� �#2�)�
6ِ��َ,�� ���2ُ�
�� ��َ)�����ِ �: وقوله تعالى )1(���!�&َِ�����(َ�� ��
�ُ���2 ��,6ِ��َ�!�&َِ�����(َ�� ��
�ُ���2 ��,6ِ��َ�!�&َِ�����(َ�� ��

����6, ��-��  � :وقوله تعالى )���2 ��,6ِ��َ�!�&َ�)2ُ�ْ� hَ�َi ��- ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��- ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��- ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��-
 =َ_eَ ��-�� =َ_eَ ��-�� =َ_eَ ��-�� =َ_eَ ��-���)3( 6��ْ�َ, �: وقوله تعالى� �َ)�* �'(�� �َ)�* َ��+َ ًlَUِi��( �N�%"@
� �َ��� �"%�َ&َ,6��ْ�َ� �َ)�* �'(�� �َ)�* َ��+َ ًlَUِi��( �N�%"@
� �َ��� �"%�َ&َ,6��ْ�َ� �َ)�* �'(�� �َ)�* َ��+َ ًlَUِi��( �N�%"@
� �َ��� �"%�َ&َ,6��ْ�َ� �َ)�* �'(�� �َ)�* َ��+َ ًlَUِi��( �N�%"@
� �َ��� �"%�: وقوله تعالى )4(�َ&َ

��%�n� �: تعالى
ْ� �c�َY �Cِ7�	�7َ� �#�! ,�����I�َ�َ �d�Q�ََe �َYِG �N�%"@
� ��6َ����n�%��
ْ� �c�َY �Cِ7�	�7َ� �#�! ,�����I�َ�َ �d�Q�ََe �َYِG �N�%"@
� ��6َ����n�%��
ْ� �c�َY �Cِ7�	�7َ� �#�! ,�����I�َ�َ �d�Q�ََe �َYِG �N�%"@
� ��6َ����n�%��
ْ� �c�َY �Cِ7�	�7َ� �#�! ,�����I�َ�َ �d�Q�ََe �َYِG �N�%"@
��r )ِ ��: وقوله تعالى )��6َ����)5 ���g �Fََ�� ِ( �r���g �Fََ�� ِ( �r���g �Fََ�� ِ( �r���g �Fََ�     �َ��+َ �َ��+َ �َ��+َ �َ��+َ
�rُ&�6eَ �r��
َِG "4�َ�6�2 �3َ� �َ��+َ�rُ&�6eَ �r��
َِG "4�َ�6�2 �3َ� �َ��+َ�rُ&�6eَ �r��
َِG "4�َ�6�2 �3َ� �َ��+َ�rُ&�6eَ �r��
َِG "4�َ�6�2 �3َ� �َ��+َ�)6( وقوله تعالى :� ٍ/�Q�( =
َِG �C,7ُZ�Q�( �6jَFَ 8V��,T �d
َِIFُ� ��- �َYِG��ٍ/�Q�( =
َِG �C,7ُZ�Q�( �6jَFَ 8V��,T �d
َِIFُ� ��- �َYِG��ٍ/�Q�( =
َِG �C,7ُZ�Q�( �6jَFَ 8V��,T �d
َِIFُ� ��- �َYِG��ٍ/�Q�( =
َِG �C,7ُZ�Q�( �6jَFَ 8V��,T �d
َِIFُ� ��- �َYِG���)7(. 

نحــو قولــه ) ُيْظهــر –ْرضــناعَ : (كمــا فــي األلفــاظ اآلتيــة: ســاكنة وقبلهــا ضــم أو فــتح -3
�`َ�&�2ِ6#�� :تعالىْ�
 :)�W�-��2 �C"1�7�$ ��1ْs�6�!�#2ِ6�&�َ`�ْ�
 :)�W�-��2 �C"1�7�$ ��1ْs�6�!�#2ِ6�&�َ`�ْ�
 :)�W�-��2 �C"1�7�$ ��1ْs�6�!�#2ِ6�&�َ`�ْ�
 :)�W�-��2 �C"1�7�$ ��1ْs�6�!    �ًs�6�!�ًs�6�!�ًs�6�!�ًs�6�!�)8( 7ِـ6,     � : قوله تعالى وjْ,2 �wـ^ِ َ&ـ��َ_
ْ� ,C�
��ـ^ِ َ&ـ7jْ,2 �wِـ6,     !�ـ�َ_
ْ� ,C�
��ـ^ِ َ&ـ7jْ,2 �wِـ6,     !�ـ�َ_
ْ� ,C�
��ـ^ِ َ&ـ7jْ,2 �wِـ6,     !�ـ�َ_
ْ� ,C�
!�ـ�

��4�Lَ� � ِ���َU =�َ�!��4�Lَ� � ِ���َU =�َ�!��4�Lَ� � ِ���َU =�َ�!��4�Lَ� � ِ���َU =�َ�!�)9(.  
َتْبِصـرة ( ق وذلك فـي األلفـاظقأما في حالة الكسر أو السكون الذي قبله كسر فإنها تر 


�`ُ�> !���4: �: وأمثلة ذلك قوله تعـالى) ينَ رِ اظِ الن  –َبْرَقِه – ��6ْ��Y�� �V�6�����َ:4���! <�ُ`�
 ��6ْ��Y�� �V�6�����َ:4���! <�ُ`�
 ��6ْ��Y�� �V�6�����َ:4���! <�ُ`�
 ��6ْ��Y�� �V�6�����َ     ٍ^ـ� وقولـه )10(�-,1��ـ^ٍ -,1��ـ^ٍ -,1��ـ^ٍ -,1�
�x�"1�2ِ6#��: تعالى�
 ,;�َZ���( ���* �َYِu&َ ,\ �4�2 �y�IFَ���#2ِ6�x�"1��
 ,;�َZ���( ���* �َYِu&َ ,\ �4�2 �y�IFَ���#2ِ6�x�"1��
 ,;�َZ���( ���* �َYِu&َ ,\ �4�2 �y�IFَ���#2ِ6�x�"1��
 ,;�َZ���( ���* �َYِu&َ ,\ �4�2 �y�IFَ���)11(.  

الـالم والـراء سـأتناولهما بالتفصـيل : وهناك حرفان لهمـا فـي التفخـيم حكـم خـاص وهمـا
  :على النحو اآلتي

  :أحكام الالم -1
 يفخمونهــا بــل والعلمــاء ال )12(صــل فــي الــالم الترقيــق، والتفخــيم يحتــاج إلــى ســبب األ    

  :)13(يرققونها إال ورش 

                                         

 .97/األنبياء) 1(

 .2/الحشر) 2(

 .17/النجم) 3(

 .78/األنعام)4(

 .17/الكهف) 5(

 .40/النمل) 6(

 .127/توبةال) 7(

  . 100/الكهف) 8(
  .26/ الجن) 9(
  .8/ق) 10(
  .33/الشعراء) 11(
، النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر 118/ ، قواعـــد الـــتالوة44/ الســـيد محمـــد العـــاملي: قواعـــد التجويـــد:ينظـــر )12(

2/119.  
  .119، 118/ علي محمد الضباع: شرح الشاطبية :ينظر )13(
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) صـــاد أو طـــاء أو ظـــاء(يفخـــم الـــالم ويشـــبعها إذا تحركـــت بـــالفتح وكـــان قبلهـــا   -أ
أّطَلع  –َطَلَعْت : (كما في األلفاظ. )1(وتحركت هذه الحروف الثالثة بالفتح أو سكنت 

�4�1 �
�L"6%�#ِ !���4�7  �: ووردت في قوله تعـالى) اطَلْعتَ  –فاّطلع  –أّطَلع �! َ)َ?��� �Bَ� �^��َ_
ْ� �K�َ�eَ� ��4�7�! ِ#�%�L"6
� �4�1�! َ)َ?��� �Bَ� �^��َ_
ْ� �K�َ�eَ� ��4�7�! ِ#�%�L"6
� �4�1�! َ)َ?��� �Bَ� �^��َ_
ْ� �K�َ�eَ� ��4�7�! ِ#�%�L"6
� �4�1�! َ)َ?��� �Bَ� �^��َ_
ْ� �K�َ�eَ�
�Cِ � :قوله تعالىو  )2( ��O�X
ْ� �;���T ��& ,\g�6&َ �K�َ�e�&َِC��O�X
ْ� �;���T ��& ,\g�6&َ �K�َ�e�&َِC��O�X
ْ� �;���T ��& ,\g�6&َ �K�َ�e�&َِC��O�X
ْ� �;���T ��& ,\g�6&َ �K�َ�e�&َ�)3( قوله تعالى و �  �d���
 �
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ �d���
 �
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ �d���
 �
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ �d���
 �
َ �Cِ7���َ�! �d�Q�َ�e� �
َ

����!,� �C,7�1�- �dWْ��,%
َ�� �����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ����!,� �C,7�1�- �dWْ��,%
َ�� �����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ����!,� �C,7�1�- �dWْ��,%
َ�� �����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ����!,� �C,7�1�- �dWْ��,%
َ�� �����6�& �C,7�1�- �d���
�
َ�)4(. 

ـــم -ب ـــالم بـــالفتح ســـواء كانـــت  ويرقـــق الـــالم إذا ل مضـــمومة أم مكســـورة أم أتحـــرك ال
: نحـو قولـه تعـالى )ُمّطِلعـون –َتّطِلـُع  –اطِلُع  –َتْطُلُع  –لُيْطِلَعُكْم : (كما في )5(ساكنة
�ِ^��َ_
ْ� =�َ�! �Cُ`�Q��Rْ,��
 , ��
� �3�َ� ��-��ِ^��َ_
ْ� =�َ�! �Cُ`�Q��Rْ,��
 , ��
� �3�َ� ��-��ِ^��َ_
ْ� =�َ�! �Cُ`�Q��Rْ,��
 , ��
� �3�َ� ��-��ِ^��َ_
ْ� =�َ�! �Cُ`�Q��Rْ,��
 , ��
�   �: و قوله تعالى )�3�َ� ��-���)6 � �ـ>�Q
َ ��L�6�q ��
 ��Q�$�َ&  ,Kـ���eَ�  ,Kـ���eَ�  ,Kـ���eَ�  ,Kـ���eَ�   � ـ
َ ِG =ـ
َِG   � ـ
َ ِG =ـ
َِG   � ـ
َ ِG =ـ
َِG   � ـ
َ ِG =ـ
َِG

 =�T,- =�T,- =�T,- =�T��ـ��w -�ـ�C,7�1       �: وقوله تعالى )7(�-,+َ �SِG �C,7�1ـ�- :l�1ـ�z��D =ـ�َ�! ,Kـ���Rَ� ُ���Iـ�َ َS��       �C,7�1ـ�- �w���ـ+َ �SِG �C,7�1ـ�- :l�1ـ�z��D =ـ�َ�! ,Kـ���Rَ� ُ���Iـ�َ َS��       �C,7�1ـ�- �w���ـ+َ �SِG �C,7�1ـ�- :l�1ـ�z��D =ـ�َ�! ,Kـ���Rَ� ُ���Iـ�َ َS��       �C,7�1ـ�- �w���ـ+َ �SِG �C,7�1ـ�- :l�1ـ�z��D =ـ�َ�! ,Kـ���Rَ� ُ���Iـ�َ َS���)8( وقولـه تعـالى :

��3,Q���R,- �Cُ�Fَْ� �ْ�* َ��+َ�3,Q���R,- �Cُ�Fَْ� �ْ�* َ��+َ�3,Q���R,- �Cُ�Fَْ� �ْ�* َ��+َ�3,Q���R,- �Cُ�Fَْ� �ْ�* َ��+َ�)9(.  

  -::::أحكام الراءأحكام الراءأحكام الراءأحكام الراء
وللــراء ثــالث حــاالت  )10(.األصــل فــي الــراء التفخــيم، والترقيــق يحتــاج إلــى ســبب    

  -:وبيانها على التوالي فيما يأتي )11()وجواز الوجهين –والترقيق  –التفخيم (

                                         

  .112، 2/111، النشر في القراءات العشر 118ة ، قواعد التالو 118/ شرح الشاطبية: ينظر) 1(
  .78/ مريم) 2(
  .55/الصافات) 3(
  .18/الكهف) 4(
  .142/قواعد التالوة وعلم التجويد) 5(
  .179/آل عمران) 6(
  .38/القصص) 7(
  .13/المائدة) 8(
  .54/الصافات) 9(
  .119/د التالوة، قواع145 ،144/، قواعد التالوة وعلم التجويد42/قواعد التجويد: ينظر) 10(
، شـرح 130، 129/، رسالة في قواعـد الـتالوة42/، قواعد التجويد148/أصوات اللغة العربية: ينظر) 11(

  .120، 119/، قواعد التالوة145/، قواعد التالوة وعلم التجويد116/الشاطبية
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  :وذلك إذا كانت الراء –:التفخيم -أ
ــاِظَرة –َرأى –َجْهــَرًة  –أْبَصــَر (مفتوحــة كمــا فــي  -1 ــ�6  �: نحــو قولــه تعــالى) َن ــ#� �َ)��� ــ�6 َ&%� ــ#� �َ)��� ــ�6 َ&%� ــ#� �َ)��� ــ�6 َ&%� ــ#� �َ)��� �%&َ

 ��7���َ�Q&َ ���%�! �#�-�� � ��ْ	�1��&َ ��7���َ�Q&َ ���%�! �#�-�� � ��ْ	�1��&َ ��7���َ�Q&َ ���%�! �#�-�� � ��ْ	�1��&َ ��7���َ�Q&َ ���%�! �#�-�� � ��ْ	�1��� � )�_�V�6�7�$ ��َ� ًl�َْ +ُ+ُ+ُ+ُ�: و قوله تعـالى )1(�َ&�
� ,f�َ)�! �Cُ���ََ� �3ِG �Cُ`�َ�2َ���َ� �ْ �V�6�7�$ ��َ� ًl�َْ_�( � ��
� ,f�َ)�! �Cُ���ََ� �3ِG �Cُ`�َ�2َ���َ� �ْ �V�6�7�$ ��َ� ًl�َْ_�( � ��
� ,f�َ)�! �Cُ���ََ� �3ِG �Cُ`�َ�2َ���َ� �ْ �V�6�7�$ ��َ� ًl�َْ_�( � ��
� ,f�َ)�! �Cُ���ََ� �3ِG �Cُ`�َ�2َ���َ� �ْ
3,%�
��j
� ,B�َ0
ْ� �SِG ,r�َ�7,2 �ْ�*3,%�
��j
� ,B�َ0
ْ� �SِG ,r�َ�7,2 �ْ�*3,%�
��j
� ,B�َ0
ْ� �SِG ,r�َ�7,2 �ْ�*3,%�
��j
� ,B�َ0
ْ� �SِG ,r��ـ ,     �: وقوله تعالى )�7,2 �ْ�*�)2َ�
� �Fَ�4ـ(َ� -�ـ� ��!�ـ�* �ُ
�+َ �f��I�Lَ�� �3,1�-�E,%
ْ� �َ��� �"%
�ـ ,     ��َ�
� �Fَ�4ـ(َ� -�ـ� ��!�ـ�* �ُ
�+َ �f��I�Lَ�� �3,1�-�E,%
ْ� �َ��� �"%
�ـ ,     ��َ�
� �Fَ�4ـ(َ� -�ـ� ��!�ـ�* �ُ
�+َ �f��I�Lَ�� �3,1�-�E,%
ْ� �َ��� �"%
�ـ ,     ��َ�
� �Fَ�4ـ(َ� -�ـ� ��!�ـ�* �ُ
�+َ �f��I�Lَ�� �3,1�-�E,%
ْ� �َ��� �"%
َ��

�� , ُ
,T���� , ��
� {َ�4�q�� , ُ
,T������ , ُ
,T���� , ��
� {َ�4�q�� , ُ
,T������ , ُ
,T���� , ��
� {َ�4�q�� , ُ
,T������ , ُ
,T���� , ��
� {َ�4�q�� , ُ
,T������%������َ�� �ًF��|ِG �SِG �C,*�]�َi ��-��%������َ�� �ًF��|ِG �SِG �C,*�]�َi ��-��%������َ�� �ًF��|ِG �SِG �C,*�]�َi ��-��%������َ�� �ًF��|ِG �SِG �C,*�]�َi ��-�)3( 8  �: وقوله تعالىV�6�s�Fَ :)�W�-��2 8\,$,� 8V�6�s�Fَ :)�W�-��2 8\,$,� 8V�6�s�Fَ :)�W�-��2 8\,$,� 8V�6�s�Fَ :)�W�-��2 8\,$,�    
 * * * * 8V�6�x�Fَ ��7'(�� =
َِG 8V�6�x�Fَ ��7'(�� =
َِG 8V�6�x�Fَ ��7'(�� =
َِG 8V�6�x�Fَ ��7'(�� =
َِG�)4(.  

َ&���ُ����ــ6,  َ&���ُ����ــ6,  َ&���ُ����ــ6,  َ&���ُ����ــ6,   �: قولــه تعــالى نحــو) أُرونــي –تبصــرُ (كمــا فــي  :إذا كانــت مضــمومة -2
 ,3ُ�ْ	�%
ْ� �Cُ`�'2َ.ِ( �3�,6����,2 �� ,3ُ�ْ	�%
ْ� �Cُ`�'2َ.ِ( �3�,6����,2 �� ,3ُ�ْ	�%
ْ� �Cُ`�'2َ.ِ( �3�,6����,2 �� ,3ُ�ْ	�%
ْ� �Cُ`�'2َ.ِ( �3�,6����,2 �ـ(�2#� -�ـ#�      �: قوله تعالىو  )5(���
� �vـ�َ�D �َYـ��- ��F�,�َ.&َ � ��
� ,v�ْ�D �َ)�*     �#ـ�2#� -�ـ(�
� �vـ�َ�D �َYـ��- ��F�,�َ.&َ � ��
� ,v�ْ�D �َ)�*     �#ـ�2#� -�ـ(�
� �vـ�َ�D �َYـ��- ��F�,�َ.&َ � ��
� ,v�ْ�D �َ)�*     �#ـ�2#� -�ـ(�
� �vـ�َ�D �َYـ��- ��F�,�َ.&َ � ��
� ,v�ْ�D �َ)�*

 � �F�,] � �F�,] � �F�,] � �F�,]�)6(. 

: قولـه تعـالىوذلـك فـي ) َطْرفـك –أبَصـْرنا(كما فـي  :إذا سكنت وما قبلها مفتوح -3
� �3,1�+,- ��F ِG ��O�
��q �ْ�%�QFَ ��1�Qِ$���&َ ��1�Q�%�T�� �Fَ�6���(َ� ��1"(�� �3,1�+,- ��F ِG ��O�
��q �ْ�%�QFَ ��1�Qِ$���&َ ��1�Q�%�T�� �Fَ�6���(َ� ��1"(�� �3,1�+,- ��F ِG ��O�
��q �ْ�%�QFَ ��1�Qِ$���&َ ��1�Q�%�T�� �Fَ�6���(َ� ��1"(�� �3,1�+,- ��F ِG ��O�
��q �ْ�%�QFَ ��1�Qِ$���&َ ��1�Q�%�T�� �Fَ�6���(َ� ��1"(���)7(. 

َ+ـ��َ  َ+ـ��َ  َ+ـ��َ  َ+ـ��َ  �: نحو قوله تعـالى) ُظْر نْ أَ  –َبُصَرتُ (كما في  :مضمومإذا سكنت وما قبلها  -4
� ِ( ��,6,����2 �C
َ ��%ِ( ,c�6,��(� ِ( ��,6,����2 �C
َ ��%ِ( ,c�6,��(� ِ( ��,6,����2 �C
َ ��%ِ( ,c�6,��(� ِ( ��,6,����2 �C
َ ��%ِ( ,c�6,��(�)8( 1���َ�2" ��: وقوله تعالى �C
َ �rِ(��6�9�� �r�-��Qeَ =
َِG �6ُjF�&َ� "1���َ�2 �C
َ �rِ(��6�9�� �r�-��Qeَ =
َِG �6ُjF�&َ� "1���َ�2 �C
َ �rِ(��6�9�� �r�-��Qeَ =
َِG �6ُjF�&َ� "1���َ�2 �C
َ �rِ(��6�9�� �r�-��Qeَ =
َِG �6ُjF�&َ�)9(. 

وذلـك فـي قولـه ) أْبِصْر (كما في  :إذا سكنت وما قبلها مكسور وكسرته عارضة -5

��~ ��& ُ}ِ6�@,2 َS�� %ْ`,L� � ���4�Lَ    �َ)�����6َ)�����6َ)�����6َ)�����6: تعالى�� �#�- � �F�,] �#�- �C,7
َ ��- �K�%�Tَ��� � ِ(��4�Lَ� � �%ْ`,L ��& ُ}ِ6�@,2 َS�� ~��
�� �#�- � �F�,] �#�- �C,7
َ ��- �K�%�Tَ��� � ِ(��4�Lَ� � �%ْ`,L ��& ُ}ِ6�@,2 َS�� ~��
�� �#�- � �F�,] �#�- �C,7
َ ��- �K�%�Tَ��� � ِ(��4�Lَ� � �%ْ`,L ��& ُ}ِ6�@,2 َS�� ~��
�� �#�- � �F�,] �#�- �C,7
َ ��- �K�%�Tَ��� � ِ(� )10(. 

إذا كــان الكســر فــي كلمــة والــراء فــي أخــرى وكانــت الكســرة منفصــلة عــن الــراء  -6
نحـو ) إلـى الرسـول تـرى(كما في  :فحكمها حكم الكسرة العارضة تفخم وال ترقق

                                         

  .104/ األنعام) 1(
  .47/ األنعام) 2(
  .22/األحزاب) 3(
  .23 ،22/القيامة) 4(
  .5 /القلم) 5(
  .11/ لقمان) 6(
  .12/ السجدة) 7(
  .96/ طه) 8(
  .259/البقرة) 9(
  .26/ الكهف) 10(
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ـ= �
T"6,ـ�ِ َ�ـ��6 �َ!��,ـ�C,7�1 َ�	�ـ�/, -�ـ#� �
ـK�-"4ِ -�%"ـ� !��6&ُـ� -�ـ#�            ��%�T �َYِG���%�T �َYِG���%�T �َYِG����T �َYِG%� �: قوله تعالىَِG َ�ِIـFُ� ��- �,Q            �#ـ�- �
ـ= �
T"6,ـ�ِ َ�ـ��6 �َ!��,ـ�C,7�1 َ�	�ـ�/, -�ـ#� �
ـK�-"4ِ -�%"ـ� !��6&ُـَِG َ�ِIـFُ� ��- �,Q            �#ـ�- �
ـ= �
T"6,ـ�ِ َ�ـ��6 �َ!��,ـ�C,7�1 َ�	�ـ�/, -�ـ#� �
ـK�-"4ِ -�%"ـ� !��6&ُـَِG َ�ِIـFُ� ��- �,Q            �#ـ�- �
ـ= �
T"6,ـ�ِ َ�ـ��6 �َ!��,ـ�C,7�1 َ�	�ـ�/, -�ـ#� �
ـK�-"4ِ -�%"ـ� !��6&ُـَِG َ�ِIـFُ� ��- �,Q
'v�O
ْ�'v�O
ْ�'v�O
ْ�'v�O
ْ�� )1(. 

  .)2(::::ترقق الراء يف احلاالت اآلتيةترقق الراء يف احلاالت اآلتيةترقق الراء يف احلاالت اآلتيةترقق الراء يف احلاالت اآلتية: : : : الرتقيقالرتقيقالرتقيقالرتقيق    -بببب
إذا كانت الراء مكسورة وسـواء كانـت الكسـرة فـي أول الكلمـة أو فـي وسـطها أو  -1

أو فــي الفعــل وســواء كانــت الكســرة أصــلية أم  فــي آخرهــا وســواء كانــت فــي اإلســم
ــِرَق (كمــا فــي  :عارضــة : وأمثلــة ذلــك قولــه تعــالى) أنُظــري -ُأِريكــم  –مستبِصــرين –َب

� -,��َ�����ـــ�#2ِ6 �ُFَـــ���� ِ��� -,��َ�����ـــ2ِ6#� َ&��ـــ�C,*"4 !�ـــ# �
�"ـــ�ُِFَـــ���� ِ��� -,��َ�����ـــ2ِ6#� َ&��ـــ�C,*"4 !�ـــ# �
�"ـــ�ُِFَـــ���� ِ��� -,��َ�����ـــ2ِ6#� َ&��ـــ�C,*"4 !�ـــ# �
�"ـــ�ُِFَـــ���� ِ����ـــ��Fِ�� �vـــ�3, -�ـــ#� !��Xـــ�ٍ  �: قولـــه تعـــالىو  )3( �َ&��ـــ�C,*"4 !�ـــ# �
�"ـــ�ِ,D ٍـــ��X�! �#ـــ�ـــ�3, -��Fِ�� �vـــ��,D ٍـــ��X�! �#ـــ�ـــ�3, -��Fِ�� �vـــ��,D ٍـــ��X�! �#ـــ�ـــ�3, -��Fِ�� �vـــ��,D
ِX�Q�َ���َ �w&َ �����2g �Cُ`2ِ�ُ.�TِX�Q�َ���َ �w&َ �����2g �Cُ`2ِ�ُ.�TِX�Q�َ���َ �w&َ �����2g �Cُ`2ِ�ُ.�TِX�Q�َ���َ �w&َ �����2g �Cُ`2ِ�ُ.�T ِ3ُ� ِ3ُ� ِ3ُ� ِ3ُ���r� Y��- �ِ6ُjF�&ََ� َ�.ْ-,2ِ6#� �: قوله تعالىو )4( �
َِG ,6�-َ���� �#2ِ6,-ْ.�َ �َY��- �ِ6ُjF�&َ �r��
َِG ,6�-َ���� �#2ِ6,-ْ.�َ �َY��- �ِ6ُjF�&َ �r��
َِG ,6�-َ���� �#2ِ6,-ْ.�َ �َY��- �ِ6ُjF�&َ �r��
َِG ,6�-َ����� )5(. 

ترقق إن كانت في الوسط  ساكنة وكانت بعـد كسـر أصـلي متصـل بهـا ولـم يقـع  -2
ــ�C,*�6  �: فــي قولــه تعــالى) أْبِصــْرُهم(كمــا فــي  بعــدها حــرف إســتعالء فــي كلمتهــا ���(َ��� �C,*�6ــ ���(َ��� �C,*�6ــ ���(َ��� �C,*�6ــ ���(َ���

�3�,6����,2 �����&َ�3�,6����,2 �����&َ�3�,6����,2 �����&َ�3�,6����,2 �����&َ� )6(. 

�ـ � )Qِ���ـ�[�\�    �: نحـو قولـه تعـالى) بصـير(كمـا فـي  قق إذا وقعت بعد ياء ساكنةتر  -3�
� "3ِG   �\�]ـ����Qِ( � ـ��
� "3ِG   �\�]ـ����Qِ( � ـ��
� "3ِG   �\�]ـ����Qِ( � ـ��
� "3ِG
8[���( 8[ِ�َ?
َ8[���( 8[ِ�َ?
َ8[���( 8[ِ�َ?
َ8[���( 8[ِ�َ?
َ�)7(. 

) ُتنِظـرونُ  –إلـى الرسـول رأيـت –ال يبصرون : (كما في ترقق إذا وقعت بعد كسر -4
� Sَ 2,����ـ6,    �: وذلك في قوله تعالىُFَـ�� �
ـَ�� ���%,Q
ْ� ��4�7�َ �dFَْ.&ََ�   ,6ـ�2,��� َS �ُFَـ�� �
ـَ�� ���%,Q
ْ� ��4�7�َ �dFَْ.&ََ�   ,6ـ�2,��� َS �ُFَـ�� �
ـَ�� ���%,Q
ْ� ��4�7�َ �dFَْ.&ََ�   ,6ـ�2,��� َS �ُFَـ�� �
ـَ�� ���%,Q
ْ� ��4�7�َ �dFَْ.&ََ� �3� �3� �3� �3�� )8(  قولـه تعـالىو :�  �َYِG�� �َYِG�� �َYِG�� �َYِG��

                                         

  .83/ المائدة) 1(
/ ، قواعــد التجويــد117، 116، 114/ ، شــرح الشــاطبية131، 130/ رســالة فــي قواعــد الــتالوة: ينظــر) 2(

  .120/ ، قواعد التالوة147، 146/ ،قواعد التالوة وعلم التجويد43
  .38/ العنكبوت) 3(
  .37/ األنبياء) 4(
  .33/ النمل) 5(
 .175/ الصافات) 6(

 .31/ فاطر )7(

  .43/ يونس  )8(
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��]�,4,q �r�1�! �3�M4,��2 �n�0�&��1,%
ْ� �d�2َ��� ِ�,T"6
� =
َِG�� , ��
� َ��IFَ� ��- =
َِG ��
َ��Q�َ �C,7
َ �َ��+��]�,4,q �r�1�! �3�M4,��2 �n�0�&��1,%
ْ� �d�2َ��� ِ�,T"6
� =
َِG�� , ��
� َ��IFَ� ��- =
َِG ��
َ��Q�َ �C,7
َ �َ��+��]�,4,q �r�1�! �3�M4,��2 �n�0�&��1,%
ْ� �d�2َ��� ِ�,T"6
� =
َِG�� , ��
� َ��IFَ� ��- =
َِG ��
َ��Q�َ �C,7
َ �َ��+��]�,4,q �r�1�! �3�M4,��2 �n�0�&��1,%
ْ� �d�2َ��� ِ�,T"6
� =
َِG�� , ��
� َ��IFَ� ��- =
َِG ��
َ��Q�َ �C,7
َ �َ� � :قوله تعالىو  )1(�+�
,6�j�1ُ� َS�� "�
َِG �ُZ+ْ� "Cُ� ًl"%ُU �Cُ`���َ�! �Cُ�,6�-َ� �#ُ`�2 َS "Cُ�,6�j�1ُ� َS�� "�
َِG �ُZ+ْ� "Cُ� ًl"%ُU �Cُ`���َ�! �Cُ�,6�-َ� �#ُ`�2 َS "Cُ�,6�j�1ُ� َS�� "�
َِG �ُZ+ْ� "Cُ� ًl"%ُU �Cُ`���َ�! �Cُ�,6�-َ� �#ُ`�2 َS "Cُ�,6�j�1ُ� َS�� "�
َِG �ُZ+ْ� "Cُ� ًl"%ُU �Cُ`���َ�! �Cُ�,6�-َ� �#ُ`�2 َS "Cُ� ِ3� ِ3� ِ3� ِ3��)2(. 

  .)3( ::::التفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيقالتفخيم والرتقيق    –جواز الوجهني جواز الوجهني جواز الوجهني جواز الوجهني     -جججج
) َبْرِقهِ (مثل  إذا كانت الراء ساكنة وكان بعدها حرف استعالء في كلمتها مكسوراً  -1

ــ��ِ   �: فــي قولــه تعــالى ــ(ْ*�^, )ِ��َ)��� ــ � �2 ــ��1 )��6+� �T ,]ــ� ــ��ِ   �2`َ ــ(ْ*�^, )ِ��َ)��� ــ � �2 ــ��1 )��6+� �T ,]ــ� ــ��ِ   �2`َ ــ(ْ*�^, )ِ��َ)��� ــ � �2 ــ��1 )��6+� �T ,]ــ� ــ��ِ   �2`َ ــ(ْ*�^, )ِ��َ)��� ــ � �2 ــ��1 )��6+� �T ,]ــ� فمــن نظــر إلــى وجــود حــرف . )4(��2`َ
م، ومن نظر إلى كونه مكسور  ق الراءاإلستعالء َفخًا َرق. 

مـن ولم يرد لفـظ  )صادًا أو طاء(إذا كان الفاصل الساكن بين الراء وبين الكسرة  -2
 .الرؤية والرؤيا في القرآن مطابقًا لهذا الشرطألفاظ 

�.)5(����و���وא��א���ن�א��وא��א����−� �

أن ينــدفع الهــواء فــي مجــرى ((وهــي األصــوات المجهــورة التــي يحــدث فــي تكوينهــا     
ــًا، دون أن يكــون ثمــة عــائق مســتم ر خــالل الحلــق والفــم، وخــالل األنــف معهمــا أحيان

يق لمجـرى الهـواء مـن شـأنه أن يحـدث يأو تضـ) ترض مجرى الهواء إعتراضًا تامـاً عي(
  .)6())إحتكاكًا مسموعاً 

حـــروف لـــيٍن ((واختلـــف العلمـــاء فـــي تســـميتها فنـــرى ســـيبويه يطلـــق عليهـــا تســـمية     
 ـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس قـــائالً  وتســـمى كـــذلك )7())ومـــد : بأصـــوات اللـــين كمـــا تناولهـــا ال

وأصوات اللين في اللغة العربية هي ما اصطلح القدماء على تسميته بالحركات من ((
فتحــة، وكســرة، وضــمة، وكــذلك مــا ســّموه بــألف المــد، ويــاء المــد، وواو المــد، ومــا عــدا 

                                         

 .61/ النساء  )1(

  .71/ يونس  )2(
 

/ ، قواعـــد التجويـــد149، 148/ ، قواعــد الـــتالوة وعلـــم التجويــد131/ رســـالة فــي قواعـــد الـــتالوة: ينظــر) 3(
  .121/ ةقواعد التالو ، 116، 115، 114/ ، شرح الشاطبية43

  .43/ النور) 4(
، أصــوات 29، 28، 27/ ، األصــوات اللغويــة202/ ، علــم اللغــة1/19ســر صــناعة اإلعــراب : ينظــر) 5(

  .93، 92/ اللغة العربية
، 24/غالـب المطلبـي. د: ، في األصوات اللغويـة157، 156/أصوات اللغة :، وينظر160/علم اللغة) 6(

  .37/، األلسنية العربية24/المطلبي
  .4/176كتاب سيبويه ) 7(
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وتسـمى حـروف  .)2())دأصـوات المـ((وسـّماها بعـض اآلخـر  )1())هذا فأصوات ساكنة
  )3().)الجوفية أو الهوائية(( المد كذلك بـ

  :فاألصوات الصائتة أو أصوات اللين في العربية الفصحى على نوعين هما    
. )4(الفتحـة، والكسـرة، والضــمة: رئيسـة وهـي ثالثـة أصــوات: الصـوائت القصــرية -أ

ــ�   � :الىوأمثلــة ذلــك قولــه تعــ) ، َنَظــرَ ُعِرُضــوا، َنادْ َشــهِ : (كمــا فــي �F ِG�� � ــ ���*َ� �rــ ���7�- �Fَ�4ِ7ــ ــ� �9 ــ�   -� �F ِG�� � ــ ���*َ� �rــ ���7�- �Fَ�4ِ7ــ ــ� �9 ــ�   -� �F ِG�� � ــ ���*َ� �rــ ���7�- �Fَ�4ِ7ــ ــ� �9 ــ�   -� �F ِG�� � ــ ���*َ� �rــ ���7�- �Fَ�4ِ7ــ ــ� �9 �-
�3ُ+�]���
َ�3ُ+�]���
َ�3ُ+�]���
َ�3ُ+�]���
�= ��)'�q �r	��p: ، وقوله تعالى)5(�ََ�! �ُsِ6,!���p	�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!���p	�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!���p	�q �r'(�� =�َ�! �ُsِ6,!���)6( ـ�6   �: وقوله تعالىjَFَ �rـ��
َِG �3�,6ُj1�2   �6ـjَFَ �rـ��
َِG �3�,6ُj1�2   �6ـjَFَ �rـ��
َِG �3�,6ُj1�2   �6ـjَFَ �rـ��
َِG �3�,6ُj1�2

�c��%
ْ� �#�- � ���َ�! '��@ْ_�%
ْ� �6jَFَ�c��%
ْ� �#�- � ���َ�! '��@ْ_�%
ْ� �6jَFَ�c��%
ْ� �#�- � ���َ�! '��@ْ_�%
ْ� �6jَFَ�c��%
ْ� �#�- � ���َ�! '��@ْ_�%
ْ� �6jَFَ�)7(. 

كمـا  .)8(و المديـة اليـاء المديـة، والـواو األلـف، : وهـي ثالثـة: الصوائت الطويلة -ب

����eَ ��-�� ,6_َ=�: وذلك في قوله تعـالى) ، َعْين، َوَجدَ َزاغَ : (فيْ� hَ�َi ��-=َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��-=َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��-=َ_eَ ��-�� ,6����
ْ� hَ�َi ��-�)9( وقولـه تعـالى :
� ِ#���Q
ْ� ��ْ��� �Cِ7���َ�ْ�- �C,7Fَ���6�2 ِ#���Q
ْ� ��ْ��� �Cِ7���َ�ْ�- �C,7Fَ���6�2 ِ#���Q
ْ� ��ْ��� �Cِ7���َ�ْ�- �C,7Fَ���6�2 ِ#���Q
ْ� ��ْ��� �Cِ7���َ�ْ�- �C,7Fَ���6�2�)10( ُـ�>  �: وقوله تعالى� �#�- �d�����ُ��� �C,7ُ`���%�َ �Vَ��6�-� Mc4�$�� �<FِG  <ُـ�� �#�- �d�����ُ��� �C,7ُ`���%�َ �Vَ��6�-� Mc4�$�� �<FِG  <ُـ�� �#�- �d�����ُ��� �C,7ُ`���%�َ �Vَ��6�-� Mc4�$�� �<FِG  <ُـ�� �#�- �d�����ُ��� �C,7ُ`���%�َ �Vَ��6�-� Mc4�$�� �<FِG

:;���9:;���9:;���9:;���9�)11(  

                                         

  .28/األصوات اللغوية) 1(
  .92/، أصوات اللغة العربية59-23/في األصوات اللغوية) 2(
  .45/فقه اللغة وخصائص العربية) 3(
ــر) 4( ــة: ينظـــ ــنية العربيـــ ــ ــة38/ األلسـ ــــوات العربيـــ ــي أصـ ـــاث فـــ ــي. د: ، أبحــ ــــام النعيمـــ ــة 7/ حسـ ــه اللغـــ ــ ، فقـ

  .161/ اللغة ، علم118، 93/ ، أصوات اللغة العربية45/ وخصائص العربية
  . 49/النمل) 5(
  .48/الكهف) 6(
  . 20/محمد) 7(
، األلســنية 330/ بــن جنــيا د، الدراســات اللهجيــة والصــوتية عنــ7/أبحــاث فــي أصــوات العربيــة: ينظــر) 8(

  .92/ ، أصوات اللغة العربية45/ ، فقه اللغة وخصائص العربية161/ ، علم اللغة38/ العربية
  .17/النجم) 9(
  .13 /آل عمران) 10(
  .23/ النحل) 11(
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����א��وא���א��و��
�א�� �

 -::::اإلدغاماإلدغاماإلدغاماإلدغام    -1
رف فـي الحـرف أي أدخلتـه حـويراد بـه إدخـال شـيء فـي شـيء، ومعنـى أدغمـت ال    

  .)1(فيه فجعلت لفظه كلفظ الثاني
  )2(.وهو باب واسع اهتم به النحويون واللغويون وعلماء األصوات والتجويد والقراء    
اإلدغام أن يكون الحرف األول ساكنًا حتى ال يكون فصـل  شترط القدامى لوقوعاو     

  .بينهما في هذا
أنــه ال حركــة تفصــل بينهمــا، فإنمــا تعتمــد لهمـــا ) مــدغم(وتأويــل قولنــا (: (قــال المبــرد

وأكـد ابـن خالويـه هـذا الشـرط  )3())واحدة ألن المخرج واحد، وال َفْصلَ  هعتماداباللسان 
وٕانمــــا يجــــوز اإلدغــــام مــــع الســــكون، ال مـــــع  الحركــــة تمنــــع مــــن اإلدغــــام،(: (بقولــــه
  .)4())الحركة

أما إذا وجدت حركة وتريد اإلدغام فالبـد مـن إزالتهـا حتـى يـتم اإلدغـام وفيـه يقـول     
وشروط اإلدغام هو أن يكون أول الصـوتين سـاكنًا فـإذا كـان متحركـًا فالبـد ((: سيبويه

وجــود حركــة هــو التالصــق ومعنــى عــدم  )5())مــن إزالــة الحركــة حتــى ال تحجــز بينهمــا
  .)6(بينهما فإن وجدت أزيلت حتى يتم هذا التالصق

                                         

، لسـان 235/ 3رضـي الـدين االسـترابادي : ، شرح شـافية ابـن الحاجـب10/121شرح المفصل  :ينظر)1(
  .71/ ، قواعد التالوة وعلم التجويد9/ الجرجاني: تعريفاتال 93/ 15) دغم(العرب 

ــيبويه  :ينظـــر) 2( ــاب سـ ــن جنـــي : ، الخصـــائص1/197، المقتضـــب 2/158كتـ ، الممتـــع فـــي 140/ 2ابـ
الشـــيخ : ، شـــذا العــرف فــي فـــن الصــرف591 – 586/ 2، شــرح ابـــن عقيــل 632، 631/ 2التصــريف 

/ ، أصـــوات اللغـــة العربيـــة339/ عنـــد ابـــن جنـــي، الدراســـات اللهجيـــة والصـــوتية 153/ أحمـــد الحمـــالوي
  .17/ ، قواعد التجويد91/ ، قواعد التالوة252

  .1/197المقتضب ) 3(
  209/ البن خالويه. الحجة في القراءات السبع) 4(
  .158/ 2كتاب سيبويه ) 5(
  .140/ 2الخصائص : ينظر) 6(
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ولم يختلف المحدثون مع القدامى في تفسير هذه الظاهرة فاإلدغام عنـد المحـدثين     
واحـــدًا صـــوتًا هـــو فنـــاء الصـــوت األول فـــي الصـــوت الثـــاني بحيـــث ينطـــق بالصـــوتين 

غيــر أن . دامى مــن مصــطلح اإلدخــالومعنــى فنــاء األول هــو مــا أراده القــ .)1(كالثــاني
  .المحدثين أطلقوا تسمية جديدة على هذه الظاهرة وهي المماثلة

والغاية المقصودة من هذه الظاهرة هو التخفيـف النطقـي وٕاقتصـاد الجهـد العضـلي     
المبذول من اللسان جراء نطقه بحركات متماثلة متتالية لذا يلجأ اللسان إلى دمج هـذه 

إنهـم قـد علمـوا ((: وفي هـذا قـال ابـن جنـي. )2(ماثلة وتكوين حركة واحدةالحركات المت
ّن اللسان ينبو اأن إدغام الحرف في الحرف أخّف عليهم من إظهار الحرفين أال ترى 

ومعنــى هــذا أّن نطــق الحــرفين المثلــين  )3().)شــّد، قطــع: عنهمــا نبــوة واحــدة نحــو قولــك
أرادوا أن يرفعـوا ((: سيبويه عن ذلك بقولـه وعّبر. صعب على اللسان فأرادوا التخفيف

 )5(،))يســتعينوا بألســنتهم إّال مــرًة واحــدةً  الأن ((وقــال أيضــًا مــن أجــل  )4())رفعــة واحــدة
ولـم يخـالف المحـدثون القـدامى  )6().)ليكـون العمـل مـن وجـه واحـد((: وكذا قـال المبـرد

فقـد تحـّدث . لمتجـاورينأيضًا في كيفية التخلص من ثقل نطق الحرفين المتماثلين أو ا
هـو التقريـب بـين الصـوتين (: (الدكتور إبراهيم أنيس عن الغرض من هذا التأثير فقال

  )7())المتجاورين ما أمكن تيسيرًا لعملية النطق وٕاقتصادًا في الجهد العضلي

ســب تــأثر األصــوات بعضــها ح) اإلدغــام(غيــر أّن المحــدثين رّتبــوا ظــاهرة المماثلــة     
، أو قد ينتقل مجرى الهواء فيـه خرأثر أحد الصوتين بصفة الصوت اآلفقد يت. ببعض

  )8(.أو مخرجه أو يفنى فناًء تاماً 
  -::::أقسام اإلدغامأقسام اإلدغامأقسام اإلدغامأقسام اإلدغام

                                         

  .134/ األصوات اللغوية: ينظر) 1(
  ).غ(ي سعيد السيرافي، حياة السيرافي، إدغام القراء إدغام القّراء ألب: ينظر) 2(
  .2/228الخصائص) 3(
  .1/189الخصائص: ، وينظر2/158كتاب سيبويه) 4(
  .2/415كتاب سيبويه) 5(
  .1/354المقتضب) 6(
  .184/األصوات اللغوية) 7(
  .187-181/المصدر نفسه: ينظر) 8(
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  :لى قسمينعينقسم 
ــر -1 وســّمي كبيــرًا  )1(.))هــو مــا كــان األول مــن الحــرفين فيــه متحركــاً ((: إدغــام كبي

ي إســـكان المتحـــرك قبـــل لتـــأثيره فـــ: لكثـــرة وقوعـــه إذ الحركـــة أكثـــر مـــن الســـكون، وقيـــل
المثلـــين والجنســـين  –لشـــموله نـــوعي : ِلمـــا فيـــه مـــن الصـــعوبة، وقيـــل: إدغامـــه، وقيـــل

  )2(.والمتقاربين
ل وكـ )3(.))هو مـا كـان الحـرف األول فيـه سـاكنًا والثـاني متحركـاً ((: إدغام صغير -2

متمـــــاثلين ومتجانســـــين : (لـــــى ثالثـــــة أقســـــامعاإلدغـــــام الكبيـــــر والصـــــغير ينقســـــم  مـــــن
  ). قاربينومت

  :وبيان ذلك فيما يأتي
)4(.))ويراد به اتحاد واتفاق الحرفين في المخرج والصفة((: إدغام المتماثلين -1
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:0ـ8�9� 5ِ7َ� 4ََ�3�ـ�2    ��َ�ـ&�� �
:0ـ8�9� 5ِ7َ� 4ََ�3�ـ�2     �: وقولـه تعـالى) مة تـرىالقيا)أدغمت التاء في التاء  5((�)���

 �;�9�*
ْ� �<�َ5 ��ِ��	��َ# �$�  �=����>�َ�َ �;�9�*
ْ� �<�َ5 ��ِ��	��َ# �$�  �=����>�َ�َ �;�9�*
ْ� �<�َ5 ��ِ��	��َ# �$�  �=����>�َ�َ �;�9�*
: وقولـه تعـالى) طلعـت تـزاور)أدغمت التاء في التاء  >�َ�َ�)6(����  �=���َ# �$	��5 ��َِ�>� �ْ


�� @�ـ(�ِ?�%$�  � ����ُ��%َB�= �&�9َ+
ْ��� �8�90:
��� )CDَ#�َ# �&�:�  �?�EَB �2�%َB�= �FGِ7 �2�!َB)�% �$%�?ِ�)ـ�@ ��
 ����ُ��%َB�= �&�9َ+
ْ��� �8�90:
��� )CDَ#�َ# �&�:�  �?�EَB �2�%َB�= �FGِ7 �2�!َB)�% �$%�?ِ�)ـ�@ ��
 ����ُ��%َB�= �&�9َ+
ْ��� �8�90:
��� )CDَ#�َ# �&�:�  �?�EَB �2�%َB�= �FGِ7 �2�!َB)�% �$%�?ِ�)ـ�@ ��
 ����ُ��%َB�= �&�9َ+
ْ��� �8�90:
��� )CDَ#�َ# �&�:�  �?�EَB �2�%َB�= �FGِ7 �2�!َB)�%    �)7(  أدغمـت الـراء

                                         

ــراءات العشـــر) 1( ــر فــــي القــ ــم 1/94فـــي علــــوم القــــرآناإلتقــــان : ، وينظــــر1/274النشـ ــتالوة وعلــ ــد الــ ، قواعـ
  .48/التجويد

  .48/، قواعد التالوة وعلم التجويد1/174،275النشر في القراءات العشر: ينظر) 2(
الســيد حيــدر : ، الجــامع لقواعــد التجويــد فــي ترتيــل كــالم اهللا المجيــد55/ قواعــد الــتالوة وعلــم التجويــد) 3(

  .18/، قواعد التجويد 203/ة، أصوات اللغة العربي36/أحمد الجواد
إدراج السـاكن األصـلي فـي المتحـرك بعـده سـواء : هو عبـارة عـن التشـديد فقـد عرفـوه بأنـه: اإلدغام الصغير

  . لم يكن له) من ربك: (أم متقاربين كقوله تعالى –مثل هل لك –كانا متماثلين 
ـــرآن) 4( ــــوم القــ ــي علـ ــ ـــان فـ ــــر1/94اإلتقــ ــــتالوة: ، وينظـ ــد الـ ــ ـــي قواعـ ـــالة فــ ــم 122/رســ ـــ ــتالوة وعل ـــ ـــد ال ، قواعــ

  .37/، الجامع لقواعد التجويد 49/التجويد
  .60/الزمر) 5(
  17/الكهف) 6(
  .4/يوسف) 7(
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�ـ� Iَـ�-ٍ      �: وقوله تعـالى) والقمر رأيتهم(في الراء َ�  �Jُـ�Kْ�َ )���?ـ���8�90ِ �:
� �J��Kْ�( Lَ�َ�! �َ5ِ7 ����E     ٍ-��ـ� Iَـَ�  �Jُـ�Kْ�َ )���?ـ���8�90ِ �:
� �J��Kْ�( Lَ�َ�! �َ5ِ7 ����E     ٍ-��ـ� Iَـَ�  �Jُـ�Kْ�َ )���?ـ���8�90ِ �:
� �J��Kْ�( Lَ�َ�! �َ5ِ7 ����E     ٍ-��ـ� Iَـَ�  �Jُـ�Kْ�َ )���?ـ���8�90ِ �:
� �J��Kْ�( Lَ�َ�! �َ5ِ7 ����E�)1( 

ــ*�Kَ(Mِ  �: قولـــه تعـــالى) تطلـــع علـــى(أدغمـــت العـــين فـــي العـــين  ــ$� �
:0ـ ــ(N�O. )�ـ ــ���� 4َـ ــ*�Kَ(Mِ  5ِ7َ� )��0ـ ــ$� �
:0ـ ــ(N�O. )�ـ ــ���� 4َـ ــ*�Kَ(Mِ  5ِ7َ� )��0ـ ــ$� �
:0ـ ــ(N�O. )�ـ ــ���� 4َـ ــ*�Kَ(Mِ  5ِ7َ� )��0ـ ــ$� �
:0ـ ــ(N�O. )�ـ ــ���� 4َـ 5ِ7َ� )��0ـ
  �M��&ـ���D�( 5َِ� ��ـ�PQَ ���&�#َ"�َ  �M��&ـ���D�( 5َِ� ��ـ�PQَ ���&�#َ"�َ  �M��&ـ���D�( 5َِ� ��ـ�PQَ ���&�#َ"�َ  �M��&ـ���D�( 5َِ� ��ـ�PQَ ���&�#َ"�َ�)2(  أدغمـت المـيم فـي المـيم)وقولـه تعـالى) هـم مبصـرون :

�        ًS�Tـ�E�� )ـC(��&�E ـ���U�( ��ُـ��ْ�3�VQَ WXْYِ= �$ُـ�� )�ـZ
��ـ�� َ
�ـ�ُ�� )��Uـ�� E�&��C(ـ� )�E�ـT�=َB �ُْI        ًS�( ��ُ��%َB�GَْB )ـ<��َ �ْ�3�VQَ WXْYِ= �$ُـ�� )�ـZ
��ـ�� َ
�ـ�ُ�� )��Uـ�� E�&��C(ـ� )�E�ـT�=َB �ُْI        ًS�( ��ُ��%َB�GَْB )ـ<��َ �ْ�3�VQَ WXْYِ= �$ُـ�� )�ـZ
��ـ�� َ
�ـ�ُ�� )��Uـ�� E�&��C(ـ� )�E�ـT�=َB �ُْI        ًS�( ��ُ��%َB�GَْB )ـ<��َ �ْ�3�VQَ WXْYِ= �$ُـ�� )�ـZ
��ـ�� َ
أدغمـت المـيم فـي  )=َB �ُْI�)3�( ��ُ��%َB�GَْB )ـ<��َ �
  .)أرأيتم ما(الميم 

  .في ألفاظ الرؤية والرؤيا دغام المتماثلين في كلمة واحدةإولم يرد 
ختالفهمـــا فـــي ه إتحـــاد الحـــرفين واتفاقهمـــا مخرجـــًا واويـــراد بـــ: دغـــام المتجانســـينإ -2

 . ويكون في كلمة أو في كلمتين. )4(الصفة


�9\���ـU�(>� ]ُـ�0    �: ما ورد من إدغام المتجانسين في كلمتين قوله تعالىفمْ� �M
�9\���ـU�(>� ]ُـ�0    ���
�"�%$� %�&�)�ـْ� �M
�9\���ـU�(>� ]ُـ�0    ���
�"�%$� %�&�)�ـْ� �M
�9\���ـU�(>� ]ُـ�0    ���
�"�%$� %�&�)�ـْ� �M
�"�%$� %�&�)�ـ���
������?����)Qَ �]��?���^ �'�3�!�=َ_ِ! �ُ�ْ_�% ��
َ������?����)Qَ �]��?���^ �'�3�!�=َ_ِ! �ُ�ْ_�% ��
َ������?����)Qَ �]��?���^ �'�3�!�=َ_ِ! �ُ�ْ_�% ��
َ������?����)Qَ �]��?���^ �'�3�!�=َ_ِ! �ُ�ْ_�% ��
َ    C/�?�ْ�� �;�G)�9[َC/�?�ْ�� �;�G)�9[َC/�?�ْ�� �;�G)�9[َC/�?�ْ�� �;�G)�9[َ�)5(  أدغمت التاء في الشين واإلدغام هنا نادر

نادر يصعب أن تسوغه القوانين الصوتية على ما يرى المحـدثون، ألن سـقوط صـوت 
يقلـــب التـــاء هـــاء، فـــإذا ســـمحنا عنـــد النطـــق بهـــا وهـــي مشـــكلة ) أربعـــة(اللـــّين مـــن تـــاء 

لحديثــة، أمكــن أن بالســكون أن تكــون تــاء، كمــا يحــدث فــي بعــض اللهجــات العربيــة ا
والـذي يمكـن أن يكـون قـد حـدث للتـاء فـي هـذا اإلدغـام ((فسر إدغام التاء في الشين ن
النطـــق بهـــا  نن مخرجهـــا انتقـــل إلـــى وســـط الحنـــك، مـــع الســـماح للهـــواء بـــالمرور حـــيأ

  .)6())لتصير رخوة كالشين وبهذا اتحد الصوتان همسًا ورخاوة ومخرجًا فتم اإلدغام

                                         

  .90/الكهف) 1(
  .201/األعراف) 2(
  .59/يونس) 3(
،الجـــامع 47/، قواعـــد الـــتالوة49/، قواعـــد الــتالوة وعلـــم التجويـــد1/94اإلتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن: ينظــر) 4(

  .238/صوات اللغة العربية،أ/37لقواعد التجويد
  .4/النور) 5(
  .139/األصوات اللغوية) 6(
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ــ�C`ِD  �: وفــي قولــه تعــالى ــ( #َ ًZ�ــ( ��)�ْ C9*�3Gَ �2ــ �% َB�= 0ــ� ــ2� َ] �% َB�= �َ5ِ7��  �C`ِDــ ــ( #َ ًZ�ــ( ��)�ْ C9*�3Gَ �2ــ �% َB�= 0ــ� ــ2� َ] �% َB�= �َ5ِ7��  �C`ِDــ ــ( #َ ًZ�ــ( ��)�ْ C9*�3Gَ �2ــ �% َB�= 0ــ� ــ2� َ] �% َB�= �َ5ِ7��  �C`ِDــ ــ( #َ ًZ�ــ( ��)�ْ C9*�3Gَ �2ــ �% َB�= 0ــ� ــ2� َ] �% َB�= �َ5ِ7���)1(  أدغمــت التــاء فــي

 مــع التــاء بــالمرور الســماح للهــواء: األولــى: عمليتــان دغــاموقــد تــم فــي هــذا اإلالثــاء، 
 متجهــاً إلــى األمــام ن مخــرج الصــوت األول قــد انتقــل أ: ، والثانيــةكالثــاء لتصــبح رخــوة
 الصــوت الثــاني كــل المماثلــةوبهــا ماثــل الصــوت األول  ثويــةاألصــوات اللنحــو مخــرج 
  .)2(فتم اإلدغام


��ـــ��  �: فـــي قولـــه تعـــالى فـــي التـــاءوُأدِغَمـــت الـــالم َ �J�9ـــ���َ ��َB W?ـــ�EَB �$ـــ�( �����Uــ ــْ� �ُ\�ـــa8 )�ـ 
��ـــ��  ��ـَ �J�9ـــ���َ ��َB W?ـــ�EَB �$ـــ�( �����Uــ ــْ� �ُ\�ـــa8 )�ـ 
��ـــ��  ��ـَ �J�9ـــ���َ ��َB W?ـــ�EَB �$ـــ�( �����Uــ ــْ� �ُ\�ـــa8 )�ـ 
��ـــ��  ��ـَ �J�9ـــ���َ ��َB W?ـــ�EَB �$ـــ�( �����Uــ ــْ� �ُ\�ـــa8 )�ـ ��ـ
�C>ْ#ِ=�C>ْ#ِ=�C>ْ#ِ=�C>ْ#ِ=�)3( تعـالى وقولـه :�      ٍ=
D���ـ&� ��ـْ� َ�ـ&�� )�ـ$� KُQُـْ� Jِ��=)ـQَ      ٍ=
D���ـ&� ��ـْ� َ�ـ&�� )�ـ$� KُQُـْ� Jِ��=)ـQَ      ٍ=
D���ـ&� ��ـْ� َ�ـ&�� )�ـ$� KُQُـْ� Jِ��=)ـQَ      ٍ=
D���ـ&� ��ـْ� َ�ـ&�� )�ـ$� KُQُـْ� Jِ��=)ـQَ�)4(  رعة بسـالـالم إذ يتميـز

 يسـوغفي معظم أصوات اللغة، والـذي  الفناءوميله إلى بما يجاوره من األصوات تأثره 
مـن أكثـر األصـوات السـاكنة شـيوعًا فـي اللغـة العربيـة، الـالم فـي التـاء أن إدغام الالم 

مــن  تعّرضــًا للتطـور اللغـوي تكـون أكثـر فـي االســتعمالتـداولها واألصـوات التـي يشــيع 
  . )5(غيرها
 .)6(هو أن يتقارب الحرفان في المخرج أو الصفة: لمتقاربينإدغام ا -3

ن التقــارب الــذي يقــع اإلدغــام بســببه قــد يكــون فــي أأعلــم ((: بــن عصــفوراوقــال 
ًة، أو في الّصفة خاصًة، أو في مجموعهما 7())المخرج خاص(.  

ـــين قولـــه تعـــالىفـــي ا جـــاء مـــن إدغـــام المتقـــاربين مـــفم 5ِ7ْ ��ـــ([��#ُ�� )�ـــ$�  5ِ7ْ ��ـــ([��#ُ�� )�ـــ$�  5ِ7ْ ��ـــ([��#ُ�� )�ـــ$�  5ِ7ْ ��ـــ([��#ُ�� )�ـــ$�  �: كلمت
همـــا فأدغمـــت الـــذال فـــي الـــزاي  )8(��Z�Iُ�� ��)�ـــ$� Bَ@�ـــ	ََ� )�ـــ� ��ُZ�U�b�َY ْ5ِ7َـــ2 ��َ!���ـــ(=� �Z�Iُ�� ��)�ـــ$� Bَ@�ـــ	ََ� )�ـــ� ��ُZ�U�b�َY ْ5ِ7َـــ2 ��َ!���ـــ(=� �Z�Iُ�� ��)�ـــ$� Bَ@�ـــ	ََ� )�ـــ� ��ُZ�U�b�َY ْ5ِ7َـــ2 ��َ!���ـــ(=� �Z�Iُ�� ��)�ـــ$� Bَ@�ـــ	ََ� )�ـــ� ��ُZ�U�b�َY ْ5ِ7َـــ2 ��َ!���ـــ(=� QَـــQَـــQَـــQَـــ

متقاربـان فــي المخــرج فالــذال تخـرج مــن طــرف اللســان مـع طــرف الثنايــا العليــا، والــزاي 
                                         

  .20/اإلنسان) 1(
  .137/األصوات اللغوية: ينظر) 2(
  .98/مريم) 3(
  .3/الملك) 4(
  . 203، 202/األصوات اللغوية: ينظر) 5(
، قواعـــد 1/94، اإلتقـــان فــي علــوم القــرآن124/ ، رســـالة فــي قواعــد الــتالوة49/ الــتالوةقواعــد : ينظــر) 6(

  .49/التالوة وعلم التجويد
  .50، 49/قواعد التالوة: ، وينظر2/663الممتع في التصريف) 7(
  .10/األحزاب) 8(
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انهمـا مشـتركان تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا السفلى وكذلك في الصفة إذ 
  . )1())الجهر والرخاوة واالستفال واالنفتاح واألصمات((في جميع الصفات 
ــ( QََBــَ� Iَــ(�َ �EُB َSــac  �: وفــي قولــه تعــالى 09�َQَ �ــd!�= �َ"ــ�َــ(�َ �I )ــ CDَ#�َ# �َB�= ُــ��*��
ــ�� � �*��09ــ( ��ــ0$  �ََQَ  acــ�EُB َS َ�)ــIَ �َــQََB )ــ 09�َQَ �ــd!�= �َ"ــ�َــ(�َ �I )ــ CDَ#�َ# �َB�= ُــ��*��
ــ�� � �*��09ــ( ��ــ0$  �ََQَ  acــ�EُB َS َ�)ــIَ �َــQََB )ــ 09�َQَ �ــd!�= �َ"ــ�َــ(�َ �I )ــ CDَ#�َ# �َB�= ُــ��*��
ــ�� � �*��09ــ( ��ــ0$  �ََQَ  acــ�EُB َS َ�)ــIَ �َــQََB )ــ 09�َQَ �ــd!�= �َ"ــ�َــ(�َ �I )ــ CDَ#�َ# �َB�= ُــ��*��
ــ�� � �*��09ــ( ��ــ0$  �ََQَ

�;���Qe��;���Qe��;���Qe��;���Qe��)2( ـَ  �: تعالى وقولهI ُـ��DIَ �$�( f)�%�g�= ُ�%ِ�ْ_�َ �َ"�� �2�!َB)�% َ�)Iَ��  َـI ُـ��DIَ �$�( f)�%�g�= ُ�%ِ�ْ_�َ �َ"�� �2�!َB)�% َ�)Iَ��  َـI ُـ��DIَ �$�( f)�%�g�= ُ�%ِ�ْ_�َ �َ"�� �2�!َB)�% َ�)Iَ��  َـI ُـ��DIَ �$�( f)�%�g�= ُ�%ِ�ْ_�َ �َ"�� �2�!َB)�% َ�)Iَ��   )ـh+�E �ـd!�= )ـ���أدغمـت  )3(�?� ��3�َ���ـ( =�!dـ� E�h+ـ(   ?� ��3�َ���ـ( =�!dـ� E�h+ـ(   ?� ��3�َ���ـ( =�!dـ� E�h+ـ(   ?� ��3�َ

نهمــا مـن موضـعين متجـاورين مــن اإذ همــا متقاربـان فـي المخـارج إذ ((الـالم فـي الـراء 
ـــع الصـــفات، وهـــي الجهـــر : (اللســـان، وكـــذلك فـــي الصـــفة إذ همـــا مشـــتركان فـــي جمي

  .)4()))والتوسط واالستفال واالنفتاح والذالقة واإلنحراف
  : اإلبدال -2

ويكــون بــين األصــوات فــي مواضــعها  )5( ))حــرٍف غيــِرهِ  حــرٍف مكــانَ  لُ عــج(: (هــو
  : واإلبدال على نوعين هما. )6(أنفسها للعالقة بين الصوتين

�:�א��دאل���ن�א��وא��א�	�����
����א�	��ج�−� �

  : وغالبًا ما يرد هذا اإلبدال في المجاميع الصوتية اآلتية
   )م. ف. ب(اإلبدال بين األصوات الشفوية  -1


D���ـ&ِ Bَ�� ��ـ�     �: كقوله تعـالى) لمح، لفح، لبح(كما في األلفاظ ْ� ِi�9ـ�ََ# �Sِ7 �'� )0�
� �&�(َB )�(��    �
D���ـ&ِ Bَ�� ��ـْ� ِi�9ـ�ََ# �Sِ7 �'� )0�
� �&�(َB )�(��    �
D���ـ&ِ Bَ�� ��ـْ� ِi�9ـ�ََ# �Sِ7 �'� )0�
� �&�(َB )�(��    �
D���ـ&ِ Bَ�� ��ـْ� ِi�9ـ�ََ# �Sِ7 �'� )0�
� �&�(َB )�(��
�j�&IَْB�j�&IَْB�j�&IَْB�j�&IَْB�)7(  ولم يرد الفعالن)في القرآن ووردا في اللغة) لفح، لبح.  

فالفـــاء والمـــيم والبـــاء شـــفوية إتحـــدت فـــي المخـــرج واشـــتركت فـــي االنفتـــاح واالســـتفال 

�� %����D&��� �: كقوله تعالى) َبصر، َفَصر(وكذلك حدث اإلبدال بين  .والذالقةَ )�9ِ! �<�&���! َ�)Iَ ���&���D�% ��
َ )�9ِ! �<�&���! َ�)Iَ ���&���D�% ��
َ )�9ِ! �<�&���! َ�)Iَ ���&���D�% ��
َ )�9ِ! �<�&���! َ�)Iَ

  .لم يرد في القرآن) فصر(إال أّن الفعل  )1(�!ِ��!ِ��!ِ��!ِ��
                                         

  .49/، قواعد التالوة101، 100، 83/رسالة في قواعد التالوة) 1(
  .76/األنعام) 2(
  .100/يوسف) 3(
  .102، 100، 82/رسالة في قواعد التالوة) 4(
، شـذا 90/أبـي يوسـف يعقـوب بـن السـكيت: ، اإلبدال2/366األزهري : التوضيحشرح التصريح على ) 5(

  .13/شذا العرف في فن الصرف
  .32/ابن السراج: االشتقاق: ينظر) 6(
  .77/النحل) 7(
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  ): ص. س. ز(اإلبدال بين األصوات الصفيرية  -2

D���ـ&� ��)�ـ( k4ََـ�     �: كقولـه تعـالى) زاغ، ساغ، صـاغ(كما في األلفاظ ْ� lَ�َY )ـ�(    �
D���ـ&� ��)�ـ( k4ََـْ� lَ�َY )ـ�(    �
D���ـ&� ��)�ـ( k4ََـْ� lَ�َY )ـ�(    �
D���ـ&� ��)�ـ( k4ََـْ� lَ�َY )ـ�وقولـه )2(�    ) 

�>� )�$� #( F�ُ�Zَـ(Mٍ �: تعالى�9
ْ� ��*��ْ_�%�� ��ُk*���% �1)َZ�% َS�� ��� 0&�V�َ�% ٍM)َـZ�( F�ُ# �$�( �<��9
ْ� ��*��ْ_�%�� ��ُk*���% �1)َZ�% َS�� ��� 0&�V�َ�% ٍM)َـZ�( F�ُ# �$�( �<��9
ْ� ��*��ْ_�%�� ��ُk*���% �1)َZ�% َS�� ��� 0&�V�َ�% ٍM)َـZ�( F�ُ# �$�( �<��9
ْ� ��*��ْ_�%�� ��ُk*���% �1)َZ�% َS�� ��� 0&�V�َ�%�)3( تعـالى وقولـه :�    .jْ"ـ�ـ"َ�  ��   .jْ"ـ�ـ"َ�  ��   .jْ"ـ�ـ"َ�  ��   .jْ"ـ�ـ"َ�  ��
 .<��&ُQ .<��&ُQ .<��&ُQ .<��&ُQ���!��&�^ ٌL�O)@���!��&�^ ٌL�O)@���!��&�^ ٌL�O)@���!��&�^ ٌL�O)@    .n)��ُB .i�ْ�( �َ"����.n)��ُB .i�ْ�( �َ"����.n)��ُB .i�ْ�( �َ"����.n)��ُB .i�M� !ِ�: تعالى وقوله )4(�����"َ� )�ْ�U�(�o�% َS �$%�"�
� �/ �?�pQَْB ���*
َِ7 �َk���َ�
��ِ! �M�U�(�o�% َS �$%�"�
� �/ �?�pQَْB ���*
َِ7 �َk���َ�
��ِ! �M�U�(�o�% َS �$%�"�
� �/ �?�pQَْB ���*
َِ7 �َk���َ�
��ِ! �M�U�(�o�% َS �$%�"�
� �/ �?�pQَْB ���*
َِ7 �َk���َ�
���/�&�qe)�/�&�qe)�/�&�qe)�/�&�qe)�)5(. 

فالزاي والسين والصاد أسلّيات أخـوات فـي حيـز واحـد اتحـدت مخرجـًا واتفقــت فـي الرخـاوة 
  .واالستفال واألصمات والصفير

  )ن.ل.ر(اإلبدال بين األصوات الذلقية  -3
�3��2 َ�َ�<����=�  �ـ$� #َ  �: كقوله تعـالى) طلع، طرح(كما في األلفاظ   َ5ِ7َ� 4َ �8�90:
�3��2 َ�َ�<����=�  �ـ$� #َ ��َ�&�� �َ5ِ7َ� 4َ �8�90:
�3��2 َ�َ�<����=�  �ـ$� #َ ��َ�&�� �َ5ِ7َ� 4َ �8�90:
�3��2 َ�َ�<����=�  �ـ$� #َ ��َ�&�� �َ5ِ7َ� 4َ �8�90:
��	��ِـ��  ��	��ِـ��  ��	��ِـ��  ��	��ِـ��  ��َ�&�� �

 �;�9�*
ْ� �<�َ5 �;�9�*
ْ� �<�َ5 �;�9�*
ْ� �<�َ5 �;�9�*

� ��ُZ����� Z*ِ!َBُ�� �:تعالى وقوله)5�)6َ�>� �َْ ُ�ْr�% )ًs�=َB �t�E�&4ْ� ��َB �N�@�% �ُ�ُ�Iْ���ُZ*ِ!َB ������ ��ُZ
َ ُ�ْr�% )ًs�=َB �t�E�&4ْ� ��َB �N�@�% �ُ�ُ�Iْ���ُZ*ِ!َB ������ ��ُZ
َ ُ�ْr�% )ًs�=َB �t�E�&4ْ� ��َB �N�@�% �ُ�ُ�Iْ���ُZ*ِ!َB ������ ��ُZ
َ ُ�ْr�% )ًs�=َB �t�E�&4ْ� ��َB �N�@�% �ُ�ُ�Iْ��)7( .  

ــ&� �: كقولــه تعــالى) بــرق، بلــق(وحــدث اإلبــدال كــذلك فــي  ���D
ْ� Xَِ&ــ �! �َ5ِPــ Qَ �&ــ ���D
ْ� Xَِ&ــ �! �َ5ِPــ Qَ �&ــ ���D
ْ� Xَِ&ــ �! �َ5ِPــ Qَ �&ــ ���D
ْ� Xَِ&ــ �! �َ5ِPــ Qَ�)8(  إال أن
تان أي من مخرج واحد، ويجمع يذلق لم يرد في القرآن الكريم فالراء والالم) بلق(الفعـل 

بينهمـا الجهر مع االنحـراف واالنفتـاح واالسـتفال والذالقـة ومثـل هـذا التقـارب ال يتعـذر 
  .معه التعاقب

  
  
  ): ط.د.ت(ية طعاإلبدال بين األصوات الن -4

                                                                                                                     

  .96/طه) 1(
  .17/النجم) 2(
  .17/إبراهيم) 3(
  .12/فاطر) 4(
  .113/األنعام) 5(
  .17/الكهف) 6(
  .9/يوسف) 7(
  .7/القيامة) 8(
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V�\�ـ �: وذلك في قوله تعالى) طلَع، تلعَ (كما في األلفاظ ْ� �]���@ ��Q �tu�&Qَ �Jَ��4)Qَ ـ�\�V
ْ� �]���@ ��Q �tu�&Qَ �Jَ��4)Qَ ـ�\�V
ْ� �]���@ ��Q �tu�&Qَ �Jَ��4)Qَ ـ�\�V
ْ� �]���@ ��Q �tu�&Qَ �Jَ��4)Qَِ�*ِ�*ِ�*ِ�*�)1( 
فالتاء والطاء نطعيتان وهمـا أختـان متجانسـتان . في القرآن الكريم) تلع(ولم يرد الفعل 

  .مع وحدة المخرج وهو األصل، يجمع بينهما الشدة واألصمات
  )ض .ش .ج(اإلبدال بين األصوات الشجرية  -5

رُه َجْهـرًا الكالم والشيَء َيْجهَ  فالجهر العالنية، وجهرَ ) جهَر، شهرَ (كما في األلفاظ 
ـــ ـــَتجهيـــرًا وأجْ  هرَ َوَجّه ـــ: ره إجهـــاراً َه هر وضـــوح األمـــر، وشـــهر أعلنـــه وكشـــف عنـــه، والش

وورد . )2(أوضـــحه وكشـــَف عنـــه: ره تشـــهيرًا وأشـــهره إشـــهاراً ه هرًا، وَشـــالشـــيَء يشـــهره َشـــ
��ـ�� �Gِ7ـ�� %��3َ�ـ��      �: اللفظان في القرآن الكريم نحو قوله تعـالى
��ـ�� �Gِ7ـ�� %��3َ�ـ��     �Sِ7 )�( ^�ـ([� �
��ـ�� �Gِ7ـ�� %��3َ�ـ��     �Sِ7 )�( ^�ـ([� �
��ـ�� �Gِ7ـ�� %��3َ�ـ��     �Sِ7 )�( ^�ـ([� �

V���ـ&� ��)�ـ( %�rْ	َـ�    �Sِ7 )�( ^�ـ([� �ْ�    �
V���ـ&� ��)�ـ( %�rْ	َـْ�    �
V���ـ&� ��)�ـ( %�rْ	َـْ�    �
V���ـ&� ��)�ـ( %�rْ	َـْ��)3( 

�0Uـ(vِ    �: تعالى وقوله�
 �C?ـ�� �Mu�&ُ+
ْ� ��*�Q َ�ِ>GُB f�"�
� �M)َw�(�= �&���^   ِv)0ـU��
 �C?ـ�� �Mu�&ُ+
ْ� ��*�Q َ�ِ>GُB f�"�
� �M)َw�(�= �&���^   ِv)0ـU��
 �C?ـ�� �Mu�&ُ+
ْ� ��*�Q َ�ِ>GُB f�"�
� �M)َw�(�= �&���^   ِv)0ـU��
 �C?ـ�� �Mu�&ُ+
ْ� ��*�Q َ�ِ>GُB f�"�
� �M)َw�(�= �&���^�)4(  َـ?�=ِ   �: قولـه تعـالىو+ْ
�ـ'ُ �َ�*
�ـ'ُ �
ْ+َـ?�=ِ   ََ�*
�ـ'ُ �
ْ+َـ?�=ِ   ََ�*
�ـ'ُ �
ْ+َـ?�=ِ   ََ�*
َ
ٍ&���^ �N
َْB �$�( .&�*�qٍ&���^ �N
َْB �$�( .&�*�qٍ&���^ �N
َْB �$�( .&�*�qٍ&���^ �N
َْB �$�( .&�*�q�)5(.  

متجانســتان اتفقتــا مخرجــًا واختلفتــا صــفة، وبهــذا التقــارب  شــجريتانفــالجيم والشــين 
  . التعاقب سهل

�:�א��دאل���ن�א��وא��א�	���$د#����א�	��ج)�! �

ــدال بــين األصــوات التــي تشــترك فــي صــفٍة مــن الصــفات الصــوتية  ويقــع هــذا اإلب
  :ات الصوتية اآلتيةقكالهمس والجهر ووجدت هذا اإلبدال واقعًا في العال

  : اإلبدال بين الذال والضاد -1
ية مجهـورة اختلفتـا مخرجـًا واشـتركتا فـي الذال لثوية مجهورة والضاد شـجرية مسـتعل
مـا َغـَذْذُتَك ِمـْن ماِلـَك : يقـال) غـذ، غـض(الجهر والرخاوة واألصمات كمـا فـي األلفـاظ 

  . )6(أي ما َنَقْصُتكَ  :شيئًا، وما َغَضْضُتكَ 

                                         

  .55/افاتالص) 1(
  .1/229ألبي الطيب الحلبي : اإلبدال)2(
  .7/األعلى) 3(
  .185/البقرة) 4(
  .3/القدر) 5(
  .2/16الحلبي: اإلبدال )6(
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ــ$� �: فــي القــرآن الكــريم نحــو قولــه تعــالى) َغــض (وورد الفعــل  ــ$� )� ْwُwْk�% �<)ــ �U�(�o�9�ْ�
ــْ�  ُI�� �$ــ ــ$� )� ْwُwْk�% �<)ــ �U�(�o�9�ْ�
ــْ�  ُI�� �$ــ ــ$� )� ْwُwْk�% �<)ــ �U�(�o�9�ْ�
ــْ�  ُI�� �$ــ ــ$� )� ْwُwْk�% �<)ــ �U�(�o�9�ْ�
ــْ�  ُI��
َBَBَBَB0$��ِ=)���!0$��ِ=)���!0$��ِ=)���!0$��ِ=)���!�)1(  الفعل إال أن)الكريم يرد في القرآن مل) غذ .  
  : اإلبدال بين الغين والالم -2

. الغــين حلقيــة والــالم ذلقيــة اختلفتــا مخرجــًا واتفقتــا فــي الجهــر واالنفتــاح واالســتفال
وورد . )2(وزالـــت الشـــمُس بمعنـــى َزاَغـــِت الشـــمُس : يقـــال) زاغ، زال(كمـــا فـــي األلفـــاظ 

ــ	ََ�     �: قولــه تعــالى ن فــي القــرآن الكــريم نحــوالفعــال �@َB �$ــ �(�� ��ُZ�I�ــ Qَ �$ــ ــ([��#ُ�� )� ــ	ََ�    5ِ7ْ �� �@َB �$ــ �(�� ��ُZ�I�ــ Qَ �$ــ ــ([��#ُ�� )� ــ	ََ�    5ِ7ْ �� �@َB �$ــ �(�� ��ُZ�I�ــ Qَ �$ــ ــ([��#ُ�� )� ــ	ََ�    5ِ7ْ �� �@َB �$ــ �(�� ��ُZ�I�ــ Qَ �$ــ ــ([��#ُ�� )� �� ْ5ِ7
�=)���!َ�� 2َb�َY ْ5ِ7�� ��ُZ�U�(�=)���!َ�� 2َb�َY ْ5ِ7�� ��ُZ�U�(�=)���!َ�� 2َb�َY ْ5ِ7�� ��ُZ�U�(�=)���!َ�� 2َb�َY ْ5ِ7�� ��ُZ�U�(�)3( تعالى وقوله :� �t�?�3�! �$�( W?�EَB �$�( )�9��َZ���(َB �Mِ7 )�َ
َ�َY �$�p
َ�� �t�?�3�! �$�( W?�EَB �$�( )�9��َZ���(َB �Mِ7 )�َ
َ�َY �$�p
َ�� �t�?�3�! �$�( W?�EَB �$�( )�9��َZ���(َB �Mِ7 )�َ
َ�َY �$�p
َ�� �t�?�3�! �$�( W?�EَB �$�( )�9��َZ���(َB �Mِ7 )�َ
َ�َY �$�p
َ���)4( 


�90�(���>��: تعالى وقوله� �x���9�% ����
� 0Mِ7�<���)�90�
� �x���9�% ����
� 0Mِ7�<���)�90�
� �x���9�% ����
� 0Mِ7�<���)�90�
� �x���9�% ����
� 0Mِ7    َS��>�َ �MَB �y�=َ����َS��>�َ �MَB �y�=َ����َS��>�َ �MَB �y�=َ����َS��>�َ �MَB �y�=َ�����)5(.  
  : اإلبدال بين السين والراء -3

الســين أســلية والــراء ذلقيــة اختلفتــا مخرجــًا واتحــدتا فــي االســتفال واالنفتــاح كمــا فــي 
، حسر(األلفاظ  ( 5ِ7َ� ��ـ��      �: كقوله تعالى وورد الفعالن في القرآن) حس�Uـ�@ْ_�! ��09ـ( EَB��aـَQَ     5ِ7َ� ��ـ�� )�Uـ�@ْ_�! ��09ـ( EَB��aـَQَ     5ِ7َ� ��ـ�� )�Uـ�@ْ_�! ��09ـ( EَB��aـَQَ     5ِ7َ� ��ـ�� )�Uـ�@ْ_�! ��09ـ( EَB��aـَQَ

�Mُwُ#�&�% )���U�(�Mُwُ#�&�% )���U�(�Mُwُ#�&�% )���U�(�Mُwُ#�&�% )���U�(�)6( :تعـالى وقوله�           �ـ�Q C/�&ـ���E �xـ�
��ـ�� 5َ

�*�3�V�ـَ� � �ُ���ُـI )ـ�(�� ��  ��Uـ?�Gَ( )�ـ( )�ـ(�ُُG)َ# �
��ـ�� 5َ
�ـx� E���ـ&�/�Q Cـ�           َ

�*�3�V�ـَ� � �ُ���ُـI )ـ�(�� ��  ��Uـ?�Gَ( )�ـ( )�ـ(�ُُG)َ# �
��ـ�� 5َ
�ـx� E���ـ&�/�Q Cـ�           َ

�*�3�V�ـَ� � �ُ���ُـI )ـ�(�� ��  ��Uـ?�Gَ( )�ـ( )�ـ(�ُُG)َ# �
��ـ�� 5َ
�ـx� E���ـ&�/�Q Cـ�           َ

�*�3�V�ـَ� � �ُ���ُـI )ـ�(�� ��  ��Uـ?�Gَ( )�ـ( )�ـ(�ُُG)َ# �
َ
 ��ِ�ِ!ُ�ُI ��ِ�ِ!ُ�ُI ��ِ�ِ!ُ�ُI ��ِ�ِ!ُ�ُI�)7( تعالى وقوله :�  �M��&���\�َ���% َS�� �����1)�D�  �$�  �M��&ِDْZ�َ���% َS �t�?�U�  �$�(���)8(.  

  : إبدال الطاء من تاء اإلفتعال
فـي كلمـٍة فاؤهـا  –تـاء االفتعـال ومشـتقاته طـاء بشـرط أن تكـون هـذه التـاء  يجب قلـب

  .)9(وبعده التاء) الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: (وهي ؛حرف من أحرف اإلطباق

                                         

  .31/النور) 1(
  .2/330الحلبي: اإلبدال )2(
  .10/األحزاب)3(
  .41/فاطر) 4(
  .41/فاطر) 5(
  .12/األنبياء)6(
  . 156/آل عمران) 7(
  .19/األنبياء) 8(
  .4/601عباس حسن: الوافي النحو) 9(
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ثم تقلب التاء طاء ) اطتلع: (قيل) َطَلع(فإذا ُأريد بناء صيغة على وزن افتعل من 
فالتــاء والطــاء  .فيقــال اّطلــعَ  ؛ءان وجوبــاً فيقــال اْططلــع ثــم تــدغم  الطــا ؛)اطتلــع(فــي 

ـــان وكــان تعليــل هــذا اإلبــدال عنــد  ـــان وهمــا أختــان متجانست ــاء أبــن جنــي انطعيت ن الت
لفـــظ الصـــاد والضـــاد والظـــاء بـــأن ((مهموســـة وهـــذه األحـــرف مطبقـــة فقربـــوا التـــاء مـــن 

ج وأخـت أخـت التـاء فـي المخـر ألن الطاء  قلبوهـا إلى أقـرب الحروف منهن وهو الطاء
هــؤالء األحــرف فــي اإلطبـــاق واالســتعالء، وقلبوهــا مــع الطــاء طــاء أيضــًا لتوافقهــا فــي 

واإلبــدال فـي تفعـل ذو قـانون صـوتي، . )1())الجهر واالسـتعالء وليكـون الصـوت متفقـاً 
فهو ال يحصل في كـل صـيغة، بـل يحصـل حـين تكـون فـاء الفعـل تـاًء أو زايـًا أو ذاًال 

  .)2(دًا أو طاء أو ظاءأو داًال أو صادًا أو ضا
ن الفــاء فــي هــذه الصــيغة الفعليــة أفالــذي حصــل ) تطلــع، اّطّلــعَ (ومــن ذلــك الفعــل 

أدغمت فيه، فلحقها ألف الوصـل ثم رف الذي يليها حسكنت، ثم أبدلت حرفًا مماثًال لل
والهمــزة مــن حــروف اإلبـدال التــي ال خــالف فيهــا وهــي التــي . لـيمكن االبتــداء بالســاكن

تميز بأنها ُعرضة لتغيرات كثيرة وذهب تحيث . ن حروف اإلبدال األخرىتهمنا من بي
 )3())أن الهمـزة غيـر ثابتـة، وال ُتشـّكل نمطـًا ُمحـّدداً ((الدكتور سلمان حسن العاني إلى 
  -:ومن التغيرات التي تحدث للهمزة

        : : : : إبدال اهلمزة ألفاً إبدال اهلمزة ألفاً إبدال اهلمزة ألفاً إبدال اهلمزة ألفاً     -1
الهمـا متحركـة والثانيـة و كلتاهمـا متحركـة، أو أُ : قد تجتمع في أول الكلمـة همزتـان 

فـــإذا كانـــت األولـــى متحركـــة، والثانيـــة ســـاكنة ُأبـــدلت . )4(ســـاكنة، وال تكونـــان ســـاكنتين
كسـرة الثانية مّدًا مجانسًا لحركة ما قبلها فإذا كان مـا قبلهـا فتحـة قلبـت ألفـًا وٕان كانـت 

                                         

  .348/الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: ، وينظر1/223سر صناعة اإلعراب) 1(
  .211/محمد خير الحلواني: الواضح في النحو والصرف: ينظر) 2(
  .95/سلمان حسن العاني. د: التشكيل الصوتي في اللغة العربية ) 3(
  .2/372شرح التصريح على التوضيح : ينظر) 4(
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اكنة وذلـك وٕانما وقع اإلبدال على الهمزة السـ. )1( لبت ياًء وٕان كانت ضمة قلبت واواً ق
  .)2(ِللين طبيعة الساكن
) آنـس(فـي لفظــة ) ألفـاً (فـي القـرآن الكـريم مبدلـة فيهـا الهمـزة ) أنس(ووردت مفردة 

  . فجعلوا الهمزة الساكنة ألفًا النفتاح ما قبلها) َأْأَنَس (واألصل فيه 
وٕان كانت واحدة فإّما ساكنة أو متحركة، فإن كانت سـاكنة تقلـب بشـيء يوافـق مـا 

يعنــي إن كــان مــا قبلهــا فتحــة قلبــت ألفــًا وٕان كانــت كســرة قلبــت يــاًء وٕان كانــت  قبلهــا،
  .)3(ضمة قلبت واواً 

بــالهمز مــن الــرواء ) ِرْئيــاً (ون الهمــزة ســاكنة ومــن ذلــك األلفــاظ كــوالــذي يعنينــا هــو 
الشــتبه بــري الشــارب وهــو امــتالؤه وفيهــا إبــدال  هوهــو المنظــر الحســن فلــو تــرك همــز 

  .ين الياءين من غير إدغامالهمزة ياء فيجمع ب
تــؤى (ومــن السـاكن المتوســط مسـألة ((: وممـا جـاء فــي النشـر فــي القـراءات العشـر

فـيهن وجهـان صـحيحان أحـدهما إبـدال الهمـزة مـن جـنس مـا قبلهـا فتبــدل ) وتؤيه ورءيا
... اإلبـدال مـع اإلدغــام :ياء من دون إدغـام والثـاني) رءيا(في و واوًا ) تؤى وتؤيه(في 

به وجهًا ثالثًا وهو التحقيق من أجل تغيير المعنى وال يؤخذ ) رءيا(التذكرة في  وزاد في
ســـي وجهـــًا رابعـــًا وهـــو الحـــذف أي حـــذف الهمـــزة ر لمخالفتـــه الـــنص واألداء وحكـــى الفا

فيوقـف بيـاء واحـدة مخففـة علــى إتبـاع الرسـم وال يصـح بــل وال يحـل وٕاتبـاع الرسـم فهــو 
  .)4())متحد في اإلدغام

) يــا، رويــاو الر (تقلــب الهمــزة واوًا لســكونها وانضــمام مــا قبلهــا ) ا، رؤيــاالرؤيــ(ولفــظ 
حيث وقع فأجمعوا علـى إبـدال ) الرويا، رويا(وأما (( ) :هـ833ت ( بن الجزرياوقال 

واختلفـــوا فـــي جـــواز قلـــب هـــذه الـــواو يـــاء  ؛واوًا لســـكونها وضـــم مـــا قبلهـــا هالهمـــزة منـــ
فأجــازه أبــو القاســم الهــذلي والحــافظ أبــو  وٕادغامهــا فــي اليــاء بعــدها كقــراءة أبــي جعفــر

  .)5())...العالء وغيرهما وسووا بينه وبين اإلظهار
  

                                         

، 141/، شـذا العـرف فـي فـن الصـرف2/52ابـن جنـي/ ، المنصف551، 3/549كتاب سيبويه: ينظر) 1(
  .4/581النحو الوافي

  .175/بدر الدين العيني: شرح المراح في التصريف: ينظر) 2(
  .1/98، اإلتقان في علوم القرآن174/شرح المراح في التصريف: ينظر) 3(
  .1/471النشر في القراءات العشر) 4(
  .1/471 النشر في القراءات العشر)5(
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  : إبدال اهلمزة من الياء
الياء تبدل همزًة باّطراد إذا وقعت بعد األلف التي في الجمع الذي ال نظير له في 

  .)1(اآلحاد، بشرط أن تكون قد زيدت في المفرد للمدّ 
Iَ?� ��([�#ُ�� !���(�O&� )�ـ$�  Iَ?� ��([�#ُ�� !���(�O&� )�ـ$�  Iَ?� ��([�#ُ�� !���(�O&� )�ـ$�  Iَ?� ��([�#ُ�� !���(�O&� )�ـ$�   �: وذلك في قوله تعـالى) دها بصيرةبصائر، ومفر (كما في 

 ����ْ	�U��Qَ �&���!َB �$�9Qَ ��ُZd!�= ����ْ	�U��Qَ �&���!َB �$�9Qَ ��ُZd!�= ����ْ	�U��Qَ �&���!َB �$�9Qَ ��ُZd!�= ����ْ	�U��Qَ �&���!َB �$�9Qَ ��ُZd!�=�)2(  قوله تعالىو :� �M�U�I�% ٍ-�َ+�
 ٌ'�9�E�=�� �C?���� ِv)0U��
 �&�O)���! �َ"���M�U�I�% ٍ-�َ+�
 ٌ'�9�E�=�� �C?���� ِv)0U��
 �&�O)���! �َ"���M�U�I�% ٍ-�َ+�
 ٌ'�9�E�=�� �C?���� ِv)0U��
 �&�O)���! �َ"���M�U�I�% ٍ-�َ+�
 ٌ'�9�E�=�� �C?���� ِv)0U��
 �&�O)���! �َ"���)3(   
  : : : : تسهيل اهلمزة وحتقيقهاتسهيل اهلمزة وحتقيقهاتسهيل اهلمزة وحتقيقهاتسهيل اهلمزة وحتقيقها    -3

ــــه معــــانٍ  ــــيقــــو : الهمــــز فــــي المعنــــى المعجمــــي ل ـــــل الفي : ) هـــــ817ت( اديـروز آب
رُب والعض والكسرُ . الهمز(( فُع والضْخُس والدْغُط والن 4( ))هو الَغْمُز والض(.  

ولم يكن المعنى اإلصطالحي شاِئعًا أو مألوفًا بين النـاس بـدليل تلـك الروايـة التـي 
م يهمــز الرجــل فلــ) أتهمــز الفــأرة؟(إن أحــد اللغــويين ســأَل رجــًال مــن قــريش : يقــال فيهــا

ولـــم يـــرد اللغـــوي ســـوى التأكـــد مـــن تلـــك الظـــاهرة ). إنمـــا يهمزهـــا القـــط(وأجـــاب ســـاخرًا 
ل عّما إذا كان هذا القرشي يحقق الهمزة أجة قريش من تسهيل الهمز، يسهالمنسوبة لل

  .)5(في نطقه أي ينطق بها دون تسهيل
فــي أداء  كيفيــة((: بأنــه -العــام االصــطالحيبــالمعنى  -وعلــى هــذا عــرف الهمــز

يخصــــها  نالكـــالم وبعبــــارة أدق كيفيـــة فــــي نطـــق الحــــروف أو األصـــوات اللغويــــة حـــي
النــاطق بمزيــد مــن التحقيــق، والضــغط ال يســتأثر بــذلك حــرٍف دون آخــر، فــإذا ضــغط 

  .)6())على مقطع األلف في بدايته كانـت األلف مهموزة
ومعنـاه المبالغــة أّما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقًا إذا بلغت يقينـه 

في اإلتيان بالشيء على حقه من غير زيـادة فيـه وال نقصـان فهـو بلـوغ حقيقــة الشـيء 
  .)7(والوقوف على كنهه والوصول إلى نهاية شأنه

                                         

  .4/574، النحو الوافي1/343الممتع في التصريف:ينظر )1(
  .104/األنعام) 2(
  .20/الجاثية) 3(
  .426، 5/425) همز(لسان العرب : ، وينظر2/196)الهمز(القاموس المحيط ) 4(
  . 65/سإبراهيم أني. د: ، في اللهجات العربية115/األصوات اللغوية: ينظر) 5(
  .71/أصوات اللغة العربية) 6(
  .167/، قواعد التالوة وعلم التجويد1/205النشر في القراءات العشر: ينظر) 7(
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فهــو عبــارة عــن إعطــاء كــل حــرٍف حقــه مــن إشــباع المــد وتحقيــق  :أّمــا فــي الــتالوة
وفيـة الغنـات وتفكيـك الحـروف الهمزة واتمام الحركـات واعتمـاد اإلظهـار والتشـديدات وت

يســـر والتـــؤدة ومالحظـــة الوهـــو بيانهـــا وٕاخـــراج بعضـــها مـــن بعـــض بالســـكت والترســـل و 
ـــًا قصـــر وال اخـــتالس وال إســـكان محـــرك وال  الجـــائز مـــن الوقـــوف وال يكـــون معـــه غالب

  .)1(إدغامه
. )2( ))لرياضة األلسن وتقويم األلفاظ وٕاقامة القراءة بغاية الترتيل((فالتحقيق يكون 

والـتخلص مـن الهمـزة نـوع مـن الميـل . )3(فتسهيل الهمزة لغة قريش وأكثر أهـل الحجـاز
  .)4(إلى السهولة والبعد عن التزام التحقيق في النطق باألصوات

أّمــا تحقيقهــا فكــان فــي لغــة تمــيم وقــيس وأســد، فطبيعــة هــذه القبائــل البدويــة تالئــم 
الهمـــز مـــن تحقيـــق أو تســـهيل  ةفظـــاهر . )5(وتنســـجم مـــع طبيعـــة الهمـــزة لشـــدتها وقوتهـــا

األمــور التــي فرقــت بــين لهجــات وســط الجزيــرة وشــرقيها وبــين  مــن  كانــت فــي أصــلها
  .)6(لهجات البيئة الحجازية
يت، فحركـت األلـف ار : رأيت الرجل، فإذا أردت التخفيف قلت: ومن المحقق قولك

تـرأى ذلـك، : وتقـول للرجـل. بغيـِر إشـباع همـز، وال تسـقط الهمـزة ألن مـا قبلهـا متحـرك
  .)7(على التحقيق


ــ?d%$ِ      �: قولــه تعــالى(( :وجــاء فــي الحجــة)ِ! �jF"َــZ�% f�"ــ�

ــ?=َB     ِ$%d�Bَ%�ــ2� �)ِ! �jF"َــZ�% f�"ــ�

ــ?=َB     ِ$%d�Bَ%�ــ2� �)ِ! �jF"َــZ�% f�"ــ�

ــ?=َB     ِ$%d�Bَ%�ــ2� �)ِ! �jF"َــZ�% f�"ــ�
يقــرأ بتحقيـــق  )=َB�)8�Bَ%�ــ2� �
فالحجــة . ف الثانيــةحــذن الثانيــة، وبتحقيــق األولــى و يالهمــزتين، وبتحقيــق األولــى، وتليــ

أنــه كــره حــذفها إنــه أتــى بــاللفظ علــى األصــل، والحجــة لمــن لــّين الثانيــة : لمــن حققهمــا

                                         

  .1/205النشر في القراءات العشر: ينظر) 1(
  .167/قواعد التالوة وعلم التجويد: ، وينظر1/205النشر في القراءات العشر ) 2(
، فــي األصــوات 1/98، اإلتقــان فــي علــوم القــرآن9/107فصــل، شــرح الم3/548كتــاب ســيبويه: ينظــر) 3(

  .179/اللغوية
  .67/في اللهجات العربية: ينظر) 4(
  .110/علي ناصر غالب. د: ، لهجة قبيلة أسد9/107شرح المفصل: ينظر) 5(
  .68/في اللهجات العربية: ينظر) 6(
  .689، 15/688) رأى(تهذيب اللغة : ينظر) 7(
  .1/الماعون) 8(
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ــيًال عليهــا ــة أنــه اجتــزأ بهمــزة االســتفهام مــن همــزة . فــأبقى دل والحجــة لمــن حــذف الثاني
  .)1( ))األصل، ألنها في الفعل المضارع ساقطة بإجماع

. ألنهــا حــرف يخــرج مــن أقصــى الحلــق((والهمــزة مــن أثقــل الحــروف عنــد العــرب 
ل التخفيـف إخراجهـا مـن أهـاسـتثقل فلمـا كانـت كـذلك . وهي أدخل الحروف في الحلـق

  .)2( ))وع فخففوهاتهحيث كانت كال
  . )3(وتخفيفها ال يخلو من أن ُتْجَعَل َبْيَن َبْين أو بأن تقلب أو بأن تحذف

َأَرى وَتَرى َوَيـَرى : ومما حذف في التخفيف ألن ما قبله ساكن قوله(: (قاَل سيبويه
 كــل ــَرى، غيــر أن ــُت فقــد أولــه زائــدٌة ســ] يفــ[ تشــيء كانــ َوَن وى ألــف الوصـــل مــن َرَأْي

ويعنـي أن ) 4())اجتمعـت العرُب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إّياه، جعلوا الهمزة ُتعاِقب
 كل شيء كـان أوله زائدة من الزوائد األربع نحو َأَرى َوَيَرى َوَنَرى وَتَرى فإن العرب  أن

ــْرَأى، وذلــك ألنهــم  ــْرَأى وال َنــرَأى وال َت ال تقــول ذلــك بــالهمز أي أنهــا ال تقــول َأْرأى وال َي
ى جعلــوا همــزة المــتكلم فـــي َأَرى تعاقــب الهمــزة التــي هــي عــين الفعــل، وهــي همــزة َأْرأَ 

تــا همــزتين، وٕان كانــت األولــى زائــدة والثانيــة أصــلية، وكــأنهم فــّروا مــن التقــاء حيــث كان
كان بينهما حرف ساكن، وهـي الراء، ثم أتبعوها سائر حروف المضـارعة  وٕانهمزتين 

  ... فقالوا َيَرى وَتَرى وَنَرى كما قالوا أرى
اح مـا قبلهـا ًا لتحركهـا وانفتـفـأُي قلبـت اليـاء ألَيـرْ : وتخفف بالحذف في يـرى وأصـله

هــي ســكون الــراء والهمــزة واأللــف و َيــْرأى ثــم لــين الهمــزة فــاجتمع ثــالث ســواكن : فصــار
  . حركتها إلى الراء فصار َيَرى تالمنقلبة عن الياء، فحذفت الهمزة، وأعطي

فـــإن األصـــل يـــرأى ) يـــرى ويـــري وأرى(أمــا ((: بـــن يعـــيش إلـــى ذلـــك قـــاِئالً اوذهــب 
مـا نوالمضارع يـرأى بـالفتح لمكـان حـرف الحلـق وإ ه رأى منويرءى وأرأى ألن الماضي 

أن ) أحــدهما(حــذفوا الهمــزة التــي هــي عــين الفعــل فــي المضــارع ويحتمــل ذلــك أمــرين 
نــه إذا قيــل أرأى اجتمــع همزتــان بينهمــا تعمال تخفيفــًا وذلــك اتكــون حــذفت لكثــرة االســ

حـذفها ساكن والساكن حـاجز غيـر حصـين فكأنهمـا قـد توالتـا فحـذفت الثانيـة علـى حـد 
                                         

  .350/جة في القراءات السبعالح) 1(
  .106، 1/105علي أكبر شهابي : أصول الصرف: ، وينظر212/ألبي علي الفارسي: التكملة) 2(
  .3/30، شرح الشافية9/107، شرح المفصل212/، التكملة3/541كتاب سيبويه: ينظر) 3(
  .14/292) رأي(لسان العرب : ، وينظر3/546كتاب سيبويه) 4(
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وفتحت الراء لمجاورة األلف التي هي الم الكلمة وغلب كثرة االسـتعمال )... أكرم(في 
أن يكــون حــذف الهمــزة للتخفيــف القياســي ) والثــاني(ههنــا األصــل حتــى هجــر ورفــض 


rَـ�c   � :بأن ألقيت حركتها على الراء قبلها ثم حذفت على حد قوله تعـالىْ� �nِ&ْـr�%  �cَـr
ْ� �nِ&ْـr�%  �cَـr
ْ� �nِ&ْـr�%  �cَـr
ْ� �nِ&ْـr�%�)1(، 

� 
ْ� �iــــ�َQَْB �?ــــIَ
ْ� �iــــ�َQَْB �?ــــIَ
ْ� �iــــ�َQَْB �?ــــIَ
ْ� �iــــ�َQَْB �?ــــIَ�9�9�9�9�M�Uــــ �(�M�Uــــ �(�M�Uــــ �(�M�Uــــ فصــــاَر يــــرى ويــــري وأرى ولــــزم هــــذا التخفيــــف والحــــذف لكثــــرة  )2(�)�
وٕالــى هــذا الوجــه يشــير صــاحب الكتــاب وهــو أوجــه عنــدي لقربــه مــن  )3())االســتعمال

بــن جنــي مــع التخفيــف غيــر القياســي ألن التخفيــف لــزم علــى غيــر االقيــاس وقــد ذكــره 
رورة نحــــو قــــول قيــــاس حتــــى هجــــر األصــــل وصــــار اســــتعماله والرجــــوع إليــــه كالضــــ

  الوافر               :)4(الشاعر
  ُأري َعْيَنــــــي مــــــا لــــــم َتْرَأيــــــاهُ 

  

ـــــــــــا عـــــــــــاِلٌم بالترهـــــــــــاتِ      ِكالن
  

رف، حـما لم ترياه على التخفيف الشائع عن العـرب فـي هـذا ال: وقد رواه األخفش    
 حيـث أثبـت الهمـزة) ترأيـاه: (والشـاهد فـي قولـه. ويروى ُتري عينيك، ويروى ُأرِء عينيك

       )5(:وشـــاهد تـــرك الهمـــزة مـــا أنشـــده أبـــو زيـــد. التـــي هـــي عـــين الكلمـــة لضـــرورة الشـــعر
  البسيط              

 ــَتَمر ــّم اْس ــَتِجحٌ  ث ــْيحاُن ُمْب ــا َش   به
  

ـــرآَك َشـــْنآنا   ـــَك ِبمـــا َي   بـــالَبْيِن َعْن
  

  الطويل)6(:هو لألعلم بن جرادة الّسعدي:شاعر َتْيِم الرباب،قال ابن بريوأنشد     
  َتــْرَأ مــا القْيـت والــدْهُر َأْعُصــرُ  َأَلـمْ 

  بــــَأن عزيــــزًا َظــــل َيْرمــــي بحــــوزه
  

ــَمعِ    ــْرَأ وَيْس ــّدْهَر َي ــل ال   ومــن َيَتَم
ــــِرعُ  ، وراَء الحــــاِجَزْيِن وُيْف ــــي   ِإَل

  

  .ة مرفوعةدويروى وَيْسَمُع، بالرفع على اإلستئناف، ألّن القصي: قال ابن بري   

                                         

  .25/النمل) 1(
  .1/مؤمنونال) 2(
  .9/110شرح المفصل) 3(
ـــر) 4( ـــن األزد، ينظــ ــو مــ ـــرداس وهـــ ـــن مــ ــــراقة بــ ـــمه سـ ــــارقي وأســ ـــراقة البـ ـــه ســ ــــت قائلــ ــذا بيـ ــ ــه: هـ ، 78/ديوانـــ

ــــائص ــ ــــعراء3/53الخصـــ ــ ـــول الشـــ ـــ ــــات فحـــ ــ ــّالم : ، طبقـــ ــ ـــ ـــن ســ ـــ ــــب376/ابـــ ـــ ـــي اللبيــ ــ ــــام : ، مغنــــ ــ ـــن هشـــ ــ ابــــ
  . 1/69ابن جني : ، المحتسب1/308األنصاري

ــن جـــرادة ا) 5( ــم بـ ، شـــرح 1/129، المحتســـب 184/النـــوادر فـــي اللغـــة: لســـعدي ينظـــرالشـــاعر هـــو األعلـ
  .1/380، معجم شواهد العربية 9/110المفصل 

  . 1/216، معجم شواهد العربية 2/129، المحتسب 185/النوادر في اللغة: ينظر) 6(
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العـــرب، الـــذين يهمـــزون والـــذين ال يهمـــزون، علـــى تـــرك إجتمعـــت ((: وقـــال ابـــن ســـيده   
Qََ�ــ&�� Qََ�ــ&�� Qََ�ــ&�� Qََ�ــ&�� �: وبهــا نــزل القــرآن، نحــو قولــه تعــالى: قــال ،وَتــرى ونــرى وأرى ىالهمــز، كقولــك َيــر 

.y�&�( ��ِ�ِ!ُ�ُI ��Q �$%�"�
�.y�&�( ��ِ�ِ!ُ�ُI ��Q �$%�"�
�.y�&�( ��ِ�ِ!ُ�ُI ��Q �$%�"�
�.y�&�( ��ِ�ِ!ُ�ُI ��Q �$%�"�
� �: وقوله تعـالى )1(��� �&�z )��*�Q �-�َ+
ْ� ��&�َQَ�� �&�z )��*�Q �-�َ+
ْ� ��&�َQَ�� �&�z )��*�Q �-�َ+
ْ� ��&�َQَ�� �&�z )��*�Q �-�َ+
ْ� ��&�َQَ�)2( وقولـه تعـالى :�  ��=َB �ـFG ِ7  ��=َB �ـFG ِ7  ��=َB �ـFG ِ7  ��=َB �ـFG ِ7
)�U�9
ْ� ��Q)�U�9
ْ� ��Q)�U�9
ْ� ��Q)�U�9
ْ� ��Qِ-ِ-ِ-ِ-�)3( : وقوله تعالى�    �ـ��ْ�3
ْ� ��ـ��   ��%�&�� �
�ـ"�%$� Bُ��ُـْ�3
ْ� ��ـ��   ��%�&�� �
�ـ"�%$� Bُ��ُـْ�3
ْ� ��ـ��   ��%�&�� �
�ـ"�%$� Bُ��ُـْ�3
ْ� �بـاب فـإّنهم يهمـزون مـع )4(�    ��%�&�� �
�ـ"�%$� Bُ��ُـ ؛ إّال تَـْيَم الر

، وهو األصل، فإذا قـالوا متـى نـراك وَنْرَأى َوَأْرَأى حروف المضارعة فتقول هو َيْرَأى وَتْرأى
 )5())مثــل َنراُعــك متــى َنــراؤك: متــى َنــرآك مثــل َنْرعــاك، وبعــض يقلــب الهمــزة فيقــول: قــالوا
  المتقارب                  -:)6(وانشد

  ضــــــىَأال تلــــــك جاراُتنــــــا بالغَ 
  

ـــــه لـــــْن ي: تقـــــولُ      يفاِضـــــَأَتْرأْيَن
  

  البسيط                                               -:)7(وانشد فيمن قلب
ــراُؤَك ُتْغنــي فــي َأخــي َرَصــدٍ    مــاذا َن

  

  ِلَبـدِ  من ُأْسِد َخفاَن، جْأِب الَوْجـه ذي  
  

أريــت، وهــو ): َأَرَأْيــتَ (، فيقــال فــي )رأيــت(وتحــذف الهمــزة مــع ألــف اإلســتفهام فــي 
، )8(قراءة الكسائي في جميع ما أوله همزة اإلستفهام من رأى المتصـل بـه التـاء والنـون

  المتقارب             :)9(وقال أبو األسود
  هُ ْبَلــــــَأَرْيـــــت اْمـــــَرًأ ُكْنــــــُت لـــــم أَ 

  

   ـــــاَل أت ـــــاِني َفَق ـــــيالَأَت   ِخـــــْذِني َخِل
  

  .، فحذفت الهمزة التي هي عين الفعل)أرأيت(على أن أصله ) أريت(والشاهد قوله 
فـــإذا دخلـــت علـــى رأيـــت همـــزة اإلســـتفهام شـــبهت بهمـــزة األفعـــال، فتحـــذف الهمـــزة  

      :)11(، قال)10(جوازًا، وربما حذفت مع هل أيضًا تشبيهًا لها بهمزة اإلستفهام 
  الخفيف

ــَت أو َســِمْعَت ِبــراعٍ َصــاِح َهــْل رَ    ْي
  

ــَرى فــي اْلِعــالبِ    ــْرِع مــا َق فــي الض َرد  
  

                                         

  .52/المائدة) 1(
  .7/الحاقة) 2(
  .102/الصافات) 3(
  .6/سبأ) 4(
  .293/ 14) رأي(العرب لسان : ، وينظر1/112/ المخصص) 5(
  . 1/235، معجم شواهد العربية 1/129المحتسب : ينظر) سحيم عبد بني الحسحاس(البيت لـ ) 6(
  .1/118، ، معجم شواهد العربية 17/ديوانه: الشاعر هو النابغة الذبياني ينظر) 7(
  .185،186/،شرح المراح في التصريف1/100شألخفا:معاني القرآن:وينظر3/37شرح الشافية) 8(
  . 202/ديوانه) 9(
  .185/ شرح المراح في التصريف :وينظر 38/ 3شرح الشافية ) 10(
أبو الفـرج األصـبهاني : األغاني: هذا البيت إلسماعيل بن يسار مولى بني تيم بن مرة تيم قريش وينظر) 11(

  .3/38، شرح الشافية 1/67، معجم شواهد العربية )صاِح أبصرت: (وفيه 4/412
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علـى أن ) هـل ريـت: (ازاني، والشـاهد فـي قولـهتويروى في الِحالب وهي رواية التف
فحـــذف الهمـــزة التـــي هـــي عـــين الفعـــل تشـــبيهًا لهـــل اإلســـتفهامية  ؛)هـــل رأيـــت(أصـــله 

  .بالهمزة إلشتراكهما في المعنى
، فإن كانت سـاكنة فمـا قبلهـا ال )1(من أن تكون ساكنة أو متحركة والهمزة ال تخلو

، فـإن كـان مـا قبلهـا مضـمومًا )2(ال يخلو من أن يكون مضمومًا أو مكسـورًا أو مفتوحـاً 
  ).ُرْؤية –ُرْؤيا (قلبت واوًا وذلك في 

اليــاء  بــواو قبــل) ُرْويــا  وُرْوَيــةٌ (قلــت ) ُرْؤيــا وُرْؤيــة: (فــَت نحــوإذا خف ((: قــال أبــو الفــتح
ألن الهمــزة الســاكنة التـــي قبلهــا ضـــمة إذا ُخفَفــت ُجِعَلـــْت واوًا نحــو قولـــك فــي تخفيـــف 

فـي اليـاء، ألن أصـل ) َرْويـا وَرْويـةٍ (ولـم تـدغم الـواو فـي ) ُجْوَنـٌة وُبـْوٌس : ُجْؤَنـٍة وُبـْؤسٍ (
مـا هـو جـاٍر هذه الواو همزة، فكما ال َتْدَغُم الهمـزُة فـي اليـاِء، كـذلك ال ُيـْدَغُم فـي اليـاء 

مجــرى الهمــزِة، ألن نيــة الهمــزِة وتقــِديَرها يمنــع مــن اإلدغــام كمــا تمنــع الهمــزة لــو كانــت 
  .)3())حاضرة

جعلها كالواو ) ُريا وُريةٌ : (وقد قال بعضهم): هـ249ت (وقال أبو عثمان المازني     
  ).َلَوْيتُ (مصدر ) َليةٍ (التي في 

ُرْويــا (لّمــا خففــوا الهمــزة فصــارت واوًا فــي ((: وذهــب ابــن جنــي معلقــًا علــى ذلــك    
، )َليـٌة وَطيـةٌ (، فكمـا قـالوا )َلَوْيـُت وَطَوْيـتُ : (َجَرت مجرى ما أصله الـواو، نحـو) ورْوية

: ك أجــروا الــواَو فــيلكــذ. فــأدغموا الــواو فــي اليــاء بعــد القلــب) َلْوَيــٌة وَطْوَيــةٌ : (وأصــلهما
  )4(.))فأدغموها مثلها) َلْوَيٍة وَطْوَيةٍ : (ُمجراها في) ُرْويا وُرْويةٍ (

وهــو أكثــر،  ]وال إدغــام[بــال همــز ) ُرْويــا: (أن تقــول) ُرْؤيــا(فيــف خواألشــهر فــي ت    
الالزم ُمجَرى الالزم، وهو على التخفيف القياسي، هذا هـو  ومن أدغم فإّنه أجرى غيرَ 

فــأدغم  لــم يجــيء بــه ) اُريــ: (إّن مــن قــال: المشــهور، إّال أبــا الحســن، فإّنــه كــان يقــول
ْيتُ (على التخفيف القياسي، بل َقَلَب الهمزة قلبًا على حّد  أْخَطْيُت وَقَرْيُت وَتَوض(.  

                                         

ــ: ينظـــر) 1( ــو بكـــر الســـراج: ، المـــوجز فـــي النحـــو32، 31، 3/30رح الشـــافية شـ / ، التكملـــة91، 90/ أبـ
  .175، 174/ شرح المراح في التصريف 213، 212

/ ، شـرح المـراح فـي التصـريف1/390،391النشر في القـراءات العشـر ، 213، 212/ التكملة :ينظر) 2(
  .175، 174/ التصريف

  .27/ 2المنصف ) 3(
  .2/78 المصدر نفسه) 4(
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 ـا : (بقـول بعضـهم على غير التخفيف القياسـي على أنه قلب الهمزة قلباً  واستدلِري
ــ: (فــي قــولهمفكســر األول كمــا يكســره : قــال). وِريــةٌ  ولــو أراد  .)ِلــي  ونألــَوى، َوُقــرُ  نٌ رْ َق

ـــهُ ، مضـــمومةً  لتـــرك الـــراءالتخفيـــف القياســـي  ـــُه َقْلبـــاً  ولكّن التخفيـــف َعلـــى غيـــر حـــد  َقَلَب
  .القياسي

علـى مـذهب  )َوِريـةٌ  ِريـا: (فقـال راءلـأن يكـون مـن كسـر اوقد يمكـن : قال أبو علي
بمـا  شـّبههزمـة، الجرائـه إّياهـا ُمجـرى الال يـاًء ولكنه لّما قلب الـواو التخفيف القياسي، 

وقــول ).. َأْلـَوى(جمـع ) ِلـي (: فـي الهمـز، َفَكَسـَر الـراء كمـا كسـر الـالم مـن ال أصـَل َلـه
قلـَب الهمـزة قلبـًا إلـى إّنـه : ِمن قالَ ليس يحتاج : ، ويقول )ِريا(أقرب إلى : أبي الحسن

  . )1(هذا التمحل البعيد
بــــالتحقيق؛ ) وُرْؤَيــــةٌ ُرْؤَيــــا، (: علــــى هــــذه الصــــفة أربــــُع لغــــاتٍ ) ُرؤّيــــا َوُرؤَيــــة( ففــــي

ــــ(: هــــاويتبعُ  ــــةٌ وْ َورَ ، اُرْوَي ــــةُريــــا(: هــــاويتبعُ بــــالتخفيف؛ ) َي ؛ باإلدغــــام وضــــم الــــراء )، وُري
  .باإلدغام وكسر الراء )َوِريةِريا، (: ويتبُعها

��#َــ�� ��#َــ�� ��#َــ�� ��#َــ��  �: كقولــه تعــالى) ِرْئَيــاً (وٕان كــان مــا قبلهــا مكســورًا ُقلبــت يــاء وذلــك فــي     
�َ��َB�َ��َB�َ��َB�َ��َB)C*Oِْ=�� )ً[)[ََB �$���EَB ���� ٍM�&Iَ �$�( �����َ�DIَ )�UْZ)C*Oِْ=�� )ً[)[ََB �$���EَB ���� ٍM�&Iَ �$�( �����َ�DIَ )�UْZ)C*Oِْ=�� )ً[)[ََB �$���EَB ���� ٍM�&Iَ �$�( �����َ�DIَ )�UْZ)C*Oِْ=�� )ً[)[ََB �$���EَB ���� ٍM�&Iَ �$�( �����َ�DIَ )�UْZ�)2( فذهب أبو البركات األنباري ،)هـ577ت (

ــاً (إلــى أن  ة ز ، ُيقــرأ بــالهمز وتــرك الهمــز، وكــان مــن مــذهب أبــي عمــرو تــرك الهمــ)ِرْئَي
ّنــه ِخْفــت أن يلتـبس بــالرّي مــن المــاء، فهمــزت أل: السـاكنة إّال فــي هــذا الموضــع، وقــال

  .أريد حسن المنظر والشارة
  .، بتقديم الياء على الهمزة)َوِريعا(على وزن ) ئاً يورِ : (أيضاً  ئوقر     
) َوِرّياً : (ومن قرأ). رأيت(بالهمز أتى به على األصل، ألّنه من ) وِرئياً (قرأ ((فمن     

هـا يجـوز بغير همز، أبدل من الهمزة ياء، النكسار مـا قبلهـا، ألّن كـل همـزة سـاكنة فإنّ 
إذا كانت قبلهـا كسـرة، وههنـا قبلهـا كسـرة، فجـاز أن ُتقلـب يـاء، كمـا قـالوا  أن ُتقلب ياءً 

، ُأدغمـت فـي اليـاء التـي هـي الم الكلمـة، في ِبْئر ِبير، وفي ِذْئب ِذيب، فلما ُقلبت ياءً 
 ، فإّنـه قلـب)َوِريعـاً (على وزن ) َوِرئياً (ومن قرأ  –وهذا ما نحن بصدده  –) رّيا(فصار 

أحسـن : وقـد قـريء... قسـيّ : الالم إلى موضع العين، والالم ياء والعين همزة، كقـولهم

                                         

  .79، 2/78المنصف )1(
  .74/مريم) 2(
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ــًا، بــالزاي المعجمــة، والــزي معــروف، وأصــله ــًا وِزّي ــه ُقلبــت منــه الــواو : أثاث ِزْوٌي، إّال أّن
  )1())...ياًء، لسكونها وانكسار ما قبلها

  .ولم يأِت ما قبلها مفتوحًا من ألفاظ الرؤية والرؤيا    
إّما ساكن، وٕاّمـا متحـرك، فـإن : وذلك ألّن ما قبلها )2(أّما المتحركة، فعلى قسمين،    
  .ما قبلها فال يخلو ذلك الساكن من أن يكون حرف عّلة أو صحة نسك

 )3(.خفـف الهمـزة َبـْين َبـْينتففأّما حرف العّلة األلف إذا كـان قبـل الهمـزة المتحركـة     
)�@�ـ�  �: كقوله تعالى )ا، شهدْاءَ بصاِئْر، َترْاءَ (: وذلك نحو �j(�\�zَB َ�)Iَ ِM)�3�9�V
ْ� ��]��&�َ )09�َQَ  �)�@�ـ �j(�\�zَB َ�)Iَ ِM)�3�9�V
ْ� ��]��&�َ )09�َQَ  �)�@�ـ �j(�\�zَB َ�)Iَ ِM)�3�9�V
ْ� ��]��&�َ )09�َQَ  �)�@�ـ �j(�\�zَB َ�)Iَ ِM)�3�9�V
ْ� ��]��&�َ )09�َQَ

 �M
�9ـ?�=�#َُ )�G ِ7 �M
�9ـ?�=�#َُ )�G ِ7 �M
�9ـ?�=�#َُ )�G ِ7 �M
�9ـ?�=�#َُ )�G حمـزة قـرأ بإمالـة فتحـة الـراء فـي الوصـل، وٕاذا وقـف ((: قـال الـداني. )4(�7ِ
أتبعهــا الهمــزة فأمالهــا، مــع جعلهــا َبــْين َبــْين علــى أصــله، فتصــير بــين ألفــين ُمَمــالَتْين، 

  )5(.))أميلت إلمالة فتحة الهمزة: أميلت إلمالة فتحة الراء، والثانية :األولى
وذلـك ألنـه ال يمكـن إلقـاء حركتهـا علـى األلـف، ((فحكم الهمزة أن تجعل بين بين     

إذ األلــف ال تتحــرك ولــو ُقلبــت الهمــزة ألفــًا وأخــذت تــدغم فيهــا األلــف علــى حــد مقــروة 
م فيهــا وكــان فــي جعلهــا بــين بــين مالحظــة إلســتحال ذلــك، إذ األلــف ال تــدغم وال يــدغ

فــإن قيــل فهــال  )6(،))ألمــر الهمــزة، إذ فيهــا بقيــة منهــا وتخفيفهــا بتليينهــا وتســهيل نبرتهــا
امتنــع جعلهــا بــين بــين لســكون األلــف وقربهــا مــن الســاكن قيــل الــذي ســّهل ذلــك أمــران 

لـف قـام مقـام أحدهما خفاء األلف فكأنـه لـيس قبلهـا شـيء واآلخـر زيـادة المـّد فـي األ((
  )7().)الحركة فيها كالمدغم

ولــم أجــد مــن ألفــاظ الرؤيــة والرؤيــا مــا جــاء ســاكنًا معــتال بــالواو واليــاء قبــل الهمــزة     
  .المتحركة

                                         

ــــرآن) 1( ـــراب القــ ــ ــــب إعـ ـــي غريــ ــ ـــان فـ ــ ــاري: البيـ ــ ــن األنبــ ــ ــات بــ ــ ــو البركــ ــ ــر134، 2/133أبــ ـــ ـــع : ، وينظـ ــ مجمـ
  .1/168البحرين

ــر) 2( ــ ـــ ــ ــ ــة: ينظـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل216، 215، 214، 213/ التكملـ ــ ـــ ــ ـــ ــرح المفصـ ــ ـــ ــ ـــ ــرح 111، 109، 9/108، شــ ـــ ــ ــ ـــ ، شــ
  .36، 35، 34، 3/33الشافية

  .216، 215/ التكملة : ينظر) 3(
  .61/شعراءال) 4(
  .243/الحجة في القراءات السبع: ، وينظر165/ألبي عمرو الداني: التيسير في القراءات السبع) 5(
  .9/109شرح المفصل ) 6(
  .9/109المصدر نفسه ) 7(
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أّما تخفيـف الهمـزة المتحركـة إذا كـان مـا قبلهـا متحركـًا، فـال تخلـو هـذه الهمـزة مـن     
كانت الهمزة مفتوحـة وقبلهـا كسـرة  فإذا )1(.أن تكون مضمومة، أو مكسورة، أو مفتوحة

�ُـ� z�ـ?�Z��)Iَُ��    �: ريـاء، كمـا فـي قولـه تعـالى –تبدل الهمزة ياًء وذلـك فـي ِرَئـاء �K�Dُ� َS   ��ُZ��)Iَ�?ـ�z ��ُـ�K�Dُ� َS   ��ُZ��)Iَ�?ـ�z ��ُـ�K�Dُ� َS   ��ُZ��)Iَ�?ـ�z ��ُـ�K�Dُ� َS
ِv)0U
� �])Oَِ= ��
َ)�( �{�	U�% f�"�
)َ# �َ5َ���� d$�9
ْ)ِ!ِv)0U
� �])Oَِ= ��
َ)�( �{�	U�% f�"�
)َ# �َ5َ���� d$�9
ْ)ِ!ِv)0U
� �])Oَِ= ��
َ)�( �{�	U�% f�"�
)َ# �َ5َ���� d$�9
ْ)ِ!ِv)0U
� �])Oَِ= ��
َ)�( �{�	U�% f�"�
)َ# �َ5َ���� d$�9
ْ)ِ!�)2(.  

) رأيـت: (نحو )3(.أّما إذا كانت مفتوحة وقبلها فتحة، فحينئذ تسهل الهمزة بين بين    
نحــو ) أرأيــت، أرأيــتم، أرأيــتكم، أفــرأيتم: (نحــوت بعــد همــزة اإلســتفهام، عــإذا وق) رأيــت(

� �: قوله تعالى���U�% f�"�
� �2�%َB�=َB����U�% f�"�
� �2�%َB�=َB����U�% f�"�
� �2�%َB�=َB����U�% f�"�
� �2�%َB�=َB�)4(  قوله تعالىو :�  �C=)��Gَ ��َB )ً�)�*�! ���!�َ"�  ��ُ#)�ََB �Mِ7 ��ُ��% َB�=َB �ُْI �C=)��Gَ ��َB )ً�)�*�! ���!�َ"�  ��ُ#)�ََB �Mِ7 ��ُ��% َB�=َB �ُْI �C=)��Gَ ��َB )ً�)�*�! ���!�َ"�  ��ُ#)�ََB �Mِ7 ��ُ��% َB�=َB �ُْI �C=)��Gَ ��َB )ً�)�*�! ���!�َ"�  ��ُ#)�ََB �Mِ7 ��ُ��% َB�=َB �ُْI
�M�(ِ&�V�9
ْ� ���U�( ُ�ِV�3�َ���% �َ5)�( �C=)��Gَ�M�(ِ&�V�9
ْ� ���U�( ُ�ِV�3�َ���% �َ5)�( �C=)��Gَ�M�(ِ&�V�9
ْ� ���U�( ُ�ِV�3�َ���% �َ5)�( �C=)��Gَ�M�(ِ&�V�9
ْ� ���U�( ُ�ِV�3�َ���% �َ5)�( �C=)��Gَ�)5(  قوله تعـالىو :�       ��َB ـ����
� �j�َ"ـ�ـ(#ُ��  �ََB �Mِ7 ��ُZ�َـ�%َB�=َB �ُْـI      ��َB ـ����
� �j�َ"ـ�ـ(#ُ��  �ََB �Mِ7 ��ُZ�َـ�%َB�=َB �ُْـI      ��َB ـ����
� �j�َ"ـ�ـ(#ُ��  �ََB �Mِ7 ��ُZ�َـ�%َB�=َB �ُْـI      ��َB ـ����
� �j�َ"ـ�ـ(#ُ��  �ََB �Mِ7 ��ُZ�َـ�%َB�=َB �ُْـI

 �M���� َ�ـ?� �
� �&�*َbَB ُ'� )0�
� �ُZ�ْ�ََB �M���� َ�ـ?� �
� �&�*َbَB ُ'� )0�
� �ُZ�ْ�ََB �M���� َ�ـ?� �
� �&�*َbَB ُ'� )0�
� �ُZ�ْ�ََB �M���� َ�ـ?� �
� �&�*َbَB ُ'� )0�
� �ُZ�ْ�ََB�)6(  قولـه تعـالىو :�     �M
9�ـ([� �
�ـ"�f َ�:�ـ&�!�ْ� �ُ��% َB�&ـQََB     �M
9�ـ([� �
�ـ"�f َ�:�ـ&�!�ْ� �ُ��% َB�&ـQََB     �M
9�ـ([� �
�ـ"�f َ�:�ـ&�!�ْ� �ُ��% َB�&ـQََB     �M
9�ـ([� �
�ـ"�f َ�:�ـ&�!�ْ� �ُ��% َB�&ـQََB�)7(  فـاتفق
ــة نــافع وأبــو جعفــر علــى تســهيلها بــين بــين، واختلــف عــن األزرق عــن ورش فــ ي كيفي

تسـهيلها، فـروى عــن بعضـهم إبــدالها ألفـًا خالصـة،وٕاذا أبــدلها مـّد اللتقــاء السـاكنين مــّدًا 
  )8(.مشبعاً 
قل ألّنـــه بعـــد مخرجهـــا إذا كانـــت نبـــرة فـــي ثقـــد تقـــدم قولنـــا بـــأّن الهمـــزة حـــرف مســـت    

الصدر تخرج باجتهاد فثقل عليهم إخراجها ألّنه كالتهوع ولذلك مـال أهـل الحجـاز إلـى 
يفهـــا وٕاذا كـــان ذلـــك فـــي الهمـــزة الواحـــدة، فـــإذا اجتمـــع همزتـــان ازداد الثقـــل ووجـــب تخف

  .التخفيف
وٕاذا التقت همزتان في كلمة فالوجه قلب الثانية إلى حرف ((: قال صاحب الكتاب    

) َأْأنـس(وأصـله ) آنس(وذلك نحو  )9())لّين كقولهم آدم وأيمة وأويدم ومنه جاء وخطايا
ها وانفتـاح ندة، والثانية فاء الكلمـة، ُقلبـْت الثانيـة ألفـًا لسـكو بهمزتين، األولى زائ) َأْأنس(

                                         

  .217/التكملة: ينظر) 1(
  .264/البقرة) 2(
  .70/، في اللهجات العربية9/112، شرح المفصل 218/التكملة: ينظر) 3(
  .9/العلق) 4(
  .50/يونس) 5(
  .40/األنعام) 6(
  .68/الواقعة) 7(
  .257/ابن مجاهد: ، السبعة في القراءات398، 1/397النشر في القراءات العشر: ينظر) 8(
  .181/، شرح المراح في التصريف9/116شرح المفصل: ، وينظر3/150كتاب سيبويه) 9(
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مــا قبلهــا، إذ اجتمعــت همزتــان فــي أول الكلمــة األولــى منهمــا مفتوحــة، والثانيــة ســاكنة 
فوجب قلبهـا حرفـًا مـن جـنس مـا قبلهـا الجتمـاع الهمـزتين مـع ثقـل النطـق بهمـا فصـار 

�F� ��U�( ��ُZ*��u�( !ِ+Dَ�FGِ7ٍ8� FGِ7Gَ �2��Gَu� FGِ7Gَ �2��Gَu� FGِ7Gَ �2��Gَu� �Gَ �2��Gَu: وذلك في قوله تعالى )آنس(�3
َ �C=)ٍ8�Dَ+ِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)ٍ8�Dَ+ِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)ٍ8�Dَ+ِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)�)1(  وقوله تعالى :� 

� ٍ&�Dَrِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)Gَ �2��Gَu �FGِ7 �ُ|ُZ�(� ������َ_�
 َ�)Iٍَ&�Dَrِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)Gَ �2��Gَu �FGِ7 �ُ|ُZ�(� ������َ_�
 َ�)Iٍَ&�Dَrِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)Gَ �2��Gَu �FGِ7 �ُ|ُZ�(� ������َ_�
 َ�)Iٍَ&�Dَrِ! )���U�( ��ُZ*��u �F��3
َ �C=)Gَ �2��Gَu �FGِ7 �ُ|ُZ�(� ������َ_�
 َ�)Iَ�)2( .  

                                         

  .10/طه) 1(
  .29/القصص) 2(
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ع البحـــث دراســـة حاولـــت فـــي هـــذا الفصـــل دراســـة األفعـــال واألســـماء التـــي تتعلـــق بموضـــو 
صــرفية موفيــة، كــل فعــل حقــه مــن هــذه الدراســة بتصــريفاته التــي وردت فــي القــرآن الكــريم وقــد 
رتبت هذه األلفاظ على وفق ترتيب سيبويه فبدأت بالمضارع ثم الماضي ثم األمر ومن حيث 

اســم و  ،ســم فاعــل، وصــفة مشــبهةا: مجــردًا ومزيــدًا، ثــم المشــتقات المختلفــة مــن: وروده فعــالً 
، وصـــيغتي المثنــى والجمـــوع بأنواعهــا المختلفـــة، وحســب شـــيوعها وكثرتهــا فـــي القـــرآن فعــولم

  .الكريم
  .سماءماء ألن الصرفيين قدموا األفعال على األسوقد قدمت األفعال على األ

  :وسأفصل القول في االلفاظ مبتدئة بالفعل
َأى -1

َ
  :ر

ـــَرى(ومضـــارعه ) ىَرأَ (جـــاء الفعـــل  ـــُه فـــي التطـــور، ع مـــ االســـتعمال ةلكثـــر ) َي ُحـــِذَفْت َهمَزُت
َنَأى، َيْنـأى : كما ُيقال، ِإْرَأ ىَيْرأَ َرَأى، : أن ُيقالفي تصريفه ، إذ كاَن األصل المضارع واألمر

  . هَيَرى، رَ َرَأى، : لم َيْفَعلوا ذلك، َبل َقالوولكن العرب الفصحاء . ، إْنأَ 
م فقـد ورد بصـيغة الفعـل المجـرد للمعلــوم مجردًا ومزيدًا فـي القـرآن الكـري) رأى(ورد الفعل و 

والفعل المجرد هو ما كانـت جميـع حروفـه اصـلية ال يسـقط مـن بنائـه حـرف ) َفَعلَ (على وزن 
فقــد جــاء الفعــل بصــيغة المضــارع خمســًا  )1(فــي التصــريف وهــو علــى نــوعين ثالثــي وربــاعي

إذ نال الفعل المضارع المرتبة األولى مـن بـين األزمنـة  )2(موعشرين ومئة مرة في القرآن الكري
ومن ذلك قوله  )3())أسبُق في الرتبة من الماضي: ((بن جني األن الفعل المضارع كما يقول 

َ�ـــ�� �����ـــ���  �: تعـــالى ������ �َ�ـــ�� �����ـــ���  $ِ�"!�ـــ  ������ �َ�ـــ�� �����ـــ���  $ِ�"!�ـــ  ������ �َ�ـــ�� �����ـــ���  $ِ�"!�ـــ  ������ ��&�ـــ� * * * * $ِ�"!�ـــ  َ�ـــ���)� َ'�ِ ���&�ـــ�  َ�ـــ���)� َ'�ِ ���&�ـــ�  َ�ـــ���)� َ'�ِ ���&�ـــ�  َ�ـــ���)� َ'�ِ ��1�2�ْ�ـــ�ِ-�*� ����-��0ـــ/. -�,َـــ�+��*� �)ـــ� �: وقولـــه تعـــالى 4((�� 1�2�ْ�ـــ�ِ-�*� ����-��0ـــ/. -�,َـــ�+��*� (�ـــ� 4ََـــ��� 1�2�ْ�ـــ�ِ-�*� ����-��0ـــ/. -�,َـــ�+��*� (�ـــ� 4ََـــ��� 1�2�ْ�ـــ�ِ-�*� ����-��0ـــ/. -�,َـــ�+��*� (�ـــ� 4ََـــ��� 4ََـــ��
�5�َ
�6َ7��5�َ
�6َ7��5�َ
�6َ7��5�َ
��!ِ=� (�� ���+ـ��2@� َ(َ><����?��<+ـ=� '�&�َ>ـ;ً 4َ��9َـ���8    �: وقوله تعالى )6َ7��)5A�� �BC<َ,4َ ���َ ��!ِ=� (�� ���+ـ��2@� َ(َ><����?��<+ـ=� '�&�َ>ـ;ً 4َ��9َـ���8    َ'�A�� �BC<َ,4َ ���َ ��!ِ=� (�� ���+ـ��2@� َ(َ><����?��<+ـ=� '�&�َ>ـ;ً 4َ��9َـ���8    َ'�A�� �BC<َ,4َ ���َ ��!ِ=� (�� ���+ـ��2@� َ(َ><����?��<+ـ=� '�&�َ>ـ;ً 4َ��9َـ���8    َ'�A�� �BC<َ,4َ ���َ �: الىوقولـه تعـ )1(�َ'�

��D��>�-�E�2�ْ��� ��ُ���G�H�� � ُI<َ�2�J ��"<�� ������)َ ��ُ<�2�J� �ُ'���D��>�-�E�2�ْ��� ��ُ���G�H�� � ُI<َ�2�J ��"<�� ������)َ ��ُ<�2�J� �ُ'���D��>�-�E�2�ْ��� ��ُ���G�H�� � ُI<َ�2�J ��"<�� ������)َ ��ُ<�2�J� �ُ'���D��>�-�E�2�ْ��� ��ُ���G�H�� � ُI<َ�2�J ��"<�� ������)َ ��ُ<�2�J� �ُ'���)2(.  

                                         

 . 70-1/67شرح الشافية : ينظر) 1(

 . 359،360،361،362)/ترى(محمد فؤاد عبد الباقي:المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم:ينظر) 2(

 .3/331الخصائص ) 3(

 .7/المعارج) 4(

 . 49/إبراهيم) 5(
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ومنــه قولــه  )3(ثالثــًا وتســعين مــرة،) َفَعــلَ (وجــاء بصــيغة الفعــل الماضــي المجــرد علــى وزن 
���8 َ'ـ��ُ�� $ِ�"ـ� K�ََـ���D�C    �: تعالى�َL�H �+2<َ)َ    �D�Cَـ��K�َ ��8 َ'ـ��ُ�� $ِ�"ـ���َL�H �+2<َ)َ    �D�Cَـ��K�َ ��8 َ'ـ��ُ�� $ِ�"ـ���َL�H �+2<َ)َ    �D�Cَـ��K�َ ��8 َ'ـ��ُ�� $ِ�"ـ���َL�H �+2<َ)َ�)4( �8ـ/َ�        �: وقولـه تعـالى َMـ� َ'ـ��&َN��َN َL�H ُـ���ـ�� ��>"��<َ�J +Oـ�A �8ـ/َ�        َ(َ>2+ـ� َMـ� َ'ـ��&َN��َN َL�H ُـ���ـ�� ��>"��<َ�J +Oـ�A �8ـ/َ�        َ(َ>2+ـ� َMـ� َ'ـ��&َN��َN َL�H ُـ���ـ�� ��>"��<َ�J +Oـ�A �8ـ/َ�        َ(َ>2+ـ� َMـ� َ'ـ��&َN��َN َL�H ُـ���ـ�� ��>"��<َ�J +Oـ�A 2+ـ�<َ)َ

�P��H�P��H�P��H�P��H�)5( وقوله تعالى :���Qِ&َN �ًI<ْ�-�� ��2����َ �R��َL�H + Sَ �R��َL�H �َTِ$����Qِ&َN �ًI<ْ�-�� ��2����َ �R��َL�H + Sَ �R��َL�H �َTِ$����Qِ&َN �ًI<ْ�-�� ��2����َ �R��َL�H + Sَ �R��َL�H �َTِ$����Qِ&َN �ًI<ْ�-�� ��2����َ �R��َL�H + Sَ �R��َL�H �َTِ$���)6(.  

�Uِ    �: تسـع مـرات ومنـه قولـه تعـالىوجاَء بصيغة األمر Hَ7� Oُـ�� -�ـ,<َ�V �َTـ� -�ـ�����HَL    ِU�Hَ7� Oُـ�� -�ـ,<َ�V �َTـ� -�ـ�����HَL    ِU�Hَ7� Oُـ�� -�ـ,<َ�V �َTـ� -�ـ�����HَL    ِU�Hَ7� Oُـ�� -�ـ,<َ�V �َTـ� -�ـ�����HَL�)7(  قولـه و

���W�ِْXِ�: تعالى POِ1�ْ� �O�- ��َ+Yَ9َL ِO��َ/"�� ��َِHَL ��>+��H ����َ
َN �O��/"�� َM�'َ��ِW�ِْX��� POِ1�ْ� �O�- ��َ+Yَ9َL ِO��َ/"�� ��َِHَL ��>+��H ����َ
َN �O��/"�� َM�'َ��ِW�ِْX��� POِ1�ْ� �O�- ��َ+Yَ9َL ِO��َ/"�� ��َِHَL ��>+��H ����َ
َN �O��/"�� َM�'َ��ِW�ِْX��� POِ1�ْ� �O�- ��َ+Yَ9َL ِO��َ/"�� ��َِHَL ��>+��H ����َ
َN �O��/"�� َM�'َ���)8( .  

جــاء و ســتغني عــن فاعلــه امــا : ى صــيغة الفعــل المبنــي للمجهــول وهــووجــاءت المــادة علــ
بصـــيغة المضـــارع المبنـــي للمجهـــول مـــرتين فـــي القـــرآن الكـــريم وذلـــك فـــي قولـــه ) ُيـــَرى(الفعـــل 
�4ُـ��-N ��Pُـ�" [�ـ��@. �ِـ\َ-��ِ P��H!�ـ� َ(\6َ�ـ&�]��� Zَ ��ـ�� $Zِ" -���ـ�        4ُـ��-N ��Pُـ�" [�ـ��@. �ِـ\َ-��ِ P��H!�ـ� َ(\6َ�ـ&�]��� Zَ ��ـ�� $Zِ" -���ـ�        4ُـ��-N ��Pُـ�" [�ـ��@. �ِـ\َ-��ِ P��H!�ـ� َ(\6َ�ـ&�]��� Zَ ��ـ�� $Zِ" -���ـ�        4ُـ��-N ��Pُـ�" [�ـ��@. �ِـ\َ-��ِ P��H!�ـ� َ(\6َ�ـ&�]��� Zَ ��ـ�� $Zِ" -���ـ�        �: تعالى �!�>�N� �!�>�N� �!�>�N� �!�>�N�)9( وقولـه تعـالى:�  �W�� َ�ـ�DَL��  �W�� َ�ـ�DَL��  �W�� َ�ـ�DَL��  �W�� َ�ـ�DَL��

  ^���G ��- "Zِ$ ِD����ِ_��  ^���G ��- "Zِ$ ِD����ِ_��  ^���G ��- "Zِ$ ِD����ِ_��  ^���G ��- "Zِ$ ِD����ِ_�� * * * *   � ��ـ�� ������ �Gـ�̀��G +DَL��   � ��ـ�� ������ �Gـ�̀��G +DَL��   � ��ـ�� ������ �Gـ�̀��G +DَL��   � ��ـ�� ������ �Gـ�̀��G +DَL��وهـو مـا زيـد علـى الحـروف ()مزيـدًا  ويـأتي الفعـل 10((�

 ))مزيد ثالثي، ومزيد ربـاعي: األصول بواحد أو أكثر من حروف الزيادة، وهو نوعانالثالثة 

)11(.  
بصــيغة ) يــراءون(إذ جــاء الفعــل ) فاعــل(ه علــى وزن ؤ فممــا ورد مزيــدًا بحــرف واحــد مجيــ

��D ��>"ـ��  �: األفعال الخمسة مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى��ُNْ/�� َZ�� �a�+>�� �D���D ��>"ـ��  �����@���ُNْ/�� َZ�� �a�+>�� �D���D ��>"ـ��  �����@���ُNْ/�� َZ�� �a�+>�� �D���D ��>"ـ��  �����@���ُNْ/�� َZ�� �a�+>�� �D��@�����
                                                                                                                               

 .144/البقرة) 1(

 .105/التوبة) 2(

 .358، 357، 356)/رأى(م المفهرس أللفاظ القرآن الكريم المعج: ينظر) 3(

 .26/القلم) 4(

 .76/األنعام) 5(

 .20/اإلنسان) 6(

 .40/فاطر) 7(

ـــلت) 8( ــــع29/فصــ ـــة المواضـ ــــرة: ، وبقيــ ـــاء260، 128/البقـ ــراف153/، النســ ـــان143/، األعـــ ـــبأ11/، لقمــ ، 27/ ، ســ
 .4/األحقاف

 .25/األحقاف) 9(

 .40/النجم) 10(

ــا) 11( ـــل ومعانيهـــ ــه شـــــالش: أوزان الفعــ ـــم طـــ ــر56/هاشــ ـــيبويه: ، وينظـــ ــاب ســ ــي كتـــ ـــرف فـــ ــة الصــ ــة . د: أبنيـــ خديجـــ
 .33/رسمية محمد المّياح : ، إسناد الفعل391/الحديثي
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 �Y��<'َ "Zِ$ �Y��<'َ "Zِ$ �Y��<'َ "Zِ$ �Y��<'َ "Zِ$�)1( وقوله تعالى :�    �D�2�<���ـ��D ��2�ْـ��/"�� * * * *   �D��J��O �8ـ � ��ـ���@���/"��    �D��O �8ـ � ��ـ���@���/"��    �D��O �8ـ � ��ـ���@���/"��    �D��O �8ـ � ��ـ���@�����   �D��J�2�ْـ�� �Dـ����>�2����   �D��J�2�ْـ�� �Dـ����>�2����   �D��J�2�ْـ�� �Dـ����>�2����إنهـم ال يقومـون الـى ()أي  2((�

آة وهي مفاعلة من اما معنى المر : فإن قيل. جل الدينالصالة إال ألجل الرياء والسمعة، ال أل
  . )3( ))إن المرائي يريهم عمله وهم يرونه إستحسان ذلك العمل: قلنا. الرؤية

هــو الثالثــي المزيــد بالتــاء واأللــف إذ ورد الفعــل و ) تفاعــل(وجــاء مزيــدًا بحــرفين علــى وزن 
 إعــالل قــاضٍ  أعــل ) ترائــىُ (ت الضــمة قبــل اليــاء كســرة فصــار لبــق) تــراؤىُ (وأصــله ) ىتــراء(

وٕانما لم تقلب الياء واوًا لمناسـبة الضـمة لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن عـدم النظيـر ) تراءٍ (فصار 
ورد هــذا الفعــل مــرتين فــي القــرآن  وهــو وجــود إســم معــرب آخــره واو قبلهــا ضــمة أصــلية وقــد

��� �: الكريم وذلك في قوله تعالى��&�,�J ^<َ�J �bَI�َ ِD��َ0َ�
�ْ� �c�@���4َ �+2<َ)َ �����&�,�J ^<َ�J �bَI�َ ِD��َ0َ�
�ْ� �c�@���4َ �+2<َ)َ �����&�,�J ^<َ�J �bَI�َ ِD��َ0َ�
�ْ� �c�@���4َ �+2<َ)َ �����&�,�J ^<َ�J �bَI�َ ِD��َ0َ�
�ْ� �c�@���4َ �+2<َ)َ�)4(  وقوله تعالى :� �@���4َ �+2<َ)َ �@���4َ �+2<َ)َ �@���4َ �+2<َ)َ �@���4َ �+2<َ)َ
�D�ُN�H���2�َ �"�ِ$ ^�G��- �d��[�6َL َM�'َ ِD����2�1�ْ� �@���4َ�D�ُN�H���2�َ �"�ِ$ ^�G��- �d��[�6َL َM�'َ ِD����2�1�ْ� �@���4َ�D�ُN�H���2�َ �"�ِ$ ^�G��- �d��[�6َL َM�'َ ِD����2�1�ْ� �@���4َ�D�ُN�H���2�َ �"�ِ$ ^�G��- �d��[�6َL َM�'َ ِD����2�1�ْ� ُمّد يبكسر الراء وَ ) فلما َترآَءا(قرأ حمزة وحده (( )4َ�)5���@�

المعــروف عــن : قــال أبــو بكــر. ُمــّد ثــم يهمــز، وكــذلك روى هبيــرة عــن حفــص، عــن عاصــميوَ 
عـن حفـص، عــن ] حمـزة بـن حبيــب الزيـات[ وروى أبــو عمـارة . مفتـوح ممـدود) تـرآءَ (. عاصـم
عـن … ) َتِراعـى(علـى وزن ) ِءاارِ تَـ: (مفتوحًا مثل أبـي بكـر وكـان حمـزة يقـف) ترآءا: (عاصم

) اَترآءَ : (وكان الباقون. يأتي بهمزة مكسورة بعد األلف التي بعد الراء مع كسر الراء: الكسائي
  .)6())وبعدها الف وبعد األلف همزة مفتوحة بعدها الف بوزن َتَراَعىيفتحون الراء 

ى لــي الشــيُء أي ظهــر اءوتــر . تـــراءى القــوم إذا رأى بعضــهم بعضــاً : ((وجــاء فــي اللســان
ــــاد الترائـــي  ،حتـــى رأيتـــه ـــارين مجـــاز مـــن قـــولهإوٕاسن ـــى الن ـــى دار فـــالن أي إم داري َتْنُظـــر ل ل

مـن  ءٌ أنـا بـري: إنـه قـال تراءينا فالنـًا أي تالقينـا فرأيتـه ورآنـي وعـن النبـي: ويقال… تقابلها
 بـــن األثيـــراقـــال  ؛ال تَـــراَءى ناراهمـــا: ِلـــَم يـــا رســـول اهللا؟ قـــال: مســـلٍم مـــع مشـــرٍك، قيـــل كـــل 

أي يلـــزُم المســـلم ويجـــب عليـــه أن ُيباعـــد منزلـــِه عـــن منـــزِل المشـــرك وال ينـــزل : (()هــــ606ت(
 )7())…هبالموضــع الــذي إذا ُأوَقــدت فيــه نــاُره َتُلــوُح وتظهــُر لنــار المشــرك إذا أوقــدها فــي منزلــ

                                         

 .142/النساء) 1(

 .6/الماعون) 2(

ــر) 3( ـــير الكبيــــ ــرازي : التفســ ـــر11/84الـــ ــان: ، وينظــ ــع البيـــ ـــي مـــــج: مجمـــ ـــرب 2/3/129الطبرســ ـــان العــ ) رأي(، لســ
14/302. 

 .48/األنفال) 4(

 .61/الشعراء) 5(

 .243/الحجة في القراءات السبع: ، وينظر742/السبعة في القراءات ) 6(

 .2/54النهاية في غريب الحديث واألثر ) 7(
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مسـلم ال َيِحـل لـه أن يسـكن بـالد المشـركين فيكـون معهـم معنـى الحـديث أن ال: ال أبو عبيدـوق
  .)1())بقدر ما يرى كل واحٍد منهم ناَر صاحبه

) الم الكلمـة(قلبت اليـاء ) يرأُيون(واصله ) يرون(على صيغة األفعال الخمسة ورد الفعل و 
نقـل حركتهـا الـى الفـاء اللتقائهـا سـاكنة مـع  الفًا لتحركها وٕانفتاح ما قبلها ثم حذفت العـين بعـد

الالم وحذفت الالم اللتقائها ساكنة مع واو الجماعة وبقي ما قبل واو الجماعة مفتوحـًا فصـار 
  ).َيَفْون(بزنة ) َيَرْون(

تصلت به واو الجمع للغائبين ورد في القرآن الكريم أربعين مرة نحـو اويرون فعل مضارع 
� eَْL���(�!���: قوله تعالىO�- ��!�	ُ,>�َ �U�Hَ7� ��4ْ\�َ �"� َL �D������ �Y)ََL��!�)���eَْL �O�- ��!�	ُ,>�َ �U�Hَ7� ��4ْ\�َ �"� َL �D������ �Y)ََL��!�)���eَْL �O�- ��!�	ُ,>�َ �U�Hَ7� ��4ْ\�َ �"� َL �D������ �Y)ََL��!�)���eَْL �O�- ��!�	ُ,>�َ �U�Hَ7� ��4ْ\�َ �"� َL �D������ �Y)ََL�)2( وقوله تعـالى :�  ��َ�!�� َ�ـ ����� �f���� � �!"�َ\َN  ��َ�!�� َ�ـ ����� �f���� � �!"�َ\َN  ��َ�!�� َ�ـ ����� �f���� � �!"�َ\َN  ��َ�!�� َ�ـ ����� �f���� � �!"�َ\َN

"Zِ$ ��ُ��&<ْ��"Zِ$ ��ُ��&<ْ��"Zِ$ ��ُ��&<ْ��"Zِ$ ��ُ��&<ْ��     ��8��[9ُـ ��َL ً;+��g�J ��8��[9ُـ ��َL ً;+��g�J ��8��[9ُـ ��َL ً;+��g�J ��8��[9ُـ ��َL ً;+��g�J�)3( َ�ـ�� �����ـ���   �:وقولـه تعـالى������ ��َ�ـ�� �����ـ���   $ِ�"!�ـ ����� ��َ�ـ�� �����ـ���   $ِ�"!�ـ ����� ��َ�ـ�� �����ـ���   $ِ�"!�ـ ����� ��"!�ـ �   �: وقولـه تعـالى )4(�$ِ�"!�ـ  َL �D����Zَ ��ـ��َL   ��"!�ـ  َL �D����Zَ ��ـ��َL   ��"!�ـ  َL �D����Zَ ��ـ��َL   ��"!�ـ  َL �D����Zَ ��ـ��َL
ِO��4َ+��- ��َL �h+��- ٍf��J ?�ُN ��) �D��>�َْ
��ِO��4َ+��- ��َL �h+��- ٍf��J ?�ُN ��) �D��>�َْ
��ِO��4َ+��- ��َL �h+��- ٍf��J ?�ُN ��) �D��>�َْ
��ِO��4َ+��- ��َL �h+��- ٍf��J ?�ُN ��) �D��>�َْ
�     �:تعـالى وقوله )5(��� �!'َ��ـ�ِ َ(ـ��"j�� ^َِ�ـ$ ���� ��ـ�� �َ��َL    � �!'َ��ـ�ِ َ(ـ��"j�� ^َِ�ـ$ ���� ��ـ�� �َ��َL    � �!'َ��ـ�ِ َ(ـ��"j�� ^َِ�ـ$ ���� ��ـ�� �َ��َL    � �!'َ��ـ�ِ َ(ـ��"j�� ^َِ�ـ$ ���� ��ـ�� �َ��َL       �OْـKِ&ْ,���� .c�")�6ـ�   �OْـKِ&ْ,���� .c�")�6ـ�   �OْـKِ&ْ,���� .c�")�6ـ�   �OْـKِ&ْ,���� .c�")6(��6ـ�( 

�ـ���m ��>"ـ�� �l�َْْ>ـS �kُـ + �����ـ��)�     �: وقوله تعالى&�� �n��َN ������� � �َ��َL     �(ـ�������ُـ + S �kـ<َْl�ْ� ـ��"<�� �mـ���&�� �n��َN ������� � �َ��َL     �(ـ�������ُـ + S �kـ<َْl�ْ� ـ��"<�� �mـ���&�� �n��َN ������� � �َ��َL     �(ـ�������ُـ + S �kـ<َْl�ْ� ـ��"<�� �mـ���&�� �n��َN ������� � �َ��َL�)7(  بـن خالويـهاقـال ) هــ 370ت(  :

معنــى مخــاطبتهم وتقريــرهم بآيــات : أنــه أراد: ُيقــرأَن بالتــاء واليــاء، فالحجــة لمــن قــرأهن بالتــاء((
: خـًا لهـمأنه جعل األلف للتوبيخ، فكأنه قـال ُمَوب : اهللا، وبدائع خلقه، والحجة لمن قرأهن بالياء

كيف يكفرون باهللا وينكرون البعث ويعرضون عـن آياتـه وهـم يـرون الطيـر مسـخرات، ! ويحهم
ومـا خلـق اهللا مــن شـجر ونباتـًا، ومــا بـدأه مــن الخلـق؟ أفلـيَس مــن خلـق شـيئًا مــن غيـر شــيء، 

                                         

 .14/300) رأي(لسان العرب ) 1(

 .44/األنبياء) 2(

 .46/النازعات) 3(

 .6/المعارج) 4(

 . 126/التوبة) 5(

 .19/الملك) 6(

، 33/، األحقــاف13/، االنسـان40، 22/، الفرقــان13/، آل عمـران165/البقــرة: المواضـع ، وبقيــة19/العنكبـوت) 7(
ـــه35 ــ ــام89/، طــ ـــ ــراف25، 6/، األنعــ ــ ــــل148، 146، 146/، األعـــ ـــراء79، 48/، النحـــ ــ ــل99/، االســ ـــ ، 86/، النمــ

ــــوت ـــروم67/العنكبــ ــ ــــجدة37/، الـ ــــبأ27/، الســ ـــس9/، ســ ـــلت71، 31/، يـــ ــور15/، فصـــ ـــ ـــاء44/، الطـ ــ ، 44/، األنبيـ
 .2/، القمر201، 7/، الشعراء97، 88/ونس، ي6/الزلزلة
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  . )1())ُعد الى حالتك األولى؟: فأنشأه، وّكونه، ثم أماته، فأفناه قادرًا على إعادته بأن يقول له
تصلت به واو الجمع للحاضرين وقد ورد عشر مـرات فـي القـرآن اأما ترون ففعل مضارع 

��D $ِ�?ـ� �VَLـ�`� ��>"ـ��     �: الكريم ومنه قوله تعـالى� -�� Zَ 4َـ���HَL �?�ِ$ � ُI�>�- o@pِ���  ��ِّ$     ـ�`� ��>"ـ���VَL ـ�?�ِ$ �D�� -�� Zَ 4َـ���HَL �?�ِ$ � ُI�>�- o@pِ���  ��ِّ$     ـ�`� ��>"ـ���VَL ـ�?�ِ$ �D�� -�� Zَ 4َـ���HَL �?�ِ$ � ُI�>�- o@pِ���  ��ِّ$     ـ�`� ��>"ـ���VَL ـ�?�ِ$ �D�� -�� Zَ 4َـ���HَL �?�ِ$ � ُI�>�- o@pِ���  ��ِّ$�)2( تعـالى وقولـه :

� � �!�َ����4َ َZ �r���s �O�- ��ُ<�ِ&'َ�� ���8 � ُN����� ��"� ِ$ � �!�َ����4َ َZ �r���s �O�- ��ُ<�ِ&'َ�� ���8 � ُN����� ��"� ِ$ � �!�َ����4َ َZ �r���s �O�- ��ُ<�ِ&'َ�� ���8 � ُN����� ��"� ِ$ � �!�َ����4َ َZ �r���s �O�- ��ُ<�ِ&'َ�� ���8 � ُN����� ��"� �� �G ��"<�� +DَLـI�َ ��"lُـ � -�ـ� (�ـ�     �: وقوله تعالى )3(�$ِ���4َ � �ََL     ـ� (�ـ��- ��� �G ��"<�� +DَLـI�َ ��"lُـ ���4َ � �ََL     ـ� (�ـ��- ��� �G ��"<�� +DَLـI�َ ��"lُـ ���4َ � �ََL     ـ� (�ـ��- ��� �G ��"<�� +DَLـI�َ ��"lُـ ���4َ � �ََL
 ِU�Hَ7� ��) ��-�� �c�����2+��� ِU�Hَ7� ��) ��-�� �c�����2+��� ِU�Hَ7� ��) ��-�� �c�����2+��� ِU�Hَ7� ��) ��-�� �c�����2����e .c&��'ً� �: تعالى وقوله )��2+����)4�G �t�&�G ��"<�� �k<َ�V �n��َN �����4َ � �ََL �ً'��&�e .c�����2�G �t�&�G ��"<�� �k<َ�V �n��َN �����4َ � �ََL �ً'��&�e .c�����2�G �t�&�G ��"<�� �k<َ�V �n��َN �����4َ � �ََL �ً'��&�e .c�����2�G �t�&�G ��"<�� �k<َ�V �n��َN �����4َ � �ََL�)5(.  

إحــداهما ثقيلــة : وكــذلك جــاءت المــادة مؤكــدة بنــون التوكيــد إذ يلحــق الفعــَل للتوكيــد نونــان
وال تلحقان إال األفعال غير الماضـية .)6(واألخرى خفيفة ومعناها التأكيد، والشديدة أكثر تأكيداً 

  . )7(الماضية فالماضي ال يؤكد بهما أبداً 
ولهمـا . الفعـل المضـارع لإلسـتقبال ألن معناه للمضي، ومن شأن نـون التوكيـد أن تخلـص

يجب توكيد المضارع إذا كان جوابـًا لقسـٍم غيـَر مفصـوٍل مـن الـالم : مواضع ال تتعديانها منها
  . )8(مستقبًال مثبتاً 
لى واو الجماعة حذفت المـه إسند اآلخر باأللف أ معتلوهو فعل مضارع ) ترون (إذ ورد 

حــذفت نــون الرفــع لتــوالي األمثــال، ولــم ) تــرون (وبقيــت الفتحــة قبلهــا دلــيًال عليهــا فعنــد توكيــد 
لتقـــاء اتحـــذف واو الجماعـــة بـــل بقيـــت وحركـــت بالضـــم الـــذي يناســـبها ألجـــل الـــتخلص مـــن 

  .)9(الساكنين
نهـا لـو حـذفت فـإن أوٕانما بقيت واو الجماعة هنا ألن حذفها يوقـع فـي اللـبس، وبيـان ذلـك 

آخر الفعل إما أن يفتح أو يكسر أو يضـم، فـإذا فـتح آخـر الفعـل التـبس بالمسـند الـى الواحـد، 

                                         

 .186/راءات السبعالحجة في الق) 1(

 .48/األنفال) 2(

 . 27/األعراف) 3(

 .20/لقمان) 4(

 .10/، لقمان2/، الحج 2/، الرعد7، 6/، التكاثر59/يوسف: ، وبقية المواضع15/نوح) 5(

 .428/ابن عصفور: ، المقرب3/509كتاب سيبويه : ينظر) 6(

 .428/، المقرب51، 32/الهروي: ، األزهية في علم الحروف3/11، المقتضب 3/510كتاب سيبويه : ينظر) 7(

 .428/المقرب

 .2/156أمين علي السيد . د: ، في علم النحو2/309شرح إبن عقيل : ينظر) 8(

 . 165، 2/164، في علم النحو 4/147النحو الوافي : ينظر) 9(
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وٕاذا كسر التبس بالمسند الى الواحـدة، وٕاذا ضـم التـبس المعتـل بـاأللف بالمعتـل بغيرهـا، لـذلك 
ء واو الجماعة محركة بالضم مفتوحًا ما قبلها لكي يدل على أن المحذوف من آخـر وجب بقا

ــ��,�*�   �:وقــد ورد فــي القــرآن مــرتين فــي قولــه تعــالى. الفعــل ألــف ــ � �ْ� <ْ�J �Dــ� �2<َ��4َ �ــ� �َ +Yــ َN   �*�,ــ�� ــ � �ْ� <ْ�J �Dــ� �2<َ��4َ �ــ� �َ +Yــ َN   �*�,ــ�� ــ � �ْ� <ْ�J �Dــ� �2<َ��4َ �ــ� �َ +Yــ َN   �*�,ــ�� ــ � �ْ� <ْ�J �Dــ� �2<َ��4َ �ــ� �َ +Yــ َN * * * *+D��ــ�� �َ�َ+D��ــ�� �َ�َ+D��ــ�� �َ�َ+D��ــ�� �َ�َ    
�َ�!+َـــSُـــ + َ�َ���Sُـــ + َ�َ���Sُـــ + َ�َ���Sُـــ + َ�َ����:تعـــالى وقولــه )1(���1�ْ]�ـــ� � ��1�ْ]�ـــ� � ��1�ْ]�ـــ� � ��1�ْ]�ـــ� � ��َ�!+َـــ��َ�!+َـــ��َ�!+َـــ�يقــرأ بفـــتح التـــاء : ((بـــن خالويـــهاقــال  )�J ��)2ـــ���O �ْ�ـــ��,�*� � �Jـــ���O �ْ�ـــ��,�*� � �Jـــ���O �ْ�ـــ��,�*� � �Jـــ���O �ْ�ـــ��,�*� 

والحجــة . فعــل لهــم فجعلهــم بــه فــاعلينأنــه دل بــذلك علــى بنــاء ال: وّضــمها، فالحجــة لمــن فــتح
على ) لْترَأُيون (أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله، واألصل في الفعل : لمن ضم

فنقلــوا فتحــة الهمــزة الــى الــراء، وهــي ســاكنة، ففتحوهــا، وحــذفوا الهمــزة تخفيفــًا، ) لتفعلــون (وزن 
واو الجمـع و سـاكنة، : وا الضمة عنها فبقيتثقل، فحذفتسفبقيت الياء مضمومة، والضم فيها مُ 

واو الجمــع، والنــون المدغمــة، : ســاكنة، فحــذفوا اليــاء اللتقــاء الســاكنين فــالتقى حينئــذ ســاكنان
  . )3( ))فحذفوا الواو اللتقائهما

المدغمـة فـي  ومن مواضعها أيضـًا أنـه يجـوز توكيـد الفعـل المضـارع إذا كـان مسـبوقًا بـإن
  . )4(، أو بأداة طلب)ما(

كتمنعـين نقلـت حركـة الهمـزة الـى الــراء ) تـرأيين(أصـله قبـل التوكيـد ) تَـَرِين (كمـا فـي لفظـة 
 بفـتح الـراء وكسـر اليـاء األولـى وسـكون الثانيـة أو نقـول) تريين(قبلها ثم حذفت الهمزة فصار 

 –الفـًا وعلـى التقـديرين التقـى فُقلبـت حذفت الكسرة الستثقالها أو تحركت الياء وأنفتح ما قبلها 
بفــتح الــراء وســكون اليــاء ثــم دخــل الجــازم وهــو ) تــرين(ســاكنان حــذف اولهمــا كمــا مــر فصــار 

بسكون اليـاء المفتـوح ) فإما ترى(الشرطية المتصلة بما الزائدة فحذفت نون الرفع فصار ) نا(
قبلهــا ثــم أكــد بــالنون فــالتقى ســاكنان يــاء المخاطبــة ونــون التوكيــد وتعــذر حــذف أحــدهما  مــا

فحركـــت اليـــاء بحركــــة تجانســـها وهـــي الكســــرة ويبقـــى مــــا قبلهـــا مفتوحـــًا، لتــــدل الفتحـــة علــــى 
  . )5(المحذوف

                                         

 .6، 5/التكاثر) 1(

 .7/التكاثر) 2(

 . 348/الحجة في القراءات السبع) 3(

 . 2/309، شرح ابن عقيل 3/515كتاب سيبويه : ينظر)  4(

 .1/57شرح التصريح : ينظر)  5(
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فلـو حـذفت اليـاء : بـاسوٕانما بقيت ياء المخاطبة محركة بالكسـر ألن حـذفها يوقـع فـي اإلل
شتبه المعتل باأللف بغيره اوبقي فتح ما قبلها لم يكن هناك ما يدل عليها، وٕاذا كسـر ما قبلها 

لـى واو الجماعـة مـن المعتـل إمن المعتـل بـالواو أو باليـاء، وٕاذا ضـم مـا قبلهـا التـبس بالمسـند 
المعتــل بــاأللف عنــد  بــالواو أو باليــاء، فوجــب مــن أجــل منــع اإللبــاس بقــاء يــاء المخاطبــة مــع

التوكيـــد، ووجـــب أن تحـــرك للـــتخلص مـــن التقـــاء الســـاكنين وكانـــت الحركـــة كســـرة ألن الكســـرة 
  .أنسب للياء

ــ����O+�: ومــن ذلــك قولــه تعــالى ــ� 4َ +-ِu)َ+O�ــ��� ــ� 4َ +-ِu)َ+O�ــ��� ــ� 4َ +-ِu)َ+O�ــ��� ــ� 4َ +-ِu)َ       ��-�ــ� �6 ِO�2�s+�ــ<�� �c�Hَ/ــ ــ� َ� ?� ــ���� $ِ ــ��� َ(,ُ �sَL ِ�ــ �g�&�ْ� �Oــ �-   ��-�ــ� �6 ِO�2�s+�ــ<�� �c�Hَ/ــ ــ� َ� ?� ــ���� $ِ ــ��� َ(,ُ �sَL ِ�ــ �g�&�ْ� �Oــ �-   ��-�ــ� �6 ِO�2�s+�ــ<�� �c�Hَ/ــ ــ� َ� ?� ــ���� $ِ ــ��� َ(,ُ �sَL ِ�ــ �g�&�ْ� �Oــ �-   ��-�ــ� �6 ِO�2�s+�ــ<�� �c�Hَ/ــ ــ� َ� ?� ــ���� $ِ ــ��� َ(,ُ �sَL ِ�ــ �g�&�ْ� �Oــ وقولــه  )1(�-�

��<+�:تعالى ِ�ُ4 �+-ِ$ Pd�H �ُْ'+>��ِ�ُ4 �+-ِ$ Pd�H �ُْ'+>��ِ�ُ4 �+-ِ$ Pd�H �ُْ'+>��ِ�ُ4 �+-ِ$ Pd�H �ُْ' �D����J��� ��- � �D����J��� ��- � �D����J��� ��- � �D����J��� ��- ��)2 (تعـالى وقوله:���������َ���<�ـ�         ِu)َ �=ـ+>��")���َ�َ ��َL �َ���<�ـ�        $ِ-+ـ� �ُ�ِ��<+ـ=� ����ـ�v ��"ـ/�p َ���ـ���8  ِu)َ �=ـ+>��")���َ�َ ��َL �َ���<�ـ�        $ِ-+ـ� �ُ�ِ��<+ـ=� ����ـ�v ��"ـ/�p َ���ـ���8  ِu)َ �=ـ+>��")���َ�َ ��َL �َ���<�ـ�        $ِ-+ـ� �ُ�ِ��<+ـ=� ����ـ�v ��"ـ/�p َ���ـ���8  ِu)َ �=ـ+>��")���َ�َ ��َL �$ِ-+ـ� �ُ�ِ��<+ـ=� ����ـ�v ��"ـ/�p َ���ـ���8 
 � �!��ِA���- � �!��ِA���- � �!��ِA���- � �!��ِA�� َ�َ����:تعالى وقوله )3(�-���َL � �8�����َ p�/"�� �v���� �=+>�� ِ�ُ� ��- �Dِ$�����َ�َ ��َL � �8�����َ p�/"�� �v���� �=+>�� ِ�ُ� ��- �Dِ$�����َ�َ ��َL � �8�����َ p�/"�� �v���� �=+>�� ِ�ُ� ��- �Dِ$�����َ�َ ��َL � �8�����َ p�/"�� �v���� �=+>�� ِ�ُ� ��- �Dِ$��ُw�Y�&�ْ� �=��<َ�J ��2"�ِu)َ �=+>��")ُw�Y�&�ْ� �=��<َ�J ��2"�ِu)َ �=+>��")ُw�Y�&�ْ� �=��<َ�J ��2"�ِu)َ �=+>��")ُw�Y�&�ْ� �=��<َ�J ��2"�ِu)َ �=+>��")�)4(  فهذه جملة

  .ونون التوكيد في فعله فكان توكيده مزدوجاً ) إن(في حرف الشرط ) ما(شرطية زيدت 
مــن الرؤيــة ويجــوز إبــدال همزتــه يــاء  ىن َراءَ مــ) ِرَئــاء(المصــدر ) ِفَعــال(وجــاء علــى وزن 

  .لكسرة ما قبلها
� �ِـ�PO�2�ْ    �: وقد ورد ثالث مرات في القرآن الكريم وذلـك فـي قولـه تعـالى ُI�4�'َُـ�� �6ـ��<�j�&ُ4 َZ    PO�2�ِْـ�� � ُI�4�'َُـ�� �6ـ��<�j�&ُ4 َZ    PO�2�ِْـ�� � ُI�4�'َُـ�� �6ـ��<�j�&ُ4 َZ    PO�2�ِْـ�� � ُI�4�'َُـ�� �6ـ��<�j�&ُ4 َZ

 ِa�+>�� �@�xَِH ���َ��- �k�
>�� p�/"��َN َTَ7��� ِa�+>�� �@�xَِH ���َ��- �k�
>�� p�/"��َN َTَ7��� ِa�+>�� �@�xَِH ���َ��- �k�
>�� p�/"��َN َTَ7��� ِa�+>�� �@�xَِH ���َ��- �k�
>�� p�/"��َN َTَ7����-�<���D �ِ��>"�� �: وقوله تعـالى) 5(�E�� َZ�� ِa�+>�� �@�xَِH � �!�َ����-َL �D�ُ,�
>�� �O��/"���� ��"<��ِ� �D��>�-�E�� َZ�� ِa�+>�� �@�xَِH � �!�َ����-َL �D�ُ,�
>�� �O��/"���� ��"<��ِ� �D��>�-�E�� َZ�� ِa�+>�� �@�xَِH � �!�َ����-َL �D�ُ,�
>�� �O��/"���� ��"<��ِ� �D��>�-�E�� َZ�� ِa�+>�� �@�xَِH � �!�َ����-َL �D�ُ,�
>�� �O��/"����
 ِ��Vy� ِf�����ْ�ِ� َZ�� ِ��Vy� ِf�����ْ�ِ� َZ�� ِ��Vy� ِf�����ْ�ِ� َZ�� ِ��Vy� ِf�����ْ�ِ� َZ�����xَِH@� ��<+ـ�aِ  ���َ  �:وقوله تعالى) 6(� ���jَ�� � �8ِH����5 �O�- ���A���V �O��/"��َN ��ُ��ُI4َ  ِaـ�+>�� �@�xَِH�� ���jَ�� � �8ِH����5 �O�- ���A���V �O��/"��َN ��ُ��ُI4َ  ِaـ�+>�� �@�xَِH�� ���jَ�� � �8ِH����5 �O�- ���A���V �O��/"��َN ��ُ��ُI4َ  ِaـ�+>�� �@�xَِH�� ���jَ�� � �8ِH����5 �O�- ���A���V �O��/"��َN ��ُ��ُI4َ�)7 ( ،

اة ءيرائــــي مــــرا راءى: القبــــيح تقــــول نبطــــاإإظهــــار الجميــــل مــــع : الرئــــاء: ((، قــــال الطوســــي
الرياء هو إظهار العمل للناس ليروه ويظنـوا بـه خيـرًا : ((وجاء في المصباح المنير )8())ورياء

                                         

 .26/مريم) 1(

 .93/المؤمنون) 2(

 . 46/يونس) 3(

 .42/، الزخرف77/غافر: ، وبقية المواضع40/الرعد) 4(

 . 264/البقرة) 5(

 .38/النساء) 6(

 .47/األنفال) 7(

 .7/57التفسير الكبير : ، وينظر5/133الطوسي : التبيان) 8(
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ٕانمـا صـار الشـرك ريـاًء وترى الباحثـة أن الريـاء وجـه مـن وجـوه الشـرك و  )1())فالعمل لغير اهللا
ألن العبــد عنــدما يعمــل يبتغــي بــذلك نــواًال مــن اهللا، ويتخــذ عنــده جاهــًا ومنزلــة رجــاء النــوال 
والمنفعــة، فــإذا إبتغــى بــذلك نــواًال مــن بعــض عبيــده، وأتخــذ عنــدهم بــذلك جاهــًا ومنزلــة رجــاء 

  .المنفعة فقد أشرك في العمل غيره دونه
مــرة واحــدة فــي ) ِفْعــالً (علــى وزن ) اً ِرْئَيــ(اء المصــدر جــ) رأى(ومــن الفعــل الثالثــي المجــرد 

���S�SََL �Oً��:القرآن الكريم في قوله تعالىsَL � �8 ٍD��'َ �O�- � �!<َ�&'َ ��>ْI<َ�8َL � َN���ًS�SََL �O���sَL � �8 ٍD��'َ �O�- � �!<َ�&'َ ��>ْI<َ�8َL � َN���ًS�SََL �O���sَL � �8 ٍD��'َ �O�- � �!<َ�&'َ ��>ْI<َ�8َL � َN���ًS�SََL �O���sَL � �8 ٍD��'َ �O�- � �!<َ�&'َ ��>ْI<َ�8َL � َN��    ���xِْH�����xِْH�����xِْH�����xِْH��، جـاء فـي )2(�

،  بـالزاي سـعيد )اً َوِزيـ: (وقـرأ. خفيفـة بـال همـز) وريـاً (ومن ذلك قـراءة طلحـة … : ((حتسبالم
خفيفـة بـال ) اً َوريـ(النظر من ذلك في : بن جبير ويزيد البربري واألعسم المكي، قال ابو الفتح

 -وهــو مــن الهمــز-همــز، وذلــك أنــه فــي األصــل ِفْعــل أمــا مــن رَأيــت وٕامــا مــن َرِويــت، فأصــله
َكِرْعيًا، على قراءة أبـي عمـرو وغيـره، فأريـد تخفيـف الهمـز، فأبـدلت الهمـزة يـاًء لسـكونها  ياً وِرئْ 

وٕانكسار ما قبلهـا، ثـم أدغمـت اليـاء المبدلـة مـن الهمـزة فـي اليـاء الثانيـة التـي هـي الم الفعـل، 
، اً نوذلك ألن للريان نضـارة وحسـ: قال أبو علي. ويجوز أن يكون من َرويتُ ). اً َوِري (فصارت 

فُأبــدلت الــواو يــاء، وُأدغمــت ) ِرْوىٌ (وأصــله علــى هــذا . بــالزاي) اً َوزيــ(فيتفــق إذًا معنــاه ومعنــى 
حدثنا أبو علي عن إبـن مجاهـد أن القـراءة فيهـا علـى ثالثـة ). اً َوِري (في الياء بعدها، فصارت 

  .)3())…فهذا هذا) اً َوِزي (، )َوِرياً (، )وِرْئياً : (أضرب
ــُي بالكســر ْئ ــيُ (( )4(المنظــر وهــو مــا رأتــه العــين مــن حــال حســنة وكســوة ظــاهرة:والر ْئ والر: 

ْئــيُ (( و )5())المظهــر مــا يقــع عليــه : ورْئــُي الشــئ. خر الــذي ُينَشــر لُيــرى ُحْســُنهُ الثــوب الفــا: الر
 6())َظر ويرى منه،وُحْسُن المنظر في البهاء والجمالالن(.  

                                         

 .1/113الفّيومي : المصباح المنير) 1(

 .74/مريم) 2(

 .2/44المحتسب ) 3(

 .1/460مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم،3/128الموسوعة القرآنية الميّسـرة:ظرين) 4(

 .288/حسن محمد موسى: قاموس قرآني ) 5(

 .1/320مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط) 6(
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: قـــال الخليـــل. ةً ًا ورؤيـــَيـــأْ يـــراه رَ  يءمصـــدر رأى الشـــ) ْعـــلفَ (فمصـــدر علـــى وزن) َرْأي(أمـــا 
ـــــــ(( ـــــــ:أير ال ـــــــول ب،رأي القل ـــــــى اآلراء، تق ـــــــى الَتعجـــــــب مـــــــا َأضـــــــل أراءَ : ويجمـــــــع عل هـــــــم عل
  .)2())منتهى بصرها: منتهى البصر،ورأُي العين: الرأي((بن دريداوقال ) 1( ))أيضاً )راَءهم(و

� �:وقد ورد مرتين في القرآن الكريم في قوله تعالى �!�َ������ oh���)�َN ���VُL�� ��"<�� ِ��ِ&�G ��) ُ��4�َ,ُ4 ٌ;0َ�) � �!�َ������ oh���)�َN ���VُL�� ��"<�� ِ��ِ&�G ��) ُ��4�َ,ُ4 ٌ;0َ�) � �!�َ������ oh���)�َN ���VُL�� ��"<�� ِ��ِ&�G ��) ُ��4�َ,ُ4 ٌ;0َ�) � �!�َ������ oh���)�َN ���VُL�� ��"<�� ِ��ِ&�G ��) ُ��4�َ,ُ4 ٌ;0َ�)
 ِO�����ْ� �pْL�H � ِ!��<َ�ْ�- ِO�����ْ� �pْL�H � ِ!��<َ�ْ�- ِO�����ْ� �pْL�H � ِ!��<َ�ْ�- ِO�����ْ� �pْL�H � ِ!���-�� َ����َ} �4"&���=� �:تعـالى وقوله) 3(�-�ْ�َ>� �=���&"4� {َ����َ ��-�� �=���&"4� {َ����َ ��-�� �=���&"4� {َ����َ ��-��     ِpْL+�ـ�� p�5ـ� ��ـ��>ُ��T��HَL �قـرأ أبـو ((، )Zِ$�)4" ��"ـ/���O �8ـ � ��T��HَLُ<�ـ� ��ـ�p�5 ��ـ�+Zِ$     ِpْL" ��"ـ/���O �8ـ � ��T��HَLُ<�ـ� ��ـ�p�5 ��ـ�+Zِ$     ِpْL" ��"ـ/���O �8ـ � ��T��HَLُ<�ـ� ��ـ�p�5 ��ـ�+Zِ$     ِpْL" ��"ـ/���O �8ـ 

: وقرأ الباقون. مهموزًا غيره) يأْ الر : (وكلهم قرأ. ال يهمزه) ياالر (مهموزًا ) ئباد: (عمرو وحده
وقـال ) الـرايَ : (َأنـه كـان ال يهمـز: ووروى علـي بـن نصـر عـن أبـي عمـر . بغير همـز) باِديَ (

إذا أدرج القــراءة أو قــرأ فــي الصــالة، ويهمــز إذا ) الــراي: (ال يهمــز: اليزيــدي عــن أبــي عمــرو
عتقــاد ا: ((ن الــرأياوذهــب األصــفهاني إلــى  )5())روى عنــه الهمــز وتركــه، وهــذه علتــه .حقــق

ــ��Oِ  �: ة الظــن وعلــى هــذا قولــهالــنفس أحــد النقيضــين عــن غلبــ ���ْ� �pْL�H � ِ!�ــ� <َ�ْ�- � �!�َ��ــ�� �� ِO�ــ� ���ْ� �pْL�H � ِ!�ــ� <َ�ْ�- � �!�َ��ــ�� �� ِO�ــ� ���ْ� �pْL�H � ِ!�ــ� <َ�ْ�- � �!�َ��ــ�� �� ِO�ــ� ���ْ� �pْL�H � ِ!�ــ� <َ�ْ�- � �!�َ��ــ�� أي  )6(���
يظنــــونهم بحســــب مقتضــــى مشــــاهدة العــــين مثلــــيهم، تقــــول َفَعــــل ذلــــك َرَأَي َعْينــــي وقيــــل َراَءَة 

التفكـر فـي مبـادئ األمـور : ((إلـى أن الـرأي هـو ) هــ 764ت (  وذهب الصـفدي. )7())عيني
  .)8( ))ونظر عواقبها وعلم ماتؤول إليه من الخطأ والصواب

ْؤيا( أما ـقيا والُبْشـرى، وألفـه للتأنيـث ) ُفْعلى(في المنام، على وزن ) رأى(فمصدر ) الركالس
 وذكرتهــانهـا لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم و أال إللعــين ) رأى(ولـذلك لــم ينصــرف، والرؤيــة مصــدر 

  -:وهذا ما سأبينه على النحو اآلتي –فالبد من التمييز بين اللفظين  المعاجم
ي القــرآن الكــريم ســبع مــرات، كلهــا فــي الرؤيــا الصــادقة وبصــيغة المفــرد، جــاءت الرؤيــا فــ

ومـن هـذه المـرات السـبع، جـاءت الرؤيـا خمـس مـرات . داللة علـى التمييـز والوضـوح والصـفاء
فــــي آيــــة  �وهــــي رؤيــــا إبــــراهيم : لألنبيــــاء، فهــــي مــــن صــــدق اإللهــــام القريــــب مــــن الــــوحي

                                         

 . 8/306العين ) 1(

 .1/176إبن دريد : جمهرة اللغة) 2(

 .13/آل عمران) 3(

 .27/هود) 4(

 .332/السبعة في القراءات) 5(

 .13/آل عمران) 6(

 .3/117بصائر ذوي التمييز : ، وينظر207/معجم مفردات ألفاظ القرآن) 7(

 .1/63صالح الدين الصفدي : الغيث المسجم في شرح المية العجم) 8(
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ِ�������8 �  �: اتالصاف$��� �DَL �(��>���5��َ��  � ��8�����ِ$��� �DَL �(��>���5��َ��  � ��8�����ِ$��� �DَL �(��>���5��َ��  � ��8�����ِ$��� �DَL �(��>���5��َ��  *  *  *  * �*�>���[�2�ْ� pِ|�1�َ �=��َ/َN �"�ِ$ ����}~��� �R'ْ+��6 ��'َ �*�>���[�2�ْ� pِ|�1�َ �=��َ/َN �"�ِ$ ����}~��� �R'ْ+��6 ��'َ �*�>���[�2�ْ� pِ|�1�َ �=��َ/َN �"�ِ$ ����}~��� �R'ْ+��6 ��'َ �*�>���[�2�ْ� pِ|�1�َ �=��َ/َN �"�ِ$ ����}~��� �R'ْ+��6 �يوسف ، ورؤيا )1(�َ'�

�� -�ـ&ِ*o      �: إذ يقول له أبوه���J ِD����ِ_�� �D�jَ��+g�� +Dِ$  �����َN �=�َ ������I��)َ �=�4���Vِ$ ^<َ�J {َ��� �}�H �b�	ْ,4َ َZ +��>�����  o*ِ&ـ�- �����J ِD����ِ_�� �D�jَ��+g�� +Dِ$  �����َN �=�َ ������I��)َ �=�4���Vِ$ ^<َ�J {َ��� �}�H �b�	ْ,4َ َZ +��>�����  o*ِ&ـ�- �����J ِD����ِ_�� �D�jَ��+g�� +Dِ$  �����َN �=�َ ������I��)َ �=�4���Vِ$ ^<َ�J {َ��� �}�H �b�	ْ,4َ َZ +��>�����  o*ِ&ـ�- �����J ِD����ِ_�� �D�jَ��+g�� +Dِ$  �����َN �=�َ ������I��)َ �=�4���Vِ$ ^<َ�J {َ��� �}�H �b�	ْ,4َ َZ +��>�����
�ـ�� �Jَ>ـ^   �: وحين نتابع سياقها في السورة نراها قد صدقت وتحققت في قوله تعـالى )2(������َL �t)َ�H���ـ�� �Jَ>ـ^   �����َL �t)َ�H���ـ�� �Jَ>ـ^   �����َL �t)َ�H���ـ�� �Jَ>ـ^   �����َL �t)َ�H��

 ��,�s �P��H ��!<َ���A ��'َ ُ��&'َ �O�- p����}�H ُ��ِ�ْ\4َ �َ/�8 �R��َL��� َM�'َ�� ���+1�G ���َ ��~��V�� ِ������ْ� ��,�s �P��H ��!<َ���A ��'َ ُ��&'َ �O�- p����}�H ُ��ِ�ْ\4َ �َ/�8 �R��َL��� َM�'َ�� ���+1�G ���َ ��~��V�� ِ������ْ� ��,�s �P��H ��!<َ���A ��'َ ُ��&'َ �O�- p����}�H ُ��ِ�ْ\4َ �َ/�8 �R��َL��� َM�'َ�� ���+1�G ���َ ��~��V�� ِ������ْ� ��,�s �P��H ��!<َ���A ��'َ ُ��&'َ �O�- p����}�H ُ��ِ�ْ\4َ �َ/�8 �R��َL��� َM�'َ�� ���+1�G ���َ ��~��V�� ِ�� ورؤيا المصطفى  )3(��ْ����

�<��َ} $a�+><�� ً;�>�ْ�) "Zِِ�: سراءفي اال� �HَL ���"�� ��� �}~��� ��><ْ���A ��-��ِa�+><�� ً;�>�ْ�) "Zِ$ {َ��>�� �HَL ���"�� ��� �}~��� ��><ْ���A ��-��ِa�+><�� ً;�>�ْ�) "Zِ$ {َ��>�� �HَL ���"�� ��� �}~��� ��><ْ���A ��-��ِa�+><�� ً;�>�ْ�) "Zِ$ {َ��>�� �HَL ���"�� ��� �}~��� ��><ْ���A ��-�����6َ� َ�,َ�� ���6َ�     �:فتح قال تعالىورؤياه في ال )4(� ��َ,�َ �َ���6 ��َ,�َ �َ���6 ��َ,�َ
��Gـ   �@�H �*[��@� ��>"�� �-�ـ<�*� -�]�>?,�ـ �Dِ$ �f����[�ْ� ��ِ1���2�ْ� +Oُ<�V���َ�َ Pk�[�ْ�ِ� ����}~��� ���َ��G�H ��"<��   ـ�G��@�H �*[��@� ��>"�� �-�ـ<�*� -�]�>?,�ـ �Dِ$ �f����[�ْ� ��ِ1���2�ْ� +Oُ<�V���َ�َ Pk�[�ْ�ِ� ����}~��� ���َ��G�H ��"<��   ـ�G��@�H �*[��@� ��>"�� �-�ـ<�*� -�]�>?,�ـ �Dِ$ �f����[�ْ� ��ِ1���2�ْ� +Oُ<�V���َ�َ Pk�[�ْ�ِ� ����}~��� ���َ��G�H ��"<��   ـ�G��@�H �*[��@� ��>"�� �-�ـ<�*� -�]�>?,�ـ �Dِ$ �f����[�ْ� ��ِ1���2�ْ� +Oُ<�V���َ�َ Pk�[�ْ�ِ� ����}~��� ���َ��G�H ��"<��   �D�ُ)َـ�l4َ َZ �O�ِ�ـP	َ,�-�� � ُI   �D�ُ)َـ�l4َ َZ �O�ِ�ـP	َ,�-�� � ُI   �D�ُ)َـ�l4َ َZ �O�ِ�ـP	َ,�-�� � ُI   �D�ُ)َـ�l4َ َZ �O�ِ�ـP	َ,�-�� � ُI

)َ ���2<َ��4َ � �َ ��- � �<��)َ)َ ���2<َ��4َ � �َ ��- � �<��)َ)َ ���2<َ��4َ � �َ ��- � �<��)َ)َ ���2<َ��4َ ��&�ـ�    َ(��>� � -�� َ�  �5�T ِDَ��ـ=� َ(ْ�]�ـ� َ'�ِ �O�- �َ���1    ـ��&� �5�T ِDَ��ـ=� َ(ْ�]�ـ� َ'�ِ �O�- �َ���1    ـ��&� �5�T ِDَ��ـ=� َ(ْ�]�ـ� َ'�ِ �O�- �َ���1    ـ��&� �5�T ِDَ��ـ=� َ(ْ�]�ـ� َ'�ِ �O�- �َ���1�)5(  سـتعمال القـرآن للرؤيـا افهـذه خمـس مـرات مـن

وفـي آيتهـا عبـر عنهـا القـرآن . والمرتـان األخريـان فـي رؤيـا العزيـز وقـد صـدقت. لدى األنبيـاء
ا في منامه وجالئهـا وصـفائها، وٕان بـدت للمـأل مـن مرتين على لسان الملك بالرؤيا، لوضوحه

 �Gـ&��t ��,َـ����G .cـD��2ٍ ��ـ\O�!ُ<ُNْ+      �: قومه هواجَس أوهامًا وأضغاَث أحالم قال تعالى�HَL �2�ْ>�=� $ِ�?ـ�� َM�َ'��      +O�!ُ<ُNْ\ـ�� ٍD��2ـ�G .c���َـ,�� �t� �Gـ&�HَL �2�ْ>�=� $ِ�?ـ�� َM�َ'��      +O�!ُ<ُNْ\ـ�� ٍD��2ـ�G .c���َـ,�� �t� �Gـ&�HَL �2�ْ>�=� $ِ�?ـ�� َM�َ'��      +O�!ُ<ُNْ\ـ�� ٍD��2ـ�G .c���َـ,�� �t� �Gـ&�HَL �2�ْ>�=� $ِ�?ـ�� َM�َ'��
��ِ���� ���VُL�� ٍ�ْK�V .c�Y�&�>�G �t�&�G�� ò ��1�J ot�&�G��ِ���� ���VُL�� ٍ�ْK�V .c�Y�&�>�G �t�&�G�� ò ��1�J ot�&�G��ِ���� ���VُL�� ٍ�ْK�V .c�Y�&�>�G �t�&�G�� ò ��1�J ot�&�G��ِ���� ���VُL�� ٍ�ْK�V .c�Y�&�>�G �t�&�G�� ò ��1�J ot�&�G   �D��4َ�&�ـ�� ����}~�<�� � ُ�>ُN �Dِ$ p����}�H ��) ����ُ�)َْL ُ��2ْ�� ��!~�َL��� .c�   �D��4َ�&�ـ�� ����}~�<�� � ُ�>ُN �Dِ$ p����}�H ��) ����ُ�)َْL ُ��2ْ�� ��!~�َL��� .c�   �D��4َ�&�ـ�� ����}~�<�� � ُ�>ُN �Dِ$ p����}�H ��) ����ُ�)َْL ُ��2ْ�� ��!~�َL��� .c�   �D��4َ�&�ـ�� ����}~�<�� � ُ�>ُN �Dِ$ p����}�H ��) ����ُ�)َْL ُ��2ْ�� ��!~�َL��� .c� * * * *  ��ُـ��ُ��  َ'ـ��ُ��  َ'ـ��ُ��  َ'ـ��'َ

�ــf�Yِ �ِ��ــ����2*� sَ7� ِــ��ِ�ْ\�َِ� �Oــ���-�ــ� َ�] ٍf�Yــ�sَL ���ــf�Yِ �ِ��ــ���9َL �*�2ْــ�َ�sَ7� ِــ��ِ�ْ\�َِ� �Oــ���-�ــ� َ�] ٍf�Yــ�sَL ���ــf�Yِ �ِ��ــ���9َL �*�2ْــ�َ�sَ7� ِــ��ِ�ْ\�َِ� �Oــ���-�ــ� َ�] ٍf�Yــ�sَL ���ــf�Yِ �ِ��ــ���9َL �*�2ْــ�َ�sَ7� ِــ��ِ�ْ\�َِ� �Oــ���-�ــ� َ�] ٍf�Yــ�sَL ��، فــإذا رؤيــا وتمضــي القصـة فــي ســياقها القرآنـي )9َL�)6ْــ�َ�

  .الملك صادقة اإللهام، وليست كما بدت للمأل من قومه أضغاث أحالم
وداللتهـا علـى الصـدق فـي اآليـات ) الرؤيـا(إن هـذا الـذي جـاء فـي القـرآن فـي مـادة : أقول

ختصــت بهـا لغــة التنزيـل يحســن بنــا أن نقـف عنــدها لنــرى أن االسـبع يعــد خصوصـية معنويــة 
  . )7(الكتاب عربية قويمة عالية تتصف باألصالة والحسن العناية اإللهية أفرغت في هذا

ـــين اللفظـــين ـــان الفـــرق ب ـــا : (( قـــال الواحـــدي: ولبي ـــا مصـــدر كالبشـــرى والســـقيا والبقي الرؤي
ل صاحب وقا. في المنام جرى مجرى األسماء المتخيلسمًا لهذا انه لما صار أال إ. والشورى

                                         

 . 105/الصافات) 1(

 .5/يوسف) 2(

 . 100/يوسف) 3(

 .60/اإلسراء) 4(

 .27/الفتح) 5(

 . 44، 43/ يوسف) 6(

 .120/إبراهيم السامرائي. د: من وحي القرآن: ينظر) 7(
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ن اليقظـة فـال جـرم الرؤيا بمعنى الرؤية إال إنها مختصة بما كان منها في المنام دو : الكشاف
  . )1( ))القربة والقربى: في التأنيث، كما قيلفرق بينهما بحر 

ــين كلمتــي  مــن تأن هنــاك جهــودًا كثيــرة بــذلإلــى الباحثــة  وتــذهب ) رؤيــا(اجــل التمييــز ب
إحساســًا مــنهم بضــرورة التفريــق بينهمــا ولــوال ذلــك لمــا تطلــب األمــر كــل هــذه المشــقة ) يــةرؤ (و

  .كما أظن
فالرؤيــا نفــاذ اإلنســان ببصــيرته الحــادة الــى مــا تخبئــه المرئيــات وراءهــا مــن معــاٍن وأشــكال 
فيقتنصــها ويكشــف نقــاب الحــس عنهــا، وبــذلك يفــتح عيوننــا علــى مــا فــي األشــياء المرئيــة مــن 

  .روعة وفتنة
استعماًال مرادفًا للحلم، والسـحر، والتـوق الصـوفي ) الرؤيا(وفي أحيان كثيرة تستعمل كلمة 

فالرؤيـا تجسـد معنـًى حلميـًا، وداللـًة ) الرؤيـة(وهذا يضعها في الطرف المقابل لما تؤديه كلمة 
التـي تعنـي فـي معظـم األحيـان، فعـًال جسـديًا محضـًا ال ) رؤيـة(قلبيًة، على العكس من كلمـة 

المــس غيــر الســطح مــن المرئيــات، وال يصــل الــى مكنونهــا الــداخلي، ومــا فــي صــمتها البــارد ي
مــن داللــة وتــوحش وتعــد الرؤيــا عمــًال ينمــو فــي األعمــاق ســريًا مؤلمــًا، وبطيئــًا نتيجــة لحركــة 

شخصـية  دغم ويتـزامن ويتـأثر بتطـورينالنفس التي يتولد عنها كثير من األعمال، هذا العمل 
ويتصـــل كـــذلك بنضـــجه الحســـي والروحـــي وال يـــتم إال إذا إنبثقـــت عـــن هـــم الشـــخص الذهنيـــة 

مركـــزي يشـــغل الشـــخص ويســـتقطب طاقتـــه الروحيـــة ونشـــاطه الحســـي وٕاال إذا كانـــت إشـــعاعًا 
ــــداخلي وصــــياغاته  ــــون ذاكــــرة الشــــخص وعالمــــه ال ــــك الشــــاغل األساســــي فيل يصــــدر عــــن ذل

  . )2(وأشكاله
هو أنيرذ وهو مشتق من التنبيه والتحريك لم يوضع علـى الحقيقـة، : سم الرؤيا باليونانيةاو 

وذلك أن اإلنسان إنما يرى الرؤيا وهو نائم، ألن الرؤيا إنما تفعـل فـي وقـت النـوم، فـإذا ذهـب 
  . )3(النوم وأنتبه اإلنسان لم ير شيئاً 

أن لإلنسان حالتين حالة تسـمى النـوم وحالـة تسـمى اليقظـة وفـي كلتـا إلى الباحثة  وتذهب
الحـــالتين قـــد جعـــل اهللا لـــه إدراكـــًا يـــدرك بـــه األشـــياء تســـمى تلـــك اإلدراكـــات فـــي اليقظـــة حســـًا 

بصـره فـي وتسمى في النوم حسًا مشتركًا فكل شيء تبصره فـي اليقظـة يسـمى رؤيـة وكـل مـا ت

                                         

 .18/89التفسير الكبير ) 1(

 .20 ،19 ،18، 17، 16، 15/العّالقعلي جعفر . د: في حداثة النص الشعري: ينظر) 2(

 .9/أرطاميدورس: لرؤياتعبير ا: ينظر) 3(
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أن رؤية الشيء في اليقظة هو إدراكه بالبصر على الحقيقـة ورؤيتـه فـي أي النوم يسمى رؤيا 
  .المنام تصوره بالقلب على توهم اإلدراك بحاسة البصر من غير أن يكون كذلك

وهي التي ال تكـون إال فـي حـال  وممن كان يرى الرؤيا الصادقة الرسول الكريم محمد 
مـــن الـــوحي الرؤيـــا الصـــادقة فكـــان ال يـــرى رؤيــــا إال  النـــوم، فـــأول مـــا بـــدى بـــه رســـول اهللا 

بحـديث عـن تزويـر  فكـان ال يحـدث أحـدًا  جاءت مثل فلق الصبح وسـبب ذلـك صـدقه 
ره في نفسه بـل يتحـدث بمـا يدركـه بإحـدى قـواه الحسـية أو بكلهـا مـا كـان يحـّدث بـالغرض يزوّ 
يقول ما لم يكن وال ينطق في اليقظة عن شيء يّصوره في خياله مما لم ير لتلـك الصـورة وال 

  .بجملتها عينًا في الحس فهذا سبب صدق رؤياه
2-  

َ
ر
َ
ظ

َ
  :ن

مجــردًا ومزيــدًا فقــد ورد الفعــل بصــيغة المضــارع المجــرد ثــالث عشــرة مــرة ومنــه الفعــل ورد 
� ���َـ�. �: قوله تعالىR�-+�'َ ��- oWْ
�َ ��ُ��>�َ�ْ�� ��"<�� ��ُ,"4� ���>�-� �O��/"�� ��!~�َL��� .َـ���� �R�-+�'َ ��- oWْ
�َ ��ُ��>�َ�ْ�� ��"<�� ��ُ,"4� ���>�-� �O��/"�� ��!~�َL��� .َـ���� �R�-+�'َ ��- oWْ
�َ ��ُ��>�َ�ْ�� ��"<�� ��ُ,"4� ���>�-� �O��/"�� ��!~�َL��� .َـ���� �R�-+�'َ ��- oWْ
�َ ��ُ��>�َ�ْ�� ��"<�� ��ُ,"4� ���>�-� �O��/"�� ��!~�َL����)1( ـ�      �:وقولـه تعـالى�- �@���ـ���f ��<�ُـ�� ��2�ْـ��@� -�ـ�     ��ـ���f ��<�ُـ�� ��2�ْـ��@� -�ـ�     ��ـ���f ��<�ُـ�� ��2�ْـ��@� -�ـ�     ��ـ���f ��<�ُـ�� ��2�ْـ�

 �(����� �R�-+�'َ �(����� �R�-+�'َ �(����� �R�-+�'َ �(����� �R�-+�'َ�)2(  وعلى وزن) َورد الماضي المجرد ثالث مرات فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه ) َفَعل
�vٍ �: تعالى��� ^�َِ$ � �!ُK���� ���َ�َ oh�H��G �R�َِ|�ُL ��- �َTِ$�� ٍv���� ^�َِ$ � �!ُK���� ���َ�َ oh�H��G �R�َِ|�ُL ��- �َTِ$�� ٍv���� ^�َِ$ � �!ُK���� ���َ�َ oh�H��G �R�َِ|�ُL ��- �َTِ$�� ٍv���� ^�َِ$ � �!ُK���� ���َ�َ oh�H��G �R�َِ|�ُL ��- �َTِ$��،  )4(�َ(<�َ�ـ�� َ�ْ�ـ���h (�ـ� ��<~�1ـ�fِ     َ(<�َ�ـ�� َ�ْ�ـ���h (�ـ� ��<~�1ـ�fِ     َ(<�َ�ـ�� َ�ْ�ـ���h (�ـ� ��<~�1ـ�fِ     َ(<�َ�ـ�� َ�ْ�ـ���) �hـ� ��<~�1ـ�fِ     �: وقوله تعـالى 3((�

ــ �   �:ومنــه قولــه تعــالى )5(وثالثــين مــرة، اً وبصــيغة األمــر ســت ــ + �8 ُS �cــ� ��y� �`P�ــ �	ُ� �nــ ��َN �ــ� ُ���   �ــ  ــ + �8 ُS �cــ� ��y� �`P�ــ �	ُ� �nــ ��َN �ــ� ُ���   �ــ  ــ + �8 ُS �cــ� ��y� �`P�ــ �	ُ� �nــ ��َN �ــ� ُ���   �ــ  ــ + �8 ُS �cــ� ��y� �`P�ــ �	ُ� �nــ ��َN �ــ� ُ���
 �D�ُ)���	�� �D�ُ)���	�� �D�ُ)���	�� �D�ُ)���� �:وقوله تعالى )6(���	 ُNِH�ُ� �O�- �Wِ&�َْ,�َ ��َ���ُ��ْ� � ُNِH�ُ� �O�- �Wِ&�َْ,�َ ��َ���ُ��ْ� � ُNِH�ُ� �O�- �Wِ&�َْ,�َ ��َ���ُ��ْ� � ُNِH�ُ� �O�- �Wِ&�َْ,�َ ��َ��� ��) ��:وقوله تعالى 7((��ْ��ُ���Q�G �ُْ'� ��) ���Q�G �ُْ'� ��) ���Q�G �ُْ'� ��) ���Q�G �ُْ' + ُS ِU�Hَ7 + ُS ِU�Hَ7 + ُS ِU�Hَ7 + ُS ِU�Hَ7

َ����J �D�َN �n'�&�ـ;ُ �I�2�َْـ/?�ِ*�  N ����ُ��� + ُS  �*ِ�?/َـI�2�ْ� ُ;ـ�&�'��J �D�َN �n��َN ����ُ��� + ُS  �*ِ�?/َـI�2�ْ� ُ;ـ�&�'��J �D�َN �n��َN ����ُ��� + ُS  �*ِ�?/َـI�2�ْ� ُ;ـ�&�'��J �D�َN �n��َN ����ُ��� + ُS�)8(  وعلـى صـيغة األفعـال الخمسـة ورد الفعـل المبنـي
تصلت به واو الجمـع للغـائبين نحـو اوعشرين مرة وهو فعل مضارع  نثنتيا) ينظرون(للمعلوم 

                                         

 . 18/الحشر) 1(

، 15/، الحـج19/، الكهـف43، 14/، يـونس41، 27/، النمـل143، 129/األعـراف: ، وبقيـة المواضـع40/النبأ) 2(
 . 5/، الطارق24/، عبس15/ص

 .127/التوبة) 3(

 .21/المّدثر: ، والموضع الثالث88/اتالصاف) 4(

 .878، 877)/أنظر(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) 5(

 .46/األنعام) 6(

 .13/الحديد) 7(

 .11/األنعام) 8(
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����:قوله تعالى�V . �̀�eَ �O�- �D���ُ��>�����
�V . �̀�eَ �O�- �D���ُ��>�����
�V . �̀�eَ �O�- �D���ُ��>�����
�V . �̀�eَ �O�- �D���ُ���	�ـ����D �: وقوله تعالى )1(���<&�� َZ � �8�� �=���َِ$ �D���ُ�>�� � �8���4َ�� �D��	�ـ��&�� َZ � �8�� �=���َِ$ �D���ُ�>�� � �8���4َ�� �D��	�ـ��&�� َZ � �8�� �=���َِ$ �D���ُ�>�� � �8���4َ�� �D��	�ـ��&�� َZ � �8�� �=���َِ$ �D���ُ�>�� � �8���4َ���)2(  
�Uِ�: وقوله تعالىHَ7��� �c�����2+��� �c�ُI<َ�- ��) ����ُ�>�� � �َ��َLِU�Hَ7��� �c�����2+��� �c�ُI<َ�- ��) ����ُ�>�� � �َ��َLِU�Hَ7��� �c�����2+��� �c�ُI<َ�- ��) ����ُ�>�� � �َ��َLِU�Hَ7��� �c�����2+��� �c�ُI<َ�- ��) ����ُ�>�� � �َ��َL�)3( .  

ســـم الفاعـــل وهـــو مـــا دل علـــى الحـــدث وذات الفاعـــل ويـــدل علـــى اووردت المـــادة بصـــيغة 
  . )5(لمن وقع منه الفعل نحو ضارب وُمْكِرم ويشتق من فعل معلوم فاعله.)4(الحدوث والتجدد

  . )5(وُمْكِرم
وورد مـرتين فـي ) فاعلـة(علـى وزن ) نـاظرة(سم الفاعـل اشتق ا) َنَظرَ (ومن الفعل الثالثي 

��Gـ>�D�ُ       �:القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى��2�ْ� �tِـA���� � ِ� oh������>)َ .;+����!ِ� � ِ!���َِ$ ٌ;<َ�G���- �?�ِ$��   �D�ُ<ـ�G���2�ْ� �tِـA���� � ِ� oh������>)َ .;+����!ِ� � ِ!���َِ$ ٌ;<َ�G���- �?�ِ$��   �D�ُ<ـ�G���2�ْ� �tِـA���� � ِ� oh������>)َ .;+����!ِ� � ِ!���َِ$ ٌ;<َ�G���- �?�ِ$��   �D�ُ<ـ�G���2�ْ� �tِـA���� � ِ� oh������>)َ .;+����!ِ� � ِ!���َِ$ ٌ;<َ�G���- �?�ِ$��وقولـه  )6(�

�-�oh���9��َ ./�0  �:تعالى��� o(��A��  oh���9��َ ./�0�-���� o(��A��  oh���9��َ ./�0�-���� o(��A��  oh���9��َ ./�0�-���� o(��A�� * * * * oh������َ ��!P��H ^�َِ$ oh������َ ��!P��H ^�َِ$ oh������َ ��!P��H ^�َِ$ oh������َ ��!P��H ^�َِ$�)7( ،)) رزقهـا ومـا يأتيهـا مـن اهللا، كمـا فـي أي تنظر
ما َأْنُظُر إّال إليك ولو كان نظر البصر، كما يقول بعض الناس، كان في اآليـة : يقول الرجل

�-�oh���G��� ./�0   �: التي بعدها بيان ذلك، أال ترى إنه قـال��� o(��A��  oh���G��� ./�0�-���� o(��A��  oh���G��� ./�0�-���� o(��A��  oh���G��� ./�0�-���� o(��A��  *  *  *  *     oh���'ْ��ـَ� �ِ!�ـ� َ(ـ�
�� �DَL ~O�4َُـ     oh���'ْ��ـَ� �ِ!�ـ� َ(ـ�
�� �DَL ~O�4َُـ     oh���'ْ��ـَ� �ِ!�ـ� َ(ـ�
�� �DَL ~O�4َُـ     oh���'ْ��ـَ� �ِ!�ـ� َ(ـ�
�� �DَL ~Oوجـوه (( )8(��4َُـ
ــم يقــل) )ن يفعــل بهــا فــاقرةأيومئــذ باســرة تظــن  ــا((و )9())ووجــوه ال تنُظــُر وال تــرى: ول : ِظرةالن

  . )10( ))الجمع نواِظر. والعين. مؤنث الناظر

                                         

 . 45/الشورى) 1(

 . 198/األعراف) 2(

، 19/، األحــزاب6/فــال، األن53/، األعــراف143/، آل عمــران55، 50/البقــرة: ، وبقيــة المواضــع185/األعــراف) 3(
ــاطر ـــ ــــد44، 43/فـــ ــ ــين20، 10/، محمــ ــ ـــ ـــــف35، 23/، المطففـ ــ ــروم109/، يوسـ ــ ـــ ـــافر9/، الـ ــ ــ ، 6/، ق82، 21/، غـ
 .84/الواقعة

 .2/65شرح التصريح : ينظر) 4(

 .176/، معجم المصطلحات النحوية والصرفية6/68شرح المفّصل : ينظر) 5(

 .35/النمل) 6(

 .23، 22/القيامة) 7(

 . 25، 24/القيامة) 8(

 .2/304األخفش : معاني القرآن) 9(

 .2/940المعجم الوسيط ) 10(
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* * * * َ(<�َ��� َ�ْ����h���ْ�َ ���َ�>)َ  ِf��1~>�� ��) �h���ْ�َ ���َ�>)َ  ِf��1~>�� ��) �h���ْ�َ ���َ�>)َ  ِf��1~>�� ��) �h (�� ��<~f��1ِ  �: مرة واحدة في قوله تعالى) َنْظَرة(ورد المصدر ) َفْعَلة(وعلى وزن 
 o ��,�G �?�ِ$ َM�َ,)َ o ��,�G �?�ِ$ َM�َ,)َ o ��,�G �?�ِ$ َM�َ,)َ o ��,�G �?�ِ$ َM�َ,)َ�)1( وجاء في المعجم الوسيط)) : َْظرةْمَحة ويقال: النُة◌ٌ : فيه َنْظـَرة: اللوُقـْبحٌ  َرد .

  . )2())الرحمة: النْظَرةَ  ونظَرُه بعينِ  َعْينٌ  :وأصابته َنْظرةٌ . وُقْبحٌ 
�ـ�� -�ـO ��2�ْـ���c   �:له تعالىفي قو مرة واحدة ) َنَظرَ (وقد ورد المصدر �<َ�J P��gْ��2�ْ� ���َ�َ �=���َ ِ$ �D���ُ�>��   �c��ـ�� -�ـO ��2�ْـ��<َ�J P��gْ��2�ْ� ���َ�َ �=���َ ِ$ �D���ُ�>��   �c��ـ�� -�ـO ��2�ْـ��<َ�J P��gْ��2�ْ� ���َ�َ �=���َ ِ$ �D���ُ�>��   �c��ـ�� -�ـO ��2�ْـ��<َ�J P��gْ��2�ْ� ���َ�َ �=���َ ِ$ �D���ُ�>���)3( ،

لنظـر المؤمـل بـه معرفـة مـا يطلـب وال يكـون فالتأمـل هـو ا )4())تأمل الشيء بالعين: والنظر((
اإلقبـــال علـــى الشـــيء : والنظـــر. إّال فـــي طـــول مـــدة فكـــل تأمـــل نظـــر ولـــيس كـــل نظـــر تـــأمالَ 

ك المعنـى ومعنى النظر هو محاولة التصور للشيء بالفكر فيه،وهو طلب إدرا(( )5( .بالبصر
  . )6( .))لى المعنى إلدراكهإوقيل هو تحديق القلب . المعنى بالتأويل له

خمس مرات فـي ) الناظر(جمع ) الناظرين(وعلى صيغة جمع المذكر السالم وردت لفظة 
�6
ْ���:القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى oh��َ,�� ��!"�ِ$��ْ
�6 oh��َ,�� ��!"�ِ$��ْ
�6 oh��َ,�� ��!"�ِ$��ْ
�6 oh��َ,�� ��!"�ِ$ �O�ِ����+>�� ~���4َ ��!ُ����َ ot�'�)َ �@� �O�ِ����+>�� ~���4َ ��!ُ����َ ot�'�)َ �@� �O�ِ����+>�� ~���4َ ��!ُ����َ ot�'�)َ �@� �O�ِ����+>�� ~���4َ ��!ُ����َ ot�'�)َ �@��)7( ـ��)�   �:وقوله تعالى��َ�ـ|��� ����َ�ـ|��� ��ـ��)�   ��َ�ـ|��� ��ـ��)�   ��َ�ـ|��� ��ـ��)�   

 �O�ِ����+><�� �@�َK���� ���8 �َTِu)َ �O�ِ����+><�� �@�َK���� ���8 �َTِu)َ �O�ِ����+><�� �@�َK���� ���8 �َTِu)َ �O�ِ����+><�� �@�َK���� ���8 �َTِu)َ�)8( وقولـه تعالى :� �O�ِ����+><�� ��8�+>+�َ��� ��A����� �@��2+��� ��) ��><ْ���A ��َ,�َ�� �O�ِ����+><�� ��8�+>+�َ��� ��A����� �@��2+��� ��) ��><ْ���A ��َ,�َ�� �O�ِ����+><�� ��8�+>+�َ��� ��A����� �@��2+��� ��) ��><ْ���A ��َ,�َ�� �O�ِ����+><�� ��8�+>+�َ��� ��A����� �@��2+��� ��) ��><ْ���A ��َ,�َ��والناظر هو (( )9(�
ببصره ألن النظـر هـو تطلـب اإلدراك للمعنـى بحاسـة مـن الحـواس، هو الطالب لرؤية الشيء 

   )10( ))أو وجه من الوجوه
3-  

َ
ر
َ
ص

َ
  :ب

فقــد جــاء الفعــل بصــيغة المضــارع  :فــي القــرآن الكــريم مجــردًا ومزيــداً ) بصــر(جــاء الفعــل 
��D  �: المجرد مرتين في القرآن الكريم وذلك في قوله تعـالى���	�&�� �� ���	�&ُ���)َ  �D����	�&�� �� ���	�&ُ���)َ  �D����	�&�� �� ���	�&ُ���)َ  �D����	�&�� �� ���	�&ُ���)َ * * * *   �Dْ�ُـ�
�2�ْ� � ُI�?َ\ِـ�   �Dْ�ُـ�
�2�ْ� � ُI�?َ\ِـ�   �Dْ�ُـ�
�2�ْ� � ُI�?َ\ِـ�   �Dْ�ُـ�
�2�ْ� � ُI�?َ\11(��ِـ( 

                                         

 .89، 88/الصافات) 1(

 .2/940المعجم الوسيط ) 2(

 .20/محمد) 3(

 .5/83، بصائر ذوي التمييز 2/830) نظر(الصحاح ) 4(

 .256/أبو حّيان األندلسي: تحفة األريب بما في القرآن من الغريب: ينظر) 5(

 .4/487التبيان ) 6(

 .69/البقرة) 7(

 . 108/األعراف) 8(

 .53/، األحزاب33/الشعراء: ، وبقية المواضع6/الحجر) 9(

 .4/492التبيان ) 10(

 .6، 5/القلم) 11(
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�ـ=� [�ـ��0ً�        �:وقوله تعالى>�J ـ��>ْ��� َZ���	�ـ�� &�� َZ�� �t�2ـ���� َZ ـ�� -�ـ��&��4َ � ��        �ً0��ـ=� [�ـ�>�J ـ��>ْ��� َZ���	�ـ�� &�� َZ�� �t�2ـ���� َZ ـ�� -�ـ��&��4َ � ��        �ً0��ـ=� [�ـ�>�J ـ��>ْ��� َZ���	�ـ�� &�� َZ�� �t�2ـ���� َZ ـ�� -�ـ��&��4َ � ��        �ً0��ـ=� [�ـ�>�J ـ��>ْ��� َZ���	�ـ�� &�� َZ�� �t�2ـ���� َZ ـ�� -�ـ��&�، وبصـيغة الماضـي المجـرد مـرتين )�4َ � ���)1
� B�>�Aٍ�:في قوله تعالى) َفُعل(على وزن O�J ��ِ� �c���	�&)َ ���P	ُ' �����Vُ\�� �R�َ�'َ��ٍB�>�A �O�J ��ِ� �c���	�&)َ ���P	ُ' �����Vُ\�� �R�َ�'َ��ٍB�>�A �O�J ��ِ� �c���	�&)َ ���P	ُ' �����Vُ\�� �R�َ�'َ��ٍB�>�A �O�J ��ِ� �c���	�&)َ ���P	ُ' �����Vُ\�� �R�َ�'َ��َ'�Mَ ��	�ـ��M�'َ  �cَ ��	�ـ��M�'َ  �cَ ��	�ـ��M�'َ  �cَ ��	�ـ���c  �: وقوله تعالى )2(�

��ِ� �����	�&�� � �َ ��2ِ���ِ� �����	�&�� � �َ ��2ِ���ِ� �����	�&�� � �َ ��2ِ���ِ� �����	�&�� �وقال . أي علمُت ما لم تعلموا، من البصيرة، وأبَصرُت بالعين: قال األخفش )��2ِ��)3 َ� 
نظــــرُت، : أبصــرُ  وأبصـــرتُ : ر عليمـــًا بالشــيءإذا صــا:  رُ َبُصـــَر الرجــُل َيْبُصـــ: وقــال الزجــاج

�� �ِـ�� �: في قوله تعـالى وقال اللحياني… فالتأويل َعِلْمُت بما لم تعلموا به���	�&�� � �َ ��2ِ� �c��� �ِـ�� ��	�����	�&�� � �َ ��2ِ� �c��� �ِـ�� ��	�����	�&�� � �َ ��2ِ� �c��� �ِـ�� ��	�����	�&�� � �َ ��2ِ� �c�أي  ���	��
  . )4(أي أنُظْر إليّ : ُر به، ويقال َأْبِصْر إلّي َبِصْرُت به أْبصَ : َأْبَصرُت، ولغة أخرى

�	�ـ����D   �: وجاء بصيغة فعل األمر أربع مرات نحـو قولـه تعـالى&�� �`�� َ(��ـ� �8�َ��	�ـ�L��   �D��	�ـ��&�� �`�� َ(��ـ� �8�َ��	�ـ�L��   �D��	�ـ��&�� �`�� َ(��ـ� �8�َ��	�ـ�L��   �D��	�ـ��&�� �`�� َ(��ـ� �8�َ��	�ـ�L��وقولـه  )5(�
ــ����D �: تعــالى �	�&�� �`�ــ� ��)َ �ــ� �	��َL�� �D�ــ�� �	�&�� �`�ــ� ��)َ �ــ� �	��َL�� �D�ــ�� �	�&�� �`�ــ� ��)َ �ــ� �	��َL�� �D�ــ�� �	�&�� �`�ــ� ��)َ �ــ� �	��َL��منهــا مرتــان علــى صــيغة . ))7 احتــى تــرى ويــرو  ْنَتِظــرْ ا: أي 6((�

��f ��\4ُْ�َ�<���:التعجب في قوله تعالى��� ���	��َL�� � ِ!ِ� �t�2�GَL��>�َ�ُ4ْ\�� �f���� ���	��َL�� � ِ!ِ� �t�2�GَL��>�َ�ُ4ْ\�� �f���� ���	��َL�� � ِ!ِ� �t�2�GَL��>�َ�ُ4ْ\�� �f���� ���	��َL�� � ِ!ِ� �t�2�GَL�)8( وقوله تعالى :��- �t�2�GَL�� ��ِ� ���	��َL�- �t�2�GَL�� ��ِ� ���	��َL�- �t�2�GَL�� ��ِ� ���	��َL�- �t�2�GَL�� ��ِ� ���	��َL   ـ������5 �Oـ�- ��5���ـ��   � َ�!�  �Oـ�- ��5���ـ��   � َ�!�  �Oـ�- ��5���ـ��   � َ�!�  �Oـ�- � �!�َ �
 ������ �O�- ������ �O�- ������ �O�- ������ �O�-�)9(  يقال)) :صيغة تعجب، وٕاذا أسندت الـى اهللا تعـالى فهـي للداللـة علـى : وأبصر به

أن أمـره تعـالى فـي هـذه الصـفة خـارج عـن حـد مـا عليـه المبصـرون، وٕاذا أسـندت الـى العبـاد، 
  . )10())تعجب من أبصارهم وعجزهم عن أن يبلغوا بهفالمعنى على ال

�  �:ومما ورد مزيـدًا بحـرف واحـد مجيئـوه مزيـدًا بـالهمزة فـي أولـه مـرتين فـي قولـه تعـالىO2ـ)َ  �O2ـ)َ  �O2ـ)َ  �O2ـ)َ
 ��!��<َ��)َ ���2�J �O�-�� ����ْ
�>�<)َ ���	��َL ��!��<َ��)َ ���2�J �O�-�� ����ْ
�>�<)َ ���	��َL ��!��<َ��)َ ���2�J �O�-�� ����ْ
�>�<)َ ���	��َL ��!��<َ��)َ ���2�J �O�-�� ����ْ
�>�<)َ ���	��َL�)11( وقولـه تعـالى:�         �D�2ـْ� �6ـ���]�� $ِ�"ـ� -��'�<�ـ��ِ��<�ـ� َ��A�H�)َ ��>����Gـ��2 ��َ�َ��	�ـ�L ـ��>+��H         �D�2ـْ� �6ـ���]�� $ِ�"ـ� -��'�<�ـ��ِ��<�ـ� َ��A�H�)َ ��>����Gـ��2 ��َ�َ��	�ـ�L ـ��>+��H         �D�2ـْ� �6ـ���]�� $ِ�"ـ� -��'�<�ـ��ِ��<�ـ� َ��A�H�)َ ��>����Gـ��2 ��َ�َ��	�ـ�L ـ��>+��H         �D�2ـْ� �6ـ���]�� $ِ�"ـ� -��'�<�ـ��ِ��<�ـ� َ��A�H�)َ ��>����Gـ��2 ��َ�َ��	�ـ�L ـ��>+��H

َبَصَر وما كان بصيرًا، وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت رؤيته : ((تاب سيبويهوجاء في ك )12(�
يقـــال بصـــر الرجـــل فهـــو بصـــير، إذا أخبـــرت عـــن وجـــود بصـــره ((: الســـيرافي )13( ))..عليـــه

                                         

 .42/مريم) 1(

 .11/القصص) 2(

 .96/طه) 3(

 .4/66) بصر(، لسان العرب 178، 12/174) بصر(تهذيب اللغة : ينظر) 4(

 .175/الصافات) 5(

 .179/الصافات) 6(

 .60/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 7(

 .38/مريم) 8(

 .26/الكهف) 9(

 .3/39الموسوعة القرآنية الميّسرة ) 10(

 . 104/األنعام) 11(

 . 12/السجدة) 12(

 .  4/62كتاب سيبويه ) 13(
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ألنــه قــد يقــال بصــير لمــن غمــض عينيــه ولــم يــر  ؛وصــحته، ال علــى معنــى وقــوع الرؤيــة منــه
  . )1( ))ره، فإذا قلت أبصر أخبرت بوقوع رؤيته على الشيءشيئًا، لصحة بص

� ����5~ �: في قوله تعالى) َفعلي(وجاء الفعل مرة واحدة مزيدًا بالتضعيف على وزن  �!�َ���+	�&�� ~5���� � �!�َ���+	�&�� ~5���� � �!�َ���+	�&�� ~5���� � �!�َ���+	�&��
ــ  �J �Oــ �- pَْ�ــ��
�� �ــ� �َ �fِ�ــ�ــ �1�2�ْ �J �Oــ �- pَْ�ــ��
�� �ــ� �َ �fِ�ــ�ــ �1�2�ْ �J �Oــ �- pَْ�ــ��
�� �ــ� �َ �fِ�ــ�ــ �1�2�ْ �J �Oــ �- pَْ�ــ��
�� �ــ� �َ �fِ�ــ�ــ/. �1�2�ْ �0�-���� ِd�َ/ ./ــ �0�-���� ِd�َ/ ./ــ �0�-���� ِd�َ/ ./ــ �0�-���� ِd�َ/�>&��>&��>&��>&أي يعــرف بعضــهم بعضــًا وال يخفــى عليــه لكنــه منعــه  )2(��ــ��ــ��ــ��ــ��

  . )3(التشاغل يومئذ عن أن يبصر بعضهم بعضاً 
فعل مضارع متصل بواو الجماعة بعده ) نتبصرو (وبصيغة األفعال الخمسة وردت لفظة 

�8ـْ�  �8ـْ�  �8ـْ�  �8ـْ�  �: نون جاء مبدوءًا بتاء المخاطب وقد ورد تسع مرات في القـرآن الكـريم نحـو قولـه تعـالى
�D����	�&ُ4 � ُ��َْL�� ���[P��� �D�ُ4ْ\�َ)ََL � ُIُ<�ْ�- o��g�� "Zِ$ �َ/�8�D����	�&ُ4 � ُ��َْL�� ���[P��� �D�ُ4ْ\�َ)ََL � ُIُ<�ْ�- o��g�� "Zِ$ �َ/�8�D����	�&ُ4 � ُ��َْL�� ���[P��� �D�ُ4ْ\�َ)ََL � ُIُ<�ْ�- o��g�� "Zِ$ �َ/�8�D����	�&ُ4 � ُ��َْL�� ���[P��� �D�ُ4ْ\�َ)ََL � ُIُ<�ْ�- o��g�� "Zِ$ �َ/�8�)4( وقوله تعالى:�      �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-�� * * * * ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$

ٍ �ِ�َN ٍM��G�Hٍ �ِ�َN ٍM��G�Hٍ �ِ�َN ٍM��G�Hٍ �ِ�َN ٍM��G�H�)5( وقوله تعالى :� �)���)���)���)�� �D����	�&ُ4 �Y)ََL � ُI��ُ
�َL � �D����	�&ُ4 �Y)ََL � ُI��ُ
�َL � �D����	�&ُ4 �Y)ََL � ُI��ُ
�َL � �D����	�&ُ4 �Y)ََL � ُI��ُ
�َL ��)6( ��2ِ  �:وقوله تعالى� � ��'ُْL �Y)َ ��2ِ� � ��'ُْL �Y)َ ��2ِ� � ��'ُْL �Y)َ ��2ِ� � ��'ُْL �Y)َ
  �D����	�&ُ4 ��2ِ�  �D����	�&ُ4 ��2ِ�  �D����	�&ُ4 ��2ِ�  �D����	�&ُ4 ��2ِ� * * * *  �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-��  �D����	�&ُ4 َZ ��-�� * * * *ٍ �ِ�َN ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ٍ �ِ�َN ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ٍ �ِ�َN ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$ٍ �ِ�َN ٍM��G�H ُM��َ,�َ ��"�ِ$�)7( .  

�8َTـ�B ��>"ـ��   �8َTـ�B ��>"ـ��   �8َTـ�B ��>"ـ��   �8َTـ�B ��>"ـ��   �: أما يبصرون فجاء مبدوءًا بياء الغائب ثالث عشرة مرة وذلك فـي قولـه تعـالى
َN��4َ�� � �8ِH��>ِ�َN��4َ�� � �8ِH��>ِ�َN��4َ�� � �8ِH��>ِ�َN��4َ�� � �8ِH��>ِ�   �D��	�ـ��&�� َZ .c�2ُـ�<ُ� ��) � �!   �D��	�ـ��&�� َZ .c�2ُـ�<ُ� ��) � �!   �D��	�ـ��&�� َZ .c�2ُـ�<ُ� ��) � �!   �D��	�ـ��&�� َZ .c�2ُـ�<ُ� ��) ��ـ��Z oOَ       �:وقولـه تعـالى )8(�!� JَL �
ْ,َ!�ـ��D �ِ!�ـ� ��َ�!�ـ �� َZ odُـ�<ُ' ��ـ��Z oOَ       �َ!�ـ JَL �
ْ,َ!�ـ��D �ِ!�ـ� ��َ�!�ـ �� َZ odُـ�<ُ' ��ـ��Z oOَ       �َ!�ـ JَL �
ْ,َ!�ـ��D �ِ!�ـ� ��َ�!�ـ �� َZ odُـ�<ُ' ��ـ��Z oOَ       �َ!�ـ JَL �
ْ,َ!�ـ��D �ِ!�ـ� ��َ�!�ـ �� َZ odُـ�<ُ' ��َ!�ـ 

 ��!ِ� �D����	�&�� ��!ِ� �D����	�&�� ��!ِ� �D����	�&�� ��!ِ� �D����	�&���)9(.  
�	�ـ���� �ِـ��   �: وقوله تعالى&�� � �َ ��2ِ� �c���	�� َM�'َ   ِـ��� ���	�ـ��&�� � �َ ��2ِ� �c���	�� َM�'َ   ِـ��� ���	�ـ��&�� � �َ ��2ِ� �c���	�� َM�'َ   ِـ��� ���	�ـ��&�� � �َ ��2ِ� �c���	�� َM�'َ�)10( يقـرأ باليـاء والتـاء فاليـاء لمعنـى الغيبـة والتـاء ،
  . )11(لمعنى الحضرة

  -:ومن صيغ المشتقات التي جاء عليها هذا اللفظ ما يأتي

                                         

 .4/62من كتاب سيبويه ) 1(الهامش ) 1(

 . 11/المعارج ) 2(

 . 268/ 3الزمخشري : ، الكشاف1/78التبيان : ينظر) 3(

 . 3/االنبياء ) 4(

 . 39/الحاقة ) 5(

 . 21/الذاريات ) 6(

 . 85/ ،الواقعة1/ ،الطور51/،الزخرف72/،القصص54/النمل: وبقية المواضع 38،39/الحاقة) 7(

 . 17/البقرة ) 8(

 . 179/األعراف ) 9(

، الصـافات 66، 9/، يـس 27/، السـجدة 20/، هود 43/، يونس 198، 195/االعراف : وبقية المواضع 96/طه )10(
 .5/، القلم 179 ،175/

 . 222/الحجة في القراءات السبع : ينظر) 11(
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) أبصــر(وهــو مشــتق مــن الفعــل الربــاعي ) ُمْفِعــل(ســمًا فــاعًال علــى وزن ا) ُمْبِصــر(جــاء 
، ورد في القرآن الكريم سـبع مـرات ) مبصرون(بزيادة التاء في آخره وجمعه ) ُمْبِصرة(ؤنثه وم

�	����� :في قوله تعالى&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI������ �َ��"<�� ��><ْ���A �"�َL ������� � �ََL����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI������ �َ��"<�� ��><ْ���A �"�َL ������� � �ََL����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI������ �َ��"<�� ��><ْ���A �"�َL ������� � �ََL����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI������ �َ��"<�� ��><ْ���A �"�َL ������� � �ََL�)1( وقوله تعالى :� � ُI�َ َ����A p�/"�� ���8 � ُI�َ َ����A p�/"�� ���8 � ُI�َ َ����A p�/"�� ���8 � ُI�َ َ����A p�/"�� ���8
����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI���َ�� �َ��"<�� � ُI�َ����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI���َ�� �َ��"<�� � ُI�َ����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI���َ�� �َ��"<�� � ُI�َ����	�&�- �H��!+>���� ����) ���>ُI���َ�� �َ��"<�� � ُI�َ�)2( وقوله تعالى :��َTِ$�َTِ$�َTِ$�َTِ$            ��� َ(ـTِuَ� �8ـ ��"Nَ/4َـ ِD�jَ�� ��g+ـ�Oـ�- on�xـ�eَ ��� َ(ـTِuَ� �8ـ �        -��+ـ!� ��"Nَ/4َـ ِD�jَ�� ��g+ـ�Oـ�- on�xـ�eَ ��� َ(ـTِuَ� �8ـ �        -��+ـ!� ��"Nَ/4َـ ِD�jَ�� ��g+ـ�Oـ�- on�xـ�eَ ��� َ(ـTِuَ� �8ـ �        -��+ـ!� ��"Nَ/4َـ ِD�jَ�� ��g+ـ�Oـ�- on�xـ�eَ �-��+ـ!� 

 �D����	�&�- �D����	�&�- �D����	�&�- �D����	�والمبصر الـذي يبصـر، والنهـار يبصـر فيـه، وٕانمـا جعلـه مبصـرًا علـى طريـق ((،  )3(�-�&
  . )4())من السبب الى المسببسم نقل اال

�	����h َ(َ�>���2َ �ِ!�� �: وقوله تعـالى&�- ;ََ'�+>�� �5��2Sَ ��>��4َ��� ��!ِ� ���2َ<�َ)َ �h���	�&�- ;ََ'�+>�� �5��2Sَ ��>��4َ��� ��!ِ� ���2َ<�َ)َ �h���	�&�- ;ََ'�+>�� �5��2Sَ ��>��4َ��� ��!ِ� ���2َ<�َ)َ �h���	�&�- ;ََ'�+>�� �5��2Sَ ��>��4َ���… تبصـر النـاس بمـا فيهـا مـن العبـر،()أي  5((�
  . )6())ويجوز أن يكون المراد إنها ذات أبصار

مرة واحدة في القرآن ) ستبصرا(سم فاعل مشتقًا من الفعل السداسي ا) مستبصرين(وجاء 
�	��ِ���O:الكريم في قوله تعالى&�َ���- ��ُ��َN�� ِ��ِ&+��� O�J � �8+��	)َ�O�ِ��	�&�َ���- ��ُ��َN�� ِ��ِ&+��� O�J � �8+��	)َ�O�ِ��	�&�َ���- ��ُ��َN�� ِ��ِ&+��� O�J � �8+��	)َ�O�ِ��	�&�َ���- ��ُ��َN�� ِ��ِ&+��� O�J �ح طالبين للبصيرة وَيص)) أي  )َ    �)7(	���8+ 

 8())لإلجابة ستعارة اإلستجابةِ ا: لألبصار نحو بصارُ تِ ح أن يستعار اإلسْ وَيص(.  
وذلـك ) فعيـل(علـى وزن  مـن صـيغة اسـم الفاعـلصيغة مبالغة محّولـة وقد ورد من المادة 

���ْ�&�	��Q  �: كقوله تعـالى) بصير(في  ^�2�Jَ7� pِ��َ���� ��-��  �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ���� ��-��  �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ���� ��-��  �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ���� ��-�� * * * *  �Hـ�~>�� َZ�� �c��2ُ<C��� َZ��  �Hـ�~>�� َZ�� �c��2ُ<C��� َZ��  �Hـ�~>�� َZ�� �c��2ُ<C��� َZ��  �Hـ�~>�� َZ�� �c��2ُ<C��� َZ��: وقولـه تعـالى )9(�
���-����-����-����-��    �c��[���+	�� ��ُ<�2�J�� ���>�-� �O��/"���� �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ�����c��[���+	�� ��ُ<�2�J�� ���>�-� �O��/"���� �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ�����c��[���+	�� ��ُ<�2�J�� ���>�-� �O��/"���� �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ�����c��[���+	�� ��ُ<�2�J�� ���>�-� �O��/"���� �Q�	�&�ْ��� ^�2�Jَ7� pِ��َ�
َـ;.   �: وقوله تعـالى )10(����jُْ� �Oـ�- �D����ِX� ��>ْ,<َ�V �"� 
َـ;.   $ِjُْ� �Oـ�- �D����ِX� ��>ْ,<َ�V �"� 
َـ;.   $ِjُْ� �Oـ�- �D����ِX� ��>ْ,<َ�V �"� 
َـ;.   $ِjُْ� �Oـ�- �D����ِX� ��>ْ,<َ�V �"� ِ$

��><ْ���1)َ ����<�َ&�َ ٍ���g�-َL��><ْ���1)َ ����<�َ&�َ ٍ���g�-َL��><ْ���1)َ ����<�َ&�َ ٍ���g�-َL��><ْ���1)َ ����<�َ&�َ ٍ���g�-َL��Q�	�� �����2�G �(��Q�	�� �����2�G �(��Q�	�� �����2�G �(��Q�	�� �����2�G �(�)11( .  
ــــال الجــــوهري ــــلٌ : البصــــير(: (ق ، فعي ــــالُف الضــــرير وحكــــى . بمعنــــى فاعــــل الُمبِصــــُر، ِخ

  .)12())بالعينين وٕانه لبصيرٌ : اللحياني

                                         

 .86/النمل) 1(

 . 67/يونس) 2(

 .13/، النمل12/، اإلسراء61/غافر: ، وبقية المواضع201/األعراف) 3(

 .17/131التفسير الكبير ) 4(

 . 59/اإلسراء) 5(

 .6/493التفسير الكبير ) 6(

 . 38/العنكبوت) 7(

 .60/معجم مفردات الفاظ القرآن) 8(

 .19/فاطر) 9(

 .58/غافر) 10(

 .2/اإلنسان) 11(

 . 10/198) بصر(تاج العروس ) 12(
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بــين البصــير والمستبصــر أن البصــير علــى الفــرق ((لــى أن إوذهــب أبــو هــالل العســكري 
وجهــين أحــدهما المخــتص بأنــه يــدرك المبصــر إذا وجــد، وأصــله البصــر وهــو صــحة الرؤيــة، 
ويؤخذ منه صفة مبصر بمعنى رأى، والرائي هو المدرك للمرئي، والقـديم رأى بنفسـه، واآلخـر 

لمستبصـر هـو البصير بمعنى العـالم تقـول منـه هـو بصـير ولـه بـه بصـر وبصـيرة أي علـم، وا
لفهـم لالعالم بالشيء بعد تطلب العلم كأنه طلب األبصار مثل المسـتفهم والمسـتخبر المتطلـب 

  .اهللا بصير وال يقال مستبصر ن إولهذا يقال  )1())والخبر
علــى وزن فعيــل فــي القــرآن الكــريم  )بصيـــر( وجــاءت المــادة علــى صــيغة الصــفة المشــبهة

���D�ُ<�2:نحو قوله تعالى )2(ربعين مرة،ين وأتثنا�����2ِ � oQ�	�� ��"<�����D�ُ<�2���� ��2ِ� oQ�	�� ��"<�����D�ُ<�2���� ��2ِ� oQ�	�� ��"<�����D�ُ<�2���� ��2ِ� oQ�	�� ��"<��������>"�� ���2ِ �:تعالى وقوله )3(� �R��2���� ِ��[�� ��"<���� ��2ِ� ��"<���� �R��2���� ِ��[�� ��"<���� ��2ِ� ��"<���� �R��2���� ِ��[�� ��"<���� ��2ِ� ��"<���� �R��2���� ِ��[�� ��"<����
 oQ�	�� �D�ُ<�2��4َ ��2ِ� oQ�	�� �D�ُ<�2��4َ ��2ِ� oQ�	�� �D�ُ<�2��4َ ��2ِ� oQ�	�� �D�ُ<�2�� �ِ�� $Dِ+ ��>"��  :تعالى وقوله )�&�ْ� �t��2+��� ���8 ��"<�� +Dِ$�)5	��&�ْ� �t��2+��� ���8 ��"<�� +Dِ$ �Q	��&�ْ� �t��2+��� ���8 ��"<�� +Dِ$ �Q	��&�ْ� �t��2+��� ���8 ��"<�� +Dِ$ �Q	��Q  �: تعالى وقولـه �4َ ��2ِ��)4( ُIُ����� �+2���� ��"<�� +Dِ$ ��"<�� +Dِ$ ��ِ� � ُIُ����� �+2���� ��"<�� +Dِ$ ��"<�� +Dِ$ ��ِ� � ُIُ����� �+2���� ��"<�� +Dِ$ ��"<�� +Dِ$ ��ِ� � ُIُ����� �+2���� ��"<�� +Dِ$

��Q�	�� �����2�G �D�َN ��"<����Q�	�� �����2�G �D�َN ��"<����Q�	�� �����2�G �D�َN ��"<����Q�	�� �����2�G �D�َN ��"<���)6(.  
والبصير العليم بالشيء الخبير به ولم يرد بهذا المعنى في القرآن إّال مختصًا باهللا تعالـى، 

��� ��>ِ� �R	����Q: نحو قوله تعالى. لبصير يوصف به عز وجـل على إنه عالـمفا>ُN �="�ِ$��Q�	�� ��>ِ� �R�>ُN �="�ِ$��Q�	�� ��>ِ� �R�>ُN �="�ِ$��Q�	�� ��>ِ� �R�>ُN �="�ِ$�)7(  عالمـًا
   .)8(باألحوال

عليــه ، لمــن وقــع )ُيْفَعــلُ (اســم مشــتق مــن وهــو  ســم المفعــولاى صــيغة وجــاءت المفــردة علــ
مضـــروب نحــو  ويشـــتق مــن الفعــل المبنـــي للمجهــول .)9(علــى وجـــه الحــدوث ال الــدوام الفعــل

علـــى غيـــر صيغــــة مفعـــول مـــرتين فـــي القـــرآن الكـــريم وهـــي ) بصـــيرة(إذ وردت . )10(ومنطلـــق

                                         

 .74/الفروق في اللغة) 1(

 ). بصير(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم : ينظر) 2(

 .96/البقرة) 3(

 .  156/آل عمران) 4(

 .20/غافر) 5(

 .58/النساء) 6(

 .35/طه) 7(

 . 261/تنوير المقياس من تفسير ابن عباس: ينظر) 8(

 .178/، معجم المصطلحات النحوية والصرفية2/71، شرح التصريح 129/شرح المراح في التصريح: ينظر) 9(

 .178/والصرفية

 .6/80 شرح المفّصل: ينظر) 10(
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وتأنيـــث البصـــير، وقيـــل الهـــاء للمبالغـــة كعالمـــة وراويـــة نحـــو قولـــه ) مفعـــول(بمعنـــى ) فعيلـــة(
5َ����J:تعالىL��J�5َL��J�5َL��J�5َL����    ���&"4� �O�-�� ��ََL .h�Q�	�� ^<َ�J ��"<�� ^�َِ$���&"4� �O�-�� ��ََL .h�Q�	�� ^<َ�J ��"<�� ^�َِ$���&"4� �O�-�� ��ََL .h�Q�	�� ^<َ�J ��"<�� ^�َِ$���&"4� �O�-�� ��ََL .h�Q�	�� ^<َ�J ��"<�� ^�َِ$ ��> ��> ��> ��>�)1( وقوله تعالى:�oh�Q�	�� ����ْ
�َ ^<َ�J �D����ِX� �ْ��oh�Q�	�� ����ْ
�َ ^<َ�J �D����ِX� �ْ��oh�Q�	�� ����ْ
�َ ^<َ�J �D����ِX� �ْ��oh�Q�	�� ����ْ
�َ ^<َ�J �D����ِX� �ْ���)2(.  

لحــق والباطــل فــي الــدين والــدنيا، البصــيرة المعرفــة التــي يميــز بهــا بــين ا(( :قــال الطوســي
البصـيرة هـي : ((وقـال التهـانوي )3())فالن علـى بصـيرة مـن أمـره أي كأنـه يبصـره بعينـه: يقال

ر للـنفس الـذي صـقوة للقلب منورة بنور القـدس، تُـرى بهـا حقـائق األشـياء وبواطنهـا، بمثابـة الب
بصيغة المصـدر وهـي مشـتقة ) َبَصرَ (وقد جاءت لفظة  )4())ُترى به صور األشياء وظواهرها

عشر مرات في القرآن الكريم وكلها بصيغة المفرد ) َفَعلَ (من الفعل الثالثي المجرد على وزن 
�8ْ� 4َ�� �: نحو قوله تعالى ���	�&�ْ� tِA�H�)َ ��4َ �ْ�8 ���	�&�ْ� tِA�H�)َ ��4َ �ْ�8 ���	�&�ْ� tِA�H�)َ ��4َ �ْ�8 ���	�&�ْ� tِA�H�)َ ٍH�ُjُ) �O�- ٍH�ُjُ) �O�- ٍH�ُjُ) �O�- ٍH�ُjُ) �O�-�)5 (وقوله تعالى:� {َ���	�&)َ {َ�@�jَ�� �=�>�J ��>ْ
�gَI)َ {َ���	�&)َ {َ�@�jَ�� �=�>�J ��>ْ
�gَI)َ {َ���	�&)َ {َ�@�jَ�� �=�>�J ��>ْ
�gَI)َ {َ���	�&)َ {َ�@�jَ�� �=�>�J ��>ْ
�gَI)َ

   oـ�����s �f��ـ�� ��>"ـ��         �:وقولـه تعـالى )6(�َ(&�	�ـ��َ} �ْ���ـ�����s �f�ـ�o   َ(&�	�ـ��َ} �ْ���ـ�����s �f�ـ�o   َ(&�	�ـ��َ} �ْ���ـ�����s �f�ـ�o   َ(&�	�ـ��َ} �ْ���ـ���� �Oـ�� -�ـ� ���!�� �O�2ـ)َ �h���ـ�� ��>"ـ��         �����Aـَ� �Jَ>ـ^ ��	�ـ�ِ)� ���gـ���� �Oـ�� -�ـ� ���!�� �O�2ـ)َ �h���ـ�� ��>"ـ��         �����Aـَ� �Jَ>ـ^ ��	�ـ�ِ)� ���gـ���� �Oـ�� -�ـ� ���!�� �O�2ـ)َ �h���ـ�� ��>"ـ��         �����Aـَ� �Jَ>ـ^ ��	�ـ�ِ)� ���gـ���� �Oـ�� -�ـ� ���!�� �O�2ـ)َ �h��، فالبصــر )7(������Aـَ� �Jَ>ـ^ ��	�ـ�ِ)� ���gـ�
ت بالمصـــدر مجــــازًا ألن البصـــر فـــي الحقيقـــة مصـــدر فتقــــديره الجارحـــة المبصـــر بهـــا وســـمي

ـــرق بـــين  .)8(الجارحـــة ذات البصـــر أي ذات األبصـــار أو العضـــو ذو األبصـــار والبصـــر والف
حــدى ن العــين آلــة البصــر وهــي الحدقــة، والبصــر إســم للرؤيــة ولهــذا يقــال إأ((البصــر والعــين 

عينيه عمياء وال يقال أحـد بصـريه أعمـى، وربمـا يجـري البصـر علـى العـين الصـحيحة مجـازًا 
سـم للرؤيـة علـى مـا ذكرنـا، ويسـمى العلـم انـه أوال يجري على العـين العميـاء فيـدلك هـذا علـى 

ويقـول  )9())نـك تعلمـه كمـا يـراه غيـركأبالشيء إذا كان جليًا بصرًا، ويقال لـك فيـه بصـر يـراد 
نور العين وهو ما يبصر به الرائي، ويدرك المرئيات كما : البصر: (()هـ 538ت( الزمخشري

إن البصيرة نور القلب وهو ما به يستبصر ويتأمل وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما اهللا فيهمـا 
  .)10())ستبصارآلتين لألبصار واال

                                         

 .108/يوسف) 1(

 . 14/القيامة) 2(

 .6/205التبيان ) 3(

 . 39/، التعريفات1/175اصطالحات الفنون  كشاف) 4(

 . 3/الملك) 5(

 .  22/ق) 6(

 .77/النمل،36/السراءا،17/،النجم50/،القمر4،4/،الملك7/القيامة:،وبقية المواضع23/الجاثية) 7(

 .105/أبو القاسم الزّجاجي: اشتقاق أسماء اهللا: ينظر) 8(

 .74/اللغةالفروق في ) 9(

 .1/89زهير محمد شريف : ربويةالقرآن الكريم رؤية ت: ، وينظر1/53الكشاف ) 10(
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ــرَ (المضــعف مصــدر مشــتق مــن الفعــل ) تبصــرة(ولفظــة  ــة(علــى وزن  )َبص بــالفتح ) َتْفِعَل
�ـ�.     �: وكسر العين وردت مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعـالى&�J ?ُـ�I�� ��N�Tْـ�� �h��ـ�	��ـ�.     4َ&&�J ?ُـ�I�� ��N�Tْـ�� �h��ـ�	��ـ�.     4َ&&�J ?ُـ�I�� ��N�Tْـ�� �h��ـ�	��ـ�.     4َ&&�J ?ُـ�I�� ��N�Tْـ�� �h��ـ�	�&4َ

 ٍBــ ��>�- ٍBــ ��>�- ٍBــ ��>�- ٍBــ ــرُتُه َتْبِصــيرًا وَتْبِصــرًة كمــا يقــال قدْمتُــُه َتْقــِديمًا وتقدمــًة  )1(�-�<�� أي تبصــيرًا وِتْبيانــًا يقــاُل َبص
  .)2(وذّكْرُتُه َتْذِكيرًا وَتْذِكرةً 
ثمــاني وثالثــين مــرة ، جــاء بصــيغة جمــع القلــة) عــالأف(علــى وزن ) أبصــار(وجمــع البصــر 
ــ���h  �: ، نحــو قولــه تعــالى)3(فــي القــرآن الكــريم �0)َْL�� ��Hــ� �	��َL�� ����ــ2 �G �ــ  ــ� َ�!� �><ْ���A��  �hــ�� �0)َْL�� ��Hــ� �	��َL�� ����ــ2 �G �ــ  ــ� َ�!� �><ْ���A��  �hــ�� �0)َْL�� ��Hــ� �	��َL�� ����ــ2 �G �ــ  ــ� َ�!� �><ْ���A��  �hــ�� �0)َْL�� ��Hــ� �	��َL�� ����ــ2 �G �ــ  ــ� َ�!� �><ْ���A��: تعــالى وقولــه )4(�

�   o ـ����J od�َ/ـ�J ���َ�!�ـ  oh����g�� � �8ِH��	��َL ^<َ�J��   o ـ����J od�َ/ـ�J ���َ�!�ـ  oh����g�� � �8ِH��	��َL ^<َ�J��   o ـ����J od�َ/ـ�J ���َ�!�ـ  oh����g�� � �8ِH��	��َL ^<َ�J��   o ـ����J od�َ/ـ�J ���َ�!�ـ  oh����g�� � �8ِH��	��َL ^<َ�J��4ُ��NِHُـ�� �7َ �: تعـالى وقولـه )5(� َZ َ7� ُـ��NِH��ُ4 َZ َ7� ُـ��NِH��ُ4 َZ َ7� ُـ��NِH��ُ4 َZ    ُ{ِH����8ـ�� ��ـ� �Hـ��	��    ُ{ِH����8ـ�� ��ـ� �Hـ��	��    ُ{ِH����8ـ�� ��ـ� �Hـ��	��    ُ{ِH����8ـ�� ��ـ� �Hـ��	��
�H��	��َ7��H��	��َ7��H��	��َ7��H��	�لقـه ال خعلى أن  ، أعلم اهللا جل وعز إنه ُيدرك األبصار، وفي هذا األعالم دليلٌ )7��)6َ�

ال يُدركون األبصاَر، أي ال يعرفون حقيقة البصر، وما الشيء الذي به صار اإلنساُن يبصُر 
ال ُيـدرك ] من َخْلقـهِ [ن سائر أعضائه، فأعلم أن خلقًا ه دون أن ُيبِصر من غيرهما ممن عيني

به، وهو اللطيـف  ال تحيطُ  حيطون بعلمه فكيف به جل وعّز فاألبصارُ المخلوقون ُكْنَهه، وال يُ 
  . )7(الخبير

جــاء بصــيغة جمــع الكثــرة خمــس مــرات فــي ) لفعائــ(، بصــائر علــى وزن ) بصــيرة(وجمــع 
ــ��D  �: القــرآن الكــريم نحــو قولــه تعــالى �>�-�E�� ٍf�ــ� ــ;ٌ ��,َ �2�s�H�� ــ�� �8�� �� IP��Hُــ Oــ �- ���xــ� ــ/َ� ��	� �8  �Dــ� �>�-�E�� ٍf�ــ� ــ;ٌ ��,َ �2�s�H�� ــ�� �8�� �� IP��Hُــ Oــ �- ���xــ� ــ/َ� ��	� �8  �Dــ� �>�-�E�� ٍf�ــ� ــ;ٌ ��,َ �2�s�H�� ــ�� �8�� �� IP��Hُــ Oــ �- ���xــ� ــ/َ� ��	� �8  �Dــ� �>�-�E�� ٍf�ــ� ــ;ٌ ��,َ �2�s�H�� ــ�� �8�� �� IP��Hُــ Oــ �- ���xــ� ــ/َ� ��	� وقولــه  )8(��8

���D:تعالى��"Nَ/�َ�� � �!"<���َ ً;�2�s�H�� ���8�� ِa�+><�� ���x��	���D���"Nَ/�َ�� � �!"<���َ ً;�2�s�H�� ���8�� ِa�+><�� ���x��	���D���"Nَ/�َ�� � �!"<���َ ً;�2�s�H�� ���8�� ِa�+><�� ���x��	���D���"Nَ/�َ�� � �!"<���َ ً;�2�s�H�� ���8�� ِa�+><�� ���x��	���)9( مام الفخر الرازيوبّين اإل ) هـ 606ت( 
إسم لإلدراك التام الحاصل في القلب، في مقابل البصر الذي هو إسـم ((معنى البصيرة بأنها 

أن للفـــؤاد بصـــرًا، وللـــنفس إلـــى الباحثـــة  وتـــذهب )10())لـــإلدراك التـــام الكامـــل الحاصـــل بـــالعين
بصـــيرة وكالهمـــا يبصـــران فـــي الصـــدر ألن الصـــدر ســـاحة القلـــب وســـاحة الـــنفس فـــإذا كانـــت 

                                         

 .8/ق) 1(

 .60/معجم مفردات الفاظ القرآن: ينظر) 2(

 ). أبصار(المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ينظر) 3(

 .26/األحقاف) 4(

 .7/البقرة) 5(

 .103/األنعام) 6(

 . 178، 12/177) بصر(تهذيب اللغة : ينظر) 7(

 .203/األعراف) 8(

 .20/، الجاثية102/، اإلسراء104/األنعام: ، وبقية المواضع43/القصص) 9(

 .13/133التفسير الكبير ) 10(
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يرة تابعت القلـب فـي الحـق والصـواب وٕاذا عميـت فإنمـا تعمـى لغلبـة الشـهوات النفس ذات بص
الشـــهوات، فهـــو  ودخـــان الهـــوى فكـــل آدمـــي علـــى بصـــيرة ، فمـــا دام ال تغلـــب علـــى بصـــيرته

  .مستقيم، فإذا غلبت الشهوات عليها عميت وٕاذا عميت تابعها عمى القلب
4-  

َ
ر
َ
ه

َ
  :ظ

الكريم  ارع المجرد ورد الفعل مرتين في القرآنجاء الفعل مجردًا ومزيدًا فعلى صيغة المض
َ��&ِ�� �����sَL:نحو قوله تعالى� ^<َ�J ��ِ!�ْ�� �Y)َ ِB��َ��ْ� � ����J����sَL ��ِ&��َ� ^<َ�J ��ِ!�ْ�� �Y)َ ِB��َ��ْ� � ����J����sَL ��ِ&��َ� ^<َ�J ��ِ!�ْ�� �Y)َ ِB��َ��ْ� � ����J����sَL ��ِ&��َ� ^<َ�J ��ِ!�ْ�� �Y)َ ِB��َ��ْ� � ����J�)1( ��8�8�8�8:تعالى وقوله ���!�ْ�ِ� ���َ��G�H َ��G�HَL p�/"�� �� ���!�ْ�ِ� ���َ��G�H َ��G�HَL p�/"�� �� ���!�ْ�ِ� ���َ��G�H َ��G�HَL p�/"�� �� ���!�ْ�ِ� ���َ��G�H َ��G�HَL p�/"�� ��

 ��?<ُN ِO�P��� ^<َ�J �(��ِ!�ْ���� Pk�[�ْ� ِO��5�� ���!�ْ�ِ� ��?<ُN ِO�P��� ^<َ�J �(��ِ!�ْ���� Pk�[�ْ� ِO��5�� ���!�ْ�ِ� ��?<ُN ِO�P��� ^<َ�J �(��ِ!�ْ���� Pk�[�ْ� ِO��5�� ���!�ْ�ِ� ��?<ُN ِO�P��� ^<َ�J �(��ِ!�ْ���� Pk�[�ْ� ِO��5�� ورد أربـع ) َفَعلَ )على وزن  المجردوبصيغة الماضي  2((��ِ�ْ�!���
4َ,ْ������ �ْ�
���s���َ -�ـ� َ�!�ـ�� -�<�!�ـ� ��-�ـ� ��jَـ�O     �:مرات في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى َZ��     �Oـjَ�� ـ��-��4َ,ْ������ �ْ�
���s���َ -�ـ� َ�!�ـ�� -�<�!�ـ�  َZ��     �Oـjَ�� ـ��-��4َ,ْ������ �ْ�
���s���َ -�ـ� َ�!�ـ�� -�<�!�ـ�  َZ��     �Oـjَ�� ـ��-��4َ,ْ������ �ْ�
���s���َ -�ـ� َ�!�ـ�� -�<�!�ـ�  َZ�� وقولـه )3(�

ــ�    �:تعــالى �!�ــ�� -�< ــ� َ�!� �- ���sــ��� َ
ــ� ��ْ P��H �f+�ــ �s ــ� ــْ� $ِ�"�2 ــ�    'ُ �!�ــ�� -�< ــ� َ�!� �- ���sــ��� َ
ــ� ��ْ P��H �f+�ــ �s ــ� ــْ� $ِ�"�2 ــ�    'ُ �!�ــ�� -�< ــ� َ�!� �- ���sــ��� َ
ــ� ��ْ P��H �f+�ــ �s ــ� ــْ� $ِ�"�2 ــ�    'ُ �!�ــ�� -�< ــ� َ�!� �- ���sــ��� َ
ــ� ��ْ P��H �f+�ــ �s ــ� ــْ� $ِ�"�2 ُ'�Oــjَ�� ــ� �-���Oــjَ�� ــ� �-���Oــjَ�� ــ� �-���Oــjَ�� ــ� �-��ــ�P  �:تعــالى وقولــه )4(� ــ� �ْ�&� ــ��5 (� ��َ
ــ�� �ْ� �!�َ  P�ــ ــ� �ْ�&� ــ��5 (� ��َ
ــ�� �ْ� �!�َ  P�ــ ــ� �ْ�&� ــ��5 (� ��َ
ــ�� �ْ� �!�َ  P�ــ ــ� �ْ�&� ــ��5 (� ��َ
ــ�� �ْ� �!�َ
ِ��[�&�ْ���ِ��[�&�ْ���ِ��[�&�ْ���ِ��[�&�ْ���مرة واحدة في قوله ) أظهر(ورد المزيد بحرف واحد وهو الهمزة ) علأف)وعلى وزن  5((�

�Kَـ�� �:قوله تعـالى��� �`+��J ����<َ�J ��"<�� �(���!�َْL�� ��ِ� �cَ\+&�َ �+2<َ)َ َـ��K���� �`+��J ����<َ�J ��"<�� �(���!�َْL�� ��ِ� �cَ\+&�َ �+2<َ)َ َـ��K���� �`+��J ����<َ�J ��"<�� �(���!�َْL�� ��ِ� �cَ\+&�َ �+2<َ)َ َـ��K���� �`+��J ����<َ�J ��"<�� �(���!�َْL�� ��ِ� �cَ\+&�َ �+2<َ)َ�)6(، جـاء فـي الموسوعــة)) :إظهـاراً ( أظهـر (
: ويقــال )7( ))أشــاعه: األرض ه، الفســاد فــياقــو : أطلعــه، الــدين علــى الــدين: فالنــًا علــى األمــر

 8(قرأه على ظهر لسانه: القرآن، وعليه وفالنٌ . أطلعه عليه: أظهر فالنًا على السر( .  
وهو فعل مضارع متصل بـواو الجماعـة جـاء ) يظهروا(األفعال الخمسة ورد وعلى صيغة 

�� �J ^<َ�Jـ����P>�� �c��Hـ�@�  �:مبدوءًا بياء الغائب مرتين وذلك في قوله تعالى���!�ْ�� � �َ �O��/"�� ِ�ْ
?j�� ��َL  �@ـ���P>�� �c��H��� �J ^<َ�Jـ����!�ْ�� � �َ �O��/"�� ِ�ْ
?j�� ��َL  �@ـ���P>�� �c��H��� �J ^<َ�Jـ����!�ْ�� � �َ �O��/"�� ِ�ْ
?j�� ��َL  �@ـ���P>�� �c��H��� �J ^<َ�Jـ����!�ْ�� � �َ �O��/"�� ِ�ْ
?j�� ��َL�)9( 

���T َZ-+;ً�:وقوله تعالى ���ِ$ � ُI��) ���&ُ'���� َZ � ُI��<َ�J �����!�ْ�� �Dِ$�� �n��َNً;+-�T َZ�� ���ِ$ � ُI��) ���&ُ'���� َZ � ُI��<َ�J �����!�ْ�� �Dِ$�� �n��َNً;+-�T َZ�� ���ِ$ � ُI��) ���&ُ'���� َZ � ُI��<َ�J �����!�ْ�� �Dِ$�� �n��َNً;+-�T َZ�� ���ِ$ � ُI��) ���&ُ'���� َZ � ُI��<َ�J �����!�ْ�� �Dِ$�� �n��َN�)10(.  

                                         

 .26/الجن) 1(

 . 33/التوبة) 2(

 . 151/األنعام) 3(

 . 33/األعراف) 4(

 . 48/التوبة: ، والموضع الرابع41/الروم) 5(

 .3/التحريم) 6(

 .3/214الموسوعة القرآنية الميّسرة ) 7(

 .2/584المعجم الوسيط : ينظر) 8(

 .31/النور) 9(

 . 8/التوبة) 10(
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علـى وزن ) ظهـر(ثالثـي إسم فاعل مشتقًا من الفعل ال) ظاهر(سم الفاعل ورد اوعلى صيغة 
بزيـادة التـاء ثمـاني مـرات فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه ) فاعلـة(علـى وزن ) ظـاهرة(ومؤنثه ) فاعل(

� $Zِ" -����@� �8��َ��� �:تعالى ِ!��) ِH��2ُ4 �Y)َ ����8��َ �@����- "Zِ$ � ِ!��) ِH��2ُ4 �Y)َ ����8��َ �@����- "Zِ$ � ِ!��) ِH��2ُ4 �Y)َ ����8��َ �@����- "Zِ$ � ِ!��) ِH��2ُ4 �Y)َ�)1( تعالى وقوله:� ���>�e����� ِ SِْX� ���8��َ ���HَT�� ���>�e����� ِ SِْX� ���8��َ ���HَT�� ���>�e����� ِ SِْX� ���8��َ ���HَT�� ���>�e����� ِ SِْX� ���8��َ ���HَT��: تعالى وقوله )2(�

������e<�;ً�: تعالى �h���8��َ ���2���� � ُI��<َ�J �َ�&�GَL��ً;�>�e����� �h���8��َ ���2���� � ُI��<َ�J �َ�&�GَL��ً;�>�e����� �h���8��َ ���2���� � ُI��<َ�J �َ�&�GَL��ً;�>�e����� �h���8��َ ���2���� � ُI��<َ�J �َ�&�GَL���)3(.  
مــن ذلــك . الظــاء والهــاء والــراء أصــل صــحيح واحــد يــدل علــى قــوة وبــروز: ((بــن فــارساقــال 

  . )4())الجاحظةالعين : والظاهرة… ظهر الشيُء يظهر ظهورًا فهو ظاهر، إذا إنكشف وبرز
5-  

َ
ض

َ
ر
َ
  -:ع

مــرتين فــي ) َفَعــلَ (جــاء الفعــل مجــردًا ومزيــدًا فقــد جــاء بصــيغة الماضــي المجــرد علــى وزن 
ــ<���: القــــرآن الكــــريم وذلــــك فــــي قولــــه تعــــالى ــ<�����J��9ْــ ــ<�����J��9ْــ ــ<�����J��9ْــ ــ�     ���J��9ْــ �9ًــ��J �O�ِ��)ــ� ــ/. ��ْ>Iَــ ــ<+ � ����-��0ــ ــ� �A!�ــ �9ًــ��J �O�ِ��)ــ� ــ/. ��ْ>Iَــ ــ<+ � ����-��0ــ ــ� �A!�ــ �9ًــ��J �O�ِ��)ــ� ــ/. ��ْ>Iَــ ــ<+ � ����-��0ــ ــ� �A!�ــ �9ًــ��J �O�ِ��)ــ� ــ/. ��ْ>Iَــ ــ<+ � ����-��0ــ  قولــــهو  )�A�)5!�ــ

� �Jَ>ـ^ �I�x�Y�2�َْـ;�  �:تعالى �!َ9���J + ُS ��!"<ُN �@��2�Gَ7� �f�5� � "<�J��� �Jَ>ـ^ �I�x�Y�2�َْـ;�   �!َ9���J + ُS ��!"<ُN �@��2�Gَ7� �f�5� � "<�J��� �Jَ>ـ^ �I�x�Y�2�َْـ;�   �!َ9���J + ُS ��!"<ُN �@��2�Gَ7� �f�5� � "<�J��� �Jَ>ـ^ �I�x�Y�2�َْـ;�   �!َ9���J + ُS ��!"<ُN �@��2�Gَ7� �f�5� � "<�J��َعـَرَض علـيهم أصـحاب : يريـد )6(�
  .ولم يرد اللفظ بصيغتي المضارع واألمر. )7(األسماء

اء فـــووردت المـــادة بصـــيغة المبنـــي للمجهـــول إذ ورد الفعـــل المضـــارع المفـــرد المضـــموم ال

َـ���� �Jَ>ـ^ ��<+ـ�Hِ      �:المفتوح ما قبل اآلخـر مـرتين فـي قولـه تعـالىَN �O��/ـ"�� �U��ـ���� �f���ـ� ��      ِHـ^ ��<+ـ�<َ�J ��
َـ��َN �O��/ـ"�� �U��ـ���� �f���ـ� ��      ِHـ^ ��<+ـ�<َ�J ��
َـ��َN �O��/ـ"�� �U��ـ���� �f���ـ� ��      ِHـ^ ��<+ـ�<َ�J ��
َـ��َN �O��/ـ"�� �U��ـ���� �f���ـ� ��، وأربـع )8(�

�0/. 4ُ����Z �D�ُ9َ �:مرات بصيغة األفعال الخمسة ومنه قوله تعـالى�-����َZ �D�ُ9����ُ4 ./�0�-����َZ �D�ُ9����ُ4 ./�0�-����َZ �D�ُ9����ُ4 ./�0�-�� ��V(���ـ;ٌ     ��� ُI�>�- ^َ
ْl4َ ٌ;ـ���)��V � ُI�>�- ^َ
ْl4َ ٌ;ـ���)��V � ُI�>�- ^َ
ْl4َ ٌ;ـ���)��V � ُI�>�- ^َ
ْl4َ�)9(  وقولـه

��:تعالى ِ!P��H ^<َ�J �D�ُ9������ �=�0�َ ��ُL� ِ!P��H ^<َ�J �D�ُ9������ �=�0�َ ��ُL� ِ!P��H ^<َ�J �D�ُ9������ �=�0�َ ��ُL� ِ!P��H ^<َ�J �D�ُ9������ �=�0�َ ��ُL�)10( والعرض ،)) إظهار الشيء بحيث يرى للتوقيف علـى حالـه
الجنــد علــى الســلطان، ومعنــى العــرض علــى اهللا عرضــت الكتــاب علــى فــالن، وعــرض : يقــال

إنهم يقفون فـي المقـام الـذي يـرى العبـاد، وقـد جعلـه اهللا تعـالى للمطالبـة باألعمـال فهـو بمنزلـة 

                                         

 . 22/الكهف) 1(

 . 120/األنعام) 2(

 . 18/، سبأ7/، الروم13، 3/، الحديد33/الرعد: ، وبقية المواضع20/لقمان) 3(

 .207، 4/205المحكم والمحيط األعظم : ، وينظر3/471مقاييس اللغة ) 4(

 .100/الكهف) 5(

 . 31/البقرة) 6(

 .1/56األخفش : معاني القرآن: ينظر) 7(

 .34/األحقاف: ، والموضع الثاني20/األحقاف)8(

 .18/الحاقة) 9(

 .46/، غافر45/الشورى: لمواضع، وبقية ا18/هود) 10(
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نهــم ال يخفــون عليــه فــي حــال مــن األحــوال بــل هــو تعــالى يــراهم حيــث العــرض فــي الحقيقــة أل
  . )1())كانوا

وبصــيغة الماضــي المبنــي للمجهــول ورد الفعــل بصــيغة المفــرد مــرة واحــدة وذلــك فــي قولــه 
��� ��� P��g���ْ�ِ	��c��>�)�+: تعالى�<َ�J �Uِ��J ْTِ$�c��>�)�+	�� P��g���ْ�ِ� ����<َ�J �Uِ��J ْTِ$�c��>�)�+	�� P��g���ْ�ِ� ����<َ�J �Uِ��J ْTِ$�c��>�)�+	�� P��g���ْ�ِ� ����<َ�J �Uِ��J ْTِ$     �5وبصـيغة الجمـع مـرة واحـدة فـي القـرآن الكـريم )2(��1�ِْ��ـ��5 �1�ِْ��ـ��5 �1�ِْ��ـ��5 �1�ِْ��ـ� ،

�6
���: وذلك في قوله تعالى �=P��H ^<َ�J ��ُ9ِ��J����
�6 �=P��H ^<َ�J ��ُ9ِ��J����
�6 �=P��H ^<َ�J ��ُ9ِ��J����
�6 �=P��H ^<َ�J ��ُ9ِ��J��  . )4())روا كما يظهرون للرائي لهمأظه()أي  3((�

  . )4())لهم
ثـالث مـرات فـي القـرآن الكـريم ) أفعل(مزيدًا بحرف واحد على وزن ) أعرض(وجاء الفعل 

� �ِ� ��?NُT����c  �:وذلك في قوله تعالىO+2�- � <َ�َْL �O�-�� �c����ِ� ��?NُT �O+2�- � <َ�َْL �O�-�� �c����ِ� ��?NُT �O+2�- � <َ�َْL �O�-�� �c����ِ� ��?NُT �O+2�- � <َ�َْL �O�-����!�>�J �U���Jَ\)َ ��P��H��!�>�J �U���Jَ\)َ ��P��H��!�>�J �U���Jَ\)َ ��P��H��!�>�J �U���Jَ\)َ ��P��H�)5( وقوله تعالى:� �U���JَL �O�-�� �U���JَL �O�-�� �U���JَL �O�-�� �U���JَL �O�-��
�ًI>َ9 ً;�g����- ���َ +Dِu)َ pِ�ْN�T �O�J �U���JَL�ًI>َ9 ً;�g����- ���َ +Dِu)َ pِ�ْN�T �O�J �U���JَL�ًI>َ9 ً;�g����- ���َ +Dِu)َ pِ�ْN�T �O�J �U���JَL�ًI>َ9 ً;�g����- ���َ +Dِu)َ pِ�ْN�T �O�J �U���JَL�)6(  أي من لم ينظر في القـرآن واألدلـة المنصـوبة علـى

  . )7(الحق وصدف عنها
6-  

َ
 ـش

َ
  :ِهد

ــَل َيْفَعــلُ (جــاء الفعــل مشــتركًا مــن بــابين  ــَل َيْفُعــلُ  -َفِع وورد . َشــُهَد َيْشــُهدُ  -َشــِهَد َيْشــَهدُ ) َفُع
ة المضارع المجـرد أربـع مـرات فـي القـرآن الكـريم بصيغ) تشهد(فقد جاء الفعل : مجردًا ومزيداً 

ـــه تعـــالى ـــك فـــي قول ــ��D����T    �: وذل ــ � I�ََـ ــ!��� $ِ�"!�ـ �ـg�� ــ�� ــ<�^ ����>"ـ �ـ��[�ْ� "Zِ$ ــ� 5�َ�ـ�HَL �Dِ$ +Oُ
�<�ــ��] ��َ�ـ    �D����Tــ� ــ � I�ََـ ــ!��� $ِ�"!�ـ �ـg�� ــ�� ــ<�^ ����>"ـ �ـ��[�ْ� "Zِ$ ــ� 5�َ�ـ�HَL �Dِ$ +Oُ
�<�ــ��] ��َ�ـ    �D����Tــ� ــ � I�ََـ ــ!��� $ِ�"!�ـ �ـg�� ــ�� ــ<�^ ����>"ـ �ـ��[�ْ� "Zِ$ ــ� 5�َ�ـ�HَL �Dِ$ +Oُ
�<�ــ��] ��َ�ـ    �D����Tــ� ــ � I�ََـ ــ!��� $ِ�"!�ـ �ـg�� ــ�� ــ<�^ ����>"ـ �ـ��[�ْ� "Zِ$ ــ� 5�َ�ـ�HَL �Dِ$ +Oُ
�<�ــ��] ـــه  )8(���َ�ـ وقول
�'ُـــ�of  �:الىتعـــ��- odَ�ـــ� �N  ofُـــ�'���- odَ�ـــ� �N  ofُـــ�'���- odَ�ـــ� �N  ofُـــ�'���- odَ�ـــ� �N * * * *�Dــ!���)� ��2�ْ,َ�+��ـــ� �ـg���Dــ!���)� ��2�ْ,َ�+��ـــ� �ـg���Dــ!���)� ��2�ْ,َ�+��ـــ� �ـg���Dــ!���)� ��2�ْ,َ�+��ـــ� �ـg���)9وجـــاء  )10())جـــوائزهم ويرونهـــايشـــاهدون ((أي  )

                                         

 .5/462التبيان ) 1(

 . 31/ص) 2(

 .48/الكهف) 3(

 .21/133التفسير الكبير : ، وينظر9/80التبيان ) 4(

 .22/السجدة) 5(

 .57/الكهف: ، والموضع الثالث124/طه) 6(

 .7/194التبيان : ينظر) 7(

 .107/التوبة) 8(

 .1/، المنافقون2/النور: ، وبقية المواضع21، 20/المطففين) 9(

 . 10/302التبيان ) 10(
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ـــلَ (اضـــي المجـــرد علـــى وزن بصـــيغة الم ـــي قولـــه فـــي  ة واحـــدةمـــر ) َفِع ـــك ف ـــرآن الكـــريم وذل الق
8َ�>��� �:تعالىL �=�<�!�- ��َ��ِ!�] ��- ���<�8َL �=�<�!�- ��َ��ِ!�] ��- ���<�8َL �=�<�!�- ��َ��ِ!�] ��- ���<�8َL �=�<�!�- ��َ��ِ!�] ��-�)1( .  

�"ـ��� َ(,ُ��ُـ��    �: تعـالى وجاء بصيغة األمر خمس مرات في القـرآن الكـريم وذلـك فـي قولـه ��4َ �Dِuُ��ُـ��    َ(ـ,)َ ���"ـ� ��4َ �Dِuُ��ُـ��    َ(ـ,)َ ���"ـ� ��4َ �Dِuُ��ُـ��    َ(ـ,)َ ���"ـ� ��4َ �Dِuـ)َ
�D��2�<���- �"�َ\ِ� �����!�]��D��2�<���- �"�َ\ِ� �����!�]��D��2�<���- �"�َ\ِ� �����!�]��D��2�<���- �"�َ\ِ� �����!��� َZ��Kَ��: وقوله تعالى )2(��[ � ُ�������&4َ �َTِ$ ����ِ!�]َL���َK�� َZ�� � ُ�������&4َ �َTِ$ ����ِ!�]َL���َK�� َZ�� � ُ�������&4َ �َTِ$ ����ِ!�]َL���َK�� َZ�� � ُ�������&4َ �َTِ$ ����ِ!�]َL��o��ِ!�] َZ�� oB�4�َN +Ho��ِ!�] َZ�� oB�4�َN +Ho��ِ!�] َZ�� oB�4�َN +Ho��ِ!�] َZ�� oB�4�َN +H�)3(.  

وهــو فعــل مضــارع متصــل بــواو الجماعــة ) تشــهدون(وعلــى صــيغة األفعــال الخمســة ورد 
Lَْ(�ُـ���� (�ـ�   Lَْ(�ُـ���� (�ـ�   Lَْ(�ُـ���� (�ـ�   Lَْ(�ُـ���� (�ـ�   �: ذلـك فـي قولـه تعـالىبعده نون جاء مبدوءًا بتاء المخاطب مرة واحدة فـي القـرآن و 

�������!�g4َ ^"��s ����-َL ً;���e�'َ �R>ُN ��- pِ��-َL�������!�g4َ ^"��s ����-َL ً;���e�'َ �R>ُN ��- pِ��-َL�������!�g4َ ^"��s ����-َL ً;���e�'َ �R>ُN ��- pِ��-َL�������!�g4َ ^"��s ����-َL ً;���e�'َ �R>ُN ��- pِ��-َL�)4(  أي))5( ))تعاينوه(.  
َ'��ُ�� َ(ـ\4ُْ�� �ِـ��   َ'��ُ�� َ(ـ\4ُْ�� �ِـ��   َ'��ُ�� َ(ـ\4ُْ�� �ِـ��   َ'��ُ�� َ(ـ\4ُْ�� �ِـ��   �: ئب ورد مرة واحدة في قوله تعالىأما يشهدون ففعل مضارع مبدوء بياء الغا

�D����!�g�� � �!"<���َ ِa�+>�� ِO���JَL ^<َ�J�D����!�g�� � �!"<���َ ِa�+>�� ِO���JَL ^<َ�J�D����!�g�� � �!"<���َ ِa�+>�� ِO���JَL ^<َ�J�D����!�g�� � �!"<���َ ِa�+>�� ِO���JَL ^<َ�J�)6(.  
ت فــي القـــرآن عشــر مــرا) فعيــل(بصــيغة الصــفة المشــبهة علــى وزن) شــهيد(ووردت لفظــة 


ُـــ����D �ِ���ـــ��c ��>"ـــ�� ����>"ـــ�� [�ـــ!�J o��َِ>ـــ^ -�ـــ� �4َ��2>ُـــ��D        �: الكـــريم ومنـــه قولـــه تعـــالىْI4َ � ـــ��        �D�2>ُـــ��
ُـــ����D �ِ���ـــ��c ��>"ـــ�� ����>"ـــ�� [�ـــ!�J o��َِ>ـــ^ -�ـــ� �4َْI4َ � ـــ��        �D�2>ُـــ��
ُـــ����D �ِ���ـــ��c ��>"ـــ�� ����>"ـــ�� [�ـــ!�J o��َِ>ـــ^ -�ـــ� �4َْI4َ � ـــ��        �D�2>ُـــ��
ُـــ����D �ِ���ـــ��c ��>"ـــ�� ����>"ـــ�� [�ـــ!�J o��َِ>ـــ^ -�ـــ� �4َْI4َ � وقولـــه  )7(���ـــ
���:تعالى����������ِ!�] ��"<��ِ� ^َ
َN����ِ!�] ��"<��ِ� ^َ
َN����ِ!�] ��"<��ِ� ^َ
َN����ِ!�] ��"<��ِ� ^َ
َN�)8( والشهيد هو المشاهد الذي ال يخفى عليه شيء البتة)9( .  

اء عشـر مـرات تـبـالفتح وزيـادة ال) الَفَعاَلـة(على وزن ) الشهادة(وعلى صيغة المصدر ورد 
� �: في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى ُ�>ُN ��2ِ� � ُIُ0P&�>��)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J ^�َِ$ �D�~5��ُ4 + ُS � ُ�>ُN ��2ِ� � ُIُ0P&�>��)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J ^�َِ$ �D�~5��ُ4 + ُS � ُ�>ُN ��2ِ� � ُIُ0P&�>��)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J ^�َِ$ �D�~5��ُ4 + ُS � ُ�>ُN ��2ِ� � ُIُ0P&�>��)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J ^�َِ$ �D�~5��ُ4 + ُS

�D�ُ<�2��4َ�D�ُ<�2��4َ�D�ُ<�2��4َ�D�ُ<�2�����D�ُNِ:وقوله تعالى )�4َ�)10g�� �+2�J ^�َ����َ)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J�D�ُNِ��g�� �+2�J ^�َ����َ)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J�D�ُNِ��g�� �+2�J ^�َ����َ)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J�D�ُNِ��g�� �+2�J ^�َ����َ)َ �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ� ِ ����J�)1( وقوله تعالى:� � ����J �=��َT � ����J �=��َT � ����J �=��َT � ����J �=��َT
� ��s+��� �|�ِ|���ْ� �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ�� ��s+��� �|�ِ|���ْ� �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ�� ��s+��� �|�ِ|���ْ� �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ�� ��s+��� �|�ِ|���ْ� �h�5��!+g���� ِB��َ��ْ��)2(.  

                                         

 . 49/النمل) 1(

 . 64/آل عمران) 2(

 .2/، الطالق6/، النساء81/آل عمران: ، وبقية المواضع282/البقرة) 3(

 .32/النمل) 4(

 .8/83التبيان ) 5(

 .61/األنبياء) 6(

 .98/آل عمران) 7(

ــاء) 8( ـــ ــع166/النســـ ـــ ــ ــــة المواضـ ــ ـــج: ، وبقيــ ـــ ـــاء17/الحــ ـــ ــات79، 33/، النســ ــ ــ ــــلت7/، العاديــ ــ ـــد52/، فصــ ــ ، 43/، الرعـــ
 .6/، المجادلة117/المائدة

 .29/263التفسير الكبير : ينظر) 9(

 .94/التوبة) 10(
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والشــهود  هدةاوالمشــالشــهادة : ((أن ، وذكــر الــرازي)3())وِهدَ بمــا قــد ُشــ خبــارُ اإل: ((والشــهادة
شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته، ولما كان بين األبصار بالعين وبين المعرفة : هو الرؤية يقال

مشـاهدة وشـهودًا، والعـارف : ب مناسبة شديدة، ال جرم قد تسـمى المعرفـة التـي فـي القلـببالقل
  .)4())شاهدًا ومشاهداً : بالشيء
ورد مــرة واحــدة فــي القــرآن ) َمْفَعــل(علــى وزن ) شــهد(فهــو مصــدر ميمــي مــن ) َمْشــَهد( اأّمـ

�����J ٍf ٍ�: الكريم وذلك في قوله تعالى��� ���!�g�- �O�- ����َ
َN �O��/"<�� ٌ�����)ٍَ ����J ٍf���� ���!�g�- �O�- ����َ
َN �O��/"<�� ٌ�����)ٍَ ����J ٍf���� ���!�g�- �O�- ����َ
َN �O��/"<�� ٌ�����)ٍَ ����J ٍf���� ���!�g�- �O�- ����َ
َN �O��/"<�� ٌ�����)َ�)5(.  
وبصيغة جمع المذكر السالم وردت صفات ويكون القياس في جمع صفات الذكور بـالواو 

لصـفات مـن الجمـع بـالواو والنـون إذا كـان اليمتنـع شـيء مـن هـذه ا(( والنون قـال إبـن يعـيش 
إنها جارية مجرى األفعال في جريانها صفة على ما قبلها كما ((وذلك . )6())مذكرًا ممن يعقل

  . )7())تكون األفعال كذلك
سـت مـرات فـي القـرآن الكـريم وذلـك ) اهدشـ(جمع ) شاهدون(ومن هذه المادة وردت لفظة 


ْ�ِ�:فـــي قولـــه تعـــالىُI�ِْـــ�� �ــ!ِ  َ�
ُ��ـL ^ــ 
ْ�ِ[�ـــ����8��J �Oَ>ـُI�ِْـــ�� �ــ!ِ  َ�
ُ��ـL ^ــ 
ْ�ِ[�ـــ����8��J �Oَ>ـُI�ِْـــ�� �ــ!ِ  َ�
ُ��ـL ^ــ 
ْ�ِ[�ـــ����8��J �Oَ>ـُI�ِْـــ�� �ــ!ِ  َ�
ُ��ـL ^ــ ــ�:وقولـــه تعـــالى )8(�[�ـــ����8��J �Oَ>ـ ــ� �-�<+ـ ــ��,ُ��ُـــ���H �D+<�ـ ــ� �-�<+ـ ــ��,ُ��ُـــ���H �D+<�ـ ــ� �-�<+ـ ــ��,ُ��ُـــ���H �D+<�ـ ــ� �-�<+ـ ــ�t � � � � ��,ُ��ُـــ���H �D+<�ـ ــ� -�ـ �<�ـ&ُ�ْN�)َ �tــ ــ� -�ـ �<�ـ&ُ�ْN�)َ �tــ ــ� -�ـ �<�ـ&ُ�ْN�)َ �tــ ــ� -�ـ �<�ـ&ُ�ْN�)َ
�O����8�+g���O����8�+g���O����8�+g���O����8�+g���)9( فالشاهد)) :ر المعاين للشيء الناظ: ((وهو )10())الدال على الشيء عن مشاهدة

  .  )11())إليه

                                                                                                                               

 .92/المؤمنون) 1(

ـــجدة) 2( ـــع6/الســ ــة المواضـــ ــ ــــة: ، وبقيـ ـــام105/التوبـ ـــد73/، األنعــ ــــر9/، الرعـــ ــة22/، الحشـ ــ ـــر8/، الجمعـ ، 46/، الزمـــ
 .18/التغابن

عـودة خليـل أبـو : التطـور الـداللي بـين لغـة الشـعر ولغـة القـرآن: ، وينظـر2/514أحمد بن فارس : مجمل اللغة) 3(
 .177/عودة

 .114، 4/113التفسير الكبير ) 4(

 .37/مريم) 5(

 .1/70شرح التصريح : ، وينظر5/27شرح المفّصل ) 6(

 .5/27شرح المفّصل ) 7(

 . 17/التوبة) 8(

 .44/، القصص56/، األنبياء81، 53/آل عمران: ، وبقية المواضع82/المائدة) 9(

 .4/7/52، مجمع البيان مج7/228التبيان ) 10(

 .177/التطور الداللي بين لغة الشعر ولغة القرآن) 11(
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مـرة واحـدة فـي القـرآن ) شـهادة(جمع ) شهادات(وبصيغة جمع المؤنث السالم وردت لفظة 
� '��D��2�x�َ:الكريم وذلك في قوله تعالى ِ!�4��5��!�gِ� � �8 �O��/�����D��2�x�َ' � ِ!�4��5��!�gِ� � �8 �O��/�����D��2�x�َ' � ِ!�4��5��!�gِ� � �8 �O��/�����D��2�x�َ' � ِ!�4��5��!�gِ� � �8 �O��/�����)1(.   

وٕانمـا ) شـاهد(وجمـع ) شـهيد(، جمـع )ُفَعالء(على وزن ) شهداء(وبصيغة جمع الكثرة ورد 
  .)2(سّموا شهداء لمشاهدتهم األعمال التي يشهدون بها

�5�Dِ ��>"�� �: تعـالى ورد ثالث مرات في القرآن الكريم وذلك في قولهإذ  �O�- � ُN�@����!�] ���J�5��� ��"<�� ِD��5 �O�- � ُN�@����!�] ���J�5��� ��"<�� ِD��5 �O�- � ُN�@����!�] ���J�5��� ��"<�� ِD��5 �O�- � ُN�@����!�] ���J�5���
�*�'�5��6 � ُ�>ُN �Dِ$�*�'�5��6 � ُ�>ُN �Dِ$�*�'�5��6 � ُ�>ُN �Dِ$�*�'�5��6 � ُ�>ُN �Dِ$�)3( وقوله تعالى :�ًj�G�� ً;+-ُL � ُN��><ْ���A �=��َ/َN��ًj�G�� ً;+-ُL � ُN��><ْ���A �=��َ/َN��ًj�G�� ً;+-ُL � ُN��><ْ���A �=��َ/َN��ًj�G�� ً;+-ُL � ُN��><ْ���A �=��َ/َN��ِa�+>�� ̂ <َ�J �@����!�] ��ُ��ُI�َ�� �ِa�+>�� ̂ <َ�J �@����!�] ��ُ��ُI�َ�� �ِa�+>�� ̂ <َ�J �@����!�] ��ُ��ُI�َ�� �ِa�+>�� ̂ <َ�J �@����!�] ��ُ��ُI�َ�� ��)4( 

ِa�+>��ِa�+>��ِa�+>��ِa�+>���)4( وقوله تعالى :��@����!�] � ُI�>�- َ/�l"����� ���>�-� �O��/"�� ��"<�� � <َ���������@����!�] � ُI�>�- َ/�l"����� ���>�-� �O��/"�� ��"<�� � <َ���������@����!�] � ُI�>�- َ/�l"����� ���>�-� �O��/"�� ��"<�� � <َ���������@����!�] � ُI�>�- َ/�l"����� ���>�-� �O��/"�� ��"<�� � <َ���������)5(.  
). َفِعــل(علــى وزن ) َشـِهدَ (وهـو مشــتق مــن ) شــاهد(جمــع ) ُشـُهود(جــاءت ) ُفُعــول(وعلـى وزن 

�-�<�*�  �:وورد هــذا اللفــظ مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه تعــالىE�2�ْــ� ِ� �Dــ� ُ<��ْ
ــ� �� ���8ــ � �Jَ>ــ^ -�  �*�>�-�E�2�ْــ� ِ� �Dــ� ُ<��ْ
ــ� �� ���8ــ � �Jَ>ــ^ -�  �*�>�-�E�2�ْــ� ِ� �Dــ� ُ<��ْ
ــ� �� ���8ــ � �Jَ>ــ^ -�  �*�>�-�E�2�ْــ� ِ� �Dــ� ُ<��ْ
ــ� �� ���8ــ � �Jَ>ــ^ -�
o5��!�]o5��!�]o5��!�]o5��!�]�)6(  أي)) ،حضـور علـى مشـاهدتهم لهـم، فكـل حاضـر علـى مـا شـاهده إمـا بسـمع أو بصـر

  .)7())فهو شاهد، والمشاهد هو المدرك بحاسة
  
  

7-  
َ
ع

َ
ل
َ
  :ط

أربــع مــرات فــي القــرآن ) تطلــع(عــل ورد الفعــل مجــردًا ومزيــدًا فعلــى صــيغة المضــارع جــاء الف
���Aـ��j4َ ��8ْ>ُـ�J �tَ>ـ^ َ'ـ��fٍ        �:الكريم وذلك فـي قولـه تعـالى ِW����Aـ��j4َ ��8ْ>ُـ�J �tَ>ـ^ َ'ـ����s        ٍf"ـ^ $Tَِ� ��َ>ـ�َ -�jْ>�ـg�� �t+ـ2 ِW����Aـ��j4َ ��8ْ>ُـ�J �tَ>ـ^ َ'ـ����s        ٍf"ـ^ $Tَِ� ��َ>ـ�َ -�jْ>�ـg�� �t+ـ2 ِW����Aـ��j4َ ��8ْ>ُـ�J �tَ>ـ^ َ'ـ����s        ٍf"ـ^ $Tَِ� ��َ>ـ�َ -�jْ>�ـg�� �t+ـ2 ِW���-�ـ�  ��-�ـ�  ��-�ـ�  ��-�ـ�  �:وقولـه تعـالى )��s�)8"ـ^ $Tَِ� ��َ>ـ�َ -�jْ>�ـg�� �t+ـ2

ِB��َ��ْ� ^<َ�J � ُI���<jْ���� ُ�� �D�َNِB��َ��ْ� ^<َ�J � ُI���<jْ���� ُ�� �D�َNِB��َ��ْ� ^<َ�J � ُI���<jْ���� ُ�� �D�َNِB��َ��ْ� ^<َ�J � ُI���<jْ���� ُ�� �D�َN�)9(  وبصيغة الماضـي علـى وزن) َورد الفعـل مـرة واحـدة فـي ) َفَعـل

                                         

 .33/المعارج) 1(

 .1/2/510مجمع البيان مج: ينظر) 2(

 .23/البقرة) 3(

 . 143/البقرة) 4(

 .140/آل عمران) 5(

 . 7/البروج) 6(

 . 318، 10/317التبيان ) 7(

 .90/الكهف) 8(

 .7/، الهمزة13/المائدة: ، وبقية المواضع179/ آل عمران) 9(
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�!ِـ � �c�َT �ْ�ـ���2*�    �: قوله تعالى�!َN �Oـ�J �H��� 4ََـ|��R��<ََe �َTِ$ �W�2+g�� ��4َ��
�!ِـ � �c�َT �ْ�ـ���2*�    �!َN �Oـ�J �H��� 4ََـ|��R��<ََe �َTِ$ �W�2+g�� ��4َ��
�!ِـ � �c�َT �ْ�ـ���2*�    �!َN �Oـ�J �H��� 4ََـ|��R��<ََe �َTِ$ �W�2+g�� ��4َ��
�!ِـ � �c�َT �ْ�ـ���2*�    �!َN �Oـ�J �H��� 4ََـ|��R��<ََe �َTِ$ �W�2+g�� ��4َ��وورد المجـرد فـي موضـعين  )1(�
ــه ت ســابقاً لــى ضــمير يعــود علــى الشــمس كمــا فــي ســورة الكهــف المــذكورة إمســندًا  عــالى مــن وقول

�fٍ�: السورة نفسها�'َ ^<َ�J �tُ<ْj4َ ��8���A�� ِW�2+g�� �t�<jْ�- �َ<َ�� �َTِ$ ^"��sٍf��'َ ^<َ�J �tُ<ْj4َ ��8���A�� ِW�2+g�� �t�<jْ�- �َ<َ�� �َTِ$ ^"��sٍf��'َ ^<َ�J �tُ<ْj4َ ��8���A�� ِW�2+g�� �t�<jْ�- �َ<َ�� �َTِ$ ^"��sٍf��'َ ^<َ�J �tُ<ْj4َ ��8���A�� ِW�2+g�� �t�<jْ�- �َ<َ�� �َTِ$ ^"��s�)2(.  
رات فــي القــرآن بزيــادة همــزة الوصــل والتــاء خمــس مــ) فتعــلا(علــى وزن ) أطّلــع(وجــاء المزيــد 

��G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَL �?<���َ ��s^�:الكريم وذلك في قوله تعالى��6 ��� ����A�)َ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَL �?<���َ ��s���6 ��� ����A�)َ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَL �?<���َ ��s���6 ��� ����A�)َ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَL �?<���َ ��s���6 ��� ����A�)َ�)3( وقولـه تعـالى:�  �tـ<َ"e�  �tـ<َ"e�  �tـ<َ"e�  �tـ<َ"e�  �fَL �Bـ��َ��ْ�  �fَL �Bـ��َ��ْ�  �fَL �Bـ��َ��ْ�  �fَL �Bـ��َ��ْ�
����!�J ِO�2�s+��� ���>�J َ/َl"4�����!�J ِO�2�s+��� ���>�J َ/َl"4�����!�J ِO�2�s+��� ���>�J َ/َl"4�����!�J ِO�2�s+��� ���>�J َ/َl"4��)4( وقوله تعالى:�        �d��&ـ�Gَ7� ُُـ�<��َL ـ�?<���َ ��s��ـOِ ��ـ� �6ـ��� �D��-��8��� �D���J���) َM�'َ��        �d��&ـ�Gَ7� ُُـ�<��َL ـ�?<���َ ��s��ـOِ ��ـ� �6ـ��� �D��-��8��� �D���J���) َM�'َ��        �d��&ـ�Gَ7� ُُـ�<��َL ـ�?<���َ ��s��ـOِ ��ـ� �6ـ��� �D��-��8��� �D���J���) َM�'َ��        �d��&ـ�Gَ7� ُُـ�<��َL ـ�?<���َ ��s��ـOِ ��ـ� �6ـ��� �D��-��8��� �D���J���) َM�'َ�� * * * *  �d��&ـ�GَL  �d��&ـ�GَL  �d��&ـ�GَL  �d��&ـ�GَL

�2+����2+����2+����2+��� ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَ\)َ �c���� ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَ\)َ �c���� ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَ\)َ �c���� ^�G��- ���َِ$ ^�َِ$ �t�<"eَ\)َ �c�����)5(.  
ــع(فـــ  وقــرأ . (()6(هــذه همــزة اإلســتفهام دخلــت علــى همــزة الوصــل فســقطت همــزة الوصــل) أطّل

  .)7())رفعاً ) عُ ل َفأطِ : (الباقون وأبو بكر عن عاصمنصبًا، وقرأ ) عَ فَأطلِ : (عاصم في رواية حفص
  .)7())رفعاً 

ي طالعـــًا أإويقـــال أطَلْعـــُت الفجـــَر … وأطلـــَع فـــالن إذا أشـــرف علـــى شـــيء: ((قـــال األزهـــري
الظهــور علــى الشــيء مــن عــل، وهــو األشــراف ((، فــاإلطالع هــو  )8())…نظــرت إليــه حــين طلــع

  .)9())عليه
واحـدة بصـيغة الجمـع مـرة ) لـعطّ ا( الخماسـيإسم فاعل مشتقًا مـن الفعـل ) مطلعون(وجاء 

فتعلمـوا أيـن هـل تحبـون أن تتطلعـوا : ومعناهـا )L �ْ�8 َM�'َ�)10َْ�ـ�ُ � -�j">���ـ�L �ْ�8 َM�'َ  �Dَْ�ـ�ُ � -�j">���ـ�L �ْ�8 َM�'َ  �Dَْ�ـ�ُ � -�j">���ـ�L �ْ�8 َM�'َ  �Dَْ�ـ�ُ � -�j">���ـ��D  �:عالىفي قوله توذلك 
. )11(منزلتكم من منزلة النار فأطلع المسلم فرأى قرينه في سواء الجحيم أي فـي وسـط الجحـيم

فهـو علـى هـذا . َأْقبـل: ْطَلـع، وأَ اإذا بـد: يقـال َطَلـع: قـاَل أبـو الفـتح((: ومما ورد فـي المحتسـب
 فـُأْطِلع اإلطـالعُ : مسـند إلـى مصـدره، أي) عَ ُأْطِلـ(؟ فالفعل إذًا الذي هو فأقبل هل أنتم مقبلون

                                         

 . 17/الكهف) 1(

 . 90/الكهف) 2(

 . 38/القصص) 3(

 . 78/مريم) 4(

 . 55/، الصافات18/الكهف: ، وبقية المواضع37، 36/غافر) 5(

 .3/6/528مج ، مجمع البيان2/404األخفش : معاني القرآن: ينظر) 6(

 .289/، الحجة في القراءات السبع570/السبعة في القراءات) 7(

 .1/472، المحيط في اللغة 173، 2/169) طلع(تهذيب اللغة ) 8(

 .8/136التبيان ) 9(

 .54/الصافات) 10(

 .170، 2/169) طلع(تهذيب اللغة : ينظر) 11(
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ال : قـال َأبـو حـاتم: قـال أبـو الفـتح. ُقِعـَد القعـود: ، وقد ُقِعـد، َأيِقيم القيام: قد قِيَم، أي: كقولك
وقــد شــكلها بعــض : قــال. مشــددة الطــاء كانــت أو مخففــة) ُمطِلُعــونَ (يجــوز إّال فــتح النــون مــن 

، تقلــب واو . وهــذا خطــأ: الجهــال بالحضــرة مكســورة النــون، قــال لــو كــان كــذلك لكــان ُمْطِلعــي
وقوع ياء المـتكلم بعـدها، واألمـر علـى مـا ذهـب إليـه أبـو حـاتم، إّال أن ياء، يعني ل) ُمْطِلُعون(

يكـــون علـــى لغـــة ضـــعيفة، وهـــو أن ُيجـــري إســـم الفاعـــل مجـــرى الفعـــل المضـــارع، لقربـــه منـــه، 
  .)1( )) )ُيْطِلُعونِ (مجرى ) ُمْطِلُعونِ (فيجري 

 أنِ  -8
َ
  :س

في القرآن الكريم مزيدًا بحرف واحد هو األلف علـى ) ُس َيْأنَ (ومضارعه ) َس َأنِ (جاء الفعل 
إذ ســار بأهلــه فــي  �خمــس مــرات، منهــا أربــُع فــي النــار التــي رآهــا موســى ) فاعــل(وزن 

8َ�>�ـ�� �-�Iُ�ُـ�� $ِ�?ـ� �َ���ـ�R َ�ـ���H َ���>?ـ�         �: قـال تعـالى:وهذه آياتهـا. البرية، فأِنَس إليها\�� َMَـ�,َ) ��Hَ�ـ� َL�H ْTِ$         ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ�8َ�>�ـ�� �-�Iُ�ُـ�� $ِ�?ـ� �َ��\�� َMَـ�,َ) ��Hَ�ـ� َL�H ْTِ$         ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ�8َ�>�ـ�� �-�Iُ�ُـ�� $ِ�?ـ� �َ��\�� َMَـ�,َ) ��Hَ�ـ� َL�H ْTِ$         ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ�8َ�>�ـ�� �-�Iُ�ُـ�� $ِ�?ـ� �َ��\�� َMَـ�,َ) ��Hَ�ـ� َL�H ْTِ$
   ــ�� �8 ِHــ� ــ^ ��<+ <َ�J ــ�� ِAَL ��َL ٍW�&ــ ــ� �ِ,َ �!�>�- � ُI�4ــ��   ــ�� �8 ِHــ� ــ^ ��<+ <َ�J ــ�� ِAَL ��َL ٍW�&ــ ــ� �ِ,َ �!�>�- � ُI�4ــ��   ــ�� �8 ِHــ� ــ^ ��<+ <َ�J ــ�� ِAَL ��َL ٍW�&ــ ــ� �ِ,َ �!�>�- � ُI�4ــ��   ــ�� �8 ِHــ� ــ^ ��<+ <َ�J ــ�� ِAَL ��َL ٍW�&ــ ــ� �ِ,َ �!�>�- � ُIوقولــه تعــالى )2(���4ــ� :�  ��Hــ� �َ �Rــ �ــ� �َ�� ــ�� $ِ�? �<�ــ^ ��\8َ �G��- َMــ�'َ ْTِ$  ��Hــ� �َ �Rــ �ــ� �َ�� ــ�� $ِ�? �<�ــ^ ��\8َ �G��- َMــ�'َ ْTِ$  ��Hــ� �َ �Rــ �ــ� �َ�� ــ�� $ِ�? �<�ــ^ ��\8َ �G��- َMــ�'َ ْTِ$  ��Hــ� �َ �Rــ �ــ� �َ�� ــ�� $ِ�? �<�ــ^ ��\8َ �G��- َMــ�'َ ْTِ$

�D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ٍW�&'َ ٍd��!�gِ� � ُI��4� ��َL ٍ��&َlِ� ��!�>�- � ُI��4��G�D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ٍW�&'َ ٍd��!�gِ� � ُI��4� ��َL ٍ��&َlِ� ��!�>�- � ُI��4��G�D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ٍW�&'َ ٍd��!�gِ� � ُI��4� ��َL ٍ��&َlِ� ��!�>�- � ُI��4��G�D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ٍW�&'َ ٍd��!�gِ� � ُI��4� ��َL ٍ��&َlِ� ��!�>�- � ُI��4��G�)3(ـ^    �:تعـالى ، وقوله�G��- ^َـK'َ 2+ـ�<َ)َ    ^ـ�G��- ^َـK'َ ـ^    َ(َ>2+ـ��G��- ^َـK'َ ـ^    َ(َ>2+ـ��G��- ^َـK'َ 2+ـ�<َ)َ
�?ـ� �َ���ـ�R َ�ـ���H َ���>?ـ� ��4ـ�      ِ$ ��ُ�ُI�-� ���<�8َ\�� َM�'َ ��H��َ ِH�Cj�� ِB����A �O�- �W�َ� ���<�8َ\ِ� �H��G�� �َ�Aَ7�     ـ� ��4ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ��?ـ� �َ�� ِ$ ��ُ�ُI�-� ���<�8َ\�� َM�'َ ��H��َ ِH�Cj�� ِB����A �O�- �W�َ� ���<�8َ\ِ� �H��G�� �َ�Aَ7�     ـ� ��4ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ��?ـ� �َ�� ِ$ ��ُ�ُI�-� ���<�8َ\�� َM�'َ ��H��َ ِH�Cj�� ِB����A �O�- �W�َ� ���<�8َ\ِ� �H��G�� �َ�Aَ7�     ـ� ��4ـ�?<���َ ��Hَ�ـ� �Rـ��?ـ� �َ�� ِ$ ��ُ�ُI�-� ���<�8َ\�� َM�'َ ��H��َ ِH�Cj�� ِB����A �O�- �W�َ� ���<�8َ\ِ� �H��G�� �َ�Aَ7�   ��َL ٍ�ـ�&َlِ� ـ��!�>�- � ُI   ��َL ٍ�ـ�&َlِ� ـ��!�>�- � ُI   ��َL ٍ�ـ�&َlِ� ـ��!�>�- � ُI   ��َL ٍ�ـ�&َlِ� ـ��!�>�- � ُI

 �D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ِH�+>�� �O�- .h��ْ/�A �D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ِH�+>�� �O�- .h��ْ/�A �D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ِH�+>�� �O�- .h��ْ/�A �D�ُ<jَ�	4َ � ُI"<���َ ِH�+>�� �O�- .h��ْ/�A�)4(.  

�         �: والمرة الخامسة فـي آيـة النسـاء �!�َ���ـ�ُ � -�ـ<� �Dِuَـ��� َ(ـIP>�� ُـ���<َ�� �َTِ$ ^ـ"��s ^�-ُـ�� �ْ���َ�ـ�<�َ�����         � �!�َ���ـ�ُ � -�ـ<� �Dِuَـ��� َ(ـIP>�� ُـ���<َ�� �َTِ$ ^ـ"��s ^�-ُـ�� �ْ���َ�ـ�<�َ�����         � �!�َ���ـ�ُ � -�ـ<� �Dِuَـ��� َ(ـIP>�� ُـ���<َ�� �َTِ$ ^ـ"��s ^�-ُـ�� �ْ���َ�ـ�<�َ�����         � �!�َ���ـ�ُ � -�ـ<� �Dِuَـ��� َ(ـIP>�� ُـ���<َ�� �َTِ$ ^ـ"��s ^�-ُـ�� �ْ���َ�ـ�<�َ�����
� �!�َ����-َL � ِ!���َِ$ ����)َ�5�)َ ����]�H� �!�َ����-َL � ِ!���َِ$ ����)َ�5�)َ ����]�H� �!�َ����-َL � ِ!���َِ$ ����)َ�5�)َ ����]�H� �!�َ����-َL � ِ!���َِ$ ����)َ�5�)َ ����]�H�)5( ْرُتْم َأْنسًا بهصَ أي َأب)6( .  

وآَنســـُت . وســـمي اإلنـــُس إْنســـًا لُظهـــورهم. هرأيتـــ: الشـــيء آنســـتُ : ((حمـــد بـــن فـــارساقـــال 
  .)7())علمُتهُ : هُ وآْنستُ . سمُعُته: الصوت

 ))لذي ال شبهة فيـه ومنـه إنسـان العـين فإنـه يبـين بـه الشـيءاألبصار البين ا: ((يناسالاو 

)8(.  
                                         

 .7/361أبو حّيان األندلسي : البحر المحيط: ، وينظر220، 2/219المحتسب ) 1(

 .10/طه) 2(

 . 7/النمل) 3(

 . 29/القصص) 4(

 . 6/النساء) 5(

 .36/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 6(

 . 1/104مجمل اللغة ) 7(

 . 22/15التفسير الكبير ) 8(
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ولم يرد اللفظ بصيغة المضارع المجرد وٕانما جـاء بصـيغة الفعـل الماضـي المبنـي للمعلـوم 
�Gــ���@�G oــ���@�G oــ���@�G oــ���@o �: الثالثـي المجـرد مـرة واحـدة فـي القـرآن الكـريم وذلـك فـي قولـه تعـالى) َفَعـلَ (علـى وزن 

ــ��   ــ�� �ِ �!�A �Oــ �-�� َM�ــ� ــ�+ �ْ�,َ �GَL �Oــ �- � ُI�ــ< ــ��  -� ــ�� �ِ �!�A �Oــ �-�� َM�ــ� ــ�+ �ْ�,َ �GَL �Oــ �- � ُI�ــ< ــ��  -� ــ�� �ِ �!�A �Oــ �-�� َM�ــ� ــ�+ �ْ�,َ �GَL �Oــ �- � ُI�ــ< ــ��  -� ــ�� �ِ �!�A �Oــ �-�� َM�ــ� ــ�+ �ْ�,َ �GَL �Oــ �- � ُI�ــ< ــ�~�� �: وبصــيغة األمــر مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى )1(�-� �GَL�� ��ــ�~ �GَL�� ��ــ�~ �GَL�� ��ــ�~ �GَL��
�A� ��َL � ُI�َ��'َ�A� ��َL � ُI�َ��'َ�A� ��َL � ُI�َ��'َ�A� ��َL � ُI�َ��'َ ِH���~	�� �c�َ/ِ� o ��<�J ��"�ِ$ ��ِ� �����! ِH���~	�� �c�َ/ِ� o ��<�J ��"�ِ$ ��ِ� �����! ِH���~	�� �c�َ/ِ� o ��<�J ��"�ِ$ ��ِ� �����! ِH���~	�� �c�َ/ِ� o ��<�J ��"�ِ$ ��ِ� �����!�)2(.  

ـــر(وجـــاءت لفظـــة  ـــى وزن ) َجْه ـــل(مصـــدر عل ـــة) َفْع وحقيقـــة . (()3(ومعنـــى الجهـــر العالني
ك رِ دْ ن المعاينة ترجع الى حال المُ أالجهر ظهور الشيء معاينة، والفرق بين الجهر والمعاينة 

والجهــرة ترجــع إلــى حــال المــدَرك، وقــد تكــون الرؤيــة غيــر جهــرة، كالرؤيــة فــي النــوم، والرؤيــة 
وقد ورد ثالث  )4())لبالقلب، فإذا قال جهرة لم يكن إّال رؤية العين، على التحقيق دون التخيي

ـــي القـــرآن الكـــريم نحـــو قولـــه  �َ>ـــ � -�ـــ�     �:تعـــالىثـــالث مـــرات ف��� �� � ُN��ـــ�!�A�� � ُN+�ـــ�G � ـــ<َ��َ>ـــ � -�ـــ�     ������ �� � ُN��ـــ�!�A�� � ُN+�ـــ�G � ـــ<َ��َ>ـــ � -�ـــ�     ������ �� � ُN��ـــ�!�A�� � ُN+�ـــ�G � ـــ<َ��َ>ـــ � -�ـــ�     ������ �� � ُN��ـــ�!�A�� � ُN+�ـــ�G � ـــ<َ����
�D��&��ْI4َ�D��&��ْI4َ�D��&��ْI4َ�D��&��ْI4َ�)5( وقوله تعالى:��D����َ���� �ْ�8 ����!�A�� ����G ���>�- �k�
>�� ���!)َ�D����َ���� �ْ�8 ����!�A�� ����G ���>�- �k�
>�� ���!)َ�D����َ���� �ْ�8 ����!�A�� ����G ���>�- �k�
>�� ���!)َ�D����َ���� �ْ�8 ����!�A�� ����G ���>�- �k�
>�� ���!)َ�)6(.  
بــن اقــال  .بــالفتح وزيــادة هــاء) َفْعَلــة(فهــي مصــدر لفعــل ثالثــي مجــرد علــى وزن ) َجْهــرة(أمــا 

، وقــد ورد ثــالث مــرات فــي القــرآن )7())لــم يــك بينهمــا ِســترٌ : ورآه َجْهــرةً . الجهــرة مــا ظهــر: ((هســيد
َ��L �ُْ'َL �ُْ'َL �ُْ'َL �ُْ' �D��2���"��� �fَ�: الكريم في قوله تعـالى,ْ�� "Zِ$ �=<َ�!�� �ْ�8 �h���!�A ��َL ً;�َْ��� ��"<�� �d�َ/�J � ُN�4ََL �Dِ$ � ُI�َ��َL�H �D��2���"��� �f��َ,ْ�� "Zِ$ �=<َ�!�� �ْ�8 �h���!�A ��َL ً;�َْ��� ��"<�� �d�َ/�J � ُN�4ََL �Dِ$ � ُI�َ��َL�H �D��2���"��� �f��َ,ْ�� "Zِ$ �=<َ�!�� �ْ�8 �h���!�A ��َL ً;�َْ��� ��"<�� �d�َ/�J � ُN�4ََL �Dِ$ � ُI�َ��َL�H �D��2���"��� �f��َ,ْ�� "Zِ$ �=<َ�!�� �ْ�8 �h���!�A ��َL ً;�َْ��� ��"<�� �d�َ/�J � ُN�4ََL �Dِ$ � ُI�َ��َL�H�)8( 

� �: وقوله تعـالىO�َ ^�G��-��� � ُ�<ُْ' ْTِ$�� �O�َ ^�G��-��� � ُ�<ُْ' ْTِ$�� �O�َ ^�G��-��� � ُ�<ُْ' ْTِ$�� �O�َ ^�G��-��� � ُ�<ُْ' ْTِ$���h���!�A ��"<�� ���َ ^"��s �=�َ �O�-�Eُ��h ���!�A ��"<�� ���َ ^"��s �=�َ �O�-�Eُ��h ���!�A ��"<�� ���َ ^"��s �=�َ �O�-�Eُ��h ���!�A ��"<�� ���َ ^"��s �=�َ �O�-�Eُ��)9( .وجهـرة)) : عيانـًا وهـي مصـدر مـن
جهر بالقراءة وبالدعاء، كأن الذي يرى بـالعين جـاهر بالرؤيـة، والـذي يـرى بالقلـب مخافـت : قولك

  . )10())…بها على المصدر، ألنها نوع من الرؤيةبها، وٕانتصا

                                         

 . 10/الرعد) 1(

 .13/الملك) 2(

 . 8/149،150 )جهر(،لسان العرب115/،معجم األلفاظ واألعالم القرآنية3/70الموسوعة القرآنية الميسرة) 3(

 .1/1/225مجمع البيان مج) 4(

 . 3/األنعام) 5(

 .110/األنبياء: ، والموضع الثالث75/النحل) 6(

 .1/143،المعجم الوسيط3/70الموسوعة القرآنية الميّسرة: ، وينظر4/115المحكم والمحيط األعظم) 7(

 . 47/األنعام) 8(

 . 153/النساء: ، والموضع الثالث55/البقرة) 9(

 . 3/254مجمع البحرين : ، وينظر1/169الكشاف ) 10(
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مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه ) ارِجَهــ(جــاء المصــدر ) ِفَعــال(وعلــى صــيغة 
� ���H��!ِA: تعالى �!ُ4��J�5 �?�ِ$ + ُS��H��!ِA � �!ُ4��J�5 �?�ِ$ + ُS��H��!ِA � �!ُ4��J�5 �?�ِ$ + ُS��H��!ِA � �!ُ4��J�5 �?�ِ$ + ُS�)1( جـاء فـي المحكـم)) : ًهمنعـال: جـاهرهم بـاألمر مجـاهرًة وِجهـارا .

، والجهـــار )2())نظـــروا إليـــه جهـــاراً : ولقيـــه نهـــارًا ِجهـــارًا بكســـر الجـــيم وفتحهـــا وأجتهـــر القـــوُم فالنـــاً 
  . )3(أخفى وأسر: وأبداه، نقيضأبداه أعلنه : بالشيء، بمعنىجاهَر مصدر 

10-  
َ
  :غ اْ ز

جــاء الفعــل فــي القــرآن الكــريم مجــردًا فقــط وبصــيغة الماضــي أربــع مــرات وذلــك فــي قولــه 
� ��J: تعالىRَ��َ� �fَL ���ِ�ْl�G � �8��َْ/َl"4L�J �Rَ��َ� �fَL ���ِ�ْl�G � �8��َْ/َl"4L�J �Rَ��َ� �fَL ���ِ�ْl�G � �8��َْ/َl"4L�J �Rَ��َ� �fَL ���ِ�ْl�G � �8��َْ/َl"4L �H��	��َ7�  �!�> �H��	��َ7�  �!�> �H��	��َ7�  �!�> �H��	��َ7�  �!�̂  �:وقوله تعـالى )4(�< ��-�ـ� �eََـ ���	�&�ْ� wَ�َ� ��-  ̂ ��-�ـ� �eََـ ���	�&�ْ� wَ�َ� ��-  ̂ ��-�ـ� �eََـ ���	�&�ْ� wَ�َ� ��-  ̂ ��-�ـ� �eََـ ���	�&�ْ� wَ�َ� ��-�)5( 

7َ��	�ـ��H   $ِ$ِ$ِ$ِ�:وقوله تعالى� �Rَ��َـ� Tِ$�� � ُI�>�- �ََ
�GَL �O�-�� � ُI�'��)َ �O�- � ُN��@��A ْT   �Hـ��	��َ7� �Rَ��َـ� Tِ$�� � ُI�>�- �ََ
�GَL �O�-�� � ُI�'��)َ �O�- � ُN��@��A ْT   �Hـ��	��َ7� �Rَ��َـ� Tِ$�� � ُI�>�- �ََ
�GَL �O�-�� � ُI�'��)َ �O�- � ُN��@��A ْT   �Hـ��	��َ7� �Rَ��َـ� Tِ$�� � ُI�>�- �ََ
�GَL �O�-�� � ُI�'��)َ �O�- � ُN��@��A ْT�)6  ( أي)) أذكـر
  . )7( ))شخصت من الخوف: إذ عدلت األبصار عن مقرها، قال قتادة معناه

11-  
َ
ف

َ
ر
َ
  :ط

على صيغة المصدر ) فالَطرْ (وٕاّنما ورد  بصيغة المضارع والماضي واألمرلم يرد اللفظ 
ــ����c  �:ســت مــرات فــي القــرآن الكــريم ومــن ذلــك قولــه تعــالى) لالَفْعــ(علــى وزن  �6�'َ �ــ���8  �>�J��  �c���ــ �6�'َ �ــ���8  �>�J��  �c���ــ �6�'َ �ــ���8  �>�J��  �c���ــ �6�'َ �ــ���8  �>�J��

 od���4َْL � �̀�"j�� od���4َْL � �̀�"j�� od���4َْL � �̀�"j�� od���4َْL � �̀�"j���)8( وقوله تعالى:��=ُ)��eَ �=���َِ$ +�4َ���� �DَL �َ�&'َ ��ِ� �=��4� ��ََL�=ُ)��eَ �=���َِ$ +�4َ���� �DَL �َ�&'َ ��ِ� �=��4� ��ََL�=ُ)��eَ �=���َِ$ +�4َ���� �DَL �َ�&'َ ��ِ� �=��4� ��ََL�=ُ)��eَ �=���َِ$ +�4َ���� �DَL �َ�&'َ ��ِ� �=��4� ��ََL�)9( وقوله تعـالى:��!�-�!�-�!�-����jـ*� -�,ْ<���ـ�   ���jـ*� -�,ْ<���ـ�   ���jـ*� -�,ْ<���ـ�   ���jـ*� -�,ْ<���ـ�   -�!
   � �!ُ)�ــ� eَ � ِ!�ــ� ــ�~ $َِ� 4َ���� َZ �ــ!ِ  �G��@�H   � �!ُ)�ــ� eَ � ِ!�ــ� ــ�~ $َِ� 4َ���� َZ �ــ!ِ  �G��@�H   � �!ُ)�ــ� eَ � ِ!�ــ� ــ�~ $َِ� 4َ���� َZ �ــ!ِ  �G��@�H   � �!ُ)�ــ� eَ � ِ!�ــ� ــ�~ $َِ� 4َ���� َZ �ــ!ِ  �G��@�H�)10( ،)) ــيهم أبصــارهم مــن شــدة النظــر فهــي أي ال ترجــع إل

ُف َطْرفـًا إذا أطبـق َجْفنـه علـى اآلخـر، فّسـمى النظـر َطَرَف الرجـُل َيْطـرِ : شاخصة النظر يقال
  الكامل         )11( -:قال عنترة  .والطرف العين. َطْرفًا ألنه به يكون

                                         

 . 8/نوح) 1(

 .4/115المحكم والمحيط األعظم ) 2(

 .3/70الموسوعة القرآنية الميّسرة : ينظر) 3(

 . 63/ص) 4(

 .17/النجم) 5(

 .5/الصف: ، والموضع الرابع10/األحزاب) 6(

 .8/289التبيان ) 7(

 . 52/ص) 8(

 . 40/النمل) 9(

 . 56/، الرحمن45/، الشورى48/الصافات: ، وبقية المواضع43/إبراهيم) 10(

 . 102/ديوانه) 11(
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  ض َطْرِفــي مــا َبــَدْت لــي جــارتيُغــوأُ 
 

  حتـــــى ُيـــــواِري جـــــارتي َمْأواهـــــا 
 

  الطويل               )1( -:وقال جميل
ـــــٍل َكَرامـــــةً وَأْقِصـــــر  ـــــي ُدوَن ُجْم   َطْرِف

 

  )2())ُلْجمـــٍل وللطـــْرِف الـــذي َأنـــا قاِصـــُرهْ  
 

إذ  ر بــه عــن النظــرِ وَطــْرُف العــيِن َجْفُنــُه، والطــْرُف تحريـُك الَجْفــِن وُعبــ: ((قـال األصــفهاني
  .)3())رُ كان تحريُك الَجْفن الِزُمه النظَ 

                                         

 . 107/ديوانه) 1(

 .5/9/377الجامع ألحكام القرآن مج) 2(

 .24/198، التفسير الكبير 2/594مجمل اللغة : ، وينظر339/مفردات الفاظ القرآن معجم) 3(
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: بصيغة المضارع مرة واحدة في القرآن الكريم وذلـك فـي قولـه تعـالىمزيدًا ورد هذا الفعل 
��t�2��4َ ��َL .��sَL �O�- � �!�>�- ~W�[ُ4 �ْ�8�t�2��4َ ��َL .��sَL �O�- � �!�>�- ~W�[ُ4 �ْ�8�t�2��4َ ��َL .��sَL �O�- � �!�>�- ~W�[ُ4 �ْ�8�t�2��4َ ��َL .��sَL �O�- � �!�>�- ~W�[ُ4 �ْ�8     ��|ْNِH � �!�َ ��|ْNِH � �!�َ ��|ْNِH � �!�َ ��|ْNِH � �!�َ�)1( .  

مــرة واحــدة فــي القــرآن الكــريم ) أفعــل(مزيــدًا بحــرف واحــد علــى وزن ) أحــس(وجــاء الفعــل 
��: وذلك في قوله تعالى��� ��!�>�- � �8 �َTِ$ ��>�Gْ\�� ��~��sَL �+2<َ)َ���� ��!�>�- � �8 �َTِ$ ��>�Gْ\�� ��~��sَL �+2<َ)َ���� ��!�>�- � �8 �َTِ$ ��>�Gْ\�� ��~��sَL �+2<َ)َ���� ��!�>�- � �8 �َTِ$ ��>�Gْ\�� ��~��sَL �+2<َ)َ  �D�ُKُN  �D�ُKُN  �D�ُKُN  �D�ُKُN�)2(.  

بصـيغة فعـل ) تحسسـوا(فقد ورد ) تفعل(على وزن ) التاء والتضعيف(وجاء مزيدًا بحرفين 
�� ����VَL�����)َ ���&�8ْT� +��>�����)َ ���&�8ْT� +��>�����)َ ���&�8ْT� +��>������8ْT� +��>&��� َ(�:األمر مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى �n�G��� �O�- ����+��[�َ ����VَL�� �n�G��� �O�- ����+��[�َ ����VَL�� �n�G��� �O�- ����+��[�َ ����VَL�� �n�G��� �O�- ����+��[�َ�)3(  قال

  .)4( ))التحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصر: ((الرازي 
13-  
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َ
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علـى وزن ) يجـد(الكـريم فالفعـل ورد الفعل بصـيغة المضـارع المجـرد خمـس مـرات فـي القـرآن 
�   �:كقوله تعالى) وجد(فاء الفعل محذوف وهو الواو من  نّ إإذ ) َيِعلُ (Oـ�- �R�2َ>ـ�J ��- ٍWْ
�َ C�ُN ��ِ14َ �f����   �Oـ�- �R�2َ>ـ�J ��- ٍWْ
�َ C�ُN ��ِ14َ �f����   �Oـ�- �R�2َ>ـ�J ��- ٍWْ
�َ C�ُN ��ِ14َ �f����   �Oـ�- �R�2َ>ـ�J ��- ٍWْ
�َ C�ُN ��ِ14َ �f����

 ���َK�[�- ٍ����V ���َK�[�- ٍ����V ���َK�[�- ٍ����V ���َK�[�- ٍ����V�)5( ه تعالىوقول:�����-َL �=�َ ��	�JَL َZ�� ���ِ���6 ��"<�� �@��] �Dِ$ �����ِ1�َ�G َM�'َ����-َL �=�َ ��	�JَL َZ�� ���ِ���6 ��"<�� �@��] �Dِ$ �����ِ1�َ�G َM�'َ����-َL �=�َ ��	�JَL َZ�� ���ِ���6 ��"<�� �@��] �Dِ$ �����ِ1�َ�G َM�'َ����-َL �=�َ ��	�JَL َZ�� ���ِ���6 ��"<�� �@��] �Dِ$ �����ِ1�َ�G َM�'َ�)6(.  
ســت مــرات وذلــك فــي قولــه ) َفَعــلَ (للمعلــوم علــى وزن  وورد بصــيغة الفعــل الماضــي المبنــي

� ��ــــ<,vَ+ َ(\ََ'�-�ــــ���:تعـــالىDَL ــــ���ِ��� ��Hِــــ���A ــــ��� (��!�ــــ��A��)َــــ���-�'ََ\)َ +vَ,>ــــ�� �DَL ــــ���ِ��� ��Hِــــ���A ــــ��� (��!�ــــ��A��)َــــ���-�'ََ\)َ +vَ,>ــــ�� �DَL ــــ���ِ��� ��Hِــــ���A ــــ��� (��!�ــــ��A��)َــــ���-�'ََ\)َ +vَ,>ــــ�� �DَL ــــ���ِ��� ��Hِــــ���A ــــ��� (��!�ــــ��A��)َ�)7( وقولــــه تعـــالى:� �rــــ���s �*�Nِ�ــــ�g�2�ْ� ��ُ<ُ�'ْــــ�)َ �rــــ���s �*�Nِ�ــــ�g�2�ْ� ��ُ<ُ�'ْــــ�)َ �rــــ���s �*�Nِ�ــــ�g�2�ْ� ��ُ<ُ�'ْــــ�)َ �rــــ���s �*�Nِ�ــــ�g�2�ْ� ��ُ<ُ�'ْــــ�)َ
� �8��2ُ4���A��� �8��2ُ4���A��� �8��2ُ4���A��� �8��2ُ4���A���)8( .  

                                         

 .98/مريم) 1(

 .12/األنبياء) 2(

 . 87/يوسف) 3(

 . 199، 18/198التفسير الكبير ) 4(

 .30/آل عمران) 5(

 . 102/، الصافات27/، القصص39/النور: ، وبقية المواضع69/الكهف) 6(

 . 77/الكهف) 7(

 .89/، النساء90، 86، 65/الكهف: ، وبقية المواضع5/التوبة) 8(
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ضــارع والماضــي الم(بصـيغة ولــم يـرد اللفــظ َرَأى فـي منامــه رؤيـا : فـي منامــه وُحُلمــاً  ُحْلمـاً ُم َيْحلُــَحَلـَم 
ثـالث مـرات فـي القـرآن ) الَأْفَعـ(بصيغة جمـع القلـة علـى وزن ) ُحُلم(جمع ) المَأحْ (إذ ورد  ،)واألمر

�f�Yِ ��2�����ِ*��:الكريم ومنه قوله تعالىsَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-���*�2�����ِ� ِf�Y�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-���*�2�����ِ� ِf�Y�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-���*�2�����ِ� ِf�Y�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-���)1( .  
ـــي محكمـــهاقـــال  ـــم : ((بـــن ســـيده ف ـــا والجمـــع أحـــالم: الُحْلـــُم والُحُل ْؤي ـــم . الر ـــي نومـــه َيحُل ـــم ف وقـــد َحَل
  . )2())ُحْلماً 

والواقع على وجهين األول عن طريق الصورة والثاني عـن طريـق الفرق بين الحلم : ((وقال التهانوي
فــالواقع عــن طريــق الصــورة هــو أن يــراه اإلنســان بــين الحلــم واليقظــة أو أن يكــون كلــه فــي  .المعنــى
  .اليقظة

والواقع عن طريق المعنى هـو أن يجـيء بعيـدًا عـن حجـاب الخيـال ويكـون غيبيـًا صـرفًا كـالروح فـي 
فيه مجردة عن األوصاف البشرية وتصير مدركة ويكون هذا الواقع روحانيًا مقام التجرد الذي تكون 

ألن المـؤمن . مطلقًا، وأحيانًا يصير نظر الروح مؤيدًا بالنور اإللهي ويكون ذلك الواقـع ربانيـًا صـرفاً 
  .ينظر بنور اهللا

ء فـي نظـر أما الحلم فيكون بإختفاء عمل الحواس نهائيـًا وغلبـة الخيـال علـى العمـل، ثـم يجـيء شـي
  -:الخيال في أثناء تعطل الحواس، ويكون على نوعين

أضـــغاث أحـــالم، وهـــو الحلـــم الـــذي تدركـــه الـــنفس بواســـطة الخيـــال والوســـاوس الشـــيطانية : أحـــدهما
والهواجس النفسانية التي تكون من إلقاء النفس والشيطان، ويقـوم الخيـال بتنظيمهـا وهـذه األشـياء ال 

  .تعبير لها
لحســن وهــو الــذي يســمونه الرؤيــا الصــالحة، وهــو جــزء مــن ســتة وأربعــين جــزءًا مــن الحلــم ا: والثــاني

  .)3()) النبوة، كما قال الرسول
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ثمـاني مـرات فـي القـرآن الكـريم ومنـه ) َفْعـل(علـى وزن ) َعـْين(على صـيغة المصـدر جاء هذا اللفظ 
�<�� �:قوله تعالى��J ^<َ�J �t�>�	ُ��� �� �P>�- ً;+&�[�- �=��<َ�J �R��َ,�َْL����>���J ^<َ�J �t�>�	ُ��� �� �P>�- ً;+&�[�- �=��<َ�J �R��َ,�َْL����>���J ^<َ�J �t�>�	ُ��� �� �P>�- ً;+&�[�- �=��<َ�J �R��َ,�َْL����>���J ^<َ�J �t�>�	ُ��� �� �P>�- ً;+&�[�- �=��<َ�J �R��َ,�َْL���<�!�ـ�   �: وقوله تعـالى) 4(���J +�4َ,َـ ��َN �=P-ُL ^�َِ$ {َ��>���A��)َ   ـ��!�>���J +�4َ,َـ ��َN �=P-ُL ^�َِ$ {َ��>���A��)َ   ـ��!�>���J +�4َ,َـ ��َN �=P-ُL ^�َِ$ {َ��>���A��)َ   ـ��!�>���J +�4َ,َـ ��َN �=P-ُL ^�َِ$ {َ��>���A��)َ

 �D�|�[4َ َZ�� �D�|�[4َ َZ�� �D�|�[4َ َZ�� �D�|�[4َ َZ���)5(.  

                                         

 .5/، األنبياء44/يوسف: ، وبقية المواضع44/يوسف) 1(

 .3/337المحيط في اللغة : ، وينظر3/276المحكم والمحيط األعظم ) 2(

 .3/89كشاف اصطالحات الفنون ) 3(

 .39/طه) 4(

 .26/، مريم13، 9/، القصص45، 45/، المائدة13/آل عمران: ، وبقية المواضع40/طه) 5(
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ـــُة البصـــر، ُأنثـــى تكـــون لإلنســـان وغيـــره مـــن ال: ((وجـــاء فـــي المحكـــم حيـــوان، العـــين، حاس
  . )2(، والعين عند الطوسي حاسة اإلدراك للمرئيات)1())وَأْعيُناتُ  ينُ والجمع أعياُن وَأعْ 

بإضافة األلف والنون في حالة الرفع والياء والنـون فـي ) عينان) (َعْين(وصيغة المثنى للفظة 
�    �:ردت خمس مرات في القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالىحالتي النصب والجر و  �!��<�ـ�َ} �Jـ<��J ـ����4َ َZ��    � �!��<�ـ�َ} �Jـ<��J ـ����4َ َZ��    � �!��<�ـ�َ} �Jـ<��J ـ����4َ َZ��    � �!��<�ـ�َ} �Jـ<��J ـ����4َ َZ��

����ْ~��� �h����[�ْ� ;َ�>�ِ� ���ِ�ُ4����ْ~��� �h����[�ْ� ;َ�>�ِ� ���ِ�ُ4����ْ~��� �h����[�ْ� ;َ�>�ِ� ���ِ�ُ4����ْ~��� �h����[�ْ� ;َ�>�ِ� ���ِ�ُ4�)3( وقوله تعالى:�   ِO���>���J ���َ ْ����1�َ � �ََL  ِO���>���J ���َ ْ����1�َ � �ََL  ِO���>���J ���َ ْ����1�َ � �ََL  ِO���>���J ���َ ْ����1�َ � �ََL * * * * ِO���ََ
�]�� �ً�������� ِO���ََ
�]�� �ً�������� ِO���ََ
�]�� �ً�������� ِO���ََ
�]�� �ً��������� �:وقوله تعالى )4(�R"K������� �R"K������� �R"K������� �R"K�������
 o ���َN ���!)َ ِD�|�[�ْ� �O�- �(��>���J o ���َN ���!)َ ِD�|�[�ْ� �O�- �(��>���J o ���َN ���!)َ ِD�|�[�ْ� �O�- �(��>���J o ���َN ���!)َ ِD�|�[�ْ� �O�- �(��>���J�)5(.  

) َأْفُعـل(وصـيغة ) َفْعـل(التي تكون معتلـة العـين علـى وزن ) َعْين(جمع ) َأْعينُ (ووردت لفظة 
مرة للداللـة علـى األعـين  )6(وعشرين نثنتيامن أوزان جموع القلة وقد وردت في القرآن الكريم في 

تســاعًا ومنــه قولــه ااألعــين المبصــرة وهــي أصــل المعنــى فــي هــذه الكلمــة، ومنهــا توزعــت مجــازًا و 
ــ� �:تعـــالى ــ����D �ِ!�ـ �	�ـ&�� َZ oOــ�� �ـJَL �ــ  َ�!�ـ ��ــ�  ــ����D �ِ!�ـ �	�ـ&�� َZ oOــ�� �ـJَL �ــ  َ�!�ـ ��ــ�  ــ����D �ِ!�ـ �	�ـ&�� َZ oOــ�� �ـJَL �ــ  َ�!�ـ ��ــ�  ــ����D �ِ!�ـ �	�ـ&�� َZ oOــ�� �ـJَL �ــ  َ�!�ـ ��ــ�+-�tِ  �: تعـــالى وقولـــه )7(� � ��ـOــ ــ��v -�ـ 4َ
�ـ �ــ<�!�  ���ـJَL ــ�� ــ�+-�tِ  4ـ � ��ـOــ ــ��v -�ـ 4َ
�ـ �ــ<�!�  ���ـJَL ــ�� ــ�+-�tِ  4ـ � ��ـOــ ــ��v -�ـ 4َ
�ـ �ــ<�!�  ���ـJَL ــ�� ــ�+-�tِ  4ـ � ��ـOــ ــ��v -�ـ 4َ
�ـ �ــ<�!�  ���ـJَL ــ�� ـــه )8(�4ـ  وقول
���:تعالى ��>�>���Jَ\ِ� �=<ُْ
�ْ� t�>�6����� ��>�>���Jَ\ِ� �=<ُْ
�ْ� t�>�6����� ��>�>���Jَ\ِ� �=<ُْ
�ْ� t�>�6����� ��>�>���Jَ\ِ� �=<ُْ
�ْ� t�>�6��� ��>ِ��s�� ��>ِ��s�� ��>ِ��s�� ��>ِ��s���)9(.  
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ــ�� �:جــاء الفعــل بصــيغة المضــارع مــرتين فــي قولــه تعــالى ُ�َ
�[���� � �8ِHــ��	��َL �Oــ ــ�� -� CKُ��� �*�>�-�Eــ ــْ� ��ْ>�2 ــ�� 'ُ ُ�َ
�[���� � �8ِHــ��	��َL �Oــ ــ�� -� CKُ��� �*�>�-�Eــ ــْ� ��ْ>�2 ــ�� 'ُ ُ�َ
�[���� � �8ِHــ��	��َL �Oــ ــ�� -� CKُ��� �*�>�-�Eــ ــْ� ��ْ>�2 ــ�� 'ُ ُ�َ
�[���� � �8ِHــ��	��َL �Oــ ــ�� -� CKُ��� �*�>�-�Eــ ــْ� ��ْ>�2 ُ'
� �!�A���ُ)� �!�A���ُ)� �!�A���ُ)� �!�A�َ��	��O�8ِH+�:تعالى وقوله )10(�(ُ��L �O�- �OْKُKْ��� �c��>�-�E�2<ْ�� �ُ'+O�8ِH��	��َL �O�- �OْKُKْ��� �c��>�-�E�2<ْ�� �ُ'+O�8ِH��	��َL �O�- �OْKُKْ��� �c��>�-�E�2<ْ�� �ُ'+O�8ِH��	��َL �O�- �OْKُKْ��� �c��>�-�E�2<ْ�� �ُ'�)11(.  
وَنْقــص،  كــف  الغــين والضــاد أصــالن صــحيحان، يــدل أحــدهما علــى: ((بــن فــارساقــال 

ومنــه . وكــل شــيٍء كففتــه فقــد َغْضضــته. غــض البصــر: فــاألول الغــّض . واآلخــر علــى طــراوة
  . )1())…، أي أمر َيُغض له َبَصَرهتلحقه في ذلك َغضاضةٌ : قولهم

                                         

 .2/179المحكم والمحيط األعظم ) 1(

 .6/182التبيان : ينظر) 2(

 .28/الكهف) 3(

 .8/البلد) 4(

 . 131/، طه88/الحجر: ، وبقية المواضع84/يوسف) 5(

 ). عين(أللفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس : ينظر) 6(

 .179/آل عمران) 7(

 .183/المائدة) 8(

 .37/هود) 9(

 .30/النور) 10(

 . 31/النور) 11(
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17-  
َ
 ِط خ

َ
  :ف
  . ذهب به: الَبَصرَ  َخِطَف البرقُ رعة، استلبه بس: الشيءيخِطُف َخْطفًا َخِطَف 

جاء الفعل بصيغة المضارع المبني للمعلـوم مـرة واحـدة فـي القـرآن الكـريم وذلـك فـي قولـه و 
�� (�����: تعالى��g�- � �!�َ �@�َ9َL ��2"<ُN � �8�H��	��َL �njَْl�� ُ����&�ْ� �5�َI������) ����g�- � �!�َ �@�َ9َL ��2"<ُN � �8�H��	��َL �njَْl�� ُ����&�ْ� �5�َI������) ����g�- � �!�َ �@�َ9َL ��2"<ُN � �8�H��	��َL �njَْl�� ُ����&�ْ� �5�َI������) ����g�- � �!�َ �@�َ9َL ��2"<ُN � �8�H��	��َL �njَْl�� ُ����&�ْ� �5�َI���)2(قال األخفش ،)) : فمنهم من

وهـي قليلـة ) َخَطـفَ (مـن . بـن زيـد ىوهي قراءة مجاهـد وعلـي بـن الحسـين ويحيـ) َيْخِطفُ (قرأ 
ومـنهم مـن . جتمـاع السـاكنيناء الخـبكسر ال) فُ ط َيخِ (وقد رواها يونس . رديئة ال تكاد تعرف

، )فُ َيخطــ: (وقــال بعضــهم. وهــي الجيــدة، وهمــا لغتــان) َخِطــُف َيْخَطــفُ (علــى ) َيْخَطــفُ (قــرأ 
. فأدغم التاء في الطاء، ألن مخرجهـا قريـب مـن مخـرج الطـاء) َيْخَتِطفُ (وهو قول يونس من 

ــول الفتحــة علــى الــذي كــان قبلهــا، والــذي َكَســَر )فُ َيَخــط◌ِ (وقــال بعضــهم  جتمــاع ال َكَســرَ ، فح
جتمـاع السـاكنين ثـم اء الخـ، كسـر ال)فُ طـخِ يِ : (ومـنهم مـن قـال ).  فُ ط َيخِ : (الساكنين، فقال

تبعهـا فـي كـالم العـرب، كثيـرًا ُيْتبعـون الكسـرة اكسر الياء، أتبع الكسرة الكسرة وهي قبلها، كما 
           ) 3(: قـــــال أبـــــو الـــــنجم. إْفَتَتحـــــوا: وا، يريـــــدونوا وِفتُحـــــِقتُلـــــ: فـــــي هـــــذا البـــــاب الكســـــرة، يقولـــــون

   الرجز            
 َتداُفَع الش 4(َتلِ يِب َوَلْم ِتق(  

، إذا ُكِســَرْت ياؤهــا، وهــي بعــدها، )فُ ِيِخطــ(وســمعناه مــن العــرب مكســورًا كلــه، فهــذا مثــل 
  . )5())وأتبع اآلخر األول

1-  
َ
ص

َ
خ

َ
  :ش

�ـ�bَl  �: جاء الفعل بصيغة المضارع المجرد مرة واحـدة في قوله تعالــىg4َ ٍf������ � �8��PV�E�� ��2"�ِ$  �bَlـ�g4َ ٍf������ � �8��PV�E�� ��2"�ِ$  �bَlـ�g4َ ٍf������ � �8��PV�E�� ��2"�ِ$  �bَlـ�g4َ ٍf������ � �8��PV�E�� ��2"�ِ$
�H��	��َ7� ����)�H��	��َ7� ����)�H��	��َ7� ����)�H��	�َشـَخَص : يقـال. أي ال تغمـض مـن هـول مـا تـراه فـي ذلـك اليـوم: ()قـال الفـراء 7� ����)�)6(َ�

                                                                                                                               

 . 3/682مجمل اللغة : ، وينظر4/383مقاييس اللغة ) 1(

 .20/البقرة) 2(

. جم الفضل بن قدامة  العجلي، من رّجاز االسالم المتقدمين، كان ينزل سواد الكوفـة ويراجـز العجـاجهو أبو ن) 3(
 .9/77هو أبلغ من العجاج في النعت، األغاني : قال أبو عمرو بن العالء

 ..2/525، معجم شواهد العربية 1/59حتسب ، الم2/225الشطر في المنصف : ينظر) 4(

 .1/50األخفش : معاني القرآن) 5(

 .42/إبراهيم) 6(
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ــَح مــن هــول مــا يــرىالرجــُل َبَصــَرُه َوَشــَخص البصــُر نفســه أ : وقــال إبــن عبــاس. ي َســَما وَطَم
  .)1())َتشخُص أبصار الخالئق يومئذ الى الهواء لشدة الحيرة فال يرمضون

مـرة ) َشـَخَص (مشـتقًا مـن الفعـل الثالثـي ) شاخصـة(سـم الفاعـل اجـاء ) فاعلـة(وعلى وزن 
���:واحدة في القرآن الكريم��َ
َN �O��/"�� �H��	��َL ٌ;�	�V��] ���8 �َTِu)َ ~k�[�ْ� ���J���ْ� �d���َْ'�������َ
َN �O��/"�� �H��	��َL ٌ;�	�V��] ���8 �َTِu)َ ~k�[�ْ� ���J���ْ� �d���َْ'�������َ
َN �O��/"�� �H��	��َL ٌ;�	�V��] ���8 �َTِu)َ ~k�[�ْ� ���J���ْ� �d���َْ'�������َ
َN �O��/"�� �H��	��َL ٌ;�	�V��] ���8 �َTِu)َ ~k�[�ْ� ���J���ْ� �d���َْ'���: قال الفيومي )2(�

الرجـل شخص الرجل بصره إذا فتح عينيه ال يطرف وربما يعدى بالباء فقيل شـخص : يقال((
  .)3())ببصره فهو شاخص وأبصار شاخصة

19-  
َ
ح

َ
م

َ
  :ل

علـى وزن ) َلْمـح(ولم ترد اللفظة في القرآن الكريم إّال بصيغة واحـدة هـي صـيغة المصـدر 
ــ�: ورد مــرتين فــي القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى) َفْعــل( �-َL ــ� �-��ــ �-َL ــ� �-��ــ �-َL ــ� �-��ــ �-َL ــ� �-��ــ��   �8 ��َL ِ�ــ ــ�ِ �ْ�&�	� �2<ََN "Zِ$ �;�Jــ� ــ��  �� ���+ �8 ��َL ِ�ــ ــ�ِ �ْ�&�	� �2<ََN "Zِ$ �;�Jــ� ــ��  �� ���+ �8 ��َL ِ�ــ ــ�ِ �ْ�&�	� �2<ََN "Zِ$ �;�Jــ� ــ��  �� ���+ �8 ��َL ِ�ــ ــ�ِ �ْ�&�	� �2<ََN "Zِ$ �;�Jــ� +��� ��

�d��'َْL�d��'َْL�d��'َْL�d��'َْL�)4( وقوله تعالى :�ِ��	�&�ْ�ِ� ٍ��2<ََN oh���s��� "Zِ$ ��َ���-َL ��-��ِ��	�&�ْ�ِ� ٍ��2<ََN oh���s��� "Zِ$ ��َ���-َL ��-��ِ��	�&�ْ�ِ� ٍ��2<ََN oh���s��� "Zِ$ ��َ���-َL ��-��ِ��	�&�ْ�ِ� ٍ��2<ََN oh���s��� "Zِ$ ��َ���-َL ��-���)5(.  
إمتــد إلــى الشــيء، : َلَمــَح البصــُر َلْمحــاً : ، يقــال)6())اللمــح خطــف البصــر: ((قــال الطوســي

يضــرب مــثًال : ولمــح البصــر.)7(نظــرة خاطفــة ســريعة بمقــدار رجــع جفــن العــين: وَلْمــُح البصــر
  .)8(ألقصر وقت

                                         

 . 5/9/376الجامع ألحكام القرآن مج) 1(

 .97/األنبياء) 2(

 .1/140المصباح المنير ) 3(

 .77/النحل) 4(

 .50/القمر) 5(

 .9/459التبيان ) 6(

 .188/معجم االلفاظ واالعالم القرآنية: ينظر) 7(

 . 3/307الموسوعة القرآنية الميّسرة : ينظر) 8(
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20  
َ
غ
َ
ز
َ
  :ب

ســم الفاعــل مشــتقًا مــن الفعــل الثالثــي ايــأتي الفعــل ولــم يــرد فــي القــرآن الكــريم إّال بصــيغة 
 ��g+ـ2��W ����ِ  �: وقـد ورد مـرتين فـي قولـه تعـالى) فاعـل(على وزن ) بزغ(َL�H 2+ـ�<َ)َ  ِ���� �W� ��g+ـ2َL�H 2+ـ�<َ)َ  ِ���� �W� ��g+ـ2َL�H 2+ـ�<َ)َ  ِ���� �W� ��g+ـ2َL�H وقولـه  )1(��َـ;ً  �َـ;ً  �َـ;ً  �َـ;ً  َ(َ>2+ـ�

 �ْ�,�2َ�� ����ِ�ً��: تعالىَL�H �+2<َ)َ�ً�ِ���� ���2َ,�ْ� َL�H �+2<َ)َ�ً�ِ���� ���2َ,�ْ� َL�H �+2<َ)َ�ً�ِ���� ���2َ,�ْ� َL�H �+2<َ)َ�)2( أي طالعًا منتشر الضوء)3( .  

21-  
َ
ث

َ
غ

َ
  :ض

���Vـ/ْ �ِ��ـ��َ} �9ـ�ْ�ً�    ���Vـ/ْ �ِ��ـ��َ} �9ـ�ْ�ً�    ���Vـ/ْ �ِ��ـ��َ} �9ـ�ْ�ً�    ���Vـ/ْ �ِ��ـ��َ} �9ـ�ْ�ً�    �: مرة واحدة في قوله تعالى) ِفْعل(ورد الفعل بصيغة المصدر على وزن 
 �r�>�[4َ َZ�� ��ِ� �dِ�ْ9�)َ �r�>�[4َ َZ�� ��ِ� �dِ�ْ9�)َ �r�>�[4َ َZ�� ��ِ� �dِ�ْ9�)َ �r�>�[4َ َZ�� ��ِ� �dِ�ْ9�)َ�)4(  ِالقبضة مـن قضـبان مختلفـة يجمعهـا أصـل واحـد، مـا دون : ْغثوالض

مـا يـدخل بعضـها فـي بعـض، التـي ال تأويـل لهـا : وجمعه أضغاث، وأضغاث األحالم حزمةال
  . )5(لعدم تبينها

أن األولـى تـدل علـى مـا سـيكون وأمـا األضـغاث فإنمـا تـدل  والفرق بين الرؤيـا واألضـغاث
  . )6(على الشيء الحاضر

والرؤيا المضافة الى اهللا تعالى هي التي خلصت من األضغاث واألوهام، وكان تأويلها ((
الـى  موافقًا لما في اللوح المحفوظ، والتي هـي مـن خبـر األضـغاث هـي الُحْلـم، وهـي المضـافة

  .)7())ألن فيها أشياء متضادة ؛الشيطان، وٕانما سميت ِضْغثاً 
إذ جــاء بصــيغة ) ِفْعــل(علــى وزن ) ِضــْغث(جمــع ) أضــغاث(وردت ) أفعــال(وعلــى وزن 

�ـf�Yِ �ِ��ـ���L ��ُ��'ََL ��ُ��'ََL ��ُ��'ََL ��ُ��'َ  �*�2َ�: جمع القلة مرتين في القرآن في قوله تعـالىsَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-�� ٍf�Y�sَL ���ـf�Yِ �ِ��ـ���9  �*�2ْ�َ�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-�� ٍf�Y�sَL ���ـf�Yِ �ِ��ـ���9  �*�2ْ�َ�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-�� ٍf�Y�sَL ���ـf�Yِ �ِ��ـ���9  �*�2ْ�َ�sَ7� ِ��ِ�ْ\�َِ� �O�[�َ ��-�� ٍf�Y�sَL ���َ�ْ9�)8( 
�f�Yٍ ��ْ� �ْ(َ����)� ��ْ� ���8 [�ـ�o��J  �:تعـالى وقولهsَL ���َ�ْ9َL ��ُ��'َ �ْ��  o��J���8 [�ـ� �ْ�� �(����َ)ْ� �ْ�� ٍf�Y�sَL ���َ�ْ9َL ��ُ��'َ �ْ��  o��J���8 [�ـ� �ْ�� �(����َ)ْ� �ْ�� ٍf�Y�sَL ���َ�ْ9َL ��ُ��'َ �ْ��  o��J���8 [�ـ� �ْ�� �(����َ)ْ� �ْ�� ٍf�Y�sَL ���َ�ْ9َL ��ُ��'َ �ْ���)9(  أي األحـالم المختلطـة مـن الخـواطر

واألخيلة التي يتصورها الدماغ في النوم فال ترمي الى معنى مقصود وأصـل األضـغاث جمـع 
ضغث بالكسـر وهـو الحزمـة مـن النبـات أو العيـدان والحلـم قـد يكـون واضـح المعنـى كاألفكـار 

                                         

 .  78/األنعام) 1(

 .77/األنعام) 2(

 .2/244، بصائر ذوي التمييز 55/لقرآنمعجم مفردات الفاظ ا: ينظر) 3(

 .44/ص) 4(

 .3/202، الموسوعة القرآنية الميسرة 26/معجم األلفاظ واالعالم القرآنية: ينظر) 5(

 .7/تعبير الرؤيا: ينظر) 6(

 .5/9/125الجامع ألحكام القرآن مج) 7(

 .44/يوسف) 8(

 .5/األنبياء)9(
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مشوشًا مضطربًا ال يفهم له معنى وهو الـذي  -وهو األكثر -د يكونالتي تكون في اليقظة وق
ـــدان والحشـــائش التـــي ال تناســـب  ـــف مـــن حـــزم مختلفـــة مـــن العي ـــه مؤل يشـــبه بالتضـــاغيث كأن

  . )1(بينها
خزونـة فـي الخيـال التـي وأحيانًا تأخذ القوة المتخيلة هذه الصور جميعها مـن الصـور الم((

حفظت فيه في حالة اليقظة، ولهـذا يـرى اإلنسـان فـي النـوم فـي أكثـر االحـوال مـا يكـون أكثـره 
فــي فكــره وخيالــه فــي اليقظــة، وأحيانــًا تشــاهد بســبب األمــراض الصــور المناســبة لهــا كمــا يــرى 

الــة غلبــة دمــوي المــزاج األلــوان الحمــراء، ويــرى الصــفراوي الحرائــق وشــعالت النيــران، وفــي ح
الريـــاح يـــرى نفســـه يطيـــر، ويـــرى ســـوداوي المـــزاج الجبـــال واألدخنـــة، ويـــرى البلغمـــي الميــــاه 
واألمطـــار واأللـــوان البيضـــاء، ورؤيـــة هـــذين النـــوعين فـــي المنـــام ال إعتبـــار لهمـــا وال تســـتحق 

  .)2( ))التعبير، ويسمونها أضغاث أحالم
باطبــائي الــى أن تســمية الرؤيــا الواحــدة بأضــغاث األحــالم كونهــا ويــذهب الســيد محمــد الط

ـــى حـــدة فـــإذا إجتمعـــت  ـــة لكـــل واحـــد منهـــا تأويـــل عل صـــورًا متفرقـــة مجتمعـــة مـــن رؤى مختلف
واختلطت عسر للمعبر الوقوف على تأويلها واإلنسان كثيرًا ما ينتقل في نومة واحدة من رؤيا 

لطـــت أبعاضـــها كانـــت أضـــغاث أحـــالم وٕامتنـــع الـــى أخـــرى ومنهمـــا الـــى ثالثـــة وهكـــذا فـــإذا إخت
  . )3(الوقوف على حقيقتها

أن الفرق بين الرؤيا وأضغاث األحالم هو أن الرؤيا عبارة عن شـيء إلى الباحثة  وتذهب
ال تنـذر بشـيء، وأن أضـغاث األحـالم هـي الرؤيـا التـي ال فـبشـيء أمـا األضـغاث  ئيرى وينبـ

  .حسن تأويلها إلختالطها والضغث هو الرؤيا التي ال تفسير لهاي
22-  

َ
 ِر ب

َ
  : ق

وأْبــرَق … لمــع: َرقانــًا بَ وقــًا ، وَ َبــَرَق الشــيُء َيْبــرُق َبْرقــًا ، وَبِريقــًا ، وبرُ : ((جــاء فــي المحكــم 
  .)4( ))رأوه: وأبرقوا البرَق . دخلوا في الَبرقْ : القوُم 

ولم يرد الفعل بصيغة المضارع في القرآن الكريم وٕانما ورد بصيغة الفعل الماضي المجرد 
قـرأ إبـن (( )5(������Vـ�n �ْ�,�2َـ��   �����Vـ�n �ْ�,�2َـ��   �����Vـ�n �ْ�,�2َـ��   �����Vـ�n �ْ�,�2َـ��   * * * * َ(ـTِuَ� ��ـ�َِ� �ْ�&�	�ـ��     َ(ـTِuَ� ��ـ�َِ� �ْ�&�	�ـ��     َ(ـTِuَ� ��ـ�َِ� �ْ�&�	�ـ��     َ(ـTِuَ� ��ـ�َِ� �ْ�&�	�ـ��     �: مرة واحـدة فـي قولـه تعـالى) َفِعلَ (على وزن 

                                         

 .12/317السيد محمد رشيد رضا : تفسير المنار: ينظر) 1(

 .3/95كشاف اصطالحات الفنون ) 2(

 .11/187الطباطبائي : الميزان: ينظر) 3(

 . 6/243 المحكم والمحيط األعظم) 4(

 . 7/القيامة) 5(
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وقـرأ نـافع وأبـان . بكسـر الـراء) َبـِرقَ : (كثير وأبـو عمـرو وٕابـن عـامر وعاصـم وحمـزة والكسـائي
  .)1())بفتح الراء) َبَرقَ : (عن عاصم

برقًا إذا تحير، واألصل فيه أن يكثر اإلنسـان بصره بكسر الراء يبرق  قَ رِ بَ : ((قال الرازي 
مـن النظــر إلـى لمعــان البــرق، فيـؤثر ذلــك فــي نـاظره، ثــم يسـتعمل ذلــك فــي كـل حيــرة، وٕان لــم 
يكن هناك نظر الـى البـرق، كمـا قـالوا قمـر بصـره إذا فسـد مـن النظـر الـى القمـر، ثـم أسـتعير 

له مـن قـولهم بعلـت المـرأة إذا في الحيرة، وكذلك بعل الرجل في أمره، أي تحير ودهـش، وأصـ
بفتح الراء، فهو من البريق، أي لمع من شـدة  قَ رَ فاجأها زوجها، فنظرت إليه وتحيرت، وأما بَ 

  .)2())شخوصه

                                         

 .329/السبعالحجة في القراءات : ، وينظر661/السبعة في القراءات) 1(

 .1/95معجم ألفاظ القرآن الكريم : ، وينظر30/219التفسير الكبير) 2(



 

 119

���� �����	�   
���� ������������� ������ � ������� ������ ���  
 

 

  

  : توطئة
علـم بقـوانين يعـرف بهـا ((التركيب هو األساس الذي يقوم عليه علم النحو، إذ هو 

لهذا فإن موضوع الـدرس ((و )1())أحوال التراكيب العربية في اإلعراب والبناء وغيرهما
ألن النحــو ال ُيعنــى بالصـوت ومــا يــرتبط بـه مــن آثــار  )2())النحـوي هــو التركيــب نفسـه

واحدة وما يتصل بها وٕاّنما يهتم بالكلمة المنسوجة مـع األخـرى فـي لفظة الللغوية وال با
تركيب جملي وليست األلفاظ المتآلفة في جمل إال صورًا منطوقة لمـا هـو حاصـل فـي 

 المفـردةوالتـأليف فـي الـذهن هـو ربـط الصـور الذهنيـة : ((الـذهن مـن التركيـب المعنـوي
صــور، فــإذا أردنــا أن الصــلة ونســبة بــين هــذه معــه حقــق تبعضــها بــبعض علــى نحــو ت

، أو ننقلــــه إلــــى ذهــــن الســــامع ، أو المخاطــــب، عّبرنــــا عنــــه بمركــــب نعّبــــر عــــن ذلــــك
  . )3())لفظي

إذن وظيفــة هــذا التركيــب هــي نقــل مــا يــدور فــي ذهــن المــتكلم مــن آراء إلــى ذهــن 
  .)4())القول المفيد بالقصد((السامع ، وعلى هذا فالجملة في هذا التصور هي 

فــي تراكيــب وأنمــاط متعــددة فــي القــرآن الكــريم ) الرؤيــة والرؤيــا(وقــد جــاءت مــادة 
بيـــان أوجـــه العالقـــات بـــين المعـــاني للوحـــدات الدالليـــة المختلفـــة واتصـــال ((اهتمـــت بــــ 

نه من األفضل تقسيمه على مباحـث متعـددة الذا وجدت . )5())بعضها بالبعض اآلخر
مـا يتعلـق بهـا وتسلسـلُت إلـى تناولت في أولها أفعال القلوب ، وعملها ومعانيهـا، وكـل 

ـــان مـــا جـــاء مـــن أنمـــاط الجمـــل االســـمية  ـــة واإلنشـــائية والشـــرطية وبي المباحـــث الخبري
ـــي  ـــًة آخـــر هـــذه المباحـــث األدوات الت ـــة والموضـــوعات النحويـــة األخـــرى، جاعل والفعلي

يوعها وكثرتهـا الرؤيـة، وسـيكون عـرض هـذه األنمـاط المختلفـة حسـب شـ بمعنىجاءت 
   .يفي السياق القرآن

                                         

  . 259/التعريفات) 1(
  .2/عبد اهللا عوض: ، جامعة بغدادكلية اآلداب) ماجستيررسالة : (في العربيةأنماط التركيب ) 2(
  . 83، 82/مهدي المخزومي .د: في النحو العربي قواعد وتطبيق) 3(
  .2/419 اللبيب  غنيم) 4(
  . 187/منهج البحث اللغوي) 5(
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  : سبب تسميتها

وهــي المعــاني النفســية التــي تعــرف  )1())ألن معانيهــا قائمــة بالقلــب((ســميت بــذلك 
. األمور القلبيـة العتقـادهم أن مركزهـا القلـب: اليوم باألمور النفسية، ويسميها القدماء 

  ... اإلنكار -ناليقي –الذكاء  –الفهم  –الحزن  –ومنها الفرح 
تلقب بأفعال القلوب وخص بهذا اإلسم واشـتهر ((وذهب عبد اهللا األيوبي إلى أنها 

مقتــرن بأحــد  هبـه وهــي أفعــال اصـطالحية بمعنــى إنهــا كلمــة تـدل علــى معنــى فـي نفســ
األزمنة الثالثة ال بمعنى مجرد الحدث داّلة أي بمادته بالداللة الضمنية على فعل أي 

  .)2(...))وب إلى القلب من قبيل نسبة الفعل إلى آلتهحدث قلبي أي منس
  : عددها وعملها وحكم املفعولني ومعانيها

  : قّسم النحاة أفعال القلوب على قسمين
  ).علم، رأى، وجد، درى(أفعال داّلة على اليقين وهي  -1
  .)3()ظن، خال، حسب، زعم(أفعال داّلة على الرجحان وهي  -2

ــــف ــــا ذكــــرت وقــــد صــــنفت تصــــنيفًا آخــــر ال يختل والقســــم األول هــــو . )4(كثيــــرًا عّم
  ). رأى ، ووجد(المقصود ببحثنا هذا وباألخص الفعالن 

أي انهــا حينمــا تــدخل علــى المبتــدأ والخبــر تجعــل ) لليقــين(وهــذه األفعــال تســتعمل 
   )5( :قول الشاعر خداش بن زهير) رأى(ومثال . الخبر إلى المبتدأ قطعّياً  نسبة

  الوافر                       

                                         

، حاشــية 1/247 ، شــرح التصــريح1/294إبــن هشــام األنصــاري : أوضــح المســالك إلــى ألفيــة إبــن مالــك ) 1(
. د: ، فـي قواعـد العربيـة 2/19محمد بن علي الصبان : شموني على ألفية إبن مالكن على شرح اإلاصبال

  . 321/أحمد علم الدين
  . 84/عبد اهللا األيوبي: شرح االظهار) 2(
  .1/148بن عقيل اشرح : ينظر) 3(
اشـــية ح، 2/24، شـــرح االشـــموني 328، 1/327الســـيوطي : المطـــالع الســـعيدة فـــي شـــرح الفريـــدة : ينظـــر) 4(

  . 2/11، النحو الوافي264-1/256سيد طلب عبد الحميد ال.د:،تهذيب النحو2/24الصبان
هو خداش بن زهير بن أبي سلمى، من شعراء قيس المجيدين في الجاهلية وقد عّده إبن سـالم فـي طبقـة ) 5(

: شــعراء، الشــعر وال1/144ابــن ســالم الجمحــي : طبقــات فحــول الشــعراء. طبقـة الشــعراء الجــاهليين الخامســة
  .647-2/645إبن قتيبة 
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  يءٍ ل َشـــــَر ُكــــَبــــكْ أَ  اهللاَ  تُ ْيــــأَ رَ 
  

ــــــاوَ محَ      )1(اً ودَ ُنــــــجُ  مْ هُ رَ ثَــــــكْ أَ ًة وَ َل
  

ـــًا و) اهللا(إلـــى ) كبـــرأ(وجعـــل نســـبة ) اهللا أكبـــر(فرأيـــت دخـــل علـــى  اهللا (أمـــرًا قطعّي
�#*#ــ( َ)� 'َ�َْ�ـــ�#"!�   ����: قولــه تعــالى) وجـــد(ومثــال . فــي األصــل مبتــدأ وخبــر) أكبــر  �ِ,#��#*#ــ( َ)� 'َ�َْ�ـــ�#"!�     �ِ,#��#*#ــ( َ)� 'َ�َْ�ـــ�#"!�     �ِ,#��#*#ــ( َ)� 'َ�َْ�ـــ�#"!�     �ِ,#�

وجعـل نسـبة فاسـقين إلـى أكثـرهم قطعّيـًا )أكثـرهم فاسـقين(ا دخل على فوجدن )2(�َ��َ�/.�.-#َ��َ�/.�.-#َ��َ�/.�.-#َ��َ�/.�.-#

  . )3(في األصل مبتدأ وخبر) أكثرهم فاسقين(و
ا جميعًا على موتدخل هذه األفعال على المبتدأ والخبر بعد استيفاء فاعلها فتنصبه

  . ظننُت زيدًا صادقًا ووجدت العلم نافعاً : نحو . )4(نهما مفعوالن لهاا
علـى أن مـا دخلـت عليـه كـان دخلـت عليـه هـذه األفعـال ومـاال  )5(حويونوأجمع الن

فإنــه ال  ؟وغــالم مــن عنــدك ؟المبتــدأ المشــتمل علــى اســتفهام نحــو أيهــم أفضــل ال إالفــ
وتــدخل عليــه ظننــت وتقــدم  ،فــال يــؤخر ،االســتفهام لــه الصــدرألن  ،تــدخل عليــه كــان

خلــت علــى المبتــدأ أو عليهــا نحــو أيهــم ظننــت أفضــل وغــالم مــن ظننــت عنــدك وٕاذا د
الخبــر نصــبتهما مفعــولين وكــان األصــل أن ال تــؤثر فيهمــا ألن العوامــل الداخلــة علــى 

نهم شبهوها بأعطيت فنصبت االسـمين هـذا مـذهب الجمهـور إ إالّ الجملة ال تؤثر فيها 
َأن هـذه األفعـال لمـا طلبـت اسـمين شـبهت مـن األفعـال بمـا ) هــ 207ت (وزعم الفـّراء 

واسـتدل بوقـوع  ،حدهما مفعول به واآلخر حال نحـو أتيـت زيـدًا ضـاحكاً ايطلب اسمين 
ع المنصـوب الثـاني هنـا كمـا تقـع موقـع الحـال وال ضـالجملة والظروف والمجرورات مو 

يقع شيء من ذلك موقع المفعول به فدل على انتصـابه علـى التشـبيه بالحـال ال علـى 
هنا ال يقـوم بدونـه ولـيس ذلـك شـأن بيه بالمفعول به وال يقدح في ذلك كون الكالم شالت

والمشبه بالشيء ال يجري مجراه في جميع بها الحال ألنه ليس بحال حقيقي بل مشبه 

                                         

 يوجــاء آخــر البيــت فــي روايــة أبــ. محافظــة: وجــدت اهللا وكالهمــا بمعنــى علمــت، وروايــة المبــرد : يــروى) 1(
  .4/97المقتضب : وفي رواية أبي زيد، وأكثرهم عديدا، ينظر) وأكثره جنودا( :حاتم

  .  102/األعراف) 2(
  .  144، 143/محمد القزويني: شرح العوامل) 3(
، المطــالع الســعيدة 36/إبــن هشــام األنصــاري: ، الجــامع الصــغير 90/أبــو حيــان األندلســي: مــنهج الســالك) 4(

، فصــل الخطــاب فــي أصــول لغــة 1/255، تهــذيب النحــو 142/، شــرح العوامــل84/، شــرح االظهــار1/235
  . 133/ناصيف اليازجي: االعراب

  . 1/297الفرائد الجديدة ،1/151وامعههمع ال،3/56أبو حيان األندلسي:ارتشاف الضرب: ينظر) 5(
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نه على قول البصريين ال يتم أيضًا بدونـه ولـيس ذلـك شـأن المفعـول أأحكامه أال ترى 
نــه لــيس بمفعــول حقيقــي بــل مشــبه بــه عنــدهم واســتدل البصــريون بوقوعــه امــن حيــث 

قــدح يوال  ومضـمر أو اســمًا جامـدًا كـالمفعول بــه وال يكـون شـيء مــن ذلـك حـاالً معرفـة 
ب على التشبيه بالمفعول به في نحـو قـال صوقوع الجملة والظروف موقعه ألنها قد تن

  . )1(زيد عمرو منطلق ومررت بزيد
 دخولهـا علـى المبتـدأ والخبـر أصـًال قـال بـل هـي بمنزلـة أعطيـت  )2(هيليّ وأنكر الس

نهـم أرادوا اا استعملت مع مفعولها ابتداء قـال والـذي حمـل النحـويين علـى ذلـك في انه
أن هــذه األفعــال يجــوز أن ال تــذكر فيكــون مــن مفعولهــا مبتــدأ وخبــر قــال وهــذا باطــل 

بدليل إنك تقول ظننت زيدًا عمرًا وال يجـوز أن تقـول زيـد عمـرو إال علـى جهـة  الباطل
نــك ظننــت زيــدًا عمــرًا نفســه ال شــبه االقصــد التشــبيه وأنــت لــم تــرد ذلــك مــع ظننــت إذ 

عمرو قال أبو حيان والصحيح قول النحويين وليس دليلهم ما توهمه بـل دلـيلهم رجـوع 
  . )3(المفعولين إلى المبتدأ والخبر إذا ألغيت هذه األفعال

وحكم هذين المفعـولين فـي التقـديم والتـأخير كمـا لـو كانـا قبـل دخـول هـذه األفعـال، 
المفعــول األول وتــأخير الثــاني، ويجــوز عكســه وقــد يجــب األصــل فــي  فاألصــل تقــديم

وقـد يجـب خالفـه نحـو مـا ظننـت بخـيًال إال زيـدًا، وأسـباب ) ظننت زيـدًا صـديقك(نحو 
ـــا مـــن األقســـام  ـــاني هن ـــداء وللمفعـــول الث ـــاب االبت ـــي ب الوجـــوب فـــي الشـــقين معروفـــة ف

  . )4(واألحوال ما لخبر كان وذلك معروف مما هناك
  : على النحو اآلتي معانيها واختالفهالف عمل وجد ورأى تبعًا لتعدد وقد اخت
  : على معانٍ ) وجد(وردت 

                                         

  . 1/151، همع الهوامع 3/56ارتشاف الضرب : ينظر) 1(
ــهيلّي، كــاَن عالمــًا بالعربيــة ُحبــهــو عبــد الــرحمن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن أصــبغ بــن : الســهيلي) 2( يش الس

بــن العربــي ار ، وروى عــن واللغــة والقــراءات ، جامعــًا بــين الروايــة والدرايــة، نحويــًا، أديبــًا، عالمــًا بالتفســي
  . 2/81السيوطي  :بغية الوعاة :ينظر) هـ 581ت (بن الطراوة ااهر و طوأبي 

  . 1/151، همع الهوامع 90/منهج السالك: ينظر) 3(
  . 1/152، همع الهوامع 1/331، المطالع السعيدة 1/297الفرائد الجديدة  :ينظر) 4(
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ــ� @# َ?<ِــ(! �ُــ�> َ)�ْــ;ٍ 3#ــ� :#8َ.9ــ7  3.ــ6  5#� ــ�ٍ 3!2 1َــ��0  �كقولــه تعــالى : )1(بمعنــى رأى :األول ــ� @# َ?<ِــ(! �ُــ�> َ)�ْــ;ٍ 3#ــ� :#8َ.9ــ7  3.ــ6  5#� ــ�ٍ 3!2 1َــ��0  �# ــ� @# َ?<ِــ(! �ُــ�> َ)�ْــ;ٍ 3#ــ� :#8َ.9ــ7  3.ــ6  5#� ــ�ٍ 3!2 1َــ��0  �# ــ� @# َ?<ِــ(! �ُــ�> َ)�ْــ;ٍ 3#ــ� :#8َ.9ــ7  3.ــ6  5#� ــ�ٍ 3!2 1َــ��0  �# #��)2( 

�#*#8ُ�Aْ�Bَ !@!�!2�ْ� !�!C DَE� #F8َ#�(� �َGِHBَ!9�ْ� ��ُ8ُ�Aْ�Bَ !@!�!2�ْ� !�!C DَE� #F8َ#�(� �َGِHBَ!9�ْ� ��ُ8ُ�Aْ�Bَ !@!�!2�ْ� !�!C DَE� #F8َ#�(� �َGِHBَ!9�ْ� ��ُ8ُ�Aْ�Bَ !@!�!2�ْ� !�!C DَE� #F8َ#�(� �َGِHBَ  �!"�!9ُ? )ُ�� �9�ْ!�: وقوله تعالى !	 �#I #-.�ِ� J  �!"�!9ُ? )#*#� !	 �#I #-.�ِ� J  �!"�!9ُ? )#*#� !	 �#I #-.�ِ� J  �!"�!9ُ? )#*#� !	 �#I #-.�ِ� J�)3( .  

ــاني ، ومصــدرها وجــدان عنــد األخفــش ووجــود عنــد )4(وجــود القلــب بمعنــى علمــت: الث
ــ����، فتتعــدى إلــى مفعــولين قــال تعــالى يالســيراف ���� �
ــ� ��ــ ــ����َ�ِــ����� ���ــ�� ���� ���� �
ــ� ��ــ ــ����َ�ِــ����� ���ــ�� ���� ���� �
ــ� ��ــ ــ����َ�ِــ����� ���ــ�� ���� ���� �
ــ� ��ــ : وقــال تعــالى )5(��َ�ِــ����� ���ــ�� ����

ــ�.-# � ــ�#"!�  َ��َ�/. ــ( َ)� 'َ�َْ� #*#�  �ِ,#�ــ�.-#  ــ�#"!�  َ��َ�/. ــ( َ)� 'َ�َْ� #*#�  �ِ,#�ــ�.-#  ــ�#"!�  َ��َ�/. ــ( َ)� 'َ�َْ� #*#�  �ِ,#�ــ�.-#  ــ�#"!�  َ��َ�/. ــ( َ)� 'َ�َْ� #*#�  �ِ,#�رًا مفعــول ثــاٍن، يــاء فــي األول مفعــول أول، وخفالهــ )6(�

  البسيط:)7(وقال الشاعر. أكثرهم مفعول أول وفاسقين المفعول الثاني: وفي الثانية
  ُهـــمُ ل ي جـــّالن كُ ِنـــنا بَ دْ َجـــّنـــا وَ إِ 
  

ــب ال   ُطــوٌل وال قصــرُ  كســاعِد الض  
  

  . علمناهم كذلك :أي
ة ثــم نقــل يفــي األمــور الحســمنقــول مــن وجــد الشــيء ولقيــه وأصــله ) وجــد(والفعــل 

نــك اكــان معنــاه ) وجــدت الظلــم وخــيم العاقبــة( :معنــاه إلــى األمــور القلبيــة فعنــدما تقــول
وجدت هذا األمر وأصبته كما تصاب األمور المحسوسة ليس في ذلـك شـك فنقـل مـن 

ًا كـان يهذا المعنى المادي إلى األمر المعنوي، ولما كان وجدان الشيء ولقيه أمرًا يقين
وٕانمـا سـاغ مجـيء وجـد للعلـم َألن ((): شـرح التصـريح(مر العقلي بمنزلتـه جـاء فـي األ

  .)8())من وجد الشيء على حقيقته فقد علمه

                                         

  .4/7/146، مج 3/6/483، مج 1/2/431جمع البيان مج م، 2/436بيان تال: ينظر) 1(
  . 30/آل عمران) 2(
  .  5/التوبة) 3(
تقـي الـدين اليمنـي : ، المغنـي فـي النحـو210/سـليمان الـدقيقي : ينظر اتفـاق المبـاني وافتـراق المعـاني) 4(

، 2/21، حاشـــية الصـــبان 1/149، همـــع الهوامـــع 90/، مـــنهج الســـالك 7/82، شـــرح المفصـــل 3/302
ـــوهر القـــــاموس ــي ال جــ ـــادرفـــ ـــوع والمصــ ــي : جمــ ــ285/القزوينـــ ــو ذ، تهـــ ـــو 1/256يب النحـــ ــاني النحــ ، معـــ

2/428  .  
  .20/المّزمل ) 5(
  .  102/األعراف) 6(
 الجـاحظ: ، وفـي الحيـوان5/183، خزانـة األدب 1/163معجم شـواهد العربيـة : المؤمل بن أميل هقائل) 7(

  ). والعظم(برواية  6/112 الجاحظ
  .2/428النحو  معاني: ، وينظر1/247شرح التصريح  )8(
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ــث د الضــالة بمعنــى لحــق و وجــ: وهــو  )1())هـــ 614ت ((ســليمان الــدقيقي  هذكــر : الثال
ين لحقتهـا وأدركتهـا ، فـي حـين ذهـب أكثـر النحـوي: وجدت الضاّلة، أي :وأدرك كقولك

 3(، فيتعدى إلى مفعول واحد قال الراجز)2(وجدان الضاّلة هو اصابتها إلى أن(:  
  السريع                     

  أنشٌد والبـاغي ُيِحـب الُوْجـدانْ 
  

  قالِئصــــــًا مختلفــــــاِت األَلــــــوانْ   
  

  .قالِئصًا نصب بالوجدان
أحــدهما بمعنــى العلــم : الوجـــدان علــى ضــربين ) : ((هـــ 460ت (وقــال الطوســي 

لك كذوٕانما كان . يتعدى إلى مفعولين، واآلخر بمعنى االحساس يتعدى إلى واحد فهو
يتعلــق بمعنــى المفـــرد مــن الجملــة، والــذي يتعّلــق باالحســاس ، ألن الــذي بمعنــى العلــم 

  .)4())ن االحساس ال يتعلق بالشيء إال من وجه واحدأحيث 
ــع  ــَدًة إذا :بمعنــى الِغنــى، يقــال: الراب ، فــال يحتــاج الــى )5(اســتغنيت وجــدُت ُوْجــدًا، وِج

   .هِ لِ مَ عَ ب األبي  دَ جَ وَ  :مفعول نحو
  . وهذان الزمان. )6(اً دَ جْ وَ  تُ دْ جَ وَ  :زن، يقالبمعنى الحُ : الخامس
وجـــدت علـــى فــالن، إذا َعَتْبـــَت عليـــه، وهـــذا يتعـــدى : بمعنــى الَعْتـــب، يقـــال: الســـادس

  .)7(بحرف الجر
الى انها تعدى بحرف ) هـ 754ت (ندلسي بو حيان االذهب أذ إبمعنى حقد : السابع
  . )9(في حين تكون الزمة عند بعض النحويين )8(الجر

                                         

  . 211/اتفاق المباني: ينظر) 1(
، 1/250، شـرح التصــريح  96/، مــنهج السـالك 7/82، شـرح المفصـل 3/302المغنـي فـي النحــو  :ينظـر) 2(

  . 2/21اشية الصبان ح
  : برواية 29 /ثليألبي العمالمبرد : واختلَف معناه ما اتفق لفظه جاء هذا الرجز في) 3(

  لُوْجــــــدانْ أنشــــــٌد والبــــــاغي ُيِحــــــب ا
  

ـــــــــوانْ      مـــــــــن ُقلـــــــــٍص مختلفـــــــــاِت األَل
  

  كرانْ خمٌس ثالُث ُقْلٌص وبَ 
  .3/302، المغني في النحو 211/اتفاق المباني: ينظرو 

  .4/408التبيان ) 4(
، حاشــــية الصــــبان 1/149، همــــع الهوامــــع 1/250، شــــرح التصــــريح 3/302المغنــــي فــــي النحــــو : ينظــــر) 5(

  . 2/18، النحو الوافي 2/21
  .2/21المصدر نفسه ،1/149،المصدر نفسه1/250،المصدر نفسه3/302نفسه المصدر :ينظر) 6(
  .  303، 3/302المغني في النحو : ينظر) 7(
  . 96/منهج السالك : ينظر) 8(
  .  2/21، حاشية الصبان 1/149، همع الهوامع 1/309أوضح المسالك : ينظر) 9(
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  . )1(وجدت القلم:نحو ؛فينصب مفعوًال به واحداً  ؛، وصادفيَ قِ يأتي بمعنى لَ :الثامن
  -:فترد بصيغ على المعاني اآلتية ) رأى(أما مادة 

   -:)2(اٍن منهاالى أن الرؤية تأتي لمع) هـ276ت (ذهب أبن قتيبة 
�!*!ـ�"!C!�  3!� ـ�#KLMN          �: كقوله تعـالى :المعاينة -1 .OـP8�� Q8َـ#: ��!RَS6# �َـ�.SـP�� �#ـ�?َ .��!*!ـ�"!C!�  3!� ـ�#KLMN          �#ـ� @# ��ْ�.�#�3#ـ .OـP8�� Q8َـ#: ��!RَS6# �َـ�.SـP�� �#ـ�?َ .��!*!ـ�"!C!�  3!� ـ�#KLMN          �#ـ� @# ��ْ�.�#�3#ـ .OـP8�� Q8َـ#: ��!RَS6# �َـ�.SـP�� �#ـ�?َ .��!*!ـ�"!C!�  3!� ـ�#KLMN          �#ـ� @# ��ْ�.�#�3#ـ .OـP8�� Q8َـ#: ��!RَS6# �َـ�.SـP�� �#ـ�?َ .� )3(��#ـ� @# ��ْ�.�#�3#ـ

�#,T(َ #7 �َ'#U M�Vَ #7 �َ'#U �َGِ.��09  �:تعالى وقوله �09�.T(َ #7 �َ'#U M�Vَ #7 �َ'#U �َGِ,#� �09�.T(َ #7 �َ'#U M�Vَ #7 �َ'#U �َGِ,#� �09�.T(َ #7 �َ'#U M�Vَ #7 �َ'#U �َGِ,#�  .تينعا: أي) 4(�
ــS.�6# �َ�:كقولــه تعــالى :)5(وتــرد بمعنــى علــم -2 P�� �#ــ�  �#ــ� �َ#�َ'َ� #6�.Sــ P�� �#ــ�  �#ــ� �َ#�َ'َ� #6�.Sــ P�� �#ــ�  �#ــ� �َ#�َ'َ� #6�.Sــ P�� �#ــ�  �#ــ� �َ#�َ' #W UَE�#� .��#�ــ�#9 M��� M�َ' ��ــ�! َ� #W UَE�#� .��#�ــ�#9 M��� M�َ' ��ــ�! َ� #W UَE�#� .��#�ــ�#9 M��� M�َ' ��ــ�! َ� #W UَE�#� .��#�ــ�#9 M��� M�َ' ��ــ�! َ�

�ً�?ْ#U ��َ(َ�َ��ً�?ْ#U ��َ(َ�َ��ً�?ْ#U ��َ(َ�َ��ً�?ْ#U ��َ(َ�َ��)6( تعالى وقوله ألم يعلموا: أي:�  �#Yَ�./�#Y#3 �(َِUَ'#� �#Yَ�./�#Y#3 �(َِUَ'#� �#Yَ�./�#Y#3 �(َِUَ'#� �#Yَ�./�#Y#3 �(َِUَ'#�أعلمنا، : ، أي )7(�
�?ُ�� ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� R#U  6.3 #[\]# "!�# �2�ْ#ـMZ  �:تعالى أعلمنا، وقولهُ' #6�.SP�� �#�#�#� MZ2�ْ#ـ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� �#�#�#� MZ2�ْ#ـ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� �#�#�#� MZ2�ْ#ـ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� �#�#�#�: أي ) 8(�
َ̀ ��P8ـO!      �:الىتعـ يعلم، وقوله �#Uَ' 9ِ#ـ�R ِaـ�MY�� #6 �ـ#R #�ُ� 2�َـ.�     !OـP8�� َ̀ �#Uَ' 9ِ#ـ�R ِaـ�MY�� #6 �ـ#R #�ُ� 2�َـ.�     !OـP8�� َ̀ �#Uَ' 9ِ#ـ�R ِaـ�MY�� #6 �ـ#R #�ُ� 2�َـ.�     !OـP8�� َ̀ �#Uَ' 9ِ#ـ�R ِaـ�MY�� #6 �ـ#R #�ُ� 2�َفيتعـدى  .علمـك اهللا: أي) 9(��.ـ

  . )10(لى مفعولينإ
ءت علــى أضــرب بحســب قــوى لــى أن الرؤيــة جــاإفــذهب  أمــا الراغــب األصــفهاني

  :النفس منها
� َ)C#ـ�  � َ)C#ـ�  � َ)C#ـ�  � َ)C#ـ�  VM��َM��َM��َM��َُـ�V �َ Mُـ�V �َ Mُـ�V �َ Mُـ�M َ� * * * * �ْ�<#2.ـ��#  �ْ�<#2.ـ��#  �ْ�<#2.ـ��#  �ْ�<#2.ـ��#      َ�َ�ـ�#� �M َ�َ�ـ�#� �M َ�َ�ـ�#� �M َ�َ�ـ�#� �M  �:ه تعـالىلـقو  بالحاسة وما يجري مجراها نحـو :األول( (

ــO.   �:تعـــالى وقولـــه )11(�:#ـــ� 6# �ْ�ـــ�#�.-.:#ـــ� 6# �ْ�ـــ�#�.-.:#ـــ� 6# �ْ�ـــ�#�.-.:#ـــ� 6# �ْ�ـــ�#�.-. �#�#ـــ� @# �ْ��.�#�3#ـــ�. َ?ـــ�#� ��PـــS.�6# �َـــRَS!�� :#8َـــP8�� Qـ  .Oــ �#�#ـــ� @# �ْ��.�#�3#ـــ�. َ?ـــ�#� ��PـــS.�6# �َـــRَS!�� :#8َـــP8�� Qـ  .Oــ �#�#ـــ� @# �ْ��.�#�3#ـــ�. َ?ـــ�#� ��PـــS.�6# �َـــRَS!�� :#8َـــP8�� Qـ  .Oــ  وقولـــه )12(��#�#ـــ� @# �ْ��.�#�3#ـــ�. َ?ـــ�#� ��PـــS.�6# �َـــRَS!�� :#8َـــP8�� Qـ
                                         

  . 2/18النحو الوافي : ينظر) 1(
  .499/بن قتيبة ا: كل القرآنتأويل مش: ينظر) 2(
  6/الزمر) 3(
  . 20/اإلنسان) 4(
 ، معجــم مفــردات3/296، المغنــي فــي النحــو 208/، اتفــاق المبــاني499/تأويــل مشــكل القــرآن :ينظــر) 5(

، تهـذيب النحـو 2/429، معـاني النحـو 1/148، شـرح إبـن عقيـل 90/، مـنهج السـالك207/ألفاظ القرآن
1/260.  

  . 30/األنبياء) 6(
  . 128/البقرة )7(
  . 6/سبأ) 8(
  . 105/النساء) 9(
، مــنهج 207/ألفــاظ القــرآن ، معجــم مفــردات3/296، المغنــي فــي النحــو 208/اتفــاق المبــاني: ينظــر) 10(

  .1/148بن عقيل ا، شرح 90/السالك
  .  7، 6/التكاثر) 11(
  . 60/الزمر) 12(
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فإنه مما ُأْجِرَي مجرى الرؤيِة الحاسِة فِإن الحاسَة ال  ) #�Bَ�)1�#�Bَ �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�OP8�� �#�#! :#9#�8َُ� �:تعالى

,ِ)PــO! �#ــ�#��ُ�  "!ــ�# �#dAَِ�8ُــO! 3.ــI  6#� ــ	! P(ِ, َcــO! �#ــ�#��ُ�  "!ــ�# �#dAَِ�8ُــO! 3.ــI  6#� ــ	! P(ِ, َcــO! �#ــ�#��ُ�  "!ــ�# �#dAَِ�8ُــO! 3.ــI  6#� ــ	! P(ِ, َcــO! �#ــ�#��ُ�  "!ــ�# �#dAَِ�8ُــO! 3.ــI  6#� ــ	! cَ  �:تعــالى قولـهعلــى اهللا تعـالى عــن ذلــك، و  ح ال َتِصـ
  �!C(َ �#�?َ  �!C(َ �#�?َ  �!C(َ �#�?َ  �!C(َ �#�?َ�)2( .  

�#َ��  َ?ـ�#� ,Gِْ �#َ�ـ�#QPB    �:نطلٌق ونحو قوله تعالىَخيِل نحو َأرى َأن زيدًا مُ بالوهم َوالت : والثاني    QPB#َ�ـ�#� ْGِ, �#ـ�?َ  ��َ#�   QPB#َ�ـ�#� ْGِ, �#ـ�?َ  ��َ#�   QPB#َ�ـ�#� ْGِ, �#ـ�?َ  ��َ#�
 ��!�َ�َ� #6�.SP�� ��!�َ�َ� #6�.SP�� ��!�َ�َ� #6�.SP�� ��!�َ�َ� #6�.SP���)3(.  

� �# � :َفكِر نحو قوله تعالىبالت : والثالث #�?َ َc �#3 �#Uَ' ef(ِ,#� �#�?َ َc �#3 �#Uَ' ef(ِ,#� �#�?َ َc �#3 �#Uَ' ef(ِ,#� �#�?َ َc �#3 �#Uَ' ef(ِ,�)4(.  

ـل َـ مِ وعلى ذلك حُ  )U �#3 !N�#gُ��ْ� #hَSَ� �#3 �َ'#U �#3 !N�#gُ��ْ� #hَSَ� �#3 �َ'#U �#3 !N�#gُ��ْ� #hَSَ� �#3 �َ'#U �#3 !N�#gُ��ْ� #hَSَ� �#3�)5#'َ�  �:بالعقل وعلى ذلك قوله تعالى((: والرابع

َ��ً '5ُ �#� �: ـل قوله تعالىَـ مِ حُ  ̂ (َ !i�#U  )َ�َ�#��#� 5ُ' ً��َ ̂ (َ !i�#U  )َ�َ�#��#� 5ُ' ً��َ ̂ (َ !i�#U  )َ�َ�#��#� 5ُ' ً��َ ̂ (َ !i�#U  )َ�َ�#� �)6((()7(  

  -:على النحو اآلتي ) رأى( ـاة معاني أخرى لحوقد ذكرت كتب النُ 
، ومنه قوله )8(ابصرته، فيتعدى الى واحد: رأيُت زيدًا، أي: كقولك  :بصررؤية ال -1

ــMe    �:قولــه تعــالى ــ#7 :8َ#  3M�َ� _.Sــ P�� �َSــ ــ]# "# �َ � َ'#Uَ' َ]ــ� Aَ   Meــ ــ#7 :8َ#  3M�َ� _.Sــ P�� �َSــ ــ]# "# �َ � َ'#Uَ' َ]ــ� Aَ   Meــ ــ#7 :8َ#  3M�َ� _.Sــ P�� �َSــ ــ]# "# �َ � َ'#Uَ' َ]ــ� Aَ   Meــ ــ#7 :8َ#  3M�َ� _.Sــ P�� �َSــ ــ]# "# �َ � َ'#Uَ' َ]ــ� Aَ�)9( ألن الكــاف حــرف خطــاب ال ،

أبصـرك زيــدًا، أي : ومن كالمهم. عراب، وهذا الذي كرمت مفعولهاموضع لها من اإل
ء فـي أرأيتـك اسـم مجـرد مـن الخطـاب النتقالـه الـى الكـاف ولى والتابصره، والكاف األأ

  . )10(المجردة من األسمية

                                         

  . 105/التوبة) 1(
  . 27/األعراف) 2(
  .50/األنفال) 3(
  .  48/لاألنفا) 4(
  .  11/النجم) 5(
  . 13/النجم) 6(
  .  207، 206/معجم مفردات ألفاظ القرآن) 7(
ــر) 8( ــ ــاني: ينظـــ ـــ ـــاق المبــ ــ ـــو209/اتفــ ــ ــي النحــ ـــ ــي فــ ــ ـــة ،3/297 ،المغنـــ ــد العربيــــ ـــ ـــم القواعــ ــ ـــو  معجــ ــ ـــي النحــ ــ فــ

  .  255/والتصريف
  . 62/اإلسراء) 9(
  .  210، 209/اتفاق المباني: ينظر) 10(
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ومما ، )1())ول مفعولها، والثاني حاالً وحيث وقع بعد البصرية منصوبان كان األ((
�#3#ـ� "!ـ�  Rِ�!ـ�U�َ#�    �: ومما يحتمل األمرين قوله تعـالى �#U�َـ�!/ #a�MY�� �#�?َ#�    �#U�َـ�!�ِR  3#ـ� "!ـ�#� �#U�َـ�!/ #a�MY�� �#�?َ#�    �#U�َـ�!�ِR  3#ـ� "!ـ�#� �#U�َـ�!/ #a�MY�� �#�?َ#�    �#U�َـ�!�ِR  3#ـ� "!ـ�#� �#U�َـ�!/ #a�MY�� �#�?َ#�فـان  )2( �

 .حاًال، وٕان كانـت علميـة فهمـا مفعوالهـا) سكارى(مفعوًال و) الناس(كانت بصرية كان 
�ً �:وكذلك قوله تعالى#�.V�#* j�M3ُ' P�ُ� �#�?َ#� ً�#�.V�#* j�M3ُ' P�ُ� �#�?َ#� ً�#�.V�#* j�M3ُ' P�ُ� �#�?َ#� ً�#�.V�#* j�M3ُ' P�ُ� �#�?َ#�#3�#�. َ?�#� ��RَSَ� #6�.SP!�� �: تعالى وقوله )3( ��.��ْ� #@ �#�#� ��!RَSَ� #6�.SP�� �#�?َ .�#3�#�.��ْ� #@ �#�#� ��!RَSَ� #6�.SP�� �#�?َ .�#3�#�.��ْ� #@ �#�#� ��!RَSَ� #6�.SP�� �#�?َ .�#3�#�.��ْ� #@ �#�#�

 KLMN#� �!3  �!C!"�!*!� .OP8�� Q8َ#: ��!RَSَ� KLMN#� �!3  �!C!"�!*!� .OP8�� Q8َ#: ��!RَSَ� KLMN#� �!3  �!C!"�!*!� .OP8�� Q8َ#: ��!RَSَ� KLMN#� �!3  �!C!"�!*!� .OP8�� Q8َ#: ��!RَSَ��)4( تعالى فقوله) : LN�3ـ� �C"�*� LN�3ـ� �C"�*� LN�3ـ� �C"�*� LN�3ـ� �C"�*�فـي موضـع نصـب، ) 

  .ما على الحال إن كانت بصرية، أو مفعوًال ثانيًا إن كانت قلبيةإ
، )5(لـى مفعـول واحـدإتأتي رأيـت بمعنى علمت التي هي بمعنـى عرفـت، فتتعـدى  -2

: أي )6(��#Aُـ� �: 9#8ُـ�� �Bَ#ـ�#�#� ��P8ـO! :#9#�8َُـ�      �#Aُـ� �: 9#8ُـ�� �Bَ#ـ�#�#� ��P8ـO! :#9#�8َُـ�      �#Aُـ� �: 9#8ُـ�� �Bَ#ـ�#�#� ��P8ـO! :#9#�8َُـ�      �#Aُـ� �: 9#8ُـ�� �Bَ#ـ�#�#� ��P8ـO! :#9#�8َُـ�      � :وٕان كانت بمعنى علم القلب، كقولـه تعـالى
�#�Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ �#�".��# �:بمعنى المعرفة ومنه قوله تعالى والعلم هناَفَسَيْعَلم اهللا عملكم،  #��."�#� Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ�#� #��."�#� Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ�#� #��."�#� Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ�#�

ِW UَE�#� .��#��#9M��� #��ُ�8َ#3ِW UَE�#� .��#��#9M��� #��ُ�8َ#3ِW UَE�#� .��#��#9M��� #��ُ�8َ#3ِW UَE�#� .��#��#9M��� #��ُ�8َ#3�)7(  فه ذلك، وليس من رؤية العين، ولو كان أي ُنَعر)ُنـري (
ومنــه قولــه  .لــى ثالثــةإالمتعــدي الــى مفعــولين، لوجــب أن يتعــدى ) رأيــت(مــن ) ُنــري(

ــ�R ِaِ �: تعــالى MY�� #6 �ــ #R #�ُ� 2�َــ .� ِR ِaــ� MY�� #6 �ــ #R #�ُ� 2�َــ .� ِR ِaــ� MY�� #6 �ــ #R #�ُ� 2�َــ .� ِR ِaــ� MY�� #6 �ــ #R #�ُ� 2�َــ .�  !Oــ P8�� َ̀ �#Uَ' ــ� #9  !Oــ P8�� َ̀ �#Uَ' ــ� #9  !Oــ P8�� َ̀ �#Uَ' ــ� #9  !Oــ P8�� َ̀ �#Uَ' ــ� أي مــا أعلمــَك أيــاه  ،مــا أراَكــُه اهللا: ، أي)8(�#9
وضد المعرفة االنكار، وضد العلم الجهل، وقد يقع الجهل ضد المعرفة، قال  .وعرفكهُ 

  البسيط                     : )9(ذو األصبع
ــ   واقُ لِ طَ نْ افــ دِ ْشــالرُ  يلَ بِ َســ مْ تُ فْ رَ َعــ نْ إِ َف

  

ــهَ ن جَ او    ــ دِ ْشــالرُ  يلَ بِ َســ مْ تُ ْل   )10(يونِ أتُ َف
  

                                         

  . 4/149الزركشي : البرهان في علوم القرآن) 1(
  .  2/الحج) 2(
  .28/الجاثية) 3(
  .60/الزمر) 4(
  .209/اتفاق المباني: ينظر )5(
  .105/التوبة) 6(
  .75/اإلنعام) 7(
  .105/النساء) 8(
هو حرثان بن الحارث بن محرث، وقيل إنه من عدوان، وكان جاهليًا وسـمي ذا اإلصـبع ألنـه نهشـته ) 9(

  . 2/708 ، الشعر والشعراء110-3/89األغاني : نظرينهشته حّية في اصبعه فقطعها 
  : وفيه 96/ديوانه) 10(

  فإن َعِلْمُتْم َسِبيَل الُرْشِد فانَطِلُقوا         وٕاْن َغِبْيتُْم َطِريَق الُرْشِد فأُتِوني               
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نحــو رأيــت زيــدًا خارجــًا، أي ظننــت زيــدًا خارجــًا، فزيـــد متــيقن، : )1(بمعنــى الظــن -3
َ)ـT#R !O.�ـ(�0    �:والشك إنما أعترض في خروجه، وفـي التنزيـل  �)CP!ـ�  �#�# َ)ـT#R !O.�ـ(�0    ,ِ  �)CP!ـ�  �#�# َ)ـT#R !O.�ـ(�0    ,ِ  �)CP!ـ�  �#�# َ)ـT#R !O.�ـ(�0    ,ِ  �)CP!ـ�  �#�#  مُ ـذ َيـ )2(��#َ)ـ�#�0d�ِ�Aَ !iـ�  �#َ)ـ�#�0d�ِ�Aَ !iـ�  �#َ)ـ�#�0d�ِ�Aَ !iـ�  �#َ)ـ�#�0d�ِ�Aَ !iـ�  * * * * ,ِ

يظنــون يــوم القيامــة بعيــدًا، : ليــوم القيامــة، فكأنــه قــا دَ ْعــالكفــار فــي شــكهم واعتقــادهم بُ 
: وأخبــــر عـــن نفســـه بـــالعلم، ألن الظـــن ال يجـــوز عليـــه، تعـــالى اهللا ُعُلـــوًا كبيـــرًا، فقـــال 

، وعلق علمـه بقـرب يـوم )بظنهم(، أي يعلم يوم القيامة قريبًا، فقابل علمه )ونراه قريباً (
نهـم يرونـه كـذا فـي ، فمعنى انهـم يـرون البعـث بعيـدًا ا)3(القيامة، كما علق ظنهم ببعده

نسان قد يعتقـد رأيـًا ضـاًال ويـرى أنـه عـين الصـواب ويـدافع عنـه ويمـوت واإل .عتقادهما
جاء  .ال ذا كان ممتنعًا في حقيقته أوإفي سبيله، فهم يرونه ممتنعًا بغض النظر عما 

لالعتقــاد الجــازم فــي شــيء أنــه علــى صــفة ((فــي شــرح الرضــي علــى الكافيــة أن رأى 
لمجـردة ذا كـان بـالمعنى المـذكور ووليتـه االسـمية اإفـ ...ال وأمطابقًا  معينة سواء كان

 ال وأمـر غنيـًا سـواء كـان فـي نفـس األ) رأيت زيدًا غنياً (يها نحو ئنصب جز ) أن(عن 
ــ(�0 �: قــال تعــالى �.T#R !Oــ (َ  �ــ(�0 �#�# �.T#R !Oــ (َ  �ــ(�0 �#�# �.T#R !Oــ (َ  �ــ(�0 �#�# �.T#R !Oــ (َ  �ــ�     �وهــو غيــر مطــابق و ��#�# 0d� ِ�Aَ !i�#ــ� (َ#�ــ�  0d� ِ�Aَ !i�#ــ� (َ#�ــ�  0d� ِ�Aَ !i�#ــ� (َ#�ــ�  0d� ِ�Aَ !i�#ــ� (َ#�ومــن  )4())وهــو مطــابق �

  رجًال ؟ أي كم تظن ؟ )5(يةر و ر كم ترى الح: كالمهم
أن  –فــالن يــرى الــرأي : ، نحــو )6(لــى مفعــولينإبمعنــى الــرأي واالعتقــاد ويتعــدى  -4

وأبو القاسم عمر  )7(وذهب الفارسي .الحق في جهتك، ويرى الحق قولك والباطل قوله
لـى مفعـول إنها تتعدى إف) اعتقدتُ (، انها اذا كانت بمعنى )8(عمر ابن ثابت الثمانيني

                                         

ة ، المطــالع الســعيد3/60، ارتشــاف الضــرب 3/297، المغنــي فــي النحــو 208/اتفــاق المبــاني: ينظــر) 1(
ــبان 1/328 ـــ ــ ـــية الصــ ــ ـــ ــوافي 2/19، حاشـ ـــ ــ ــو الــ ــ ـــ ــم 2/15، النحــ ـــ ــ ـــةال، معجــ ــ ـــ ــد العربيـ ــ ـــ ـــو  قواعــ ــ ـــ ـــي النحـ ــ ــ فــ

  . 255/والتصريف
  . 7، 6/المعارج )2(
  . 208/اتفاق المباني: ينظر) 3(
  . 2/429معاني النحو : ، وينظر2/278شرح الكافية ) 4(
  . طائفة من الخوارج نسبة إلى حروراء، ناحية بالعراق) 5(
  ). 1(هامش  30 ،1/29بن عقيل اشرح : ، وينظر208/تفاق المبانيا: ينظر) 6(
  . 90/، منهج السالك3/60ارتشاف الضرب : ينظر) 7(
ت (وشــــــرح التصــــــريف الملــــــوكي  بــــــن جنــــــي، ولــــــه شــــــرح اللمــــــع ،اهــــــو النحــــــوي الضــــــرير، أخــــــذ عــــــن )  8(

  . 2/217الوعاة بغية،3/443لكانخبن ا:وفّيات األعيان:نظرينسبة إلى ثمانين،  يوالثمانين)هـ442
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: الخـوارج، أي اعتقـدت، وفـالن يـرى رأيَ  :رأيـت رأي مالـك، أي تقـول .)1(مفعول واحـد
  الطويل                 :)2(قال الشاعر السموأل .يعتقد ذلك
  ٌم مـا َنـَرى القتـَل ُسـبةً وْ َقـا لَ وٕانّ 

  

ـــأَ إذا مـــا رَ    ـــ هُ ْت ـــُلولُ َع   )3(اِمٌر وَس
  

ه وعليـ .ال نعتقد القتل سبة، وينتصـب علـى الحـال، ال علـى أنـه مفعـول ثـان: أي 

َ̀ ��OP8! �: تؤول قوله تعالى �#Uَ' �#9ِR ِa�MY�� #6 �#R #�ُ� 2�َ.� !OP8�� َ̀ �#Uَ' �#9ِR ِa�MY�� #6 �#R #�ُ� 2�َ.� !OP8�� َ̀ �#Uَ' �#9ِR ِa�MY�� #6 �#R #�ُ� 2�َ.� !OP8�� َ̀ �#Uَ' �#9ِR ِa�MY�� #6 �#R #�ُ� 2�َ.�� )4( .  

أرأيتك هذا القمـر، أمسـكون هـو؟ وينصـب مفعـوًال بـه، أو : نحو : )5(بمعنى اخبرني-5
مفعــولين علــى حســب المــراد مــن األســلوب، وهــذا األســلوب يتطلــب بيانــًا شــافيًا، جليــًا، 

وقـد وفيـت حقـه فـي .. غته، وتركيبه، وٕاعرابه، ومعنـاهيتعرض لنواحيه المختلفة، كصيا
  .ث آخر من هذا الفصل كما سنرىحمب
  .، نحو رأيت الصيد أي ضربت رئتهلى واحدٍ إويتعدى  :)6(بمعنى ضربت -6
بضـــم الحـــاء وســـكون  –ميـــة لُ وتســـمى الحُ  –أي رأى فـــي منامـــه  :)7(بمعنـــى حلـــم  -7

وهو مصدر حلم يحلم مثل  –ق نُ و عُ أل فُ قُ بوزن  –م لُ نسبة الى الحُ  –الالم او ضمها 
  .يئاً شاذا رأى في منامه  –قتل يقتل 

                                         

ــاني: ينظـــر) 1( ــالك 3/297، المغنـــي فـــي النحـــو 208/اتفـــاق المبـ ـــوافي 1/309، أوضـــح المسـ ، النحـــو ال
  . 255/في النحو والتصريف قواعد العربيةال، معجم 1/261،  تهذيب النحو 2/14

بــن ســالم فــي اهــو الســموأل بــن عــريض بــن عاديــاء، مضــرب المثــل فــي الوفــاء عنــد العــرب وقــد عــده ) 2(
، ويـروى البيـت لعبـد الملـك بـن عبـد الــرحيم 1/278طبقـات فحـول الشــعراء : ، ينظـرطبقـة شـعراء اليهـود

ــي: ينظــــرو الحــــارثي،  ــة4/203لبغــــدادي ا :اللبيــــب شــــرح أبيــــات مغنــ ــرح ديــــوان الحماســ لمرزوقــــي ا :، شــ
1/110 .  

  ... ال َنَرى : وفيه 91/ديوانه) 3(
  . 105/النساء) 4(
ــي فـــي النحـــو 134، 133، 4/132التبيـــان : ينظـــر) 5( ، 14/294) رأي(، لســـان العـــرب 3/299، المغنـ

  . 216، 215، 1/196النحو الوافي . 4/150البرهان في علوم القرآن
ــ3/60، ارتشـــاف الضـــرب 3/298، المغنـــي فـــي النحـــو 210/اتفـــاق المبـــاني: ينظـــر) 6( يح ر ، شـــرح التصـ

  . 2/24، حاشية الصبان 1/250
  . 2/34، حاشية الصبان 1/53ن عقيل ابشرح  ،1/309أوضح المسالك : ينظر) 7(
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الحلميــــة، فالمشـــهور كونهــــا مصــــدرًا ) رأى(والرؤيـــا وٕان كانــــت تقـــع مصـــدرًا لغيــــر 
بجامع ادراك الحـس  )2(ثنينمية برأى العلمية في التعدي اللُ حُ وقد الحقوا رأى ال .)1(لهـا

ــ�:البــاطن كقولــه تعــالى f( ــ,ِ f( ــ,ِ f( ــ,ِ f( ــ��0,ِ ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' e�0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' e�0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' e�0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' e�)3(  ميرين متصــلين ضــفــأرى عملــت فــي
  .المفعول الثاني) أعصر خمراً (ول وجملة ألمسمى واحد هما فاعل وثانيهما مفعول 

نمـا هـو مـن بـاب التمثيـل والتخييـل إولما كانت رأى المنامية ليست رؤية حقيقة (( 
تثبات وال دليــــل ذ همــــا لتصــــور الشــــيء مــــن غيــــر اســــإال خــــجريــــت مجــــرى حســــب و أ

فجعلوهــا تــدخل علــى المبتــدأ والخبــر والــدليل علــى ذلــك انهــا قــد تعــدت الــى ضــميرين 
متصـلين لواحــد احــدهما الضـمير المســتكن فــي أرانـي وهــو الفاعــل واالخـر اليــاء والــراء 

ال القلـــوب داخــًال علـــى ال فيمـــا كــان مـــن افعــإهــو المرئــي فهمـــا واحــد وال يجـــوز ذلــك 
قــال فــي هــذا ونحــوه نمــا يُ إنــي ني وال نظرتُ بصــرتُ أى انــه ال يجــوز ال تــر أالخبــر المبتــدأ و 

ني وال ني وفقـدتُ بصرت اال ما شذ من ذلك وهما لفظتان عدمتُ أ نفسي أو أيايَ  بصرتُ أ
يقاس عليها ومن زعم ان رأى اذا كانت بصرية تعدت الى أثنين مستدًال بمـا روى فـي 

فـال حجـة  اال االسـودانِ  مالنـا طعـامٌ الحديث من قول عائشة لقـد رأيتنـا مـع رسـول اهللا و 
  . )4())له فيه اذ هي بمعنى العلم أي قد علمتنا

                                         

رأيـــت رؤيـــا صـــالحة، إذا كنـــت تريـــد أنـــك رأيـــت فـــي منامـــك،  : نـــك تقـــولاالمشـــهور عنـــد علمـــاء اللغـــة ) 1(
رأيت رؤية إذا كنت تريد أنك أبصرت بعينك في حال يقظتك، وبعـض أهـل اللغـة يوجبـون ذلـك : وتقول

وأنــت تريــد معنــى أبصــرت فــي  -بــاأللف–أيــت رؤيــا ر : ، وال يجيــزون خالفــه، وبعضــهم يجيــز أن تقــول
  : قول الراعي يصف صّيادًا أبصر الصيد فسره ذلكبحال اليقظة، ويستشهدون على صحة ذلك 
ــــؤاُدهُ  ــ ــ ـــش فــ ـــ ــ ــا وهــ ـــ ــ ــــَر للرْؤيـــ ــ ــ   فَكبــ

  

ــهْ    ــ ــ ــا بالِبلُـ ــ ـــ ـــاَن جم ــ ـــًا كــ ــ ــــَر َقْلبــ ــ   وَبشـ
  

  . وبشر نفسًا كان قبل يلومها: ويروى
لوا لصحته، ليس في مكنتهم أن يدعوا كثرته بـل الكثيـر المشـهور المتعـارف ومع إنهم جّوزوا ذلك واستدّ 

  . إشارة إلى رأى الحلمية) ولرأى الرؤيا: (هو ما ذكرناه أوًال، ولهذا كان قول الناظم
  . 2/34، حاشية الصبان 1/309أوضح المسالك : ينظر) 2(
  . 36/يوسف) 3(
  .97/منهج السالك ) 4(
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�#Aَـ�[َ �#�'Rَ#ـ7.   �#Aَـ�[َ �#�'Rَ#ـ7.   �#Aَـ�[َ �#�'Rَ#ـ7.   �#Aَـ�[َ �#�'Rَ#ـ7.   �:ومصـدرها الرؤيـا قولـه تعـالى: ((لـى انإ) هــ905ت (وذهب األزهري 
� �#�_ k�#I e\R#U �#C8َ#T#*  )Aَ ُ� dAَ  6.3ـ�  !U ُ��ِ�ْl?َ �َS#"  ـ�k�#I e\R#U �#C8َ#T#*  )Aَ ُ� dAَ  6.3 _�#� �!U ُ��ِ�ْl?َ �َS#"  ـ�k�#I e\R#U �#C8َ#T#*  )Aَ ُ� dAَ  6.3 _�#� �!U ُ��ِ�ْl?َ �َS#"  ـ�k�#I e\R#U �#C8َ#T#*  )Aَ ُ� dAَ  6.3 _�#� �!U ُ��ِ�ْl?َ �َS#"�)1(ميـة بـل قـد لح، وال تخـتص الرؤيـا بمصــدر ال

َ̀ ,Y�ْ.B Pcِ#ـ�ً  �تقع مصدرًا للبصرية خالفًا للحريري وابن مالك بدليل  �#Y �#Uَ' e.�P�� �#� �m��� �#Y8ْ#T#* �#3#�  ً�َ̀ ,Y�ْ.B Pcِ#ـ �#Y �#Uَ' e.�P�� �#� �m��� �#Y8ْ#T#* �#3#�  ً�َ̀ ,Y�ْ.B Pcِ#ـ �#Y �#Uَ' e.�P�� �#� �m��� �#Y8ْ#T#* �#3#�  ً�َ̀ ,Y�ْ.B Pcِ#ـ �#Y �#Uَ' e.�P�� �#� �m��� �#Y8ْ#T#* �#3#�
 ِa�MY8.� ِa�MY8.� ِa�MY8.� ِa�MY8.��)2(  3())هي رؤيا عين: قال ابن عباس(.  

وكقــول الشـــاعر عمــرو بـــن احمــر البـــاهلي يــذكر جماعـــة مــن قومـــه لحقــوا بالشـــام 
  الوافر                                                   )4(:فرآهم في منامه

ـــَأَراُهــــُم ُرْفَقتــــي حَ  اا َمــــذَ إى تـ  
  

ـــَزلَ َتَجـــافَ    ـــُل واْنَخ ـــَزاالً إ ى اللي   نِخ
  

وذهــــب . ((فالهــــاء والمــــيم مفعــــول اول ورفقتــــي بضــــم الــــراء وكســــرها مفعــــول ثـــــان
نصــــوبين حــــال ورد لميــــة ال تنصــــب مفعــــولين وان ثــــاني المحبعضــــهم الــــى أن رأى ال

بوقوعــه معرفــة كمــا هنــا وأعتــرض بــأن الرفقــة الرفقــاء وهــم المخــالطون والمرافقــون فهــو 
  . )5( ))بمعنـى اسم الفاعل فاإلضافة فيه غير محضة

رأى أبــو : لــى مفعــول واحــد، تقــولإأي المــذهب فيتعــدى  :بمعنــى ذهــب مــن الــرأي -8
لـــى حـــل كـــذا وذهـــب إيفـــة ذهـــب أبـــو حن: حنيفـــة حـــل كـــذا ورأى الشـــافعي حرمتـــه أي 

  .)6(لى حرمتهإالشافعي 
  .)7(رأى زيد كذا أي أشار به :نحو :بمعنى أشار -9

لفـــاظ الرؤيـــة والرؤيـــا ناصـــبًا مفعـــوًال واحـــدًا أو مفعـــولين فـــي القـــرآن أوممـــا ورد مـــن 
  -:وذلك على النحو اآلتي ) رأى، وجد( الكريم الفعالن 

  -:تية فمما جاء ناصبًا لمفعول به واحد اآليات اآل

                                         

  . 100/يوسف) 1(
  . 60/راءاإلس) 2(
ــ) 3( ــر ،251 ،1/250يح ر شـــرح التصـ ــالك : وينظـ ، 2/34، حاشـــية الصـــبان 310، 1/309أوضـــح المسـ

  . 1/165تهذيب النحو 
  .130/شعر عمرو بن أحمر الباهلي) 4(
  . 1/250يح ر شرح التص) 5(
  .1/250المصدر نفسه  :ينظر) 6(
  .1/250نفسه : ينظر) 7(
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�#3#� :#78َ.9  6.3  /!ـ�jn  � :قال اهللا سبحانه وتعالى ٍ 3!2 �0�َ1� ��#3 :78َ.9#  6.3  #5 ٍ;ْ�(َ <�ُ� !)ِ>?َ #@ �#�  jn3#� :#78َ.9  6.3  /!ـ�#� �0�َ1 2!3 ٍ� �#5  6.3  78َ.9#: �#3 ٍ;ْ�(َ <�ُ� !)ِ>?َ #@ �#�  jn3#� :#78َ.9  6.3  /!ـ�#� �0�َ1 2!3 ٍ� �#5  6.3  78َ.9#: �#3 ٍ;ْ�(َ <�ُ� !)ِ>?َ #@ �#�  jn3#� :#78َ.9  6.3  /!ـ�#� �0�َ1 2!3 ٍ� �#5  6.3  78َ.9#: �#3 ٍ;ْ�(َ <�ُ� !)ِ>?َ #@ �#�
�##R� T#R �0)#3َ' !O#Y.�ـ(�0   �#C#Y �#R M�َ'  ��َ mN#�?َ  �0)ـ�.T#R �0)#3َ' !O#Y �#R#� �#C#Y �#R M�َ'  ��َ mN#�?َ  �0)ـ�.T#R �0)#3َ' !O#Y �#R#� �#C#Y �#R M�َ'  ��َ mN#�?َ  �0)ـ�.T#R �0)#3َ' !O#Y �#R#� �#C#Y �#R M�َ'  ��َ mN#�?َ�)1( ، ... )) قيـل تـرى جـزاء عملهـا مـن الثـواب والعقـاب فأمـا

ن تـــــرى أعـــــادة فيســـــتحيل لـــــت وال يجـــــوز عليهـــــا اإلأعمـــــالهم فهـــــي أعـــــراض قـــــد بط
  .)2())محضرة

�Y.3 g!9�ْ�#!��# �: وقال جل أسمه !Oُ��!/#U#�  �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ ��ُ8#9 :� �ُْA#� #��!Y.3 g!9�ْ�#� !Oُ��!/#U#�  �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ ��ُ8#9 :� �ُْA#� #��!Y.3 g!9�ْ�#� !Oُ��!/#U#�  �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ ��ُ8#9 :� �ُْA#� #��!Y.3 g!9�ْ�#� !Oُ��!/#U#�  �ُ�8َ#9#: !OP8�� �#�#�#�Bَ ��ُ8#9 :� �ُْA#�قال الطوسـي  )3(�
والمـراد بالرؤيـة هاهنـا العلـم الـذي هــو المعرفـة ولـذلك عـداه الـى مفعـول واحــد، ((: فيهـا

أن : م الذي ليس بمعرفة لتعدى الى مفعولين وليس ألحد أن يقولولو كان بمعنى العل
عمــال العبــاد مــن الحركــات يصــح رؤيتهــا لمكــان هــذه اآليــة، ألنــه لــو كــان المــراد بهــا أ

 .العلم لعداه الى الجملة وذلك أن العلم الذي يتعدى الى مفعولين ما كان بمعنى الظن
  . )4())بمعنى المعرفة  وذلك ال يجوز على اهللا وانما يجوز عليه ما كان

َ̀ .B�Y#ـ� oَـT.��ً�  � :وقال اهللا عز وجل �#�#Y�َ �P( ِ,  �ً��.Tَـo ـ�#Y�.B َ̀ �#�#Y�َ �P( ِ,  �ً��.Tَـo ـ�#Y�.B َ̀ �#�#Y�َ �P( ِ,  �ً��.Tَـo ـ�#Y�.B َ̀ �#�#Y�َ �P( ضـعيفًا منصـوب علـى الحـال مـن (( فــ )5(�,ِ
ـــَراكَ (الكـــاف فـــي  ـــو كـــان مـــن رؤيـــة القلـــب لكـــان مفعـــوًال ) لَن ألنـــه مـــن رؤيـــة العـــين ول

  . )6())ثانياً 
  -:ومما ورد ناصبًا لمفعولين اآليات اآلتية 

�#�0d!C!D � :قال اهللا تعالى �0)�.)#D �0/#�#I  7pَ.8!3 �#"�(َ )#*#�Bَ #n�#9M��� �#Y �#9�َ �P( َ'#� �0d!C!D#� �0)�.)#D �0/#�#I  7pَ.8!3 �#"�(َ )#*#�Bَ #n�#9M��� �#Y �#9�َ �P( َ'#� �0d!C!D#� �0)�.)#D �0/#�#I  7pَ.8!3 �#"�(َ )#*#�Bَ #n�#9M��� �#Y �#9�َ �P( َ'#� �0d!C!D#� �0)�.)#D �0/#�#I  7pَ.8!3 �#"�(َ )#*#�Bَ #n�#9M��� �#Y �#9�َ �P( َ'#�وجـد يتعدى (( )7(�
ويجــوز أن تعــديها الــى  .يتعــدى الــى مفعــولين الهــاء االول وملئــت فــي موضــع الثــاني

  . )8(...))واالول احسن ) قد(في موضع الحال على اضمار ) ملئت(واحد وتجعـل 
�#�#�#� :وقال تعالى#�#�#�#�#�#�#�#�#� MZ#2�ْ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� � MZ#2�ْ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� � MZ#2�ْ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� � MZ#2�ْ� #�!" #[\R#U  6.3 #[ ��َِ, َ]ِ^(ُ' _.SP�� #�8ْ.T�ْ� ��ُ?�ُ' #6�.SP�� ��)9(  فـ )))في ) الذي

) يـرى(هـو المفعـول الثـاني و) الحـق(و ) ... يرى(في موضع نصب بأنه المفعول ب 

                                         

  . 30/آل عمران) 1(
  . 1/2/431مجمع البيان مج) 2(
  . 105/التوبة) 3(
  . 2/497إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج  :، وينظر5/295التبيان ) 4(
  . 91/هود) 5(
  .2/27البيان في غريب إعراب القرآن  )6(
  . 8/الجن) 7(
  .2/466البيان في غريب إعراب القرآن :،وينظر2/764مكي بن أبي طالب:مشكل إعراب القرآن) 8(
  . 6/سبأ) 9(
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ويحتمل ) ليجزي(يحتمل أن يكون نصبًا عطفًا على وموضعه ) يعلم(في اآلية بمعنى 
  . )1())ئنافًا باالستأن يكون رفع

�#َ�(��0 :وقال عز وجل#� ًc�#3 #[ Y.3 P�Aََ' �(ََ' ِ�#�ُ?  �ِ,�0)�َ#�#� ًc�#3 #[ Y.3 P�Aََ' �(ََ' ِ�#�ُ?  �ِ,�0)�َ#�#� ًc�#3 #[ Y.3 P�Aََ' �(ََ' ِ�#�ُ?  �ِ,�0)�َ#�#� ًc�#3 #[ Y.3 P�Aََ' �(ََ' ِ�#�ُ?  �ِ,�)2( فـ )منصـوب بأنـه مفعـول ثـان  )قـلأ
والدًا فلعـــل اهللا أاقـــل منـــك مـــاًال وعشـــيرة و  اً ر يـــإن كنـــت ترانـــي اليـــوم فق: والمعنـــىلتـــرن، 

  . )3( اآلخرةيؤتيني بستانًا خيرًا من بستانك في اآلخرة أو في الدنيا و 
  -:حذف املفعولني أو أحدهما 

الحــــذف لــــدليل ويســـمى اختصــــارًا ولغيـــر دليــــل ويســــمى  :)4(الحـــذف علــــى نـــوعين
    -:هـل البيـتأيمـدح  )5(اقتصارًا فحذف المفعولين هنا لدليل جـائز وفاقـًا كقـول الكميـت

  الطويل                      
 ـــــأي ـــــكِ  ب ـــــأَ ب مْ أَ  ابٍ َت ـــــ ةِ ي   ةٍ ن ُس

  

  بُ ِسـحْ ي وتَ َلـارًا عَ َعـ مْ هُ ب ى ُحـرَ تَ   
  

عليهمـا  ، وقـد دل وتحسـب حـبهم عـارًا علـي : وتقـديرهما) تحسـب( مفعـوال فَ ذِ فقد حُ 
  .مفعول به ثان )وعاراً (مفعول به أول،) حبهم(اقبلهما، وهم) ترى(مفعوال 

ًا وأمــا حــذفهما لغيــر دليــل كاقتصــارك علــى أظــن أو أعلــم مــن أظــن أو أعلــم زيــد
  :ة ففيه مذاهبمنطلقًا دون قرين

لـى سـيبويه وللمحققـين إبـن مالـك االمنع مطلقًا وعليه األخفش والجرمـي ونسـبه : األول
  .)7(لعدم الفائدة )6(بن خروف والشلوبيناكابن طاهر و 

                                         

  . 4/8/378مجمع البيان مج : وينظر، 8/342لتبيان ا) 1(
ـــف) 2( ــع39/الكهـــ ـــة المواضــــ ــــال: ، وبقيـــ ــونس43/األنفــ ــد46/، يــــ ـــلت12/، الرعــــ ــة53/، فصـــ ، 23/، الجاثيــــ

ــد ــ ــــارج30/محمـ ــل6،7/، المعـ ــاطر93/، النمـــ ـــ ـــور44/، ص8/، ف ــ ــان39/، الن ــ ـــف41/، الفرقـ ، 49/، الكهـــ
  .53/، األنبياء56/طه

  .3/6/471مجمع البيان مج: ينظر) 3(
ــر) 4( ـــر : ينظــ ــاجي  حشـ ــل الزجــ ـــبيلي : جمــ ـــفور االشـ ـــن عصـ ــع 1/312ابـ ـــع الهوامــ ــح 1/152، همـ ، أوضــ

، 2/34، حاشــية الصــبان 260، 259، 1/258، شــرح التصــريح 325، 324، 323، 1/322المســالك 
  . 274، 1/273، تهذيب النحو 35

  .38/شرح الهاشميات) 5(
  . 194/أبو علي الشلوبيني: التوطئة :ينظر) 6(
  . 1/152همع الهوامع : ينظر) 7(
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والســيرافي وصــححه  )1(الجــواز مطلقــًا وعليــه أكثــر النحــويين مــنهم ابــن الســراج: الثــاني
ــ� :ه قــال تعــالىدو لــور  )2(ابــن عصــفور  Y.:َ'ــ  Y.:َ'ــ  Y.:َ'ــ  Y.:َ'   �#ــ� ــ�# �# !CBَ ِqــ  �َr�ْ� !ــ� 8ْ.: !i#)   �#ــ� ــ�# �# !CBَ ِqــ  �َr�ْ� !ــ� 8ْ.: !i#)   �#ــ� ــ�# �# !CBَ ِqــ  �َr�ْ� !ــ� 8ْ.: !i#)   �#ــ� ــ�# �# !CBَ ِqــ  �َr�ْ� !ــ� 8ْ.: !i#)�)3( أي يعلــم وقــال ،

�#M6sَ  �ُ� Y#Ysَ � :تعالى M6sَ  �ُ� Y#Ysَ#� M6sَ  �ُ� Y#Ysَ#� M6sَ  �ُ� Y#Ysَ#� ��
���� ��
���� ��
���� ��
��ومـا  ةٌ َلـيْ أي يقـع منـه خَ ) لْ خِ من يسمع يَ )وحكى سيبويه  4((���

  .)5(لى الفاعلإسناد ذكر من عدم الفائدة ممنوع لحصولها باإل
معناهـــا وعليـــه األعلـــم الجـــواز فـــي ظـــن ومـــا فـــي معناهـــا دون علـــم ومـــا فـــي : الثالـــث

نسـان قـد يخلــو ول دون الثـاني واإلوأسـتدل بحصـول الفائـدة فـي األ) يوسـف الشـنتمري(
شــياء يعلمهــا ألــه  ذإمــن الظــن فيفيــد قولــه ظننــت أنــه وقــع منــه ظــن وال يخلــو مــن علــم 

ضرورة كعلمه ان االثنين أكثر من الواحد فلم يفد قوله علمت شيئًا ورد بأنه يفيد وقوع 
  .)6(لم يكن يعلمعلم ما 

دريـس فـال يتعـدى إقياسـًا والجـواز فـي بعضهــا سـماعًا وعليـه أبـو العـالء  عالمنـ: الرابع
  . )7(الحذف في ظننت وخلت وحسبت لوروده فيها

صـــلهما المبتـــدأ أوأمـــا حـــذف احـــد المفعـــولين اقتصـــارًا فـــال يجـــوز بـــال خـــالف ألن 
ه عـن الجمهـور ومنعـه طائفـة والخبر وذلك غير جائز فيهمـا وأمـا اختصـارًا فيجـوز نقلـ

  . )10()ابن ملكون(وأبو اسحق  )9(وصححه ابن عصفور )8(منهم ابن الحاجب
النحـــويين ولـــيس مـــن  دوهـــذا الخـــالف فـــي الحـــذف وعدمـــه مجـــرد اصـــطالح عنـــ((

الحذف فـي شـيء عنـد البيـانيين ألن غـرض المـتكلم يختلـف فـي إفـادة المخاطـب ألنـه 
تعلق بفاعل فيسـند الفعـل الـى المصـدر فيقـول تارة يقصد مجرد وقوع الحدث من غير 

وقــع ظــن أو علــم وتــارة يقصــد نســبته الــى فاعلــه مــن غيــر تعلــق بمفعــول فيقــول فــالن 
                                         

  . 218، 217، 1/216األصول في النحو ) 1(
  . 312، 1/311شرح جمل الزجاجي ) 2(
  .35/النجم) 3(
  . 12/الفتح) 4(
  . 1/153 ، همع الهوامع1/312شرح جمل الزجاجي : ينظر) 5(
  .1/153، همع الهوامع 1/259شرح التصريح: ينظر) 6(
  .1/153ع الهوامع ، هم1/260شرح التصريح: ينظر )7(
  .2/276شرح الكافية: ينظر) 8(
  .1/313شرح جمل الزّجاجي : ينظر) 9(
  .1/153، همع الهوامع 1/260، شرح التصريح 1/312شرح جمل الزّجاجي : ينظر) 10(
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يظــن أو يعلــم فينــزل الفعــل فــي هــاتين الحــالتين منزلــة القاصــر وحينئــذ فــال يقــال انــه 
لـة حذف منه شيء كما ال يقال في القاصر انه حذف منه شـيء وأمـا اذا لـم ينـزل منز 

  . )1())القاصر فالبد من ذكرهما ألن الغرض معلق بإفادتهما
محــذوف المفعــول االول منــه أو ) رأى(وممــا ورد مــن الفــاظ الرؤيــة والرؤيــا اللفــظ 

  -:تي مفعواله وذلك على النحو اآل
) هــ577ت (قـال أبـو البركـات األنبــاري  )َr�ْ� !�8ْ.: !i#) Y.:َ'�)2� CBَ ِq!ـ�# �#ـ�#�   'َ:.َr�ْ� !�8ْ.: !i#) Y� CBَ ِq!ـ�# �#ـ�#�   'َ:.َr�ْ� !�8ْ.: !i#) Y� CBَ ِq!ـ�# �#ـ�#�   'َ:.َr�ْ� !�8ْ.: !i#) Y� CBَ ِq!ـ�# �#ـ�#�   � :قال تعالى
وقـــال ابـــن  )3())فهـــو يـــراه حاضـــراً  :، وتقـــديره)يـــرى(حـــذف مفعـــولي : ((فـــي هـــذه اآليـــة

هـو مـن بـاب الحـذف لـدليل، ألن المعنـى دال علـى المفعـولين، أي فهـو يعلـم : خروف
م منــه َلــعْ مــا يفعلــه ويعتقــده حقــًا وصــوابًا، وال فائــدة فــي اآليــة مــع األقتصــار، ألنــه ال يُ 

  . )4(ققين وعدل عن الصوابليه بعض المحإوقد ذهب  .المراد
ــCِ�     � :وقــال تعــالى ./�!n!U ــ�� ــ��# َ)��.�! !3ِ� >!9�ْ� Gِ, �#ــ� ــ�  َ? َ�#�     �ِCــ ./�!n!U ــ�� ــ��# َ)��.�! !3ِ� >!9�ْ� Gِ, �#ــ� ــ�  َ? َ�#�     �ِCــ ./�!n!U ــ�� ــ��# َ)��.�! !3ِ� >!9�ْ� Gِ, �#ــ� ــ�  َ? َ�#�     �ِCــ ./�!n!U ــ�� ــ��# َ)��.�! !3ِ� >!9�ْ� Gِ, �#ــ� ــ�  َ? َ�#�يجــوز أن يكــون  )5(�............

 :المعنـىو مفعول ترى محذوفًا فيكون تقديره ولو ترى المجرمين اذ هـم ناكسـوا رؤوسـهم 
  .)6(في إذ لو رأيت ببصرك مثل قوله واذا رأيت ثم رأيت نعيمًا فيكون ترى عامًال 

حذف المفعول به اختصارًا عند قيام قرينـة ) �َِ,  �ُu(َ' e.(ِUَ' \h#U َ]�Aَ�)7� �َِ,  �ُu(َ' e.(ِUَ' \h#U َ]�Aَ#[� �َِ,  �ُu(َ' e.(ِUَ' \h#U َ]�Aَ#[� �Aَ#[[َ u(َ' e.(ِUَ' \h#Uُ�  ,َِ�� ]#� :وقال تعالى
  . )8( ليكإأرني نفسك انظر  :تقديره ثاني مفعول أرني محذوف ناذ إقرينـة عليه 

  -:االحكام اخلاصة باالفعال القلبية املتصرفة 
حكـم واحــد مشـترك بينهــا جميعـًا، ســواء تنفـرد النواسـخ القلبيــة بخمسـة احكــام، منهـا 

ع مفعولها الثاني، أما االحكام االربعة تنوّ : أكانت متصرفة أم جامدة، وهذا الحكم هو 
االخرى فمقصورة على النواسخ القلبية المتصرفة، دون الجامدة وبيان ذلك على النحو 

  -:االتي 

                                         

  .261، 1/260شرح التصريح ) 1(
  .35/النجم) 2(
  .3/172لقرآن البرهان في علوم ا: وينظر، 2/399البيان في غريب إعراب القرآن ) 3(
  .3/173البرهان في علوم القرآن : ينظر) 4(
  .12/السجدة) 5(
  .4/8/328مجمع البيان مج) 6(
  .143/األعراف) 7(
تفســير النســفي ،3/163البرهــان فــي علــوم القــرآن،2/4/474مجمــع البيــان مــج،2/144الكشــاف:ينظــر) 8(

2/75.  
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ــأَ فَ  -1 كانــت هــذه االفعــال كلهــا  لمــا((ا تنــوع المفعــول الثــاني الــذي أشــرت اليــه فألنــه م
داخلـــة علــى المبتــدأ والخبــر جــاز أن يكــون المفعــول الثــاني مفــردًا وجملــة وظرفــًا، كمــا 

فـاذا كـان مفـردًا كـان االعـراب ظـاهرًا واذا كـان  .يكون خبر المبتدأ مفردًا وجملة وظرفاً 
  .)1())جملة وظرفًا كان االعراب مقدراً 

يكون مفردًا، وانما الالزم أن يكـون الناسـخ فليس من الالزم في المفعول الثاني أن 
   .قلبيًا متصرفًا أو غير متصرف

ــاني فيهــا اللفــظ  ) رأى(وممــا جــاء مــن الفــاظ الرؤيــة والرؤيــا وقــد تنــوع المفعــول الث
  -:تي وذلك على النحو اآل

�#�T�ْ!ـ^�M    � :قـال اهللا تعـالى #�Mvـ�#'َ� �ُ�  ��ـBََ'    �M^ـ!T�ْ�#� #�Mvـ�#'َ� �ُ�  ��ـBََ'    �M^ـ!T�ْ�#� #�Mvـ�#'َ� �ُ�  ��ـBََ'    �M^ـ!T�ْ�#� #�Mvـ�#'َ� �ُ�  ��ـBََ' * * * *   #� 5ُlْ�ـ� �َ�ـَ .��P��� #Lـ�#Y#3#�   #� 5ُlْ�ـ� �َ�ـَ .��P��� #Lـ�#Y#3#�   #� 5ُlْ�ـ� �َ�ـَ .��P��� #Lـ�#Y#3#�   #� 5ُlْ�ـ� �َ�ـَ .��P��� #Lـ�#Y#3#� � � � � * * * *    !Oَ�ـ #� !�َ�PSََ��ُـ�  ��ـ'    !Oَ�ـ #� !�َ�PSََ��ُـ�  ��ـ'    !Oَ�ـ #� !�َ�PSََ��ُـ�  ��ـ'    !Oَ�ـ #� !�َ�PSََ��ُـ�  ��ـ'
Q�َ(ُlــ �ْ�Q�َ(ُlــ �ْ�Q�َ(ُlــ �ْ�Q�َ(ُlــ : ن إذ إقــد ســد مســد المفعــول الثــاني ) لكــم) (الجــار والمجــرور( فشــبه الجملــة) 2(��ْ�

  .)3(سد مسد الثاني) لكم(وشبه الجملة أفرأيتم بمنزلة اخبروني والالت المفعول االول 
ــQ#Yْr�َ �: وقــال عــز مــن قائــل  /� !i�#U  �َ' Q#Yْr�َــ  /� !i�#U  �َ' Q#Yْr�َــ  /� !i�#U  �َ' Q#Yْr�َــ  /� !i�#U  �َ'�)4 ( الجملــة الفعليــة)قــد ســدت مســد ) تغنىاســ

وأن رآه فــي محــل نصــب ألنــه مفعـــول لــه . ((المفعــول الثــاني وهــذا مــا ايــده الطبرســي
ثانيـــــة لــــرآه والتقـــــدير ألن رآه  ةواســــتغنى جملـــــة فــــي موضـــــع النصــــب لكونهـــــا مفعولــــ

  . )5( ))مستغنياً 
فعال القلوب أأن رأى نفسه يقال في : َأْن رآه استغنى ) ((هـ710 ت(وقال النسفي 

العلــم، ولــو كانــت بمعنــى األبصــار المتنــع فــي فعلهــا : وعلمتنــي ومعنــى الرؤيــة ِنــيأيتَ رَ 
  . )6( ))الجمع بين الضميرين
ــO.   �: وقــال اهللا تعــالى .(�!N  6ــ .3 #6�.Sــ P�� #Zــ 8َ#5 �َGــ� #3 e.(�!Uَlــ Bَ .Oــ P8�� !Zــ 8ْ#5 �َSــ #"   .Oــ .(�!N  6ــ .3 #6�.Sــ P�� #Zــ 8َ#5 �َGــ� #3 e.(�!Uَlــ Bَ .Oــ P8�� !Zــ 8ْ#5 �َSــ #"   .Oــ .(�!N  6ــ .3 #6�.Sــ P�� #Zــ 8َ#5 �َGــ� #3 e.(�!Uَlــ Bَ .Oــ P8�� !Zــ 8ْ#5 �َSــ #"   .Oــ .(�!N  6ــ .3 #6�.Sــ P�� #Zــ 8َ#5 �َGــ� #3 e.(�!Uَlــ Bَ .Oــ P8�� !Zــ 8ْ#5 �َSــ #"�)1(  اليــاء فــي  إذ إن

أي ان  )2()أرونـي(ينتصب بـ  ول، وماذا خلق قد سد مسد ماالمفعول األهي ) أروني(
  ).أروني(في محل نصب المفعول الثاني لـ ) ماذا خلق الذين(ان جملة 

                                         

  .2/24النحو الوافي : ر، وينظ359، 2/358طاهر بن أحمد : شرح المقدمة المحسبة) 1(
  .19/النجم) 2(
  .2/481مشكل إعراب القرآن : ينظر) 3(
  .7/العلق) 4(
، البيان في غريب إعـراب القـرآن 2/827مشكل إعراب القرآن : وينظر، 5/10/513مجمع البيان مج) 5(

  . 2/522القرآن 
  .148/بن خالويها: إعراب ثالثين سورة: وينظر، 4/368تفسير النسفي ) 6(
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  -:ربعة اخلاصة باألفعال القلبية املتصرفة حكام األاأل
وقفنــا علــى االفعــال القلبيــة المتصــرفة أي التــي يكــون منهــا الماضــي، والمضــارع، 

لكـــن . بقيـــة المشـــتقات المعروفـــةواألمـــر، والمصــــدر، واســـم الفاعـــل، واســـم المفعـــول، و 
 سـمه هنـا، احنا بالناسخ الذي يعمل في هذا الباب هو الماضي وما جاء بعده مما صر

  .ليهاإدون بقية المشتقات المعروفة التي اكتفينا باالشارة الموجزة 
  -:ربعةأوتختص االفعال القلبية المتصرفة بأحكام تنفرد بها وأشهر تلك االحكام 


�ق�א�/ولא
��מ�א���
:−� �

ـــوب والتصـــيير الجامـــد منهـــا والمتصـــرف هـــو أنهـــا  ـــع أفعـــال القل األصــــل فـــي جمي
تنصــب كــًال مــن المبتــدأ والخبـــر أو مــا يقــوم مقامهمـــا مــن المصــادر المؤولــة، اال انهــا 

  -:خرى منهاأاختصت بأحكام 
 )3( ))إبطال العمل لفظًا ال محـًال، لمجـيء مالـه صـدر الكـالم بعـده((وهو التعليق 

إبطــال فــي اللفــظ مــع تعلــق العامــل فــي المحــل وتقــدير اعمالــه ((مي تعليقــًا ألنــه وســ
فـــإن وجـــود لفـــظ لـــه  )4())عمالـــه فـــي اللفـــظ اعتـــراض مالـــه صـــدر الكـــالمإِ والمـــانع مـــن 

ول بينـه حُ يعني الفصل بينه وبين المفعولين معًا، أو احدهما، ويَ  ؛الصدارة يلي الناسخ
فـي  - )5(ويقـع بعـده جملـة) بالمـانع: (فظ الفاصـلويسمى هذا الل. هروبين العمل الظا

  . )6())ولهذا يعطف على الجملة المعلقة بالنصب ألن محلها نصب. ((-الغالب 
  -:ولتفصيل األمر نسوق األمثلة اآلتية 

  .رأيت التقاعَس ذلةً  -1
  .رأيَت للتقاعُس ذلةٌ  -2
  .الذل رأيت التقاعس لهو سبيلُ  -3

                                                                                                                     

  . 11/لقمان) 1(
  .2/254البيان في غريب إعراب القرآن ) 2(
ــالك ) 3( ــح المســـ ــر1/316أوضــ ــو  :، وينظـــ ــــي النحـــ ـــي ف ــريح 3/325المغنــ ـــرح التصـــ ــد ر ، الف1/254، شــ ائـــ

  . 2/26، حاشية الصبان 1/298الجديدة 
  . 72/بن مالكا: تسهيل الفوائد: ، وينظر1/254شرح التصريح ) 4(
نحو، علمت مـن أنـت، أو وقـع المصـدر المـؤول : ن بحسب أصلهإال إن كان المانع هو أحد المفعولي) 5(

  . سادًا مسد المفعولين، أو ثانيهما وحده
  . 1/154همع الهوامع ) 6(
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ن مباشرة أما في المثال الثاني فلم ينصـب المفعولي) رأى(ول نصب ففي المثال األ
المفعولين في الظاهر والسبب في هذا وجود فاصل بـين الفعـل ومفعوليـه، وهـذا ) رأى(

الـالم (وهي مانع من العمل في الظاهر غير مانعة في المحـل ) الم االبتداء(الفاصل 
لي خبــر والجملــة فــي محــل نصــب ســدت مســد مفعــو : مبتــدأ، ذلــة: التقــاعس: لالبتــداء

  .) )رأى(
الم (المفعـــول االول، ثـــم وقـــع بعـــد المـــانع وهـــو ) رأى(وفـــي المثـــال الثالـــث نصـــب 

جملــــة اســـمية مكونــــة مـــن مبتــــدأ وخبـــر وهــــي فـــي محـــل نصـــب ســـدت مســـد ) االبتـــداء
ول والمفعول الثاني هو الذي وقع عليه التعليـق وحـده، أمـا األ) رأى(المفعـول الثاني لـ 

  ).لتقاعَس ا( فظاهر في الكـالم وهو 
الم (ويقع التعليق بسبب وجود المانع من العمل، والمانع في المثال السـابق وجـود 

في المثال من الفاظ ) والم االبتداء(ومفعوليه ) رأى(التي فصلت بين الناسخ ) االبتداء
  .التعليق

وأثر التعليق فـي الظـاهر فقـط ال فـي المحـل، بـدليل أن الجملـة السـابقة وقعـت فـي 
سـدت مسـد المفعـولين فالفعـل المعلـق عـن العمـل عامـل فـي المحـل كمـا محل نصـب و 

ز سبق، بدليل أنـه يجـوز أن يعطـف علـى هـذه الجملـة بالنصـب مراعـاة لمحلهـا، ويجـو 
  -:ومثال ذلك. الرفع تبعًا للظاهر

  .رأيت للتقاعُس ذلٌة والهواَن ضعفاً   -1
  .رأيت للتقاعُس ذلٌة والهواُن ضعفٌ   -2

ل الفعل في لفـظ المبتـدأ والخبـر بسـبب وجـود المـانع وهـو ول لم يعمففي المثال األ
أن الجملــة مــن المبتــدأ أو الخبــر : ولكــن عمــل فــي محلهمــا النصــب أي) الم االبتــداء(

) الهـــوانَ (فــي محـــل نصــب ســـدت مســد المفعـــولين بـــدليل أنــه عطـــف عليهــا بالنصـــب 
  .)1(كالمثال الثاني تبعًا للفظ المعطوف عليه) الهوانُ (ويجوز الرفع 

وذكــر النحويـــون فــي هــذا البــاب مــا يعلــق مــن افعــال القلــوب وغيرهــا وليســت كــل 
افعــال القلــوب يجــوز تعليقهـــا وممــا ذكــر فيــه التعليـــق افعــال ليســت مــن افعــال القلــوب 

البصـرية فـذهب ابـن عصـفور وابـن مالـك ) رَ َظـنَ : ()2(ولكن مع االستفهام خاصـة منهـا

                                         

  .336، 335، 334، 333/أحمد علم الدين الجندي. د: في قواعد العربية: ينظر) 1(
  .1/155، همع الهوامع 72/، تسهيل الفوائد73، 72، 3/71ارتشاف الضرب : ينظر) 2(
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 )1(ن خروف قال األستاذ ابو جعفر ابن الزبيرانه يجوز تعليقها، وتبعًا في ذلك اب لىا
وجعل من ذلك قوله ) هـ 609ت ( غير ابن خروف ) نظر(لم يذهب احـد الى تعليق 

ذا كــان إال إى النظـر بــالى د َعــقـال وال يُ  )Bََ'�)2ــu Y#� #vُــ�!��# ,َِ�ــRِx� Qِــ�ِ �َ� ــw# 5!8.�َــBََ' 7ــu Y#� #vُــ�!��# ,َِ�ــRِx� Qِــ�ِ �َ� ــw# 5!8.�َــBََ' 7ــu Y#� #vُــ�!��# ,َِ�ــRِx� Qِــ�ِ �َ� ــw# 5!8.�َــBََ' 7ــu Y#� #vُــ�!��# ,َِ�ــRِx� Qِــ�ِ �َ� ــw# 5!8.�َــ7 �:تعـالى
  .بصاربمعنى األ

��# �: وله تعالىقال ابن مالك نحو ق) ابصر(و!�.� d!� #� !�.� dُ�#�Bَ #��!�.� d!� #� !�.� dُ�#�Bَ #��!�.� d!� #� !�.� dُ�#�Bَ #��!�.� d!� #� !�.� dُ�#�Bَ * * * *!��ُ�ْ�#9�ْ� �ُ�\�َlِR!��ُ�ْ�#9�ْ� �ُ�\�َlِR!��ُ�ْ�#9�ْ� �ُ�\�َlِR!��ُ�ْ�#9�ْ� �ُ�\�َlِR�)3( 
يضــًا مـــا قــارب المـــذكورات مـــن أوزاد ســـيبويه وابــن مالـــك . وال يتعــين أن يكـــون تعليقـــاً 

. هاهنـا قٍ رْ َبـ ى أي رَ ا تَـَمـأَ : فـي قـولهم) تـرى: (لـب نحـواالفعال التي لها تعلق بفعـل الق
وأما شـراح الكتـاب فحملـوا . هنا بصرية) ترى(زني الى ان وذهب ابـن مالك وتبعه الما

   )4(:من قول الشاعر) رَ ص بَ تَ (، )تعلم( :بمعنى) ترى(ذلك على أن 
  الطويل 

  َتبْصر َخليَلي هل َترى من َظَعاِئنٍ 
  .بصار العينأوالظاهر أنه من 

فنصـب : علمـت زيـدًا ابـو مـن هـو : وٕاذا تقدم على االستفهام احد المفعولين نحـو 
ومنـع ذلـك ابـن  )5(زيـد متفق عليه، وهو المختار واتفقوا على رفعه فأجـاز ذلـك سـيبويه

أرأيتـك زيـدًا : (ورفعـه يمتنـع بعـد أرأيـت بمعنـى أخبرنـي كقولـك) هـ 299ت ( )6(كيسـان
، والجملـة التـي بعـد المنصــوب )أرأيتـك عمــرًا أعنـدك هـو أم عنـد فــالن(و) أبـو مـن هـو

علمــت (كالجملــة فــي عنهــا بــل هــي  اً ، وليســت أرأيــت معلقــفــي موضــع المفعــول الثــاني
هـــذا مـــذهب ســـيبويه، وزعـــم ابـــن كيســـان أن الجملـــة االســـتفهامية فـــي ) زيـــدًا أبـــو مـــن هـــو

نتقـدوا علـى اتعلـق كثيـرًا و ) أرأيــت(موضع بدل من المنصـوب، وزعـم كثيـر مـن النحـاة أن 
فيهـا مـا ظـاهره التعليـق كقولـه إنهـا ال تعلـق وأسـتدلوا بآيـات مـن القـرآن وقـع : سيبويه قولـه

                                         

هـو أحمــد بـن إبــراهيم بـن الزبيــر بــن محمـد بــن إبـراهيم بــن الزبيــر الّجيـاني المولــد، الغرنـاطي المنشــأ، كــان ) 1(
ت (محــّدثًا جلــيًال، ناقــدًا، نحويــًا، أصــوليًا، أديبــًا، فصــيحًا، مقرئــًا مفســرًا مؤرخــًا اقــرأ القــرآن والنحــو الحــديث 

  . 292، 1/291ة الوعاة يبغ: ، ينظر)هـ708
  .17/الغاشية) 2(
  . 6، 5/القلم) 3(
، شــرح 20/ديوانـه: وينظــر، . بِ عَ بْ عَ َشـ يْ َمــزْ حَ  نَ يْ َبـ اً َبــقْ ك نَ الِ وَ َسـ: فـي الــديوان قائلـه امــرؤ القـيس وعجــزه )4(

  . 1/53، معجم شواهد العربية 3/274االشموني 
  . 1/322، شرح جمل الزّجاجي 1/237كتاب سيبويه : ينظر) 5(
  . 167/علي مزهر الياسري: كيسان وآراؤه في النحو واللغة أبو الحسن بن :ينظر) 6(
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�  *#C ـ�#0L "#ـْ� �!C 8َـ]! ,Pcِ �ْ��َـ� @! ��Puـ��.9!��#       �:تعالىَ' ً��  *#C ـ�#0L "#ـْ� �!C 8َـ]! ,Pcِ �ْ��َـ� @! ��Puـ��.r#R .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْA       #��!9َْ�ـَ' ً��  *#C ـ�#0L "#ـْ� �!C 8َـ]! ,Pcِ �ْ��َـ� @! ��Puـ��.r#R .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْA       #��!9َْ�ـَ' ً��  *#C ـ�#0L "#ـْ� �!C 8َـ]! ,Pcِ �ْ��َـ� @! ��Puـ��.r#R .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْA       #��!9َْ�ـَ' ً�وتـأول  )r#R .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْA�)1َْ�ـ
�QP �: ذلك من أنتصر لمذهب سيبويه وكقوله تعـالى #�?َ#� #hPSَ�  �ِ, #7 �َ'#Uَ' QP�#�?َ#� #hPSَ�  �ِ, #7 �َ'#Uَ' QP�#�?َ#� #hPSَ�  �ِ, #7 �َ'#Uَ' QP�#�?َ#� #hPSَ�  �ِ, #7 �َ'#Uَ'  *  *  *  *8َ T#�  ��ََ'8َ T#�  ��ََ'8َ T#�  ��ََ'8َ T#�  ��ََ'  #OـP8�� M�َlِR  �  #OـP8�� M�َlِR  �  #OـP8�� M�َlِR  �  #OـP8�� M�َlِR  �

 �#�#� �#�#� �#�#� �#�#��)2(.  
وأجيب بأنه حذف فيها المفعـول اختصـارًا أي أرأيـتكم عـذابكم وقـال أبـو حيـان هـي 

سـم بعـده فأعمـل الثـاني وحـذف مـن من باب التنازع فـإن أرأيـت وفعـل الشـرط تنازعـا ال
االول ألنـه منصــوب أي أريتكمـوه أي العــذاب ويضــمر فـي أرأيــت معمـول فعــل الشــرط 

  . )3(ن تسليط أرأيت عليهالذي يمك
علمـت : مفعـول نحـو ونصـبُ : ((في تسهيل الفوائد) هـ672ت ( بن مالك اوذهب 

). أخبرنـــي(بمعنـــى ) أرأيــت( رفعـــه ممتنــع بعـــد زيــدًا أبـــو مــن هـــو، اولــى مـــن رفعـــه، و 
سم المستفهم به والمضاف اليه مما بعدهما مالهما دون األفعال المذكورة، والجملة ولال

 في موضع نصبٍ  قبعد المعل  ى بـه، وفـي موضـع مفعولـه بإسقاط حرف الجر إن تعـد
 إى إن تعد لى واحد، وساد مـن المتوسـط بينـه  لى أثنين، وبدلٌ إمفعوله إن تعدى  ة مسد

 إى وبينها أن تعد 4())ولثنين ووجد األالى  إى لى واحد، وفي موضع الثاني أن تعد(.  
  .)4())ولاأل

 )5(ميـة لـم يـدخل عليهـا التعليـقلُ حُ ) رأى(إذا كانـت : وقال أحد المعاصرين الى أنه
  -:ومما ورد من الفاظ الرؤية والرؤيا معلقًا اآليات اآلتية 

قـــال صـــاحب  )6(�'ََ�ـــ�  �#ـــ�#� � �َـــ�  'َ" Yْ�8َ#ـــ� AَـــC8َ d!�  3.ـــ6  �ْ��ُـــ�!��ِ 'ََ�ـــ�  �#ـــ�#� � �َـــ�  'َ" Yْ�8َ#ـــ� AَـــC8َ d!�  3.ـــ6  �ْ��ُـــ�!��ِ 'ََ�ـــ�  �#ـــ�#� � �َـــ�  'َ" Yْ�8َ#ـــ� AَـــC8َ d!�  3.ـــ6  �ْ��ُـــ�!��ِ 'ََ�ـــ�  �#ـــ�#� � �َـــ�  'َ" Yْ�8َ#ـــ� AَـــC8َ d!�  3.ـــ6  �ْ��ُـــ�!��ِ �: وقــال عـــز وجــل

ال يعمل فيها ) كم(ألن ) كم(لق عن العمل في ألم يعلموا وهو مع) ألم يروا: (الكشاف
قبلها، كانت لإلستفهام أو للخبر، ألن أصـلها االسـتفهام، إال أن معنـاه نافـذ فـي  لعام

  . )7())ألم يروا إن زيدًا لمنطلق، وٕان لم يعمل في لفظه: الجملة، كما نفذ في قولك 

                                         

  .47/اإلنعام) 1(
  . 13/العلق) 2(
  . 1/155، همع الهوامع 3/73ارتشاف الضرب : ينظر) 3(
  .  1/322شرح جمل الزجاّجي : ، وينظر73/تسهيل الفوائد) 4(
  . 339/، في قواعد العربية2/37، النحو الوافي 1/250شرح التصريح : ينظر) 5(
  . 31/يس) 6(
  .4/16الكشاف ) 7(
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� ـ�ُ�  ,ِ�  �Yُـ7! :#    �: وقال عـز وجـل َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ    #: !7ـYُ�  �ِ,  �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ    #: !7ـYُ�  �ِ,  �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ    #: !7ـYُ�  �ِ,  �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ       ً��#�َ?ـ�).I#U e 9#ـ eـ\R#U  63.ـ j��#�َ?ـ�).I#U e 9#ـ�ً       8َـ#R Q�Y\#ـ eـ\R#U  63.ـ j��#�َ?ـ�).I#U e 9#ـ�ً       8َـ#R Q�Y\#ـ eـ\R#U  63.ـ j��#�َ?ـ�).I#U e 9#ـ�ً       8َـ#R Q�Y\#ـ eـ\R#U  63.ـ j�قـال  )1(�8َـ#R Q�Y\#ـ

ـــة الم : ((الطبرســـي ـــه ههنـــا ألنـــه معلـــق كمـــا يعلـــق اذا دخـــل الجمل أرأيـــتم ال مفعـــول ل
االبتداء في مثل قوله قـد رأيـت لزيـد خيـر منـك فكـذلك الجـزاء وجـواب أن االولـى الفـاء 

أنــه اســتغنى بــاألول  الوجــواب ان الثانيــة محــذوف وتقــديره ان عصــيته فمــن ينصــرني إ
هنا ألنهـا دخلـت علـى جملـة قائمـة بنفسـها مـن ) رأيت(لغاء إوٕانما جاز ... فلم يظهر 

  .)2())جهة أنها تفيد لو انفردت عن غيرها وهو يتعلق بمعناها دون تفصيل لفظها
�  'ََ?ْ��ُ�  ����M: وقال عز وجلَ' .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْAM���  �ُ��ْ?ََ'  �َ' .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْAM���  �ُ��ْ?ََ'  �َ' .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْAM���  �ُ��ْ?ََ'  �َ' .OP8�� !h�َS#:  �ُ��?ََ'  �ِ,  �ُ��َ �َ'#Uَ' �ُْA #��!: )?َ .OP8�� #� �َyَ' ُ�#:� #��!: )?َ .OP8�� #� �َyَ' ُ�#:� #��!: )?َ .OP8�� #� �َyَ' ُ�#:� #��!: )?َ .OP8�� #� �َyَ' ُ�#:�

  #-.A.Nــ�#z  �ُــ�Yُ�  �ِ,  #-.A.Nــ�#z  �ُــ�Yُ�  �ِ,  #-.A.Nــ�#z  �ُــ�Yُ�  �ِ,  #-.A.Nــ�#z  �ُــ�Yُ�  �ِ,�)3(   لــى كــون متعلــق االســتخبار محـــذوفًا إبعــض المفســـرين ذهــب
تقـديره اخبرونـي أن أتـاكم مــا ذكـر مـن تـدعون لكشــفه أتخصـون غيـر اهللا بالـدعاء كمــا 

ء تم مـن الشـركاذتخـاهو شأنكم وقـت الرخـاء ؟ أم تخصـونه وحـده بالـدعاء وتنسـون مـا 
  .)4( اءعإذ يضل عنكم من ترجون من الشف

����
�א�/�א
��מ�א 
:−� �

ذا تأخر الفعل عـن إوٕانما يجـوز  )5())ترك العمل لفظًا ومعنى لغير عارض: ((هو
 ،)6(عــــن المفعــــولين نحــــو زيــــد قــــائم ظننــــت أو توســــط بينهمــــا نحــــو زيــــد ظننــــت قــــائم

غـاء واالعمـال، ثـم االلغـاء اللـزوم، فلـك االل الوالجمهور على انه على سبيل التخيير، 
عن التأخر اولى من االعمال،وفي التوسط خالف، قيل اعماله اولى ألن الفعـل اقـوى 
من االبتداء، اذ هو عامل لفظـي، وقيـل همـا سـواء، ألنـه عـادل قوتـه تـأخيره، فضـعف 

أمــــا اذا تصــــدر الفعــــل فــــال يجــــوز فيــــه االلغــــاء عنــــد . لـــذلك، فقــــاوم االبتــــداء بالتقــــديم
  -:كما في األمثلة اآلتية .)7( وتأولوا ما ورد مما يوهم ذلك البصريين،

                                         

  .63/هود) 1(
  . 3/5/173مجمع البيان مج) 2(
  .40/اإلنعام) 3(
  .7/408تفسير المنار : ينظر) 4(
ـــنهج الســــالك) 5( ــر91/مـ ـــ :، وينظــ ـــذهبشـ ــذور الـ ــاري: رح شــ ـــام األنصــ ــن هشـ ـــالك 379/إبــ ــح المسـ ، أوضــ

  . 2/26حاشية الصبان ، 314، 1/313
  . 1/298، الفرائد الجديدة 1/153همع الهوامع : ينظر) 6(
  . 1/153، همع الهوامع 1/298الفرائد الجديدة : ينظر) 7(
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  .سبيَل التحّرر –رأيت  –الكفاَح  -1
  .سبيُل التحرر –رأيت  –الكفاُح  -2
  .رأيتُ  –الكفاُح سبيُل التحرر  -3
  .رأيتُ  –الكفاَح سبيَل التحرر  -4

وقــع متوســطًا، وحينئــذ يجــوز أن يســلط علــى المفعــولين ) رأيــت(يالحــظ أن الفعــل 
مفعوله : مفعوله االول، سبيل :)الكفاح(ثال االول فيكون الفعل عامًال، ما كالمفينصبه
: مبتــدأ، ســبيل : الكفــاح ( كالمثــال الثــاني ) . رأيــت ( ويجــوز اهمــال العامــل ) الثــاني

  ).فعل وفاعل، والجملة معترضة ال محل لها من االعراب: خبره، رأيت 
. همالـــه فـــال ينصـــبإإذ يجـــوز  )رأيـــت(ويالحـــظ فـــي المثـــال الثالـــث تـــأخر الفعـــل 

مفعولـه : الكفـاح(عمالـه أ، ويجـوز )جملـة مسـتأنفة: خبـره رأيـت: مبتـدأ، سـبيل: الكفاح(
ن تــأخره اضــعف عملــه، كمــا أنــه إواألرجــح إلغــاؤه، اذ ) مفعولــه الثــاني : ول، ســبيلاأل

  .)1(الحلمية فال يصيبها االلغاء) رأى(أما . األشيع واألكثر في أساليب العربية
� ـ�ُ�     �: فيها ملغًى قوله تعالى ما ورد من الفاظ الرؤية والرؤيا الفعلُ وم َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ     �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ     �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ     �ُـ� � َ'#Uَ' ِ@ �Aَـ�[َ �#ـ�Aَ

 e\R#U  6.3 j�#Y\�#R Q8َ#: !7Yُ�  �ِ, e\R#U  6.3 j�#Y\�#R Q8َ#: !7Yُ�  �ِ, e\R#U  6.3 j�#Y\�#R Q8َ#: !7Yُ�  �ِ, e\R#U  6.3 j�#Y\�#R Q8َ#: !7Yُ�  �ِ,�)2( ، ...)) ألنه يلغى كما يلغى اذا دخل ) رأيتم(وال مفعول لـ
  . )3())فكذلك الجزاء) رأيت لزيد خير منك: (عليه الم االبتداء في قولك

�!!
�
���/�א
��!!מ�א!!"

!!و��و	#�و�
+ول�*!!	���ن�א!!)!!وאز�و&!!وع��$!!ل�א��!!ل�א

��ن���	:−� �

فعــــال القلــــوب بكــــون فاعلهــــا ومفعولهــــا ضــــميرين متصــــلين متكلمــــين أو أتخــــتص 
علمتنـــي قائمـــًا بصـــيغة المـــتكلم فيكـــون فاعلهـــا ضـــمير : مخـــاطبين أو غـــائبين نحـــو 

لمـــتكلم ايضـــًا وقائمـــًا مفعولـــه ول ضـــمير االمـــتكلم وهـــو التـــاء المضـــمومة ومفعولـــه األ
الثاني وكذلك نحو علمتك قائمـًا وعلمتـه قائمـًا بتـاء المخاطـب المفتوحـة وال يجـوز هـذا 
ــأن يكــون فاعلــه متكلمــًا بضــم التــاء  فــي ســائر األفعــال وال يجــوز أن يقــول ضــربتني ب

  . )4(ومفعوله ضميرًا متكلمًا ايضاً 
                                         

  . 339/، في قواعد العربية2/42، النحو الوافي 1/250شرح التصريح : ينظر) 1(
  .63/هود) 2(
  . 6/18التبيان ) 3(
، 1/334دة ، المطـالع السـعي3/75، ارتشـاف الضـرب 7/88، شرح المفصل 88/ينظر شرح اإلظهار) 4(

  .135، 134/، فصل الخطاب في أصول لغة اإلعراب1/334
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الول دون الثـاني فتقــول ظننتنـي لى ضمير المفعـول اإفيتعدى ضمير الفاعل فيها 
نمــا هــو فــي إفعــال ألن تــأثير هــذه األ((عالمــًا ووجــدتك فعلــت كــذا ورآه عظيمــًا وذلــك 

ول فيه واألالمفعول الثاني أال ترى أن الظن والعلم انما يتعلقان بالثاني ألن الشك وقع 
الثــاني كــان معروفــًا عنــده فصــار ذكــره كــاللغو فلــذلك جــاز أن يتعــدى ضــمير االول الــى 

  .)1())ألن االول كالمعدوم والتعدي في الحقيقة الى الثاني
خـرى تشـاركها أفعـال أفهنـاك بعـض  ؛فهذا الحكم غيـر خـاص باألفعـال القلبيـة وحـدها

وهـو ) يَ ِقـلَ : (بمعنـى) دَ َجـوَ : (مية، وهو كثير فيهما، ومثـللُ البصرية والحُ ) رأى: (مثل ؛فيه
نــي نفــردًا، أخــذني النــوم فرأيتُ نــي مُ فرأيتُ  ســتيقظتُ ا: نحــو ؛قليــل، ولــيس عامــًا فــي األفعــال

لقيـت : ني أيدتُ ْجـ؟ ثـم وَ أيـن أنـا: فـي غمـرة الحـوادثجالسًا فـي حفـل أدبـي، سـألت نفسـي 
  . )2(وال يجوز هذا في غير ما سبق إال ماله سند لغوي يؤيده. نفسي، وعرفت مكانها
اآليــــات  ينضــــمير  ولاأل ومفعولهــــا لفــــاظ الرؤيــــة والرؤيــــا فاعلهــــاأوممــــا وقــــع مــــن 

  -:اآلتية
ــi�#U  �َ'Q#Yْr�َ! �/ ـــx� M�ِ, * * * *Q#Yْr�َِ)�#ـــ��# َ��#ْ}rَـــx� M�ِ, Qِ)�#ـــ��# َ��#ْ}rَـــx� M�ِ, Qِ)�#ـــ��# َ��#ْ}rَـــx� M�ِ, Qِ)�#ـــ��# َ��#ْ}rَـــQ �:قـــال اهللا تعـــالى  ــi�#U  �َ'Q#Yْr�َ! �/ ـ ــi�#U  �َ'Q#Yْr�َ! �/ ـ فجـــاء الفعـــل متصـــًال، ولـــم (( )i�#U  �َ'�)3! �/ ـ

فاعلـــه ضميــــر مســـتتر، ) رأى(فالفعـــل  )4())يســـتعمل رأى نفســـه، ألنـــه مـــن أخـــوات ظننـــت
فقـــد وقـــع ) هـــاءال: (، والضـــمير المســـتتر نـــوع مـــن المتصـــل ومفعولـــه األول)هـــو: (تقـــديره

هـو  ؛ا واحـدمالفاعل والمفعول هنا ضميرين، متصـلين، متحـدين فـي المعنـى، ألن مـدلوله
والضـمير  ،ضـمير رفـع فاعـل) هـو: (اخـتالف نوعهمـا، فالضـمير المسـتتر الغائب، مـع: 
  .)مفعول به أول(المذكور ضمير نصب ) الهاء(

ــ��0 �: وقــال تعــالى ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' eــ f(ِ, �0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' eــ f(ِ, �0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' eــ f(ِ, �0ــ� ــ�! 9#5  .� :َ' eــ .(�#Uَ' eــ f(ِ,�)5( فعــل فال)فاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره ) رأى

MJ�� #hِ�ْr#3 |َ8َ#R �َGِ, QP�#Iـ9 ;ِ �#*#ـ(#"#� َ?rْـ�!B !h.ـe :#ـ� MJ�� #hِ�ْr#3 |َ8َ#R �َGِ, QP�#I      ٍ6ـ9 ;ِ �#*#ـ(#"#� َ?rْـ�!B !h.ـe :#ـ� MJ�� #hِ�ْr#3 |َ8َ#R �َGِ, QP�#I      ٍ6ـ9 ;ِ �#*#ـ(#"#� َ?rْـ�!B !h.ـe :#ـ� MJ�� #hِ�ْr#3 |َ8َ#R �َGِ, QP�#I      ٍ6ـ9 ;ِ �#*#ـ(#"#� َ?rْـ�!B !h.ـe :#ـ� 6ٍ      �:وقال عز وجـل) الياء(ول ومفعوله األ) أنا(
 j�pَ.9#I j�pَ.9#I j�pَ.9#I j�pَ.9#I�)1(  فالفعل)الهاء(ول ومفعوله األ) هو(فاعله ضمير مستتر تقديره ) وجد.(  

                                         

  . 7/88شرح المفصل ) 1(
  .2/45النحو الوافي : ينظر) 2(
  . 7/العلق) 3(
  .  3/738النحاس  :إعراب القرآن) 4(
  . 36/يوسف) 5(
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المفتوحة على مفعوليهـا نحـو علمـت أن ) ن أَ (تختص األفعال القلبية بجواز دخول 
زيـدًا قائم فعلمـت فعـل وفاعـل وزيـدًا منصـوب علـى إنـه اسـم أن وقـائم مرفـوع علـى إنـه 

سـمية ال محـل لهـا صـلة أن وأن مـع صـلتها فـي تأويــل أخبـره واالسـم مـع الخبـر جملـة 
نـــه مفعـــول لعلمـــت وقـــائم مقـــام المفعـــولين علـــى مـــذهب أمحـــًال علـــى  المفـــرد منصـــوب

  . )2(سيبويه أو مفعول أول وأما مفعوله الثاني فمحذوف على مذهب األخفش
ومما جاء من ألفاظ الرؤية والرؤيا مستغنيًا عن مفعوليـه بالمصـدر المـؤول اآليـات 

  -:اآلتية
� �# 'َ)CP!�  �!�َْ��:قال اهللا تعالى#�#� َc#�َ'�َْ�!�  �!CP(َ' #� �#�#� َc#�َ'�َْ�!�  �!CP(َ' #� �#�#� َc#�َ'�َْ�!�  �!CP(َ' #� �#�#� َc#�َ'   ِ6 �?َM3#ـ�  �َ' 0LM3#ـ� ٍ@�#: f�ُ� e.B #��!Y   ِ6 �?َM3#ـ�  �َ' 0LM3#ـ� ٍ@�#: f�ُ� e.B #��!Y   ِ6 �?َM3#ـ�  �َ' 0LM3#ـ� ٍ@�#: f�ُ� e.B #��!Y   ِ6 �?َM3#ـ�  �َ' 0LM3#ـ� ٍ@�#: f�ُ� e.B #��!Y�)3(  بـن خالويـهاقـال :

أن يجعل الفعل لهم، ودل بالياء : أنه أراد: يقرأ بالياء والتاء، فالحجة لمن قرأه بالياء((
بالتـاء علـى  فـدل  أنـه جعـل الخطـاب للنبـي : والحجة لمـن قـرأه بالتـاء . على الغيبة

 االختبـــــار، وقيـــــل : ان هاهنـــــاتـــــالرؤيـــــة، ومعنـــــى االفت تـــــه معـــــه فـــــيذلـــــك، وأدخـــــل أم
لى أن الرؤية في اآلية تحتمل على القراءتين بأن تكون إوذهب الطوسي  )4())المرض

متعدية الى مفعولين وأن تكون من رؤية العين أولى فإذا جعلـت متعديـة الـى مفعـولين 
  . )5(مسدهما) أن(سد 

ــ(.  �: وقــال تعــالى  �َ' eــ .B }َ.ــ� ــ� /! M9�َ#�ــ(.    �َ' eــ .B }َ.ــ� ــ� /! M9�َ#�ــ(.    �َ' eــ .B }َ.ــ� ــ� /! M9�َ#�ــ(.    �َ' eــ .B }َ.ــ� ــ� /! M9�َ#�ــ8>��  َo  )ــ Aَ  ــ� !CP(َ' � �َ'#U#�  �ِC� ��<8ــ َo  )ــ Aَ  ــ� !CP(َ' � �َ'#U#�  �ِC� ��<8ــ َo  )ــ Aَ  ــ� !CP(َ' � �َ'#U#�  �ِC� ��<8ــ َo  )ــ Aَ  ــ� !CP(َ' � �َ'#U#�  �ِC��)6(  فـــ)حــرف توكيــد ) أن

ضـــمير متصـــل فـــي محـــل نصـــب اســـم أن والجملـــة الفعليـــة مـــن الفعـــل ) هـــم(ونصـــب 

                                                                                                                     

، 12/، الرعــد36/، يوســف27/، األعــراف153/، النســاء128/البقــرة: ، والمواضــع األخــرى86/الكهــف) 1(
، 93/، النمـــل7، 6/، المعـــارج40، 8/، فـــاطر53، 29/، فصـــلت81، 13/، غـــافر56/، طـــه24/الـــروم

  .53/، األنبياء69/، الكهف39/، النور44/، ص27/، هود93/، المؤمنون27/سبأ
ف ا، ارتشــ1/317، شــرح جمــل الزجــاجي 2/359، شــرح المقدمــة المحســبة 88/ظهــارشــرح اإل: ينظــر) 2(

  . 152، 1/151، همع الهوامع 3/85الضرب 
  . 126التوبة ) 3(
  . 153/الحجة في القراءات السبع ) 4(
  . 327، 5/326التبيان : ينظر) 5(
  .149/األعراف) 6(
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في محل ) أن ومعمولها(في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من ) ضلوا(والفاعل 
  ).رأوا(نصب سد مسد مفعولي 

  -:ىل ثالثة مفاعيل إفعال املتعدية األ
ينصـب  ؛، ومتعـدٍ )ال ينصب بنفسـه المفعـول بـه ؛قاصر: (أي ؛الزم: الفعل نوعان

  .وال يزيد عليها. بنفسه مفعوًال به، أو مفعولين، أو ثالثة
همـزة : أي). ( همـزة النقـل(وقوعـه بعـد : ولتعدية الفعـل الـالزم سـبل معروفـة منهـا 

م، أو الثالثـي المتعـدي لواحـد فإذا دخلت همزة النقل على الفعل الثالثـي الـالز ) التعدية
 الثالثي المتعـديَ  يرتْ رت حاله، وجعلت الثالثي الالزم متعديًا لواحد وص ثنين غي أو ال

ثنـين متعـديًا لثالثـة فشـأنها أن تجعـل الثالثـي المتعـدي ال يرتْ ثنين وص لواحد متعديًا ال
، فتكسـب الجملـة )1(افاعل الفعل الثالثي مفعوًال به، فتنقله من حالة الـى أخـرى تخالفهـ

أمـا غيـر الثالثـي . مفعوًال به جديدًا لم يكن له وجود قبل دخول همزة النقل على الفعـل
  .)2(فال تدخل عليه هذه الهمزة

بــالهمزة يزيــد مفعــوًال،  أن النقــلَ ): ((هـــ 471ت(قــال الشــيخ عبــد القــاهر الجرجــاني 
لـى ثالثـة مفعـولين، ألن إ، تعـدى سِ النـا عمـرًا خيـرَ  زيـدٌ  مَ ِلـعَ : من قولك مَ لِ فإذا نقلت عَ 

وكـان  منصـوب، ، فزيـدٌ النـاسِ  اهللا زيـدًا عمـرًا خيـرَ  مَ َلـعْ أَ  :الفاعل يصير مفعـوًال، فتقـول
مفعـول اآلن وكـان فـاعًال  ، فزيدٌ الناسِ  عمرًا خيرَ  زيدٌ  مَ لِ عَ : مرفوعًا قبل النقل في قولك

 عمـرًا خيـرَ  رأى زيـدٌ  :تقـول رؤيـة القلـب ذا قصدتَ إ، حكم أعلمتُ  وحكم أريتُ  ...لعلم 
، فـإن كـان المـراد بـه رؤيـة العـين النـاسِ  زيدًا عمرًا خيرَ  أريتُ : فقلتَ  ، فإذا نقلتَ الناسِ 

كما تقدم مـن  واحدٍ  لم يتجـاوز مفعولين، ألنه قبل النقل ال يتعدى الى أكثر من مفعولٍ 
زيـدًا  أريـتُ : ، فـإن قلـتهصـرُ بْ يُ  هُ زيـدًا عمـرًا أي جعلتُـ أريـتُ : فتقـول أنـه بمنزلـة أبصـرتُ 

ألجــل أنــه  ْز ُجــأخــاه فــي موضــع المفعــول الثــاني، لــم يَ  يضــربُ  أخــاك، تجعــلُ  يضــربُ 
زيــــدًا عمــــرًا، كــــان  أريــــتُ : ذا قلــــتَ إو، وذاك إنــــك وعمــــرٍ  ســــم كزيـــــدٍ يتعــــدى اال الــــى اال

 سمٍ الى إاال  عمرًا، فكما ال يتعدى رأيتُ  رأيتُ : المفعول الثاني هو الذي كان في قولك
وأيضًا فإن ذلك ينبغـي أن يكـون ممـا يـرى بـالعيون والجمـل نحـو يضـرب . أريتُ  لكَ كذ

                                         

  . همزة النقل: ولهذا سميت أيضاً ) 1(
، شـرح إبـن 38/، الجـامع الصـغير1/621عبـد القـاهر الجرجـاني : ينظر المقتصـد فـي شـرح اإليضـاح) 2(

، تهــذيب 2/39، حاشــية الصــبان 311، 1/310الفرائــد الجديــدة ، 1/158، همــع الهوامــع 1/64عقيــل 
  .59، 2/58، النحو الوافي 280، 1/277النحو 
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زيـدًا  تُ ْمـلِ لبًا فيجب أن تقـول، عَ رى قَ رى عينًا وٕانما تُ وأخوه منطلق، ليست مما تُ . أخاه
مفعــوًال محــذوفًا نحــو  رتَ أخــاه، وقــد  زيــدًا وهــو يضــربُ  أريــتُ : أخــاه، فــإن قلــتَ  يضــربُ 

وهــو فـي هـذه الحـال، كـان جـائزًا . زيـدًا كـذا في هذه الحـال أو أريـتُ  زيداً  كَ أريتُ : قولك
  . )1( ))حينئذ في موضع المفعول الثاني من أريتُ  – أخاهُ  ألنه ال يكـون أعني يضربُ 

  -:وللثاني وللثالث من هذه المفاعيل ما كان لهما من باب علم ورأى من جهة 
  .إن أصلهما المبتدأ والخبر -1

  .غاء والتعليقلجواز اإل -2
وتفصــيل ذلــك علــى . جــواز حــذفهما أو حــذف أحــدهما إذا دل علــى ذلــك دليــل -3

  -:الوجه اآلتي
هناك أفعال تنصب ثالثة مفعوالت، وٕاذا دققنا النظر في هذه المفعـوالت وجـدنا أن 

أعلـم، : ((مبتـدأ والخبـر، وهـذه األفعـال سـبعةالمفعولين الثاني والثالــث منهـا أصـلهما ال
  .)2( ))ثد ر، أخبر، حَ ب ، أنبأ، خَ أرى، نبأ

الــذي ينصــب مفعــولين، وقــد تعــدى ) رأى(وأصــله ) ىر أ(نينــا منهــا الفعــل عوالــذي ي
زيــدًا  مجيــدًا وأريــتُ  هُ َلــمَ محمــدًا عَ  أريــتُ : لــى ثالثــة مفعــوالت وذلــك مثــل قولنــابــالهمزة ا

ــO!  � :وقولــه تعــالى] بمعنــى أعلمتــه[عمــرًا فاضــًال  P8�� �ِC�ِــ�!� #[.�َSــ َ�  !Oــ P8�� �ِC�ِــ�!� #[.�َSــ َ�  !Oــ P8�� �ِC�ِــ�!� #[.�َSــ َ�  !Oــ P8�� �ِC�ِــ�!� #[.�َSــ َ�      j��#ــ�#�#I  �!C�َــ� #9 :َ'  j��#ــ�#�#I  �!C�َــ� #9 :َ'  j��#ــ�#�#I  �!C�َــ� #9 :َ'  j��#ــ�#�#I  �!C�َــ� #9 :َ'
 �ِC �ــ ــ� Cِ� :#8َــ ــ� Cِ� :#8َــ ــ� Cِ� :#8َــ فــــي المثــــالين األول والثــــاني نصــــب ثالثــــة مفعــــوالت هــــي ) أرى(فالفعــــل  )3(�:#8َــ

ـــدا ( ـــه، مجي ـــدًا، عمـــرًا، فاضـــالً (و) محمـــدًا، عمل ـــث )زي ـــال الثال الهـــاء والمـــيم : (وفـــي المث
  ).المفعول الثالث) حسرات(المفعول الثاني و) أعمالهم(المفعول االول، و

�#َ�ـ�       �:الحلمية سماعًا كقوله تعالى) أرى(مالك  بناوزاد  0v�8َ.ـA #[3.ـ�#Y#3 eـ.B !OـP8�� �!Cَ��ِ�!� ْGِ,       َ�ـ�#� 0v�8َ.ـA #[3.ـ�#Y#3 eـ.B !OـP8�� �!Cَ��ِ�!� ْGِ,       َ�ـ�#� 0v�8َ.ـA #[3.ـ�#Y#3 eـ.B !OـP8�� �!Cَ��ِ�!� ْGِ,       َ�ـ�#� 0v�8َ.ـA #[3.ـ�#Y#3 eـ.B !OـP8�� �!Cَ��ِ�!� ْGِ,
وزاد األخفــش وأبــن الســراج أظــن وأحســب وأخــال وأزعــم  )Cَ��#Uَ'�)4!ــ�  �َــ�.~Jَ��َ �0.ــCَ��#Uَ'    �ُ�8ْ!ــ�  �َــ�.~Jَ��َ �0.ــCَ��#Uَ'    �ُ�8ْ!ــ�  �َــ�.~Jَ��َ �0.ــCَ��#Uَ'    �ُ�8ْ!ــ�  �َــ�.~Jَ��َ �0.ــ�8ُْ�    

هـاء فالكـاف فـي اآليـة الكريمـة مفعـول أول وال. )5(وأوجد قياسًا علـى أعلـم وأرى ولـم يسـمع

                                         

  .622، 1/621المقتصد في شرح اإليضاح  )1(
، أوضـــح المســـالك 74/، تســـهيل الفوائـــد99/مـــنهج الســـالك: وينظـــر، 2/363شـــرح المقدمـــة المحســـبة  )2(

  .1/64بن عقيل ا، شرح 1/332
  .167/البقرة )3(
  . 43/األنفال) 4(
ــر) 5( ــو : ينظـــ ـــول فـــــي النحـــ ـــنهج الســـــالك225، 1/224األصــ ــرب 99/، مــ ـــاف الضـــ ــرح 3/83، ارتشــ ، شـــ

  . 1/159، همع الهوامع 1/265التصريح 
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رد ((والميم مفعول ثان وقليًال في االول وكثيرًا فـي الثـاني مفعـول ثالـث وفـي هـذه األمثلـة 
بــن الخبــاز حيــث قــال لــم أظفــر بفعــل متعــد لثالثــة اال وهــو مبنــي للمفعــول كمــا فــي اعلــى 

  الكامل        :)1(قول النابغة الذبياني
ــبِ نَ  ــرْ زُ  تُ ْئ ــ ،ةَ َع اهَ ســمِ اك ةُ اهَ فَ والس،  

  

ــــــ ي لــــــإ يدِ ْهــــــيُ      ارِ عَ األْشــــــ بَ غراِئ
  

فالتــاء نائــب فاعــل وهــو المفعــول االول وزرعــة مفعــول ثــان وجملــة يهــدي الــى مفعــول 
ووقع خالف فـي جـواز االلغـاء والتعليــق فـي المتعـدي الـى  )2())ثالث وما بينهما اعتـراض

 بـن النحــاسافمنـع قـوم االلغـاء والتعليـق هنـا سـواء ثبـت للفاعـل أم للمفعـول وعليــه : ثالثـة
الكــالم علــى االبتـــداء  ىبــن أبــي الربيــع ألن مبنــي الكــالم عليهمــا وال يجــيء بعــدما مضــاو 

عمالهــا فــي المفعــول ألمــا فيــه مــن  )3(ي وِلــزُ ومنعهمــا آخــرون أن ثبــت للفاعــل وعليــه الجُ 
ول والغائهـا بالنسـبة الـى األخيـرين وذلـك تنـاقض ألنـه حكـم بقـوة وضـعف معـًا بخــالف األ

عــول ومنــع آخــرون التعليــق دون االلغــاء وعليــه األكثــرون ومنــع قــوم مــا إذا لــم يثبــت للمف
ألن أعلــم مــؤثر فــال يلغــى كمــا ال تلغــى األفعــال  )4(الغــاء أعلــم دون أرى وعليـــه الشــلوبين

موافقة فـي اإللغـاء كمـا وافقـه فـي المعنـى ورد بـأن أعلـم وعلـم ) أظن(المؤثرة وأرى بمعنى 
كقـول  )5(يهما في اإللغـاء وقـد ورد السـماع بالغائهمـاايضًا متوافقان في المعنى فيلزم تساو 

فالبركــة مبتــدأ ومــع األكــابر خبــره وأعلــم ملغــاة ) البركــة أعلمنــا اهللا مــع األكــابر: (بعضــهم 
        :)6(لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره وقول الشاعر

  : الطويل                 
ــــوأَ  ــــرَ أَ  تَ ْن ــــمْ أَ  ي اهللاَ اِن   مَ اِصــــعَ  عُ َن

  

  بُ اِهـــــوَ  حُ مَ ْســـــأَ وَ  يفِ كْ تَ ْســـــمُ  فُ أَ رْ وأَ   
  

  .فأنت مبتدأ وأمنع خبره وأرى ملغاة لتوسطها مبنية للفاعل بين المبتدأ وخبره
�#,."�#� Rِ, َ]�Aَ ْGِ��Uَ' \h#U !ِ).ـe  �:البصرية باالستفهام في قوله تعـالى) أرى(وقد سمع تعليق   eـ.(ِUَ' \h#U !��."�#� Rِ, َ]�Aَ ْGِ,#�  eـ.(ِUَ' \h#U !��."�#� Rِ, َ]�Aَ ْGِ,#�  eـ.(ِUَ' \h#U !��."�#� Rِ, َ]�Aَ ْGِ,#�

Q?َ ــ� #9�ْ� ِeــ  2ُ? #wــ �َ�Q?َ ــ� #9�ْ� ِeــ  2ُ? #wــ �َ�Q?َ ــ� #9�ْ� ِeــ  2ُ? #wــ �َ�Q?َ ــ� #9�ْ� ِeــ  2ُ? #wــ �فحــذفت اليــاء . ينــيأرإِ ) نــيإ َأر (وأصــل ). نــيإِ َأرْ (وأرنــي أصــله ...(( )7(��َ
                                         

  .79/ديوانه) 1(
  .1/265شرح التصريح) 2(
 هــو عيســى بــن عبــد العزيــز العالمــة أبــو موســى الجزولــي، لــزم إبــن بــري بمصــر وأخــذ عنــه: الجزولــي) 3(

العربية جماعة منهم الشلوبين وٕابن معٍط، شرح أصول إبن السـراج، ولـه المقدمـة المشـهورة وهـي حـواٍش 
  . 2/236بغية الوعاة  :، ينظر) هـ 607ت (على الجمل للزّجاجي 

  .195/التوطئة: ينظر) 4(
  .2/39، حاشية الصبان 1/158، همع الهوامع 1/266شرح التصريح : ينظر) 5(
  .1/158همع الهوامع ،2/39شرح األشموني،1/59لعربيةمعجم شواهد ا:الذبياني،ينظرةالنابغ هقائل) 6(
  .260/البقرة) 7(
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لـى إللوقف عنـد البصـريين وللجـزم عنـد الكـوفيين، وحـذفت الهمـزة تخفيفـًا، ونقلـت كسـرتها 
خــتالس فمــن أســكن الــراء شــبه الكلمــة بكتــف وكبــد، بإســكان الــراء واال ئوقــر . الــراء قبلهــا

ومـن قـرأ بـاإلختالس  .نـيي فـي أرِ ِنـ، فكـذلك قـرأ، أرْ بـدٌ وكْ  تـفٌ د، كْ ْبـف وكِ ْتـفكما قالوا فـي كِ 
) أرنـي(أراد منزلة بين الحركة والسكون ليجمع بين التخفيف والتنبيـه علـى األصـل، ووزن 

، وهـو سـؤال عـن )يـىبيح(وكيـف، فـي موضـع نصـب . ألنه حـذفت منـه عينـه والمـه يأفنِ 
ألن كيــــف ) أرنــــي(الحــــال وتقــــديره، بــــأي حــــال تحــــي؟ وال يجــــوز أن يكــــون العامــــل فيــــه 

قصـة إبـراهيم هـي سـؤال لكيفيـة : ((وهـذه )1())ستفهام، واإلستفهام ال يعمـل فيـه مـا قبلـهلإل
والعامل فـي إذ علـى مـا قـالوا محـذوف .. راءة األحياء ليشاهد عيانًا ما كان يعلمه بالقلبا

تقديره وأذكر إذ قال وقيل العامـل مـذكور وهـو ألـم تـر المعنـى ألـم تـر إذ قـال وهـو مفعـول 
وحـذف حـرف النـداء للداللـة ... ر أن العامـل فـي إذ قولـه قـال أولـم تـؤمن بتر والذي يظه

عليــه وأرنــي ســؤال رغبــة وهــو معمــول لقــال والرؤيــة هنــا بصــرية دخلــت علــى رأى همــزة 
ي يــثنــين أحــدهما يــاء المــتكلم واآلخــر الجملــة اإلســتفهامية فقولــه كيــف تحالنقــل فتعـــدت ال

رية مـن كالمهـم، أمـا تـرى أي بـرق هـا الموتى في موضع نصب وتعلق العرب رأى البصـ
  . )2())هنا كما علقت نظر البصرية

ويجوز حذف هذه المفاعيل الثالثة وبعضها لدليل كقولك لمن قـال أأعلمـت زيـدًا بكـرًا 
  .قائمًا أعلمتُ 
   )3( -:قتصار وهو الحذف لغير دليل ففيه مذاهب وأما اال

يجــوز  )6(ابورجحــه ابــن مالــك وخّطــ )5(وأبــن كيســان )4(وعليــه األكثــر مــنهم المبــرد: األول
ول كقولــك أعلمـــت ول بشــرط ذكـــر اآلخــرين أو اآلخـــرين بشــرط ذكـــر األيجــوز حـــذف األ

كبشـك سـمينًا بحـذف العلـم أو أعلمـت زيـدًا بحـذف الثـاني والثالـث أن لـم يخـل الكـالم مــن 
  .ولى والمعلم في الثانيةفائدة بذكر المعلم به في الصورة األ

                                         

  .1/172البيان في غريب إعراب القرآن ) 1(
  . 2/297البحر المحيط ) 2(
، همـــع 266، 1/265، شـــرح التصـــريح 100، 99/، مـــنهج الســـالك1/313شـــرح جمـــل الزجـــاجي : ينظـــر )3(

  . 2/39، حاشية الصبان 344، 1/343لع السعيدة ، المطا1/158الهوامع 
  .3/122المقتضب : ينظر )4(
  . 1/158، همع الهوامع 165، 164/سان وآراؤه في النحو واللغةيأبو الحسن بن ك: ينظر) 5(
هو خّطاب بن يوسف بن هالل القرطبي أبو بكر الماردّي، كان من ِجلة النحاة ومحققيهم والمتقدمين في  )6(

) هــــ 450ت (علـــوم اللســـان علـــى االطـــالق، اختصـــر الّزاهـــر البـــن األنبـــاري وكتـــاب الترشـــيح فـــي المعرفـــة ب
  .  1/553بغية الوعاة : ينظر
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وال يجـوز  )2(وابن الباذش وابن طاهر وابن خروف وابن عصفور )1(وعليه سيبويه: الثاني
حذف االول وال األقتصار عليه وحـذف اآلخـرين بـل البـد مـن الثالثـة ألن االول كالفاعـل 

  .فال يحذف واآلخران كهما في باب ظن وقد منع هؤالء حذفهما فيه اقتصاراً 
آلخـرين نحـو أعلمـت كبشـك يجوز حذف االول فقـط مـع ذكـر ا )3(وعليه الشلوبين: الثالث

ســــمينًا وال يجــــوز حــــذف اآلخــــرين دون االول وال حــــذف الثالثــــة وال حــــذف االول وأحــــد 
  .اآلخرين وال حذف أحد اآلخرين فقط

وعليــه الجرمــي وأختــاره ابــن القــواس يجــوز حــذف اآلخــرين فقــط ألنهمــا فــي حكــم : الرابــع
  .مفعولي ظن دون االول ألنه في حكم الفاعل

�#�W UَEِ    �: ىنحو قوله تعال .��#��#�Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ ـ�#�".��# 3#�8َُـ��# ���Mـ�#9    ِW UَE�#� .��#��#�Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ ـ�#�".��# 3#�8َُـ��# ���Mـ�#9    ِW UَE�#� .��#��#�Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ ـ�#�".��# 3#�8َُـ��# ���Mـ�#9    ِW UَE�#� .��#�فلـم يـذكر (( )4(��#�Rِ, _ِ�ُ( #[.�َSَ ـ�#�".��# 3#�8َُـ��# ���Mـ�#9
حـاًال ويجـوز أن ) كـذلك(فيكـون ) منـا(انـه محـذوف أي : المفعول الثالث ويمكن أن يقال 

  .)5())هو المفعول الثالث) كذلك(يكون 

                                         

  . 1/158، همع الهوامع 1/41كتاب سيبويه : ينظر) 1(
  . 1/158، همع الهوامع 1/313شرح جمل الزجاجي : ينظر) 2(
  .1/158، همع الهوامع 195/التوطئة :ينظر) 3(
  . 75/عامناأل) 4(
  .2/470إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) 5(
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مــا كـان لنســبتها واقـع خــارجي قبـل الــتلفظ بالجملـة فيصــح : ((ُتعـرف الجملـة الخبريــة بأنهـا
  .)1())وصفها بالصدق والكذب

ولكـن ألسـباب أخـرى خارجـة عـن نطـاق  –ال لذاتـه  فالخبر يوصف بالصدق أو الكـذب((
العبــارة تؤيــد صــدقه أو كذبــه، فأخبــار القــرآن الكــريم ال تحتمــل اال الصــدق، وٕان كانــت تحتمــل 

  .)2())الصدق والكذب في غير القرآن من حيث هي أخبار وبغض النظر عن قائلها
  -:ها منوقد جاءت مادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم بأساليب خبرية وعلى أنماط 

  .النفي -:أوالً 
وهــو أسـلوب نقــض وانكـار لــدفع مـا يتــردد فـي ذهــن . ((النفـي أســلوب لغـوي يــؤدى بـأدوات

  .)3())السامع
  -:وقد جاء هذا النمط مع مادة الرؤية والرؤيا على الصور اآلتية

  . فاعل + مضارع فعل + لن  -1
ويـدخل علـى الفعـل . )4(واحدة من األدوات التي تدل على النفي، وهي لنفي المستقبل: لن

، حذفت الهمـزة تخفيفـًا، ثـم حـذف )نْ ال أَ (وأصلها عند الخليل والكسائي . )5(المضارع فينصبه
وأصــلها  )7( .وهــي عنــد ســيبويه والجمهــور بســيطة ال تركيــب فيهــا. )6(األلــف اللتقــاء الســاكنين

  .)8(فأبدل األلف نوناً ) ال(عند الفراء 

                                         
ــوي عنــــد األصــــوليين) 1(  ــدين: البحــــث النحــ ــال الــ ــر259/مصــــطفى جمــ ــة: ، وينظــ ــطفى : علــــوم البالغــ أحمــــد مصــ

 .43/المراغي

 .66/تراث حاكم مالك:معة القادسيةكلية اآلداب،جا)رسالة ماجستير:(الصبر وداللته في القرآن الكريم)2(

 .234/جليل العانيعبد ال. د: الجملة الخبرية في ديوان جرير) 3(

ي ، مغنــ284/، الجنــى الــداني285/، رصــف المبــاني8/، حــروف المعــاني136، 1/135كتــاب ســيبويه : ينظــر) 4(
 .1/314اللبيب 

 .4/387البرهان في علوم القرآن ،1/314، مغني اللبيب284/، الجنى الداني285/رصف المباني: ينظر) 5(

 .2/152، األصول في النحو 1/304، سر صناعة اإلعراب 3/5ه كتاب سيبوي: ينظر) 6(

 .284/، الجنى الداني2/8، المقتضب  3/5كتاب سيبويه : ينظر) 7(

 .1/314ني اللبيب ، مغ285/، رصف المباني 2/235شرح الكافية : ينظر) 8(
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وتــرى الباحثــة أن رأي ســيبويه هــو األرجــح ألن األصــل فــي الكلمــات البســاطة والتركيــب 
  .طاريء

َ,ـ�+َ %*() 'َ%ِ#"ـ    َ,ـ�+َ %*() 'َ%ِ#"ـ    َ,ـ�+َ %*() 'َ%ِ#"ـ    َ,ـ�+َ %*() 'َ%ِ#"ـ    �:وجاءت هذه الصورة في موضع واحـد فـي القـرآن الكـريم وذلـك قولـه تعـالى
67#َ�َ 5َ�*ـ�40* َ-�*�#"ـ  '3#َُ�0 0��َِ1/* َ,�+َ َ�. َ-�*�#"'3#َُ�0 0��َِ1/* َ,�+َ َ�. َ-�*�#"'3#َُ�0 0��َِ1/* َ,�+َ َ�. َ-�*�#"'3#َُ�0 0��َِ1/* َ,�+َ َ�. َ-�*�#"*8 9�َ�َ�0:� �ِ;5َ ِ�*<*=�ْ� ?�َِ1 0�ُ3#� 0."67#َ�َ 5َ�*ـ�40* َ-�*�#"ـ    �*َ�*8 9�َ�َ�0:� �ِ;5َ ِ�*<*=�ْ� ?�َِ1 0�ُ3#� 0."67#َ�َ 5َ�*ـ�40* َ-�*�#"ـ    �*َ�*8 9�َ�َ�0:� �ِ;5َ ِ�*<*=�ْ� ?�َِ1 0�ُ3#� 0."67#َ�َ 5َ�*ـ�40* َ-�*�#"ـ    �*َ�*8 9�َ�َ�0:� �ِ;5َ ِ�*<*=�ْ� ?�َِ1 0�ُ3#� 0.") لـن ترانـي:(، وقولـه)1( �    ــــ  �*َ�

نـه ال يـرى إجواب من اهللا تعالى لموسى أنه ال يراه على الوجه الذي سـأله، وذلـك دليـل علـى 
َ#ـBَ' 67*ـA@�   �: تنفي على وجـه التأبيـد، كمـا قـال) لن(في اآلخرة، ألن ال في الدنيا وال  0�9C*D�َ*� َE*�  �@Aـ*Bَ' 67ـ#َ 0�9C*D�َ*� َE*�  �@Aـ*Bَ' 67ـ#َ 0�9C*D�َ*� َE*�  �@Aـ*Bَ' 67ـ#َ 0�9C*D�َ*� َE*�� )2( 

 أنـه سـأل العلـم الضـروري: وهذا إنما يمكن أن يعتمـده مـن قـال بـالجواب األول، فأمـا مـن قـال
ي ذلــك ر أو علمــًا مــن أعــالم الســاعة ال يمكنــه أن يعتمــده، ألن ذلــك يحصــل فــي اآلخــرة، فيجــ

الرؤيـة : فـإن قلـت(( .)3(مجرى اختصاص الرؤيـة بالبصـر علـى مـذهب المخـالف بحـال الـدنيا
معنــى أرنــي نفســك، اجعلنــي متمكنــًا مــن : قلــتَ  ؟رنــي انظــر اليــكأ: النظــر فكيــف قيــل عــين

لــن : ولــم يقــل) لــن ترانــي: (فكيــف قــال: رؤيتــك بــأن تتجلــى لــي فــأنظر إليــك وأراك، فــإن قلــت
بمعنــى أجعلنــي متمكنــًا مــن الرؤيــة ) أرنــي: (لمــا قــال: ؟ قلــت)انظــر إليــك: ((تنظــر إلــي لقولــه

 لـن ترانـي، : ية ال النظر الذي ال إدراك معـه، فقيـللبة هي الرؤ التي هي اإلدراك، علم أن الط
سبحانه إنما اهللا  ألن : أرهم ينظروا إليك ؟ قلت: فهال قال: فإن قلت… ليإولم يقل لن تنظر 

ري موسـى ذاتـه فيبصـروه وهم يسمعون فلما سمعوا كالم رب العزة أرادوا أن يُ  �كلم موسى 
أرنـي : كما أسمعه كالمه فسمعوه معه، إرادة مبنية على قياس فاسـد، فلـذلك قـال موسـىمعه، 

أنظــر اليــك، وألنــه اذا زجــر عمــا طلــب وأنكــر عليــه فــي نبوتــه واختصاصــه وزلفتــه عنـــد اهللا 
كــان غيــره أولــى باإلنكــار، ألن الرســول إمــام أمتــه،فكان مــا : لــن يكــون ذلــك: تعــالى، وقيــل لــه

تأكيـد : ؟ قلـت)لـن(مـا معنـى: فـإن قلـت: ((ثـم قـال )4())راجعًا الـيهم يخاطب به أو ما يخاطب
ال افعـل غـدًا، فـإذا أكـدت نفيهـا : تقـول. تنفـي المسـتقبل) ال(وذلك أن ) ال(النفي الذي تعطيه 

�6F*Dــ��  �: تعـالى أن فعلــه ينـافي حــالي كقولـه: لـن أفعــل غـدًا، والمعنـى: قلـتَ0G� 0�َ�ــ �6F*Dــ��  َ�ــ. 0�IْJ*ُ�ُــ�� B�*BُH@ـ� �*َ0G� 0�َ�ــ �6F*Dــ��  َ�ــ. 0�IْJ*ُ�ُــ�� B�*BُH@ـ� �*َ0G� 0�َ�ــ �6F*Dــ��  َ�ــ. 0�IْJ*ُ�ُــ�� B�*BُH@ـ� �*َ0G� 0�َ�ــ َ�ــ. 0�IْJ*ُ�ُــ�� B�*BُH@ـ� �*
تأكيـد ) لـن ترانـي(و . لرؤيـة فيمـا يسـتقبلنفـي ل )1(��0BَK� 67ُ�ِ%0Aُ- َE*ـ��0BَK� 67ُ�ِ%0Aُ- َE  6%*ـ��0BَK� 67ُ�ِ%0Aُ- َE  6%*ـ��0BَK� 67ُ�ِ%0Aُ- َE  6%*ـ�%6  �: تعـالى فقوله )5(�67�َ67�َ67�َ67�َ

  .)2())وبيان، ألن المنفي مناف لصفاته

                                         
 .143/األعراف) 1(

 . 7/الجمعة) 2(

 .2/420، البرهان في علوم القرآن 2/4/475، مجمع البيان مج4/536التبيان : ينظر) 3(

 .145، 2/144الكشاف ) 4(

 . 73/الحج) 5(
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  . فاعل + فعل + )نفي أداة( ما  -2
الفعل الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الماضـي تركتـه علـى  هي الداخلة على: ((ما

مــا قــام زيــٌد، ومــا يقــوُم : معنــاه مــن المضــي، وٕاذا دخلــْت علــى المضــارع خّلصــته للحــال فتقــول
وقــد جــاء هــذا الــنمط علــى . )4(ال عمــل لهـــا) مــا(، وال خــالف بــين النحــويين فــي أن )3())زيــدٌ 

  :صورتين هي
  . فاعل + مضارع فعل + ما  -أ 

8*ـ�  8*ـ�  8*ـ�  8*ـ�  �: وردت هذه الصورة في أربعة عشر موضعًا فـي القـرآن الكـريم وذلـك فـي قولـه تعـالى
      L�6َـ��	8"ـ.0 َ- ِ.*D0M9�ـ�� ِNـIْ*O  ـ�*� 5"ـ-َ      L�6َـ��	8"ـ.0 َ- ِ.*D0M9�ـ�� ِNـIْ*O  ـ�*� 5"ـ-َ      L�6َـ��	8"ـ.0 َ- ِ.*D0M9�ـ�� ِNـIْ*O  ـ�*� 5"ـ-َ      L�6َـ��	8"ـ.0 َ- ِ.*D0M9�ـ�� ِNـIْ*O  5(�َ-ـ�*� 5"ـ( ـ�     �: وقولـه تعـالى*CIَ�ْ"8 �@�ـ*P*B QEِ1 Rَ�*�ـ�     8*ـ� َ#ـ*CIَ�ْ"8 �@�ـ*P*B QEِ1 Rَ�*�ـ�     8*ـ� َ#ـ*CIَ�ْ"8 �@�ـ*P*B QEِ1 Rَ�*�ـ�     8*ـ� َ#ـ*CIَ�ْ"8 �@�ـ*P*B QEِ1 Rَ�*�8*ـ� َ#ـ�)8*ـ�  8*ـ�  8*ـ�  8*ـ�  �: وقولـه تعـالى )6

6��*     �*S QEِ1 *��6�ُ3C*ـ �*S QEِ1 *��6�ُ3C*ـ �*S QEِ1 *��6�ُ3C*ـ �*S QEِ1 *��6�ُ3C*ـ Dـ(�"J*� 0
6
6T*� 0ـTُU6ـOْV-َ @W*Aـ"M�*� ً�*Y0�     *��6Dـ(�"J*� 0
6
6T*� 0ـTُU6ـOْV-َ @W*Aـ"M�*� ً�*Y0�     *��6Dـ(�"J*� 0
6
6T*� 0ـTُU6ـOْV-َ @W*Aـ"M�*� ً�*Y0�     *��6Dـ(�"J*� 0
6
6T*� 0ـTُU6ـOْV-َ @W*Aـ"M�*� ً�*Y0��)7( ))وقولـه  )8())مـا ينظـرون أي ال ينتظـرون

ــ� َ#ــ�*�F*<Q-� Rَ*ــ/* Q�� QEِ1ــ"U�6T *.ــ
H�*%َ' 0"�:تعـالى *8*�"H�*%َ' 0
ــ� َ#ــ�*�F*<Q-� Rَ*ــ/* Q�� QEِ1ــ"U�6T *.ــ *8*�"H�*%َ' 0
ــ� َ#ــ�*�F*<Q-� Rَ*ــ/* Q�� QEِ1ــ"U�6T *.ــ *8*�"H�*%َ' 0
ــ� َ#ــ�*�F*<Q-� Rَ*ــ/* Q�� QEِ1ــ"U�6T *.ــ *8*� ِZْ'9�ــ�� Z"[ــ�*B ــ� *Cُ� ِZْ'9�ــ�� Z"[ــ�*B ــ� *Cُ� ِZْ'9�ــ�� Z"[ــ�*B ــ� *Cُ� ِZْ'9�ــ�� Z"[ــ�*B ــ� *Cُ��)9( ))بــادئ بــالهمز وغيــر الهمــز: يقـــرأ. 

يـــك ونـــراك، أصـــله نرَأ. ظـــاهر الـــرأيأي، بـــالهمز اســـم فاعـــل مـــن بـــدا يبـــدو إذا ظهـــر،  ئَ فبـــاد
والكـاف فـي . اك، إال أنـه حـذفت الهمـزة تخفيفـاً أَرْ لفًا فصار نَ أت لبفتحركت الياء وأنفتح ما قبلها فق
فـي موضـع نصـب ألنـه ) الـذين هـم أراذلنـا(وأتبعك وفاعله وهـو . موضع نصٍب ألنها مفعول أول

وبـادئ . الحـال إذا كـان مـن رؤيـة العـين مفعول ثاٍن لنراك، إذا كان من رؤية القلب، وفي موضع
  . )10())الرأي، والعامل فيه نراك ئالرأي، منصوب على الظرف، أو في باد

  . فاعل + ماض فعل + ما   -ب 

                                                                                                                               
 . 103/األنعام) 1(

، البرهـــان فـــي علـــوم 2/4/475، مجمـــع البيـــان مـــج50، 9/49الطبـــري : جـــامع البيـــان : ، وينظـــر2/145الكشـــاف ) 2(
 .9/123، تفسير المنار 2/420القرآن 

 .330/الجنى الداني: ، وينظر313/رصف المباني) 3(

 .353 -1/327للبيب مغني ا: ينظر) 4(

 .3/الملك) 5(

 .27/هود) 6(

 .49/يس) 7(

 .8/425التبيان ) 8(

، 38/، الحاقـة29، 29/، غـافر12/، الـنجم94/، األنعام27/، هود48/، الزخرف15/ص: ، وبقية المواضع27/هود) 9(
 .45/، فاطر39

 .2/11البيان في غريب إعراب القرآن ) 10(
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ــ�6 �*8*ــ�   �:قــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه تعــالىوردت هــذه الصــورة ســبع مــرات فــي ال ــ�6 �*8*ــ�   8*ــ� [َ�َ\ �ْ�>*�* ــ�6 �*8*ــ�   8*ــ� [َ�َ\ �ْ�>*�* ــ�6 �*8*ــ�   8*ــ� [َ�َ\ �ْ�>*�* 8*ــ� [َ�َ\ �ْ�>*�*
ــ? ــ?َ_^َ ــ?َ_^َ ــ?َ_^َ ــ� %*'َ� �: وقولــه تعــالى )1(�َ_^َ ــ`*�]6 8* ُ	�ْ� *)َUــ ــ� �َ ــ� %*'َ� 8* ــ`*�]6 8* ُ	�ْ� *)َUــ ــ� �َ ــ� %*'َ� 8* ــ`*�]6 8* ُ	�ْ� *)َUــ ــ� �َ ــ� %*'َ� 8* ــ`*�]6 8* ُ	�ْ� *)َUــ ــ� �َ فــي موضــع ) مــا(مــن خفــف كــذب جعــل (( )2(�8*

: بمعنى الـذي ورأى واقعـة علـى هـاء محذوفـة أي) ما(نصب على حذف الخافض أي فيما رأى و
ومـن  .رآه، ورأى من رؤية العين، ويجوز أن تكون ما والفعل مصدرًا فال يحتاج الى إضمار هـاء

جـر فيـه ألن الفعـل إذا مفعوًال به على أحـد الـوجهين وال يقـدر حـذف حـرف ) ما(د كذب جعل شدّ 
  .)3())شدد تعدى بغير حرف
ــ�]",ُ��*     �: وقــال اهللا عــز وجــل ــ� َ��* Q#ِ1*� "7ــ "I0Tَ' */ــ "I0a*8 �#َ0Aِaــ *b ــ� *8     *��ــ�]",ُ ــ� َ��* Q#ِ1*� "7ــ "I0Tَ' */ــ "I0a*8 �#َ0Aِaــ *b ــ� *8     *��ــ�]",ُ ــ� َ��* Q#ِ1*� "7ــ "I0Tَ' */ــ "I0a*8 �#َ0Aِaــ *b ــ� *8     *��ــ�]",ُ ــ� َ��* Q#ِ1*� "7ــ "I0Tَ' */ــ "I0a*8 �#َ0Aِaــ *b ــ� فمــن ضــم المــيم أراد مــا رأينــا ((، )4(�8*

  .)5())ومن فتح الميم أراد مكان هالكهم أو إهالكهم يريد المصدر. أهالكه
  . )ضمير( فاعل + مضارع فعل + لم  -3

ــ6c0A    �:ثنــي عشــر موضــعًا وذلــك فــي قولــه تعــالىاوردت هــذه الصــورة فــي  ِ=*� 0
ــ �َ 6c*dــ� *G �َHِ1 ?ــ Q�*M   6c0Aــ ِ=*� 0
ــ �َ 6c*dــ� *G �َHِ1 ?ــ Q�*M   6c0Aــ ِ=*� 0
ــ �َ 6c*dــ� *G �َHِ1 ?ــ Q�*M   6c0Aــ ِ=*� 0
ــ �َ 6c*dــ� *G �َHِ1 ?ــ Q�*M
�ًe0�*b�ًe0�*b�ًe0�*b�ًe0�*b�)6( وقوله تعالى :�        "dـ�*�(C�� "��*%0��*ـ�Q��       "dـU"�.* َ�ـ
 0�a3ْ**ـ�Iَ*f ��6ـ? f*ـ(C�� "��*%0��*ـ�Q��       "dـU"�.* َ�ـ
 0�a3ْ**ـ�Iَ*f ��6ـ? f*ـ(C�� "��*%0��*ـ�Q��       "dـU"�.* َ�ـ
 0�a3ْ**ـ�Iَ*f ��6ـ? f*ـ(C�� "��*%0�َ,ـ�+َ B*�6ـ�DِB 6�0*ـ� َ�ـ
0     َ,ـ�+َ B*�6ـ�DِB 6�0*ـ� َ�ـ
0     َ,ـ�+َ B*�6ـ�DِB 6�0*ـ� َ�ـ
0     َ,ـ�+َ B*�6ـ�DِB 6�0*ـ� َ�ـ
0     �:وقولـه تعـالى )Q���)7ـU"�.* َ�ـ
 0�a3ْ**ـ�Iَ*f ��6ـ? f*ـ

"7ِB ��6�6�0<*�"7ِB ��6�6�0<*�"7ِB ��6�6�0<*�"7ِB ��6�6�0<*��)8(   
0�* �: وقال عز وتباركY*�َ'*�0Y*�َ'*�0Y*�َ'*�0Y*�َ' gA*Mَ' 6c*�*� 0
�َ 0�َ' 6h gA*Mَ' 6c*�*� 0
�َ 0�َ' 6h gA*Mَ' 6c*�*� 0
�َ 0�َ' 6h gA*Mَ' 6c*�*� 0
�َ 0�َ' 6h�)9( َوقد سقطت األلف للجزم، وأصـله لـم  مْ ، فيره جزم بل

  . )10(لم َيَراهُ 
َـ 0A�T�*�**ـ�    *i*�0Oَ' �َHِ1� *i*�0Oَ' �َHِ1*A*� *i*�0Oَ' �َHِ1*A*� *i*�0Oَ' �َHِ1*A*�A** �: وقال سبحانه وتعـالى*� 0
�َ 6c   ـ�*T�*�*� 0Aَـ*� 0
�َ 6c   ـ�*T�*�*� 0Aَـ*� 0
�َ 6c   ـ�*T�*�*� 0Aَـ*� 0
�َ 6c�)11( )) نـه بـدون أإنمـا قـال لـم يكـد يراهـا مـع

كـد يراهـا لـم يقـارب أن يراهـا، معناه قارب أن يراها، ولـم ي) كاد يراها(هذه الظلمات ال يراها، ألن 

                                         
 .12/النجم) 1(

 .11/النجم) 2(

 .693، 2/692مشكل إعراب القرآن ) 3(

 .35/، يوسف51/، الكهف105/، النساء152/آل عمران: ع، وبقية الموض49/النمل) 4(

 .8/91التبيان ) 5(

 .39/النور) 6(

 .31/النور) 7(

 .96/طه) 8(

 .7/البلد) 9(

 .100/إعراب ثالثين سورة: ينظر) 10(

 .31/، يس86/النمل،148/،األعراف6/،األنعام9/،األحزاب26،40/التوبة:،وبقية المواضع40/النور) 11(
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بمعنــى النفــي كمــا يــدخل الظــن بمعنــى ) كــاد(وقيــل دخــل . فهــي نفــي مقاربــة الرؤيــة علــى الحقيقــة
وقيـل يراهـا بعـد جهـد . يكفيه أن يكون على هـذه المنزلـة فكيـف أقصـى المنـازل: اليقين، كأنه قال

  . )1())…وشدة، رؤية تخيل لصورتها
  . فاعل + مضارع فعل + ال  -4

فإذا دخلـت علـى الفعـل فالغالـب أن يكـون مضـارعًا، ونـص : ((على األفعال واألسماء) ال(تدخل 
  .)2())الزمخشري ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه لإلستقبال 

وذهب األخفـش والمبـرد وتبعهمـا إبـن مالـك الـى أن ذلـك غيـر الزم، .)3(وهو ظاهر مذهب سيبويه
  .)4(بل قد يكون المنفي بها للحال

: وقـــــد وردت هـــــذه الصـــــورة فـــــي عشـــــرين موضـــــعًا فـــــي القـــــرآن الكـــــريم وذلـــــك فـــــي قولـــــه تعـــــالى
�E�E�E�E�    "8*ـ��*�"��ْ� *j0�
0 �*ـِa030ُ�6 1َِ�ـ�C*� َE*� 67QI�� 0
6a6DkIَ
0 �*ـ�j0* �ْ��"�*�8*ـ�"    �6ِa030ُ�6 1َِ�ـ�C*� َE*� 67QI�� 0
6a6DkIَ
0 �*ـ�j0* �ْ��"�*�8*ـ�"    �6ِa030ُ�6 1َِ�ـ�C*� َE*� 67QI�� 0
6a6DkIَ
0 �*ـ�j0* �ْ��"�*�8*ـ�"    �6ِa030ُ�6 1َِ�ـ�C*� َE*� 67QI�� 0
6a6DkIَ0 �*َ�"ـ.E 0َ       �: وقولـه تعـالى )�)5�6
ُ0C0ـ.6 'َْ,ـ�*(6 0��َِ1ـ7" 8"ـY#َ*�      َE 0.ـ"�َ*� 0
ُ0C0ـ.6 'َْ,ـ�*(6 0��َِ1ـ7" 8"ـY#َ*�      َE 0.ـ"�َ*� 0
ُ0C0ـ.6 'َْ,ـ�*(6 0��َِ1ـ7" 8"ـY#َ*�      َE 0.ـ"�َ*� 0
ُ0C0ـ.6 'َْ,ـ�*(6 0��َِ1ـ7" 8"ـY#َ*�

08َ�ً��: وقوله تعالى )6(�-ُ>�0"���6*-ُ>�0"���6*-ُ>�0"���6*-ُ>�0"���6*' َE*� �@G*�"f �*a�"5 �*�-َ َE�ً�08َ' َE*� �@G*�"f �*a�"5 �*�-َ َE�ً�08َ' َE*� �@G*�"f �*a�"5 �*�-َ َE�ً�08َ' َE*� �@G*�"f �*a�"5 �*�-َ َE�)7( وقوله تعالى :�  �َ*C�ِ] 6A�ِ�ُ- 0
6a0C*f Rَ�*C0�*f 6A0F-َ َE*� �َ*C�ِ] 6A�ِ�ُ- 0
6a0C*f Rَ�*C0�*f 6A0F-َ َE*� �َ*C�ِ] 6A�ِ�ُ- 0
6a0C*f Rَ�*C0�*f 6A0F-َ َE*� �َ*C�ِ] 6A�ِ�ُ- 0
6a0C*f Rَ�*C0�*f 6A0F-َ َE*�
 �*�#ْlA�� "W�*�*Y�ْ� �َ*C�ِ] �*�#ْlA�� "W�*�*Y�ْ� �َ*C�ِ] �*�#ْlA�� "W�*�*Y�ْ� �َ*C�ِ] �*�#ْlA�� "W�*�*Y�ْ� �َ*C�ِ]�)8( أي)) :9())العينان فال تعدوا(   

�� E �*C�َ �*8َ َ#ـ�*� %Gِ*ـ�Eً   �: تعـالىوقال سبحانه و  )A6T0A6a�ْ� �*%َ' َE  "� �*8 *A6T0A6a�ْ� �*%َ' َE  "� �*8 *A6T0A6a�ْ� �*%َ' َE  "� �*8 *A6T0A6a�ْ� �*%َ' َE  "� �*8�)10* �: وقال عز وجلُ��,َ*�   ًEـ�*Gِ% �*�ـ#َ َE �*C�َ �*8 ��ُ��,َ*�   ًEـ�*Gِ% �*�ـ#َ َE �*C�َ �*8 ��ُ��,َ*�   ًEـ�*Gِ% �*�ـ#َ َE �*C�َ �*8 ��ُ��,َ*�
مـــالي ال أراه، ومالنـــا ال نـــراهم، أخبرونـــا عـــنهم، صـــار : لمـــا كـــان المعنـــى فـــي قولـــك(( )11(�

أخبرونــي عــن الهدهــد، أشــاهد هــو أم : االســتفهام محمــوًال علــى معنــى الكــالم، حتــى كأنــه قــال
  . )13( في موضع نصب على الحال) ال نرى(: وقوله )12())كان من الغائبين؟

                                         
 .3/148، تفسير النسفي 2/611تصر تفسير إبن كثير مخ:، وينظر393، 7/392التبيان ) 1(

 .303/، الجنى الداني258/رصف المباني: وينظر، 142/الزمخشري: المفصل في علم العربية) 2(

 ).ال يفعل: وتكون ال نفيًا لقوله يفعل، ولم يقع الفعل، فتقول( 2/306كتاب سيبويه  :ينظر) 3(

 .304/، ، الجنى الداني54/ابن مالك: شرح التسهيل، 2/334مقتضب ال: ينظر) 4(

 .77/آل عمران) 5(

 .85/الواقعة) 6(

 .107/طه) 7(

 .28/الكهف) 8(

 .2/395األخفش : معاني القرآن) 9(

 .20/النمل) 10(

 .62/ص) 11(

 .2/623إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج  )12(

 .2/628مشكل إعراب القرآن : ، وينظر2/802النّحاس : إعراب القرآن) 13(
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  التوكيد  -:ثانياً 
  . )1(أمره، وفائدته إزالة الشكوك وٕاماطة الشبهاتهو تمكين الشيء في النفس وتقوية 

وقد جاء هذا النمط من األساليب الخبرية مـع مـادة الرؤيـة والرؤيـا فـي القـرآن الكـريم علـى 
  -:الصور اآلتية 

  -: )قد(التوكيد بـ  -أ

  -:على وفق األنماط اآلتية) قد(أكدت الجملة الفعلية بـ 
  . به مفعول + فاعل + )ماض فعلها( فعلية جملة + قد  -1

. )2(إذا دخلـــت علـــى الفعـــل الماضـــي قربتـــه مـــن الحـــال، وأفـــادت التحقيـــق والتوكيـــد) قـــد( 
َ,ـS 0A*ـ0�l��� *m,ْ9A�*ـ� Q#ِ1ـ�     َ,ـS 0A*ـ0�l��� *m,ْ9A�*ـ� Q#ِ1ـ�     َ,ـS 0A*ـ0�l��� *m,ْ9A�*ـ� Q#ِ1ـ�     َ,ـS 0A*ـ0�l��� *m,ْ9A�*ـ� Q#ِ1ـ�     �: ووردت هذه الصورة ثالث مرات في القرآن الكريم وذلك في قوله تعـالى

*n"C"�0Y6D�ْ� Zِo0=#َ */"�َUَ�*n"C"�0Y6D�ْ� Zِo0=#َ */"�َUَ�*n"C"�0Y6D�ْ� Zِo0=#َ */"�َUَ�*n"C"�0Y6D�ْ� Zِo0=#َ */"�َUَ��)3(7" �: تعالى هلو ، وق"�ْ	*C"I5َ *�*�0Bَ' 0.*D5َ 0
ُ(B*% 0."8 6�"p�*�*B 0
ُ�*d�*G 0A,َ "7"�ْ	*C"I5َ *�*�0Bَ' 0.*D5َ 0
ُ(B*% 0."8 6�"p�*�*B 0
ُ�*d�*G 0A,َ "7"�ْ	*C"I5َ *�*�0Bَ' 0.*D5َ 0
ُ(B*% 0."8 6�"p�*�*B 0
ُ�*d�*G 0A,َ "7"�ْ	*C"I5َ *�*�0Bَ' 0.*D5َ 0
ُ(B*% 0."8 6�"p�*�*B 0
ُ�*d�*G 0A,َ�)4( 

مهمـوز لـئال يلتقـي سـاكنان واأللـف ال  وبصـائرُ  لُ د تَ ْسـبها ويُ  رُ بص آيات وبراهين يُ : ((أي )4(�
فلـم يسـتدل فصـار بمنزلـة ) ومـن عمـي( فوتعـر  أي فمـن أسـتدل ) فمـن أبصـر فلنفسـه( يتحرك

6��6c: وقال عز وجل )5())األعمىDُ�0�َ'*% 0Aَ�َ5 6c0�َ�Iْ-َ 0�َ' ِ�0<,َ 0."8 *�0�*D�ْ� �0�9C*D�َ-َ 0
ُ�0Cُ� 0Aَ�َ�*�6c�6Dُ�0�َ'*% 0Aَ�َ5 6c0�َ�Iْ-َ 0�َ' ِ�0<,َ 0."8 *�0�*D�ْ� �0�9C*D�َ-َ 0
ُ�0Cُ� 0Aَ�َ�*�6c�6Dُ�0�َ'*% 0Aَ�َ5 6c0�َ�Iْ-َ 0�َ' ِ�0<,َ 0."8 *�0�*D�ْ� �0�9C*D�َ-َ 0
ُ�0Cُ� 0Aَ�َ�*�6c�6Dُ�0�َ'*% 0Aَ�َ5 6c0�َ�Iْ-َ 0�َ' ِ�0<,َ 0."8 *�0�*D�ْ� �0�9C*D�َ-َ 0
ُ�0Cُ� 0Aَ�َ�*�     *��6�ُ30C-َ 0
ُ�#َْ'*� *��6�ُ30C-َ 0
ُ�#َْ'*� *��6�ُ30C-َ 0
ُ�#َْ'*� *��6�ُ30C-َ 0
ُ�#َْ'*��)6( 


 -3C���: (ذهب األخفش الى ان قوله تعالى )6(��#'� c�D��'% A�5���3C- 
�#'� c�D��'% A�5���3C- 
�#'� c�D��'% A�5���3C- 
�#'� c�D��'% A�5( قد رَأُيُتُه : توكيدًا، كما تقول
. رىلقــى وال ُيــالمــوت ال يُ ألن تعارة اســوفــي هــذه اآليــة  )7())واهللا  بعينــي، ورأيتــه عيانــاً –رَأُيتُــُه 

وٕانمــا أراد ســـبحانه رؤيــة أســـبابه، مــن صـــدق مصـــاع وتتــابع قـــراع، أو رؤيــة آالتـــه، كالرمـــاح 

                                         
 .287/، الجملة الخبرية في ديوان جرير1/328، شرح الكافية 1/228، المقرب 3/40شرح المفصل: ينظر) 1(

 . 2/212رآن ، االتقان في علوم الق270/، الجنى الداني316/المفصل،13/حروف المعاني:ينظر) 2(

 .105/الصافات) 3(

 .104/األنعام) 4(

 .1/571النحاس : إعراب القرآن) 5(

 . 143/آل عمران) 6(

 .1/216األخفش : معاني القرآن) 7(
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فيه حذف ومعناه رأيتم أسباب ): ((فقد رأيتموه: (وقوله تعالى .)1(المشرعة والسيوف المخترطة
  الكامل    :)2(وت، ألن الموت ال يرى كما قال الشاعرالم

  هِ اِئـــــوَ لِ  تَ ْحـــــتَ  ونَ ُشـــــمْ يَ َمـــــًا لَ حْ ومَ 
 

ـــــ  ـــــتَ  تُ وْ والَم ـــــ تَ ْح ـــــحَ مُ  آلَ  اءَ وَ ِل مِ ل  
 

وأنـتم تنظـرون أسـباب المـوت  ؛أي علمتم) رأيتموه(معنى : أي أسباب الموت وقال البلخي
يحتمـل ) فقـد رأيتمـوه: (بعد قوله) وأنتم تنظرون: (وقوله… من غير أن يكون في األول حذف

  :أمرين
وسمعته بـإذني، لـئال رأيته عيانًا ورأيته بعيني : أن يكون تأكيدا للرؤية، كما تقول: أحدهما

أن يكـون معنـاه وأنـتم تتـأملون الحـال فـي ذلـك كيـف : والثاني. يتوهم رؤية القلب، وسمع العلم
دقـة الصـحيحة نحـو المرئـي طلبـًا لرؤيتـه، ولـيس معنـاه الرؤيـة حهي، ألن النظر هـو تقليـب ال

  .)3())على وجه الحقيقة
أن اهللا ســبحانه وتعــالى عبــر بالرؤيــة مبالغــة فــي مشــاهدتهم لــه وتأكيــدًا إلــى الباحثــة  وتــذهب

  ).وأنتم تنظرون(ل بـ ـلظهور الخصوصيات لهم ومعاينتهم لها ولذا عبر عز وج
  . فاعل + )مضارع فعلها( فعلية جملة + قد  -2

فادتهـا معنـى التحقيـق اإذا دخلـت علـى الفعـل المضـارع ) قـد(لنحاة إلى أن من معـاني اذهب 
مع المضارع معنى التوكيد في موضع واحـد فـي القـرآن الكـريم وذلـك ) قد(وقد أفادت  .)4(والتوكيد

�9C*�kـ/* ,">Iَ0ـ�ً َ-�q0َـ�T*�   �: في قوله تعـالى *�6CIََ5 "d�*D9���  "5 */ِa0G*� *hrIَ�َ- �*�#َ 0A,َ   �*Tَـ�q0�-َ ًـ�Iَ0<", */9ـC*�k� *�6CIََ5 "d�*D9���  "5 */ِa0G*� *hrIَ�َ- �*�#َ 0A,َ   �*Tَـ�q0�-َ ًـ�Iَ0<", */9ـC*�k� *�6CIََ5 "d�*D9���  "5 */ِa0G*� *hrIَ�َ- �*�#َ 0A,َ   �*Tَـ�q0�-َ ًـ�Iَ0<", */9ـC*�k� *�6CIََ5 "d�*D9���  "5 */ِa0G*� *hrIَ�َ- �*�#َ 0A,َ�)5(  لـى قولـه إذهـب الزمخشـري
  البسيط     )                  6( :كثرة الرؤية، كقوله: ربما نرى، ومعناه) قد َنَرىَ : (( (تعالى

  قد َأْترُك الِقرَن ُمْصّفرًا أَناِمُلهُ 

                                         
 .125/الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن) 1(

، والصــدر فــي 2/461ألبــي زيــد القرشــي : هــرة أشــعار العــربممــن معلقتــه، ج 17/ديوانــه: وقائلــه عنتــرة ينظــر) 2(
 ... وُمَحلم َيْسَعوَن َتْحَت ِلواِئِهم :   الديوان

ــان مـــج1/449الكشـــاف : ، وينظـــر3/6التبيـــان ) 3( ــير القـــرآن1/2/511، مجمـــع البيـ ــي تفسـ : ، مواهـــب الـــرحمن فـ
 . 6/376السبزواري 

 .393/، رصف المباني13/حروف المعاني: ينظر) 4(

 . 144/البقرة) 5(

ــــــــت بفرصــــــــاد:بــــــــن األبــــــــرص وتمامــــــــهدر البيــــــــت لعبيــــــــد صــــــــ) 6( أثوابــــــــه مج المقتضــــــــب 71/ديوانــــــــه:ينظــــــــر ،كــــــــأن،
 .1/120معجم شواهد العربية ،2/73،همع الهوامع8/147المفصلشرح ،4/502،الخصائص1/43
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الرؤيـــة هـــي إدراك (: (وقـــال الطبرســـي )1())تـــردد وجهـــك وتصـــرف نظـــرك فـــي جهـــة الســـماء
الشيء بالبصر ونظيره األبصار ثم تستعمل بمعنى العلم والتقلب والتحول والتصـرف نظـائر وهـو 

قد نرى تقلب وجهك يا محمد في السماء النتظار الوحي فـي أمـر : والمعنى. التحرك في الجهات
  . )2())…القبلة

  . فاعل + )ماضِ  فعلها( فعلية جملة + قد + الالم  -3
يرى بعض النحاة أن الم االبتداء ال تدخل على الماضي، وأن كان أول جزئـي الجملـة لبعـده 

وذلـك ألنهـا تقـرب الماضـي … اء عليـهكثـر دخـول الم االبتـد) قـد(عن مشابهة اإلسم، فإذا دخله 
أيضـًا ) قـد(ألن في ) قد(من الحال، فتصير الماضي كالمضارع مع تناسب معنى الالم، ومعنى 

هـــذه الـــالم علـــى الماضـــي المتصـــرف، فـــال تكـــون إال  وٕاذا دخلـــتْ . (()3(معنـــى التحقيـــق والتوكيـــد
فــي التوكيــد، إذ  قــى بهــا مبالغــةً لَ ت ليُ ((وٕانمــا دخلــت الــالم فــي جــواب القســم  )4())قســم جــوابَ 

  .)6()) )لقد(فهم يقدرون قسمًا محذوفًا جوابه (( )5())القسم توكيد المقسم عليه
بــالالم داخلــة علــى الفعــل الماضــي فــي ســتة مواضــع وذلــك فــي قولــه مقرونــة ) قــد(وجــاءت 

َ��َـB 6c�*% 0Aِ�ْ�ـ6D�ْ� ِNُ5ُVـ>nِ"   �: وقولـه تعـالى )7(�� 0."8 �َ'*% 0Aَ��َ�B*% "��*)ـ7" �ْ�ُ>0ـ�*�   � 0."8 �َ'*% 0Aَ��َ�B*% "��*)ـ7" �ْ�ُ>0ـ�*�   � 0."8 �َ'*% 0Aَ��َ�B*% "��*)ـ7" �ْ�ُ>0ـ�*�   � 0."8 �َ'*% 0Aَ��َ�B*% "��*)ـ7" �ْ�ُ>0ـ�*�   �: تعـالى *�   "nِ<6ـD�ْ� ِNُ5ُVِ�ْ�ـB 6c�*% 0Aَ��َـ *�   "nِ<6ـD�ْ� ِNُ5ُVِ�ْ�ـB 6c�*% 0Aَ��َـ *�   "nِ<6ـD�ْ� ِNُ5ُVِ�ْ�ـB 6c�*% 0Aَ��َـ : وقولـه تعـالى )8(��*
� ?*Bَ'*� *)QUَ5َ �*aQIُ� �*C"-�*�� 6c�*C0�*%َ' 0Aَ��َ *� ?*Bَ'*� *)QUَ5َ �*aQIُ� �*C"-�*�� 6c�*C0�*%َ' 0Aَ��َ *� ?*Bَ'*� *)QUَ5َ �*aQIُ� �*C"-�*�� 6c�*C0�*%َ' 0Aَ��َ *� ?*Bَ'*� *)QUَ5َ �*aQIُ� �*C"-�*�� 6c�*C0�*%َ' 0Aَ��َ  �لموسـى  هـاولقد أرينا فرعون آياتنـا التـي أعطينا: أي )9(��*

  .)10(أن يؤمن) بىأفكذب و (والفائدة في هذا أن فرعون رأى اآليات كلها عيانًا ال خبرًا . كلها
  -:التوكيد بالقسم -ب
  :وورد هذا النمط على صورتيـن هما )11())القسم جملة تؤكد بها جملة أخرى((   
  . به مفعول + فاعل + ماض فعل + قد + الالم  -1

                                         
 .272/الجنى الداني: ، وينظر228، 1/227لكشاف ا) 1(

 .2/14، التبيان 2/19جامع البيان : ينظرو ، 227، 1/2/226مجمع البيان مج) 2(

 .2/338شرح الكافية : ينظر) 3(

 .169/الجنى الداني: ، وينظر239/رصف المباني) 4(

 .239/رصف المباني) 5(

 .312/الجملة الخبرية في ديوان جرير) 6(

 . 18/النجم) 7(

 .23/التكوير) 8(

 .  18، 13/، النجم27/الفتح: ، وبقية المواضع56/طه) 9(

 . 2/484بن كثيرا، مختصر تفسير 7/159التبيان : ، وينظر2/314النّحاس: إعراب القرآن) 10(

 . 152/تسهيل الفوائد: ، وينظر7/57شرح المفّصل ) 11(
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ــك فــي قولــه تعــالىوجــاءت هــذه الصــورة فــي مو  �*ــ�     �:ضــع واحــد وذل 0�l��� 67�َ��*ــ�     َ��َــS 0A*ــQI�� sَ*Aــ67 %*:6ــ 0�l��� 67�َ��*ــ�     َ��َــS 0A*ــQI�� sَ*Aــ67 %*:6ــ 0�l��� 67�َ��*ــ�     َ��َــS 0A*ــQI�� sَ*Aــ67 %*:6ــ 0�l��� 67�َ�َ��َــS 0A*ــQI�� sَ*Aــ67 %*:6ــ
(N*Y�ْ�ِB(N*Y�ْ�ِB(N*Y�ْ�ِB(N*Y�ْ�ِB�)1( أي)) :ألن الرؤيا إنما هي مخايل ترى فـي المنـام ولـيس بحـديث فيحتمـل  ؛تأويل الرؤيا

ــــى ) صــــدق(حــــديث، فيحتمــــل الصــــدق والكــــذب، و: والتأويــــل. صــــدق والكــــذبال فعــــل يتعــــدى ال
نــه إصــادق فــي قولــه أنــه رأى فــي المنــام  قســم مــن اهللا تعــالى أن النبــي ((وهــذا  )2())مفعــولين

  .)3())يدخل هو والمؤمنون المسجد الحرام، وأنه البد من كون ذلك
+ جـار ومجـرور ) + ضـمير مسـتتر(فاعـل + فعـل مضـارع + ال زائدة + ستئناف احرف  -2 

فعـل + حـرف نفـي + إسـم موصـول + حـرف عطـف ) + ضـمير متصـل(فاعـل + فعل مضارع 
  ) .ضمير متصل(فاعل + مضارع 

�"ـ
DِB 6*ـ� -ُ>�0"ـ���6*    �:جاءت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعالى,ُْ' *t5َ    *��6�ـ� -ُ>�0"ـ*DِB 6
�"ـ,ُْ' *t5َ    *��6�ـ� -ُ>�0"ـ*DِB 6
�"ـ,ُْ' *t5َ    *��6�ـ� -ُ>�0"ـ*DِB 6
�"ـ,ُْ' *t5َ * * * *  َE 8*ـ�*�  َE 8*ـ�*�  َE 8*ـ�*�  َE 8*ـ�*�
ــ���6*  ــ���6* -ُ>�0" ــ���6* -ُ>�0" ــ���6* -ُ>�0" ردًا لكــالم المشــركين  أن يكــون قولــه ال: قيــل فيــه وجــوه أحــدها: ((قــال الطبرســي )4(�-ُ>�0"

يبصــر منهــا ويــدخل فيهــا فكأنــه قــال لــيس األمــر كمــا يقــول المشــركون أقســم باألشــياء كلهــا مــا 
: مؤكــدة والتقــدير فأقســم بمــا تــرون ومــا ال تــرون وثالثهــامزيــدة أن ال : وثانيهــا… جميــع المكونــات

لى القسم لوضوح األمـر فـي أنـه رسـول كـريم فإنـه أظهـر مـن أن إي للقسم ومعناه ال يحتاج أنه نف
أنـه كقـول القائـل ال واهللا ال أفعـل ذلـك وال واهللا : لى قسم عـن أبـي مسـلم ورابعهـاإيحتاج في إثباته 

نمــا ألفعلــن ذلــك وقــال الجبــائي إنمــا أراد أنــه ال يقســم باألشــياء المخلوقــات مــا يــرى ومــا ال يــرى وإ 
عـن هـذه اآليـة ) هــ751ت (بـن قـيم الجوزيـة اوعبـر  )5())أقسم بربها ألن القسـم ال يجـوز إال بـاهللا

فإنـه يعــم العلويــات والســفليات والــدنيا واآلخــرة، ومــا يــرى  ،أعــم قســم وقــع فــي القــرآنوهــذا : ((قـائالً 
واألنس والعرش والكرسي، وكـل مخلـوق، وكـل  وما ال يرى، ويدخل في ذلك المالئكة كلهم والجن

ففــي ضــمن . ذلــك مــن آيــات قدرتــه وربوبيتــه، وهــو ســبحانه يصــرف األقســام كمــا يصــرف اآليــات
هـذا القســم أن كـل مــا يـرى ومــا ال يـرى آيــة، ودليـل علــى صـدق رســوله، وأن مـا جــاء بـه هــو مــن 

  . )6())عند اهللا وهو كالمه، ال كالم شاعر، وال مجنون وال كاهن
  .التوكيد بالمصدر - ت

                                         
 . 27/الفتح) 1(

 . 2/379البيان في غريب إعراب القرآن : ، وينظر1/93إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) 2(

 . 9/332التبيان ) 3(

 .39، 38/الحاقة) 4(

 . 5/10/349مجمع البيان مج) 5(

 . 4/609الكشاف : ، وينظر117، 116/ابن قيم الجوزية: التبيان في أقسام القرآن) 6(
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يجـيء المصـدر أمـا لبيـان صـفة المصـدر الـذي دل عليـه، … ): ((هــ368ت (قال السيرافي 
، ضــربت زيــدًا ضــربًا، وحركتــه تحريكــاً : وأمــا للتأكيــد كقولــك: ضــربت زيــدًا ضــربًا شــديداً : كقولــك

  .)1())ضربُت وحركتُ : وٕانما صار تأكيدًا، ألنه ليس فيه من الفائدة إال ما في قولك
ضـربت ضـربًا، : هو عوض عن تكرار الفعل مـرتين، فقولـك): ((هـ794ت (ويقول الزركشي 

  .)2())عن ذلك واعتاضوا عن الجملة بالمفردضربت ضربت، ثم عدلوا : بمنزلة قولك
  : وورد هذا النمط على صورة واحدة كما يأتي

) + جملــة فعليــة(خبرهــا ) + ضــمير متصــل(إســمها + حــرف توكيــد ونصــب + حــرف عطــف  
  المصدر

6
aِG 0*�%@� �:وجاء توكيد الفعل بالمصدر في القرآن الكريم في قوله تعالىaُ-0�*f*[  k#ِ1 9
ُv �@%�*aِG 0
6aُ-0�*f*[  k#ِ1 9
ُv �@%�*aِG 0
6aُ-0�*f*[  k#ِ1 9
ُv �@%�*aِG 0
6aُ-0�*f*[  k#ِ1 9
ُv�)3(  قـال
الـــدعاء أحـــد نوعيـــه الجهـــار  منصـــوب بـــدعوتهم، نصـــب المصـــدر ألن) جهـــاراً : (( (الزمخشـــري

. أو ألنــه أراد بــدعوتهم جــاهرتم. ودفنصــب بــه نصــب القرفصــاء بقعــد، لكونهــا أحــد أنــواع القعــ
أو مصــدرًا فــي . ويجــوز أن يكــون صــفة لمصــدر دعــا، بمعنــى دعــاء جهــارًا، أي مجــاهرًا بــه

بـــن عبـــاس وقيـــل مجـــاهرة يـــرى ابـــأعلى صـــوتي عـــن : ((أي )4())مجـــاهراً : موضـــع الحـــال أي
التأكيـــد بالمصـــدر : ((وذهـــب الزركشـــي الـــى أن .)5( ))بعضـــهم بعضـــًا أي ظـــاهرًا غيـــر خفـــي

  . )6())يجيء من مرادفه
  -):أَنَّ (و) إِنَّ (التوكيد بالحرف المشبه بالفعل  -ث

) (و) ِإن والفـرق بينهمـا . )7(مـا، ورفـع الخبـر خبـرًا لهمـاوعملهما نصـب المبتـدأ اسـمًا له) َأن
المكســورة تكــون فــي ) ِإن (و …بــدًا تكــون فــي موضــع اســم مفــرد معمــول لغيــرهأ) ((َأن (هــو أن 

توكيـد النسـبة ) َأن (و) ِإن (، وتفيـد )8())موضع المبتدأ وخبـره حيـث وقعـا أول الكـالم، أو أثنـاءه
  .)9(سمية، ونفي الشك واالنكار لهافي الجملة اال

                                         
 .2/205أوضح المسالك : ، وينظر1/229السيرافي في هامش كتاب سيبويه ) 1(

 . 2/392البرهان في علوم القرآن ) 2(

 .8/نوح) 3(

 .5/10/360، مجمع البيان مج2/760مشكل إعراب القرآن : ، وينظر4/619الكشاف ) 4(

 .5/10/361مجمع البيان مج) 5(

 .2/394البرهان في علوم القرآن ) 6(

 .387، 379/، الجنى الداني118/، رصف المباني106/المقرب: ينظر) 7(

 .125/يرصف المبان) 8(

 .1/328أوضح المسالك : ينظر) 9(
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  -:وورد التوكيد بهما على الصور اآلتية
  .خبرها + سمهاا + داةاال  -1

��* gw"�*B �:وردت هذه الصورة تسع مرات وذلك في قوله تعالىُI*D0F-َ �*DِB *7QI�� 9�َ' ��6DIَ0f�*�gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB *7QI�� 9�َ' ��6DIَ0f�*�gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB *7QI�� 9�َ' ��6DIَ0f�*�gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB *7QI�� 9�َ' ��6DIَ0f�*��)1(  وقوله

��Iَ*f *7QI�� 9�ِ1 "�*8�*�"��ْ� *j0: وقوله تعالى*� 0
6a*C0�*B ُ�"�ْ	*� *7QI�� 9�ِ1Iَ*f *7QI�� 9�ِ1 "�*8�*�"��ْ� *j0�*� 0
6a*C0�*B ُ�"�ْ	*� *7QI�� 9�ِ1Iَ*f *7QI�� 9�ِ1 "�*8�*�"��ْ� *j0�*� 0
6a*C0�*B ُ�"�ْ	*� *7QI�� 9�ِ1Iَ*f *7QI�� 9�ِ1 "�*8�*�"��ْ� *j0�*� 0
6a*C0�*B ُ�"�ْ	*� *7QI�� 9�ِ1 gA�ِa*b Ld0 *b k�ُ� ? gA�ِa*b Ld0 *b k�ُ� ? gA�ِa*b Ld0 *b k�ُ� ? gA�ِa*b Ld0 *b k�ُ� ?�)2( �0 �: وقوله تعالى�*a�َ#� 0�ِ;5َ �0�*a�َ#� 0�ِ;5َ �0�*a�َ#� 0�ِ;5َ �0�*a�َ#� 0�ِ;5َ
gw"�*B *��ُI*D0F*� �*DِB *7QI�� 9�ِ;5َgw"�*B *��ُI*D0F*� �*DِB *7QI�� 9�ِ;5َgw"�*B *��ُI*D0F*� �*DِB *7QI�� 9�ِ;5َgw"�*B *��ُI*D0F*� �*DِB *7QI�� 9�ِ;5َ�)3( يمـان بالتوبة واإلإن انتهوا عن الكفر والمعاصي : أي)عـالم ) فـإن اهللا

  .)4(ال يخفى عليه شيء يوصل اليهم ثوابهم
   )الخبر مسد سدت قد فعلية جملة( خبرها + )لمتص ضمير( أسمها+األداة  -2

�*� 0."8�� 0."8*� *x0%َK� �*�-َ */Q#َ' "7"-�*�� 0."8*� *x0%َK� �*�-َ */Q#َ' "7"-�*�� 0."8*� *x0%َK� �*�-َ */Q#َ' "7"-�*�x0%َK� �*�-َ */Q#َ' "7"-�** �: جاءت هذه الصورة في ستة عشر موضعًا وذلك في قوله تعالى
 ً�*F"b�*O ً�*F"b�*O ً�*F"b�*O ً�*F"b�*O�)5( وقوله تعالى :�� َ+�,َ*�� َ+�,َ*�� َ+�,َ*�� َ+�,َ*� ٍ��*D": L��*�َ�*B *z0<*: �*%َ'  k#ِ1 6/"I*D�ْ ٍ��*D": L��*�َ�*B *z0<*: �*%َ'  k#ِ1 6/"I*D�ْ ٍ��*D": L��*�َ�*B *z0<*: �*%َ'  k#ِ1 6/"I*D�ْ ٍ��*D": L��*�َ�*B *z0<*: �*%َ'  k#ِ1 6/"I*D�ْ�)6( 6 َ#ـ�%@�   �: وقوله تعـالىm0ـ��0ـ6m َ#ـ�%@�   #ِ1  �َ#�0ـ6m َ#ـ�%@�   #ِ1  �َ#�0ـ6m َ#ـ�%@�   #ِ1  �َ##َ�  #ِ1

 ٍ�*<َJِB �*a0C"8 0
ُ�"-{*: �@%�#َ ٍ�*<َJِB �*a0C"8 0
ُ�"-{*: �@%�#َ ٍ�*<َJِB �*a0C"8 0
ُ�"-{*: �@%�#َ ٍ�*<َJِB �*a0C"8 0
ُ6
0 �: وله تعالىوق )7(�َ#�%@� :*}-"�aُ�0� َ'*% *�*Dَ��ْ�*� *|0D9P��*� �@<َ�0�َ� *�*P*f *A*Mَ' 6m0�َ'*%  k#ِ1 0
6aُ�0� َ'*% *�*Dَ��ْ�*� *|0D9P��*� �@<َ�0�َ� *�*P*f *A*Mَ' 6m0�َ'*%  k#ِ1 0
6aُ�0� َ'*% *�*Dَ��ْ�*� *|0D9P��*� �@<َ�0�َ� *�*P*f *A*Mَ' 6m0�َ'*%  k#ِ1 0
6aُ�0� َ'*% *�*Dَ��ْ�*� *|0D9P��*� �@<َ�0�َ� *�*P*f *A*Mَ' 6m0�َ'*%  k#ِ1
  *.�"AِGــ� ــ  :* "� 0
6aُ�ــ 0� َ'*%  *.�"AِGــ� ــ  :* "� 0
6aُ�ــ 0� َ'*%  *.�"AِGــ� ــ  :* "� 0
6aُ�ــ 0� َ'*%  *.�"AِGــ� ــ  :* "� 0
6aُ�ــ 0� : فكــرر الفعــل، وقــد يســتغنى بأحــدهما، وهــذا علــى لغــة الــذين قــالوا(( )8(�%*'َ


 : (ُت زيدًا ضربُتُه، وهو توكيد مثلضربaI� �pt�� A=�5 
aI� �pt�� A=�5 
aI� �pt�� A=�5 
aI� �pt�� A=�5''''��F}��F}��F}��F}(… وأما قوله) : 
a��'% 
a��'% 
a��'% 
a��'%
.�AG�: ~.�AG�: ~.�AG�: ~.�AG�: ~ ( فإنه لما جعلهم كمن يعقل في السجود والطواعية، جعلهم كـاإلنس فـي تـذكيرهم إذ

      )9(:وقال لبيد بن ربيعة العامري) w��� N�C8 �CDkI6fw��� N�C8 �CDkI6fw��� N�C8 �CDkI6fw��� N�C8 �CDkI6f: (جمعهم، كما قال
  الخفيف     

                                         
 .233/البقرة) 1(

 .17/الحج) 2(

 .44/، غافر31/،فاطر28/، لقمان75، 61/،الحج110/البقرة: ، وبقية المواضع39/األنفال) 3(

 .15/164التفسير الكبير : ينظر) 4(

 .39/فصلت) 5(

 .43/يوسف) 6(

 .29/القصص) 7(

 .4/يوسف) 8(

 ه في الديوان َفَصدُهم َمْنِطُق الدَجاِج عن الَعْهدِ ، وروايت26/شرح ديوانه) 9(
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  اج َعــِن الَقْصـــها َمْنِطــُق الــدجَ َصــدَ 
 

  )1())َبــــانِ ِد َوَضــــْرُب النــــاُقوِس َفاْجتُ  
 

مــا ذكــره  ورأيــت مــن الرؤيــا، ال مــن الرؤيــة، ألن… بتحريــك اليــاء) إنــي رأيــت: (وقــريء(( 
جتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسـف فـي حـال اليقظـة، األن الشمس والقمر لو  ؛معلوم أنه منام

مـا معنـى تكـرار : فـإن قلـت… ولما خفيت عليه وعلـى النـاس � لكانت آية عظيمة ليعقوب
 ال وقع جوابًا لـه، كـأن يعقـوبليس بتكرار، إنما هو كالم مستأنف على تقدير سؤ : رأيت قلت

كيـف رأيتهـا سـائًال عـن حـال رؤيتهـا؟ ) '%  #1�Pf AM� mـ� ���>ـ�ً  '%  #1�Pf AM� mـ� ���>ـ�ً  '%  #1�Pf AM� mـ� ���>ـ�ً  '%  #1�Pf AM� mـ� ���>ـ�ً  : (قال له عند قوله �

ــ�AG�. : (فقــال : ~ 
aــ ��'% .�AGــ� : ~ 
aــ ��'% .�AGــ� : ~ 
aــ ��'% .�AGــ� : ~ 
aــ �فلــم أجريــت مجــرى العقــالء فــي رأيــتهم لــي ســاجدين ؟ : فــإن قلــت) %'�
أجــرى عليهــا حكمهــم، كأنهــا . عقالء وهــو الســجودألنــه لمــا وصــفها بمــا هــو خــاص بــال: قلــت

 يمــن بعــض الوجــوه، فيعطــ يئالشــعاقلــة، وهــذا كثيــر شــائع فــي كالمهــم، أن يالبــس الشــيء 
رأيـتهم توكيـد وجـاء : ((وقـال القرطبـي. )2())حكمًا من أحكامه إظهارًا ألثـر المالبسـة والمقاربـة

ا أخبر عن هذه األشياء بالطاعة والسجود وهما من فالقول عند الخليل وسيبويه أنه لمّ  ؛ذكراً م

  : (وقـد تقـدم هـذا المعنـى فـي قولـه. أفعال من يعقل أخبر عنها كما يخبر عمن يعقلT��ـ-�  
T��ـ-�  
T��ـ-�  
T��ـ-�

 ���3C� ���3C� ���3C� ���3C�1111/��/��/��/�� ( والعرب تجمع ما ال يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلتـه، وان كـان خارجـًا عـن


 ~ :ــ�AG�. : (فقولــه تعــالى )3())األصــلaــ��'% .�AGــ�: ~ 
aــ��'% .�AGــ�: ~ 
aــ��'% .�AGــ�: ~ 
aــ�إذا طــال الكــالم ()تكــرار لــألول وذلــك ألنــه ( %'�
وأعلــم أن التكريــر أبلــغ مــن (( )4())لــه، وتجديــدًا لعهــده ريــةً تطوخشــي تناســي األول أعيــد ثانيــًا 

وهــو أبلــغ مــن التأكيــد، فــإن التأكيــد يقــرر إرادة معنــى  ؛تأكيــد، ألنــه وقــع فــي تكــرار التأســيسال
  . )5())األول وعدم التجوز

                                         
 .2/362األخفش : معاني القرآن) 1(

 .2/211تفسير النسفي  :، وينظر418، 2/417الكشاف ) 2(

 .6/95التبيان : ، وينظر5/9/122الجامع ألحكام القرآن مج) 3(

 .3/14البرهان في علوم القرآن ) 4(

 . 3/11المصدر نفسه ) 5(
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6
0    �: وقـال اهللا سـبحانه وتعـالىa#َ0�*�ـ-َ َE 60ــ��*M 0.ُــ67 8"ـI�ِ<,َ*� *�6
Q#ِ1    0ــ67 �*ـ�*��ُ
6T 0ـa#َ0�*�ـ-َ َE 60ــ��*M 0.ُــ67 8"ـI�ِ<,َ*� *�6
Q#ِ1    0ــ67 �*ـ�*��ُ
6T 0ـa#َ0�*�ـ-َ َE 60ــ��*M 0.ُــ67 8"ـI�ِ<,َ*� *�6
Q#ِ1    0ــ67 �*ـ�*��ُ
6T 0ـa#َ0�*�ـ-َ َE 60ــ��*M 0.ُــ67 8"ـI�ِ<,َ*� *�الجملـة تعليــل (( )Q#ِ1�)1ــ67 �*ـ�*��ُ
6T 0ـ
بعداوتـــه  للنهــي عـــن تمكـــين الشـــيطان ممـــا يبغـــي مـــن الفتنـــة، وتأكيـــد للتحـــذير منـــه، والتـــذكير

  .)2())وضرره وذلك أنه يرانا هو وقبيله أي جنوده وذريته من شياطين الجن وال نراهم
جملــة فعليــة ســدت مســد الخبــر مســبوقة ( خبرهــا) + ضــمير متصــل(ســمها ا+ األداة  -3

   )لتوكيدلبالالم المزحلقة 

ــ	L�*T�َ �:وردت هـــذه الصـــورة أربـــع مـــرات وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى ــ  :*ـ ــ�*�Rَ 5"ـ ــ� C�َ*ـ ــ	Q#ِ1 L�*T�َـ ــ  :*ـ ــ�*�Rَ 5"ـ ــ� C�َ*ـ ــ	Q#ِ1 L�*T�َـ ــ  :*ـ ــ�*�Rَ 5"ـ ــ� C�َ*ـ ــ	Q#ِ1 L�*T�َـ ــ  :*ـ ــ�*�Rَ 5"ـ ــ� C�َ*ـ وقولـــه  )Q#ِ1�)3ـ

  حكموا بضالله وأكدوه بالتعبير بالرؤية ((إذ  )Lnِ<68 ٍ+*tَq  "5 Rَ�*�*C�َ �Q#ِ1 Lnِ<68 ٍ+*tَq  "5 Rَ�*�*C�َ �Q#ِ1 Lnِ<68 ٍ+*tَq  "5 Rَ�*�*C�َ �Q#ِ1 Lnِ<68 ٍ+*tَq  "5 Rَ�*�*C�َ �Q#ِ1�)4 �:تعالى

                                         
ــراف) 1( ــ ــع27/األعــ ـــ ـــة المواضـ ــ ــــام: ، وبقيـ ــــال74/األنعــ ـــود48/، األنفــ ـــف84، 29/، هـــ ــ ــه36، 36/، يوسـ ـــ ، 10/، طـ

 .102/، الصافات46/، الحج7/، النمل6/المعارج

 .8/364تفسير المنار ) 2(

 .66/األعراف) 3(

 .30/، يوسف91/هود، والموضعان اآلخران 60/رافاألع)4(
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العلمية وبإن والالم وبالظرفية المفيـدة لإلحاطـة، كـأنهم قـالوا إنـا لنـراك فـي غمـرة مـن الضـالل 
وذلــك لمــا رأوه عليــه مــن الثقــة بمــا يــدعو . محيطــة بــك ال تهتــدي معهــا الــى الصــواب ســبيالً 

  .)1())ليها
  . )فعلية جملة( خبرها + سمهاا + األداة  -4

�*'9�َ :*ـ�0F*67 :*ـ�40*   �*'9�َ :*ـ�0F*67 :*ـ�40*   �*'9�َ :*ـ�0F*67 :*ـ�40*   �*'9�َ :*ـ�0F*67 :*ـ�40*    �:وردت هذه الصورة في موضعين في القرآن الكريم وذلـك فـي قولـه تعـالى

7QI�� 9�َVِB 0* �*�*� �: وقوله تعالى )2(��6�*��6�*��6�*��6�*�Iَ0F*� 0
�ََ' �*�*� *7QI�� 9�َVِB 0
Iَ0F*� 0
�ََ' �*�*� *7QI�� 9�َVِB 0
Iَ0F*� 0
�ََ' �*�*� *7QI�� 9�َVِB 0
Iَ0F*� 0
  .)4())يراه ويعلم ِفْعَله فيعاقبه عليه()أي  3((�'ََ�

  . )إسم( خبرها + )لمتص ضمير( سمهاا + األداة  -5

ْ�" Q#َ' */(B*�ِBـIَ*f 67ـ? �ُـ�b k*ـ Ld0     �:وردت هذه الصورة تسع مرات وذلك في قوله تعالى*� 0
�َ*�َ'     Ld0 ـ*b kـ? �ُـ�Iَ*f 67ـQ#َ' */(B*�ِB "�ْ*� 0
�َ*�َ'     Ld0 ـ*b kـ? �ُـ�Iَ*f 67ـQ#َ' */(B*�ِB "�ْ*� 0
�َ*�َ'     Ld0 ـ*b kـ? �ُـ�Iَ*f 67ـQ#َ' */(B*�ِB "�ْ*� 0
�َ*�َ'
 gA�ِa*b gA�ِa*b gA�ِa*b gA�ِa*b�)5( وقوله تعالى:�gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB  k#ِ1gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB  k#ِ1gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB  k#ِ1gw"�*B *��ُI*D0F-َ �*DِB  k#ِ1�)6( 6    �:وقوله تعـالىw6 �ْ�>*�"ـz�"D9ـ��� *��Q#ِ1 "7QI��ِB ْU"Fـ6T 67ـَ6    0:�5َw6 �ْ�>*�"ـz�"D9ـ��� *��Q#ِ1 "7QI��ِB ْU"Fـ6T 67ـَ6    0:�5َw6 �ْ�>*�"ـz�"D9ـ��� *��Q#ِ1 "7QI��ِB ْU"Fـ6T 67ـَ6    0:�5َw6 �ْ�>*�"ـz�"D9ـ��� *��Q#ِ1 "7QI��ِB ْU"Fـ6T 67ـَ7(�0:�5َ( 

وتأمـل حكمــة القـرآن، كيـف جــاء فـي االسـتعاذة مــن الشـيطان الــذي : ((جـاء فـي التفســير القـيم
وجـاءت االسـتعاذة مـن . فـي األعـراف وحـم السـجدة) السـميع العلـيم(نعلم وجـوده وال نـراه بلفـظ 

… فـي سـورة حـم المـؤمن) السـميع البصـير(رون باألبصـار بلفـظ شر اإلنس الذين يؤنسون ويـ
وأما نزغ الشيطان فوساوس، وخطرات يلقيها في . رى بالبصرألن أفعال هؤالء أفعال معاينة تُ 

ـــيم فيهـــا. القلـــب يتعلـــق بهـــا العلـــم وأمـــر باالســـتعاذة بالســـميع . فـــأمر باالســـتعاذة بالســـميع العل
  .)8())بالرؤية واهللا أعلمالبصير في باب ما يرى بالبصر، ويدرك 

  . )جملة شبه( خبرها + )متصل ضمير( إسمها + األداة  -6

                                         
 . 492، 8/491تفسير المنار ) 1(

 .40/جمالن)2(

 .14/العلق) 3(

 .3/739النّحاس : اعراب القرآن) 4(

 . 53/فصلت) 5(

 . 11/سبأ) 6(

 .19/، الملك27/، الشورى112/، هود56/غافر: ، وبقية المواضع56/غافر) 7(

 .203/فاضل السامرائي. د: التعبير القرآني :، وينظر586/بن قيم الجوزيةا: التفسير القيم) 8(
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ــ>ِ�0 �: قولــه تعــالىوذلــك فــي فــي القــرآن الكــريم  واحــد وردت هــذه الصــورة فــي موضــع 0S�*� 0�ِ<ــ 0S�*� 0�ِ<ــ 0S�*� 0�ِ<ــ 0S�*�
 */(B*% "A0D*YِB 0�(<*:*� �*C"C6�0fَVِB */Q#ِ;5َ */(B*% ِ
ْ6Y"� */(B*% "A0D*YِB 0�(<*:*� �*C"C6�0fَVِB */Q#ِ;5َ */(B*% ِ
ْ6Y"� */(B*% "A0D*YِB 0�(<*:*� �*C"C6�0fَVِB */Q#ِ;5َ */(B*% ِ
ْ6Y"� */(B*% "A0D*YِB 0�(<*:*� �*C"C6�0fَVِB */Q#ِ;5َ */(B*% ِ
ْ6Y"��)1( ندركك وال يخفى علينا شيء من لبمرأى منا : أي

  .)2(ا الى شيء من أمرك يصلو حتى ال أمرك ونحفظك 
  .التوكيد بضمير الفصل -ج

أشــترط النحــاة كونــه مــن ضــمائر الرفــع المنفصــلة، ومطابقتــه لإلســم قبلــه، وأن يقــع بــين 
ويســـمى بضـــمير . )3(معـــرفتين وأن يفصـــل بـــين المبتـــدأ وخبـــره أو مـــا أصـــله المبتـــدأ أو الخبـــر

  .)4(الفصل عند البصريين، وضمير العماد أو الدعامة عند الكوفيين
  -:وعلى ما يأتيوقد جاء التوكيد بضمير الفصل على صورة واحدة 

ضــمير + مفعــول بــه أول ) + تترضــمير مســ(فاعــل + فعــل مضــارع + أداة شــرط جازمــة 
  .مفعول به ثان+ الفصل 

Q�,ََ' �#ََ' ِ�*�ُ- 0�ِ1 Q�,ََ' �#ََ' ِ�*�ُ- 0�ِ1 Q�,ََ' �#ََ' ِ�*�ُ- 0�ِ1 Q�,ََ' �#ََ' ِ�*�ُ- 0�ِ1 �: وردت هذه الصورة في موضع واحد من القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى
�@A�َ*�*� ًE�*8 */0C"8�@A�َ*�*� ًE�*8 */0C"8�@A�َ*�*� ًE�*8 */0C"8�@A�َ*�*� ًE�*8 */0C"8�)5( نص سـيبويه علـى أن الفصـل مـن مؤكـدات الجملـة وعلـى أنـه يفيــد التأكيـد :

يزيــد تأكيــدًا وهــذا ) تَــَرنِ (وصــف لليــاء فــي ) أنــا((( فـــ) …إن تــرن أنــا : (وقــال فــي قولــه تعــالى
وأمــا تأكيــد المظهــر بالمضــمر فلــم يعهــد ولهــذا ســماه  ؛صــحيح، ألن المضــمر يؤكــد الضــمير

: ال يجاء مع التوكيد، فـال يقـال: كالم، أي يقوي، ولهذا قالوادعم به الألنه يُ ) دعامة(بعضهم 
  فـ  )6())زيد نفسه هو الفاضل((

                                         
 .80/، ص37/الحجر: ، وبقية المواضع48/الطور) 1(

 .5/9/170مجمع البيان مج: ينظر) 2(

 .1/68، همع الهوامع 3/110المفصل  ، شرح395-2/389كتاب سيبويه  :ينظر) 3(

 .1/68، همع الهوامع 3/110شرح المفّصل : ينظر) 4(

 .39/الكهف) 5(

 . 2/409البرهان في علوم القرآن : ، وينظر1/395كتاب سيبويه ) 6(
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) أنا(وٕان شئت جعلت . مفعول ثان لترني) اقلّ (أنا فاصلة ال موضع لها من األعراب و((
الخبـر ) أقـل(مبتـدأ و) أنـا(ل ويجوز في الكالم رفـع أقـل تجعـ. نيتأكيدًا لضمير المتكلم في تر 

  . )1())والجملة في موضع المفعول الثاني لترني
  :التوكيد بالنون  -ح

مر، أما الماضـي فـال تتصـل بـه ل بآخر المضارع واألنون التوكيد حرف مختص باإلتصا
وهذا موافق لما جاء فـي الفـاظ الرؤيـة  )2())ال تدخل على فعل قد وقع((بإجماع النحاة، ألنها 

  .والرؤيا حيث لم يرد الفعل الماضي مؤكدًا بالنون
  -:وجاء هذا التوكيد على صورتين هما

  . )ضمير( فاعل + مضارع فعل + )زائدة( ما + أن  -1
ــ� �: وردت هــذه الصــورة فــي أربــع مــرات فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه تعــالى ــْ� %*() 98ِ1 ــ� ,ُ ــْ� %*() 98ِ1 ــ� ,ُ ــْ� %*() 98ِ1 ــ� ,ُ ــْ� %*() 98ِ1 ُ,

 *��6A*f�6� �*8  (C*� ِ�ُ- *��6A*f�6� �*8  (C*� ِ�ُ- *��6A*f�6� �*8  (C*� ِ�ُ- *��6A*f�6� �*8  (C*� إن كان  البـد مـن أن ترينـي : مؤكدتان، أي: ونما والن: ((مخشريز قال ال )3(�-ُ�ِ
بـالهمز مكـان ترينـي، ) إمـا تـرئنهم: (وقـريء… ما تعدهم من العذاب فـي الـدنيا أو فـي اآلخـرة

للشــرط  )أن(ـفــ) أمــا ترينــي(و )4( ))وهــي ضــعيفة) لتــرؤن الجحــيم(، و)تــرئن فإمــا: (كمــا قــريء
مسلطة والمعنى إنها سلطت نون التأكيد على الفعـل المضـارع ولـو لـم تكـن  )ما(إليها  ضمت

  . )5( هي لم يجز أن تريني
�*�Q5:وقـال اهللا ســبحانه وتعــالى�َ#َ 0�َ' 0
6T6Aــ"F#َ Z"UــQ�� *0ــ�F*B */9ــC*� �*�Q5*98ِ1ــ� #ُ�ِ�َ#َ 0�َ' 0
6T6Aــ"F#َ Z"UــQ�� *0ــ�F*B */9ــC*� �*�Q5*98ِ1ــ� #ُ�ِ�َ#َ 0�َ' 0
6T6Aــ"F#َ Z"UــQ�� *0ــ�F*B */9ــC*� �*�Q5*98ِ1ــ� #ُ�ِ�َ#َ 0�َ' 0
6T6Aــ"F#َ Z"UــQ�� *0ــ�F*B */9ــC*� 6
�0*98ِ1ــ� #ُ�ِa6FِG0�ــ� 8*ــ*C 6
9C*�0ــ/* 5َ;0��َِa6FِG0�ــ� 8*ــ*C 6
9C*�0ــ/* 5َ;0��َِa6FِG0�ــ� 8*ــ*C 6
9C*�0ــ/* 5َ;0��َِa6FِG0�ــ� 8*ــ*C ذهــب  )9C*��)6ــ/* 5َ;0��َِ

ونـون ) إن(في حرف الشرط ) ما(هذه جملة شرطية زيدت ((الشيخ محمد رشيد رضا الى أن 
تأكيـد وقـوع مـا وعـد اهللا هـؤالء المشـركين  والمراد باآليـة. التوكيد في فعله فكان توكيده مزدوجاً 

من العقـاب فـي الـدنيا واآلخـرة بشـرطه فيهمـا ال يتخلـف منهمـا شـيء فـي جملتهمـا، سـواء أرى 
  . )7())…ته إياهءبعض القسم األول منه وشاهده، أم توفاه قبل إرا اهللا النبي 

                                         
، الجـــامع ألحكـــام القـــرآن 3/6/471، مجمـــع البيـــان مـــج7/41التبيـــان : ، وينظـــر1/442مشـــكل إعـــراب القـــرآن ) 1(

 .5/10/408مج

 .3/105كتاب سيبويه ) 2(

 .93/المؤمنون) 3(

 .23/117التفسير الكبير : ، وينظر3/203الكشاف ) 4(

 .4/7/117مجمع البيان مج: ينظر) 5(

 .26/، مريم77/غافر: ان اآلخران، والموضع46/يونس) 6(

 .4/184الكشاف : ، وينظر11/387تفسير المنار ) 7(
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  . به مفعول + )ضمير( فاعل + مضارع فعل + القسم جواب الم  -2
ــه تعــالى �ــ�*�9�0َ�َ�ــ�*�9�0َ�َ�ــ�*�9�0َ�َ�ــ�*��9�0: وردت هــذه الصــورة فــي موضــع واحــد فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولَ�َ    

 *
�"Y*=�ْ� *
�"Y*=�ْ� *
�"Y*=�ْ� *
�"Y*=�ْ� * * * *9a#َ0�*��َ�َ 9
ُv9a#َ0�*��َ�َ 9
ُv9a#َ0�*��َ�َ 9
ُv9a#َ0�*��َ�َ 9
ُv � � � � "n"�*��ْ� *.0�*f "n"�*��ْ� *.0�*f "n"�*��ْ� *.0�*f "n"�*��ْ� *.0�*f�)1(  )) من قرأ بضم التاء جعله فعًال رباعيًا منقوًال من رأى من
فـي رؤية العين فتعدى بنقله الى الرباعي الى مفعولين قام أحدهما مقام الفاعل وهو المضمر 

ومـن فـتح التـاء جعلـه فعـًال ثالثيـًا . المفعـول الثـاني) الجحـيم(مفعـول لـم يسـم فاعلـه و) لترون(
: اه الـى مفعـول واحـد ألّنـه فـي الـوجهين مـن رؤيـة العـين، أصـلهغير منقول الـى الربـاعي فعـدّ 

لترأيــون فألقيــت حركــة الهمــزة علــى الــراء كمــا فعــل ذلــك فــي يــرى وتــرى علــى التســهيل تســهيًال 
ت لبـلتريون فلما تحركت الياء وأنفتح ما قبلها قمستمرًا في هذا البناء حيث وقع مستقبًال فبقي 

الفًا وحذفت لسـكونها وسـكون الـواو بعـدها فبقـي لتـرون ثـم دخلـت النـون المشـددة فحـذفت نـون 
ــواو بالضــم لســكونها وســكون أول النــون المشــددة، وال يجــوز همــز  ــاء وحركــت ال اإلعــراب للبن

 السـاكنين وهمـا الـواو وأول المشـدد،  حركتهـا عارضـة اللتقـاء الواو من لتـرون النضـمامها ألن
واو الضـمير وقـد (أال ترى أنـك لـم تـرد الم الفعـل التـي قـد حـذفت قبـل الـواو لسـكونها وسـكون 

أول النون المشددة التي للتأكيـد فلمـا لـم يعتـد بحركتهـا ) تحركت واو الضمير لسكونها وسكون
حـذف الـواو اللتقـاء السـاكنين ألنـه  ولم يجـز. [ لم ترد الم الفعل ولم يجز همزها ومثله الثاني

وهــو  )2(] ))قــد حــذف الم الفعــل قبلهــا وألن قبلهــا فتحــة والفتحــة ال تــدل علــى الــواو لــو حــذفت
 ؛اوعــدوا بــه مــا ال مــدخل فيــه للريــبجــواب قســم محــذوف، والقســم لتوكيــد الوعيــد، وأن مــا ((

بـــالهمز وهـــي ) نؤ لتـــر : (وقـــرئ .وكـــرره معطوفـــًا بـــثم تغليظـــًا فـــي التهديـــد وزيـــادة فـــي التهويـــل
ذاك فـي : لم استكرهت والـواو المضـمومة قبلهـا همـزة قيـاس مطـرد؟ قلـت: فإن قلت. مستكرهة

  .)3( ))الواو التي ضمتها الزمة، وهذه عارضة اللتقاء الساكنين
  .األنماط اللغوية لصيغة الرؤية والرؤيا -:ثالثاً 

، فقــد )الكـالم(مـن الخلـط مــع مصـطلح  ءبشــي) الجملـة(تناولـت مباحـث النحــاة اصـطالح 
الـذي اصـطلح عليـه عنـد النحـاة ) الصـورة التركيبيـة للكـالم(لى أن الجملة هي إذهب بعضهم 

  .)1( ))التركيب المفيد((أو هي  )4( .ظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليهابعبارة اللف

                                         
 . 7، 6/التكاثر) 1(

ــرآن ) 2( ــ ـــ ـــراب القــ ــ ــ ــكل إعــ ــ ـــ ــــر840، 2/839مشــ ــ ــ ــورة: ، وينظـ ــ ـــ ــين ســ ــ ـــ ـــراب ثالثــ ــ ـــ ـــان 183، 182/إعـ ــ ـــ ــع البيـ ــ ــ ، مجمـــ
 .5/10/533مج

 .375، 4/374تفسير النسفي : ، وينظر4/799اف الكش) 3(

 .1/14شرح ابن عقيل : ينظر) 4(
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سـنادية، يتـألف نظامهـا مـن مسـند ومسـند اليـه، ال يغنـي أي منهمـا اوالجملة العربية جملة 
أقل قدر من الكالم يفيـد : ((وهي تعريف المحدثين. ساسيان فيهاأكنان ر نهما عن صاحبه، ال

وهـي بهـذا  )2())السامع معنى مستقًال بنفسه، سواء تركب هـذا القـدر مـن كلمـة واحـدة أو أكثـر
التحديـــد اخـــص مـــن الكـــالم، ألن كـــل جملـــة كـــالم ولـــيس العكـــس، ألن مـــن الكـــالم مـــا لـــيس 

  .)3(بجملة
، )4())فعليــة وٕاســمية وشــرطية وظرفيــة: ((وقــد قســم الزمخشــري الجملــة علــى أربعــة أضــرب

وبنـــى نقـــده علـــى  )5())وهـــي قســـمة لفظيـــة: ((لـــى هـــذا التقســـيم، قـــالإبـــن يعـــيش نقـــدًا اووجـــه 
ـــى هـــذا العناصـــر األساســـية المفترضـــة ل ـــار مـــا طـــرأ عل ـــة دون أن يأخـــذ باإلعتب ـــة العربي لجمل

سـمية، ألن اوهـي الجملـة فـي الحقيقـة ضـربان فعليـة و : ((فقال. التركيب من خصائص جديدة
  . )6())وفاعل الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين الشرط فعل وفاعل والجزاء فعل

  -:والرؤيا على األنماط اللغوية اآلتيةوقد وردت لفظة الرؤية 
  . معطوف + عطف حرف + اسمية جملة  -1

غيـر أنهـا يمكـن أن  )7( ))الجملـة التـي  ال يكـون فيهـا المسـند فعـالً ((الجملة االسـمية هـي 
لــى زمـن معــين فـي الماضــي،أو الحــال، أو إد تشـير تقتـرن أحيانــًا بقرينـة خارجــة عـن اإلســنا((

  .)8())المستقبل، أو تقترن بقرينة تشير الى الزمن بأبعاده الثالثة

A*aِB 0"�9ـ�L    �:وردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذلك في قوله تعالىِa01َِ�ـ� ٌ�Iَ68�0:"ـ  k#ِ1*�    L9ـ��"A*aِB 0
ِa01َِ�ـ� ٌ�Iَ68�0:"ـ  k#ِ1*�    L9ـ��"A*aِB 0
ِa01َِ�ـ� ٌ�Iَ68�0:"ـ  k#ِ1*�    L9ـ��"A*aِB 0
ِa01َِ�ـ� ٌ�Iَ68�0:"ـ  k#ِ1*�  gW*�"ـ��*C5َ  gW*�"ـ��*C5َ  gW*�"ـ��*C5َ  gW*�"ـ��*C5َ

 *��ُI*:0�6D�ْ� 6zِG0�*� *
ِB *��ُI*:0�6D�ْ� 6zِG0�*� *
ِB *��ُI*:0�6D�ْ� 6zِG0�*� *
ِB *��ُI*:0�6D�ْ� 6zِG0�*� *
ِB�)9( وقوله تعالى:�"w"�*<�ْ�*� (
*SَK�*� ?*D0fَK�َ� ِ.0�َ��ِ�َ	�ْ� ُ��َ*8"w"�*<�ْ�*� (
*SَK�*� ?*D0fَK�َ� ِ.0�َ��ِ�َ	�ْ� ُ��َ*8"w"�*<�ْ�*� (
*SَK�*� ?*D0fَK�َ� ِ.0�َ��ِ�َ	�ْ� ُ��َ*8"w"�*<�ْ�*� (
*SَK�*� ?*D0fَK�َ� ِ.0�َ��ِ�َ	�ْ� ُ��َ*8�)10( وقوله تعالى :

� ًE�ُe0�*8 670C*f *��َ� */"e�َ0�ُ' r�ُ� *[�*`ُ	�ْ�*� *�*�*<�ْ�*� *z0D9��� 9�ِ1 ًE�ُe0�*8 670C*f *��َ� */"e�َ0�ُ' r�ُ� *[�*`ُ	�ْ�*� *�*�*<�ْ�*� *z0D9��� 9�ِ1 ًE�ُe0�*8 670C*f *��َ� */"e�َ0�ُ' r�ُ� *[�*`ُ	�ْ�*� *�*�*<�ْ�*� *z0D9��� 9�ِ1 ًE�ُe0�*8 670C*f *��َ� */"e�َ0�ُ' r�ُ� *[�*`ُ	�ْ�*� *�*�*<�ْ�*� *z0D9��� 9�ِ1�)1(.  
                                                                                                                               

 .1/188حاشية الصبان ) 1(

 . 191/إبراهيم أنيس. د: من أسرار اللغة) 2(

 .99/خليل إبراهيم العطية. د: السيابالتركيب اللغوي لشعر ) 3(

 . 24/المفصل) 4(

 .1/88شرح المفّصل ) 5(

 .1/88المصدر نفسه ) 6(

 .35/علي جابر المنصوري. د: الداللة الزمنية في الجملة العربية) 7(

 .35/المصدر نفسه) 8(

 .  35/النمل) 9(

 . 24/هود) 10(
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�>C0*�: وقال تبارك وعزََ�*�*C0<�ََ�*�*C0<�ََ�*�*C0<�ََ�*�       ِ�ُHُVِ�ْ�ـB *�ُHُVْ�ـ�*� "�#َKِـ�B *ـ�#َK�*� ِ.0�*F�ِْـ�B *.0ـ�*F�ْ�*� ِ|ْ	9C��ِB *|ْ	9C�� 9�َ' �*a�"5 0
ِa0�Iَ*f �       ِ�ُHُVِ�ْ�ـB *�ُHُVْ�ـ�*� "�#َKِـ�B *ـ�#َK�*� ِ.0�*F�ِْـ�B *.0ـ�*F�ْ�*� ِ|ْ	9C��ِB *|ْ	9C�� 9�َ' �*a�"5 0
ِa0�Iَ*f �       ِ�ُHُVِ�ْ�ـB *�ُHُVْ�ـ�*� "�#َKِـ�B *ـ�#َK�*� ِ.0�*F�ِْـ�B *.0ـ�*F�ْ�*� ِ|ْ	9C��ِB *|ْ	9C�� 9�َ' �*a�"5 0
ِa0�Iَ*f �       ِ�ُHُVِ�ْ�ـB *�ُHُVْ�ـ�*� "�#َKِـ�B *ـ�#َK�*� ِ.0�*F�ِْـ�B *.0ـ�*F�ْ�*� ِ|ْ	9C��ِB *|ْ	9C�� 9�َ' �*a�"5 0
ِa0�Iَ*f �
 (.(���ِB 9.(���*� (.(���ِB 9.(���*� (.(���ِB 9.(���*� (.(���ِB 9.(�فيـه لـى مـا عملـت والعين بالعين وما بعده من األسماء مـن نصـبه عطفـه ع(( )2(��*��

خبــر أن وكــذلك كــل مخفــوض خبــر لمــا قبلــه، ومــن رفــع العــين ) بــالنفس(و) الــنفس(أن وهــو 
قلنا لهم النفس بالنفس فرفع على ) كتبنا عليهم(واألنف والسن عطفه على المعنى ألن معنى 

بــن ابــن كثيــر و او جعفــر  ومــا بعــده كلــه بــالرفع وقــرأ أبــو قــرأ الكســائي العــينُ (( و )3())االبتــداء
قال أبو علي حجة من نصب العين ومـا بعـده أنـه عطـف … كلها بالنصبعمرو عامر وأبو 

ذلـك كلــه علــى أن يجعــل الــواو لالشــتراك فــي نصـب أن ولــم يقطــع الكــالم عمــا قبلــه كمــا فعــل 
ذلــك مــن رفــع وأمــا مــن رفــع بعــد النصــب فقــال إن الــنفس بــالنفس والعــين بــالعين فإنــه يحتمــل 

أن تكـون الـواو عاطفـة جملـة علـى جملـة كمـا يعطـف المفـرد علـى المفـرد : ة أوجـه أحـدهاثالث
والثاني أنه حمل الكالم على المعنى ألنه إذا قال وكتبنا عليهم فيها إن النفس بـالنفس فمعنـاه 

: تعـالى قلنا لهم النفس بالنفس فحمل العين بالعين على هذا كما إنه لما كان المعنى في قوله
�Ln"F*8 0."8 ٍ�ْVَِB 0
ِa0�Iَ*f 64��َ6�Ln"F*8 0."8 ٍ�ْVَِB 0
ِa0�Iَ*f 64��َ6�Ln"F*8 0."8 ٍ�ْVَِB 0
ِa0�Iَ*f 64��َ6�Ln"F*8 0."8 ٍ�ْVَِB 0
ِa0�Iَ*f 64��َ6��)4(  كأسًا من معين حمل حورًا عينًا على ذلك كأنه يمنحون  نيمنحو

  الكامل      )5( :كأسًا ويمنحون حورًا عينًا ومن ذلك قوله
ـــــ ـــــْت وغيـــــر آيَ ادَ َب ـــــالبَ  عَ هـــــن َم   ىَل

ــــــــا َســــــــ ــــــــجٌج َأم ــــــــهِ وَ وُمش   اُء َقذاِل
 

ــــــــــــوَ أّال رَ   ــــــــــــجَ  دَ اِك ــــــــــــُهن هَ رَ ْم   اءُ َب
ــــــــفَ  ــــــــب َســــــــدَ َب ــــــــاَرُه المِ ا وغي   اءُ زَ ْع
 

أن يكون عطف قوله والعين بالعين على الذكر المرفوع في الظـرف الـذي : ثوالوجه الثال… 
#Qـ67  �: تعـالى هو الخبر وٕان لـم يؤكـد المعطـوف عليـه بالضـمير المنفصـل كمـا أكـد فـي نحـو قولـه #Qـ67  1ِ #Qـ67  1ِ #Qـ67  1ِ ِ1

67ُI�ِ<,َ*� *�6T 0
ُ��*�*�67ُI�ِ<,َ*� *�6T 0
ُ��*�*�67ُI�ِ<,َ*� *�6T 0
ُ��*�*�67ُI�ِ<,َ*� *�6T 0
ُ��*�*��)6((()1(.  

                                                                                                                               
 .36/اإلسراء) 1(

 .45/المائدة) 2(

 .1/227مشكل إعراب القرآن ) 3(

 .45/الصافات) 4(

، معجـم شـواهد العربيــة 174، 1/173كتـاب سـيبويه ) وَغيـَر سـاَرهُ (دون ذكـر قائلهمـا  رواهمـا سـيبويه فـي كتابـه )5(
1/22 . 

 .27/األعراف) 6(
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  . معطوف + عطف حرف + فعلية جملة  -2
ألنهـا  )2())الجملة التي يكون المسند فيها فعـًال تقـدم أو تـأخر((الجملة الفعلية يقصد بها تلك 

: ثنتــي عشــرة مــرة وذلــك فــي قولــه تعــالىاوردت هــذه الصــورة فــي  )3())تقــوم علــى أســاس الفعــل((
��QIَـ6h 5"�ـIُ��ْ� "7ُـ�(�0BَK�*� 6*ـ�6%     �َ-َ �@80�*� *��ُ5�َJ*�     6%�0*ـ�BَK�*� 6)���QIَـ6h 5"�ـIُ��ْ� "7ُـَ-َ �@80�*� *��ُ5�َJ*�     6%�0*ـ�BَK�*� 6)���QIَـ6h 5"�ـIُ��ْ� "7ُـَ-َ �@80�*� *��ُ5�َJ*�     6%�0*ـ�BَK�*� 6)���QIَـ6h 5"�ـIُ��ْ� "7ُـَ-َ �@80�*� *��ُ5�َJ*��)4( 0        �: وقولـه تعـالى
ِa"F0D0 �*:*ـ
ِaِB�
e�َ0�ُ'        0"ـ/* ��QـU"�.* َ_>*ـQI�� *zـIَ*f 67ـ? ,Iُُـِa"F0D0 �*:*ـ
ِaِB�
e�َ0�ُ'        0"ـ/* ��QـU"�.* َ_>*ـQI�� *zـIَ*f 67ـ? ,Iُُـِa"F0D0 �*:*ـ
ِaِB�
e�َ0�ُ'        0"ـ/* ��QـU"�.* َ_>*ـQI�� *zـIَ*f 67ـ? ,Iُُـِa"F0D0 �*:*ـ
ِaِB�'e�َ0�ُ"ـ/* ��QـU"�.* َ_>*ـQI�� *zـIَ*f 67ـ? ,Iُُـ

 0
"Tِ%�*�0Bَ'*� 0
"Tِ%�*�0Bَ'*� 0
"Tِ%�*�0Bَ'*� 0
"Tِ%�*�0Bَ'*��)5( ��6* �: وقوله تعالى�Qَ	�َ-َ *t5ََ' 6w"�*<�ْ�*� ?*D0fَK� Zِ��َ0�*� �ْ*T �ُْ, *��6�Qَ	�َ-َ *t5ََ' 6w"�*<�ْ�*� ?*D0fَK� Zِ��َ0�*� �ْ*T �ُْ, *��6�Qَ	�َ-َ *t5ََ' 6w"�*<�ْ�*� ?*D0fَK� Zِ��َ0�*� �ْ*T �ُْ, *��6�Qَ	�َ-َ *t5ََ' 6w"�*<�ْ�*� ?*D0fَK� Zِ��َ0�*� �ْ*T �ُْ,�)6( وقوله تعالى :� �َ*F*G*� �َ*F*G*� �َ*F*G*� �َ*F*G*�
0P-َ 0
ُQI*F�َ *W*A"e5َْK�*� *%�*�0BَK�*� *z0D9��� 0
ُ�َ0P-َ 0
ُQI*F�َ *W*A"e5َْK�*� *%�*�0BَK�*� *z0D9��� 0
ُ�َ0P-َ 0
ُQI*F�َ *W*A"e5َْK�*� *%�*�0BَK�*� *z0D9��� 0
ُ�َ0P-َ 0
ُQI*F�َ *W*A"e5َْK�*� *%�*�0BَK�*� *z0D9��� 0
ُ�َ*��6�ُ*��6�ُ*��6�ُ*��6�ُ�)7(.  

6��*  �: وقال عز من قائـلC"80̀ 6� َE 0�*d�*G �َHِ1 �*aQ#َ'  *��6C"80̀ 6� َE 0�*d�*G �َHِ1 �*aQ#َ'  *��6C"80̀ 6� َE 0�*d�*G �َHِ1 �*aQ#َ'  *��6C"80̀ 6� َE 0�*d�*G �َHِ1 �*aQ#َ' * * * *  َ+9�َ' "7ِـB ��6C"80̀ 6� 0
�َ �*Dَ� 0
6T*%�*�0Bَ'*� 0
6a-َ*A"e5َْ' 6hkIَ�ُ# 6�� Bِـ7" '9�َ+َ  �*C"80̀ 6� 0
�َ �*Dَ� 0
6T*%�*�0Bَ'*� 0
6a-َ*A"e5َْ' 6hkIَ�ُ# 6�� Bِـ7" '9�َ+َ  �*C"80̀ 6� 0
�َ �*Dَ� 0
6T*%�*�0Bَ'*� 0
6a-َ*A"e5َْ' 6hkIَ�ُ# 6�� Bِـ7" '9�َ+َ  �*C"80̀ 6� 0
�َ �*Dَ� 0
6T*%�*�0Bَ'*� 0
6a-َ*A"e5َْ' 6hkIَ�ُ# *�
6%َU#َ*� LW9�*86%َU#َ*� LW9�*86%َU#َ*� LW9�*86%َU#َ*� LW9�*8 *��6a*D0F*� 0
ِa"#�*�ْ^ُ_  "5 0
6T *��6a*D0F*� 0
ِa"#�*�ْ^ُ_  "5 0
6T *��6a*D0F*� 0
ِa"#�*�ْ^ُ_  "5 0
6T *��6a*D0F*� 0
ِa"#�*�ْ^ُ_  "5 0
6T�)8( ))وبيـان لسـنة ) ال يؤمنـون: (هـذا عطـف علـى قولـه تعـالى

أي ومـا يشـعركم أيضـًا إنـا نقلـب أفئـدتهم عنـد مجـيء . برؤية اآليـةاهللا تعالى في عدم إيمانهم 
اآلية بالخواطر والتأويالت والتفكـر فـي اسـتنباط االحتمـاالت، وأبصـارهم فـي تـوهم التخـيالت، 

وتقليـب األبصـار مـن قبيـل قولـه … كشأنهم في عـدم إيمـانهم بمـا جـاءهم أول مـرة مـن اآليـات
6�%��6* �: تعـالىY0ـ�*8 gj0�,َ 6.0Y#َ �ْ*B �#َ6%�*�0Bَ' 0�*�k6: �*DQ#ِ1 ��ُ��َ�َ� *��6%�6Y0ـ�*8 gj0�,َ 6.0Y#َ �ْ*B �#َ6%�*�0Bَ' 0�*�k6: �*DQ#ِ1 ��ُ��َ�َ� *��6%�6Y0ـ�*8 gj0�,َ 6.0Y#َ �ْ*B �#َ6%�*�0Bَ' 0�*�k6: �*DQ#ِ1 ��ُ��َ�َ� *��6%�6Y0ـ�*8 gj0�,َ 6.0Y#َ �ْ*B �#َ6%�*�0Bَ' 0�*�k6: �*DQ#ِ1 ��شـتمل عليـه افـإن مـن لـم يقنعـه مـا  )9(��َ�َ��ُ

القرآن من اآليات العقلية العلمية، ال يقنعـه مـا يـراه بعينيـه مـن اآليـات الحسـية، بـل يـدعي أن 
ينيـــه خـــدعتا أو أصـــيبتا بآفــــة فهـــي ال تـــرى إال صـــورًا خياليــــة أو أنـــه مـــن أعمـــال الســــحر ع

  .)10( ))الصناعية، وهل هذا إال خلق األولين، في مكابرة آيات من بعث فيهم من المرسلين؟
  .مجرور إسم + جر حرف + سميةا جملة  -3

                                                                                                                               
 .2/601إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : ، وينظر199، 2/3/198مجمع البيان مج) 1(

 .37/الداللة الزمنية في الجملة العربية) 2(

 .37/المصدر نفسه) 3(

 .37/النور) 4(

 .108/النحل) 5(

 .50/األنعام) 6(

 . 78/النحل) 7(

ــام) 8( ــاطر109،110/األنعــ ــع، فــ ــة المواضــ ــجدة19/، وبقيــ ــونس23/، الملــــك26، 26/، األحقــــاف9/، الســ ، 31/، يــ
 . 78/المؤمنون

 .15/الحجر) 9(

 .7/672تفسير المنار ) 10(
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�*QEِ1 �#َ6�08َ' �*8*� QEِ1 �#َ6�08َ' �*8*� QEِ1 �#َ6�08َ' �*8*� QEِ1 �#َ6�08َ' �*8 �: رآن الكريم وذلك في قوله تعالىوردت هذه الصورة في أربعة مواضع في الق
 ِ�*�*<�ْ�ِB ٍ�0DIََ� gW*A"M�*� ِ�*�*<�ْ�ِB ٍ�0DIََ� gW*A"M�*� ِ�*�*<�ْ�ِB ٍ�0DIََ� gW*A"M�*� ِ�*�*<�ْ�ِB ٍ�0DIََ� gW*A"M�*��)1 (وقوله تعالى :� * "T �َHِ;5َ 6c*A*� *�*o#َ*� * "T �َHِ;5َ 6c*A*� *�*o#َ*� * "T �َHِ;5َ 6c*A*� *�*o#َ*� * "T �َHِ;5َ 6c*A*� *�*o#َ*� *.�ِ�"��9CI"� 6d�َ�0�*B *.�ِ�"��9CI"� 6d�َ�0�*B *.�ِ�"��9CI"� 6d�َ�0�*B *.�ِ�"��9CI"� 6d�َ�0�*B�)2 (.  


gW*��*P"� 0 �: وقال عز وجل"Tِ%�*�0Bَ' ?Iَ*f*� 0
ِa"F0D*: ?Iَ*f*� 0
ِaِB�ُIُ, ?Iَ*f 67QI�� *
�َ*O gW*��*P"� 0
"Tِ%�*�0Bَ' ?Iَ*f*� 0
ِa"F0D*: ?Iَ*f*� 0
ِaِB�ُIُ, ?Iَ*f 67QI�� *
�َ*O gW*��*P"� 0
"Tِ%�*�0Bَ' ?Iَ*f*� 0
ِa"F0D*: ?Iَ*f*� 0
ِaِB�ُIُ, ?Iَ*f 67QI�� *
�َ*O gW*��*P"� 0
"Tِ%�*�0Bَ' ?Iَ*f*� 0
ِa"F0D*: ?Iَ*f*� 0
ِaِB�ُIُ, ?Iَ*f 67QI�� *
�َ*O�)3 (قال األخفش :

ختم اهللا على قلوبهم وعلى سمعهم، : فإن الختم ليس يقع على األبصار، إنما قال: ((األخفش
ألن ذلـك كـان لعصـيانهم اهللا، فجـاز )خـتم اهللا(وعلى أبصارهم غشاوة، مسـتأنفًا وقولـه : ثم قال

ب بها، وهـي ال تفعـل بـه شـيئًا، ألنـه هلـك فـي جِ عْ ة، إذا ُأ◌ً نَ الَ فُ  هُ تْ كَ لَ هْ أَ : ذلك اللفظ، كما تقول
وجـــاءت القلـــوب واألبصـــار بصـــيغة ) 4())حكـــم إنهـــا مختـــوم عليهـــا) خـــتم(إتباعهـــا، أو يكـــون 

ألن السـمع مصـدر وال يجمـع، ربمـا كـان بـالنظر الـى وذلـك الجمع، والسـمع بصـيغة المفـرد ؟ 
كـذلك البصـر … وٕادراكات كل فـرد، ألن للقلـب رغبـات وٕادراكـات متنوعـة، كليـة جزئيـةأعمال 

  .ولكن نوع إدراك السمع هو تلك األمواج الصوتية. يرى األلوان والسطوح والمقادير ويدركها
هـذا اإلدراك بالغشــاوة  ر عـن كـف تى مـن الجانـب المقابـل، عّبـأولمـا كـان إدراك البصـر يتـ

  .)5( ك القلب لما كان من جهات مختلفةبخالف إدرا) الستار(
بالجملة ) وعلى ابصارهم غشاوة: (قال في البقرة: ((وقال الدكتور فاضل صالح السامرائي

 ومعنـى ذلـك أن هـؤالء لـم يسـبقسـمية كمـا هـو معلـوم تفيـد الـدوام والثبـات سمية، والجملة االاال
  . )6())لهم أن أبصروا وٕانما هذا شأنهم وخلقتهم فال أمل في أبصارهم في يوم من األيام

  . مجرور سما + جر حرف + فعلية جملة  -4
80̀"�:وردت هــذه الصــورة فــي أربعــة عشــر موضــعًا وذلــك فــي قولــه تعــالى 6DIْ"� �ْــ ُ,*�"80̀ 6DIْ"� �ْــ ُ,*�"80̀ 6DIْ"� �ْــ ُ,*�"80̀ 6DIْ"� �ْــ ــ.0 �*,ُ ــ.* 8" ــ.C 0*ــ��" �*^ْ�ُ�ْ ــ.* 8" ــ.C 0*ــ��" �*^ْ�ُ�ْ ــ.* 8" ــ.C 0*ــ��" �*^ْ�ُ�ْ ــ.* 8" C*ــ��" �*^ْ�ُ�ْ

 9."Tِ%�*�0Bَ' 9."Tِ%�*�0Bَ' 9."Tِ%�*�0Bَ' 9."Tِ%�*�0Bَ'�)7 (�0*�%ِ �: تعالى وقولهBَK�ِB 6h*TْU*� "7",0�*B �*C*: 6[�َ*� ِ%�*�0BَK�ِB 6h*TْU*� "7",0�*B �*C*: 6[�َ*� ِ%�*�0BَK�ِB 6h*TْU*� "7",0�*B �*C*: 6[�َ*� ِ%�*�0BَK�ِB 6h*TْU*� "7",0�*B �*C*: 6[�َ�� 0fَ' ?Iَ*f "7ِBـ�6.ِ  �:تعالىوقوله ) 8(��*ُ-ْV5َ ���� 0fَ' ?Iَ*f "7ِBـ�6.ِ  َ,��ُُ-ْV5َ ���� 0fَ' ?Iَ*f "7ِBـ�6.ِ  َ,��ُُ-ْV5َ ���� 0fَ' ?Iَ*f "7ِBـ�6.ِ  َ,��ُُ-ْV5َ ��ُ��,َ
 ِ��9C�� ِ.6�0fَ' ِ��9C�� ِ.6�0fَ' ِ��9C�� ِ.6�0fَ' ِ��9C�� ِ.6�0fَ'�)1  (أي)):2( ))على مرآة أعين الناس(.  

                                         
 .50/القمر) 1(

 .33/الشعراء) 2(

 .108/األعراف: ، والموضع الرابع 7/البقرة) 3(

 .35، 1/34األخفش : معاني القرآن) 4(

 .1/89محمود الطالقاني : إشراق من القرآن الكريم: ينظر) 5(

 .62/التعبير القرآني ) 6(

 .31/النور) 7(

 . 43/النور) 8(
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فـإن . بمـرأى مـنهم ومنظـر: ًا مشـاهدًا أيينـل، بمعنـى معافي محل الحا) على أعين الناس(و
هــو وارد علــى طريــق المثــل، أي يثبــت اتيانــه فــي : قلــت فمــا معنــى االســتعالء فــي علــى؟: قلــت

  .)3())األعين ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه منه
W@ �: وقال سبحانه وتعالى *��*P"� "cِ�*�*B ?Iَ*f �َ*F*G*� @W*��*P"� "cِ�*�*B ?Iَ*f �َ*F*G*� @W*��*P"� "cِ�*�*B ?Iَ*f �َ*F*G*� @W*��*P"� "cِ�*�*B ?Iَ*f �َ*F*G*��)4 ( يقرأ)) بكسر الغين وٕاثبات األلـف، وبفتحهـا

 .)ةالكفايـ(و ) الواليـة: (أنه جعله مصدرًا مجهوًال كقولـك: وحذف األلف، فالحجة لمن كسر الغين
ِغشـاوة : إنمـا قـال: ة، وقـال بعـض أهـل النظـرعَ جْ ة والر فَ طْ أنه جعله كالخَ : والحجة لمن فتح الغين

  . )5())مالها على البصر بظلمتها فهي في الوزن مثل الهدايةتشال
بالجملــة ) وجعــل علــى بصــره غشــاوة: (قــال فــي الجاثيــة(: (وقــال الــدكتور فاضــل الســامرائي

فعـل مـاض، ومعنـى ذلـك أن الغشـاوة لـم تكـن قبـل ) جعـل(ومعلـوم أن . الفعلية التي تفيد الحدوث
ممـا يـدل علـى أنـه كـان مبصـرًا قبـل ) qَ'*��)6َـQI�� 67QIـIَ*f 67ـ? Iْ"fـ
ٍ    �*'qََـQI�� 67QIـIَ*f 67ـ? Iْ"fـ
ٍ    �*'qََـQI�� 67QIـIَ*f 67ـ? Iْ"fـ
ٍ    �*'qََـQI�� 67QIـIَ*f 67ـ? Iْ"fـ
ٍ    �:الجعل يدلك على ذلك قوله تعـالى

  . )7())ترّديه
  . ليهإ مضاف + فعلية جملة  -5

�*Iَ0Fـ
C"p�*O 6*ـَ� �0fَKـ�6.ِ �*8*ـ� -Jُْ	"ـ       �*Iَ0Fـ
C"p�*O 6*ـَ� �0fَKـ�6.ِ �*8*ـ� -Jُْ	"ـ       �*Iَ0Fـ
C"p�*O 6*ـَ� �0fَKـ�6.ِ �*8*ـ� -Jُْ	"ـ       �*Iَ0Fـ
C"p�*O 6*ـَ� �0fَKـ�6.ِ �*8*ـ� -Jُْ	"ـ       �: وردت هذه الصـورة فـي موضـع واحـد وذلـك فـي قولـه تعـالى
 6%�6Aــ l��� 6%�6Aــ l��� 6%�6Aــ l��� 6%�6Aــ l����)8(  صــفة للنظــرة، أو مصــدر بمعنــى الخيانــة، كالعافيــة بمعنــى المعافــاة، : الخائنــةو
  . )9(أهل الريبذلك يفعل لى ما اليحل، كما إإستراق النظر : والمعنى

  . حال + فعلية جملة  -6
غيـر تـابع وال ) فـي(وصـاحبها متضـمنًا مـا فيـه معنـى  علـى هيئـةٍ  مـا دل : ((يقصد بالحال

: وللحـــال مــــع عاملهـــا ثـــالث حــــاالت )10())…، وقـــد يجـــر ببــــاٍء زائـــدةه النصــــبُ وحقـــ ؛عمـــدةً 

                                                                                                                               
 .61/األنبياء) 1(

 .1/82إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) 2(

 .4/7/53مجمع البيان مج: وينظر 3/125الكشاف ) 3(

 .23/الجاثية) 4(

 .299/الحجة في القراءات السبع) 5(

، 51/، القلــم14/، القمــر39/، طــه30/، النــور27/، المؤمنــون66/، يــس37/هــود: المواضــع، وبقيــة 23/الجاثيــة)6(
 . 16/، الحجر108/يوسف، 44/األنفال

 .62/التعبير القرآني) 7(

 .19/غافر) 8(

 .4/163الكشاف : ينظر) 9(

 .108/تسهيل الفوائد) 10(
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وهــي األصــل أن يجــوز فيهــا أن تتــأخر عنــه وأن تتقــدم عليــه، وٕانمــا يكــون ذلــك إذا : اأحــده((
 منطلـقٌ  زيدٌ (أو صفة تشبه الفعل المتصرف كـ ) راكباً  جاء زيدٌ (كان العامل، فعًال متصرفًا كـ 

: ، كمــا قــال اهللا)منطلــق(وعلــى ) جــاء(ن تقــدمهما علــى ا) مســرعاً (و) راكبــاً (فلــك فــي ) مســرعاً 
� *��6G6�ْJ*� 0
6T6%�*�0Bَ' �@F9P6O *��6G6�ْJ*� 0
6T6%�*�0Bَ' �@F9P6O *��6G6�ْJ*� 0
6T6%�*�0Bَ' �@F9P6O *��6G6�ْJ*� 0
6T6%�*�0Bَ' �@F9P6O�)1( (()2(.  

�ْ�َـ�Iَ*f 6cـ? �*a0Gِـ   �:وردت هـذه الصـورة فـي تسـعة مواضـع وذلـك فـي قولـه تعـالى �ْ�َـ�Iَ*f 6cـ? �*a0Gِـ   'َ �ْ�َـ�Iَ*f 6cـ? �*a0Gِـ   'َ �ْ�َـ�Iَ*f 6cـ? �*a0Gِـ   'َ َ'  @wـ"�*B 9A7" �5َ%0َ-ـ  @wـ"�*B 9A7" �5َ%0َ-ـ  @wـ"�*B 9A7" �5َ%0َ-ـ  @wـ"�*B 9A3(�����7" �5َ%0َ-ـ( 
W@ َ,ـ��ُ�� T*ـUَ� :"ـg�0Y 68ـ>gnِ      �:وقوله تعالى *�"�0<68 �*Cُ-�*�� 0
6a-ْ*d�*G �9DIَ5َ     gnِ<68ـ g�0Yـ": �َUـ*T ��W@ َ,ـ��ُ *�"�0<68 �*Cُ-�*�� 0
6a-ْ*d�*G �9DIَ5َ     gnِ<68ـ g�0Yـ": �َUـ*T ��W@ َ,ـ��ُ *�"�0<68 �*Cُ-�*�� 0
6a-ْ*d�*G �9DIَ5َ     gnِ<68ـ g�0Yـ": �َUـ*T ��W@ َ,ـ��ُ *�"�0<68 �*Cُ-�*�� 0
6a-ْ*d�*G �9DIَ5َ�)4( قـال . فمبصـرة منصـوبة علـى الحـال
ــًة تُ ب ًة أي مُ رَ َصــبْ ويجــوز مُ : أبــو إســحاق ــال عــز وجــل )5( .رَ ِصــبْ ين ــ      �: ق "C0�*B �@A�ِaــ *b "7ــ QI��ِB ?ــ ــ     ,ُــْ� �َ	َ "C0�*B �@A�ِaــ *b "7ــ QI��ِB ?ــ ــ     ,ُــْ� �َ	َ "C0�*B �@A�ِaــ *b "7ــ QI��ِB ?ــ ــ     ,ُــْ� �َ	َ "C0�*B �@A�ِaــ *b "7ــ QI��ِB ?ــ ,ُــْ� �َ	َ

0
ُ*C0�*B*�0
ُ*C0�*B*�0
ُ*C0�*B*�0
ُ*C0�*B*��)6( فشهيدًا نصب على الحال، ويحتمل أن يكون منصوبًا على البيان)7(.  
  . تمييز + فعلية جملة  -7

  . )8())بهام اسم أو نسبةسم نكرة بمعنى من مبين إلا(( التمييز هو
�(ِ f">*ـ�]"O "c*ـ>wِ@�       �:وردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذلـك فـي قولـه تعـالىُ# ُUِـB */ـ(B*�ِB ?َـ	َ�*�      �@wِ<ـ*O "c"[ـ�*<"f ِ)�ُ# ُUِـB */ـ(B*�ِB ?َـ	َ�*�      �@wِ<ـ*O "c"[ـ�*<"f ِ)�ُ# ُUِـB */ـ(B*�ِB ?َـ	َ�*�      �@wِ<ـ*O "c"[ـ�*<"f ِ)�ُ# ُUِـB */ـ(B*�ِB ?َـ	َ�*�

 �@w"�*B �@w"�*B �@w"�*B �@w"�*B�)9( وقوله تعالى :�      �@A�ِaـ*b "7ـQI��ِB ?َـ	��6* �*�َA*a0ـP*� َُـ�"p*t*D�ْ�*� "7"DIْ"FِB 67�َ*o#َ'     �@A�ِaـ*b "7ـQI��ِB ?َـ	��6* �*�َA*a0ـP*� َُـ�"p*t*D�ْ�*� "7"DIْ"FِB 67�َ*o#َ'     �@A�ِaـ*b "7ـQI��ِB ?َـ	��6* �*�َA*a0ـP*� َُـ�"p*t*D�ْ�*� "7"DIْ"FِB 67�َ*o#َ'     �@A�ِaـ*b "7ـQI��ِB ?َـ	��6* �*�َA*a0ـP*� َُـ�"p*t*D�ْ�*� "7"DIْ"FِB 67�َ*o#َ'�)10(  فــ))ًا نصـب شـهيد
فــي ) كفــى بــاهللا: (فــي قولــه) وبــاهللا(علــى التمييــز، وهوعنــد أبــي إســحق حــال مــن اهللا جــل ذكــره 

كفـى اهللا شـهيدًا والبـاء زائـدة معناهـا مالزمـة الفعـل لمـا بعـده، : موضع رفع وهو فاعل كفى تقـديره
  . )11())فاهللا تعالى لم يزل هو الكافي بمعنى سيكفي ال يحول عن ذلك أبداً 

                                         
 .7/القمر) 1(

 .2/91أوضح المسالك ) 2(

 .96/يوسف) 3(

 .13/النمل) 4(

 .2/511النحاس : إعراب القرآن: ينظر) 5(

 .93/يوسف، 13/آل عمران ،59/، اإلسراء8/األحقاف، 86/، النمل43/القصص: ، وبقية المواضع43/الرعد) 6(

 .6/522، التبيان 2/261النحاس : إعراب القرآن: ينظر) 7(

 .1/453الفرائد الجديدة : ، وينظر1/394شرح التصريح ) 8(

 .17/اإلسراء )9(

 .166/النساء) 10(

 .2/3/79، مجمع البيان مج3/267التبيان : ، وينظر1/344ب القرآن مشكل إعرا )11(
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علــى  منصــوب) عينــاقــري (فـــ  )1(�5َIُ"ــ  �*�0bــ�*Bِ  �*َ,ــ�)C0�*f Z@ــ�   5َIُ"ــ  �*�0bــ�*Bِ  �*َ,ــ�)C0�*f Z@ــ�   5َIُ"ــ  �*�0bــ�*Bِ  �*َ,ــ�)C0�*f Z@ــ�   5َIُ"ــ  �*�0bــ�*Bِ  �*َ,ــ�)C0�*f Z@ــ�   �: وقــال اهللا ســبحانه وتعــالى
�@�    �: ىـتعال التمييز كقوله ْ	#َ 670C"8 Ld0 *b 0.*f 0
ُ�َ *.0<"_ 0�ِ;5َ�@�ْ	#َ 670C"8 Ld0 *b 0.*f 0
ُ�َ *.0<"_ 0�ِ;5َ�@�ْ	#َ 670C"8 Ld0 *b 0.*f 0
ُ�َ *.0<"_ 0�ِ;5َ�@�ْ	#َ 670C"8 Ld0 *b 0.*f 0
ُ: قـوالن) وقـري عينـا)وقيل فـي معنـى  0<"_ 0�ِ;5َ�)2(.* َ�

  .)3( لتسكن سكون سرور برؤيتها ما تحب: نيوالثا. لتبرد عينك برد سرور بما ترى: األول

                                         
 .52/العنكبوت: ، والموضع الرابع26/مريم) 1(

 .3/النساء) 2(

 . 512، 3/6/510، مجمع البيان مج7/108التبيان : ينظر) 3(
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كل كالم ال يحتمل الصدق والكذب لذاتـه، وذلـك ألنـه لـيس : ((يعرف اإلنشاء بأنه

مـن الكـالم والقصـد  )1())لمدلول لفظه قبل النطـق بـه واقـع خـارجي يطابقـه أوال يطابقـه
إيجـــاد النســـبة مـــن غيـــر قصـــد الـــى كونـــه داًال عليهـــا حاصـــلة فـــي ((فـــي اإلنشـــاء هـــو 

  -:ويقسم اإلنشاء على نوعين )2())اقعالو 
عتقـــاد ايســـتدعي مطلوبـــًا غيـــر حاصـــل فـــي ((وهـــو الـــذي : اإلنشـــاء الطلبـــي -:أوالً 

علـــى هـــذا الضـــرب مـــن  والرؤيـــاالرؤيـــة مـــادة وقـــد جـــاءت  )3( ))المـــتكلم وقـــت الطلـــب
  -:اإلنشاء في نمطين هما

وقـد وردت  )5())مواإللـزا )4(طلب حصول الفعل على وجه اإلسـتعالء((وهو : ا	مر -أ
  -:مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط على الصور اآلتية

  . فاعل + )طلبي( فعل   -1
ــ!  �:وردت هــذه الصــورة فــي أحــد عشــر موضــعًا ومــن ذلــك قولــه تعــالى ــ�# �َ�# ــ!  �'&ُ ــ�# �َ�# ــ!  �'&ُ ــ�# �َ�# ــ!  �'&ُ ــ�# �َ�# ُ&'�

 )7(�5. �ْ��َـ3.4   5. �ْ��َـ3.4   5. �ْ��َـ3.4   5. �ْ��َـ3.4   �'&ُـ�# �َ�#ـ!  � �َْ�ـ�)��  2 َ,ـ1 ��,+ـ     �'&ُـ�# �َ�#ـ!  � �َْ�ـ�)��  2 َ,ـ1 ��,+ـ     �'&ُـ�# �َ�#ـ!  � �َْ�ـ�)��  2 َ,ـ1 ��,+ـ     �'&ُـ�# �َ�#ـ!  � �َْ�ـ�)��  2 َ,ـ1 ��,+ـ     �:وقولـه تعـالى )6(�'ُ� �0/) ��� ��. َ�- ,+()ـ�# � �ْ�َ()ـ��   'ُ� �0/) ��� ��. َ�- ,+()ـ�# � �ْ�َ()ـ��   'ُ� �0/) ��� ��. َ�- ,+()ـ�# � �ْ�َ()ـ��   'ُ� �0/) ��� ��. َ�- ,+()ـ�# � �ْ�َ()ـ��   
� �8َ9#7ِ �: وقوله تعـالى .�� �� :;��� <.= �َ>� ? ��(�ُ&'ْ� ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� <.= �َ>� ? ��(�ُ&'ْ� ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� <.= �َ>� ? ��(�ُ&'ْ� ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� <.= �َ>� ? ��أن يـأمر   أمـر اهللا تعـالى نبيـه(( )8(��ْ'&ُ�)

والنظــر المــراد فــي اآليــة . الخلــق بــالنظر ألنــه الطريــق المــؤدي الــى معرفــة اهللا تعــالى
إدراكــه  وقــال الرمــاني هــو طلــب الشــيء مــن جهــة الفكــر كمــا يطلــب. الفكــر واإلعتبــار

  .)9())بالعين

                                         

  .33/درويش الجندي. د: علم المعاني) 1(
  .197، 196/محمد أبو موسى. د: كيبادالالت التر ) 2(
  .59/أحمد مصطفى المراغي: علوم البالغة) 3(
أكـان أعلـى منـه فـي المخاطـب وأرفـع منـه شـأنًا سـواء  مر نفسه أعلى مـنالمراد باالستعالء أن يعد اآل) 4(

  .الواقع أم ال؟ ولهذا ينسب إلى سوء األدب إن لم يكن أعلى حقيقة
  .71/علوم البالغة: ، وينظر36/علم المعاني) 5(
  .65/األنعام) 6(
  .50/النساء) 7(
  .101/يونس) 8(
  .5/437التبيان ) 9(
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� Aَ�+ 2 ـ@#()�# ? ـ� �َـ�'ُ�� � �َْ�ـ�)��      �: وقال عز وجل #�ِ).�ُ�'َB 1,َ 2 ��(Cَ4َ�  !#�َ� #�ُ&'�      ��� Aَ�+ 2 ـ@#()�# ? ـ� �َـ�'ُ�� � �َْ�ـ�) #�ِ).�ُ�'َB 1,َ 2 ��(Cَ4َ�  !#�َ� #�ُ&'�      ��� Aَ�+ 2 ـ@#()�# ? ـ� �َـ�'ُ�� � �َْ�ـ�) #�ِ).�ُ�'َB 1,َ 2 ��(Cَ4َ�  !#�َ� #�ُ&'�      ��� Aَ�+ 2 ـ@#()�# ? ـ� �َـ�'ُ�� � �َْ�ـ�) #�ِ).�ُ�'َB 1,َ 2 ��(Cَ4َ�  !#�َ� #�ُ&'��)1(  
انظـــر يـــا محمـــد كيـــف كـــذبوا علـــى أنفســـهم وهـــذا وٕان كـــان لفظـــه لفـــظ االســـتفهام  :أي

يــف هــو فإنــه ال فتــرائهم كإلــى اأنظــر  ىمعنــالفــالمراد بــه التنبيــه علــى التعجيــب مــنهم و 
يمكــن النظــر الــى مــا يوجــد فــي اآلخــرة وٕانمــا كــذبهم اهللا ســبحانه فــي قــولهم وٕان كــانوا 
صادقين عند انفسهم ألن الكذب هو اإلخبار بالشيء ال علـى مـا هـو بـه علـم المخبـر 

فـي الحقيقـة جـاز أن يقـال كـذبوا كـذبًا قولهم ما كنا مشركين  نبذلك أو لم يعلم فلما كا
  . )2(على أنفسهم

  . فاعل + )طلبي( فعل + عطف رفح  -2
�'&ُـ�# Bَ'+ـ1   �'&ُـ�# Bَ'+ـ1   �'&ُـ�# Bَ'+ـ1   �'&ُـ�# Bَ'+ـD ;�ُD ;�ُD ;�ُD   1ُ�; �:وردت هذه الصورة في ثالثة وعشرين موضعًا ومن ذلك قوله تعـالى

 ��ُ�=َ#E(� ��ُ�=َ#E(� ��ُ�=َ#E(� ��ُ�=َ#E(��)3(وقوله تعالى ،:�      ��� CَB#�.ـ�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)  ��� G#�.�#CَB)�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)      ��� CَB#�.ـ�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)  ��� G#�.�#CَB)�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)      ��� CَB#�.ـ�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)  ��� G#�.�#CَB)�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)      ��� CَB#�.ـ�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)  ��معنـاه  )4(� � G#�.�#CَB)�# َ=� ـ�#/  �)F#�.ـ�)
ـــن زيـــد فـــي  –أنظـــرهم فســـوف يـــرون العـــذاب (( ـــره أبصـــر حـــالهم  –قـــول إب وقـــال غي

وفــي اآليــة داللــة علــى المعجــز ألنــه تعــالى وعــد نبيــه بالنصــر، فكــان األمــر … بقليــل
وٕانمــا كــرر ألنهمــا عــذابان عــذاب الــدنيا وعــذاب اآلخــرة، فكأنــه قــال … علــى مــا قــال

  . )5( ))وأبصرهم في عذاب اآلخرة وأبصرهم في عذاب الدنيا
: ومــــن فوائــــد قولــــه تعــــالى فــــي األوليــــين: ين اآليتــــينوجــــاء فــــي البرهــــان فــــي هــــات

أن االولـى بنـزول العـذاب بهـم يـوم بـدر قـتًال وأسـرًا ) فأبصـْر : (وفـي هـاتين) وابصرهم(
، وأما يوم الفتح فإنه أقترن )أبصرهم: (تضمنت التشفي بهم قيل له فقدوهزيمة ورعبًا، 

فلـم يكـن للتشـفي بهـم، بـل كـان  بالظهور عليهم األنعام بتأمينهم والهدايـة الـى إيمـانهم،
  . )6()أبصر: (في إستسالمهم، وٕاسالمهم لعينه قرة، ولقلبه مسرة، فقيل له

االولـــى ) أبصـــرهم(ذكـــر الضـــمير فـــي إلـــى أن  الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي وذهـــب
أن األولى كانت بسبب نزول العـذاب بهـم سبب وهو ). وأبصر( فيوحذفه من الثانية 

                                         

ــام) 1( ــ ـــ ـــع24/األنعــ ــ ـــ ـــة المواضـ ــ ـــ ـــام: ، وبقيـ ــ ــ ـــان99، 46/األنعــ ــ ــ ـــدة9/، الفرقــ ـــ ــ ـــراف، 75/، المائـ ــ ـــ ، 143/األعـ
  .48، 21/اإلسراء

  .2/4/285مجمع البيان مج: ينظر) 2(
  .75/المائدة)3(
  .179، 175/الصافات) 4(
  .4/8/462مجمع البيان مج: ، وينظر8/493التبيان ) 5(
  .86/، التعبير القرآني3/23البرهان في علوم القرآن : ينظر) 6(
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 ل وأســر فلمــا تضــمنت المعركــة مــا تضــمنت مــن قتــل تــن قبهــم مــ يــوم بــدر ومــا حــل
وأما الثانيـة فكانـت فـي ) وأبصرهم(صناديد قريش وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين قال 

يوم فتح مكة وليس فيه قتل وال أسر وٕانما هو هداية ورحمة ثم أن فتح مكة كـان فتحـًا 
مكــة كمــا كــان فــي ألنــه لــيس مختصــًا بأهـل ) وأبصــر(لجزيـرة العــرب ولــذا أطلــق فقـال 

بـــدر فلمـــا كانـــت وقعـــة بـــدر خاصـــة بأهـــل مكـــة وقـــد حـــل علـــيهم العـــذاب وحـــدهم قـــال 
ولما كان الفـتح لـيس فيـه قتـل جماعـة وال أسـر وكـان أثـره عامـًا أطلـق فقـال )وأبصرهم(
  .)1()وأبصر(

وٕانمــا ثنــى ليكــون تســلية علــى تســلية وتأكيــدًا لوقــوع الميعــاد الــى : ((وقــال النســفي
  .)2())…ائدة زائدة وهي إطالق الفعلين معًا عن التقييد بالمفعولتأكيد وفيه ف

�ُ ��+I�.4  ?.ـFHَ #I#ـ�ُ   �:وقال اهللا سبحانه وتعالى F.H� 2  ��َ�  !#�َ� ��(�ُ&'�=َ ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُْH   ُـ�#FHَ #Iـ.?  I�.4+�� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�َ� ��(�ُ&'�=َ ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُْH   ُـ�#FHَ #Iـ.?  I�.4+�� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�َ� ��(�ُ&'�=َ ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُْH   ُـ�#FHَ #Iـ.?  I�.4+�� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�َ� ��(�ُ&'�=َ ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُْH
  L.�ِــ�#M(? #�(G(َْ�ــ��َB  َــ���  L.�ِــ�#M(? #�(G(َْ�ــ��َB  َــ���  L.�ِــ�#M(? #�(G(َْ�ــ��َB  َــ���  L.�ِــ�#M(? #�(G(َْ�ــ��َB  َــ����)لغضــب اهللا التــي ارتكبهــا المشــركين المعاصــي أدت  )3

حيــث أمــرهم بــأن يســيروا فــي األرض فينظــروا كيــف أهلــك اهللا األمــم وأذاقهــم : ونكالــه
  .)4(سوء العاقبة لمعاصيهم

�� =.> �D 7#8َ9ُـ�;      �:وقال جل ثنـاؤه#�#�.K �ُْH  ;ُـ�D 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُْH  ;ُـ�D 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُْH  ;ُـ�D 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُْH       LِCN4َـ�(:�ْ� ُ� )5(��'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ�ُ �ْ�:)�َـLِCN4       �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ�ُ �ْ�:)�َـLِCN4       �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ�ُ �ْ�:)�َـLِCN4       �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ

مـرهم بـذلك ألن أإذ نظروا بأبصاركم وتفكروا بقلوبكم كيف كان عاقبة المكـذبين اف :أي
ديــار المكــذبين مــن األمــم الســالفة كانــت باقيــة وأخبــارهم فــي الهــالك كانــت شــائعة فــإذا 
ـــى اإليمـــان  ســـار هـــؤالء فـــي األرض وســـمعوا أخبـــارهم وعـــاينوا آثـــارهم دعـــاهم ذلـــك ال

  .)6(وزجرهم عن الكفر والطغيان
) أنظـروا ثـم(وبين قوله ) فأنظروا(أي فرق بين قوله : فإن قلت(: (وقال الزمخشري

فكأنه قيـل سـيروا ألجـل النظـر، ) فأنظروا(جعل النظر مسببًا عن السير في قوله: قلت

                                         
  .85/التعبير القرآني: ينظر) 1(
  .4/32تفسير النسفي ) 2(
  .42/الروم) 3(
  .3/488الكشاف : ينظر) 4(
، 84/، األعـــراف11/، األنعـــام137/، آل عمـــران259، 259، 259/البقـــرة: ، وبقيـــة المواضـــع11/األنعـــام) 5(

، 25/، الزخـــــــرف40/، القصـــــــص97/، طـــــــه39/، يـــــــونس73/، الصـــــــافات69، 51، 28، 14/، النحـــــــل86
  .20/كبوتن، الع42/، الروم36/النحل

  .2/4/277البيان مجمع : ينظر) 6(
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فمعنـــاه إباحـــة ) ســـيروا فـــي األرض ثـــم أنظـــروا: (وال تســيروا ســـير الغـــافلين، وأمـــا قولـــه
ونبـه . السير في األرض للتجارة وغيرها من المنـافع وٕايجـاب النظـر فـي آثـار الهـالكين

  .)1())د ما بين الواجب والمباحعلى ذلك بثم، لتباع
�� =.> �D 7#8َ9ُ�;     �:وقال الدكتور فاضل السـامرائي#�#�.K �ُH ;�ُD 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُH ;�ُD 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُH ;�ُD 7#8َ9� <.= ��#�#�.K �ُH   ُ��� �َ�#!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�   ُ��� �َ�#!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�   ُ��� �َ�#!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�   ُ��� �َ�#!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�

 LِCN4ــ َ�(:�ْ� LِCN4ــ َ�(:�ْ� LِCN4ــ َ�(:�ْ� LِCN4ــ الدالــة علــى التراخــي والبعــد بخــالف قولـــه تعــالى فــي ) ثــم(فقـــد جــاء بـــ  )2(��ْ�:)�َ
�� =.> �8َ9#7ِ �:سـورة أخرى(J.K �ُH ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُH ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُH ِ7#8َ9� <.= ��(J.K �ُH====َ� ��(�ُ&'�َ� ��(�ُ&'�َ� ��(�ُ&'�َ� ��(�ُ&'�   L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�   L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�   L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#�   L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ� F.H� 2  ��َ�  !#��)3(  فقـد جـاء فيهـا

في آية األنعام هذه عـالوة علـى أنـه المناسـب ) ثم(ووضع . بالفاء الدالة على التعقيب
للجــو العــام للســورة يقتضــيها الســياق أيضــًا مــن عــدة نــواح بخــالف ســياق آيــات النمــل 

�'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��     �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��     �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��     �'&ُـ�)�� �َ�#ـ!  �َـ��     Dُـ�;  Dُـ�;  Dُـ�;  Dُـ�;      �: :فقد ختمت آيـة األنعـام بقولـه تعـالى. الذي يقتضي الفاء
  LِCN4َ�(:�ْ� ُ� F.H� 2  LِCN4َ�(:�ْ� ُ� F.H� 2  LِCN4َ�(:�ْ� ُ� F.H� 2  LِCN4َ�(:�ْ� ُ� F.H� 2� ـ =ـ =ـ =ـ     �:: وختمت آية النمـل بقولـه=     L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ��� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�     L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ��� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�     L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ��� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�     L.?ِـ�#O(:�ْ� ُ��� �َ�#ـ!  �َـ��  F.H� 2 ـ(�ُ&'�� .

قـــد تعطـــي لـــه مهلـــة أطـــول مـــن مهلـــة المجـــرم فـــإن المجـــرم ينبغـــي أن يؤخـــذ  والمكـــذب
ع المجـــرمين بالفـــاء، بـــثم ومـــ) المكـــذبين(بجرمـــه علـــى وجـــه التعقيـــب ولـــذا جـــاء مـــع 
  .)4())فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي أختير لها

  . فاعل + )طلبي( فعل + الرابطة الفاء  -3
َ=ـ�'&ُ�# Qَِ�ـDَ� 1ـ�P 8 ِ8#: ـ�.     َ=ـ�'&ُ�# Qَِ�ـDَ� 1ـ�P 8 ِ8#: ـ�.     َ=ـ�'&ُ�# Qَِ�ـDَ� 1ـ�P 8 ِ8#: ـ�.     َ=ـ�'&ُ�# Qَِ�ـDَ� 1ـ�P 8 ِ8#: ـ�.      �:وردت هذه الصورة في أربعة مواضع وذلك في قولـه تعـالى

�'.> ? ـ�<َ� R       �: وقوله تعالى )5(���,+5. ��,+5. ��,+5. ��,+5. (8َSـ5. َ=ـ+,�� (Tـ,ْ R �َ4ـ G      R �َ>ـ� ? <.'�(8َSـ5. َ=ـ+,�� (Tـ,ْ R �َ4ـ G      R �َ>ـ� ? <.'�(8َSـ5. َ=ـ+,�� (Tـ,ْ R �َ4ـ G      R �َ>ـ� ? <.'�(8َSـ5. َ=ـ+,�� (Tـ,ْ R �َ4ـ G     .5ـ.'�(U #Iـ.?  I�.4ـ+��  Tـ5.     َ,ـ.'�(U #Iـ.?  I�.4ـ+��  Tـ5.     َ,ـ.'�(U #Iـ.?  I�.4ـ+��  Tـ5.     َ,ـ.'�(U #Iـ.?  I�.4ـ+��  Tـ,َ�)وقولـه تعـالى )6:� 
  I�ِ�(?ْSVَ �َ>� ? Wِ�ُ&'�=َ .X#��َِQ (�#?َ9� �  I�ِ�(?ْSVَ �َ>� ? Wِ�ُ&'�=َ .X#��َِQ (�#?َ9� �  I�ِ�(?ْSVَ �َ>� ? Wِ�ُ&'�=َ .X#��َِQ (�#?َ9� �  I�ِ�(?ْSVَ �َ>� ? Wِ�ُ&'�=َ .X#��َِQ (�#?َ9� �  .))8 نتبع رأيكلفانظري ماذا ترين  :أي 7((�

  . به مفعول + فاعل + )طلبي( فعل  -4

                                         
  .2/10الكشاف ) 1(
  .11/األنعام) 2(
  .69/النمل) 3(
  .169/التعبير القرآني) 4(
  .50/الروم) 5(
  .11/لقمان) 6(
  .102/الصافات: ، وبقية المواضع33/النمل) 7(
  . 3/369الكشاف : ينظر) 8(
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� YُV# 2 َ,�# �: وردت هذه الصورة ست مرات وذلك في قوله تعالى � @َ�.K� @ ? �'َِ8َB �#�,َ 2 #YُV � � @َ�.K� @ ? �'َِ8َB �#�,َ 2 #YُV � � @َ�.K� @ ? �'َِ8َB �#�,َ 2 #YُV � � @َ�.K� @ ? �'َِ8َB �  X+'ِQ � @  X+'ِQ � @  X+'ِQ � @  X+'ِQ � @
 (��.P;��� (3�;�+���  Z'َْB (��.P;��� (3�;�+���  Z'َْB (��.P;��� (3�;�+���  Z'َْB (��.P;��� (3�;�+���  Z'َْB�)1( 1     �: وقوله تعـالىVَ#ـ>ِ �ْ�: ـ�#[ُV  !#ـ�8َِ'.ـ> �َB 03 8 (��.G� ـ�#CِQ َ\�Hَ ْ>ِQ �     1Vَ#ـ>ِ �ْ�: ـ�#[ُV  !#ـ�8َِ'.ـ> �َB 03 8 (��.G� ـ�#CِQ َ\�Hَ ْ>ِQ �     1Vَ#ـ>ِ �ْ�: ـ�#[ُV  !#ـ�8َِ'.ـ> �َB 03 8 (��.G� ـ�#CِQ َ\�Hَ ْ>ِQ �     1Vَ#ـ>ِ �ْ�: ـ�#[ُV  !#ـ�8َِ'.ـ> �َB 03 8 (��.G� ـ�#CِQ َ\�Hَ ْ>ِQ ��)2( 

ــ� �َ�[    �: وقولــه تعــالى ــ5. ^) ِC #�ُــ� ْ� [�َْB  I�.4ــ ــ> ��+ .'�(8َB �ْــ ُH    ]�َ� ــ� ــ5. ^) ِC #�ُــ� ْ� [�َْB  I�.4ــ ــ> ��+ .'�(8َB �ْــ ُH    ]�َ� ــ� ــ5. ^) ِC #�ُــ� ْ� [�َْB  I�.4ــ ــ> ��+ .'�(8َB �ْــ ُH    ]�َ� ــ� ــ5. ^) ِC #�ُــ� ْ� [�َْB  I�.4ــ ــ> ��+ .'�(8َB �ْــ ُH�)3( ))مــا معنــى قولــه: فــإن قلــت :
أراد بــذلك أن يــريهم الخطــأ العظــيم فــي الحــاق : توكــان يــراهم ويعــرفهم؟ قلــ) أرونــي(

الشركاء باهللا، وأن يقايس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس 
هـذا علـى وجـه التعظـيم والتعجيـب تعـالى سـبحانه اهللا وٕانما ذكر  )4())إليه واالشراك به

لهــم فيمــا اعتقــدوه مــن  اً موبخــأرونــي الــذين زعمــتم أنهــم شــركاء هللا تعبــدونهم معــه : أي
االشراك مع اهللا كما يقول القائل لمن أفسد عمًال أرني ما عملتـه توبيخـًا لـه بمـا أفسـده 

  .)5( فإنهم سيفتضحون بذلك إذا أشاروا الى األصنام
  -:ا�ستفھام  -ب

وقــد جــاءت مــادة الرؤيــة  )6())طلــب العلــم بشــيء لــم يكــن معلومــًا مــن قبــل((وهــو 
  -:نمط اإلنشائي في القرآن الكريم على الصور اآلتيةوالرؤيا على هذا ال

  . فاعل + مضارع فعل + )هل( استفهام أداة  -1
حــرف اســتفهام يــدخل علــى األســماء واألفعــال لطلــب التصــديق الموجــب ال ((هــل 

كالسين وسوف تخلص المضـارع وهي ، )8())يراد باالستفهام بها النفي((وقد  )7())غير
ها المضـارع صأما أن تخصي((فـ . )9(فيما هو للحالالمضارع لالستقبال، فال تستعمل 

المضــارع باالســتقبال مقــتض لزيــادة اختصاصــها بالفعــل فــذلك ألنــه لمــا تمحــض بهــا 
ن لها مزيد أوتأثيرها في المضارع دليل على  .المضارع لالستقبال صار لها فيه تأثير

                                         

  .128/البقرة) 1(
  .260/البقرة) 2(
  .40/، فاطر153/لنساء، ا143/األعراف: ، وبقية المواضع27/سبأ) 3(
  .3/592الكشاف ) 4(
  .4/8/390مجمع البيان : ينظر )5(
  .4/279، النحو الوافي 61/علوم البالغة: ، وينظر42/علم المعاني )6(
  .215/كيبا، دالالت التر 63/، علوم البالغة 1/386 مغني اللبيب: ، وينظر339/الجنى الداني )7(
  .1/387 ، مغني اللبيب2/معانيحروف ال: ، وينظر339/الجنى الداني )8(
  .64/، علوم البالغة47/، علم المعاني386/ 1مغني اللبيب: ينظر )9(
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ورة وردت هـذه الصـ )1())تعلق بجنس الفعل دون االسم وٕاال ما أثرت في بعض أنواعه
 )2(�َ=ـ�F�ْ� #aِb#8 � ـ�  G ـْ� Vَـ� � ?.ـI# =ُ`ُـ�8ٍ       َ=ـ�F�ْ� #aِb#8 � ـ�  G ـْ� Vَـ� � ?.ـI# =ُ`ُـ�8ٍ       َ=ـ�F�ْ� #aِb#8 � ـ�  G ـْ� Vَـ� � ?.ـI# =ُ`ُـ�8ٍ       َ=ـ�F�ْ� #aِb#8 � ـ�  G ـْ� Vَـ� � ?.ـI# =ُ`ُـ�8ٍ        �: ورة في أربعة مواضع وذلك في قوله تعـالىالص

��c: وقوله تعالى �.H� C #I.? #�()�َ � �Vَ �ْ )=َc� �.H� C #I.? #�()�َ � �Vَ �ْ )=َc� �.H� C #I.? #�()�َ � �Vَ �ْ )=َc� �.H� C #I.? #�()�َ � �Vَ �ْ )=َ�)3( وقوله تعالى :�  cd PَB #I.? #�()#@.? ef.[ُV �ْ G cd PَB #I.? #�()#@.? ef.[ُV �ْ G cd PَB #I.? #�()#@.? ef.[ُV �ْ G cd PَB #I.? #�()#@.? ef.[ُV �ْ G�)4( .  
  . فاعل + مضارع فعل + نفي حرف + عطف حرف + استفهام أداة  -2

ــa)  �:وردت هــذه الصــورة فــي ثمانيــة مواضــع وذلــك فــي قولــه تعــالى ِb#� � +gَB  �#�ــ�   �  hــ=ََB (aــ ِb#� � +gَB  �#�ــ�   �  hــ=ََB (aــ ِb#� � +gَB  �#�ــ�   �  hــ=ََB (aــ ِb#� � +gَB  �#�ــ�   �  hــ=ََB
ًg#ـــ�Hَ #�ِ)#�َ�ـــ ِQًg#ـــ�Hَ #�ِ)#�َ�ـــ ِQًg#ـــ�Hَ #�ِ)#�َ�ـــ ِQًg#ـــ�Hَ #�ِ)#�َ�ـــ ِQ�)5( ـــ� �:وقولـــه تعـــالى ).=� �jَْB #I8َ9#7  َ'@�ُ�)ـــ( � ?.ـــ� <.VْSــ ــ� َ'ـ ــVْS.> �8َ9#7  َ'@�ُ�)ـــ( � ?.ـــ�jَْB #I �=.( ـــ� Bََ=ـــh  � ـــ� �#�  Bَ'+ـ ــ� َ'ـ ــVْS.> �8َ9#7  َ'@�ُ�)ـــ( � ?.ـــ�jَْB #I �=.( ـــ� Bََ=ـــh  � ـــ� �#�  Bَ'+ـ ــ� َ'ـ ــVْS.> �8َ9#7  َ'@�ُ�)ـــ( � ?.ـــ�jَْB #I �=.( ـــ� Bََ=ـــh  � ـــ� �#�  Bَ'+ـ ــ� َ'ـ وقولـــه  )B�)6ََ=ـــh  � ـــ� �#�  Bَ'+ـ

��  َ=@)B (5#@.? ُ�ُ�ْSVَ �k2#8َl .5ِC (mِ�ْn(@=َ -'َْB (5#@.? ُ�ُ�ْSVَ �k2#8َl .5ِC (mِ�ْn(@=َ -'َْB (5#@.? ُ�ُ�ْSVَ �k2#8َl .5ِC (mِ�ْn(@=َ -'َْB (5#@.? ُ�ُ�ْSVَ �k2#8َl .5ِC (mِ�ْnَْ'- �:تعالى(�.�#F(�  hَ=َB #�()(�ُ�'َB � #�()(?�  ��(�.�#F(�  hَ=َB #�()(�ُ�'َB � #�()(?�  ��(�.�#F(�  hَ=َB #�()(�ُ�'َB � #�()(?�  ��(�.�#F(�  hَ=َB #�()(�ُ�'َB � #�()(?��)7(   
ــ�;Vَ�I#ِ  �:وقــال عــز وجــل  ? #�َB ko;ــ�  ? ٍpــ�  2 Nــ� ــ��  =.ــ> �ُ '+()ــ�# �)�َْ�@) َB  �#�ــ�   � َg �َB  ِI#�Vَ;ــ�  ? #�َB ko;ــ�  ? ٍpــ�  2 Nــ� ــ��  =.ــ> �ُ '+()ــ�# �)�َْ�@) َB  �#�ــ�   � َg �َB  ِI#�Vَ;ــ�  ? #�َB ko;ــ�  ? ٍpــ�  2 Nــ� ــ��  =.ــ> �ُ '+()ــ�# �)�َْ�@) َB  �#�ــ�   � َg �َB  ِI#�Vَ;ــ�  ? #�َB ko;ــ�  ? ٍpــ�  2 Nــ� ــ��  =.ــ> �ُ '+()ــ�# �)�َْ�@) َB  �#�ــ�   � َg �َB�)8( و)أو ال يــرون( 

جاءت الواو للعطف دخلت عليها همزة االسـتفهام ويحتمـل الرؤيـة أن تكـون المتعديـة الـى 
مضــمون لتقريــر االســتفهام ((و. )9(رؤيــة العــين ورؤيــة العــين أبلــغ مفعــولين أو تكــون مــن

  .)10())الحكم عليهم والحجة عليه وهو داخل على فعل محذوف للعلم به من المقام
  . فاعل + مجزوم مضارع فعل + جزم أداة + استفهام أداة  -3

ــ�  �:وردت هــذه الصــورة فــي ثمانيــة وثالثــين موضــعًا ومنــه قولــه تعــالى Vَ #ــ� �ََB  ــ� Vَ #ــ� �ََB  ــ� Vَ #ــ� �ََB  ــ� Vَ #ــ� �ََB  I�.4ــ ــ1 ��+ �َ ِQ  I�.4ــ ــ1 ��+ �َ ِQ  I�.4ــ ــ1 ��+ �َ ِQ  I�.4ــ ــ1 ��+ �َ ِQ
ــ: �� ��.    Bََ�ــ�# Vَــ�  B;�َBََ�ــ�# Vَــ�  B;�َBََ�ــ�# Vَــ�  B;�َBََ�ــ�# Vَــ�  Bَ�;�: وقولــه تعـالى )r� q(��)11ــ��  Bَ'�ُ� ــ()�# C ــ� ��,+ــN� q(� (5ــ> ? ــM � #I ــ�[) �)r� qــ��  Bَ'�ُ� ــ()�# C ــ� ��,+ــN� q(� (5ــ> ? ــM � #I ــ�[) �)r� qــ��  Bَ'�ُ� ــ()�# C ــ� ��,+ــN� q(� (5ــ> ? ــM � #I ــ�[) �)r� qــ��  Bَ'�ُ� ــ()�# C ــ� ��,+ــN� q(� (5ــ> ? ــM � #I ــ�[)  ;���  Tــ,َ R  5ــ+,��.�� �ــ: � ;���  Tــ,َ R  5ــ+,��.�� �ــ: � ;���  Tــ,َ R  5ــ+,��.�� �ــ: � ;���  Tــ,َ R  5ــ+,��    

 0T [�ِْـــــ�C  7#8َ9� � 0T [�ِْـــــ�C  7#8َ9� � 0T [�ِْـــــ�C  7#8َ9� � 0T [�ِْـــــ�C  7#8َ9� �'+ـــــ� K#8َB ـــــْ,@ � ��M;ـــــ� �L.j  2 َ,ـــــ1 �ْ��َـــــ�=.�I�ِ  �: وقولـــــه تعـــــالى )12(� َB  ـــــ�Vَ #َ�ـــــ� َB  I�ِ�.=2 َ,ـــــ1 �ْ��َـــــ�  L.j� �ـــــ;M�� � @,ْـــــ K#8َB ـــــ�+' َB  ـــــ�Vَ #َ�ـــــ� َB  I�ِ�.=2 َ,ـــــ1 �ْ��َـــــ�  L.j� �ـــــ;M�� � @,ْـــــ K#8َB ـــــ�+' َB  ـــــ�Vَ #َ�ـــــ� َB  I�ِ�.=2 َ,ـــــ1 �ْ��َـــــ�  L.j� �ـــــ;M�� � @,ْـــــ K#8َB ـــــ�+' َB  ـــــ�Vَ #َ�ـــــ� َB        

                                         

  .47/علم المعاني)1(
  .3/الملك)2(
  .8/الحاقة) 3(
  .127/التوبة: ، والموضع الرابع98/مريم) 4(
  .89/طه) 5(
  .44/األنبياء) 6(
  .27/السجدة) 7(
  .51/، الزخرف72/، القصص17/، الغاشية126/التوبة: وبقية المواضع 126/التوبة) 8(
  . 233، 16/232الكبير، التفسير 3/5/85مجمع البيان مج: ينظر) 9(
  .11/83تفسير المنار ) 10(
  . 49/النساء )11(
  .19/إبراهيم) 12(
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#�(Grl(EVَ#�(Grl(EVَ#�(Grl(EVَ#�(Grl(EVَ    �slَB�slَB�slَB�slَB�)1( 8َ9#7ِ�: وقوله تعالى� <.= � ? � .�� �� :;��� <.= � ? #�ُ��َ  �+n K  5+,�� ;�َB �#� �Vَ #��ََBِ7#8َ9� <.= � ? � .�� �� :;��� <.= � ? #�ُ��َ  �+n K  5+,�� ;�َB �#� �Vَ #��ََBِ7#8َ9� <.= � ? � .�� �� :;��� <.= � ? #�ُ��َ  �+n K  5+,�� ;�َB �#� �Vَ #��ََBِ7#8َ9� <.= � ? � .�� �� :;��� <.= � ? #�ُ��َ  �+n K  5+,�� ;�َB �#� �Vَ #��ََB�)2( 
� P t/�ُ�ُB #�(G 8َ4  �ْ�: �#�.�:وقوله تعالى )2(��7#8َ9�ِ7#8َ9�ِ7#8َ9�ِ7#8َ9ِ #�.Gِ8� �.U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB.�#� :�ْ�  8َ4 P t/�ُ�ُB #�(G � #�.Gِ8� �.U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB.�#� :�ْ�  8َ4 P t/�ُ�ُB #�(G � #�.Gِ8� �.U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB.�#� :�ْ�  8َ4 P t/�ُ�ُB #�(G � #�.Gِ8� �.U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB�)3( .  

) َلـمْ (ومـاذا أفـادت الهمـزة عنـد دخولهـا علـى ) ألـم تـر(البد أوًال من بيان أصل صـيغة 
ومــــن ثــــم بيــــان اخــــتالف اللغــــويين والنحــــاة والمفســــرين فــــي معــــاني هــــذه الصــــيغة وعلــــى 

  -:التفصيل اآلتي
مجـزوم ) تـر(حـرف جـزم و ) َلـمْ (ير فـي لفـظ االسـتفهام و ر األلف الف التق) ((ألم تر(

، وقــد حــذف مــن آخــره )َتْفَعــلْ (وزنــه مــن الفعــل ) تــر(بلــم، وعالمــة الجــزم ســقوط األلــف و 
فاأللف سقطت للجـزم وهـي الم الفعـل مبدلـًة مـن يـاء، والهمـزة هـي  ؛حرفان األلف والهمزة

فانقلبـت اليـاء الفـًا لتحركهـا وانفتـاح مـا قبلهـا، ) تَـْرَأيُ (عين الفعل سقطْت تخفيفًا، واألصل 
 ألن الماضـي  ؛وأسـقطوها تخفيفـاً ًا، ونقلوا فتحة الهمزة الـى الـراء فصار الفًا لفظًا وياًء خط

  .)4())زيدًا بعيني َأراُه ُرْؤيًة فأنا راءٍ  من ترى رأيَت مهموزًا، والمصدر من ذلك رأيتُ 
مركبــة مــن ) ألــم تــر(بمنزلــة هــل رأيــت وذلــك ألن ) ألــم تــر(وذهــب الزركشــي الــى أن 

ـــى، واالســـتفهام يعطـــي النفـــي، إذ حقي ـــذلك يجـــاب ببل قـــة همـــزة االســـتفهام وحـــرف نفـــي ول
وقــد جــاء حــرف االســتفهام مكــان حــرف النفــي،  ؛مهِ فْ م عنــه غيــر ثابتــة عنــد المســتَ هَ فْ المســتَ 

يمكــن أن  نــه مقصــود بــه االســتفهام، والاغيــر ) رأيــت(ونفــي النفــي إيجــاب فصــار بمثابــة
  . )5(هل رأيت: يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك أعطى معنى

ــــت علــــى  ــــذكر أن الهمــــزة إذا دخل ــــم(وي ــــادت) ل ــــين أف التنبيــــه والتــــذكير : األول: معني
: التعجـب مـن األمـر العظـيم، كقولـك: والثـاني. )X0C 8 1�َِQ   �Vَ #��ََB�)6  �َ�#!  ? ـN&�� ;dـ�+   X0C 8 1�َِQ   �Vَ #��ََB  �َ�#!  ? ـN&�� ;dـ�+   X0C 8 1�َِQ   �Vَ #��ََB  �َ�#!  ? ـN&�� ;dـ�+   X0C 8 1�َِQ   �Vَ #��ََB  �َ�#!  ? ـN&�� ;dـ�+   �:نحو

  . )7(على طريق التعجب منه ! ألم تر الى فالن يقول كذا، ويعمل كذا

                                         
  . 83/مريم) 1(
  .20/لقمان) 2(
 6/،األنعــام77 ،60، 51، 44/، النســاء23/، آل عمــران258، 246/البقــرة: ، وبقيــة المواضــع243/البقــرة) 3(

، 45/الفرقــان ،43 ،41/،النــور65، 63، 18/، الحــج28، 24/، إبــراهيم15/،نــوح6/،الضــحى148/األعــراف
، 11/، الحشـــر14، 8، 7/، المجادلـــة 69/، غـــافر21/، الزمـــر27/، فـــاطر31 ،29/، لقمـــان225/الشـــعراء

  . 31/، يس86/ ، النمل6/، الفجر1/الفيل
  .202/إعراب ثالثين سورة) 4(
  .1/46البرهان في علوم القرآن : ينظر) 5(
  . 45/الفرقان) 6(
  . 4/179البرهان في علوم القرآن : ينظر) 7(
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ا تـــرى، أمـــا أمـــ: وتـــأتي فـــي العربيـــة. ألـــم تخبـــر: فـــي عامـــة القـــرآن) ألـــم تـــر(وتـــرد 
خبـر عـن ألـم تُ : أي )2(�َ�  �Vَ vَْB�uَSِC  XeC 8 َ� -=َ  !##] �3ِ �ْ��.�ـ�ِ   َ�  �Vَ vَْB�uَSِC  XeC 8 َ� -=َ  !##] �3ِ �ْ��.�ـ�ِ   َ�  �Vَ vَْB�uَSِC  XeC 8 َ� -=َ  !##] �3ِ �ْ��.�ـ�ِ   َ�  �Vَ vَْB�uَSِC  XeC 8 َ� -=َ  !##] �3ِ �ْ��.�ـ�ِ   �: وفي قوله تعالى. )1(تعلم

  .)3( غزوا البيت وأهل مكةقد الحبشة، وكانوا 
) قــد رأيــت(فــي معنــى ) ألــم تــر(الــى أن ) هـــ761ت( بــن هشــام األنصــارياوذهــب 

ألن  )4(��; ��,+ــB  5َ'ـq \َ ?.ــI ���;ــ: �[. ? ـ�[k َ=�ُ�#ــxِF) �wْn(? (7#8َ9َــ�;ko   �; ��,+ــB  5َ'ـq \َ ?.ــI ���;ــ: �[. ? ـ�[k َ=�ُ�#ــwْn(? (7#8َ9� (xِFَــ�;ko   �; ��,+ــB  5َ'ـq \َ ?.ــI ���;ــ: �[. ? ـ�[k َ=�ُ�#ــwْn(? (7#8َ9� (xِFَــ�;ko   �; ��,+ــB  5َ'ـq \َ ?.ــI ���;ــ: �[. ? ـ�[k َ=�ُ�#ــwْn(? (7#8َ9� (xِFَــ�;B   koََ�ــ�# Vَـ�  B َBََ�ــ�# Vَـ�  B َBََ�ــ�# Vَـ�  B َBََ�ــ�# Vَـ�  Bَ �:وذلـك فـي قولــه تعـالى
  .)5(ب عن رؤية إنزال المطر، بل عن اإلنزال نفسهب إصباح األرض مخضرة ال يتسَ 

حـدهما أ: يـيننتسـتعمل العـرب هـذا التعبيـر بمع: ((وقال الـدكتور فاضـل السـامرائي
ألم : الم تر خالدًا اليوم؟ أو تقول: أو القلبية كأن تقول هو السؤال عن الرؤية البصرية

  تر األمر كما رأيته؟
وهـــي كلمـــة تقولهـــا العـــرب عنـــد ) ألـــم ينتـــه علمـــك(و ) ألـــم تعلـــم: (واآلخـــر بمعنـــى
�#� 1�َِQ ��`+�#�ِ ?)� ـ� �+n�c =.ـ> b ـ�0 ���;ـ: �[. ? ـ� �):#�.ـ�ُ()gِQ ;I+ �      �: التعجيب قال تعالى � � #��ََB      � +gِQ ;I()ُـ�0 ���;ـ: �[. ? ـ� �):#�.ـ� b <ـ.= c�� �+n#�ِ ?)� ـ�1�َِ ��`+Q �#� � � #��ََB      � +gِQ ;I()ُـ�0 ���;ـ: �[. ? ـ� �):#�.ـ� b <ـ.= c�� �+n#�ِ ?)� ـ�1�َِ ��`+Q �#� � � #��ََB      � +gِQ ;I()ُـ�0 ���;ـ: �[. ? ـ� �):#�.ـ� b <ـ.= c�� �+n#�ِ ?)� ـ�1�َِ ��`+Q �#� � � #��ََB  (56(��,+ـ5)  �,+ـ5)  �,+ـ5)  �,+ـ( 

�#mٍ �َ�ِ��ٍ �: وقـالَl N�ُ� #I.? � )�.= � @�ْ F'َْB #�َ� ِ7#8َ9� 1�َِQ �#� � � #��َ �َB ٍ��ِ�َ� ٍm#�َl N�ُ� #I.? � )�.= � @�ْ F'َْB #�َ� ِ7#8َ9� 1�َِQ �#� � � #��َ �َB ٍ��ِ�َ� ٍm#�َl N�ُ� #I.? � )�.= � @�ْ F'َْB #�َ� ِ7#8َ9� 1�َِQ �#� � � #��َ �َB ٍ��ِ�َ� ٍm#�َl N�ُ� #I.? � )�.= � @�ْ F'َْB #�َ� ِ7#8َ9� 1�َِQ �#� � � #��َ �َB�)7 ((( )8(.  
اما ترى : في هذا الموضع على جهة التعجب، كما تقول) الى(وٕان إدخال العرب 

ي عــد((وقــد . )9(هــل رأيــت مثــل هــذا أو رأيــت هكــذا -واهللا أعلــم-والمعنــى! الــى هــذا 
ألـم : وٕان شـئت كـان المعنـى. ألـم تنظـر: حمًال علـى النظـر، كأنـه قـال) الى(بـ ) ترى(

  .)10())ينته علمك إلى كذا ؟

                                         

  .1/270الفّراء : اني القرآنعم: ينظر) 1(
  . 1/الفيل) 2(
  . 3/291الفّراء : معاني القرآن: ينظر) 3(
  .63/الحج) 4(
  .2/591مغني اللبيب: ينظر) 5(
  . 79/النحل) 6(
  . 7/الشعراء) 7(
  .2/430معاني النحو ) 8(
  . 1/170معاني القرآن، الفّراء : ينظر) 9(
  .3/169، تفسير النسفي 3/288الكشاف : ، وينظر2/620إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج ) 10(
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 ــأتي بمعنــى النظــر المــؤدي الــى االعتبــار وذلــك إذا عــد ـــ وي وفــي . )1()الــى(ي رأيــٌت ب
في الكالم للتعجب من ) إلى(دخلت ) .G� �#CِQ ;m� P W.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB�)2��  .G� �#CِQ ;m� P W.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB .50C 8 <.=��  .G� �#CِQ ;m� P W.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB .50C 8 <.=��  .G� �#CِQ ;m� P W.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB .50C 8 <.=��  50C 8 <.=. �: قوله تعالى

من حال الكافر المحاج بالباطل كما يقولون أما تـرى الـى فـالن كيـف يصـنع ومنـه معنـى 
لهـذا المعنـى ألنهـا لمـا كانـت بمعنـى ) إلـى(هل رأيـت كفـالن فـي صـنيعه كـذا وقـد دخلـت 

د عـنتهت رؤيتك الـى مـن هـذه صـفته ليـدل علـى بُ االغاية والنهاية صار الكالم بمنزلة هل 
وقوع مثله على التعجيب منـه ألن التعجـب إنمـا يكـون ممـا أسـتبهم سـببه ولـم تجـر العـادة 

نـا مـن العلـة إذ كـان مـا نـدر مثلـه هاهنا بمنزلـة كـاف التشـبيه لمـا بي ) إلى(به وقد صارت 
  .)3(كالذي يبعد وقوعه
نـد من إنها كلمة تقولهـا العـرب عنـد التعجـب مـن الشـيء، وع بن األثيراومنه ما قاله 

� .HَB�o h;��� ��(:  �:تنبيه المخاطب ومن ذلك قوله تعالى #�ُ� �.d#�َB ��r�ُ� #�()�َ �َ�.H  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB  o h;��� ��(:�.HَB � #�ُ� �.d#�َB ��r�ُ� #�()�َ �َ�.H  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB  o h;��� ��(:�.HَB � #�ُ� �.d#�َB ��r�ُ� #�()�َ �َ�.H  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB  o h;��� ��(:�.HَB � #�ُ� �.d#�َB ��r�ُ� #�()�َ �َ�.H  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB
�Vُ�� َ'�.ـ��kF ?.ـI �ْ��.َ�ـ�3ِ    �: ، وقوله تعالى)4(�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ـ.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ـ.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ـ.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB�)5 (ألـم تعجـب بفعلهـم، : ، أي

  .)6(وألم ينته شأنهم إليك
�Vُـ�� َ'�.ـ��kF ?.ـI �ْ��.َ�ـ�3ِ    �:وقوله عز وجل: ((جاء في لسان العربو ُB  I�.4+�� 1�َِQ   �Vَ #�َ�َB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ُـ�� َ'�.ـV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ   �Vَ #�َ�َB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ُـ�� َ'�.ـV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ   �Vَ #�َ�َB    ِ3َ�ـ�.��ْ� Iـ.? �kF�ُـ�� َ'�.ـV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ   �Vَ #�َ�َB�)7 (

: وقـال بعضـهم… أعـرفهم: ألـم تعلـم ؟ أي ألـم ينتـه علمـك الـى هـؤالء، ومعنـاه: قيل معناه
ي ألـــم ًتْخَبـــْر، وتأويلـــه ســـؤال فيـــه إعـــالٌم، وتأويلـــه أعلـــن قصـــتهم، وقـــد تكـــرر فـــ) ألـــم تـــر(

ألم تر إلى فالن، وألم تـر الـى كـذا، وهـي كلمـة تقولهـا العـرب عنـد التعجـب مـن : الحديث
قولـه و  ) U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB�)8.� ـ�U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB #�.Gِ8.� ـ�U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB #�.Gِ8.� ـ�U #I.? ��(b � R  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB #�.Gِ8.� ـ�Gِ8.�# �: يه المخاطب كقوله تعالىنبالشيء وعند ت

�.�'َ ��ُV�I.? �kF �ْ��.َ�ـ�3ِ �: تعالىُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB ِ3َ�ـ�.��ْ� I.? �kF�.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB ِ3َ�ـ�.��ْ� I.? �kF�.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB ِ3َ�ـ�.��ْ� I.? �kF�.�'َ ��ُV�ُB  I�.4+�� 1�َِQ  �Vَ #��ََB�)9 (ألـم تعجـب لفعلهـم وألـم ينتـه شـأنُهُم : أي
  .)10())إليك

                                         

  .207/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 1(
  .258/البقرة) 2(
  .1/2/366مجمع البيان مج: ينظر) 3(
  .77/النساء) 4(
  . 51/النساء) 5(
  . 2/178النهاية في غريب الحديث واألثر : ينظر) 6(
  . 44/النساء) 7(
  . 243/البقرة) 8(
  .23/آل عمران) 9(
  .2/431معاني النحو : ، وينظر14/299)رأي(لسان العرب ) 10(
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�ُـ�/P t ــ8َ4        �: ((يرنــو وجـاء فـي التحريـر والت ُB #ــ�(G � #�.Gِ8ـ� �.U #Iــ�� ?.ـ(b � R  I�.4َِ�ــ1 ��+ـQ  ـ�Vَ #ََ�ـ�B        8َ4ــ P t/ُـ�� ُB #ــ�(G � #�.Gِ8ـ� �.U #Iــ�� ?.ـ(b � R  I�.4َِ�ــ1 ��+ـQ  ـ�Vَ #ََ�ـ�B        8َ4ــ P t/ُـ�� ُB #ــ�(G � #�.Gِ8ـ� �.U #Iــ�� ?.ـ(b � R  I�.4َِ�ــ1 ��+ـQ  ـ�Vَ #ََ�ـ�B        8َ4ــ P t/ُـ�� ُB #ــ�(G � #�.Gِ8ـ� �.U #Iــ�� ?.ـ(b � R  I�.4َِ�ــ1 ��+ـQ  ـ�Vَ #ََ�ـ�B
ــ�#�. ــ�#�.�ْ�:  ــ�#�.�ْ�:  ــ�#�.�ْ�:  إذا جــاء فعــل الرؤيــة فيــه متعــديًا الــى مــا  )ألــم تــر إلــى كــذا(وأعلــم أن تركيــب . )1(��ْ�: 

أن يكــون رآه، كــان كالمــًا مقصــودًا منــه التحــريض علــى علــم مــا  لــيس مــن شــأن الســامع
عـــدى إليـــه فعـــل الرؤيـــة، وهـــذا ممـــا اتفـــق عليـــه المفســـرون ولـــذلك تكـــون همـــزة االســـتفهام 
مستعملة في غير معنى االستفهام بل فـي معنـى مجـازي أو كنـائي مـن معـاني االسـتفهام 

معــين، وربمــا كــان المخاطــب غيــر الحقيقــي، وكــان الخطــاب بــه غالبــًا موجهــًا الــى غيــر 
  .)2())مفروضًا متخيالً 

  -:ن وجه إفادة هذا التحريض من ذلك التركيب على وجوه ثالثةثم بيّ 
أن يكـــون االســـتفهام مســـتعمًال فـــي التعجـــب مـــن عـــدم علـــم المخاطـــب : الوجـــه األول

بمفعول فعل الرؤية، ويكون فعل الرؤيـة علميـًا مـن أخـوات ظـن، علـى مـذهب الفـراء وهـو 
� �9َ?#ـــ�) � �9َ?#ـــ�) � �9َ?#ـــ�) � �9َ?#ـــ�) �:: يتعاقبـــان فـــي الكـــالم كثيـــرًا، ومنـــه قولـــه تعـــالى) إلـــى والم الجـــر(ب ألن صـــوا
.Xــ #��َ ِQ.Xــ #��َ ِQ.Xــ #��َ ِQ.Xــ #��َ ِQ�)3(  أي لــك وقــالوا)ــإلى فــي ) أحمــد لــك اهللا(كمــا يقــال ) أحمــد اهللا إليــك والمجــرور ب

 ــد ال يطلــب متعلقــًا وجملــة  محــل المفعــول األول، ألن فــي ) وهــم الــوف(حــرف الجــر الزائ
ألن أصل المفعـول الثـاني ألفعـال القلـوب أنـه : مسد المفعول الثانيموضع الحال، سدت 

تجريــدًا إلســتعارة فعــل ) إلــى(أو تجعــل … مــا كــان مــن حقهــم الخــروج: حــال علــى تقــدير
أو قرينــة عليهــا، أو لتضــمين فعــل الرؤيــة معنــى النظــر، ليحصـــل  ،الرؤيــة لمعنــى العلــم

لنظر لكونـه بـين الصـدق لمـن علمـه، دعاء أن هذا األمر المدرك بالعقل كأنه مـدرك بـااال
  .ألم تعلم كذا وتنظر إليه:جملتين:في قوله) ألم تر إلى كذا(فيكون قولهم 

أن يكـــون االســـتفهام تقريريـــًا إذ يكثـــر مجـــيء االســـتفهام التقريـــري فـــي : الوجـــه الثـــاني
َ��# BَBَBَB 1,َ 2  5+,�� ;�َB #�,َ#-Vَ #��َ 1,َ 2  5+,�� ;�َB #�,َ#-Vَ #��َ 1,َ 2  5+,�� ;�َB #�,َ#-Vَ #��َ 1,َ 2  5+,�� ;�َB #�,َ#-Vََ�: قوله تعالىو ) �yَ 8#d u  X�َ #z �#M'َ #��ََByَ 8#d u  X�َ #z �#M'َ #��ََByَ 8#d u  X�َ #z �#M'َ #��ََByَ 8#d u  X�َ #z �#M'َ #��ََB�)4 :كقوله تعالىاألفعال المنفية 

t��.dHَ c]#< ^ N�ُ� 1,َ 2t��.dHَ c]#< ^ N�ُ� 1,َ 2t��.dHَ c]#< ^ N�ُ� 1,َ 2t��.dHَ c]#< ^ N�ُ� 1,َ 2�)5(. والقـول)نظيـر القـول ) إلـى(فـي فعـل الرؤيـة وفـي تعديـة حـرف  )6
  .فيه في الوجه األول

                                         
  . 243/البقرة) 1(
  .2/476التحرير والتنوير ) 2(
  .33/النمل) 3(
  . 1/الشرح) 4(
  .106/البقرة) 5(
يري في األفعـال المنفيـة لقصـد تحقيـق صـدق المقـر بعـد اقـراره ألن مقـرره أورد لـه ر إّنما كثر االستفهام التق) 6(

لـم  الفعل الذي يطلب منـه االقـرار بـه مـورد المنفـي كأنـه يقـول أفسـح لـك المجـال لالنكـار إن شـئت أن تقـول
  .ه فيما أقّر بهلك لم يبَق له عذر بادعاء إنه مكر أفعل فإذا أقّر بالفعل بعد ذ
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أن تجعــل االســتفهام إنكاريــًا، إنكــارًا لعــدم علــم المخاطــب بمفعــول فعــل : الوجــه الثالــث
ظير القـول فيـه علـى الوجـه األول، أو أن ن) إلى(الرؤية والرؤية علمية، والقول في حرف 

تكـون الرؤيـة بصــرية ضـمن الفعـل معنــى تنظـر علــى أن أصـله أن يخاطـب بــه مـن غفــل 
حقيقـة أو تنـزيًال، ثـم نقـل المركـب : عن النظر الى شيء مبصر ويكون االستفهام إنكاريـاً 

  )1( :ول األعشىقه إلى استعماله في غير األمور المبصرة فصار كالمثل، وقريب من
  الطويل        

  رًا َفْوَق َوْجِههِ ي َظاهِ رِ جْ َتَرى الُجوَد يَ 
واســـتفاد التحـــريض، علـــى الوجـــوه الثالثـــة إنمـــا هـــي مـــن طريـــق الكنايـــة بـــالزم معنـــى 

كــور علمــه، أن يكــون ناالســتفهام ألن شــأن األمــر المتعجــب منــه، أو المقــرر بــه، او الم
  . )2(على علمهشأنه أن تتوافر الدواعي على علمه، وذلك مما يحرض 

هـذا التركيـب جـرى مجـرى المثـل، فـي مالزمتـه لهـذا األسـلوب، ((ثم قال مصرحًا بأن 
مـن تـذكير وضـده، وأفـراد : سوى أنهم غيروه باختالف أدوات الخطاب التي يشـتمل عليهـا

وضده، نحو ألم َترْى في خطاب المرأة وألم تر يا وألم تروا وألم تـرين، فـي التثنيـة والجمـع 
خوطـــب بهـــذا المركـــب فـــي أمـــر لــيس مـــن شـــأنه أن يكـــون مبصـــرًا للمخاطـــب أو هــذا إذا 

  . )3())مطلقاً 
  .فاعل + مجزوم مضارع فعل + جزم اداة + عطف حرف + استفهام أداة -4

� َ�ــ�# � @&ُــ�)�� =.ــ> �:وردت هـذه الصــورة فـي تســعة عشـر موضــعًا وذلـك فــي قولـه تعــالىَB <ــ.= ��� َ�ــ�# � @&ُــ�)َB <ــ.= ��� َ�ــ�# � @&ُــ�)َB <ــ.= ��� َ�ــ�# � @&ُــ�)َB
ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� .��ُ�,َ ?ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� .��ُ�,َ ?ِ7#8َ9� � .�� �� :;��� .��ُ�,َ ?ِ7#8َ9� � .�� �� � �dْ.8)�:وقوله تعالى )4(�? َ,�ُ��. ���;: � (]� M � #I :.� {َْl0��� ُ|(�#F �  5+,�� ;�َB �#� � � #��َ �َB(8.dْ� � � (]� M � #I :.� {َْl0��� ُ|(�#F �  5+,�� ;�َB �#� � � #��َ �َB(8.dْ� � � (]� M � #I :.� {َْl0��� ُ|(�#F �  5+,�� ;�َB �#� � � #��َ �َB(8.dْ� � � (]� M � #I :.� {َْl0��� ُ|(�#F �  5+,�� ;�َB �#� � � #��َ �َB�)5( 

(8.dْ� � �(8.dْ� � �(8.dْ� � �(8.dْ� � �� �G� @ْ��ََ�=َ �ً�ْV 8 ��َ'َ�َ�  7#8َ9): ��:وقوله تعالى )5(� .�� �� :;��� ;�َB ��(�َ�َ�  I�.4+��  � � #��َ �َB� :(G� @ْ��ََ�=َ �ً�ْV 8 ��َ'َ�َ�  7#8َ9� � .�� �� :;��� ;�َB ��(�َ�َ�  I�.4+��  � � #��َ �َB� :(G� @ْ��ََ�=َ �ً�ْV 8 ��َ'َ�َ�  7#8َ9� � .�� �� :;��� ;�َB ��(�َ�َ�  I�.4+��  � � #��َ �َB� :(G� @ْ��ََ�=َ �ً�ْV 8 ��َ'َ�َ�  7#8َ9� � .�� �� :;��� ;�َB ��(�َ�َ�  I�.4+��  � � #��َ �َB�)6( 
� :(G� @ْ��ََ�=َ� :(G� @ْ��ََ�=َ� :(G� @ْ��ََ�=َ� :(G� @ْ��ََ�=َ�)6( ـ5  ��+ـ     �:وقولـه تعـالى+,�� ;�َB �#�� َ�ـ�# � ـ� َB    ـ5  ��+ـ+,�� ;�َB �#�� َ�ـ�# � ـ� َB    ـ5  ��+ـ+,�� ;�َB �#�� َ�ـ�# � ـ� َB    ـ5  ��+ـ+,�� ;�َB �#�� َ�ـ�# � ـ� َB       Tُـ,ْn � #�َB 12 َ,ـ t8.Uـ�Hَ  7#8َ9� � .�� �� �Hَ  7#8َ9ـ�t8.U 2 َ,ـn � #�َB 1ْ,ُـR W.4       T َ,ـT  ���;ـ: � .�� �� �Hَ  7#8َ9ـ�t8.U 2 َ,ـn � #�َB 1ْ,ُـR W.4       T َ,ـT  ���;ـ: � .�� �� �Hَ  7#8َ9ـ�t8.U 2 َ,ـn � #�َB 1ْ,ُـR W.4       T َ,ـT  ���;ـ: � .�� �R W.4 َ,ـT  ���;ـ: �

                                         

  ني َرْوَنقُ واَكَما زَاَن َمْتَن الِهْنُد : ، وعجزه في الديوان225/ديوانه) 1(
  . 477، 2/476التحرير والتنوير  :ينظر) 2(
  .2/477المصدر نفسه ) 3(
  .185/األعراف) 4(
  .37/الروم) 5(
  .30/األنبياء) 6(
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ن مــن خلـق الســماوات واألرض ومـا بينهمــا قـادر علــى أن أنهــم قـد علمـوا اأي  )1(�?.ـْ�َ,()�# ?.ـْ�َ,()�# ?.ـْ�َ,()�# ?.ـْ�َ,()�# 
  . )2(يخلق أمثالهم من اإلنس ألنهم ليسوا بأشد خلقًا منهن

�#� �َ�# B � � #��ََB � � #��ََB � � #��ََB� @ْ�,َ#GَBََ��# � � �: نه قد وقع في القرآنأوأعلم : ((وقال الزركشي� @ْ�,َ#GَB #�َ� �#�� @ْ�,َ#GَB #�َ� �#�� @ْ�,َ#GَB #�َ� �#�، فـي )3(�
بعــض المواضــع بغيــر واو كمــا فــي األنعــام وفــي بعضــها بــالواو، وفــي بعضــها بالفــاء 

��#� � � #�,َ=ََB�#� � � #�,َ=ََB�#� � � #�,َ=ََB�#� � � #�,َ=ََB�)4( .أن تتصل بما كان االعتبار : أحدهما :وهذه الكلمة تأتي على وجهين
االعتبــار فيــه بالمشــاهدة، فيــذكر بــاأللف والــواو، ولتــدل األلــف علــى االســتفهام، والــواو 

. وكـــذلك الفـــاء، لكنهــا أشـــد اتصـــاًال ممـــا قبلهـــا. لــى عطـــف جملـــة علـــى جملــة قبلهـــاع
ـــاني ـــواو اأن يتصـــل بهـــا االعتبـــار فيـــه باالســـتدالل ف: والث ـــف دون ال قتصـــر علـــى األل

  . )5())والفاء، ليجري مجرى االستئناف
  .فاعل + ماض فعل + استفهام أداة  -5

ــQ  Zِ�#  �:ك فــي قولــه تعــالىوردت هــذه الصــورة فــي أربعــة وثالثــين موضــعًا وذلــ #�َB 8َB #�ِQ  Zــ #�َB 8َB #�ِQ  Zــ #�َB 8َB #�ِQ  Zــ #�َB 8َB
    � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ�    � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ�    � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ�    � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, ــ���+�ْ� �  * * * * �َ ِC  ــ�  ?َB #�َB  � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB  � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB  � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB�)6( ــه تعــالى ــZ     �: وقول #?;�َ� W.4ــ ــ4َ� ��+  G  Xــ �َ#�َB 8َB َ\ــ� Hَ     Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ4َ� ��+  G  Xــ �َ#�َB 8َB َ\ــ� Hَ     Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ4َ� ��+  G  Xــ �َ#�َB 8َB َ\ــ� Hَ     Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ4َ� ��+  G  Xــ �َ#�َB 8َB َ\ــ� Hَ

�# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 �ُ Bَ~َ�#ـ�         �: وقولـه تعـالى)7(�2 َ,>;2 َ,>;2 َ,>;2 َ,>;َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH         ـ�#�َ~َB ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH         ـ�#�َ~َB ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH         ـ�#�َ~َB ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH      .5ـ5.  ��,+ـ5.  ��,+ـ5.  ��,+ـ+,��
 ��(2#dVَ ��(2#dVَ ��(2#dVَ ��(2#dVَ�)8( ًـ�         �: وقوله تعـالىHْlِ8 (5ـ> ?.@#ـ.@Hََl 8 �Q #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�َHِ�# �ُ@ـZ) 2 َ,ـC 1 �0@ ـ�c ?.ـ0C 8 #Iـ> � Hََl 8@.ـ> ?.@#ـHْlِ8 (5ًـ�         Q #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�َHِ�# �ُ@ـZ) 2 َ,ـC 1 �0@ ـ�c ?.ـ0C 8 #Iـ> � Hََl 8@.ـ> ?.@#ـHْlِ8 (5ًـ�         Q #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�َHِ�# �ُ@ـZ) 2 َ,ـC 1 �0@ ـ�c ?.ـ0C 8 #Iـ> � Hََl 8@.ـ> ?.@#ـHْlِ8 (5ًـ�         Q #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�َHِ�# �ُ@ـZ) 2 َ,ـC 1 �0@ ـ�c ?.ـ0C 8 #Iـ> 
 �k@ � P �k@ � P �k@ � P �k@ � P�)9(.  

                                         

، 31/، يـــس6/، ق41/، الرعـــد19/الملـــك، 33/، األحقـــاف15/فصـــلت: وبقيـــة المواضـــع،99/اإلســـراء) 1(
  . 9/، سبأ27 /، السجدة67، 19/، العنكبوت7/، الشعراء99/سراءاإل،79، 47/، النحل77، 71

  .651، 2/650الكشاف : ينظر) 2(
  .6/األنعام) 3(
  .9/سبأ) 4(
  .4/150البرهان في علوم القرآن ) 5(
  .11/العلق) 6(
  . 62/اإلسراء) 7(
  .40/األنعام) 8(
، 23/، الجاثيـــة205، 75/، الشـــعراء43/، الفرقـــان77/، مـــريم63/الكهـــف: ، وبقيـــة المواضـــع88/هـــود) 9(

ــنجم ـــق33، 19/الــــ ــون13، 9/، العلـــ ـــ ـــام1/، الماعــ ـــونس47، 46/، األنعـــ ـــود59، 50/، يـــ ، 63، 28/، هـــ
ــاطر72، 71/القصــــص ــر40/، فــ ، 68، 63، 58/، الواقعــــة10، 4/، األحقــــاف52/، فصــــلت38/، الزمــ

  .30، 28/، الملك71
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ـــــد مـــــن تفصـــــيل صـــــيغة  ـــــتكم(فالب ـــــتم، أرأي ـــــك، أرأي ـــــت، أرأيت ـــــان معانيهـــــا ) أرأي وبي
  -:واستعماالتها على النحو اآلتي

رأيتك زيدًا أبو من هـو؟ وأرأيتـك عمـرًا أعنـدك هـو أم عنـد أ: وتقول(( :قال سيبويه 
أرأيـت أبـو مـن أنـت؟ : أال تـرى أنـك لـو قلـت. فالن؟ ال يحسن فيه إال النصب في زيـد

فيــه معنــى أخبرنــي عــن زيــد، وهــو الفعــل  ، لــم يحســن ألن النٌ ثــم أم فــ أرأيــت أزيــدٌ : أو
دخول هـــذا المعنـــى فيـــه لـــم يجعلـــه الـــذي ال يســـتغني الســـكوت علـــى مفعولـــه األول، فـــ

فـــي موضـــع  جـــِرَي وصـــار االســـتفهامُ ، فعلـــى هـــذا ُأ◌َ )1(بمنزلـــة أخبرنـــي فـــي االســـتغناء
  .)2())المفعول الثاني
 أن يسـأل الرجـلُ : أحـدهما: لغتـان، ومعنيـان) أرأيـت(العرب لها في : ((وقال الفراء

ك رأيَتــأ لرجــل منــه قلــتَ فــإذا أوقعتهــا علــى ا. أرأيــت زيــدًا بعينــك ؟ فهــذه مهمــوزة: الرجــل
ثـم تثنـى وتجمـع، . هل رأيت نفسك على غير هـذه الحـال: على غير هذه الحال؟ تريد

ـــ: أرأيتمـــوكم، وللنســـوة: أرأيتماكمـــا، وللقـــوم: فتقـــول للـــرجلين ، وللمـــرأةن َأرَأيُت أرأيتـــِك، : ُكن
  .تخفض التاء والكاف، ال يجوز إّال ذلك

ــَك، : والمعنــى اآلخــر أن تقــول وتنصــب التــاء ) وتهمزهــا(أخبرنــي : وأنــت تريــدأرَأيَت
ــدة مفتوحــة  منهــا، وتتــرك الهمــز إن شــئت، وهــو أكثــر كــالم العــرب، وتتــرك التــاء موح

  .مؤنثه ومذكره] والجميع في[للواحد والواحدة 
وٕانمــا تركــت . يــَتُكن زيــدًا مــا فعــلاأر : يتــِك زيــدًا هــل خــرج، وللنســوةاأر : فتقــول للمــرأة

كتفوا األنهــم لــم يريــدوا أن يكــون الفعــل منهــا واقعــًا علــى نفســها فــ العــرب التــاء واحــدة
ـــوا التـــاء الـــى المـــذكر والتوحيـــد ـــي الكـــاف، ووجه  .إذ لـــم يكـــن الفعـــل واقعـــاً  ؛بـــذكرها ف

دونـــك زيـــدًا وجـــدت : نـــك إذا قلـــت للرجـــلإكمـــا  ؛وموضـــع الكـــاف نصـــب وتأويلـــه رفـــع
  . )3())…ورةالكاف في اللفظ خفضًا وفي المعنى رفعًا، ألنها مأم

                                         

يعني دخول معنى أخبرني في أرأيتك لم يمنعه من أن يكون له مفعـوالن، كمـا كـان لـه قبـل : السيرافي) 1(
أراد فــدخول أخبرنــي فــي أرأيـــت لــم يجعلــه مقتصــرًا بــه علـــى : وقيــل. قبــل أن يــدخل فيــه معنــى أخبرنـــي

  . مفعوله األول كما يجوز أن يقتصر على النون والياء في قولك أخبرني
محمــد عبــد الخــالق عضــيمة : راســات ألســلوب القــرآن الكــريمد: ينظــرو ، 240، 1/239كتــاب ســيبويه ) 2(

1/548.  
ــرآن) 3( ــاني القــ ــّراء : معــ ــذيب اللغــــة : ، وينظــــر334، 333 /1الفـــ ــان 15/320) رأى(تهـــ ، 4/132، التبيـــ

  . 14/294) رأي(، لسان العرب 133
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ـــدك  وفـــي بـــاب تأويـــل الكـــاف التـــي تقـــع للمخاطبـــة إذا إتصـــلت بالفعـــل نحـــو، روي
اعلـم أن هـذه الكـاف زائـدة : ((َأْبِصـْرَك زيـدًا قـال المبـرد: ُه؟ وقولـكوأرأيتك زيـدًا مـا حاُلـ

أرأيتـك زيـدًا فإنمـا هـي أرأيـت : زيدت لمعنى المخاطبة، والدليل على ذلك أنـك إذا قلـت
األول : الـــى مفعـــولين) رأيـــت(الكـــاف لـــو كانـــت اســـمًا اســـتحال أن ُتعـــدى زيـــدًا، ألن 

  .والثاني هو األول
وٕان أردت رؤية العـين لـم يتعـد إّال الـى مفعـول واحـد، ومـع ذلـك أن فعـل الرجـل ال 

) كَ َأبْصــرِ (وكــذلك … يتعــدى إلــى نفســه، فيتصــل ضــميره إّال فــي بــاب ظننــت وعلمــت
  . )1())…زيدًا، ودخلت الكاف لإلغراء توكيدًا للمخاطبة َأْبِصْر : زيدًا يا فالن، إنما هو

ة البتـة، ولـيس فيه لالسمي  للتاء موضع آخر تخلُص : ((ومما ورد في الخصائص 
ـــك الموضـــع قـــولهم ـــك للكـــاف وذل ـــك زيـــدًا مـــا صـــنع: ذل ـــاء اســـم مجـــرد مـــن . أرأيَت فالت

  .هذا هو المذهب. الخطاب، والكاف حرف للخطاب مجرد من االسمية
أرأيتـك زيـدًا : هـا، نحـو قولـك للمـرأةالتاء لألفراد والفتح فـي األحـوال كل  تلك لزمولذ

: ين أرأيتكمــا زيــدًا أيــن جلــس؟ ولجماعــة المــذكر والمؤنــثتــثنثنــين، ولالمــا شــأنه؟ ولال
أرأيتكم زيدًا ما خبره؟ وأرأيتكّن عمرًا ما حديثه؟ فالتغيير للخطاب الحق للكـاف، والتـاء 

  .)2(.))سماً اعلى صورة واحدة، ألنها مخلصة  ألنه ال خطاب فيها
لبنـــاء األســـماء  ل َتـــنـــك إنمـــا تعاوذلـــك . هـــذا يـــنقض عليـــك أصـــًال مقـــرراً : فـــإن قيـــل((

وذلـك نحـو ) غلـب عليهـا، ومعنـى اإلسـم بعـد عنهـا(إن َشـَبه الحـرف : المضمرة بأن تقـول
وكـذلك التـاء . مذلك وأولئك، فتجد الكاف مخلصة للخطاب، عارية من معنى اإلسـ: قولك

إن التـاء فـي أرأيتـك زيـدًا … في أنَت وأنِت عارية من معنى اإلسم، مجردة لمعنى الحـرف
ــة الخطــاب ــك قــد أخلصــتها إســمًا، وخلعــت عنهــا دالل فــإذا كانــت قــد . أيــن هــو، ونحــو ذل

ر عـذسـمًا، كمـا خلصـت فـي آخـر حرفـًا تعـادل أمراهـا، ولـم يكـن لـك اتخلُص في موضـع 
ســمية، ولــم قيــل إن الكــاف فــي ذلــك ًجــّردت مــن معنــى اال. حاليهــا حتجــاج بإحــدىفــي اال
د مـن معنـى الحرفيـة إال . سم المخاطب بهااُتقرن ب والتاء في أرأيتك زيدًا ما صـنع لـم تجـر

سـمية، وأخلـص للخطـاب والحرفيـة، وهـو سمًا، ثـم جـرد مـن معنـى االامقترنة بما كان مّرة 
) أرأيتـك زيـدًا مـا خبـره(فأنت وٕان خلعت عن تـاء . ونحوه)أرأيتك زيدًا ما صنع(الكاف في 

سـمية، وهـو الكـاف بعـدها، فأعتـدل معنى الحرفيـة فقـد قرنـت بهـا مـا جّردتـه مـن معنـى اال

                                         

إعــراب القــرآن المنســوب  ،2/275األخفــش : معــاني القــرآن: وينظــر، 277، 210، 3/209المقتضــب) 1(
  .169، 1/168إلى الزجاج 

  .2/190الخصائص ) 2(
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، ألنــك إنمــا معــك الكــاف )ذلــك(ولــيس كــذلك . ســم البتــة بــالحرف البتّــةاألمــران بــاقتران اال
قـد ) أنـت(ذلك أيضـًا فـي وك… سم معها للمخاطب بالكاف،االمجردة لمعنى الخطاب، ال 

مــن معنــى الحرفيــة، وأخلصــت التــاء البتــة بعــده للخطــاب، كمــا ) أن(جــردت اإلســم، وهــو 
  . )1( ))حرفًا للخطاب) هارأيتك عمرًا ما شأن(أخلصت الكاف بعد التاء في 

بمعنى أخبرني فتدخل عليها الكاف وتترك التـاء علـى حالتـه فـي التثنيـة ) أرأيت(وترد 
ـــ ـــالوالجمـــع والتأني ـــاء، ق ـــى الكـــاف دون الت ـــر عل ــ4َ�  �:تعـــالى ث ويقتصـــر التغيي ــG  X ـ ــB 8َB  �َ4َ�#َ�ـ ــG  X ـ ــB 8َB  �َ4َ�#َ�ـ ــG  X ـ ــB 8َB  �َ4َ�#َ�ـ ــG  X ـ B 8َBَ�#َ�ـ

W.4ــ +��W.4ــ +��W.4ــ +��W.4ــ ــَ��ُ�# � :تعــالى وقولــه )2(���+ #�َB 8َB �ْــ ُH #�ُ��َــ #�َB 8َB �ْــ ُH #�ُ��َــ #�َB 8َB �ْــ ُH #�ُ��َــ #�َB 8َB �ْــ ُH�)3( ــ1 �: تعــالى وقولــه  )#@ � W.4ــ +��  Zــ #�َB 8َB 1ــ  )#@ � W.4ــ +��  Zــ #�َB 8َB 1ــ  )#@ � W.4ــ +��  Zــ #�َB 8َB 1ــ  )#@ � W.4ــ +��  Zــ #�َB 8َB�)4( وقولــه 
 :تعـالى وقولـه ) 6(���,+ـ5) ��,+ـ5) ��,+ـ5) ��,+ـB 8َB �ُْH     (5َ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ�  B 8َB �ُْHَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ�  B 8َB �ُْHَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ�  B 8َB �ُْHَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ�  �:  تعالى وقوله )dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH�)5#2)�� � :تعالى

ــ��  � ــ�ُ�# Qِ�# �َـ ــْ� B 8َBَ�#ـ ــ��  Hُـ ــ�ُ�# Qِ�# �َـ ــْ� B 8َBَ�#ـ ــ��  Hُـ ــ�ُ�# Qِ�# �َـ ــْ� B 8َBَ�#ـ ــ��  Hُـ ــ�ُ�# Qِ�# �َـ ــْ� B 8َBَ�#ـ ــ�  � :تعـــالى وقولـــه )H�)7ُـ � �#@ ـَB ْ>ِQ  Zــ ــ�\َ B 8َBَ�#ـ ــ�  Hَـ � �#@ ـَB ْ>ِQ  Zــ ــ�\َ B 8َBَ�#ـ ــ�  Hَـ � �#@ ـَB ْ>ِQ  Zــ ــ�\َ B 8َBَ�#ـ ــ�  Hَـ � �#@ ـَB ْ>ِQ  Zــ ــ�\َ B 8َBَ�#ـ كـــل ذلـــك فيـــه معنـــى  )Hَ�)8ـ
  .)9(التنبيه

تســـتعمل اســـتعمالين أحـــدهما أن تكـــون علـــى ) أرأيـــت(تفـــاق النحـــاة علـــى أن ابعـــد 
لرؤيــــة القلبيــــة العلميــــة وأن معنــــى الرؤيــــة البصــــرية، والثــــاني أن تكــــون علــــى معنــــى ا

  .الفاصل هو القرائن وداللة المقامات
ختلفــوا فــي بعــض الظــواهر المصــاحبة لفعــل الرؤيــة فــي القــرآن اوبعــد هــذا اإلتفــاق 

) أرأيتـــك(ومـــن تلـــك الظـــواهر التـــاء والكـــاف فـــي  –كمـــا ذكـــرت فـــي أعـــاله . الحكـــيم
ـــار ال) أرأيـــتكم(و ـــال يـــرى الفـــراء وجـــوب الكـــاف ولزومهـــا لشـــدة إفتق فعـــل إليهـــا إذ ال يق

وهــذا الــذي ذكــره مــردود لكثــرة وروده فــي القــرآن الكــريم مــن .)10(ارأيــت: للجماعــة مطلقــاً 
  .ال أن يقال إنه أراد ما كانت تاؤه مفتوحةإ. بال كاف) أرأيتم: (قوله تعالى

                                         

  .2/4/299، مجمع البيان مج4/134التبيان : ، وينظر191، 2/190الخصائص ) 1(
  .62/اإلسراء) 2(
  .40/األنعام) 3(
  .9/العلق) 4(
  . 4/األحقاف) 5(
  .71/القصص )6(
  .10/، األحقاف52/فصلت )7(
  .63/الكهف )8(
  .207/معجم مفردات ألفاظ القرآن :ينظر )9(
  .12/222التفسير الكبير : ينظر )10(
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وليس لهذه : ((جتماع عالمتي الخطاب في التركيب المشار إليه يقول الكرمانيالو 
  .نه خاص بما ورد في القرآن الكريمأ، أي )1())في العربيةالجملة نظير 

ومــذهب الفــراء أن الكــاف إســم مضــمر منصــوب فــي معنــى المرفــوع، كمــا إذا قلــت 
  . )2(وجدت الكاف في اللفظ خفضًا وفي المعنى رفعًا ألنها مأمورة. دونك زيداً : للرجل

أرأيـت ((فـي رده إن  هذا الـرأي، وممـا قالـه) هـ616ت (وقد رد ابو البقاء العكبري 
ــو كانــت الكــاف إســمًا لكــان مفعــوًال ثالثــًا وال قائــل بــه هنــا وليســت  يتعــدى لمفعــولين ول

كمـا ال يجـوز أن تكـون مجـرورة إذا ال جـار . الكاف من ضـمائر الرفـع فتكـون مرفوعـة
  . )3( ))في أرأيتك

ء لمعنــى التــا اً أو حــرف خطــاب مؤكــد ســماً اعتبــار الكــاف اوالواقــع أن فــي كــل مــن 
سـمًا أقـوى مـن دفـع كونـه خطابـًا مؤكـدًا لمعنـى الخطـاب ادفوعًا، ولكن الرفع في كونـه 

القــول بأنــه خطــاب مؤكــد هــو أقــوى اإلحتمــالين والبــد مــن الــذهاب  ن إولهــذا . فــي التــاء
ســيما فــي البيــان القرآنــي الــذي هــو قمــة الكــاف لغــوًا وهــذا بعيــد جــدًا وال إليــه وٕاال كــان

  .اإلعجاز القولي
بأنـه لـو كـان األمـر كمـا قـالوا لوقعـت  اً لفراء كـون الكـاف حـرف خطـاب مؤكـدورد ا

فلمـا فتحـت . عالمتا التثنية والجمـع كمـا يقعـان عليهمـا عنـد عـدم الكـاف) التاء(عليها 
التـــاء فـــي خطـــاب الجمـــع ووقعـــت عالمتـــه علـــى الكـــاف دون التـــاء دل ذلـــك علـــى أن 

: م يصـــلح أن يقـــال للجماعـــةالكـــاف غيـــر مـــذكور للتوكيـــد إذ أن الكـــاف لـــو ســـقطت لـــ
  .)4(أرأيت؟ فثبت بهذا إنصراف الفعل الى الكاف فهي واجبة الزمة مفتقر إليها

إن هـذه الحجـة تبطـل بكـاف ذلـك وأولئـك ألن عالمـة الجمـع : ((ورد الواحدي فقال
  .  )5( ))نها حرف خطاب مجرد عن اإلسميةأتقع عليها مع 

الكـــاف مؤكـــد مـــع القـــول بأنـــه حـــرف ن إ، إذا قلنـــا هوفـــي المســـألة رد آخـــر حاصـــل
. خطــاب فإنــه يلــزم منــه أن يؤكــد اإلســم بــالحرف ألن التــاء ضــمير الفاعــل بــال خــالف

سم، والحرف الحرف والفعل الفعل، سم االولم يعهد أن يؤكد حرف إسمًا وٕانما يؤكد اال

                                         

ــرآن )1( ــاني: أســـرار التكـــرار فـــي القـ ــرآن الحكـــيم60/الكرمـ ــتفهام فـــي القـ ــي لالسـ ــد .د/ ، التفســــير البالغـ عبــ
  . 1/60العظيم المطعني 

  .1/333الفّراء : معاني القرآن: ينظر )2(
  .2/495إعراب القرآن غريب البيان في ) 3(
  .1/61، التفسير البالغي لالستفهام 12/212التفسير الكبير : ينظر) 4(
  .12/222التفسير الكبير  )5(
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سـم بـالحرف أمـا تأكيـد اال. عاملـه الفعلـي -في بعـض اسـتعماالته -كما يؤكد المصدر
  .معهود فغير

 -فــي حالــة اعتبــاره حــرف خطــاب -ويمكــن الــرد بــأن التأكيــد المســتفاد مــن الكــاف
إنمـــا هـــو تأكيـــد معنـــى لمعنـــى فأكـــدت الكـــاف، وهـــي حـــرف معناهـــا الخطـــاب، معنـــى 

مـن حيـث الصـناعة - .وبهذا يبـدو جليـًا رجاحـة هـذا القـول. وهو خطاب كذلك) التاء(
  . )1(ومرجوحية ما رآه الفراء -النحوية
ت (اختلـــــف الكوفيــــون والبصريـــــون فـــــي الكــــاف فــــذهب تقــــي الــــدين اليمنــــي  وقـــــد

نهـا ضـمير منصـوب أفـذهب الفـراء الـى : اختلف في الكاف: الى اجمال ذلك) هـ680
  .)2(في معنى المرفوع، وذهب البصريون الى أنها حرف للخطاب

تـــه اف والكـــضـــمير المرفـــوع ن التـــاء أال إأن الكـــاف هـــي التـــاء فـــي المعنـــى، : ُحج
قياســًا علـى عســاك،  ؛لتكـون بـدًال مــن التـاء ؛ضـمير المنصـوب فكانــت بمنزلـة المرفــوع

ألن لفظهـــا لفـــظ ! فـــإن الكـــاف عنـــد األخفـــش بمنزلـــة ضـــمير المرفـــوع، وهـــذا ضـــعيف 
المنصــوب، وكونهــا بمنزلــة المرفــوع علــى خــالف األصــل، وألنــه كــان يجــب أن تظهــر 

، كمــا ظهــرت فــي الكــاف، حتــى تحصــل عالمــة التأنيــث، والتثنيــة، والجمــع فــي التــاء
وٕانما . ألنه ال يصح تأكيدًا، وال بدالً  ؛المناسبة بينهما، فلما لم يظهر ُعلم فساد ما قاله

حكــم البصــريون بحرفيتهــا، ألنهــا لــو كانــت إســمًا لكــان لهــا موضــع مــن األعــراب، وال 
فألّنهــا ليســت مــن  م عامــل الجــّر، وأمــا الرفــعه لــم يتقــد ســبيل الــى ذلــك، أمــا الجــر فألنــ

  : ا النصب فلثالثة أوجهٍ مّ أضمائر المرفوع، وألنه أن لفعل واحد فاعالن، و 
أن هــذا الفعــل يتعــدى الــى مفعــولين، بــدليل أرأيــت زيــدًا مــا َصــَنع، فلــو كانــت : األول

  .الكاف إسمًا لكان له ثالثة مفاعيل
أرأيـت نفسـك زيـدًا مـا أنه يكـون عبـارًة عـن الفاعـل فـي المعنـى، فيصـير معنـاه : الثاني

 صــنع، وهــذا فاســد فــي المعنــى، ألنــه يســتفهُمُه عــن نفســه فــي صــدر الســؤال ثــم يــرد
السؤال عن غيره في آخـر الكـالم، ولـيس المعنـى إال علـى االسـتفهام عـن صـنيع زيـٍد، 

  .ال عن المخاطب

                                         

  .1/62التفسير البالغي لالستفهام : ينظر )1(
 مغنـي اللبيـب،2/282،شـرح الكافيـة 1/546النّحـاس:،إعـراب القـرآن1/333الفـّراء: معاني القرآن:ينظر )2(

1/198.  
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ــث ، ولــم أنــه لــو كــان مفعــوًال لظهــر عالمــات التثنيــة والجمــع والتأنيــث فــي التــاء: الثال
من ظهورها في الكاف عن ظهورها في التاء، ألن كل واحدٍة منهما كلمـُة تـدل  نَ غْ تَ سْ يُ 

  . )1(على معنى، فالبد من مطابقته لمدلوله
وٕانما الكاف زيادة في بيان الخطـاب، وهـي المعتمـد عليهـا فـي ((ور ظبن مناوقال 

بفـتح التـاء والكـاف، وتقـول فـي  َك زيـدًا مـا حالـه،تَـَأَرًأيْ : الخطاب فتقول للواحد والمـذكر
َأرَأيْتِك زيدًا ما حاله يـا مـرأُة، فتفـتح التـاء علـى أصـل خطـاب المـذكر وتكسـر : المؤنث

الكاف ألنها قد صارت آخر ما في الكلمة والمنبئة عـن الخطـاب، فـإن عـديت الفاعـل 
ن، فـإذا عالمـًا بفـال نـيَ تُ َأيْ رَ : إلى المفعـول فـي هـذا البـاب صـارت الكـاف مفعولـًة، تقـول

َأَرَأيتـَك عالمــًا بفـالن، ولإلثنــين َأرَأيتماُكمـا عــالمين : سـألت عــن هـذا الشــرط قلـَت للرجــل
َأرَأيِتـــِك : وُكْم، ألن هـــذا فـــي تأويـــل َأرَأيـــُتم أنفســـكم، وتقـــول للمـــرأةُمـــتُ بفـــالن، وللجمـــع َأرَأيْ 

  . )2( ))عالمة بفالٍن، بكسر التاء وعلى هذا قياس هذين البابين
وٕاذا جـاءت َأرَأيتْكمـا وَأرًأيـتُكم بمعنـى أخبرنـي كانـت (): (هــ582ت (ري بن باوقال 

ماُكمــا خــارجين وَأرأيُتمــوُكْم أرأيتُ : التــاء موحــدة، فــإن كانــت الِعلــْم ثنيــت وجمعــت، قلــت
خــارجين، وقــد تكــرر فــي الحــديث َأرَأْيَتــَك وَأرَأيــْتُكْم وَأرَأيْتَكمــا، وهــي كلمــة تقولهــا العــرب 

  .)3( ))عنى أخِبْرني وَأْخِبراني وَأْخِبُروني، وتاؤها مفتوحة أبداً عند االستخبار بم
، وهــو الهمــزة أصــلها االســتفهام): ((رأيــت(وقــال الزركشــي فــي دخــول الهمــزة علــى 

امتنــع أن ) رأيــت(وتــأتي لطلــب التصــور والتصــديق، وٕاذا دخلــت علــى  .طلــب االفهــام
أرأيتــك زيــدًا مــا : كقولــك) أخبرنــي(تكــون مــن رؤيــة البصــر أو القلــب، وصــارت بمعنــى

  . )4( ))صنع؟ في المعنى تعدى بحرف، وفي اللفظ تعدى بنفسه
وغيرهــا،  )5(فقــد جــاءت هــذه اللفظــة فــي ســورة األنعــام فــي موضــعين) َأرَأيتــكَ (وأمــا 

وليس لها في العربية نظير، ألنه جمع فيها بين عالمتي خطاب، وهما التاء والكاف، 
ا عنـد البصـريين حـرف يفيـد الخطـاب، والجمـع بينهمـا فإنهـ ؛سم بخالف الكـافاوالتاء 

                                         

، 1/546النحـــاس : إعــراب القــرآن،217/،إعـــراب ثالثــين ســورة3/299،300والمغنــي فــي النحــ:ينظــر) 1(
  .1/196النحو الوافي ،4/152،153رهان في علوم القرآنالب،4/133،134،التبيان547

  . 14/594) رأي(لسان العرب ) 2(
  .14/295 المصدر نفسه )3(
  .1/573السيوطي : ، معترك األقران4/178البرهان في علوم القرآن ) 4(
�# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 �ُ    ���� 40آيـة ) أرأيتكم(لفظ بفي سورة األنعام ) 5(َB .52 ـ3�َ4) ��,+ـ #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH    ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .52 ـ3�َ4) ��,+ـ #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH    ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .52 ـ3�َ4) ��,+ـ #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH    ُ��# VََBـْ��ُ�# ���;ـ�2 َB .52 ـ3�َ4) ��,+ـ #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH�  وآيـة

47 � ko �#) b #�َB ً��َْ� C .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH ko �#) b #�َB ً��َْ� C .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH ko �#) b #�َB ً��َْ� C .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH ko �#) b #�َB ً��َْ� C .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH����.  
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يدّل على أن ذلـك تنبيهـًا علـى مبناهـا عليـه مـن مرتبـة، وهـو ذكـر اإلسـتبعاد بـالهالك، 
  .)1())وليس فيما سواها ما يدّل على ذلك، فاكتفى بخطاب واحد

االتيــان بــأداة الخطـــاب بعــد الضـــمير ) ((هــــ807ت (وقــال أبــو جعفـــر بــن الزبيــر 
ـــد باســـتحكام غفلتـــهالمفيـــد لـــ كمـــا تحـــرك النـــائم باليـــد، والمفـــرط الغفلـــة باليـــد  ؛ذلك تأكي
م وال بكـم مألنه لم يتقدم قبلها ذكـر صـ ؛)2(ولهذا حذفت الكاف في آية يونس ؛واللسان

� �X.,#: � #I;?َB ِ7#8َ9)  �:يوجب تأكيد الخطاب، وقد تقدم قبلها قوله .]� :;��� #I.? #�ُ�ُHُl#� � #I ? �ُْH (X.,#: � #I;?َB ِ7#8َ9� � .]� :;��� #I.? #�ُ�ُHُl#� � #I ? �ُْH (X.,#: � #I;?َB ِ7#8َ9� � .]� :;��� #I.? #�ُ�ُHُl#� � #I ? �ُْH (X.,#: � #I;?َB ِ7#8َ9� � .]� :;��� #I.? #�ُ�ُHُl#� � #I ? �ُْH
ــ�8    �#Cَ9� �  a#:ــ ــ�8  ���;  �#Cَ9� �  a#:ــ ــ�8  ���;  �#Cَ9� �  a#:ــ ــ�8  ���;  �#Cَ9� �  a#:ــ الــى مــا بعــدهن، فحصــل تحــريُكهم وتنبــيُهُهم بمــا لــم يبــق بعــده إال  )3(����;
  .)4( ))التذكيُر بعذابهم

وذهــب الــدكتور فاضــل الســامرائي الــى أنــه ورد فــي التنزيــل الحكــيم أن اهللا تعــالى قــال 
يــد الخطــاب وهــذه الزيــادة لغــرض توك. بزيــادة الكــاف) أرأيــتكم(ومــرة أخــرى ) أرأيــتم(مــرة 

وٕانما فـرق بـين الخطـابين . وذلك كأن يكون المخاطب غافًال أو يوجب األمر زيادة التنبيه
  :هاهنا لسببين واهللا أعلم

� R َ��   �:أنه قال في اآلية األولى: األول #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K (5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K (5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K (5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K (5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH
 #�ُ�ِCــ� ُ,ُH 1ــ ,َ 2 #�ُ�ِCــ� ُ,ُH 1ــ ,َ 2 #�ُ�ِCــ� ُ,ُH 1ــ ,َ 2 #�ُ�ِCــ� ُ,ُH 1ــ لــى زيــادة فــي التنبيــه والخطــاب وذلــك أن فاقــد الســمع إعــد بفاحتــاجوا  )5(�2 َ,

والبصر والمختوم على قلبه به حاجة الى زيادة خطاب وتنبيه أكثر من السـّوي فقـال فيمـا 
  ).أرأيتكم(بعد 

أن اآلية الثانية أشد مـن اآليـة األولـى تنكـيًال وعـذابًا فـإن فيهـا عـذاب : والسبب الثاني
ع والبصــر فأحتـاج الموقــف الـى تنبيــه أكثـر وزيــادة حــذر اهللا الـذي هــو أشـد مــن أخـذ الســم

  .)6(وحيطة فجاء بكاف الخطاب
 C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH �ًV� �Vً�  �: ولم قال تعالى في سورة يونس: وقد تقول: ((ثم قال

  ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB  ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB  ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB  ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB�)7(  ولم يقـل)السـابقة أو كمـا  كمـا قـال فـي اآليـة )أرأيـتكم
�#       �: قال في أية أخرى مـن سـورة األنعـام فقـد قـالَB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH      #�َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH      #�َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH      #�َB .5ـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـVََB #�ِQ #�ُ��َـ#�َB 8َB �ُْـH

                                         
  .4/151البرهان في علوم القرآن ) 1(
�# َ'O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )#�ِ?)�� ���� 50في اآلية وهو قوله تعالى) 2(َB �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH ��(?ِ�#O(:�ْ� (5#@.? ُ�ِO#-�َ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB �ًV� � C (5(C�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH����  
  . 31/يونس) 3(
  .  4/152البرهان في علوم القرآن ) 4(
  .46/األنعام) 5(
  .435، 2/434، معاني النحو 92، 91/التعبير القرآني: ينظر) 6(
  . 50/يونس) 7(
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   L.H.Uـ� u #�ُ�@ُ� #�ِQ  ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB   L.H.Uـ� u #�ُ�@ُ� #�ِQ  ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB   L.H.Uـ� u #�ُ�@ُ� #�ِQ  ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB   L.H.Uـ� u #�ُ�@ُ� #�ِQ  ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB�)1(  واآليـات متشـابهة والموقـف واحـد؟
فإنه ال ينبغي أن ينظـر إلـى اآليـات  .قف مختلف والسياق غير متفقوالحقيقة أن المو 

مجردة بل تؤخذ في مواطنها وسياقها وهكـذا ينبغـي أن ينظـر الـى كـل نـص أدبـي فـإن 
اللغــة ليســت جمــًال مفــردة بــل هــي مواقــف ومــواطن وقــد تصــلح جملــة فــي مــوطن وال 

� ��+ــI�.4    �:ألنعــاموالفــرق بــين اآليتــين قــال تعــالى فــي ســورة ا. تصــلح فــي مــوطن آخــر   I�.4ــ+�� �   I�.4ــ+�� �   I�.4ــ+�� �
 � @.V� ��ِC ��(C+4َ� � @.V� ��ِC ��(C+4َ� � @.V� ��ِC ��(C+4َ� � @.V� ��ِC ��(C+4َ� * ... * ... * ... * ... .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB �ُْH�)2(  فانت ترى أنه وصف الذين

نهـم فـي الظلمـات فاحتـاجوا الـى زيـادة تنبيـه وخطـاب اكذبوا بآيات اهللا بالصمم والبكم و 
B 8َB �ُْHَ�#ـ�ُ�# B 8َB �ُْH  #�ِQَ�#ـ�ُ�# B 8َB �ُْH  #�ِQَ�#ـ�ُ�# B 8َB �ُْH  #�ِQَ�#ـ�ُ�# Qِ�#   �:وهذا شبيه بالموقف الذي سبق إن ذكرناه آنفًا في قوله. ليسمعوا وليعوا

       #�ُ�ِCُـ�,ُH 1ـَ��  2 َ,ـ R �بخـالف سـورة يـونس التـي  )3(�RَB 4َ ��,+ـ5) K ـ:#- �ُ�# � CَB#� ـ�8 �ُ�# � R ـَ��  2 َ,ـH 1ُ,ُـ�RَB       #�ُ�ِC 4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�# � CَB#� ـ�8 �ُ�# � R ـَ��  2 َ,ـH 1ُ,ُـ�RَB       #�ُ�ِC 4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�# � CَB#� ـ�8 �ُ�# � R ـَ��  2 َ,ـH 1ُ,ُـ�RَB       #�ُ�ِC 4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�# � CَB#� ـ�8 �ُ�# 
  .)4())ليس فيها هذا األمر

أن الكاف حرف خطـاب ال محـل لـه مـن األعـراب أي أنهـا ال إلى الباحثة  وتذهب
إذ لــو كانـت ضــميرًا لكانـت كالضـمير، لهــا محـل مــن اإلعـراب رفعــًا أو  ؛تكـون ضـميراً 

نصــبًا أو جــرًا، وهــي ال تصــلح لشــيء مــن ذلــك إذ ال يوجــد فــي الكــالم مــا يقتضــي أن 
، أو غيــر ذلــك ممــا يجعلهــا فــي محــل تكــون فــي محــل رفــع مبتــدأ، أو خبــرًا، أو فــاعالً 

وال يصــح أن . ولــيس فــي الكــالم كــذلك مــا يقتضــي أن تكــون فــي محــل نصــب… رفــع
إذ ال يوجـــد حـــرف جـــر يجرهـــا، وال يوجـــد مضـــاف تكـــون بعـــده . تكـــون فـــي محـــل جـــر

ل، وال أمضــافة إليــه فــي محــل جــر، الســتحالة أن يكــون مثــل هــذا المضــاف مقرونــًا بــ
  .تبعية وٕاذن ليس لها محل من اإلعرابكال. يوجد سبب آخر للجر

محل إعرابـي، وكـذلك ال  –في الغالب  –ألن االسم له  ؛سماً اويتبع هذا أال تكون 
تصــلح أن تكــون فعــًال، فلــم يبــق إال أن تكــون حرفــًا يــدل علــى الخطــاب، مــن غيــر أن 

  .يسمى ضميراً 
�−:! �א����ن�א����מ)������(א�������� �

                                         

  . 40/األنعام) 1(
  . 40، 39/األنعام) 2(
  .46/األنعام) 3(
  . 2/435، معاني النحو 93، 92/التعبير القرآني) 4(
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أرأيت زيدًا ما صـنع؟ بمعنـى : وأما قولهم): ((هـ688ت (قال الرضي اإلسترابادي 
بــل النصـــب واجــب فيـــه،  ؛أخبرنــي فلــيس مـــن هــذا البــاب حتـــى يجــوز الرفــع فـــي زيــد

وقـد يـؤتى … أخبر، وهو منقول مـن رأيـت بمعنـى أبصـرت أو عرفـت): أرأيت(ومعنى 
ذف أرأيـت زيـدًا مـا صـنع؟ وقـد يحـ: بعده بالمنصوب الذي كان مفعـوًال بـه لرأيـت، نحـو

وسـواء اتيـت بـذلك المنصـوب أو لـم …  )1(�B 8َBَ�#ـَ��ُ�# VََB #�ِQـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـB 8َB     .5َ�#ـَ��ُ�# VََB #�ِQـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـB 8َB     .5َ�#ـَ��ُ�# VََB #�ِQـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـB 8َB     .5َ�#ـَ��ُ�# VََB #�ِQـ��ُ�# 2 ـ3�َ4) ��,+ـ5.      �: نحو
: فالظاهر نحو قولك. تأت به من استفهام ظاهر أو مقدر يبين الحال المستخبر عنها

�# b   �أرأيــت زيــدًا مــا صــنع؟ َB ً�ــ �َْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+ ــَ��ُ�# VََB #�ِQــ��ُ�# 2  #�َB 8َB �ْــ ُH  b #�َB ً�ــ �َْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+ ــَ��ُ�# VََB #�ِQــ��ُ�# 2  #�َB 8َB �ْــ ُH  b #�َB ً�ــ �َْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+ ــَ��ُ�# VََB #�ِQــ��ُ�# 2  #�َB 8َB �ْــ ُH  b #�َB ً�ــ �َْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+ ــَ��ُ�# VََB #�ِQــ��ُ�# 2  #�َB 8َB �ْــ ُH  (Xــ ــْ� �)(#َ,  G ko ــ� #)  (Xــ ــْ� �)(#َ,  G ko ــ� #)  (Xــ ــْ� �)(#َ,  G ko ــ� #)  (Xــ ــْ� �)(#َ,  G ko ــ� #)�)2( 
�'.> ? �<َ� R َ,�ُ���و(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#�َB 8َB�)3( ـ4َ�    �:والمقدر كقولـه تعـالى G  Xَ�ـ#�َB 8َB َ\ـ�Hَ    �َ4ـ G  Xَ�ـ#�َB 8َB َ\ـ�Hَ    �َ4ـ G  Xَ�ـ#�َB 8َB َ\ـ�Hَ    �َ4ـ G  Xَ�ـ#�َB 8َB َ\ـ�Hَ

ــ>     .@Vَ#�;RَB #I.ــ� ــ>; َ� ,َ 2  Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ>    ��+ .@Vَ#�;RَB #I.ــ� ــ>; َ� ,َ 2  Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ>    ��+ .@Vَ#�;RَB #I.ــ� ــ>; َ� ,َ 2  Zــ #?;�َ� W.4ــ ــ>    ��+ .@Vَ#�;RَB #I.ــ� ــ>; َ� ,َ 2  Zــ #?;�َ� W.4ــ كــون يوقــد  ...متــه؟أي أرأيتــك هــذا المكــرم لــم كرّ  ) 4(���+
�#ـَ��ُ�# VََB #�ِQـ��ُ�#    �: تضمنة لالستفهام جوابًا للشـرط كقولـه تعـالىالجملة الم َB 8َB �ُْـH   #�ُ�ـ�VََB #�ِQ #�ُ��َـ#� َB 8َB �ُْـH   #�ُ�ـ�VََB #�ِQ #�ُ��َـ#� َB 8َB �ُْـH   #�ُ�ـ�VََB #�ِQ #�ُ��َـ#� َB 8َB �ُْـH� 

لبيـان الحـال المسـتخبر  وال محل للجملة المتضمنة لمعنى االستفهام ألنها مستأنفة… 
  .)5())…عنها

فـال ) أخبرنـي(أحـدهما أن تكـون بمعنـى : موضـعان): ((أرأيت(وقال الزركشي في 
B 8َBَ�#ـ�ُ�# RَB #�ِQ ـ4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�#     B 8َBَ�#ـ�ُ�# RَB #�ِQ ـ4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�#     B 8َBَ�#ـ�ُ�# RَB #�ِQ ـ4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�#     B 8َBَ�#ـ�ُ�# RَB #�ِQ ـ4َ ��,+ـK (5 ـ:#- �ُ�#      �:تعـالى  رد أو جملـة شـرط، كقولـهال على اسـم مفـإتقع 

 #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� 8� �#CَB �وال يقع الشرط إال ماضيًا، ألن ما بعده لـيس بجـواب لـه، وٕانمـا هـو  )6(�
. ، وجـواب الشـرط، إمـا محـذوف للعلـم بـه، وٕامـا لالسـتفهام مـع عاملـه)أرأيتـك( ـمعلق بـ
 حقت بالتثنية والجمع الكاف، وكانت التاء مفردة بكل حالى هذا أو جمع لوٕاذا ثن.  

يجوز أن يكون إفرادهم للتاء، إستغناء بتثنية الكـاف وجمعهـا، ألنهـا : قال السيرافي
وغيرهـــا إذا كانـــت ) أخبرنـــي(بمعنـــى ) أرأيـــت(للخطـــاب، وٕانمـــا فعلـــوا ذلـــك للفـــرق بـــين 

  ).علمت(بمعنى 

                                         

  . 40/األنعام) 1(
  . 47/األنعام) 2(
  .4/األحقاف) 3(
  . 62/سراءاإل )4(
  . 216، 1/215النحو الوافي : ، وينظر2/282شرح الكافية ) 5(
  .46/األنعام) 6(
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أرأيــت زيــدًا فــإني أحبــه، أي إنتبــه لــه،  :كقولــك) إنتبــه(تكــون فيــه بمعنــى : والثــاني
  .)1())فإني أحبه، وال يلزمه االستفهام

Hَـ�\َ  Hَـ�\َ  Hَـ�\َ  Hَـ�\َ  �:وقد يحذف الكالم الذي هو جواب للعلم به فـال يـذكر، كقولـه تعـالى: ((وقال
ِ8ُB � ? � �k@ � P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� �ِ8ُB � ? � �k@ � P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� �ِ8ُB � ? � �k@ � P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� �ِ8ُB � ? � �k@ � P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� �  1�َِ ? ـ�Q #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�  1�َِ ? ـ�Q #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�  1�َِ ? ـ�Q #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�  1�َِ ? ـ�Q #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�

 .5+,��ِC +gِQ <.��.=#�Vَ � ? � (Z#-َ̀ �َ#K� � ?  z h#uِ�� +gِQ (d�ِ8ُB #�ِQ (5#@ 2 #�ُ�� )'َْB .5+,��ِC +gِQ <.��.=#�Vَ � ? � (Z#-َ̀ �َ#K� � ?  z h#uِ�� +gِQ (d�ِ8ُB #�ِQ (5#@ 2 #�ُ�� )'َْB .5+,��ِC +gِQ <.��.=#�Vَ � ? � (Z#-َ̀ �َ#K� � ?  z h#uِ�� +gِQ (d�ِ8ُB #�ِQ (5#@ 2 #�ُ�� )'َْB .5+,��ِC +gِQ <.��.=#�Vَ � ? � (Z#-َ̀ �َ#K� � ?  z h#uِ�� +gِQ (d�ِ8ُB #�ِQ (5#@ 2 #�ُ�� )'َْB�)2(وأتـى . ، فلم يأِت بجـواب
AَBَـ,+AَB  (5َـ,+AَB  (5َـ,+AَB  (5َـ,+n+V� #I ?  Z#�َB �=ََB  (5َـQ َ4َِ�( ـ5) G ـ� ��) �    n+V� #I ?  Z#�َB �=ََBَـQ َ4َِ�( ـ5) G ـ� ��) �    n+V� #I ?  Z#�َB �=ََBَـQ َ4َِ�( ـ5) G ـ� ��) �    n+V� #I ?  Z#�َB �=ََBَـQ َ4َِ�( ـ5) G ـ� ��) �     �:في موضع آخر بالجواب ولم يأِت بالشرط، قال تعالى

األول ) مـن(فــ   )3(���,+5) 2 َ,1 2.ْ,�ٍ � K 1,َ 2  ��َ R ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ـ�� ko َ=: ـI# � (#d.�ـ5.         ��,+5) 2 َ,1 2.ْ,�ٍ � K 1,َ 2  ��َ R ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ـ�� ko َ=: ـI# � (#d.�ـ5.         ��,+5) 2 َ,1 2.ْ,�ٍ � K 1,َ 2  ��َ R ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ـ�� ko َ=: ـI# � (#d.�ـ5.         ��,+5) 2 َ,1 2.ْ,�ٍ � K 1,َ 2  ��َ R ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ـ�� ko َ=: ـd#) � #I.�ـ5.         
  .)4()) )الذي(بمنزلة 

مثــل  -بـدون كـاف-وقــد اسـتعمل أرأيـت وأرأيــتم  : ((وقـال السـيد محمــد رشـيد رضـا
ن آيـة أكثرهـا قـد صـرح فيـه بعـدها باالسـتفهام فمنـه هذا االستعمال في أكثر مـن عشـري
� �.�kh  �:في جملة غير شرطية قوله تعالى .5#�2 َ, (��ُ�Vَ  Z'َْS=ََB (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB 8َB kh�.� � .5#�,َ 2 (��ُ�Vَ  Z'َْS=ََB (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB 8َB kh�.� � .5#�,َ 2 (��ُ�Vَ  Z'َْS=ََB (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB 8َB kh�.� � .5#�,َ 2 (��ُ�Vَ  Z'َْS=ََB (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB 8َB�)5( 

�'.> ? �<َ� R َ,�ُـ�� ?.ـI �  � :تعـالى وقوله )5(�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH  � Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH  � Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH  � Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH ِ7#8َ9 ِ7#8َ9 ِ7#8َ9 ِ7#8َ9�)6(  ومثلهـا
* * * * B �=ََBَ�#ـQ  Zِ�# ? �+-#@ ـ�K #�(G.ـ@.B �=ََB      Lَ�#ـQ  Zِ�# ? �+-#@ ـ�K #�(G.ـ@.B �=ََB      Lَ�#ـQ  Zِ�# ? �+-#@ ـ�K #�(G.ـ@.B �=ََB      Lَ�#ـQ  Zِ�# ? �+-#@ ـ�K #�(G.ـ@.L       �ومنـه فـي الجمـل الشـرطية . اآليات التي في سورة الواقعة

  ��(d 2�(� ��ُ'�َ� � ? #�(G ]� b ;�ُD  ��(d 2�(� ��ُ'�َ� � ? #�(G ]� b ;�ُD  ��(d 2�(� ��ُ'�َ� � ? #�(G ]� b ;�ُD  ��(d 2�(� ��ُ'�َ� � ? #�(G ]� b ;�ُD�)7(.  
فمـن . ومثلها اآليات التي في آخر سورة العلق واآليات التي فـي آخـر سـورة الملـك

ال يظهر له فيها ما قالوه مـن أن معناهـا أخبرنـي وأخبرونـي إال تأمل هذه اآليات كلها 
اسـتفهام ) أرأيـتم(و) أرأيـتكم(والذي أراه جامعـًا بـين األقـوال أن … بما يأتي من التوجيه

ير، ر عن الرأي أو عن الرؤية التي بمعنى العلم، وأن االستفهام في هذا االستعمال للتق
يـذكر بعـده مـن نبـأ غريـب أو عجيـب، أو اسـتفهام  وأن المراد منه التنبيه والتمهيد، لما

يــر، لمــا كــان ر تقــوم بــه فــي المســألة الحجــة، وتــدحض الشــبهة، ولــوال إن االســتفهام للتق
                                         

  .4/153في علوم القرآن البرهان ) 1(
  .88/هود) 2(
  .23/الجاثية) 3(
  .4/154البرهان في علوم القرآن ) 4(
  . 43/الفرقان) 5(
  . 4/األحقاف) 6(
  .  206، 205/الشعراء) 7(



 

 196

���� �����	�   
���� ������������� ������ � ������� ������ ���  
 

 

رأيـت أو أرأيـتم لقول الجمهـور إنـه بمعنـى طلـب األخبـار وجـه وجيـه والمفعـول األول أل
لمقــام وقــد التــي تتلوهــا الجملــة الشــرطية محــذوف يفهــم مــن مضــمونها ويقــدر بحســب ا

  .)1())…تسد الجملة االستفهامية مسد المفعولين
ــــرآن يمكــــن تقســــيمها علــــى ) أرأيــــت(وبإحصــــاء مواضــــع  ــــى أخبرنــــي فــــي الق بمعن

  -:المجموعات اآلتية
الشــرطية، والجملــة االســتفهامية المجــردة مــن الفــاء كقولــه ) إنْ ) (أرأيــت(وقــع بعــد  -أ

�# َ'( ��k8 ? �<َ� � �#ـَ�-#Oِ�ُ ?.@#ـ5) �ْ�:)O#�ِ?)ـ��     �VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْHَ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْHَ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْHَ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH�ُ�# 2 4َ �:تعـالىَB �ًV� � C (5(C�     ـ��(?ِ�#O(:�ْ� )5ـ#@.? ُ�ِO#-�َـ#� � �َ>� ? �k8� ('َ #�َB �ًV� � C (5(C�     ـ��(?ِ�#O(:�ْ� (5ـ#@.? ُ�ِO#-�َـ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB �ًV� � C (5(C�     ـ��(?ِ�#O(:�ْ� (5ـ#@.? ُ�ِO#-�َـ#� � �َ>� ? �k8� )'َ #�َB �ًV� � C (5(C��)2( أرأيـتم أي: 
ـــة  ـــاكم ( االســـتفهاميةأعلمـــتم؟ ألنهـــا مـــن رؤيـــة القلـــب، ألنهـــا دخلـــت علـــى الجمل إن أت

ــه وهــذا اســتفهام معنــاه التقطيــع والتهويــل كمــا يقــول … . (()3( يعنــي عــذاب اهللا) عذاب
مـر يسـتوخم عاقبتـه مـاذا تجنـي علـى نفسـك وهـذا جـواب لقـولهم اإلنسان لمن هـو فـي أ

  . )4())…متى هذا الوعد
�ُ َ~َB�dVَ .5+,��  �##2)��  �:وقال تعالى 2�;��� #�ُ��ْVََB #�َB .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB ْ�ُH ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB #�َB .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB ْ�ُH ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB #�َB .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB ْ�ُH ��(2#dVَ .5+,��  �#�َ~َB ُ� 2�;��� #�ُ��ْVََB #�َB .5+,�� (3�َ4 2 #�ُ��VََB #�ِQ #�ُ��َ#�َB 8َB ْ�ُH�)5(  

 ��(2#dVَ ��(2#dVَ ��(2#dVَ ��(2#dVَ�)5(  
اإلعــراب،  أرأيــتكم أخبرونــي والضــمير الثــاني ال محــل لــه مــن(: (قــال الزمخشــري

أرأيــت : أرأيتـك زيـدًا مـا شـأنه، فلــو جعلـت للكـاف محـًال لكنـت كأنـك تقـول: ألنـك تقـول
إن : نفسـك زيـدًا مــا شـأنه؟ وهـو خلــف مـن القـول، ومتعلــق االسـتخبار محـذوف، تقــديره

  .)6())أتاكم عذاب اهللا
وجملــة االســتفهام هــي . وأعمــل الثــاني) عــذاب اهللا(فــي ) أتــاكم(و ) أرأيــتكم(تنــازع 

وجـــواب الشـــرط محـــذوف . لمفعـــول الثـــاني، والـــرابط محـــذوف تقـــديره تدعونـــه لكشـــفها
تقديره، فأخبروني عنه وجعل الزمخشري جملة االسـتفهام هـي جـواب الشـرط ورد عليـه 

  .)7(أبو حيان األندلسي بأنها لو كانت جوابًا لوجب اقترانها بالفاء

                                         

  . 408، 7/407تفسير المنار ) 1(
  . 50/يونس) 2(
  .3/5/115، مجمع البيان مج5/389التبيان : ينظر) 3(
  . 3/5/115مجمع البيان مج) 4(
  .40/األنعام) 5(
  .7/408، تفسير المنار 2/22الكشاف ) 6(
  . 1/549سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل128 – 4/125البحر المحيط : ينظر) 7(
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�#�ُ�# RَB #�ِQ 4َ ��,+5) �: وقال عز وجل َB 8َB �ُْH(5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH(5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH(5+,�� َ4 RَB #�ِQ #�ُ�#� َB 8َB �ُْH     #�ُ�ِC�ُ,ُH 1,َ 2  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K #�ُ�ِC�ُ,ُH 1,َ 2  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K #�ُ�ِC�ُ,ُH 1,َ 2  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K #�ُ�ِC�ُ,ُH 1,َ 2  ��َ R � #�ُ� 8� �#CَB � #�ُ� -#: K
 .5ِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .5ِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .5ِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .5ِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ?�)1(  تنازع)وأعمل الثاني، وجملة ) سمعكم(في ) أخذ(و) أرأيتم

  .)2(االستفهام المفعول الثاني، وجواب الشرط محذوف
ــْ� B 8َBَ�#ــَ��ُ�# VََB #�ِQــ��ُ �:وقــال اهللا تعــالى ُHُ�ــ�VََB #�ِQ #�ُ��َــ#�َB 8َB �ْــ ُHُ�ــ�VََB #�ِQ #�ُ��َــ#�َB 8َB �ْــ ُHُ�ــ�VََB #�ِQ #�ُ��َــ#�َB 8َB �ْــ ُH  (p#ــ� َ��ْ� +gِQ (Xــ,َ#)(� �ْــ  G ko ــ� #) b #�َB ً�َ�ــ ْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+  2 #�  (p#ــ� َ��ْ� +gِQ (Xــ,َ#)(� �ْــ  G ko ــ� #) b #�َB ً�َ�ــ ْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+  2 #�  (p#ــ� َ��ْ� +gِQ (Xــ,َ#)(� �ْــ  G ko ــ� #) b #�َB ً�َ�ــ ْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+  2 #�  (p#ــ� َ��ْ� +gِQ (Xــ,َ#)(� �ْــ  G ko ــ� #) b #�َB ً�َ�ــ ْ� C .5ــ ــ3�َ4) ��,+  2 #�

  . )4(فالرابط لجملة االستفهام محذوف، أي هل يهلك به )3(���&+��.:)��  ��&+��.:)��  ��&+��.:)��  ��&+��.:)��  
َ�ـt5 ~َ�#ـ�) ��,+ـ5.    َ�ـt5 ~َ�#ـ�) ��,+ـ5.    َ�ـt5 ~َ�#ـ�) ��,+ـ5.    َ�ـt5 ~َ�#ـ�) ��,+ـَ, 2 (5+,�� �َ - b #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH    .5�+,�� #�ُ�#�Q �kd ?#� K �َ#َِ�ـ1 � ـ�#p �ْ��.� �? ـ�. ? ـَ, 2 (5+,�� �َ - b #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH    ِQ I�+,�� #�ُ�#�Q �kd ?#� K �َ#َِ�ـ1 � ـ�#p �ْ��.� �? ـ�. ? ـَ, 2 (5+,�� �َ - b #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH    ِQ I�+,�� #�ُ�#�Q �kd ?#� K �َ#َِ�ـ1 � ـ�#p �ْ��.� �? ـ�. ? ـَ, 2 (5+,�� �َ - b #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH    ِQ I�+,�� #�ُ�#�Q �kd ?#� K �َ#َِ�ـ1 � ـ�#p �ْ��.� �? ـ�. ? ـQ Iِ     �: وقال تعالى

Hُـْ� B 8َBَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ� ��,+ـ5) 2 َ,ـ�#�ُ�# ��@;( ــ�H       8ُـْ� B 8َBَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ� ��,+ـ5) 2 َ,ـ�#�ُ�# ��@;( ــ�H       8ُـْ� B 8َBَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ� ��,+ـ5) 2 َ,ـ�#�ُ�# ��@;( ــ�H       8ُـْ� B 8َBَ�#ـ�ُ�# b #�ِQ - ـَ� ��,+ـ5) 2 َ,ـ�#�ُ�# ��@;( ــ�8        �:قولـه تعـالىو  )5(�� ـ.VْS��wِC #�ُ.ـ� �[B cََ=ـ�Vَ  h#ـ: -)��      � ـ.VْS��wِC #�ُ.ـ� �[B cََ=ـ�Vَ  h#ـ: -)��      � ـ.VْS��wِC #�ُ.ـ� �[B cََ=ـ�Vَ  h#ـ: -)��      � ـ.VْS��wِC #�ُ.ـ� �[B cََ=ـ�Vَ  h#ـ: -)��      
.�#FُV  h=ََB .5�.=  ��(@ُ�#�Vَ ٍ�#�,َِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .� ?� �.��ْ� ِp#� � 1�َِQ �kd ?#� K.�#FُV  h=ََB .5�.=  ��(@ُ�#�Vَ ٍ�#�,َِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .� ?� �.��ْ� ِp#� � 1�َِQ �kd ?#� K.�#FُV  h=ََB .5�.=  ��(@ُ�#�Vَ ٍ�#�,َِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .� ?� �.��ْ� ِp#� � 1�َِQ �kd ?#� K.�#FُV  h=ََB .5�.=  ��(@ُ�#�Vَ ٍ�#�,َِC #�ُ��.VْS � .5+,�� (�#�َ~ t5�َِQ #I ? .� ?� �.��ْ� ِp#� � 1�َِQ �kd ?#� K  ��(�  ��(�  ��(�  ��المتنازع فيه . )6(��)

بعــده وجــواب  :فــي اآليتــين الليــل والنهــار، والعائــد مــن جملــة االســتفهام محــذوف تقــديره
فاقتضـت البالغـة أن يقـول : ((وجاء في البرهـان فـي هـاتين اآليتـين.)7(الشرط محذوف

لمناســبة مــا بــين الســماع والظــرف الليلــي الــذي يصــلح لإلســتماع وال ) أفــال تســمعون(
) B=ـ�FV hـ���  B=ـ�FV hـ���  B=ـ�FV hـ���  B=ـ�FV hـ���  … … … … Hـ� �B8Bـ�� b �Q-ـ�   Hـ� �B8Bـ�� b �Q-ـ�   Hـ� �B8Bـ�� b �Q-ـ�   Hـ� �B8Bـ�� b �Q-ـ�   (وكذلك قـال فـي اآليـة التـي تليهـا . بصاراليصلح ل

بصـار، وهـذا إذ الظرف مضيء صـالح لال) أفال تبصرون(فاقتضت البالغة أن يقول 
Dُـــ�; Dُـــ�; Dُـــ�; Dُـــ�; * * * * B �=ََBَ�#ـــQ  Zِ�# ? �+-#@ ـــ�K #�(G.ـــ@.B �=ََB  Lَ�#ـــQ  Zِ�# ? �+-#@ ـــ�K #�(G.ـــ@.B �=ََB  Lَ�#ـــQ  Zِ�# ? �+-#@ ـــ�K #�(G.ـــ@.B �=ََB  Lَ�#ـــQ  Zِ�# ? �+-#@ ـــ�K #�(G.ـــ@.L   �:وقـــال عـــز وجـــل )8( ))مــن دقيـــق المناســـبة المعنويـــة

��       b ـ�[ G)�# ? ـ� �َـ�'ُ��   b ـ�[ G)�# ? ـ� �َـ�'ُ��   b ـ�[ G)�# ? ـ� �َـ�'ُ��   b ـ�[ G)�# ? ـ� �َـ�'ُ��   (d2 ـ�(�   ��(d2 ـ�(�   ��(d2 ـ�(�   ��(dمــا (عمـل الثـاني، وجملـة او ) مـا يوعـدون(المتنـازع فيـه   )9(��)�2 ـ
اســــتفهامية وهــــي المفعــــول الثــــاني ورابطهــــا محــــذوف، وجــــواب الشــــرط ) أغنــــي عــــنهم

  . )10(محذوف

                                         

  .46/األنعام) 1(
  .4/132البحر المحيط : ينظر) 2(
  .47/األنعام) 3(
  .1/550سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل4/132البحر المحيط : ينظر) 4(
  . 71/القصص) 5(
  . 72/القصص) 6(
  .7/130البحر المحيط : ينظر) 7(
  . 202/التعبير القرآني: ينظرو ، 1/82البرهان في علوم القرآن ) 8(
  . 206، 205/الشعراء) 9(
  . 7/43البحر المحيط : ينظر) 10(
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قـد ) أرأيـت(فـي هـذه المجموعـة أن يكـون الفعـل ) هــ754ت (فقد اختار أبو حيـان 
فعــل الشــرط وجملــة االســتفهام هــي  تنــازع العمــل مــع فعــل الشــرط وأعمــل الثــاني وهــو

  . )1(المفعول الثاني ألرأيت، وجواب الشرط محذوف
Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB) 2 َ,1 � :حذف المفعول األول وجواب الشرط وذلك في قوله تعالى -ب

� G�(:ُ�(?ِq,ُْ' َB #�ُ�#�,َ 2 #Z �0:(-=َ .�.d#@.2 #I.? ً� :#P 8 <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C� G�(:ُ�(?ِq,ُْ' َB #�ُ�#�,َ 2 #Z �0:(-=َ .�.d#@.2 #I.? ً� :#P 8 <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C� G�(:ُ�(?ِq,ُْ' َB #�ُ�#�,َ 2 #Z �0:(-=َ .�.d#@.2 #I.? ً� :#P 8 <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C� G�(:ُ�(?ِq,ُْ' َB #�ُ�#�,َ 2 #Z �0:(-=َ .�.d#@.2 #I.? ً� :#P 8 <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C    �)2(  المفعول األول محذوف
والجملـــة االســـتفهامية هـــي  .أرأيـــتكم البينـــة مـــن ربـــي إن كنـــت عليهـــا: محـــذوف تقـــديره
  .)3()أرأيتم(وجواب الشرط محذوف يدل عليه . المفعول الثاني

�  =.> ^.�َ�}G #I;:.? r�َAَB #I ? .5ِC #�ُV#�َ�َ� ;�ُD .5+,�� .d#@.2 #I.?  ��َ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ْ�ُH(G #I;:.? r�َAَB #I ? .5ِC #�ُV#�َ�َ� ;�ُD .5+,�� .d#@.2 #I.?  ��َ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ْ�ُH(G #I;:.? r�َAَB #I ? .5ِC #�ُV#�َ�َ� ;�ُD .5+,�� .d#@.2 #I.?  ��َ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ْ�ُH(G #I;:.? r�َAَB #I ? .5ِC #�ُV#�َ�َ� ;�ُD .5+,�� .d#@.2 #I.?  ��َ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ْ�ُH c{�َ�.^ <.=  � c{�َ�.^ <.=  � c{�َ�.^ <.=  � c)�: وقال عز وجل
 cdـــ�.- C cdـــ�.- C cdـــ�.- C cdـــ�.- C�)4( أرأيـــتم انفســـكم، والثـــاني جملـــة االســـتفهام، : فـــالمفعول األول محـــذوف تقـــديره

  . )5(فال أحد َأضل منكم: وجواب الشرط محذوف تقديره
Bََ�ـ�# � -#َ,ـ�# CِـSَ�; ��,+ـB      5ََ�ـ�# � -#َ,ـ�# CِـSَ�; ��,+ـB      5ََ�ـ�# � -#َ,ـ�# CِـSَ�; ��,+ـB      5ََ�ـ�# � -#َ,ـ�# CِـSَ�; ��,+ـQ  Z#�َB 8َB  *  *  *  *      5ِ�# �َـ3+4  � Vَـ� �+Q  Z#�َB 8َB   1ِ�# �َـ3+4  � Vَـ� �+Q  Z#�َB 8َB   1ِ�# �َـ3+4  � Vَـ� �+Q  Z#�َB 8َB   1ِ�# �َـ3+4  � Vَـ� �+1   �: وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه

فـــالمفعول األول محـــذوف، أي الـــذي، وجـــواب الشـــرط محـــذوف تـــدل عليـــه   )6(�    � ـــ� �� ـــ� �� ـــ� �� ـــ� �
  .جملة االستفهام وجعل الزمخشري جملة االستفهام جواب الشرط ورد عليه أبو حيان

الــذي ينهــى مــع الجملــة الشــرطية، وهمــا فــي : مــا متعلــق أرأيــت؟ قلــت: فــإن قلــت((
إن كـان : و محـذوف، تقـديرهه: فأين جواب الشرط؟ قلت: فإن قلت. موضع المفعولين

ألم يعلم بأن اهللا يرى؟ وٕانما حذف لداللة ذكره في جواب : مر بالتقوىأ على الهدى أو
هــي : فمـا أرأيـت الثانيــة وتوسـطها بـين مفعـول أرأيـت؟ قلـت: فـإن قلـت…الشـرط الثـاني

  . )7(.))زائدة مكررة للتوكيد
رة هــي المفعــول الثــاني حــذف المفعــول الثــاني، ولــم تكــن جملــة االســتفهام المــذكو  -ت

� R َ��  �: القترانها بالفاء، وذلك في قوله تعالى ٍ�,ْ.5) ��,+5) 2 َ,1 2+,َAَB � (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB �=ََB  ��َ R � ٍ�,ْ.2 1,َ 2 (5+,�� (5+,َAَB � (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB �=ََB  ��َ R � ٍ�,ْ.2 1,َ 2 (5+,�� (5+,َAَB � (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB �=ََB  ��َ R � ٍ�,ْ.2 1,َ 2 (5+,�� (5+,َAَB � (�� � G (5 )�َِQ َ4َn+V� #I ?  Z#�َB �=ََB

                                         

  . 549، 1/541سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل7/43البحر المحيط : ينظر) 1(
  .28/هود) 2(
  . 5/216البحر المحيط  :ينظر) 3(
  . 52/فصلت) 4(
  . 1/551سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل7/505البحر المحيط : ينظر) 5(
  . 14، 13/العلق) 6(
  .  4/784الكشاف ) 7(
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: لمفعـول الثــانيتقـدير ا  )1(�2 َ,ـK 1 ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ــ�� ko َ=: ـd#) � #I.�ـ5. ?.ـC #I -#ـd. ��,+ـ5.            2 َ,ـK 1 ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ــ�� ko َ=: ـd#) � #I.�ـ5. ?.ـC #I -#ـd. ��,+ـ5.            2 َ,ـK 1 ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ــ�� ko َ=: ـd#) � #I.�ـ5. ?.ـC #I -#ـd. ��,+ـ5.            2 َ,ـK 1 ـ:#-.5. � F,ْHَِـ5. � b - ـَ� 2 َ,ـC 1 � ـ�ِ�. ~.M ــ�� ko َ=: ـd#) � #I.�ـ5. ?.ـC #I -#ـd. ��,+ـ5.            
  . )d-C I? 5�d)� I:=�� d-C I? 5�d)� I:=�� d-C I? 5�d)� I:=�� d-C I? 5�d)� I:=()2 ��(أيهديه يدل عليه قوله بعد 

حذف المفعول الثاني وليس في الكـالم جملـة اسـتفهامية وال شـرط وذلـك فـي قولـه  -ث
هـل عرفـت الـذي : أي  )3(�َ=ـX.�َ4  ��+ـW.4 � ـd)�e �ْ�� �.ـ��      َ=ـX.�َ4  ��+ـW.4 � ـe�(d �ْ�� �.ـ��      َ=ـX.�َ4  ��+ـW.4 � ـe�(d �ْ�� �.ـ��      َ=ـX.�َ4  ��+ـW.4 � ـe�(d �ْ�� �.ـ��      * * * * C (3N4َ�(� W.4+��  Z#�َB 8َBِ��ـC (3N4َ�(� W.4+��  Z#�َB 8َB   ِI�0dِ��ـC (3N4َ�(� W.4+��  Z#�َB 8َB   ِI�0dِ��ـC (3N4َ�(� W.4+��  Z#�َB 8َB   ِI�0dِ��ـI�0dِ   �: تعالى
لداللـة مـا بعـده عليـه، كأنـه  محـذوف) أرأيـت(جـواب  نإإذ … بالجزاء مـن هـو؟ يكذب

أخبرني، وما تقول فيمن يكذب بالجزاء؟ وفـيمن يـؤذي اليتـيم وال يطعـم المسـكين؟ : قيل
  . )4( أنِعم ما يصنع؟

وٕانمــــا ذكــــره ســــبحانه بلفــــظ االســــتفهام إرادة للمبالغــــة فــــي اإلفهــــام والتكــــذيب … ((
علـــى صـــاحبه ألنـــه يعـــدم بـــذلك أكثـــر الـــدواعي الـــى الخيـــر  بـــالجزاء مـــن أضـــر شـــيء

والصوارف عن الشر فهو يتهالك في اإلسراع الى الشـر الـذي يـدعوه إليـه طبعـه إذ ال 
  .)5( ))يخاف عواقب الضرر فيه

�#َ�ـG  X ـ4َ� ��+ـW.4 �َ�;?#ـZ  2 َ,ـ>; َ�ـ�.Vَ#�;RَB #I@.ـ> Qَِ�ـ1 � ـ�#pِ �ْ�          �: وقال تعالى ذكـره َB 8َB َ\ـ�Hَ          �ْ� ِp#َِ�ـ1 � ـ�Q <ـ.@Vَ#�;RَB #I.2 َ,ـ>; َ�ـ�  Zـ#?;�َ� W.4ـ4َ� ��+ـ G  Xَ�ـ#� َB 8َB َ\ـ�Hَ          �ْ� ِp#َِ�ـ1 � ـ�Q <ـ.@Vَ#�;RَB #I.2 َ,ـ>; َ�ـ�  Zـ#?;�َ� W.4ـ4َ� ��+ـ G  Xَ�ـ#� َB 8َB َ\ـ�Hَ          �ْ� ِp#َِ�ـ1 � ـ�Q <ـ.@Vَ#�;RَB #I.2 َ,ـ>; َ�ـ�  Zـ#?;�َ� W.4ـ4َ� ��+ـ G  Xَ�ـ#� َB 8َB َ\ـ�Hَ  .� )6(��.� �? ـ�.  �.� �? ـ�.  �.� �? ـ�.  �.� �? ـ
  .)7(لم كرمته علي : تقدير المفعول الثاني

GَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH <.@َ�,َ#GَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH <.@َ�,َ#GَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH <.@َ�,َ#GَB #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH#َ,�َ@.> �:حذف المفعولين وذكر جواب الشرط وذلك في قوله تعالى -ج
 ٍ��.�َB ٍ3�َ4 2 #I.?  I�ِ�.=�َ��ْ� (JِO(� #I :=َ � @ :.P 8 #�َB <.- ? #I ? � (5+,�� ٍ��.�َB ٍ3�َ4 2 #I.?  I�ِ�.=�َ��ْ� (JِO(� #I :=َ � @ :.P 8 #�َB <.- ? #I ? � (5+,�� ٍ��.�َB ٍ3�َ4 2 #I.?  I�ِ�.=�َ��ْ� (JِO(� #I :=َ � @ :.P 8 #�َB <.- ? #I ? � (5+,�� ٍ��.�َB ٍ3�َ4 2 #I.?  I�ِ�.=�َ��ْ� (JِO(� #I :=َ � @ :.P 8 #�َB <.- ? #I ? �B 8َBَ�#ـ�ُ�# B 8َB  #�ِQَ�#ـ�ُ�# B 8َB  #�ِQَ�#ـ�ُ�# B 8َB  #�ِQَ�#ـ�ُ�# H  #�ِQُـْ�  Hُـْ�  Hُـْ�  Hُـْ�  �: قوله تعـالى و )(5+,���)8 

      cLـ.- ? c]ـ� :ِC #�ُ��.VْSـ � #Iـ :=َ �k8#َـ�~ #�ُ�(�� ?  x F#uَB      cLـ.- ? c]ـ� :ِC #�ُ��.VْSـ � #Iـ :=َ �k8#َـ�~ #�ُ�(�� ?  x F#uَB      cLـ.- ? c]ـ� :ِC #�ُ��.VْSـ � #Iـ :=َ �k8#َـ�~ #�ُ�(�� ?  x F#uَB      cLـ.- ? c]ـ� :ِC #�ُ��.VْSـ � #Iـ :=َ �k8#َـ�~ #�ُ�(�� ?  x F#uَB�)9( فمـن يـأتيكم كمـا تقـول قـم انتبهـوا : أي
فزيــد قــائم وال يكــون الفــاء جــواب الشــرط وٕانمــا يكــون جــواب الشــرط مــدلول أرأيــتم وٕان 

ســـادًا مســـده  شـــئت كـــان الفـــاء زائـــدة مثلهـــا فـــي قولـــه فـــال تحســـبنهم ويكـــون االســـتفهام
  .)10(ما فعل وهذا من دقائقه داً مفعولي أرأيتم كقولهم أرأيت زي
                                         

  . 23/الجاثية) 1(
  . 1/551سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل8/48البحر المحيط : ينظر) 2(
  .2، 1/الماعون) 3(
  . 4/809الكشاف : ينظر) 4(
  . 5/10/547مجمع البيان مج) 5(
  .75/الشعراء: ، والموضع الثالث62/اإلسراء) 6(
  . 58، 6/57، البحر المحيط 2/366الكشاف : ينظر) 7(
  .28/الملك) 8(
  .30/الملك) 9(
  .5/10/329مجمع البيان مج: ينظر) 10(
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�ً َ=: I.? <.'(�(�@ � #I# �:: وقال عز وجل :#P 8 (5#@.? <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C 1َ, 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ #I.? <.'(�(�@ � #I :=َ ً� :#P 8 (5#@.? <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C 1َ, 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ #I.? <.'(�(�@ � #I :=َ ً� :#P 8 (5#@.? <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C 1َ, 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ #I.? <.'(�(�@ � #I :=َ ً� :#P 8 (5#@.? <.'�Vَ� � <0C 8 #I.? c� @0� C 1َ, 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ
(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,��(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,��(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,��(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,���)1( أأعصيه في ترك ما أنا عليه مـن البينـة : يرهفالمفعول الثاني محذوف تقد

'.> ?.Q .5+,�� #Iِ�# 2 � �#�5ُ)�:عليه قوله )2(البينة دل (�(�@ � #I :=َ(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,�� #I.? <.' (�(�@ � #I :=َ(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,�� #I.? <.' (�(�@ � #I :=َ(5ُ�#� � 2 #�ِQ .5+,�� #I.? <.' (�(�@ � #I :=َ�)3(.  
Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ 1,َ 2 (Z@ُ� #�ِQ #�ُ�#�َB 8َB ِp#�Hَ� � َ\�Hَ) 2 َ,1 �: حذف المفعولين وجواب الشرط وذلك في قوله تعالى -ح

 P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C P �ًHْlِ8 (5#@.? <.@Hََl 8 � <0C 8 #I.? c� @0� C (52 @#ـ #�ُ�� )'َْB � ? 1�َِQ #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�ِ8ُB � ? � �k@ � (52 @#ـ #�ُ�� )'َْB � ? 1�َِQ #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�ِ8ُB � ? � �k@ � (52 @#ـ #�ُ�� )'َْB � ? 1�َِQ #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�ِ8ُB � ? � �k@ � (52 @#ـ #�ُ�� )'َْB � ? 1�َِQ #�ُ�َ�.�� RُB #�َB (d�ِ8ُB � ? � �k@ ��)4( فـالمفعول ،
البينة، والثـاني جملـة االسـتفهام المحذوفـة، وهـي دليـل علـى جـواب : األول محذوف تقديره

، وقـدر )5(مركم بترك عبادة األوثـانآأيصح لي أن ال : الشرط المحذوف قدرها الزمخشري
  .)6(ا ضللتم أو أترك تبليغ الرسالةأضل كم: وقدر إبن عطية

ــ>       �: وقــال عــز وجــل .@ C #Iــ .? td.Gــ�  ^  dِ)ــ  ^ �ــ5.  ِC #�ُV#ــ� َ�َ� �ــ5.  +,�� .dــ #@.2 #Iــ ــ��  ?. َ� #�ِQ #�ُــ� #�َB 8َB �ْــ ُH       <ــ .@ C #Iــ .? td.Gــ�  ^  dِ)ــ  ^ �ــ5.  ِC #�ُV#ــ� َ�َ� �ــ5.  +,�� .dــ #@.2 #Iــ ــ��  ?. َ� #�ِQ #�ُــ� #�َB 8َB �ْــ ُH       <ــ .@ C #Iــ .? td.Gــ�  ^  dِ)ــ  ^ �ــ5.  ِC #�ُV#ــ� َ�َ� �ــ5.  +,�� .dــ #@.2 #Iــ ــ��  ?. َ� #�ِQ #�ُــ� #�َB 8َB �ْــ ُH       <ــ .@ C #Iــ .? td.Gــ�  ^  dِ)ــ  ^ �ــ5.  ِC #�ُV#ــ� َ�َ� �ــ5.  +,�� .dــ #@.2 #Iــ ــ��  ?. َ� #�ِQ #�ُــ� #�َB 8َB �ْــ ُH
أرأيــتم حــالكم إن كــان كــذا ألســتم ظــالمين، وجــواب الشــرط : تقــدير المفعــولين  )KِQ�)7#ــ� ��.�KِQ�َ#ــ� ��.�KِQ�َ#ــ� ��.�KِQ�َ#ــ� ��.�َ�

  .)8(فقد ظلمتم: محذوف تقديره
ــd �  �: ســمهاوقــال تبــارك  ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ� #�ِQ  Zــ #�َB 8َB  � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ� #�ِQ  Zــ #�َB 8َB  � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ� #�ِQ  Zــ #�َB 8َB  � dــ ــ1 �ْ�() ــ��  2 َ, َ� #�ِQ  Zــ #�َB 8َB     * * * * � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB � �ْ�+ــ��� ِC  ــ�  ?َB #�َB�)9(  فــالمفعول األول

محذوف، أي الذي، والثـاني محـذوف يـدل عليـه الجملـة االسـتفهامية بعـد، وجـواب الشـرط 
  . )10(محذوف أيضاً 

ــHَ 1ــ�Hَــ�Hَــ�Hَــ��:حــذف المفعــولين اختصــارًا، وال شــرط فــي الكــالم كقولــه تعــالى -خ �َِQ ــ�  @#� �َB ْ>ِQ  Zــ#�َB 8َB َ\ 1ــ �َِQ ــ�  @#� �َB ْ>ِQ  Zــ#�َB 8َB َ\ 1ــ �َِQ ــ�  @#� �َB ْ>ِQ  Zــ#�َB 8َB َ\ 1ــ �َِQ ــ�  @#� �َB ْ>ِQ  Zــ#�َB 8َB َ\
  ��([�ْ� (Z�.�'َ <N' '.�'َ <N��([�ْ� (Z�  ���o �ْn;. َ=إِ '.�'َ <N��([�ْ� (Z�  ���o �ْn;. َ=إِ '.�'َ <N��([�ْ� (Z�  ���o �ْn;. َ=إِ يمكـن أن يكـون ممـا حـذف فيـه المفعـوالن : ((قال أبو حيـان )o �ْn;����)11. َ=إِ

  .)12())أرأيت أمرنا ما عاقبته: اختصارًا، والتقدير

                                         
  .63/هود) 1(
  . 5/239البحر المحيط : ينظر) 2(
  .63/هود) 3(
  .88/هود) 4(
  . 5/254، البحر المحيط 2/230الكشاف : ينظر) 5(
  264/في علوم القرآن  انمقدمت: ينظر) 6(
  . 10/األحقاف) 7(
  . 8/57، البحر المحيط 2/444الكشاف : ينظر) 8(
  .12، 11/العلق) 9(
  . 1/553سلوب القرآن الكريم ، دراسات أل8/494، البحر المحيط 2/224الكشاف : ينظر) 10(
  .63/الكهف) 11(
  .6/146البحر المحيط ) 12(
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VَـVَ   ��(2#dـVَ   ��(2#dـVَ   ��(2#dـB �ُْH   ��(2#dََ=ـ� Bَ�#�ُ�# ? ـ�   B �ُْHََ=ـ� Bَ�#�ُ�# ? ـ�   B �ُْHََ=ـ� Bَ�#�ُ�# ? ـ�   B �ُْHََ=ـ� Bَ�#�ُ�# ? ـ�   �: حذف جواب الشرط، وذكر المفعولين وذلك في قوله تعالى -د
 .�0�ُA (��َ�.^�َ� ;I(G �ْ G ��ُwِC (5+,�� <.' U� 8َB #�ِQ .5+,�� ِ��(U #I.? .�0�ُA (��َ�.^�َ� ;I(G �ْ G ��ُwِC (5+,�� <.' U� 8َB #�ِQ .5+,�� ِ��(U #I.? .�0�ُA (��َ�.^�َ� ;I(G �ْ G ��ُwِC (5+,�� <.' U� 8َB #�ِQ .5+,�� ِ��(U #I.? .�0�ُA (��َ�.^�َ� ;I(G �ْ G ��ُwِC (5+,�� <.' U� 8َB #�ِQ .5+,�� ِ��(U #I.?�)1(  فالعائد على)ثوأن) هن(لفظ ) ما 

  . )2(تحقيرًا لها ثوأن
W.4+��  Z#�َB �=ََB �َ�َـ�  V� ��ِC.@ ـ�   W.4+��  Z#�َB �=ََB �َ�َـ�  V� ��ِC.@ ـ�   W.4+��  Z#�َB �=ََB �َ�َـ�  V� ��ِC.@ ـ�   W.4+��  Z#�َB �=ََB �َ�َـ�  V� ��ِC.@ ـ�   �:ذكر المفعولين وال شرط في الكالم وذلك في قوله تعالى -ذ

;I �Vَ�ُ9 َ\�Hَ �;I �Vَ�ُ9 َ\�Hَ �;I �Vَ�ُ9 َ\�Hَ �;I �Vَ�ُ9 َ\�Hَ �    �kd�َ � � ًg� ?�kd�َ � � ًg� ?�kd�َ � � ًg� ?�kd�َ � � ًg� ? * * * * �kd#) 2 ِI :#P;���  d#@.2 َ4َn+V� pَB  Y#�َ��ْ�  a,َ+j�َB �kd#) 2 ِI :#P;���  d#@.2 َ4َn+V� pَB  Y#�َ��ْ�  a,َ+j�َB �kd#) 2 ِI :#P;���  d#@.2 َ4َn+V� pَB  Y#�َ��ْ�  a,َ+j�َB �kd#) 2 ِI :#P;���  d#@.2 َ4َn+V� pَB  Y#�َ��ْ�  a,َ+j�َB�)3( وجـاء فـي الكشـاف :)) لمـا
كانــت مشــاهدة األشــياء ورؤيتهــا طريقــًا الــى اإلحاطــة بهــا علمــًا وصــحة الخبــر عنهــا، 

، والفــاء جــاءت إلفــادة معناهــا الــذي هــو التعقيــب) أخبــر(فــي معنــى ) أرأيــت(اســتعملوا 
فـــ  )4())أخبــر أيضــًا بقصــة هــذا الكــافر، وأذكــر حديثــه عقيـــب حــديث أولئـــك: كأنــه قــال

هــو المفعــول األول لرأيــت واالســتفهام فــي موضــع المفعــول الثــاني وهــو   )الموصــول(
  .)��� a,jB()5���� a,jBY���� a,jBY���� a,jBY�Y(قوله تعالى 

� P ـc{ْlِ8 #I.? #�ُ��َ (5+,�� َ\ q'َْB � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH c{ْlِ8 #I.? #�ُ��َ (5+,�� َ\ q'َْB � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH c{ْlِ8 #I.? #�ُ��َ (5+,�� َ\ q'َْB � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH c{ْlِ8 #I.? #�ُ��َ (5+,�� َ\ q'َْB � ? #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  ًg h �:وقال سبحانه وتعالى �k?� � P (5#@.? #�ُ�,ْ - O=َ  ًg hـ P � �k?� � P (5#@.? #�ُ�,ْ - O=َ  ًg hـ P � �k?� � P (5#@.? #�ُ�,ْ - O=َ  ًg hـ P � �k?� � P (5#@.? #�ُ�,ْ - O=َ
ــ�#    ُ��َ  �.>َB (5ــ +,��َB �ْــ ُH   #ــ� ُ��َ  �.>َB (5ــ +,��َB �ْــ ُH   #ــ� ُ��َ  �.>َB (5ــ +,��َB �ْــ ُH   #ــ� ُ��َ  �.>َB (5ــ +,��َB �ْــ ُH�)6(  ـــ مــا فــي موضــع ) مــا أنــزل اهللا(أخبرونــي و: بمعنــى )أرأيــتم(ف

هللا أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون آاخبروني : أينصب، بأنزل أو بأرأيتم، 
آهللا أذن : (فـالمفعول الثـاني قولـه )7(ذلك بإذنه أم تكـذبون علـى اهللا فـي نسـبة ذلـك إليـه

) مــــا: (وقيــــل. علــــى ســــبيل التوكيــــد) قــــل(والعائــــد محــــذوف، أي فيــــه، وكــــرر ) لكــــم
  .)8(استفهامية، وجعلها موصولة هو الوجه

ــ�kh      � :عــز وجــل وقــال .� �ــ5.  ــ��) 2 َ,�# ُ�Vَ  Zــ 'َْS=ََB (�� ــ�  G (5ــ  )َ� ِQ َ4ــ َn+V� #Iــ  ?  Zــ #�َB 8َB      kh�ــ .� �ــ5.  ــ��) 2 َ,�# ُ�Vَ  Zــ 'َْS=ََB (�� ــ�  G (5ــ  )َ� ِQ َ4ــ َn+V� #Iــ  ?  Zــ #�َB 8َB      kh�ــ .� �ــ5.  ــ��) 2 َ,�# ُ�Vَ  Zــ 'َْS=ََB (�� ــ�  G (5ــ  )َ� ِQ َ4ــ َn+V� #Iــ  ?  Zــ #�َB 8َB      kh�ــ .� �ــ5.  ــ��) 2 َ,�# ُ�Vَ  Zــ 'َْS=ََB (�� ــ�  G (5ــ  )َ� ِQ َ4ــ َn+V� #Iــ  ?  Zــ #�َB 8َB�)9( )قولــه :
تصـلح لإلعـالم والسـؤال، وههنـا هـي تعجيـب مـن جهـل مـن هـذا وصـفه  كلمـة) أرأيت(

                                         

  .38/الزمر) 1(
  .7/429البحر المحيط : ينظر) 2(
  .78، 77/مريم) 3(
  .3/40الكشاف ) 4(
  .3/6/527مجمع البيان مج: ينظر) 5(
  .59/يونس) 6(
  .2/337الكشاف : ينظر) 7(
  .1/554سلوب القرآن الكريم ، دراسات إل5/172البحر المحيط : ينظر) 8(
  .43/الفرقان) 9(
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، والجملــــة االســـتفهامية فـــي موضــــع )مـــن(األول هـــو ) أرأيــــت(ومفعـــول  )1()…ونعتـــه
  .)2(المفعول الثاني

� Bَ�ْـB �=ََB  *  *  *  *     � dَ�#ـZ  ��+ـVَ W.4ـ� �+B �=ََB     1َ�#ـZ  ��+ـVَ W.4ـ� �+B �=ََB     1َ�#ـZ  ��+ـVَ W.4ـ� �+B �=ََB     1َ�#ـZ  ��+ـVَ W.4ـ� �+1     �: وقال تعـالى فـي كتابـه العزيـز kh�ـ.,Hَ 1َ̀ـ #2َB �     � dْـ�َB � kh�ـ.,Hَ 1َ̀ـ #2َB �     � dْـ�َB � kh�ـ.,Hَ 1َ̀ـ #2َB �     � dْـ�َB � kh�ـ.,Hَ 1َ̀ـ #2َB � * * * *  (� d2َ.@#ـB  (� d2َ.@#ـB  (� d2َ.@#ـB  (� d2َ.@#ـB
(�,ْ.2(�,ْ.2(�,ْ.2(�,ْ.2     � � �  �()=َ ِY#�َ��ْ� � � �  �()=َ ِY#�َ��ْ� � � �  �()=َ ِY#�َ��ْ� � � �  �()=َ ِY#�َ��ْ��)3(  أفرأيت هنا بمعنى أخبرني، ومفعولهـا األول الموصـول، والثـاني

  .)��� �,2 �d@2B()4���� �,2 �d@2BY���� �,2 �d@2BY���� �,2 �d@2BY�Y(الجملة االستفهامية 
�'.> ? �<َ� R َ,�ُ�� ?.ـI#  �: وقال عز وجل(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ  I�.4+�� #�ُ� ]�َ� �(^ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  #Iـ.? ��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ  I�.4+�� #�ُ� ]�َ� �(^ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  #Iـ.? ��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ  I�.4+�� #�ُ� ]�َ� �(^ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH  #Iـ.? ��ُ�,َ R �َ>� ? <.'�(8َB .5+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ  I�.4+�� #�ُ� ]�َ� �(^ #�ُ�#�َB 8َB �ُْH

�'.ـ> ? ـ�<َ� R َ,�ُـ�� ?.ـI# �8َ9#7ِ      �: وقال تعـالى )5(��7#8َ9�ِ7#8َ9�ِ7#8َ9�ِ7#8َ9ِ(8َB .5ـ+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH      ِ7#8َ9� #Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>ـ> ? ـ�.'�(8َB .5ـ+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH      ِ7#8َ9� #Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>ـ> ? ـ�.'�(8َB .5ـ+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH      ِ7#8َ9� #Iُـ�� ?.ـ�,َ R �َ>ـ> ? ـ�.'�(8َB .5ـ+,�� ِ��(U #I.?  ��(2#dVَ � ? #�ُ�#� َB 8َB �ُْH�)6(  
جملة إعتراضية فيها تأكيد ) أروني(و ) ماذا خلقوا(والثاني ) شركاءكم(المفعول األول 

أرأيـتم، ) واماذا خلقـ(للكالم، ويحتمل أن يكون ذلك من باب اإلعمال، ألنه توارد على 
  .)7(وأروني

: وقـال تعـالى )8(�BَBَْ'ـ�ُ�# nVَْ,ُ�ُ�َ'ـ5) pَB# َ']#ـn�ْ� (Iَـ��.�ُ��      BَBَْ'ـ�ُ�# nVَْ,ُ�ُ�َ'ـpَB (5# َ']#ـn�ْ� (Iَـ��.�ُ��      BَBَْ'ـ�ُ�# nVَْ,ُ�ُ�َ'ـpَB (5# َ']#ـn�ْ� (Iَـ��.�ُ��      BَBَْ'ـ�ُ�# nVَْ,ُ�ُ�َ'ـpَB (5# َ']#ـn�ْ� (Iَـ��.�ُ��      * * * * V � ? #�ُ�#�َB �=ََBُ:#@)ـ��    V � ? #�ُ�#�َB �=ََBُ:#@)ـ��    V � ? #�ُ�#�َB �=ََBُ:#@)ـ��    V � ? #�ُ�#�َB �=ََBُ:#@)ـ��    �: وقال اهللا تعالى
�  ��ُD(�#[Vَ � ? #�ُ�#�َB �=ََB  ��ُD(�#[Vَ � ? #�ُ�#�َB �=ََB  ��ُD(�#[Vَ � ? #�ُ�#�َB �=ََB  ��ُD(�#[Vَ � ? #�ُ�#�َB �=ََB  *  *  *  *  ��(2ِ8�;q�� (I#['َ #pَB (5'َ�(2 8#qVَ #�ُ�'َْBَB  ��(2ِ8�;q�� (I#['َ #pَB (5'َ�(2 8#qVَ #�ُ�'َْBَB  ��(2ِ8�;q�� (I#['َ #pَB (5'َ�(2 8#qVَ #�ُ�'َْBَB  ��(2ِ8�;q�� (I#['َ #pَB (5'َ�(2 8#qVَ #�ُ�'َْBَB�)9( وقال تعالى :�ُ�#� َB �=ََBُ�#� َB �=ََBُ�#� َB �=ََBُ�#� َB �=ََB W.4+��  ]� :�ْ� #� W.4+��  ]� :�ْ� #� W.4+��  ]� :�ْ� #� W.4+��  ]� :�ْ� #�

  ��(C �#MVَ W.4+��  ��(C �#MVَ W.4+��  ��(C �#MVَ W.4+��  ��(C �#MVَ W.4+�� * * * *  ��ُ�ِq@(:�ْ� (I#['َ #pَB ِ�#q(:�ْ� #I.? (��(:ُ��ْ q'َB #�ُ�'َْBَB  ��ُ�ِq@(:�ْ� (I#['َ #pَB ِ�#q(:�ْ� #I.? (��(:ُ��ْ q'َB #�ُ�'َْBَB  ��ُ�ِq@(:�ْ� (I#['َ #pَB ِ�#q(:�ْ� #I.? (��(:ُ��ْ q'َB #�ُ�'َْBَB  ��ُ�ِq@(:�ْ� (I#['َ #pَB ِ�#q(:�ْ� #I.? (��(:ُ��ْ q'َB #�ُ�'َْBَB�)10( 8  ��+�.> �: وقال تعـالى�;@�� #�ُ�#�َB �=ََB <.�+��  8�;@�� #�ُ�#�َB �=ََB <.�+��  8�;@�� #�ُ�#�َB �=ََB <.�+��  8�;@�� #�ُ�#�َB �=ََB
   ��(8�ُV   ��(8�ُV   ��(8�ُV   ��(8�ُV * * * *   ��ُ�.M@(:�ْ� (I#['َ #pَB � )Vَ � O ^ #�ُVْS M'َB #�ُ�'َْBَB   ��ُ�.M@(:�ْ� (I#['َ #pَB � )Vَ � O ^ #�ُVْS M'َB #�ُ�'َْBَB   ��ُ�.M@(:�ْ� (I#['َ #pَB � )Vَ � O ^ #�ُVْS M'َB #�ُ�'َْBَB   ��ُ�.M@(:�ْ� (I#['َ #pَB � )Vَ � O ^ #�ُVْS M'َB #�ُ�'َْBَB�)11(  فقد جاء)هنا  خبرنيبمعنى أ) أفرأيتم

فعــول الثــاني علــى مــا هــو جملــة االســتفهام فــي موضــع المو مصــرحًا بمفعولهــا األول، 
  . )12(مقرر فيها

                                         

  .24/86التفسير الكبير ) 1(
  .6/501البحر المحيط : ينظر) 2(
  . 35، 34، 33/النجم) 3(
  . 1/554سلوب القرآن الكريم دراسات أل: ينظر) 4(
  .  40/فاطر )5(
  .4/األحقاف) 6(
  .7/317البحر المحيط : ينظر) 7(
  .59، 58/الواقعة )8(
  .64، 63/الواقعة )9(
   .69، 68/الواقعة )10(
  . 72، 71/الواقعة) 11(
  .1/555سلوب القرآن الكريم ، دراسات أل8/211البحر المحيط : ينظر) 12(
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ونقل أبـو . وأكثر ما يقع بعد فعل الرؤية المستفهم عنه جملة استفهامية أو شرطية
وأنهـا تصـاحب الشـرط وظـرف ). إمـا(فيهـا بمعنـى ) أرأيـت(حيان عـن أبـي الحسـن أن 

ٕاذا وقـع جـواب الشـرط فيهـا جملـة اسـتفهامية ال تكـون أداة االسـتفهام فيهـا الزمان أبدًا و 
علـى  -فيفـوت) الفـاء(وتمتنـع الهمـزة ألنهـا تتقـدم ) الفـاء(لصحة وقوعها بعد ) هل(إال 

قتـــران جـــواب الشـــرط بالفـــاء، إلن الشـــرط إذا أجيـــب بالجملـــة ا -مـــا نقلـــه األخفـــش فيـــه
فتنـازع الهمـزة الفـاء للتصـدير كمـا هـو الشـأن قترانها بالفـاء مصـدرة ااالستفهامية وجب 

  .فيها
وأبــــو حيــــان يتفــــادى هــــذا المحظــــور ويخرجــــه علــــى بــــاب التنــــازع الــــذي يســــميه 

والشرط ما يقع بعدهما، فأرأيتكم تطلبه مفعوًال، والشـرط ) أرأيتكم(أي يتنازع ) اإلعمال(
عمــال إ ألول و همــال الثــاني، وٕاهمــال اإ عمــال األول و إيطلبــه جوابــًا ويجــوز أبــو حيــان 

  .)1(الثاني، وقد خرج على هذا مواضع متعددة من صور االستفهام هذه
ونقل اآللوسي، ومن قبله أبو حيان قـول األخفـش فـي مـذهب العـرب الـذي التزمتـه 

  :وهو يتلخص في اآلتي) أرأيت(في هذا التركيب 
الهمزة أرأيتك وأريتك بحذف : إن العرب أخرجت هذا اللفظ عن معناه بالكلية فقالوا

والزمتــه . الثانيــة إذا كــان بمعنــى أخبــرت، وٕاذا كــان بمعنــى أبصــرت لــم تحــذف همزتــه
وأخرجته عن موضوعه . أراني زيد عمرًا ما صنع: الخطاب على هذا المعنى فال يقال

� �#@ ـ� Qَِ�ـ1 ���;ـnْ�     �:بدليل دخول الفاء بعده كقوله تعالى) أما(بالكلية لمعنى َB ْ>ِQ  Z#�َB 8َB َ\�Hَ    �ْnَِ�ـ1 ���;ـQ ـ� @#� �َB ْ>ِQ  Z#�َB 8َB َ\�Hَ    �ْnَِ�ـ1 ���;ـQ ـ� @#� �َB ْ>ِQ  Z#�َB 8َB َ\�Hَ    �ْnَِ�ـ1 ���;ـQ ـ� @#� �َB ْ>ِQ  Z#�َB 8َB َ\�Hَ .o .o .o .o
� ? ـ� Bَْ'� ـ�'    ��([�ْ� (Z�.�'َ <N'ِـ�'  َ=إ �'َْB ـ� ? �  ��([�ْ� (Z�.�'َ <N'ِـ�'  َ=إ �'َْB ـ� ? �  ��([�ْ� (Z�.�'َ <N'ِـ�'  َ=إ �'َْB ـ� ? �  ��([�ْ� (Z�.�'َ <N'َِ=إ����5555�)أخبرنـي، وٕاذا كـان بهـذا : وقـد أخرجتـه أيضـًا الـى معنـى )2
وقــد يخــرج . ســم المســتخبر عنـه، وتلــزم الجملــة قبــل االســتفهاماالمعنـى فالبــد بعــده مــن 

  . )3(الى هذا المعنى وبعده الشرط وظرف الزمان هذا حاصل ما نقلوه عن األخفش
نقلــوه بمســلم، فقــد نوقشــت هــذه المــدعيات واحــدة واحــدة وشــيء واحــد قــل ولــيس مــا 

خالفهم حوله وهو أن معناها أخبرني وٕان كان هذا ليس بالزم في كل صورها القرآنية 
  .التي هي موضوع هذا البحث

  :وخالصة ما تقدم أن

                                         

  .1/63، التفسير البالغي لالستفهام في القرآن الكريم 4/127البحر المحيط : ينظر) 1(
  .63/الكهف) 2(
  . 7/149أبو الفضل اآللوسي: روح المعاني: ينظر )3(
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وهـي بمعنــى أخبرنـي، وأكثــر مــا . أرأيـت صــالحة للرؤيـة العلميــة، والرؤيـة البصــرية
يلـــزم الفـــاء فـــي جوابهـــا كمـــا لـــزم  )أمـــا(ـبعـــدها الشـــرط واالســـتفهام ولمضـــارعتها لـــ يقـــع

  .الخطاب فيها
   -:اإلنشاء غير الطلبي -:ثانياً 

ســـلوب وقـــد جـــاءت مـــادة الرؤيـــة والرؤيـــا بهـــذا األ )1( ))وهـــو ال يســـتدعي مطلوبـــاً ((
  -:على نمط واحد هو

لتعجــب ال يكــون إال مــن تعظــيم األمــر فــي قلــوب الســامعين، ألن ا((وهــو  -:التعج��ب
  . )2( ))شيء خارج عن نظائره وأشكاله

النـاس أن يتعجبــوا  نشـأ المطلـوب فـي التعجـب اإلبهـام، ألن مـن: ((وقـال الرمـاني
وأصـل التعجـب : قـال. السـبب كـان التعجـب أحسـن سـتبهممما لم ُيعرف سببه، فكلمـا أ
 )َأْفِعل به(و) هَ لَ عَ فْ ما أَ ( :وله صيغتان قياسيتان هما )3( ))إنما هو للمعنى الخفي بسببه

)4( .  
  -:وقد جاءت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط اإلنشائي على صورة واحدة هي

  ).محالً  مرفوع لفظاً  مجرور( الفاعل + الباء + )َأْفِعلْ ( الجامد التعجب فعل 
� CَB#�.ـ�# � ـ   � :وردت هذه الصورة في موضعين وذلك في قوله تعالى #�ِ)ِC #a.:#KَB  ـ�# � ـ.�#CَB � #�ِ)ِC #a.:#KَB  ـ�# � ـ.�#CَB � #�ِ)ِC #a.:#KَB  ـ�# � ـ.�#CَB � #�ِ)ِC #a.:#KَB  ـ� @'َ�ُVْS �  p#�  ـ� @'َ�ُVْS �  p#�  ـ� @'َ�ُVْS �  p#�  ـ� @'َ�ُVْS �  p#�

 cLِFــ(? ٍ\ hَــA <ــ.=  p#ــ� �ــ��.:)��  �ْ�+&�� Iــ.��َ cLِFــ(? ٍ\ hَــA <ــ.=  p#ــ� �ــ��.:)��  �ْ�+&�� Iــ.��َ cLِFــ(? ٍ\ hَــA <ــ.=  p#ــ� �ــ��.:)��  �ْ�+&�� Iــ.��َ cLِFــ(? ٍ\ hَــA <ــ.=  p#ــ� ��ْ�  ��(:.ــ��+&�� Iــ.��َ�)(قــال المبــرد )5) : َــب ولكنــه . وال يقـال عــز وجــل تعج
مـا أسـمعهم، وَأْبَصـرهم فـي : من يجب أن يقال لهـممخرج على كالم العباد، أي هؤالء 

يكون للمخاطب أو أن الفعل ال يخلو من أن (( )7( ))وأبصرهم: ((أي )6( ))ذلك الوقت
 ثنـللمخاطـب وُجمـع بجمعـه وأُ تـه أو الغائب فلـو كـان للمخاطـب لثّنـى فيـه الفاعـل تثني

لـم أنـه لـيس للمخاطـب، لتأنيثه، فلما أفرد في جميع األحـوال ولـم يعتبـر بـه الخطـاب عُ 
ــه للغائــب ــه ثبــت أن ويــدل علــى ذلــك أيضــًا أن المعنــى إنمــا هــو علــى . وٕاذا لــم يكــن ل

ا دخلـت مـأكرم به، يراد به أنه قـد َكـُرم، وٕان: ، أال ترى أن قولهماألخبار عن المخاطب
                                         

  .59/علوم البالغة: ، وينظر34/علم المعاني )1(
  .135/المفّصل )2(
  .1/423ن اقر معترك األ )3(
  .357/شرح قطر الندى: ينظر )4(
  .38/مريم) 5(
  .4/183المقتضب ) 6(
  .1/320إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) 7(
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إذا صــار … جــرب الرجــُل، وأقطــف، وأعــرب،أَ : مــزة علــى حــّد مــا دخلــت فــي قــولهماله
) أســـمع بهـــم وأبصـــر(صـــار ذا كـــرم، و : صـــاحب هـــذه األشـــياء، وكـــذلك أكـــرم معنـــاه

  . )1( ))صاروا ذوي بَصر وسمع
مبني على السكون ألن لفظه لفظ األمر ومعنـاه (( :قال النّحاس في هذا اللفظ إنه

مـا : ((وذهـب ابـن جنـي الـى إنـه بمعنـى. )2( ))معنى التعجب ما أسمعهم وما أبصرهم
نـه لـيس أمـرًا، أأسمعهم، ومـا أبصـرهم، وهـو لفـظ األمـر فـي معنـى الخبـر، ويـدل علـى 

  .)3())ثنتين والجماعة بلفظ واحدثنين واالكونه للواحد والواحدة، واال
ــ>    �: والموضــع اآلخــر قولــه تعــالى .= ُyِــ� #M(� َg ��.ــ>�   � #Iــ5. ?.ــ .'�(U #Iــ ــ� َ�()ــ�# ?.  ? #a.:ــ #KَB �ــ5.  ِC #ــ� .�#CَB   <ــ .= ُyِــ� #M(� َg ��.ــ>�   � #Iــ5. ?.ــ .'�(U #Iــ ــ� َ�()ــ�# ?.  ? #a.:ــ #KَB �ــ5.  ِC #ــ� .�#CَB   <ــ .= ُyِــ� #M(� َg ��.ــ>�   � #Iــ5. ?.ــ .'�(U #Iــ ــ� َ�()ــ�# ?.  ? #a.:ــ #KَB �ــ5.  ِC #ــ� .�#CَB   <ــ .= ُyِــ� #M(� َg ��.ــ>�   � #Iــ5. ?.ــ .'�(U #Iــ ــ� َ�()ــ�# ?.  ? #a.:ــ #KَB �ــ5.  ِC #ــ� .�#CَB

 �kdــ PَB .5ــ.:ْ�(P �kdــ PَB .5ــ.:ْ�(P �kdــ PَB .5ــ.:ْ�(P �kdــ PَB .5ــ.:ْ�(P�)4( أي)) : حــذف منــه اإلعــراب ألنــه علــى لفــظ ((وقــد  )5())ســمع بــهاو
علــى هنــا  فخــرج التعجــب )6())األمــر، وهــو بمعنــى التعجــب أي مــا َأســَمَعُه ومــا َأبَصــَرهُ 

إال َأنــه : ســمع بــها: ((البركــات األنبــاري يوتقــديره عنــد أبــ )7( وجــه التعظــيم لــه تعــالى
أحســن بزيــٍد، : الرفــع، كقــولهم) أبصــر بــه وأســمع(وموضــع  .حــذف إكتفــاًء بــاألول عنــه

واألصل فيه، أحسَن زيُد وأظرَف عمرو، أي صار ذا ُحسٍن وظرٍف، .. وأظرْف بعمروٍ 
رجـل، وأجـرَب، إذا صـار ذا إبـٍل فيهـا النحـاُر والجـرُب، ثـم نقـل الـى أْنَحـَر ال: كما يقال

  . )8( ))أفعل به، وُأدخلت الباء فيه لتفرق بينه وبين لفظ األمر الذي ال يراد به التعجب
)8( .  

إنه لبصير بهم سميع لهم، وذلـك فـي معنـى المبالغـة فـي المـدح كأنـه قيـل مـا  :أي
موجــود وأســمعه لكــل مســموع، ال يخفــى مــا أبصــر اهللا لكــل : والمعنــىأبصــره وأســمعه 

  . )9(عليه من ذلك شيء

                                         
  . 2/670المصدر نفسه ) 1(
، مختصـر تفسـير 3/6/515، مجمـع البيـان مـج7/113التبيـان : ، وينظـر2/316النحـاس : عراب القـرآنإ) 2(

  .2/342بن كثير ا
  . 1/316المنصف ) 3(
  .26/الكهف) 4(
  .1/320إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) 5(
، البيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن 3/6/463مجمــع البيــان مــج: ، وينظــر2/272النحــاس :إعــراب القــرآن) 6(

  .3/10، تفسير النسفي 5/10/388، الجامع ألحكام القرآن مج2/106
  . 7/29التبيان : ينظر) 7(
  .670، 2/669الكشاف : ، وينظر2/106إعراب القرآن غريب البيان في ) 8(
  .2/415بن كثير امختصر تفسير : ينظر) 9(
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���و�א��	ط �

فالجملـة الشـرطية تنبنـي علـى تـآلف جمـل، .)1(الشرط هو وقـوع الشـيء لوقـوع غيـره
  . )2())فحرف الشرط يجيء لربط جملة بجملة((وليس على تآلف صيغ مفردة 
فـي المباحـث النحويـة فقـد ذهـب بعضـهم الـى ) الشـرط(وقد تباينت داللة مصـطلح 

  . )4( ))جملة الشرط((والكثرة ترى أن معناه . )3(تهسلوب الشرط برمأداللته على 
 )6())فعــل الشــرط((و )5())الفعــل: ((مصــطلحات) جملــة الشــرط(ســتعملوا فــي اوقــد 

) جملــة جــواب الشــرط(وتباينــت تســمية المصــطلحات الدالــة علــى  )7())جملــة الشــرط(و
مل ســـتعاكمـــا  )9())الجـــواب((و  )8())فعـــل الجـــواب وجـــواب الفعـــل((فـــذكروا مصـــطلح 

عنــــدهم للداللـــة علــــى التركيـــب الشــــرطي بأجزائــــه  )10())الجملــــة الشـــرطية((مصـــطلح 
  .جميعها

  .)12(، وجواب الشرط)11(وجملة جواب الشرط
إن مـــرد هـــذا التبـــاين راجـــع الـــى تبـــاين مـــنطلقهم فـــي تحديـــد داللـــة هـــذا األســـلوب 

  .مياتنعكس هذا على تداخل التسااللغوي، وطبيعة الجملة التي يقوم عليها، ومن ثم 
ومهما كانت صـيغة فعـل الشـرط أو جوابـه فـإن زمنهمـا يخلـص للمسـتقبل المحـض 
بســبب وجــود أداة الشــرط الجازمــة علــى الــرغم مــن أن صــورتهما أو صــورة احــدهما قــد 

                                         

  .2/46المقتضب : ينظر) 1(
  .45، 1/44األصول في النحو ) 2(
  .2/50المقتضب: ينظر )3(
  .165، 164/الجرجاني : دالئل اإلعجاز) 4(
  .2/50المقتضب )5(
  . 303/المقرب) 6(
  .720، 2/719مغني اللبيب) 7(
  . 2/103المقتضب  )8(
  .2/164األصول في النحو  )9(
  .2/257رح الكافية ش) 10(
  . 722، 2/721مغني اللبيب) 11(
  .95/محمد الزبيدي: الواضح في علم العربية) 12(



 

 208

���� �����	�   
���� ���������� ��������� ������ � ������� ���  
 

 

تكــون غيــر فعــل مضــارع، إذ مــن المقــرر أن أداة الشــرط الجازمــة تجعــل زمــن شــرطها 
  . )1(وجوابها مستقبًال خالصاً 

  -:سلوب على أنماط مختلفة هي الرؤية والرؤيا بهذا األوقد جاءت مادة 
   الشرط جواب جملة + الشرط جملة + )الشرط أداة( إن  -1

ـــي حصـــولها ) إن(تســـتعمل  ـــة الوقـــوع والمشـــكوك ف الشـــرطية فـــي المعـــاني المحتمل
فتجـــزم فعلـــين مضـــارعين، أحـــدهما هـــو الشـــرط والثـــاني هـــو . (( )2(والموهومــة والنـــادرة

تســـتعمل ظـــاهرة ومضـــمرة مقـــدرة ويحـــذف بعـــدها الشـــرط ويقـــوم غيـــره ((و )3())الجـــزاء
  .)4())مقامه

  -:وقد وردت مادة الرؤية والرؤيا بهذا النمط على الصور اآلتية
جملـة جـواب الشـرط ) + فعلية فعلهـا مضـارع(جملة الشرط ) + أداة الشرط(ِإْن  -أ 
  ) فعلية فعلها مضارع(

�#"ِ�  ����: رة فـي ثالثـة مواضـع منهـا قولـه تعـالىوردت مادة الرؤية والرؤيا بهذه الصـو   �ِ"#�  �ِ"#�  �ِ"#�
�#"ِ�  �#ـ�#� � +#ـ8ِ�َ� ��7َـ45    �#"ِ�  �#ـ�#� � +#ـ8ِ�َ� ��7َـ45    �#"ِ�  �#ـ�#� � +#ـ8ِ�َ� ��7َـ45    �#"ِ�  �#ـ�#� � +#ـ8ِ�َ� ��7َـ45    ���� :وقولـه تعـالى )5(��#�#� � �.� �ً� ).3  ���12#�0. +#�/.-ً� �#�ُ��ُ�� +#*#�($ )#� �ُـ�%$  �#�#� � �.� �ً� ).3  ���12#�0. +#�/.-ً� �#�ُ��ُ�� +#*#�($ )#� �ُـ�%$  �#�#� � �.� �ً� ).3  ���12#�0. +#�/.-ً� �#�ُ��ُ�� +#*#�($ )#� �ُـ�%$  �#�#� � �.� �ً� ).3  ���12#�0. +#�/.-ً� �#�ُ��ُ�� +#*#�($ )#� �ُـ�%$  

ــ8ِ�:9   #+ ;<�ــ=ُ ــ8ِ�:9  �#�?<. #+ ;<�ــ=ُ ــ8ِ�:9  �#�?<. #+ ;<�ــ=ُ ــ8ِ�:9  �#�?<. #+ ;<�ــ=ُ ــ* �$ );   ����: وقولــه تعــالى )6(��#�?<. ــ�� +. ُ��ُ�#� #�ــ��  ُ@ِ� A;� ً�ــ #�� � �ــ�# #�  �ِ"#�ــ* �$ );    ــ�� +. ُ��ُ�#� #�ــ��  ُ@ِ� A;� ً�ــ #�� � �ــ�# #�  �ِ"#�ــ* �$ );    ــ�� +. ُ��ُ�#� #�ــ��  ُ@ِ� A;� ً�ــ #�� � �ــ�# #�  �ِ"#�ــ* �$ );    ــ�� +. ُ��ُ�#� #�ــ��  ُ@ِ� A;� ً�ــ #�� � �ــ�# #�  �ِ"#� B�.1�َــ  � B�.1�َــ  � B�.1�َــ  � B�.1�َــ شــرط (( )7(�� 
ُروا القمر منشقًا فرأوا آية تدل على حقيقة أمر النبي والمعنى أنهم سألوا آية فأُ . وجوابه

  .)8())وأن ما جاء به صدق فأعرضوا عن التصديق 
جملـة جـواب الشـرط ) + فعلية فعلها مضـارع(جملة الشرط +  )أداة الشرط( إنْ  -ب
  ) فعلية فعلها مضارع مسبوق بنفي(

                                         

  .4/321النحو الوافي : ينظر ) 1(
  .2/56المقتضب : ينظر) 2(
  .228/الجنى الداني :، وينظر104/رصف المباني) 3(
  .7/41شرح المفصل ) 4(
  .44/الطور) 5(
  . 146/األعراف)6(
   .  2/القمر)7(
  .3/281النحاس : إعراب القرآن) 8(
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�#"ِ�  �#ـ�#� � �ُـ�? ��#ـ�C.( D;� َE F;ـ��     �#"ِ�  �#ـ�#� � �ُـ�? ��#ـ�C.( D;� َE F;ـ��     �#"ِ�  �#ـ�#� � �ُـ�? ��#ـ�C.( D;� َE F;ـ��     �#"ِ�  �#ـ�#� � �ُـ�? ��#ـ�C.( D;� َE F;ـ��      ����:ردت هذه الصورة في موضـعين وذلـك فـي قولـه تعـالىو 
�#GِH�#GِH�#GِH�#GِH�)1( :9  ����:وقوله تعالى�8ِ#+ ;<�ُ=.>?�#� َE .I JK��� �َ�ِ8#+ � �#�#�  �ِ"#� 9:�ِ8#+ ;<�ُ=.>?�#� َE .I JK��� �َ�ِ8#+ � �#�#�  �ِ"#� 9:�ِ8#+ ;<�ُ=.>?�#� َE .I JK��� �َ�ِ8#+ � �#�#�  �ِ"#� 9:�ِ8#+ ;<�ُ=.>?�#� َE .I JK��� �َ�ِ8#+ � �#�#�  �ِ"#��)2(.  

جملة جواب الشـرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط +  )أداة الشرط(ِإْن  -ت 
  ) فعلها ماض مصدرة بالفاء فعلية(

 الفــاء تــدخل فــي الجــواب ِإْن لــم يكــن بعــدها فعــل مــاض وال مضــارع الزمــًة، (( ِإن
 ))فتلتــزم) قــد(ويجـوز دخولهــا، مـع الماضــي والمضـارع إال ِإْن كــان الماضـي مقترنــًا بــ 

)3( .  
).C ـO# )#ـ�C.(   ًE ـO# )#ـ�C.(   ًE ـO# )#ـ�C.(   ًE ـO# )#ـ�L   ًEََ/ـ�?  Lََ/ـ�?  Lََ/ـ�?  Lََ/ـ�?      M�NَـML 5ـ�  M�NَـML 5ـ�  M�NَـML 5ـ�  M�NَـML 5ـ�      L#�َL#�َL#�َLَ�#����:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعـالى

 �9I�َ#�#� �9I�َ#�#� �9I�َ#�#� �9I�َ#�#� * * * *ِ3#�.N D;�  �َL 54H#Q R#�#ASَِ3#�.N D;�  �َL 54H#Q R#�#ASَِ3#�.N D;�  �َL 54H#Q R#�#ASَِ3#�.N D;�  �َL 54H#Q R#�#ASَ�)4(.  
، فـــإن جـــاء جـــواب )5()))فعســـى ربـــي(مجـــزوم بـــه، والجـــواب ) تَـــِرنِ (شـــرط  إنْ ((فــــ 

الشــرط علــى خــالف األصــل، بــأن لــم يصــلح لجعلــه شــرطًا، بــأن كــان جملــة اســمية أو 
فاالســمية : باطهــا بــاألداةلــيعلم ارت ؛فعليــة، ال تلــي حــرف الشــرط، وجــب اقترانهــا بالفــاء

  . )6(والفعلية التي ال تلي حرف الشرط، هي التي فعلها غير متصرف
ــدة ) + أداة شــرط( إنْ  -ث ــة الشــرط + مــا زائ ــة فعلهــا مضــارع(جمل جملــة ) + فعلي

  ) ةمحذوف(جواب الشرط 
�#T A#H #O2C# ��? ����:وردت هذه الصورة ثالث مرات وذلك في قوله تعالى ِ�ُM �#(  �ِ"#�?�� #T A#H #O2C#� ِ�ُM �#(  �ِ"#�?�� #T A#H #O2C#� ِ�ُM �#(  �ِ"#�?�� #T A#H #O2C#� ِ�ُM �#(  �ِ"#�  �;U;I.AMَ V.=  �;U;I.AMَ V.=  �;U;I.AMَ V.=  �;U;I.AMَ V.=

 ُW#:#8�ْ� #O �Yَ#Z �#1?Mِ[Sَ #O2C#�?S#��َMَ  �َL ُW#:#8�ْ� #O �Yَ#Z �#1?Mِ[Sَ #O2C#�?S#��َMَ  �َL ُW#:#8�ْ� #O �Yَ#Z �#1?Mِ[Sَ #O2C#�?S#��َMَ  �َL ُW#:#8�ْ� #O �Yَ#Z �#1?Mِ[Sَ #O2C#�?S#��َMَ  �َL�)7( ـ�         ����: وقوله تعالى#C ��َ ِ[Sَ #O2ـC#�?S#��َMَ  �َL  �;U;Iـ.AMَ V.=ـ?�� #Tـ A#H #O2ـC#�ِ�ُM 2ـ�(ِ"#�َ�� C#ـ�         ِ[Sَ #O2ـC#�?S#��َMَ  �َL  �;U;Iـ.AMَ V.=ـ?�� #Tـ A#H #O2ـC#�ِ�ُM 2ـ�(ِ"#�َ�� C#ـ�         ِ[Sَ #O2ـC#�?S#��َMَ  �َL  �;U;Iـ.AMَ V.=ـ?�� #Tـ A#H #O2ـC#�ِ�ُM 2ـ�(ِ"#�َ�� C#ـ�         ِ[Sَ #O2ـC#�?S#��َMَ  �َL  �;U;Iـ.AMَ V.=ـ?�� #Tـ A#H #O2ـC#�ِ�ُM 2ـ�(ِ"#�
  �;G;Aِ\ ــ�#(  �;G;Aِ\ ــ�#(  �;G;Aِ\ ــ�#(  �;G;Aِ\ وقولــه تعــالى )8(�)#ــ� :����  Mَ  �َL  �;U;Iــ .AMَ V.=ــ ?�� #Tــ A#H #Oــ 2C#�ِ�ُM ــ� 2(ِ[Sَ Mَ  �َL  �;U;Iــ .AMَ V.=ــ ?�� #Tــ A#H #Oــ 2C#�ِ�ُM ــ� 2(ِ[Sَ Mَ  �َL  �;U;Iــ .AMَ V.=ــ ?�� #Tــ A#H #Oــ 2C#�ِ�ُM ــ� 2(ِ[Sَ Mَ  �َL  �;U;Iــ .AMَ V.=ــ ?�� #Tــ A#H #Oــ 2C#�ِ�ُM ــ� 2(ِ[Sَ #ــ�� ;A#\ �;� ــ� #C ��َِ[Sَ #O2ــC#�?S#��َ #ــ�� ;A#\ �;� ــ� #C ��َِ[Sَ #O2ــC#�?S#��َ #ــ�� ;A#\ �;� ــ� #C ��َِ[Sَ #O2ــC#�?S#��َ #ــ�� ;A#\ �;� ــ� #C ��َِ[Sَ #O2ــC#�?S#��َ�)9( 

                                         

  . 25/األنعام) 1(
  .146/األعراف) 2(
  . 105/رصف المباني) 3(
  .40، 39/الكهف) 4(
  .5/10/408الجامع ألحكام القرآن مج) 5(
  .608، 2/607الفرائد الجديدة : ينظر) 6(
  .40/الرعد) 7(
  .46/يونس) 8(
  .77/غافر) 9(
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فـي هـذا الموضـع إعـراب حـرف الشـرط والجـزاء، ألن ) أمـا(إعـراب : قال أبـو إسـحق((
وفـتح مـا قبـل النـون ) مـا(الجزاء إذا جاء فـي الفعـل، معـه النـون الثقيلـة والخفيفـة لزمـه 

  . )1())لسكون الياء وسكون النون األولى) يأتينكم(في 
ليس الشرط والجزاء من مواضع النـونين، إنمـا يـدخالن علـى األمـر : يقال أبو عل

ألن الجــزاء إذا جــاء فــي الفعــل :(ا مــن غيــر الواجــب، وفــي قولــه موالنهــي، ومــا أشــبهه
مـــا يـــوهم أنـــه مـــن مواضـــعهما فـــي الكـــالم، وأن لـــدخولها ) معـــه النـــون الثقيلـــة والخفيفـــة

  الكامل    :)2(هولمساغًا فيه، وٕانما يلحق الشرط في ضرورة الشعر كق
  ْم َفَلــــْيَس بآيــــبٍ ِمــــْنهُ  َمــــْن ُيــــثْقَفنْ 

  

  َة شــــافيُل بنــــي ُقَتيْبــــْتــــابــــدًا وقَ   
  

الجزاء إذا جاء في الفعـل معـه النـون : ((وفي هذا الكالم شيء آخر، وهو أن قوله
لزمــت لــدخول النــون، وأن لحــاق النــون ســبب ) مــا(الخفيفــة والثقيلــة، لزمــه مــا يــوهم أن 

مر بعكس ذلك وخالفـه، ألن السـبب الـذي لـه دخلـت النـون الشـرط فـي ، واأل)ما(لحاق
�#"ِ)2ـ� AُN �ِ@َـZ 23#ـ�Nَ �2(ِ[Sَ�)3( ،����     �;G C#� 3# ).3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـSَ  �9I]ِ)�Nَ �2#� 3# ).3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـSَ  �9I]ِ)�Nَ �2#� 3# ).3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـSَ  �9I]ِ)�Nَ �2#� 3# ).3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـ�9I   ����: قوله    �;G Cـ#Z 23َـ@ِ� AُN 2ـ�(ِ"#�    �;G Cـ#Z 23َـ@ِ� AُN 2ـ�(ِ"#�    �;G Cـ#Z 23َـ@ِ� AُN 2ـ�(ِ"#�ونحـو ذلـك عنـد النحـويين  )4(�

، فلذلك صار موضعًا للتنوين بعد أن لم يكـن )إن(أول الفعل بعد ) ما(إنما هو لحاق 
  .)5())لهما موضع
وٕامـا نرينـك بعـض الـذي نعـدهم فـي الـدنيا فـذاك : همحـذوف، تقـدير ) نرينـك(وجواب 

  . )6( أو نتوفينك قبل أن نرينك ذلك الموعد، فإنك ستراه في اآلخرة
ــة الشــرط ) + زائــدة(مــا + ِإْن + حــرف عطــف  -ج ) + فعليــة فعلهــا مضــارع(جمل

  ) فعلية فعلها أمر مثبت مصدرة بالفاء(جملة جواب الشرط 
��.5 ��.5 ��.5 ��.5 ).ـ3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـ�Sَ �9Iـُ    ).ـ3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـ�Sَ �9Iـُ    ).ـ3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـ�Sَ �9Iـُ    ).ـ3  �8�ْ#^#ـ�ِ Lَ[#ـ�Sَ �9Iـُ        Sَ]ِ)Sَ23 �#�Nَ �2]ِ)Sَ23 �#�Nَ �2]ِ)Sَ23 �#�Nَ �2]ِ)�Nَ �2#� 23 ����: وردت هذه الصورة مرة واحدة وذلك في قوله تعـالى

#1 ]2�Y.� ;� Qَ=Mَ 5_Mِ"#1 ]2�Y.� ;� Qَ=Mَ 5_Mِ"#1 ]2�Y.� ;� Qَ=Mَ 5_Mِ"#1 ]2�Y.� ;� Qَ=Mَ 5_Mِ" �9( �#` ِ3 �9( �#` ِ3 �9( �#` ِ3 �9( �#` ِ3�)1( )) روي عـن أبـي عمـرو) ابـن [بـالهمز قـال أبـو الفـتح ) تَـَرِئن
                                         

  .2/604اج إعراب القرآن المنسوب إلى الزج) 1(
: والبيت لم ينسبه سيبويه لقائل وهو لبنت مرة بن عاهان فـي)فليس بآثبٍ (،برواية3/516كتاب سيبويه) 2(

  .3/220، 2/310، شرح األشموني 2/79، همع الهوامع 429/، المقرب3/14المقتضب : في
  .26/مريم) 3(
  .28/اإلسراء) 4(
  .5/387التبيان  :ر، وينظ605، 2/604إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ) 5(
  .2/166، تفسير النسفي 17/105التفسير الكبير : ينظر) 6(
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ــاء مفتــوح مــا قبلهــا، وا] : جنــي ــا ضــعيف، وذلــك ألن الي ــاء الهمــز هن لكســرة فيهــا اللتق
 ؛)ن تَـَريِ : (، وعليـه قـراءة الجماعـةهالساكنين، فليسـت محتسـبة أصـًال، وال يكثـر مسـتثقلُ 

، ِإّال أّن االسـتعمال بغيـر همـز واليـاء )تَـَرأين (، وأمـا تـرين فأصـله )2())بالياء لمـا ذكرنـا
لـــى مـــن فيـــه ضـــمير المؤنـــث وٕانمـــا حركـــت اللتقـــاء الســـاكنين وهمـــا اليـــاء والنـــون األو 

  . )3( المشددة كما تقول للمرأة أرضين زيداً 
جملة جـواب الشـرط ) + فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط ) + زائدة(ما + إن  -ح 
  ) فعلها مضارع مصدرة بالفاء مسبوقة بنهيفعلية (

��#      ����:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلـك فـي قولـه تعـالى;Iـ#Z�;� 4ـ5 )#ـ�C#�ِ�ُN 2ـ�(ِ"     #��;Iـ#Z�;� 4ـ5 )#ـ�C#�ِ�ُN 2ـ�(ِ"     #��;Iـ#Z�;� 4ـ5 )#ـ�C#�ِ�ُN 2ـ�(ِ"     #��;Iـ#Z�;� 4ـ5 )#ـ�C#�ِ�ُN 2ـ�(ِ" * * * *
 4)#Q 4)#Q 4)#Q 4)#Q #a.1.��?b�� ِ% �َ��ْ� 5.S 5.CYْ#A cNَ #:Sَ #a.1.��?b�� ِ% �َ��ْ� 5.S 5.CYْ#A cNَ #:Sَ #a.1.��?b�� ِ% �َ��ْ� 5.S 5.CYْ#A cNَ #:Sَ #a.1.��?b�� ِ% �َ��ْ� 5.S 5.CYْ#A cNَ #:Sَ�)4(.  

فأخرجني من بيـنهم عنـدما تريـد إحـالل : وجواب الشرط فال تجعلني والمعنى… ((
العذاب بهم لئال يصيبني ما يصيبهم وفي هذا داللة على جواز أن يدعو اإلنسان بما 

ه مــــع ء يعــــذب انبيــــايعلــــم أن اهللا يفعلــــه ال محالــــة ألن مــــن المعلــــوم أن اهللا تعــــالى ال
  . )5( ))المعذبين ويكون الفائدة في ذلك إظهار الرغبة إلى اهللا

  . الشرط جواب جملة + الشرط جملة + )شرط أداة( لو  -2
أمـا : ((وذلـك فـي قولـه) لـو(تابع أغلب النحاة رأي سيبويه في الداللة التـي تفيـدها 

  .)6( ))فلما كان سيقع لوقوع غيره) لو(
رف امتناع المتناع، كأنه امتنع وجود الثـاني لعـدم حلو (( الشهيرة  فترددت العبارة

ولكــن داللــة االمتنــاع لالمتنــاع واحــدة مــن عــدة دالالت يخــرج إليهــا  )7( ))وجــود األول
  .الشرطي) لو(سياق 

فقسـموا جملتهـا  )1( ))قد تستعمل للمستقبل بمعنى إنْ (): (لو(وذهب الفراء الى أن 
الــى المســتقبل وتســمى  حــرف ) لــو(األقــل، تنصــرف فيــه  وهــو: علــى زمــانين، األول

                                                                                                                     

  . 26/مريم) 1(
  .2/42المحتسب ) 2(
  .3/6/510جممجمع البيان : ينظر) 3(
  .94، 93/المؤمنون)4(
  . 117، 4/7/116مجمع البيان مج) 5(
  .4/224كتاب سيبويه ) 6(
  .8/156شرح المفصل ) 7(
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الى الماضي وتسـمى ) لو(وهو السائد تخرج فيه: ، والثاني)2(شرط للمستقبل بمعنى إنْ 
  .)3( ))لو الشرطية اإلمتناعية((

وقــد وردت مــادة الرؤيــة والرؤيــا فــي القــرآن الكــريم علــى هــذا الــنمط الشــرطي علــى 
  -:الصور اآلتية

فعليــة فعلهــا (جملــة جــواب الشــرط  +)فعليــة فعلهــا مــاض(لشــرط جملــة ا+ لــو  -أ 
  ) ماض مسبوق بالالم

�#َ�ــ�  Gَ��#QَL;ــ�   �#َ�ــ�  Gَ��#QَL;ــ�   �#َ�ــ�  Gَ��#QَL;ــ�   �#َ�ــ�  Gَ��#QَL;ــ�    ����: جــاءت هــذه الصــورة فــي ثالثــة مواضــع وذلــك فــي قولــه تعــالى
ــ�ِ    (َd� 5ــ .S  �ُ� Zَeــ� #C�َ�َ#�  �ُ�Yْــ .^َ��َ �9f.ــ� ــ�ِ  �َ  (َd� 5ــ .S  �ُ� Zَeــ� #C�َ�َ#�  �ُ�Yْــ .^َ��َ �9f.ــ� ــ�ِ  �َ  (َd� 5ــ .S  �ُ� Zَeــ� #C�َ�َ#�  �ُ�Yْــ .^َ��َ �9f.ــ� ــ�ِ  �َ  (َd� 5ــ .S  �ُ� Zَeــ� #C�َ�َ#�  �ُ�Yْــ .^َ��َ �9f.ــ� ــg#   ����: وقولــه تعــالى.)4(��َ  �?� #��َ  �ِG �ــ Yَ#Z #gــ  AYَ?h�  ــ� �َ  #gــ  �?� #��َ  �ِG �ــ Yَ#Z #gــ  AYَ?h�  ــ� �َ  #gــ  �?� #��َ  �ِG �ــ Yَ#Z #gــ  AYَ?h�  ــ� �َ  #gــ  �?� #��َ  �ِG �ــ Yَ#Z #gــ  AYَ?h�  ــ� �َ  �;G Cــ .(  �;G Cــ .(  �;G Cــ .(  �;G Cــ .(

�9Q�#�.S�9Q�#�.S�9Q�#�.S�9Q�#�.S�)5( وقوله تعالى :����  .i?Y�� .�#� ^#j  3.( �9Z4I#��َ;( �9A.J�#j ;i�َ �َL#��َ ٍ�#8#\ RYَ#Z #�� �ُ��ْ� �َ=#U �#C�ْ#lMَْL  ��َ .i?Y�� .�#� ^#j  3.( �9Z4I#��َ;( �9A.J�#j ;i�َ �َL#��َ ٍ�#8#\ RYَ#Z #�� �ُ��ْ� �َ=#U �#C�ْ#lMَْL  ��َ .i?Y�� .�#� ^#j  3.( �9Z4I#��َ;( �9A.J�#j ;i�َ �َL#��َ ٍ�#8#\ RYَ#Z #�� �ُ��ْ� �َ=#U �#C�ْ#lMَْL  ��َ .i?Y�� .�#� ^#j  3.( �9Z4I#��َ;( �9A.J�#j ;i�َ �َL#��َ ٍ�#8#\ RYَ#Z #�� �ُ��ْ� �َ=#U �#C�ْ#lMَْL  ��َ�)6(  
خاشـعًا متصـدعًا منصـوبان علـى الحـال جواب شـرط مقـرون بـالالم و ) خاشعاً لرأيته (فـ 

  .)7(ون بصريةتك) رأيت(، ألن )رأيته(من الهاء في 
  )محذوفة( الشرط جواب جملة + )مضارع فعلها فعلية( الشرط جملة + لو -ب

�;/.�ُـ��     ����: كقولـه تعـالى) لوال(و ) لو(يكثر حذف جواب الشرط في جواب  ْmِ" �#ـ�Nَ  َ�ـ�#��;/.�ُـ��     ْmِ" �#ـ�Nَ  َ�ـ�#��;/.�ُـ��     ْmِ" �#ـ�Nَ  َ�ـ�#��;/.�ُـ��     ْmِ" �#ـ�Nَ  َ�ـ�#�
ِQــ� ــ2C�� Rـــ ــ�Yَ#ZِQـــ ــ2C�� Rـــ ــ�Yَ#ZِQـــ ــ2C�� Rـــ ــ�Yَ#ZِQـــ ــ2C�� Rـــ ــ��#   ����: تعـــــالى وقولـــــه )Yَ#Z�)8ـــ ــ��.S�ُ/ �#( #��;1ُـــ ــ�#� "b�� ْmِ?ـــ ــ�  Nَـــ ــ��#  �#�َـــ ــ��.S�ُ/ �#( #��;1ُـــ ــ�#� "b�� ْmِ?ـــ ــ�  Nَـــ ــ��#  �#�َـــ ــ��.S�ُ/ �#( #��;1ُـــ ــ�#� "b�� ْmِ?ـــ ــ�  Nَـــ ــ��#  �#�َـــ ــ��.S�ُ/ �#( #��;1ُـــ ــ�#� "b�� ْmِ?ـــ ــ�  Nَـــ   :لىتعـــــا وقولـــــه )9(��#�َـــ

 ���� .� �#1�ْ� .��#�#1َn 5.S #��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#�.� �#1�ْ� .��#�#1َn 5.S #��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#�.� �#1�ْ� .��#�#1َn 5.S #��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#�.� �#1�ْ� .��#�#1َn 5.S #��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#��#َ��  �Mَ #��;(ِ� c;1�ْ� ْmِ" �#�Nَ�.�;�� ����:تعالى وقوله )10(� ��;�.��Mَ #��;(ِ� c;1�ْ� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#� ��;�.��Mَ #��;(ِ� c;1�ْ� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#� ��;�.��Mَ #��;(ِ� c;1�ْ� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#��)11( 
أو ) لرأيـت سـوء منقلـبهم(أو ) أمـرًا عظيمـاً (أو ) لرأيـت عجبـاً (تقديره في هذه المواضـع 

                                                                                                                     

  .8/156المصدر نفسه ) 1(
  .1/283 مغني اللبيب: ينظر) 2(
  .4/369النحو الوافي ) 3(
  .43/األنفال) 4(
  .18/الكهف) 5(
  . 21/الحشر) 6(
  .2/430البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر) 7(
  .27/األنعام) 8(
  . 31/سبأ) 9(
  . 93/األنعام) 10(
  . 12/السجدة) 11(



 

 213

���� �����	�   
���� ���������� ��������� ������ � ������� ���  
 

 

إنهــا لمــا ربطــت إحــدى ((اضــع فــي حذفــه فــي هــذه المو  والســر  )1()لرأيــت ســوء حــالهم(
فخفـــف  ؛جملـــة واحـــدة أوجـــب ذلـــك لهـــا فضـــًال وطـــوالً  االجملتـــين بـــاألخرى حتـــى صـــار 

وحذف الجواب يقـع فـي مواقـع التفخـيم : قالوا. خصوصًا مع الداللة على ذلكبالحذف 
والتعظيم، ويجوز حذفه لعلم المخاطـب بـه، وٕانمـا يحـذف لقصـد المبالغـة، ألن السـامع 

مذهب، ولو صرح بالجواب لوقـف الـذهن عنـد  ه يذهب منه الذهن كل لمع أقصى تخيّ 
ح به فال يكون له ذلك الوقـع، ومـن ثـم ال يحسـن تقـدير الجـواب مخصوصـًا إال المصرّ 

  .)2())بعد العلم بالسياق
�#َ��  �#�#� ��?=.�1Yَoَ #3;��  ����:وقد وردت هذه الصورة في تسعة مواضع وذلك في قوله تعـالى ��;1Yَoَ #3�.=?�� �#�#�  ��َ#� ��;1Yَoَ #3�.=?�� �#�#�  ��َ#� ��;1Yَoَ #3�.=?�� �#�#�  ��َ#�

#� �ــ�     "mِْ �#ــ�#� �#"mِْ �#ــ�#� �#"mِْ �#ــ�#� �#"mِْ �#ــ�# 9A�.1#\ .iــ ?Y.� #p2ــ� ُ��ْ� 2�َL #)�َ=ــ #A�ْ� ــ� 9A�.1#\ .iــ ?Y.� #p2ــ� ُ��ْ� 2�َL #)�َ=ــ #A�ْ� ــ� 9A�.1#\ .iــ ?Y.� #p2ــ� ُ��ْ� 2�َL #)�َ=ــ #A�ْ� ــ� 9A�.1#\ .iــ ?Y.� #p2ــ� ُ��ْ� 2�َL #)�َ=ــ #A�ْ��)3( فــالفراء)) : أن القــوة هللا وأن اهللا(علــى ) يــرى(يوقــع (
�  /ُ-_A#ـH  gِـq Qَd� .i;      ����: تعالى وقوله. واهللا أعلم. وجوابه متروكَL ُr8ِ#ـ�c�ْ� .iِـH  �#�4�;+ �ًM� �ُ/ 2�َL  ��َ#�     ;q Qَd� .iِـH  gـ#A_-ُ/  �َL ُr8ِ#ـ�c�ْ� .iِـH  �#�4�;+ �ًM� �ُ/ 2�َL  ��َ#�     ;q Qَd� .iِـH  gـ#A_-ُ/  �َL ُr8ِ#ـ�c�ْ� .iِـH  �#�4�;+ �ًM� �ُ/ 2�َL  ��َ#�     ;q Qَd� .iِـH  gـ#A_-ُ/  �َL ُr8ِ#ـ�c�ْ� .iِـH  �#�4�;+ �ًM� �ُ/ 2�َL  ��َ#�

وٕان . ي الجنــة والنــار مكــرر معــروفنمعــا وتــرك الجــواب فــي القــرآن كثيــر، ألن )4(�
 شــئت كســرت إن  وَفــْتُح أّن وأّن مــع اليــاء . فــي المعنــى) إذ(علــى ) يــرى(أوقعــت  وٕان
: بالتـاء كـان وجـه الكـالم أن يقـول) ولو ترى الذين ظلمـوا(ومن قرأ . أحسن من كسرها

فأسـتؤنفت ) الـذين ظلمـوا(قد وقعت علـى ) ترى(، ألن ..)وٕان (بالكسر ) …إن القوة (
 ؛لكــان صــواباً ) يــرى(ومــن ) تــرى(ولــو فتحتهمــا علــى تكريــر الرؤيــة مــن ) إنّ (و ) ِإن(

 )5() ))أن القـوة هللا جميعـاً (يـرون ) ولـو تـرى الـذين ظلمـوا إذ يـرون العـذاب: (كأنه قـال
لـرأوا مضـرة إتخـاذهم لألنـداد، ولـرأوا أمـرًا عظيمـًا ال : محـذوف، كأنـه قيـل) لـو(وجواب 

لــو رأيــت الســياط : ، يــدل علــى المبالغــة، كقولــكهنــا وحــذف الجــواب. يحصــر باألوهــام
في ) الذين ظلموا(بالياء والتاء، فمن قرأه بالياء كان ) يرى (قريء ، ((و )6( تأخذ فالناً 

 وصــــلتها مســـــد ) أن (فــــي موضــــع رفــــع ألنــــه الفاعــــل، ويـــــرى بمعنــــى يعلــــم، وســــدت 
) تـرى(موضـع نصـب ألنـه مفعـول فـي ) الذين ظلمـوا(المفعولين، ومن قرأه بالتاء كان 

هاهنــا وهــي لمــا ) إذْ (، وٕانمــا جــاء )إذ(وهــو مــن رؤيــة العــين، وهــو العامــل أيضــًا فــي 

                                         

  .3/183البرهان في علوم القرآن : ينظر) 1(
  . 3/183نفسه  المصدر) 2(
  .165/البقرة) 3(
  .31/الرعد) 4(
  .1/98الفّراء  :معاني القرآن) 5(
  .2/64التبيان : ينظر) 6(
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مضى ومعنى الكالم لما يستقبل ألن األخبار مـن اهللا تعـالى كالكـائن الماضـي لتحقـق 
وتقـديره علـى قـراءة مـن قـرأ ) لـو(متعلـق بجـواب ) إن القـوة هللا(و . كونه وصحة وقوعـه

وعلى قراءة مـن قـرأ بالتـاء، . اء، ولو يرى الذين إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة هللابالي
ــ��   ����:: كيــف جــاء قولــه: قيــل )إن(فـــ  )1())لعلمــت أن القــوة هللاِ  ;1Yَoَ #3�.=ــ ــ�#� ��? ــ�  �# �َ#�ــ��   ;1Yَoَ #3�.=ــ ــ�#� ��? ــ�  �# �َ#�ــ��   ;1Yَoَ #3�.=ــ ــ�#� ��? ــ�  �# �َ#�ــ��   ;1Yَoَ #3�.=ــ ــ�#� ��? ــ�  �# �َ#�وهــو  �
� �# �A�ْ#=َ�(# ����: :مستقبل، مع قوله#�#� ْmِ"#)�َ=#A�ْ� #� �#�#� ْmِ"#)�َ=#A�ْ� #� �#�#� ْmِ"#)�َ=#A�ْ� #� �#�#� ْmِ"� مضي للماضي؟ قلنا إنما جاء على لفظ ال) إذ(و

�  L #�;Uَْ/�#(;  ����:ألن وقوع الساعة قريب قال تعالىَL ِ�#�#8�ْ� ِs 1Yََ� ?Eِ" .�#Z�2��� ;� (َL �#(#� ;)#�/َْL #�;U  �َL ِ�#�#8�ْ� ِs 1Yََ� ?Eِ" .�#Z�2��� ;� (َL �#(#� ;)#�/َْL #�;U  �َL ِ�#�#8�ْ� ِs 1Yََ� ?Eِ" .�#Z�2��� ;� (َL �#(#� ;)#�/َْL #�;U  �َL ِ�#�#8�ْ� ِs 1Yََ� ?Eِ" .�#Z�2��� ;� (َL �#(#� وقال) 2(�
ــt$   ����:تعــالى �ِ�/َ �َ#Zــ� ــ�? ���2 #A�َ  $tــ �ِ�/َ �َ#Zــ� ــ�? ���2 #A�َ  $tــ �ِ�/َ �َ#Zــ� ــ�? ���2 #A�َ  $tــ �ِ�/َ �َ#Zــ� ــ�? ���2 #A�َ�)3 ( وكــل مــا كــان قريــب الوقــوع فإنــه يجــري مجــرى مــا وقــع

ْ��#L �#u�Mََ` *#�(; �ْ� ����:تعالى وعلى هذا التأويل قال. وحصل� ;)�#* `َL �#u�Mَ#��ْ� ;)�#* `َL �#u�Mَ#��ْ� ;)�#* `َL �#u�Mَ#�.�2C#c.�2C#c.�2C#c.�2C#c�)4 (قـد قامـت : وقول المقـيم
كثيـــر مـــن الوقـــد جـــاء . الصـــالة يقـــول ذلـــك قبـــل إيقاعـــه التحـــريم للصـــالة لقـــرب ذلـــك

�;/.�ُـ��    ����:تعـالى كقولـه: )5(مـن هـذا البـابالمواضع في القرآن الكـريم  ْmِ" �#ـ�Nَ  ُـ��    َ�ـ��./;� ْmِ" �#ـ�Nَ  ُـ��    َ�ـ��./;� ْmِ" �#ـ�Nَ  ُـ��    َ�ـ��./;� ْmِ" �#ـ�Nَ  قولـه و ) 6(�َ�ـ�
�#َ��  mِ" �#�Nَْ  ����:وقوله تعالى )8(�ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ;�� َ��  َ��  َ��  َ��   ����:قوله تعالىو  )b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#��;1.��?b�� ْmِ" �#�Nَ  ��َ�)7?��.1;��# ����:تعالى ْmِ" �#�Nَ  ��َ#� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#� ْmِ" �#�Nَ  ��َ#�

R?S#��َ#� ْmِ"R?S#��َ#� ْmِ"R?S#��َ#� ْmِ"R?S#��َ#� ْmِ"�)9( .  
وتركيــب لــو تــرى ومــا أشــبهه نحــو لــو : ((وقــال الشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور

حـذف الجـواب … من التراكيب التي جرت مجـرى المثـل فبنيـت علـى االختصـار رأيتَ 
 ن السـيد إذا قـال لعبـده لـئن قمـتُ في مثل هذه المواضع أبلـغ وأدل علـى المـراد بـدليل أ

إليك ثم سكت تـزاحم علـى العبـد مـن الظنـون المعترضـة للتوعـد مـا ال يتـزاحم لـو نـص 
  .)10())على ضرٍب من العذاب

                                         

  .1/134البيان في غريب إعراب القرآن ) 1(
  . 77/النحل) 2(
  .17/الشورى) 3(
  .44/األعراف) 4(
  .4/236التفسير الكبير : ينظر )5(
  . 27/األنعام) 6(
  .93/األنعام) 7(
  .51/أسب) 8(
  .50/األنفال) 9(
  .2/95التحرير والتنوير ) 10(
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) لــو(جــواب ((و )1(��#َ�ــ�  Nَــ�#� "mِْ �#َ�ــ�#R?S ��?ــ=.�3# �َ�َــ�;�� �v#:#1�ْ.�َــ�ُ       �#َ�ــ�  Nَــ�#� "mِْ �#َ�ــ�#R?S ��?ــ=.�3# �َ�َــ�;�� �v#:#1�ْ.�َــ�ُ       �#َ�ــ�  Nَــ�#� "mِْ �#َ�ــ�#R?S ��?ــ=.�3# �َ�َــ�;�� �v#:#1�ْ.�َــ�ُ       �#َ�ــ�  Nَــ�#� "mِْ �#َ�ــ�#R?S ��?ــ=.�3# �َ�َــ�;�� �v#:#1�ْ.�َــ�ُ        ����: وقــال عــز وجــل
  الخفيف     )2(:وأنشد سعيد األخفش محذوف وتقديره لرأيت أمرًا عظيماً 

ــــ اللُ أن يُكــــْن ِطبــــْو ِفــــي ِك الــــد   َفَل
  

  )3())يالَخـــوالِ  نَ يســـاِلِف الـــدهِر والســـن  
  

فـي  اً ليس مـذكور  ئيوالمر . وحذف الجواب في مثل هذا أبلغ، ألن الكالم يدل عليه
لـو رأيـت المالئكـة يضـربون مـن الكفـار الوجـوه : الكالم لكن فيه داللة عليه ألن تقـديره

 تَ ينــــولـــو عا: ولـــو تــــرى )4(واألدبـــار، وحذفـــه أبلــــغ وأوجـــز مــــع أن الكـــالم يـــدل عليــــه
لـى إالماضـي ) إن(لى معنـى الماضـي، كمـا تـرد إترد المضارع ) لو(ن إإذ  ؛وشاهدت

  . )5( معنى االستقبال
�� ).t�ِ�/َ ٍ��َ�#(  3ٍ  ����: انه وتعالىوقال سبحُ=.jُL#� #� �Sَ #:Sَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ  �َ� #� ٍt�ِ�/َ ٍ��َ�#(  3.( ��ُ=.jُL#� #� �Sَ #:Sَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ  �َ� #� ٍt�ِ�/َ ٍ��َ�#(  3.( ��ُ=.jُL#� #� �Sَ #:Sَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ  �َ� #� ٍt�ِ�/َ ٍ��َ�#(  3.( ��ُ=.jُL#� #� �Sَ #:Sَ ��;ZِlSَ ْmِ" �#�Nَ  �َ� #�قد حذف  )6(�
  . )7(والمعنى ولو ترى إذ فزعوا لرأيت ما يعتبر به عبرًة شديدةَ ) لو( حذف جواب

  . الشرط جواب جملة + الشرط جملة + لوال  -3
إذا دخلـت ((لـوال  ن إبن يعيش ال ويقو  )8())معنى إمتناع الشيء لوجود غيره((تفيد 

دخلــــت علــــى جملتــــين ربطــــت إحـــــداهما بــــاألخرى وصــــيرت األولــــى شــــرطًا والثانيـــــة 
  .)9())جزاء

  -:وقد ورد هذا النمط في صورة واحدة فقط وذلك على النحو اآلتي
   )محذوفة( الشرط جواب جملة)+فعلية جملة)+مصدرية( أن( الشرط جملة+لوال 

َ�� E ��َ َE ��َ َE ��َ َEَ  �: حد في القرآن الكريم وذلك في قوله تعـالىوردت هذه الصورة في موضع وا
.iــ 4H#Q #ــ�� #U �;H �َL#Q  �َL.iــ 4H#Q #ــ�� #U �;H �َL#Q  �َL.iــ 4H#Q #ــ�� #U �;H �َL#Q  �َL.iــ 4H#Q #ــ�� #U �;H �َL#Q  �َL�)1( لــوال َأْن رأى برهــان ربــه لخالطهــا: فــالجواب محــذوف، تقــديره)2( .

                                         

  .50/األنفال) 1(
  .الّليالي الَخَواليو : ، وفي الديوان107/ديوانه: الشاهد لعبيد بن األبرص، ينظر) 2(
  .1/680النحاس : إعراب القرآن) 3(
  .5/137التبيان : ينظر) 4(
  .2/107سير النسفي ، تف178، 15/177، التفسير الكبير 2/217الكشاف : ينظر) 5(
  .51/سبأ) 6(
، البرهـان فـي علـوم القـرآن 3/601، الكشـاف 8/372، التبيـان 2/681النحاس : إعراب القرآن: ينظر) 7(

  .3/331، تفسير النسفي 3/186القرآن 
  .2/621، الفرائد الجديدة 541/، الجنى الداني293/، رصف المباني4/حروف المعاني) 8(
  .8/146شرح المفّصل ) 9(
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وَأْن رأى فــي موضــع رفــع ألنــه مبتــدأ، وال يجــوز إظهــار خبــره بعــد لــوال لطــول الكــالم ((
لـوال رؤيـة برهـان ربـه : والتقـدير جـواب معـًا، بجوابها، وقـد حـذف خبـر المبتـدأ ههنـا وال

 ال يتقدم ) لوال(ألن جواب ) لوال(جواب ) وهّم بها(بها، وال يجوز أن يكون  موجودة لهم
  .)3())عليه
  . الشرط جواب جملة + الشرط جملة + إذا  -4

، ويكثـر مجـيء )4())، وفيهـا مجـازاةٌ سـتقبل مـن الـدهرِ وأما إذا فلمـا يُ : ((قال سيبويه
ـــة الفعليـــة .)5(لماضـــي بعـــدها مـــرادًا بـــه االســـتقبالا . )6(وتخـــتص بالـــدخول علـــى الجمل

 )7())تدل على زمـان اإلقتـران: ((نتهى إليه بعض المعاصرين من إنهااومهما يكن ما 
  .)8(فإن المسألة ال تتعدى كون إذا أداة شرط دخلت على جملتين

  -:وقد ورد هذا النمط على الصور اآلتية
   )ماض فعلها فعلية( الشرط جواب جملة)+ماض فعلها فعلية(الشرط جملة+إذا -أ

"GNَْL#Q �َmِ;� ).3  )#�َـ��ٍ  "GNَْL#Q �َmِ;� ).3  )#�َـ��ٍ  "GNَْL#Q �َmِ;� ).3  )#�َـ��ٍ  "GNَْL#Q �َmِ;� ).3  )#�َـ��ٍ   �:وقد وردت هذه الصورة في سبعة مواضع وذلك في قوله تعالى
 �9f.Sَe#� �ًbK�َ7Nَ �#G�َ ��;A.1#+ FI�.A#H �9f.Sَe#� �ًbK�َ7Nَ �#G�َ ��;A.1#+ FI�.A#H �9f.Sَe#� �ًbK�َ7Nَ �#G�َ ��;A.1#+ FI�.A#H �9f.Sَe#� �ًbK�َ7Nَ �#G�َ ��;A.1#+ FI�.A#H�)9( وقوله تعالى :�  #��;�ُb C#�  �;G�َ �َL#Q ;w �َ>�ْ� #0�#\ �َmِ[Sَ #��;�ُb C#�  �;G�َ �َL#Q ;w �َ>�ْ� #0�#\ �َmِ[Sَ #��;�ُb C#�  �;G�َ �َL#Q ;w �َ>�ْ� #0�#\ �َmِ[Sَ #��;�ُb C#�  �;G�َ �َL#Q ;w �َ>�ْ� #0�#\ �َmِ[Sَ#O ��َِ"#O ��َِ"#O ��َِ"#O ��َِ"�)10(.  

�#);�Yًْـ� �َـ�9fِ8   �: وقوله تعالى �91�.AMَ #g �َL#Q 2�xَ #g �َL#Q �َmِ"#�  �9fِ8ًـ� �َـ�Yْ;(#� �91�.AMَ #g �َL#Q 2�xَ #g �َL#Q �َmِ"#�  �9fِ8ًـ� �َـ�Yْ;(#� �91�.AMَ #g �َL#Q 2�xَ #g �َL#Q �َmِ"#�  �9fِ8ًـ� �َـ�Yْ;(#� �91�.AMَ #g �َL#Q 2�xَ #g �َL#Q �َmِ"#�هـل أل) وٕاذا رأيـت ثـم(( ( )11(�
رأيــت كمــا تقــول،  د َعــظــرف، ولــم تُ ) م ثَــ: (فــأكثر البصــريين يقــول: العربيــة فيــه ثالثــة أقــوال

                                                                                                                     

  .24/يوسف) 1(
  .2/429الكشاف : ينظر) 2(
  .2/217تفسير النسفي  :، وينظر2/38البيان في غريب إعراب القرآن ) 3(
  .63/حروف المعاني: ، وينظر4/232كتاب سيبويه ) 4(
  .360/الجنى الداني: ينظر)5(
  . 1/97 مغني اللبيب: ينظر)6(
ــا و  )7( ـــاماللغــــة العربيــــة معناهــ ــي ا: ، وينظــــر122/تمــــام حســــان: بناهـ ـــي فــ ــعر العراقـ ــب اللغــــوي للشــ لتركيــ

  .88/يمالك يوسف المطلب. د :المعاصر
ــــر)8( ــــاة :ينظــ ـــى النحــ ـــ ــرد عل ـــ ـــيف :الـ ـــوقي ضـــ ـــة شـــ ــ ـــي  ،73/المقدمـ ــ ـــعر العراقـ ــ ــوي للشـ ــ ــب اللغــ ـــ ـــي التركيـ ــ فـ

  .88/المعاصر
  .12/الفرقان) 9(
  .19/األحزاب) 10(
  .19/نسان، اإل11/، الجمعة86/، النحل47/األعراف: قية المواضعب، و 20/نساناإل) 11(
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ــدار فــال تُ  ظننــتُ  األخفــش، وهــو أحــد قــولي ى ظننــت علــى قــول ســيبويه، وقــال د َعــفــي ال
التقـدير وٕاذا رأيـَت مـا : ثم وقول آخر للفراء قـال إذا نظرتَ أي فمفعول بها ) ثم(، )1( الفراء

  . )2()))إذا(جواب ) رأيت نعيمًا وملكًا كبيراً (… )ما(ما ثَم وحذف 
أيهـاُم جعـل غيـر : يجـيء فعـل الشـرط ماضـي اللفـظ ألسـباب منهـا: وقال البيانيون(( 

  . )3( ))الحاصل كالحاصل
  ) فعلية فعلها مضارع( جملة جواب الشرط)+فعلية فعلها ماض( جملة الشرط+إذا -ب 

� � ��#ـ�ً �#� َ�� ـ<.�;��#    �:وردت هذه الصورة في أربعـة مواضـع وذلـك فـي قولـه تعـالىَL#Q �َmِ"#�   #��� � ��#ـ�ً �#� َ�� ـ<.�;َL#Q �َmِ"#�   #��� � ��#ـ�ً �#� َ�� ـ<.�;َL#Q �َmِ"#�   #��� � ��#ـ�ً �#� َ�� ـ<.�;َL#Q �َmِ"#�
�#yَِ�#H �َmِ[Sَ  ;�#�#8�ْ� yَِ�#H �َmِ[Sَ  ;�#�#8�ْ� yَِ�#H �َmِ[Sَ  ;�#�#8�ْ� yَِ�#H �َmِ[Sَ * * * *  ;�#1َ��ْ� #z#�#j �8�ْ#�#�;   �: وقوله تعالى )4(�  ;�#1َ��ْ� #z#�#j#�  ;�#1َ��ْ� #z#�#j#�  ;�#1َ��ْ� #z#�#j#� * * * *2^�� #{.1;\#�2^�� #{.1;\#�2^�� #{.1;\#�2^�� #{.1;\#� ;�#1َ��ْ�#� ;| 1 ;�#1َ��ْ�#� ;| 1 ;�#1َ��ْ�#� ;| 1 ;�#1َ��ْ�#� ;| 1 * * * * F=.}#( �#� ;��#�Mِ~� ُr�ُ�#� F=.}#( �#� ;��#�Mِ~� ُr�ُ�#� F=.}#( �#� ;��#�Mِ~� ُr�ُ�#� F=.}#( �#� ;��#�Mِ~� ُr�ُ�#�

 K�َ�#1�ْ� #3 �َL F=.}#( �#� K�َ�#1�ْ� #3 �َL F=.}#( �#� K�َ�#1�ْ� #3 �َL F=.}#( �#� K�َ�#1�ْ� #3 �َL F=.}#( �#��)5( وقوله تعالى :�   �;G;(�#� \َL #O;8ِc AُN  �;G�َ � َL#Q �َmِ"#�  �;G;(�#� \َL #O;8ِc AُN  �;G�َ � َL#Q �َmِ"#�  �;G;(�#� \َL #O;8ِc AُN  �;G�َ � َL#Q �َmِ"#�  �;G;(�#� \َL #O;8ِc AُN  �;G�َ � َL#Q �َmِ"#�رأيتهم (والخطاب في (( )6(�
  .)7())لرسول اهللا، أو لكل من يخاطب) رأيتهم تعجبك(
فعليـة فعلهـا أمـر (ط جملة جواب الشر ) + فعلية فعلها ماض(جملة الشرط + إذا  -ت 

  ) مصدرة بالفاء
�#"S #��ُ@�ُ>#� #3�.=?�� #g �َL#Q �َmِ.ـ5  �#"S #��ُ@�ُ>#� #3�.=?�� #g �َL#Q �َmِ.ـ5  �#"S #��ُ@�ُ>#� #3�.=?�� #g �َL#Q �َmِ.ـ5  �#"S #��ُ@�ُ>#� #3�.=?�� #g �َL#Q �َmِ.ـ5   �:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعالى

  �;G Cــ #Z  qِ� Zَــ�Sَ ــ�#C.N�#��  �;G Cــ #Z  qِ� Zَــ�Sَ ــ�#C.N�#��  �;G Cــ #Z  qِ� Zَــ�Sَ ــ�#C.N�#��  �;G Cــ #Z  qِ� Zَــ�Sَ ــ�#C.N�#���)8( وفــي قولــه تعــالى)) : )خاطــب النبــي) وٕاذا رأيــت الــذين يخوضــون 
ه والمـراد غيــره ومعنـى يخوضــون يكــذبون أي إذا رأيـت هــؤالء الكفـار وقيــل الخطـاب لــ 

ـــــر ـــــن جبي ـــــا عـــــن الحســـــن وســـــعيد ب ـــــا ودينن ـــــأعرض عـــــنهم(… بآياتن ـــــأتركهم وال ) ف أي ف
مـــن هـــذه حالـــه فقـــد وضـــع  بـــاألعراض عـــنهم ألن مـــن حـــاج   وٕانمـــا أمـــره… تجالســـهم

 9())من قدر البيان والحجاج الشيء غير موضعه وحط(.  
                                         

  .3/218الفّراء : معاني القرآن) 1(
، 10/215، التبيـــان 786، 2/785مشــكل إعـــراب القــرآن : ، وينظـــر3/579النّحــاس : إعــراب القـــرآن) 2(

  .5/10/411مجمع البيان مج
  .2/358البرهان في علوم القرآن ) 3(
  .14/الصافات) 4(
  .7/القيامة) 5(
  .6/األنبياء: ، والموضع الرابع4/المنافقون) 6(
  .4/542الكشاف ) 7(
  .68/األنعام) 8(
  .317، 2/4/316مجمع البيان مج) 9(
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  الشرط ابجو  جملة + الشرط فعل جملة + َمنْ   -5
  :وقد ورد هذا النمط على صورتين هما

  ) فعلية فعلها مضارع( جملة جواب الشرط)+فعلية فعلها مضارع(جملة الشرط+َمنْ  -أ
    #j Fp2Qَm َr�َ��ْ.( �ْ#1 A#�  3#1Sَ� �#j Fp2Qَm َr�َ��ْ.( �ْ#1 A#�  3#1Sَ <#�#� �9� �#j Fp2Qَm َr�َ��ْ.( �ْ#1 A#�  3#1Sَ <#�#� �9� �j Fp2Qَm َr�َ��ْ.( �ْ#1 A#�  3#1Sَ <#�#� �9#� ��9 �#�#>  �:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعـالى

ــ�J Fp2Qَm َr#ــ��* * * *  ــ�J Fp2Qَm َr#ــ���#)#ــA#�  3 1#ــْ� ).ْ��َ ــ�J Fp2Qَm َr#ــ���#)#ــA#�  3 1#ــْ� ).ْ��َ ــ�J Fp2Qَm َr#ــ���#)#ــA#�  3 1#ــْ� ).ْ��َ بضــم ) شــرًا ُيــَرهُ (و) خيــرًا ُيــَرهُ : (روى أبـان عــن عاصــم(( )1(�� �#ــ�#>� �#ــ�#>� �#ــ�#>� �#ــ�#>�#)#ــA#�  3 1#ــْ� ).ْ��َ
بــن عــامر وحمــزة والكســائي، وعاصــم فــي روايــة حفــص عنــه، ابــن كثيــر و اوقــرأ . اليــاءين

عـن قـالون وروايـة ورش عـن  واني ْلـَرْيد عـن أبـي بكـر عـن عاصـم، ونـافع فـي روايـة الحُ وبُ 
) خيـرًا َيـَرهْ : (بـن عـامرعـن اوروى هشام عن عمار . اءبإشباع الضم وفتح الي) َيَرهُ : (نافع

  .ساكنتين) شرًا َيَرهْ (و) َخْيرًا َيَرهْ : (والكسائي عن أبي بكر عن عاصم. جزماً ) شرًا َيَرهْ (و
 )2())مشــبعتين) شــرًا َيــَرهُ (و ) خيــرًا َيــَرهُ : (وقــرأ أبــو عمــرو فــي روايــة اليزيــدي وعبــاس

 فـدل ) ومـن يعمـل مثقـال ذرة شـرًا يـره(للجـزم وكـذا  جواب الشرط حذفت األلـف منـهه ير ((و
ظاهر الكالم على أن كل من عمـل شـيئًا رآه مـن مـؤمن وكـافر، وأن الكـافر يجـازي علـى 

الهـاء مفعـول ((و )3())عمله الحسـن فـي الـدنيا مـن دفـع مكـروه، وكـذا األحاديـث علـى هـذا
) يـره(سـم مبتـدأ تـام و اشرطية وهي  نْ مَ ، فَ )4( ))بها وهي كناية عن المثقال، واألصل َيْرَأهُ 

  . )5(خبره ومثله الثاني) يره(
إسـمية مصـدرة (جملـة جـواب الشـرط ) + فعلية فعلهـا مـاض(جملة الشرط + َمْن  -ب 

  ) بالفاء
�#)#ـZ  3#1.ـ5#      �:وردت هذه الصورة في موضع واحد وذلك في قوله تعـالى .iـ.�ْ�#C.YSَ #ـ�#� HَL  3#1Sَ     #51.ـ#Z  3ـ#(#� .iـ.�ْ�#C.YSَ #ـ�#� HَL  3#1Sَ     #51.ـ#Z  3ـ#(#� .iـ.�ْ�#C.YSَ #ـ�#� HَL  3#1Sَ     #51.ـ#Z  3ـ#(#� .iـ.�ْ�#C.YSَ #ـ�#� HَL  3#1Sَ

ــ� #G �Yَ#ASَــ� #G �Yَ#ASَــ� #G �Yَ#ASَــ� #G �Yَ#ASَ�)6( أي)) :صــر بهــا الحــق والهــدى، فــآمن وعمــل صــالحًا ثــم أهتــدى فلنفســه فمــن أب
أي ومــن عمــي عــن ) ومــن عمــي فعليهــا(أبصــر، ولســعادتها مــا قــدم مــن الخيــر وأخــر، 

ثباتــًا علــى  هالحــق بإعراضــه عنهــا، وعــدم النظــر واإلستبصــار بهــا، فأصــر علــى ضــالل

                                         

  .8، 7/الزلزلة) 1(
  .5/10/525مجمع البيان مج: ، وينظر694/السبعة في القراءات) 2(
  .167/إعراب ثالثين سورة: ، وينظر3/754النحاس : إعراب القرآن) 3(
  .167/إعراب ثالثين سورة )4(
  .2/527، البيان في غريب إعراب القرآن 2/835لقرآن مشكل إعراب ا: ينظر) 5(
  .104/األنعام) 6(
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لبصـائر شـر مـن عمـى عناده، أو تقليد آبائه وأجداده فعليها جنـى، وٕاياهـا أردى، ولعمـى ا
  . )1())األبصار

  الشرط جواب جملة + الشرط جملة + لما  -6
وال تـدخل إال . )2(نما تقع لألمـر الـذي قـد وقـع لوقـوع غيـرهإ و ) لو(عدها سيبويه بمنزلة 

ودفعهـا بعضـهم . )3(بعـدها) نْ َأ(وقـد تـزاد ) لـم(على فعل ماض مثبت أو مضارع منفي بـ 
رابطـة ((و )5( ))لمـا التعليقيـة((و )4())كلمـة الشـرطظـرف وضـع موضـع : ((تحت تسميات

ـــره((و وقـــد وردت مـــادة  )7())حـــرف وجـــود لوجـــود(و )6( ))رابطـــة لوجـــود شـــيء بوجـــود غي
  -:الرؤية والرؤيا بهذا النمط، على الصور اآلتية

  )ماض فعلها فعلية(الشرط جواب جملة)+ماض فعلها فعلية(الشرط جملة+لما -أ
21YَSَـ� Nَـ�A 1#c�ْ� �#0�##ـ��ِ    21YَSَـ� Nَـ�A 1#c�ْ� �#0�##ـ��ِ    21YَSَـ� Nَـ�A 1#c�ْ� �#0�##ـ��ِ    21YَSَـ� Nَـ�A 1#c�ْ� �#0�##ـ��ِ     �:عًا وذلـك فـي قولـه تعـالىوردت هذه الصورة في خمسة عشر موضـ

 #��ُ�#Q I;1�َ �?M ِ" R#+�;( ;)�#* `َL َr�/َ #��ُ�#Q I;1�َ �?M ِ" R#+�;( ;)�#* `َL َr�/َ #��ُ�#Q I;1�َ �?M ِ" R#+�;( ;)�#* `َL َr�/َ #��ُ�#Q I;1�َ �?M ِ" R#+�;( ;)�#* `َL َr�/َ�)8(  �9�ِ         �:وقوله تعالىH Iـ;( Rـ?�#� Bـ� \#ـ��#G?Mَ�َ� Klَ�ـ GNَ ـ�#U�#Q 21َـ�YSَ        �9�ِH Iـ;( Rـ?�#� Bـ� \#ـ��#G?Mَ�َ� Klَ�ـ GNَ ـ�#U�#Q 21َـ�YSَ        �9�ِH Iـ;( Rـ?�#� Bـ� \#ـ��#G?Mَ�َ� Klَ�ـ GNَ ـ�#U�#Q 21َـ�YSَ        �9�ِH Iـ;( Rـ?�#� Bـ� \#ـ��#G?Mَ�َ� Klَ�ـ GNَ ـ�#U�#Q 21َـ�YSَ�)9( 
� SَSََSSَYَYََYYَ ��1 ��1 ��1 ��1/َ  �ِG.�#�.u �:وقوله تعالىَL �َِ8ْ��َ �;( �ً@ِQ�#Z ;< �َL#Q/َ  �ِG.�#�.u �َL �َِ8ْ��َ �;( �ً@ِQ�#Z ;< �َL#Q/َ  �ِG.�#�.u �َL �َِ8ْ��َ �;( �ً@ِQ�#Z ;< �َL#Q/َ  �ِG.�#�.u �َL �َِ8ْ��َ �;( �ً@ِQ�#Z ;< �َL#Q �Mَ;�.- 1;( $qِQ�#Z �َ=#U ��ُ�� �Mَ;�.- 1;( $qِQ�#Z �َ=#U ��ُ�� �Mَ;�.- 1;( $qِQ�#Z �َ=#U ��ُ�� �Mَ;�.- 1;( $qِQ�#Z �َ=#U ��ُ���)10( �21  �:وقوله تعـالىYَSَ �21YَSَ �21YَSَ �21YَSَ

وجـــاء  .)12())هـــذا المرئـــي: هـــذا الشـــخص، أو: ((أي) L#Q�)11َ� ��^2ـــnِe�#H #| 1َـــ�ً َ/ـــ�U َr#ـــ=َ� 4H#QـــL#Q 5َ� ��^2ـــnِe�#H #| 1َـــ�ً َ/ـــ�U َr#ـــ=َ� 4H#QـــL#Q 5َ� ��^2ـــnِe�#H #| 1َـــ�ً َ/ـــ�U َr#ـــ=َ� 4H#QـــL#Q 5َ� ��^2ـــnِe�#H #| 1َـــ�ً َ/ـــ�U َr#ـــ=َ� 4H#Qـــ5 
أي قـال : قـال الكسـائي واألخفـش) قال هـذا ربـي(من رؤية العين  هعلى الحال، ألن اً منصوب

أي هــذا : همـا، أي هـذا الضــوء قـال أبـو الحسـن علـي بـن سـليمانهـذا الطـالع ربـي وقـال غير 
   .)13( الشخص

                                         

  .2/52الكشاف : ، وينظر7/658تفسير المنار ) 1(
  .120/، في التركيب اللغوي للشعر العراقي المعاصر4/234كتاب سيبويه : ينظر )2(
  .538/، الجنى الداني284/رصف المباني: ينظر )3(
  .2/127شرح الكافية  )4(
  .538/لجنى الدانيا )5(
  .61/قطر الندىشرح  )6(
  .2/215همع الهوامع  )7(
  .61/الشعراء) 8(
  . 10/النمل) 9(
  .24/األحقاف )10(
  .78/األنعام )11(
  .2/619إعراب القرآن المنسوب إلى الزّجاج  )12(
  .1/559النحاس : إعراب القرآن: ينظر) 13(
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فلمـا رأى القمـر طالعـًا ((أي ) 54H#Q �َ=#U َr�/َ �ًnِe�#H #�#1َ��ْ� �َL#Q �21YَSَ54H#Q �َ=#U َr�/َ �ًnِe�#H #�#1َ��ْ� �َL#Q �21YَSَ54H#Q �َ=#U َr�/َ �ًnِe�#H #�#1َ��ْ� �َL#Q �21YَSَ54H#Q �َ=#U َr�/َ �ًnِe�#H #�#1َ��ْ� �َL#Q �21YَSَ�)1 �: وقال سبحانه وتعـالى
وقـد اسـتعملت العـرب هـذا الحـرف فـي التعبيـر … هذا ربـي: من وراء األفق أول طلوعه قال

  . )2())…اء طلوع النيران وأول طلوع النابعن إبتد
إسـمية مقرونـة بــ (جملة جـواب الشـرط ) + فعلية فعلها ماض(جملة الشرط + لما  -ب 
  ).الفجائية) إذا(

ــ�  �: الصــورة فــي موضــع واحــد فــي القــرآن الكــريم وذلــك فــي قولــه تعــالى هوردت هــذ 21YَSَ ــ� 21YَSَ ــ� 21YَSَ ــ� 21YَSَ
ــ�   ــ� �#� �ُ�ُ #G C.(  ــ� ;U �َmِ" �#Cــ #+ْ�#H ــ�� K�#]َL  ــ� ــ� �#� �ُ�ُ #G C.(  ــ� ;U �َmِ" �#Cــ #+ْ�#H ــ�� K�#]َL  ــ� ــ� �#� �ُ�ُ #G C.(  ــ� ;U �َmِ" �#Cــ #+ْ�#H ــ�� K�#]َL  ــ� ــ� �#� �ُ�ُ #G C.(  ــ� ;U �َmِ" �#Cــ #+ْ�#H ــ�� K�#]َL #� #� #� #��)3 ()فلمــا علمــوا شــدة عــذابنا وبطشــنا علــم حــس : ((أي

ــ ((، إذ أن )4())ومشاهدة لم يشكوا فيها، ركضوا فيها، ركضـوا مـن ديـارهم جوابهـا قـد يقتـرن ب
) إذا(ومـا بعـد  ) G C.(  �;U �َmِ" �#C.N�#��ِH  �;U#0�#\ �21YَSَ�)5#� �#�ْـ*#�ُ��#  G C.(  �;U �َmِ" �#C.N�#��ِH  �;U#0�#\ �21YَSَ#� �#�ْـ*#�ُ��#  G C.(  �;U �َmِ" �#C.N�#��ِH  �;U#0�#\ �21YَSَ#� �#�ْـ*#�ُ��#  G C.(  �;U �َmِ" �#C.N�#��ِH  �;U#0�#\ �21YَSَ#� �#�ْـ*#�ُ��#  �: الفجائية، كقوله تعـالى) إذا(بـ 

 . )6( ))ال يعمل فيما قبلهاالفجائية 

                                         

، 44، 40/، النمـــــل26/، القلـــــم31، 28/، يوســـــف70/، هـــــود76/األنعـــــام: ، وبقيـــــة المواضـــــع77/األنعـــــام) 1(
  .27/، الملك48/، األنفال84/غافر

  . 7/560فسير المنار ت) 2(
  .12/األنبياء) 3(
  .3/106ف االكش) 4(
  . 47/الزخرف) 5(
  .539/الجنى الداني) 6(
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وداللــة أي لفــظ هــي مــا . )1(ُتعــرف الداللــة بأنهــا العلــم الــذي ُيعنــى بدراســة المعنــى

وعلـــم الداللـــة . ((ينصـــرف إليـــه هـــذا اللفـــظ فـــي الـــذهن مـــن معنـــى مـــدرك أو محســـوس
)Semantics (الصــوتية والفونولوجيــة اســات ر فــرع مــن فــروع علــم اللغــة، وهــو غايــة الد

ألن موضوعه األساسي هو المعنى  ؛)2( ))قمة هذه الدراسات هوالنحوية والمعجمية، إن
  . )3(الذي بدونه ال يمكن أن تكون هناك لغة

، )داللة منطقية(داللة حقيقية، وقد يطلق عليها مصطلح  :وللكلمة المفردة داللتان
المعنـــى القاموســـي المعجمـــي، : المنطقيـــةرتباطيـــة، ونعنـــي بالداللـــة اوداللـــة نفســـية أو 

ســـتقر عليـــه اللفـــظ، فـــي أصـــل الوضــع، أمـــا المعنـــى الـــذي يتفـــق عليـــه المـــتكلم االــذي 
ـــاط النفســـي بـــين  ـــه مـــتكلم عـــن آخـــر فهـــو الـــذي يحقـــق االرتب والســـامع، أو يختلـــف في
مســتعملي اللغـــة، والـــذي ال يمكـــن أن نتجاهلـــه هـــو أن االســـتعمال اللغـــوي اليـــومي، ال 

ســتعمال اجـانبين أعنــي أن الجانـب المنطقــي يمتـزج بالجانــب النفسـي عنــد كـل يهمـل ال
لما تثيره المفردة الواحدة من دالالت ومعان في نفس السامع، ولما يريده المتكلم نفسـه 

  . )4(من معان وٕايحاءات عند نطقه بها في داخل تركيب الجملة
ين قيمة الكلمة، ففي كـل في التحليل الداللي ألهميته في تعي وظيفة كبيرةوللسياق 

ويفرض السـياق قيمـة واحـدة علـى . مرة تستعمل فيه الكلمة تكتسب معنًى محددًا مؤقتاً 
ويخلـص الكلمـة مـن . ((الكلمة هي المعنى الذي تدل عليه في سـياق معـين دون آخـر

الـــدالالت الماضـــية التـــي تـــدعها الـــذاكرة تتـــراكم عليهـــا، وهـــو الـــذي يخلـــق لهـــا قيمـــة 
مهـم جـدًا فـي دراسـة المعنـى، ) context of situation(وسـياق الحـال  )5( ))حضورية

عناصر غير (المعنى المعجمي ليس كل شيء في إدراك معنى الكالم، فثمة ((إذ إن 
ذات دخل كبير فـي تحديـد المعنـى، بـل هـي جـزء أو اجـزاء مـن معنـى الكـالم، ) لغوية

القـــات ومـــا يحـــيط وذلـــك كشخصـــية المـــتكلم وشخصـــية المخاطـــب ومـــا بينهمـــا مـــن ع

                                         

  .111/أحمد مختار عمر. د: علم الداللة: ينظر )1(
  .285/علم اللغة  )2(
  . 1/أحمد سليمان ياقوت. د: بن جنياالدرس الداللي في خصائص : ينظر )3(
  .180/مباحث في علم اللغة واللسانيات: ينظر )4(
  .94/منهج البحث اللغوي )5(
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 )1())…بالكالم من مالبسات وظروف ذات صلة به كـالجو مـثًال، أو الحالـة السياسـية
وقد تناولت دراسة االلفـاظ علـى المسـتوى الـداللي إذ رتبتهـا حسـب شـيوعها فـي القـرآن 

ا علــى النحــو هــالكــريم وقــد إتبعــت طريقــة ســيبويه فــي ترتيــب االلفــاظ وفصــلت القــول في
  -:يتاآل
1-  

َ
  :ىرأَ ◌

هو أرى : كما تنبض بها النصوص القرآنية تجري على مدلول عام) رأى(إن مادة 
وهـذه المـادة . جعله يراه رؤيـة بصـرية، أو قلبيـة، أو يتمثلـه فـي منامـه: يرى فالُن شيئاً 

لمســـته فرأيتـــه ناعمـــًا، أو ســـمعت صـــوته : تســـتعمل فـــي جميـــع القـــوى الظاهريـــة، يقـــال
حيحًا، وتعقلــت فيــه فرأيتــه دقيقــًا وغيــر ذلــك مــن فرأيتــه حســنًا، وتفكــرت فيــه فرأيتــه صــ

االســــتعماالت التــــي ال تنحصــــر علــــى المحسوســــات واالنســــان، والــــدنيا، بــــل يشـــــمل 
  . )2(غيرها

الــراء والهمــزة : ((وقـد كــان أحمـد بــن فــارس أقـرب مــا يكــون لهـذه الصــورة حــين قـال
ا يــراه االنســان فــي مــ: فــالرْأى. واليــاء أصــُل يــدل علــى نظــٍر وأبصــاٍر بعــيٍن أو بصــيرة

  .وراءه، وهو مقلوبُ . رَأى فالُن الشيءَ . االمر، وجمعه اآلراء
ْئــيُ  َرْيتُــُه، فــي معنــى رأيتــه: والعــرب تقــول. مــا رأت العــين مــن حــاٍل حســنة: والر .

وفعل ذلك ِرَئاء الناس، وهو . ُيرائي ى فالنٌ اءى القوم إذا رأى بعضهم بعضًا، ور اءوتر 
ْؤيا معروفة، والجمع َرؤىً … لناسأن يفعل شيئًا ليراه ا 3( ))والر( .  

  -:مبرزًا إياه في الوجوه اآلتية) رأى(وهذا االستعمال يمثل الخط العام لمدلول مادة
وممـا ورد مـن آي الـذكر الحكـيم علـى صـيغة الفعـل المضـارع  )4(:الرؤية بالعين -1

��:بهذا المعنى قوله تعـالى ����� �	
�َ �	��	����ْ� 	���	�	������� �	
�َ �	��	����ْ� 	���	�	������� �	
�َ �	��	����ْ� 	���	�	������� �	
�َ ���ـ�	����    �	�	���	 �ْ����	��	�� ������ـ� !���ـ�	����    )	 'َ�َ&��� %	َ#ـ$ ��#�ـ"� ��� ������ـ� !���ـ�	����    )	 'َ�َ&��� %	َ#ـ$ ��#�ـ"� ��� ������ـ� !���ـ�	����    )	 'َ�َ&��� %	َ#ـ$ ��#�ـ"� ��� ������ـ� !���� %	َ#ـ$ ��#�ـ"� �&َ�َ' 	(�
وقولـه  )5(

� � :تعالى"�#�� 	)#َ	* �	� $�َِ, ���	
	� ���َ	�َ- �"�#�� 	)#َ	* �	� $�َِ, ���	
	� ���َ	�َ- �"�#�� 	)#َ	* �	� $�َِ, ���	
	� ���َ	�َ- �"�#�� 	)#َ	* �	� $�َِ, ���	
	� ���َ	�َ-�
)6(   

                                         
  .288/علم اللغة  )1(
  .2/300مواهب الرحمن : ينظر )2(
  .2/473مقاييس اللغة  )3(
  .10/الكرباسي: أضواءاألنباء بما في كلمات القرآن من : ينظر )4(
  .60/الزمر )5(
  .48/النحل )6(
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	��: وقال عز وجل	� �(	.�� ����/	0�ْ� �1َ23
�&	��	
	� �(	.�� ����/	0�ْ� �1َ23
�&	��	
	� �(	.�� ����/	0�ْ� �1َ23
�&	��	
	� �(	.�� ����/	0�ْ� �1َ23
�&	��
للـرائين ) لمـن يـرى( : ((وقولـه تعـالى )1(

مكشـــوفًا يراهـــا أهـــل الســـاهرة ًا نـــإنهـــا تظهـــر إظهـــارًا بيّ : لكـــل أحـــد، يعنـــي: جميعـــًا، أي
  . )2())كلهم

��ـ/	�4ِ    � :وقال سبحانه وتعالى�� �
9��	� !	���8	�7 �	 �ـ6	 َ�.�ـ
5 �	ـ	��/�َ َ:�	9ِ0�ْ� �	
��ـ/	�4ِ    �	َ��� �
9��	� !	���8	�7 �	 �ـ6	 َ�.�ـ
5 �	ـ	��/�َ َ:�	9ِ0�ْ� �	
��ـ/	�4ِ    �	َ��� �
9��	� !	���8	�7 �	 �ـ6	 َ�.�ـ
5 �	ـ	��/�َ َ:�	9ِ0�ْ� �	
��ـ/	�4ِ    �	َ��� �
9��	� !	���8	�7 �	 �ـ6	 َ�.�ـ
5 �	ـ	��/�َ َ:�	9ِ0�ْ� �	
�َ	��
تراهـا : أي )3(

  .)4(كأنها ثابتة باقية على ما كانت عليه، وهي تمرمر السحاب أي تزول عن أماكنها
  .)4(أماكنها

يـات علـى فـي بعـض اآل) رأى(حديد مـدلول وهناك بعض المفسرين قد تباينوا في ت
  -:تيالنحو اآل

َ�ـ��;	  	ـ�َ� &ِـ�ْ�/	(3         �:فالزمخشري يرى أن قوله تعـالى �>�?ُـ�� %	َ#ـ$ =	&3�ِـ�� َ>ـ�:َ -َ� ْ@ِ, �	
َ�ـ��;	  	ـ�َ� &ِـ�ْ�/	(3         �	َ�ـ�� َ�ـ �>�?ُـ�� %	َ#ـ$ =	&3�ِـ�� َ>ـ�:َ -َ� ْ@ِ, �	
َ�ـ��;	  	ـ�َ� &ِـ�ْ�/	(3         �	َ�ـ�� َ�ـ �>�?ُـ�� %	َ#ـ$ =	&3�ِـ�� َ>ـ�:َ -َ� ْ@ِ, �	
َ�ـ��;	  	ـ�َ� &ِـ�ْ�/	(3         �	َ�ـ�� َ�ـ �>�?ُـ�� %	َ#ـ$ =	&3�ِـ�� َ>ـ�:َ -َ� ْ@ِ, �	
��	َ�ـ�� َ�ـ
)5( 

علــى البنــاء )إذ َيـرون(: ولــو تـرى ذلــك لرأيـت أمــرًا عظيمـًا وقــريء: ((أي) رأى(بمعنـى 
  .)6( ))للمفعول

واآليـــة مختصـــة بالكـــافرين فكيـــف يجـــوز أن يكـــون المـــراد بهـــا : ((يقـــول والطوســـي
ويجـوز أن يكـون المـراد بـذلك إذا عرفـوا . فالبد للجمع من التأويـل الـذي بينـاه! الرؤية 

ربهــم، ألنــه ســيعرفهم نفســه ضــرورة فــي اآلخــرة وتســمى المعرفــة بالشــيء وقوفــًا عليــه 
علمتـه، وٕاذا كــان الكفـار ال يعرفــون وقفــت علـى معنــى كالمـك، والمعنــى : يقـول القائـل

  . )7())…اهللا في الدنيا وينكرونه، عرفهم اهللا نفسه ضرورة، فذلك يكون وقوفهم عليه
�	 �ْ��	���A  �:وقال عز وجل#ْ�% 	B��.#َ�C�َ ���َ �Dَ'  �A��	��ْ� 	�#ْ�% 	B��.#َ�C�َ ���َ �Dَ'  �A��	��ْ� 	�#ْ�% 	B��.#َ�C�َ ���َ �Dَ'  �A��	��ْ� 	�#ْ�% 	B��.#َ�C�َ ���َ �Dَ' * * * *  	���/	0�ْ� 	B��	
Fَ�َ  	���/	0�ْ� 	B��	
Fَ�َ  	���/	0�ْ� 	B��	
Fَ�َ  	���/	0�ْ� 	B��	
Fَ�َ * * * * �A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH �A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH �A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH �A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH�

)8( 
�
ويجــــوز أن يــــراد بالرؤيــــة العلــــم . نفــــس اليقــــين وخالصــــتهالرؤيــــة التــــي هــــي  :أي )8(

فـــي حـــين  )10( وذهـــب الطبرســـي الـــى أن الرؤيـــة هنـــا بمعنـــى المشـــاهدة )9( واألبصـــار
أولهـا علمـه، وهـو التصـديق التـام : هذه ثالث مراتب لليقين(( :نابن الجوزية الى ايذهب 

                                         
  .36/النازعات) 1(
  . 4/698الكشاف ) 2(
  . 88/النمل) 3(
  . 2/685بن كثير امختصر تفسير : ينظر) 4(
  . 30/األنعام )5(
  .1/238الكشاف  )6(
  . 114، 4/113التبيان ) 7(
  .7، 6، 5/التكاثر) 8(
  .4/799الكشاف : ينظر) 9(
  .5/10/533ع البيان مجمجم: ينظر) 10(
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بالجنـــة مـــثًال،  بـــه، بحيـــث اليعـــرض لـــه شـــك وال شـــبهة تقـــدح فـــي تصـــديقه، كعلـــم اليقـــين
قنهم إنها دار المتقين ومقر المؤمنين، فهذه مرتبة العلم، كيقينهم أن الرسل أخبروا بهـا تيو 

عــــين اليقــــين وهــــي مرتبــــة الرؤيــــة : والمرتبــــة الثانيــــة. قــــنهم صــــدق المخبــــرتيعــــن اهللا، و 

	��Gَ�	� %	��(	 ���ْ	����A:والمشاهدة، كما قال تعالىFَ�َ ��ُH�A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH�A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH�A��	��ْ� 	(��	% �	�Gَ��	
Fَ�َ ��ُH�)1 (رتبة والتـي قبلهـا فـرق مـا وبين هذه الم

بين العلم والمشـاهدة، فـاليقين للسـمع وعـين اليقـين للبصـر، وهـذه المرتبـة هـي التـي سـألها 
فكـان عين اليقـين، إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحي الموتى ليحصل له علم اليقين، 

المســافة  فيســكن القلــب عنــد المعاينــة ويطمــئن لقطــع. زيــادة لنفســه، وطمأنينــة لقلبــه هســؤال
ـــان ـــر والعي ـــي بـــين الخب ـــة… الت ـــة الثالث ـــين وهـــي مباشـــرة الشـــيء : والمرتب ـــة حـــق اليق مرتب

  . )2())…باالحساس به
بالمدلول نفسه بصيغة الماضي في مواضع متعددة من القـرآن ) رأى(وقد وردت مادة 

ــ
ٍ �:الكــريم ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى �&�ــ)� � ــ�8 �� ُ< �ــ" 	J��.<َ �َ-	= ــ� �.#ََK ٍ
ــ �&�ــ)� � ــ�8 �� ُ< �ــ" 	J��.<َ �َ-	= ــ� �.#ََK ٍ
ــ �&�ــ)� � ــ�8 �� ُ< �ــ" 	J��.<َ �َ-	= ــ� �.#ََK ٍ
ــ �&�ــ)� � ــ�8 �� ُ< �ــ" 	J��.<َ �َ-	= ــ� �.#ََK�)3( فقولــه :)))فلمــا رأى (
أن يكـون المعنـى رؤيـة العـين، فـال يكـون رؤيـة للقـد، ألنـه : حدهماأ: تحتمل الرؤية أمرين

أن يكــون بمعنــى العلــم فيكــون رؤيــة للقــد، ألنــه : خــرواآل. حــال، وٕانمــا بــين رؤيــة القمــيص
  . )4( ))خبر

��� َ��	� �:وقال عز وجلC�.	L M8��C	& ٍB�َN	� �(�� ����َْ-	= �َ@ِ,�	��َ ���C�.	L M8��C	& ٍB�َN	� �(�� ����َْ-	= �َ@ِ,�	��َ ���C�.	L M8��C	& ٍB�َN	� �(�� ����َْ-	= �َ@ِ,�	��َ ���C�.	L M8��C	& ٍB�َN	� �(�� ����َْ-	= �َ@ِ,    �7O�Kَ2	� �ًQ5�َR�َ�7O�Kَ2	� �ًQ5�َR�َ�7O�Kَ2	� �ًQ5�َR�َ�7O�Kَ2	� �ًQ5�َR�َ�)5( و)) نسب الرؤية الى
فــر ز ألن ذلــك أبلــغ، كأنهــا تــراهم رؤيــة الغضــبان الــذي ي –وٕانمــا هــم يرونهــا  -الــى النــار

  . )6( ))غيظًا، فهم يرونها على تلك الصفة، ويسمعون منها تلك الحال الهائلة
ك بصـوت أي إذا كانت منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها، وشبه ذلـ

  .المتغيظ والزافر
�� �LـA�S	   �: وقال عز وتبـارك� �	S�C�F	� �Bِ, 	T��َ-	
Kََ-   	A�Sـ�L ��� �	S�C�F	� �Bِ, 	T��َ-	
Kََ-   	A�Sـ�L ��� �	S�C�F	� �Bِ, 	T��َ-	
Kََ-   	A�Sـ�L ��� �	S�C�F	� �Bِ, 	T��َ-	
Kََ- * * * *      	B����%	ـ8� ��ُGـ� 'َـ�	� ��� 	Uـ�	! ����%	ـ8��B	      Hُـ� ��ُGـ� 'َـ�	� ��� 	Uـ�	! ����%	ـ8��B	      Hُـ� ��ُGـ� 'َـ�	� ��� 	Uـ�	! ����%	ـ8��B	      Hُـ� ��ُGـ� 'َـ�	� ��� 	Uـ�	! ��، أي )H�)7ُـ

تــاهم عــذابنا الــذي لــم يغــن آأرأيــت إن أنظرنــاهم وأخرنــاهم ومتعنــاهم بشــيء مــن الــدنيا ثــم 
  . )8(فهام في معنى التقريرعنهم شيئًا الزديادهم في الكفر واآلثام واالست

                                         

  .7/التكاثر )1(
  .128، 127/ابن الجوزية: التبيان في أقسام القرآن )2(
  .28/يوسف )3(
  .227، 3/5/226مجمع البيان مج: ينظرو ، 6/127التبيان  )4(
  . 12/الفرقان )5(
  .3/272الكشاف : ، وينظر7/420التبيان  )6(
  .206، 205/الشعراء  )7(
  .4/7/205مجمجمع البيان : ينظر )8(
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ــ"� �:وقــال تعــالى ــ� َ�ــ
	�U	FَWَ�?�ْ� 1ــ�NGَ ِBَــV	 %	َ#ــ$ %	��9	�� �.#َKَ �"ــ ــ� َ�ــ
	�U	FَWَ�?�ْ� 1ــ�NGَ ِBَــV	 %	َ#ــ$ %	��9	�� �.#َKَ �"ــ ــ� َ�ــ
	�U	FَWَ�?�ْ� 1ــ�NGَ ِBَــV	 %	َ#ــ$ %	��9	�� �.#َKَ �"ــ ــ� َ�ــ
	�U	FَWَ�?�ْ� 1ــ�NGَ ِBَــV	 %	َ#ــ$ %	��9	�� �.#َKَ�
ا التقتــا ورأى بعضــهم لّمــ: أي )1(

  . )2( بعضاً 
بهذا المعنى بصيغة فعل االمر في سياقات متعددة مـن القـرآن ) رأى(ووردت مادة 

  -:واضع اآلتيةمالكريم وذلك في ال
� =	X��َ' 6�Gِ=َ- 34	 �ُ/�6ِ �ْ�.	ـ��َ�$ �	,ِ�	,ِ�	,ِ�	,ِ�:قال عز وجـل��� �	
� =	X��َ' 6�Gِ=َ- 34	 �ُ/�6ِ �ْ�.	ـ��َ�$ @ْ َ>�:َ ,ِ&���� �	
� =	X��َ' 6�Gِ=َ- 34	 �ُ/�6ِ �ْ�.	ـ��َ�$ @ْ َ>�:َ ,ِ&���� �	
� =	X��َ' 6�Gِ=َ- 34	 �ُ/�6ِ �ْ�.	ـ��َ�$ @ْ َ>�:َ ,ِ&���� �	
�&ِ, َ:�<َ ْ@�

فلـم : ((قـال األخفـش )3(
وذهـب ابـو  )4())يكن ذلك شكًا منه، ولـم ُيـرد بـه رؤيـة القلـب وٕانمـا أراد بـه رؤيـة العـين

ألفاظ اآلية ال تـدل علـى عـروض شـيء يشـين المعتقـد ألن : ((حيان األندلسي الى أن
سـتدل انًا كيفيـة إحيـاء المـوتى ألنـه لمـا علـم ذلـك بقلبـه وتيقنـه و ذلك سؤال أن يريه عيا

ويميـت طلـب مـن اهللا تعـالى رؤيـة ذلـك لمـا  يبه على نمـرود فـي قولـه ربـي الـذي يحيـ
جتمـــاع األجـــزاء المتالشـــية واالعضـــاء المتبـــددة والصـــور افـــي معاينـــة ذلـــك مـــن رؤيـــة 

ة يقتضــي تــيقن مــا ســأل المضــمحلة واســتعظام بــاهر قدرتــه تعــالى والســؤال عــن الكيفيــ
  . )5( ))عتقادهاعنه وهو االحياء وتقرره واإليمان به وٕانه مما أنطوى الضمير على 

  . )6( ))أرني بصرني: ((وذهب الزمخشري الى أن معنى
الوصــول الــى حــق ) أرنــي( ((: أمــا الســيد الســبزواري فــذهب الــى أن المــراد بقولــه

وكيف كان فهو سؤال استعطاف وفيه . ينل العلم وعلم اليقصاليقين بعد طي مراحل أ
وبـدأ الســؤال . لطـف وعنايـة ومثلــه بـين الخليلـين كثيــر ال يفهمـه إّال مــن كـان مـن أهلــه

ألن فيه اعترافًا بالعبودية، ولبيان تمـام العنايـة بعبـده وتربيتـه العظمـى لـه ) رب(بكلمة 
الشــريف أقــرب الــى سـم وفيـه كمــال الثنــاء عليـه جــّل وعــال وألن الـدعاء المبــدو بهــذا اال

االســـتجابة، ويســـتفاد منـــه أدب الـــدعاء ايضـــًا، وألجـــل ذلـــك وغيـــره غلـــب هـــذا االســـم 
  . )7( ))�الشريف في دعوات إبراهيم

                                         

  .48/األنفال )1(
  .10/31، تفسير المنار 2/4/549، مجمع البيان مج5/135التبيان : ينظر )2(
  .260/البقرة )3(
  .1/183األخفش : معاني القرآن )4(
  .2/297البحر المحيط  )5(
  .1/336الكشاف  )6(
  .4/291مواهب الرحمن  )7(
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   :)1(بمعنى العلم -2
بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع فــي ســياقات متعــددة مــن القــرآن ) رأى(وردت مــادة 


	 ,َِ�$  �:الكريم وذلك في قوله تعالى�َ ���ََ- $�َِ, 	
�َ ���ََ- $�َِ, 	
�َ ���ََ- $�َِ, 	
�َ ���� -ُ�ُـ�Y �Z	ـ�َ=	 �ْ�.	ـ���1   -ََ�� 	� ��� ِ=�	��� �(�� ���!	
�� -ُ�ُـ�Y �Z	ـ�َ=	 �ْ�.	ـ���1   ������)	 *	� 	� ��� ِ=�	��� �(�� ���!	
�� -ُ�ُـ�Y �Z	ـ�َ=	 �ْ�.	ـ���1   ������)	 *	� 	� ��� ِ=�	��� �(�� ���!	
�� -ُ�ُـ�Y �Z	ـ�َ=	 �ْ�.	ـ���1   ������)	 *	� 	� ��� ِ=�	��� �(�� ���!	
	* 	(�������)2( 
مــا رآه : ألــم تعلــم يــا محمــد، وهــو مــن رؤيــة القلــب ال رؤيــة العــين، ورؤيــة القلــب: وألــم تــر

  . )3(ألم تعلم يا محمد الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف: وعلمه به، والمعنى
�ـ��ُ"�     �:وقال اهللا تعالى في كتابه العزيـزL	=	� ���ـ��ُ"�    �	L	ـ�	
	� ��#�ـ"� %	.	َ#NُـL	=	� ���ـ��ُ"�    �	L	ـ�	
	� ��#�ـ"� %	.	َ#NُـL	=	� ���ـ��ُ"�    �	L	ـ�	
	� ��#�ـ"� %	.	َ#NُـL	=	� ����	L	ـ�	
	� ��#�ـ"� %	.	َ#Nُـ

سـيعلم : ((أي )4(
اهللا فيما بعد ورسوله عملكم هل تتوبون من نفاقكم أم تقيمـون عليـه وقيـل معنـاه سـيعلم 
اهللا أعمالكم وعزائمكم في المسـتقبل ويظهـر ذلـك لرسـوله فيعلمـه الرسـول بإعالمـه إيـاه 

يء أن يكون مرئيـًا كمـا علـم ذلـك فـي فيصير كالشيء المرئي ألن أظهر ما يكون الش
  . )5( ))الماضي فأعلم به الرسول

أي ســـيظهر أعمـــالكم للنـــاس فـــي : بـــن كثيـــر فـــي مختصـــرهاعنـــد ) ظهـــر(وبمعنـــى 
   )6( .الدنيا


	 ,َِ�$ ������)	 -ُ��ُـ�� �JGَـ��79 ��ـ) �Fَ�N�ْـ�4ِ ��ـ%�8	��B	 ,َِ�ـ$ '�Fَـ�4ِ ��#�ـ"�         �:وقال عز من قائل�َ ��
	 ,َِ�$ ������)	 -ُ��ُـ�� �JGَـ��79 ��ـ) �Fَ�N�ْـ�4ِ ��ـ%�8	��B	 ,َِ�ـ$ '�Fَـ�4ِ ��#�ـ"�         -ََ��َ ��
	 ,َِ�$ ������)	 -ُ��ُـ�� �JGَـ��79 ��ـ) �Fَ�N�ْـ�4ِ ��ـ%�8	��B	 ,َِ�ـ$ '�Fَـ�4ِ ��#�ـ"�         -ََ��َ ��
	 ,َِ�$ ������)	 -ُ��ُـ�� �JGَـ��79 ��ـ) �Fَ�N�ْـ�4ِ ��ـ%�8	��B	 ,َِ�ـ$ '�Fَـ�4ِ ��#�ـ"�         -ََ��َ ���ََ-�
)7( 

 .)8(ًا مــن علــم الكتــاب يعنــي التــوراةحظــالــم ينتــه علمــك إلــى اليهــود الــذين أعطــوا : يأ
ـــد الســـيد الســـبزواري إذ قـــال) نظـــر(وبمعنـــى  أنظـــر الـــى أحـــوالهم تـــراهم كـــذلك : ((عن

فيتطـــابق المخبـــر بـــه مـــع المحســـوس وهـــذا أحســـن وجـــه لبيـــان فســـاد طـــريقتهم وســـوء 
  . )9())عقيدتهم ونفاق سريرتهم

                                         

ــر )1( ـــريم:ينظــ ــرآن الكـ ــي القــ ـــائر فــ ــوه والنظـ ــارون:الوجــ ـــى هــ ــن موسـ ــن ،246/بــ ــرآن مــ ــي القــ ــا فــ ــاء بمــ األنبــ
  .11/أضواء

  .243/البقرة )2(
، 2/249، البحـر المحـيط 1/2/346مـج، مجمـع البيـان 2/282، التبيـان 2/285جامع البيان : ينظر )3(

  .2/193، اشراق من القرآن الكريم 4/102، مواهب الرحمن 2/249
  .94/التوبة )4(
  .5/281 التبيان: ينظرو ، 3/5/61مجمع البيان مج )5(
  .2/164بن كثير امختصر تفسير : ينظر )6(
  .23/آل عمران) 7(
  .1/548، الكشاف 2/3/53مجمع البيان مج: ينظر) 8(
  .5/159مواهب الرحمن ) 9(
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ــ��)	 �:بهــذا المعنــى وبصــيغة الماضــي فــي قولــه تعــالى) أىر (وأوحــت مــادة  	& 	�ُN�/Fَــ ــ��)	 �� 	& 	�ُN�/Fَــ ــ��)	 �� 	& 	�ُN�/Fَــ ــ��)	 �� 	& 	�ُN�/Fَــ ��
�"�#�� [َ�	=َ- �	.ِ& ِ\��S���"�#�� [َ�	=َ- �	.ِ& ِ\��S���"�#�� [َ�	=َ- �	.ِ& ِ\��S���"�#�� [َ�	=َ- �	.ِ& ِ\��S���)1( يعني)) :2())بما أعلمك اهللا في كتابه(.   

  :)3(بمعنى االخبار -3
بهذا المعنـى فـي مواضـع متعـددة مـن القـرآن الكـريم ومـن أمثلـة ) رأى(لقد أوحت مادة 

ََ��� �:ذلك قوله تعالى-���ََ-���ََ-��ر عـن َبـخْ ألـم تُ : ((يقـول الفـراء )4(�َ�
	 'X��َ	 CKَ	َ[ =	&5`	 &ِ_َ^�ـ/	�4ِ �ْ�?��ـ[ِ   َ�
	 'X��َ	 CKَ	َ[ =	&5`	 &ِ_َ^�ـ/	�4ِ �ْ�?��ـ[ِ   َ�
	 'X��َ	 CKَ	َ[ =	&5`	 &ِ_َ^�ـ/	�4ِ �ْ�?��ـ[ِ   َ�
	 'X��َ	 CKَ	َ[ =	&5`	 &ِ_َ^�ـ/	�4ِ �ْ�?��ـ[ِ       -ََ�
ــم(وذهــب الطوســي إنهــا بمعنــى  )5())الحبشــة ــم، فالرؤيــة) عل ــم تعل بمعنــى  -ههنــا -أي أل

) تـــرى(وعنـــد الزمخشـــري بمعنـــى . )6(العلـــم، ألن رؤيـــة البصـــر ال تتعلـــق بمـــا قـــد تقضـــي
ك رأيت آثار فعـل اهللا بالحبشـة، وسـمعت االخبـار بـه متـواترة، إن: ((فذهب الى أن المعنى

  . )7())فقامت لك مقام المشاهدة
�.	��	�� �1	�a�=َb	 &ِ�ْ�/	(3 �:وقال سبحانه وتعالى�� 	)#َ	* 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- 3)	/�ْ�ِ& 	a�=َb�	� �1�	��	.��� 	)#َ	* 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- 3)	/�ْ�ِ& 	a�=َb�	� �1�	��	.��� 	)#َ	* 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- 3)	/�ْ�ِ& 	a�=َb�	� �1�	��	.��� 	)#َ	* 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ��يقول اهللا عز وجل  )8(�-ََ�

ات واالرض ومـا وجل مخبرًا عن قدرته على معـاد االبـدان يـوم القيامـة، بأنـه خـالق السـمو 
  . )9(بينهن، بل هو سهل عليه إذا خالفتم أمره أن يذهبكم ويأِت بآخرين على غير صفتكم

  . )9(صفتكم
ألن الرؤية تكون بمعنى العلـم، كمـا  ؛ألم تعلم: ألم تر: ((قال الطوسي) علم(وبمعنى 

تكون بمعنى االدراك بالبصر وههنا ال يمكـن أن تكـون بمعنـى الرؤيـة بالبصـر، ألن ذلـك 
  .)10( ))ق بأن اهللا خلق السموات واالرض، وٕانما يعلم ذلك بدليلال يتعل

: لــى هــذا المعنــى بصــيغة الماضــي متمثلــة فــي قولــه تعــالىإ) ىأر (وقــد أشــارت مــادة 
� ��cـ�C�ْ�	� 	1�D�� ��ُF��َ-	
Kََ- ��cـ�C�ْ�	� 	1�D�� ��ُF��َ-	
Kََ- ��cـ�C�ْ�	� 	1�D�� ��ُF��َ-	
Kََ- ��cـ�C�ْ�	� 	1�D�� ��ُF��َ-	
Kََ-�)11( لهـة التـي تعبـدونها مـن دون اهللا هـل أخبرونـا عـن هـذه اآل: أي

  . )12(هذه اآليات والصفات شيءمن لها 

                                         
  .  105/النساء) 1(
  . 2/3/106مجمع البيان مج: ينظرو ، 3/315التبيان  )2(
  .12/بما في كلمات القرآن من أضواء ، األنباء247/الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر )3(
  .1/الفيل) 4(
  .3/291الفّراء : معاني القرآن) 5(
  .10/409التبيان : ينظر) 6(
  .4/805الكشاف ) 7(
  .19/إبراهيم) 8(
  .2/294بن كثير امختصر تفسير : ينظر) 9(
ـــــان مـــــج:وينظـــــر،6/286التبيـــــان) 10( ســـــير تف،5/9/354،الجـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن مـــــج3/6/310مجمـــــع البي

  .2/258النسفي
  .19/النجم) 11(
  .9/425التبيان : ينظر) 12(
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�ـ�1	        �:وقال عـز وجـل/�ْ� �Tـ���Gَ 6dG ِeـKَ �� 	
ْfـ�J�� $ـ� ,َِ�ـ	S��	�َ- ْ@ِ, 	T-َ��ـ	َ>ـ�:َ -َ=        	ـ�1�/�ْ� �Tـ���Gَ 6dG ِeـKَ �� 	
ْfـ�J�� $ـ� ,َِ�ـ	S��	�َ- ْ@ِ, 	T-َ��ـ	َ>ـ�:َ -َ=        	ـ�1�/�ْ� �Tـ���Gَ 6dG ِeـKَ �� 	
ْfـ�J�� $ـ� ,َِ�ـ	S��	�َ- ْ@ِ, 	T-َ��ـ	َ>ـ�:َ -َ=        	ـ�1�/�ْ� �Tـ���Gَ 6dG ِeـKَ �� 	
ْfـ�J�� $ـ� ,َِ�ـ	S��	�َ- ْ@ِ, 	T-َ��ـ	أرأيـت بمعنـى ((فــ  )1(�َ>ـ�:َ -َ=
) إذ أوينــا(و ) أرأيــت(مــا وجــه التئــام هــذا الكــالم، فــإن كــل واحــد مــن : فــإن قلــت. أخبرنــي

يوشـع مـا الحـوت، ذكـر  �ال متعلق له؟ قلـت لمـا طلـب موسـى ) فإني نسيت الحوت(و
عــن  �عتــراه مــن نســيانه الــى تلــك الغايــة، فــدهش وطفــق يســأل موســى ارأى منــه ومــا 

أرأيـــت مـــا دهـــاني إذ أوينـــا الـــى الصـــخرة؟ فـــإني نســـيت الحـــوت،  :الـســـبب ذلـــك، كأنـــه قـــ
  . )2( ))هي الصخرة التي دون نهر الزيت: فحذف ذلك، وقيل

  :بمعنى عرف -4
  :لماضــــي فقــــط فــــي قولــــه تعــــالىعلــــى هــــذا المعنــــى وبصــــيغة ا) رأى(دلــــت مــــادة 

���� �	.���ِ& ����FَKْ	
	C#َKَ ����َ'�	S��	=َb �U�	gGَ ���َ	���� �	.���ِ& ����FَKْ	
	C#َKَ ����َ'�	S��	=َb �U�	gGَ ���َ	���� �	.���ِ& ����FَKْ	
	C#َKَ ����َ'�	S��	=َb �U�	gGَ ���َ	���� �	.���ِ& ����FَKْ	
	C#َKَ ����َ'�	S��	=َb �U�	gGَ ���َ	��
قد أريتك : لعرفناكهم، تقول للرجل: ((يريد )3(

، فــي )ولتعــرفنهم فــي َلْحــن القــولِ : (أريتــك كــذا وكــذا، ومعنــاه عرفتكــه وعلمتكــه، ومثلــه
  .)4( ))نحو القول، وفي معنى القول

4� &�38��ِ)ِ -َ=	-َ-َ=	-َ-َ=	-َ-َ=	-َ�:وقال عز وجلd�َN�� h����� 	T�� ِ(�38��ِ& �4d�َN�� h����� 	T�� ِ(�38��ِ& �4d�َN�� h����� 	T�� ِ(�38��ِ& �4d�َN�� h����� 	T���
هل عرفت الـذي يكـذب بـالجزاء : أي )5(

  .)6( من هو إن لم تعرفه
  :بمعنى إنتبه -5

الــــى هــــذا المعنــــى بصــــيغة المضــــارع متمثلــــة فــــي قولــــه ) رأى(لقــــد أشــــارت مــــادة 
� �:تعالىa�=َb� �iِ9�JُFKَ 7U�	� �U�	.���� �(�� َ:	cGَ- 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- �a�=َb� �iِ9�JُFKَ 7U�	� �U�	.���� �(�� َ:	cGَ- 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- �a�=َb� �iِ9�JُFKَ 7U�	� �U�	.���� �(�� َ:	cGَ- 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ- �a�=َb� �iِ9�JُFKَ 7U�	� �U�	.���� �(�� َ:	cGَ- 	"�#�� �Bَ- 	
�َ ���ََ-7��
َjْf��7��
َjْf��7��
َjْf��7��
َjْf���

�� ,�Bِ �:تعالى ولهوق )7(ُF��َ-	=َ- ْ]ُ< �Bِ, ��ُF��َ-	=َ- ْ]ُ< �Bِ, ��ُF��َ-	=َ- ْ]ُ< �Bِ, ��ُF��َ-	=َ- ْ]ُ<
    ٍ���ـ� 
ِ�)	 ��ـ)� %	ـ�4�ٍَ -َ�Kَـ�N�ْ� �Oِ0�� �(	.Kَ �	S	.�Y	= ��َ- 6�C	� �(	�	� �"�#�� 6�SَN#َ� َ- �Bِ,    ٍ���ـ� 
ِ�)	 ��ـ)� %	ـ�4�ٍَ -َ�Kَـ�N�ْ� �Oِ0�� �(	.Kَ �	S	.�Y	= ��َ- 6�C	� �(	�	� �"�#�� 6�SَN#َ� َ- �Bِ,    ٍ���ـ� 
ِ�)	 ��ـ)� %	ـ�4�ٍَ -َ�Kَـ�N�ْ� �Oِ0�� �(	.Kَ �	S	.�Y	= ��َ- 6�C	� �(	�	� �"�#�� 6�SَN#َ� َ- �Bِ,    ٍ���ـ� 
ِ�)	 ��ـ)� %	ـ�4�ٍَ -َ�Kَـ�N�ْ� �Oِ0�� �(	.Kَ �	S	.�Y	= ��َ- 6�C	� �(	�	� �"�#�� 6�SَN#َ� َ- �Bِ,�

>ُـْ[  >ُـْ[  >ُـْ[  >ُـْ[  �:وقولـه تعـالى )8(

                                         

  .63/الكهف) 1(
  .2/684الكشاف ) 2(
  .30/محمد) 3(
  .4/154تفسير النسفي : ينظرو ، 3/63الفّراء : معاني القرآن) 4(
  . 1/الماعون) 5(
  . 4/379تفسير النسفي : ينظر) 6(
  . 6/الحج) 7(
  .28/الملك) 8(
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     MAـ�C	� MUـ�	.ِ& ��ُN���ْ_ـ	ـ)� �	.Kَ �7=َـ��k ��ُ'�l�	� 	i	9�^َ- �Bِ, ��ُF�� َ-	=َ-     MAـ�C	� MUـ�	.ِ& ��ُN���ْ_ـ	ـ)� �	.Kَ �7=َـ��k ��ُ'�l�	� 	i	9�^َ- �Bِ, ��ُF�� َ-	=َ-     MAـ�C	� MUـ�	.ِ& ��ُN���ْ_ـ	ـ)� �	.Kَ �7=َـ��k ��ُ'�l�	� 	i	9�^َ- �Bِ, ��ُF�� َ-	=َ-     MAـ�C	� MUـ�	.ِ& ��ُN���ْ_ـ	ـ)� �	.Kَ �7=َـ��k ��ُ'�l�	� 	i	9�^َ- �Bِ, ��ُF�� َ-	=َ-�
نتبهـوا أي اأرأيـتم بمعنـى ((فــ  )1(

  . )2())…نتبهوا فمن يأتيكم كما تقول قم فزيد قائمانتبهوا فمن يجير و ا
  :أو شاهد أو بصر )3(بمعنى نظر -6

بهذا المعنى في مواضع متعددة مـن القـرآن الكـريم وبصـيغة ) رأى(ت مادة حو لقد أ
��ـ� *	َ#ـ(	 ��#�ـ"� ��ـ)� n	ـ� MU�6	Fَ?َ��ـ_ُ D�m	�ُـ"�       �ـ� *	َ#ـ(	 ��#�ـ"� ��ـ)� n	ـ� MU�6	Fَ?َ��ـ_ُ D�m	�ُـ"�       �ـ� *	َ#ـ(	 ��#�ـ"� ��ـ)� n	ـ� MU�6	Fَ?َ��ـ_ُ D�m	�ُـ"�       �ـ� *	َ#ـ(	 ��#�ـ"� ��ـ)� n	ـ� MU�6	Fَ?َ��ـ_ُ D�m	�ُـ"�           -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� ,َِ�ـ$   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� ,َِ�ـ$   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� ,َِ�ـ$   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� ,َِ�ـ$   �:المضارع ومن أمثلة ذلك قوله تعـالى

)4( ،
��� &ِ.	� -cGُِ:َ ,َِ���`	 �:قوله تعالىو S	�o �����Gَ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����Gَ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����Gَ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����Gَ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-�

  . )6(أّال تنظر: يعني )5(
ــــال ســــبحانه وتعــــالى ���    �: وق
ــ���)	 'َ?َــــ ــ�� َ�ــــ
	� ,ِ@ْ �	Fَــــ�	�K$ ���ــ َ�ــ 	�    ���
ــ���)	 'َ?َــــ ــ�� َ�ــــ
	� ,ِ@ْ �	Fَــــ�	�K$ ���ــ َ�ــ 	�    ���
ــ���)	 'َ?َــــ ــ�� َ�ــــ
	� ,ِ@ْ �	Fَــــ�	�K$ ���ــ َ�ــ 	�    ���
ــ���)	 'َ?َــــ ــ�� َ�ــــ
	� ,ِ@ْ �	Fَــــ�	�K$ ���ــ َ�ــ 	��

ــــ: أي) 7(  تَ ينــــو عال
ُ����: وقال عز وجل. )8(وشاهدت��َ 	A�Y [َ�	
	� h��������ُ��َ 	A�Y [َ�	
	� h��������ُ��َ 	A�Y [َ�	
	� h��������ُ��َ 	A�Y [َ�	
	� h������

الذي يبصرك حـين تقـوم الـى : أي) 9(
  . )10(الى صالتك ألنه ال يطلع عليه أحد غيره

  :بمعنى تفكر -7
-َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� -�Bَ   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� -�Bَ   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� -�Bَ   -َ�	َ�ـ�� �	ـ
	��� -�Bَ   �:على هذا المعنى بصيغة المضارع في قولـه تعـالى) رأى(دلت مادة 
pَْ23
�� ُq���9	� 	"�#��pَْ23
�� ُq���9	� 	"�#��pَْ23
�� ُq���9	� 	"�#��pَْ23
�� ُq���9	� 	"�#��     �=�8ْ�	�	� �U�	g	� �(	.�� �=�8ْ�	�	� �U�	g	� �(	.�� �=�8ْ�	�	� �U�	g	� �(	.�� �=�8ْ�	�	� �U�	g	� �(	.���

َ��� �:وقوله تعالى) 12( ))أولم يفكروا فيعلموا: ((أي) 11(	�َ- ���َ	�َ- ���َ	�َ- ���َ	�َ-
 �r�8��C�� ��ُH 	)#َْf�ْ� �"�#�� �s�8�9�� 	X��َ' ���	
	� �r�8��C�� ��ُH 	)#َْf�ْ� �"�#�� �s�8�9�� 	X��َ' ���	
	� �r�8��C�� ��ُH 	)#َْf�ْ� �"�#�� �s�8�9�� 	X��َ' ���	
	� �r�8��C�� ��ُH 	)#َْf�ْ� �"�#�� �s�8�9�� 	X��َ' ���	
	��

ألم يفكروا فيعلموا كيف أوجد اهللا الخلق من : أي) 13(
  . )14(العدم

                                         
  .30/الملك) 1(
  . 5/10/329البيان مج مجمع) 2(
  .12/اء بما في كلمات القرآن من أضواءنب، األ247/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 3(
  .48/النحل) 4(
  .60/النساء) 5(
  .247/الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر) 6(
  . 50/األنفال) 7(
  . 2/107تفسير النسفي ، 178، 15/117، التفسير الكبير 2/217الكشاف : ينظر) 8(
  .218/الشعراء) 9(
  .4/7/207مجمع البيان مج: ينظر) 10(
  .37/الروم) 11(
  .8/228التبيان ) 12(
  .19/العنكبوت) 13(
  . 8/175التبيان : ينظر) 14(
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�	ــ    � :وقولــه تعــالى�� ِ
�	ــ    -ََ�ــ�� �	ــ
	��� ,َِ�ــ$ �����tــ�� ِ
�	ــ    -ََ�ــ�� �	ــ
	��� ,َِ�ــ$ �����tــ�� ِ
�	ــ    -ََ�ــ�� �	ــ
	��� ,َِ�ــ$ �����tــ�� ِ

	��K M1ــ6 !	ــ�3 ����ــ.	��U   -ََ�ــ�� �	ــ
	��� ,َِ�ــ$ �����tــ�f   �U�	.ــ��
	��K M1ــ6 !	ــ�3 ���f   �U�	.ــ��
	��K M1ــ6 !	ــ�3 ���f   �U�	.ــ��
	��K M1ــ6 !	ــ�3 ���f�
ألــم تتفكــروا : أي) 1(

  . )2(وتنظروا
  :بمعنى حسب -8

علــــى هــــذا المعنــــى وبصــــيغة المضــــارع فقــــط، والرؤيــــة بمعنــــى ) رأى(دلــــت مــــادة 
�Nَ�=	��:في قوله تعالى )3(الحسبان واردة�ِ& ���  �	�	� �	=�َN�L 	\��S�� �	
�َ	��	=�َN��ِ& ���  �	�	� �	=�َN�L 	\��S�� �	
�َ	��	=�َN��ِ& ���  �	�	� �	=�َN�L 	\��S�� �	
�َ	��	=�َN��ِ& ���  �	�	� �	=�َN�L 	\��S�� �	
�َ	��

)4(.  
�� �	QSُـ �:وقال عز وجل� �	
�� �	QSُـ �	َ�� �	
�� �	QSُـ �	َ�� �	
�� �	QSُـ �	َ�� �	
�َ	�   	B��
��J�9ـ� َu ����B	 ,َِ���ـ`	 �	 �ـ
   	B��
��J�9ـ� َu ����B	 ,َِ���ـ`	 �	 �ـ
   	B��
��J�9ـ� َu ����B	 ,َِ���ـ`	 �	 �ـ
   	B��
��J�9ـ� َu ����B	 ,َِ���ـ`	 �	 �ـ
�

تحسـبهم ينظـرون : ((أي )5(
  . )6( ))إليك
  :بمعنى أشار -9

على هذا المعنـى فـي موضـع واحـد وبصـيغة المضـارع وذلـك فـي ) رأى(دلت مادة 
ــ� -َ=	��:قولــه تعــالى 	� �uِ, ��ــ� -ُ=N�ُِــ 	� �Bــ�� 	%�
�K َ:َ>ــ��	ــ� -َ= 	� �uِ, ��ــ� -ُ=N�ُِــ 	� �Bــ�� 	%�
�K َ:َ>ــ��	ــ� -َ= 	� �uِ, ��ــ� -ُ=N�ُِــ 	� �Bــ�� 	%�
�K َ:َ>ــ��	ــ� -َ= 	� �uِ, ��ــ� -ُ=N�ُِــ 	� �Bــ�� 	%�
�K َ:ــ�<َ�

مــا أشــير علــيكم إّال بمــا أراه : ((أي )7(
  . )8())وابًا وأرضاه لنفسيص
   :)9(بمعنى السماع بالحضور -10

علـى هـذا المعنـى وبصـيغة الماضـي فـي موضـع واحـد وذلـك فـي ) رأى(دلت مادة 
��      �:قوله تعالى���Sـ	% �aِ
��      �	,ِ@َ� =	-T��َ	 ���ـ���)	 �	v�ُfُـ�B	 �Kـ�o 6	���S	ـ� Kَـ_َ%����Sـ	% �aِ
��      �	,ِ@َ� =	-T��َ	 ���ـ���)	 �	v�ُfُـ�B	 �Kـ�o 6	���S	ـ� Kَـ_َ%����Sـ	% �aِ
��      �	,ِ@َ� =	-T��َ	 ���ـ���)	 �	v�ُfُـ�B	 �Kـ�o 6	���S	ـ� Kَـ_َ%����Sـ	% �aِ
��	,ِ@َ� =	-T��َ	 ���ـ���)	 �	v�ُfُـ�B	 �Kـ�o 6	���S	ـ� Kَـ_َ%�

أي إذا سـمعت حاضـرًا  )10(
  .همففو 
   :)11(بمعنى التعجب -11

                                         
  .79/النحل) 1(
  .377، 3/6/376مجمع البيان مج: ينظر) 2(
  .15/95التفسير الكبير : ينظر) 3(
  . 2/الحج) 4(
  . 198/األعراف) 5(
  .3/395البرهان في علوم القرآن ) 6(
  .29/غافر) 7(
  .4/168الكشاف : ، وينظر4/8/521مجمع البيان مج) 8(
  .12/األنباء بما في كلمات القرآن من أضواء: ينظر) 9(
  .68/األنعام) 10(
  .12/األنباء بما في كلمات القرآن من أضواء: ينظر) 11(
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بهذا المعنى وبصيغة المضارع في سياقات عدة من القـرآن الكـريم ) رأى(جاءت مادة 
َ���`	�:ومثال ذلك قوله تعالى ِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����G َ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َ ِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����G َ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َ ِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����G َ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-	`���َ ِ, َ:ِcGُ- �	.ِ& ���S	�o �����G َ- 	B��.�%�c	� 	(������ $�َِ, 	
�َ ��ََ��� �:وقوله تعالى )1(�-ََ�- ���ََ- ���ََ- ���ََ-

���:تعالى��	�ُ?Gَ- 	B�w'	c�� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-����	�ُ?Gَ- 	B�w'	c�� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-����	�ُ?Gَ- 	B�w'	c�� 	(������ $�َِ, 	
�َ ���ََ-����	�ُ?Gَ- 	B�w'	c�� 	(������ $�َِ, 	
�َ ��  .بطن تظاهرهمأي تست )2(�-ََ�
  : )3(بمعنى الحلم -12

بهــذا المعنــى فــي مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم وبصــيغة ) رأى(لقــد أوحــت مــادة 
�� ,ِ@ �:المضارع ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـالى��ـ� .ُN�ِ
�� ْ@ِ,	� @ِ, ����ـ� .ُN�ِ
�� ْ@ِ,	� @ِ, ����ـ� .ُN�ِ
�� ْ@ِ,	� @ِ, ����ـ� .ُN�ِ
�� ْ@ِ,	�        7Dـ��#<َ ��ُN�Sـ��� �Kـ6 -َ%��ُFَ��ـ�Fَ�ْ�    7Dـ��#<َ ��ُN�Sـ��� �Kـ6 -َ%��ُFَ��ـ�Fَ�ْ�    7Dـ��#<َ ��ُN�Sـ��� �Kـ6 -َ%��ُFَ��ـ�Fَ�ْ�    7Dـ��#<َ ��ُN�Sـ��� �Kـ6 -َ%��ُFَ��ـ�Fَ�ْ��)4( 

اهللا نبيـه فـي منامـه المشـركين قلـيًال، وٕاذ  ير وٕان اهللا لسميع عليم إذ ُيـ: يقول تعالى ذكره((
يــريهم اهللا المــؤمنين إذ لقــوهم فــي أعيــنهم قلــيًال، وهــم كثيــر عــددهم، ويقلــل المــؤمنين فــي 

  .)5( ))أعينهم، ليتركوا االستعداد لهم فيهون على المؤمنين شوكتهم
ـــون إذ يريكمـــوهم، فالهـــاء والمـــيم كنايـــة عـــن المشـــر  كين، والتقـــدير أذكـــروا أيهـــا المؤمن

 :والكــاف والمــيم كنايــة عــن المــؤمنين والرؤيــة عنــد الطوســي ههنــا رؤيــة بصــرية، فــإن قيــل
بـأعينهم قلـيًال مـن غيـر  كيف قللهم اهللا في أعينهم مع رؤيتهم لهم؟ يجيـب بـأن يتخيلـوهم

رؤية على الصحة لجميعهم وذلك بلطـف مـن ألطافـه تعـالى ممـا يصـد بـه عـن الرؤيـة 
  . )6(ستر بعضًا آخرام يستر بعضهم وال يتمن ق

ــ�x�9  �:وقــال عــز وجــل فــي محكــم كتابــه 	L �(�ــ.	�Bٍ �	ــ_ْ'ُ#ُ� �L M1�	
ــx�9	 &	�َــ 	L �	=َ- 6ــdGِ, �ــ` ــ�x�9  �	َ>ــ�:َ �ْ�.	#� 	L �(�ــ.	�Bٍ �	ــ_ْ'ُ#ُ� �L M1�	
ــx�9	 &	�َــ 	L �	=َ- 6ــdGِ, �ــ` ــ�x�9  �	َ>ــ�:َ �ْ�.	#� 	L �(�ــ.	�Bٍ �	ــ_ْ'ُ#ُ� �L M1�	
ــx�9	 &	�َــ 	L �	=َ- 6ــdGِ, �ــ` ــ�x�9  �	َ>ــ�:َ �ْ�.	#� 	L �(�ــ.	�Bٍ �	ــ_ْ'ُ#ُ� �L M1�	
ــx�9	 &	�َــ 	L �	=َ- 6ــdGِ, �ــ` �	َ>ــ�:َ �ْ�.	#�
M1�	�ِ&�	� 	
	*ُ-	� ٍ
ْj�* M1	D�9�S�L 	x�9	L	� �Z�	0�%M1�	�ِ&�	� 	
	*ُ-	� ٍ
ْj�* M1	D�9�S�L 	x�9	L	� �Z�	0�%M1�	�ِ&�	� 	
	*ُ-	� ٍ
ْj�* M1	D�9�S�L 	x�9	L	� �Z�	0�%M1�	�ِ&�	� 	
	*ُ-	� ٍ
ْj�* M1	D�9�S�L 	x�9	L	� �Z�	0�%�

إني أرى، ولم يذكر أنه رأى في : وقال… ((  )7(
أرى إنـي : نها في كالمها إذا قال القائـل مـنهمفي منامه وال في غيره لتعارف العرب بي

أفعل كذا وكذا أنـه خبـر عـن رؤيتـه ذلـك فـي منامـه وان لـم يـذكر النـوم، واخـرج الخبـر 
  .)8( ))جّل ثناؤه على ما قد جرى به إستعمال العرب ذلك بينهم

                                         
  . 60/النساء) 1(
  .49/النساء) 2(
  .12/األنباء بما في كلمات القرآن من أضواء: ظرين) 3(
  . 44/األنفال) 4(
  .10/13جامع البيان ) 5(
  .131، 5/130التبيان : ينظر) 6(
  .43/يوسف) 7(
  .12/225جامع البيان ) 8(
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� � 6�K	S	���`	 7D��#<َ �	َ��� -َ=	��:وقال سبحانه وتعالى"�#�� ����َN�ِ
�� ْ@ِ,�	=َ- ���َ	� 7D��#<َ 	`���	S	� 6�K �"�#�� ����َN�ِ
�� ْ@ِ,�	=َ- ���َ	� 7D��#<َ 	`���	S	� 6�K �"�#�� ����َN�ِ
�� ْ@ِ,�	=َ- ���َ	� 7D��#<َ 	`���	S	� 6�K �"�#�� ����َN�ِ
�� ْ@ِ,��ُF#ْ�gَ?�َ �7O�yَ' ����َ'��ُF#ْ�gَ?�َ �7O�yَ' ����َ'��ُF#ْ�gَ?�َ �7O�yَ' ����َ'��ُF#ْ�gَ?�َ �7O�yَ' ����َ'�
)1( 

… التقــدير وأذكــر يــا محمــد والهــاء والمــيم كنايــة عــن الكفــار الــذين قــاتلوه يــوم بــدر((و
هــذه بشــارة لــه،  ورؤيــا النبــي … وهـذه الرؤيــة كانــت فــي المنــام عنــد أكثـر المفســرين

يس فـي عينـك التـي تنـام بهـا، ولـ) فـي منامـك(معنى : وقال الحسن. وللمؤمنين بالغلبة
مــن الرؤيــا فــي النــوم، وهــو قــول البلخــي، وهــو بعيــد، ألنــه خــالف الظــاهر مــن مفهــوم 

ويجـوز أن يريــه اهللا الشــيء فـي المنــام علــى خـالف مــا هــو بــه، : قــال الرمــاني. الكـالم
نسـان ألن الرؤيا في المنام يخيل له المعنى من غير قطع وٕان جاء معه تطلـع مـن اإل

نـه مـاء، أييـل السـراب مـاء مـن غيـر تطلـع علـى على المعنى وٕانمـا ذلـك علـى مثـل تخ
. وال يجـوز أن يلهمـه اعتقـاد الشـيء علـى خـالف مـا هـو بـه. فهذا يجـوز أن يفعلـه اهللا

  . )2( ))ألن ذلك يكون جهًال، وال يجوز أن يفعله اهللا تعالى
� *	.�ـ
�7    �:وقـال اهللا تعـالى
�.	� ,dGِـ=َ- 6	��Gــ�J�%َ- 6ـ �� *	.�ـ
�7    َ>ـ�:َ -Yَ	ــ8
�.	� ,dGِـ=َ- 6	��Gــ�J�%َ- 6ـ �� *	.�ـ
�7    َ>ـ�:َ -Yَ	ــ8
�.	� ,dGِـ=َ- 6	��Gــ�J�%َ- 6ـ �� *	.�ـ
�7    َ>ـ�:َ -Yَ	ــ8
�.	� ,dGِـ=َ- 6	��Gــ�J�%َ- 6ـ ��َ>ـ�:َ -Yَ	ــ8

المنـام كــان  هــو مـن رؤيـا(( )3(
ألهلـه إنـي أعبـر الرؤيـا فقـال أحـد العبـدين لصـاحبه قـال لما دخل السجن  � يوسف

هلــم فلنجربــه فســأاله مــن غيــر أن يكونــا رأيــا شــيئًا عــن إبــن مســعود وقيــل بــل رؤياهمــا 
  . )4())على صحة وحقيقة ولكنهما كذبا في االنكار عن مجاهد والجبائي

� �:ة الماضي في قوله تعالىبصيغ) رأى(وبنفس المدلول وردت مادة T��َ-	= 6dGِ, �T	&َ-�	� �T��َ-	= 6dGِ, �T	&َ-�	� �T��َ-	= 6dGِ, �T	&َ-�	� �T��َ-	= 6dGِ, �T	&َ-�	�
 	(��8ِ!�	L 6�� ����ُF��َ-	= 	
	.َ�ْ��	� 	;�.�g��	� �79َ'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- 	(��8ِ!�	L 6�� ����ُF��َ-	= 	
	.َ�ْ��	� 	;�.�g��	� �79َ'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- 	(��8ِ!�	L 6�� ����ُF��َ-	= 	
	.َ�ْ��	� 	;�.�g��	� �79َ'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- 	(��8ِ!�	L 6�� ����ُF��َ-	= 	
	.َ�ْ��	� 	;�.�g��	� �79َ'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ-�

�	�-َ&	ـ�T  �	�-َ&	ـ�T  �	�-َ&	ـ�T  �	�-َ&	ـ�T  �:، وقد حمل قوله تعـالى)5(

	 'َ��'79َـ� 	g	% 	8	Yَ- �T��َ-	= 6dGِ, 79َـ�'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- �T��َ-	= 6dGِ, 79َـ�'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- �T��َ-	= 6dGِ, 79َـ�'��َ' 	
	g	% 	8	Yَ- �T��َ-	= 6dGِ,� أن الكواكـب ال تسـجد فـي : االول: علـى الرؤيـا لـوجهين

�ـ�V  �:)6( � قـول يعقـوب: والثـاني. قة فوجب حمل هذا الكالم على الرؤياالحقيJْ�َ� َu  �Vـ�Jْ�َ� َu  �Vـ�Jْ�َ� َu  �Vـ�Jْ�َ� َu
	`��	��*ِ, $#َ	% [َ�	� �l�=	`��	��*ِ, $#َ	% [َ�	� �l�=	`��	��*ِ, $#َ	% [َ�	� �l�=	`��	��*ِ, $#َ	% [َ�	� �l�=�

)7(.   

                                         

  .43/األنفال) 1(
ـــان ) 2( ـــ ــ ــــر129، 5/128التبيـ ــ ــ ــان : ، وينظـ ــ ــ ـــ ــامع البي ـــ ــ ـــاف 12 /10جــ ـــ ــ ـــان 2/213، الكشـ ــ ـــ ــــع البيــ ــ ــ ، مجمـ

  .15/169التفسير الكبير ، 2/4/547مج
  .36/يوسف) 3(
  .3/5/232مجمع البيان مج) 4(
  .4/يوسف) 5(
  . 2/211، تفسير النسفي 18/87، التفسير الكبير 418، 2/417الكشاف : ينظر) 6(
  .5/يوسف) 7(
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ليــدل علــى المعنــى الســابق فــي قولــه ) الرؤيــا(ســمية جــاء المصــدر ومــن الداللــة اال
��B	  �:تعــالى
ــ �9�C�َ ــ� 	��l5
#�� ��ُFــ Sُ' �Bِ, hــ� 	��l�ــ6 = �K 6�Gــ� ُFKَْ-  	B��
ــ �9�C�َ ــ� 	��l5
#�� ��ُFــ Sُ' �Bِ, hــ� 	��l�ــ6 = �K 6�Gــ� ُFKَْ-  	B��
ــ �9�C�َ ــ� 	��l5
#�� ��ُFــ Sُ' �Bِ, hــ� 	��l�ــ6 = �K 6�Gــ� ُFKَْ-  	B��
ــ �9�C�َ ــ� 	��l5
#�� ��ُFــ Sُ' �Bِ, hــ� 	��l�ــ6 = �K 6�Gــ� ُFKَْ-�

ذكــرت ) عبــرت الرؤيــا(قــة وحقي(( )1(
عبرت النهر، إذا قطعته حتى تبلغ آخـر عرضـه وهـو : عاقبتها وآخر أمرها، كما تقول

وذهـب الطبرسـي الـى  )2())…أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهـو مرجعهـا: ونحوه. عبره
���l	��h:أن معنى = 6�K 6�G�ُFKَْ-h�	� �l�= 6�K 6�G�ُFKَْ-h�	� �l�= 6�K 6�G�ُFKَْ-h�	� �l�= 6�K 6�G�ُFKَْ-� و عبروا ما رأيت في منامي وبيّنوا لي الفتوى فيـه وهـ :أي

  .)3( حكم الحادثة
�	�h �:وقال عز وجل �l�= ُ]�ِ�ْ_�َ �َ�	  �T	&َ-�	� h�	� �l�= ُ]�ِ�ْ_�َ �َ�	  �T	&َ-�	� h�	� �l�= ُ]�ِ�ْ_�َ �َ�	  �T	&َ-�	� h�	� �l�= ُ]�ِ�ْ_�َ �َ�	  �T	&َ-�	��

هذا تفسير رؤياي وتصـديق رؤيـاي ((أي  )4(
  .)5())التي رأيتها

ً ��#��S\ِ � :وقال عز وجل	SFْ�K �uِ, [َ�	S��	=َ- 6�F��� �	��l5
�� �	S#ْ	C	! �	�	� ِ\��S#�� ً	SFْ�K �uِ, [َ�	S��	=َ- 6�F��� �	��l5
�� �	S#ْ	C	! �	�	� ِ\��S#�� ً	SFْ�K �uِ, [َ�	S��	=َ- 6�F��� �	��l5
�� �	S#ْ	C	! �	�	� ِ\��S#�� ً	SFْ�K �uِ, [َ�	S��	=َ- 6�F��� �	��l5
�� �	S#ْ	C	! �	�	��
بن كثير الـى أنهـا اذهب  )6(

ــا عــين أريهــا رســول اهللا : ائالً رؤيــة عــين قــ((بمعنــى  ــة أســري بــه هــي رؤي  )7( ))ليل
ــه فــي منامــك بعــد الــوحي إليــك: ((وقــال الزمخشــري : وقيــل… فمــا كــان مــا أرينــاك من

كـان فـي : سـراء فـي المنـام، ومـن قـالكان اإل: الرؤيا هي اإلسراء، وبه تعلق من يقول
قــول المكــذبين حيــث قــالوا إنمــا سـماها رؤيــا علــى : اليقظـة، فســر الرؤيــا بالرؤيــة، وقيــل

  . )8())…لعلها رؤيا رأيتها، وخيال خيل إليك، استبعادًا منهم: له
بـن عبـاس قـال هـي رؤيـا َعـْين اعـن : وذهب القرطبي الى قوله جامعًا بين الـرأيين

قـد رتـداد قـوم كـانوا اوكانـت الفتنـة … ليلة ُأسـري بـه الـى بيـت المقـدس ي نبُأريها ال
وهذه اآلية تقضي . كانت رؤيا نوم: وقيل. أنه ُأسري به بي أسلموا حين أخبرهم الن

بــن عبــاس اوعــن . بفســاده، وذلــك أن رؤيــا المنــام ال فتنــة فيهــا، ومــا كــان أحــد لينكرهــا
أنـــه يـــدخل مكـــة فـــي ســـنة  الرؤيـــا التـــي فـــي هـــذه اآليـــة هـــي رؤيـــا رســـول اهللا : قـــال

كــان العــام المقبــل دخلهــا، الحديبيــة، فــرد فــافتتن المســلمون لــذلك، فنزلــت اآليــة، فلمــا 
                                         

  .43/يوسف) 1(
  .5/9/200الجامع ألحكام القرآن مج :ينظرو ، 2/447الكشاف ) 2(
  .3/5/238مجمع البيان مج: ينظر )3(
  .100/يوسف) 4(
  .3/5/265مجمع البيان مج) 5(
  .6/سراءاإل) 6(
  .2/386بن كثير امختصر تفسير ) 7(
  .3/6/424مجمع البيان مج: ينظرو ، 2/632الكشاف ) 8(
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ــ�ْ�/	(3  �:وأنــزل اهللا تعــالى ــ� &ِ 	� �l5
�� �ــ�َ�" �L	= �ــ" �#�� pَ	8ــ ــ�8 ^	 ــ�ْ�/	(3  َ��َ ــ� &ِ 	� �l5
�� �ــ�َ�" �L	= �ــ" �#�� pَ	8ــ ــ�8 ^	 ــ�ْ�/	(3  َ��َ ــ� &ِ 	� �l5
�� �ــ�َ�" �L	= �ــ" �#�� pَ	8ــ ــ�8 ^	 ــ�ْ�/	(3  َ��َ ــ� &ِ 	� �l5
�� �ــ�َ�" �L	= �ــ" �#�� pَ	8ــ ــ�8 ^	 َ��َ�
ألن  ؛وفــي هــذا التأويــل ضــعف )1(

إنـه عليـه السـالم رأى : وقـال فـي روايـة ثالثـة. السورة مكية وتلك الرؤيـا كانـت بالمدينـة
إنمـا هـي الـدنيا : فسـاءه ذلـك فقيـلفي المنام بني مروان ينزون على منبره َنْزو القردة، 

أعطوها، فسري عنه، وما كان لـه بمكـة منبـر ولكنـه يجـوز أن يـرى بمكـة رؤيـا المنبـر 
إنما هذه الرؤيـا هـي أن  :سهل بن سعد، وقال سهل هوهذا التأويل الثالث قال. بالمدينة

ومــا م لــذلك، نــزون علــى منبــره نــزو القــردة، فــأغتكــان يــرى بنــي أميــة ي ول اهللا ـرســ
فنزلــت اآليــة مخبــرة أن ذلــك مــن تملكهــم . أســتجمع ضــاحكًا مــن يومئــذ حتــى مــات 

  .)2( وصعودهم يجعلها اهللا فتنة للناس وامتحاناً 
مـن ) رأى(لى الداللـة االسـمية فـي آياتنـا ألعـرف مـاذا جـد علـى مـادة إولو انتقلت 

ــ�� u َu َu َuَ �:مـــــدلوالت جديـــــدة وجـــــدتها قـــــد وردت بصـــــيغة المصـــــدر فـــــي ســـــورة البقـــــرة ــ�� ��t�9ُ#ُـــ ــ�� ��t�9ُ#ُـــ ــ�� ��t�9ُ#ُـــ ��t�9ُ#ُـــ
ِ\��S�� 	U�zَِ= �"�َ�	� �)�?S�� h�����َ' �َ@َb�	� 3(	.�ْ�ِ& ��ُN���<َ	8	^ِ\��S�� 	U�zَِ= �"�َ�	� �)�?S�� h�����َ' �َ@َb�	� 3(	.�ْ�ِ& ��ُN���<َ	8	^ِ\��S�� 	U�zَِ= �"�َ�	� �)�?S�� h�����َ' �َ@َb�	� 3(	.�ْ�ِ& ��ُN���<َ	8	^ِ\��S�� 	U�zَِ= �"�َ�	� �)�?S�� h�����َ' �َ@َb�	� 3(	.�ْ�ِ& ��ُN���<َ	8	^�

)3(.  
ة أصــله مــن الرؤيــة كأنــه يفعــل ليــرى غيــره ذلــك وجمــع فــي رئــاء اءاالرئــاء والمــر (( 

النــاس بــين همــزتين وال يجمــع فــي ذوائــب وٕان حــال بينهمــا األلــف فــي كــال الموضــعين 
'���U�z= "��� )?S� h���' U�z= "��� )?S� h���' U�z= "��� )?S� h���' U�z= "��� )?S� h (وقوله … ا مفتوحتان في الواحد فهو أخف لهالخفة الواحد وألنهم

وأشــار الســبزواري  )4())هــذا يــدخل فيــه المــؤمن والكــافر إذا أخرجــا المــال للرئــاء) ��Sــ�\��Sــ�\��Sــ�\��Sــ�\
أن المتصـــدق الـــذي يتبــع صـــدقته بـــالمن واألذى كــالمرائي الـــذي تكـــون أعمالـــه ((الــى 
باهيـًا بـه تحـد وهـو العمـل ألجـل إراءة الغيـر موالرئاء والرياء والمراءاة بمعنـى وا. باطلة

الفـرق بينهمـا و  همـافيكون عمل المرائي وعمل ذي المن واألذى مشتركين في عـدم قبول
أن عمل الماّن والمؤذي يقع صحيحًا ثـم يعـرض عليـه الـبطالن بخـالف عمـل المرائـي 

  .)5( فإنه باطل من حينه

                                         

  .27/الفتح) 1(
  .5/10/283الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) 2(
  .246/البقرة) 3(
  .2/302، البحر المحيط 1/340الكشاف : ينظرو ، 1/2/376مجمع البيان مج) 4(
  . 319، 4/318مواهب الرحمن : ينظر) 5(
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َ
ر
َ
ظ

َ
  : ن

عتبــارًا، وان كــان اكــان بالقلــب يســمى فكــرًا و  النظــر هــو االقبــال الــى الشــيء فــإن
بالعين يسمى نظرًا ورؤية وان كان باليد سمي لمسًا الى غير ذلك من مصاديق معنى 

  .االقبال والتوجه بالمعنى العام
  : قد تلونت في مشتقاتها وتأتي للمعاني اآلتية) نظر(إن مادة 

  :َبَصَره ،رآه بعين: َنَظَره -1
ـــه تعـــالىتـــردد هـــذا المـــدلول  ــ
	   �:بصـــيغة المضـــارع فـــي قول ــ� �9�ْ	/�ـ ــ� &Nُِـ 
	ْ>S	ـKَ ْ@ِ,	�   	
ــ ــ� �9�ْ	/�ـ ــ� &Nُِـ 
	ْ>S	ـKَ ْ@ِ,	�   	
ــ ــ� �9�ْ	/�ـ ــ� &Nُِـ 
	ْ>S	ـKَ ْ@ِ,	�   	
ــ ــ� �9�ْ	/�ـ ــ� &Nُِـ 
	ْ>S	ـKَ ْ@ِ,	�

  	B��
�� َ�QSُــُFــGَْ-	� 	Bــ��	%�
�K َ:o ــ�	S<ْ	
ْkَ-	� ����B	  0Gَْ_Kَ	��S	ـ�'ُ
�� َ�QSُــُFــGَْ-	� 	Bــ��	%�
�K َ:o ــ�	S<ْ	
ْkَ-	� ����B	  0Gَْ_Kَ	��S	ـ�'ُ
�� َ�QSُــُFــGَْ-	� 	Bــ��	%�
�K َ:o ــ�	S<ْ	
ْkَ-	� ����B	  0Gَْ_Kَ	��S	ـ�'ُ
�� َ�QSُــُFــGَْ-	� 	Bــ��	%�
�K َ:o ــ�	S<ْ	
ْkَ-	� ���0Gَْ_Kَ	��S	ـ�'ُ
وأنــتم تشـاهدون إنهــم يغرقــون ((معنــاه  )1(

وهذا أبلغ في الشماتة وٕاظهار المعجزة وقيل معناه وأنتم بمنظر ومشـهد مـنهم حتـى لـو 
هم ألمكنكم ذلك ألنهم كانوا في شغل من أن يروهم كما يقال دور بني فـالن نظرتم إلي

تنظـر الـى دور آل فــالن أي هـي بإزائهــا وبحيـث لـو كــان مكانهـا مــا ينظـر ألمكنــه أن 
ينظــر إليــه وهــو قــول الزجــاج وقريــب ممــا قالــه الفــراء واالول أصــح ألنهــم لــم يكــن لهــم 

  .)2())…البصر شغل شاغل عن الرؤية فإنهم كانوا قد جاوزوا
ــ�B	   �: وقــال تعــالى ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ ُQS	�Kَ ِa�=َb� 6ــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	�	�   	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ ُQS	�Kَ ِa�=َb� 6ــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	�	�   	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ ُQS	�Kَ ِa�=َb� 6ــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	�	�   	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ ُQS	�Kَ ِa�=َb� 6ــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	�	��

فيــرى ذلــك : أي )3(
  . )4(بوقوعه منكم ألن اهللا تعالى يجازي عباده على ما يقع منهم من أقوال وأفعال

�ـ�=	�� QَGَـ
	   �:وبصيغة الماضي في نفس المدلول قال تعالىL �Tَِ�ـcGُ- �	� �َ@ِ,	�   	
�ـ�=	�� QَGَـL �Tَِ�ـcGُ- �	� �َ@ِ,	�   	
�ـ�=	�� QَGَـL �Tَِ�ـcGُ- �	� �َ@ِ,	�   	
�ـ�=	�� QَGَـL �Tَِ�ـcGُ- �	� �َ@ِ,	�       $َِ�ـ, ����� ,َِ�ـ$   &	j�Cُـ���� ,َِ�ـ$   &	j�Cُـ���� ,َِ�ـ$   &	j�Cُـ��&	j�Cُـ�
ٍ{�C	&ٍ{�C	&ٍ{�C	&ٍ{�C	&�

��B	�: وقال عز وجل )5(�َ�ْ?	� �����#	C�َ �1�	�|� �Z3
	JُG 	X��َ' �
ُQG�	B���َ�ْ?	� �����#	C�َ �1�	�|� �Z3
	JُG 	X��َ' �
ُQG�	B���َ�ْ?	� �����#	C�َ �1�	�|� �Z3
	JُG 	X��َ' �
ُQG�	B���َ�ْ?	� �����#	C�َ �1�	�|� �Z3
	JُG 	X��َ' �
ُQG��
أنظر يا محمد : أي )6(

  .)7(رها مرة بعد أخرى بوجود أدلتهاهمحمد كيف نردد اآليات ونظ

                                         

  .50/البقرة) 1(
  .1/1/107مجمع البيان مج )2(
  .129/األعراف) 3(
  .2/4/465مجمع البيان مج: ينظر) 4(
  .127/التوبة) 5(
  .65/األنعام) 6(
  .7/417، تفسير المنار 2/4/315، مجمع البيان مج7/196جامع البيان : ينظر) 7(
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ــ�KKKK  ِa�=َb� 6:وقــال عــز وجــل فــي محكــم كتابــه �K ���Oــ ��  ِa�=َb� 6ــ �K ���Oــ ��  ِa�=َb� 6ــ �K ���Oــ ��  ِa�=َb� 6ــ �K ���Oــ ��ــ Kــ Kــ Kــ K  ُــ 	9�<�	% 	Bــ� َ' 	Xــ ��َ' ���
ُQG�  ُــ 	9�<�	% 	Bــ� َ' 	Xــ ��َ' ���
ُQG�  ُــ 	9�<�	% 	Bــ� َ' 	Xــ ��َ' ���
ُQG�  ُــ 	9�<�	% 	Bــ� َ' 	Xــ ��َ' ���
ُQG�    
 	Aِ&d�َN�.�ْ� 	Aِ&d�َN�.�ْ� 	Aِ&d�َN�.�ْ� 	Aِ&d�َN�.�ْ��

فانظروا كيف حقت علـيهم العقوبـة وحلـت بهـم فـال تسـلكوا طـريقهم : أي )1(
  . )2(فينزل بكم مثل ما نزل بهم

  :بمعنى االنتظار -2
بهــذا المعنــى فــي مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم ومــن ) نظــر(ت مــادة حــلقــد أو 

� �	� َ>ـ�8 �:أمثلة ذلك قوله تعـالىU�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	� �8ـ<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	� �8ـ<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	� �8ـ<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	� �r�	8ـ	� �T	� �r�	8ـ	� �T	� �r�	8ـ	� �T	� �r�	8ـ	� �T	��
 ذاينتظـر جـزاء مـا قدمـه، فـإ: أي )3(

عنـد ) نظـر(وهـي بمعنـى )4(قـدم معصـية إنتظـر العقـاب وٕاذاقدم طاعة إنتظر الثـواب، 
َيْنُظــُر أّي شــيٍء قــدمْت يــداه، وتكــون صــفته : فــإن شــئت جعلــت: ((األخفــش حــين قــال

  . )5( ))إلىينظر الى ما قدمْت يداه، فحذف : إنما هو: وقال بعضهم) قّدمت(
��� ,dGِـ� 6	C	Nُـ�� ��ـ)�      �:وقال عز وجل
�QFَGْـ�Kَ ]ْـ< ��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	* 	(������ ِ���� َ- ]َyْ�� �uِ, 	B��
�QFَ�S	� ]ْ	�Kَ      �(ـ�� ����� ,dGِـ� 6	C	Nُـ
�QFَGْـ�Kَ ]ْـ< ��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	* 	(������ ِ���� َ- ]َyْ�� �uِ, 	B��
�QFَ�S	� ]ْ	�Kَ      �(ـ�� ����� ,dGِـ� 6	C	Nُـ
�QFَGْـ�Kَ ]ْـ< ��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	* 	(������ ِ���� َ- ]َyْ�� �uِ, 	B��
�QFَ�S	� ]ْ	�Kَ      �(ـ�� ����� ,dGِـ� 6	C	Nُـ
�QFَGْـ�Kَ ]ْـ< ��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	* 	(������ ِ���� َ- ]َyْ�� �uِ, 	B��
�QFَ�S	� ]ْ	�Kَ

	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ�	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ�	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ�	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ��
االنتظار هو الثبات لتوقع ما يكون من الحـال تقـول إنتظرنـي حتـى ((فـ   )6(

نتظروا اقـد أمرتـه بالثبـات والمعنـى قـل يـا محمـد لهـم فـالحقك ولو قلت توقعني لم تكـن 
  . )7())ما وعدنا اهللا من العذاب فإني منتظر معكم من جميع المنتظرين لما وعد اهللا به

  . )7())به
: مـــر كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىبصـــيغة األ) نظـــر(وعلـــى نفـــس المـــدلول وردت مـــادة 

�   ��ــ� Fَْ�Gَـــ9ِ;� ��ـــ)� Gُـــ�=ِ'ُ ��Gَـ
ُQGْ�   ��ــ� Fَْ�Gَـــ9ِ;� ��ـــ)� Gُـــ�=ِ'ُ ��Gَـ
ُQGْ�   ��ــ� Fَْ�Gَـــ9ِ;� ��ـــ)� Gُـــ�=ِ'ُ ��Gَـ
ُQGْ�   ��ــ� Fَْ�Gَـــ9ِ;� ��ـــ)� Gُـــ�=ِ'ُ ��Gَـ
ُQGْ��
ـــْرُت فأنـــا َأْنُظـــُرُه، ومعنـــاه: دمـــن َنَظْرتُـــُه تريـــ(( )8( : َنَظ

أنظرونـا فمـن قطـع الهمـزة أراد أخرونـا وال : ((قال الطوسـي) رَأخ (وبمعنى  )9())هُ رْ ظِ َأْنتَ 
  . )10( ))ستأخروا نستضيء بنوركماتعجلوا علينا و 

                                         

  .137/آل عمران) 1(
  .3/6/360مجمع البيان مج: ينظر)  2(
  .40/نبأ) 3(
  .10/250التبيان : ينظر) 4(
  .2/525األخفش : معاني القرآن) 5(
  .102/يونس) 6(
  .3/5/138مجمع البيان مج) 7(
  .13/الحديد) 8(
  .5/83 ، بصائر ذوي التمييز474، 4/473الكشاف : ينظرو ، 2/494األخفش : معاني القرآن )9(
  .9/524التبيان ) 10(
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�ـ�� �: وقال سبحانه وتعالى��Gَ- ���َ	� ���ـ��Gَ- ���َ	� ���ـ��Gَ- ���َ	� ���ـ��Gَ- ���َ	�      ـGَ �
ُQG�	� �x	.ـ�L�	� ـ�	S�C}ََ-	� �	S�C�.ـ	L ��ُـ     َ>ـ��Gَ �
ُQG�	� �x	.ـ�L�	� ـ�	S�C}ََ-	� �	S�C�.ـ	L ��ُـ     َ>ـ��Gَ �
ُQG�	� �x	.ـ�L�	� ـ�	S�C}ََ-	� �	S�C�.ـ	L ��ُـ     َ>ـ��Gَ �
ُQG�	� �x	.ـ�L�	� ـ�	S�C}ََ-	� �	S�C�.ـ	L ��ُـ��<َ    ���ـ��َ �7
�ـ��    � N�ََـ�B	 *	��ـ��َ �7
�ـ��    � N�ََـ�B	 *	��ـ��َ �7
�ـ��    � N�ََـ�B	 *	��ـ��َ �7
 )N�َ ��)1َـ�B	 *	��ـ
) أنظرنــا(فـــ ) االمهــال(وهــو عنــد الزمخشــري بمعنــى . )2(هَتــرْ ظَ تَ نْ اُتــُه، أي رْ وانظرنــا مــن َنظَ 

  . )3(بمعنى أمهلنا
��B	  �:وقــال عــز وتبــارك
��� ,�Gِــ� ���QFَSــ
��B	  �	��QFَGــ
��� ,�Gِــ� ���QFَSــ
��B	  �	��QFَGــ
��� ,�Gِــ� ���QFَSــ
��B	  �	��QFَGــ
��� ,�Gِــ� ���QFَSــ
أي أنتظــروا مــا وعــدكم الشــيطان، فإنــا  )��)4	��QFَGــ

: عنـد الطوسـي) توقـع(وهـو بمعنـى .)5(نصـرتنا علـيكممنتظرون ما وعدنا اهللا من حـربكم و 
أي توقعوا، وقد فرق بينهما بـأن التوقـع طلـب مـا يقـدر أنـه يقـع، ألنـه ) وأنتظروا: (وقوله((

  .)6())واالنتظار طلب مايقدر النظر إليه، ألنه من النظر. من الوقوع
ره وتأنى عليه وأمهله: َأْنَظره -3 دينأنظرت المعسر بال: تقول. َأخ:-  

الـــى هـــذا المعنـــى فـــي مواضـــع متعـــددة مـــن القـــرآن الكـــريم ) نظـــر(لقـــد أشـــارت مـــادة 
��B	      �:بصــيغة المضــارع كقولــه تعــالى
�QَSــ� ��ــ �  َu	� ��� �C�ْ	ــ�4�َ���Sــ 	% �Xــ�?َf�� َu ــ� 	���K 	(��8ــ ���	*      	B��
�QَSــ� ��ــ �  َu	� ��� �C�ْ	ــ�4�َ���Sــ 	% �Xــ�?َf�� َu ــ� 	���K 	(��8ــ ���	*      	B��
�QَSــ� ��ــ �  َu	� ��� �C�ْ	ــ�4�َ���Sــ 	% �Xــ�?َf�� َu ــ� 	���K 	(��8ــ ���	*      	B��
�QَSــ� ��ــ �  َu	� ��� �C�ْ	ــ�4�َ���Sــ 	% �Xــ�?َf�� َu ــ� 	���K 	(��8ــ ���	*�)7( 

هـــو األنظــار التـــأخير للعبـــد لينظــر فـــي أمـــره والفــرق بينـــه وبـــين االمهــال إن االمهـــال ((و
أي وال يمهلــون للتوبــة وال يــؤخر ) وال هــم ينظــرون. (تــأخيره لتســهيل مــا يتكلفــه مــن عملــه
  .)8())…عنهم العذاب من وقت الى وقت آخر

ومنـه  )9())سـتعمال البصـر والبصـيرة لـدرك الشـيء ويلزمـه التأمـل واالمهـالاوالنظر ((
ِ ��C�9	B�ُy	�:قوله���	6 ,َِ�$ ��G�
�QGَْ_Kَ	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَْ_Kَ	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَْ_Kَ	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَْ_Kَ�)10(.  

��Bِ  �:لوقال عز وج
�� �ْ>jُ�� ,َِ�ـ� �6	�Q�Sُ� َuـُH ً�.ُk ��ُN��#َ	% ��ُ'�
��َ- �(ُN	� َu ��ُH  ِB��
�� �ْ>jُ�� ,َِ�ـ� �6	�Q�Sُ� َuـُH ً�.ُk ��ُN��#َ	% ��ُ'�
��َ- �(ُN	� َu ��ُH  ِB��
�� �ْ>jُ�� ,َِ�ـ� �6	�Q�Sُ� َuـُH ً�.ُk ��ُN��#َ	% ��ُ'�
��َ- �(ُN	� َu ��ُH  ِB��
�� �ْ>jُ�� ,َِ�ـ� �6	�Q�Sُ� َuـُH ً�.ُk ��ُN��#َ	% ��ُ'�
��َ- �(ُN	� َu ��ُH�)11(  أي
  . )12(ال تمهلون بعد إعالمكم

                                         

  .46/النساء) 1(
  .2/3/55مجمع البيان مج: ينظرو ، 1/240األخفش : معاني القرآن) 2(
  .1/550الكشاف ) 3(
  .122/هود) 4(
  .5/83، بصائر ذوي التمييز 148، 12/147جامع البيان : ينظر) 5(
  .6/88التبيان ) 6(
  .162/البقرة )7(
  .471، 1/2/470مجمع البيان مج )8(
  .249، 2/248مواهب الرحمن  )9(
  .36/الحجر) 10(
  .71/يونس) 11(
  .11/460، تفسير المنار 17/138التفسير الكبير : ينظر) 12(
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ِ ��C�9	B�ُy	   �:مر قال تعـالىوبصيغة األنفسه وعلى المعنى ���	6 ,َِ�$ ��G�
�QGَ- َ:�<َ  	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَ- َ:�<َ  	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَ- َ:�<َ  	B�ُy	C�9�� ِ���	� $�َِ, 6�G�
�QGَ- َ:�<َ * * * *  �(ـ�� 	`�Gِ, َ:�<َ  �(ـ�� 	`�Gِ, َ:�<َ  �(ـ�� 	`�Gِ, َ:�<َ  �(ـ�� 	`�Gِ, َ:�<َ
	(�ِ
QَS�.�ْ�	(�ِ
QَS�.�ْ�	(�ِ
QَS�.�ْ�	(�ِ
QَS�.�ْ��

أنظرتـه بحقـي عليـه، : التـأخير، يقـال منـه هـو ر فـي كـالم العـربواالنظا .)1(
لنـي وأنسـيء : قال إبليس لربه: الكالم ومعنى. أنظره به إنظاراً  أنظرنـي أي أخرنـي وأج

  .)2(في أجلي، وال تمتني الى يوم يبعثون
واالنظـــار . واالنظـــار االمهـــال الـــى مـــدة فيهـــا النظـــر فـــي األمـــر طـــال أم قصـــر((

. وضــد االمهــال االعجــال. خير والتأجيــل نظــائر فــي اللغــة، وبينهــا فــرقواالمهــال والتــأ
  . )3())…وأصل االنظار المقابلة، وهي المناظرة

  :نظر بمعنى النظر العقلي والتفكر -4
تقليـب البصـر والبصـيرة إلدراك الشـيء ((قـال األصـفهاني فـي تعريـف النظـر وهـو 

المعرفة الحاصـلة بعـد الفحـص وهـو  ورؤيته، وقد يراد به التأمل والفحص، وقد يراد به
، وقوله �1  �:الرؤية، يقال نظرُت فلم تنظر أي لم تتأمل ولم تترو�	��	.���� 6�K �َ@�	� ���
ُQGْ� ]ُْ< �1�	��	.���� 6�K �َ@�	� ���
ُQGْ� ]ُْ< �1�	��	.���� 6�K �َ@�	� ���
ُQGْ� ]ُْ< �1�	��	.���� 6�K �َ@�	� ���
ُQGْ� ]ُْ<

�
واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند . أي تأملوا )4(

  .)5())…عند الخاصة
العقلي مبـدأ مـن مبـادئ الفكـر والتفكيـر، كمـا واستعمال القرآن يدل على أن النظر 

ــX	     �:أن مبــدأه هــو النظــر الحســي فــي الغالــب كقولــه تعــالى ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-
�Tَ��#�*�Tَ��#�*�Tَ��#�*�Tَ��#�*�

�� 'X��َ	 &	S	��S	� 	� �:تعالى وقوله )6(��<َ��Kَ �U�	.���� $�َِ, ���
ُQ�S	� ��#َKََ- �	 �	S��	S	& 	X��َ' ����<َ��Kَ �U�	.���� $�َِ, ���
ُQ�S	� ��#َKََ- �	 �	S��	S	& 	X��َ' ����<َ��Kَ �U�	.���� $�َِ, ���
ُQ�S	� ��#َKََ- �	 �	S��	S	& 	X��َ' ����<َ��Kَ �U�	.���� $�َِ, ���
ُQ�S	� ��#َKََ-�
ومنه النظـر فـي  )7(

برؤيـة آثارهــا فـي عــدة آيـات والشـواهد علــى ذلـك فــي التنزيـل معروفــة فـي عاقبـة األمــم 

                                         

  .15، 14/األعراف) 1(
  . 133، 8/132جامع البيان : ينظر) 2(
  .8/335لمنار ا، تفسير 2/87الكشاف : ينظرو ، 4/361التبيان ) 3(
  .101/يونس) 4(
  .9/461تفسير المنار : وينظر، 553/لفاظ القرآنأمعجم مفردات ) 5(
  .17/الغاشية) 6(
  .76/ق) 7(
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ــX	     �:فمنهــا مــا جــاء بصــيغة المضــارع كمــا فــي قولــه تعــالى ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-    	Xــ ــ[ِ 'َ�� ــ$ �~ِ&ِ �َِ, 	B��
ــ ُQ�S	� 	Dــ Kََ-
�Tَ��#�*�Tَ��#�*�Tَ��#�*�Tَ��#�*�

  . )2(أفال يتفكرون بنظرهم ويعتبرون بما خلقه اهللا من خلق عجيب: أي )1(
بصــيغة األمــر فــي ســياقات متعــددة مــن القــرآن بهــذا المعنــى و ) نظــر(ووردت مــادة 
��ـ��8)	    �:قوله تعالى الكريم وذلك فيْ?�.�ْ� ُ��� 'X��َ	 'َـ�B	 %	�>�9	ـ
ُQG�	�   	(��8ـ��ْ?�.�ْ� ُ��� 'X��َ	 'َـ�B	 %	�>�9	ـ
ُQG�	�   	(��8ـ��ْ?�.�ْ� ُ��� 'X��َ	 'َـ�B	 %	�>�9	ـ
ُQG�	�   	(��8ـ��ْ?�.�ْ� ُ��� 'X��َ	 'َـ�B	 %	�>�9	ـ
ُQG�	��

فكـروا فيمـا : أي )3(
نزال العــذاب والعقوبــات بهــم وكيــف كــان عــاقبتهم فــي إمضــى مــن اهــالك مــن تقــدم بــ

  .)4(ذلك
��� a�=َb� 6�Kِ�:وقال سبحانه وتعالىO�L ]ُْ<ِa�=َb� 6�K ���O�L ]ُْ<ِa�=َb� 6�K ���O�L ]ُْ<ِa�=َb� 6�K ���O�L ]ُْ<       ُ]ـ)� َ>�9ـ�� 	(������ ُ	9�<�	% 	B�َ' 	X��َ' ���
ُQG�Kَ   ُ]ـ)� َ>�9ـ�� 	(������ ُ	9�<�	% 	B�َ' 	X��َ' ���
ُQG�Kَ   ُ]ـ)� َ>�9ـ�� 	(������ ُ	9�<�	% 	B�َ' 	X��َ' ���
ُQG�Kَ   ُ]ـ)� َ>�9ـ�� 	(������ ُ	9�<�	% 	B�َ' 	X��َ' ���
ُQG�Kَ�

)5( 
  .)6(فكروا فيمن تقدم من األمم كيف أهلكهم اهللا ودمرهم :أي
  :نظر بمعنى علم -5

بصـيغة المضـارع منهـا قولـه عـدة على هذا المدلول فـي مواضـع ) نظر(دلت مادة 
�� *	D	X�z	 a�=َb� 6�Kِ ���:تعالىُ'�	S#ْ	C	! ��ُH�� ِa�=َb� 6�K 	X�z	D	* ��ُ'�	S#ْ	C	! ��ُH�� ِa�=َb� 6�K 	X�z	D	* ��ُ'�	S#ْ	C	! ��ُH�� ِa�=َb� 6�K 	X�z	D	* ��ُ'�	S#ْ	C	! ��ُH	B�ُ#	.�C�َ 	X��َ' 	
ُQ�S	S�� ��� �8�C	& �(	B�ُ#	.�C�َ 	X��َ' 	
ُQ�S	S�� ��� �8�C	& �(	B�ُ#	.�C�َ 	X��َ' 	
ُQ�S	S�� ��� �8�C	& �(	B�ُ#	.�C�َ 	X��َ' 	
ُQ�S	S�� ��� �8�C	& �(�

: تعالىوقوله  )7(

ــ�B	  �: تعــالى ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ�Kَ ِa�=َb� 6	QSُــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	� 	�  	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ�Kَ ِa�=َb� 6	QSُــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	� 	�  	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ�Kَ ِa�=َb� 6	QSُــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	� 	�  	Bــ� ُ#	.�C�َ 	Xــ ��َ' 	
ــ�Kَ ِa�=َb� 6	QSُــ �K ��ُNَ?�#ْfFَــ ��	� ــ�  �:وقولــه تعــالى )8(��	 	�5�َ- �
ــ ُQS	�#ْKَ ــ� 	�5�َ- �
ــ ُQS	�#ْKَ ــ� 	�5�َ- �
ــ ُQS	�#ْKَ ــ� 	�5�َ- �
ــ ُQS	�#ْKَ
  �ــ" �S�� Mpْ2ِ
ــ ِ& ��ُN��ْ_ــ 	�#ْKَ ــ� 7��	C}َ $ــ َ'ْ2َ-  �ــ" �S�� Mpْ2ِ
ــ ِ& ��ُN��ْ_ــ 	�#ْKَ ــ� 7��	C}َ $ــ َ'ْ2َ-  �ــ" �S�� Mpْ2ِ
ــ ِ& ��ُN��ْ_ــ 	�#ْKَ ــ� 7��	C}َ $ــ َ'ْ2َ-  �ــ" �S�� Mpْ2ِ
ــ ِ& ��ُN��ْ_ــ 	�#ْKَ ــ� 7��	C}َ $ــ ــ$ �:ولــه تعــالىوق )9(�-2َْ'َ �َِ, 	B�ُ<ــ� 	��ــ� � 	.�Gَ_َ' $ــ �َِ, 	B�ُ<ــ� 	��ــ� � 	.�Gَ_َ' $ــ �َِ, 	B�ُ<ــ� 	��ــ� � 	.�Gَ_َ' $ــ �َِ, 	B�ُ<ــ� 	��ــ� � 	.�Gَ_َ'      ��ــ �ــ���1 �	  	.�ْ�  ��ــ �ــ���1 �	  	.�ْ�  ��ــ �ــ���1 �	  	.�ْ�  ��ــ �ــ���1 �	  	.�ْ�

	B��
ُQS	�	B��
ُQS	�	B��
ُQS	�	B��
ُQS	��)10( وقوله تعالى:��r�	8	� �T	��8<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	��r�	8	� �T	��8<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	��r�	8	� �T	��8<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	��r�	8	� �T	��8<َ �	� �U�
	.�ْ� �
ُQS	� 	���	��)11( أي يعلم)12( .  

                                         

  . 17/الغاشية) 1(
  .5/10/480، مجمع البيان مج337 /10التبيان : ينظر) 2(
  . 86/األعراف) 3(
  .2/8/447، مجمع البيان مج4/464التبيان : ينظر )4(
  .42/الروم) 5(
  .8/232التبيان : ينظر) 6(
  .14/يونس) 7(
  .129/األعراف) 8(
  .19/الكهف) 9(
  .6/األنفال) 10(
  .40/النبأ) 11(
  .15/127التفسير الكبير : ينظر) 12(



 

 240

  يمالمستوى الد�لي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكر  الرابعالفصل 
 

 

  :نظر بمعنى تأمل -6
الــى هــذا المعنــى بصــيغة المضــارع فــي مواضــع عــدة منهــا قولــه ) نظــر(أوحــت مــادة 

� -َ^	8	T<ْ	 Sُ' ��َ-ـT	 ��ـ) �N�َْـ�@�&Aِ	    �:تعـالى
ُQS	S	L    	Aِ&�@َـ�N�ْ� (ـ�� 	TـSُ' ��َ- 	T<ْ	8	^َ- �
ُQS	S	L    	Aِ&�@َـ�N�ْ� (ـ�� 	TـSُ' ��َ- 	T<ْ	8	^َ- �
ُQS	S	L    	Aِ&�@َـ�N�ْ� (ـ�� 	TـSُ' ��َ- 	T<ْ	8	^َ- �
ُQS	S	L�)1( قـال الزمخشـري)) : سـننظر مـن النظـر
  .)2())أصدقت أم كذبت: وأراد. الذي هو التأمل والتصفح

��    �:بـنفس المـدلول بصـيغة االمـر فـي قولـه تعـالى) نظر(ووردت مادةُN�#�9ـ)� َ>ـ�� �Tـ#َ	*    ��ُN�#�9ـ)� َ>ـ�� �Tـ#َ	*    ��ُN�#�9ـ)� َ>ـ�� �Tـ#َ	*    ��ُN�#�9ـ)� َ>ـ�� �Tـ#َ	*
      	Aِ&dَـ�N�.�ْ� ُ
�� 'َ��ـX	 'َـ�B	 %	�>�9	ـُQGْـ�Kَ ِa�=َb� 6�K ���O��Kَ �(	S�L      	Aِ&dَـ�N�.�ْ� ُ
�� 'َ��ـX	 'َـ�B	 %	�>�9	ـُQGْـ�Kَ ِa�=َb� 6�K ���O��Kَ �(	S�L      	Aِ&dَـ�N�.�ْ� ُ
�� 'َ��ـX	 'َـ�B	 %	�>�9	ـُQGْـ�Kَ ِa�=َb� 6�K ���O��Kَ �(	S�L      	Aِ&dَـ�N�.�ْ� ُ
�� 'َ��ـX	 'َـ�B	 %	�>�9	ـُQGْـ�Kَ ِa�=َb� 6�K ���O��Kَ �(	S�L�)3(  بـالنظر هنـا التأمـل ويـراد

والتبصر بأنه كيف كانت عالقة المكذبين مع المؤمنين وما جرى من الصـراع بـين الحـق 
  . )4(والباطل وعاقبة ذلك فالنظر هو الذي يزيد المعرفة في ذلك ويفيد العظة واالعتبار

7-  5(في األمر رنظر بمعنى التحي(:  
فقــط فــي عــدة مواضــع منهــا  إلــى هــذا المــدلول بصــيغة المضــارع) نظــر(أشــارت مــادة 

��B	      �:قوله تعـالى
�� َ�QSُـُFـGَْ-	� ُ�� ���Jـ�%��َُN�َْـ�	*َ_Kَ     	B��
�� َ�QSُـُFـGَْ-	� ُ�� ���Jـ�%��َُN�َْـ�	*َ_Kَ     	B��
�� َ�QSُـُFـGَْ-	� ُ�� ���Jـ�%��َُN�َْـ�	*َ_Kَ     	B��
�� َ�QSُـُFـGَْ-	� ُ�� ���Jـ�%��َُN�َْـ�	*َ_Kَ�)6( :وقولـه تعـالى�    	َِ���ـ`, 	B��
�� �	QSُـ� �	
��B	 ,َِ���ـ`	    �	َ�ـ
�� �	QSُـ� �	
��B	 ,َِ���ـ`	    �	َ�ـ
�� �	QSُـ� �	
��B	 ,َِ���ـ`	    �	َ�ـ
�� �	QSُـ� �	
�	َ�ـ
	B��
�J�9�� َu ��� 	�	B��
�J�9�� َu ��� 	�	B��
�J�9�� َu ��� 	�	B��
�J�9�� َu ���
�MZ *	?���6:وقوله تعالى )7(��	 }َ �(�� 	B��
ُQ�S	��6�?	* MZ�
}َ �(�� 	B��
ُQ�S	��6�?	* MZ�
}َ �(�� 	B��
ُQ�S	��6�?	* MZ�
}َ �(�� 	B��
ُQ�S	��)8( وقولـه تعـالى:�    �
�� �	ـ)� �	Q�Sُـ���Sـ��	�    �
�� �	ـ)� �	Q�Sُـ���Sـ��	�    �
�� �	ـ)� �	Q�Sُـ���Sـ��	�    �
�� �	ـ)� �	Q�Sُـ���Sـ��	�

���َ ِ,���َ ِ,���َ ِ,���َ   .ر دال على ِقلة الغناءيّ حكل ذلك نظر عن ت )9(�`	`̀		`	,ِ
قـد أسـأَت فـأنتظر أي ترّقـب : نتظـرُت قـدومك وتقـولا: تقـول. ترقبه وتوقعه: أنتظره -8

  .ما يحّل بك، وهذا في مقام التهديد
ـــه ) نظـــر(أشـــارت مـــادة  لهـــذا المعنـــى فـــي مواضـــع عـــدة بصـــيغة المضـــارع منهـــا قول

�� �	)� َ>�:تعالى���S�.Kَ<َ �(	� �����S�.Kَ<َ �(	� �����S�.Kَ<َ �(	� �����S�.Kَ�
�QFَ�S	� �(	� �����S��	� �"	9�/Gَ $َj�
�QFَ�S	� �(	� �����S��	� �"	9�/Gَ $َj�
�QFَ�S	� �(	� �����S��	� �"	9�/Gَ $َj�
�QFَ�S	� �(	� �����S��	� �"	9�/Gَ $َj�)10( :وقوله تعـالى�      	ـَ[ -َ��ـ��ِ ���ـ���)yْ�� �uِ, 	B��
��B	 yْ�� �uِ,ـَ[ -َ��ـ��ِ ���ـ���)	      Kَ�	ـْ[ �	�QFَ�Sـ
��B	 yْ�� �uِ,ـَ[ -َ��ـ��ِ ���ـ���)	      Kَ�	ـْ[ �	�QFَ�Sـ
��B	 yْ�� �uِ,ـَ[ -َ��ـ��ِ ���ـ���)	      Kَ�	ـْ[ �	�QFَ�Sـ
Kَ�	ـْ[ �	�QFَ�Sـ

                                         
  .27/النمل) 1(
  .3/367الكشاف ) 2(
  .137/آل عمران) 3(
  .355، 6/354مواهب الرحمن : ينظر) 4(
  .5/83بصائر ذوي التمييز : ينظر) 5(
  .55/البقرة) 6(
  .198/األعراف) 7(
  .45/الشورى) 8(
  .43/يونس) 9(
  .23/األحزاب) 10(
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��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	*��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	*��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	*��ِ��#�9<َ �(�� ���#َ	*�
�ـ��    �:وبنفس المدلول بصيغة األمر قال تعـالى )1(��G ِ, �
�� �	��QFَGْـ���S	% �aِ
�%َ_Kَ   ���ـ��G ِ, �
�� �	��QFَGْـ���S	% �aِ
�%َ_Kَ   ���ـ��G ِ, �
�� �	��QFَGْـ���S	% �aِ
�%َ_Kَ   ���ـ��G ِ, �
�� �	��QFَGْـ���S	% �aِ
�%َ_Kَ

	B��
ــ �QFَS��	B��
ــ �QFَS��	B��
ــ �QFَS��	B��
ــ �QFَS���
ــْ[ � �:وقولــه تعــالى )2( ــْ[ �>ُ ــْ[ �>ُ ــْ[ �>ُ ُ<	B��
ــ �QFَS�ــ� � �Gِ, ���
ــ �QFَG	B��
ــ �QFَS�ــ� � �Gِ, ���
ــ �QFَG	B��
ــ �QFَS�ــ� � �Gِ, ���
ــ �QFَG	B��
ــ �QFَS�ــ� � �Gِ, ���
ــ �QFَG�

ــ"�  �:وقولــه تعــالى )3( �#�� �ــ� ��َR�ْ� ــ� 	.�Gِ, ]ْــ ُ�Kَ  �"ــ �#�� �ــ� ��َR�ْ� ــ� 	.�Gِ, ]ْــ ُ�Kَ  �"ــ �#�� �ــ� ��َR�ْ� ــ� 	.�Gِ, ]ْــ ُ�Kَ  �"ــ �#�� �ــ� ��َR�ْ� ــ� 	.�Gِ, ]ْــ ُ�Kَ
	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ� (�� ��ُN	C	� 6dGِ, ���
�QFَGْ�Kَ	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ� (�� ��ُN	C	� 6dGِ, ���
�QFَGْ�Kَ	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ� (�� ��ُN	C	� 6dGِ, ���
�QFَGْ�Kَ	(�ِ
�QFَ�S�.�ْ� (�� ��ُN	C	� 6dGِ, ���
�QFَGْ�Kَ�

)4(.  
سـم اوبعد إكمال رحلتنا مع الداللة الفعلية نكملها مع الداللـة االسـمية وخاصـة مـع 

��:الفاعل بصيغة المفرد كما في قوله تعالى!���!���!���!��    ��	

	��    * * * * �� �r	���	�Wـ��v�Gَ Mـ
	��    �� �r	���	�Wـ��v�Gَ Mـ
	��    �� �r	���	�Wـ��v�Gَ Mـ
	��    �� �r	���	�Wـ��v�Gَ Mـ�mـ�Gَ ـ�	�&3	َِ�ـ$ =,    ��	
�mـ�Gَ ـ�	�&3	َِ�ـ$ =,    ��	
�mـ�Gَ ـ�	�&3	َِ�ـ$ =,    ��	
�mـ�Gَ ـ�	�&3	َِ�ـ$ =,�
قـال  )5(

والنظـر … الى ربها ناظرة معناه منتظرة نعمة ربها وثوابـه إن يصـل إلـيهم: ((الطوسي
دقة الصحيحة نحو المرئي طلبًا للرؤيـة ويكـون النظـر بمعنـى االنتظـار، حهو تقليب ال

َ�ــ���ِ  �:كمــا قــال تعــالى ِ, ٌ
��Lــَ#�َ�ــ���ِ  �	,dGِــ6 � ِ, ٌ
��Lــَ#�َ�ــ���ِ  �	,dGِــ6 � ِ, ٌ
��Lــَ#�َ�ــ���ِ  �	,dGِــ6 � ِ, ٌ
��Lــَ#�
	�� �	,dGِــ6 ��mــ�	SKَ M�� &ِ�	���8ــ ��	
�mــ�	SKَ M�� &ِ�	���8ــ ��	
�mــ�	SKَ M�� &ِ�	���8ــ ��	
�mــ�	SKَ M�� &ِ�	���8ــ�
وهــي بمعنــى  )7())…أي منتظــرة )6(

نـاظرة تنظـر الـى ربهـا خاصـة ال تنظـر : ((عنـد الزمخشـري عنـدما علـق قـائالً ) تنظر(
  . )8())الى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول

ــــين كلمتــــي  ــــتمس جمــــال ) ناضــــرة ونــــاظرة(فعنــــد مالحظــــة الجنــــاس الموجــــود ب نل
فمـــن جمـــال : ((ي إشـــار إليـــه الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس حـــين قـــالاألســـلوب القرآنـــي الـــذ

ســلوب القرآنــي إن وقــع فيــه ذلــك القــدر العظــيم مــن آيــات موزونــة موســيقية تطمــئن األ
ما توحى به كلمتا ناضرة، وناظرة من ((فيالحظ  )9())إليها األسماع، وتنفذ الى القلوب

مئنـان باإليمـان وثبـات القلـب من معنى التهلل واالشراق والسـيماء النورانيـة نتيجـة اإلط
فالنضـرة التـي تعلـو وجـوه المـؤمنين فـي اآلخـرة مبعثهـا هـذا . في الدنيا على طريقـة اهللا

الشـــعور الولهـــان فـــي حـــب اهللا عزوجـــل مـــن أعمـــاقهم حيـــث تتطلـــع الـــى النظـــر إليـــه، 
ن الجناس بين الكلمتين مبعث تأمل عميق في الصلة بين معنى أواالستغراق فيه كما 

                                         
  .102/يونس) 1(
  . 30/السجدة) 2(
  .158/األنعام) 3(
  .20/يونس) 4(
  .23/القيامة) 5(
  .35/النمل) 6(
  .10/197التبيان )7(
  .4/663الكشاف ) 8(
  .307، 306/إبراهيم أنيس: الشعر ىموسيق) 9(
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لى اهللا وما يترتب عليه، مـن االسـترواح فـي جـالل إ، وما يترتب عليه، والنظر النضرة
  . )1())اهللا ورضاه

: قـد وردت بصـيغة الجمـع وذلـك فـي قولـه تعـالى) نـاظرين(سـم الفاعـل اإن صيغة 
� 	(�ِ
�mـ��S�� 5
���َ �	�ُG ���َ �x�<�Kَ �U�	
ْ?	^ ��	
َ�	& �	��Gِ, 	(�ِ
�mـ��S�� 5
���َ �	�ُG ���َ �x�<�Kَ �U�	
ْ?	^ ��	
َ�	& �	��Gِ, 	(�ِ
�mـ��S�� 5
���َ �	�ُG ���َ �x�<�Kَ �U�	
ْ?	^ ��	
َ�	& �	��Gِ, 	(�ِ
�mـ��S�� 5
���َ �	�ُG ���َ �x�<�Kَ �U�	
ْ?	^ ��	
َ�	& �	��Gِ,�

التعبيـر ((و )3(تعجـب النـاظرين بحسـنها: ، أي )2(
بالناظرين دون الناس ونحوه لإلشارة الى أن المسرة تدخل عليهم عند النظر إليهـا مـن 

  .)4())باب إستفادة التعليل من التعليق بالمشتق
��B	 `���َِ,	 QَGَـ
	 �ْ�.	�gْRـ36 %	َ#��ـ"�     �:مرة واحدة في قوله تعالى) نظر(سم المصدر اوورد 
ُQS	�    �"َ#��ـ	ـ36 %�gْR	.�ْ� 	
��B	 `���َِ,	 QَGَـ
ُQS	�    �"َ#��ـ	ـ36 %�gْR	.�ْ� 	
��B	 `���َِ,	 QَGَـ
ُQS	�    �"َ#��ـ	ـ36 %�gْR	.�ْ� 	
��B	 `���َِ,	 QَGَـ
ُQS	�

�1��	.�ْ� �(���1��	.�ْ� �(���1��	.�ْ� �(���1��	.�ْ� �(���
ينظـر مـن إصـابته الغشـية عنـد كالـذي ًا وهلعًا بنتشخص أبصارهم ج: أي )5(

  .)6( الموت
��ـ
	�SKَ M	�Qـ
	�� ,َِ�ـ$ �	���	ـ
	�M      �:ومرة في قوله تعالى�% �ُ@ 	Bَـ�' �Bِ,	�      M�	
��ـ
	�SKَ M	�Qـ
	�� ,َِ�ـ$ �	���	ـ�% �ُ@ 	Bَـ�' �Bِ,	�      M�	
��ـ
	�SKَ M	�Qـ
	�� ,َِ�ـ$ �	���	ـ�% �ُ@ 	Bَـ�' �Bِ,	�      M�	
��ـ
	�SKَ M	�Qـ
	�� ,َِ�ـ$ �	���	ـ�% �ُ@ 	Bَـ�' �Bِ,	��

… النظـرة التـأخير(( )7(
  .)8())وصيغته صيغة الخبر والمراد به األمر أي فانظروه الى وقت يساره

3-  
َ
ر
َ
ص

َ
  -:ب

لوجـدناها علـى ) بصـر(في آي الذكر الحكيم لنلتمس فيهـا مـدلوالت مـادة  لو تأملنا
  -:الوجوه اآلتية

  : رأى: ْبُصر إْبصارًا َأْبصَر يُ  -1
علــى هــذا المعنــى بصــيغة المضــارع فــي ســياقات متعــددة مــن ) بصــر(دلــت مــادة 

�� ��K:القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى��َ'	
�َ	� ��� ِ=��Sِ& �"�#�� 	�	 َ@�K ����َ'	
�َ	� ��� ِ=��Sِ& �"�#�� 	�	 َ@�K ����َ'	
�َ	� ��� ِ=��Sِ& �"�#�� 	�	 َ@�K ����َ'	
�َ	� ��� ِ=��Sِ& �"�#�� 	�	 َ@	B��
�J�9�� َu M1�	.ُ#ُm 6	B��
�J�9�� َu M1�	.ُ#ُm 6	B��
�J�9�� َu M1�	.ُ#ُm 6	B��
�J�9�� َu M1�	.ُ#ُm 6�
)9( 

	B��
��J�9ــ�	B��
��J�9ــ�	B��
��J�9ــ�	B��
��J�9ــ��
��B	          �:وقولــه تعــالى )9(
��J�9ــ� ��ُGــ� ــ.�x	 �	�	ــ� 'َ ���� 	B��C��tFَــ��	� ��ُGــ� ��B	      �	ــ� 'َ
��J�9ــ� ��ُGــ� ــ.�x	 �	�	ــ� 'َ ���� 	B��C��tFَــ��	� ��ُGــ� ��B	      �	ــ� 'َ
��J�9ــ� ��ُGــ� ــ.�x	 �	�	ــ� 'َ ���� 	B��C��tFَــ��	� ��ُGــ� ��B	      �	ــ� 'َ
��J�9ــ� ��ُGــ� ــ.�x	 �	�	ــ� 'َ ���� 	B��C��tFَــ��	� ��ُGــ� ��	ــ� 'َ

وقولــه  )10(

                                         
  .458/فتحي أحمد عامر :المعاني الثانية في األسلوب القرآني) 1(
  .69/البقرة) 2(
  .1/1/135مجمع البيان مج: ينظر) 3(
  .1/532التحرير والتنوير ) 4(
  . 20/محمد )5(
  .4/327الكشاف : ينظر )6(
  .280/البقرة) 7(
  . 4/388مواهب الرحمن ،2/340البحر المحيط،1/350الكشاف:،وينظر1/2/393مجمع البيان مج) 8(
  .17/البقرة) 9(
  .20/هود) 10(
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�% 6�SْR	`�S	 n	��Wً��:تعالى� َu	� �
�J�9�� َu	� �x	.��	� َu �	� �8�9�C�َ 	����ًW��	n 	`�S	% 6�SْR�� َu	� �
�J�9�� َu	� �x	.��	� َu �	� �8�9�C�َ 	����ًW��	n 	`�S	% 6�SْR�� َu	� �
�J�9�� َu	� �x	.��	� َu �	� �8�9�C�َ 	����ًW��	n 	`�S	% 6�SْR�� َu	� �
�J�9�� َu	� �x	.��	� َu �	� �8�9�C�َ 	����
�� �:وقوله تعالى )1(ُFGَْ- ��َ- �َ�	  �
�/��Kََ- ��ُFGَْ- ��َ- �َ�	  �
�/��Kََ- ��ُFGَْ- ��َ- �َ�	  �
�/��Kََ- ��ُFGَْ- ��َ- �َ�	  �
�/��Kََ-

ُ� َuُ� َuُ� َuُ� َu	B��
�J�9	B��
�J�9	B��
�J�9	B��
�J�9�
)2( .  

أم أنتم عمي عن المخبـر عنـه كمـا : كما كنتم ال تبصرون في الدنيا، يعني: ((أي
  .)3( ))كنتم عميًا عن الخبر، وهذا تقريع وتهكم

��B	      � :وقــال عزوجــل
ــ �J�9ُ� ��ُFــ Gَْ-	� 	
ــ/� 3��� 	B�ُ�ْ_ــ FَKََ- ��ُNُ#yْــ �� �
ــ 	g	& �uِ, �َــ�	ــْ[   	       	B��
ــ �J�9ُ� ��ُFــ Gَْ-	� 	
ــ/� 3��� 	B�ُ�ْ_ــ FَKََ- ��ُNُ#yْــ �� �
ــ 	g	& �uِ, �َــ�	ــْ[   	       	B��
ــ �J�9ُ� ��ُFــ Gَْ-	� 	
ــ/� 3��� 	B�ُ�ْ_ــ FَKََ- ��ُNُ#yْــ �� �
ــ 	g	& �uِ, �َــ�	ــْ[   	       	B��
ــ �J�9ُ� ��ُFــ Gَْ-	� 	
ــ/� 3��� 	B�ُ�ْ_ــ FَKََ- ��ُNُ#yْــ �� �
ــ 	g	& �uِ, �َــ�	ــْ[   	 �
: أي )4(

عنـــد ) علـــم(وهـــو بمعنـــى .)5(م تشـــاهدون وتعـــاينون إنـــه ســـحرافتحضـــرون الســـحر وأنـــت
  .)6(نفروا الناس عنهوقد  هالسحر وأنتم تعلمونترضون أ: أيالطبرسي 

ِ�� َ��� �	?% �(�� h�8Fَْ	�� ِ4�َ	�����M��W: وقال عزوجل
�0�.�ْ� 5�	�	� ����Gَ��
�J	9��M��W����	� ِ4�َ�	% �(�� h�8Fَْ?	� ���َ ��ِ
�0�.�ْ� 5�	�	� ����Gَ��
�J	9��M��W����	� ِ4�َ�	% �(�� h�8Fَْ?	� ���َ ��ِ
�0�.�ْ� 5�	�	� ����Gَ��
�J	9��M��W����	� ِ4�َ�	% �(�� h�8Fَْ?	� ���َ ��ِ
�0�.�ْ� 5�	�	� ����Gَ��
�J	9���
ما موقع : فإن قلت(( )7(

) وال يســئل حمــيم حميمــاً (كأنــه لمــا قــال هــو كــالم مســتأنف : موقــع يبصــرونهم ؟ قلــت
فـإن . يبصرونهم ولكنهم لتشـاغلهم لـم يتمكنـوا مـن تسـاؤلهم: لعله ال يبصره، فقيل: قيل

علـــى : المعنـــى: وهمـــا للحميمـــين ؟ قلـــت) يبصـــرونهم(لـــم جمـــع الضـــميران فـــي : قلـــت
: صــفة، أي) يبصــرونهم(ويجــوز أن يكــون . العمــوم لكــل حميمــين ال لحميمــين إثنــين

  . )8( ))ًا مبصرين معّرفين إياهمحميم
أي يعــرف الكفـــار بعضــهم بعضـــًا ســاعة ثـــم ال . عنــد الطبرســـي) عـــرف(وبمعنــى 

  . )9(يتعارفون ويفّر بعضهم من بعض
بهــذا المعنــى بصــيغة الماضــي فــي موضــعين مــن القــرآن ) بصــر(وقــد أوحــت مــادة 
��"� �	�	)� %	 �: الكريم في قوله تعالىْ?	S�#Kَ 	
	J�&َ- �(	.Kَ	% �(	�	� �"��ْ?	S�#Kَ 	
	J�&َ- �(	.Kَ	% �(	�	� �"��ْ?	S�#Kَ 	
	J�&َ- �(	.Kَ	% �(	�	� �"��ْ?	S�#Kَ 	
	J�&َ- �(	.Kَ�	���#َ	CKَ 	6�.�	���#َ	CKَ 	6�.�	���#َ	CKَ 	6�.�	���#َ	CKَ 	6�.�

�	َ>��F�*ُ_�� �T�َـ"�  �	َ>��F�*ُ_�� �T�َـ"�  �	َ>��F�*ُ_�� �T�َـ"�  �	َ>��F�*ُ_�� �T�َـ"�   �: وقوله تعـالى )10(

                                         

  .42/مريم) 1(
  . 15/الطور) 2(
  .4/412الكشاف ) 3(
  .3/األنبياء) 4(
  .3/103الكشاف : ينظر) 5(
  .4/7/39مجمع البيان مج: ينظر) 6(
  .11/المعارج) 7(
  . 613، 4/612الكشاف ) 8(
  .4/291، تفسير النسفي 5/10/355مجمع البيان مج: ينظر) 9(
  .104/األنعام) 10(
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ٍ��S�! �(	% �"ِ& �1	
�J	9Kَ �"�3Jُ<ٍ��S�! �(	% �"ِ& �1	
�J	9Kَ �"�3Jُ<ٍ��S�! �(	% �"ِ& �1	
�J	9Kَ �"�3Jُ<ٍ��S�! �(	% �"ِ& �1	
�J	9Kَ �"�3Jُ<�)1( ))بالكسر يقال بصرت به عن جنـب وعـن ) فبصرت: (وقريء
قعد الى جنبـه والـى جانبـه، أي نظـرت إليـه مـزورة  :يقال… عن بعد: وعن جنابة، بمعنى

  .)2())متجانفة مخاتلة
ـــنف ـــه  يفـــ) بصـــر(س المـــدلول وردت مـــادة وبصـــيغة األمـــر وب أربعـــة مواضـــع فـــي قول

��B	�: تعالى
�J�9�� 	Z��	�Kَ ��� �
�J�&َ-	�	B��
�J�9�� 	Z��	�Kَ ��� �
�J�&َ-	�	B��
�J�9�� 	Z��	�Kَ ��� �
�J�&َ-	�	B��
�J�9�� 	Z��	�Kَ ��� �
�J�&َ-	��)3( وقوله تعـالى:� �x�.ـ�Lَ-	� �"ِ& �
�J�&َ- �x�.ـ�Lَ-	� �"ِ& �
�J�&َ- �x�.ـ�Lَ-	� �"ِ& �
�J�&َ- �x�.ـ�Lَ-	� �"ِ& �
�J�&َ-�)4(  صـيغة تعجـب وقـد
وقد جيء بما دل على التعجب من إدراكه المبصرات والمسـموعات للداللـة علـى أن أمـره 

  .دراك المبصرين والسامعينفي االدراك خارج عن حد ما عليه إ
ــه تعــالى ــ�   �:وفــي قول 	SGَ�ُ�ْ_	� 	ــ��� 	� �
ــ �J�&َ-	� ��ــ ِ�ِ& �x�.ــ �Lَ-   ــ� 	SGَ�ُ�ْ_	� 	ــ��� 	� �
ــ �J�&َ-	� ��ــ ِ�ِ& �x�.ــ �Lَ-   ــ� 	SGَ�ُ�ْ_	� 	ــ��� 	� �
ــ �J�&َ-	� ��ــ ِ�ِ& �x�.ــ �Lَ-   ــ� 	SGَ�ُ�ْ_	� 	ــ��� 	� �
ــ �J�&َ-	� ��ــ ِ�ِ& �x�.ــ �Lَ-�)5(  ســماعهم أصــيغة تعجــب وأريــد أن

��B	   �:وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجـب منهـا وفـي قولـه تعـالى
��J�9ـ� 	Zـ��	�Kَ �
��B	   �	�J�&َ-ـ
��J�9ـ� 	Zـ��	�Kَ �
��B	   �	�J�&َ-ـ
��J�9ـ� 	Zـ��	�Kَ �
��B	   �	�J�&َ-ـ
��J�9ـ� 	Zـ��	�Kَ �
أي  )��)6	�J�&َ-ـ
  . )7(ف المسرة وأنواع المساءةنه يبصر، وهم يبصرون ما ال يحيط به الذكر من صنو أ
علمه عن عيان، فهـو بصـير بـه ويطلـق البصـر علـى العلـم القـوي : بصر بالشيء -2

  -:المضاهي إلدراك الرؤية
4� ,َِ���ـ"�    �:بصيغة المضـارع فـي قولـه تعـالى) علم(بمعنى ) بصر(جاءت مادة 	
4� ,َِ���ـ"�    �	Gَ/�ـ)� -َْ>ـ	
4� ,َِ���ـ"�    �	Gَ/�ـ)� -َْ>ـ	
4� ,َِ���ـ"�    �	Gَ/�ـ)� -َْ>ـ	
�	Gَ/�ـ)� -َْ>ـ

 	B��
�J�9ُ� َu �(�N�َ	� ��ُN�S�� 	B��
�J�9ُ� َu �(�N�َ	� ��ُN�S�� 	B��
�J�9ُ� َu �(�N�َ	� ��ُN�S�� 	B��
�J�9ُ� َu �(�N�َ	� ��ُN�S���)8( ون ذلك لجهلكم باهللاال تعلم :أي)9( .  
��B	  �: قائل من وقال عزّ 
�J�9��	� �
�J�9ُF	�Kَ 	B��
�J�9��	� �
�J�9ُF	�Kَ 	B��
�J�9��	� �
�J�9ُF	�Kَ 	B��
�J�9��	� �
�J�9ُF	�Kَ     * * * * �B�ُFْ?	.�ْ� �ُN3�َ_ِ& �B�ُFْ?	.�ْ� �ُN3�َ_ِ& �B�ُFْ?	.�ْ� �ُN3�َ_ِ& �B�ُFْ?	.�ْ� �ُN3�َ_ِ&�)10( فسـتعلم يـا محمـد : أي

فسترى يا محمـد ويـرون الـذين : عند الطبرسي أي) ترى(وهي بمعنى .)11(ويعلمون الكفار
  . )12(رموك بالجنون

                                         
  .11/القصص)1(
  .24/230تفسير الكبير ال: ينظرو ، 3/400الكشاف )2(
  . 175/الصافات) 3(
  .26/الكهف) 4(
  .38/مريم) 5(
  . 179/الصافات) 6(
  .1/103معجم الفاظ القرآن الكريم : ينظر) 7(
  .85/الواقعة) 8(
  .9/510التبيان : ينظر) 9(
  .6، 5/القلم) 10(
  .10/76التبيان : ينظر) 11(
  . 5/10/333مجمع البيان مج: ينظر) 12(
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��B	     �	�ُ�{ًـ� ,ِ@ْ َ>ـ�:َ ���َ��  �	�ُ�{ًـ� ,ِ@ْ َ>ـ�:َ ���َ��  �	�ُ�{ًـ� ,ِ@ْ َ>ـ�:َ ���َ��  �	�ُ�{ًـ� ,ِ@ْ َ>ـ�:َ ���َ��  �: وقال عزوجل
�� ��J�9ُـُFـGَْ-	� ��B	     ��ـ"� -ََ�ـ_ْ�B�ُ	 �g�Y�َ?�ْ	ـَ
�� ��J�9ُـُFـGَْ-	� ��B	     ��ـ"� -ََ�ـ_ْ�B�ُ	 �g�Y�َ?�ْ	ـَ
�� ��J�9ُـُFـGَْ-	� ��B	     ��ـ"� -ََ�ـ_ْ�B�ُ	 �g�Y�َ?�ْ	ـَ
�� ��J�9ُـُFـGَْ-	� ���ـ"� -ََ�ـ_ْ�B�ُ	 �g�Y�َ?�ْ	ـَ
تعلمـون إنهـا : أي )1(

يــرى بعضــكم بعضــًا وأنــتم تــأتون : بــن كثيــر أياعنــد ) تــرى(، وهــي بمعنــى )2(فاحشــة
  . )3(بالمنكر

  :بصر بمعنى تفكر -3
علـــى هـــذا المعنـــى بصـــيغة المضـــارع مـــرة واحـــدة فـــي القـــرآن ) بصـــر(وردت مـــادة 
��B	�:قوله تعالىالكريم وذلك في 
�J�9�� 	DKََ- ������ُ?Gَ-	� �������	CGَْ- �"�S�� ُ]ُ'ْ_�َ �7%�=َ2 �"ِ& ��ِ
ْf�SKَ	B��
�J�9�� 	DKََ- ������ُ?Gَ-	� �������	CGَْ- �"�S�� ُ]ُ'ْ_�َ �7%�=َ2 �"ِ& ��ِ
ْf�SKَ	B��
�J�9�� 	DKََ- ������ُ?Gَ-	� �������	CGَْ- �"�S�� ُ]ُ'ْ_�َ �7%�=َ2 �"ِ& ��ِ
ْf�SKَ	B��
�J�9�� 	DKََ- ������ُ?Gَ-	� �������	CGَْ- �"�S�� ُ]ُ'ْ_�َ �7%�=َ2 �"ِ& ��ِ
ْf�SKَ�

)4( ،
	B��
�J�9��	B��
�J�9��	B��
�J�9��	B��
�J�9���

بأن يفكروا في ذلك فيدلهم على إنه ال يقدر علـى ذلـك إّال اهللا الـذي : ، أي)4(
  . )5(ال شريك له

اقات ختالف الســياســمية وجــدت إن مــدلوالتها تختلــف بــوٕاذا تحولــت الــى الداللــة اال
  -:التي ترد فيها اللفظة على النحو اآلتي

سم الفاعل المفرد المؤنث ثـالث مـرات فـي القـرآن ابصيغة ) بصر(لقد وردت مادة 
ـــي قولـــه ) تبصـــر النـــاس(علـــى معـــاٍن منهـــا إنهـــا بمعنـــى ) مبصـــرة(الكـــريم إذ تـــأتي  ف

�ــ�� &ِ�	ــ� �:تعــالى.#َQَKَ 7�	
ــ �J�9�� ــ��	 ����Sَ>ــَ �.Hَ ــ� 	S��َ�o	ــ��	�ــ�� &ِ�.#َQَKَ 7�	
ــ �J�9�� ــ��	 ����Sَ>ــَ �.Hَ ــ� 	S��َ�o	ــ��	�ــ�� &ِ�.#َQَKَ 7�	
ــ �J�9�� ــ��	 ����Sَ>ــَ �.Hَ ــ� 	S��َ�o	ــ��	�ــ�� &ِ�.#َQَKَ 7�	
ــ �J�9�� ــ��	 ����Sَ>ــَ �.Hَ ــ� 	S��َ�o	��
تبصــر النــاس بمــا فيهــا مــن العبــر، : ((يأ )6(

والهـــــدى مـــــن الضـــــاللة والشـــــقاء مـــــن الســـــعادة، ويجـــــوز أن تكـــــون المـــــراد إنهـــــا ذات 
  . )7())…بصارإ

) آيـة(وهي بمعنى .)8(بينة وقرئ َمبصرة بالفتح: عند الزمخشري أي) ةينب(وبمعنى 
ــرة علــى صــدقه وعلــى قــدرة اهللا عــّز وجــل: أي) آيــة( ــة مضــيئة نّي نــى وبمع .)9(آيــة دال
بصار لها جعل اإل. الظاهرة البينة: المبصرة((عند الزمخشري إذ قال ) الظاهرة البينة(

. هــا، ألنهــم البســوها وكــانوا بســبب منهــا بنظــرهم وتفكــرهم فيهــايوهــو فــي الحقيقــة لمتأمل

                                         
  .54/النمل )1(
  .4/7/228، مجمع البيان مج3/378، الكشاف 8/93التبيان : ينظر )2(
  .2/676بن كثير امختصر تفسير : ينظر) 3(
  .27/السجدة) 4(
  .8/280التبيان : ينظر )5(
  .59/اإلسراء) 6(
  . 6/493التبيان ) 7(
  .11/332، تفسير المنار 3/6/423، مجمع البيان مج2/630الكشاف : ينظر) 8(
  .2/319، تفسير النسفي 3/6/423، مجمع البيان مج5/10/281امع ألحكام القرآن مجالج:ينظر) 9(
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كـــل نـــاظر فيهـــا مـــن كافـــة أولـــي العقـــل، وأن يـــراد : ويجـــوز أن يـــراد بحقيقـــة األبصـــار
  . )1())…أبصار فرعون وملئه

: فـــي قولـــه تعـــالى) عقـــالء(ســـم الفاعـــل بصـــيغة الجمـــع مـــرة واحـــدة بمعنـــى اوجـــاء 
�	(�ِ
�J�9Fَ���� ��ُG�َ'	� ِ]�ِ9���� �(	% ��� �8	JKَ	(�ِ
�J�9Fَ���� ��ُG�َ'	� ِ]�ِ9���� �(	% ��� �8	JKَ	(�ِ
�J�9Fَ���� ��ُG�َ'	� ِ]�ِ9���� �(	% ��� �8	JKَ	(�ِ
�J�9Fَ���� ��ُG�َ'	� ِ]�ِ9���� �(	% ��� �8	JKَ�

وكانوا عقالء يمكنهم التمييز بـين الحـق  :أي )2(
بـادي آوذهـب الفيـروز  .)3(ولـم يتـدّبرواذلـك والباطـل باالسـتدالل والنظـر ولكـنهم أغفلـوا 

ــــى إن ســــتعارة اويصــــح أن يســــتعار االستبصــــار لألبصــــار، ك. هــــم طــــالبين للبصــــيرةال
  . )4(االستجابة لإلجابة
علـى صــيغة ) بصــير(سـم الفاعـل ابصــيغة الصـفة المشــبهة ب) بصـر(ووردت مـادة 

ثنتــان وأربعــون مــرة منهــا صــفة هللا ســبحانه وتعــالى، ا. )5(إحــدى وخمســين مــرة) فعيــل(
  -:على كلتا الصفتين بالمعاني اآلتية) بصير(ووردت . وتسع منها لإلنسان

  :بمعنى عودة البصر بعد العمى -1
� %	َ#ــ$ �	!��ِــ"�   �:بهــذا المعنـى فـي قولــه تعـالى) بصـر(وردت مـادة rَْ��َـ�- �Oــ�g	9�ْ� 	Uـ�	! �Bَ- ــ��.#َKَ   �"ِــ�!�	ــ$ �#َ	% �rَْ��َـ�- �Oــ�g	9�ْ� 	Uـ�	! �Bَ- ــ��.#َKَ   �"ِــ�!�	ــ$ �#َ	% �rَْ��َـ�- �Oــ�g	9�ْ� 	Uـ�	! �Bَ- ــ��.#َKَ   �"ِــ�!�	ــ$ �#َ	% �rَْ��َـ�- �Oــ�g	9�ْ� 	Uـ�	! �Bَ- ــ��.#َKَ

�7O�J	& �8�َ�=�Kَ�7O�J	& �8�َ�=�Kَ�7O�J	& �8�َ�=�Kَ�7O�J	& �8�َ�=�Kَ�
، فاإلرتداد هو إنقالب الشـيء مـن حـال الـى حـال قـد كـان عليهـا، وهـو )6(

بمعنــــى واحــــد، والبصــــير مــــن كــــان علــــى صــــفة يجــــب ألجلهــــا أن يبصــــر  الرجــــوعو 
القـــى البشـــير قمـــيص يوســـف علـــى وجـــه : ((وقـــال الطبرســـي.)7(المبصـــرات إذا وجـــدت

بعــد الضــعف وقّوتــه يعقــوب فعــاد بصــيرًا قــال الضــحاك عــاد إليــه بصــره بعــد العمــى 
ه هّون اهللا عليك وشبابه بعد الهرم وسروره بعد الحزن فقال للبشير ما أدري ما أثيبك ب

  . )8())سكرات الموت

                                         

، 203/،تفسـير النسـفي 24/184،التفسـير الكبيـر4/7/213مجمع البيـان مـج:ينظرو ، 3/356الكشاف) 1(
/203 ،204.  

  .38/العنكبوت) 2(
  .4/8/283مجمع البيان مج، 8/178التبيان : ينظر )3(
  . 2/223بصائر ذوي التمييز : ينظر )4(
  . 123، 121/المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم: ينظر) 5(
  .96/يوسف) 6(
  .6/194التبيان : ينظر )7(
  . 3/5/263مجمع البيان مج )8(
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  : )1(بمعنى عليم -2
أحــدهما الِعْلــُم بالشــيء، يقــال : البــاء والصــاد والــراء أصــالن: ((بــن فــارس أنايــرى 

م . وأما األصل اآلخر ُفبْصر الشيء َغلُظه… هو َبِصيٌر به ومنه الَبْصُر، هو أن يض
  . )2())أديٌم إلى أديم يخاطان كما ُتخاُط حاشية الثوب

بهـــذا المعنـــى فـــي عـــدة مواضـــع مـــن القـــرآن الكـــريم كقولـــه ) بصـــر(وجـــاءت مـــادة 
� &ِ.	� َ�.�C	B�ُ#	 &	�Jـ�O  �:تعـالى"�#��	� �(������ ��ُN�S��	� �
�K�َ' ��ُN�S.Kَ  �Oـ�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �(������ ��ُN�S��	� �
�K�َ' ��ُN�S.Kَ  �Oـ�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �(������ ��ُN�S��	� �
�K�َ' ��ُN�S.Kَ  �Oـ�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �(������ ��ُN�S��	� �
�K�َ' ��ُN�S.Kَ�

عـالم بأعمـالكم مـن : أي )3(
�,�Gِــــ`	 '�SُــــT	 Sِ&	ــــ� &	�Jــــ�Gِ,�7Oــــ`	 '�SُــــT	 Sِ&	ــــ� &	�Jــــ�Gِ,�7Oــــ`	 '�SُــــT	 Sِ&	ــــ� &	�Jــــ�Gِ,�7Oــــ`	 '�SُــــT	 Sِ&	ــــ� &	�Jــــ��7O:وجــــل وقــــال عــــز )4(…يمــــانإ و  كفــــر

والنــــا عالمــــًا بأح: أي )5(
  . )6(عمالناأو 

��� -"�#�� �Bَ	 .ِ&	� .�C�َ	B�ُ#	 &	��O�J:وجل وقال عز.#َ�%�	� 	"�#�� ��ُ����	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& 	"�#�� �Bَ- ���.#َ�%�	� 	"�#�� ��ُ����	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& 	"�#�� �Bَ- ���.#َ�%�	� 	"�#�� ��ُ����	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& 	"�#�� �Bَ- ���.#َ�%�	� 	"�#�� ��ُ����	��
عالم بما يفعله العباد ال : أي )7(

  . )8(ال يضيع عنده عمل عامل
خـــتم هـــذه اآليـــة بهـــذه الصـــفة الدالـــة علـــى : ((حيـــان االندلســـي إن اهللا وقـــال أبـــو

فع شـطر مــا دالعفـو مـن المطلقـات والمطلقــين وهـو أن يـالمبصـرات ألن مـا تقدمـه مــن 
ـــك ال ـــون لهـــن الصـــداق هـــو مشـــاهد مرئـــي فناســـب ذل بالصـــفة  يءجـــمقبضـــن أو يكمل

وفـــي خـــتم هـــذه اآليـــة بقولـــه إن اهللا بمـــا تعملـــون بصـــير وعـــد … المتعلقـــة بالمبصـــرات
  .)9( ))جميل للمحسن وحرمان لغير المحسن

  :بمعنى مطّلع  -3
الى هذا المعنى في موضعين في القرآن الكريم هما قوله ) ربص(وقد أشارت مادة 

� 'B�َ	 9�Cِ&	���* �r	& �7Oِ9	�7O�J �: تعالى"�Gِ, ��ُN	S��	&	� 6�S��	& �78�ِ�	n �"�#��ِ& $َ?َ' ]ُْ< �7O�J	& �7Oِ9	* �r���	9�Cِ& 	B�َ' �"�Gِ, ��ُN	S��	&	� 6�S��	& �78�ِ�	n �"�#��ِ& $َ?َ' ]ُْ< �7O�J	& �7Oِ9	* �r���	9�Cِ& 	B�َ' �"�Gِ, ��ُN	S��	&	� 6�S��	& �78�ِ�	n �"�#��ِ& $َ?َ' ]ُْ< �7O�J	& �7Oِ9	* �r���	9�Cِ& 	B�َ' �"�Gِ, ��ُN	S��	&	� 6�S��	& �78�ِ�	n �"�#��ِ& $َ?َ' ]ُْ<�
 :وقوله تعـالى )10(

                                         

  .100/اشتقاق أسماء اهللا: ينظر) 1(
  .254، 1/253مقاييس اللغة ) 2(
  . 2/التغابن) 3(
  .548، 4/547، الكشاف 5/163التبيان : ينظر) 4(
  .35/طه )5(
  .3/63، الكشاف 7/152التبيان : ينظر )6(
  . 233/البقرة) 7(
  .1/203الكشاف : ينظر) 8(
  .2/238البحر المحيط ) 9(
  .96/اإلسراء) 10(
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ــ��� � 	9�C�ْ�ِ& �Oــ �J	& �ــ" �#��	� ُ�	D	9ــ ــ`	 �ْ� ــ� %	َ#�� 	.�G ِeَK ــ��� ��	��َ �Bِ,	� ــ��� 	9�C�ْ�ِ& �Oــ �J	& �ــ" �#��	� ُ�	D	9ــ ــ`	 �ْ� ــ� %	َ#�� 	.�G ِeَK ــ��� ��	��َ �Bِ,	� ــ��� 	9�C�ْ�ِ& �Oــ �J	& �ــ" �#��	� ُ�	D	9ــ ــ`	 �ْ� ــ� %	َ#�� 	.�G ِeَK ــ��� ��	��َ �Bِ,	� ــ��� 	9�C�ْ�ِ& �Oــ �J	& �ــ" �#��	� ُ�	D	9ــ ــ`	 �ْ� ــ� %	َ#�� 	.�G ِeَK ــ��� ��	��َ �Bِ,	��
فيــه وعيــد وتهديــد شــديد لمــن تــولى عــن (( )1(

سالم ووعد بالخير لمن أسلم إذ معناه أن اهللا مطلع على أحوال عبيده فيجازيهم بما اإل
ـــــه خبيـــــر بأفعـــــالهم : عنـــــد الطبرســـــي أي) خبيـــــر(، وهـــــو بمعنـــــى )2( ))تقتضـــــي حكمت

  . )3(وأحوالهم
  :بمعنى مبصر -4

�/�ـ6ِ    �:عدة منها قوله تعالىبهذا المعنى في سياقات ) بصر(وقد وردت مادة � ��/�ـ6ِ   �	��#�ـ"� ��/�ـ6ِ   �	��#�ـ"� ��/�ـ6ِ   �	��#�ـ"� ��	��#�ـ"
�O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �T��.��	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �T��.��	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �T��.��	��O�J	& 	B�ُ#	.�C�َ �	.ِ& �"�#��	� �T��.��	��

  . )5(مبصرًا بأعمال العباد: أي )4(
� &	�7O�J �:وقال سبحانه وتعالىTSُ' �8<َ	� $	.�%َ- 6�S�َ�
	g	Y 	��� 34	= َ:�<َ�7O�J	& �TSُ' �8<َ	� $	.�%َ- 6�S�َ�
	g	Y 	��� 34	= َ:�<َ�7O�J	& �TSُ' �8<َ	� $	.�%َ- 6�S�َ�
	g	Y 	��� 34	= َ:�<َ�7O�J	& �TSُ' �8<َ	� $	.�%َ- 6�S�َ�
	g	Y 	��� 34	= َ:�<َ�

أبصـر : ((أي )6(
البصـيرة، ألن الكـافر لـم يكـن بصـيرًا وهذا يقوي إنه أراد عمى البصـر دون عمـى . بها

وقيــــل معنــــاه كنــــت بصــــيرًا بحجتــــي عنــــد . فــــي الــــدنيا إّال علــــى وجــــه صــــحة الحاســــة
�Gْ	� �	�|*�ـ
	�� �	'َـ�B	 ��#�ـ"� L	ـ.��& �7C	�Jـ7O        �:وقوله عّز وجل )7())نفسي �Gْ	� �	�|*�ـ
	�� �	'َـ�B	 ��#�ـ"� L	ـ.��& �7C	�Jـ8�S�CKَ       7O	 ��Hَ �"�#ـ�	�4� ��ـ58 �Gْ	� �	�|*�ـ
	�� �	'َـ�B	 ��#�ـ"� L	ـ.��& �7C	�Jـ8�S�CKَ       7O	 ��Hَ �"�#ـ�	�4� ��ـ58 �Gْ	� �	�|*�ـ
	�� �	'َـ�B	 ��#�ـ"� L	ـ.��& �7C	�Jـ8�S�CKَ       7O	 ��Hَ �"�#ـ�	�4� ��ـ58 �8�S�CKَ	 ��Hَ �"�#ـ�	�4� ��ـ58

: أي )8(
  .)9(بصيرًا بنياتهم وأعمالهم

   :)10(ني بالحجةالبصير يع -5
� &	�7O�J �:قوله في طهكذلك و TSُ' �8<َ	��7O�J	& �TSُ' �8<َ	��7O�J	& �TSُ' �8<َ	��7O�J	& �TSُ' �8<َ	��

  .بصيرًا بالحجة في الدنيا: يعني )11(
مـرتين فـي القـرآن الكـريم إذ تـرد علـى معـاٍن ) بصيرة(سم المفعول وردت اوبصيغة 

�� ,َِ�$ ��#�"� %	َ#$ &	O�J	�M �:قال تعالى) المعرفة(منها إنها بمعنى %��َ-M�	O�J	& $#َ	% �"�#�� $�َِ, ��%��َ-M�	O�J	& $#َ	% �"�#�� $�َِ, ��%��َ-M�	O�J	& $#َ	% �"�#�� $�َِ, ��%��َ-�
التـي  المعرفـة: ((أي )12(

                                         
  .20/آل عمران) 1(
  .2/413البحر المحيط ) 2(
  . 1/3/418مجمع البيان مج: ينظر) 3(
  .156/آل عمران) 4(
  .3/28التبيان : ينظر) 5(
  . 125/طه) 6(
  . 7/195التبيان ) 7(
  .134/النساء) 8(
  . 3/368البحر المحيط : ينظر) 9(
  . 232/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 10(
  . 125/طه) 11(
  .108/يوسف )12(



 

 249

  يمالمستوى الد�لي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكر  الرابعالفصل 
 

 

فـالن علـى بصـيرة مـن أمـره أي : يميز بها بين الحـق والباطـل فـي الـدين والـدنيا، يقـال
لى دينه مع إأدعو الناس : عند الزمخشري أي) حجة(وبمعنى  )1( ))كأنه يبصره بعينه

 ؛على يقـين وحـق: عند القرطبي أي) يقين(وبمعنى  .)2(مع حجة واضحة غير عمياء
  . )3(فالن مستبصر بهذا :يقال ؛وحق

��ـ"� &	�JـO	��      �: في قولـه تعـالى) شاهد(رد بمعنى وتْ?Gَ $ـ#َ	% �Bـ�	�Gِ~� ]ْـ	&     ��	Oـ�J	& �"ـ��ْ?Gَ $ـ#َ	% �Bـ�	�Gِ~� ]ْـ	&     ��	Oـ�J	& �"ـ��ْ?Gَ $ـ#َ	% �Bـ�	�Gِ~� ]ْـ	&     ��	Oـ�J	& �"ـ��ْ?Gَ $ـ#َ	% �Bـ�	�Gِ~� ]ْـ	&�
شـاهد : ((أي )4(

  .)5())…والهاء للمبالغة كعالمة أو أنثه ألنه أراد به جوارحه إذ جوارحه تشهد عليه
 �:مجموعًة فـي القـرآن الكـريم خمـس مـرات نحـو قولـه تعـالى) البصيرة(وقد وردت 

�(�� �
�z�	J	& �َ�	 �(�� �
�z�	J	& �َ�	 �(�� �
�z�	J	& �َ�	 �(�� �
�z�	J	& �َ�	         	Bـ��S������ـ� �78	=	�Y.	ـٌ ���َـ���ٍ � 	� ��ُN3&	=    	Bـ��S������ـ� �78	=	�Y.	ـٌ ���َـ���ٍ � 	� ��ُN3&	=    	Bـ��S������ـ� �78	=	�Y.	ـٌ ���َـ���ٍ � 	� ��ُN3&	=    	Bـ��S������ـ� �78	=	�Y.	ـٌ ���َـ���ٍ � 	� ��ُN3&	=�
هـذا القـرآن حجـج وبـراهين : ((يعنـي )6(

ألن المـــراد بـــه ) هـــذا بصـــائر(نمـــا قـــال إ و … وأدلـــة مـــن ربكـــم والبصـــائر جمـــع بصـــيرة 
إشــارة الــى األدلــة الدالــة علــى توحيــده ) هــذا بصــائر: (وقــال الجبــائي قولــه… القــرآن،

  ة نبـــــــــــوة النبـــــــــــي وصـــــــــــحة مـــــــــــا أتـــــــــــى بـــــــــــه وصـــــــــــفاته وعدلـــــــــــه وحكمتـــــــــــه وصـــــــــــح
  .)7())النبي 

ــ.	��	�� �1	�a�=َbِ �:تعــالى هلــو قفــي ) بّينــات(وجــاءت بمعنــى  ���� 54	= �uِ, Uَu�ــ� -Gَــc	:َ  	ــ� 	�ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ���� 54	= �uِ, Uَu�ــ� -Gَــc	:َ  	ــ� 	�ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ���� 54	= �uِ, Uَu�ــ� -Gَــc	:َ  	ــ� 	�ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ���� 54	= �uِ, Uَu�ــ� -Gَــc	:َ  	ــ� 	�    
ــ 	J	&ــ 	J	&ــ 	J	&ــ 	J	&����	
�z	
�z	
�z	
�z�

دالالت : أي) دالالت(وهــي عنــد القرطبــي بمعنــى .)9(ات مكشــوفاتّينــب: أي )8(
  . )10(يستدل بها على وحدانيته وقدرته

  . )11(حججًا وأدلة تدل على صدق ما جئتك به: بن كثير أياعند ) حجج(نى وبمع

                                         

  .6/205التبيان  )1(
  .2/479الكشاف : ينظر) 2(
  .5/9/274الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) 3(
  .14/القيامة) 4(
  .10/195التبيان : ينظرو ، 4/314لنسفي تفسير ا) 5(
  . 203/األعراف) 6(
  .2/181الكشاف : ينظرو ، 5/67التبيان ) 7(
  .102/اإلسراء) 8(
  .2/329، تفسير النسفي 2/652الكشاف : ينظر) 9(
  .5/10/336الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر) 10(
  . 404، 2/403بن كثير امختصر تفسير : ينظر) 11(
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�ـ�B	  �:تعالىوله قفي ) معالم(ووردت بمعنى S�<��� ٍ���َ��� ٌ	.�Y	=	� �78� 	� ِ\��S#�� �
�z�	J	& �َ�	  	Bـ��S�<��� ٍ���َ��� ٌ	.�Y	=	� �78� 	� ِ\��S#�� �
�z�	J	& �َ�	  	Bـ��S�<��� ٍ���َ��� ٌ	.�Y	=	� �78� 	� ِ\��S#�� �
�z�	J	& �َ�	  	Bـ��S�<��� ٍ���َ��� ٌ	.�Y	=	� �78� 	� ِ\��S#�� �
�z�	J	& �َ�	 �
)1( 

  .)2())معالم يتبصرون بها في األحكام والحدود: ((أي
لـى أن إبـادي آات فـذهب الفيـروز بصـيغة المصـدر عشـر مـر ) بصـر(ووردت مادة 


	  	ـْ[  �:كقوله تعالى بصر النظر والحجة: منها )3( :البصر يأتي على وجوه	J	9�ْ� xِ!�=�َK  ]ْـ	  	
	J	9�ْ� xِ!�=�َK  ]ْـ	  	
	J	9�ْ� xِ!�=�َK  ]ْـ	  	
	J	9�ْ� xِ!�=�َK
ــ�=ٍ   ُtُK �(ــ �� �	
ــ�=ٍ  َ�ــ ُtُK �(ــ �� �	
ــ�=ٍ  َ�ــ ُtُK �(ــ �� �	
ــ�=ٍ  َ�ــ ُtُK �(ــ �� �	
ــWً�   * * * * َ�ــ �L�	* �
ــ 	J	9�ْ� 	`ــ ــ
�َ���)ِ �	�Sَ#�ــ�� ,َِ��� َ' 	
ــ 	J	9ْ�� xــ ِ!�=� ��ــH   �ًWُــ �L�	* �
ــ 	J	9�ْ� 	`ــ ــ
�َ���)ِ �	�Sَ#�ــ�� ,َِ��� َ' 	
ــ 	J	9ْ�� xــ ِ!�=� ��ــH   �ًWُــ �L�	* �
ــ 	J	9�ْ� 	`ــ ــ
�َ���)ِ �	�Sَ#�ــ�� ,َِ��� َ' 	
ــ 	J	9ْ�� xــ ِ!�=� ��ــH   �ًWُــ �L�	* �
ــ 	J	9�ْ� 	`ــ ــ
�َ���)ِ �	�Sَ#�ــ�� ,َِ��� َ' 	
ــ 	J	9ْ�� xــ ِ!�=� ���Hُــ

وبصــر األدب،  )4(
� �	�	� َ{Rَ$�	� 2َ�	� 2َ�	� 2َ�	� 2َ �:في قوله تعالى والحرمة 
	J	9�ْ� �َ�$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ��

في قولـه  ، وبصر للتعجيل والسرعة)5(
�Gَــ� ,� �uِ	��Yــ8	�� 'ََ#.�ــ9�ْ�ِ& ٍi	J	ــ
ِ    �:قولــه تعــالى
�Gَــ� ,� �uِ	��Yــ8	�� 'ََ#.�ــ9�ْ�ِ& ٍi	J	ــ
ِ    �	�	ــ� -َ��
�Gَــ� ,� �uِ	��Yــ8	�� 'ََ#.�ــ9�ْ�ِ& ٍi	J	ــ
ِ    �	�	ــ� -َ��
�Gَــ� ,� �uِ	��Yــ8	�� 'ََ#.�ــ9�ْ�ِ& ٍi	J	ــ
ِ    �	�	ــ� -َ��
��	�	ــ� -َ��

فــي قولــه  وبصــر الحيــرة والحســرة )6(
� �:تعالى
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ�
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ�
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ�
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ�

�	!	C	% ]َ	� $#َ	!	C	% ]َ	� $#َ	!	C	% ]َ	� $#َ	!	C	َ[ %	َ#$  �:قوله تعالىك وبصر للعمى في الكافر، والجهالة )7(
 ِ
�g�k �r	ـ��	�g�k �r 7	ـ��	�g�k �r 7	ـ��	�g�k �r 7	ـ��	�% 7	& $#َ	J	ـ
ِ %	َ#$ &	J	ـ
ِ %	َ#$ &	J	ـ
ِ %	َ#$ &	J	ـ

�ـ.�x	  � :قولـه تعـالىك ، وبصـر السـؤال عـن المعصـية، والطاعـة)8(�� �Bِ,  	x�.ـ��� �Bِ,  	x�.ـ��� �Bِ,  	x�.ـ��� �Bِ,
ــ�	��	 ُ?�ْ�	� 	
ــ�	��	�	�9�ْ	J	ــ ُ?�ْ�	� 	
ــ�	��	�	�9�ْ	J	ــ ُ?�ْ�	� 	
ــ�	��	�	�9�ْ	J	ــ ُ?�ْ�	� 	
��	�9�ْ	J	ــ

��  �:فــي قولــه تعــالى وبصــر فــي عــدم الفائــدة والمنفعــة )9(���Sــ ــ� -Sْkَ	ــ$ %	 	.Kَ �����Sــ ــ� -Sْkَ	ــ$ %	 	.Kَ �����Sــ ــ� -Sْkَ	ــ$ %	 	.Kَ �����Sــ ــ� -Sْkَ	ــ$ %	 	.Kَ
��� �=�	J�&َ- َu	� �����C�.	L��� �=�	J�&َ- َu	� �����C�.	L��� �=�	J�&َ- َu	� �����C�.	L��� �=�	J�&َ- َu	� �����C�.	L�

���ـ���)	 َ{9	ـx	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$     ���ـ���)	 َ{9	ـx	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$     ���ـ���)	 َ{9	ـx	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$     ���ـ���)	 َ{9	ـx	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$     -�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	   �:قوله تعالىك ، وبصر للغّي والغفلة)10(
��ــ�=ِ � 	J�&َ-	� ��ِ��C�.ــ	L	� ��ــ�&ِ�ِ ُ#ُ<��ــ�=ِ � 	J�&َ-	� ��ِ��C�.ــ	L	� ��ــ�&ِ�ِ ُ#ُ<��ــ�=ِ � 	J�&َ-	� ��ِ��C�.ــ	L	� ��ــ�&ِ�ِ ُ#ُ<��ــ�=ِ � 	J�&َ-	� ��ِ��C�.ــ	L	� ��ــ�&ِ�ِ ُ#ُ<�

��  �:قولــه تعــالىك :، وبصــر للغطــاء واللعنــة )11(�ــ.�� 	^َ_Kَ ���ــ.�� 	^َ_Kَ ���ــ.�� 	^َ_Kَ ���ــ.�� 	^َ_Kَ
��� 	=�	J�&َ- $	.�%َ-	���� 	=�	J�&َ- $	.�%َ-	���� 	=�	J�&َ- $	.�%َ-	���� 	=�	J�&َ- $	.�%َ-	��

 �:فـي قولـه تعـالى بعاد المنكرين عن اللقـاء والرؤيــة، وبصر إل )12(

�=�	J�&َb� �"ُ'ِ=�8ُ� َu�=�	J�&َb� �"ُ'ِ=�8ُ� َu�=�	J�&َb� �"ُ'ِ=�8ُ� َu�=�	J�&َb� �"ُ'ِ=�8ُ� َu�
�	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$ >ُ#ُـ�&ِ�ِ��      �:كقولـه تعـالى والخسـارة ، وبصـر للخـتم)13(Fَـ	*     ���	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$ >ُ#ُـ�&ِ�ِFَـ	*     ���	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$ >ُ#ُـ�&ِ�ِFَـ	*     ���	 ��#�ـ"� %	َ#ـ$ >ُ#ُـ�&ِ�ِFَـ	*

                                         

  .20/الجاثية) 1(
  .651/السيوطي: تفسير الجاللين) 2(
  .2/224بصائر ذوي التمييز : ينظر) 3(
  .4، 3/الملك) 4(
  .17/النجم) 5(
  .50/القمر) 6(
  .7/القيامة) 7(
  .23/الجاثية) 8(
  .36/سراءاإل) 9(
  .26/األحقاف) 10(
  .108/النحل) 11(
  .23/محمد) 12(
  .103/األنعام) 13(
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   ���� �	%	َ#ـ$ -َ&�J	ـ�=ِ �ِ��C�.ـ	L $#َ	%	�   ���� �	%	َ#ـ$ -َ&�J	ـ�=ِ �ِ��C�.ـ	L $#َ	%	�   ���� �	%	َ#ـ$ -َ&�J	ـ�=ِ �ِ��C�.ـ	L $#َ	%	�   ���� �	%	َ#ـ$ -َ&�J	ـ�=ِ �ِ��C�.ـ	L $#َ	%	��
��� �	ـ�-6���ُ   �: كقولـه تعـالى وبصـر للنظـر والِعبـرة )1(
ِ9Fَ�%ـ�Kَ   6���ُ-ـ�	� ���
ِ9Fَ�%ـ�Kَ   6���ُ-ـ�	� ���
ِ9Fَ�%ـ�Kَ   6���ُ-ـ�	� ���
ِ9Fَ�%ـ�Kَ

ِ=�	J�&َb�ِ=�	J�&َb�ِ=�	J�&َb�ِ=�	J�&َb��
التي هي علـى ) َبَصر(من ) َأْفَعال(وهي جمع على وزن ) أبصار(وورد  .)2(
  -:ي وثالثين مرة وذلك على المعاني اآلتيةثمان) َفَعل(على وزن 
  :بمعنى البصر -1

مجموعة على أبصار بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله ) بصر(وردت مادة 
85��=ِ�:تعالىJ�� 6�K 6�F��� �4�ُ#ُ��ْ� $	.�C�َ �(�N�َ	� �=�	J�&َb� $	.�C�َ َu �	��GِeKَِ=��85J�� 6�K 6�F��� �4�ُ#ُ��ْ� $	.�C�َ �(�N�َ	� �=�	J�&َb� $	.�C�َ َu �	��GِeKَِ=��85J�� 6�K 6�F��� �4�ُ#ُ��ْ� $	.�C�َ �(�N�َ	� �=�	J�&َb� $	.�C�َ َu �	��GِeKَِ=��85J�� 6�K 6�F��� �4�ُ#ُ��ْ� $	.�C�َ �(�N�َ	� �=�	J�&َb� $	.�C�َ َu �	��GِeKَ�

ليس العمى عمى : أي )3(
  .)4(ى عمى البصيرة حتى وٕان كانت القوة الباصرة سليمةالبصر، وٕانما العم
�� �:وقال عز وجل� ِ=�	J�&َ_ِ& 	`Gَ�ُ����c���َ ���
َ?َ' 	(������ ���َN	� �Bِ,	���� ِ=�	J�&َ_ِ& 	`Gَ�ُ����c���َ ���
َ?َ' 	(������ ���َN	� �Bِ,	���� ِ=�	J�&َ_ِ& 	`Gَ�ُ����c���َ ���
َ?َ' 	(������ ���َN	� �Bِ,	���� ِ=�	J�&َ_ِ& 	`Gَ�ُ����c���َ ���
َ?َ' 	(������ ���َN	� �Bِ,	��

إنهم من شـدة : أي )5(
: نظرهم وتحديقهم إليك شزرًا بعيـون العـداوة يكـادون يهلكونـك ويزلـون قـدمك مـن قـولهم

  .)6(يأكلنينظر إلّي نظرًا يكاد يصرعني و 
��B	     �:وقال عّز وجل
ُNـ�g�َ ����ـ.�x	 �	�J�&َb	ـ�=	 �	��WKَْbـ8	�	 C�َ	N�#ُـ�� ��ُN�َ ]َ	C	!	�     	B��
ُNـ�g�َ ����ـ.�x	 �	�J�&َb	ـ�=	 �	��WKَْbـ8	�	 C�َ	N�#ُـ�� ��ُN�َ ]َ	C	!	�     	B��
ُNـ�g�َ ����ـ.�x	 �	�J�&َb	ـ�=	 �	��WKَْbـ8	�	 C�َ	N�#ُـ�� ��ُN�َ ]َ	C	!	�     	B��
ُNـ�g�َ ����ـ.�x	 �	�J�&َb	ـ�=	 �	��WKَْbـ8	�	 C�َ	N�#ُـ�� ��ُN�َ ]َ	C	!	��

: أي )7(
جعل اهللا لعباده السمع ليسـمعوا بـه األمـر والنهـي واألبصـار ليبصـروا بهـا آثـار صـنعه 

  . )8(واألفئدة لتصلوا بها الى معرفته
��.�x	 �:وقال عز وتبارك�� �Bِ,	x�.���� �Bِ,	x�.���� �Bِ,	x�.���� �Bِ,    ًu�ُW��	� �"�S	% 	B�َ' 	`�W�َ��ُ- w]ُ' 	��	�ُ?�ْ�	� 	
	J	9�ْ�	�ًu�ُW��	� �"�S	% 	B�َ' 	`�W�َ��ُ- w]ُ' 	��	�ُ?�ْ�	� 	
	J	9�ْ�	�ًu�ُW��	� �"�S	% 	B�َ' 	`�W�َ��ُ- w]ُ' 	��	�ُ?�ْ�	� 	
	J	9�ْ�	�ًu�ُW��	� �"�S	% 	B�َ' 	`�W�َ��ُ- w]ُ' 	��	�ُ?�ْ�	� 	
	J	9�ْ�	��

أن اهللا : أي )9(
وفـــؤاده فكـــل هـــذه كـــان وبصـــره نســـان عمـــا حـــواه ســـمعه اهللا ســـبحانه وتعـــالى يســـأل اإل

  . )10(اإلنسان عنه مسئوالً 
سم، ولهذا جمع األبصـار واألفئـدة فقد ذكر في السمع المصدر وفي البصر والفؤاد اال

ن السـمع قـوة واحـدة ولهـا أ((وهـي جمع السمع، ألن المصدر ال يجمـع وذلـك لحكمـة ولم ي
ختيــار لهــا افعــل واحــد فــإن اإلنســان ال يضــبط فــي زمــان واحــد كالمــين، واألذن محلــه وال 

                                         
  . 7/البقرة) 1(
  .2/الحشر) 2(
  .46/جالح) 3(
  . 2/549الكشاف : ينظر) 4(
  .51/القلم) 5(
  .5/10/341، مجمع البيان مج4/601الكشاف : ينظر) 6(
  . 78/النحل) 7(
  . 5/10/151الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر )8(
  . 36/اإلسراء )9(
  . 5/10/260الجامع ألحكام القرآن مج: ينظر )10(
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فيه فإن الصوت من أي جانب كان يصل إليـه وال قـدرة لهـا علـى تخصـيص القـوة بـإدراك 
لـى إختيـار فإنهـا تتحـرك اه العين ولها فيه شـبه البعض دون البعض، وأما األبصار فمحل

لــى مــا يريــد إختيــار يلتفــت اجانــب مرئــي دون آخــر وكــذلك الفــؤاد محــل اإلدراك ولــه نــوع 
م يكن للمحل في السمع تـأثير والقـوة مسـتبدة، فـذكر القـوة فـي لدون غيره وٕاذا كان كذلك ف

لـى المختـار إن الفعـل يسـند األذن وفي العين والفـؤاد للمحـل نـوع اختيـار، فـذكر المحـل أل
ذن زيـد وال رأى عـين عمـرو إّال أأّال ترى إنك تقـول سـمع زيـد ورأى عمـرو وال تقـول سـمع 

نـــادرًا، لمـــا بينـــا أن المختـــار هـــو األصـــل وغيـــره آلتـــه، فالســـمع أصـــل دون محلـــه لعـــدم 
  . )1( ))ختيار له، والعين كاألصل وقوة األبصار آلتها والفؤاد كذلك وقوة الفهماال

فذكر في السمع المصدر الذي هو القوة وفي األبصار واألفئدة اإلسم الـذي هـو محـل 
  .القوة

 )السـمع(مـع ) البصـر(حيثمـا وجـدنا : ((وذهب الدكتور إبراهيم السامرائي الـى إننـا
مفــردًا وذلــك فــي أربــع ) الســمع(وبقــي ) بصــارأ(علــى ) البصــر(فــي آيــات أخــرى ُجمــَع 

� �� �:آيات منهـاُN�َ ]َ	C	!	��� �ُN�َ ]َ	C	!	��� �ُN�َ ]َ	C	!	��� �ُN�َ ]َ	C	!	�	�	8�WKَْb�	� 	=�	J�&َb�	� 	x�.��	�	8�WKَْb�	� 	=�	J�&َb�	� 	x�.��	�	8�WKَْb�	� 	=�	J�&َb�	� 	x�.��	�	8�WKَْb�	� 	=�	J�&َb�	� 	x�.���
ت واحـدة عـن هـذا الـنمط ذوقـد شـ )2(

��ـu�ُWً   �هي 	� �
	 �	�ْ�?ُ�	��	 'ُ[`�W�َ��ُ- w	 B�َ'	 %	�Sـ"	J	9�ْ�	� 	x�.���� �Bِ,  ًu�ُWـ��	� �
	 �	�ْ�?ُ�	��	 'ُ[`�W�َ��ُ- w	 B�َ'	 %	�Sـ"	J	9�ْ�	� 	x�.���� �Bِ,  ًu�ُWـ��	� �
	 �	�ْ�?ُ�	��	 'ُ[`�W�َ��ُ- w	 B�َ'	 %	�Sـ"	J	9�ْ�	� 	x�.���� �Bِ,  ًu�ُWـ��	� �
	 �	�ْ�?ُ�	��	 'ُ[`�W�َ��ُ- w	 B�َ'	 %	�Sـ"	J	9�ْ�	� 	x�.���� �Bِ,�
) السـمع(علـى إننـا ال نجـد  )3(

وهــذا بعــض خصوصــيات هــذه اللغــة ) األبصــار(وهــي تجــاور ) ســماعأ(مجموعــًا علــى 
  .)4( ))ةالرفيع
  :بمعنى العقل -2

�	    �:الـى هـذا المعنـى فـي قولـه تعـالى) بصـر(وقد أشـارت مـادة �� �	
�	    �	�@ْ'ُـ
� 9�%	��	Gَـ� ,&�ـ�� �	
�	    �	�@ْ'ُـ
� 9�%	��	Gَـ� ,&�ـ�� �	
�	    �	�@ْ'ُـ
� 9�%	��	Gَـ� ,&�ـ�� �	
�	�@ْ'ُـ
� 9�%	��	Gَـ� ,&�ـ
ِ=�	J�&َb�	� h�8��َb� 6����ُ- 	4�ُ��C	�	� pَ�	/�Lِ,	�ِ=�	J�&َb�	� h�8��َb� 6����ُ- 	4�ُ��C	�	� pَ�	/�Lِ,	�ِ=�	J�&َb�	� h�8��َb� 6����ُ- 	4�ُ��C	�	� pَ�	/�Lِ,	�ِ=�	J�&َb�	� h�8��َb� 6����ُ- 	4�ُ��C	�	� pَ�	/�Lِ,	��)5(  فــ)وأشـار  .)6(جمـع البصـر وهـو العقـل) األبصـار

ويذهب الزمخشري إلى أنه  )7( ))أمر اهللاأولي القوة والبصر في : ((الفراء الى إنه يريد
  . )8(أنه يريد أولي األعمال والفكر
                                         

  . 175، 25/174التفسير الكبير ) 1(
  . 78/النحل) 2(
  .36/سراءاإل) 3(
  .125، 124/إبراهيم السامرائي. د: من وحي القرآن) 4(
  .45/ص) 5(
  .4/8/480مجمع البيان مج: ينظر) 6(
  .2/406الفّراء : معاني القرآن) 7(
  .4/100الكشاف : ينظر) 8(
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ــ�=ِ �:وقــال تعــالى 	J�&َb� 6���ُ-ــ� 	� ���
ِ9Fَ�%ــ� Kَ ِ=ــ� 	J�&َb� 6���ُ-ــ� 	� ���
ِ9Fَ�%ــ� Kَ ِ=ــ� 	J�&َb� 6���ُ-ــ� 	� ���
ِ9Fَ�%ــ� Kَ ِ=ــ� 	J�&َb� 6���ُ-ــ� 	� ���
ِ9Fَ�%ــ� Kَ�
فــاتعظوا يــا أولــي العقــول والبصــائر : أي )1(

مــور ليعــرف بهــا شــيء لــى مــا أنزلــه اهللا بهــم ومعنــى االعتبــار النظــر فــي األإوانظــروا 
  . )2(آخر من جنسها

مـرة واحــدة وذلــك فــي ) تفعلــة(علــى وزن ) تبصـرة(المصــدر ورد المصــدر وبصـيغة 
����Sٍ�: قوله تعالى� M8�9	% d]ُN�� �	
ْ'�@	� 7�	
�J�9�ٍَ���S�� M8�9	% d]ُN�� �	
ْ'�@	� 7�	
�J�9�ٍَ���S�� M8�9	% d]ُN�� �	
ْ'�@	� 7�	
�J�9�ٍَ���S�� M8�9	% d]ُN�� �	
ْ'�@	� 7�	
�J�9�َ�

فعلنـا ذلـك تبصـيرًا ليبصـر بـه : ((أي )3(
  .)4( ))أمر الدين وتذكيرًا وتذكراً 

4-     
َ
 ظ
َ
 ظ
َ
 ظ
َ
 ظ

َ
 ه
َ
 ه
َ
 ه
َ
 ه

َ
 ر
َ
 ر
َ
 ر
َ
  ::::    ر

اردة فيه على التفصـيل على معاٍن مختلفة تبعًا للسياق القرآني الو ) ظهر(ترد مادة 
  -:اآلتي
  :لعبمعنى إطّ  -1

� �Kَ ِ���َR�ْـD	  �:على هذا المعنى بصيغة المضارع في قوله تعـالى) ظهر(دلت مادة ����	%  	DـKَ ِ���َR�ْ� �����	%  	DـKَ ِ���َR�ْ� �����	%  	DـKَ ِ���َR�ْ� �����	%
 �78	Yَ- �"ِ9��َk $#َ	% �
ِ�Qْ�� �78	Yَ- �"ِ9��َk $#َ	% �
ِ�Qْ�� �78	Yَ- �"ِ9��َk $#َ	% �
ِ�Qْ�� �78	Yَ- �"ِ9��َk $#َ	% �
ِ�Qْ�  . ))6فال يطلع: أي5 ((��
��� %	َ#ـ$ %	ـ��=	��1 �     �: وقال عّز وجل
��� %	َ#ـ$ %	ـ��=	�dt�� ��َ-     � �1?ْ[ِ ���ـ���)	 َ�ـ�� �	Qْ�	ـ
��� %	َ#ـ$ %	ـ��=	�dt�� ��َ-     � �1?ْ[ِ ���ـ���)	 َ�ـ�� �	Qْ�	ـ
��� %	َ#ـ$ %	ـ��=	�dt�� ��َ-     � �1?ْ[ِ ���ـ���)	 َ�ـ�� �	Qْ�	ـ
3�	ـ�dt�� ��َ- �U?ْ[ِ ���ـ���)	 َ�ـ�� �	Qْ�	ـS� �Uـ�	�3S� �Uـ�	�3S� �Uـ�	�3S��)7(مـن ظهـر علـى : ، أي

  . )8(الشيء إذا إطلع عليه، والمعنى ال يعرفون ما العورة وال يميزون بينها وبين غيرها
���:وقال سبحانه وتعالىِ��F�#�� 6�K ��ُ'��8��C�� ��َ- ��ُ'��.�!�
	� ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ, �����G ِ,��ِ��F�#�� 6�K ��ُ'��8��C�� ��َ- ��ُ'��.�!�
	� ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ, �����G ِ,��ِ��F�#�� 6�K ��ُ'��8��C�� ��َ- ��ُ'��.�!�
	� ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ, �����G ِ,��ِ��F�#�� 6�K ��ُ'��8��C�� ��َ- ��ُ'��.�!�
	� ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ, �����G ِ,�)9( 

��ِ��F�#����ِ��F�#����ِ��F�#����ِ��F�#���)9( يشرفوا ويطلعوا عليكم: أي)10( .  
  . )11(يعلموا مكانكم: عند الطوسي أي) علم(ى وبمعن

                                         
  . 2/الحشر) 1(
  .5/9/258، مجمع البيان مج9/558التبيان  :ينظر) 2(
  .8/ق) 3(
  .5/9/142ن مجمجمع البيا )4(
  . 26/الجن) 5(
  . 288/، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم4/634الكشاف : ينظر) 6(
  . 31/النور) 7(
  . 3/237الكشاف : ينظر) 8(
  .20/الكهف) 9(
  .3/6/457مجمع البيان مج: ينظر) 10(
  .7/22التبيان : ينظر) 11(
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� %	َ#��ـ"� %	ـ
�Z	 &	j�Cَـ"�   �:ة الماضي قال تعالىـوبصيغ"�#�� �r	
	�mَْ-	� �"ِ& �1َ_�9Gَ ��.#َKَ   �� %	َ#��ـ"� %	ـ
�Z	 &	j�Cَـ""�#�� �r	
	�mَْ-	� �"ِ& �1َ_�9Gَ ��.#َKَ   �� %	َ#��ـ"� %	ـ
�Z	 &	j�Cَـ""�#�� �r	
	�mَْ-	� �"ِ& �1َ_�9Gَ ��.#َKَ   �� %	َ#��ـ"� %	ـ
�Z	 &	j�Cَـ""�#�� �r	
	�mَْ-	� �"ِ& �1َ_�9Gَ ��.#َKَ�)1( أي)) :ع ـوأطّلـ
  .)2())على ما جرى من إفشاء سره اهللا نبيه 

   :)3(بمعنى بدا -2
ــ6 �:مضــارع فــي قولــه تعــالىوبصــيغة ال) بــدا(بمعنــى ) ظهــر(جــاءت مــادة  �K 	
ــ ِ�Qْ�� �Bَ- ��َ- 6ــ �K 	
ــ ِ�Qْ�� �Bَ- ��َ- 6ــ �K 	
ــ ِ�Qْ�� �Bَ- ��َ- 6ــ �K 	
ــ ِ�Qْ�� �Bَ- ��َ-

ــ��	 	�َ?ْ�� ِa�=َb�	ــ�� 	�َ?ْ�� ِa�=َb�	ــ�� 	�َ?ْ�� ِa�=َb�	ــ�� 	�َ?ْ�� ِa�=َb��)4( وبصــيغة الماضــي متمثلــة فــي ســورة النــور:� 	
ــ 	�mَ ــ� 	� �uِ, �(��Fَــ 	S�ِ2 	(��8ــ �9�� َu	� 	
ــ 	�mَ ــ� 	� �uِ, �(��Fَــ 	S�ِ2 	(��8ــ �9�� َu	� 	
ــ 	�mَ ــ� 	� �uِ, �(��Fَــ 	S�ِ2 	(��8ــ �9�� َu	� 	
ــ 	�mَ ــ� 	� �uِ, �(��Fَــ 	S�ِ2 	(��8ــ �9�� َu	�    
�	��S���	��S���	��S���	��S���

�	ـ��� �Kـ6    �:ما بدا منها في الوجه والكفين، وقولـه تعـالى فـي الـروم: يعني )5(َ?�ْ� 	
�	ـ��� �Kـmَ    6�	ـَ?�ْ� 	
�	ـ��� �Kـmَ    6�	ـَ?�ْ� 	
�	ـ��� �Kـmَ    6�	ـَ?�ْ� 	
mَ�	ـ
�ْ�	� 3
	9�ْ��ْ�	� 3
	9�ْ��ْ�	� 3
	9�ْ��ْ�	� 3
	9�ْ�ِ
�/	9ِ
�/	9ِ
�/	9ِ
�/	9�

)6(.  
  :بمعنى تعاون -3

ـــه تعـــالى) تعـــاون(بمعنـــى ) ظهـــر(جـــاءت مـــادة  ـــي قول : وبصـــيغة المضـــارع وذلـــك ف
� ِB�	��8ــ �ـC�ْ�	� ِ�Hِْ~ــ� ــ���ِ�� &ِـ ��B	 %	َ#ـ
ــ� 	 ــ��8	�Qَ�َ ِBـ �ـC�ْ�	� ِ�Hِْ~ــ� ــ���ِ�� &ِـ ��B	 %	َ#ـ
ــ� 	 ــ��8	�Qَ�َ ِBـ �ـC�ْ�	� ِ�Hِْ~ــ� ــ���ِ�� &ِـ ��B	 %	َ#ـ
ــ� 	 ــ��8	�Qَ�َ ِBـ �ـC�ْ�	� ِ�Hِْ~ــ� ــ���ِ�� &ِـ ��B	 %	َ#ـ
ــ� 	 وبصـــيغة الماضـــي بـــنفس المـــدلول ورد فـــي قولـــه  )Qَ�َ�)7ـ

� �	!ِ�:تعالىrَu��	� 	��  	"�#�� �BِeKَ �"��#َ	% �	
	 �Qَ�َ �Bِ,	�ِ!	� �rَu��	� 	��  	"�#�� �BِeKَ �"��#َ	% �	
	 �Qَ�َ �Bِ,	�ِ!	� �rَu��	� 	��  	"�#�� �BِeKَ �"��#َ	% �	
	 �Qَ�َ �Bِ,	�ِ!	� �rَu��	� 	��  	"�#�� �BِeKَ �"��#َ	% �	
	 �Qَ�َ �Bِ,	�ُ]�ِ
�9ُ]�ِ
�9ُ]�ِ
�9ُ]�ِ
�� ��)� -َ �[ِ �:وقوله تعالى )�9�)8� ��
	 �mَ 	(����� َ:	cGَْ-	� ِ]� َ- �(�� ��� ��
	 �mَ 	(����� َ:	cGَْ-	� ِ]� َ- �(�� ��� ��
	 �mَ 	(����� َ:	cGَْ-	� ِ]� َ- �(�� ��� ��
	 �mَ 	(����� َ:	cGَْ-	�
ِ4�Fَ�N�ْ�ِ4�Fَ�N�ْ�ِ4�Fَ�N�ْ�ِ4�Fَ�N�ْ��)9( .  

                                         
  .3/التحريم) 1(
  .288/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن،4/569الكشاف :ينظرو ،5/10/315مجمع البيان مج) 2(
  .288/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 3(
  . 26/غافر) 4(
  .31/النور) 5(
  .41/الروم) 6(
  . 85/البقرة) 7(
  .4/التحريم) 8(
  .26/األحزاب) 9(
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  :بمعنى عال -4
ـــه ) ظهـــر(وردت مـــادة  بهـــذا المعنـــى وبصـــيغة المضـــارع فـــي عـــدة مواضـــع منهـــا قول

ً �:تعالى���@ َu	� ���ِ, ��ُN��K ���9ُ<�
	� َu ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ,	� 	X��َ' ً���@ َu	� ���ِ, ��ُN��K ���9ُ<�
	� َu ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ,	� 	X��َ' ً���@ َu	� ���ِ, ��ُN��K ���9ُ<�
	� َu ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ,	� 	X��َ' ً���@ َu	� ���ِ, ��ُN��K ���9ُ<�
	� َu ��ُN��#َ	% ���
	�Qْ	� �Bِ,	� 	X��َ'�)1( وقوله تعـالى:� �(	.�� �	S#ْ	C	0�َ �(	.�� �	S#ْ	C	0�َ �(	.�� �	S#ْ	C	0�َ �(	.�� �	S#ْ	C	0�َ
 	B��
	�Qْ	� �	���#َ	% 	�ِ=�	C	�	� M�jKَ �(�� �ً?ُ��L ��ِ�������9�� ِ(	.�Y�
��ِ& �
ُ?ْN	� 	B��
	�Qْ	� �	���#َ	% 	�ِ=�	C	�	� M�jKَ �(�� �ً?ُ��L ��ِ�������9�� ِ(	.�Y�
��ِ& �
ُ?ْN	� 	B��
	�Qْ	� �	���#َ	% 	�ِ=�	C	�	� M�jKَ �(�� �ً?ُ��L ��ِ�������9�� ِ(	.�Y�
��ِ& �
ُ?ْN	� 	B��
	�Qْ	� �	���#َ	% 	�ِ=�	C	�	� M�jKَ �(�� �ً?ُ��L ��ِ�������9�� ِ(	.�Y�
��ِ& �
ُ?ْN	��)2( .  

�ـ��  �:وبصيغة الماضي بنفس المعنى ورد في قوله تعالى 	� �"�#�� �
��َ- 	
	�mَ	� 5)	/�ْ� 	U�	! $�F	Y  ���ـ 	� �"�#�� �
��َ- 	
	�mَ	� 5)	/�ْ� 	U�	! $�F	Y  ���ـ 	� �"�#�� �
��َ- 	
	�mَ	� 5)	/�ْ� 	U�	! $�F	Y  ���ـ 	� �"�#�� �
��َ- 	
	�mَ	� 5)	/�ْ� 	U�	! $�F	Y
 	B�� ِ=�َ' 	B�� ِ=�َ' 	B�� ِ=�َ' 	B�� ِ=�َ'�)3( .  

  :)4(نصف النهار: ظهرون يعنيتُ  -5
��B	�: تعـــالى قولـــهكفـــذلك 
ــ��� �	�YـــA	 �Qُْ�ِـــ ��B	�	%	�gـ
ــ��� �	�YـــA	 �Qُْ�ِـــ ��B	�	%	�gـ
ــ��� �	�YـــA	 �Qُْ�ِـــ ��B	�	%	�gـ
ــ��� �	�YـــA	 �Qُْ�ِـــ يعنـــي صـــالة االولـــى عنـــد انتصـــاف  )��)5	%	�gـ

�� ��) ���Q�Oِ	���: وقال في النور. النهارُN	&�	��H 	B��Cَj�َ 	A�Y	���	Oِ��Q�� (�� ��ُN	&�	��H 	B��Cَj�َ 	A�Y	���	Oِ��Q�� (�� ��ُN	&�	��H 	B��Cَj�َ 	A�Y	���	Oِ��Q�� (�� ��ُN	&�	��H 	B��Cَj�َ 	A�Y	��)6( يعني نصف النهار.  
6-  ِ◌أنت عليّ : وهو أن يقول الرجل المرأته: هاربمعنى الظ  كظهر ُأمي.  

ــَ[  �:بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع فــي قولــه تعــالى) ظهــر(لقــد أوحــت مــادة  	C	! ــ� ــَ[  �	�	 	C	! ــ� ــَ[  �	�	 	C	! ــ� ــَ[  �	�	 	C	! ــ� 	�	�
��ُN���	���ُ- �(���S�� 	B��
� �Qَُ� 6�z�D�� ��ُN	!�	�ْ2َ-��ُN���	���ُ- �(���S�� 	B��
� �Qَُ� 6�z�D�� ��ُN	!�	�ْ2َ-��ُN���	���ُ- �(���S�� 	B��
� �Qَُ� 6�z�D�� ��ُN	!�	�ْ2َ-��ُN���	���ُ- �(���S�� 	B��
� �Qَُ� 6�z�D�� ��ُN	!�	�ْ2َ-�)7( وقوله تعالى :� �B, �B, �B, �B,   �(ـ�� ��ُN�Sـ�� 	B��
� �Qَ��� ��ـ)�   ������)	 �ُN�Sـ�� 	B��
� �Qَ��� ��ـ)�   ������)	 �ُN�Sـ�� 	B��
� �Qَ��� ��ـ)�   ������)	 �ُN�Sـ�� 	B��
� �Qَ�� 	(������

��ِ����	���ُ- �(�  �	� ��ِ��z�	��G��ِ����	���ُ- �(�  �	� ��ِ��z�	��G��ِ����	���ُ- �(�  �	� ��ِ��z�	��G��ِ����	���ُ- �(�  �	� ��ِ��z�	��G�)8( .  

	�� �:بصيغة اسم الفاعل) ظهر(ردت مادة وو �*|� �(	% ��� 	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� �(�� �7
� �mَ 	B��.#َ�C	� ��	
�*|� �(	% ��� 	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� �(�� �7
� �mَ 	B��.#َ�C	� ��	
�*|� �(	% ��� 	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� �(�� �7
� �mَ 	B��.#َ�C	� ��	
�*|� �(	% ��� 	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� �(�� �7
� �mَ 	B��.#َ�C	�

	B�ُ#�K�َk ��� 	B�ُ#�K�َk ��� 	B�ُ#�K�َk ��� 	B�ُ#�K�َk ��� �
ألن ذلك ورد مورد المبالغة لهم بالذم لتضـييعهم علـى مـا يلـزمهم مـن (( )9(

… لـــوهثـــم بـــين حـــالهم فـــي مـــا عقلـــوا عنـــه، ومـــا عم. أمـــر اهللا، كـــأنهم ال يعلمـــون شـــيئاً 
فــاهللا تعـالى ظــاهر باألدلــة، . والظـاهر هــو الـذي يصــح أن يـدرك مــن غيـر كشــف عنـه

                                         
  .8/التوبة) 1(
  33/الزخرف) 2(
  .48/التوبة) 3(
  .290/الكريم رآنالوجوه والنظائر في الق: ينظر) 4(
  .18/الروم) 5(
  .58/النور) 6(
  .4/األحزاب) 7(
  .2/المجادلة) 8(
  .7/الروم) 9(
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واألمـور كلهــا ظــاهرة لــه، ألنــه يعلمهـا مــن غيــر كشــف عنهــا . بـاطن عــن حــواس خلقــه
  .)1())…وال داللة تؤديه إليها

	� ���& 6�F	�=	Sْ'	� ��K�	� >ُ�: وقال عز وجلُ�ْ�� 	(��	&	� ����	S��	& �	S#ْ	C	!	�ُ< �	���K �	Sْ'	=�	& 6�F��� �	
ُ�ْ�� 	(��	&	� ����	S��	& �	S#ْ	C	!	�ُ< �	���K �	Sْ'	=�	& 6�F��� �	
ُ�ْ�� 	(��	&	� ����	S��	& �	S#ْ	C	!	�ُ< �	���K �	Sْ'	=�	& 6�F��� �	
ُ�ْ�� 	(��	&	� ����	S��	& �	S#ْ	C	!	� 7�	
� �mَ �7
 7�	
� �mَ �7
 7�	
� �mَ �7
 7�	
� �mَ �7
�

ظاهرة ((فـ  )2(
  . )3(.))متواصلة، يرى بعضها من بعض لتقاربها، فهي ظاهرة ألعين الناظرين

  -:بصيغة المصدر على المعاني اآلتية) ظهر(ووردت مادة
  :بمعنى المعين -1

�� ��K�ِ.	� ��)� �:بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى) ظهر(وردت مادة ���َ �	�	� �(�� �	.ِ���K �����َ �	�	� �(�� �	.ِ���K �����َ �	�	� �(�� �	.ِ���K �����َ �	�	�
�
�n�
�n�
�n�
�n MOِ�mَ �(�� �����S�� �"�َ �	�	� M[ MOِ�mَ �(�� �����S�� �"�َ �	�	� M[ MOِ�mَ �(�� �����S�� �"�َ �	�	� M[ MOِ�mَ �(�� �����S�� �"�َ �	�	� M[�

ُ &	8�C	 `��َ@	 mَ���Oِ:، وقوله تعالى )4(َN�z	D	.�ْ�	��Oِ�mَ 	`��َ@ 	8�C	& َُN�z	D	.�ْ�	��Oِ�mَ 	`��َ@ 	8�C	& َُN�z	D	.�ْ�	��Oِ�mَ 	`��َ@ 	8�C	& َُN�z	D	.�ْ�	��
)5( .  

  :بمعنى جعل الشيء وراء الظهر -2
: علــــى هــــذا المعنــــى فــــي عــــدة ســــياقات منهــــا قولــــه تعــــالى) ظهــــر(وردت مــــادة 

����ِ
���m ��ُ'	U�	=	� �r��.ُ�ْ�َf���	����ِ
���m ��ُ'	U�	=	� �r��.ُ�ْ�َf���	����ِ
���m ��ُ'	U�	=	� �r��.ُ�ْ�َf���	����ِ
���m ��ُ'	U�	=	� �r��.ُ�ْ�َf���	��

ِ�(� ��)� ������)	 -ُ��ُ�� �4�Fَ�N�ْ	 4�Fَ�'	 ���GَGََGGَ �"�#: وقوله تعـالى )6(Kَ َ�	9 �"�#�� 	4�Fَ�' 	4�Fَ�N�ْ� ��ُ��ُ- 	(������ �(�� �)�ِ
Kَ َ�	9 �"�#�� 	4�Fَ�' 	4�Fَ�N�ْ� ��ُ��ُ- 	(������ �(�� �)�ِ
Kَ َ�	9 �"�#�� 	4�Fَ�' 	4�Fَ�N�ْ� ��ُ��ُ- 	(������ �(�� �)�ِ
Kَ َ�	9

��� ِ=���ُm 	U�	=	���� ِ=���ُm 	U�	=	���� ِ=���ُm 	U�	=	���� ِ=���ُm 	U�	=	��
)7( .  

: قـــوي الظهـــر، وَظِهـــرٌ : ورجـــل ُمَظهـــر. ُظُهـــور: جمـــع الظْهـــر: ((بمعنـــى الظهـــر -3
  . )8())قوي الظهر، وناقة ظهيرة: وجمل َظهيٌر وِظْهري . يشتكي ظهره

َ�ـ� ���	o*�ـ�ُ   �:معنى في سياقات عـدة منهـا قولـه تعـالىبهذا ال) ظهر(وقد وردت مادة  َ�ـ� ���	o*�ـ�ُ   �	 َ�ـ� ���	o*�ـ�ُ   �	 َ�ـ� ���	o*�ـ�ُ   �	 	�
�&َ�	� �(�� َ�	 ِ
��mَ 	$#َ	% [َ	
�َ َ�	� ����9	�َ' �	.ِ& 	\�S�� ���&َ�	� �(�� َ�	 ِ
��mَ 	$#َ	% [َ	
�َ َ�	� ����9	�َ' �	.ِ& 	\�S�� ���&َ�	� �(�� َ�	 ِ
��mَ 	$#َ	% [َ	
�َ َ�	� ����9	�َ' �	.ِ& 	\�S�� ���&َ�	� �(�� َ�	 ِ
��mَ 	$#َ	% [َ	
�َ َ�	� ����9	�َ' �	.ِ& 	\�S�� ���


i�3	 �Kَ	Qَْ#ْ#)	 �: وقوله تعالى )9(�� �(�N���� ْ_	g	� �Bِ, 	(#ْ#َQْ	�Kَ 	i�3
�� �(�N���� ْ_	g	� �Bِ, 	(#ْ#َQْ	�Kَ 	i�3
�� �(�N���� ْ_	g	� �Bِ, 	(#ْ#َQْ	�Kَ 	i�3
�� �(�N���� ْ_	g	� �Bِ,
�rِ
��mَ $#َ	% 	8�'�	�	=�rِ
��mَ $#َ	% 	8�'�	�	=�rِ
��mَ $#َ	% 	8�'�	�	=�rِ
��mَ $#َ	% 	8�'�	�	=�

)10(.  

                                         
  .8/208التبيان ) 1(
  .18/سبأ) 2(
  .4/8/387مجمع البيان مج: ، وينظر3/587الكشاف ) 3(
  .22/سبأ) 4(
  .4/التحريم) 5(
  .92/هود) 6(
  .101/البقرة) 7(
  .3/548بصائر ذوي التمييز ) 8(
  .45/اطرف) 9(
  .33/الشورى) 10(
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لفعليـة واإلسـمية وأكتفيـت باإلشـارة ودالالتهـا ا) ظهـر(ولم أفصل القـول فـي معـاني 
  .إليها فقط كونها بعيدة عن موضوعنا

5-  
َ
ض

َ
ر
َ
  :ع

شار إليـه أحمـد بـن أعلى عدة معاٍن في سياقات مختلفة وهذا ما ) عرض(تـدور مادة 
العين والراء والضاد بناٌء تكثُر فروعه، وهي مع كثرتهــا ترجـع : ((فارس في مقاييسه قائالً 

تقــول . خــالف الطــول: فــالَعْرض… الَعــْرض الــذي يخــالف الطــولوهــو  ،لــى أصــٍل واحــدإ
والَعَرض من أحـداث الـدهر كـالمرض … ض الشيء يعُرُض ِعَرضًا فهو عريضَعرُ : منه

: ومــن البــاب… ونحــوه، ســمى عرضــًا ألنــه يعتــرض، أي يأخــذه فيمــا َعــرض مــن َجَســدهِ 
. نًا عرَض عيٍن، أي لمحـةً ورأيت فال. نظرُت إليه َعْرض عين، أي اعترضُته على عيني

  .)1())…ومعنى هذا أنه َعَرض لعيني فرأيته
فــي االســتعمال القرآنــي علــى عــدِة معــاٍن وتفصــيل ذلــك علــى )عــرض(وقــد دلــت مــادة   

  -:النحو اآلتي
  :، أو تركهصد عن النظر، بمعنى َنَظرَ  -1

-�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	  -�W�َ��ُـ`	  �:الى هذا المعنى بصيغة المضارع وذلك فـي قولـه تعـالى) عرض(اوحت مادة 
 ��ــ ــ$ =	&3�ِ #َ	% 	Bــ� ُv	
�C�� ��ــ ــ$ =	&3�ِ #َ	% 	Bــ� ُv	
�C�� ��ــ ــ$ =	&3�ِ #َ	% 	Bــ� ُv	
�C�� ��ــ ــ$ =	&3�ِ #َ	% 	Bــ� ُv	
�C�ــ�=ِ   �:وقولــه تعــالى )2(�� �S�� $ــ #َ	% ���
ــ ــ���)	 'َ?َ ��� �a	
ــ �C�ــ���	 � ــ�=ِ   �	 �S�� $ــ #َ	% ���
ــ ــ���)	 'َ?َ ��� �a	
ــ �C�ــ���	 � ــ�=ِ   �	 �S�� $ــ #َ	% ���
ــ ــ���)	 'َ?َ ��� �a	
ــ �C�ــ���	 � ــ�=ِ   �	 �S�� $ــ #َ	% ���
ــ ــ���)	 'َ?َ ��� �a	
ــ �C�ــ���	 � ليــروا : أي )3(��	

  . )4(أهوالها
,ِ@ْ ,ِ@ْ ,ِ@ْ ,ِ@ْ �:متمثلــة فــي قولــه تعــالى) عــرض(وبــنفس المــدلول وبصــيغة الماضــي وردت مــادة 

���	�ِ0�ْ� �1�	S�K��J�� 36�g	C�ْ�ِ& �"��#َ	% 	aِ
�%���	�ِ0�ْ� �1�	S�K��J�� 36�g	C�ْ�ِ& �"��#َ	% 	aِ
�%���	�ِ0�ْ� �1�	S�K��J�� 36�g	C�ْ�ِ& �"��#َ	% 	aِ
�%���	�ِ0�ْ� �1�	S�K��J�� 36�g	C�ْ�ِ& �"��#َ	% 	aِ
�Kَـ�Bِe َ�ـ"� �	g��C	ـً    Kَـ�Bِe َ�ـ"� �	g��C	ـً    Kَـ�Bِe َ�ـ"� �	g��C	ـً    Kَـ�Bِe َ�ـ"� �	g��C	ـً        �	�	)� -َ%�ـ
	a	 %	ـ)� @�'ْـ
hِ   �	�	)� -َ%�ـ
	a	 %	ـ)� @�'ْـ
hِ   �	�	)� -َ%�ـ
	a	 %	ـ)� @�'ْـ
hِ   �	�	)� -َ%�ـ
	a	 %	ـ)� @�'ْـ
hِ   �:عّز وجل هلو وق )5(�%
�ًNSَــv�ًNSَــv�ًNSَــv�ًNSَــv�

مــن لــم ينظــر فــي ذكــري الــذي هــو القــرآن واألدلــة المنصــوبة علــى : ((أي )6(
  .)7( ))الحق وصدف عنها

                                         
  .280، 276، 272، 4/269مقاييس اللغة ) 1(
  .18/هود) 2(
  .20/األحقاف) 3(
  .5/9/88مجمع البيان مج: ينظر) 4(
  .31/ص) 5(
  .124/طه) 6(
  .7/194التبيان ) 7(
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	 &ِ��	ـ��1 =	&3ـ"� Hُـ�� -َ%�ـ
	a	 %	�S�	ـ�     �:وقال تعالىd'ُ@ �(�.�� ��#َmَْ- �(	�	�     ـ�	��S	% 	a	

	 &ِ��	ـ��1 =	&3ـ"� Hُـ�� -َ%�ـd'ُ@ �(�.�� ��#َmَْ- �(	�	�     ـ�	��S	% 	a	

	 &ِ��	ـ��1 =	&3ـ"� Hُـ�� -َ%�ـd'ُ@ �(�.�� ��#َmَْ- �(	�	�     ـ�	��S	% 	a	

	 &ِ��	ـ��1 =	&3ـ"� Hُـ�� -َ%�ـd'ُ@ �(�.�� ��#َmَْ- �(	�	��
مـن لـم ينظـر : أي، )1(

  . )2(فيها
��: وقال عز وجلَN�z	D	.�ْ� $#َ	% ����َv	
	% ��ُH �	��#ُ' 	U�	.�Lَb� 	�	�o 	��#	%	��َN�z	D	.�ْ� $#َ	% ����َv	
	% ��ُH �	��#ُ' 	U�	.�Lَb� 	�	�o 	��#	%	��َN�z	D	.�ْ� $#َ	% ����َv	
	% ��ُH �	��#ُ' 	U�	.�Lَb� 	�	�o 	��#	%	��َN�z	D	.�ْ� $#َ	% ����َv	
	% ��ُH �	��#ُ' 	U�	.�Lَb� 	�	�o 	��#	%	��

واختلـف (( )3(
فــي كيفيــة العــرض علــى المالئكــة فقيــل إنمــا عرضــها علــى المالئكــة بــأن خلــق معــاني 

قلـوبهم هـذه األشـياء األسماء التي عّلمها آدم حتـى شـاهدتها المالئكـة وقيـل صـّور فـي 
  .)4( ))فصارت كأنهم شاهدوها

) ثــم(ة والجعــل فــي المعــرض و ءاإلرا: العــرض(: (وقــال الســيد محمــود الطالقــاني
تــأتي للفاصــلة الزمانيــة بــين المعطــوف والمعطــوف عليــه تــدل علــى مــرور زمــن علــى 

ب كما توضح نتيجـة التجـار  -أراهم فجأة -تعليم آدم وبعد ذلك عرضهم على المالئكة
العلميــة بعــد مــدة فــي معــرض المشـــاهدة، وتتضــح لكــل الــذين كــانوا يجهلــون أســـرارها 

  .)5())ورموزها
  :بمعنى أعرض -2

بهــذا المعنــى بصــيغة المضــارع فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه ) عــرض(وردت مــادة 

��: تعالى�.Fَ���� �
�/�L ��ُ��ُ�	�	� ��ُvِ
�C�� ً	�o ���	
	� �Bِ,	��
�.Fَ���� �
�/�L ��ُ��ُ�	�	� ��ُvِ
�C�� ً	�o ���	
	� �Bِ,	��
�.Fَ���� �
�/�L ��ُ��ُ�	�	� ��ُvِ
�C�� ً	�o ���	
	� �Bِ,	��
�.Fَ���� �
�/�L ��ُ��ُ�	�	� ��ُvِ
�C�� ً	�o ���	
	� �Bِ,	��

�� �&�R�Fَـ�U	     �	�	�	�	�:وقوله تعالى )6(���Sـ	َـ)� %vِ
�Cُ� ِ��ـ�,     	Uَـ�R�F�&� �����Sـ	َـ)� %vِ
�Cُ� ِ��ـ�,     	Uَـ�R�F�&� �����Sـ	َـ)� %vِ
�Cُ� ِ��ـ�,     	Uَـ�R�F�&� �����Sـ	َـ)� %vِ
�Cُ� ِ��ـ�,
 �7=�����	� ًu��<َ �����َ ]ُْ�Kَ �	 ��!�
�َ 	`3&	= �(�� M	.�Y	= �7=�����	� ًu��<َ �����َ ]ُْ�Kَ �	 ��!�
�َ 	`3&	= �(�� M	.�Y	= �7=�����	� ًu��<َ �����َ ]ُْ�Kَ �	 ��!�
�َ 	`3&	= �(�� M	.�Y	= �7=�����	� ًu��<َ �����َ ]ُْ�Kَ �	 ��!�
�َ 	`3&	= �(�� M	.�Y	=�

)7(.  
Kََ#.�ـــ� �0Gَـــ�'ُ�� ,َِ�ـــ$ �9�ْ	ـــ
Kَ 3َ#.�ـــ� �0Gَـــ�'ُ�� ,َِ�ـــ$ �9�ْ	ـــ
Kَ 3َ#.�ـــ� �0Gَـــ�'ُ�� ,َِ�ـــ$ �9�ْ	ـــ
Kَ 3َ#.�ـــ� �0Gَـــ�'ُ�� ,َِ�ـــ$ �9�ْ	ـــ
3 �:وبصـــيغة الماضـــي علـــى نفـــس المـــدلول ورد قولـــه تعـــالى

 �7=�ُ?َ' �B�	�Gِْ~� 	B�َ'	� ��ُFْv	
�%َ- �7=�ُ?َ' �B�	�Gِْ~� 	B�َ'	� ��ُFْv	
�%َ- �7=�ُ?َ' �B�	�Gِْ~� 	B�َ'	� ��ُFْv	
�%َ- �7=�ُ?َ' �B�	�Gِْ~� 	B�َ'	� ��ُFْv	
�%َ-�
)8( .  

� ��#�ـ"�  �: متمثلة بقوله تعالى) عرض(نفس المدلول وردت مادة وبصيغة األمر ب�#َ�C	�  �� ��#�ـ"�#َ�C	�  �� ��#�ـ"�#َ�C	�  �� ��#�ـ"�#َ�C	�
�����S	% �aِ
�%َ_Kَ ��ِ�ِ&�ُ#ُ< 6�K �	������S	% �aِ
�%َ_Kَ ��ِ�ِ&�ُ#ُ< 6�K �	������S	% �aِ
�%َ_Kَ ��ِ�ِ&�ُ#ُ< 6�K �	������S	% �aِ
�%َ_Kَ ��ِ�ِ&�ُ#ُ< 6�K �	��

)9( .  

                                         
  . 22/السجدة) 1(
  .4/8/332، مجمع البيان مج8/277التبيان : ينظر) 2(
  .31/البقرة) 3(
  .1/183مواهب الرحمن  : ، وينظر1/1/77ن مجمجمع البيا) 4(
  .144، 1/137إشراق من القرآن الكريم ) 5(
  .2/القمر) 6(
  . 28/اإلسراء) 7(
  .67/سراءاإل) 8(
  .63/النساء) 9(
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  :بمعنى أظهر -3
� �: بهذا المعنى وبصيغة الماضي فقط في قوله تعـالى) عرض(وردت مادة  
	vْـS	�  �ِ�ـ�	%  �	Sْـv	
	%  �	Sْـv	
	%  �	Sْـv	
	%

 ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ$ �� #َ	% ــَ Gَ�	�َb� ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ$ �� #َ	% ــَ Gَ�	�َb� ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ$ �� #َ	% ــَ Gَ�	�َb� ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ$ �� #َ	% ــَ Gَ�	�َb��)1( و))َعَرْضــُت الجاريــَة : معنــى عرضــنا أظهرنــا كمــا تقــول
  . )2())…على البيع

���:وقال عّز وجل?	^ 	`3&	= $#َ	% ��ُvِ
�%	���?	^ 	`3&	= $#َ	% ��ُvِ
�%	���?	^ 	`3&	= $#َ	% ��ُvِ
�%	���?	^ 	`3&	= $#َ	% ��ُvِ
�كما يظهـرون للرائـي ) صفاً (أظهروا : ()أي3 ((��	%
  .)4())للرائي لهم


�vًـــ��:وقـــال تعـــالى	% 	(�ِ
�Kَـــ�N#ْ�� Mـــ��W	���	� 	��Sـــ	�	! �	Sــ 
�vًـــ�%	
	vْـ	% 	(�ِ
�Kَـــ�N#ْ�� Mـــ��W	���	� 	��Sـــ	�	! �	Sــ 
�vًـــ�%	
	vْـ	% 	(�ِ
�Kَـــ�N#ْ�� Mـــ��W	���	� 	��Sـــ	�	! �	Sــ 
�vًـــ�%	
	vْـ	% 	(�ِ
�Kَـــ�N#ْ�� Mـــ��W	���	� 	��Sـــ	�	! �	Sــ ا أظهرناهـــا لهـــم فرأوهـــ: أي )5(�%	
	vْـ
  .)7(زناها لهم فشاهدوها ورأوهابر : عند الزمخشري أي) برز(وبمعنى .)6(وشاهدوها

  -:سم الفاعل الجمع على المعاني اآلتيةابصيغة ) عرض(ووردت مادة 
  :بمعنى نظر -1

�	�	� �	ـ_ْ����ِ��  �	�	� �	ـ_ْ����ِ��  �	�	� �	ـ_ْ����ِ��  �	�	� �	ـ_ْ����ِ��  �: بهذا المعنى في موضع واحد وذلك في قوله تعالى) عرض(وردت مادة 
�Y�
ــ)� ��ـــ ــ)� ��ـــ
����Yـــ)� @�'ْـــ
ٍ ��ـ ــ)� ��ـــ
����Yـــ)� @�'ْـــ
ٍ ��ـ ــ)� ��ـــ
����Yـــ)� @�'ْـــ
ٍ ��ـ 
�vِـــA	 ��ـــ)� @�'ْـــ
ٍ ��ـ�C�� �ــ" ــ�% ��ُG	�Sـ �/�ـــ8	��uِ, M 'َـ� ِ(	. 	Aـــ�vِ
�C�� �ــ" ــ�% ��ُG	�Sـ �/�ـــ8	��uِ, M 'َـ� ِ(	. 	Aـــ�vِ
�C�� �ــ" ــ�% ��ُG	�Sـ �/�ـــ8	��uِ, M 'َـ� ِ(	. 	Aـــ�vِ
�C�� �ــ" ــ�% ��ُG	�Sـ ولـــون متال ينظـــرون فيـــه : أي )8(�.	)ِ ��/�ـــ8	��uِ, M 'َـ

لنظـــر ال يلتفتــون إليـــه لقلـــة خــوفهم وتـــدبرهم فـــي لتـــاركين : ((وعبـــر النســـفي قــائالً .)9(عنــه
  .)10( ))العواقب

  :بمعنى اإلعراض -2
��  �: إلى هذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى) عرض(وأشارت مادة ���  �	S���َo	ـ� ���  �	S���َo	ـ� ���  �	S���َo	ـ� ��	S���َo	ـ� 

	A�vِ
�C�� �	��S	% ��ُG�َNKَ �	S���	�o	A�vِ
�C�� �	��S	% ��ُG�َNKَ �	S���	�o	A�vِ
�C�� �	��S	% ��ُG�َNKَ �	S���	�o	A�vِ
�C�� �	��S	% ��ُG�َNKَ �	S���	�o�)11( وقوله تعالى:�	B�ُvِ
�C�� ِ�ْR�#�� �(	% ���  	(������	�	B�ُvِ
�C�� ِ�ْR�#�� �(	% ���  	(������	�	B�ُvِ
�C�� ِ�ْR�#�� �(	% ���  	(������	�	B�ُvِ
�C�� ِ�ْR�#�� �(	% ���  	(������	��)12(.  
                                         

  .72/األحزاب) 1(
  .2/652النّحاس : إعراب القرآن) 2(
  .48/الكهف) 3(
  .9/80التبيان ) 4(
  .100/الكهف) 5(
  .2/26في تفسير النس: ينظر) 6(
  .3/6/496، مجمع البيان مج2/698، الكشاف 7/85التبيان : ينظر) 7(
  .5/الشعراء) 8(
  .8/6التبيان : ينظر) 9(
  .2/3تفسير النسفي ) 10(
  .81/الحجر) 11(
  .3/المؤمنون) 12(
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  .ولم أتناول معانيها بالتفصيل ألنها بعيدة عن موضوع البحث
6-     

َ
 ش
َ
 ش
َ
 ش
َ
 ِه هِ ِه هِ ش

َ
 د
َ
 د
َ
 د
َ
        ::::    د

  -:ضمن السياق القرآني على عدة معانٍ ) شهد(وردت مادة 
  :إطلعبمعنى رأى أو  -1

-FKَُْـ�FKَْ-  6�Gُـ�FKَْ-  6�Gُـ�FKَْ-  6�Gُـ�6�G  �: في قولـه تعـالى مرتينبهذا المعنى وبصيغة المضارع ) شهد(أوحت مادة 
ِB��8	��g�َ $�F	Y �7
��َ- ً	C�}�<َ �TSُ' �	� hِ
��َ- 6�KِB��8	��g�َ $�F	Y �7
��َ- ً	C�}�<َ �TSُ' �	� hِ
��َ- 6�KِB��8	��g�َ $�F	Y �7
��َ- ً	C�}�<َ �TSُ' �	� hِ
��َ- 6�KِB��8	��g�َ $�F	Y �7
��َ- ً	C�}�<َ �TSُ' �	� hِ
��َ- 6�K�)1( وقوله تعـالى:�  	B���ـ�� N�ََـ�@�&��Gِ, �8	��g	� �"�#��	�  	B���ـ�� N�ََـ�@�&��Gِ, �8	��g	� �"�#��	�  	B���ـ�� N�ََـ�@�&��Gِ, �8	��g	� �"�#��	�  	B���ـ�� N�ََـ�@�&��Gِ, �8	��g	� �"�#��	��)2( 

  . )3(بينطلع رسوله على إنهم قد حلفوا كاذأأن اهللا تعالى : أي
�	� n	��Gَ�8ِ �	��#�ـ`	  �	� n	��Gَ�8ِ �	��#�ـ`	  �	� n	��Gَ�8ِ �	��#�ـ`	  �	� n	��Gَ�8ِ �	��#�ـ`	   �:بصيغة الماضي في قوله تعـالى) شهد(وبنفس المعنى وردت مادة 

 	B�ُ<ــ��� 	J�َ ــ� �Gِ,	� �"ــ �#� َ- 	B�ُ<ــ��� 	J�َ ــ� �Gِ,	� �"ــ �#� َ- 	B�ُ<ــ��� 	J�َ ــ� �Gِ,	� �"ــ �#� َ- 	B�ُ<ــ��� 	J�َ ــ� �Gِ,	� �"ــ ــ.	��	�� �1	�a�=َbِ    �: وقولــه تعــالى )4(�-َ �#� ��ــ(	 �� #ْ	* ���ــ�	�8�ُ� �nَ- ــ� 	�   ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ(	 �� #ْ	* ���ــ�	�8�ُ� �nَ- ــ� 	�   ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ(	 �� #ْ	* ���ــ�	�8�ُ� �nَ- ــ� 	�   ِa�=َb�	� �1�	��	.ــ ��ــ(	 �� #ْ	* ���ــ�	�8�ُ� �nَ- ــ� مــا ((أي ) 5(��	
  .)6())جعلتهم ممن أطّلعوا ببصيرتهم

ــ)�    �:غة األمــر قــال تعــالىوبــالمعنى نفســه وبصــي �� ��ــ ُN	C	� ــ� Gَ َ-	� ���ــ�	8 �n�Kَ َ:ــ� ــ� َ> Gَ�=	
ــ��ُ�� -َْ> ــ)�    َ> �� ��ــ ُN	C	� ــ� Gَ َ-	� ���ــ�	8 �n�Kَ َ:ــ� ــ� َ> Gَ�=	
ــ��ُ�� -َْ> ــ)�    َ> �� ��ــ ُN	C	� ــ� Gَ َ-	� ���ــ�	8 �n�Kَ َ:ــ� ــ� َ> Gَ�=	
ــ��ُ�� -َْ> ــ)�    َ> �� ��ــ ُN	C	� ــ� Gَ َ-	� ���ــ�	8 �n�Kَ َ:ــ� ــ� َ> Gَ�=	
ــ��ُ�� -َْ> <َ
	(��8� ��g��	(��8� ��g��	(��8� ��g��	(��8� ��g���)7( أي)) :ستيقنوا ما قررتـه علـيكم مـن هـذا الميثـاق، وكونـوا فيـه كالمشـاهد اف

  .)8( ))للشيء المعاين له
  :بمعنى حضر -2

ضـع منهـا قولـه وبصيغة المضارع في عـدة موا) حضر(بمعنى ) شهد(وردت مادة 
�	 ��#�"� 6�K -َ��ـ��ٍ �	�C#ُ��	ـ�M1  �: تعالى�L� ���
ُ'ْ�	�	� �����َ 	x�K�	S	� ���8	��g	���  M1ـ�	��ُ#�C	� ٍ6 -َ��ـ���K �"�#�� 	��L� ���
ُ'ْ�	�	� �����َ 	x�K�	S	� ���8	��g	���  M1ـ�	��ُ#�C	� ٍ6 -َ��ـ���K �"�#�� 	��L� ���
ُ'ْ�	�	� �����َ 	x�K�	S	� ���8	��g	���  M1ـ�	��ُ#�C	� ٍ6 -َ��ـ���K �"�#�� 	��L� ���
ُ'ْ�	�	� �����َ 	x�K�	S	� ���8	��g	����

�	ْ��	�gـ�	�  �8	��ْ	�gـ�	�  �8	��ْ	�gـ�	�  �8	��ْ	�gـ�	�8  �: وقولـه تعـالى )9(

                                         
  .32/النمل) 1(
  .107/التوبة) 2(
  .16/194التفسير الكبير : ينظر) 3(
  . 49/النمل) 4(
  .51/الكهف) 5(
  .3/350بصائر ذوي التمييز ) 6(
  .81/آل عمران) 7(
  .8/128التفسير الكبير ) 8(
  .28/الحج) 9(
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	A�S�����.�ْ� (�� ٌَ?�z�}َ �	.��	&�َ�	%	A�S�����.�ْ� (�� ٌَ?�z�}َ �	.��	&�َ�	%	A�S�����.�ْ� (�� ٌَ?�z�}َ �	.��	&�َ�	%	A�S�����.�ْ� (�� ٌَ?�z�}َ �	.��	&�َ�	%�
في ) شهد(وبصيغة الماضي على نفس المدلول وردت مادة  )1(

ــ�8ِ	 �: فــي قولــه تعــالى 	n �(ــ 	.Kَ 	8ِ�ــ 	n �(ــ 	.Kَ 	8ِ�ــ 	n �(ــ 	.Kَ 	8ِ�ــ 	n �(ــ 	.Kَ      �ــ.�" �J	�#ْKَ 	
ــ�� �g�� �ُN�Sــ ��  �ــ.�" �J	�#ْKَ 	
ــ�� �g�� �ُN�Sــ ��  �ــ.�" �J	�#ْKَ 	
ــ�� �g�� �ُN�Sــ ��  �ــ.�" �J	�#ْKَ 	
ــ�� �g�� �ُN�Sــ ���
ــ��  �تعــالى وقولــه  )2( ��َ�#ْ	* ���ــ�8ِ 	nَ-  ��ــ ��َ�#ْ	* ���ــ�8ِ 	nَ-  ��ــ ��َ�#ْ	* ���ــ�8ِ 	nَ-  ��ــ ��َ�#ْ	* ���ــ�8ِ 	nَ-

����ُ�	��	�	n ��FَْNُF	L����ُ�	��	�	n ��FَْNُF	L����ُ�	��	�	n ��FَْNُF	L����ُ�	��	�	n ��FَْNُF	L�
)3( .  

  :بمعنى علم -3
ــ�	 �:بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى) شــهد(وردت مــادة  �� 	�ــ �� 	�ــ �� 	�ــ ��

	B��8	��g�َ ��ُFGَْ-	� �"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ	B��8	��g�َ ��ُFGَْ-	� �"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ	B��8	��g�َ ��ُFGَْ-	� �"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ	B��8	��g�َ ��ُFGَْ-	� �"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ�
)4(.  

  : دل داللة قاطعة بقول أو غيره: َيْشَهُد شهادة َشِهَد  -4
بهــذا المعنــى بصــيغة المضــارع فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه ) شــهد(أوحــت مــادة 

ً -ُ*�ـ
	� >ُـْ[ �nَ- َuـ�	8�   �: تعـالى	���o �"�#�� 	x	� �Bَ- 	B��8	��gFَ�َ ��ُN�S�zَ-   �ً -ُ*�ـ
	� >ُـْ[ �nَ- َuـ�	8	���o �"�#�� 	x	� �Bَ- 	B��8	��gFَ�َ ��ُN�S�zَ-   �ً -ُ*�ـ
	� >ُـْ[ �nَ- َuـ�	8	���o �"�#�� 	x	� �Bَ- 	B��8	��gFَ�َ ��ُN�S�zَ-   �ً -ُ*�ـ
	� >ُـْ[ �nَ- َuـ�	8	���o �"�#�� 	x	� �Bَ- 	B��8	��gFَ�َ ��ُN�S�zَ-�
��   �: وقولـه تعـالى )5(ُFـ�Sُ' ـ�	�	�   ��ُFـ�Sُ' ـ�	�	�   ��ُFـ�Sُ' ـ�	�	�   ��ُFـ�Sُ' ـ�	�	�

�g	� �Bَ- 	B��
�FFَ���َ�g	� �Bَ- 	B��
�FFَ���َ�g	� �Bَ- 	B��
�FFَ���َ�g	� �Bَ- 	B��
�FFَ���َ��ُ'�=�	J�&َ- َu	� ��ُN�C�.	L ��ُN��#َ	% 	8	���ُ'�=�	J�&َ- َu	� ��ُN�C�.	L ��ُN��#َ	% 	8	���ُ'�=�	J�&َ- َu	� ��ُN�C�.	L ��ُN��#َ	% 	8	���ُ'�=�	J�&َ- َu	� ��ُN�C�.	L ��ُN��#َ	% 	8	��
�� �:وقوله تعالى )6(ِ���8��َ- �	S�.d#َNُ�	� ��ِ���8��َ- �	S�.d#َNُ�	� ��ِ���8��َ- �	S�.d#َNُ�	� ��ِ���8��َ- �	S�.d#َNُ�	�

	B��9��ْN	� ��ُG�َ' �	.ِ& ����ُ#�!�=َ- �8	��g�َ	� ��ِ���8�� َ-	B��9��ْN	� ��ُG�َ' �	.ِ& ����ُ#�!�=َ- �8	��g�َ	� ��ِ���8�� َ-	B��9��ْN	� ��ُG�َ' �	.ِ& ����ُ#�!�=َ- �8	��g�َ	� ��ِ���8�� َ-	B��9��ْN	� ��ُG�َ' �	.ِ& ����ُ#�!�=َ- �8	��g�َ	� ��ِ���8�� َ-�
)7(.  

بالمـدلول نفســه فـي عــدة مواضـع منهــا قولــه ) شــهد(وبصيغــة الماضــي وردت مـادة 
ــ
	 �: تعــالى �Lِ, 6ــ �S	& �(ــ ــ�8ِ	 n	ــ� ��8 �� 	n	� 	
ــ �Lِ, 6ــ �S	& �(ــ ــ�8ِ	 n	ــ� ��8 �� 	n	� 	
ــ �Lِ, 6ــ �S	& �(ــ ــ�8ِ	 n	ــ� ��8 �� 	n	� 	
ــ �Lِ, 6ــ �S	& �(ــ ــ�8ِ	 n	ــ� ��8 �� 	n	��"ــ �#yْ�� $ــ#َ	% ]َ��z��"ــ �#yْ�� $ــ#َ	% ]َ��z��"ــ �#yْ�� $ــ#َ	% ]َ��z��"ــ �#yْ�� $ــ#َ	% ]َ��z��

ــ� �: وقولــه تعــالى )8( 7���<َ �ــ" �#�� h�8ــ ��	� 	Xــ� 'َ��ــ 7���<َ �ــ" �#�� h�8ــ ��	� 	Xــ� 'َ��ــ 7���<َ �ــ" �#�� h�8ــ ��	� 	Xــ� 'َ��ــ 7���<َ �ــ" �#�� h�8ــ ��	� 	Xَ��ــ'
�1�	S3�	9�ْ� ��� 	U�	!	� �)	Y َ:��L�
�� �Bَ- ���8ِ�	n	� ��ِ��G�	�ِ, 	8�C	& ���
َ?َ'�1�	S3�	9�ْ� ��� 	U�	!	� �)	Y َ:��L�
�� �Bَ- ���8ِ�	n	� ��ِ��G�	�ِ, 	8�C	& ���
َ?َ'�1�	S3�	9�ْ� ��� 	U�	!	� �)	Y َ:��L�
�� �Bَ- ���8ِ�	n	� ��ِ��G�	�ِ, 	8�C	& ���
َ?َ'�1�	S3�	9�ْ� ��� 	U�	!	� �)	Y َ:��L�
�� �Bَ- ���8ِ�	n	� ��ِ��G�	�ِ, 	8�C	& ���
َ?َ'�

�uِ, �َG &ِ.	� �:وقوله تعالى )9( �8ِ�	n �	�	� �	.ِ& �uِ, �َG �8ِ�	n �	�	� �	.ِ& �uِ, �َG �8ِ�	n �	�	� �	.ِ& �uِ, �َG �8ِ�	n �	�	�
�	S�.�#	% �	.ِ&�	S�.�#	% �	.ِ&�	S�.�#	% �	.ِ&�	S�.�#	% �	.ِ&�

)10(.  

                                         

  .2/النور) 1(
  .185/البقرة) 2(
  ..19/الزخرف) 3(
  .70/آل عمران) 4(
  .19/األنعام) 5(
  . 22/فصلت) 6(
  .65/يس) 7(
  .10/األحقاف) 8(
  .86/آل عمران) 9(
  .81/يوسف) 10(
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: يغة األمر في عدة سياقات منهـا قولـه تعـالىوبص) شهد(وبالمدلول نفسه وردت مادة 
� 	B�ُ'ِ
ــ� ��gُــ �.�� �Uhِ
dGــ6 &	ــ َ- ���ــ�	8 �n�	� 	"ــ �#�� �ــ�8ِ �nُ- 6ــdGِ, َ:ــ�<َ 	B�ُ'ِ
ــ� ��gُــ �.�� �Uhِ
dGــ6 &	ــ َ- ���ــ�	8 �n�	� 	"ــ �#�� �ــ�8ِ �nُ- 6ــdGِ, َ:ــ�<َ 	B�ُ'ِ
ــ� ��gُــ �.�� �Uhِ
dGــ6 &	ــ َ- ���ــ�	8 �n�	� 	"ــ �#�� �ــ�8ِ �nُ- 6ــdGِ, َ:ــ�<َ 	B�ُ'ِ
ــ� ��gُــ �.�� �Uhِ
dGــ6 &	ــ َ- ���ــ�	8 �n�	� 	"ــ �#�� �ــ�8ِ �nُ- 6ــdGِ, َ:ــ�<َ�

ــ� �:وقولــه تعــالى )1( �Gَ_ِ& �8	�ــ �n�	� �"ــ ــ� &ِ��#� �S	�o ــ� �Gَ_ِ& �8	�ــ �n�	� �"ــ ــ� &ِ��#� �S	�o ــ� �Gَ_ِ& �8	�ــ �n�	� �"ــ ــ� &ِ��#� �S	�o ــ� �Gَ_ِ& �8	�ــ �n�	� �"ــ ــ� &ِ��#� �S	�o
	B��.�#����	B��.�#����	B��.�#����	B��.�#�����

)2(.  
  :)3(شهد بمعنى أخبر قوًال باللسان أو داللة بالفعل أو الحال -5

�ــ"� >ُــ�8 ��ــ)� >9ُ�ــ[ٍ         �: قولــه تعــالىان اللســان فمــن بيــJ��.<َ 	Bَــ�' �Bِ, ــ�	�ــ� ��8 ��ــ)� -َ �#�	n 	8ِ�ــ	n	�         ٍ]ــ��ــ"� >ُــ�8 ��ــ)� >9ُJ��.<َ 	Bَــ�' �Bِ, ــ�	�ــ� ��8 ��ــ)� -َ �#�	n 	8ِ�ــ	n	�         ٍ]ــ��ــ"� >ُــ�8 ��ــ)� >9ُJ��.<َ 	Bَــ�' �Bِ, ــ�	�ــ� ��8 ��ــ)� -َ �#�	n 	8ِ�ــ	n	�         ٍ]ــ��ــ"� >ُــ�8 ��ــ)� >9ُJ��.<َ 	Bَــ�' �Bِ, ــ�	�ــ� ��8 ��ــ)� -َ �#�	n 	8ِ�ــ	n	�
�T<َ	8ــ 	JKَ�T<َ	8ــ 	JKَ�T<َ	8ــ 	JKَ�T<َ	8ــ 	JKَ�

أي حكــم أحــد أهلهــا الــذين عــرض علــيهم الــزوج أمرهــا للتحقيــق والتشــاور  )4(
  .قائًال إن كان قميصه شق من أمام فصدقت في دعواها

��       �	,ِ@ْ �	,ِ@ْ �	,ِ@ْ �	,ِ@ْ �: قولــه تعــالى ومــن داللــة الحــال ��Fَ��3ــ=ُ@ ���ــ�=ِ ��ُm �(ــ�� 	�	�o 6ــ�S	& �(ــ�� 	&5ــ`	ــ�َ =	*َ-       ����Fَ��3ــ=ُ@ ���ــ�=ِ ��ُm �(ــ�� 	�	�o 6ــ�S	& �(ــ�� 	&5ــ`	ــ�َ =	*َ-       ����Fَ��3ــ=ُ@ ���ــ�=ِ ��ُm �(ــ�� 	�	�o 6ــ�S	& �(ــ�� 	&5ــ`	ــ�َ =	*َ-       ����Fَ��3ــ=ُ@ ���ــ�=ِ ��ُm �(ــ�� 	�	�o 6ــ�S	& �(ــ�� 	&5ــ`	ــ�َ =	*َ-
    �Gَ�8ِ�ـ	n $َ#ـ	ـ��ُ�� &<َ ��ُN3&	
� &ِـT���ََ- ��ِ���ُ?Gَ- $#َ	% ��� 	8	��nَ-	�    �Gَ�8ِ�ـ	n $َ#ـ	ـ��ُ�� &<َ ��ُN3&	
� &ِـT���ََ- ��ِ���ُ?Gَ- $#َ	% ��� 	8	��nَ-	�    �Gَ�8ِ�ـ	n $َ#ـ	ـ��ُ�� &<َ ��ُN3&	
� &ِـT���ََ- ��ِ���ُ?Gَ- $#َ	% ��� 	8	��nَ-	�    �Gَ�8ِ�ـ	n $َ#ـ	ـ��ُ�� &<َ ��ُN3&	
� &ِـT���ََ- ��ِ���ُ?Gَ- $#َ	% ��� 	8	��nَ-	��

هـذا أسـلوب عـال مـن أسـاليب  )5(
التعبيـــر يســـميه علمـــاء البالغـــة بالتمثيـــل والمـــراد بإشـــهاده تعـــالى لهـــم تكوينـــه لفطـــرهم 

بقـــوى العقـــل واالدراك والمـــراد بقـــولهم وشـــهادتهم داللـــة حـــالهم، والمعنـــى إنـــه وٕاعـــدادها 
تعـــالى اســـتخرج مـــنهم ذريـــتهم وجعلهـــم بـــالحواس والقـــوى العقليـــة قـــادرين علـــى إدراك 

ن حـالهم ناطقـة بـأنهم وهبـوا مـن أربوبيته فيما أقام لهم من الدالئل وأنـزل مـن اآليـات و 
  .ق والباطل وأن ال عذر لكافرقوى االدراك ما يكفي للتمييز بين الح

�� ��ـ)�  � :قوله تعالى ومن داللة القول والفعل والحالُNُF���َo �	.�َ 	A3�ِ9�S�� pَ�yَ��� ��� ��ـ)�  �	,ِ@ْ -َ*	�َ ��#�"ُNُF���َo �	.�َ 	A3�ِ9�S�� pَ�yَ��� ��� ��ـ)�  �	,ِ@ْ -َ*	�َ ��#�"ُNُF���َo �	.�َ 	A3�ِ9�S�� pَ�yَ��� ��� ��ـ)�  �	,ِ@ْ -َ*	�َ ��#�"ُNُF���َo �	.�َ 	A3�ِ9�S�� pَ�yَ��� �"�#�� َ�	*َ- ْ@ِ,	�
� َ>ـ�:َ -َ-َ>ـْ       "�G�
�ـJ�SFَ�َ �)� &ِـ"� �	Sُـ����F�َ ���J	p38ٌ ��.	ـ� �	C	Nُـ� ٌ:��L	= ��ُ'	U�	! ��ُH M	.ْN�Y	� ٍ4�Fَ�'       ْـ�:َ -َ-َ>ـ<َ �"�G�
�ـJ�SFَ�َ �)� &ِـ"� �	Sُـ����F�َ ���J	p38ٌ ��.	ـ� �	C	Nُـ� ٌ:��L	= ��ُ'	U�	! ��ُH M	.ْN�Y	� ٍ4�Fَ�'       ْـ�:َ -َ-َ>ـ<َ �"�G�
�ـJ�SFَ�َ �)� &ِـ"� �	Sُـ����F�َ ���J	p38ٌ ��.	ـ� �	C	Nُـ� ٌ:��L	= ��ُ'	U�	! ��ُH M	.ْN�Y	� ٍ4�Fَ�'       ْـ�:َ -َ-َ>ـ<َ �"�G�
�ـJ�SFَ�َ �)� &ِـ"� �	Sُـ����F�َ ���J	p38ٌ ��.	ـ� �	C	Nُـ� ٌ:��L	= ��ُ'	U�	! ��ُH M	.ْN�Y	� ٍ4�Fَ�' ��ُ��=	
 ��ُ��=	
 ��ُ��=	
 ��ُ��=	


�n�Kَ َ:�<َ �َGـ�	8��� �	-Gََـ� �	C	Nُـ�� ��ـ)� ���gـ� ���8)	      �=	
<َْ- ��ُ��<َ hِ
�^ِ, ��ُN��َ@ $#َ	% ���n�Kَ َ:�<َ �َGـ�	8��� �	-Gََـ� �	C	Nُـ�� ��ـ)� ���gـ� ���8)	     �	-َ*	�ْ�ُ �=	
<َْ- ��ُ��<َ hِ
�^ِ, ��ُN��َ@ $#َ	% ���n�Kَ َ:�<َ �َGـ�	8��� �	-Gََـ� �	C	Nُـ�� ��ـ)� ���gـ� ���8)	     �	-َ*	�ْ�ُ �=	
<َْ- ��ُ��<َ hِ
�^ِ, ��ُN��َ@ $#َ	% ���n�Kَ َ:�<َ �َGـ�	8��� �	-Gََـ� �	C	Nُـ�� ��ـ)� ���gـ� ���8)	     �	-َ*	�ْ�ُ �=	
<َْ- ��ُ��<َ hِ
�^ِ, ��ُN��َ@ $#َ	% ��ُ�ْ�	*َ-	��
ومعنـى  )6(

)	(��8� ��g�� �(�� ��ُN	C	� �Gََ-	� ���8	��n�Kَ	(��8� ��g�� �(�� ��ُN	C	� �Gََ-	� ���8	��n�Kَ	(��8� ��g�� �(�� ��ُN	C	� �Gََ-	� ���8	��n�Kَ	(��8� ��g�� �(�� ��ُN	C	� �Gََ-	� ���8	��n�Kَ ( بينوه ألممكـم وأنـا معكـم مبينـة بمـا أنزلـه مـن اآليـات
بــه داللــة الحــال وتقريــر المعنــى وتوكيــده علــى ســبيل والقــول فــي المحــاورة مجــاز قصــد 

                                         

  .54/هود) 1(
  .52/آل عمران) 2(
  . 321، 320، 319/قاموس قرآني: ينظر) 3(
  .26/يوسف) 4(
  .172/األعراف) 5(
  .32/آل عمران) 6(
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تــاهم مــن خلــق آوالمــراد إنــه تعــالى أعــد أنبيــاءه لقبــول ذلــك واالضــطالع بــه بمــا  ؛التمثيــل
  .عظيم وعلم وحكمة وعزم وعصمة حتى يؤدوا رساالتهم بأمانة

  -:سم الفاعل على معاٍن منهاابصيغة ) شهد(ووردت مادة 
  :الشاهد  -1

�Gـــ� -َ=�L	ـــْ#S	�n [َ	ـــ� ��78 �	��9	3gـــ
�7 �: علـــى هــذا المعنـــى فـــي قولـــه تعـــالى )شـــهد(دلــت مـــادة  ِ, �7
�Gـــ� -َ=�L	ـــْ#S	�n [َ	ـــ� ��78 �	��9	3gـــ ِ, �7
�Gـــ� -َ=�L	ـــْ#S	�n [َ	ـــ� ��78 �	��9	3gـــ ِ, �7
�Gـــ� -َ=�L	ـــْ#S	�n [َ	ـــ� ��78 �	��9	3gـــ ِ,
�7
���Gَ	��7
���Gَ	��7
���Gَ	��7
���Gَ	��)1(: ، وقوله تعالى� 	ـ� ���8)�g�� �(�� ��ُN��َ@ $#َ	% �Gََ-	� 	(��8� ـ��g�� �(�� ��ُN��َ@ $#َ	% �Gََ-	� 	(��8� ـ��g�� �(�� ��ُN��َ@ $#َ	% �Gََ-	� 	(��8� ـ��g�� �(�� ��ُN��َ@ $#َ	% �Gََ-	��)2( )) ومعنـى هـذه الشـهادة تحقيـق

ــالحق ألنــه داٌل  �براهيم ااألخبــار والشــاهد الــدال علــى الشــيء عــن مشــاهدة فــ شــاهد ب
  . )3( ))بما يرجع الى ثقة المشاهدةعليه 
  :الحاضر -2

: أي )4(��	�	ـ� 'SُـT	 ��ـ)� ���gـ� ���8)	    �	�	ـ� 'SُـT	 ��ـ)� ���gـ� ���8)	    �	�	ـ� 'SُـT	 ��ـ)� ���gـ� ���8)	    �	�	ـ� 'SُـT	 ��ـ)� ���gـ� ���8)	    �: لى هذا المعنى في قوله تعالىع) شهد(دلت مادة 
الحاضرين لذلك األمر وبذلك المكـان فتخبـر قومـك عـن مشـاهدة وعيـان ولكنـا أخبرنـاك ((

8��B	* ��َ-	Sْ�#َ	* ��َ-	Sْ�#َ	* ��َ-	Sْ�#َ	* ��َ-	Sْ�#َ	�: وقوله تعالى )5( ))به ليكون معجزة لك� �	n ��� 	� �ًH�Gَِ, ََN�z	D	.�ْ� �	B��8� �	n ��� 	� �ًH�Gَِ, ََN�z	D	.�ْ� �	B��8� �	n ��� 	� �ًH�Gَِ, ََN�z	D	.�ْ� �	B��8� �	n ��� 	� �ًH�Gَِ, ََN�z	D	.�ْ� ��)6( .  
  :العالم -3

�� n	� ���8)	�:بهذا المعنى في قوله تعالى) شهد(أوحت مادة ِ��.ْN�/�� ��Sُ'	�	(��8� �	n ��ِ��.ْN�/�� ��Sُ'	�	(��8� �	n ��ِ��.ْN�/�� ��Sُ'	�	(��8� �	n ��ِ��.ْN�/�� ��Sُ'	��)7( .  
علــى ) فعيــل(علــى وزن ) شــهيد(بصــيغة الصــفة المشــبهة فجــاء ) شــهد(ووردت مــادة 

  -:المعاني اآلتية
  :المطلع -1

َ�ـــ�� �: الـــى هـــذا المعنــى فـــي عـــدة ســـياقات منهـــا قولــه تعـــالى) دشـــه(أشــارت مـــادة  	�َ- ��َ�ـــ 	�َ- ��َ�ـــ 	�َ- ��َ�ـــ 	�َ-
�8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �"�Gَ- 	`3&	
ِ& �XْN	��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �"�Gَ- 	`3&	
ِ& �XْN	��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �"�Gَ- 	`3&	
ِ& �XْN	��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �"�Gَ- 	`3&	
ِ& �XْN	��)8( .  

                                         

  .8/الفتح) 1(
  .56/األنبياء) 2(
  .4/7/52مجمع البيان مج) 3(
  .44/القصص) 4(
  .4/7/256مجمع البيان مج )5(
  .150/الصافات) 6(
  .78/األنبياء) 7(
  .53/فصلت) 8(
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نه حـق أمطلع مهيمن يستوي عنده غيبه وشهادته، فيكفيهم ذلك دليًال على : ((أي
��B	 &ِ��	��1 ��#�"��: وقال عّز وجل) 1())…نه من عندهأو 
ُ?ْN�َ 	����"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ 	����"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ 	����"�#�� �1�	��ِ& 	B��
ُ?ْN�َ 	���     	Bُـ�#	.�C�َ �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#��	� 	Bُـ�#	.�C�َ �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#��	� 	Bُـ�#	.�C�َ �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#��	� 	Bُـ�#	.�C�َ �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#��	��

)2( 
  . )3(أي مطلع عليها

والشـــهادة هـــي الحضـــور واالطـــالع علـــى االمـــور والشـــهيد : ((.. وقـــال الســـبزواري
  .)4())…بمعنى العالم المطلع وهو من أسماء اهللا الحسنى

� ,��Bِ: وقال عز وجل	��	����ْ� 	���	� ����	S��	& ُ]�Jْ?	� 	"�#�� �Bِ,�Bِ, �	��	����ْ� 	���	� ����	S��	& ُ]�Jْ?	� 	"�#�� �Bِ,�Bِ, �	��	����ْ� 	���	� ����	S��	& ُ]�Jْ?	� 	"�#�� �Bِ,�Bِ, �	��	����ْ� 	���	� ����	S��	& ُ]�Jْ?	� 	"�#�� �Bِ,    �8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �َ��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �َ��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �َ��8�ِ�	n MU�6	n d]ُ' $#َ	% �َ��
أي مطلع على  )5(

  . )6(على كل شيء ألنه عّالم الغيوب
  :العليم -2

الى هذا المعنـى فـي عـدة مواضـع جـاءت متمثلـة فـي قولـه ) شهد(لقد أشارت مادة 
� �:تعـالىU�	8	�ـ�n ��ُFGَْ-	� �7!	��% �	�Gَ�ُR�9�َ 	(	�o �(	� �"�#�� ِ]�ِ9	L �(	% 	B�58�J�َ 	��� �U�	8	�ـ�n ��ُFGَْ-	� �7!	��% �	�Gَ�ُR�9�َ 	(	�o �(	� �"�#�� ِ]�ِ9	L �(	% 	B�58�J�َ 	��� �U�	8	�ـ�n ��ُFGَْ-	� �7!	��% �	�Gَ�ُR�9�َ 	(	�o �(	� �"�#�� ِ]�ِ9	L �(	% 	B�58�J�َ 	��� �U�	8	�ـ�n ��ُFGَْ-	� �7!	��% �	�Gَ�ُR�9�َ 	(	�o �(	� �"�#�� ِ]�ِ9	L �(	% 	B�58�J�َ 	�، )8())علمـاء بـه: ()أي 7((�    ��


�>���	 %	َ#ـ���ِ�� �	-GَْـT	 %	َ#ـ$ 'ُـ[n d	ـn MU�6	ـ��8�ِ      �:وقوله تعـالى�� 	TGَْ- 	TSُ' 6�SFَ���K	��َ ��.#َKَ      �8�ِ�ـ	n MU�6ـ	n d]ـ$ 'ُـ#َ	% 	TـGَْ-	� ��
�>���	 %	َ#ـ���ِ�� 	TGَْ- 	TSُ' 6�SFَ���K	��َ ��.#َKَ      �8�ِ�ـ	n MU�6ـ	n d]ـ$ 'ُـ#َ	% 	TـGَْ-	� ��
�>���	 %	َ#ـ���ِ�� 	TGَْ- 	TSُ' 6�SFَ���K	��َ ��.#َKَ      �8�ِ�ـ	n MU�6ـ	n d]ـ$ 'ُـ#َ	% 	TـGَْ-	� ��
�>���	 %	َ#ـ���ِ�� 	TGَْ- 	TSُ' 6�SFَ���K	��َ ��.#َKَ�
وقولـه  )9(

� n	�% �8�ِ	� $#َ	� �	Cْ?	B�ُ#	�:تعالى"�#�� ��ُH �����Cِ!�
	� �	S���َِeKَ	B�ُ#	Cْ?	� �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#�� ��ُH �����Cِ!�
	� �	S���َِeKَ	B�ُ#	Cْ?	� �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#�� ��ُH �����Cِ!�
	� �	S���َِeKَ	B�ُ#	Cْ?	� �	� $#َ	% �8�ِ�	n �"�#�� ��ُH �����Cِ!�
	� �	S���َِeKَ�
)10(.  

  :)11(الحاضر -3
,`��َ@ 6�K �Bِ	 `��َ@ 6�K �Bِ,	 `��َ@ 6�K �Bِ,	 6�K �Bِ, @َ��`	 �: على هذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى )شهد(جاءت مادة 

�8�ِ�	n 	�� 	� 	x�.���� $َ�ْ�َ- ��َ- ��#ْ<َ �"�َ 	B�َ' �(	.�� �	
ْ'���َ�8�ِ�	n 	�� 	� 	x�.���� $َ�ْ�َ- ��َ- ��#ْ<َ �"�َ 	B�َ' �(	.�� �	
ْ'���َ�8�ِ�	n 	�� 	� 	x�.���� $َ�ْ�َ- ��َ- ��#ْ<َ �"�َ 	B�َ' �(	.�� �	
ْ'���َ�8�ِ�	n 	�� 	� 	x�.���� $َ�ْ�َ- ��َ- ��#ْ<َ �"�َ 	B�َ' �(	.�� �	
ْ'���َ�
� %	َ#ـ�6 ,ِ@ْ  �: وقوله تعالى )12("�#�� 	�	CGَْ- �8<َ َ:�<َ  ْ@ِ, �6ـ#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ- �8<َ َ:�<َ  ْ@ِ, �6ـ#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ- �8<َ َ:�<َ  ْ@ِ, �6ـ#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ- �8<َ َ:�<َ

�78�ِ�	n ����	C	� �(ُ'َ- ���َ�78�ِ�	n ����	C	� �(ُ'َ- ���َ�78�ِ�	n ����	C	� �(ُ'َ- ���َ�78�ِ�	n ����	C	� �(ُ'َ- ���َ�
�� �:وقوله تعالى )13(ُFSُ' ��َ- ��ُFSُ' ��َ- ��ُFSُ' ��َ- ��ُFSُ' ��َ-  �"ـ��S	9�� َ:�<َ ْ@ِ, �1��	.�ْ� 	4�ُ��C	� 	
َj	Y ْ@ِ, 	U�	8	��n  �"ـ��S	9�� َ:�<َ ْ@ِ, �1��	.�ْ� 	4�ُ��C	� 	
َj	Y ْ@ِ, 	U�	8	��n  �"ـ��S	9�� َ:�<َ ْ@ِ, �1��	.�ْ� 	4�ُ��C	� 	
َj	Y ْ@ِ, 	U�	8	��n  �"ـ��S	9�� َ:�<َ ْ@ِ, �1��	.�ْ� 	4�ُ��C	� 	
َj	Y ْ@ِ, 	U�	8	��n

                                         
  .4/212الكشاف )1(
  .98/عمرانآل ) 2(
  .1/2/480مجمع البيان مج: ينظر )3(
  .6/194مواهب الرحمن  )4(
  .17/الحج) 5(
  .4/7/76مجمع البيان مج: ينظر) 6(
  .99/آل عمران) 7(
  .1/98مجاز القرآن ) 8(
  .117/المائدة) 9(
  .46/يونس) 10(
  .138/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 11(
  . 37/ق) 12(
  .72/النساء) 13(
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    h�8ــ ــ)� &	�Cـ ــ8��B	 ��ـ 9�ـ�C�َ ــ� ــh�8    �	ـ ــ)� &	�Cـ ــ8��B	 ��ـ 9�ـ�C�َ ــ� ــh�8    �	ـ ــ)� &	�Cـ ــ8��B	 ��ـ 9�ـ�C�َ ــ� ــh�8    �	ـ ــ)� &	�Cـ ــ8��B	 ��ـ 9�ـ�C�َ ــ� ��	ـ
والشـــهداء هـــم الحضـــور : ((قـــال الســـيد محمـــد رشـــيد رضـــا ،)1(

  .)2(..))المشاهدون للشيء وهو جمع شهيد
  . )3(األنبياء: الشهيد بالبالغ عن اهللا عّز وجل يعني -4

NKََ��ـX	 NKَ  �َ@ِ,َ��ـX	 NKَ  �َ@ِ,َ��ـX	 NKَ  �َ@ِ,َ��ـX	 ,ِ@َ�  � �:المعنى في عدة مواضـع منهـا قولـه تعـالىبهذا ) شهد(جاءت مادة 
 M8�ِ�	gِ& M��ُ- d]ُ' �(�� �	SWِْ! M8�ِ�	gِ& M��ُ- d]ُ' �(�� �	SWِْ! M8�ِ�	gِ& M��ُ- d]ُ' �(�� �	SWِْ! M8�ِ�	gِ& M��ُ- d]ُ' �(�� �	SWِْ!�

��	!SWِْ	ـ� &ِـ`	 %	َ#ـ$  	ـ��n �Uَu	ـ��     �78�ِ	SWِْ!	ـ� &ِـ`	 %	َ#ـ$  	ـ��n �Uَu	ـ��     �78�ِ	SWِْ!	ـ� &ِـ`	 %	َ#ـ$  	ـ��n �Uَu	ـ��     �78�ِ	SWِْ!	ـ� &ِـ`	 %	َ#ـ$  	ـ��n �Uَu	ـ��78�ِ     �: وقوله تعالى )4(
 :وقولـه تعـالى )5(

���� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	���� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	���� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	���� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	��
  .نبياءأي األ )6(

���: قدرتهوقال جلت ِ���ُ?Gَ- �(�� ��ِ���#َ	% �78�ِ�	n M��ُ- d]ُ' 6�K ��	C�9Gَ 	���	�	���ِ���ُ?Gَ- �(�� ��ِ���#َ	% �78�ِ�	n M��ُ- d]ُ' 6�K ��	C�9Gَ 	���	�	���ِ���ُ?Gَ- �(�� ��ِ���#َ	% �78�ِ�	n M��ُ- d]ُ' 6�K ��	C�9Gَ 	���	�	���ِ���ُ?Gَ- �(�� ��ِ���#َ	% �78�ِ�	n M��ُ- d]ُ' 6�K ��	C�9Gَ 	���	�	��
   .أي نبيهم )7(

   :)8(تشهد في سبيل اهللاسالم: الشهيد يعني -5
 `�W�َ��ُ_Kَ	 �	x	 ���ـ���)	 `�W�َ��ُ_Kَ	 �	x	 ���ـ���)	 `�W�َ��ُ_Kَ	 �	x	 ���ـ���)	 `�W�َ��ُ_Kَ	 �	x	 ���ـ���)	 �:بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعـالى) شهد(جاءت مادة 

�(�� ��ِ���#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ-�(�� ��ِ���#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ-�(�� ��ِ���#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ-�(�� ��ِ���#َ	% �"�#�� 	�	CGَْ-     	A�/ـ����J��	� �U�	8	�5g��	� 	A���383J��	� 	A3�ِ9�S�� 	A�/ـ����J��	� �U�	8	�5g��	� 	A���383J��	� 	A3�ِ9�S�� 	A�/ـ����J��	� �U�	8	�5g��	� 	A���383J��	� 	A3�ِ9�S�� 	A�/ـ����J��	� �U�	8	�5g��	� 	A���383J��	� 	A3�ِ9�S���
الشـهداء الـذين إستشـهدوا : يعنـي )9(

���: وفي الحديد. في سبيل اهللا �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	��� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	��� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	��� �=�ُG	� ��� �
�!َ- �����َ ��ِ�3&	= 	8�S�% �U�	8	�5g��	��
)10( .  

  :الرقيب -6
�  �:تعـالىالـى هـذا المعنـى فـي عـدة مواضـع منهـا قولـه ) شـهد(أوحت مادة TـSُ'	�  �TـSُ'	�  �TـSُ'	�  �TـSُ'	�

   ��� �Kـ��ِTـ����� n	��78�ِ �	ـ� �ِ���#َ	%   ��� �Kـ��ِTـ����� n	��78�ِ �	ـ� �ِ���#َ	%   ��� �Kـ��ِTـ����� n	��78�ِ �	ـ� �ِ���#َ	%   ��� �Kـ��ِTـ����� n	��78�ِ �	ـ� �ِ���#َ	%�
: رقيبـًا كالشـاهد علـى المشـهود عليـه وقولـه تعـالى: أي )11(

�	U�	8	��n �"��#َ	% ��ُG�َ'	� �"�#�� ِ4�Fَ�' �(�� ��ُQ�?�/ُF�L� �	.ِ&	U�	8	��n �"��#َ	% ��ُG�َ'	� �"�#�� ِ4�Fَ�' �(�� ��ُQ�?�/ُF�L� �	.ِ&	U�	8	��n �"��#َ	% ��ُG�َ'	� �"�#�� ِ4�Fَ�' �(�� ��ُQ�?�/ُF�L� �	.ِ&	U�	8	��n �"��#َ	% ��ُG�َ'	� �"�#�� ِ4�Fَ�' �(�� ��ُQ�?�/ُF�L� �	.ِ&�
  .أي رقباء )12(

                                         
  .133/البقرة) 1(
  . 8/143تفسير المنار ) 2(
  .129/الحكيم الترمذي: ، تحصيل نظائر القرآن137/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 3(
  .41/النساء) 4(
  . 41/النساء) 5(
  . 19/الحديد) 6(
  .89/النحل) 7(
  .138/الكريم ، الوجوه والنظائر في القرآن130/ تحصيل نظائر القرآن: ينظر) 8(
  .69/النساء) 9(
  . 19/الحديد) 10(
  .117/المائدة) 11(
  .44/المائدة) 12(
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���B�ُj��?ُ� ْ@ِ, �7	 � �"��K	.�C�َ َu	B�ُ#	 ��% �(	.	% ��Sُ' �uِ, ٍ]	�	.�C�َ َu	B�ُ#	 ��% �(	.	% ��Sُ' �uِ, ٍ]	�	.�C�َ َu	B�ُ#	 ��% �(	.	% ��Sُ' �uِ, ٍ]	�	.�C�َ َu	B�ُ#	 ��% �(	.	��Sُ' �uِ, ٍ] %	�: وقال جلت قدرته��n ��ُN��#َ �"��K 	B�ُj��?ُ� ْ@ِ, �7�����n ��ُN��#َ �"��K 	B�ُj��?ُ� ْ@ِ, �7�����n ��ُN��#َ �"��K 	B�ُj��?ُ� ْ@ِ, �7�����n ��ُN��#َ�)1( أي)) : رقباء
  .)2( ))رقباء مطلعين عليكم((
  : )3(الحافظ -7

��B	 &ِ��	��1 ��#�"� �	��#�ـ"� n	ـ��8�ِ %	َ#ـ$ �	ـ�     �: بهذا المعنى في قوله تعـالى) شهد(جاءت مادة 
ُ?ْN�َ 	���B	 &ِ��	��1 ��#�"� �	��#�ـ"� n	ـ��8�ِ %	َ#ـ$ �	ـ�     ��
ُ?ْN�َ 	���B	 &ِ��	��1 ��#�"� �	��#�ـ"� n	ـ��8�ِ %	َ#ـ$ �	ـ�     ��
ُ?ْN�َ 	���B	 &ِ��	��1 ��#�"� �	��#�ـ"� n	ـ��8�ِ %	َ#ـ$ �	ـ�     ��
ُ?ْN�َ 	���
	B�ُ#	.�C�َ	B�ُ#	.�C�َ	B�ُ#	.�C�َ	B�ُ#	.�C�َ�)4(  أي حفيظ على أعمالكم.  

�ـ�B	  �	!�6ِ	!�6ِ	!�6ِ	!�6ِ: وقال عّز وجل.#َQْ�� َu ���ـ 	� 3)	/�ْ�ِ& ����	S��	& 	6�jُ<	� �U�	8	�5g��	� 	A3�ِ9 �S��ِ& 	U  	Bـ��.#َQْ�� َu ���ـ 	� 3)	/�ْ�ِ& ����	S��	& 	6�jُ<	� �U�	8	�5g��	� 	A3�ِ9 �S��ِ& 	U  	Bـ��.#َQْ�� َu ���ـ 	� 3)	/�ْ�ِ& ����	S��	& 	6�jُ<	� �U�	8	�5g��	� 	A3�ِ9 �S��ِ& 	U  	Bـ��.#َQْ�� َu ���ـ 	� 3)	/�ْ�ِ& ����	S��	& 	6�jُ<	� �U�	8	�5g��	� 	A3�ِ9 �S��ِ& 	U�)5(وقـال تعـالى ، :
����	��nَb� ���ُ�	� 	���	�	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� 6�K ���S	�o 	(������	� �	S#َ�L�= �
�JS	S�َ ��Gِ,���	��nَb� ���ُ�	� 	���	�	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� 6�K ���S	�o 	(������	� �	S#َ�L�= �
�JS	S�َ ��Gِ,���	��nَb� ���ُ�	� 	���	�	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� 6�K ���S	�o 	(������	� �	S#َ�L�= �
�JS	S�َ ��Gِ,���	��nَb� ���ُ�	� 	���	�	� �	�Gْ58�� ���	�	/�ْ� 6�K ���S	�o 	(������	� �	S#َ�L�= �
�JS	S�َ ��Gِ,�)6( الحفظة: يعني.  
   :)7(الشركاء -8

���Bِ, �"�#�� ِB �: الى هذا المعنى في قوله تعالى) دشه(أشارت مادة � �(�� ��ُ'	U�	8	��n ���%���	� �Bِ, �"�#�� ِB��� �(�� ��ُ'	U�	8	��n ���%���	� �Bِ, �"�#�� ِB��� �(�� ��ُ'	U�	8	��n ���%���	� �Bِ, �"�#�� ِB��� �(�� ��ُ'	U�	8	��n ���%���	�
	A�<ــ��� 	^ ��ُFــ Sُ'	A�<ــ��� 	^ ��ُFــ Sُ'	A�<ــ��� 	^ ��ُFــ Sُ'	A�<ــ��� 	^ ��ُFــ Sُ'�)8( شــركاءكم أمــا الطبرســي فقــد أشــار الــى أن: يعنــي)) :وادعــوا : (قولــه

قـــال إبـــن عبـــاس يعنـــي أعـــوانكم وأنصـــاركم الـــذين يظـــاهرونكم علـــى تكـــذيبكم ) شـــهداءكم
وقــــال الســــيد محمــــود  )9())…نهــــم يشــــاهدونهم عنــــد المعاونــــةوســــمي أعــــوانهم شــــهداء أل

  .)10( ..))الشهداء جمع شهيد أي الحاضر الناظر: ((الطالقاني
  :)11( )الشاهد باألشياء(وٕانما صار الشهيد  -9

8ِ��� n	�8�ِ	��)ِ ��ـ)�  �: بهذا المعنى في عدة سياقات منها قوله تعالى) شهد(أوحت مادة ��gFَ�L�	�  �()ِ ��ـ��	8�ِ�	n ���8ِ��gFَ�L�	�  �()ِ ��ـ��	8�ِ�	n ���8ِ��gFَ�L�	�  �()ِ ��ـ��	8�ِ�	n ���8ِ��gFَ�L�	�
 ��ُN���	!ِ= ��ُN���	!ِ= ��ُN���	!ِ= ��ُN���	!ِ=�)12( ��8�ِ: وقوله تعالى�	n َu	� �����َ' �=�َj�� َu	��8�ِ�	n َu	� �����َ' �=�َj�� َu	��8�ِ�	n َu	� �����َ' �=�َj�� َu	��8�ِ�	n َu	� �����َ' �=�َj�� َu	��)13( : وقوله تعالى�   	ـ� ���ـ���)	�5� �5�	ـ� ���ـ���)	   �	�-َ �5�	ـ� ���ـ���)	   �	�-َ �5�	ـ� ���ـ���)	   �	�-َ َ-�	�

�q�����ْ�ِ& 	U�	8	��n �"�#�� 	A�����<َ ��ُG�ُ' ���S	�o�q�����ْ�ِ& 	U�	8	��n �"�#�� 	A�����<َ ��ُG�ُ' ���S	�o�q�����ْ�ِ& 	U�	8	��n �"�#�� 	A�����<َ ��ُG�ُ' ���S	�o�q�����ْ�ِ& 	U�	8	��n �"�#�� 	A�����<َ ��ُG�ُ' ���S	�o�)14(.  

                                         
  .61/يونس) 1(
  .169، 2/168، تفسير النسفي 11/413تفسير المنار ) 2(
  .137/الكريم الوجوه والنظائر في القرآن: ينظر) 3(
  .98/آل عمران) 4(
  .69/الزمر) 5(
  .51/غافر) 6(
  .138/الكريم قرآنالوجوه والنظائر في ال: ينظر) 7(
  .23/البقرة )8(
  .1/1/62مجمع البيان مج) 9(
  .1/112شراق من القرآن الكريم إ) 10(
  .129/تحصيل نظائر القرآن: ينظر) 11(
  .282/البقرة) 12(
  .282/البقرة) 13(
  .8/المائدة) 14(
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  . )1(يشهدون لألنبياء بالبالغ يعني أمة محمد : الشهداء -10
�	'َـــ�َ��`	 �	'َـــ�َ��`	 �	'َـــ�َ��`	 �	'َـــ�َ��`	 �: ع منهـــا قولـــه تعـــالىبهـــذا المعنـــى فـــي عـــدة مواضـــ) شـــهد(أشـــارت مـــادة 

 �78�ِ�	n ��ُN��#َ	% ُ:��L�
�� 	B�ُN	�	� ِ\��S�� $#َ	% 	U�	8	��n ��ُG�ُNَF�� �ًt	L	� ً��ُ- ��ُ'�	S#ْ	C	! �78�ِ�	n ��ُN��#َ	% ُ:��L�
�� 	B�ُN	�	� ِ\��S�� $#َ	% 	U�	8	��n ��ُG�ُNَF�� �ًt	L	� ً��ُ- ��ُ'�	S#ْ	C	! �78�ِ�	n ��ُN��#َ	% ُ:��L�
�� 	B�ُN	�	� ِ\��S�� $#َ	% 	U�	8	��n ��ُG�ُNَF�� �ًt	L	� ً��ُ- ��ُ'�	S#ْ	C	! �78�ِ�	n ��ُN��#َ	% ُ:��L�
�� 	B�ُN	�	� ِ\��S�� $#َ	% 	U�	8	��n ��ُG�ُNَF�� �ًt	L	� ً��ُ- ��ُ'�	S#ْ	C	!�)2(   
��� ��ـ)� �	�gـ�	�8 �	ـ���ٍ     � :بصيغة المصدر وذلك في قوله تعالى) مشهد(وجاء 
��� ��ـ)� �	�gـ�	�8 �	ـ���ٍ     �Kَ	��[ٌ ��#����)	 'َ?َـ
��� ��ـ)� �	�gـ�	�8 �	ـ���ٍ     �Kَ	��[ٌ ��#����)	 'َ?َـ
��� ��ـ)� �	�gـ�	�8 �	ـ���ٍ     �Kَ	��[ٌ ��#����)	 'َ?َـ
�Kَ	��[ٌ ��#����)	 'َ?َـ

ٍ�ــ� �Q	%ٍ�ــ� �Q	%ٍ�ــ� �Q	%ٍ�ــ� �Q	%�)3( )) شــيء أعظــم ممــا يشــاهد فــي صــف ذلــك المشــهد بأنــه عظــيم ألنــه الٕانمــا و و
  .)4())ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة

� �R�َْ��ـ�ِ �	���gـ�	��	��     �: في عدة مواضع منهـا قولـه تعـالى) شهادة(وورد المصدر �� �R�َْ��ـ�ِ �	���gـ�	��	��     @َ��ـ`	 %	ـ����� �R�َْ��ـ�ِ �	���gـ�	��	��     @َ��ـ`	 %	ـ����� �R�َْ��ـ�ِ �	���gـ�	��	��     @َ��ـ`	 %	ـ����@َ��ـ`	 %	ـ���
 ����Y�
� ��ــcِ�ــc	C�ْ� ����Y�
� ��ــcِ�ــc	C�ْ� ����Y�
� ��ــcِ�ــc	C�ْ� ����Y�
� ��ــcِ�ــc	C�ْ��)5 ه لــإلدراك فكأنــه والشــهادة ظهــور . دراكخفــاء الشــيء عــن اإل((فالغيــب )

يعلم ما يصـح أن يشـاهد، ومـا ال يصـح أن يشـاهد فيـدخل فـي ذلـك المعـدوم والحيـاة : قال
  . )6())والموت والقدرة وجميع ما ال يصح عليه الرؤية

��: وقال سبحانه وتعالىOِ9َf�ْ� ����N	/�ْ� 	�� 	� ��	��	��g��	� ِ���َR�ْ� �����	%�Oِ9َf�ْ� ����N	/�ْ� 	�� 	� ��	��	��g��	� ِ���َR�ْ� �����	%�Oِ9َf�ْ� ����N	/�ْ� 	�� 	� ��	��	��g��	� ِ���َR�ْ� �����	%�Oِ9َf�ْ� ����N	/�ْ� 	�� 	� ��	��	��g��	� ِ���َR�ْ� ��فسر إبن عباس (( )7(�%	���
الشـــهادة مـــا قـــد رأيـــتم خلقـــه : دة هنـــا بالســـر والعالنيـــة وقــال الحســـنعبــاس الغيـــب والشـــها

  .)8())…والغيب ما غاب عنكم مما لم تروه
  فقط ما يخص البحث) شهد(وقد تناولت من معاني 

7-  
َ
 ط

َ
 ل

َ
  :ع

  -:في االستعمال القرآني على عدة وجوه منها) طلع(وردت مادة 
  :نظربمعنى  -1

َ�ـ"�    �: ي عدة مواضع منهـا قولـه تعـالىالى هذا المعنى ف) طلع(أشارت مادة  َ�ـ"�    Kَـ_َ{�#�x	 ,َِ�ـ$ ,ِ َ�ـ"�    Kَـ_َ{�#�x	 ,َِ�ـ$ ,ِ َ�ـ"�    Kَـ_َ{�#�x	 ,َِ�ـ$ ,ِ Kَـ_َ{�#�x	 ,َِ�ـ$ ,ِ
$	L���$	L���$	L���$	L��  . ))10أنظر إليه: أي 9((��

                                         
  .138/الوجوه والنظائر في القرآن الكريم: ينظر) 1(
  .143/البقرة) 2(
  .37/مريم) 3(
  .21/220 الكبيرتفسير ال) 4(
  . 6/السجدة) 5(
  .8/267التبيان ) 6(
  .73/األنعام) 7(
  .7/532تفسير المنار ) 8(
  .37/غافر) 9(
  .4/8/524، مجمع البيان مج9/76التبيان : ينظر) 10(



 

 268

  يمالمستوى الد�لي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكر  الرابعالفصل 
 

 

�� @1�َ	 ���	�A�. �: وقال عز وجل ِ��?��َ' �(	% �=	��	cFَ�َ �T	C#َ}َ �َ@ِ, 	;�.�g�� �	
َ�	� �A�.	��� 	1�َ@ ��ِ��?��َ' �(	% �=	��	cFَ�َ �T	C#َ}َ �َ@ِ, 	;�.�g�� �	
َ�	� �A�.	��� 	1�َ@ ��ِ��?��َ' �(	% �=	��	cFَ�َ �T	C#َ}َ �َ@ِ, 	;�.�g�� �	
َ�	� �A�.	��� 	1�َ@ ��ِ��?��َ' �(	% �=	��	cFَ�َ �T	C#َ}َ �َ@ِ, 	;�.�g�� �	
ك لو نإ: أي )1(��	�َ
  . )2(لو رأيته لرأيته على هذه الصورة

  :أطلعبمعنى  -2
�ـ�B	  �:بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى )طلع(أوحت مادة C�#�t�� ��ُFGَْ- ]ْ	  َ:�<َ  	Bـ��C�#�t�� ��ُFGَْ- ]ْ	  َ:�<َ  	Bـ��C�#�t�� ��ُFGَْ- ]ْ	  َ:�<َ  	Bـ��C�#�t�� ��ُFGَْ- ]ْ	  َ:�<َ

 * * * *	x#َ�}ــ�Kَ	x#َ�}ــ�Kَ	x#َ�}ــ�Kَ	x#َ�}ــ�Kَ�)3( أي :))إن فــي الجنــة : قيــل. هــل أنــتم مطلعــون الــى النــار ألريكــم ذلــك القــرين
ــى أهــل النــار، وقيــلإكــوى ينظــر أهلهــا منهــا  بعــض : وقيــل. القائــل هــو اهللا عــّز وجــل: ل
لعــوا فتعلمــوا أيــن منــزلتكم مــن منزلــة أهــل هــل تحبــون أن تط : جنــةالمالئكــة يقــول ألهــل ال

أن ال . أنـه لمـا شـرط فـي إطالعـه إطالعهـم، وهـو مـن آداب المجالسـة: فـالمعنى… النار
وهـو  )4( ))الخطـاب علـى هـذا للمالئكـة: وقيل. يستبد بشيء دون جلسائه، فكأنهم مطلعوه

ل فعلــى هــذا يكــون معنــاه فهــل قبــاطــالع اإلاإل… ((: عنــد الطبرســي) قبــلأ(وهــو بمعنــى 
أنـتم مقبلـون فأقبـل وأطلـع يكــون مسـندًا الـى مصـدره أي فـأطلع االطــالع كمـا يقـال قـد قــيم 

  . )5())قيم القيامقد أي 
�� %	َ#ــ$ �R�َْ��ــ�ِ�: وقـال تعــالىُN	C�#ْt�ــ"� ��ــ� �#�� 	Bــ� 'َــ�	�	َ��ــ�ِ�R�ْ� $ــ#َ	% ��ُN	C�#ْt�ــ"� ��ــ� �#�� 	Bــ� 'َــ�	�	َ��ــ�ِ�R�ْ� $ــ#َ	% ��ُN	C�#ْt�ــ"� ��ــ� �#�� 	Bــ� 'َــ�	�	َ��ــ�ِ�R�ْ� $ــ#َ	% ��ُN	C�#ْt�ــ"� ��ــ� �#�� 	Bــ� 'َــ�	�	مــا كــان اهللا ليــؤتيكم علــم : أي )6(��

  . )7(ب وتعلموا كفرها وٕايمانهاالغيب أو يطلعكم على ما في القلو 
  . )8(ما كان اهللا ليظهر أحدًا منكم على غيبه: عند الطبرسي أي) ظهر(وبمعنى 

  :أشرفبمعنى  -3
� ,َِ�ــ$ ,َِ�ـ"� ���L	ـ$    �:بهـذا المعنـى فــي قولـه تعـالى) طلـع(وجـاءت مـادة xـ6 -َ{�#�ـd#	C�َ    $ـ	L��� ,َِ�ــ$ ,َِ�ـ"� �xـ6 -َ{�#�ـd#	C�َ    $ـ	L��� ,َِ�ــ$ ,َِ�ـ"� �xـ6 -َ{�#�ـd#	C�َ    $ـ	L��� ,َِ�ــ$ ,َِ�ـ"� �xـ6 -َ{�#�ـd#	C�َ�)9( فــاإلطالع :

أشـــرف عليـــه : ومعنـــاه)10( ))ليـــههـــو الظهـــور علـــى الشـــيء مـــن عـــل، وهـــو اإلشـــراف ع((
  . )11(هقف على حالأوأصعد إليه و 

                                         
  .17/الكهف) 1(
  .21/99، التفسير الكبير 3/6/455مجمع البيان مج: ينظر) 2(
  .54/الصافات) 3(
  .47 ،4/46الكشاف ) 4(
  .4/8/444مجمع البيان مج) 5(
  .179/آل عمران) 6(
  .7/105، مواهب الرحمن 3/126، البحر المحيط 1/473الكشاف : ينظر) 7(
  .1/2/545مجمع البيان مج: ينظر) 8(
  .38/القصص) 9(
  .8/136التبيان ) 10(
  .4/7/255مجمع البيان مج: ينظر) 11(



 

 269

  يمالمستوى الد�لي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكر  الرابعالفصل 
 

 

  : بلغبمعنى  -4
� %	َ#ـ$ ��WKَْbـ8	��   �:بهذا المعنى في قوله تعالى) طلع(أوحت مادة xـ�#�t�َ 6�F���   ��	8ـ�WKَْb� $ـ#َ	% �xـ�#�t�َ 6�F���   ��	8ـ�WKَْb� $ـ#َ	% �xـ�#�t�َ 6�F���   ��	8ـ�WKَْb� $ـ#َ	% �xـ�#�t�َ 6�F����

يبلـغ ((معنـاه  )1(
  .)2())أطلّعت على أرض كذا إذا بلغتها: ألمها ووجعها األفئدة، تقول

  :علمبمعنى  -5

��Y.	)ِ �: الى هذا المعنى في قوله تعالى) طلع(ة أشارت ماد�� 	8�S�% َ�f��� ��َ- 	���َR�ْ� 	xَ#�}� ِ(	.�Y�
�� 	8�S�% َ�f��� ��َ- 	���َR�ْ� 	xَ#�}� ِ(	.�Y�
�� 	8�S�% َ�f��� ��َ- 	���َR�ْ� 	xَ#�}� ِ(	.�Y�
�� 	8�S�% َ�f��� ��َ- 	���َR�ْ� 	xَ#�}�

ــ�78 ــ%�78	�� ــ%�78	�� ــ%�78	�� ��	%�
إعلــم الغيــب حتــى يعلــم أهــو فــي الجنــة أم ال عــن إبــن عبــاس … : ((معنــاه )3(

ومجاهــد وقيــل معنــاه أنظــر فــي اللــوح المحفــوظ عــن الكلبــي وتأويلــه أشــرف علــى علــم 
  .)4())تيه ماًال وولدًا وٕانه إن بعث رزق ماًال وولداً الغيب حتى علم إنه سنؤ 

ـــد الطوســـي أي) أشـــرف(وبمعنـــى  أشـــرف علـــى الغيـــب وعرفـــه حتـــى قـــال مـــا : عن
  . )5(!قال؟

 أَ  -8
َ
 ن

َ
  :س

  -:في السياق القرآني على عدة معاٍن منها) أنس(وردت مادة 
  :بمعنى رأى -1

اضـع منهـا قولـه علـى هـذا المعنـى بصـيغة الماضـي فـي عـدة مو ) أنـس(دلت مـادة 
ــ9	;ٍ  �: تعــالى ــ� &ِ�َ 	��S�� ��ُNــ� ��o 6ــ d#	C�َ �7=ــ� Gَ �Tــ ��Gَo 6ــ dGِ,  ٍ;	9ــ ــ� &ِ�َ 	��S�� ��ُNــ� ��o 6ــ d#	C�َ �7=ــ� Gَ �Tــ ��Gَo 6ــ dGِ,  ٍ;	9ــ ــ� &ِ�َ 	��S�� ��ُNــ� ��o 6ــ d#	C�َ �7=ــ� Gَ �Tــ ��Gَo 6ــ dGِ,  ٍ;	9ــ ــ� &ِ�َ 	��S�� ��ُNــ� ��o 6ــ d#	C�َ �7=ــ� Gَ �Tــ ��Gَo 6ــ dGِ,�

اس وجــدان ينــواإل رأيــت نــاراً : ((أي )6(
 )7())…آنــس البــازي إذا رأى صــيداً : الشــيء الــذي يــؤنس بــه، ألنــه مــن األنــس ويقــال

9	ـ   �: وقال عّز وجل َfِ& ـ�	��S�� ��ُNـ���o 6d#	C�َ �7=�Gَ �T��Gَo 6dGِ,   ـ	9 َfِ& ـ�	��S�� ��ُNـ���o 6d#	C�َ �7=�Gَ �T��Gَo 6dGِ,   ـ	9 َfِ& ـ�	��S�� ��ُNـ���o 6d#	C�َ �7=�Gَ �T��Gَo 6dGِ,   ـ	9 َfِ& ـ�	��S�� ��ُNـ���o 6d#	C�َ �7=�Gَ �T��Gَo 6dGِ,ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أبصـرت ورأيـت ومنـه : ()أي 8((�
نــس ألنهــم مرئيــون وقيــل آنســت أي أحسســت بالشــيء مــن جهــة يــؤنس بهــا إشــتقاق اإل

  .)9( ))نست به فقد أحسست به مع سكون نفسك إليهأوما 

                                         
  .7/الهمزة) 1(
  .10/408التبيان ) 2(
  . 78/مريم) 3(
  .3/6/528مجمع البيان مج) 4(
  . 7/131التبيان : ينظر) 5(
  .10/طه) 6(
  . 4/7/5مجمع البيان مج: ، وينظر7/143التبيان  )7(
  . 7/النمل) 8(
  .4/7/211مجمع البيان مج) 9(
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� �:وقال تعـالىT��Gَo 6dGِ, ��ُyُN��� �"�#� َ_�� َ:�<َ �7=�Gَ ِ=�wt�� ِ��G�	! �(�� 	;Gَo �"�#� َ_ِ& 	=�	L	� �T��Gَo 6dGِ, ��ُyُN��� �"�#� َ_�� َ:�<َ �7=�Gَ ِ=�wt�� ِ��G�	! �(�� 	;Gَo �"�#� َ_ِ& 	=�	L	� �T��Gَo 6dGِ, ��ُyُN��� �"�#� َ_�� َ:�<َ �7=�Gَ ِ=�wt�� ِ��G�	! �(�� 	;Gَo �"�#� َ_ِ& 	=�	L	� �T��Gَo 6dGِ, ��ُyُN��� �"�#� َ_�� َ:�<َ �7=�Gَ ِ=�wt�� ِ��G�	! �(�� 	;Gَo �"�#� َ_ِ& 	=�	L	��7=�Gَ�7=�Gَ�7=�Gَ�7=�Gَ�
أي  )1(

دقتها التـــي حــَأخــذ مــن إنســـان العــين وهــو ((وقــد  )2())…أبصــر أمــرًا يــؤنس بمثلـــه،((
  .)3( ))تبصر بها

  :بمعنى وجد -2
�� �:بهذا المعنى وبصيغة الماضي في قوله تعالى) أنس(وردت مادة ���S�� ��ُF��Gَo �BِeKَ �����S�� ��ُF��Gَo �BِeKَ �����S�� ��ُF��Gَo �BِeKَ �����S�� ��ُF��Gَo �BِeKَ

�78�n�=�78�n�=�78�n�=�78�n�=�
رأيـتهم، وأصـل : أي) رأى( وبمعنـى. )5(إْن وجدتم أو عرفتم مـنهم رشـداً : أي )4(

  . )6(بصاراس في اللغة االينوأصل اإل
  : ستأذنابمعنى  -3

u َu َu َuَ  �: بهــذا المعنــى بصــيغة المضــارع وذلــك فــي قولــه تعــالى) أنــس(وجــاءت مــادة 
���.d#	�ُ�	� �����Gْ_Fَ���َ $�F	Y ��ُN������& 	
��َk �ً�����& ��ُ#�*�8�َ���.d#	�ُ�	� �����Gْ_Fَ���َ $�F	Y ��ُN������& 	
��َk �ً�����& ��ُ#�*�8�َ���.d#	�ُ�	� �����Gْ_Fَ���َ $�F	Y ��ُN������& 	
��َk �ً�����& ��ُ#�*�8�َ���.d#	�ُ�	� �����Gْ_Fَ���َ $�F	Y ��ُN������& 	
��َk �ً�����& ��ُ#�*�8�َ�

نـه أ: أحـدهما: تستأنسـوا فيـه وجهـان(( )7(
اإلســـتئناس الـــذي هـــو خـــالف اإلســـتيحاش ألن الـــذي يطـــرق بـــاب غيـــره ال يـــدري  مـــن

ـــه أم ال؟  ـــإذا أذن لـــه إســـتأنس، فهـــو أيـــؤذن ل ـــاء الحـــال عليـــه، ف كالمســـتوحش مـــن خف
�ـ��@Bَ	 N�َُـ��    �: تعـالى حتى يؤذن لكم كقوله: فالمعنى� �Bَ- �uِ, 369ِـ�S�� 	1ـ����& ��ُ#�*�8�َ َu    ���ـ��@Bَ	 N�َُـ� �Bَ- �uِ, 369ِـ�S�� 	1ـ����& ��ُ#�*�8�َ َu    ���ـ��@Bَ	 N�َُـ� �Bَ- �uِ, 369ِـ�S�� 	1ـ����& ��ُ#�*�8�َ َu    ���ـ��@Bَ	 N�َُـ� �Bَ- �uِ, 369ِـ�S�� 	1ـ����& ��ُ#�*�8�َ َu�

وهـذا  )8(
فوضع موضع . ألن هذا النوع من اإلستئناس يردف اإلذن ؛ردافواال من باب الكناية

إسـتفعال : أن يكـون مـن اإلسـتئناس الـذي هـو االسـتعالم واالستكشـاف: والثاني. اإلذن
  .من أنس الشيء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفاً 

                                         

  .29/القصص) 1(
  .2/666بن كثير اختصر تفسير م: ، وينظر8/129التبيان ) 2(
  .2/3/8مجمع البيان مج) 3(
  .6/لنساءا) 4(
  .172، 3/171، البحر المحيط 2/3/9، مجمع البيان مج3/117التبيان : ينظر) 5(
  .9/188التفسير الكبير : ينظر) 6(
  .27/النور) 7(
  .53/األحزاب) 8(
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: وا وتستكشــفوا الحــال، هــل يــراد دخــولكم أم ال؟ ومنــه قــولهمموالمعنــى حتــى تســتعل
ت ومنــه بيــت مســتعلاتعرفــت و : تــرى أحــدًا، وأستأنســت فلــم أر أحــدًا، أيإســتأنس هــل 

  البسيط                  )1( :النابغة
  )2())على ُمْستْأِنٍس وَحدِ 

لـى أن االسـتئناس فـي هـذه اآليـة لـيس مجـرد إوتؤكد الـدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن 
ـــذلك، وٕانمـــا هـــو حـــس اإلينـــاس ألهـــل البيـــت قبـــكمـــا ســـتئذان ا ـــذين فســـروه ب ل وهـــم ال

وهــذا مــا أيدتــه  -وهــذا مــن بــديع لغــة القــرآن فــي إفــراغ الخصوصــية المعنويــة.)3(دخولــه
  .الباحثة

غيــر أن أصـــل ) آنـــس(بصــيغة المصــدر ومنـــه جــاء الفعــل ) أنـــس(وجــاءت مــادة 
فــي العربيــة وفــي غيرهــا مــن اللغــات التــي تتصــل بهــا بأرومــة النســب، هــو ) اُألنــس(
ومــن  ألناســيامخلــوق الــذي يتصــل بغيــره مــن أي الرجــل أو ال) اإلنســان(أو ) سْنــاإلِ (
سـم معنـى ثـم تـوزع فـي هـذه الخصوصـيات اجاء المصدر وهو ) نساناإل(أو ) سنْ اإلِ (

  . )4(الداللية
فـــي ثمـــاني عشـــرة آيـــة، وقـــد وردت فـــي داللتهـــا علـــى بنـــي ) إنـــس(وجـــاءت كلمـــة 

بمعنـى ) الجان(في حيز واحد إّال في آيتين جاءت مع ) الجن(االنسان، وهي ترد مع 
  . )5(الجّن، ولها في هذه اآليات خصوصية لغوية من حيث إفرادها وجمعها

  :رَ َھ جَ  -9
  -:ضمن السياق القرآني على المدلوالت اآلتية) جهر(دلت ماة 

  :الصوت -1
��� َ�ـ"�  �: بهذا المعنى وبصيغة المضارع في قوله تعـالى) جهر(أوحت مادة 
	��0�َ َu	�  ���� َ�ـ"
	��0�َ َu	�  ���� َ�ـ"
	��0�َ َu	�  ���� َ�ـ"
	��0�َ َu	�

�j�C	& ِ
��	0َ' ِ:��َ��ْ�ِ&�j�C	& ِ
��	0َ' ِ:��َ��ْ�ِ&�j�C	& ِ
��	0َ' ِ:��َ��ْ�ِ&�j�C	& ِ
��	0َ' ِ:��َ��ْ�ِ&ٍ{�C	9�� ��ُNٍ{�C	9�� ��ُNٍ{�C	9�� ��ُNٍ{�C	9�� ��ُN�
3
� �	-َ*�?َ$�: وقوله تعالى )6(��� ��#َ�C	� �"GِeKَ ِ:��َ�ْ��ِ& �
	��0�َ �Bِ,	�$َ?�*َ-	� �
3��� ��#َ�C	� �"GِeKَ ِ:��َ�ْ��ِ& �
	��0�َ �Bِ,	�$َ?�*َ-	� �
3��� ��#َ�C	� �"GِeKَ ِ:��َ�ْ��ِ& �
	��0�َ �Bِ,	�$َ?�*َ-	� �
3��� ��#َ�C	� �"GِeKَ ِ:��َ�ْ��ِ& �
	��0�َ �Bِ,	��

)7( ،

                                         

  43/في ديوانه هو النابغة الذبياني وتمامه) 1(
  دِ حْ وَ  سٍ نِ أْ تَ سْ ى مُ لَ عَ  يلِ لِ ي الج ذِ ا            بِ نَ بِ  ارُ هَ الن  الَ زَ  دْ قَ ي وَ لِ حْ رَ  ن أَ كَ 

  .197، 23/196التفسير الكبير،4/7/135مجمع البيان مج:، وينظر3/230،231،232الكشاف ) 2(
  .201/االعجاز البياني للقرآن: ينظر) 3(
  .122/من وحي القرآن: ينظر) 4(
  .1988،1/26سامرائي بحث ضمن مجلة الضاد لسنةإبراهيم ال.د:مشاكلة اللفظ والنظر إلى المعنى)5(
  .2/الحجرات) 6(
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$َ?�*َ-	�$َ?�*َ-	�$َ?�*َ-	�$َ?�*َ-	��
والصـوت مجهـور  رٌ اهِ ًا فهـو َجـرَ ْهـجَ  رُ َهـجْ يَ  رَ هَ ، والجهر رفع الصوت يقال جَ )1(

  .وضده المهموس
  :العالنية -2

�   �:تعـالىلهذا المعنى بصيغة المصدر وذلك في قولـه ) جهر(أشارت مادة ��   ,�Gِـ"� �	�Cَ#ـ��   ,�Gِـ"� �	�Cَ#ـ��   ,�Gِـ"� �	�Cَ#ـ�,�Gِـ"� �	�Cَ#ـ
	B��.ُFْN�َ �	� ��#َ�C	� 	� ِ:��َ��ْ� �(�� 	
��	0�ْ�	B��.ُFْN�َ �	� ��#َ�C	� 	� ِ:��َ��ْ� �(�� 	
��	0�ْ�	B��.ُFْN�َ �	� ��#َ�C	� 	� ِ:��َ��ْ� �(�� 	
��	0�ْ�	B��.ُFْN�َ �	� ��#َ�C	� 	� ِ:��َ��ْ� �(�� 	
��	0�ْ��

  . )3(يعلم السر والعالنية: أي )2(
ــ����  �: وقــال عــّز وجــل َ��ْ� �uِ, �ــْ[ ����َ#ــ` 	  7�	
ــ"� &	FَْRــً -َ�� !	��ــ �#�� ��� ,�Bِ -ََ�ــ�'ُ�� %	ــ�4�َُNFَ-َ��ــ	ــْ[ -َ= ُ<  �ــ��� َ��ْ� �uِ, �ــْ[ ����َ#ــ` 	  7�	
ــ"� &	FَْRــً -َ�� !	��ــ �#�� ��� ,�Bِ -ََ�ــ�'ُ�� %	ــ�4�َُNFَ-َ��ــ	ــْ[ -َ= ُ<  �ــ��� َ��ْ� �uِ, �ــْ[ ����َ#ــ` 	  7�	
ــ"� &	FَْRــً -َ�� !	��ــ �#�� ��� ,�Bِ -ََ�ــ�'ُ�� %	ــ�4�َُNFَ-َ��ــ	ــْ[ -َ= ُ<  �ــ��� َ��ْ� �uِ, �ــْ[ ����َ#ــ` 	  7�	
ــ"� &	FَْRــً -َ�� !	��ــ �#�� ��� ,�Bِ -ََ�ــ�'ُ�� %	ــ�4�َُNFَ-َ��ــ	ــْ[ -َ= ُ<

	B��.����Q��	B��.����Q��	B��.����Q��	B��.����Q���
  . )5( ))أي عالنية وهم ينظرون جهرة((فـ  )4(

هـو : والعذاب الذي يأتي جهرةً . أي ِعيانًا لم يكن بيني وبينه ِسترٌ : رأيته َجْهَرًة  -3
   .أن يأتيهم وهم يرونه

Hُـ�� ,dGِـH   6ُـ�� ,dGِـH   6ُـ�� ,dGِـH   6ُـ�� ,dGِـ6   �:الـى هـذا المعنـى فـي عـدة مواضـع منهـا قولـه تعـالى) جهـر(أشارت مادة 
�7=�	�ِ! ����ُ���	%	��7=�	�ِ! ����ُ���	%	��7=�	�ِ! ����ُ���	%	��7=�	�ِ! ����ُ���	%	��

��L	(����ُG �(�َ $	 `�َ	 Y	Gَ $�Fـ
	�  �: عن اليهـود حاكياً : وقوله تعالى )6(��	� ��ُF#ُْ< ْ@ِ,	�  �	
��L	(����ُG �(�َ $	 `�َ	 Y	Gَ $�Fـ��	� ��ُF#ُْ< ْ@ِ,	�  �	
��L	(����ُG �(�َ $	 `�َ	 Y	Gَ $�Fـ��	� ��ُF#ُْ< ْ@ِ,	�  �	
��L	(����ُG �(�َ $	 `�َ	 Y	Gَ $�Fـ��	� ��ُF#ُْ< ْ@ِ,	�
 	B��
ُQS�َ ��ُFGَْ-	� َُ��%��J�� ��ُN�َْ�	*َ_Kَ 7�	
��	! 	"�#�� 	B��
ُQS�َ ��ُFGَْ-	� َُ��%��J�� ��ُN�َْ�	*َ_Kَ 7�	
��	! 	"�#�� 	B��
ُQS�َ ��ُFGَْ-	� َُ��%��J�� ��ُN�َْ�	*َ_Kَ 7�	
��	! 	"�#�� 	B��
ُQS�َ ��ُFGَْ-	� َُ��%��J�� ��ُN�َْ�	*َ_Kَ 7�	
��	! 	"�#���

)7(  .  
والجهــر والعالمــة والمعاينــة نظــائر يقــال جهــر بكالمــه وبقراءتــه جهــرًا إذا أعلــن ((

ـــا ال … يـــر أي عـــالورجـــل جهيـــر ذو رواء وكـــالم جهيـــر وصـــوت جه ـــاه إن وقيـــل معن
نصدقك فيما تخبر به من صفات اهللا تعالى وما يجوز عليه ومـا ال يجـوز عليـه حتـى 
ــًا فيخبرنــا بــذلك وقيــل إنــه لمــا جــاءهم بــاأللواح وفيهــا  نــرى اهللا جهــرة أي عالنيــة وِعيان

له جهرة التوراة قالوا لن نؤمن بأن هذا من عند اهللا حتى نراه عيانًا وقال بعضهم أن قو 
صفة لخطابهم لموسى إنهم جهروا به وأعلنوه وتقديره وٕاذ قلتم جهرة لن نؤمن لك حتى 

  . )8())…نرى اهللا واألول أقوى
                                         

  .7/طه) 1(
  .110/األنبياء) 2(
  . 4/7/67ع البيان مجممج: ينظر) 3(
  .47/األنعام) 4(
  .2/4/303مجمع البيان مج: وينظر، 1/193 أبو عبيدة: مجاز القرآن) 5(
  .8/نوح) 6(
  .55/البقرة) 7(
  . 1/291مواهب الرحمن : ، وينظر1/1/114مجمع البيان مج) 8(
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��Kََــ��ُ�� -َ=Gَِــ� ��#�ــ"	 !	��ــ
	��Kَ7َــ��ُ�� -َ=Gَِــ� ��#�ــ"	 !	��ــ
	��Kَ7َــ��ُ�� -َ=Gَِــ� ��#�ــ"	 !	��ــ
	��Kَ7َــ��ُ�� -َ=Gَِــ� ��#�ــ"	 !	��ــ
	��7: وقـال تعــالى حاكيـًا عــن أهــل الكتـاب
، فــي )2(معاينــة: أي )1(

  . )3(عالنية: لى أن معناهإة دحين ذهب أبو عبي
10-  

َ
 ز

َ
 ي

َ
  :غ

: البصـــرُ  اغَ عــن القصـــد، وزَ  الَ ًا، َمـــَغــيْ زَ  يـــغُ زِ يَ  اغَ الميـــل عــن القصـــد يقــال زَ : الزيــغ
: أماله، وزاغـت الشـمس: ضطرب وكل وأزاغهاإنحرف عن قصد المرئي وزاغ البصر 

  -:في القرآن الكريم على الوجوه اآلتية) زيغ(مالت فاء الفيء وقد وردت مادة 
  : )4(الميل عن القصد -1

بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه ) زيــغ(ت مــادة جــاء
�� �: تعالىِ���#َ	% 	4�َ� ��ُH �����S�� ٍ)�ِ
Kَ �4�ُ#ُ< ُ��ِc	� 	��َ' �	� �8�C	& �(�� ��ِ���#َ	% 	4�َ� ��ُH �����S�� ٍ)�ِ
Kَ �4�ُ#ُ< ُ��ِc	� 	��َ' �	� �8�C	& �(�� ��ِ���#َ	% 	4�َ� ��ُH �����S�� ٍ)�ِ
Kَ �4�ُ#ُ< ُ��ِc	� 	��َ' �	� �8�C	& �(�� ��ِ���#َ	% 	4�َ� ��ُH �����S�� ٍ)�ِ
Kَ �4�ُ#ُ< ُ��ِc	� 	��َ' �	� �8�C	& �(���)5( وقوله تعالى :�  �ِْcُـ� َu �	S�&	=  �ِْcُـ� َu �	S�&	=  �ِْcُـ� َu �	S�&	=  �ِْcُـ� َu �	S�&	=

�	SFَ��	8	  ْ@ِ, 	8�C	& �	S	&�ُ#ُ<�	SFَ ��	8	  ْ@ِ, 	8�C	& �	S	&�ُ#ُ<�	SFَ ��	8	  ْ@ِ, 	8�C	& �	S	&�ُ#ُ<�	SFَ ��	8	  ْ@ِ, 	8�C	& �	S	&�ُ#ُ<�)6( .  
بصـــيغة الماضـــي فـــي ســـياقات قرآنيـــة منهـــا قولـــه وجـــاءت المـــادة بـــنفس المـــدلول و 

��   �: تعالى���   k�َ2 ��.#َKَُـ�� -2ََ�َ� ��#�ـ"� >ُ#ُـ�&	����   k�َ2 ��.#َKَُـ�� -2ََ�َ� ��#�ـ"� >ُ#ُـ�&	����   k�َ2 ��.#َKَُـ�� -2ََ�َ� ��#�ـ"� >ُ#ُـ�&	����     �:وقولـه تعـالى )k�َ2 ��.#َKَ�)7ُـ�� -2ََ�َ� ��#�ـ"� >ُ#ُـ�&	����Sـ	% �Tَـk�َ2 ��َ- ���ِ
ْfـ�L ��� �Gََْـ�f���َ-     �����Sـ	% �Tَـk�َ2 ��َ- ���ِ
ْfـ�L ��� �Gََْـ�f���َ-     �����Sـ	% �Tَـk�َ2 ��َ- ���ِ
ْfـ�L ��� �Gََْـ�f���َ-     �����Sـ	% �Tَـk�َ2 ��َ- ���ِ
ْfـ�L ��� �Gََْـ�f���َ-
�=�	J�&َb��=�	J�&َb��=�	J�&َb��=�	J�&َb��)8(.  

  : )9(الكل واالضطراب -2
  : لـــه تعـــالىالـــى هـــذا المعنـــى وبصـــيغة الماضـــي وذلـــك فـــي قو ) زيـــغ(أوحـــت مـــادة 

�   �ــ�= 	J�&َb� Tَــk�َ2 ْ@ِ,	� ��ُN�Sــ ــ?ََ[ �� �Lَ- �(ــ ��	� ��ُN�<ــ��Kَ �(ــ �� ��ُ'��Uــ� 	! ْ@ِ,   �ــ�= 	J�&َb� Tَــk�َ2 ْ@ِ,	� ��ُN�Sــ ــ?ََ[ �� �Lَ- �(ــ ��	� ��ُN�<ــ��Kَ �(ــ �� ��ُ'��Uــ� 	! ْ@ِ,   �ــ�= 	J�&َb� Tَــk�َ2 ْ@ِ,	� ��ُN�Sــ ــ?ََ[ �� �Lَ- �(ــ ��	� ��ُN�<ــ��Kَ �(ــ �� ��ُ'��Uــ� 	! ْ@ِ,   �ــ�= 	J�&َb� Tَــk�َ2 ْ@ِ,	� ��ُN�Sــ ــ?ََ[ �� �Lَ- �(ــ ��	� ��ُN�<ــ��Kَ �(ــ �� ��ُ'��Uــ� ضــطربت اأي  )10(�,ِ@ْ !	
  . )11(وكلت خوفًا وفزعاً 

                                         
  .153/ءالنسا) 1(
  . 2/3/134ع البيان مجممج: ينظر) 2(
  .1/142مجاز القرآن : ينظر) 3(
  .148/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) 4(
  .117/التوبة) 5(
  .8/آل عمران) 6(
  .5/الصف) 7(
  .63/ص) 8(
  .147/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) 9(
  .10/األحزاب) 10(
  .147/القرآن من أضواء األنباء بما في: ينظر) 11(
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زاغت األبصار مالت عن سننها ومستوى نظرها حيرة ((لى أن إوذهب الزمخشري 
  . )1( ))لشدة الروع عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إّال إلى عّدوها: وقيل. وشخوصاً 

  .)2( )َشَخصتْ : (أما الزركشي فذهب إلى إنها بمعنى
   :)3(االنحراف عن قصد المرئي -3

�	ـ�  �	ـ�  �	ـ�  �	ـ�  �: علـى هـذا المعنـى وبصـيغة الماضـي وذلـك فـي قولـه تعـالى) زيـغ(دلـت مـادة 
$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�َ2$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�َ2$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�َ2$َR}َ �	�	� �
	J	9�ْ� �َ�َ2�)4( نحرف عن قصد المرئيا :أي)5( .  

ثبـت أأي ) ما طغى(و ما زاغ بصر رسول (( :معناه وذهب الزمخشري إلى أن
مــا رآه إثباتــًا مســتقيمًا صــحيحًا مــن غيــر أن يزيــغ بصــره عنــه أو يتجــاوزه، أو مــا عــدل 

ومــا جــاوز مــا أمــر  :عـــن رؤيــة العجائــب التــي أمــر برؤيتهــا ومكــن منهــا، ومــا طغــى
 أي مـا ذهــب عـن الحــق المطلـوب، والزيــغ الـذهاب عــن: ((وقـال الطوســي )6())برؤيتـه

ومــا (والزيــغ الميــل عــن الحــق … زاغ بصــره وقلبــه يزيــغ زيغــاً : الحــق المطلــوب، يقــال
رتفــاع ارتفــع كامــا : وقيــل. معنــاه مــا طغــى البصــر أي مــا ذهــب يمينــًا وشــماالً ) طغــى

  . )7())الظالم عن الحق لمن يريده، والطاغي الذي ال يلوي على شيء
11-  

َ
 ط

َ
 ر

َ
  :ف

الشـــيء والناحيـــة، ويســـتعمل فـــي منتهـــاه، ومنـــه يجـــيء جانـــب : طـــرف كـــل شـــيء
  .األجسام واألوقات وغيرهما

ف لتحريــك الجفــون، أو إلطبــاق الَطــرْ : َطــَرف وجانــب، فيقــال: والجفــن فــي العــين
: فرْ الجفن على الجفن، وتحريك الجفن الزم للنظر، فيعبر به عن النظر، ويكون الطَ 

ال يثنـى وال ذا ولـ -كضـرب -سم الجامع للبصر، مأخوذًا من مصدر طـرفالعين، واال
) طـرف( وقـد وردت مـادة. يجمع، ألنه فـي األصـل مصـدر، فيكـون واحـدًا ويكـون جماعـة

  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية

                                         

  .3/535الكشاف ) 1(
  .1/107البرهان في علوم القرآن ) 2(
  .148/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) 3(
  .17/النجم) 4(
  .148/األنباء بما في القرآن من أضواء: ينظر) 5(
  . 4/422الكشاف ) 6(
  .9/424التبيان ) 7(
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  :البصر، العين -بسكون الراء -الَطْرف -1
ـــه ) طـــرف(وردت مـــادة  بصـــيغة المصـــدر وبهـــذا المعنـــى فـــي عـــدة مواضـــع منهـــا قول

1��: تعالى�	
�^�<َ �(ِ���K�1�	
�^�<َ �(ِ���K�1�	
�^�<َ �(ِ���K�1�	
�^�<َ �(ِ���K       �Bـ�	! َu	� ����)� ,Gِْ;� َ>ـ#َ�9��yْ�.tْ	� ���َ �Z�
�t��   �Bـ�	! َu	� ����)� ,Gِْ;� َ>ـ#َ�9��yْ�.tْ	� ���َ �Z�
�t��   �Bـ�	! َu	� ����)� ,Gِْ;� َ>ـ#َ�9��yْ�.tْ	� ���َ �Z�
�t��   �Bـ�	! َu	� ����)� ,Gِْ;� َ>ـ#َ�9��yْ�.tْ	� ���َ �Z�
�t���)1( )) فـالحور قاصـرات الطـرف
فيطبــق عليهــا  ،والطــرف جفــن العــين، ألنــه طــرف لهــا. عــن غيــر أزواجهــن الــى أزواجهــن

  .)2( ))تارة وينفتح تارة، ومنه األطراف باألمر ألنه كالطرف الذي يليك بحدوثه لك
�Gَ: وقال عّز وجل َ-Gَ َ-Gَ َ-Gَ َ- 	`ُK�
}َ 	`���َِ, �8�َ�
	� �Bَ- ]َ�9<َ �"ِ& 	`���o � 	`ُK�
}َ 	`���َِ, �8�َ�
	� �Bَ- ]َ�9<َ �"ِ& 	`���o � 	`ُK�
}َ 	`���َِ, �8�َ�
	� �Bَ- ]َ�9<َ �"ِ& 	`���o � 	`ُK�
}َ 	`���َِ, �8�َ�
	� �Bَ- ]َ�9<َ �"ِ& 	`���o ��)3( هقالـمـا : األول: قيل في معنـاه قـوالن 

معنـاه قبـل أن يرجـع : قـال قتـادة: الثانيو إن ذلك على وجه المبالغة في السرعة، : مجاهد
إذا نظــرت، فوضــع  كتحريكــك أجفانــ: الطــرف: ((وقــال الزمخشــري )4(إليــك مــا يــراه طرفــك

وصــــف ّبــــرد الطــــرف، .. ولمــــا كــــان النــــاظر موصــــوفًا بإرســــال الطــــرف. ظــــرموضــــع الن
َ���ـ`	 َ{
�Kُـ`	     �: ومعنـى قولـه. رتدادووصف الطرف باال 
�َ�ـ�8 ,ِ	� �Bَ- ]ََ>�9ـ     	ُـ`K�
َ���ـ`	 َ{ 
�َ�ـ�8 ,ِ	� �Bَ- ]ََ>�9ـ     	ُـ`K�
َ���ـ`	 َ{ 
�َ�ـ�8 ,ِ	� �Bَ- ]ََ>�9ـ     	ُـ`K�
َ���ـ`	 َ{ 
�َ�ـ�8 ,ِ	� �Bَ- ]َأي أنـك ترسـل طرفـك  �َ>�9ـ

  . )5())…الى شيء، فقبل أن تّرده أبصرت العرش بين يديك
  :ناس وغير ذلكالجانب والناحية في األجسام واألوقات وال: الطرف -2

�	-َ>�ــ�� ���JــD	�	 �	-َ>�ــ�� ���JــD	�	 �	-َ>�ــ�� ���JــD	�	 �	-َ>�ــ�� ���JــD	�	 �: بهــذا المعنــى فــي عـدة مواضــع منهــا قولــه تعــالى) طــرف(جـاءت مــادة 
ــ[ِ  ــ)� ��#���ـ ــ� ��ـ ــ�=ِ �	2َُ�?ًـ ــ[ِ َ{
	�Kـــ�S�� 6�	ـ ــ)� ��#���ـ ــ� ��ـ ــ�=ِ �	2َُ�?ًـ ــ[ِ َ{
	�Kـــ�S�� 6�	ـ ــ)� ��#���ـ ــ� ��ـ ــ�=ِ �	2َُ�?ًـ ــ[ِ َ{
	�Kـــ�S�� 6�	ـ ــ)� ��#���ـ ــ� ��ـ ــ�=ِ �	2َُ�?ًـ كونـــه بعيـــدًا عـــن ولـــم أفصـــل القـــول فـــي هـــذا المعنـــى .  )6(�َ{
	�Kـــ�S�� 6�	ـ

  .موضوعنا
12-  

َ
 ح

َّ
  : س

  -:تيةفي القرآن الكريم على الوجوه اآل) حس (وردت مادة 
  : )7(بمعنى رأى -1

: الى هذا المعنى وبصيغة المضارع مـرة واحـدة فـي قولـه تعـالى) حس (أشارت مادة 
��7cْ'ِ= �����َ �x	.���َ ��َ- M8	Yَ- �(�� �����S�� 5;�/ُ� ]ْ	 �7cْ'ِ= �����َ �x	.���َ ��َ- M8	Yَ- �(�� �����S�� 5;�/ُ� ]ْ	 �7cْ'ِ= �����َ �x	.���َ ��َ- M8	Yَ- �(�� �����S�� 5;�/ُ� ]ْ	 �7cْ'ِ= �����َ �x	.���َ ��َ- M8	Yَ- �(�� �����S�� 5;�/ُ� ]ْ	 �)1(  أي)) ًوالمعنـى … هـل تبصـر مـنهم أحـدا

                                         

  .56/الرحمن) 1(
  .4/451الكشاف : رينظو ، 9/479التبيان ) 2(
  .40/النمل) 3(
  .8/86التبيان : ينظر) 4(
  .24/198، التفسير الكبير 2/673بن كثير امختصر تفسير : ، وينظر373، 3/372الكشاف )  5(
  .114/هود) 6(
ــر )7( ـــائر ذوي التم:ينظـــ ــــزيبصــ ـــرآن2/153يـ ــائر القــ ــ ـــيل نظـ ـــرآن 122/، تحصــ ـــي القــ ـــائر فــ ــوه والنظــ ، الوجـــ

  .122/الكريم
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واًال وأعظـم أجسـامًا إنهم ذهبوا فال يرى لهم عين وال يسمع لهـم صـوت وكـانوا أكثـر أمـ
وأشــد خصــامًا مــن هــؤالء فلــم يغــنهم ذلــك لمــا أردنــا إهالكهــم فحكــم هــؤالء الكفــار حكــم 

: عنـــد الزمخشـــري) شـــعر(وبمعنـــى  )2( .))أولئـــك فـــي أنـــه ال يبقـــى مـــنهم عـــين وال أثـــر
وبمعنــى  )3())ومنــه الحــواس والمحسوســات. مــن حســه إذا شــعر بــه) َتُحــس (وقــريء ((
  . )4(هل تجد بحاستك أحدًا منهم: آبادي أي عند الفيروز) وجد(

: بصيغة الماضي على نفس المعنى مرة واحدة في قوله تعالى) حس (وجاءت مادة 
�	B�jُ'�
	� �	��S�� ���  �َ@ِ, �	S	Lْ_	& ��5�	Yَ- ��.#َKَ	B�jُ'�
	� �	��S�� ���  �َ@ِ, �	S	Lْ_	& ��5�	Yَ- ��.#َKَ	B�jُ'�
	� �	��S�� ���  �َ@ِ, �	S	Lْ_	& ��5�	Yَ- ��.#َKَ	B�jُ'�
	� �	��S�� ���  �َ@ِ, �	S	Lْ_	& ��5�	Yَ- ��.#َKَ�)5( أي)) :هـل أحسسـت فالنـًا، : لقوه ورأوه، يقـال

لمــا أدركــوا بحواســهم : ، أي)أدرك(نــى وهــي بمع )6())…أي هــل وجدتــه ورأيتــه ولقيتــه
ـــون ـــى .)7(عـــذابنا فـــإذا هـــم يهرب ـــد النســـفي بمعن ـــم حـــس : أي) علـــم(وعن لمـــا علمـــوا عل

  . )8(ومشاهدة
  : )9(بمعنى البحث وطلب العلم -2

: بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى) حــس (جــاءت مــادة 
��(�� ������	/FَKَ ���9	 ْ@� �6�S	&�	��(�� ������	/FَKَ ���9	 ْ@� �6�S	&�	��(�� ������	/FَKَ ���9	 ْ@� �6�S	&�	��(�� ������	/FَKَ ���9	 ْ@� �6�S	&�	�    �"��*َ-	� 	X�L����"��*َ-	� 	X�L����"��*َ-	� 	X�L����"��*َ-	� 	X�L����

)10( .  

                                                                                                                     
  .98/مريم) 1(
  .3/47، تفسير النسفي 2/468بن كثير امختصر تفسير : ينظرو ، 3/6/533مجمع البيان مج) 2(
  .3/39الكشاف ) 3(
  .2/459يز يبصائر ذوي التم: ينظر) 4(
  .12/األنبياء) 5(
  .2/35مجاز القرآن ) 6(
  .4/7/41، مجمع البيان مج7/207التبيان : ينظر) 7(
  .3/73تفسير النسفي : ينظر) 8(
ـــرين) 9( ـــز:ظــ ــ ــائر ذوي التميي ــ ــريم2/153بصـ ــرآن الكـــ ـــ ــي الق ــ ــــائر فـ ــوه والنظـ ــ ــائر 122/، الوجـ ــ ـــيل نظـ ،تحصــ

  .122/القرآن
  .87/يوسف) 10(
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   :)1(بمعنى القتل واإلستئصال -3
�	�8َ��َ �	�8َ��َ �	�8َ��َ �	�8َ��َ �: الى هذا المعنى وبصيغة المضارع في قوله تعالى) حس(لقد أشارت مادة 

�"�Gْ@ِeِ& ����Gَ�5��/�َ ْ@ِ, �r	8�%	� �"�#�� ��ُN<َ	8	^�"�Gْ@ِeِ& ����Gَ�5��/�َ ْ@ِ, �r	8�%	� �"�#�� ��ُN<َ	8	^�"�Gْ@ِeِ& ����Gَ�5��/�َ ْ@ِ, �r	8�%	� �"�#�� ��ُN<َ	8	^�"�Gْ@ِeِ& ����Gَ�5��/�َ ْ@ِ, �r	8�%	� �"�#�� ��ُN<َ	8	^�
)2(.   

   :)3(بمعنى الصوت -4
ــ�   	َ �: لىبهــذا المعنــى فــي قولــه تعــا) حــس(وردت مــادة  ــ6 �	 �K ��ــ �ــ�	� �	  	����	Y 	B��C	.ــ ��ــ�   �	 ــ6 �	 �K ��ــ �ــ�	� �	  	����	Y 	B��C	.ــ ��ــ�   �	 ــ6 �	 �K ��ــ �ــ�	� �	  	����	Y 	B��C	.ــ ��ــ�   �	 ــ6 �	 �K ��ــ �ــ�	� �	  	����	Y 	B��C	.ــ ��	�

  	B��ــ8 �� *	���ـ�ــ� �ـ�ُ?Gَ- �T	�Fَــ ــ8��B	  ��nـ �� *	���ـ�ــ� �ـ�ُ?Gَ- �T	�Fَــ ــ8��B	  ��nـ �� *	���ـ�ــ� �ـ�ُ?Gَ- �T	�Fَــ ــ8��B	  ��nـ �� *	���ـ�ــ� �ـ�ُ?Gَ- �T	�Fَــ ���nـ
نهـــا بعيـــدة عـــن و ولـــم أفصـــل القـــول فـــي هـــذه المعـــاني لك )4(

  .موضوعنا
13-  

َ
 و

َ
 ج

َ
  :د

  -:في القرآن الكريم على عدة معاٍن منها) وجد(دلت مادة 
  :بمعنى رأى -1

�   �: مضـارع فـي قولـه تعـالىبهذا المعنى وبصيغة ال) وجد(وردت مادة r	Uـ�	ـ$ ,ِ@َ� !�F	Y   �r	Uـ�	ـ$ ,ِ@َ� !�F	Y   �r	Uـ�	ـ$ ,ِ@َ� !�F	Y   �r	Uـ�	ـ$ ,ِ@َ� !�F	Y
�ًW��	n �r�8ِ0	� ���َ�ًW��	n �r�8ِ0	� ���َ�ًW��	n �r�8ِ0	� ���َ�ًW��	n �r�8ِ0	� ��  . ))6لما وصل إليه رأى أرضًا ال ماء فيها: أي 5((�َ�

�	!	ـ8	 	�  �	!	ـ8	 	�  �	!	ـ8	 	�  �	!	ـ8	 	�  �:بصيغة الماضي وذلك في قوله تعالى) وجد(وبنفس المدلول وردت مادة 
  MWَـ �.	Y ٍ(ــ��	ــ6 %�K �4�
WَـR�َ  Mْـ �.	Y ٍ(ــ��	ــ6 %�K �4�
WَـR�َ  Mْـ �.	Y ٍ(ــ��	ــ6 %�K �4�
WَـR�َ  Mْـ �.	Y ٍ(ــ��	ــ6 %�K �4�
ر المحـيط وهــذا رأى الشــمس فـي منظـره تغــرب فـي البحــ: ()أي R�َ�)7(ْـ

  . )8( ))نتهى الى ساحله يراها كأنها تغرب فيهاشأن كل من 

ِ�ـ8� -�Bَ �	ـKَ �{َ�S_ََ>��	ـ"�    �: وقال عز وجـل�
ِ�ـ8� -�Bَ �	ـKَ �{َ�S_ََ>��	ـ"�    �Kَ	!	8	� ��K�	� !ِـ8	��7= ��
ِ�ـ8� -�Bَ �	ـKَ �{َ�S_ََ>��	ـ"�    �Kَ	!	8	� ��K�	� !ِـ8	��7= ��
ِ�ـ8� -�Bَ �	ـKَ �{َ�S_ََ>��	ـ"�    �Kَ	!	8	� ��K�	� !ِـ8	��7= ��جـدارًا مـائًال فـي  ارأيـ: أي )�Kَ�)9	!	8	� ��K�	� !ِـ8	��7= �

  . )10(القرية
                                         

  .122/، الوجوه والنظائر في القرآن الكريم2/153بصائر ذوي التمييز : ينظر) 1(
  .152/آل عمران) 2(
  .122/ريم، الوجوه والنظائر في القرآن الك2/153بصائر ذوي التمييز : ينظر) 3(
  .102/األنبياء) 4(
  .39/النور) 5(
  .4/7/146مجمع البيان مج: ينظر) 6(
  .86/الكهف) 7(
  . 2/434بن كثير امختصر تفسير ) 8(
  .77/الكهف) 9(
  .21/157التفسير الكبير : ينظر) 10(
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  :علمبمعنى  -2
اضع منها قولـه إلى هذا المعنى وبصيغة المضارع في عدة مو ) وجد(أشارت مادة 

8ِ0��� ��K�	� Yَ-	Kَ �78ـD	 َ�ـ�8*�#ُ� 	�   �: تعـالى�َ ���َ �BِeKَ  �	 �ُ#�8ِ0��� ��K�	� Yَ-	Kَ �78ـD	 َ�ـ�8*�َ ���َ �BِeKَ  �	 �ُ#�8ِ0��� ��K�	� Yَ-	Kَ �78ـD	 َ�ـ�8*�َ ���َ �BِeKَ  �	 �ُ#�8ِ0��� ��K�	� Yَ-	Kَ �78ـD	 َ�ـ�8*�َ ���َ �BِeKَ�)1( إن لـم تعلمـوا وجـود أحـد فـي : ، أي
  . )2(البيوت فال تدخلوها


	�	 ��% ِ\��S	Y $#َ	�	�� �: وقال سبحانه وتعالى�Yَ- �����G 	8ِ0Fَ�َ	���	�	Y $#َ	% ِ\��S�� 	�	
�Yَ- �����G 	8ِ0Fَ�َ	���	�	Y $#َ	% ِ\��S�� 	�	
�Yَ- �����G 	8ِ0Fَ�َ	���	�	Y $#َ	% ِ\��S�� 	�	
�Yَ- �����G 	8ِ0Fَ�َ	�ٍٍ   . )4(ولتعلمنهم: أي )3(ٍ�ٍ
مــدلول بصــيغة الماضــي فــي عــدة مواضــع وذلــك فــي قولــه بهــذا ال) وجــد(وجــاءت مــادة 

� -�4���َ �: تعالى"�Gِ, �8�9	C�ْ� 	��C�G �7
ِ&�	^ �r�Gَ�8	!	� ��Gِ, �4���َ- �"�Gِ, �8�9	C�ْ� 	��C�G �7
ِ&�	^ �r�Gَ�8	!	� ��Gِ, �4���َ- �"�Gِ, �8�9	C�ْ� 	��C�G �7
ِ&�	^ �r�Gَ�8	!	� ��Gِ, �4���َ- �"�Gِ, �8�9	C�ْ� 	��C�G �7
ِ&�	^ �r�Gَ�8	!	� ��Gِ,�)5( علمناه صابراً : أي)6( .  
  :درك بمعنى أ -3

�	�	ـ)� ��C.	ـْ[   �	�	ـ)� ��C.	ـْ[   �	�	ـ)� ��C.	ـْ[   �	�	ـ)� ��C.	ـْ[   �:الـى هـذا المعنـى وبصـيغة المضـارع فـي قولـه تعـالى) وجد(أوحت مادة 
 ���#Qْ	� ��َ- �7U��L ���#Qْ	� ��َ- �7U��L ���#Qْ	� ��َ- �7U��L ���#Qْ	� ��َ- �7U��L �7.��Y	= �7=�ُ?َk 	"�#�� 8ِ0	� 	"�#�� �
�?ْRFَ��	� ��ُH �"	�ْ?َG �7.��Y	= �7=�ُ?َk 	"�#�� 8ِ0	� 	"�#�� �
�?ْRFَ��	� ��ُH �"	�ْ?َG �7.��Y	= �7=�ُ?َk 	"�#�� 8ِ0	� 	"�#�� �
�?ْRFَ��	� ��ُH �"	�ْ?َG �7.��Y	= �7=�ُ?َk 	"�#�� 8ِ0	� 	"�#�� �
�?ْRFَ��	� ��ُH �"	�ْ?َG�)7(.  

�� ��ــ)�   �: ووردت المـادة بصـيغة الماضـي وذلـك فــي قولـه تعـالى� ِ
yَْ'َ_ـ�� �Gَ�8ــ	!	ـ� �	�	ــ)�   ��� ��� ِ
yَْ'َ_ـ�� �Gَ�8ــ	!	ـ� �	�	ــ)�   ��� ��� ِ
yَْ'َ_ـ�� �Gَ�8ــ	!	ـ� �	�	ــ)�   ��� ��� ِ
yَْ'َ_ـ�� �Gَ�8ــ	!	ـ� �	�	�
M8��	%M8��	%M8��	%M8��	%�)8(.  
  :بمعنى َوَجدَ  -4

بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه ) وجــد(جــاءت مــادة 
�ــ�� ��ـ)� ���Bِ ��#�ــ"� �	����ـ� �	�JGَ َuــ�7O   �: ىتعـال��َ 	B���ــ�� ��ـ)� ���Bِ ��#�ــ"� �	����ـ� �	�JGَ َuــ�   �7O	uَ �	0ِـ8��َ 	B���ــ�� ��ـ)� ���Bِ ��#�ــ"� �	����ـ� �	�JGَ َuــ�   �7O	uَ �	0ِـ8��َ 	B���ــ�� ��ـ)� ���Bِ ��#�ــ"� �	����ـ� �	�JGَ َuــ�   �7O	uَ �	0ِـ8��َ 	B����	uَ �	0ِـ8

�S	ــ�A���K	 �Kـ6 ��ــ�8=�]�  �:وقولـه تعـالى )9(.�ْ� �Bِ,  �[�=�8ـ6 ��ــ�K 	A���Kــ�	S�.�ْ� �Bِ,  �[�=�8ـ6 ��ــ�K 	A���Kــ�	S�.�ْ� �Bِ,  �[�=�8ـ6 ��ــ�K 	A���Kــ�	S�.�ْ� �Bِ,
 �7O�JGَ �����َ 	8ِ0�َ �(�َ	� ِ=��S�� �(�� ِ]َ?�Lَb� �7O�JGَ �����َ 	8ِ0�َ �(�َ	� ِ=��S�� �(�� ِ]َ?�Lَb� �7O�JGَ �����َ 	8ِ0�َ �(�َ	� ِ=��S�� �(�� ِ]َ?�Lَb� �7O�JGَ �����َ 	8ِ0�َ �(�َ	� ِ=��S�� �(�� ِ]َ?�Lَb��

)10( .  

                                         
  .28/النور) 1(
  .7/377التبيان : ينظر) 2(
  .96/البقرة) 3(
  .1/193الكشاف : ينظر) 4(
  .44/ص) 5(
  .4/100الكشاف : ينظر) 6(
  .110/النساء) 7(
  .102/األعراف) 8(
  .173/النساء) 9(
  . 145/النساء) 10(
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ــ�� �	,ِ@َ� CKَ	�	CKَ �َ@ِ,	�	CKَ �َ@ِ,	�	CKَ �َ@ِ,	�: بــنفس المــدلول وبصــيغة الماضــي فــي قولــه تعــالى) وجــد(ووردت مــادة  ــ�� #ُ ــ�� #ُ ــ�� #ُ ُ#
�	�ِ& �Gَ	
	�َ- �"�#��	� �Gَ	U�	&o �	���#َ	% �Gَ�8	!	� ��ُ��<َ ً	g�Y�َK�	�ِ& �Gَ	
	�َ- �"�#��	� �Gَ	U�	&o �	���#َ	% �Gَ�8	!	� ��ُ��<َ ً	g�Y�َK�	�ِ& �Gَ	
	�َ- �"�#��	� �Gَ	U�	&o �	���#َ	% �Gَ�8	!	� ��ُ��<َ ً	g�Y�َK�	�ِ& �Gَ	
	�َ- �"�#��	� �Gَ	U�	&o �	���#َ	% �Gَ�8	!	� ��ُ��<َ ً	g�Y�َK�

)1( .  
  :بمعنى َحَضَر  -5

�	���	 َ�0ِـ8� 'ُـ[w   �	���	 َ�0ِـ8� 'ُـ[w   �	���	 َ�0ِـ8� 'ُـ[w   �	���	 َ�0ِـ8� 'ُـ[w   �: بهذا المعنى وبصيغة المضارع في قوله تعالى) وجد(أوحت مادة 
�7
َj�/�� ٍ
��	* �(�� �T#َ�.	% �	� ٍ;ْ?Gَ�7
َj�/�� ٍ
��	* �(�� �T#َ�.	% �	� ٍ;ْ?Gَ�7
َj�/�� ٍ
��	* �(�� �T#َ�.	% �	� ٍ;ْ?Gَ�7
َj�/�� ٍ
��	* �(�� �T#َ�.	% �	� ٍ;ْ?Gَ�

)2( .  
  .دلوالت ألنها بعيدة عن موضوعناولم أفصل القول في هذه الم

  :مَ لُ حَ  -14
  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية) حلم(وردت مادة 

هـو مـا يـراه : رأى فـي منامـه رؤيـا، والُحُلـم: َيْحُلـم ُحْلمـًا وُحُلمـاً  -م فـي نومـهلَ حَ  -1
  . النائم، وجمعه أحالم

لــة علــى الخلــط بهــذا المعنــى ثــالث مــرات بصــيغة الجمــع، دال) حلــم(جــاءت مــادة 
َ��� -�YَـD	�ٍ �	�	ـ� Gَ/�ـ)� &Fَِ_ْ�ِ�ـ[ِ       �: كقوله تعـالى. والتشويش ال يتميز فيه حلم عن آخرRْـvَ- ��ُْ�ِ�ـ[ِ       َ>ـ��_Fَِ& �َ��� -�YَـD	�ٍ �	�	ـ� Gَ/�ـ)Rْـvَ- ��ُْ�ِ�ـ[ِ       َ>ـ��_Fَِ& �َ��� -�YَـD	�ٍ �	�	ـ� Gَ/�ـ)Rْـvَ- ��ُْ�ِ�ـ[ِ       َ>ـ��_Fَِ& �َ��� -�YَـD	�ٍ �	�	ـ� Gَ/�ـ)Rْـvَ- ��ُـ��<َ

	A�.���	Cِ& ِ�	D�Yَb�	A�.���	Cِ& ِ�	D�Yَb�	A�.���	Cِ& ِ�	D�Yَb�	A�.���	Cِ& ِ�	D�Yَb��)3( قال الطبري)) :قال المأل الذين سألهم ملـك مصـر : يقول تعالى ذكره
خـالط رؤيـا كاذبـة الحقيقـة رؤياك هذه أضغاث أحالم، يعنـون أنهـا أ: عن تعبير رؤياه

ــ أصــله الُحزمــة مــن الحشــيش، ُيّشــبه بهــا األحــالم : ْغثلهــا، وهــي جمــع ِضــْغث، والض
المختلطة التي ال تأويل لها، واألحـالم جمـع ُحْلـم، وهـو مـالم يصـدُق مـن الرؤيـا، ومـن 

  الكامل           )4(: بن مقبلااألضغاث قول 
  بــــــهِ َوِضــــــَعْت َخــــــْوٌذ كــــــأن ِفراَشــــــها 

  

ــــــداَة شــــــمالِ أْضــــــغا     ُث َرْيحــــــاٍن َغ
  

  .)5( ))ليس هذه الرؤيا بشيء إنما هي أضغاث أحالم: ومعنى الكالم… 
� &Fَِ_ْ�ِ�ـ[ِ ��YَbـD	�Cِ& ِ	ـ���.�A	   �: وقال الزمخشري في تفسيره لقوله تعالى(�/Gَ �	�	�   	A�.ـ���	Cِ& ِ�	Dـ�Yَb� ِ]ْ�ِ�ـ_Fَِ& �(�/Gَ �	�	�   	A�.ـ���	Cِ& ِ�	Dـ�Yَb� ِ]ْ�ِ�ـ_Fَِ& �(�/Gَ �	�	�   	A�.ـ���	Cِ& ِ�	Dـ�Yَb� ِ]ْ�ِ�ـ_Fَِ& �(�/Gَ �	�	��)6( )) إمـا أن

يـل، فـإن التأويـل لـيس لهـا عنـدنا تأو : يريدوا باألحالم المنامات الباطلة خاصة، فيقولوا

                                         

  .28/األعراف) 1(
  . 30/آل عمران) 2(
  .44/يوسف) 3(
  .95/ديوانه) 4(
  .5/9/199الجامع ألحكام القرآن مج: ينظرو ، 227، 12/226جامع البيان ) 5(
  .44/يوسف) 6(
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إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة، وٕاما أن يعترفوا بقصور علمهم وٕانهم ليسوا في 
  . )1())تأويل األحالم بنحارير

يحتمـل قـولهم هـذا إنهـم ليسـوا بـأولي علـم بتأويـل : ((وقال السـيد محمـد رشـيد رضـا
امـات المعقولـة هذه األحـالم المختلطـة المضـطربة وٕانمـا يعلمـون تأويـل غيرهـا مـن المن

المفهومــة، ويحتمــل نفــي العلــم بجــنس األحــالم ألنهــا ممــا ال يعلــم أو ممــا ال يكــون لــه 
معنــى بعيــد تــدل عليــه الصــورة المتخيلــة فــي النــوم وتنتهــي إليــه، كمــا ينكــر أهــل العلــم 
المــادي اآلن أن يكــون لشــيء مــن هــذه الــرؤى واألحــالم تأويــل صــحيح، ولكــن قــدماء 

  .)2(.))بها المصريين كانوا يعنون
� &	ـْ[  �ـ�	 n	ـ�%�
�      �: والموضع الثالث في قوله تعالىr�	
َ��� -�YَـD	�ٍ &	ـْ[ �FَKْـRْvَ- ��ُ��<َ ]ْ	&      �
� &	ـْ[  �ـ�	 n	ـ�%�r�	
َ��� -�YَـD	�ٍ &	ـْ[ �FَKْـRْvَ- ��ُ��<َ ]ْ	&      �
� &	ـْ[  �ـ�	 n	ـ�%�r�	
َ��� -�YَـD	�ٍ &	ـْ[ �FَKْـRْvَ- ��ُ��<َ ]ْ	&      �
� &	ـْ[  �ـ�	 n	ـ�%�r�	
َ��� -�YَـD	�ٍ &	ـْ[ �FَKْـRْvَ- ��ُ��<َ ]ْ	&�

، إذ )3(
  .يالحظ أن األحالم لم ترد إّال في األضغاث المشوشة المختلطة الكاذبة

  :الصفح عن الذنب -2
�	�N�َـــ)� �	�N�َـــ)� �	�N�َـــ)� �	�N�َـــ)� �: الىبهـــذا المعنـــى فـــي عـــدة مواضـــع منهـــا قولـــه تعـــ) حلـــم(جـــاءت مـــادة 

����#	Y �=�ُ?َk �"�#��	� ��ُN�&�ُ#ُ< �T	9	�َ' �	.ِ& ��ُ'ُ��*�	�������#	Y �=�ُ?َk �"�#��	� ��ُN�&�ُ#ُ< �T	9	�َ' �	.ِ& ��ُ'ُ��*�	�������#	Y �=�ُ?َk �"�#��	� ��ُN�&�ُ#ُ< �T	9	�َ' �	.ِ& ��ُ'ُ��*�	�������#	Y �=�ُ?َk �"�#��	� ��ُN�&�ُ#ُ< �T	9	�َ' �	.ِ& ��ُ'ُ��*�	����
الحليم الصفوح عن الذنب مع (( )4(

  . )5())…القدرة على المؤاخذة به يقال حلم الرجل يحلم حلمًا وهو حليم
��	��: وقوله تعالىC	9Fْ	� M<َ	8	^ �(�� �
��	* ��	
�?ْR	�	� �Z��
�C	� ٌ:��<َ�	��C	9Fْ	� M<َ	8	^ �(�� �
��	* ��	
�?ْR	�	� �Z��
�C	� ٌ:��<َ�	��C	9Fْ	� M<َ	8	^ �(�� �
��	* ��	
�?ْR	�	� �Z��
�C	� ٌ:��<َ�	��C	9Fْ	� M<َ	8	^ �(�� �
��	* ��	
�?ْR	�	� �Z��
�C	� ٌ:��<َ    ����#	Y �6�Sَk �"�#��	� �ً@َ-����#	Y �6�Sَk �"�#��	� �ً@َ-����#	Y �6�Sَk �"�#��	� �ً@َ-����#	Y �6�Sَk �"�#��	� �ً@َ-�

)6( .  
: بكسـر الحـاء -أدرك وبلـغ مبلـغ الرجـال والِحْلـم: َحَلم الصبي َيْحُلم ُحُلمًا وأحتلم -3

  .الَعْقل وجمعه أحالم وحلوم 
�� �: بهــذا المعنــى فــي عــدة ســياقات منهــا قولــه تعــالى) حلــم(وردت مــادة � �
�ــ_ْ� �َ ��َ- ��� �
�ــ_ْ� �َ ��َ- ��� �
�ــ_ْ� �َ ��َ- ��� �
�ــ_ْ� �َ ��َ-

��َ- �َ�	�ِ& ������	D�Yَ-��َ- �َ�	�ِ& ������	D�Yَ-��َ- �َ�	�ِ& ������	D�Yَ-��َ- �َ�	�ِ& ������	D�Yَ-    	B�ُk�}َ ����<َ ��� 	B�ُk�}َ ����<َ ��� 	B�ُk�}َ ����<َ ��� 	B�ُk�}َ ����<َ ��� �)7( .  

                                         

  .2/448الكشاف ) 1(
  .318، 12/317فسير المنار ت) 2(
  .5/األنبياء) 3(
  .225/البقرة) 4(
  .2/175البحر المحيط ) 5(
  .263/البقرة) 6(
  .32/ورطال) 7(
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أحالمهــم أي عقــولهم تــأمرهم بــه، وتــدعوهم إليــه واألحــالم جمــع : ((قــال الطوســي
ــيم كــريم، ألنــه  الحلــم، وهــو اإلمهــال الــذي يــدعو إليــه العقــل والحكمــة، فــاهللا تعــالى حل

، وقوله )1())هذه أحالم قريش أي عقولهم: يمهل العصاة بما تدعوا إليه الحكمة، ويقال
�ٍ�: لىتعا��#	Y ٍ�	DُRِ& �r�Gَ�
�g	9Kٍَ���#	Y ٍ�	DُRِ& �r�Gَ�
�g	9Kٍَ���#	Y ٍ�	DُRِ& �r�Gَ�
�g	9Kٍَ���#	Y ٍ�	DُRِ& �r�Gَ�
�g	9Kَ�)2(.  
والتـأن وعـدم العجلـة . ضبط النفس عند الغضب َحُلم َيْحُلـم ِحْلمـًا فهـو حلـيم: الِحْلم -4

  :ال يعاجل بالعقوبة: والحليم في أسماء اهللا تعالى
�ـ�8 �: بهذا المعنى في عدة مواضع منها قوله تعالى) حلم(وجاءت مادة � �����S#َ�*�8��ـ�8 َ��� �����S#َ�*�8��ـ�8 َ��� �����S#َ�*�8��ـ�8 َ��� �����S#َ�*�8���َ 7D	* 7D	* 7D	* 7D	*

����#	Y ����#	C�َ 	"�#�� �Bِ,	� �"Gَ��َv�
	�����#	Y ����#	C�َ 	"�#�� �Bِ,	� �"Gَ��َv�
	�����#	Y ����#	C�َ 	"�#�� �Bِ,	� �"Gَ��َv�
	�����#	Y ����#	C�َ 	"�#�� �Bِ,	� �"Gَ��َv�
������S: ، وقوله تعالى)3(��	� �r���َ- ����#	/�َ 	��� �	
�&ِ, �Bِ,����S�� �r���َ- ����#	/�َ 	��� �	
�&ِ, �Bِ,����S�� �r���َ- ����#	/�َ 	��� �	
�&ِ, �Bِ,����S�� �r���َ- ����#	/�َ 	��� �	
�&ِ, �Bِ,�)4( وقوله تعالى :

��nـ�8�  �: تعالى�� ��
��nـ�8�  ,`�Gِ	 TGَْb	 �ْ�/	#�ـ��� ��
��nـ�8�  ,`�Gِ	 TGَْb	 �ْ�/	#�ـ��� ��
��nـ�8�  ,`�Gِ	 TGَْb	 �ْ�/	#�ـ��� ��فـالحليم الكامـل العاقـل فـي أناتـه وترويـه فـال يتعجـل  )`�Gِ,�)5	 TGَْb	 �ْ�/	#�ـ�

  .بأمر قبل الثقة من صحته
  .موضوعنا بصلةلبالشرح المفصل كونها ال تمت ) حلم(ناول مدلوالت ولم أت

15-  
َ
 ع

َ
 ي

َ
  :ن

عضــو البصــر، وتجمــع علــى أعــين وعيــون ومنهــا : يمكــن أن تــرد المــادة الــى العــين
قـرار  ؛ومـن األبصـار للمحفـوظ وللغبطـة والسـرور: معان فـي الحفـظ والِكـالءةعلى تجيء 

ومـن العـين . ن، فـي وصـف بقـر الـوحش والنسـاءحسنة العين وجمعها ِعـي: العين والَعْيناء
ظـاهر للعيـون ومـن : ماء معين: ومنها. عين الماء تشبيهًا لصفائها ومائها: الباصرة قالوا

  .العيون ما يسيل بغير الماء كعين القطر
  -:في القرآن الكريم على المعاني اآلتية) عين(وترد مادة 

  :الباصرة -1
Kََ#.�ــ� Kََ#.�ــ� Kََ#.�ــ� Kََ#.�ــ� �: سـياقات قرآنيـة متعـددة منهـا قولـه تعـالىبهـذا المعنـى فـي ) عـين(جـاءت مـادة 

  ��� ��9	 �
Fَــ �L�	� ِ\ــ� �S�� 	(�ــ� �%َ- ���
ــ/	 	L ــ��� َ��ْ َ-  ��� ��9	 �
Fَــ �L�	� ِ\ــ� �S�� 	(�ــ� �%َ- ���
ــ/	 	L ــ��� َ��ْ َ-  ��� ��9	 �
Fَــ �L�	� ِ\ــ� �S�� 	(�ــ� �%َ- ���
ــ/	 	L ــ��� َ��ْ َ-  ��� ��9	 �
Fَــ �L�	� ِ\ــ� �S�� 	(�ــ� �%َ- ���
ــ/	 	L ــ��� َ��ْ بــن اوقــال . )7(غّشــوا أعــين النــاس وأخــذوها: أي )6(�-َ

                                         

  .9/411التبيان ) 1(
  .101/الصافات) 2(
  .59/الحج) 3(
  .75/هود) 4(
  .87/هود) 5(
  .116/األعراف) 6(
  .1/225مجاز القرآن : ينظر) 7(
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ــوا الــى األبصــار أن مــا فعلــوه لــه حقيقــة فــي الخــارج ولــم يكــن إّال مجــرد : ((كثيــر أي خيل
  .)1( ))صنعة وخيال

بحيــث نراهــا : أي) بأعيننــا(وقولـــه  )2(��	�^�ــS	�x �ْ�?ُْ#ــ`	 &ِ_َ%���S�S	ــ� �	�	Sِ��Y	ــ�   �	�^�ــS	�x �ْ�?ُْ#ــ`	 &ِ_َ%���S�S	ــ� �	�	Sِ��Y	ــ�   �	�^�ــS	�x �ْ�?ُْ#ــ`	 &ِ_َ%���S�S	ــ� �	�	Sِ��Y	ــ�   �	�^�ــS	�x �ْ�?ُْ#ــ`	 &ِ_َ%���S�S	ــ� �	�	Sِ��Y	ــ�   �: لوقــال عــز وجــ
بحفظنـا إيـاك حفـظ مـن يـراك ويملـك دفـع  ومعنـاهوكأنها ترى بـأعين علـى طريـق المبالغـة 

  .)3(السوء عنك
  :الجارية -2

ــ� ��K���Kِ���Kِ���Kِ�ِ�: الــى هــذا المعنــى فــي عــدة مواضــع منهــا قولــه تعــالى) عــين(أشــارت مــادة  ــ� .	 ــ� .	 ــ� .	 	.
 ِB�Fَ	*ـــ��jGَ ِBـــ�	S��	% ِB�Fَ	*ـــ��jGَ ِBـــ�	S��	% ِB�Fَ	*ـــ��jGَ ِBـــ�	S��	% ِB�Fَ	*ـــ��jGَ ِBـــ�	S��	%�)4( )) فعـــين المـــاء المكـــان الـــذي ينبـــع منـــه المـــاء ومعنـــى نضـــاختان

ووجه الحكمة في العين النضاخة أن الـنفس إذا رأت المـاء يفـور كـان أمتـع … فوارتان
ــ�Bٍ �: وقولــه تعــالى )5())وذلــك علــى مــا جــرت بــه العــادة ���%	� ٍ:	Dــ �m 6ــ�K 	A���Fــ �.�ْ� �Bِ, ٍBــ� ���%	� ٍ:	Dــ �m 6ــ�K 	A���Fــ �.�ْ� �Bِ, ٍBــ� ���%	� ٍ:	Dــ �m 6ــ�K 	A���Fــ �.�ْ� �Bِ, ٍBــ� ���%	� ٍ:	Dــ �m 6ــ�K 	A���Fــ �.�ْ� �Bِ,�)6( ه وقولــ

ٌ�: جلت قدرته	� ِ=�	! �(��	% �	���Kٌ	� ِ=�	! �(��	% �	���Kٌ	� ِ=�	! �(��	% �	���Kٌ	� ِ=�	! �(��	% �	���K�)7( .  

16-  
َّ
  :غض

  -:ين همايفي السياق القرآني على معن) غض (دلت مادة 
  : كف البصر -1

ــْ[ �: الــى هــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع فــي قولــه تعــالى) غــض (أشــارت مــادة  ــْ[ �	>ُ ــْ[ �	>ُ ــْ[ �	>ُ ُ<	�
ــ�=ِ �)� 	J�&َ- �(ــ ــ)	 �� ْjُjْR	� �1ــ� 	S�����ــ�=ِ �)���ْ#. 	J�&َ- �(ــ ــ)	 �� ْjُjْR	� �1ــ� 	S�����ــ�=ِ �)���ْ#. 	J�&َ- �(ــ ــ)	 �� ْjُjْR	� �1ــ� 	S�����ــ�=ِ �)���ْ#. 	J�&َ- �(ــ ــ)	 �� ْjُjْR	� �1ــ� 	S�����ــ��  �: وقولــه تعــالى )8(���ْ#. ُQَ?�/	�	� ��ــ�=ِ � 	J�&َ- �(ــ ــ�� �� wjُR	� 	A�Sــ���� �ــْ[ ��ْ#. ــ��  >ُ ُQَ?�/	�	� ��ــ�=ِ � 	J�&َ- �(ــ ــ�� �� wjُR	� 	A�Sــ���� �ــْ[ ��ْ#. ــ��  >ُ ُQَ?�/	�	� ��ــ�=ِ � 	J�&َ- �(ــ ــ�� �� wjُR	� 	A�Sــ���� �ــْ[ ��ْ#. ــ��  >ُ ُQَ?�/	�	� ��ــ�=ِ � 	J�&َ- �(ــ ــ�� �� wjُR	� 	A�Sــ���� �ــْ[ ��ْ#. ُ<

����	!��
��Kُـــ��	!��
��Kُـــ��	!��
��Kُـــ��	!��
فهـــذا أمـــر مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــالى لعبـــاده المـــؤمنين، أن يغضـــوا مـــن  )K�)9ُـــ
ن يغمضــوا أأبصــارهم عمــا حــرم علــيهم، فــال ينظــروا اّال لمــا أبــاح لهــم النظــر إليــه، و 

                                         
  .2/42بن كثير امختصر تفسير ) 1(
  .37/هود) 2(
  .12/73، تفسير المنار 5/482التبيان : ينظر )3(
  .66/الرحمن) 4(
  .9/482التبيان ) 5(
  .41/المرسالت) 6(
  .12/الغاشية) 7(
  .31/النور) 8(
  .30/النور) 9(
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الـــى فســاد القلــب، لــذلك أمـــر اهللا  أبصــارهم عــن المحرمــات، ولمـــا كــان النظــر داعيــة
بحفــظ الفــروج، كمــا أمــر بحفــظ األبصــار التــي هــي بواعــث إلــى ذلــك، ألن مــن حفــظ 

  .)1(بصره أورثه اهللا نورًا في بصيرته
  :بمعنى َنَقَص  -2

لــى هــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع مــرة واحــدة فــي القــرآن إ) غــض (أوحــت مــادة 
�ـ�:ِ ��#�ـ"�   ,�Bِ,��� �Bِ,��� �Bِ,��� �Bِ ����: الكريم وذلك في قوله تعالىL	= 	8ـ�S�% �����َ�	��^َ- 	B�wjُR	� 	(���   �"ـ�:ِ ��#�ـ�L	= 	8ـ�S�% �����َ�	��^َ- 	B�wjُR	� 	(���   �"ـ�:ِ ��#�ـ�L	= 	8ـ�S�% �����َ�	��^َ- 	B�wjُR	� 	(���   �"ـ�:ِ ��#�ـ�L	= 	8ـ�S�% �����َ�	��^َ- 	B�wjُR	� 	(����)2( )) الغـض الحـط

من منزلة على وجه التصغير يقال غض فالن من فالن إذا ّصغر حاله من هو أرفع 
أي يخفضـون أصـواتهم فـي : المعنـى… منه وغض بصـره إذا ّضـعفه عـن حـدة النظـر

  .)3( ))مجلسه إجالالً 
: بصــيغة األمــر مــرة واحــدة فــي قولــه تعــالى) غــض (ردت مــادة و وبــنفس المــدلول 

�	`����	^ �(�� �{ُjْk�	� 	`ِ��g	� 6�K �8�J<ْ�	�	`����	^ �(�� �{ُjْk�	� 	`ِ��g	� 6�K �8�J<ْ�	�	`����	^ �(�� �{ُjْk�	� 	`ِ��g	� 6�K �8�J<ْ�	�	`����	^ �(�� �{ُjْk�	� 	`ِ��g	� 6�K �8�J<ْ�	��)4( أنقص منه وأقصر: أي.  
17- 

َ
 ش

َ
 خ

َ
  :ص

فــتح عينيــه وجعــل ال : ، وشــخص بصــرهرتفــعَ ا: اً وَصــخُ الشــيء َيْشــَخص شُ  َص خَ َشــ
  .رفعه: ، وشخص الرجل بصرهُ شاخصةٌ  ، واألبصارُ ٌص اخِ شَ  يطرف، فالبصرُ 
ــه ) شــخص(دلــت مــادة  بهــذا المعنــى وبصــيغة المضــارع مــرة واحــدة وذلــك فــي قول

� ��Kـ"� �J�&َb	ـ�=�  �: تعالىVَf�g�َ ٍ���	��� ��� �
3*	��� �	.�G ِ,  �� ��Kـ"� �J�&َb	ـ�=Vَf�g�َ ٍ���	��� ��� �
3*	��� �	.�G ِ,  �� ��Kـ"� �J�&َb	ـ�=Vَf�g�َ ٍ���	��� ��� �
3*	��� �	.�G ِ,  �� ��Kـ"� �J�&َb	ـ�=Vَf�g�َ ٍ���	��� ��� �
3*	��� �	.�G وقـال . )6(أبصـارهم ال ترتـد إلـيهم: أي )5(�,ِ
إنمـا يـؤخر عقـابهم ومجـازاتهم الـى يـوم القيامـة وهـو اليـوم الـذي تكـون فيـه ((الطبرسـي 

ر شاخصــة عــن مواضــعها ال تغمــض لهــول مــا تــرى فــي ذلــك اليــوم وال تطــرف األبصـا
عــن الجبــائي وقيــل تشــخص أبصــارهم الــى إجابــة الــداعي حــين يــدعوهم عــن الحســن 

  .)7( ))وقيل تبقى أبصارهم مفتوحة ال تنطبق للتحير والرعب

                                         

  .23/202، التفسير الكبير 2/598بن كثير ا، مختصر تفسير 3/234الكشاف : ينظر) 1(
  .3/الحجرات) 2(
  .5/9/131البيان مجمجمع ) 3(
  .19/لقمان) 4(
  .42/إبراهيم) 5(
  .13/236جامع البيان : ينظر) 6(
  .2/265، تفسير النسفي 6/303التبيان : ينظرو ، 3/6/321مجمع البيان مج) 7(
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: مـــرة واحـــدة وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى) شـــخص(ســـم الفاعـــل وردت مـــادة اوبصـــيغة 
�	
Fَ<ْ�	�	
Fَ<ْ�	�	
Fَ<ْ�	�	
Fَ<ْ�	�  ���
� ������)	 'َ?َـ=�	J�&َ- ٌ	J�*�	n 	6�  �َ@ِeKَ 5)	/�ْ� �8�%	��ْ� 	4  ���
� ������)	 'َ?َـ=�	J�&َ- ٌ	J�*�	n 	6�  �َ@ِeKَ 5)	/�ْ� �8�%	��ْ� 	4  ���
� ������)	 'َ?َـ=�	J�&َ- ٌ	J�*�	n 	6�  �َ@ِeKَ 5)	/�ْ� �8�%	��ْ� 	4  ���
� ������)	 'َ?َـ=�	J�&َ- ٌ	J�*�	n 	6�  �َ@ِeKَ 5)	/�ْ� �أبصـار الـذين كفـروا : نإأي  )4�)1	 ���ْ	8�%

  .)2(تشخص في ذلك اليوم أي ال تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم وهوله 
18-  

َ
ح

َ
م

َ
  :ل

: واللمـح بالبصـر. لمح ببصـره، ولمـح بصـره: يقال. رآه بسرعة: َلَمح الشيء َيْلَمحه
  .يضرب مثًال ألقصر وقت: سراع في النظر ولمح البصراإل


ِ�:في قوله تعالى) نظرة(بمعنى ) لمح(وردت مادة 	J	9�ْ� ِi�.#ََ' �uِ, �	%����� �
��َ- �	�	�ِ
	J	9�ْ� ِi�.#ََ' �uِ, �	%����� �
��َ- �	�	�ِ
	J	9�ْ� ِi�.#ََ' �uِ, �	%����� �
��َ- �	�	�ِ
	J	9�ْ� ِi�.#ََ' �uِ, �	%����� �
��َ- �	�	��)3( 
ِ
	J	9�ْ�ِ
	J	9�ْ�ِ
	J	9�ْ�ِ
	J	9�ْ��)3( وما أمر قيام القيامة والساعة التي تنشر فيها الخلق للوقوف في موقف : أي

… كــن فيكــون: مــا هــو أن يقــال لــهموقــف القيامــة، إّال كنظــرة مــن البصــر، ألن ذلــك إن
  . )4(كلمح البصر، أو أقرب: والساعة) إّال كلمح البصر أو هو أقرب(عن قتادة 

19-  
َ
 ب

َ
 ز

َ
  :غ

ـــه اوبصـــيغة ) طلـــع(بمعنـــى ) بـــزغ(وردت مـــادة  ســـم الفاعـــل مـــرتين وذلـــك فـــي قول
��: تعالى
	9ْ'َ- �َ�	  63&	= �َ�	  َ:�<َ ًَkِ2�	& 	;�.�g�� �َ-	= ��.#َKَ�
	9ْ'َ- �َ�	  63&	= �َ�	  َ:�<َ ًَkِ2�	& 	;�.�g�� �َ-	= ��.#َKَ�
	9ْ'َ- �َ�	  63&	= �َ�	  َ:�<َ ًَkِ2�	& 	;�.�g�� �َ-	= ��.#َKَ�
	9ْ'َ- �َ�	  63&	= �َ�	  َ:�<َ ًَkِ2�	& 	;�.�g�� �َ-	= ��.#َKَ�)5( وقولـه تعـالى :�   	
Kََ#.�ـ� =	-َ� �ْ��َ.	ـ
	   Kََ#.�ـ� =	-َ� �ْ��َ.	ـ
	   Kََ#.�ـ� =	-َ� �ْ��َ.	ـ
	   Kََ#.�ـ� =	-َ� �ْ��َ.	ـ

ــ6 ــ� َ>ــ�:َ  	ــ�َ� =	&3 ًkِ2�	&6&3ــ	ــ�َ� =	ــ� َ>ــ�:َ   ًkِ2�	&6&3ــ	ــ�َ� =	ــ� َ>ــ�:َ   ًkِ2�	&6&3ــ	ــ�َ� =	ــ� َ>ــ�:َ   ًkِ2�	&�)6( أي)) :بزغــت الشــمس بزوغــًا إذا طلعــت، وكــذلك : طالعــًا، يقــال
وهـي مؤنثـة معنـاه هـذا الشـيء الطـالع ربـي أو علـى ) هـذا ربـي(القمر، وقولـه للشـمس 

!)) ال لهـم هـذا ربـي؟إنه حين ظهرت الشمس وقد كانوا يذكرون الرب فـي كالمهـم، فقـ
)7(.  

20-  
َ
 ِر ب

َ
  :ق

  .ف أو دهش فلم يبصررِ طْ ر حتى ال يَ ي حت: نقول برق البصر برقًا وبروقاً 

                                         

  .97/األنبياء) 1(
  .2/522بن كثير ا، مختصر تفسير 4/7/64مجمع البيان مج :ينظر )2(
  .77/النحل) 3(
  .14/151يان مع الباج: ينظر) 4(
  .78/األنعام) 5(
  .77/األنعام) 6(
  .4/182التبيان ) 7(
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� �: بهذا المعنى وبصيغة الماضي في قوله تعالى) برق(جاءت مادة 
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ �
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ �
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ �
	J	9�ْ� pَِ
	& �َ@ِeKَ
 * * * *�
	.َ��ْ� 	X	�	*	��
	.َ��ْ� 	X	�	*	��
	.َ��ْ� 	X	�	*	��
	.َ��ْ� 	X	�	*	��)1( .  

�ـ�	 ���ـ��h   �: منهـا قولـه تعـالى بصـيغة المصـدر فـي عـدة مواضـع) برق(وردت مادة     hـ����� 	ـ��    hـ����� 	ـ��    hـ����� 	ـ�� 
�� �9�ْ	ـ
�* pَ	��Kًـ� �	َ{.	7Cـ�    ُN�ِ
��� �9�ْ	ـ
�* pَ	��Kًـ� �	َ{.	7Cـ�    �ُN�ِ
��� �9�ْ	ـ
�* pَ	��Kًـ� �	َ{.	7Cـ�    �ُN�ِ
��� �9�ْ	ـ
�* pَ	��Kًـ� �	َ{.	7Cـ�    �ُN�ِ
�أي البـرق أخبـر اهللا تعـالى إنـه هـو الـذي يـري الخلـق (( )2(��

رئي لهم وجعله إياهم على هذه الصفة التي يرون ميجعلهم على صفة الرؤية بإيجاد ال
أراه يريـه إراءة إذا : قـالمعها المرئيات مـن كـونهم أحيـاء ورفـع الموانـع واآلفـات مـنهم ي

  .)3())…يقيمه إقامة، وهو مشتق من الرؤية هقامأجعله رائيًا مثل 
يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو مـا يـرى مـن النـور : ((بن كثيراوقال 

  .)4( ))الالمع ساطعًا من خلل السحاب

                                         

  .7/القيامة) 1(
  .12/الرعد) 2(
  .6/229التبيان ) 3(
  .2/274بن كثير امختصر تفسير  )4(
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�א��
	��א����� �


��א����������א������ن�א�����وא����א���  
نحا التعبيـر القرآنـي خـالل مسـايرته أللفـاظ الرؤيـة والرؤيـا نحـوًا آخـر مـن التعبيـر ورد فـي 

افر ضـوقـد ت. سياقات متعددة من القرآن الكريم وهو التعبير غيـر الصـريح عـن الرؤيـة والرؤيـا
ون مـن التعبيـر، فـالنص والسـياق يعتمـد السياق وماله من أنواع على إبـراز أو إظهـار هـذا اللـ

 ،)1( أحــدهما علــى اآلخــر فضــًال عــن أن الســياق لــه عالقــة مباشــرة بتفســير الوحــدات الكالميــة
فكان للسياق القرآني األثر البالغ في هذا النوع من التعبير متمثًال بسياق المقام وسياق الحال 

لـى تأديـة المعنـى المـراد إومـن هنـا كـان سـياق الـنص هـو السـبيل . والسياق العاطفي والنفسـي
  .في الداللة على الرؤية والرؤيا

  -:يا وهذه األلفاظ هيوقد وردت الفاظ كانت في داللتها قريبة من الرؤية والرؤ 
1-  

َ
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َ
 ب

َ
  :ر

ــِر تجــاوز مــن حــاٍل : (( صــفهانيالاقــال  ــَر العــين .. إلــى حــال أصــل الَعْب وأشــتق مــن َعَب
 ــ�ِ��ٍ �: قــال تعــالى… مْع والَعْبــرُة كالدمعــة وقيــل عــابر ســبيلللــد �	 
ِ�ِ�ــ ــ�ِ��ٍ �ِ�� �� �	 
ِ�ِ�ــ ــ�ِ��ٍ �ِ�� �� �	 
ِ�ِ�ــ ــ�ِ��ٍ �ِ�� �� �	 
ِ�ِ�ــ واإلْعِتبــاُر …  )2(��ِ�� ��

ُل بهـا مـن معرفـة الُمشـَاَهِد إلـى مـا لـيس ِبُمشـَاِهِد، قـال ـ� �َ��ـ��   �ِ�� ��ـ� �َ��ـ��   �ِ�� ��ـ� �َ��ـ��   �ِ�� ��ـ� �َ��ـ��   �: والِعْبرة بالحالِة التي يتوص�� ��ِ�
���������َ���������َ���������َ���������َ �)3( ،�ِ�� ��َ!" ���#ُ%�& "#'�ِ�(َ���َِ�� ��َ!" ���#ُ%�& "#'�ِ�(َ���َِ�� ��َ!" ���#ُ%�& "#'�ِ�(َ���َِ�� ��َ!" ���#ُ%�& "#'�ِ�(َ��والتعبيُر مختّص بتعبير الرؤيا وهو العابُر من ظاِهِرها  )4(�َ�

��'ـ�'#��  �: لى باِطِنها نحـوإ�)َ �&�ـ*+�,�� �-ُ(.ُ/ ���'ـ�'#��  �ِ��)َ �&�ـ*+�,�� �-ُ(.ُ/ ���'ـ�'#��  �ِ��)َ �&�ـ*+�,�� �-ُ(.ُ/ ���'ـ�'#��  �ِ��)َ �&�ـ*+�,�� �-ُ(.ُ/ �فيـه ُيقـال هـو أخـص مـن التْأويـل فـِإن التأويـل  )5(��ِ�

  .)6())وفي غيره

                                         

كليـــة  )رســـالة ماجســـتير(، التقـــوى فـــي القـــرآن الكـــريم 242، 240/جـــون الينـــز: اللغـــة والمعنـــى والســـياق: ينظـــر )1(
 .130/واثق غالب هاشم: اآلداب، جامعة القادسية

 .43/النساء )2(

 .26/، النازعات44/، النور13/آل عمران )3(

 .2/الحشر) 4(

 .43/يوسف) 5(

 .358/لفاظ القرآنأمعجم مفردات ) 6(
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89َ�ـ7' �َِ)6ْ#ِ&ـ�ِ "!4َ�ـ2�3ِ �ِ��ـ���0�1    �:في قوله تعالى) تعبير الرؤيا(وٕانما صار التأويل  �:�#    �0�1��89َ�ـ7' �َِ)6ْ#ِ&ـ�ِ "!4َ�ـ2�3ِ �ِ��ـ �:�#    �0�1��89َ�ـ7' �َِ)6ْ#ِ&ـ�ِ "!4َ�ـ2�3ِ �ِ��ـ �:�#    �0�1��89َ�ـ7' �َِ)6ْ#ِ&ـ�ِ "!4َ�ـ2�3ِ �ِ��ـ قولـه و  )1(�#�:�

ــ�ُ  �: تعــالى ��;َ �ــ7 �: 
ــ �&�ــ�ُ �'* ــ>َ" َ(#ْ6ِ& ــ<� =� ��َ%ــ�ُ &� ��;َ �ــ7 �: 
ــ �&�ــ�ُ �'* ــ>َ" َ(#ْ6ِ& ــ<� =� ��َ%ــ�ُ &� ��;َ �ــ7 �: 
ــ �&�ــ�ُ �'* ــ>َ" َ(#ْ6ِ& ــ<� =� ��َ%ــ�ُ &� ��;َ �ــ7 �: 
ــ �&�ــ�ُ �'* ــ>َ" َ(#ْ6ِ& ــ<� =� ��َ%ألن التعبيــر قريــب مــن التفســير، وذلــك إن الرؤيــا   )2(�&�

لـى أمـر اهللا الـذي ضـرب أمثالـه تشـبيهًا إأمثال، يحتاج المعبر أن يعتبر، أي يتجاوز األمثـال 
مـا : وأولـه ؛لذلك األمر، فذاك أول األمر، والثـاني المثـل المضـروب فيصـير المعبـر إلـى أولـه

  .)3(في اللوح قدر اهللا
2-  

َ
 ح

َّ
 د

َ
  :ث

نســـان مـــن جهـــة الســـمع أو الـــوحي فـــي يقظتـــه أو منامـــه، يقـــال لـــه ُغ اإلُلـــوكــل كـــالم يب(( 
      �: حديث، قال عـز وجـلً@&�A�4ـ �BِـC"�#ْDَ% ِEـ���� F"�.��ِـ�+ �َِ�ـ ��ـ�	َ% ْ�ِ��#      ً@&�A�4ـ �BِـC"�#ْDَ% ِEـ���� F"�.��ِـ�+ �َِ�ـ ��ـ�	َ% ْ�ِ��#      ً@&�A�4ـ �BِـC"�#ْDَ% ِEـ���� F"�.��ِـ�+ �َِ�ـ ��ـ�	َ% ْ�ِ��#      ً@&�A�4ـ �BِـC"�#ْDَ% ِEـ���� F"�.��ِـ�+ �َِ�ـ ��ـ�	قـال تعـالى )4(�#��ِ�ْ %َ :�    'G&�A�4ـ Hَ=�ـْ� %ََ(ـHَ �4ـG&�A'    =�ـْ� %ََ(ـHَ �4ـG&�A'    =�ـْ� %ََ(ـHَ �4ـG&�A'    =�ـْ� %ََ(ـ

Iــ���JَK�ْ"Iــ���JَK�ْ"Iــ���JَK�ْ"Iــ���JَK�ْ" �)5( 6َْ�: وقــال عــز وجــل) ����#ْ6َ,�1�َ).�ــ� :�ــ7) ����#ْ6َ,�1�َ).�ــ� :�ــ7) ����#ْ6َ,�1�َ).�ــ� :�ــ7) �1�َ).�ــ� :�ــ7�,���#�Gــ&�Lنســان فــي أي مــا ُيحــدُث بــه اإل )6(�#ِ&ــ�ِ "!�4َ�L&ــ�G#ِ&ــ�ِ "!�4َ�L&ــ�G#ِ&ــ�ِ "!�4َ�L&ــ�G#ِ&ــ�ِ "!�4َ

  .)7())…نوِمِه،
ــ�ِ "!َ �: وقـــال الـــرازي فـــي تفســـيره لقولـــه تعـــالى ــ7� َ(6ْ#ِ&ـ ــ�� :�ـ ــ�ِ "!َ #�&'��,1M'ـ ــ7� َ(6ْ#ِ&ـ ــ�� :�ـ ــ�ِ "!َ #�&'��,1M'ـ ــ7� َ(6ْ#ِ&ـ ــ�� :�ـ ــ�ِ "!َ #�&'��,1M'ـ ــ7� َ(6ْ#ِ&ـ ــ�� :�ـ ��,1M'ـ'&�#�Gــ �4�L&ـ�Gــ �4�L&ـ�Gــ �4�L&ـ�Gــ إن فيهـــا وجوهـــًا  )8(��4�L&ـ

لى ما رآه في المنام يعنـي تأويـل إأمره يؤل المراد منه تعبير الرؤيا سماه تأويًال ألنه : ولاأل((
  . أحاديث الناس فيما يرونه في منامهم

تأويـل األحاديـث فـي كتـب اهللا تعـالى : ان في علم التعبير غايـة، والثـانيك �إنه : قالوا
واألخبــار المرويــة عــن األنبيــاء المتقــدمين، كمــا إن الواحــد مــن علمــاء زماننــا يشــتغل بتفســير 

األحاديـث جمـع حـديث، : ، والثالـثوتأويل األحاديث المرويـة عـن الرسـول  ،القرآن وتأويله
لــى قــدرة اهللا تعــالى وتكوينــه وحكمتــه، إوالحــديث هــو الحــادث، وتأويلهــا مآلهــا ومــآل الحــوادث 

                                         

 .44/يوسف )1(

 .100/يوسف) 2(

 .116/تحصيل نظائر القرآن: ينظر) 3(

 .3/التحريم) 4(

 . 1/الغاشية) 5(

 .101/يوسف) 6(

 .124/القرآنمعجم مفردات ألفاظ ) 7(

 .6/يوسف) 8(
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والمراد من تأويل األحاديث كيفية اإلستدالل بأصناف المخلوقـات الروحانيـة والجسـمانية علـى 
  .)1())قدرة اهللا تعالى وحكمته وجاللته

وقد عنى باألحاديث مـا يـراه النـاس فـي المنـام، وهـي معجـزة ليوسـف، فإنـه لـم يلحقـه فيهـا 
ّصـديق مـن نحـو ذلـك، وكـان ال أعلم النـاس بتأويلهـا، وكـان نبينـا  �وكان يوسف . خطأ

وقـد قيـل فـي … بن سـيرين فيهـا التقـدم العظـيم، والطبـع واإلحسـانأعبر الناس لها، وحصل ال
#ْ6ِ&�ِ "!�4َ��G&�L: تأويل قوله)َ �7�: ��'1M,��'&�#�G&�L�4َ!" ِ�&ِ#ْ6)َ �7�: ��'1M,��'&�#�G&�L�4َ!" ِ�&ِ#ْ6)َ �7�: ��'1M,��'&�#�G&�L�4َ!" ِ�&ِ#ْ6)َ �7�: ��'1M,��أي أحاديث األمم والكتـب ودالئـل التوحيـد، فهـو إشـارة  �#�&'


	 ���َ���� �: إلى النبوة، وهو المقصود بقولهَ������ ����	�������َ��� 	
َ������ ����	�������َ��� 	
َ������ ����	�������َ��� 	
َ����  . ))3أي بالنبوة 2((����	���� ��
3-  

َ
 ِق ث

َ
  :ف

�  �: جــاء هــذا التعبيــر عــن معنــى الرؤيــة والرؤيــا فــي قولــه تعــالى-'=Nــ '1ُ(ْO�PQَ 'Gــ ���4 �-'=Nــ ُ,ُ(;ْ"�#  �-'=Nــ '1ُ(ْO�PQَ 'Gــ ���4 �-'=Nــ ُ,ُ(;ْ"�#  �-'=Nــ '1ُ(ْO�PQَ 'Gــ ���4 �-'=Nــ ُ,ُ(;ْ"�#  �-'=Nــ '1ُ(ْO�PQَ 'Gــ ���4 �-'=Nــ ُ,ُ(;ْ"�#
  �-ُ/Nــ 'C���Rَ% 'Gــ ���4 �ــ7 �: �-'=Nــ 'Cِ��Rَ%�#  �-ُ/Nــ 'C���Rَ% 'Gــ ���4 �ــ7 �: �-'=Nــ 'Cِ��Rَ%�#  �-ُ/Nــ 'C���Rَ% 'Gــ ���4 �ــ7 �: �-'=Nــ 'Cِ��Rَ%�#  �-ُ/Nــ 'C���Rَ% 'Gــ ���4 �ــ7 �: �-'=Nــ 'Cِ��Rَ%�#�)4( قتلــوا أيهــا المؤمنــون المشــركين الــذين يقــاتلونكم ا: أي

ـــه ـــك هـــو معنـــى قول ـــتلهم، وذل ومعنـــى الثقفـــة ) حيـــث ثقفتمـــوهم: (حيثمـــا وجـــدتموهم وأمكـــنكم ق
إذا كــان جيــد الحــذر فــي القتــال، بصــيرًا : إنــه لثِقــف لِقــف: الحــذق بــه والبصــر يقــال: بــاألمر

أي ) قتلوهم حيث ثقفتموهماو (يم فمعنى و قوأما التثقيف فمعنى غير هذا، وهو الت. بمواقع القتل
  . )5(قتلوهم في أي مكان َأْبَصرتم مقاتلهما

الثْقـُف الِحـْذُق فـي إدراك الشـيء وفعلـه ومنـه أسـتعير المثاقفـة، وُرْمـٌح : ((وقال األصفهاني
كذا إذا أدركته ببصرك لِحْذق في النظر ثم  ِقْفتُ مثقف أي ُمقدم وما َيْثُقُف به الثقاُف، ويقال ثَ 

وز به فيستعمل في اإلدراك وٕان لم تكن معه ثقافة 6( ))يتج(.   

                                         

 .2/241بن كثير افسير تمختصر : ينظرو ، 90، 18/89 كبيرالتفسير ال) 1(

 .6/يوسف) 2(

 .5/9/129مج الجامع ألحكام القرآن: ينظر) 3(

 .191/البقرة) 4(

 . 2/191 جامع البيان: ينظر) 5(

 .19/228 الميزان: وينظر، 90/معجم مفردات ألفاظ القرآن  )6(
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طلـع علـى ارًا وُعُثورًا إذا سقط، ويتجوز بـه فـيمن يَعَثر الرجُل َيْعُثُر ِعثَ : ((قال األصفهاني
:�S'�1ـ :�ـ7    �: ومنه قوله تعالى )1())أمٍر من غير طلبهَP�: ِ��1 �RT�َ��NُP�& ِ�":�ـQِْ� �P�8(َ�	" �1'S�9 َ% F,َ�� ���@'� ��ِU�َ    7ـ�: :�S'�1ـَP�: ِ��1 �RT�َ��NُP�& ِ�":�ـQِْ� �P�8(َ�	" �1'S�9 َ% F,َ�� ���@'� ��ِU�َ    7ـ�: :�S'�1ـَP�: ِ��1 �RT�َ��NُP�& ِ�":�ـQِْ� �P�8(َ�	" �1'S�9 َ% F,َ�� ���@'� ��ِU�َ    7ـ�: :�S'�1ـَP�: ِ��1 �RT�َ��NُP�& ِ�":�ـQِْ� �P�8(َ�	" �1'S�9 َ% F,َ�� ���@'� ��ِU�َ

ِ����َ�#َ!" -ِS��,َ�� �V�8(َ�	" �7&�<��"ِ����َ�#َ!" -ِS��,َ�� �V�8(َ�	" �7&�<��"ِ����َ�#َ!" -ِS��,َ�� �V�8(َ�	" �7&�<��"ِ����َ�#َ!" -ِS��,َ�� �V�8(َ�طلـع علـى أمـٍر لـم اعثـر الرجـل علـى الشـيء يعثـر عثـورًا إذا (( )�7&�<��"�)2 "	

�  �رت فالنًا على أمٍر أطلعته عليه ومنه قوله ـعثايطلع عليه غيره و -ِS��9َـ ��َ,ـ��@َ��َ% ����َ<َ/�#  �-ِS��9َـ ��َ,ـ��@َ��َ% ����َ<َ/�#  �-ِS��9َـ ��َ,ـ��@َ��َ% ����َ<َ/�#  �-ِS��9َـ ��َ,ـ��@َ��َ% ����َ<َ/�#�)3( 

ر ـه وعثـصـبعه بشـيء صـدمتاوع بالشـيء مـن قـولهم عثـر الرجـل ِعثـارًا إذا وقعـت ـوأصله الوقـ
                          )4(:الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس عثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارًا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال األعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  البسيط 
ـــــ ـــــْوٍث َعْفَرنـــــاٍة إذَ ذَ ِب ـــــَرتْ اِت َل   ا َعَث

 

  ن يقال َلَعـاأَ  نْ ا مِ هَ ى بِ لَ وْ فالتْعُس أَ  
 

ــــع وظهــــر علــــى اوالمعنــــى فــــإن عثــــر أي …  بــــن عبــــاس انهمــــا أي الشــــاهدين عــــن اطل
تهمـا وقصـدهما فـي يمانهمـا الكاذبـة وخيانإذنبـًا ب.. سـتوجباا… والوصيين عـن سـعيد بـن جبيـر

  .)5( ))ستقامةلى غير االإشهادتهما 
��WV�4 �B�,�" �A: وقال عز وجل��# ��َ% "N'1,َ������ �-ِS��,َ�� 9َ��@َ��َ% ����َ<َ/�#WV�4 �B�,�" �A���# ��َ% "N'1,َ������ �-ِS��,َ�� 9َ��@َ��َ% ����َ<َ/�#WV�4 �B�,�" �A���# ��َ% "N'1,َ������ �-ِS��,َ�� 9َ��@َ��َ% ����َ<َ/�#WV�4 �B�,�" �A���# ��َ% "N'1,َ������ �-ِS��,َ�� 9َ��@َ�أظهرنا وأطلعنا عليهم : أي )6(�#�/َ>َ���� %َ�

  . )7(عليهم أهل المدينة
ســتعير العثــار اوأصــل الِعثــار أن مــن عثــر بشــيء وهــو غافــل نظــر إليــه حتــى يعرفــه، ف((

   .)8())مكان التبين والظهور

                                         
 .360/القرآن  معجم مفردات ألفاظ) 1(

 .107/المائدة) 2(

 .21/ الكهف) 3(

 .فالتْعُس َأْدَنى َلها ِمْن َأُقوَل َلَعا: ، والعجز في البيت103/ديوانه) 4(

 .1/307 النسفي ، تفسير48، 4/47بيان تال :ينظرو  259/ 7/ 2 مج جمع البيانم) 5(

 .21/ الكهف) 6(

 .459 /3/6 مج البيانجمع م، 22/ 7 بيانتال :ينظر )7(

كّليـــة اآلداب، ) رســـالة ماجســـتير(القـــرن الســـادس الهجـــري حتـــى نهايـــة ة فـــي اللغـــة العربيـــ والمعرفـــة لعلـــملفـــاظ اأ) 8(
 .139/عادل عبد الجّبار : الجامعة المستنصرية
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5-  
َ
 لقِ ◌

َ
  -:ي

جــاء هــذا التعبيــر عــن معنــى الرؤيــة والرؤيــا فــي مواضــع متعــددة مــن القــرآن الكــريم، ومــن 
 �: أمثلة ذلك قوله تعالى�.�:X "Nُ�;َ �-ُ/NُP�َ "َ�ِ��#�.�:X "Nُ�;َ �-ُ/NُP�َ "َ�ِ��#�.�:X "Nُ�;َ �-ُ/NُP�َ "َ�ِ��#�.�:X "Nُ�;َ �-ُ/NُP�َ "َ�ِ��#�)1( أي)) :2( ))إذا رأوكم قالوا صدقنا(.   

�:�S'- "��ـ>�
 &'��NـNُ;�3'& F�(�4  ��#'A" &�ـ Nُ;�3'& F�(�4" &�ـ Nُ;�3'& F�(�4" &�ـ Nُ;�3'& F�(�4" &�ـ �: وقوله تعالىN  ��#'Aـ��N'& 
�:�S'- "��ـ>�N  ��#'Aـ��N'& 
�:�S'- "��ـ>�N  ��#'Aـ��N'& 
�:�S'- "��ـ>�N�)3( حتـى يـروا ذلـك اليـوم الـذي كـانوا بـه : أي
  . )4(يوعدون بالعقاب

 ��3ُY: وقال جلت قدرته���P�َ "َ�ِ� F�(�4 َP,َZَ9�َ�3ُY ���P�َ "َ�ِ� F�(�4 َP,َZَ9�َ�3ُY ���P�َ "َ�ِ� F�(�4 َP,َZَ9�َ�3ُY ���P�َ "َ�ِ� F�(�4 َP,َZَ9�َ'B,َ(ََP�َ �:'B,َ(ََP�َ �:'B,َ(ََP�َ �:'B,َ(ََP�َ   . ))6رأيا غالماً : أي 5((�:�

ــ    �: وقــال تعــالى ;َ �-ِS�.��[ــ�� �J Fــ �َِ� "�Nــ ,َ�R "َ�ِ��# ــ �.�:X "Nُ�ــ ;َ "Nــ '.�:X �7&�<ــ ��" "Nــ ُPَ� "َ�ِ��#   ــ ;َ �-ِS�.��[ــ�� �J Fــ �َِ� "�Nــ ,َ�R "َ�ِ��# ــ �.�:X "Nُ�ــ ;َ "Nــ '.�:X �7&�<ــ ��" "Nــ ُPَ� "َ�ِ��#   ــ ;َ �-ِS�.��[ــ�� �J Fــ �َِ� "�Nــ ,َ�R "َ�ِ��# ــ �.�:X "Nُ�ــ ;َ "Nــ '.�:X �7&�<ــ ��" "Nــ ُPَ� "َ�ِ��#   ــ ;َ �-ِS�.��[ــ�� �J Fــ �َِ� "�Nــ ,َ�R "َ�ِ��# ــ �.�:X "Nُ�ــ ;َ "Nــ '.�:X �7&�<ــ ��" "Nــ ُPَ� "َ�ِ��#  '7ــ �89َ ــ �1�9ِ� �ــ- ُ\���: ــ �9 ِ� "Nُ�  '7ــ �89َ ــ �1�9ِ� �ــ- ُ\���: ــ �9 ِ� "Nُ�  '7ــ �89َ ــ �1�9ِ� �ــ- ُ\���: ــ �9 ِ� "Nُ�  '7ــ �89َ ــ �1�9ِ� �ــ- ُ\���: ــ �9 ِ� "Nُ�
��Nُ]ِ^�S(َـــ�_':��Nُ]ِ^�S(َـــ�_':��Nُ]ِ^�S(َـــ�_':��Nُ]ِ^�S(َـــ� إن المنـــافقين إذا رأوا المـــؤمنين قـــالوا صـــدقنا بمـــا أنزلـــه اهللا علـــى رســـوله: أي )7(�:'_

�          �: وقال عز وجل )8(،-'S9َNُQ`A�8ُـ)َ% "Nُ��ـEٍ َ;ـ��� Fَِ�ـ� �-'Sُـa���          #��ِ�َ" NُP�َ" "��ـ>�&X �7:�.'ـN" َ;ـ�X "Nُ:�.�ـ #��ِ�َ" �Rـ�3 ��-'S9َNُQ`A�8ُـ)َ% "Nُ��ـEٍ َ;ـ��� Fَِ�ـ� �-'Sُـa���          #��ِ�َ" NُP�َ" "��ـ>�&X �7:�.'ـN" َ;ـ�X "Nُ:�.�ـ #��ِ�َ" �Rـ�3 ��-'S9َNُQ`A�8ُـ)َ% "Nُ��ـEٍ َ;ـ��� Fَِ�ـ� �-'Sُـa���          #��ِ�َ" NُP�َ" "��ـ>�&X �7:�.'ـN" َ;ـ�X "Nُ:�.�ـ #��ِ�َ" �Rـ�3 ��-'S9َNُQ`A�8ُـ)َ% "Nُ��ـEٍ َ;ـ��� Fَِ�ـ� �-'Sُـa��َ;ـ�Nُ"  َ;ـ�Nُ"  َ;ـ�Nُ"  َ;ـ�NُP�َ "َ�ِ��#      "Nُ" "��ـ>�&X �7:�.'ـN" َ;ـ�X "Nُ:�.�ـ #��ِ�َ" �Rـ�3 ��
�-ُ\��,َ�� 'B�,�" �b(َ�َ �1ِ� �-'S9َNُQ`A�8ُ)َ%�-ُ\��,َ�� 'B�,�" �b(َ�َ �1ِ� �-'S9َNُQ`A�8ُ)َ%�-ُ\��,َ�� 'B�,�" �b(َ�َ �1ِ� �-'S9َNُQ`A�8ُ)َ%�-ُ\��,َ�� 'B�,�" �b(َ�َ �1ِ� �-'S9َNُQ`A�8ُ)َ%�)9( .رأوهم: أي)10( .  

���c: وقال عز وجلN�1�ْ" ��N�.�1(َ)َ �-ُ(�.ُ/ �AَP�َ�#�c�N�1�ْ" ��N�.�1(َ)َ �-ُ(�.ُ/ �AَP�َ�#�c�N�1�ْ" ��N�.�1(َ)َ �-ُ(�.ُ/ �AَP�َ�#�c�N�1�ْ" ��N�.�1(َ)َ �-ُ(�.ُ/ �AَP�َ�#    'd�NَP,ْ)َ ��َ% ِ���;َ �7�:'d�NَP,ْ)َ ��َ% ِ���;َ �7�:'d�NَP,ْ)َ ��َ% ِ���;َ �7�:'d�NَP,ْ)َ ��َ% ِ���;َ �من قبل أن تنظروا إليه يوم : ()أي 7�:�)11(
   )12())أحد

                                         
 .119/ آل عمران) 1(

 .574/ 2 بيانتال) 2(

 .42/المعارج) 3(

 .10/129 بيانتال :ينظر) 4(

 .74/ الكهف)  5(

 .7/66 بيانتال :ينظر) 6(

 .14/ البقرة)  7(

 .1/107، مواهب الرحمن 1/1/51ج مجمع البيان م :ينظر) 8(

 .76/ البقرة )9(

 .1/1/143جمع البيان مج م :ينظر) 10(

 .143/آل عمران) 11(

 .1/468فرج الجوزي الألبي : ر في علم التفسير سيزاد الم) 12(
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  :هطع -6

ــوبُه، وَبعيــٌر مُ : ((قــال األصــفهاني ب ُعُنقــهُ ْهِطــهطــع الرجــُل ببصــِره إذا ص1())ٌع إذا َصــو( 
��: ومنه قوله تعالى-'Sُ���[َ �-ِS���َِ� +A)َ���& َ� �-ِS�	#'e'� ����.ْP': �0���Z�S':�-'Sُ���[َ �-ِS���َِ� +A)َ���& َ� �-ِS�	#'e'� ����.ْP': �0���Z�S':�-'Sُ���[َ �-ِS���َِ� +A)َ���& َ� �-ِS�	#'e'� ����.ْP': �0���Z�S':�-'Sُ���[َ �-ِS���َِ� +A)َ���& َ� �-ِS�	#'e'� ����.ْP': �0���Z�S':�)2( و))ختلفوا في ا أهل التأويل

النسالن، : قال) مهطعين(وعن سعيد بن جبير … مسرعين : معناه: فقال بعضهم ؛في معناه
معنـى : وقـال آخـرون… وهو الخبب، أو مادون الخبب، شّك أبو سعيد، يخبـون وهـم ينظـرون

النظـر مـن غيـر أن : يعنـي باإلهطـاع) مهطعين(عن إبن عباس قوله … مديمي النظر: ذلك
… التحمــيج الــدائم الــذي ال َيْطــِرف: اإلهطــاع: قــال) مهطعــين(حى عــن أبــي الضــ… يطــرف

ـــذي ال يطـــرف: قـــال) مهطعـــين(وعـــن الضـــحاك  فـــي قولـــه : قـــال إبـــن زيـــد… شـــّدة النظـــر ال
واإلهطــاع فــي كــالم العــرب بمعنــى اإلســراع . المهطــع الــذي ال يرفــع رأســه: قــال) مهطعــين(

  .)3())بمعنى إدامة النظر: أشهر منه
وذهب الطبرسي الى أن اإلهطاع هو اإلسراع، والمهطع هو الـذي ينظـر فـي ذٍل وخشـوع 

فــي حــين بــين الــرازي أن المهطــع هــو الــذي ينظــر فــي ذل وخشــوع واإلقنــاع  .)4(ال يقلــع بصــره
والنظر في ذل وخشـوع أي أن مـن المتعـارف عليـه فـيمن يشـاهد الـبالء يطـرق هو رفع الرأس 

رأســه عنــه كــي ال يـــراه، فبــين ســبحانه وتعـــالى أن حــالهم خــالف هـــذا المعتــاد وأنهــم يرفعـــون 
��F�َِ� �0 �: وقال عز وجل .)5(رؤوسهم�Z�S': F�َِ� �0���Z�S': F�َِ� �0���Z�S': F�َِ� �0���Z�S':ِf"�A�"ِf"�A�"ِf"�A�"ِf"�A�"�)6( ناظرين إليه ال يقلعون بأبصارهم: أي)7( .  

ــة إلــى صــوت الــداعي عــن قتــادة وقيــل مســرعين إأي مقبلــين : ((وقــال الطبرســي لــى إجاب
عسـر عـن الفـراء وأبـي علـي الداعي عن أبي عبيدة وقيل ناظرين قبل الداعي قائلين هذا يـوم 

   .)8())الجبائي
��ــ�0: وقــال جلــت قدرتــه�Z�S': '#" ;���َ,ــ���َــOَ/ �7&�<ــ��" ِg��ــ�1�َ0ــ�Z�S': '#" ;���َ,ــ���َــOَ/ �7&�<ــ��" ِg��ــ�1�َ0ــ�Z�S': '#" ;���َ,ــ���َــOَ/ �7&�<ــ��" ِg��ــ�1�َ0ــ�Z�S': '#" ;���َ,ــ���َــOَ/ �7&�<ــ��" ِg. ال يطرقــون أي شاخصــون: ، أي)1(��1�َــ

وقــال . لــى الشــيء، فمــرة بتشــوقه ومــرة بقصــده ومــرة بشخوصــهإبمعنــى اإلســراع  وجميــع ذلــك

                                         

 .576/معجم مفردات ألفاظ القرآن) 1(

 .43/إبراهيم) 2(

 .2/528، الكشاف 304، 6/303 التبيان: ينظرو ، 237، 13/236مع البيان اج )3(

 .3/6/320جمع البيان مج م :ينظر) 4(

 .19/141التفسير الكبير : ينظر) 5(

 .8/القمر) 6(

 .4/433الكشاف : ينظر) 7(

 .5/9/187مجمع البيان مج) 8(
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كـر علـيهم نالزجاج المهطع المقبل ببصره على الشيء ال يزايله وذلك من نظر العـدو، وٕانمـا أ
: وقيـــل -اإلســـراع إليـــه ألنهـــم أســـرعوا إليـــه ليأخـــذوا الحـــديث منـــه ثـــم يتفرقـــون بالتكـــذيب عليـــه

لـــى معنـــى مهطعـــين بـــأنهم إويـــذهب الزمخشـــري  .)2(منـــه يســـرعون إليـــه شـــخوص المتعجـــب
  . )3(مسرعين نحوك مقبلين بأبصارهم عليك مادي أعناقهم نحوك

7-  
َ
 ق

َ
 م

َ
  : ح

�    �: ورد هذا اللفظ في التعبير عن معنى الرؤية والرؤيا في قوله تعالى-ِS�;��ْ,.�ـ ��ـ� %َ��.�ـ�C �9ِ�    �-ِS�;��ْ,.�ـ ��ـ� %َ��.�ـ�C �9ِ�    �-ِS�;��ْ,.�ـ ��ـ� %َ��.�ـ�C �9ِ�    �-ِS�;��ْ,.�ـ ��ـ� %َ��.�ـ�C �9ِ�
��N'8�1ْP': �-'S�َ ِ�;َْ�َ!" F�َِ� ��ِS�َ ً��3ْYَ%��N'8�1ْP': �-'S�َ ِ�;َْ�َ!" F�َِ� ��ِS�َ ً��3ْYَ%��N'8�1ْP': �-'S�َ ِ�;َْ�َ!" F�َِ� ��ِS�َ ً��3ْYَ%��N'8�1ْP': �-'S�َ ِ�;َْ�َ!" F�َِ� ��ِS�َ ً��3ْYَ%�)4( ))الغاض بصره بعد رفع رأسـه، وقيـل هـو المقنـع  حفالمقم

لـى إمـن هـذا وهـو رفـع الشـيء  حوالقمـ. رفعوهو الذي يجذب ذقنه حتى تصير في صدره ثم ي
… الذي إذا أورده الماء في الشتاء رفـع رأسـه وشـال بـه نصـبًا لشـدة البـرد حالفم، والبعير القام

  .)5())-ذكره مجاهد -قد رفعوا رؤوسهم وشخصوا بأبصارهم: وقيل
8-  

َ
 ب

َّ
 ش

َ
  :ر

��9ْ     �: ورد هذا اللفظ في التعبير عن الرؤية والرؤيا في قوله تعالى+Aـ�" �����h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ" -'S�َ    ��9ْ+Aـ�" �����h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ" -'S�َ    ��9ْ+Aـ�" �����h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ" -'S�َ    ��9ْ+Aـ�" �����h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ" -'S�َ
�����Rj" ����#�����Rj" ����#�����Rj" ����#�����Rj" ����# �)6( قال الرازي)) :إنـه قـال  ة عـن النبـي ـلصالحـالمـراد منـه الرؤيـا ا: فيه أقـوال

ذهبـــت النبــوة وبقيـــت "  وعنــه  )7("البشــرى هــي الرؤيـــا الصــالحة يراهـــا المســلم أو تــرى لـــه"
الهــم يهــم بــه الرجــل مــن النهــار فيــراه فــي : بــن مســعود الرؤيــا ثالثــة اوعــن ...  )8("المبشــرات

  .)9())الليل، وحضور الشيطان، والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة

                                                                                                                               

 .36/المعارج )1(

 .20/20، الميزان 10/127 التبيان: ينظر) 2(

 .4/616الكشاف : ينظر) 3(

 .8/يس )4(

 .417، 4/8/415مج ، مجمع البيان4/7 الكشاف: ، وينظر8/406التبيان ) 5(

 .64/يونس )6(

 . 58/180المجلسي: ، بحار األنوار99/ابن طاووس: سعد السعود: ينظر) 7(

 . 2/1283، سنن ابن ماجة 6/381مسند أحمد بن حنبل ) 8(

 .11/تفسير األحالم الكبير: ، وينظر17/127التفسير الكبير ) 9(
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لـم يبـق مـن النبـوة إّال ": يقـول  ى البخاري عـن أبـي هريـرة قـال سـمعت رسـول اهللا رو ((
وهذا الحديث بظاهره يدل على أن  )الرؤيا الصالحة(: وما المبشرات؟ قال: قالوا )1("المبشرات
بشرى على اإلطالق وليس كذلك، فإن الرؤيا الصـادقة قـد تكـون منـذرة مـن قبـل اهللا  أن الرؤيا

تعالى ال تسر رائيها، وٕانما يريها اهللا تعالى المؤمن رفقًا به ورحمة، ليسـتعد لنـزول الـبالء قبـل 
وقــد رأى الشــافعي وهــو . فــإن أدرك تأولهــا بنفســه، وٕاّال ســأل عنهــا مــن لــه أهليــة ذلــك ؛وقوعــه

  .)2())بل تدل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلكحنألحمد بن  مبصر رؤيا
��9ْ #���ـ�   �: في قولـه قال اإلمام أحمد عن أبي الدرداء عن النبي  +A�" �����8�ْ" ��� h���i'��ْ" -'S�َ  ـ����# ��9ْ +A�" �����8�ْ" ��� h���i'��ْ" -'S�َ  ـ����# ��9ْ +A�" �����8�ْ" ��� h���i'��ْ" -'S�َ  ـ����# ��9ْ +A�" �����8�ْ" ��� h���i'��ْ" -'S�َ

 ��وقـال اإلمـام أحمـد عـن عبـادة . )3("الرؤيـا الصـالحة يراهـا المسـلم أو تـرى لـه": ، قـال� "�Rjـ���� "�Rjـ���� "�Rjـ���� "�Rjـ��

S�َ'ــ- S�َ'ــ- S�َ'ــ- S�َ'ــ-  �: يــا رســول اهللا أرأيــت قــول اهللا تعــالى: فقــال   إبــن الصــامت، أنــه ســأل رســول اهللا
     j" ـ����# ��9ْ+Aـ�" ���ـ��h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ"     j" ـ����# ��9ْ+Aـ�" ���ـ��h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ"     j" ـ����# ��9ْ+Aـ�" ���ـ��h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ"     j" ـ����# ��9ْ+Aـ�" ���ـ��h ��ـ� "���8�ْـi'��ْ" ��لقـد سـألتني عـن شـيء مـا سـألني عنـه أحـد مــن : (فقـال  � �Rـ���� �Rـ���� �Rـ���� �Rـ��

،وعن أبي ذر الغفاري )تلك الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له -أو قال أحد قبلك -أمتي
، فقــال )4(نــون عليــه بــهالرجــل يعمــل العمــل ويحمــده النــاس عليــه ويث: يــا رســول اهللا: أنــه قــال

  . )5("تلك عاجل بشرى المؤمن":   رسول اهللا

  
9-  

َ
◌
َ
 ك

َ
  :شف

ومنـــه قولـــه . ه لـــهـاس بالتنبـــى أمـــام أبصـــار النـــوِبـــه تقـــع معرفـــة مـــا يتجلـــ.. الكشـــف اإلظهـــار
�kA&�A�4 �2  �:تعالىN���ْ" Hَ'�� ���َ Hَ�eZَ�Y ���.�� �.ْO�iَ\�َ "َ<�= �7�: lI,َْOَY ��� �>�.ُ/ �AَP�َ kA&�A�4 �2�N���ْ" Hَ'�� ���َ Hَ�eZَ�Y ���.�� �.ْO�iَ\�َ "َ<�= �7�: lI,َْOَY ��� �>�.ُ/ �AَP�َ kA&�A�4 �2�N���ْ" Hَ'�� ���َ Hَ�eZَ�Y ���.�� �.ْO�iَ\�َ "َ<�= �7�: lI,َْOَY ��� �>�.ُ/ �AَP�َ kA&�A�4 �2�N���ْ" Hَ'�� ���َ Hَ�eZَ�Y ���.�� �.ْO�iَ\�َ "َ<�= �7�: lI,َْOَY ��� �>�.ُ/ �AَP�َ�)6( ))أي أرينـاك مـا كـان 

ـــدنيا  ـــك فـــي ال ـــاه لعينيـــك… مســـتورًا عن ـــة عنـــك… وأظهرن ـــه تعـــالى )7())فزالـــت الغفل ��2 �: وقولNــ ��2 &�ـNــ ��2 &�ـNــ ��2 &�ـNــ &�ـ

                                         

 . 8/69صحيح البخاري  )1(

 .2/339 الكشاف: ينظرو ، 5/9/127مج كام القرآنحالجامع أل) 2(

 . 58/180بحار األنوار ) 3(

 .2/199بن كثير ا، مختصر تفسير 2/339، الكشاف 135-11/113جامع البيان : رينظ) 4(

 .8/44صحيح مسلم ) 5(

 . 22/ق )6(

 .155/غة العربيةلفي ال، ألفاظ العلم والمعرفة 27/81 جامع البيان: وينظر، 4/354 بصائر ذوي التمييز) 7(
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lm�	 �7�� 'n�iْ\'&lm�	 �7�� 'n�iْ\'&lm�	 �7�� 'n�iْ\'&lm�	 �7�� 'n�iْ\'&�)1( تظهر فيه الشدائد واألهـوال أو يـوم يبـدو الذي ليأتوا بهم في ذلك اليوم : أي
  . )2(عن األمر الشديد الفظيع

10-  
َ
 و

َ
 ق

َ
  :ف

ه ونيســـتوعب بتأملـــه بـــالعين أو النظـــر أو… التوقيــف إطـــالع وبيـــان يجـــري علـــى شـــيء بعينـــه
َ).�ـ        �: ومنه قوله تعـالى. بأنفسهم فيكونون كأنهم فيه أو جزء منه ���َ�& "Nُ�� َ(ـ��O�;'# ْ�ِ� hُـN" ��َ,ـF "�.�ـ�ِ P�ََـNَ�ـ �#        َ).�ـ ���َ�& "Nُ�� َ(ـ��O�;'# ْ�ِ� hُـN" ��َ,ـF "�.�ـ�ِ P�ََـNَ�ـ �#        َ).�ـ ���َ�& "Nُ�� َ(ـ��O�;'# ْ�ِ� hُـN" ��َ,ـF "�.�ـ�ِ P�ََـNَ�ـ �#        َ).�ـ ���َ�& "Nُ�� َ(ـ��O�;'# ْ�ِ� hُـN" ��َ,ـF "�.�ـ�ِ P�ََـNَ�ـ �#

+L��9ُـــ+L��9ُـــ+L��9ُـــ+L��أو أدخلوهـــا فعرفـــوا … نوهـــا أو أن يكونـــوا عليهـــا وهـــي تحـــتهمبمعنـــى أروهـــا حتـــى عاي(( )3(�9ُـــ
  .)4())…مقدار عذابها

11-  
َ
 و

َ
  :ىح

ــمن الســرعة قيــل أمــرٌ  ويقــال للكلمــة اإللهيــة التــي . وحــيُ  أصــل الــوحي اإلشــارة الســريعة ولتض
َ�� &'\َ,B�1M' "�,�ـB'  �: ما دل عليه قولهبسحرب تلقى الى أنبيائه وأوليائه وحٌي وذلك أض% ٍ��i���� ��َ/ �:�#  'Bـ�,�" 'B�1M,َ\'& ��َ% ٍ��i���� ��َ/ �:�#  'Bـ�,�" 'B�1M,َ\'& ��َ% ٍ��i���� ��َ/ �:�#  'Bـ�,�" 'B�1M,َ\'& ��َ% ٍ��i���� ��َ/ �:�#

���4�# ��ِ����4�# ��ِ����4�# ��ِ����للنبـي فـي صـورة  �وذلك إما برسول مشاهٍد ُتَرى ذاته وُيْسمُع كالمه كتبليـغ جبريـل )4�# ��ِ��)5
وع كمــا  معينــة، وٕامــا بســماع كــالم مــن غيــر معاينــة كســماع موســى كــالم اهللا، وٕامــا بالقــاٍء فــي الــر

��oـ����B �: ، وٕاما بإلهام نحـو)6("إن روح القدس َنَفَث في روعي" ذكر�َ% ��َ% F�	N': `2ُ% F�َِ� �.���4�#َ%�# �B�����oـ�َ% ��َ% F�	N': `2ُ% F�َِ� �.���4�#َ%�# �B�����oـ�َ% ��َ% F�	N': `2ُ% F�َِ� �.���4�#َ%�# �B�����oـ�َ% ��َ% F�	N': `2ُ% F�َِ� �.���4�#َ%�#�)7( 

�B����o��َ%�B����o��َ%�B����o��َ%�B����o�8�ـ�ِ  �: قوله وٕاما بتسخير نحو )7(�%َ��.�" Fَِ�ـ� ��+��� F�4�8�ـ�ِ  #�%َ#�.�" Fَِ�ـ� ��+��� F�4�8�ـ�ِ  #�%َ#�.�" Fَِ�ـ� ��+��� F�4�8�ـ�ِ  #�%َ#�.�" Fَِ�ـ� ��+��� F�4��ِ�� �ِ�� �ِ�� �ِ�� �: أو بمنـام دل عليـه قولـه )8(� #�%َ#
4�#���ــ4�#���ــ4�#���ــ� :�ــ7� #���"�q�4 �eــpٍ�: كــالم ُمعاينــة دل عليــه قولــهوســماع ال )9(�4�#���ــ#َ%ٍp� :�ــ7� #���"�q�4 �eــ#َ%ٍp� :�ــ7� #���"�q�4 �eــ#َ%ٍpل فــي وتبليــغ جبريــ )10(� %َ#� :�ــ7� #���"�q�4 �eــ

�	�َ� ��	'�N'��َ ً�N:صورة معينة دل عليه قوله�'& �#َ%N'��َ ً�N'	�� �َ�	��'& �#َ%N'��َ ً�N'	�� �َ�	��'& �#َ%N'��َ ً�N'	�� �َ�	��'& �7� %rََْ,-' :��1ـ7� "ْ�َ)ـ��h ��َ,ـF "�,�ـ�B     �: وقوله )#َ%���4���4���4���4 �)11�:�#     �Bـ�,�" Fـ,َ�� h��ـ(َ�ْ" �7� %rََْ,-' :��1ـ7�:�#     �Bـ�,�" Fـ,َ�� h��ـ(َ�ْ" �7� %rََْ,-' :��1ـ7�:�#     �Bـ�,�" Fـ,َ�� h��ـ(َ�ْ" �7� %rََْ,-' :��1ـ7�:�#

                                         
 .43/القلم )1(

 .5/10/339مج مجمع البيان: ينظر) 2(

 .27/األنعام)3(

 .9/361) وقف( لسان العرب: ، وينظر13، 2/12الكشاف )4(

 .51/الشورى )5(

 . 8/180الشيخ محمد المحمودي : رك نهج البالغةنهج السعادة في مستد) 6(

 .7/القصص )7(

 .68/النحل )8(

 . 51/الشورى )9(

 . 51/الشورى )10(

 .51/الشورى )11(
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ke���J �B���َِ� �sN'& �-�َ�# ���َِ� ���4#ُ% َg;َ �#َ% ���<َ/ke���J �B���َِ� �sN'& �-�َ�# ���َِ� ���4#ُ% َg;َ �#َ% ���<َ/ke���J �B���َِ� �sN'& �-�َ�# ���َِ� ���4#ُ% َg;َ �#َ% ���<َ/ke���J �B���َِ� �sN'& �-�َ�# ���َِ� ���4#ُ% َg;َ �#َ% فذلك لمن يدعي شيئًا من أنواع ما ذكرناه من الوحي  )1(�/َ>���
  . )2(دعاه من غير أن حصل لهاالوحي أّي نوع 

12-  
َ
 غ

َ
 م

َ
  :ز

ــ-� #�#�#�#��:ى الرؤيــــة والرؤيــــا فــــي قولــــه تعــــالىورد هــــذا اللفــــظ للداللــــة علــــى معنــــ ــ�+#" �Sِِــ ــ-� �ِ�َ" :�ــ ــ�+#" �Sِِــ ــ-� �ِ�َ" :�ــ ــ�+#" �Sِِــ ــ-� �ِ�َ" :�ــ ــ�+#" �Sِِــ �ِ�َ" :�ــ
��#'^�:بـــأن ((وذكـــر الطبرســـي  )4())يغمـــز بعضـــهم بعضـــًا، ويشـــيرون بـــأعينهم: (( أي )K(َ�&�)3َـــ:�^'#��&�َ)Kَـــ:�^'#��&�َ)Kَـــ:�^'#��&�َ)Kَـــ

ستهزاء بهم أي يقول هؤالء إنهـم علـى حـق وأن الى بعض باألعين والحواجب إيشير بعضهم 
   .)5())نا نبعث ونحو ذلكاأنزل عليه الوحي وأنه رسول و  مدًا مح

                                         

 . 93/األنعام )1(

 .587/ألفاظ القرآنمعجم مفردات  :ينظر )2(

 . 30/المطففين) 3(

 .4/724الكشاف )4(

 . 5/10/457مجمع البيان مج )5(
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�א�	����א����� �

  	�����א����
�وא�����ل�א�د��
א�
وهو بكثرته خصيصة لها، وعامل مـن عوامـل  ؛المشترك اللفظي عالمة واضحة في لغتنا

  .وقد تنبه العلماء له، وأشاروا إلى شواهده، والمعاني التي تدور ألفاظه حولها. تنميتها
كـان وتعد ظاهرة المشترك اللفظي واحدة من أهم أسباب غموض داللـة النصـوص، لـذلك 

  . )1(ستنباطهم لألحكام الفقهيةاختالف العلماء و اللمشترك أهمية كبيرة في 
، )2())يـيننخـتالف المعاتفـاق اللفظـين و ا((وعبر عنه سيبويه وٕاْن لم يسمه بالمشـترك بأنـه 

   )3())ختالف المعنىاتفاق اللفظ و ا((بن فارس بأنه اوعبر عنه 
ك اللفظـــي مواقـــف تتبـــاين بـــين اإلنكـــار والتأييـــد لهـــذه ويقـــف البـــاحثون مـــن ظـــاهرة المشـــتر 

الخليل : الظاهرة في اللغة ويذهب أكثر اللغويين القدامى الى القول بوقوعها وعلى رأس هؤالء
، وأبــو )هـــ216ت (، واألصــمعي )4()هـــ180ت (، وســيبويه )هـــ175ت (بــن أحمــد الفراهيــدي 

، )6()هــــ395ت (بـــن فـــارس ا، و )5()هــــ285ت (والمبـــرد ) هــــ224ت (م عبيـــد القاســـم بـــن ســـال
تمـدوا فـي إثبـات ذلـك علـى إيـراد الشـواهد النقليـة العربيـة عاوقـد ((، )7()هــ911ت (والسيوطي 

ــــــى الشــــــك فيهــــــاإالتــــــي ال ســــــبيل  ــــــى  )8())ل   بن درســــــتويه انكارهــــــا كــــــاومــــــنهم مــــــن ذهــــــب إل
 ))ظ بحمله على أحد معانيـه حقيقـة وعلـى اآلخـر مجـازاً وأولوا ما ورد من ألفا((، )هـ347ت (

)9(   
بانـة عـن المعـاني، فلـو جـاز لإلِ إنمـا اللغـة موضـوعة ) : ((هــ347ت (بن درستويه ايقول 

أحدهما ضد اآلخر لمـا كـان ذلـك إبانـة بـل  يين مختلفين، أونوضع لفظ واحد للداللة على مع

                                         
، 53/ية، عبــد القــادر الســعديعلغويــة فــي اســتنباط األحكــام مــن آيــات القــرآن التشــريلأثــر الداللــة النحويــة وا: ينظــر )1(

نــّواس محمــد : يةكليــة اآلداب، الجامعــة المستنصــر ) رســالة ماجســتير( البحــث الــداللي فــي كتــاب أصــول السرخســي
 .37/الخفاجي

 .1/24كتاب سيبويه  )2(

 .201/حبي في فقه اللغةاالص) 3(

 .1/24 كتاب سيبويه: ينظر) 4(

 .2/ المبرد: المجيد واختلف معناه في القرآنفظه لما اتفق : ينظر) 5(

 .202، 201/حبي في فقه اللغةاالص: ينظر) 6(

 .373، 1/372 السيوطي: في علوم اللغة وانواعها المزهر: ينظر) 7(

 .75/ليخيري جبير الجمي:جامعة بغدادكلية اآلداب،)رسالة ماجستير(عند سيف الدين اآلمديالبحث الداللي )8(

 .53/القرآن التشريعيةكام من آيات حاألغوية في استنباط لوالأثر الداللة النحوية ) 9(
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وٕانمــا يجــيء ذلــك فــي لغتــين … تعميــة وتغطيــة ولكــن قــد يجــيء الشــيء النــادر مــن ذلــك لعلــل
شتبه اللفظان وخفي سـبب ذلـك علـى امتباينتين، أو لحذف وأختصار قد وقع في الكالم حتى 

  .)1())السامع
يـين مختلفـين، لـم نلمع اتفـق البنـاءان فـي الكلمـة والحـروف ثـم جـاءاإذا : ((قائالً  ثم يصرح

   .)2())لفظ والمعنىليكن بد من رجوعهما الى معنى واحٍد يشتركان فيه، فيصيران متفقي ا
: مــن خــالل ردهــا الــى معنــى واحــد قــائالً ) وجــد(لــى المعــاني المختلفــة للفظــة إثــم يشــير 

فظن َمْن لم يتأمل المعاني، ولم يتحقق الحقـائق أّن هـذا لفـظ قـد جـاء لمعـان مختلفـة، وٕانمـا ((
   .)3())شراً  هذه المعاني كلها شيء واحد، وهو إصابة الشيء خيرًا كان أو

أما أبو علي الفارسي فقد كان ينظر الى الموضوع نظرة معتدلة، لم يغـال فيهـا فـي إنكـار 
بــن درســتويه، وال يبــالغ فــي جميــع صــوره مبالغــة الفريــق األول، فهــو يــذهب اشــتراك مغــاالة اإل

يين ينبغي أال يكون قصدًا في الوضع وال أصـًال، ولكنـه نختالف المعاتفاق اللفظين و االى أن 
من لغات تداخلت، أو أن تكون لفظة تستعمل لمعنى ثم تستعار لشيء فتكثر وتصير بمنزلـة 

ســــتعمال األلفــــاظ المشــــتركة، ألن اي ذلــــك أن تــــداخل اللغــــات لــــه دور خطيــــر فــــ .)4(األصــــل
لـى لهجـة هـؤالء دون أن يعنـوا فـي كثيـر مـن األحـوال إواضعي المعجمات ضموا لهجة هؤالء 

ختالف القبائل اختلف بالى القبيلة التي كانت تستخدمه، فكثير من المعاني إبنسبة كل معنى 
تطلـق علـى جميـع قبل أن تتوحـد اللغـة، ولكنهـا ضـاعت بعـد توحـدها عنـدما أصـبحت اللفظـة 

  . )5(هذه المعاني المختلفة
ن تفسير المشترك باللغات مذهب علمي، ألنه ال يعقل أن الرجل في بيئته اللغوية اوذلك 

قد كان له مـن الحريـة واإلختيـار بحيـث يطلـق الكلمـة المشـتركة علـى هـواه وهـو يقصـد معنـى 

                                         

 . 167، 1/166بن درستويه ا: تصحيح الفصيح) 1(

 1/240المصدر نفسه   )2(

 .1/264نفسه  )3(

دراســات فــي فقــه اللغــة ، 287/رمضــان عبــد التــواب . د العربيــةفــي فقــه ، فصــول 13/259 المخصــص: نظــري) 4(
ــبحي الصــــالح. د ــب األصــــفهاني، 353، 352/صــ ــداللي عنــــد الراغــ ــتير( البحــــث الــ كليــــة اآلداب، ) رســــالة ماجســ

 .201/محمود مصطفى القويدر: الجامعة المستنصرية

 .47/محمد حسين آل ياسين/ في اللغةاألضداد : ينظر) 5(
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نسجام بـين جميـع الطراد واالمن معانيها المتعددة، ألن شرط اللهجة في البيئة الواحدة ا واحداً 
  . )1(األفراد في كالمهم ونطقهم

ـــا العربيـــة فقـــط  بـــل هـــو ظـــاهرة مشـــتركة بـــين ((والمشـــترك اللفظـــي لـــيس وقفـــًا علـــى لغتن
إن قــدرة الكلمــة الواحــدة علــى التعبيــر عــن : ((عنــدما قــال) أولمــان(وهــذا مــا أكــده  )2())اللغــات

ي مدلوالت متعددة إنما هي خاصة من الخواص األساسية للكالم اإلنساني وٕاّن نظـرة واحـدة فـ
  .)3())أي معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة

اإلسـتعمال المجـازي : أما العوامل التي ساعدت على وقوع ظاهرة المشـترك اللفظـي، فهـي
  . )4(ة، والتطور اللغويـللفظ، وٕاختالف اللهجات، وٕاقتراض األلفاظ من اللغات المختلف

لمشترك اللفظي ورد بأساليب فصيحة ال سبيل إلى إنكارها، وسـواء ورد وترى الباحثة إن ا
من واضـع واحـد أو مـن واضـعين، أو بسـبب إخـتالف لهجـات القبائـل، أو النقـل والمجـاز مـن 

فقـد قضـى كثيـر مـن علمـاء … لغة واحدة أو لغتين ثم مات المجاز، أو بسـبب تطـور صـوتي
ادة النحـاة، وٕاســتعمال األدبــاء، وشــرح العلمــاء، اللغـة بوقوعــه فــي لغتنــا، ويقـوي هــذا الحكــم شــه

  .ورواية أمهات الكتب فال سبيل إلى إنكاره
وذلـك علـى النحـو ) عـين، وجـد(ومما وقع من ألفاظ الرؤية والرؤيا مشتركًا لفظيًا الفعـالن 

  -:اآلتي
1-  

َ
 ع

َ
 ي

َ
  :ن

ي ، مــن األلفــاظ المحظوظــة الذائعــة الصــيت فــي بحــث المشــترك مــن التــ)العــين(إن لفــظ 
ســتعماالتها فــي بطــون األمهــات احفلــت وأحتفلــت بهــا معجمــات اللغــة العربيــة، وكثــر تــداولها و 

  :من الكتب األدبية وغيرها
أن الباصـرة هـي األصـل، الـذي يـدل علـى : وبعض علماء اللغة معـه يـرون )1(بن فارساف

ــــه ســــائر  ــــم يشــــتق من ــــه البصــــر، ث ــــاييسســــتعماالتها، اعضــــو ب ــــي المق ــــة : كمــــا ف أي أن بقي
  .ستعماالت من المجاز ال الحقيقةاال

                                         

 .47/المصدر نفسه: ينظر) 1(

علـى وأثـره عنـد الهنـود البحـث اللغـوي : ، وينظـر60/محمـد شـاهينتوفيـق . د ،المشترك اللغوي نظرية وتطبيقًا ) 2(
 .113/عمرأحمد مختار . اللغويين  د

 . 129/ مة في اللغةلدور الك) 3(

عبـــد الحســـين . د: فقـــه اللغــة، 197-195/فـــي اللهجـــات العربيــة، 291-288/فصـــول فــي فقـــه العربيــة: ينظــر) 4(
محمـد حسـين آل ياســين : ، األضـداد فـي اللغــة64-54/يقـاً غـوي نظريــة وتطبل، المشـترك ال132، 131/المبـارك

 .10-188، 162-159/مد مختار عمرحأ: علم الداللة، 47-49/



 

  299

 المستوى الد�لي لمادة الرؤية والرؤيا في القرآن الكريم الفصل الرابع
 

 

هـي  -العين الباصـرة -أنه يرى أن هذه) : هروض(ويذكر الزبيدي راويًا عن السهيلي في 
  . )2(صار فيهابإلاالمجاز لحلول 
، وتـــاج )3(كاألســـاس -إليهمــا ت بالمجــاز والحقيقـــة واإلشـــارةيـــالتـــي عن المعــاجمولــم تـــذكر 

ســتعملت العــين فيهــا مجــازًا، كطلــوع النبــت، والنــور، ااّال حــوالي خمســة معــان،  -)4(العــروس
  . )5(وبعض المضافات كصديق عين، وعبد عين، وأعيان الناس، واإلخوة ألب، وعمد العين

سـتعملت ا -وٕاذا كان األمر كـذلك، فقـد بقيـت معـان كثيـرة شـهدت بهـا األسـاليب الفصـيحة
  .على سبيل الحقيقة ال المجاز

على أن هذه المعاني العديدة وردت مجملة في بطون المعجمات العربية، ومفصـلة، ولهـا 
  .شواهد لشهرتهاشواهد، وأحيانًا جاءت غفًال من ال

وأسـتندت المعجمـات فـي الشــواهد إلـى المـأثور الفصـيح، ومــا وعتـه أمهـات الكتـب األدبيــة 
  .وكتب التفسير والبالغة وغيرها

الخليــل فــي العــين، الفــارابي فــي ): العــين( ومــن الــذين ذكــروا هــذه المعــاني المتعــددة للفــظ
بن سيده في ارس في مقاييسه، و بن فااديوانه، واألزهري في تهذيبه، والجوهري في صحاحه، و 

بـــن منظـــور فـــي اهاني فـــي مفرداتـــه، والزمخشـــري فـــي أساســـه و فألصـــا، و همحكمـــه ومخصصـــ
  . )6(سفي مزهره، والزبيدي في تاج العرو اللسان، والسيوطي 

فكلمــة العــين تــدل فــي األصــل : فــي المزهــر، معــاني العــين -مــثالً  -فقــد حكــى الســيوطي
في اإلنسـان، بـدليل مقارنـة اللغـات السـامية، وهـي مـن األسـماء القديمـة  بصارعلى عضو اإل

                                                                                                                               

 .4/199مقاييس اللغة : ينظر) 1(

 .2/315)عين(تاج العروس : ينظر) 2(

 .2/153 أساس البالغة: ينظر) 3(

 .316،315/ 2)عين(تاج العروس : ينظر) 4(

، مقـاييس 172، 171، 6/170) عـين( الصـحاح، 3/307 ، ديـوان األدب255، 2/254 )عين(العين : رينظ) 5(
ــة ــردات184-2/179 المحكــــم والمحــــيط األعظــــم، 204-4/199 اللغــ ــم مفــ ــرآن ، معجــ ــاظ القــ ، 398، 397/الفــ
ـــرب154، 2/153 س البالغــــةاأســــ ـــين( ، لســـــان العـ ــا، 309-13/301) عــ ــوم اللغــــة وانواعهـــ ـــي علـــ ــر فـ  المزهــ
 .2/316،315)عين(، تاج العروس 1/372-375

، مقـاييس 172، 171، 6/170) عـين(، الصـحاح 3/307، ديـوان األدب 255، 2/254) عين(العين : ينظر) 6(
، 398، 397/ن آالفـــاظ القـــر  ، معجـــم مفـــردات184-2/179المحكـــم والمحـــيط األعظـــم ، 204-4/199اللغـــة 

ـــرب 154، 2/153س البالغــــة اأســــ ـــين(، لســـــان العـ ــا، 309-13/301) عــ ــوم اللغــــة وانواعهـــ ـــي علـــ ــر فـ  المزهــ
1/372-375. 
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اإلصــابة بــالعين، وضــرب الرجــل فــي عينــه، : فيهــا أمــا العربيــة ففيهــا زيــادة علــى هــذا المعنــى
: هــا كــذلكنيومــن معا. بمعناهــا القــديم) العــين(والمعاينــة، وهــذه كلهــا إشــتقاقات فعليــة مــن لفــظ 

: ومن معانيها. ن كذلك، بعكس المال الغائب، الذي ال تراه العين، ألنه يعاي)المال الحاضر(
وهـــذا علـــى التشـــبيه والمبالغـــة، فكـــأن  ؛وهـــو الـــذي ينظـــر لهـــم) ربيئـــة الجـــيش(و ) الجاســـوس(

  .ا في عملهمامألن العين أهم أعضائه ؛الجاسوس والربيئة قد تّحوال الى عين كبيرة
وهـــذه الثالثـــة يجمعهـــا ) بــلســـنام اإل( و) الســـيد(و ) خيــار الشـــيء: (ومــن المعـــاني كـــذلك

ومـن المعـاني . قيمتهـا بالنسـبة الـى سـائر الجسـد، علـى التشـبيه فـي المكانـة والمنزلـة) بالعين(
، )عــين المــاء(و ) عــين الشـمس(وهـي نقــرة فــي مقـدمتها و ) عـين الركبــة(و ) الــدينار: (أيضـاً 

) العين(وبقى من معاني . ع منهاوهذه كلها على التشبيه بالعين في اإلستدارة، أو سيالن الدم
الســحابة التــي (و ) مــا عــن يمــين قبلــة أهــل العــراق(و ) اإلعوجــاج فــي الميــزان: (فــي العربيــة 

  ). ذات الشيء(و ) طائر(و ) مطر أيام كثيرة ال يقلع(و) نشأ من ناحية قبلة أهل العراقت
ن إّال أن هذه الصـلة وهذه كلها معان ال يتضح لنا اآلن عالقتها بالعين المبصرة، وما نظ

  . )1(عليها) العين(كانت موجودة في أذهان العرب األوائل، الذين أطلقوا لفظ 
ومـــن معـــاني  .)2(بـــن فـــارس فـــي معـــاني العـــينالونقـــل يـــاقوت فـــي معجـــم األدبـــاء قصـــيدة 

  -:التي ذكرتها المعجمات العربية) العين(
ــ��� �:الىومنــه قولــه تعــ -:)3( الباصــرة، أي الجارحــة: نُ يْ الَعــ -1 ������ 	
ــ ــْ� َ� ــ����ََ�ــ�� َ����� ������ 	
ــ ــْ� َ� ــ����ََ�ــ�� َ����� ������ 	
ــ ــْ� َ� ــ����ََ�ــ�� َ����� ������ 	
ــ ــْ� َ� وقولــه  )4(� �ََ�ــ�� َ�����

�����	��	�� �:وقوله تعالى  )5(����ْ������� �ِ�ْ������ِ���ْ������� �ِ�ْ������ِ���ْ������� �ِ�ْ������ِ���ْ������� �ِ�ْ������ِ�:تعالى�َ����� ِ�� ��� ��	���َ� ��	��!�� ���َ"�َْ� � #$َ%َ��	��	������َ����� ِ�� ��� ��	���َ� ��	��!�� ���َ"�َْ� � #$َ%َ��	��	������َ����� ِ�� ��� ��	���َ� ��	��!�� ���َ"�َْ� � #$َ%َ��	��	������َ����� ِ�� ��� ��	���َ� ��	��!�� ���َ"�َْ� � #$َ%َ�)6(.   

��&� �:لىتعا ومنه قوله  -: )7(عين الماء وينبوعه والبئر وغيره: نُ الَعيْ  -2�'�� ��َ��(ْ� 	
��)* �+����َ,��%َ�&���'�� ��َ��(ْ� 	
��)* �+����َ,��%َ�&���'�� ��َ��(ْ� 	
��)* �+����َ,��%َ�&���'�� ��َ��(ْ� 	
��)* �+����َ,��%َ    
�&���'���&���'���&���'���&����.ِ �: لىوقوله تعا )1(���ً��ً��ً��ً����������������    ��'�َ�/��#ِ2 �������.ِ �01�َ�)%ِ.��َ�/�01�َ ِ.������� ��#ِ2�)%ِ.��َ�/�01�َ ِ.������� ��#ِ2�)%ِ.��   ))3:ال، وقال السمؤ �01�َ ِ.������� ��#ِ2�)% �)2(/�َ

                                         

 .288/، فصول في فقه اللغة375-1/372 المزهر في علوم اللغة وانواعها: ينظر) 1(

 .97-4/90 ياقوت الحموي: معجم األدباء) 2(

، 1/93المخصــص ، 179/ 2، المحكــم والمحــيط األعظــم 6/2170) عــين(الصــحاح  ،2/254) عــين(العــين  )3(
 .13/301) عين(،  لسان العرب 397/ألفاظ القرآن معجم مفردات

 .8/البلد) 4(

 .45/المائدة) 5(

  .116/األعراف) 6(

المخصـــص ، 2/181،المحكـــم والمحـــيط األعظـــم 3/307يـــوان األدب ، د255، 2/254) عـــين(العـــين : ينظـــر) 7(
 .13/303) عين(، لسان العرب 10/33
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  الوافر
  تُ ـَبنى لَي عاِديًا ِحْصنًا َحِصينًا             وَعْينًا ُكلما ِشْئُت إْسَتَقي

  الطويل             )4( -:ال أوس بن حجر في بئروق
◌َ  )5(َتذكرُت َعْيناً  خاِرفُ ِمْن ُغمازَة ماؤَها           َلَه َحَبٌب َتْستُن فيه الز  

  .)6())ستخرج الماءاوأعين، أي حتى  حفر حتى أعان((ويقال  :بن اإلعرابياوقال 
ًة أي قـالوا عـاَن علينـا فـالٌن َيعـِيُن عياَنـ -:)7(الجاسوس، والرقيب، والحارس، والمقدم: الَعْين -3

عتــان لــه إذا او . أي جاسوســاً  )8("َأنــه بعــث َبْسبَســَة َعْينــًا يـوَم َبــْدرٍ ": وفــي الحـديث. صـار لهــم عينــاً 
أي كفـى اهللا مـنهم   )9("نـًا مـن المشـركينكـان اُهللا قـد قطـَع َعيْ ": ومنه حديث الحديبية. أتاه بالخبر

               -:)11(وقال ذو الرمة في الرقيب .)10(من كان َيْرُصُدنا ويتجسس علينا أخبارنا
   الطويل         

  ِر َبْيني وَبْيَنها           إذا ُكْنُت ِممْن عيُنُه الَعيُن َخاِلياُقوُل َلَها في الس أَ 
ْيــَدبان((وورد عــن الفــارابي أنــه ذكــر مــن معــاني العــين  ِليعــةُ : ، ومعنــاه)12( ))الدوهــم القــوم  الط

الـــذي َيْطُلــــع مـــن الجــــيش ُيبعـــث ِلَيطلــــَع ِطْلــــَع : ُيبعثـــون لمطالعــــِة خبـــر الّعــــدو، وَطليعـــُة الجــــيش
  . )13(العّدو

عــاَن علــى القــوم َعياَنــًة إذا كــان عينــًا علــيهم، وَتعينــًا َعْينــًا َيتعــين لنــا أي (: (وقــال الزمخشــري
   .)1())جسسيتبصر ويت

                                                                                                                               

  .60/البقرة) 1(

 .66/الرحمن) 2(

 .79/انهو دي) 3(

 ....  ناً يْ تذكر عَ : وفيه  69/ديوانه) 4(

 .بئر معروف بين البصرة والبحرينال: عيناً ) 5(

 .56/عرابيبن اإلا: البئر) 6(

) عـين(، لسـان العـرب 397/، معجم مفـردات ألفـاظ القـرآن4/200، مقاييس اللغة 2/254) َعَين(العين : ينظر) 7(
13/303. 

 ). ما صنعت عير أبي سفيانأنه بعث بسبسة عينًا ينظر : (، وفيه3/38 السجستانيسليمان : أبي داود نسن) 8(

 . 4/1531 صحيح البخاري) 9(

 .294/، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً 13/303) عين(لسان العرب : ينظر) 10(

 .2/1306ديوانه ) 11(

 .1/373 نواعهاأالمزهر في علوم اللغة و ،6/2170)عين(الصحاح:ينظرو ،3/307ديوان األدب) 12(

 .4/237) طلع( العربلسان : ينظر) 13(
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العـين حـق وٕاذا ": ومنـه الحـديث -:)2(المحسـود: الحاسـد، والمعـين: الحسد، والعـائن: العين -4
أصابت فالنـًا عـيٌن إذا نظـر إليـه عـدّو َأو حسـود فـَأثرت فيـه فمـرض : يقال )3( "أسُتْغِسلتم فأْغِسلوا

   )4("ال ُرْقَية إّال من عين": وفي الحديث. بسببها
وفــي  .)5(وهــو َمْعيــون بته بــالعين، فأنــا أعيُنــه َعْينــًا،صــأ: وِعْنــُت الرجــلَ : بــن فــارساوذكــر 

      -:)7(بن مرداس ساب، وأنشد للع)6(المعيون من أصابته العين: اللسان
  الكامل            

  .يُد َمْعيونُ ك س اُل َأنــًا               وإِخدقد كان قوُمَك َيْحَسبونك ّسي
   -:)8(الذهب، والمال، والنقد، ال الدين: العين-5

المـال العتيـد الحاضـر، أي حاضـر : العينهـو عـين غيـر ديـن، فـ: ويقـال: بـن فـارساقال 
  . )10(الربا: ن العين والعينةأ: بن سيدهاوذكر . )9(تراه العيون

، ومـن كالمهــم: الَعــينُ : ((وزاد صـاحب اللســان قـائالً  َعــْيٌن . المــاُل العتيـُد الحاضــر النــاض
: والَعــْينُ … أشــتريت العبــد بالــدين أو بــالَعْيِن، والَعــْيُن الــدينار: النْقــُد، يقــال: والَعــْين غيــر َدْيــٍن،

   .)11())الذَهُب عامةً 
النقــــد مــــن الــــدراهم : العــــين((: وجــــاء فــــي المزهــــر عــــن األصــــمعي فــــي كتــــاب األجنــــاس

  البسيط  -):في عين الذهب الجيد( )13(قالت الخنساء )12( ))والدنانير، ليس بعرض

                                                                                                                               
 .2/153 أساس البالغة) 1(

 .13/301) عين(، لسان العرب 200، 4/199مقاييس اللغة : ينظر) 2(

ســبقته العــين وٕاذا استغســلتم  رذشــيء ســابق القــ حــق ولــو كــان العــين: (ونــص الحــديث 4/1719 صــحيح مســلم) 3(
 ).غسلوااف

 .1/199صحيح مسلم  )4(

 .200، 4/199مقاييس اللغة : ينظر)5(

 .13/301) عين(لسان العرب : ينظر) 6(

 .108/شعر العباس بن مرداس) 7(

، لسـان العـرب 397/، معجـم مفـردات ألفـاظ القـرآن2/182، المحكـم والمحـيط األعظـم 4/200مقاييس اللغة : ينظر )8(
 . 1/373نواعها أ، المزهر في علوم اللغة و 13/305) عين(

 .4/200 مقاييس اللغة: ينظر) 9(

 .2/184المحكم والمحيط األعظم  )10(

 .13/305) عين(لسان العرب  )11(

 .1/372 نواعهاأم اللغة و المزهر في علو ) 12(

 .42/ديوانها) 13(
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  هُ تُ ورَ ُصـــ منُ حْ الـــر  قَ َلـــا خَ َمـــن أَ كَ 
 

ــنْ مَ  اُس النــ اهُ رَ َيــ نٍ يْ َعــ ارَ يَنــدِ    اودَ ُق
 

   -:)1(ما يشاهد ويحضر ويعاين: العين -6
ــاً : والعــْيُن والُمعاينــةُ : ((جــاء فــي المحكــم ــًا، ورآه ِعيان لــَم : النظــُر وقــد عاَيَنــه ُمعاينــًة وِعيان

 في رؤيته َإي 2( .))اه وِلقيه ِعيانًا أي معاينةً يُشك(  
وهـو عبـُد َعـْيٍن أي . ورأيُت عائنة من أصحابه أي قومًا عاينوني: ((وقال صاحب اللسان

  .)3())أي مادام مواله يراه فهو فاِرٌه وَأما بعده فال: ما دمت تراه فهو كالعبد لك، وقيل
   -:)4(شرافاال: الشريف، والعيون: العين -7

، وقـال بـدر )5( ))شرافهم على المثل بشـرف العـين الحاسـةأ: أعياُن القومِ : ((بن سيدهاقال 
  الكامل       )6( :البن عامر في مناظرته مع أبي العي

  ٍق ُيعاِلج أو َقواٍف ِعينِ ـَغلِ            بكالِم َخْصٍم أو َجداِل ُمَجاِدلٍ 
ـــينُ . شـــديد الخصـــومة والجـــدال: الَغلـــق ســـألت : وقـــال األخفـــش. المشـــهورة المختـــارة: والِع
ِعيٌن، أي ُمختارٌة كل بيت منها  َقوافٍ . أبو نصر: وقال. ال َأذُكُره :ٍن؟ فقاليعِ عن األصمعي 

  . )7(ُيْنَظُر إليها ِعيٌن ظاهرةٌ : ناِدٌر، وقال أبو عمرو
ِخيــاُره، وقــد : وَعــْيُن المتــاع والمــال وِعيَنُتــه. خيــاره: وَعــْيُن كــل شــيء: ((وجــاء فــي اللســان

ــــهُ عْ ا ــــاَرهفــــالُن الشــــيَء إذا أخــــذ عِ  وأْعتــــانَ … تاَن ــــه وِخي ــــةُ . يَنَت خيــــار الشــــيء، جمعهــــا : والِعيَن
  .)8())…ِعَينٌ 
   -:)9(شعاع الشمس، أو الشمس نفسها: العين -8

                                         
، المحكم والمحـيط األعظـم 4/200، مقاييس اللغة 6/2172) عين(، الصحاح 255، 2/254) عين(العين : ينظر) 1(

 .13/302) عين(، لسان العرب 2/180األعظم 

 .2/180األعظم  حيطالمحكم والم) 2(

 .13/302) عين(لسان العرب  )3(

 .13/303) عين(، لسان العرب 2/154، أساس البالغة 2/180المحكم والمحيط األعظم : ظرين) 4(

 .13/303) عين(لسان العرب ، 2/180المحكم والمحيط األعظم  )5(

 . 2/266 ديوان الهذليين) 6(

 .420، 1/419 ألبي سعيد الُسّكري: أشعار الهذليينشرح : ينظر) 7(

 .13/305) عين(لسان العرب ) 8(

 .13/305) عين(، لسان العرب 2/182المحكم والمحيط األعظم : ينظر) 9(
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: العــين: اعها الــذي ال تثبــت عليــه العــين، وقيــلوَعــْيُن الشــمِس شــع: ((جــاء فــي المحكــم
  .)1( ))طلعت العين وغابت العين: يقال: وحكى اللحياني. الشمس نفسها

   .)2())البصر ينكِسر عن َعْين الشمس وَصْيَخِدها وهي نفُسها: ((وقال الزمخشري
  .وسأكتفي بهذا القدر من معاني العين، التي بلغت عند بعضهم أكثر من مئة معنى

2- 
َ
د
َ
ج

َ
  :و

فقد حفلت أمهات الكتب اللغوية القديمة، كالعين والصحاح، وكتـب مـن ) عين(ومثل لفظ 
 جاءوا بعدهم كالتهذيب والمقاييس واألساس واللسان  وكتب المتأخرين كتاج العروس بالبحـث

علــى ) وجــد(ســتعماالت اوسأفصــل القــول فــي ). وجــد(عــن األفصــح مــن الوجــوه فــي معــاني 
  :النحو اآلتي
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  الرجز             -:)10(وانشد )9( ))علمته
  َك َيْعَتِمْل             إْن َلْم َيِجْد يومًا على َمْن َيتكلْ ـيبِ وأَ  يمَ رِ الكَ  نْ إِ 

                                         

 .13/305) عين(لسان العرب : ينظرو ، 2/182المحكم والمحيط األعظم  )1(

 .2/153غة البالأساس  )2(

 .5/163، بصائر ذوي التمييز 584/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 3(

 .30/آل عمران) 4(

 .77/فالكه) 5(

 .3/154مجمع البحرين ، 2/490، أساس البالغة 584/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 6(

 .64/النساء) 7(

 .157/األعراف) 8(

 .2/492أساس البالغة  )9(

 .3/81كتاب سيبويه : عراب، ولم يعرف قائله، ينظرنسبه سيبويه إلى بعض األ) 10(
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  . )1(علم، حيثما وقع في القرآن الكريم: وجد اهللا: وفي مفردات األصفهاني
وعــارض القلــة فـي ذلــك ومــا ) دوجـ(فقـد روى الكثيــر مـن العلمــاء وجــود المشـترك فــي لفــظ 
ولـن أفـرق بـين إصـابة الشـيء . باتظن الباحثة أن كثـرة تمـدها أدلتهـا تجتمـع علـى غيـر صـو 

خيرًا كان أو شرًا، بـين مرغـوب فيـه ومرغـوب عنـه فقـط، ولكـن األمثلـة فـي الناحيـة ) وجد(في 
قـارن بوجـد غيـره وغنـاه فوجد قارون بكنـوزه، ال يمكـن أن ي: الواحدة تتباين تباينًا شديدًا وطريفاً 

ووجـد المخلـص بربـه كشـجرة طيبـة . ووجد قيس بليلى، ال يمكن أن يقارن بوجد غيرهما الهش
ووجـد . أصلها ثابت وفرعها في السماء، وشتان بين وجده وبين وجد من يعبد اهللا علـى حـرف

  . ائهنعز يعدله وجد نساء الدنيا على أ الخنساء على صخر، ال
لفــاظ المشـترك، الــذي تعتــز بــه لغتنــا، أمــن ) وجــد(وبرهـان علــى أن  ولعـل فــي هــذا كفايــة،

نكـر هــذا نوتشـاركها فيـه كثــرة مـن اللغــات الحيـة، إذ أجــد للفظـة الواحــدة أكثـر مــن معنـى، فلــم 
لكونهـا ال تـدل علـى ) وجـد(ولـم أفصـل القـول فـي معـاني  -. على لغتنا، وفيها مـا يثبـت ذلـك

  . –الرؤية والرؤيا 
فـي أمهـات الكتـب الحظـت عنـد علمـاء اللغـة، ) عين، وجد(مع لفظي ومن خالل رحلتي 

ســبق فــي الوجــود مــن المعنويــات، وأن المعنويــات فــرع عــن الحســيات أن المعــاني الحســية، أ
بطريق المجاز، غير أن أصحاب المعاجم العربية، لم يفرقوا بين الحقيقي والمجازي، في هذه 

  .مهمعاجم المعاني الكثيرة، التي جمعوها للكلمات في
أصحاب المعجمات بهذه الناحية، وهي التفرقة بين المعاني الحقيقية والمجازيـة . ولم يهتم

لـم يوفـق فـي كـل حالـة، فقـد ((ولكنـه ) أسـاس البالغـة(للكلمات، سوى الزمخشري في معجمـه 
شــتقاق معنــى حســي مــن آخــر معنــوي، مــع أن الــذي أجمــع عليــه اضــل الطريــق حــين حــاول 

ء اللغــات، هــو أن المعــاني الحســية أســبق فــي الوجــود، وأجــدر بــأن تعــّد المحــدثون مــن علمــا
  .)2( ))المعاني الحقيقية، وغيرها فروع لها عن طريق المجاز

  التقابل الداليل 

                                         

 .584/معجم مفردات ألفاظ القرآن: ينظر) 1(

 .289/فصول في فقه اللغة: ينظرو ، 199/في اللهجات العربية) 2(
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حمله األخـرى، تحمل كل منهما عكس المعنى الذي ت نوجود لفظتي((وتعني هذه الظاهرة 
الخيـــر والشـــر، والنـــور والظلمـــة، والحـــب والكراهيـــة، والكبيـــر والصـــغير، وفـــوق وتحـــت، : مثـــل

   .)1( ))ويأخذ ويعطي، ويضحك ويبكي
أنــه يعنــي كــل كلمتــين تحمــل أحــداهما عكــس : ((عــالمي الموســوعيوجــاء فــي المعجــم ال

  .)2( ))المعنى الذي تحمله األخرى
ويتجســد هــذا الموضــوع بصــورة واضــحة فــي الــدرس البالغــي أكثــر مــن تجســيده فــي أي 

  . موضوع آخر
ســلوب أهـذا الضـرب مــن الداللـة وقـد درس البالغيـون ظـواهر تميـز  والقـرآن الكـريم يحـوي

أو ) المطابقــة(أو ) المقابلــة(اصــطلحوا علــى تســميتها بـــالقــرآن الكــريم ومنهــا ظــاهرة التقابــل و 
ــًا ال يعنــي تطابقهــا تمامــًا هــي ) الطبــاق( مــع إن هــذا التقــارب فــي المصــطلحات المــذكورة آنف

  .األخرى
: المقابلــة بقولــه) هـــ395ت (مــا عــرف أبــو هــالل العســكري فقــد أكــد البالغيــون ذلــك حين

بــن ، وال)3())هــي إيــراد الكــالم ثــم مقابلتــه بمثلــه فــي المعنــى علــى جهــة الموافقــة أو المخالفــة((
 …مواجهة اللفظ بما يستحقه في الحكم((: تعريفه لها بقوله إنها) هـ456ت (رشيق القيرواني 

والمقابلة بـين التقسـيم والطبـاق وهـي تتصـرف فـي أنـواع كثيـرة وأصـلها ترتيـب الكـالم علـى مـا 
يجب فيعطي أول الكالم ما يليق به أوًال، وآخر ما يليق به آخرًا ويأتي في الموافق بما يوافقه 
وفي المخالف بما يخالفه وأكثر ما تجيء المقابلة في األضداد فإذا جاوز الطباق ضدين كان 

   .)4())قابلةم
 ن تجمــــع بــــين ضــــدين أ(: (المطابقــــة بقولــــه) هـــــ725ت (ف شــــهاب الــــدين الحلبــــي ويعــــر

   .)5( ))صدار والليل والنهار والسواد والبياضمختلفين كاإليراد واإل

                                         

، ، العـدد العاشـرتنصـريةضـمن مجلـة آداب المسالجنـابي بحـث  أحمد نصـيف. د ظاهرة التقابل في علم الداللة) 1(
 .15، ص1984لسنة 

 .15/التقابل في علم الداللة نقًال عن ظاهرة المعجم العالمي الموسوعي) 2(

 .346/أبو هالل العسكري: الصناعتين) 3(

، 202/شـهاب الـدين الحلبـي: الترسـل إلـى صـناعة حسـن التوسـل: ينظـرو ، 2/14بن رشيق القيرواني ا: العمدة) 4(
203. 

 .199/توسل إلى صناعة الترسلحسن ال) 5(
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ن هـذين المصـطلحين مـن الفنـون البديعيـة التـي أرى وعند النظر في مؤلفـات البالغيـين ُيـ
ــم يتنــاولوا ظــاهرة التقابــل الــداللي علــى أســاس . يــؤتى بهــا لتحســين وجــوه الكــالم والبالغيــون ل

لــــة المحســــنات كتفــــوا بدراســــة الظــــاهرة بالغيــــًا، وحصــــرها فــــي جمالغــــوي أو داللــــي، وٕانمــــا 
  . )1(البديعية

فالطباق والمقابلة يقتربان كثيرًا مـن التقابـل الـداللي، لكنهمـا ال يعالجـان فـي ضـوء البحـث 
ولة لبيان حـدود هـذا الصـنف مـن األلفـاظ ومعالمـه، فضـًال عـن أن الداللي أو اللغوي في محا

دراسة ظاهرة التقابل من الوجهة الداللية تكشف عن طبيعة العالقة بـين األلفـاظ المتقابلـة فـي 
  . )2(محاولة لتفسيرها وٕايجاد سماتها المختلفة، وما تختزنه من قيم داللية

لى الذهن، مـن أيـة عالقـة إنوع من العالقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب ((فالتضاد 
أخــرى، فمجــرد ذكــر معنــى مــن المعــاني، يــدعو ضــد هــذا المعنــى الــى الــذهن، وال ســيما بــين 

فــي الــذهن الســواد فعالقــة الضــدية مــن أوضــح األشــياء فــي األلــوان، فــذكر البيــاض يستحضــر 
تــداعي المعــاني، فــإذا جــاز أن تعبــر الكلمــة الواحــدة عــن معنيــين بينهمــا عالقــة مــا،فمن بــاب 

عـادة  تتبعأولى جواز تعبيرها عن معنيـين متضـادين، ألن إستحضـار احـدهما فـي الـذهن، يسـ
  .)3())…ستحضار اآلخرا

وقــد جـــاءت مـــادة الرؤيـــة والرؤيــا فـــي مواضـــع متعـــددة مـــن القــرآن الكـــريم، وقـــد وقـــع فيهـــا 
<ُْ� ��9َ��Aَـَ�I ��ُPِ.� �7ََـ�5ُ�� ��ـS�َM	 ��$0ـ
(     <ُْ� ��9َ��Aَـَ�I ��ُPِ.� �7ََـ�5ُ�� ��ـS�َM	 ��$0ـ
(     <ُْ� ��9َ��Aَـَ�I ��ُPِ.� �7ََـ�5ُ�� ��ـS�َM	 ��$0ـ
(     <ُْ� ��9َ��Aَـَ�I ��ُPِ.� �7ََـ�5ُ�� ��ـS�َM	 ��$0ـ
(     ����: التقابل الداللي مع كلمات أخرى، وذلك في قوله تعالى

 ًT�َْC�� ًT�َْC�� ًT�َْC�� ًT�َْC���.�	#)��0U�� 	8��َ"�ْ� 0VِI 	W$َ�2	9 �ْ�� :&���2�B ��َ��.�	#)��0U�� 	8��َ"�ْ� 0VِI 	W$َ�2	9 �ْ�� :&���2�B ��َ��.�	#)��0U�� 	8��َ"�ْ� 0VِI 	W$َ�2	9 �ْ�� :&���2�B ��َ��.�	#)��0U�� 	8��َ"�ْ� 0VِI 	W$َ�2	9 �ْ�� :&���2�B ��َ��)4(  إذ تقابل كل من)خبروني إن أتـاكم ا: ((أي) جهرة/بغتة
عــذاب اهللا وعقابــه علــى مــا تشــركون بــه، مــن األوثــان واألنــداد، وتكــذيبكم إيــاي، بعــد الــذي قــد 

) أو جهــرة(فجــأة علــى غــّرة ال تشــعرون : يقــول) بغتــة. (ن البرهــان علــى حقيقــة قــوليعــاينتم مــ

                                         

عبــد : كّليــة اآلداب، الجامعــة المستنصــرية )رســالة ماجســتير( فــي اللغــة العربيــة ظــاهرة التقابــل الــداللي: ينظــر) 1(
 .53/الكريم العبيدي

عبـــد الكـــريم : كّليـــة اآلداب، الجامعـــة المستنصـــرية) ة ماجســـتيررســـال(ظـــاهرة التقابـــل الـــداللي فـــي اللغـــة العربيـــة )2(
 .53/العبيدي

 .293/، فصول في فقه اللغة208 ،207/في اللهجات العربية) 3(

 .47/األنعام) 4(
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وٕانمـا قابـل البغتـة بـالجهرة ألن (( )1())أو أتاكم عـذاب اهللا وأنـتم تعاينونـه وتنظـرون إليـه: يقول
   .)2())البغتة تتضمن معنى الخفية ألنه يأتيهم من حيث ال يشعرون

ــ��X   ����: وفــي قولــه عــز وجــل )$�� YE�Nــ �Z [ــ� ُPِ� ــ�� ــ�\(�	 ���	 ���ْ��� 	�ــ��( 0U���� 	�ــ )/]��� ُK �َ^� ــ�� 	�   Xــ�� )$�� YE�Nــ �Z [ــ� ُPِ� ــ�� ــ�\(�	 ���	 ���ْ��� 	�ــ��( 0U���� 	�ــ )/]��� ُK �َ^� ــ�� 	�   Xــ�� )$�� YE�Nــ �Z [ــ� ُPِ� ــ�� ــ�\(�	 ���	 ���ْ��� 	�ــ��( 0U���� 	�ــ )/]��� ُK �َ^� ــ�� 	�   Xــ�� )$�� YE�Nــ �Z [ــ� ُPِ� ــ�� ــ�\(�	 ���	 ���ْ��� 	�ــ��( 0U���� 	�ــ )/]��� ُK �َ^� ــ�� تقابــل  )3(��	
إنـه العـالم بمـا : األول: ن قيل في معناه قـوالنالظاهر والباط: وقوله تعالى) الباطن/ الظاهر(

و أن الظـاهر هـو الغالـب العـالي أ .)4(نه القاهر لمـا ظهـر ومـا بطـنأ: ظهر وما بطن والثاني
  . )5(على كل شيء فكل شيء دونه أما الباطن فهو العالم بكل شيء فال أحد أعلم منه

����َ_ ��َ$ـ��Pُ�� �(��#�ـ
	 Gَـ��(��&: �����\(��ـTً    ����: وفي قوله تعـالىَ���    ًTـ��)\����� :&������َ_ ��َ$ـ��Pُ�� �(��#�ـ
	 Gَـ��(َ���    ًTـ��)\����� :&������َ_ ��َ$ـ��Pُ�� �(��#�ـ
	 Gَـ��(َ���    ًTـ��)\����� :&��فمـا معنـى الظـاهرة : فـإن قلـت(( )6(����َ����َ_ ��َ$ـ��Pُ�� �(��#�ـ
	 Gَـ��(
إّال بــدليل، أو ال يعلــم  الظــاهرة كــل مــا يعلــم بالمشــاهدة، والباطنــة مــا ال يعلــم: والباطنــة؟ قلــت

أصــًال، فكــم فــي بــدن االنســان مــن نعمــة ال يعلمهــا وال يهتــدي الــى العلــم بهــا، وقــد أكثــروا فــي 
اإلمــداد مــن : الظــاهرة ظهــور اإلســالم والنصــرة علــى األعــداء، والباطنــة: فعــن مجاهــد: ذلــك

القلـب، : لباطنـةالظاهرة البصر والسمع واللسان، وسائر الجوارح الظـاهرة وا: وقيل… المالئكة
   .)7( ))والعقل، والفهم، وما أشبه ذلك

0�ِ
	 ��$(��6`a�� )+�َMِ� X	�Aِ����: وفي قوله تعالىI )
ِ� ��	��2�B� ��َ� ��ُP�َ��>َ ���̀)�َ���ِA�	6`a�� )+�َMِ� X��)$�� 	
0�ِI )
ِ� ��	��2�B� ��َ� ��ُP�َ��>َ ���̀)�َ���ِA�	6`a�� )+�َMِ� X��)$�� 	
0�ِI )
ِ� ��	��2�B� ��َ� ��ُP�َ��>َ ���̀)�َ���ِA�	6`a�� )+�َMِ� X��)$�� 	
0�ِI )
ِ� ��	��2�B� ��َ� ��ُP�َ��>َ ���̀)�كان التقابل بـين  )8(� ���َ
  .)9())ومعناه إن شئتم أظهروه وٕان شئتم أبطنوه فإنه عالم بذلك) ((أجهروا/أسروا(

��b�#��َ^� Lِ ���ْ�����: وقال عز وجلَ�F�9 ��*���ْ��� b�#��َ^� Lِ��َ�F�9 ��*���ْ��� b�#��َ^� Lِ��َ�F�9 ��*���ْ��� b�#��َ^� Lِ��َ�F�9 ��*��  	c)a��  	c)a��  	c)a��  	c)a�� * * * *  	A��̀�� َV�� 	+��#ُ$3U�� َV��  	A��̀�� َV�� 	+��#ُ$3U�� َV��  	A��̀�� َV�� 	+��#ُ$3U�� َV��  	A��̀�� َV�� 	+��#ُ$3U�� َV��  *  *  *  *   	A�	�* * * *     ��U�� َV]ـ�V�� 3َ �ْ�!�ـ�	�A	   ��U�� َV]ـ�V�� 3َ �ْ�!�ـ�	�A	   ��U�� َV]ـ�V�� 3َ �ْ�!�ـ�	�A	   ��U�� َV]ـ�V�� 3َ �ْ�!�ـ
 	+����*َ^� َV�� 	E����Jَ^� Lِ��َ�F�9 ��*�� 	+����*َ^� َV�� 	E����Jَ^� Lِ��َ�F�9 ��*�� 	+����*َ^� َV�� 	E����Jَ^� Lِ��َ�F�9 ��*�� 	+����*َ^� َV�� 	E����Jَ^� Lِ��َ�F�9 ��*���)10(  فالتقابل هنا بين)النور، الظل/ البصير، الظلمات/ األعمى /

  .)11())مثل للكافر والمؤمن(( وهذا) الحرور

                                         

 .7/198جامع البيان ) 1(

 .2/4/303مج انمجمع البي) 2(

 .3/الحديد) 3(

 .9/517 التبيان: ينظر) 4(

 .5/9/230مجمع البيان مج: ينظر) 5(

 .20/لقمان) 6(

 .3/282تفسير النسفي : وينظر، 3/506الكشاف ) 7(

 .13/الملك) 8(

 .4/584الكشاف : ، وينظر10/64التبيان ) 9(

 .22-19/فاطر) 10(

 .3/617الكشاف ) 11(
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وعنـــد التأمـــل فـــي هـــذه اآليـــات الكريمـــة نجـــد تلـــك العالقـــة الحميمـــة بـــين المـــؤمن وبـــين 
 )األعمــى، الظلمــات، الحــرور(، والعالقــة الحتميــة بــين الكــافر وبــين )البصــير، النــور، الظــل(
كشـف عـن طبـائع األشـياء فـالمؤمن كلـه خيـر والكـافر كلـه شـر، كـل ذلـك نها عالقة تأَ إذ . )1(

كـان واضـحًا مـن خـالل مبـدأ التقابـل الـذي صـور الصـفات بطريقـة تعبيريـة غايـة فـي الفخامـة 
  .في البيان ةوروع

ـــرد وكـــذلك الظـــل بـــالحرور وقابـــل األحيـــاء  فـــإن قلـــت قابـــل األعمـــى بالبصـــير بلفـــظ المف
. الجمـع فـي أحـدهما والواحـد فـي اآلخـر كتقابـل الظلمـات بـالنورباألموات بلفظ الجمع، وقابل 

أما في األعمى والبصير والظل والحرور، فألنه قابل الجنس بالجنس، ولم يذكر األفراد : قلت
ــد يوجــد فــرد مــن أحــد الجنســين يســاوي فــردًا مــن الجــنس  ألن فــي العميــان وأولــي األبصــار ق

ذي هو تربية ذلك المكـان، وقـد يقـدر األعمـى اآلخر كالبصير الغريب في موضع واألعمى ال
وال يقــدر البصــير عليــه، أو يكــون األعمــى عنــده مــن الــذكاء مــا  دقصــعلــى الوصــول الــى م

ين مقطـوع بــه فــإن جـنس البصــير خيــر ســيسـاوي بــه البليـد البصــير، فالتفــاوت بينهمـا فــي الجن
  . )2(من جنس األعمى
�,0Pَـ�	�.�        ����: وقال تعـالى َ7َ �eـ%ََ� 	cـ)a���ْ��� bـ�#��َ^� Lِ���,0Pَـ�	�.�       <ُـْ� ��ـْ� �F�9ـََ7َ �eـ%ََ� 	cـ)a���ْ��� bـ�#��َ^� Lِ���,0Pَـ�	�.�       <ُـْ� ��ـْ� �F�9ـََ7َ �eـ%ََ� 	cـ)a���ْ��� bـ�#��َ^� Lِ���,0Pَـ�	�.�       <ُـْ� ��ـْ� �F�9ـََ7َ �eـ%ََ� 	cـ)a���ْ��� bـ�#��َ^� Lِ��للبصـير : البصـير: ، يقـال)3(� <ُـْ� ��ـْ� �F�9ـَ

وقالوا للعمياء بصيرة على وجه التفـاؤل ): ((هـ351ت (وقال أبو الطيب الحلبي  .)4(واألعمى
ويــذهب األســتاذ محمــد حســين آل ياســين الــى أن هنــاك شــيئًا  )5())بصــحة البصــرلهــا التفــاؤل 

أن يشـعروا فاقـد البصـر بأنـه يمتلـك  أكثر مـن التفـاؤل أال وهـو التجمـل والتـأدب، فكـأنهم أرادوا
  . )6(ما يحرص على إمتالكه فنادوه بالبصير

أي هـل يسـتوي العـارف بـاهللا عـز وجـل ) البصـير/األعمـى(فالتقابل في اآلية الكريمـة بـين 
ف بــاهللا العـالم بدينــه والجاهـل بــه وبدينـه فجــاء األعمــى هنـا مــثًال للجاهـل والبصــير مـثًال للعــار 

  . )7(سبحانه وتعالى ونبيه

                                         
 . 26/16 التفسير الكبير: ينظر) 1(

 . 26/17المصدر نفسه : ينظر) 2(

 .50/األنعام) 3(

 .1/63 أبو الطيب الحلبي: في كالم العرب، األضداد 138/أبو حاتم السجستاني: األضداد: ينظر) 4(

 .1/63األضداد في كالم العرب ) 5(

 .172/األضداد في اللغة) 6(

 .7/426، تفسير المنار 2/4/304مجمع البيان مج: ينظر) 7(
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ـــه تعـــالى ــ
	   ����: وفـــي قول ــ�ِ �����\(��ـ ــ��(�� �Rِْ)ـ ــ
	   ��AَH	�� Gَـ ــ�ِ �����\(��ـ ــ��(�� �Rِْ)ـ ــ
	   ��AَH	�� Gَـ ــ�ِ �����\(��ـ ــ��(�� �Rِْ)ـ ــ
	   ��AَH	�� Gَـ ــ�ِ �����\(��ـ ــ��(�� �Rِْ)ـ ـــين  )AَH���)1	�� Gَـ ـــل ب ـــاطن/ظـــاهر(ورد التقاب ، ) ب
والظــاهر الكــائن علــى وجــه يمكــن إدراكــه فقــد أمــر اهللا ســبحانه وتعــالى بتــرك اإلثــم ونهــى عــن 

  . )2(رتكابه سرًا وعالنيةا
ــابلين ) ذروا(فقــد خــرج فعــل األمــر  ألن اهللا ) بــاطن/ظــاهر(الــى التحــذير مــن خــالل المتق

���	ــ�� ����:ر القلــب واألثــواب وقــال تعــالىـيكــون نظيفــًا طاهــ م أنـتعــالى يريــد مــن الفــرد المسلــْ"7َ َV�� ــ��	���ْ"7َ َV�� ــ��	���ْ"7َ َV�� ــ��	���ْ"7َ َV��
��fَ�� ��*�� ��2��)* ���2Gَ ��* �g)J���َ,ْ����fَ�� ��*�� ��2��)* ���2Gَ ��* �g)J���َ,ْ����fَ�� ��*�� ��2��)* ���2Gَ ��* �g)J���َ,ْ����fَ�� ��*�� ��2��)* ���2Gَ ��* �g)J���َ,ْ�� �)3(  ًفالنهي يفيد التحذير من الفواحش كليا.  

إلثم وباطنه والفواحش ظاهرها وباطنها أن يبتعد االنسـان عـن كـل إثـم والمقصود بظاهر ا
ســواء أكــان باطنــًا أم ظــاهرًا وعــن كــل فاحشــة ظــاهرة كانــت أم باطنــة ليبقــى المجتمــع نظيفــًا 

  .نسانية الخيرة هي التي تربط المجتمع وتنظم حياتهوتكون األواصر اإل
*�hَــ�ُ �ْ�,َــ�9ِ"َ���ِ 5َــ�^َ��#��jَ^��� bــ�a���ْ��� O(ــF���� )c ــ#(�iِ ��ــْ� �F�9ــَ����9ِ.ِ *�ــehَ: �ََ%ــhَ�*          �eــ�ُ �ْ�,َــ�9ِ"َ���ِ 5َــ�^َ��#��jَ^��� bــ�a���ْ��� O(ــF���� )c ــ#(�iِ ��ــْ� �F�9ــَ����9ِ.ِ *�ــehَ: �ََ%ــhَ�*          �eــ�ُ �ْ�,َــ�9ِ"َ���ِ 5َــ�^َ��#��jَ^��� bــ�a���ْ��� O(ــF���� )c ــ#(�iِ ��ــْ� �F�9ــَ����9ِ.ِ *�ــehَ: �ََ%ــhَ�*          �eــ�ُ �ْ�,َــ�9ِ"َ���ِ 5َــ�^َ��#��jَ^��� bــ�a���ْ��� O(ــF���� )c ــ#(�iِ ��ــْ� �F�9ــَ����9ِ.ِ *�ــehَ: �ََ%ــ�e          ����: وفــي قولــه تعــالى

�.�	�05َM7َــ�.�	�05َM7َــ�.�	�05َM7َــ�.�	�05َMصــورة حســية ) الســميع/ األصــم(وبــين ) البصــير/ األعمــى(يجســد التقابــل بــين  )4(�7َــ

كــاألعمى ال يــرى وكاألصــم ال يســمع فهــو يعطــل : تتجســد فيهــا حالــة الفــريقين، الفريــق األول
حواســه وجوارحــه، فهــو كــالمحروم مــن تلــك الجــوارح، والفريــق الثــاني كالبصــير يــرى وكالســميع 

  . )5(وسمعه يسمع، فيهديه بصره

                                         
 .120/األنعام) 1(

 .2/4/358مجمع البيان مج: ينظر) 2(

 .151/األنعام) 3(

 ،125/طـــه، 58/، غـــافر16/الرعـــد، 75/النحـــل، 33/األعـــراف، 104، 3/األنعـــام: ، وبقيـــة المواضـــع24/هـــود) 4(
 .13/الحديد

 .12/27سيد قطب : الل القرآنظفي : ينظر) 5(
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لـى الداللـة المجازيـة فـي تأويـل اآليـات إبن جني اوهي التي تقابل الداللة الحقيقية، ويلجأ 
التـــي فيهـــا ذكـــر ألعضـــاء مضـــافة إلـــى اهللا ســـبحانه وتعـــالى، ويصـــف هـــذا التأويـــل المجـــازي 

ة والطريقـة المثلـى بالشرف ويصف من ال يعرفه بأنه قد ضل عن معرفة مقاصـد اللغـة العربيـ
  . )1(لفهمها

إذ يخــرج الكـالم الــى معــاٍن جديــدة غيــر تلــك التــي  ؛فالداللـة المجازيــة تمثــل الداللــة الثانيــة
 يعقلهـا السـامع مـن المعنـى الظـاهر، فـإذا كانـت المعـاني الناشـئة ييوجبها ظـاهره، وهـي معـان

فــإن العلــم بالمعــاني الثــواني المــدلول عليهـــا ((باأللفــاظ ال تحتــاج إّال الــى العلــم بالمواضــعة، 
 ))بالمعاني األول المدلول عليها باأللفاظ إنمـا يتحصـل بطريـق اإلسـتنباط واإلسـتدالل والتعقـل

)2(.  
: عنــدما قــال) هـــ471ت (قــاهر الجرجــاني وأول مــن فصــل القــول فــي المجــاز هــو عبــد ال

لمالحظـة بـين الثـاني لضـعها اوأما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع و ((
لــى مــا لــم إكــل كلمــة ُجــْزَت بهــا مــا وقعــت لــه فــي وضــع الواضــع : شــئت قلــت وٕانْ … واألول
ليه وبين أصلها الذي له من غير أْن تستأنف فيها وضعًا لمالحظة بين ما تجوز بها إ عتوض

والمفــردة لكــي توصــف بأنهــا مجــاز يجــب أن تنقــل مــن  )3())وضــعت لــه فــي وضــع واضــعها
لـى موضـع جديـد بشـرط أن يكـون بـين الموضـعين مالحظـة أي إها األصلي فـي اللغـة موضع

ســـتأنف فـــي الوضـــع نوقـــد تضـــعف، بشـــرط أن ال  ىمالبســـة أو صـــلة، وهـــذه الصـــلة قـــد تقـــو 
  .المنقولة إليه تلك المفردة داللة جديدة لها ونتناسى الداللة األصلية الحقيقية

مجــاز فــي اللغــة، ألن اللغــة ال تنكــره، ولكنــه  ومــن الطبيعــي أن المجــاز فــي القــرآن الكــريم
لـــى ّحـــٍد يتفـــوق فيـــه علـــى كـــالم البشـــر، إذ يصـــور المعنـــى إمجـــاز غنـــي، ألّنـــه صـــور ملونـــة 

فهــو يعبــر بالصــورة المحســة ((ســلوب القــرآن، أويجســده، والتصــوير هــو األداة المفضــلة فــي 

                                         

 .77/ في خصائص ابن جني الدرس الداللي، 3/245 الخصائص: ينظر) 1(

 .7/محمد أبو موسى: التصوير البياني )2(

حسن التوسـل إلـى ، 593 -586/السكاكي: مفتاح العلوم: ينظرو ، 398/عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة )3(
 . 1/394القزويني : يضاح في علوم البالغةاإل، 104/ رسلتالصناعة 
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ة التــي يرســمها فيمنحهــا ثــم يرتقــي بالصــور … المتخيلــة عــن المعنــى الــذهني والحالــة النفســية
  .)1())الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة

ســتعمال المجــازي فــي القــرآن الكــريم ال يــؤتى بــه لضــيق فــي الحقيقــة، أو عجــز عــن فاال
ــة التحــرر فــي األلفــاظ، وٕارادة المعــاني الثانويــة، ولــو (( تســخيرها فــي المعنــى المــراد، بــل لغاي
  .)2( ))َوَجَب خلو القرآن من المجاز لوجب ُخّلوه من التوكيد والحذف وتثنية القصص وغيره

،وهــذا القســم ينضــوي )3(هــو المجــاز اللغــوي: وينقســم المجــاز علــى قســمين رئيســين األول
مــا تقــوم فيــه العالقــة بــين (( فأمــا اإلســتعارة فهــي . والمجــاز المرســل اإلســتعارة: تحتــه قســمان

، والـراجح عنـد جمهـور البالغيـين أّن )4())المعنى األول للكلمة ومعناها الثـاني علـى المشـابهة
  . )5(اإلستعارة مجاز لغوي

ســتعمل فيــه اللفــظ ومــا ُوضــع لــه امــا كانــت العالقــة بــين مــا : ((وأمــا المجــاز المرســل وهــو
من شأنها أن تْصدَر عن الجارحة،  عمة، ألن ، كاليِد إذا أسُتعملْت في الن هيشبمالبسًة غير الت

: لى المولي لها، فال يقـالإلمقصود بها، ويشترُط أْن يكون في الكالم إشارة ومنها تصل الى ا
قتنيـُت نعمـًة، اتسـعت النعمـُة فـي البلـد، أو ا: أتسعْت اليـُد فـي البلـد، أو أقتنيـُت يـدًا، كمـا يقـال

، ونحو ذلكُه وٕانما يقال جلْت يدُ  6())عندي، وكثرْت أياديه لدي(.  
وأما القسم اآلخر فهو المجاز العقلي وهو مجاز يعتمـد أو يقـوم علـى اإلسـناد، وحـده عنـد 

كــل جملــة أخرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن موضــعه مــن العقــل لضــرب مــن : ((الجرجــاني هــو
  .)7())التأويل فهي مجاز

وهــو أن يكــون التجــوز فــي : (( إذ يقــول) المجــاز الحكمــي(ســم اوأطلــق الجرجــاني عليــه 
حكم يجري على الكلمة فقط وتكون الكلمة متروكة علـى ظاهرهـا ويكـون معناهـا مقصـودًا فـي 

   .)1())تورية وال تعريض نفسه ومرادًا من غير

                                         

 .34/سيد قطب: الفني في القرآنالتصوير  )1(

 . 2/255 البرهان في علوم القرآن )2(

 .420، 412/أسرار البالغة: ينظر )3(

 .99/شفيع السيد. د: رؤية بالغية نقدية  التعبير البياني )4(

 . 620/، مفتاح العلوم84/الرازي: عجازفي دراية اإل يجاز، نهاية اإل452،453/رار البالغةأس:ينظر )5(

 .1/397 غةيضاح في علوم البالاإل )6(

كّليـة التربيـة ) رسـالة دكتـوراه( للهجـرةحتّـى القـرن السـادس  عند المفسـرين المجاز: ، وينظر356/البالغة رأسرا )7(
 . 21/ نجم عبد مسلم الفّحام: ، جامعة الكوفة 
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 -ختلف فيه علماء البالغة، ففريق منهم أخرجه من دائرة المجاز، وفريق آخراوثمة قسم 
أن يريـد : ((عده مـن أنـواع المجـاز، ذلـك هـو الكنايـة، قـال الجرجـاني فـي معنـاه -وهو األكثر

نى مـن المعـاني فـال يـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه فـي اللغـة، ولكـن يجـيء الـى المتكلم إثبات مع
وتعـد الكنايــة مــن  )2())بـه إليــه، ويجعلــه دلـيًال عليــه ئمعنـى هــو تاليـه وردفــه فــي الوجـود فيــوم

نواع المجاز ألنها من أساليب التعبير غير المباشـرة يقصـد بـه معنـى هـو غيـر مـا يـوحي بـه أ
  .ظاهر اللفظ ويرتبط به على سبيل المجاز منه الى المراد

وقد ورد المجاز مع مادة الرؤية والرؤيا في القـرآن الكـريم بصـور متعـددة، ومـن ذلـك قولـه 
ــ���   �:تعــالى �� َ	�
َ� �ــ ــ�� �ِ ــ�� �������� ــ� َ� ��َ� ������ــ� ����َ��
ــ!�َ ����  ــ%� �َْ$"� &'َ(ُ* �
ــ���   �� َ	�
َ� �ــ ــ�� �ِ ــ�� �������� ــ� َ� ��َ� ������ــ� ����َ��
ــ!�َ ����  ــ%� �َْ$"� &'َ(ُ* �
ــ���   �� َ	�
َ� �ــ ــ�� �ِ ــ�� �������� ــ� َ� ��َ� ������ــ� ����َ��
ــ!�َ ����  ــ%� �َْ$"� &'َ(ُ* �
ــ���   �� َ	�
َ� �ــ ــ�� �ِ ــ�� �������� ــ� َ� ��َ� ������ــ� ����َ��
ــ!�َ ����  ــ%� �َْ$"� &'َ(ُ* �
ألن تقليــب ()ســتعارة اوهــذه  3((�

ال يصـح والُبنيـة على الحقيقة وازالتها عن مواضعها واقالقهـا عـن مناصـبها القلوب واألبصار 
 ا نرميها بـالحيرة والمخافـة، جـزاءً نّ أ -واهللا أعلم –ما المراد وٕانّ . متصرفة حة والجملة حّيةصحي

فتكــون األفئــدة مســترجعة لتعــاظم أســباب المخــاوف، وتكــون األبصــار . علــى الكفــر والضــاللة
   .)4( ))منزعجة لتوقع طلوع المكاره

����/� -�َ'. -�,���+  �: وقال تقدست أسماؤهُ0�� �
 +1��� ً3�4�5�� �6�,'َ�- �7�,َ(�َْ��
 +���,�- .'َ�- �/����ُ0�� �
 +1��� ً3�4�5�� �6�,'َ�- �7�,َ(�َْ��
 +���,�- .'َ�- �/����ُ0�� �
 +1��� ً3�4�5�� �6�,'َ�- �7�,َ(�َْ��
 +���,�- .'َ�- �/����ُ0�� �
 +1��� ً3�4�5�� �6�,'َ�- �7�,َ(�َْ��
 -واهللا أعلـم-والمراد بذلك )5(�
يغيب عن رؤية اهللا سبحانه، ولكـن هـذا  وليس أن ههنا شيئاً . أن تتربى بحيث أرعاك وأراك((

الكالم يفيد اإلختصـاص بشـدة الرعايـة، وفـرط الحفـظ والكـالءة، ولمـا كـان الحـافظ للشـيء فـي 
ســم العــين بــدًال مــن ذكــر الحفــظ والحراســة، علــى ااألغلــب يــديم مراعاتــه بعينــه، جــاء تعــالى ب

سـتعارة لفـظ دال ا: ،ويقصـد بهـا)7(ليةيستعارة تخياأما نوعها ف )6())…طريق المجاز واالستعارة

                                                                                                                               

 . 21/المجاز عند المفسرين: ينظرو ، 227/عجازدالئل اإل )1(

ـــاز )2( ــل اإلعجـ ــرو ، 105/دالئــ ــلل إلــــى ـحســــن التوســــ: ينظــ ـــناعة الترســ ـــاني140/صـ ــة ، التعبيــــر البيـ  رؤيــــة بالغيــ
 . 129/نقدية

 .110/األنعام )3(

 .140 ،139/الشريف الرضي: تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )4(

 .39/طه) 5(

 . 225، 224/رآنتلخيص البيان في مجازات الق )6(

 .136/إلى صناعة الترسل حسن التوسل: ينظر )7(
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أو تعريفـــًا لهـــا علـــى حقيقـــة خياليـــة تقـــدر فـــي الـــوهم، ثـــم تـــردف بـــذكر المســـتعار لـــه إيضـــاحًا 
  . )1(لحالها

ــ8ِ       �: ه تعــالىـفــي قولــ) هـــ406ت (ي ـالشــريف الرضــوقــال  �ِ
ــ:� �90َِْ ــ� َ*�5 ���
ــ=�>ٍ  ــ@َ�?� �َ<� ْAَ� ��ُــ�� Bَ   ِ8ــ �ِ
ــ:� �90َِْ ــ� َ*�5 ���
ــ=�>ٍ  ــ@َ�?� �َ<� ْAَ� ��ُــ�� Bَ   ِ8ــ �ِ
ــ:� �90َِْ ــ� َ*�5 ���
ــ=�>ٍ  ــ@َ�?� �َ<� ْAَ� ��ُــ�� Bَ   ِ8ــ �ِ
ــ:� �90َِْ ــ� َ*�5 ���
ــ=�>ٍ  ــ@َ�?� �َ<� ْAَ� ��ُــ�� Bَ
 C���ـ���Dِ� ِ<�=�>َE� C���ـ���Dِ� ِ<�=�>َE� C���ـ���Dِ� ِ<�=�>َE� C���ـ���Dِ� ِ<�=�>َE� �)2(   بأنهـا)) وهـو . ْغـثَ ِض◌ِ : اثسـتعارة وأحسـن عبـارة ألن أحـد األضـغاأبلـغ

لى بعض، كالحزمة وما يجري مجراها، فشـبه سـبحانه إالخليط من الحشيش المضموم بعضه 
ختالط اخــتالط األحــالم، ومــا مــر بــه اإلنســان مــن المحبــوب والمكــروه، والمســاءة والســرور بــا

   .)3())خياف عدة، وأصناف كثيرةأالحشيش المجموع من 
ــ���F      �: ســتعارة فــي قولــه تعــالىووردت اال ���4�� ِ�ــ� ــ3َ ������ ��G ــ� ��'ْ�D�H�
ــ8ِ  �,I'�� 3َــ ��G ــ� *َ���5��$َ  Fــ��� ���4�� ِ�ــ� ــ3َ ������ ��G ــ� ��'ْ�D�H�
ــ8ِ  �,I'�� 3َــ ��G ــ� *َ���5��$َ  Fــ��� ���4�� ِ�ــ� ــ3َ ������ ��G ــ� ��'ْ�D�H�
ــ8ِ  �,I'�� 3َــ ��G ــ� *َ���5��$َ  Fــ��� ���4�� ِ�ــ� ــ3َ ������ ��G ــ� ��'ْ�D�H�
ــ8ِ  �,I'�� 3َــ ��G ــ� وفــي ذلــك  )4(����5��$ََ*

القنـاع مبينـة األبصـار علـى خـالف آيـة ا جعلناهـا مكشـوفة ّنـأأن يكون المـراد : األول: وجهان
أن يكـــون معنـــى مبصـــرة أي : والثـــاني. الليـــل إذ جعلناهـــا مشـــرجة الغـــالف، بهيمـــة األطـــراف

  .)5(يبصر الناس فيها، ويهتدون بها
�َ$I*ِK��� I*ِK$َ َ َJ��� I*ِK$َ َ َJ��� I*ِK$َ َ َJ��� Jَ َ �: وقال عز وجل
�!L��� +�$ +�0I�� �M�ُ'ُ(�ْ� .���D َ �:�N�َ�
 �������َE� .���D�
�!L��� +�$ +�0I�� �M�ُ'ُ(�ْ� .���D َ �:�N�َ�
 �������َE� .���D�
�!L��� +�$ +�0I�� �M�ُ'ُ(�ْ� .���D َ �:�N�َ�
 �������َE� .���D�
�!L��� +�$ +�0I�� �M�ُ'ُ(�ْ� .���D َ �:�N�َ�
 �������َE� .���D�)6(  وفـي هـذه اآليـة

ــمإســتعارة ألن المــراد بهــا ذهــول القلــب عــن التفكــر فــي األدلــة التــي تــؤدي االكريمــة  . لــى العل
ــ� ���Oَ  �: وذلــك فــي مقابلــة قولــه �� �Pــ��� ُQ�ْ� �MَRــ ــ� �َ �� Oَ���ــ�  �� �Pــ��� ُQ�ْ� �MَRــ ــ� �َ �� Oَ���ــ�  �� �Pــ��� ُQ�ْ� �MَRــ ــ� �َ �� Oَ���ــ�  �� �Pــ��� ُQ�ْ� �MَRــ ــ� �َ ين األشــياء يــفــإذا وصــف القلــب عنــد تب )7(���

وجعلــت القلــوب . بالرؤيــة واألبصــار، جــاز أن يوصــف عنــد الغفلــة والــذهول بــالعمى والضــالل
ـــى المعلومـــات، كمـــا أن بـــالعيون يوصـــل الـــى  ههنـــا بمنزلـــة العيـــون، ألن بـــالقلوب يوصـــل ال

هذا الشيء مني بمرأى : أال تراهم يقولون. وألن الرؤية ترد في كالمهم بمعنى العلم. المرئيات
  .)8(ذناألُ  عأي بحيث أعرفه وأعلمه، وال يريدون بذلك نظر العين، وال سم. وَمْسَمع

                                         

 .137/أحمد مطلوب. د: فنون بالغية: ينظر )1(

 .44/يوسف) 2(

 .171/تلخيص البيان في مجازات القرآن )3(

  .12/اإلسراء )4(

 .199/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )5(

 .46/الحج) 6(

 . 11/النجم) 7(

 .3/164الكشاف  ،239، 238/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) 8(
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�T���� َJُـ�� Sَِ�ـ,��ِ�� ��ـ��>� �ْ�)�,����ـ3�    �: وقال عز وجل �I'�� �����&'َN�� َJ�

�T���� َJُـ�� Sَِ�ـ,��ِ�� ��ـ��>� �ْ�)�,����ـ3�     �I'�� �����&'َN�� َJ�

�T���� َJُـ�� Sَِ�ـ,��ِ�� ��ـ��>� �ْ�)�,����ـ3�     �I'�� �����&'َN�� َJ�

�T���� َJُـ�� Sَِ�ـ,��ِ�� ��ـ��>� �ْ�)�,����ـ3�     �I'�� �����&'َN�� َJ�
سـتعارة فـي هـذه جـاءت اال )1(�
أنظــر إلــي : ســترحمهاالقيامــة كمــا يقــول القائــل لغيــره إذا وال يــرحمهم اهللا يــوم : اآليــة وحقيقتهــا

وهــذا ال . لتماســًا لرؤيتــهاألن حقيقــة النظــر تقليــب العــين الصــحيحة فــي جهــة المرئــي . نظــرة
وتعـالى اهللا عـز . يصح إال على األجسـام، ومـن ٌيـدرك بـالحواس، ويوصـف بالحـدود واألقطـار

  . )2(وجل عن ذلك علوًا كبيراً 
: فإن قلـت… ستهانة بهم والسخط عليهموال ينظر إليهم مجاز عن اال: ((وقال الزمخشري

ــين  أصــله فــيمن : ســتعماله فــيمن يجــوز عليــه النظــر وفــيمن ال يجــوز عليــه؟ قلــتاأي فــرق ب
نيــه، ثــم كثــر عتــد باإلنســان التفــت إليــه وأعــاره نظــر عيايجــوز عليــه النظــر الكنايــة، ألن مــن 

عتداد واإلحسان وٕان لم يكـن ثـم نظـر، ثـم جـاء فـيمن ال يجـوز عليـه حتى صار عبارة عن اال
  .)3( ))النظر مجردًا لمعنى اإلحسان مجازًا عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر

: فيقصـد بـالطمس هنـا )4(�
�َ��� َ*����U��Vَ�َ �W��X -�َ'. �َ-�,�ـ���ِ�� 
�َ��� َ*����U��Vَ�َ �W��X -�َ'. �َ-�,�ـ���ِ�� 
�َ��� َ*����U��Vَ�َ �W��X -�َ'. �َ-�,�ـ���ِ�� 
�َ��� َ*����U��Vَ�َ �W��X -�َ'. �َ-�,�ـ���ِ��  �: وجاءت االستعارة في قوله تعالى
ـــاب، حتـــى تشـــكل  ـــى يبطـــل إدراكهـــا، تشـــبيهًا بطمـــس حـــروف الكت ـــور األبصـــار حت إذهـــاب ن

إذهـاب أبصـارها، علـى محـو آثـار عيـونهم، ومـع  ويالحظ فيه زيادة معنى، ألنه يـدل . قراءتها
  . )5(وكسف أنوارها

���� �YC�- �Z��IV�� �[����\�Bَ: وقال عز وجل�!���-�
YC�- �Z��IV�� �[����\�Bَ �����!���-�
YC�- �Z��IV�� �[����\�Bَ �����!���-�
YC�- �Z��IV�� �[����\�Bَ �����!���-�
اركة جاءت االستعارة في هذه اآلية المب )6(�
أي النســاء اللــواتي قصــرن نظــرهن علــى أزواجهــن : اركــة ويقصــد بالقاصــرات الطــرف هنــاالمب

رف علــى طريــق المجــاز، طــوقــد ورد ذكــر ال. هم إلــى غيــرهمَحبْســن النظــر علــيهم، فــال يتعــدين
وٕاّال فحقيقة المعنى إنهن َحْبسن األنفَس على األزواج عفًة ودينًا، وخلقـًا وصـونًا، وٕانمـا وقعـت 

رف، ألن طمــاَح األعــين فــي األكثــر يكــون ســببًا لتتبـــع هــذا المعنــى بقصــر الطــالكنايــة عــن 
  . )7(رب القلوبالنفوس وتُط◌ً 

                                         

 .77/آل عمران) 1(

 . 124/لبيان في مجازات القرآنتلخيص ا: ينظر )2(

 .1/404الكشاف  )3(

 .66/يس) 4(

 .275/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )5(

 .48/الصافات )6(

 .277/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )7(
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��� �: وقــال جّلــت قدرتــه �ــ�U0َ�� 8َــNُ���� $�,ــ �,I'�� ُــ�N�َ 8َــ�D�H ]�Rــ I�� ــ�� �� ���
 �ــ�U0َ�� 8َــNُ���� $�,ــ �,I'�� ُــ�N�َ 8َــ�D�H ]�Rــ I�� ــ�� �� ���
 �ــ�U0َ�� 8َــNُ���� $�,ــ �,I'�� ُــ�N�َ 8َــ�D�H ]�Rــ I�� ــ�� �� ���
 �ــ�U0َ�� 8َــNُ���� $�,ــ �,I'�� ُــ�N�َ 8َــ�D�H ]�Rــ I�� ــ�� ���Fــ� ���4�� ��ــ� �����Fــ� ���4�� ��ــ� �����Fــ� ���4�� ��ــ� �����Fــ� ���4�� ��ــ� وفــي اآليــة  )1(�����

ستعارة عجيبة وذلك إن اهللا عز وجل إنما سمى النهار مبصرًا، ألن الناس يبصرون االكريمة 
ى، ليـل أعمـ: فيه، فكـأن ذلـك صـفة الشـيء بمـا هـو سـبب لـه، علـى طريـق المبالغـة كمـا قـالوا

فهـذه اآليـة تحـدثت عـن نعمتـين  .)2(وليلة عمياء إذا لم يبصر الناس فيها شيئًا لشـدة إظالمهـا
ســـبحانه  -جليلتـــين مـــن نعـــم اهللا علـــى عبـــاده وآيتـــين كـــونيتين دالتـــين علـــى عظمـــة مبـــدعهما

ا وآيتاهمـــا القمـــر والشـــمس، والتعبيـــر والحكمـــة مـــن إيجادهمـــ …وهمـــا الليـــل والنهـــار -وتعـــالى
: لتبصــروا فيــه أو مبصــرًا فيــه، كمــا قــال فــي الليــل: الحقيقــي فــي هــذه اآليــة يقتضــي أن يكــون

فيــه توجيهــان ) والنهــار مبصــراً : (لكــن القــرآن جعــل النهــار نفســه مبصــرًا فقــال) لتســكنوا فيــه(
  : وكالهما محموالن على اإلسناد المجازي

ر زمنـًا لحصـول اإلبصـار، أسـند اإلبصـار إليـه لكونـه ظرفـًا يقـع فيـه لما كان النهـا: األول
اإلبصار، وتوجيـه ثـاٍن يـدخل فـي مالبسـٍة أو عالقـة أخـرى مـن عالقـات المجـاز العقلـي وهـي 

ل مـــع الليـــل الفعـــل مِ عْ ســـتُ اوقـــد .)3(الســـببية، لكـــون ضـــوء النهـــار ســـببًا فـــي حصـــول اإلبصـــار
بينهما فلـم يقـل سـاكنًا ومبصـرًا وال لتسـكنوا  ولم يسو ) مبصراً (سم ومع النهار اال) لتسكنوا فيه(

وذلــك أن التعبيــر القرآنــي ) لتبصــروا فيــه(فيــه ولتبصــروا فيــه مــع أن اإلســتعمال الحقيقــي هــو 
د، ولــو جعلهمــا فــي صــورة تعبيريــة واحــدة لفاتــت هــذه جمــع الحقيقــة والمجــاز فــي تعبيــر واحــ((

� �: المزية الفنية، فإنه ذكر نعمة اهللا علينا في الليل فقال,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� �ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� �ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� �ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� �ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� �����  
، لـم يكـن فيـه داللـة نعمـة علـى الخلـق مـن ناحيـة، )م الليل ساكناً هو الذي جعل لك: (ولو قال
للداللـة ) جعـل(وبالصـيغة الفعليـة ) لكـم(هنـا زائـدة لـيس لهـا فائـدة، فهـو جـاء بــ ) لكم(ولكانت 

لــم يكــن التعبيــر ) سـاكناً (علـى قصــد النعمــة والتفضـل علينــا، وعــالوة علــى ذلـك، فإنــه لــو قــال 
لـــى إليـــل ســـاكن وليـــل ســـاج فتحويلـــه : ف بالســـكون فيقـــالمجازيـــًا، ألن الليـــل يصـــح أن يوصـــ

ســمية لـيس فيــه فائـدة معنويــة وال فنيــة، ولمـا تقــررت داللـة النعمــة فـي صــدر اآليــة الصـيغة اال
ســم ومـــن َفَعــدَل مـــن الفعــل إلـــى اال. كــان العــدول إلـــى التعبيــر المجـــازي بعــد ذلـــك كســبًا فنيـــاً 

وذلـك إن النهـار ال ُيْبِصـر بـل يبصـر مـن ) صـراً والنهار مب: (لى المجاز العقلي فقالإالحقيقة 
فيه فجمع بين التعبير الحقيقي والمجازي وَدّل على المقصد األول من اآلية وهو الداللة على 

                                         

 .61/غافر: ، وينظر67/يونس) 1(

 .156/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )2(

 .5/177حر المحيط ، الب4/8/360مج ، الجامع ألحكام القرآن20/165 التفسير الكبير: ينظر )3(
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لفـات ) لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه: (ولو قال. النعمة بأقرب طريق فكسب المعنى والفن جميعاً 
لفاتــت الداللــة علــى النعمــة ) ســاكنًا ومبصــراً : (التعبيــر الفنــي الجميــل تعبيــر المجــاز، ولــو قــال

لفــات المجــاز فــي ) ســاكنًا ولتبصــروا فيــه: (التــي هــي المقصــد األول مــن هــذه اآليــة ولــو قــال
لــى إبصــار إســناد اإلأن هــذا فضــًال عــن  )1())التعبيــرين ولكــان التعبيــر ســمجًا ال معنــى تحتــه

 -بمقتضــى ذلــك اإلســناد -ن ســمات األحيــاء، فتجســد لنــا النهــارالنهــار أضــفى عليــه ســمة مــ
 وحركـة األحيـاء كائنًا حيًا يبصر كما نبصر، وّلما كـان مـن لـوازم زمـن النهـار انتشـار الضـوء

كائنــًا حيــًا مبصــرًا  -فــي الوصــف القرآنــي -ســتحالابصــار، وكأنــه تناســب وصــف النهــار باأل
  .إليهم ويراقب هيئاتهم يبعث الحركة والنشاط في باقي األحياء ينظر

�� �: وجاءت االستعارة في قوله تعالى
�!L��� +�Qْ^ُ  ����
 ِ:�,�-َE� 3َ���_��` ��'َ�D����
�!L��� +�Qْ^ُ  ����
 ِ:�,�-َE� 3َ���_��` ��'َ�D����
�!L��� +�Qْ^ُ  ����
 ِ:�,�-َE� 3َ���_��` ��'َ�D����
�!L��� +�Qْ^ُ  ����
 ِ:�,�-َE� 3َ���_��` ��'َ�D���)2(   والمراد بخائنـة
يــب فــي كســر الجفــو  -واهللا أعلــم -األعــين وقــد ســمى اهللا تعــالى ذلــك . ن، ومرامــز العيــونالر

خيانة، ألنه أمارة للريبة، ومجانبة للعفة، وقد يجوز أن تكون خائنة األعـين هنـا صـفًة لـبعض 
  . )3(األعين بالمبالغة في الخيانة، على المعنى الذي أشرنا إليه

�4�ْ��ـ�� 
���ـ� aَ@َـ.    �: تعـالىوجاءت االستعارة في قولـه � bَ�َc َـ.    ��ـ�@aَ ـ����
�4�ْ��ـ�� � bَ�َc َـ.    ��ـ�@aَ ـ����
�4�ْ��ـ�� � bَ�َc َـ.    ��ـ�@aَ ـ����
�4�ْ��ـ�� � bَ�َc واهللا أعلـم -والمـراد بـذلك )4(���ـ�- 

ن البصر لـم يمـل عـن جهـة المبصـر الـى غيـره َمـْيال يـدخل عليـه بـه اإلشـتباه، حتـى يشـك أ((
فكـأن . لـم يجـاوز المبصـر ويرتفـع مخطئـًا إلدراكـه، ومتجـاوزًا لمحاذاتـهفيمـا رآه، وال طغـى أي 

تلخـيص المعنـى أن البصـر لـم يقصـر عـن المرئــي فيقـع دونـه، ولـم يـزد عليـه فيقـع وراءه، بــل 
وأصــل الطغيــان طلــب العلــو واالرتفــاع، مــن طريــق الظلــم . وافــق موضــعه، ولــم يجــاوز موقعــه

   .)5())المجاز واالتساعوالعدوان، وهو في صفة البصر خارج على 
��ـ�� <�U�ـYd       �: وقال سبحانه وتعالى�
�4�ْ���� �َ��َ ,�:ِ ���)َ'�ـ%� Sَِ�,�ـ�6 ��4�ْ��ـ�� `��e�ـ"ً� � �/ِH��� ��ُf      Ydـ�U�> ـ�����
�4�ْ���� �َ��َ ,�:ِ ���)َ'�ـ%� Sَِ�,�ـ�6 ��4�ْ��ـ�� `��e�ـ"ً� � �/ِH��� ��ُf      Ydـ�U�> ـ�����
�4�ْ���� �َ��َ ,�:ِ ���)َ'�ـ%� Sَِ�,�ـ�6 ��4�ْ��ـ�� `��e�ـ"ً� � �/ِH��� ��ُf      Ydـ�U�> ـ�����
�4�ْ���� �َ��َ ,�:ِ ���)َ'�ـ%� Sَِ�,�ـ�6 ��4�ْ��ـ�� `��e�ـ"ً� � �/ِH��� ��ُf�)6(  فقـد

كـرر أيهـا النـاظر : عد الشريف الرضي هذه اآلية المباركة من االستعارات المشـهورة والمعنـى

                                         

 .29، 28/التعبير القرآني )1(

 .19/غافر) 2(

 .290/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )3(

 .17/النجم) 4(

 .317/تلخيص البيان في مجازات القرآن )5(

 .4/الملك) 6(
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بصرك الى السماء مفكرًا في عجائبهـا ومسـتنبطًا غـوامض تركيبهـا، يرجـع إليـك بصـرك بعيـدًا 
  . )1(مما طلبه ذليًال بفوت ما قدره

���� َ���ـ� �eـ�����D ��ـR&�ْ��      �: وقال عز وجـلِ�َ��
� َ�,���g�)ُ�َ*ـ�6 �9َِ����ـ�Qَ� �:��RI�� �P�َN�� �hِS�
     ��ْ�&Rـ�� ���D�ـ��e َ���ـ� ����ِ�َ��
� َ�,���g�)ُ�َ*ـ�6 �9َِ����ـ�Qَ� �:��RI�� �P�َN�� �hِS�
     ��ْ�&Rـ�� ���D�ـ��e َ���ـ� ����ِ�َ��
� َ�,���g�)ُ�َ*ـ�6 �9َِ����ـ�Qَ� �:��RI�� �P�َN�� �hِS�
     ��ْ�&Rـ�� ���D�ـ��e َ���ـ� ����ِ�َ��
� َ�,���g�)ُ�َ*ـ�6 �9َِ����ـ�Qَ� �:��RI�� �P�َN�� �hِS�
ففـي   )2(�
وذلــك . م حتــى ال يســتقر علــى األرضإزالُل القــد: اآليــة الكريمــة إســتعارة ويــراد بــاألزالق هنــا

. رًا يكاد َيْصرعني بـهظَ نَ  نظر إلي فالنٌ : خارج على طريقة للعرب معروفة، يقول القائل منهم
وذلك ال يكون إّال نظر المقت واألبغاض، وعند النزاع والخصـام وقـد أنكـر بعـض العلمـاء أن 

العين، ألن هـذا مـن نظـر السـخط اإلصـابة بـ) ليزلقونـك بأبصـارهم: (يكون المـراد بقولـه تعـالى
  . )3(ستحسان والمحبةوالعداوة، وذلك من نظر اإل


�َ���ـ�� -�ـT�- YM�َR�ـ,�Y      �: ستعارة أيضـًا فـي قولـه تعـالىوجاءت اال Y��
���� �X�iـ�ِ�
�-�َ'ـ. �َ����ـ�      Y�,ـ�T�- YM�َRـ�� -�ـ���َ�
 Y��
���� �X�iـ�ِ�
�-�َ'ـ. �َ����ـ�      Y�,ـ�T�- YM�َRـ�� -�ـ���َ�
 Y��
���� �X�iـ�ِ�
�-�َ'ـ. �َ����ـ�      Y�,ـ�T�- YM�َRـ�� -�ـ���َ�
 Y��
���� �X�iـ�ِ�4(�
�-�َ'ـ. �َ����ـ�( 
لى األشخاص، ويقّلبون األبصار، أّال إنهم لما لم ينتفعوا إألنهم كانوا على الحقيقة ينظرون ((

ـــم يعتبـــروا بـــالعبر وصـــف ســـبحانه أبصـــارهم بالغشـــي، وأجـــراهم مجـــرى ال وابط خـــبـــالنظر، ول
بصار عـن البصـائر، إذ كـانوا غيـر منتفعـين بهـا، وال ى ههنا باألنّ أو يكون تعالى ك. الغواشي

ألن االنسان ُيهدى ببصيرته الى طريق نجاته، كما ُيهـدى ببصـره الـى مواقـع . مهتدين بأدلتها
   .)5())خطواته

 )6(�َ�:� *ُ����:� َ�ـI0�> �6ـ. َ*ـ��I'�� Oـ� �H��ـ���F     َ�:� *ُ����:� َ�ـI0�> �6ـ. َ*ـ��I'�� Oـ� �H��ـ���F     َ�:� *ُ����:� َ�ـI0�> �6ـ. َ*ـ��I'�� Oـ� �H��ـ���F     َ�:� *ُ����:� َ�ـI0�> �6ـ. َ*ـ��I'�� Oـ� �H��ـ���F      �: وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في قوله تعـالى

الجهــر مجــاز فــي الرؤيــة بتشــبيه الــذي يــرى بــالعين بالجــاهر بالصــوت والــذي يــرى بالقلــب ((
ستعمال الجهر في الصوت وفي هذا كله بعد اهار شتابالمخافت، وكان الذي حداه على ذلك 

إذ ال دليـــل علـــى أن جهـــرة الصـــوت هـــي الحقيقـــة وال ســـبيل الـــى دعـــوى اإلشـــتهار فـــي جهـــرة 
الصوت حتى يقول قائل أن اإلشتهار من عالمات الحقيقة علـى أن اإلشـتهار إنمـا يعـرف بـه 

  .)7())قةالمجاز القليل االستعمال وأما األشهرية فليست من عالمات الحقي

                                         

 .339/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر) 1(

 .51/القلم) 2(

 .343/تلخيص البيان في مجازات القرآن: ينظر )3(

 .7/البقرة) 4(

 .1/88الكشاف: ينظرو ، 113/تلخيص البيان في مجازات القرآن )5(

 .55/البقرة) 6(

 .1/485التحرير والتنوير ) 7(
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وكـــان هـــدف الباحثـــة مـــن ذلـــك كلـــه هـــو كيـــف صـــور القـــرآن معانيـــه وأفكـــاره عـــن طريـــق 
االنتقـــال بكلمـــات مـــن حيـــز الـــى حيـــز، ومـــن مجـــال إلـــى مجـــال، يكـــون أقـــرب وألصـــق لخلـــق 

ذا مشـــهد، أو تجســـيم منظـــر، تنـــبض مـــن خاللـــه المعـــاني واألفكـــار، وال يكـــون ذلـــك أبـــدًا إّال إ
معتمـــدة علـــى حاســـة  -وهـــي كثيـــرة منبثـــة فـــي تضـــاعيف القـــرآن -أستعرضـــت بعـــض اآليـــات

  .التذوق، مسترشدة بتلك التجارب الفنية الرائعة التي سبقتني في هذا الميدان

  التقديم والتأخري
سلوبية بالغية ذات شأن كبير في اللغة، إذ أنها ال تقل شأنًا عن أالتقديم والتأخير ظاهرة 

اهر البالغية األخرى، وكان ورود التقديم والتأخير في القرآن الكريم يدل على معـاٍن بقية الظو 
بالغية سامية، لـذا كـان فنـًا أصـيًال يحتـاج درسـه وأستقصـاؤه صـفاء ذهـن وسـالمة طبـع ودقـة 

  . مالحظة
إّال مــن خــالل الجملــة والمالحــظ أن البالغيــين لــم يهتمــوا كثيــرًا بموضــوع التقــديم والتــأخير 

سنادية، فما كان خارجًا عن نطاق الجملة وال عالقة له باإلسناد كان إهتمامهم به لية االوالعم
قلــيًال، فكانــت دراســتهم لموضــوع التقــديم والتــأخير قاصــرة ومحــدودة، إّال أن المفســرين وممــن 

ســلوب القــرآن الكــريم، قـد تحــدثوا عــن أنمــاط متعــددة مـن التقــديم، ووضــحوا التقــديم فــي أُعنـي ب
لقــرآن الكــريم، كاشــفين عــن المعــاني البالغيــة فــي اإلســلوب القرآنــي التــي أودعهــا اهللا الفــاظ ا

كتابــه العزيــز، فكانــت دراســتهم لموضــوع التقــديم والتــأخير فــي هــذا المجــال أكثــر عمقــًا وأغــزر 
  . )1(مادة وأكثر فائدة للدارسين

الــذي يوضــح المعنــى ويزيــل اللــبس فــي  والتــأخيرويلفــت المبــرد نظرنــا إلــى أهميــة التقــديم 
، )2())وٕانمـــا يصـــلح التقـــديم والتـــأخير إذا كـــان الكـــالم موضـــحًا عـــن المعنـــى: ((الكـــالم فيقـــول
باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف بعيـد الغايـة ال يـزال يفتـر ((ير والتقديم والتأخ

لــى لطيفــة، وال تــزال تــرى شــعرًا يروقــك مســمعه، ويلطــف لــديك إلــك عــن بديعــة، ويفضــي بــك 

                                         
حميـد : يم والتأخير في القـرآن الكـريمالتقد، 2/329 أحمد مطلوب. د: وتطورهامعجم المصطلحات البالغية : ينظر )1(

 . 139، 138/أحمد العامري

 .3/95 المقتضب) 2(
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موقعــه، ثــم تنظــر، فتجــد ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك، أن قــدم فيــه شــيء، وحــول اللفــظ عــن 
   .)1( ))مكان إلى مكان

، إذ ّقدم السمع على البصر حيث وقع فـي القـرآن )رالبص(على ) السمع(ومن ذلك تقديم 
ثــــم قــــال الــــرازي فــــي فصــــل فــــي الســــمع والبصــــر .)2(ســــماً اصــــدرًا كــــان أو فعــــًال أو مالكــــريم 

�4���d �: قال اهللا تعالى: ((ومشتقاتها�� �/,���U�� �����
 YW�+�j ��'kْ ��َ� �l�,�َ�d���4�� �/,���U�� �����
 YW�+�j ��'kْ ��َ� �l�,�َ�d���4�� �/,���U�� �����
 YW�+�j ��'kْ ��َ� �l�,�َ�d���4�� �/,���U�� �����
 YW�+�j ��'kْ ��َ� �l�,�َ�)3(وقال ،: �     ���� I*ِS ���� ���G �:�� ���ِ����� ���� I*ِS ���� ���G �:�� ���ِ����� ���� I*ِS ���� ���G �:�� ���ِ����� ���� I*ِS ���� ���G �:�� ���ِ�����
�d���4�ْ� �/,���U���d���4�ْ� �/,���U���d���4�ْ� �/,���U���d���4�ْ� �/,���U���)4( وقـال :� FO��َ��
* ���ُN�D�� +��I��eَـ��/�  ِS FO��َ��
* ���ُN�D�� +��I��eَـ��/�  ِS FO��َ��
* ���ُN�D�� +��I��eَـ��/�  ِS FO��َ��
* ���ُN�D�� +��I��eَـ��/�  ِS�)5(  وقـال :�    َJ�
6(����4��ـ�� ���4��ـ�� ���4��ـ�� ���4��ـ��     ��ـ�� َ �4�Dـ!� ��ـ� �U�� َJـ��/� 
�Jَ    ��ـ�� َ �4�Dـ!� ��ـ� �U�� َJـ��/� 
�Jَ    ��ـ�� َ �4�Dـ!� ��ـ� �U�� َJـ��/� 
�Jَ    ��ـ�� َ �4�Dـ!� ��ـ� �U�� َJـ��/� ( 

�� �: وقال�����َE� ُmِ��!�� �����
 �������َE� �ُ�ِ��!ُ  َJ�������َE� ُmِ��!�� �����
 �������َE� �ُ�ِ��!ُ  َJ�������َE� ُmِ��!�� �����
 �������َE� �ُ�ِ��!ُ  َJ�������َE� ُmِ��!�� �����
 �������َE� �ُ�ِ��!ُ  َJ�)7( مع  فهذا جملة الكالم في الصفات الحقيقية

الســمع أفضــل مــن البصــر، ألن اهللا : مــن النــاس مــن قــال: ((ثــم صــرح قــائالً  )8())اإلضــافية
تعالى حيث ذكرهما قدم السمع على البصر، والتقديم دليل علـى التفضـيل، وألن السـمع شـرط 

كان مبتلى بـالعمى، النبوة بخالف البصر، ولذلك ما بعث اهللا رسوًال أصم، وقد كان فيهم من 
وألن بالســمع تصــل نتــائج عقــول الــبعض الــى الــبعض، فالســمع كأنــه ســبب إلســتكمال العقــل 
بالمعارف، والبصر ال يوقفك إّال على المحسوسات، وألن السمع متصرف في الجهات السـت 

. بخــالف البصــر، وألن الســمع متــى بطــل بطــل النطــق، والبصــر إذا بطــل لــم يبطــل النطــق
البصـر، ألن آلـة القـوة الباصـرة أشـرف، وألن متعلـق القـوة الباصـرة هـو النـور،  ومنهم مـن قـدم

   .)9())ومتعلق القوة السامعة الريح
إن السمع بالنسبة : ((لى البصرويرى الدكتور فاضل السامرائي في مسألة تقديم السمع ع

ن أإلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسـالة فـ

                                         
 .83/زعجادالئل اإل) 1(

 .1/70ابن قيم الجوزية : الفوائدبدائع : ينظر) 2(

 .11/الشورى) 3(

 . 1/اإلسراء) 4(

 .46/طه) 5(

 . 42/مريم) 6(

 .103/األنعام) 7(

 .1/142التفسير الكبير ) 8(

 .143/في القرآن الكريم ، التقديم والتأخير3/254 القرآنفي علوم  البرهان: ينظرو ، 2/53التفسير الكبير ) 9(
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واألعمى يمكـن تبليغـه بهـا وتيسـير إسـتيعابه لهـا كالبصـير غيـر . مهمة الرسل التبليغ عن اهللا
عمــى ولــذا كــان مــن ى عــن الفهــم مــن األأأن فاقــد الســمع ال يمكــن تبليغــه بســهولة فاألصــم أنــ

 )1())فلكــون متعلــق ذلــك التبليــغ كــان تقــديم الســمع أولــى. العميــان علمــاء كبــار بخــالف الصــم
أن مـدى السـمع ((ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسـبب آخـر عـدا األفضـلية وهـو 

ى الطول في المدى ولذا حين لإأقل من مدى الرؤية فقدم ذا المدى األقل متدرجًا من القصر 
َ$ـ� �I*ِS�ـ+   َ$ـ� �I*ِS�ـ+   َ$ـ� �I*ِS�ـ+   َ$ـ� �I*ِS�ـ+   J�َ^ َ َJ�َ^ َ َJ�َ^ َ َJَ َ ^َ� � :قـال اهللا تعـالى )��I*ِS�)2ـ� َ*^َـ� �Z�Q�� �hَْـ��nَ -�َ',���ـ� �َ
� �Vْ�� �hَ@َـ.     ��I*ِSـ� َ*^َـ� �Z�Q�� �hَْـ��nَ -�َ',���ـ� �َ
� �Vْ�� �hَ@َـ.     ��I*ِSـ� َ*^َـ� �Z�Q�� �hَْـ��nَ -�َ',���ـ� �َ
� �Vْ�� �hَ@َـ.     ��I*ِSـ� َ*^َـ� �Z�Q�� �hَْـ��nَ -�َ',���ـ� �َ
� �Vْ�� �hَ@َـ.      �: قال موسـى فـي فرعـون

O��َ��
 �/���eَ� ���ُN�D��O��َ��
 �/���eَ� ���ُN�D��O��َ��
 �/���eَ� ���ُN�D��O��َ��
 �/���eَ� ���ُN�D���)3(  فقدم السمع ألنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكـون فـي العـادة قريبـًا

   .)4( ))قريبًا منك بخالف الذي يراك فإنه قد يكون بعيدًا وٕان كان اهللا ال يّند عن سمعه شيء
��ـY��d     �: ومن المقدم والمؤخر عند أبي قتيبة قوله تعالى�� ���ـY��d     ��ـ�U*ِo� ْ8ـ��h -�َ'ـ. َ*UْQ�ـ�� ���ـY��d     ��ـ�U*ِo� ْ8ـ��h -�َ'ـ. َ*UْQ�ـ�� ���ـY��d     ��ـ�U*ِo� ْ8ـ��h -�َ'ـ. َ*UْQ�ـ�� �أي بـل (( )5(���ـ�U*ِo� ْ8ـ��h -�َ'ـ. َ*UْQ�ـ

   .)6())مها مقامهانسان من نفسه بصيرة، يريد شهادة جوارحه عليه ألنها منه فأقاعلى اإل
 بن قتيبة التقديم والتأخير ضـمن إسـلوب المجـاز، الـذي يبـدو عنـده أكثـر عمقـًا وأدق اوَعد

بــن قتيبــة يســتعمل كلمــة المجــاز للنصــوص التــي ال يــراد منهــا ظاهرهــا، فقــال افهمــًا، إذ كــان 
سـتعارة والتمثيـل والقلـب ومآخـذه ففيهـا االوللعرب المجازات فـي الكـالم ومعناهـا طـرق القـول ((

ـــــة  ـــــأخير والحـــــذف والتكـــــرار واإلخفـــــاء واإلظهـــــار والتعـــــريض واإلفصـــــاح والكناي والتقـــــديم والت
واإليضاح ومخاطبة الواحد مخاطبـة الجميـع والجميـع خطـاب الواحـد والواحـد والجميـع خطـاب 

الخصــوص مــع أشــياء ثنــين والقصــد بلفــظ الخصــوص لمعنــى العمــوم وبلفــظ العمــوم لمعنــى اال
  )7( ))وبكل هذه المذاهب نزل القرآن …كثيرة

� �H������: وذهب الطوسي إلى أن قوله تعالىI'�� �*َِ�َ� ��ُ��َ($َ������H �I'�� �*َِ�َ� ��ُ��َ($َ������H �I'�� �*َِ�َ� ��ُ��َ($َ������H �I'�� �*َِ�وتأخير، تقديره إنما  فيه تقديم )8(�َ$)َ��ُ�� �َ
  . )1(إنما قالوا جهرة أرنا اهللا 

                                         

 .53/التعبير القرآني) 1(

 .45/طه) 2(

 .46/طه) 3(

 .53/التعبير القرآني) 4(

 . 14/القيامة) 5(

 .148/ تأويل مشكل القرآن) 6(

 .16، 15/تأويل مشكل القرآن  )7(

 . 153/النساء) 8(
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ومن أنماط التقديم والتأخير تقديم الحال على صاحبها والعامل فيها إلفادة غرض بالغـي 
  . )2(يراد به تقرير هيئة صاحبها في ذهن السامع أو إلزالة شك ربما يخالج ذهن السامع

����>� ��^�HَE� �:�� �h��H��ْ^�� �<���� �?��!�HَE� �:�� �h��H��ْ^�� �<���� �?��!�HَE� �:�� �h��H��ْ^�� �<���� �?��!�HَE� �:�� �h��H��ْ!��?�  �: ومن المعاني التي يصورها تقديم الحال ما جاء في قوله تعالى
  �h�ُp�$��� ٍ%��ُ* .�َِS ����I*َ9َ� �F-����e  �h�ُp�$��� ٍ%��ُ* .�َِS ����I*َ9َ� �F-����e  �h�ُp�$��� ٍ%��ُ* .�َِS ����I*َ9َ� �F-����e  �h�ُp�$��� ٍ%��ُ* .�َِS ����I*َ9َ� �F-����e * * * *��َr ٌ3I� �r ����ُ(���� َ �����������َ� ً3�D�j��`��َr ٌ3I� �r ����ُ(���� َ �����������َ� ً3�D�j��`��َr ٌ3I� �r ����ُ(���� َ �����������َ� ً3�D�j��`��َr ٌ3I� �r ����ُ(���� َ �����������َ� ً3�D�j��` �h
�!�-��� ��ُ*�َ� ]�RI�� �<���,�ْ� �6 �h
�!�-��� ��ُ*�َ� ]�RI�� �<���,�ْ� �6 �h
�!�-��� ��ُ*�َ� ]�RI�� �<���,�ْ� �6 �h
�!�-��� ��ُ*�َ� ]�RI�� �<���,�ْ� �6�)3( .

فاآليــة الكريمــة ســيقت توبيخــًا للــذين ال يؤمنــون بــاليوم اآلخــر وبالبعــث، فجــاءت مناســبة تقــديم 
  . )4(الحال لتصوير عظمة خشوع األبصار وذلتها إلى سبحانه وتعالى

*I����       �: ومن هذا الـنمط مـن التقـديم قولـه تعـالى ���� ��^�H��ْـ��h ��ـ:� ��HَEـ!��?� �َـ9َ��َ����ـ�� �FDـ�X�`       ����I* ���� ��^�H��ْـ��h ��ـ:� ��HَEـ!��?� �َـ9َ��َ����ـ�� �FDـ�X�`       ����I* ���� ��^�H��ْـ��h ��ـ:� ��HَEـ!��?� �َـ9َ��َ����ـ�� �FDـ�X�`       ����I* ���� ��^�H��ْـ��h ��ـ:� ��HَEـ!��?� �َـ9َ��َ����ـ�� �FDـ�X�`
Y��X0َ��� YP����HY��X0َ��� YP����HY��X0َ��� YP����HY��X0َ��� YP����H�)5( قديم الحال على العامل فيه لبيان هيئة األبصار وذلها وخشوعها، ولو فكان ت

كان الحال متأخرًا لعدمنا ذلك التصـوير الفنـي لهيئـة األبصـار، ومناسـبة خشـوع األبصـار فـي 
اآليتين الكريمتين كناية عن الذلة التي غالبًا ما تظهر في العيون أكثر منها في بقية الجوارح 

  .)6())العزيز تظهران في عيونهما ألن ذلة الذليل وعزة((
ر قوله تعالىعومما رو  م وتأخير المؤخ3َ  �: ي فيه تقديم المقد��G �*َ���5��$َ ِ:�,0َ��G ����������
 8َ�,I'�� ���'ْ�D�H�
 3َ��G �*َ���5��$َ ِ:�,0َ��G ����������
 8َ�,I'�� ���'ْ�D�H�
 3َ��G �*َ���5��$َ ِ:�,0َ��G ����������
 8َ�,I'�� ���'ْ�D�H�
 3َ��G �*َ���5��$َ ِ:�,0َ��G ����������
 8َ�,I'�� ���'ْ�D�H�


F������4�� ِ�������� 3َ��G ���'ْ�D�H�
 ِ8�,I'��F������4�� ِ�������� 3َ��G ���'ْ�D�H�
 ِ8�,I'��F������4�� ِ�������� 3َ��G ���'ْ�D�H�
 ِ8�,I'��F������4�� ِ�������� 3َ��G ���'ْ�D�H�
 ِ8�,I'���)7( وكذلك قوله تعالى :�  ����������
 �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� ��ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� ����������
 �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� ��ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� ����������
 �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� ��ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ���� ����������
 �,�$ ����ُN�U0َ�� 8َ�,I'�� ��ُN�َ 8َ�D�H ]�RI�� ����
�F����4���F����4���F����4���F���الليـل فـي الـذكر علـى النهـار قـدم سـبب الليـل وهـو السـكون علـى سـبب  فلما قـدم(( )�4���)8

   .)9())النهار وهو التعيش

                                                                                                                               

 . 3/377التبيان : ينظر) 1(

 .126/الكريمفي القرآن  التقديم والتأخير: ينظر) 2(

 .44، 43/المعارج) 3(

 .127/تقديم والتأخير في القرآن الكريمال: ينظر )4(

 .7/القمر) 5(

 .4/433الكشاف  )6(

 .12/اإلسراء) 7(

 .67/يونس) 8(

 .202، 3/201 ابن األثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) 9(
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��3ٌ �: وقال اهللا تعالى�`��j �+�� �َrِK$َ Lt�5�ْ� �!�-���ْ� �M��0َBْ��
 ٌ3���`��j �+�� �َrِK$َ Lt�5�ْ� �!�-���ْ� �M��0َBْ��
 ٌ3���`��j �+�� �َrِK$َ Lt�5�ْ� �!�-���ْ� �M��0َBْ��
 ٌ3���`��j �+�� �َrِK$َ Lt�5�ْ� �!�-���ْ� �M��0َBْ��
 u3'َْQَi +�$ ���ُ� �!Bَ ���'َ���
��� �
��َQَ� �:��RI�� �������َ� u3'َْQَi +�$ ���ُ� �!Bَ ���'َ���
��� �
��َQَ� �:��RI�� �������َ� u3'َْQَi +�$ ���ُ� �!Bَ ���'َ���
��� �
��َQَ� �:��RI�� �������َ� u3'َْQَi +�$ ���ُ� �!Bَ ���'َ���
��� �
��َQَ� �:��RI�� �������َ�
    �C���ـ��vَ ـ8ْ �ُ��ـ��� �َRـ�� �:��    �C���ـ��vَ ـ8ْ �ُ��ـ��� �َRـ�� �:��    �C���ـ��vَ ـ8ْ �ُ��ـ��� �َRـ�� �:��    �C���ـ��vَ ـ8ْ �ُ��ـ��� �َRـ��، فالمعـاني التـي صـورها التقـديم والتـأخير فـي اآليـة الكريمـة جـاءت )1(���:� 

بـن األثيـر االحـق والكيفيـة التـي هـم عليهـا، وقـد قـال وصفًا لحال المشركين عند إقتراب الوعد 
 )2(تخصـــيص: األول: إنمـــا قـــال ذلـــك ولـــم يقـــل فـــإذا أبصـــار الـــذين كفـــروا شاخصـــة ألمـــرين((

فـإذا أبصـار الـذين كفـروا شاخصـة لجـاز أن يضـع : فلـو قـالاألبصار بالشخوص دون غيرهـا 
غيـــر ذلـــك فلمـــا قـــّدم الضـــمير إخـــتّص  موضـــع شاخصـــة غيـــره، فيقـــول حـــائرة أو مطموســـة أو

فإنه لما أراد أن الشخوص خاص بهـم دون غيـرهم : والثاني. الشخوص باألبصار دون غيرها
  .)3( ))دّل عليه بتقديم الضمير أوًال ثم بصاحبه ثانيًا ألنه قال فإذا هم شاخصون دون غيرهم

ثيــــر فـــي فائـــدة التقــــديم والتـــأخير فـــي اآليــــة مــــا يـــراه إبـــن األ) هــــ745ت (وي لـــويـــرى الع
  . )4(الكريمة


��Hـ�Yw ������"�ـA�*َ uR�ـ���Y    �: بن األثيـر معلقـًا علـى قولـه تعـالىاوذهب     Yـ����A�*َ uRـ�"������ Ywـ��H�
    Yـ����A�*َ uRـ�"������ Ywـ��H�
    Yـ����A�*َ uRـ�"������ Ywـ��H�
     * * * *   Y����vـ� َ*ـ���1���أي (( )S�)5َِ�ـ. ���1��ـ� َ*ـ�S   Y����vَِ�ـ. ���1��ـ� َ*ـ�S   Y����vَِ�ـ. ���1��ـ� َ*ـ�S   Y����vَِ�ـ. 

تنظر إلى ربها دون غيره، فتقديم الظرف ههنا لـيس لإلختصـاص وٕانمـا قـّدم مـن أجـل مراعـاة 

�Y����A�*َ uR�"������ Yw��H  �: نظم الكالم، ألن قوله تعالى  Y����A�*َ uR�"������ Yw��H�
  Y����A�*َ uR�"������ Yw��H�
  Y����A�*َ uR�"������ Yw��H�
 * * * *Y����v�*َ ���1��� .�َِSY����v�*َ ���1��� .�َِSY����v�*َ ���1��� .�َِSY����v�*َ ���1��� .�َِS�  وجوه (أحسن من أن لو قيل

، وتابع العلوي إبن األثير في هذا النمط من التقديم ويكـاد )6()) )لى ربهاإيومئذ ناضرة ناظرة 
فهــذا وأمثالــه إنمــا قــّدم لــيس مــن جهــة اإلختصــاص وٕانمــا : ((ويكــاد ينقــل الشــواهد نفســها فقــال

  .)7( ))فظية في تناسب اآلي وتشاكلهاكان من أجل ما ذكرنا من المطابقة الل

                                         

 . 97/األنبياء) 1(

مــا هــو إال اخبــار أولــي نفيــد بــه ) زيــٌد قــاِئم(ففــي قولنــا علــى الُمســند إليــه قصــر المســند التخصــيص ونعنــي بــه ) 2(
م الخبـر فـي ده، فيقـذهنـالتـي تخـالج الـة الشـبهة إز  فينبغـيقاعـد ال قـائم  زيـداً  نأولكـن السـامع ربمـا يتـوهم السامع، 

 .األخرىعن سائر الصفات بالقيام لغرض تخصيصه ) قائٌم زيد(مثل قولنا 

 .2/42 المثل السائر) 3(

 .2/69 العلوي :الطراز: ينظر) 4(

 .23، 22/القيامة) 5(

 .2/43المثل السائر ) 6(

 .2/71الطراز ) 7(
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أن هذا التقدم ما هو إّال لإلختصـاص، دون أن تـرد علـى إبـن األثيـر إلى الباحثة  وتذهب
، فمعنى كالمه يدل على )أي تنظر ربها دون غيره(بقوله هو نفسه، فقد قال في بداية كالمه 

فاصلة ومما جاء التقديم مراعاة للفاصلة تبعًا ختصاص وليس لمراعاة الأن هذا التقديم هو لال

��x��U��ِ� ُx��U�� 7IQ0َ�ْ� �: لذلك قوله تعالى �x��U��ِ� ُx��U�� 7IQ0َ�ْ��
 �x��U��ِ� ُx��U�� 7IQ0َ�ْ��
 �x��U��ِ� ُx��U�� 7IQ0َ�ْ��
     * * * *ُx��U���ْ� uR�"������ �61��� .�َِSُx��U���ْ� uR�"������ �61��� .�َِSُx��U���ْ� uR�"������ �61��� .�َِSُx��U���ْ� uR�"������ �61��� .�َِS�)1(  وقوله تعالى :� uR�"������ �61��� .�َِS uR�"������ �61��� .�َِS uR�"������ �61��� .�َِS uR�"������ �61��� .�َِS

L�َ(َ0�U���ْ�L�َ(َ0�U���ْ�L�َ(َ0�U���ْ�L�َ(َ0�U���ْ��)2(.   


��Eَ �: وقال القرطبي في قوله تعالى �[��
����U�� �t'َ�` ]�RI�� �I'�� �hَ� ��
���� ���َ�
َ�َE��
 �[��
����U�� �t'َ�` ]�RI�� �I'�� �hَ� ��
���� ���َ�
َ�َE��
 �[��
����U�� �t'َ�` ]�RI�� �I'�� �hَ� ��
���� ���َ�
َ�َE��
 �[��
����U�� �t'َ�` ]�RI�� �I'�� �hَ� ��
���� ���َ�
َ� �tُ'ْ^�� �hَ� .'َ�- Y��P�Bَ �y�� �tُ'ْ^�� �hَ� .'َ�- Y��P�Bَ �y�� �tُ'ْ^�� �hَ� .'َ�- Y��P�Bَ �y�� �tُ'ْ^�� �hَ� .'َ�- Y��P�Bَ �y��
����'َkْــ ������'َkْــ ������'َkْــ ������'َkْــ تقــديم وتــأخير، أي أو لــم يــروا إن اهللا الــذي خلــق الســموات واألرض، وجعــل لهــم   )3(���

  . )4(أجًال ال ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم
ومنهــا مــا  .)5(بحــث الزركشــي فــي أســباب التقــديم وأوصـلها الــى خمســة وعشــرين ســبباً  وقـد

����F!�z�e �FDI �: كقوله تعالى)6(قتضاه التقديم بالمرتبةا ������� َ�F!�z�e �FDI��� ������� َ�F!�z�e �FDI��� ������� َ�F!�z�e �FDI��� ����: ، والسؤال الذي يطرح هنـا)7(�َ ���
ألن السـجود يطلـق علـى وضـع الجبهـة : لماذا لم يقل الركوع كما قيل السـجود؟ والجـواب: هنا

الظـاهر، واآليـة الكريمـة  السجد لـم يتنـاول إّال المعنـى: على األرض، وعلى الخشوع، ولو قال
لـى السـجود المعنـوي إؤية العين ال تتعلق إّال بالظاهر، فقصد بذلك الرمز من رؤية العين، ور 

بخالف الركوع، فإنه ظـاهر أعمـال الظـاهر التـي يشـترط فيهـا البيـت كمـا فـي الطـواف والقيـام 
المتقـــدمين دون أعمـــال القلـــب فجعـــل الســـجود وصـــفًا للركـــوع، وتتميمـــًا لـــه، ألن الخشـــوع روح 

  . )8(الصالة وسرها الذي شرعت له

                                         

 .30، 29/القيامة) 1(

 .12/القيامة) 2(

 .99/ءسرااإل) 3(

 .5/10/334مج الجامع ألحكام القرآن )4(

 .261-3/239البرهان في علوم القرآن : ينظر )5(

 .3/250المصدر نفسه : ينظر) 6(

 .29/الفتح) 7(

ي حــفت. د :فــي القــرآن الكــريم بــين وجــوه االعجــاز ، فكــرة الــنظم251، 3/250البرهــان فــي علــوم القــرآن : ينظــر )8(
 .169، 168/عامر أحمد
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األمر بغّض األبصار على حفظ الفروج ألن البصـَر داعيـة الـى الفـرج، وقـال الزمخشـري قـّدم 

وى فيــه أشــد ألن النظــر بريــد الزنــى ورائــد الفجــور، والبلــ((غــض البصــر علــى حفــظ الفــروج، 
  .)3())وأكثر وال يكاد يقدر على اإلحتراس منه

ــ�����P�  �: كقولــه تعــالى )4(ومقتضــى شــرف المعلــوم �X���
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ــ%ِ  ــ����� �ْ�@َ,� فــإن علــم الغيبيــات   )5(�-�

��H�����ُ�� �: أشرف من المشاهدات ومنه قوله تعالى ��ُ����e ��'َ�D����ُ������H�
 ��ُ����e ��'َ�D����ُ������H�
 ��ُ����e ��'َ�D����ُ������H�
 ��ُ����e ��'َ�D���)6(.   

كتقـديم السـمع علـى البصر،والسـميع علـى البصـير ألن السـمع  )7(ومقتضى شرف اإلدراك
� -�َ'ـ.  �: ، وقّدم القلب عليهما في قوله تعـالى)8(على أرجح القولين عند جماعة أشرفُ I'�� ��0َ�`  .ـ'َ�- �I'�� ��0َ�`  .ـ'َ�- �I'�� ��0َ�`  .ـ'َ�- �I'�� ��0َ�`
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 ��ِ�ِ��ُ'ُBY��
��X�i ����ِ����Y��
��X�i ����ِ����Y��
��X�i ����ِ����Y��
��X�i ����ِ����ألن الحواس خدمـة القلـب، ومّوصـلة إليـه، وهـو  )9(�

  .وأكتفي بهذه المقتضيات الخاصة بالتقديم عند الزركشي .المقصود
صـالة فـي العمـق، توضـح ان هـذه نظـرات تـدل علـى عمـق فـي األصـالة، و أوترى الباحثة 

عتباطــًا كيفمــا المــة، ووضــعها الــذي يــتالءم والســياق، فلــم تقــدم الكلمــة فــي القــرآن مجــال كــل ك
تفـــق، ولـــم تـــؤخر الكلمـــة فـــي القـــرآن حســـبما وردت فـــي الـــذهن وٕانمـــا للتقـــديم ميـــزان تـــزن بـــه ا

الكلمــات وللتــأخير خصــائص فنيــة يالحظهــا الفكــر المتوقــد فــي معنــى كــل كلمــة، ومالهــا مــن 
 .تساق التراكيبا سمات في التصوير، ومالمح في

                                         

 .3/251 البرهان في علوم القرآن: ينظر) 1(

 .30/النور) 2(

 .3/235 الكشاف) 3(

 .3/253البرهان في علوم القرآن : ينظر )4(

 .9/الرعد) 5(

 .3/األنعام) 6(

 .3/254القرآن  البرهان في علوم: ينظر) 7(

 .من البحث 427، 426/ص: ينظر) 8(

 .7/البقرة) 9(
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وذلـك  والسـمعي بوضـوحها الصـوتي تميزت مفردة الرؤية والرؤيـا التـي اسـتعملها القـرآن الكـريم -1
 فيهــا مــن الحــروف التــي تفــوق مــا جــاء )المجهــورة(مــن الحــروف  لــى قــدر كبيــرعالشــتمالها 

وحــروف االنفتــاح أكثــر مــن ) الشــديدة(ر مــن ثــفيهــا أك )الرخــو(ومجــيء الحــروف ) المهموسـة(
  .التفخيم واالطباق والذالقة واالستعالءحروف االنخفاض وعلى جميع 

، والمهموســة، والمفخمــة، األصــوات المجهــورةموازنــة متناغمــة بــين صــفات فــي القــرآن الكــريم  -2
 .في فصاحة القرآنوهذا يتصل  وغير ذلك من الصفات، والمرققة

حين في  ويين الصوتي والنحويتقد درست بتفصيٍل على المس أفعال الرؤية والرؤياوجدت أن  -3
 . ا على المستوى الصرفيهبلم أجد االهتمام الوافي 

4-  فعل الرؤيا بالموازنة مع فعل الرؤيةُ سناد إ يقل. 

فــي النصــوص األدبيــة ال يختلــف عــن اســتعماله فــي القــرآن الكــريم إن اســتعمال فعــل الرؤيــة  -5
 ال يأتيهّصًا راقيًا لكونه ن ولكن القرآن الكريم أعطاها ميزًة معنويًة في السياق التعبيري األخرى

 .الباطل من بين يديه وال من خلفه

تحتــاج إلــى تأويــل ألنهــا تحمــل  علــى معنــى الرؤيــة والرؤيــافــي المعنــى التــي تــدل إن األفعــال  -6
بمسـاعدة إّال بالتأويـل  ال تفصـح عـن معنـى الرؤيـةأكثر من داللـة علـى أن داللتهـا المعجميـة 

ضمن موضوع على أغلبها لذلك جعلتها قد نّصوا لمفسرين والسيما أن ا معرفة السياق القرآني
 .الدراسة

 ةمبّينـــوقـــد درســـت ذلـــك  أو المجــازعلـــى معنـــى الحقيقـــة هـــذه األلفــاظ اســتعمل القـــرآن الكـــريم  -7
 .من المفّسرين واللغويين التي نبه عليها البيانيون والصور البالغيةالداللة المجازية 

 . عرابإلى اختالف الداللة واإلقد يؤدي  الرؤية والرؤيا في بعض ألفاظإن اختالف القراءات  -8

مـن  ذلـك االسـتعمالة نـم عنهـا دمقصـو بداللـة قـد جـاء صيغ الفعلية لإن االستعمال القرآني ل -9
ومجيئـه بصـيغة بصـيغة الماضـي،  هومـن مجيئـومـن تثقيلـه مـّرة أخـرى، مـرة، الفعل تخفيف 

 . في المعاني واألغراضيتبعه توّسع  في التصّرف، فهذا التوّسع الحال واالستقبال

أّنهـا يالحـظ عليهـا الكريم التي وردت في القرآن أللفاظ الرؤية والرؤيا صيغ الفعل عند تتبع  - 10
فيــه إال أن نســب تكرارهــا زمنــة الثالثــة، ألاأي ب بصــيغة المضــارع والماضــي واألمــرجــاءت 

إذ بلــَغ مــا ورَد تلــك األزمنــة مــن بــين فــي المرتبــة األولــى الفعــل المضــارع فقــد جــاء . وتــةامتف
واألمــر ) أربعــة وثالثــين ومئــة(والماضــي ) خمســة وســبعين ومئتــين(فــي القــرآن الكــريم منــه 

وذلـك لمـا كمـا تَقـدم قـد نـاَل المرتبـة األولـى أّن الفعل المضارع  إذ ُيالَحظ) خمسة وخمسين(
 .يدل عليه من معنى الحدوث والتجدد، والحال واالستقبال

11 -  لـذلك زاد  أي الرؤية البصـريةعلى الرؤية هي األفعال الدالة أكثر ما ورد في موضوعي  إن
 .في المستوى التركيبياهتمامي بها 
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ــر اســتخدَم الــنص القرآنــي المشــتقات  - 12 تحــدده القــرائن الســياقية عــن معنــى كــل نــوع منهــا ليعّب
ـــة والرؤيـــا بصـــالمصـــاحبة للوصـــف المشـــتق فـــأكثر مـــا وردت  يغ المشـــتقات بـــه ألفـــاظ الرؤي

ثماني وخمسـين (إذ بلغت ومن ثم الصفة المشّبهة ) ستين مرة(بلَغ مجموع تكراره كالمصدر 
 .في القرآن الكريم) سبع وعشرين مرة(إذ بلغ مجموع تكراره عل اواسم الف) مّرة

لهـا وقعهـا فكل لفظة قرآن الكريم نشعر بدقة االستعمال، عند استخدام المفردة والجملة في ال - 13
من معـاٍن وكلمـاٍت،  وبين ما تالهاتقدمها ولها مناسبتها بين ما ا أحكامها داخل الجملة وله

ومصـدر مـّرة،  اسـَم فاعـلٍ ، تارًة أخرىويستعملها مجموعة  مفردة تارةً اللفظة فيستعمل القرآن 
كــل بمــا يقتضــيه مســتعملة الفنــون البالغيــة أو ماضــيًا أو أمــرًا وفعــًال مضــارعًا ، مــّرة أخــرى

 . مالمقا

 . )غير الصريحة(المباشرةأكثر من األلفاظ غير ) الصريحة(األلفاظ المباشرة  - 14

 . في ألفاظ الرؤية والرؤياوضوح التقابل الداللي  - 15

 . وى الدالليتفي المسيعد ظاهرة المعاني  دتعد - 16

هـي  م بالعين، فالرؤيـةُ يتكال الفعلين ألن ) أبصرتُ (و ) رأيتُ (بين الفعلين ليس هناك فارٌق  - 17
ومــن أو الجـوهر،  األجسـامالرؤيـة إال علــى وال تصـح ك، رِ دْ والرائـي هـو الُمــ اإلدراك بالبصـر

 . مقابًال أو في حكم المقابلأو محله شرط الرائي أن يكون هو 
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  القرآن الكريم 
  :الكتب المطبوعة: أوال

حســـــــام النعيمـــــــي، دار الشـــــــؤون الثقافيـــــــة العامـــــــة، . د: فـــــــي أصـــــــوات العربيـــــــةأبحـــــــاث  - 
  .م1998/بغداد

، حققه وشرحه ونشر )هـ351ت (اللغوي الحلبي الطيب عبد الواحد بن علي  وأب :اإلبدال - 
 - هــ1380/دمشـق مطبعـة الترقـي،، عـز الـدين التنـوخيحواشيه األصلية وأكمل نواقصـه 

 .م1961

حسـين محمـد محمـد . دتـح ، تقـديم و )هــ244ت(بـن السـكيت يوسـف يعقـوب  وأبـ :اإلبـدال - 
ــــــي النجــــــدي ناصــــــفشــــــرف،  ــــــة العامــــــة لشــــــؤون المطــــــابع مراجعــــــة األســــــتاذ عل ، الهيئ
 . م1978 -هـ 1398/األميرية

 ،، منشــورات مكتبــة النهضــة1، طخديجــة الحــديثي. د: أبنيــة الصــرف فــي كتــاب ســيبويه - 
 . م1965 -هـ1385/بغداد

، الياسري، دار الحرية للطباعـة رعلي مزه: وآراؤه في النحو واللغة أبو الحسن بن كيسان - 
 . م1979/بغداد

ــاني -  ــدقيقي النحــوي ســليمان بــن : معــانيوافتــراق ال اتفــاق المب . دتــح ، )هـــ614ت (بنــين ال
 .م1985 -هـ 1405/ ، مطبعة الشرق، عّمان1، طيحيى عبد الرؤوف جبر

، مطبعــة 3، ط)هـــ911ت( عبــد الــرحمن الســيوطيجــالل الــدين  :االتقــان فــي علــوم القــرآن - 
 .م1951-هـ 1370/ وأوالده، مصر  يمصطفى البابي الحلب

عبـد القـادر : ألحكـام مـن آيـات القـرآن التشـريعيةاواللغوية في استنباط أثر الداللة النحوية  - 
 .م1986-هـ1406/، مطبعة الخلود، بغداد1، طعبد الرحمن السعدي

 . 1951/، القاهرة1، طمطبعة لجنة التأليف والترجمةإبراهيم مصطفى، : احياء النحو - 

محمــد علــي عبــد الكــريم . دتــح ، دراســة و )هـــ368ت( ألبــي ســعيد الســيرافي: إدغــام القــّراء - 
 .م1986 -هـ1406/، دمشق، مطبعة الرازي2، طالرديني

. وتعليــق دتــح ، )هـــ745ت(لســي ألبــي حّيــان األنــد : مــن لســان العــرب ارتشــاف الضــرب - 
 .م1987هـ 1408/، مطبعة المدني، مصر1اس، طمّ مصطفى أحمد الن

عبـد المعـين تـح ، ) هـ415ت(الهروي  النحوي علي بن محمد  :األزهية في علم الحروف - 
 .م1971/، دمشقالملوحي

، تصــحيح )هـــ538ت( محمــود بــن عمــر الزمخشــريجــار اهللا أبــي القاســم  :أســاس البالغــة - 
، مطــابع الهيئـــة المصـــرية العامـــة 3طمحمـــد المـــدني وزينــب عبـــد النعـــيم القوصـــي، منيــر 
 .م1985/للكتاب
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، دار الفكـر اللبنـاني للطباعـة والنشــر 1ليــاس ديـب، طا: أسـاليب التأكيـد فـي اللغـة العربيـة - 
 .م1984/ومؤسسة خليفة للطباعة، بيروت

، مطبعـة وزارة المعـارف، ريتـر. هــتـح  ،)هــ471ت( عبد القاهر الجرجاني: بالغةأسرار ال - 
 -هــــ 2/1399ببغـــداد، طأعـــادت طبعـــه باألوفســـيت مكتبـــة المثنـــى م، 1954/ اســـتانبول

 .م1979

ت منتصـــف القـــرن ( بـــن نصـــر الكرمـــانيمحمـــود بـــن حمـــزة : أســـرار التكـــرار فـــي القـــرآن - 
، دار بـــو ســـالمة للطباعـــة 1، طعبـــد القـــادر أحمـــد عطـــاتـــح دراســـة و ) الخـــامس الهجـــري

 .م1983/ع، تونسوالنشر والتوزي

 .م1965-هـ1384/، قدمتها رسمية محمد المّياح، دراسة في النحو العربياسناد الفعل  - 

. ، تــح د)هـــ377ت(ألبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق الزّجــاجي : اشــتقاق أســماء اهللا - 
 .م1974 -هـ  1394/ عبد الحسين المبارك، مطبعة النعمان، النجف األشرف

وشرح عبد السـالم محمـد تح ، )هـ321ت( د بن الحسن بن دريدألبي بكر محم: االشتقاق - 
 .م1958-هـ1378/، مطبعة السنة المحمديةهارون

  ، تقــــــــديم وترجمــــــــة آيــــــــة اهللا الســــــــّيد محمــــــــود الطالقــــــــاني :إشــــــــراق مــــــــن القــــــــرآن الكــــــــريم - 
 .م2000 -هـ1422/، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع1طعباس الترجمان، . د

أحمــد محمــد شـاكر وعبــد الســالم تـح ، شــرح و )هـــ244ت(البــن السـكيت : إصـالح المنطــق - 
 .م1956-هـ1375/، دار المعارف، مصر2محمد هارون، ط

ــــــة بــــــين التحــــــول والثبــــــاتأصــــــوات  -  ــــــب للطباعــــــة حســــــام النعيمــــــي. د: العربي ، دار الكت
 .م1989/والنشر

 .م1963، عبد الرحمن أيوب، مصر: أصوات اللغة - 

 . م1996-هـ1416/ 3ط د هالل،عبد الغّفار حام. د: أصوات اللغة العربية - 

 . 1979/، دار وهدان للطباعة والنشر5إبراهيم أنيس، ط. د: األصوات اللغوية - 

 . هـ1339/، مطبعة الجامعة، طهران3، طعلي أكبر شهابي. د: أصول الصرف - 

عبـــد الحســـين . دتـــح ) هــــ316ت( بكـــر بـــن الســـّراج البغـــدادي يألبـــ: األصـــول فـــي النحـــو - 
 .م1973-هـ1393/ عظمي، بغدادالفتلي، مطبعة سلمان األ

ـــــــح  ،ألبـــــــي حـــــــاتم السجســـــــتاني: األضـــــــداد -  ـــــــر، ت المطبعـــــــة الكاثوليكيـــــــة، أوغســـــــت هفن
 .م1913/بيروت

تح ) هـ351ت( اللغوي الحلبي أبي الطّيب عبد الواحد بن علي: األضداد في كالم العرب - 
 . م1963-هـ1382/حسن، دمشقة عزّ . د
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-هـــ1394/، مطبعــة المعــارف، بغــداد1ط ،محمــد حســين آل ياســين: األضــداد فــي اللغــة  - 
 .م1974

 .م1971/، مصر، دار المعارفبنت الشاطئعائشة عبد الرحمن . د: جاز البيانيعاإل - 

ــد اهللا الحســين بــن أح :إعــراب ثالثــين ســورة مــن القــرآن الكــريم -  مــد المعــروف بــابن أبــي عب
 . ت. مطبعة منير، بغداد، د ،)هـ370ت(خالويه 

، الهيئــة العامــة لشــؤون ودراســة إبــراهيم األبيــاريتــح ، ى الزّجــاجإعــراب القــرآن المنســوب إلــ - 
 .1965-هـ1384 /المطابع األميرية

. دتــح ، )هـــ338ت(بــن إســماعيل الّنحــاس بــي جعفــر أحمــد بــن محمــد ال: إعــراب القــرآن - 
 .م1977-هـ1397/، بغدادزهير غازي زاهد، مطبعة العاني

، مؤسســة جمــال للطباعــة )هـــ976ت( علــي بــن الحســين الفــرج األصــفهاني وأبــ :األغــاني - 
 .ت .والنشر، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان د

علــي فــودة، إشــراف وتوجيــه الســيد علــي راتــب، تــح ، )هـــ367ت(البــن القوطيــة : األفعــال - 
 .م1952/، مطبعة مصر1ط

 بــن جعفــر الســعدي اللغــوي المعــروف بــابن القّطــاع الصــقلي ألبــي القاســم علــي: األفعــال - 
 . هـ1360/، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد1، ط)ـه515ت(

 .م1972/، دار الكتاب اللبناني، بيروت1، طون طحانمري،  األلسنية العربية - 

ــــــــاظ اللغويــــــــة  -  األســــــــتاذ عبــــــــد الحميــــــــد حســــــــن، مطبعــــــــة : خصائصــــــــها وأنواعهــــــــااأللف
 . 1971/الجيالوي

، مطبعـة لشـيخ إبـراهيم الكرباسـيامحمـد جعفـر : األنباء بما في كلمـات القـرآن مـن أضـواء - 
 .م1987/اآلداب، النجف األشرف

أبي الشيخ كمال الدين  :البصريين والكوفيين: بين النحويين االنصاف في مسائل الخالف - 
ي يــمحمــد محتــح ، )هـــ577ت( األنبــاريعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبــي ســعيد البركــات 

 . م1955-هـ 1374/، مطبعة السعادة، مصر3الدين عبد الحميد، ط

 .م1971/، مطبعة اآلداب، النجف األشرفهاشم طه شالش :أوزان الفعل ومعانيها - 

بن امحمد عبد اهللا جمال الدين بن يوسف  واإلمام أب :أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك - 
محمـد محـي الـدين عبـد تـح ، )هــ761ت(المصـري  هشام األنصـاريأحمد بن عبد اهللا بن 

 . م1956-هـ1375/مصر، مطبعة النصر، 4الحميد، ط

، مطبعــة المــدني، مــازن المبــاركتــح ألبــي القاســم الزّجــاجي، : فــي علــل النحــو اإليضــاح - 
 .م1959-هـ1378/مصر
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شـرح وتعليـق وتنقـيح ) هــ739ت (نـي ياإلمـام الخطيـب القزو : يضاح فـي علـوم البالغـةاإل - 
 -هــــ 1400/ ، دار الكتـــاب اللبنـــاني، بيـــروت، لبنـــان5محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، ط. د

 .م1980

وضـع فهرسـه و حققه وقدم له ) هـ231ت ( عرابي ألبي عبد اهللا محمد  بن زياد اال: البئر - 
 -هـــ 1290/ ، القــاهرةوالنشــر رمضــان عبــد التــواب، الهيئــة المصــرية العامــة للتــأليف. د

 .م1970

 العالمة الشـيخ محمـد بـاقر المجلسـي،: بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار - 
 .م1983 -هـ 1403/ ، مؤسسة الوفاء، بيروت2ط

أحمد مختـار عمـر، دار الثقافـة، . د: ثره على اللغويين العربأالبحث اللغوي عند الهنود و  - 
 .م1972/ بيروت، لبنان

، الــدار دار الرشــيد للنشــرمصــطفى جمــال الــدين، . د:  البحــث النحــوي عنــد األصــوليين - 
 . م1980/الوطنية للتوزيع واالعالن

أثير الـدين أبـي عبـد اهللا محمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان  :ر المحيطالبح - 
 .هـ1328/ ، مطبعة السعادة، مصر1،ط) هـ754ت (االندلسي الغرناطي الجياني 

أبي عبد اهللا محمد بن أبي بكـر الدمشـقي المشـتهر بـأبن قـيم الجوزيـة، نشـر  :بدائع الفوائد - 
 .ت .إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة، د

، دار احياء الكتـب 1محمد أبو الفضل إبراهيم، طتح الزركشي، : البرهان في علوم القرآن - 
 .م1958 -هـ 1378/ هؤ العربية عيسى البابي الحلبي وشركا

مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز  :فــي لطــائف الكتــاب العزيــزبصــائر ذوي التمييــز  - 
ـــادي آ ـــي النجـــاتـــح ، 3، ج) هــــ817ت(ب ـــة، االســـتاذ محمـــد عل ر، مطـــابع االهـــرام التجاري

 .م1970-هـ1390/القاهرة

تـح يوطي، سـللحافظ جالل الدين عبـد الـرحمن ال: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - 
 - هــــ1384/ هؤ ي وشـــركابـــلحعيســـى البـــابي ال مطبعـــة، 1محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، ط

 .م1964

 .ت.، ددر للطباعةمحمد حسن، دار صا: القرآني البيانفي  البناء الصوتي - 

الحميـد عبـد  الـدكتور طـهتـح ، األنبـاريأبـو البركـات بـن  :القـرآنإعـراب غريـب فـي البيان  - 
، الناشــر،  العربــي للطباعــة والنشــر، القــاهرة،دار الكاتــب ، الســقامصــطفى طــه، مراجعــة 

 .م1970- هـ1390/ ة المصرية العامة للتأليف والنشرالهيئ

 ت(الزبيـــــدي لســـــيد محمـــــد مرتضـــــى الحســـــيني ا :القـــــاموسمـــــن جـــــواهر تـــــاج العـــــروس  - 
 .م1966 -هـ 1386/ صادر، بيروتدار مطابع  ،)هـ1205
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، دار 3ط، صـقرالسـيد أحمـد ، شـرحه ونشـره )هــ276 ت( قتيبـةبـن ا: القرآنشكل متأويل  - 
 .م1981 - هـ1401/ لبنان بيروت، العلميةالكتب 

حواشـيه وعلـق  هتبـر و صـححه ، )هــ460ت( الطوسـيالحسن محمد بن جعفر أبو : تبيانال - 
 -هـ  1376/ فر األش، النجف العلميةالمطبعة  ،ريقصحبيب وأحمد األمين أحمد شوقي 

 .م1957

بــن أبــي بكــر محمــد بــن  الــدينشــمس اإلمــام  الجوزيــةقــيم  بــنال: فــي أقســام القــرآن التبيــان - 
 .ت. د، الكتب، بيروت عالم،)هـ751 ت( الدمشقي الزرعي أيوب

 بــابيالعيســى مطبعــة  ،1طبــن عاشــور، الشــيخ محمــد طــاهر اذ لألســت: تنــويروال التحريــر - 
 .م1964 -هـ 1384/ هؤ الحلبي وشركا

 مطبعــة، 1، طنصــر زيــدانضــبط حســني و تــح ، الترمــذي الحكــيم: نالقــرآ نظــائر تحصــيل -
 .م1969 - هـ1389، ، مصرالسعادة

. د، أحمـد مطلــوب. دتـح أبـي حّيــان األندلسـي، : بمـا فـي القــرآن مـن غريـب تحفـة األريـب - 
 .1977/، بغداد، مطبعة العانيالحديثي ةخديج

مطبعـة ، النجفـيخ علـي أكبـر بـن محمـود الشـي: الحيةطفي الفروق اإلص التحفة النظامية - 
 .هـ1312/ الزاهرةالنظامية دائرة المعارف 

/ ، بغــدادللطباعــة ، دار الحريــةالعطيــة بــراهيمإخليــل  .د :الســيابلشــعر التركيــب اللغــوي  - 
 .م1986 - هـ1406

بركـــات، دار كامـــل  لـــه محمـــدوقـــدم ، حققـــه بـــن مالـــكا :المقاصـــدوتكميـــل ســـهيل الفوائـــد ت - 
 .م1967 -هـ 1387/ العربي للطباعة والنشر، القاهرةالكاتب 

المــالح،  ياســر. دترجمــة العــاني، ســلمان حســن  .د  :فــي اللغــة العربيــةالتشــكيل الصــوتي  - 
/ الســــعوديةملكــــة العربيــــة المجــــدة، ، دار الــــبالد، 1غــــالي، طمحمــــد محمــــود  .دمراجعــــة 

 .م1983

، الجبـوريعبـد اهللا تـح ، )هــ347 ت(بـن جعفـر اهللا  ، عبـدهتويدرسـ ابن: الفصيحتصحيح  - 
 .م1975 -هـ 1395/ ، بغداداإلرشادمطبعة 

 -هــــــ 1400/ ، القـــــاهرةدار التضـــــامن، 2حســـــين موســـــى، طمـــــد مح: التصـــــوير البيـــــاني - 
 .م1980

 .م1966/ ، القاهرةالمعارف سيد قطب، دار: الفني في القرآنالتصوير  - 

عـودة  :)مقارنـة دراسـة دالليـة( القرآن الكـريمولغة الجاهلي  رعلغة الشبين  التطور الداللي - 
 .م1985 -هـ 1405/ ، األردنالمنار، مكتبة 1، طأبو عودة خليل
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، الصــفا للطباعـــةة دار كشـــر ، 2ط، الســيدشــفيع . د: نقديـــةبالغيــة رؤيـــة البيــاني التعبيــر  - 
 .م1982 هـ1402/ القاهرة

ت ( بن إسحاقحنين إلى العربية  من اليونانية ، نقلهسيـاألفس سر دو أرطامي: الرؤياتعبير  - 
/ ق، دمشـليكيـةو الكاثالمطبعـة فهـد، توفيـق وقـدم لـه وحققـه  اليونـاني ه باألصلل، قاب)873

 .م1964

 نصــر بــنأبــي ســعد العالمــة الشــيخ  تصــنيف: التعبيــرفــي  أو القــادري فــي الرؤيــاالتعبيــر  - 
 الكتـــب، عـــالم 1طســـعد، فهمـــي . دتـــح و  ، دراســـةالقـــادري الـــدينوريبـــن إبـــراهيم يعقـــوب 
 .م1997 -هـ  1417/ لبنان بيروتوالتوزيع، والنشر  للطباعة

 -م 1986/ الحكمـــة، جامعـــة بغـــداد بيـــت: الســـامرائي فاضـــل صـــالح. د: القرآنـــي التعبيــر - 
 .م1987

 الحســيني أبــي الحســنالــزين يد الســبــن علــي علــي بــن محمــد  الشــريفالســيد : التعريفــات - 
 هــ1357/ ، مصـروأوالده الحلبـي البـابيمصـطفى  ، مطبعة)هـ816ت( الحنفي الجرجاني

 .م1938 -

 رمضـانإبـراهيم  خالشـي ّذبهآياتـه وشـ وضبط ، صححهسيرينبن ال: رتفسير األحالم الكبي - 
 .م1993 - هـ1413/ لبنان، بيروت والنشر والتوزيعللطباعة دار البالغة ، 2ط

دار ، المطعنـــي هيمإبـــراعبـــد العظـــيم . د: الحكـــيم فـــي القـــرآنســـتفهام لال التفســـير البالغـــي - 
 .م1979 -هـ 1399/ ، القاهرةباألزهرة عللطبا التوفيقية

الثقافيــة  دار الشــؤون ، مطــابع4، ط)هـــ911 ت(الســيوطي جــالل الــدين  :تفســير الجاللــين - 
 .م1987/ العامة، بغداد

محمـد ، مطبعـة 2ط، رضـارشيد السيد محمد  :المنار يرسبتفالشهير  حكيمال القرآن تفسير - 
 .م1953 -هـ 1372/ ، مصروأوالده صبيحعلي 

 اإلســالميةالمطبوعــات مؤسســة ، 1ط، )هـــ606ت ( فخــر الــرازيالاإلمــام : بيــرالك التفســير - 
المطبعـــة ، رةه، القـــاوالكتـــب اإلســـالمية لنشـــر القـــرآنمحمـــد بـــد الـــرحمن عمكتبـــة ومطبعـــة 

 .م1938هـ، 1357/ ةمصريال البهية

 بـن محمـود النسـفيبـن أحمـد عبـد اهللا  البركـات والعالمـة أبـالجليـل اإلمام : النسفيفسير ت - 
 .ت.، د، مصرهؤ الحلبي وشركا عيسى البابيالعربية الكتب ، دار احياء )هـ710 ت(

 دار الشـؤون مطـابع، 1ي، طالعـامر  أحمد عيسـى، حميد مفي القرآن الكريوالتأخير التقديم  - 
 .م1996/ بغدادالعامة،  افيةالثق

دار مديريــة ، مطــابع بحــر المرجــانكــاظم . د ودراســةتــح ، الفارســيعلــي ألبــي : التكملــة - 
 .م1981 -هـ 1401/ النشرو للطباعة الكتب 



 

 336

    المصادر والمراجع 
 

 

ووضـــع م لــه دوقــ، حققـــه الرضــيالشــريف  تصـــنيف: فـــي مجــازات القــرآن البيــانتلخــيص  - 
 الحلبــيالبــابي عيســى العربيــة الكتــب إحيــاء ، دار 1طحســن، محمــد عبــد الغنــي فهارســه 

 .م1955 - هـ1374/ القاهرة، هؤ وشركا

 .م1989/سمير إبراهيم، مطبعة السعادة: التنغيم اللغوي في القرآن الكريم - 

ـــاس تنـــوير المقيـــاس -  ، مطبعـــة عيســـى البـــابي فيـــروز آبـــاديالروايـــة : عـــن تفســـير ابـــن عّب
 .م1959-هـ1378/، مصرالحلبي

األستاذ محمد علي تح ، )هـ370ت( بن أحمد األزهريد منصور محم وأب :تهذيب اللغة   - 
 .أليف والترجمة، مطابع سجل العرب، الدار المصرية للتالنّجار

 .م1989 /الطباعةالصدر لخدمات ، 2ططلب، السيد عبد الحميد  .د: النحوتهذيب  - 

التـراث دار ، عالمطـوّ أحمد يوسف تح و  دراسة ،)هـ645ت( يالشلوبينعلي  ألبي: التوطئة - 
 .م1973/ ، القاهرةوالنشر للطبع لعربيا

، )هــ444ت(الـداني بن عثمـان  بن سعيد و عثمانعمر ألبي : السبع في القراءات يرالتيس - 
 .م1930/ الدولة ، مطبعةبرتزلأوتو تح 

، 3ط) هــ310ت( الطبـري جريـرمحمـد بـن جعفـر  وأبـ :قرآنالي آ عن تأويل جامع البيان - 
 .م1968 - هـ1388/ مصر وأوالدهالبابي الحلبي  مصطفى مطبعة

حققــه و نشــره األنصــاري، إبــن هشــام  جمــال الــدينلإلمــام : النحــوفــي علــم  الصــغيرالجــامع  - 
 .م1968 -هـ 1388/ المالح، مطبعة 1ط، الزيبقسعيد محمد شريف عليه وعلق 

أبـو إسـحاق تح ، القرطبي أحمد األنصاريمحمد بن عبد اهللا ألبي : القرآنحكام الجامع أل - 
 .م1966/ لبنان ،بيروت، التراث العربيإحياء  دار شفيطا إبراهيم

، مطبعــة الســيد حيــدر أحمــد الجــواد: الجــامع لقواعــد التجويــد فــي ترتيــل كــالم اهللا المجيــد  - 
 .النعمان، النجف األشرف

ــــــات المفــــــردة القرآنيــــــة -  ة مكتبــــــ: أحمــــــد ياســــــوف: لتفســــــيرفــــــي كتــــــب االعجــــــاز وا جمالي
 . 1986/الشباب

وشـــرحه وتحقيقـــه ، ُعنـــي بنشـــره بـــن اســـحاق الزّجـــاجيمن حلـــر عبـــد االقاســـم  وأبـــ :الجمـــل - 
 .م1957-هـ1376 /كلنسكسيك، باريسمطبعة ، 2ابن أبي شنب، طالعّالمة 

 .م1982/ عبد الجليل العاني. د: جريرفي ديوان الخبرية  الجملة - 

 ،القرشــي أبــي الخطــاببــن محمــد أبــي زيــد  :واإلســالمهليــة االعــرب فــي الجشــعار أجمهــرة  - 
ـــي شـــرحه وزاد ه وضـــبطحققـــه  ـــيف مصـــر للطبـــع، نهضـــة دار ، 1طجـــاوي، البمحمـــد  عل

 .ت. د، القاهرة، العربيالبيان مطبعة لجنة 
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ووضـع فهارسـه وعلـق حواشـيه ، حققـه العسـكريهـالل  وأبـاألديـب الشيخ  :مثالاألجمهرة  - 
للطبــع  الحديثــةالعربيــة المؤسســة ، 1طقطــامش،  دالمجيــيــد عو إبــراهيم أبــو الفضــل محمــد 
 .م1964 -هـ 1384/ المدنيوالتوزيع، مطبعة والنشر 

، )هـــ321ت(البصــري األزدي  بــن دريــدالحســن بــن محمــد بكــر  وأبــالشــيخ  :اللغــةجمهــرة  - 
 .هـ1345، الدكنآباد حيدر ، العثمانيةالمعارف ئرة امجلس د بعةطم، 1ط

اد ، دار االتحـسـيد عبـد العـال عبـد المـنعم. د: جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربية - 
 .م1977/الخانجي، القاهرة، مكتبة العربي للطباعة

ـــداني -   طـــهتـــح ، )هــــ 749 ت(المـــرادي بـــن قاســـم حســـن  :المعـــانيفـــي حـــروف  الجنـــى ال
 .م1975 –م 1974/ محسن

محمــد وتعليــق تــح ، القزوينــيشــفيع محمــد بــن  :والمصــادرفــي الجمــوع القــاموس جــوهر  - 
 .م1982/ ف األشرفالنجاآلداب،  ، مطبعةاسيبالكر إبراهيم جعفر الشيخ 

محمـد وراجعـه  األنبـاريإبـراهيم وقـدم لـه حققـه ، )هــ188 ت( عمرو الشيبانيألبي : يمالج - 
  .م1974 -هـ 1394، القاهرة ،ةاألميريالمطابع لشؤون العامة الهيئة أحمد، خلف اهللا 

، دار للعينــيالشــواهد شــرح ومعــه إبــن مالــك فيــة علــى الاألشــموني شــرح  الصــبانحاشــية  - 
 .ت. د، قاهرةلا ،هؤ ركاوش الحلبيالبابي عيسى العربية لكتب اأحياء 

دار ، سـالم مكـرم عبـد العـال. دوشـرح تـح خالويـه بـن الإلمـام : السـبعفـي القـراءات الحجة  - 
 .م1971/ ، بيروتالشروق

ودراسـة تح ، )هـ725 ت( حلبيالمحمود الدين شهاب : صناعة الترسلإلى حسن التوسل  - 
 .1980 –هـ 1400/ بغدادللطباعة، ية دار الحر ، يوسفعثمان أكرم 

حققه ، )هـ 340ت ( الزجاجيإسحاق بن  عبد الرحمنأبو القاسم صّنفه : عانيمحروف ال - 
هــ 1404/ والتوزيـعوالنشـر للطباعـة الرسـالة مؤسسـة ، 1، طالحمدعلي توفيق . دوقّدم له 

 .م1984 -

، 1طمحمـد هـارون، عبـد السـالم وشرح تح ، الجاحظبحر عمرو بن عثمان  وأب :الحيوان - 
 .م1943 -هـ 1362/ وأوالده، مصر الحلبي البابيمصطفى  مطبعة

تـح ، )هــ1093ت( عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي  :باب لسان العـربولب لُ  خزانة األدب - 
 .م1976/العامة للكتاب، مطابع الهيئة المصرية وشرح، عبد السالم محمد هارون

دار  مطبعة، 2طالنجار، محمد علي تح  بن جني،عثمان الفتح أبي نعة ص: الخصائص - 
 .1955 -هـ 1374/ ، القاهرةالكتب المصرية

/ بيــــروت، طباعــــةلل ماليشــــال، دار 2، طالصــــالح صــــبحي. د: فــــي فقــــه اللغــــةدراســــات  - 
 .م1962 -هـ 1382
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، الســـعادة مطبعـــة، 1ط، عضـــيمةعبـــد الخـــالق محمـــد : القـــرآن الكـــريمســـلوب الدراســـات  - 
 .م1972 - هـ1392

 الطليعــــة، دار ســــعيد النعيمــــيحســــام . د: عنــــد إبــــن جنــــيوالصــــوتية  للهجيــــةاالدراســــات  - 
 .م1980/ بيروت ،والنشر للطباعة

المعرفـــة ، دار 1، طيـــاقوتأحمـــد ســـليمان . د: بـــن جنـــيا فـــي خصـــائص الـــدرس الـــداللي - 
 .م1989/ ، اإلسكندريةالجامعية

، )هــ471ت( بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد الجرجـاني أبو بكر عبـد القـاهر: عجازاإلدالئل  - 
. ، مصــر د، المطبعــة العربيــة2، طمراغــيالوعّلــَق عليــه أحمــد مصــطفى صــححه وشــرحه 

 . ت

، الجامعـــة، مطبعـــة 1، طالمنصـــوريعلـــي جـــابر . د: العربيـــة فـــي الجملـــة الزمنيـــة الداللـــة - 
 .م1984/ بغداد

. د، هرةاقـال، للطباعـةالمعلـم دار ، أبو موسـىمحمد . د): بالغيةراسة د( التراكيبدالالت  - 
 .ت

النشـر ، شـركة 1، طالـدجيليعبـد الكـريم وقـّدم لـه وشـرحه حققه : الدؤلي أبو األسودديوان  - 
 .م1954 -هـ 1373/ ، بغدادةدالمحدو  العراقيةوالطباعة 

 .م1961-هـ1380/دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، ديوان جميل بثينة - 

عـن  السـكريسـعيد عن أبـي  زيدييالس العبامحمد بن عبد اهللا  وأب، رواية ديوان األخطل - 
 .ت. د، لبنان ، بيروتالعربيتراث لاحياء ا، دار اإلعرابيإبن عن حبيب بن محمد 

 مختـارأحمـد  .دتـح ، )هــ350ت ( الفـارابي بـن إبـراهيمإسـحاق أبي إبـراهيم : األدبديوان  - 
 مطـــابعاللشـــؤون العامـــة ، الهيئـــة اللغـــة العربيـــةمجمـــع أنـــيس،  إبـــراهيم. د، مراجعـــة عمـــر

 .م1975 -هـ 1395/ األميرية

حســـين، المطبعـــة محمـــد  .م. د وتعليـــقشـــرح  )بـــن قـــيسميمـــون ( الكبيـــر األعشـــىديـــوان  - 
 .ت. ، دالنموذجية

ر اد، شـركة الّطبـاععمـر فـاروق  .دوقـّدم لـه نصوصـه وضبط ، شرحه القيسمرئ اديوان  - 
 .ت. د .لبنان –، بيروت والتوزيعوالنشر  للطباعة رقماألبن أبي األرقم 

 للطباعـة ، دار بيـروتدار صادر، نجم محمد يوسف. دوشرح تح ، رحجبن أوس ديوان  - 
 .م1960 -هـ 1380/ بيروت، والنشر

 .م1971/ة، مطبعة دار الساعخازمأبي بن  ربشديوان  - 

 .هـ1381/ دمشق، حسنعزة تح ، بن مقبل تميمديوان  - 

 .م1960 -هـ 1379/ ، بيروتوالنشر للطباعة بيروتدار و  صادر، دار جريريوان د - 



 

 339

    المصادر والمراجع 
 

 

ـــوان  -  ـــروتودار صـــادر ، دار الطـــائيحـــاتم دي  -هــــ 1383/ تو ، بيـــر للطباعـــة والنشـــر بي
 .م1963

 وهـــابال دعبـــ حققـــهو  هجمعـــ، )هــــ25ت ثحـــرّ مُ بـــن  انثـــر حُ ( لعـــدوانياصـــبع ديــوان ذي اإل - 
، الجمهـور، مطبعة ذنون يوسفشعاره أوخط ، الدليمينائف ومحمد  العدوانيمحمد علي 

 .م1973 - هـ1393/ الموصل

بـن نصـر أحمـد أبـي  شـرح اإلمـام )هــ117ت() العـدويعقبـة بـن  غيالن( ةذي الرمّ ديوان  - 
عبـد القـدوس . دعليـه وعلـق له م وقدّ حققه ، ثعلبالعباس اإلمام أبي رواية الباهلي، حاتم 
 .م1972 -هـ 1392/ طربين، مطبعة صالحأبو 

الشـرقية، لألبحـاث األلمـاني لمعهد ، ارتبفاي هرتراينجمعه وحققه  ،النميريديوان الراعي  - 
 .م1980 -هـ 1401/ لبنان – بيروت

 . ت.د ، دار صادر، بيروتجؤية ديوان ساعدة بن - 

ليف والترجمــة لجنــة التــأمطبعــة ، 1، طنصــارحســين وشــرحه ، حققــه البــارقي ســراقةديــوان  - 
 .م1847 -هـ 1366/ قاهرةلا، والنشر

، 1طالّطبـاع، عمـر فـاروق . دلـه ّدم وقنصوصه وضبط ، شرحه بن عاديا لوأالسمديوان  - 
 -هــ 1417/ لبنـان –والنشـر والتوزيـع، بيـروت للطباعـة بـن أبـي األرقـم األرقـم حركة دار 

 .م1997

 . هـ1327/، مطبعة السعادة، مصرالصحابي الغطفانيبن ضرار  الشماخديوان  - 

رطرنـد بمطبعـة الشـنتمري، األعلـم يوسـف األديـب مـع شـرح البكـري  بـن العبـدطرفـة ديوان  - 
 .م1900/ المسيحية

 البـــابيمصـــطفى مطبعـــة ، 1، طحســـين نّصـــار. دوشـــرح تـــح األبـــرص، عبيـــد بـــن ديـــوان  - 
 .م1957 -هـ 1377 /مصر، وأوالده حلبيال

 .ت. د. حسنحمزة  .دتح وشرحه األصمعي رواية العجاج ديوان  - 

 الشـــركة اللبنانيـــة، 1، طعطـــوي فـــوزي المحـــاميوقـــدم لـــه ، حققـــه بـــن شـــداد رةعنتـــديـــوان  - 
 .م1968 -هـ 1388/ لبنان، بيروت والتوزيعوالنشر  للطباعةللكتاب 

/ بيـــروت، الثقافـــةدار ، 1مطلـــوب، طوأحمـــد  الســـامرائيإبـــراهيم . دتـــح ، ديـــوان القطـــامي - 
1960. 

، بيــروت، ، نشــر وتوزيــع دار الثقافــةحســان عبــاسإ. ، دجمعــه وشــرحه، عــزة يــرث كُ  ديــوان - 
 .م1971-هـ1391/لبنان

-هــــ 1384/لطباعـــة والنشـــر، دمشـــقل، المكتـــب االســـالمي 1، طلجعـــديديـــوان النابغـــة ا - 
 .م1964
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ر عاشـو الطاهر بـن محمد عليه الشيخ وعلق ه ملوكوشرحه ، جمعه ة الذبيانيالنابغديوان  - 
 .م1976/ نفيجا، ، الجزائرالتوزيعللنشر الوطنية والشركة للتوزيع التونسية الشركة نشر 

 .م1965 - هـ1385/ القاهرة ،العربيالتراث تح ، ينالهذلي ديوان - 

. ، دار الفكـر العربـي، القـاهرة دشـوقي ضـيفتـح ، مضـاء القرطبـي نابـ: النحـاةالرد على  - 
 . ت

سـلمان  ، مطبعـةالتونسيمحمد خليفة م يتقدالطائي،  الدينكمال  :التالوةفي قواعد رسالة  - 
 .م1971 - هـ 1391/ ، بغداداألعظمي

، )هـ702ت( المالقيعبد النور أحمد بن مام حروف المعاني، اإلفي شرح  رصف المباني - 
 .م1975 -هـ 1395/ ، دمشقجمع اللغة العربيةممطبوعات الخراط، أحمد محمد تح 

الـدين محمـود شـهاب الفضـل أبـو : المثـانيوالسـبع  في تفسـير القـرآن العظـيم روح المعاني - 
 .ت. د، بيروت، العربيتراث الإحياء ، دار )هـ1270 ت( اآللوسي البغدادي

بــن بــن علــي عبــد الــرحمن جمــال الــدين الفــرج أبــي اإلمــام  :التفســيرعلــم فــي  رســيزاد الم - 
، والنشـرللطباعـة اإلسـالمي المكتب ، 1ط، )هـ 597 ت( البغداديالقرشي الجوزي محمد 
 .م1964 -هـ 1384/ بيروت

عبد بكر إلى أبي  النحويبن جني  الفتح عثمانالشيخ أبي  نعةص: سر صناعة اإلعراب - 
محمـد و السـقا مصـطفى : األسـاتذةلجنة من تح ، األزديبن حمد بن فهد بن عرس د الواح

ــابي  ، مطبعــة1، طأمــينوعبــد اهللا مصــطفى وٕابــراهيم الزفــزاف  / مصــر ،وأوالده الحلبــيالب
 .م1954 -هـ 1374

بــن محمــد بــن بــن جعفــر علــي بــن موســى أبــي القاســم الــدين رضــي العــالم : الســعودســعد  - 
/ الحيدريــــة، النجــــف األشــــرف، المطبعــــة 1، ط)هـــــ664 ت( الحســــينيالحســــني طــــاووس 

 .م1950 -هـ 1369

محمـد فـؤاد تـح ، بـن ماجـةا أبي عبد اهللا محمـد بـن يزيـد القزوينـيالحافظ : سنن إبن ماجة - 
 .ت. د، بيروت، ، دار الفكر للطباعة والنشرعبد الباقي

بـن سـورة  عيسـىمحمـد بـن أبـي عيسـى الحافظ لإلمام الصحيح امع جالهو  الترمذي ننس - 
 .ت. ، دوالنشرللطباعة الفكر عبد اللطيف، دار عبد الوهاب وصححه ، حققه يالترمذ

عبــد الغفــار تــح ) هـــ303ت ( النســائيأبــو عبــد الــرحمن بــن شــعيب أحمــد : الكبــرى ننالســ - 
 .م1991 -هـ 1411/ بيروتالعلمية، الكتب ، دار 1ط، ير دانالب مانليس

، العربيــةالنهضــة ، مكتبــة الحمــالويأحمــد خ األســتاذ الشــي :فــن الصــرففــي العــرف  اذشــ - 
 .م1932 -هـ 1351/ بغداد
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 للطباعـةالكتـب ، دار الحميدعبد الدين محمد محي  :إبن مالكية فلا ىعلبن عقيل ا حشر  - 
 .م1999/ والنشر

، حققـه عبـد )هــ1093ت(البغـدادي  عبد القادر بن عمـرفه نّ ص: مغني اللبيب شرح أبيات - 
 .م1973-هـ1793/مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، 1، طاقوأحمد يوسف دق العزيز رباح

عبـد السـتار ، حققـه السـكريالحسـين الحسـن بـن سـعيد عة أبـي صـن: الهـذليينشـعار أشرح  - 
 .ت. د، القاهرة، المدني، مطبعة شاكرمحمد محمود  ه، راجعراجفأحمد 

 بـن عيسـىعلـي بـن محمـد  أبـو الحسـن نـور الـدين: على ألفية ابن مالـك  شرح األشموني - 
مطبعـة ، 2عبـد الحميـد، ط الـدين ي، حققه وشرح شواهده محمـد محيـ)هـ929ت( الشافعي

 .م1939-هـ1358/، مصرمصطفى البابي الحلبي وأوالده

 .هـ1326/ مشدرأولنطبع ده ، مطبعة األيوبيلعبد اهللا : اإلظهارشرح  - 

 ،1طالسـيد، الـرحمن عبـد تـح ، )هــ672 ت( مالـكمحمـد بـن  جمـال الـدين: شرح التسـهيل - 
 .م1974/ المصريةاألنجلو  مكتبة

 بـن مالـكاة يـالفعلـى  األزهـريعبـد اهللا اإلمـام خالـد الشيخ : التوضيحعلى ريح صشرح الت - 
 ت( األنصـاريبـن هشـام بن يوسف اهللا  عبدبن اأبي محمد جمال الدين للشيخ في النحو 

 .ت. د، هؤ وشركا البابي الحلبيعيسى ، مطبعة )هـ 905

. دتـــح ، )الكبيـــرالشـــرح () هــــ 669 ت(يلي بشـــاألعصـــفور بـــن الشـــرح جمـــل الزجـــاجي  - 
 .م1980/ النشرللطباعة و دار الكتب  ، مطابعأبو جناحصاحب 

 هنشر ) هـ 421ت (المرزوقي بن الحسن بن محمد علي أحمد ألبي : الحماسةديوان شرح  - 
 -هـ 1371/ والنشروالترجمة التأليف لجنة مطبعة ، 1، طهارون موعبد السالأمين أحمد 
 .م1951

. ، دالكويــت حكومــةطبعــة مإحســان عبــاس، . دتــح العــامري، لبيــد بــن ربيعــة ديــوان شــرح  - 
 .ت

، مطبعـة علـي محمـد الضـباع :ارشـاد المريـد إلـى مقصـود القصـيدالمسّمى  يةبشرح الشاط - 
 . هـ1373/، مصرصبيح وأوالده محمد علي

اهده و شـع شـرح مـ )هــ688 ت( يداالسـترابارضي الـدين اإلمام  :حاجبلابن افية شاشرح  - 
همهــــا مبوشــــرح غريبهمــــا وضــــبط همــــا حقق) هـــــ 1093ت (عبــــد القــــادر البغــــدادي للعــــالم 

ــيــومحمــد مح محمــد نــور الحســن ومحمــد الزفــزافاألســاتذة  مطبعــة ، الحميــدعبــد ين دي ال
 .ت. د، القاهرة، زيحجا
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بــن الــدين جمــال عبــد اهللا أبــي محمــد م ااإلمــ :كــالم العــربفــي معرفــة الــذهب  ذورشــرح شــ - 
مطبعــة ، 4ط، )هــ761 ت( إبـن هشــام األنصـاري المصــريبـن أحمــد بـن عبــد اهللا سـف يو 

 .م1948 -هـ 1367/ ، مصرالسعادة

ـــــيشـــــواهد شـــــرح  -  ـــــرحمن اإلمـــــام جـــــالل  :المغن ـــــد ال ـــــدين عب ـــــن أبـــــي بكـــــر ال   ي الســـــيوطب
 طييشـنقالالتركـزي الشـيخ محمـد محمـود العالمة وتعليقات ات ذيل بتصحيح) هـ911 ت(

 .ت. ، دبيالعر لجنة التراث 

 ت( مالـــكالـــدين بـــن جمـــال محمـــد بـــن أبـــي عبـــد اهللا  :الفـــظلاوعـــدة شـــرح عمـــدة الحـــافظ  - 
 .م1977/ ، بغدادمطبعة العانيالدوري، عدنان تح ، )هـ672

مطبعـــــة اآلداب، النجـــــف ، 1، طالقزوينـــــيالحســـــين الســـــيد عبـــــد  محمـــــد: امـــــلو شـــــرح الع - 
 .م1972 -هـ 1392 /األشرف

بـــن هشـــام جمـــال الـــدين أبـــي محمـــد عبـــد اهللا  تصـــنيف: وبـــل الصـــدى شـــرح قطـــر النـــدى - 
ي الدين عبد الحميد، مؤسسة النبراس للطباعـة والنشـر يمحمد مح :)هـ761ت(األنصاري 

 .ت. د والتوزيع، النجف األشرف

العثمانيــة، الصــحافة ، شــركة ترابادياالشــالرضــي الشــيخ الحســن محمــد بــن  :شــرح الكافيــة - 
 .هـ1310/ لنمشدرو أ سندةمطبعة 

، )هـــ855 ت( العينــيأحمــد بــن محمــود بــدر الــدين مــة العال: فريصــفــي التالمــراح رح شــ - 
 .م1990/ ، بغدادالرشيدمطبعة جواد، عبد الستار . دعليه وعلق حققه 

الشـيخ أحمـد  للمرة األولىوتصحيحه اعتنى بجمعه وأخبار شعرائها  العشرشرح المعّلقات  - 
 .1988/بغدادالشنقيطي، مكتبة النهضة،  بن األمين

النحـــوي بـــن يعـــيش بـــن علـــي يعـــيش الـــدين موفـــق العـــالم العالمـــة للشـــيخ : لشـــرح المفّصـــ - 
 .ت. د، رةه، القاالمتنبيبيروت، مكتبة الكتب عالم ) هـ643ت(

، عبـد الكـريمخالـد تـح ، )هـ 469 ت( شاذببان بأحمد  نب الطاهر: المحسبةشرح المقدمة  - 
 .م1977/ بالكويتالعصرية ، المطبعة 1ط

محمـــد محمـــود ، بقلـــم )هــــ126 ت(األســـدي زيـــد بـــن الكميـــت الشـــاعر : مياتالهاشـــشـــرح  - 
 .ت. دالصناعية، مصر، التمدن شركة مطبعة ، 2طالرافعي، 

للغـة امجمـع مطبوعـات  عطـوان،وحسـين محمـد نّفـاع تـح ، قرشيالهرمة بن شعر إبراهيم  - 
 .م1969 - هـ1389/ دار الحياة، دمشق، مطبعة العربية

ــار، حســين يوســف . د :بــن يســارســماعيل اشــعر  -  طباعــة والنشــر للدار األنــدلس ، 1طبّك
 .م1984 -هـ 1404/ لبنانلتوزيع، بيروت وا
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، للطباعـةالحريـة ، دار غيـاضمحسـن . دجمعه وحققـه : األسديبن مطير شعر الحسين  - 
 .م1971 -هـ 1391/ الحكومة، بغدادة عمطب

اللغــة مجمــع عــات عطـوان، مطبو حســين . دحققــه جمعــه : البـاهلي رأحمــعمــرو بــن شـعر  - 
 .ت. ، ددمشقالعربية، 

 النجـــفنعمـــان ال، مطبعـــة ســـلومداود . دوتقـــديم مـــع مج: األســـديزيـــد بـــن  الكميـــتشـــعر  - 
 .م1969/ بغداداألشرف، 

دار مطـــابع شـــاكر، أحمـــد محمـــد  وشـــرحتـــح ) هــــ276ت (بـــن قتيبـــة ال: الشـــعر والشـــعراء - 
 .م1966 - هـ1386/ ، مصرالمعارف

بــن فــارس، حققــه بــو الحســين أحمــد أ: العــرب فــي كالمهــا وســنن اللغــةفــي فقــه  بيحاالصــ - 
-هــ1382/، بيـروت، لبنـانللطباعة والنشـربدران . ، مؤسسة أمصطفى الشويمي وقّدم له
1963. 

 عبـد الغفـورأحمـد تـح الجـوهري حمـاد بـن إسـماعيل  :العربيةوصحاح اللغة تاج الصحاح  - 
 .م1984 -هـ 1404/ بيروتللماليين، العلم دار ، 3، طعّطار

تــح ، )هـــ 256ت ( الجعفــي البخــاريأبــو عبــد اهللا بــن إســماعيل محمــد : البخــاريصــحيح  - 
 .م1987 -هـ 1407/ ير، بيروتثكإبن ، دار 3، طالبغاديب مصطفى 

محمـد تـح ) هــ261 ت( النيسـابوريري يالقشالحسين أبو بن الحجاج مسلم : مسلم صحيح - 
 .ت .د، بيروت، التراثإحياء ، دار عبد الباقيفؤاد 

-هـــ1418/، المطبعــة العصــرية، القــاهرة1، طمصــطفى حركــات: نولوجيــاو والف لصــوتياتا - 
 . م1998

، حلمــيبــاكيزة رفيــق . د: مــع بعــض المقارنــات الســامية العربيــةمــوع فــي اللغــة جصــيغ ال - 
 . ت. ، البغدادية دمطبعة األديب

 رفهــأبــو قــرأه وشــرحه ، )هـــ231 ت(ي حــالجمســالم محمــد بــن فحــول الشــعراء،  طبقــات  - 
 .ت. د، السعودية، مصر، المؤسسة نيدالم، مطبعة محمد شاكرمحمود 

محمـد أبـو تح ، يدي األندلسيبالز  ألبي بكر محمد بن الحسن: اللغويينالنحويين و طبقات  - 
 . ت. ، مصر د، مطابع دار المعارف2الفضل إبراهيم، ط

 .هـ1332/، مصرطفت، مطبعة المقالعلوي اليمني يحيى بن حمزة بن علي: الطراز - 

دار العــرب، ســجل مطــابع / 2، طزهــرانراوي دالبــ .د :الجرجــانيالقــاهر عبــد : عــالم اللغــة - 
 .م1981/ ، القاهرةالمعارف

تــح ) هــ650ت (اني غالصـبـن الحسـن بــن محمـد الحسـن : الفـاخرواللبـاب الزاخـر بـاب الع - 
 .م1980/ بغداد، حرية للطباعةالللنشر، دار الرشيد ، دار آل ياسينمحمد حسن الشيخ 
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 .ت.، الكويت دللطباعة والنشر، مؤسسة الخليج أحمد مختار عمر :لم الداللةع - 

، ك. مــرمطبعــة المعــارف، ، دار رانعالســمحمــود . د: )العربــيللقــارئ مقدمــة (علــم اللغــة  - 
 .1962/ ةاإلسكندري

 .م1962 - هـ1381/ الرسالة، مصر، مطبعة 2، طيدالجندرويش . د: علم المعاني - 

 ، بيروتدار القلم، 2، طالمراغيمصطفى أحمد  :)والبديع المعانيو  البيان(البالغة علوم  - 
 .م1984/ لبنان

 القيروانــي األزدي الحســن بــن رشــيق علــي وأبــ :، وآدابــه، ونقــدهفــي محاســن الشــعر العمــدة - 
، مطبعــة 2الـدين عبــد الحميـد، ط يوعلّـق حواشــيه محمـد محيــ حققـه وفّصــله) هــ 456ت(

 .م1955-هـ1375/السعادة، مصر

ــــرحمن  :العــــين -  ــــد ال ــــن أحمــــد الخليــــل أبــــو عب ــــديب مهــــدي  .دتــــح ، )هـــــ 175 ت( الفراهي
 .1980/شيد للنشر مطابع الرسالة، الكويتدار الر إبراهيم السامرائي،  .دو المخزومي 

 ت(ي دصـفالأيبـك بـن خليـل صـالح الـدين الشـيخ  :جـمعالالميـة فـي شـرح م سجالغيث الم - 
 .م1975 - هـ1395/ لبنانبيروت العلمية، دار الكتب  ،1، ط)هـ764

) هــــ583ت( جـــار اهللا محمــود بــن عمــر الزمخشــرية مــالعالّ  :الفــائق فــي غريــب الحــديث - 
-هـــ1417/، بيــروت، لبنــان، دار الكتــب العلميـة1، طوضـع حواشــيه إبــراهيم شـمس الــدين

 .م1996

، الطــائيعربــي الحــاتمي بن ابــالمعــروف محمــد بــن علــي عبــد اهللا  وبــأ: المكيــةالفتوحــات  - 
 .ت.د، ، مصرالكبرىالكتب العربية دار مطبعة 

عبـد للشـيخ كالهمـا و ) عيدةسـالالمطـالع وشـرحها الفريـدة علـى نظـم تحتوي (الجديدة  درائفال - 
طبعهـــا علــى أشــرف  عبــد الكــريم المـــدرس، الشــيخ تـــح ، )هـــ911ت ( طيو الســيالــرحمن 

 .م1977/ الكزنيأحمد  المالمحمد  هادهعلى شواوعّلق 

 ،الجديـدةاآلفـاق دار منشـورات ، 3، ط)هــ395 ت(العسـكري ل أبو هـال: في اللغةالفروق  - 
 .م1979/ بيروت

تقــديم ) هـــ1288 ت(اليــازجي ناصــيف الشــيخ  :اإلعــرابفــي أصــول لغــة الخطــاب فصــل  - 
 .م1984 /، بغدادمنير، مطبعة 1، طحبيبيم هجميل إبراومراجعة 

/ عــة، القــاهرةللطباالحمــامي دار ، 1عبــد التــواب، طرمضــان . د: العربيــةفصــول فــي فقــه  - 
 .م1973

والنشـــــر للطباعــــة الرســــالة ، مؤسســــة 2، طالســـــامرائيإبــــراهيم . د: تــــهوأبني هزمانــــالفعــــل  - 
 .م1980 -هـ 1400/ ، بيروتوالتوزيع

 .م1986/ جامعة البصرة، مطبعة المباركحسين العبد . د: فقه اللغة - 
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 .م1964/ نالحديث، لبنادار الفكر ، 2ط، محمد المبارك: العربيةوخصائص ة غفقه الل - 

 هــراماأل، مطـابع عـامرأحمـد حـي تف. د: الكـريم فـي القـرآناإلعجـاز بـين وجـوه  فكـرة الـنظم - 
 .م1975 -هـ 1395/ ، القاهرةةالتجاري

 .م1975/، الكويت، دار البحوث العلميةأحمد مطلوب. د: بالغيةفنون  - 

د ، صــنعة أحمــ)شــواهد الشــعر –شــواهد الحــديث  -شــواهد القــرآن( ســيبويهشــواهد فهــرس  - 
 .م1970-هـ 1389/، بيروت، لبنان، مطابع دار القلم1، طراتب النّفاخ

دار المطلبـي، غالـب فاضـل . د): المـد العربيـةفـي أصـوات دراسـة ( يـةو اللغفي األصوات  - 
 .م1984/ ، بغدادةللطباع الحرية

ونـــازك فـــي شـــعر الســـياب  لغويـــةدراســـة (صـــر االمعالعراقـــي للشـــعر غـــوي لالفـــي التركيـــب  - 
ــــاتي ــــك ام): والبي ــــييوســــف ل / ، بغــــدادللطباعــــةللنشــــر، دار الحريــــة الرشــــيد ، دار المطلب

 .م1981 -هـ 1401

دار طباعـة ونشـر ، 1، طالعـالقعلي جعفـر . د: ات نقديةدراس نص الشعريلافي حداثة  - 
 .م1990/ ، بغدادالعامةالثقافية الشؤون 

ـــد د العالمـــة محمـــ: البشـــير النـــذيرحاديـــث أالصـــغير مـــن الجـــامع شـــرح القـــدير فـــيض  -  عب
، بيــروت العلميـة، دار الكتـب 1ط، عبـد السـالمأحمـد ، ضـبطه وصـححه اوينـالموف الـرؤ 
 .م1994 -هـ 1415/ لبنان

 الكتــب العربيــة عيســى البــابي ، طبــع بــدار احيــاء1، طبقلــم ســيد قطــب فــي ظــالل القــرآن - 
 .ت. د هؤ الحلب وشركا

 .م1974/ ، مصردار المعارفالسيد، علي أمين . د :والنحفي علم  - 

 ، القــــاهرةالكبــــرىاإلســــتقالل  بعــــة، مط1، طالجنــــديأحمــــد علــــي . د :العربيــــةقواعــــد  فــــي - 
 .م1974 -هـ 1394

 .م1973/ ، الحديثةالفنيةالمطبعة أنيس، إبراهيم  .د العربية في اللهجات - 

، المخزومــيدي هــم. د :الحــديثالعلمــي علــى المــنهج قواعــد وتطبيــق العربــي  فــي النحــو - 
 .م1966 -هـ 1386/ ، مصروأوالدهبي الحلالبابي مصطفى مطبعة ، 1ط

/ كندريةســـاإل، خليـــل إبـــراهيممطبعـــة موســـى، محمـــد حســـن جمـــع وتـــأليف قرآنـــي قـــاموس  - 
 .م1996 -هـ 1386

، مطبعـــة )هــــ817 ت(آبـــادي  الفيـــروزيعقـــوب محمـــد بـــن جـــد الـــدين م: المحـــيطالقـــاموس  - 
 .ت. دمصر، ، السعادة
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زهيــر : )القرآنيــةلآليــات زي التربويــة فــي المغــايبحــث كتــاب (، تربويــةرؤيــة  الكــريمالقــرآن  - 
/ األردن، عمــــان الشـــرقمطبعـــة ، 1، طالكيالنــــيمحمـــود خضـــر كحالــــة، محمـــد شـــريف 

 .م1982 -هـ 1402

، النجـف النجـف ، مطبعـة2، ط)هــ1226ت ( العـامليالجواد السيد محمد  :اعد التجويدو ق - 
 .م1956 -هـ 1375/ األشرف

الحكمـــة ، دار 3، طالوليــدفـــرج توفيــق و  دوريالــعبـــد الــرحمن قحطــان . د  :قواعــد الــتالوة - 
 .م1991 - هـ1411/ ، بغدادوالنشرللطباعة 

 - هـــ1395/ للطباعــةدار الرســالة ، 1ط، الوليــد توفيــقفــرج  :وعلــم التجويــد قواعــد الــتالوة - 
 .م1975

الميــرز الحـاج ، تعليـق الكلينــييعقـوب محمــد بـن جعفـر ألبـي : والروضــةاألصـول الكـافي  - 
، اإلسـالميةمكتبـة ال، الغفـاريعلـي أكبـر وتخريجـه  حيحهتصـبني، عني الشعراالحسن أبو 

 .هـ1384 طهران

عبـد السـالم وشـرح تـح ) هــ180ت ( بـن عثمـان بـن قنبـرعمـرو  أبـي بشـر: سـيبويهكتاب  - 
 العامـــةالمصـــرية ، مطـــابع الهيئـــة والنشـــر والتوزيـــع محمـــد هـــارون، عـــالم الكتـــب لطباعـــة

 .م1975/للكتاب، بيروت

شـوقي ضـيف، مطـابع دار . دتـح ، )هــ324ت(البـن مجاهـد : ي القـراءاتكتاب السـبعة فـ - 
 .م1972/ المعارف، مصر

بــن ســهل أبــي هــالل الحســن بــن عبــد اهللا  تصــنيف) الكتابــة والشــعر( كتــاب الصــناعتين - 
 . هـ1319/مطبعة محمود بك، الستانة، 1، ط)هـ395ت(العسكري 

ـــاب التفســـير  -  ـــن ر ضـــالنالجليـــل المحـــدث لمؤلفـــه كت ـــاش ســـعود ممحمـــد ب ـــن عي لمي ســـالب
الفاضــل عليــه والتعليــق وتحقيقــه ، وقــف علــى تصــحيحه بالعياشــي المعــروفالســمرقندي 

 .م1380/ العلمية، قم المطبعة، تيالمحال الرسوليالسيد هاشم ج االح

ــاني (محمــد علــي الفــاروقي التهــانوي : كشــاف اصــطالحات الفنــون -  المتــوفى فــي القــرن الث
عبـــد النعـــيم . بـــد البـــديع، تـــرجم النصـــوص الفارســـية دلطفـــي ع. ، حققـــه د)عشـــر الهجـــري

محمد حسنين، راجعه األستاذ أمين الخـولي، المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والترجمـة 
 .م1963 -هـ 1382/ والطباعة والنشر

بــن محمــود  القاســم وأبــ :التأويــلفــي وجــوه األقاويــل  وعيــونالتنزيــل حقــائق عــن  كشــافلا - 
 بد الرزاقععليها وعلق أحاديثها خرج و ، حققها )هـ 538ت ( الخوارزميشري مخالز عمر 

 1421لبنـان  ،بيـروت، والتوزيـعوالنشـر  للطباعـةالعربـي التراث أحياء ، دار 2، طالمهدي
 .م2001 -هـ 
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 يالحسـينبـن موسـى أيـوب البقـاء  وبـأ) للغويـةاوالفـروق طلحات فـي المصـ معجم( الكليات - 
عـدنان . دفهارسـه ، ووضـع وأعّده للطبـعخطية  على نسخة، قابله )هـ 1094 ت( الكفوي

 .م1975/ ، دمشقالقومي واإلرشادالثقافة وزارة منشورات ، المصريمحمد و  شيدرو 

الـدين  بـن حسـامالمتقـي علـي الـدين ة عالء مالعال :واألفعال األقوال سننفي  نز العمالك - 
 -هــ 1409 /، بيـروتالرسـالةي، مؤسسـة نحيـابكري الشيخ  غريبهوفسر ، ضبطه الهندي
 .م1989

األفريقـي  بن منظور محمد بن مكرمجمال الدين  الفضل وأباإلمام العّالمة : لسان العرب - 

-هـــ1374/، بيـروتوالنشـر ودار بيــروت للطباعـة والنشـر ، دار صـادر للطباعـةالمصـري

 .م1955

/ للكتــاب العامــة المصــريةالهيئــة حســان، مطــابع تمــام . د: اهــومبنا معناهــا اللغــة العربيــة - 

 .م1973

يوئيـل . د ، مراجعـةالوهـابعبـاس صـادق . د، ترجمـة الينزجون : والسياق اللغة والمعنى - 

 .م1987/ ، بغدادالعامةشؤون الثقافية لدار ا، 1ط ،عزيز

، مـةاالعالثقافيـة  الشـؤوندار ونشـر ، طباعـة 1، طغالـبعلي ناصر  .د: قبيلة أسدلهجة  - 

 .م1989/ بغداد

 النحـويالمبـرد محمد بن يزيـد أبي العباس  :القرآن الكريممن واختلف معناه  هلفظما اتفق  - 

/ ، القـاهرةالسـلفية، المطبعـة األثـري الراجكـوتي الميمنـيعبـد العزيـز عتناء اب) هـ 285 ت(

 .هـ1350

دار ، 1ط، العبيـــديرشـــيد عبـــد الـــرحمن . داألســـتاذ : واللســـانياتاللغـــة مباحـــث فـــي علـــم  - 

 .م2002/ ، بغدادالعامةالثقافية ون الشؤ 

ــــادئ  -  ــــدور، ط: اللســــانياتمب  /، بيــــروت ، لبنــــان، دار الفكــــر المعاصــــر1أحمــــد محمــــد ق

 . م1996-هـ1416

وشــرحه وحققــه قــدم لــه ، األثيــربــن  الــدينضــياء : الشــاعرو تــب الكافــي أدب  الســائر المثـل - 

والطباعــــة للنشــــر الرفــــاعي ، دار 2طبانــــة، طبــــدوي . د ،الحــــوفيأحمــــد . دعليــــه وعلــــق 

 .م1984 -هـ 1404/ السعوديةربية عملكة الالرياض، الم ،التوزيعو 
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ق وعّلــبأصـوله عارضـه ، )هــ210ت ( مـيتيالبــن المثنـى معمـر عبيـدة  وأبـ: مجـاز القـرآن - 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــؤاد . دعلي   / الســــــــــــــــــعادة، مصــــــــــــــــــر ، مطبعــــــــــــــــــة1، طكينز ســــــــــــــــــمحمــــــــــــــــــد ف

 .م1954 - هـ1374

ــدين الطريحــي: مجمــع البحــرين -  أشــرف علــى تحقيقــه ) هـــ1085ت ( العــالم الشــيخ فخــر ال

 .ت.، النجف األشرف د، مطبعة اآلدابيحه أحمد علي الحسينيوتصح

علـى ، وقـف الطبرسـيبن الحسـن الفضل علي أبو الشيخ  :نالقرآفي تفسير  مجمع البيان - 
إحياء صعب، دار ، دار المحالتيالرسولي شم اه الحاجعليه والتعليق  وتحقيقه تصحيحه

 .ش1339 – ق1379/ لبنانبيروت العربي، التراث 

تــح ، دراســة و )هـــ395 ت( اللغــويبــن زكريــا فــارس أحمــد بــن الحســين ألبــي : لغــةلا لمــجم - 
/ ، بيـــروتوالتوزيـــع والنشـــر باعـــةطلل الرســـالة ، مؤسســـة2، طســـلطان عبـــد المحســـنزهيـــر 
 .م1986 -هـ 1406

ت (جنـــيإبـــن عثمـــان أبـــو الفـــتح : عنهـــاواإليضـــاح القـــراءات شـــواذ ين يـــبتفـــي المحتســـب  - 
، شـبليإسماعيل الفتاح عبد . النجار، د عبد الحليم. د، ناصفي جدعلي النتح ) هـ392

 هــ1389/ رةه، القـاالنـات الشـرقيةعاإلشـركة ، مطـابع والنشـرللطبـع دار التحرير مؤسسة 
 .م1969 -

حســين . ، دلســقاا ىمصــطفتــح ، بــن ســيده بــن إســماعيلعلــي  :األعظــم والمحــيطالمحكــم  - 
  .م1958 -هـ 1377 /مصر، وأوالدهي بالحل البابيمصطفى مطبعة ، 1ط، نصار

-1392 /، بيــروت1، طمحمــد األنطــاكي: المحـيط فــي أصــوات العربيــة ونحوهـا وصــرفها - 
/ تــح الشــيخ محمــد حســن آل ياســين) هـــ285ت (الصــاحب إســماعيل بــن عبــاد . م1972

 .م1975 -هـ 1395/ ، مطبعة المعارف، بغداد1ط

 -  
آل حسـن خ محمـد الشـيتـح ) هــ285 ت(عبـاد بـن إسـماعيل الصـاحب  :في اللغـة المحيط - 

 .م1975 -هـ 1395/ بغدادالمعارف،  مطبعة، 1ط/ ياسين

 .م1867/ بطرس البستاني، بيروت :محيط المحيط - 

طحـان البـإبن المعـروف األشـبيلي األصبغ السماتي  واإلمام أب: وصفاتهاالحروف مخارج  - 
 .م1984 -هـ 1404 /بيروت، 1ي، طناتتركسمحمد يعقوب . دتح ، )هـ560ت (

 ت(الدمشقي بن كثير إسماعيل الفداء  وعماد الدين أبالحافظ : بن كثيرافسير تمختصر  - 
 1402/ ، دار القـرآن الكـريم، بيـروت8الصـابوني، طمحمـد علـي تح و ختصار ا، )هـ774

 .م1981 - هـ
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، المكتـب )هــ458 ت(ه سـيد بنابـالمعـروف إسـماعيل علي بـن الحسن ي بأل: المخصص - 
 .ت. د، ، بيروتروالنش والتوزيعللطباعة التجاري 

محمـد جـاد ، شـرح )هــ911 ت( سـيوطيلجـالل الـدين ا: وأنواعهافي علوم العربية  المزهر - 
 .البابي الحلبيمطبعة عيسى ، 2، طوآخرين المولى

 .ت. د، المعرفة، لبنان، دار النيسابوري الحاكم، لصحيحيناعلى  المستدرك - 

بـــن عمـــر محمـــود جـــار اهللا  القاســـمأبـــي األديـــب العالمـــة : العـــربأمثـــال فـــي  المستقصـــي - 
الـدكن،  آبـادبحيدر  العثمانيةالمعارف ة دائر مجلس مطبعة ، 1ط، )هـ538ت (مخشري الز 

 .م1962 -هـ 1381/ الهند

 .ت. ، دصادر، بيروت، دار حنبلأحمد بن اإلمام  مسند - 

، الدعوة اإلسـالمية طبعةم، 1، طشاهينمحمد توفيق . د: وتطبيقاً  نظريةاللغوي  المشترك - 
 .م1980-هـ  1400/ رةالقاه

تـح و ، دراسـة )هــ437ت ( يالقيسـأبـي طالـب مكـي بـن ألبي محمد : القرآنإعراب مشكل  - 
 .م1975/ العراقيةفي الجمهورية وزارة اإلعالم شورات نم الضامنصالح حاتم 

 الفيـوميالمقـري محمـد علـي أحمـد بـن العالمـة  :الشرح الكبيـرغريب في المنير  المصباح - 
 .هـ1306/ ، مصرلميمنيةا مطبعة) هـ770ت (

نبهـــان . دتــح ، )هــــ911 ت(الســيوطي الـــدين جــالل : فريـــدةالفـــي شــرح  الســعيدة المطــالع - 
 .م1977/ د، بغداللطباعةالرسالة ار د حسين، ياسين

 /القـــاهرة، أطلـــس أحمـــد عــامر، مطبعـــةفتحـــي . د: القرآنـــيب و ســلفـــي األالثانيـــة المعــاني  - 
 .م1976

أحمـد يوسـف تـح ) هــ207ت ( اءفـرّ الاهللا عبـد بـن ن زيـاد بـيحيى زكريا  أبو: قرآنعاني الم - 
 .م1955 - هـ1374/ ، القاهرةالمصريةدار الكتب ، مطبعة النجارحمد علي ومالنجاتي 

الُمجاشــعي بــن مســعدة  اإلمــام أبــو الحســن ســعيد(صــّنفه األخفــش األوســط : معــاني القــرآن - 
-هــــ1401/ر األمـــل دار البشـــير ودا، 3فـــائز فـــارس، ط. حققـــه د) هــــ215ت) (البلخـــي
 .م1981

، بيـــت ، مطبعــة التعلــيم العــالي فــي الموصــلفاضــل صــالح الســامرائي. د: معــاني النحــو - 
 . م1989/للنشر والترجمة والتوزيعالحكمة 

ـــرك األقـــران -  ـــرحمن:  فـــي إعجـــاز القـــرآن معت ـــدين عبـــد ال  بـــن أبـــي بكـــر الحـــافظ جـــالل ال
 .م1969/ار الثقافة العربية، د، دار الفكر العربييو علي محمد البجاتح السيوطي، 

، راجعتــــه وزارة المعــــارف العموميــــة، الطبعــــة األخيــــرة، يــــاقوت الحمــــوي: معجــــم األدبــــاء - 
 . ت.، مصر دهؤ عيسى البابي الحلبي وشركا، مكتبة مطبوعات دار المأمون

 .م1979/، دار العلم للماليين1، طجبور عبد النور :األدبيالمعجم  - 
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للطبــع  ، دار الفكـر العربــي2محمــد إسـماعيل إبــراهيم، ط :ةمعجـم األلفــاظ واألعـالم القرآنيــ - 
 .م1968-هـ1388/، دار النصر للطباعة، القاهرةوالنشر

للتــأليف  ، الهيئــة المصــرية العامــة2، طمجمــع اللغــة العربيــة: معجــم ألفــاظ القــرآن الكــريم - 
 . م1970-هـ1390/، المطبعة الثقافيةوالنشر

-هــ1392/، مطابع الرجوي، القاهرة1ط، هارون عبد السالم محمد :عجم شواهد العربيةم - 
 .م1972

، دار 1عبـد الغنـي الـدقر، ط: وُذيـَل بـاإلمالء معجم القواعد العربيـة فـي النحـو والتصـريف - 
 .م1986-هـ1406/القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق

، مطبعــة المجمــع العلمــي 1أحمــد مطلــوب، ط. د :معجــم المصــطلحات البالغيــة وتطورهــا - 
 .م1983/، بغدادراقيالع

 .م1974/علية عياد، مكتبة األنجلو المصرية: معجم المصطلحات اللغوية واألدبية - 

، مؤسســـة 1، طنجيـــب اللبـــديمحمـــد ســـمير . د :معجـــم المصـــطلحات النحويـــة والصـــرفية - 
-هـــــ1405/للطباعــــة والنشــــر التوزيــــع، ودار الفرقــــان للنشــــر والتوزيــــع ، بيــــروتالرســــالة 

 . م1985

المعـروف القاسم الحسين بـن محمـد بـن المفّضـل  والعّالمة أب :ألفاظ القرآنمعجم مفردات  - 
إبــراهيم شــمس ، ضــبطه وصــححه وخــّرج آياتــه وشــواهده )هـــ503ت( بالراغــب األصــفهاني

 .م1997-هـ1418/، بيروت، لبنان، منشورات دار الكتب العلمية1الدين، ط

محمد فؤاد عبد وضعه : شريفس أللفاظ القرآن الكريم بحاشية المصحف الالمعجم المفهر  - 
 .م1988-هـ1408/، القاهرة، طبع ونشر وتوزيع دار الحديث2، طالباقي

 إبـراهيم مصـطفى وأحمـد حسـن الزيـاتقام بإخراجـه ، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط - 
ــادرو  ــد الق ــد الســالم هــارون، أشــرف علــى طبعــهومحمــد علــي النّجــار حامــد عب ، دار ، عب

 . ت.ي، بيروت، لبنان دإحياء التراث العرب

القاضي عبد الجّبار، حقق بإشراف طه حسين وٕابراهيم : الُمغني في أبواب التوحيد والعدل - 
 . م1965/، مصر، وزارة الثقافة واإلرشاد القوميمدكور

 منصـور بـن فـالح اليمنـي النحـوي الخيـر والـدين أبـتقـي  اإلمـام الشـيخ :الُمغني في النحـو - 
، طباعـة 1، طعبـد الـرزاق عبـد الـرحمن أسـعد السـعدي. ديق وتعلتح ، تقديم و )هـ680ت(

 .م1999/ونشر دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد

قــه ، حق)هــ761ت( مــال الـدين بــن هشـام األنصــاريج: ن كتــب األعاريـبعـمغنـي اللبيــب  - 
، دار 1، ط راجعـه سـعيد األفغـاني، مازن المبارك، محمد علي حمـد اهللا. وشرَح شواهده د

 . م1964-هـ1384/مشقالفكر، د
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 ،)هــ626ت( بـن محمـد بـن علـي السـكاكي أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر :مفتاح العلوم - 
 .م1982-هـ1402 /، بغداد، مطبعة دار الرسالة1، طأكرم عثمان يوسفتح دراسة و 

، )هــ538ت( محمـود بـن عمـر الزمخشـريأبـو القاسـم جـار اهللا : المفّصل فـي علـم العربيـة - 
 . هـ1323/مصر ،، مطبعة التقدم1ط

وضــبط عبــد تــح ، )هـــ395ت( بــن زكريــا ألبــي الحســين أحمــد بــن فــارس: مقــاييس اللغــة - 
ه، ؤ ربيـــة عيســى البـــابي الحلبـــي وشـــركادار احيــاء الكتـــب الع، 1الســالم محمـــد هـــارون، ط

 . هـ1369/القاهرة

كاظم بحر المرجان، المطبعـة . دتح عبد القاهر الجرجاني، : المقتصد في شرح اإليضاح - 
 .م1982/، عّمان، األردنطنية الو 

محمـد عبـد الخـالق تـح ، )هــ285ت(محمد بن يزيـد المبـرد صنعة أبي العباس : المقتضب - 
، للطبـــــع والنشـــــراإلعالنـــــات الشـــــرقية، مؤسســـــة دار التحريـــــر ة ك، مطـــــابع شـــــر يمةضـــــع

 . هـ1385/القاهرة

علـــى ومقدمـــة ابـــن عطيـــة، وقـــف كتـــاب المبـــاني فـــي علـــوم القـــرآن وهمـــا مقدمـــة مقـــدمتان  - 
لــــى عآرثــــر جفــــري، ووقــــف . د للمــــرة األولــــى األســــتاذ المستشــــرقوطبعهمــــا تصــــحيحهما 

عبـد وتصويبات للطبعـة األولـى وألحق بها استدراكات تصحيح الطبعة الثانية وقّوَم نّصها 
 . م1972 -هـ1392/، مطبعة دار الصاوي، مصراهللا إسماعيل الصاوي

أحمــد عبـــد الســـتار تـــح ، )هـــ669ت(بن عصـــفور اؤمن المعــروف بـــي بــن مـــلـــع :المقــّرب - 
 .م1971/، مطبعة العاني، بغدادالجواري وعبد اهللا الجبوري

، 3، طفخـر الـدين قبـاوة. دتح ، )هـ669ت(ابن عصفور االشبيلي : متع في التصريفمال - 
 .م1978-هـ1398/منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت

 .م1972/لمصرية، القاهرة، مكتبة األنجلو ا4إبراهيم أنيس، ط. د :من أسرار اللغة - 

، مكتبـــــــة األنجلـــــــو تمـــــــام حســـــــان، مطبعـــــــة الرســـــــالة. د: منـــــــاهج البحـــــــث فـــــــي اللغـــــــة - 
 .م1955/المصرية

الشيخ إبراهيم الكرباسـي، مطبعـة اآلداب، النجـف محمد جعفر : المنتخب من كالم العرب - 
 .م983-هـ1403/األشرف

لإلمــام أبــي لتصـريف االنحــوي لكتــاب  شــرح اإلمـام أبــي الفــتح عثمـان بــن جنـي: المنصـف - 
، مطبعـــة 1إبـــراهيم مصـــطفى وعبـــد اهللا أمـــين، طتـــح ، عثمـــان المـــازني النحـــوي البصـــري

 .م1954-هـ1373/مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر

، طباعـة ونشـر 1، طعلـي زويـن. د: بين التراث وعلـم اللغـة الحـديث منهج البحث اللغوي - 
 .1986/العامة، بغداد دار الشؤون الثقافية
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طبـع الكتـاب ، مالك ألبـي حّيـان النحـوي األندلسـيفي الكالم على ألفية ابن ج السالك منه - 
، الناشــر، زيــالك هــارس ومــاري المينــوف وجــورج كنــدي، المجتمــع ســدني كــالزايمــن قبــل 

 .1974/نيو هافن  ،األمريكي للدراسات الشرقية

ؤسســــــة ، تنضــــــيد وطباعــــــة وٕاخــــــراج، م1، طإبــــــراهيم الســــــامرائي. د :مــــــن وحــــــي القــــــرآن - 
 .م1981-هـ1401زيع، بيروت، لبنان، للطباعة والنشر والتو  المطبوعات العربية

 .م1989/، السبزواري، مطبعة اآلداب، النجف األشرفمواهب الرحمن في تفسير القرآن - 

ـــه مصـــطفى ) هــــ316ت( أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الســـّراج :المـــوجز فـــي النحـــو -  حققـــه وقـــّدم ل
 .م1965/، بيروت، لبنانللطباعة والنشربدران . وابن سالم دامرجي، مؤسسة أ الشويمي

ـــــــاري: القرآنيـــــــة الميّســـــــرة الموســـــــوعة -  ـــــــراهيم األبي ، مطـــــــابع ســـــــجل العـــــــرب، تصـــــــنيف إب
 .م1974-هـ 1394/القاهرة

 . م1972/، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة4إبراهيم أنيس، ط. د :موسيقى الشعر - 

، منشـــورات 2، طن الطباطبـــائيالســـيد محمـــد حســـيالعّالمـــة  :الميـــزان فـــي تفســـير القـــرآن - 
 . م1972-هـ1391/، بيروت، لبنانللمطبوعات  األعلمي

 .م1980/مطابع دار المعارف، القاهرة، 6عباس حسن، ط: النحو الوافي - 

بن االشــهير بــ أبــي الخيــر محمــد بــن محمــد الدمشــقيالحــافظ  :النشــر فــي القــراءات العشــر - 
رة األخيـر األسـتاذ الجليـل علـي ، أشرف على تصـحيحه ومراجعتـه للمـ)هـ833ت( الجزري
 . ت. داع، مطبعة مصطفى محمد بّ ضمحمد ال

إبــــراهيم . دتــــح ) هـــــ606ت(فخــــر الــــدين الــــرازي : عجــــازنهايــــة اإليجــــاز فــــي درايــــة اإل - 
ــــو علــــي. ، دالســــامرائي ، دار الفكــــر للنشــــر والتوزيــــع، عّمــــان، محمــــد بركــــات حمــــدي أب

 . 1985/األردن

، خـّرج بـن محمـد بـن األثيـر الجـزرياإلمـام مجـد الـدين  :النهاية في غريب الحديث واألثر - 
ــَق عليــه أحاديثــه  ، دار الكتــاب 1أبــو عبــد الرحمــة صــالح بــن محمــد بــن عويضــة، طوعّل

 .م1997-هـ1418/العلمية بيروت، لبنان

، مطبعـــة 1الشـــيخ محمـــد بـــاقر المحمـــودي، ط: فـــي مســـتدرك نهـــج البالغـــةنهـــج الســـعادة  - 
 .م1965-هـ1385/النعمان، النجف األشرف

لمصححه ألبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري مع تعاليق عليه : النوادر في اللغة - 
، المطبعـــة الكاثوليكيــــة لإلبـــاء المرســـلين اليســــوعيين ، اللبنـــاني الشــــرتوني ســـعيد الخـــوري

 .م1894/بيروت
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 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي اإلمام :في علم العربيةشرح جمع الجوامع همع الهوامع  - 
ـــدين ، ُعنـــي )هــــ911ت( الســـيوطيبكـــر  ، دار النعســـانيبتصـــحيحه الســـيد محمـــد بـــدر ال

 . ت.المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان د

، دار أمين علي السيدتح ) هـ379ت( محمد بن الحسن الزبيدي: الواضح في علم العربية - 
 .م1975/المعارف، مصر

ــــي النحــــو والصــــرف -  ــــر الحلــــواني. د: الواضــــح ف ــــراث2ط ،محمــــد خي ، ، دار المــــأمون للت
 .م1978-هـ1398/دمشق

أواخــر القــرن الثــاني ( لوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــريم عــن هــارون بــن موســى القــارئا - 
 .م1989-هـ1409/، بغدادحاتم صالح الضامن، دار الحرية للطباعة. دتح ، )الهجري

. دتــح ) هـــ468ت( بــن أحمــد بــن محمــد الواحــديألبــي الحســن علــي الوســيط فــي األمثــال  - 
 .م1975-هـ1395/د عبد الرحمن، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويتعفيف محم

بــن أبــي أحمـد بــن محمــد ألبــي العبــاس شــمس الــدين : وأنبــاء أبنــاء الزمـان وفيـات األعيــان - 
ي الدين عبد يهارسه محمد محووضع ف ، حققه وعّلَق حواشيه) هـ681ت(بن خلكان  بكر

  .م1948-هـ1367/، مصر، مطبعة السعادة1الحميد، ط

 الرسائل الجامعية: ثانيًا 

ــــى نهايــــة ألفــــاظ العلــــم والمعرفــــة  -  رســــالة  :القــــرن الســــادس الهجــــريفــــي اللغــــة العربيــــة حّت
، إلـى مجلـس زايـر الكعبـي، تقدم بهـا عـادل عبـد الجبـار اآللة الكاتبةبماجستير، مضروبة 

 .م1991-هـ1412/كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية

اآللــة الكاتبـة، تقــدم بهــا عبــد اهللا برسـالة ماجســتير، مضــروبة  :تركيــب فــي العربيــةأنمـاط ال - 
 .م1999-هـ1420/بغدادعوض بن سميط، إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة 

آللـة الكاتبـة، تقـدم بارسالة ماجسـتير، مضـروبة : عند الراغب األصفهاني البحث الداللي  - 
ليـــــــــة اآلداب، الجامعـــــــــة ، إلـــــــــى مجلــــــــس كمحمـــــــــود مصـــــــــطفى أحمــــــــد القويـــــــــدر بهــــــــا 

 .م1999-هـ1420/المستنصرية

اآللـة الكاتبـة، تقـدم برسـالة ماجسـتير، مضـروبة : البحث الداللي عند سيف الـدين اآلمـدي - 
 .م1996-هـ1417/بغداد، إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة خيري جبير الجميليبها 

اآللـــة  رســـالة ماجســـتير، مضـــروبة علـــى: البحـــث الـــداللي فـــي كتـــاب أصـــول السرخســـي - 
ـــى مجلـــس كليـــة اآلداب،  ـــد عـــون الخفـــاجي، إل ـــة، تقـــدم بهـــا نـــواس محمـــد علـــي عب الكاتب

 .م2001-هـ1422/الجامعة المستنصرية

اآللـة الكاتبــة، تقــدم برسـالة ماجســتير، مضــروبة : )دراســة لغويــة(ى فــي القــرآن الكـريم التقـو  - 
 .م2002-هـ1423/القادسية، إلى مجلس كلية اآلداب، جامعة واثق غالب هاشمبها 
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اآللـــة برســـالة ماجســـتير، مضـــروبة ): دراســـة لغويـــة(الصـــبر وداللتـــه فـــي القـــرآن الكـــريم  - 
ـــــة اآلداب، جامعـــــة مالـــــك الزّيـــــاديالكاتبـــــة، تقـــــدم بهـــــا تـــــراث حـــــاكم  ـــــى مجلـــــس كلي ، إل

 .م2001-هـ1422/القادسية

قــدم اآللـة الكاتبـة، تبرسـالة ماجسـتير، مضـروبة : ظـاهرة التقابـل الـداللي فـي اللغـة العربيــة - 
جامعــــــــة ال، إلــــــــى مجلــــــــس كليــــــــة اآلداب، حــــــــافظ العبيــــــــديعبــــــــد الكــــــــريم محمــــــــد بهــــــــا 

 .م1989-هـ1410/المستنصرية

اآللــة ب، مضــروبة اطروحــة دكتــوراه: لهجــرةلالمجــاز عنــد المفســرين حتــى القــرن الســادس  - 
، جامعــــة التربيــــة، إلــــى مجلــــس كليــــة الفّحــــام نجــــم عبــــد مســــلم هاشــــمالكاتبــــة، تقــــدم بهــــا 

 .م2000-هـ1421/الكوفة

 : الدوريات: ثالثاً 

م، مطـــابع جامعـــة الموصـــل، 1984-هــــ1405/ ، لســـنة10ع: مجلـــة آداب المستنصـــرية - 
 .)أحمد نصيف الجنابي. د :في علم الداللةبحث بعنوان ظاهرة التقابل ( مطبعة الجامعة

والنظـــر إلـــى  فـــظبحـــث بعنـــوان مشـــاكلة الل(م 1988-هــــ1408/، لســـنة1ج: الضـــادمجلـــة  - 
  ). اهيم السامرائيإبر . د: المعنى
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