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الحمد هلل حمدًا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه، أن منَّ هللا عليَّ من فضله وكرمه 

راسة .  ومنحني القوَّة ألكمل هذه الد ِّ

كتور أحم كر والعرفان واالمتنان الى الدُّ م بجزيل الشُّ د بشارات، لما بذله وقدَّمه لي من وأتقدَّ

رشاد، ووقت وعلم ومعرفة في سبيل إنجاز هذا العمل، وأسأل هللا تعالى أن يجزيه إنصٍح و 

م  حة والعافية، ويجعله فخرًا لوطنه ولطلبته، كما ال يسعني إالَّ أن أتقدَّ ه بالص ِّ خيرًا، ويمدَّ
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ملخَّصال  

القــر ن الكــريم كــالم هللا المعجــزا ولفهــم القــر ن وأحكامــه ال بــدَّ مــن فهــم ل تــه و يــان أســراره،              

ين . ا وأسرار اإلعجاز اللُّ وي فيه  فالعر ي ِّة أداة المعرفة ومفتاح العلم والتَّفقٌّه في الد ِّ

ــواهر اللٌّ وي ِّــ راســة إلــى البحــر فــي الظَّ ة فــي القــر ن الكــريم  الجــزء العاشــر والحــادي لــذلك تهــده هــذه الد ِّ

ء ظــاهرة االت ِّســال اللُّ ــوي، واالت ِّســال اللُّ ــوي  ــرلم مــن  ــرول المجــاز، لــذلك وجــب عشــرف فــي  ــو  

، تبعــًا لــذلك قامــت الباحثــة بتعريــ   اللُّ ــوي ، و يــان أالــر االت ِّســال عليهــا ت ِّســالأشــكال اال عــن الكشــف

 المَّ التَّطبيق المباشر من خالل  يات هللا .  ، ير عن الظَّواهر اللُّ وي ِّةمفهوم االت ِّسال اللُّ وي، والحد

مــة والالالــة فصــول وخاتمــة بمــا فيهــا مــن نتــائ  وتوصــيات، الــمَّ قائمــة  وجــاءت الر ِّســالة  فــي ملخــص ومقد ِّ

 المصادر والمراجع .

ل فتناولت الباحثة فيه  ظاهرة االت ِّسال اللُّ وي ف وجاء  : فيه أر عة مباحرأمَّا الفصل األو   

ل: مفهوم االت ِّسال ل ًة واصطالحًا .  المبحر األوَّ

.االت ِّسال  مسو ِّغاتالمبحر الثَّاني:   

 المبحر الثَّالر: االت ِّسال عند المحدالين .

. االت ِّسال عند األقدمين االت ِّسال المبحر الرَّابع:  



 :هذا الفصل أر عة مباحر اللُّ ويف وتضمَّن ت ِّسالوتناول الفصل الثَّاني  مظاهر اال 

ل: في القراءات القر ني ِّة واألالر اإلعرابي في القراءات القر ني ِّة.  المبحر األوَّ

.المبحر الثَّاني: الحذه   

 المبحر الثَّالر: التَّقديم والتَّأخير.

 المبحر الرَّابع: الن ِّيابة .

 :ة مباحر على النَّحو اآلتيالُمعجميف وجاء في أر ع ت ِّسالوجاء الفصل الثَّالر بعنوان  اال

ل: التَّ ليب .  المبحر األوَّ

 المبحر الثَّاني: التَّضمين .

 المبحر الثَّالر: المترادفات .

 .المبحر الرَّابع: األ داد

التَّ ليب، التَّضمين، الحذه . مفتاحي ِّة: االت ِّسال اللُّ وي، الكلمات ال  
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Abstract 

          The Holy Quran is the miraculous words of Allah. It is sent down in 

standard Arabic.  To understand the Qur'an and its provisions, it is necessary 

to understand its language and its miraculous linguistic features.  Arabic is the 

tool of knowledge and the key to science and understanding religion. 

           Therefore, this study aims to look at the linguistic phenomena in the 

Qur'an (Part X and XI) in light of the phenomenon of linguistic expansion.  

The linguistic expansion is a form of metaphor, so it is necessary to detect the 

faces of the metaphor in the phenomena that have been addressed, and to 

show the effect of expansion on them. Accordingly, the researcher defined 

and clarified the concept of linguistic expansion, talked about linguistic 

phenomena, and then applied them directly on the verses of Allah. 

          This thesis consists of an abstract, introduction, three chapters, a 

conclusion, including results and recommendations, and then a list of sources 

and references. 

The first chapter tackles the phenomenon of linguistic expansion and four 

linguistic topics:  

The first topic: the concept of expansion llexically and idiomatically.  

The second topic: the ancient scholars’ concept of expansion. 

The third topic: the modern scholars’ concept of expansion. 

The fourth topic: the justifications for expansion. 



The second chapter (manifestations of linguistic expansion) was addressed 

and included four topics: 

The first topic:  Qur'anic readings and parsing influence on them. 

The second topic: omission in the Holy Quran  

The third topic: anastrophe in the Holy Quran  

Fourth Topic: prosecution 

The third chapter, titled "Lexical Expansion", has four topics as follows:  

The first topic: predominance 

Second topic: inclusion  

Third topic: Synonyms  

Fourth topic: Antonyms   

Keywords: Linguistic expansion/predominance/emed/ delete.  
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مة  الُمقد ِّ

الم على أشره المرسلين وخاتم النبيين        الة والسَّ نبي األمَّة –محمد بن عبد هللا –الحمد هلل والصَّ

 األمين، أمَّا بعد: 

كثيرةم هي الظَّواهر اللُّ وي ِّة واألدبي ِّة في كتال هللا، ذلك الكتال الَّذي ُأنزل باللُّ ة العر ية، ل ة      

راسات الَّتي تسعى إلى الكشف الفصاحة والبيان، و  كالم هللا المعجز كان وما زال محطَّ كثيٍر من الد ِّ

عن أسراره البياني ِّة والبالغي ِّة، ولعلَّ ما ُيمي ِّز اللُّ ة العر ي ِّة عمَّا سواها من اللُّ ات هو ات ِّسال هذه اللُّ ة 

 وتطورها.

وء على الظَّواهر اللُّ  راسة تسليطًا للضَّ  وي ِّة واألدبي ِّة في الجزأين  العاشر والحادي عشر فكانت هذه الد ِّ

من القر ن الكريمف  من ظاهرة االت ِّسال اللُّ وي، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على تناول مختلف 

لرَّغم من عدم و وح ظاهرة االتسال و وحًا تامًَّا باالظَّواهر اللُّ وي ِّة المرتبطة بظاهرة االت سال اللُّ وي، 

راسة بشكٍل منفصل.حير   لم يتم تناول هذه الظَّاهرة بالد ِّ

 

راسة-أ  أهمي ِّة الد ِّ

وء على ظاهرة االت ِّسال اللُّ وي، وتتناول جوانبها المختلفة، والظَّواهر اللُّ وي ِّة          راسة الضَّ ُتسل ِّط الد ِّ

واهر على القر ن الكريما المرجع والنَّحوي ِّة المرتبطة بها ارتباطًا واليقًا، وذلك من خالل تطبيق هذه الظَّ 

ل واألساس في فهم قواعد اللُّ ة، فقد كان حفظ القر ن على مدى العصور من التَّحري  والتَّشويه  األوَّ

 عاماًل قوي ًا في حفظ اللُّ ة، ومظاهر االت ِّسال ترتبط بفهم مكان أسرار كتال هللا .

راسة في كونها تبحر ف      وأدبي ِّة مرتبطة أشدَّ االرتباط  وظواهر ي جوانب ل وي ةوتكمن أهمي ِّة هذه الد ِّ

بظاهرة االت ِّسال اللُّ وي، مو حة مجموعة من المفردات الَّتي ارتبطت بظاهرة االت ِّسال، وكانت في 
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دة ومقتصرة على  راسة كانت محدَّ ة الد ِّ زمٍن من األزمان االسم اآلخر لهذه الظَّاهرة. مع العلم بأنَّ مادَّ

 كالم هللا  العاشر والحادي عشرف من كتال هللا.جزأين من 

 

راسة  –ب   سبب اختيار الد 

ة         االت ِّسال اللُّ وي من الظَّواهر القديمة الحديثة في كتب العر ي ِّة والَّتي لم تحَظ بمؤلَّفاٍت خاصَّ

ع جعل العر ي ِّة قادرة على التَّعبير عن المعاني ال مرادة بأساليب مبتكرة لم تحمل اسمها،  ذلك أنَّ التَّوس 

راسة تمَّ التَّعري  بظاهرة االت ِّسال اللُّ وي، ومسو ِّغات هذه  تصل إليها اللُّ ات اأُلخرى، فمن خالل الد ِّ

اللي ِّة. دة مرتبطة بالظَّواهر اللُّ وي ِّة المتعل ِّقة بها من النَّاحية الدَّ  الظَّاهرة الم  تناولها من جوانب متعد ِّ

راسة الجزأين العاشر والحادي عشر من القر ن المَّ التَّطبيق ا  لمباشر على تلك الظَّواهر في مادة الد ِّ

 الكريم، وذلك باالستعانة بنسٍخ موالوقة من إعرال القر ن الكريم وتفسيره.

فكان للبحر في  هذه الظَّاهرة،  ور طها بالبعد التَّفسيري،  والرَّغبة  في زيادة التَّفقه والمعرفة بكتال هللا 

 األالر الكبير في اختيار هذا البحر.

 

ابقة -ج راسات السَّ  الد ِّ

راسات الَّتي تمَّت العودة           راسات حول االت ِّسال اللُّ وي قليلة كعنوان منفصل إالَّ أنَّ أبرز الد ِّ الد ِّ

 هي: ، ستفادة منها ومن مصادرها ومراجعهاإليها واإل

ناي   مت للحصول على درجة الماجستير في الل ة العر يةف إعداد: رسالة قد ِّ  االت ِّساع وأثره في اللُّغةأ.

 .2004سليمان العثمان، إشراه: فارس البطاينة، جامعة اليرموك، عمان، 
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راسة التَّعري  بمصطلح االت ِّسال،  وتتبع مواطنه في المصادر المختلفة، وصوره التَّي  تناولت هذه الد ِّ

النَّحو، ُيضاه إلى ذلك الحدير عن أهمي ِّة االت ِّسال في االستخدام ورد بها كما أوردها علماء اللُّ ة و 

 اللُّ وي وأالره.

 مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر فـي اللُّ ـة واألدل العر ـيف، إعـداد:  االت ِّساع من التَّركيبب إلبى التَّصبويرل.

 2016شراوي فاطمة، إشراه: هاشمي الطاهر، جامعة موالي الطاهر، مصر، 

الرســالة مفهــوم االت ِّســال عنــد ُقــدماء اللُّ ــويين ومواطنــه، الــمَّ االت ِّســال عنــد أئمــة النَّحــو  وقــد عالجــت هــذه

ر االت ِّسال من خالل فكرة النَّظم عند علماء البالغة. راج، وصوَّ  سيبويه، وابن السَّ

ث فيـه ، تحـدَّ 2008، إعداد الدكتور ناي  عطيـة ال ـول، عمـان، االت ِّساع اللُّغوي بين القديم والحديثج.

راج، وابن جن ِّي.المَّ انتقل للحدير عن االت ِّسال عند المحدالين   عن االت ِّسال عند القدماء كسيبويه وابن السَّ

 نحو:أمين الخولي،  وشوقي  ي ، وتمام حسان، وأبرز إشاراتهم لالت ِّسال اللُّ وي.

عوبات الَّتي واجهت الباحثة-د  الصُّ

ـــعو ات الَّتـــي واجهـــ         ت الباحثـــة فـــي إنجـــاز البحـــر: قلَّـــة المراجـــع الَّتـــي تناولـــت ظـــاهرة أبـــرز الصُّ

االت ِّسال ُمنفردة، وتـداخل هـذا المو ـول بعلـوم اللُّ ـة كافَّـة مـن علـم المعـاني والَنحـو والبالغـة واألصـوات 

مــع صـــعو ة الفصــل بينهمـــا أحيانــًا، ُيضـــاُه إلــى ذلـــك أنَّ اتَّســال هـــذا المو ــول فـــي حــد ِّ ذاتـــه ووجـــوده 

عو ة.بمسميَّ  ة العلمي ِّة على درجٍة من الصُّ  اٍت كثيرة مختلفة، جعل من جمع المادَّ

عو ات إغالق المكتبات العامَّة نتيجة انتشار فيروس  كوفيد      ف األمر الَّذي دفع 19ُيضاه لهذه الصُّ

خصي ِّ  بكة العنكبوتي ِّة  لالنترنت، واالستعانة بالمكتبات الشَّ ه إلى الشَّ ة، ومقتنيات األشخاص الباحثة للتَّوجُّ

 من الكتب.
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راسة -ه  منهج الد ِّ

لقر ن الكريم،  وكتب إلى ااعتمدت الباحثة على المنه  الوصفي التَّحليلي من خالل العودة        

راسة، و التَّعري  بهذه  إعرال القر ن وتفسيره، المَّ البحر عن الظَّواهر الُل ويِّة الموجودة في ماَدة الد ِّ

 التَّمثيل التَّطبيقي عليها.الظَّواهر و 

 

راسة -و  أسئلة الد ِّ

راسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  تحاول هذه الد ِّ

 ما المقصود باالت ِّسال اللُّ وي ؟-

 أين ورد االت ِّسال قديمًا ؟-

 ؟ ما المسمَّى اآلخر لالت ِّسال-

 ما أالر اختاله القراءات القر ني ِّة على االت ِّسال اللُّ وي ؟-

 ر ط الظَّواهر اللُّ وي ِّة بتفسير القر ن الكريم ؟ كي  تمَّ -

 في  وء ظاهرة االت ِّسال اللُّ وي ؟ما أبرز الظَّواهر اللُّ وي ِّة  -

 

راسة  -ي  هيكلي ِّة الد ِّ

مة، يعقُبها خاتمة تضمَّنت           مت الباحثة هذا البحر إلى الالالة فصول، مسبوقة بملخص ومقد ِّ قسَّ

راسة. أهم النَّتائ  الَّتي لت إليها الباحثة في هذه الد ِّ  توصَّ

ل بعنوان:    ل بعنوان االت ِّسال ظاهرة االت ِّساع اللُّغوي جاء الفصل األوَّ ف وتناول أر عة مباحرا األوَّ

اللُّ وي ُل ًة واصطالحًا. المبحر الثَّاني: االت ِّسال عند األقدمين. والمبحر الثَّالر: االت ِّسال عند 

 لمبحر الرَّابع: فتناول مسو ِّغات االت ِّسال اللُّ وي.الُمحدالين.أمَّا ا
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ل: بحر اللُّغوي ت ِّساع مظاهر اال والفصل الثَّاني حمل عنوان   ف جاء في أر عة مباحر. المبحر األوَّ

في القراءات القر ني ِّة واألالر اإلعرابي في القراءات القر ني ِّة. والمبحر الثَّاني: بحر في الحذه والمبحر 

التَّقديم والتَّأخير. والمبحر الرَّابع: الن ِّيابة، وجاء فيه إنابة الكلمات وإنابة الحروه وإنابة  الثَّالر:

 الحركات.

ف فجاء  من أر عة مباحر الُمعجمي في القرآن الكريم ت ِّساعاال أمَّا الفصل الثَّالر واألخير:  

ل: التَّ ليب. المبحر الثَّاني: التَّضمين. ا لمبحر الثَّالر: المترادفات. والمبحر الرَّابع: أيضًا.المبحر األوَّ

 األ داد.
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ل: ظاهرة االت ِّساع الُلغوي   الفصل األوَّ

ل: االت ِّساع لغًة واصطالحاً   .المبحث األوَّ

 .مسو ِّغات االت ِّساع اللُّغوي  المبحث الثَّاني:

 .االت ِّساع عند األقدمين  المبحث الثَّالث:

 .ت ِّساع عند المحدثينال االمبحث الرَّابع: 
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 االتساع اللُّغوي 

ل: مفهوم االتساع اللُّغوي   المبحث األوَّ

من المصطلحات والمفاهيم اللُّ وي ِّة الَّتي بدأ يتضح معناها في العصور الحديثةا ذلك أنَّ معظم        

ًا في مؤلفاتهم إالَّ عر ًا في النا يا كتبهم، فلم يأخذ هذا المصطلح حقَّه النُّحاة لم ُيفردوا له عنوانًا خاصَّ

 الرَّغم من أهميَّته في اللُّ ة والنَّحو.بمن اهتمام العلماء به 

 

ل: االتساع لغةً   المطلب األوَّ

يق والُعسر. ُيقال َوُسَع        ين والعين: كلمة تدلُّ على خاله الض ِّ االتسال من وسع "الواو والس ِّ

يء واتَّسع والُوسع: ال نى" عُة نقيض ف1 الشَّ ع الُمحيط بكل ِّ شيٍء...والس ِّ . قال ابن منظور: "ُيقاُل الواسِّ

يق" َعة واتَّسع"ف2 الض ِّ َع المكان وغيره َسَعًة وسِّ . كما ذكره العالمة الفيومي ف3 . ويمكن تعريفه أيضًا: "َوسِّ

ين بمعنى اتَّسع أيضًا فهو واسع من ا ع الثَّانية في المصباح المنير: "َوُسَع المكان بضم الس ِّ ألولى ووسِّ

ته " عه بضم الواو أي طاقته وقوَّ عة وات ِّسال وفي ُوس  عة من العيش وفي المو ع سِّ وهو في سِّ
 .ف4 

يء، كذلك يرد في المعجم       عة والتَّوسعة في الشَّ ُيجمع علماء العر ية على مفهوم االت ِّسال من الس ِّ

ُسُع وساَعًة، َوسِّ  يء ُيو  . فاالت ِّفاق وا ح على مفهوم مصطلح ف5 َع فهو وسيع وأسيع"الوسيط: "َوُسَع الشَّ

 االت ِّسال.

 

 

                                                           
 109، ص 6،ج1979، دار الفكر،1، تحقيق: عبد السالم هارون. طمعجم مقاييس اللغةابن زكريا،أبو الحسن بن فارس:  ف1 
 ، مادة  وسعف.1997هــ،1417،بيروت، دار إحياء التراث، العر ي،2.  طلسان العربابن منظور:  ف2 
 333،ص 1998،دار الكتب العلمية، بيروت، 1، تحقيق: محمد باسل السود.طأساس البالغةزَّمخشري، أبو القاسم:ال ف3 
 253، مادة وسع،ص 1987، مكتبة لبنان، لبنان، 1.طالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد:  ف4 
 1031ص، 2004، مكتبة الشروق،4،طالمعجم الوسيطأنيس، إبراهيم و خرون: ف5 
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 المطلب الثَّاني: االت ِّساع اصطالحاُ 

ال عليه “االت ِّسال اصطالحُا يعني:        توسيع معنى اللَّفظ  ومفهومه، ونقله من المعنى الخاص الدَّ

 .ف1 إلى معنى أعمَّ وأشمل "

ال           م المسدي بأنَّه:"تصره في هياكل ودالالت اللُّ ة، أو أشكال تراكيبها بما وعرَّفه عبد السَّ

مة اإلنشائي ِّة أو األدبي ِّة " مة اإلخباري ِّة إلى الس ِّ يخرج عن المألوه بحير ينتقل الكالم من الس ِّ
. ف2 

ر  فاالتسال مرتبط فدالالت التَّوسع تشمل كثرة المفردات اللُّ وية، وإفساح المجال أمام المتكل ِّمين للتَّعبي

بوجوه تصره اللُّ ة، والتَّفنُّن في طرائق التَّعبير، وأساليب التَّعبير المستخدمة كالحذه واالختصار 

اللة والنَّحو  والتَّأكيد، هذا ما ُيجمع عليه العلماء عند حديثهم عن االتسال الل وي ور طهم له بالدَّ

  ة العر ية وأشكالها.والبالغة، ليشمل مختلف وجوه التَّعبير في اللُّ 

توافق المعنى اللُّ وي واالصطالحي لمفهوم االت ِّسال وُيمكن القول بأنَّهما يجمعان على أنَّ  ويظهُر جليَّاً 

 االت ِّسال  فاق رحبة لتعابير اللُّ ة.

  

                                                           
 218،ص1964، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 2. طفقه اللغةالمبارك، محمد:  ف1 
 50،ص1982، الدار العر ية للكتال، بيروت،3.طاالسلوبية واالسلوبالمسدي، عبد السالم: ف2 



 

9 

 المبحث الثَّاني

 مسو ِّغات االت ِّساع اللُّغوي  

غات أو ما ُيسمَّى بالعلل الموجبة ، والعوامل الَّتي تقُف تحتكُم ظاهرة االت ِّسال اللُّ وي إلى مسو ِّ       

ختاله اللَّهجات العر يَّة، فيمكن تقسيم إالستعمال، و إلى اوراء هذه الظَّاهرة كثيرةم ومتنو ِّعة يعود بعضها 

 مسو ِّغات االت ِّسال إلى عوامل مرتبطة باللُّ ة نفسها، وعوامل ترتبط بالمجتمع.

ياق وظروه إالَّ أنَّ ُمجمل       ن من الس ِّ مسو ِّغات االت ِّسال ُمنحصرة في الموقف اللُّ وي المكوَّ

الخطال: المتكل ِّم وحاله والمخاطبا "فالعر يُّ إذا علت فصاحته وسمت طبيعته، وارتجل، فينقاد له 

قيق، وأداته في كل ِّ ذلك  اللُّ ةف يتصرَّه بألفاظها ويتالعب بمع انيها فيلبسها الكالم البليغ والتَّعبير الدَّ

ولعلَّ أبرز مسو ِّغات االت ِّسال  .ف1 بهذا التَّصرُّه والتَّالعب الو ًا موشى بوشي التَّوسع في التَّعبير"

 اللُّ وي: 

 أوَّاًل: كثرة االستعمال 

ُتعدُّ كثرة االستعمال في الكالم أبرز علل االت ِّسال لدى اللُّ ويين والنُّحاة، األمر الَّذي جعل 

يوطي يُ  ص لها بابًا في األشباه والنَّظائر تحت عنوان "كثرة االستعمال اعتمدت في كثير من السُّ خص ِّ

 .ف2 أبوال العر ي ِّة "

ولعلَّ ظاهرة الحذه من أبرز الظَّواهر المرتبطة بكثرة االستعمال، يقول سيبويه: "ولكنَّهم قد 

رت  ف3 ما أكثروا استعماله"ُيضمرونه ويحذفونه فيما كثر من كالمهم ألنَّهم يميلون إلى تخفي   وقد تكر 

 عبارات كثرة االستعمال، وشيول االستعمال لدى سيبويه، وقال في مو ع  خر من كتابه "وغير هذا 

  

                                                           
 11.صالتوسع في كتاب سيبويهالعبيدي،عادل هادي:  ف1 
(2)

 1971،1/288، المكتبة العلمية ، بيروت ، 2ه : غريد الشيخ .ط.علق علي االشباه والنظائر في النحوالسيوطي ،جالل الدين : 
 1/294.الكتابسيبويه:  ف3 
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يء إذا كُثر في كالمهم كان له نحو ليس ل يره مم ا هو مثله، فالعرل ممَّا  يء ألنَّ الشَّ الشَّ

 .ف1 ُي ي ِّرون األكثر في كالمهم عن حال نظائره "

وكثرة االستعمال تعني أن يكثر استعمال الكلمة عند العرل في الحياة اليومي ِّة، قال السيوطي: 

ر في أذهانهم أنَّهم لو استعملوها لكثر استعمالها" ، منه : حذه االسم  ومعنى كثرة االستعمال أنَّه تقرَّ

 .ف2 "في ال  عليك ف أي : ال بأس عليك .

 وهي:وأشهر محاور كثرة االستعمال 

 .الحذه.1

 .جعل الكلمة كلمتين.2

 .القلب المكاني.3

 .اإلمالة.4

ومن المحذوفات الَّتي لم يجد لها العلماء تفسيرًا وردوها إلى كثرة االستعمال قول سيبويه: 

"وحذفوا الفعل من إيَّاك لكثرة استعمالهم إيَّاه في الكالم فصار بداًل من الفعل، وإنَّما حذفوا هذه األشياء 

كر".لكث  ف3 رتها في كالمهم واست ناء بما يرون من الحال و ما جرى من الذ ِّ

 هذا ومن الظَّواهر الَّتي جاءت محمولة على كثرة االستعمال الحمل على المعنى فهو كثير في كالمهم، 

قد بدأ الخطال ف ف4  ﴾ يا أيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقُتُم الن ِّساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ  ﴿ومن أمثلته قوله تعالى : 

ها هللا  القر ني للنَّبي صلوات هللا عليه المَّ أخبر عن ذلك اإلفراد بصي ة الجمع في قوله  طلَّقتم ف موج ِّ

وكذلك الحمل على الجوار والحذه وجو ًا وجوازًا وظاهرة الخروج على الخطال ألمَّمة محمد كافَّة .

                                                           
 1/310.الكتابسيبويه:  ف1 
 1/291 .االشباه والنظائر في النحوجالل الدين: السيوطي، ف2 
 275-1/274.الكتابسيبويه:  ف3 
(4)

 1سورة الطالق : آية  
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ي الكلمة يكون شاذًَّا في القياس ولكنَّه صحيح األصل، فكثرة االستعمال قد تؤد ِّي أحيانًا إلى حذه ف

 في االستعمال.

ر اللُّغوي   ثانيًا: التَّطوُّ

اللُّ ة من الظَّواهر االجتماعي ِّة المرتبطة بالمجتمع ارتباطًا واليقًا، فهي نامية كنمو المجتمعات 

د المجتمع أيضًا  دة كتمدُّ بة زمني ِّة ُمعيَّنة إال  أَن النُّحاة قصروا نصوص الفصحى على حق"ومتمد ِّ

اصطلحوا على تسميتها بعصور االحتجاج وهي تمتدُّ في عمق الزَّمن إلى الالالة قرون نصفها قبل 

 .ف1 "االسالم ونصفها اآلخر بعده 

خضعت بعض اللُّ ة لعوامل تطوُّر وت ير مرتبط بالمكان والزَّمان والجوار، إالَّ أنَّ الحفاظ على 

والتَّحري  والز ِّيادة والنٌّقصان كان سببًا مباشرًا من العلماء لو ع النَّحو  ل ة القر ن الكريم من الو ع

ة  العر ي، وهذه الجزئيَّة مرتبطة أيضًا بالنُّمو والتَّطوُّر عبر العصور فلكل ِّ عصر جزئياته الخاصَّ

 والمرتبطة به.

: "وهذا ونحوه ممَّا يدلُّك ويصوغ ابن جن ِّي مبدأ التَّطور والتَّ ير في العر ي ِّة بعبارة صريحة قائالً 

لها وت يُّرها"  ف2 على تنقل األحوال بهذه اللُّ ة، واعتراض األحداث عليها، وكثرة ت وُّ

ر،  ومن أمثلة التَّطور كل فنون االت ِّسال كالحمل على المعنى، وتذكير المؤنَّر وتأنير المذكَّ

ه النُّحاة ومخاطبة الواحد بلفظ الجماعة، والجماعة بلفظ الواحد، واال لتفات، والتَّقديم والتَّأخير، وما عدَّ

 ف3 ".شاذًَّا وخارجًا على المألوه 

 

 

                                                           
 213،ص2011، دار الفتح، عمان، 1.طالنحو العربيظاهرة االتساع في شبانة، حسن محمود:  ف1 
 1/387 الخصائص،ابن جني، أبو الفتح: ف2 
 220.صظاهرة االتساع في النحو العربيُينظر: شبانة، حسن محمود:  ف3 
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 ثالثًا: اإليجاز واالختصار 

من طبيعة العر ي ِّ الميل إلى اإليجاز واإلختصار في كالمه، ذلك أنَّ اإليجاز أبلغ من االطنال       

 من قوَّة وجزالة.في الكالم، باإل افة لما يمنحه االختصار للتَّعبير 

والَّذي يتلمَّس هذا اللَّون من مسو ِّغات التَّوسع يجده واسعًا في كتال هللا عزَّ وجل وفي كالم العرل    

ا اْستَْيأَُسواْ ِمْنهُ َخلَُصواْ نَِجيًّاما ورد منه في القر ن الكريم قوله تعالى ﴿ قال عبد هللا بن محمد  ف1 ﴾فَلَمَّ

 روه بالخزَّاز عن هذه اآلية أنَّها ل ة الحجاز وهي غاية اإليجاز.ابن سفيان النَّحوي المع

فقد صوَّرت حالة إخوة يوسف وقد تملَّكهم اليأس، فاعتزلوا الن اس وقلَّبوا... الرَّأي، وهم يفك ِّرون 

في تدبير األمر الجلل الَّذي سيواجهون به أباهم فإيجاز هذه اآلية الكريمة وإعجازها قلَّما تجد لمثله 

نظيرًا في كتال هللا، على عظم فصاحة القر ن، وعلو  ُأسلو ه، وجزالة منطقه، وكثرة اإليجاز 

فاللُّ ة العر ي ِّة ذات طابع مثالي ِّ ال نظير له في ل ات أخرىا ذلك أنَّها تحسب  ف2 واالختصار فيه".

 حسال ما يجول في خاطر األديب وكي  تعب ِّر عنه بمصطلحاتها. 

  رابعًا: اللَّهجات

دة الَّتي كانت سائدة  ُتعدُّ اللُّ ة العر ي ِّة الفصحى قائمة على بناء ائتالفي شمل اللَّهجات الُمتعد ِّ

اللي ِّة  رفي ِّة والنُّحوي ِّة والد  وتي ِّة والصَّ في الجزيرة العر ي ِّة ألكثر من قرنين من الزَّمن، وقد كانت النُّظم الصَّ

ة بها.قريبة إلى حدٍ  ما بين اللَّهجات قبل أن   تقوم كل لهجة بسمات خاصَّ

يار: قيس وتميم وأسد وطيء المَّ " والقبائل الَّتي أخذت عنها اللُّ ة خمس قبائل متباعدة الد ِّ

 ف3 هذيل"

                                                           
 80سورة يوسف:  ية  ف1 
 11.صالتوسع في كتاب سيبويهالعبيدي،عادل هادي:  ف2 
 147، ص1990، دار المشرق،بيروت، 2ق: محسن مهدي،ط.تحقيكتاب الحروفالفارابي، أبو نصر:  ف3 
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مه النُّحاة كشواهد على  هذا ويكمن االت ِّسال في اللَّهجات العر ي ة من خالل االحتجاج الَّذي قدَّ

ا، ومن وجوه التَّوسعة الواردة من اللَّهجات قول العرل على الوجه القضايا الَّتي كانوا يتطرَّقون إليه

ائع، وكذلك الجرُّ على الجوار، ومن العرل من ينصب باأللف والالم، ومن ذلك قوله: الحمَد هلل،  الشَّ

".  ف1 فينصبها عامَّة بنو تميم  وناسم من العرل كثيرم

الوجوه من وجوه اختاله اللَّهجات العر ي ِّة في وكثيرةم هي األمثلة في العر ي ِّة الَّتي تدعم هذه 

. من : " واعلم أنَّ الحمُد هلل وإن ابتدأته ففيه معنى المنصول ، وهو بدل من اللَّفظ الرَّفع والنَّصب والجر ِّ

بقولك : أحمُد هللا . ومن العرل من ينصب باأللف والالم ، ومن ذلك قولك :الحمَد هلل ، فينصبها بنو 

 ف2 ميم وناسم من العرل كثيرم "عامَّة بني ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 1/329الكتاب.سيبويه:  ف1 
(2)

 1/329المرجع السابق :  
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 المبحث الثَّالث 

 االت ِّساع عند الُقدماء

الوا في مو ول االت ِّسال اللُّ وي وأشاروا إليه  وإن لم تكن  كان ُنحاة العرل قديمًا من أوائل من تحدَّ

دا فقد كانت ظاهرة ما بين سطور كالمهم، فسيبويه شيخ ُنحا ة العر ية ُيفرد اإلشارة وا حة بعنوان محدَّ

عنوانا في كتابه تحت مسميَّات االتِّسال واإليجاز واالختصار بعنوان "بال استعمال الفعل في اللفظ ال في 

يقول فيه: ومن ذلك أن تقول: كم ولد له ؟ فيقول:  ف1 المعنى الت ِّساعهم في الكالم واإليجاز واالختصار".

. ومن األمثلة األخرى ف2 " زله الولُد ست ِّين عامًا ولكنَّه اتَّسع وأوج ستون عامًا. فالمعنى ُولِّد له األوالد وُولِّدَ 

اْسأَِل وَ الَّتي استشهَد بها سيبويه في هذا البال: "وما جاء على ات ِّسال الكالم واالختصار قوله تعالى ﴿

ريُد: أهل القرية  فاختصر، وعمل الفعل في القرية ، إنَّما يُ ف3 ﴾اْلقَْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيَها

. وأورد سيبويه كثيرًا من األمثلة الَّتي عال   فيها مو ول االتسال اللُّ وي، ف4 كما كان عاماًل في األهل" 

 أمَّا عن أبرز  رائه في مو ول االت ِّسال اللُّ وي فهي:

ه والخبر والفاعل والموصوه وحره االتسال عنده يقوم في معظمه على الحذه مثل: حذه المضا-1

 .ف5 الجر ِّ "

َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُرواْ َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما الَ يَْسَمُع إِالَّ ُدَعاء ﴿ االت ِّسال في الز ِّيادة نحو قوله تعالى:-2

الَّذين كفروا كمثل ، "فلم ُيشبهوا بما ينعق وإنَّما شبهوا بالمنعوق به، والمعنى مثلكم ومثل ف6 ﴾َونَِداء

 .ف7 النَّاعق والمنعوق به الَّذي ال يسمع" 

                                                           
 211/ 1، 1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3تحقيق: عبد السالم هارون.ط الكتاب،سيبويه:  ف1 
 1/211المرجع نفسه: ف2 
 82سورة يوسف:  ية  ف3 
 1/212سيبويه: الكتال. ف4 
 1/66لمرجع نفسه،ا ف5 
 171سورة البقرة،  ية  ف6 
 1/212سيبويه: الكتال. ف7 
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وورد عند ابن جني في الخصائص: "انَّ االت ِّسال هو استعمال اللُّ ة في معناها المجازي الَّذي هو         

له، أال”ا فالحذه لديه ات ِّسال،ف1 غير الحقيقي"  ترى أنَّ  واالت ِّسال بابه  خُر الكالم و أوسطه ال صدره وأوَّ

را ال ُيجيز زيادتها أوَّاًل"   .ف2 من اتَّسع بزيادة  كانف حشوًا أو  خِّ

ومن ذلك قولنا كان “وال بدَّ لنا من إيراد مثاٍل وا ح ُيظهر معالجة ابن جن ِّي لالت ِّسال اللُّ وي فيه:         

مًا ف إن قيل: أالًّ تعلم أنَّ  كانف إنَّما يقوم زيد،  ونحن نعتقد رفع  زيدف بـ  كانف ويكون  يقومف خبرًا مقدَّ

 وخبر. أتدخل على الكالم الَّذي كان قبلها مبتد

فإنَّما الكالم من فعل وفاعل فكي  ذلك؟ فالجوال أنَّه ال يمتنع أن يعتقد مع  ، وأنت إذا قلت: يقوم زيد

ر الخبر"  كانف في قولنا: كان يقوم زيد،  يقومف مقدَّم عن مو عه، فإذا حذفت كان زال االت ِّ   .ف3 سال وتأخَّ

ر ط ابن جن ِّي المجاز بالكالم والعدول عن الحقيقة لمعاٍن الالالة هي: االت ِّسال، والتَّوكيد، والتَّشبيه، وهذا 

ُيراد به أَن ابن جني كان "يحمل كثيرًا من أساليب التَّوسع على المجاز، ويرى أنَّه معنى من معانيه، وذلك 

 .ف4 لفسيحة" راجع إلى نظرته الواسعة ا

راج: "اعلم: أنَّ االت ِّسال  رلم           وفي سياق تتبُّع مصطلح االت ِّسال لدى علماء اللُّ ة، يقول ابن السَّ

من الحذه واالت ِّسال في إقامة المضاه إليه مقام المضاه في قول العرل: بنو فالن يطؤهم الطَّريق، 

وي وا ح لدى أئمة النَّحو العر ي بالمجاز وأوجهه المختلفة، فر ط االت سال اللُّ  ف5 ُيريدون أهل الطَّريق"

بَْل َمْكُر عرال  لفظة االت ِّسال: "وقوله تعالى ﴿تحديدًا الحذه. وقد ورد في شرح المفصل في صنعة اإل

 .ف7 ولوال االت ِّسال لقيل سرُت منه وشهدنا فيه" ف6 ﴾اللَّْيِل َوالنََّهارِ 

ار وكذلك قوله في: يا سارِّق اللَّي  لة أهل الدَّ

                                                           
 2/447، 1952، 2، تحقيق:محمد النجار.المكتبة العلمية، طالخصائصابن جني، أبو الفتح: ف1 
 290/ص1المرجع نفسه، ف2 
 1/274 لخصائص،ا بن جني:ا ف3 
 13، ص2004ة الثقافة الدينية، القاهرة، ، مكتب1ط التوسع في كتاب سيبويه.العبيدي، هادي حمادي:  ف4 
 2/255، 1996،مؤسسة الرسالة، لبنان،3، تحقيق:عبد الحسين الفتلي. طاالصول في النحوالب دادي، أبو بكر السراج:  ف5 
 33سورة سبأ،  ية  ف6 
 432، ص2001علمية، بيروت، ، دار الكتب ال1، تقديم: اميل يعقول، طشرح المفصل للزمخشري الموصلي، موفق الدين بن يعيش:  ف7 
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اهد فيه قوله: "سارق اللَّيلة حير أ اه سارِّق إلى اللَّيلة وهي ظره: إ افة المشتق إلى ما  الشَّ

 .ف1 ينصبه على المفعولي ِّة في المعنى وذلك على التَّوسع في الُظروه" 

عري ِّة والمسائل الخالفي ِّة لدى البصريين والكوفيين       واهِّد الش ِّ في مسألة إبراز  كما ورد في الشَّ

مير إذا جرى الوصف على غير صاحبه استخدام لفظة االت ِّسال على النَّحو اآلتي:  الضَّ

ل وهو قوله:  "وأمَّا الجوال عن كلمات الكوفيين: في البيت األوَّ

 ف2 لمحقوقةم أن تستجيبي لصوته           وأن تعلمي أنَّ المعان الموفق    

ة لهم فيه ألنَّه محم ولم عندنا على االتسال والحذه والتَّقدير فيه "فال حجَّ
 .ف3 

ظ يتبع االسم المؤكَّد ويذكر ابن جن ي أيضًا االت سال في اللُّمع في العر ي ِّة بقوله: "التَّوكيد لف         

االسم  . فابن َجَني يريُد هنا نفي صفة االت ِّسال عنف4 بس، وإزالة االت سال وإنَّما تؤك ِّد المعارِّه "لرفع اللَّ 

د وحصره دون توسعته.  المؤكَّ

هذا ويتفق أبو البقاء في كتابه  اللُّبال في علل البناء واإلعرالف مع ابن جني فيما يتعلَّق            

بال رض من التَّوكيد "التَّوكيد تمكين المعنى في النَّفس.......وال رض من ذكره إزالة االت ِّسال وذلك أنَّ 

الَِّذيَن قَاَل لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد لخبر وُيراد به غيره مجازًا.....كقوله تعالى ﴿االسم قد ُينسب إليه ا

 .ف6 ، والمراد بعضهم فإذا قلت النَّاس كلهم لم يحتمل بعضهم"ف5 ﴾ َجَمعُواْ لَُكمْ 

بالكلمات تحت بند االت ِّسال عملية ذهني ِّة بحتة، حير الفكرة تدور في األذهان وُيعبَّر عنها           

كر هنا تعدد أوجه اإلجابة الواحدة أي احتمالية التَّأويل واردة و قوَّة.  االت ِّسال، ومن الجدير بالذ ِّ

                                                           
 432، ص شرح المفصل للزمخشري الموصلي، موفق الدين بن يعيش:  ف1 
وهذا ال يصلح إال على أن الخطال للناقة  223ص، مكتبة االدال، القاهرة، د.ت، 1. تعليق: محمد حسين، طديوان االعشى الكبيرابن قيس، ميمون: ف2 

  الخطال للمرأة المذكورة في القصيدة قبل البيت وكان قد أهداها الممدوح إليه، ال على أن
 58، مكتبة الخانجي، القاهرة، د.ت،  ص1، تحقيق: جودة مبروك.طاإلنصاف في مسائل الخالفاألنباري، أبو البركات:  ف3 
 85، ص1972،دار الكتب الثقافية، الكويت، 1، تحقيق: فائز فارس.طاللمع في العربيةابن جن ِّي:  ف4 
 173عمران،  ية  سورة ال ف5 
 2/394، 1995،دار الفكر المعاصر، دمشق،1، تحقيق: عبد االله نبهان.طاللباب في علل البناء واإلعرابالعكبري، أبو البقاء:  ف6 
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ونواصل في بحثنا واستقصائنا للفظة االت ِّسال في أمَّات الكتب وصواًل إلى المبرد في كتابه      

مكان ما كان يقع منها معرفة ونكرة ويتصره  المقتضبف، حير قال: "فهذه الظُّروه من الزَّمان وال

عة.  فهو كزيد وعمروا يجوز أن تجعله فاعاًل ومفعواًل مصححًا على الس ِّ

عة فقولك: يوم الجمعة  ر ته زيدًا، تريد  ر ُت فيه زيدًا فأوصلت الفعل إليه" وأمَّا على الس ِّ
 ف1 

أن تجعلها أسماء فتقول: يوم الجمعة قمته  وُيكمل حديثه قائاًل: "واعلم أنَّ هذه الظروه المتمكنة يجوز

 .ف2 في مو ع قمت فيه، والفرسخ سرته، ومكانكم جلسته، وإن ما هذا ات ِّسال"

نقف إلى هذا الحد في تتبع الكتب العر ي ة وما أورده علماء النَّحو العر ي، لنؤك ِّد على عدم         

ت شخصي ِّة، وتأويالت فردي ِّة قام بها هؤالء استقرار المصطلح لديهم على صورة وا حة بل كان تحليال

 .بكثرة  العلماء لتو يح مصطلح لم ُيستخدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 332/ 4، 1994، المجلس االعلى للشؤون االسالمية، القاهرة،1، تحقيق: محمد عضمة. طالمقتضبالمبرد، أبو العباس:  ف1 
 4/330ه، المرجع نفس ف2 
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االت ساع عند المحدثين:  لرَّابعالمبحث ا  

راسات الحديثة، وُ ذلت جهودم ُمضنية في تسهيل       ر الدَّرس البالغي واألدبي والنَّحوي في الد ِّ تطوَّ

ارسين،  فممَّا ُأخذ على النَّحو العر ي جموده وجفافها األمر الَّذي خلق خالفًا بين النَّحو العر ي للدَّ

دة في مسألة واحدة كالتَّقديم والتَّأخير  راسين أنفسهم في القول الواحد أو األقوال المتعد ِّ النَّحويين والدَّ

 وي لدى العلماء والحذه واإل افة والمجاز وغيرها. وهذا المو ول سيقودنا للحدير عن االت ِّسال اللُّ 

 المحدالين:

 أمين الخولي  -أ

د        أبرز العلماء الَّذين رفعوا راية التَّجديد والمحافظة معًا، يقول الخولي: "تعدَّدت اللُّ ات بتعدُّ

الجماعات المَّ تفرَّعت باختاله البيئات في وطن الجماعة الواحدة...ومن هنا أصابت اللُّ ات الحي ة 

ر حفظت بها حيويَّتها، واستجابت لطلبات الجماعة منها فكذلك ينب ي أن نتناول ل تنا ألوانًا من التَّطو 

بإصالٍح حرٍ  طليق"
 .ف1 

، ومشابهة من يبحر في أصول  ديد نحو من حاولوا إلصاق صفة القدسي ِّة بالَنحو العر ي ِّ مع تحفظه الشَّ

 الن حو كمن يبحر بالمسائل الفقهي ة الديني ِّة.

 خولي عددًا من القواعد اإلجمالي ة في تهذيب النَّحو العر ي ُيراعي فيها:لذلك فقد و ع ال

 "مالحظة التيسير والر ِّفق، حينما ُنعطي النَّاس جميعًا حقَّهم الفطري في التَّعلم.-1

 جمع كلَّ ما يؤخذ من المذاهب النَّحوي ِّة حير وجد والتَّوسع في جمعه.-2

 مسألة بعينها. عدم التَّقيُّد بمذهب نحوي واحد في-3

 .ف2 تخيًّر ما يوافِّق حاجة األمَّة ويساير رقي ِّها االجتماعي"-4

                                                           
 20، ص 1961، دار المعرفة، 1.طمناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واالدبالخولي، امين:  ف1 
 27-26المرجع نفسه:.ص  ف2 
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اعية للتَّجديد والتَّوسع في النَّحو، فأيُّ  هنا بدأت تظهر مالمح خطَّة الخولي اإلصالحي ِّة الدَّ

 منهٍ  إصالحي ِّ يقتضي أمرين:

 فهم الواقع الَّذي يحتاج للت يير.-أ

 .ل_تحديد المنه  اإلصالحي

لذلك عمد الخولي إلى دراسة النَّحو العر ي دراسة وافي ِّة المَّ البحر في كيفي ة تطوير النَّحو؟  

ر النَّحو على المعل ِّمين والمتعل ِّمين الالالة أشياء:“حتَّى خُلَص إلى:   إنَّ أهمَّ ما ُيعس ِّ

 عليل.. فلسفة حملت القدماء على أن يفتر وا وُيعل ِّلوا وُيسرفوا في االفتراض والتَّ 1

 . إسراه في القواعد نشأ عنه إسراه في االصطالحات.2

 ف1 . إمعان في التَّعمق العلمي باعد بين النَّحو واألدل."3

ل لمنهجه في تيسير النَّحو ُمعتمدًا على جواز االحتجاج بكل قراءات القر ن  "والخولي يؤص ِّ

ائع" ل ات بكل ِّ  وعلى جواز االحتجاج الكريم المتواترة واألحادير الَشاذة ائع منها وغير الشَّ  .ف2 العرل الش ِّ

م الخولي نماذج من عالج صعو ة ا طرال اإلعرال منها:  هذا وقد قدَّ

 األفعال الخمسة.-

 الفعل المضارل والمعتل اآلخر.-

تة.-  األسماء الخمسة /الس ِّ

 االسم المبني وغيرها.-

ك قول الخولي ويمكن تلخيص وإجمال         بالنَّحو العر ي القديم ودرسه دراسة مستفيضة  : إنَّه تمسَّ

الرَّغم من وصفه بالُعسر، وقد أوردنا أسبال العسر فيه من وجهة نظره، ولكن رغبة التَّجديد والت سهيل ب

لديه بهده تيسير فهم النَّحو للدَّراسين، وذلك الختاله ل ات العلماء ولهجاتهم، ومع هذا يؤك ِّد الخولي 
                                                           

 41.، ص مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واالدبالخولي، امين:  ف1 
 90،ص 2008،  دار البيروني للنشر، عمان، 1اه: عبد الرحمن النجدي. ط.اشر االتساع اللغوي بين القديم والحديثال ول، عطية ناي :  ف2 
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على أنَّ صعو ة الن حو العر ي عائدة  هم بالمعنى كما االهتمام باللفظ، مع تأكيدعلى  رورة االهتما

.  للعامل النَّحوي والتَّقدير اإلعرابي والمحلَّ اإلعرابي ِّ

 

 إبراهيم مصطفى  -ب

د علماء النَّحو األوائل النَّحو بأنَّه العلم ال ذي يدرس أحوال أواخر الكالم إعرابًا، وتعليقًا ع       لى حدَّ

هذا الكالم ُيعل ِّق اأُلستاذ إبراهيم مصطفى "أنَّ النُّحاة حين قصروا النَّحو على البحر في أواخر الكلم قد 

 أخطؤوا إلى العر ي ِّة من وجهين: 

الل على كثير  دوا النَّحو و يَّقوا بحثه حرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من االط ِّ ل: أنَّهم حين حدَّ األوَّ

  ي ِّة وأساليبها المتنو ِّعة ومقدرتها في التَّعبير.من أسرار العر 

الثَّاني: أنَّهم رسموا للبحر طريقًا لفظي ِّة فاهتموا ببيان األحوال المختلفة للفظ من رفع أو نصب....وال 

 .ف1 يشيرون إلى ما يتبع كل وجه من أالر في رسم المعنى "

يجعلها جافَّة، األمر الَّذي ُي ي ِّب الجوانب الفني ِّة التَّضييق دائمًا في و ع حدود و وابط يقي ِّد المسائل و 

ليقة العر ي ِّة الَّتي  الجمالي ِّة، وهذه القواعد الَّتي و عها النُّحاة األوائل ألواخر الكلم جاءت على السَّ

 رفضت اللَّحن واستهجنته.

 قديره في كل  ِّ جملة.وهنا تعدَّدت اآلراء والبحوث وكثرت الخالفات في نظري ِّة العامل و وابطه وت    

رها ومن أبرز هذه القواعد:  هذا وقد و ع العلماء شروطًا وأحكامًا تشرح نظريتهم وُتفس 

 . "كلَّ عالمة من عالمات اإلعرال أالر لعامل.1

 ال يجتمع عامالن لمعمول واحد. .2

 األصل في العمل لألفعال وهي تعمل في األسماء فقط. .3

                                                           
 20، ص 2012، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 1. طاحياء النحومصطفى، إبراهيم:  ف1 
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 بال الفعلي ِّة كان أوفر في العمل حظًَّا..كلَّما كان الفعل أمكن في 4

 .يكون االسم عاماًل ويحمل ذلك على الفعل.5

 .طرق عمل الحروه:6

 .أن يكون أصاًل فيه غير محمول على الفعل.1

 ف1 .أن يعمل حماًل على الفعل."2

نقد إبراهيم مصطفى مذهب الُنحاة في نظريَّة العامل والذي قال في رأيه: ا طرارهم في كثير 

من األحيان لتقدير العامل بحثًا عنها األمر الَّذي أ ال فيه النُّحاة حكم النَّحو، باإل افة إلى إ اعة 

العناية بمعاني الكالم في أو اعه المختلفة، وكثرة الخالفات بين النُّحاة في بحثهم عن العامل وتقديره 

 وتأويله، األمر الَّذي قادهم للبحر عن العامل المعنوي.

عرال حكمًا لفظي ًِّا خالصًا يتبع العامل وأالره في الجملةا من هنا جاء الحدير عن وا اإلفقد جعل

االت ِّسال والتَّوسع في النَّحو العر ي لتذليل صعو ات الدَّرس النَّحوي الجامدا فنظريَّة األستاذ ابراهيم 

ود والتَّخريجات القديمة، فما مصطفى للتَّجديد قائمة على نقد النَّحو القديم، و ناء نحو يتخلَّص من القي

 أراده تهذيب النَّحو بالتَّخلُّص من نظري ِّة العامل والعلل النَّحوي ِّة.

 فتلخيص مجمل الحدير قائم على: 

نقد تعري  النُّحاة للنَّحو بتضييق حدوده الواسعة، ونقد نظري ِّة العامل، وفي معرض حديثه عن النَّحو -

الَّتي ر طها  ، نظري ِّة النَّظم لدى عبد القاهر الجرجانيإلى ي ِّة تطرَّق العر ي و وابطه وحركاته اإلعراب

 فالنَّظم أن تضع الكالم الو ع الَّذي يقتضيه علم النَّحو  ،بالنَّحو

 

  

                                                           
 31-30.صإحياء النحومصطفى، إبراهيم:  ف1 
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 اللُّغوي  ت ِّساعاال ظواهر الفصل الثَّاني: 

ل: في القراءات القرآني ِّة واألثر اإلعرابي فيها.  المبحث األوَّ

 ني: الحذف.المبحث الثَّا

 المبحث الثَّالث: التَّقديم والتَّأخير.

 المبحث الرَّابع: الن ِّيابة.
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 النَّحوي   ظواهر االت ِّساع

ل: في القراءات القرآنيَّة  المبحث األوَّ

ل:  تعريف القراءات  المطلب األوَّ

يء أي جمعالقراءات ُلغةً  ته و ممُت بعضه : جمع قراءة وهي مصدر الفعل َقَرَأ، وقرأُت الشَّ

إلى بعض. جاء في لسان العرل: "قرأُت القر ن لفظُت به مجموعًا، أي ألقيته وقرأُت الكتال قراءًة 

وقر نًا، ومنه سم ِّي القر ن"
 ف1 

قال ابن األالير: "ُكلُّ شيء جمعتُه فقد قرأُتُه، وُسم ِّي القر ن قر نًا ألنَّه جمع القصص واألمر 

ور بعضها إلى بعض"والنَّهي والوعيد واآليات و  قرأ الكتال قراءة وُقر نًا بالضم ِّ وقرأ “. وقال الرَّازي: ف2 السُّ

م ِّ أي جمعه و م ه، قال تعالى:﴿  يء ُقر نًا بالضَّ أي قراءته، وفالن قرأ  ف3 ﴾إِنَّ َعلَْينَا َجْمعَهُ َوقُْرآنَهُ الشَّ

الم " الم وأقرأ السَّ  .ف4 عليك السَّ

 القراءات اصطالحاً  

عن المعنى االصطالحي للقراءات فقد عرَّفها جماعة ال بأس بهم من األئمَّة، وأبرز هذه  أمَّا

 .ف5 التَّعريفات:  "علُم يبحر فيه عن كيفي ِّة النُّطق بألفاظ القر ن"

  

                                                           
 . مادة قرأفلسان العرب ف1 
  30/ 4، 1963،المكتبة االسالمية، 1.تحقيق: محمود محمد الطناجي، طريب الحديث واالثرالنهآية في غابن االالير، مجد الدين:  ف2 
 17سورة القيامة:  ية  ف3 
 220، ص1986،مكتبة لبنان، 1ط مختار الصحاح.الرازي، محمد بن ابي بكر:  ف4 
  26/ص1، 2010دار الفكر، بيروت، ، طبعة: صدقي محمد جميل. 1ط البحر المحيييط في التفسير.ابن حيان، محمد بن يوسف:  ف5 
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ركشي فقد قال فيها:  القر ن هو الوحي المنزل على محمَّد  صلَّى هللا عليه وسلَّمف “أمَّا اإلمام الزَّ

اإلعجاز، والقراءات هي اختاله ألفاظ الوحي  المذكور في كتابة الحروه أو كيفي اتها من للبيان و 

 .ف1 تخفي  وتثقيل وغيرها "

كما عرَّفها ابن الجزري في مؤلَّفه في منجد المقرئين: "علمم بكيفي ِّة أداء كلمات القر ن واختالفها 

معزو ًا لناقله، خرج: النَّحو واللُّ ة والتَّفسير"
 .ف2 

والقراءة هي العلم بكيفي ِّة أداء الكلمات واختالفها من حير الحذه، واإلالبات، والتَّحريك، 

مال  . فقد ُأجيز للعرل أن تقرأ ف3 والتَّسكين، والوصل، والفصل، والنُّطق واإلبدال وغيره من حير السَّ

ْكرِ بل اتها، قال تعالى:﴿   .ف5 تعري  القراءات باختاله ألفاظ الوحي  .ويمكنف4 ﴾َولَقَْد يَسَّْرنَا اْلقُْرآَن ِللذ ِ

يني ِّة، وهي مجال  وقد يؤد ِّي اختاله القراءات إلى تفاوت نسبي في فهم الَّدالالت الفقهي ِّة والد ِّ

 الَّذي أتاحه القر ن الكريم للتَّيسير والتَّخفي .ف6  خر للتَّوسع اللُّ وي 

ليه مجموعة من العالَّمة الَّذين ُسمُّوا فيما بعد بالُقرَّاء فالقراءات القر ني ِّة علمم قائمم بحد ِّ ذاته قام ع

وقد انصبَّ جلُّ اهتمامهم على كيفي ِّة نطق حروه القر ن ولفظها لما لذلك من عظيم األالر على 

اللة المرتبطة بتفسير القر ن ارتباطه إلى إ افًة  ،فقد جمع هذا العلم اللُّ ة والنَّحو والتَّفسير ا المعنى والدَّ

 بعلم التَّجويد والرَّسم القر ني.

 أمَّا عن أركان علم القراءات فهي:

 الُمقرِّىء: العالم بها، رواها ُمشافهة.–“

 القارِّىء الُمبتدِّىء: من شرل في اإلفراد إلى أن ُيفرِّد الالالًا من القراءات.-

                                                           
 318/ 1،  دار التراث، مصر، د.ت، 1.تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم،طالبرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الين: ف1 
 49،د.ت،  ص1.تحقيق: علي بن محمد العمران، طمنجد المقرئين ومرشد الطالبينالجزري، محمد بن محمد:  ف2 
ة، الجماعة الخيرية لتحفيظ القر ن الكريم، 1.تحقيق: محمد موسى، طفي القراءات الثَّمانالتلخيص الطبري:  ف3   12،ص1992هـ، 1421،جدَّ
 17القمر:  ية  ف4 
 9،  وكالة المطبوعات، الكويت، د.ت، ص1. طدراسات في كتاب سيبويهخديجة الحديثي:  ف5 
 174--173م،ص1980هـ،1400،،مؤسسة الرسالة9.طمباحث في علوم القرآنمنال القطان:  ف6 
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 ف1 والمنتهي: من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها."-
 

 القراءات المطلب الث اني: نشأة علم 

حيحين من حدير ابن  إنَّ علم قراءة القر ن من أقدم العلوم في اإلسالم نشأًة، والثَّابت في الصَّ

عباس، أنَّ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم قال: "اقرأني جبريل على حرٍه فراجعته المَّ لم أزل استزيده 

 .ف2 فيزيدني حتَّى انتهى إلى سبعة أحره"

د نزول القر ن الكريم على سبعة أحره والمراد بهذه األحرها في النُّطق هذا الحدير يؤك ِّ 

بع  والمعنى والتَّشكيل وعالمات الوقف واإليجاز. وممَّا هو وارِّد حقًا ُنطق رسول هللا لهذه القراءات السَّ

حابة، ا ولة اإلسالمي ِّة في عهد الخلفاء الرَّاشدين والصَّ ألمر الَّذي دفع أمير الثَّابتة  ومع ات ِّسال رقعة الدَّ

المؤمنين عثمان بن عفَّان إلى جمع  القر ن الكريم وتشكيله، وذلك حرصًا على القر ن الكريم من اللَّحن 

والخطأ مع دخول كثيٍر من األعاجم في اإلسالم وتالوتهم للقر ن الكريم، حتَّى أنَّه ُأ ي  لهذه القراءات 

بع الالث قراءات أخرى فأصبحت لدينا ا  لقراءات العشر.السَّ

بع ؟ ر العلماء القراءات الس  ؤال ال ذي يطرح نفسه: كي  فسَّ  لكن السَّ

ركشي في كتابه:  البرهان  ين الزَّ بع  وقد جمعها اإلمام بدر الد ِّ األقوال كثيرة في القراءات السَّ

 وذكر منها: ف3 في علوم القر نف 

كل الَّذي ال يدري معناها ألنَّ – العرل ُتسم ِّي الكلمة المنظومة حرفًا، وُتسم ِّي  أحدها: أنَّه من الشَّ

القصيدة بأسرها كلمة، والحره يقع على المقطول من الحروه المعجمة والحره أيضًا المعنى 

 والوجهة.

                                                           
 49. صمنجد المقرئين ومرشد الطالبينالجزري، محمد بن محمد:  ف1 
 ف226: 3ه، 1422، دار طوق النجاة، 1.تحقيق: محمد زهير الناصر، طصحيح البخاري البخاري، محمد بن اسماعيل:  ف2 
(3)

 226-213.صالبرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين:  
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بعة الَّتي نزل - والثَّاني: أنَّ المراد سبع قراءات و اختاله القرَّاء إنَّما هو كلُّه حره واحد من األحره السَّ

 ن وهو الحره الَّذي كتب عثمان عليه المصحف.بها القر 

الثَّالر: سبعة أنوال، كلُّ نوٍل منها جزء من أجزاء القر ن بخاله غيرها فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد -

 وحالل وحرام ومحكم ومتشابه وغيره.

وأزد  الرابع: المراد سبع ل ات لسبع قبائل من العرلا فبعضه نزل بل ة قريش، و عضه هذيل، وتميم-

 ور يعة وهوازن وسعد بن بكر، وكذلك سائر اللُّ ات.

ل وأسرل - الخامس: المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة باأللفاظ المختلفة، نحو أقبل، هلم وتعال وعج ِّ

 ونحوه.

ادس: أنَّ ذلك راجع إلى بعض اآليات: مثل قوله ﴿- ا فبهذا على سبعة أوجه بالنَّصب ف1 ﴾أُف   لكمالسَّ

 ا وكلُّ وجه: التَّنوين وغيره وسابعها الجزم. جر والرَّفعوال

بعة ظهرت واستفا ت عن رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، و بطها عنه - ابع: أنَّ هذه األحره السَّ السَّ

تها، وإنَّما حذفوا منها ما لم يثبت متواترًا. حابة في المصحف وأخبروا بصحَّ  األئمة، وأالبتها عثمان والصَّ

الثَّامن: المراد أنَّ علم القر ن يشتمل على سبعة أشياء: علم االالبات،  وعلم اإليحاد، وعلم التَّوحيد،  وعلم -

 التَّنزيه، وعلم صفات الذَّات، وعلم صفات الفعل،  وعلم العفو والعذال، 

- ِّ لالتاسع: المراد سبعة أشياء: المطلق والمقيَّد، والعام  والخاص  والمنسوخ،  ، والنَّاسخ، والنَّص  والمؤوَّ

ر، واالستثناء و أقسامه.  والمجمل والمفسَّ

لة والتَّقديم والتَّأخير، والقلب، واالستعارة، والت ِّكرار، والكناية-   .العاشر: المراد الحذه والص ِّ

رط والجزاء، والتَّصري  واإلعرال، واألقسام وج- وابها، الحادي عشر: قيل إِّنَّها التَّذكير والتَّأنير، والشَّ

 والجمع والتَّفريق، والتَّص ير والتَّعظيم، واختاله األدوات بما يختلف فيه المعنى.

                                                           
 67ياء:  ية سورةاألنب ف1 
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الثَّاني عشر: وقيل يشتمُل على سبعة أنوال من المبادالت وهي الزُّهد والقناعة مع اليقين، والحزم -

الرَّجاء والتَّضرل والخدمة مع الحياء، والكرم والفتوة مع الفقر، والمجاهدة والمراقبة مع الخوه، و 

وق مع المشاهدة. بر مع المحاسبة والمحبة والشَّ كر والصَّ  واالست فار مع الر ِّ ا، والشُّ
 

 المطلب الثَّالث: أنواع القراءات 

: "ُكلُّ قراءة وافقت العر ي ِّة مطلقًا، ووافقت أحد المصاحف العثماني ِّة، وهي تعني بالمتواتر ما رواه المتواترة-

عة كذا إلى منتهاه والذي جمع في زماننا هذه األركان الثَّالالة هو قراءة األئمة العشرة الذي جماعة عن جما

حيحة والمقبولة والَّتي تصحُّ بها صالة المسلم.ف1 أجمع الناس على تلق ِّيها بالقبول "  . فهذه هي القراءة الصَّ

حيحة-  فهي على قسمين:: “الص 

ل: ما صحَّ سنده بنقل العدل ال ابط كذا إلى منتهاه" "األوَّ ابط عن العدل الضَّ . وهذه القراءة الَّتي تصحُّ ف2 ضَّ

 بها صالة المسلم.

الثَّاني: ما وافق العر ي ِّة وصح سنده، وخالف الر ِّسم من زيادة ال نقص وإبدال كلمٍة بأخرى فهذه تسمَّى اليوم 

الة وال في غيرهالكونها شذَّت عن رسم المصحف المجمع فال تجوز القراءة بها  شاذَّة  .ف3 ال في الصَّ

إذًا حرص علماء المسلمين أيضا على القراءات كتصنيفها وو ع شروط وا حة ُمتفقم عليها لقبول  وا حم 

الة بها من عدمه أيضا  .القراءة من عدمها لجواز الصَّ
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 المطلب الرابع: األثر اإلعرابي ِّ في القراءات القرآني ِّة

َص       د القراءات واختالفها، فلكل هذا البند ل ُخص ِّ د األوجه اإلعرابي ِّة النَّاجم عن تعدُّ لحدير عن تعدُّ

قراءة وجه إعرابيُّ يحمل في الناياه أبعادًا معنوي ِّة وداللي ِّة مختلفة، سنبدأ بها من سورة األنفال إلى سورة 

راسة –الجزء العاشر والحادي عشر –يونس   .*** من القر ن الكريم مو ول الد ِّ

 اًل: االختالف بالحركات أوَّ 

وجل: ﴿- ْنيَاقوله عزَّ  ( 42﴾ )االنفال:إِْذ أَنتُم بِاْلعُْدَوِة الدُّ

دوةِّ بكسر العين قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقول " " قرأ نافع وابن عامر  ، في حين "ف1 " بالعِّ

 .ف2 " وعاصم وحمزة والكسائي بضمَّ العين فيها

يه ولِّحى، وُيقال  الُقصياف  والجمع قال النَّحاس فيها: "   د ى مثل َلح  دَوة قال: عِّ ُعد ى ومن قال عِّ

 العدوةف بضم العين ويجوز كسرها وفتحها: شط الوادي وشفيره، سميت بذلك ألنَّها  . و"ف3 واألصل الواو"

حاح: الُعدوة بضم ِّ العي ن عدَّت ما في الوادي من ماء ونحوه أي تجاوزها، أي منعته، وفي مختار الص ِّ

 ف4 ". وكسرها: جانب الوادي وحافَّته، هي المكان المرتفع

 ف5 أي البعيدة "" والمقصود  بالُعدوةِّ القصوىف 

وجل: ﴿  (59﴾ )األنفال:إِنَُّهْم الَ يُْعِجُزونَ قوله عزَّ

 .ف6 كلهم َقَرَأ إ ِّنَّهم ال ُيعجزون بكسر األلف، إالَّ ابن عامر فإنَّه قرأ  َأنَّهم بفتح األلفف "

اس فيها: "واستبعد أبو حاتم وأبو عبيدة هذه القراءة، قال أبو عبيد: وإِّنَّما تجوز على قا ل النَّحَّ

 . أن يكون المعنى وال تحسبنَّ الَّذين كفروا أنَّهم ال ُيعجزون 
                                                           

***
راسة على جزئين محدَّدين تمَّ إدراج توثيق اآليات في متن الحديث .  ة الد ِّ  القتصار مادَّ
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 2/349، 2008، دار المعرفة، بيروت، 2. اعتنى به: خالد العلي، طإعراب القرانالنحاس، أبو جعفر: ف3 
 4/5، 1992، دار بن كثير ودار االرشاد،3. طإعراب القران وبيانهيييي الدين: الدرويش، مح ف4 
 4/9المرجع نفسه: ف5 
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وقال أبو جعفر الَّذي ذكره أبو عبيد ال يجوز عند النَّحويين البصريين وال يجوز  حسبُت زيدًا َأنَّه      

 .ف1 والقراءة جي ِّدة على أن يكون المعنى ألنَّهم ال يعجزون "،  ارجف إالَّ بكسر إنَّ خ

وجل:﴿ -  (61﴾ )األنفال:  َوإِن َجنَُحواْ ِللسَّْلِم فَاْجنَْح لََهاقوله عزَّ

لٍم "بالكسر، وقرَأ الباقون: بالفتح وهما ل تان وهو  قرأ أبو بكر عن عاصم: وإِّن جنحوا للس ِّ

لح لم مؤنَّثة ويجوز أن يكون التَّأنير للفعلة، وحكى أبو حاتم ﴿  ف2 الصُّ  ف3 " ﴾ فَاْجنَْح لََهاا  ألنَّ الس ِّ

مير العائد عليها   رة، وُيستدلُّ على ذلك التَّقدير بالضَّ و العرل قد أنَّثوا أسماء كثيرة بتاء مقدَّ

لم فاجنح لها" نحو "النَّاُر وعدها هللا الَّذين كفروا "، "حتَّى ال تضع الحرل أو  زارها"، "وإن جنحوا للس ِّ

أو بثبوت التَّاء في  ، و اإلشارة إليها، نحو: "هذه جهنَّم" و ثبوت التَّاء في تص يرها نحو: أذنية و عينية

 .ف4 فعلها نحو: "ولمَّا فصلت العير" 

وجل:﴿- ن َشْيء   قوله عزَّ ن َوالَيَتِِهم م ِ  (72﴾ )األنفال: َما لَُكم م ِ

يء. قال الفرَّاء: "ما لكم من وِّاليتهما ُيريُد من الَيَتِِهموِ بكسر الواو  قرأ حمزة  ف وهي مصدر الشَّ

يراالِّهم، وكسر الواو في الوِّالية أعجب من فتحها "ا ألنَّها إنَّما يفتح أكثر ذلك إذا كانت في معنى  مِّ

تقول: "نحن لكم على بني والعرل   نصرة. وقرأ الباقون   القرَّاءف من َوالَيتِّهم بفتح الواو أي من َنصرِّهم،

 .ف5 الية أي أنصار" فالن و 
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قال أبو جعفر: والفتح في هذا أبين وأحسن ألنَّه بمعنى النَّصر، وقال أبو اسحق: ويجوز الكسر ألنَّه 

ناعة والخياطة  .ف1 " النَّصُب على اإلغراء ﴾فعليكُم النَّصر﴿.قال : ويجوز  ُمشتمل فصار كالص ِّ

و - ةَ اْلُكْفِر إِنَُّهْم الَ أَْيَماَن لَُهمْ جل:﴿ قوله عزَّ  (12﴾ )التَّوبة: فَقَاتِلُواْ أَئِمَّ

ن لهمف بكسر األلف، وقرأ ااختلفوا في فتح األلف وكسرِّها... فقرأ ابن عامر وحده:  ال إِّيم  

 .ف2 ن لهمف بفتحها "االباقون  ال َأيم

ال إسالم وال دين لهم. وقيل: معناه ال أمان ا أي  يمان َلُهمف بكسر األلفومعنى  إنَّهم ال إِّ 

لهم، مصدر   منته ُأومنه إِّيمانًاف المعنى إذ كنتم أنتم  منتموهم فنقضوا هم عهدهم، فقد بطل األمان 

 .ف3 الَّذي أعطيتموهم."

وجل ﴿   (37﴾ )التوبة: ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفِر يَُضلُّ بِِه الَِّذيَن َكفَُرواْ قوله عزَّ

ادف  الكسائي وحفص: "قرأ حمزة و  إنَّما النَّسيُء زيادةم في الُكفر ُيضلُّ  بضم ِّ الياء وفتح الضَّ

تهم أنَّ الكالم أتى عقب ذلك بترك تسمية الفاعل و  على ما لم ُيسمَّ فاعله: إنَّ الكافرين ُيَضلُّون، وحجَّ

مه من ال ف ما تقد ِّ فعل جرى بلفظه، إذ كان التَّزيين هو قوله: "ُزي ِّن لهم ُسوُء أعمالِّهم "فدلَّ على  أنَّ

إ الاًل في الحقيقة، فجعل ما قيل في التَّزيين مشاكاًل للفظه ليأتلف الكالم على نظام واحد. وقرأ 

تهم: ُيحلُّونه عامًا  اد، أي هم يضل ون: ال يهتدون، وحج  ف بفتح الياء وكسر الضَّ لُّ الباقون:  َيضِّ

مون فجعل الفعل لهم فكذ“وُيحر ِّمونه عامًا  لُّ به الَّذين كفروا وكانوا ُيؤخ ِّرون شهر الح   وُيقد ِّ لك "َيضِّ

 ف4 شهر الح  أي  فضلُّوهم بتأخيرهم شهرًا و تقديمهم شهرًا.
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اس:  يَُضلُّ ﴾ وقرأ الكوفي ون ﴿ يَِضلُّ به الَّذين كفرواقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو ﴿" قال النَّح 

اد والقراءات  يُِضلُّ به الَّذين كفروااء ﴿﴾ وقرأ الحسن وأبو رجبه الَّذين كفروا  ﴾ بضم  الياء وكسر الضَّ

 .ف1  الثَّالث كلُّ واحدة منها تؤد ي عن معنى.

وجل ﴿-  (98﴾ )التوبة:  َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّْوءِ قوله عزَّ

ائِّرة ما ُيحيط باإلنسان) وائِّرف: دوائِّر الزَّمان دولة وعقبة وهي جمع دائِّرة والدَّ من ُمصيبة  الدَّ

يء وأصله دوارةا ألنَّها من دار يدور فقلبت الواو همزة، وقد  ائرة الُمحيطة بالشَّ ونكبة أخذا من الدَّ

 ف2 اختلف اللُّ ويون فيها فقال قوم هي فاعلة كقائمة وقال قوم هي مصدر كالعاقبة "

تهم " ين وحج  " بضم الس ِّ وءِّ والسُّوَء ا قوله تعالى: ﴿قرأ ابن كثير وأبو عمرو: "عليهم دائِّرُة السُّ

م االسم مثل على الكافرين وء بالضَّ وء" السُّ تهم قوله: "وظننُتم ظنَّ السَّ ﴾. وقرأ الباقون بالفتح، وحج 

وء بالفتح المصدر كذا." ؤم، والسَّ  ف3 البؤس والشُّ

ُتُه سَ  ين فإنَّه أراد المصدر من ُسؤ  ف بفتح الس  وءِّ وءًا وَمساءة، ومن "قال الفر اء: من قرأ  دائِّرة السَّ

ين جعله اسمًا كقولهم عليهم دائرة البالء والعذال.  رفع الس ِّ

ين في قوله: وظننتُم ظنَّ وال في قوله: ﴿ ف4 ﴾َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوء  ﴿ قال: وال يجوز  م  الس ِّ

، والولم صدق. ﴾.السَّوءِ  وء  ها هنا معنى ألنَّه  دم لقولك: هذا رجلم صدقم في البالء وال  فليس للسَّ

ين وكذلك ﴿ ف5 ﴾ َوَظنَنتُْم َظنَّ السَّْوءِ عذالم فُيضمُّ، والقرَّاء كلُّهم قرأوا ﴿ ما كان أبوِك امرأ بفتح الس ِّ

ر. ف6 ﴾."َسْوء   وء المكروه، وقيل عليهم دائرة الهزيمة والشَّ  والسُّ
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وجل ﴿ -  (110﴾ )التوبة: إِالَّ أَن تَقَطََّع قُلُوبُُهمْ قوله عزَّ

"قرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقول  إالَّ َأن  َتَقطَّعف بفتح التَّاء، وقرأ الباقون "إالَّ أن ُتقطَّع  

"بضم التَّاء. قال أبو منصور: من قرأ  إِّالَّ أن َتَقطَّعف فاألصل: إالَّ أن تتقطَّع بالتَّاءين فُحذفت 

عت ُتقطَّع، والمعنى فيهما: إالَّ التَّاءاألولى استثقااًل للجمع بينهما، ومن قرأ  إالَّ أن تُ  قطَّعف فهو من: ُقط ِّ

. ُيقال: قطَّعته َفَتَقطَّع"  .ف1 أن يموتوا وَتَقطَّع فعل الزم، وُتقطَّع متعد ِّ

استثناء من أعمُّ األزمنة فالُمستثنى منه على هذا محذوه أي ال ”وفيها قال درويش في إعرابه:

قات إالَّ وقت تقطيع قلو هم وأنَّ مصدري ِّة وتقط ع أصلها تتقطَّع يزال بنيانهم ريبة في كل ِّ وقت من األو 

 ف2 منصول بها ".

وجل: ﴿- ِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُونَ قوله عزَّ  (111﴾ )التوبة: بِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ يُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

 بفتح الياء، يبد ن بالمفعولين قبل الفاعلين  "قرأ حمزة والكسائي "فُيقَتلون" بضم ِّ الياء وَيقُتُلون"     

قال أحمد بن يحيى: هذا مدحم ألنَّهم َيقتلون بعد أن ُيقَتل منهم، وقرأ الباقون: "َفيقُتلون" بالفتح بالفتح، "و 

تهم في ذلك أنَّ هللا وصفهم بأنَّهم قاتلوا أحياءً   ُيقَتلون" بضم الياء، يبدؤون بالفاعلين قبل المفعولين، وحج 

المَّ ُقتِّلوا بعد أن قاتلوا وإذا أخبر عنهم و دأ بأنَّهم ُقتِّلوا فمحال أن ُيقَتلوا بعد هالكهم، هذا ما يوجبه 

 ف3 ظاهر الكالم". 

هذا  من جماليات األالر للقراءات، إذ تترك معاني تت ير تبعًا للتقديم والتأخير الذي سيتصل اتصااًل  و
  مباشرًا بالحركة.
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ُ ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهم بِاْلَخْيِر لَقُِضَي إِلَْيِهْم أََجلُُهمْ قوله عزَّ وجل: ﴿- ُل َّللاَّ  (11﴾ )يونس: َولَْو يُعَج ِ

اد "َأَجَلهم" نصبا أي لقضى هللا إليهم َأَجَلهم  َلُقضى إليهم قرأ ابن عامر: " " بفتح القاه والضَّ

ُل هللا للنَّاسِّ الشَّ  ته قوله: "ولو ُيَعجَّ َر استعجالهم". وقرأ الباقون:  لُقضَي إليهم أَجُلُهمف على ما لم وحجَّ

 ف1 ُيسمَّ فاعله".

ياُق يقضي أن يأتي بالمصدر المناسب لفعله وهو التَّعجيل، ولكنَّه عدل إلى االستعجال  والس ِّ

ر وهو مصدر الستعجل لنكتة تدق  على اإلفهام، وتكاد تذهل عنها الخواطر، إذ ال يكاد و ع المصد

دًا ومقارنًا ل ير فعله في الكتال العزيز يخلو من نكتة، وقصارى ما يقوله النُّحاة في ذلك أنَّه أجرى  مؤكَّ

ر القارئ الفطن بفكر مراقي البيان علم أنَّ وراء الجنوح  رًا عدم الز ِّيادة، وإذا تسوَّ المصدر على الفعل مقد ِّ

ًا، إذ و ع االستعجال مو ع التَّعجل إيذانًا إلى هذا المصدر بداًل عن المصدر المالئم للفعل سرَّ 

وإشعارًا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم حتَّى كأنَّ استعجالهم بالخير تعجيلم لهم.
 ف2  

ُ َما تَلَْوتُهُ َعلَْيُكْم َوالَ أَْدَراُكم بِهِ قوله عزَّ وجل: ﴿ -  (16﴾ )يونس: قُل لَّْو َشاء َّللاَّ

مي" أدراُكم  بهِّ وأدراك بالفتح في كل ِّ القر ن، وقرأ ابن عامر وأبو قرأ نافع وحفص والحضر  " 

بكر عن عاصم بين الفتح والكسر، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي "أدريُكم به" كسرًا حير وقع، وقرأ 

 ابن كثير فيما أقرأني "وألدراُكم به" كلمة واحدة بمعنى: وألعَلَمُكم.

" من اإلمالة والتَّفخيم فهي كلُّها  لَّتي رويت في قوله "وال أدراكُم بهقال أبو منصور: أمَّا اللُّ ات ا

م الم التَّأكيد، وليست  معروفة بأي ِّها قرأت فأنت ُمصيب. وأمَّا ما روي البن كثير  وأَلدراُكم بهف فالالَّ

  . ف3 القراءة بها فاشية، والقراءة ما عليه القرَّاء و الف حره نفي  وأدراكمف كلمة أخرى"
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ودرأُت أي دفعت. وقال: درأت أي دفعت ويجوز أن يكون من درأت إذا دفعت أي وال أمرتكم 

 .ف1 أن تدفعوا وتتركوا الكفر بالقر ن "

وجل: ﴿- ُكم قوله عزَّ ْنيَاإنَّما بغُيُكم على أنُفسِّ تَاَع اْلَحيَاِة الدُّ  (23﴾ )يونس: مَّ

نيا نصبًا". ق قرأ حفص عن عاصم "متالَ  نياف الحياة الدُّ ال أبو منصور: من قرأ  متاَل الحياةِّ الـدُّ

نياف بالر فع من جهتين:  نيا. ومن قرأ  متاُل الحياةِّ الدُّ  فعلى المصدر، والمعنى ُتمتَّعون متال الحياةِّ الدُّ

ـُكم متـاُلف ويجـوز أن  نياف خبرًا لقوله:  إنَّمـا َبيـُيُكم علـى أنُفسِّ إحداهما: أن يكون  متاُل الحياةِّ الدُّ

نياف على إ مار  هوف يك  ون خبر االبتداء قوله:  على أنُفُسكمف ويكون  متاُل الحياةِّ الدُّ

نيا المَّ إلينا مرجعكم ".  ف2 والمعنى: إنَّ ما تنالونه بهذا الفساد والب ي إنَّما تتمتعون به في الدُّ

وجل: ﴿  َن اللَّْيلِ قوله عزَّ  (27﴾ )يونس: قَِطعًا م ِ

    ﴿ ً ً ة ﴿جمع قِّطع ﴾قَِطعا ويبعد أن يكون نعتًا لقطعا ألنَّه لم يُقل  حال من اللَّيل، ﴾ِمَن اللَّيِل ُمظِلما

ً ﴿ ُمظلِّمة، وقرأ الكسائي  .ف3 هذا نعت ويجوز أن يكون حااًل من اللَّيل" ﴾ بإسكان الطَّاء فمظلمًا علىقِْطعا

عًاف ساكنة الطَّاء، وقرأ نافع وأبو      عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة "فقرأ ابن كثير والكسائي:  قِّط 

 ف4  قَِّطعًاف مفتوحة الطَّاء".

َي إِالَّ أَن يُْهَدىقوله عزَّ وجل: ﴿ - ن الَّ يَِهد ِ  (35﴾ )يونس: أَمَّ

الف.     ال  "قرأ نافع: "أمَّن  ال يهدي  بإسكان الهاء وتشديد الد  األصل  يهتديف فُأدغمت التَّاء في الدَّ

. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وورش: "أمَّن ال َيهدي  بفتح التَّاء وتركت الهاء ساكنة كما كانت

وا  ال، وطرحوا فتحها على الهاء، واحتج  الف واألصل  يهتديف، فأدغموا التَّاء في الدَّ والهاء وتشديد الدَّ

وسلَّمف: دعا قومه  بقراءة عبد هللا "أمَّن  ال يهتدي" وكان ابن عباس يقول: أنَّ محمَّدًا  صلَّى هللا عليه
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إلى دين هللا وأرشدهم إلى طاعته فعصوه، وهو أحقُّ أن يتب ع أم من ال يهتدي إالَّ أن ُيهدى أي ُيرشده 

 ف1 غيره. وهناك قراءات ُأخرى وهذه أشهرها".

ة  فِي األَْرِض َوالَ فِي السَّمَ قوله عزَّ وجل: ﴿- ثْقَاِل ذَرَّ ب َِك ِمن م ِ اء َوالَ أَْصغََر ِمن ذَِلَك َوَما يَْعُزُب َعن رَّ

بِين    (61﴾ )يونس: َوال أَْكبََر إِالَّ فِي ِكتَاب  مُّ

زُِّل" بكسر الزَّاي. وقرأ الباقون بالرَّفع وهما ل تان، تقول:  َعَزَل يعُزل        "قرأ الكسائي: "وما َيع 

ال أكبُر "بالرَّفع فيهما، ردٌّ وال أص ُر من ذلك و “وَيعزُِّل ف مثل  عَكَف ويعُكُف ويعكُِّفف. وقرأ حمزة: 

على قوله" من مثقالِّ ذرٍَّة "ألنَّ مو ع "مثقال" رفع قبل دخول  منف ألنَّها زائدة والتَّقدير:  ما يعُزُل عن 

ر  ِّك مثقاُل ذرٍَّة، وال أص ُر من ذلك، وال أكبُر إال  في كتاٍل مبين. قال الزَّجاج: ويجوز رفعه من جهة 

ويكون المعنى: وال ما هو أص ر من ذلك وال ما هو أكبر إالَّ في كتاٍل مبينف.  ُأخرى على االبتداء،

وقرأ الباقون: "وال أص َر أكبَر" بالفتح على معنى  ما يعزل عن ر  ِّك من كمثقال ذرٍَّة وال مثقال أص َر 

 ف2 من ذلك وال أكبَرف، والمو ع مو ع خفض، إالَّ أنَّه ُفتِّح ألنَّه ال ينصره".

َّبِعَان ِ َسبِيَل الَِّذيَن الَ يَْعلَُمونَ زَّ وجل: ﴿قوله ع- ﴾            قَاَل قَْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما فَاْستَِقيَما َوالَ تَت

 (89)يونس: 

دة النُّون، وفي      ف ساكنة التَّاء ُمخفَّفة ُمشدَّ "قرأ ابن عامر وحده في رواية ابن ذكوان:  وال َتت َبعان ِّ

ف بتشديد النُّون، واحسب ابن ذكوان عني بروايته:  رواية الحلواني  عن هشام بن عمَّار  وال تَّتَّبِّعان ِّ

  

                                                           
 395. صالقران النحاس، أبو جعفر:إعرال ف1 
 334.صحجة القراءاتزنجلة، أبو زرعة:  ف2 



 

36 

. قال ف1 "خفيفة، يعني الت ضاء من َتبَِّع فإنَّ كذلك، فقد ات فق هو وهشام في الن ون وخالفه هشام في التَّاء 

اك كانت أبو جعفر: "وقد قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ط ح  الب والض 

َّبِعانبينهما أر عون سنة ﴿ اكنين وال تًت ﴾ في مو ع جزم على النَّهي والنُّون للتَّوكيد وحر ِّكت اللتقاء السَّ

 ف2 واختير لها الكسر ألنَّها أشبهت نون االالنين ". 

 (90﴾ )يونس: آَمنُت أَنَّهُ قوله عزَّ وجل: ﴿-

عمرو وابن عامر:  أنَُّهف بفتح األلف وقرأ حمزة والكسائي  فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو "      

 .ف4 أنَّ وما في حيزها في مو ع نصب بنزل الخافض "".ف3  إِّنَُّهف بكسر األلف "

ي ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُواْ َكذَِلَك َحقًّا َعلَْينَا نُنجِ اْلُمْؤِمنِينَ قوله عزَّ وجل: ﴿-  (103﴾ )يونس: ثُمَّ نُنَج ِ

قرأ الكسائي وحفص: كذلك حقًَّا علينا ُنن جي المؤمنين خفيفة. وقرأ الباقون بالتَّشديد، وهما " 

د هي أن أكثرهم  تة من شدَّ ي مثل  كرَّم وأكرم، وعظََّم وأعظمف. وحج  ى ُيَنج ِّ ُل تان تقول: أن جى ُينجي ونجَّ

ي ُرُسُلنا  ة من خفَّف فردَّ ما اختل" أجمعوا على تشديد قوله: "اُلمَّ ُنًنج ِّ فوا فيه إلى ما أجمعوا عليه وحجَّ

يناه من ال م  وكذلك ُنن جي المؤمنين".  قوله: "ونج 

ل هم روي دًا  هِّ ل الكافرين" المَّ قال: "أم   .ف5 " فجمع بينهما المعنى الواحد" وقوله: "فمه ِّ

جوهري في  وُيالحظ أنَّ القراءات هنا تقتصر على حركات بِّنية الكلمة، وال تمتدُّ إلى ت ي ر

اللة  وهذه القراءات ُتحاكي اللَّهجات في معظم األحيان، وهي ُتشير إلى انتشار ظاهرة اللَّهجات  الدَّ

ًة على ذلك.  العر ي ِّة وتعدُّ حجَّ
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 ثانيا: االختالف بالحروف )إبدال حرف مكان آخر(

وجل:﴿ -  (50﴾ )االنفال: إِْذ يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُرواْ قوله عزَّ

مو ع اختاله الق رَّاء في هذه اآلية بحره الياء ولفظه تاءا فلكل ِّ حرٍه داللته جاء 

 .ف1 باللَّفظ،"كلُّهم قرأ   إِّذ َيَتوفَّىف بالياء، غير ابن عامر، فإنَّه قرأ:  إِّذ َتَتوفَّىف بتاءين "

قرأ َيَتوفَّى  قال أبو منصور ُمعل ِّقًا على القراءات: "من قرَأ  َتَتوفَّىف فلتأنير الجماعة، ومن

 ، ذلك أنَّ المالئكة جمع تكسير فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه.ف2 فلتقديم فعل الجمع وكل ذلك جائز"

اس في قراءتها بالتَّاء: " َتَتوفَّىف على تأنير الجماعة ﴿يضر ون وجوههم ﴾ في  وقال النَّح 

ٍر ف3 مو ع الحال"  لكل ِّ وجه.. إذًا أجاز العلماء الوجهين مع تقديم مبر ِّ

وجل:﴿-  (59﴾ )األنفال:َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَُرواْ َسبَقُوا قوله عزَّ

قرأ ابن عمر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو “جاء االختاله في اآلية أيضًا في الياء والتَّاء،  

َسَبنَّ الر سول  جعفر وعلي وعثمان ين: أي: ال َيح  " بالياء وفتح الس ِّ َسَبنَّ أو حاسب أو المؤمن  "وال َيح 

َسَبَن "بالتَّاء خطابًا  وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم واألعشى "وال َتح 

امع" للر سول والسَّ
 .ف4 

اس ُمعل ِّقًا: " فزعم جماعة من النَّحويين منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن ال تحلُّ القراءة به،  قال النَّحَّ

ه اإلعرال أو عرَّفها قال أبو جعفر: وهذا تحامل شديد، وقد قال أبو حاتم أكثر من وال ُيسمع لمن عر 

هذا، قال أبو جعفر: القراءة تجوز ويكون المعنىا وال يحسَبنَّ من خلفهم الَّذين كفروا سبقوا فيكون 

م إالَّ أنَّ القراءة بالتَّاءِّ أبين مير يعود على ما تقدَّ  .ف5 " الضَّ
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: مضارل مبني  في محل  هذا وقد أعر ها در  َسَبنَّ ويش في إعرابه: "الواو عاطفة وال ناهية وَيح 

ل محذوه أي أنفسسهم، وجملة سبقوا مفعول يحسبنَّ  جزم بال النَّاهية، والَّذين كفروا فاعل والمفعول األوَّ

 ف1 الثَّاني أي: فأتوا عذابه ونجوا منه، وأنَّ واسمها وجملة ال يعجزون خبرها".

 زَّمخشري عن األعشى قراءتين:وذكر ال“

َسَب، كذا بفتح الباء على تقدير حذه النُّون الخفيفة و التَّاء.  األولى: وال َتح 

له. اكنين و التَّاء في أوَّ ب بكسر الباء على أصل التقاء السَّ سِّ  الثَّانية: وال َتح 

بضم  الباء على  ﴾ كذاوال يَْحَسُب ال ذين كفروا َسبَقواوفي مصحف عبد هللا بن مسعود ﴿   

اللة، وتحديدَا على فاعل يحسب في اللَّفظين، بالياء يُ . و ف2 الخبر الحظ في هذه اآلية تأاليرًا على الدَّ

اللة، ويؤال ِّر على المعاني الَّتي تتَّسع في اآلية الكريمة، ويؤال ِّر على  والتَّاء، ممَّا ُيتيح ت يير في الدَّ

اللة  مجريات اإلعرال الَّذي يلتصق بالمعنى، اللة، فاإلعرال وصف في الد ِّ ويلعب دورًا بارزًا في الدَّ

 واستقرار للمعاني.

وجل:﴿ - ائَةٌ َصابَِرةٌ يَْغِلبُواْ ِمئَتَْينِ قوله عزَّ نُكم م ِ  (66﴾ )األنفال: فَِإن يَُكن م ِ

ئةم" بالتَّاء فيها.     "قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر "وإن تُكن منكم مِّ

ئة، وقعت على عدد بو عمر الأوقرأ  ثانية بالتَّاء وقرأ الباقون: بالياء فيهماا فمن أنَّر فلتأنير المِّ

مذكَّر  وأخرى وهي أنَّه لما حجز بين االسم والفعل بحاجز ذكر الفعلا ألنَّ الحجز صار كالعوض منه 

ة أبي عمرو ذكرها اليزيدي، فقال: لقوله "صابرة "، ذهب اليزيدي إلى أنَّه لمَّا  نعتها بالتَّأنير وجب أن وحجَّ

فمن أنَّر فألنَّ لفظ المائة مؤنَّر، ومن ذكَّر  .ف3 يكون فعلها بلفظ التَّأنير ألنَّ المذكَّر ال ُينعت به المؤنَّر "

 فألنَّ المائة وقعت على عدٍد مذكَّر.
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خاطبنا  ويتَّضح من اآلية الكريمة أنَّ القراءة تتعلق بالعدد والمعدود، فعند الحدير عن  مائةف

 المؤنَّر  لذلك جاءت بالتَّاء، وعند الحدير عن المعدود المذكر فتتحدَّث بالياء.

وجل: ﴿-  (87﴾ )األنفال:  َما َكاَن ِلنَبِي   أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرىقوله عزَّ

قرأ أبو عمرو ما كان لنبي  أن تكون له أسرى بالتَّاء: أراد جماعة أسرى، وقرأ الباقون أن يكون 

كما قال أهل البصرة: لمَّا فصل  ف1  ﴾كذَّبت قوم نوٍح المرسلين ﴿فجرى مجرى  اء أراد جمع أسرى.بالي

ونالحظ دور الفاصل  لهف في  .ف2 بين االسم والفعل بفاصل ذكَّر الفعل وألنَّ الفاصل صار كالعرض "

 توجيه القراءات وتعليالتها.

وجل: ﴿ - نَ قوله عزَّ  (70﴾ )األنفال: األَْسَرى قُل ل َِمن فِي أَْيِديُكم م ِ

قرأ أبو عمرو وحده: لِّمن في أيديكم من األسارى باأللف، وقرأ الباقون من األسرى ب ير ألف. قال 

أبو منصور: من قرأ  أسرىف فهو جمع أسير، وكما ُيقال جريح وجرحى، و عي  و عفى، ومن قرأ 

 جمع. أسارىف فهو جمع الجمعا ُيقال أسير وأسرى المَّ أسارى جمع ال

وا بالقِّد ِّ وأمَّا األسرى فهم الَّذين  وروى األصمعي عن أبي عمرو أن ه قال: ُيقال لهم  أسارىف إذا ُشدُّ

وا بقدٍ  وهللا أعلم ل َِمن فِي  لق. قال الن حَّاس: خاطب النَّبي  صلَّ هللا عليه وسلَّمف المَّ قال ﴿ف3 ُأخذوا ولم ُيشدُّ

المعنى يأيُّها النَّبي قل لهم قولوا لمن في أيديكم من األسرى، ويكون على ﴾ فيه الالالة أجو ة: يكون أَْيِديُكم

ياأيُّها النَّبيُّ إذا طلَّقُتُم  ﴿كما في قوله تعالى  أنَّ المخاطبة له  صلَّى هللا عليه وسلَّمف مخاطبة ألمَّته

 ف5 . ﴾إذا طلَّقُتم الن ِّساء﴿ويكون على تحويل المخاطبة في  ف4 ﴾الن ِّساء

 (54﴾ )التوبة: أَن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهمْ  عزَّ وجل:﴿ قوله-

 قرأ حمزة والكسائي "أن ُيقبل" بالياء، وقرأ الباقون بالتَّاء. "    

                                                           
(1)

 105الشعراء : آية  
 313ص حجة القراءات،زنجلة، أبو زرعة:  ف2 
 203. صكتاب معاني القراءاتاألزهري، أبو منصور:  ف3 
(4)

 1الطالق : آية  
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م فعل الجماعة، ومن قرأ بالتَّاء فألنَّ النَّفقات مؤنَّثة.   ف1 قال أبو منصور: من قرأ بالياء فلتقدُّ

اس: "أنَّ األولى   في مو ع نصب، والثَّانية في مو ع رفع والمعنى وما منعهم من وقال النَّح 

أن تقبل منهم نفقاُتهم إالَّ كفرهم، وقرَأ الكوفيُّون  أن ُيقَبَل منهم َنفقاُتُهمف ألنَّ النَّفقات واإلنفاق واحد. قال 

من أن يقبل هللا أبو اسحاق: وجوَّز وما منعهم أن ُيقبل منهم نفقاتهم  إالَّ أَّنَّهمف بمعنى وما منعهم 

 .ف2 " نفقاتهم  إالَّ أنَّهم كفرواف فإنَّ األولى والثَّانية في مو ع نصب

وجل:﴿ - ب قَْد َكفَْرتُم بَْعَد إِيَمانُِكْم إِن نَّْعفُ قوله عزَّ  (66﴾ )التَّوبة: عن طائِفة  منُكم نُعذ ِ

طائفةف بالنُّون ونصب طائفة قال الكسائي: وقرأ زيد بن الابت  إن  َنعُف عن طائِّفٍة منكم ُنعذ ِّل 

بُِّنعذ ِّل وكذا، قرأ أبو عبد الرحمن وعاصم، وقرأ الجحدري   إن  يعُف عن طائِّفةف بفتح الياء و م الفَّاء 

ف بضم الياء وكسر الذَّال  طائفةف نصب الفعلا والمعنى أن يعُف عن طائفة قد تابت ُيعذ ِّل   ُيعذَّل 

 .ف3 طائفة لم تُتب"

"، ومن قرأ  قرأ بالنُّون فاهلل يقول: إن  نعُف نحن عن طائفة ُنعذ ِّل طائفةً  قال أبو منصور:  

ف شرطم وجوابه  ُتعذَّل طائِّفةمف"  إن  ُيعَف عن طائفٍةف فهو على ما لم ُيسم  فاعله، و  إِّن 
 .ف4 

وجل: ﴿-  (117﴾ )التوبة: ِمن بَْعِد َما َكاَد يَِزيُغ قُلُوبُ قوله عزَّ

 .ف5 زة "كاد يزيغ" بالياء وقرأ الباقون "تزيغ "بالتَّاء"قرأ حفص عن عاصم وحم  

ئت ذكرته  كما  مته، وإن شِّ ر أو مؤنَّر إن شئت أنَّثت فعله، إذا قدَّ م لمذكَّ "اعلم أنَّ فعل جماعة يتقدَّ

وجل ﴿ َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَهاقال عزَّ ذا أنَّثت أردت جماعة ، فإف7 ﴾ ال يَِحلُّ لََك الن َِساء. ﴿ف6 ﴾ لَن يَنَاَل َّللاَّ

ر أردت جمعًا ومن قرأ "يزيغ" بالياءا جعل في  كادف اسمًا وترتفع  القلولف ل "يزيغ" والتَّقدير:  كاد  وإذا ذكَّ
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رنا هذا التَّقدير ألنَّ  كادف فعل، و يزيغف فعل، والفعل ال يلي الفعل،  األمُر يزيُغ قلول فريٍق منهمف. وإنَّما قدَّ

ال يجوز أن يرتفع القلول ل  كادف. ومن قرأ بالتَّاء ارتفعت  القلولف ل  كادف فال يجوز وعلى هذه القراءة 

حينئذ إالَّ "تزيُغ" بالتَّاء، ألنَّ فيه إ مارًا للقلول ومعناه التَّأخير والتَّقديم:  من بعد ما كاد قلول فريق منهم 

ة التَّاء قوله: تزيغف ومن رفع القلول بــ  تزيغف أ مر في  كادف:  األمرف كما  ذكرنا في قراءة حمزة وحجَّ

 .ف1 "وتطمئنَّ قلو نا" ولم يقرأ أحد بالياء في هذا المو ع"

 (126﴾ )التَّوبة: أََوالَ يََرْوَن أَنَُّهْم يُْفتَنُونَ قوله عزَّ وجل: ﴿ -

 فقين.قراءة حمزة: "أو ال ترون: بالتَّاء، أي أنتم معشر المؤمنين أنَّهم ُيفتنون، يعني المنا 

وقرأ الباقون: "أوال يرون" بالياء، أي أوال يرى المنافقون أنَّهم ُيفتنون، أي يمتحنون بالمرض من 

كل ِّ عام مرَّة أو مرَّتين"
 .ف2 

وجل: ﴿ -  (5﴾ )يونس: ُهَو الَِّذي َجعََل الشَّْمَس ِضيَاء َواْلقََمَر نُوًرا َوقَدََّرهُ َمنَاِزلَ قوله عزَّ

ياءف "يجوز أن  يكون جمع  وء كسوط وسياط وحوض، وحياض، ويجوز أن يكون  الض ِّ

مصدر  اء يضوء  ياء و وءا مثل عاذ يعوذ عياذًا وعوذًا وعلى أي  الوجهين، فالمضاه محذوه 

ياء والنُّور لكثرة ذلك فيهما ". مس ذات  ياء، والقمر ذا نور، ويكون جعل الض ِّ  ف3 وتقديره جعل الشَّ

ته: قوله تعالى: "رئاَء النَّاس" "قرأ ابن كثير في رواية ال  ئاًء "بهمزتين وحجَّ مس  ِّ قوَّاس: "جعل الشَّ

واءف فقلبت الواو ياًء النكسار ما قبلها، فصارت  و ئاء جمع  وء، مثل بحر و حار، واألصل   ِّ

يامف واألصل  وم والص ِّ ياء مصدرًا مثل  الصَّ  ياء كما تقول  ميزان وميقاتف وجائز أن يكون الض ِّ

وام ف فقلبت الواو ياًء.تقول  اء القمر يضوء  وءًا و ياًءف كما تقول  قام  يقوم قيامًاف. وقرأ ابن  صِّ

ُل اآليات" بالياء  تهم قوله: "ما خلق هللا ذلك إالَّ إكثير وأبو عمرو وحفص "ُيفص ِّ خبار من هللا وحجَّ
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" فجعلوا الفعل مسندًا إليه بلفظ التَّوحيد، فكأنَّه قال:  يفصلُ  ُل"  بالحق  هللا اآلياتف وقرأ الباقون: "ُنفص ِّ

تهم أنَّ ما جاء  لنا" :في القر ن من قولهبالنُّون وحجَّ بلفظ الجمع كثير فألحق به ما كان له " و"نفصل "فصَّ

 .ف1 نظيرًا ليكون الكالم على سياٍق واحد"

َ بَِما الَ يَْعلَُم فِي السَّمَ  ﴿:قوله عزَّ وجل- ا قُْل أَتُنَب ِئُوَن َّللاَّ اَواِت َوالَ فِي األَْرِض ُسْبَحانَهُ َوتَعَالَى َعمَّ

 (18 :يونس) ﴾يُْشِرُكونَ 

خيرم أمَّ “ع وابن عامر قرأهن أبو عمرو وعاصم ويعقول بالياء كلهنَّ وقرأ ابن كثير وناف

 .األحرهواتَّفقوا فيما سوى هذه خمسة  ،وقرأهن حمزة والكسائي بالتَّاء .بالتَّاء والباقي بالياء" ُتشركون 

 .ف2 "ومن قرأ بالياء فهو خير ،قال أبو منصور من قرأ بالتَّاء فهو مخاطبة

 (22 :يونس) ﴾ ُهَو الَِّذي يَُسي ُِرُكمْ  ﴿:قوله عزَّ وجل-

ين من النَّشر فهو الَّذي ينُشُرُكم  :فقرأ ابن عامر وحده  فيَُسي ُِرُكم  :وقرأ الباقون  .بالنُّون والش ِّ

 .ف3 ين من التَّسيير "وفتح الس ِّ  الياء بضم  

كي  جعل الكون في الفلك غاية للتَّسيير في البحر والتَّسيير في البحر إنَّما هو بعد الكون في 

رطي ِّة الواقعة بعد حت   ،لم يجعل الكون في الفلك غاية للتَّسيير :الفلك؟ قلت ى ولكن مضمون الجملة الشَّ

وكان كيت وكيت من مجيء الر يح العاصف  ،قعت الحادالةركم حتَّى إذا و زها كأنَّه قيل ُيسي  بما في حي  

عاء باإل وتراكم األمواج وظن    .ف4 نجاءالهالك والدُّ

 (30 :يونس) ﴾ُهنَاِلَك تَْبلُو ُكلُّ نَْفس   ﴿:قوله عزَّ وجل-

فهو " هنالك" :قال أبو منصور ااءيبال فبلوايَ   وقرأ الباقون  ،بالتَّاء فلوابت قرأ حمزة والكسائي "

لوا ه بــــــ وهو متصر   ،والمعنى في ذلك الوقت ،هظر  م زائدة واألصل ف،َتب   :إالَّ أنَّه غير متمك ِّن والالَّ
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م لسكونها وسكون األلف والكاه للمخاطبة ف،هناك  ُلوا .فكسرت الالَّ ُبرُ  :فمعناه ففمن قرَأ  َتب   :أي ،َتخ 

اقرأ " :قال تعالى .تقرأ كلُّ نفس :ن فهو من الت ِّالوة أيبتاءي فَتت ُلوا ومن قرأ  ،َتعَلم ُكلَّ نفٍس ما قدَّمت

 .ف1 َتتَّبع كل نفس ما أسلفت أي قدَّمت من خير أو شر :َتت لوا"" :ومعنى.كتابك"

 

 (45 :يونس) ﴾َويَْوَم يَْحُشُرُهمْ ﴿:قوله عزَّ وجل-
ُشُرُهم  :ُكلُّهم قرأ     .ف2 "فَيحُشُرهم بالياء عنه  فإن َّ حفصًا روى  ،غير عاصم ،بالنُّون  فَوَيوَم َنح 

 

ا يَْجَمعُونَ  ﴿:قوله عزَّ وجل مَّ  (58 :يونس) ﴾فَْليَْفَرُحواْ ُهَو َخْيٌر م ِ

هذه رواية ابن  ،شيء ففليفَرحوا ولم ُيذكر عنه في  ،بالتَّاء فخيرم ممَّا َتجمعون   :ابن عامر قرأ

ياء فيهما على أمر ال ائب أي ليفرح ويجمعون بال" فليفرحوا" :وقرأ الباقون .  ذكوان وهشام جميعاً 

نياباإلي أ ،المؤمنون بفضل هللا   .ف3 " سالم و رحمته أي القر ن خيرم ممَّا يجمعه الكافرون في الدُّ

 فق ذو سعةٍ لُينفِّ   فليُقم زيد كقولك  ،بدَّ من الم تجزم الفعل كلَّ أمٍر لل ائب والحا ر ال"و 

م اختصارًا فحذفت الال   .،نإجمال النَّحوييب فذهبولِّتَ   فُقملِّتَ   :ُقم واذهب فاألصل :وكذلك إذا قلت

م لكثرة االستخدام  فلِّتُقم عن  فُقم و ــ  فلِّتفرحوا عن  فافرحوا يجازًا واست نوا بــإو   :أنَّه قال ،وحذفت الالَّ

 .ف4 ".فهذا أمر :ُخذوا مصافَّكم :أي فلِّتأُخذوا مصافَّكم 
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ْجسَ  َويَْجعَلُ   ﴿:قوله عزَّ وجل-  (100 :يونس) ﴾الر ِ

بالياء  فَوَيجَعلَ   :وروى حفص عن عاصم ،بالنُّون  فوَنجَعُل الر ِّجَس   :قرأ أبو بكر عن عاصم

  .ف1 "وكذلك الباقون 

ابقة تبين للباحثة أنَّ  هذا النَّول من القراءة في ال الب يرك ِّز على نول  ومن خالل األمثلة الس 

ر أو مؤنَّر اللية على تفسير  .ير ذلك في داللة اآليةتقد و فالمخاطب  مذكَّ وهذا يدلي بظالله الد 

 اآليات القر نية.

 االختالف في الهمزة  :ثالثاً 

وجل- ةَ اْلُكْفِر إِنَُّهْم الَ أَْيَماَن لَُهْم لَعَلَُّهْم يَنتَُهونَ  ﴿:قوله عزَّ  (12:التَّوبة) ﴾فَقَاتِلُواْ أَئِمَّ

الهمزة األولى ألف الجمع / والثَّانية " َأئِّمَّة الُكفر بهمزتين"لوا فقا :قرَأ ابن عامر وأهل الكوفة " 

َمة أصلي ِّة ألنَّها جمع إمام واألصل  َلة  فَأأ مِّ مار و أحمِّرة فَأف عِّ ولكن الميمين لمَّا اجتمعتا نقلوا  فمثل  حِّ

 .بهمزتين فَأئِّمَّة كسرة الميم إلى الهمزة فأدغموا الميم في الميم فصارت 

بهمزة واحدة كَأنَّهم كرهوا الجمع بين همزتين  ب ير مد  ""أيمة  :ع وابن كثير وأبو عمروقرَأ ناف

 .ف2 "وال اعتبار بكون األولى زائِّدة كما لم يكن ،في بنية واحدة

ثَِّلة" :اس فيهاقال النَّحَّ   ثال وأم  َمت الميم في الميم وُقلِّبت  ،جمع إمام واألصل َأأ َمَمة كمِّ المَّ ُأدغِّ

َم اأَلخَفش أنَّك تقول ،فُأبدلت من الثَّانية ياء ،فاجتَمَعت همزتان ،لى الهمزةالحركة ع هذا أيم من  :وزعِّ

ة الُكفر ﴿وقرَأ حمزة  .أوم بالواو :قال المازني .هذا بالياء فأكثر النَّحويين يذهب إلى أنَّ  .﴾فقاتِلوا أَإِمَّ

 :زعم أبو اسحاق أنَّه جائز على بعد قالو  ،هذا لحن ال يجوز ألنَّه جمع بين همزتين في كلمة واحدة
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لقيت حركة الميم على الهمزة ُتركت الهمزة أُ فلمَّا  ،اإلدغام والتَّضعي  الَّتانألنَّه قد وقع في الكلمة عِّ 

 ف1 ".بحركتها على ذلك لتدلَّ 

وجل -  (30 :الت وبة) ﴾ذَِلَك قَْولُُهم بِأَْفَواِهِهْم يَُضاِهُؤوَن قَْوَل الَِّذيَن َكفَُرواْ   ﴿:قوله عز 

من  :قال أبو منصور ،وقرأ الباقي ُيضاهون ب ير همز ،مهموزاً "قرأ عاصم وحده "ُيضاهئون 

 اهأت الرَّجل إذ  :أقرأني األيادي لشمر عن أبي عبيد عن أصحابه قال ،العرل من يهمز  اهأت

المشابهة  : ةأصل المضاهات في اللُّ  :وقال أبو اسحاق ، اهيته :وأكثر العرل يقولون  ،دفعت به

 .وهي الَّتي ال يظهر لها الدي :امرأة  هياء :قال واشتقاقه من قولهم .واألكثر ترك الهمز فيه :قال

 ف2 " ففعالء ألنَّها ال الدي لها يظهر و هياء  اومعناها أنَّها أشبهت الر ِّجال ،وقيل هي الَّتي ال تحيض

 .وترى الباحثة أن هذا ينسجم مع تفسير اآلية القر نية

وجل   (37 :التَّوبة) ﴾إِنََّما النَِّسيُء ِزيَاَدةٌ فِي اْلُكْفرِ ﴿ :قوله عزَّ

دًا ب ير همز" إنَّما النَّسيء"روي عن ابن كثير أنَّه قرأ "  "إنَّما النَّسأ" وُروي عنه وجه  خر  ،ُمشدَّ

  .والهمز بكسر السي ِّن بالمدَّ  فإنَّما النَّسيء وقرأ الباقون  ف،النَّسع بوزن 

 بتشديد الياء غير مهموز فاألصل فيه النَّسيء بالمدَّ  فمن قرأ  إنَّما النَّسيء :ل األزهري قا

 ففعيل والنَّسيء اسم على  ،ويحذفه ،القارئ به  الر ترك الهمزة على ل ة من ُيخف ِّف الهمز والهمز ولكن  

يء :من قولك  .أنسا نسيئاً  ،رتهإذا أخَّ  ،أنسأت الشَّ

إِّنَّما هو تأخيرهم " إنَّما النَّسء زيادة في الكفرومنه قوله " ،والتأجيل أخيرالتَّ  :النَّسيئةو  وأنسأ 

الذي يسير وفق  نطق الهمزة أو حذفها يرتبط بالتخفي ، وترى الباحثة أن .تحريم المحرَّم إلى صفر

 . ف3 "مبدأ السهولة والتيسير في الل ة
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 رابعًا: الجمع والتَّوحيد

وجل-  (17 :)التوبة ﴾ُرواْ َمَساِجَد َّللاَّ َشاِهِديَن َعلَى أَنفُِسِهْم بِاْلُكْفرِ أَن يَْعمُ  ﴿:قوله عزَّ

يعني المسجد  اعلى التَّوحيد" ما كان للمشركين أن َيعمروا مسجد هللا" :قرَأ ابن كثير وأبو عمرو

ديقها قوله قال أبو عمرو وتص .إنَّما المشركون َنجس فال يقر وا المسجد الحرام"" :تهما قولهالحرام وحج  

على الجمع في كل ِّ " إنَّما يعُمُر مساجد هللا"والثَّانية  :قال .وعمارة المسجد الحرام" جعلتم سقاية الحاج  أ"

 .من  من باهلل على هذا المعنى""مكان 

إنَّما يعُمُر " :جمال الجميع على قولهإتهم وحج   ،باأللف" أن يعمروا مساجد هللا" :وقرأ الباقون 

وأخرى وهي أنَّه إذا ُقرَِّئ على الجمع  ،لى الجمع فُردَّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليهع" مساجد هللا

المسجد  فوإذا ُقرِّئ على التَّوحيد لم يدخل فيه  غير ،وغير المسجد الحرام ففيه  دخل المسجد الحرام

صل ِّي فيه ويعبد يُ  :.  فالن يعمر مسجد هللا أيف1 وإنَّما ُعني به المسجد الحرام فحسب" .الحرام

 ويت ضح لنا الفرق بين المعنيين، وأالره في تفسير اآلية..ف2 "هللا

وجل  (24:التوبة) ﴾ قُْل إِن َكاَن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم َوإِْخَوانُُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرتُُكمْ  ﴿ :قوله عزَّ

اُتُهم علــى الجمــع فيهــا هــذه أو عشــير " وفــي المجادلــة" وعشــيراُتُكم"روى أبــو بكــر عــن عاصــم   

 .لف على الجميع في هذه وحدهاباأل" بي بكر، وفي رواية يحيى "وعشيراتكمأعشى عن رواية األ

 .موحدين" عشيرتهم"أو " وقرأ الباقون "وعشيرتكم

أهـل بيتـه  :عشـيرة الر جـل .اسـم جـامع ألهـل البيـت مـن َقـُرل أو بعـد :العشـيرة :قال أبـو منصـور

 يرة لمعاشرة بعضهم بعضًا.وا عشسم   ،األدنون 

 . ف3 ﴾َوأَنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِينَ  ﴿ا نزلت ولم   :قال أبو منصور
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النا ابن عف   ، صلَّى هللا عليه وسلَّمف منهم األدنى واألبعد أنذر الن بي النا عبد حد   :ان قالفيما حدَّ

لما أنزل هللا  :عباس قال بيأبن نمير عن األعمش عن عمرو بن ُمرَّة عن سعيد بن جبير عن اهللا 

فا فصعد عليه ﴾َوأَنِذْر َعِشيَرتََك األَْقَربِينَ ﴿ تعالى يا صباحاه، فاجتمع  :المَّ نادى ،أتى رسول هللا الصَّ

يابني فهر،  ،يابني عبد المطلب :فقال رسول للا   ،اليه الن اس بين رجل يجيء و ين رجل يبعر رسوله

 :قال .نعم :قالوا صدقتموني ؟ ،بسفح هذا الجبل تريد أن ُت ير عليكم لو أخبرتكم أنَّ خيالً  ،يا بني لؤي 

أما جمعتنا إالَّ لهذا فأنزل للا   ،سائر اليوم ًا لكب  تَ  :فقال أبو لهب .عذال شديد ني نذير لكم بين يدي  إف

 .وقد تب   ف1 ﴾تَبَّْت يََدا أَبِي لََهب  َوتَبَّ  ﴿:تبارك وتعالى

فهو  فأو َعشيراتكم فهد و ني لؤي كما أنذر األقر ين، ومن قرأ  فأنذر بني :قال أبو منصور

وترى الباحثة أن العشيرة تضم . ف2 عشائر أيضًا، والجمع بالتَّاء قليل ":ويجمع العشيرة ،ةجائز في العر ي ِّ 

لذا االستخدام  اوتحمل كلمة العشيرة المفردة وجمعها األواصر نفسها ،أواصر القر ى جميعهم

 عطي المعاني نفسها  من حدود إطالقها على الفرد ومجموعة األفراد.بالصي تين ي

وجل:-  ( 103 :التوبة) ﴾ إِنَّ َصالتََك َسَكٌن لَُّهمْ  ﴿قوله عزَّ

جماعة " إنَّ َصَلَوتِّك"عامر وعاصم في رواية أبي بكر  رأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وأبوفق

م  :وفي المؤمنين ،أَصَلَوُتَك تأُمُركف  :وفي هود عن عاصم   ،وروى حفص جماعة كله. فعلى َصَلَوتِّهِّ

على   :وفي سورة هود على التَّوحيد أيضًا وفي سورة المؤمنين ،على التَّوحيدف3  ﴾أََصالتَُك تَأُْمُركَ ﴿

أَصَلوُتك تأُمُركف  وفي هود  فإن  َصَلواتك  :وقرأ حمزة والكسائي .جماعة وفي هذه وحدها فَصَلواتهم

وترى الباحثة إن ذكر المفرد والجمع يفي  .ف4 كلُّه على التَّوحيد" فعلى َصَلوتِّهم وفي المؤمنون 

 بال رض، نقول: صالة الفرد وصلواته.
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وجل  (33 :يونس) ﴾َكذَِلَك َحقَّْت َكِلَمُت َرب ِكَ  ﴿ :قوله عزَّ

وابن  وقرأ نافع ،واحدة فحقَّت كلمت ر  ِّك بو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أفقرأ ابن كثير و 

تهم " كلمُة ر  ِّك" :وقرأ الباقون " جماعة ". فكلمت عامر الحرفين جميعًا  جمال الجميع على إوحجَّ

وا ما اختلفوا "وتمَّت كلمُة ر  ِّك"  :التَّوحيد في قوله   ف1 "فيه إلى ما أجمعوا عليهفردُّ
 

 التنوين :خامساً 

وجل- ِ قُْل أُذُُن َخْير  لَُّكْم يُْؤِمُن بِا﴿ :قوله عزَّ  (61 :)التوبة ﴾ّللَّ

نُقل هو ُأذُن"  " :قرأ نافع وقرأ  ،بإسكان الذَّال في كل القر ن كأنَّه استثقل الالث  مَّات فسكَّ

ن"  " :قرأ أبو بكر في رواية األعشى .الذَّال على أصل الكلمة الباقون بضم   خيرم ُقل هو ُأُذنم لكم "منوَّ

 .ف2 " بالرَّفع والتَّنوين "لكم 

ويكون  ،هو يستمع منكم :ُقل يا محمد :فمعناه فُقل ُأذنم خيرم لكم من قرأ " :صورقال أبو من

أي يسمع ما يقال فيصد ِّق  :إنَّ محمدًا أُذن :وذلك أنَّ المنافقين قالوا ،قاباًل بعذركم خيرم لكم ،قريبًا منكم

و خيرم لكم ولكنَّه يصد ِّق ُقل يا محمَّد إن كان أذنًا كما تقولون فه :فكان الجوال لهم على ما قالوا ،به

بكم  .المؤمنين ويكذ ِّ

وهو ُيصد ِّق هللا  ،والمعنى أنَّه مستمع خيٍر لكم ،ُقل أُذُن خيٍر لكمف فهو نفيم لما قالوا  أم ا

وجل ق المؤمنين فيما ُيخبرونه به ،عزَّ ويظهر  .ف3 "المنافقينوال يستمع إلى  ،وال ُيصد ِّق الكافرين ،وُيصد ِّ

 ت بهذا النول  التنوينف في الجزأين.قلة عدد القراءا
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 الز ِّيادة  :سادساً 

وجل-  (100 :التَّوبة) ﴾ َوأََعدَّ لَُهْم َجنَّات  تَْجِري تَْحتََها األَْنَهارُ ﴿ :قوله عزَّ

 ف.نمِّ  بزيادة تجري من تحتها األنهار"  وأعدَّ لهم جنَّاتٍ " :قرأ ابن كثير

 .ف1 في مصاحفهم" وهكذا فمن غير  مِّن"تحتها"  :وقرأ الباقون 

وجل-  (107 :)التَّوبة ﴾َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا﴿:قوله عزَّ

ام"الَّذين اتَّخذوا"  :قرأ نافع وابن عامر  .ب ير واو وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشَّ

 .ف2 "بواو  "والَّذين" :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي

يكون خبر االبتداء ال يزال بنيانهم الَّذي بنوا ريبًة في قلو هم و رارًا مصدر  :أبو جعفرقال 

 ف3 مفعول من أجله ".

 

 اإلمالة والتَّفخيم:سابعاً 

وجل-  (1 :يونس) ﴾الر تِْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلَحِكيمِ  ﴿:قوله عزَّ

ورة ﴾الر ﴿وقال سعيد عن قتادة  ،قسم ﴾الر ﴿قال الحسن وعكرمة         وقال كذا كل  ،اسم السُّ

ور :وقال مجاهد ،هجاء في القر ن وترى الباحثة أن   .ف4 "يحروه التَّهج   هيوقيل:  ،هي فواتح السُّ

 وغير ذلك.والعلمي اإلعجاز العددي والبياني  منهاالحروه المقطعة لها تفسيرات إعجازية مختلفة، 

 فوطاء ،وراء ،والاء ،وَ اء  :أهل الحجاز يقولون  :ُل تان" :االختاله في اإلمالة والتَّفخيمو "

تاء :وغيرهم يقولون  طاء ،وِّراء ،بِّاء وِّ   ف5 ".وِّ
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 سقاطها إاثبات األلف و :ثامناً 

وجل- بِينٌ  ﴿ :قوله عزَّ  (2 :)يونس ﴾قَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ َهذَا لََساِحٌر مُّ

وحجتهم  ،إشارة إلى المرسلهذا"  "إنَّ  :قوله .باأللف" قال الكافرون أنَّ هذا لساحرم ُمبين " 

ر النَّاس" " أن  َأوحينا" :قوله صلَّى هللا عليه  يعني النَّبي " فقال الكافرون إنَّ هذا إلى رجٍل منهم أن أنذِّ

 ".وسلَّم"ف "لساحرم مبين

تهم ،ب ير ألف يعنون القر ن"سحرم ُمبين"  :وقرأ الباقون  احر :وحجَّ حر يدُل على السَّ  ،أنَّ الس ِّ

حر ،ألنَّ الفعل ال يكون إال  من فاعل احر قد يوجد وال يوجد معه الس ِّ  ف1  "والسَّ
 

 التَّخفيف والتَّثقيل :تاسعاً 

وجل- َي إِالَّ أَن يُْهَدى ﴿ :قوله عزَّ ن الَّ يَِهد ِ  (35 :يونس) ﴾أَمَّ

ال"أمَّن ال يهد ي"   ال وُتركت األصل يهتدي فأدغمت التَّاء في ا ،بإسكان الهاء وتشديد الدَّ لدَّ

بفتح الياء والهاء "أمَّن ال َيهد ِّي"  :وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وورش .الهاء ساكنة كما كانت

ال ال وطرحوا فتحتها على الهاء فيهتدي واألصل  ،وتشديد الد  وا بقراءة عبد واحتج   ،فأدغموا التَّاء في الدَّ

 إنَّ محمَّدًا صلَّى هللا عليه وسلَّم دعا قومه إلى دين هللا  :وكان ابن عباس يقول" أمَّن ال يهتدي"هللا 

عصوه وهو أحقُّ أن ُيتبع أم من ال يهتدي إال  أن ُيهدى أي يرشده و  ،وأرشدهم إلى طاعته

  ف2 ".غيره

 المد  :عاشراً 

وجل- َ َسيُْبِطلُهُ  ﴿ :قوله عزَّ ْحُر إِنَّ َّللاَّ  (81 :نسيو ) ﴾قَاَل ُموَسى َما ِجئْتُم بِِه الس ِ

                                                           
(1)
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حرُ قرأ أبو عمرو " ئتم به  لس ِّ ئُتم   :والتَّقدير فأي بمعنى  فما جعل  ،بالمد ِّ " ما جِّ أي شيء جِّ

حرُ  فلهذا  ،فقد دخل استفهام على استفهام ،ألنَّهم قد علموا أنَّه سحر ،هو استفهام على جهة التَّو يخ” لس ِّ

ئُتم به"  :يقف على قوله حرُ  المَّ يبتدئ "ما جِّ حر هو   رَّفع وخبره محذوه المعنى بال ف لس ِّ   ف.الس ِّ

حرُ  وقرأ ئتم به الس ِّ حر على هذه القراءة في معنى " وما"" الباقون "ما جِّ ئُتم به الس ِّ  ف،الَّذي جِّ

حر ابتداء  فوالَّذي   .ف1 " فالَّذي مررُت به زيد  :خبر االبتداء كما تقول فوالس ِّ

حر بهمزتين همزة استفهام و  " رفع  فتكون ما استفهامية في محل ِّ ف أل    همزةفي قراءة  لس ِّ

والتَّقدير أي  وجئتم به الخبر ،رفع مبتدأ مبتدأ وجئتم به الخبر والتَّقدير اي شيء ما استفهامية في محل ِّ 

حر بدل من اسم االستفهام لذلك أعيدت ؤ وتقليل لما جا ،نكارإشيء جئتم به كأنَّه استفهام  وا به والس ِّ

حر خبرًا لمبتدأ محذو معه أداته أو يكو  حر"ن الس ِّ ه أي أهو الس ِّ
 .ف2 
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 المبحث الثَّاني

 الحذف 

كر لكن للحذه بالغة من نوٍل  خر يلجأ إليها القائل أو الكاتب ألسباٍل  ،األصل في الكالم الذ ِّ

ة في نفسه اه ابن جن ِّي ولعلَّ أفضل تسمية له كما سمَّ  ،فهو بالم واسع في أمَّات كتب العر ي ِّة ،عد ِّ

هل في مكاٍن أو زمان اللُّجوء للحذه دون الحاجة إليه اشجاعة العرل دون ترك دليل  ،إذ ليس بالس 

ياق ،ُيشير إليه  .فالحذه من المجاز ال ذي ُيفهُم من الس ِّ

 

ل  الحذف لغًة  :المطلب األوَّ

يء إسقاطه" :يقول الجوهري  ،الحذه عند العرل القطع من شعري  يقال حذفت ،حذه الشَّ

ابة أي أخذته"ومن ذن يء يحذفه حذفًا قطعه من حذه ا" :وعبَّر عنه ابن منظور قائالً  ،ف1 ب الدَّ لشَّ

اة " :. وقال فيه الخليلف2 "طرفه  ،ف3 "الحذه قطف الشيء من طرفه كما ُيحذه من طره ذنب الشَّ

 .ف4 "َحَذَه الحره أي أسقطه" :فق معهم الفارابي إذ قالويتَّ 

كما  ،ماء اللُّ ة وُيجمعون في تعريفهم للحذه بأنه التَّرك والقطع واإلسقاط من الكالمفق عليتَّ 

عر ابة أو طره الشَّ  .شبَّهوه بالقطع من طره الدَّ

 

  

                                                           
حاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري، اسماعيل: ف1   ، مادة  حذهف4/134،ج1959، دارالعلم، لبنان، 1عبد ال فور عطار،ط أحمد.تحقيق: الصَّ
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 الحذف اصطالحاً  :المطلب الثَّاني

 الحذف عند النُّحاة  :أوَّال ً 

ركشي  ظهر من خالل الت عريفين اللُّ وي  وي .ف1 "إسقاط جزء من الكالم أو كل ِّه لدليل " :عرَّفه الزَّ

 ،م المعنى مع وجود الحذهاوُتضيُ  الباحثة أنَّ الكالم ت ،ط جزء من الكالماأنَّ الحذه إسق والنَّحوي  

 .مات مع الحفاظ على الدَّالالت ة تميُل إلى االقتصاد في الكلوكأنَّ اللُّ  ،ولم يؤال ِّر عليه الحذه

 الحذف عند البالغيي ِّن :ثانياً 

حر" في الحذهل الجرجاني قا فإنَّك  ،بالم دقيق المسلك لطي  المأخذ عجيب األمر شبيهم بالس ِّ

مت عن اإلفادة كر والصَّ ونجدك أنطق ما تكون إذا لم  ،أزيد لإلفادة ،ترى به الحذه أفصح من الذ ِّ

 ف2 تنطق وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن ".

ائعُيعدُّ الحذه من أهم عوارض التَّركيب في ا لذلك نرى له  ،لعر ي ِّة إذ فيه خروج عن النَّمط الشَّ

امع أو المتلقي   ،قيمة فن ِّي ِّة ول وي ِّة بال ة األهمي ِّة لتقدير ما هو  تتجلَّى باألفكار الَّتي تدور في ذهن السَّ

فقد حذفت العرل الجملة والمفرد والحره والحركة وليس شيء من " ،محذوه وما ال اية من هذا التَّرك

 )3 ف علم ال يب في معرفته ". عن دليل عليه وإالَّ كان فيه  ر ًا من تكلُّ لك إالَّ ذ
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 شروط الحذف :المطلب الثَّالث

لحذه ال بدَّ من توافر إلى الكن من يلجأ  ا جاعة وجرأة تتفاوت من كاتٍب آلخرفي الحذه ش

روط ذكرها بالتَّفصيل والتَّو يح ابن هشام األنصاري في م ني اللَّبيب عن  مجموعة من العناصر والشُّ

 منها : لخَّصها في المانية شروط ف1 كتب األعاريب

فتجد ا رل سوطًا  حذه  ،فعند قولك سوطًا تبحر عن النَّاصب فيها ،وجود دليل على المحذوه

ناعة النَّحوي ِّ "  فالفعل دلَّ عليه عالمة النَّصب ة وال ُيحذه إالَّ بدليل يقتضيه المعنى أو تقتضيه الص ِّ

فال ُيحذه  ،أالَّ يكون المحذوه كالجزء.و  ف2 "عليه قرينة المقام  وسواء تدلُّ عليه قرينة لفظي ِّة أم تدلُّ 

دًا.و  الفاعل وال نائبه وال مشبَّهه. أالَّ يؤد ِّي حذفه إلى اختصار و  أالَّ يكون المحذوه مؤكَّ

أالَّ يكون المحذوه . و  فعل للألنَّه اختصار  ا فال ُيحذه اسم الفعل دون معموله ،المختصر

اللة أو كُثر فيها  ا عاماًل  عيفاً  فال ُيحذه الجازم والنَّاصب للفعل إالَّ في مواقع قويت فيها الدَّ

أالَّ يؤد ِّي الحذه إلى تهيئة و  .أالَّ يكون المحذوه قد استعيض عنه بشيء محذوهو  .االستعمال

عي أالَّ يؤد ِّي و  . العامل للعمل أو قطعه عنه  .الحذه إلى اللُّبس أو إعمال العامل الضَّ
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 األغراض البالغي ِّة للحذف  :المطلب الرَّابع

ً من اوصف الجرجاني الحذه بأنَّه بالم دقيق المسلك لطي  المأخذ         المرسل  ،فهو ُيثيُر كالَّ

عوا في القول فيها حتَّى بحر فيها العلماء وتوسَّ  ،وفي كثيٍر من الموا ع يكون التَّرك أفصح ،والُمتلقي

 :تمَّ التَّوصل إلى األغراض اآلتية

لكون المحذوه غالبًا معروه  ،فالحذه نات  عن رغبة المتكل ِّم باالختصار ايجاز واالختصاراإل-1

ابقة به  :الهالل وهللا تقديرها :نحو ،يلدى المتلق    هذا الهالل فحذه المبتدأ للمعرفة السَّ

 ف1 ﴾َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِيَها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقبَْلنَا فِيَها ﴿عالى: منه قوله ت ااالت سال-2

واسأل أحجارها  ،اسأل أهل القرية :فيصبح تقدير كثير من المعاني مثلافحذه أهل ليتسع المعنى“

 .ف2 وفي هذا مبال ة في صدق إخوة يوسف " ،وكلُّ ما فيها ،ووديانها

فقد حذفت الياء في  ف4 ﴾َواللَّْيِل إِذَا يَْسرِ  ﴿ ف3 ﴾َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى﴿نحو  :صلةرعاية الفا-3

عراء للقوافي والوزن العرو ي ،الفواصل ألنَّها على ني ة الوقف وما ُيمي ِّز  ،ومنها كذلك مراعاة الشُّ

 .بير رونقًا وأصالةالقر ن الكريم مراعاة الفواصل القر ني ِّة والمعاني ما يزيد التَّع

َعاِلِم اْلغَْيِب ﴿ :نحو: قوله تعالى اكون المحذوه معلومًا وشهرته وا حة فيكون ذكره وتركه سواء -4

 .فحذه لفظ الجاللة هللا ف5 ﴾َوالشََّهاَدةِ 

اف ، فحذفت أداة الن ِّداء  يف6  ﴾ يُوُسُف أَْعِرْض َعْن َهذَا﴿ :نحو االتَّخفي  لكثرة دورانه في الكالم -5

 لكثرة استعمالها في سورة يوسف.
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َ قَِويٌّ َعِزيزٌ ﴿نحو قوله تعالى  ااالحتقار والتَّحقير-6 ُ أَلَْغِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلي إِنَّ َّللاَّ فحذه  ف1 ﴾َكتََب َّللاَّ

 .ارالكفَّ 

امع فتقول له ااإلبهام-7  فتقول .أال ُتعطي كما أعطى اآلخرون  :إذا كنت تريد إبهام أمر على السَّ

 ف2 ؟ ماذا أعطيت ؟ ولمن أعطيت ؟ وكم أعطيت ؟ ومتى أعطيت :فيقول .أعطيت

فيحذه ما ال يتعل ق غرض بذكره  ،ا وهذا وارد بكثرة في القر ن الكريمق غرض بذكرهعدم تعلُّ -8

ة فيما يتعلَّ  ما هو محط   ،ويذكر الم في الفائدة خاصَّ ة موسى عليه السَّ ق بالقصص القر ني ِّة نحو قصَّ

، َوأَْهِديََك إِلَى َرب َِك فَتَْخَشى، فَقُْل َهل لََّك إِلَى أَن تََزكَّى، اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى﴿ :تعالى قوله

يظهر الخطال وا حا هنا في التَّركيز على فحوى الر ِّسالة  ف3 ﴾فََكذََّب َوَعَصى، فَأََراهُ اآليَةَ اْلُكْبَرى

بل  ،ق موسى فحذه تكلي  موسى بالر ِّسالة ولم يذكر أيضا مقابلته لهاإللهي ِّة إلى فرعون عن طري

 .تطرَّق لرسالة هللا مباشرة وذكر عناد فرعون وكفره وعاقبته

ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إِالَّ ﴿ :الستقباح التَّصريح بذكر المحذوه كما في قوله تعالى ااالستهجان-9 مَّ

يقَةٌ َكانَا يَأُْكالِن الطََّعاَم انُظْر َكْيَف نُبَي ُِن لَُهُم اآليَاِت ثُمَّ انُظْر َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه  هُ ِصد ِ ُسُل َوأُمُّ الرُّ

فقد ُذكر في االية الكريمة أكل الطَّعام ولم يذكر ما يقتضيه أكل الطَّعام  ،ف4 ﴾أَنَّى يُْؤفَُكونَ 

 .الستهجانه

ُ  ﴿ :كقوله تعالى ،فادة العمومإ-10 ومن خالل رسله  وجل  فاهلل عزَّ  ف5 ﴾ يَْدُعو إِلَى َداِر السَّالمِ َوَّللاَّ

 .وكتبه يدعو الجميع الى الجنَّة
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كر في مقاٍم معيَّن تشريفًا له-11 قَاَل فِْرَعْوُن َوَما  ﴿ :كما في قوله تعالى اصيانة المحذوه عن الذ ِّ

صيانًة وتشريفًا له في ”ُحذه المبتدأ وهو "هللا .ف1  ﴾قَاَل َربُّ السََّماَواِت َواألَْرِض ، َربُّ اْلعَالَِمين

ألنَّه يرى  امًا وما رلُّ العالمينمعرض سؤاٍل سخيٍ  من فرعون اللَّعين الَّذي يسأل عن هللا تهك  

 .للعبادة نفسه هو الرَّل الُمستحق  

 

 شروط الحذف :المطلب الخامس

روط امل العر يَّةو ع النُّحاُة  وابط وقيود تضبط عملية الحذه في الج  :ومن أبرز هذه الشُّ

وعدم تأالُّر صحة المعنى بالحذه من حير  يال  ،وجود دليل لفظي أو معنوي ُيشير إلى المحذوه

وكذلك خبر دون  ،ة اللَّفظي ِّة وجود منصول في الجملة دون ذكر العاملومن األدل   ،أو ت يُّر المعنى

وكذلك كون  ،حذوهمار أحدهما موجود واآلخر أو وجود طرفين لحو  ،وجود مبتدأ والعكس صحيح

امع روط وأدلتها مع التَّمثيل عليها  .المحذوه معلوم سواء للمتحد ِّث أو للسَّ وسنتحدَّث عن هذه الشُّ

 :أدلَّة الحذفبعنوان 

قال سالم قومم   :أو وجود خبر دون وجود مبتدأ نحو ،خبر له أن يكون في الجملة مبتدأ ال-1

 .سالمم عليكم :جملةتقدير ال فمنكرون 

م أهاًل لتُ لَ حَ  :تقدير الجملة ف أهاًل وسهالً  :أن يكون في الجملة منصول دون وجود الن اصب له نحو-2

 اًل.ه  سَ  م  ئتُ طِّ و وَ 

 ف2 ﴾َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًحا ﴿ :غير زائد نحو قوله تعالى أصلي   أن يكون في الجملة حره جر ٍ -3

 .إلى المود أرسلنا :تقدير الجملة

                                                           
عراء:  ف1   23  يةسورة الشُّ
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دة فُيكتفى بذكر -4 نحو  احدهما اعتمادأ على الفهم العام  أأن يقتضي المقام ذكر شيئين أو أشياء متعد ِّ

ْبِل اْلفَتْحِ َوقَاتَلَ  ﴿ :قوله
ْن أَنفََق ِمن قَ ال يستوي من أنفق من  :تقدير الجملة ف1 ﴾ال يَْستَِوي ِمنُكم مَّ

 قبل الفتح ومن بعده.

فَقُْلنَا اْضِرب ب ِعََصاَك اْلَحَجَر فَانفََجَرْت ِمْنهُ اثْنَتَا ﴿ :نحو قوله تعالى الى المحذوهأن يدلَّ العقل ع-5

 .فضرَل فانفجرت :تقدير الجملة ف2 ﴾َعْشَرةَ َعْينًا

بالمذكور على المحذوه نحو  جراء مذكور واحد عليه فيستدل  إ أن يجتمع في الكالم ما ال يصح  -6

ُؤوا الدَّاَر َواإِليَماَن ِمن قَْبِلِهْم يُِحبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهمْ  َوالَِّذينَ ﴿ :قوله تعالى  :تقدير الجملة .ف3 ﴾تَبَوَّ

ور ُتتبوأيمان ذلك أنَّ اإلاعتقدوا اإل  .يمان ال ُيتبوأ وإنَّما الدُّ

تقدير  .حانراكب النَّاقة طلي :أن ُيخبر عن الواحد ب ير الواحد فيفهم أنَّ المَّة حذه ما نحو قوله-7

 .الن َاقة وراكب النَّاقة طليحان :الجملة

اِلَحاِت ﴿:نحو قوله تعالى اأن يتعدَّى الفعل بحره ويحذه الحره-8 ِر الَِّذين آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ َوبَش ِ

 .تقدير الجملة بأنَّ لهم جنَّات ف4 ﴾أَنَّ لَُهْم َجنَّات  

رط ،و العكس كالقسمأ جوال له أن يوجد في الجملة سؤال يستدعي الجوال وال-9 نحو قوله  اوالشَّ

 ولو ركنت. :تقدير الجملة ف5 ﴾لَقَْد ِكدتَّ تَْرَكُن إِلَْيِهْم َشْيئًا قَِليالً ﴿ :تعالى
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تقديرها  ف1 ﴾أَِن اْعَمْل َسابِغَات   ﴿ :نحو قوله تعالى اأن يكون في الجملة صفة ال موصوه لها-10

 .ساب ات اً اعمل دروع

 :نحو اأو يذكر فعل القول وال يوجد المقول ،ون في الكالم مقول ولم ُيذكر فعل القولأن يك-11

ن ُكل ِ بَاب  ﴿ تقدير الجملة يقولون سالم  .ف2 ﴾َسالٌم َعلَْيُكم بَِما َصبَْرتُمْ * َواْلَمالئَِكةُ يَْدُخلُوَن َعلَْيِهم م ِ

 .عليكم

 

ادس  أنواع الحذف :المطلب السَّ

ة وأ  :نوال حسب توافر عناصر الجملة أبرزهاللحذه وجوه عدَّ

يَّارة :ا نحو قولككحذه الفعل في التَّحذير :الحذه الواجب  حذه الفعلف :أوالً  يارة السَّ احذر   ي  أ :السَّ

يارة  أي اصبر  صبرًا جمياًل. :وحذه عامل المفعول المطلق الن ائب عن فعله نحو صبرًا جميالً  .السَّ

 تقديرها لوال وجود هللا  :نحو لم أوافق لوال هللا ،فحذه الخبر وحذه جوال لوال 

"إنَّما  :وهو ما توفَّر فيه دليل لفظي أو معنوي على المحذوه يقول سيبويه:الحذه الجائز :الانياً 

  ف3 .وألنَّ المخاطب يعلم ما يعني " ،أ مروا ما كان يقع مظهرًا استخفافاً 

 حذه المبتدأف هي نارم حامية  :تقديرها ف4 ﴾نَاٌر َحاِميَةٌ *يَهْ َوَما أَْدَراَك َما هِ  ﴿ و مثاله قوله تعالى:

رط والقسم كما في قوله تعالى ،ردأو المط   الحذه القياسي   :الالثاً       :وهو ما ُيحذه فيه جوال الشَّ

رط محذوه لتقد  ف5  ﴾لَئِْن أُْخِرُجوا ال يَْخُرُجوَن َمعَُهمْ ﴿  .م القسم. فجوال الشَّ

                                                           
 11  يةسورة سبأ:  ف1 
 24  يةسورة الرعد:  ف2 
 224/ص1جالكتاب.سيبويه:  ف3 
 11 يةسورة الرعد:  ف4 
 12  يةسورة الحشر:  ف5 
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ماعيالحذه ال :رابعاً  ورد المحذوه فيه و ا وهو ما ال يخضع لقاعدة معينة بل لكثرة االستخدام سَّ

 فحذه الفعل  .تقديرها حللتم أهاًل ووطأتم سهالً  :نحو أهاًل وسهالً  :وأصبح مشهوراً 

نعة اإلعرابي ِّة :خامساً  ليل وال يدل   ،الحذه الَّذي يقتضيه المعنى والصَّ عليه  وهو ما ال يشترط فيه الدَّ

 فحذه الفاعل  .نحو ُأكَل الجبن ،للمجهول كحذه الفاعل مع الفعل المبني   ،عنىالم

راسة ستقوم الباحثة بتقسيم المحذوفات إلى حذه يتعلَّق بالجملة االسمي ِّة   ،حذه المبتدأ وتسهياًل للد ِّ

 النَّافية للجنس.وحذه يتعلَّق بال  فوإنَّ وأخواتها ،كان وأخواتها وحذٍه يتعلَّق بالنَّواسخ  فوحذه الخبر

وال يوجد حدٌّ فاصل بين هذين  ،وحذه الجملة ،حذه الفعل اوتناولت حذفًا  خر يتعلَّق بالجملة الفعلي ِّة

رط حضور  ،الحذفين بعت ذلك في المحذوفات وات   اً وفصلت بينهما ألنَّ لجملة القسم وجوال الشَّ

 .بالمفاعيل واألحوال والمضاه

 

ابع  ين العاشر والحادي عشر من القرآن الكريمألجز في ا الحذف :المطلب السَّ

 أشكال الحذف 

 حذف الحروف  :أوَّالً 

ُ بَِما يَْعَملُوَن ُمِحيطٌ  ﴿:قوله تعالى-  (47 :نفال)األ  ﴾َوَّللاَّ

مير المتصل إحذه الحره العائد  نصب مفعول به وتقدير  في محل   وهولى الموصول الضَّ

مير في محل نصب مفعول بهفوالحذ .وهللا بما يعملونه محيط :الجملة  .ه لالختصار الضَّ

 (43 :التَّوبة) ﴾ ِلَم أَِذنَت لَُهمْ  ﴿:قوله تعالى-

 .وُتحذه .لما أذنت لهم :. وتقديرهاألنَّها ُجرَّت بحره الجر   ،ُحذفت ألف ما االستفهامي ِّة

 (74 :التَّوبة) ﴾فَِإن يَتُوبُواْ يَُك َخْيًرا ﴿:قوله تعالى-
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رط للتَّخفي  حذه نون فعل جوال اكنين المَّ حذفت  ،الشَّ كما ُحذفت الواو وجو ًا اللتقاء السَّ

 .يُكون   :النُّون للتَّخفي . وتقديرها

 (10:يونس) ﴾ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ  ﴿:قوله تعالى-

م في  والمتعل ِّق بها لفظ الجاللة "اسم موصول مبني   ،المحذوه من الجملة أداة الن ِّداء على الضَّ

دة في  ،ه منادى بأداة نداء محذوفةنَّ أل انصب محل   هاية عوض عن أداة الن ِّداء ن ِّ الوالميم المشدَّ

 ف1 وهذا التَّعويض عن الياء المحذوه مخصوص بلفظ الجاللة فقط " ،المحذوفة

 الحذف في الجملة االسمي ِّة  :ثانياً 

 حذف المبتدأ  :أوَّالً 

 (52 :فالن)األ  ﴾َكَدأِْب آِل فِْرَعْونَ  ﴿:قوله تعالى-

 .دألِّ هؤالء :وتقديره .المبتدأ في الجملة محذوه

ْنيَا ﴿:قوله تعالى-  (67 :نفال)األ  ﴾تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

نيا  :وتقدير الجملة ،ه الخبر المتعل ِّق بهيُحذه المبتدأ في الجملة ودلَّ عل  أنتم تريدون عرض الدُّ

 .وجاء الحذه لالختصار

ِ بََراَءةٌ م ِ  ﴿:قوله تعالى-  (1 :التَّوبة) ﴾َن َّللاَّ

 هذه براءةم. :وتقديرها .ُحذه المبتدأ اسم اإلشارة

ينِ  ﴿:قوله تعالى-  (11 :التَّوبة) ﴾فَِإْخَوانُُكْم فِي الد ِ

 وهذا الحذه لالختصار واالحتراز عن ظهوره. .هم إخواُنكم :وتقديرها .حذه مبتدأ الخبر إخواُنكم

 (61 :التَّوبة) ﴾ ُن َخْير  لَُّكمْ ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُ  ﴿:قوله تعالى-

                                                           
 5/16المفصل لكتال هللا المرتل. م عرالصالح، بهجت عبد الواحد:اإل ف1 



 

62 

ذن رسول هللا والمراد هنا صاحب األ اذنأُ وتقدير الجملة هو  ،للخبر ُأذنم  وحذه المبتدأ ه

الحذه هنا لتعظيم  ﴾ومنهم الَّذين ُيؤذون الَنبي ِّ ﴿وقد دلَّ عليه ما قبله  فمحمد  صلَّى هللا عليه وسلَّم

 .المحذوه

 (69 :التَّوبة) ﴾ِمن قَْبِلُكْم َكانُواْ أََشدَّ ِمنُكمْ  َكالَِّذينَ  ﴿:قوله تعالى-

والمراد بهم هنا المنافقون والمنافقات  .أنتم كال ذين :وتقدير الجملة .ُحذه المبتدا للخبر الَّذين

 .موالكفَّار  وقد ُحذه تحقيرًا له

ِعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  ﴿:قوله تعالى- ِ  (79 :التَّوبة) ﴾الَِّذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمطَّو 

والمراد بهم الكفار والمنافقون  .هم الَّذين :وتقدير الجملة .ُحذه المبتدأ للخبر االسم الموصول

 .وقد ُحذه تحقيرًا لهم

 (92 :التَّوبة) ﴾َوالَ َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك ِلتَْحِملَُهمْ  ﴿:قوله تعالى-

دارة  الى الَّذين حرجتقدير الجملة وال ع .حذه المبتدأ المؤخَّر م الخبر ألنَّه من ألفاظ الصَّ فقد ِّ

 .وجاء هذا الحذه لالختصار.في العر ي ِّة

اِكعُوَن السَّاِجُدونَ  ﴿:قوله تعالى-  (112 :التَّوبة) ﴾التَّائِبُوَن اْلعَابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّائُِحوَن الرَّ

وقد حذه تشريفًا وفخرًا  ،د بهم المؤمنون والمرا .وتقدير الجملة هم التَّائبون  .حذه المبتدأ

 بالمحذوه.

 حذف الخبر  :ثانياً 

ِ  ﴿:قوله تعالى- َن َّللاَّ  (68 :)االنفال ﴾لَّْوالَ ِكتَاٌب م ِ

 .لم موجودم اوتقديره لوال كت ،المحذوه من الجملة خبر المبتدأ كتب م 

َن اْلُمْشِرِكيَن َوَرُسولُ إ ﴿:قوله تعالى- َ بَِريٌء م ِ  (3 :التَّوبة) ﴾هُ نَّ َّللاَّ
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ل عليه وقد ُحذه الخبر .وتقديرها ورسوُلُه بريءم منهم .حذه الخبر لرسوله فهذا  ،لداللة األوَّ

 .الحذه لالختصار واالحتراز عن ظهوره

 (107 :التَّوبة) ﴾َوالَِّذيَن اتََّخذُواْ َمْسِجًدا ِضَراًرا ﴿:قوله تعالى-

 .بهم المنافقون وحذه تحقيرًا له ادُ ُير  اذينفيمن وصفنا الَّ  :حذه الخبر وتقدير الجملة

ْن أَسََّس بُْنيَانَهُ َعلََى َشفَا ُجُرف  َهار   ﴿:قوله تعالى-  (109 :التَّوبة) ﴾ أَم مَّ

س بنيانه خيرم  :الجملة.حذه الخبر  .وقد حذه لالختصار ،أم من أسَّ

ُ الَِّذي َخلََق السََّماوَ  ﴿:قوله تعالى-  (3:يونس) ﴾ اتِ إِنَّ َربَُّكُم َّللاَّ

 .والحذه فيها لالختصار ،هو هللاُ  :وتقدير الجملة .ُحذه الخبر

 (10:يونس) ﴾َدْعَواُهْم فِيَها ﴿:قوله تعالى-

 .قوُلهم :خبر المبتدأ محذوه في الجملة وتقديره

ب ِكَ  ﴿:قوله تعالى-  (19:يونس) ﴾فَاْختَلَفُواْ َولَْوالَ َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمن رَّ

 .والحذه لالختصار .لوال كلمةم موجودةم  :وتقديره ،وه وجو اً خبر لوال محذ

 حذف النَّواسخ  :ثالثاً 

  أ_ كان وأخواتها وإنَّ وأخواتها

 (13:يونس) ﴾ َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهم بِاْلبَي ِنَاِت َوَما َكانُواْ ِليُْؤِمنُواْ  ﴿:قوله تعالى-

 يمان.لإل نوما كانوا مريدي :وتقديرها ،مجروروال خبر كان محذوه من الجملة والمتعل ِّق به الجار ِّ 

 (24:يونس) ﴾َكأَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس  ﴿:قوله تعالى-

أن  .كأنَّه :وتقديره ،ُحذه من الجملة اسم كأنَّ وهو  مير الشَّ
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 ال النَّافية للجنس -ب

 (48 :)االنفال ﴾َغاِلَب لَُكمُ اَ  ﴿:قوله تعالى-

 .ال غالَب كائنم لكم :وتقدير الجملة ،حذه خبر ال النَّافية للجنس

ِ اْلعَالَِمينَ ال  ﴿:قوله تعالى- ب   (37:يونس) ﴾َرْيَب فِيِه ِمن رَّ

 كائنم أو موجود.  :وتقديره ،ال الن َافية للجنس وجو اً  ُحذه خبر

المبتدأ و الخبر ووقع الحذه في  ووترى الباحثة أنَّ عمدة الكالم في الجملة االسمي ِّة ه

ألنَّ الجمل ال  ان المبتدأ والخبر أكثر من غيرهما والُعمد ال ُتحذه إالَّ بوجود قرينة تدلُّ عليهاييالمتالزم

 .تستقيم من حير المعنى إالَّ من خالل المبتدأ والخبر

 الحذف في الجملة الفعلي ِّة  :ثانياً 

 حذف الفعل  :أوَّالً 

ُ فِي َمنَاِمَك قَ  ﴿:قوله تعالى-  (43 :)االنفال ﴾ ِليالً إِْذ يُِريَكُهُم َّللاَّ

اذكر  :وتقدير الجملة ،مفعول به الفعل المحذوه في اآلية هو النَّاصب السم الزَّمان في محل  

 .ذه لالختصارحوجاء ال .إذ ُيريكهم

 (2 :التَّوبة) ﴾فَِسيُحواْ فِي األَْرِض أَْربَعَةَ أَْشُهر   ﴿:قوله تعالى-

ال على القول وهذا الحذه  .قولوا أيُّها المسلمون للمشركين سيحواف :وتقديره .ُحذه الفعل الدَّ

 .لالختصار

 (8 :التَّوبة) ﴾َكْيَف َوإِن يَْظَهُروا َعلَْيُكمْ  ﴿:قوله تعالى-

وقد ُحذه .كي  يكون لهم عهد ؟ الستبعاد البات المشركين على العهد :حذه الفعل وتقديره

 .لكونه معلومًا فجاء الحذه لالختصار
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 (53 :التَّوبة) ﴾ َم يُْحَمى َعلَْيَها فِي نَاِر َجَهنَّمَ يَوْ  ﴿:قوله تعالى-

 ى ؟ وهذا الحذه لالختصار.من الَّذين ُيعذبون يوم ُيحم :هوتقدير .حذه الفعل

 (35 :التَّوبة) ﴾َهذَا َما َكنَْزتُْم ألَنفُِسُكْم فَذُوقُواْ َما ُكنتُْم تَْكنُِزونَ  ﴿:قوله تعالى-

 جاء الحذه لالختصار..بهم األحبار والرُّهبان والمراد .لهم هذا ما كنزُتمُيقاُل  :وتقديره .حذه الفعل

قَاِب  ﴿:قوله تعالى- َدقَاُت ِلْلفُقََراء َواْلَمَساِكيِن َواْلعَاِمِليَن َعلَْيَها َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوفِي الر ِ إِنََّما الصَّ

ِ َواْبِن السَّ  ِ َواْلغَاِرِميَن َوفِي َسبِيِل َّللاَّ َن َّللاَّ  (60 :التَّوبة) ﴾بِيِل فَِريَضةً م ِ

 .والحذه لالختصار .فرضَ  هللا ذلك فريضةً  :تقدير الجملة ،فريضًة مفعول مطلق لفعل محذوه

 (82 :التَّوبة) ﴾فَْليَْضَحُكواْ قَِليالً َوْليَْبُكواْ َكثِيًرا َجَزاء بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ  ﴿:قوله تعالى-

ال عليه المفعول ألجله جزاءً  ،ه في الجملة ُيجزون الفعل المحذو  ُيجزون  :وتقدير الجملة.والدَّ

 .جزاًء  وجاء الحذه لالختصار

 (95 :التَّوبة) ﴾إِنَُّهْم ِرْجٌس َوَمأَْواُهْم َجَهنَُّم َجَزاء بَِما َكانُواْ يَْكِسبُونَ  ﴿:قوله تعالى-

ال عليه اكذلك الفعل المحذوه تقديره ُيجزون   .ُيجزون جزاءً  :المفعول ألجله والدَّ

ِ فَيَْقتُلُوَن َويُْقتَلُوَن َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّاف ﴿:قوله تعالى-  (111 :التَّوبة) ﴾ي َسبِيِل َّللاَّ

 .وعَدهم وعدًا وحقَّ ذلك الوعد والحذه لالختصار :الفعل المحذوه في اآلية الكريمة

 (01:يونس) ﴾ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ  ﴿:قوله تعالى-

 .تسبيحاً وتقديره ُنسب ِّحك ُسبحانك  ،الفعل النَّاصب للمفعول المطلق سبحانك محذوهم من الجملة

 حذف المفاعيل :ثانياً 

 (57 :نفال)األ  ﴾لَعَلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ  ﴿:قوله تعالى-

 .لعلهم يذكرون وعيدك :وتقديره ،ُحذه المفعول اختصارًا في الجملة
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ُ ِمْن أَْخبَاِرُكمْ لَن نُّْؤمِ  ﴿:قوله تعالى-  (94 :التَّوبة) ﴾َن لَُكْم قَْد نَبَّأَنَا َّللاَّ

  .ُحذه اختصارًا للعلم به انب أنا هللُا من أخباركم كذباً  :وتقدير الجملة .حذه المفعول الثَّالر للفعل نبَّأ

 (25:يونس) ﴾َمن يََشاء ﴿:قوله تعالى-

 .المحذوه مفعول الفعل يشاء لالختصاص

فة  حذف :ثالثاً   الص ِّ

ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدونِِهمْ  ﴿:قوله تعالى- ِ َوَعُدوَّ  (61 :)االنفال ﴾ َعُدوَّ َّللاَّ

فة محذوفة من الجملة والمتعل ِّ  و خرين من  :وتقديرها فمن دون  والمجرور  ق بها الجار ِّ الص ِّ

الة على الكف   .غيرهم من الكفرة فة الدَّ  ن ذكرهم.ار والمشركين تحقيرًا لهم عوحذفت الص ِّ

ِ َوَرُسوِلهِ  ﴿:قوله تعالى- َن َّللاَّ  (1 :التَّوبة) ﴾بََراَءةٌ م ِ

فة  .وهذا الحذه لقصد البيان بعد اإلبهام .وتقديرها هذه براءةم واصلةم من هللا ورسوله .حذه الص ِّ

 (105 :التَّوبة) ﴾َوَستَُردُّوَن إِلَى َعاِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ  ﴿:قوله تعالى-

هادةسترد   :تقدير الجملة .لموصوهحذه ا وقد ُحذه لفظ الجاللة لكونه  .ون إلى هللا عالم ال يب والشَّ

 .ال يصلح إالَّ له

 (111 :التَّوبة) ﴾َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا فِي التَّْوَراِة َواإِلنِجيِل َواْلقُْرآنِ  ﴿:قوله تعالى-

 .وقد ُحذه لالختصار .في التَّوراة  وعدًا كائنًا ومذكوراً  :وتقدير الجملة .حذه صفة وعداً 

 حذف الحال  :رابعاً 

ِ لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَُكمْ  ﴿:قوله تعالى-  (42 :التَّوبة) ﴾ َوَسيَْحِلفُوَن بِاّللَّ

قائلين  :وتقدير الجملة .حذه الحال فكلمة لو استطعنا دليلم على المحذوه بالمعنى المقالي

 .لمجرَّد االختصاروجاء الحذه  .لو استطعنا
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ْن أََحد   ﴿:قوله تعالى-  (127:التَّوبة) ﴾نََّظَر بَْعُضُهْم إِلَى بَْعض  َهْل يََراُكم م ِ

 قائلين هل يراكم ؟ وجاء الحذه لمجرد االختصار. :لجملةاوتقدير  .حذه الحال

 (9:يونس) ﴾تَْجِري ِمن تَْحتِِهُم األَْنَهارُ  ﴿:قوله تعالى-

كائنة  :وتقدير الجملة .والمجرور المتعل ِّق به ال عليه الجار  والد   ،ملةالحال محذوه من الج

 .تحتهم وجاء الحذه لإل افة

 حذف المضاف :خامساً 

ِ  ﴿:قوله تعالى-  (19 :التَّوبة) ﴾أََجعَْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاج 

ــقاية والعمــارة مصــدران مــن ســقى وعمــ"حــذه المضــاه   .ف1 ر "الَّــذي ال بــدَّ منــه ألنَّ كلمتــي السَّ

قاية لكن أهلها أو صـاحبها .أهل سقاية الحاج   :وتقدير الجملة       أي جعلـُتم أهـل سـقاية ،وال ُيقصد هنا بالس ِّ

 .سان عن ذكره تحقيرًا لهوأنَّ أهل سقاية هو قريش المشركون فحذفه لصيانة الل   فمفعول به 

الِ  ﴿:قوله تعالى-  (9:يونس) ﴾ َحاِت يَْهِديِهْم َربُُّهْم بِِإيَمانِِهمْ إِنَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

يهديهم  :وتقدير الجملة.ه المضاه إليهُحذه من الجملة االسم المجرور المضاه وحلَّ محل  

 .ر هم بسببِّ إيمانهم

وحذفه ال يتمُّ إالَّ إذا ُترَِّك ما  ،وترى الباحثة أنَّ الحذه في الجملة الفعلي ِّة كثير في الفعل

ولم يكتمل ألنَّنا نتحدَّث عن  ،ولو حدث الحذه دون دليل لفسد المعنى ،ه في الجانب الدَّالليحيو  ِّ 

أي أنَّ الُعمدة ال  ،وهذا االستنتاج يتوافق مع العمدة في الجملة االسمي ِّة فالفعل عمدة الجملة الفعلي ِّة 

اللة ح الدَّ  . القرينةف ُتحذه إالَّ إذا تركت أالرًا يو  ِّ
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ر هنا حذف أكثر من كلمة) :ثالثاً  رط والقسم ،المقدَّ   (وما يتعلَّق بالشَّ

 (50 :)االنفال ﴾َولَْو تََرى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُرواْ اْلَمالئَِكةُ  ﴿:قوله تعالى-

 وجاء الحذه هنا لالختصار .لو ترى لرأيَت أمرًا فظيعًا منكم :وتقدير الجملة .حذفت جملة جوال لو

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرة   ﴿:قوله تعالى-  (25 :التَّوبة) ﴾لَقَْد نََصَرُكُم َّللاَّ

فجاء الحذه تعظيمًا هلل  اوهللا لقد نصَركم هللا :المحذوه في الجملة جوال القسم وتقديره

كر  .وتشريفًا له عن الذ ِّ

ُ ِمن فَْضِلهِ  ﴿:قوله تعالى- َ َعِليٌم َحِكيمٌ  َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكُم َّللاَّ          ﴾إِن َشاء إِنَّ َّللاَّ

 (28 :التَّوبة)

رط دلَّ عليه ما قبلهرطيِّ  شَ  جملة إن شاءَ  إن شاَء  :ةلفتقدير الجم ،ة والمحذوه جوال الشَّ

 والحذه هنا لالختصار. ،فسوَه ُي نيُكم

ِ َواْلَمِسيَح اْبَن َمْريَ اتََّخذُواْ أَْحبَاَرُهْم َوُرْهبَانَُهْم أَْربَابًا م ِ  ﴿:قوله تعالى-  (31 :التَّوبة) ﴾ن ُدوِن َّللاَّ

والمحذوه منها الفعل والفاعل اتَّخذوا  ،جملة والمسيَح ابن مريم معطوفة على أحبارهم ورهبانهم

 .اتَّخذوا المسيَح ابن مريم وهذا الحذه للتَّفخيم والتَّعظيم :فتقدير الجملة

 (41 :التَّوبة) ﴾ْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُمونَ ذَِلُكْم َخْيٌر لَّكُ  ﴿:قوله تعالى-

رط إن وهذا .إن كنتم تعلمون فجاهدوا أو فال تثاقلوا :وتقديرها ،المحذوه في الجملة جوال الش ِّ

 .الحذه لالختصار

 (48 :التَّوبة) ﴾لَقَِد اْبتَغَُواْ اْلِفتْنَةَ ِمن قَْبُل َوقَلَّبُواْ لََك األُُمورَ  ﴿:قوله تعالى-

وتقدير جوال القسم  .حره تحقيق :وقد ،ي بداية اآلية جوال للقسم المحذوهم فالال  

 .فجاء الحذه لالختصار .وهللا لقد ابت وا الفتنة :المحذوه
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ا لَّْو َكانُوا يَْفقَُهونَ  ﴿:قوله تعالى-  (81 :التَّوبة) ﴾َوقَالُواْ الَ تَنِفُرواْ فِي اْلَحر ِ قُْل نَاُر َجَهنََّم أََشدُّ َحرًّ

 فجاء الحذه لالختصار. ،لوكانوا يفقهون ما تخلَّفوا :وتقديره .لمحذوه في الجملة جوال لوا

 (102 :التَّوبة) ﴾ َوآَخُروَن اْعتََرفُواْ بِذُنُوبِِهْم َخلَُطواْ َعَمالً َصاِلًحا ﴿:قوله تعالى-

بسيء  وتقديرها خلطوا عماًل صالحاً  ،والمجرور المحذوه من الجملة شبه الجملة من الجار  

 .بهامو خر سيئًا بخير. فالحذه بقصد البيان بعد اإل

ِ َواْلُمَهاِجِرينَ  ﴿:قوله تعالى-  (117 :التَّوبة) ﴾لَقَد تَّاَب َّللاَّ َعلَى النَّبِي 

وتقدير جوال القسم  .حره تحقيق :وقد ،م في بداية اآلية جوال للقسم المحذوهالال  

 .وهللا لقد تاَل هللا :المحذوه

ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيهِ  ﴿:الىقوله تع-  (128 :التَّوبة) ﴾لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م ِ

وتقدير جوال القسم  .حره تحقيق :وقد ،م في بداية اآلية جوال للقسم المحذوهالال  

 .وهللا لقد جاءكم رسولم  :المحذوه

 (15:يونس) ﴾ ائِْت بِقُْرآن  َغْيِر َهذَا ﴿:قوله تعالى-

 .والحذه لالختصار .نتبعك :وتقديره ،الجملة جوال الطَّلب الئتِّ  المحذوه من

 (15:يونس) ﴾إِن ِي أََخاُف إِْن َعَصْيُت َرب ِ  ﴿:قوله تعالى-

م معناها في  رط لتقدُّ إن  َعَصيُت ر  ِّي  :وتقديرها ،ل الجملةو  أُحذه من الجملة جملة جوال الش ِّ

 .اروالحذه لالختص .فإن ِّي أخاُه عذاَل يوٍم عظيم
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 المبحث الثَّالث 

 التَّقديم والتَّأخير 

للكشف عن وتركيبها  التَّقديم والتَّأخير من أهم مباحر علم المعاني الَّذي يبحر في بناء الجمل        

مات مقو ِّ  مإنَّ بناء الجملة في العر ية وو ع اللَّفظ المناسب في المكان المناسب ُيعدُّ من أه ،أسرارها

لذلك جاءت دراسة التَّقديم  ،اختاله المعنىإلى ذلك أنَّ تقديم لفظ على  خر ما يؤد ِّي  ايانالبالغة والب

للخلق في أسلو ه ونظمه  ا فهو كالم هللا المعجزبهده دراسة بالغة القر ن الكريم والتَّأخير في القر ن

لفاظه وروعة بيانه وأسلو ه هل العر ي ِّة على أنَّ القر ن معجز بذاته لفصاحة أأ وقد أجمع  ،وروعته و يانه

 .الفريد

فالتَّقديم في القر ن إنَّما لحكمة  ا ة في اختيار الكلمة واختيار مو عهاق  القر ن الكريم بالد ِّ  ويتميَّز       

ياق العام وهذا ما يقودنا للحدير عن  ،فكثيرًا ما يحدث التَّقديم لألهمي ِّة ال وي ِّة و الغي ِّة مرتبطة بالس ِّ

ا فرتبة المبتدأ مثاًل للكالم رتبًا بعضها أسبق من بعض فقد جعل النُّحاة ، َنحوي ِّة لدى النُّحاةالرَّتب ال

ل قبل ُرتبة المفعول الثَّاني والثَّالر  ،قبل ُرتبة الخبر، وُرتبة الفاعل قبل المفعول به وُرتبة المفعول األوَّ

تبة  ،وهكذا ياق يدلُّ قرينة لفظي ِّة وعالقة بين جزأي"والُمراد بالرُّ موقع كل ِّ منهما من اآلخر  ن من أجزاء الس ِّ

 ف1 ".على معناه

 خر في الجملة ال يكون إلى فتقديم لفظ وتحويله من مكان  ،تقديم العناية واالهتمام أصل كلَّ       

ه بتقديم وتأخير األلفاظ عن فيتصرَّ  ،سس و وابط وأغراض يقصدها الُمتكل ِّمأُ جزافًا وإنَّما يتمُّ وفق 

 .خبرة و صيرة ُمدركًا ما وراء التَّقديم والتَّأخير
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ل  التَّقديم في اللُّغة  :المطلب األوَّ

 قوله تعالى ومنهُ  ،مرِّ ابقة في األَ السَّ  :أي :والَقَدم ،الُقدَمة"ن: يفي معجم الع قال الفراهيدي  

ِر الَِّذيَن آَمنُواْ أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدق  ِعنَد َرب ِِهمْ ﴿  :سبق لهم عند هللا خير وَقَدَم فالن قومه :أي ف1 ﴾َوبَش ِ

م يتقد   ،مقتحم لألشياء :ورجل ُقُدم ،يمضي ُقُدما وال ينثني :أي ،المضي   :والقدم ،يكون أمامهم :أي

وأقدم " :في أساس البالغة مخشري  وقال الز   ف2 ".وَقَدَم ًيقَدُم وهو خاله وراء ويمضي في الحرل ُقُدما 

 .واإلقدام في الحرل ،مةعة المتقد ِّ منه مقدمة الجيش للجماو  ،مقد  تبمعنى 

مة الجيش مقد ِّ  :ومنه ،متقدَّ  :م وأقدم بمعنىفقد   ،وأقدمته ،متهوقدَّ  ،مه واستقدم عليهتقد   :ويقال

اس  وجاء في أخريات النَّ  ،ر  خرامضى قدما وتأخَّ  :ويقال .واإلقدام في الحرل ،مةللجماعة المتقد ِّ 

ره والمكارم م في الشَّ إذا تقدَّ  :م بين يدي أبيهوفالن يتقدَّ  .أقبل عليه :جلك إلى هذا العملم ر قد ِّ  :ويقال

 ف3 ".ومعالي األمور

ابقة في األمر :القدم والقدمة" كما جاء في لسان العرل َولَقَْد َعِلْمنَا ومنه قوله تعالى ﴿ ،السَّ

 :أي ،ال مرحبا باآلخر :ويقال ،خاله األول :واآلخر ،ف4 ﴾أِْخِرينَ اْلُمْستَْقِدِميَن ِمنُكْم َولَقَْد َعِلْمنَا اْلُمْستَ 

 ،ر وأخر تأخيراوتأخ   .متهوأقدمته وقد   ،عشج   :"أقدم على األمر :وقال الفيروز بادي    ف5 باألبعد."

 ف6 ".استأخر
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 اصطالحاً التَّقديم  :المطلب الثَّاني

مون الَّذي :يقول سيبويه ، وإن كانا جميعًا يانه أهم لهم وهم ببيانه أعنىب "الظَّاهر أنَّهم ُيقدَّ

م غيره " :. أمَّا الثَّعالبي فقالف1 "انهميهم   يء والمقدَّ  .ف2 "العرُل تبتدئ بذكر الشَّ

كتور علي أبو المكارم  :فالتَّرتيب داخل الجملة في الن ِّظام اللُّ وي حتمي ِّة ألداء المعنى يقول الدُّ

أداء ما يقصد به من التَّعبير عن  اللُّ وي فال يستطيع اي تركيب ل وي   التَّرتيب  رورة في الت ركيب"

األفكار الذَّهني ِّة أو العالقات االجتماعي ِّة بدون التزاٍم دقيق لترتيب معين يشمل صيغ هذا التَّركيب 

 ف3 ".هاومفرداته كل  

 القرآن الكريم شر والحادي عشر مناين العأالتَّقديم والتَّأخير في الجز  :المطلب الثَّالث

 المبتدأ والخبر :أوَّالً 

أو وصف رافع  ،ُمخبرم عنه ،مجرَّد عن العوامل اللَّفظي ِّة أو بمنزلته ،المبتدأ اسمم أو بمنزلته

ذي حصلت به الفائدة مع سناد. والخبر الجزء ال  وهو التجُّرد لإل ،وارتفال المبتدأ لالبتداء ،لمكتفى به

فزيدم االسم  ،زيدم أسدم  :حو. نف4 رد وإمَّا جملة وارتفال الخبر بالمبتدأ "وهو إمَّا مف ،مبتدأ غير الوصف

 .فهذا مثالم على الخبر المفرد .مفرد مرفولم باالبتداء ومخبر عنه بأنَّه أسد والخبر مرفولم بالمبتدأال

ُ أََحدٌ ﴿ :أمَّا الخبر الجملة فقد يكون جملة اسمي ِّة نحو جملة اسمي ِّة حد أفجملة هللا  ف5 ﴾ُهَو َّللاَّ

مير المنفصل هو  .قائمة بحد ِّ ذاتها واقعة خبر للمبتدأ الضَّ

د المبتدأ مخبرم عنه بالجملة الفعلي ِّة دم يلعُب بالكرةِّ فمحم  حم  مُ  :الجملة الفعلية نحو اوالنَّول الثاني

 .ف يلعُب بالكرة

                                                           
 1/34. م الكتابسيبويه:  ف1 
 355،ص2000، المكتبة العصرية، بيروت، 2اسين االيو ي.ط. بط: يفقه اللغة وأسرار العربيةمنصور:  أبوالثعالبي،  ف2 
 218، ص2006، دار غريب، القاهرة، 1.طالظواهر اللغوية في التراث النحوي المكارم، علي:  أبو ف3 
، 1966بيروت،لبنان،  ، ي، دار احياء التراث العر 5الدين عبد الحميد،ط محيي، شرح: محمد أوضح المسالك على ألفي ِّة ابن مالكهشام:  أبواألنصاري،  ف4 
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ِ ﴿ :هذا وقد يأتي الخبر أيضًا ظرفًا نحو والمجرور  لظَّرفي ِّة من الجار  فالجملة ا ف1 ﴾اْلَحْمُد ّلِلَّ

 رفع خبر المبتدأ الحمُد.  هللِّف في محل ِّ 

م المبتدأ على الخبر م المبتدأ على خبره في الحاالت اآلتية ،*وجول تقدُّ  :يجب تقدُّ

نكرة صالحة لجعلها مبتدأ وال دليل على المبتدأ أو  ،.أن يكون كلٌّ من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة1

فالمبتدأ والخبر معرفتان متساويتان فيكون االسم األول واجب في  ،عمُر الخليفُة الثَّاني :الخبر نحو

 .المبتدأ والثَّاني خبراً 

المطُر ينزُل فالفاعل للفعل ينزُل  :نحو ،.أن يكون الخبر فعاًل يرفُع  ميرًا مستترًا يعود على المبتدأ2

 . مير مستتر يعود على المطر المبتدأ

 .صر شاعر في المتنبي  فحُ  ،إنَّما المتنبي شاعرم  :بُر محصورًا في المبتدأ نحو.أن يكون الخ3

والم االبتداء من األلفاظ الَّتي لها حقُّ  ،ألنَت كريمم  :صاًل بالم االبتداء نحو.أن يكون المبتدأ متَّ 4

دارة في الكالم  .الصَّ

دارة في ال5 من في  :ة كأسماء االستفهام نحوعر ي ِّ .أن يكون الُمبتدأ من األلفاظ الَّتي لها حقُّ الصَّ

 الجامعة ؟

م الخبر على المبتدأ وجو ًا في الحاالت اآلتية ،**وجول تقديم الخبر  :يتقدَّ

فالخبر على أبصارهم  ،ف2 ﴾َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ ﴿ :.أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة نحو1

م على المبتدأ النَّكرة   .غشاوةم شبه جملة تقدَّ

مير المتصل الهاء  ،مع المؤمنِّ ر ُّه :نحو ،.إذا اتَّصل بالمبتدأ  مير يعود على شيء في الخبر2 الضَّ

 .في المبتدأ ر ُّه يعود على الخبر المؤمن

 .فالخبر خالق محصور بالمبتدأ هللا ،ما خالقم إالَّ هللا :.أن يكون الخبر محصورًا في المبتدأ نحو3
                                                           

 1  يةسورة الفاتحة:  ف1 
 7  يةسورة البقرة:  ف2 
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دارة كاسم االس األلفاظ الَّتي لها حق  .أن يكون الخبر من 4  كي  حالك؟ :تفهام أو المضاه  نحوالصَّ

م دارة في العر ي ِّة وهو الخبر المقدَّ  .فاسم االستفهام من ألفاظ الصَّ

 :ُمباشرة ر معلومات التَّقديم والتَّأخير النَّحويِّ ة سأقوم بالجانب التَّطبيقي  نظرًا لتوف  

 المبتدأ والخبر  :أوَّالً 

 ف التَّقديم واجب فتقديم الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة إذا كان المبتدأ نكرة -أ

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى َواْليَتَاَمى ﴿ :قوله تعالى ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ ن َشْيء  فَأَنَّ ّلِلَّ َواْعلَُمواْ أَنََّما َغنِْمتُم م ِ

 (41 :﴾)االنفالَواْلَمَساِكينِ 

ن من الجار  تقديم لفظ الجاللة الخ م المكوَّ واجب التَّقديم إذ في تأخيره “ ف هللا والمجرور بر المقدَّ

م الخبر خوه ليس بالمكسورة في التَّلفظ إلمكان الدخول عن الفتحة لخفائها أو في الكتابة ولم   ا قد ِّ

وجل  ف1 "أدخل الفاء عليه ه اآلية للمصاره الخمسة في هذ . والمراد من هذا التَّقديم تعظيم هللا عزَّ

 .الكريمة

َرضٌ ﴿ قوله تعالى   (49 :نفال﴾ )األ َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ

 فالقلب جاء تقديم  .والمجرور في قلو هم على المبتدأ مرض ن من الجار  تقديم الخبر المكوَّ 

بطنوا الكفر لضعف أيمان و ذين أظهروا اإلفاق ال  هل الن  أ "حاسيس ة فهو موطن المشاعر واأللألهمي  

 ف2 "عتقادهم باهللا 

نُكْم ِعْشُروَن َصابُِرونَ ﴿قوله تعالى   (65 :﴾ )االنفالإِن يَُكن م ِ

م الخبر هنا بهده  .على اسم يكن عشرون  فمنك والمجرور  تقديم خبر يكن الجار    تقدَّ

بر عند اللقاء –"ان يوجد منكم مئة : خصيصالت     ف3 ار بمشيئة هللات لب ألفًا من الكف   –بشرط الصَّ

                                                           
 9/83، م2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1.تحقيق: عبدهللا عمر.طحاشية القونوي الحنفي، عصام الدين:  ف1 
 509، ص1لقاهرة، مني، اأبو ، دار الص9.طصفوة التفاسيرني، محمد علي: أبو الص ف2 
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يثَاقٌ ﴿ قوله تعالى   (72 :﴾ )االنفالبَْينَُكْم َوبَْينَُهم م ِ

والقر ن الكريم  ،بهده التَّأكيد على الميثاقعلى المبتدأ ميثاُق  فبينكم تقديم الخبر شبه الجملة 

 حافل بالموااليق.

ْغِفَرةٌ َوِرْزقٌ ﴿قوله تعالى   (74 :نفال﴾ )األ َحقًّا لَُّهم مَّ

م حل  ومجرور في م جار   :فلهم   ث هذه اآلية عن جزاء تتحدَّ مبتدأ مؤخَّر  :وم فرةُ  ،خبر مقدَّ

زق الكريم في جن   ،المؤمنين ومصيرهم   .ات النَّعيمففيها البشرى والنصر للمؤمنين األبرار من الم فرة والر ِّ

ِقيمٌ ﴿قوله تعالى   (21 :﴾ )التوبةَوَجنَّات  لَُّهْم فِيَها نَِعيٌم مُّ

هذ تاكيد من هللا على مصير المؤمن  ،فنعيمم   على المبتدأ  فلهم لمجروروا تقديم الخبر الجار  

 .ات في نعيم دائم ال يزولله الجن   ن  أوما وعده في الدنيا ب

اُعوَن لَُهمْ ﴿ قوله تعالى   (47 :﴾ )التوبة َوفِيُكْم َسمَّ

م الجار   فمن  ،لتَّخصيصالتَّقديم جاء ل ،الخبر المؤخَّر فسمَّاعون  على  ففيكم والمجرور تقدَّ

 .سمعوا للمنافقين وأطاعوهم ،المؤمنين جماعة قلو هم  عيفة

َدقَاتِ ﴿ قوله تعالى  ن يَْلِمُزَك فِي الصَّ  (58 :﴾ )التوبةَوِمْنُهم مَّ

ر  الجار   فمنهم  عن المنافقين الَّذين  مستمراً الزال الحدير  .فمن والمجرور خبر لمبتدا مؤخَّ

دقات وقسمتهاد صلوات هللا يعيبون على محم    .عليه في توزيع الصَّ

 (74 :﴾ )التوبةَوَما لَُهْم فِي األَْرِض ِمن َوِلي   َوالَ نَِصير  ﴿ قوله تعالى 

م الجار   م في محل   فلهم والمجرور  تقدَّ تأكيد  خر  .مبتدأ مؤخَّر في محل   فولي و ،خبر مقدَّ

 .صهم من العذاليخل  من هللا في حديثه عن عذابهم بأنَّهم لن يجدوا من ينقذهم و 

 (91 :﴾ )التوبةَما َعلَى اْلُمْحِسنِيَن ِمن َسبِيل  ﴿قوله تعالى 
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م الجار   م على لفظة  خبر في محل   فعلى الُمحسنين  والمجرور تقدَّ ر  فسبيل مقدَّ المبتدأ المؤخَّ

 .ف1 ال سبيل لعاتب عليهم" :نَّ معناههذا من بليغ الكالم أل

 (4 :يونس﴾ ) ِجعُُكْم َجِميعًاإِلَْيِه َمرْ  ﴿قوله تعالى 

م الخبر الجار   ُعُكم على المبتدأ فإليه والمجرور تقدَّ تخصيص مرجع الجميع يوم لقيامة  ف.مرجِّ

 .هلل الواحد األحد

ْن َحِميم  ﴿قوله تعالى   (6 :يونس﴾ )لَُهْم َشَراٌب م ِ

م الخبر جهنَّم ألهلها يوم  لِّ ر  شِّ  سقي تخصيص ف.شرالم  والمجرور على المبتدأ  الجار   فلهم تقدَّ

رال المر    .القيامة الشَّ

ْكٌر فِي آيَاتِنَا﴿قوله تعالى   (21 :يونس﴾ )إِذَا لَُهم مَّ

م الخبر الجار    .ارلالستهزاء بالكف  ف.مكرم  على مبتدئه  فلهم والمجرور   تقدَّ

ِ ِمْن َعاِصم  ﴿ قوله تعالى  َن َّللاَّ ا لَُهم م ِ  (27 :يونس﴾ ) مَّ

م الخبر ا فليس لهم أحد يعصمهم أو .المؤخَّر فعلى المبتدأ  عاصمُ  فلهم لجار والمجرورتقدَّ

 .يمنعهم من سخط هللا وعقابه

ُسولٌ ﴿ قوله تعالى  ة  رَّ  (47 :يونس﴾ )َوِلُكل ِ أُمَّ

م الخبر الجار   ف  على المبتدأ  فلكل والمجرور تقدَّ  تخصيص وحصر كل ِّ رسوٍل ونبي   .رسولم

 .بقوٍم من األقوام بعثه هللا لهدايتهم ونصحهم من أنبياء هللا ورسله

 (48 :يونس﴾ ) َمتَى َهذَا اْلَوْعدُ ﴿قوله تعالى 

م اسم االشارة  ذلك أنَّ أسماء اإلشارة من األلفاظ  ف.الوعد الخبر على المبتدأ المؤخَّر  فهذا تقد 

دارة في الكالم  .الَّتي لها حقُّ الصَّ
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ة  أََجلٌ ﴿قوله تعالى   (49 :يونس﴾ ) ِلُكل ِ أُمَّ

م الخبر الجار   ف على المبتدأ  والمجرور  تقدَّ تأكيد أنَّ لكل ِّ أمَّة وقت معلوم لهالكهم  ف.أجلم  لكل ِّ

 .ونهايتهم

ن ُسْلَطان  بَِهذَا﴿قوله تعالى   (68 :﴾ )يونسإِْن ِعنَدُكم م ِ

م الخبر شبه الجملة  عندكم  .على المبتدأ المؤخَّر  سلطانففتقدَّ

 عرفة المبتدأ م-ب

 (72 :﴾ )االنفالفَعَلَْيُكُم النَّْصرُ ﴿قوله تعالى 

ن من الجار   م الخبر المكوَّ ن إ اب رض التأكيد على المسلمين والمجرور على الخبر النَّصرُ  تقدَّ

 .خوانكمهم إن  أعدائهم ذلك أ داء ونصرهم على ين فعليكم تلبية الن ِّ عزاز الد  صرة إلطلبوا منكم الن  

 (88 :﴾ )التوبةولَئَِك لَُهُم اْلَخْيَراتُ َوأُ ﴿ قوله تعالى 

م الجار   م على لفظة الخيرات المبتدأ المؤخَّر والمجرور لهم في محل خبر تقدَّ هنا الحدير  ،مقدَّ

هم هللا بالمنافع والخيرات في الد    .خرةنيا واآلرين الدُّ اَ عن المؤمنين الَّذين اختصَّ

 (26 :يونس﴾ )ْلُحْسنَى َوِزيَاَدةٌ ل ِلَِّذيَن أَْحَسنُواْ ا ﴿قوله تعالى 

م الخبر المكو   على المبتدأ  فللَّذين واالسم المجرور االسم الموصول  ن من حره الجر  تقد 

نيا  .الُحسنى تخصيص وحصر جزاء الحسنى بمن عمل الحسنات في الدُّ

 (41 :يونس﴾ )ل ِي َعَمِلي﴿ قوله تعالى 

م الخبر  .شخص لذاته شخص بذاته فجزاء عمل كل   يص عمل كل  تخص .عمليف على المبتدأ  فلي تقدَّ

 (64 :﴾ )يونس لَُهُم اْلبُْشَرى﴿قوله تعالى 

م الخبر الجار   خصيص المؤمنين بالبشرى الحلوة ت .والمجرور لهم على المبتدأ الُبشرى  تقدَّ

 .ات النَّعيم في اآلخرةمن بداية االحتضار بر وان هللا وجن  أ خرة تبدلآل
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 موصولالمبتدأ اسم -ج

ن يَقُوُل ائْذَن ل ِي﴿ قوله تعالى   (49 :﴾ )التوبةَوِمْنُهم مَّ

م الجار    ومن هؤالء"للت خصيص أيضًا  .والمجرور منهم والمبتدأ المؤخَّر االسم الوصول من تقدَّ

 ف1 مر بالخروج "ني بسبب األد ائذن لي في القعود وال تفت  المنافقين من يقول لك يا محم  

 (61 :﴾ )التوبةْنُهُم الَِّذيَن يُْؤذُوَن النَّبِيَّ َومِ ﴿ قوله تعالى 

م الجار   م والَّ  في محل   منهم  والمجرور تقدَّ رفع مبتدأ  ين اسم موصول في محل  ذرفع خبر مقدَّ

م الخبر الختصاص المنافقين بالحدير ف مؤخَّر.  فعالهم.أفواههم  و أمن يؤذون النَّبي بمنهم تقدَّ

َ َوِمْنُهم مَّ ﴿ قوله تعالى   (75 :﴾ )التوبةْن َعاَهَد َّللاَّ

م الجار   م واالسم الموصول َمن في محل   خبر والمجرور منهم في محل   تقدَّ ر. مبتدأ مؤخ   مقدَّ

م ذكرهم للتَّخصيص يضاً أوالحدير هنا   .عن المنافقين فتقدَّ

 (98 :﴾ )التوبةَوِمَن األَْعَراِب َمن يَتَِّخذُ ﴿ قوله تعالى 

م الجار   م للمبتدأ المؤخ ر االسم الموصول  خبر في محل   فعرالمن اإل مجرور وال تقدَّ مقدَّ

امعتنبيوذلك ل .فمن   .األعرال من ما بهم اه ولفت نظر السَّ

 الخبر اسم استفهام -د

ةً ﴿ قوله تعالى   (8 :﴾ )التوبةَكْيَف َوإِن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم الَ يَْرقُبُواْ فِيُكْم إِالًّ َوالَ ِذمَّ

دارة  فكي  م الخبر تقدَّ  م ليكون  ذلك أنَّه من األلفاظ الَّتي لها حقُّ الصَّ  اسم االستفهام خبر مقدَّ

 .ةوفيها تكرار الستبعاد الباتهم على العهد وهم اليراعون عهدا وال ذم  
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 ثانيًا النَّواسخ

 إنَّ وأخواتها-أ

 (66 :﴾ )االنفالَوَعِلَم أَنَّ فِيُكْم َضْعفًا﴿ قوله تعالى 

كذلك تقديم الخبر  .على اسم أنَّ المنصول  عفاً  فوالمجرور  فيكم يم اسم أنَّ المقدَّر من الجار  تقد

 .مر القتالألالختصاص فاهلل عندما علم  عفكم رحمكم في 

 (111 :﴾ )التوبةبِأَنَّ لَُهُم اْلَجنَّةَ ﴿ قوله تعالى 

م الجار   م والجنَّ  والمجرور لهم في محل   تقدَّ للتَّأكيد والتَّخصيص  .ة اسم أنَّ مؤخَّرخبر أنَّ مقدَّ

 .فالجنَّة لمن عمل لها

 (2 :يونس﴾ ) أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدق  ﴿ قوله تعالى 

م خبر أنَّ المكو   نَّ أبهده التَّأكيد  .مَ على اسمها المفرد قد   فوالمجرور  لهم ن من الجار  تقدَّ

مو للمؤمنين سابقة ومنزلة رفيعة عند ر  ِّ   .عمالا من صالح األهم بما قدَّ

َّقُونَ ﴿ قوله تعالى  ُ فِي السََّماَواِت َواألَْرِض آَليَات  ل ِقَْوم  يَت ﴾ إِنَّ فِي اْختاِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوَما َخلََق َّللاَّ

 (6 :يونس)

م خبر إنَّ الجار   ر  ياتٍ  ففي اختالهِّ  والمجرور  تقدَّ ه ديم الخبر لتمكينقجاء ت.عل اسمها المؤخ 

 للنَّاس. ليل والنَّهار حياةم نَّ في تعاقب الَّ أيات هللا ذلك في ذهن القارئ الفاهم آل

   (54 :﴾ )يونسَولَْو أَنَّ ِلُكل ِ نَْفس  َظلََمْت َما فِي األَْرِض الْفتََدْت بِهِ ﴿ قوله تعالى 

م خبر أنَّ الجار   م ف.ما االسم الموصول  ،على اسمها والمجرور لكل   تقدَّ الخبر للفت انتباه  تقدَّ

امع موالها ومنافعها قاطبة لدفعته فدية لها أنيا جميعا من خزائنها و لو انَّ لكل ِّ نفس كافرة ما في الدُّ " :السَّ

 .إليه الَّ إفجاء التأكيد هنا أن ال مفرَّ من عذال هللا  ف1 ولكن هيهات أن يقبل منها " ،من عذال هللا
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ِ مَ ﴿قوله تعالى   (55 :﴾ )يونسا ِفي السََّماَواِت َواألَْرِض أاَل إِنَّ ّلِلَّ

م خبر إنَّ  االسم الموصول تخصيص  فما ولفظ الجاللة المجرور على اسمها  الجار   فهلل تقدَّ

موات واالرض باهلل عزَّ وجل    .وحصر ملكي ِّة ما في السَّ

 (67 :﴾ )يونس إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَات  ل ِقَْوم  ﴿ قوله تعالى 

م خبر إنَّ  وجل  .ن من الجار والمجرور على اسمها  ياتٍ المكوَّ  تقدَّ جاء التَّقديم لتعظيم هللا عزَّ

الئل أنَّ  الة على وحدانية هللاالكثير من العالمات والدَّ  .دَّ

 كان وأخواتها  -ب

ائَةٌ َصابَِرةٌ ﴿ قوله تعالى  نُكم م ِ  (66 :﴾ )االنفال فَِإن يَُكن م ِ

.تقديم خبر يكن  الجار والمجرور  ف منكم على اسمها مائة م

 (67 :﴾ )االنفال َكاَن ِلنَبِي   أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َما﴿ قوله تعالى 

في وجاء تقديم بالنَّ  أية الكريمة تبداآل .على اسمها أسرى  فوالمجرور تقديم خبر يكون له  الجار ِّ 

م على أخذ الفداء ى هللا عليه وسلَّ ية "عتال للنَّبي صل  امع ففي اآلخبر كان لتمكينه في ذهن السَّ 

 .ف1  بعد أن يكثر القتل ويبالغ فيه "سرى إالَّ من األي من األنبياء أن يأخذ الفداء ال ينب ي لنب ِّ  :والمعنى

ديق وخالفه عمر بن  ،وردت هذه اآلية في سياق غزوة بدر وكان أخذ الفدية رأي أبي بكر الص ِّ

 اآلية.ال ذي جاء رأيه متماشيًا مع  ،الخطال
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ِ َوِعنَد َرُسوِلهِ ﴿ قوله تعالى   (7 :﴾ )التوبةَكْيَف يَُكوُن ِلْلُمْشِرِكيَن َعْهٌد ِعنَد َّللاَّ

دارةا " تقديم الخبر اسم االستفهام كي  من األلفاظ الَّتي لها حقَّ  نكار واالستفهام بمعنى اإلالصَّ

في هللا ورسوله بالعهد وهم نكثوه وخبر ن يهد وال ينكثوه مع وعرة صدورهم وألواالستبعاد أن يكون لهم ع

م لالستفهام أو للمشركين أو عند هللا وهو عل فيكون  كي  لين صفة للعهد أو ظره لهوقد ِّ  .ف2 "ى األوَّ

عَفَاء َوالَ َعلَى اْلَمْرَضى َوالَ َعلَى الَِّذيَن الَ يَِجُدوَن َما يُنِفقُوَن َحَرجٌ ﴿ قوله تعالى  ﴾  لَّْيَس َعلَى الضُّ

 (91 :لتوبة)ا

ن من الجار   م خبر ليس المكو  عفاء تقد  ر ليس فوالمجرور  على الضُّ بهده  .على اسمها المؤخَّ

ذين ال يجدون عفاء والمر ى والَّ الت أكيد والتَّخصيص خصوصًا أنَّ اآلية تبدأ بالنَّفي إذ ليس على الضُّ 

 .المإما ينفقون من حرج أو 

ْنُهمْ أََكاَن ِللنَّاِس عَ  ﴿قوله تعالى   (2 :يونس﴾ )َجبًا أَْن أَْوَحْينَا إِلَى َرُجل  م ِ

م خبر كان المنصول عجبًا على اسمها  المقدَّر من أن المصدري ِّة وما بعدها  أن أوحينا   فتقدَّ

من إرسال المرسلين  " يقول تعالى منكرًا على من تعجَّب من الكفاراالستفهام انكاري في هذه االيات 

اك عن ابن عباس : لما بعر هللا تعالى  من البشر كما أخبر تعالى عن القرون الما ية .قال الضحَّ

محمَّدًا  صلَّى هللا عليه وسلَّم ف رسواًل أنكرت العرل ذلك أو من أنكر منكم فقالوا : هللا أعظم من أن 

 ف1 يكون رسوله بشرًا مثل محمَّد "

 (78 :﴾ )يونسَوتَُكوَن لَُكَما اْلِكْبِريَاء﴿قوله تعالى 

م الجار   جاء التَّقديم لألهمي ِّة لك يا  على اسمها الكبرياء. فتكون  خبر  فلكما والمجرور تقدَّ

 .رض مصرأن يكون الملك والسلطان لكما في أهارون وأخاك موسى ب
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 (100 :﴾ )يونسَوَما َكاَن ِلنَْفس  أَن تُْؤِمنَ ﴿ قوله تعالى 

م خبر كان الجار   ن من على اس فلنفسٍ  والمجرور تقدَّ  من أن   فالمصدر المؤول مها المكوَّ

 .رادة هللا وتوفيقه لكل ِّ من أراد أن يؤمن باهلل عزَّ وجل  إحصر  ،والفعل المضارل تؤمن

 المفعول به  :ثانياً 

 .ف2 على من وقع عليه فعل الفاعل وقيل هو ما وقع عليه فعل الفاعل هو اسم منصول يدلُّ 

 -:وال المفعول بهاألنوال ما أمكن من أن وسنمث ل على

 :.المفعول به قد يكون اسمًا ظاهرًا و من أمثلة ذلك1

َولَْو تََرى إِْذ يَتََوفَّى الَِّذيَن َكفَُرواْ اْلَمالئَِكةُ يَْضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَاَرُهْم َوذُوقُواْ َعذَاَب ﴿ قوله تعالى 

 (50 :)االنفال ﴾اْلَحِريقِ 

تقديم و كما هو الظَّاهر  سناد حقيقي  فاإل"على الفاعل المالئكُة  فرواتقديم المفعول به  الَّذين كف

م النَّظم القر ني  الذَّين كفرواالمفعول لالهتمام" االسم الموصول وصلته على الفاعل  ف، فحين قد 

رل على وجوههم وأدبارهم  االمالئكة ذلك لبيان حال الكافرين عند االحتضار إذ أخزاهم هللا بجعل الضَّ

 .التَّقديم للتَّركيز ذلك أن احتضار الكافر ليس كاحتضار المؤمن وجاء

 (49 :﴾ )االنفالَغرَّ َهُؤالء ِدينُُهمْ ﴿قوله تعالى 

 .تقديم المفعول به اسم اإلشارة هؤالء على الفاعل ديُنهم

 (90 :﴾ )التوبة َسيُِصيُب الَِّذيَن َكفَُرواْ ﴿ قوله تعالى 

م االسم الموصول الَّذين في  .نصب مفعول به محل   تقدَّ
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 :.المفعول به  ميرًا متصاًل نحو2

ُ فِي َمنَاِمَك قَِليالً ﴿قوله تعالى   ( 43 :االنفال)﴾ إِْذ يُِريَكُهُم َّللاَّ

ل و  في محل   صل مبني  ا  مير مت  فالكاه  تقديم المفعول به تقديم نصب مفعول به أوَّ

صل وذلك ألنَّ المفعول به  مير مت   .ظ الجاللة مير ال ائبين على الفاعل لف االمفعول به الثَّاني هم

ل هللا هذه الرؤية باليقظة ال بالمنام أي واذكروا يا معشر المؤمنين حين التقيتم في المعركة فقل  " بالفعل.

 .ف1 "بوا لكموا ويتأهَّ لكم في أعينهم حتَّى ال يستعد  وقلَّ  ،كم في أعينكم لتزداد جرأتكم عليهمعدو  

ِ َسبََق لََمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُمْ لَّ ﴿قوله تعالى ب  َن َّللاَّ  (68 :﴾ )االنفالْوالَ ِكتَاٌب م ِ

مير المت    .صل الكاهتقديم المفعول به الضَّ

يمٌ ﴿ قوله تعالى  يٌم مُّقِّ ْنُه َورِّْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم فِّيَها َنعِّ ُرُهْم َربُُّهم بَِّرْحَمٍة م ِّ  (21 :﴾ )التوبةُيَبش ِّ

 .صل بالفعل على الفاعل ر ُّهم مير ال ائب المت   فعول به  همتقديم المف

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرة  ﴿ قوله تعالى   (25 :﴾ )التوبةلَقَْد نََصَرُكُم َّللاَّ

مير المتَّصل الكاه على الفاعل لفظ الجاللة  .تقَدم المفعول به الضَّ

 (25 :﴾ )التوبةإِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكمْ ﴿ قوله تعالى 

مير المتَّ  م المفعول به الضَّ  .على الفاعل كثرُتكم فصل  الكاهتقدَّ

ُ ِمن فَْضِلهِ ﴿ قوله تعالى   (28 :﴾ )التوبةفََسْوَف يُْغنِيُكُم َّللاَّ

مير المت    .صل بالفعل الكاه على الفاعل لفظ الجاللةتقديم للمفعول به الضَّ

ُ بِذُنُوبِِهمْ ﴿ قوله تعالى   (52 :﴾ )االنفال فَأََخذَُهُم َّللاَّ

 .تقديم المفعول به  مير ال ائبين هم على الفاعل لفظ الجاللة

 

                                                           
  1/507.صفوة التفاسيرني، محمد علي: أبو الص ف1 



 

84 

ُ أَنَّى يُْؤفَُكونَ ﴿قوله تعالى   (30 :﴾ )التوبةِمن قَْبُل قَاتَلَُهُم َّللاَّ

مير المت    .صل هم على الفاعل لفظ الجاللةتقديم المفعول به الضَّ

 (40 :وبة﴾ )الت إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذينَ ﴿ قوله تعالى 

مير المت   م المفعول به الضَّ  .صل الهاء على الفاعل االسم الموصول الَّذينتقدَّ

 (44 :﴾ )التوبةالَ يَْستَأِْذنَُك الَِّذيَن يُْؤِمنُونَ ﴿ قوله تعالى 

مير المت   م المفعول به الضَّ  .صل الكاه على الفاعل االسم الموصول الَّذينتقدَّ

 (45 :﴾ )التوبةِذنَُك الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُونَ إِنََّما يَْستَأْ ﴿ قوله تعالى 

مير المتصل الكاه على الفاعل االسم الموصول الَّذين م المفعول به الضَّ  .تقدَّ

ُ لَنَا﴿قوله تعالى   (51 :﴾ )التوبةقُل لَّن يُِصيبَنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ

مير المت   م المفعول به الضَّ  .فاعل لفظ الجاللةلصيُب على ابالفعل الما ي يُ  فنا صل تقدَّ

ُ ﴿ قوله تعالى   (25 :﴾ )التوبة أَن يُِصيبَُكُم َّللاَّ

مير المت   م المفعول به الضَّ  .صل الكاه على الفاعل في الجملة لفظ الجاللة هللاتقدَّ

  



 

85 

 المبحث الرَّابع

 الن ِّيابة

راسات القديمةِّ  ل  إنَّ دراسة الظَّواهر اللُّ وية ِّ والنَّحوي ِّة من الد ِّ الحديثةِّ الَّتي رافقت اللُّ ة من أوَّ

زالت مستمر ة بهده تحديد الجديد فيها  ماو  ،ظهورها وتتبعها ورافقتها في عصور ازدهارها وانتشارها

شكااًل إدراسة مصطلحات تلك الظ واهر تمث ِّل  ،وكيفي ِّة تفاعل كل ِّ جيٍل معها وما يطرأ عليها من ت يُّرات

الكلمات أو  نيةمستويات التَّ ير الحاصل في بِّ  تلك المصطلحات الَّتي ُيراد بها ،وا حًا للباحثين اليوم

 كالحذه والتَّعويض والن ِّيابة واالست ناء. اتركيباتها النَّحوي ِّة

فقد  ،يات الكثيرة على الظَّاهرة الواحدة يبدو جلي ًِّا في ظاهرة الن ِّيابةفاالختالط في إطالق المسم  

ا الة على ظواهر ُأخرى ومن هذه المسم  تداخلت األلفاظ الدَّ يات لة على الن ِّيابة مع األلفاظ والمفاهيم الدَّ

ه ،الن ِّيابة والعِّوض عنه :الَّتي ُأطلقت عليها  .أو بداًل منه ،وسدَّ مسدَّ

وإنَّما هي  ،ألنَّ تلك المصادر لم تأتِّ للتَّأكيد أصالً ”:من ذلك المصادر الن ائبة عن أفعالهاو 

ال  عن أفعالها وإعطاء معانيها ففائدتها الن ِّيابة ا داًل من أفعالها وعو ِّ ت منهامصادر جعلت ب

بب في ذلك أنَّ القارئ لكتب النَّحو يجُد أنَّ النَّحويين لم يكونوا ُيعنون  .ف1 "تأكيدها ويمكننا أن نعزو السَّ

ل مفاهيم العامَّة بهده بل كانت غايتهم بسط ال ا بتحديد مصطلحات هذه الظَّواهر في المقام األوَّ

أكثر ألفاظ النُّحاة محمول على االستعارة والتَّشبيه والتَّسامح إذ " :يقول ابن قي ِّم الجوزي ِّة ،التَّعليم

 .ف2 "التَّقريب على المتعل ِّمينا صودهم مق

وتحديد مفهومها اللُّ وي واالصطالحي ومالمح  ، لوقوه على ظاهرة الن ِّيابةإلى ايدفعنا هذا 

 .لظَّاهرةهذه ا
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ل  الن ِّيابة في اللُّغة :المطلب األوَّ

وناَل “ :جاء في الل ِّسان ف.النَّول والمنال مصدر الفعل الثُّالالي ناَل ويتشارك مع المصدرين 

 ف1 "مقاميوناَل عن ِّي  ،عن ِّي فالن ينوُل نو ًا ومنابًا أي قاَم مقامي

  الن ِّيابة اصطالحاً  :المطلب الثَّاني

إقامـة " :د سـمير اللَّبـدي الَّـذي قـالمنهـا تعريـ  محم ـ ،عـةت  كثيـرة فـي كتـٍب متنو ِّ ورد لها تعريفـا

المصــدر  والمجــرور أو قامــة نيابــة المفعــول بــه أو الظــره أو الجــار  إومــن ذلــك م  ،شــيء مقــام شــيٍء  خــر

مها في أداء أي ما ُيراد به أيضًا أن تحلَّ كلمةًّ محلَّ ُأخرى، وتقوَم مقا  .ف2 عن الفاعل في حالة حذفه "

أم لم يكن ممكنًا  ،وظيفتها سواء أكان إظهار المنول عنه ممكنًا كما في حالة نيابة المصدر عن الفعل

 ف.ُأنادي كحالة نيابة ياء الن ِّداء عن الفعل 

اســــقاط أحــــد عناصــــر “: هـــواألعــــم واألشــــمل  أنَّ التَّعريــــ و عـــد القــــراءة واالطــــالل فـــإنني أرى 

ُيسـتدلُّ عليـه مـن األصـل المفتـرض لهـذا التَّركيـب الُمسـتخدم الَّـذي تقتضـيه قواعــد التَّركيـب الجملـي الَّـذي 

هـا وإحالل عنصٍر  خر محلَّه في االستخدام فتأخـذ عنـه شـيئًا مـن خصائصـه ال كل ِّ  ،التَّركيب في العر ي ِّة

 .ف3 ألنَّه ليس إي ِّاه "

 .يات الَّتي ألحقت بهاالختاله عن المسمَّ  فالن ِّيابة إذًا مفهومم ُمتفر ِّد بنفسه قائمم بذاته يختلُف كلَّ 

 

 سمات الن ِّيابة  :المطلب الثَّالث

مات تو يحم مفصلم للمعنى االصطالحي للن ِّيابة كمفهوم منفرد عن باقي الظَّواهر  ُيراد بالس ِّ

  :المشابهة لها وأبرز هذه الظَّواهر

                                                           
 مادة   نولف. لسان العرب. ف1 
 233ص، 1985، مؤسسة الرسالة،بيروت، 1.طمعجم المصطلحات النحوية والصرفيةاللبدي، محمد: ف2 
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 .  وال تكوُن نيابًة من غير  ،في موقع العنصر الُمسقطالن ِّيابة إسقاطم أوَّاًل  المَّ إحالل عنصر  خر  :أوَّالً 

 ين المتواليينهذين التَّ ير 

 ســقاط الفاعــل إ----ُكتِّــَبف تحويــل الفعــل للمبنــي للمجهــول          َكَتــَب محمــدم الــدَّرَس  :علــى نحــو

 .حالل المفعول به محلَّه لينول عنه  ُكتَِّب الدَّرُسفإو 

إذ يكون موقع العنصر الُمسقط من األصل خاليًا بعـد هـذا  ،سًا باحتالل الموقعالن ِّيابُة مرتبطةم أسا :ثانياً 

 .فمن غير احتالل الموقع ال يكون نيابة ،فيحتلُّ الن ائب في االستخدام هذا الموقع ااإلسقاط

راج في حديثه عن رفـع نائـب الفاعـل  وهـذا مختصـر  ف1 "إنَّمـا ارتفـع لمـا زال وقـام مقامـهو " :يقول ابن السَّ

مة الثَّانية بقوله  .أي احتلَّ النَّائب موقعه :وأقام مقامه ،ُأسقط :زال الفاعل أي :الس ِّ

الُعنصر الُمسقط شيئًا  إذ يكسُب النَّائب الَّذي حلَّ محلَّ  اال يكون احتالل الموقع خاليًا من التَّ يير :ثالثاً 

 ف2 .من خصائصه

  (ائب من خصائص المنوب عنهما يأخذ النَّ )خصائص الن ِّيابة  :المطلب الرَّابع

 أ: العمل النَّحوي 

إذا كـــان المنـــول عنـــه الُمســـقط عـــاماًل فـــي غيـــره مـــن العناصـــر الموجـــودة فـــي ســـياق الت ركيـــب 

 .الُمستخدم ناَل عنه في عمله الواقع موقعه كعمل المصدر الن ائب عن فعله

اإلعراب  :ب  

ن كـان النَّائـب إفـ ،عمـال عليـهي وقـول اإلإذا كان المنول عنه معمواًل نـال عنـه الواقـع موقعـه فـ

عرابي ِّة األصلي ِّة وحمل عالمة عرابي ِّة تخلَّى النَّائب عن عالمته اإلمهيئًا من حير بنيته لحمل الحركة اإل

 .عرال المنول عنهإ 
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يتخل ى عن النَّصب ويأخذ  ،ولكن عندما يحلُّ نائبًا عن الفاعل ،المفعول به األصل فيه الن صب

 .الر فع 

اللة   ج: الدَّ

الـة علـى معنـى الحـدث لة المنول عنه إن كانيحمُل النَّائب دال كالفعـل  ،من جـنسِّ الكلمـات الدَّ

 .وال ِّصفات المشتقة ،والمصدر

فليس من الن ِّيابة ما ُذكر فيه لفظ الن ِّيابة تسامحًا  ،التَّقديرد: ظاهة الن ِّيابة مجالها االستعمال ال   

ياق  اة تركيبي ِّة صرفه: الن ِّيابة ظاهرة نحوي ِّ  الرتباطها بسياق التَّركيب الجملي فال نيابة خارج الس ِّ

ف1 ".التَّركيبي الواردة الكلمات الن ائبة فيه  

الن يابة في الجزأين العاشر والحادي عشر :المطلب الخامس   

وإنابــة  ،نابــة الكلمــاتإبويمكــن تصــنيفها  اكثيــرةم هــي األبــوال النَّحوي ــة الَّتــي دخلهــا ات ِّســال الن ِّيابــة

 .الحروه  وإنابة الحركات

 أوَّاًل إنابة الكلمات 

نائب الفاعل  :أو الً   

 ف2 مـا نــاَل عـن الفاعــل بعــد حذفـه و عــد تحويـل الفعــل مــن مبنـي للمعلــوم إلـى مبنــي للمجهــول"" 

عول الَّذي يعمل وما شابه الفعل المبني للمجهول كاسم المف ،فهو الُمسند إليه بعد الفعل المبني للمجهول

ــائع أن يكــون نائــب الفاعــل مفعــواًل بــه فــي  ،عمــل الفعــل المبنــي للمجهــول فهــو األصــل فــي الن ِّيابــة والشَّ

والمفعـول الَّـذي لـم يتعـد  إلـى  ،ي لم يتعدَّ فعله إلـى مفعـولذهذا بال الفاعل الَّ " :قال فيه سيبويه .األصل
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عل والمفعـول فـي هـذا سـواء يرتفـع المفعـول كمـا يرتفـع فالفا ،وال تعدَّى فعله إلى مفعول  خر ،فعل فاعل

 .ف1 ألنَّك لم تش ل الفعل ب يره وفرَّغته له كما فعلت ذلك بالفاعل" ،الفاعل

 دم الدَّرَس===== ُدرَِّس الدَّرُس.مَّ حَ َدَرَس مُ  :مثال نائب فاعل أصله مفعول به

 .هذا ممدوحم خلُقهُ  :مثال نائب فاعل السم المفعول

ــمة  ،نائــب فاعــل الســم المفعــول :ُخُلُقــهُ  والهــاء  ــمير متصــل  ،وهــو مضــاه ،مرفــول وعالمــة رفعــه الضَّ

 . افةمبني في محل جر باإل

 *أحكام نائب الفاعل 

 :يأخُذ نائب الفاعل أحكام الفاعل تمامًا من حير

 .لزوم الرَّفع-1

 .وجول التَّأخُّر عن رافعه-2

 )فهو عمدة في الجملة عدم جواز حذفه -3

 .محمدم أي ُسئَِّل محمدم  :نحو من ُسئَِّل ؟ فُتجيب .از حذه فعله لقرينة دالَّة عليهجو -4

ف2 ُيعطى لفعل نائب الفاعل أحكام فعل الفاعل من حير التَّذكير والـتَّأنير واإلفراد والتَّثنية والجمع " -5  

 ما ينوب عن الفاعل 

 أ:المفعول به 

ةَ في قولنا  ـةُ  :البناء للمجهـول  ُتصـبُح الجملـةُ ، عند َكَتَب اأَلديُب القصَّ يـرى النُّحـاُة  .ُكتَِّبـت  القِّصَّ

  فللمفعــول بــه وللكــوفيين رأيٌّ فــي هــذا المقــام بجــواز إقامــة غيــره " ،المفعــول بــه األولــى بالن ِّيابــةِّ مــن غيــره

ْجزِزَي قَْوًمزا ِليَ   ﴿ :وهو من القرَّاء العشرة في قوله تعالى–بقراءة أبي جعفر  على ذلكمع وجوده واستدلُّوا 
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بمـا  مـع وجـود المفعـول بـه قومـاً  فبمـا كـانوا فنـال عـن الفاعـل الجـار والمجـرور  ف1 ﴾بَِما َكانُوا يَْكِسزبُونَ 

 .قوماً  ف2 "فكانوا يكسبون 

يًا لمفعـولين لـيس أصـُلهما مبتـدأ وخبـر ل أو الثَّـاني بشـرط عـدم  ،واذا كان الفعل متعد ِّ فُتنيـب األوَّ

ــبس رهمــًا أع :نحــو ،حــدوث اللُّ هــمم در ُتصــبح أُعطــَي الفقيــُر درهمــًا أو أُعطــَي  ----طــى ال نــيُّ الفقيــَر دِّ

ل الفقيَر.  .أمَّا إِّذا حدث َلبس  في الجملةِّ فال تصُح اإلنابة إالَّ لألوَّ

يًا لمفعولين أصُلهما مبتدأ وخبر كــ  ظنَّ وأخواتها وجـَب عنـد النُّحـاة  فوفي حالة كان الفعل متعد ِّ

وال  .ُظـنَّ الـدَّرُس سـهالً  ----ظـنَّ الطَّالـُب الـدَّرَس سـهاًل  :نحـو .ل وامتنال اإلنابة عن الثَّـانيإنابة األوَّ 

 .يجوز القول ُظنُّ سهلم الدَّرَس 

 ينطبق ذات الكالم على الفعل المتعد ي لثالالة مفاعيل

والمجرور  ار  جب: ال  

 .رفة أو مضافًا أو موصوفاً والمجرور أن يكون مع ُيشترُط في إنابة شبه الجملة من الجار  

ززا ُسززِقَط فِززي أَْيززِديِهمْ  ﴿:نحــو قولــه تعــالى وهــو  ،عــن الفاعــل ففــي أيــديهم والمجــرور  نــال الجــار   ف3 ﴾َولَمَّ

 .مضاه

 ج: الظَّرف المتصر ِّف 

ـــره ال بمعنـــى أنَّـــه ال يلتـــزم النَّصـــب علـــى  ،وغيـــر ظـــره ،تصـــر ِّه هـــو مـــا اســـُتعمَل ظرفـــاً مُ الظَّ

 ،سـتعمُل ظرفـًا وغيـر ظـرهيُ فـإنَّ كـلَّ واحـٍد منهمـا  اُل الرَّفع والنَّصـب والجـر كيـوم ومكـانالظَّرفي ِّة بل يقب

ًا والمراد باختصاصه أن ُيضي   والظَّره المتصر ِّه ال ينول عن الفاعل إالَّ إذا كان مع تصرفه مختصَّ

ف .ف4 بهام "معنىً  جديدًا ليزول ال موض واإل َع يومم كاملم في السَّ  .رِّ نحو:  ُقطِّ
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 د: المصدر المتصرف المختص 

 .ُوقَِّف وقوُه األبطال :نحو

ـــــــًا  ،فالمصـــــــدر ُمقيَّـــــــدم باإل ـــــــافة والُمـــــــراد "إذ يشـــــــترط أن يكـــــــون المصـــــــدر المتصـــــــر ِّه مختصَّ

باالختصاص أن يكتسب المصدر من لفـٍظ  خـر معنـى زائـدًا علـى معنـاه المـبهم المقصـور علـى الحـدث 

إلـــى حتـــاج فـــالمعنى هنـــا مـــبهم ي .ف1 ُوقِّـــَف وقـــوه "" :ســـنادِّ إليـــه فائـــدة فـــال نقـــولُ يكـــون فـــي اإلل ،المجـــرَّد

 . افةِّ مثاًل تو يح كاإل

ل   ه: المصدر المؤوَّ

ل أن ُتعال  األمور بروي ِّة  :نحو  ُيفضَّ

ل من   .وتقديره عالُج األمور في محل رفع نائب فاعل فأن ُتعالَ  األمور فالمصدر المؤوَّ
 

ببمير واالسببم  ين العاشببر والحببادي عشببر مببن القببرآن الكببريم أب الفاعببل مببن الجببز نائبب عببن الفاعببل )الض 

 اهر والموصول وشبه الجملة(الظَّ 

 أواًل: من أشكال ما ينوب

 نائب الفاعل ضمير :أ

ُ أَنَّى يُْؤفَُكونَ  ﴿:قال تعالى-  (2)﴾قَْوَل الَِّذيَن َكفَُرواْ ِمن قَْبُل قَاتَلَُهُم َّللاَّ

فعــل مضــارل مبنــي للمجهــول مرفــول بثبــوت النــون والــواو  ــمير متصــل مبنــي فــي محــل رفــع  :ون يؤفكــ

 .نائب فاعل

ُ انبِعَاثَُهْم فَثَبََّطُهْم َوقِيَل اْقعُُدواْ َمَع اْلقَاِعِدينَ  ﴿:قال تعالى-  (3)﴾َولَِكن َكِرَه َّللاَّ
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 .على الفتح فعل ماٍض مبني للمجهول مبني   :قيلَ 

رفع فاعل واأللـف ألـف التَّفريـق  صل في محل ِّ ون والواو  مير مت  مبني على حذه الن  فعل أمر  :اقعدوا

 .رفع نائب فاعل في محل ِّ  فاقُعدوا والجملة الفعلي ِّة 

 ب: نائب الفاعل اسم ظاهر

 (1)﴾َوَما َمنَعَُهْم أَن تُْقبََل ِمْنُهْم نَفَقَاتُُهمْ  ﴿:قال تعالى-

 نصول بأن وعالمة نصبه الفتحة.للمجهول م فعل مضارل مبني   :ُتقبلَ 

ـمة وهـو مضـاه وهـم  ـمير مت   :نفقاُتهم  جـر   فـي محـل   صـل مبنـي  نائب فاعل مرفول وعالمة رفعه الضَّ

 .باإل افة

 ج: نائب الفاعل اسم موصول
 -قال تعالى: ﴿ َكذَِلَك ُزي َِن ِلْلُمْسِرفِيَن َما َكانُواْ يَْعَملُون﴾)2(

رفع نائب فاعل كون في محل  على السُّ  اسم موصول مبني   :ما  

 د: نائب الفاعل شبه جملة

ب َِك لَقُِضَي بَْينَُهمْ  ﴿ :قال تعالى -  (3)﴾ َولَْوالَ َكِلَمةٌ َسبَقَْت ِمن رَّ

باإل افة   جر   في محل   ل مبني  صِّ تَّ وهم  مير مُ  ،ظره مكان منصول على الظ رفي ِّة المكاني ِّة :بينهم

.فُقضيَ  ئب فاعل للفعل رفع نا وشبه الجملة بينهم في محل    

 المصدر :ثانياً 

اللة والعمل ،اسمم يدلُّ على الحدث كما يدلٌّ الفعل :المصدر  ،وينول المصدر عن الفعل في الدَّ

وُ نـــي مثلـــه لألزمنـــة الثَّالالـــة الما ـــي  ،ألنَّ الفعـــل اشـــُتق منـــه ،اعلـــم أنَّ المصـــدر يعمـــُل عمـــل الفعـــل"و 

                                                           
 54  يةسورة التو ة:  ف1 
 12  يةسورة يونس:  ف2 
 19  يةسورة يونس:  ف3 
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م الفاعـل وال  ،الفاعلوينول المصدر عن  ،مرواأل  والمضارل كر أنَّـه ال يجـوز أن يتقـدَّ ومن الجدير بالذ ِّ

 .ف1 المفعول الَّذي مع المصدر على المصدر ألن ه في صلته "

 :شروط عمل المصدر عمل الفعل

حَّ -1 ل محلَّه أن َيصِّ  .إحالل المصدر المؤوَّ

 .َيُسرُّني تحريُرك األرض :كأن تقول

مة وهو مضاه وهو مصدر فاعل يسرُّ مرفول وعالمة :تحريرُ   .رفعه الضَّ

 .مضاه إليه وهو فاعل في المعنى جر   على الفتح في محل   صل مبني   مير مت   :ك

 .مفعول به منصول للمصدر تحرير وعالمة نصبه الفتحة الظَّاهرة على  خره :األرَض 

َر األرَض  :ولك أن تقوَل فيها  .يُسرُّني أن تحر ِّ

 .ملأن ال يكون موصوفًا قبل الع -2

 يُسرُّني تحريُرك العظيَم األرَض /فصل النعت ما بين المصدر ومنصو ه المفعول به  :فال نقول

 .ف2 يُسرُّني تحريُرك األرَض العظيَم" :بل يجوز القول

 :أقسام المصدر العامل

اريَخ قراءتُـَك التَّـ :نحـو ،إلـى فاعلـه اً وهـو أكثـر األقسـام اسـتعمااًل سـواء أكـان مضـاف :أ:المصدر المضاه

 موعظة أو مضافًا إلى مفعوله.

عيَ  واجبةم   .ل: المصدر المنون نحو: إغاالَة الضَّ

 .عجبُت من التَّخاذلِّ القادةُ  :نحو ،ج: المصدر المعرَّه بأل التَّعري 

 .كصونًا كبرياءَ  :نحو ،د: يعمل المصدر النَّائب عن فعله عمل فعله المحذوه وجو اً 

 .ل وعالمة نصبه تنوين الفتحمصدر نائب عن فعله منصو  :صوناً 
                                                           

 137.صاألصول في النحوالب دادي،محمدبن سهل: ف1 
افيُينظر: م السة، محمود م السة: ف2   419.صالنحو الشَّ
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صــل والكــاه  ــمير مت   ،وهــو مضــاه ،ك: مفعــول بــه للمصــدر منصــول وعالمــة نصــبه الفتحــةريــاءَ كب

 .باإل افة جر   مبني في محل  

 .ف1 ه: يعمُل اسم المصدر عمل المصدر 

 جاء في سورة األنفال: 

 (2)﴾ِرِهم بََطًراَوالَ تَُكونُواْ َكالَِّذيَن َخَرُجواْ ِمن ِديَا ﴿ :قال تعالى-

 .حال مصدر منصول وعالمة نصبه تنوين الفتح في محل   :بطراً 

 كما جاء في سورة التَّو ة:
ْبُكْم َعذَابًا أَِليًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما َغْيَرُكمْ ﴾)3(  -قال تعالى: ﴿إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَذ ِ

 .مفعول به منصول وعالمة نصبه تنوين الفتح وهو مصدر :عذاباً 

المفعول المطلق  :ثالثاً   

ير  :ق نحولينول عن المصدر المنصول في بال المفعول المط  .ف4 "سرُت أحسَن السَّ

. ف5 منـه" مصدر فضلة ُيـذكر بعـد فعـل مـن لفظـه الـذَّي اشـتق  "ق بــلويمكن تعري  المفعول المط

 :بخـاله المفعـوالت األخـرى  أي غيـر مقيَّـد األنَّه مطلق عـن القيـود اوسم ِّي المفعول المطلق بهذا االسم

 الذَّي حصل فيه الفعل  مقيَّد بفي أي   ،والمفعول فيه ،فالمفعول به مقيَّد بالباء أي الَّذي ُفعل به الفعل

ـا المفعـول  ،والمفعول ألجله مقيَّد بالَّذي حصل ألجله الفعل ،والمفعول معه مقيَّد بالمصاحبة  أمَّ

  .ف5 "لمفعوالتالمطلق فهو غير مقيَّد بخلف غيره من ا

 

                                                           
افيُينظر: م السة، محمود م السة: ف1   420.صالنحو الشَّ
 47  ية: األنفالة سور  ف2 
 39  يةسورة التو ة:  ف3 
 281، ص 2011، دار الفتح، عمان، 1.طظاهرة االتساع في النحو العربيشبانة، حسن محمود:  ف4 
 448.صالنحو العربي أحكام ومعانيالسامرائي، محمد فا ل: ف5 
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 المفعول المطلق في الجزأين العاشر والحادي عشر

 (1)﴾إِْذ أَْعَجبَتُْكْم َكثَْرتُُكْم فَلَْم تُْغِن َعنُكْم َشْيئًا ﴿ :قال تعالى-

 .مفعول مطلق منصول وعالمة نصبه تنوين الفتح :شيئاً 

ا يُْشِركُ  ﴿ :قال تعالى-  (2)﴾ونَ الَّ إِلَهَ إِالَّ ُهَو ُسْبَحانَهُ َعمَّ

 فـي محـل   صـل مبنـي  وهـو مضـاه والهـاء  ـمير مت   ،مفعول مطلق لفعل محـذوه تقـديره سـبَّح :ُسبحانه

 .باإل افة جر  

ْنيَا ﴿ :قال تعالى- تَاَع اْلَحيَاِة الدُّ  (3)﴾إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَى أَنفُِسُكم مَّ

 ه تنوين الفتحعون وعالمة نصبمفعول مطلق منصول بفعل محذوه تقديره تتمت   :متالَ 

ِ  ﴿ :قال تعالى- َن َّللاَّ ِ َواْبِن السَّبِيِل فَِريَضةً م ِ  ف4)﴾َوفِي َسبِيِل َّللاَّ

ـدقاتِّ وهـو فـي  :مفعول مطلق منصول بالفتحة النَّه فـي معنـى المصـدر بتقـدير :فريضةً  فـرَض هللا الصَّ

 .معنى المؤك ِّد

نيابة الحروف  :ثانياً   

النا في الجزئَية األولى من  أمَّا النَّول الثَّاني من الن ِّيابة فهو نيابـة الحـروه  ،الن ِّيابة عن نيابة الكلماتتحدَّ

  :وذلك من خالل

تة :أوَّالً   .األسماء الس ِّ

تَّة هي  _ ذو _ فو _ هن أخ _ حم – أل :األسماء الس ِّ
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تَّة م والكسر جميعها  األلف والياء والواو في هذه األسماء الس ِّ فترفع هذه  ف1 "دواخل على الفتح والضَّ

 ف2 ﴾قَاَل أَبُوُهْم إِن ِي أَلَِجُد ِريَح يُوُسفَ   ﴿ :سماء بالواو نيابًة عن الضم نحواأل

ــتة ،فاعــل مرفــول وعالمــة رفعــه الــواو :أبــوُهم صــل وهــم  ــمير مت   ،وهــو مضــاه ،ألنَّــه مــن األســماء الس ِّ

 .باإل افة جر   في محل   مبني  

بِين   ﴿ :نحو ،وينصب باأللف نيابًة عن الفتح  ف3 ﴾إِنَّ أَبَانَا لَِفي َضالل  مُّ

تة ااسم إنَّ منصول باأللف :أبانا  .ألنَّه من األسماء الس ِّ

 ف4 ﴾يَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيهِ  ﴿ :نحو ،بالياء نيابة عن الكسرة ويجر  

تة :أخيه  .اسم مجرور بالياءألنَّه من األسماء الس ِّ

 ..أمَّا إذا كانت مثناة أو جمع فتأخذ أحكام إعرال المثنى والجمع ،هذا عندما تكون األسماء مفردة

  ومن األمثلة على ذلك:

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْربَى ﴿ :قوله تعالى- ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ  (5)﴾فَأَنَّ ّلِلَّ

تَّة االياء هاسم مجرور وعالمة جر   :لذي  .ألنَّه من األسماء الس ِّ

 األفعال الخمسة  :ثانياً 

أو واو الجماعـة نحـو يفعلـون  ،نل مضارل اتَّصلت به ألف االالنين نحو يفعـالن وتفعـالكل فع 

عن األلـــف وتنصـــب وتجـــزم بحـــذه لـــون أو يـــاء المخاطبـــة نحـــو تفعلـــين، ُترفـــع بثبـــوت النُّـــون نيابـــةً وتفع

 .ف6 "النُّون 

  

                                                           
 2/477م لخصائص.الفتح: ا أبوابن جني،  ف1 
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 ومن األمثلة على ذلك:

ْن َخْلفَُهْم لَعَلَّ ﴿ :قوله تعالى-  ْد بِِهم مَّ  (1)﴾ُهْم يَذَّكَُّرونَ فََشر ِ

صـل فعال الخمسة والواو  مير مت  ألنَّه من األ افعل مضارل مرفول وعالمة رفعه البوت النُّون  :يذَّكَّرون 

 رفع فاعل. في محل   مبني  

 (2)﴾ إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاَلَ يَْقَربُواْ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ﴿ :قوله تعالى-

والـواو  ،ألنَّـه مـن األفعـال الخمسـة ازوم بـال النَّاهيـة وعالمـة جزمـه حـذه النُّـون فعـل مضـارل مجـ :يقر وا

 .لف التَّفريقألف في محل رفع فاعل واأل صل مبني   مير مت  

 (3)﴾قَاتِلُواْ الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُونَ  ﴿ :قوله تعالى-

صـل لخمسة والـواو  ـمير مت  ألنَّه من األفعال ا افعل مضارل مرفول وعالمة رفعه البوت النُّون  :يؤمنون 

 .رفع فاعل في محل   مبني  

 إنابة الحركات  :ثالثاً 

النا عــن إنابــة الكلمــات الــمَّ الحــروه نــأتي لــذكر إنابــة الحركــات ولهــذه اإلنابــة بــالم واحــد وهــو  بعــدما تحــدَّ

ره  .الممنول من الصَّ

رف   الممنوع من الصَّ

ن فــي أحــوال اإلعــرال الثَّال" وُيجــر بالفتحــة بــداًل مــن  ،الرَّفــع والنَّصــب والجــر   :الــةهــو اســمم معــرل ال ُينــوَّ

 .ف4 فإنَّه يجر حينئٍذ بالكسرة" ،الكسرة إالَّ إذا ُأ ي  إلى ما بعده أو ُعر ِّه بأل التَّعري 

  

                                                           
 57  ية: نفالاألسورة  ف1 
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 وورد في الجزأين العاشر والحادي عشر

َِّخذُواْ آبَاَءُكْم َوإِْخَوانَُكْم أَْوِليَاء ﴿ :قال تعالى-  (1)﴾الَ تَت

ره على وزن أفعالء.مفعول به الاٍن منصول بالفتحة ولم ُينو   :ياءأول  ن ألنَّه ممنول من الصَّ

ُ فِي َمَواِطَن َكثِيَرة   ﴿ :قال تعالى-  (2)﴾لَقَْد نََصَرُكُم َّللاَّ

ره على وزن مفاعلاسم مجرور وعالمة جر   :مواطنَ   .ه الفتحة نيابة عن الكسرة ألنَّه ممنول من الصَّ

نِينَ  ﴿ :قال تعالى-  (3)﴾َوقَدََّرهُ َمنَاِزَل ِلتَْعلَُمواْ َعَدَد الس ِ

ره على وزن مفاعل :منازلَ   .حال منصول بالفتحة ولم ينون ألنَّه ممنول من الصَّ
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 المعجمي االت ِّساعمظاهر   :الفصل الثَّالث

ل  التَّغليب  :المبحث األوَّ

 التَّضمين  :المبحث الثَّاني

 المترادفات  :ثالثَّالمبحث ال

 األضداد  :الرَّابعمبحث ال
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ل   المبحث األوَّ

 التَّغليب 

لكن دون إفراد كتٍب  ،التَّ ليب من الظ واهر الَّتي درسها قدماء اللُّ ويين والبالغيين والمفسرين

ة بتلك الظ اهرة من مؤلَّفاتهم  ة للُّ بل جاءت متداخلة  من مو وعاٍت شتَّى من مستويات ا ،خاصَّ

ص هذه األوراق ونفردها للحدير عن التَّ ليب بمفهومه ومستوياته  .البالغة وعلوم القر نو  وسنخص ِّ

اللي ِّة، ومواطنه في الج رفي ِّة والنَّحوي ِّة والدَّ وتي ِّة والصَّ صين زأين المخص  المرتبطة بجوانب اللُّ ة الصَّ

راسة  .للد ِّ

ل  التَّغليب لغًة  :المطلب األوَّ

 ،...ورجلم غالبم من قوٍم غلبة،َغَلبه ي لُبُه َغلباً " :وجاء في الل ِّسان ،مصدر غلَّبالتَّ ليب 

ل من قوم غلبة غاللم أي ". وجاء في أساس البالغة ف1 استولى عليه قهرًا" :وغلَّب على بلٍد كذا  ،وغالَّ

يء أخذته منه وهو م لول عليه " ،م البة  ف2 وغلبته على الشَّ

 

 تَّغليب اصطالحًا ال :المطلب الثَّاني

ح ذلك الحكم عند االجتمال أو  يء بإعطائه حكم غيره لعلَّة ُترج ِّ هو تحصيل ال لبة للشَّ

ن في تعري  التَّ ليب ين والمفسر ين والنَّحوييوقد تعدَّدت  راء اللُّ وي ،االختالط أو المصاحبة والمشابهة

ماء على ما هو داخل في هذه الظَّاهرة وما ولكن تكمن صعو ة دراسة هذه الظَّاهرة في عدم ات ِّفاق العل

 :وسنورد بعض اآلراء والتَّعريفات كما ذكرها أصحابها .فهي أحد مظاهر التَّوسع اللَّ وي  ،هو ليس منها

ركشي يء حكم غيره" :يقول الزَّ أو ترجيح أحد الم لو ين على اآلخر، أو إطالق  ،حقيقته إعطاء الشَّ

                                                           
 .مادة  غلبف.لسان العرب ف1 
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لتَّ ليب أيضًا سيبويه عندما ذكر إلى اوممَّن أشار  .ف1 مجرى المتَّفقين" لفظة عليهما، وإجراء للمختلفين

وكذلك قول الكسائي  ،في كتابه ت ليب المذكَّر على المؤنَّر في العدد المركَّب إذا كان المعدود مختلطاً 

اللُّ وي ذكر أبو الطَّيب  و .بت ليب اسٍم واحد عند اجتمال اسمين لمسمَّى واحد فُي لَّب األخفُّ واألشهر

 .ء المثنَّاة ما غلب اسم أحدهما على اسم صاحبهامن األسم

وهي صبغ األ عف  ،وترى الباحثة أنَّ المعنيين االصطالحي واللُّ وي يصبَّان في داللة واحدة

وتستحقُّ قوَّة من قوته أو  ،لة المت يب تختفي وراء األو حوكأنَّ دال ،أو األقل أهمي ِّة بصي ة األقوى 

 .ن صب ته ويأخُذ حكمهاصب ة م

 مواضع التَّغليب  :المطلب الثَّالث

في حين قد يأتي  ،فالجهر أقوى من الهمس امفهوم القوَّة في ظاهرة التَّ ليب مفهوم نسبي

غير العاقل  بُ لَّ  َ وقد يُ  ،كما قد ي لب المذكَّر حينًا والمؤنَّر حينًا  خر ،المهموس غالبًا والعكس كذلك

عي  قوي ِّ وذلك ،على العاقل لذلك سنقسم دراستنا  .م لو اً  ًا غالبًا والقويُّ لعلل في الكالم تجعل الضَّ

اللة ،للتَّ ليب وفق المستويات الثَّالالة في العر ي ِّة رفي ِّة والدَّ وتي ِّة والصَّ  .الصَّ

ل الحدير عن رفي وسيكون أوَّ وتي والصَّ  :التَّ ليب في المستوى الصَّ

وت وهو مو ع التَّأالر والتَّأالير بين األصوات تطلَّب منَّ يبداية الحدير  ا الحدير عن مخرج الصَّ

وتي ِّة على أخرى  اوالَّذي يحدث فيه التَّ ليب فات الصَّ أو  ،كت ليب مخرٍج على مخرج أو صفة من الص ِّ

وت.مقطع من المقاطع على مقطع  خر ي َيخرُج أو تهو المو ع من الفم ونواحيه الَّ " :فمخرج الصَّ

وت عرض يخرج الصَّ  علم أن  ا " :يقول ابن جن ِّي في كيفي ِّة حدوث عملي ِّة النُّطق .ف2 منه الحره"ُيخَرُج 

ى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده حتَّ  ،فس مستطياًل متصالً مع النَّ 

                                                           
ركشي، بدرالدين بن محمد:  ف1   3/369. البرهان في علوم القرآنالزَّ
 6، ص1929، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1.تحقيق:رمضان عبد التوال.طالتطور النحوي للغة العربيةاسر، برجشتر:  ف2 
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عن حروه العر ي ِّة  ويستمرُّ ابن جن ِّي في حديثه .ف1 ".ى المقطع أينما عرض له حرفاً فيسم   ،واستطالته

 .ومخارجها واختاله صفاتها

الحروه باعتبار صفاتها إلى تسعة عشر نوعًا، و عضهم يبلغ بها إلى أر عة العلماُء  يقسم و  

ي هي كاألصول والتًّ  األصواتوأر عين، وكثير ينقصون أو يزيدونا أما األنوال المشهورة عند علماء 

 يَن بيَن، وحروه استعالء، واستفال، وإطباق، وانفتاح، فهي حروه: همس، وجهر، وشدة، ورخاوة، و 

، ولين، وصفير، وقلقلة. ، وتكرير، واستطالة، وغنَّة، وَذالقة، ومدٍ  وصفات هذه  وتفخيم، وترقيق، وتفشٍ 

وت يُء يصوُت صوتاً :الحروه تستوجب علينا تو يح مفهوم الصَّ وت مصدر صاَت الشَّ فهو  ،"الصَّ

ت تصويتًا  ،صائِّت ت وهو عام غير مختصوصوَّ أمَّا  ،.....ُيقاُل سمعت صوت الرَّجل ،فهو مصوَّ

يء ته من ذلك حره الشَّ يء  وحدَّ ه  ،الحره  أينما وقعت في الكالم فُيراد بها حدَّ الشَّ إنَّما هو حدَّ

وت وغايته وطرفه   ًا منقطع الصَّ ته....، وسم ِّيت حروه المعجم حروفًا ذلك إنَّ للحروه حد  وحدَّ

 .ف2 ألنَّها جهات للكلم " ،ز أن تكون سم ِّيت حروفاً ويجو 

 ،فكما أنَّ هذه األحره الالالة ،وهي األلف والواو والياء ،الحركات أبعاض حروه المد واللَّينو "

مة والكسرة :فكذلك الحركات الالث مة بعض الواو ،فالفتحة بعض األلف ،وهي الفتحة والضَّ  ،والضَّ

 ف3 ".والكسرة بعض الياء

وائتالحو  وعند اجتمال صامت بصائت يتكون لدينا ما ُيعره بالمقطع  ،ركات ُيطلق عليها الصَّ

وتي  وحدة صوتي ِّة تبدأ بصامت يتبعه صائت وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعًا " وهو الصَّ

وت  .ف4 "،بصائت وتي ِّة ال تي ينقطع عندها الصَّ رفي و فالمقطع الوحدة الص  وتي والصَّ التَّ ليب الصَّ

 .بدالدغام واإلا المتمث ِّلة باإلوأبرز مظاهره في القر ن الكريمجميعها  العتماده عليها في حاالته 
                                                           

 6، ص200، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ق: حسن هنداوي،ط.تحقيعرابسر صناعة اإلالفتح:  أبوابن جني،  ف1 
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 دغام اإل :أوَّالً 

غمته على االفتعال :ُيقال ،دخال حره في حرهإ" دغام  ل ةً اإل دغام واإل ،أدغمُت الحره وادَّ

وال أن تصل حرفًا ساكنًا " اإلدغاموفي  .ف1 "خله فيهوأدغم الفرس الل ِّجام أد ،إدخال الل ِّجام في أفواه الدَّ

ة ات ِّصالهما كحره واحد  بحره مثله متحرك من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف فيصيران لشدَّ

فالكبير ما كان "ا دغام إِّلى قسمين كبير وص يروينقسم اإل .ف2 "ترتفع الل ِّسان عنهما رفعة واحدة شديدة 

ل الحرفين فيه متحر ِّك  وقيل  ،وسم ي كبيرًا لكثرة وقوعه ،سواء كانا مثلين أم جنسين أم متقار ين ،اً أوَّ

 .ف3 وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقار ين " ،لتأاليره في إسكان المتحر ِّك قبل إدغامه

  .خرجًا وصفةً ن ما تقار ا ماأمَّا المتقار  .دغام المتجانسين ما اتَّفقا مخرجًا واختلفا صفةً إفي حين يكون 

وذلك  ف4  ﴾أَنَا نَِذيرٌ ﴿ن خطًَّا  فال ُيدغم في نحو التقاء المثلي :إدغام المتمااللين وتشترط في

ل  ميرًا لمتكل ِّم أو خطاباً أالَّ يكون االو  .لوجود األلف دا فال ُيدغم  ،ف5 ﴾ُكنُت تَُرابًا﴿ :ا  نحووَّ وال مشدَّ

ِحيمٌ ﴿ :ًا فال ُيدغم نحونًا أيض، وال منو  ف6 ﴾َمسَّ َسقَرَ  ﴿ :نحو .أمَّا المدغم من المتجانسين ف7 ﴾َغفُوٌر رَّ

فات دَاا  ،والمتقار ين فهما المتفقان في المخرج والمختلفان في الصَّ ل مشدَّ بشرط أال  يكون األوَّ

نًا نحوف8 ﴾أََشدَّ ِذْكًرا﴿:نحو  .ف10 ﴾ثاَلث  ُظلَُمات  ﴿ :، وال تاء  مير نحوف9 ﴾ُظلَُمات  ثاَلث  ﴿ :، وال منوَّ

                                                           
 .مادة  دغمف لسان العربابن منظور:  ف1 
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وتي إلومن أمثلة اإل وله حره واحد وهو الميم فإذا وقعت الميم "دغام  المتمااللين دغام الصَّ

اكنة وجب اإل أَفََمْن ﴿ :دغام ويسمى إدغام متمااللين ص يرًا نحو قوله تعالىالمتحركة بعد الميم السَّ

  .ف1 ﴾أَسََّس بُْنيَانَهُ 

فقين مخرجًا دغام حرفين مت  ومتمااللين إل ،واحددغام الحرفين بحره وقد سمِّي إدغامًا إل

ل ساكن والثَّاني متحر ِّك " ،ةً وصف فَقُْل  ﴿ :مثلة عليه قوله تعالىومن األ ف2 .والصَّ ير ألنَّ الحره األوَّ

َن اْلُمنتَِظِرينَ  ِ فَانتَِظُرواْ إِن ِي َمعَُكم م ِ ُكم  مِّنإذ يوجد ادغام المثلين ا .ف3 ﴾إِنََّما اْلغَْيُب ّلِلَّ  .فلصَّ ير في  َمع 

وقد يكون في كلمة واحدة  ،نَّ اإلدغام يكون بحرٍه ساكن مع  خر متحر ِّكإ ونخلص إلى القول

  خر ويأخذ الُمدغم صوت الظَّاهر. أو االنتين والمحصلة يط ى صوت على صوت

 بدالاإل :ثانياً 

يء غيره" :نقول ،بدال في اللُّ ة هو مصدر  أبدلفاإل ل الشَّ يء وَ َدُله و ديله الخلف  ،بدَّ بِّدُل الشَّ

يء وتبدَّل به واستبدله واستبدل به ُكلُّه.منه  والجمع أبدال من سنن . و ف4  اتَّخذ منه َبَداًل" :.. وتبدَّل الشَّ

إلبدال كمصطلح صرفي هو وا .ف5 مدحه ومدهه " :وإقامة بعضها مقام بعض ،العرل إبدال الحروه

واحد، حير تجتمع  رفية في  نٍ وتية والصَّ انون من القوانين الصَّ ق أيو ع حره مكان حره  خر، 

 .لفظة مًعا لتؤدي إلى حدوث اإلبدال في الَّ ة وصرفيِّ  عوامل صوتي ِّ 

هـا تمكيُنـه مـن حسـن اسـتخدام المعجـم، أهمُّ  ا ـة فـي أمـور كثيـرةاللُّ  خدموتفيد معرفة اإلبدال مسـت

ومن اَلمَّ يقوم بإرجاعها إلى  ،صلها المبدل منهأن من معرفة ه بمعرفته بوجود إبدال في كلمة َما يتمكألنَّ 
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الواو ُأبدلت  ذي لو عرفنا أنَّ الَّ  مثالَ “حاد "ات ِّ  أصلها فيسُهل عليه البحر عن معناها داخل المعجم. كلفظ

  .الستطعنا إيجاد معناه بسرعة داخل المعجم" "وحد من فعل أصله واوي   فيه تاًء، وأن  

 منها: سق العر ي ِّ  ة في موا ع مضبوطة من النَّ اللُّ  ويحدث اإلبدال في 

هذه الواو تبدل تاء في صي ة  فإن    أي فاؤه واوف إذا كان الفعل المعتل مثاال واويا **

َتَصَف،  مثل: االفتعال، الم تدغم التاءان في بعضهما. وصف إذا ص ناها على وزن افتعل تصبح ـــــــ او 

 َصَف، الم تدغم التاء في التاء ــــــــــ اتََّصَف.فتبدل الواو تاء ـــــــ ات تَ 

الة عليه ن يَْهِدي الفعل يهدي بالتشديد في قوله تعالى ﴿ اومن األمثلة الدَّ قُْل َهْل ِمن ُشَرَكائُِكم مَّ

َّبََع أَمَّ  ِ أََحقُّ أَن يُت ِ أَفََمن يَْهِدي إِلَى اْلَحق  ُ يَْهِدي ِلْلَحق  ِ قُِل َّللاَّ َي إِالَّ أَن يُْهَدى فََما لَُكْم إِلَى اْلَحق  ن الَّ يَِهد ِ

د ي أصله هو الفعل  يهتديف وقد طرأ عليه اإلبدال، إذ أبدلت التَّ  ف1 ﴾َكْيَف تَْحُكُمونَ   ،اء داالالفعل يهِّ

لنا في سياق كثير والمبال ة، ولو تأم  ضعي  في ال الب يفيد التَّ ال، والتَّ الفعل  يهد يف فيه تضعي  الدَّ و 

فالحدير هنا عن األصنام  هل  هذه المبال ة تناسب المقام هنا دون مكان  خر ه اآليات لوجدنا أن  هذ

د عدم قدرة من شركائكمف واألصنام ليست كالبشر، فنفى االهتداء بصي ة تحمل معنى المبال ة لتؤك  

ويتمُّ بين حره  ،الر رتبةوترى الباحثُة أنَّ اإلبدال يقع في الحره الثَّ . ركاء  األصنامف على الهدايةالشُّ 

 .فات ِّحاد آلخر صحيح نحو  أو حره معتل   ف،اصطبر مع  خر مثله  معتل  

 غ يالتَّغليب في الص ِّ  :ثالثاً 

اللي ِّة وطلبًا للخفَّةِّ  يغ الدَّ التَّ ليب في هذه الجزئي ِّة يختلف عمَّا ورد ذكره لتعل ِّق هذا النَّول بالص ِّ

ذلك أنَّ اللَّفظ الستخدام اللَّفظ خاله معناه  ومن  ،موا يع المرتبطة بالمجازفالتَّ ليب من ال ،في اللَّفظ

يغ  :هذه الص ِّ
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والبرد  فاهلل عزَّ وجل يريد الحر   ف1  ﴾ َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرَّ ﴿:ر كما في قوله تعالىت ليب المذك  -1

 لبرد.وقَي ا ألنَّ من وقي الحر   ،فاختار لفظ المفرد واجتاز به عن المثنى

أَأَنَت قُْلَت ِللنَّاِس اتَِّخذُونِي ﴿ :فصي ة المثنى تدلُّ أحيانًا على المفرد ففي قوله تعالى ،ت ليب المثنى-2

 ِ َي إِلََهْيِن ِمن ُدوِن َّللاَّ ركشي فيها ف2 .﴾َوأُم ِ   ف3 خذ إلهًا عيسى دون مريم"وإنَّما المت  " :قال الزَّ

ا يَْجَمعُونَ  ﴿:قوله تعالى ت ليب المؤمنين على الكافرين نحو-3 مَّ قيل  ف4  ﴾بِذَِلَك فَْليَْفَرُحواْ ُهَو َخْيٌر م ِ

رك أي ال ائبينفي اآلية الكريمة ومن قرأ بالتَّاء  ،ا من قرأها بالياء فهي إخبار عن المشركين وأهل الش ِّ

ه لل ائبين والحا رين المخاطبين وجل غل ب الفرح لل ،فالخطال موجَّ مؤمنين فهو خيرم ممَّا لكنَّ هللا عزَّ

 .يجمعه المخاطبون 

لهي بقصد موسى ولكنَّه فقد جاء الخطال اإل .ف5  ﴾قَاَل قَْد أُِجيبَت دَّْعَوتُُكَما﴿ :كذلك في قوله تعالى

اعي  .رون المؤمن وغلَّبهما على موسى وحدهاوه ،ذكر موسى الدَّ

يء على المت  ت ليب غير المت  -4 قُْل يَا أَيَُّها النَّاُس إِن ُكنتُْم ﴿ :تعالىكما في قوله  ،صف بهصف بالشَّ

ن ِدينِ  كاكين وهم األغلبي ِّة  ف6  ﴾فِي َشك   م ِ كاكين على غير الشَّ فقد غلَّب هللا عزَّ وجل في خطابه الشَّ

 .دفي حديثه مع نبي ِّه محم  

تْلُو ِمْنهُ ِمن قُْرآن  َوالَ َوَما تَُكوُن فِي َشأْن  َوَما تَ ﴿ :ت ليب القليل على الكثير كما في قوله تعالى-5

ه للنَّبي ِّ محم   ف7 ﴾تَْعَملُوَن ِمْن َعَمل  إِالَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشُهوًدا إِْذ تُِفيُضوَن فِيهِ  د صلوات الخطال اإللهي موجَّ

 إالَّ  اولكنَّ المعنى اإلجمالي لآليات القر ني ِّة ُيظهر مخاطبة هللا عزَّ وجل المسلمين جميعهم ،هللا عليه

 .أنَّ التَّ ليب جاء للنَّبي وهو القليل على المسلمين جميعهم وهم كثيرون 
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وذلك عند اجتماعهما في ذات المو ع وإالَّ دخل التَّ ليب في  ات ليب المذكَّر على المؤنَّر-6

جاءت  .ف1 ﴾  إِن َكاَن َلهُ َولَدٌ  ﴿ :ات ِّجاهات أخرى، والمذكَّر أصل وأقوى في اللُّ ة  كما في قوله تعالى

رة هنا جاءت  ريعة اإلسالمي ِّة وكلمة ولد المذكَّ هذه اآلية  من اآليات الَّتي ُتبين أحكام الميراث في الشَّ

 .كليهما لتشمل الجنسين

فات والنُّعوت-7 ُ بُِضر   فاَلَ َكاِشَف لَهُ إِالَّ ُهَو َوإِن  ﴿:جاء في قوله تعالى :ت ليب الصَّ َوإِن يَْمَسْسَك َّللاَّ

ِحيمُ يُِردْ  . فقد غلَّب هللا عزَّ ف2 ﴾َك بَِخْير  فاَلَ َرادَّ ِلفَْضِلِه يُِصيُب بِِه َمن يََشاء ِمْن ِعبَاِدِه َوُهَو اْلغَفُوُر الرَّ

ر وجل   ر ال يرفعه إالَّ هللا فمس   ،جانب الخير على جانب الشَّ وكذلك بقوله ال فور الرَّحيم ت ليب  ،الضُّ

 .صفاتم ال يختصُّ بها إالَّ الذَّات اإللهي ِّةللم فرة على الرَّحمة وهذه 

 ت ليب العاقل على غير العاقل فيطلق اللَّفظ المختص بالعاقل على الجميع كما جاء في قوله تعالى -8

اء ﴿ ُ َخلََق ُكلَّ َدابَّة  ِمن مَّ ابَّة ويُ  .ف3 ﴾ َوَّللاَّ م لفظ الدَّ اد مر لمن يعقل ومن ال يعقل بل ا راد به كلُّ فقد تقدَّ

 كل المخلوقات الَّتي تدلُّ على األرض.

ائد  ،وترى الباحثة أنَّ التَّ ليب في معناه الحقيقي ِّ يخرج من داللة األفضل أو األقوى أو السَّ

ر  ،والمثنَّى على المفرد وااليمان على الكفر والكافرين ،والعاقل على غير العاقل ،فالخير ي لُب على الشَّ

ور َّما يأتي التَّ ليب لنظرة التَّفاؤل واألمل في جوانب  ،ة إلى األفضل واألحسنويظهر توق النَّفس البشري ِّ

فالمثال في  ،كثير كما جاء في مثل الرَّسول والمؤمنينالوإن ظهر ت ليب القليل على  ،الحياة اإلنساني ِّة

ل سي ِّد البشر وهذا المثل يت    .فق مع بقي ِّة األمثلةداللته ُيفض ِّ
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 اني المبحث الثَّ 

 التَّضمين 

واستيعال مقاصده  ،الت ضمين من المو وعات المهمَّة الَّتي يتوقَّف عليها فهم معاني القر ن          

ب في أكثر مو ول متشع  فهو   و راعة نظمه المتجل ِّية في قدرة هللا عزَّ وجل   ،ومعرفة أسراره البالغي ِّة

دة في ا امن ات ِّجاه ودالالت  ،والحقيقة والمجاز ،التَّعدية واللُّزوم :للَّ ة منهاإذ ُيفضي إلى قضايا متعد ِّ

اخل بشكٍل مستفيض ااأللفاظ فهو  ،األمر الَّذي يتطلَّب إمعان النَّظر في التَّراكيب واأللفاظ من الدَّ

كلٌّ من وجهة نظره  ،رون مصطلح يتجاذبه اللُّ ويون والنُّحاة والبالغيُّون وعلماء العروض والمفس  

 .ة بهالخاصَّ 

ل  التَّضمين لغةً  :المطلب االوَّ

مين هو الكفيل"  يء  ،الضَّ هو " :وجاء في مقاييس اللُّ ة ف1 ".أودعه إياه أي كفله من الشَّ

يء في شيٍء يحويه يء إذا جعلته في وعائِّه" ،جعل الشَّ جمال وا ح على جعل . واإلف2  منُت الشًّ

 شيٍء داخل شيٍء  خر.

 ين اصطالحاً التَّضم :المطلب الثَّاني

ًا في العر ي ِّة المضمن      شرال لفظ معنى لفٍظ  خر إ"وعرَّفه ابن هشام أنَّه  ،ظاهرة واسعة وكثيرة جدَّ

ركشي فقالف3 "ؤد ِّي كلمة مؤدَّى كلمتينفُيعطيه حكمه وفائدته أن ت يء معنى إ " :. أمَّا الز   عطاء الشَّ

يء وتارًة يكون في األسماء وفي األفعال امل لكل  .ف4 "في الحروهو  ،الشَّ ح مفهومه الشَّ فهو بذلك و َّ

يء وإشرال يء فـى باطن الشَّ دور حول جعل الشَـّ يحاة ضمين عند النُّ التَّ  من ذلك أنَّ  ونفهمُ  .األنوال

رون والمشت لون بالقر ن إلى وكذلك لجأ المفس    خر سواء كان اسمًا أو فعـاًل أو حرفًا. فظ معنى لفظٍ اللَّ 
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ه الطَّبري في تفسيره جامع البيان عددًا من اآليات القر ني ِّة  افي تفسير بعض اآليات التَّضمين فقد وجَّ

 .وكذلك الزَّمحشري في تفسير الكشاه بدرجاٍت متفاوتة ،إلى التَّضمين

 إلى أن أقرَّ  اهذا فيما يتعلَّق بالقدماء من العلماء أمَّا المحدالون فقد انقسموا ما بين معارض ومؤي ِّد     

أن يؤد ِّي فعل أو ما في معناه  :التَّضمين" :مجمع اللُّ ة العر ي ِّة ظاهرة التَّضمين على النَّحو اآلتي

ويرى المجمع أنَّه قياسي ال  ،مؤدَّى فعل  خر أو ما في معناه فيعطي حكمه في التَّعدية واللُّزوم

  :بشروٍط الالالة سماعي  

 .عنيهماتحقُّق المناسبة بين الفعلين أو ما في م-1

 .وجود قرينة تدل على مالحظة الفعل اآلخر، ويؤمن معها اللُّبس-2

. ف1 كما يرى المجمع أالَّ ُيلجأ إلى التَّضمين إالَّ ل رٍض بالغي" .مالءمة التَّضمين للذَّوق العر ي-3

و أن ُيستعمل اللَّفظ في معناه األصلي وه" :وقالواكذلك تحدَّث العلماء المحدالون عن التَّضمين 

ر له لكن قصد تبعي   ،المقصود أصالة ة معنى  خر يناسبه من غير أن ُيستعمل فيه ذلك اللَّفظ أو ُيقدَّ

 .ف2 "نه لمعناه وهو نول من المجازويقول إيقال لفظ موقع غيره لتضم   ......لفظ  خر

 ،ضمينفقًا عليه ما بين المعنى اللُّ وي واالصطالحي للت  وترى الباحثة أنَّ هناك إجماعًا مت  

 .وهذا ما سنشهده في الجانب التَّطبيقي للتَّضمين من القر ن الكريم

 أقوال العلماء في التَّضمين :المطلب الثَّالث

وموافق في قضايا  ،اختلفت مدرستا النَّحو العر ي ِّ في القول بالتَّضمين ما بين مؤي ِّد ومعارض

 ن في التَّضمين الخاص  ين والبصريي  وسنعرض هنا رأي كلٍ  من الكوفي   ،ومخالف في قضايا أخرى 

 :بحروه الجر  
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 ين رأي الكوفي   :أوَّالً 

 :فيقولون  ،فيأتي الحره بأكثر من معنى ،في العر ي ِّة تتناول ون أنَّ حروه الجر  يرى الكوفي  

َواْمَسُحواْ  ﴿:كما في قوله تعالى اإللصاقمنها  اف1 حره الباء يأتي ألر عة عشر معنى إنَّ "

 ومن معاني حره الباء البارزة أيضًا  .قال الزمخشري: المراد إلصاق المسح بالرأس، ف2 ﴾مْ بُِرُؤوِسكُ 

﴾ قال أبو بسم هللاقوله تعالى: ﴿و اخلة على  لة الفعل، كقولك: كتبت بالقلم. باء االستعانة، وهي الدَّ 

  ﴾.بسم هللاـ ﴿تلو مستعينًا بأأقرأ أو  :﴾ لالستعانة، وتقدير الكالمبسم هللاحيان: "الباء في ﴿

د معاني الحره الواحد من حروه الجر   جمال الكوفي  اإل فهم يرون أنَّ الحره في  ،يرى تعدُّ

و ذلك فحروه الجر ينول بعضها عن اآلخر   اأصل و عه واستخدامه لم يقتصر على معنى واحد

عت مدرسة هنا فقد توس   من .والمرادي   نصاري  ابن هشام األ و ،ون في رأيهم ابن جن ِّيوممَّن وافق الكوفي  

مع التَّأكيد على المعنى  ،لى أنَّ التَّضمين في الحروهإين في معاني الحروه بمعنى ذهبوا الكوفي  

على معنى واحد بل قد  عدم اقتصار حروه الجر   :ين برأيهم في ذلك علىالخاص لكل ِّ حره مستدل  

ة مختلفة في القر ن الكريم حاملًة أكثر  ل حروه الجر  وما يؤي ِّد هذا الكالم وقو .يأتي حاماًل معاني عدَّ

 .من معنى

 رأي البصريين  :ثانياً 

قين من نُّحاة البصرة بعضها مكان بعض، وهو رأي المحق   وهؤالء يمنعون دخول حروه الجر  

 وابن يعيش. مخشري  الز   ادين لهذا المذهبومن النُّحاة المؤي   ،وهو ظاهر كالم سيبويه

كما أنَّ أحره الجزم  ،ال ينول بعضها عن بعض بقياس أحره الجر   ن أنَّ مذهب البصريي  " 

كما قيل في  ف3 "مَّا مؤول تأوياًل يقبله اللَّفظوما أوهم ذلك فهو عندهم إ ،صب كذلكأحره الن  و 
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بَنَُّكْم فِي ُجذُوعِ النَّْخلِ ﴿ واهد الَّي ُتخالف ما ذهبوا إ. هذا وقد حمل البصري  ف1 ﴾ َوأَلَُصل ِ إلى  ،ليهون الشَّ

أي تضمين فعل معنى فعل  خر حقَّه أن  ،تأويل الفعل نفسه ليصبح موافقًا للقاعدة أو القول بالتَّضمين

ذوذ ،المذكور إمَّا بإ مار حره الجر   :فإن تعذَّر األمر قالوا ،المذكور يتعدَّى بحره الجر    ،وإمَّا بالشُّ

د المعاني للحره ا  لواحد.وذلك كله تحت بند وقاعدة رفض تعدُّ

ماع والقياس :المطلب الرَّابع  القول في الت ضمين بين السَّ

فقد اختلفوا في  ،والقول بحقيقته ومجازه ،رفضهو  وقبوله ،كما اختلفوا في حقيقة التَّضمين

 :قياسي ِّة التَّضمين من عدمها وذلك  من الالالة  راء منقسمين فيها على النَّحو اآلتي

ل رورة ،ال قياسي   تَّضمين سماعي  يرى أنَّ ال :الرَّأي األوَّ أمَّا إن أمكن إجراء  ،ُيلجأ إليه عند الضَّ

مذهب " :وقد أشار إليه أبو البقاء الكفوي قائالً  اة العظمىوهذا رأي ال البي   ،اللَّفظ على مدلوله فهو أولى

رورة "البصريي    .ف2 ن أنَّ الت ضمين ال ُيقاس وإنَّما ُيصار إليه عند الضَّ

وتتجلَّى قياسيته بكثرة ورود  اإذ يرى أصحال هذا الرَّأي أنَّ التَّضمين قياسي   :ثَّانيالرَّأي ال

إالَّ أنَّ  اعلى الرَّغم من مخالفته ألصل الو ع في اللُّ ة ،الت ضمين في كالم العرل على سليقتهم

ل والثَّاني في بشرط اجتمال المعنى األوَّ  .ويمكن القياس عليه ،حقيقة متعاره عليهاشهرته جعلت منه 

 .بدَّ من مناسبة بين المعنيين معنًى واحد أي ال

 :في األفعال بشروط ضمين قياسيٌّ بأنَّ التَّ  ،وهو ما دعا إليه مجمع اللُّ ة العر ي ِّة بالقاهرة :الرَّأي الثَّالث

 .أ.تحقُّق المناسبة بين الفعلين

 .ين اللُّبس بينهماعلى ات ِّفاق المعنى بين الفعلين مع تأم ل.وجود قرينة تدل  

  ف3 .شرط أالَّ ُيلجأ للتَّضمين إالَّ ل رض بالغي   ،ج.مالءمة التَّضمين للذَّوق العر ي  
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 فائدة التَّضمين والغرض منه :المطلب الخامس

وذلك بأن تؤد ِّي كلمة  ،يجاز مقصدم مهم من مقاصد البل اء وأصلم من أصول األساليب اللُّ وي ِّةاإل-

يجاز تعدية الفعل بالحره إمَّا بنفسه وإمَّا وقرينة هذا اإل ،مقصودتين نن تكوناواحدة معنى كلمتي

 .بالحروه المختلفة

د أساليب التَّعبير فيها فمن صور التَّضمين -  ،وتناول حروه المعاني ،التَّعدي اإالراء اللُّ ة العر ي ِّة بتعدُّ

 .لُّزوموالمجاز اللَّ وي ومخالفة مقتضى الظَّاهر في التَّعدية وال

 .الت ضمين من محاسن اللُّ ة و دائع اإليجاز فيها-

 ف1 .في  يات كتال هللا الحكيم استجالء معاني حروه الجر  -

حدهما أوكان  ،يقول ابن جن ِّي في كيفي ِّة حدوث التَّضمين  "اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل  خر     

حد الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأنَّ هذا أسع فتوقع ت  واآلخر بآخر حره فإنَّ العرل قد ت ،يتعدَّى بحره

 .ف2 ه بالحره المعتاد مع ما هو معناهفلذلك جيء مع ،الفعل في معنى ذلك اآلخر

 :سال اللُّ وي وا حةم وهذا ما سنمث ِّل عليه اآلنشارة ابن جنَّي إلى أنَّ التَّضمين أحد مظاهر االت  إ

ادس   ء العاشر والحادي عشرالتضمين في الجز  :المطلب السَّ

 التَّضمين في األفعال -أ 

ِ َسبََق لََمسَُّكْم فِيَما أََخْذتُْم َعذَاٌب َعِظيمٌ  ﴿ :قال تعالى- َن َّللاَّ  (3)﴾لَّْوالَ ِكتَاٌب م ِ

كم"قيل  وجل   .ف4 ألصابكم في أخذ الفداء من األسرى عذالم عظيم " :"لمسَّ  نحن نعلُم أَن هللا عزَّ

ر أخص  ف"غفر ألهل بدر  اللة على المعنى المراد تضمين مسَّ معنى  ارَّ فالض  ياق في والس   ،في الدَّ

ر وهو عذال ال ُيقادر قدره .ق خطوات التَّعبير مع الحالة النَّفسي ِّة للنَّماذج البشري ِّةاآلية ينس   ..فنظر الضَّ
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ته قريب كلَّ الُقرل مه أالَّ ُيعاقب أحدًا بخطأ في اهم منه بقضاء سبق في علإالَّ أنَّ هللا نج   ،من شدَّ

ومعنى الكلمة عند أر ال النَّظري ِّة االجتماعي ِّة للُّ ة مستفاد من  ،اجتهاده المَّ إنَّ  ارَّ يتعدَّى بفي

ور الَّذي تؤديه من خالل سياقها ف أدل وأوالق بما نيط به من  .تركيبها والدَّ ف معنى   ارَّ فتضمين  مسَّ

رَّاء المضر    .ف1 ة في بطء وقرل تكاد ُتصيبهم جميعًا"تصوير معنى الضَّ

َن اْلُمْشِرِكيَن ثُمَّ لَْم يَنقُُصوُكْم َشْيئًا َولَْم يَُظاِهُرواْ َعلَْيُكْم أََحًدا فَأَتِ  ﴿ :قال تعالى واْ إِالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم م ِ مُّ

َ يُِحبُّ اْلُمتَّ  تِِهْم إِنَّ َّللاَّ   (2)﴾ِقيَن إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم إِلَى ُمدَّ

وا"تعدَّى أتموا بإلى لتضم   :ان في تفسيرهقال أبو حي   ، وكذلك ف3 وه كاماًل "فأد   :أي ،نه معنى فأدُّ

وه إليهم تامًَّا كامالً  ،وا إليهمفأتم  " قال الزَّمخشري         ن من هذا العهد هم بنو خزيمة والمستثنو  ف4 ".فأدًّ

فاهلل  ،اً ولم ُيعينوا عليهم عدو   ،اهشيئًا ممَّا عاهدوهم إي  لم ينقضوا المسلمين  –جماعة من بني بكر –

 فإلى  معنى األداء وهو عبادة له  فقد أفادت رج عن دائرته اللُّ وي ِّة يتضمَّنالَّذي خ“جعل إتمام العهد 

وا إليهمأ هذه معنى  األداءف في فعل أتمُّوا كاماًل غير ناقص ولو جاء التَّعبير   عهدهم لخفي عنَّا فد 

يًا بالالم لخفي عنا معنى  ،فاألداء ال ُيفيد معنى التَّمام والكمال ،معنى اإلتمام ولو جاء اإلتمام متعد 

نعة البياني ِّة بدخول حره على فعل ال  . وهذا هو الم زى من الت ضمين الكشف عن سر  ف5 األداء" الص 

 .ويكشف أسرار البالغة في القر ن الكريم ،يألفه لُيعطي معاني جديدة

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَى األَْرِض  ﴿ :قال تعالى-  (6)﴾يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم انِفُرواْ فِي َسبِيِل َّللاَّ
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 ،تبدأ اآليات الكريمة باالستفهام لتو يخ من ترك الجهاد والمعركة وتخل ف عن غزوة تبوك

نيا حين أخرجت األرض أالقالها"ملتم إل"ومعنى االَّاقلتم إلى األرض  . وجاء في الكشاه ف1 ى شهوات الدُّ

 :تباطأتم وتقاعستم و من معنى  الميل واالخالدف فعدَّى بإلىا والمعنى :تثاقلتم و ه قرأ األعمش أي

نيا وشهواتها وكرهتم مشاق   فر ومتاعبه" ملتم إلى الدُّ قل يعره وُيدرك الث ِّ  فاالَّاقلتم . القارئ للفظة ف2 السَّ

والقل الجسد غير الرَّاغب في الحركة فكلَّما أراد التَّحرك واالبتعاد عن األرض فكأنَّما  ،في لفظ الكلمة

فالتَّضمين شارك في تصوير المشهد لهذا الجسد "تجذبه إلى األرض  هناك جاذبيَّة من نول خاص  

ين نيا القليل حين جمع المعنيين اإلخالد و  ،ال ائص في الط ِّ لذلك نرى  .ف3 الرُّكون مع التَّثاقل"ومتال الدُّ

التَّضمين وا ح في هذه اآلية الكريمة ليكشف لنا عن صورة حيَّة نتخيَّلها ونرسمها بأذهاننا لمجرد 

 .فتعدية الفعل بإلى وا حة في اللَّفظ والمخي ِّلة ،قراءة الكلمات ولفظها

 (4)﴾ نُونََك َوُهْم أَْغنِيَاءإِنََّما السَّبِيُل َعلَى الَِّذيَن يَْستَأْذِ  ﴿ :قال تعالى

بل للمبال ة في التَّوكيد على لسان هللا  الفظت إنَّما في بداية اآلية الكريمة ليست للحصر

وجل   أمام الجميع ليختاروا إمَّا اللَّحاق به أو التَّخلُّف عنه   اً واسع و اً فقد ترك هللا بال الجهاد مفتوح ،عزَّ

بيل  ،هاد وهم قادرون عليه ل ناهم"يستأذنونك في التَّخلف عن الج وإن كان قد  فعلى وكان خبر السَّ

ناءة  :ويقول الزَّمخشري  .ف5 فصل بإلى" بب في استئذانهم ر اهم بالدَّ  وخذالن هللا تعالى  أنَّ السَّ

أفادت استعالء  ف على مثالً ف ..... فقد يكون سبيل المعاتبة والمؤاخذة أو المضايقة أو الحرجف6 "لهم

بيل معنى  المؤاخذةالعق ت بـ والمؤاخذة تعد   .فو ة بكل ِّ صنوفها على المتخل ِّفين عن ال زو فتضمين السَّ

لتيسير أسبابها ووصول  فوالمثو ة تعدت بـ  إلى.صحابهأطها على الذَّنب واستعالئها على لتسل   ف على
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المَّ  ،فقون في تجهيز أنفسهم للقتالفمأخذ اإلالم وسوأته على األغنياء الَّذين يجدون ما ُين ،المتَّقين إليها

بيل فأعطتها معنى  ففعلى  ،يستأذنونك معتذرين عن الخروج معك مبخلة منهم ومجبنة دخلت على السَّ

بيل فأعطتها معنى النَّجاة واإلطراء والز ِّين " فو إلىاألذاة واإلزراء.  ف1 دخلت على السَّ

 التَّضمين في األسماء  :ب

 بالتَّضمين فهناك أسماء ُعل ِّل بناؤها في العر ي ِّة على أساٍس تضميني  وهو جانُب  خر مرتبطم 

به بالحره فلكل ِّ اسٍم منها سبب بناء وهو "ا ومن هذه األسماء أسماء االستفهام ،أي أنَّها ُبنيت لعلَّة الشَّ

مثلة ومن األ ف2 نها معنى حره االستفهام ذلك أنَّ الهمزة في نظرهم هي أصل حروه االستفهام تضم  

 (3)﴾ َمتَى َهذَا اْلَوْعُد إِن ُكنتُْم َصاِدقِينَ ﴿:قال تعالى :عليها

االستفهام الَّتي أصلها  ن معنىومتضم  .فاسم االستفهام في اآلية القر ني ِّة متى يدلُّ على الزَّمان 

 الهمزة 

 التَّضمين في الحروف 

ة خصوصًا معانيروه العر ي ِّة والجر ن حيعر ي ِّة كثيرًا إلى تضملأشار علماء ا حاول  اعدَّ

الدكتور محمد نديم جمعها وعر ها في كتابه التَّضمين النَّحوي في القر ن الكريم نورد منها بعض 

 األمثلة لما ُيقال فيه تناول الحرول 

ُ ذَِلَك إِالَّ بِاْلَحق ِ  ﴿:قال تعالى  (4)﴾ َما َخلََق َّللاَّ

وجل  .يلرف معنى الم التَّعلنت الباء  حره الج  فقد  م   في معنى اآلية الكريمة أنَّ هللا عزَّ

مس والقمر ومنازلهما :يقول وفي ذلك يخرج  ،بال عوٍن وال شريك له ،إالَّ بالحق وحده ،لم يخلق الشَّ

 .معنى حره الجر عن االستعانة إلى التَّعليل بكيفي ِّة حدوث الخلق بقدرة هللا وحده
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 (1)﴾بَِما َرُحبَتْ  َوَضاقَْت َعلَْيُكُم األَْرضُ  ﴿:قال تعالى

تظهر في هذه اآلية عقو ة هللا المخلفين  .الظَّرفي ِّة في معناها فن الباء  حره الجر  تضم  

هجورين ال ألنهم كانوا م ا اقت عليهم برحبها حتَّى أنَّ األرض  ،والمنافقين الَّذين تخلَّفوا عن المعركة

فخرج معنى الباء  ،ن يتو وا ويعودوا لإلسالمإلى أ،حتَّى أصبحت األرض بأسرها  ي ِّقة عليهميعاملون 

 .هنا إلى ظره المكان ليشمل األرض برحبها

ْوِعَدة  َوَما ﴿:قال تعالى  (2)﴾ َكاَن اْستِْغفَاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إِالَّ َعن مَّ

د ُسئل فق ،تتجلَّى الرَّحمة اإللهيَّة باآلباء في هذه اآلية الكريمة .نت عن معنى الم التَّعليلتضم  

لوات وأتمَّ التَّسليم حابة عن  بائهم الَّين ماتوا على كفرهم ،النَّبيُّ عليه أفضل الصَّ فجاءت  ،كثيرًا من الصَّ

الم كثيرًا ما كان يست فُر لوالديه ويدعو لهما  اآلية الكريمة لتقول للمسلمين جميعًا أنَّ إبراهيم عليه السَّ

عا ابالرَّحمة لذلك فقد خرج معنى حره الجر عن  .ء إاَل من محبَّة االبن لوالديهوما هذا االست فار والدُّ

 .والتَّبرير ،معنه الحقيقي ليصل إلى معنى  خر وهو التَّعليل

 (3)﴾ َدَعانَا ِلَجنبِهِ  ﴿:قال تعالى

أو  ،أو كره ،قيل في تفسير اآلية الكريمة أنَّ اإلنسان إذا أصابه  ر   .نت الالم معنى إلىتضم  

أي إلى قر ه  لجنبهف والقول في  ، األذى عنه ديست ير باهلل عزَّ وجل في كشف وإبعاشر، فإنَّه 

ر ومعناها  ،فمعنى الالم هنا أقرل ما يكون إلى كلمة عند ،بالحال ال تي يكون فيها عندما ُيصيبه الضَّ

  .إلى
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 المبحث الثَّالث

 التَّراُدف 

لعرُل بدراستها سواء في اللُّ ة أو علوم القر ن التَّراده ي اهتمَّ ا وعات المهمَّة الت  من المو          

من هنا  ،ذلك لحاجة البل اء إلى التَّنويع في العبارات وتلوين األساليب اللُّ وي ِّة ،اللُّ وي بين المفردات

الَّذي يراه لقدرة األديب والبال مفتوحم أمامه الختيار اللَّفظ  االتُّراده أحد مظاهر االت ِّسال اللُّ وي ِّ  ُيعد  

لقد جاء التَّراده من اختاله العرل أنفسهم في تسمي ِّة  ،مناسبًا دون غيره من األلفاظ المطروحة

 فما المقصود بالتَّراده ؟ ،ي ِّةعدا اختاله اللَّهجات العر  ،األشياء أو تسميتها بصفاتها

 

ل  التَّرادف في اللُّغة  :المطلب األوَّ

ال والفاء أصل واحد مط  " ه "ردهالتَّراُده في اللُّ ة أصل      يءوالرَّاء والدَّ  ،رد يدلُّ على ات ِّبال الشَّ

قال هذا أمرم كلُّ شيء تبع شيئًا فهو ردفه يُ "الت ضابع  :والرَّده .الَّذي ُيرادفك :دي فالتَّراُده "التتَّابع والر  

 .ف1 أي ليس له تبعة ورده المرأة عجيزتها" ،ليس له رده

يء وكلُّ شيء تبع شيئًا فهو ردفه وإذا  :ل ِّسانوجاء في ال        التَّراده من الرَّده وهو ما تبع الشَّ

إِْذ تَْستَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْستََجاَب لَُكْم أَن ِي ﴿ :وفي قوله تعالى .ف2 تتابع شيء خلف شيء فهو التَّراده"

َن اْلَمالئَِكِة ُمْرِدفِينَ  مردفين متتابعين : اءتون فرقًة بعد فرقة وقال الفر  أي يأ ف3 " ﴾ُمِمدُُّكم بِأَْلف  م ِ

 .اً ومختصر الكالم أنَّ التَّراده يقع بين كلمتين أو أكثر تحمالن معنًى واحد“
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 التَّرادف في االصطالح  :المطلب الثَّاني

د العلماء معنًى مت         م من أالبت فمنه ،فقًا عليه للتَّراده وذلك الختالفهم في هذه الظَّاهرةلم ُيحد ِّ

ل من  .ومنهم من أنكر وجوده سواء في اللُّ ة أو القر ن ،وجوده في اللُّ ة والقر ن ور َّما كان سيبويه أوَّ

م عالقة األلفاظ بالمعاني إلى الالالة أقسام فقال اأشار إلى ظاهرة التَّراده في الكالم اعلم " :حير قسَّ

وات ِّفاق اللَّفظين  ،اله اللَّفظين والمعنى واحدمن كالمهم اختاله اللَّفظين الختاله المعنيين واخت

 ف1 ن والمعنى واحد نحو ذهَب وانطلَق"واختاله اللَّفظي

ي  والمهن  " :كما قال ابن فارس يء الواحد باألسماء المختلفة نحو السَّ ذلك أنَّ  ،د والحسامُيسمَّى الشَّ

 .ف2 لقال"االسم واحد وما بعده من األ

فقد عرَّفها  :علماء للتَّراده أمَّا عن مفهوم التَّراده كظاهرة ل وي ِّة عند القدامىهذا في إشارة ال       

ين الرَّازي  اإل الة على شيء واحد باعتبار واحد" :مام فخر الد ِّ فراد قال واحترزنا باإل ،األلفاظ المفردة الد 

ي  و  سم والحد  عن اال ارم فإنَّهما داللة على فليسا مترادفين و وحدة االعتبار عن المتباينين كالسَّ الصَّ

فة والفرق بينه و ين التَّوكيد أنَّ أحد  ،شيء واحد لكن باعتبارين أحدهما على الذَّات واآلخر على الص ِّ

لاآلخر كاإل أفادهالمترادفين ُيفيد ما  والفرق بينه و ين  ،نسان والبشر، وفي التَّوكيد ُيفيد الثَّاني تقوية األوَّ

 .ف3 وحده ال ُيفيد شيئًا كقولنا عطشان نطشان" التابع أنَّ التَّابع

الة على شيء واحد باعتبار " :كما عر فه الجرجاني   االت ِّحاد في المفهوم فهو توالي األلفاظ المفردة الدَّ

دق ،واحد والثَّاني االت ِّحاد في المفهوم ومن نظر  ،فيطلق االتَّراده على معنيين أحدهما االت ِّحاد في الص ِّ

ما اختلف ألفاظه " :وقال فيه األصمعي   .ف4 "ل فرَّق بينهما ومن نظر للثَّاني لم ُيفر ِّق بينهماإلى األوَّ 
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ة من المتراده أن تكون أسماء لشيء واحد وهي مولَّدة ومشتق  " :. أمَّا الزَّ يدي فقالف1 واتَّفقت معانيه"

 .ف2 "تراكب األشياء

 وتعريفاتهم يرات والمفهوم واحد فالقارئ لتفسيرات العلماءالقول بأن ه تعدَّدت التَّعريفات والتَّفس ُيمكن

اللة على مفردة واحدةفيه للتَّراده  د األلفاظ  وات ِّحادها في الدَّ ومختصر الكالم  ،إجمال وا ح على تعدُّ

 ،لفظ واحد أو أكثر لمعنى واحد ومن الجدير بالذَّكر مساهمة التَّراده في شرح األلفاظ وتفسيرها

كما ميَّز التَّوكيد من التَّابع  ،ق بينه و ين االسم والحد  هو األفضل بالقبول فقد فر   ازي  ام الر  موتعري  اإل

 .وهذا ما سيقودنا للحدير عن مسبب ِّات التَّراده .والنَّعت

 مسو ِّغات التَّرادف  :المطلب الثَّالث

يء الواحد في اللَّهجات المختلفة فالقمح مثاًل لُ -1 د أسماء الشَّ ُل ة  والبر   ،والحنطة كوفي ِّة ، ة شامي ِّةتعدُّ

 حجازي ِّة.

دة وفق خصائصه المَّ تستخدم -2 يء الواحد اسمم واحد المَّ يوصف بصفات مختلفة متعد ِّ أن يكون للشَّ

ارم. ي  وصفاته المهند والحسام والصَّ يء منها الس ِّ فات مع األيَّام كمسميَّات لذلك الشَّ  تلك الص ِّ

دة لتت   ،ر أصوات بعض الكلماتوهو أن تتطو  " ،ي اللَّفظة الواحدةالتَّطور اللُّ وي ف-3 خذ صورًا متعد ِّ

،  ومنه أيضًا ما ينت  عن القلب المكاني كما في فصقرا وسقرا وزقرا لكلمة واحدة في األصل كما في 

باسب والبسباس و ف جذل وجبذ   .ف3 "فا محل وامضحل و ف السَّ

فمن بين  ،ة الَّتي كانت تجاور العر ي ِّة في الجاهلي ِّة وصدر االسالماالستعارة من اللُّ ات األجنبي ِّ -4

مقس واإل وصلتالكلمات المترادفة الَّتي  ستبرق لنا كثيرًا من األلفاظ المستعارة من الفارسي ِّة وغيرها كالد ِّ
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رياقة للخمروالزرجون واإل ،للحرير ل للورد والج ،والبخت للحظ ،والبهرج للباطل ،سفنط والباذق والد ِّ

 .ف1 "واليم للبحر  ،راءوالدست للضَّ 

اشتدت عناية العرل باأللفاظ وموسيقاها فش لتهم هذه الموسيقا اللَّفظي ِّة عن "العناية الموسيقي ِّة -5

مالحظة الفروق بين الدَّالالت مما أدى إلى أنَّ كثيرًا من األلفاظ الَّتي كانت تعب ِّر عن معاٍن متقار ة قد 

اختلط بعضها ببعض ونسيت تلك الفروق أو تناسيت وأصبح العر ي صاحب األذن ازدادت قر ًا و 

التي قدمت احتماالت  .ف2 األلفاظ المترادفة " ت بذلكالموسيقي ِّة ُيضحي بتلك الفروق في الدَّالالت كثر 

 أكثر لموسيقى الشعر. 

 شروط التَّرادف اللُّغوي  :المطلب الرَّابع

 لكلمتين ات ِّفاقًا تامًَّا.أ:االت ِّفاق في المعنى بين ا

 .ل: االت ِّحاد في البيئة اللُّ وي ِّة

 .ج: االت ِّحاد في العصر ذاته

 ف3 ".د: أال يكون أحد اللَّفظين نتيجة تطور صوتي  خر

 فوائد التَّرادف  :المطلب الخامس

دها-1 د وكثرة وسائل وطرق اإلخبار عمَّا في النَّفس وتنوعها وتعدُّ ر فإن نسَي أح ،تعدُّ د اللَّفظين تذكَّ

ر عليه النُّطق أن كان ألثغ أو لديه عيب نطقي في أحد الحروه  ،أحد المترادفات وكذلك إن تعسَّ

 .فالمترادفات معينةم على ذلك ،ولجأ إلى األسهل عليه ،تجنَّبه

جع ذلك أنَّ اللَّفظ الواحد قد يأتي باستعماله مع لفٍظ   االتَّوسع والفصاحة والبالغة والنَّظم-2 خر بالسَّ

 .والقافية والتَّجنيس والتَّرصيع وغيرها من أصناه البديع
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ادس  .في القرآن بين اإلثبات واإلنكارالتَّرادف  :المطلب السَّ

والذَّي عجز أحد عن اإلتيان  ،القر ن الكريم كالم هللا المعجز الَّذي تحدَّى به فصاحة العرل و الغتهم  

من هنا كان لقضي ِّة التَّراده نصيبم عند مفسري القر ن  ،ل مظاهر إعجازهفل ة القر ن أوَّ  ،ولو بآية مثله

راسة وهنا  افي تفسير  يات القر ن الكريم وتبيان معانيه كبيرٍ  لما للفظ المتراده من أالرٍ  اوعلومه في الد ِّ

ك منهم كذل ،وقع االختاله واالنقسام بين العلماء بدرجاٍت متفاوتة في إالبات وقوعه من عدمه وإنكاره

لذلك ُيمكن تلخيص اآلراء  ،ومن أالبته المَّ أنكره والعكس ،من أالبته في بعض المعاني وأنكره في أخرى 

  :في قضيَّة التَّراده في القر ن الكريم على الَنحو اآلتي

ل  المثبتون للتَّرادف في القرآن الكريم  :االتجاه األو 

 :ويتضح ذلك بتقسيم  رائهم إلى

  رادف في القرآن الكريم من خالل إثباته في اللُّغةإثبات التَّ  :أوَّالً 

عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني و علي  :ومن علماء اللُّ ة الَّذين أالبتوا وجود التَّراده في اللُّ ة       

ركشي في كتابه  البرهان  ،ابن عيسى الرُّماني والفيروزأبادي وممَّن أالبت التَّراده في اللُّ ة والقر ن الزَّ

 :فقال في مسألة ،حير أالبت التَّراده في اللُّ ة" فالبحر المحيط في أصول الفقه و في علوم القر نف

فهل وقع في القر ن ؟ وُيثبت وقول التَّراده في  ،وإذا قلنا بوقوعه في الل ة ،هل وقع في القر ن تراده

حيح الوقول لقوله تعالى  ُسوالً َولَقَْد بَعَثْ  ﴿"القر ن الكريم فيقول  والصَّ ة  رَّ وفي مو ع   ف1  ﴾ نَا فِي ُكل ِ أُمَّ

  . ف2 ﴾ َولَقَْد أَْرَسْلنَا فِيِهْم ُمْنِذِرينَ  ﴿

وكذلك ابراهيم أنيس من اللُّ ويين المحدالين الَّذين أالبتوا التَّراده في القر ن الكريم من حير كثرة        

ة في القر ن الكريم رغم محاولة بعض المفسرين أن أمَّا التَّراده فقد وقع بكثر " :ترادفة فيقولماأللفاظ ال
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هذا في  ف1 لك األلفاظ القر ني ِّة المترادفة"يلتمسوا فروقًا خيالي ِّة ال وجود لها إالَّ في أذهانهم للتَّفرقة بين ت

 ده في القر ن كتابه داللة األلفاظ أمَّا في كتابه اللَّهجات العر ي ِّة فقد ت يَّر القول لديه إلى قلَّة وجود التَّرا

 إثبات التَّرادف في القرآن الكريم من حيث التَّوكيد  :ثانياً 

يرى علماء الُّل ة أنَّ التَّراده فيه نولم من التَّوكيد للمعنى وينقسم التَّوكيد إلى توكيد باللَّفظ المراده 

ناعي وهو قسمان" .وتوكيد بعطف المراده ل لفظي ومعنوي فاللَّفظي تق :التَّوكيد الص ِّ رير معنى األوَّ

أمَّا " ،ف4 في قراءة كسر الرَّاء  ف3  ﴾ َضي ِقًا َحَرًجا﴿ ف2 ﴾فَِجاًجا ُسباُل ﴿ :بلفظ أو مرادفه فمن المراده

ركشي ..وهذا إنَّما .عن الواو فأو أن ه يحسن بالواو وأنال غيره " :التَّوكيد بعطف المراده قال فيه الزَّ

فََما َوَهنُواْ ِلَما أََصابَُهْم  ﴿ :... ويكثر في المفردات كقوله.حسن بالواويجيء عند اختاله اللَّفظ وإنَّما ي

ِ َوَما َضعُفُواْ َوَما اْستََكانُواْ  وُيعل ِّق ".ف6 ﴾فاَل يََخاُف ُظْلًما َوال َهْضًما ﴿ :وقوله تعالى ف5 ﴾فِي َسبِيِل َّللاَّ

نَّول أن يعتقد أنَّ مجمول المترادفين يحصل في مثل هذا ال ممَّا يدفع وهم الت ِّكرار" :على العطف قائالً 

زيادة وإذا كانت كثرة الحروه ُتفيد  ،نفراد أحدهما فإنَّ التَّركيب ُيحدث معنى زائداً إمعنى ال يوجد عند 

 ف7 ."المعنى فكذلك كثرة األلفاظ

 الت رادف أحد أنواع المتشابه في القرآن الكريم  :ثالثاً 

ة الواحدة في صو "  ويكثر في ايراد القصص واألنباء وحكمته  ،وفواصل مختلفة ،ٍر شتَّىإيراد القصَّ

 ،ليعل ِّمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به ومتكررا ،وإتيانه على  رول ،التَّصره في الكالم

 ف8 بت من وجهين فلهذا جاء باعتبارين"وأكثر أحكامه تث
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 ف2 ﴾ َوَجْدنَا َعلَْيِه آبَاَءنَا ﴿وفي لقمان  ف1 ﴾ بَاَءنَاَما أَْلفَْينَا َعلَْيِه آ﴿في البقرة  :ومن األمثلة عليه

 التَّرادف في التَّفاسير المختلفة للقرآن  :رابعاً 

فقد كثر في تفاسير القر ن المجيء بمرادفات الكلمات فال يكاد يخلو تفسير من ذكر المراده لتقريب 

 .المعنى وتو يحه

 القرآن الكريم ون للتَّرادف في المنكر  :االتجاه الثَّاني

 .المنكرون للتَّرادف في القرآن من خالل إنكاره في اللُّغة :أوَّالً 

 .والعسكري  ،والثَّعالبي ،وابن فارس ،ن ابن األعرابيومن المنكري

 المنكرون للتَّرادف صراحًة في القرآن الكريم  :ثانياً 

المَّ أنكر التَّراده إنكارًا تامًَّا  في غريب القر نالمفردات ف الَّذي أالبته في كتابه  ا منهم الرَّاغب األصفهاني    

أ في األجل بكتال ُينبئ عن تحقيق األلفاظ المترادفة على المعنى " :يقول وأتبع هذا الكتال إن شاء هللا ونسَّ

فبذلك يعره اختصاص كل خبر بلفظ من األلفاظ المترادفة دون غيره  ،الواحد وما بينهما من الفروق ال امضة

در  ،والفؤاد مرَّة ،نحو ذكر القلب مرَّة ،اتهمن أخو  ة مر ةوالصَّ   .ف3 ، ونحو ذكره تعالى في عقب قصَّ

قَْوم  يُْؤِمنُونَ  ﴿ وأخرى  ف6  ﴾ِلقَْوم  يَْعلَُمونَ  ﴿وأخرى  ف5  ﴾ِلقَْوم  يَْفَقُهونَ  ﴿خرى أو  ف4 ﴾إِنَّ فِي ذَِلَك آَليَات  ل ِ

 .وكما ُيقال لكل ِّ مقاٍم مقال ،ٍظ معنًى خاص يحتفظ به بين النايا حروفهفلكل لف" ف7 ﴾ِلقَْوم  يَتَفَكَُّرونَ ﴿

قيقة بين األلفاظ القرآني ِّة المترادفة :ثالثاً   .إنكار التَّرادف من خالل التماس الفروق الدَّ

وز ِّعت ولهذا  ،قاعدة في ألفاظ ُيظن بها التَّراده وليست منه " :عب ِّرًا عن رأيه في هذا االتجاهركشي مُ يقول الزَّ 

ر مراعاة االستعماالت والقطع بعدم  بحسب المقامات فال يقوم مرادفها فيما استعمل فيه مقام اآلخر فعلى المفس ِّ
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التَّراده ما أمكن فإنَّ للتَّركيب معنى غير معنى اإلفراد ولهذا منع كثير من األصوليين وقول أحد المترادفين 

 .ف1 وازه في اإلفراد"موقع اآلخر في التَّركيب وإن اتَّفقوا على ج

بأنَّ الخشية تكون من عظم المخشي  "ومن األلفاظ المترادفة الَّتي أشار إليها وفرَّق بينها الخوه والخشية     

ويدل على ذلك أنَّ  ،وإن كان المخوه أمرا يسيرا ،وإن كان الخاشي قوي ًِّا والخوه يكون من  عف الخائف

ين والياء في تقاليبها ت   ف2 ".دل على العظمةالخاء والش ِّ

 اإلنكار في تساوي الفصاحة ال المعنى المترادف :رابعاً 

تأاليرم في اختيار لفظ  ،والفصاحة ،األلفاظ في العر ي ِّة كثيرة متنوعة وإن كان معناها واحد إالَّ أن للعذو ة       

ذلك كل واحد من جزأي وك ،اعلم أنَّ المعنى الواحد قد ُيخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض"على  خر 

وال بدَّ من استحضار معاني الجمل أو استحضار ما  ،الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يالئم الجزء اآلخر

رم على البشر في أكثر األحوال وذلك  ،المَّ استعمال أنسبها وأفصحها ،يالئمها من األلفاظ واستحضار هذا متعذ ِّ

ر ن أحسن الحدير وأفصحه وإن كان مشتماًل على الفصيح عتيد حاصل في علم هللا تعالى فلذلك كان الق

           ف3 ﴾َدان   َوَجنَى اْلَجنَّتَْينِ  ﴿ :ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ،واألفصح والمليح واألملح

ومن جهة أنَّ  ،لم يقم مقامه من جهة الجناس بين الجنى والجنتين فوالمر الجنتين قريب لو قال مكانه      

 .ف4 ومن جهة مؤاخاة الفواصل" ، يشعر بمصيره إلى حال يجنى فيهاالثَّمر ال

ابع  الت رادف في الجزأين العاشر والحادي عشر :المطلب السَّ

  :ومن األمثلة على ذلك :األلفاظ المترادفة

 (:بعيد ،ٍ ناء، قاصٍ  ،بعيد) :أوَّالً 

 .أي هلكت ف6 ﴾ ثَُمودُ  َكَما بَِعَدتْ ﴿ :يقول تعالى .ف5 الُبعد خاله الُقرل والُبعُد والَبعد الهالك ومقابل َقبل       
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اد والحره المعتل أصلم صحيح يدلُّ على ُبعد وإبعاد من ذ :قاصٍ  لك القصا الُبعد وأقصيتُه القاه والصَّ

 ف2 .ُيقال قصوُت عنه وأقصيت أبعدت ،وفي الل ِّسان القصى الُبعد والقصيُّ البعيد .ف1 أبعدته

ْنَيا َوُهم ِباْلعُْدَوِة اْلقُْصَوىإِْذ أَ ﴿ :يقول تعالى فقد وصف مكان الكفَّار بأنَّه العدوة الُقصوى  ف3 ﴾نتُم ِباْلعُْدَوِة الدُّ

َوإِْذ يُِريُكُموُهْم إِِذ  ﴿ ومع ذلك فقد التقى الجمعان والتحما وأكثر من هذا أنَّ الفريقين يرى كلٌّ منهما اآلخر

ُ أَْمًرا َكاَن َمْفعُوالً اْلتََقْيتُْم فِي أَْعيُنُِكْم قَلِ  لُُكْم فِي أَْعيُنِِهْم ِليَْقِضَي َّللاَّ نيا  ف4 ﴾يالً َويَُقل ِ فالمسافة بين العدوة الدُّ

 .والقمصوى يمكن تقديرها بالنَّظر

 ف5 ﴾ لَْيِهُم الشُّقَّةُ لَْو َكاَن َعَرًضا قَِريبًا َوَسفًَرا قَاِصًدا الَّتَّبَعُوَك َولَِكن بَعَُدْت عَ ﴿وذكر الُبعد في قوله تعالى 

رت الشَ  فر الطَّويل و ال اية التَّي ُتقصدوقد ُفس ِّ أطول ممَّا و ذلك يكون المعنى أنَّ المسافة صارت  ،قَّة بالسَّ

 ف6 .في ُحكم الُمحال فصلَّى هللا عليه وسلَّم ا ألنَّهم منافقون فصار ات ِّباعهم للنَّبي تناله هممهم وإيمانهم

إِذَا أَْنعَْمنَا َعلَى اإِلنَساِن أَْعَرَض َونَأَى  ﴿.  يقول تعالى ف7 ُبعد والمنتأى المو ع البعيد النَّأي ال: ناء

 ف8 ﴾بَِجانِبِهِ 

والَّذي نذهب إليه في داللة النَّأي أنَّه في المرتبة الثَّالثة بعد الُبعد والقصى أو هو مكان " :يقول المنجد

اني"  .ف9 وسط بين القاصي والدَّ
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         (.خسر ،نقص ،وتر ،هضم ،بخس ،ألت)  :ثانياً 

م والتَّاء كلمة واحدة تدلُّ على النُّقصان ُيقال ألته يألته أي نقصه   :ألت ال ﴿يقول تعالى  .ف1 الهمزة والالَّ

ْن أَْعَماِلُكْم َشْيئًا  .أي ال ينقصكم ف2 ﴾يَِلتُْكم م ِ

ين أصل واحد وهو النَّقص  :بخس  ف4 ﴾َوَشَرْوهُ بِثََمن  بَْخس   ﴿يقول تعالى  ،ف3 الباء والخاء والسِّ

اد والميم أصل صحيح يدلُّ على كسر و  ط وتداخل : هضم فاَل يََخاُف  ﴿يقول تعالى  ف5 الهاء والضَّ

 .ف6 ﴾ ُظْلًما َوال َهْضًما

َن اْلُمْشِرِكي ﴿يقول تعالى  ،النَّقص خاله الز ِّيادة  :نقص  ف7 ﴾َن ثُمَّ لَْم يَنقُُصوُكْم َشْيئًاالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّم م ِ

ر الخسر بانتقاص رأس المال  ً من اللَّفظين محل اآلخر وأ اه إليه فوقد سبق أنَّ فسَّ أجَّل كالَّ

 .قص في الحظ والنَّصيبفالخسارة في رأس المال والنَّ  ، هاخصوصيَّة ال نجد

ين والرَّاء من أصٍل واحد يدلُّ على النَّ  :خسر . يقول تعالى ف8 قص من ذلك الُخسر والُخسران الخاء والس ِّ

بِينًا ﴿ ِ فَقَْد َخِسَر ُخْسَرانًا مُّ ن ُدوِن َّللاَّ َِّخِذ الشَّْيَطاَن َوِليًّا م ِ  ف9 ﴾َوَمن يَت

  (:وليجة ،بطانة) :ثالثاً 

يء والُمقبل منه :بطانة اطن األمر و  ،الباء والطَّاء والنُّون أصلم واحد ال يكاُد ُيخلف وهو انسي الشَّ

 . ف10 "وهللا تعالى هو الباطن ألنَّه بطن األشياء خبراً  ،ُدخلته
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ن ُدونُِكمْ  ﴿ :يقول تعالى َِّخذُواْ بَِطانَةً م ِ  ف1 ﴾ الَ تَت

م والجيم كلمة تدلُّ على دخول شيء: وليجة . وردت لفظة ف2 والوليجة البطانة والدُّخالء" ،الواو والالَّ

ُ الَِّذيَن َجاَهُدواْ  ﴿ :يقول تعالى االكريموليجة مرَّة واحدة في القر ن  ا يَْعلَِم َّللاَّ أَْم َحِسْبتُْم أَن تُتَْرُكواْ َولَمَّ

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُ  ِ َوالَ َرُسوِلِه َوالَ اْلُمْؤِمنِيَن َوِليَجةً َوَّللاَّ  .ف3 ﴾ونَ ِمنُكْم َولَْم يَتَِّخذُواْ ِمن ُدوِن َّللاَّ

  (سماق ،حلف، آلى ):رابعاً 

َوال يَأْتَِل أُْولُوا اْلفَْضِل  ﴿ :و يقول تعالى ف4 "ال الفراء ائتلى الرَّجل إذا حلفق ،ُيقال يؤلى ويأتلي :آلى

 .واللَّفظ في اآلية ُيشيُر معناه إلى الحلف .ف5 ﴾ِمنُكْم َوالسَّعَِة أَن يُْؤتُوا أُوِلي اْلقُْربَى َواْلَمَساِكينَ 

م والفاء  :حلف وذلك أنَّ اإلنسان يلزمه  ،ُيقال حلف يحلف حلفاً  ،أصلم واحد وهو المالزمةالحاء والالَّ

َسيَْحِلفُوَن  ﴿يقول تعالى  ف7 الحلف بالقسم على تراده بينهما "" :ويقول ابن منظور .ف6 الثَّبت عليها 

ُ يَعْ  ِ لَِو اْستََطْعنَا لََخَرْجنَا َمعَُكْم يُْهِلُكوَن أَنفَُسُهْم َوَّللاَّ    .ف8   ﴾لَُم إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ بِاّللَّ

ُ يَْشَهُد إِنَُّهْم لََكاِذبُونَ   ﴿ :يقول تعالى       ف9   ﴾َولَيَْحِلفُنَّ إِْن أََرْدنَا إِالَّ اْلُحْسنَى َوَّللاَّ

ادقة في القر ن الكريم   :أقسم ِ  ﴿ :يقول تعالى  ،القسم ما اسُتعمَل في األيمان الصَّ  فَيُْقِسَماِن بِاّللَّ

         ف01 ﴾ ِمن َشَهاَدتِِهَما لََشَهاَدتُنَا أََحقُّ 
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سم ،َجَسد ،بدن ) :خامساً    (:جِّ

يء دون شواه  : بدن ال والنُّون أصلم واحد وهو شخص الشَّ وردت لفظة  ،ف1 وشواه أطرافه  ،الباء والدَّ

يَك بِبََدنَِك ِلتَُكوَن ِلَمْن َخْلفََك فَاْليَ  ﴿ :البدن في القر ن الكريم مرَّة واحدة في سورة يونس يقول تعالى ْوَم نُنَج ِ

 .ف2 ﴾آيَةً 

يء أيضًا واشتداده من ذلك جسد اإلنسان والَجسد  :جسد ال يدلُّ على تجمُّع الشَّ ين والدَّ الجيم والس ِّ

م  سد من الدَّ  .ف4 ﴾َوَما َجعَْلنَاُهْم َجَسًدا ال  يَأُْكلُوَن الطََّعامَ  ﴿ :يقول تعالى ،ف3 والجِّ

يء ن والميم يدلُّ على تجمُّع الشَّ َوَزاَدهُ  ﴿يقول تعالى   ف5 فالجسُم كلُّ شخٍص ُمدَرك  ،جسم الجيم والس ِّ

 .ف6 ﴾ بَْسَطةً فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ 

ر قوي        لَّفظ فال ،وزيادة الروتها اللُّ وي ِّة ،وات ِّساعها ،قوَّة اللُّ ةعلى  ومهما يُكن من أمر فالتَّراده مؤش ِّ

وما أظنُّ ذلك إالَّ طريقًة إلغالق الُمشك ِّكين في عظمة هذه اللُّ ة  ،الواحد ُتعب ِّر عنه بألفاٍظ متنو ِّعة

ة  .وقدرُتها على الثَّبات في كل ِّ المقامات وُمفرداُتها تتجمَّع حول داللة واحدة والمفردة تنتشر لمعاٍن عدَّ
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 المبحث الرَّابع

 األضداد 

والَّتي لها صلة واليقة بعلم  ،مظاهر االت ِّسال اللُّ وي المرتبط بالمعجم العر ي األ دادمن          

اللة إنَّ مظاهر قوَّة و راعة اللُّ ة العر ي ِّة تتجلَّى  ،والُمشترك اللَّفظي فهو نول من العالقة بين المعاني ،الد 

 . ة العر ي ِّة معجزة القر ن الكريمفاللُّ  ،في ألفاظها ومعانيها من تراده وأ داد وسجع وطباق ومقابلة

ه    هن عند ذكر البياض  دَّ ل ما يتبادر إلى الذ ِّ ة فأوَّ والعر يُّ اعتاد على استخدام األلفاظ المتضاد 

واد ل ،السَّ في كتابه  جمع ابن األنباري   ،وكلمات األ داد كثيرة في اللُّ ة العر ي ِّة ...اآلخر وهكذا.واألوَّ

 .الثالالمئة كلمة منها األ داد ما يزيد على

 

 األضداد ُلغًة  :المطلب األَول

. يقول ابن فارساأل داد اسمم وهو   ال كلمتان متباينتان في القياس" :جمع  دَّ اد والدَّ فاألولى  ،الضَّ

د يئان ال يجوز اجتماعهما ف ،الضِّ  ان الش ِّ يء والمتضادَّ د الشَّ وفي  ف1 ".ي وقٍت واحد كاللَّيلِّ والنَّهار ِّ

د" :سانالل   واد  د   ،كلُّ شيٍء  ادَّ شيئًا لي لبه الض ِّ يء  :البياض...قال ابن سيده والسَّ  دُّ الشَّ

 ....والجمع أ داد.خالفه

د يكون  :وقال األخفش ،يكونون عليهم عوناً  :قال الفرَّاء ف2 ﴾يَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضدًّا ﴿وفي التَّنزيل  الض ِّ

االة على معنيين متباينين مختلفينفاأل داد ال ف3 واحدًا وجماعة ".  .مفردات الد 
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 األضداد اصطالحاً  :المطلب الث اني

 فين بلفٍظ واحد ككلمة  الجون الكلمات الَّتي تؤد ِّي إلى معنيين متضاد  " :األ داد في اصطالح اللُّ ويين

اللَّفظ المشترك إمَّا هو مفهوم " :. أمَّا األ داد عند أهل األصولف1 "الَّتي ُتطلق على األسود واألبيض

دق على شيٍء واحد كالحيض والطُّهر ف إنَّهما مدلوال القرء ،أن يتباينا  ،بأن ال يمكن اجتماعهما في الص ِّ

ى أو يتواصال فإمَّا أن يكون أحدهما جزءًا من اآلخر كالمكن   ،وال يجوز اجتماعهما لواحد في زمن واحد

 ف2  ."العام للخاص  

ان  :نلُّ ة المحداليأل داد عند علماء الوا معنًى كالقصير في "هو وجود لفظين يختلفان ُنطقًا ويتضادَّ

وما يعنينا في هذه األوراق البحثي ِّة ما قصده القدماء من اشتراك اللَّفظ الواحد في  ف3 ".مقابل الطَّويل

ين ،معنيين مختلفين  .وليس لفظين متضادَّ

 

 كرين األضداد بين المثبتين والمن :المطلب الثَّالث

ليس في كالم العرل " :كذلك بقلب الَّذي كان من رأيه ،ُيعدُّ ابن سيده أبرز المنكرين لأل داد      

، وابن درستويه الَّذي كان معار ًا ليس لأل داد فقط ف4 "لكان الكالم ُمحااًل   دٌّ ألنَّه لو كان منه  د  

ومن المنكرين الُمحدالين لأل داد  . دادألبطال اإبل للمشترك اللَّفظي أيضًا والَّذي و ع كتابًا في 

كتور  واهد " :براهيم أنيس يقولإالدُّ نكتفي بهذا القدر في الحدير عن األ داد ألنَّ ما روي عنها من الشَّ

ريحة ز أكثره النَّصوص القوي ِّة الصَّ وحين ُنحل ِّل أمثلة التَّضاد في اللُّ ة العر ي ِّة ونستعر ها جميعًا  ،ُيعز ِّ

قيق إالَّ  ضح لنا أن ليس بينها ما ُيفيد التَّضاد بمعناه العلمي  على التَّكلُّف يت   منها ما يدل   المَّ نحذه الدَّ

ئيل من كلمات اللُّ ة ال يستحق   ،نحو عشرين كلمة في كل ِّ اللُّ ة عناية أكثر من  ومثل هذا المقدار الضَّ
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وذلك بأن تشتهر بمعنى واحد من  ،اللُّ ةنقراض من إلى اإل ما وأنَّ مصير كلمات التَّضاد  ال سي   ،هذا

 ف1 ".المعنيين مع مرور الزَّمن

إنَّ كالم العرل ُيصح ِّح  :صاحب كتال األ داد يقول في كتابه أمَّا المثبتون وأبرزهم ابن األنباري  

مها وي ين ألنَّه يتقدَّ له بآخره فجاز وقول اللَّفظة على المعنيين المتضادَّ أتي بعدها بعضه بعضًا ويرتبط أوَّ

  ف2 .على خصوصيَّة أحد المعنيين دون اآلخر" ما يدل  

ه" :وكذلك ابن فارس الَّذي يقول  هذا  ،وأنكر ناس هذا المذهب وأنَّ العرل تأتي باسٍم واحد لشيٍء و دَّ

رفاً  ي  مهندًا، والفرس طِّ نَّ هم الَّذين رووا أ ،ليس بشيء وذلك أنَّ الَّذين رووا أنَّ العرل ُتسم ِّي السَّ

ين باسٍم واحدي المتض  العرل تسم    .ف3 "ادَّ

 

 أسباب نشأة األضداد :المطلب الرَّابع

  :تلك األسبال إلى ابحر العلماء كثيرًا في أسبال نشوء ظاهرة األ داد في العر ية وقد عزو 

اللة على المعنيين المتض  -1  يين ادأنَّ أصل األ داد كأصل األلفاظ األخرى و عها العرل بالو ع للدَّ

دفة في ل ة تميم الظُّلمة" :يقول ابن األنباري   ..اختاله اللَّهجات العر ي ِّة2 وفي ل ة قيس  ،السُّ

وء."  .ف4 الضَّ

ولة3 كلمة "منها  ..اقتراض العرل لبعض األلفاظ من ل ات األقوام المجاورة لهم بسبب ات ِّسال رقعة الدَّ

ل العر ي ِّة الَّتي تعني ي في العبري ِّة بمعنى الحرام غير الجائز شرعًا وفي اآلرامي ِّة وه ،الحرام والحالل :َبس 

الح أو المالئم.  بمعنى غير الصَّ

                                                           
 185،ص2003،مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة،3.طفي اللهجات العربية:إبراهيم، أنيس ف1 
 2. صاألضداد،محمد بن القاسم:األنباري  ف2 
 60.صفي كالمهاالصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب الحسن: أبوابن فارس،  ف3 
  34،ص1912.دار المشرق، بيروت، ثالثة كتب في االضدادمجموعة اال داد:  ف4 



 

132 

م :.االسبال االجتماعي ِّة4 فعند التَّفاؤل والتَّشاؤم يعمد االنسان إلى ذكر  اكالتَّشاؤم والتَّفاؤل والتَّهكُّ

د الة على التَّشاؤم القيلة على النَّفس ا ،الض ِّ ها القريب الى  ،لبشري ِّةفالكلمات الدَّ فيفرُّ منها بذكر  د ِّ

واد وإطالق البصير على األعمى منها ،الخير والتَّفاؤل الحدير عن " :فيلجأ إلى البياض تجنُّبًا لذكر السَّ

 .ف1 "يض في عافية تفاؤاًل بسرعة شفائهالمر 

ين األ-5 الة على معنيين متضادَّ  .صل فيهما واحد المَّ تفرَّقااأل داد  رلم من االت ِّسال  فاأللفاظ الدَّ

وا .وليدل  ."إنَّما أوقعت العرل اللَّفظتين على المعنى الواحد ليدلَّوا على ات ِّساعهم في كالمهم :قال قطرل

 ف2 "مذاهبه ال تضيق عليهم عند الخطالوأنَّ  ،على أنَّ الكالم واسعم عندهم

ويتمثَّل ذلك  بكلمة أمين للمؤَتَمن  .الُمرسل .كذلك تمَّ تأويل األ داد من بال المجاز العقلي والمجاز6

 .وكلمة را ية الَّتي قال المفسرون إنَّها بمعنى مر ي ِّة ،والمؤَتمِّن

ريم الَّتي ُتطلق على الل يل والنَّهار النصرام  اوعدم تحديده بهام في المعنى األصلي  .اإل7 "ككلمة الصَّ

 .ف3 "كل ِّ منهما عن صاحبه 

وتي الَّ .اإلبدال وهو أحد أن8 ر الصَّ  .ي يطرأ على الكلمات عبر الزَّمنذوال التَّطوُّ

هن9 ة وتصاحبها في الذ ِّ ن كاألبيض ان متالزمتافالطَّويل والقصير كلمت ا.تداعي المعاني المتضادَّ

 واألسود.

 .ه وزيادة في القوَّة التَّعبيري ِّةام  باأل داد من بال إالارة اهتمام العَ .التَّعبير 10

ين لكل   قد يكون ناتجًا عن اختاله األصل االشتقاقي  .الت ضاد 11  .من المعنيين المتضادَّ

 

 

                                                           
 180.صفي اللهجات العربية:إبراهيم، أنيس ف1 
 8ص.األضداد،محمد بن القاسم:األنباري  ف2 
 1/390.المزهر في علوم اللغة وانواعهابكر: أبوالسيوطي،  ف3 
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 األضداد في القرآن الكريم  :المطلب الخامس

ولعلَّ االهتمام البارز بها عائدم  ،إنَّ اهتمام اللَّ ويين باأل داد نابع من ورود بعضها في القر ن الكريم

عو يي  كذلك ا ،ن وقصصه دورها في تفسير القر إلى  ن الَّذين وصفوا ل ة العرل بالنَّقص لرَّد على الشُّ

قة والبالغة والخلو   وكما قيل في األ داد  ،لمعنى المنشودإلى والعجز عن الوصول  ،من الحكمة والد ِّ

سنتعره إلى أبرز و   داد في القر ن ومن أنكرها.هناك من أاليت األ ،في العر ي ِّة ما بين مثبت ومنكر

كيت ف واحد وكذلك ابن الس   داد في مؤل  أبرز من جمع األ خالل ابن االنباري   هذه األلفاظ من

 .صمعي  واأل جستاني  والس  

 األضداد في الجزأين العاشر والحادي عشر في القرآن الكريم

 فظي ُي نياللَّ  ضاد  هذا التَّ  ، وأنَّ ضاد  تي تفيد معنى التَّ ن القر ن الكريم جملة من األلفاظ الَّ تضمَّ       

معنى اآلية، ويوسع مرادها، فال يجعلها قاصرة على معنى بعينه، بل يجعلها تحتمل أكثر من تفسير، 

حات.ر هنا ليرج  ويأتي عمل المفس    ح أحد المعنيين وفق ما يراه من المرج ِّ

الل على أبرز المصادر والمراجع ال تي ذكر فيها العلماء مواطن األ داد واأللفاظ ال تي فيها بعد االط  

 :ين العاشر والحادي عشر من القر ن الكريم كانت على الن حو اآلتيخصوصًا الجزأ تضاد  

 مثل  -1

عِّف ،من حروه األ داد  يء والمعادل له ومثل للض  إذ يُريكموهم  ﴿ :وفي قوله تعالى .ف1 تقال للشَّ

            (44 :نفالاأل )﴾إذا التقيتم في أعينكم قليالً ويقللكم في أعينهم

 

                                                           
 132.صادمحمد بن القاسم:األ د ،األنباري  ف1 
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ياًل وإذ ُيـريهم هللا المـؤمنين لـإذ ُيري هللا نبيه في منامـه المشـركين ق" :في تفسير قوله تعالى طَّبري  يقول ال

د لهـم فتهـون وُيقل ِّـل المـؤمنين فـي أعيـنهم ليتركـوا االسـتعدا ،قوهم في أعينهم قلياًل وهم كثيـر عـددهمال اإذ

 .ف1 "على المؤمنين شوكتهم

 اإللَّ  -الجبر  -2

مــة: العهــد :اإللُّ  :هــو هللا جــلَّ اســمه وُيقــال ين اإلل  قــال بعــض المفســر  الحلــف  :اإلل   :وُيقــال ،القرابــة والذ ِّ

مَّة ة ﴿ :قال تعالى .ف2 العهد " :والذ ِّ ً وال ذمَّ  (8 :)التَّوبة .﴾ال يرقبون في مؤمن  إالَّ

بمعنـــى  :اآلل منــه اشــتق   :وقيــل ،جبرئيــل وجبرئــل مــن ذلــك : الهــا وقــرئ ايــال بمعنــاه وقيــلاَل  :قيــل    

ـــة ـــرَّحمنكمـــا اشـــتق   ،القراب والوجـــه أنَّ اشـــتقاق اإللَّ بمعنـــى الحلـــف ألنَّهـــم إذا تماســـحوا  ،ت الـــرَّحم مـــن ال

ل وسـم ِّيت بـه إ...الـمَّ قيـل لكـل عهـد وميثـاق .ارأصواتهعم وشـهروه مـن األل وهـو الجـو وتحالفوا رفعوا به 

 .ال يرقبون هللا وال ذمته :فمعنى اآلية ف3 "الميثاق بين الرَّجلين فال يعقدهالقرابة ألنَّ القرابة عقدت 

 زهقَ -3

م ،الزَّاهــق المي ِّــت ُيقــال زهقــت نفســه ــمين" ،وزهــق بــين يــدي القــوم مضــى وتقــدَّ قــال   ف4 وقــالوا الزَّاهــق السَّ

بَُهم ﴿ :تعـالى ُ ِليُعَذ ِ ْنيَا َوتَْزَهزَق أَنفُُسزُهمْ  فاَلَ تُْعِجْبَك أَْمَوالُُهْم َوالَ أَْوالُدُهْم إِنََّما يُِريُد َّللاَّ  ﴾بَِها فِي اْلَحيَاِة الزدُّ

  (55 :)التوبة

 ف5 "هللا إنَّه يعني وُنخرج أنفسهم فيموتوا على كفرهم باهلل وجحودهم نبوَّة نبي  

 

 

                                                           
 4/46،م1994، مؤسسة الرسالة بيروت، 1.تحقيق:بشار معروه وعصام الحرستاني.طتفسيرالطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن الط بري: ف1 
 395المرجع السابق: ص ف2 
 425،ص2009، دار المعرفة، بيروت،3.علق عليه: خليل شيحا.طتفسير الكشافالقاسم: أبوالزمخشري،  ف3 
 130.صثالثة كتب في االضدادمجموعة اال داد:  ف4 
 4/121.تفسيرالطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري:  ف5 
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 اعتذر-4

أي   (66 :التوببببة) ﴾ الَ تَْعتَزززِذُرواْ ﴿ :يقـــول تعـــالى .ف1 اعتـــذر إذا أتـــى بُعـــذر واعتـــذر إذا لـــم يـــأتِّ بُعـــذر"

ال تشـت لوا باعتـذاراتكم الكاذبـة فإنَّهـا ال تـنفعكم بعـد " :قـالوا فـي تفسـير اآليـة .اعتذروا ب ير عـذر صـحيح

 .ف2 فقد ظهر كفركم باستهزائكم بعد إظهاركم اإليمان " ،ظهور سر ِّكم

 الن ِّسيان -5

هو والن ِّسيان والتَّرك َ فَنَِسيَ   ﴿ :يقول تعالى ف3 ال فلة والسَّ  أي فتركهم  (67 :التَّوبة)﴾ُهمْ نَُسواْ َّللاَّ

 .ف4 في رحمته وفضله "

 أرجأ -6

رتـه " ،أرجأت النَّاقة  إذا دنا نتاجها َوآَخزُروَن ُمْرَجزْوَن أِلَْمزِر  ﴿ :يقول تعبالى ف5 وقد أرجأُت األمر إذا أخَّ

 ِ  (106:التَّوبة)﴾َّللاَّ

ــــرئ مرجــــو             رتــــه ومنــــه ُق ــــةن وجــــؤن مــــن أرجيتــــه وأرجأتــــه إذ أخَّ و خــــرون مــــن  :يعنــــي ،المرجئ

َجـوَن يعنـي ُمرَجئـون ألمـر هللا وقضـائه .ف6 "فينالمتخل   وهـو  ،أرجأتـه ُأرجئـه إرجـاءً "ُيقـال فيـه  ،و خـرون ُمر 

 .ف7 "الهمز وهما ُل تان معناهما واحد مرجأ بالهمز وترك

فندموا على ما فعلوا  ،غزوة تبوك في فصلَّى هللا عليه وسلَّم وُيراد بهم النَّفر الَّذين تخلَّفوا عن رسول هللا 

موا اعتذارهم لنبي ِّ هللا فأخَّر هللا   .همليإلى أن صحَّت تو تهم فتال ع هوأرجأحسابهم  ولم ُيقد ِّ

 

 
                                                           

 320.صاألضداد،محمد بن القاسم:األنباري  ف1 
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 الحكيم -7

َكــم  (1 :يببونس)﴾ تِْلززَك آيَززاُت اْلِكتَززاِب اْلَحِكززيمِ ﴿ :فببي قولببه تعببالى معنــى الحكــيم فــي هــذا المو ــع الُمح 

يهـا والحكـيم ذو الحكمـة الشـتماله عل .ف1 "لَّـذي أحكمـه هللا و يَّنـه لعبـادهومعنـاه ا .لإلى فعيـ”صره "ُمفَعل

 .ف2 "ونطقه بها أو وصف بصفة محدالة

 سرَّ -8

زززززا َرأَُواْ  ﴿ :قبببببال تعبببببالى. ف3 "ُت الحـــــدير كتمتـــــه وأســـــررُته أظهرتـــــهُيقـــــاُل أســـــرر  واْ النََّداَمزززززةَ لَمَّ َوأََسزززززرُّ

وا ال (54 :يونس)﴾اْلعَذَابَ  يء وأوقي.ن دامة أي أظهروهاأسرُّ  ف4 ."ره إذا أظهرهسَّ ل أسرَّ الشَّ
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  الخاتمة

بر ألُ بعد الحمد هلل رل ِّ العالمين الَّذي منحني      الظَّـواهر اللُّ وي ِّـة فـي "مَّ عملي هذا بعنـوان تِّ القوَّة والصَّ

والَّــذي جــاء فــي "لل ــوي الجــزء العاشــر والحــادي عشــر مــن القــر ن الكــريم فــي  ــوء ظــاهرة االتســال ا

ــ ،الالالــة فصــول ل بعنــوان ظــاهرة االت   ،ص وتليهــا الخاتمــةيســبقها الملخَّ  ،وي   ــســال اللُّ كــان الفصــل االوَّ

والفصـل الثَّالـر واألخيـر كـان  ،الظَّواهر اللُّ وي ِّة فـي  ـوء ظـاهرة االت ِّسـال اللُّ ـوي  :أما الفصل الثَّاني

  :لت الباحثة إلى جملة من النَّتائ  والتَّوصيات كن من أهم ِّهاوتوصَّ  ،يحمل عنوان التَّوسع المعجمي  

ين علـى الـرَّغم مـن عـدم إفـراد ين واللُّ ـوي  .ُتعدُّ ظاهرة االت ِّسال من الظَّواهر الَّتـي حظيـت باهتمـام النَّحـوي  1

ة في هذا المو ول بشكٍل وفير  .مؤلَّفاٍت خاصَّ

  . وله أنوال مختلفة اإليجاز لعلم المخاطب بالمعنىاالت ِّسال عند العرل على سعة الكالم و  يأتي.2

راســة أنَّ للقــراءات أالــرًا وا ــحًا فــي تفســير  اءات القر ني ِّــةر قــجــاءت ال.3 ة ، وتبــين مــن خــالل الد ِّ بوجــوه عــدَّ

  يات القر ن الكريم .

 .لضرورة شعري ِّةإنَّ االت ِّسال في المعنى قد يكون مقبواًل في موا ع وممنوعًا في ُأخرى وقد ُيلجأ إليه .4

ر اللُّ ـة وديمومتهـا ، ويعـد .5 د متطلَّبات العصر وتلبيًة لحاجاته وهذا يؤك ِّد تطوُّ سبب وجود االت ِّسال تعدُّ

 .ذلك في القر ن الكريم من أرول أنوال اإلعجاز القر ني 

ة معــاٍن  إنَّ االت ِّســال يكثــُر فــي القــر ن كمــا يكثــر فــي كــالم العــرل بشــرط أن يكــون اللَّفــظ حــامالً . 6 لعــدَّ

 .صحيحة 

فلــو صــحَّ التَّــراده لمــا كــان هــذا االت ِّســال فــي اختيــار األلفــاظ ليــدلَّ كــلُّ  ،. ال تــراده فــي القــر ن الكــريم7

ــ علــى المعــاني ــا فــي القــر ن  ،التَّــراده فــي اللُّ ــة قليــل–رحمــه هللا –فقــد قــال ابــن تيميــة  ابهــ ةالخاص  أمَّ

 .فهو نادرم أو معدوم
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على الرَّغم من توج ه بعض ،د ومعارضوا حًا في القول باأل داد ما بين مؤي  االختاله .كان 8

وقد نفى كثيرم من العلماء وقول  ،العلماء للبحر في أسبال نشوء التَّضاد كالتَّداخل والتَّطور اللُّ وي 

 .األ داد في القر ن الكريم

كتحقُّق المناسبة  :الت ضمينول وق . التَّضمين أحد أشكال علم البديع هذا وقد و ع العلماء شروط 9

  .ومالءمة التَّضمين للذَّوق العام   ،وجود قرينة دالَّة و ،بين الفعلين

راسة حقَّها الكامل في البحر والتَّنقيب والتَّطبيق هذا وكلي         ،أملم بأن أكون قد أعطيُت هذه الد ِّ

 .والكمال هلل ،أخطأت فمن نفسي وإن ،فإن أصبُت فمن هللا ،وأعتذر عن كل ِّ تقصير أو خطأ ل وي  

الة والَسالم على رسول هللاإوهللا الموف ِّق والهادي  بيل والحمد هلل والصَّ  .لى سواء السَّ
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 قائمة المصادر والمراجع 
  القرآن الكريم-1

 ،1ط ،محمـود محمـد الطنـاجي :تحقيـق .النهاية في غريبب الحبديث واالثبر :مجد الـدين ،اليرابن األ-2

  .1963 ،بة االسالميةالمكت

، دار الكتـــب 1ط ،احمـــد فريـــد المزيـــدي :تحقيـــق .كتببباب معببباني القبببراءات :منصـــور وبـــأ ،زهـــري األ-3

 .1999 ،بيروت ،العلمية

 .ايران ،، انتشارات ناصر خسرو1ط .شرح التصريح على التوضيح :الهمام بن خالد ،زهري األ-4

 ،، دار القلــم4ط ،تحقيــق: صــفوان عــدنان .نآالمفببردات فببي غريببب القببر  :القاســم أبــو ،صــفهانياأل-5

 .2009 ،دمشق

 ،، مكتبة الخانجي1ط .جودة مبروك :تحقيق ،نصاف في مسائل الخالفاإل  :البركات وبأ ،نباري األ-6

 .، د.تالقاهرة

 ،بيـروت ،المكتبـة العصـرية ،محمد ابو الفضل ابـراهيم :تحقيق .األضداد :محمد بن القاسم ،نباري األ-7

 .1987،د.ت

 ،المكتبــة العصــرية ،5ط .لفيببة ابببن مالببكأوضببح المسببالك الببى أ :محمــد عبــد هللا أبــو ،نصــاري األ-8

 .2000،بيروت

 ،مـازن المبـارك ومحمـد حمـد هللا :تحقيـق .عاريببمغني اللبيب عبن كتبب األ :ابن هشـام ،نصاري األ-9

 .1991،بيروت ،، المكتبة العصرية1ط

 .1976 ،القاهرة ،ة االنجلو، مكتب3ط .لفاظداللة األ  :ابراهيم ،نيسأ-10

 .2003 ،القاهرة ،مكتبة االنجلو المصرية ،3ط.في اللهجات العربية :ابراهيم ،نيسأ-11

 . 2010 ،اليمن ،، دار حضرموت1ط .ظاهرة النيابة في العربية :عبد هللا صالح ،بابعير-12
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دار طــوق  ،1ط ،محمــد زهيــر الناصــر :تحقيــق .صببحيح البخبباري  :محمــد بــن اســماعيل ،البخــاري -13

  .ه1422 ،النجاة

 ،مكتبـة الخـانجي، 1طرمضـان عبـد التـوال.  :تحقيق .التطور النحوي للغة العربية :أسر برجشتر-14

 .1929 ،القاهرة

مؤسســـة  ،3ط .عبـــد الحســـين الفتلـــي :تحقيـــق ،صبببول فبببي النحبببواأل :بكـــر الســـراج وبـــأالب ـــدادي، -15

 .1996 ،لبنان ،الرسالة

 ،، المكتبة العصرية2ط .ياسين االيو ي : بط .سرار العربيةأفقه اللغة و  :بي منصورأ ،الثعالبي-16

 .2000 ،بيروت

 ،، دار الفكـر1محمـود محمـد شـاكر، ط :قـرأه وعلـق عليـه .دالئل االعجباز :عبد القـاهر ،الجرجاني-17

 .2007 ،دمشق

 .القاهرة  ،لةدار الفضي ،محمد المنشاوي  :تحقيق .معجم التَّعريفات :علي بن محمد ،الجرجاني-18

 ،1ط ،علي بن محمـد العمـران :تحقيق.منجد المقرئين ومرشد الطالبين :محمد بن محمد ،الجزري -19

 .1999 ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 .1952 ،2ط ،المكتبة العلمية .محمد النجار :تحقيق .الخصائص :الفتح أبو ،ابن جني-20

 ،دار الكتـــب العلمي ِّـــة ،1ط ،حســـن هنــداوي  :تحقيـــق.سبببر صبببناعة اإلعبببراب :أبــو الفـــتح ،ابــن جنـــي-21

 .2000 ،بيروت

 ،الكويـت ،دار الكتب الثقافيـة ،1ط ،فائز فارس :تحقيق ،مع في العربيةاللُّ  :، أبو الفتح  ابن جن ِّي-22

1972. 

حاح تاج اللغة  :اسماعيل ،الجوهري -23   1ط ،عطـار احمد عبـد ال فـور :تحقيق.وصحاح العربية الصَّ

 .1959 ،نانلب ،العلم دار
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 .د.ت ،الكويت ،وكالة المطبوعات، 1ط ،دراسات في كتاب سيبويه خديجة : الحديثي -24

 . 1994 ،الم رل ،دار الثقافة .اللغة  العربية معناها ومبناها :تمام ،حسان-25

 .د.ت ،مصر ،دار المعاره ،3ط .النحو الوافي :عباس ،حسن-26

 ،بيـروت ،، دار الكتـب العلميـة1ط .قيـق: عبـدهللا عمـرتح.حاشبية القونبوي  :عصام الـدين ،الحنفي-27

2001. 

دار  .صـدقي محمـد جميـل :طبعـة، 1ط .البحر المحيط في التفسير :محمد بن يوسـف ،ابن حيان-28

  .2010 ،بيروت ،الفكر

 .2002 ،دمشق ،دار سعد الدين ،1ط .معجم القراءات :عبد اللطي  ،الخطيب-29

 .1961 ،، دار المعرفة1ط .ي النحو والبالغة والتفسير واالدبمناهج تجديد ف :مينأ ،الخولي-30

 .1992 ،دار بن كثير ودار االرشاد ،3ط .عراب القران وبيانهإ :محي الدين ،الدرويش-31

ــالمة .ط تفسببير القببرآن العظببيمالدمشــقي ، الحــافظ أبــي الفــداء :-32 ،دار طيبــة 1.تحقيــق : ســامي السَّ

،1997 

 .1986 ،مكتبة لبنان ،1ط .مختار الصحاح :كرمحمد بن ابي ب ،الرازي -33

دار  ،1ط ،فـــتح هللا صـــالح :تحقيـــق .لفببباظ المترادفبببة المتقارببببة المعنبببىاأل  :الحســـن وبـــأ ،الرمـــاني-34

 .1987 ،القاهرة ،الوفاء

 ،، مطبعـة حكومـة الكويـت2ط ،عبد الفتـاح الحلـو :تحقيق .تاج العروس :محمد مرتضى ،الز يدي-35

1965. 

دار  ،1، طمحمــد ابـــو الفضــل ابـــراهيم ،تحقيـــق .نرآالبرهبببان فبببي علببوم القببب :بــدر الـــين ،الزركشــي-36

   .د.ت .مصر ،التراث
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دار ، 1ط.عبــد الســالم هــارون  :تحقيــق ،معجببم مقبباييس اللغببة :الحســن بــن فــارس وبــأ ،بــن زكريــا-37

 .1979 ،الفكر

 .2001 ،القاهرة ،صرية، مكتبة النهضة الم3ط .ثةيأصول تراثية في اللسانيات الحد :كريم ،زكي-38

 ،دار الكتــب العلميــة ،1ط .محمــد باســل الســود :تحقيــق ،أسبباس البالغببة :القاســم وبــأ ،الزمخشــري -39

  .1998 ،بيروت

 ،، دار المعرفــــــة3ط .خليــــــل شــــــيحا :علــــــق عليــــــه .تفسببببببير الكشبببببباف: القاســــــم وبــــــأ ،الزمخشــــــري -40

 .2009،بيروت

 .1997 ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،5ط ،االف انيسعيد  :تحقيق .حجة القراءات :زرعة وبأ ،زنجلة-41

 .2007 ،عمان ،، دار الفكر2ط .الجملة العربية تأليفها واقسامها :فا ل صالح ،السامرائي-42

 . 2014 ،سوريا ،، دار ابن كثير1ط .النحو العربي أحكام ومعاني :محمد فا ل ،السامرائي-43

 .1988 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،3ط .عبد السالم هارون  :تحقيق .الكتاب سيبويه:-44

، مؤسسة 1ط ،مصطفى شيخ مصطفى :تحقيق .تقان في علوم القرآناإل  :جالل الدين ،السيوطي-45

 .2008 ،بيروت ،الرسالة

، دار الكتـــب 2ط ،غريـــد الشـــيخ :تحقيـــق .االشبببباه والنظبببائر فبببي النحبببو :جـــالل الـــدين ،الســـيوطي-46

 .1971 ،بيروت ،العلمية

ــأ ،الســيوطي-47 دار  ،3ط .فــؤاد علــي منصــور :تحقيــق .نواعهبباأالمزهببر فببي علببوم اللغببة و  :بكــر وب

 .1985 ،القاهرة ،الكتب العلمية

دالالت الحذف في القران الكريم من خالل كتباب تيسبير  :عبد العزيز ،عبد المجيد وغزالي ،شاري -48

 ،ادرارجامعــة  ،نصـر الــدين براشــيش :اشــراه ،رسـالة ماجســتير .التفسببير للشببيخ اطفببيش

 .2017 ،الجزائر
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 .2011 ،عمان ،، دار الفتح1ط.ظاهرة االتساع في النحو العربي :حسن محمود ،شبانة-49

 .1981.القاهرة ،، دار الصابوني9ط.صفوة التفاسير :محمد علي ،الصابوني-50

 ،عمــان ،دار الفكـر للنشـر ،1ط .االعبراب المفصببل لكتباب هللا المرتببل :بهجـت عبـد الواحــد ،صـالح-51

1993. 

--بشار معـروه  :تحقيق .الطبري من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير :الطبري -52

 .1994 ،بيروت ،، مؤسسة الرسالة1ط .وعصام الحرستاني

 .1999 ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،، مكتبة6ط .فصول في فقه العربية :رمضان ،عبد التوال-53

 .2004 ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،1ط .ي كتاب سيبويهالتوسع ف :هادي حمادي ،العبيدي-54

عيســـى الحلبـــي  ،1ط .علـــي البجـــاوي  :تحقيـــق .نآالتبيبببان فبببي اعبببراب القبببر  :أبـــو البقـــاء ،العكبـــري -55

 .1976 ،وشركاه  سوريا

دار الفكـر  ،1ط .عبـد االلـه نبهـان :تحقيـق ،اللباب في علبل البنباء واالعبراب :البقاء وبأ ،العكبري -56

 .1995 ،دمشق ،المعاصر

 .1985 ،القاهرة ،عالم الكتب ،1ط .علم الداللة :حمد مختارأ ،عمر-57

، 1ط .عبـد الـرحمن النجـدي :اشـراه .االتسباع اللغبوي ببين القبديم والحبديث :عطية ناي  ،ال ول-58

  .2008 ،عمان ،دار البيروني للنشر

 .1975 ،مجمع الل ة العر ية ،1ط ،مراحمد مختار ع :تحقيق .دبديوان األ :اسحاق ،الفارابي-59

علــق  .الصبباحبي فببي فقببه اللغببة العربيببة ومسببائلها وسببنن العببرب فببي كالمهببا :احمــد ،ابــن فــارس-60

 .1997 ،بيروت ،، دار الكتب العلمية1ط ،احمد بس  :عليه

 ،بيــروت ،دار الفكــر ،1ط .عبــد السـالم هــارون  :تحقيــق .معجببم مقبباييس اللغببة :احمــد ،ابـن فــارس-61

1979. 
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 ،الســعودية ،دار الزمــان للنشــر ،1ط .التضببمين النحببوي فببي القببرآن الكببريم :محمــد نــديم ،فا ــل-62

2005. 

 ،، دار الكتـب العلميـة1ط ،عبـد الحميـد هنـداوي  :تحقيق .معجم العين :الخليل بن أحمد ،الفراهيدي-63

 .2003،بيروت

ـــدين ،بـــاديأالفيـــروز -64 ، مؤسســـة 8ط ،حقيـــق التـــراثمكتـــب ت :تحقيـــق .القببباموس المحبببيط :مجـــد ال

 .2005 ،بيروت ،الرسالة

عبــد العظــيم  :تحقيــق  .فببي غريببب الشببرح الكبيببر المصببباح المنيببر :احمــد بــن محمــد ،الفيــومي-65

 1987 ،لبنان ،مكتبة لبنان ،1ط  ،الشناوي 

 .1999 ،دمشق ،، دار الفكر2ط .مدخل الى فقه اللغة العربية :قدور، احمد محمد-66

 ،القــاهرة ،، مكتبــة االدال1ط ،محمــد حســين :تعليــق .ديببوان االعشببى الكبيببر :ن بــن ميمــو  ،قــيس-67

 .د.ت

عــالم  دار، 1ط .علــي العمــران :تحقيــق .بببدائع الفوائببد :أبــو عبــد هللا بــن محمــد ،الجوزيــةابــن قــيم -68

 ه.732،الفوائد

الرســالة  ، مؤسســة2ط ،عــدنان درويــش ومحمــد المصــري :علــق عليــه .الكليَّببات :بــو البقــاءأ ،الكفــوي -69

 .1989 ،بيروت

 .1985 ،بيروت ،، مؤسسة الرسالة1ط .معجم المصطلحات النحوية والصرفية :محمد ،اللبدي-70

 .1964 ،دمشق ،مطبعة جامعة دمشق ،2ط ،فقه اللغة :محمد ،المبارك-71

 ،، المجلس االعلى للشـؤون االسـالمية1ط .محمد عضمة :تحقيق ،المقتضب :بو العباسأ ،المبرد-72

 .332/ 4، 1994 ،اهرةالق
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 ،مصـــر ،دار المعـــاره ،1ط .شـــوقي  ـــي  :تحقيـــق.كتببباب السببببعة فبببي القبببراءات :ابـــن مجاهـــد-73

1980. 

 .2004مجمع الل ة العر ية،  ،، مكتبة الشروق 4ط ،المعجم الوسيط :مجمع اللُّ ة العر ي ِّة-74

 .1912 ،بيروت ،دار المشرق ، 1ط .ثالثة كتب في االضداد :مجموعة اال داد-75

 .2010 ،بيروت ،دار المعرفة ،1ط.علوم القرآن الكريم :يوسف ،مرعشلي-76

 .1982 ،بيروت ،، الدار العر ية للكتال3ط .سلوبسلوبية واألاأل :عبد السالم ،المسدي-77

 .2012 ،القاهرة ،، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة1ط .حياء النحوإ :ابراهيم ،مصطفى-78

افي:محمود م السة ،م السة-79  .1997 ،بيروت ،، مؤسسة الرسالة3ط.النحو الشَّ

 . 2006 ،القاهرة ،دار غريب ،1ط .الظواهر اللغوية في التراث النحوي  :علي ،بو المكارمأ-80

 ،دار الفكـر ،1ط .(الترادف فبي القبران الكبريم )ببين النظريبة والتطبيبق :محمد نور الـدين ،المنجد-81

 .1997 ،بيروت

 .1119 ،القاهرة ،دار المعاره ،العربلسان  :ابن منظور-82

 ،دار الكتـب الثقافيـة ،1ط .فـائز فـارس :تحقيـق ،اللمع فبي العربيبة :بو الفتح بن جنيأ ،الموصلي-83

 .1972 ،الكويت

دار  ،1ط ،اميــل يعقــول :تقــديم ،شببرح المفصببل للزمخشببري  :موفــق الــدين بــن يعــيش ،الموصــلي-84

 .2001،بيروت ،الكتب العلمية

 .2008 ،بيروت ،دار المعرفة ،2ط ،خالد العلي :اعتنى به .نآعراب القر إ :جعفر أبو ،النحاس-85

 .1994 ،، القاهرة4ط .غاية المريد في علم التجويد :عطية قابل ،نصر-86

 .1989 ،بيروت ،، الدار العر ية للموسوعات1ط .أبحاث في أصوات العربية :حسام ،النعيمي-87

 د.ت ،دمشق ،ادارة الطباعة المنيرية ،1. طالمفصلشرح  :موفق الدين ،ابن يعيش-88
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 قائمة موضوعات البحث

 الصفحة الموضوع
 ل إقرار

 ج قرار لجنة المناقشة 
 د التفويض
 هـ االهداء

 و شكر وتقدير
 ز الملخص بالعر ية

 ط الملخص بالل ة االنجليزية 
 1 المقدمة

ل  ظاهرة االت ِّساع اللُّغوي  :الفصل األوَّ
لالمبح   مفهوم االتسال  :ر األوَّ

   مسو ِّغات االت ِّسال اللُّ وي  :المبحر الث اني
  االتسال عند األقدمين :المبحر الثَّالر
  االتسال عند المحدالين :المبحر الرَّابع

 اللُّغوي  ت ِّساعمظاهر اال  :الفصل الثَّاني
ل    في القراءات القر ني ِّة واألالر اإلعرابي فيها :المبحر األوَّ
  الحذه  :المبحر الث اني
  التَّقديم و التَّأخير  :المبحر الثَّالر
  الن ِّيابة  :المبحر الرَّابع

 المعجمي ت ِّساعمظاهر اال  :الفصل الثَّالث
ل   التَّ ليب  :المبحر األوَّ
  التَّضمين  :المبحر الث اني
  تَّراده ال :المبحر الثَّالر
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  األ داد  :المبحر الرَّابع
  الخاتمة

  المصادر والمراجع
  قائمة محتويات البحر 

 


