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 خلص  امل
، هذا هو األصل أو القاعدة ، لكن قد له أصل اشتقاقي واحد يرجع إليه  اللفظ

حد منهما أن يكون هما ، ويصلح كل واع اللفظ أصالن يمكن رده إلى كاليتناز

، وذلك بصالحيتها األوجه الداللية لآلية القرآنية تتعددومن ثم أصالا له ، 

، تقبلها اللغة ، ولها شواهد عليهالدالالت متعددة كلها يستدعيها السياق ، و

، وتعدد لذي يجمع دالالت كثيرة بلفظ واحداتعالى وهذا خاص بكتاب اهلل 

حة لجميع األزمنة واألمكنة ، لة القرآنية الصالمن أسرار الدال األصل االشتقاقي

المقاصد و، ويثري الصناعة المعجمية العربية بزيادة المفردات يثري اللغةكما أنه 

  واألهداف والغايات التي ترمي إليها اآلية الكريمة

 السياق –الداللة  –االشتقاقي  –األصل  -تعدد   : المفتاحيةالكلمات 
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Abstract: 

derivasional variations of the stem and its effect on 

different  conotations. 

An utterance has a sole derivasioal stem to be refered to, 

this is a stem or base, howevee, an utterance may have 

two referential stems, each one is vaiable to be a stem. 

Therefore, a Queanic verse  is liable to various 

conotations provided by the context, as  accepted by 

language with clues. This is peculuiar to Quran, the holy 

God's book, that has many conotations for a single 

utterance.derivasional variety is among secrets of Quranic 

semantics that is sound at all ages and places.Besides, it 

enriches Arabic Language with more vocabulary. Again, 

that enriches lexical terminology, purposes, aims and 

objectives intended by the holy verse. 
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 املقدمة
ف العربية بنزول القرآن الكريم، فقال تعالى   : الحمد هلل الذي شرَّ  

                [ :3سورة فصلت آية ] 

والصالة والسالم على أفصح من نطق بالضاد ، وأويت مجامع الكلم والبيان، 

 هلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد....سيدنا محمد صلى ا

ا بالقرآن الكريم ، بل إن اللغة العربية تستمد  فاللغة العربية ترتبط ارتباطاا وثيقا

وال َيعرف التاريخ لغة اتصلت حياهتا بكتاب مقدس  "حياهتا من القرآن الكريم ، 

ألمة إال كما تتصل حياة العربية بالقرآن الكريم وال سبيل إلى فهم حياة هذه ا

ا لغوياا آصل وال  بدراسة كتاهبا ، ودرس لغتها التي عاشت فيه ، ولسنا نعرف درسا

 (1) "أعمق من درس يصل بين العربية والقرآن 

ومن أهم ما يتسلح به الدارس لكتاب اهلل تعالى بالتفسير، والبيان ،  والتوضيح 

ا ، يشمل جمي ا دقيقا ع جوانبها ؛ ومنها : أن يكون ملمًا باللغة العربية إلماما

االشتقاق ؛ حتى يتسنى له الوقوف على الدالالت المرادة من اآلية الكريمة ، 

  0واألسرار النفيسة ، والآللئ المكنونة فيها

النََّظُر فِي التَّْفِسيِر ُهَو بَِحَسِب َأْفَرادِ اأْلَْلَفاِظ  "ويف ذلك يقول الزركشي : 

ا بَِحَسِب  تِي ُوِضَعِت َوَتَراكِيبَِها، َوَأمَّ اأْلَْفَراِد َفِمْن ُوُجوٍه َثاَلَثٍة: مِْن ِجَهِة اْلَمَعانِي الَّ

يَِغ  َغِة ، َومِْن ِجَهِة اْلَهْيَئاِت َوالصِّ اأْلَْلَفاُظ اْلُمْفَرَدُة بِإَِزائَِها َوُهَو َيَتَعلَُّق بِِعْلِم اللُّ
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ِة َعَلى اْلمَ  الَّ َعانِي اْلُمْخَتلَِفِة َوُهَو مِْن ِعْلِم التَّْصِريِف ، اْلَواِرَدِة َعَلى اْلُمْفَرَداِت الدَّ

ْشتَِقاِق 
ِ

  (1) "َومِْن ِجَهِة َردِّ اْلُفُروِع اْلَمْأُخوَذةِ مَِن اأْلُُصوِل إَِلْيَها َوُهَو مِْن ِعْلِم اال

ى فِي التَّْفِسيِر ُمَطا  "كما جاء يف اإلتقان :  ِر َأْن َيتََحرَّ َبَقَة َيِجُب َعَلى اْلُمَفسِّ

ُل َما َيِجُب اْلَبَداَءُة بِِه مِنَْها  ْفظِيَِّة َوَأوَّ ِر...َوَيِجُب َعَلْيِه اْلَبَداَءُة بِاْلُعُلوِم اللَّ اْلُمَفسَّ

ْشتَِقاِق ُثمَّ 
ِ

َغِة ُثمَّ التَّْصِريِف ُثمَّ اال  َتْحِقيُق اأْلَْلَفاِظ اْلُمْفَرَدةِ َفَيَتَكلَُّم َعَلْيَها مِْن ِجَهِة اللُّ

ُم َعَلْيَها بَِحَسِب التَّْركِيِب    (2) "َيَتَكلَّ

وال يستطيع أحد مهما أويت من العلم ، أن يقف على وجوه إعجاز الكتاب 

الكريم ، وقضايا الداللة  من أهم  القضايا اللغوية نظراا لما تمثله من إفهام 

ل للمقصود والوصول إلى ما يف نفس المتكلم من معاٍن وأغراض ، ويف ذلك يقو

وجه التحدي يف القرآن إنما هو بنظمه ، وصحة معانيه ، وتوالي "ابن عطية: 

 (3) "فصاحة ألفاظه 

، ومن أهم أوجه اإلعجاز الداللي يف القرآن الكريم تعدد داللة المفردة الواحدة

ومن ثم َتَعْدد داللة اآلية الكريمة ، حيث نجد بعض المفردات  تحمل دالالت 

ثيرة ، وال يوجد ذلك يف كالم البشر، أي أن المفردة عدة ، وتتصرف لمعاٍن ك

، ة ، ومن العجب أن السياق يناسبهاالقرآنية تحتمل دالالت كثيرة متعددة ومختلف

واللغة تتقبلها ، وهذا من أسرار الداللة القرآنية الصالحة لجميع األزمنة واألمكنة 

. 
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يف أحيان  ردة القرآنيةومن أهم أسباب تعدد الداللة تعدد األصل االشتقاقي للمف

كثيرة، فما من شك أن اللفظ  له أصل اشتقاقي واحد يرجع إليه، هذا هو األصل 

أو القاعدة ، لكن قد يتنازع اللفظ أصالن يمكن رده إلى كالهما ، ويصلح كل 

واحد منهما أن يكون أصالا له ، ومن ثم تختلف داللة اللفظ الختالف األصل 

 االشتقاقي. 

االشتقاقي للمفردة يؤدي إلى تكثير األوجه الداللية لآلية فتعدد األصل 

القرآنية، وذلك بصالحيتها لدالالت متعددة كلها يستدعيها السياق ، وتقبلها 

اللغة ، ولها شواهد عليها، وهذا خاص بكتاب اهلل تعالى الذي يجمع دالالت 

 كثيرة بلفظ واحد.

ربية بزيادة المفردات، ويثري وإذا كان تعدد األصل االشتقاقي يثري اللغة الع

الصناعة المعجمية لكن إلى جانب هذا اإلثراء احتوت ظاهرة التعدد يف األصل 

االشتقاقي جوانب أخرى بيَّنت أن للنص القرآين تميزه وسموه على النصوص 

 البشرية الشعرية والنثرية.

؛ ألن وكان من بين هذه الجوانب جانب تعدد المعاين بتعدد األصل االشتقاقي  

كل أصل زاد معنا جديداا ، لم يبينه أو يوضحه األصل اآلخر، وهبذا اتسعت 

المعاين بتعدد األصل االشتقاقي ، فتعدد األصل االشتقاقي يشبه تعدد القراءات 

القرآنية، بل إن هناك وجه من التشابه بين تعدد األصل االشتقاقي وظاهرة تكرار 

أو واقعة تعطي داللة جديدة لم تعطها  القصص القرآين؛ ألنه إذا كانت كل آية

اآلية أو الواقعة الثانية ، فكذلك تعدد األصل االشتقاقي ؛ فكل أصل اشتقاقي 

 يعطي داللة جديدة ال يعطيها األصل اآلخر. 
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وال شك أن تعدد األصل االشتقاقي لبعض المفردات القرآنية يثري المقاصد 

 الكريمة. واألهداف والغايات التي ترمي إليها اآلية 

أنه من الممكن إنزال ما قاله ابن عاشور يف مقصد تعدد  -واهلل أعلم  -وأرى 

اْختاَِلف اْلِقَراَءاِت  "القراءات القرآنية على تعدد األصل االشتقاقي حيث قال : 

 فِي اآْلَيِة اْلَواِحَدِة ... َوالظَّنُّ َأنَّ الْ 
َ

 َنَزَل فِي َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن ُيْكثُِر اْلَمَعانِي
َ

َوْحي

ا لِْلَمَعانِي إَِذا َجَزْمنَا بَِأنَّ َجِميَع اْلُوُجوِه فِي اْلِقَراَءاِت  بِاْلَوْجَهْيِن َوَأْكَثَر، َتْكثِيرا

 َصلَّى اهلُل َعَليِْه َوَسلََّم، َعَلى َأنَُّه اَل َمانَِع مِْن َأْن 
ِّ

 َمْأُثوَرٌة َعِن النَّبِي
َ

اْلَمْشُهوَرِة ِهي

ِه َتَعاَلى لِيَْقَرَأ َيُكوَن َمجِ  ا لِلَّ يُء َأْلَفاِظ اْلُقْرآِن َعَلى َما َيْحتَِمُل تِْلَك اْلُوُجوِه ُمَرادا

اِء َذلَِك اْلَمَعانِي، َفَيُكوُن ُوُجوُد اْلَوْجَهيِْن َفَأْكَثَر فِي  اُء بُِوُجوٍه َفَتْكُثَر مِْن َجرَّ اْلُقرَّ

ا َعْن  آَيَتيِْن َفَأْكَثَر، َوَهَذا َنظِيُر التَّْضِميِن فِي اْستِْعَماِل ُمْخَتلِِف اْلِقَراَءاِت ُمْجِزئا

اْلَعَرِب، َوَنظِيُر التَّْوِرَيِة َوالتَّْوِجيِه فِي اْلَبِديِع، َوَنظِيُر ُمْسَتْتَبَعاِت التََّراكِيِب فِي ِعْلِم 

اِء فِي  اْلَمَعانِي، َوُهَو من ِزَياَدة مالئمة َباَلَغِة اْلُقْرآِن، َولَِذلَِك  َكاَن اْختاَِلُف اْلُقرَّ

ْفِظ اْلَواِحِد مَِن اْلُقْرآِن، َقْد َيُكوُن َمَعُه اْختاَِلُف اْلَمْعنَى، َوَلْم َيُكْن َحْمُل َأَحِد  اللَّ

ا حا  (1) "اْلِقَراَءَتْيِن َعَلى اأْلُْخَرى ُمَتَعيِّناا َواَل ُمَرجَّ

على إعجاز القرآن الكريم ،  بل إن تعدد األصل االشتقاقي من األدلة القاطعة

وأنه كالم اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ؛ ألنه مع كثرة 

ظاهرة تعدد األصل االشتقاقي يف القرآن الكريم فإهنا لم تؤد إلى تعارض يف 

 الداللة ، أو عدم انسجام يف النص القرآين. 

قاقي وأثره يف تعدد الداللة  " دراسة تعدد األصل االشت -ومن َثمَّ كان هذا البحث 
بيان  -بعون اهلل تعالى  -حاولت فيه  - " نظرية تطبيقية يف القرآن الكريم
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الدالالت المستفادة من اآلية الكريمة ، والناتجة عن تعدد األصل االشتقاقي ، 

ثم بيان دور السياق يف ترجيح أحد هذه الدالالت ؛ ألنه ما من شك أن تعدد 

شتقاقي يف الغالب يؤدي إلى أن تكون الكلمة الواحدة لها أكثر من األصل اال

معنى، والسياق أحد أهم مرجحات الداللة المقصودة ، أو المعنى المراد من 

فمعرفة السياق شرط للقراءة  "المعاين المتنوعة التي تدل عليها الكلمة 

 (1) " والواقع األدبي يدل على ذلك ويؤكده -والفهم الصحيح  –الصحيحة 

وهي محاولة للربط بين األصل االشتقاقي، والداللة المستفادة من اآلية 

الكريمة ودور السياق يف ذلك ، وبيان أوجه اإلعجاز والفصاحة يف النظم 

    والمعنى ، وتعدد القراءات القرآنية.

 أما عن أسباب اختيار املوضوع فرتجع إىل ما يلي : 
الكلمة يف جذرها، فقد وجدت كلمات  اختالف المعاجم العربية يف إدراج -1

 كثيرة وضعت يف المعاجم العربية يف جذور مختلفة. 

اشتمال القرآن الكريم على عدد غير قليل من األلفاظ التي تعدد أصلها  -2

 االشتقاقي. 

المساهمة يف الكشف عن قيمة اللغة العربية ومكانتها يف فهم دالالت  -3

 كتاب اهلل تعالى. 

تاب اهلل تعالى بإبراز الدالالت المتعددة والآللئ المساهمة يف خدمة ك -4

 المكنونة يف اآليات القرآنية التي أظهرها تعدد االشتقاق. 

                                                 
، ينظر: علم الداللة 13ة إلى التشريحية د. عبد اهلل الغذامي  ص الخطيئة والتكفير من البنيوي (1)

  44بين النظرية والتطبيق ، د عبد الفتاح أبو الفتوح إبراهيم  ص 
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بيان وجه من وجوه اإلعجاز اللغوي والداللي وتعدد القراءات القرآنية  -5

 يف القرآن الكريم.

 بيان الصلة المتينة والقوية بين االشتقاق والداللة.  -6

 نته وأهميته يف اللغة العربية. قيمة االشتقاق ومكا -7

 :حدود البحث 
َد األصل االشتقاقي لبعض المفردات اللغوية يف القرآن الكريم ، لكن لم  َتَعدَّ

يرتتب على كل تعدد يف األصل االشتقاقي تعدد يف الداللة ، فقد يتعدد األصل 

ف االشتقاقي والداللة احدة ، وبما أن البحث خاص بفقه اللغة والداللة فسو

يقتصر نطاق البحث على المفردات التي تعددت داللتها بناء على تعدد األصل 

 االشتقاقي.

  :منهج البحث
قمت بتجميع ما أمكن الوقوف عليه من المفردات القرآنية التي تعدد أصلها 

االشتقاقي يف القرآن الكريم وترتب عليه تعدد يف الداللة من كتب التفسير ، ثم 

المعجمية من المعاجم اللغوية ، ثم بيان األصول قمت بتوضيح داللتها 

االشتقاقية التي يمكن إرجاعها إليها ، ثم إبراز  داللتها بناء على كل أصل ، مع 

الربط بين داللة المفردة يف هذا الموطن وداللتها يف المواضع األخرى يف القرآن 

وري للدالتين الكريم مستعينة بالسياق يف ترجيح الدالالت ، مربزة المعنى المح

 إذا أمكن الجمع بينهما 

 خطة البحث : 
 جاء هذا البحث يف ثالثة فصول: 

 : تعدد األصل االشتقاقي ) األسباب والترجيح (الفصل التمهيدي

 : االشتقاق وأنواعه.  المبحث األول
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 : تعدد األصل االشتقاقي وأسبابه.    المبحث الثاين

 الشتقاقية.: الرتجيح بين األصول ا المبحث الثالث

 تعدد األصل المشتق منه وأثره يف تعدد الداللة. الفصل األول:

: اختالف القراءات القرآنية وأثره يف تعدد األصل االشتقاقي الفصل الثاني

 والداللة.
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 الفصل التمهيدي

 تعدد األصل االشتقاقي ) األسباب والترجيح (

 وفيه:

 االشتقاق وأنواعه. :  املبحث األول

 تعدد األصل االشتقاقي وأسبابه.   :  حث الثانياملب

 : الترجيح بني األصول االشتقاقية. املبحث الثالث
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 االشتقاق وأنواعه: املبحث األول
 أوالً : تعريف االشتقاق : 

يعد االشتقاق من أهم العوامل يف تنمية الثروة اللغوية وتكثير مفرداهتا وتنوع 

ن المتكلم من التعبير عن صيغها ألنه توليد لبعض األلفاظ م ن بعض مما يمكِّ

ا ، ويف حرية تامة فهو ُروح اللغة وسرُّ حيويتها، تسرتفده اللغُة  ا دقيقا أفكاره تعبيرا

 (1)عناصر نموها ، وقدرهتا على التطور. 

يُن  ": افتعال من تركيب )شقق( جاء يف المقاييس : َشقَّ  اِلاْشِتَقاق يف اللغة الشِّ

ِء، ُثمَّ ُيْحَمُل َعَلْيِه َوُيْشَتقُّ َواْلَقاُف َأْص 
ْ

ي ٌل َواِحٌد َصِحيٌح َيُدلُّ َعَلى اْنِصَداٍع فِي الشَّ

ا، إَِذا َصَدْعَتُه  ُه َشقًّ َء َأُشقُّ
ْ

ي ْستَِعاَرِة. َتُقوُل َشَقْقُت الشَّ
ِ

 (2) "مِنُْه َعَلى َمْعنَى اال

ء ، واْشتِقاُق اْلَحْرِف مِنَ 
ْ

ي اْلَحْرِف: َأْخُذه مِنُْه ، أو هو  وقيل: ُهَو َأخذ شّق الشَّ

  (3)َأْخُذ الَكلَِمِة من الَكلَِمِة. 

 االشتقاق يف االصطالح : 

االشتقاق: نزع لفٍظ من آخر، بشرط مناسبتهما معنىا  "جاء يف التعريفات: 

 (4) "وتركيباا، ومغايرهتما يف الصيغة

                                                 
، االشتقاق عند اللغويين ، د. 7ينظر : من قضايا فقه اللسان ، د. الموايف الرفاعي البيلي ص  (1)

 اللغة العربية بالزقازيق  بحث منشور يف مجلة 151فتحي أنور الدابولي ص 

(1/173المقاييس  (2)  )َشقَّ

، تاج  114، الكليات ص  848، القاموس المحيط ص  184/ 13ينظر : لسان العرب  (3)

 )شقق( 521/ 25العروس 

 4، ينظر: االشتقاق والتعريب ص  27التعريفات ص  (4)
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ا من كلمة أخرى ، للتعبير "وقيل هو:  هبا عن معنى  استحداث كلمة ، أخذا

جديد يناسب المعنى الحريف للكلمة المأخوذ منها ، أو عن معنى قالبي جديد 

 (1) "للمعنى الحريف مع التماثل بين الكلمتين يف أحرفهما األصلية وترتيبها فيهما 

االشتقاق أخذ كلمة من كلمة أو أكثر مع  "وعرفه األستاذ عبد اهلل أمين بقوله: 

ا تناسب بين المأخوذ والم  (2) "أخوذ منه يف اللفظ والمعنى جميعا

 أنواع االشتقاق :
 (3) ينقسم االشتقاق إلى: الصغير أو األصغر ، والكبير ، واألكبر.

أْخُذ صيغٍة من أخرى مع اتفاقهما  ": االشتقاق الصغير وقد يسمى األصغر هو

بزيادة  معنىا ومادةا أصليةا ، وهيئة تركيب لها ، ليدل بالثانية على معنى األصل

ا أو هيئةا ،كضارب من ضرب ، وَحِذٌر من َحِذرَ   "،  (4)"مفيدة ألجلها اختلفا حروفا

وهو الذي يتحد المشتق والمشتق منه يف الحروف ، ويف الرتتيب ، مع االتصال يف 

ا يف العربية ، وأكثرها أهمّية ،  "، و (5)"المعنى  هو أكثر أنواع االشتقاق ورودا

 (6) "قاق( ، إذا أطلقت دون تقييد وعليه تجري كلمة )اشت

أن  "وقد سماه ابن جني باالشتقاق األكرب وعرفه بقوله :   االشتقاق الكبير:

تأخذ أصالا من األصول الثالثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنىا واحداا 

                                                 
   13علم االشتقاق نظرًيا وتطبيقًيا  د . جبل ص (1)

   1اق لعبد اهلل أمين ص االشتق (2)

راج ص 14، العلم الخفاق ص 1/275المزهر (3) ، 17، رسالة االشتقاق ألبي بكر بن السِّ

  88،  87، عوامل تنمية اللغة العربية د. توفيق شاهين ص 18

   131، المعنى اللغوي د. جبل ص  2/57، فقه اللغة  العربية  د. نجا ص 275/ 1المزهر (4)

   131، المعنى اللغوي د. جبل ص  58/ 2لعربية  د. نجا فقه اللغة ا (5)

 188فقه اللغة العربية وخصائصها د. إميل بديع يعقوب ص  (6)
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تجتمع الرتاكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، وإن تباعد شيء من 

  (1)"ُردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه ذلك عنه 

ه يف الحروف ويختلفان يف الذي يتحد فيه المشتق والمشتق من "وهو

 (2)"الرتتيب

ويسمى أيضا باإلبدال: وهو أن يكون بين الكلمتين تناسب يف  االشتقاق األكبر:

 (3) المعنى واتحاد يف الحروف إال يف حرف واحد.

 آمين أربعة أنواع :يف حين قسمه األستاذ عبد اهلل 

وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير يف الصيغة  مع تشابه  "الصغير:  األول:

وهو محل اتفاق  "  (4)"بينهما يف المعنى واتفاق يف األحرف األصلية ويف ترتيبها 

مه  (5) ."بينه وبين من تقدَّ

رفهما مع الكبير وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير يف بعض أح "الثاين:

تشابه بينهما يف المعنى واتفاق يف األحرف الثابتة ويف مخارج األحرف المغيَّرة أو 

 (6) ."يف صفاهتا أو فيهما معا

                                                 
 17، من قضايا فقه اللسان د. الموايف الرفاعي البيلي ص   2/111الخصائص  (1)

 11/ 2فقه اللغة العربية  د. نجا  (2)

 21د المنعم عبد اهلل حسن ص االشتقاق اللغوي يف البحر المحيط د.عب (3)

 1االشتقاق لعبد اهلل أمين ص  (4)

 14من قضايا فقه اللسان ص  (5)

 2،  1االشتقاق لعبد اهلل أمين ص  (6)
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وهو قائم على اإلبدال ، ويقابل )االشتقاق األكرب( يف التقسيم المشهور ، وقد 

ا له من اإلبدال الصريف ، وهو مخ صوص أسماه أيضا)اإلبدال االشتقاقي( تمييزا

 (1)بحروف )هدأت موطيا( 

وهو انتزاع كلمة من كلمة أخرى بتغيير يف ترتيب بعض  "الُكَبار  الثالث:

لمعنى واتفاق يف أحرفهما بتقديم بعضها على بعض مع تشابه بينهما يف ا

  (2)  "األحرف

وهو قائم على التقليب ، ويقابل )االشتقاق الكبير( يف التقسيم المشهور ، وقد  

ا له من القلب الصريف اإلعاللي .أسماه أي ا ) القلب االشتقاقي ( تمييزا  (3) ضا

ى نحتاا. الرابع :  (4) الُكبَّار ويسمَّ

 

                                                 
 14من قضايا فقه اللسان ص  (1)

 2االشتقاق لعبد اهلل أمين ص  (2)

 14من قضايا فقه اللسان ص  (3)

 2االشتقاق لعبد اهلل أمين ص (4)
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تعدد األصل االشتقاقي وأسبابه: املبحث الثاني  
 أوالً : اللغة وتعدد األصل االشتقاقي  :  

عه يف األصل يف اللغة أن اللفظ له أصل اشتقاقي واحد يرجع إليه ، ويتالقى م

ا ال يتخلف ، بل قد  المحور الداللي العام لهذا األصل ، لكن هذا ليس مطردا

يتنازع اللفظ الواحد أصلين كل منهما يقبله ، ويصح ربطه بالمعنى المحوري 

ا ألصله المشتق منه ؛ فــــ  "العام لهذا األصل ، ومن ثم تختلف داللة اللفظ تبعا

ْشتَِقاق مالئم للمعاين ُمَوافق 
ِ

َن َصاحبه إِنََّما يشتق لكل َوَليَْس يظّن َهَذا اال
ِ

َلَها أل

  (1) "بالميز منا َفكيف بواضع اللَُّغة

وتعدد األصل االشتقاقي لبعض المفردات أمر جائز من الناحية اللغوية ، بل 

 وواقع كما اتضح من خالل البحث بأمر اهلل .

د الداللة المرتتبة وقد نص ابن جني على جواز تعدد األصل االشتقاقي ، وتعد

وغير منَكر أن يتفق اللفظان من أصلين مختلفين؛ أال ترى أن َمن  "عليه فقال : 

ا( يف قول من قال )يا حاِر( قال )يا َمنُص( فبقى الصاد مضمومة  )رّخم منصورا

ا: )يا  كما بقى الراء مكسورة ، ومن قال )يا حار( فاجتلب للنداء ضمة قال أيضا

صاد كما حذف كسرة الراء، واجتلب للصاد ضمة النداء منُص(، فحذف ضمة ال

كما اجتلب للراء ضمة النداء، إال أن لفظ )ياَمنُص( يف الوجهين واحد، والمعنيان 

متباينان ، وكذلك قول سيبويه يف )الُفْلك( إذا ُجمع على )ُفْلك( فضمة الفاء من 

من الجمع بمنزلة ضمة  الواحد بمنزلة ضمة باء )ُبْرد( وخاء )ُخْرج( ، وضمُة الفاء

                                                 
  114والشوامل سؤاالت أبي حيان التوحيد ألبي علي مسكويه ص  الهوامل (1)
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حاء )ُحمر( وصاد )ُصفر( جمع )أحمر( و)أصفر(، وهذا أوسع من أن أتحجره، 

  (1) "ولكنني قد رسمت طريقه وأمثلته 

ا: صأى الفرخ يصئي صئيا. فإذا أمرت  "ويف موطن آخر يقول :  ويقال أيضا

قلت: اصء. فإن خففت قلت: ص، وصيا، وصوا، وصي، وصيا، وصين، فوزن 

ن هذا المهموز )فل( ألن العين محذوفة للتخفيف، ووزنه من األول )ص( م

وهو وصى يصي )عل( ألن الفاء محذوفة كما تحذف من وعد يعد، فاللفظان 

  (2) "على هذا متفقان من أصلين مختلفين

َتيِْن  "وهو ما أكده اإلمام السيوطي بقوله :  ْسَم إَِذا َكاَن اْشتَِقاُقُه مِْن َمادَّ
ِ

اال

َياَحِة َأِو لَِفَتيِْن اْختََلَف اْلَمْعنَى بِاْختاَِلفِِهَما َكاْلَمِسيِح َهْل ُهَو مَِن ُمْختَ  السِّ

  (3)"اْلَمْسِح!

ويف بعض األحايين يرجع  "كما أشار الدكتور إبراهيم نجا إلى ذلك فقال : 

المشتق إلى أكثر من اشتقاق ، ولكنها تتفاوت يف الوضوح ويتعين على الباحث 

ك الحالة أن يرجع المشتق إلى األصل الذي تتضح رابطته به ، فمثال لفظ : يف تل

)مئونة( أرجعه بعض الباحثين إلى مان يمون فالصلة ظاهرة ، واالرتباط واضح . 

نسان يكد ويتعب يف تحصيل ولكننا نرى الفراء يرجعها إلى األين ؛ ألن اإل

ر التعويل عليها ، وزنتها على ، إال أن الصلة األولى أوضح من الثانية فيجدمئونته

                                                 
 577/ 1، ينظر : الكتاب  151/ 2سر صناعة اإلعراب  (1)

  443/ 2سر صناعة اإلعراب  (2)

  214/ 4اإلتقان يف علوم القرآن (3)
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ا مما يصح فيه  األولى فعولة ، وعلى الثانية مستفعلة ... وغير ذلك كثيرا أيضا

  (1) "إرجاع المشتق إلى أكثر من اشتقاق مع وضوح أحدهما ويتعين إرجاعه إليه

وقد عقد ابن جني باباا لبيان أن الكلمتين قد تتفقان يف اللفظ وتختلفان يف 

باب يف اتفاق المصاير على  اختالف المصادر: من ذلك اسم  ": األصل فقال 

الفاعل والمفعول يف )افتعل( مما عينه معتلة، أو ما فيه تضعيف. فالمعتل نحو 

قولك: اختار فهو مختار، واختير فهو مختار: الفاعل والمفعول واحد لفظاا، غير 

ا، أال ترى أن أصل الفاعل ) مختِير( بكسر العين، وأصل  أهنما مختلفان تقديرا

المفعول )مخَتير( بفتحها ، وكذلك هذا رجل معتاد للخير، وهذا أمر معتاد، 

وهذا فرس مقتاد إذا قاده صاحبه الصاحب مقتاد له ، وأما المدغم فنحو قولك: 

أنا معتّد لك بكذا وكذا، وهذا أمر معَتّد به. فأصل الفاعل )معتِدد( كمقتطع 

 (2) "طعوأصل المفعول )معَتدد( كمقتَ 

بل ذهب ابن جني إلى أن احتمال تعدد األصل االشتقاقي للفظ كثير، حيث 

وما يخرج إلى لفظ واحد عن أصلين مختلفين كثير،  "قال يف هناية الباب السابق :

لكن هذا مذهبه وطريقه فاعرفه وقسه ، ومن ذلك قولك يف جمع تعزية وتعزوة 

ا: َتَعازٍ   (3) "... ونظائره كثيرة"جميعا

                                                 
،  1/542، وينظر : قول الفراء يف : الزاهر يف معاين كلمات الناس  13/ 2فقه اللغة العربية  (1)

 153،  2/144، شرح شافية ابن الحاجب  255

 135/ 2الخصائص  )2(

  134/ 2الخصائص  )3(
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ا( فِي َهِذِه اآْلَيِة اْلَكِريَمِة َوْجَهاِن مَِن  "جاء يف أضواء البيان: و فِي َقْولِِه:)َحِصيرا

ْمنَا فِي َتْرَجَمةِ   التَّْفِسيِر َمْعُروَفاِن ِعنَْد اْلُعَلَماِء، ُكلٌّ مِنُْهَما َيْشَهُد لَِمْعنَاُه ُقْرآٌن. َوَقْد َقدَّ

َها َصِحيٌح  َهَذا اْلكَِتاِب اْلُمَباَرِك: َأنَّ  اآْلَيَة َقْد َيُكوُن فِيَها َوْجَهاِن َأْو َأْوُجٌه، َوُكلُّ

ُل: َأنَّ اْلَحِصيَر: اْلَمْحبَُس  ;َوَيْشَهُد َلُه ُقْرآٌن  ُه َحقٌّ ، اأْلَوَّ َنَُّه ُكلَّ
ِ

َفنُوِرُد َجِميَع َذلَِك أل

ْجُن  ا مَِن اْلَحْصِر َوُهَو اْلَحْبُس... اْلَوْجُه الثَّ  ;َوالسِّ َأْي:  ;انِي: َأنَّ َمْعنَى َحِصيرا

ِذي ُيْفَرُش  ا، مَِن اْلَحِصيِر الَّ ا َومَِهادا    (1) "فَِراشا

باإلضافة إلى أن اللفظ قد يكون اعرتاه القلب أو اإلبدال ومن ثم يرده البعض 

إلى األصل االشتقاقي قبل القلب يف حين يرده البعض اآلخر إلى األصل 

أو اإلبدال  فيتعدد األصل االشتقاقي للفظ ، وقد نبه الفراء االشتقاقي بعد القلب 

 وقوله : "على ذلك فقال عند تفسيره للفظ )فصرهن(: 

)َفُصْرُهنَّ إَِليَْك( ضم الصاد العامة ، وكان أصحاب َعْبد اهلل يكسرون 

الصاد...ويفسر معناه: قطعهن، ويقال: وجههن. ولم نجد قطعهن معروفة من 

أهنا إن كانت من ذلك أهنا من صريت  -واهلل أعلم -ولكني أرى هذين الوجهين،

تصري، قدمت ياؤها... والعرب تقول: بات يصرى فِي حوضه إذا استقى ُثمَّ 

اَلُم فِْعلِِه ُجِعَلْت َمَكاَن َعْينِِه، َوَعيْنُُه  "أي أن  (2) "قطع واستقى فلعله من ذلك 

 (3) "ِري َصْرياا َمَكاَن اَلمِِه، َفَيُكوُن مِْن َصَرى َيْص 

وإذا لم يطرد رد كل الدالالت إلى أصل واحد ، فكذلك ال يطرد رد اللفظ إلى 

أصل اشتقاقي واحد ، وأنه يجب التماس العذر لمن حاول ذلك وقد نص ابن 

                                                 
 17، 11/ 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  )1(

  174/ 1معاين القرآن للفراء  )2(

 111/ 4جامع البيان  )3(
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وإن لم  -أي رد كل الدالالت إلى أصل واحد  –هذا  "جني على ذلك فقال : 

حال فيه أبين منه يف األصل الواحد من  يطرد وينقد يف كل أصل، فالعذر على كل

غير تقليب لشيء من حروفه فإذا جاز أن يخرج بعض األصل الواحد من أن 

تنظمه قضية االشتقاق له كان فيما تقلبت أصوله: فاؤه وعينه والمه أسهل 

 (1) "والمعذرة فيه أوضح 

ول ويعضد هذا األمر تجربة ابن فارس يف معجمه الفذ مقاييس اللغة حيث حا

ابن فارس رد المادة اللغوية إلى أصل واحد ، وطبق ذلك يف كثير من األلفاظ ، 

ولكن لما أعياه ذلك رد بعضها إلى أصلين أو أكثر مما يؤكد أن اللفظ قد يتنازعه 

وليس هذا عجبًا فقد يتعدد األصل أو يتعذر فيكون يف التماسه  "أكثر من أصل 

 (2)  "د يف طلبه فيطمع يف غير مطمع والتلطف له تكلف وعسر، وقد يضل الرائ

وقد ساق ابن جني مثاالا تطبيقياا للتأكيد على أنه يصعب رد داللة اللفظ أحياناا 

قال له قولهم : ) رفع عقيرته( إذا رفع صوته  "إلى األصل اللغوي للجذر فقال : 

 : فلو ذهبنا نشتق لقولهم -أي ألبي إسحاق  -أبو بكر

ا وإنما هو أن رجالا قطعت إحدى  )ع ق ر ( من معنى الصوت لَبُعد األمر جدا

رجليه فرفعها ووضعها على األخرى ثم نادى وصرخ بأعلى صوته فقال الناس: 

رفع عقيرته أي رجله المعقورة. قال أبو بكر: فقال أبو إسحاق: لست أدفع هذا. 

                                                 
 11/ 1الخصائص  (1)

، العدد التاسع  السنة  14بالوي ص مجلة التراث العربي ، االشتقاق صالح الدين الزع (2)

 1482أكتوبر  - 1تشرين  1431المحرم -الثالثة 
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ولذلك قال سيبويه يف نحو من هذا: أو ألن األول وصل إليه علم لم يصل إلى 

   (1) "آلخر يعني ما نحن عليه من مشاهدة األحوال واألوائل ا

 ثانيًا : األسباب اليت تؤدي إىل اختالف اجلذر االشتقاقي : 
من أكرب األسباب التي تؤدي إلى اختالف األصل االشتقاقي تعدد القراءات 

رة القرآنية ، ومن ثم تعدد الداللة ، فتعدد القراءة يف المفردة يؤدي يف أحيان كثي

إلى رد كل قراءة إلى أصل اشتقاقي يختلف عن األصل االشتقاقي للقراءة 

ومن ذلك قال أبو بكر بن  "األخرى ، وقد أشار ابن جني إلى ذلك فقال : 

ا، ولغة لألنصار واألزد (2) "التَّاُبوُت  "مجاهد:   "التابوه "بالتاء قراءة الناس جميعا

مر، فأن يكون هذان الحرفان من أصلين، قال أبو الفتح: أما ظاهر األ  (3)بالهاء 

لم تختلف لغة  "جاء يف المزهر :   (4) "أحدهما: َت َب ت، واآلخر: ت ب هـ 

قريش واألنصار يف شيء من القرآن إال يف التابوت، فلغة قريش بالتاء ولغة 

 (5) "األنصار بالهاء

ُكوُن قَِراَءَتاِن فِي َلْفٍظ َواِحٍد َأاَل َتَرى َأنَُّه َقْد يَ   "وقد بين ابن عاشور األمر فقال : 

]آل  َواهلُل َأْعَلُم بَِما َوَضَعْت  لُِكلٍّ مِنُْهَما َتْوِجيٌه ُيَخالُِف اآْلَخَر، َكِقَراَءِة : 

                                                 
، رسالة االشتقاق ألبي بكر ابن 132/ 2، ينظر : الكتاب لسيبويه  1/244الخصائص  (1)

اج ص   22السرِّ

 [ 248] سورة البقرة من اآلية :  )2(

،  22مختصر يف شواذ القرآن ص  ،148ينظر : الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل ص  )3(

، 131،  132/ 1، إيضاح الوقف واالبتداء  88كتاب المصاحف  أبو بكر بن أبي داود ص 

 451اإلبدال يف لغات األزد أحمد سعيد قشاش ص

 1/134، إمالء ما من به الرحمن  124/ 1المحتسب  )4(

  2/77المزهر  )5(
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ِر َأْن ُيَبيَِّن اْختاَِلَف  "[ بَِضمِّ التَّاِء َأْو ُسُكونَِها36عمَران:  َوَأَنا َأَرى َأنَّ َعَلى اْلُمَفسِّ

ُد الْ  ا لَِمَعانِي اآْلَيِة َغالِباا َفَيُقوُم َتَعدُّ َنَّ فِي اْختاَِلفَِها َتْوفِيرا
ِ

ِقَراَءاِت اْلُمَتَواتَِرِة أل

دِ َكلَِماِت اْلُقْرآِن.   (1) "اْلِقَراَءاِت َمَقاَم َتَعدُّ

فإذا أضفنا إلى ذلك أن اللغة العربية تشتمل يف ذاهتا على صيغ كثيرة تحتمل 

 عة أدى ذلك إلى تعدد دالالت اآلية الكريمة.  دالالت متنو

 "أيًضا من األسباب التي تؤدي إلى اختالف الجذر االشتقاقي : أن يكون 

ا  األصلين متقاربين والمعنى واحد، فههنا يتداخالن، ويوهم كل واحد منهما كثيرا

من الناس أنه من أصل صاحبه، وهو يف الحقيقة من أصل غيره  وذلك كقولهم: 

شديدا التداخل لفظاا، وكذلك هما معناى  -كما ترى-فهما (2)رخو وِرْخَوّد شيء 

أو يتشابه األصلين  (3)وإنما تركيب )رخو( من رخ و، وتركيب )رخود( من رخ د

كأن تكون حروف األصل األول داخلة يف حروف األصل يف أكثر الحروف :

جني: أما تداخل الثاين ، ويظهر ذلك بين األصل الثالثي والرباعي يقول ابن 

الثالثي والرباعي لتشاهبهما يف أكثر الحروف فكثير؛ منه قولهم: سبط وسبطر، 

فهذان أصالن ال محالة...أو رباعي وافق أكثره حروف الثالثي... مثل لؤلؤ 

ٍل. فلؤلؤ رباعي واّلل ثالثي.    (4)والَّ

                                                 
 51/ 1التحرير والتنوير  (1)

ْخَود   )2( ْخوها .ينظر : المحكم الرِّ ْخَود  من الّرجال: الليَُّن الِعظام الرِّ يُِّن اْلِعَظام ، والرِّ / 5: اللَّ

 )رخد(121/ 7، تهذيب اللغة 117

 53، 44، ينظر : العلم الخفاق من علم االشتقاق ص  41/ 2الخصائص  )3(

  51:  51/ 2ينظر : الخصائص  )4(
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وبما أن البحث خاص بالناحية الداللية فقد اقتصر على تعدد األصل 

شتقاقي الذي أدى إلى اختالف يف الداللة ، ولم أتطرق إلى األلفاظ التي  لم اال

ا تعدد  يرتتب على تعدد األصل االشتقاقي فيها تغيير يف الداللة ؛ ألن هناك ألفاظا

األصل االشتقاقي لها والداللة واحدة.وقد نبه ابن جني على أنه قد يتعدد األصل 

 "ي المعاين على اختالف األصول والمباين: والداللة واحدة فقال : باب يف تالق

هذا فصل من العربيِّة حسن كثير المنفعة، قوي الداللة على شرف هذه اللغة. 

وذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم منها 

    (1) "فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

                                                 
 115/ 2الخصائص  )1(
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 اقية:الرتجيح بني األصول االشتق: املبحث الثالث
قلت : بأن اللفظ الواحد قد يتنازعه أصالن يمكن رده إلى كل واحد منهما ، 

وحينئذ يكون على الباحث الرتجيح بين هذين األصلين االشتقاقيين،  وفيما يلي 

 عرض لقواعد الرتجيح عند تعدد األصل االشتقاقي : 

لجأ إليها مجموعة من القواعد يُ   (2)وابن عصفور  (1)ذكر أبو بكر بن السراج 

عند تعدد األصل االشتقاقي لمعرفة األصل الراجح ، وقد نقل تلك القواعد ابن 

َوإِذا ترددت  "مالك الطائي، وأبو حيان ثم نقلها السيوطي جاء يف المزهر: 

ْشتَِقاق ُطلِب التَّْرِجيح َوله ُوُجوه:
ِ

 (3) اْلَكلَِمة َبين أصلين فِي اال

َن َباب كَمْهَدد  (4) : األمكنيةَأحدَها
ِ

علما من الهد َأو المهد َفيرد إَِلى المهد؛ أل

 ُكُرم أمكن وأوسع وأفصح وأخف من َباب )كّر( فيرجح باألمكنية

                                                 
 25، 24تقاق ألبي بكر بن السراج ص رسالة االش )1(

 44: 42الممتع الكبير يف التصريف ، البن عصفور اإلشبيلي ص  )2(

،  123ينظر : من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف االشتقاق ص  )3(

َغِوّي ، االشتقاق وأثره فِي النمو اللّ  277/ 1، المزهر  24:28/ 1، ارتشاف الضرب  121

، المعجم المفصل يف علم الصرف  28،24، العلم الخفاق يف علم االشتقاق ص14،23ص

 211:  245أ. راجي األسمر ص 

أي أن َيطَّرد َمعنيان ، أحُدهما أمكن يف االشتقاق من اآلخر لكثرة ما ُيشَتق  منه ، كالمصدر ،  )4(

ْقي بناء على قول البصريين أن المصدر مأخذ المشتقات وذلك كا قاء فإنه مأخوذ من السَّ لسِّ

،علم االشتقاق نظرًيا وتطبيقًيا د.  213، 254. ينظر : المعجم المفصل يف علم الصرف ص 

 112جبل ص 
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َنَُّه َأَحق بِاْلَوْضِع َلُه، والنفوس أذكر َلُه  الثَّاِني:
ِ

َكون أحد اأْلَْصَلْيِن أشرف؛ أل

ْشتَِقاق من )أَلَه( َأو بَ  -فِيَمن اشتقها -َوَأْقبل كدوران اشتقاق كلمة )اهلل(
ِ

ين اال

 َفُيَقال من )َأَله( أشرف وُأقرب. (1) )لوه( َأو )َوله(

 (2) َكونه أظهر وأوضح كاإلقبال والَقبَل. :الثَّاِلث

 َكونه أخص فيرجح على اأْلََعّم كالفضل والفضيلة َوقيل َعكسه. :الرابع

َضة من اْلعرض بَِمْعنى َكونه أسهل َوأحسن َتصرفا كاشتقاق اْلُمَعار :اْلَخاِمس

 الظُُّهور َأو من الُعْرض َوُهَو النَّاِحَية َفمن الظُُّهور أولى.

َكونه أقرب َواآْلخر أبعد كالعقار يِرد إَِلى عقر اْلَفهم اَل إَِلى َأنََّها تسكر  :السَّاِدس

 فتعقر َصاحبَها.

م من الهوادي بَِمْعنى َكونه أليق كالهداية بَِمْعنى الّداَلَلة اَل بَِمعْ  السَّاِبع: نى التََّقدُّ

 المتقدمات.

ا فيرجح على اْلُمَقيد كالقرب والمقاربة.  :لثَّاِمنا  َكونه ُمطلقا

ا اَل يصلح للمصدرية َواَل َشْأنه َأن يشتق مِنُْه  التَّاِسع : َكونه جوهراا َواآْلخر عرضا

َنَُّه أسبق
ِ

د إَِلى اْلَجْوَهر ِحينَئٍِذ أولى أل د إَِلْيِه َفإِن الرَّ ا تعين الرَّ َن ، َفإِن َكاَن مصدرا
ِ

؛ أل

ا َواأْلَْكَثر من المصادر   (3) "اشتقاق اْلَعَرب من اْلَجْوَهر َقلِيل جدا

                                                 
 َوَما بْعدَها. 21ينظر : اآلراء فِي اشتقاق كلمة )اهلل( فِي اشتقاق َأسَماء اهلل للزجاجي ص  )1(

ذي هو نوع من الَحَول ينحرف فيه سواد كل من )اإلقبال( أوضح من )الَقَبل( ال "فـــ  )2(

 112علم االشتقاق نظرًيا وتطبيقًيا د. جبل ص  "العينين إلى جهة األنف 

، من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن  278،  277/ 1ينظر : المزهر  )3(

فِي النمو الّلَغِوّي ، االشتقاق وأثره 24اْلعلم الخفاق ص ،  123مالك يف االشتقاق ص / 

 23، 14ص
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وقد اعترض أستاذنا الدكتور جبل على تلك القواعد حيث نقل الترجيحات ثم 

نقل  القيمة التاريخية لكالم ابن عصفور الذي ": علق على كل واحد منها فقال 

عنه أبو حيان وعن أبي حيان نقله السيوطي تقتضينا عرضه ومناقشته ولن يخلوا 

 ، فقال: (1) "األمر من إضافة إن شاء اهلل تعالى

 –أي يف االشتقاق منه من اآلخر  –أن يطرد معنيان أحدهما أمكن  :وهلا أ 

ْقي  قاية فإنه مأخوذ من السَّ هذا مبني على ، وتعليقنا أن  (2)كالمصدر، وذلك كالسِّ

مذهب البصريين أن المصدر مأخذ المشتقات ، وقد بينا يف موضع آخر أن الفعل 

 (4)؛ ألنه يف جمهوره حركة حسية واضحة. (3)أولى بذلك

أن يكون أحد المطَّرَدين أشرَف من اآلخر فإن االشتقاق من األشرف  الثاني:

وقيل : إنه من معنى  أولى عند بعضهم كـــ )مالك( قيل : إنه من معنى القدرة ،

اج ، ثم عزا األول البن اإلخشيد، وهو  بط ، والثاين قوُل ابن الّسرَّ دِّ والرَّ الشَّ

ا هلل تعالى أن تؤخذ أسماؤه أو صفاته )َملِك(  معتزلي قال برأيه ذاك تنزيها

كل المجردات  ". وتعليقنا ... أن (5)و)مالِك( و)َملِيك( من معنى الشّد والربط 
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حسيات ، ثم ال ينظر يف هذه الحسيات إلى األشرف أو غيره بل إلى مأخوذة من 

 (1). "تحقق المعنى فيه بوضوح 

َكوُن أحِد الُمطَّرَدْيِن أبين وأظهَر، فيكون األخذ منه لذلك أولى؛ ألنَّ  الثالث :

 (2)ألخفى كـــ )اإلقبال( و)الَقَبل(األظهر طريق إلى األغمض، واألبيَن طريق إلى ا

ني أن ) اإلقبال( أوضح من ) الَقبَل( الذي هو نوع من الَحَول ينحرف ، وهو يع

أن اإلرجاع إلى األظهر  "فيه سواد كل من العينين إلى جهة األنف. وتعليقنا 

واألبين أولى كما قال. لكن الظهور يتفاوت بحسب ثقافة اللغوي ، ويتبعه 

؛ألنه أشهر وأكثر  التفاوت يف األولوية. كما أن اإلقبال وإن كان يبدو أوضح

استعماألا، فإن الَقَبل إذا ُعلم معناه كان أكثر حسية ؛ ألنه ثابت فصار أوضَح 

ا إلى أوضح منهما  (3) ."وأولى . ثم إهنما قد ُيَرّدان معا

كون أحدهما أخصَّ من اآلخر . فاألخصُّ أولى من األعّم الذي هو له  :الرابع 

: أصله ) الزيادة ( )يعني : لو قال قائل ولغيره كـــ )الَفْضل( و )الَفضيلة ( 

، وقال اآلخر: أصله الِمْدحة )يعني الفضيلة( كان قول صاحب الزيادة الفضل(

أولى ؛ ألنَّ معنى الِمدحة يف أشياء كثيرة هي أعمُّ من الزيادة. أال ترى أنَّ معنى 

ة من األفعال الِمْدحة ، يف العلم والقدرة والنِّعمة والنََّصَفة وفيما ال يحصى كثر

ا، لكن ليس  "، وتعليقنا  (4)"الحسنة  أن اإلرجاع إلى معنى الزيادة هو األولى حقا
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ألنه أخص، ولكن ألن استعماالت الجذر كلَّها تدور حوله، وترجع إليه؛ فهو 

ا من االستعماالت الحسية  (1) ."المعنى األساسي المحوري، وذلك أخذا

ه إليه سهالا قريباا وبيِّناا أن يكون أحدهما أحسن تصرّ  " اخلامس: ا؛ فنجد ردَّ فا

ا كباب  ، "العارض"، و "التعريض "، و "االعرتاض"، و "الُمعارضة  "واضحا

ه كلِّه إلى معنى  "الِعْرض "و َعَرض "وهو الظهور من قولك:  "الَعْرض". ردُّ

ا ، (3) ، َأْولى من رّده إلى الُعْرض : الناحية من نواحي الشيء(2): إذا ظهر "َعْرضا

ا رآها تطَّرد يف الباب كلِّه ،  وإن كان أبو إسحاق الزجاج قد رّده إلى الناحية ، لمَّ

وتعليقنا أن رده إلى الُعْرض : )الناحية(  (4)."ولم ُيراِع باَب األحسن يف المّطِرَدْين

هو الصواب ؛ ألهنا أكثر حسية وأوضح من الظهور بل إن الظهور مأخوذ منها ؛ 

 (5) ، والتطبيق يثبت ذلك... التساعها فتظهر

كون أحدهما أقرَب من اآلخر، فيكون األقرب أولى من األبعد .  السادس:

وذلك أنَّ األبعَد يرجع الفرُع إليه بكثرة وسائط ، واألقرب يرجع إليه بقّلة 

وسائط. وكذلك ردُّك إلى األصل الواحد قد يكون من طرق مختلفة ، أحُدها 

لردُّ بالطريق األقرب أولى ، كرّدك )الُعقار( )الخمر( أقرب من اآلخر ، فيكون ا
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إلى )الَعْقر( من جهة أّنها َتعِقر الفهم ، فإنَّه أحسُن من رّدها إليه،  من جهة أنَّ 

 (1)."الشارب لها َيسكر ؛ فُيفسُد وَيعِقُر . فاألول أقرب 

المذكور وتعليقنا أن قلة الوسائط يف الربط االشتقاقي أولى كما قال. والمثال 

 ُيقبل مع مالحظتين :

: أنه جاء يف إحدى نسخ ارتشاف الضرب )الفم( بدال من )الفهم( لكن  األوىل 

ال معنى لهذا إال أن يكون المراد بعقر الفم على هذا هو أهنا َتحِمزه كأنما تكشط 

اللسان ) كما تفعل المشروبات الغازية(.والتحريف واضح يف هذه النسخة. 

ويف نسخ ارتشاف الضرب   (2)كالم ابن عصفور موجه لغيره . وعقر السكران يف

 وعقر العقل يؤدي بصاحبه إلى أذى اآلخرين. (3)والمزهر ) فتعقر صاحبها( 

؛  واملالحظة الثانية  ا يمكن أن تعلل باختزاهنا زمناا طويالا : أن تسمية الخمر ُعقارا

ا من الثبات المتمثل يف لَعقار: كل مِْلك ثابت ا "فهم يفضلوهنا كذلك. وذلك أخذا

 (4)."له أصل كالدار والنخل

هي أليق  "الهداية"أن يكون أحدهما أْليق وأشدَّ مالءمة ، وذلك كــ  " :السابع 

ماهتا  م( ، من قولك: )َهَوادِي الوحش( لمتقدِّ اللة( ، منها بمعنى )التقدُّ بـــ )الدِّ

لتقدم )أمام المستدّل(  أن هذا يرجع إلى تناسب المعنيين، وا "وتعليقنا  (5)."

 (6)."أوضح صور الداللة
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ناا ) مقيداا( ، وذلك كــ )الُقرب( " الثامن : ا واآلخر مضمَّ أن يكون أحدهما مطلقا

ا و) المقاربة( ، فالُقْرب أولى من المقاربة ) أي أ ولى أن يكون أصالا أي مأخذا

نة ، والُقْرب مطلق لها ؛ أن المثال هنا ُمَسلَّم "قنا عليوت  (1)."( ؛ ألنَّ المقاربة مضمَّ

ألن الصيغة ) المفاعلة ( تالية للصيغة المجردة ، لكن المناسبة هي الفيصل : فقد 

يكون المقيَّد هو األصل ) المأخذ( وُيغفل القيد ، وقد يكون المطلق هو المأخذ 

 .(2) "وُيؤتى بالقيد 

ا محس " التاسع : ا ( واآلخر أن يكون أحدهما جوهراا ) أي مادياا مجسما وسا

ا ، فيكون الردُّ إلى الجوهر أولى من الردِ  إلى الَعَرِض؛ إذ كان الجوهر  عرضا

أسبق إلى النفس يف التقديم ، كقولهم : )استحجر الطيُن( مأخوذ من الَحَجِر، 

أن  "وتعليقنا  (3) "و)استنوق الجمُل( ، )واستتيست الشاة ( ، و)ترّجلِت المرأة ( 

ا   (4)هـ ( بالتصريح به.  316، وقد سبق أبو بكر بن السراج )هذا مسلَّم تماما

وقد ختم ابن عصفور َعْرَضه هذا لوجوه الرتجيح بتحوط علمي جيد هو: 

وينبغي أن تعلم أنَّ قولنا : )هذا اللفظ أولى بأن يكون أصالا من هذا اآلخر(، يف "

م إنَّما نعني بذلك إذا استويا يف كّل شيء ، إالَّ   يف تلك الرتبة التي جميع ما تقدَّ
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ل هبا ، فأما إذا عرضْت عوارُض توجب تغليب غيره عليه فالحكم  ُفضِّ

  (2)، وبذا فتح الباب لما لَفتْنا إليه يف تعليقاتنا.(1)"لألغلب

،  وكان الدكتور صبحي الصالح قد اعترض على قواعد الترجيح السابقة

يمكن قبول بعضها لكن ال وذهب إلى أنه ال يجوز قبولها كلها؛ ألنه وإن كان 

يمكن قبول البعض اآلخر، ورأى أن تلك القواعد قواعد تصريفية ال  يمكن 

ولكن  ": للغة عن االشتقاق للصرفيين فقال قبولها ونتجت نتيجة تخلي علماء ا

الروح الذي وّجه علماءنا إلى القول بأن المصدر ال الجواهر هي أصل 

ا إلى ترجيح أصل على أصل إذا االشتقاق، هو الروح نفسه الذي وجهه م أيضا

 ترددت الكلمة بين رابطين أو أكثر من روابط االشتقاق. 

وهذا هو الروح التقليدي الذي يأبى أن يقيس الحقائق اللغوية إاّل بمقاييس 

الشرف واللياقة والسهولة والتقييد والتخصيص، وأكثرها نسبي، وبعضها من 

 اصطالح أهل المنطق.

، هل نرده إلى عقر ولقد يكون من ا لمستساغ إذا ترددنا يف لفظ الُعَقار مثالا

الفهم، أم إلى ما يف العقار من اإلسكار ثم عقر صاحبها، أن نرجح ما رجحوه من 

ه إلى عقر الفهم أقرب، وكذلك نستسيغ رد  ا إلى )المهد( ال  "مهدد"أن ردَّ علما

(،  إلى )الهد(؛ ألن باب ) َكُرَم ( أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب )َكرَّ

 فيرجح باألمكنية.
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ولكننا ال نستطيع أن نفهم حين تدور كلمة )اهلل( فيمن اشتقها بين االشتقاق من 

 أله أو لوه أو وله، لماذا تكون من )أله( أشرف وأقرب؟!

وال نستطيع أن ندرك لَِم يكون اشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظهور 

الناحية! وال لَِم يكون اشتقاق )هدى يهدي(  أولى من اشتقاقها من العرض وهو

    من الهداية بمعنى الداللة، ال من )الهوادي( المتقدمات!

أن يقال الشيء وضده، ومن كلٍّ منهما كان المشتق  وأعجب من هذا كله

والمشتق منه، وكان األصل والفرع، وذلك يف شاهدهم )التقليدي( المشهور: أن 

َح على األعم؛ كالفضل والفضيلة، وقيل أحد األصلين إن كان أخص رُ  جِّ

    عكسه!!

وإنما يعود هذا االضطراب، وتلك الحيرة، وذلك الخبط أحياناا إلى ما أراد 

اللغويون من التنازل عن االشتقاق للصرفيين، تنازال كان من اللغويين عن 

طواعية، ففرضت معه مقاييس الصرف وقواعد الصرفيين وتجرد من التعليل 

واالستقراء الدقيق لحقائق اللغة وظواهرها وأطوارها يف التكامل والنماء  السليم

     (1) "المطرد

من أن تلك القواعد نتجت  ومما يؤكد ما ذهب إليه الدكتور صبحي الصالح

عن تنازل اللغويين عن االشتقاق للصرفيين، ما ذكره أستاذنا الدكتور جبل ) 

االشتقاق هو سر اللغة العربية  "قاق : رحمه اهلل ( يف مقدمة كتابه علم االشت

 "علم االشتقاق "ومفتاح فقهها ، وكل كالم عن فقه اللغة العربية دون استيعاب 

الخاص هبا بكل أبعاده أو ُجلِّها هو مجرد دعوى. وقد قلت: )علم االشتقاق( ؛ 
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) ألنه فعالا )علم( قائم بذاته ... وحين التحقُت بكلية اللغة العربية بالقاهرة 

ا ( أعني مادة دراسية 1552 -هـ 1372 م ( علمت أن ) االشتقاق ( كان )ِعلما

قبل التحاقنا هبا  –مستقلة مقررة على طلبة الكلية ، ثم استُْغني عنه بعلم الصرف 

بقليل وما أظن أن ذلك كان إال لصعوبة نوع منه هو االشتقاق الداللي ، فاجتزءوا 

ا منه ، واألمر هلل  باالشتقاق اللفظي الذي َيْدرس علمُ   (1)."الصرف أطرافا

ا عن  والحقيقة أن هذه القواعد يلجأ إليها عند الرتجيح بين الصيغ الصرفية بعيدا

أثر السياق، لكن عندما تكون الصيغ يف سياق الجمل واآليات القرآنية يكون 

السياق هو المرجح ؛ ألن علم الصرف يهتم بالداللة الصرفية التي ترتبط بالصيغ 

الهيئة واألبنية، بخالف فقه اللغة الذي يهتم بالداللة االشتقاقية ، الذي يكون و

 مدار الرتجيح فيها هو السياق. 

وقد وضح أستاذنا الدكتور جبل دور السياق يف الرتجيح بين األصول 

قد يحدث أن يكون أمامنا لفٌظ نريد معرفة  "االشتقاقية عند تعددها فقال : 

زئي له ، لما لذلك من أثر يف تحرير معنى ذلك اللفظ ، ثم المأخذ االشتقاقي الج

يكون أمامنا أكثُر من مأخذ يمكن إرجاع اللفظ إلى أي منها، وهنا ُيحتاج إلى 

عن إقامة الصالة يف الرتجيح ، ومن أقرب األمثلة لذلك ما قاله اإلمام الزمخشري 

 :  قوله تعالى                   :قال :  [3]البقرة ،

ومعنى إقامة الصالة تعديل أركاهنا، وحفُظها من أن يقع زيغ يف فرائضها وسننها "

أو الدواُم عليها والمحافظُة عليها ، كما قال عز  -إذا قّومه -وآداهبا، من أقام الُعودَ 

                                                 
  4،  1علم االشتقاق نظرًيا وتطبيقًيا د/ جبل ص  )1(
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  وعال:              :[23]المعارج ،        

        :[ من قامت السوق إذا نفقت، وأقامها. قال:34]المعارج 

َراِب         أِلَْهِل الِعَراقيِْن َحواًل َقِميطًا   (1)َأَقاَمْت َغَزالُة ُسوَق الضِّ

جه إليه الرغبات، ألهنا إذا حوفظ عليها، كانت كالشىء النافق الذي تتو

ويتنافس فيه المحصلون، وإذا ُعطلت وُأضيعت، كانت كالشيء الكاسد الذي ال 

ا : )أو معنى إقامة الصالة( التجلُد والتشمر ألدائها، وأن  "ُيرغب فيه  ثم قال أيضا

ال يكون يف مؤّديها فتوٌر عنها وال توان، من قولهم: قام باألمر، وقامت الحرب 

إذا تقاعس وتثبط  -ه: )يقولون(: قعد عن األمر، وتقاعد عنهعلى ساقها. ويف ضدّ 

ا قال:  " : أداؤها، فعبّر عن األداء باإلقامة ؛ ألّن القيام  "أو معنى إقامتها "وأخيرا

بعض أركاهنا، كما ُعّبر عنها بالقنوت ، والقنوت : القيام، وبالركوع وبالسجود. 

 (2) "هاوقالوا: )َسبَّح(، إذا صلى لوجود التسبيح في

ُة َلْمِحه العالقات ،  "قال الدكتور جبل :  وتلفتنا غزارة معين الزمخشري وحدَّ

دنا الشيُخ بين ثالثة احتماالت  ودقُة تحديده المعنى على كل احتمال. فقد ردَّ

للمأخذ االشتقاقي إلقامة الصالة ... ثم علينا بعد أن مثلنا للرتدد بين مآخذ 

لذي يرتجح لدينا هنا هو أن المقصود يف اآلية هو اشتقاقية ثالثة أن نرجح . وا

االلتزام بأداء الصالة إيماناا هبا وإذعاناا لوجوهبا ، وهو ما سماه الزمخشريُّ الدواَم 

                                                 
)طقم(، 421/ 2، جمهرة اللغة 52يمن بن خريم يف ديوانه ص البيت من )المتقارب(، أل )1(

/ 13)قمط(،  55/ 23)غزل( ، تاج العروس  441/ 11)قمط(،  185/ 7لسان العرب 

 )غزل(. 44

  43،  14/ 1ينظر : الكشاف و،  158، 157علم االشتقاق نظرًيا وتطبيقًيا ص  )2(
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عليها ؛ فتكون من ) قامت السوق ( على ما قال ، وغير خاف أن تعديل أركاهنا 

ا ال تجلد والتشمر مستوى تال مرتتب على المستوى الذي ذكرناه ، وكذا أيضا

ا مستوى تال لإليمان وااللتزام ،  ألدائها ، أي عدم الفتور والتواين عنها ، هو أيضا

والرتجيح هنا قائم على أساس أن سياق اآليات يتناول األساسيات : اإليمان 

بالغيب ، وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، واإليمان بالقرآن الكريم والكتب المنزلة 

ا من قوله تعالى : (1) "اليوم اآلخر. قبله، واإليمان ب      أخذا

                             

                                     

         :[4 : 2من  ]البقرة 

                                                 
  541،  158علم االشتقاق نظريا وتطبيقيا د/ جبل ص  )1(
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 الفصل األول
 تعدد األصل املشتق منه وأثره يف تعدد الداللة

 ) أ ل و (  -1

  :  ذهب جمهور المفسرين واللغويين إلى تعدد داللة قوله تعالى   

                              

                                

          : [22] سورة النور آية 

) وذلك لتعدد المأخذ االشتقاقي لكلمة    ) حيث اختلفوا يف األصل

 الذي اشتقت منه الكلمة على قولين :

أهنا مشتقة مِِن اْئَتَلى إَِذا َحَلَف، اْفَتَعَل مَِن اأْلَلِيَِّة، أي أنَّ َيْأَتِل  القول األول :

 (1)ومعناه : يحلف ووزهنا يفتعل من اأْلَلِيَِّة ، وهي اْليَمين.

يَن اَل  "وتكون الداللة المرادة :  َيْحلُِفوا َعَلى َأْن اَل ُيْحِسنُوا إَِلى اْلُمْستَِحقِّ

   : ، َومِنُْه َقْوُلُه ُسْبَحاَنهُ  (2) "لإِْلِْحَساِن اْلَجامِِعيَن لِتِْلَك اأْلَْوَصاِف 

     [  : 226سورة البقرة من اآلية]  

                                                 
، أنوار التنزيل وأسرار  1/222، الكشاف  5353/  8ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية   )1(

  14/85، عمدة القاري  132/ 4التأويل 

، 4/143، فتُح البيان يف مقاصد القرآن 1/222، ينظر : الكشاف 23/ 4فتح القدير  )2(

 143/ 7محاسن التأويل 
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 ْبُن َعيَّاِش ْبِن َربِيَعَة َوَأُبو َجْعَفٍر َمْواَلُه َوَزْيُد ويشهد لها : قراءة اْلَحَسن وَعبْ 
ِ
ُد اهلل

ِم َمْفُتوَحةا .  ِم َمَع َتْشِديِد الالَّ ( بَِهْمَزٍة َمْفُتوَحٍة َبْيَن التَّاِء َوالالَّ ْبُن َأْسَلَم : وال)َيَتَألَّ

 َثيِّر:َقال  كُ   (1)َوَيَتَألَّ ُمَضاِرُع َتَألَّى بَِمْعنَى َحَلَف. 

ِت  ٌظ لِيَِمينِِه           فإن َسَبَقْت ِمنُْه األَلِيَُّة بَرَّ
 (2) َقِليُل اأْلاََلَيا َحافِ

، (4)لرازي إلى أنه ُهَو اْلَمْشُهورُ ، وذهب ا (3) "وحقيقة اإليالء واأللّية: الحلف "

َلى اْمتِنَاٍع، ُيَقاُل: آَلى َوَأْكَثُر اْستِْعَماِل اأْلَلِيَِّة فِي اْلَحلِِف عَ  "وقال ابن عاشور: 

  (5) "َواْئَتَلى

أهنا مشتقة من قولهم: ما ألوت جهدا، إذا لم تدخر منه شيئاا ، أي  القول الثاين :

  (6)ما قصرت ، يقال : ألوت يف كذا إذا قصرت فيه. 

ال يقّصروا يف أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم  "وتكون الداللة المرادة : 

لجناية اقرتفوها ، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح، وليفعلوا هبم وبينهم شحناء 

                                                 
، شرح طيبة النشر يف  111/  2النشر يف القراءات العشر  ، 25/  8ينظر : البحر المحيط   )1(

 413، إتحاف فضالء البشر ص  2/474القراءات العشر

، )ألو( ،  131، وبال نسبة يف : مجمل اللغة ص 125البيت  من ) الطويل ( ، يف ديوانه ص  )2(

ا يحلف ولكنه )أال( ، األاليا : جمع ألوة وهي اليمين ، والمعنى : هو قلمَّ  43/ 14اللسان 

 يحفظ يمينه ويبّر بقسمه إذا بدر منه قسم .

 84المفردات ص  )3(

 21/148ينظر : مفاتيح الغيب  )4(

 184/ 18التحرير والتنوير )5(

، باهر البرهان يف معانى  1/222، الكشاف  517ينظر: غريب القرآن ، للسجستاين ص  )6(

،  التبيان يف تفسير  171/ 5لفرقان ،  غرائب القرآن ورغائب ا 445/ 2مشكالت القرآن 

 143/ 7، محاسن التأويل 244غريب القرآن ص 
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، ومنه قوله  (1)."مثل ما يرجون أن يفعل هبم رهبم، مع كثرة خطاياهم وذنوهبم 

  : تعالى       [  : 111سورة آل عمران من اآلية ]"  أي ال

ُروَن َواَل َيْتُرُكوَن ُجْهَدُهْم فِيَما اَل يُ  "، و (2)  "يقصرون يف إيصال الخبال إليكم َقصِّ

رَّ َواْلَفَساَد    (3) "ُيوِرُثُكُم الشَّ

ْيُت على كذا إذا  "وقد أشار ابن جني إلى تعدد االشتقاق والداللة فقال :  تَألَّ

 حلفُت، واألْلَوُة واإلْلَوُة واألُْلَوُة واألَلِيَُّة: اليمين ، أنشد األصمعي:

اَج         (4) ًة َهّجاَجَة تَألَّى           أَلُْصبَِحنَّ األَْحَقَر األََذالَّ َعجَّ

أي: وال يحلف ُأوُلو الفضل منكم والسعة أال يؤتوا ُأولي القربى. ومن قرأ: 

فمعناه: وال يقصر، وهو يفتعل من قولهم: ما أَلْوُت يف كذا أي: ما  "َوال َيْأَتلِ "

 (5) "قصرت 

بَِدلِيِل  (6) اين القول األول ، وهو داللة الحلفوقد رجح األزهري ، والشوك

نزلت يف شأن مسطح وكان ابن خالة أبى بكر الصّديق "َسَبِب النُُّزوِل، حيث 

ا من فقراء المهاجرين، وكان أبو بكر ينفق عليه، فلما  رضى اهلل عنهما، وكان فقيرا

جاملة وترك فرط منه ما فرط : آلى أن ال ينفق عليه، وكفى به داعياا إلى الم

                                                 
 8، الدر المصون   45/ 11، فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب  1/222الكشاف  )1(

 143/  7، محاسن التأويل  145،  144/

  84، المفردات ص  2/821تفسير الراغب األصفهاين  )2(

 1/448معالم التنزيل  )3(

 )هجج( 214/ 1) عجج( ، تاج العروس   118/ 2الرجز بال نسبة يف : اللسان  )4(

  131/ 2المحتسب  )5(

 4/23)أ لي( ، فتح القدير  113/ 15تهذيب اللغة  )6(
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 (1)"قرأها على أبى بكر  االشتغال بالمكافأة للمسىء. ويروى أّن رسول اهلل 

تِي َكاَنْت   إِنِّي ُأِحبُّ َأْن َيْغِفَر اهلُل لِي، َفَرَجَع إَِلى مِْسَطٍح النََّفَقَة الَّ
ِ
 َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َواهلل

 (2)"اَعَلْيِه َوَقاَل: اَل َأْنِزُعَها مِنُْه َأَبدا 

 وقد ضعف َأُبو ُمْسِلٍم األصفهاين القول األول : )احللف( ألمرين : 

َأنَّ َظاِهَر اآْلَيِة َعَلى َهَذا  " أحدهما داللي ، واآلخر لغوي أما الداللي فهو:

ْعَطاِء َوُهْم َأَراُدوا اْلَمنَْع مَِن اْلحَ  لِِف التَّْأِويِل َيْقَتِضي اْلَمنَْع مَِن اْلَحلِِف َعَلى اإْلِ

 َعنُْه 
َّ

يَجاِب َوَجَعَل اْلَمنِْهي  َمَكاَن اإْلِ
َ

ُل َقْد َأَقاَم النَّْفي ْعَطاِء، َفَهَذا اْلُمتََأوِّ َعَلى َتْرِك اإْلِ

ا بِِه   (3) "َمْأُمورا

َما ُيوَجُد فِي اْلَكاَلِم اْفَتَعْلُت َمَكاَن َأْفَعْلُت،   ": وأما األمر اللغوي فهو َأنَُّه َقلَّ

ْلُت، َوُهنَا آَلْيُت مَِن اأْلَلِيَِّة اْفَتعَ َوإِنَّمَ  َكَما اَل ْلُت. َفاَل ُيَقاُل َأْفَعْلُت ا ُيوَجُد َمَكاَن َفعَّ

 (4) "ُيَقاُل مِْن َأْلَزْمُت اْلَتَزْمُت َومِْن َأْعَطْيُت اْعتََطْيُت 

 ثل:، وذلك م "فعل  "، إنما يبنى من  "أفعل  "أّن افتعل قّلما يبنى من  "أي 

كسبت واكتسبت، وصنعت واصطنعت...وذلك افتعلت من قولك: ما ألوته 

 (5) "شيئا، كأنه قيل: وال استطعت 

                                                 
 )أ ل ا(43/ 14، وينظر: لسان العرب 14،22/ 4، فتح القدير 1/222الكشاف  )1(

َتْعِديِل النَِّساِء َبْعِضِهنَّ َبْعًضا ، حديث رقم صحيح البخاري ، كتاب الغزوات ، َباُب  )2(

، الصحيح المسند من  121، أسباب نزول القرآن للنيسابوري ص  171/ 1(  2111)

 144أسباب النزول ص 

 144،  21/148مفاتيح الغيب  )3(

 21/144مفاتيح الغيب  )4(

 84المفردات ص  )5(
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فِي َيْأَتِل إِنَّ َأْصَلُه َيْأَتلِي  "ثم رجح أبو مسلم القول الثاين ) التقصير( فقال : 

 َوُهَو مِْن َقْولَِك َما آَلوْ 
ٌ

َنَُّه َنْهي
ِ

ا، َوَلْم آُل فِي َذَهَبِت اْليَاُء لِْلَجْزِم أل ُت ُفاَلناا ُنْصحا

ُروا فِي َأْن  ا، َفاْلُمَراُد اَل ُتَقصِّ ْرُت َواَل َيْأُل َواَل َيْأَتِل َواِحدا ا، َأْي َما َقصَّ َأْمِري ُجْهدا

ا اْفَتَعْلُت َمَكاَن َفَعْلُت َتُقوُل َكَسبُْت َواْكتََسبُْت َوَصنَعْ  ُت ُتْحِسنُوا إَِليِْهْم َوُيوَجُد َكثِيرا

ِل  ِحيُح ُدوَن اأْلَوَّ  (1) "َواْصَطنَْعُت َوَرِضيُت َواْرَتَضيُْت، َفَهَذا التَّْأِويُل ُهَو الصَّ

ا  ِل )الداللي( بَِأْن )اَل( ُتْخَذُف فِي اْلَيِميِن َكثِيرا اُج َعِن األمر اأْلَوَّ جَّ وقد َأَجاَب الزَّ

  َقاَل اهلل َتَعاَلى:                    [ :البقرة

وا.224  ، َوَقاَل اْمُرُؤ اْلَقْيِس: (2) [ َيْعنِي َأْن اَل َتبَرُّ

 (3)َفُقْلُت: َيِميُن اهلل َأْبَرُح َقاِعًدا          َوَلْو َقطَُعوا َرْأِسي إَِليِْك َوَأْوَصالِي 

 (4)ِريُدُه َأراد: اَل َأْبَرُح ، َفَحَذَف اَل َوُهَو يُ 

ِذيَن َكاُنوا َقْبَل َأبِي  ِريَن الَّ َوُأجيب َعِن األمر الثَّانِي: ) اللغوي( َأنَّ َجِميَع اْلُمَفسِّ

 ، َغِة َفَكْيَف اْلُكلُّ ٌة فِي اللُّ ُروا اللَّْفَظَة بِاْلَيِميِن َوَقْوُل ُكلِّ َواِحٍد مِنُْهْم ُحجَّ ُمْسلٍِم َفسَّ

ُدُه قَِراَءُة الْ   (5)"َحَسِن َواَل َيتََألَّ َوُيَعضِّ

وقد جمع الراغب بين الرأيين فذهب إلى أن األلو يف اللغة التقصير  واالمتناع ، 

ثم اشتق منه اإليالء وهو َحلٌِف َيْقَتِضي التَّْقِصيَر فِي اْلَمْحُلوِف َعَلْيِه َوَصاَر فِي 

                                                 
 21/144مفاتيح الغيب  )1(

  144،  21/148، مفاتيح الغيب 244/ 1إعرابه معاين القرآن و )2(

، الشطر الثاين برواية : َوَلْو  117البيت من )الطويل( ، وهو المرئ القيس يف ديوانه ص )3(

( 411/ 11قّطعوا رأِسي لَديِك وأْوَصالي ، اللسان   )َيُمن 

( 411/ 11اللسان  )4(  )َيُمن 

 21/144مفاتيح الغيب )5(
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ْرِع اْلَحلَِف اْلَمْخُصوَص المانع من جماع المرأة، وهو أ ن الرجل كان إذا لم الشَّ

يرد المرأة وال يحب أن يتزوجها غيره، يحلف أن ال يجامعها، ويرتكها كذلك، ال 

  (1)أيمًا، وال ذات بعل، فأراد اهلل أن يجعل لها مخرجهًا فحكم هبذه اآلية .

َفُيْؤَخُذ مِْن َكاَلِم  "وقد علق ابن عاشور على كالم الراغب السابق فقال:

اِغِب َأنَّ اإْلِ  ُق بَِغيِْر َمْعنَى الرَّ َنَّ التَّْقِصيَر اَل َيتََحقَّ
ِ

ْمتِنَاِع َوالتَّْرِك أل
ِ

ياَلَء َحلٌِف َعَلى اال

ْستِْعَماِل، 
ِ

ْشتَِقاِق مَِن اأْلَْلِو، َوَتْشَهُد بِِه َمَواِرُد اال
ِ

ِذي َيْشَهُد بِِه َأْصُل اال التَّْرِك َوُهَو الَّ

َنَّا َنِجُدُهْم اَل َيْذُكُرونَ 
ِ

ا، َوَيْذُكُروَنُه َحْرَف النَّْفِي َبْعَد فِْعِل آَلى َونَْحِوِه َكثِي أل را

ا   (2)"َكثِيرا

***   ***   *** 

 )ب و ر ( -2
ا( ، يف قوله  (من الكلمات التي احتملت أكثر من مأخذ اشتقاقي كلمة  ُبورا

  :  تعالى                           

                            :الفرقان[

81] 
 (3). فقيل : تحتمل أن تكون مشتقة من  َاْلبََوار وهو اْلَهاَلكُ 

                                                 
 )إلى ( 84،  81،  المفردات ص  411راغب األصفهاين صينظر : تفسير ال )1(

  185،  184/ 2التحرير والتنوير )2(

، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  748/ 11ينظر : تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم  (3)

 11، الجامع ألحكام القرآن   414/ 1، معالم التنزيل 117/ 4،  النكت والعيون 127/ 7

 ، 2/84سهيل لعلوم التنزيل ، الت11، 
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ا هالكين ؛ لفساد عقيدت وتكون الداللة المرادة  كم وسوء نيتكم : وكنتم قوما

، فهم قد غلب عليهم الشقاية  (1)مستوجبين سخطه وعقابه جل شأنه 

  (2)والخذالن.

ُيَقال  "،  (3) "الَبواُر: الَهالك ... وهم ُبوٌر، أي: ضاّلون َهْلَكى "جاء يف العين : 

ا اَل خير فِيِه  ا َهالكا  (5). والبواِر الهالك بلغة ُعمان (4)  "رجل بور إِذا َكاَن َفاِسدا

، َوُهَو َعَدُم اْلَخْيرِ  "وذهب ابن عاشور إلى أن :  َوالنَّْفِع  اْلُمَراُد اْلَهاَلُك اْلَمْعنَِويُّ

يِن َواآْلِخَرِة َنظِيُر َقْولِِه َتَعاَلى   :فِي الدِّ             

           :(6)[ 42]التوبة 

وقيل: تحتمل أن تكون مشتقة من بوار األرض ، وهو تعطلها من الزرع فال 

ا َهْلَكى اَل َتْصُلُحوَن  (7)يكون فيها خير، وهم الذين ال خير فيهم  ، َوُكنُْتْم َقْوما

ٍء مَِن اْلَخيَرِ 
ْ

   (8) لَِشي

                                                 
 254/ 11، روح المعاين  132تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص  (1)

 127/ 7الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (2)

 151/ 1، شمس العلوم  111/ 13،  المحكم  111/ 1، مقاييس اللغة  8/285العين  (3)

 )بور(

 )بور( 2/547، الصحاح 131/ 1غريب الحديث البن قتيبة  (4)

، اللغات يف 7ينظر: لغات القبائل الواردة يف القرآن الكريم  أبو ُعبيد القاسم بن سالّم ص  (5)

 12القرآن ال بن حسنون ص 

 115/ 21التحرير والتنوير  (6)

، الجامع 1317/ 2، باهر البرهان ىف معانى مشكالت القرآن 117/ 4النكت والعيون  (7)

 241/ 4تُح البيان يف مقاصد القرآن ، ف11/  11ألحكام القرآن 

    254/ 21جامع البيان  (8)



 

 
 م0202إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

قة من قولهم : بارت إذا كسدت كساد الفاسد أي : وقيل : تحتمل أن تكون مشت

ا فاسدين قاله شهر بن حوشب وقتادة ، والبوار الفساد  أي فاسدين  " (1)وكنتم قوما

وق َتُبور ،  "،  (2) ."يف أنفسكم وقلوبكم ونياتكم ال خير فيكم َوُيَقال: بارت السُّ

، َومن َهَذا قيل األثر المروي  (3) "وبارت البَِياَعاُت، إِذا َكَسَدت... والَبوار: الَفَساد

َوُهَو َأن َتْبَقى المرأُة فِي َبيتها اَل َيْخُطبها  "،  (4) "َنعوذ بِاهلل من َبَواِر األيِّم  ":

  (5)  "خاطٌب 

ءَ  "
ْ

ا ِعنَْد اْلَعَرِب َفإِنَُّه اَل َشي ، َومِنُْه  َوقِيَل: إِنَّ اْلُبوَر فِي ُلَغِة َأْذِرَعاٍت: اْلَفاِسُد ، َفَأمَّ

ْرَداِء:  ا َأْي َذاِهباا َقْد َصا "َقْوُل َأبِي الدَّ َء َفَأْصَبَح َما َجَمُعوا ُبورا
ْ

َر َباطاِلا اَل َشي

وروي  َعِن اْبِن َعبَّاٍس أن البور يف   (7) "يعني: أعمالهم بور أي: مبطلة ،  (6)"مِنْهُ 

اَن ْبِن َثابٍِت:َومِنُْه َقوْ  ،(8)الفاسد  الشيءُلَغِة َأْزدِ ُعَماَن    ُل َحسَّ

َجالِ   (9)َسبِيَل الَمْعَشرِ الُبوِر َواَل   َيْهِدي اإلَلُه             ال َينَْفُع الط وُل ِمْن ُنوِك الرِّ

 

                                                 
 117/ 4ينظر : النكت والعيون  (1)

 254/ 11روح المعاين  (2)

 )بور(   285/ 8، ينظر : العين 15/141تهذيب اللغة  (3)

 (11882، رقم ) 121/ 11األثر المعجم الكبير للطبراين  (4)

 )بور(15/141تهذيب اللغة  (5)

 5/113، المحرر الوجيز  21/254جامع البيان  (6)

 244/ 1بحر العلوم  (7)

 1/11ينظر: معاين القرآن للفراء  (8)

، نوك الرجال : حمقهم ، والبور : جمع بائر وهو 124البيت من )البسيط( يف : ديوانه ص  (9)

 الخاسر  
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،  "َهْلَكى   "قيل يف التفسير:  "وقد جمع الزجاج بين المعاين الثالثة فقال : 

ه ، وكذلك أرض بائرة مرتوكة من أن والبائِر يف اللغة الَفاِسُد، والذي ال خير في

  (1)"يزرع فيها

والمعاين الثالثة متقاربة ؛ ألن الكساد يؤدي إلى الفساد، ومن ثم الهالك ، 

يتمثل ذلك يف األرض التي ال ُتْزرع،  "ويجمعها كلها عدم الخير والمنفعة و

  (2) "والمنازل التي ال ُتْسكن، والسلع التي ال ُتباع 

أرُض ُبْوٌر أي: ال نباَت هبا. وهذا َيْرجُع إلى معنى الهالِك  "وقال الحسن:  "

 (3) "والفساد 

 ويعضد ذللك  أن البوار جاء يف اللغة  هبذه املعاين : 

وجاء  (4)"والُبْور: الَرُجل الفاسد الهالك الذي ال َخْير فيه"قال ابن السكيت : 

ْلَهْيثَم: البائر: اْلَهالِك، والبائر: الَبوار: الَفَساد... َوَقاَل َأُبو ا "يف التهذيب : 

ب، والبائر: الفاِسد، وُسوق بائرة، َأي َفاِسَدة    (5)"المجرِّ

اُء َأْصاَلِن:  "وأكد ابن فارس المعاين الثالث بقوله : َبَورَ  اْلَباُء َواْلَواُو َوالرَّ

لِِه َوُخلُ  ِء َوَما ُيْشبُِهُه مِْن َتَعطُّ
ْ

ي ِه َأَحُدُهَما َهاَلُك الشَّ   (6) "وِّ

                                                 
 4/11معاين القرآن وإعرابه  (1)

 ) بور( 44/ 1المعجم االشتقاقي  (2)

 417/ 8الدر المصون  (3)

 )بور( 2/547، وينظر : الصحاح 48إصالح المنطق ص  (4)

    48، إصالح المنطق ص  71، 72/ 2)بور( ، ينظر : مجاز القرآن  15/141تهذيب اللغة  (5)

 )بور( 111/ 1مقاييس اللغة  (6)
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وكل ما يف مادة ) ب و ر( يف القرآن الكريم ، هو من الُخسر بالضالل والكفر،  "

 (1) "وإنه ألفدح الفساد والهالك ، منقوالا إليها من أصل معناها يف البوار والكساد

توقف الشيء عن  "، وقد ذكر الدكتور جبل المعنى المحوري للفظ بور فقال : 

هذه الجدوى فيه: كما يتمثل ذلك يف األرض التي ال حصول جدواه رغم توافر 

ُتْزرع ، والمنازل التي ال ُتْسكن، والسلع التي ال ُتباع، واألّيم التي ال تخطب. 

ا كأنه ال وجود له   .(2) "ويلزم ذلك انقطاع خيرية الشيء وكونه هدرا

***   ***   *** 

 ) ح ص ر( -3 
المفردة الواحدة، وتناسب تلك  من أوجه إعجاز القرآن الكريم تعدد داللة

  الدالالت مع السياق واللغة ، جاء يف أضواء البيان : يف قول اهلل تعالى :  

                               [ سورة

َكِريَمِة َوْجَهاِن مَِن التَّْفِسيِر َمْعُروَفاِن ِعنَْد فِي َهِذِه اآْلَيِة الْ  "[ 1اإلسراء اآلية: 

ْمنَا فِي َتْرَجَمِة َهَذا اْلكَِتاِب اْلُمَباَرِك:  اْلُعَلَماِء، ُكلٌّ مِنُْهَما َيْشَهُد لَِمْعنَاُه ُقْرآٌن. َوَقْد َقدَّ

َها َص  ِحيٌح َوَيْشَهُد َلُه ُقْرآٌن، َفُنوِرُد َأنَّ اآْلَيَة َقْد َيُكوُن فِيَها َوْجَهاِن َأْو َأْوُجٌه، َوُكلُّ

َنَُّه ُكلَُّه َحقٌّ 
ِ

  (3) "َجِميَع َذلَِك أل

                                                 
 521اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق ص  (1)

 )بور(44/ 1المعجم االشتقاقي (2)

 11/ 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  )3(
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 (2)، واللغويين  (1)ومن هذه المفردات)حصيرا( حيث ذهب معظم المفسرين

ِذي ُيْفَرُش،  إلى أن هذه المفردة القرآنية تحتمل : أن تكون مأخوذة مَِن اْلَحِصيِر الَّ

ا وَ  "يعني :  ا، َوَأَراَد َعَلى َهَذا بِاْلَحِصيِر : اْلَحِصيفَِراشا ِذي َيْفِرُشُه مَِهادا َر الَّ

ا ، ومن ثم تكون الداللة  ؛(3)"النَّاُس  ِغيَر َحِصيرا ي اْلبَِساَط الصَّ َنَّ اْلَعَرَب ُتَسمِّ
ِ

أل

ا ، وهو  أعد جهنم للكافرين بساطاا -سبحانه وتعالى  -المرادة : أن اهلل  وفراشا

َوَذَهَب اْلَحَسُن بَِقْولِِه َهَذا إَِلى َأنَّ  "، يقول الطربي (4)البصري  قول الحسن

َه اْلَحَسُن  ِذي ُيْبَسُط َوُيْفَتَرُش... َفَوجَّ  بِِه اْلَحِصيُر الَّ
َ

اْلَحِصيَر فِي َهَذا اْلَمْوِضِع ُعنِي

ا َمْعنَى اْلَكاَلِم إَِلى َأنَّ اهلَل َتَعاَلى َجَعَل َجَهنََّم لِْلَكا   ( 5) "فِِريَن بِِه بَِساطاا َومَِهادا
ْجُن ، ومن ثم  كما تحتمل أن تكون مأخوذة مَِن : اْلَحْصِر وهو اْلَمْحبَُس َوالسِّ

َأنَُّهْم َمْحُبوُسوَن فِي َجَهنََّم اَل َيتََخلَُّصوَن َعنَْها  "تكون الداللة المرادة من اآلية :

ا. وتحصرهم، وتمنعهم الخروج منها، فهي  تحبسهم فيها "أن جهنم :  أي (6) َأَبدا

لهم سجن ال يستطيعون الفرار منه؛ ألهنا تحيط هبم من كل ناحية، كما قال 

                                                 
، الكشف والبيان عن  1/211، النكت والعيون  534، 538/ 14ينظر : جامع البيان  )1(

،  218، المفردات ص 4151،  1/4153، الهداية إلى بلوغ النهاية   1/81تفسير القرآن 

  5/245، الدر المنثور  214

)  28،  25/ 11، تاج العروس  141:  144/ 4،  اللسان  117:  4/115تهذيب اللغة  )2(

 حصر(

 1/251فتح القدير  )3(

 1/443المحرر الوجيز  )4(

 14/534جامع البيان  )5(

  534/ 14جامع البيان  )6(
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  :تعالى                        [ :25الكهف]  فال

وا إليها، كما ق    ال تعالى:يستطيعون الخروج، فإْن حاولوا الخروج ُردُّ   

       [ :20السجدة ]" (1) ومن ثم تكون اآلية ،

إشارة إلى أهنم كانوا إذا أجرموا يف الدنيا يحتُمون يف أنصارهم وأتباعهم من  "

ا أو األقوياء، ويدخلون يف حضانة أهل الباطل، أما يف اآلخرة فلن يجدوا ن اصرا

ا. يقول تعالى   : مدافعا                  

ا َضيََّق َعَليِْه (2)[  26،  25الصافات:] : َحَصَرُه َيْحُصُرُه َحْصرا ، َقاَل اْلَجْوَهِريُّ

 (3)َوَأَحاَط بِِه 

عنى المحوري للجذر وقد ذكر الدكتور جبل المعنيين كما ذهب إلى أن الم

الَحِصير: البِساط الصغير من النبات. والَحُصور  "حصر يشمل الداللتين فقال : 

من اإلبل: الضيقة األحاليل التي َنِشَب َدّرها يف عروقها. وَحِصر الرجل )تعب(: 

لم يقدر على الكالم .. َعىَّ يف منطقه. وُحِصر غائُطه للمفعول: احتبس ، والمعنى 

يحتبس يف الشيء ما شأنه التسيب كالمائع فال يتسيب وال ينطلق. المحوري أن 

كامتساك عيدان النبات يف الحصير بالخيوط ، والَدرِّ والكالم والَبداِء يف مخارجها 

ا كأهنم لحظوا تماسكه  ْوا وجه األرض حصيرا فال تخرج أو تتحرك ، وقد سمَّ

 (4). "وثباَته مقابل الماء 

                                                 
 8174،  8171/ 14الخواطر –تفسير الشعراوي  )1(

 5111/ 1الخواطر –تفسير الشعراوي  )2(

 )حصر(  2/113الصحاح  )3(

 )ح ص ر( 441، 445/ 1المعجم االشتقاقي  )4(
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أن هناك ما يؤيد كلتا  –واهلل أعلم  –لتفسير أرى وبالنظر يف كتب اللغة وا

 الداللتين:

ا( أن جهنم وصفت هبذا الوصف حيث يؤيد الداللة األولى: ا َومَِهادا ) َأْي: فَِراشا

 :  يف كتاب اهلل تعالى قال عز وجل               

   [ :41األعراف ]"  :َوُهَو  ": قال الطربي (1) "اْلِفَراُش َواْلِمَهاُد

ا ُيْقَعُد َعَلْيِه َوُيْضَطَجُع  "،  (2) "َوْجٌه َحَسٌن َوَتْأِويٌل َصِحيٌح  َوُهَو َما اْمَتَهُدوُه مِمَّ

ِذي ُيْبَسُط... َوإِنََّما َمْعنَى اْلَكاَلِم: َلُهْم مِْن َجَهنَّ  ِذي ُيْفَرُش َواْلبَِساُط الَّ َم َكاْلِفَراِش الَّ

وقوله ، (3) "مَِهاٌد، مِْن َتْحتِِهْم ُفُرٌش، َومِْن َفْوقِِهْم مِنَْها ُلُحٌف، َوإِنَُّهْم َبيَْن َذلَِك 

 :  تعالى         ُثمَّ َقاَل        [ :56ص ]:َوُهَو َكَقْولِِه 

                 :َشبََّه اهلُل َما [ 41]األعراف

ِذي َيْفَتِرُشُه النَّائُِم.       ، وقوله تعالى:(4) َتْحَتُهْم مَِن النَّاِر بِاْلِمَهاِد الَّ

                             [206ة: البقر] 

ا َقْوُلُه: "يقول الطربي :    َوَأمَّ        ... َفإِنَُّه َيْعنِي َوَلبِْئَس اْلِفَراُش

تِي َأْوَعَد بَِها َجلَّ َثنَاُؤُه َهَذا اْلُمنَافَِق    (5) "َواْلِوَطاُء: َجَهنَُّم الَّ

                                                 
 23/ 4،  17/ 1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  )1(

 81/ 1، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  534/ 14جامع البيان  )2(

 141/ 13جامع البيان  )3(

  431/ 21مفاتيح الغيب  )4(

  588/ 1جامع البيان  )5(
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 :  وقوله تعالى                      

    [ :12آل عمران ]"  تِي ُتْحَشُروَن َوبِئَْس اْلِفَراُش َجَهنَُّم الَّ

  (1) ."إَِلْيَها

   وقوله تعالى:                           

               [ :157،   156آل عمران] "  َوبِئَْس اْلِفَراُش

 (3)"َمَهَد الِفراَش : بسطه وَوطَّأهالمهاد: الفراش. وقد  "، فـــ (2) "َواْلَمْضَجُع َجَهنَّمُ 

أن المتتبع لمادة )ح ص ر( يف القرآن الكريم ، واللغة  ويؤيد الداللة الثانية:

  : دور حول معنى )الحبس، والضيق( قال تعالىالعربية يجدها ت      

                              

   : ، وقال تعالى يف فريضة الحج(4)[ أي: َضيِّقوا عليهم 5التوبة: ]

     [ :أي: ُح 156البقرة ] بِْستم وَمنْعتم من أداء

[ 50النساء: ]        ، وقال تعالى :(5)الفريضة

                                                 
 241/ 5جامع البيان  )1(

   125/ 1جامع البيان  )2(

 )مهد( 2112/ 4المعجم االشتقاقي  )3(

، تفسير 1751/ 1، تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم   145/ 11جامع البيان  )4(

 8171/ 14الخواطر  –الشعراوي 

، ينظر : الوسيط يف تفسير القرآن المجيد  14/8171 الخواطر –تفسير الشعراوي  )5(

  151وجيز يف تفسير الكتاب العزيز ص ،  ال1/247
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َتُقوُل  ُيَقاتُِلوُكْم َأْو َأْن ُيَقاتُِلوا َقْوَمُهْم ، َواْلَعَرُب  َضاَقْت ُصُدوُرُهْم َعْن َأنْ  "أي: 

ٍء مِْن فِْعٍل َأْو َكاَلٍم َقْد ُحِصرَ 
ْ

 (1) "لُِكلِّ َمْن َضاَقْت َنْفُسُه َعْن َشي

اُء َأْصٌل َواِحٌد، َوُهَو اْلَجْمُع  "يقول ابن فارس: َحَصرَ  اُد َوالرَّ اْلَحاُء َوالصَّ

 (2) "َواْلَحْبُس َواْلَمنُْع 

  "وله تعالى : : وصف جهنم بالضيق والحبس يف قويعضد تلك الداللة  

                        [ :13الفرقان ] حيث

جمع اهلل على أهل النار أنواع التضييق واإلرهاق، حيث ألقاهم يف مكان ضيق "

 (3) " يرتاصون فيه تراصا... وهم مع ذلك الضيق مسلسلون مقرنون يف السالسل

، وقد مال الخليل ، وابن دريد ، وأبو بكر األنباري إلي تلك الداللة حيث 

  (4) اقتصروا عليها .

َواُب مَِن اْلَقْوِل  "يف حين  رجح الطربي الداللة األولى )الفراش( فقال :  َوالصَّ

 : فِي َذلَِك ِعنِْدي َأْي ُيَقاُل: َمْعنَى َذلَِك                 

َنَّ َذلَِك 1اإلسراء: ]
ِ

ِذي بَِمْعنَى اْلبَِساِط ؛ أل ا اَل ُيَزايُِلُه، مَِن اْلَحِصيِر الَّ ا َومَِهادا [ فَِراشا

ْمتَِهادِ، َمَع َأنَّ اْلَحِصيَر بَِمْعنَى اْلبَِساِط 
ِ

ا َمْعنَى اْلَحبِْس َواال إَِذا َكاَن َكَذلَِك َكاَن َجامِعا

اْلَعَرِب َأْشَهُر مِنُْه بَِمْعنَى اْلَحبِْس، َوَأنََّها إَِذا َأَراَدْت َأْن َتِصَف َشْيئاا بَِمْعنَى  فِي َكاَلمِ 

ا اْلَحِصيُر َفَغْيُر َمْوُجوٍد فِي  ٌء، َفإِنََّما َتُقوُل: ُهَو َلُه َحاِصٌر َأْو ُمْحِصٌر، َفَأمَّ
ْ

ُحبَِس َشي

                                                 
 2/84، معاين القرآن وإعرابه  7/244جامع البيان  )1(

 )َحَصَر( 72/ 2مقاييس اللغة   )2(

 217/ 1الكشاف  )3(

 )حصر(414/ 1، الزاهر يف معاين كلمات الناس   514/ 1جمهرة اللغة  114/ 1العين  )4(
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بِِه، َفيَُكوُن فِي َلْفِظ َفِعيٍل، َوَمْعنَاُه َمْفُعوٌل بِِه،  َأنَُّه َمْفُعوٌل َكاَلمِِهْم ، إاِلَّ إَِذا َوَصَفْتُه بِ 

َنَُّه َأَراَد: َلَدى 
ِ

َأاَل َتَرى َبيَْت َلبِيٍد: َلَدى َباِب اْلَحِصيِر؟ َفَقاَل: َلَدى َباِب اْلَحِصيِر، أل

ا َفِعيٌل فِي اْلَحْصِر بَِمْعنَى َوْصِفِه  َباِب اْلَمْحُصوِر، َفَصَرَف َمْفُعوالا إَِلى َفِعيٍل. َفَأمَّ

بَِأنَُّه اْلَحاِصُر. َفَذلَِك َما اَل َنِجُدُه فِي َكاَلِم اْلَعَرِب، َفلَِذلَِك ُقْلُت: َقْوُل اْلَحَسِن َأْوَلى 

َواِب فِي َذلَِك. َوَقْد َزَعَم َبْعُض َأْهِل اْلَعَربِيَِّة مِْن َأْهِل اْلَبْصَرِة َأنَّ ذَ  لَِك َجائٌِز، بِالصَّ

ا َوُهَو َأْن ُيَقاَل: َجاَء َحِصيٌر بَِمْعنَى َحاِصٍر،  ا َيِصحُّ إاِلَّ َبِعيدا َواَل َأْعَلُم لَِما َقاَل َوْجها

َكَما قِيَل: َعلِيٌم بَِمْعنَى َعالٍِم، َوَشِهيٌد بَِمْعنَى َشاِهٍد، َوَلْم ُيْسَمْع َذلَِك ُمْستَْعَمالا فِي 

 (1) "ِمْعنَا فِي َعالٍِم َوَشاِهدٍ اْلَحاِصِر َكَما َس 

***   ***   *** 

 )ح ن ك( -4

  :  قال تعالى                           

                   :[22]اإلرساء 

المفسرين واللغويين إلى تعدد داللتها بناءا على من المفردات التي ذهب معظم 

( حيث ذهبوا إلى أهنا تحتمل اشتقاقين:   تعدد المأخذ االشتقاقي )َأْحَتنَِكنَّ

أهنا مأخوذة من قولهم: َحنَْكُت الّداّبة: إذا جعلت يف حنكها  االشتقاق األول :

َسن، فيك ون نحو قولك: األسفل حبال تقودها به. أي أصبت حنكها بالّلجام والرَّ

، وتكون الداللة المرادة بناء على هذا االشتقاق : (2)أللجمّن فالنا وألَْرُسننَُّه. 

                                                 
 513: 538/ 14جامع البيان  )1(

)حنك ( ، المفردات ص  15/ 4، تهذيب اللغة  4/171،172قرآن للنحاس معاين ال )2(

، تحفة األريب بما يف القرآن من  124/ 4، فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب   211

  2/535، بصائر ذوي التمييز  132الغريب ص 
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ألستولين عليهم استيالاء قوياا أي ألقودهنم إلى المعاصي حيث شئت 

وألسوقنهم كيف شئت كما تقاد الدابة بحنكها إذا شد فيه حبل يجذهبا ، وهو 

كما يملك الفارس فرسه بلجامه ، وأخرج هذا افتعال من الحنك ، فكأنه يملكهم 

ألستزلن وألستملكن  "أي  (1)ابن جرير وغيره عن ابن عباس وإليه ذهب الفراء 

 (2) "وألستولين 

 أهنا مأخوذة من قولهم : احتنك الجراُد األَْرَض أي: االشتقاق الثاين :

 (3)استولى بحنكه عليها، فأكلها واستأصلها. 

: ألستأصلنهم وأهلكنهم  دة بناء على هذا االشتقاقوتكون الداللة المرا

باإلغواء من قولهم: احتنك الجراد األرض إذا أهلك نباهتا وجرد ما عليها 

اِعِر: (4)واحتنك فالن مال فالن إذا أخذه وأكله   ، َومِنُْه َقْوُل الشَّ

 ا َفَأْضَعَفْت َنْشُكو إَِليَْك َسنًَة َقْد َأْجَحَفْت        َجْهًدا إَِلى َجْهٍد بِنَ 

َفْت   (5) َواْحَتنََكْت َأْمَواَلنَا َوَجلَّ

                                                 
وإعرابه ،  معاين القرآن  14/155، جامع البيان  2/127ينظر :  معاين القرآن للفراء  )1(

 8/134، روح المعاين  1/244

 214تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص  )2(

، فتوح الغيب  211)حنك ( ، المفردات يف غريب القرآن ص  15/ 4ينظر: تهذيب اللغة   )3(

، تحفة األريب بما يف القرآن من الغريب ص  113،  124/ 4يف الكشف عن قناع الريب 

 ) ح ن ك( 2/535 ، بصائر ذوي التمييز 132

 1/112ينظر : الكشف والبيان عن تفسير القرآن  )4(

الكشف والبيان عن ،  14/154، جامع البيان   184/ 1ينظر الرجز يف: مجاز القرآن (5) 

 287/ 13، الجامع ألحكام القرآن254/ 1 النكت والعيون ،112/ 1 تفسير القرآن
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وكأنه مأخوذ من الحنك ، وهو باطن أعلى الفم من داخل المنقار فهو  "

اشتقاق من اسم عين، واختار هذا الطربي والجبائي وجماعة، وأخرج ابن أبي 

كقول  حاتم عن ابن زيد أنه قال يقول ألضلنهم وهو بيان لخالصة المعنى، وهذا

 اللعين :                       :إاِلَّ ، [35]الحجر

َقلِيالا منهم ، وهو العباد المخلصون الذين جاء استثناؤهم يف آية أخرى جعلنا اهلل 

 (1)  "تعالى وإياكم منهم 

أكثر أهل  "فقال :  وقد رجح أبو جعفر النحاس هذا االشتقاق ، وتلك الداللة

اللغة على أن المعنى ألستولين عليهم وألستأصلنهم من قولهم احتنك الجراد 

 (2)"الزرع إذا ذهب به كله 

فِي  "الرتجيح جاء يف مفاتيح الغيب  : وأغلب المفسرين واللغويين على عدم 

ْحتِنَاِك َقْواَلِن، َأَحُدُهَما: َأنَُّه ِعَباَرٌة َعِن اأْلَْخِذ بِ 
ِ

يَِّة، ُيَقاُل: اْحتَنََك ُفاَلٌن َما اال اْلُكلِّ

ْرَع إَِذا َأَكَلُه  يَِّة، َواْحَتنََك اْلَجَراُد الزَّ ِعنَْد ُفاَلٍن مِْن َماٍل إَِذا اْستَْقَصاُه َوَأَخَذُه بِاْلُكلِّ

ابََّة ُيَحنِّكُ  يَِّة. َوالثَّانِي: َأنَُّه مِْن َقْوِل اْلَعَرِب َحنََّك الدَّ َها، إَِذا َجَعَل فِي َحنَكَِها بِاْلُكلِّ

ْحتِنَاُك اْفتَِعاٌل مَِن اْلَحنَِك َكَأنَُّهْم 
ِ

اأْلَْسَفِل َحباْلا َيُقوُدَها بِِه، َوَقاَل َأُبو ُمْسلٍِم: اال

ِل َمْعنَى اآْلَيِة  َيْملُِكُهْم َكَما َيْملُِك اْلَفاِرُس َفَرَسُه بِلَِجامِِه. َفَعَلى اْلَقْوِل اأْلَوَّ

ْغَواِء ، َوَعَلى اْلَقْوِل الثَّانِي أَلَُقوَدنَُّهْم إَِلى اْلَمَعاِصي َكَما ُتَقاُد أَلَ  ْسَتْأِصَلنَُّهْم بِاإْلِ

ابَُّة بَِحْبلَِها  (3)"الدَّ

                                                 
 14/154، ينظر : جامع البيان  8/134روح المعاين  )1(

 4/171معاين القرآن  )2(

 21/111مفاتيح الغيب  )3(
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وقد نص ابن السكيت على تعدد الداللة بناء على تعدد المأخذ االشتقاقي دون 

دابة يحنكها حنكًا، إذا شد والَحنْك: مصدر حنك ال "أن يرجح أحدهما فقال : 

يف حنكها األسفل حبالا يقودها به، وقد احتنك دابته مثل َحنََكها، ويقال: قد 

  :احتنك الجراُد األرض، إذا أتى على َنْبتِها، وقول اهلل جل ذكره    

    [ :مأخوذ من أحد هذين 62اإلسراء ،]" (1)  

يجوز أن يفسر  "الدكتور جبل فقد جاء يف المعجم االشتقاقي :  وهو ما أكده

بأخذه إياهم إلى حزبه مثل احتناك الجراد األرض، وأن يفسر بقيادته إياهم 

  (2) ."احتنكت دابتي: ألقيت يف حنكها حبالا وقدهتا"وتحكمه فيهم كما يقال 

ْيٍد، فِي َقْولِِه َقاَل اْبُن زَ  "بينما ذهب الطربي إلى تقارب الداللتين فقال:

َتُه إاِلَّ َقلِيالا } يَّ نَُّهْم َوَهِذِه اأْلَْلَفاُظ َوإِِن اْختََلَفْت َفإِنََّها  {أَلَْحَتنَِكنَّ ُذرِّ َقاَل: أَلُِضلَّ

ْحتَِواَء بَِمْعناى َواِحٍد، َوإَِذا اْسَتْوَلى َعَلْيِهمْ 
ِ

ْستِياَلَء َواال
ِ

َنَّ اال
ِ

 ُمَتَقاِرَباُت اْلَمْعنَى، أل

 (3) ."َفَقْد َأَضلَُّهمْ 

***   ***   *** 

                                                 
 13،  54إصالح المنطق ص  )1(

 ) حنك( 514/ 1المعجم االشتقاقي  )2(

 ) حنك ( 514/ 1، ينظر : جمهرة اللغة   14/155جامع البيان  )3(
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 ) خ س أ (  -5

 قال تعالى :                            

   [ :4الملك]  هذا البناء الكوين  -سبحانه وتعالى  -من بدائع خلق اهلل

ان أن يكرر البصر يف هذا المخلوق العجيب ليرى المحكم ، وقد تحدى اهلل اإلنس

هل فيه من عيب ، ثم أخرب سبحانه وتعالى أن البصر يرجع خاسئا ، وقد ذهب 

معظم المفسرين إلى أن الداللة المرادة من لفظ )خاسئا( هي اإلبعاد والطرد 

والخاسُئ والذلة بناء على أنه مشتق من : َخَسَأ الكْلَب، إِذا َطرَده وَأبعده وزجره ، 

من الكالِب والخنازيِر: الُمبَْعد الَمطروُد الذي ال ُيتَْرك َأن َيْدُنو من الناِس وكذلك 

 (1)من الشياطين ، والخاسُئ: الصاغُر الَقِميٌء 

 (2). "يرجع إليك البصر صاغراا متبعداا عن أن يجد تفاوتًا أو شقوقًا"أي: 

ا مِْن َقْولِِهْم لِْلَكْلِب: اْخَسْأ، إَِذا َيْرِجْع إَِليَْك بََصُرَك َص  "يقول الطربي :  ا ُمْبَعدا اِغرا

ا  ومنه  َقاَل الفرزدق فِي جرير :،  (3)  " َطَرُدوُه؛ َأِي: اْبِعْد َصاِغرا

َماُء : نجوُمها وِهاللُها      إخسأ إَِليَْك ، جريُر، إِنَّا َمعشٌر   (4) ِمنّا السَّ

                                                 
، 213/ 1، تاج العروس  14، القاموس المحيط  ص  284،  288/ 4ينظر : العين  (1)

 أ()خس211

   52/ 1، النكت والعيون  7542/  12الهداية إلى بلوغ النهاية (2)

، تفسير القرآن للسمعاين 474، ينظر : غريب القرآن البن قتيبة ص 121/  21جامع البيان  (3)

، لسان  234/ 18،  1/441)خسأ(، الجامع ألحكام القرآن  282، المفردات ص  1/8

 )خسأ( 1/15العرب 

، تفسير القرآن 184،أمالي الزجاجي ص288امل ( يف : ديوان األخطل ص البيت من )الك (4)

  8/ 1للسمعاين 



  

 
 دراسة نظرية تطبيقية في القرآن الكريم-د الداللة تعدد األصل االشتقاقي وأثره في تعد

 

 

 
 

 

 

ادة من رجوع البصر خاسئا هنا هي : بينما ذهب األلوسي إلى أن الداللة المر

ا َأي َسِدَر  التحير وقد بنى رأيه هذا على أنه مأخوذ من َخَسَأ البََصُر َخْسأا وُخُسوءا

 والسدر التحير ، أي يرجع إليك البصر متحيراا 

والمعنى يعد إليك البصر  "ورجح قوله هذا على قول معظم المفسرين فقال : 

من إصابة العيب والخلل كأنه طرد عنه طردا محروما من إصابة ما التمسه 

بالصغار بناء على ما قيل إنه مأخوذ من خسأ الكلب المتعدي أي طرده على أنه 

استعارة، لكن يف الصحاح يقال: خسأ بصُرُه َخْسأا وُخسوءاا، أي َسِدَر، والسدر 

ا له من ذلك أقرب، وكأهنم اخ ا أخذا تاروا تحير النظر فكان تفسير خاِسئًا بمتحيرا

ما تقدم ؛ ألن فيه مبالغة وبالغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار مآال مع قوله 

 (1) "تعالى : َوُهَو َحِسيٌر أي كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة

اُء َأْصٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ِشْبِه اْلَحْيَرةِ  "يقول ابن فارس : َسِدرَ  اُل َوالرَّ يُن َوالدَّ السِّ

اِدُر اْلُمَتَحيُِّر. َوَيُقوُلوَن َسِدَر َبَصُرُه َيْسَدُر، َوَذلَِك َواْض  ْأِي. َيُقوُلوَن: السَّ طَِراِب الرَّ

                                                 
)سدر(، ينظر:  183/ 2)خسأ (  47/ 1، ويراجع : الصحاح  7/ 24روح  المعاين  (1)

،  الجامع ألحكام القرآن  14/ 1، العباب الزاخر واللباب الفاخر2/1341جمهرة اللغة 

، تفسير اإليجي جامع البيان يف تفسير  224،  228ل / ،أنوار التنزي213،  234/ 18

َهاِب َعَلى تْفسيرِ الَبيَضاِوي  4/141القرآن   211/ 1، تاج العروس 217/ 8، َحاِشيُة الشِّ

 7/ 24)خسأ(، تفسير المراغي 
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سدر بصره واسمدّر إذا تحير فلم يحسن  "، ويقال :  (1)"إَِذا اْسَمدَّ َوَتَحيَّرَ 

 (2) " اإلدراك، ويف بصره سدر وسمادير، وعينه سدرة

اللة اإلبعاد هي الصحيحة ، وقد وردت هبذه الداللة أن د -واهلل أعلم  -وأرى 

أي :  (3) "اْخَسْأ، َفَلْن َتْعُدَو َقْدَركَ  "يف قوله البن صياد :  يف حديث المصطفى 

 (4)ابعد كاهناا 

يُن  "واللغة تؤيد تلك الداللة )اإلبعاد(  يقول ابن فارس : َخَسَأ  اْلَخاُء َوالسِّ

ْبَعاِد. ُيَقاُل َخَسْأُت اْلَكْلَب. َوفِي اْلُقْرآنِ َواْلَهْمَزُة َيُدلُّ َعَلى    : اإْلِ  

      :(5) "[، َكَما ُيَقاُل اْبُعُدوا101]المؤمنون 

ا فإن المعنى المحوري للفظ هو اإلبعاد ،  واستعماالت مادة )خ س أ( يف  أيضا

  :  لة قال تعالىالقرآن الكريم تدور حول هذه الدال     

     [ :هو من ذلك اإلبعاد ... وقوله تعالى:101المؤمنون ]      

                                                 
، تاج العروس  4/155، لسان العرب 441، مجمل اللغة ص  148/ 1مقاييس اللغة  (1)

 )سدر( 421/ 1جم الوسيط ، المع 524، 11/528

 )سدر( 1/445أساس البالغة  (2)

بِي  َفَماَت، َهْل ُيَصلَّى َعَلْيِه، َوَهْل  (3) أخرجه البخاري ، كتاب الجنائز ، َباُب إَِذا َأْسَلَم الصَّ

بِيِّ اإِلْسالَُم ، حديث رقم )   88/ 2(   1154ُيْعَرُض َعَلى الصَّ

ى إِكَماُل الُمْعِلِم بَفَوائِِد ُمْسِلم َشْرُح َصِحيح ُمْسِلِم لِلقَ  (4) ،  471/ 8اِضى ِعَياض الُمَسمَّ

  18/ 1، مطالع األنوار على صحاح اآلثار  255/ 1مشارق األنوار على صحاح اآلثار 

، 212)خسأ( ، ينظر: غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ص 2/182مقاييس اللغة  (5)

،  2/11،النهاية يف غريب الحديث واألثر1/4174، شمس العلوم 1/284مجمل اللغة 

 113، تحفة األريب بما يف القرآن من الغريب ص 1/15لسان العرب 
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         [ :أي 166[ ، ومثلها ما يف ]األعراف: 65البقرة ]

ة دقيقة خفية أي انتفاؤها ولو ُمْبعدين...فخالصة هذا تعطل قوة البصر، وهي قو

 مؤقتاا. وهذا االنتفاء من باب اإلبعاد من أثناء الحوزة التي هي هنا جوهرة العين

                                 [ :الملك

ا4 ا صاغرا     [ ... )فكأنه فقد قوة اإلبصار( أو خاشعا   

 (1) "[ ابَعدوا يف جهنم 101المؤمنون: ]

***   ***   *** 

 )س و م (  -6
على عباده المؤمنين ال تحصى وال تعد ومن أجلِّ  -سبحانه وتعالى  -نِعم اهلل 

 :  قال تعالىهذه النعم تأييدهم بالمالئكة يف وقت الشدة         

                                  

     [ :125آل عمران] 

ومن أوجه إعجاز القرآن الكريم تعدد داللة اآليات القرآنية ، حيث تحتمل 

، واللغة تقبلها وتؤيدها ة وممكنة،الكلمة أكثر من داللة ، وهذه الدالالت صحيح

ومن أهم أسباب تعدد الداللة تعدد األصل االشتقاقي للكلمة ، أي إمكانية رد 

الكلمة إلى اشتقاقين كل منهما يعطي داللة تختلف عن األخرى ، فإذا أضفنا إلى 

 ذلك تعدد القراءة لتلك الكلمة تضاعفت تلك الدالالت ، ومن هذا النوع كلمة

                                                 
 )خسأ(551/ 1المعجم االشتقاقي  (1)
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(   )ث تنازعها اشتقاقان وورد فيها قراءتان فأدى ذلك إلى احتمالها حي

 ألربع دالالت ، وفيما يلي بيان الشتقاقاهتا وقراءاهتا ودالالهتا :

) أوال : اشتقاق لفظ   : ) 
 :  اختلف أهل اللغة يف األصل االشتقاقي هلا على قولني

م الَخيْل: أَ  : القول األول ْرَسَلها إلى الَمْرَعى َتْرَعى حيث أهنا مشتقة من َسوَّ

ُيَقال: ساَمت الراِعيُة َتُسوُم َسْومًا: إِذا َرَعْت حيُث َشاَءت.  "،  (1) َشاَءت.

 وَسْومه َيرَعى حيُث َشاَء. 
َ

واُم: كل َما َرَعى مَِن الَمال فِي الَفَلوات إِذا ُخلِّي والسَّ

اِهب على وجِهه َحْيُث َشاَء ... وأ َسْمُت اإلبَل: إِذا َخّلْيَتها َترَعى ... والسائم: الذَّ

 َلَها َسْومها َأي وجُهها
َ

  (2) "وساَمت الناقُة: إِذا َمَضت، وُخلِّي

 :  وقد وردت يف القرآن الكريم هبذه الداللة َقاَل اهلل عزَّ وجّل      

     [ :14آل عمران ]"  ائَِمِة بَِمْعنَى اْلُمْرَسلِيَن َمْأُخوذا بِِل السَّ ا مَِن اإْلِ

بَِل إَِذا َأْرَسْلَتَها  ْعِي، َتُقوُل َأَسْمُت اإْلِ  (3) "اْلُمْرَسَلِة فِي الرَّ

وَمِة، َوِهي الَعاَلَمُة  : القول الثاني م فالٌن  "،  (4)أهنا مشتقة من السُّ َقاَل اللَّْيث: َسوَّ

 
ْ

يَما ياؤها فِي األَْصل َفرَسه: إِذا أعَلم َعَلْيِه بحَريرةٍ َأو بَِشي ء ُيعَرف بِِه. َقاَل: والسِّ

                                                 
 1/187)سوم( ، ينظر : الدر المصون 411/ 12تاج العروس  )1(

 )سوم( 71،  11/75تهذيب اللغة  )2(

 )سوم( 11/71اللغة ، ينظر : تهذيب  8/151مفاتيح الغيب  )3(

 ، إعراب القرآن 51/ 5،  142/  1،  417/ 1معاين القرآن وإعرابه   )4(

 1/187)سوم (، ينظر : الدر المصون  11/71،  تهذيب اللغة  142/ 2للنحاس 
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تِي ُيعرف هبَا الخيُر والشّر  موا  " (1) "َواو، َوِهي اْلَعالَمة الَّ على معنى أهنم َسوَّ

 (2)  "أنفسهم أو خيلهم 

 :  وقد وردت يف القرآن الكريم هبذا المعنى َقاَل اهلل جّل وعزّ    

     [قال الرازي:273رة: البق ، ]"  تِي ُيْعَرُف يِميَا اْلَعاَلَمُة الَّ يَما َوالسِّ السِّ

 اْلَعاَلَمُة 
َ

تِي ِهي َمِة الَّ ُء، َوَأْصُلَها مَِن السِّ
ْ

ي  (3) "بَِها الشَّ

َمْت  "ويف الحديث :  ُموا َفإِنَّ اْلَماَلئَِكَة َقْد َسوَّ  "َأِي  (4) "َأنَُّه َقاَل َيْوَم بْدٍر: َسوِّ

ا  (5)"اْعَمُلوا َلُكْم َعالمةا َيْعِرف بَِها بعُضكم َبْعضا

مِيَن  "ويف الحديث:   َماِء ُمَسوِّ َأْي  "إِنَّ لِلَِّه َعزَّ َوَجلَّ ُفْرَساناا مِْن َأْهِل السَّ

َأْي عالَمُتهم.  "  (7) "ِسيَماُهم التَّْحلِيُق  "َومِنُْه َحِديُث اْلَخَواِرِج ،  (6)ُمَعلَِّمين. 

يِن، وُتَمدُّ وتُقصرو   (8) ."األصُل فِيَها اْلَواُو َفُقلِبَْت لَِكْسَرِة السِّ

كما وردت يف الشعر هبذا المعنى من ذلك ما أنشَد ألَُسيْد بِن َعنْقاَء الَفزاِرّي 

 يمَدح ُعَمْيَلَة ِحين قاَسَمه َماَله:

                                                 
 )سوم ( 11/71تهذيب اللغة  )1(

 1/187الدر المصون  )2(

 1/237 ، لباب التأويل يف معاين التنزيل 7/18مفاتيح الغيب  )3(

َهاَدِة حديث رقم ) )4(   2/141(  2811أخرجه سعيد بن منصور يف سننه َباُب َجاِمِع الشَّ

 425/ 2النهاية يف غريب الحديث واألثر )5(

  215/ 18(  111المعجم الكبير للطبراين حديث رقم )  )6(

ِق، َوَأْصَواُتُهْم َوتاِلََوُتُهْم الَ أخرجه البخاري ، كتاب الغزوات ، َباُب : قَِراَءةِ الَفاِجرِ َوالُمنَافِ  )7(

  112/ 4(  7512ُتَجاِوُز َحنَاِجَرُهْم ، حديث رقم )

  425/ 2النهاية يف غريب الحديث  )8(
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اَل َتُشق  على البََصرْ ُغالٌم َرماُه اهلل بالُحْسِن َيافِعًا          َله ِسيمَياُء 
(1) 

 ثانيًا القراءات : 

) اختلف القراء يف قراءة لفظ :   ) 

مِيَن ( بَِكْسر اْلَواو ، َوَقَرَأ َنافِع َواْبن  َفَقَرَأ اْبن كثير َوَأُبو َعْمرو َوَعاِصم ) ُمِسوِّ

مِيَن ( بِ   بصيغة اسم المفعول ) ُمَسوَّ
ّ

 (2)َفتِْح اْلَواِو.َعامر َوَحْمَزة َواْلكَسائِي

مين( بَِكْسر اْلَواو َأي معلمين َأخذ من السومة ، َوِهي  وحجة : َمْن قرأ ) مسوِّ

اْلَعالَمة ، وحجتهم َما َجاَء فِي التَّْفِسير َقاَل ُمَجاِهد َكاُنوا سوموا نواصي خيولهم 

مون ألهَنم فاعلون.. . وَمْن قرأ بالصوف اأْلَْبَيض فهم على َهَذا التَّْفِسير ُمسوِّ

مين} اي مجمعا {مسوَّ َعَلْيِه ؛ إِْذ  بَِفْتح اْلَواو حجتهم )منَزلين( لما َكاَن فتح الزَّ

مين( إِْذ َكاَنت صفة مثل معنى األول ففتحوا اْلَواو  َكاُنوا مفعولين ردوا َقْوله:)مسوَّ

مين   (3) "وجعلوهم مفعولين َكَما َكاُنوا منزلين فكأهنم أنزلوا مسوَّ

  (4): : داللة لفظ مسومنيثالًثا
تحتمل الداللة المرادة من اآلية أربعة أوجه ، داللتان على قراءة الفتح ، 

 وداللتان على قراءة الكسر: 

                                                 
، لسان  11/71البيت من ) الطويل( ، وهو ألسيد بن عنقاء الفزاري يف : تهذيب اللغة  )1(

 )سوم( 412/  12، تاج العروس  111/ 12العرب 

     228، اإلتحاف ص 242/ 2، النشر 43، التيسير ص 211نظر: السبعة ص ي )2(

 171ينظر : الحجة ألبي زرعة ص  )3(

، تفسير القرآن السمعاين  2/1123، الهداية إلى بلوغ النهاية  1/417معاين القرآن وإعرابه  )4(

   187/ 1، الدر المصون  411/ 1، الكشاف  1/154
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َأنَّ اهلَل َتَعاَلى َأْرَسَلُهْم َعَلى  ":  الواو الداللة األوىل على قراءة فتح

إذ المالئكة  " (1) "َيُة النََّباَت والحشيشاْلُمْشِركِيَن لُِيْهلُِكوُهْم َكَما ُتْهلُِك اْلَماِش 

 (2)  "كانوا ُمْرَسلين مِْن عنِد اهلل لنصرِة نبيِّه والمؤمنين. 

َمهم أي: َجَعل عليهم  ":  الداللة الثانية على قراءة الفتح أنَّ اهلل تعالى َسوَّ

ق، فقد عالَمةا وهي العمائم، أو المالئكُة َجَعلوا خيَلهم نوعًا خاصًا وهي الُبلْ 

موا خيَلهم  وقال بعُضهم :  "، وقد رجح األخفش هذه القراءة فقال :  (3) "َسوَّ

ُموا وهبا نقرأ  ميَن( ُمَعلِميَن ألَنَُّهْم ْهم ُسوِّ   (4) ")ُمَسوَّ

ْوم وهو َتْرُك  (ُمَسوِِّمنيَ الداللة األوىل على قراءة الكسر)  : أن تكون من السَّ

سّوموا َخْيَلُهْم َأْي َأْعَطْوَها مَِن اْلَجْرِي َواْلَجَواَلِن  "ى أهنم اْلَبِهيَمِة َتْرَعى ، والمعن

َأنَّ اْلَماَلئَِكَة  "أو، (6)وتركوها كما َيْفعل َمْن َيِسيُم ماِشيَته يف الَمْرعى (5) "لِْلِقَتاِل 

اِر لَِقتْلِِهْم َوَأْسِرِهْم    (7) "َأْرَسَلْت َخْيَلَها َعَلى اْلُكفَّ

                                                 
    151/ 8مفاتيح الغيب  )1(

 5/521، اللباب يف علوم الكتاب  1/187الدر المصون  )2(

، اللباب يف علوم  2/214،عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ  1/187الدر المصون  )3(

 5/521الكتاب 

    211/ 1معاين القرآن  )4(

 115،  114/ 1البحر المحيط  )5(

 5/522اب ، اللباب يف علوم الكت 187/ 1ينظر : الدر المصون  )6(

    151/ 8مفاتيح الغيب  )7(
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ْوَمة، وهي  :)ُمَسوِِّمنَي(ثانية على قراءة الكسرالداللة ال أن يكون من السَّ

موا أنفسهم أو خيلهم، ففي التفسير أهنم كانوا بعماَئم  العالمة، على معنى أهنم َسوَّ

   (1) "بيٍض إال جربيَل فبعمامٍة صفراء، ورُوي أنه كانوا على خيل بُْلق 

َوَأْوَلى اْلِقَراَءَتْيِن فِي َذلَِك  ":وقد رجح الطربي هذه القراءة والداللة فقال 

 
ِ
َواِب قَِراَءُة مِْن َقَرَأ بَِكْسِر اْلَواِو؛ لِتََظاُهِر اأْلَْخَباِر َعْن َأْصَحاِب َرُسوِل اهلل بِالصَّ

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْهُل التَّْأِويِل مِنُْهْم َومَِن التَّابِِعيَن َبْعَدُهْم، بَِأنَّ الْ 
َ

َماَلئَِكَة ِهي

 َعزَّ َوَجلَّ َأْو إَِلى َغيِْرِه مِْن 
ِ
َمْت َأْنُفَسَها مِْن َغيِْر إَِضاَفِة َتْسِويِمَها إَِلى اهلل تِي َسوَّ الَّ

مِينَ }َخْلِقِه.  َواَل َمْعنَى لَِقْوِل َمْن َقاَل: إِنََّما َكاَن َيْخَتاُر اْلكَِسَر فِي َقْولِِه:  ...  {ُمَسوِّ

ا اْلَماَلئَِكُة َفَوَصَفُهْم َغْيَر َذلَِك َظنًّا مِنُْه بَِأنَّ اْلَماَلئَِكَة َغيُْر َلْو كَ  اَن فِي اْلبََشِر، َفَأمَّ

ُمْمكٍِن فِيَها َتْسِويُم َأْنُفِسَها إِْن َكاُنوا َذلَِك فِي اْلَبَشِر َوَذلَِك َأنَُّه َغْيُر ُمْستَِحيٍل َأْن 

نََها مِْن َتْسِويِم َأْنُفِسَها بَِحقِّ َتْمكِينِِه اْلَبَشَر مِْن َتْسِويِم  َيُكوَن اهلُل َعزَّ َوَجلَّ  َمكَّ

َم اْلَبَشَر َطَلباا مِنَْها بَِذلَِك َطاَعَة َربَِّها،  ِذي َسوَّ ُموا َأْنُفَسُهْم بَِحقِّ الَّ َأْنُفِسِهْم، َفَسوَّ

 إَِذا َفُأِضيَف َتْسِويُمَها َأْنُفَسَها إَِلْيَها، َوإِْن كَ 
َ

 َلُهْم َأْسَباَبُه، َوِهي
ِ
اَن َذلَِك َعْن َتْسبِيِب اهلل

باا مِنَْها إَِلى َربَِّها، َكاَن َأْبَلَغ فِي َمْدِحَها  َكاَنْت َمْوُصوَفةا َبتَْسِويِمَها َأْنُفَسَها َتَقرُّ

 مِْن َأْن َتُكوَن َمْوُصوَفةا بَِأنَّ َذلَِك مَ 
ِ
ْختَِياِرَها َطاَعَة اهلل

ِ
 .  (2) "ْفُعوٌل بَِها ال

***   ***   *** 
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 ) ش ي ع( -7
ا( من األلفاظ التي تكررت يف القرآن الكريم حيث وردت يف أكثر  لفظ ) شيعا

  :  من موضع ، ويف سياقات متعددة ، منها قوله تعالى        

                                     

     [ :ا( 155األنعام [ ، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن لفظ )شيعا

 يحتمل داللتين :

 : التفرق والشيوع. الداللة األوىل

: أهنم المتفقون على مشايعة بعضهم لبعض ، وقد رجح  الداللة الثانية 

األشبه ؛ ألهنم يتماألون على أمر واحد مع  "هذه الداللة فقال وهي: الماوردي 

 (1) "اختالفهم يف غيره 

 "كما أشار إلى االختالف يف أصله االشتقاقي فقال ويف أصله وجهان: 

أحدهما: أصله الظهور ، من قولهم : شاع الخرب إذا ظهر. والثاين: أصله االتباع ، 

  (2) "تبعه من قولهم شايعه على األمر إذا ا

معنى شيع فرق، أي جعل كل فرقة "وقد ذكر الزجاج األصل الثاين بقوله: 

 (3)  "ُيشيع بعضها بعضًا يف فِْعلِها 

                                                 
 142/ 2النكت والعيون  (1)

 141/ 2النكت والعيون  (2)

 181، 111/ 4معاين القرآن وإعرابه  (3)
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)التفرق ن مادة )ش ي ع( حتتمل املعنني : وبالرجوع إىل أهل اللغة تبني أ

 واالتباع(

ُت يف اللغة ومعنى َشيَّعْ  "فقد ذهب الزجاج إلى أهنا مأخوذة من االتباع فقال : 

ْلُم ،  ْلُم، وَمْعنَاُه: َتبِعُكْم السِّ ْلُم وأشاعكم  السَّ َبعُت ، والعرب تقول: شاعكم السِّ اتَّ

 قال الشاعر:

 (1)  أال يا نْخلة من َذاِت عرٍق       بَرود الظل شايَعِك الظالم

يتبع وتقول: آتيتك غداا أو شَيَعُه أي أو اليوَم الذي يتبعه، فمعنى الشيعة الذين 

بعضهم بعضًا، ومعنى الشيُع الفرُق التي كل فرقة منهم يتبع بعضهم بعضًا وليس 

  (2) "كلهم متفقين 

أن الزجاج الحظ سبب التفرق وهو االتباع ؛ ألن التفرق  -واهلل أعلم  -وأرى 

ا عن اتباع وليس لمجرد التفرق،  يف الجماعات واألحزاب والفرق يكون ناتجا

  0الذي ليس فيه انضمام آلخرينبخالف التفرق المجرد 

ولذلك ردها ابن فارس إلى أصلين فقال:  (3)بينما ذكر األزهري الداللتين   

يُن َواْلَياُء َواْلَعْيُن َأْصاَلِن، َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى ُمَعاَضَدٍة َوُمَساَعَفٍة،  "َشَيَع  الشِّ

   (4) "َواآْلَخُر َعَلى َبثٍّ َوإَِشاَدٍة. 

                                                 
، مجالس ثعلب ص )الهامش(  181البيت من ) الوافر( ، وهو لألحوص يف ديوانه ص (1)

، خزانة األدب ولب لباب لسان 188/ 2، الخصائص  134/ 2، معاين القرآن وإعرابه 41

الُم( ، يقصد بالنخلة المرأة فإن العرب  433،  1/144العرب  ، برواية : )شاَعُكُم السَّ

 يكنون عن النخلة بالمرأة.

 ع()شي41/ 1، تهذيب اللغة  134، 2/138معاين القرآن وإعرابه  (2)

 )شيع(43/ 1تهذيب اللغة  (3)

 )َشَيَع(215/ 1مقاييس اللغة  (4)
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أن الداللتين مقصودتان يف اآلية الكريمة، وأن التفرق  -اهلل أعلم و -وأرى 

عامة مذموم لكن التفرق المبني على االتباع والتحزب أكثر وأشد ، وهو المراد 

هنا فالمراد التفرق المبني على اتباع ، وسياق اآليات يرجح هذا النوع من 

وا دينهم ثم بين سبحانه نصَّ على أهنم فرق -سبحانه وتعالى  -التفرق؛ ألن الحق 

ا ،  وتعالى أهنم ذهبوا مذاهب مختلفة وكل مجموعة منهم اتبعت مذهباا مختلفا

ا( أي كانوا "وقد أشار الزجاج إلى تلك الداللة فقال :  ومعنى )َوَكاُنوا ِشَيعا

ُمَتَفرقِين فِي ِدينهْم. يعنى به إليهود والنصارى، ألن النصارى َبْعُضها يكفر بعضًا 

اليهوُد، وهم أيضًا أْهُل التوراة، وبعضهم يكفر بعضًا، أعني إليهود تكفر وكذلك 

النصارى، والنصارى تكفر إليهوَد. ويف هذه اآلية َحث على أن تكون كلمُة 

المسلمين واحدة، وأن ال يتفرُقوا يف الدين وأن ال يبتدعوا البدع ما استطاُعوا. 

ٍء( يدل عل
ْ

ى أن َمن َفرَق دِينَه مِن أْهِل مِلِة اإلْساَلِم فقوله: )َلْسَت مِنُْهْم فِي َشي

   (1) "واْبَتدع البِدَع فقد َصاَر بِِه مِنُْهْم 

ا وردت يف القرآن الكريم بمعنى الجماعة التي  ويؤكد ذلك أن كلمة شيعا

تكونت عن افرتاق أي المتفقين على شيء وليس لمجرد التفرق ويف ذلك يقول 

تفرق الشيء المجتمع إلى  "ي لكلمة ) شيع( الدكتور جبل :المعنى المحور

تجمعات صغيرة بتشعث أي عدم انتظام. كالشعر الموصوف أصوله متجاورة 

والبد أي مجتمعة وأطرافه كما وصف، وكالصدع يف الزجاج إذا استطار وتفرق 

فهي جانبان كل منهما متماسك مجتمع والصدع متشعث، وكالنار عندما يشتعل 

 -الشيعة "ألسفل متفرق األعلى بال نظام. ومن ذلك لهبها فيكون متصل ا

                                                 
  138/ 2معاين القرآن وإعرابه  (1)
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بالكسر القوم الذين يجتمعون على األمر ...فالتجمع موجود يف الجماعة 

فالِشيَُع: الِفَرُق "األصلية، ثم تفرق منها فرق كل فرقة لها من تتبعه أو ما تتبعه. 

ا جماعات لكن صغيرة ويسم كالًّ منها أمر ما... وهذا واقع " اآلن وال هي أيضا

    (1)"قوة إال باهلل. 

***   ***   *** 

 ) ص د ي (  -8
 :  قال تعالى                         

             :[53]األنفال 

ند البيت الحرام  وصف الحق سبحانه وتعالى أفعال المشركين)صالهتم( ع

ا  بأهنا مكاء وتصدية ،وقد اختلف المفسرون يف الداللة المرادة من التصدية تبعا

الختالفهم يف األصل االشتقاقي التي ترجع إليه ، حيث ذهب المفسرون 

 واللغويون إلى أهنا تحتمل أصلين : 

َدى َوُهو، ما ُيْسمع مِْن َرْج  األصل األول : ع الصوت يف أهنا ُمْشَتّقة مَِن الصَّ

ياا لَِصْوٍت َصالٍِح 
ُه اْلَهَواُء ُمَحاكِ ِذي َيُردُّ ْوُت الَّ لبة ، أو هو الصَّ األمكنة الخالية الصُّ

فِي اْلَبَراِح مِْن ِجَهٍة ُمَقابَِلٍة. يقال منه: َصِدي َيْصَدى َتْصِدَية ، والمراد هبا هنا ما 

 (2)ُيْسمع من صوت التصفيق بإحدى اليدين على األخرى 

                                                 
 )شيع(1142،  1141/  2المعجم االشتقاقي  (1)

، الجامع  15/481، مفاتيح الغيب443/ 1ينظر : غرائب التفسير وعجائب التأويل  (2)

، لباب التأويل يف معاين دي(  )ص 454/ 14لسان العرب ، 431/ 7ألحكام القرآن 

، اللباب يف  131/ 5، الدر المصون  435،  434/ 13، البحر المحيط 113/ 2التنزيل 

،  218/ 8، تاج العروس  141/ 1، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  4/513علوم الكتاب 

  114/ 4التحرير والتنوير
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ْطنَاَبِة:  ومنه قول عمرو ْبُن اإْلِ

ٌة        ُمَكاٌء َلَدى اْلَبْيِت بِالتَّْصِدَيِة   َوَظل وا َجِميًِعا لَُهْم َضجَّ
(1) 

 أي بالتصفيق.

ُيَصلِّي ويتلو  : أن المشركين كانوا إذا سمعوا رسول اهلل  ويؤيد هذا الوجه

قوا بأيديهم وَصَفروا بأفواههم ؛ لُيْش  وَيْخلطوا  ِغلوا عنه َمْن َيْسَمُعهالقرآن صفَّ

  : عليه قراءته ، ويعضده قوله تعالى             

       [ :26فصلت] (2) 

ا فإن  و عبيدة : ولذلك قال أب؛  (3) "التصدية التصفيق بلغة قريش "وأيضا

ون. ون وَيِعجُّ   (4) التصدية : التصفيق ورفع األصوات أي: يِضجُّ

 وتكون الداللة المرادة : (5)أهنا مشتقة من الصدِّ وهو المنُع  األصل الثاين :

هم الناس عن البيت الحرام، أو صّدهم عن سبيل اهلل ودينه   (6)صدُّ

                                                 
/ 2، فتح القدير431/ 7ام القرآن ، ، الجامع ألحك115/ 2البيت يف : النكت والعيون  (1)

144 

 بتصرف يسير 131/  5الدر المصون (2)

 28اللغات يف القرآن ، أبو أحمد السامري ص  )3(

، شرح الوصية الكبرى البن تيمية  488، أدب الكاتب ص 1/241ينظر : مجاز القرآن   (4)

12/8 

، مشكل إعراب 151،  1/152،  معاين القرآن للنحاس117/ 11ينظر : جامع البيان  (5)

/ 5، الدر المصون  235/ 1، الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد 114/ 1القرآن  

 4/513، اللباب يف علوم الكتاب 131

 2/238، زاد المسير يف علم التفسير 115/ 2ينظر: النكت والعيون  )6(
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ون  "ويؤيِّد هذا الوجه قراءُة َمْن قرأ    (1) .بالضم أي: يمنعون "َيُصدُّ

وقد يجمع بين الداللتين بأهنم كانوا يصدون ويصفقون ويصيحون على أساس 

بتلك الكيفية ، وإن كان يف حقيقة األمر أهنم  -سبحانه وتعالى  -أهنم يعبدون اهلل 

كل ما يف  "يفعلون ذلك لصد المسلمين عن الصالة والتلبيس عليهم ويؤيده أن : 

هو بمعنى اإلعراض واالعرتاض أو الصرف  -عدا الصديد- القرآن من الرتكيب

  (2) "والرد. وسياقاهتا واضحة

***   ***   *** 

 ) ط ف ف ( -9
 التطفيف يف الكيل والميزان من األمور التي اتفقت الشرائع السماوية على

  :تحريمها، بل هي من أسباب الهالك والعقاب قال تعالى         

                 [ :2، 1المطففين] 

َخْمٌس بَِخْمٍس: َما  ":  َقاَل: َقاَل َرُسوُل  -رضي اهلل عنهما  -َعْن اْبِن َعبَّاٍس 

ُهْم َوَما َحَكُموا بَِغيِْر َما أَ  ْنَزَل اهلُل ، إاِلَّ َفَشا َنَقَض َقْوٌم اْلَعْهَد  إاِلَّ ُسلَِّط َعَلْيِهْم َعُدوُّ

ُفوا اْلِمْكَياَل،  فِيِهُم اْلَفْقُر، َواَل َظَهَرْت فِيِهُم اْلَفاِحَشُة إاِلَّ َفَشا فِيِهُم اْلَمْوُت، َواَل طفَّ

َكاَة ، إاِلَّ ُحبَِس َعنُْهُم اْلَقْطُر  نِيَن َواَل َمنَُعوا الزَّ  (3)"إاِلَّ ُمنُِعوا النََّباَت َوُأِخُذوا بِالسِّ

                                                 
،  587ص  ينظر : السبعة ، وبها قرأ )َنافِع َوابْن َعامر والكسائى( 131/ 5الدر المصون  (1)

 144، المبسوط  117/ 2معاين القراءات لألزهري 

 )صدى(1/1231المعجم االشتقاقي  )2(

،  أخرجه  11/45( 13442الحديث  أخرجه الطبراين يف المعجم الكبير حديث رقم )  )3(

/ 1 ( باب ما جاء فيما ينزل من البالء121الداين يف السنن الواردة يف الفتن ،حديث رقم )

 147، غاية األماين يف تفسير الكالم الرباين ص  143
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ومع االتفاق على حرمة التطفيف إال أن العلماء اختلفوا يف األصل االشتقاقي 

 للفظ ) المطففين ( ، ومن َثمَّ داللته.

 يقول "،  (1)فذهب كثير من العلماء إلى أنه مأخوذ من : الطفيف وهو القليل 

ِفيِف، َوُهَو اْلَقلِيُل  "الطربي :  ِء الطَّ
ْ

ي ُف ،  (2) "النَّْزُر  َوَأْصُل َذلَِك مَِن الشَّ َفاْلُمَطفِّ

  (3)ُهَو اْلُمَقلُِّل َحقَّ َصاِحبِِه بُِنْقَصانِِه َعِن اْلَحقِّ فِي َكيٍْل َأْو َوْزٍن 

اُن: إذا لم يكن مملوءاا  وحقيقُته: األَْخُذ يف كيٍل، أو َوْزٍن،  " (4) "يقال: إناٌء َطفَّ

يف ، أي: الشيء التافِه : دوَن الطَّف شيئًا طفيفًا، أي: َنْزراا حقيراا، ومنه قوُلهم

 (5) "لقلَّتِه

جاء يف معاين   يف حين ذهب الزجاج : إلى أنه مأخوذ من َطفَّ الشيء وهو جانبه

والمطففون الذين ينقصون المكيال والميزان وإنما قيل للفاعل من هذا  "القرآن: 

قير الطفيف ، مطفف؛ ألنه ال يكاد يسرق يف المكيال والميزان، إال الشيء الح

                                                 
، غاية األماين يف  251/ 14، الجامع ألحكام القرآن   221/ 1ينظر: النكت والعيون  (1)

 147تفسير الكالم الرباين ص 

، البحر المحيط 13/144، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  24/185جامع البيان  )2(

 7/258،  البحر المديد  5/512سان ، الجواهر الح13/425

، غاية األماين يف تفسير الكالم  21/112، ينظر : نظم الدرر 221/ 1النكت والعيون  (3)

  15/274، روح المعاين5/482، ، فتح القدير 147الرباين ص 

،  زاد المسير يف علم التفسير 444/ 5، المحرر الوجيز   514غريب القرآن البن قتيبة ص  )4(

4 /114  

 231،  235/  23، اللباب يف علوم الكتاب 715/  13الدر المصون  )5(
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  وإنما ُأِخَذ من َطفَّ الشيء وهو جانبه، وقد فسر أمره يف السورة فقال:   

             

َزُنوا استوفوا  المعنى : إذا اكتالوا من الناس استوفوا َعَليْهم الكيل وكذلك إذا اتَّ

 (1) "الوزن 

َوُيَقال: َهَذا َطفُّ الِمْكيال َوطِفاُفه: إِذا َقارب مألَُه َولما  "وقال أهل اللغة : 

ٌف، َيْعنِي َأنَُّه إِنََّما َيْبُلُغ  يِه: ُمَطفِّ يمتلىء، َولَِهَذا قيل للَّذي ُيسيُء الكيَل َواَل ُيوفِّ

َفاَف   (2) "الطِّ

والذى ورد يف القرآن الكريم هو تطفيف الكيل بأخذ أعلى المكيل وعدم  

 (3)"إكماله. 

فِي  "وقد نص الرازي على تعدد األصل االشتقاقي للفظ المطففين فقال : 

ِء ُهَو َجانُِبُه َوَحْرُفُه ...َوالثَّانِي: 
ْ

ي ُل: َأنَّ َطفَّ الشَّ ِف َقْواَلِن اأْلَوَّ اْشتَِقاِق َلْفِظ اْلُمَطفِّ

اِج: َأنَُّه إِنََّما قِيَل لِلَِّذي يَ  جَّ َنَُّه َيُكوُن َوُهَو َقْوُل الزَّ
ِ

ٌف، أل نُْقُص اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ُمَطفِّ

ِفيَف  َء اْليَِسيَر الطَّ ْ
ي ِذي اَل َيْسِرُق فِي اْلِمْكَياِل َواْلِميَزاِن إاِلَّ الشَّ  (4) "الَّ

بينما ذكر البقاعي أربعة معان يمكن رد االشتقاق إليها وكلها متفقة مع داللة 

يف الذي ال يرضاه ذو مروءة : وهم من يقاربون ملء التطف "التطفيف فقال : 

                                                 
/ 14، الجامع ألحكام القرآن  414، ينظر : زاد المسير /  247/ 5معاين القرآن وإعرابه  )1(

251 

، النهاية يف  114/ 2)طف( ، الفائق يف غريب الحديث واألثر  231/  11تهذيب اللغة  )2(

 )طفف( 24/41، تاج العروس  4/222، اللسان  1/124غريب الحديث واألثر 

 47/  1مخطوطة الجمل  )3(

 23، اللباب يف علوم الكتاب  137/  21، ينظر : التَّْفِسيُر الَبِسْيط   82/ 11مفاتيح الغيب  )4(

 /231 
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الكيل وعدل الوزن وال يملؤون وال يعدلون، وكأنه من اإلزالة أي أزال ما أشرف 

من أعلى الكيل، من الطف ...أو من القرب، من قولهم: أخذت من متاعي ما 

خف وطف، أي قرب مني، وكل شيء أدنيته من شيء فقد أطففته، والطفاف من 

ء وغيره: ما قارب أن يمأله، وال يتم مأله، ... أو من الطفف، وهو التقتير، اإلنا

إذا قرت عليه، أو من الطفيف ، وهو من األشياء  -يقال: طفف عليه تطفيفا 

الخسيس الدون والقليل، فكأن التضعيف لإلزالة على المعنى األول كما مضى، 

ملء المكيال مقاربة كبيرة  وللمقاربة الكثيرة على المعنى الثاين أي أنه يقارب

مكراا وخداعًا حتى يظن صاحب الحق أنه وىف وال يويف، يقال: أطف فالن لفالن 

إذا أراد ختله، وإذا هنى عن هذا فقد هنى عما نقص أكثر بمفهوم الموافقة،  -

وعلى المعنى الثالث بمعنى التقتير والمشاححة يف الكيل، وعلى المعنى الرابع 

لتقليل فيه، وكأنه اختير هذا اللفظ ؛ ألنه ال يكاد يسرق يف بمعنى التنقيص وا

 (1)"الميزان والمكيال إال الشيء اليسير جداا، هذا أصله يف اللغة 

وهو يرجع إلى الزيادة يف  -يكاد نص اآلية يبين المراد  "يقول الدكتور جبل : 

قصودان بما الُطَفاف أو َنْقصه... وعبارة اآلية تشمل المعنيين، وتبين أهنما م

وال تضاد يف معنى الرتكيب. ويلحظ أن الُطفاف نفسه يتأتى فيه النقص -بعدها 

محدودة  -والزيادة بالحيل عند الكيل ، ومن كون الزيادة يف المعنى  األصلي 

 (2)"القدر جاء استعمال الطفيف يف القليل والخسيس الدون. 

                                                 
 112،  111/ 21نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور  )1(

 فف() ط1111، 1/1115المعجم االشتقاقي  )2(
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ا والحقيقة أن المعنيين متقاربان ؛ ألن ما طف وعال   من الكيل يكون حقيرا

ِة  "قليالا ، واللغة تؤيد ذلك جاء يف المقاييس : َطفَّ  الطَّاُء َواْلَفاُء َيُدلُّ َعَلى قِلَّ

اُن، َأْي َمآْلُن ، َوالتَّْطِفيُف: َنْقُص  ٌء َطِفيٌف. َوُيَقاُل: إَِناٌء َطفَّ
ْ

ِء. ُيَقاُل: َهَذا َشي
ْ

ي الشَّ

ِذي َينُْقُصُه مِنُْه  اْلِمْكَياِل َواْلِميَزاِن. َقاَل  َنَّ الَّ
ِ

ي بَِذلَِك أل َبْعُض َأْهِل اْلِعْلِم: إِنََّما ُسمِّ

َفاَفُة  َفاُف َوالطُّ َناِء: الطِّ ا. َوُيَقاُل لَِما َفْوَق اإْلِ  .(1)"َيُكوُن َطِفيفا

***   ***   *** 

 )ظ ه ر(     - 11 
 تعدد داللتها لفظ من األلفاظ القرآنية التي ذهب المفسرون واللغويون إلى 

 ) ظهيرا ( يف قول اهلل تعالى:                

                    [ :بناء على احتمال تعدد 55الفرقان ]

أن الداللة  األصل المأخوذ منه اللفظ ، حيث ذهب جمع كبير من العلماء  إلى

المرادة من اللفظ هنا هي : اإلعانة بناء على أن اللفظ مأخوذ من المظاهرة وهي 

، وتكون الداللة المرادة من اآلية الكريمة : َوَكاَن اْلَكافُِر ُمِعيناا  (2)المعونة 

ا َلُه َعَلى َمْعِصَيتِِه   ْيَطاِن َعَلى َربِِّه، ُمَظاِهرا اهلل على ، أو مظاهرا ألعداء (3)لِلشَّ

  (4)أوليائه

                                                 
 ) ط ف ف( 435/ 1مقاييس اللغة  )1(

، زاد المسير يف علم  115/ 2، إيجاز البيان عن معاين القرآن  152/ 4النكت والعيون  (2)

 1/125التفسير

 287/ 1، الكشاف  17/477جامع البيان (3)

 1211/ 4الغريبين يف القرآن والحديث  (4)



  

 
 دراسة نظرية تطبيقية في القرآن الكريم-د الداللة تعدد األصل االشتقاقي وأثره في تعد

 

 

 
 

 

 

َوُهَو ُمْشَتقٌّ مِْن: َظاَهَر َعَلْيِه، إَِذا َأَعاَن َمْن ُيَغالُِبُه َعَلى َغَلبِِه، َوَأْصُلُه اأْلَِصيُل  "

ا  َنَّ اْلُمَعاِوَن َأَحدا
ِ

ابَِّة أل نَْساِن َأِو الدَّ ُمْشتَقٌّ مَِن اْسٍم َجامٍِد َوُهَو اْسُم الظَّْهِر مَِن اإْلِ

َلِب َغْيِرِه َكَأنَُّه َيْحِمُل اْلَغالَِب َعَلى اْلَمْغُلوِب َكَما ُيْحَمُل َعَلى َظْهِر اْلَحامِِل، َعَلى غَ 

َجَعَل اْلُمْشِرَك فِي إِْشَراكِِه َمَع ُوُضوِح َداَلَلِة َعَدِم اْستِْئَهاِل اأْلَْصنَاِم لإِْلَِلِهيَِّة َكَأنَُّه 

بِّ َتْعِريٌض بَِأنَّ  َينُْصُر اأْلَْصنَاَم َعَلى َربِّهِ  . َوفِي ِذْكِر الرَّ   (1)"اْلَكافَِر َعاقٌّ لَِمْواَلهُ  اْلَحقِّ

يف حين ذهب البعض إلى احتمال أن تكون الداللة المرادة من اللفظ : )هيِّنًا( 

أي ال قيمة له مأخوذ من قولهم : ظهر فالن بحاجتي إذا تركها واستهان هبا، وكأن 

 (2)على ربه هينا مهينا  -هو عبادة ما ال ينفع وال يضرو -الذي يفعل هذا الفعل

وقيل: المراد بظهيرا مهينا من قولهم: ظهرت به إذا نبذته خلف  "يقول األلوسي: 

ظهرك أي كان من يعبد من دون اهلل تعالى ما ال ينفعه وال يضره مهينا على ربه عز 

 (3) "وجل ال خالق له عنده سبحانه 

 : دها يف موطن آخر يف قوله تعالى ويعضد تلك الداللة ورو     

           [ :أي 52هود ]"  ُجِل: َخلَّْفُت َحاَجتِي ُجُل لِلرَّ َكَما َيُقوُل الرَّ

ُجُل َقَضاَء َخْلَف َظْهِرَك، َفاتََّخْذُتُموُه َوَراَءُكْم ظِْهِريًّا: اْسَتْخَفْفُتْم بَِأْمِرِه، َفإَِذا َأَراَد الرَّ 

  (4) "َحاَجَة َصاِحبِِه، َجَعَلَها َأَماَمُه َبيَْن َيَدْيِه، َوَلْم َيْستَِخفِّ بَِها 

                                                 
 57/ 14التحرير والتنوير (1)

 1/125، زاد المسير  4/152، النكت والعيون 1/287ينظر : الكشاف  (2)

 542، الكليات ص   11/  13روح المعاين  (3)

 551/ 12جامع البيان  (4)
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قال  (1) "اتخذتم اهلل ظهريا أي غير مراعى وراء الظهر على معنى االطراح  "أي

ويقال: للذي ال يقضى حاجتك وال يلتفت إليها: ظهرت بحاجتي  "أبو عبيدة : 

ُجل (2)  "ة أي خلف ظهركوجعلتها ظهريّ   (3) "، َوُهَو استهانُتك بحاجة الرَّ

 كما وردت هبذا المعنى يف الشعر العربي من ذلك قول الفرزدق:

 (4) َتِميَم بَْن َبْدٍر اَل َتُكوَننَّ َحاَجتِي       بِظَْهرٍ َفاَل َيْخَفى َعَلْيَك َجَواُبَها

 كما استعمل اللفظ يف اللغة هبذه الداللة :

ِذي  "اء يف اللسان :ج : الَّ ِذي َتْجَعُله بَظْهر َأي َتنَْساُه. والظِّْهِريُّ : الَّ والظِّْهِريُّ

 (5) "َتنْساه وَتْغُفُل َعنْهُ 

فكاِلَ المعنيين جائز: ظهيراا أي: ُمِعينًا، كأن الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه "

افر ظهير على اهلل، فِقْف بالمرصاد، َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم َ: اعلم يا محمد أن الك

عه  س رسوله ليقف هذا الموقف، وُيشجِّ وجاهده ما استطعَت، فكأنه تعالى ُيحمِّ

ليكون من عدوه على َحَذر وعلى يقظة أو: ظهيراا ال ُيؤبه له، وهذا طمأنة لرسول 

 (6) "اهلل، فالكافر َهيِّن على اهلل ، فال يهمك كيدهم 

اللغوي لمادة )ظ ه ر( يف المعاجم العربية،  والقرآن  وبعد النظر يف الرتكيب

الكريم يرى البحث أن الداللة األولى هي األشبه ؛ ألن تركيب ظهر يف اللغة يدور 

                                                 
 231/ 1المحرر الوجيز  (1)

 1/248مجاز القرآن  (2)

 )ظهر( 1/114تهذيب اللغة  (3)

 ، برواية :83البيت من )الطويل( يف ديوانه ص  (4)

  َتُهوَننَّ َحاَجتِي       َلَدْيَك ،  وال َيعَيا َعَلي َجَواُبَهاَتِميَم ْبَن َزْبٍد !اَل  

 152/ 4)ظهر( النكت والعيون 427/ 1، مقاييس اللغة 111/ 4، تهذيب اللغة  

 )ظهر( 287/ 4،ينظر المحكم  522/ 4لسان العرب   (5)

 13477،  13471/ 17الخواطر –تفسير الشعراوي  (6)
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اُء َأْصٌل  "حول القوة والربوز ، جاء يف مقاييس اللغة : َظَهَر: الظَّاُء َواْلَهاُء َوالرَّ

ٍة َوبُ  ا َفُهَو َصِحيٌح َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ُقوَّ ُء َيْظَهُر ُظُهورا
ْ

ي ُروٍز. مِْن َذلَِك: َظَهَر الشَّ

ِهيَرِة، َوُهَو َأْظَهُر َأْوَقاِت  ْهِر َوالظَّ  َوْقُت الظُّ
َ

ي َظاِهٌر، إَِذا اْنَكَشَف َوَبَرَز. َولَِذلَِك ُسمِّ

ْنَساِن، َوُهَو  ِه َظْهُر اإْلِ ِخاَلُف َبْطنِِه، َوُهَو َيْجَمُع النََّهاِر َوَأْضَوُؤَها. َواأْلَْصُل فِيِه ُكلِّ

َة   (1) "اْلُبُروَز َواْلُقوَّ

كما دارت داللة مادة) ظ ه ر( يف القرآن الكريم حول هذا المعنى من ذلك َقوله 

 َتَعاَلى:                               

    : ، وَقوله عز وجل (2)ي تتعاونا عليه[ أ4التحريم: ]

    :وَقوله سبحانه (3) "أي أعوان " [4]التحريم ،      

     :ُهْم لَِبْعٍض َعْوناا َوَلْو َكاَن َبْعُض  "[ أي : 11]اإلسراء

ا      ، وَقوله تعالى: (5) هير المعيُن.، والظ(4)"َوَظْهرا

   (6)[ َأْي َغالِبِيَن َقاِدِريَن َعَلْيِه 14الصف: ]

                                                 
 )ظهر(471/ 1مقاييس اللغة   (1)

 5/141معاين القرآن وإعرابه  (2)

 4/144الكشف والبيان عن تفسير القرآن  (3)

 15/75جامع البيان (4)

 1/254معاين القرآن وإعرابه  (5)

 8/11البحر المحيط  (6)
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َوَكاَن اْلَكافُِر  "وقد ذهب الطربي إلى أن السياق يرجح تلك الداللة فقال : 

ا َلُه َعَلى َمْعِصيَ  ْيَطاِن َعَلى َربِِّه، ُمَظاِهرا ُه َمْعنَى ُمِعيناا لِلشَّ تِِه... َوَقْد َكاَن َبْعُضُهْم ُيَوجَّ

   :َقْولِِه             [ :َأْي َوَكاَن اْلَكافُِر َعَلى 55الفرقان ]

َف َظْهِرِه َفَلْم َربِِّه َهيِّناا مِْن َقْوِل اْلَعَرِب: َظَهْرُت بِِه، َفَلْم َأْلَتِفْت إَِليِْه، إَِذا َجَعَلُه َخلْ 

ِهيَر َكاَن ِعنَْدُه َفِعيٌل ُصِرَف مِْن َمْفُعوٍل إَِلْيِه مِْن َمْظُهوٍر بِِه،  َيْلَتِفْت إَِليِْه، َوَكَأنَّ الظَّ

ا بِِه.  َكَأنَُّه قِيَل: َوَكاَن اْلَكافُِر َمْظُهورا

ِذي ُقْلنَاُه ُهَو َوْجُه اْلَكاَلِم َواْلَمْعنَى  َنَّ اهلَل َتَعاَلى ِذْكُرُه َأْخَبَر َواْلَقْوُل الَّ
ِ

ِحيُح، أل الصَّ

ُه إِيَّاُهْم، َوَذمَّ  اِر َمْن ُدوَنُه، َفَأْوَلى اْلَكاَلِم َأْن َيتَْبَع َذلَِك َذمَّ َعْن ِعَباَدِة َهُؤاَلِء اْلُكفَّ

ْس 
ِ

ا َيْجِر ال تِْكَباِرِهْم َعَلْيِه َذَكَر؛ َفُيتْبُِع فِْعلِِهْم ُدوَن اْلَخَبِر َعْن َهَوانِِهٍم َعَلى َربِِّهْم، َولمَّ

 (1) ."بِاْلَخَبِر َعْن َهَوانِِهْم َعَليْهِ 

أن الذي دفع البعض إلى القول باحتمال أن تكون  -واهلل أعلم  -كما أرى 

الداللة المرادة من ظهيرا هو اإلهانة هو تركيب اآلية أي استحالة أن يكون الكافر 

انت داللة ظهيرا هي العون لكانت الداللة المرادة من عونا على اهلل ؛ ألنه لو ك

 اآلية أن الكافر عوناا على اهلل وهذا مستحيل.

ومن ثم لجأ البعض إلى تقدير محذوف )أولياء اهلل ( أي وكان الكافر على 

،  (2)أولياء ربه أو على طاعة ربه ظهيرا ، َأو ُمظاهراا ألعداء اهلل َتَعاَلى على أوليائه 

َن اْلكافُِر َعلى َربِِّه الذي ذكرت آثار ربوبيته جل وعال َظِهيراا أي مظاهرا َوكا "أو

... والمراد يعاون المشركين على ربه عز وجل بأن يغريهم على معصيته والشرك 

                                                 
 478، 477/ 17جامع البيان  (1)

/ 4، النكت والعيون  1211/  4، الغريبين يف القرآن والحديث 115/ 1تهذيب اللغة  (2)

  115/ 2، إيجاز البيان عن معاين القرآن  152
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ألنه يفعل  "أو   (1) "به عز وجل، وقيل: المراد يعاون على أولياء اهلل تعالى.

 .(2)  "لناس المعصية، ويتخذ ُأْسوة فيها ُيقلده ا

***   ***   *** 

 )ق ر ر (  -11
من المعاين والتعبيرات التي تكررت يف القرآن الكريم يف أكثر من واقعة التعبير 

: بـــــ) قرة العين( من هذه المواطن ما جاء على لسان امرأة فرعون يف قوله تعالى 

                                 

                :[5]القصص 

وقد اختلف املفسرون يف داللتها تبًعا الختالفهم يف اشتقاق لفظ ) ُقرَُّة ( 

 حيث حتتمل مأخذين اشتقاقني :  

ألن ؛ (3)ُد ، أي لم تسخن بالبكاء أهنا مشتقة مَِن اْلُقرِّ َوُهَو اْلبَرْ  المأخذ األول :

، وتسرتوح إِلى الَبْرد.  أقّر اهلل عينك: أي  "ومنه قولهم: ، (4)العرب تتأذى بالَحرِّ

وتكون الداللة  (5) ."أبرد اهلل دمعتك ؛ ألّن دمعة الّسرور باردة، ودمع الحزن حارّ 

رور ومن ثم تربد ، أو أنه يحقق السعادة والس (6)المرادة حينئذ أنه بردها بالسرور 

                                                 
  11/  13روح المعاين  (1)

 13471/ 17تفسير الشعراوي  (2)

)قر(، الهداية إلى بلوغ 8/225، تهذيب اللغة 154/ 5ينظر: معاين القرآن للنحاس  (3)

،  زاد المسير يف علم 111،المفردات ص 4/217، النكت والعيون  8/5442النهاية 

  11/81، الجامع ألحكام القرآن 112/ 1ر التفسي

 11/81، الجامع ألحكام القرآن 112/ 1زاد المسير يف علم التفسير  (4)

 255التبيان يف تفسير غريب القرآن ، البن الهائم ص  (5)

 217/ 4النكت والعيون  (6)
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اا أي بارداا، وإذا َحِزن كان العين ؛  وذلك أنَّ العيَن إذا َفِرح صاحُبها كان َدْمُعها قارَّ

اا ...  أقرَّ  "ويف الدعاء له:  " َأْسَخَن اهلُل عينَه " ولذلك يقال فيمن يدعى عليهَحرَّ

 .(1) "اهلُل عينَه 

ها َمْن َتَوّلى ق ها( َوفِي أمثالهم: ) َولِّ حارَّ ت بِِه  ".(2)ارَّ ُة: كلُّ شيٍء َقرَّ والُقرَّ

ْت نقيُض َسُخنَْت  ةا وَقرَّ ِت العيُن ُقرَّ ة مصدُر َقرَّ  .(3)  " عينَُك، والُقرَّ

أما القرُّ بمعنى الربد، فمن المعلوم عن الحرارة أن  "يقول الشيخ الشعراوي: 

خرقْت هذه القاعدة من طبيعتها االستطراق واالنتشار يف المكان، لكن حكمة اهلل 

يف حرارة جسم اإلنسان، حيث جعل لكل عضو فيه حرارته الخاصة، فالجلد 

، يف حين أن الكبد مثالا ال يؤدي مهمته 37ْالخارجي تقف حرارته الطبيعية عند 

 .40ْإال عند 

تنصهر، ويفقد اإلنسان البصر، والعجيب  5ْأما العين فإذا زادْت حرارهتا عن 

م واحد، فهي آية من آيات اهلل يف الخلق، لذلك حين ندعو أهنما عضوان يف جس

لشخص نقول له: أقرَّ اهلل عينك يعني: جعلها باردة سالمة، أاَل ترى أن اإلنسان إذا 

 َغِضب تسخُن عينه ويحّمر وجهه؟

   فالمعنى هنا         [ :يعني يكون نعمة ومتعة 5القصص ]

 (4) "فال ننظر إلى غيره. لنا، نفرح به ونقنع،

                                                 
 1/171، معترك األقران 543/ 7) قر( ، الدر المصون 111المفردات ص  (1)

،  128/ 2، جمهرة األمثال 284، 227يف : األمثال ، أبو ُعبيد القاسم بن سالّم ص  المثل (2)

 (1743رقم ) 114

 )قر(8/224تهذيب اللغة  (3)

 17/13884الخواطر  –تفسير الشعراوي  (4)
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وتكون الداللة ،  (1)أهنا مشتقة من قر يف المكان إذا أقام فيه  المأخذ الثاين :

أن يصادف قلبه من يرضاه فتقر عينه عن النظر الى غيره وال تطمح الى  ":  المرادة

، أو أن العين قر فيها  (3)  "َأْي َيَقرُّ النََّظُر بِِه َواَل َينُْظُر إَِلى َغْيِرهِ  "،  (2) "ما فوقه 

أعطاه اهلل ما تسكن به عينه فال يطمح  "أو  (4) دمعها فلم يخرج بالحزن أي لم تبك

  (5)  "إلى غيره 

ألن ما يسر يقر النظر به وال ينظر إلى غيره ، وقيل : يف الضد أسخن اهلل تعالى  "

 وأمامًا ووراءا ال عينه على معنى جعله خائفًا مرتقبًا ما يحزنه ينظر يمينًا وشماالا 

يدري من أين يأتيه ذلك بحيث تسخن عينه لمزيد الحركة التي تورث السخونة ، 

 (6)  "وفيه تكلف

ومعنى قرة عين قرت  "وقد أشار النحاس إلى تعدد االشتقاق والداللة فقال : 

عينه من القر وهو الربد أي لم تسخن بالبكاء ، وقيل قرت من قر يف المكان أي لم 

 (8)، وتبعه الماوردي  (7) "تبك 

                                                 
اس  (1) ، شمس العلوم 4/217، النكت والعيون 154/ 5ينظر : معاين القرآن الكريم للنَّحَّ

/ 17الخواطر  –، تفسير الشعراوي 1/1744غة العربية المعاصرة ، معجم الل 11/7254

 118/ 1معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن  -، مخطوطة الجمل  13521

 252/ 1روح البيان  (2)

 111/ 8البحر المحيط  (3)

اس (4)  4/217النكت والعيون  ،154/ 5 ينظر: معاين القرآن الكريم للنَّحَّ

  )قر( 111المفردات ص  (5)

 51/ 13روح المعاين  (6)

اس (7)  154/ 5معاين القرآن الكريم للنَّحَّ

 4/217النكت والعيون  (8)
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اُء  "وقد أرجع ابن فارس اللفظ إلى هذين االشتقاقين فقال : َقرَّ  اْلَقاُف َوالرَّ

 ، ُل اْلُقرُّ ٍن ، َفاأْلَوَّ َأْصاَلِن َصِحيَحاِن، َيُدلُّ َأَحَدُهَما َعَلى َبْرٍد، َواآْلَخُر َعَلى َتَمكُّ

ُن، ُيَقاُل َقرَّ َواْستََقرَّ َوُهَو اْلَبْرُد،... َواأْلَْصُل اآْلَخُر ا  (1)  "لتََّمكُّ

***   ***   *** 

 )ق ر ض( -12 
من الكلمات التي تعددت داللتها يف القرآن الكريم لتعدد األصل المأخوذة منه 

  : : كلمة )تقرضهم( يف قوله تعالى                 

                                

 [81]الكهف: 

 حيث ذهب بعض املفسرين إىل أهنا حتتمل داللتني :  

أن معنى تقرضهم: تقطعهم أي أهنا تجوزهم منحرفة عنهم ،  :الداللة األوىل  

 من قولك : قرضته بالمقراض أي قطعته. 

مال َأي: ُتَجاِوُزُهْم وترتكهم َعن شمالها  "تهذيب: جاء يف ال َتْقِرُضُهْم ذاَت الشِّ

ُيَقال: َقَرْضُتُه َأْقِرُضُه َقْرضًا َأي: جاوزته. َوَقاَل اْلكَسائي: َتْقِرُضُهْم: َأي: َتْعِدُل 

  (2) "َعنُْهم 

                                                 
 )قر( 7،8/  5مقاييس اللغة  (1)

،  غريب 185رآن للكسائي ص )قرض( ، ينظر : معاين الق 218/ 8تهذيب اللغة  )2(

: وهن "نظع"، يريد: نظرت إلى 172،  171/ 5، أبو عبيد القاسم بن سالم الحديث

: "يقرضن"، يريد: أوساط موضع. ومعنى "يقرضن أجواز مشرف"النساء على الهوادج 

 يملن عنها شماالً.
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وكذلك ذات  والعرُب َتُقوُل: َقَرْضُتُه ذاَت اليميِن وحذوته ، "َوَقاَل اْلفراء: 

ا، كل َذلَِك َأي: كنُت بحذائِِه من كلِّ ناحيٍة   وَقَرْضُت:  "، (1)الشمال وُقُبالا وُدُبرا

 (2) "مثُل َحَذْوُت َسَواء 

تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه  "أن معنى تقرضهم:  الداللة الثانية:

ان موحش ، بانصرافها ، مأخوذ من قرض الدراهم التي ترد ؛ ألهنم كانوا يف مك

 (3) ."وقيل ألنه لم يكن عليهم سقف يظلهم ولو طلعت عليهم ألحرقتهم 

 "ه ومن ثم تعدد الداللة فقال : وقد أشار األلوسي إلى تعدد األصل المشتق من

َوإِذا َغَرَبْت أي تراها عند غروهبا َتْقِرُضُهْم أي تعدل عنهم، قال الكسائي: يقال 

ماِل أي جهة ذات شمال قرضت المكان إذا عدلت عنه ولم  تقر به ذاَت الشِّ

الكهف أي جانبه الذي يلي المشرق، وقال غير واحد: هو من القرض بمعنى 

 (4) "القطع تقول العرب: قرضت موضع كذا أي قطعته 

تقاقها من القرض الذي يسرتد وقد رجح أبو حيان داللة ) القطع ( ورد اش

: َمْعنَى تَ  ": فقال
ٍّ

ا َوَقاَل َأُبو َعلِي ْقِرُضُهْم ُتْعطِيِهْم مِْن َضْوئَِها َشْيئاا ُثمَّ َتُزوُل َسِريعا

 إَِصاَبةا 
ِّ

ْمَس َتِميُل بِاْلَغْدَوِة َوُتِصيُبُه بِاْلَعِشي ، َواْلَمْعنَى ِعنَْدُه َأنَّ الشَّ َكاْلَقْرِض ُيْستََردُّ

ِذي ُيْعَطى ثُ  مَّ ُيْستََردُّ َلَكاَن اْلِفْعُل ُرَباِعيًّا َفَكاَن َخِفيَفةا اْنَتَهى. َوَلْو َكاَن مَِن اْلَقْرِض الَّ

                                                 
 ) قرض(   218/ 8، ينظر : تهذيب اللغة 2/117معاين القرآن للفراء  )1(

 ) قرض(   218/ 8تهذيب اللغة  )2(

 1/243النكت والعيون  )3(

، 131/ 2، معترك األقران 185لقرآن للكسائي ص ينظر : معاين ا 8/212روح المعاين  )4(

َهاِب َعَلى تْفسيرِ الَبيَضاِوي،  ، 221/ 1، أضواء 12/ 7، محاسن التأويل 81/ 1َحاِشيُة الشِّ

 4535/ 4زهرة التفاسير 
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. َلكِنَُّه مَِن اْلَقْطِع، َوإِنََّما التَّْقِديُر ُتْقِرُض َلُهْم َأْي  َيُكوُن ُتْقِرُضُهْم بِالتَّاِء َمْضُموَمةا

 (1) "َتْقَطُع َلُهْم مِْن َضْوئَِها َشيْئاا

أبو علي ( بأنه كان ينبغي أن ُيْقرأ وقد ُضعِّف قوُله )يقصد قول  "قال السمين : 

 (2)")ُتْقِرُضهم( بضم التاء ؛ ألنه مِْن َأْقرض 

وقد بين األلوسي السبب الذي جعل أبو حيان يرد قول أبي علي فقال بعد أن 

والسبب الختياره ذلك توهمه أن الشمس لو لم  "ذكر كالم أبو حيان السابق :

فيه فيصير ذلك سبباا لهالكهم وفيه ما تصب مكاهنم أصالا لفسد هواؤه وتعفن ما 

 (3) "فيه، وأكثر المفسرين على أهنم لم تصبهم الشمس أصالا 

وقرأ الجمهور  "وقراءة ) يقرضهم( بالياء ترجح داللة القطع يقول ابن عطية : 

) تقرضهم ( بالتاء، وفرقة ) يقرضهم( بالياء، أي الكهف كأنه من القرض وهو 

ف بظله من ضوء الشمس، وجمهور من قرأ بالتاء، القطع، أي يقتطعهم الكه

فالمعنى أهنم كانوا ال تصيبهم شمس البتة ، وهو قول ابن عباس، فيتأولون 

)تقرضهم ( بمعنى ترتكهم ، أي كأهنا عنده تقطع كّل ما ال تناله عن نفسها، وفرقة 

هم مما ممن قرأ بالتاء تأول أهنا كانت بالعشي تنالهم، فكأهنا )تقرضهم( أي تقتطع

ال تناله، وقالوا كان يف مسها لهم بالعشي صالح ألجسامهم، وحكى الطربي أن 

العرب تقول: قرضت موضع كذا أي قطعته... ومنه أقرضني درهما أي اقطعه لي 

                                                 
 458/ 7، الدر المصون  5/114، ينظر: الحجة للفارسي 7/152البحر المحيط  )1(

 458/ 7الدر المصون  )2(

 8/211المعاين روح  )3(
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ْمَس تقتضي أنه كان لهم حاجب من جهة الجنوب  من مالك، وهذه الصفة مع الشَّ

  (1) "وحاجب من جهة الدبور وهم يف زاويته 

 واألصل اللغوي ملادة ) ق رض( يدور حول القطع :   

أصُل القْرض  "، ويف التهذيب :  (2)"والَقْرُض: القطع بالناب "جاء يف العين : 

اُء  "وقال ابن فارس َقَرَض:  (3)"فِي اللُّغة الَقْطُع، َومنه ُأِخَذ الِمقراض  اْلَقاُف َوالرَّ

اُد َأْصٌل َصِحيٌح، َوُهَو َيُدلُّ   (4)"َعَلى اْلَقْطِع  َوالضَّ

إلى أن الرتكيب المحوري  -رحمه اهلل  -وفد ذهب أستاذنا الدكتور جبل 

َر الَقْرُض بالَتْرك، وبالعدول  "لجذر )ق رض( يرجح داللة القطع فقال: وُفسِّ

فهو من القطع، وأصله َقَرَض عنه أي  "َقَرَض المكاَن: عدل عنه وتركه ناحيةا "

  انقطع عنه                [ :17الكهف] 

َتْتركهم. هذا وقد قيل تقرضهم: يصيبهم َيِسير منها ، واألول أقرب إلى أصل 

معنى الرتكيب. وكل ما يف القرآن من الرتكيب عدا ما يف هذه اآلية األخيرة فهو 

  (5)"بمعنى االقتطاع بما َتملُِك والتربع به يف سبيل اهلل 

****   ***   ** 

                                                 
، جامع  244، ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص  531/ 1المحرر الوجيز  )1(

 15/187البيان 

 )قرض(5/44العين  )2(

 )قرض( 14/11، تاج العروس  211/ 8تهذيب اللغة  )3(

 71/ 5مقاييس اللغة  )4(

 )قرض( 1714/ 4المعجم االشتقاقي  المصل  )5(
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 )ق ر ن( -13
 قال تعالى :                          

                              

 [13الزخرف: ]

 التي اختلف المفسرون يف داللتها كلمة  من الكلمات القرآنية

 )ُمْقِرنِيَن( ، ويرجع اختالفهم يف داللتها إلى تعدد األصل االشتقاقي لها : 

فذهب معظم المفسرين إلى أن لفظ ) ُمْقِرنِيَن ( مشتق من اإلقران الذي هو 

ا إذا ا إذا أطاق. وأقرنت كذ، يقال : أقرن يقرن إقرانا  (1) "بمعنى اإلطاقة والقدرة 

، قال ابن  (2)فأوثقه به وشده -وهو الحبل  -أطقته وحكمته ؛ كأنه جعله يف قرن 

بالبحر لوال أن اهلل سخره  يريد: وال طاقة لنا باإلبل وال بالفلك وال "عباس: 

 (3)"لنا

 -ومن ثم تكون الداللة المرادة من اآلية على هذا االشتقاق هو شكر اهلل 

،  وهي أنه سبحانه تعالى سخر لهم هذه الدواب  على النعمة -سبحانه وتعالى 

وغيرها من آالت السفر، وأنه لوال تسخير اهلل لهذه الدواب لما استطاعوا 

 استعمالها وركوهبا ؛ ألهنم ال قدرة لهم وال طاقة لديهم هبذه الدواب. 

                                                 
، إعراب القرآن  17،  11/  11، الجامع ألحكام القرآن  5/218والعيون  ينظر : النكت (1)

 15/ 11، التفسير الوسيط للقرآن الكريم 4/17وبيانه 

  17،  11/  11الجامع ألحكام القرآن  (2)

، ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن 15/ 4الوسيط يف تفسير القرآن المجيد للواحدي  (3)

 11/ 11، الجامع ألحكام القرآن 218/ 5والعيون ، النكت  412عباس ص 
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وأْقَرْنُت لهذا  "وقد أشار الخليل إلى هذا االشتقاق ، وتلك الداللة فقال : 

ير أو الربذون أي أطعته، اشتق من قولك: صرت له قرينًا أي مطيقًا، ومنه البع

   (1) "مطيقين  أي         :قوله تعالى

 " يف حين ذهب البعض إلى احتمال أن يكون لفظ )مقرنين( مشتق من المقارنة

وهو أن يقرن بعضها  "،   (2) ."من قولهم : أنا قِْرن لفالن؛ إذا كنت مثله يف الشدة 

 (3) " ببعض يف السير ؛ يقال : قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قرينه

وتكون الداللة المرادة من لفظ )مقرنين( : المثل والنظير والشبيه ، أي سبحان 

الذي سخر لنا هذه الدواب والفلك، وأنه لوال تسخير اهلل لها ما قدرنا على 

 لسنا مثلها ، أي قرناا لها بمعنى المثل. استعمالها ؛ ألننا 

وقد أشار ابن أبي زمنين  إلى هذا االشتقاق ، وتلك الداللة فقال : َوقيل: إِن 

ة ، َفإِذا أرْدت  ْفَظة من َقْولهم: َأنا قِْرٌن لُفاَلن إِذا كنت مثله فِي الشدَّ اشتقاق اللَّ

َقاَل َأُبو ُعَبْيَدَة: ُفاَلٌن   "يح الغيب : وجاء يف مفات(4) "السّن قلت: َقْرُنه بَِفْتح اْلَقاف

: َوَكَأنَّ اْشتَِقاَقُه مِْن َقْولَِك ضرب له  ُمْقِرٌن لُِفاَلٍن، َأْي َضابٌِط َلُه. َقاَل اْلَواِحِديُّ

ِة، َفَكَأنَّ اْلَمْعنَى َأنَُّه َليَْس ِعنْ  دَّ َدَنا مَِن قرنا، ومعنى َأَنا قِْرٌن لُِفاَلٍن، َأْي مَِثاُلُه فِي الشِّ

                                                 
 141،  145/ 17)قرن( ، ينظر نظم الدرر 5/141العين  (1)

، التَّْفِسيُر  431/ 4، معاين القرآن وإعرابه للزجاج 145غريب القرآن البن قتيبة ص  (2)

 17/  23الَبِسْيط 

   17/  11، الجامع ألحكام القرآن  5/218ينظر: النكت والعيون  (3)

، ينظر : غريب القرآن البن قتيبة 177/ 4تفسير القرآن العزيز ، البن أبي َزَمنِين المالكي  (4)

 ، 145ص 
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َرَها َلنَا  ابََّة َواْلُفْلَك َوَأْن َنْضُبَطَها، َفُسْبَحاَن َمْن َسخَّ اَقِة َأْن َنْقِرَن َهِذِه الدَّ ِة َوالطَّ اْلُقوَّ

    (1) "بِِعْلِمِه َوِحْكَمتِِه َوَكَماِل ُقْدَرتِِه 

ال واألمر من الناحية اللغوية واسع حيث أرجع ابن فارس الجذر إلى أصلين فق

ٍء  ": َقَرَن : 
ْ

اُء َوالنُّوُن َأْصاَلِن َصِحيَحاِن، َأَحُدُهَما َيُدلُّ َعَلى َجْمِع َشي اْلَقاُف َوالرَّ

ْيئَْيِن. َواْلِقَراُن:  ُل: َقاَرْنُت َبيَْن الشَّ ٍة ، َفاأْلَوَّ ٍة َوِشدَّ ٌء َينَْتُأ بُِقوَّ
ْ

ٍء، َواآْلَخُر َشي
ْ

إَِلى َشي

... َوَقْوُلُهْم: ُفاَلٌن ُمْقِرٌن لَِكَذا، اْلَحَبُل ُيْقَرُن بِِه  نِّ َشيَْئاِن... َواْلَقْرُن: َمَثُلَك فِي السِّ

   (2) "َأْي ُمطِيٌق َلُه 

)اإلطاقة والقدرة( هي الراجحة من الناحية السياقية ؛ ألن  والداللة األولى

 - سبحانه تعالى -سياق اآليات الكريمة التي سبقت اآلية تتحدث عن نعم اهلل 

على اإلنسان وأنه تعالى خلق السماوات األرض ومهد لهم األرض وجعل لهم 

فيها السبل ، وأنزل من السماء الماء الذي أنبت لهم به األرض ، وأنه خلق لهم 

األزواج واألنعام والفلك ليركبوها ، ثم أخرب سبحانه وتعالى أنه يجب عليهم 

ل اهلل لها ما استطاعوا وما قدروا تذكر نعم اهلل عليهم وشكرها ؛ ألنه لوال تذلي

 عليها ، وما انتفعوا هبا. 

ا لفظ )التسخير( يرجح تلك الداللة ؛ ألن التسخير هو الذي مكنهم من  أيضا

      القدرة عليها ، ومن ثم لما ارتفع التذليل عن بقرة بني اسرائيل ما قدروا عليها

                           [ :البقرة

                                                 
 17/  23، التَّْفِسيُر الَبِسْيط  232/ 2، وينظر : مجاز القرآن  122/ 27مفاتيح الغيب  (1)

 ) قرن( 77،  71/ 5مقاييس اللغة  (2)
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ْل لِْلَحْرِث َوإَِثاَرةِ  "  (1) "أي: ليس بّذلول للحمل والّركوب "[ 71 يعني : َلْم ُتَذلَّ

تِي ُيْسنَى َعَلْيَها بَِسْقِي اْلُحُروِث   مَِن النََّواِضِح الَّ
َ

  (2) "اأْلَْرِض، َواَل ِهي

ا ارتباط الدوا سبحانه  -ب بالتسخير والتذليل يؤكد ذلك ، فقد رتب اهلل وأيضا

 :  الركوب واالستعمال على التذليل فقال تعالى -وتعالى          

                                     

            :[ ، كما رتب االنتفاع باألرض على 72 ، 71 ] يس

  التذليل فقال تعالى :                   

                  :[15]الملك 

َفرٌس َذُلوٌل مِن  "واب مثل الذليل يف الناس يقال : قال أهل اللغة: الذلول يف الد

ل ة والذُّ لَّ ل، َورجل ذُلول َبيُِّن الذِّ      ، قال تعالى (3) "الذُّ

                                       

                                 

    [ :36الحج] "  :أي ذللناها لكم وهي البدن. َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن، يعني

 (4)" لكي تشكروا ربكم على هذه النعمة

***   ***   *** 

                                                 
رر يف َتِفسيِر  (1) َور َدْرُج الد   178/ 1اآلِي والس 

 412/ 1البحر المحيط  (2)

( ، ينظر : بحر العلوم  257/ 11، لسان العرب  14/242تهذيب اللغة  (3)   11/ 1)ذلَّ

 28/ 4، النكت والعيون 7/4844، ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية 2/411بحر العلوم  (4)
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 ق و م ()  -14

  :  قال تعالى                     

                                 

     [212:  ]البقرة 

النفس ، بل َقَدَمُه اهلل سبحانه وتعالى على البنين يف معرض المال شقيق 

الحديث عن زينة الحياة الدنيا ، وأمر بكتابته عند التداين ؛ ألن ذلك أقوم  

ا الختالفهم يف  (1)للشهادة ، وقد اختلف المفسرون  يف داللة لفظ )َأْقَوم( تبعا

 أصلها االشتقاقي.

من ثم تكون الداللة المرادة من اآلية : أن فقيل : إهنا مشتقة من االستقامة ، و

َنَّ اْلُمنْتَِصَب  "كتابة الدين
ِ

ْعِوَجاِج ؛ َوَذلَِك أل
ِ

 ِضدُّ اال
َ

تِي ِهي ْستَِقاَمِة ، الَّ
ِ

َأْبَلُغ فِي اال

  (2)"اْلَقائَِم، ِضدُّ اْلُمنَْحنِي اْلُمْعَوجِّ 

ادة وأعون على وقيل : إهنا مشتقة من القيام ، بمعنى الحفظ  أي أحفظ للشه

   (3)إقامتها.

َو)َأْقَوُم( : َيُجوُز  "وقد أشار العكربي إلى اختالف االشتقاق والداللة فقال : 

ائَِدَة ُثمَّ َأَتى بَِهْمَزِة َأْفَعَل َكَقْولِ  َيِة َلكِنَُّه َحَذَف اْلَهْمَزَة الزَّ ِه َأْن َيُكوَن مِْن َأَقاَم اْلُمَتَعدِّ

   :َتَعاَلى       [ :َقاَمتُِكُم 12الكهف [ َفَيُكوُن اْلَمْعنَى: َأْثبَُت إِلِ

                                                 
 1/147، فتح القدير  1/712، إرشاد العقل السليم  157/ 1النكت والعيون  (1)

 7/47مفاتيح الغيب  )2(

  157/ 1النكت والعيون  )3(
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ِزِم، َوَيُكوُن اْلَمْعنَى: َذلَِك َأْثَبُت لِِقَياِم  َهاَدَة، َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن مِْن َقاَم الالَّ الشَّ

َهاَدُة َثبَتَْت  َهاَدِة، َوَقاَمِت الشَّ  (2)لسمين الحلبي.وتبعه يف ذلك ا،  (1) "الشَّ

يف حين ذهب ابن عطية إلى صحة قول من ذهب إلى أهنا مشتقة من )قام( 

  (4)أكده أبو حيان و (3)بمعنى اعتدل، أي أعدل وأصحُّ لها  

ين قد تم بكتابته ، ومن ثم  وسياق اآليات يرجح معنى االستقامة ؛ ألن حفظ الدَّ

بما كتب ، فالكتابة تمنع التعدي  فأقوم أفادت معنى آخر غير الحفظ  هو : االلتزام

والظلم والعدوان يف الشهادة ، حيث تمنع المعوج من التضليل يف الشهادة وتقيمه 

اْلَقْوُل فِي َتْأِويِل َقْولِِه  "عند حدود المكتوب ، وهذا ما رجحه الطربي فقال : 

َهاَدةِ }َتَعاَلى:  َهاَدِة، َوَأْصُلُه ... َيْعنِي بَِذلَِك َجلَّ ثناُؤهُ {َوَأْقَوُم لِلشَّ : َوَأْصَوُب لِلشَّ

ْيُتُه َفاْسَتَوى. َوإِنََّما   مِْن َقْوِل اْلَقائِِل: َأَقْمُتُه مِْن ِعَوِجِه، إَِذا َسوَّ

َنَُّه َيْحِوي 
ِ

ُهوِد َعَلى َما فِيِه؛ أل  َوَأْصَوَب لَِشَهاَدِة الشُّ
ِ
َكاَن اْلكَِتاُب َأْعَدَل ِعنَْد اهلل

ْيِن َواْلُمْسَتِديُن َعَلى َنْفِسِه، َفاَل َيَقُع اأْلَْلَفاَظ ا تِي َأَقرَّ بَِها اْلَبائُِع َواْلُمْشتَِري َوَربُّ الدَّ لَّ

ْجتَِماِع َشَهاَدتِِهْم َعَلى َما َحَواُه 
ِ

ُهوِد اْختاَِلٌف فِي َأْلَفاظِِهْم بَِشَهاَدتِِهْم ال َبْيَن الشُّ

َدُتُهْم َعَلى َذلَِك، َكاَن َفْصُل اْلُحْكِم َبْينَُهْم َأْبيََن لَِمِن اْلكَِتاُب، َوإَِذا اْجَتَمَعْت َشَها

َنَُّه َقْد 
ِ

؛ أل
ِ
اِم، َمَع َغْيِر َذلَِك مَِن اأْلَْسَباِب، َوُهَو َأْعَدُل ِعنَْد اهلل اْحَتَكَم إَِلْيِه مَِن اْلُحكَّ

 اَل َشكَّ َأنَُّه ِعنْ 
ِ
َباُع َأْمِر اهلل ْنِحَراِف َأَمَر بِِه، َواتِّ

ِ
 َأْقَسُط َوَأْعَدُل مِْن َتْركِِه َواال

ِ
َد اهلل

                                                 
 123/ 1، إمالء ما من به الرحمن   1/211التبيان يف إعراب القرآن  )1(

 2/171الدر المصون  )2(

 1/181المحرر الوجيز  )3(

 2/718البحر المحيط  )4(
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َنََّها  "وأكده الرازي بقوله :  (1)"َعنْهُ 
ِ

َهاَدِة ؛ أل َواْعَلْم َأنَّ اْلكَِتاَبَة إِنََّما َكاَنْت َأْقَوَم لِلشَّ

ْستَِقاَمِة 
ِ

ْكِر، َفَكاَنْت َأْقَرَب إَِلى اال  (2)"َسَبٌب لِْلِحْفِظ َوالذِّ

  (3) "وقِواُم كل شيء: ما استقام به "اللغة تشهد لذلك جاء يف العين : و

***   ***   *** 

 )م ح ل( -15

هناك بعض الصفات التي وصف الحق سبحانه وتعالى هبا ذاته المقدسة يف 

 :  معرض الرد على الكافرين ، من هذه الصفات قوله جل يف عاله    

                            

                      [ :13الرعد] 

ا لتعدد األصل المشتق منه  وقد اختلف المفسرون يف داللة لفظ )اْلِمَحاِل( تبعا

 اللفظ على قولين : 

َضُه  ألول :القول ا ْلَطاِن َوَعرَّ أنه مشتق مِْن َمَحَل ُفاَلٌن بُِفاَلٍن إَِذا َسَعى بِِه إَِلى السُّ

َل إَِذا  لِْلَهاَلِك، ومن ثم فاْلِميُم فِيِه َأْصلِيَّةا َفُهَو فَِعاٌل بَِمْعنَى اْلَكْيِد، َومِنُْه َقْوُلُهْم َتَمحَّ

َل لَِكَذا إَِذا َتكَ  َتَحيََّل ،  لََّف اْستِْعَماَل اْلِحيَلِة َواْجَتَهَد فِيِه َوَتَمحَّ

حينئٍذ : َأنَُّه ُسْبَحاَنُه وتعالى َشِديُد اْلَمْكِر  وتكون الداللة المرادة من اآلية

َْعَدائِِه ُيْهلُِكُهْم بَِطِريٍق اَل َيَتَوقَُّعوَنُه.
ِ

 َومِنُْه َقْوُل َأْعَشى َبنِي َثْعَلَبَة:  ،  (4) أل

                                                 
 134/  5جامع البيان  )1(

 7/47مفاتيح الغيب  )2(

 )قوم(273/ 4، تهذيب اللغة  5/211لعين ا )3(

، الجامع  14/24، مفاتيح الغيب  218/ 4، زاد المسير  1/125ينظر: مجاز القرآن  )4(

،  11/ 7، الدر المصون  1/13، لباب التأويل يف معاين التنزيل 244/  4ألحكام القرآن 

  2314، 2318/ 4، المعجم االشتقاقي 131/ 11التحرير والتنوير 
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 (1)َيْهَتز  فِي ُغُصِن اْلَمْجـ       دِ َغِزيُر النََّدى َشِديُد اْلِمَحاِل  َفْرُع َنْبعٍ 

  فِي ِجَداَلُهمْ  – وتعالى سبحانه –وَجَعَل "
ِ
َنَُّهْم ُيْبِرُزوَنُه فِي ؛  َكْيدٍ  ِجَداَل  اهلل

ِ
أل

ْستِْفَهاِم فِي َنْحِو َقْولهم
ِ

  :ُصوَرِة اال              :[  71]يس

َفُقوبَِل بِـ َشِديُد اْلِمحاِل َعَلى َطِريَقِة اْلُمَشاَكَلِة، َأْي َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل اَل َيْغلُِبوَنُه، 

 (2)[.54آل عمران: ]           َوَنظِيُرهُ 

الَمكِيدة... وَمَحَل فالٌن بُفالن إذا كاَده بِسعايٍة إلى والِمحاُل: من  "جاء يف العين : 

 (3). "السلطان. وقوله تعالى: َشِديُد اْلِمحاِل أي: الكيد

ِة، على وزن مِْفَعٌل ، ومن ثم  القول الثاين : أنه مشتق مَِن اْلَحْوِل بَِمْعنَى اْلُقوَّ

 (4)فاْلِميُم َزائَِدةا.

ُة َومَِحاٌل فَِعاٌل ، وماحلت ُفاَلناا أنه مشتق مِن اْلمَ  القول الثالث : دَّ ْحِل َوُهَو الشِّ

، ومنه تسمى السنة الصعبة سنة الَمْحل ، واْلِمَحاَل  نَا َأَشدُّ . َأْي َقاَوْمُتُه َأيُّ مَِحاالا

ةِ ، وتكون الداللة المرادة من اآلية : َأنَُّه سبحانه وَتَعاَلى َشِديُد  دَّ ِعَباَرٌة َعِن الشِّ

ةِ، واْلُعُقوَبِة  والنِّْقَمِة على َأعدائه يْأخذهم َأخذ عزيز اْلُمَغا َلَبِة ، واْلُمَجاَدَلِة ، واْلُقوَّ

مقتدر َفيصيُب مِنُْهم من يشاُء وفق إِرادته ، َوَلْفُظ فَِعاٍل َيَقُع َعَلى اْلُمَجاَزاةِ 

                                                 
 18، جمهرة أشعار العرب ص 13البيت من ) الخفيف( يف : ديوانه ص  )1(

  131/ 11التحرير والتنوير  )2(

، الصحاح 22، ينظر: مجالس ثعلب ص11/ 5، تهذيب اللغة  1/242العين  )3(

 )محل( 5/1817

 بتصرف يسير 131/ 11التحرير والتنوير  )4(
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التي من اهلل فقال ، وقد فرق ابن دريد بين المماحلة التي من الناس و  (1)َواْلُمَقاَبَلِة 

َوُهَو َشِديد }والمماحلة من النَّاس: اْلَعَداَوة ، َومن اهلل عز َوجل: اْلعَقاب  ": 

 (2) "َأي َشِديد اْلعَقاب  {اْلمَحال

أي شديد القدرة والَعَذاِب ، ويقال يف اللغة َماَحْلُته مَِحاالا، إذا  "قال الزجاج : 

.    (3) "والَمْحُل يف اللغة الشدة. َقاويُتُه. حتى يتبين له أيكما أشدُّ

***   ***   *** 

 ) م ط ط ( -16

  قال تعالى :                [ :33القيامة] 

من المفردات التي يتنازعها أصالن كلمة ) َيَتَمطَّى( حيث ذهب كثير من 

 إلى أهنا تحتمل داللتين : (4)المفسرين 

ُد فِي مِْشَيتِِه ؛  الداللة األولى :  أن تكون مشتقة من الجذر )م ط ط( َأْي:  َيَتَمدَّ

َنَّ اْلُمَتبَْختَِر َيُمدُّ ُخَطاُه، فيكون أصله يتمطط أي يتمدد ، َفُقلَِبِت الطَّاُء فِيِه َحْرَف 
ِ

أل

ى َأْصُلُه تَ  ، َكَراَهَة اْجتَِماِع اأْلَْمثَاِل، َكَما قِيَل: فِي َتَقصَّ ٍة َياءا َص ِعلَّ التمدد  "و (5)َقصَّ

                                                 
 5/423للقرآن الكريم  ، التفسير الوسيط 24/ 14ينظر : مفاتيح الغيب )1(

 )محل( 171/ 1، المحكم  1/518جمهرة اللغة  )2(

تاج  111/ 11، اللسان  11/ 5، تهذيب اللغة 141/ 1معاين القرآن وإعرابه للزجاج  )3(

 )محل( 141/  13العروس 

،  14/114، الجامع ألحكام القرآن  711/ 13، مفاتيح الغيب  114/ 4ينظر : الكشاف  )4(

، إرشاد  14/575، اللباب  581،  582/  13، الدر المصون   142/ 13يط البحر المح

،  132، 13، إعراب القرآن وبيانه  114/ 15، روح المعاين  14، 18/ 4العقل السليم  

 2342/ 4، المعجم االشتقاقي 131

، روح المعاين 431/ 1، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  711/ 13ينظر : مفاتيح الغيب  )5(
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من التكسل والتثاقل ، فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحق ...والتمطي يدل على قلة 

 (1)  "االكرتاث ، وهو التمدد ، كأنه يمد ظهره ويلويه من التبخرت

اْلِميُم َوالطَّاُء َأْصٌل  "، يقول ابن فارس : َمطَّ  (2)ومطط يف اللغة : التمدد 

ُه َيُدلُّ عَ  ِء. َوَمطَُّه: َمدَّ
ْ

ي وأحسب َأن التمطي من  "، قال ابن دريد :  (3) "َلى َمدِّ الشَّ

َهَذا َوَكأن َأصله التمطط ...َوِهي مْشَية فِي اسرتخاء. َقاَل َأُبو ُعَبْيَدة فِي َقْوله جّل 

أي أنه يتمدد   (4). "إِنَّه من َهَذا َواهلل أعلم {      } َوعز:

ا اإلعجاب بنفسه.   يف مشيته متبخرتاا بنفسه معجباا بحاله ُمظِهرا

َنَُّه َيْلِويِه، أي  الداللة الثانية :
ِ

تحتمل أن تكون مشتقة من ) مطا( ، َوُهَو الظَّْهُر ؛ أل

منه المطّية َيُمدُّ َمطاه وَيْلويه َتبَْخُتراا يف مِْشيته، كأنه يمد ظهره ويلويه من التبخرت، و

 (5)لما يركب ظهره. 

ير، ومنه يقال: َيتََمطَّى، إّنما  وكّل َشيٍء َمَدْدَتُه فقد َمَطْوته، ومنه: الَمطُو يف السَّ

  (6) "هو تمديد جسده

                                                 
 14/114الجامع ألحكام القرآن  )1(

،   1/144، كتاب األفعال البن الَقطَّاع  1754/ 1، الغريبين 1/1113ينظر : الصحاح  )2(

 )مطط( 434، 431/ 7، اللسان  118/ 1العباب الزاخر واللباب الفاخر 

 )مط( 5/271مقاييس اللغة  )3(

 278/ 2رآن )مطط( ، ينظر : مجاز الق151/ 1جمهرة اللغة )4(

،غرائب القرآن ورغائب الفرقان  4/511، بصائر ذوي التمييز 1754/ 1ينظر : الغريبين  )5(

 )مطو(47، معجم الفرائد القرآنية ص 431/ 1

/ 11، تهذيب اللغة  1311/ 2، جمهرة اللغة  144/ 2، ينظر : الجراثيم  411/ 7العين  )6(

، ) مطو، مطى ( ، الغريبين يف  2/111)مطا( ، المحيط يف اللغة 14/11)مط( ، 213

 )مطا(  15/285،اللسان  138، 1/137المخصص ،  1/1754القرآن والحديث  
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ا  "أي:  ا بموقفه الباطل، أو إعراضا ا وافتخارا يتطاول يف مشيته متبخرتاا ُشموخا

اعن دعوة الحق ، وكلمة يتمطى هنا تعطي معن وعلى أنه ، (1) "ى الخيبة أيضا

َيتََمطَّى يتبخرت؛ ألن الظهر  "جاء يف معاين القرآن : مشتق من الظهر اقتصر الفراء 

 (4).وتبعهما ابن عطية  ، (3)وكذلك الطربي  ، (2)"ُهَو الَمَطا، فيلوي ظهره تبخرتاا

 َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَس 
ِ
تِي اْلُمَطْيَطاَء،  "لََّم: َومِنُْه اْلَخَبُر َعْن َرُسوِل اهلل إَِذا َمَشْت ُأمَّ

ُجُل  (5)َوَخَدَمْتُهْم فارس والروم، سلط بعضهم على بعض  الرَّ
َ

، َوَذلَِك َأْن ُيْلِقي

َأ   (6) "بَِيَدْيِه َوَيَتَكفَّ

وتمطَّى فيه قوالن، أحُدهما:  "وذهب السمين إلى أن المعنيين متقاربان فقال:

مطا: الظهُر، ومعناه: َيَتَبْختَُر، أي: َيُمدُّ َمطاه وَيْلويه َتَبْخُتراا يف أنَّه مِْن الَمطا، وال

ُد يف  د، ومعناه: أنَّه يتمدَّ مِْشيته. والثاين: أنَّ أصَله: َيَتَمطَُّط، مِْن َتَمطَّط، أي: َتَمدَّ

يفاِرُقه يف مِْشَيتِه َتبَْخُتراا، ومِْن الِزِم التبخُتِر ذلك، فهو َيْقُرُب مِْن معنى األول و

 (7) "مادتِه؛ إذ مادُة الَمطا: م ط و، ومادُة الثاين: م ط ط 

***   ***   *** 

   

                                                 
 2342/ 4المعجم االشتقاقي  )1(

 )مط( 213/ 11، تهذيب اللغة 212/ 1معاين القرآن للفراء  )2(

   524/ 21جامع البيان  )3(

 5/437ينظر : المحرر الوجيز  )4(

َط اْلَبْعُض ِمنَْها أخرجه ابن ح )5( ِة ُسلِّ ْخَباِر َعِن اأْلََماَرِة الَّتِي إَِذا َظَهَرْت فِي َهِذِه اأْلُمَّ بان ِذْكُر اإْلِ

  112/ 15(   1711َعَلى َبْعٍض ، حديث رقم )

   524/ 21جامع البيان  )6(

 131، ينظر : تحفة األريب ص 581،  582/ 13الدر المصون  )7(
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  )ن ج ي ( -17

  قال تعالى :                     :مريم[

52] 

موسى المناداة هبا على سيدنا  -سبحانه وتعالى  -من النعم التي أنعم اهلل 

والتكليم والمناجاة والقرب ، وقد اختلف المفسرون يف الداللة المرادة من كلمة 

ا الختالفهم يف المأخذ االشتقاقي لها حيث تحتمل أكثر من مأخذ:  ) َنِجيًّا( تبعا

 َفِعيٌل مَِن اْلُمنَاَجاِة بَِمْعنَى ُمنَاٍج  َكَجلِ  فقيل :
ٌّ

يِس إهنا مشتقة من النجوة ، َوَنِجي

ُة   اْلُمَسارَّ
َ

بمعنى مجالس ، ونديم بمعنى منادم ، َوُهَو اْلُمنَْفِرُد بِاْلُمنَاَجاِة َوِهي

 "، فـــ  (1)، أي قربناه للمناجاة ؛ ألن النجوى ال تكون إال يف الخلوة  بِاْلَقْولِ 

النجوى اسم للكالم الخفي الذي تناجي به صاحبك كأنك ترفعه عن غيره ، 

كلمة الرفعة، ومنه النجوة من األرض، وسمي تكليم اهلل تعالى وذلك أن أصل ال

ا أخفاه عن غيره َوُذكَِر َأنَّ اهلَل َجلَّ  " (2) "موسى عليه السالم مناجاة ألنه كان كالما

 "وقد رجح الرازي هذا القول فقال :  (3)  "َثنَاُؤُه َأْدَناُه َحتَّى َسِمَع َصِريَف اْلَقَلِم 

 (4). "اَجاِة فِي اْلُمَخاَطَبِة َوُهَو َأْوَلىُهَو مَِن اْلُمنَ 

                                                 
، 172/ 4، الفريد يف إعراب القرآن  4/23، المحرر الوجيز  171/ 1النكت والعيون  (1)

 8/421، روح المعاين  7/275، البحر المحيط  4/11أنوار التنزيل 

 511الفروق اللغوية ص  (2)

 554/ 15جامع البيان  (3)

 21/544مفاتيح الغيب  (4)
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 -: أن اهلل  وتكون الداللة المرادة من اآليةإهنا مشتقة من النجاة ،  وقيل :

ا موسى من فرعون بِِصْدقِِه عليه السالم.  -سبحانه وتعالى      (1)قد َنجَّ

تادة وقال ق "وقد اعرتض ابن عطية على هذا االشتقاق وتلك الداللة فقال : 

  (2) "المنفرد بالمناجاة  "النجي  "َنِجيًّا معناه نجا بصدقة وهذا مختل، وإنما 

  "؛ ألن المناجاة (3) "وال يخفى بعده "وأكد األلوسي قول ابن عطية بقوله : 

ا َواَل َأْطلَ  ِذي َلْم ُيَكلَّْم بِِمْثلِِه َأَحدا ُة ُشبَِّه اْلَكاَلُم الَّ يَّ رِّ ا اْلُمَحاَدَثُة السِّ َع َعَلْيِه َأَحدا

   (4) " بِاْلُمنَاَجاةِ 

 -سبحانه وتعالى -أي أن اهلل  (5)إهنا مشتقة من النجوة بمعنى االرتفاع  وقيل:

 (7)، والنَْجوة بالفتح : ما ارتفع من األرض (6)رفعه إليه مكانا عليا

ا ؛ ألن لفظ القرب يفيد داللة االرتفاع  لكن السياق يجعل هذا الرأي مرجوحا

لقرب ، ومن ثم فاألولى حمل داللة ) َنِجيًّا( على المناجاة ؛ لتعدد الدالالت ، وا

                                                 
 137/ 7لمصون ، الدر ا  7/275،  البحر المحيط  171/ 1ينظر : النكت والعيون  (1)

 4/23المحرر الوجيز  (2)

 8/422روح المعاين  (3)

 128/ 11التحرير والتنوير  (4)

،  172/ 4، الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد  171/ 1ينظر : النكت والعيون   (5)

، عمدة الحفاظ يف  1/44، التسهيل لعلوم التنزيل 4/11أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

، روح المعاين 224، التبيان يف تفسير غريب القرآن ص 147/ 4ف األلفاظ تفسير أشر

8/421  

 4/11، أنوار التنزيل وأسرار التأويل  171/ 1ينظر : النكت والعيون  (6)

، 1/42، الزاهر يف معاين كلمات الناس 213،  1/154ينظر : غريب الحديث البن قتيبة  (7)

 )نجو( 4/2157المعجم االشتقاقي 
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أدين موسى من الملكوت ورفعت له الحجب حتى  "وقد قال ابن عباس أن اهلل: 

  (1)"سمع صريف األقالم 

كما أن سياق اآليات يرجح داللة المناجاة ؛ ألهنا تتحدث عن النعم التي خص 

 :  موسى قال تعالىهبا  -عز وجل -اهلل                  

                                

                      [ :53،   52،  51مريم] 

كما أن لفظ ) القرب( يرجح أهنا المناجاة ؛ ألن المناجاة إنما تكون بعد القرب 

َبُه َحتَّى َسِمَع َصِريَر اْلَقَلِم َحْيُث  "المكاين والتشريفي و اْلُمَراُد ُقْرُب اْلَمَكاِن ... َقرَّ

َبُه يف المنزلة حتى  "أو  (2) "ُكتَِبِت التَّْوَراُة فِي اأْلَْلَواِح  عزَّ  -سمع مناجاة اهلل َقرَّ

ْبناُه تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك  "،  (3) "وهي كالُم اهلل  -وجلَّ  َوَقرَّ

  (4). "لمناجاته 

ُه. قاَل  "واللغة تؤيد ذلك جاء يف تاج العروس :  ا ونَْجَوى: إذا سارَّ وَنجاُه َنْجوا

اغُب:  األرِض؛ وقيَل: َأْصُله مِن النَّجاِة وهو أْن  َأْصُله َأْن َيْخلَو به يف َنْجَوٍة من "الرَّ

ك مِن أْن يطَّلَع عليه.   (5)  "ُيعاِوَنه على ما فيه َخالُصه وأن َتنُْجو بسرِّ

                                                 
 4/23المحرر الوجيز  (1)

 548/ 21، مفاتيح الغيب  111/ 1ينظر : معاين القرآن وإعرابه  (2)

 111/ 1معاين القرآن وإعرابه  (3)

 4/11أنوار التنزيل وأسرار التأويل  (4)

 ) نجو( 741، المفردات ص  43/24تاج العروس  (5)
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( و )نجَوى( فهن من معنى المساّرة  "ويف المعجم االشتقاقي : 
ّ

وكل )نِجي

وهي من خلوص المتناجين بعضهم إلى بعض دون اآلخرين. أو اختصاص 

ا له من بين اآلخرينالمناَج   (1) "ى، وهو يعّد استخالصا

***   ***   *** 

 )ن ح ل ( -18

  قال تعالى :                           

            [ :4النساء] 

هم القضايا المجتمعية ، ويف مقدمتها المهر ، وقد قضية العالقات األسرية من أ

إعطاءه للمرأة ) نِْحَلةا(، وقد اختلف المفسرون يف  -سبحانه وتعالى -أمر اهلل 

ا لتعدد األصل االشتقاقي لكلمة ) نِْحَلةا( ، حيث  الداللة المرادة من اآلية تبعا

ا الختال ف األصل ذهب بعض المفسرين إلى أهنا تحتمل أكثر من داللة تبعا

 االشتقاقي لها: 

َنَّ النِّْحَلَة "مأخوذ من النحل؛   (2) النِّْحَلة اْلَفِريَضة األصل االشتقاقي األول :
ِ

أل

ْرَعُة َواْلَمْذَهُب، ُيَقاُل: ُفاَلٌن َينَْتِحُل َكَذا إَِذا  ُة َوالشِّ َياَنُة َواْلِملَّ َغِة َمْعنَاَها : الدِّ فِي اللُّ

 (3) "ِه، َونِْحَلُتُه َكَذا َأْي ِدينُُه َوَمْذَهُبُه َكاَن َيَتَديَُّن بِ 

                                                 
 )نجو( 4/2158المعجم االشتقاقي  (1)

/ 1، البحر المحيط  4/ 2، المحرر الوجيز 1345/ 1صفهاين ينظر : تفسير الراغب األ (2)

، جامع البيان  4/283، تفسير المنار 173/ 2، الجواهر الحسان  171/ 1، اللباب 513

1 /183  

، ينظر : دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 4/442مفاتيح الغيب  (3)

 )نحل(  5/42، تهذيب اللغة  2/425، الزاهر يف معاين كلمات الناس 1/274
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، َشِريَعة  وتكون الداللة المرادة بناء على هذا االشتقاق : آُتوا النِّساَء ُمُهوَرُهنَّ

َوِدينا َوَمْذَهبا ، َوَما ُهَو ِديٌن َوَمْذَهٌب َفُهَو َفِريَضٌة ، وهذا َقول اْبُن َعبَّاٍس َواْبُن 

وذهب ابن عطية إلى أن هذا االشتقاق يحسن مع كون  (1) زيد وقتادة ُجَرْيٍج َواْبنُ 

  (2)لألولياء، ويتجه مع سواه -يف آتوا –الخطاب

نِْحَلٌة : َأْي َعطِيٌَّة َوِهَبٌة ، مأخوذة من  َنَحْلُتُه َكَذا، َأْي  األصل االشتقاقي الثاين :

 َشْيئاا َأْعَطْيُتُه ُيَقاُل: َنَحْلُت ُفاَلناا َشْيئاا َأنْ 
َ

ْسُم النُّْحُل : َأْن ُتْعطِي
ِ

َحُلُه نِْحَلةا َوُنْحالا َواال

َعْيَتُه َوَأَضْفَتُه إَِلى َنْفِسَك. ، وهو قول  (3) باَِل اْستِْعَواٍض ، َواْنَتَحْلُت َكَذا إَِذا ادَّ

اُء.  َواْلَفرَّ
ُّ

   (4) اْلَكْلبِي

ُم َكلَِماٌت َثاَلٌث: اأْلُوَلى َتُدلُّ َعَلى النُّوُن َواْلَحاُء َوال "قال ابن فارس : َنَحَل  الَّ

 َشيْئاا 
َ

َعاٍء... النُّْحُل: َأْن ُتْعطِي ٍة َوُهَزاٍل، َواأْلُْخَرى َعَلى َعَطاٍء، َوالثَّالَِثُة َعَلى ادِّ ِدقَّ

، َأْي َعْن طِيِب َنْفٍس مِْن غَ  يِْر ُمَطاَلَبٍة. باَِل اْستِْعَواٍض. َوَنَحْلُت اْلَمْرَأَة َمْهَرَها نِْحَلةا

ُروَن فِي َقْولِِه َتَعاَلى:  ]النساء:  {تِِهنَّ نِْحَلةا َوآُتوا النَِّساَء َصُدَقا}َكَذا َقاَل اْلُمَفسِّ

4]"(5)  

                                                 
،  513/ 1، البحر المحيط  442/ 4، مفاتيح الغيب  473، 414/ 1ينظر : الكشاف  (1)

 143/ 5، تفسير حدائق الروح والريحان  182/ 1مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد 

 4/ 2المحرر الوجيز  (2)

)نحل( ، المفردات 5/41اللغة  ،  تهذيب254/ 2ينظر: الزاهر يف معاين كلمات الناس  (3)

، عمدة الحفاظ يف تفسير  442/ 4، مفاتيح الغيب 473، 414/ 1، الكشاف  745ص

 25/  23، جامع لطائف التفسير 27/ 5، بصائر ذوي التمييز  152/ 4أشرف األلفاظ 

  513/ 1، البحر المحيط  251/ 1ينظر : معاين القرآن للفراء  (4)

 )نحل(431،  432/ 5مقاييس اللغة  (5)
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ْوِج،  " وتحتمل اآلية بناء على هذا االشتقاق داللتين : َأَحُدُهَما: َأنَُّه َعطِيٌَّة مَِن الزَّ

ْوَج اَل  َنَّ الزَّ
ِ

َنَّ اْلُبْضَع فِي مِْلِك اْلَمْرَأِة َبْعَد النَِّكاِح َكُهَو  َوَذلَِك أل
ِ

َيْملُِك بََدَلُه َشْيئاا أل

ا َيْملُِكُه، َفَكاَن فِي َمْعنَى النِّْحَلِة  ْوُج َأْعَطاَها اْلَمْهَر َوَلْم َيْأُخْذ مِنَْها ِعَوضا َقْبَلُه، َفالزَّ

تِي َليَْس بِإَِزائَِها َبَدٌل، َوإِنَّمَ  ْستَِباَحُة الَّ
ِ

ْوُج مِنَْها بَِعْقِد النَِّكاِح ُهَو اال ُه الزَّ ا الَِّذي َيْستَِحقُّ

ْهَوةِ  اَل اْلِمْلُك، َوَقاَل آَخُروَن إِنَّ اهلَل َتَعاَلى َجَعَل َمنَافَِع النَِّكاِح مِْن َقَضاِء الشَّ

ْوَجيِْن، ُثمَّ َأَمَر ال ا َبْيَن الزَّ ْوَجَة اْلَمْهَر َفَكاَن َذلَِك َوالتََّواُلِد ُمْشَتَركا  الزَّ
َ

ْوَج بَِأْن ُيْؤتِي زَّ

 اْبتَِداءا 
ِ
 (1) "َعطِيَّةا مَِن اهلل

وزاد َأُبو ُعَبْيَدَة داللة ثالثة بناء على هذا االشتقاق حيث قال : َمْعنَى َقْولِِه نِْحَلةا 

َنَّ النِّْحَلَة فِي "؛  (2)َأْي َعْن طِيِب َنْفٍس 
ِ

َغِة اْلَعطِيَُّة مِْن َغْيِر َأْخِذ ِعَوٍض،  َوَذلَِك أل اللُّ

 مِْن َغْيِر َطَلِب ِعَوٍض اَل َيُكوُن 
َ

ُجُل لَِوَلِدِه َشيْئاا مِْن َمالِِه، َوَما ُأْعطِي َكَما َينَْحُل الرَّ

َلبٍَة مِنُْهنَّ َواَل إاِلَّ َعْن طِيِب النَّْفِس، َفَأَمَر اهلُل بِإِْعَطاِء ُمُهوِر النَِّساِء مِْن َغْيِر ُمَطا

َنَّ َما ُيْؤَخُذ بِاْلُمَحاَكَمِة اَل ُيَقاُل َلُه نِْحَلٌة 
ِ

ين نحلة " (3)"ُمَخاَصَمٍة، أل ؛ ومنه سمي الدِّ

 (4) "ألنه عطية من الّله تعالى

                                                 
 442/ 4مفاتيح الغيب  (1)

 117/ 1، ينظر: مجاز القرآن  442/ 4مفاتيح الغيب  (2)

/ 5، الصحاح 123، 114، ينظر: غريب القرآن البن قتيبة ص 442/ 4مفاتيح الغيب  (3)

، النهاية 2/1، مشارق األنوار على صحاح اآلثار114)نحل( ، الفروق اللغوية ص 1821

، لسان العرب 5/112، المغرب يف ترتيب المعرب 5/24ألثريف غريب الحديث وا

، المعجم الوسيط  13/412، تاج العروس 1311، القاموس المحيط ص 11/153

 )نحل(2/437

 13/1514شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  (4)
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ومعنى قوله: )نِْحلٌة(  "وقد أشار الزجاج إلى تعدد االشتقاق والداللة فقال : 

هم فريضةا، وقال بعضهم ديانةا، ... وقال بعضهم هي نحلة فيه غير قوٍل، قال بعُض 

من اهلل لهن أْن جعل على الرجال الصداق، ولم يجعل على المرأة شيئًا من 

  (1)"الُغْرم، فتلك نحلة من اهلل للنساِء 

النَّْحَلُة  "وقد رجح الراغب أهنا مشتقة من النحل وأن المراد هبا العطية فقال : 

: َعطِيَّة على سبيل التّربُّع ..واشتقاقه فيما أرى أنه من النَّْحل نظرا منه إلى والنِّْحَلةُ 

  فعله، فكأنَّ َنَحْلُتُه: أعطيته عطّيَة النَّْحِل، وذلك ما نّبه عليه قوله:      

                              

[، وبيَّن الحكماء أّن النّحل يقع على األشياء كّلها فال يضّرها بوجه، 61النحل: ]

َداُق   الصَّ
َ

ي فاء كما وصفه اهلُل تعالى، وُسمِّ وينفع أعْظَم نفٍع، فإنه يعطي ما فيه الشِّ

، وكذلك عط
ٍّ

يَُّة هبا من حيُث إنه ال يجب يف مقابلته أكثُر من تمتُّع دون ِعَوِض مالي

ُجل اْبنَُه. يقال: َنَحَل ابنَه كذا، وَأْنَحَلُه، ومنه: َنَحْلُت المرأَة، قال تعالى: َوآُتوا  الرَّ

كما رد الراغب  (3)،  وعليه اقتصر الدكتور جبل.  (2)  "النِّساَء َصُدقاتِِهنَّ نِْحَلةا 

  -قتادة وابن زيد  – االشتقاق األول وداللته ، وقال : َمْن َقاَل: النِّْحَلُة اْلَفِريَضةُ 

                                                 
/ 13، تاج العروس  42/ 5، تهذيب اللغة 12/ 2معاين القرآن إعرابه للزجاج  (1)

 ل()نح411

 1345،1341/ 1، تفسير الراغب األصفهاين  745المفردات ص  (2)

 )نحل(2115/ 4المعجم االشتقاقي  (3)
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ْشتَِقاِق 
ِ

، وتبعه يف ذلك أبو  (1)َنَظَر إَِلى ُحْكِم اآْلَيِة، اَل إَِلى َمْوُضوِع اللَّْفِظ َواال

 . (2)حيان

***   ***   *** 

 )ه ج ر(  - 19
االستكبار والجحود َدَفَع المشركين إلى تعدد مواقفهم من القرآن الكريم منها: 

  قوله تعالى :                :[ وقد 67]المؤمنون

ا لتعدد المأخذ االشتقاقي  اختلف المفسرون يف الداللة المرادة من اآلية تبعا

 لكلمة )َتْهُجُروَن( على قولين : 

،  (3)أهنا مشتقة من اْلَهْجِر. بفتح فسكون بمعنى: القطع والرتك   القول األول :

وعن ابن  لمرادة حينئِذ : أي تاركين الحق أو القرآن أو النبي وتكون الداللة ا

أو : َتْهُجُروَن اْلَحقَّ  (4)عباس هتجرون البيت وال تعمرونه بما يليق به من العبادة. 

 َوَتْقَطُعوَنُه 
ِ
  (5)َوِذْكَر اهلل

                                                 
 1341/ 1تفسير الراغب  (1)

  513/ 1ينظر : البحر المحيط  (2)

، لباب  41/ 4، أنوار التنزيل  4/153، المحرر الوجيز  421/ 5ينظر : معالم التنزيل  )3(

 14/243، اللباب  571، 572/ 7المحيط ، البحر  1/274التأويل 

،  تفسير القرآن للسمعاين 2/47، ينظر : المحتسب  251، 4/253روح المعاين  )4(

 1/217، زاد المسير  781/  2، غرائب التفسير وعجائب التأويل1/482

 571، 572/ 7البحر المحيط  )5(
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لة المرادة ، وتكون الدال (1)مأخوذة مِْن َهَجَر اْلَمِريُض إَِذا َهَذى  القول الثاين :

ويجوز  "،  (2)حينئٍذ : َأْي َيُقوُلوَن اللَّْغَو مَِن اْلَقْوِل. وهو قول اْبُن َزْيٍد َوَأُبو َحاتٍِم 

أن يكون المعنى عليه أي هتذون يف شأن القرآن أو النبي عليه الصالة والسالم أو 

  (3) "أصحابه رضي اهلل تعالى عنهم أو ما يعم جميع ذلك.

الحلبي إلى تعدد المأخذ االشتقاقي، وتعدد الداللة فقال   وقد أشار السمين

ُة بفتح التاِء وضمِّ الجيِم   {َتْهُجُرونَ }قوله:  ، وهي تحتمل وجهين،  (4)قرأ العامَّ

ُد، أي: هتُجُرون آياِت  أحدهما: أنَّها مِن الَهْجِر بسكوِن الجيِم، وهو القطع والصَّ

ِصُلوهنما. الثاين: أهنا من الَهَجِر بفتحها وهو اهلل ورسوَله وَتْزَهدون فيهما، فال تَ 

 (5). "الَهَذياُن. يقال: َهَجر المريُض َهَجراا أي هذى 

اُء َأْصاَلِن َيُدلُّ َأَحُدُهَما َعَلى َقطِيَعٍة  "جاء يف المقاييس َهَجَر: اْلَهاُء َواْلِجيُم َوالرَّ

ٍء َوَرْبطِِه ،
ْ

ُل اْلَهْجُر: ِضُد اْلَوْصِل. َوَكَذلَِك  َوَقْطٍع، َواآْلَخُر َعَلى َشدِّ َشي َفاأْلَوَّ

                                                 
، أنوار 4/153الوجيز  ، المحرر 421/ 5، )هجر( ، معالم التنزيل  187/ 1العين   )1(

، اللباب  571/ 7، البحر المحيط 1/274، لباب التأويل  41/ 4التنزيل وأسرار التأويل 

14/243 

 571، 572/ 7البحر المحيط  )2(

 4/251روح المعاين  )3(

، إتحاف فضالء البشر  471،  تحبير التيسير ص 441ينظر توثيق القراءة يف : السبعة ص  )4(

 ، 434ص 

/ 5، غرائب القرآن 243/ 14، ينظر:  اللباب يف علوم الكتاب  154/  8در المصون ال )5(

  141/ 1، إرشاد العقل السليم 128
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ْفَحاُش  ُجُل. َواْلُهْجُر: اإْلِ اْلِهْجَراُن... َومَِن اْلَباِب اْلُهْجُر: اْلَهَذَياُن. ُيَقاُل َهَجَر الرَّ

ُجُل فِي َمنْطِِقهِ   (1). "فِي اْلَمنْطِِق، ُيَقاُل: َأْهَجَر الرَّ

اْبُن َعبَّاٍس َواْبُن ُمَحْيِصٍن َوَنافٌِع َوُحَمْيٌد بَِضمِّ التَّاِء  : قراءة ويؤيد الداللة الثانية

َوَكْسِر اْلِجيِم ُمَضاِرُع َأْهَجَر َأْي َيُقوُلوَن اْلُهْجَر بَِضمِّ اْلَهاِء َوُهَو اْلُفْحُش. َقاَل ابُْن 

َحاَبِة َوَغْيِرِهْم .  بِّ لِلصَّ َعبَّاٍس: إَِشاَرٌة إَِلى السَّ
(2) 

  *** ***   *** 

 ) َوَت َر( -21
  : اختلف المفسرون يف الداللة المرادة من قوله تعالى              

                                     

            [  : وذلك الختالفهم يف 44سورة المؤمنون آية ، ]

ا الختالفهم يف األصل المشتق منه اللفظ .  الداللة المرادة من لفظ ) ترتى( تبعا

وتكون الداللة المرادة ؛ التصاله بمكانه منه ،  فقيل : إنه مشتق من : وتر القوس

تواترين َأي ُمَتَتابعين أرسل رسله م -سبحانه وتعالى  -: أن اهلل  حينئٍذ من اآلية

  (3)وراء بعضهم البعض .  

                                                 
 )هجر( 15،  14/ 1مقاييس اللغة  )1(

غريب القرآن البن قتيبة ص  571/ 7، البحر المحيط  258الحجة يف القراءات السبع ص  )2(

، وينظر توثيق القراءة يف : السبعة ص  2/781ل ، : غرائب التفسير وعجائب التأوي 244

 434، إتحاف فضالء البشر ص  471، تحبير التيسير ص 441

، مشكل  485، تفسير مجاهد ص  287ينظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عباس  ص  )3(

  4/54، النكت والعيون  532/ 2إعراب القرآن  
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ُسُل َعَلى َهَذا اْلَحدِّ   "أي :  (1) "َكَما َأْنَشْأَنا َبْعَضُهْم َبْعَد َبْعٍض ُأْرِسَل إَِلْيِهُم الرُّ

 أي بعضهم يف أثر بعض ، ومنه قولهم : "قال أبو عبيدة : (2)فالُمواَتَرُة المتاَبعُة. 

   (4) "وهذا قول أكثر أهل اللغة  "قال أبو جعفر : (3)"جاءت كتبه ترتى

يف حين ذهب اأْلَْصَمِعي إلى أنه مشتق من : ) واَتْرُت الخربَ( ، َأْتبَْعُت بعَضه 

وتكون الداللة المرادة حينئٍذ من ،  (5)َبْعضًا َوَبين اْلَخبََرْيِن ُهنيَّة أي بينها مهلة 

سله منقطعين واحداا بعد واحد وبينهما أرسل ر -سبحانه وتعالى  -اآلية أن اهلل 

   (6) ُمْهَلة.

أي َتَتابع بَِفْتَرةٍ بين كل رسولين وهو من التََّواُتر،  "جاء يف غريب القرآن: 

   (7) "واألصل َوْتَرى. 

من الِوْتر، وهو الَفْرُد ، وهو َأْن َجَعْلَت كل  "وقد ذهب الزجاج : إلى  أنه مشتق 

َنةا ، َواْلَباُقوَن بَِغْيِر  "،  (8) "داا َفْرداا َواِحٍد بعد صاحبه َفرْ  وقرأ ابن كثير) ترتا( ُمنَوَّ

 اْلُمَتاَبَعُة َوَفعْ 
َ

َنََّها َفْعَلى مَِن اْلُمَواَتَرِة َوِهي
ِ

َغِة ؛ أل َلى َتنِْويٍن ، َوُهَو اْختَِياُر َأْكَثِر َأْهِل اللُّ

                                                 
 21/278مفاتيح الغيب  )1(

)وتر( ، شمس العلوم ودواء  841/ 2) تتر( ، الصحاح  14/222اللغة ينظر : تهذيب  )2(

 111، تحفة األريب ص  7354/ 11كالم العرب من الكلوم 

 54/ 2مجاز القرآن  )3(

 4/458معاين القرآن للنحاس  )4(

،  تهذيب اللغة 458/ 4، معاين القرآن للنحاس 4/14ينظر : معاين القرآن للزجاج  )5(

  487حجة القراءات ص  ) تتر( ، 14/222

 8/141ينظر : الدر المصون  )6(

 247غريب القرآن البن قتيبة ص  )7(

 )تتر(14/222، تهذيب اللغة  4/14معاين القرآن للزجاج  )8(
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ْعَوى َوالتَّْقَوى َوالتَّ  ُن َكالدَّ اُء َبَدٌل مَِن اْلَواِو َفإِنَُّه َمْأُخوٌذ مَِن اْلَوَتِر َوُهَو اَل ُينَوَّ

  (1)"اْلَفْردُ 

ومما يرجح أن المواترة المتابعة وبينهما ُهنيَّة ما جاء يف هتذيب اللغة أن المراد : 

َعةا ُمَتفاِوَتَة اأْلَْوَقات، وجاَءْت اْلَخيل َتتَْرى إِذا جاءْت ُمَتَقطِّعة، َوكَ  " َذلَِك ُمَتَقطِّ

 (2) "اأْلَْنبَِياء َبين كل نبيين َدهٌر َطِويل

َيُصوم  "أي :  (3) "اَل َبْأس بَِقَضاء رمضاَن َتْتَرى َأي ُمَتَقطعًا "َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرة: 

ا َأو َيُصوم َيْوَميِْن َويْفطر َيْوَميِْن ، قال األصمعي : ال تكون  ا َويْفطر َيْوما َيْوما

َوَقاَل اأْلَْصَمِعي: الَمواتِرة من  "،  (4)  "حتى يكون بينَهما شيءالمواَترة ُمواصلة 

تِي اَل ترفع َيداا َحتَّى َتستمكَِن من اأْلُْخَرى َوإِذا بَرْكت َوَضْعت إِْحَدى   الَّ
َ

النوق ِهي

ا، ثمَّ تضع  َيديَها، َفإِذا اطمَأنَّْت َوَضعْت اأْلُْخَرى، َفإِذا اطمأنَّْت َوَضَعتْهما َجِميعا

تِي اَل ُتواتِر َتُزجُّ بنْفِسها زجًا َفَيُشق على راكبها ِعنْد الربوك  َوِرَكها َقلِيال َقلِيال، َوالَّ

بِل والَقطا وغيُرها إِذا َجاَء بعُضها فِي إْثر بعٍض، َولم يِجئْن  ... وَتواترْت اإْلِ

اٍت   (5) "ُمْصَطفَّ

                                                 
، وينظر توثيق القرائتين يف : 454/ 4، معاين القرآن للنحاس  21/278مفاتيح الغيب  )1(

، 487، حجة القراءات ألبي زرعة ص 2/143، معاين القراءات لألزهري 441السبعة ص 

 111، العنوان يف القراءات السبع ص 154التيسير ص 

 )وتر( 222/ 14تهذيب اللغة  )2(

 1/181، النهاية يف غريب الحديث  2/451ينظر :غريب الحديث البن الجوزي  )3(

، ينظر 2/287)وتر(، غريب الحديث ، البن قتيبة  1/1417الغريبين يف القرآن والحديث  )4(

 2/278: مشارق األنوار على صحاح اآلثار

 )وتر( 222/ 14تهذيب اللغة  )5(
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 لثالفصل الثا
 دد األصل االشتقاقي والداللةاختالف القراءات القرآنية وأثرها يف تع

 ) ز ل ل ( -1
من األلفاظ التي أدت القراءات القرآنية إلى اختالف الجذر االشتقاقي لها ومن 

ُهَما( يف  قوله عز وجل:   ثم اختالف داللتها لفظ ) َفَأَزلَّ              

                                  

               [ :36البقرة] 

ُهَما}حيث قرأ الجمهور  َلِل  (1) {َفَأَزلَّ ُهَما مَِن الزَّ ِم، بَِمْعنَى : اْسَتَزلَّ بِتَْشِديِد الالَّ

ُجُل فِي ِدينِِه: إِ  ُه مِْن َقْولَِك: َزلَّ الرَّ َذا َهَفا فِيِه َوَأْخَطَأ َفَأَتى َما َليَْس َلُه إِْتَياُنُه فِيِه، َوَأَزلَّ

سبحانه  -َغْيُرُه: إَِذا َسبََّب َلُه َما َيِزلُّ مِْن َأْجلِِه فِي ِدينِِه َأْو ُدْنَياُه ، َولَِذلَِك َأَضاَف اهلُل 

  َفَقاَل: مَِن اْلَجنَّةِ  إَِلى إِْبلِيَس ُخُروَج آَدَم َوَزْوَجتِهِ  -وَتَعاَلى           

          [ :َيْعنِي إِْبلِيَس 36البقرة ]        [ :36البقرة] ؛

ِذي َسبََّب لَ  َنَُّه الَّ
ِ

تِي َعاَقَبُهَما اهلُل َعَلْيَها بِإِْخَراِجِهَما مَِن اْلَجنَِّة .أل ،  (2)ُهَما اْلَخطِيَئَة الَّ

                                                 
، المبسوط يف 147/ 1، معاين القراءات لألزهري 154ينظر القراءة يف : السبعة ص )1(

 124القراءات العشر ص 

ع ، الجام 1/455، مفاتيح الغيب  131/ 1، النكت والعيون  1/513ينظر : جامع البيان  )2(

، الكفاية يف التفسير بالمأثور 245،  1/244، محاسن التأويل 111/ 1ألحكام القرآن 

2/145 
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؛  (1) "وهو يف اآلية مجاز، ألنه يف الرأي والنظر، وإنما حقيقة الزلل يف القدم "

سمي زَلالا ألنه زوال عن الحقِّ ، وكذلك الّزلة زوال عن الحق ، وأصله "وإنما 

ُهَما: َأْبَعَدُهَما. َتُقوُل: َزلَّ َعْن َمْرَتَبتِِه، َوَزلَّ َعنِّي َذاَك،  "،  (2) ."الزوال َوقِيَل َأَزلَّ

َة  لَّ َنَّ الزَّ
ِ

ِل، أل ْهِر َكَذا: َأْي َذَهَب َوَسَقَط، َوُهَو َقِريٌب مَِن اْلَمْعنَى اأْلَوَّ َوَزلَّ مَِن الشَّ

 ُسُقوٌط فِي اْلَمْعنَى، إِْذ فِيهَ 
َ

ْس ِهي
ِ

تَِقاَمِة، َوُبْعُدُه ا ُخُروُج َفاِعلَِها َعْن َطِريِق اال

 (3)"َعنَْها

 "زّل يف رأيه ومنطقه أخطأ  "وهو ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور جبل فقال :  

 } كما يقال َسْقَطٌة :             }  ة: الخطيئة. لكن أخذا من الَزلَّ

هنا. فالدقيق تفسيرها بأنه أزلقهما "عنها "يف وضع  هذا يحوج إلى التأويل

 (4) "وأبعدهما عن كلمة اهلل فلم يقدرا على الثبات 

  قال أبو علي : من قرأ           [ :36البقرة]   ،يحتمل تأويلين

َة، واآلخر : أن يكوَن  َأَزلَّ من زلَّ الذي يرا لَّ د به : َعَثَر ، أَحُدهما: َكَسَبُهَما الزَّ

اللة على الوجه األول  ما جاَء يف التنزيل من تزيينِه لهما َتناُوَل ما ُحظَِر : فالدَّ

المكان ، إذا عثَر فلم  من : زل عن عليهما... والوجُه اآلخُر أن يكون )فأزّلهما(

 :  يثبت عليه ، ويدل على هذا قوُله تعالى             

                                                 
، تاج العروس  11/131، لسان العرب  4/1، وينظر : المحكم 1/128المحرر الوجيز  )1(

 )زلل( 24/124

 1/131النكت والعيون  )2(

 1/213البحر المحيط )3(

 287/ 1نظر : نظم الدرر )زلل( ، ي2/411المعجم االشتقاقي  )4(
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[ فكما أن خروَجُه عن الموضِع الذي هو فيه انتقاٌل منه إلى غيره ، 36لبقرة: ]ا

 (1) "كذلك ِعثاُرُه فيه َوَزليُله 

اُهما من  "بمعنى (2)يف حين َقَرَأ اْلَحَسن َوَأُبو َرَجاء َوَحْمَزة ) َفَأَزاَلُهَما(  نحَّ

يَْت عنه  ِء، إِزَ و "،  (3)  "قولك: ُزْلُت عن المكان ، إذا تنحَّ
ْ

ي ِء َعِن الشَّ
ْ

ي اَلِة الشَّ

 (5) "كأنه المزيل لما كان إغواؤه مؤدياا إلى الزوال  "ــ ف  (4) َتنِْحَيُتُه َعنْهُ 

الحجة لمن أثبت األلف أن يجعله من الزوال واالنتقال عن الجنة ،  "و

 (6) "والحجة لمن طرحها أن يجعله من الزلل 

ن أزّل يزل، ومعناه فأغراهما الشيطان )فأزلهما( بغير ألف، وأصله يف اللغة: م

واستزلَّهما. وأما )فأزالهما( باأللف، فأصله من أزال يزيل إذا أزال الشيء عن 

 (7)موضعه.

                                                 
 (5)وزلته( من كالم المحقق رقم ) 18،  17/ 2الحجة للقراء السبعة  )1(

،  2/152، شرح طيبة النشر 211/ 2، النشر  14ينظر توثيق القراءتين يف : العنوان ص  )2(

، وقد قرأ بها ) الحسن وأبو رجاء( ، ينظر: المحرر  73غيث النفع يف القراءات السبع ص 

 1/213، البحر المحيط128/ 1يز الوج

 1/51، ينظر : التبيان يف إعراب القرآن 1/131النكت والعيون   )3(

، نظم الدرر يف تناسب اآليات  1/213البحر المحيطينظر : ،  1/513جامع البيان  )4(

 1/281والسور 

 1/128المحرر الوجيز )5(

 74الحجة يف القراءات السبع البن خالويه ص  )6(

، معجم اللغة  11/131، لسان العرب 1/ 4، المحكم 114/ 11ظر : تهذيب اللغة ين  )7(

 )زلل( 2/441العربية المعاصرة 
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زل، وزال  "وذهب الراغب والبيضاوي إلى تقارب الداللتين فقال الراغب : 

انه يتقاربان، إال أن زل يقتضي عثرة مع الزوال، يقال: زلت رجله يف المشي ولس

  (1)"بالقول 

بينما أشار الزجاج إلى تعدد االشتقاق ، والداللة ، وذهب إلى أن القراءتين 

يف حين رجح األخفش قراءة الجمهور فقال : والتضعيف القراءة  (2) صواب 

  (3) الجيدة وهبا نقرأ

ُهَما( ،  وداللة السياق ، وقوله تعالى : )فأخرجهما( ترجحان قراءة )َفَأَزلَّ

َواِب قَِراَءُة َمْن َقَرَأ:  "ا كما قال الطربي: وداللته ُهَما}َوَأْوَلى اْلِقَراَءَتْيِن بِالصَّ  {َفَأَزلَّ

ا  ِذي َيتُْلوُه بَِأنَّ إِْبلِيَس َأْخَرَجُهَما مِمَّ َنَّ اهلَل َجلَّ َثنَاُؤُه َقْد َأْخبََر فِي اْلَحْرِف الَّ
ِ

...؛ أل

َزاَلِة َمْعنَى َكاَنا فِيِه، َوَذلَِك ُهَو َمْعنَ  ى َقْولِِه َفَأَزاَلُهَما، َفاَل َوْجَه إِْذ َكاَن َمْعنَى اإْلِ

ا َكاَنا فِيِه،  يَْطاُن َعنَْها َفَأْخَرَجُهَما مِمَّ ْخَراِج َأْن ُيَقاَل: َفَأَزاَلُهَما الشَّ التَّنِْحَيِة َواإْلِ

يَْطاُن َعنَْها فَ  ا َكاَنا فِيِه، َوَلكِنَّ اْلَمْعنَى َفَيُكوَن َكَقْولِِه: َفَأَزاَلُهَما الشَّ َأَزاَلُهَما مِمَّ

 
ِ
ُهَما إِْبلِيُس َعْن َطاَعِة اهلل  (4) "اْلَمْفُهوَم َأْن ُيَقاَل: َفاْسَتَزلَّ

التنحيُة ال َيْقِدر عليها الشيطاُن، وإنما َيْقِدُر على الوسوَسِة  "باإلضافة إلى أن:

ة الرأي...وهي سبُب ا  (5) "لتنحيِة التي هي يف َزلَّ

                                                 
 1/72،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل 151تفسير الراغب األصفهاين ص  )1(

 1/115معاين القرآن وإعرابه  )2(

 1/71معانى القرآن لألخفش  )3(

 1/513جامع البيان  )4(

 1/288در المصونال )5(
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ترجح داللة التزيين  -عليه السالم  -كما أن سياق قصة إبليس مع آدم 

  واإلغواء ويؤكد ذلك قوله تعالى:                      

  :[ ، وقوله عز وجل :120]طه                   

                   :ومقاسمته إياهما  [20]األعراف ،

   : بقوله جل يف عاله            [ :21األعراف ، ]

 :  ووسوسته لهما بقوله تعالى                   

  [ :20األعراف ](1) 

باإلضافة إلى أن استعماالت داللة مادة ) زل ل( يف القرآن الكريم تؤيد تلك 

 :  الداللة حيث إهنا تدور حول الغواية والضالل والسقوط  قال تعالى   

       [ :أي َضَللتم205البقرة ] (2) وقال ،

 :  تعالى                               

 (3) "َفَتِزلُّ إَِلى النَّاِر. َتِزلُّ إَِلى اْلُكْفِر َبْعَد َما َكاَنْت َعَلى اإِليَمانِ  "[ 54النحل: ]

 : وقال تعالى                   [ :آل عمران

  (4) "أمكنته ذنوهبم من استغوائهم وإزالقهم  "[155

                                                 
َهاِب َعَلى تْفسيرِ الَبيَضاِوي  2/257ينظر : البرهان يف علوم القرآن  )1(  2/111، َحاِشيُة الشِّ

 1/183تفسير مقاتل بن سليمان  )2(

  87/ 1تفسير يحي بن سالم   )3(

 2/411المعجم االشتقاقي  )4(
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كما وردت بتلك الداللة يف الحديث النبوي الشريف ، فقد روى أبو داود يف 

رِح يكتُب لرسوِل  "سننه :  بُن سْعد بن أبي السَّ
ِ
عن ابِن عباس، قال: كان عبُد اهلل

ُه ال اهلل  ارفأزلَّ هُ  (1)"شيطاُن، فَلِحَق بالُكفَّ َلل َوَأَضلَّ  .(2)  " َأْي َحَمَلُه َعَلى الزَّ

***   ***   *** 

 )ص ر ر( -2

ا لفظ  ( )من األلفاظ التي اختلف المفسرون واللغويون يف داللتها كثيرا َفُصْرُهنَّ

 : يف قول اهلل تعالى                      

                                  

                                      

        :[222]البقرة 

اختالفهم يف ، وتعدد القراءات الواردة فيها :  وسبب هذا االختالف يرجع إلى

ومن خالل مراجعة بعض كتب اللغة ، والتفسير اتضح أن فيها أكثر من ، اشتقاقها

 (   َفِصرَُّهنَّ ،  َفِصْرُهنَّ ، َفُصرَُّهنَّ )  قراءة
(  بضم الصاد وفتح الراء وتشديدها . وقرأ فقرأ ابن عباس وعكرمة )ُصرَّ  ُهنَّ

( بكسر الصاد  حمزة وأبي جعفر ورويس واألعمش وخلف وغيرهم)ِصْرُهنَّ

                                                 
 414/ 1( 4158رقم )أخرجه أبو داود كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد حديث  )1(

 2/113، النهاية يف غريب الحديث واألثر4/1482عون المعبود شرح سنن أبي داود  )2(
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(  بكسر الصاد وفتح الراء وتشديدها، وهي مروية  ُهنَّ وإسكان الراء ، وقرأ )ِصرَّ

 (1)عن ابن عباس أيضا. 

 كما اختلفوا يف األصل الذي اشتقت منه : 

 (2)ن المفسرين إلى أهنا تحتمل أصلين مختلفين:فذهب كثير م

َء َأُصوُرُه إَِذا َأَمْلَتُه إَِليِْه َوَرُجٌل  "أهنا مأخوذة  األصل األول :
ْ

ي مِْن ِصْرُت الشَّ

 (3) "َأْصَوُر َأْي َمائُِل اْلُعنُِق، َوُيَقاُل: َصاَر ُفاَلٌن إَِلى َكَذا إَِذا َقاَل بِِه َوَماَل إَِلْيِه 

 ل الشاعر:ومنه قو

 (4)َزنِيُم  وجاَءْت ُخْلَعٌة ُدْهٌس َصفايا        َيُصوُر ُعنُوَقها َأْحوى

ن إليك، واعطفهّن وأجمعهن أمْله وتكون الداللة المرادة على هذا األصل :

َليَْك َوَعَلى َهَذا التَّْفِسيِر َيْحُصُل فِي اْلَكاَلِم َمْحُذوٌف، َكَأنَُّه قِيَل: َأمِْلُهنَّ إِ ، (5)إِليك 

 َقطِّْعُهنَّ 
َ

تِي ِهي ، ُثمَّ اجعل على كل جبل منهن جزأ، َفَحَذَف اْلُجْمَلَة الَّ َوَقطِّْعُهنَّ

                                                 
، السبعة ص 145/ 1، معاين القرآن وإعرابه للزجاج 174/ 1ينظر: معاين القرآن للفراء  )1(

/ 1، المحتسب 142: 184/ 2ارسي ، الحجة للف 21، مختصر ابن خالويه ص 143

111  

،  577،  571/ 2، الدر المصون  113،  134/ 1، الكشاف  1/115كت والعيون الن )2(

  1/452بصائر ذوي التمييز 

 7/17مفاتيح الغيب  )3(

)خلع( ، 115/ 1البيت من )الوافر(، وهو للُمَعلَّى ْبُن َجمال الَعْبدي يف : تهذيب اللغة  )4(

 )د هـس( 48/ 11)صور( ، تاج العروس  474/ 4لسان العرب 

، الكشف والبيان عن تفسير  4/115، ينظر : جامع البيان  1/145معاين القرآن وإعرابه  )5(

، الخصائص   43/ 1، التحرير والتنوير 571/ 2، الدر المصون  255،  2/254القرآن 

 52اللغوية لراوية حفص .. دراسة يف البنية والتركيب ص 
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َنَّ َقْوَلُه ُثمَّ اْجَعْل َعلى ُكلِّ َجَبٍل مِنُْهنَّ ُجْزءاا َيُدلُّ َعَلى 
ِ

لَِداَلَلِة اْلَكاَلِم َعَلْيِه ...أل

   (1) "التَّْقطِيِع 

ِء، إِذا ماَل  "سجاء يف تاج العرو
ْ

َوُر: الَمْيُل، والرجُل َيُصوُر ُعنَُقه إِلى الشي الصَّ

َء، وَأَصْرُته، إِذا َأَمْلَته إِليَك 
ْ

ي  الشَّ
َّ

 (2) "َنحَوه بُعُنِقه...وُصْرُت إِلي

ا، إَِذا َقَطَعُه  "أهنا مأخوذة من  األصل الثاين: َء َيُصوُرُه َصْورا
ْ

ي ، َقاَل (3) "َصاَر الشَّ

:  ُرْؤَبةُ  ا َأَلدَّ  َيِصُف َخْصما

 (4) ".........  .           ُصْرَناُه بِالُحْكِم َوَيْبِغي الَحَكَما 

َفُخْذ َأْرَبَعةا مَِن الطَّيِْر َفُصْرُهنَّ إَِليَْك، ُثمَّ  وتكون الداللة المرادة :َأْي َقَطْعنَاُه  ، 

، ُثمَّ اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل مِنُْهنَّ  ا َقطِّْعُهنَّ وَعَلى َهَذا اْلَقْوِل اَل َيْحَتاُج إَِلى "(5)ُجْزءا

ْضَمارِ   (6)"اإْلِ

َصَرى فاَلن الشيَء َيصريه َصْرياا، إِذا قطعه. َوتقول اْلَعَرب  "جاء يف الجمهرة : 

 (7) "للرجل: َصَرى اهلل َعنْك َشّر َما تَخاف، َأي قطعه َعنْك 

                                                 
لراوية حفص .. دراسة يف البنية  ، ينظر : الخصائص اللغوية 7/17مفاتيح الغيب  )1(

 52والتركيب ص 

 12/113تاج العروس  )2(

، صفوة التفاسير ص  1/287، ينظر : معاين القرآن الكريم للنحاس  7/17مفاتيح الغيب  )3(

 )صور(2/412معجم وتفسير لغوي لكلمات القرآن  -،  مخطوطة الجمل  144

 برواية :  112ديوان رؤبة بن العجاج ص  )4(

 ْرَناُه بِاْلَمْكُروِه َحتَّى َيْصَعَقا      َفأَْصَبَح الَيْوَم لَِسانِي ُمْطلَقاُص 

،  2/254، ينظر :الكشف والبيان  1/145، معاين القرآن وإعرابه  4/115جامع البيان  )5(

   43/ 1، التحرير والتنوير  2/571، الدر المصون  255

 7/17مفاتيح الغيب  )6(

 )رصي(741/ 2)صرى(،  1/384جمهرة اللغة  )7(
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قولك : صر الباب والقلم إذا  : َأي الّصوت، منوقيل : مأخوذة من الّصرير

اِء المشّددة. هّن( بكسر الّصاد وبفتح الرَّ  (1) صّوت، وذلك على قراءة)فِصرَّ

؛  "، جاء يف التهذيب :  (2): ِصْح هبّن.  وتكون الداللة المرادة  وَصّر الباُب َيِصرُّ

   (3)  "وكلُّ صوٍت ِشْبُه َذلِك َفُهَو َصِريٌر: إِذا امتّد 

 -بكسر العين  –جني إلى أن هذه القراءة غريبة ؛ وذلك أن يْفِعل وقد ذهب ابن 

كَصبَّ   -بضم العين -يف المضاعف المتعدي شاذ قليل، وإنما بابه فيه يْفُعل

الماء َيُصبُّه، وشد الحبل يشده ، وفرَّ الدابة يفرها ، ثم إنه قد مر بي مع هذا مِن 

ث َينُمه وَينِمه، وعلَّه بالماء يْفِعل يف المتعدي حروف صالحة؛ وهي: نم الحدي

   (4) يُعلَّه ويِعلَّه.

هنوقيل :  بفتح الصاد وكسر الراء المشددة مأخوذة من التصرية، بمعنى  فَصرِّ

وهي ، (5) فاحبسهن من قولهم : صرى يصري إذا حبس، ومنه الشاة المصراة

َرى، ويقا "، ؛ ألن التصرية حبس اللبن وجمعه يف الناقة  (6) الجمع أيضًا ل: الصَّ

                                                 
 132/ 1، الجامع ألحكام القرآن  1/154ينظر : المحرر الوجيز )1(

/ 2، عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ  541ينظر : تفسير الراغب األصفهاين  ص  )2(

 231/ 2، محاسن التأويل  1/452،  بصائر ذوي التمييز  111

 )صر( 12/75تهذيب اللغة  )3(

  111/  1المحتسب  )4(

، الجامع ألحكام 155،  154/  1، المحرر الوجيز 117، 111/ 1ينظر : المحتسب  )5(

، روح المعاين  4/171، اللباب يف علوم الكتاب  141/ 2، البحر المحيط 132/ 1القرآن 

2/28 

 111،  113/ 1الكشاف  )6(
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مقصور: ما جَمْعَته من الماء واللَبن، وَصِرَيِت الناقُة وأْصَرت: اجَتَمَع اللبُن يف 

 (2) "وأصل التصرية حبس الَماء َوجمعه  "،  (1) "ضرعها

( بضّم الّصاد وتشديد الّرا هنَّ ّر، َأى الشدّ وقال بعضهم: )ُصرَّ ، ِء وفتحها من الصَّ

 (3)ومنه الصرة 

فراء إلى أهنا ال تحتمل إال داللة واحدة وهي : اإلمالة ، كما ذهب بينما ذهب ال

إلى أن داللة القطع ال يمكن حملها على هذا األصل )صرت(؛ ألن هذا األصل 

ال يحتمل إال داللة اإلمالة ، ثم ذهب إلى أن داللة القطع ال يمكن تأويلها على 

وقوله :) َفُصْرُهنَّ  ":  خوذة من صريت تصري فقالهذا االشتقاق إال إذا كانت مأ

ضم الصاد العامة. وكان أصحاب َعْبد اهلل يكسرون الصاد. َوُهَما ُلَغَتاِن  "إَِلْيَك (

مُّ َفَكثِيٌر، وَأما اْلَكْسُر َفِفي ُهَذْيٍل َوُسَليٍْم   عن (4) "فَأما الضَّ
ُّ

، وأنشدين اْلكَِسائِي

 بعض بني سليم:

َوالُِح         ّنهوَفْرع َيِصير الِجيَد وْحف َكأَ   (5)  َعَلى اللِّيت، قِنْواُن الُكُروِم الدَّ

                                                 
 )صري(7/151العين  )1(

 2/241غريب الحديث البن سالم  )2(

،  111/  2،عمدة الحفاظ يف تفسير أشرف األلفاظ  545راغب األصفهاين ص تفسير ال )3(

 231/ 2، محاسن التأويل  1/452بصائر ذوي التمييز 

، وينظر التحقيق أ د /  134،  138،  لغات القرآن للفراء ص 174/ 1معاين القرآن للفراء  )4(

 ( 1هامش رقم ) 134الموايف الرفاعي البيلي  ص 

، األضداد البن األنباري ص 1/174)الطويل(، وهو بال نسبة يف : معاين القرآن البيت من  )5(

 )صير( 478/ 4)صري( ، لسان العرب  154/ 12،  تهذيب اللغة 11
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ويفسر معناه: قطعهن، ويقال: وجههن ، ولم نجد قطعهن معروفة من هذين 

أهنا إن كانت من  -واهلل أعلم -الوجهين )أي ضم الصاد وكسرها( ولكني أرى

 (1) "ذلك أهنا من صريت تصري، قدمت ياؤها كما َقاُلوا: عثت وعثيت 

َنَُّهْم  "وقد اعرتض الطربي على قول الفراء والكوفيين ورد مذهبهم  فقال : 
ِ

أل

ُلوا َقْوَلُه:  ، َعَلى َأنَّ َأْصَل اْلَكاَلِم  {َفُصْرُهنَّ }َلْو َكاُنوا إِنََّما َتَأوَّ ... بَِمْعنَى َفَقطِّْعُهنَّ

، ُثمَّ ُقلَِبْت َفِقيَل َفِصْرُهنَّ بَِكْسِر ال ُهنَّ ُهنَّ َمَكاَن َرائِِه، َفاَصرِّ اِد َلتَُحوُل َياُء َفاَصرِّ صَّ

َواْنتَِقاُل َرائِِه َمَكاَن َيائِِه، َلَكاَن اَل َشكَّ َمَع َمْعِرَفتِِهْم َبَلَغتِِهْم َوِعْلِمِهْم بَِمنْطِِقِهْم، َقْد 

َها، إِْذ َكاَن َغيُْر َفَصُلوا َبْيَن َمْعنَى َذلَِك إَِذا ُقِرَئ بَِكْسِر َصاِدِه، َوَبْينَُه إَِذا  ُقِرَئ بَِضمِّ

اِد، َوُهْم َمَع  ُهنَّ إَِلى َفِصْرُهنَّ َأْن َيْقَرْأُه َفُصْرُهنَّ بَِضمِّ الصَّ َجائٍِز لَِمْن َقَلَب َفاَصرِّ

ا َعَلى َأَحِد اْلَوْجَهْيِن اللََّذْينِ  ُلوُه َتْأِويالا َواِحدا َذَكْرَنا،  اْختاَِلِف قَِراَءتِِهْم َذلَِك َقْد َتَأوَّ

ادِ  لِيِل َعَلى َخَطأِ َقْوِل َمْن َقاَل: إِنَّ َذلَِك إَِذا ُقِرَئ بَِكْسِر الصَّ َفِفي َذلَِك َأْوَضُح الدَّ

ي إَِلى َصاَر َيِصيُر، َوَجَهَل َمْن َزَعَم َأنَّ َقْوَل  ى ُيَصرِّ بَِتْأِويِل التَّْقطِيِع َمْقُلوباا مِْن َصرَّ

 (2) "ُر َوَصاَر َيِصيُر َغْيُر َمْعُروٍف فِي َكاَلِم اْلَعَرِب بَِمْعنَى َقَطَع.اْلَقائِِل َصاَر َيُصو

وأكد المربد ما ذهب إليه الطربي مستشهداا بإحدى قواعد الرتجيح عند تعدد  

ْفَظْيِن َأْصٌل  "األصل االشتقاقي فقال :  َنَّ ُكلَّ َواِحٍد مِْن َهَذْيِن اللَّ
ِ

، أل َوَهَذا اَل َيِصحُّ

ا َعِن اآْلَخِر.فِ   (3) "ي َنْفِسِه ُمْسَتِقلٌّ بَِذاتِِه، َفاَل َيُجوُز َجْعُل َأَحِدِهَما َفْرعا

***   ***   *** 

                                                 
 111/ 4، جامع البيان  1/174معاين القرآن  )1(

 114،  4/118جامع البيان  )2(

 7/17مفاتيح الغيب  )3(
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 )ص و ف (  -3

  قال تعالى :                              

              :[52]احلج 

اْلُبْدن من مخلوقات اهلل تعالى التي تشتمل على وجوه كثيرة من الخير، ويتعلق  

ا كثيرة يف اإلسالم ، ومن ثم ذهب المفسرون إلى تعدد الداللة المرادة  هبا أحكاما

ا لتعدد القراءات ال  َعَلْيَها َصَوافَّ ( ، تبعا
ِ
قرآنية من قوله تعالى : ) َفاْذُكُروا اْسَم اهلل

والتي أدت بدورها إلى تعدد المأخذ االشتقاقي ، وهذا من اإلعجاز الداللي يف 

القرآن الكريم أن تشتمل اآلية القرآنية على دالالت مختلفة ومحتملة حيث قرأ 

( بفتح الفاء وشدها   (1)الجمهور:)َصوآفَّ

 وقد فسرت داللتها بصور خمتلفة منها : 

 ةا،  "أهنا ْت َبْيَن َأْيِديَها بَِمْعنَى ُمْصَطفَّ ٌة، َوَقْد ُصفَّ   (2) "َواِحُدَها: َصافَّ

  ْت َقَوائَِمها، أي فاذكروا  "أي : (3)أو قائمة لتصّفد يديها بالقيود َقْد َصفَّ

، َوَأْصُل َهَذا  "؛ (4). "اسم اهلل عليها يف حال نحرها َنََّها ُتنَْحُر َقائَِمةا َمْعُقوَلةا
ِ

أل

ْت ِرْجَلْيَها َوإِْحَدى  "َأْي:  (5) " اْلَوْصِف فِي اْلَخْيلِ  ا َعَلى َثاَلِث َقَوائَِم َقْد َصفَّ قَِياما

 (6) "َيَدْيَها َوَيُدَها اْلُيْسَرى َمْعُقوَلٌة َفَينَْحُرَها َكَذلَِك 

                                                 
، النشر  71، اإلقناع يف القراءات السبع ص  23سبع ص ينظر : التيسير يف القراءات ال (1)

 117، إتحاف فضالء البشر ص 2/127،  1/112

  443/  1، تفسير القرآن للسمعاين 122/ 4، المحرر الوجيز  11/555جامع البيان  (2)

 4/21النكت والعيون  (3)

 1/428معاين القرآن وإعرابه  (4)

 1/517فتح القدير  (5)

 158/ 1، الكشاف 141/ 1زيل معالم التن (6)
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َعْن ِزَياُد ْبُن ُجَبيٍْر َقاَل:   "ويؤيد تلك الداللة ما رواه ابن خزيمة يف صحيحه : 

ا َرَأْيُت اْبَن عُ  َمَر َأَتى َعَلى َرُجٍل َقْد َأَناَخ َبَدَنَتُه بِِمناى لَِينَْحَرَها، َفَقاَل: اْبَعْثَها قَِياما

ٍد    (1) َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -ُمَقيََّدةا ُسنَُّة ُمَحمَّ

 وتكون اآلية لبيان كيفية ذبح اإلبل ، وأهنا تذبح قائمة معقولة أحد قوائمها. 

 َواْلَحَسُن َوُمَجاِهٌد وزيد بن أسلم وأبو موسى األشعري وشقيق َوَقَرَأ أُ 
ٌّ

َبي

بِاْلَياِء مأخوذة من الصفوة ،  َأْي َصافَِيةا  "َصَوافِي  "وسليمان التيمي واألعرج 

ا اَل ُتْشِرُكوا باهلل فِي التَّْسِمَيِة َعَلى نَْحِرهَ  "أي  (2)َخالَِصةا لِلَِّه اَل َشِريَك َلُه فِيَها. 

ا َكَما َكاَن َيْفَعُلُه اْلُمْشِرُكوَن  ، ومن ثمَّ تكون داللة اآلية : إقرار التوحيد  (3) "َأَحدا

 هلل عز وجل يف الذبح ، والنهي عن التشريك يف الذبح. 

 "صوافن  "وقرأ ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي 

ثنى إحدى يديه حتى يقف على  بالنون جمع صافنة: مأخوذ من صفن الفرس إذا

   (5)َوُهَو مِثُْل َصَوافٍّ  يف الداللة   (4) "ثالث 

                                                 
 1113/ 2(2841صحيح ابن خزيمة َباُب َنْحرِ اْلُبْدِن قَِياًما َمْعُقوَلًة حديث رقم ) (1)

، غريب القرآن المسمى بنزهة 221/ 2، معاين القرآن للفراء  5555/ 11جامع البيان  (2)

حكام القرآن ، أ4/412، معاين القرآن له 1/73،إعراب القرآن للنحاس  133القلوب ص 

، معالم 441/ 2، مشكل إعراب القرآن  82، 81/ 2، المحتسب  5/83للجصاص 

، الجامع  241/ 1، أحكام القرآن البن العربي 122/ 4، المحرر الوجيز 141/ 1التنزيل 

، معترك 218، التبيان يف تفسير غريب القرآن البن الهائم ص 12/11ألحكام القرآن 

 2/573األقران

 144/ 4، روح المعاين 221/ 21الغيب مفاتيح  (3)

 21/ 4النكت والعيون  (4)

 141/ 1معالم التنزيل  (5)
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( ... أي َقْد  "وقد ذكر الزجاج الداللتين دون أن يرجح أحدها فقال : )َصَوافَّ

ْت َقَوائَِمها، أي فاذكروا اسم اهلل عليها يف حال نحرها ...وتقرأ َصَوافَِن،  َصفَّ

َثاَلث، َفالَبِعير إذا أرادوا نَحره تعقل إحدى يديه َفُهو والصافن الذي يقوم على 

 بالياء وبالفتح بَِغْير َتنِْويِن 
َ

َصافِن، والجمع َصوافُِن يا هذا، وقرئت َصوافِي

، ال ُتْشِركوا يف التَْسِميِة على نحرها  -وتفسيره َخَوالص  أي خالصة هلل عزَّ وجلَّ

 (1) "أَحداا 

َواُب مَِن اْلِقَراَءِة فِي  "جمهور وداللتها فقال: بينما رجح الطربي قراءة ال َوالصَّ

اِء َعَليِْه  ِة مَِن اْلُقرَّ ْجَماِع اْلُحجَّ َذلَِك ِعنِْدي قَِراَءُة َمْن َقَرَأُه بَِتْشِديِد اْلَفاِء َوَنْصبَِها، إِلِ

ِذي َذَكْرَناُه لَِمْن َقَرَأُه َكَذلَِك  َم َبَياُن َأْوَلى َقاَل َأبُ  "،  (2) "بِاْلَمْعنَى الَّ و َجْعَفٍر: َوَقْد َتَقدَّ

ُة َبْيَن َأْيِديَها ، اْلَمْعُقوَلُة  {َصَوافَّ }َهِذِه اأْلَْقَواِل بَِتْأِويِل َقْولِِه:   اْلُمْصَطفَّ
َ

... َوِهي

  (3)  "إِْحَدى َقَوائِِمَها

هذه  أن جميع هذه الدالالت مقبولة من ناحية اللغة ؛ ألن -واهلل أعلم  -وأرى 

 المعاين قد وردت يف اللغة :

فوُن: أن َتْصِفَن الداّبُة وتقوم على ثالِث َقوائَِم وترَفَع  "يقول الخليل :  والصُّ

 بالياء ُيريد خالصةا لِّلِه.
َ

وُكلُّ صافٍّ َقَدَميِه  قائِمةا عن األرض ... وَصوافِي

  (4)"صافِنٌ 

                                                 
 1/428معاين القرآن وإعرابه (1)

 555/ 11جامع البيان  (2)

 554/ 11جامع البيان  (3)

،  1/241، مقاييس اللغة  1/2152، الصحاح 144/ 12، تهذيب اللغة 7/114العين  (4)

 )َصَفَن(21،  25/ 24عروس ، تاج ال4/145اللسان 
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ب أموالهم اإلبل  ، ويتعلق أيضا البدن من األنعام المهمة لدى العرب ؛ ألن غال

ا كثيرة يف كيفية ذبحها ، وعدم إشراك غير اهلل يف الذبح ، والتسمية عند  هبا أحكاما

ذبحها ، وأن تكون سليمة خالية من العيوب ، باإلضافة إلى منظرها الحسن 

والجميل ، ومن ثم فاآلية تحتمل كل هذه الدالالت وتقبلها وهذا خاص بالقرآن 

 الكريم .

 ***  ***   *** 

 )  ف ر ه (  -4
ا ما تحمل يف  النفس اإلنسانية الشريرة المتكربة العاصية ألمر اهلل وأنبياءه دائما

طياهتا صفات كثيرة مستخبثة ، ومن أوجه اإلعجاز الداللي يف كتاب اهلل تعالى 

التعبير بصفة تحمل يف طياهتا كل هذه الصفات ويصح تأويلها هبا ، أي يمكن 

 -هبذه الصفة ، ومن تلك الصفات ، صفة الفره حيث وصف اهلل  تفسير داللتها

 :  قوم عاد بالفره يف قوله تعالى -سبحانه وتعالى          

      [ :145الشعراء] 

فكلمة )َفاِرِهيَن( قرئت بقراءتين ، ومن ثم تعدد األصل االشتقاقي لها ، والذي 

ره إلى تعدد الداللة المرادة من اآلية وفيما يلي توثيق القراءات وتأصيل أدى بدو

 المأخذ االشتقاقي وتوضيح الداللة : 

 أواًل  : القراءات :
اِء َأْهِل اْلَمِدينَِة َواْلَبْصَرِة: )َفِرِهيَن( ، بَِغْيِر َأْلٍف ، وهي قِراَءة  نافع   ُة ُقرَّ َقَرَأ َعامَّ

اِء َأْهِل اْلُكوَفِة: واْبُن َكثِيٍر َوَأبُ  ُة ُقرَّ و َعْمٍرو ويعقوب َواْبُن َذْكَواَن ، َوَقَرَأ َعامَّ



 

 
 م0202إصدار ديسمبر  –مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون 

 
 

 

 

  بِِصيَغِة اْسِم اْلَفاِعلِ  {َفاِرِهينَ }
ُّ

، َوهي قَِراَءُه اْبُن َعامٍِر َوَعاِصٌم َوَحْمَزُة َواْلكَِسائِي

 (1)َوَخَلٌف وابن مسعود وابن عباس. 

َواُب مَِن اْلَقْوِل فِي َذلَِك  "ين فقال : وقد ذهب الطربي إلى صحة القراءت َوالصَّ

، َوقَِراَءَة َمْن َقَرَأ )َفِرِهيَن( قَِراَءَتاِن  {َفاِرِهينَ }َأْن ُيَقاَل: إِنَّ قَِراَءَة َمْن َقَرَأَها 

أةِ  ، َفبَِأيَّتِِهَما َقَرَأ َمْعُروَفَتاِن ُمْستَِفيَضُة اْلِقَراَءةِ بُِكلِّ َواِحَدٍة مِنُْهَما فِي ُعَلَماِء اْلُقرَّ

  (2) "اْلَقاِرُئ َفُمِصيٌب 

 ثانيًا : اختالف األصل االشتقاقي : 
والرازي ، وابن منظور ، ذهب كثير من أهل اللغة منهم : الجوهري ، 

 إلى تعدد األصل االشتقاقي للقراءتين :  (3)والزبيدي

َه( بالكسر، َوَفِرَه، فقيل : األصل االشتقاقي لقراءة )َفِرِهيَن( هو الفعل )َفرِ 

َكَفِرَح: َأِشَر َوَبطَِر ُأقِيَمت الَهاُء ُهنَا َمَقاَم الَحاِء فِي َفِرَح، والَفَرُح فِي َكالَِم الَعَرِب 

   :األَِشُر الَبطُِر. يقاُل: اَل َتْفَرْح َأْي اَل َتْأَشر. َقاَل اهلل جّل وعزّ         

                 [ :فالهاء َهاُهنَا َكَأنََّها َقاَمت 76القصص ،]

    (4) مَقام اْلَحاء.

                                                 
، معاين القراءات  472، السبعة ص  24/121ينظر توثيق القراءتين يف : جامع البيان   )1(

،  488، تحبير التيسير ص 111/ 2، النشر  4/243، المحرر الوجيز228/ 2لألزهري 

  4/113، ، فتح القدير  421/ 1إتحاف فضالء البشر 

 24/121جامع البيان  )2(

،  تاج 522/ 11، لسان العرب  218، مختار الصحاح ص  2241/ 1ظر: الصحاح ين )3(

 )ف ر ه(  11/454العروس 

 )فره( 153/  1، تهذيب اللغة  282/ 2ينظر : معاين القرآن للفراء  )4(
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َفُرَه  "بينما األصل االشتقاقي لقراءة : )َفاِرِهين( هو الفعل )َفُرَه( بالضم يقال : 

  (1)"الّشيُء َيْفُرُه َفراَهةا فهو فارٌه بين الَفراَهِة والَفراِهَيِة 

فره  "وقد نص الجوهري على اختالف األصل االشتقاقي لتعدد القراءة فقال : 

  بالكسر: أِشَر وبطَِر. وقوله تعالى:                

مِّ   (2) " َفَمْن قرَأه َكَذلَِك َفُهَو مْن َهَذا ، َوَمْن قرَأه : )فاِرهيَن( َفُهَو مِْن َفُره بِالضَّ

إلى أن اآلية تحتمل دالالت متعددة ، وقد نص  (3)ذهب كثير من العلماء و

اُء فِي قَِراَءةِ  "الطربي على اختالف الداللة واختالف القراءة فقال :  اْختََلَفِت اْلُقرَّ

اِء َأْهِل اْلُكوَفِة:  {َفاِرِهينَ }َقْولِِه  ُة ُقرَّ ى: َحاِذقِيَن بِنَْحتَِها. بَِمْعنَ  {َفاِرِهينَ }َفَقَرَأْتُه َعامَّ

اِء َأْهِل اْلَمِدينَِة َواْلَبْصَرةِ: )َفِرِهيَن( ، بَِغيِْر َأْلٍف، بَِمْعنَى: َأِشِريَن  ُة ُقرَّ َوَقَرَأْتُه َعامَّ

اِء فِي  َبطِِريَن. َواْختََلَف َأْهُل التَّْأِويِل فِي َتْأِويِل َذلَِك َعَلى نَْحِو اْختاَِلِف اْلُقرَّ

 (4) "تِهِ قَِراءَ 

وصفهم بالشر والبطر  فعلى قراءة ) فرهين( تكون الداللة المرادة من اآلية :

والطغيان يف النعمة والتجرب بسبب القوة التي يمتلكوهنا ، حتى إهنم صاروا 

 معجبين بصنيعهم ، مسرورين بما لديهم ، آمنين من العقاب.

                                                 
 ) فره( 4/41العين  )1(

 )فره( 522/ 11، وينظر: لسان العرب 218، مختار الصحاح ص  2241/ 1الصحاح  )2(

،  784/ 2، جمهرة اللغة  2/282) ف ر ه(  ، معاين القرآن للفراء  4/41نظر : العين ي )3(

، تحفة األريب بما 8/182، البحر المحيط  4/243، المحرر الوجيز 511/ 2بحر العلوم 

،  محاسن  13/112، روح المعاين  4/113، فتح القدير  251يف القرآن من الغريب ص 

  171/ 14لتنوير ،  التحرير وا7/414التأويل 

 121/ 17جامع البيان  )4(
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أهنم وصلوا درجة عالية  وعلى قراءة )فارهين( تكون الداللة المرادة من اآلية :

، حاذقين يف نحت البيوت يف الجبال من الفهم والدقة والنحت حتى إهنم أصبحوا

وخرباء يف مواضع النحت يف الجبال ومن ثم تكون الداللة  المرادة بيان مدى 

   (1)المهارة والحذق لديهم يف كل ما يصنعونه ويشتهونه 

ففي تأويله  {َفِرِهينَ }فمن قرأ   وقد جمع الماوردي فيها عشر دالالت فقال :

ستة أوجه: أحدها: شرهين ، الثاين: معجبين . الثالث: آمنين ، الرابع: فرحين ، 

 الخامس: بطرين أشرين، السادس: متخيرين ، 

ففي تأويله أربعة أوجه: أحدها: معناه كّيسين ، الثاين:  {َفاِرِهينَ }ومن قرأ: 

الث: قادرين الرابع: أنه جمع فاِره ، والفاره حاذقين مأخوذ من فراهة الصنعة ، الث

 (2)المرح  

وقد ذهب الدكتور جبل/ إلى أن األصل يحتمل كل هذه الدالالت إال أنه 

تفسيرها بالنشطين الحاذقين يف ذلك ، عن قوة يف أجسامهم، وتجرب يف  "اختار

 (3) "قلوهبم، يغيب عنهم ذكر اهلل واليوم اآلخر

ين صحيحة ، ويحتملها اللفظ ؛ ألن الحاذق النشط وأرى أن كل هذه المعا

ا قال تعالى : ا ما يبطر ويبطش ويتكرب ويسعى يف األرض فسادا  القوي المتكرب دائما

                    [ :وقال تعالى7،   6العلق ] : 

                               [ :األنعام

                                                 
 4/243، المحرر الوجيز 511/ 2، بحر العلوم  124: 121/ 17ينظر : جامع البيان  )1(

 128/ 11، الجامع ألحكام القرآن  184،  4/181النكت والعيون  )2(

 1115/ 1المعجم االشتقاقي  )3(
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  :  [ وقال تعالى123              

أمر  -اشتمال  اللفظ لدالالت كثيرة  –[  وهذه الخاصية الداللية 76القصص: ]

 خاص بالقرآن الكريم ، وأحد أوجه إعجازه .

**   ******   * 

 ) ف ر ط(   -5
من اإلعجاز الداللي يف القرآن الكريم تكثير األوجه الداللية لآلية القرآنية ، 

وذلك بصالحيتها لدالالت متعددة كلها يستدعيها السياق ، وتقبلها اللغة ، ولها 

شواهد عليها ، وهذا خاص بكتاب اهلل تعالى الذي يجمع دالالت كثيرة بلفظ 

 يف قوله تعالى: ُمْفَرُطوَن((لتي جاءت على هذا النسق كلمة واحد ، ومن األلفاظ ا

                         

                 [ :62النحل] 

داللتها ؛  لتعدد القراءات القرآنية فيها  حيث ذهب أهل اللغة والتفسير إلى تعدد

َفةا  -ومن ثم تعدد اشتقاقها ، فقرأ السبعة سَوى نافٍع  اِء ُمَخفَّ ُمْفَرُطوَن  -بَِفْتِح الرَّ

 (1) مِْن ُأْفَرَط َفُهَو ُمْفَرٌط  -بَِفْتَحَتيْنِ  -َعَلى ِزَنِة اْسِم اْلَمْفُعوِل، َأْي َمْجُعوُلوَن َفَرطاا

 فسرون يف الداللة المرادة من اللفظ يف هذه القراءة على قولين: وقد اختلف الم

                                                 
، المبسوط يف القراءات  81،  83/ 2، معاين القراءات لألزهري  174ينظر: السبعة ص  )1(

،  إتحاف فضالء البشر ص  118، التيسير ص  141،  حجة القراءات  ص  214العشر ص 

152  
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ْمُته إلى كذا، وهو منقوٌل بالهمزة مِْن َفَرط  القول األول : أنه مِْن َأْفَرْطُته، أي: َقدَّ

م إليه  مون إِلى  "،(1) "إلى كذا، أي: تقدَّ  أي: ُمَقدَّ
َ

ُم إَِلى اْلَماِء لِيَْسِقي َوُهَو اْلُمَقدَّ

َنَُّهْم َأَشدُّ َأْهِل النَّاِر  النار،
ِ

ُلوَن إَِلْيَها أل َواْلُمَراُد: َأنَُّهْم َسابُِقوَن إَِلى النَّاِر ُمَعجِّ

ا َلَها     (2) "اْستِْحَقاقا

 "، أي: سابُِقكم ، ومنه  (3) "َأَنا َفَرُطُكْم َعَلى الَحْوضِ  ":  ومنه قول الرسول 

ا اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َلنَا َفَرطاا  ا َوَأْجرا مًا بالشفاعِة وتثقيِل ، أي: متقدِّ  (4)"َوَسَلفا

   (5)الموازين.

، وَأْفَرَط األَْمَر، إِذا (6) "أنَّه مِْن َأْفرطته خلفي، أي: تركُته وَنِسْيُته " القول الثاين :

َر ُمجاِهٌد قوله تعاَلى  وبه َفسَّ
ٌّ

  :َنِسَيه، فهو ُمْفَرٌط، َأي َمنِْسي

      .والعرُب َتُقوُل: َأْفرْطُت منهم ناسًا، أي:  "  (7)َأي َمنِْسيُّون

ْفُتهم ونسيتهم.   (8) "َخلَّ

ا تفسير )ُمْفَرُطوَن( و  "وقد رد الزجاج الداللتين إلى التقدم فقال:  فأمَّ

ُطوَن( فجاء عن ابن عباس، مرتوكون ، وقيل عنه: ُمْعَجُلوَن ، ومعنى الفَ  ْرط )ُمَفرَّ

                                                 
، روح  124/ 4، ينظر : الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد  248/ 7الدر المصون )1(

 7/411المعاين 

 141/ 14التحرير والتنوير  )2(

 114/ 8(  1571الرقاق َباٌب فِي الَحْوِض  حديث رقم ) صحيح البخاري كتاب )3(

 84/ 2صحيح البخاري كتاب الجنائز  َباُب قَِراَءِة َفاتَِحِة الكَِتاِب َعَلى الَجنَاَزِة  )4(

  248/ 7الدر المصون  )5(

   7/248الدر المصون  )6(

 515/ 14، تاج العروس  434،  1/431ينظر : المحرر الوجيز )7(

 138، 137/ 2 القرآن للفراء معاين )8(
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َم، فمعنى ُمْفَرُطوَن ُمَقدُموَن إلى   منه قوٌل أي َتَقدَّ
َّ

يف اللغة: الَتقدم، وقد فرط إلي

مِين يف  َر مرتوكون فهو كذلك، أي قد ُجِعُلوا ُمَقدَّ النار، وكذلك ُمَفرُطون، ومن فسَّ

 (1). "العذاب أبداا مرتوكين فيه 

َفةِ بَِكْسِر الرَّ  -وقرأ َنافُِع ْبُن َأبِي ُنَعْيٍم  ُمْفِرُطوَن  اْسُم َفاِعٍل مِْن َأْفَرَط،  -اِء اْلُمَخفَّ

ٍء َما، َأْي ُمْفِرُطوَن فِي اأْلَْخِذ مِْن َعَذاِب النَّاِر.
ْ

   (2) إَِذا تجاَوز أو َبَلَغ َغاَيَة َشي

أو يتجاوزون  (3) ."أو كانوا ُمفرطين فِي سوء العمل ألنفسهم فِي الذنوب  "

   (4) تعالى الحدَّ يف معاصي اهلل

َدةا  -َوَقَرَأُه َأُبو َجْعَفٍر اْلَقاِرُئ  " اِء ُمَشدِّ َط اْلُمَضاَعِف:  -بَِكْسِر الرَّ ُطوَن مِْن َفرَّ ُمفرِّ

ْنَيا،   َعَليِْهْم فِي الدُّ
ِ
ِذي َكاَن هلل ُطوَن فِي َأَداِء اْلَواِجِب الَّ ر، والمراد: َأنَُّهْم ُمَفرِّ أي: َقصَّ

 َتَعاَلىمِْن َطاَعتِِه وَ 
ِ
 : ُحُقوقِِه، ُمَضيُِّعو َذلَِك، مِْن َقْوِل اهلل      

         (5) "فيما تركت وضيّعت 

                                                 
 238، 1/237معاين القرآن وإعرابه  )1(

، معاين القراءات لألزهري  174،  ينظر: السبعة ص 141/ 14ينظر : التحرير والتنوير  )2(

، التيسير  141،  حجة القراءات  ص  214، المبسوط يف القراءات العشر ص  81،  83/ 2

، وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس وأبي رجاء  152،  إتحاف فضالء البشر ص  118ص 

 1/434وشيبة بن نصاح وأكثر أهل المدينة ، ينظر : المحرر الوجيز

 138/ 2معاين القرآن للفراء  )3(

 1/424، الجواهر الحسان 434/ 1، ينظر : المحرر الوجيز 248/ 7الدر المصون  )4(

،  1/431، المحرر الوجيز 138/ 2فراء ، ينظر : معاين القرآن لل 217/ 14جامع البيان  )5(

، ]الزمر من اآلية :  141/  14، التحرير والتنوير 244،  248/ 7، الدر المصون  434

51] 
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ى بالتضعيِف مِْن َفَرط   -مع تشديِد الراءِ  -ويف روايٍة، مفتوحةا " طته ُمَعدَّ مِْن َفرَّ

م وَسَبَق بالتخفيف، أي: تَ  والمكسور المخفف،  "يقول الزمخشري : ،  (1) "َقدَّ

 (2) "من اإلفراط يف المعاصي. والمشّدد، من التفريط يف الطاعات وما يلزمهم 

ْختَِياُر  "داللة السبق والتقدم فقال :  -َرِحَمُه اهلُل  -وقد رجَح اْلَواِحِديُّ 
ِ

َوُهَو اال

ُجُل َأْصَحاَبُه َيْفُرُطُهْم َفَرطاا َوُفُروطاا إَِذا َوَوْجُهُه َما َقاَل َأُبو َزيْ  ٍد َوَغيُْرُه: َفَرَط الرَّ

اَلَء ... َفَمْعنَى َقْولِِه: ُمْفَرُطوَن َعَلى َهَذا التَّْقِديِر  َمُهْم إَِلى اْلَماِء لُِيْصلَِح الدِّ َتَقدَّ

ُموا إَِلى النَّاِر َفُهْم فِيَها َفَرٌط لِلَّ    (3)"ِذيِن َيْدُخُلوَن َبْعَدُهْم َكَأنَُّهْم ُقدِّ

 (4) وقد وردت كل هذه الدالالت يف اللغة

يف حين ذهب الطربي إلى أن السياق يرجح داللة النسيان ، ويرد داللة التقدم 

ِذي اْخَتْرَناُه ،) منسيون ( ،  "فقال :  َواِب اْلَقْوُل الَّ َوَأْوَلى اأْلَْقَواِل فِي َذلَِك بِالصَّ

ْصاَلِح َما َوَذلَِك أَ  ا إِلِ ِذي ُهَو بَِمْعنَى التَّْقِديِم، إِنََّما ُيَقاُل فِيَمْن َقِدَم َمْقَدما ْفَراَط الَّ نَّ اإْلِ

َم إَِلى النَّاِر مِْن َأْهلِهَ  ِم مِْن ُقدِّ َمُه َعَليِْه، َوَليَْس بُِمَقدَّ ا َيْقَدُم إَِلْيِه إَِلى َوْقِت ُوُرودِ َمْن َقدَّ

 
ْ

ْصاَلِح َشي َم إَِلْيَها إِلِ َم مِْن ُقدِّ ا، َوإِنََّما َتَقدَّ ٍء فِيَها لَِواِرٍد َيِرُد َعَلْيَها فِيَها َفُيَوافُِقُه ُمْصلِحا

ِذي ُهَو َتْأِويُل التَّْعِجيِل َفَفَسَد َأْن  ْفَراُط الَّ ُل َلُه، َفإَِذا َكاَن َمْعنَى َذلَِك اإْلِ لَِعَذاٍب ُيَعجَّ

                                                 
  434/ 1، ينظر : المحرر الوجيز  7/244الدر المصون  )1(

 2/114الكشاف  )2(

،   14/ 1 ، ينظر : الوسيط يف تفسير القرآن المجيد 213،  224/ 23مفاتيح الغيب  )3(

 87/  8التَّْفِسيُر الَبِسْيط 

:   225/  11، تهذيب اللغة  755،  754/ 2 "،الجمهرة  414:  418/ 7ينظر :  العين  )4(

 717،  711/ 1، المجمل  441،   443/ 4 "، مقاييس اللغة 1148/ 1، الصحاح  227

، تاج 111/ 7ب ، لسان العر 141/  1، النهاية يف غريب الحديث   111، المفردات ص 

 ) فر ط( 1/1111المعجم االشتقاقي  528/ 14العروس 
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ِذي بَِمْعنَى التَّْخلِيِف َيُكوَن َلُه َوْجٌه فِي  ْفَراُط الَّ ِة، َصحَّ اْلَمْعنَى اآْلَخُر َوُهَو اإْلِ حَّ الصِّ

ْفُتُه، َوَما  ا: َأْي َما َخلَّ َوالتَّْرِك، َوَذلَِك َأْن ُيْحَكى َعِن اْلَعَرِب: َما َأْفَرْطُت َوَرائِي َأَحدا

ُفُه  ْطُتُه: َأْي َلْم ُأَخلِّ  (1)  "َفرَّ

اُء فِي قَِراَءةِ  "ي قراءة فتح الراء وتخفيفها فقال : كما رجح الطرب َواْخَتَلَفِت اْلُقرَّ

اِء اْلِمْصَرْيِن اْلُكوَفِة َواْلَبْصَرةِ: ُة ُقرَّ   َذلَِك، َفَقَرَأْتُه َعامَّ       

اِء َوَفْتِحَها، َعَلى َمْعنَى َما َلْم ُيَسمَّ 62النحل: ] ِذي ُهَو  [ بَِتْخِفيِف الرَّ َفاِعُلُه... َوالَّ

ِذيَن َذَكْرَنا قَِراَءَتُهْم مِْن َأْهِل اْلِعَراِق  َواِب قَِراَءُة الَّ َأْوَلى اْلِقَراَءاِت فِي َذلَِك بِالصَّ

ِذي َذَكْرَنا َقْبُل، َوُخُروُج اْلِقَراَءاِت اأْلُْخَرى َعنْ   لُِمَواَفَقتَِها َتْأِويَل َأْهِل التَّْأِويِل الَّ

 (2)."َتْأِويلِِهْم 

***   ***   *** 

 ) ك ل م(  -1

من األلفاظ التي تعددت داللتها لتعدد األصل االشتقاقي لها بناء على تعدد 

ُمُهْم( يف قوله تعالى :    القراءات القرآنية فيها لفظ ) ُتَكلِّ          

                            

                                                 
 14/211جامع البيان  )1(

 14/217جامع البيان  )2(
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   [ :فقد قرأ اْلُجْمُهور12النمل ](1)  ،  ِم ُمُهْم، بَِضمِّ التَّاِء َوَتْشِديِد الالَّ ُتَكلِّ

 (2)وحينئذ تكون مشتقة من الكالم 

ُثُهْم.التحدث، بَِمْعنَى َتْخبُِرهُ  وتكون الداللة المرادة من اآلية :  َقاَل  " (3)ْم َوُتَحدِّ

ْساَلِم. وقيل: تخاطبهم، َفَتُقوُل  ُمُهْم بُِبْطاَلِن َسائِِر اأْلَْدَياِن ِسَوى اإْلِ : ُتَكلِّ يُّ دِّ السُّ

 (4) ."لِْلُمْؤمِِن: َهَذا ُمْؤمٌِن، َولِْلَكافِِر: َهَذا َكافِرٌ 

آلدميين الذين وقيل : تكلمهم بما يسوؤهم أهنم صائرون إلى النار بلسان ا

 (5)  يفقهونه ، ويفقهون معناه

: ) ُتنَبُِّئُهْم (  "َوُيَؤيُِّد تلك الداللة : 
ٍّ

َوفِي َبْعِض اْلِقَراَءاِت:  "،  (6)قَِراَءُة ُأَبي

.
ِ
ٍم َوقَِراَءُة َعبِْد اهلل  قَِراَءُة َيْحيَى بِْن َسالَّ

َ
ُثُهْم، َوِهي قراءة ابن مسعود:  "،و(7) ُتَحدِّ

                                                 
،  214/  8، البحر المحيط 271/ 4، المحرر الوجيز 111ينظر: الكامل يف القراءات ص  )1(

واالبتداء ، منار الهدى يف بيان الوقف 254/ 4، الجواهر الحسان 142/ 8الدر المصون 

2 /115 

، تفسير ابن فورك ص  124/ 4، معاين القرآن وإعرابه 133/ 2ينظر : معاين القرآن للفراء  )2( 

، الكشاف  2/857، غرائب التفسير وعجائب التأويل  227/ 4، النكت والعيون  123

، الجامع  1/171، زاد المسير يف علم التفسير  271/ 4،  المحرر الوجيز  1/185

 142/ 8، الدر المصون  11/217القرآن  ألحكام

 5415/ 8، الهداية إلى بلوغ النهاية 121/ 18جامع البيان  )3(

 8/214البحر المحيط  )4(

 123،121ينظر : تفسير ابن فورك ص  )5(

  2/145، المحتسب  112ينظر : مختصر الشواذ ص  )6(

 111/ 5لمجيد ، الكتاب الفريد يف إعراب القرآن ا 8/214البحر المحيط  )7(
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بأّن الناس، على أنه من الكالم. والقراءة بإن مكسورة: حكاية لقول  تكلمهم

   (1)"ار القول، أي: تقول الدابة ذلك الدابة، إما ألّن الكالم بمعنى القول. أو بإضم

، َوَأبِي َحيَْوَة،  " وقرأ اْبُن َعبَّاٍس، َوُمَجاِهٌد، َواْبُن ُجَبْيٍر، َوَأبِي ُزْرَعَة، َواْلَجْحَدَريِّ

ِم َوا من   (2) "ْبُن َأبِي َعْبَلَة:) َتْكلُِمُهْم(، بَِفْتِح التَّاِء َوُسُكوِن اْلَكاِف َوَتْخِفيِف الالَّ

وتكون الداللة المرادة من اآلية : َتْجَرُحُهْم ،  (3)الكْلَم، وهو األثر والجرح 

وجُهُه، وَتِسُم الكافَر  وَتِسُمُهْم يف ُوُجوِهِهْم. َتِسُم المؤمن بُِنْقَطٍة َبيضاَء، َفيَْبَيضُّ 

  (5) "والمراد به: الوسم بالعصا والخاتم.  "،  (4) "بنقطٍة سوداَء َفَيْسَودُّ َوجهه.

ا  (6) ."قَِراَءة َمْن َقَرَأ: َتْجَرُحُهْم َمَكاَن َتْكلُِمُهْم  "َوتؤيد تلك الداللة :  ، وأيضا

يف التهذيب: جاء  على قراءة الجمهور بالتشديد يمكن حملها على الجرح 

ُحُهم " ُمُهم َفَذلِك اْلَمْعنى: ُتَجرِّ َد: ُتكلِّ  "يقول الرازي : ،  (7)  "َوَكَذلَِك إْن ُشدِّ

                                                 
 1/185الكشاف  )1(

، المحرر  144/ 2، المحتسب112، ينظر: مختصر الشواذ ص  214/ 8البحر المحيط  )2(

بفتِح التاِء وسكوِن « َتْكُلُمهم»، وقد ورد فيه :  142/ 8،، الدر المصون  271/ 4الوجيز 

 الكاِف وضمِّ الالِم من الَكْلِم وهو الُجْرُح.

، غرائب  7/222، الكشف والبيان عن تفسير القرآن  124/ 4رابه معاين القرآن وإع )3(

،  المحرر  1/185، الكشاف  511/ 1، معالم التنزيل  2/857التفسير وعجائب التأويل 

، البحر  572/  24، مفاتيح الغيب  1/171، زاد المسير يف علم التفسير  271/ 4الوجيز 

 142/ 8، الدر المصون 11/821، الجامع ألحكام القرآن  8/214المحيط 

 )كلم(13/147تهذيب اللغة  )4(

     1/185الكشاف  )5(

   112، ينظر : مختصر الشواذ ص  8/214البحر المحيط  )6(

 )ك ل م(13/147تهذيب اللغة  )7(
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ا َعَلى َمْعنَى التَّْكثِيِر ُيَقاُل ُفاَلٌن  َواْعَلْم َأنَُّه َيُجوُز َأْن َيُكوَن ُتَكلُِّمُهْم مَِن اْلَكْلِم َأْيضا

ٌح. ٌم، َأْي ُمَجرَّ   (1)  "ُمَكلَّ

تِي اَل َأْسَتِجيُز َغيَْرَها فِي  "وقد رجح الطربي قراءة الجمهور فقال:  َواْلِقَراَءُة الَّ

اُء اأْلَْمَصاِر. وكون التكليم   "، وهو ما أكده األلوسي  فقال :  (2) "َذلَِك َما َعَلْيِه ُقرَّ

  (3) "من الكالم هو الظاهر 

والداللة بناء على اختالف وقد نص الزجاج على تعدد المأخذ االشتقاقي ، 

ُمُهْم( فهو من الكالم، ومن قرأ )َتْكلُِمُهْم( فهو من  "القراءة فقال  :  فمن قرأ )ُتَكلِّ

 (4) "الكْلَم، وهو األثر والجرح 

وذهب البعض إلى أن الداللتين صحيحتان ومحتملتان ؛ ألهنا تفعل األمرين 

 
ِ
ابَُّة َفَتِسُم  ":   )التحدث والجرح( ، ويشهد لذلك قول َرُسوِل اهلل َتْخُرُج الدَّ

ُجُل اْلَبِعيَر، َفُيَقاُل: مَِمِن  ُروَن فِيُكْم َحتَّى َيْشتَِرَي الرَّ النَّاَس َعَلى َخَراطِيِمِهْم، ُثمَّ ُيَعمَّ

 (5) "اْشَتَرْيَتُه؟ َفَيُقوُل: مِْن َأَحِد اْلُمَخْرَطِميَن 

 كتب اللغة للداللة على المعنيين واللغة تؤيد الداللتين حيث وردت الكلمة يف

الَكْلم: الجرح، والجمع: الكُلوم. كلمته أكلِمه َكلمًا، وأنا كالٌم،  "قال الخليل : 

 (6) "وهو َمكلوٌم أي: جرحته. وَكليُمك: الذي ُيَكلِّمك وُتَكلِّمه 

                                                 
 24/572مفاتيح الغيب  )1(

 18/121جامع البيان  )2(

 215/ 13روح المعاين  )3(

 4/124معاين القرآن وإعرابه  )4(

 1/427( 2414الحديث يف مسند ابن الجعد ، حديث رقم ) )5(

، مجمل اللغة ص  147/  13،  تهذيب اللغة  481/  2، جمهرة اللغة  5/178العين  )6(

 )كلم( 525/ 12لسان العرب  714
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مُ  "كما أرجع ابن فارس المادة إلى هذين األصلين فقال: َكَلَم    اْلَكاُف َوالالَّ

 (1) ."َواْلِميُم َأْصاَلِن: َأَحُدُهَما َيُدلُّ َعَلى ُنْطٍق ُمْفِهٍم، َواآْلَخُر َعَلى ِجَراٍح 

أن السياق يرجح أهنا من الكالم والتحدث ؛ ألن  -واهلل أعلم  –ومع ذلك أرى 

اآليات التي قبلها تتحدث عن أهنم لم يسمعوا كالم رسولهم فأرسل سبحانه 

  قال تعالى :وتعالى الناقة تحدثهم                 

             :[12]النمل 

والمعنى: ال تحزن يا محمد، وال ُتهلك نفسك على هؤالء "يقول الشعراوي : 

استقبال يف الذين لم يؤمنوا من قومك، فما عليك إال البالغ. والبالغ كالم له أداة 

السامع هي األذن، فإذا تعطَلْت هذه األداة لن يسمعوا، ... وما داموا لم يسمعوا 

وا عنه آذاهنم، فلم يسمعوا  لآليات، ولم يقبلوها، ولم يلتفتوا إلى منهج اهلل وصمُّ

 .كالم أمثالهم من البشر فسوف ُنخرج لهم دابة تكلمهم           

       [ :وانظر إلى هذه اإلهانة وهذا التوبيخ: أنتم لم 12النمل ]

تسمعوا كالم أمثالكم من البشر، ولم تفهموا َمْن يخاطبكم بلغتكم، فاسمعوا 

روا قولها   (2) "اآلن من األدنى، وافهموا عنها، وفسِّ

                                                 
 )كلم( 5/111مقاييس اللغة  )1(

 13851:  13848/ 17تفسير الشعراوي  )2(
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مرة  75باإلضافة إلى أن تصاريف مادة ) ك ل م ( يف القرآن الكريم وردت 

ومن ثم فالظاهر  (1)جميعها غير هذا الموضع تدور حول الكالم والتحدث 

ا على التحدث.   حملها يف هذا الموضع أيضا

***   ***   *** 

 ) م ر ي ( -7

 :  قال تعالى             :[82]النجم 

معجزة اإلسراء  من المعجزات التي أيد هبا الحق سبحانه وتعالى نبيه محمد 

من اآليات الباهرة ما جعل بعض الناس يشك  والمعراج ، وقد رأى فيها النبي 

ويجادل بل وبعضهم  ينكر الخ ، وقد استعمل القرآن الكريم للتعبير عن حال 

هذه الفئة من الناس كلمة )َأَفُتَماُروَنُه( ، وقد ذهب  المفسرون إلى تعدد الداللة 

ا لتعدد األصل المشتق منه ، لتعدد القراءة الواردة فيه.   المرادة من هذا اللفظ  تبعا

َة َواْلبَْصَرِة َوَبْعُض اْلُكوفِيِّيَن  "فـــــ  اِء اْلَمِدينَِة َوَمكَّ ُة ُقرَّ  {َأَفُتَماُروَنهُ }َقَرَأ َعامَّ
تقاُقه مِْن َمْري مِْن ماراه ُيماريه ُمراءاة أي: جاَدَله. واش " (2) "بَِضمِّ التَّاِء مع اأْلَلِِف 

ه أن  الناقِة؛ ألنَّ كلَّ واحد من المتجاِدلِْين َيْمري ما عند صاحبه. وكان مِْن َحقِّ

ى بــ  ن معنى "يف  "يتعدَّ َي  كقولك: جاَدْلُته يف كذا، وإنما ُضمِّ الَغَلبة فُعدِّ

  (3)"َتْعِدَيَتها

                                                 
 88/ 4وي لكلمات القرآن الكريم مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغ )1(

،  414، المبسوط يف القراءات العشر ص  115، السبعة ص  27/ 22ينظر : جامع البيان   )2(

 521، اتحاف فضالء البشر ص  521التيسير ص 

  118/ 18، اللباب يف علوم الكتاب  13/84الدر المصون )3(
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نا: َمْعنَاُه: قد استخرج َما ِعنْده َقاَل اْبن اأْلَْنَباِري: فِي َقْولهم: ماَرى فالٌن فاَل  "

ة، َمْأُخوذ من َقْولهم: َمريت النَّا   (1)"قة، إِذا َمَسحت َضْرعها لَتِدرّ من الَكالم والُحجَّ

يف أمر الرحلة وما حدث  : أهنم يجادلون النبي  وتكون الداللة المرادة حينئذٍ 

وه حين ُأْسِرَي به أي كيف تجادلونه على ما يرى، وذلك أهنم جادل "فيها أي : 

فقالوا: ِصْف لنا بيَت المقدس وأخربنا عن عيرنا يف الطريق وغير ذلك مما 

نه    (2)"جادلوه والمعنى أفتجادلونه جداالا ترومون به دفعه عما رآه وعلمه وتيقَّ

ُة َأْصَحابِِه )َأَفَتْمُروَنُه( بَِفتِْح التَّ  "  ْبُن َمْسُعوٍد َوَعامَّ
ِ
 وقرأ َعبُْد اهلل

َ
اِء بَِغْيِر َألٍِف، َوِهي

ِة َأْهِل اْلُكوَفِة  ي بـ  (3)"قَِراَءُة َعامَّ ُه إذا علمته وَجَحْدَته إياه ، وُعدِّ  ": مِْن َمَرْيتُه َحقَّ

نِه معنى الَغَلبة.  "على  (4) لتضمُّ

ه إذا َمنََعُه منه، قال: ومثُل  ه وَعَلى َحقِّ  "على  "وقال المربُد يقال: َمَراُه َعْن َحقِّ

 اهلل َعليَك  "قول بني كعب بن ربيعة:  "عن "بمعنى 
َ

   (5)"، أي: َعنَْك   "َرِضي

                                                 
، الزاهر يف معاين 271بن األنباري ص )مري( ، ينظر : األضداد ال 231/ 15تهذيب اللغة   )1(

 111/ 4، اإلبانة يف اللغة العربية  1/153كلمات الناس 

  147/  4، ينظر : الوسيط يف تفسير القرآن المجيد  114/  18اللباب  )2(

،  414،  المبسوط يف القراءات العشر ص 114، السبعة ص  27/ 22ينظر : جامع البيان   )3(

 521اف فضالء البشر ص ، إتح 521التيسير ص 

، البحر  41/ 17، الجامع ألحكام القرآن  141ينظر : إبراز المعاين من حرز األماين ص  )4(

   118/ 18، اللباب 84/ 13، الدر المصون 12/  13المحيط 

اس  ، 2/141ينظر : الكامل  )5(  13/84، الدر المصون 4/182إعراب القرآن للنَّحَّ
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: أنكم تعلمون أن ما يذكره حق لكنكم تجحدون وتكون الداللة المرادة حينئذٍ 

  (1)وتنكرون عليه ذلك أي مع علمكم بالحق والحقيقة لكنكم تجحدون 

ه فهو مِن الِمراء وهو َغَلبه علي وقيل تحتمل أنها ِمْن َمراه على كذا أي:

 (2)"الِجداُل.

َواُب  "وقد ذهب الطربي إلى أن القراءتين والداللتين صحيحتان فقال :  َوالصَّ

مَِن اْلَقْوِل فِي َذلَِك: َأنَُّهَما قَِراَءَتاِن َمْعُروَفَتاِن َصِحيَحَتا اْلَمْعنَى، َوَذلَِك َأنَّ 

َم َرَأى َما َأَراُه اهلُل  اْلُمْشِركِيَن َقْد َجَحُدوا َأنْ   َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
ِ
َيُكوَن َرُسوُل اهلل

تِِهَما َقَرَأ اْلَقاِرُئ َفُمِصيٌب َوَتْأِويُل اْلَكاَلِم:  َلْيَلَة ُأْسِرَي بِِه َوَجاَدُلوا فِي َذلَِك، َفبَِأيَّ

ا َعَلى دا َها اْلُمْشِرُكوَن ُمَحمَّ ا َأَراُه اهلُل مِْن آَياتِِه  َأَفُتَجاِدُلوَن َأيُّ   (3) "َما َيَرى مِمَّ

الِمَراء: الُمماراة  "وقد ورد لفظ )مري( يف اللغة للداللة على هذه المعاين فـــ : 

ا: من االفرتاء والّشّك... َوَأصله فِي الّلغة: الِجدال َوَأن  والَجدل والِمَراء َأْيضا

اة، إِذا يْستَْخرج الرجُل من ُمناظره كاَلما وم عاين الُخصومة وَغيرها، من َمَريت الشَّ

 (4)"حلبتها واْستخرجت َلَبنها

                                                 
،  13/88، الدر المصون 421،  423/ 4، الكشاف  28/  21الَبِسْيط  ينظر : التَّْفِسيرُ  )1(

  114،  118/ 18، اللباب يف علوم الكتاب 84

، تفسير  41/ 17، الجامع ألحكام القرآن  5/158ينظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل  )2(

  118/  18، اللباب  1/141النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( 

 27/ 22مع البيان جا )3(

 )مري( 234/ 15تهذيب اللغة   )4(
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ال يخرج معنى أي  "إلى أنه :  -رحمه اهلل  -وقد ذهب أستاذنا الدكتور جبل 

من مفردات )مرى( التي وردت يف القرآن عما ذكرناه: )االمرتاء( )والِمْرية(: 

  (1) "بسبب الشك. الشك، و )المماراة والمراء( الجدال، وهو

***   ***   *** 

 ) ه ش ش( -8
    قال تعالى :                        

          :[81]طه 

من األلفاظ التي أدت القراءات القرآنية إلى اختالف الجذر االشتقاقي لها ، 

( فقد ومن ثم اختال َقَرَأ اْلُجْمُهوُر َوَأُهشُّ بَِضمِّ اْلَهاِء  "ف داللتها لفظ  ) َأُهشُّ

يِن اْلُمْعَجَمِة  ، وحينئٍذ تكون مأخوذة من الهش الذي هو إحالة الشيء (2) "َوالشِّ

 إلى الهشاشة.

َأُهشُّ بِها أي أخبط هبا ورق الشجر وأضربه  " وتكون الداللة المرادة من اآلية :

  (3) "َعلى َغنَِمي فتأكله ليسقط 

                                                 
 )مرى( 4/2354المعجم االشتقاقي   )1(

، التبيان يف  2/51، ينظر : المحتسب  122/ 7، البحر المحيط  41/ 4المحرر الوجيز  )2(

 888/ 2إعراب القرآن 

، غريب 2/17 ، مجاز القرآن 177/ 2، ينظر : معاين القرآن للفراء  484/ 8روح المعاين  )3(

،   221، التبيان يف تفسير غريب القرآن ابن الهائم ص  14القرآن المسمى بنزهة القلوب ص 

 2/11معترك األقران 
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َجَر اْلَيابَِس َفَيْسُقُط َوَرُقَها َوَتْرَعاُه َغنَِمي،  "يقول الطربي:  َيُقوُل: َأْضِرُب بَِها الشَّ

ا: إَِذا اْخَتَبَط َوَرُق  َجَر َيُهشُّ َهشًّ َأْغَصانَِها َفَسَقَط ُيَقاُل مِنُْه: َهشَّ ُفاَلٌن الشَّ

اِجُز: َكَما َقاَل  "(1)"َوَرُقَها  الرَّ

 (2) َأُهش  بالَعَصا َعَلى َأْغنَاِمي      ِمْن َناِعِم األََراِك والَبَشامِ 

 بَِكْسِرَها  "وقرأ : 
ُّ

َيْحَتِمُل َذلَِك َأْن َيُكوَن مِْن َهشَّ  "، ومن ثم :  (3) "النََّخِعي

ْوِق َوَتْكِسيِر َيُهشُّ َهَشاَشةا إَِذا َماَل، َأْي َأمِيُل بَِها َعَلى َغنَِمي بَِما أُ  ْصلُِحَها مَِن السَّ

،  (4)  "اْلَعَلِف َونَْحِوِهَما، ُيَقاُل مِنُْه: َهشَّ اْلَوَرُق َواْلَكأَلُ َوالنََّباُت إَِذا َجفَّ َواَلَن 

   (5) .وقيل : من هش الخبز يهش: إذا كان ينكسر لهشاشته

: واللغة تؤيد قراءة َوَأُهشُّ بَِضمِّ اْلَهاِء ألن الهشُّ  : كّل شيٍء فيه َرخاوٌة ، والهشُّ

َجْذُبك ُغْصَن الّشجرِة إليك، وكذلك إن نثرَت َوَرَقها بعصًا، ورجٌل هشٌّ إذا هشَّ 

 ، (6)إلى إْخوانِه  

يِن َغيَْر ُمْعَجَمةٍ  ( بَِضمِّ اْلَهاِء َوالسِّ مِْن َقْولَِك:  (7) َوَقَرَأ اْلَحَسُن َوِعْكِرَمُة: ) َأُهسُّ

َها َهسَّ اْلغَ  إَِذا َساَقَها ، وهو زجر الغنم، وتعديته بعلى لتضمين معنى  ;نََم َيُهسُّ

                                                 
 4/411الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد ،   11/42جامع البيان  )1(

/ 1لعيون ، النكت وا42/ 11، جامع البيان  17/ 2الرجز  بدون نسبة يف : مجاز القرآن  )2(

/ 11، الجامع ألحكام القرآن 411/ 4، الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد 144

 . والبشام: مثل األراك شجر طيب الريح يستاك به.187

، ينظر : مختصر يف شواذ القرآن  122/ 7، البحر المحيط  41/  4ينظر : المحرر الوجيز  )3(

 443، 448/ 8، روح المعاين  2/53، المحتسب  43ص 

 443، 8/484، روح المعاين  2/53، ينظر : المحتسب  7/122البحر المحيط  )4(

 25/ 4، أنوار التنزيل 2/888، ينظر : التبيان للعكبري  57/ 1الكشاف  )5(

 )هّش( 5/228)ه ش( ، تهذيب اللغة  1/144العين  )6(

: مختصر يف شواذ  ، ينظر 888/ 2، التبيان يف إعراب القرآن  7/122البحر المحيط  )7(

 43القرآن ص 
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اإلنحاء يقال: أنحى عليه بالعصا إذا رفعها عليه موهما للضرب أي أزجرها منحيا 

َواْلفرق َبين الهش والهس؛ َأن الهش ُهَو خبط الّشجر، وإلقاء اْلَورق  " (1)عليها. 

 (2)"َعنُه، والهس زجر اْلغنم 

ء.  "وهناك عالقة لغوية بين الهس والغنم فـ
ْ

الَهسيُس: المدقوق من كل َشي

: زجر اْلغنم.    (3)"والَهسُّ

واألصل يف الكلمة الرخاوة. يقال رجل هش وزوج هش. وقرأ عكرمة "

بالسين غير معجمة ؛ قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : معناهما  "وأهس"

 (4) "شجر، والهس بغير إعجام زجر الغنم مختلف ؛ فالهش باإلعجام خبط ال

***   ***   *** 

 )ه و ى( - 9

  قال تعالى :                         

                               

                    :[51]إبراهيم 

                                                 
،  888/ 2، التبيان يف إعراب القرآن 41/  4، المحرر الوجيز  1/57ينظر : الكشاف  )1(

، إرشاد العقل  25/ 4، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 123/ 2إمالء ما من به الرحمن 

 ،  ،443، 484/ 8، روح المعاين  1/13السليم 

 1/125تفسير القرآن للسمعاين  )2(

 )هس( 213/ 5تهذيب اللغة   )3(

، الكشاف  144/ 1، ينظر : النكت والعيون 187،  11/181الجامع ألحكام القرآن  )4(
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األماكن المقدسة وخاصة بيت اهلل الحرام ، لها مكانة كبيرة يف نفوس المسلمين 

ا يتمنى الجميع أن يفوز  ، وقد شغفت القلوب والنفوس بحبها حتى صارت عشقا

لوصول إليها ما غال من األموال، وقد تعددت برؤيتها وزيارهتا ويدفع يف سبيل ا

القراءات القرآنية لكلمة )َتْهِوي( ، ومن ثم تعدد األصل االشتقاقي لها الذي أدى 

 بدوره إلى اختالف الداللة المرادة من اآلية الكريمة: 

ياا مأخوذة مِْن َهَوى َيْهِوي َهوْ  (1)بَِكْسِر اْلَواِو  {َتْهِوي إَِليِْهم}فقرأت الجماعة: 

   (2) "َأْي: َسَقَط مِْن ُعُلوٍّ إَِلى ُسْفٍل 

 "ومن ثم ذهب الفراء إلى أن الداللة المرادة من اآلية على هذا االشتقاق :

  (3) "اجعل َأفئَِدةا من الناس تريدهم كقولك: رأيُت فالناا َيْهِوي َنحوك أي يريدك 

ن ذكره وأقام عليه، فإذا وذلك أن اإلنسان إذا أحب شيئاا أكثر م "قال أبو الفتح: 

تسير بجد  "، وقيل:  (5) "وقيل: َتْرتِفُع إَِلْيِهم (4) "كرهه أسرع عنه وخف إلى سواه

  (6) "وقصد مستعجل 

َوقِيَل: َتنَْحطُّ إَِليِْهْم َوَتنَْحِدُر إَِلْيِهْم َوَتنِْزُل، ُيَقاُل: َهِوَي اْلَحَجُر مِْن َرَأِس اْلَجبَِل  "

ُجُل إَِذا اْنَحَدَر مِْن َرَأِس اْلَجَبلِ َيْهِوي إَِذا ا ، َوَهِوَي الرَّ  (7)"ْنَحَدَر َواْنَصبَّ

                                                 
 1/114المحتسب  )1(

 448/ 1، الغيب فتح القدير 14/134ينظر : مفاتيح  )2(

 2/78معاين القرآن للفراء  )3(

 1/114المحتسب  )4(

 ه و ي() 124/  43تاج العروس  )5(

 142/ 1المحرر الوجيز  )6(

 14/134مفاتيح الغيب  )7(
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ُتْسِرُع إَِلْيِهْم َوَتطِيُر  "بينما ذهب بعض المفسرين إلى أن الداللة المرادة:

ا ا َونَِزاعا : (1) "َنْحَوُهْم َشْوقا  فِي اْلُهِويِّ
ُّ

 ، ومنه قول الشاعر اْلُهَذلِي

َيْهِوي َمخاِرَمها ُهِويَّ األْجَدِل به الِفجاَج رَأْيَتُه       وإذا َرَميَْت 
(2) 

اِعِر:  َومَِثاُل َما فِي اآْلَيِة َقْوُل الشَّ

اِرَها َة َتبِْغي الُْهَدى      َما ُمْؤِمُن اْلِجنِّ َكُكفَّ  (3) َتْهِوي إَِلى َمكَّ

اُه بِإِلَ  " َن َتْهِوي َمْعنَى َتِميُل َعدَّ ا َضمَّ ِم َوَلمَّ ى بِالالَّ ،  (4) "ى ، َوَأْصُلُه َأْن َيتََعدَّ

بـــ )إلى( ، لما كان مقرتنا بسير  -وهو من الهوى -تعدي هذا الفعل "وقيل :

   (5) "وقصد 

ٍد،  ، َوَجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ
ٍّ

ُد ْبُن َعلِي ، َوُمَحمَّ
ٍّ

 ْبُن َأبِي َطالٍِب، َوَزْيُد ْبُن َعلِي
ُّ

َوَقَرَأ َعلِي

 (7) "، من َهِوَي َيْهَوى َهَوىا بَِمْعنَى َأَحبَّ (6)ٌد:)َتْهَوي إَِلْيِهم( بفتح الواوَوُمَجاهِ 

                                                 
  2/554، ينظر : الكشاف  448/ 1البحر المحيط  )1(

، مقاييس اللغة  1374البيت من )الكامل(، وهو َأبي َكبِيرٍ يف : شرح أشعار الهذليين ص  )2(

، تاج 171/ 12)هوي( ، لسان العرب  184/ 2، وبال نسبة يف أساس البالغة  11/ 1

)خرم( ، أي: يسرع يف سلوك مسالكها الضيقة، كهوى األجدل وهو  18/ 12العروس 

 الصقر، أي كإسراعه يف الطيران

 144/ 18، نهاية األرب يف فنون األدب 1/115البيت من )السريع( يف : النكت والعيون  )3(

 4/214، دراسات ألسلوب القرآن الكريم 1/448، البحر المحيط 

 1/448محيط البحر ال )4(

 142/ 1المحرر الوجيز  )5(

، 771/ 2، التبيان115/ 1، معاين القرآن للزجاج 78/ 2ينظر : معاين القرآن للفراء  )6(

 ، بالياء وفتح الواو )َيْهَوى( 71، ويف المختصر يف شواذ القرآن ص 114/ 1المحتسب 

 1/448ينظر : البحر المحيط  )7(
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، وأنت "إليهم"وهو من َهِويُت الشيء إذا أحببته، إال أنه قال: "يقول ابن جني: 

حمله  -عليه السالم-ال تقول: هِويت إلى فالن؛ لكنك تقول: هويت فالناا؛ ألنه 

 "هتَوى إليهم"أن معنى هِويت الشيء ملت إليه؟ فقال: على المعنى، أال ترى 

 (1) "ألنه الحظ معنى تميل إليهم، وهذا باب من العربية ذو غور

       هتواهم كما قال :وومن ثم يكون معنى َتْهَوي إَِلْيِهم: تميل إليهم وتحبهم 

    [ :يريُد ردفكم 72النمل ](2) 

أي اجعل أفئَِدةا جماعةا مِن  "مهور وداللتها فقال : وقد رجح الزجاج قراءة الج

الناس تنزع إَليِْهْم، ويجوز َتَهَوى إلْيِهْم ، فمن قرأ هتوي إليهم َفُهَو على َهَوى 

َيْهِوي إذا ارتفع ، ومن قرأ َتَهوى إليهم فعلى َهِوَي َيْهَوى إذا أحب، والقراءة 

 (3)"األولى هي المختارة

:)  "ولى )قراءة الجمهور( قراءة : ومما يؤيد القراءة األ
ِ
َمْسَلَمُة ْبُن َعْبِد اهلل

بَِضمِّ التَّاِء َمبْنِيًّا لِْلَمْفُعوِل مِْن )َأْهَوى( اْلَمنُْقوَلِة بَِهْمَزِة التَّْعِدَيِة مِْن  (4)ُتْهَوى( 

ِزَمِة، َكَأنَُّه قِيَل: ُيْسِرُع بَِها إَِليِْهْم    (5) .")َهَوى( الالَّ

بل ،  (7) "َواْلَمْعنََياِن ُمَتَقاِرَبانِ  " (6)"الشتقاقات اللغوية تعطي هذه المعاين وا "

خالفوا بين المثالين الختالف ظاهر األمرين وإن "متالقيان كما قال ابن جني: 

                                                 
 114/ 1المحتسب  )1(

 78/ 2قرآن للفراء معاين ال )2(

 115/ 1معاين القرآن وإعرابه  )3(

 1/114ينظر القراءة يف : المحتسب  )4(

  2/554، ينظر : الكشاف 111/ 7، الدر المصون  1/448البحر المحيط  )5(

 2/1281الخواطر  –تفسير الشعراوي  )6(

 2/14، إمالء ما من به الرحمن 771/ 2التبيان يف إعراب القرآن  )7(
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، ومما يؤيد ذلك أن داللة السقوط والحب "كانا على معنى واحد متالقيين

ألن الذي يسقط ال إرادَة له يف عدم السقوط  "موجودتان يف هذا األمر ) الحج ( ؛

ا يدفعه كأنه ال إرادة له.  ، كذلك َمْن يأيت بيت اهلل أو يجلب إليه الخيرات يجد دافعا

 -بعض –كما نفهم منها معنى آخر، فكل تكاليف الحق سبحانه ربما تكاسل 

ي. إال الحج حيث قال    اهلل فيه:الناس يف أدائها، فمنّا َمْن ال يصلي أو ال ُيزكِّ

               [ :فمجرد أن تؤذن يأتوك 27الحج ]

لذلك نجد من غير القادرين على نفقات الحج من يجوع وُيمسك على أهله 

ر تكاليف الحج، فهو  الفريضة الوحيدة التي يتهافت عليها َمْن لم  -إذن  -ليوفِّ

 (1)"تطلب منه

*   ******   ** 

 )و ل ق (-11

  قال تعالى:                         

                     [ :15النور] 

ْونَ  ُه (، وقد اختلف من الكلمات التي تعددت القراءات الواردة فيها كلمة ) َتَلقَّ

ا الختالف القراءات الواردة فيها، والذي أدت بدورها  المفسرون يف داللتها تبعا

إلى اختالف األصل االشتقاقي لها ، وبما أن مدار بحثنا هو اختالف األصل 

االشتقاقي فسوف أقتصر على القراءات التي أدت إلى اختالف األصل 

 االشتقاقي .

                                                 
 13473،  13414/ 18الخواطر  –فسير الشعراوي ت )1(
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ْون ُة ) َتَلقَّ ْونه فُحِذَفْت إحدى التاَءْين كــقرأ العامَّ   ه( ، واألصُل: َتَتَلقَّ    

اه بعُضكم من 4القدر: ] َفُه ، ومعناه: يتلقَّ نَُه َوَتَلقَّ ى اْلَقْوَل َوَتَلقَّ [ ونحوه. ُيَقاُل َتَلقَّ

ْفَك الَِّذي َجاَءْت بِِه اْلُعْصبَُة مِْن َأْهِل اإْلِ  "أي (1)بعض ْوَن اإْلِ ْفِك، َفَتْقبَُلوَنُه، َتتََلقَّ

يُْت َهَذا اْلَكاَلَم َعْن ُفاَلٍن، بَِمْعنَى َأَخْذُتُه مِنُْه،  َوَيْرِويِه َبْعُضُكْم َعْن َبْعٍض، ُيَقاُل: َتَلقَّ

ُجَل مِنُْهْم فِيَما ُذكَِر َيْلَقى آَخَر َفَيُقوُل: َأَو َما َبَلَغَك َكَذا َوَكَذا عَ  َنَّ الرَّ
ِ

ْن َوقِيَل َذلَِك أل

ى القول، إذا أخذه عن غيره،  " (2) "َعائَِشَة؟ لُِيِشيَع َعَلْيَها بَِذلَِك اْلَفاِحَشَة. من َتَلقَّ

 (3)  "أي: يأخذه بعض عن بعض

وقرأ ابُن عباس وعائشُة وعيسى وابُن يعمر وزيد بن علي ) َتلُِقوَنُه ( ، بَِفْتِح التَّاِء 

ِم َوَضمِّ اْلَقاِف َوَتخْ   (4)ِفيِفَها َوَكْسِر الالَّ

 وقد اختلف يف أصلها االشتقاقي :

 –َقاَل َأُبو َجْعَفٍر: َوَكَأنَّ َعائَِشَة  " (5)مشتقة مِْن َوَلَق الرجُل إذا َكِذَب.  فقيل :

ِم، َوَتْخِفيِف  -رضي اهلل عنها  َهْت َمْعنَى َذلَِك بِِقَراَءتَِها )َتلُِقوَنُه( بَِكْسِر الالَّ َوجَّ

                                                 
، إعراب القرآن للنحاس 18/ 4، ينظر : معاين القرآن وإعرابه  143/ 8الدر المصون  (1)

، المبسوط 454،  451، ينظر توثيق القراءة يف : السبعة ص 22/ 8، البحر المحيط  1/43

 118، العنوان يف القراءات السبع ص 152ص 

 248،  247/ 2، ينظر : معاين القرآن للفراء  215/ 17جامع البيان  (2)

 4/118الكتاب الفريد يف إعراب القرآن المجيد  (3)

، معاين القرآن  11، 24، تأويل مشكل القرآن ص  132ينظر : مختصر يف شواذ القرآن ص  (4)

  284/ 1، زاد المسير 2/134، المحتسب 18/ 4وإعرابه 

، 153، غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب ص 131قتيبة ص ينظر : غريب القرآن البن  (5)

، 831، الكامل يف القراءات واألربعين الزائدة عليها ص 148/ 1أحكام القرآن للجصاص 

، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص 122جمال القراء وكمال اإلقراء ص 
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وَن فِي َكِذبُِكْم َعَلْيَها، َوإِْفكَِها بَِأْلِسنَتُِكْم، َكَما ُيَقاُل: َولَِق  اْلَقاِف، إَِلى: إِْذ َتْسَتِمرُّ

يِْر َفُهَو َيلُِق: إَِذا اْسَتَمرَّ فِيِه...َوَقْد ُرِوَي َعِن اْلَعَرِب فِي اْلَوْلُق:  ُفاَلٌن فِي السَّ

 ِ ْلُق: بَِفْتِح اأْلَل   (1)"ِف َوَكْسِرَهااْلَكِذُب: اأْلَْلُق، َواإْلِ

يِْر َفُهَو َيلُِق: إَِذا أسرع يف  وقيل إن هذه اللفظَة مأخوذٌة : من َولَِق ُفاَلٌن فِي السَّ

السير، أو اإِلسراُع بالشيِء بعد الشيِء كَعْدٍو يف إْثِر َعْدٍو وكالٍم يف إثِر كالٍم ُيقال: 

د يجوز أن يكون: أفعل من وق "، يقول ابن جني :  (2) "َوَلَق يف َسيِْره أي: أسرع 

اِجُز:   ولق يلق إذا خف وأسرع ، َكَما َقاَل الرَّ

ْأِم َتِلْق  ِلْق           َجاَءْت بِِه َعنٌْس ِمَن الشَّ  (3) إِنَّ اْلُجَلْيَد َزلٌِق ُزمَّ

 (4) "أي: ُتْسرعون فيه. وأصله من الَوْلِق وهو الجنون  "وقال أبو البقاء:  

وأبو حيان ، والسمين ، وابن سرين كــ : ابن عطية ، وقد نقل كثير من المف

َبِريُّ َوَغْيُرُه َأنَّ  "هذا األمر عن الطربي جاء يف البحر: ، والثعالبيعادل َوَحَكى الطَّ

                                                                                                              
، معترك 244القرآن البن الهائم ص ، التبيان يف تفسير غريب  284/ 1، زاد المسير 183

 115/ 4، روح المعاين 134/ 2األقران 

 211/ 17جامع البيان  (1)

، 171/ 4، المحرر الوجيز  1/43، إعراب القرآن للنحاس  211/ 17ينظر: جامع البيان  (2)

 141/ 8، الدر المصون 22/ 8البحر المحيط 

، معاين  248/ 2، معاين القرآن للفراء 451، 452يف : ديوانه ص  للشماخينظر: الرجز  (3)

)ولق( ، وقيل : للُقالخ بن َحْزن كما يف :  184/ 13، لسان العرب  4/18القرآن وإعرابه 

،الولق : اإلسراع ، وولق يف سيره ولًقا: أسرع ، يقال : جاءت 5/283بصائر ذوي التمييز 

 اإلبل تلق : أي تسرع .

 417/ 2التبيان يف إعراب القرآن  ، 155/ 2إمالء ما من به الرحمن  (4)
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ِء َكَعَدٍد فِي َأَثِر 
ْ

ي ِء َبْعَد الشَّ
ْ

ي ْفَظَة َمْأُخوَذٌة مَِن اْلَوَلِق الذي هو اإلسراع بِالشَّ َهِذِه اللَّ

 (1) " َوَكاَلٍم فِي َأَثِر َكاَلٍم، ُيَقاُل: َوَلَق فِي َسْيِرِه إَِذا َأْسَرعَ  َعَدٍد،

والحقيقة أن الطربي لم يذكر داللة اإلسراع ، بل ذكر االستمرار يف الكذب ، 

والذي ذكر داللة اإلسراع هو الزجاج ، وأبو جعفر النحاس ، وابن الجوزي  فقد 

شة رحمها اهلل: إْذ ُتْليُقوَنُه بألسنَتُِكْم، ومعناه : وقرأت عائ"جاء يف معاين القرآن : 

 (2) "إْذ تْسِرُعوَن بالَكِذِب 

ويف تأويل هذه القراءة )تلِقونه بكسر  "وحكى فيها الماوردي داللتين فقال : 

الثاين: تسرعون يف الكذب الالم مخففة( وجهان: أحدهما: ترددونه ... 

 (3)"وغيره

زيد بن أسلم وأبو جعفر ) َتْألُِقْونه ( بفتح التاء  " ويؤيد داللة الكذب قراءة

  (4) ."وهمزٍة ساكنٍة والٍم مكسورٍة وقاٍف مضمومٍة من األَْلِق ، وهو الكذُب 

تِي اَل َأْسَتِجيُز َغْيَرَها:  } وقد رجح الطربي قراءة الجمهور فقال : َواْلِقَراَءُة الَّ

    } ...  اِء  َعَلى َما َذَكْرُت ِة مَِن اْلُقرَّ ْجَماِع اْلُحجَّ مِْن قَِراَءةِ اأْلَْمَصاِر، إِلِ

ِذي ُقْلنَا مَِن التَّْأِويِل فِي َذلَِك َقاَل َأْهُل التَّْأِويِل    (5)َعَلْيَها، َوبِنَْحِو الَّ

                                                 
، اللباب يف  141/ 8،الدر المصون 171/ 4، ينظر : المحرر الوجيز8/22البحر المحيط  (1)

 175/ 4، الجواهر الحسان 121:  124/ 14علوم الكتاب 

، زاد المسير يف  4/ 1، إعراب القرآن للنحاس  4/513،  18/ 4معاين القرآن وإعرابه  (2)

 255،  254، تذكرة األريب ص  284/ 1علم التفسير

 82/ 4النكت والعيون  (3)

 132، مختصر يف شواذ القرآن ص  22/ 8، ينظر : البحر المحيط  141/ 8الدر المصون  (4)

 211، 17/215جامع البيان  (5)
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أن اللفظ يحتمل الدالالت الثالث ، بل من الممكن  -واهلل أعلم  -وأرى 

ا من الناس تناول تحققها جميعها يف هذا ا لموطن ؛ ألنه مما الشك فيه أن كثيرا

هذا األمر : َمْن اختلقه وافرتاه وجاء فيه بالكذب والبهتان ، وَمْن سمعه منهم فطار 

ث به  دون تثبت وروية ، أو تكلم فيه من باب  ا ، وَمْن تلقاه ونقله وحدَّ به مسرعا

ك الدالالت ، وهذا من الكالم يف الحادثة فقط ، ومن ثم فاألمر يشمل كل تل

 أوجه اإلعجاز الداللي يف القرآن الكريم

يْر،  "خاصة وأن اللغة تقبل  المعاين كلها، جاء يف معاين القرآن :  الَوْلق فِي السَّ

، ويف  (1)"والَوْلق فِي اْلَكِذب بِمنزلته ، إِذا استمرَّ فِي الّسير َواْلكذب فقد َوَلق 

أبى عمرو، يقال: جاءت اإلبُل َتلُِق، أي تسرع  الولق: االسراع، عن "الصحاح : 

 (2).  "... والَوْلُق أيضًا: االستمرار يف السير ويف الكذب

***   ***   *** 

 )و ل ي( -11

الوالية يف اإلسالم من األمور المهمة العظيمة وقد وقع الخالف بين المفسرين 

  يف المراد هبا يف قول اهلل تعالى :                

              [ :72األنفال] 

                                                 
 2/248معاين القرآن للفراء  (1)

 )ولق(1518/ 4الصحاح  (2)
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بفتح  "َواليتهم  "حيث قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، ونافع، وابن عامر، وعاصم 

 (1)رِ بِاْلَكْس  "ِوالَيتِِهْم  "الواو ، بينما َقَرَأ اأْلَْعَمُش َواْبُن َوثَّاٍب َوَحْمَزُة 

إلى أن الَوالية بالفتح مشتقة  (3)، واللغويين  (2)وقد ذهب كثير من المفسرين 

ٌّ َبيِّن الَواَلية ، فهي من (4)من اْلَمْوَلى، ُيَقاُل َمْوَلى َبْيَن اْلَواَلَيِة بَِفْتِح اْلَواوِ 
، وَولِي

 (5)النُّْصَرة والنَّسب 

وكسر  "هبا عنده الميراث فقال :  بينما ذهب الفراء إلى كسر الواو ؛ ألن المراد

 من َفَتحها ؛ ألنَّها إنَّما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت 
َّ

الواو فِي الوالية أعجب إلي

يف معنى النصرة، َوَكاَن اْلكَِسائي يفتحها ويذهب بَِها إلى النصرة، وال أراُه علم 

فتح والكسر ىف التفسير. وَيْختاروَن فِي وليته ِوالية الكسر، وقد سمعناهما بال

ا، وقال الشاعر:  معناهما َجميعا

 (6) دِعيهْم َفُهْم َألٌْب َعَليَّ ِوالَيٌة       َوَحْفُرُهُم َأْن َيْعَلموا ذاَك دائب

                                                 
،  117، التيسير ص224، المبسوط ص  445/ 1ات ، معاين القراء134ينظر : السبعة ص  )1(

 133، اإلتحاف ص187، تحبير التيسير ص2/277النشر 

، زاد المسير يف علم التفسير  2/551، المحرر الوجيز  251/ 1ينظر : مجاز القرآن   )2(

 1/158،  الجواهر الحسان   5/158، البحر المحيط  228،  2/227

،  4/541، اإلبانة يف اللغة العربية  1/2513الصحاح ،  15/122،121تهذيب اللغة  )3(

 ) ولي( 437،  15/431، لسان العرب  547

، زاد المسير يف علم التفسير  2/551، المحرر الوجيز  115/ 4ينظر : الحجة للفارسي  )4(

  143/ 5، الدر المصون   5/158، البحر المحيط  228، 2/227

،، معاين القراءات 121/ 15، تهذيب اللغة  243/ 1ينظر : معاين القرآن وإعرابه   )5(

،  228،  2/227،   زاد المسير  121/ 1، مشكل إعراب القرآن 112/  2لألزهري 

 4/578، اللباب  158/ 5)ولي (، البحر المحيط   437/  15اللسان 

، 122 /15، تهذيب اللغة 414/ 1البيت من )الطويل( بال نسبة يف : معاين القرآن للفراء  )6(

 )ولي(. 247/ 43وتاج العروس   437/ 15لسان العرب 
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   ُثمَّ نزلت بعد:                 

          :[ 75]األنفال

  (1) "فتوارثوا

إَِلى َأنَّ اْلُمَراَد مِْن َهِذِه  " (2)يقول الرازي : وذهب البعض كالفراء ، والواحدي 

ْرُث،  وا -اْلَواَلَيِة اإْلِ ا اْلَواَلَيَة بَِأْن َقاُلوا: اَل َيُجوُز َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد مِنْهَ   -َواْحتَجَّ

لِيُل َعَليِْه َأنَُّه َتَعاَلى َعَطَف َعَليِْه َقْوَلُه: َوإِِن اْسَتنَْصُروُكْم فِي  بَِمْعنَى النُّْصَرِة َوالدَّ

يِن َواْلَمْعُطوُف  يِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر َواَل َشكَّ َأنَّ َذلَِك ِعَباَرٌة َعِن اْلُمَوااَلةِ فِي الدِّ الدِّ

ا ُمَغايٌِر لِ  ا ُمَغايِرا ْلَمْعُطوِف َعَلْيِه، َفَوَجَب َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد بِاْلَواَلَيِة اْلَمْذُكوَرِة َأْمرا

َنَّا َحَمْلنَا تِْلَك اْلَواَلَيَة َعَلى التَّْعظِيِم 
ِ

ْستِْداَلُل َضِعيٌف، أل
ِ

لَِمْعنَى النُّْصَرِة َوَهَذا اال

ْكَراِم َوُهَو َأْمٌر ُمَغايِرٌ  ِة  َواإْلِ مَّ ْنَساَن َقْد َينُْصُر َبْعَض َأْهِل الذِّ لِلنُّْصَرِة، َأاَل َتَرى َأنَّ اإْلِ

َعاَنِة َمَع َأنَُّه اَل يواليه بَِمْعنَى  اِت َوَقْد َينُْصُر َعْبَدُه َوَأَمَتُه بَِمْعنَى اإْلِ فِي َبْعِض اْلُمِهمَّ

لِيُل  ْجاَلِل َفَسَقَط َهَذا الدَّ  (3)" التَّْعظِيِم َواإْلِ

، (4)ُت األَْمَر إليه فهي يف السلطانوقال أبو عبيدة : الِواَلَيُة بالكسر مشتقة من َولي

اُج إلى أن :   (5)أي بمنزلة اإلمارة  جَّ َمْن َفتََح َجَعَلَها مَِن النُّْصَرةِ  "وقد ذهب الزَّ

                                                 
  414،  418/ 1معاين القرآن  )1(

 474/ 2، التفسير الوسيط  51/ 7، التَّْفِسيُر الَبِسْيط 418/ 1معاين القرآن  )2(

 15/517مفاتيح الغيب  )3(

، زاد 515/ 2، المحرر الوجيز 115/ 4، الحجة للفارسي 1/251ينظر : مجاز القرآن  )4(

  1/158، الجواهر الحسان  227/ 2المسير يف علم التفسير 

 578/ 4، اللباب  5/158، البحر المحيط 15/517ينظر : مفاتيح الغيب  )5(
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َماَرِة مَ  تِي بَِمنِْزَلِة اإْلِ ْكُسوَرٌة لِْلَفْصِل َبْيَن اْلَمْعنََيْيِن َوَقْد َوالنََّسِب. َوَقاَل: َواْلِواَلَيُة الَّ

  (1)"َيُجوُز َكْسُر اْلَواَلَيِة.

 (2) ."الَوالية، بالفتح، هلل عّز وجّل، والِوالية، بالكسر، من ُوليِّت األمر "فـــ 

ِذي ِعنَْدَنا  "وقد رجح َأُبو ُعَبْيٍد قراءة الفتح وأن المقصود هبا الدين فقال :  َوالَّ

َنَّ َمْعنَاُهَما مَِن  (3)ْخُذ بِاْلَفتِْح فِي َهَذْيِن اْلَحْرَفْيِن َنْعنِي ُهنَا، َوفِي اْلَكْهِف اأْلَ 
ِ

؛ أل

ينِ  َنََّها فِي الدِّ
ِ

وقال أبو علي  (5)، وهو ما رجحه ابن خالويه (4) "اْلُمَوااَلةِ أل

 (6) "الَواليُة هنا من الدين، فالفتح أجود "الفارسي : 

 َباطٌِل، َواْلَفتُْح  "شور رد ذلك وقال: لكن ابن عا
ُّ

 اْلَفاِرِسي
ٍّ

َما َقاَلُه َأُبو َعلِي

اِل َوَكْسِرَها اَلَلِة بَِفْتِح الدَّ   ."َواْلَكْسُر َوْجَهاِن ُمَتَساِوَياِن مِْثَل الدَّ

 

 

 

  

                                                 
 243/ 1، ينظر : معاين القرآن وإعرابه  15/517مفاتيح الغيب  )1(

  2/227زاد المسير يف علم التفسير  )2(

)3(         :[44]الكهف 

 5/158البحر المحيط  )4(

 171الحجة البن خالويه ص  )5(

 111/ 4الحجة للقراء السبعة للفارسي  )6(
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 أهم النتائج  املستخلصة من البحث : 
إلى االشتقاق  معظم المفردات التي تعدد أصلها االشتقاقي تنتمي -1

 األصغر وهو األكثر دورانا يف اللغة 

 من مزايا اللغة العربية كثرة الصيغ المتعددة الداللة   -2

 تعدد األصل االشتقاقي أمر جائز لغوياا وواقع تطبيقيا -3

 لم يخل كل أصٍل من األصول االشتقاقية من فائدة جديدة  -4

لى ثراء الداللة ساهم تعدد األصل االشتقاقي يف تعدد الداللة مما أدى إ -5

 القرآنية 

 تعدد األصل االشتقاقي من أهم عوامل تحرير المعنى يف القرآن الكريم -6

 تعدد األصل االشتقاقي والداللة من مظاهر اإلعجاز اللغوي والداللي  -7

 السياق له أثر كبير يف الرتجيح بين األصول االشتقاقية  -1

 جذر والداللة  سياق اآليات يف كثير من المواضع يتسع ويقبل تعدد ال -5

تعدد األصل االشتقاقي ومن ثم الداللة أدى إلى االختالف يف الحكم  -10

 الفقهي يف بعض األحيان ) فريضة ( 

 القراءات القرآنية من أكرب أسباب تعدد األصل االشتقاقي -11

 اللغة العربية من أهم روافد الكشف عن وجوه اإلعجاز القرآين   -12

 اللغة العربية سهل االشتقاق منها  -13

 لحفاظ على اللغة مرتبط بكتاب اهلل تعالى ا -14

 االشتقاق له قيمة كبيرة ومكانة عظيمة يف سعة اللغة العربية -15
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تشابه األصلين يف أكثر الحروف من األسباب التي تؤدي إلى تعدد  -16

 الجذر االشتقاقي 

تعدد األصل االشتقاقي لبعض المفردات القرآنية يثري المقاصد  -17

 ي إليها اآليات الكريمة. واألهداف والغايات التي ترم

تعدد األصل االشتقاقي من أهم أوجه اإلعجاز والفصاحة يف النظم  -11

 والمعنى .   
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ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان األندلسي، الناشر: مكتبة  .5

 م 1551 -هـ1،1411الخانجي ط

سعود ، الناشر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو ال .10

 بيروت –دار إحياء الرتاث العربي 

 –أساس البالغة ، الزمخشري ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  .11

 م 1551 - هـ 1415 ،1ط ، لبنان
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هـ( تح: 337الزجاجي، أبو القاسم )ت:  اشتقاق َأسَماء اهلل للزجاجي .12

 -هـ 1406، 2د. عبد الحسين المبارك ، الناشر: مؤسسة الرسالة ، ط

 م1516

االشتقاق اللغوي يف البحر المحيط ، د. عبد المنعم عبد اهلل حسن  .13

 م1553 –هـ 1413

االشتقاق لعبد اهلل أمين ، نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط/ ثانية  .14

 م2000هـ ، 1420

 1االشتقاق وأثره يف النمو اللغوي ، د. عبد الحميد أبو سكين ، ط .15

 م ، مطبعة األمانة1575 –هـ 1355

االشتقاق والتعريب لعبد القادر مصطفى المغربي ، مطبعة الهالل  .16

 بالفجالة بمصر

، 1إصالح المنطق ، ابن السكيت، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي ط .17

 م 2002هـ ،  1423

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، الشنقيطي ، الناشر : دار الفكر  .11

 مـ1555 -هـ  1415للطباعة ، لبنان ، عام النشر : 

اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق ، عائشة م عبد الرحمن  .15

 3المعروفة ببنت الشاطئ ، الناشر: دار المعارف ، ط

اس ، الناشر: منشورات محمد علي  .20 إعراب القرآن ، أبو جعفر النَّحَّ

 هـ 1421، 1بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط

ي الدين درويش  ، الناشر : دار اإلرشاد إعراب القرآن وبيانه ، محي .21

 هـ  1415،  4سورية  ط -حمص  -للشئون الجامعية 

اإلقناع يف القراءات السبع ، أحمد بن علي أبو جعفر، المعروف بابن  .22

 الَباِذش ، الناشر: دار الصحابة للرتاث
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 العالمة ، عياض للقاضي –إكمال المعلم شرح صحيح مسلم  .23

 هـ 544 اليحصبي عياض الفضل أبو القاضي

 -أمالي ابن الحاجب ، عثمان بن عمر بن الحاجب ، الناشر: دار عمار  .24

 م 1515: النشر عام بيروت –األردن، دار الجيل 

إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات ، أبو البقاء  .25

 مكان النشر: باكستان  -العكربي ، ، الناشر : المكتبة العلمية

 –وأسرار التأويل ، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي  أنوار التنزيل .26

 هـ 1411 - 1ط ، بيروت

إيجاز البيان عن معاين القرآن ، محمود بن أبى الحسن النيسابوري ،  .27

 هـ 1415 - 1ط ، بيروت –الناشر: دار الغرب اإلسالمي 

باهر الربهان ىف معانى مشكالت القرآن ، النيسابورّى ، الناشر: جامعة  .21

 م 1551 -هـ  1415مكة المكرمة ،  -لقرى أم ا

  بيروت –بحر العلوم ، السمرقندي دار النشر: دار الفكر  .25

 –البحر المحيط يف التفسير ، أبو حيان األندلسي ، الناشر: دار الفكر  .30

 هـ 1420: الطبعة ، بيروت

البحر المديد يف تفسير القرآن المجيد ، األنجري ، الناشر: الدكتور  .31

 هـ 1415: الطبعة ، القاهرة –ي حسن عباس زك

م ،  1557 -هـ  1376، 1الربهان يف علوم القرآن ، للزركشي ، ط .32

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، الفيروزآبادى الناشر:  .33

 رتاث ، القاهرةالمجلس األعلى للشئون اإلسالمية ، لجنة إحياء ال

بيدي ، الناشر: دار الهداية .34  تاج العروس من جواهر القاموس ، الزَّ
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التبيان يف إعراب القرآن ، أبو البقاء العكربي ، الناشر : عيسى البابي  .35

 الحلبي وشركاه

التبيان يف تفسير غريب القرآن ، ابن الهائم ، الناشر: دار الغرب  .36

 هـ 1423 - 1ط ، بيروت –اإلسالمي 

ير التيسير يف القراءات العشر ، شمس الدين أبو الخير ابن الجزري تحب .37

 م2000 -هـ 1421، 1األردن ط -، الناشر: دار الفرقان 

التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور التونسي ، الناشر : الدار التونسية  .31

 هـ 1514سنة النشر:  تونس –للنشر 

ان أثير الدين األندلسي تحفة األريب بما يف القرآن من الغريب ، أبو حي .35

 م1513 -هـ 1403، 1، الناشر: المكتب اإلسالمي  ط

تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ، البن بن هشام ، الناشر: دار  .40

 م  1516 -هـ  1406، 1الكتاب العربي ، ط

تذكرة األريب يف تفسير الغريب البن الجوزي ، الناشر: دار الكتب  .41

 م 2004 -هـ  4251، 1لبنان ، ط –العلمية، بيروت 

التسهيل لعلوم التنزيل ، أبو القاسم ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت :  .42

 -1ط ، بيروت –هـ( ، الناشر: شركة دار األرقم بن أبي األرقم 741

 هـ 1416

،  1التعريفات للجرجاين الناشر الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ط .43

 م1513-هـ 1403

سير القرآن ، دار النشر: دار الكتب تفسير اإليجي جامع البيان يف تف .44

 م 2004 -هـ  1424، 1، ط بيروت –العلمية 

جامعة  -التَّْفِسيُر الَبِسيْط ، الواحدي ، الناشر: عمادة البحث العلمي  .45

 هـ 1430، 1اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ط
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تفسير الراغب األصفهاين ، الراغب األصفهانى ، الناشر: كلية اآلداب  .46

 م 1555 -هـ  1420: 1عة طنطا ، طجام -

خواطر ، محمد متولي الشعراوي ) ت: ال –تفسير الشعراوي  .47

 هـ( ، الناشر: مطابع أخبار اليوم1411

 –تفسير القرآن ، أبو المظفر، السمعاين ،الناشر: دار الوطن، الرياض  .41

 م1557 -هـ1411 ،1ط السعودية

د بن علي رضا ، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ، محمد رشي .45

 م 1550الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة النشر: 

-تفسير القرآن العزيز ، البن أبي َزَمنِين ، الناشر: الفاروق الحديثة  .50

 م2002 -هـ 1423، 1القاهرة ، ط

تفسير المراغي ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  .51

 م 1546 - هـ 1365، 1وأوالده بمصر ، ط

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ، لناشر: دار الكلم  .52

 م 1551 -هـ  1415،  1الطيب، بيروت ، ط

التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، محمد سيد طنطاوي ، الناشر: دار  .53

 1ط ، القاهرة –هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 روابي علوم القرآن ، الشيخ محمد تفسير حدائق الروح والريحان يف .54

 م2001 -هـ 1421، 1األمين ، الناشر: دار طوق النجاة، بيروت ط

، 1تفسير مجاهد ، الناشر: دار الفكر اإلسالمي الحديثة، مصر ، ط .55

 م 1515 -هـ  1410

 - 1ط ، بيروت –تفسير مقاتل بن سليمان ، الناشر: دار إحياء الرتاث  .56

 هـ 1423
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 ، لبنان –م ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت تفسير يحيى بن سال .57

 م 2004 -هـ  1425، 1ط

 –تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ، الناشر: دار الكتب العلمية  .51

 لبنان

بيروت،  -هتذيب اللغة األزهري ، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي .55

 م2001، 1ط

 –ر الكتاب العربي التيسير يف القراءات السبع ، الداين ، الناشر: دا .60

 م1514/ هـ1404 ،2ط بيروت

جامع البيان يف تأويل القرآن ، أبو جعفر الطربي ، الناشر: دار هجر  .61

 م 2001 -هـ  1422، 1للطباعة والنشر ، ط

 ،1ط ، القاهرة –الجامع الصحيح ، للبخاري، الناشر: دار الشعب  .62

1407- 1517 

 –الكتب المصرية  الجامع ألحكام القرآن القرطبي ، الناشر: دار .63

 م 1564 - هـ1314 ، 2ط ، القاهرة

الجراثيم ، البن قتيبة الدينوري ، الناشر: وزارة الثقافة، دمشق ، حققه:  .64

 محمد جاسم الحميدي ، قدم له: الدكتور مسعود بوبو

هـ( ، 643جمال القراء وكمال اإلقراء ، علم الدين السخاوي )ت:  .65

 روتبي –الكتب الثقافية الناشر: مؤسسة 

 ، بيروت –جمهرة اللغة ، البن دريد ، الناشر: دار العلم للماليين  .66

 م1517 ،1ط

الجواهر الحسان يف تفسير القرآن، الثعالبي ، الناشر: دار إحياء الرتاث  .67

 هـ 1411 - 1ط ، بيروت –العربي 

َهاِب َعَلى تْفسيِر البَيَضاِوي  .61  بيروت –، دار النشر: دار صادر َحاِشيُة الشِّ
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 لقراءات ، أبو زرعة ابن زنجلة الناشر: دار الرسالةحجة ا .65

 –الحجة يف القراءات السبع ، البن خالويه ، الناشر: دار الشروق  .70

 هـ 1401 ،4ط ، بيروت

الحجة للقراء السبعة  ، أبو علي الفارسي ، الناشر : دار المأمون  .71

 م 1514 – 1404دمشق سنة النشر  –للرتاث 

العرب ، البغدادي )، الناشر: مكتبة خزانة األدب ولب لباب لسان  .72

 م 1557 -هـ  1411، 4الخانجي، القاهرة ، ط

الخصائص ، أبو الفتح بن جني الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب  .73

 4، ط

، قراءة نقدية لنموذج الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  .74

 م 1551/  4معاصر ، د. عبد اهلل محمد الغذامي ، ط

در المصون يف علوم الكتاب المكنون ، السمين الحلبي ) ت : ال .75

 هـ( ، الناشر: دار القلم، دمشق756

 بيروت –هـ( ، الناشر: دار الفكر 511الدر المنثور ، السيوطي ) ت :  .76

دراسات يف فقه اللغة ، د. صبحي إبراهيم الصالح )، الناشر: دار العلم  .77

 م1560 -هـ 1375، 1للماليين ط

َور، الجرجاين ، الناشر: دار الفكرَدْرُج الدُّ  .71  -رر يف َتِفسيِر اآلِي والسُّ

 م 2005 -هـ  1430، 1عمان، األردن ط

ديوان شعر األحوص األنصاري ، جمع وتحقيق الدكتور / إبراهيم  .75

 م1565 –ه 1315السامرائي 

ديوان االعشى ميمون بن قيس، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو  .10

 م ( 625شى قيس )ت َبصير،المعروف بأع
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ديوان أبي تمام ، شرح الخطيب التربيزي ، قدم له / راجي األسمر  .11

 م1554 –ه 1414 2بيروت ط –الناشر : دار الكتاب العربي 

م لُه / أحمد رشاد ، دار الكتب  .12 ديوان حاتم الطائي ، شرحه وقدَّ

 م2002 –ه 1423 3لبنان ط –العلمية بيروت 

حه وقدم له ، األستاذ / علي حسن ديوان زهير بن أبي سلمى ، شر .13

 م.1511 –ه 1401 1لبنان ط –فاعور ، دار الكتب العلمية بيروت 

ديوان العجاج ، تح الدكتور / عبد الحفيظ السطلي ، مكتبة أطلس  .14

 م1565دمشق عام 

ديوان عمرو بن كلثوم ، جمعه وحققه وشرحه الدكتور/ إميل بديع  .15

 م1551 -ه1411، 1يعقوب ، الناشر دار الكتاب العربي ط

ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه وقدم له / األستاذ علي فاعور، دار  .16

 م1517 –ه  1407 1لبنان ، ط –الكتب العلمية بيروت 

ديوان القطامي ، تح / الدكتور إبراهيم السامرائي، أحمد مطلوب، دار  .17

 م1560 1الثقافة بيروت ، ط

ُس الضبعي ، عنى بتحقيقه وش .11 رحه والتعليق عليه حسن ديوان اْلُمَتَلمِّ

 م1570-ه1350الصيريف ،  كامل

ديوان النابغة الجعدي ، جمعه وحققه وشرحه الدكتور / واضح  .15

 م1551 1الصمد ، دار صادر بيروت ، ط

 -هـ  1425، 2ط  بيروت –ديوان امِرئ القيس ، الناشر: دار المعرفة  .50

 م 2004

، الناشر :  ديوان أيمن بن خريم  ، صنعة وتحقيق / الطيب العشاش .51

 م1555 -هـ  1415 1بيروت ط –دار المواهب للطباعة والنشر 
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ديوان األخطل ، شرحه وصنّف قوافيه وقّدم له / مهدي محمد ناصر  .52

 م1554-ه1414 2لبنان ، ط–الدين ، دار الكتب العلمية بيروت 

ديوان حسان بن ثابت ، شرحه وكتب هامشه وقدم له ، أ. عبدأ مهنا ،  .53

 م1554 –ه 1414 2لمية بيروت لبنان ، طدار الكتب الع

ديوان ذي الرمة ، شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب ، أبو نصر بن  .54

هـ( تح : عبد القدوس أبو صالح ، الناشر:  231حاتم الباهلي )ت: 

 هـ 1402 -م  1512، 1مؤسسة اإليمان ط

َبْعَرى د. يحيى الجبوري ، مؤسسة ا .55  ْبُن الزِّ
ِ
لرسالة ، ديوان َعبُْد اهلل

 1، 2بيروت ط

ة ، جمعه وشرحه الدكتور.إحسان عباس ، نشردار  .56 ديوان ُكثَيِّر َعزَّ

 م1511 -ه401م 1571 -ه1351لبنان –الثقافة بيروت 

، 1ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، الناشر: دار صادر بيروت، ط .57

 م 2004 -هـ 1425

راج )ت  .51 على  (، تح محمد316رسالة االشتقاق ألبي بكر بن السِّ

 م1572دمشق  -الدرويش ، مصطفى الحدري

 بيروت –روح البيان ، إسماعيل حقي، الناشر: دار الفكر  .55

روح المعاين يف تفسير القرآن العظيم  ، األلوسي ، الناشر: دار الكتب  .100

  هـ 1415 ،1ط ، بيروت –العلمية 

زاد المسير يف علم التفسير البن الجوزي ، الناشر: دار الكتاب  .101

 هـ 1422 - 1ط ، بيروت –العربي 

الزاهر يف معاين كلمات الناس ، أبو بكر األنباري الناشر: مؤسسة  .102

 1552- هـ 1412 ،1ط بيروت –الرسالة 
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الزيادة واإلحسان يف علوم القرآن ، محمد بن أحمد شمس الدين ،  .103

 هـ 1427، 1الناشر: مركز البحوث جامعة الشارقة اإلمارات ،ط

 مصر –بن مجاهد ، الناشر: دار المعارف السبعة يف القراءات ، ال  .104

 هـ1400 ،2ط

سر صناعة اإلعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ، الناشر:  .105

 م2000 -هـ1421،  1لبنان ، ط -دار الكتب العلمية بيروت

السراج المنير ، شمس الدين الشربيني الشافعي، الناشر: مطبعة  .106

 هـ 1215: النشر عام القاهرة –بوالق )األميرية( 

 بيروت -سنن أبي داود ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  .107
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