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امللخص
يتناول البحث مسألة دقيقة من املسائل النحوية التي أشار إليها النحاة
واملعربون واملفرسون يف معرض توجيههم لآليات القرآنية والشواهد الشعرية،
وقد استعرضت يف املبحث األول :األسامء املوصولة واستعامالهتا بإجياز ،ثم ب ّينت
فصلت القول يف بيان آراء النحاة يف استعامل
مفهوم اجلنس وداللته يف البحث ،ثم ّ
اسم املوصول للجنس ،وبعد ذلك خصصت املبحث الثاين لشواهد استعامل اسم
املوصول للجنس ،فتناولت عرش آيات جاء فيها استعامل اسم املوصول للجنس،
وب ّينت آراء املعربني واملفرسين حياهلا ،ثم عرضت للقراءات القرآنية التي جاءت
شاهدا عىل هذه املسألة ،ثم ختمت املبحث بذكر الشواهد الشعرية التي وجهها
النحاة عىل استعامل اسم املوصول للجنس ،مفصال القول فيها ،وبيان ماقيل فيها
من توجيهات ،ثم كانت اخلامتة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي وقفت عليها يف
هذا البحث.
الكلمات املفتاحية  :استعامل ـ اسم املوصول ـ للجنس.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدّمة

ّ
إن احلمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور
أنفسنا وسيئات أعاملنا؛ من هيده اهلل فال ّ
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد
أن ال إله إالّ اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد ّ
أن حممدا عبده ورسوله.
وبعد؛ فمراجعة املسائل النحوية ومدارستها من األمور التي جيدر بالباحثني
احلرص عليها؛ لكي يقفوا عىل جزئيات مهمة يف الدرس النحوي ؛ ليسلطوا الضوء
عليها ،ويربزوها من خالل الرجوع إىل املدونات النحوية ،ومن تلك املسائل املهمة
اجلديرة بالدراسة :مسألة جميء اسم املوصول للجنس ،فمن خالل القراءة يف كتب
التفسري واإلعراب جتد إشارات تدل عىل توجيههم بعض اآليات عىل استعامل اسم
املوصول للجنس؛ مما ح ّفزين عىل دراسة املسألة وتتبعها .

أسباب اختيار املوضوع :
 -1دقة املسألة وطرافتها.
 -2تسليط الضوء عىل مسألة عرض هلا النحاة عند التوجيه فقط ،ومل يفردوها

ّ
مستقل؛ مما حفزين لدراستها ،واخلوض يف غامرها.
بحديث

 -3اتصال البحث بالقرآن الكريم؛لكثرة الشواهد القرآنية ،مما جعلني أراجع

كثريا من كتب التفاسري واألعاريب.

 -4مل أقف ـ فيام أعلم ـ عىل َم ْن درس هذه املسألة ،أو أفردها ببحث مستقل.

 خطّة البحث:

اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتألف من مقدّ مة  ،ومبحثني  ،وخامتة ،ثم

فهارس متنوعة.
املقدّ مة  ،وفيها بيان أمهية املوضوع  ،وأسباب اختياره  ،وخطته  ،واملنهج املتبع فيه.
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األول :األسامء املوصولة واستعامالهتا ،واجلنس وداللته ،وفيه ثالثة
املبحث ّ

مطالب:

املطلب األول  :أقسام األسامء املوصوله.
املطلب الثّاين  :مفهوم اجلنس وداللته.

املطلب الثّالث :آراء النحاة يف استعامل اسم املوصول للجنس.

املبحث الثاين :شواهد استعامل اسم املوصول للجنس  ،وفيه ثالثة مطالب :
املطلب األول :اآليات القرآنية

املطلب الثاين :القراءات القرآنية .

املطلب الثالث :الشواهد الشعرية .

اخلامتة  ،ثم الفهارس املتنوعة.

 منهج البحث:

وصفي استقرائي حتلييل  ،وفق اخلطوات اآلتية:
منهج البحث
ّ
 -1عزو اآليات القرآنية إىل سورها ،مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية وكتابتها

بالرسم العثامين.

 -2دراسة الشواهد القرآنية بالرجوع إىل الكتب املعنية بالتفسري وإعراب

القرآن الكريم.

 -3توثيق القراءات القرآنية من مظاهنا املعتمدة.

 -4توجيه القراءات القرآنية من خالل الرجوع إىل الكتب املعنية بالتوجيه.

 -5توثيق الشواهد الشعرية؛ وضبطها ،مع بيان بحر البيت ،وتعيني قائله ـ إن

أمكن ـ

 -6دراسة الشواهد الشعرية من خالل الرجوع إىل الكتب النحوية التي

استشهدت هبا ،وبيان ما جاء فيها من توجيهات.
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 -7تتبع املسألة ودراستها من خالل الرجوع إىل الكتب النحوية .

 -8توثيق األقوال واآلراء الواردة يف البحث بالرجوع إىل مؤلفات أصحاهبا

إن تيرست؛ وإالّ فمن كتب النحو املعتمدة.
وباهلل التوفيق.

غرة ذي احلجة ،للعام اهلجري 1441هـ.
ّ
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املبحث األول
األمساء املوصولة ،واستعماالتها ،واجلنس وداللته

األول  :أقسام األمساء املوصولة:
املطلب ّ
يقسم النحاة املوصول قسمني(:)1

األول :املوصول احلريف :وهو كل حرف ِّأول مع صلته بمصدر ،وهو مخسة:
ّ

أنّ ،
( ْ
وأن  ،وكي ،وما ،ولو).

الثاين :املوصول االسمي :هو ما افتقر إىل صلة وعائد ،وينقسم قسمني:
املوصوالت اخلاصة واملوصوالت العامة أو املشرتكة.
معني ،وألفاظها ثامنية ،هي :
واملوصوالت اخلاصة :هي التي تكون خاصة بنوع ّ
الذي ،التي ،اللذان ،اللتان ،األىل ،الذين ،الاليت ،الالئي.
واملوصوالت املشرتكة ،وهي ما استعمل بلفظ واحد للمذكر واملؤنث واملفرد
واملثنى واجلمع ،وألفاظها ستة ،وهي :من  ،ما  ،أل  ،ذو ،ذا ،أي.
والذي يعنينا يف هذا البحث هو املوصول االسمي اخلاص ،الذي ورد استعامله
للجنس -مع كون املوصول غري املختص كـ "من" و"ما" يفيد العموم ،وقد يفيد
اجلنس -وبيان ذلك فيام يأيت:
الذي :للمفرد املذكر ،وهو يشمل العاقل وغري العاقل.

واليت :للمفرد املؤنث ،وهو يشمل العاقل وغري العاقل.

واللذان :للمثنى املذكر.

واللتان :للمثنى املؤنث.

والذين :جلمع املذكر العاقل.
( )1ينظر :أوضح املسالك  ، )97/1( :والترصيح (. )413/1
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واألىل :جلمع املذكر مطلقا عاقال كان أو غري عاقل.

والالت ،والالء :بحذف الياء وإثباهتا ،جلمع املؤنث.

ومن خالل قراءة املدونات النحوية نجد ّ
أن "الذي" وهو للمفرد املذكر ،جاء

للجمع ،فهناك آيات قرآنية ،وشواهد شعرية وجهت عىل اجلمع كام سنوضح ذلك
يف الدراسة التطبيقية للشواهد.
ونجد كذلك ّ
أن "التي" وهي للمفرد املؤنث ،جاءت جلمع اإلناث يف قراءة
شاذة سيأيت توجيهها.

املطلب الثّاين :مفهوم اجلنس وداللته:

اجلنس:هو مفهوم كيل( )1يشتمل عىل كل املاهية املشرتكة بني متعدد خمتلف يف

احلقيقة.)2(.

عم شيئني فصاعدا فهو
واجلنس عند النّحويني هو اللفظ العام ،فكل لفظ ّ
جنس ملا حتته(.)3
وقد استعمل النّحاة هذا التعبري يف جمال الداللة عىل ّ
الشيوع والعمومية يف النّوع
الواحد ،وهلذا اقرتن مفهوم اجلنس بالتنكري ،فاإلنسان جنس يشيع بني األفراد وال
يتخصص بفرد مع ّني(.)4

معني؛ فاسم املوصول وهو
واملراد به يف البحث هو إرادة واحد من اجلنس غري ّ
معني بواسطة مجلة تذكر بعده ،فمثال "الذي" وهو للمفرد املذكّر ،لكنّه
ما يدل عىل ّ
قد يستعمل للجنس ،فيكون للجمع والواحد بلفظ واحدّ ،
والشواهد يف البحث
كثرية عىل ذلك.
الرشكة فيه.
( )1أي :هو كل مفهوم ذهني ال يمنع تصوره من وقوع ّ
( )2ينظر :ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة (. )39
( )3ينظر :الكليات (. )339
والرصفية (. )55
( )4ينظر :معجم املصطلحات النّحوية ّ
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املطلب الثّالث :آراء النحاة يف استعمال املوصول للجنس:

عند تتبع كالم النحاة يف كتبهم جتد إشارات تدل عىل وجود هذا االستعامل؛ وله

شواهد من القرآن الكريم والشعر وجهت عىل ذلك.
فريى األخفش ّ
أن (الذي) يكون للجمع والواحد بلفظ واحد كـ " َم ْن "(.)1
ووافقه عىل ذلك بعض العلامء منهم الفراء( ،)2وأبو عبيدة( ،)3والزجاج(،)4
وأبو عيل الفارس( )5والباقويل(.)6

وجعل النحاس استعامل (الذي) للجمع لغة لبعض العرب( )7وأشار إىل ذلك
أيضا ابن الشجري(.)8

ٍ
ختصيص كثريا ،وفيه للرضورة
وقال ابن مالك« :و ُيغني عنه(" )9الذي" يف غري
قليال»( )10و ّبني ذلك بتفصي ٍل يف رشحه للتسهيل؛ فقال( :إذا مل يقصد بـ (الذي)
يعرب به عن مجع محال عىل "من" كقوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
خمصص جاز أن ّ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الزمر ]33 :ولو مل يكن املراد به مجعا مل يرش إليه
بجمع وال عاد عليه ضمري مجع( ،)11ومن ذلك أيضا قوله تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ﴾ [البقرة ]275 :فلو مل ُي َرد
( )1ينظر :معاين القرآن (. )209 ،162/1
( )2ينظر :معاين القرآن (. )419/2
( )3ينظر :جماز القرآن (. )190/2
( )4ينظر :معاين القرآن وإعرابه (. )53/1
( )5ينظر :البغداديات ( ،)251والعضديات ( ، )169 ، 167والشريازيات (. )484/2 ، 357/1
( )6ينظر :كشف املشكالت وإيضاح املعضالت (. )23/1
( )7ينظر :إعراب القرآن (. )182/1
( )8ينظر :أمايل ابن الشجري (. )57/1
( )9أي :يغني عن " الذين ".
( )10التسهيل (. )33
( )11اإلشارة والضمري يف تتمة اآلية  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾.
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به مجع ٌ مل يرضب به مثل جلمع.

فإن قصد بـ (الذي) ُخمَصص فال حميص عن الل َذين يف التثنية ِ
والذين يف اجلمع
ْ

ما مل يضطر شاعر»(.)1

وع ّقب أبو ح ّيان عىل ذلك بقوله« :وال يعرف أصحابنا هذا التفصيل بني أن
يقصد به التخصيص أو غريه ،بل أنشدوا البيتني عىل اجلواز يف فصيح الكالم ال
عىل الرضورة (.)2

وأشار املعربون واملفرسون إىل استعامل اسم املوصول للجنس؛ ومن يتأمل

عباراهتم يظهر ذلك له جل ّيا ؛ يقول الفراء يف قوله تعاىل﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ﴾ [الفاحتة« ]7:بخفض "غري" ألهنا نعت للذين ،ال للهاء وامليم من "عليهم"
وإنّام جاز أن تكون "غري" نعتا ملعرفة؛ ألهنا قد أضيفت إىل اسم فيه ألف والم ،
ٍ
بمصمود له( ،)3وال األول أيضا بمصمود له ،وهي يف الكالم بمنزلة قولك:
وليس
أمر إال بالصادق غري الكاذب؛ كأنك تريد بمن يصدق وال يكذب»(.)4
ال ّ

وقال الزجاجّ « :
ألن "الذين" ها هنا ليس بمقصود قصدهم ،فهو بمنزلة قولك:
بالرجل مثلك فأكرمه»(.)5
إ ّين ألمر ّ

ثم جاءت عبارة أيب حيان أكثر وضوحا فقال« :عىل ّ
أن "الذين" أريد هبم
اجلنس ال قوم بأعياهنم ،قالوا :كام وصفوا املعرف بـ "أل" اجلنسية باجلملة»(.)6
( )1ينظر :رشح التسهيل (. )192 ،191/1
( )2التذييل والتكميل (.)29/3
( )3أي :مل يقصد به قصد قوم بأعياهنم؛ ّ
بالصلة؛ فهو قريب من
ألن " الذين " مع كونه معرفة فتعريفه ّ
معني فمن ثم صلح أن تكون " غري " وصفا
النّكرة؛ ألنّه عام .و" غري املغضوب " أيضا مل يقصد به ّ
للمعرفة .ينظر :معاين القرآن للفراء ( )7/1حاشية املحقق رقم ". "1
( )4معاين القرآن (. )7/1
( )5معاين القرآن وإعرابه (. )53/1
( )6البحر املحيط ( . )50/1وينظر :املُجيد يف إعراب القرآن املجيد (. )58
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ويقول السفاقيس« :ولكن (الذين) أريد به اجلنس فجاز وصفه بالنكرة ،كام جاز
وصف املعرف بأل اجلنسية باجلملة وهي نكرة»(.)1

ويقول الفارس« :وكذلك قوهلم :سري عليه األبد والليل والنهار والشهر والدهر
فلذلك وقعت يف جواب كم دون متى يف قوهلم :سري عليه الليل والنهار والدهر
معني جرت
واألبد ،فكام أن هذه األشياء التي فيها األلف والالم ملّا مل ُيرد به يشء ّ
معني جاز أن يوصف بام يوصف
جمرى النكرات ،كذلك (الذين) إذا مل ُي َرد به يشء ّ
معني»(.)2
به ما كان غري ّ

ويرى الريض أن جميء (الذي) مفردا موصوفا به مقدّ ر مفرد اللفظ جمموع
املعنى كثري ،وحذف النون من "الذين" قليل(.)3

ورصح الشيخ األمني الشنقيطي يف تفسريه ّ
بأن إطالق "الذي" وإرادة "الذين"
ّ

كثري،قال « :وهو كثري يف القرآن ويف كالم العرب؛ ّ
ألن لفظ (الذي) مفرد ومعناها

تقرر يف علم األصول ّ
أن املوصوالت كالذي والتي
عام لكل ما تشمله صلتها ،وقد ّ
وفروعهام من صيغ العموم»(.)4

واسم املوصول استعمل استعامل اجلنس؛ وله شواهد متعددة ،ولذا جيدر بنا
دراسة تلك الشواهد وبيان آراء العلامء حياهلا؛ وسنبدأ باآليات القرآنية ّأوال ثم
الشواهد الشعرية.

( )1املُجيد يف إعراب القرآن املجيد( . )58
( )2احلجة للقراء السبعة (.)154/1
( )3ينظر :رشح الريض (. )216/1
( )4أضواء البيان (. )387/7
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املبحث الثاني
شواهد استعمال اسم املوصول للجنس
املطلب األ ّول :اآلايت القرآنية
1ـ قال تعاىل ﴿ :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [الفاحتة.]7 :
أجاز الزخمرشي يف هذه اآلية إعراب "غري" نعتا لـ (الذين) ثم اعتذر هلذا
عرف
اإلعراب بقوله« :فإن قلت كيف ّ
صح أن يقع "غري" صفة للمعرفة ،وهو ال يت ّ
وإن أضيف إىل املعارف؟ .قلت" :الذين أنعمت عليهم" ال توقيت فيه كقوله:
َو َلـ َقـدْ َأ ُمـ ُّر علـى اللئـيـ ِم َيـ ُسـ ُّبنـي.)1( .....................................
ّ
وألن املغضوب عليهم والضالني خالف املنعم عليهم ،فليس يف "غري" إذن
يتعرف»(.)2
اإلهبام الذي يأبى عليه أن ّ

وذكر أبو البقاء أيضا إعراب "غري" نعتا لـ "الذين" يف هذه اآلية املذكورة ثم
يتعرف
اعتذر لذلك كالزخمرشي ،فقال( :إن قلت (الذين) معرفة و"غري" ال ّ
باإلضافة فال يصح أن يكون صفة له ففيه جوابان:
أحدمهاّ :
تعرفت باإلضافة،
أن "غري" إذا وقعت بني متضادين وكانا معرفتني ّ
كقولك :عجبت من احلركة غري السكون ،وكذلك األمر هنا؛ ّ
ألن املنعم عليه
واملغضوب عليه متضا ّدان.
واجلواب الثاينّ « :
أن (الذين) قريب من النكرة؛ ألنّه مل يقصد به قصد قوم
بأعينهم و(غري املغضوب) قريبة من املعرفة بالتخصيص احلاصل هلا باإلضافة،
فكل واحد منهام فيه إهبام من وجه واختصاص من وجـه»(.)3
لت ال َيعنـينـِي .
يت ُثمـ َت ُقـ ُ
( )1هذا صدر بيت من الكامل ،لشمر بن عمرو احلنفي ،وعجزه َ :ف َمضـ ُ
ينظر :األصمعيات ( ،)126وهو يف الكتاب ( ،)24/3وأمايل ابن الشجري(.)48/3

( )2الكشاف (.)11/1
( )3التبيان يف إعراب القرآن (.)10/1
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واعرتض أبو ح ّيان عىل اجلواب الثاين فقال« :وهذا هدم ملا اعتزموا عليه من أن
املعرفة ال تنعت إال باملعرفة ،وال أختار هذا املذهب ،وتقرير فساده يف النحو»(.)1
وتبعه السفاقيس(.)2

2ـ قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﴾ [البقرة. ]17:

قرئت (الذي) يف اآلية باجلمع واإلفراد؛ فاجلمهور قرأها باإلفراد (الذي) ،وابن
السميفع قرأها باجلمع (الذين)( )3ومنشأ القراءتني يرجع إىل اخلالف يف (الذي)
أهي مفردة لفظا ومعنى أم لفظا ال معنى.
فقد ذكر الفراء

()4

واألخفش

()5

()6

والطربي

ّ
أن معناها هنا اجلمع ،يقول

األخفش« :وقال﴿ :ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ﴾ فجعل(الذي) مجيعا فقال( :وتركهم)
ّ
ألن (الذي) يف معنى اجلميع كام يكون "اإلنسان " يف معنى الناس»(.)7
وجوز الفراء والطربي رضب مثل اجلامعة بالواحد ،والواحد باجلامعة ،لكن
ّ
برشط أن يكون املثل املرضوب لألفعال ال ألعيان الرجال ،وأجسامهم ،قال
الفراء« :وقوله﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﴾ فإنام رضب املثل ـ واهلل أعلم ـ
للفعل ال ألعيان الرجال ،وإنام هو مثل للنفاق؛ فقال :مثلهم كمثل الذي استوقد
نارا؛ ومل يقل :الذين استوقدوا ،وهو كام قال اهلل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
( )1البحر املحيط (. )50/1
( )2ينظر :املُجيد يف إعراب القرآن املجيد (. )58
( )3ينظر :البحر املحيط (. )125/1
( )4ينظر :معاين القرآن (.)15/1
( )5ينظر :معاين القرآن (. )209/1
( )6ينظر :تفسري الطربي (.)336 ،335/1
( )7معاين القرآن (. )209/1

407

أ.د .إبراهيم بن سامل الصاعدي

استعمال اسم املوصول للجنس

ﮛ﴾ [األحزاب ]19:وقوله﴿ :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ﴾

[لقامن ]28:فاملعنى واهلل أعلم :إال كبعث نفس واحدة؛ ولو كان التشبيه للرجال
لكان مـجـمـوعا ،كمـا قـال ﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﴾ [املنافقون ]4:أراد القيم
واألجسام»(.)1

أن أبا عيل الفارس يرى ّ
وذكر أبو ح ّيان ّ
أن "الذي" حرف مبهم جيري جمرى
(من) يف وقوعها عىل الواحد واجلمع(.)2

ووافقه عليه ابن مالك( )3إذا مل يقصد بـ "الذي" خمصص ـ كهذه اآلية ـ فلو مل
يرد به مجع مل يرضب به مثل اجلمع ،فإن قصد بـ "الذي" خمصص فال حميص عن
اللذين يف التثنية والذين يف اجلمع ما مل يضطر شاعر ،كقوله :
ُ َ ِ ِ ()4
اؤ ُه ْم ُهـ ُم ا ْل َقـ ْو ُم ُك ُّل ا ْل َقـ ْو ِم َيـا أم خـالد
َوإِن ال ِذي َحـا َنـ ْت بِ َفـ ْلـجٍ ِد َمـ ُ
وقد ر ّد أبو ح ّيان رأي الفارس هذا بقوله « :ليس كذلك ؛ ّ
ألن "الذي" صيغة
مفرد و ُثنِّي ُ ِ
ومج َع بخالف"من" فلفظ"من"مفرد مذكر أبدا،وليس كذلك "الذي"»(. )5
َ
وزعم الزخمرشي ّ
أن "الذي" هنا أصلها "الذين"  ،وعلل ذلك بأمرين:
أحدمها :أن "الذي" لكونه وصلة إىل وصف كل معرفة ،واستطالته بصلته
حقيق بالتخفيف ،فحذفوا ياءه ثم كرسته ،ثم اقترصوا به عىل الالم وحدها يف
أسامء الفاعلني واملفعولني(.)6
( )1معاين القرآن (. )15/1
( )2ينظر  :البحر املحيط (. )125 /1
وينظر :احلجة للقراء السبعة ( ، )152/1والشريازيات (. )484/2
( )3ينظر :رشح التسهيل (. )192 ، 191/1
( )4ينظر( :ص  )23من البحث ؛ ففيه تفصيل واف عن البيت وما جاء فيه من توجيه .
( )5البحر املحيط (. )125/1
( )6نحو :جاء الكاتب ،ورأيت املكتوب.
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اثنيهماّ :
أن مجعه ليس بمنزلة مجع غريه بالواو والنون ،وإ ّنام ذلك عالمة لزيادة

الداللة؛ بدليل ّ
أن سائر املوصوالت لفظ اجلمع والواحد فيه ّن سواء(.)1

ومل يسلم الزخمرشي من اعرتاض أيب حيان مع اعرتافه يف آخر حديثه ّ
بأن ذلك
بتأويل اجلمع أو النّوع؛ إذ ع ّقب عىل العلتني ،أ ّما العلة األوىل ـ وإن كان قد تقدم
إليها بعض النحويني ـ فخطأ ألنّه لو كانت الالم بقية (الذي) لكان هلا موضع من
اإلعراب كام كان للذي ،وملا ختطى العامل إىل أن يؤثر يف نفس الصلة فريفعها
وينصبـها ويـجـرها ،ويـجـاز وصلهـا باجلمـل كمـا جيوز وصل "الذي" إذا أقرت
ياؤه أو حذفت.
أ ّما العلة الثانية فصحيح أن مجعه ليس بمنزلة مجع غريه بالواو والنون ؛ من
حيث اللفظ ،وأ ّما من حيث املعنى فليس كذلك بل هو مثله ،إذ يقع عىل من
اجتمعت فيه رشوط هذا اجلمع من الذكورية والعقل ،فال فرق بني الذين يفعلون
والفاعلني من جهة أنّه ال يكون إال مجعا ملذكر عاقل ،ولكنه ملا كان مبنيا التزم فيه
طريقة واحدة يف اللفظ عند أكثر العرب ،إال هذيل مجعته بالواو والنون رفعا،
والياء والنون نصبا وجرا ،وكل العرب التزمت مجع الضمري العائد عليه من صلته،
كام يعود عىل اجلمع املذكر العاقل .فكيف أفرد الضمري يف الصلة يف هذه اآلية مع
ّ
أن املحذوف كامللفوظ به؟ فدل كل هذا عىل أ ّن ما ذكره الزخمرشي ليس بمسوغ
ألن يوضع "الذي" موضع "الذين" إال بتأويل إرادة اجلمع أو النوع(.)2

والعكربي رأيه موافق لرأي الزخمرشي وزاد عليه يف التعليل لذلك بأن (الذي)
تشبه (من) و(ما) يف وقوعهام للمفرد واجلمع مع اختالف يف التعليل(.)3
( )1ينظر :الكشاف (. )38/1
( )2ينظر  :البحر املحيط (. )126 ، 125/1
( )3ينظر  :التبيان يف إعراب القرآن (. )32/1
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وقد رد أبو ح ّيان( )1والسمني احللبي عىل العكربي رأيه بأ ّن "الذي" أصلها
"الذين" ،يقول السمني« :وهذا َو ْه ٌم فاحش؛ ألنّه لو كان من باب ما ُح ِذفت منه
فلام
النون لوجب مطابقة الضمري مجعا ،كام يف قوله" :كالذي خاضوا" و"دماؤهم" ّ

قال تعاىل ﴿ :ﭔ﴾ بلفظ اإلفراد تعني أحد األمرين املتقدِّ مني  :إ ّما جع ُل ُه من

باب وقوع املفرد موقع اجلمع؛ ّ
ألن املراد به اجلنس ،أو أ ّنه من باب ما وقع فيه صفة
ملوصوف ُي ْف ِهم اجلم َع»(.)2
واختار أبو ح ّيان( )3والسمني احللبي( )4أن يكون (الذي) مفردا لفظا إال أنّه وقع
وصفا ليشء ُي ْف ِه ُم اجلم َع ،ثم ُح ِذف ذلك املوصوف للداللة عليه ،ويكون التقدير:
مثلهم كمثل الفريق أو اجلمع الذي استوقد نارا ،فيكون قد روعي الوصف مرة؛
فعاد الضمري عليه مفردا فقال" :استوقد" و"حوله" وروعي املوصوف أخرى،
فعاد الضمري عليه جمموعا فقال":بنورهم" و"تركهم".
واختار الريض أن يكون (الذي) مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ جمموع
املعنى؛ قال« :فحمل عىل اللفظ ،أي :اجلمع الذي استوقد ،ثم قال" :بنورهم"
فحمل عىل املعنى ،ولو كان يف اآلية خمففا من "الذين" مل جيز إفراد الضمري العائد
إليه»(.)5

واختار ابن أيب الربيع أن يكون عىل تقدير :كمثل اجلمع الذي ،وجاء "ذهب اهلل
بنورهم" ّ
ألن اجلمع كثري.

()6

( )1ينظر :البحر املحيط (. )125/1
( )2الدر املصون (. )157/1
( )3ينظر :البحر املحيط (. )125/1
( )4ينظر :الدر املصون (.)157 ،156 /1
( )5رشح الريض (. )216/1
( )6ينظر :تفسري القرآن الكريم (. )289/1
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ويمكن أن يكون "الذي استوقد" وإن كان واقعا عىل واحد ،قد وقع عىل
اجلميع؛ ألنّه مل ُي ِر ْد مستوقدا واحدا إنام هو عام ،فعاد الضمري مجعا لذلك(.)1
وأشار البيضاوي إىل اآلراء السابقة يف اآلية فقال« :والذي بمعنى الذين  ...أو
قصد به جنس املستوقدين ،أو الفوج الذي استوقد»(.)2

وع ّلق اخلفاجي يف حاشيته عىل ذلك بقوله« :يعني ّ
أن "الذي" له استعامالن يف
كالم العرب؛ أحدمها :أن يكون مفردا ،واآلخر أن يعم املفرد وغريه؛ كمن وما يف
املوصوالت وضعا ال استعامال »(.)3
3ـ قال تعاىل﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾ [البقرة. ]171 :

جاء (الذي) يف اآلية مرادا به اجلنس ،قال أبو ح ّيان« :والذي ينعق :ال يراد به
مفرد ،بل املراد اجلنس»(.)4

و"مثل الذين" :مبتدأ  ،خربه "كمثل" ،والكاف للتشبيه؛ ش ّبه ال ّصفة بال ّصفة،
أي :صفتهم كصفة الذي ينعق(.)5
4ـ قـال تـعـالـى﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯼﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﴾ [البقرة. ]264 :
ﯽ
ﯻ

رصح أبو البقاء العكربي وأبو ح ّيان والسمني احللبي باستعامل اسم املوصول
ّ
(الذي) للجنس يف هذه اآلية؛ قال العكربي« :ال يقدرون  :مستأنف ال موضع له؛
( )1ينظر :تفسري القرآن الكريم (.)289/1
( )2تفسري البيضاوي (. )30/1
( )3ينظر :حاشية الشهاب اخلفاجي (. )568/1
( )4البحر املحيط (. )107/2
( )5املصدر السابق.
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وإنّام ُمجع هنا بعد ما ُأفرد يف قوله" :كالذي" وما بعده ؛ ّ
ألن "الذي" هنا جنس،
فيجوز أن يعود الضمري إليه ُم ْفردا ومجعا»(.)1

وذكر أبو ح ّيان أنه اختلف يف الضمري يف "يقدرون" فقيل :إنه عائد عىل
املخاطبني يف قوله﴿ :ﯤ ﯥ ﯦ ﴾ وقيل:إنه عائد عىل (الذين ينفقون) ّ
ألن
(كالذي) جنس؛ فلك أن تراعي لفظه كام يف قوله( :ينفق ماله رئاء الناس وال
يؤمن) فأفرد الضمري ،ولك أن تراعي املعنى ؛ ّ
ألن معناه مجع(.)2
السمني ّ
أن قوله" :ال يقدرون" له وجهان إعرابيان؛ أحدمها :أهنا
وجاء عند ّ
استئنافية فال موضع هلا من اإلعراب  .والثاين :أهنا يف حمل نصب عىل احلال من
"الذي" يف قوله" :كالذي ينفق " وإنام مجع الضمري محال عىل املعنى؛ ّ
ألن املراد
بالذي اجلنس ،فلذلك جاز احلمل عىل لفظه مرة يف قوله" :ما له" "وال يؤمن"
"فمثله" وعىل معناه أخرى.

()3

()4
نص عليه أبو ح ّيان
وذكر اآللوس عدة توجيهات هلذه اآلية  ،منها ما ّ
والسمني يف ّ
أن الضمري راجع إىل املوصول باعتبار املعنى بعد ما روعي لفظه؛ إذ هو

صفة ملفرد لفظا جمموع معنى كاجلمع والفريق.
أو هو مستعمل للجمع كام يف قوله تعاىل ﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾.

أو إ ّن ( من) و(الذي ) يتعاقبان فعومل هنا معاملته ؛ لكنه استبعده.
وقال الشنقيطي عند تفسريه هلذه اآليةّ « :بني ّ
أن املراد بالذي الذين بقوله ﴿ :ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﴾» (. )5
( )1ينظر :التبيان يف إعراب القرآن (. )215/1
( )2ينظر :البحر املحيط (.)664/2
( )3ينظر :الدر املصون (.)588/2
( )4ينظر :روح املعاين (.)49/3
( )5أضواء البيان (.)199/1
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5ـ قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﴾ [البقرة . ]275 :

هذه اآلية جعلها ابن مالك مما نحن فيه؛ حيث قال« :إذا مل يقصد بـ (الذي)
يعرب به عن مجع محال عىل "من" كقوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ
خمصص جاز أن ّ

ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [الزمر . ]33 :ولو مل يكن املراد به مجعا مل يرش إليه

بجمع وال عاد عليه ضمري مجع ،ومن ذلك أيضا قوله تعاىل ﴿ :ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝ﴾ [البقرة ]275:فلو مل َيرد به مجع ٌ مل يرضب به مثل جلمع) (.)1

ومل يرتضه شاهدا أبو حيان ؛ فقال« :وليس مثل ما تقدّ م؛ ألنّه حيتمل أن يكون
بالصدق "» (.)2
"الذي" هو مفردا ،بل هو أظهر ،بخالف قوله" :والذي جاء ّ

ومما يؤيد كالم أيب ح ّيان ّأين مل أجد أحدا من املعربني أو املفرسين أشار إىل ذلك
حسب اطالعي واهلل أعلم.

6ـ قال تعاىل﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ﴾ [األنعام.]71:

جـاء عنـد أبـي جعـفـر النحـاس يف كتـابـه "القـطـع واالئتـناف" ّ
أن (الذي)
بمعنى (الذين)(.)3

وقال أبو ح ّيان« :والذي :ظاهره أ ّنه مفرد ،وجيوز أن يراد به معنى اجلمع ،أي:
كالفريق الذي»(.)4

رصح باستعامل (الذي) يف اآلية للجنس فقال« :واملراد بالذي اجلنس،
والسمني ّ
( )1ينظر :رشح التسهيل (.)192 ، 191/1
( )2التذييل والتكميل (. )29/3
( )3ينظر :القطع واالئتناف (. )226/1
( )4البحر املحيط (.)553/4
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وحيتمل أن ُيراد به الواحد ُّ
الفذ»(.)1
7ـ قال تعاىل﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [التوبة .]69 :

ذكر املعربون لـ (الذي) أربعة أوجه يف هذه اآلية؛ وذلك عىل النحو اآليت:
1ـ ّ
أن املعنى :وخضتم خوضا كخوض الذين خاضوا؛ فحذفت النون ختفيفا.
أو وقع املفرد موقع اجلمع  ،فحذف املصدر املوصوف واملضاف إىل املوصول،
وعائد املوصول تقديره :خاضوه ،واألصل :خاضوا فيه؛ ألنّه يتعدّ ى بـ "يف" فاتُّسع
فيه ،فحذف اجل ُّار فاتصل الضمري بالفعل فساغ حذفه ،ويكون "الذي" للجنس.)2( .

قال ابن العلج « :وقيل :احلذف للنون تثنية ومجعا لغة يف ذلك»(.)3
ٍ
2ـ ّ
ملفرد ُم ْف ِه ٍم للجمع ،أي :وخضتم خوضا كخوض الفوج
أن (الذي) صف ٌة

الذي خاضوا ،أو الفريق الذي خاضوا(.)4

3ـ ّ
أن (الذي) صفة ملصدر حمذوف ،تقديره :وخضتم كاخلوض الذي
خاضوا( .)5وهذا القول قال به اهلروي()6وابن الشجري( .)7وهو حمتمل عند ابن
()8
رجحه السمني احللبي فقال« :وعىل هذا فالعائد منصوب من غري
العلج  ،وهو ما ّ

جر .وهذا الوجه ينبغي أن يكون هو الراجح إذ ال حمذور فيه» (.)9
وساطة حرف ّ
( )1الدر املصون (. )685/4
( )2ينظر :كشف املشكالت وإيضاح املعضالت ( ، )519/1والتبيان ( ،)650/2والبحر املحيط
( ،)457/5والدر املصون (. )83/6
( )3البسيط يف النحو ( . )363/1وينظر :الترصيح (. )416/1
( )4ينظر :البحر املحيط ( ، )457/5والدر املصون (. )83/6
( )5ينظر :األزهية ( ، )300والتفسري البسيط ( ، )545/10وكشف املشكالت وإيضاح املعضالت
( ،)519/1والبسيط يف النحو ( ، )363/1والبحر املحيط ( ، )457/5والدر املصون (. )83/6
( )6األزهية (. )300
( )7أمايل ابن الشجري (. )57/3
( )8البسيط يف النحو (. )363/1
( )9الدر املصون (. )84/6
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4ـ ّ
أن "الذي" تقع مصدرية ،والتقدير :وخضتم خوضا كخوضهم( .)1وهذا
رأي الفراء( ،)2وأجازه أبو عيل الفارس ،وعزاه إىل البغداديني( ،)3وعزاه الباقويل
إىل يونس واألخفش( ،)4وذكره أبو البقاء العكربي ،وع ّقب عليه بأنه نادر(،)5
ومنعه اجلمهور(. )6
8ـ قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﴾ [النور.]11 :
عند حديث املفرسين عن املقصود بـ (الذي) يف قوله ﴿:ﭪ ﭫ ﭬ﴾

جيعلون "الذي" يراد به اجلمع هنا؛ بناء عىل تفسري معنى اآلية ،و ّ
أن الذي توىل كربه
أكثر من واحد،قال البيضاوي« :والذي ّ
توىل كربه :معظمه"...منهم" من اخلائضني
يب فإ ّنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول اهلل ﷺ  ،أو هو وحسان ومسطح
وهو ابن ُأ ّ
فإهنام شايعاه بالترصيح به و"الذي" بمعنى "الذين"» (.)7

رصح به النّحاة وم ّثلوا له
وع ّلق اخلفاجي يف حاشيته عىل البيضاوي قائال« :كام ّ

بآيات»(.)8

وساق اآللوس آراء النحاة يف جميء اسم املوصول للجنس يف اآلية  ،لكنه مل
يرتض ذلك فقال« :وال خيفى أن إرادة اجلمع هنا ال ختلو من بعد ،والذي أختاره
( )1ينظر :معاين القرآن للفراء ( ، )446/1والبحر املحيط ( ، )457/5والدر املصون (. )84/6
( )2ينظر :معاين القرآن (.)446 /1
( )3ينظر :املسائل العضد ّيات (. )169
( )4ينظر :كشف املشكالت وإيضاح املعضالت ( ، )519/1ورشح اللمع ( ، )763/2وينظر :معاين
القرآن لألخفش (. )686/2
( )5ينظر :التبيان (. )651/2
( )6ينظر :املسائل العضد ّيات ( ، )169والترصيح ( ،)416/1واهلمع (.)285/1
( )7تفسري البيضاوي (.)117/2
( )8حاشية اخلفاجي عىل البيضاوي (. )23/7
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إرادة الواحدّ ،
يب»(.)1
وأن ذلك الواحد هو عدو اهلل تعاىل ورسوله ﷺ واملؤمنني ابن ُأ ّ
والذي يظهر عندي صحة كالم اآللوس ،فليس يف اآلية دليل لفظي ،وإنام هو
دليل مقامي من خارج السياق.
9ـ قال تعاىل﴿:ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ﴾ [الزمر.]33:

قـال الفــراء« :الذي :غيـر مـو ّقت ،فكأ ّنـه يف مذهـب جـمـا ٍع يف املعنى ،ويف
صدَّقوا بِهِ ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون} فهذا دليل ّ
أن
قراءة عبد اهلل({:)2وَالَّذِي جَاءوا بِالصِّدْقِ وَ َ
()3
رجحه الطربي(.)4
"الذي" يف تأويل مج ٍع»  .وهذا التوجيه ّ

وجاء عند األخفش « :فجعل (الذي) يف معنى مجاعة بمنزلة " َم ْن"»( .)5وقال

به أيضا أبو جعفر النحاس( .)6وذكره الطربي(.)7

تبني من قراءة ابن مسعود (الذين) ّ
أن (الذي) مل يعن به واحد بعينه ،وإنّام
فقد ّ

عني به اجلامعة ،يدل عىل ذلك أيضا اإلخبار باجلمع ﴿ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ قال
يعرب به عن مجع محال عىل " َم ْن
ابن مالك« :وإذا مل يقصد بـ ( الذي) خمصص جاز أن ّ
" كقوله تعاىل﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ ولو مل يكن
املراد به مجعا مل يرش إليه بجمع وال عاد عليه ضمري مجع»(.)8

وأشار ابن جني عند توجيهه قراءة ابن هرمز "التي أرضعنكم" إىل استعامهلا
للجنس كام يف (الذي) يف هذه اآلية؛ فقال« :ينبغي أن تكون (التي) هنا جنسا،
( )1روح املعاين (.)427/18
( )2هذه قراءة ابن مسعود ينظر :معاين القرآن للفراء ( ،)419/2وتفسري الطربي ( ،)207/20وإعراب
القرآن للنّحاس (.)12/4
( )3معاين القرآن (.)419/2
( )4تفسري الطربي (.)207/20
( )5معاين القرآن (. )672/2
( )6إعراب القرآن (. )12/4
( )7تفسري الطربي (. )207/20
( )8ينظر :رشح التسهيل (. )192 ، 191/1
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فيعود الضمري عليه عىل معناه دون لفظه ،كام قال اهلل سبحانه ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧﭨ ﴾ ثم قال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ فهذا عىل مذهب اجلنسية»(.)1

ورصح الباقويل وأبو ح ّيان والسمني احللبي باستعامل اسم املوصول "الذي"
ّ

للجنس يف هذه اآلية ؛ قال الباقويل« :الذي :هاهنا جنس؛ أل ّن خربه مجع  ،وهو
قوله "أولئك" وال يراد به واحد معني»(.)2

بالصدق ،ويدل
وقال أبو ح ّيان« :والذي :جنس ،كأنّه قال :والفريق الذي جاء ّ
عليه﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾ فجمع ،كام ّ
أن املراد بقوله﴿ :ﭒ ﭓ ﴾ [الزمر]32:
يراد به مجع ،ولذلك قال﴿ :ﭠ ﭡ﴾ [الزمر.)3(» ]32:
وقال السمني« :لفظه مفرد ،ومعناه مج ٌع؛ ألنّه ُأريد به اجلنس»(.)4
وأجاز ذلك أيضا أبو عبيدة(.)5

وهناك عدة توجيهات للمعربني يف هذه اآلية ،كام يأيت:
1ـ أنّه ُق ِصد به اجلزاء ،وما كان كذلك َك ُث َر فيه وقوع (الذي) موقع (الذين)
فج ِمع يف قوله ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾.
ولذلك ُروعي معناه ُ
2ـ أ ّن األصل :والذين جاء بالصدق ،فحذفت النون ختفيفا ،كقوله« :وخضتم
كالذي خاضوا»(.)6

ور ّد هذا التوجيه أبو ح ّيان بقوله« :وهذا ليس بصحيح؛ إذ لو أريد "الذين"
بلفظ "الذي" وحذفت منه النون  ،لكان الضمري جمموعا» (.)7
( )1املحتسب (. )185/1
( )2كشف املشكالت وإيضاح املعضالت (. )1163/2
( )3البحر املحيط (. )203/9
( )4الدر املصون (. )427/9
( )5ينظر :جماز القرآن (. )190/2
( )6ينظر :إعراب القرآن ( ،)12/4البحر املحيط ( ، )203/9والدر املصون (. )427/9
( )7البحر املحيط (. )203/9
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ومل يرتضه أيضا السمني فقال« :وهذا وهم؛ إذ لو قصد ذلك جلاء بعده ضمري
اجلمع ،فكان يقال :والذي جاؤوا ،كقوله "كالذي خاضوا" ويدل عليه ّ
أن نون
التثنية إذا ُح ِذفت عاد الضمري مثنى»(.)1
3ـ ّ
أن (الذي) صفة ملوصوف حمذوف بمعنى اجلمع ،تقديره :والفريق أو
الفوج ،ولذلك قال ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ﴾(.)2

بالصدق وصدّ ق
قال الزخمرشي« :وجيوز أن يريد :والفوج والفريق الذي جاء ّ

به ،وهو الرسول الذي جاء بالصدق ،وصحابته الذين صدقوا به» (.)3

بالصدق وآمن
4ـ وقيل الذي جاء بالصدق وصدّ ق به هو رسول اهلل ×؛ جاء ّ

به ،وأراد به إياه ومن تبعه ،كام أراد بموسى إياه وقومه يف قوله﴿ :ﮎ ﮏﮐ

ﮑﮒﮓ ﴾ [املؤمنون ]49:ولذلك قال ﴿ :ﭩﭪ ﭫ﴾ إال ّ
أن هذا
الصفة ،وذلك يف االسم(.)4
يف ّ

10ـ قال تعاىل ﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ [األحقاف. ]18 ،17 :

﴿ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ مبتدأ ،خربه ﴿ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾( ،)5وقد
معني ،وهلذا ما أخرب عنه
استعمل اسم املوصول (الذي) للجنس؛ وال يراد به واحد ّ

باجلمع"أولئك" قال الزخمرشي« :واملراد بالذي قال اجلنس القائل ذلك القول؛
ولذلك وقع اخلرب جمموعا»(.)6

نصه« :ويف هذه اآلية
وجاء يف االنتصاف تعليقا عىل كالم الزخمرشي السابق ما ّ
( )1الدر املصون (. )427/9
( )2ينظر :التفسري البسيط ( ، )307/19والدر املصون (. )427/9
( )3الكشاف (. )347/3
( )4ينظر :الكشاف (. )347/3
لصنعة (. )634/2
( )5ينظر :كشف املشكالت ( ،)1238/2( ،)24/1وجواهر القرآن ونتائج ا ّ
( )6الكشاف (. )446/3
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ر ّد عىل من زعم أ ّن املفرد اجلنيس ال يعمم؛ أل ّنه اليعامل معاملة اجلمع ال يف الصفة
خري من الدرهم البيض»(.)1
وال يف اخلرب ،فال جيوز أن تقول :الدينار ُّ
الص ْف ُر ٌ

إن شاء اهلل ّ
بأن التحقيق ّ
ورصح الشيخ األمني الشنقيطي ّ
أن (الذي) يف اآلية
ّ
بمعنى (الذين) وأ ّن اآلية عامة يف كل عاق لوالديه مكذب بالبعث  ،قال يف أضواء
البيان عند تفسريه هلذه اآلية« :والدليل من القرآن عىل ّ
أن "الذي"بمعنى "الذين"،
وأن املراد به العمومّ ،
ّ
أن "الذي" يف قوله":والذي قال لوالديه" مبتدأ ،خربه قوله
تعاىل ﴿ :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ اآلية .واإلخبار عن لفظة (الذي) يف قوله:
﴿ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﴾ بصيغة اجلمع؛ رصيح يف ّ
أن املراد بالذي العموم
مايفرس به القرآن القرآن»(.)2
ال اإلفراد ،وخري
ّ

ويمكن االستئناس بام ذكر يف سبب نزول اآلية ،ففي البخاري « :قال مروان بن
احلكم يف عبد الرمحن بن أيب بكرّ :
إن هذا الذي أنزل اهلل فيه ﴿ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ﴾ فقالت عائشة  من وراء احلجاب« :ما أنزل اهلل فينا شيئا من

القرآن إال ّ
أن اهلل أنزل عذري»(.)3

ويرجح أن اآلية ال يراد هبا شخص بعينه أهنا جاءت يف مقابل اسم جنس ،يف
ّ
اآلية التي سبقت ،وهي قوله تعاىل﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﴾ فهذا ال خالف أن
املراد به جنس وينطق به صنف من هذا اجلنس ،والصنف اآلخر يف اآلية التالية.
رصح البيضاوي ّ
بأن املراد بالذي يف اآلية اجلنس(.)4
و ّ

ووضح اخلفاجي يف حاشيته معنى قول البيضاوي هذا فقال« :فهو يف معنى

اجلمع؛ ولذا صح اإلخبار عنه بأولئك وهو مجع»(.)5
( )1االنتصاف بحاشية الكشاف (. )447 /3
( )2أضواء البيان (. )387/7
( )3صحيح البخاري برقم (( ، )4812ص.)1034
( )4ينظر :تفسري البيضاوي (. )395/2
( )5حاشية الشهاب اخلفاجي عىل البيضاوي (. )471/8
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نصه « :وملّا كان املبتدأ مفردا لفظا،
وجاء يف حاشية اجلمل عىل اجلاللني ما ّ
واخلرب مجعا أشار إىل تصحيح املطابقة بقوله :أريد به اجلنس ،أي :فهو متعدد معنى،
وهو كاف يف صحة اإلخبار»(.)1

وجاء عند الباقويل أنّه جيوز أن يكون "الذي"مبتدأ وخربه مضمر ،والتقدير:
قصة الذي قال لوالديه(.)2
وفيام يتىل عليكم ّ

املطلب الثاين :القراءات القرآنية

1ـ قال تعاىل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﴾ [النساء . ]23 :

قرأ اجلمهور( :الاليت) عىل اجلمع.
وقرأ عبد الرمحن بن هرمز األعرج ( :التي) عىل اإلفراد(.)3

وجه إفراد "الاليت" بأن املراد به اجلنس؛ فيصح عود الضمري عليه باجلمع
وقد ّ
"أرضعنكم" قال ابن جني« :وينبغي أن تكون "التي" هنا جنسا  ،فيعود الضمري
عليه عىل معناه دون لفظه»(.)4

وجاء عند ابن عط ّية « :وقرأ ابن هرمز " :أمهاتكم التي" باإلفراد ؛ كأنّه من
جهة اإلهبام يقع مع الواحد واجلامعة»(.)5
2ـ قال تعاىل ﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [األنعام .]128 :

قرأ اجلمهور( :أجلنا) باإلفراد .
وقرىء "آجالنا" عىل اجلمع "الذي" عىل اإلفراد والتذكري(.)6
( )1الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية (.)164/7
الصنعة (.)635/2
( )2ينظر :كشف املشكالت ( ،)1238/2وجواهر القرآن ونتائج ّ
( )3ينظر :املحتسب ( ،)185/1واملحرر الوجيز ( ، )32/2وشواذ القرآن ( ، )132والبحر (. )211/3
( )4املحتسب (.)185/1
( )5املحرر الوجيز (. )32/2
( )6ينظر :التبيان ( ، )538/1والبحر املحيط ( ، )645/4والدر املصون ( ، )149/5وروح املعاين (.)375/8
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وقد استعمل اسم املوصول للجنس؛ قال أبو عيل الفارس« :هو جنس أوقع
الذي موقع التي»(.)1

وقال أبو ح ّيان« :وإعرابه عندي بدل كأنّه قيل :الوقت الذي ،وحينئذ يكون
جنسا وال يكون إعرابه نعتا لعدم املطابقة بينهام»(.)2
3ـ قال تعاىل ﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾ [األنعام. ]154 :

قرأ اجلمهور ( :الذي أحسن).
وقرأ عبد اهلل بن مسعود { : الذين أحسنوا} (.)3

قال الفراء« :متاما عىل املحسن ،ويكون املحسن يف مذهب مجع ،كام قال﴿ :ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ﴾ [العرص ]2:ويف قراءة عبد اهلل{:متاما عىل ال ِذين َأ ْح َسنُوا} تصديقا
لذلك»(.)4

ونص النحاس عىل ّ
أن هذا رأي الكسائي ،فقال« :وأجاز الكسائي والفراء أن
ّ
يكون الذي بمعنى الذين ،أي :عىل املحسن »(.)5

وبني الواحدي معنى اآلية عىل هذا القول ،فقال« :إن املعنى  :متاما من اهلل
ّ
عىل املحسنني" ،والذي أحسن" بمعنى  :من أحسن ،ومن أحسن هو املحسن ،كأنّه
قيل :متاما عىل املحسن ،واملحسن يكون هاهنا يف مذهب اجلمع ،كام قال﴿ :ﭓ
وحج
ﭔﭕﭖ﴾ [العرص ]2:وهذا كام يقول الرجل :أويص باميل ملن غزا
ّ
وحج ،يريد الغزاة واحلجاج ،ويدل عىل صحة هذا التأويل قراءة ابن
وللذي غزا
ّ
مسعود {متاما عىل الذين أحسنوا} واملحسنون هم األنبياء صلوات اهلل عليهم
( )1ينظر :التبيان ( ، )538/1والبحر املحيط ( ، )645/4والدر املصون ( ،)149/5وروح املعاين (. )375/8
( )2املحرر الوجيز (. )32/2
( )3ينظر :معاين القرآن للفراء ( ، )365/1وخمترص يف شواذ القرآن ( ،)41وشواذ القرآن (. )181
( )4معاين القرآن (.)365/1
( )5إعراب القرآن (.)108/2
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أمجعني ،أو املؤمنون»(.)1

وجوز الفراء أن يكون (الذي) بمعنى (ما) املصدرية ،فقال« :وإن شئت جعلت
ّ
(الذي) عىل معنى(ما) تريد :متاما عىل ما أحسن موسى ،فيكون املعنى :متاما عىل
إحسانه»( .)2ونسب أبو ح ّيان هذا الرأي للكوفيني( .)3ونقل عن التربيزي ّ
أن
"الذي" هنا بمعنى اجلمع ،وأحسن صلة فعل ماض حذف منه الضمري وهو الواو
فبقـي أحـسن ،أي :عىل الذيـن أحـسنـوا ،وحـذف الضميـر واالجتـزاء بـالضـمـة
تـفعـلـه العـرب(.)4

وع ّقب أبو ح ّيان عليه بعد إيراده لألبيات الشعرية التي تدل عىل كالمه ،فقال:
خصه أصحابنا بالرضورة فال حيمل كتاب اهلل عليه»(.)5
«وهذا ّ

أقول :كالم التربيزي الذي ساقه أبو ح ّيان وكذلك السمني( )6جاء يف معرض
أح َس ُن)
توجيه قراءة حييى بن يعمر ،وعبداهلل بن أيب إسحاق( :متاما عىل الذي ْ
بالرفع

()7

فمن التوجيهات التي أوردها املعربون هلذه القراءة أن يكون "الذي"

واقعا موقع "الذين" وأصل "أحس ُن" أحسنوا  :حذفت الواو؛ اجتزاء بحركة
يرجح هذا التوجيه قراءة ابن مسعود { :عىل الذين أحسنوا}.
ماقبلها ،و ّ
جوز الباقويل جميء "الذي" للجنس يف هذه اآلية ؛ قال«:أي :متاما عىل
و ّ
املحسنني ،عن جماهد .كأنّه قيل :متاما عىل املحسنني الذين هو أحدهم .وقيل :متاما
( )1التفسري البسيط (.)539/8
( )2معاين القرآن (.)365/1
( )3ينظر :البحر املحيط (.)693/4
( )4املصدر السابق
( )5البحر املحيط (. )693/4
( )6ينظر :الدر املصون (. )228/5
( )7ينظر :معاين القرآن للفراء ( )365/1غري منسوبة ،واملحتسب ( ،)64/1غري منسوبة أيضا ،والبحر
املحيط ( ،)694/4والدر املصون (. )228 /5
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عىل إحسانه ،أي :عىل إحسان موسى بطاعته ،فيكون مصدرا ،كقوله﴿ :ﭥ

جنس»(.)1
ﭦ ﭧ﴾ ]التوبة [69:أي :كخوضهم ،وعىل األول ٌ

وع ّلق الدايل عىل ذلك قائال« :فلفظه مفرد وهو يف املعنى شائع دال عىل الكثرة،
وعاد الضمري عليه مفردا ،وجميء الذي للتخصيص أكثر»(.)2

وذكر الرازي ثالثة معان لآلية؛ منها« :معناه متاما للكرامة والنعمة عىل الذي
أحسن ،أي :عىل كل من كان حمسنا صاحلا ،ويدل عليه قراءة عبداهلل{ :عىل ال ِذين
َأ ْح َسنُوا }»(.)3

املطلب الثالث :الشواهد الشعريّة

1ـ قال األشهب بن رميلة:
وإِن ال ِذي َحـانـ ْت ِبـ َفـ ْلـجٍ ِد َمـاؤهـم

ُهـ ُم ال َقـ ْو ُم ُكـ ُّل ال َقـ ْو ِم يـا ُأم َخـالِد

()4

الشاهدّ ( :
وإن الذي) يريد "الذين" وهذا البيت من الرضورة عند ابن مالك
حيث يقول« :فإن قصد بـ "الذي" خمصص فال حميص عن الل َذ ْين يف التثنية والذين
يف اجلمع مامل يضطر شاعر»(.)5

وع ّقب أبو ح ّيان عىل ذلك بقوله« :وال يعرف أصحابنا هذا التفصيل بني أن
يقصد به التخصيص أو غريه ،بل أنشدوا البيتني( )6عىل اجلواز يف فصيح الكالم ال
الصنعة (. )635/2
( )1جواهر القرآن ونتائج ّ
السابق  ،احلاشية رقم ( )9من (. )635/2
( )2ينظر  :املصدر ّ
( )3مفاتيح الغيب (. )4/14
( )4البيت من الطويل  ،ينظر :الكتاب ( ، )86/1واملقتضب ( ،)146/4واملحتسب ( ،)185/1وس
الصناعة ( ، )537/2ورشح التسهيل ( ، )192/1والتذييل والتكميل (. )29/3
( )5ينظر :رشح التسهيل (. )192/1
( )6البيت الثاين من بحر الكامل  ،وهو قول األخطل:
َأ َبنـي ُكليـب ّ
قتـال الـملـوك و َفككـا األغـالال
إن َعـمـي ال ّلذا
ينظر :شعر األخطل بصنعة السكري ( ، )86ورشح التسهيل ( ،)192/1والتذييل والتكميل (.)29/3
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عىل الرضورة»(.)1

وقال ناظر اجليش«:ومل يظهر يل كون ذلك رضورة»( )2ثم قال«:والذي كنت
أفهمه من قوله " :ويغني عنه الذي يف غري ختصيص كثريا وفيه للرضورة قليالّ :
أن
الذي نفسه أعني"الذي" هو موضوع للمفرد قد يقع موقع "الذين" الذي هو
موضوع للجمع ...وكام يفهم من البيت الذي أنشده؛ وهو :وإن الذي حانت بفلج
أن "الذي" يف هذه األمثلة أصلها "الذين"  ،فحذفت النون؛ ّ
دماؤهم  ،ال ّ
ألن
الصلة ولو كان األصل هو
حذف النّون من نحو الذين واللذين إنّام هو لتقصري ّ
"الذين" يف األمثلة املذكورة ما ساغ أن يقال :ويغني عنه "الذي" ؛ ّ
ألن " الذي" مل
يغن عن "الذين" إنام هو "الذين" حذفت نونه ال غري»(.)3

ويرى ابن جني

()4

واهلروي

()5

()6

وابن يعيش

والريض

()7

()8

وابن العلج

ّ
أن

حذف النون للتخفيف؛ ألنّه أراد "الذين" والذي يدل أ ّنه أراد اجلمع قوله :
الصلة بلفظ اجلمع يدل أنّه أراد اجلمع.
"دماؤهم" فعود الضمري من ّ
وأجاز الريض أن يكون "الذي" هنا مفردا ُو ِصف به مقدّ ٌر مفر ُد اللفظ جمموع
املعنى ،أي :وإن اجلمع الذي ،أو ّ :
إن اجليش الذي(.)9
( )1التذييل والتكميل (.)29/3
( )2متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد (.)660/2
( )3املصدر السابق.
( )4ينظر :س صناعة اإلعراب (. )537/2
( )5ينظر :األزهية (. )299
( )6ينظر :رشح املفصل(. )279/3
( )7ينظر :رشح الريض (. )216/1
( )8البسيط يف النحو (. )362/1
( )9ينظر :رشح الريض (.)216/1
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وهذا ما ذهب إليه الدماميني؛ حيث يقول« :وال حاجة إىل هذا ؛ إذ يمكن
ٍ
ملفرد لفظا ،وهو للجمع معنى  ،كالفوج والفريق ،فاع ُت ِرب
جعل "الذي" صفة
اللفظ ،فأفرد الذي واملعنى ،فأعاد عليه ضمري اجلامعة» (.)1

2ـ قال ّ
الشاعر:
س ال ُتـبـ ِ
يـا َرب َع ْبـ ٍ
ار ْك فـي َأ َحــدْ
ِ َ ()2
ِإال الذي قاموا بأطراف امل َسدْ

فـي قـائـ ٍم منـهم وال فـيمـ ْن َقـ َعــدْ

الشاهد( :إال الذي قاموا) يريد "الذين" فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى ابن
الصلة.
مالك يف الشواهد املامثلة هلذا البيت  ،أو لتقصري ّ
قال اهلروي« :أراد "الذين" وإنّام جاز طرح النون؛ ّ
ألن اإلعراب فيام قبلها»(.)3
ويرى أبو ح ّيان ّ
أن هذا جائز يف فصيح الكالم ال عىل الرضورة (.)4
3ـ قال ّ
الشاعر:
ِ ()5
ور ْشـدُ ُهـ ُم ُر ْشـدي
َفبِـ ُّت ُأ َسـاقي القـو َم إخـو َ
يت الذي َغـواي ُتهـم َغ ِّيي ُ
الشاهد( :الذي) يريد "الذين" فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى ابن مالك يف
الصلة.
الشواهد املامثلة هلذا البيت  ،أو لتقصري ّ
( )1املنهل الصايف يف رشح الوايف (. )117/2
ِ
ِ
ِ
ب ْب ِن املُْ َج ِ
( )2األبيات من مشطور الرجز  ،لل ُمن َِايف ْب ُن املَْني ِع ْب ِن ْاألَك َْس ِ
رش م ْن َبني َق َط ٍن كام يف الدالئل يف
غريب احلديث للرسقسطي(،)294/1وينظر :س الصناعة ( ،)537/2واألزهية ( ،)299ورشح
اجلمل البن عصفور ( ،)172/1والبسيط يف النحو ( ،)362/1والتذييل والتكميل ( ،)30/3ومتهيد
القواعد (.)662/2
( )3األزهية (. )299
( )4ينظر :التذييل والتكميل (.)29/3
( )5البيت من الطويل ،لعديل بن الفرخ العجيل كام يف أضواء البيان ( ،)388/7وينظر :س الصناعة
( ،)537/2والتذييل والتكميل ( ، )30/3ومتهيد القواعد (.)662/2
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ويرى أبو ح ّيان ّ
أن هذا جائز يف فصيح الكالم ال عىل الرضورة (.)1
4ـ قال الشاعر:
ُأ َ
ولئك َأ ْشياخـي الذي َتـ ْعـ ِر ُفـو َنـ ُهـ ْم

ُلـ ُيـ ٌ
وث َس َعـوا يـو َم النّبـ ِّي بِ َف ْيـ َلق

()2

الشاهد( :الذي) يريد "الذين" فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى ابن مالك يف
الصلة.
الشواهد املامثلة هلذا البيت  ،أو لتقصري ّ
ويرى أبو ح ّيان ّ
أن هذا جائز يف فصيح الكالم ال عىل الرضورة(.)3
الز ّماين امللقب با ِلفنْد:
5ـ قال َش ْه ُل بن َش ْي َبان ِّ
َصــ َفـ ْحـنـا عـن َبنـِي ُذ ْهــ ٍل و ُقــلـنــا الـقـــو ُم إِ ْخــــوا ُن
()4
َن َقــومـا كـا ّلــذي كـانـوا
َع َســى األ ّيــا ُم أن ُيـ ْر ِجـ ْعــ
الشاهد( :كالذي كانوا) يريد "كالذين كانوا" فحذفت النون ختفيفا()5؛ ويكون
املعنىَ :ي ِ
رج ْعن هبم قوما كالذين كانوا من قبل؛ قال املرزوقي« :ويف هذا الوجه
جيوز أن جيعل " الذي" للجنس»(.)6

وقال أبو القاسم الفارس « :وقوله " :كالذي كانوا" قيل  :إنّه كالذين كانوا،
تعرب هبام عن
والعرب تقول :الذي بمعنى الذين ،وقيل :الذي بمعنى ما ؛ ألنّك ّ
يشء واحد  ،وهو أحسن»(.)7
( )1ينظر :التذييل والتكميل (.)29/3
( )2البيت من الطويل ،وال يعلم قائله ،ينظر :س الصناعة ( ،)538/2والتذييل والتكميل (،)30/3
ومتهيد القواعد ( ،)662/2واهلمع (. )285/1
( )3ينظر :التذييل والتكميل (.)29/3
( )4البيتان من اهلزج ،ينظر :كتاب احلامسة  ،تفسري ابن فارس ( ،)44ورشح ديوان احلامسة للمرزوقي
( ،)32/1وكتاب احلامسة "ترتيب الشنتمري" ( ،)273/1وعنوان النفاسة يف رشح احلامسة (. )492/1
( )5ينظر :رشح ديوان احلامسة للمرزوقي( ،)34/1ورشح شواهد املغني للسيوطي (. )945/2
( )6رشح ديوان احلامسة للمرزوقي(.)34/1
( )7رشح احلامسة (. )80 ،79/2
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وحيتمل أن يكون معناه :كالذي كانوا عليه من الوالية والنرصة ،فحذف للعلم
جيوز حذف العائد املجرور هنا قدّ ره متصال بكان عىل أنّه خربها ،فقال:
به ،ومن ال ّ
كالذي كانوه( ،)1أي :كانوا عليه قبل من االئتالف والتوا ّد واالتفاق .والفرق بني
هذا املعنى والذي قبله ب ّينه املرزوقي فقال« :والفصل بني هذا الوجه "وهو أن
األول ّأهنم إذا عفوا
يكون الذي للجنس" وبني الوجه األول أنّه أ ّمل يف الوجه ّ
عنهم أ ّدبتهم األيام ور ّدت أحواهلم يف التوا ِّد والتّحاب كأحواهلم فيام مىض،
وأزالت من فساد ذات البني ما اعرتض بسوء عرشهتم .ويف الوجه الثاين :أ ّمل أن
ٍ
صدور وكرم اعتقا ٍد
دت سالمة
فسهم إذا صفحوا عنهم ،كام ُع ِه ْ
ترجع األ ّيا ُم أن َ
وعهود»(.)2
وهناك أقوال أخرى يف توجيه البيت ،وهي(:)3

وحدها للفظ القوم.
1ـ قيل :أراد "الذين" ولكن ّ
2ـ وقيل :أراد بقوله "كالذي" اجلمع عىل لغة من يقول يف الواحد اللذ.

( )1عنوان النفاسة يف رشح احلامسة (. )492/1
( )2رشح ديوان احلامسة للمرزوقي(.)34/1
( )3ينظر :كتاب احلامسة "ترتيب الشنتمري" ( ،)273/1حاشية املحقق رقم()6؛ اعتامدا عىل رشح احلامسة
للبياري وهو خمطوط (/1ب ) .
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اخلامتة

لسالم عىل خري خلق اهلل
الصاحلات ،
ّ
احلمد هلل ا ّلذي بنعمته تتم ّ
والصالة وا ّ
سيدنا ونبينا حممد  ،وعىل آله وصحبه أمجعني.
توصلت من خالل
وبعد؛ فقد انتهيت من دراسة هذه املسألة الدقيقة ،وقد ّ
دراستها والغوص يف شواهدها إىل نتائج من أمهها:
 -1صحة جميء اسم املوصول للجنس .

 -2كثرة الشواهد الدالة عىل استعامل اسم املوصول للجنس.

 -3يرى األخفش ّ
أن "الذي" يكون للجمع والواحد بلفظ واحد كـ " َم ْن".
ووافقه عىل ذلك بعض العلامء؛ منهم الفراء ،وأبو عبيدة ،والزجاج ،وأبو عيل
الفارس والباقويل.
 -4جعل النحاس استعامل "الذي" للجمع لغة لبعض العرب ،وأشار إىل ذلك
أيضا ابن الشجري.

 -5أشار املفرسون واملعربون إىل استعامل اسم املوصول للجنس؛ وذلك عند
توجيهاهتم لآليات القرآنية.

 -6تب ّني من خالل اآليات القرآنية والشواهد الشعرية ما يأيت:
أـ جميء استعامل " الذي " بمعنى "الذين".

ب ـ جميء استعامل "الذي" بمعنى "التي".
ج ـ جميء استعامل "الاليت" بمعنى "التي".
ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت فيام كتبته يف هذا البحث؛ الذي حاولت من
خالله الكشف عن هذه املسألة الدقيقة وإبراز الشواهد الدالة عليها ،وبيان ما قيل
فيها من آراء للعلامء ،ثم دراستها دراسة نحوية متعمقة .وآخر دعوانا أن احلمد هلل
ّ
وصىل اهلل عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
رب العاملني ،
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فهرس املصادر واملراجع

 .1األزهية يف علم احلروف ،للهروي ،حتقيق عبد املعني امللوحي ،مطبوعات جممع
اللغة العربية بدمشق ،ط (1413 )2هـ .

 .2األصمعيّات ،لألصمعي ،حتقيق الشيخ أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم حممد
هارون ،دار املعارف بمرص ،ط (1387 )5هـ.
 .3أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،للشيخ حممد األمني الشنقيطي ،مكتبة ابن
تيمية ،القاهرة1408 ،هـ.

 .4إعراب القرآن ،أليب جعفر النحاس  ،حتقيق الدكتور زهري غازي زاهد ،عامل
الكتب ،ومكتبة النهضة العربية ،بريوت ،ط (1409 )3هـ.

 .5أمايل ابن الشجري ،حتقيق الدكتور حممود الطناحي ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة،
ط(1413 )1هـ .

 .6االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال ،لنارص الدين أمحد بن املنري ،بحاشية
الكشاف ،دار املعرفة ،بريوت.

 .7أنوار التنزيل وأسرار التأويل "،تفسري البيضاوي " ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ()1
1408هـ.

 .8أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،البن هشام ،بعناية حممد حميي الدين عبد
احلميد ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط (1980 )6هـ.

حسونة ،دار
 .9البحر احمليط ،أليب ح ّيان األندليس ،بعناية الشيخ عرفات العشا ّ
الفكر ،بريوت 1412 ،هـ.
 .10البسيط يف النحو ،البن العلج ،حتقيق الدكتور صالح العايد1418 ،هـ.

 .11التبيان يف إعراب القرآن ،للعكربي ،حتقيق عيل حممد البجاوي  ،دار اجليل ،
بريوت  ،ط (1407 )2هـ.

 .12التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،أليب ح ّيان األندليس ،حتقيق الدكتور
حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق ،ط1418 ،1هـ ــ 1420هـ .
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 .13التسهيل ،البن مالك ،حتقيق حممد كامل بركات ،دار الكاتب العريب ،القاهرة،
ط(1387 )1هـ .

 .14التصريح مبضمون التوضيح  ،للشيخ خالد األزهري ،حتقيق أستاذنا الدّ كتور عبد
الفتاح بحريي إبراهيم ،الزهراء لإلعالم العريب القاهرة ،ط(1413 )1ه1418 ،ه.

 .15التفسري البسيط  ،للواحدي  ،حتقيق جمموعة من الباحثني  ،عامدة البحث العلمي ،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالم ّية  ،ط (1430 )1هـ.

 .16تفسري القرآن الكرمي ،البن أيب الربيع ،دراسة وحتقيق الدكتورة صاحلة آل غنيم،
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط (1430 )1هـ.

 .17متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،لناظر اجليش ،حتقيق الدكتور عيل فاخر
وزمالئه ،دار السالم ،القاهرة ،ط1428 ،1هـ .

 .18ج ـامـع البـي ـ ـان عـن تـ ـأويـ ـل آي القـ ـرآن ،للطربي ،تـحـقيـق الدكتـور عبـد اهلل بن
عبـد املحسن الرتكي ،دار عامل الكتب ،الرياض ،ط (1424)1هـ.

الصنعة ،للباقويل ،حتقيق الدكتور حممد الدايل ،دار القلم،
 .19جواهر القرآن ونتائج ّ
دمشق ،ط(1440 )1هـ .
 .20حاشية الشهاب الفاجي "عناية القاضي وكفاية الراضي" ،اعتنى هبا الشيخ عبد
الرزاق املهدي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط (1417 )1هـ.

عيل الفارس ،حتقيق بدر الدين قهوجي وبشري جوجياين،
احلجة للقراء السبعة ،أليب ّ
ّ .21
دار املأمون ،دمشق ،ط (1404)1ه.
 .22الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمني احللبي ،حتقيق الدكتور أمحد
اخلراط ،دار القلم  ،دمشق ،ط (1406 )1هـ.
ّ

 .23الدالئل يف غريب احلديث ،للرسقسطي ،حتقيق الدكتور حممد القنّاص ،مكتبة
العبيكان ،الرياض ،ط (1422 )1هـ.

 .24روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،لآللوس ،حتقيق حممد األمد،
وعمر السالمي ،دار إحياء الرتاث العريب  ،بريوت ،ط (1420)1هـ.
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سر صناعة اإلعراب ،البن جنّي ،حتقيق الدّ كتور حسن هنداوي ،دار القلم،
ّ .25
دمشق ،ط (1405 )1ه.
حممد
 .26شرح التسهيل ،البن مالك ،حتقيق الدّ كتور عبد الرمحن الس ّيد والدّ كتور ّ
بدوي املختون ،هجر للطباعة والنرش ،القاهرة ،ط(1410)1ه.
الز ّجاجي ،البن عصفور اإلشبييل  ،حتقيق الدّ كتور صاحب أبو جناح،
 .27شرح مجل ّ
طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنرش1400 ،ه.
 .28شرح ديوان احلماسة ،للمرزوقي ،نرشه أمحد أمني وعبد السالم هارون ،مطبعة
جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة ،ط(1387 )2هـ .
 .29شرح الرضي لكافية ابن احلاجب ،حتقيق الدكتور حسن احلفظي ،والدكتور حييى
مرصي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،ط (1417 )1هـ .
 .30شرح شواهد املغين ،للسيوطي ،ذ ّيل بتصحيحات وتعليقات العالمة الشيخ حممد
حممود بن التالميد الرتكزي الشنقيطي ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت.
 .31شرح كتاب احلماسة ،أليب القاسم زيد بن عيل الفارس ت 467هـ ،مطبوع ضمن
كتاب رشوح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهجها وتطبيقها ،للدكتور حممد
عثامن عيل ،دار األوزاعي ،بريوت ،ط (.)1
 .32شرح اللمع ،لألصفهاين الباقويل ،حتقيق الدكتور إبراهيم أبو عباة ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالم ّية ،الرياض ،ط(1411 )1هـ .
 .33شرح املفصل ،البن يعيش ،حتقيق الدكتور إبراهيم حممد عبد اهلل ،دار سعد الدين،
دمشق ،ط (1434 )1هـ .
 .34شعر األخطل ،صنعة السكري ،روايته عن أيب جعفر حممد بن حبيب ،حتقيق الدكتور
فخر الدين قباوة ،دار الفكر  ،دمشق ،ودار الفكر املعارص ،بريوت ،ط (1416 )4هـ.
 .35شواذ القراءات ،للكرماين ،حتقيق الدكتور شمران العجيل ،مؤسسة البالغ،
بريوت  ،ط (1422 )1هـ.
 .36صحيح اإلمام البخاري ،دار التأصيل ،مركز البحوث وتقنية املعلومات ،القاهرة ،
ط (1439 )1هـ.
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 .37ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة ،لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،دار
القلم  ،دمشق ،ط (1430 )10هـ .
 .38عنوان النفاسة يف شرح احلماسة ،أليب عبد اهلل ابن زاكور الفاس ،حتقيق الدكتور
حممد مجايل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط(2013 )1م .
 .39الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللي للدقائق الفّية ،لسليامن العجييل الشهري باجلمل،
ضبطه وصححه إبراهيم شمس ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط (1416 )1هـ.
 .40القطع واالئتناف ،أليب جعفر النحاس ،حتقيق الدكتور عبد الرمحن املطرودي ،دار
عامل الكتب ،الرياض ،ط (1413 )1هـ.
 .41الكتاب ،لسيبويه ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة ،ط(1408 )3ه.
 .42كتاب احلماسة ،تفسري الشيخ أيب احلسن أمحد بن فارس ،حتقيق الدكتور هادي
حسن محودي ،عامل الكتب ،بريوت ،ط(1415 )1هـ.
 .43كتاب احلماسة ،ترتيب األعلم الشنتمري ،دراسة وحتقيق الدكتور مصطفى
عليان ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى ،ط(1422 )1هـ .
 .44الكشاف للزخمشري ،دار املعرفة ،بريوت( ،د.ت).
 .45كشف املشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل ،حتقيق الدكتور حممد أمحد الدايل،
مطبوعات جممع اللغة العربية ،دمشق ،ط (1415 )1هـ.
 .46الكليات "معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية" ،أليب البقاء الكفوي ،حتقيق
الدكتور عدنان درويش ،وحممد املرصي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط(1413 )2هـ.
حممد فؤاد سزكني ،مكتبة اخلانجي،
 .47جماز القرآن ،أليب عبيد ،حتقيق الدّ كتور ّ
القاهرة 1988 ،م.
 .48اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد ،للسفاقيس ،حتقيق الدكتور حاتم الضامن ،دار ابن
اجلوزي ،الدمام ،ط1430 ،1هـ .
 .49احملتسب يف تبيي وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،البن جنّي ،حتقيق عيل
النجدي ناصف ،والدكتور عبد احلليم النجار ،والدكتور عبد الفتاح شلبي ،دار

سزكني للطباعة والنرش ،إستانبول  ،ط (1406 )2هـ.
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 .50احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،البن عطية األندليس ،حتقيق عبد السالم عبد
الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط (1413 )1هـ.

 .51خمتصر يف شواذ القرآن ،البن خالويه ،عني بنرشه ج .برجشرتاس ،دار اهلجرة.
ازايت ،أليب عيل الفارس ،حتقيق الدكتور حسن هنداوي ،كنوز
 .52املسائل الشري ّ
أشبيليا ،الرياض ،ط(1424 )1هـ.
 .53املسائل العضد ّايت ،أليب عيل الفارس ،حتقيق الدكتور عيل جابر املنصوري ،عامل
الكتب ،بريوت ،ط (1406 )1هـ.

 .54املسائل املشكلة املعروفة ابلبغدادايت ،أليب عيل الفارس ،دراسة وحتقيق صالح
السنكاوي ،مطبعة العاين ،بغداد1983 ،هـ.
الدين عبداهلل ّ

 .55معاين القرآن ،لألخفش ،حتقيق الدكتور عبد األمري حممد أمني ،عامل الكتب،
بريوت ،ط (1405 )1هـ.

 .56معاين القرآن ،للفراء ،حتقيق حممد عيل النجار وأمحد نجايت ،الدار املرصية للتأليف
والرتمجة ،القاهرة( ،د.ت).

 .57معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج ،حتقيق الدكتور عبد اجلليل شلبي ،عامل الكتب،
بريوت  ،ط (1408 )1هـ.

والصرفية ،للدكتور حممد سمري نجيب اللبدي ،مؤسسة
 .58معجم املصطلحات النّحوبة ّ
الرسالة  ،بريوت ،ودار الفرقان ،ع َّامن ،ط(1405 )1هـ .

 .59مفاتيح الغيب "التفسري الكبري" للرازي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط(1421 )1هـ.
حممد عبد اخلالق عضيمة ،عامل الكتب ،بريوت( ،د.ت).
 .60املقتضب ،للم ّربد ،حتقيق الشيخ ّ
 .61املنهل الصايف يف شرح الوايف ،للدماميني ،حتقيق الدكتور فاخر جرب مطر ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط2008 ،1م.

مكرم،
 .62مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،للسيوطي ،حتقيق الدّ كتور عبدالعال سامل ّ
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط(1407 )2ه.
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