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 امللخص

النحاة  إليها  أشار  التي  النحوية  املسائل  من  دقيقة  مسألة  البحث    يتناول 

الشعرية،   والشواهد  القرآنية  لآليات  توجيههم  معرض  يف  واملفرسون  واملعربون 

ثم بّينت   ،ء املوصولة واستعامالهتا بإجيازاألول: األسام  وقد استعرضت يف املبحث

قول يف بيان آراء النحاة يف استعامل  ت اللثم فّص   مفهوم اجلنس وداللته يف البحث،

اسم املوصول للجنس، وبعد ذلك خصصت املبحث الثاين لشواهد استعامل اسم  

املوصو اسم  استعامل  فيها  آيات جاء  فتناولت عرش  للجنس،  للجنس،  املوصول  ل 

التي جاءت   القرآنية  للقراءات  ثم عرضت  واملفرسين حياهلا،  املعربني  آراء  وبّينت 

املسألة  شاهدا   هذه  وجهها  عىل  التي  الشعرية  الشواهد  بذكر  املبحث  ختمت  ثم   ،

ا اسم  استعامل  فيها  النحاة عىل  ماقيل  وبيان  فيها،  القول  للجنس، مفصال   ملوصول 

ة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي وقفت عليها يف من توجيهات، ثم كانت اخلامت

 هذا البحث. 

 . املوصول ـ للجنس  مس : استعامل ـ ا الكلمات املفتاحية 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقّدمة

باهلل من رشور   ونعوذ  ونستهديه،  ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،  احلمد هلل،  إّن 

أنفسنا وسيئات أعاملنا؛ من هيده اهلل فال مضّل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  

 دا  عبده ورسوله. يك له، وأشهد أّن حمم رش أن ال إله إالّ اهلل وحده ال

بالباحثني وبعد جيدر  التي  األمور  من  ومدارستها  النحوية  املسائل  فمراجعة  ؛ 

؛ لكي يقفوا عىل جزئيات مهمة يف الدرس النحوي ؛ ليسلطوا الضوء احلرص عليها

  ةم ه، ويربزوها من خالل الرجوع إىل املدونات النحوية، ومن تلك املسائل املعليها

، فمن خالل القراءة يف كتب لة جميء اسم املوصول للجنسسأم  :ديرة بالدراسةجلا

التفسري واإلعراب جتد إشارات تدل عىل توجيههم بعض اآليات عىل استعامل اسم  

 املوصول للجنس؛  مما حّفزين عىل دراسة املسألة وتتبعها . 

 أسباب اختيار املوضوع :
 . دقة املسألة وطرافتها -1

ومل يفردوها   لنحاة عند التوجيه فقط، مسألة عرض هلا اىلع   ءوضتسليط ال  -2

 بحديث مستقّل؛ مما حفزين لدراستها، واخلوض يف غامرها. 

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

 كثريا  من كتب التفاسري واألعاريب. 

   فردها ببحث مستقل.أ  أو ،َمْن درس هذه املسألةعىل  ـ فيام أعلمـ  قفمل أ -4

 :خطّة البحث 
وخامتة    ، ومبحثني   ، مقّدمة  من  يتألف  أن  البحث  هذا  طبيعة  ثم اقتضت    ،  

 فهارس متنوعة.  

 وأسباب اختياره ، وخطته ، واملنهج املتبع فيه. املقّدمة ، وفيها بيان أمهية املوضوع ، 
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األّول: امل  املبحث  واستعامالهتا،األسامء  ثالثة وفيه    ،لتهالود  س اجلن و  وصولة 

 :طالبم

 أقسام األسامء املوصوله. املطلب األول : 

 . مفهوم اجلنس وداللته :  ثّايناملطلب ال

 آراء النحاة يف استعامل اسم املوصول للجنس.  :لثاملطلب الثّا 

 شواهد استعامل اسم املوصول للجنس ، وفيه ثالثة مطالب :  املبحث الثاين: 

  ةين آراآليات الق: املطلب األول 

 . لقراءات القرآنيةا  املطلب الثاين:

 الشواهد الشعرية .  املطلب الثالث:

 اخلامتة ، ثم الفهارس املتنوعة.  

  :منهج البحث 
 منهج البحث وصفّي استقرائي حتلييل ، وفق اخلطوات اآلتية:

عزو اآليات القرآنية إىل سورها، مع ذكر اسم السورة ورقم اآلية وكتابتها  -1

 . ينامثبالرسم الع

ال -2 الشواهد  إدراسة  بالرجوع  وإعراب  قرآنية  بالتفسري  املعنية  الكتب  ىل 

 القرآن الكريم. 

 توثيق القراءات القرآنية من مظاهنا املعتمدة. -3

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

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

 أمكن ـ 

الدراس  -6 التي ة  النحوية  الكتب  إىل  الرجوع  خالل  من  الشعرية    شواهد 

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

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

 عتمدة. فمن كتب النحو امل الّ إوإن تيرست؛ 

 . وباهلل التوفيق 

 . هـ1441، للعام اهلجري  غّرة ذي احلجة
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 املبحث األول
 اجلنس وداللتهو ،واستعماالتها ،األمساء املوصولة 

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

احل  األّول: كل حرف    :يفراملوصول  موهو  ل  وهو مخسة: ع صلته  أوِّ   بمصدر، 

 (. أْن، وأّن ، وكي، وما، ولو)

قسمني  الثاين:  وينقسم  وعائد،  صلة  إىل  افتقر  ما  هو  االسمي:    : املوصول 

 املوصوالت اخلاصة واملوصوالت العامة أو املشرتكة. 

 :  يه  واملوصوالت اخلاصة: هي التي تكون خاصة بنوع معنّي، وألفاظها ثامنية،

 ان، األىل، الذين، الاليت، الالئي.ن، اللت، اللذاي، التيلذا

للمذكر واملؤنث واملفرد   بلفظ واحد  استعمل  ما  املشرتكة، وهي  واملوصوالت 

 واملثنى واجلمع، وألفاظها ستة، وهي: من ، ما ، أل ، ذو، ذا، أي. 

  ه لامعت والذي يعنينا يف هذا البحث هو املوصول االسمي اخلاص، الذي ورد اس 

العموم، وقد يفيد   "ما"و   "من"ول غري املختص كـ  ن املوصمع كو  -للجنس  يفيد 

 وبيان ذلك فيام يأيت:   -اجلنس

   للمفرد املذكر، وهو يشمل العاقل وغري العاقل.  : الذي

 للمفرد املؤنث، وهو يشمل العاقل وغري العاقل.  :واليت

 .لمثنى املذكرل  واللذان:

 املؤنث. ىنثللم  :واللتان

 ر العاقل. ع املذكجلم  :ينوالذ

 
 .   (1/413)، والترصيح  (1/97): املسالك  حأوض ينظر: (1)  



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

402 

 جلمع املذكر مطلقا  عاقال  كان أو غري عاقل.  واألىل:

 بحذف الياء وإثباهتا ،جلمع املؤنث. والالت، والالء:

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

لك ذح  وضسنام  مع كاجل  ىلت عللجمع، فهناك آيات قرآنية، وشواهد شعرية وجه

 لدراسة التطبيقية للشواهد.يف ا

أّن   كذلك  قراءة   "التي "ونجد  يف  اإلناث  جلمع  جاءت  املؤنث،  للمفرد  وهي 

 شاذة سيأيت توجيهها.

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

 . (2) احلقيقة.

عندواجلن  فهو  نّ لا  س  فصاعدا   شيئني  عّم  لفظ  فكل  العام،  اللفظ  هو  حويني 

 . (3)جنس ملا حتته

وقد استعمل النّحاة هذا التعبري يف جمال الداللة عىل الّشيوع والعمومية يف النّوع  

  ال الواحد، وهلذا اقرتن مفهوم اجلنس بالتنكري، فاإلنسان جنس يشيع بني األفراد و

 . (4) نّي عم يتخصص بفرد

يف البحث هو إرادة واحد من اجلنس غري معنّي؛ فاسم املوصول وهو    هب  داروامل

وهو للمفرد املذّكر، لكنّه   "الذي "ما يدل عىل معنّي بواسطة مجلة تذكر بعده، فمثال   

البحث   يف  والّشواهد  واحد،  بلفظ  والواحد  للجمع  فيكون  للجنس،  يستعمل  قد 

 ك. كثرية عىل ذل

 
 أي: هو كل مفهوم ذهني ال يمنع تصوره من وقوع الرّشكة فيه. (1)  

 .  (39) دالل واملناظرةينظر: ضوابط املعرفة وأصول االست  (2)  

 .  (339)ر: الكليات ينظ (3)  

 . (55) ية: معجم املصطلحات النّحوية والرّصفينظر (4)  
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  :ستعمال املوصول للجنس ا  يف ةالنحا  : آراءلثا ب الثّ املطل
عند تتبع كالم النحاة يف كتبهم جتد إشارات تدل عىل وجود هذا االستعامل؛ وله 

 شواهد من القرآن الكريم والشعر وجهت عىل ذلك. 

 . (1) "َمْن  "يكون للجمع والواحد بلفظ واحد كـ   (الذي) فريى األخفش أّن 

بعضه  افقوو  ذلك  و(3)عبيدة  وبأو  ،(2) اءفرالمنهم    ءالعلام  عىل  ،  (4) الزجاج، 

 .   (6) والباقويل (5) وأبو عيل الفارس 

  وأشار إىل ذلك   (7) للجمع لغة لبعض العرب   (الذي)وجعل النحاس استعامل  

 .    (8) أيضا  ابن الشجري

  وفيه للرضورةيف غري ختصيٍص كثريا ،    "الذي"  (9) وُيغني عنه»  : وقال ابن مالك

ذلكبنّي و  (10) «ال  قلي فقال:رش  يف  لٍ بتفصي    للتسهيل؛  بـ  )  حه  يقصد  مل   (الذي)إذا 

  ٿ  ٿ   ٿ﴿  كقوله تعاىل:  "من"خمصص جاز أن يعرّب به عن مجع محال  عىل  

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

   ٻ  ٱ﴿   ه تعاىل:ومن ذلك أيضا  قول،  (11)د عليه ضمري مجعوال عا  بجمع

فلو مل ُيَرد   [ 275]البقرة:      ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ

 
 .  (209، 1/162)لقرآن ااين ينظر: مع  (1)  

 .     (2/419)ينظر: معاين القرآن  (2)  

 .   (2/190)ينظر: جماز القرآن  (3)  

 .   (1/53)عاين القرآن وإعرابه ينظر: م (4)  

 . (2/484،  1/357)، والشريازيات  (169 ، 167)، والعضديات (251)بغداديات ينظر: ال (5)  

 . (1/23)الت اح املعضيض ف املشكالت وإينظر: كش (6)  

 .  (1/821)قرآن ينظر: إعراب ال (7)  

 . (1/57)ينظر: أمايل ابن الشجري  (8)  

   ."ن الذي "أي: يغني عن  (9)  

 .  ( 33)التسهيل  (10)  

 . ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿مة اآلية : اإلشارة والضمري يف تت (11)  



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

404 

 به مجع ٌ مل يرضب به مثل جلمع.

 حميص عن الل َذْين يف التثنية والِذين يف اجلمع  ص فالخُمَص    (الذي)صد بـ  ن قفإ 

 . (1) «ما مل يضطر شاعر

بقوله: ذلك  عىل  حّيان  أبو  يعرف  »  وعّقب  هذاوال  أن التفصيل    أصحابنا  بني 

ال    به  قصدي الكالم  فصيح  يف  اجلواز  البيتني عىل  أنشدوا  بل  أو غريه،  التخصيص 

 . (2)  عىل الرضورة 

املعربون   للجنسوواملفرسوأشار  املوصول  اسم  استعامل  إىل  يتأمل  ؛ن    ومن 

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

 "عليهم "ن، ال للهاء وامليم من  ذيللت  نع  اهنأل  "غري"  بخفض»  [ 7]الفاحتة:  ﴾ ڄ

أ تكون  وإّنام جاز  ملن  "غري"ن  ، عرفة؛ ألعتا   ألف والم  فيه  اسم  إىل  أضيفت  قد  هنا 

قولك:    وال األول أيضا  بمصمود له، وهي يف الكالم بمنزلة،  (3)وليس بمصموٍد له

 . (4) «يكذبصدق وال ذب؛ كأنك تريد بمن يال أمّر إال بالصادق غري الكا

  قولك:دهم، فهو بمنزلة هنا ليس بمقصود قص ها  "الذين"ألّن » :ججالزا القو

 . (5)«ر بالّرجل مثلك فأكرمهيّن ألمإ

فقال:  وضوحا   أكثر  حيان  أيب  عبارة  جاءت  أّن  »  ثم  هبم   "الذين"عىل  أريد 

 . (6) «ة باجلملةاجلنسي "أل"رف بـ اجلنس ال قوم بأعياهنم، قالوا: كام وصفوا املع

 
 .  (192، 1/191) التسهيل ينظر: رشح (1)  

 .(3/29)يل والتكمالتذييل  (2)  

ملأ  (3)   بأع  ي:  قوم  قصد  به  ألّن  يقصد  من مع    "الذين    "ياهنم؛  قريب  فهو  بالّصلة؛  فتعريفه  معرفة  كونه 

عا والنّكرة؛ ألّنه  املغضوب    "م.  معنّي   "غري  به  يقصد  مل  تكون    أيضا   أن  ثم صلح  صفا   و  "غري    "فمن 

 .  "1"حقق رقم حاشية امل (1/7)لقرآن للفراء  معاين ا للمعرفة. ينظر:

 .  (1/7)قرآن  لين امعا (4)  

 .  (1/53) القرآن وإعرابه معاين (5)  

 .  (58)رآن املجيد . وينظر: امُلجيد يف إعراب الق   (1/50)البحر املحيط  (6)  
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جاز  صفه بالنكرة، كامأريد به اجلنس فجاز و  (الذين)ولكن » :يسفاقل السوقيو

 . (1)«ف بأل اجلنسية باجلملة وهي نكرةف املعروص

: سري عليه األبد والليل والنهار والشهر والدهر  قوهلم  وكذلك »   الفارس: ويقول  

متى كم دون  عل  فلذلك وقعت يف جواب  قوهلم: سري  وايف  الليل  هر  دلوا لنهار  يه 

 جرت ء معنّي رد به يشالالم ملّا مل يُ يها األلف وذه األشياء التي فأن هكام  ، فبدواأل

إذا مل ُيَرد به يشء معنّي جاز أن يوصف بام يوصف   (الذين)جمرى النكرات، كذلك  

 . (2) «به ما كان غري معنّي 

جميء   أن  الريض  مقّدر    فاموصو  امفرد(  الذي)ويرى  اللفظ به  جمموع    مفرد 

 . (3) قليل "الذين"من ف النون ذ حو كثري، ىناملع

 "الذين "وإرادة    "الذي"بأّن إطالق    تفسريه   قيطي يفمني الشنلشيخ األورّصح ا

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

  تي لاذي وت كالأّن املوصوالر يف علم األصول عام لكل ما تشمله صلتها، وقد تقرّ 

 .( 4) «العموم من صيغ امعهوروف

ا املوصول  استعامل  واسم  و نساجلستعمل  شواه؛  بنا له  جيدر  ولذا  متعددة،  د 

ثم  أّوال  القرآنية  باآليات  وسنبدأ  حياهلا؛  العلامء  آراء  وبيان  الشواهد  تلك  دراسة 

 الشواهد الشعرية.   

 

 

 
 .  (58 )ملجيدامُلجيد يف إعراب القرآن ا (1)  

 . (1/154)ء السبعة احلجة للقرا (2)  

 .  (1/216)رشح الريض ينظر:  (3)  

 .  (7/738)ان أضواء البي (4)  
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 املبحث الثاني 
 سنلجصول لوملاهد استعمال اسم واش 

 اآلايت القرآنية    ّول:املطلب األ
 . [7: الفاحتة] ﴾  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ﴿  ـ قال تعاىل:1

إعراب   اآلية  هذه  يف  الزخمرشي  لـ    "غري"أجاز  هلذا      (الذين)نعتا   اعتذر  ثم 

عّرف  صفة للمعرفة، وهو ال يت  "غري "فإن قلت كيف صّح أن يقع  »اإلعراب بقوله:  

 كقوله:  ال توقيت فيه   "ليهمذين أنعمت علا": ف؟. قلتر اعوإن أضيف إىل امل

 .  (1) ..................................... يـبُّنـُس ـِم يَ ـي ـى اللئـرُّ علـمُ ْد أَ ـقَ ـَولَ 

يف   فليس  عليهم،  املنعم  خالف  والضالني  عليهم  املغضوب  إذن    "غري"وألّن 

 . (2) «اإلهبام الذي يأبى عليه أن يتعّرف

أبو أبقالا  وذكر  لـ  "غري"اب  رإع  ا  ضي ء  هذ  "الذين"  نعتا   اآليةيف  ثم املذكو  ه  رة 

( فقال:  كالزخمرشي،  لذلك  )اعتذر  قلت  والذينإن  معرفة  يتعّرف    ال  "غري"( 

 باإلضافة فال يصح أن يكون صفة له ففيه جوابان:  

أّن   تعّرف  "غري"أحدمها:  معرفتني  وكانا  متضادين  بني  وقعت  باإلضافة، إذا  ت 

السكو  كة راحل  من  عجبت  :كقولك هنا  ن،غري  األمر  ألّن  وكذلك  يه لعاملنعم  ؛ 

 واملغضوب عليه متضاّدان. 

الثاين:   )» واجلواب  قوم  الذين أّن  قصد  به  يقصد  مل  ألّنه  النكرة؛  من  قريب   )

باإلضافة،   هلا  احلاصل  بالتخصيص  املعرفة  من  قريبة  املغضوب(  و)غري  بأعينهم 

 .  (3) « هـوجن م صتصاواخ هجهام فيه إهبام من وفكل واحد من

 
 . ي ـِينـَيعن لُت ال ـَت قُ ـيُت ُثم  ـوعجزه : َفَمض  ،في شمر بن عمرو احلنهذا صدر بيت من الكامل، ل (1)  

 .(3/48)، وأمايل ابن الشجري(3/24)، وهو يف الكتاب (126)نظر: األصمعيات ي  

 .(1/11)الكشاف  (2)  

 . (1/10)القرآن   التبيان يف إعراب (3)  
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 وهذا هدم ملا اعتزموا عليه من أن » فقال:  يناواب الثعىل اجلعرتض أبو حّيان  او

النحو .  (1) « املعرفة ال تنعت إال باملعرفة، وال أختار هذا املذهب، وتقرير فساده يف 

 . (2) وتبعه السفاقيس

  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ﴿ ـ قال تعاىل:2

 . [17:قرةبل]ا ﴾  ڀ

  وابن   ،(الذي)ة باجلمع واإلفراد؛ فاجلمهور قرأها باإلفراد  اآلييف   (الذي)  ئتقر

باجلمع   قرأها  اخلالف يف  (3) (الذين)السميفع  إىل  يرجع  القراءتني    ( الذي)  ومنشأ 

 أهي مفردة لفظا  ومعنى أم لفظا  ال معنى.

الفراء ذكر  معنا  (6) ي ربوالط  (5) واألخفش  (4) فقد  هنا  أّن  يقمعجلاها   ل و، 

وتركهم(  )   : مجيعا  فقال   ( الذي ) فجعل   ﴾ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿   وقال: » فش:  خاأل

 . (7) «يف معنى الناس "اإلنسان "يف معنى اجلميع كام يكون  (الذي)ألّن 

باجلامع والواحد  بالواحد،  اجلامعة  مثل  والطربي رضب  الفراء  لكن وجّوز  ة، 

ي أن  املبرشط  املكون  ألعيان  ب  ورض ثل  ال  ورجلالألفعال  ال  ق  م،ه سامجأال، 

فإنام رضب املثل ـ واهلل أعلم ـ    ﴾ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ﴿  وله:قو»  اء:الفر

للنفاق؛ فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد   الرجال، وإنام هو مثل  للفعل ال ألعيان 

  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ﴿  هلل:ا   الو كام قدوا، وهيقل: الذين استوقنارا ؛ ومل  

 
 .  (1/50)ط البحر املحي (1)

 .  (85)ر: امُلجيد يف إعراب القرآن املجيد ظين (2)

 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (3)

 . (1/15) ينظر: معاين القرآن (4)

 .  (1/209) معاين القرآنظر: ين (5)

 . (336، 1/335)ي ينظر: تفسري الطرب (6)

 .  (1/209)قرآن معاين ال (7)
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  ﴾ يت ىت مت خت حت  جت يب﴿  وقوله:  [19]األحزاب:  ﴾ڱ
للواهلل    فاملعنى[  28]لقامن: التشبيه  كان  ولو  واحدة؛  نفس  كبعث  إال  رجال أعلم: 

م كم وعا  ـم ـجـلكان  القيم   [4]املنافقون:  ﴾ ائ  ائ ى  ﴿  ال:ـقا  ـ،    أراد 

 .  (1) «واألجسام

أّن   يرى  الفارس  عيل  أبا  أّن  حّيان  أبو  مبهم جيري جمرى   "الذي"وذكر  حرف 

 . (2)معواجللواحد ا عىل اقوعهو يف (من)

ب  (3) مالك   ووافقه عليه ابن يقصد  ا  "ي الذ"ـ  إذا مل  ـ كهذه  ـ  خمصص  مل  آلية  فلو 

بـ    به  يرد فإن قصد  به مثل اجلمع،  خمصص فال حميص عن    "الذي "مجع مل يرضب 

 اللذين يف التثنية والذين يف اجلمع ما مل يضطر شاعر، كقوله :

 ( 4) الِدِ ـا ُأم  َخ ـْوِم يَ ـلُّ اْلقَ  كُ ْومُ ـُم اْلقَ ـهُ        ُهمْ اؤُ ـِدمَ  ٍج ـلْ ـبِفَ  ْت ـانَ ـَوإِن  ال ِذي َح 

  صيغة   "الذي"ليس كذلك ؛ ألّن   »بقوله :  ذا   هالفارس  ان رأيوقد رّد أبو حيّ 

 .  (5) « "الذي" وليس كذلك مفرد مذكر أبدا ، "من "فلفظ   "من "نَِّي ومُجَِع بخالف مفرد وثُ 

 : ، وعلل ذلك بأمرين  "الذين"صلها هنا أ  "ذيال"أّن  يوزعم الزخمرش

كلوصلة    لكونه  "الذي "أن    دمها: حأ وصف  ه  بصلتلته  واستطا  معرفة،  إىل 

يف  وحدها  الالم  عىل  به  اقترصوا  ثم  كرسته،  ثم  ياءه  فحذفوا  بالتخفيف،  حقيق 

 . (6) أسامء الفاعلني واملفعولني 

 
 .  (1/15)قرآن  معاين ال (1)  

 .   (125 /1)يط حامل  : البحر ينظر (2)  

 . (2/484)، والشريازيات  (1/152)بعة وينظر: احلجة للقراء الس

 .  (192،  1/119)ح التسهيل ينظر: رش (3)  

 .ا جاء فيه من توجيه من البحث ؛ ففيه تفصيل واف عن البيت وم (23ص )ينظر:  (4)  

 .  (1/125)بحر املحيط ال (5)  

 ب.و ملكتورأيت ا و: جاء الكاتب،حن (6)  
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 يادةمة لزلك عالام ذنّ إو  ن،والنو  واريه بالوليس بمنزلة مجع غ  أّن مجعه  اثنيهما:

 . (1) ّن سواءجلمع والواحد فيهلفظ ا سائر املوصوالت الداللة؛ بدليل أنّ 

خمرشي من اعرتاض أيب حيان مع اعرتافه يف آخر حديثه بأّن ذلك لم الزومل يس

العلة األ أّما  العلتني،  إذ عّقب عىل  النّوع؛  أو  ـ وإن كان قد تقدم بتأويل اجلمع  وىل 

لكان هلا موضع من    (ذيال)ت الالم بقية   و كانّنه لخطأ ألـ ف  نيحوي بعض الن   اهإلي

لا كان  كام  ومل إلعراب  ختطىلذي،  فريفعها امل  الع  ا  الصلة  نفس  يف  يؤثر  أن  إىل 

أقرت    "الذي"ا جيوز وصل  ـل كم ـا باجلم ـاز وصلهـجـ رها، ويـج ـها وي ـوينصب إذا 

 . ياؤه أو حذفت

مجعه  العلةأّما   أن  فصحيح  بمنزلي ل  الثانية  غمج  ةس  بع  والنولاريه  من  واو  ؛  ن 

فلاحيث   املعنى  حيث  من  وأّما  ملفظ،  هو  بل  كذلك  إذليس  عىل  ثله،  من يقع     

معت فيه رشوط هذا اجلمع من الذكورية والعقل، فال فرق بني الذين يفعلون اجت

التزم  والفاعلني من جهة أّنه ال يكون إال مجعا  ملذكر عاقل، ه  ي ف  ولكنه ملا كان مبنيا  

الدة  واح  طريقة أكثفليف  عند  إالظ  العرب،  والنون    لهذي  ر  بالواو  رفعا ،  مجعته 

العرب التزمت مجع الضمري العائد عليه من صلته، وكل  ا ،  با  وجرلنون نصوالياء وا

ع كام يعود عىل اجلمع املذكر العاقل. فكيف أفرد الضمري يف الصلة يف هذه اآلية م

به كامللفوظ  املحذوف  هذادف؟  أّن  ماأ  عىل  ل كل  بمسوغ الزخم ره  ذك  ّن  ليس  رشي 

 . (2) عالنوأو   ة اجلمعيل إرادإال بتأو "الذين "موضع  "الذي"ن يوضع أل

  ( الذي)والعكربي رأيه موافق لرأي الزخمرشي وزاد عليه يف التعليل لذلك بأن  

 . (3) مع اختالف يف التعليل يف وقوعهام للمفرد واجلمع( ما)و (من)تشبه 

 
 . (1/38)ينظر: الكشاف  (1)  

 .  (126،  1/125)حيط ملينظر : البحر ا (2)  

 . (1/32)لقرآن ينظر : التبيان يف إعراب ا (3)  
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أ رد  السوا  (1) ّيانح  وبوقد  بأعىل  بي  حللمني  رأيه  أصلها   "الذي"ّن  العكربي 

ألّنه لو كان من باب ما ُحِذفت منه   احش؛ٌم فذا َوهْ وه »:  ، يقول السمني"ذينال"

  فلاّم   "دماؤهم"و  "كالذي خاضوا"النون لوجب مطابقة الضمري مجعا ، كام يف قوله:  

ُه من  علُ ا ج: إمّ   منياملتقدِّ ن  يربلفظ اإلفراد تعني  أحد األم  ﴾ ٻ  ﴿  عاىل:قال ت

  باب ما وقع فيه صفة    ه منأنّ   نس، أود به اجلجلمع؛ ألّن املرارد موقع اوقوع املفباب  

 .  (2) «ملوصوف ُيْفِهم اجلمعَ 

إال أّنه وقع مفردا  لفظا  ( الذي)أن يكون  (4)والسمني احللبي (3) واختار أبو حّيان

التقدير: ويكون    عليه،اللة  ف للدوصوف ذلك املذِ ُح صفا  ليشء ُيْفِهُم اجلمَع، ثم  و

أو اجلهم كم مثل الفريق  الذيثل  الوصف مرة؛  ا ،  نار  استوقد  مع  قد روعي  فيكون 

فقال:   مفردا   عليه  الضمري  أخرى،   "حوله"و  "استوقد "فعاد  املوصوف  وروعي 

 . "تركهم "و "بنورهم " فقال:فعاد الضمري عليه جمموعا  

يكون   أن  الريض  م  وصف  مفردا    (ذيلا)واختار  مبه  اقدر  جم فرد  موع  للفظ 

ع » :  قالى؛  املعن اللففحمل  أي:  ىل  الاجلم ظ،  قال:  ع  ثم  استوقد،   "بنورهم "ذي 

  مل جيز إفراد الضمري العائد   "الذين"فحمل عىل املعنى، ولو كان يف اآلية خمففا  من  

 . (5) «إليه

  هلل ا  ذهب"وجاء    ي،ذلواختار ابن أيب الربيع أن يكون عىل تقدير: كمثل اجلمع ا

 (6) .ريألّن اجلمع كث "نورهم ب

 
 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (1)  

 .  (1/157)الدر املصون  (2)  

 .  (1/125)ينظر: البحر املحيط  (3)  

 . (157، 156/ 1)ملصون ا ينظر: الدر (4)  

 .   (1/216)يض ح الررش (5)  

 .  (1/289)ينظر: تفسري القرآن الكريم  (6)  
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أنويمك ا"يكون    ن  عىل   "دستوقالذي  وقع  قد  واحد،  عىل  واقعا   كان  وإن 

 . (1) اجلميع؛ ألّنه مل ُيِرْد مستوقدا  واحدا  إنام هو عام، فعاد الضمري مجعا  لذلك 

  ين ... أو ذلا  والذي بمعنى»   اآلراء السابقة يف اآلية فقال:البيضاوي إىلار  وأش 

 . (2) « قدلفوج الذي استوا قدين، أو س املستوجنه ب دقص

له استعامالن يف    "الذي"يعني أّن  »يته عىل ذلك بقوله:  اجي يف حاش وعّلق اخلف

  ريه؛ كمن وما يف كالم العرب؛ أحدمها: أن يكون مفردا ، واآلخر أن يعم املفرد وغ

 .  (3)« املوصوالت وضعا  ال استعامال  

  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹ﴿   :ىلاعـ قال ت3

 . [171البقرة: ]  ﴾     چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

أبو حّيان:  (الذي)جاء   به اجلنس، قال  ينعق: ال يراد به »  يف اآلية مرادا    والذي 

 . (4)«مفرد، بل املراد اجلنس

اليه؛ شبّ ف للتشب، والكا"كمثل"  : مبتدأ ، خربه"الذينمثل  "و  فة، ّص لبا  ّصفةه 

 . (5)ينعق   لذية افكص  : صفتهمأي

   ائ      ى  ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ﴿  ى:ـالـع ـال تــ ق4

  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ

 .  [264البقرة: ]  ﴾  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی    ی  یی   ىئ

املوص  حرّص  اسم  باستعامل  احللبي  وأبو حّيان والسمني  العكربي  البقاء    ول أبو 

وضع له؛  ال مأنف  ستن : م يقدروال»  قال العكربي:ه اآلية؛  ذ هيفللجنس    (الذي)

 
 . (1/289)ينظر: تفسري القرآن الكريم  (1)  

 .  (1/30)سري البيضاوي تف (2)  

 . (1/568)ظر: حاشية الشهاب اخلفاجي ين (3)  

 .  (2/107)البحر املحيط  (4)  

 السابق. صدرامل (5)  
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قوله:   ُأفرد يف  ما  بعد  هنا  مُجع  ؛ ألّن    "كالذي "وإّنام  بعده    هنا جنس،   "الذي "وما 

 .(1) «دا  ومجعا  فيجوز أن يعود الضمري إليه ُمْفر

يف   الضمري  يف  اختلف  أنه  حّيان  أبو  عىل  ع  هإنفقيل:    "يقدرون"وذكر  ائد 

الذين ينفقون( ألّن عىل )عائد  إنه  قيل:و  ﴾  ې   ې  ې ﴿    قوله:يف  طبنيااملخ

)كالذي) قوله:  يف  كام  لفظه  تراعي  أن  فلك  جنس؛  وال (  الناس  رئاء  ماله  ينفق 

 . (2)، ولك أن تراعي املعنى ؛ ألّن معناه مجع( فأفرد الضمرييؤمن

قوله أّن   الّسمني  عند  يق":  وجاء  إ  "نودرال  وجهان  أهنا   مها:أحد  ؛نياباعرله 

فالستئنافيا موة  اإل  من  هلا  والثاينضع   . من  عراب  احلال  أهنا يف حمل نصب عىل   :

قوله:    "الذي " ينفق  "يف  امل  "كالذي  عىل  محال   الضمري  مجع  املراد وإنام  ألّن  عنى؛ 

قوله:   يف  مرة   لفظه  عىل  احلمل  جاز  فلذلك  اجلنس،  له"بالذي  يؤ"  "ما    "من وال 

 ( 3) .أخرى اهنعوعىل م  "لهفمث"

اآلذو عدةكر  اآلية  لوس  هلذه  حّيان  ،  (4) توجيهات  أبو  عليه  نّص  ما  منها 

لفظه؛ إذ هو   والسمني يف أّن الضمري راجع إىل املوصول باعتبار املعنى بعد ما روعي

 صفة ملفرد لفظا  جمموع معنى كاجلمع والفريق.

 . ﴾ ٹ ٹ   ٿ  ﴿ :ىلأو هو مستعمل للجمع  كام يف قوله تعا

 لكنه استبعده.  يتعاقبان فعومل هنا معاملته ؛ (ذي لا)و (من ) نّ إ وأ  

    ی  ﴿   بنّي أّن املراد بالذي الذين بقوله:»  وقال الشنقيطي عند تفسريه هلذه اآلية:

   .    (5)  «﴾ ىئ  مئ  حئ   جئ  ی

 
 . (1/215)آن  القرعراب ينظر: التبيان يف إ (1)  

 . (2/664)ط ر: البحر املحينظي (2)  

 . (2/858)ينظر: الدر املصون  (3)  

 .(3/49)ينظر: روح املعاين  (4)  

 . (1/991)أضواء البيان  (5)  
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  ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ﴿  :ـ قال تعاىل5

 .  [275  :ة البقر] ﴾ ڀ  ڀ  ڀ

اآل نمالك  ابن  ها  جعل  يةهذه  فيهمما  قال:  حن  حيث  يقصد»؛  مل    ( الذي)بـ    إذا 

  ٿ  ٿ   ٿ﴿  كقوله تعاىل:  "من"خمصص جاز أن يعرّب به عن مجع محال  عىل  

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

 ڀ   پ پ  پ ﴿  قوله تعاىل:  ا  بجمع وال عاد عليه ضمري مجع، ومن ذلك أيض 

 . (1)   ( ثل جلمع مل يرضب به م   عٌ فلو مل َيرد به مج   [ 275]البقرة:   ﴾ ڀ  ڀ   ڀ

 وليس مثل ما تقّدم؛ ألّنه حيتمل أن يكون»ه شاهدا  أبو حيان ؛ فقال:  يرتضومل  

 . (2) «"والذي جاء بالّصدق " هو مفردا ، بل هو أظهر، بخالف قوله: "الذي "

  ر إىل ذلك ملفرسين أشابني أو امن املعرا   أحد  دجأحّيان أيّن مل    يبومما يؤيد كالم أ

  أعلم. واهللطالعي حسب ا

  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک  ک﴿  :ـ قال تعاىل6

  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ

 . [71]األنعام:    ﴾ھ  ھ

عنـج أبـاء  جعـد  النحـفـي  كتـ ر  يف  واالئتـطـالق"ه  ـابـاس   (الذي)أّن    "ف انـع 

 . (3) ( نذيال)نى عم ب

 ه مفرد، وجيوز أن يراد به معنى اجلمع، أي:اهره أنّ والذي: ظ»  :وقال أبو حّيان

 . (4) «كالفريق الذي

 جلنس، لذي اراد باوامل» ل:قالجنس فآلية لا يف( الذي)والسمني رّصح باستعامل 

 
 .(921،  1/191): رشح التسهيل ينظر (1)  

 .  (3/29)والتكميل التذييل  (2)  

 . (1/226) ينظر: القطع واالئتناف (3)  

 . (4/553)املحيط  البحر (4)  
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 . (1) «وحيتمل أن ُيراد به الواحد الفذُّ 

 . [69 :  ةوبالت] ﴾ ٹ  ٹ   ٿ﴿  ـ قال تعاىل:7

 النحو اآليت:   ه اآلية؛ وذلك عىلأربعة أوجه يف هذ (الذي)ون لـ ملعربذكر ا

الذين  1 املعنى: وخضتم خوضا  كخوض  أّن  النـ  فا . ون ختفيخاضوا؛ فحذفت 

املوصول، املفروقع    وأ إىل  واملضاف  املوصوف  املصدر  فحذف   ، اجلمع  موقع  د 

فاتُّسع   "يف "تعّدى بـ فيه؛ ألّنه ي  اضوواألصل: خا  ،هووعائد املوصول تقديره: خاض

 . ( 2)   للجنس.   "الذي "اتصل الضمري بالفعل فساغ حذفه، ويكون  ارُّ ف فحذف اجل فيه،  

 . (3) « لغة يف ذلكومجعا  ية نثللنون تاحلذف  وقيل:»: العلج  قال ابن

أّن  2 الف  (الذي)ـ  للجمع، أي: وخضتم خوضا  كخوض  ُمْفِهٍم  ملفرٍد    ج وصفٌة 

 . (4)خاضواريق الذي الفأو  الذي خاضوا،

أنّ 3 ملصدر  (  الذي)  ـ  الذي حمذوفصفة  كاخلوض  وخضتم  تقديره:   ،

اهلرو  .(5)خاضوا به  قال  القول  الشجري(6)يوهذا  ا  حمتمل  وهو  .(7) وابن  بن عند 

  وعىل هذا فالعائد منصوب من غري »ما رّجحه السمني احللبي فقال: وهو   ،(8) لجالع

 . (9)   «حمذور فيهلراجح إذ ال أن يكون هو ا غيبنذا الوجه يهو وساطة حرف جّر.

 
 .  (4/685)ر املصون لدا (1)  

امل  (2)   وإيضاح  املشكالت  كشف  والتبيان    (1/519)عضالت  ينظر:  والب(2/650)،  املحيط  ،  حر 

 . (6/83)والدر املصون ، (5/457)

 .  (1/416). وينظر: الترصيح  (1/363)يط يف النحو  البس (3)  

 .  (6/83)صون در امل، وال (5/457)ينظر: البحر املحيط  (4)  

البسيط    ،  (300)ألزهية  ا  ظر:ني  (5)   املشكال   (10/545)والتفسري  وكشف  املعضالت  ،  وإيضاح  ت 

 .  (6/83)، والدر املصون  (5/457)لبحر املحيط ، وا (1/363)النحو  ، والبسيط يف(1/519)

 .  (300)زهية األ (6)  

 . (3/57)ي أمايل ابن الشجر (7)  

 .  (1/633)البسيط يف النحو   (8)  

 .  (6/84)ون صامل الدر (9)  
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أنّ 4 كخوضهم   "الذي"  ـ  خوضا   وخضتم  والتقدير:   ، مصدرية  وهذا    .(1) تقع 

أبووأج  ،(2) ءالفرا  يرأ البغداديني  هوعزا،  سفارال  عيل  ازه  الباقويل ،   (3) إىل  وعزاه 

واألخفش يونس  وعّقب    ، (4) إىل  العكربي،  البقاء  أبو  بأنيلعوذكره  نادره    ،(5)ه 

 .   ( 6) ور ومنعه اجلمه

  ٺٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       ٱ  ﴿   ـ قال تعاىل:8 

 . [ 11]النور:  ﴾  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ    ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ

بـ   املقصود  عن  املفرسين  حديث  قوله:(  الذي)عند   ﴾ ڤ  ڤ ڤ ﴿ يف 

 ذي توىل كربهأّن الة، ويمعنى اآلتفسري    عىل  مع هنا؛ بناء جليراد به ا  "الذي"جيعلون  

  من اخلائضني   "منهم "والذي توىّل كربه: معظمه...»  يضاوي:حد،قال الب أكثر من وا

فإنّ  ُأيّب  ابن  اهللوهو  لرسول  عداوة  وأذاعه  به  بدأ    أو هو وحسان ومسطح ،    ملسو هيلع هللا ىلص   ه 

 . (7)   «"الذين "ى بمعن "الذي"فإهنام شايعاه بالترصيح به و

 ومّثلوا لهكام رّصح به النّحاة  »  ائال :ضاوي ق البيحاشيته عىليف    فاجيق اخللّ عو

 . (8)«بآيات

ا يف  للجنس  املوصول  اسم  جميء  النحاة يف  آراء  اآللوس  مل وساق  لكنه   ، آلية 

إرادة اجلمع»يرتض ذلك فقال:   ن بعد، والذي أختاره  مهنا ال ختلو    وال خيفى أن 

 
 .  (6/84)، والدر املصون  (5/457)ر املحيط ، والبح (1/446)آن للفراء ينظر: معاين القر (1)  

 . ( 644/ 1)القرآن  ينظر: معاين (2)  

 .  (169)ينظر: املسائل العضدّيات  (3)  

كش  (4)   املشكالينظر:  املعضالت  ف  وإيضاح  و  (1/519)ت  اللمع  ،  معا   (2/376)رشح  وينظر:  ين  ، 

 .  (2/686)لألخفش  ن رآقلا

 .  (2/516)ينظر: التبيان  (5)  

    (.1/285)، واهلمع (1/416) ، والترصيح (169)ظر: املسائل العضدّيات ين (6)  

 .  (2/117)تفسري البيضاوي  (7)  

 . (7/23)البيضاوي حاشية اخلفاجي عىل  (8)  
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 . ( 1) « واملؤمنني ابن ُأيبّ   ملسو هيلع هللا ىلص   ورسوله تعاىل    هلل ا   هو عدو   د ح ا و ل ا   لك وأّن ذ الواحد، إرادة 

ة كالم اآللوس، فليس يف اآلية دليل لفظي، وإنام هو  ر عندي صحوالذي يظه

 ارج السياق.دليل مقامي من خ

 . [33الزمر:] ﴾ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ ـ قال تعاىل:9

غي»  راء:ــالفل  اـق مـالذي:  فكأنّ ـر  مذهـوّقت،  يف  املعنى،عٍ اـم ـ جب  ـه  يف   ويف    

  فهذا دليل أنّ   {بِهِ ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون  وادَّقبِالصِّدْقِ وََص  وا وَالَّذِي جَاء}:(2) عبد اهلل  ءةقرا

 . (4) الطربي وهذا التوجيه رّجحه. (3) «يل مجعٍ يف تأو "الذي "

وقال  .  (5) «"َمنْ "يف معنى مجاعة بمنزلة    (الذي)ل   فجع »   ألخفش :ء عند اوجا

 .  (7) ربيوذكره الط.  (6) نحاس ر الجعفضا  أبو يأ به

  مل يعن به واحد بعينه، وإّنام  (  الذي)    أنّ   (  الذين)ود  فقد تبنّي من قراءة ابن مسع

قال    ﴾ڤٹ  ڤ    ﴿  ر باجلمعاجلامعة، يدل عىل ذلك أيضا  اإلخباعني به  

َمْن "عىل  يعرّب به عن مجع محال   جاز أنخمصص  (الذي  )وإذا مل يقصد بـ »: ن مالكاب

ولو مل يكن   ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿   ه تعاىل:كقول  "

 . (8)«ال عاد عليه ضمري مجعا  مل يرش إليه بجمع واملراد به مجع

توجابن    وأشار عند  قراجني  ابن  يهه  استعامهلا    "أرضعنكمالتي  "هرمز  ءة  إىل 

كام   فقال:   (الذي)يف  للجنس  اآلية؛  هذه  تكون  »  يف  أن  جنس  (التي)ينبغي    ، ا  هنا 

 
 . (18/427)عاين وح املر (1)  

قرا   (2)   ينهذه  ابن مسعود  لل  عاينمظر:  ءة  الطربي  (2/419)فراء  القرآن  ، وإعراب (20/207)، وتفسري 

 . (4/12)لقرآن للنّحاس ا

 .(2/419)آن  معاين القر (3)  

 .(20/207)سري الطربي تف (4)  

 .   (2/672)معاين القرآن   (5)  

 .  (4/21)إعراب القرآن  (6)  

 . (20/207)تفسري الطربي  (7)  

 .  (291،  1/191)التسهيل  ينظر: رشح (8)  
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  ٿ  ٿ   ٿ ﴿ قال اهلل سبحانه:لفظه، كام يه عىل معناه دون ل عريالضم فيعود 

 . (1) «ةذهب اجلنسيفهذا عىل م  ﴾ڤ  ڤ  ٹ  ﴿  قال:ثم   ﴾  ٹٹ  ٹ

املوصول    اسم  باستعامل  احللبي  والسمني  حّيان  وأبو  الباقويل    "الذي "ورّصح 

الباقويل:   قال  ؛  اآلية  هذه  هاهنا جنس؛ أل»للجنس يف  ،    نّ الذي:  هو  وخربه مجع 

 . (2) «اد به واحد معني  روال ي "أولئك"وله ق

  ذي جاء بالّصدق، ويدل ال  ريق الفقال: و  ، كأّنهنسي: جوالذ»   ان:يّ وقال أبو ح

 [ 32]الزمر:  ﴾ ٻ ٻ﴿  فجمع، كام أّن املراد بقوله:  ﴾ڤڤ ٹ ﴿  :عليه

 .(3) «  [32]الزمر: ﴾ٺ  ٺ ﴿ يراد به مجع، ولذلك قال:

 . (4) «اجلنس ُأريد به ٌع؛ ألّنهمجاه نظه مفرد، ومعفل» وقال السمني: 

 . (5) دة أبو عبيجاز ذلك أيضا  أو

 وهناك عدة توجيهات للمعربني يف هذه اآلية، كام يأيت: 

كَ 1 كذلك  كان  وما  اجلزاء،  به  ُقِصد  أّنه  وقوع  ـ  فيه    ( الذين)موقع    (الذي)ُثَر 

 . ﴾ ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ ولذلك ُروعي معناه فُجِمع يف قوله: 

  وخضتم »  له:وقفا ، كون ختفيذفت النلصدق، فحء با ان جي صل: والذاأل  نّ ـ أ2

 . (6)«واكالذي خاض

بقوله:   حّيان  أبو  التوجيه  هذا  أريد  »ورّد  لو  إذ  بصحيح؛  ليس    "الذين"وهذا 

 . (7) «وحذفت منه النون ، لكان الضمري جمموعا   "ذي ال" بلفظ

 
 . (1/185)املحتسب  (1)  

 . (2/1163)ت كشف املشكالت وإيضاح املعضال  (2)  

 .  (9/203)البحر املحيط  (3)  

 .  (9/427)ن الدر املصو (4)  

 .   (2/190)ينظر: جماز القرآن  (5)  

 . (9/427)ن ، والدر املصو (9/203)ر املحيط ، البح(4/12)ينظر: إعراب القرآن  (6)  

 .  (9/032) طملحيحر االب (7)  
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  مري ضاء بعده  جل  كلذوهذا وهم؛ إذ لو قصد  »ومل يرتضه أيضا  السمني فقال:  

فكااجل يقال:مع،  كقوله  اجاؤو  والذي  ن  خاضوا"،  عوي  "كالذي  نون دل  أّن  ليه 

 . (1)«التثنية إذا ُحِذفت عاد الضمري مثنى

أّن  3 ملوصوف    (الذي )ـ  بمعنى  صفة  أو  حمذوف  والفريق  تقديره:  اجلمع، 

 .  (2) ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ﴿  الفوج، ولذلك قال:

ق  ق وصدّ بالّصداء  ج  ذيلاق  فريوج والفلايريد: ووجيوز أن  »  قال الزخمرشي:

 . (3)  «ابته الذين صدقوا به، وهو الرسول الذي جاء بالصدق، وصحبه

جاء بالّصدق وآمن ؛  ×  ـ وقيل الذي جاء بالصدق وصّدق به هو رسول اهلل4

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

إال أّن هذا    ﴾ڤ  ٹ  ڤ  ﴿   : قال ولذلك    [ 94: ]املؤمنون   ﴾  گ گ ک

 . (4)  الّصفة، وذلك يف االسم يف

  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ   ڳ  ڳ ﴿   تعاىل:   ـ قال10

  ڭ    ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ

 .  [18، 17األحقاف: ]  ﴾  ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ

  وقد   ، (5) ﴾  ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ﴿  ، خربهمبتدأ   ﴾ ڳ   ڳ  ڳ ﴿ 

ذا ما أخرب عنه  وال يراد به واحد معنّي، وهل ؛للجنس (الذي)م املوصول مل اس عاست

الزخمرشي:    "أولئك "باجلمع القول؛ »قال  ذلك  القائل  اجلنس  قال  بالذي    واملراد 

 . (6)«ولذلك وقع اخلرب جمموعا  

ية  اآل  هذهويف  »  ق ما نّصه:وجاء يف االنتصاف تعليقا  عىل كالم الزخمرشي الساب

 
 .  (9/427)الدر املصون  (1)  

 . (9/427)املصون  ، والدر (19/307)بسيط  ينظر: التفسري ال (2)  

 . (3/347)الكشاف  (3)  

 . (3/347)ينظر: الكشاف  (4)  

 .  (2/634)لّصنعة ، وجواهر القرآن ونتائج ا (2/1238)، ( 1/24)ينظر: كشف املشكالت  (5)  

 . (3/446)كشاف ال (6)  
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مع ال يف الصفة ه اليعامل معاملة اجل ال يعمم؛ ألنّ ّن املفرد اجلنيسزعم أ  من  عىل  ردّ 

ْفُر خرٌي من الدرهم البيض اخلربوال يف  . (1) «، فال جيوز أن تقول: الدينار الصُّ

أنّ  اهلل  شاء  إّن  التحقيق  بأّن  الشنقيطي  األمني  الشيخ  اآل  (الذي)  ورّصح  ية  يف 

اء  بعث ، قال يف أضولوالديه مكذب بال  اقع  كل  يف  مةآلية عاا  نّ وأ  (الذين)ى  بمعن

،  "الذين"بمعنى  "الذي" أّن  القرآن عىل  والدليل من»:  ه هلذه اآليةالبيان عند تفسري

أّن   ، خربه قوله مبتدأ  "والذي قال لوالديه"قوله:   يف  "الذي"وأّن املراد به العموم، 

  قوله:   يف  (الذي)   فظةلن  ع  ر واإلخبا  .ةاآلي  ﴾ ۆ   ۇ  ۇ    ڭ  ڭ ﴿ تعاىل:

لذي العموم ملراد بابصيغة اجلمع؛ رصيح يف أّن ا  ﴾ ڭ  ڭ    ۇ  ۇ   ۆ ﴿

   . (2) «ال اإلفراد، وخري مايفرّس به القرآن القرآن

 قال مروان بن»  ويمكن االستئناس بام ذكر يف سبب نزول اآلية، ففي البخاري :

  ڳ   ڳ  ڳ ﴿  نزل اهلل فيهي أالذ  ذاه  بكر: إنّ   يببن أمحن  م يف عبد الراحلك

اهلل فينا شيئا من ل  نزجاب: »ما أمن وراء احل    ائشةعفقالت  ﴾ ڱ  ڱ  ڱ

 . (3) «القرآن إال أّن اهلل أنزل عذري 

مقاب يراد هبا شخص بعينه أهنا جاءت يف  ل اسم جنس، يف  ويرّجح أن اآلية ال 

  أن ا ال خالف  فهذ  ﴾   ڃ ڃ ڃ﴿   :ىلوله تعاق  يهسبقت، و  ياآلية الت

 نف اآلخر يف اآلية التالية. وينطق به صنف من هذا اجلنس، والص نساد به جاملر

 . (4) اجلنس  ح البيضاوي بأّن املراد بالذي يف اآليةرّص و

فق هذا  البيضاوي  قول  معنى  حاشيته  يف  اخلفاجي  معنى »:  لاووضح  يف    فهو 

 . (5) «ئك وهو مجععنه بأولر اإلخباصح  اجلمع؛ ولذا

 
 .  (447/ 3)الكشاف ف بحاشية صانتاال  (1)  

 .  (7/387) أضواء البيان (2)  

 . (3401ص) ،  (4812)صحيح البخاري برقم  (3)  

 . (2/395)سري البيضاوي ينظر: تف (4)  

 . (8/471)حاشية الشهاب اخلفاجي عىل البيضاوي  (5)  
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يفوجا عىل  ء  اجلمل  حاشية   : نّصه  ما  املبتدأ»  اجلاللني  كان  لفظا ،   وملّا  مفردا  

، هو متعدد معنىاجلنس، أي: فقة بقوله: أريد به  إىل تصحيح املطابخلرب مجعا  أشار  وا

 . (1) « وهو كاف يف صحة اإلخبار

ع أّنه  وجاء  الباقويل  يكند  أن  والتقدير: تدمب "ذيال"  نوجيوز  مضمر،  وخربه    أ 

 . (2) والديهقال لالذي تىل عليكم قّصة ام ي وفي

 لقراءات القرآنية املطلب الثاين: ا
 .  [23النساء : ]  ﴾     ک    ک  ک ﴿ :ـ قال تعاىل1

 ( عىل اجلمع.يتالال: )قرأ اجلمهور

 . (3) ( عىل اإلفرادالتيرأ عبد الرمحن بن هرمز األعرج : )وق

مع  ه باجلود الضمري عليصح ع؛ فيبأن املراد به اجلنس  "الاليت"د  ه إفراوّج   دوق

ابن جني:    "ضعنكم أر" أن تكون  »قال  الضهنا ج  "التي"وينبغي  فيعود   ، مري نسا  

 . (4)«اه دون لفظهعليه عىل معن

عطّية   ابن  عند  :  »:  وجاء  هرمز  ابن  التي"وقرأ  من    "أمهاتكم  كأّنه  ؛  باإلفراد 

 . (5)«ةقع مع الواحد واجلامعي امهبهة اإلج

 .[ 128: ام األنع]  ﴾ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ﴿  :ـ قال تعاىل2

 ( باإلفراد .أجلنا: )اجلمهورقرأ 

 .( 6) اإلفراد والتذكري عىل "ذيلا"اجلمع  عىل "آجالنا"وقرىء 

 
 .(7/641)ائق اخلفية جلاللني للدقبتوضيح تفسري ا  اإلهليةالفتوحات  (1)  

 .(635/ 2)ة نع ، وجواهر القرآن ونتائج الّص (2/1238)ملشكالت كشف ا ينظر: (2)  

 .  (3/211)، والبحر  (132)، وشواذ القرآن   (2/32)ر الوجيز ، واملحر(1/185)ينظر: املحتسب  (3)  

 (.1/185)املحتسب  (4)  

 .  (2/32)املحرر الوجيز  (5)  

 .(8/375) ح املعاين رو ، و   ( 149/ 5) املصون    ، والدر   ( 456/ 4) حيط  والبحر امل   ،   ( 853/ 1) ينظر: التبيان   (6)  
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است للجنس وقد  املوصول  اسم  الفارسعمل  عيل  أبو  قال  أه»:  ؛  جنس    وقع و 

 .  (1) «تيالالذي موقع 

حّيان أبو  بدل  »:  وقال  عندي  قيلوإعرابه  الوقت  كأّنه  وحي:  يكون الذي،  نئذ 

 . (2)«ا  وال يكون إعرابه نعتا  لعدم املطابقة بينهامجنس

 .  [154ألنعام: ا]  ﴾ گ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک ﴿  ـ قال تعاىل:3

 (.الذي أحسن قرأ اجلمهور : )  

 . (3)  {أحسنوا لذينا}:    هلل بن مسعودوقرأ عبد ا 

  ٻ﴿  قال:   ع، كاميف مذهب مجمتاما  عىل املحسن، ويكون املحسن  »  :قال الفراء

ِذين َأْحَسنُو}ويف قراءة عبد اهلل: [ 2]العرص: ﴾پ ٻ ٻ تصديقا   {امتاما  عىل ال 

 . (4) « لذلك

الكسائي، فقال:   أّن هذا رأي  النحاس عىل    الكسائي والفراء أن   وأجاز»ونّص 

 . (5) «  حسنى الذين، أي: عىل املن الذي بمعنويك

  إن املعنى : متاما  من اهلل»فقال:    آلية عىل هذا القول،وبنّي الواحدي معنى ا

 ملحسن، كأّنه ن أحسن هو ابمعنى : من أحسن، وم "والذي أحسن"عىل املحسنني، 

هاهنا   يكون  واملحسن  املحسن،  عىل  متاما   كامقيل:  اجلمع،  مذهب  قال:يف    ٻ﴿   

يقول    [ 2]العرص:  ﴾پٻٻ كام  باميلوهذا  أويص  وحّج   الرجل:  غزا  ملن 

يري  وللذي ابن غزا وحّج،  قراءة  التأويل  الغزاة واحلجاج، ويدل عىل صحة هذا  د 

أحسنوا}  مسعود الذين  عىل  عليهم  وامل  {متاما  اهلل  صلوات  األنبياء  هم  حسنون 

 
 .    ( 375/ 8)   ، وروح املعاين ( 149/ 5) صون  ، والدر امل   ( 645/ 4) ، والبحر املحيط    ( 538/ 1) ينظر: التبيان   (1)  

 .  (2/32)املحرر الوجيز  (2)  

 .  (181)ن  رآقال  شواذ، و(41)القرآن  ، وخمترص يف شواذ (1/365)ينظر: معاين القرآن للفراء  (3)  

 .(1/365)ن  معاين القرآ (4)  

 . (2/108) القرآناب إعر (5)  
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 . (1) «أمجعني، أو املؤمنون

ن شئت جعلت   وإ»املصدرية، فقال:    ( ما)بمعنى    (الذي)  ناء أن يكووجّوز الفر

مت  (ما)عىل معنى  (لذيا) املعنى: متاما  عىلريد: متاما  عىل  فيكون   ا أحسن موسى، 

للكوفيني .  (2)«إحسانه الرأي  هذا  حّيان  أبو  أنّ .  (3) ونسب  التربيزي  عن    ونقل 

و و الوا همنه الضمري وصلة فعل ماض حذف  هنا بمعنى اجلمع، وأحسن    "الذي "

أحـفبق الذيـ ي  عىل  أي:  أحـ سن،  وح وـسنـن  الضم ـا،  واالجتـ يذف  بـر   ة ـم ـالض ـزاء 

 . (4) ربـالع هـلـفعـت

  قال: ّقب أبو حّيان عليه بعد إيراده لألبيات الشعرية التي تدل عىل كالمه، فوع

 .  (5) « أصحابنا بالرضورة فال حيمل كتاب اهلل عليهوهذا خّصه »

الذيأقول: كال التربيزي  أبو حيّ   م  جاء يف معرض   (6) لك السمنيان وكذساقه 

ق بنتوجيه  حييى  بن    راءة  وعبداهلل  إسحاق:  يعمر،  أْحَسنُ متاما   ) أيب  الذي    (عىل 

هلذه    (7) بالرفع املعربون  أوردها  التي  التوجيهات  يكفمن  أن    "الذي"ون  القراءة 

موقع   :    "أحسنُ "وأصل    "الذين "واقعا   اجتزأحسنوا  الواو؛  بحركة حذفت  اء 

 . {نواعىل الذين أحس}:  هذا التوجيه قراءة ابن مسعوديرّجح ها، وبلماق

جميء    جّوزو يف  للجن  "الذي "الباقويل  قالس  ؛  اآلية  عىل   أي:»:هذه    متاما  

ىل املحسنني الذين هو أحدهم. وقيل: متاما  متاما  ععن جماهد. كأّنه قيل:    املحسنني،

 
 . (8/539)التفسري البسيط  (1)  

 .(1/365)القرآن   معاين (2)  

 . (4/693)ينظر: البحر املحيط  (3)  

 املصدر السابق  (4)  

 .  (4/693)البحر املحيط  (5)  

 .  (5/228)ر املصون ينظر: الد (6)  

واملحتسبغ  (1/365)ء  للفرا  آنلقرااين  مع   ينظر:  (7)   منسوبة،  منس(1/64)  ري  غري  والبحر بو،  أيضا ،  ة 

 .   (228/ 5) املصون، والدر (4/694) املحيط
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أي: إحسانه،  موسى    عىل  عىل  فيكونإحسان  كقولمصدرا    بطاعته،     ٿ﴿   ه: ، 

   . ( 1) «وضهم، وعىل األول جنٌس أي: كخ  ]96التوبة:[ ﴾ٹ  ٹ

  فلفظه مفرد وهو يف املعنى شائع دال عىل الكثرة، »ائال :  وعّلق الدايل عىل ذلك ق

 . ( 2) «فردا ، وجميء الذي للتخصيص أكثريه موعاد الضمري عل

ثالوذك الرازي  مر  منها:ثة  لآلية؛  للك»  عان  متاما   وامعناه  الذي  لنعمة  رامة  عىل 

ال  }حمسنا  صاحلا ، ويدل عليه قراءة عبداهلل:    عىل كل من كانأحسن، أي:     ِذين عىل 

 . (3) «{َأْحَسنُوا 

 املطلب الثالث: الشواهد الشعريّة 
 ن رميلة: ب ـ قال األشهب1

 ( 4) الِدـم  َخ ا أُ ـْوِم يـلُّ القَ ـ ْوُم كُ ـ القَ مُ ـهُ           مـاؤهـ مَ ٍج دِ ـلْ ـفَ ـبِ  ْت ـانـوإِن  ال ِذي َح 

( الالشاهد:  يريد  ذيوإّن  مال   "الذين "(  ابن  عند  الرضورة  من  البيت  ك  وهذا 

والذين    خمصص فال حميص عن الل َذْين يف التثنية  "الذي"فإن قصد بـ  »  حيث يقول:

 . (5) «جلمع مامل يضطر شاعريف ا

حّيان  وعقّ  أبو  بقوله:ب  ذلك  أن »  عىل  بني  التفصيل  هذا  أصحابنا  يعرف  وال 

  عىل اجلواز يف فصيح الكالم ال  (6) وا البيتنينشدالتخصيص أو غريه، بل أ  يقصد به

 
 . (635/ 2)جواهر القرآن ونتائج الّصنعة  (1)  

 .  (2/635)( من 9ينظر : املصدر الّسابق ، احلاشية رقم ) (2)  

 .  (14/4)يب  مفاتيح الغ  (3)  

امبيت  ال  (4)   الكتاب  لطن  ينظر:   ، وا  (1/86)ويل  واملحتسب( 4/146)ملقتضب  ،  وس ( 1/185)  ،   ،  

 .  (3/29)ذييل والتكميل لت، وا (1/192)لتسهيل ، ورشح ا (2/537)الصناعة 

 .  (1/192)ينظر: رشح التسهيل  (5)  

   البيت الثاين من بحر الكامل ، وهو قول األخطل: (6)  

ك وك ـملـال الـقت                ا   ذي  اللّ ـ م  ـب إّن عَ ـيي ُكلـَأَبن  الال ـ ا األغـوَفك 

 (. 3/29)، والتذييل والتكميل (1/192)ح التسهيل ، ورش (68)السكري  : شعر األخطل بصنعةينظر          



 الصاعدي بن سامل  إبراهيم. دأ.                                                     وصول للجنساستعمال اسم امل

424 

 .  (1) « ورةعىل الرض

اجليش: ناظر  ذلك رضورة»وقال  كون  يل  يظهر  قال:  (2) «ومل  كنت  وال»ثم  ذي 

ورة قليال : أّن ثريا  وفيه للرضغري ختصيص ك   ويغني عنه الذي يف"من قوله :    أفهمه

أعني نفسه  موض  "يالذ "الذي  موهو  يقع  قد  للمفرد  هو    "ين الذ "قع  وع  الذي 

أنشده؛ وهو: وإن الذي حانت بفلج    موضوع للجمع ...وكام يفهم من البيت الذي

أّن   ال   ، األمثلة  "الذي"دماؤهم  هذه  ألّن   "الذين "أصلها    يف  النون؛  فحذفت   ،

من  حذ النّون  واللف  الذين  األنحو  كان  ولو  الّصلة  لتقصري  هو  إّنام  و  هصل  ذين 

مل    "الذي   "؛ ألّن    "الذي"ساغ أن يقال: ويغني عنه    ذكورة مايف األمثلة امل  "ينالذ "

 .  (3)«حذفت نونه ال غري "الذين"إنام هو  "الذين "غن عن ي

جني ابن  يعيش   ( 5) يواهلرو  (4) ويرى  العلج وا  (7) والريض  (6) وابن  أّن   (8) بن 

النون   أراد  حذف  ألّنه  ي  "الذين"للتخفيف؛  أنّ والذي  أراددل  :    ه  قوله  اجلمع 

 ود الضمري من الّصلة بلفظ اجلمع يدل أّنه أراد اجلمع. فع  "ماؤهمد"

 ع هنا مفردا  ُوِصف به مقّدٌر مفرُد اللفظ جممو  "الذي"أجاز الريض أن يكون  و

 . (9) الذي  : إّن اجليش املعنى، أي: وإن اجلمع الذي، أو

 
 .(3/29)التذييل والتكميل  (1)  

 .(2/660)متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد   (2)  

 املصدر السابق. (3)  

 .  (2/537)ينظر: س صناعة اإلعراب  (4)  

 .  (992)األزهية ينظر:  (5)  

 . (3/279)ح املفصلينظر: رش (6)  

 .  (1/216)رشح الريض  ينظر: (7)  

 .  (1/362)ط يف النحو  البسي (8)  

 .  (1/216)ينظر: رشح الريض  (9)  
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الدماميني  وهذا إليه   ذهب  يقول:  ما  حيث  حا»؛  إىل  جوال  يمكن ة  إذ  ؛  هذا 

فاص  "الذي"عل  ج والفريق،  كالفوج   ، معنى   للجمع  وهو  لفظا ،  ملفرٍد  عُترِب  فة  

 . (1) «اللفظ، فأفرد الذي واملعنى، فأعاد عليه ضمري اجلامعة

 ل الّشاعر:ـ قا2

 دْ ــعَ ـْن قَ ـيم ـهم وال فـٍم منـائـي قـف           ْد ــَأَح  يـاِرْك فـبـتُ  ٍس الـب  َعْب ا رَ ـي

 (2) راِف املََسدْ موا بأطإاِل الذي قا       

الذي قامواالشاهد: ) يريد  إال  ابن   "الذين"(  فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى 

 ، أو لتقصري الّصلة.مالك يف الشواهد املامثلة هلذا البيت 

 . (3) «طرح النون؛ ألّن اإلعراب فيام قبلها وإّنام جاز "ينالذ"أراد » :قال اهلروي

 . (4)  الكالم ال عىل الرضورةئز يف فصيح أّن هذا جاحّيان  أبو ويرى

 ـ قال الّشاعر:3

 ( 5) ِديـُم ُرْش ـُدهُ ـم َغيِّي وُرْش ـ وايُتهـويَت الذي      غَ ـوَم إخـاقي الق ـَس تُّ أُ ـَفبِ 

يريد  الذيالشاهد: ) ابن مالك يف ه للرضورة؛ كام يرفحذفت نون  "الذين"(  ى 

 لة.ري الّص بيت ، أو لتقصا الالشواهد املامثلة هلذ

 
 .  (2/117)ايف املنهل الصايف يف رشح الو (1)  

ماألب  (2)   للمشطو  نيات   ، الرجز  ْبنِ ر  املَْنِيِع  ْبُن  اأْلَ ُمنَايِف  ْبِن    ِ ْكَسِب  َقطَ املَُْجرش  َبنِي  ِمْن  الدال   كام يف  ئل يف  ٍن 

للرسقسطيغر احلديث  س  (1/294)يب  واألزهية(2/537)الصناعة  ،وينظر:  ورشح  (299)  ،   ،

، ومتهيد ( 3/30)يل  موالتكالتذييل  ، و( 1/362)لنحو  ، والبسيط يف ا( 1/172)اجلمل البن عصفور  

 . (2/266)القواعد 

 .  (299)األزهية  (3)  

 . (3/29)كميل ينظر: التذييل والت (4)  

من    (5)   لالبيت  بن الطويل،  البيان    عديل  أضواء  يف  كام  العجيل  الصناعة    وينظر:،  (7/388)الفرخ  س 

 . (2/662)لقواعد ، ومتهيد ا (3/30)، والتذييل والتكميل (2/537)
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 . (1)  حّيان أّن هذا جائز يف فصيح الكالم ال عىل الرضورة يرى أبوو

 ـ قال الشاعر: 4

 (2) َلق ـيِّ بَِفيْ ـوَم النّبـا يوـوٌث َسعَ ـيُ ـلُ         مْ ـهُ ـونَ ـ ِرفُ ـعْ ـي الذي تَ ـُأولئَك َأْشياخ

يريد  الذيالشاهد: ) اب  "نالذي "(   ن مالك يف فحذفت نونه للرضورة؛ كام يرى 

 أو لتقصري الّصلة.ذا البيت ، امثلة هلالشواهد امل

 . (3) الكالم ال عىل الرضورةويرى أبو حّيان أّن هذا جائز يف فصيح 

 لِفنْد: ّماين امللقب باـ قال َشْهُل بن َشْيَبان الزِّ 5

 نُ واــــ وُم إِْخ ـــ قـا الــن ـلــوقُ       ٍل  ــهْ ي ذُ ـِن َبنـ ا عـنـحْ ـفَ ــَص 

 ( 4) واـانـذي كــالّ ـا  كـموــَن قَ        ْعــ  ـْرجِ ـاُم أن يُ ــ ى األيّ ــَعَس 

ويكون  ؛  (5)فحذفت النون ختفيفا    "ين كانواكالذ"( يريد  كالذي كانواشاهد: )لا

املرزوقي:    املعنى: قال  قبل؛  من  كانوا  كالذين  قوما   هبم  الوجه  »َيرِجْعن  هذا  ويف 

 .  (6) «نسللج  "الذي " جيوز أن جيعل

أ :وقال  الفارس  القاسم  :  »  بو  كانواكال"وقوله  إّنه  قيل  "ذي  انوا، ككالذين    : 

وو الذين،  بمعنى  الذي  تقول:  عن  العرب  هبام  تعرّب  ألّنك  ؛  ما  بمعنى  الذي  قيل: 

 . (7) «حد ، وهو أحسنيشء وا

 
 . (3/29)والتكميل  تذييللظر: اين (1)  

من  (2)   وال    البيت  ينظر الطويل،  قائله،  الصناعة    :يعلم  ، ( 3/30)والتكميل    والتذييل  ،(538/ 2)س 

 . (1/285)، واهلمع (2/662)هيد القواعد متو

 . (3/29)التكميل ينظر: التذييل و (3)  

اهلزج،    (4)   من  احل  ينظر:البيتان  ابكتاب  تفسري   ، فارس  امسة  دو ،  (44)ن  للمرزوقي رشح  احلامسة    يوان 

 . (  492/ 1) سة  رشح احلام يف  وعنوان النفاسة   ،(1/273) "ترتيب الشنتمري"سة كتاب احلام، و(1/32)

 .  (2/945)سيوطي ، ورشح شواهد املغني لل(1/34)احلامسة للمرزوقيينظر: رشح ديوان  (5)  

 .  (34/ 1)يرشح ديوان احلامسة للمرزوق  (6)  

 .  (80، 2/79)سة رشح احلام (7)  
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فحذف للعلم    وا عليه من الوالية والنرصة،وحيتمل أن يكون معناه: كالذي كان

 فقال:  خربها،  بكان عىل أّنه  ذف العائد املجرور هنا قّدره متصال  جيّوز ح  به، ومن ال

ا(1)وهلذي كاناك الئتالف والتواّد واالتفاق. والفرق بني  ، أي: كانوا عليه قبل من 

املعنى فقال:    هذا  املرزوقي  بّينه  قبله  هذا  »والذي  بني  أن  "الوجه  والفصل  وهو 

لل الذي  ا   "جنسيكون  أوبني  أّنه  األول  عفوالوجه  إذا  أهّنم  األّول  الوجه  يف    ّمل 

األ أّدبتهم  وردّ عنهم  أحيام  الواهلت  يف  فيامم  كأحواهلم  والّتحاب  مىض،   ت وادِّ 

الثاين: أّمل أن  وأزالت من فساد ذات البني ما اعرتض بسوء عرش هتم. ويف الوجه 

أن األّياُم  عُ ترجع  كام  عنهم،  صفحوا  إذا  سالمةفَسهم  اعتقا  ِهدْت  وكرم    دٍ صدوٍر 

 . (2) «وعهود

 : (3) وجيه البيت، وهي توهناك أقوال أخرى يف

 ولكن وّحدها للفظ القوم. "الذين" : أرادقيل ـ 1

 الواحد اللذ. اجلمع عىل لغة من يقول يف  "كالذي "يل: أراد بقوله ـ وق 2

 

 

 

 
 

 

 
 . (1/492)عنوان النفاسة يف رشح احلامسة  (1)  

 .  (34/ 1)سة للمرزوقيرشح ديوان احلام (2)  

ح احلامسة ؛ اعتامدا  عىل رش(6)، حاشية املحقق رقم (1/273) "يب الشنتمريترت"امسة كتاب احل   ر:ينظ (3)  

 /ب ( .1للبياري وهو خمطوط )
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 امتةاخل

الّصاحلات   تتم  بنعمته  اّلذي  هلل  واحلمد  والّصالة  اهلل ا ،  خلق  خري  عىل  لّسالم 

 عني. حبه أمج له وصمد ، وعىل آسيدنا ونبينا حم 

ا  ؛وبعد الدقتنفقد  املسألة  هذه  دراسة  من  خالل هيت  من  توّصلت  وقد  يقة، 

 إىل نتائج من أمهها:دراستها والغوص يف شواهدها 

 للجنس . صحة جميء اسم املوصول  -1

 س. جنم املوصول للكثرة الشواهد الدالة عىل استعامل اس  -2

أّن   -3 األخفش  لل  "الذي"يرى  واليكون  بلفظ  جمع  كواحد  .  "َمنْ "ـ  واحد 

و عبيدة، والزجاج، وأبو عيل بعض العلامء؛ منهم الفراء، وأب  كعىل ذلووافقه  

 الفارس والباقويل.   

استعامل  جع -4 النحاس  لبعض    "الذي"ل  لغة  ذلك للجمع  إىل  وأشار  العرب، 

 أيضا  ابن الشجري.   

املفرس -5 وأشار  للجنس؛ون  املوصول  اسم  استعامل  إىل  ع  املعربون  ند  وذلك 

 ية. يات القرآنم لآلتوجيهاهت

 يأيت:  اهد الشعرية ما من خالل اآليات القرآنية والشونّي تب -6

 . "الذين"ى بمعن "الذي  "أـ جميء استعامل 

 . "التي "معنى ب "الذي "ب ـ جميء استعامل 

 .  "تي ال"بمعنى  "الاليت"ج ـ جميء استعامل 

ن  حاولت م ذي  ؛ ال هذا البحثكتبته يف  ويف اخلتام أرجو أن أكون قد وفقت فيام

، وبيان ما قيل  واهد الدالة عليهاالكشف عن هذه املسألة الدقيقة وإبراز الش  هلخال

قة. وآخر دعوانا أن احلمد هلل ء، ثم دراستها دراسة نحوية متعم فيها من آراء للعلام

 .  سيدنا ونبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلماهلل عىل، وصىّل ني رب العامل
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 عفهرس املصادر واملراج
ع ألزهية  ا . 1 عبد  احلروف،   لم يف  حتقيق  امللوحي  للهروي،  جممع  املعني  مطبوعات   ،

 .   ـه1413(  2)  اللغة العربية بدمشق، ط

ال األصمعّيات . 2 حتقيق  لألصمعي،  وعبد،  شاكر،  حممد  أمحد  حممد  السال  شيخ  م 

 . ـ ه1387( 5)  بمرص، ط املعارف هارون، دار 

قيطي، مكتبة ابن  نالشني  مد األم حم  للشيخ  ح القرآن ابلقرآن،إيضا البيان يف    أضواء . 3

 .  ـه1408تيمية، القاهرة،  

القرآن . 4 النحاس    أليب  ،إعراب  الدكتورجعفر  حتقيق  عامل  زه  ،  زاهد،  غازي  ري 

 هـ. 1409( 3ط )  بة النهضة العربية، بريوت، الكتب، ومكت

اب . 5 الشجريأمايل  مكتبة ن  الطناحي،  حممود  الدكتور  حتقيق  القاهرة،  اخل  ،  انجي، 

 .  ـ ه1314(  1)ط

ن أمحد بن املنري، بحاشية  ، لنارص الدييما تضمنه الكشاف من االعتزالفاف  نتصاال . 6

 ت. الكشاف، دار املعرفة، بريو 

(  1ط ) تب العلمية، بريوت،  دار الك   ،ل،" تفسري البيضاوي " التنزيل وأسرار التأوي  أنوار . 7

 هـ. 0814

املسالك . 8 ما  أوضح  ابن  ألفية  حمال  لك،إىل  حممد  بعناية  هشام،    عبد الدين    ييبن 

 . ـه1980( 6)  ميد، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط احل

احمليط  . 9 األندليس  ،البحر  حّيان  دعنا ب  ،أليب  حّسونة،  العشا  عرفات  الشيخ  ار  ية 

 هـ. 1412،  الفكر، بريوت  

 . ـه1418صالح العايد،   كتوردالقيق العلج، حت، البن سيط يف النحو الب . 10

القرآن،تبياال . 11 إعراب  يف  حمعيل   حتقيق  ،ربيللعك  ن  اجليل    دار   ، البجاوي  ،  مد 

 هـ. 4071(  2بريوت ، ط ) 

التسهيل، . 12 شرح كتاب  يف  والتكميل  الدكتوأليب    التذييل  حتقيق  األندليس،  ر  حّيان 

 .  ـه2014ــ   ـ ه1418،  1، طحسن هنداوي، دار القلم، دمشق
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ب  لتسهيل،ا . 13 كامل  حتقيق حممد  مالك،  ال ركات البن  العريب،  الكاتب  دار  ،  قاهرة، 

 .  ـ ه7138(  1)ط

التوضيح . 14 للشيخ خالد    التصريح مبضمون  عبد   أستاذنا ، حتقيق  ي األزهر،    الّدكتور 

 ه. 4181،  ه 1413(  1ط)   ، عريب القاهرة ، الزهراء لإلعالم ال هيم الفتاح بحريي إبرا 

البحث العلمي ،  دة احدي ، حتقيق جمموعة من الباحثني ، عام ، للو يط التفسري البس . 15

 هـ. 1430(  1)  اإلسالمّية ، ط د سعوبن  مام حممدجامعة اإل 

الكرمي . 16 القرآن  دراسة وحتقيق    ، تفسري  الربيع،  أيب  غني   كتورةدالالبن  آل  م،  صاحلة 

 .  ـه1430(  1)  بن سعود اإلسالمية، ط  جامعة اإلمام حممد

القواعد . 17 تس  متهيد  الفوائد بشرح  الدكتهيل  حتقيق  اجليش،  لناظر  فاخر  ور  ،  عيل 

 .  ـ ه1428،  1ط ة، اهرقلسالم، ال وزمالئه، دار ا

البـامــج . 18 عــــيـع  تـان  القـــ أويـــن  آي  للطربيرآنـــل  ت،  بن  دـعب  ورـكتدال   قـقيـحـ،    اهلل 

 . ـه1424( 1)  ، ط ضاملحسن الرتكي، دار عامل الكتب، الريا  دـبع

ونت . 19 القرآن  الّصنعةجواهر  للبائج  حت،  القلم،  اقويل،  دار  الدايل،  حممد  الدكتور  قيق 

 هـ . 4014(  1ق، ط)شدم

ال حاشية   . 20 "فاجالشهاب  الراضعي  وكفاية  القاضي  اي"ناية  عبد ،  الشيخ  هبا    عتنى 

 هـ. 1417(  1، ط )ّية، بريوت الرزاق املهدي، دار الكتب العلم

ا  . 21 للقراء  الفارس،  لسبعةاحلّجة  ،  جياين وبشري جو در الدين قهوجي  حتقيق ب ، أليب عيّل 

 ه. 1404( 1)  دار املأمون، دمشق، ط 

الكتااملصون    درال . 22 علوم  املكنونيف  الدكتوراحللبي   سمنيلل   ، ب  حتقيق    محد أ   ، 

 هـ. 1406(  1، ط )، دار القلم ، دمشقاخلّراط

يف  . 23 احلديث،   الدالئل  حم   غريب  الدكتور  حتقيق  مكتبة  للرسقسطي،  القنّاص،  مد 

 . ـ ه1422( 1)  اض، ط العبيكان، الري

ا . 24 تفسروح  يف  اململعاين  والسبع  العظيم  القرآن  لآللو ثاينري  حم  ، س،  األمدحتقيق    ،مد 

 هـ. 1420(1ط )  ،بريوت  لعريب ،، دار إحياء الرتاث اسالميلر ا وعم
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اإلعراب  . 25 صناعة  جنّيسّر  البن  حتقيق  ،  هنداوي،  حسن  القلمالّدكتور  دار   ، ،  

 ه. 1405( 1)  ، ط دمشق

التسهيل،  . 26 حتقي  شرح  مالك،  الّدكت البن  حمّمد  ق  والّدكتور  السّيد  الرمحن  عبد  ور 

 ه. 1410( 1ط) رة،قاهوالنرش، الهجر للطباعة  ي املختون،  بدو

الّدكتور صاحب أبو جناح، اجيشرح مجل الّزجّ  . 27   ، البن عصفور اإلشبييل ، حتقيق 

 ه. 1400،  نرش مؤسسة دار الكتب للطباعة وال طبع بمطابع

احلماسة،  . 28 ديوان  أمحلل   شرح  نرشه  أمني  مرزوقي،  مطبعة    وعبد د  هارون،  السالم 

 .   ـه1387(  2ط)  رش، القاهرة، رتمجة والنل جلنة التأليف وا

احلاجبر ش . 29 ابن  لكافية  الرضي  حييى    ،ح  والدكتور  احلفظي،  الدكتور حسن  حتقيق 

 .  ـ ه1417(  1)  مام حممد بن سعود اإلسالمية، طمرصي، جامعة اإل

لعالمة الشيخ حممد  عليقات ال بتصحيحات وتللسيوطي، ذيّ   شرح شواهد املغين، . 30

 بريوت.  اة،حليار مكتبة اي، منشورات دزي الشنقيط كحممود بن التالميد الرت

، مطبوع ضمن  ـه467أليب القاسم زيد بن عيل الفارس ت  ،  شرح كتاب احلماسة . 31

جها وتطبيقها، للدكتور حممد  وح محاسة أيب متام دراسة موازنة يف مناهكتاب رش

 . (1)   ت، طعي، بريويل، دار األوزاعثامن ع

الباقويل،مع شرح الل . 32 إلمام  اعة  جامأبو عباة،  إبراهيم    تور كدالحتقيق    ، لألصفهاين 

 .  ـ ه1411(  1مّية، الرياض، ط)حممد بن سعود اإلسال

الدين،    اهلل، دار سعد   الدكتور إبراهيم حممد عبد  ، البن يعيش، حتقيقشرح املفصل . 33

 .    ـه1434( 1)  دمشق، ط 

ا . 34 ا   ألخطل، شعر  ال لسكري، ر صنعة  تور  دك وايته عن أيب جعفر حممد بن حبيب، حتقيق 

 .  ـ ه 1416(  4)   ت، ط ودار الفكر املعارص، بريو   ، مشق ، د دار الفكر  لدين قباوة،  فخر ا 

القرا  . 35 الدكتورللكرماين  ءات،شواذ  حتقيق  البالغ  ،  مؤسسة  العجيل،  ،  شمران 

 هـ. 1422(  1)  بريوت ، ط

بحوث وتقنية املعلومات، القاهرة ،  مركز ال  ،دار التأصيل  ، صحيح اإلمام البخاري . 36

 . ـه9431(  1)  ط
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نكة امليداين، دار  الرمحن حسن حب  ، لعبدناظرةملوا  اللصول االستداملعرفة وأ  ضوابط . 37

 هـ . 1430(  10القلم ، دمشق، ط )

ال . 38 احلماسة عنوان  شرح  يف  عبد نفاسة  اب  ، أليب  الدكتور  اهلل  الفاس، حتقيق  زاكور  ن 

 م . 2013(  1مية، بريوت، ط) كتب العل ايل، دار الحممد مج

جلمل،  با   لسليامن العجييل الشهري  ، ّية لف للدقائق ا   ري اجلاللي وضيح تفس ة بت الفتوحات اإلهلي  . 39

 . ـ ه 1416(  1)   ط   ضبطه وصححه إبراهيم شمس، دار الكتب العلمّية، بريوت، 

ار  ملطرودي، دالرمحن ا  عفر النحاس، حتقيق الدكتور عبد ، أليب جالقطع واالئتناف . 40

 .  ـه1413(  1)  الكتب، الرياض، طعامل 

 . ه 1408  ( 3) ، ط ، القاهرة انجي اخل   تبة هارون، مك   بد السالم ع   ، حتقيق يبويه لس   الكتاب،  . 41

احلماسة . 42 حتقيكتاب  فارس،  بن  أمحد  احلسن  أيب  الشيخ  تفسري  هادي  ،  الدكتور  ق 

 .  ـه1415(  1بريوت، ط) حسن محودي، عامل الكتب، 

احلماسة . 43 ترتي كتاب  األعلم  ،  مصطفى  الشنتمريب  الدكتور  وحتقيق  دراسة   ،

 .  ـ ه1422( 1ط)   رى،الق بجامعة أم ث اإلسالمي الرتا  إحياء عليان، مركز

 ، )د.ت(. دار املعرفة، بريوت شري،الكشاف للزخم . 44

وإيضاح   . 45 املشكالت  للباقويلاملع كشف  حتقيق  ضالت  أمحد   كتوردال،  ،  الدايل   حممد 

 هـ. 1415 ( 1، ط ) شقمطبوعات جممع اللغة العربية، دم

اللغمعج"يات  لالك . 46 والفروق  املصطلحات  يف  ا  ،وية" م  الكفوأليب  حتقيق  لبقاء  ي، 

 . هـ 1413(  2) ط   مؤسسة الرسالة، بريوت،   عدنان درويش، وحممد املرصي،   تور لدك ا 

القرآن . 47 عجماز  أليب  سزكني،  بيد،  فؤاد  حمّمد  الّدكتور  اخلانجيحتقيق  مكتبة   ،  ،

 م. 1988القاهرة ،  

إعر اجمل . 48 القرآ يد يف  للسفاقيس، حتقيقن اجمليداب  ا  كتوردال  ،  ابن   لضامن،حاتم  دار 

 .  ـه0143،  1الدمام،  ط اجلوزي، 

وج . 49 تبيي  يف  شو احملتسب  عنهاوه  واإليضاح  القراءات  البن اذ  عيل    ،  حتقيق  جنّي، 

الفتاح شلبي، دار    عبدلدكتور  احلليم النجار، وا   عبد  ، والدكتوراصفالنجدي ن

 هـ. 1406(  2، ط )ول  ، إستانبوالنرش سزكني للطباعة
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  السالم عبد  يق عبدق ،حتيس طية األندلالبن ع  ،العزيز  الكتابر الوجيز يف تفسرياحملر  . 50

 هـ. 1413(  1، ط ) ، دار الكتب العلمية، بريوت الشايف حممد 

 رجشرتاس، دار اهلجرة.  ، البن خالويه، عني بنرشه ج. ب القرآنخمتصر يف شواذ   . 51

الشريازاّيت . 52 الف  أليب  ، املسائل  حتقيق  عيل  كنوز    كتور دالارس،  هنداوي،  حسن 

 . ـه1424(  1)اض، ط يليا، الريأشب

الفارس، حتقيق اّيتد لعضل ا املسائ . 53 عيل جابر املنصوري، عامل    كتوردال  ، أليب عيل 

 .  ـه6140(  1)  الكتب، بريوت، ط

ابلب . 54 املعروفة  املشكلة  صال  غدادايت، املسائل  وحتقيق  دراسة  الفارس،  عيل  ح  أليب 

 . ـه1983 الّسنكاوي، مطبعة العاين، بغداد،  ين عبداهللالد

ا . 55 لألخفش لقرآنمعاين  ال،  حتقيق  الك  بد ع  ور دكت ،  عامل  أمني،  حممد  تب،  األمري 

 هـ. 1405( 1بريوت، ط ) 

ملرصية للتأليف  د عيل النجار وأمحد نجايت، الدار ا، للفراء، حتقيق حمم معاين القرآن  . 56

 د.ت(. والرتمجة، القاهرة، )

و اين  مع . 57 للزجاجإعرابهالقرآن  الدكتور،  حتقيق  عامل    اجلليل  عبد   ،  تب،   الكشلبي، 

 هـ. 8014 ( 1وت  ، ط ) بري

، للدكتور حممد سمري نجيب اللبدي، مؤسسة  رفيةمعجم املصطلحات الّنحوبة والصّ  . 58

 هـ . 1405 ( 1وت، ودار الفرقان، َعاّمن، ط) الرسالة ، بري

 . ـ ه 1421(  1كتب العلمية، بريوت، ط) ، دار ال ازي للر   " التفسري الكبري مفاتيح الغيب "  . 59

 ، بريوت، )د.ت(. عضيمة، عامل الكتب   الق اخل د عبد  حممّ الشيخ  ق  قي ، حت ، للمرّبد املقتضب  . 60

الوايف . 61 شرح  يف  الصايف  فاخاملنهل  الدكتور  حتقيق  للدماميني،  دار  ،  مطر،  جرب  ر 

 م. 2008،  1بريوت، ط الكتب العلمية، 

ي، حتقيق الّدكتور عبدالعال سامل مكّرم،  ، للسيوطامع مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلو  . 62

 ه. 1407( 2ريوت، ط) ، بؤسسة الرسالةم
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