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  امللخص
ما زالت بعض مسائل النحو ُيظن أهنا خاصة به دون أية حماولة ألن ُتدمج يف 

وتأيت هذه الدراسة حماولة من الباحث  ،كيان البالغة رغم ما فيها من دقائق بالغية

بكتب التفاسري  ا  مستعينلتسليط الضوء عىل هذا األسلوب وتبيان ما فيه من بالغة 

التي مل تعتني هبا البالغة  ساليبفهو من األ ،موجزة وإن كان ما ورد فيها عبارات

 التنظريية. 

اول هددذا األسددلوب يف ثددم تندد  ،عّرف الباحث يف التمهيددد بملددتلحات البحددث

وذكر ما للبالغيددم مددن جهددود  ،ثم عرج عليه يف الدرس البالغي ،الدرس النحوي

آن يف مخسددة رقدد ثددم ذكددر أنا هددذا األسددلوب ورد يف ال ،يف اإلشددارة إليدده وتبددم قيمتدده

ووقددو   ،ووقددع مفعددو   بدده ،ووقددع تعتددا   ،ووقع حددا    ،وقع كخرب للمبتدأ ،أساليب

عىل املنهج بحثه وسار يف  ،ثم ختم البحث بذكر أهم النتائج التي توصل هلا ،مضافا  

  الوصفي التحلييل.

وقددو  امللدددر  -وقددو  امللدددر خددربا   -امللدر -الوصف الكلمات املفتاحيةةة 

  امللدر.ت بعلنا -حا   
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  ةــــدمـقـم
 وبعد.   ،واللالة والسالم عىل أرشف األتبياء واملرسلم  ،عاملماحلمد هلل رب ال

فاملتكلم حياول من خالل توظيف  ،للبالغة منزلة رفيعة عند املتكلم واملتلقي

 قر ع أو يشعر بامأساليب البالغة إيلال أفكار ورؤى ومشاعر إىل املتلقي لعله يقتن

إيلاهلا مهام بلغ املتكلم شأوا  يف تفسه من مشاعر وأفكار يعلم أنا الكالم عاجز عن 

ولذا يوظف أساليب علم املعاين والبيان أو النظم  ، كبريا  يف الفلاحة والبالغة

عموما  حماولة منه إليلال أفكاره يف أكرب قدر ممكن من الزخم الفكري واملعنوي  

ويف املقابل يتوقع من املتلقي املتذوق واملحيط بأرسار  ،ر واألحاسيسوقوة املشاع

للغة واجلامل الوصول إىل مراده الدقيق مما مل ينتق به أو يساعد الوزن الشعري عىل ا

وإذا كان  ،رصفه يف البنية الشعرية أو تدفعه الرغبة يف اإلجياز إىل الثقة بعقل املتلقي

يشمل من البالغة ألوان    كالم اهلل إنف ،البرشيهذا من خلائص الكالم 

 ،عجازه خلوصا  يف إيلال املعاين بدقة متناهيةمتنوعة وأساليب خمتلفة تشهد بإ

 ،جهود كثرية يف قراءته ودراسته وحماولة اإلحاطة بمضامينه واملفرسينوكان للعلامء 

   هناك نا إ  أ ةالتنظرييوتتبع البالغيون ما فيه من أساليب أدخلوها ضمن البالغة 

ات هنا أو هناك دون أن وإتام هي إشارات وملح ،يب مل حتَظ يف املقابل بأية عنايةأسال

 ُيؤصل القول فيها رغم ما فيها من د  ت معنوية ُتسهم يف دقة املعاين املرادة.

 مشكلة البحث 
من األساليب التي َقددلا اهددتامم البالغيددم هبددا رغددم أهّنددا ممددا خددرج عددن ضددوابط  

ورغددم وروده يف القددرآن  ،سددلوب فيهددا عددن األصددل يف التعبددري واتزاح األمالنحوي

كددريم والشددعر العددرن إ  أّتنددي مل أجددد هلددم كالمددا  وافيددا  يف هددذه املسددألة  مسددألة ال

وهددي مددن املسددائل الغنيددة باملعدداين  ،الوصف بامللدر( من وجهة التحليددل البالغددي

ولكددن   ُيفهددم  ،لغددةاملبا يهدد  دا  ووأكثر املعدداين ور ،حسب السياق الذي وردت فيه
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 ،وردت فيه؛ ألّته الكاشددف واملثددري للمعندد  املراد منها إ  من خالل السياق الذي

 ضعها.اباإلضافة إىل أغراض أخرى حيتملها سياق الكالم بينت الكثري منها يف مو

كشددف لوحماولددة  ،لتتبددع هددذا األسددلوب يف تراكيبدده املختلفددةهددذا أتدد  وبحثددي 

وصددف بامللدددر دون يددة خلددف  لدديص هددذه ا يددات بالالغيددة املنتوباألرسار ال

 املشتق.

 اب اختيار املوضوع أسب
إىل املكتبة البالغة  إضافة أسلوب فيه من الدقائق البالغية اليشء الكثري   -1

 طريق دراسة توظيفه يف القرآن الكريم.  القرآتية عن

د علامء ومزواجة الترح البالغي بالترح النحوي عن طريق تبيان جه  -2

وأّن  ،ئلهوحماولة الكشف عن مكاتته وعن خلا ،م يف طرح هذا األسلوبالفن

 للنحويم تظرات بالغية يف هذا األسلوب.

وقد كان لكبار املفرسين   ،تبيان جهود املفرسين يف تناول هذا األسلوب  -3

مع األخذ بعم ا عتبار أن   ،تظرات دقيقة يف كشف مضامم هذا األسلوب

 تضبة. قعباراهتم م

يف   إ  أن ،ا  فهو وإن كان أسلوبا  واحد ،قسامه الرتكيبة املختلفةطة بأاإلحا  -4

وبينها فروق دقيقة تكشف عنها هذه  ،داخله تراكيب متنوعة ُتشكل بنيته الكلية

 الدراسة. 

 الدراسات السابقة  
وهو بحث ترشه يف جملة  ،الستار اجلوادي أمحد عبدللدكتور/ الوصف بامللدر

من الوجهة  سلوبتناول فيه هذه األ ،م1984عام  ببغدادة العربية غلجممع ال

وأهم الشواهد التي وردت يف   ،فذكر خالف النحاة يف سامعيته وقياسته ،يةالنحو 

 القرآن دون حتليل.
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 خطة البحث 
 وفيه ثالثة متالب: ،التمهيد

 مدخل إىل مفاهيم البحث. املطلب األول 

 لنحوي.التنظري ا يفالوصف بامللدر  املطلب الثاين 

 الوصف بامللدر يف التنظري البالغي. املطلب الثالث 

 وقو  امللدر خربا  للمبتدأ أو لنواسخه. املبحث األول 

 وقو  امللدر حا  . املبحث الثاين 

 وقو  امللدر تعتا . املبحث الثالث 

 وقو  امللدر مفعو   به.  املبحث الرابع

 ا .فاوقو  امللدر مض املبحث اخلامس 

 وفيها أهم تتائج البحث. ،ةاخلامت

 وختمت البحث بفهرسم:

 لادر واملراجع.فهرس امل  -1

 فهرس املوضوعات.  -2

 منهج البحث  
مع اإلفادة من املنهج  ،املنهج الوصفي التحلييلوأما منهج الدراسة فهو 

 ، فقد تتبعت هذا األسلوب يف كل ا يات القرآتية ،ا ستقرائي وا ستنباطي

ا ترد يف ثالثة أبواب ،حثمخسة مبا يف  وصنفتها إ  أتني   ،وإن كان املشهور أهنا

 ، تتبعها يف كتب التفاسري وجدهتم يذكروهنا يف أبواب مخسة  تلف فيام بينهام كام  ب

 مع التحليل هلا وتفليل القول وذكر الرس البالغي هلذا العدول. 

 مدخل إىل مفاهيم البحثاملطلب األول  
وتقريبدده يف  علق بعمليددة توصدديف هددذا امللددتل م أوهلا متيهفاأتناول ثالثة مس 
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 ،والثدداين يف مفهددوم امللدددر ،امللددتلحاتامعم والُقراء ومتيزه عن بقيددة أذهان الس

، يف سددياق حتليددل شددواهد هددذا األسددلوبالذي يرد  برزوالثالث متعلق بالغرض األ

 وهو املبالغة.

 وسأعرف به من جهتني  ،مصطلح الوصف  أولا 
ور مفهددوم هددذه الكلمددة يف اللغددة حددول التوضددي  ديدد  لغةةو  ال مو فهةة امل -أ 

 .(1)عن ماهيات األشياء وحتليتها والكشف

كددل  :فالعام هدو ،عام وخاص ،للوصف مفهومان املفهوم الصطالحي   -ب 

فيدددخل فيدده ااددرب واحلددال وُيسددميان  ،سواء أكددان تابعددا  أم   ،ما فيه معن  الوصفية

ام يكشفا(2)الوصفان ولددذا كددان  ،فاارب ُمنزل منزلة الوصف ،دة عن املراقدن ب؛ ألهنا

 ،وهددو يف احلددال عددىل  بددم ،(3)مبتدأ يف الرفع كددام تتبددع اللددفة املوصددوفتابعا  لل

وأما اااص فهو التابع  النعت( ويدددخل  ،وهذا هو جمال البحث ،(4)مشتق ومأول

 ضمن املفهوم العام.

وهددو  ، )5(« الفعددلري عددىلاجلددا ثداحلاسم »ُيقلد به: و مصطلح املصةةدر  -اثنياا 

ويتعلددق  ،ية خالفيددة بددم النحدداة ألددام األصددلوهددي قضدد  ،والفعل فر  عنه ،األصل

وخيرج منه امللدر امليمددي كددام  ،البحث هنا بامللدر األصيل الدال عىل املعن  املجرد

 وامللدر اللناعي.  ،سريد يف البحث

ودا  يف حقيل النحو األساليب ور كثرُتعد املبالغة من أ مصطلح املبالغة  -اثلثاا 

أن تبلغ باملعن  أقىص  » هو: إ  أنا مفهومها هنا  ،وهلا مفاهيم خمتلفة ،والبالغة

 
 .(115/ 6 مقاييس اللغة ألمحد بن فارس  (1 

 . (3/8 رشح الريض عىل كافية ابن احلاجب  ( 2 

 .(43 ف  بن األتباري ُينظر اإلتلاف يف مسائل ااال (3 

 .(3/422 املقاصد الشافية للشاطبي  (4 

 . (355 أمايل ابن احلاجب  (5 
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  ، (1) «و  تقترص يف العبارة عنه عىل أدت  منازله وأقرب مراتبه ،وأبعد هناياته ،غاياته

جهة  عىل إما ،أن تثبت لليشء وصفا  من األوصاف تقلد فيه الزيادة عىل غريه»أو 

البالغية الثالث؛ التبليغ   وهي املفاهيم ،(2)«أو ا ستحالة ،أو التعذر ،مكاناإل

وذلك عن طريق العدول إىل أساليب تساعد يف تشكيل هذا  ،والغلو واإلغراق 

أو ما سامه الرماين تغيري يف أصل اللغة  ،املعن  وإيلاله إىل املتلقي يف إجياز دقيق 

ري من األساليب املتداولة إىل نا هو التغواملقلد ه ،(3   للتدليل عىل كرب املعن

ولكن ما ذكره  ،ت عددها ُتشكل يف بنيتها الرتكيبية أ ب املبالغة لديه أساليب س 

أنا هذه القسمة  هد(1426 ولذا ذكر الدكتور شوقي ضيف  ،هو جزء من كل

أكثر   يف القرآن ةغبالفإن أساليب امل ،وهذا فيه تظر ،(4) السداسية هي املبالغة القرآتية 

نها الوصف بامللدر الذي ُيوظف وم ،فهي يف احلرف والكلمة والرتكيب ،من ذلك

والتي  تلف باختالف السياق  ،يف الكالم ألجل إيلال فكرة املبالغة يف املعن 

أو كثرة فعل جعلهم   ،فقد تكون للتدليل عىل شدة يف صفة معينة ،الذي ترد فيه

غري ذلك من األغراض التي سيكشف لغري ذلك  يتيأو  ،ذلك كأهنم تفس الفعل

 عنها البحث. 

 الوصف ابملصدر يف التنظري الّنحو  املطلب الثاين 
وجميئدده بامللدددرية خددالف  ،قرر النُّحاة أنا األصل يف الوصف أن يكون باملشتق 

 ،(6)فددإنا الددذات   خُيددرب عنهددا بدداملعن  أو اجلددوهر   خُيددرب عندده بددالعرض ،(5)األصل

 
 .      (365 الل العسكري هداللناعتم ألن  (1 

 .(141 وُينظر تقد الشعر لقدامة بن جعفر  ،(3/911 التراز للعلوي  (2 

 .(104 النكت يف إعجاز القرآن للرماين  (3 

 .(107 وتاريخ لشوقي ضيف  البالغة تتور (4 

 .(14 شام هداملسائل السفرية  بن  (5 

يد القواعد برشح هدومت ،(324/ 1 وحاشية الّلبان  ،(2/623  نيج ُينظر رس صناعة اإلعراب  بن (6 

 . (3/1272 ناظر اجليش يل الفوائد لهدتس
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 هي: (1)أساليب من الكالم يف ثالثةالنحاة  ة طبقهاقاعد ههذو

د(672 ذكر ابن مالددك  جميء املصدر خرباا -1 دده   جيددوز ا خبددار عددن الددذات  هد أتا

عددىل تقدددير حددذف املضدداف إذا كثددر مندده  ويقلددد جمدداز احلددذف ،(2)باملعن  إ  جمددازا  

م: هنارك ربته بقوهل لخالعىل أتاه جماز عقيل من  هد(180 وتصا سيبويه  ،(3)احلدث

دد(745 حيددان  وجعلدده أبددو ،(4)صددائم( و ليلددك قددائم( وهددذا  ،(5)عددىل ا تسددا  هد

ولكن الثاين منهام أوسع مفهوما   ،(6)امللتل  كثريا  ما يرتبط باملجاز يف كالم العلامء

 ،(7)من األول فهو يضم املجاز وغريه كددام يظهددر يف تتبيقددات النحددويم والبالغيددم

ي وهددذا الددرأي رجحدده ابددن جندد  ،(8)ون تقدددير املضددافث دهددو احلددد  عنجعل املو

أولدده قلددة مددنهم باملشددتق؛ و ،(9)وذكر أتاه هو األتسب ملا فيه من قوة الد لددة هد(392 

 .(10)باسم الفاعل واسم املفعول أي:

أو الكوفيم قرص  ريم دالبلالنحاة سواء من  يرى أكثر  جميء املصدر حالا   -2

 من  وعلتهم يف ذلك أنا ،)11(و  جيوز القياس عليه ،عىل السام  ا   وقو  امللدر ح

 
 .(4/645 ُينظر املقاصد الشافية للشاطبي  (1 

 .(4/348 ييل والتكميل ألن حيان األتدليس والتذ ،(2/666  بن مالك  رشح الكافية الشافية (2 

 / 2 ورشح الكافية الشافية  ،( 3/230 تضب للمربد ملقاو، (198 احللبيات ألن عيل الفاريس ُينظر  (3 

 . (1/764 ورشح األشموين  ،(666

 .(1/337  هالكتاب لسيبوي (4 

 .(5/157 التذييل والتكميل  (5 

 .(293 جاين ر اجلرهداإلعجاز لعبد القاد ئل  (6 

 .(202-163  لدكتور فاضل السامرائيُينظر اجلملة واملعن  ل (7 

 .(3/259 االائص  (8 

 .(2/203  ابقالسدر لامل (9 

 .(2/227 للسريايف  هرشح كتاب سيبوي (10 

مع  هدو ،(2/328  يل  بن مالكهدورشح التس ،(2/697 واملسالك للمرادي  توضي  املقاصد (11 

 . ( 745/ 2    وأمايل ابن احلاجب   ، ( 2266/ 5    يد القواعد لناظر اجليش هد ومت   ، ( 14/ 4    وامع للسيوطي د اهل 
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 هد(180 وهو مذهب سيبويه  ،أوصاف احلال أن تكون تفس صاحبها يف املعن 

فإذا  ،واستثن  بعضهم املرتبط بمعن  عامله ، )1(سواء أكان من تو  العامل أم  

مشيا ( لك:  جئته وقيف كاتا يد ن عىل معن  واحد فال بأس من القياس عليه كام 

هد(286 وهو مذهب املربد 
؛  (3)نا مذهبه هو اإلجازة متلقا  دون استثناء؛ وقيل: أ(2) 

ويلب  عىل هذا تو  من املفعول املتلق ُحذف  ،ألتاه حينئذ يدل عىل اهليئة بنفسه

وهي: ما  ،عىل ثالثة مسائل جاز القياس عليها هد(672 وقاسه ابن مالك   ،عامله

ل( دا   عىل معن  وإذا كان اارب مقروتا  بد أ ،دؤهشبه به مبتوبعد خرب  ،(ّمابعد  أ

 . (4) الكامل

كوته من جماز احلذف عىل تقدير  -أوهلا علامء ما جاء منه بثالثة تأويالتوأول ال 

ويكون  ،أول بمشتق  -وثاتيها ،(5) ويكون تقديره من جنس امللدر  ،حذف املضاف

أول بأتاه مفعول   -وثالثها ،(6) يم البرص  هورمجو يهوهو رأي سيبو ،امللدر حا   

وهو رأي األخفش  ،بأنا احلال منلوب بفعل مضمر هو يف احلقيقة حا   و ،متلق 

هد(286 واملربد  هد(221 
وورود احلال ملدرا  أكثر يف القران من النعت  ،(7) 

 .(8) بامللدر

فالنعددت  ،)9(حيةالرص فةلليف قوة احاة أتاه ليس قرر النُّ جميء النعت مصةةدراا  -3

 
 .(1/370 الكتاب  (1 

 .(2/735 ة الشافية افيالكح ورش ،(4/312 املقتضب  (2 

 .(4/15 امع ودمع اهلهد و ،(2/697 توضي  املقاصد واملسالك  (3 

 .(2/329 يل هدرشح التس (4 

 .(5/2268 يد القواعد هدمت (5 

 .(4/16 وامع دمع اهلهد و ،(1/370 ُينظر الكتاب  (6 

 .(5/2267 يد القواعد هدومت ،(2/328 يل هدرشح التسينظر  (7 

 .(4/16 وامع دمع اهلهدو ،(9/44 والتكميل ألن حيان يل تذيالو ،(2/328 يل هدُينظر رشح التس( 8 

 .(2/362 راب رس صناعة اإلع (9 
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بخددالف املشددتق الددذي يدددل عددىل  ،(1) املعندد بامللدر   يدددل عددىل صدداحبه بددل عددىل

فالعدول عددن اسددم الفاعددل إىل  ،وهذه القوة يف اللفظ دون املعن  ،احلدث وصاحبه

وهددي  ،والنحددويم باملبالغددة املفرسددينامللدر فيه د لة عىل قوة املعن  وارتبط عنددد 

فامللدددر  ،(2)ناء النحويم مرتبط بغرض املبالغة فقددطستثفا ،ةيفظل  معنوية مبالغة 

 .(3)هو تفس املعن  لكثرة وقوعه منه أي: ،جيعل املنعوت هو النعت

واشددرتطوا لدده أيضددا  أن يكددون  ،(4)وأخرجوا من النعت بامللدر امللدددر امليمددي   

 ،ردا  ون مفدد يكدد  وأن  ،(5)وأن يكون من الثالثي ،غري دال عىل التلب ،رصحيا   ،منكرا  

 أصددله مبنيددا  عددىل أن يكددون امللدددر يف  مهددا:إ  يف حددالتم (6)وأ  ُيثندد  و  جُيمددع

 .(7)ويشتهر استعامله تعتا   ،أن يشيع الوصف بامللدرو ،التأتيث كرمحة

وترك   ،أنا فيه إشارة إىل املضاف املحذوفهد( 672 وعلة اإلفراد عند ابن مالك  

وأقىض  ،قيمة هذا األسلوب ي ُيقلل منا الرأهذو  ،(8)للمضاف إليه كام كان

 ، من أنا هذا ا لتزام هو من متام معن  املبالغة هد(392 ة ما ذكره ابن جني للمبالغ

وذكر  ،(9) فأشبه اللفة احلقيقة ، وأنا امللدر إذا ُثني أو مجع خرج منه معن  املبالغة

ألُتس بشبه وهي ا رىأخ ةيف باب  جتاذب اإلعراب واملعن ( أنا له علة صناعي

 . (10) وأنا هذا التناوب بينهام كثري ،امللدر لللفة يف وقوعها موقعها

 
 .(442-1/443 احلاجب يضاح يف رشح املفلل  بن اإل  (1 

 .(464 واجلن  الداين للمرادي  ،(2/121  هيّداملحكم   بن س (2 

 .(462-3/460 والنحو الوايف عباس حسن  ،(3/94 ُينظر حاشية الّلبان ( 3 

 .(4/1919 وارتشاف الرضب ألن حيان األتدليس  ،(2/957 قاصد واملسالك امل ضي تو (4 

 .(3/460  والنحو الوايف ،(1/228 رصف للملك املؤيد الكنّاش يف فني النحو وال (5 

 .(1/228  الكنّاش (6 

 .(3/461 النحو الوايف  (7 

 .(3/1160 رشح الكافية الشافية  (8 

 .(2/207 االائص ( 9 

 .(3/592 امللدر السابق  (10 
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ومن القضايا التي أكثروا احلديث عنهددا يف هددذه البدداب قضددية سددامعية وقياسددية 

د(672 فقد قرر ابددن مالددك  ،هذا األسلوب تدده عددىل سددبيل األمددر أنا النعددت ييف ألف هد

 باملشتق  هو األصل فقال:

عب لددددد كشدددددتق بم  تعدددددتاو

 وذرب(

 

دد ذا وذي( واملنتسددب   وشددبهه كد

 ال عن النعت بامللدر:وق 

 وتعتددددددددوا بملدددددددددر كثددددددددريا

 

 

 (1)فددددالتزموا اإلفددددراد والتددددذكريا 

وكان للقدماء واملحدثم من  ،وما ورد منه ملدرا  فعىل خالف األصل 

ا  ذهعىل أنا  هد(672 فرغم تّص ابن مالك  ،النحويم تظرة يف هذا األسلوب

والزجاج   هد(286 ملربد وا هد(180 وذكر سيبويه  ،كثري يف كالم العربسلوب األ

ووصف  ،(2)له دون التعرض لكوته سامعا  أو قياسا   هد(643 وابن يعيش  هد(311 

 هد(347 وُتسب  بن درستويه  (3) له بأّته غري عزيز يف كالمهم  هد(538 الزخمرشي 

الذي   هد(669 إىل ابن علفور  سبوتُ  ،(4)رلدملأتاه أول من قال بقياسية النعت با

وأحلقه  (5) بنون اجلمع قاصدا  أنا هذا مذهب الُنحاة من البرصيم صاغ عبارته 

هد(761 وابن هشام  هد(686 باملشتق إ  أنا من بعدهم من النحاة كالريض
 (6 )  

آن قر ال وهو كثري يف  ،عىل املسمو  قرصوهو ،وغريهم قرروا أتاه عىل خالف األصل

 
 .(132 العزيز العيوين  تظم ابن مالك حتقيق/ سليامن بن عبد (1 

 .(25 ريي بم الّسام  والقياس للدكتور/ صالح العشت بامللدر النع  (2 

 .(3/417 الفائق يف غريب احلديث واألثر للزخمرشي  (3 

 .(23 والنعت بامللدر بم السام  والقياس   ،(253  هتلحي  الفلي  ورشح (4 

 .  (1/146 بن علفور ي   جاج لزرشج مجل ا (5 

يل هدتس يد القواعد برشحهدمتُينظر ، و(14 رية سفاملسائل ال، و(3/21 كافية رشح الريض عىل ال (6 

 .(7/3337 الفوائد 
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 الرشوط ىل القول بأتاه قيايس مع وهذه الكثرة دفعت كثريا  من املحدثم إ ،شعر وال

مستندين يف ذلك عىل صنيع البالغيم يف اعتبارهم   (1)التي ذكرهتا هلذا األسلوب

وجعله من املجاز املرسل أو العقيل أو جماز احلذف والشهاب اافاجي  ، هذا النو 

وهو األقرب   ،(2) من املقيس ووصفه باحُلسنسلوب األ ا ذهممن قرر أنا  هد(1069 

واملدرسة  ،يف شعر كبار الشعراء جاءو ،ه ورد يف أفل  كالم وهو القرآن الكريمألتا 

ومل يكن   ،كاتت متشددة يف التزام املقيس الذي بنت عليه أصول النحو يةالبرص

القرآن  ن يف كا ولو  ،احلكم هنا إ  هنج سلكه كثري منهم يف رفض ما خالف القواعد

ولعلهم تظروا إليه   ،(3) و  فيه بالشذوذفحكم عىل بعض األساليب واجلم  ،مالكري

وعىل العموم فهو  ،من تاحية الكم فهو وإن كان كثريا  إ  أتاه قليل يف مقابل املشتق 

فال يمكن أن يؤت  به ملن زار مرة  ،مقبول ألتاه يرد يف الكثري من املعاين الدقيقة

بل  ،ب مرة واحدةو  ملن كذ ،و  ملن عدل مرة واحدة ،هو زور ل له:قافيُ  ،واحدة

فلار مشهورا  به سواء أكان يف اللفات  ،ُتقال: ملن أكثر من الفعل املنسوب إليه

 املستحسنة أم املستقبحة. 

عىل تقدير حذف املضاف إذا مل ُيرد  وأول العلامء ما جاء منه بثالثة تأويالت:

  ، غيموهذا الرأي ضعفه كثري من الُنحاة والبال ،( 4) رصيملبا يأاملبالغة وهو ر

ُمقدر هذا   (5)  (ده617 وصدر الدين ااوارزمي  ،هد( 471 فوصف عبد القاهر 

 
 .  (8  أمحد عبدالستار اجلواديوالوصف بامللدر للدكتور/ ،(2/462 النحو الوايف  (1 

 .(249 رشح درة الغواص للخفاجي  (2 

 .(14 وُينظر  ،(10 يم أتيس هدللدكتور/ إبرا اللغةر ُينظر من أرسا (3 

 . (1/146 جي ورشح مجل الزجا  ،(2/362 ب صناعة اإلعرا ُينظر رس (4 

ا: املجمرة يف هدمؤلفات من هول ،(هد555 ولد عام  ،و أبو حممد لقاسم بن احلسم بن حممد ااوارزمي هد (5 

 = بوعجائ ،رشح املقامات  ي  يفوضوالت ،ورشح سقط الزتد ،والسبيكة يف رشح املفلل ،رشح املفلل
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 بمن ُيفسد قول الشاعر:  وشّباه ،التقدير بالذي أذهب ماؤه وأفسد روتقه

 بددددت قمدددرا  ومالدددت خدددوط بدددان

 

 (1)وفاحدددت عندددربا  ورتدددت غدددزا  

 ،يالن خددوط بددانفيقددول ومالددت مدد  ، متلقددا  ه أو ُيقدرا  مفعددو   لتشبية اأدا فُيقدر  

أنا هذا التقدير كالغرب بينام مددا جدداء بدده الشدداعر ومددا ورد  (ده617 وذكر ااوارزمي

فاملسددألة هنددا  ،وهددذا احلكددم مددن عددامل لدده قدددره ،(2)فيه من الوصددف امللدددر بدداملنبع

 ،جلامل واهلشاشددة لددهس بددائناسددت اجتدداوزت مسددألة اللددحة والقيدداس إىل مرحلددة 

عددىل إرادة وُقدر  ،الكالم ُتفسده مثل هذه التقديراتة يف وإحداث تو  من ا تسيابي

بمشددتق سددواء أكددان عددىل وزن فاعددل أو وُقدددر  ،(3)املبالغددة للد لددة عددىل الكثددرة

 .(4)مفعول

 وبعد فيمكن أن خنلص مما تقدم مبا أييت 
جميء امللدددر منهددا أّتدده جامددد غددري  يفثة ثاللا بعلة الناحاة يف رفضهم لألسالي -1

فدداارب  ،  يلزم منه اإلخبددار بدداملعن  عددن العددم ولكي ،يدل عىل الذاتو   ،مشتق 

واحلددال  بددد  ،والوصف  بد أن يكون تفددس املوصددوف ، بد أن يكون عم املبتدأ

 أن يدل عىل صاحبه.

ثددة؛ ثالب اللياسدد ألاتفقددت كلمددة النحدداة عددىل هددذه التقددديرات الثالثددة يف ا -2

 ،لدر فيدده د لددة عددىل املعندد  دون الددذاتوهي أن امل ، تتالقهم من قاعدة واحدة

 
 لنفات. وغري ذلك من امل ،النحو=

 . (5/2191 اقوت احلموي : معجم األدباء ليهتُينظر يف ترمج

 .(129 ديوان املتنبي  (1 

 .(2/91 والتخمري للدر الدين األفاضل ااوارزمي  ،(302 ُينظر د ئل اإلعجاز  (2 

 .(147-1/146 رشح مجل الزجاجي  (3 

 ، ( 1/371 ورشح املفلل  ،( 532  هوتلحي  الفلي  ورشح  ،(293 يت كن السبُينظر األلفاظ    (4 

 .(4/1919 ب وارتشاف الرض
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 فالشواهد واألمثلة التي أولوها تابعة من هذا التعليل.

واتتالق النحدداة   ،األقرب أنا هذه األساليب الثالثة هي قياسية وذلك لكثرهتا -3

ابقة وهو يف النتيجة الس رتهذك ما لواأل  ،يف قرصهم إياها عىل القياسية بسبب أمرين

والثدداين أنا الوصددف بامللدددر وإن كددان كثددريا  يف  ،عندد  دون الددذاتأهّنا تدل عددىل امل

دده قليددل بالنسددبة للوصددف باملشددتق  وبعددض النحدداة كددابن درسددتويه  ،شددواهده إ  أتا

ر ذك يف جميء امللدر باحلال هد(286 واملربد  ،ذكر أَن النعت بامللدر مقيس هد(347 

د(1398 ومن املحدثم عباس حسددن  ،قيسمتاه أ هد
ذي ذكددر أنا القددول بقرصدده الدد  (1)

عىل السام  يستلزم منه تعارض القول بم قول النحاة وقول البالغيم الذين يددرون 

 ،أنا هذا األسلوب من أقوى األساليب يف املبالغة بينام يراها الناحاة خددالف األصددل

 .(2)و  جُييزون القياس عليه

والتأويددل بحددذف  ،شددتق تأويددل املبالغددة عددىل التأويددل بامل من النحاةري كث رج  -4

د(392 املضاف؛ ملا فيه من قوة املعن  وكثرة الد لة كام مر بنا عند ابن جني  وعبددد  هد

 ،الددذي ذكددر أنا حددذف املضدداف يلدد  التقدددير بدده يف أحددوال معينددةهد( 471 القاهر 

فددإذا  ،لغددة وا تسددا  ُيقلددد املبا   أناينثدد لاو ،وأوهلا أن يكون الكددالم عددىل ظدداهره

ولددذا التددزم العلددامء  ،(3) بالغة فددإن تقدددير املضدداف جيعددل الكددالم مغسددو   ُأريدت امل

وممن فضله من املحدثم الدددكتور فاضددل  ،(4)اإلفراد دون املتابقة تأكيدا  هلذا املعن 

دول يف عدد  حلددالا ةروفقد ذكر أنا العدول يف األسلوب يستلزم منه برضدد  ،السامرائي

 
 .(176 اللغة والنحو بم القديم واحلديث لعباس حسن ( 1 

العزيز  توضي  النحو للدكتور عبد، و(2/289 معاين النحو ، وُينظر (3/94 حاشية الّلبان ُينظر   (2 

 .(8 والوصف بامللدر  ،(3/14 فاخر 

 .(230 ئل اإلعجاز ظر د  نيُ  (3 

 .(2/207 ُينظر االائص  (4 



 د. حممد بن راشد محد الصبحي                                        صف ابملصدر يف القرآن الكرميغة الو بال

304 

د(347 تويه رفض ابن درس يف املقابل و ،(1) املعن  د(790  والشدداطبي هد هد
التعليددل  (2)

وأنا احلددذف لاجيدداز  ،باملبالغة وذكر أنا التعليل بحذف املضاف هو األليق بددالكالم

و  يكفددي  ،؛ ألنا هددذه العلددة موجددودة يف كددل حددذف(3)وا ختلار وهذا فيدده تظددر

وبددالقرآن  بددل األليددق بالبالغددة عمومددا   ،علينددا مددن احلددذف ردما يدد كل  يفالتعليل هبا 

 بالغددةوامل ،ود لة دقيقددة ُأريدددت ،خلوصا  البحث عن خلوصية يف هذا الرتكيب

 أقوى من تاحية ثراء املعن .

 الوصف ابملصدر يف التنظري البالغي املطلب الثالث 
سددعد تعقددب  انهدد وم ،حديث البالغيم عن هذا األسلوب كان يف مددواطن عدددة

د(739 ملجاز العقدديل للختيددب القزوينددي تعريف اهد( 792 لدين التفتازاين ا الددذي  هد

فددذكر أن  ،(4)«إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل مالبس له غري ما هددو بتددأول» ذكر أّته:

 وهي: ،هذا التعلق هو أشهر صوره إ  أنا هناك صورا    تقل عنها أمهية

 أو وصف الذات بامللدر. ،لدراملب لووصف الفاعل واملفع -أ 

 كأسلوب احلكيم. (5)صل أنا الوصف للاحبهوصف اليشء واأل -ب 

فقددد اتقسددموا إىل  ،ومما تناولوه النظر إىل هذا األسلوب من حيث احلقيقة واملجدداز

 طائفتم.

واختلفددوا عددىل ثالثددة  ،ذهب هؤ ء إىل أنا هذا األسلوب من املجاز الطائفة األوىل 

د(471 قدداهر من املجاز العقيل وعىل رأسهم عبد ال أتاه رىي ق يآراء: فر الددذي ذكددر  هد

 
 .(462-460 وُينظر النحو الوايف  ،(1/196 النحو  معاين (1 

 .(4/644 واملقاصد الشافية  ،(253 ُينظر عىل الرتتيب تلحي  الفلي   (2 

 . (253  هتلحي  الفلي  ورشوح (3 

 .(86-1/82 اإليضاح يف علوم البالغة للختيب القزويني (4 

 .(198  دينلاسعد ل املتول (5 
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كلمتددي  اإلقبددال واإلدبددار( يف  وذكددر أن ،هذا األسلوب ووصفه بأّته أسلوب جيددد

 ،وأنا املجدداز يف اإلسددناد ،فليس فيها جمدداز املفددرد ،بيت اانساء باقيتان عىل حقيقتهام

وابددن  ،(1)االفعل منهدد  كثرة هذا رة إىلإشاية رففي وصفها هباتم اللفتم عىل امللد

الذي تصا عىل أنا هذا األسلوب هددو مددن املجددال احلكمددي  هد(1120 م املدين معلو

وهذا النصا يدل عددىل أنا البالغددم عرفددوا هددذا  ،(2)عند أهل البيان يف مبحث املجاز

أتدده يددرى  ريددق وف ،األسلوب وأملحوا له إ  أنا اإلطناب فيه مل يكن حا ا  يف كتبهم

لذي أكثر من تأويل ما ورد بامللدر عىل حددذف ا هد(311 احلذف كالزجاج  من جماز

ولكنه  ،أنا هذا التقدير صحي  من تاحية املعن  هد(471 ورأى عبد القاهر  ،املضاف

د( 644 وهددو رأي املهلبددي  ،(3)ُيفيت غرض املبالغة التي حيتملهددا الكددالم صدداحب هد

ىل أ  ُيقدددر التيددب املتنبددي(  الددذي رأى أنا األو ن أنايود حاكتاب  املآخذ عىل رش

ذكددر أتدده مددن املجدداز املرسددل ثالث وفريق   ،(4)املضاف؛ ألنا احلذف خالف األصل

 .(5)وعالقته التعلق 

ه لدديس مددن املجدداز ولدديس مددن احلقيقددة رأى فريق من العلددامء إىل أتدد  الطائفةةة الثانيةةة 

دد( 739 ومددنهم ااتيددب القزوينددي  دد(1128 ملغددرن قددوب اعي بددناوهد هد
ورأى  ،(6)

أنا القددول األول أوىل باللددواب ألتدده  (دهد 1427 مد عبد املددنعم خفدداجي الدكتور حم 

 فيه إثراء للمعن . وهو اللحي ؛ ألن ،(7)متوافق مع الذوق السليم

 
 .(300 د ئل اإلعجاز  (1 

 .(6/110 دين أتوار الربيع  بن معلوم امل (2 

 .(300 د ئل اإلعجاز  (3 

 .(2/76 لبي هدعىل رشح ديوان أن التيب املتنبي للماملآخذ  (4 

 .(3/94 حاشية اللبان  (5 

 .(1/240 رشوح التلخيص  (6 

 .(1/127 تعليق اافاجي اإليضاح ب (7 
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 .(1)الوصف بامللدر أبلغ من الوصف باسم الفاعل أن هد(644 وذكر املهلبي 

لدددون هبددا ويق ،غددةالنحويون والبالغيون باملبال يربته ما ا  وهذا األسلوب كثري

عددىل أبلددغ غايددات  اليشددءإخددراج »وهددي:  ،هنددا املبالغددة املعنويددة كددام ذكددرت سددابقا  

 ،هددذا الغددرضحيمددل شك أنا العدول من اسددم الفاعددل إىل امللدددر  و  ،(2)«معاتيه

 .بدقةعن  ملل ايلافإَن الغاية هي إ ،وغريه من األغراض التي سيشري البحث إليها

 

 

 

 

 

 
 .(1/14  ديوان أن التيب املتنبي رشح عىلاملآخذ  (1 

 .(123 ب الكاتب هدوالبيان  بن  هان يف وجوهدالرب (2 
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 املبحث األول

 ر خربًا للمبتدأ أو لنواسخه وقوع املصد

يف موضوعات  جمموعة من الشواهد منهاوقفت يف هذا الرتكيب اللغوي عىل 

احلديث عن حال الكفار مع فقد ورد يف القلص القرآين كام يف  ،خمتلفة من القرآن

 حف جف مغ جغ ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،حورمس فقد وصفوه بأته  × النبي

  ٱ﴾  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

فالنجوى ملدر ُعرب به   ﴾ٱخك حك جك﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل: ]47اإلرساء:]

فهم أكثروا من أذيته وتآمروا عليه   ×للد لة عىل أنا هذه هي عادهتم مع النبي 

ا لوصفه بأقذ  ه عادة أنا هذوقيل:  ،(1) لقتله ّماإو ،األوصاف وخاضوا يف شأته إما

فاألصل  ،(2) عند استامعهم للقرآن حماولة منهم التشاغل عنهمن الكفار تكثر منهم 

  إتاام النجوى فعلهم »: هد(221 ولذا قال األخفش  ،أن ُيعرب هبا عن الرجال املتناجم

ي جاالشهاب اافو هد(756 وذكر السمم احللبي  ، (3) «كام تقول: هم قوم رىض

  ، (4)هو من باب املجازإطالقها هنا عىل األشخاص  وليهام أن يف أحد ق هد(1069 

  ، ويل  أن يكون من املجاز العقيل  ،ويقلد به املجاز املرسل الذي عالقته التعلق 

م   ،فالعدول هنا من اسم الفاعل إىل امللدر للد لة عىل كثرة هذا الفعل منهم  فكأهنا

 هم النجوى. 

 
 .(15/489 واملحرر الوجيز  بن عتية  ،(6/4218 اية ملكي بن أن طالب هدداية إىل بلوغ النداهل (1 

 .(15/120  ر بن عاشورهدالتحرير والتنوير للتا (2 

 .(1/381 ن عبيدة معمر بن املثن  ز القرآن ألظر جما نويُ  ،(2/425 آن لألخفش معاين القر (3 

 .(3/177 اب هدوحاشية الش ،(4/90 الدر امللون  ُينظر عىل الرتتيب (4 
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 ،(1) ا عىل حذف املضاف  ذو(قّدره هد(538 زخمرشي ين كالاملفرسوبعض 

  هد( 538 والزخمرشي  ،(3) وبعضهم قدره بد أصحاب( ،(2) دره بد أولو( وبعضهم ق

الذي  (ده311 أخذها قاعدة طبقها يف كل ما ورد من هذا األسلوب تبعا  للزجاج 

 ية.الشواهد ا تكثريا  ما كان يذكر ُيقدر مضافا  حمذوفا  كام سريد معنا يف 

  رب  يئ ىئ نئ ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:  وورد يف قلة موس 
  ]8القلص: [ ﴾  ىت  نت  مت  زت رت   يب ىبنب  مب زب

فرعون  فقد كان سببا  يف تشتت ملك ،(4)ُجعل تفس احلزن مبالغة فموس  

فقد أخرب عن الذات   ،وجعله يف قلق وجدال دائم ،واتفضاض من حوله كالسحرة

ن هذا الباب؛ ألتاه  رفض جعله م هد(3139 ابن عاشور كن ول ،باملعن  هلذا الغرض

فاألسلوب  ،واألول أقرب ملا فيه من خليلة النو  ،(5) م الفاعلمل يقع مكان اس 

 من باب املجاز احلكمي وعالقته السببية. 

ُحث فيها عىل التزام معايل األخالق  ا يات التي هذا الرتكيب يف جاءو

  خل  حل جل مك  ٱ﴿ٱتعاىل: لهقو وذلك يف  ،ذيةخلوصا  يف مواجهة اإلساءة واأل
ففي هذه ا ية أت  وصف األمور بامللدر  ]43الشورى: [ٱ﴾ حم جم هل  مل

  ، والتقدير: ا مور العازم أصحاهبا ،فاألصل أنا الوصف للاحبها ،للمبالغة

فالعزيمة ليست لألمور حقيقة وإّتام هي خاصة  ،(6) فالرتكيب من املجاز العقيل 

 
 .(2/452 والكشاف للزخمرشي  ،(3/243 معاين القرآن للزجاج  (1 

 .(28/248 املحرر الوجيز  (2 

 .(1/37 فسري ابن جزي ت( 3 

 .(5/120 تفسري أن السعود  (4 

 .(20/76 ر لتنوياو التحرير (5 

 .(25/122 ُينظر التحرير والتنوير  (6 
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  ، (1) لوبا  تاسبها مثل هذا الرتكيبثني عرش متا ية أتت يف ختام اذه فه ،بالذوات

كلها يف ختام آيات جاءت يف  (2) هذا الرتكيب ورد يف القرآن الكريم ثالث مراتو

معرض العفو واللف  واللرب واألمر باملعروف واحلث عىل إقامة اللالة 

التزم باألوامر  ففي هذا الرتكيب تدليل عىل فضل من ،وا بتعاد عن الفحشاء

وجعل  ،مة ُيعرف هبافضل العفو عىل ا تتقام حت  أصبحت س النواهي و واجتنب

العدول من اسم الفاعل إىل امللدر للتأكيد مع بقية  هد(1393 التاهر بن عاشور 

إضافة إىل أنا يف ا ية مدح هلم بكبت شهواهتم   ،املؤكدات املوجودة يف ا ية 

مر( يف جمال احلديث اد  عزم األبليغة اإلفرورة حممد س  يفبينام ورد  ،(3) املختلفة

وإّتام العزم ألهله كام قال اإلمام التربي  ،املنافقم عنهن احلرب وجبن ع

هد(310 
 (4). 

  ، ومن املوضوعات التي ورد فيها هذا األسلوب بكثرة وصف املؤمنم والكفار 

ومن  ن إبراهيم بذكر حال خليل الرمح اإليامن ااالص ُحثوا عىلفاملؤمنون 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي  ٱ﴿ٱتعاىل يف قوله  مع قومهم آمن به
فموطن الشاهد قوله  ]4املمتحنة:[ ﴾   هت مت خت حت جت هب مب خب  حب

وهي من باب  ،(5)منها  َبَراٌء( ،فقد ذكر الُقراء فيها أربع قراءات ﴾ٱمب﴿ تعاىل:

أ( إىل امللدر للد لة عىل فقد ُعدل فيها عن اسم الفاعل  مترب ،الوصف امللدر

جعلوا املعيار بينهم وبم أهاليهم  ومن آمن به  فإبراهيم  ، يف املعن  غةملبالا

 
 .(1/326  ويل للغرتاطيُينظر مالك التأ (1 

 .(43 وسورة الشورى  ،(17 وسورة لقامن  ،(186 سورة آل عمران  (2 

 .(25/122 التحرير والتنوير  (3 

 .(20/530 تفسري التربي  (4 

 .(92/519 ومفاتي  الغيب للرازي  ،(4/91 الكشاف ( 5 
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غيه فهو العدو  ومن استمر عىل  ،فهو القريب واحلبيب ا  فمن كان مؤمن ،اإليامن

وهي براءة تامة خاللة من مشاعر ا رتداد والنكوص التي قد  ،البالغ العداوة

 البرش عتفا  عىل أرحامهم.  تعلق يف تفس

يف قوله  لفات احلميدة كام  ء عليهم بام هم عليه من العرض الثنايف م كروذ

ٱ﴾  مي  زي ري ٰى ين ىن  نن من زن  رن  مم ٱ﴿: تعاىل

فهذه ا ية تزلت يف مدح   ﴾ ٱينٱ﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل:  ]38الشورى: [

م يكثرون ،األتلار فكأن أمرهم هو الشورى تفسها من هذه اللفة   أو ألهنا

 ، مر إىل الشورىففيه إسناد األ ،تركيب جمازي ووه ، مهلحت عادة مالزمة فأصب

والتقدير: ذو  ،وقيل: أتاه من باب جماز احلذف ،(1)واحلقيقة أتاه ألصحاهبا

 ففي هذا الوصف مبالغة يف املدح.  ،(2) شورى

 خل  ٱ﴿ٱقوله تعاىل:ويف وصف حال بعضهم عندما ُفرض القتال عليهم كام يف 
إىل  مكروه( إ  أتاه ُعدل  فاألصل: ]621البقرة: [ٱ﴾ حمخم جم يل ىل مل

فكأتاه  ،يف التدليل عىل شدة كراهيتهم للقتال للعوبة ااروج له (3) امللدر للمبالغة

ومما ُيستأتس به هنا أنا هذه هي اللفظة الوحيدة يف القرآن الكريم   ،هو الكره بذاته

وهي قراءة  ،افالكأمجع الُقراء عىل قراءهتا بالضم؛ ضم من معجم  الكراهة( التي 

فلعل هذا داخل يف الشدة  ،(4) غريها جاز فيها الفت  والضم أهل احلجاز بينام 

ومن حركات ا متعاض يف عادة الناس ضم   ،وا متعاض من إجياب القتل عليهم

  ، ( 5) ذو كره لكم أي:  ،مضاف حمذوف هنا وذكر بعض املفرسين عىل أن ،الشفتم

 
 .(25/112 ير والتنور التحري (1 

 .(14/73 وفتوح الغيب للتيبي  ،(3/472 الكشاف  (2 

 .(6/385 ومفاتي  الغيب  ،(1/356 اف الكش (3 

 .(1/288 للزجاج  همعاين القرآن وإعراب (4 

 .(3/645 تفسري التربي  (5 
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  رغبة له  بحال من أكره عىل اليشء وهو  بيهم ش فحاهل ،وقيل: أّته جماز   حقيقة

وهذا الرأي فيه تظر؛ ألنا  اجلملة وردت باإلخبار عن اإلجياب واإللزام   ،(1) فيه

 والكالم حممول عىل حقيقته. ،فالفرض هنا  زم ،وأنا هذا األمر كان من قبل اهلل

عم   هنمبأ فقد ُأخرب عنهم ،م كاتوا من وجوه شت وأّما الكفار فاحلديث عنه

  ﴾  يه  ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ٱ:عاىلوذلك يف قوله ت لنجاسة،ا
م   ،فقد وصف الذات هبذا املعن  مبالغة يف هتجم أمر الكافرين ]28التوبة: [ فكأهنا

فهم   ،(2) وقيل: أتاه من جماز احلذف عىل تقدير:  ذو تجاسة( ،النجاسة بعينها

وعدم اغتساهلم من   ،اخليةسلمم دفالكفر واحلقد عىل امل ،ةاخلية وخارجيتجاسة د

 نابة خارجية.اجل

ا هي العز بذاته بآهلتهم أو يف وصف مدى اعتزازهم ا  ،فكاتوا يعتقدون أهنا أو أهنا

وذلك يف قوله   ،(3)أو أنا جمرد ا تتامء وا فتخار هبا جيلب العز لعابدلا ،كثرية العزة

   .]81مريم:[ٱ ﴾  رب  يئ  ىئ   نئ مئ  زئ  رئ ّٰ ٱ﴿ تعاىل:

مرشكي تبيه أن يواجه هبا  ر اهلل التي أمات ض ا ستفهامروورد يف مع

امللك:  [ ﴾ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ٱ﴿ قوله تعاىل:يف  قريش

فقد عدل عن الوصف باسم الفاعل إىل  ﴾ٱنت﴿ :فموطن الشاهد قوله تعاىل  ]30

ه قادر عىل  م بأتا حتداه فاهلل  ،وهو جماز عقيل ،(4) غةالوصف بامللدر إلرادة املبال

ولو قيل:  غائرا ( لفهم   ، ياهب األرض فال تناله أيدلم و  د ؤهمغ تزال املاء يفإ

عىل أنا  هد(774 ولذا تصا ابن كثري  ،ولكنه ليس يف قوة امللدر ،منه هذا املعن 

 
 .(1/356 تفسري الكشاف  (1 

 . ( 152/ 3  السعود  أن سريوتف  ، ( 37/ 6   احللبي والدر امللون للسمم ، ( 183/ 2  ُينظر امللدر السابق  (2 

 .(16/163 ُينظر التحرير والتنوير  (3 

 .(29/363 جيز املحرر الو (4 
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ٱ  ﴾   من  خن   حن  جن  يم  ٱ﴿ ٱىل:وهو قريب هبذه الليغة من قوله تعا ،(1)األول أبلغ
ألنا هذا الوصف   ؛له د لة دقيقةدون سواها  ةواختيار هذه الكلم  ]18 املؤمنون: [

وكذلك ُحذف جواب الرشط  ،يتلق عىل املاء يف حال عجزهم عن الوصول إليه

  ، الذي يدل عىل أمر مهول سيحيق هبم يف حال عجزهم عن الوصول للامء

ر يف سورة وورد هذا امللد ،(2)ة استفهام إتكاريوا ستفهام يف اجلملة األخري

فقد   ]41الكهف: [    ﴾جت هب  مب  خب  حب جب  هئ مئ ٱ﴿ٱتعاىل: هيف قول الكهف

مضاف   فيهام وقيل: أن الشاهدين يمكن أن ُيقدر ، ُعدل فيها عن اسم الفاعل

والرأي األول أبلغ؛ ألن اجلملة  ،فيكون من جماز احلذف ،(3) ذا غور  أي: ،حمذوف

 ،جلمعا با  بليغةاألوىل وردت ختاإ  أن اجلملة  ، هام تؤكد هذا املعن التي تلي

  ، فالثاين برصي  النفي ،واملعن  اجلامع بينهام هو النفي ،ذه وردت بليغة اإلفرادوه

 .   يقدر أحد عىل ذلك إ  اهلل  أي: ،والثاين استفهام يؤول إىل معن  النفي

  عليه من الشهوات يف قوله تعاىل: وورد احلديث عن البرش عموما  وما جبلوا 

األعيان الستة   د جعل اهلل قف ]14آل عمران: [ ﴾ مي زي  ري ٰىٱ﴿

 . (4)املذكورة يف ا ية هي الشهوات للتدليل عىل حرص البرش عىل ا ستمتا  هبا

  خض  ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،العدول يف آيات وصف القرآن باهلدى وورد هذا 

  م: فأصل الكال  ]11اجلاثية:[ٱ﴾  مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط

تدليل عىل كثرة هدايته ملن ا ذ أوامره وتواهيه وما  درلإ  أنا يف التعبري بامل (هاد   

 
 .(9/140 تفسري ابن كثري  (1 

 .(29/56 التحرير والتنوير  (2 

 .(13/284 سري القرطبي تف (3 

وتفسري أن   ،( 3/50 والبحر املحيط ألن حيان  ،(7/161 ومفاتي  الغيب  ،(1/416  ُينظر الكشاف (4 

 .(1/409 السعود 
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لتحمله كل أسباب اهلدى ومجيع » فكأتاه تفس اهلداية ،فيه دستورا  له يف احلياة

للفظة للد لة عىل  والتعبري بامللدر يتسق مع تنكري املسند يف ذات ا ،(1)«جهاته

  مئ  زئ رئ ّٰ ٱ﴿ٱىل:عا ت الكلمة وردت يف قوله ذاتو ،(2) داية ل يف اهلمعن  الكام
أنا يف   هد(1393 فقد ذكر التاهر بن عاشور  ]5البقرة:[ٱ﴾  زب  رب  يئ نئىئ

فهذه  ،(3)التعبري بامللدر بد   من اسم الفاعل من املعاين ما   حُييط به الوصف

ات التي يمكن أن حتتملها ا  اهلدايأفادت الد لة عىل مجيع أتواللفظة هبذا الرتكيب 

 الكلمة.

ٱ﴾  حفخف جف  مغ ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:ل من مل ُيؤمن به ف حاوصل ب املقاويف

وُعدل به إىل الوصف عىل سبيل   ،فضمري الغيبة عائد إىل القرآن الكريم  ]44فللت: [

بالقرآن وما فيه  كان  دهم وكفرهمفإنا عنا ،وهو من الرتكيب املجازي ،(4) املبالغة

 . (5) بب يف ضالهلمالس

وذلك يف قوله  ،األحكام كيب آياتلرتا اورد فيها هذ ومن املواضيع التي

فقد قرأ ابن عباس   ]96املائدة:[ ﴾ ينجه ىن من خن حن  جن  يم ٱ﴿ٱتعاىل:

فيكون من هذا الباب عىل   ،بفت  احلاء والراء عىل امللدرية ﴾ ينجه﴿ (هد68 

عىل وجه تفس املحرم  أو عىل جعله  ،ذوي حرم أي:  ،ذف املضاف تقدير ح

 . (7() 6) املبالغة

 
 .(18/63 تظم الدرر  (1 

 .(3/510 الكشاف  (2 

 .(1/227 ر ُينظر التحرير والتنوي (3 

 .(2/500 فت  القدير للشوكاين  (4 

 .(24/316 رير والتنوير ُينظر التح (5 

 .(4/30 ُينظر تفسري األلويس  (6 

ٱَّىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱٱتعاىل: هد قولهدوامن الش (7 
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  ىي ني مي زي ٱ﴿ٱه تعاىل:لقراءات كقولا  يف وورد هذا العدول
ُقرأ بإسكان اللاد يف  ]98األتبياء: [ٱ﴾ جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 حملوب( (1) فيكون ملدرا  وقع موقع اسم املفعول  ﴾ٱحئ﴿  قوله تعاىل:

 ،(2) قريش  حلتب يف لغةوقيل: هو ا ،احلىص  أي: ،هم احللبهنم فكأ ،للمبالغة

وذلك للتدليل عىل شدة  ، و احلتبأ ىصالتفسريين تشبيه هلم باحلفيكون يف أصل 

عىل مرشكي   × خلوصا  أنا ا ية ُتالها النبي ،العذاب و ويف هلم بسوء امللري

ويف بعد إبالغهم  ففي ذكرها يف هذا املقام   ،قريش وهو يدعوهم إىل اإليامن

 الدعوة.الرسالة و

 

 

 

 

 
 ىي  مي  خي ُّٱٱٱتعاىل هقولو  ]23 :مريم[ َّ  جف مغ جغ ٱُّ تعاىل: هوقول  ]9:فده الك[

  خف حف ُّٱٱ:تعاىل  هوقولٱ ]25:العنكبوت[ٱٱَّ ِّّٰ ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر  ٰذ يي
  .]6 :الربوج [ َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ُّٱٱتعاىل هولوق ]5 :الذاريات [ َّ مف

 .(22/188   الغيب ومفاتي ،(17/204  ُينظر املحرر الوجيز (1 

 .(37  حسنون بنللغات يف القرآن   ا (2 
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 املبحث الثاني
 وقوع املصدر حااًل

فهو يمكن أن يكون  ،ما ُيعرب امللدر الواقع حا   بأكثر من إعراب ا  ريكث

ورغم هذه التقديرات إ  أهّنا ليست يف الد لة عىل  ،أو مفعو   له ،مفعو   متلقا  

جعل كثريا  من شواهد هذا  هد(1398 ولذا رفض عباس حسن  ،قوة املعن  واحدة

فعول املتلق املؤكد معيب؛ ألته ملا لعامسلوب من املفعول املتلق؛ ألنا حذف األ

 . (1)ينايف الغرض الذي جاء من أجله

عات قرآتية وجمموعة من الشواهد يف موضعىل ووقفت يف هذا األسلوب  

قوله  يف  لدعوته مع قومه وصف توح  يف فقد ورد يف القلص القرآين  ،خمتلفة

 ،(2) ب راإع أكثر من فهذا امللدر ُقدر فيه ]8توح: [ ﴾ مظ حط مض خض ٱ﴿: تعاىل

ولكنّه وصف بامللدر لُيشري إىل ما بذله من   ،جُماهرا  فاألصل/  ،منها إعرابه حا   

فدعوته كاتت  ،(3) جهد يف سبيل الدعوة واستعامله أساليب خمتلفة يف دعوهتم

فلم يلق  ،رة دعوته هلمففي هذا التعبري تدليل عىل كث  ،(4) والنهار  ستمرة يف الليلم

أي:   ،وجوز أن يكون املحذوف عىل تقدير مضاف ،هوتدعبم والكفر إ  اللد منه 

 . (6() 5) ذا جهارا

كام يف وصف أتبياء اهلل   عىل شدة الرغبة والرهبة للتدليل هذا األسلوب ويأيت 

 خس حس جس مخ﴿ :تعاىل األتبياء بقوله بعد ذكر قللهم يف سورة
 

 .(2/372  ،(2/211 لوايف النحو ا (1 

 .(2/760 ُينظر مشكل إعراب القرآن ملكي بن أن طالب  (2 

 .(6/329 ُينظر تفسري أن السعود  (3 

 .(5/262 للامتريدي  ل السنةهدتأويالت أ (4 

 .(5/27 اس إعراب القرآن للنح (5 

 . ]29:نساءال[ َّ مم  خم  حم  جم يل  ىل  مل خل ُّٱتعاىل:  هقولد هدومن الشوا (6 
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  جع  مظ حط مض خض حض مصجض خص  حص مس
فاألصل:  ،تبياءاأل قلص ية أتت يف ختامفهذه ا  ]90األتبياء:[ ﴾ جغمغ مع

راغبم وراهبم إ  أتاه ُعدل إىل امللدر للمبالغة يف وصف شدة رغبتهم فيام عند  

  ا الفعل منهم يف كل إضافة إىل كثرة هذ ،(1) وشدة خوفهم من عقابه وعذابه ،اهلل

 . (2) ذوي رغب وذوي رهب أي:  ،ضافويمكن أن ُيقدر عىل حذف امل  ،أمورهم

  جه ين ىن ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل: ف يوس قلة إخوةورد يف كام 
ففيها إشارة إىل اتفرادهم وكثرة تشاورهم يف   ]80يوسف:[ٱ﴾ىه مه

هم ذهبوا إىل كبري ولذا ورد أهّنم ،اعتذارهم ألبيهم بسبب فقدهم ألخيهم بنيامم

والكالم   ،ماللفة التي يذهبون هبا إىل أبيه ا:مه أمرين  يفيف العقل والعلم ُيشاورته 

ولذا   ،وردت بد   من اسم الفاعل لد لة الكثرةٱ﴾ىه﴿  فلفظة  ،(3) املعتذر به 

بقاء  وهي: ،ثالثة  حمن جتعلهم يكثرون من التشاور هد( 606 ذكر اإلمام الرازي 

أن   يتهموخش ،واحتياج أهل بيتهم إىل التعام ،ء وهذه حمنة عظيمةأبيهم دون أبنا

م  أخيهم بنيام وند مهيولو عادوا إىل أب ،لكليةهالك أو ده با يظن يعقوب 

  ،(4) لعظم حياؤهم من أبيهم الذي ُيوهم ظاهر أمرهم أهنم خاتوه يف حفظ ا بنم

ا راء لتربير ما جرى و شك أنا هذه املحن تدفعهم إىل كثرة التشاور وتقليب 

 ألبيهم. 

  يف وذلك  ،مموذكر يشء من خمازلم مع املسل ،يهودحديث اهلل عن اليف جاء و

  لك  خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ٱ﴿ٱ:قوله تعاىل
 

 .(6/271  ابهداشية الشُينظر ح (1 

 .(4/376 تفسري أن السعود  (2 

 .(2/336 الكشاف  (3 

 .(18/492 مفاتي  الغيب ( 4 
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في هذا ا ية حديث عن أهل الكتاب وعن يشء من  ف ]99آل عمران:[ٱٱٱٱ﴾ جلحل  مك

وجيتهدون  ،بام عندهم من العلم فهم ُيلبسون عىل املؤمنم خمازلم مع دين اهلل 

هي املوجودة  ×هلم كنفيهم أن تكون أوصاف النبي يف ذلك وحيرصون عىل إضال 

ق بم املسلمم كمحاولتهم التفريق بم األوس  شقالا  موبثه ،يف التوراة

(1) واازرج 
وهذه الكثرة مفهومة من وضع امللدر موضع  ،وُيكثرون من ذلك 

حلرصهم عىل أن يكون التريق   معوجة( فهم  فأصل الكالم: ،ا سم املشتق 

ا التلوير هبذا العدول توبيخ ويف هذ ،التريق العوج ُعرب عنه بذلكاملستقيم تفس 

وورد هذا امللدر هبذه  ،فهي مجلة خربية خرجت إىل معن  التوبيخ ،(2)هلم مذو

 .  (3) الد لة والعدول يف ثالث آيات أخرى

هم العذاب واحلساب الذي  ر عند رؤيتحلال الكفا  وكذلك يف وصف اهلل 

قوله يف وذلك  ،بمن أتذرهم وقوعه اواستهزأو ،وقوعه طاملا أتكروه وجحدوا

فهذه ا ية حديث عن   ]27امللك: [ٱ﴾خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱتعاىل:

وموطن الشاهد   ،قرب املوعود أو العذاب الذي سيحيق هبؤ ء اجلاحدين املنكرين

فُجعل تفس القرب مبالغة وهتديدا    ،مزدلفا  لكالم: فأصل ا ﴾ىل﴿ قوله تعاىل:

ه عىل أتا  : إضافة التاء إىل ذات الكلمة وقيلومما زاد هذه املبالغة تأكيدا   ،يفا  و و

 . (4) ذي زلفة من جماز احلذفأي:   ،تقدير حذف املضاف

  ، هذا األسلوب يف صفة القتال التي ينبغي عىل املؤمنم أن يلتزموا هبا أت  و

  حص  مس خس  حس  جس مخ  جخ مح  جح مج ٱ﴿ٱ:تعاىلقوله   يفوذلك 
 

 .(301-4/300 ملحرر الوجيز ا (1 

 .(1/449 حاشية ابن املنري  (2 

 .(3 يم هدوإبرا ،(19 ود  هدو ،(86 ،45 ألعراف سورة ا (3 

والتحرير  ،(6/301 لسعود وتفسري ان ا ،(265/ 20 ر دروتظم ال ،(10/394 لون ُينظر الدر امل (4 

 .(29/50  والتنوير
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املفرسين بمتزاحف بعضكم إىل  فرسا هذه ا ية كثري من ،]15تفال: األ[  ﴾ خص

ولكنّه ُعدل إىل ما يف  ، أن ُيعرب عنهم هبذا املفرسر الذي ذكروه لصألفا ،(1)بعض

  أي:  ،لدريفالزحف ُفرس بأمرين: باملعن  امل ،املبالغةو ا ية للد لة عىل الكثرة

فهؤ ء  ،(2)رى لكثرته كأّته يزحفوُفرس باجليش الدهم الذي ي ،امليش يف احلرب

و  شك أنا  ،لحتهم وخيلهمس أ ةعداء يف غزوة حنم كان كثري عددهم وكثرياأل

  ، منظرهم وهم يسريون من مسافة بعيدة تحو أرض املعركة يبث الرعب يف النفس 

بالثبات واللرب وعدم خلخلة املؤمن متالب  ومع هذا فإنا  ،وااور يف األجساد

رة طول أمد املعركة التي  ُيضاف إىل الكث ، هبروبه من القتالصفوف املسلمم

 فربام فّر املقاتل هربا  من هذا.  ، وقتا  كبريا   اهيفيستلزم القتال  

قوله  وذلك يف  ،وورد يف احلديث عن ا داب التي ينبغي أن يلتزم هبا املؤمن

يضا  يف سورة ووردت هذه اجلملة أ ]37اإلرساء:  [ ﴾ خنمن حن جن مم خم ٱ﴿ٱتعاىل:

جيب أن  تيال ايف إطار الوصاي اا يتم وردت تاوكل ، (3) بنهيف وصايا لقامن  لقامن

ا اسم فاعل ،بكرس الراء وفتحها ﴾ خنمن﴿ وُقرأ  ،لق هبا املؤمنيتخ  ، فالكرس عىل أهنا

إ  أنا الزجاج  ،(4)ة منهااملكسور هد(221 ورج  األخفش  ،والفت  عىل أهّنا ملدر

 املفتوحة وهي ملدر أوكد يف وذكر أنا  ،كر أهّنام يف اجلودة سواءذ هد(311 

  ،(6) فالغرض من وضع امللدر موضع اللفة التأكيد ،(5) ةروسا ستعامل من املك

  ، ريا  وهو تأكيد معن  النهي عن التخلق هبذه اللفة ولو كان شيئا  يسريا  أو وقتا  قل

 
 .(15/465  ومفاتي  الغيب ،(11/75 تفسري التربي  (1 

 .(9/287 والتحرير والتنوير  ،(149-2/148 الكشاف  (2 

 .(18 سورة لقامن  (3 

 .(2/424 معاين القرآن لألخفش  (4 

 .(3/240  هقرآن وإعرابمعاين ال (5 

 . (4/349 فرقان للنيسابوري ئب الغاغرائب القرآن ور (6 
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رأى أنا  هد(685 ضاوي  البيإ  أنا (1)وهو هني كراهة خرج عن معناه احلقيقي

كون يف امللدر ت ةيغوأنا أبل ،باسم الفاعل آكد من الوصف بامللدرية الوصف

فالنفي هنا ألصل اللفة  ،والنهي يف حقيقته داخل يف النفي ،(2) ا ثبات   يف النفي

وهي  ،(3) التي ُفهمت من الوصف بامللدرادة املرح   تفي زي ،وهي امليش يف املرح

وقدره  ،واملراد صاحبها ،مليش إىل اللفةفأسند ا ،من املجاز العقيلهذا تكون عىل 

 . (4) ذا مرحأي:   ،املضافهد( عىل حذف 853  الزخمرشي

يف ذكر اللفات السيئة التي التزم هبا بعض العرب خشية  وورد هذا األسلوب 

  نث  مث زث ٱ﴿ٱنون وذلك يف قوله تعاىل:ظخشية الفقر كام يو أ ،العار كام يدعون
ففي التعبري بامللدر مبالغة يف   ]014األتعام: [ٱ﴾ ىق  يف ىف  يث ىث

وحرموا أتفسهم منافع   ،م اعرتضوا عىل ما ُرزقواهنا أل ؛(5) وصفهم بشدة السفه 

ية السفه  فلذا كاتوا يف غا ،كام حرموا البرشية وإعامر األرض منهم ،هؤ ء األبناء

م هم السفه بعينه.  ،واحلامقة  فكأهنا

 

 

 

 

 
 .(5/1715  اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي (1 
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 بحث الثالثملا
 وقوع املصدر نعتًا

ة التي تندددرج حتددت هددذا األسددلوب سم عد هذا الرتكيب من أكثر الرتاكيب اايُ 

 قلددة فجدداء يف ،فقددد ورد يف القلددص القددرآين ، من تاحية األغددراض البالغيددةقيمة  

 زتمت رت  يب ىب نب ٱ﴿ ٱتعاىل:تربير اختفاءه يف قوله  إخوة يوسف يف جزئية
 ﴾ لك اك يق ىق يف  يثىف ىث مثنث زث رث يت ىت نت

وابن  هد(221  شواألخف هد(207 إىل الفراء  هد(597 جلوزي تسب ابن ا ]18يوسف:  [

ن املجدداز مدد  ﴾ٱزت رت﴿أهنم رأوا أنا قوله تعاىل: هد( 311 والزجاج  هد(276 قتيبة 

وُعددرب  ،وإّتددام ُأسددند الدددم إىل الكددذب ،(2)من جاء به كدداذب واملراد به: أنا  ،(1)العقيل

لاشارة إىل أنا كذهبم يف دعددوى   مكذوب فيه( أي:ل    من اسم املفعوبامللدر بد

 ،دعوة مفضوحة ف وأنا الدم املوجود عىل القميص هو دم يوس  هل قتل الذئب

دده قددال هلددم: هددو ا لكددذب بعيندده فالكددذب ظدداهر عددىل الدددم فكيددف بلدداحبهل  فكأتا

ولددذا ورد أنا يعقددوب  ،(4)اقددعللمبالغة؛ ألتاه خمالف للوفالتعبري بامللدر  ،(3)وتفسه

  (5)خُيددرق قميلددهل ومل  ،هكيف أكل حلمدد  ،هلم: إَن هذا الذئب كان رحيام  قال، 

د(1393 وهذا املقولة رفضها ابن عاشددور  هد
واجلملددة ا سددتئنافية التددي تدديل هددذا  ،(6)

 ،ورصح بتكذيبه هلددم ،عرف كذهبم لوضوحه ا أن يعقوب نلالرتكيب تكشف 

 
 .(319-4/192 علم التفسري زاد املسري يف  (1 

 .(31/35 تربي التفسري ُينظر  (2 

 .(2/308  الكشاف (3 

 .(10/31 تظم الدرر  (4 

 .(15/580 لسابق امللدر ا (5 

 .(12/238 ير والتنوير التحر (6 
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  ،(1)ذو كددذب أي: ،قدددره عددىل حددذف املضدداف هددد(311 الزجدداج وبعددض العلددامء ك

 فيكون من جماز احلذف.

ٱكام يف قوله تعاىل:  إلرادة التقليل والتحقري موضع آخر من القلة  يفوجاء 

   ]20:يوسف[ ﴾ مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئٱ﴿

  أي:  ، امللدر ُعرّب به بد   من اسم الفاعل  باخس(فرسين أنا ملذكر بعض ا

وقيل:   ،منقوص أي:ل  مبخوس( وقيل: إن أصل الكالم اسم املفعو ،(2)تاقص

  ، قلان يف القرآن كله إ  يف هذه ا ية البخس بمعن  الن نأ ولذا ذكر العلامء ،حرام

وهذا يتناسب مع د لة  ،(4) وقيل: قليل ،وقيل: بمعن  ظلم ،(3)فإته بمعن  احلرام

 عرشة بعوا يوسف ال  تهأنا إخو ولذا قيل:  ،واجلملة احلالية بعدها ، امللدرية

و  شك أنا هذه  ،(5) ممهأتاه عبد هلم بعرشين درمها  فنليب الواحد منهم در عىل

فهو للمبالغة يف تقبي    ،وإذا كاتت بمعن  الظلم واحلرمة ،صفقة قليلة القيمة

وإذا كان املراد  ،فكأتاه هو البخس بعينه ،عليهم سوء فعلهم  عيجرمهم وتشن

وامللتقط  ،أهّنم التقتوه من البئر ول:األ  ،فتعليل بخسهم للثمن بأمرين ،رةالّسيا

أهّنم خافوا أن يظهر من يدعي أّته ملك  والثاين: ،قارتة مع غريهملابقليلة قيمته 

وقيل:  ذي بخس( عىل حذف  ،(6)فكاتوا مستعجلم يف بيعه بأي ثمن ،خاص به

م  ،(7) فيكون من جماز احلذف ،املضاف  ،خلص منه بأرخص األثامنأرادوا الت فكأهنا

 
 ، ( 2/308 والكشاف  ،(5/3520 اية هدداية يف بلوغ الندوُينظر اهل ،(3/96  هعرابمعاين القرآن وإ (1 

 . (6/250 املحيط  والبحر

 . (1/110 ت فردااملو ،(442  وتلحي  الفلي  ،(1/289 رة هداجلم (2 

 .(1/105 بدر الدين الزركيش ان يف علوم القرآن لهدالرب (3 

 .(12-15/11 تفسري التربي  (4 

 .(13/58  امللدر السابق (5 

 .(3/410 فسري أن السعود ت (6 

 .(18/433 ومفاتي  الغيب  ،(5/3527 اية هدداية إىل بلوغ النداهل (7 
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فيها بم ردها إلخوة  نو لذا ُختمت ا ية باجلملة احلالية التي اختلف املفرسو

هد( 310 واألول رجحه التربي  ،يوسف أو للّسيارة
 (1) . 

 خم حم جم يل ىل مل خل﴿ٱ:تعاىل هقول للتأكيد يفهذا األسلوب وجاء 
يها عدول من اسم  فف ]77طه: [ٱ﴾ مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم

  ، ديكأواملبالغة هنا للت ،فكأتاه هو اليبس بعينه ، امللدر للمبالغة يابسا( إىلالفاعل

بأرس  ما يكون   هو ومن معه فيه اهلرب  وعد بتريق شديد اليبس يستتيع فكأتاه

بآية أخرى   (2) وربتها املفرسون ،بجيش عظيم  مخلوصا  أن فرعون كان ُيتارده

ها أيضا عدول  ففي  ]143البقرة: [ٱ﴾ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ﴿ٱهي قوله تعاىل:

ولكن   ،تأتيثل ا لتأكيد معن  التوسط بد لة خلو الوصف من (3) إىل امللدر 

ومن   ،(4) ه اسم جامد شبيه بالوصف يف لزوم حالة تركيبية واحدةاألقرب أت

مفعول به ٱ﴾ ٰى﴿والثاتية  ،فاألوىل تعت ،ع اإلعرانقوالفروق بم ا يتم امل

 .  (5) لتقدير:  ذا يبس(وجوز يف ا ية األوىل أن يكون ا ،ينثا

الكهف يف قوله  ةرويف قلة دعاء املؤمن عىل صاحب اجلنة يف س ووردت 

  يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن ٱ﴿ٱتعاىل:
 قوله تعاىل:  شاهدلاوموطن  ،للد لة عىل شدة ااراب ]40:الكهف[ٱ﴾ حئ  جئ

يف املراد واختلف املفرسون  ،عث عىل الكافر بهوهي من دعاء املؤمن بالب ﴾ حئ﴿

م امجعوا أته دعا عليه بأن ُتلب  أرضه  فوصف   ،(6)ةبرخبالزلق يف األرض إ  أهنا

 
 . (13/52 سري التربي تف (1 

 .(2/626  التربي وتفسري ،(1/59 جماز القرآن  (2 

 .(1/251 فسري أن السعود ت (3 

 . ( 45/ 7   الكريم   ودراسات ألسلوب القرآن  ، ( 201/ 1  التنوير والتحرير و ، ( 152/ 2  ُينظر الدر امللون  (4 

 .(7/4674 اية هدداية إىل بلوغ الندواهل ،(3/369  همعاين القرآن وإعراب (5 

 .(7/180 ر املحيط البح( 6 
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 (2) وُعدل به عن املفعول ،للمبالغة (1)اللعيد بالزلق من باب الوصف بامللدر

ولو   ،ب  خرابا  خالية من أي منفعةيدعو عليها بأن تل وفاألصل:  مزلقة( فه

ولو  ،بام تجدها يف األرض التي   تلل  للزراعةوهي منفعة ر ،كاتت منفعة امليش

الذي فرسه ابن  ﴾ مي﴿ ابقة وحتديدا  امللدرسلاُضمت إىل هذه اجلملة اجلملة 

واستشهد عليه   ، يف جوابه لنافع بن األزرق بأتاه تار من السامء هد(  68عباس

  :بقول حسان 

 م ده دليدت عدد بدُص  ردد شدع دمة دد يددقدب

 

 (3) ُب دده  دان ُش ديد سدح دن الدب مديدآبدش  

ا تار عظيمة   تبقي منفعة و  تذر للل  ها موضعا  يمكن أن بحافهمنا أهنا

فحسان أراد من هذا   ،فهو عذاب شامل حُميط بكل أقتار هذه األرض ،يستفيد منه 

أن  هد(1393 وأجاز التاهر ابن عاشور  ،وصف شدة ما وقع عىل هؤ ء القوماارب 

 . (4) والتقدير: ذات زلق  ،از احلذفتكون من جم

ومددن شددواهده  ،سددابحلايف احلديث عن يوم القيامة وما فيه مددن اجلددزاء و ت أو

  زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ٱ﴿ٱقولددده تعددداىل:
فقددددد وصددددفت  ]47اء: يدددد األتب[ٱ﴾  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ

ددا يف أتفسددها هددي ،ر مبالغددة يف العدددلدلاملوازين بالقسط وهو امل  ،(5)القسددط فكأهنا

ية التي ُسبقت بآيات كثرية تتحدددث عددن كفددر الكددافرين وهذا يتناسب مع سياق ا 

فهددم سُيحاسددبون عددىل كفددرهم  ،م للبعددث وتكددذيبهم بالرسددل وبالسدداعةهراوإتكدد 

 
 .(6/103 اب هدشوحاشية ال ،(7/649  مللون ا والدر ،(2/485 الكشاف  (1 

 .(4/202 تفسري أن السعود  (2 

 . (134 ن األزرق عن طريق ابن عباس ل تافع بمسائ (3 

 .(15/325 لتنوير التحرير وا (4 

 .(2/574 الكشاف  (5 
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ذا املعندد  هدد  دوأكّ  ،  ُيظلمون فيه ،حسابا  عاد   رغم استعجاهلم للساعة تكذيبا  هبا

 ،القسددط ذوات أي: ،يرها عددىل حددذف املضددافز تقدوجيو ،بجملة النفي التي تليها

 .(1)فيكون جماز باحلذف

  خك حك مقجك حق ٱ﴿ٱقال تعاىل: ،يف هذا اليوم ولهلاشدة وورد للد لة  عىل 
فهذه ا ية حديث عن يوم البعث ومجع الناس  ]6القمر:  [﴾ حل جل مك لك

  ، : ُمنكرفأصل الكالم ،فتلف تفاجأ الكفار به ،كل له من قبورهم بعد تفخ امل

 ،ويل ُعدل فيه عن اسم املفعول  منكر( إىل امللدر للمبالغةولكن ألنا املقام مقام هت

وهذا التفسري يكشف عن دقة   ،(2)يف تفسري هذه الكلمة بأتاه ما   ُيتاق محله ءاجو

  ، وااتب جسيم ،عظيم لفاهلو ،ففيه تلوير دقيق حلال الكفار ،التعبري بامللدر

ولذا ذكر  ]8القمر: [ ﴾ مه جه ين ﴿ٱلتي تليهاذكروا يف ا ية ا واحلساب عسري كام

وقيل: مل يروا مثله فينكروته   ،(3) مر الشديدألا هذه الكلمة ُتستعمل يف ل: أنا االي

 فهي ُتستعمل يف األمر ،(5) «وهو يوم القيامة ،مل تعهد بمثله»له؛ ألهّنا  (4)استعظاما  

ري به معن   ففي التعب ،ية أيضا  تناسب مع امللدر وهذا التفسري ي ،(6) الذي   ُيعرف 

لثاين وزن قليل  او لوهذا الوزن بضم األو ،اهلول وشدة ااوف وتبلد احلواس

فهذه الد لة تنسجم مع   ،(7) ستعامل يف الكالم ينسجم مع د لة التهويل يف ا ية ا 

 
 .(2/574 الكشاف  (1 

 .(5/309 تفسري السمعاين  (2 

 .(5/355 العم  (3 

 .(7/427 يل للبغوي معامل التنز (4 

 .(4/36 ف الكشا (5 

 .(1/824 دات املفر (6 

 .(27/177  والتحرير والتنوير ،(26/188  ُينظر روح املعاين (7 
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ووردت   ،ات يف تلوير مشهد البعث والنرشيما قبلها وما بعدها من اجلمل وا 

 . (1)  موضعم قريبة يف د لتها العامة من هذه الد لةهذه الكلمة تعتا  بامللدرية يف

  مق  حق ﴿تعاىل:   خلوص تعيم اجلنة من الكدر كام يف قوله ة يفغلاللمبوأت  
 وهي النعت الثالث  ﴾ٱمق﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل: ]46اللافات:  [﴾  جك

ت وتقديره:  ذا ،املضافقدره عىل حذف  وبعض املفرسين ،ألوصاف مخر اجلنة

فالوصف  ،(3) فكأهّنا تفس اللذة وعينها ،واألبلغ أن ُيقال هو وصف للذة ،(2) لذة(

  ، فهي لذة خاللة   تكدر النفوس و  تزيل العقول ،(4) بامللدر ُيمكن الوصف

  خل  حل جل مك لك خك ٱ﴿ٱقوله تعاىل: يوهذا التقدير يتناسب مع ا ية التي تليها وه
ومن  ،(5) جعلها من باب ا تسا  فقطوبعض املفرسين  ]74اللافات: [ ﴾ مل

فوصف الدهاق  ]34النبأ:  [  ﴾ حن  جن  ﴿تعيم اجلنة يف الرشب أيضا  قوله تعاىل: 

ولكن الغرض هو الد لة عىل  ،(6) بالكأس فيه عدول من اسم املفعول إىل امللدر 

 لة عىل اللذة اااللة. وكال ا يتم تفقان يف الد  ،ءمعن  ا متال

يف قوله  لسابقيهم  وورد يف احلديث عن اليهود وما كان من عهد اهلل 

  خص  حص   مس  خس حس  جس  مخ جخ  مح جح مج   حج  ٱ﴿تعاىل:
للمفرسين  ]83البقرة:] ﴾ حط مض  خض حض  جض مص

الضم   ةومنه ضم حاء احلسن فقيل: إنا قراء ،كالم كثري حول الوصف باحلسن

 
 .(8 والتالق  ،(87 ،74 ف هدسورة الك (1 

 .(4/303  همعاين القرآن وإعراب (2 

 .(3/340 الكشاف  (3 

 .(23/113 ُينظر التحرير والتنوير  (4 

 .(23/282 ملحرر الوجيز ا (5 

 .(31 ر والقياس والنعت بم امللد ،(4/87  ه بن سيد ألعظما املحكم واملحيط (6 
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وأنا أصل الكالم: قو    ،(1) ل   كام يف قولنا: رجل عدوقعت بد   من قراءة الفت

  ، (2) ويمكن أن ُيقدر:  ذا حسن( أو أن يوصف بامللدر إلفراط حسنه ،حسنا  

ُيقرب من احلق  ،فالقول يف حد ذاته   بد أن يكون حسنا  يلدق فيه مع متكلمه

 و  ُينفر منه. 

ثال هلم لعلهم األم و ب ،وحده إىل اإليامن باهلل  وورد يف جمال الدعوة

  مف خف حف  جف مغ جغ مع جع ٱ﴿: قوله تعاىلوذلك يف  ،نونيؤم
 ،ين اجلملة األخريةآرقفموطن الشاهد من هذا املقتع ال ]29الزمر: [ٱ﴾ مق حق

فالوصف بالسالمة ورد بامللدر كام يف قراءة اجلمهور بد   من الوصف باسم 

فيها  وقراءة امللدر ،(4) ى بم القراءتم يف املعن ساو هد(310 والتربي  ،(3) الفاعل

فالعبد حتت إمرة سيد واحد  ،فكأته وصف بجنس السالمة كلها ،(5) معن  املبالغة

فهو  ،بخالف ا خر الذي متزقه كثرة السيادة عليه ،قاد ملشيئته ُين ،مستسلم ألمره

وهو مثل  به اهلل   ، اضتراب دائموصنائع متضادة جتعله يف ، بم أهواء متفرقة

 ،ومن عبد آهلة متنوعة بحسب عملها ،العبادة لربه للمسلم والكافر يف إفراد املؤمن

وهي حجة عقلية واستد ل  ،للرشوآهلة  ،وآهلة للخري ،فآهلة لألرض وآهلة للمتر

 ُأيت هبا لعلهم يكفون عن غيهم. 

 مي ٱ﴿ٱيف قوله تعاىل:وذلك  وورد هذا األسلوب يف احلديث عن قدرته 
  ]3امللك:[ٱٱ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

ا لشدة متابقتها »ففي ا ية عدول عن اسم املفعول  متابقة( إىل امللدر كأهنا

 
 .(2/557 ح الغيب وفتو ،(3/588 مفاتي  الغيب  (1 

 .(1/459 البحر املحيط ( 2 

 .(23/391 حرر الوجيز امل (3 

 .(23/401 وُينظر التحرير والتنوير  ،(20/197 تفسري التربي  (4 

 .(16/498  رتظم الدر (5 
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و   ،بقتها بحيث يكون كل جزء منها متابقا  جلزء من األخرىة متالألخرى طالب

اللفظة مبالغة يف الد لة عىل معن    في هذهف ،(1)  «يكون جزء منها خارجا  عن ذلك

وهذا الوصف يمكن أن ُيعرب عنه   ،(2) «  كامل قدرته »  ة عىلويف هذا د ل ،املتابقة

نا يف التعبري الذي يلزم إ  أبليغة اجلمع فُيقال:  خلق سبع سموات أطباق( 

 تعاىل: ي قولهواجلملة الثاتية التي تليها وه ،اإلفراد د لة عىل املعن  الذي ذكرته

 ، كامل ا تلالفبم اجلملتم  ،تؤكد هذا املعن ٱ﴾ٱرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿

ويل  أن  ،(3)عن بعض األئمة هد(743 ويمكن أن ُتعرب حا   كام تقل التيبي 

 . (4)ذا سلمأي:    ،احلذف عىل تقدير حذف املضاف جماز تكون ا ية من

ة فهو يف ضيق  اهلدايوأن من مل يرد له  ،وكذلك يف وصف هدايته ملن يشاء

 حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱقال تعاىل: ،شديد
 ]125األتعام: [ٱ﴾ جيحي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 لة فهذا الرتكيب الوصفي حيمل د ﴾ جه ين ٱ﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل:

أتاه طلب أن ُيؤت  له برجل من كناتة  التشبيه كام ورد عن عمر بن ااتاب 

كر أهنا شجر  تلل احليواتات الرعوية و  الوحشية فذُ  ،ةفسأله عن احلرج ،فأت 

فكلمة احلرج يف  ،(5)   يلله ااريفقال عمر: كذلك قلب املنافق  ،عدهاإليها لبُ 

ناسب الوصف بامللدرية يف قراءة فت  وهي ت ،ُعرف اللغة هي أشد مراحل الضيق 

هبم هي الضيق ّن قلوفكأ ،الراء للتدليل عىل معن  املبالغة والكثرة يف هذه اللفة

وذكر أتاه جيوز أن ُيقدر  ،ه الكلمةوزيد هذا التأكيد بالتشبيه الذي ييل هذ ،بعينه

 
 .(20/223  رتظم الدر( 1 

 .(8/389  مم الشنقيتيد األء البيان ملحمأضوا مةتت (2 

 .(15/535 فتوح الغيب  (3 

 .(4/352  هآن وإعرابمعاين القر (4 

 .(9/544 تفسري التربي  (5 



 د. حممد بن راشد محد الصبحي                                        صف ابملصدر يف القرآن الكرميغة الو بال

328 

للمعن   رارا  وقيل: أن احلرج بمعن  الضيق فيكون تك ،(1) فُيقال: ذو حرج ،املضاف

 . (2) دون اللفظ وُيراد به التأكيد

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ٱ﴿ٱتعاىل:وورد يف 
ل  فالرتكيب متقارب يف اجلملتم الرشطيتم إ  أنا املعدو  ]241طه: [ٱٱ﴾ هل  مل

أو جعل العيشة هي  ،والغرض منه املبالغة يف التهديد والتخويف ،عنه اسم مفعول

 .الضيق فهي عيشة شديدة  ،تفس الضيق 

ومنها مسألة  ،ومن املوضوعات التي ورد فيها هذا األسلوب آيات األحكام

ن شأن املرشكم يف حتريم ما شاءوا وحتليل ما شاءوا كان م وما ،احلالل واحلرام

ٱ﴿ٱتعاىل:قال  ،كذبا  عليه ىل اهلل وتسبته إ ٱ ٱ   خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱ
معدول به عن ملدر يف هذه ا ية أكثر من  ]138 :األتعام[ ﴾ جن يم  ىم مم

ولكن   ،فأصل الكالم: أرض حمروثة ﴾ٱيل﴿ فالكلمة األوىل ،اسم املفعول

ووردت هبذه  ،(3) أو أّته أصب  يف حكم احلقيقة العرفية ،للعلم به ُحذف املضاف

لليغة امللدرية يف ثالثة مواضع أخرى من القرآن الكريم  مع اختالف املوقع  ا

 . (4)اإلعران

فأصددل الكلمددة  ﴾جم﴿ فقولدده تعدداىل:وطن الشاهد وهي م ،والكلمة الثاتية  

دده ُعدددل بدده إىل (5)اسم املفعددول م  ،امللدددر  حمجددور( إ  أتا وأرادوا بدده املبالغددة فكددأهنا

تأكيددد امهم هبددذا التحليددل والتحددريم الباطددل أرادوا لشدة حرصهم عىل ذلك والتددز

ففددي  ،يف كددل موضددع ملعندد إ  أنا امللدر يف هذه الكلمة   ُيراد به هذا ا ،هذا األمر

 
 .(2181/    ايةهدداية إىل بلوغ الندواهل ،(2/290  همعاين القرآن وإعراب (1 

 .(2/225 قدير وفت  ال ،(2/385 رآن الق ان يف علومهدالربنظر يُ  (2 

 .(8/95 التنوير رير وحتال( 3 

 .(20 والشورى  ،(117 وآل عمران  ،(223  سورة البقرة (4 

 .(13/160 ومفاتي  الغيب  ،(2/54 شاف ُينظر الك (5 
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ذكدددر التددداهر بدددن عاشدددور  ]223البقددرة: [ ﴾  حص  مس خس ٱ﴿ٱقولددده تعددداىل

اسم املفعول دون  وأنا املقلود به ،بل ينبو عنه املقام ،أن امللدر غري مراد هد(9331 

 .(1)إرادة املبالغة

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱيف قولدده تعدداىل جلن للقددرانوصف ايف وورد 
 ،ووجه تعجبهم ما فيه مددن الفلدداحة والبالغددة ]1ن: اجلد [ٱٱٱ﴾ خن  حن جن يم ىم

ولذا ُعدل عددن كلمددة  ،(2)ا فيه من أدلة وبراهمموقيل:  ،وقيل: سامعهم له من ُأمي

وقيل: إّته بدل مددن اسددم الفاعددل  ،للتدليل عىل تفرده عن غريه عجيب( إىل امللدر 

 .(3) معجبا ( فكأّته ُمعجبا  لدي إىل الرشد

ورفض د لة  ،: ذا عجب عىل حذف املضافر فيه وبعض املفرسين قدّ 

 . (4) س هو العجب بذاتهي الوصف بامللدر متعلال  بأنا القرآن ل

  ﴾ يف ىف يث ٱ﴿ٱىل:قوله تعا وهي ،وجاء وصف القران يف آية أخرى
ولكنّه ُعدل به للد لة عىل أّن القرآن إن كان مرجع  ،فاصل واألصل:  ]13 :التارق[

فكأتاه هو تفس  ،يف التفريق بم احلق والباطلراقة من العأن فيه  ،الضمري له

وقيل:  ]14التارق: [ٱٱ﴾ لك اك يق ٱ﴿ٱ ا ية التي تليهايفوأُكد هذا املعن   ،الفلل

وا ول هو األحسن ملا فيه من زيادة يف  ،(5) ذو فللأي:  ، تقدير املضافإتاه عىل

 املعن . 

 
 .(2/371 لتنوير التحرير وا (1 

 .(01/240  ل السنة للامتريديهدتأويالت أ (2 

ن أ  وتفسري ،(10/293 حيط ملوالبحر ا ،(30/666 غيب ومفاتي  ال ،(4/167 ُينظر الكشاف  (3 

 .(5/402 القدير  وفت  ،(6/335  سعودال

 .(426-29/425 ُينظر املحرر الوجيز  (4 

 .(5/125 ب النحاس إعرا (5 
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 جي يه ىه ٱ﴿ٱ:وورد يف أسلوب املقابلة يف ذات السورة يف قوله تعاىل
ٱ﴾زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي

 ﴾   ىي  مي﴿  اتم ا يتم وصفان بامللدر أوهلام يف قوله تعاىل:ه ففي ]17-16اجلن: [
إ  أنا األول يف وصف حال من استقام فنجا ٱ﴾زئ رئ﴿ ين يف قوله تعاىل:والثا

  من فهذا الوصف ورد بامللدر بفت  الدال بد    ،فقد وعد بالرزق العظيم ،وظفر

لغة امللدر يف الد لة  ابوم ،(2) وكالمها ُقرأ به  ،(1) اسم الفاعل الوارد بكرس الدال

وكناية عن   ،دقيقة فهو د لة عىل السعة واختيار املاء له د لة ،عىل معن  الكثرة

ويدل الوصف بامللدر  ، ويل  أن يكون جماز مرسل عالقته السببية ،طيب العيش 

م ك ،عىل كثرة املاء م مت  آمنوا تزل  اتوافكأهنا يف زمن اجلدب والقحط فوعدوا أهنا

حابة وقيل: أتاه وعد اهلل للل ،يب الذي به حياة أرضهم وكثرة أمواهلمغ لعليهم ا

 .  (3) الذين كاتوا يف شظف من العيش

ا تزلت يف   ، وأّما الثاين ففي وصف حال من أعرض فُهدد بالعذاب  وقيل أهنا

واختريت هذه الكلمة هبذه املادة وهذا الرتكيب  ،( 4)الوليد بن املغرية املخزومي

وهي   ،(5) صف شدة العذاب؛ ألتاه فوق طاقة املعذب فال يتحملهو للمبالغة يف

وهذا ينسجم مع د لة اجلملة الرشطية التي  ،(6)مستعارة يف معن  املشقة كلمة

 
 .(5/236  هُينظر معاين القرآن وإعراب (1 

 .(14/332 املحرر الوجيز  (2 

 .(30/672 ومفاتي  الغيب  ،(256-10/255  ل السنةهدُينظر تأويالت أ (3 

 .(3/194 آن للفراء معاين القر (4 

 .(30/673 ومفاتي  الغيب  ،(4/170 ر الكشاف ُينظ (5 

 .(1/484 اين هداملفردات للراغب األصف (6 



 (ه1440 احلجة ذو)          الثامن والعشرون العدد       م الشاطيب للدراسات القرآنية  مااإلد جملة معه

331 

ابا  ذا عذوالتقدير:  ،وقيل: أتاه عىل حذف املضاف ،ل معن  التهديد والوعيددحم دت

    . (2)  (1) صعد

 

 

 
 

 

 
 .(5/409 فت  القدير ( 1 

ٱتعاىل:  هوقول ]46:ودهد[ َّ جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱٱعاىل:ت هد قولهدومن الشوا (2 

عاىل: ت هولوق ]12:الفت [  َّ خئ حئ جئ ُّٱٱتعاىل  هولوق ]18 :الفرقان[ َّخب حب جبُّٱ

  مي خي حي جيُّٱ: تعاىل هوقول ]26 :النبأ[ ٱَّ حص مس ُّٱتعاىل:  هوقول ]9 :اجلن[ َّ خت حتُّ
 .]36 :لنبأا [ َّ ىي
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 املبحث الرابع
 اًل بهوع املصدر مفعوقو

وقفددت عليدده يف وإتددام  ،هذا األسددلوب مل أجددد أحدددا  أفددرده مددن النحدداة بددالكالم

وورده عددىل قلددة كددام يف دعدداء  ،ولكن مل جيمعها عقد واحد ،شواهد ذكرها املفرسون

 ]84الشعراء: [ ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ٱ:قوله تعاىل يف  االيل إبراهيم

 جن مم ٱ﴿ٱرة مددريم يف قولدده تعدداىل:عن ذريته يف سددوووما جاء يف حديث اهلل عنه 
 ،الرتكيددب يف ا يتددم واحدددف ]50مددريم:  [ٱ﴾ ٰه مه جه هن من خن حن

دده ُعدددل للمبالغددة ،فددإنا األصددل: لسدداتا  صددادقا   كثددرة الثندداء مددن  واملقلدد: ،(1)إ  أتا

 ،(2)فقد ُضم ذكددره واللددالة عليدده يف التشددهد رفعددا  لقدددره ،نوهذا ما كا ،ا خرين

أتددا دعددوة أن »: ×وُيؤيددد هددذا مددا ورد يف قولدده ،أتبيدداء ُكثددروخددرج مددن ذريتدده 

 فذكره  باق  إىل قيام الساعة. ،وحمبة  األمم له ،(3)«إبراهيم

 ُّ َّ ٱ﴿له يف األرسى يف قوله تعدداىل:  وجاء يف قلة ذي القرتم يف  ري اهلل 
در فقد ُيق ،تقدير ففي هذه ا ية أكثر من ]86الكهدف: [ٱ﴾ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ

ون مددن بدداب أو يكدد  ،أمرا  ذا ُحسن فيكون من جماز احلذف أي: ،عىل حذف املضاف

ووردت هددذه الكلمددة  ،(4)فكأته ا ددذ فدديهم تفددس احُلسددن ،الوصف بامللدر مبالغة

بلغددت إحدددى وعرشددين  باحتامل هذه الد لة يف مواضع أخددرى يف القددرآن الكددريم

 .(5)نعت بامللدرفعولية وبم الموضعا  تنوعت يف إعراهبا بم امل

 
 .(19/146 التحرير والتنوير  (1 

   ،(20/284  ،(4/58 الغيب نظر مفاتي  يُ  (2 

ألحزاب( ة اور(  باب تفسري س3566  ي رقم احلديثالنيسابوراملستدرك عىل الليحم للحاكم  (3 

 .(5/49 سري أن السعود وتف ،(2/453 

والتحرير والتنوير  ،(3/425 وفت  القدير  ،(15/556 وروح املعاين  ،(4/227 تفسري أن السعود  (4 

 16/27). 

=  ( 75 ، 67   والنحل  ، ( 88  ، 3  ود هد و  ،(17 واألتفال  ،(12 واملائدة  ،(37  وآل عمران ،(254  ةالبقر (5 
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 مث  متهت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ ٱ﴿: وورد يف قوله تعدداىل
مبالغددة حيددث وُصددفت ٱ﴾ مح ﴿: ففددي قولدده تعدداىل  ]10التددالق:[ٱ ﴾ مح جح مج حج

وقيددل  ،(1)وُيقلددد بدده القددرآن الكددريم أو الرسددول ،وأصل الكالم: ُمذكرا   ،بامللدر

دده تأفقد ُجعال أو   (2)أتاه: جربئيل  وحقيقتدده أتددزل عددىل  ،فددس املنددزلحدمها كأتا

تددزل علدديكم ذكددرا  تافعددا  هاديددا  لكددم يف حددال أو أ ،الرسول ذكرا  فيه تفددع كثددري لكددم

أن جيعددل تفددس الددذكر جمددازا لكثددرة يقدددر مندده »أو  ،التزمتم بأوامره وتددركتم تواهيدده

ر ديدد دتذكلن يف ادذريدد دمندل والدان الرسدد دل: إلمعديدوق ،(3) «رددكالذ ودأتاه هدر، فكدالذك

 .(4)هددوا بدم دُس 

ملضدداف فأصددل الكددالم:  ذا ذكددر( ُفحددذف ا ،وجيوز أن يكون من جمدداز احلددذف

 .(5)وُأقيم املضاف إليه مقامه

 جم يل ىل مل خل ٱ﴿: املفعددول بدده الثدداين كددام يف قولدده تعدداىلوورد يف 
فُعدددل للمبالغددة  ،هددزوءا  بددهفأصددل الكددالم: إ  م ]36األتبياء: [ٱ ﴾  مم خم حم

 ،فهددم يكثددرون مددن ا سددتهزاء بدده وبدعوتدده ×ي وحاهلم مع النبدد  لوصف تظرهتم

م جعلوه تفس اهل  وُيؤكد ذلك طريق القرص يف ا ية. ،زءفكأهنا

فأصددل   ]16 :تدوح] ﴾ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱ﴿ٱوقوله تعدداىل:

 .(1)وصفه باإلتارةه ُعدل للمبالغة يف الكالم: وجعل القمر فيهن منريا  إ  أتا 

 
 ،(8 كبوتوالعن ،(61 والقلص ،(11 لنموال ،(58 واحلج ،(86  هوط ،(2  فهدوالك=

 .(20 واملزمل ،(17  والتغابن  ،(18 ،11) واحلديد ،(17 والفت    ،(23 والشورى   ،(8 وفاطر

 .(30/565 اتي  الغيب ُينظر مف (1 

 .(6/283 د تفسري أن السعو (2 

 .(01/204 البحر املحيط  (3 

 .(14/105 ُينظر تظم الدرر  (4 

 .(10/204 حيط املر بحوال ،(12/7552 اهلداية إىل بلوغ اهلداية  (5 
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 املبحث اخلامس
 در مضافًاوقوع املص

  ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿ٱكددام يف قولدده تعدداىل:ورد يف املبتدددأ مضددافا  إىل غددريه 
واختلددف يف األلددف  ،مضدداف إىل الكلمددة التددي تليدده ﴾ٱٌّ﴿فامللدددر  ]9النحل: [

ا للجنس هد(538 والالم فيها فالزخمرشي  ذكر أهنا
لها ابن عتية وأبو حيددان عوج ،(2)

د(745  فتبددم السددبيل مددرتبط  ،وهددو األقددرب ،(3)ر دشدد وُيقلد به سبيل ال ،للعهد هد

واألصددل اسددم  ،يف اجلملة التددي تليهددا ﴾ ُِّّ ٱ﴿ كر كلمةإضافة إىل ذ ،بإظهار احلق 

 ،)4(ولكن ملا كان الوصف بامللدر أقوى من اسم الفاعل ُعرب به ،الفاعل  القاصد(

 ا الوعد ومع من وعد. ذليتناسب مع ه

  يل ىل مل خل ٱ﴿ه تعاىل: ة اازي إىل العذاب يف قولفوكذلك إضا
  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم

  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ﴿ٱويف قوله تعاىل: ]98يوتس: [ٱ﴾ جي يه  ىه
  ﴾ مح  جح  مج مثحج هت  مت حتخت جت  هب مب خب   حب  جب

فارق  لإ  أنا ا ،ا يتم وردتا يف سياق احلديث عن العذاب تافكل  ]16فللت: [

وهذه اإلضافة جعلت ا ية  ،عاد حل هبميوتس ُكشف عنهم بينام قوم  بينهام أنا قوم

 فإنا األصل وصف من تزل عليهم العذاب  وإ  ،من باب اإلسناد املجازي

فالعذاب يف    ، العذاب واازي( يد ن عىل معن  واحد وكال اللفظم ،باازي

 
 .(29/203 ُينظر التحرير والتنوير  (1 

 . (2/403 الكشاف  (2 

 .(6/509 حيط والبحر امل ،(3/381 املحرر الوجيز  (3 

 .(14/112 ُينظر التحرير والتنوير  (4 
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  ، ها معن  املبالغةي فف ،(2) أبلغ من األصل إ  أنا هذا الرتكيب (1) حقيقته كله خزي

لدر  واختيار هذا امل  ،وبلغ خزلم مبلغا  عظيام   ،غيش قوم عاد بالتساويفاازي 

وأي  »فإهنا تدل عىل اهلوان والذل الظاهر  ،من هذا اجلذر له د لته البالغية أيضا  

، وأن تلقيهم َهلك  عىل الرتاب  خزي  أشد من أن ترتاماهم الري  يفر اجلو كالريشر

ارهم جثثا رصع  قد تقللت جلودهم بدي ،يهم فيشاهدهم املارونبعن بكرة أ

والعلة يف غشيان الذل هلم  ،(3) «ويةوبليت أجسامهم كأهنم أعجاز تخل خا

 . )4(استكبارهم عن احلق 

 ]96طدده:  [ ﴾ نث مث زث رث يت ٱ﴿:وممددا جدداء مددن القددراءات قولدده تعدداىل

بدون ألددف عددىل  يقرأها محزة والكسائ فقد ﴾ زث﴿ فموطن الشاهد قوله تعاىل

فيكددون مددن جمدداز  ،ذي سددحر أي: ،حددذف املضدداف ؛ُقدر فيها تقديرينو ،امللدرية

 .(5)فيكون تركيبا  عقليا   ،و عىل جعل كيدهم هو السحر بعينهأ ،حذف

 

 

 

 

 
 .(11/290 ير والتنوير التحر (1 

 . (17/165  وُينظر تظم الدرر (3/449 الكشاف  (2 

 .(24/259 التحرير والتنوير  (3 

 .(27/553 مفاتي  الغيب ظر ين (4 

 .(22/75 ومفاتي  الغيب  ،(2/545 ُينظر الكشاف  (5 
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 أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
فبعضهم اقترص عىل   ،سلوبقبول هذا األ يفاختلفت رؤى النحاة   -1

وبعضهم ذكره دون تعرض  ،عند أكثريتهم سامعيته وهو الرأي الذي استقر

وهذا  ،وكثري من املحدثم كام عرفنا قبوله هد(347 وابن درستويه  ،هلذه املسألة

ووقفت فيه عىل تسع وثامتم آية يف  ،هو اللحي  فإته كثري يف القرآن الكريم

وأحلت عىل البقية يف   ،أربع ومخسون آية ت منهادرس  ،م سورةبعوأرثالث 

حث وهذه الكثرة تدفع البا ،لتتابقها يف األغراض مع مما ُذكر يف املتن ،اهلامش

 سيام أنا القرآن الكريم هو أحد ملادر استخراج القواعد  ،إىل القول بقياسته

م  وشواهد الكال  ،يفإذا أضفنا له شواهد احلديث النبو ،والضوابط النحوية 

 ،شيوعه عىل األلسنة فيدلنا هذا عىل ،فستكرب احلليلة ،ن شعره وتثرهرالع

 يم وفق استقرائي:وسأذكر هنا مواطن هذا األسلوب يف القرآن الكر

 

 رقم اآلية  السورة  م
 254 -223-216  -143-83-5 سورة البقرة  1

 99-37-14 سورة آل عمران  2

 9 سورة النساء  3

 96-12                            ائدة ملسورة ا 4

 140-138-125 سورة األتعام   5

 17-15 سورة األتفال  6

 28 سورة التوبة   7

 98 سورة يوتس  8

 88-46-3 هود  سورة 9
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 80-20-18 سورة يوسف  10

 75-67-9 سورة النحل  11

 47  -27 سورة اإلرساء   12

 86-41-40  -9-2 سورة الكهف  13

 81-50  -23 م سورة مري  14

 124-77-86-68 طه  سورة 51

 98-90-47-36 سورة األتبياء  16

 58 سورة احلج  17

 63-18 سورة الفرقان  18

 84 سورة الشعراء  19

 11 سورة النمل  20

 61-8 سورة القلص  21

 25-8 سورة العنكبوت  22

 18 سورة لقامن 23

 8 سورة فاطر 24

 46 سورة اللافات  25

 92 سورة الزمر  26

 44-16 للت سورة ف 27

 43-38-23 سورة الشورى  28

 15 سورة األحقاف  29

 17-12 سورة الفت  30

 5 سورة الذاريات  31



 د. حممد بن راشد محد الصبحي                                        صف ابملصدر يف القرآن الكرميغة الو بال

338 

 6 سورة القمر  32

 18-11 سورة احلديد  33

 4 سورة املمتحنة  34

 17 سورة التغابن 35

 10 سورة التالق  36

 30-27-3 سورة امللك  37

 16 -8 سورة توح  38

 17  -16  -12 -9 -1 اجلن  رةسو 39

 20      سورة املزمل  40

 34  -26 سورة النبأ  41

 6 سورة الربوج 42

 13 سورة التارق  43

والكهف وطه واألتبياء واجلن هي أكثر ما ورد فيها أنا سور البقرة  الحظيُ و

ولو تظرتا هلام من تاحية عدد ا يات لوجدتا أن سورة اجلن أكثرها  ،هذا األسلوب

 نا  له.ضم ت

  ، كريمامللدر أكثر األساليب اامسة ورودا  يف القرآن الب النعت ُيعد -1

 وأكثرها أغراضا . 

لدر مفعو   به ووقوعه  أضفت يف هذه الدراسة مبحثم ومها وقو  امل -2

 وذكرت ما ورد منهام من شواهد مع ذكر أغراضها. ،مضافا  

 ته وفق وأهنم خيرجو وبذكرت يف املتلب الثاين  رجيات الُنحاة هلذا األسل   -3

جعله تفس املوصوف  إ  أتني وجدت املفرسين يميلون إىل ،الثة تقديراتث 

وبعضهم   ،يذكرون املشتق وعىل قلة  ،ويتبعوته بذكر حذف املضاف ،للمبالغة
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الذي     هد(538 وتبعه الزخمرشي  ،هد(311 اقترص عىل حذف املضاف كالزجاج 

د كان يذكر ما يف قف ،يرينر هذين التقدذكخيلو موضع ذكر فيه هذا األسلوب من 

 كقاعدة  زمة حيتملها الكالم يف هذا األسلوب.ويذكر الثاين  ،األول من مبالغة

أساليب املجاز التي ُاسند فيها الفعل إىل غري من هو   ُيعد هذا األسلوب من -4

ف أو لوص ،اود ئل دقيقة ُأريد التنبيه عليه ،ففيه ثراء للمعن  ،عىل األرج  له

از  وبالغتها تكون عند تقديرها باملج ،ي بدقة متناهيةه ظة كاماملشهد واللح

 حتوج إىل تأمل.العقيل؛ ألتاه تعتي املعن  حركة وتسقا  مليئا  بالدقائق التي 

من أكثر املفرسين اهتامما  هبذا   هد(538 والزخمرشي هد( 311 ُيعد الزجاج  -5

توار  أو  ،هد(660 ب للرازي غي والثاين وجدت آراءه يف مفاتي  ال ،األسلوب

وممن اهتموا به ابن  ،هد(745  وأن حيان األتدليسهد( 685 التنزيل للبيضاوي 

ومن املحدثم الشوكاين  ،(982  السعود وأن هد(885 والبقاعي  هد(542 عتية 

وورد عىل قلة عند  ،هد(1393 والتاهر ابن عاشور  هد(1270 واأللويس  هد(1250 

والقرطبي  (ده338 جعفر النحاس  وأن د(ه310 التربي و هد(221 األخفش 

 هد(.671 

الباحثم بالبحث عن مثل هذا األساليب والكشف من خالهلا م أويص ويف ااتا

فعلم البالغة كام قيل:  علم تضج ومل حيرتق(  ،دقائق األسلوب القرآينعن 

عن   وم ،استواء مسائل العلم واستيفاؤها من كل وجوه"وُيقلد بالنضوج: 

 . (1) "ال من مرحلة النضوج إىل مرحلة فلسفة املسائلقت: ا تا حرتاق 

 

 
 

 
 .(3 د هددديم اهلهدإبرا /تورخل إىل البحث البالغي للدك مد (1 
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 صادر واملراجعفهرس امل
 ،الرمحن بن أن بكر السيوطي الل الدين عبدألن الفضل ج اإلتقان يف علوم القرآن . 1

املدينة –جممع امللك فهد لتباعة امللحف الرشيف  ،حتقيق/ مركز الدراسات القرآتية

 .ط(  د.ن(. د -نورةامل

مكتبة  ،جب عثامن حممدرحتقيق/ ،ألن حيان األتدليس  ب من لسان العرب ر ضارتشاف ال  . 2

 م.1998/ده1418 ،1ط -القاهرة -اااتجي

حتقيق د/ إحسان  ،لياقوت احلموي األديب إىل معرفة األريب )معجم األدابء(إرشاد  . 3

 م.9319 ،1ط -بريوت–دار الغرب اإلسالمي  ،عباس

 ،فيألن السعود حممد بن حممد العامدي احلن الكرمي نليم إىل مزااي القرآلعقل السإرشاد ا  . 4

 م.2013 ،1ط -قاهرةال-املكتبة التوفيقية  ،حققه وخرج أحاديثه/حممد بن عيل جيالين

اعتن  به الشيخ/ خالد  ،ألن جعفر أمحد بن حممد بن إسامعيل النحاس إعراب القرآن . 5

 م.2008/ ده 9142 ،2ط -بريوت–عرفة دار امل ،العيل

مكتبة لبنان تارشون  ،قباوة فخر الدين حتقيق د/ ،ألن يوسف يعقوب بن إسحاق ظاأللفا . 6

 .1998 ،1ط -بريوت –

دار  ،سليامن العيوينحتقيق د/ النحو والتصريف )اخلالصة يف النحو( ألفية ابن مالك يف . 7

  د.ط(  د.ن(. -الرياض–املنهاج 

فخر صال  ق الدكتور/يقدراسة وحت ،احلاجبثامن بن ألن عمرو ع أمايل ابن احلاجب . 8

  د.ط(  د.ن(. -بريوت –دار اجليل  ،قداره

حتقيق  ،ن الربكات بن األتباريأل اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني . 9

  د.ن(. ،1ط -القاهرة–مكتبة اااتجي  ،ودراسة د/ جودة مربوك حممد مربوك

 ،د ابن املنري اإلسكندريمألمحد بن حم عتزالف من التضمنه الكشا اإلنصاف فيما . 10

التبعة  ،متبعة ملتف  البان احللبي ورشكاه ،اللادق قمحاوي حممدحقق الرواية/

 م.1972/ ده1392 ،ةاألخري

إعداد  ،اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي ألن ااري عبد أنوار التنزيل وأسرار التأويل . 11

 .ده1418 ،1ط -بريوت-نرإحياء الرتاث العدار  ،يللرمحن املرعشا  حممد عبدوتقديم/

 ألن عمرو عثامن بن عمر املعروف بد ابن احلاجب النحوي(فصل اإليضاح يف شرح امل . 12



 (ه1440 احلجة ذو)          الثامن والعشرون العدد       م الشاطيب للدراسات القرآنية  مااإلد جملة معه

341 

وزارة األوقاف والشؤون الدينية  ،إحياء الرتاث اإلسالمي ،موس  بناي العلييلد/حتقيق 

  د.ط(. م.1982/ ده 1402طبعة  ،بالعراق

املنعم  حممد عبدح وتعليق د/رش ،لختيب القزوينيللبالغة اح يف علوم ااإليض . 13

 م.1993/ ده 1414 ،3ط -بريوت –اجليل دار  ،خفاجي

حتقيق/ صدقي حممد  ،حيان حممد بن يوسف األتدليس ألنالبحر احمليط يف التفسري  . 14

  د.ط(. .ده 1420ط -بريوت–دار الفكر  ،مجيل

حتقيق/ حممد  ،يش كزربن عبداهلل ال دين حممدداهلل بدر الألن عب الربهان يف علوم القرآن . 15

 - ده1376 ،1ط -القاهرة-ة عيس  البان احللبي ورشكاهمتبع ،أبو الفضل إبراهيم

 م.1957

تقديم  ،ألن احلسم إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب هان يف وجوه البيانالرب  . 16

 ،م1969/ ده 1389عة طب -القاهرة–مكتبة الشباب  ،وحتقيق د/ حفني حممد رشف

 د.ط(. 

التبعة احلادية  -القاهرة -عارفدار امل ،للدكتور/ شوقي ضيف ور واتريخ()تط ة البالغ . 17

  د.ن(. ،عرشة

ملحمد األمم بن حممد املختار اجلكني  إيضاح القرآن ابلقرآن  تتمة أضواء البيان يف . 18

 م.1980/ ده 1400 ،2ط ،دار املدين جدة ،الشنقيتي

د/ عبدالرمحن سليامن  قيقحت ،ااوارزمي بن حسم القاسم فاضلالتخمري لصدر األ . 19

 م.1990 ،1ط -بريوت–غرب اإلسالمي دار ال ،العثيمم

حتقيق الدكتور/ حسن  ،ألن حيان األتدليس  لتسهيلالتذييل والتكميل يف شرح كتاب ا  . 20

 م.2000/ ده 1421 ،1ط -دمشق –دار القلم  ،هنداوي

ته وصححه ضب ،يبن جزي الكلببن أمحد القاسم حممد ألن  التسهيل لعلوم التنزيل . 21

 ده 1415 ،1ط -بريوت–دار الكتب العلمية  ،وخرج آياته/ حممد سامل هاشم

 م.1995/

طبعة املجلس  ،حتقيق د/ حممد بدوي املختون ، بن درستويه ه تصحيح الفصيح وشرح . 22

  د.ط(. ،م2009/ ده 1430طبعة  ،األعىل للشئون اإلسالمية

ن منلور حممد بن حممد أل ة سنويالت أهل السمى بتأآن العظيم املتفسري القر  . 23
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 ،1ط -بريوت-مؤسسة الرسالة تارشون ،يق/ فاطمة يوسف ااميحتق ،السمرقندي

 م.2002/ ده 1425

حتقيق/ ملتف  السيد  ،ألن الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي تفسري القرآن العظيم  . 24

 ده 1142 ،1ط -يزةاجل–اث د الشيخ للرتمؤسسة قرطبة ومكتبة أو  ،حممد وزمالئه

 م.2000/

حتقيق/ غميم عباس  ،ر بن حممد املروزي السمعاينألن املظفر منلو تفسري القرآن . 25

 م.1997/ ده 1418 ،1ط -لرياضا –دار الوطن  ،غنيم

رشح وحتقيق  ، بن أم قاسم املرادي  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك . 26

 م.2001/ ده 1422 ،1ط -ةهرالقا -العرنر الفكر دا  ، سليامند/ عبدالرمحن عيل

 د.ط(  -القاهرة–املكتبة األزهرية للرتاث  ،تور/ عبدالعزيز فاخرللدك توضيح النحو  . 27

 .ن(. د

حتقيق د/ عبداهلل  ،ألن جعفر حممد بن جرير التربي جامع البيان يف أتويل آ  القرآن . 28

 .م1200/ ده 1422 ،1ط -زةاجلي-والنرش دار هجر للتباعة ، ،عبداملحسن الرتكي
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