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 لخصامل
توجيه  يف  ودورها  املعجمي  املعنى  قرينة  أمهية  إبراز  إىل  البحث  هذا  هيدف 

مقاصد الرتاكيب. وتكمن هذه األمهية أّن النحاة ومعريب القرآن الكريم قد أخذوا  

اإلعراب أوجه  بعض  توجيه  يف  القرينة  للعنارص  ،  هبذه  مساندًا  عنرصًا  وجعلوها 

تفرع عىل هذه القاعدة  وما ي، القاعدة النحويةو، ى كاحلركة اإلعرابيةالنحوية األخر

 من صور الرتاكيب املختلفة. 

القرينة هبذه  َمعنْيًا  البحث  هذا  كان  ُيَبّّي ،  وملّا  نظري  بجانب  هلا  قدّمُت  فقد 

فذكرت كثريًا من آرائهم التي أولت  ،  مدارسة العلامء القدماء لقرينة املعنى املعجمي

القري أصحاهذه  تفكري  من  حيزًا  مهمة،  هبانة  نصوصًا  هذه    فعرضت  دور  تربز 

ثم أتبعت اجلانب النظري جانبًا تطبيقيًا يتمثل ،  القرينة يف توضيح معاين الرتاكيب

البقرة"يف   سورة  من  خمتارة  كتاب    "مناذج  الكتاب "من  علوم  يف  املصون  الدر 
وظيف هذه )القرينة( يف  حرص السمّي عىل ت، هـ(756)ت:   املكنون" للسمني احلليب 

اإلعرابعت وجوه  فيه  وقَ ،  دد  أّثرت  منها  واحد  إىل  يشري  أن  دون  وجهًا  يذكر  ّلام 

أحياناً  السمّي  به  يأخذ  مل  وإْن  املعجمي  املعنى  الباحث  ،  داللة  من  يتطلب  وهذا 

العناية بوجه معّي واألخذ به من بّي األوجه اإلعرابية األخرى وفق منهج وصفي  

وما نقف عليه من آراء ، لنحاة ومعريب القرآنا و ه بام جاء عند املفرسينحتلييل وتقويت

الرأي ذلك  ترّجح  املعارصين  لعّل ،  للباحثّي  نتائج؛  إىل  البحث  أبرزها   وخلص 

الرتاكيب    أثره يف فهم   من   له ملا  املعجم )قرينة املعنى املعجمي( يف بناء النحو العريب    مهية أ 

  عىل هذه األمهية. لً ي ب دل يف بعض أوجه اإلعرا لذا كان اعتامد السمّي عليه ، النحوية

النحويّي   نظرة  وفق  تطبيقها  وتوسيع  القرينة  هبذه  االعتناء  البحث عىل  أوىص 

 ومعريب القرآن الكريم. 

 القراءات. ، املعنى، النحو، املعجم، اإلعراب الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة
)الص ثلثة  أنظمة  عىل  العربية  اللغة  تراكيب  والنحو(  ،  والرصف،  وتتقوم 

قرائن متعددة ُتعنى بفهم املعنى وحتدده. وملّا كان الصوت  ا؛ لتعطيبينه امفي ضدعاتت

فقد اقرتن بعد تكّون حروفه عىل نحو حمدود يف تصور ذهني  ،  وحده ال حيقق ذلك

يوائم النطق؛ أفرز ذلك لنا الكلمة ببنيتها التي ختضع لقوانّي حيددها علم الرصف  

وهو البحث يف أبنيتهام  ، الرئيس بدوره كذل عدب وفعل يقوم، مها إىل اسمالذي يقّس 

ومعاين أفعال(  ،  وما ينطوي حتتهام من معاين الرصف بمفهومه الواسع )معاين أسامء

وإبدال  إعلل  من  عليها صوتيًا  يطرأ  عاّم  )إفراد،  فضًل  ،  ومجوع(،  تثنية،  ومطابقة 

)اسم  كلمة  لاتي  نيب  الذي يستند عىل التقاء  ومن البناء الرصيف ينطلق البناء النحوي

واسم(،  م(واس  )فعل  اإلسناد  ،  أو  ركني  حمققّي  متعلقات  من  هبام  يرتبط  ما  مع 

من    هبا  وداللة اجلمل أو الرتاكيب وما حييط ،  أو جمازًا ضمن داللة الكلامت،  حقيقةً 

ت اللغة  يف   سهمدالئل  نظام  يقتضيه  ملا  وفقًا  القرائ،  توجيهها  من  املساندة ولعّل  ن 

وفق الت  جمي"املع  ىنعاملنة  "قريداللًة   للتوجيه  املهم  الركن  يظهر  فيام  متثل  ي 

وقد لفتت ،  "سلمة املبنى واملعنى"معطيات املفردات وترابطها لتحقيق ما يسمى:  

تارخيه امتداد  نشأته وعىل  منذ  النحاة  تفكري  القرينة  هذه  عنايتهم  ،  أمهية  لقيت  فقد 

معاين النحو وما تقرتن ب  تراكيب   ق يفتعلؤم ما بّي الكلامت؛ لتبدءًا من حتقيق التل

وهو ما تفطنوا له بدءًا من باب املبتدأ ،  حييط هبذه املعاين من عنارص لغوية وغريها

فيهام أثّرت  لغوية معجمية  امتد    (كان وأخواهتا)  واخلرب وما تعلق هبام من عنارص 

املفعو من  ومتعلقاهتا  الفعلية  اجلملة  إىل  املعجمية  القرينة  هذه  ما   ووه،  التأثر 

األثر هلا  القرينة  هذه  أّن  عىل  البحث  هذا  له  سيأيت-ُخصص  اجلملة    -كام  بناء  يف 

اجلملة مفردات  بّي  واملعنى  واالنسجام  التوافق  العلئقي  ،  وحتديد  فاالمتداد 

 هذه القرينة. والرتابط الداليل حيققه حتقق  
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، حاة الن ىلع   كيبرتاومل تقترص العناية بقرينة املعنى املعجمي وأثرها يف توجيه ال

دءًا من املراحل األوىل يف التأليف ملعاين فقد َبرزْت بشكل الفت عند معريب القرآن ب

ومكي بن  ،  والنحاس،  والزجاج،  وأيب عبيدة،  القرآن وإعرابه؛ فجاءت عند الفراء

عندواأل،  أيب طالب ملموس  بشكل  القرينة  هذه  توجيه  تطّور  ثم  العكربي    نباري 

يان األندليس الذي وسّع كثريًا من توجيهات يد أيب ح   عىل امً يعظ   غاً إىل أن بلغت مبل

 إعراب القرآن وفق هذه القرينة عىل نحو ما يظهر يف هذا البحث. 

 : أمهية البحث وأسباب اختيار املوضوع
عّز وجّل وبالدراسات اللغوية التي نشأت حوله أو  ُيعنى البحث بكتاب اهلل -1

عنه كتا،  تقتبس  هناك  يستوليس  اللسانس درالا  حق ب  علوم  تعدد  عىل  ومنها ،  ة 

 الكريم النحو وعلم اإلعراب كالقرآن 

مّرت كتب إعراب القرآن الكريم بمراحل متعددة ما بّي التأسيس والتطّور    -2

العلم التأليف عىل امتداد تاريخ هذا  النحوية  ،  يف  النظرية  التآليف  وقد حوت هذه 

ض احللبي  السمّي  وكان  أبعادها.  هذبكل  العلامء  ةلسل ساله  من  أفاد  ،  من  وقد 

وبخاصة أستاذه )أبو حيان األندليس( وقد  ،  هوتأثر ب،  السمّي احللبي ممن جاء قبله

هذا بحد ذاته جعل الباحث يقف مع هذا العامل؛ ليعرف ،  يضيف إىل ما جاء عندهم

 ا أضافه إىل كتب إعراب القرآن الكريم. م

أ  -3 مل  ما وقفت عليه من مؤلفات  ة عىل ختصيص حرصا  ّص ن  جد منحسب 

امل  بحث  قرينة  أو  برسالة  السمّي  عند  اإلعراب  توجيه  يف  وأثرها  املعجمي  عنى 

 لذا اجتهدت يف توضيح هذه القرينة وأثرها يف تعدد وجوه اإلعراب عنده.، مستقل

امل  -4 قرينة  النحوية أّن  الوظائف  بّي  ما  التداخل  أمهية  تربز  املعجمي  عنى 

وهذا بدوره يظهر  ،  ة تركيب آيات القرآن الكريميبن  يف   هاوأثر  والوظائف الداللية

 حاة املعنى يف ترجيح وجه إعرايب عىل آخر. يف اعتامد الن 
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 الدراسات السابقة: 
البحث بموضوع  املتصلة  السابقة  الدراسات  خيص  ما  معروف  ،  أّما  هو  فكام 

احللبي   السمّي  هلا  وصل  التي  النحوي   (هـ756ت:  )املكانة  الدرس    ب وإعرا   يف 

منها ما ،  ف فيه كثري من الدراسات واملؤلفات واألبحاث العلميةل  أُ ،  الكريم  نآالقر

مطبوع ضمن،  هو  اجلامعات  رهن  هو  ما  يصعب   الرسائل  ومنها  التي  العلمية 

بعضها عىل  سبيل ،  احلصول  عىل  بالبحث  علقة  له  ما  بعض  إىل  أشري  سوف  لذا 

 احلرص؛ لعّل من أبرزها: 

ال  -1 يف    تالقراءل  نحويةالتوجيهات  احللبي"الشاذة  للسمّي  املصون   "الدر 
الصاعدي سامل  بن  إبراهيم  للدكتور  ومناقشة  وتأصيًل  هذه  وتع،  (1) عرضًا  دُّ 

السمّي كتاب  يف  القراءات  عن  كتب  ما  أوسع  من  عىل ،  الدراسة  مرتبة  فجاءت 

األلفية منهج  وفق  النحو  امل،  أبواب  بقرينة  األبواب  هذه  ضمن  يرّصح  عنى ومل 

مستقلً   ،عجميملا مبحثًا  هلا  يضع  بّي ،  أو  وأخواهتا(  )كان  باب  يف  جاء  ما  إالّ 

ولكن الباحث مل  ،  ّي ومن سبقه من النحاةفذكر ما جاء عند السم ،  النقصان والتامم

 كام سيأيت يف هذا البحث. . (2) املسألة   بّي النحاة يف هذه يتوسع يف إيراد مسائل اخللف 

الدر املصون يف  "احللبي يف كتابه    السمّي  دنعنى عملية وا بّي الصناعة النحو" -2

عمل مميز سعى   وهو. (3) للدكتور حممد عبد الفتاح اخلطيب "علوم الكتاب املكنون

السمّي عند  واملعنى  النحوية  الصناعة  بّي  ما  الربط  إىل  مؤلفه  من ،  فيه  عدد  وفق 

والتضمّي والزيادة  النحوي  والتأويل  كاألعاريب  نجدومل،  املباحث   لمؤلف ل   

املعجميت املعنى  لقرينة  معينًا  بابًا  أو  واضحًا  بمبحث ،  رصحيًا  صلة  له  ما  إال 

 ل ولزومه وربطه ببعض مسائل هذا البحث كام سنذكر. وبخاصة تعّدي الفع ،  التضمّي

 
 هـ(.1425م )عا، دينة املنورة بامل ة اإلسلميةع نوقشت يف اجلام، هو يف األصل رسالة دكتوراه( 1)

 (.347: 1التوجيهات النحوية للقراءات الشاذة )ص ، انظر( 2)

 القاهرة.  -دار البصائر، م(2011هـ/ 1432طبعت عام )،  ألصل رسالة ماجستريالكتاب يف ا (3)



 (ه1444 ادى اآلخرة مج)    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

445 

األندليس"  -3 عطّية  ابن  عىل  النحوية  احللبي  الّسمّي  املصون  "ردود  الدر   يف 
فكانت موزعة ،  ىل هذه الدراسةقفت عووقد    ،(1) وريللباحث عبد اهلل عبده احل"

فصول عدة  الرابع،  عىل  للفصل  منه،  كان  بالتضمّي  عن  ، ويف جزء  وقد  ،  التعدية 

إىل املعجمي  أشار  املعنى  الكلم  ،  قرينة  يفّصل  مل  هذا  ،  فيهاولكنّه  سنتناول يف  كام 

 البحث. 

املصون( عىل   ردلبه )ايف كتا  اعرتاضات السمّي احللبي النحوية والترصيفية  -4

 . (2) ابه )التبيان يف إعراب القرآن( للباحث: حممد التلبديأيب البقاء يف كت
املصوناعرتاضات    -5 الدر  يف  حيان  أيب  عىل  احللبي  نحوية،  السمّي   دراسة 

 .(3) للباحث: عبد اهلل بن عبد العزيز الطريقي، ورصفية
  (4) "املحيط أنموذجاً   رح بلسري اتف"عنى  القرينة املعجمية وأثرها يف توجيه امل  -6

السعيدي ركز فيه عىل اجلانب التطبيقي لقرينة  وهو بحث قيم للدكتور أمحد خضري  

املعنى املعجمي عند أيب حيان وأثرها يف توجيه املعنى. حيث وضع تصورات هلذا  

 البحث وفق نقاط مهمة تربط العلقة ما بّي النحو واملعجم عىل النحو التايل:

 إلعراب. او عجمينى املعامل  •

 القاعدة النحوية واملعنى املعجمي.  •

 يفي واملعنى املعجمي.املعنى الوظ  •

 امللومة واملفارقة.   •

 منه إال أّنه وّسع اجلانب التطبيقي عند السمّي. وقد استفاد الباحث ، التضمّي  •

 .(5) النقد النحوي عند السمّي احللبي للدكتور حسّي رايض خليل العابدي -7
 

 هـ(.1432/1433) ، جامعة أم القرى،  رسالة ماجستري (1)

 هـ(.1409)، بن سعود اإلسلمية حممدعة اإلمام امج،  رسالة ماجستري (2)

 هـ(.1420)، يةجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسلم، رسالة دكتوراه (3)

 م.2013،  آذار -هـ1434، ربيع الثاين، العدد اخلامس ، العراق، ُنرش يف جملة العميد (4)

 م(. 2016عام ) 2 العدد 20جملد ،  فلسطّي، بحث علمي منشور يف جملة جامعة األقىص  (5)
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 :  وخطته ث ج البحمنه
،  التحلييل  نهج الوصفيقام الباحث يف بناء مباحث هذا البحث ومسائله عىل امل

النحوية الرتاكيب  وصف  عىل  يقوم  املعىن  )  فهو  وأثر  اإلعراب  وجوه  تعدد 
وجه منها وتقويته وفق ومدارستها وفق خمتلف اآلراء مع ترجيح  ،  فيها  (املعجمي

الن النظرية  ملمح  إىل  مستندة  الأسس  )نحواً ل  كب  رتاثيةحوية  ، وعوامل،  أبعادها 

القارئ ود،  وأعاريب  ُيرشك  لكي  الباحث  من  يتطلب  البحث  كان  وملّا  اللة(. 

بحثه بموضوع  له صلة  بام  حركة،  الكريم  ملتابعة  منه  املعريف  وسعيًا  الذي    التطّور 

ة  وقف الباحث عىل الدراسات احلديث،  ة املعنى املعجمي بعمق ساهم يف دراسة قرين

 فيد منها يف هذا البحث.  ستي نيمكن أالتي 

ألفية   أبواب  وفق  البحث  هذا  ترتيب مسائل  بإعادة  قمت  أين  إىل  أشري  أن  بقي 

تبّي  مقدمة  تسبقهام  مبحثّي  إىل  يقسم  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد  مالك.  ابن 

 متة بأهم النتائج والتوصيات. ثم خا، أمهية املوضوع

 بية.علماء العر  دعنوالنحو  مبني املعجالعالقة املبحث األول: 
 التوجيهات النحوية وعالقاهتا املعجمية. املبحث الثاين: 

هذا  جوانب  يويف  أن  االستطاعة  قدر  حاول  الذي  املقل  جهد  هذا  وختامًا: 

مفيد بنّاء يستطيع أن يقّوم اعوجاج  البحث؛ ولكن يظّل الباحث متطلعًا إىل كل  نقد  

 ّي. واحلمد هلل رب العامل، مستقبلً  تبيك عليه فيامأن يسري  وما يريد، هذا البحث
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 املبحث األول
 العالقة بني املعنى املعجمي واملعنى النحوي عند علماء العربية

إليضاحها   الكلمة  إىل  بالنظر  يقوم  أْن  املتداول  بمعناه  املعجم  يف  األصل 

ّن املعجم يّي ألغولا  وقد شاع عند،  رشحها؛ ليظهر ما نطلق عليه املعنى املعجميو

لهي بمعناها؛  مستقلة  باملفردات  بغريها  تم  تربطها علقة  ال  املفردة  الكلمة  أّن  يشري 

املفردات تعنى ،  من  دراسة  املعجم  بدراسة  العناية  جتاهل  يف  سببًا  ذلك  جعل  مما 

ذكر   كام  ظهرت  أن  إىل  الباحثّي  بالرتاكيب  أو»بعض  املعجمية  احلقول    فكرة 
 . (1) «جمي مسحة تركيبيةاملع عنى امل يعطالداللية التي ت

أربعة:   إىل  الكلمة  الصوتيةوتنقسم داللة  الرصفية،  الداللة    والداللة ،  والداللة 
 .(2) والداللة املعجمية أو االجتامعية، النحوية

تركيبية داللة  أساس ألي  املعجمي  فيه  ،  فاملعنى  نتوّسع  ما  ترتكب »وهو  حّي 

ك كّل  تتخذ  كلامت  عدة  من  مم  ةم لاجلملة  فيهاوقفًا  الكلامت ،  عينًا  ترتبط  بحيث 

قوانّي عىل حسب  ببعض  النحويبعضها  بالنظام  خاصة  لغوية  كّل  ،    تؤدي  وفيه 

إذا وقف السامع  ،  بحسب معناها،  كلمة وظيفة معينة وال يتّم الفهم أو يكتمل إالّ 

ر؛  عوشلاوالسيام الداللة االجتامعية )املعجمية( التي تظل بؤرة  ،  عىل كل  الدالالت

 . (3) «اهلدف األسايس يف كل كلم األّن 
والنحو    األوىل للنحو العريب جيد أّن العلقة ما بّي املعجموَمْن يتتبع البدايات  

ولعّل املثال الذي ،  قد نضت يف بيان املفردات اللغوية وأثر ذلك يف معنى الرتكيب

عبد عن  احللواين  خري  حممد  يوّض   نقله  احلرضمي  إسحاق  ابن  ومن  »ذلك:    حاهلل 

 
 (.447قرينة املعنى املعجمي )ص، املعنوية يف النحو العريبالقرائن  ، انظر (1)

 . (448)ص ق الساب (2)

 (.18املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث )ص، رانظ (3)
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ذكروا    فقد ،  من أوجهل عنده تقليب الظاهرة اللغوية عىل ما حتتمله  رضوب التأوي

 :(1) « كيف تنشد هذا البيت، أّنه سأل الفرزدق يوماً 
 رُ ـم عُل اخلـفـ اِب ما تعوالِن باأللبا        فـتَ ـانَ ـكَ ـا فَ ـونـال اهللُ كُ ــاِن قـنـ يـوع

:  قلت: فعولّيان عليك لو ما ك» اهلل: عبده ل ل. فقا"فعوالن" فأنشده الفرزدق:

و لسبحت.  أسّبح  أن  شئت  ملو  يعرفوا  فلم  عبد،  رادهنض  قال:   فقال:  لو  اهلل: 

وأمرمها خلقهام  اهلل  أّن  ألخرب  اخلمر،  فعولّي.  تفعل  ما  تفعلن  أّنام  أراد  ،  ولكنّه 

اعر يريد لشا  ان كفإذا  ،  اهلل أراد املعنى واختلف اإلعراب يف البيت  وواضح أّن عبد

اهلل للعينأن  قال  ف  كونا.  اخل ،  كانتاّي:  تفعل  ما  باأللباب  تفعلن  وجب  ،  مروأّنام 

الوجود يعني  ألّنه  تامًا؛  يكون  حينئذ  )كان(  الفعل  ألّن  )فعوالن( ،  الرفع؛  وألّن 

ما   باأللباب  تفعل  أن  أمرمها  الذي  اهلل هو  أّن  أراد  إذا  أّما  العينّي.  تكون من صفة 

بُّد حينئذ م   ،رم خلتفعل ا عملت يف )فعولّي( نصب   ّن )كان( قدن النصب؛ ألفل 

 . (2) «ربيةعىل احلال أو عىل اخل

بكل  النحوية  النظرية  بإرساله  أمحد  بن  اخلليل  يد  عىل  العريب  النحو  ويستقر 

مهامً  منهًل  كان  الذي  )الكتاب(  يف  ودوّنا  سيبويه  تلميذه  عنه  فأخذها    أبعادها؛ 
العل يف  ا ب  اتقللبحث  كا،  تهاودالل   لرتاكيبّي  العوقد  املعنيّي نت  بّي  ناية 

حمل  ا النحوي  والوظيفي  يف ،  اهتاممهملعجمي  الكلم  تقسيم  إىل  نظرته  من  بدءًا 

، وحرف( حتى يتّم اإلسناد بينها؛ ليحقق معاين هلذه الكلامت،  وفعل،  العربية )اسم

ية وناهتا الداللبمك  اتردفأول َمْن ألّح عىل رضورة تعانق امل»يقول حمروس برّيك:  

النظا المع  النحوي  سيبويم  هو  املفيد  الكلم  يتألف  لكي  تشغله  فيلحظ  ،  هذي 

إىل  ،  الناظر يف كتابه أّنه بدأ حديثه متدرجًا من احلديث عن أقسام الكلم يف العربية

 
 (. 3/305اخلصائص ) (1)

 (.150املفّصل يف تاريخ النحو العريب )ص ( 2)
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إىل احلديث عن معاين األلفاظ وما يعرض للفظ من تغيري ،  بيان املسند واملسند إليه

عنديحلاإىل   وا  ث  ااالستقامة  من  التي ،  لكلمإلحالة  األسس  يضع  بذلك  وكأّنه 

 .(1) «وما يتألف منهاالكلم  يقوم عليها
أّن نظرة سيبويه إىل العناية ما بّي املفردات   وقد رأى حممد محاسة عبد اللطيف 

بذور  فيه  تكمن  نّص موجز  ُوّظفت يف  قد  النحوية  والوظائف  )املعجمية(  األولية 

كان »لية  ة دالوينح  نظرية اللقد  اللفتة  إليت  أملح    "الكتاب"ها سيبويه يف مطالع  تي 

د جاءت ومضة فريدة ملعت يف إشارة خاطفة عن االستقامة من الكلم  لفتة فذة. وق

واإلحالة يف نص موجز دال. يف هذا النص القصري تكمن بذور نظرية نحوية داللية 

م النحو  قوانّي  محيم  تواؤم  يف  تندمج  ب،  الداللةنّي  واق  عحيث  أخرى  أو  عبارة 

املع النحوية  قوانّي  الوظائف  ومتثله  األوىل  النحوي  داللة  نى  قوانّي  مع  املختلفة 

للكلمة املعجمية  الداللة  ومتثلها  األولية  يسمى ،  املفردات  أن  يمكن  فيام  ومتتزج 

 لةاهذا باب االستقامة من الكلم واإلح»يقول سيبويه:  ،  "املعنى النحوي الداليل"
وما هو حمال كذب.  ،  ومستقيم قبيح،  ب يم كذومستق،  حمالو،  نه مستقيم حسنم ف

 يم احلسن فقولك: أتيُتك أمس وسآتيك غدًا. فأّما املستق

وسآتيك أمس.  ،  وأّما املحال فأْن تنقض أول كلمك بآخره فتقول: أتيتك غداً 

 . وهحون، ورشبت ماء البحر، وأّما املستقيم الكذب فقولك: مَحَلُت اجلبل

ال املستقيم  توأّما  فأْن  اللقبيح  موضعهضع  غري  يف  زيدًا  ،  فظ  قد  قولك:  نحو 

  وأشباه هذا. وأّما املحال الكذب فأْن تقول: سوف أرشب ،  زيٌد يأتيك  وكي،  رأيت
 .(2) « ماء البحر أمس

ليعطي االختيار من املفردات أو من  »ولعّل سيبويه هيدف من وراء هذا النص  

 
 (. 27ص حو واإلبداع )الن( 1)

 (. 26 -1/25ب )الكتا( 2)
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املن الداللية  التواؤم  التية  سبااحلقول  كربى  واالستجابة   تقبل  عن   أمهية  تقل  ال 

فليس النظام النحوي نظامًا معّدًا للكلامت اهلرائية  ،  ياهتاممه باستواء النظام النحو

للفراغ األولية  ،  أو  بداللتها  امللئمة  املفردات  علقاتِه  يف  تتحقق  ألْن  ُمَعدٌّ  ولكنّه 

تفاعلً  النحوية  الوظائف  مع  تتفاعل  املنا  سبهايك  التي  بمعناها  ويتحقق  ه  سب 

 . (1) «"النحوي الداليل  املعنى"
نزيد   أْن  أردنا  وجدنا  ولو  والوظيفي  املعجمي  املعنيّي  بّي  ما  العلقة  بيان  إىل 

العلقة هلذه  ُتَقّعد  جدًا  واضحة  باب ،  أمثلة  يف  الرماين  يلحظ  سيبويه  كتاب  ففي 

بّي   العلقة  تفسري  إىل  حتتاج  التي  )صناعة)ال   ريفست)الظروف  و  النحو(   غريب( 

أ»ًل:  قائ سيبويه  -دخلملِ  الغ   -أي  تفسري  الباب  هذا  صناعة يف  من  وليس  ريب 

بقوله:    «النحو؟ الغريب للحاجة »ثم أجاب عن ذلك  الباب تفسري  أدخل يف هذا 

للغرض.  التبع  فجرى عىل طريق  اإلعراب.  عليه  يقع  الذي  الوجه  إليه يف كشف 

يدخل أن  ما كان من صلصناا  يف  فهكذا يصلح  الناعة غريها  عة    علة عىلملثل هذه 
الوجه ا  (2) .«هذا  لتفسري سيبويه  ومثل ذلك قول  أيضًا عند تعريف تعرضه  لرماين 

إّنام فرّس سيبويه معنى )لبيك وسعديك( يف   لكلمتي )لبيك( و )سعديك( إذ قال: 

إعرابه وجه  ليكشف  النحو  أبواب  من  بظ،  باب  إالّ  يظهر  ال  كان  ،  عناهم  ورهإذ 

  يف   أبواب النحو؛ ألّنه ختليط بإدخال صناعةالغريب يف    يصلح تفسري  ولوال ذلك مل
 .(3)«صناعة غريها

وأّن الكلمة بمجرد نطقها  ،  اهتاممًا كبريًا باملفردات» وقد أوىل النحاة بعد سيبويه  

ن معها كلمًا مفيداً  الذي يمكن أن يكو  الغائب  العنرص  التحديد،  حتدد    مّ يت   وهذا 
 

 . (85 -65النحو والداللة )ص ، انظر (1)

 (. 2/721رشح الرماين ) (2)

 (. 474القرائن املعنوية )ص ، (617 -2/612)رشح الرماين ، ظران (3)
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 .  (1)«ي والداليل(املستويّي )النحو ىلع
ينظر يف  ،  يربط بّي قواعد الرتكيب  حّي  "باملكّون الداليل"فابن جني قد اعتنى  

وهو ما بدا واضحًا يف مناقشته ،  مدى اتفاق املكون الداليل ونسق قواعد الرتكيب

األصول وفساد  الفروع  قياس  وصحة  الكلم  استقامة  ذلك:  ،  مدى  يف  قاله  ومما 

أا  نم ف» تنقص  أن  بآملحال  غداً ،  خرهول كلمك  قمت  كقولك:  وسأقوم ،  وذلك 

 .(2) «ونحو ذلك أمس
والذي   الرتكيب  يف  املفردات  بّي  للتناسب  أساسًا  يقوم  ما  جني  ابن  وتناول 

وقد وضّح ذلك  ،  بدوره يتطلب تداخًل دالليًا لضامن صحة الرتكيب لفظًا ومعنى

وداللة ،  ىل زمانهلة بنائه عفظه عىل مصدره ودالل  لةالد و،  أال ترى إىل )قام(»قائًل:  

الئل من لفظه وصيغته ومعناه. وإّنام كانت الداللة فهذه ثلث د،  معناه عىل فاعله

الصناعية أقوى من املعنوية من قبل أّنا وإن مل تكن لفظًا فإّنا صورة حيملها اللفظ  

عليها هبا،  وخيرج  املعتزم  املثال  عىل  كافلاّم ،  ويستقر  بحكمه  تن  حلقت  ، كذلك 

جمرى   املنوجرت  بهاللفظ  ب،  طوق  املعلوم  باب  يف  بذلك  وأّما فدخل  املشاهدة. 

أال تراك  ،  وليست يف حيز الرضوريات،  املعنى فإّنام داللته الحقة بعلوم االستدالل

، هذا فعل،  ثم تنظر فيام بعد فتقول،  حّي تسمع )رضب( قد عرفت حدثه وزمانه

فا من  له  ومالف،  لعوالبد  هو؟  من  شعري  فتبحث    يت  أهو؟  إىل  تعلم  حينئذ  ن 

أال ترى أّنه يصلح أن  ،  وضع آخر ال مسموع رضبمن م،  الفاعل من هو وما حاله

الفعل  منه  يصّح  مذكر  كل  فاعله  زيد،  يكون  فقولك: رضب  ،  جممًل غري مفصل. 

عمرو جعفر،  ورضب  سواء،  ورضب  رشع  ذلك  بأحد ،  ونحو  لرضب  وليس 

ّص بالرضب دون غريه  خي  كام،  بصاحبه  غريهم خصوص ليس  وال  ؤالءهالفاعلّي  

 
 (.32النحو واإلبداع )ص، انظر( 1)

 (.181ئص )صقضايا الداللة عند ابن جني يف كتابه اخلصا، (3/333اخلصائص )، انظر (2)
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 . (1)«ون غريهوباملايض د، من األحداث
يأيت   املعجمي لأللفاظ  املعنى  أّن  ابن جني  للتميز»وقد الحظ  الوظيفي   معيارًا 

الرتبة ثمَّ حلرية  ومن  هناك داللة  » فقال:  .  (2)«للكلامت  كانت  قبل  فإْن  من  أخرى 

الترص  فاملعنى وقع  ُكّمثْ  نحو: أكل  التقديم والتأخريب  هييف  أنْ ،  َرىحَيي  تقدم    لك 

 .(3) «وأن تؤخر كيف شئت
وإذا ما انتقلنا إىل ما أضافه عبد القاهر اجلرجاين يف نظرية )النظم( والتعليق يف 

إبراز  ،  الكلم عىل  أساسًا  يقوم  )النظم(  يف  النحوية  العلقات   املعنى فإنشاء 
األ»  املعجمي؛ يّعده  النظيبن  ذيلاساس  بل  عليه  والتعليق ى  يقول: .  (4) « م  إذ 

أصلً » املفردة  الكلم  بمعاين  يتعلق  ال  الفكر  إّن  أقول:  لست  أيّن  ولكني ،  واعلم 

معه يتأتى  ال  وجه  عىل  هبا  منطوقًا  النحو  معاين  من  جمردة  هبا  يتعلق  ال  إّنه   أقول: 
وتوخيها النحو  معاين  أريتك  تقدير  كالذي  ذلوُيَبّّي   (5) .«فيها  هذا  »فيقول:  ،  ك 

أ  وأمر يف  شيئالنظم  ليس  تّنه  غري  الكلمًا  بّي  فيام  النحو  معاين  ترى  ،  وخي  وأّنك 

وأنا لو فرضنا ،  ترتب املعاين أوالً يف نفسك ثم حتذف عىل ترتيبها األلفاظ يف نقطك

نظم   فيها  جيب  أن  يتصور  مل  املعاين  من  األلفاظ  ختلو  القوة ،  وترتيبأن  غاية  يف 

بعد أن كنا ال نشك يف  و »ق آخر  فكرة يف سياقول موضحًا هذه اليو.  (6) « والظهور

جانباً  داللتها  عزلت  أنت  إذا  تعترب  صاحبتها  مع  للفظة  حال  ال  مساغ  ،  أن  وأي 

ولو  ،  للشك يف أّن األلفاظ ال تستحق من حيث ألفاظ أن تنظم عىل وجه دون وجه
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لغات داللتهاتنخلع من ه  فرضنا أن التي هي  األلفاظ  أحق  ن  اكملا    ذه  منها  يشء 

ظت صبيا شطر ولو حفّ ،  وال يتصور أن جيب فيها ترتيب ونظم ،  ءلتقديم من يش با

العّي" منه،  "اجلمهرة"أو    "كتاب  شيئًا  له  تفرس   أن  غري  يضبط ،  من  بأن  وأخذته 

أيته وال خيطر  لر،  صور األلفاظ وهيآهتا ويؤدهيا كام يؤدي أصناف أصوات الطيور

أ شأنه  من  ببال  آخرلف   ريؤخ  نله  وُيقّدم  حا،  ظًا  كان  مَ بل  احلىص  له حال  َيرْمي  ْن 

 .(1) « وُيعّد اجلوز
الكلم بناء  يف  املعجمي  املعنى  أمهية  القاهر  عبد  وال  ،  يؤكد  نظم  ال  أّنه  فيقرر 

 التي هي رشط حتمي ورضوري لتوارد مفردات »ترتيب بدون فهم معاين الكلامت  
وتراكبهاالرت يت »يقول:  .  (2) « كيب  أصوال  موضعًا  ت  نور  للفظ  أن  عرف  غري  من 

معناهت يف،  عرف  تتوخى  أن  ونظامً   وال  ترتيبًا  ألفاظ  هي  من حيث  وأّنك ،  األلفاظ 

األلفاظ  أتبعتها  ذلك  لك  تّم  فإذا  هناك.  الفكر  وتعمل  املعاين  يف  الرتتيب  تتوخى 

آثارها.. هبا  يف  «  وقفوت  للمعنى  تبع  النط،  النظم  واللفظ  يف  ترتتب  الكلم   ق وأّن 

التر  ببسب يف  معانيها  خل  وأّنا،  نفستب  أصواتًا  لو  تتجرد  حتى  معانيها  من  ت 

،  أن جيب فيها ترتيب ونظم ،  وف ملا وقع يف ضمري وال هجس يف خاطروأصداء حر

 . (3)«وأن جيب النطق هبذه قبل النطق بتلك، وأن جيعل هلا أمكنة ومنازل
هذه   فإّن  املعجم وعليه  املعنى  أّن  تفيد  داللة أس   عنرص  ياالقتباسات  اس ألي 

العلقعلق  فأيُّ ،  يبيةترك ن  ُتكو  أن  جيب  الرتاكيب  يف  سياقية  معاين ة  بّي  ات 

فالعلقات الرتكيبية ال تقوم    "التوارد املعجمي"وهو ما يسمى بـ  ،  الكلامت املفردة

  وهذا يعني أّنه ال »سب تلك املعاين  إالّ بربطها باملعاين املعجمية لأللفاظ املؤتلفة بح

أو بعبارة ،  لفاظ ال معنى هلاختصيص بّي أمن إسناد و  سياقيةوء علقات  نش  ريتصو

 
 (.50السابق )ص (1)

 (.646رينة املعنى املعجمي )صق، يةعنورائن املالق، انظر (2)

 (.56-55دالئل اإلعجاز )ص  (3)
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وجود ألي معنى وظيفي يف تركيب أو نسق هرائي؛ ألن املعاين الوظيفية   أخرى: ال

ال ترتشح إالّ عن توارد املعاين املعجمية أللفاظ أي تركيب أو نسق كلمي. وهذا  

 تعرف  ن أ  غري   من  فظلل  تعرف  أن  يتصور  ال   –هر  اأمر بدهيي؛ ألّنه كام يقول عبد الق

 عبد  حياجج  كام  -معانيها  من  أدخلت  داللتها  عن  األلفاظ  انخلعت  فلو.  معناه

  النظم   يتوخى  غنامً   املتكلم  ألنّ   ترتيب؛  أو  نظم  فيها  يقوم  أن  يتصور  مل  -القاهر

 .املعجمية املعاين يف الفكر ويعمل

، يف النفس عانيها املعجمية  م  -دتوار  أي  -كلم ترتتب يف النطق بسبب ترتيبفال

ها جانبًا. والقانون الذي ساقه  نستطيع أن نعترب فيها ذلك إذا نحن عزلنا داللتالو

هذا: يف  القاهر  النظم"  عبد  يف  للمعنى  تبع  اللفظ  املعنى  "أّن  هو  هنا    واملعنى 
 .(1) «املعجمي بالتأكيد

ه ابن  أظهر  املعجوقد  املعنى  ألثر  عميقًا  فهاًم  يفم شام  الوظيفي الت  ي  حليل 

)اإلعراللج أملة  َفبّّي  معن»ّن  ب(  يفهم  أن  املعرب  عىل  جيب  ما  يعربهأول  ما   ى 
 فهي غري ذات معنى واضح (2) «وهلذا ال جيوز إعراب فواتح السور، مفردًا أو مركباً 

إعرابية تأخذ وظيفة  أن  ابن هش.  (3) يمكن ألجله  العلقة بّي  ويذكر  تبّي  أمثلة  ام 

الكلم  ت  ميجعامل  ةمعنى  التي  عليها يفوالوظيفة  الرتكيب.  كون  ذلك    ولقد »فمن 

ل"راء أعرب لتلميذ له بيت حكى يل أّن بعض مشايخ اإلق   : (4) "املفصَّ
 مْ ــ عَ ـَيُس: نـال اخلمَ ـاراِت إْذ قـــغ    ـــ   ــَب والــلبُّ ـُد اهللُ التَّ ــع ـبِ ـال يُ 

فظهر يل  ،  فلم جيداه،  تبيل ايف    دثم طلبا حمل الشاه،  حرف جواب  "َنَعم"فقال:  

 
 (.467ملعجمي )صقرينة املعنى ا ، يةالقرائن املعنو، انظر (1)

 (. 684مغني اللبيب )ص  (2)

 (. 475عنى املعجمي )ص قرينة امل، القرائن املعنوية، انظر (3)

(. 1/219رشح املفصل )،  (25ل )ص  املفص،  (71شّي )صديوان املرقّ ،  انظر،  البيت للمرقش األكرب  (4)

   .(71صيوان املرّقشّي )د ،التلبّب: لبس السلح كله. النعم: واحد األنعام. انظر
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احد  وإّنام )نعم( هنا و،  وهي نِعم بكرس العّي  عم اجلوابيةكنانة يف ن  حينئذ حسُن لغة

 وهو حمل الشاهد.، أي هذه نعمٌ ، وهو خرب ملحذوف، األنعام

 : ( 1) زهري   من قول   "بحقلد "علم عطف    -وقد عرض اجتامعنا-وسألني أبو حيان
 ( 2) دِ ــلّ ـقَ ـحَ ـى َوال بِ ـْربـِة ذي قُ ــكـهْ ــنَـب         ةً ــم ـ يـن غر ــّث ـكـيُ   مـلٌي ــقِ ــ نَ ٌي ــقِ ــتَ 

اخللق ت:  فقل سيئ  هو  فإذا  فنظرناه  احلقلُد؟  ما  أعرف  هو  ،  حتى  فقلت: 

 فاستعظم ذلك. ، معطوف عىل يشء متوهم إذ املعنى ليس بمكثر غنيمة

معنوواصل   بّي  العلقة  عىل  األمثلة  استعراض  هشام  عجمي امل  ة م الكل  ىابن 

نحويًا    حكى يل أنّ   وقال الشلوبّي:»فقال:  ،  لرتكيبوالوظيفة التي تكون عليها يف ا

إعراب  من   عن  سئل  اجلزويل  طلبة  تعاىل:  "كللة"كبار  قوله    ىث  نثٱ﴿  من 

فقال: أخربوين ما الكللة؟ فقالوا له: الورثة إذا مل   [12]النساء: ﴾يف ىف يث

 . (3)«فقال: فهي إذن متييز، لفام سف يكن فيهم أب فام عل وال ابن
اإلعراب توجيه  فرأى  هذا  هشام عىل  ابن  األ  وعقب  يكون  كاأن  وإن  ن  صل: 

، سترتثم حذف الفاعل وبنى الفعل للمفعول فارتفع الضمري وا،  رجل يرثه كللة

وأن هذا النحوي قد أصاب يف سؤاله وأخطأ يف جوابه؛ ألّن  ،  ثم جيء بكللة متييزاً 

با بلالتمييز  الذي حذف ألجلهحذف  دعفاعل  للغرض  بنيت  ،  ه نقض  عاّم  وترتاجع 

ط  من  عليه  الفاعاجلملة  ذكر  وهلي  فيها.  )رضب  ل  مثل  كلمهم  يف  يوجد  ال  ذا 

أي ذا كللة. وهو إّما ،  ة( بتقدير مضافأخوك رجل( وأّن الصواب يف اآلية )كلل

، ةصف  ()يورث   ـأو تامة ف،  و )يورث( خرب،  حال من ضمري )يورث( فكان ناقصة

،  أو خرب  ي أيضًا حالوأّن َمْن فرس )كللة( بـ )امليت( الذي مل يرتك ولدًا ووالدا فه

 
النقّص واإلرضار  (1) قربةيقول: مل يك ،  : البخيل اليسء اخللق"احلقلد"و،  النهكة:  ينتهك ذا  ، ثر غنيمة بأن 

 (.019)ص مى أيب ُسلّ شعر زهري بن ، وال هو بلئيم يسء اخللق

 (. 234ديوانه )ص  (2)

 (. 685مغني اللبيب )ص  (3)
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 .(1)"ومن فرّسها بـ)القرابة( فهي مفعول ألجله، ولكن ال حيتاج إىل تقدير مضاف
والنحو املعجمي  املعنى  بّي  ما  العلقة  بربط  القرآن  معربو  اعتنى  فظهر    ،وقد 

 سوف نأخذ بعض النامذج لبيان هذه العلقة. و، ةيباإلعرا ذلك يف توجيهاهتم

تع  النموذج األول:  هت  مت  خت حت جت  هب مب خب حب جب﴿  اىل: قوله 
  ﴾ حض جض مص خص  حص  مس خسحس جس مخ  جخ مح  جح مجحج مث

 .[167]البقرة: 
املعجم   عند املعربّي وفقًا لتغرّي العلقة ما بّي  "حرسات"مة  اختلف توجيه كل 

إعراهبا   يرى  فالنّحاس  احلاىلنصب ع"والنحو.  أيب  .  (2)"ل  بن  مكي  أضاف  بينام 

الختلف اقتضاء  آخر  إعرابيًا  وجهًا  امل  طالب  لداللةاملعنى  )يري(   عجمي    الفعل 
وهو حال ،  من رؤية البرص  ﴾ مح  ﴿  نصب عىل احلال؛ ألن  "حرسات  "يقول:  

 . (3)"ولو كان من العلم لكان )حرسات( مفعوالً ثالثاً ، من اهلاء وامليم يف )يرهيم( 
)يرهيم( من رؤية العّي؛ فهو متعدٍّ إىل مفعولّي هنا  » بقاء العكربي:  أبو ال  ويقول

النقل؛  هب فيكون   "حرسات  "ومزة  ُيعلمهم؛  أي  يرهيم؛  وقيل:  حال.  هذا   عىل 
ثالث مفعوالً  قائًل: .  (4) «اً )حرسات(   ) )حلرسات  النصب  داللة  السعود  أبو  وحلّل 

حال؛ واملعنى: أّن   ال فهيلب؛ وإق؛ إن كان من رؤية ال"ُيرى "وهي ثالث مفاعيل  »

 .(5) «عامهلمرسات مكان أفل يرون إال ح، لب حرسات عليهمأعامهلم تنق
الثاين: تعاىل:   النموذج    حنخن جن  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل﴿  قوله 

 ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي   حي جي يه ىه مه  ينجه ىن من
 

 (.476قرينة املعنى املعجمي )ص ، يةالقرائن املعنو، (668 -685مغني اللبيب )ص ، انظر( 1)

 (. 1/278إعراب القرآن ) (2)

 (. 1/117لقرآن )مشكل إعراب ا (3)

 (.138 -1/137التبيان يف إعراب القرآن ) (4)

 (. 1/187) "ايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إىل مز"سعود لفسري أيب ات( 5)
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 مب  زب رب  يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ

 .[253]البقرة:  ﴾يث ىث  نث مث زث رث  يت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب
: حال من )بعضهم(؛ أي: ذا درجات.  "ودرجات"»قاء العكربي:  بو البيقول أ

ر؛ ألّن الدرجة احلال. وقيل: انتصابه عىل املصددر يف موضع  )درجات( مص  وقيل:

أو  ،  بمعنى الرفعة؛ فكأّنه قال: ورفعنا بعضهم رفعات. وقيل: التقدير: عىل درجات

 . (1) «بنفسه فعلوصل ال أو إىل درجات؛ فّلام حذف حرف اجلر، يف درجات

 [. 235]البقرة:  ﴾مت زت رت يب﴿ قوله تعاىل:  النموذج الثالث:
امل اهليقول  ثان  رسًا  » مذاين:  نتجب  وقيل:  ،  مفعول  كذا.  فلنًا  واعدت  تقول: 

هذا إذا جعلته كناية عن ، ثم حذف اجلار ووصل إليه الفعل فنصبه،  التقدير عىل رس

 كان ،  ن جعلته من الرّس الذي هو اإلخفاءإف،  ألّنه مما ُيرَسُّ ،  النكاح الذي هو الوطء
الواو يف من  احلال  هذ او  ﴾زت رت يب﴿  نصبًا عىل  الثاين عىل  ا  ملفعول 

ين به وال مظهرين  . (2) «حمذوف تقديره: ولكْن ال تواعدوهن النكاح مرس 
بعد بيان العلقة بّي املعنى املعجمي وصلته املهمة بالرتاكيب النحوية عند علامء 

أنْ م ي،  السلف نقوكن  يتأّملها  َمْن  عىل  ختفى  ال  العلقة  هذه  إّن  أّن ،  ل  يظهر  إذا 

،  باحلسبان منذ بدأ النظر النحوي مع سيبويه لتي أخذت  لة األمور ااورها من مجتع

كذلك معربو القرآن الكريم ومفرسوه  ،  شأنا شأن االهتامم بقضايا النحو األخرى

تغ مل  مقاصده  ويتفّهمون  ينظرون  أخذوا  أع  بحّي  العلقة  امهلم  عن  هذه  تلّمس 

إىل   ليصلوا  اإلعراب؛  وجوه  توجيه  يف  واملوأثرها  هاملرامي  خلف  ذه قاصد 

إذا ما علمنا أّن دراسة املعنى املعجمي للفظ كانت تتّم يف الغالب من  ،  هاتالتوجي

  وهذا منهج نجده واضحًا عند معريب ،  خلل املواقع التي حيتلها اللفظ يف الرتكيب
 

 (.1/201)ن  التبيان يف إعراب القرآ (1)

 (.1/534فريد يف إعراب القرآن املجيد )ال ( 2)
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العنارص إّن بل  .  (1) الكريم  معاين  من  بالرتاكيب  يتعلق  ما  والنحاة  هم  هيملوا  مل  م 

بوعل،  نحويةال ببعضقة  منها: فوضحّ ،  عضها  الرتاكيب  هبذه  متصلة  قضايا  وا 

واإلسناد املجازي الذي بدوره يشري إشارة واضحة إىل إدراك  ،  والتضمّي،  االتساع

ال املعجمي للفظ يف تصنيف  املعنى  يقع فيها من  النحوياكيب  رتالنحاة أمهية  التي  ة 

ة للدور   تفطن النحاا تبّّي كام أّن ،  ازحيث الصحة واخلطأ عىل مستوى احلقيقة واملج

النحوية والقواعد  اللغوية  القيود  بعض  جتاوز  يف  اللغة  أبناء  يؤديه  كام (2) الذي   .

العن هذه  بّي  الفصل  يصعب  فإّنه  لذا  واملقايل  املقامي  بنوعيه  السياق  رص اراعوا 

عن  بعض لتؤكد  ها  ذكرناها  التي  السابقة  األبعاد  يف  النظر  إّن    "خل التدا"بعض. 

 واملعنى بقسميه املعجمّي والداليل.  النحوي بّي املستوىالعميق 

أي عملّية حتديد الوظيفة  ، كام يبّّي أّن عملّية حتديد اإلعراب لعنرص من العنارص

يمّثلها التي  تتم بصورة  ،  النحوية  أن  يمكن  النحيحة دصال  ذلك    ظر يف معنىون 

 .(3) العنرص ومعنى العنارص األخرى التي يرتبط هبا

 

 

 

 
 

 

 
 (.121منزلة املعنى يف نظرية النحو العريب )ص، انظر (1)

 (.117السابق )ص، انظر (2)

 (.130السابق )ص، انظر( 3)
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 يالثان املبحث
 ت النحوية وعالقاتها املعجميةالتوجيها 

 جع مظ  حط مض خض﴿ قال تعاىل:، املسألة األوىل: كان بني النقصان والتمام
 .  [280]البقرة: ﴾حك جك مق حق مف خف حف جف مغجغ مع

 هذه وجهان: "كان"يف  ﴾مظ حط  مض خض﴿  قوله تعاىل:":  السمّي يقول

وهو     ذو  حدث  وإنْ :  أي،  ووجد  حدث  بمعنى   تامة   أّنا –األظهر  أحدمها: 

 . األفعال كسائر بفاعلها فتكتفي عرسة

تقديره: وإن كان ذو عرسة  »والثاين: أّنا الناقصة واخلرب حمذوف. قال أبو البقاء: 

ذلك نحو  أو  َحقٌّ  بموهذا    «لكم  اآليةعذهب  يف  الكوفيّي  وإْن ،  ض  اخلرب:  ر  وَقدَّ

 .(1) «يامً رغ ن ذو عرسةو عرسة. وقّدره بعضهم: وإْن كاكان من غرمائكم ذ
ما  املعجمي  املعنى  بقرينة  ارتبط  )كان(  للفعل  إعرابيّي  توجيهّي  السمّي  ذكر 

ا  لب منطبّي )كان( التامة و )كان( الناقصة وأثر هذا يف معنى اآلية. وهذا بدوره يت

لنعرف نظرهتالو القرآن؛  النحاة ومعريب  عند  ما جاء  )كان( قوف عىل  الفعل  إىل  م 

 م يمكن محل اآلية عليه.دلة أهيُّ نُرّجح باألالنقصان؛ لِ بّي التامم و

ووجد حدث  بمعنى  تامة  )كان(  األول:  الوجه  السمّي ،  فعىل  ذكر  فقد  ،  كام 

اآلية هذه  يف  املعجمي  املعنى  قرينة  إىل  م  ،استند  نّص وهو  النحاة  ا  يقول  ،  عليه 

يكـوق»  هـويـبـسي يقـد  آخر  موضع  لكان  فيهون  الفاعل  كان  قد  »تقول:  ،  ترص عىل 

أي: ،  أو وقع األمر. وقد دام فلن،   وقد كان األمراهلل  أي: قد ُخلق عبد،  اهلل  عبد

، ثبت. كام تقول: رأيت زيدًا رؤية العّي وكام تقول: أنا وجدته تريد وجدان الضالة 

 .(2)  « أصبح وأمسى مرة بمنزلة استيقظوا وناموا ونكيوكام 
 

 (. 1/668)ون صالدر امل (1)

 (. 1/46الكتاب ) (2)
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 هذا النص: بّّي سيبويه يف 

ووجد( فهي أفعال تدل عىل  ،  دام،  رأى ،  وقععل كان بـ )املعنى املعجمي للف  -1

 حدث وزمن. 

شاهد  -2 بمعنى  الذي  )رأى(  الفعل  عىل  )كان(  دال ،  قياسه  متعد  فعل  وهو 

 وجد.  لوكذلك الفع، عىل حدث وزمن قياس مستقيم

رصحياً  نّصه  فجاء  )لكان(  املعجمي  االستخدام  اجلوهري  بّّي  ذلك وقد  يف   

استغنىاليشء ووقو  ارة عن حدوثوإذا جعلته عب»قائًل:   دّل   عه  عن اخلرب؛ ألّنه 

 .(1)«أي: مذ ُخلق ، وأنا أعرفه مذ كان، عىل معنى وزمان. تقول: كان األمرُ 
املعجمية املعاين  ذكر  مالك يف  ابن  يقول:  ا  وتوّسع  تامة  كان  هبا  تعدُّ  وتتم »لتي 

 نحو: ، لية عنه باألزفتارة يعرّب ، وثبوت كل يشء بحسبه، كان بأْن يراد هبا معنى ثبت
 :(2) وتارة يعرّب عنه بحدث كقوله ، كان اهلُل وال يشء معه

 ءُ اــت ـشـه ال ـــِرمُ ــهْ ـَخ يَ ــيـّش ـإّن الــي         فـونـئ ـأْدفـاُء فـت ـاَن الّش ـإذا ك

بحرض عنه  يعرّب  تعاىل:،  وتارة  ،  [ 280]البقرة:  ﴾مظ حط  مض خض ﴿  كقوله 
أو وقع نحو:   يعرّب عنه بقدر  يرادتتم كان أيضو،  "ما شاء اهلل كان"وتارة  بأن  هبا   ًا 

كنايةومص،  فتتعدى بعىل،  معنى كفل أيضًا مرادًا هبا معنى غزل،  درها  ،  وتتم كان 

البطليويس حممد  أبو  ذلك  توايل،  ذكر  وأصبح  "وهن:    الثلث:ن  كا  وتتم  أضحى 

 من خن ﴿  كقوله:،  وامليُْس ،  ن الدخول يف الضحى والصباحبأن يراد هب  "وأمسى
 . [17]الروم:  ﴾ىه مه جه  ين ىن

 :(3) الشاعر وكقول 
 ا ــُدهـلِيـى َج ـحَ ـاُء أضـْهَب ـُة الّش ـلــرى     إذا الليــقِ ـُن الـ سـي ُأْح ـن ـَليت أنّ ـ عِ ـْن فَ ـومِ 

 
 الصحاح: )ك و ن(.  (1)

 (.39)صه كتاب رشح أبيات سيبوي، انظر (2)

(. القرى: طعام  1/342رشح التسهيل )،  (7/189رشح املفصل )،  انظر،  لعبد الواسع بن أسامة   البيت  (3)

 (.7/191فصل )مل رشح ا، من الندى اجلليد: ماء مجد، الليلة الشهباء: املجدبة الباردة، األضياف
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وتتم بات يف قوهلم: بات بالقوم  ،  هبا معنى دام أو طال  اديرن  أظّل ب،  وتتم بات

نزل   ليًل إذا  معنى  ،  هبم  هبا  يراد  بأن  صار  وتتم  وبنفسها.  بالباء  متعدية  فتستعمل 

مل  .  (1) «أو معنى ضم أو قطع فتتعدى بنفسها إىل مفعول واحد،  ىلع فتتعدى بإرج

،  بل عّد له كثريًا من املعاين،  متالحيدد ابن مالك يف النص السابق معنى معينًا للفعل ا 

فهذه املعاين تعتمد عىل السياق ،  وكفل،  روقد ،  وحرض،  وحدث،  ووقع ،  نحو. ثبت

 فل ضابط له. ، الذي ترد فيه

لذا   ام )من كان وبعض أخواهتا( مل يضبطه ضابط حيدده؛فعل تحاة:  ول الن إذًا ق

نظر فيه  قول  أو حدث  وقع  بمعنى:  )كان(  أّن  من  دد محين  أفاألصل  ،  نرى  عناها 

كـ غزل،  السياق  املعاين  ببعض  بيانا  أّن  إىل  بل هو عند أيب ،  وكفل مستبعد  إضافة 

القول غريب  من  فتا»يقول:  ،  حيان  بمرفوع  فعلً ونكتفي  تكون  ورة  الزمًا  تارة   

كفلته الصبي  كنُْت  أو غزل:  كفل  بمعنى  من ،  متعديًا  الصوف غزلته وهذا    وكنت 
 .(2) « غريب اللغات

وجهاً   فتلتاوقد   )كان(  بـ  الرفع  الطربي  فرأى  )كان(  لـ  القرآن    مفرسو 
  "كان "مرفوع بـ    ﴾مظ حط﴿يقول:،  ومل يكن هناك حاجة إىل تأويل خرب،  صحيحاً 

مرت ت  وإّنام،  وكفاخلرب  خربهصلح  العرب ،  ارك  هلا  تضمر  النكرات  أن  أجل  من 

هت  ،  أخبارها   املكتفي بنفسه ل  عفلاعنى  إىل أّنا بم ،  يف هذه املوضع  "كان"ولو ُوج 
إىل خرب،  لكان وجهًا صحيحاً ،  التام هبا حاجة حينئذ   يكن  املعنى .  (3) «ومل  ليكون 

  برؤوس   من غرمائكم  جد ذو عرسةوإن وُ » املعجمي لكان )ُوِجد( كام يرى الطربي  
 . (4) «فنظرة إىل ميرسة، أموالكم

 
 (.343-1/342رشح التسهيل ) (1)

 (. 1/181البحر املحيط ) (2)

 (. 2/577بيان )الجامع  (3)

 (. 2/775السابق ) (4)
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املعجمي   باملعنى  التامة  القرطبي )كان(  وارتفع »   :لً قائ ،  "وجد وحدث"وقّدر 

 .(1) «وغريمها هذا قول سيبويه وأيب عيل، ذو بكان التامة التي بمعنى وجد وحدث
ق فنراهم  القرآن  معريب  عند  جاء  ما  إىل  انتقلنا  ما  قروإذا  وّظفوا  املعنى د   ينة 

تعاىل: ،  املعجمي قوله  يف  اإلعراب  توجيه  يف  أثرها   مظ حط  مض خض﴿  وظهر 
املعاين ما يتوافق مع معنى  ن  ( مناك) دوا لـ  فأور.  [280]البقرة:    ﴾مغجغ  مع جع

عىل  ،  اآلية املعنى  أّن  رأى  قد  وقع»يقول:  ،  "وقع "فالزجاج  وإْن   حط ﴿  أي 
أنّ ...﴾مظ عىل  نا ﴿  والرفع  َكا عرسإن  "معنى    عىل  ﴾ِإَون  ذو  أّما .  (2) «"ةوقع 

النحاس فقد جعل املعنى املعجمي لـ )كان( بمعنى )وقع( أحسن ما قيل يف توجيه  

 : (3) . وأنشد سيبويهوقع نىمعب "كان" اآلية
 ُب ـهَ ـَب أْش ـواكِ ـْوٌم ذو كَ ـاَن يَ ـإذا ك     ي  ـتِ ـاقَ ـاَن نـَب ـيْ ـن َش ـ ِل بـني ُذهـبـدى لِ ـفِ 

 .(4)«الناس عامًا جلميعفهذا أحسن ما قيل فيه؛ ألّنه يكون 
وإن كان ذو عرسة  »الوجه الثاين: )كان( ناقصة واخلرب حمذوف. قّدره أبو البقاء  

وقدر اخلرب: وإن كان  ،  وهذا مذهب الكوفيّي يف اآلية،   أو نحو ذلكقٌّ يه حعلم  كل

 .(5) «من غرمائكم ذو عرسة. وقدره بعضهم: وإن كان ذو عرسة غريامً 
هناك عوامل تدخ أّن  اجلملنعلم  االسميةل عىل  العربية و،  ة  واسع يف  باب  هو 

و)كان( ،  تدأ واخلرباملب  يف  ليعّول يف أكثره عىل نظرية العامل ومدى تأثري هذا العام

الناسخة؛ ألّنا   النحويون حتت باب األفعال  التي أدرجها  العوامل  من ضمن هذه 

النصب حالة  إىل  الرفع  حالة  من  اخلرب  حركة  ُتغرّي  يرون  األفعالو،  كام  هي    هذه 

 
 (. 3/241اجلامع ألحكام القرآن ) (1)

 (.1/359معاين القرآن وإعرابه ) (2)

العائذي،  انظر(  3) ملقاس  )،  البيت  سيبويرشح  ،  (1/47الكتاب  )أبيات  أش1/252ه  يوم  (.  يعني  هب: 

 اللسان )شهب(.، انظر، وهي البياض، ة ووصفه بالشهب، احلرب

 (. 1/234اب القرآن )عرإ (4)

 (.1/668الدر املصون )، انظر (5)
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،  وما دام، وليس ، وما زال، وبات، وأمس، وصار، وظّل ، وأضحى، وأصبح، كان"

ا"وأحلق هبن   ب،  فكنما  النحاة يف عرض هذه األفعال  "ما فتئ،  رحما  . وقد فّصل 

هذه   بتأثري  اخلرب  عىل  اإلعراب  حركة  بيان  األوىل  نظرهتم  متعددة؛  صور  وفق 

اعل إىل اسم املفعول عدى اسم الففعل الذي يتهذا باب ال»يقول سيبويه  ،  األفعال

واحد ليشء  حدته،  فيه  عىل  ذكر  ثم  أل،  فمن  األول؛  مع  يذكر  يف  الك  ح  نّ ومل 

كان  قولك:  وذلك  َثّمة.  إليه  االحتياج  يف  كحالك  هاهنا  اآلخر  إىل  االحتياج 

دام،  وصار،  ويكون عن  ،  وما  يستغني  ال  مما  الفعل  من  نحوهنَّ  كان  وما  وليس 

ع،  اخلرب كان  أخاك  بدتقول:  األخّوة،  اهلل  عن  أن خترب  أردت  كان  ،  فإّنام  وأدخلت 

وإّن   تذكر   امك  لوذكرت األو،  لتجعل ذلك فيام مىض املفعول األول من ظننت. 

اهلل فقّدمت وأخرت كام فعلت ذلك رضب؛ ألّنه فعل    شئت قلت: كان أخاك عبد

فيه كحاله يف رضب،  مثله التقديم والتأخري  الفاعلاس   أنّ   إال،  وحال  ل واملفعو  م 

، وقد رأى الريّض أّن )كان( حتمل الداللة عىل احلدث والزمن .  (1) « فيه ليشء واحد

يت ناقصة؛ ألّنا تّدل عىل الزمان دون املصدر  وما»  :لوقي ،  قال بعضهم من أّنا سم 

؛ ألّن  
 
عىل الكون الذي هو احلصول   يدل،  كان زيد قائامً "يف نحو    "كان"ليس بيشء

 .(2)«املطلق 
و السامرائيافقه  وقد  إبراهيم  املحدثّي  من  الرأي  هذا  هنا»قائًل:  ،  عىل   ومن 

ربية األخرى يف يشء من عنارص الفعلية  ن أفعال العلف ع تخت  فإّن هذه األفعال ال

وهو الداللة عىل احلدث املقرتن بزمان ما. وال نستطيع سلب احلدث من هذه املواد 

املواد اجلامدة  يد وجود هذه الصفة يف هذه تعامل ال تؤوحقيقة االس ،  فتصبح كأّنا 
 . (3) «األفعال

 
 (. 1/45الكتاب ) (1)

 (. 4/192رشح الريّض )( 2)

 (.57-56الفعل زمانه وأبنيته )ص( 3)
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ابن   عند  جاء  بام  الرأي  هذا  ُردَّ  ضعف ،  علربيا  يبأوقد  نقاط  من  جعل  فقد 

الناقصة افتقادها للحدث الضعف الثاين: أن مجيع األفعال تؤكد  »يقول:  ،  األفعال 

رضبا،  باملصدر عمرًا  زيد  رضب  فتقول:  مصدرها  تؤ  إذا ،  ويتبّّي  أن  كد  أردت 

ورضبتّي إذا ،  ا أردت بيان النوعإذ،  رضبًا شديداً   وتقول: رضب زيد عمراً ،  املصدر

ب األفعال،  دلعدا  نايأردت  مجيع  الناقصة  ،  وهكذا  )كان(  يف  ذلك  لك  جيوز  وال 

وكذلك مجيع  ،  كونتّيوال كان زيد قائاًم  ،  وال تقول: كان زيد قائاًم كونا،  وأخواهتا

 .(1) «فاً يف هذا خل موال أعل، أخواهتا
املعج داللتها  من  األفعال  هذه  تتخلص  الرتاكيب  ومل  إىل  انتقاهلا  بعد  حتى  مية 

الوظيفية رشحهم  »مية  الس ا  ةيلاجلم  إىل  املعجمية  من  االنتقال  هذا  بإدراك  ويشهد 

مثل ،  لداللة هذه األفعال يف حالة الوظيفية رشحًا ال يتخلص من داللتها املعجمية

 .(2) «اخلرب وقت الصباحصاف االسم ببح( تعني اتقوهلم إّن )أص
أن    ناسبن املم  ّل عل،  ورة ملا ذكره النحاة عن )كان( الناقصةوحتى تكتمل الص

السمّي.   ذكر  مما  موقفهم  لنرى  الكريم؛  القرآن  معريب  عند  جاء  ما  عىل  نقف 

  )أي( ،  وإن كان ذا ُعرْسة جلاز،  ولو قرئت» فالزجاج قد تأّول قراءة لـ كان الناقصة  
 .(4) اّل خيالف املصحف ورأى أ. (3) «ين الذي عليه الّديُن ذا عرسةن املدوإن كا

النحاس   جّوز  الدينخرب  نو كي  أن»وقد  يف  عرسة  ذو  كان  وإن  حمذوفًا  كان    ،

عبد مصحف  يف  الوراق  حجاج  جعفر:   وقال  أبو  قال  عرسة(.  ذا  كان  )وإن   اهلل 
م إىل  )فنظرة  عرسة  ذا  املعامل  كان  وإن  أيب    .(5) «يرسة(والتقدير  بن  مكي  وذهب 

 
 (.664-2/663البسيط )( 1)

 (. 248مية إىل الوظيفية )صواهتا من املعجن وأخكا، انظر( 2)

 (.1/359ين القرآن وإعرابه )معا (3)

 (. 1/359ق )ابالس( 4)

 (. 1/342إعراب القرآن )( 5)
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خ عىل  )ذا(  نصب  أّن  إىل  بأعيانم طالب  قوم  يف  خمصوصًا  لصار  كان   اأمّ .  (1) رب 

الناقصة»ي فقد قال:  عكربال واخلرب حمذوف تقديره: وإن كان ذو ،  قيل هي )كان( 

وزاد العكربي أّنه لو نصب: ذا عرسة لكان   (2) «عرسة لكم عليه حق أو نحو ذلك

احل عليه  باالذي  معنيًا  السابق ق  يتم ،  لذكر  أن  إالّ  اللفظ  يف  ذلك   ّحلوليس 
توجيه.  (3) «لتقديره يف  حيان  أبو  توّسع  الان)ك  وقد  وزا(  اآلية  يف  ما ناقصة  د عىل 

التوجيه ،  سبقه هذا  يف  القرآنية  القراءات  عىل  بعض  »   يقول:،  فاعتمد  وأجاز 

هنا ناقصة  تكون  أن  غرم،  الكوفيّي  من  كان  وإن  اخلرب:  عرسوقّدر  ذو  ، ةائكم 

اخلرب هو  الذي  املجرور  أيضاً ،  فحذف  عليه حق وقّدر  لكم  ذو عرسة  كان  وإن   : ،

كان   أوز  جي  الوحذف خرب  اختصاراً عند  وال  اقتصارًا  ال  وابن  ،  صحابنا  ُأيب  وقرأ 

األعمش  ،  وعثامن،  مسعود وقرأ  )ذا عرسة(  عباس  الداين   "معرساً "وابن  وحكى 

كذلك يف أّنا  موسى:  بن  أمحد  ُأيَبّ   عن  اسمها ضمرياً ،  مصحف  كان  يف  أّن  ،  عىل 

 .. .ميدل عىل إضامره ما تقّدم من الكل، و أي: الغريمتقديره: ه

عرسة(    فمن نصب )ذا»وقرئ: )وَمْن كان ذا ُعرسة( وهي قراءة أبان بن عثامن  

ومل يزد السمّي .  (4)«فقيل: خيتص بأهل الربا،  أو قرأ )معرسًا( وذلك بعد أن كان

إال  ،  ور اإلعراب( الناقصة وما ارتبط هبا من صنحيان عن )كااء عند أيب  عىل ما ج

 ما استفدناه من املعنى املعجمي.

ومن باب الربط بّي اإلعراب والداللة أو بّي مبنى الرتكيب  ،  عرضه  سبق  اومم

اإلعراب،  ومعناه يف  وأثره  املعجمي  للمعنى  بأّن  ،  وتوجيهًا  القول  إىل  نميل  فإننا 

 
 (. 1/143مشكل إعراب القرآن ) (1)

 (.1/224التبيان يف إعراب القرآن )( 2)

 (. 2/354البحر املحيط ) (3)

 (. 24)ص خمترص شواذ القرآن (4)
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 ملا يأيت:، ةية جاءت تام)كان( يف اآل

أي إن وجد ذو  ،  ىل احلدوث واحلصول والوجودمعناها املعجمي الداللة ع  -1

 النحاة عىل هذا املعنى املعجمي لـ )كان( كام ذكرنا. ّص ن دقو، عرسة

تعاىل:    -2 قوله  يف  تامة  )كان(  القرآن  معربو    ﴾مظ  حط مض خض﴿ جعل 
ل،  [280]البقرة: واألجود  واألظهر  احلسن  عىلالوجه  اآلية  داللتها  يقول  ،  سياق 

 وأنشد سيبويه: ، معنى وقعكان ب»النحاس: 

 ُب ــهَ ـَب أْش ـ واكِ ـْوٌم ذو كُ ـاَن يَ ـإذا ك      ي  ـتِ ـاقَ ـاَن نـبَ ـ يْ ـِن َش ــِل بـي ُذهـَبنـدى لِ ـفِ 

 .(1)«فهذا أحسن ما قيل فيه؛ ألّنه يكون عامًا جلميع الناس
 . ( 2)   « التعميم   ملا فيه من   والرفع أجود ... ،كان هنا تامة» ويقول املنتجب اهلمذاين:

السمّي:   َحَدَث وو»ويقول  بمعنى  تامة  أّنا  ذو ،  د ُج واألظهر    أي: وإن حدث 
 . (3) «عرسة فتكتفي بفاعلها كسائر األفعال

يف التوجيه السابق )كان( تامة ُبْعٌد باآلية عن التأويل والتقدير الذي يتطلبه    -3

)كان(   بـ  معريب  ،  الناقصةالقول  آراء  رأينا  تفقد  يف  اسمالقرآن  صور  كان   عدد 

فضًل عن االستناد  ،  هحول  ةواخللف الذي كان بّي نحاة الكوفة والبرص،  هاوخرب

وهو ما دفع بعض النحاة إىل رفض مثل  ،  إىل القراءات الشاذة لتأييد ما يذهبون إليه

متى أمكن  »ل أبو حيان:  هذه التوجيهات يف إعراب القرآن هدفهم من ذلك كام قا

الكل إمحل  غري  من  افم  وال  كانضامر  واالفتقار   تقار  اإلضامر  به  يسلك  أن  ، أوىل 

ا يف إعراب القرآن ال نسلك فيه إال احلمل عىل أحسن الوجوه دتنعا  نووهكذا تك

 .(4) « العرب وأبعدها من التكلف وأسوغها يف لسان
 

 (. 1/342ب القرآن )إعرا (1)

 (.596-1/595)الفريد يف إعراب القرآن املجيد   (2)

 (. 1/668)ن الدر املصو (3)

 (. 1/159بحر املحيط )ال ( 4)
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ة ( غري جائزة؛ ألنا خم   -4   الفة رأي الطربي أّن قراءة النصب )وإن َكاَن ذا ُعرْسَ
 .(1)ملسلمّيصاحف اخطوط م

 مغ جغ  مع  جع ﴿  قوله تعاىل:  ﴾جلمك لك ﴿   املسألة الثانية: نصب
 خل حل جلمك لك  خك  حك  جك مق حق مف خف حف  جف

 .[29 ]البقرة:  ﴾جم هل مل 
  يف نصبه مخسة أوجه: ﴾جلمك لك ﴿ قوله» يقول السمّي: 

السامء كقولك: أخوك   "فسّواهن"أّنه بدل من الضمري يف  أحسنها:   العائد عىل 

. مررت به ز  يد 

 ولكن هذا الضمري يفرّسه ما بعده. ، بدل من الضمري أيضاً  : أّنهالثاين

فسّوى  ،  واألصل،  واألصل: فسّوى منهم سبَع سموات،  ه مفعول بهنّ أ:  ثلالثا

  ﴾حس جس مخ جخ  مح ﴿  وشّبهوه بقوله تعاىل:،  سبَع ساموات  منهنّ 
 جهّي: قاله أبو البقاء وغريه. وهذا ضعيف لو، أي من قومه، [155]األعراف: 

 لنسبة إىل اللفظ. والثاين بالنسبة إىل املعنى. ا: باأحدمه

فأل األول:  األ  س يله  نّ أّما  اخلافضمن  بإسقاط  أحدمها  الثنّي  املتعدية  ،  فعال 

 وأخواهتام.  ، واختار، ألّنا حمصورة يف أمر

 سّوى من مجلتها سبعًا وليس كذلك. ،  سموات كثرية ه يقتيض أن يكون َثمَّ  الثاين: أنّ 

أّن  ابعالر الثنّيبمع  "ّوى س ":  فيتعّدى  ثانياً   "سبعَ "فيكون  ،  نى صرّي  ،  مفعوالً 

 مثل صرّي.  "سّوى"بت أيضًا أعني جعل ثي مل اوهذ

 اخلامس: أن ينتصب حاالً وُيعزى لألخفش. وفيه ُبْعٌد من وجهّي: 

 أّنه حال مقدرة وهو خلف األصل. أحدمها: 

 .(2) «صل أيضاً والثاين: أّنا مؤولة باملشتق وهو خلف األ
 

 (. 2/775جامع البيان )، انظر( 1)

 (.173 -1/172الدر املصون ) (2)
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األوجه   من  عددًا  احللبي  السمّي  ا،  اإلعرابيةذكر  بالوجه  حذلبدأها  ه نّس ي 

األوجهلتوج باقي  أّما  البدل.  يف  فرآه  اآلية  له ،  يه  ما  مع  نقف  ثم  نذكرها  فسوف 

 علقة بقرينة املعنى املعجمي وأثره يف توجيه الرتكيب اجلميل يف اآلية وفق اآليت: 

ال الثاين عند  الأّنه  »سمّي  فالوجه  يفرسه م،  ضمريبدل من  الضمري   اولكن هذا 
الوج.  (1)«بعده هذا  عنداج  كام  هُرّد  هشام  ء  الزخمرشي »يقول:  ،  ابن  أّن  وعندي 

 خك ﴿وذلك أّنه قال يف تفسري  ،  "نِْعَم َوُربَّ "ُيَفرس  الضمري بالتمييز يف غري بايب  
يف.  [29]البقرة:﴾مك لك  مبهم  ﴾خك﴿  الضمري   لك ﴿و،  ضمري 

والسامء يف معنى ،  ّسامءوقيل: راجع إىل ال،  "رجل  ُرّبه"كقوله  ،  تفسريه  ﴾جلمك

سبع  "وّيؤول عىل أّن مراده أّن  ،  ع سامءة والوجه العريب هو األول: مجوقيل،  ساجلن

 .(2)«يأباه "ُربَّه رجل "وظاهر تشبيهه بـ ، بدل "سموات
نزع عىل املفعولية للفعل )سّوى( ولكن عىل    ﴾مك لك ﴿  الثالث: نصب 

بذكر  ،اخلافض السمّي  األنباري  التوجي  سبق  األنباري:  ،  ههذا  يكون    أن»يقول 

ى(؛  ﴾جلمك لك ﴿  باً وصمن )َسوَّ مفعول  سبع  ،  ألّنه  منهن  َفسّوى  تقدير:  عىل 

اجلر،  ساموات حرف  اُهن  ﴿  فصار،  فحذف  وَّ  مخ جخ  مح ﴿  كقوله ،  ﴾سا
اجلر،  [155]األعراف:    ﴾حس جس حرف  حذف  ثم  قومه  من  فاّتصل ،  أْي: 

بام) ع  .( 3) «فنصبهُ ،  بعده  سّواهن(  النصب  أن  املسائل  معلوم  من  اخلافض  نزع  ىل 

باتتالتي   بهوملفعصل  اجلر،  ل  التعدية بحذف حرف  النحاة عىل  اتفق  يقول  ،  حيث 

فتقول: اخرتت فلنًا ،  وإّنام فصل هذا أنا أفعال توصل بحروف اإلضافة»سيبويه:  

واستغفر  ،  ضحته هباالعلقة وأوتَّه هّبذه  كام تقول: عرف،  وسّميته بفلن،  من الرجال

 
 . (1/172السابق )( 1)

 (.638مغني اللبيب )ص( 2)

 (.1/68آن )القر غريب إعراب البيان يف (3)
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 .(1) «الفعل لفلاّم حذفوا حرف اجلر عم ، ن ذلك اهلل م
والقياس السامع  بّي  النصب  هذا  النحاة يف  اختلف  ومعهم مجع  ،  وقد  فسيبويه 

السامع عىل  قرصه  يرون  النحاة  سيبويه:  ،  من  ذنباً »ويقول  اهلل  استغفر  ، وليست 

اخلري كلمه،  وأمرتك  يف  مجيعاً أكثر  فعنّ إ،  م  كل  وليس  بعضهم...  هبا  يتكلم  ل  ام 

فّلام كان الفعل ال يصل إىل زيد  إال »  رساجابن ال  ونّص عىل ذلك.  (2) «به هذا  يفعل

 .(3) «جر بحرف
احلذف  موضع  تعّّي  إذا  اجلر  حرف  بحذف  التعدية  قياس  األخفش    ورأى 

السكّيَ  القلَم  بريت  نحو:  قياسًا  بالسكِِّي؛  ،  واملحذوف  تع يريد  قد  ّّي  ألّنه 

 . (4) « ف وهو السكّيوهو الباء وموضع احلذ  املحذوف
ابن عصفور اعدم جو   وذهب  ما ورد يف ذلكذحلاز  لقلة  فل حيفظ ،  ف مطلقًا 

اختار هي:  حمددة  أفعال  إال  سّمى،  وكنّى،  وسّمى،  واستغفر،  منه  بمعنى  ،  ودعا 

التوامي  .  (5) «وأمر اجلبار  عبد  ربط  اخلاوقد  نزع  ااملنصوب عىل  بقرينة  ملعنى فض 

والتعديةامل واإليصال  باحلذف  النحاة  يسميه  فيام  رآه  الذي  ا  عجمي  ، ضخلافبنزع 

فيستغني »قائًل   األلفاظ  من  املدخلت  بعض  مع  معجميًا  يتفاعل  الفعل  أّن  نجد 

اإلضافة حرف  من  ضميمته  )متعديًا ،  عن  الزمًا  كان  أن  بعد  متعديًا  فيصبح 

سيبوباحلرف( ذكر  ما  ذلك  من  من رشوط  .  حليه  االستغناءمعجمية  هذا  ، دوث 

ي مما  الفعل  مدخول  يكون  أن  منها:  باملكان    مكانعىل    لدوالتي  له  تشبيها  خمتص 

 نحو )ذهبت الشام( و )دخلت البيت(. ، بهمامل

 
 (. 1/83)الكتاب  (1)

 (. 1/38السابق ) (2)

 ( 1/215ل )األصو (3)

 (.1/305ح اجلمل )رش ،انظر (4)

 (.307 – 1/305السابق )( 5)
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أّن الفعل يتعدى إىل ما اشتق من لفظه اسام للمكان وإىل املكان؛ ألّنه إذا  وذكر 

كام علم أّنه قد كان  ،  مل يذكرهوإّن  ،  اً للحدث مكان  أو قعد( فقد علم أنّ   قيل )ذهب

)قعدت  )جلست جملسًا حسنا( و( ود لبعيذهب ا ملوذلك نحو )ذهبت ا،  منه ذهاب

و كرياًم(  ومقعدا  رأيت(  الذي  املكان  وذكر )قعدت  الوجوه(  من  وجهًا  )ذهبت 

يشبهه الشام(  )ذهبت  قال  بعضهم  أّن  هذا  بعد  مكا ،  باملبهم  سيبويه  كان  يقع إذ  نًا 

وفيه   ،ألّنه ليس يف )ذهب( دليل عىل )الشام(،  واملذهب. وإّن هذا شاذ  ه باملكانعلي

 .(1) «عىل املذهب واملكان ليلد
املواءمة   وجود  لعدم  يستقيم؛  ال  السابق  اإلعرايب  الوجه  أّن  يل  يظهر  والذي 

واأل )سّوى(  الفعل  بّي  واملعنى  اللفظ  من حيث  )اختاراملعجمية    واستغفر ،  فعال 

ذكروكنّى...(   ما  قائًل:  وهو  حيان  أبو  ومن  »ه  اللفظ  من حيث  جيدًا  ليس  وهذا 

حيث اللفظ: فإّن سّوى ليس من باب )اختار( فيجوز حذف  ن  م  اأمّ ،  ىنعحيث امل

وأّما من حيث املعنى فألنه يدل عىل أّن السموات ،  حرف اجلر منه يف فصيح الكلم

منهن   فسّوى  كذل،  سبعاً كثرية  ليس  املعلوواألمر  إذ  السم ك  أّن  سبعم  . (2)«وات 
 وهو ما رآه السمّي فيام ذكرنا.

َوَرَد يف القرآن الكريم متعديًا بنفسه مذكورًا ى(  وّ ل )س الفع  نّ إضافة إىل ذلك فإ

مفعول مفعوله،  معه  بدون  اآليات  بعض  قوله،  ويف  مفعوله  معه  جاء    تعاىل:   فمام 
يُْتُه  ﴿ وَّ ْخُت فِيهِ ِمن ر  فاإِذاا سا نافا   مخ جخ  مح جح ﴿   وقوله تعاىل:،  [29جر:  ]احل  ﴾وِح وا

 مئ خئ حئ جئ﴿  :عاىلله توقومن دون مفعوله يف  ،  [9]السجدة:  ﴾خسحس جس
معهم  ،  [38]القيامة:  ﴾جب هئ يذكر  إذا  وأخواهتا(  )اختار  فيه  خيالف  ما  وهو 

 املفعول مرة ومرة أخرى بحرف اجلر.

 
 . (521 -520قرينة املعنى املعجمي )ص ، القرائن املعنوية، (1/35الكتاب ) (1)

 (. 1/281البحر املحيط ) (2)
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أّن   )صرّي(    "سّوى"الرابع:  الثنّيبمعنى  الً  مفعو  "سبعَ "فيكون  ،  فيتعّدى 

 .«...ثانياً 

بالتضم  التوجيه  ربط  إىل  يقودنا  اإلعرايب  الوجه  هذا  فعل  للحوي  الن  ّيلعّل 

ا بالتضمّي)صرّي( وعّده فعًل ناصبًا ملعفولّي.  القدماء  فيه األقوال ،  عتنى    فكثرت 
يرآه  ،  (1) وتعددت هشام  فيعطونه  »فابن  لفظ  معنى  لفظًا  يرشبون  ، (2) «حكمهقد 

 . (3)«قع غريه لتضمنه معناهموإيقاع لفظ »وعند السيوطي 
التعدية   "يم جاملععنى  ملا"وهو ما يراه عبد اجلبار توامي يف قرينة   تبعًا ملوضوع 

العربيةوالل يف  املعجمي،  زوم  املعنى  بقرينة  الوثيق  اتصاله  يكون ،  ويلحظ  فقد 

بالتضمّي فيتعدى  الزمًا  فيلزم،  الفعل  متعديًا  يكون  الزماً ،  أو  يستمر  ولكن  ،  أو 

عن  يعد به  تؤدي ل  أن  التعبريي  وغرضه  التضمّي  وفائدة  آخر؛  حرف  إىل  حرفه 

 (4).«لمتّيدى كؤم كلمة
للكلمة  اآلخر  املعجمي  املعنى  فإّن  داللة    "رضب"فيه    وعليه  توسيع  ومن 

السياق ،  الكلمة الكلمة وحدها دون  يفهم من  املكتسب ال  املعنى  أّنا  ،  لكن  ذلك 

ل تركيبي  األخرتكون يف موضع  فيلكلمة  وتتلبس  الرتكيب  ى  وتأخذ حكمها يف  ه 

وتؤدي   بلفظها  األصيل  املعنى  اعمفتودي  الرتكيبي   ةلكلم نى  بموضعها    األخرى 
 .(5) ج الداللتان يف تلك الكلمة املذكورة وذاك الرتكيبالذي تلبست به فتمتز

عول  وقد بّّي النحاة أثر التضمّي يف بعض األفعال التي تنتقل من فعل متعد ملف 

  وهو ما ذكره، مع إعطاء داللة التحويل والتصيري للفعل املكتسبد ملفعولّي إىل متع

 
 (.021 -1/89القرآن الكريم )ي يف تضمّي النحوال، انظر (1)

 (. 648نى اللبيب )ص مغ ( 2)

 (.398رآن )ص لققران يف إعجاز امعرتك األ  (3)

 (.521قرينة املعنى املعجمي )ص، القرائن املعنوية، انظر (4)

 (.307القرينة املعجمية وأثرها يف توجيه املعنى تفسري البحر املحيط أنموذجًا )ص ، انظر (5)
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ح وأبو  يقول:  يان  املتأخرين  النحاة  من  مجاعة  » غريه  املتأخرين  وزعم  منهم  –من 

املاوردي إىل واحد معنى )صرّي(  -(1)خطاب  املتعدي  الفعل  يَضّمن  أن  ،  أّنه جيوز 

الباب هذا  من  أن،  وجُيعل  َحفَ   فأجاز  الب يقال:  وسط  بمعنى: صرّيت  ،  بئراً ئر  رُت 

بئراً  يكون  وال  خطاب:  قال  الدار.  وكذلك  أل،  اً متييز  وسط  ِمْن.  فيه  حَتسن  ال  ّنه 

وصبغُت ،  وقطعُت اجللد نعلً ،  وقّطعت الثوب قميصاً ،  أجاز: َبنَيُت الدار مسجداً 

ُت  ْ ،  مّياب التضّن هذا من بوقد رأى أبو حيان أ  (2) «الثوب ُغرابًا؛ ألّن املعنى َصريَّ

يشء    جاء  وإنْ   ،ورةرضوإّنام جييء يف الشعر لل ،  التضمّي ال جيوز بقياس يف الكلمو

 .(3)ومل ُيَقْس عليه لقلة ما جاء منه، منه يف الكلم حفظ
والتصيري  التحويل  لفعل  التضمّي  هذا  الرأي أليب حيان عن  هذا  ،  وعىل ضوء 

إعراب   وجه  يرد  سموات"نجده  اعىل  "سبَع  املفعول  )سّوا  ليس هلثاين  ويراه    ن( 
؛   تعدي"بجيد  يف    "ألّن  املعلوم  هو  لواحد    ﴾ ُِّّ َّ﴿  لغةلا سّوى 

 .[4]القيامة:  ﴾ٰى ين ىن نن من زن﴿، [7]االنفطار: 
 وهو ما أخذ به السمّي. (4) .«وأّما جعلها بمعنى صرّي فغري معروف يف اللغة

لألخفش  وُيْعزى  حاالً  ينتصب  أّن  َبّعدَ ،  اخلامس:  هذا  وقد  الوجه    السمّي 

أّنه حال مقدرة،  رايب من وجهّياإلع  ا أّن :  يناثوال،  وهو خلف األصل،  أحدمها: 

 ( 5).  وهو خلف األصل أيضاً ، باملشتق  ؤولةم
ه    "معاين القرآن"قبل مناقشة هذا التوجيه عند األخفش وبعد الرجوع إىل مؤلفَّ

[ السابقة  اآلية  البقرة29وعند  سورة  من  إ،  [  نجد  المل  إىل    ( 6).باحلال  قولشارة 
 

 .(1/553بغية الوعاة )، انظر، هـ(045)ت: ، طبيب ابن يوسف بن هلل القرخطا، أبو بكر (1)

 (. 6/44كميل )لتالتذييل وا (2)

 (. 6/44السابق ) (3)

 (. 282 -1/281البحر املحيط ) (4)

 (.1/173الدر املصون )، انظر( 5)

 (. 56 -1/55معاين القرآن )، انظر( 6)
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َمنْ  نجد  السمّي  قبل  القرآن  إعراب  كتب  عىل  الوقوف  بعد  إ  كذلك  عراب  ذكر 

 ( 1) لكنّه مل يرش إىل األخفش أو َيّرد عليه هذا الرأي.، )احلال(
ثابتة غري  منتقلة  تكون  أّن  احلال  يف  لذلك؛  ،  األصل  النحاة  اشرتطه  ما  وهو 

أصحاهبا أحوال  أّنا  ،  الختلف  دالغري  عن  األخترج  حقول  ،  صليةلتها  يف  فتأيت 

فيها. التسع  داللية يصلحان  الداللة عىل  الطورعىل  لةدالال،  ريمنها:  الداللة عىل ،   

واملواالة...،  املفاعلة الرتتيب  عىل  فيها والداللة  القول  تفصيل  جمال  هنا  وليس 

يل النحوي والذي هيمنا هو خروجها يف التوجيه اإلعرايب السابق عن معيارها الدال

املعجميةبأبعاده   لذا خرجت عن داللتها  اشتقاقها  م،  القائم عىل األصل يف    اوهو 

 مّي. الس إليه رأشا

اإلعراب توجيه  يف  إليه  ويميل  الباحث  يراه  املعنى ،  والذي  يقتضيه  ملا  ووفقًا 

( منصوبة لكونا مفعوالً به ثانيًا للفعل )سّواهن(  املعجمي أن تكون )سبَع سموات 

 ما ييل: ذلك إىل ه يستند يفولعلّ 

معنى    -1 أّن  يرون  فهم  الكريم؛  القرآن  مفرسو  إليه  ذهب   "نّ ّواهَس "ما 

عطية:  ،  لهنعج ابن  سواء  "فسّواهنّ "» يقول  جعلهن  املعنى  ويقول  ،  (2) .«قيل: 

 (3) إذ جعلها سبعًا. ﴾جلمك لك  خك﴿ الطاهر بن عاشور قوله
آية   -2 آية [  29]البقرة:  ﴾جلمك لك  خك﴿  محل   مل  خل ﴿  عىل 

الفعلّي  ،  [21]فصلت:  ﴾ىل بّي  التضمّي  حتمل  التي  املعجمية  للمقاربة 

، وهو ما ذكره العلامء،  ى التحويل والتصيريمعن  عىل  لةللدال "قضاّهن"و   "سّواهنُّ "

حيان:   أبو  احلويف:  ... »يقول  ثان»وقال  معنى ،  مفعول  )قضاهن(  َضمن  كأّنه 

 
 (. 1/282)البحر املحيط ، انظر (1)

 (.1/161حرر الوجيز )امل (2)

 (. 1/382ر )التحرير والتنوي (3)



 إبراهيم بن حسني صنبع د.  ( ةسورة البقر )سمني احلليبه اإلعراب عند ال جيقرينة املعىن املعجمي وأثرها يف تو 

474 

إىل  "صرّيهنّ " مفعولّيفعداه  السمّي(1) .«  لـ   هأنّ   َسبَْع:»  ويقول  ثان   مفعول 
اُهنَّ ﴿ ُهنَّ بقضائه سبعَ ؛  ﴾قاضا ن معنى صريَّ  (  2) .«تاسمو  ألّنه ُضم 

الويقو عاشور:  ل  بن  لـ» طاهر  ثانيًا  مفعوالً  يكون  أن  ز  وُجو  اُهنَّ ﴿  ...    ﴾ قاضا
اُهنَّ ﴿  لتضمّي  لك  خك﴿  بقرةوهذا كقوله يف سورة ال،  معنى َصرّيُهنَّ   ﴾قاضا

 (3) .«﴾جلمك
 ﴾ خك ﴿  بنص  الثالثة:املسألة  

 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حفٱ﴿ٱ  قال تعاىل:
 .  [48]البقرة:  ﴾جن  مم خم حم جم هل

ا يْئًا ﴿  قوله  لسمّي:يقول  املصدر  ﴾شا عىل  ألّن  ،  نصب  اجلزاء؛  من  شيئًا  أي 

يشء اخلاص،  اجلزاء  موضع  العام  أّن ،  فوضع  عىل  به  مفعوالً  يكون  أن  وجيوز 

غ  أي ال تقيض"بمعنى تقيض    "جَتْزى" واألول  ريها شيئًا  )نفس( عن  احلقوق  من 

 .(4) «أظهر
لكلمة   إعرابيّي  وجهّي  السمّي  و  "شيئاً "ذكر  قريلكل  ،  معجمية حتدده  ةنجه 

اجلزاء جتزي  األصل  أّن  بداللة  املطلق  املفعول  عىل  النصب  هو ،  األول:  فشيئًا 

شيئ فنصب  تقيض  معنى  ُضّمن  جَتزى  الفعل  ألّن  به؛  مفعول  الثاين:  عىل  اجلزاء.  ًا 

 عول به.املف

البحث عنها وفق ما جاء عن يتطلب منا  التوجيهّي لكلمة )شيئًا(   دلعّل هذين 

فعن الوجه األول: نصب كلمة )شيئًا( عىل املصدر ،  م القرآن الكري   ريبة ومعالنحا

املطلق( بمعناه،  )املفعول  فعل  بعد  الواقع  املصدر  أّنه  عىل  النحاة  نّص  ما  ،  فقد  أو 

 
 (. 7/674البحر املحيط ) (1)

 (. 6/59الدر املصون ) (2)

 (24/249التحرير والتنوير املجلد التاسع )( 3)

 (. 1/215الدر املصون ) (4)
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عمله البياناً ،  عمل  للمعنى  الف  من  حذف(1)اعلصادر  من  صور  وردت  وقد   . 
وناُه  وا ﴿  ض مثالهبع  أو"يان  بو حأ  ليقو،  املفعول املطلق وقيام ما ينوب عنه َلا تاُُض 

يْئًا  ال يكون إال داالً عليه؛ ألّنه  "وقد قّيد الشاطبي هذه النيابة  .  [57]هود:  .  (2) ﴾شا

فائدته؛ وإذا مل ي يفد  فائدته ملإذا مل يدل عليه مل  نائباً فد    زن﴿   عنه... ومنه: يكن 
 . (3) «[41]آل عمران:  ﴾نن من

 مق  حق مف خف حفٱ﴿   :تعاىل  قولهب  رايم إعالكر  نآوقد تناول معربو القر
بقوله: [48]البقرة:    ﴾خك حك جك ذلك؛  مؤوالً  باملصدر  القول  يرى  فاألخفش   .

جَمًْزى  "شيئاً "وقوله   الَشاُة  ِزى  جَتْ قال: ال  ُتِغنْ،  كأّنه  الزخمرشي  .  (4)«ي غناءً وال  أّما 

ن يف  أن يكووجيوز  »  مستندًا إىل بعض القراءات القرآنية؛ قائًل:فتوّسع يف التوجيه  

اجلزاء،  موضع مصدر قليًل من  تعاىل،  أي  ]مريم:   ﴾حصخص مس خس﴿:  كقوله 

ِزئ،  [60 فل يكون يف قراءته إالّ ،  إذا أغنى عنه،  من أجزأ عنه.  (5) (وَمْن قرأ )ال جُتْ

 .(6)«جزاءشيئًا من اإلبمعنى 
يْ ﴿  وقد جعل العكربي  موحك،  يف حكم املصدر؛ ألّنه وقع موقع جزاء  ﴾ئًا شا

ذلع بالىل  اجلزاء يشءثكك  ألّن  ذلك؛  معلًل  القرآن؛  يف  العام،  رة  موضع    فوضع 

إليه األخفش .  (7)«اخلاص املصدرية كام ذهب  فقد جّوز وجه  أبو حيان  لكنّه  ،  أّما 

الق إىل  إشارة  فيه  أ»يقول:  ،  لةرأى  املصد وجيوز  عىل  انتصابه  يكون  وال  ،  رن  أي: 

شيـجـت مـئـ زي  اجلـ ًا  األخفشـن  قاله  إشافو،  زاء  إىل يه  كقولك    رة  رضبت "القلة 

 
 (. 7/131التذييل والتكمييل ) (1)

 (. 7/155السابق )( 2)

 (.228 -3/262الشافية )  املقاصد( 3)

 (. 1/90معاين القرآن ) (4)

 .(21يف شواذ القرآن من كتاب البديع )صخمترص ، انظر( 5)

 (.1/135الكشاف ) (6)

 (. 1/60التبيان يف إعراب القرآن )( 7)
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 . (1) «شيئًا من الرضب
لكلمة   النحوي  التوجيه  يف  وأثره  املعجمي  املعنى  األلويس  تّلمس    "شيئاً "وقد 

حّي عّد األلويس  (2) (ْفس  َشْيًئان نَّ ء َنْفٌس عَ َوالَّ جَتِْزي)معتمدًا عىل قراءة أيب الساّمل

مفعوالً مطلقًا    "شيئاً "تكون  وعليه ف  فهو الزم،  إذا أغنى،  )جتزئ( من )أجزأ( عنه

املعنى عىل ذلك:  ،  ال غري يْئًا ﴿واملعنى ال تغني  »فيصح  نَّْفٍس شا ن  من    ﴾ناْفٌس عا

يف    ر كام ذكرناجه هو األظهوقد جعل السمّي هذا الو(  3) .«اإلغناء وال جتدهيا نْفعاً 

 املسألة. بداية 

ويف هذا التوجيه  ،  بهفعول  ملافهو النصب عىل    "شيئاً "أّما الوجه اإلعرايب لكلمة  

ن الفعل )جتزى( معنى )تقيض(،  ظهر أثر القرينة املعجمية فالتضمّي تبع »،  إذ ُضم 

امل بقرينة  الوثيق  اتصاله  العربية يلحظ  واللزوم يف  التعدية  املعجم ملوضوع  ي؛ عنى 

ا بأفعّرفه  آخرلنحويون  لفظ  معنى  لفظ  إرشاب  التعدية  ،  ّنه  يف  حكمه  ليعطي 

النحاة بأن    ويف التضمّي يذكر،  بالتضمّي   فيتعديعل الزمًا  ون الففقد يك  ،واللزوم

 "شيئاً "وعليه فقد ذكر معربو القرآن هذا اإلعراب  ( 4).الكلمة تؤدي مؤّدى كلمتّي

ال    "ال جتزى"  "خمرشيالز  يقول ،  نى املعجميعراب باملعمفعول به وربطوا هذا اإل

 ( 5) .«ول بهعفم "شيئاً "و ،  تقيض عنها شيئًا من احلقوق 
كلمة   توجيه  يف  والنحو  املعجمي  املعنى  بّي  العلقة  العكربي    "شيئاً "والحظ 

تعاىل: به يف قوله  املفعول   خم حم جم  يل ىل مل خل﴿  بالنصب عىل 
أن ز  ووجي،  [10:عمران  ]آل  ﴾مه جه ين ىن من خنحن  جن يم  ىم مم

 
 (. 1/348البحر املحيط )( 1)

 (. 13 -12خمترص يف شواّذ القرآن من كتاب البديع )ص ، انظر( 2)

 (.1/252)روح املعاين ، انظر( 3)

 (. 521رينة املعنى املعجمي )صق، القرائن املعنوية، 897مغني اللبيب: ، انظر (4)

 .(1/135الكشاف ) (5)
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مفع شيئًا  عنهيكون  ُتْغني  معنى  ألّن  املعنى؛  عىل  به  ذك  (1) . "تدفع  وال  ما    ه روهو 

الثاين    السمّي الوجه  أن  "يف  عىل  به  مفعوالً  يكون  أْن  بمعنى   "جتزي"وجيوز 

 (2) .«أي: ال تقيض َنْفٌس عن غريها شيئاً  "تقيض"
ي يقوم أساسًا  ذاملطلق( ال  عىل )املفعولوالذي يظهر للباحث أّن توجيه )شيئًا(  

عدد  أو ال  النوع  نايقوم هبا هذا املفعول سواًء كان لبي،  عىل قرينة معنوية هي التحديد 

ه. كذا احتامل )املفعول به( وجه مقبول ساهم التضمّي النحوي  أو حتى ما ناب عن

 )املعنى املعجمي( للفعل )جتزى( )تقيض( يف هذا التوجيه. 

اء عند فاضل السامرائي؛ لنقوي ما نذهب  جشري إىل ما  م مناسب أن نولعّل املقا

تقبله،  إليه الذي  التوسع  من  بابًا  عّده  م   ؛العربية  إذ  املعجإذا  )املعنى  كان  مي ا 

  وقد يؤدي مثل هذا التوسع الذي»يقول:  ،  والنحوي( يؤديان ذلك عىل وجه ظاهر
املصدر بدل  جامد  باسم  يأيت  أْن  تعاىل،  ذكرناه    ﴾مضخض حض جض﴿  :كقوله 

فتيل،  [94]النساء:   مقدار  احلقيقي وهو  معناه  هنا  بالفتيل  يراد  اخليط  ،  فقد  والفتيل 

بهكون م يفالنواة    الذي يف شق  وال يكون ظلاًم مقدار  ،  وقد يكون املقصود،  فعوالً 

قليلً ،  فتيل ظلاًم  املصدر،  أي  بالفتيل  املراد  مطلقاً ،  فيكون  مفعوالً  وهذا ،  فيكون 

فالظلم هاهنا ،  فعولية واملصدرية يف آن واحدملبنا معنيي افقد كس،  عنىتوسع يف امل

   يف موضع آخر يف قوله تعاىل: أيضاً   ويقول(  3).«جهتّي: املصدرية واملادية  منفي من
فقد يكون اليشء كناية عن الظلم فيكون ،  [44]يونس:﴾ىه مه جه ين ىن من﴿

 )يشء(  ونوقد يك، قاً ن مفعوالً مطلفيكو، املعنى إّن اهلل ال يظلم الناس ظلاًم وإن قّل 
 ( 4).«فيكون مفعوالً به. واملعنيان مرادان، هنا شيئًا مادياً 

 
 (.1/241التبيان يف إعراب القرآن ) (1)

 (1/215الدر املصون ) (2)

 (.2/141معاين النحو )( 3)

 (. 2/141السابق ) (4)
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 :﴾يقىق﴿ ة: نصبعباملسألة الرا 

  يكىك  مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث﴿قال تعاىل:

 . [130]البقرة: ﴾رن مم  ام يل ىل مل

هُ ﴿ قوله:  يف نصبه سبعة أوجه:  ﴾ناْفسا
به  -املختار وهو  -  أحدها مفعوالً  يكون  وامل  ألنّ ،  أن  أثعلبًا  حكيا  سِفه  ربد  ن 

الفاء والتشديد   "الفاء"  بكرس  ن أيب ع  ىوحك،  يتعدى بنفسه كام يتعدى سَفه بفتح 

الزخمرشيطاخل اختيار  وهو  لغة  أّنا  واستخف  ،  اب  امتهنها  َنْفَسه:  سفه  قال:  فإّنه 

أخر،  هبا أوجهًا  ذكر  األول،  ثم  والوجه  قال:  له  ثم  شاهدًا  يف   وكفى  جاء  بام 

 (1).«ه احلقَّ وتغمص الّناس  ْن تسف  الكرُب أ»: احلديث
تضمّي   عىل  ولكن  به  مفعول  أّنه  يتع  معنى  "سفه"الثاين:  فقدره   ،دى فعل 

 وقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك. ، الزجاج وابن جني بمعنى جهل

 ه. الثالث: أّنه منصوب عىل إسقاط حرف اجلر تقديره: سفه يف نفس

د،  نفسه  ه: سفه قولهالرابع: توكيد ملؤكد حمذوف تقدير قياسًا عىل   فحذف املؤكَّ

 النعت واملنعوت حكاه مكي.

قال الزخمرشي: وجيوز أن يكون يف ،  يّيكوفبعض ال  لاخلامس: أّنه متييز وهو قو

 شذوذ تعريف املميز.

 وهو قول بعض الكوفيّي. ، السادس: أّنه مشبه باملفعول به

أنّ  نالسابع:  ملِْن سفه؛ ألّنه يف حمل  توكيد  القولّي تثناء يف أحصب عىل االس ه  ،  د 

 ( 2) ."العجائب والغرائب "ختريج غريب نقله صاحب  هوو
اإلعرابية جيعلنا نربطها بام جاء عند َمْن سبقه ألوجه  امن  السمّي    لعّل ما ذكره

 من العلامء؛ لنعرف ما أضافه إىل ما جاء عندهم.

 
 (. 548املفرد )ص  دباأل، البخاري، (2/170مسند أمحد )، انظر (1)

 (.374-1/373الدر املصون ) (2)
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به  "َنْفَسه"األول: أن يكون   ،  املربد عن ثعلب ووهو ما حكاه السمّي،  مفعوالً 

قياس  بنفسه  يتعدى  أن )سِفه(  بالفتححّي ذكرا  أيب ،  ًا عىل )سَفه(  ما نقل عن   وهو 
الزخمرشيوأخذ    ،(1)اخلطاب كتايب ،  به  إىل  وبالرجوع  السمّي.  اختاره  ما  وهو 

،  وهو ما نقل عنهام َمْن جاء بعدمها،  وجمالس ثعلب( مل نجد هذا الرأي،  )املقتضب

م  ربط  قااله  املعنوفيام  بّي  وا  املعجمي  الفعل ى  تضمّي  إىل  باالستناد  النحوي 

كلمة بنصب  ليقوم  دالليًا؛  بعدًا  حيان: ،  فعوليةامل  عىله(  )َنْفَس   إلعطائه  أبو  يقول 

 (  2).«وقال املربد َضيََّع نفسه»
 (  3) . امتهنها واستخف هبا "َسِفه"بينام يرى الزخمرشي أن معنى  
به؛ مفعول  )َنْفَسه(  أّن  ت  الثاين:  عىل  )َسِفهَ ولكن  مضمّي  لفعل  بـ ،  تعد  (  ر  ُقد 

مّي ذلك يف  سال  ذكر؛ كام  ةدأو هلك عند أيب عبي،  )جهل( عند الزجاج وابن جني

 بداية املسألة. ويمكن أن نقف عىل ذلك مما جاء يف مؤلفاهتم.

عبيدة:   أبو  َنْفَسه"يقول  وأوبقها،  "َسِفَه  َنْفَسه  أهلك  َسِفهَت ،  أي:   تقول: 
الزجاج ما بّي املعنى املعجمي والنحو عىل أساس التضمّي ربط  وقد  (  4) .«كَنْفَس 

وبعد ، للمعنى املعجمي (5) ية التضمّيأمه مضتمسألة  إذ سبق أن بّينا يف، النحوي

 فاملعنى ،  جهل  موضع  يف(  سفه)  أنّ »هذا الربط رأى الزجاج أّن الوجه اجليد يكون  

 زي﴿  وجّل:  عزّ   كقوله،  نفسه  يف  كرفي  مل  أي،  نفسه  جهل  من  إالّ   -أعلم   واهلل–
وقد    (6) .«وعدى كام عدى،  فوضع جِهل،  [21]الذاريات:    ﴾جئ يي ىي نيمي

 
 (. 157/ 2إنباه الرواة ) ،  هـ( 177)ت/   بد املجيدميد بن ععبد احل اباخلطأبو ، األخفش األكرب، يقصد به (1)

 (. 9/255التذييل والتكميل )( 2)

 (.1/189الكشاف )( 3)

 (. 1/56جماز القرآن )( 4)

 من هذا البحث ( 29)ص ، انظر (5)

 (.1/211معاين القرآن وإعرابه ) (6)
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ناألخف  نحسَّ  الذي  ش  والنحو  املعجمي  املعنى  قرينة  ضوء  عىل  )َنْفَسه(  صب 

يكسب الكلمة )الفعل( فضًل عن معناها املعجمي األصيل معنًى معجميًا آخر من 

الكلم داللة  يف  التوسع  ذلكو»يقول:  ،  ةأجل  َنْفَسه(  أحسن  )َسِفَه  إّن  تقول:    أن 
ه"جرت جمرى   (  1) .«"نفسه ورأيه "ىل ه إ عّداامإنّ ، إذ كان الفعل غري متعدّ  "َسفَّ

املعجمية:   )َسِفه(  داللة  أن  الباقويل  ذهب  أوبق،  أوبق "وقد  َمْن  إالّ    أي: 
أهلكها(  2) ."َنْفَسه عبيدة،  أي  أيب  عند  جاء  عاّم  يبعد  مل  من،  وهو  ابن  ظور يقول 

 (  3) .«ْته َفوبِق َيْوَبُق َوبَقًا َومْوبِقًا إذا هلكفلنًا ذنوُبه أي َأهَلكَ  أوبقَت »
 : أن )َنْفَسه( منصوب عىل إسقاط حرف اجلر تقديره )َسِفَه يف َنْفِسه( فمام لثثالا

 "سفه َنْفَسه"وقال أبو إسحاق: إّن  » يقول الزجاج:  ،  ذكره النحاة عن هذا التوجيه 

،  غري موضع  كام حذفت حروف اجلر يف،  ُحِذفت  "يف"إالّ أّن  ،  َنْفسهعنى سفه يف  بم 

وجّل: عّز  اهلل  أْن ،  [233]البقرة:    (4) ﴾خم حم جم هل  مل﴿  قال  واملعنى 

ويقول مكي بن أيب  ،  (5) «ظرف   فحُذِف حرف اجلر يف غري ،  تسرتضعوا ألوالدكم

َنْفِسه،  ﴾ىقيق يف ىف يث﴿  قوله»طالب:   يف  حذف  ،  أي:  ملا  حرف  فنصب 

 ( 6).«اجلر
،  ويف هذا التوجيه ما يسميه النحاة باحلذف واإليصال والتعدية بنزع حرف اجلر

الف األلفاظجميمع  يرتبط  لعنجد  من  املدخوالت  بعض  مع  عن ،  ًا  فيستغني 

اإلضافة حروف  من  )متعديًا ،  ضميمته  الزمًا  فعًل  كان  أن  بعد  متعديًا  فيصبح 

 
 (. 1/149معاين القرآن )( 1)

 .(1/132ضلت )ع املشكلت وإيضاح املكشف  ( 2)

 (. 10/370لسان العرب: و ب ق ) (3)

 حم جم هل ملوهي يف القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم ﴿، هكذا وردت يف نص الزجاج   (4)
 [233 قرة:﴾ ]الب حن جن مم خم

 (.1/210عرابه )معاين القرآن وإ (5)

 (. 1/111مشكل إعراب القرآن )( 6)
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املعجميةأن من الرش  فرأى،  بحرف اجلر( وقد ذكر ذلك سيبويه حلدوث هذا    وط 

تشبيهاً ،  االستغناء خمتص  مكان  عىل  يدل  مما  الفعل  مدخول  يكون  بامل  أن    كانله 
نحو: ذهبت الشام و )دخلت البيت( وذكر أّن الفعل يتعدى إىل ما يشتق من ، املبهم

لفظه اساًم للمكان وإىل املكان؛ ألّنه إذ قيل: )ذهبت أو قعد( فقد علم أن للحدث  

املذهب  ،  يذكره  مل   وإن،  مكاناً  أّنه قد كان منه ذهاب. وذلك نحو )ذهبت  كام علم 

و جملالبعيد(  حسناً اً س)جلست  و  و)(  كرياًم(  مقعدًا  الذي قعدت  املكان    )قعدت 
)ذهبت وجهًا من الوجوه(. وذكر سيبويه بعد هذا أن بعضهم قال )ذهبت  رأيت( و 

وأّن هذا شاذ؛ ألّنه    ان واملذهب.ع عليه املكإذ كان مكانًا يق،  الشام( يشبهه باملبهم

)املذه  دليل عىل  وفيه  )الشام(  دليل عىل  )ذهب(  َرّد (  1)ن(.واملكا  بليس يف  وقد 

،  فقد نّصوا عىل أّن حذف حرف اجلر،  النحاة هذا التوجيه )َنْفَسه( عىل نزع اخلافض

 : (2)نحو قول الشاعر، ونصب االسم بعد حذفه مقصور عىل السامع
 ِب ــَش ـال  وذا نَ ـَك َذا مَ ـتُ ـركْ ـْد تـقَ ـِه       فَ ـــرَت بَ ـ ا ُأمِ ـْل مـ عَ ـافْ ـ فرَ ـي ـاخل َك ـتُ رْ ـَأمَ 

ور حذفقد  )اختارحرف  د  وهي  أفعال  مخسة  مع  سامعًا  اجلر   -استغفر  -ف 

واعلم: أّنه ليس كل »يقول ابن الرساج:  ،  وال جيوز مع غريها،  أمر(  -كنّى  -سّمى

اجلر حرف  حتذف  أن  لك  اجلر  بحرف  يتعدى  هذا ،  لالفع  وتعدى،  منه   فعل  إّنام 

إسقاط حرف وأّما  »  حيان  ل أبوقويو  (3) .«وأخذ سامعًا عنهم،  فيام استعملوه  جيوز

   (4) . «عليه ساقينوأصله من سفه يف َنْفِسه فل ، اجلر
د حمذوف تقديره: سفه قول َنْفسه د قياسًا عىل  ،  الرابع: توكيد ملؤكَّ فحذف املؤكَّ

 
 (. 1/35الكتاب ) (1)

، كالضياع ونحوها ،  النشب: املال الثابت  (. 37/ 1الكتاب ) ،  ( 63ص ن معد يكرب ) ب  ديوان عمرو،  نظرا  (2)

 (.63ديوان عمرو بن معد كرب )ص  ، انظر

 (. 1/178األصول )( 3)

 (. 1/565البحر املحيط ) (4)
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كي بن أيب طالب مل نجد هذا  ما قاله موبالرجوع إىلالنعت واملنعوت حكاه مكي.  

ض أو  من النصب عىل نزع اخلاف  قّي سابال  لامءالع  عن  ءجاالرأي عنده بل يذكر ما  

 (  1) .تضمّي الفعل )َسِفه( معنى )جهل وضّيع(

د واملوكَّ د  املؤك  يذكر  أن  يستقيم؛ ألّن األصل  التوجيه ال  د  ،  وهذا  املؤكَّ وحذف 

د   املؤك  عىلوإبقاء  جيوز  املحق  ال  العلامءمذهب  من  حّيان،  قّي  وأيب  مالك  ، كابن 

فأجازه اخلليل وسيبويه واملازين وابن  ،  فف خل ذوحم وكيد  ويف ت»  :وطييقول السي

حروف وابن  يف  ،  طاهر  نفسه"فيقال  رضبته  زيد  "الذي  نفسه  رضبت    "الذي 

بزيد " أنفسهام،  ومررت  أخوه  وابن،  وأتاين  والفاريس  األخفش  جني   ومنعه 

اإلطناب  ،وثعلب بابه  التوكيد  ألّن  حيان؛  وأبو  مالك  ابن  ذف واحل،  وصححه 

ألفتداف،  صار لختل املحذوف  ّنهعا؛  عىل  دليل  السمّي   (2) .«ال  جيّوزه  مل  ما  وهو 

د»قائًل:   (3) .«وإبقاء التوكيد فالصحيح ال جيوز وأّما حذف املؤكَّ
أّن   متييزاخلامس:  الكوف،  )َنْفَسه(  بعض  قول  ويظهر  وهو  الفراء  يّي.  من  أّن 

   )َنْفَسه( ه عىلفِ س   توقع  العرب»  :يقول،  حاة الذين أشاروا إىل هذا التوجيهأوائل الن 
معرفة قوله:،  وهي  املعرفة ،  [58]القصص:    ﴾ حسخس جس﴿  وكذلك  من  وهي 

مفرس   ألّنه  كقولك،  كالنكرة؛  نكرة؛  الكلم  أكثر  يف  ذرعاً   :واملفرس   به  ،  ضقت 

فالفعل ،  [4]النساء:    ﴾حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ﴿  وقوله:

قلت: ضقت يق مسندًا إليك فلضفّلام جعلت ا، ألّنك تقول: ضاق ذرعي به، للذرع

مف ْرع  الذَّ كامجاء  فيه؛  الضيق  ألن  دارًا...  رسًا؛  أوسعكم  هو  ويربط  .  (4) «تقول: 

ال يف  والنحو  املعجم  داللة  بّي  ما  قائًل:الطربي  التمييز  عىل  نصب »  توجيه  وإّنام 

 
 (. 1/111مشكل إعراب القرآن )، انظر( 1)

 (. 5/205اهلمع )( 2)

 (. 1/374الدر املصون ) (3)

 (. 1/79) آناين القر مع ( 4)
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  ىام نقل إىل معنفلّ ،  عىل معنى املفرس. ذلك أّن )السفه( يف األصل للنفس  "َس النَفْ "

يقال:    "النفس "نصبت    "ِمن" كام  التفسري.  داراً "بمعنى  أوسعكم  فتدخل    "هو 

ألن أدخلت    "النفس"ال يف الرجل. فكذلك  ،  يف الكلم عىل أّن السعة فيها  "الدار"

للنفس  لـ  ،  السفه  ي"ن م"ال  أن  قال: سفه أخوك. وإناّم جاز أن يفرس  . لذلك مل جيز 

 (1).« تأويل نكرةيفألّنا ، معرفةوهي مضافة إىل ، بالنفس
للكوفيّي  الرأي  هذا  نسبة  املتأخرون  النحاة  ذكر  الريض:  ،  وقد    وأجاز "يقول 

   (2).[ 130]البقرة:  ﴾ىقيق يف﴿  الكوفيون كونه معرفة نحو:
الطراوة ابن  برأهيم  أخذ  حيان:،  وممن  أبو  وابن وذ»  يقول  الكوفيون    هب 

لم هذا الرأي من اصطدام سمل ي  ومع ذلك  ، ( 3) « معرفة الطراوة إىل أّنه جيوز أن يكون  

يقول ،  لذا كان حكمهم صارمًا يف الرد،  بقواعد النحاة التي تنّص عىل تنكري التمييز

ضعيف    لوجهوهذا ا،  ييز وهو قول الكوفيّيأن يكون منصوبًا عىل التم "األنباري:  

 (  4).«ه معرفة والتمييز ال يكون إال نكرةجدًا؛ ألنّ 
تعريفه؛    م العرب ليس دليًل عىل جوازل ورد يف بعض كنْ وإ،  فضًل عن ذلك 

مطلقاً  قياسًا  استعامالً  ،  ليكون  وفشا  كثر  ما  عىل  إال  يكون  ال  القياس  ألّن  وذلك 

 مطردًا.

، فيّيوهو قول بعض الكو،  ولكونه مشبهًا باملفع،  منصوب  "هَنْفَس "السادس:  

مله ال  جم وهذا الرأي يف    (5) .«أو مشبه باملفعول عىل قول بعضهم»أبو حيان    يقول

التعدي ،  يستقيم بّي  ما  للفعل  املعجمية  الناحية  من  الرتابط  ضعف  حيث  من 

 
 (. 1/732ان )مع البيجا (1)

 (. 18-2/17رشح الريض ) (2)

 (.3/1338ارتشاف الرضب ) (3)

 (.1/123البيان يف غريب إعراب القرآن )( 4)

 (. 1/565البحر املحيط )( 5)
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املشبهة والصفة  عقيل: ،  واللزوم  ابن  التشبيه»  يقول  عىل  ينصب  به  أو    -باملفعول 

إالّ أّنه شاذ  ،  محل اسم فاعله عىل اسم فاعلهكام  ،  زم عىل املتعديفيحمل الفعل الل

 (  1).«ّطرد يف الصفات مُ ، يف األفعال

لو   باملفعول  بالتشبيه  القول  إّن  اللزم كام ُحكِم  كذلك  الفعل  باّطراده يف  ُحكم 

يتميز الزم األفعال من متعّدهيا اللزمة مل  الصفة  اللزم،  باطراده يف  ُيَظنَّ    بل كان 

يًا كام قال أب  (  2) .و حيانمتعد 
يف أحد القولّي.    ءب عىل االستثناصالسابع: أّنه توكيد ملن )سفه(؛ ألّنه يف حمل ن

ت هذا  أّن  السمّي  رأى  غريب عن صاحب  وقد  والغرائب "وجيه  لعّل    "العجائب 

كتابه   يف  الكرماين  اإلمام  ختريج  به  يقصد  وعجائب  "السمّي  التفسري  غرائب 

جاء القوم إالّ زيدًا    تأكيدًا له وبدالً كام تقول: ما  "وتكون َنْفَسه» ال:  إذ ق  "التأويل 

(3).﴾َُّّ ٌٍّّ﴿  راءة َمْن قرأقوقريب منه  ،  هَس َنفْ 
، بنصب الباء  ،[283]البقرة:  

اهلاء من  بدل  أّنه  قائًل:  (4) .«عىل  رأيه  حيان  أبو  العجائب  »وذكر  صاحب  وقال 

كام تقول: ،  عىل االستثناءمنصوب    "َمنْ "و    "نْ مَ "... أّن َنْفَسه توكيد لـ  «والغرائب

زيداً  إال  أحد  قام  عىل  وعلّ (5) .«َنْفَسه  ما  السمّي  بأّنه  هق  الكرماين  عن  التوجيه  ذا 

 (  6) .ٌج غريبختري
يدخل   التي  اجلهات  ذكر  يف  الكرماين  عن  السابق  للتوجيه  هشام  ابن  تنّبه  وقد 

ج عىل األمور  الرابعة التي أن خير  االعرتاض عىل املعرب من جهتها... ومنها اجلهة

 
 (. 2/66ساعد )امل( 1)

 (.9/256التذييل والتكميل )، انظر (2)

)،  انظر  (3) الشواذ  القراءات  العكرب  ،(1/529إعراب  عّلق  القوقد  هذه  عىل  بنصب  ي  عىل  راءة  )قلبَه( 

 (.   1/295) ﴾ ىقيق يف هو متييز مثل قوله ﴿، أي أثَِم الرجل قلبه. وقيل، شبيه باملفعولالت

 (.1/177ل )ري وعجائب التأويغرائب التفس (4)

 (. 9/255التذييل والتكميل ) (5)

 (. 1/374الدر املصون )( 6)
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عىل ذلك   ثي ويتابع احلديوالقو  ويرتك الوجه القريب،  البعيدة واألوجه الضعيفة

قول  العكس  هذا  ونظري  لتجنبها  املستبعدة  األمور  عىل  خّرجوه  مما  أمثلة   برضب 
  (1) .«توكيد "َنْفَسه"الكرماين و 

بة منصو  "َنْفَسه"كلمة    لعّل الباحث بعد استعراض هذه األوجه يرى أن تكون

به املفعول  يف،  عىل  والنحو  املعجمي  املعنى  عىل  استند  هذا  وقد  م،  التوجيه    اوهو 

 يؤيده باآليت:

التعّدي  -1 املعجمية عىل  الفعل )َسِفَه(  به  ،  داللة  وقد رأى ذلك عدد ال بأس 

بابشاذ  ،  النحاة  من ابن  معانيها»يقول  األفعال حممولة عىل  هذه  َس ،  أّن  ِفَه:  فمعنى 

ل  يقو(  2).«فانتصابه من هذه الوجوه انتصاب املفعول به،  َبطَِر: كرهومعنى  ،  َجِهَل 

َنْفَسهَس »الزخمرشي:   امتهنها واستخف هبا... والوجه األول )ويقصد النصب    "ِفَه 

 ( 3) . «   احلقَّ وتغمص الناس   الكرب أن تسفه » وكفى شاهدًا له احلديث:  ،  عىل املفعولية(

:  ×يعضده قوله  ،  املختار األول»ئًل:  اين كلم الزخمرشي قامذوأيّد املنتجب اهل
،  إذا استصغره ومل يره شيئاً ،  . يقال: َغِمصه«س وتـ ْغمص الناحلقَّ الكرب أن ت ْسف ه  ا»

  (4) .«وغمص الشخص أيضًا َعيُبه، إذا مل يشكرها، وغمص فلٌن النعمةَ 
)َسِفَه(    -2 الفعل  توجيه  عىل  القائمة  التضمّي  هلاإلعفكرة  التعدية  معنى   طاه 

قول يعجمي فهو كام  ى املفالتضمّي له اتصال وثيق بقرينة املعن،  دور يف هذا التوجيه

آخر لفظ  معنى  لفظ  إرشاب  التعدية،  النحاة  يف  حكمه  وقد  (  5) .واللزوم  ليعطي 

 فأّدت كلمة مؤدى كلمتّي.،  ظهرت فائدة التضمّي وغرضه التعبريي

 
 . (715مغني اللبيب )ص ( 1)

 (.2/530اجي )رشح مجل الزج (2)

(3)  ( حنبل  بن  أمحد  مسند  احلديث:  )ص  ،  البخاري،  (2/170انظر  املفرد  )،  (548األدب  /  1الكشاف 

189-190.) 

 (.1/387القرآن املجيد )الفريد يف إعراب  (4)

 (. 521قرينة املعنى املعجمي )ص ، القرائن املعنوية، انظر (5)
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ه َنفْ   -3 وهو »د؛ كام ذكر املنتجب اهلمذاين:  ثم ُخف ف وهو املرا،  َسهإّن املعنى َسفَّ

َنفْ ،  مراد َسِفَه  َنْفَسه،  وَرِشد أمره  ،وَبطَِر عيشه،  َسهيقال:  َسِفَهْت  وَرِشَد  ،  واألصل: 

ل الفعل إليه انتصب ما بعده بوقوع الفعل عليه عىل تقدير التشديد. ،  أْمُرهُ    فّلام ُحو 
 (1) . «مبالغةكام أّن )َفّعل( لل، لغة وقيل: إّن )َفِعل( للمبالغة

 :﴾ين ﴿ نصب:  املسألة اخلامسة

 ىن  من  حنخن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل  مل﴿قال تعاىل:
 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي  حي جي يه ىه مه ينجه

 مب  زب  رب   يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ   َّ
 .  [253البقرة:] ﴾يث ىث  نث مث زث  رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب

 يف نصبه ستة أوجه: ﴾جهين﴿ قوله تعاىل:» يقول السمّي: 

 موقع احلال. أّنه مصدر واقع حدها:أ

 أي: ذوي درجات. ، أّنه حال عىل حذف مضاف الثاين:

 عىل أّنه ضمن معنى بّلغ بعضهم درجات.  "رفع"ثان لـ  أّنه مفعول ث:الثال

 واملعنى عىل درجات بعض.، أي: َرَفَع درجات بعضهم ، أّنه بدل اشتامل الرابع:

فكأّنه  ، نى الرفعةألّن الدرجة بمع،  فظهعىل معنى الفعل ال لأّنه مصدر    اخلامس:

 قيل: ورفع بعضهم رفعات. 

إ  السادس: أو    "عىل"خلافض حيتمل أن يكون  اوذلك  ،  اخلافضسقاط  أّنه عىل 

 فلاّم حذف حرف ،  تقديره عىل درجات أو يف درجات أو إىل درجات  "إىل"أو    "يف "
 .(2)«اجلر انتصب ما بعده
  "بّلغ"معنى الفعل  لتضمنه    "رفع"ثان لـ  أّنه مفعول  "الثالث    سوف نذكر الوجه 

 
 (.873 -1/386د )ملجيا الفريد يف إعراب القرآن( 1)

 (. 1/610صون )الدر امل (2)
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؛ ألّنه التوجيه الذي أظهر   عنى املعجمي القائمة مللسمّي قرينة افيه اَبْعَضهم درجات 

للفعل   التضمّي  الفعل    "رفع"عىل  داللة  الصورة    "بّلغ "الذي محل  تتضح  وحتى 

 حول هذا التوجيه. 

نقول   أن  ا»يمكن  املعنى  تغري  تغيريإّن  يتطلبه  قد  املعنىلنحوي    ( 1).«املعجمي   
ي الذي حّول النحووهو ما رّصح به السمّي يف هذا التوجيه املعتمد عىل التضمّي  

من متعد ملفعول إىل متعد ملفعولّي وفيه رفع الفعل إىل درجة أعىل وقد ورد  فعل  لا

نعطي الفعل  معنى  ُضّمن  وقد  )َنرْفُع(  الفعل  الكريم  القرآن  نديم  ،  يف  يقول حممد 

املال»فاضل:   الفعل  جيعل  متعد تضمّي  وفِْعل  ملفعولّي...  متعديًا  ملفعول    تعدي 
،    [ 76]يوسف:   ﴾ ختمت حت جت هب﴿   : تعاىلال  قوأو ثلثة...  عولّيملفعول عداه ملف

نشاء درجات   َمْن  نعطي  معنى  نرفع  ن  وُضم  ثان  به  مفعول  تعاىل:،  درجات   وقال 
،  [ 245]البقرة:    ﴾جغمغ  مع  جع مظ  حط مض خض حض  جض مص خص﴿

أض فيصري  تعاىل:أي  وقال  أي ،  [74]األعراف:    ﴾جهمه ين ىن﴿عافًا. 

بيوتاً  اجلبال  تعاىل،  تتخذون    ﴾ نثمث زث رث يت ىت نت﴿:وقال 
 . ( 2) « جيوز أن يكون مفعوالً ثانيًا ليبعثك عىل تضمينه معنى يعطيك مقامًا: .[79اء:إلرس]ا

واألنباري   والغريب أّن معريب القرآن املتقدمّي عىل السمّي كالزجاج والنحاس

البقرة:  ]  ﴾جهين ىن من  ...﴿  إعراب اآلية السابقة  لعكربي مل يتطرقوا يفوا

عّل يف ذلك ما يدل عىل تطّور ولين؛  الثا  ملفعول ا   عىل   ﴾ جهين ﴿   لوجه نصب ،  [253

فقد نّص النسفي عىل  ،  عند النحاة املتأخرين  "حركة مؤلفات إعراب القرآن الكريم

الثاين املفعول  عىل  درجات  نصب  أول )بعضهمرفع »  يقول:،  وجه  مفعول   )  
جا  ﴿ ثان    ﴾ت  دارا الثا  ﴾ جهين ﴿   وذكر أبو حيان نصب ،  (3) «مفعول  املفعول  ، ينعىل 

 
 (. 291تفسري البحر املحيط أنموذجًا )ص ، القرينة املعجمية وأثرها يف توجيه املعنى، انظر (1)

 (.196-1/190ن الكريم )النحوي يف القرآ التضمّي (2)

 (.1/127تفسري النسفي ) (3)
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َمْن  .  (1)«التضمّي ملعنى بلغ  ول الثاين لرفع عن طريق املفع  أو عىل»:  ئلً قا ومل يزد 

ذكره   ما  إال  عنده  جاء  ما  عىل  السمّي  بعد  البدل    األلويسأتى  وجه  تضعيف  من 

إ  "درجات "قائًل:   لرفع عوقيل:  ثان  أّنه ضمن معنى بلغّنه مفعول  إّنه ،  ىل  وقيل: 

 .(2) «ل وليس بيشءبدل اشتام
قد أكسبه فضلً  ،  فعل )نرفع( لفعل متعد ملفعولّيمّي الهر يل أن تضيظوالذي  

داللة   يف  التوسع  من  فهو رضب  آخر  معجميًا  معنى  األصيل  املعجمي  معناه  عن 

يفهم   مل  املعنى  هذا  لكن  )الفعل(  باملفالكلمة  ارتبط  حتى  )َبْعضَهم  وحده  عولّي 

يقول   كام  فكأّنا  السعيدي:ودرجات(  أّن وذل»   أمحد  موضا  ك  يف  تركيتكون  بي ع 

الرتكيب  يف  حكمها  وتأخذ  فيه  وتتلبس  األخرى  األصيل ،  للكلمة  املعنى  فتؤدي 

بلفظها وتؤدي معنى الكلمة األخرى بموضعها الرتكيبي الذي تلبست به فتمتزج 

املذكوالداللتان   الكلمة  تلك  فائدةيف  إّن  قيل:  لذلك  الرتكيب  وذاك  ّي  التضم   رة 

 .(3) «نيّيإعطاء جمموع مع»
بعد اآلية عن األعاريب املتعددة السابقة التي ذكرها السمّي ما  مله يوهذا يف جم 

 ؛ ملا فيها من التقدير والتأويل وهو خلف األصل. واملصدر ونزع اخلافض، بّي احلال

 :﴾مج﴿  ة: نصباملسألة السادس
 ﴾ مس خس  حس جس مخجخ مح جح مج حج  مث﴿  :قال تعاىل

 . [100]البقرة:
عىل املصدر اجلاري   : إّماأحد وجهّي   ىلع  ﴾مج﴿   بيقول السمّي: وانتصا

أو عىل املفعول به عىل أن ُيَضّمن عاهدوا   "معاهدة"وكان األصل  ،  عىل غري الّصدر

ا اهلل عهدًا. وقرئ: والتقدير: عاهدو،  املفعول األول حمذوفاً ويكون  ،  معنى أعطوا

 
 (. 2/283البحر املحيط ) (1)

 .(2/4) روح املعاين (2)

 (.307)ص  "أنموذجاً ، تفسري البحر املحيط"رها يف توجيه املعنى القرينة املعجمية وأث ،انظر (3)
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فيكون   أيضاً ،  مصدرًا جاريًا عىل صدره  "َعْهداً ")َعِهُدوا(  ا  مبين   ُدواهِ ُعوْ »:  وقرئ 

 .(1) «عولللمف
لكلمة إعرابيّي  وجهّي  السمّي  املصدر    "عهداً "  ذكر  عىل  النصب  األول: 

ية  د دّعم السمّي هذا الوجه بالقراءة القرآنوق،  )املفعول املطلق( ولكنّه من غري فعله

 ملوافقة املعجمية بّي الفعل ومصدره. ؛ لتتسنى ا"عهدوا "

عنى املعجمي الذي كان له  ينة املارتبط بقر  قدو،  ل بهوالثاين: النصب عىل املفعو

األثر يف  له  كان  الذي  للعامل  النحوي  التضمّي  باعتامده عىل  التوجيه  هذا  دور يف 

 نصب الكلمة.

املصدرية(   عىل  )النصب  األول:  الوجه  لفظهفعىل  غري  من  يف يد،  بفعل   خلنا 
 أنّ   زخمرشي إىلالازين وفقد ذهب سيبويه وامل،  (2) خلف بّي النحاة ومعريب القرآن

الفعلا الذي ال جيري عىل لفظ    ﴾مت زت رت يب﴿  نحو قوله تعاىل:،  ملصدر 
تعاىل:،  [8]املزمل:   نصوب  م  [17]نوح:    ﴾زت رت يب ىب نب مب﴿   وقوله 

 يقول سيبويه: ،  نى واحدالعلة عندهم أّن املع و،  وال ناصب له غريه،  بالفعل املذكور

الف» غري  عىل  فيه  املصدر  جاء  ما  باب  ألنَّ هذا  واح  عل؛  وذاملعنى  قولك:  د.  لك 

جتاُوراً  ومثل  ،  اجَتوُروا  واحد.  وجتاوروا  اجتوروا  معنى  ألّن  اجْتوارًا؛  وجتاُوروًا 

َكرْساً ،  ذلك وانَكرَس ،  انكرَسَ  ُكرِسَ  معنى  ألّن  انكسارًا؛  اهللوُكرِس  وقال  واحد.    
وتعاىل:ت أنبته[17]نوح:    ﴾زت رت يب ىب نب مب﴿  بارك  قال:  إذا  ألّنه  ،  ؛ 

 .(3) «: قد نبتالفكأّنه ق
تعاىل:و قوله  عن  حديثه  عند  الوجه  هذا  الزخمرشي  ذكر   ىب نب مب﴿  قد 

 
 (. 1/317الدر املصون ) (1)

)،  انظر  (2) )،  (1/81الكتاب  )،  (1/112املقتضب  )،  (1/628املقتصد  الشجري  ابن  ،  (2/395أمايل 

 (.2/1242التبيان يف إعراب القرآن )

 (. 4/82ب )تاالك (3)
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 .(1) « لتضمنه معنى نبّتم، يقول: أو نصب بأنبتكم ﴾زت رت يب
منص املصدر  أّن  فرأى  ذلك  املربد  خالف  مقّدربينام  بفعل  يف:  فالتق،  وب  دير 

  ق من فعل ظ مشت أّن اللفالّ إ،  ل هذاومث»يقول:  ،  أنبتكم فنبّتم نباتاً ،  أنبتكم اهلل نباتاً 
عىل:   ﴾مت زت رت يب﴿  قوله عّز وجّل:، ولكنّهام يشتبهان يف الداللة، املصدر

إليه تبّتل،  وبتَّل  عىل  كان  تبتلً ل،  ولو   رت يب ىب نب مب﴿وكذلك:  ،  كان 
  نبتم   أنبتكم  إذا  أّنه  -أعلم  واهلل  –ولكّن املعنى  ،  اً عىل: أنبت لكان إنباتلو كان    ﴾زت

 : (2)رالشاع وقال. نباتاً 
 اً ــــاعَ ــبّ ـُه اتِ ــ عـ بَّ ـتَ ـأْن تَ ــَس بـ ـْولي      ُه  ـنْـْلَت مَ ـب ـقْ ـتـا اَس ــِر مـ ألمْ ُر اـيـَوْخ 

 . (5)ومكي بن أيب طالب (4) وقد أخذ برأيه النحاس. (3) " وهذا كثري جداً 
وقد تلّمس بعض  ،  وهو خلف األصل،  رأي القول باإلضامرويظهر عىل هذا ال

قرينة   املعجاملالنحاة  إن كانمي هلعنى  فقالوا:  بالفعل؛  املنصوبة  املصادر  املعنى    ذه 

تابۡتِيٗل ﴿  نحو قوله تعاىل:،  واحدا ۡهِ  إَِلا تاباتَّۡل  له هو،  [8]املزمل:  ﴾وا الفعل   فالناصب 

  ﴾ زت رت يب ىب نب مب﴿نحو قوله تعاىل:، أّما إذا كان املعنى مغايراً ، املذكور
معنى  قيل إن غاير معناه  و»ن:  قول أبو حياي  ،فالناصب له فعل حمذوف،  [17]نوح:  

 : ( 6) الظاهر نحو   وإن مل يغاير فنصبه بالفعل ،  نحو: نباتاً  ، الفعل فنصبه بفعله املضمر 
 .(7) « اراً ــفَ ـتِ ـرَب اْح ــُّتـُر ال ـفـحْ ـاٌب تَ ـَرب................................       

 
 (.4/618لكشاف )ا (1)

 (. 35ان القطامي )ص ديو، انظر( 2)

 (.205 -3/204املقتضب ) (3)

 (. 5/40إعراب القرآن )( 4)

 (. 2/761مشكل إعراب القرآن ) (5)

 (. 1/288حيط )البحر امل (6)

 (.3/1354االرتشاف )، صدره: َوالََح بجانِب اجلبلِّي منُْه. انظر (7)
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وإن  ،  بهيصح توكيده    فل،  س بمعنى اإلنباتألّن النبات لي»ويقول السيوطي:  

 : (1) كقوله، رنصبه بالظاهف كان غري مغاير
 ( 2) «ِب ـْض واَء اخلِ ـطـُت انـّويْ ـطـْد تــقَ وَ       ..........    .....................

املغايرة  هذه  العكربي  ير  واحد،  ومل  عنده  تعاىل»يقول:  ،  فاملعنى   مب﴿  :قال 
 .(3) «باتفيقع موقع إن، ونباتًا اسم للمصدر، [17]نوح:  ﴾زت رت يب ىب نب

فنراه يقطنا ما جاء عند السمّيوإذا رب السابق  أثر هؤالء تف باخللف  ، النحاة  ي 

  ن كلمه؛ فكأّنه يميل إىل األخذ هبذا الوجه اإلعرايب حّي استند عىل وهو ما يفهم م 
 .«﴾مج حج﴿ القراءة القرآنية
  "عهداً "ىل هذه القراءة َمْن سبق السمّي من النحاة وأثرها يف نصب  وقد أشار إ

ا املفعول  جني  ،  ملطلق عىل  ابن  قر»يقول  أّنه  اّمل  السَّ أيب   حج  مث﴿  أ:عن 
[ 100لبقرة:]ا  ﴾مج

ا.  (4)   العّي واهلاءونقل  ويؤيد  .  (5) «لعكربي )َعَهدوا( بفتح 

مصدر    ب عهدًا عىل أّنهوانتصا»يقول:  ،  األلويس أثر هذه القراءة يف نصب املصدر

ا  إذا ما انتقلنا إىل مو.  ( 6) ئ )َعهدوا(ويؤيده أّنه قر  -معاهدة  -عىل غري الصدر أي 

ا ممن  املعارصين  عند  اخلعتجاء  هبذا  ال،  لفنوا  لفاضل  كان  نظرتهفقد  ،  سامرائي 

فرأى فيه بابًا من التوسع يف االشتقاق؛ لنكسب يف ذلك معنيّي ومّثل لذلك بنامذج  

 ﴾ زت رت يب ىب نب مب﴿  ت القرآن الكريم؛ فقال: ومثله قوله تعاىل:من آيا
ا  ( ملاً ال )إنباتـو قـول، كمـر ربـأم مـًا أي طاوعتـاتـبـم نـ تّ ـ بـن ـكم فـت ـبـأي أن، [17]نوح: 

 
ل  (1) متن،  بةرؤالبيت  عن  صقبه  صدره:  كّل  )ص،  مرادة  ديوانه  اخِلْضب 82  :4والكتاب،  (16انظر   .)

 (.1/292رشح أبيات سيبويه )، انظر، بالكرس: الذكر الضخم من احليات أو حية دقيقة

 (. 3/99) اهلمع (2)

 (. 2/1242يان يف إعراب القرآن )التب (3)

 (. 1/99املحتسب )( 4)

 .(190/ 1الشواذ ) اتإعراب القراء ، انظر( 5)

 (.1/335ح املعاين )رو (6)



 إبراهيم بن حسني صنبع د.  ( ةسورة البقر )سمني احلليبه اإلعراب عند ال جيقرينة املعىن املعجمي وأثرها يف تو 

492 

 .(1) «ىل املعنىزاد ع
ال وأثره يف  أّما  )العامل  املعجمي  املعنى  قرينة  إىل  السمّي  استند  فقد  الثاين  وجه 

 وا( معنى أعطوا. التوجيه( فضّمن الفعل )عاهد
بي إىل  السمّي  عن  التوجيه  هذا  تغرييقود  يف  النحوي  التضمّي  أمهية  املعنى   ان 

القرآنيةب اجلميل لآلكييرتبط هبذا املعنى من الرتاملعجمي وما   حممد وقد رأى  ،  ية 

أكثر الناس يضعف عن احتامله  ،  رشيفأّن التضمّي يف الفعل موضع  » نديم فاضل  

  دّل ،  وهو معلم من معامل َسداد عقول أصحابه،  واملنفعة به كبرية،  لغموضه ولطفه
 .(2) «اعهم قبوالً هلاوأّن يف طب، عىل فضيلة لغتهم 

التضم  أن  يرى  فإّنه  و   سببالنحوي    ّي وعليه  الفعل  تعدي  أسباب  لزومه  من 

املعجمي املعنى  بقرينة  وثيقة  صلة  هشام:  ،  وله  ابن  قال  كام  النحاة  رآه  قد  »فقد 

حكمه فيعطونه  لفظًا  تضميناً ،  يرشبون  مُ ،  ويسمى  كلمة  تؤدي  أن   ؤدىوفائدته 
 ﴾مقحق  مف خف حف  جف  مغ﴿  منها قوله تعاىل:ثم وّضح بأمثلة  ،  (3) «كلمتّي

 .(4)«حيرموا ثوابه ّي أي: فلن)حترموه( فعدى إىل اثن معنىضمن ، [151]آل عمران: 
ولعّل معريب القرآن قبل السمّي قد ذكروا هذا التوجيه )النصب عىل املفعول(  

ولكن نظرهتم قد اختلفت ما  ،  يفأخذوا بالتضمّي النحوي وأثره يف املعنى املعجم 

ب  بّي املفعول  املفعولّي،  هالقول عىل  النصرأفالبغوي  ،  أو  املفعولّي عىل    ب عىلى 

أ يقول:  قراءة  العطاردي  رجاء  العطاري»يب  رجاء  أيب  قراءة  عليه  كّلام    يدل  )أو 

 .(6) «فجعلهم مفعولّي  (5) (َعاَهُدوا
 

 (.143 -2/142حو )معاين الن( 1)

 (.1/177التضمّي النحوي يف القرآن الكريم )( 2)

 (.897مغني اللبيب )ص( 3)

 .(898السابق )ص( 4)

 (.190/ 1إعراب القراءات الشواذ )، انظر( 5)

 (.1/126معامل التنزيل )، تفسري البغوي (6)
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وجيوز » به ثانيًا يقول:  مفعوالً   ﴾مج﴿  أّما العكربي فقد جّوز النصب؛ لتكون

أعأْن يك به؛ أي  َعْهداً ون مفعوالً  عاهدوا    ره:وف تقديذحم   وهنا مفعول آخر،  طوا 

 .(1) « هدوكمأو عا، اهلل
فقال عاهدوا  للمجهول  الفعل  بناء  قراءة  ذكر  قد  العكربي  أّن    وُقرئ ،  ويبدو 

املفعولّي   "ُعوِهدوا " عىل  النصب  يؤيد  ما  القراءة  هذه  يف  أمّ (2) ولعل  حيان .  أبو    ا 
واحداً  وجهًا  ذكر  ع،  فقد  )عهدًا(  نصب  اوهو  إىل  مستندًا  به  املفعول  ضمّي لتىل 

ا النح املعنى  أعطاه  الذي  ذلك:  وي  إىل  فأشار  )عاهد(  للفعل    وانتصاب » ملعجمي 
 .(3) «عهدًا عىل أّنه مفعول عىل تضمّي )عاهد( معنى أعطى أي: أعطوا عهداً 

بالتضمّي  فعىل القول، أّنه مفعول به ثان   وكان السمّي قد ذكر وجه النصب عىل

االسم   املعنىصار  حددها  لقرينة  للا  منصوبًا  إىل ملعجمي  ليتحول  )عاهد(  فعل 

الكريم،  )أعطى( القرآن  يف  كثري  هذا  توجيه،  ونظري  يف  واضح  أثر  املعنى   وله 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿   ؛ ففي قوله تعاىل:النحوي
إذا    [519عمران:    ]آل   ﴾يبىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ

ثواباً  انتصاب  عند  منصوبتوجه  فهو  وجوه  عدة  بفعل     مفعول  منها:  أّنه  عىل 

 . (4)ثواباً املعنى أي: يعطيهم  يدل عليه وفذحم 
أّن القول باملصدر )املفعول املطلق( قريب من   إليه يف هذه املسألة  والذي نميل 

التأكيد   عىل  اعتمدنا  ما  إذا  اآلية؛  )عهداً معنى  املطلق  املفعول  يف  يف  يكون  ( حيث 

منصو مصدر  خمتصصورة  غري  مبهم  حمىل   أي:،  ب  أو  موصوف  أو  مضاف  غري 

مثنى  العهدية    ل()بأ يكون  ال  مجعاً وكذلك  الوظيفية ،  وال  الناحية  من  فينبغي 

 
 (. 1/97رآن )يان يف إعراب القتبال ( 1)

 (.190/ 1إعراب القراءات الشواذ )، انظر (2)

 (. 493 -1/492البحر املحيط ) (3)

 (.310 -309حيط أنموذجًا )صبحر املتفسري ال، املعنىالقرينة املعجمية وأثرها يف توجيه ، انظر (4)
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اإلبلغية أن يكون استعامله مقصورًا بحيث يرد فيه املفعول املطلق تعزيزًا للحديث 

ال قوله  ومعنى  ما نجده يف  فأكّد هبذا    ﴾مج حج مث﴿  تعاىل:فعل وهو 

ما  »ىل ذلك فإّنه  . إضافة إ(1) الفعل عىل حقيقته ال عىل جمازهصدر داللة عىل وقوع  امل

تلف فيه لفظ الفعل عن لفظ املفعول املطلق فاملراد زيادة املعنى بجمع معنيّي أو اخ

 .(2)«أكثر ما وسعت ذلك اللغة واتسع املقام

 : ﴾مم ﴿ ألة السابعة: نصباملس

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب﴿
 ام  يل ىل  مل يك ىك مك  لك اك ىقيق يف  ىف يث ىث نثمث

 . [60]البقرة: ﴾مم
دة؛ ، "تعثوا"فاعل  حال من﴾ْفِسِدينا مُ ﴿ لسمّيا يقول ألّن معناها   وهي حال مؤك 

عاملها  ُفِهم من  اللفظّي ،  قد  اختلف  ذلك  َن    ﴾ هتمت خت حت﴿  ومثله  ، وَحسَّ
مبن ،  وهكذا ،  [ 52]التوبة:  حاالً  تكون  أْن  أعمُّ وحيتمل  الفساد  كام    ية؛  أخص  والِعثَّي 

مت الزخمرشي:  ،  قدَّ قال  هلم»وهلذا  تتامدو:  فقيل  يفال  الفساد  يف  فسادكم  ا  ؛ «حال 

 ( 3) .«فغاير بينهام كام ترى، ألّنم كانوا متامدين فيه 
املؤك    ﴾مم﴿  ذكر السمّي يف هذه اآلية إعراب كلمة دة وربط  عىل احلال 

 وا(.د فهم من عاملها )تعثّّي أّن معناها قفب، ذلك بقرينة املعنى املعجمي

اعلم أّن احلال »:  يقول ابن يعيش  ،ة صاحبهايئاألصل يف احلال أْن تأيت لبيان ه

املفعول أو  الفاعل  هيئة  زيد ضاحكا»  نحو:،  وصف  مرسورًا ،  جاء  حممد  ، وأقبل 

باكياً   ورضبت عبد ، احلالاهلل يف هذه    واملعنى جاء عبد  «  عادالً ولقيت األمري،  اهلل 

 
 (.232 -231قرينة املعنى املعجمي )ص، القرائن املعنوية، انظر (1)

 (.1/144النحو ) معاين، انظر (2)

 (. 1/238الدر املصون ) (3)
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 (1) .« يف هذه احلالولقيت األمري
وهو ،  اجلملةئم وظيفتها يف  تقلة لتلمنوقد اشرتط النحاة لذلك أن تكون احلال  

يستفاد   الختلف أحوال صاحبها. وقد ُنصَّ عىل أّن احلال املنتقلة ال،  األصل فيها

الفعل.  إحداثه  أثناء  لصاحبها  جديدًا  معنى  تعطي  حتى  ذكرها؛  بدون  املعنى 

 طالب االختبار ناجحًا.اجتاز ال، اب مفتوحاً ومثاهلا: قرأت الكت

اآل القسم  أنواع  خرأّما  احل  من  فهي  دةاحلال  املؤك  غري ،  ال  ثابتة  كانت  ما    أي: 
وقد جعلها   (2) .وهي التي تدل عىل معنى يفهم مما قبلها كام قال أبو حيان،  منتقلة

قائًل   أ»ابن مالك رضبّي  والثاين ما  ،  هحدمها ما يؤكد عاملاحلال املؤكدة رضبان: 

ى ال  وافق عامله معنان: رضب يبرضفاألول  ،  رب مجلة ال عمل جلزءهيا فيهيؤكد خ

كثري وهو  قوله  ،  لفظًا  األول  فمن  قليل.  وهو  ومعنى  لفظًا  عامله  يوافق  ورضب 

تعاىل:،  [74]األعراف:  ﴾ ٰذ يي ىي مي خي حي﴿  تعاىل:   وقوله 
  ،  [33  ريم: ]م   ﴾ خب حب جب هئ﴿ : وقوله تعاىل  ، [ 25]التوبة:    ﴾ هتمت خت حت﴿ 

تعاىل   وقوله ،  [99]يونس:﴾ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿  :وقوله 

 :(3) ومن هذا القبيل قول لبيد ، [19النمل: ] ﴾ىي ني مي زي﴿ عاىل:ت
 هاـامُ ـظَ ـلَّ نِ ـِري  ُس ـحْ ـِة الَب ــانَ ـم ـجُ ـَرًة         كَ ـِيـنـ لِم مُ ـِه الظَّ ـي َوْج ـيُء فـِض ـَوتُ 

 هلم: أيضًا ما مّثل به سيبويه من قو  ... ومن هذا القبيل

معل رجل صدق  ذلكهو  معلوما صلح،  وما  قّدر  ،هأي  ورجل  ،  سيبويه  كذا 

صال بمعنى  صلحهصدق  معلوما  صالح  هو  قيل  إذا  جمراه  فأجرى    ومن ...،ح 
 

 (.2/134املفصل ) رشح (1)

 (.9/153التذييل والتكميل )، انظر( 2)

)ص،  انظر  (3) والتكمي،  (172ديوانه  )التذييل  وجه  9/158ل  بياضها.  شدة  من  البقرة  يعني  تيضء:   .)

أوله. منرية: مضيئة. اجلامنة: خرزة تعم ، ا. انظرالغواص. نظامها: خيطه من فضة. البحري:  ل  الكلم: 

 (.127ص)، ديوان لبيد
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 رن مم﴿   وقوله تعاىل: ،  [ 79]النساء:   ﴾ هت  مت  هب ﴿   : الثاين قوله تعاىل
ومنه ،  [12]النحل:  ﴾  ميزي ري ٰى ينىن نن من زن

 :(1) له امرأة من العرب قو
 (2) « اَء َرائاِمً رَش وعُ  امً ائِ دًا نَ بْ ـعَ َت فْ ادَ ص          اً ــم ـائِ ـْم قَ ــقُ ، اً ــم ـائـق مْ ــ ـقُ 

دة  وقد املؤك  احلال  حول  النحاة  مجهورهم،  اختلف  الفراء ،  فأثبتها    وأنكرها 
 ( 3) .«واملربد والسهييل

ا السمّي  الوقوف مع توجيه  قبل  املناسب  قاله لعّل من  ما  أن نرى  لذي ذكرناه 

سب الذين  بينهالعلامء  رأيه  لنعرف  يقوه؛  عطيةقوا.  ابن    حال.   "ومفسدين"  :ل 
اللفظ الختلف  املعنى  دة(4).«وتكرر  املؤك  احلال  العكربي    قائًل: ،  وذكر 

دة؛ ألن قوله:    )مفسدين(: »  القرطبي:   ويقول   ( 5) . « "ال تفسدوا ":    "ال تعثوا "حال مؤك 

حا» اللفظ)ومفسدين(  الختلف  تأكيدًا  املعنى  وتكرار  هذه يظهر  (6).«ل؛  عىل 

والنحووالربعلقة  اليهات  التوج املعجمي  املعنى  بّي  ما  استف،  ط  ما  منه وهو  اد 

لتوجيه   نافع  بن عاشور حتليل  الطاهر  السابق. وملحمد  التوجيه  السمّي احللبي يف 

النحوية والداللة  املعجم  بّي  رابطًا  )مفسدين(  ﴿يقو،  كلمة  َتْعُثْوال:  بضم  َواَل   ﴾

جهّي يكون )مفسدين(   الوًا وعىللق اد مطوقيل: هو الفس،  لفسادوهو أشد ا،  الثاء

و لعاملها.  دة  مؤك  فسادكم حاالً  يف  تتامدوا  ال  تعثوا(  )ال  معنى  جعل  الكشاف  يف 

الفعل الدوام عىل  املنهي عنه هو  دة،  فجعل  املؤك  احلال  يأبى صحة  للجملة    وكأّنه 

 
 (.9/159التذييل والتكميل )، (3/103اخلصائص )، انظر (1)

(2)  ( العرشاء م357  -2/355رشح التسهيل  النو(.  التي  ن  أتى عىل محلها عرشة أشهر. والرائم:  ق: التي 

 رئم.، عرش ، اللسان، تعطف عىل ولدها. انظر

 (.9/153التذييل والتكميل ) ، (397نتائج الفكر ) ص، (4/311املقتضب )، انظر (3)

 (.1/235املحرر الوجيز ) (4)

 (. 1/67التبيان يف إعراب القرآن ) (5)

 (. 1/286آن )امع ألحكام القراجل( 6)



 (ه1444 ادى اآلخرة مج)    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

497 

 لك هو كيد وذتأًا للجتنب ﴾ُمْفِسِدينَ  ﴿﴾ وبّي َواَل َتْعُثْوافحاول املغايرة بّي ﴿  الفعلية

اجلمهور خالف،  مذهب  املحققّي  من  كثريًا  مالك ،  ذلك  ولكن  ابن  واختار 

دة لصاحبها كام   التفصيل فإن كان معنى احلال هو معنى العامل جعلها شبيهة باملؤك 

الو اجلملة  ملضمون  دة  املؤك  وخص  عطوفاً هنا  أبوك  زيد  نحو  االسمية  بعد   اقعة 
 :(1)عيسامل بن دارة الريبو وقال

 .(2) « ار  ـــن عَ ـاِس مِ ـاللنّـي دارَة ـْل بـي      وهـبِ ـَس ـ ا نَ ـهـًا بـروفـعْ ـدارَة مَ ُن ـبا اـأن
دة. وقال  »وعليه نقول   املؤك  قبلها فهي  إّن احلال إن دّلت عىل معنى مستفاد مما 

امل القاعدة  يّدل عهبذه  قبلها  ما  كان  إن  النحاة...  للحال مجهور  املميزة  ليها  عجمية 

ال  و:نح عىل  راكبًا  زيد  عىلفرس  يدل  ما  الفرس(  )عىل  ألّن  دة؛  مؤك  احلال    فهي 

اآلية:)را نحو  وكذلك  ،  [60]البقرة:  ﴾ممرن ام يل ىل مل﴿  كبا(. 

)أفسُمْفِسِدينَ ﴿فـ املعجمي  معناه  اللغة  يف  )عثا(  ألّن  دة؛  مؤك  حال  يقول ﴾    د(. 
  ام عل ابن هشوج .  (3)«سادبل هو أشد اإلف ،  شدة اإلفساد  "العثا "الطربي: وأصل  

اآليتّي دة  املؤك  احلال  تع،  [19]النمل:  ﴾ىي ني مي زي﴿   من   اىل: وقوله 
معقبًا عىل   [ 31]فاطر:  ﴾مم خم حم﴿  وقال عن اآلية:،  [10]النمل:  ﴾هت مت﴿

يكو ال  احلق  دة؛ ألن  مؤك  فيها  احلال  إّن  قالوا:  إال مصدقاً الذين  أن ،  ن  والصواب 

دة قًا( فهيق صادو احل)هنعم إذا قيل ، وغريمها، كون مصدقًا ومكذباً ي  .(4)«مؤك 
جعلوا   قد  النحاة  فإّن  ذلك  عن  ختالفها فضًل  عىل  القائمة  دة  املؤك  احلال  هذه 

يقول أبو ، لفظًا مع عاملها من األكثر من الناحية املعجمية يف القرآن وفصيح الكلم

مالك:  حي ابن  عن  نقًل  توافقهاوخت"ان  من  أكثر  لفظًا  ختالفه،  الفهام   حت﴿  اممثال 
 

 (. 547/ 1بويه ) سي رشح أبيات  ،  فُسمي لذلك دارة. انظر (. دارة: شبه وجهه بدارة القمر. 2/79الكتاب )( 1)

 (. 1/250التحرير والتنوير )( 2)

 (. 1/417جامع البيان ) (3)

 (.536ي )ص قرينة املعنى املعجم، القرائن املعنوية، (605 -603مغني اللبيب )ص، انظر( 4)
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،  [60]البقرة:  ﴾ رن مم ام  يل ىل مل ﴿، [25]التوبة: ﴾هت مت خت
]يونس:   ﴾ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿،  [33ريم:  ]م  ﴾خب حب جب هئ﴿

 ( 1).[19]النمل:  ﴾ىي ني مي زي﴿ ،[99
ا ﴿  نصباملسألة الثامنة:    ﴾ِِسًّ

تعاىل:  ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى﴿  قال 
 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب ربيئ

 يل ىل  مل يك ىك مك  لكاك يق ىق يف ىف يث  ىث  نث  مثزث 
 [.235]البقرة: ﴾ٰى ين ىن نن من  زن رنمم ام

 أوجه:  فيه مخسة  ﴾ مت﴿ يقول السمّي: قوله
 .﴾زت﴿ أحدها: أْن يكون مفعوالً ثانيًا لـ

 أي: ال تواعدوُهنَّ مستخفّي بذلك.  ﴾زت﴿  والثاين: أّنه حال من فاعل
 : مواعدة رسًا. نعت مصدر حمذوف  أيوالثالث: أّنه 

: اعُ املل من ذلك املصدر والرابع: أّنه حا  ملواعدة مستخفيًة.َرفَّ

. وعىل األقوال األربعة فل  واخلامس: أْن ينتصب عىل الظرف جمازًا أ ي: يف رسٍّ

 . (2) «من حذف مفعول تقديره: ال تواعدوُهنَّ نكاحاً  ُبدَّ 
رس يكون  أن  ذكره  الذي  األول  لـفالوجه  ثانيًا  مفعوالً  ال    ﴾زت﴿  ًا 

ضمنّه ألّنه  )تعط  يستقيم؛  الفعل  أب،  (نّ وه معنى  حيان:يقول  هذه »  و  أّن  ثبت 

والدليل  ،  بعده اسم منصوب مُحل عىل أّنه حالفإذا جاء  ،  األفعال تتعدى إىل واحد

 .(3) «التزام تنكريه عىل أّنه
الث الوجه  مناقشة  ﴿قبل  فاعل  من  حال  تواعدهن ،  ﴾ُتَواِعُدوُهنَّ اين:  ال  أي: 

 
 (. 158 -9/157لتذييل والتكميل )ا (1)

 (.580 -1/579الدر املصون )( 2)

 . (53 -6/52التذييل والتكميل )( 3)
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بذلك تفسري،  مستخفّي  نرى  أن  لربط  يمكن  اآلية؛  يناسبهاب  هاهذه  قرينة   ام   من 
النحوي املعنى  يف  وأثرها  املعجمي  الفراء:يقو،  املعنى   رت يب﴿  وقوله»  ل 

واإلكثار   ﴾ مت زت النكاح  يف  بالرغبة  ِعدهتا  نفسه. يف  أحدكم  يصفنَّ  ،  ال 

ء قال حّدثني ِحبَّان عن الكلبي عن أيب صالح  ّدثنا حممد بن اجلهم قال حدثنا الفراَح 

 :  (1) ذا املوضع النكاح. وأنشد بيت امرئ القيسلرسُّ يف ها ل:ابن عباس أّنه قاعن 
 . (2) «يـَالـث ـرَّ أمْ ـُد الِس ـهـش ـْرت وأالَّ يـِبـي      كَ ـنّـْوَم أنـُة الَي ــاَس ـبَ ـ ْس ـبَ  ْت ـم ـأال َزع

فيام عّرضتم به ،  أهّيا الناس،  وال جناح عليكم»  مبينًا معنى اآلية:  ويقول الطربي

وفاة من  خ،  واجهنز أ  للمعتدات  النسامن  إليهن،  ءطبة  حاجتكم  فلم  ،  وذلك 

إليهن واحلاجة  بالنكاح  هلن  حوا  أنفسكمإذ،  ترص  يف  أكننتم  حاجتكم  ،  ا  فأرسرتم 

أنفسكم إّياهن يف  ُدْمن يف عددهن؛ عل،  إليهن وخطبتكم  أّنكم ستذكروما  اهلل  ن م 

عددهن يف  وهن  هلن،  ِخطبتهن  بذلك  التعريض  لكم  احلر،  فأباح  ام عج  وأسقط 

،  عددهن  يف  مجاعاً   تواعدوهن  أنْ   عليكم  حّرم  ولكن  منه  كمح   –فوسكم  أضمرته ن

  انقضاء   أنتظر  وإّنام،  نفيس  يف  تزوجتك  قد»:  عدهتا  يف  إلحداهن  دكمأح  يقول  بأن

  فحّرم اهلل تعاىل،  امع واملباضعةإمكانه من نفسها اجل  القول  بذلك  فيسأهلا،  «عدتك
 .(3) «ذكر ذلك

ولكن ال تواعدوهّن »بلغة( فقال:  كناية )الى اآلية بالنمعوقد ربط الزخمرشي  

 : (4) «األعشى ألّنه مما يرّس. قال، الذي هو الوطءرسًا. والرس وقع كناية عن النكاح 
 دا ـأبَّ ـْن أْو تَ ـكحِ ـانْ ـراٌم ف ــَك َح ـيْ ـلَ ـعَ       ا    ــهَ رَّ ـ اَرة  إّن ِس ـْن َج ـْن مِ ـَربَ ـقْ ـَواَل تَ 

 
،  امرأة عرّيته بالكرَِب   اسة: هي(. أال زعمت بسب 28مثايل )صورد: َكرْبُت وأالَّ حيسُن اللَّهو أديوانه: وقد    (1)

 . (28القيس )ص انظر ديوان امرئ ، وأّنه ال حيسن اللهو

 (. 1/153معاين القرآن ) (2)

 (. 2/475جامع البيان )( 3)

 ( 137لنساء. انظر ديوانه )صتعزب والبعد عن اال(. النكاح: الزواج. التأبد: 137ديوانه )ص ( 4)
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 . (1)"بالنكاح ّنه سبب فيه كام فعلو العقد أللنكاح الذي ه ا ثم عرّب به عن
تعاىل: قوله  عىل  الزركيش  إىل   ﴾مت زت رت يب﴿  وعّلق  فخلص 

وهو أن جتعل املجاز املأخوذ عن احلقيقة بمثابة  »يقول:  ،  عىل املجاز باملجاز  لتجوزا

بيباحلقيقة   لعلقة  الثاين  باملجاز األول عن  فتتجّوز  إىل جماز آخر؛  مثاله  نهالنسبة  ام. 

تعاىل:قو جماز  ،[352]البقرة:    ﴾مت زت رت يب﴿  له  فإّن  ،  فإّنه جماز عن 

وجتّوز بالرّس عن العقد؛ ألّنه ،  ع غالبًا إال يف الرسالوطء جيّوز عنه بالرس؛ ألّنه ال يق

عنه امل،  مسبب  األول  للمجاز  السببية،  لزمةفالصحيح  ال »  واملعنى:،  والثاين 

نكاح عقُد  ربطنا ف   .(2)«تواعدوهنَّ  ما  عن  إذا  جاء  ذكره  ما  بام  املفرسين  معربو  د 

قائًل  ،  القرآن ، ﴾  مت زت رت﴿فالنحاس يرى )رسًا( عىل وجهّي إعرابيّي 
 وجيوز أن،  أي عىل رِس حذف احلرف؛ ألّنه مما يتعّدى إىل مفعولّي أحدمها بحرف

يف احلال  يكون  املعجمي   .(3)«موضع  املعنى  المس  فقد  طالب  أيب  بن  مكي  أّما 

فإْن جعلته من الرس  »اء قائًل:  إن كان الرس هو اإلخف )احلال(  رب الكلمة عىلأعف

تواعدوهّن تقديره: ولكن ال  ال من املضمر يف  الذي هو اإلخفاء كان نصبًا عىل احل

 زت  رت﴿:وبه قال الكرماين   . ( 4) « تواعدوهّن النكاح متسارين وال مظهرين له
احلال  ﴾مت عىل  نصبًا  مرسين،  فيكون  فأمّ .  (5) «أي  العكربي  املا  رأى  عنى  قد 

يف يكمن  نحويّي  املعجمي  ا ﴿يقول:  ،  توجيهّي  به  ﴾ ِِسًّ بمعنى  ،  مفعول  ألّنه 

أي تقديره    النكاح؛  احلال؛  موضع  يف  مصدر  هو  وقيل:  نكاحًا.  تواعدوُهنَّ  ال 

 . (6) «ف؛ تقديره: ال تواعُدوَهنَّ النكاح رساً واملفعول حمذو، مستخفّي بذلك
 

 (.1/283) الكشاف (1)

 (. 2/298قرآن ) علوم الالربهان يف( 2)

 (. 1/319إعراب القرآن )( 3)

 (.213 -1/131قرآن )مشكل إعراب ال (4)

 (.1/218غرائب التفسري وعجائب التأويل ) (5)

 (.1/188التبيان يف إعراب القرآن ) (6)
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يه كلمة )رسًا(  ملعنى( والنحو يف توجفرسين )ابّي أقوال املا وقد ربط أبو حيان م

ابن  »  فقال: النكاحوقال  هنا  الرس  ال  "زيد ابن  "وقال  ،  جبري:  ذلك  ومعنى   :

عليهن   العقد  فسمى  أظهرمتوه ودخلتم هبن  فإذا حّلت  ذلك  وتكتمون  تنكحوهن 

املواعدة،  واعدةم لفظ  عنه  ينبو  ي،  وهذا  أن  وهو  مجاعًا  بعضهم:  إن  قووقال  هلا  ل 

اللحافت وكيت يريد ما جيري  تك كان كينكح ،  "اس ابن عب"وقال  ،  بينهام حتت 

، "مالك"و،  "السدي"و  "عكرمة"و،  "جماهد"و،  "يالشعب "و ،  أيضاً   "ابن جبري "و

املواعدة   توافقوهّن  ال  املعنى  واجلمهور:  يف وأصحابه  العهود  وأخذ  والتوثق 

ي  ولفعىل هذا القول والق،  استرسار منكم وخفية رسًا عىل احلال    نتصبالذي قبله 

  حلال وإذا انتصب عىل ا ،  تصب عىل املفعولوعىل القولّي األولّي ين ،  سترسينأي م
 .(1) «كان مفعوالً فواعدوهّن حمذوفًا تقديره النكاح
ذكر التي  اإلعرابية  التوجيهات  باقي  فهيأّما  السمّي  ،  والرابع،  الثالث  ها 

 واخلامس 
 . رساً أي: مواعدة  ،ف)رسًا( نعت مصدر حمذو  -1

املواعدة م)رسًا( حال من ذ  -2  : املعرفَّ ،  ستخفيًة. مصدر حمذوفلك املصدر 

 ًا.أي: مواعدة رس

)رسًا( منصوب عىل تقدير حرف جر؛ أي يف رس فحذف جر اجلر وانتصب    -3

 عىل الظرفية. 

وهو خلف األصل ما ،  ات فيام يبدو تعتمد عىل التقدير والتأويلوهذه التوجيه

ذتدمل   إىل  حاجة  النح،  لكع  عليه  نّص  ما  الريض:  ،  اةوهو  عدم »يقول    األصل 
إليهقدير بل رضورة  الت أبو حيان:  وي،  (2)«ملجئة    وكلم بغري إضامر أحسن »قول 

 
 (. 2/237ملحيط )ا البحر (1)

 (. 1/303رشح الريض )( 2)
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يل مع إمكان محل اليشء  ألّنا ال نصري إىل التأو»ويقول أيضًا:    (1) «من كلم بإضامر

 .(2) « فهلعىل ظاهره وال سيام إذا مل يقم دليل عىل خ
نوالذ به يف  ي  األخذ  إىل  واستناداً ميل  كلمة )رسًا(  قرينة   توجيه  تقتضيه  ما  إىل 

املعجمي معلوم  ،  املعنى  هو  كثريًا  »كام  نصادف  الكلم  يف  األلفاظ  استعامل  ويف 

للعلقات   فهمنا  يف  يؤثر  الذي  هذه ،  الرتكيبيةاملجازي  النحاة  من  كثري  والحظ 

ل عىل هذا مما  وليس أد،  احث النحويةملب)املعجمي( وا  العلقة بّي املوضوع البياين 

ال عن  ذكرأوردناه  فحينام  اإلعراب؛  وجوه  تعدد  من  معنى    سمّي  أن  املفرسون 

به مفعوالً  )رسًا(  تعرب  أن  يتطلب  املجازي  املعنى  فهذا  )نكاحًا(  بـ  ْن  ومَ ،  )رسًا( 

بـ   السمّي  َقّدره  كام  أو  اإلخفاء  بمعنى  موه  "مستخفّي "جعل )رسًا(  يؤيده  ما  ا و 

القرطبيج عند  وعدمها  ":  يقول،  اء  ميثاقها  يأخذ  استرسار  وال  يف  تنكح غريه  أال 

ق هذا  وجماهد  وخفية؛  والشعبي  وأصحابه  ومالك  جبري  وابن  عباس  ابن  ول 

، عىل هذا التأويل نصب عىل احلال  "رساً "وعكرمة والسّدّي ومجهور أهل العلم. و

 . ( 4) « ترسين مس   ًا عىل احلال أي: رس   ينتصب ... »   ن: يا وبه قال أبو ح .  ( 3) « أي: مسترسين 
الق فإّن  بـ  وعليه  املقصود  بأن  بعدٌ   "رساً "ول  فيه  حيان:،  الزنا  أبو    أّما »  يقول 

 . (5)«تفسري الرس هنا بالزنا فبعيٌد؛ ألّنه حرام عىل املسلم مع معتدة وغريها
 املسألة التاسعة: من حروف املعاين )الباء( 

 خض   حض جض مص خص حص مس خس  حس  جس مخ جخ مح ﴿  قال تعاىل:
 . [14رة: ]البق ﴾جع مظ حط مض

 
 (. 1/288البحر املحيط ) (1)

 (. 1/348السابق )( 2)

 (.126  -3/125امع ألحكام القرآن )اجل( 3)

 (. 2/237) البحر املحيط (4)

 (. 2/237لسابق )ا (5)
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السمّي: يف  و »  يقول  بالباء  "خل"األكثر  يتعّدى  يتع،  أن  بإىلوقد    وإّنام ،  ّدى 

بديع ملعنى  بإىل  اآلية  هذه  يف  ى  بالباء،  تعدَّ ى  تعدَّ إذا  أّنه  معنيّي ،  وهو  احتمل 

االنفرادأ السخرية واالستهزاء،  حدمها:  َسِخرْ ،  هب  َخْلوُت » تقول:  ،  والثاين:  ُت  أي 

أو تقول: ُضّمن خل معنى رصف ،  فقط  إىل كان نصًا يف االنفرادوإذا تعّدى ب،  منه

شياطينهم،  بإىلفتعّدى   إىل  خلهم  رصفوا  ذهبوا ،  واملعنى:  معنى  من  تضَّ أو 

 :(1)كقول الفرزدق  وانرصفوا فيكون
 يـــ ن ـادًا عَ ـــ اهللُ ِزيَ  لـَت ـْد قَ ـــي        قَ ـن  ـجَ ـ ا مِ ـــالبِ ـي قَ ــَِرانـْم تَ ـ ألَ 

بالقتلأي: رص هي،  فه  مع  وقيل:  بمعنى   مب  زب  رب  يئ ﴿   :كقول،  هنا 
،  وهذان القوالن إّنام جيوزان عند الكوفيّي ، ءوقيل: هي بمعنى البا [. 2]النساء:   ﴾ نب 

التجُّ  فل جييزون  البرصيون  َخّلوا  وأّما  وإذا  املعنى  وقيل:  لَضْعِفها.  احلروف  وز يف 

 .(2) «عىل باهبا "إىل"فـ  ، إىل شياطينهم  من املؤمنّي
السمّي يف هذ النحوي ذكر  بالتضمّي  وربطه  )إىل(  اجلر  توجيهًا حلرف  اآلية  ه 

بدوره   تغرّي الذي  معه  يتطلب  مما  بعض؛  عن  اجلر  حروف  بعض  نيابة  يف   يدخله 
املعجمي تعاىل:وه،  املعنى  قوله  يف  السمّي  رآه  ما    إذا   ﴾مص خص حص﴿   و 

 ى بديع قد يتعدى بإىل.ولكن ملعن، ءبايتعدى يف أصله بال

وهو عنده عىل ،  وداللته املعجمية،  معناه إذا تعّدى بالباءخذ السمّي يفّصل  ثم أ

معن االنفراداحتامل  معناه  األول: )خل(  انفرد. ،  يّي:  أي  بنفسه  نقول: خل  فحّي 

فقد   عناه السخرية نحو: )خلوت به(: أي سخرت منه. أّما إذا تعّدى بإىلوالثاين: م

 قط.اد فّي عىل أن معناه االنفرنّص السم 

 
ية عن عدم وقله كنا،  الرتس:  واملجن ،  قاليا،  يف املحتسب ،  (690يف ديوانه: َكيَْف َتراين قالبًا جِمَني  )ص(  1)

 .(1/52احلاجة إليه )

 (. 1/123الدر املصون )( 2)
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الس توّسع  يف ثم  ورآه  التضمّي  باب  يف  )خل(  الفعل  فأدخل  التوجيه  يف  مّي 

)رص املعجميالفعل  البعد  ليعطي  أّنه ،  ف(  وذكر  شياطينهم  إىل  خلهم    رصفوا 
 .﴾نب مب زب رب يئ﴿ ىل معنى )مع( كقوله تعاىل:يمكن محل )إىل( ع

ه الكوفة  نحاة  رأى  حلر  ذا وقد  ذالتناوب  وجّوزوا  )إىل(  اجلر  أّما لك.  ف 

فاقترصوا عىل معنى واحد لـ ،   يرون هذا التناوب لضعفه يف احلروفالبرصيون فل

 . "دون جتوز معنى آخر  "إىل"

الفراء  حص  مس﴿  عند قوله تعاىل:فإننا نجده قد ذكر  ،  فإذا ما بدأنا بام جاء عند 
واآلخر ،  أحدمها هذا  له معنيان:  "نفلَخَلْوُت ب"إالّ أّن  .  [14]البقرة:﴾مص خص

آل  ]  ﴾مقجك حق مف خف ﴿نحو:  ،  "مع"يف موضع    "إىل"  . وتكون"ْرُت بهَسخِ "

كانت  ك  ،[14الصف:  ،  52عمران:   قوله:  "عىل"يف معنى    "ِمنْ "ام   ىث نث﴿  يف 
، الطربي يف بيان هذه اآلية وقد توّسع. (1) «.أي: عىل القوم.. ،[77]األنبياء:  ﴾يث

، هااختلفوا يف توجيه   قد  نحويي البرصة والكوفةم بلغة العرب وعلفذكر أّن أهل ال

قوله:"قائًل:   أرأيت  قائل:  لنا  قال  قيل:  ﴾مص خص حص مس﴿  فإن  فكيف  ؟ 

أن اجلاري بّي ؟  ﴾مص خص حص مس﴿ فقد علمت  يقل خلوا بشياطينهم؟  ومل 

كلمهم:   يف  بفلنخل"الناس  من:    "وت  وأفشى  فلن"أكثر  إىل  من:  "خلوت  ؛ 

ال"ن خلوت إىل فل" ثم يواصل   عرضًا أوجه اخللف مستطربي حديثه عن اآلية  ؛ 

النحويّي بّي  التوجيه  العرب.» ،  يف  بلغة  العلم  أهل  ذلك  يف  اختلف  فكان    وقد 

البرصة يقول: يقال:   إليه يف   "خلوت إىل فلن"بعض نحويي  أريد به: خلوت  إذا 

قيل:   إذا  فأّما  خاصة...  به"حاجة  أحدمها  "خلوت  معنيّي:  يف ا  احتمل  به  خللء 

السخ،  اجةاحل يف  الق،  به  رية واآلخر  هذا  ال   ﴾مص خص حص مس ﴿  ول:فعىل 

لو قيل:   القائل:  كام يف ،  "وإذا خلوا بشياطينهم"شك أفصح منه  وإذا خلوا " قول 

 
 (. 1/46معاين القرآن )( 1)
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 حص  مس﴿  ف  عن قوله:منت   الذي هو،  من التباس املعنى عىل سامعيه،  "بشياطينهم 
 . (1) «﴾مص خص

نحاة بعض  أن  ذلك  بعد  الطربي  تأولوا  وذكر  قد  قالوالكوفة  إذ  اآلية  معنى   ا 

  أنه   فيزعم  –وإذا رصفوا خلءهم إىل شياطينهم  ،  نوا قالوا آمناوإذا لقوا الذين آم»

 لقاء   عن  املنافقّي  انرصاف  من:  الكلم  عليه   دّل   الذي  املعنى  "إىل"  لـ  اجلالب

  يصلح يف   ال  التأويل  هذا  وعىل.  "خلوا"  قوله  ال،  هبم  خالّي  شياطينهم  إىل  املؤمنّي
 (2)«.روف مكانابدخول غريها من احلم ىل غريها؛ لتغري الكل موضع إ

بالصواب أوىل  الرأي  هذا  الطربي  جعل  ح»  ،وقد  لكل  حروف ألن  من  رف 

غريه   إىل  عنه  ذلك  يصلح حتويل  فل  غريه  من  أوىل  به  هو  وجهًا  بحجةاملعاين   إال 
 .(3) «جيب التسليم هلا

 جس مخ جخ  مح﴿ توجيههم لآلية:الكريم لنرى  ن  رآوإذا انتقلنا إىل معريب الق
 ،[14]البقرة:    ﴾جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

، يقال خلوت إليه ومعه»يقول:  ،  فالزجاج أشار إىل معنى )خلوا( مع حروف اجلر

 وهو عىل رضبّي:، ويقال خلوت به

خلويت جعلت  معه(،  معه  أحدمها:  خلويت  )أي جعلت  إليه  خلوت  قال:  ،  كام 

 ( 4) .«رت منهلح أن يكون خلوت به سخويص، خلوت إليه  ل:وكذلك يقا
يتطر طالبومل  أيب  بن  ومكي  النحاس  هلا،  والباقويل،  ق  أبو ،  واألنباري  حتى 

أشار   حيان قد  كان  وإْن  السمّي  ذكرها  التي  بالتوجيهات  اآلية  هذه  يعقب عىل  مل 

 مك  لك خك﴿إىل حرف اجلر )إىل( مع الفعل )خل( يف قوله تعاىل:  بشكل موجز
 

 (. 1/185جامع البيان )( 1)

 (. 1/185السابق ) (2)

 (. 1/185السابق )( 3)

 (. 1/88معاين القرآن وإعرابه ) (4)
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 هن  من  خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خل  حل جل
فرّصح أن تضمّي فعل ،  [67  ]البقرة:  ﴾هي  مي  خي حيجي ٰه مه جه

وإذا انفرد بعضهم  »ف يقول:  معنى فعل آخر أوىل وأجود من نيابة حرف عن حر

نافق ،  ببعض َمْن  إىل  ينافقوا  مل  الذين  قيل:  و،  أي:  وإذا خل  ،  بمعنى مع)إىل(  أي: 

أي:  ،  ع()إىل( قيل: بمعنى )م  و،  إىل من نافق   اوأي: الذين مل ينافق،  بعضهم ببعض

أي:  ،  واألجود أن يضّمن خل معنى فعل يعّدي بإىل،  هم مع بعضوإذا خل بعض

إىل أشبهه؛ ألنّ انضوى  ما  أو  استكان  أو  أوىل من تضمّي    بعض  األفعال  تضمّي 

امل،  وعليه  (1) ".احلروف بداية  يف  ذكرناه  الذي  بالتوجيه  زاد  قد  السمّي  لة  سأفكأّن 

 اللحقّي. قرآن السابقّي عليه وعىل معريب ال

،  ﴾  مص  خص  حص ﴿ بمعنى الباء يف قوله تعاىل:  قول َمْن رأى )إىل(    وقد ُضع ف
إذ حروف املعاين يبدل بعضها ،  "الباء "بمعنى    "إىل"وقال قوم:  »عطية:    يقول ابن

 ( 2).«يف يأباه اخلليل وسيبويه وغريمهاوهذا ضع، من بعض
يل. املعجمي وسياقها الدال ملا يقتضيه معناها   هذه اآلية وفقاً يف  والذي نميل إليه

بإىل ُضمن معنى )اال ى  ُعد  إذا  السمّي  نّص  الفعل )خل( كام  نصًا وهو  أّن  نفراد( 

ور: عاش   ومنهم َمْن أضاف معنى )َخُلص( يقول حممد الطاهر بن،  معنى معجمي

إىل كانت يف خلوصهم    ّيقألّن خلوة املناف؛  (3)«عىل تضمّي معنى آب أو خلص»

إيا عند  إليهم شياطينهم  ومرجعهم  عابرة  ع،  هبم  ملحات  باملؤمنّي  لقاءاهتم  ىل حّي 

سياق:  ،  ورسيعة  من  هذا   خص  حص مس خس حس  جس مخ جخ مح﴿نفهم 
ورسيع ،  [14]البقرة:   ﴾جع مظ حط مض  خض  حض جض مص عابر  لقاء 

املنافقّي خلوة  وأسلوب  إىل  بحاجة  فهم  األعّي  عن  يسترتوا  ال،  أن    اء لقوجاء 

 
 (. 1/440البحر املحيط ) (1)

 (.1/123املحرر الوجيز )( 2)

 (. 1/291وير )التحرير والتن( 3)
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يف مجلة اسمية لتفيد    طّيومع الشيا ،  وث اخلاطفة فعلية ليفيد احلدباملؤمنّي يف مجل

   (1) .«الثبوت واالستمرار
، ّي النحوي ودوره مع املعنى املعجمي مع حرف اجلر )إىل(وعليه فلوال التضم 

فاضل نديم  يقول حممد  لنا خسة    فلوال»  كام  انكشفت  ملا  مع )خل(  ويقصد  )إىل( 

الدنيئةذاوق  املنافق  نفسه  واخل،  رة  العابر  واستكابلقائه  باملؤمنّي  وراحته  اطف  نته 

أرأيت كم يف )إىل الكافرين...  )خل(    ( مع فعلوخلوصه إىل شياطّي اإلنس من 

 ( 2) .« من إعجاز!
بـ   اخلرضي  األمّي  قول حممد  كام  التعبري  جاء  أفاد  ،  "بشياطينهم   خلوا"ولو  ملا 

 ووحدة ،  جههم النفيسظم من الكشف عن تولنض اولضاع غر ،  غري االنفراد هبم
ب تربطهم  التي  الطربي:    (3) .«حلفائهمالغاية  كلم  من  يفهم  ما  أن »وهو  فيزعم 

من انرصاف املنافقّي عن لقاء املؤمنّي  ، ( املعنى الذي دّل عليه الكلماجلالب لـ )إىل

 موضع يف  يصلحوعىل هذا التأويل: ال  ،  ال قوله )خلوا(،  الية هبم إىل شياطينهم خ

غريه بدخ)إىل(  الكلم  لتغرّي  م ا  احلروف  من  غريها  أوىل  ول  عندي  وهذا  كانا. 

 (4).«هو أوىل به من غريه بالصواب؛ ألّن لكل حرف من حروف املعاين وجهاً 
 
 

 
 

 
 (.1/324التضمّي النحوي يف القرآن الكريم )، انظر( 1)

 (.1/532رآن الكريم )التضمّي النحوي يف الق (2)

 (.315الذكر احلكيم )صار حروف اجلر يف من أرس، انظر (3)

 (. 1/185جامع البيان ) (4)
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 اخلامتة
ن منبعًا لبيان الكلامت ورشح معانيها وإيضاحها املعجم أن يكواألصل يف    -1

للمعجممع وهذا   عام  ليشمل ول،  نى  املعجم  دراسة  توّسع  أن  يمنع  ال  ذلك   كن 

وربطها لكلامت  الصوتية  داللة  واالجتامعية؛  ،  والنحوية،  والرصفية،  بالنواحي 

يرتتب علفضًل عن تطوّ  وتتبع دالالهتا وما  التارخيي  املفردات  تر  آثار  عود  يها من 

 مّر عصور العربية. املفردات عىل تطوربالنفع عىل اللغة ملعرفة 

وية بدءًا من   لبيان الوظائف النحكان النحاة ينظرون إىل املعجم عنرص مهامً   -2

و واسم(  )فعل  أو  واسم(  )اسم  لإلسناد  األساسية  ملسنا ،  متعلقاتاملكونات  وقد 

وابن جن اللذين سعياذلك بوضوح عند سيبويه  إ  ي  املعجمي إىل  املعنى  قرينة  براز 

الرت لنصوصهام،  يباكودورها يف فهم  فيمن جاء    وكان  أثره  املهمة يف هذا اجلانب 

 من العلامء. بعدمها

سيبويه استف  -3 عند  الفذة  اللفتات  من  اجلرجاين  وبخاصة  البلغة  علامء  ، اد 

والنظمفأح التعليق  يف  استغلهلا  امل ،  سن  املعنى  يف فأبرز  ودوره  حتليعجمي  ل  

 النظم. املة عرفت بنظرية تكالرتاكيب عىل نحو فريد فأخرج ذلك يف نظرية م

ا  -4 بقرينة  عناية  القرآن  معربو  ودورهاأظهر  املعجمي  وجوه    ملعنى  تعدد  يف 

آليات القرآن؛ مما يتطلب   وقد كان ذلك رافدًا من روافد حتليل الرتاكيب،  اإلعراب

آ إعرايب عىل  إترجيح وجه  استنادًا  اإلعرابية  ىل هذهخر  احلركة  إىل  إضافة  ،  القرينة 

 مع إضافة العنارص اللغوية األخرى كالسياق.بالقاعدة النحوية  ك وربط ذل

احللبي  -5 السمّي  النحو  وّظف  مع  وربطها  املعجمي  املعنى  عن  ،  قرينة  فنتج 

ثل حركة  وكان كتابه يم   "الدر املصون "راب يف تفسريه املهم  ذلك تعدد وجوه اإلع

تعدد  عىل َمْن سبقه يف  د  فزا،  ات إعراب القرآن التي اعتنت هبذه القرينةملؤلف  تطّور

سبعة   إىل  عنده  وصلت  التي  اإلعراب  بوجوه  ما  للربط  وكان  املعجم  أوجه  ّي 
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وجه إعرايب واحد يتحقق  والنحو أمهية بالغة يف هذا التعدد مما يتطلب الرتكيز عىل  

ومعريب القرآن ، واملفرسين،  د النحاةجاء عنذا الوجه بام  فيه معنى اآلية مع تدعيم ه 

نى ند الباحثّي املعارصين ممن عنوا بدراسة املع نضيفه من ومضات ع  أنوما يمكن  

 النحو. املعجمي وعلقته ب

 التوصيات: 
وتوسيع املعجمي  املعنى  بقرينة  بالعناية  البحث  نظرة   يويص  وفق  تطبيقها 

 اكيب اجلملة القرآنية.يل لرتق النحو الدالالنحويّي ومعريب القرآن؛ لتحقي
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 راجعاملصادر واملفهرس 

ا ،  للبخاري ،  األدب املفرد  .1 الدين  دار  ،  أللباين حقق أحاديثه وعّلق عليه: حممد نارص 

 م. 1997  -هـ1418، (4ط)، ديق للنرش والتوزيع الص

الع  .2 لسان  من  الضرب  حممد ،  ربارتشاف  عثامن  رجب  د.  ا،  حتقيق  ،  خلانجيمكتبة 

 م. 1988-هـ 1418،  (1ط) ، القاهرة

دار إحياء الرتاث  ،  أليب السعود العامدي،  تاب الكرميليم إىل مزااي الكلسإرشاد العقل ا  .3

 بدون تاريخ. ، لبنان ، بريوت ،  العريب 

النحو األ .4 يف  الرساج،  صول  عبد،  البن  د.  الفتيل  حتقيق  الرس ،  احلسّي  ،  الة مؤسسة 

 م. 1988-هـ1408،  ( 1ط)، بريوت 

الق إعر  .5 العكربي ،  اذ راءات الشو اب  البقاء  عامل    ،السيد أمحد عزوز د  حتقيق: حمم ،  أليب 

 م. 1996 -هـ1417، (1ط) ، بريوت، الكتب

القرآن .6 د. ،  للنحاس   ،إعراب  زاهد  حتقيق  غازي  الكتب   ، زهري  ،  ( 1ط) ،  عامل 

 م. 1986 -هـ1406

،  ياخلانج مكتبة  ،  حتقيق د. حممود حممد الطناحي ،  البن الشجري  ،أمايل ابن الشجري .7

 م. 1992  -هـ 1413،  (1ط) ، القاهرة

ع .8 يف  القرآن لو الربهان  إبراهيم،  للزركيش،  م  الفضل  أبو  حممد  املعرفة ،  حتقيق:  ،  دار 

 بدون تاريخ. ، بريوت 

،  حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرين ،  ان األندليسأليب حي  ،احمليط  البحر  .9

 . م1993  -هـ 1414،  (1ط)، بريوت،  العلميةدار الكتب 

القرآن البي .10 الربكات األنبار ،  ان يف غريب إعراب  ا  ،يأليب  ،  حلميد طه حتقيق: طه عبد 

 م. 1980 -هـ1400،  اهليئة املرصية للكتاب 

حتقيق: حممد عيل البجاوي ط )عيسى  ،  عكربيأليب البقاء ال،  التبيان يف إعراب القرآن .11

 البايب احللبي(. 
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وا .12 عاشور،  لتنويرالتحرير  بن  الطاهر  س ،  حممد  لحندار  والتوزيع ون  ،  تونس ،  لنرش 

 بدون تاريخ. 

والت . 13 األ،  يل كمالتذييل  حيان  هنداوي ،  9،  6ج ،  ندليس أليب  حسن  د.  كنوز  ،  حتقيق 

 م. 2005  -هـ 1426،  ( 1ط) ،  ة السعودية اململكة العربي ،  الرياض ،  إشبيليا للنرش والتوزيع 

الكرمي .14 القرآن  يف  النحوي  فاضل  ،التضمني  نديم  حممد  الزما،  د.  دار    للنرش ن  مكتبة 

 م. 2005-هـ 2614،  (1ط) ، ملنورة ا املدينة، اململكة العربية السعودية، والتوزيع 

التنزيل" .15 البغوي "معامل  أحاديثه   تفسري  عة  عثامن مج ،  النمر  اهلل  حممد عبد ،  حقق وخرج 

 هـ. 9140، (1ط)، دار طيبة للنرش والتوزيع، سليامن مسلم احلرش، ضمريّية 

القرآ .16 آي  أتويل  البيان يف  شاكر ،  ربيللط،  ن جامع  دار  ،  (2ط) ،  حتقيق: حممود حممد 

 مرص. ، املعارف

 م. 1988-هـ 1408،  ( 1ط) ،  بريوت ،  دار الكتب العلمية ،  للقرطبي ،  ام القرآن اجلامع ألحك  . 17

جني ،  ئص اخلصا .18 النجارحت،  البن  د. حممد عيل  للكتاب ،  قيق:  العامة  املرصية  ،  اهليئة 

 م.  1999ص ،  (4) ط، القاهرة

علوم   .19 يف  املصون  احللبي ،  املكنون  تابالكالدر  معوض  ،  للسمّي  حممد  عيل  حتقيق: 

 م. 1994-هـ1414، (1ط) ، بريوت،  العلميةدار الكتب ،  خرين وآ

اإلعجاز  .20 وعّلق،  للجرجاين ،  دالئل  حمم  قرأه  حممود  شاكر عليه:  املدين ،  د  ،  مطبعة 

 م. 1992-هـ 1413،  (3ط) ، القاهرة

األعشى  .21 وتعليق،  لألعشى ،  ديوان  ح،  رشح  حممد  حممد  مكتبة  ،  لنارشا،  سّيد. 

 بدون تاريخ. ،  اآلداب 

ال .22 امرئ  القيس،  س قيديوان  إبراهيم،  حتقيق،  المرئ  الفضل  أبو  دار  ،  (4ط) ،  حممد 

 مرص. ، املعارف

جم . 23 ضمن  رؤبة  العربديوان  أشعار  بن  ،  لرؤبة ،  موع  وليم  وترتيبه:  بتصحيحه  اعتنى 

 م. 1980-هـ 4001،  ( 2ط) ،  بريوت ،  دار اآلفاق اجلديدة منشورات  ، الورد الرُبويّس 
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،  دار األرقم ، ّباع د. عمر فاروق الط، رشحه وضبط نصوصه وقّدم له ، ديوان الفرزدق  .24

 م. 1997 -هـ1418،  ( 1ط)، بريوت 

،  دار الثقافة ،  د. أمحد مطلوب ، السامرائي قيق د. إبراهيم  حت،  القطامي ،  ديوان القطامي .25

 م. 1960،  ( 1ط)، بريوت 

يكرب ديوان   .26 معد  بن  ي،  عمرو  معدي  بن  مطاع  مج،  كربلـعمرو  ونّسقه:  عه 

 . م1985  -هـ1405، (2) ، الطرابييش

لبيد .27 العامريللبي   ،ديوان  الطّباع ،  د  فاروق  عمر  د.  نصوصه  وضبط  دار  ،  رشحه 

 م. 1997-هـ1417،  (1ط) ، قم األرقم بن أيب األر

،  عمرو بن حرملة ،  عمر بن سعد؛ واملرقش األصغر،  املرقش األكرب ،  ديوان املرقشني  .28

 م. 1998،  ( 1ط)، بريوت، صادر ار د،  حتقيق: كارين صادر 

تفسري .29 يف  املعاين  وال ا   روح  العظيم  املثاين لقرآن  عيل  ،  لأللويس ،  سبع  ضبطه وصححه: 

 م. 1994-هـ1415، (1ط) ، بريوت،  ةدار الكتب العلمي ،  عبد الباري عطية

 بدون تاريخ. ، ملعارف دار ا،  ( 3ط )،  حتقيق د. شوقي ضيف،  السبعة يف القراءات  .30

سيبو  .31 أبيات  زاهد   نحاس،لل  ، يه شرح  غازي  زهري  الكتب ،  حتقيق:  ،  بريوت ،  عامل 

 م. 1986  -هـ 0614،  (1ط)

هجر  ،  وحممد بدوي املختون ،  الرحيم السيد  حتقيق: عبد ،  البن مالك ،  التسهيل  شرح .32

 خ. بدون تاري،  طباعةلل

الزجاجي .33 عصفور،  شرح مجل  جناح،  البن  أبو  الصاحب  ابن،  حتقيق:  ،  تيمية   مكتبة 

 بدون تاريخ. 

الز  .34 بابشاذ،  جيجاشرح مجل  احلمد،  البن  توفيق  د. عيل  وتقديم  الكتب    عامل،  حتقيق 

 م. 2016،  ( 1ردن ط)األ ، احلديث 

،  ن قباوة قيق: د. فخر الديحت،  صنعة األعلم الشنتمري،  شرح ديوان زهري بن أيب ُسلمى .35

 م. 1980  -هـ1400،  ( 3ط )، بريوت،  منشورات دار اآلفاق اجلديدة 
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احلاجب .36 ابن  على كافية  الرضي  األسرتاباذي ،  شرح  عبد  ،  للريض  د.  وحتقيق  رشح 

 م. 2000  -هـ1421، (1ط) ، رةالقاه، امل الكتبع ،العال سامل مكرم 

للرُّم اين  .37 ال  يف عبددراسة وحتقيق: د. رش ،  شرح كتاب سيبويه  دار عاّمر  ،  نّجارالكريم 

والتوزيع  والتوز،  عاّمن،  للنرش  للطباعة  السلم  والرتمجةيدار  ،  (1ط) ،  القاهرة،  ع 

 م. 2021-هـ4214

يعيش،  شرح املفصل .38 إبراهيم حممد ع،  البن  ال ،  اهلل   بد حتقيق:  ،  دمشق،  دين دار سعد 

 م. 2013  -هـ 1434،  (1ط)

،  بريوت،  للمليّي دار العلم  ،  عطار الغفور    حتقيق: أمحد عبد،  للجوهري   ،الصحاح .39

 م. 1979،  (1ط)

 بدون تاريخ. ،  ل يطبعة دار اجل، للبخاري ، صحيح البخاري .40

،  (1) ط،  حتقيق د. شمران رسكال العجيل،  للكرماين ، وعجائب التأويل غرائب التفسري  .41

 هـ. 1408، دةج ،  دار القبلة

اجمليد  .42 القرآن  إعراب  يف  اهلمذاين ،  الفريد  نصوصه  ،  للمنتجب  وعّلق  حقق  وخّرجه 

الفتّيحعلي الدين  نظام  حممد  والتوزيع،  ه:  للنرش  الزمان  ال ،  دار  ربية  عاململكة 

 م. 2006-هـ1427،  (1ط) ، ة وراملدينة املن ، السعودية 

 م. 1995،  جامعة اجلزائر،  وامي . عبد اجلبار التد   ،القرائن املعنوية يف النحو العريب  .43

"تف  .44 املعىن  توجيه  يف  وأثرها  املعجمية  احمليط القرينة  البحر  أمحد خضري    ،أمنوذجاً"  سري  د. 

العميد  ،  السعيدي فصلية حمكمة"جملة  اخلامس ،  لعراقا  "جملة  ا،  العدد  ،  اين لث ربيع 

 م. 2013،  آذار،  هـ1434

مقاربات يف  ،  عبد املحسن املنصور   د. وسمية  وظيفية"ال"كان وأخواهتا من املعجمية إىل   . 45

واألدب  العيد،  اللغة  بمناسبة  تذكاري  ا  كتاب  جلامعة  سعود الذهبي  نرش  ،  مللك 

 م. 2007  -هـ 1428،  ياض ر ال ،  جامعة امللك سعود ،  اللهجات والرتاث الشعبي مجعية 

هارون،  سيبويه ل  ،الكتاب .46 السلم حممد  عبد  العلمية،  حتقيق:  الكتب  ،  ريوت ب  ، دار 

 م. 1988-هـ 1408،  (3ط)
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دار  ،  للزخمرشي ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  .47

 م. 1978-هـ1407،  ( 3ط)، لريانا

وصنع  ه  حّققه وعّلق علي،  ن الباقويل سأليب احل،  كشف املشكالت وإيضاح املعضالت .48

 بدمشق. ،  لعربية ا مطبوعات جممع اللغة، (1ج)،  حممد أمحد الّدايل فهارس د. 

القرآن جم .49 املثنى ،  از  بن  معمر  عبيدة  سزكّي،  أليب  فؤاد  حممد  عليه    مؤسسة ،  عّلق 

 هـ. 1401، (2ط)  ،بريوت، الرسالة

عنها  .50 واإليضاح  القراءات  وجوه  تبيني  يف  النجدي  ،  جني  البن،  احملتسب  عيل  حتقيق: 

 م. 1986  -هـ1406، (2ط) ، وآخرينف ناص 

 م. 1975-هـ1395،  لس العلمي بفاس جامل ، البن عطية   ،احملرر الوجيز .51

البديع .52 من كتاب  القرآن  شواذ  يف  خالويه ،  خمتصر  بنرش،  البن  براجسرتارس عني  ،  ه 

 م. 1934،  مرص ، ملطبعة الرمحانيةا

مركز البحث  ،  حتقيق د. حممد كامل بركات ،  لالبن عقي،  املساعد على تسهيل الفوائد .53

 ـ. ه1402،  (1ط) ، مكة املكرمة، العلمي وإحياء الرتاث 

مؤسسة  ،  حتقيق: د. حاتم الضامن ،  آن ملكي بن أيب طالب القيسيمشكل إعراب القر  .54

 هـ. 1407، (3ط)،  بريوت، الرسالة

 م. 1981-هـ 0141،  ( 3ط) ،  طبعة دار األمل ،  حتقيق د. فائز فارس ،  لألخفش   ، معاين القرآن  . 55

النّجار ،  فراءلل  ،معاين القرآن .56 ال،  أمحد يوسف النجايت ،  حتقيق: حممد عيل  ،  اب كت عامل 

 م. 1983  -هـ 1403،  (3ط)

وإعرابه  .57 القرآن  عبد،  للزجاج ،  معاين  د.  شلبي  حتقيق:  عبده  الكتبع ،  اجلليل  ،  امل 

 م. 1989  -هـ 1408  ،(1ط)

 م. 2008-هـ 1429،  ( 3ط) ،  ردن أل ا ،  دار الفكر ،  د. فاضل صالح السامرائي ،  معاين النحو  . 58

القرآن م  .59 إعجاز  يف  األقران  البج ،  للسيوطي ،  عرتك  حممد  عيل  الفكر  ،  ي اوحتقيق  دار 

 بدون تاريخ. ،  بريوت ،  ريب الع



 (ه1444 ادى اآلخرة مج)    ونــثالـثل او  امساخل ددـــعال  ة ــيـنرآـلقا تاـ للدراس طيباـ لشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم
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مد  وحم،  ازن املبارك حققه وعّلق عليه: م، البن هشام، مغين اللبيب عن كتب األعاريب .60

 م. 1985، (6ط) ، دار الفكر، عيل محد اهلل

ال .61 النحو  قبل سيبويه ع املفصل يف اتريخ  الرسالة ،  احللواين   د. حممد خري ،  ريب  ،  مؤسسة 

 بدون تاريخ. 

اإليض .62 شرح  يف  كاظم  للجرجاين،  ،  اح املقتصد  د.  املرجانحتقيق  اجلمهورية  ،  بحر 

 م. 1982،  دار الرشيد ،  وزارة الثقافة ، العراقية

عبد  حتق،  للمربد ،  تضباملق  .63 حممد  د.  عضيمة يق  األوقاف،  اخلالق  املجلس  ،  وزارة 

 هـ.1399،  القاهرة ، جلنة إحياء الرتاث ، ميةاإلسلاألعىل للشؤون 

الكافية  .64 اخلالصة  الشافية يف شرح  إبحت  للشاطبي،  ،املقاصد  حممد  د.  البنّا قيق:  ،  راهيم 

،  مي ياء الرتاث اإلسل مركز إح،  جامعة أم القرى ،  ود. السيد تقي،  ود. سليامن العايد 

 م. 2007-هـ 1428،  (1ط)

احلكيم  .65 الذكر  يف  اجلر  حروف  أسرار  حم،  من  اخلرضيد.  األمّي  وهب ،  مد  ،  ة مكتبة 

 م. 2015  -هـ 1437،  (2ط) ، القاهرة

،  دار العامل العريب للنرش والتوزيع،  ة النجار د. لطيف ،  العريب   حومنزلة املعىن يف نظرية الن  .66

 م. 2007-هـ1433،  ( 2ط)، اإلمارات ، ديب 

 بدون تاريخ. ،  اض دار الري ،  حتقيق: د. حممد إبراهيم البنا ،  لسهييل ل، فكر يف النحو نتائج ال . 67

واإلبداع .68 القديم   ،النحو  العريب  الشعر  لتأويل  نّصّية  برّيك ،  رؤية  حمروس  ر  دا،  د. 

 م. 2014-هـ1435،  ( 9ط)، القاهرة ، لتوزيع النابغة للنرش وا

والداللة  .69 املعنى   ،النحو  لدراسة  محاس،  الّداليل   -النحوي   مدخل  حممد  عبد  د.  ة 

 م. 2000-هـ1420،  (1ط)،  دار الرشوق،  اللطيف

وعبد  ،  حتقيق: عبد السلم حممد هارون،  للسيوطي،  اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع مهع   .70

 . هـ1407،  ( 1ط)، بريوت، مؤسسة الرسالة  ،م العال سامل مكر
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 . ............ [ 280]البقرة:   ﴾ جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغجغ 

459 

 467 .... ....... ................................ ... ﴾جلمك لك ﴿ املسألة الثانية: نصب
 474 . ......................... ................................... ﴾خك ﴿ املسألة الثالثة: نصب
 478 .... ....................................................... ﴾يقىق ﴿ املسألة الرابعة: نصب

 486 .... ......... ........................................  ﴾ين ﴿ املسألة اخلامسة: نصب
 488 .... ......... ..... .................................. ... ﴾مج﴿  املسألة السادسة: نصب
 494 .... ........... ..................... ................ ﴾مم ﴿  املسألة السابعة: نصب

ا ﴿ ألة الثامنة: نصبسامل  498 .... ...... ................. ............... .................... ﴾ِِسًّ
 502 .... ............................................ املسألة التاسعة: من حروف املعاين )الباء( 

 508 .. .................................... ............... ............... ................. .......... اخلامتة
 510 ............. ........................................................... راجعفهرس املصادر وامل
 516 . .............................................................................  فهرس املوضوعات


