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 الخلغة العربيةبخلص  امل
ص والميزات,بعضها ـم الهائل من الخصائـالمغة العربية قد حباها ا تعالى بالك

ظــاهر وبّين,وبعضــها ايخــر يحتــاج إلــى تنقيــب واكتشام,ويســتد ي  ممــا  المغـــة 
يضاحها.  والمتخصصين فيها إلى البحث  نها وا 

والقــدر العــالي بـــ مور  يمتمــا المنزلـــة الرفيعــة قــرآن الكــريمواليخفــى أن ال    
متعددة, من أبرزها ما تحقق  ن طريق لغتنا العربية بإ جاز ببلغته وبيانه,وسـبلمة 
معانيــه و باراتــه,تما الســبلمة التــي تتطمــب دراســة مــا تتعمــق بــه شــبه الجممــة,وأثر 
التعمق  مى الداللة والمضمون,وماقد ينـت   نـه مـن فسـاد المعنـى أو تغييـر الهـدم 

 والقصد .
كما أن اختبلم العمما  في تعيين المتعمق وأثر ذلا االختبلم فـي الجانـب     

 من أبرز الدوافع لعمل هذا البحث. –الديني والنفسي واألدبي وغيرها 
وبعد حصر اييات القرآنية التي تكمم العمما  فيها  ن داللـة المعنـى وأثـر      

عمـق وأهميتـه والدراسـات تكممت في بداية البحث  ن معنـى التفي تعمق شبه الجممة,
 السابقة والصعوبات التي واجهتها,ثم قسمت البحث إلى فصمين:

 . ن الفساد المعنوي في المتعمق الواحد :     الفصل األول
 .  ن الفساد المعنوي في أكثر من متعمق: والفصل الثاني

د فقد يكون من تمقا  نفسه,وق , طريقة العمما  في بيان الفساد المعنوي امبينً 
كما تحـدثت  ـن طـريقتهم  . منه واحتياطا ايكون ا تراضا أو تعقيبا,أو يكون احتراسً 

وسـائل العممـا  فـي معالجـة  اومنهجهم في تنزيه المتعمـق مـن الفسـاد المعنـوي مبيًنـ
أقتصــــر  مــــى أقــــوال العممــــا  التــــي تتنــــاول الفســــاد المعنــــوي فــــي كنــــت  و , ذلــــا

 . ا,مع ترجيح ما أرا  مناسبً  توجيهاتهم وموقفهم من ذلا االتعمق,مبينً 
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وقد تبين لي أن اختيـار المتعمـق ال يتوقـم  مـى كثـرة العوامـل والتـردد فـي     
ولكـن األمـر يتطمـب الدقـة فـي اختيـار  اختيار أحـدهاببل قـد تكـون جميعهـا متناسـبة,

 األنسب منها.
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Summary of the Search in Arabic 

Arabic language has been loved by Allah with the huge 
number of characteristics and features, some apparent and, 
and others need to be explored and discovered, and 
requires language scientists and specialists to research for 
and clarify. 

    It is not surprising that the Quran possesses high 
status and high power in many ways, most notably what 
was achieved through our Arabic language by the miracle 
of its communication and statement, and the safety of its 
meanings and phrases, the safety that requires study of 
what is related to the semi-sentence, and the impact of 
attachment to the significance and content, Meaning or 
change goal and intent. 

    The difference of scholars in the appointment of the 
subject and the impact of that difference on the religious, 
psychological, literary and other aspects - one of the main 
motives for the work of this research. 

    After the enumeration of the Quranic verses in 
which the scholars spoke about the meaning its impact on 
the relation of the semi-sentence, I spoke at the beginning 
of the research for the meaning of attachment and its 
importance and previous studies and difficulties 
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encountered, and then divided the research into two 
chapters:  

Chapter I on moral corruption in the one, and the 
second chapter on corruption in the manner of the scholars 
in the statement of moral corruption, it may be on its own, 
and may be objection or comment, or be a precaution. Also 
talked about their method and methodology in the terms 
related to moral corruption, indicating the means of 
scientists in dealing with this, and I was limited to the 
words of science which deals with moral corruption in the 
attachment, indicating their guidance and position on it, 
with the ideas of what I see is suitable. 

    It has been shown to me that the choice of the 
subject does not depend on the many factors and the 
reluctance to choose one; it may all be proportionate, but it 
requires careful selection of the most appropriate ones. 
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 متهيد
الحمد  رب العالمين والصبلة والسبلم  مـى نبينـا محمـد  ميـه أفضـل الصـبلة 

 وأتم التسميم,وبعد: 
إن حروم الجر األصمية أوالظرم من العبـارات التـي ال يسـتقيم الكـبلم معهمـا ف

ولذلا يعبر  نهما بــششبه الجممة؛بألنـه اليكـون  واليكتمل إال بوجود ما يتعمقان به ,
إال بمتعمق يربطـه ويوضـح معنا ,فك نـه جممـة ناقصـة أو يحتـاج إلـى  بًل المعنى مستق

 .؛ٔشمايتمم معنى الجممة معه
والتعمق بمفهومه النحوي  رفـه الـدكتور/محمود شـرم الـدين بقولـه:"أن تركـب 
كممة مع كممـة تنسـب إحـداهما إلـى األخـرى,أو تعمـق إحـداهما بـاألخرى  مـى السـبيل 

 ؛ٕشام الفائدة".التي يحسن به موقع الخبر وتم
بمعنى جديد ينتفـع بـه العامـل أو المتعمـق ,فيـزول  ت تي وشبه الجممة بنو يها

فــإذا قمــت مــثبل: حضــر خالــد,ثم ســكت , فهــذ   مــا قــد يمحقــه مــن نقــص فــي المعنــىب
تتضــمن بعــض األســئمة : مــن أيــن حضــر  وكيــم حضــر   قــد جممــة مفيــدة, ولكنهــا

زال بعـض الـنقص, فـإذا أردت  -مكـة ومتى حضر  وهكذا..فإذا قمت: حضر خالد من
 .أن يكتمل المعنى أكثر, تقول: حضر خالد اليوم من مكة في الطائرة

مـا يـذكر فـي الجممـة الفعميـة بعـد تمـام  ايقول الـدكتور مهـدي المخزومي:"كثيـرً 
اإلســناد كممــات تــؤدي وظــائم لغويــة يبنــى  ميهــا تمــام المعنى,وتكــون هــذ  الكممــات 

 نــه ب صــل الجممــة,فيبعثن فــي الجممــة حيــاة لــم تتــ ت لهــا مكمــبلت لممعنــى المعبــر 
بدونهن...وتتميز هذ  المتعمقات بعضـها مـع بعـض بمـا لهـا مـن وظـائم لغويـة نـيط 

 .؛ٖشبها أداؤها"
ويتبــين ممــا ذكــرت أن الظــرم أو الجــار والمجــرور يتممــان معنــى  اممهــا أو 

لعنايـة والحـرص يستكمبلن بعض نقصه بمـا يجمبانـه مـن معنـى فر ي,وهـذا يتطمـب ا
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في تحديد المتعمق واختيار ب لنيل الهدم من اإلتيـان بشـبه الجممـة, وتتحقـق الفائـدة 
 الخط  في تقدير  ينت   نه الفساد المعنوي أو الصنا ي . أنمنها,  و 

  ىـه تعالــأماالفساد الصنا ي في تعمقهما فنظيـر ذلـا مـا قالـه العكبـري فـي قولـ
ـــْيكُ  َقـــالَ  } ـــْوَم اَل َتْثِريـــَب َ َم  بــــ  ش مـــى؛ واليجـــوز أن تتعمـــق : " [ٕٜ]يوســـم / ُم اْلَي

 .؛ٗشألن اسم شال؛ إذا  مل ينون" ب به والنصب شاليوم؛ شتثريب؛
 وهـو يجـود بمالـه بـالبحر؛ اششـبهُت خالـدً  -مـثبًل –"فقولا وأما الفساد المعنوي 

 لو  مقته بــ إذ ب شيجود؛ بـ ششبهت؛ ال بـ - اأي مرتبطً  – امتعمقً  شبالبحر؛ يكون فيه
ذا  مقته بـ وهو فاسد. شيجود؛ لصار المعنى :يجود بالبحر, ششبهت؛ كان المعنى:  وا 

 شبهته بالبحر.
يجـود بمالـه  : ألن المعنـى ب ششـبهت؛ بــ شيجـود؛ ال وأما شبماله؛ فهو مرتبط بـ

 . ؛٘ش ,وهو فاسد" بماله اشبهت خالدً  ششبهت؛ لكان المعنى : إذ لو  مقته بـ
وتحديـد مـا تـرتبط بـه شـبه الجممـة مـن  يكون  مى حسـب المعنـى, إذن التعمق

 امل يتوقم  مى المعنى, فمعرفة العامل  الذي يحتـاج إلـى مـا يـتمم معنـا  ,ومـدى 
مبل مة شبه الجممة لمتعمق به  هما أساسان  في بيان التعمق ,فـإذا تعـددت العوامـل 

ـــإن تحد ـــت شـــبه الجممـــة ال تتناســـب إال مـــع واحـــد منهـــا ,ف ـــق أمـــر وكان يـــد المتعم
ميسر,ولكن قد يرد في النص أكثر من  امل يجوز التعمـق به,وجينئـٍذ يكـون المعنـى 

 هو الفيصل في المنع أو الترجيح.
في صعوبة تحديد المتعمـق, فقـد يرجـع ذلـا  اوليس تعدد العامل وحد  سببً     

ه إلــى موقــع شــبه الجممــة مــن العامــل,أو إمكانيــة تعــدد مــا يصــمح أن تتعمــق بــه شــب
ل بمايشبهه  , الجممة,يقول ابن هشام:"البد من تعمقهما بالفعل أو مايشبهه,أو ما أوِّ

 . ؛ٙشُقدِّر" افإن لم يكن شي  من هذ  األربعة موجودً  , يشير إلى معنا  ما أو
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وقد وقفت  ند بعض الشواهد التي استدل بها الدكتور/مهدي المخزومي  مـى 
مـة, فتممككنـي الحـرص  مـى نقـل كبلمـه فـي أهمية سبلمة المعنى في تعمق شبه الجم

هذا الش نبلما امتاز بـه مـن مناقشـة تمـا الشـواهد ,وبيـان أثـر المعنـى فيهـا ممـا لـم 
 } :ونحو  قوله تعـالى  " :  ند غير  من المعربين لتما النصوص,يقول اأجد له نظيرً 

 فــ , [ٜ٘]النسـا /   َن َدَرَجـةً ـى اْلَقاِ ِديَـ َ م مْ ـْم َوَأْنُفِسهِ ـَن ِبَ ْمَواِلهِ ـُه اْلُمَجاِهِديـَل المك ـَفضك 
 شفّضل؛. متعمق بـ ش مى القا دين؛ و , شفّضل؛ بـ متعمق بالمجاهدين,ال شب موالهم؛

ــِئَس الكــِذيَن َكَفــُروا } ومثــل ذلــا قولــه تعــالى: ــْوَم َي [ ٖ]المائــدة/   ِديــِنُكمْ  ِمــن اْلَي
كفـروا مـن  : ألن المعنى يكـون  مـى هـذا شكفروا؛ بـ شيئس؛ ال بـ فارتباط شمن دينكم؛

 يئسوا من دينكم. : والمراد وال معنى له , , دينكم
ـا َكَسـُبوا َ َمـى َشـْي   ونحو  قوله تعـالى:}  فــ , [ٛٔ]إبـراهيم/   اَل َيْقـِدُروَن ِممك

كسـبوا  ذا:ـألن المعنى يكون  مـى هـ شكسبوا؛ بـ شاليقدرون؛ ال مرتبط بـ ش مى شي ؛
نما المعنى :اليقدرون  مى شي .  مى شي ,وهو   فاسد,وا 

  ِمْصــَر اِلْمرََأِتــِه َأْكِرِمــي َمْثـــَوا ُ  ِمــنْ  َوَقــاَل الكــِذي اْشـــَترَا ُ } : ومثمــه قولــه تعــالى
 : ألنه يكون المعنى  مى هذا شاشترا ؛ بـ شقال؛ ال فتعمق شالمرأته؛ بـ , [ٕٔ]يوسم/

 .بعد ذلا مجهواًل  وهو غير مراد,ويبقى المقول له , اشترا  المرأته
َياِم الركَفـُث ِإَلـىن ِنَسـاِئُكمْ ومثمه قوله تعالى   [ٚٛٔ]البقـرة/   :} ُأِحلك َلُكْم َلْيَمَة الصِّ

شأحل؛ ألنه يكون المعنى أن الرفث أحل ليمة الصيام  يصح تعمق شليمة الصيام؛ بـ فبل
نمــا  , ولــيس المعنــى  مــى ذاا , أي نــزل تحميمــة فــي ليمــة الصــيام , المقصــود أن وا 

 ...اأو مذكورً  االرفث حبلل في ليمة الصيام,فهو متعمق بالرفث محذوفً 
]آل    } َوَمــــن َيْغُمــــْل َيــــْ ِت ِبَمــــا َغــــلك َيــــْوَم اْلِقَياَمــــةِ  : ونحــــو  قولــــه تعــــالى   
ألن المعنى يكـون  شيغمل؛ بـ شغل؛ أو بـ يصح تعميق شيوم القيامة؛ فبل [ٔٙٔ مران/
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نمـا هـو  , بـل هـو قبمـه ب وليس في يوم القيامة غمول يامة؛شغّل يوم الق  مى ذاا وا 
 ي ت به يوم القيامة. شي ت؛ , أي: متعمق بـ

ُقوَن َمـا َبِخمُـوا ِبـِه َيـْوَم اْلِقَياَمـةِ } ومثمه قوله تعالى:  [ٓٛٔ]آل  مـران/   َسُيَطوك
وم ـموا يألن المعنى يكون  ند ذاا أنهم بخ ب شبخموا؛ بـ يصح تعمق شيوم القيامة؛ فبل

نمـــا بخمــوا فـــي الــدنيا , وهــم لـــم يبخمــوا يـــوم القيامــة , القيامــة  فهـــو مــرتبط بــــ , وا 
 شسيطوقون؛.

ــي } : ونحــو  قولــه تعــالى ــْت ِإنك َأِب ــى اْســِتْحَياٍ  َقاَل ــَداُهَما َتْمِشــي َ َم ــُه ِإْح َفَجاَ ْت
 بــ فيـهش مى اسـتحيا ؛ إذا ربطـت [ٕ٘  ]القصـص/َيْدُ وَا ِلَيْجِزَيَا َأْجَر َما َسَقْيَت َلَنا

ذا ربطتــه بـــ , كــان المعنــى أنهــا تمشــي  مــى اســتحيا  , وهــو الظــاهر , شتمشــي؛  وا 
 "  مـى اسـتحيا  قالـت أي: , ا ـالمتـ خر كـان المعنـى أن القـول  مـى استحيـ شقالت؛

 . ؛ٚش
وقــد ســبقني فــي هــذا البحــث بعــض الدراســات التــي  نيــت بشــبه الجممــة فــي 

 دور داللـة تعمـق شـبه الجممـة فـي تفسـير القـرآن الكـريم؛ ش مـن ذلـا , القرآن الكريم
 قرفة زينة. ود. , رحماني زهر الدين لمدكتور/

واسـتدل لـذلا بـبعض  , وهذا البحث  ني ببيان أهمية التعمق من جهة المعنى
 . كـــبلم المفســـرين فـــي ذلـــا ا؛ آيـــة,مبينً ٕٔالنصـــوص القرآنيـــة التـــي لـــم تتجـــاوز ش

ليتعـرم ب  منهـا استقصـا  اييـات القرآنيـة وجمعهـا , ويختمم بحثـي  نـه فـي أمـور
القارئ  مى المتعمق المناسب في كلٍّ منها,ويدرا أهمية اختيار  وترجيحه في سبلمة 

 النص القرآني.
كما أنني توقفت  نـد بعـض الموضـو ات التـي تحـدثت  ـن شـبه الجممةبوجـه 

شـبه الجممـة  ش:  مثـل , ولـم تسـتقص مسـائمه , فمم تتوسع في مس لة التعمق ,  ام
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 لمدكتور/ مى السنوسـي محمـد , رسالة ماجستير , ؛ واستعماالتها في القرآن الكريم
 لمدكتور/أحمد حسن  واد.   وششبه الجممة في القرآن الكريم؛ ,

فجعمـت البحـث  ,  مـى مـوطن الفسـاد المعنـوي فـي التعمـق اوكان منهجي مبنيً 
 :فصمينفي 

 مق الواحد.الفساد المعنوي في المتع :أحدهما 
 : الفساد المعنوي في أكثر من متعمق. الثاني 
تتعــدد أقــوال العممــا  فــي تعمــق الحــرم أو الظــرم, فــإني أقتصــر منهــا  و نــدما

فــي  توجيهــات العممــا  ومــوقفهم مــن ذلــا, ومتــ مبًل  ا مــى مــا يفســد بــه المعنى,مبيًنــ
 األصح من هذ  األقوال واألنسب,ف رجحه متى ما أمكنني ذلا.

يت في سبيل ذلا بعض الصـعوبات التـي تتمثـل فـي اسـتظهار الشـواهد وقد الق
فقمـت بالبحـث فـي كتـب التفاسـير وكتـب النحـو  واييات القرآنية التي يشممها البحـث

كل الحرص  مى استيفا  تما  ا نها , وحريصً  اومنقبً  االتي تعنى بهذا الجانب,كاشفً 
 .د والهدمينجز العمل وفق المراالنصوص, لكي تكتمل الفائدة,و 

مسـ لة التعمـق فـي ضـو  الفصـمين المـذين  ـن  -فيمـا يـ تي  –وسوم أتحدث 
 :اذكرتهما آنفً 
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 الفصل األول
 الفساد املعنىي يف املتعخلق الىحد

اختمــم مـــنه  العممـــا  وتنو ـــت طـــرقهم تجـــا  الفســـاد المعنـــوي فـــي المتعمـــق 
تنزيـه اييـة  الواحد,فقد أ طـو  اهتمـامهم وتبـين مـدى حرصـهم  مـى اال تـداد بـه أو

ومــن مســـمكهم فــي ذلــا أنهـــم اليســممون بالفســاد المعنـــوي لمجــرد ذكر ببـــل  , منــه
 وساهم ذلا فـي أنهـم يقفـون  نـد المتعمـقب , يسعون إليجاد ما يمكن تخريجه  ميه

بطــال فســاد  , إلظهــار فائدتــه  ومــن أمثمــة ذلــا أن ابــن  طيــة فــي قولــه تعــالى: , وا 
شوليكتــب؛  يــرى أن شبالعــدل؛ متعمقــة بـــ [ٕٕٛ]البقــرة/  ِباْلَعــْدلِ  َكاِتــبٌ  َوْلَيْكُتــب بكْيــَنُكمْ }

ـــ ــذلا بقوله:"ألنــه كــان يمــزم أاليكتــب وثيقــة إال العــدل فــي  ولــيس ب ــَا ل شكاتب؛,محتّج
 .؛ٛشنفسه.." 
 شبالعــدل؛ متعمــق بـــ " : إذ فســر ذلــا بقولــه ب ري يخالفــه الفهــمـن الزمخشـــولكــ
 يكتــب بالســوية واالحتيــاط, , ى مــا يكتــبكاتــب مــ مون  مــ : أي , صــفة لــه شكاتــب؛

 اأن يكـــون الكاتـــب فقيهـــَا  الًمـــ : وفيـــه , اليزيـــد  مـــى مايجـــب أن يكتـــب واليـــنقص
ــــه معــــّداًل  ــــر  , بالشــــرع بالشــــروط حتــــى يجــــي  مكتوب ــــداينين بتخي وهــــو أمــــر لممت

 . ؛ٜش" اديِّنً  االكاتب,وأاليستكتبوا إال فقيهً 
ن الجـار والمجرور,والحتمـال تفسـير  شكاتـب؛ لقربـه مـ واألظهر لي أن يتعمق بــ

 بما ذكر  الزمخشري.
منـع الزمخشـري  [ٕٓٔ]الصـافات/   َفَممكا َبَمَغ َمَعُه السكْعيَ  } : وفي قوله تعالى

حـد  اشبمغ؛ القتضائه بموغهما معً  فبليصح تعمقه بـ " : قائبًل  شبمغ؛ أن يتعمق شمعه؛ بـ
 . ؛ٓٔش السعي"

ـــا ـــل:اليمزم ذل ـــ ب وقي ـــراـألن الم ــــد بالمعي ــــة هن ـــةـا المعي ـــ , ة البلئق ـــيـكم  } ا ف
سبلمها مت خر , [ٗٗ]النمل/   ُسَمْيَمانَ  َمعَ  َوَأْسَمْمتُ   .؛ٔٔش وا 
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يقـول  , وذلـا رأي بعـض النحـويين , شالسـعي؛ ويظهر لي أن شمعه؛ متعمـق بــ
نحـو  , أو شـبهه امـن تقـدم معمولـه  ميـه إذا كـان ظرًفـ ا" وأنـا ال أرى منًعـ : الرضي
ليــا القــرار , المهــم ارزقنــي مــن  ــدّوا البــرا ة : قولــا َواَل تَْ ُخــْذُكم } : قــال تعــالى,  وا 

ــٌة  ــْعيَ } : وقــال , [ٕ]النــور/ ِبِهَمــا رَْأَف ــُه السك ــَغ َمَع ــا َبَم  : وفــي شنهــ  الببلغــة؛ ,  َفَممك
 وتقدير الفعل في مثمه تكمم. , وقّمت  نكم َنْبوته.ومثمه في كبلمهم كثير

فبلمنـع مـن ت ويمـه بـالحرم  , حكمه حكم ما أّول به , بشي وليس كل مؤول 
يتقـــدم  ميـــه  ال , بمـــى ب مـــع أنـــه ال يمزمـــه أحكامـــه , المصـــدري مـــن جهـــة المعنـــى
حتـى إنـه  , , يكفيهمـا رائحـة الفعـل والظرم وأخـو  , المفعول الصريح لضعم  ممه

 . ؛ٕٔشيعمل فيهما ماهو في غاية البعد من العمل..." 
-ٚٔ]الـدخان  َأْن َأدُّوا ِإَليك ِ َباَد المكـهِ ,َوَجاَ ُهْم َرُسوٌل َكِريمٌ } : ىوفي قوله تعال

 شأْن؛ مصـــدرية قبمهـــا حـــرم جـــر مقـــدر متعمـــق بــــ أجـــاز البيضـــاوي أن تكـــون [ٛٔ
 .؛ٖٔش أي بت ديتهم , أي: جا هم رسول كريم ب ن أّدوا , شجا هم؛

 إذ المعنـى لقولـا ب لقـوللكن هذا يحتاج إلى تقـدير ا " ه القونوي بقوله:ـوتعقب
وأمـا تقـدير القـول  . تكمـم -والحمل  مـى طمـب الت ديـة إلـيّ  , جا هم بالت دية إليّ  :

وجـا هم رسـول كـريم بـ ن قـال  : والمعنـى , فشائع  ند  دم اسـتقامة المعنـى بدونـه
ـــم إلـــيّ  ـــم يتعـــرض الزمخشـــري الحتمـــال المصـــدرية, , أدُّوه ـــل لهـــذا التعســـم ل  ولع

 .؛ٗٔش ث تعرضه وقدمه,لكن األولى الت خير لما فيه من التكمم"والمصنم خالفه حي
ألن مجي  الرسول الذي بعـث لهـم متضـمن  ب والذي يبدو أن شأْن؛ تفسيرية  

ــــول ــــى الق ــــئهم إال مبشــــرً  ب لمعن ــــه اليجي ــــذيرً  األن ــــ اون ــــى ا اودا ًي وهــــذا رأي  , إل
 .؛٘ٔشالزمخشري
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ا ِمنَ  }َوَمْن َيْعَملْ  وفي قوله تعالى:  [ٕٗٔالنسا /] َذَكٍر َأْو ُأْنَثى  ِمنْ  ِلَحاتِ الصك
بـــمحذوم حــال, والتقــدير: كائنــة مــن ذكــٍر أو يــرى أبــو البقــا  أن شمــن ذكــر؛ متعمــق 

 .؛ٙٔشأنثى
ــ ــىـات الصـــالصالحــ  نـوا تــرض  مــى هــذا التقــدير ب ال  -ادرة مــن ذكــر أو أنث
 . ؛ٚٔش يجدي نفًعا لما في ذلا من الركاكة

أن تبيـين وهـو  , نى آخر لممتعمق يصح به المعنىيستخرج بعض العمما  معو 
العامل بالذكر واألنثى لتوبيخ المشركين في إهبلكهم إناثهم, وجعمهن محرومـات مـن 

 .؛ٛٔشالميراث
ذلا أن الصالحات يصعب حصولها مـن  ب ايحتاج إلى تعقيب أيضً  بلمهلكن كو 

فيكـون  , ألحـوالاليتمكن مـن  مـل كـل الصـالحات الخـتبلم ا ألن كبًل  أو أنثى ب ذكر
وتعـرب صـفة  من ذكـر أو أنثـى امن الصالحات كائنً  اال كائنة,أي: شيئً  اكائنً  األظهر:
 .ال حااًل 

ففـي قولـه  , وتتعدد أقوال العمما  ألجل إظهار الفائـدة المعنويـة فـي المتعمـق  
ـنْ  َودك َكِثيـرٌ } : تعـالى ـْن  ِإيَمـاِنُكْم ُكفكـارًا َحَسـًداَبْعـِد  مِّـن * َأْهـِل اْلِكتَـاِب َلـْو َيـُردُّوَنُكم مِّ مِّ
 ا بـــألن تعمقهـ ب شوّد؛ رّجح الزجاج تعمق شبه الجممـة بــ [ٜٓٔ]البقرة/  َأنُفِسِهم ِ ندِ 

 .؛ٜٔش يكون إال من  ند نفسه ذلا أن حسد اإلنسان ال ب تحصيل حاصل ؛اشحسدً 
رة إشــا " ففيــه , ا؛ يضــيم معنــى جديـدً اشحسـدً  وذكـر ابــن  اشـور أن تعمقهــا بـــ

الدالـة  وأكـد ذلـا بكممـة ش نـد؛ , إلى ت صل هـذا الحسـد فـيهم وصـدور   ـن نفوسـهم
 .؛ٕٓش "  مى االستقرار ليزداد بيان تمكنه

؛ اشحســـدً  أو بــــ شوّد؛ وكـــذا يـــرى أبـــو حيـــان أن شمـــن  نـــد أنفســـهم؛ تعمقـــت بــــ
ــة ــول , فــداللتها توكيدي ــدً  " : يق ــديرين يكــون توكي ــى كــبل التق أي ودادتهــم أو ,  او م
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, أال تـرى أن ودادة الكفـر والحسـد  مـى إيمـان ال يكـون إال مـن  سدهم مـن تمقـائهمح
 .؛ٕٔش "  ند أنفسهم

نِّــي ِخْفـــُت اْلَمـــَواِليَ }  : وفــي قولـــه تعـــالى لـــم يجـــز  [٘]مـــريم/   َورَاِئــي ِمـــن َواِ 
 وبّين الطيبي ذلا بقوله , ؛ٕٕش لفساد المعنى ب شمن؛ بالفعل شخفت؛ الزمخشري تعمق

نما  " : ولـو جعـل  , ألن الخوم واقع في الحال ال فيمـا يسـتقبل لزم فساد المعنى بوا 
 . ؛ٖٕشفيما يستقبل" الزم أن يكون الخوم واقعً  شخفت؛ بـ امتعمقً  شمن ورائي؛

التعمق بنـا   مـى أن كـون المفعـول آخر يجوز معه  اذكر بعض العمما  وجهً و 
د فـي الحـرم إذا كـان : رميـت الصـي في ظرم مصحح لتعمق ذلا الظرم بفعمه كقولا

 . ؛ٕٗش"والظاهر  دم الجواز فافهم ,الصيد فيه دون رميا
َياُم َكَما ُكِتَب َ َمى الكـِذيَن  }وفي قوله تعالى: يا َأيَُّها الكِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َ َمْيُكُم الصِّ

يرى أبو حيان أن تعمـق  [ٗٛٔ-ٖٛٔالبقرة/] َأيكاًما مكْعُدوَداٍت ,ِمُكْم َلَعمكُكْم َتتكُقونَ ِمن َقبْ 
 لكـن الظـاهرو  , ألن الكتابة ليست واقعة في األيام ب شكتب؛ اليصح ؛ بـاشأيامً  الظرم

وقـد  " لوسـي:يقـول اي , هـذا يكفـيو  لي أن متعمقها وهو شالصيام؛ واقع فـي األيـام ,
ويكفـي  , شكتب؛ , وهو متعمق بـ شالصيام؛ ؛ يصمح أن يكون ظرفا لـان شأيامً أجيب ب 

, وفرضـية الصـيام  شكتب؛ فـرض أجيب ب ن معنى هأن لمظرفية ظرفية المتعمق... كما
 .؛ٕ٘ش " واقعة في األيام

ـــــ؛ متعمقـــ لتعتـــدوا ش الم ن ـبـــ ؛ٕٚشاويـوالبيضـــ ؛ٕٙش قـــد صـــرح أبـــو البقـــا و   ة ب
وا تــرض  , [ٖٕٔالبقــرة/] }َواَل ُتْمِســُكوُهنك ِضــرَارًا لَِّتْعتَــُدوا  : ىفــي قولــه تعــال ؛اشضــرارً 

 "               :  مى ذلا ابن التمجيد فـي حاشـيته  مـى تفسـير البيضـاوي , فقـال
فتكـون  : "أي تقييـد الضـرار, أقـول إذ المـراد تقييـد  ب والبلم متعمقـة بالضـرار " قوله:

فكيم يقيد الضـرار  يتصور بدونه, لضرار غيرالظمم واليحتمل ا  مة لمعمة ال شليعتدوا؛
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وهـذا تعميـل شـي   , لتظممـوا اتمسـكوهن ظمًمـ وال فكان ك نـه قيـل: , تعميمه باال تدا 
 .بنفسه"

ــد بالضــرار تطويــل المــدة  " : فقــال  , ثــم أجــاب  ــن هــذا اإلشــكال نعــم إذا أري
, فك نـــه قيـــل:  تـــدا باال  وباال تـــدا  اإللجـــا  إلـــى اال تـــدا  يصـــح تعميـــل الضـــرار

, فإن الظمم قد يقصد ليؤدي إلـى ظمـم  والتمسكوهن بالتطويل لتمجئوهن إلى االختبلع
 .؛ٕٛش " آخر

 فبل مبرر لتخصيصـها , ومايظهر لي أن الضرار مطمق كما أن اال تدا  مطمق
فــاألولى أن يقــال إن الضــرار قــد يكــون فــي مقابمــة  ب لــذلا أختــار مارجحــه القونــوي"

فعبـر  نـه  والمرأة قـد يسـتحق الضـرار بحسـب فعمهـا الضـرر, , دي بفعمهالظمم المعت
كت ديبهـــا والزجـــر  ـــن الســـميطة  اراجًحـــ ا, وقـــد يتضـــمن صـــبلحً  بالضـــرار لممشـــاكمة

وتحصيل الخصال المرضية , وهـذ  مصـمحة راجحـة  مـى الضـرار, فقيـد بـه  والنشوز
 .؛ٜٕش "... ن مثل ذلا الضرار ااحترازً 

 وغيرهما إلى امتناع تعمـق ؛ٖٔش والعكبري ؛ٖٓشكالزمخشريوذهب أكثر المفسرين 
ِفـي  }َيا َأيَُّها الركُسوُل اَل َيْحُزْنَا الكِذيَن ُيَسارُِ ونَ  : شآمنا؛ في قوله تعالى شب فواههم؛ بـ

وذلـا لبعـد   , [ٔٗالمائـدة/] الكِذيَن َقاُلوا آَمنكا ِبَ ْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقمُـوُبُهْم   اْلُكْفِر ِمنَ 
أن  مـى احتمـال" , شآمنـا؛ غير أن ابن  طية أجاز تعمـق البـا  بــ , من جهة المعنى

ووصـفهم  , ياأيها الرسول اليحزنا المسار ون في الكفر مـن اليهـود : يكون المعنى
تـوراتهم منه لهم من حيث حرفـوا  اإلزامً  ب نهم شَقاُلوا آَمنكا ِبَ ْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُموُبُهْم؛

وقمـوبهم  , نحن مؤمنون بالتوراة وبموسـى : فهم يقولون ب فواههم , وبدلوا أحكامها
صـمى ا  ميـه  –وجحـدوا مـا فيهـا مـن نبـوة محمـد  من حيث بدلوها, , غير مؤمنة

 وغير ذلا مما هو كفر منهم . -وسمم



 

  

 

 
 أثر الفساد المعنوي لمتعمق شبه الجممة في التفسير القرآني

 

ٔٔٗ٘ 

ويجـي   مـى هـذا  ِبـاْلُمْؤِمِنيَن  }َوَمـا ُأولَنِئـاَ  : ويؤيد هذا الت ويـل قولـه بعـد هـذا
  ؛ٕٖش. ك نه قال:ومنهم..."  ؛َوِمَن الكِذيَن َهاُدواش : الت ويل قوله

 .؛ٖٖشونعت أبو حيان قول ابن  طية ب نه احتمال بعيد ومتكمم
أي يؤمنون  , بذي أفواههم :  مى معنى شآمنا؛ وأجاز غير ابن  طية تعمقه بـ

  ايلوسـي بـ ن هـذا القـول ورد ؛ٖٗشبما يتفوهـون بـه مـن غيـر أن تمتفـت بـه قمـوبهم 
 .؛ٖ٘شمما الينبغي أن يمتفت إليه من له أدنى تمييز

          : بما ممــه القونــوي فــي قولــه مســتداًل  شقــالوا؛ واألرجــح  نــدي أنهــا متعمقــة بـــ
ال  , ألن اإليمان اليكون باألفوا  " بل بـالقموب,وألنهم اليقولـون إيماننـا فـي أفواهنـا,وا 

وهــذا القــول فــي أفــواههم  , قــالوا آمنــا : بــل المعنــى ب هملــزم إظهــارهم كفــرهم ونفــاق
  ؛ٖٙش"  شولم تؤمن قموبهم؛: و ن هنا أكد بقوله , اليجاوز إلى حناجرهم

}المكُه َأْ َمُم َحْيـُث َيْجَعـُل  ونقل  ن أبي  مى الفارسي أن شحيث؛ في قوله تعالى
ألنــه  ألجــل فسـاد المعنـىب ؛ٖٚش ب شأ مـم؛ يصـح تعمقهــا بــ ال [ٕٗٔ]األنعـام/  ِرَسـاَلَتهُ 

واليوصــم ا تعــالى ب نــه أ مــم فــي  , ا أ مــم فــي هــذا الموضــع : يصــبح التقــدير
 .؛ٖٛشألن  ممه اليختمم باختبلم األمكنة واألزمنة ب مواضع وأوقات

 يـوالرضـ  ؛ٓٗش وأبـي البقـا  ؛ٜٖشع أبو  مـي كثيـر مـن العممـا  كـابن  طيـةـوتاب
 . ؛ٕٗشوابن هشام ؛ٔٗش

 شأ مــم؛ " مــى تضــمين حيــان معنــى آخــر يســتقيم معــه التعمــق بـــويظهــر ألبــي 
حيــث يجعــل  اا أنفــذ  مًمــ فيكــون التقــدير: , شأ مــم؛ معنــى مــا يتعــدى إلــى الظــرم

والظرفيـة هنـا  , هو نافـذ العمـم فـي الموضـع الـذي يجعـل فيـه رسـالته : أي , رسالته
تـرا ماقالـه الجمهـور : قـد  " قمـت : ولكن السمين الحمبي تعقبه بقولـه  ؛ٖٗش " مجاز

وذلا أنـه يمزمـه  مـى  , هو أ ظم مما فّر منه الجمهور اوت ول شيئً  , وتتابعوا  ميه
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 ماقدر أن  مم ا في نفسه يتفاوت إلى األمكنة فيكون في مكان أبعد منه في مكان
 . ؛ٗٗش ود وا  مجاز الظرفية الينفعه فيما ذكرته من اإلشكال" ,

 "أي , شأ مم؛  مى إفادتها معنى الوصم فقـط بـ شحيث؛ ثم أجاز السمين تعمق
  ؛٘ٗش.  " : هو نافذ العمم في الموضع الذي يجعل فيه رساالته

[ ٘٘]اإلسـرا / ِفـي السكـَماَواِت َواأْلَْرِض   }َوَربُّـَا َأْ َمـُم ِبَمـن : وفي قوله تعالى 
شأ مـم؛  س بــ, ولـياشيعمـم؛ مقـدرً  يرى أبو  مي الفارسي أن البا  في شبمن؛ متعمقة بــ

 .؛ٙٗش يمزمه من تخصيص  ممه بمن في السموات واألرض لما
كمـا تعمـق  , شأ مـم؛ " وشبمن؛ متعمـق بــ : إذ يقول ب وا ترض  ميه أبو حيان

 , واليدل تعمقه به  مى اختصاص أ مميته تعالى بما تعمق به , شأ مم؛ شبكم؛ قبمه بـ
وقال  .  مم بغير النحو من العموميدل  مى أنه ليس أ ال , زيد أ مم بالنحو : كقولا

شأ مــم؛  ألنـه لـو  مقهـا بــ : قـال ,  مـم بمـن : : البـا  تتعمـق بفعـل تقـدير  أبـو  مـي
 , يتعدى بالبا  فإن ش مم؛ال ا, وأيضً  وهذا اليمزم , القتضى أنه ليس ب  مم بغير ذلا

 . ؛ٚٗشبواسطة حرم الجر" بنفسه ال إنما يتعدى لواحد
 ه الـألنـ " ب مـفنعـت قـول أبـي  مـي بالوهـ , ن الحمبـيكما ا ترض  ميه السمي

إنـه  : وهذا هـو الـذي يقـول األصـوليون , يمزم من ذكر الشي  نفي الحكم  ما  دا 
 . ؛ٛٗش " مفهوم المقب ولم يقل به إال أبو بكر الدقاق في طائقة قميمة

 تعميـق الحكـم باالسـم العمـم , نحـو :  ند األصوليين  بارة  ن مفهوم المقب و 
ــنم زكــاة ,  ــوع , نحــو : فــي الغ ــد , أو اســم ن ــام زي ــى نفــي الحكــم  مــا و ق ــدل  م ال ي

فــي طائقــة   أبــو بكــر الــدقاقذلــا إال  خــالم فــيلــم يو  ,  نــد أكثــر األصــوليين دا ,
  ؛ٜٗش. قميمة

نكَا َلُتَمقكى اْلُقْرآنَ } : وكذا في قوله تعالى ىن ِإْذ َقاَل ُموَسـ , َحِكيٍم َ ِميمٍ  ِمن لكُدنْ  َواِ 
ــارًا ــي آَنْســُت َن ــِه ِإنِّ  : أي , ش مــيم؛ [ يــرى الطبــري أن شإذ؛ متعمــق بـــٚ]النمــل/   أِلَْهِم
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 ولــيس انتصــابه بـــ " : وتعقبــه أبــو حيــان بقولــه , ؛ٓ٘ش  مـيم حــين قــال موســى ألهمــه
 . ؛ٔ٘شبالمعمول" اإذ يصير الوصم مقيدً  ب اش ميم؛ واضحً 

وقـال فـي  يقـول ايلوسـي: " , وا ترض بعض النحويين  مى ماذكر  أبو حيـان
 امعتبـرً  اإذ لـيس مفهوًمـ ب مـايتوهم مـن دخـل التقييـد بوقـت معـين منـدفع : شالكشم؛

ــر, ــد المعتب ــدً   ن ــد القصــة حســن أن يكــون قي ــه لمــا كــان تمهي ــل:  اوألن ــه قي لهــا ك ن
ولما كان ذلا من دالئل النبـوة  , مافعل - ميه السبلم -ماأ ممه حيث فعل بموسى 

بــل نفــع لرجو ــه بالحقيقــة إلــى نــوع مــن  ب إلطــبلق لــم يضــر التقييــدوالحكمــة  مــى ا
  ؛ٕ٘ش التعميل والتذكير..اهـ."

ألنهـا وقعـت فـي كـبلم مسـت نم,وهذا  , اشاذكـر؛ مضـمرً  واألظهر أنها متعمقة بــ
ورجحــه ايلوســي  .؛٘٘شوأبــي البقــا  ؛ٗ٘شوابــن  طيــة ؛ٖ٘شكالزجــاج , رأي أكثــر العممــا 

 .؛ٙ٘ش اأيضً 
لـذلا اال تراضـات  افيتعـدد تبًعـ , ال بالفساد المعنوي في التعمقوقد تتعدد األقو 

 [ٔ]قـريش/  إِليـبلِم قُـَرْيشٍ  ففـي قولـه تعـالى} , المبينـة صـحة التعمـق و ـدم فسـاد 
وهــو قولـه تعــالى:  , متعمقــة بـ خر ســورة الفيـل يـرى األخفــش أن الـبلم فــي شإليـبلم؛

 .؛ٚ٘ش ا إليبلم قريش لت لمأي: فعل ذل   ,}َفَجَعَمُهْم َكَعْصٍم مكْ ُكولٍ 
وقال محمد  " فيما نقمه  نه أبو  مي الفارسي: , ولكن هذا الرأي أبطمه المبرد

نمــا ُجعمــوا , واليجــوز أن يكــون المعنــى  مــى هــذا : بــن يزيــد ــْ ُكولٍ }  وا     َكَعْصــٍم مك
 .؛ٛ٘ش "  إِليبلِم ُقَرْيشٍ  } لكفرهم ال

ـــ ـــات الفائ ـــوال العممـــا  فـــي ســـبيل إثب ـــ خر ســـورة فتعـــددت أق ـــق ب دة مـــن التعم
"وأقــول:إن مــا ذكــر  أبــو الحســن يحمــل  نــدي  مــى  الفيــل,يقول أبــو  مــي الفارســي:
 } َفاْلَتَقَطـُه آُل ِفْرَ ـْوَن ِلَيُكـوَن َلُهـْم َ ـُدًوّا  : كقولـه , معنى ما يؤول إليه  اقبة األمر

التقطــو   ال أنهــم , أال تــرى أن المعنـى فــي هــذ  األخبـار  ــن العاقبـة...[ٛ]القصـص/
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لتكون العاقبـة فـي إهبلكهـم    َكَعْصٍم مكْ ُكولٍ فكذلا جعموا } , اليكون لهم  دّوا وحزنً 
ن كانوا  مـى الحقيقـة أهمكـوا لكفـرهم , واستئصالهم ائتبلم قريش كمـا كـان أخـذ  , وا 

 .؛ٜ٘ش " ال  دّوا اآل فر ون لموسى إنما كان ليصير لهم ولي  
ألنهـم إنمـا  ب فإن قيل:هذا ضـعيم " : د فيقولويعمق الرازي  مى ما قاله المبر 

ولــم يجعمــوا كــذلا لتــ ليم قريش,قمنا:هــذا الســؤال  , }كعصــٍم مــ كول  لكفــرهم جعمــوا
 ضعيم لوجو :
أناالنســمم أن ا تعــالى إنمــا فعــل بهــم ذلــا لكفرهمبفــإن الجــزا   مــى  : أحدددها

 [ ٚٔر/ـــغاف{  َنْفـٍس ِبَمـا َكَسـَبتْ  اْلَيْوَم ُتْجَزىن ُكلُّ  } : قال تعالى , الكفر مؤخرلمقيامة
وألنـه  [ ٘ٗ]فـاطر/   َوَلْو ُيَؤاِخُذ المكُه النكاَس ِبَما َكَسُبوا َما َتَرَا َ َمى َظْهرَِهـا } : وقال

بـل إنمـا فعـل ذلـا  لكان قد فعل ذلـا بجميـع الكفـارب , تعالى لو فعل بهم ذلا لكفرهم
ظهار قدرهم.ولتعظيم من ,   إِليبلِم ُقَرْيشٍ } : بهم  صبهم وا 

هــْب أن زجــرهم  ــن الكفــر مقصــود لكــن الينــافي كــون شــي  آخــر  : وثانيهددا
 . ؛ٓٙش " ابمجموع األمرين معً  امقصود حتى يكون الحكم واقعً 

وهـذا القـول  " :  مـى رأي األخفـش بقولـه اوا تـرض أبـو جعفـر النحـاس أيًضـ 
وفــي  , ات }ألــم تــر بعــض آيــ لــو كــان كمــا قــال لكانــت }إليــبلم  , الخطــ  فيــه بــّين

فمـو كـان كمـا  اوأيًضـ , إجماع المسممين  مى الفصل بينهما مايدل  مى غير ما قال
 . ؛ٔٙش وهذا غير موجود في شي  من السور" , اقال لم يكن آخر السورة تمامً 

ورد الرازي ذلا ب ن القرآن الكريم كمه كالسورة الواحدة وكاييـة الواحـدة يصـدق 
تــرى أن اييــات الدالــة  مــى الو يــد  أال عضــها معنــى بعــض"ويبــين ب , ابعضــها بعًضــ

ِإنكـا : } وقولـه ثم إنها متعمقة ب يات التوبة وب يات العفو  نه من يقول بـه, , مطمقة
 . ؛ٕٙش [ متعمق بما قبمه من ذكر القرآن"ٔ]القدر/  َأنَزْلَنا ُ 
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ق وهـو أن يتعمـ , ويجعل الزمخشري كبلم األخفش"بمنزلـة التضـمين فـي الشـعر
 , فـي مصـحم أبـّي سـورة واحـدة وهما , اليصح إال به امعنى البيت بالذي قبمه تعمقً 

 وقـرأ فـي األولـى: , أنه قرأهما في الثانيـة مـن صـبلة المغـرب و ن  مر: , فصل ببل
 .  ؛ٖٙش " والتين

ن لم يكن  يبً  في النثر,فإنه يعـد  اولكني أرى التضمين الذي ذكر  الزمخشري وا 
وأسـموب القـرآن أبمـغ وأرفـع  , فكيم يحمل القـرآن الكـريم  ميـه , ؛ٗٙش في النظم ا يبً 

 من أن يصل إليه النقد والتجريح.
هـو أن الـبلم متعمقـة  , وأرجح في هذ  المس لة ما ذهـب إليـه الخميـل وسـيبويه

ِذ ِ  نك أوَ } : وس لت الخميل  ن قوله جل ذكر  " : يقول سيبويه , شفميعبدوا؛ بـ ُتُكْم  هَن ُأمك
 , إنمـا هـو مى حـذم الـبلم : فقـال , [ٕ٘]المؤمنـون/  ًة َواِحَدًة َوَأَنـا َربُُّكـْم َفـاتكُقونِ ُأمك 

إِليـبلِم } ونظيرهـا : وقـال . وألن هذ  أمتكم أمة واحـدة وأنـا ربكـم فـاتقون : ك نه قال
 ؛٘ٙش . " لذلا فميعبدوا.. : هو ألنه إنما  ُقَرْيشٍ 

يغني  ـن تعمـق  اوهذا التعمق أيضً  , ففي هذا القول يتصل أول السورة ب خرها
وهــو وجــوب شــكر  تعــالى لهــذ   , ويعطــي المعنــى نفســه , الــبلم بالســورة التــي قبمهــا
 وهي أن آلفهم هاتين الرحمتين. النعمة واال ترام بها ,

ولكـــن ذلـــا لـــم يمنـــع  , فـــي بعـــض المتعمقـــات اوأجـــد الفســـاد المعنـــوي واضـــحً 
 [ٛٔ]يوسـم/ }َوَجـاُ وا َ َمـى َقِميِصـِه تعالى: , ففي قوله  ايخرين  ن الرد واإلجابة

" واليســا د المعنــى  مــى نصــب  : شجــا ؛ قــائبًل  منــع أبــو حيــان أن يتعمــق ش مــى؛ بـــ
ولـيس الفـوق  , ألن العامـل فيـه إذ ذاا شجـا وا؛ ب ش مى؛  مـى الظـرم بمعنـى فـوق

 لهم".  اظرفً 
ة فـي ش مـى ورغم ذلا تكمم بعض النحويين في اإلجابـة  ـن ذلـا بـ ن الظرفيـ

 .؛ٙٙش قميصه؛ ليست با تبار الفا ل بل با تبار المفعول
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وهو أن ش مى قميصه؛ في موضع النصب  , واألرجح  ندي ماذكر  أبو البقا  
 .؛ٚٙشألن التقدير: جا وا بدٍم كذٍب  مى قميصه ب من الدم حااًل 

َأْمــِر  ِمـنْ  ِه َيْحَفُظوَنـهُ َبــْيِن َيَدْيـِه َوِمـْن َخْمِفــ مِّـن } َلــُه ُمَعقَِّبـاتٌ  وفـي قولـه تعـالى:
شيحفظونه؛  ؛ بـَأْمِر المكهِ  ِمنْ لم يقبل الزمخشري تعمق شبه الجممة ش [ٔٔ]الر د/  المكهِ 

أو شمـن؛  , شمعقبـات؛ ويرى أنهـا متعمقـة بــ , خشية توهم وجود  اصم من ا غير 
ونه مـن أي يحفظ , أو  مى حذم مضام , أي يحفظونه من أجل أمر ا , تعميمية

, بد ائهم له ومسا لتهم ربهـم أن يمهمـه رجـا  أن يتـوب  ب س ا ونقمته إذا أذنب
 .؛ٛٙش وينيب

لوجود ما يصـح أن يحمـل معنـى الفعـل  شيحفظونه؛ وأجاز الطباطبائي التعمق بـ
المعقبــات كمـا يحفظونــه بـ مر ا كــذلا  , يقـول: " وهــو رأي مسـتبعد  نــدي ,  ميـه

كمـا أن  , إن جانب الفنا  والهبلا والضيعة والفساد ب مر ايحفظونه من أمر ا,ف
جانب البقا  واالستقامة والصحة ب مر ا فبليدوم مركـب جسـماني إال بـ مر ا كمـا 

 ؛ٜٙش. الينحل تركيبه إال ب مر ا"
ب كمـا فـي قولـه  ويتجمى الدور العقدي في إزاحة الفساد المعنوي لـدى المتعمـق

فقد منع أبو البقا  تعمق  , [ٜٕ  ]الشورى/َجْمِعِهْم ِإَذا َيَشاُ  َقِديرٌ  َمىن  َ  َوُهوَ } تعالى:
" ألن ذلـا يـؤدي إلـى أن يصـير المعنـى: وهـو  مـى جمعهـم قـدير إذا  شقدير؛ شإذا؛ بـ
 : فتعقبه السمين الحمبي بالقول . ؛ٓٚش " وهو محال , , فتعمق القدرة بالمشيئة يشا 

فـإن كـان يقـول بقـول     مـى مـذهب أهـل السـنة محااًل  قمت: والأدري ما وجه كونه "
ــم يشــ  ا , المعتزلــة لكنــه مــذهب  ,و , يمشــي كبلمــه وهــو أن القــدرة تتعمــق بمــا ل

 .؛ٔٚش " اونقول: يجوز تعمق الظرم به أيضً  . ردي  ال يجوز ا تقاد 
 شجمعهم؛بلخمو  من شوائب المنع واال تراض. واألرجح  ندي أنها متعمقة بـ  
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 ن صحة المتعمق وفائدته,كما فـي قولـه  اقد يعمدون لمتفسير الديني بحثً و    
َقْبـِل َأن  ِمـن }ُكلُّ الطكَعاِم َكاَن ِحبل  لَِّبِني ِإْسرَاِئيَل ِإالك َما َحركَم ِإْسرَاِئيُل َ َمـىن َنْفِسـهِ تعالى:

َل التكْورَاُة    " : شحرم؛ فيقول بـ ف بو حيان اليرى تعمق شمن قبل؛ [ٖٜآل  مران/] ُتَنزك
ألنه معموم أن ما حـّرم  إسـرائيل  مـى نفسـه  ويبعد ذلابإذ هو من اإلخبار بالواضح,

نزال التوراة.  هو من قبل إنزال التوراة ضرورة لتبا د ما بين وجود إسرائيل  وا 
مـن قبـل أن تنـزل  : أي , ؛شَكاَن ِحـبل  لَِّبِنـي ِإْسـرَاِئيلَ  : ويظهر أنه متعمق بقوله

  ؛ٕٚش " وراةالت
 , فائـدة ذلـا بيـان أن التحـريم مقـدم  ميهـافيبـين أن  , ويخالفه بعض العمما 

 .؛ٖٚش اوتضييقً  اأحدثت  ميه حرجً  وأن التوراة مشتممة  مى محرمات أخر
لقربها مـن الظـرم وألهميـة البحـث  ب شَحركَم؛ َقْبِل؛ متعمق بـ شِمن ويظهر لي أن

, وبعد نزول اذاتيً  اإسرائيل بداية كان تحريمً  فمعل ما حرمه ,  ن معنى يتناسب معه
 .وا أ مم.اربانيً  االتوراة أصبح تحريمً 

ويبرز بعض العمما  السمات الببلغية في المتعمقبلبيان أهميته وسبلمته,ففي 
ــه تعــالى ــنْ  : قول ــْومٌ  } ِم ــْ ِتَي َي ــِل َأْن َي ــهُ  اَل  َقْب ــَردك َل ــنَ  َم ــهِ  ِم ــرى ٚٗ]الشــورى/   المك [ ي

وأمـا  , فظـاهر اا لفًظــأمـ ب ومعنـى ابعيـد لفًظـ " شي تي؛ نوي أن تعمق شمن ا؛ بـالقو 
 . ؛ٗٚش " معنى فؤلن اإلتيان من ا تعالى واضح  الفائدة في إخبار 

والوجــه األول أبمــغ إلطــبلق الــرد  " : إذ يقــول ب ولكــن  الطيبــي لــه رأي آخــر
 . ؛٘ٚش " ان قاهروتفخيم اليوم وأن إتيانه من جهة  ظيم قادر ذي سمط

 هـاليــرد  ا بعــدما حكــم بــ : أي , شمــرد؛ والظــاهر لــي أن شمــن ا؛ متعمــق بـــ
 . ؛ٙٚش

مــن الفســاد المعنــوي كمــا فــي  اوقــد يكــون إبــراز الجانــب الببلغــي لممتعمــق هرًبــ
قد ذهـب [ فٛ]القصص/   َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَ ْوَن ِلَيُكوَن َلُهْم َ ُدو ا َوَحَزًنا } : قوله تعالى
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ولمـا   شالـتقط؛ أكثر المعربين لآلية الكريمة إلى أن البلم في شليكـون؛ متعمقـة بالفعـل
 ؛ٚٚش ؤال  أبو ميـن هـم , كان ذلا اليصح معنى في الحقيقة فقد حممو   مى التجوز

والبلم في شليكون؛ هي الم كـي  " : يقول الزمخشري , ؛ٜٚشوابن النحاس ؛ٛٚش والزجاج
ولكــن معنــى التعميــل  , : جئتــا لتكرمنــي ســوا  بســوا  , كقولــا التــي معناهــا التعميــل

ألنـه لـم يكـن دا ـيهم إلـى االلتقـاط أن  ب فيها وارد  مى طريـق المجـاز دون الحقيقـة
ــ ــي , ايكــون لهــم  ــدوا وحزًن ــة والتبن ــن المحب ــت نتيجــة  . ولك ــا لمــا كان غيــر أن ذل

وهو اإلكرام الـذي  , جمهالتقاطهم له وثمرته شبه بالدا ي الذي يفعل الفا ل الفعل أل
 ضربته ليت دب.                                                              : والت دب الذي هو ثمرة الضرب في قولا , هو نتيجة المجي 

, حيـــث اســتعيرت لمــا يشـــبه  أن هــذ  الــبلم حكمهـــا حكــم األســد : وتحريــر   
  ؛ٓٛش. سد"كما يستعار األسد لمن يشبه األ , التعميل

و جعفـر ـال أبــا قـكم , كثرة ورود  في كبلم العرب شالتقطه؛ ويؤيد تعمق البلم بـ
: جمـع فـبلن المـال ليهمكـه, وجمعـه  , يقـال وهذا كثير فـي كـبلم العـرب " : النحاس 

لمـا كـان جمعـه إيـا  قـد أدا  إلـى ذلـا كـان بمنزلـة مـن  لحتفه, وجمعه ليعاقب  ميه,
 .  ؛ٔٛش جمعه له"

أجــد بعــض  , و ظــيم بيانــه و مــق دالالتــه مــع ببلغــة القــرآن الكــريم, ايً وتماشــ
مــا  ومــبطبًل  , لمجانــب الــداللي فــي المتعمــق متــ مبًل  , العممــا  يتوقــم  نــد آرا  غيــر 

فـي قولـه  شفسـيقولون؛ فقد ذهب الزمخشري إلى الظرم شإذ؛ اليتعمق بـ , أبطمه غير 
ْذ َلــْم َيْهتَــُدوا ِبــِه َفَســـ} : تعــالى لتـــدافع  ب [ٔٔ]األحقــام/   ِإْفــٌا َقــِديمٌ  َهــَذا َيُقوُلونَ َواِ 

 المضي واالستقبال.
ويعمـل ذلـا  , فيبين ابن المنير أن تنافي داللتي المضي واالستقبال غيـر مـانع

ألن  ب فإن االستقبال ههنا إنما خرج مخرج اإلشـعار بـدوام مـا وقـع ومضـى " : بقوله
فمعنــى  با قــديم وأســاطير األولــين وغيــر ذلــاالقــوم قــد حرمــوا الهدايــة وقــالوا هــذا إفــ
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,  ودامــوا  مــى ذلــا وأصــروا  ميــه : وقــالوا إذ لــم يهتــدوا بــه هــذا إفــا قــديم ااييــة إذً 
ِإالك الكـِذي َفَطَرِنـي  : } فعبـر  ـن وقو ـه ثـم دوامـه بصـيغة االسـتقبال كمـا قـال إبـراهيم

قعــة وماضــية ولكــن أخبــر  ــن وقــد كانــت الهدايــة وا [ٕٚ]الزخــرم/   َفِإنكــُه َســَيْهِدينِ 
  سـيهدين} وهذا طريق الجمع بـين قولـه , وقو ها ثم دوامها فعبر بصيغة االستقبال

 .؛ٕٛش " فهو يهدين}وقوله في األخرى 
مـنهم  , وهـذا رأي بعـض النحـويين , شإذ؛  مـى التعميـل وأجد  من األولى حمـل

مــع األقــرب لســياق  اوتمشــيً  , لمتكمــم فــي التقــدير والت ويــل اتحاشــيً  , ؛ٖٛشابــن هشــام
 ايية الكريمة.  

   َيْوَم ُتْبَمـى السكـرَاِئرُ  ﴾8﴿ ُه َ َمى َرْجِعِه َلَقاِدرٌ ّـ نَ }إ : قوله تعالى اومن ذلا أيضً 
,  فـــإن أكثـــر العممـــا لم يـــر المتعمـــق شقـــادر؛ خشـــية فســـاد المعنـــى [ٜ-ٛ]الطـــارق/
 .؛ ٙٛش وابن هشام ؛٘ٛشوأبي حيان ؛ٗٛشكالزمخشري

 ب لـئبل يصـغر المعنـى شلقادر؛ : شيوم؛ بقوله واليجوز أن تعمقيقول ابن جني:"
ألن ا تعالى قادر يوم تبمى السرائر وغيـر  فـي كـل وقـت و مـى كـل حـال  مـى رجـع 

 .؛ٚٛش " البشر وغيرهم
يقـوى بـه  , اداللي ـ افيفسـر ذلـا تفسـيرً  , ولكن ابن  طية لم يتقبل هـذا التوجـه

شقـادر؛  وكل هذ  الفرق فّرت من أن يكـون العامـل " : فيقول , شقادر؛ تعمق شيوم؛ بـ
ذا تؤمـل المعنـى ومـا  , ب ألن ذلا يظهر منه تخصيص القدرة في ذلا اليـوم وحـد  وا 
وذلــا أنــه  مــى رجعــه  , يقتضــيه فصــيح كــبلم العــرب جــاز أن يكــون العامــل شقــادر؛

 ثــم ذكــر تعــالى وخّصــص مــن , وفــي كــل وقــت اوآخــرً  أي  مــى اإلطــبلق أواًل  , لقــادر
, فتجتمـع  ألنه وقت الجـزا  والوصـول إلـى العـذاب األوقات الوقت األهم  مى الكفارب
 . ؛ٛٛش " النفوس إلى حذر  والخوم منه
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أي َيرِجعــه يــوم  , وفــي تقــديري أن شيــوم؛ متعمــق بفعــل مضــمر مــن لفــظ الركْجــع
وغيرهما.وقد نعت أبو  ؛ٜٓشوابن الشجري ؛ٜٛشتبمى السرائر,وهو ما ذهب إليه ابن جني

وقال الحذاق من النحاة : العامل فيه  ," حيان أصحاب هذا الرأي بالحذاق من النحاة
 . ؛ٜٔش"  مضمر يدل  ميه المصدر تقدير  : يرجعه يوم تبمى السرائر

ــ اأو يفســرون المتعمــق تفســيرً  ــه  , فيســتقيم معنــى التعمــق بــه , الغوًي ففــي قول
ــــــــا : تعــــــــالى ــــــــن }ِفيِهَم ــــــــٍة َزْوَجــــــــانِ  ِم ــــــــلِّ َفاِكَه ــــــــا   ﴾52﴿ ُك ــــــــَ يِّ آاَل  َربُِّكَم َفِب
ــــذَِّبانِ  ــــاِمنْ 53﴿ ُتَك ــــُرٍش َبَطاِئُنَه ــــى ُف ــــيَن َ َم ــــْيِن َداٍن  ﴾ُمتكِكِئ ــــى اْلَجنكَت ــــَتْبَرٍق َوَجَن  ِإْس

ألجــل أن  ب شمتكئــين؛ اســتبعد الــرازي أن يتعمــقش مى فــرش؛ بـــ [ٗ٘-ٕ٘]الــرحمن/
وأنـه متعمـق بمـا فهـم مـن  , مناسـبة بـين االتكـا  والفـرش فبل , الفراش ال يتك   ميه

يتفكـه الكـائنون  مـى فـرٍش متكئـين.  : وتقـدير الكـبلم , ؛ُكـلِّ َفاِكَهـةٍ  ِمن ِفيِهَماش قوله
 .؛ٕٜشمن غير بيان ما يتكئون  ميه

ويـــرى بعـــض العممـــا  أن فســـاد المعنـــى مبنـــّي  مـــى تفســـير االتكـــا  بـــالمعنى 
ــى الجمــوس جمــوس مــتمكن  العــامي, ــو حمــل االتكــا   مــى معن الســتقام  ومتربــع,ول
 مـى  االمتكـ  فـي العربيـة كـل مـن اسـتوى قا ـدً  " : يقول ابـن منظـور , ؛ٖٜشالمعنى 

 مــى أحــد  اوالعامــة ال تعــرم المتكــ  إال مــن مــال فــي قعــود  معتمــدً  , اوطــاٍ  متمكًنــ
 ؛ٜٗش"شقيه

  فقــد ٜٕ٘البقـرة/} }َفَ َماتَـُه المكــُه ِماَئـَة َ ــاٍم  : قولـه تعــالى اومـن ذلـا أيًضــ   
 وهو سمب الحياة شأماته؛مع بقائه  مى معنا  األصمي, منع ابن هشام تعمق شمئة؛ بـ

ورجـح أن يضــمن  ألن اإلماتـة بهـذا المعنـى التمتـد, ذلـا أنهـا سـتقع دفعـة واحـدة.ب 
 .؛ٜ٘ششأماته؛ معنى شألبثه؛,أي:ف لبثه ا بالموت مئة  ام

أنــه يمكــن تعميــق  " هــذا ممــا الحاجــة إليــه,وذلا : وا ترضــه الــدماميني بقولــه
والموت إما  دم الحيـاة  , الظرم بما في شأماته؛ من معنى الموت,ال باإلماتة نفسها
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,  , أو وصـم وجــودي مضـاد لمحيـاة  مـى الخـبلم المعــروم  مـا مـن شـ نه الحيـاة
  ؛ٜٙش. " والدا ي إلى ذلا التكمم , و مى كل فامتداد  ممكن

ــــدماميني ــــي صــــحة كــــبلم ال ــــة ب ويظهــــر ل                 يترتــــب  ميهــــا المــــوت  ألن اإلمات
أو  ــدم  , ؛ٜٚشوقــد  ــرم المــوت ب نــه  ــدم الحيــاة  مــا وجــد فيــه الحيــاة ال محالــة,

, كمــا فــي  وهــو بهــذا المعنــى ال يتعــارض مــع االمتــداد , ؛ٜٛشالحيــاة  مــا اتصــم بهــا
َلُهـُم المكـُه ُموتُـوا ثُـمك  }َفَقـالَ  , [ٕٕٔ]األنعـام/ َكاَن َمْيتًا َفَ ْحَيْيَنـاُ    }َأَوَمنْ  قوله تعالى:

 فإن الفا  وشثم؛ في اييتين يدالن  مى المهمة واالمتداد. .[ ٖٕٗ]البقرة/ َأْحَياُهْم 
ب بــل تعــدوا  ولـم يكتــم متابعـة العممــا  لمفسـاد المعنــوي فـي القــرا ات المتـواترة

بطـال فسـاد  , مسـتظهرين فيهـا فائـدة التعمـق , ذلا لمقرا ات الشـاذة ولـه ففـي ق , وا 
ــع اْلَفْجــر   َحتكــى }َســبَلم ِهــيَ  : تعــالى  , شمــن كــلِّ امــرٍئ ســبلٌم؛ قــرئ [٘]القــدر/ َمْطَم

و مــى هــذ  القــرا ة تكــونشهي؛  ؛ .ٜٜ؛ شَمْطَمــع اْلَفْجــر َحتكــى ِهــيَ  ش :واالبتــدا  بقولــه
 , وشحتـى مطمــع الفجـر؛ متعمــق بمحـذوم خبــر وهـذا مــالم يجـوز   الطبرســي , مبتـدأ

 وتكــون , " واليجــوز أن تكــون شهــي؛ مبتــدأ معنى,يقــول الطبرســي:والطيبــي لفســاد ال
  ؛ٓٓٔشإذ كل ليمة بهذ  الصفة" ب فائدة فيه ألنه ال ب شحتى؛ نكرة في موضع الخبر

وفهـم أنهـا  ب نه لما أخبر  نها ب نها خير من ألـم شـهر, وأجابوا  ن ذلا "  
ها في المقـدار مغـايرة وكان ذلا مظنة توهم أن ذات مخالفة لسائر الميالي في الصفة,

لـم  أي: , ؛َمْطَمـع اْلَفْجـر َحتـكى ِهـيَ  ش دفع ذلا بقوله تعالى: ,الذوات الميالي فيه أيضً 
ن خالفتها في الفضل والخيرية"  .؛ٔٓٔش تخالم سائر الميالي في ذلا وا 

كمـا أن اال ـتبلل  واألظهر لي أن تعمق شحتى؛ بـالكون العـام أمـر ال مفـر منـه,
بــل إن ذكرهــا مــع  ب , و ــدم اال تــداد بهــا لتضــعيم القــرا ة ايــدً وح االمعنــوي ســببً 

ـــرا ات الشـــاذة ـــ ؛ٕٓٔشالق ـــر  ائًق ـــر  ا,وضـــعم إســـنادها يعتب ـــو جعف ـــال أب ـــا ق آخر,كم
 .    ؛ٖٓٔشالنحاس
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بـل أسـند إليــه  ب ولـم يـتم االكتفـا  بإسـناد القـرا ة البـن  بـاس رضـي ا  نـه
 :تم الكبلم  ند قوله : ن ابن  باسيقول أبو حيان: " و  , أرا  يتسم بالجرأة اتفسيرً 

ــة ســبع و شــرين مــن الشــهرب , شســبلم؛ ــى أنهــا ليم إذ هــذ   ولفظــة شهــي؛ إشــارة إل
يصح مثل هـذا  وال . انتهى . الكممةشهي؛ السابعة والعشرون من كممات هذ  السورة

نما هذا من باب المغز المنز   نه كبلم ا تعال ,  ن ابن  باس  . ؛ٗٓٔشى"ـوا 
وأنه ال سـبيل  , العمما   مى بيان الفائدة في متعمق شبه الجممةوكما حرص  

ب  نــدما يعتنــون بــذكر الفســاد  إلفســاد  أو لعــدم األخــذ به,كــذلا أجــدهم نقــيض ذلــا
واختمفـت دوافعهـم وأسـاليبهم فـي بيـان ذلـا, ففـي كثيـر  المعنوي في المتعمق وبيانه,

ال  , يــذكر  أحــد العممــا  اواحــدً  امــن المواضــع يكــون فســاد المعنــى فــي المتعمــق شــيئً 
واجتنـاب الوقــوع  , , لقصــد التنبيـه  ميــه لبل تـرض وال لمتعقيبببــل مـن تمقــا  نفسـه

َذا َحَكْمـُتْم  ِإَلـىن  }ِإنك المكَه َيْ ُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأْلََماَنـاتِ  كما في قوله تعالى: , فيه َأْهِمَهـا َواِ 
 تتعمق بــ يرى أبو حيان أن شإذا؛ الإذ  ب [ٛ٘النسا /] ْدِل َبْيَن النكاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلعَ 

 شأن تحكمـوا؛ وقت الحكم,ورجـح أن شإذا؛ معمولـة لــ األن األمر ليس واقعً  ب شي مركم؛
 .؛٘ٓٔشوشأن تحكموا؛ المذكورة مفسرة لتما المقدرة , مقدرة

   ْذ َهــــمك َقــــْومٌ }اْذُكــــُروا ِنْعَمــــَت المكــــِه َ َمــــْيُكْم إِ  قولــــه تعــــالى: اومــــن ذلــــا أيًضــــ
ــدة/] ـــ [ٔٔالمائ ــة ب ــد أجــاز الســمين أن تكــونشإذ؛ متعمق ــه  فق ــق ب شنعمــة؛أو بمــا تعم

 سـبب ذلـا بقولـه امبيًنـ شاذكروا؛ ومنع تعمقه بـ , من شنعمة؛ إذا جعمته حااًل  ش ميكم؛
  ؛ٙٓٔش مستقبل" وشاذكروا؛ , فإن شإذ؛ لممضي , لتنافي زمنيهما " :

ـــ} وكـــذلا فـــي قولـــه تعـــالى ـــْيُكمْ َأْت ـــْم َ َم ـــا َحـــركَم َربُُّك رجـــح  [ٔ٘ٔ]األنعـــام/  ُل َم
"وش مــيكم ؛ إن    فقــال: , شاتــل؛ شحــرم؛  مــى تعمقهــا بـــ الشــوكاني تعمــق ش مــيكم؛ بـــ

ن تعمـق بـأفالمعنى :  ؛تلشا ـتعمق ب  :فـالمعنى  ؛حـرمشـ تل  ميكم الذي حـرم ربكـم , وا 
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مقام بيان ما هو محرم  ميكم ال  ألن المقامب  وهذا أولى أتل الذي حرم ربكم  ميكم ,
 .؛ٚٓٔش " امقام بيان ما هو محرم مطمقً 

 [ٖٗ]التوبـة/  َيَتَبـيكَن َلـاَ  َحتـكى َ َفا المكُه َ ْنَا ِلَم َأِذْنـَت َلُهـمْ } : وفي قوله تعالى
"واليجــوز أن  : يقــول , شأذنــت؛ لفســاد المعنــى منــع أبــو البقــا  أن تتعمــق شحتــى؛ بـــ

ألن ذلا يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذ  الغاية,أو ألجـل  ب ت؛شأذن يتعمق شحتى؛ بـ
 .؛ٛٓٔش " وهذا اليعاتب  ميه , التبيين

ن كان الظاهر  ندي أنشحتى؛ لمغايـة وأنهـا متعمقـة بمعنـى االسـتفهام     هذا وا 
 الت ذن لهم حتى يتبين لا... أي: وهو النفي,

 ِه َمْجرَاَهــا َوُمْرَســاَها }ِبْســِم المكــ : ويــرى مكــي بــن أبــي طالــب فــي قولــه تعــالى  
 وال , معنـى الظـرم فـي شبسـم ا؛ اأن" العامل في شمجراها؛ إذا كان ظرفً  [ٔٗ]هود/

إنمـا المعنـى:  ألنـه لـم يـرد شاركبـوا فيهـا فـي وقـت الجـري والرسـو, يعمل فيه شاركبـوا؛
فــي اركبــوا اين متبــركين باســم ا  والتقــدير: ســموا باســم ا وقــت الجــري والرســو,

 ؛ٜٓٔش. وقت الجري والرسو"
ــه  ــق ب ــان بمــا تعم ــدي أن تعــرب شمجراهــا ومرســاها؛ ظرفين,ومتعمق ــى  ن واألول

رسائها. , شبسم ا؛  أي: قائمين بسم ا وقت إجرائها وا 
َيْحَسـُبُهُم اْلَجاِهـُل  ... َسـِبيِل المكـهِ  ِفـي }ِلْمُفَقرَاِ  الكِذيَن ُأْحِصـُروا :في قوله تعالىو 
 فـي قولـه أن تتعمـقشمن؛ افقد منع العكبري أيًضـ [ٖٕٚالبقرة/] التكَعفُِّم   ِمنَ  َأْغِنَيا َ 

ألن المعنـــى يصـــير إلـــى ضـــد  " : و مـــل ذلـــا بقولـــه , شأغنيـــا ؛ بــــ شمـــن التعفـــم؛
صـار المعنـى أن الجاهـل يظـن أنهـم أغنيـا   شأغنيـا ؛ المقصودب ولو  مقت شمـن؛ بــ

  .؛ٓٔٔشالمال"والغني بالتعفم فقير من  ب ولكن بالتعفم
: أن غنـاهم وقـع بـالتعفم  شأغنيـا ؛  مـى أن المـراد بـشمن؛ تتعمق  أن أرجح و 

 ال غنى بالمال, فتكون شمن؛ سببية.
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وقد يضام لمفساد المعنوي في التعمق دالالت أخرى بيانية تختفي وتزول  نـد 
ــه تعــالى ــي قول ــُنوا} : األخــذ بهــذا التعمق,كمــا ف ــِذيَن َأْحَس ــِذ ِ  ِلمك ــي َه ــَنةٌ  ِف ــدُّْنَيا َحَس   ال

شأحسـنوا؛ بألن  بــ فقـد رجـح ابـن األنبـاري أن تتعمـق شفـي هـذ  الـدنيا؛ , [ٓٔ]الزمر/
 .؛ٔٔٔشالدنيا ليست بدار جزا 

 شحســنة؛ كممــة منكــّرة "غيــر مكتنهــة بالوصــم" ةـري أن كممـــام الزمخشـــوأضــ
 " ة,وهـــذا يـــدل  مـــى شـــمولها و مومهـــا لمـــدنيا وايخـــر  يفيـــد التعظـــيم , اتنكيـــرً  ؛ٕٔٔش

 فمممــؤمنين المحســنين فــي هــذ  الــدنيا طيــب الــنفس وســبلمة الــروح وصــون الــنفس,
  .؛ٖٔٔش " وفي ايخرة سعادة دائمة ونعيم مقيم

ورغـم  , لوضـوح فسـاد  وضـعفه ب اوقد يكون األخذ ببعض المتعمقـات مسـتبعدً 
 منـه وخشـية المـبس والخطـ , اذلا يصرح بعـض العممـا  باجتنـاب التعمـق بـه احتراًسـ

َبْعـِد َمـا َبيكنكـاُ   ِمـن اْلَبيَِّنـاِت َواْلُهـَدى ِمـنَ  }إنك الكِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا :قوله تعالى ففي
 يتعمــق بـــ وال , شيكتمــون؛ شمــن؛ يتعمــق بـــ " : يقــول العكبــري[ٜ٘ٔرة/ـالبقــ]  ِلمنكــاسِ 
 الكتمـان بعـد التبيـين, إنما  ألن اإلنزال لم يكن بعد التبيين ب لفساد المعنى ب شأنزلنا؛

 .؛ٗٔٔش "
ـــف ــق شمــن؛ ب ــم أجــد مــن أجــاز أن تتعم ــا؛ م ــا   , شأنزلن ــر ذل ــا  ذك ــا البق فمعــل أب
 وخشية من وقوع المبس والخط . ااحتراسً 

ن ـول ابــيقـ [ٗٗ]إبـراهيم/ َوَأنِذِر النكاَس َيْوَم َيْ ِتيِهُم اْلَعـَذاُب } : وفي قوله تعالى
يجـوز أن  وال , ذر؛ـشأنـ مة,ونصبه  مى أنه مفعول بــالمراد باليوم يوم القيا "  طية:

 .؛٘ٔٔشألن القيامة ليست بموطن إنذار" ايكون ظرفً 
 لمبس . اودفعً  اوهذا القول من ابن  طية ذكر  احتياطً 
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 ـن بيانـه والـتكمم  اوقد يصل وضوح الفساد المعنوي في المتعمق وبـروز  مغنًيـ
فمـم أجـد  ,المكـِه َوَرُسـوِلِه  ِمـنَ  }َبـرَاَ ةٌ  كما في قوله تعالى في أول سـورة التوبـة: فيه,

 الذي ا تنى بفساد معنى التعمق بـشبرا ة؛.
مايمجـ ون إلـى بيـان الفسـاد المعنـوي فـي المتعمـق  نـد ا تراضـهم  مـى  اوكثيرً 

َســِبيِل  ِفــي ِلْمُفَقــرَاِ  الكــِذيَن ُأْحِصــُروا }الــرأي ايخــر أوتعمــيقهم  ميــه,ففي قولــه تعــالى: 
أبـــو البقـــا  ذهـــب  [ٖٕٚالبقـــرة/] التكَعفُّـــِم   ِمـــنَ  َيْحَســـُبُهُم اْلَجاِهـــُل َأْغِنَيـــا َ  ... المكـــهِ 

وتعقبه السـمين الحمبـي  , ؛ٙٔٔش إلى أن البلم تتعمق بمحذوم تقدير : ا جبوا العكبري
  .؛ٚٔٔشوفيه نظربألنه ال داللة من سياق الكبلم  مى العجب" " : بقوله

ــا و  ــذي أرا  هن ــبلم متعمال ــبلم أن ال ــدير  يتناســب مــع ســياق الك ــة بمحــذوم تق ق
ــل أي:تنفقــون لمفقــرا  , الســابق ــة التــي قب ــدليل تكــرر هــذا الفعــل فــي ايي ــا } , ب َوَم
َخْيـٍر ُيـَومك   ِمنْ  َوَما ُتنِفُقوا َوَما ُتنِفُقوَن ِإالك اْبِتَغاَ  َوْجِه المكهِ  َخْيٍر َفؤِلَنُفِسُكمْ  ِمنْ  ُتنِفُقوا

 [.ٕٕٚ]البقرة/   ْم اَل ُتْظَمُمونَ ِإَلْيُكْم َوَأنتُ 
ـــــه تعـــــالى ـــــي قول ـــــى؛ ف ـــــا  أن شإل ـــــو البق ـــــرى أب ـــــَ ُموا وي ـــــوُ   }َواَل َتْس َأن َتْكُتُب

ورد  أبــو  , ؛ٛٔٔش و ؛ـشتكتبــ متعمقــة بقولــه [ٕٕٛالبقــرة/] َكِبيــرًا ِإَلــىن َأَجِمــِه  َأوْ  َصــِغيرًا
تمرار الكتابـة إلـى أجـل شتكتبو ؛بلعدم اس "ويتعمق شإلى أجمه؛بمحذوم ال حيان بقوله:

إذ ينقضــي فـي زمــن يسـير,فميس نظير:ســرت إلـى الكوفة,والتقــدير:أن تكتبــو   الـدينب
 . ؛ٜٔٔش في الذمة إلى أجل حموله" امستقرً 

َبـا ُقْرَباًنـا وفي قوله تعالى  [ٕٚالمائـدة/] } اْتُل َ َمْيِهْم َنَبَ  اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرك
 ف جـاب السـمين ,؛ٕٓٔشولكنـه لـم يبـين سـبب المنـع , شاتـل؛ بـ ؛منع العكبري تعمق شإذ

: ألن الفعـل  قمـت , شاتـل؛ لــ ا" قـال أبـو البقـا :واليكون ظرًفـ  ن ذلا بقوله: الحمبي
 . ؛ٕٔٔش فكيم يتبلقيان" , وشإذ؛ وقت ماضٍ  , مستقبل
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لوسـي:"شإذ قربـا قربانـا؛ ظـرم لـــشنب ؛,و مل األرجـح أن يتعمـق بــشنب ؛,يقول ايو 
 .؛ٕٕٔشألنه مصدر في األصل,والظرم يكفي فيه رائحة الفعل" فيه

ال  } شضــــل؛ فــــي قولــــه تعــــالى واســــتبعد العكبــــري أن تكــــون شإذا؛ متعمقــــة بـــــ
لـــذلا بـــ ن المعنـــى اليصـــح  ا[ محتًجـــ٘ٓٔ  ]المائـــدة/َضـــلك ِإَذا اْهتَـــَدْيُتمْ  َمـــنْ  َيُضـــرُُّكمْ 

ال أبـو ـــ"وق : فقـال , ي, وقـد بـّين السـمين الحمبـي القصـد مـن كـبلم العكبـر  ؛ٖٕٔشمعه
قمـت: ألنـه يصـير  ألن المعنى اليصح معه. ب شضّل؛ لـ ا: ويبعد أن تكون ظرفً  البقا 

المعنى  مى نفي الضرر الحاصل ممن يضل وقت اهتدائهم , فقـد يتـوهم أنـه الينفـي 
ولكن هذا الينفي صحة المعنى بالكمية   نهم ضرر من ضل في غير وقت اهتدائهم,

 .؛ٕٗٔشكما ذكر "
يضــركم الــذي ضــل وقــت  ال أي: شيضــركم؛ وذهــب الحمبــي إلــى أنهــا متعمقــة بـــ

 وهذا األرجح  ندي. . ؛ٕ٘ٔشاهتدائكم
  ِإْذ ُيـوِحي َربُّـَا ِإَلـى اْلَمبَلِئَكـِة َأنِّـي َمَعُكـمْ  , َوُيَثبِّـَت ِبـِه اأْلَْقـَدامَ } وفي قوله تعالى

ـــــــ ـــــــه:ـاز الزمخشــــــــأجـــــــ [ٕٔال/ـ]األنف ـــــــي قول ـــــــق شإذ؛ ف ـــــــوحيش ري أن يتعم                 ؛إذ ي
 وقيد ابن  طية ذلا بت ويـل  ـود الضـمير فـي شويثبـت بـه األقـدام؛ , ؛ٕٙٔش شيثبت؛ بـ

  .؛ٕٚٔشوأما  مى ت ويل  ود   مى الما  فقد وصفه بالقَمق ,  مى الربط
نما قِمـق ذلـا  نـد  الخـتبلم زمـان  وفسر السمين الحمبي ذلا القمق بقوله:" وا 

إنزال المطر وما تعمق به من تعميبلت متقـدم  مـى تغشـية  فإن التثبت وزمان الوحي,
  .؛ٕٛٔشوتغشية النعاس واإليجا  كانا وقت القتال" النعاس وهذا الوحي,

وقيل:منصـوب بقولـه  " : يقـول أبـو السـعود ,شيثبـت؛ أرجح أن شإذ؛ متعمقـة بــو 
الـربط فبلبد حينئذ من  ود الضمير المجرور في شبه؛ إلى  }ويثبت به األقدام  تعالى

ويثبـــت أقـــدامكم بتقويـــة قمـــوبكم وقـــت إيحائـــه إلـــى  : ليكـــون المعنـــى  مـــى القمـــوب,
 وهو وقت القتال. , المبلئكة وأمر  بتثبيته إياكم
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يخفـــى أن تقييـــد التثبيـــت المـــذكور بوقـــت مـــبهم  نـــدهم لـــيس فيـــه مزيـــد  وال
  .؛ٜٕٔشفائدة"

دير؛ فـي قولـه ش قـ ش إذ أنتم؛ بـ ويعترض السمين الحمبي  مى أبي البقا  تعمق
   ِإْذ َأنــُتم ِباْلُعــْدَوِة الــدُّْنَيا َوُهــم ِباْلُعــْدَوِة اْلُقْصــَوىن  َر,َوالمكــُه َ َمــىن ُكــلِّ َشــْيٍ  َقــِدي } تعــالى

إذ اليتقيـد اتصـافه بالقـدرة بظـرٍم  ب وهـذا لـيس بواضـح " فيقـول: [ٕٗ-ٔٗ]األنفال/
 . ؛ٖٓٔشمن الظروم"

وهـذا رأي  شالتقى؛ في اييـة السـابقة, ويظهر لي أن الظرم في ايية متعمق بـ
 .؛ٖٔٔشابن  طية

لموقـوع فـي الفسـاد  اوقد يكـون الهـرب مـن الفسـاد الصـنا ي فـي المتعمـق سـببً 
آل ] }َفبَل َتْحَسَبنكُهم ِبَمَفاَزٍة مَِّن اْلَعَذاِب  ففي قوله تعالى: المعنوي  ند بعض العمما ,

مـــن  اكائًنـــ : أي ة بمحـــذوم,يـــرى العكبـــري أن شمـــن العـــذاب؛ متعمقـــ [ٛٛٔ مـــران/
 .؛ٕٖٔشالعذاب,وذلا  مى ا تبار أن شمفازة؛ مكان,المكان اليعمل

 يقـول السـمين , تتصم بكونها مـن العـذاب وقد أشكل هذا الوجه أن المفازة ال
ألن المفازة التتصم بكونهـا مـن العـذاب, المهـم  " إال أن جعمه صفة مشكلب :الحمبي

 حتـى يصـح المعنــى, اشـيئا خاًصــ تعمـق بــه الجـارإال أن يقـدر ذلـا المحــذوم الـذي ي
وفيه اإلشكال المعروم,وهو أنه اليقدر المحذوم  بمفازة منجية من العذاب, : تقدير 

 .؛ٖٖٔش " امطمقً  افي مثمه إال كونً 
ميمي في موضع اسم الفا ل,أي فائزين بالنجاة  لي أن شمفازة؛ مصدر يظهرو 

  ؛ٖ٘ٔش  العكبريوقد أجاز  ؛ٖٗٔشرأي البيضاوي وهو من العذاب,
ويرغــــب بعــــض العممــــا  الفــــرار مــــن حــــذم متعمــــق شــــبه الجممــــة إذا كــــان  
ـ }َوآِتَنـا َمــا ,فيقع فـي المحــذور المعنوي,يقـول ايلوســي فـي تفسـير قولــه تعالى:اخاص 

وز م بعضــهم جــواز كــون ش مــى؛ [ مانصــه:"ٜٗٔآل  مــران/]َوَ ــْدَتَنا َ َمــى ُرُســِمَا 
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,والمراد:آتنا مــــع رســــما والحذم لشــــي  أصــــبًل بمعنــــى شمع؛,وأنــــه متعمــــق بـــــشآتنا؛,
وشاركهم معنا في أجرنابفإن الـدال  مـى الخيـر كفا مه,وفائـدة طمـب تشـريكهم معهـم 
أدا  حقهم وتكثير فضمهم ببركة مشاركتهم,واليخفى أن هذا مما الينبغي تخري  كبلم 

 .؛ٖٙٔشا تعالى الجميل  ميهببل والكبلم أحد من فصحا العرب"
ـــي هـــذو  ـــه الزمخشـــريأرجـــح ف ـــا ذهـــب إلي أنش مى؛متعمقـــة  ,وهو  المســـ لة م

 . ؛ٖٚٔش مى رسما  مى رسما أو محمواًل  ماو دتنا منزاًل  أي: بمحذوم,
والمجـرور أو الظـرم يجـب حذفـه  وال أرى االنتقاص منه ب ن العامل في الجار

 مــى  بألجــل وجــود القرينــة المعنويــة ؛ٖٛٔش ,كمــا ذكــر أبــو حيــانامطمقً  اإذا كــان كوًنــ
 .؛ٜٖٔشحذومالم

فيحــــرص العممــــا   مــــى  وتتعــــدد مظــــاهر الفســــاد المعنــــوي فــــي المتعمــــق,  
ففي قوله  واال تدال في مس لة التعمق, بيانهابمما يؤكد حرصهم  مى سبلمة النص,

ــونٍ } تعــالى: ــَا ِبَمْجُن ــِة َربِّ ــَت ِبِنْعَم ــا َأن ــم/  َم ــق  [ٖ]القم ــى أن يتعم أجــاز الزمخشــري إل
 .؛ٓٗٔش شمجنون؛ شبنعمة ربا؛ بـ

فابن الحاجب يـرى  ألجل فساد المعنى, وهذا القول لم يتقبمه غير  من العمما ب
إذ التعمق به يقتضـي نفـي جنـون مـن نعمـة  ب شمجنون؛ أن البا  متعمقة بالنفي ال بـ

 وذلا غير مستقيم من جهة المعنى لوجهين: , ا
 :أنه اليوصم جنون ب نه من نعمة ا.أحدهما "

نمـا أريـد نفيـه  موًمـ د نفي جنون مخصـوص,أنه لم ير  : واآلخر ,فتحقق أن اوا 
  ؛ٔٗٔشبنعمة ا,و مى هذا يحكم في التعمق" االمعنى:أنه انتفى  نه الجنون مطمقً 

متعمـق ش  ؛مة ربـابنعشمن أن  الزمخشري "وما ذهب إليهوأما أبو حيان فيقول:
بمجنــون ؛ وأنــه فــي موضــع الحــال , يحتــاج إلــى ت مــل , وذلــا أنــه إذا تســمط النفــي 

  مى محكوم به , وذلا له معمول , ففي ذلا طريقان : 
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 .: أن النفي يتسمط  مى ذلا المعمول فقط , أحدهما
 : أن يتسمط النفي  مى المحكوم به فينتفي معموله النتفائه .  واآلخر

, تقــول : مــا زيــد قــائم مســر ا , فالمتبــادر إلــى الــذهن أنــه منتــم  بيــان ذلــا
إســرا ه دون قيامــه , فيكــون قــد قــام غيــر مســرع . والوجــه ايخــر أنــه انتفــى قيامــه 
فــانتفى إســرا ه , أي ال قيــام فــبل إســراع , وهــذا الــذي قررنــا  ال يتــ تى معــه قـــول 

فـي حـق المعصـوم , صـمى الزمخشري بوجه, بل يؤدي إلى ما ال يجوز أن ينطق به 
 .؛ٕٗٔش ا  ميه وسمم"

 وأمــا البــا  فــي شبنعمــة؛ " : واألظهــر لــي فــي هــذ  المســ لة قــول الهمــذاني  
فيجوز أن تكون من صمة شمجنون؛  مى معنى:ما أنت بمجنـون بسـبب مـا أنعـم ا 

  فهـي تنـافي الجنـون , ألن النبوة تقتضي كمال العقـل والمعرفـة ب به  ميا من النبوة
 . ؛ٖٗٔش والبا  لمسبب" , النعمة النبوة  مى ما فسرف

ِلَا  } ىـه تعالــي قولــفـ ؛ٗٗٔششيضرب؛  ويرى الزمخشري أن شلمذين؛ متعمق بـ َكـذَن
َوالكـِذيَن َلـْم َيْسـَتِجيُبوا َلـُه َلـْو َأنك   ِلمكِذيَن اْسَتَجاُبوا ِلـَربِِّهُم اْلُحْسـَنىن * َيْضِرُب المكُه اأْلَْمثَالَ 

 [  ٛٔ-ٚٔ]الر د/اأْلَْرِض َجِميًعا َوِمْثَمُه َمَعُه اَلْفَتَدْوا ِبِه   ِفي اَلُهم مك 
 , مظاهر الفسـاد المعنـوي فـي هـذا التعمـق امبينً  ولكن أبا حيان يعترض  ميه,

 هـذين,وا تعـالى قـد ضـرب أمثـااًل  ألنه فيه ضـرب األمثـال غيرمقيـد بمثـل " : فيقول
 ثـــواب المســتجيبين بخـــبلم قـــول ه فيـــه ذكــروألنـــ , كثيــرة فـــي هــذين وفـــي غيرهمــا

فكمــا ذكــر مــا لغيــر المســتجيبين مــن العقــاب, ذكــر مــا لممســتجيبين مــن الزمخشــري 
مشـعر بتقييـد االسـتجابة, ومقابمهـا لـيس  ؛االسـتجابة الحسـنىشالثواب , وألن تقدير  
ى , إنمــا مقابمهــا نفــي االســتجابة الحســنى , وا تعــالى قــد نفــانفـي االســتجابة مطمًقــ

ـا (وألنه  مـى قولـه يكـون قولـه ,ااالستجابة مطمقً   ؛اأْلَْرِض َجِميًعـا ِفـي َلـْو َأنك َلُهـم مك
إذ يصـــير المعنى:كـــذلا يضـــرب ا األمثـــال  بممـــا قبمـــه , أو كالمفمـــت امفمًتـــ اكبلًمـــ
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بما  ؛لوشلممؤمنين والكافرين لو أن لهم ما في األرض, فمو كان التركيب بحرم رابط 
 .  ؛٘ٗٔش فمت"تقبمها زال ال
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 الفصل الثاني
 الفساد املعنىي يف أكثر من متعخلق: 

قد تحتمل الجممة أكثر من متعمق لمظرم أو لمجار والمجرور,فيختمـم العممـا  
 , واليخفى أن الفساد المعنوي ذو األثر البارز في ذلـا , في تعيين المتعمق وتحديد 
ير القرآنـي تتبـع المتعمقـات فكـان مـن مـنهجهم فـي التفسـ , وهذا ما  ني بـه العممـا 

مبينين وجه الفساد المعنوي فيها,ويقتصر ذلا البيـان  مـى  ـالم واحـد,أو أكثر,ففـي 
ـــالى: ـــه تع ـــمْ } قول ـــى أَل ـــئَلِ  تَـــَر ِإَل ـــرَاِئيلَ  ِمـــن اْلَم ـــي ِإْس ـــىن ِإْذ َقـــاُلو  ِمـــن َبِن ـــِد ُموَس ا  َبْع

وذهـب  , ؛ٙٗٔشيـةأجاز بعض العممـا  أن تكـون شإذ؛ متعمقـة بفعـل الرؤ  [ٕٙٗالبقرة/]
 .؛ٚٗٔشأبو البقا  إلى أن شإذ؛ متعمقة بما تعمق به شمن بعد؛ب ألنها بدل منه

 وكبلهما اليصح: " : يقول , وكبل القولين ا ترض  ميهما أبوحيان
قـد انتهـى  ممـا إلـى المـؤل مـن بنـي  والمعنـى: , تقرير أما األول فإن شألم تر؛

والنظر  إليهم كان في وقـت قـولهم لنبـي  , إسرائيل إذ قالوا,وليس انتها   ممه إليهم
ذا لـم يكـن ظرًفـ , [ٕٙٗ]البقـرة/  ْبَعْث َلَنا َمِمًكا}لهم:  فكيـم  لمنظـر, وال لبلنتهـا , اوا 

 . هذا ما ال يصح   لهما, أو ألحدهما يكون معمواًل 
 لكـان  مـى تقـدير العامـل, مـن شبعـد؛ بألنه لـو كـان بـداًل اوأما الثاني: فبعيد جدً 

 ال , تـدخل  مـى شإذ؛ ال شمـن؛ الداخمـة  مـى شبعـد؛ أ نـي , خوله  ميهيصح د هو ال
 شحـين؛, و شوقـت؛ كــ من إذ, ولو كان من الظروم التـي يـدخل  ميهـا شمـن؛ : تقول

 : إذ العامــل فيــه ب حــال كمــا قررنـا  ألن شمــن بعــد موسـى؛ ب الـم يصــح المعنــى أيًضـ
لماصـح هـذا  ب اعـث لنـا ممًكـكـائنين مـن حـين قـالوا لنبـي لهـم اب : ولو قمـت , كائنين
 .؛ٛٗٔش "المعنى

بـل بـدأ يبحـث  مـا  ب ولم يكتم أبو حيان ببيان الفساد المعنوي في المتعمق  
ذا بطـل هـذا الوجهـان " : فقـال يصح به المعنى من المتعمقـات, , فينظـر مـا يعمـل  وا 
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وهــو: أن يكــون ثــم محــذوم بــه يصــح  , وقــد وجــدنا  , فيــه ممــا يصــح بــه المعنــى
, أو حــديث  ألــم تــر إلــى قصــة المــؤل : وهــو العامل,وذلــا المحــذوم تقــدير  , المعنــى
نمــا يتعجــب ممــاجرى لهــم, , ألن الــذوات اليتعجــب منهــا ب ومــا فــي معنــا  , المــؤل  وا 

 إذ قـالوا , : ألم تر إلى ما جرى لممؤل من بني إسرائيل من بعـد موسـى فصار المعنى
  .؛ٜٗٔش " ى  مى تقدير والمعن , هو ذلا المحذوم فالعامل في شإذ؛   

َوِمــــــَن } ويــــــرى الزمخشــــــري أن شفــــــي الحيــــــاة الــــــدنيا؛ فــــــي قولــــــه تعــــــالى:
َقْمِبــِه َوُهــَو أََلــدُّ  ِفــي اْلَحَيــاِة الــدُّْنَيا َوُيْشــِهُد الّمــَه َ َمــى َمــا ِفــي ُيْعِجُبــَا َقْوُلــهُ  َمــن النكــاسِ 
فيجمـع ابـن  ؛ٓ٘ٔش؛ شيعجبـا شقولـه؛ أو بــ يجوز أن تتعمـق بــ [ٕٗٓ]البقرة/  اْلِخَصامِ 

}فــي الحيــاة الــدنيا  إمــا  قولــه تعــالى " " : : رفــة وجــه الفســاد فــي كــل متعمــق قــائبًل 
 هو أنه إن تعمق بـ , وكعادتهم يوردون  ميه سؤااًل  , شقوله؛ أو بـ شيعجبا؛ متعمق بـ

 ألن اإل جاب منه إنمـا هـو فـي الـدنيا , ألنه معموم ب شيعجبا؛ كان الكبلم غير مقّيد
ن تعمق بـ . فهو تحصيل حاصل , يقع في ايخرةوال  , شقولـه؛ فإمـا أن يـراد نفـس  وا 

ألن محصول ذلا القول  ب فمتعمقه إنما هو في ايخرة ال في الدنيا , قوله أو متعمقه
ن أريد نفس قوله , اإلسبلم وهو أمر أخروي الدنيوي فذلا القول إنمـا وقـع منـه  , وا 

فيرجـع إلـى تحصـيل  , هـحاجـة إلـى اإل ـبلم بـونحـن نعمـم ذلـا مـن غيـر  , في الدنيا
 الحاصل".

أي يعجبا قوله  , الجواب أنه  مى حذم مضام " : ثم يجيب  ن ذلا فيقول
ألنـه إنمـا يقصـد بكممـة اإلسـبلم  صـمته مـن القتـل واألسـر  ب في ش ن الحيـاة الـدنيا

ــة ــه و رضــه , وضــرب الجزي ــويب , وصــيانة مال ــى حكــم دني ألن  فاإل جــاب راجــع إل
 . ؛ٔ٘ٔش" مراد به نفس التعجبال

 "     , اد فـي المعنـىـفسـ وال ر,ـويرى السبزواري أن كل متعمق مرتبط بايخـ  
أي أن التعجـب  , هـو شيعجبـا؛ شفـي الحيـاة الـدنيا؛ ومتعمق الظرم فـي قولـه تعـالى:
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  شقولـه؛ ...وقيل إنـه متعمـق بــافي الدنيا يحصل من جميع جهاته فيشمل القـول أيًضـ
 .؛ٕ٘ٔش " ايضً وهو صحيح أ

والـذي  " ويظهر لي صحة ما قاله أبو حيان في تعميقه  مـى كـبلم الزمخشـري:
يظهر أنه متعمـق بــ " يعجبـا " ال  مـى المعنـى الـذي قالـه , والمعنـى أنـا تستحسـن 
مقالتــه دائمــا فــي مــدة حياتــه , إذ ال يصــدر منــه مــن القــول إال مــا هــو معجــب رائــق 

  .؛ٖ٘ٔش "ائمالطيم , فمقالته في الظاهر معجبة د
ــ ــي أحــد  شــر وجًه ــورد الســمين الحمب ــه  , لمتعمــق الظــرم شيــوم؛ اوي ــي قول ف

َيـْوَم َيْجَمـُع المّـُه  ﴾108﴿ َواتكُقوا الّمَه َواْسَمُعوْا َوالمّـُه اَل َيْهـِدي اْلَقـْوَم اْلَفاِسـِقينَ تعالى:}
 [.ٜٓٔائدة/]الم   َمَناِ ْممَ  الَ  ُأِجْبُتْم َقاُلواْ  َماَذا الرُُّسَل َفَيُقولُ 

 وسوم أقتصر منها  مى بيان األوُجِه ذوات األثر المعنوي:
 أنه  منصوب بـشاتقوا؛,أي:اتقوا ا في يوم جمعه الرسل . : أحدها

ــه: ــوم  ورد هــذا الوجــه بقول ــالتقوى فــي ي " وهــذا ينبغــي أال يجــوزبألن أمــرهم ب
ولـم ينصـب اليـوم  :ولذلا قال الواحـدي , القيامة اليكونبإذ ليس بيوم تكميم وابتبل 

 . ؛ٗ٘ٔش " ألنهم لم يؤمروا بالتقوى في ذلا اليوم ب الظرم لبلتقا 
أو  " وهو رأي الزمخشري إذ يقول : , يهدي؛ شال أنه منصوب بـ : الىجه الثاني

 . ؛٘٘ٔش: اليهديهم طريق الجنة يومئٍذ كما يفعل بغيرهم" يهدي؛ أي شال :ظرم لقوله
نظر من حيث إنه  يهدي؛ شال وفي نصبه بـ " , ولم يتقبل السمين الحمبي ذلا 

  أ نــي المحكــوم  مــيهم بالفســق , فــي الــدنيا فــي ذلــا اليــوم وال ال ايهــديهم مطمًقــ ال
نحــوإ إلــى مذهبــه مــن أن نفــي  يهــديهم إلــى طريــق الجنــة " وفــي تقــدير الزمخشــري"ال

كر ولــذلا خصــص المهــدى إليــه ولــم يــذ , يجــوز  مــى ا تعــالى الهدايــة المطمقــة ال
كونه في يوم التكميم فيه,وأما فـي دار التكميـم  اوالذي سهل ذلا  ند  أيضً  , غير 

 . ؛ٙ٘ٔش البتة" افبليجيز المعتزلي أن ينسب إلى ا تعالى نفي الهداية مطمقً 
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ألن مـا ذكـر   ب لي أن في قول السمين الحمبي تحامل  مـى الزمخشـري ويظهر
 . ؛ٛ٘ٔشالبيضاويو  ؛ٚ٘ٔشقد أخذ به بعض  مما  السنة كالعكبري

ورد  السـمين  , وهـو قـول الحـوفي , شاسـمعوا؛ أنه منصوب بـ : الىجه الثالث
إذ المـراد  ب وفيه نظربألنهم ليسوا مكمفـين بالسـماع فـي ذلـا اليـوم " : الحمبي بقوله

 . ؛ٜ٘ٔش بالسماع السماع التكميفي"
يــوم أي قــال الرســل  , كمــا ذكــر أبــو حيــان , شقــالوا؛ وأرى أن شيــوم؛ متعمــق بـــ

. والـذي د ـاني لتـرجيح قولـه أن قـول الرسـل ؛ٓٙٔشجمعهم وقـول ا لهـم مـاذا أجبـتم
 . ؛ٔٙٔش وهو وجه حسن" " وقال  نه السمين: . حاصل في ذلا اليوم

ــاِيَش } وفــي قولــه تعــالى: ــا َمَع ــْم ِفيَه ــا َلُك أجــاز الســمين  [ٓٔ]األ ــرام/  َوَجَعْمَن
أن يتعمـق  أو , ؛ أن يتعمـق بمحـذومشفيهـا أو شلكم؛ وهما , الحمبي في أحد الجارين

 . ؛ٕٙٔش شجعل؛ بـ
أنـت خبيـر ب نـه ال فائـدة معتـد بهـا و  " : , قـائبًل  تعقبه أبو السعود في تفسـير و 

  ".؛ٖٙٔش في اإلخبار بجعل المعايش حاصمة لهم , أو حاصمة في األرض
ـــ ــايش؛ مفعــول أول ل ــي أن شمع ــاني , شجعــل؛ ويظهــر ل  ,وشفيهــا؛ المفعــول الث

وأمـا  شلكـم؛ إلفـادة االهتمـام والعنايـة اإللهيـة بخمقـه, , وقـّدم شجعـل؛ عمق بـمت وشلكم؛
شفيها؛  مى شمعايش؛ ففي ذلـا إشـارة إلـى أن المعيشـة والحيـاة مقتصـرة  مـى  تقديم

 وا  أ مم. , كوكب األرض التي يقطنها الخمق دون سواها
ى شــخص واليقتصــر بيانــه  مــ , ويكـون الفســاد المعنــوي فــي أكثــر مــن متعمــق

  مـنهم  مـى سـبلمة الـنص احرًصـ , بل أجد كل  الم يدلي بـدلو  فـي المسـ لة ب واحد
ْذ َقـاَل َربُّـَا ِلْمَمبَلِئَكـةِ } ففي قوله تعـالى: , وتنزيهه من الشوائب ذكـر  [ٖٓ]البقـرة/  َواِ 

  وبعضـها اليتناسـب مـع داللـة الـنص ,  ديدة االسمين الحمبي في متعمق شإذ؛ وجوهً 



 

  

 

 
 أثر الفساد المعنوي لمتعمق شبه الجممة في التفسير القرآني

 

ٜٔٔٙ 

, أو يتعمـق بفعـل الئـق  ابتـدا  خمقكـم وقـت قـول ربـا : ق بمبتدأ تقدير وهي أن يتعم
 .اشأحياكم؛ مقدرً  أو أنه منصوب بـ , ابتدأ خمقكم وقت قوله ذلا : تقدير 

فوقت ابتدا  الخمق أو اإلحيا  ليس وقت  , وضعفها السمين باختبلم الوقتين
 . ؛ٗٙٔشالقول

ألنـه يفضـي إلـى  " ب شقالوا؛ ـولم يوافق ابن  اشور رأي الجمهور في تعمقها ب
 .؛٘ٙٔشوذلا بعيد..."  أن يكون المقصود من القصة قول المبلئكة ,
وأن قـول ا تعـالى وخطابـه  , شقالوا؛ كذا يرى ابن  اشور,ويبدو لي تعمقها بـ

 .؛ٙٙٔشلممبلئكة متقرر قديم في األزل بشرط وجود المبلئكة وفهمهم 
ِت َوِفـى ٱأْلَْرضِ ِـ ٱلمكـُه فـ وَ ـَوهُ } وفي قوله تعالى: وَن    َيْعَمـُم ِسـركُكْم َوَجْهـَرُكمْ  ى ٱلسكـمَن

ِت َوِفــى ش ذكــر العممــا  أكثــر مـن وجــٍه فــي تعمــق شـبه الجممــة [ٖ]األنعـام/ وَن ِفــى ٱلسكــمَن
فيتعمــق شفــي  شفــي الســموات؛, فمــن هــذ  األوجــه أن الكــبلم تــم  نــد قولــه , ؛ ٱأْلَْرضِ 

وقـد نسـبه ابـن األنبـاري  , ؛ٚٙٔششيعمم؛  ألرض؛ بـويتعمق شفي ا السموات؛ باسم ا ,
 لمطبري. ؛ٓٚٔشوالسمين  ؛ٜٙٔشو زا  القرطبي ؛ٛٙٔشإلى الكسائي 

هو ا الذي  " : يقول , والظاهر من كبلم الطبري أنه اليدل  مى ما ُ ِزي إليه
  ؛ٔٚٔشهو في السموات وفي األرض يعمم سركم وجهركم,فبليخفى  ميه شي"

" وهذا ضعيمبألنه سبحانه معبود في السـموات وفـي  : ورد  أبو البقا  بقوله
, فبلاختصاص إلحدى الصـفتين ب حـد الظـرفين  األرض ويعمم ما في السما  واألرض

 .؛ٖٚٔشجميبًل  اوا تبر  السمين رد   ؛ٕٚٔش"
 ؛ٗٚٔششيعمــم؛  وذهــب بعضــهم إلــى أن شفــي الســموات وفــي األرض؛ متعمــق بـــ

  )فـي السـماوات وفـي األرض( تعميـقوال يجـوز  " : وا ترض  ميه ابن  اشور,فقال
ألن سر الناس وجهـرهم وكسـبهم حاصـل فـي األرض  ) سركمشيعمم : لهبالفعل في قو 

 .؛٘ٚٔش"اخاصة دون السماوات , فمن قدر ذلا فقد أخط  خط  خفيً 
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ــق ابــن  اشــور فيمــا ذكــر وال ــدما قــال: ب أواف ــن  طيــة  ن ــه لهــذا اب               فقــد تنّب
ــــة بال ــــة أن تكــــون المخاطب ــــائمي هــــذ  المقال ــــزم ق ــــه" ويم ــــي قول شســــركم  : كــــام ف

  وجهركم؛لجميع المخموقين اإلنس والجـنبألن اإلنـس الشـر والجهـر لهـم فـي السـما 
وهو ا يعمم ياجميع المخمـوقين سـركم وجهـركم فـي  : فترتيب الكبلم  مى هذا القول

 .؛ٙٚٔشالسموات وفي األرض"
اثنـي وصـمت إلـى  , لج  أكثر العمما  إلى ت ويبلت  دة في تقـدير المتعمـقوقد 

 اشفــي الســموات وفــي األرض؛ متعمًقــ والمجــرور ولــم يجعمــوا الجــار ؛ٚٚٔش  شــر وجهــا
ألجـل تنزيهـه  زوجـل  ـن  ب فـي السـموات وفـي األرض اأي: كائًنـ , بالكون المطمق

 .؛ٛٚٔشالحركة واالنتقال وشغل األمكنة
يميـق بجبللـه و ظمتـه , فتنزيـه  ويظهر لـي أن ا سـبحانه ينـزل لمـدنيا نـزواًل 

ســبحانه ال يتعــارض مــع كينونــة الــذات اإللهيــة فــي الســما  أو فــي األرض, كمــا ا 
:" ينزل ربنا تبارا وتعـالى إلـى السـما   ورد في الحديث القدسي المتفق  مى صحته

الدنيا كل ليمة حـين يبقـى ثمـث الميـل ايخـر فيقـول: مـن يـد وني ف سـتجيب لـه, مـن 
 .؛ٜٚٔش "ينفجر الفجر, حتى  يس لني ف  طيه, من يستغفرني ف غفر له

ِإلَنـٌه   َوِفـي اأْلَْرضِ  ِإلَنـهٌ  السكـَما ِ  ِفي تعالى: }َوُهَو الكِذيقوله  اويشهد لذلا أيضً  
 [.ٗٛلزخرم/]ا

ــةِ   َ ــنِ   َواْســ َْلُهمْ } : عــالىتواختمــم العممــا  فــي متعمــق شإذ؛ مــن قولــه    اْلَقْرَي
ِلَا َنْبُمــــوُهم ِبَمــــا َكــــاُنوا  َكاَنــــْت َحاِضــــَرَة اْلَبْحــــِر ِإْذ َيْعــــُدونَ  الكِتــــي  ــــْبِت... َكــــذَن ِفــــي السك

 [:ٖٙٔ ]األ رام/َيْفُسُقونَ 
والمعنى:ســمهم  ــن  , شســمهم؛ فــذهب القيســي إلــى أن الظــرم شإذ؛ متعمــق بـــ 

ألن شإذ؛ ظــرم  "واليتصــورب ورد  أبــو حيــان بقولــه: ؛ٓٛٔشقــوت  ــدوانهم فــي الســبت
ألن العـادين  ب لم يصح المعنـى قببًل مست اولو كان ظرفً  لمامضى وشسمهم؛ مستقبًل ,
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يمكــــن ســــؤالهم ,فالمســــؤول غيــــر أهــــل القريــــة  وهــــم أهــــل القريــــة مفقــــودون فــــبل
 .  ؛ٔٛٔشالعادين"
شحاضــرة؛  شكانــت؛ أو بـــ بـــ ااز الزمخشــري أن يكــون شإذ يعــدون؛ متعمًقـــوأجــ 

ــه ,؛ٕٛٔش ــو الســعود بقول ــذلا إذ ال"  : وتعقبــه أب ــيس ب ــد الكــون او  ول ــدة فــي تقيي فائ
 .؛ٖٛٔش ضور بوقت العدوان"الح

الزمخشـري  فقد أجاز , المتعمقين  مى ايخر ألحد اقد يكون المعنى مرجحً  كما
ضـير  وال " : وأيـد  القونـوي بقولـه ؛ٗٛٔششنبمـوهم؛  بــ شبمـا كـانوا؛ فـي أن تتعمق البا 

ســــبب لبلبــــتبل  المــــذكور ليظهر ــــدوانهم واســــتحقاقهم  إذ فســــقهم المســــتمر ب فيــــه
 .؛٘ٛٔشالمؤاخذ " 

وهـذا القـول  ؛ٙٛٔششيعـدون؛  أجاز البيضاوي أن تتعمـق البـا  فـي شبماكـانوا؛ بــو 
 : مما جعمه يواجه بعض االنتقادات, يقول الخفاجي , غير متناسب مع داللة النص

 وسـقط مـن بعضـها وك نـه جعـل شيعـدون؛" والبا  متعمقـة بــ " ووقع في نسخة بعد " 
والمعنى نبموهم وقـت التعـدي  , متعمقا به وشبما كانوا؛ شنبموهم؛ متعمقا بـ شإذ يعدون؛

ـــ , ولــيس هــذا بمتعــين , بالفســق  ولــذا ا تــرض  ميــه ب نــه مــا المــانع مــن تعمقــه ب
 .؛ٚٛٔش وجه له فت مل" شنبموهم؛ مع قربه والعدول  نه ال

 مــى  شيعــدون؛ بـــ وشبمــا؛ شنبمــوهم؛ بـــ شإذ يعــدون؛ وتعمــق " ويقــول ايلوســي:
ينبغي تخـري  كتـاب ا تعـالى الجميـل  مما ال , لفسقنبموهم وقت العدوان با : معنى
 . ؛ٛٛٔش ميه"

             فقـــال: شيعـــدون؛ ودافـــع شـــيخ زاد   ـــن  بـــارة البيضـــاويشوالبا  متعمقـــة بــــ
اال أن المصــنم جعمهــا  وظــاهر الــنظم يــدل  مــى أن البــا  متعمقــة بقولــه شنبمــوهم؛ "

لتعذيبهم بارتكاب مـانهوا  اسق سببً نظرا إلى أن كون اال تدا  بالف شيعدون؛ متعمقة بـ
 .؛ٜٛٔشلبلبتبل  بذلا الببل " ا نه أقرب من كونه سببً 
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أي اس لهم  ـن أهـل  , والظاهر لي أن شإذ؛ متعمقة بمحذوم حال من شالقرية؛
و بر  ن أهـل القريـة بالقريـة كمـا فـي قولـه  , القرية حالة كونهم يعدون في السبت

 [.ٕٛ]يوسم/ ِتي ُكنكا ِفيَها }َواْسَ ِل اْلَقْرَيَة الك  تعالى:
}َوَقاَل الكِذيَن َكَفُروا اَل تَْ ِتيَنا السكاَ ُة ُقْل َبَمـى  : وأجاز ابن  طية في قوله تعالى

 َوَربِّي َلتَْ ِتَينكُكْم َ اِلِم اْلَغْيِب اَل َيْعـُزُب َ ْنـُه ِمْثَقـاُل َذركٍة ِفـي السكـَماَواِت َواَل ِفـي اأْلَْرِض َواَل 
ـاِلَحاِت  *ْصَغُر ِمْن َذِلَا َواَل َأْكَبُر ِإالك ِفي ِكتَاٍب ُمِبيٍن أَ   ِلَيْجِزَي الكِذيَن َآَمُنـوا َوَ ِممُـوا الصك
 : شاليعزب؛ أو بـما في قوله تعـالى أو بـ شلت تينكم؛ أن يتعمق شليجزي؛ بـ [ٗ-ٖسب /]
 .؛ٜٓٔش: إال أثبته في كتاٍب مبينألن المعنى ب   من معنى الفعلِإالك ِفي ِكتَاٍب ُمِبيٍن }

 ؛ٜٔٔشيعزب؛ فقد تعقب ب ن  ممه تعالى ليس ألجل الجزا  شال ف ما تعمق البلم بـ

 وهــو كمــا تــرى" " : كمــا ا تــرض ايلوســي  مــى تعمقــه بمتعمــق شفــي كتــاب؛ بقولــه ,
ولعمه يقصد الفساد المعنويبألنه تعالى لـم يثبـت كـل شـي  فـي السـموات وفـي  ؛ٕٜٔش

 لجزا  فقط!.األرض ألجل  ا
" متعمـق بقولـه  : شلتـ تينكم؛,يقول ايلوسـي واألرجح  ندي أن الـبلم متعمقـة بــ

فهو من تتمة المقسم  , شلت تينكم؛  مى أنه  مة له وبيان لمقتضى إتيانها : سبحانه
فحاصل الكبلم أن الحكمة تقتضي إثباتها والعمم البالغ المحيط بالغيب وجميع  ,  ميه

فيها حاصل والقدرة المقتضية إليجاد العالم ومـا فيـه وجعمـه نعمـة الجزئيات جميها وخ
فميس في ايية اكتفـا  فـي الـرد بمجـرد  ,  مى مامر, فقد تم المقتضى وارتفع المانع

 . ؛ٖٜٔشاليمين"
ٍق ِإنكُكـْم } : وفي قوله تعالى ْقُتْم ُكـلك ُمَمـزك َلِفـي َهْل َنُدلُُّكْم َ َمىن َرُجٍل ُيَنبُِّئُكْم ِإَذا ُمـزِّ

فذهب بعض النحـويين  , اختمفت أقوال العمما  في متعمقشإذا؛ [ٚ]سب /   َخْمٍق َجِديدٍ 
ألنـه فـي معنى:يقـول لكـم إذا مـزقتم كـل  ب ومنهم أبـو حيـان إلـى أن العامـل شينبـئكم؛

 .؛ٜٗٔشممزق
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يقول أبـو جعفـر  . ؛ٜ٘ٔشه بعض النحويين ك بي البقا  العكبريـرأي رفضـذا الـوه
 ألنه ليس يخبرهم ذلا الوقـت ب يجوز أن يكون العامل فيها شينبئكم؛ " وال : النحاس

 . ؛ٜٙٔش "
 ورد  ميه ابـن  طيـة بقولـه , ؛ٜٚٔشوذهب الزجاج إلى أن العامل فيها شمزقتم؛ 

فساد لممعنى  المقصود" : واألرجح  ندي أن شإذا؛ متعمقـة بجوابهـا  ؛ٜٛٔش"وهو خط  وا 
 .؛ٜٜٔشى مذهب الجمهورشإذا؛  م وهو العامل في , المقدر, أي:تبعثون

  ألحـدها  مـى ايخـر اأو مرجًحـ , الستبعاد بعض المتعمقات اوي تي المعنى سببً 
ـرُّ َدَ اَنـا ِلَجْنِبـه} كما في قوله تعـالى: َذا َمـسك اإِلْنَسـاَن الضُّ   َقاِئًمـا َأوْ   َقاِ ـًدا َأوْ  ِِ  َواِ 

 " : يقـــول , شد ـــا؛ بــــ أو شمـــس؛ متعمـــق بــــ يـــرى الزجـــاج أنشلجنبـــه؛ [ٕٔ]يـــونس/
ذا مس اإلنسان الضر من حال من األحوال فجائز أن يكـون: -وا أ مم -المعنى  وا 

 أو د انا قائما. , ود انا وهو سطيح , د انا لجنبه
ذا مـس اإلنسـان الضـر لجنبـه أو مسـه قا ـدً  : ويجوز أن يكون أو مسـه  , اوا 

 .؛ٕٓٓش " د انا , اقائمً 
  شد انــا؛ ج رجــح تعمــق شلجنبــه؛ بـــوبعــد أن نقــل أبــو  مــي الفارســي قــول الزجــا

ذا مـّس  : وفصل القول في ذلا قائبًل  " والقول األول أحسن,وهو أن يكون المعنى: وا 
وجميــع أحوالــه هــو مــا ذكــر مــن الّتســطُّح  , اإلنســان الضــر د انــا فــي جميــع أحوالــه

ــه ــام والقعود,فقول ـــ : والقي ــق ب ــه" متعم ــا؛ "لجنب ــه , شد ان ــه وقول ــا؛ العامــل في  , شد ان
 , اأو قائًمـ اأو قا ـدً  اد انـا مضـطجعً  : ,ك نـه ؛اأو قائًمـ اشأو قا ـدً  :وكذلا في قولـه

ذا وجــد الســبيل إلــى تــرا  , فــالكبلم  مــى وجهــه اليحتــاج معــه إلــى تقــديم والتــ خير وا 
 الكبلم  مى وجهه ونظمه كان أولى من ت ويل غير ذلا معه.

َذا َمسك اإِلْنَسا ش : فإنه إذا قال اوأيضً  رُّ َواِ  ؛ وقع المس  مى كل حال مـن َن الضُّ
و ّمهــا كمهــا فيســتغنى بعمــوم وقــوع المــس  مــى األحــوال  , قيــام وقعــود وغيــر ذلــا
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ولـيس إذا د ـا ا الـدا ي فـي حـاٍل مـن  , وداللته  ميها  ن تفصيمها وتخصيصـها
 ألنـه ب يمزم ذلا وال له في سائرها, ايجب أن يكون دا يً  , وهيئة من هيئاته أحواله,

فحمـــل هـــذ  األحـــوال المفصـــمة  , يـــد و  فـــي أخـــرى يجـــوز أن يـــد و  فـــي حـــاٍل وال
 المخصصة  مى تعمقها بالد ا  أولى وأحسن من حممها  مى التعمق بالمّس.

ــرُّ َفــُذو ويؤكــد هــذا الت ويــل الــذي اخترنــا  قولــه ــُه الشك َذا َمسك  َ ــِريٍض  ُدَ ــا ٍ  }َواِ 
  .؛ٕٔٓش  .." ٕٕ}يونس/ يَن َلُه الدِّيَن }َدَ ُوا المكَه ُمْخِمصِ و ,  ٔ٘}فصمت/

وجــائز أن  : قــال أبــو إســحاق " : ونقــل الواحــدي الــرد  مــى الزجــاج فــي قولــه
ذا مـــس اإلنســـان الضـــر لجنبـــه أو مســـه قا ـــدً  : يكـــون  , د انـــا اأو مســـه قائًمـــ اوا 
ذا م : ىـوالمعن :  ؛ٕٕٓشال أبـوبكرـق . ي حال من األحوال د اناـر فـان الضـس اإلنسـوا 

ا ـب لهــألن إزالـة ألفـاظ القـرآن إلـى معنـى غـامض يتطمـ ب في هذا القول  نـدي بعـدو 
 .؛ٖٕٓش إذ استعمال الظاهر إذا لم يدع إلى الغامض ضرورة أولى" ب مكروهة

" وهو ضعيم ألمرين:....والثـاني: أن المعنـى  بقوله: اوضعفه أبو البقا  أيضً 
فـي كـل أحـوالب و ميـه جـا ت كثرة د ائه فـي كـل أحوالـه, ال  مـى أن الضـر يصـيبه 

 . ؛ٕٗٓش آيات كثيرة في القرآن"
ــد ا وا , ألن ذكــر الــد ا  أقــرب إلــى هــذ   أصــح لقــول  نــدي فــي تعمقهــا بال

يقتضـي مبالغـة  األحوال من ذكر الضر, وألن القول بـ ن هـذ  األحـوال أحـوال لمـد ا 
وحممـه  بذلا أ ج ثم إذاترا الد ا  بالكمية وأ رض  نه كان , في الد ا  اإلنسان

لكثــرة ايي فــي ذلا,كمــا فــي قولــه  ا مــى الــد ا  أولــى مــن حممــه  مــى المــس أيًضــ
 وقولـه ,  ٜٔٔ}آل  مـران/  َوَ َمىن ُجُنوِبِهمْ  الكِذيَن َيْذُكُروَن المكَه ِقَياًما َوُقُعوًدا} تعالى:

ِنيِبيَن ِإَلْيهِ } : َذا َمسك النكاَس ُضرإ َدَ ْوا َربكُهم مُّ   ,وغيرهما.ٖٖم/}الرو   َواِ 
منـه وخشـيًة  اويذكر بعض العمما  المتعمقات التي تعترض مـع المعنـى احتراًسـ

ـــــالى:} مـــــن األخـــــذ بهـــــا, ـــــه تع ـــــي قول ـــــري ف ـــــا  العكب ـــــو البق ـــــر أب ـــــا  كمـــــا ذك َوَم
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 فـي جنـب ايخـرة. "والتقـدير: إذ يقول: [ٕٙ]الر د/  اْيَِخَرِة ِإالك َمتَاعٌ  ِفي الدُّْنَيا اْلَحَياةُ 
نمـا ب يقعان فـي ايخـرة ألنهما ال ب ال لمحياة وال لمدنيا ان يكون ظرفً واليجوز أ  هـو وا 

 .  ؛ٕ٘ٓشوما الحياة القريبة كائنة في جنب ايخرة" : والتقدير , حال
ــه وأخــذ الحيطــة والحــذرب ــاب التنبي ــا مــن ب ــم أجــد مــن جعــل شفــي  قــال ذل إذ ل

 بالحياة أو بالدنيا . اايخرة؛ متعمقً 
 اببيان الفساد المعنوي فـي المتعمقـات فـإنهم يسـعون أيًضـوكما ا تنى العمما  

}  ي قولـه تعـالى:ـفف , إلى سبلمة المتعمقات من جهة المعنى وتنقيحها من الشوائب
ــا َ ِمَمــتْ  ــْوَم َتِجــُد ُكــلُّ َنْفــٍس مك  الزجــاج أنيــرى  [ٖٓ/]آل  مــران َخْيــٍر مُّْحَضــرًا  ِمــنْ  َي

 أن يكـون العامـل فيـه شقـدير؛بـن أبـي طالـب وأجاز مكـي  , شيحذركم؛ شيوم؛ متعمق بـ
 .؛ٕٙٓشقدير في يوم تجد أي:

ألن تحـذير ا لمعبـاد إنمـا  ب ابن الشجري أن يكون العامـل فيهشيحـذركم؛منع و 
ألن قـدرة  ب واليعمـل فيـه شقـدير؛ " : اويقـول أيًضـ. ؛ٕٚٓشيكون فـي الـدنيا دون ايخـرة

 .؛ٕٛٓش ا  مى األشيا  كمها التختص بزمان دون زمان"
صـحة  فقد أجيب  نـه بـ ن المـراد وقـت ظهـور شيحذر؛ بـ شيوم؛ أما نصب     

 .؛ٜٕٓشتما الد وى لكم
يمـزم مـن  : يقـال ال " : فقد رد  السمين بقوله شقدير؛ شيوم؛ بـ وأما انتصاب   

ألنــه إذا قـدر فــي ذلـا اليـوم الــذي يسـمب كــل واحـد قدرتــه ب  ذلـا تقييـد قدرتــه بزمـان
 .؛ٕٓٔش طريق أولى وأحرى"فؤلن يقدر في غير  ب

 :قولـــه فمـــثبًل  , والحقيقـــة أن لهـــذ  اييـــة الكريمـــة نظـــائر فـــي القـــرآن الكـــريم
يـدل  ال [ٚٙ]الزمـر/ َمْطِويكاٌت ِبَيِميِنه  َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسكَماَواتُ  َقْبَضُتهُ  َجِميًعا }َواأْلَْرُض 

َماِلـِا } : كـذلا قولـه تعـالىو  , غيـر  مى أن هذ  القـدرة الربانيـة يـوم القيامـة فقـط ال
 . ؛ٕٔٔش يدل  مى أن ممكه في يوم الدين فقط ال [ٗ]الفاتحة/ َيْوِم الدِّيِن 
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ف رجحـه فـي المسـ لة  م أجد ذلا الرأي الذي يطمئن له قمبي,أود القول ب ني لو 
 " : أحمـد فرحـات /يقـول الـدكتور , وقد كثر النقـاش والجـدل فـي ذلـا بـين العممـا  ,

في هذ  ايية محل نقـاش وجـدل  إلى أن تقدير العامل في شيوم؛ هناونحب أن نشير 
حتـى القـول الـذي  , من إيراد ا ميه خاليً  امتفقً  يكاد يجد المر  قواًل  وال , بين العمما 

حيـث  ب اقـد أورد العممـا  فيـه كبلًمـ , ارجحه ابن الشجري وهو ا تبار العامل محذوفً 
فيـه مـن  مـا -أي تقـدير العامـل المحـذوم -روفي التقـدي " : قال السمين وأبو حيان

 كونه  مى خبلم األصل مع االستغنا   نه".
وكــذلا أوردا  ميــه  , اختــار  الزمخشــري آخــر اـثــم ذكــر أبــو حيــان والســمين رأًيــ

يمكن  وال , واحتماالت من نظر ويبدو أن المس لة في كل الوجو  ال تخمو ا تراضات,
  ميهــا.." ون هــذ  األقـوال واال تراضــات الـواردةيـورد وكـل العممــا  , القطـع فيهــابرأي

 ؛ٕٕٔش
كـذلا يكـون سـبلمة  , وكما ا تمـدوا  مـى فسـاد المعنـى فـي تـرجيح المتعمـق  

}َفاْغِسـُموا ُوُجـوَهُكْم  : ففـي قولـه تعـالى لترجيحـه, االمعنى وتنزيهـه فـي المتعمـق سـببً 
 ــن بعــض العممــا  امتنــاع تعمــق  نقــل ابــن هشــام [ٙالمائــدة/] َوَأْيــِدَيُكْم ِإَلــى اْلَمرَاِفــِق 

 " يقـول:, اشأسـقطوا؛ محـذوفً  ثم رجـح أن تكـون شإلـى؛ متعمقـة بــ , شاغسموا؛ شإلى؛ بـ
تقول:ضـربته  , وقدرد  بعضهم بـ ن ماقبـل الغايـة البـد أن يتكـرر قبـل الوصـول إليهـا

 قتمته إلى أن مات. ويمتنع : , إلى أن مات
ــد ال ــى الم وغســل الي ــل الوصــول إل ــقيتكــرر قب ــد شــاممة لــرؤوس  ب رف ألن الي

 " امحــذوفً  شأســقطوا؛ قــال: فالصــواب تعمــق شإلــى؛ بـــ , ب ومــا بينهمــاـل والمناكـــاألنامــ
  .؛ٖٕٔش
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أن المرافــق تــدخل فــي  ؛ٕ٘ٔشوالزيمعــي ؛ٕٗٔشويــرى بعــض العمما ,كالمرغينــاني
ـــدير: , الغســـل ـــق وأن التق ـــى المراف ـــاورا  أســـقطوا مـــن المناكـــب إل .وأن اإلســـقاط لم
 المرافق.
 شالهدايـة؛مـا فـي  " : شأسـقطوا؛ فقـال الحنفي  مى تعمقه بـ بن نجيما  ترضوا

 مـردود , اغسموا أيديكم مسقطين إلى المرافـق : وتقدير  وغيرها من أنه غاية لمقدر,
مـع أن  , وتعمقه بمقـدر خـبلم الظـاهر بـبل ممجـ  , شاغسموا؛ ألن الظاهر تعمقه بـ ب

إذ  ب بـل  مـا قبمـه بـالمفظ , فـوق المرفـق هو اليوجبـه  مـا , المقصود منه اإلسقاط
فمـم  , أسقطوا من المنكب إلى المرفـق أو مـن رؤوس األصـابع إلـى المرفـق : يحتمل

 ؛.ٕٙٔش كما اليخفى" , يتعين األول
أن مــا قبــل  شاغســموا؛ بنــا   مــى  إلــى تــرجيح تعمــق شإلــى؛ بـــ الشــمني ذهــبو 

 فـي محـل ذي أجـزا , مثـل: شإلى؛ قد يتكرر "بحسب إجزا  محمه, ب ن يقع مرة واحدة
ألن فـي كـل جـز   ب وغسمت من األصابع إلـى المرفـق , سرت من البصرة إلى الكوفة

   .؛ٕٚٔش" ,ومن المغسول غسبًل امن المسافة سيرً 
 افيظـل كـل منهمـا صـالحً  , ويجيب العمما   ن الفساد المعنوي في كـل متعمـق

َمْقــِتُكْم َأْنُفَسـُكْم ِإْذ تُـْدَ ْوَن ِإَلــى  ِمـنْ  رُ }َلَمْقـُت المكــِه َأْكَبـ كمـا فـي قولــه تعـالى: , لمتعمـق
؛ مـن ِإْذ تُـْدَ ْونَ ش [ فقـد تعـددت االحتمـاالت فـي متعمـقٓٔ]غـافر/ اإِليَماِن َفَتْكفُـُروَن 

ــِتُكْم ؛ وشَلَمْقــُت المكــهِ ش وهمــا , اثنــان منهــا انتقــد مــن جهــة المعنــى , اييــة الكريمــة َمْق
 ؛. َأْنُفَسُكمْ 

ـــوم القيامـــةأمـــا األول فإشـــ ـــل فـــي أن شمقـــت ا؛ حاصـــل ي شإذ  و , كاله يتمث
 . ؛ٕٛٔشفاختمم الزمن , تد ون؛ في الدنيا

لمقـت ا إيـاكم  : " المعنى يقال لهـم وأجاب  ن ذلا أبو جعفر النحاس بقوله
 يـوم القيامـةب افي الدنيا إذ تد ون إلى اإليمان فتكفرون أكبر من مقت بعضكم بعضً 
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وكذلا  ؛ٜٕٔش " ومقته يوم القيامة ف ذ نوا  ند ذلا وخضعوا األن بعضهم  ادى بعضً 
 .؛ٕٕٓشذكر ابن جني 

فــي ايخــرة  اكمــا ضــعم أبــو حيــان هــذا الوجــه ب نــه لــو كــان شمقــت ا ؛ كائًنــ
مــن الكبلمبلكونــه لــيس لــه  امــل مقــدم وال مايفســر  افســوم يبقــى شإذ تــد ون؛ مفمتًــ

  ؛ٕٕٔش, تقدير : مقتكم" مر له  املفإذا كان المقت في الدنيا أمكن أن يض ,  امبًل 
شمقتكم؛ فا ترض  ميه ب نهم لم يمقتوا أنفسـهم وقـت د ـائهم  أما تعمق شإذ؛ بـ

  ؛ٕٕٕشإنما مقتوها يوم القيامة ب إلى اإليمان
 وذكر ابن الحاجب أنه أجيب  ن هذا اال تراض ب مرين:

إذ  : ا معنـ , }إذ ظممـتم  :أن المراد إذ صح كونكم تد ون, مثـل قولـه"أحدهما
زمــن  فعمــى هــذا يكــون شإذ تــد ون؛ . قامــت الحجــة بــه  مــيكم : أي , ثبــت ظممكــم

 ايخرة.
 شإذ تـد ون؛ لمـدنيا فيكـون , شأنفسكم؛ أمثالكم من المـؤمنين أو يكون المراد بـ

 .؛ٖٕٕش والمراد بالمفظ غيرهم" ,
"أن الكـبلم  مــى هــذا الوجــه مــن قبيــل قــول   ــن الوجــه الثــاني بـــ اوأجيـب أيًضــ

وقـول  مـرو  , إنمـا أكمـت يـوم أكـل الثـور األحمـر : -كرم ا تعالى وجهه –مير األ
كانـت مقفـرة مـن  اوقـد سـ لته لبًنـ , بن  دس التميمي لمطمقته دختنـوس بنـت لقـيطا

بتنزيـل وقـوع السـبب وهـو كفـرهم  اوذلا ب ن يكـون مجـازً  . الزاد:الصيم ضيعت المبن
تهم ألنفسـهم حـين معـاينتهم مـا حـل بهـم وهو مق , وقت الد وة منزلة وقوع المسبب

 .؛ٕٕٗشبسببه"
ألجـــل أن المقـــام مقـــام ت ديـــب  شمقـــت ا؛ واألرجـــح أن تكـــون شإذ؛ متعمقـــة بــــ

وت نيب لمكفار  مى ذنبهم,فاألنسـب لـذلا بيـان مقـت ا لهـم وقـت د ـوتهم لئليمـان 
 فيكفرون به, اليتساوى مع مقتهم ألنفسهم  ند معاينتهم ما حل بهم.
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[ أجـاز ٜٖ]الزخـرم/ } َوَلـْن َيـْنَفَعُكُم اْلَيـْوَم ِإْذ َظَمْمـُتْم   في قوله تعـالى: وكذلا 
فيكـون العامـل فيهـا مـا  مـل  , ؛ٕٕ٘شمن شاليـوم؛  وبداًل  اظرفً  ابن جني أن تكون شإذ؛

 . ؛ٕٕٙشالنفع المنفي أو شلن؛ وهو , في شاليوم؛
  يـوم؛ يـوم القيامـةشال ألن المـراد بــ ب وفي هذا التعمـق إشـكال مـن جهـة المعنـى

 وما بعدها ماٍض, فاختمم الزمن. , فيكون متعمقها مستقببًل 
 وفي الجواب  ن هذا اإلشكال ما نقمه ابن جني  ن شيخه أبي  مي الفارسيب

 مـى  اوراجعتـه فيـه  ـودً  , فـي هـذا –رحمه ا تعـالى –" طاولت أبا  مي  إذ يقول:
 ا كانـت الـدار ايخـرة تمـي الـدار الـدنيا الفكان أكثر ما برد منه في اليد أنـه لمـ , بد 

 , صار مـايقع فـي ايخـرة ك نـه واقـع فـي الـدنيا , إنما هي هذ  فهذ  , فاصل بينهما
ووقـت  شإذ ظممـتم؛, وهـو قولـه: , مجرى وقـت الظمـم , فمذلا أجرى اليوم وهو ايخرة

متعمــق  الظمــم إنمــا كــان فــي الــدنيا,فإن لــم تفعــل هــذا وترتكبــه بقــي شإذ ظممــتم؛ غيــر
 .؛ٕٕٚشبشي"

ثم قال:"فإن قمت: لم التكون شإذ؛محمولة  مـى فعـل آخر,حتـى ك نـه قـال: ولـن 
 ينفعكم اليوم أنكم في العذاب مشتركون اذكروا إذ ظممتم أو نحو ذلا.

قيل:ذلــا يفســد مــن موضــعين:أحدهما المفظ,وايخــر المعنى.أمــا المفظ....وأمــا 
ة الظـرم الـذي هـو شإذ ظممتم؛,وهـذا المعنى فؤلنا لو فعمت ذلا ألخرجـت مـن الجممـ

ينقص معناها,وذلا ألنها معقودة  مى دخول الظرم الذي هـو شإذ؛ فيهـا , ووجـود  
أال ترى أن  دم انتفا هم بمشاركة أمثـالهم لهـم فـي العـذاب إنمـا سـببه  ب في أثنائها

مــن احتياجهــا إلــى  افــإذا كــان كــذلا كــان احتيــاج الجممــة إليــه نحــوً  , و متــه ظممهــم
   ؛ٕٕٛشقصدتا رغبًة في برِّا.." : نحو قولا مفعول له,ال

إذ صح ظممكم وتبين ولم يبق لكـم وال  وأجاب الزمخشري  ن ذلا ب ن المعنى:
 . ؛ٜٕٕشألحد شبهة  في أنكم كنتم ظالمين, وذلا يوم القيامة
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كما أجاب ابن الحاجـب  ـن هـذا اإلشـكال بقولـه:"فإن قمـت: فاإلشـكال فـي شإذ؛ 
ذا جعمتها من شاليوم؛,واليوم يوم القيامة,فقد اسـتعممتها لمـا هـو باٍقبألنها لممضي ,وا 

مســتقبل,فالجواب:أن النفــع المقــدر فــي ذلــا اليــوم المقصــود بــالنفي  مــى أن يكــون 
لمنفـع  االنفع هو العامل إنمـا يقـدر بعـد ثبـوت ظممهم,فصـار زمـان ثبـوت الظمـم سـابقً 

ن كــان ,فصــح التعبيـر  نــه بمفـظ المعنــى بالاالمقـدر مستمرً  نســبة إلـى مــا تعمـق بــه,وا 
العامل النفي فهو انتفا  حاصل بعد ثبوت ظممهمبألن المعنى:يقال لهم: ولـن يـنفعكم 

فصـح التعبيـر  , اليوم إذ ظممتم,فالنفي المقول لهم بعد زمان ثبوت ظممهم واسـتمرار 
 . ؛ٖٕٓش نه بمفظ المضيِّ ألنه بالنسبة إلى  اممه ماٍض مستمر"

, ؛ٖٕٔشإذ؛ فــي اييــة تفيــد التعميــل,  مــى رأي ابــن هشــاموالــذي يظهــر لــي أن ش
 من تعدد الت ويبلت.  امع ظاهر المفظ,وتخمصً  اتمشيً 

هذا أبرز مـا توصـمت  إليـه مـن خبلفـات العممـا  والمفسـرين فـي مسـائل تعمـق 
معنــى اييــة الكريمــة, فقــد  ممــت  مــى شــبه الجممــة ومــا ترتــب  ميــه مــن فســاد فــي 

مـة فـي القـرآن الكريم,وبيـان أقـوال العممـا  فـي معانيهـا استقصا  متعمقات شـبه الجم
ومدى صحة التعمق بها من  دمه,مستشهدا ب قوال النحويين وآرائهـم فـي  ودالالتها,

يتنـــاول الفســاد المعنـــوي فـــي  , وجعمـــت البحـــث فــي فصـــمين , أهميــة التعمـــق وأثــر 
 امبينً  , ن متعمقالمتعمق الواحد لشبه الجممة,والثاني  ن الفساد المعنوي في أكثر م

ـــق  آرا  المفســـرين فـــي ذلـــا,وطرقهم ومـــنهجهم  فـــي بيـــان الفســـاد المعنـــوي لممتعم
 أوتنزيهه من المعاني والدالالت المنتقدة,والتي التتناسب مع النص القرآني.

 ىصخلت إليها:التي تنتائج البحث وفيما يأتي أبرز 
 بيان معنى التعمق في شبه الجممة.-ٔ

 معناها إال بمتعمق ترتبط به وتتم به الفائدة. شبه الجممة اليكتمل-ٕ
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لمـنص ويـتم بهـا الـنقص ولـو تعـددت فـي  اشبه الجممـة تعطـي معنـى جديـدً -ٖ
 الجممة.

 الفساد المعنوي يكون في المتعمق الواحد أو أكثر.-ٗ

حــرص العممــا   مــى ســبلمة المتعمــق مــن الفســاد المعنوي,وتبــاين األدوات -٘
 في سبيل ذلا.

 في تحديد المتعمق واختيار  من الجانب المعنوي والداللي. أهمية الحرص-٘

 األثر المعنوي في اختيار المتعمق  ند تعدد العوامل وتشعبها.-ٙ

 تباين الدوافع والمبررات التي بموجبها ُيذكر الفساد المعنوي لممتعمق. -ٚ

اخــتبلم العممــا  والمفســرين فــي تــرجيح المتعمــق أو االلتــزام بــه أو رفضــه -ٚ
 مق فكرهم وسعة دراستهم ألجل سبلمة معنـى الـنص القرآنـي مـن الـنقص أو  يظهر
 الزلل.

ــذلا النفســي فــي -ٛ ــداللي وك دور الجانــب المغــوي والمــذهبي واالجتمــا ي وال
 اختيار المتعمق وتحديد .

اكتشــام كنــوز المعــاني الببلغيــة فــي أقــوال المفســرين  ــن متعمقــات شــبه -ٜ
 الجممة,واإلفادة منها.
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 لبحثحاشية ا
                                           

,مكتبــــــــــة األنجمــــــــــو ٖ؛ انظــــــــــر:د. إبــــــــــراهيم أنــــــــــيس,من أســــــــــرار المغــــــــــة,ط(ٔ
 .ٕ٘ٓم,صٜٙٙٔالمصرية,القاهرة,

ـــــــين الشـــــــكل وال(ٕ ـــــــب ب ـــــــدين,اإل راب والتركي نسبةشدراســـــــة ؛ محمـــــــود شـــــــرم ال
 .٘م,صٜٗٛٔ,دارمرجان,القاهرة,ٔتفسيرية؛,ط

؛ انظر:مهدي المخزومـي, فـي النحـو العربيشقوا ـد وتطبيـق؛ مى المـنه  العممـي (ٖ
 .٘ٓٔم,صٜٙٙٔ,مصطفى البابي الحمبي   وأوالد ,ٔالحديث,ط

ــــرآن,ج(ٗ ــــي إ ــــراب الق ــــان ف ــــري, التبي ــــا  العكب ــــو البق ــــب ٔ,طٕ؛ انظر:أب ,دار الكت
 .ٕٕم,صٜٜٛٔالعممية,بيروت,

,دار الفكــــــر لمطبا ــــــة والنشــــــر ٔ,طٖ؛ د. فاضــــــل الســــــمرائي,معاني النحــــــو,ج(٘
 .ٗٔٔم,صٕٓٓٓوالتوزيع, ّمان,

 .ٕٔٚم,صٕٕٓٓالكويت,السمسمة التراثية,,ٔ,ط٘؛ ابن هشام,مغني المبيب,ج(ٙ
 .٘ٔٔ-ٗٔٔ/ٖ؛ د.فاضل السمرائي,معاني النحو:(ٚ
 .ٜٔم,ص ٕٕٓٓيروت,,دار ابن حزم ,بٔابن  طية,المحرر الوجيز,ط؛ (ٛ
 .ٕٔ٘-ٔٔ٘,صٔالزمخشري,الكشام,ج؛ (ٜ

 .ٕٕٔ,ص٘؛ الزمخشري, الكشام,ج(ٓٔ
 .ٕٛٛ, ص ٕ؛ انظر:الشمني,حاشيته  مى المغني,ج(ٔٔ
 .ٚٓٗص-ٙٓٗ,صٖ؛ الرضي,شرح الكافية,ج(ٕٔ
 .ٔٓٔ,ص٘؛ انظر:البيضاوي,أنوار التنزيل وأسرار الت ويل,ج(ٖٔ
 .ٕٖٛ,صٚٔ؛ القونوي,حاشيته  مى تفسير البيضاوي,ج(ٗٔ
 .ٛٙٗ,ص٘؛ انظر:الزمخشري,الكشام,ج(٘ٔ
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 .ٖٗٔ,صٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٙٔ
 .ٖ٘ٔ,ص٘ايلوسي,روح المعاني,ج؛ (ٚٔ
 المرجع السابق.؛ (ٛٔ
, ـــــــــالم ٔ,طٔانظر:أبـــــــــو إســـــــــحاق الزجاج,معـــــــــاني القـــــــــرآن وا  رابـــــــــه,ج؛ (ٜٔ

 .ٖٜٔم,صٜٛٛٔالكتب,بيروت,
 .ٓٚٙ,صٔابن  اشور, التحرير والتنوير,ج؛ (ٕٓ
 .ٛٔ٘م,صٖٜٜٔ,دار الكتب العممية,بيروت,ٔ,طٔأبوحيان,البحر المحيط,ج؛ (ٕٔ
 .ٙ,صٗ؛ الزمخشري, الكشام,ج(ٕٕ
,جـائزة دبــي الدوليــة ٔ,طٜ؛ الطيبي,فتـوح الغيــب فـي الكشــم  ــن قنـاع الريــب,ج(ٖٕ

 .ٚٙ٘م,ص  ٖٕٔٓلمقرآن الكريم,دبي, 
 .ٔٙ,صٙٔ؛ ايلوسي, روح المعاني,ج(ٕٗ
,دار ٕلمعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني,جايلوســـي, روح ا؛ (ٕ٘

 .ٚ٘إحيا  التراث العربي , بيروت,ص
 .ٗ٘ٔ,صٔالعكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٕٙ
ـــــــــل,ج؛ (ٕٚ ـــــــــل وأســـــــــرار الت وي ـــــــــراث ٔالبيضـــــــــاوي,أنوار التنزي ـــــــــا  الت ,دار إحي

 .ٖٗٔالعربي,بيروت,ص
,دار الكتــــــب ٔ,ط٘ابــــــن التمجيــــــد, حاشــــــيته  مــــــى تفســــــير البيضــــــاوي,ج؛ (ٕٛ

 .ٕٔٚ-ٕٓٚم,صٕٔٓٓالعممية,بيروت,
,دار الكتــــــــــــب ٔ,ط٘القونوي,حاشــــــــــــيته  مــــــــــــى تفســــــــــــير البيضــــــــــــاوي,ج؛ (ٜٕ

 .ٕٔٚم,صٕٔٓٓالعممية,بيروت,
 .ٖٕ٘,صٕ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٖٓ
 .ٖٙٗ, صٔ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٖٔ
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 .ٕٗ٘؛ ابن  طية, المحرر الوجيز,ص(ٕٖ
 .ٜٜٗ,صٖلمحيط,ج؛ أبو حيان, البحر ا(ٖٖ
 .ٖٙٔ,صٙ؛ ايلوسي, روح المعاني,ج(ٖٗ
 ؛ المرجع السابق.(ٖ٘
 .ٕٙٗ,صٚ؛ القونوي, حاشيته  مى تفسير البيضاوي,ج(ٖٙ
ـــــــــــي الفارسي,إيضـــــــــــاح الشـــــــــــعر,ط(ٖٚ ـــــــــــو  م ـــــــــــة ٔ؛ أب ـــــــــــوم والثقاف ,دار العم

 .ٕٙٓم,صٜٚٛٔبيروت,
 .ٖٚٔ,ص٘؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٖٛ
 .ٓٙٙص؛ ابن  طية,المحرر الوجيز,(ٜٖ
 .ٛٔٗ,صٔ؛ العكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج(ٓٗ
 .ٙٚٔ,صٖ؛ الرضي,شرح الكافية,ج(ٔٗ
 .ٕٔ,صٙ؛ ابن هشام, مغني المبيب, ج(ٕٗ
 .ٜٕٔ,صٗ؛ أبو حيان, البحر المحيط,ج(ٖٗ
 .ٖٛٔ,ص٘؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٗٗ
 .ٜٖٔ,ص٘؛ المرجع السابق,ج(٘ٗ
 .ٜٗ,صٙ؛ انظر:أبو حيان,البحر المحيط,ج(ٙٗ
 ؛ المرجع السابق.(ٚٗ
 .ٖٔٚ,صٚ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٛٗ
,دار ٔ,ط٘؛ الزركشــــــــــــي, البحــــــــــــر المحــــــــــــيط فــــــــــــي أصــــــــــــول الفقــــــــــــه,ج(ٜٗ

 .ٛٗٔم,صٜٜٗٔالكتبي,
 .ٛ,صٛٔ؛ الطبري, جامع البيان,ج(ٓ٘
 .ٖ٘,صٚ؛ أبوحيان,البحر المحيط,ج(ٔ٘
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 .ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ,صٜٔ؛ ايلوسي,روح المعاني,ج(ٕ٘
 .ٛٓٔ,صٗن وا  رابه,ج؛ الزجاج,معاني القرآ(ٖ٘
 .ٕٔٗٔ؛ ابن  طية,المحرر الوجيز,ص(ٗ٘
 .ٖٕٓ,صٕ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(٘٘
 .ٜ٘ٔ,صٜٔ؛ ايلوسي, روح المعاني,ج(ٙ٘
 .٘ٗ٘م,صٜٔٛٔ, ٕ,طٕ؛ األخفش,معاني القرآن,ج(ٚ٘
 .ٛٛٔ؛ أبو  مي الفارسي,البغداديات,ص(ٛ٘
 ؛ المرجع السابق.(ٜ٘
 .ٖٓٔ,صٕٖر الكبير,ج؛ الفخر الرازي,التفسي(ٓٙ
 .ٖٜٕ,ص٘؛ ابن النحاس, إ راب القرآن,ج(ٔٙ
 .ٗٓٔ,صٕٖ؛ الفخر الرازي,التفسير الكبير,ج(ٕٙ
 .ٖ٘ٗ,صٙ؛ الزمخشري,الكشام,(ٖٙ
,الهيئـــة المصـــرية ٖ؛ انظـــر:جبلل الـــدين الســـيوطي,اإلتقان فـــي  مـــوم القـــرآن,ج(ٗٙ

 .ٖٓٙم,صٜٗٚٔالعامة لمكتاب,
 .ٕٚٔص-ٕٙٔم,صٜٛٛٔنجى,القاهرة,,مكتبة الخاٖ,طٖ؛ سيبويه,الكتاب,ج(٘ٙ
 .ٕٓٓ,صٕٔ؛ ايلوسي,روح المعاني,ج(ٙٙ
 .ٚ,صٕ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٚٙ
 .ٖٖٛ,صٖ؛ الزمخشري, الكشام,ج(ٛٙ
,منشــورات جما ــة المدرســين فــي ٔٔ؛ الطباطبــائي,الميزان فــي تفســير القــرآن,ج(ٜٙ

 .ٖٓٗطهران,ص -الحوزة العممية,قم
 .ٖٖٛ,صٕفي إ راب القرآن,ج ؛ العكبري,التبيان(ٓٚ
 .ٗ٘٘,صٜ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٔٚ
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 .٘,صٖأبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (ٕٚ
 .ٗ,صٕايلوسي,روح المعاني,ج؛ (ٖٚ
 .ٜٕ٘,صٚٔ؛ القونوي, حاسيته  مى تفسير البيضاوي,ج(ٗٚ
 .ٕٚ٘,صٕٔ؛ الطيبي, فتوح الغيب في الكشم  ن قناع الريب,ج(٘ٚ
,دار الفكـــــــــر لمطبا ـــــــــة والنشـــــــــر ٔ,طٕٚير الكبيـــــــــر,ج؛ انظر:الرازي,التفســـــــــ(ٙٚ

 .ٗٛٔم,صٜٔٛٔوالتوزيع,
 .ٛٛٔ؛ أبو  مي الفارسي, البغداديات,ص(ٚٚ
 .ٖٖٔ,صٗ؛ الزجاج,معاني القرآن وا  رابه,ج(ٛٚ
 .ٜٕٕ,صٖ؛ ابن النحاس, إ راب القرآن,ج(ٜٚ
 .ٗٛٗ,صٗ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٓٛ
 .ٜٕٕ,صٖ؛ ابن النحاس,إ راب القرآن,ج(ٔٛ
-ٜٚٗ,ص٘منيـــر, اإلنصـــام فيمـــا تضـــمنه الكشـــام مـــن اال تـــزال,ج؛ ابـــن ال(ٕٛ

 .ٜٛٗص
 .ٕٔ,صٕ؛ ابن هشام,مغني المبيب,ج(ٖٛ
 .ٖٗ٘,صٙ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٗٛ
 .ٓ٘ٗ,صٛ؛ أبو حيان, البحر المحيط,ج(٘ٛ
 .ٗ٘,صٙ؛ ابن هشام, مغني المبيب,ج(ٙٛ
 .ٔٓٗ,صٕ؛ ابن جني,الخصائص,ج(ٚٛ
 .ٜٚٙٔ؛ ابن  طية,المحرر الوجيز,ص(ٛٛ
 .ٔٓٗ,صٕابن جني,الخصائص,ج ؛(ٜٛ
 .ٜٕٚ,صٔ؛ ابن الشجري,أماليه,ج(ٜٓ
 .ٙ٘ٗ,صٛ؛ أبو حيان,البحر المحيط,ج(ٜٔ
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 .ٕٚٔ,صٜٕ؛ انظر:الفخر الرازي,التفسير الكبير,ج(ٕٜ
ــــــــــــة,ج ؛(ٖٜ ــــــــــــات اإللهي ــــــــــــامرة ٔ,طٗســــــــــــميمان الجمل,الفتوح ــــــــــــة الع ,المطبع

 .ٕٗٚه,صٖٖٓٔالشرفية,مصر,
 شوك ؛.ٕٓٓ,بيروت,ص,دار صادرٔ؛ ابن منظور, لسان العرب,ج(ٜٗ
 .ٚٔ,صٙابن هشام, مغني المبيب ,ج؛ (ٜ٘
 . ٕٔٓ,المطبعة البهية,مصر,صٔ,طٕالشمني , حاشيته  مى المغني,ج؛ (ٜٙ
 .ٚ٘ٛم,صٜٜٛٔ,مؤسسة الرسالة,بيروت,ٕأبو البقا  الكفوي,الكميات,ط؛ (ٜٚ
,دار الكتـــــــــــــــــب ٔ,طٗالتهانوي,كشـــــــــــــــــام اصـــــــــــــــــطبلحات الفنـــــــــــــــــون,ج؛ (ٜٛ

 .ٙٓٔم,صٜٜٛٔالعممية,بيروت,
 .ٖٙٗ,صٕ؛ انظر:ابن جني,المحتسب,ج(ٜٜ

,دار ٔ,طٓٔ؛ الطبرســـــــــــــي,مجمع البيـــــــــــــان فـــــــــــــي تفســـــــــــــير القـــــــــــــرآن,ج(ٓٓٔ
 .ٖٔٔم,صٕٙٓٓالمرتضى,بيروت,

 .ٜٚٔ,صٖٓ؛ ايلوسي,روح المعاني,ج(ٔٓٔ
 .ٚٚٔ؛ انظر:ابن خالويه,مختصر في شواذ القرآن,مكتبة المتنبي,القاهرة,ص(ٕٓٔ
 .ٕٛٙ,ص٘؛ ابن النحاس,إ راب القرآن,ج(ٖٓٔ
 .ٜٚٗص-ٜٙٗ,صٛأبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (ٗٓٔ
 .ٜٕٛ,صٖأبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (٘ٓٔ
 .ٕٕٓ,صٗالسمين الحمبي,الدر المصون,ج؛ (ٙٓٔ
 .ٚ٘ٗم,صٕٚٓٓ,دار المعرفة,بيروت,ٗ؛ الشوكاني,فتح القدير,ط(ٚٓٔ
 .ٜٙٗ,صٔ؛ العكبري,التبيان في إ راب القرآن, ج(ٛٓٔ
 .ٕٖٙ,صٔ؛ القيسي, مشكل إ راب القرآن,ج(ٜٓٔ
 .ٗٛٔ,صٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٓٔٔ
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 .ٕٕٖ,صٕ؛ انظر:ابن األنباري, البيان في غريب القرآن,ج(ٔٔٔ
 .ٜٕٗ,ص٘؛ الزمخشري, الكشام, ج(ٕٔٔ
 .ٕٛ٘,صٖٕ؛ الطباطبائي,الميزان في تفسير القرآن,ج(ٖٔٔ
 .٘ٔٔ,صٔأبو البقا  العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٗٔٔ
 .ٔٙٓٔيز,ص؛ ابن  طية,المحرر الوج(٘ٔٔ
 .ٗٛٔ/ٔانظر:التبيان:؛ (ٙٔٔ
 .ٙٔٙ,صٕالسمين الحمبي, الدر المصون,ج؛ (ٚٔٔ
 .ٜٓٔ,صٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٛٔٔ
 .ٖٚٙ,صٕأبوحيان,البحر المحيط,ج؛(ٜٔٔ
 .ٖٖٗ,صٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٕٓٔ
 .ٖٕٛ,صٗالسمين الحمبي,الدر المصون,ج ؛(ٕٔٔ
 .ٔٔٔ,صٙاني,جايلوسي,روح المع؛ (ٕٕٔ
 .ٖٛٙ,صٔ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٖٕٔ
 .ٖ٘ٗ,صٗ؛ السمين الحمبي,الدر المصون,ج(ٕٗٔ
 ؛ المرجع السابق.(ٕ٘ٔ
 .ٕٙ٘,صٕ؛ الزمخشري, الكشام,ج(ٕٙٔ
 .ٖٛٚ؛ ابن  طية,المحرر الوجيز,ص(ٕٚٔ
 .ٚٚ٘,ص٘؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٕٛٔ
 .ٓٔ,صٗ؛ أبو السعود, إرشاد العقل السميم,ج(ٜٕٔ
 .ٜٓٙ,ص٘؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٖٓٔ
 .ٕٓٛ؛ ابن  طية, المحرر الوجيز,ص(ٖٔٔ
 .ٕٛ٘, صٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٕٖٔ
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 .ٖٓ٘,صٖالسمين الحمبي,الدر المصون,ج؛ (ٖٖٔ
 .ٖ٘,صٕالبيضاوي,أنوار التتنزيل وأسرار الت ويل,ج؛ (ٖٗٔ
 .ٕٛ٘ص,ٔالعكبري,التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٖ٘ٔ
 .ٙٙٔص-٘ٙٔ,صٗايلوسي,روح المعاني,ج؛ (ٖٙٔ
 .ٜٚٙ,صٔالزمخشري,الكشام,ج؛ (ٖٚٔ
 .ٜٗٔ,صٖانظر:أبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (ٖٛٔ
 .ٕٓٓ,صٗابن  اشور,التحرير والتنوير,ج؛ (ٜٖٔ
 .ٓٛٔ,صٙ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٓٗٔ
 .ٕٔٗ,صٔ؛ ابن الحاجب,أماليه,ج(ٔٗٔ
 .ٖٛٓ,صٛ؛ أبو حيان,البحر المحيط,ج(ٕٗٔ
 .ٕٜٔص-ٜٔٔ,صٙتجب الهمذاني, الفريد في إ راب القرآن المجيد,ج؛ المن(ٖٗٔ
 .ٖٙٗ,صٖ؛ الزمخشري, الكشام,ج(ٗٗٔ
 .ٖٖٚ,ص٘؛ أبو حيان, البحر المحيط,ج(٘ٗٔ
 .ٗٔ٘,صٕالسمين الحمبي, الدرالمصون,ج؛ (ٙٗٔ
 .ٗٙٔ,صٔأبو البقا  العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج؛ (ٚٗٔ
 .ٕ٘٘,صٕأبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (ٛٗٔ
 .ٕ٘٘,صٕأبو حيان,البحر المحيط,ج؛ (ٜٗٔ
 . ٙٔٗ,ص ٔالزمخشري, الكشام,ج؛ (ٓ٘ٔ
,دار الكتــــــــــــــــــب ٔ,طٔابــــــــــــــــــن  رفة,تفســــــــــــــــــير ابــــــــــــــــــن  رفــــــــــــــــــة,ج؛ (ٔ٘ٔ

 .ٜٕٗم,صٕٛٓٓالعممية,بيروت,
,انتشـــــارات دار ٕ, طٖالســـــبزواري,مواهب الـــــرحمن فـــــي تفســـــير القـــــرآن, ج؛ (ٕ٘ٔ

 .ٜٙٔم,صٕٚٓٓالتفسير,إيران,
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 . ٕٕٔص ,ٕأبو حيان, البحر المحيط,ج؛ (ٖ٘ٔ
  .ٗٛٗ,صٗ؛ المرجع السابق, ج(ٗ٘ٔ
 .ٖٓٔ,صٕ؛ الزمخشري, الكشام,ج(٘٘ٔ
 .٘ٛٗ,صٗ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٙ٘ٔ
 .ٖٔٚ,صٔ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٚ٘ٔ
 .ٛٗٔ,صٕ؛ البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار الت ويل,ج(ٛ٘ٔ
 .٘ٛٗ,صٗ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٜ٘ٔ
 .ٕ٘,صٗن, البحر المحيط,ج؛ أبو حيا(ٓٙٔ
 .ٙٛٗ,صٗ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٔٙٔ
 .ٕٚ٘,ص٘؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٕٙٔ
,دار ٖ؛ أبـــــو السعود,إرشـــــاد العقــــــل الســـــميم إلـــــى مزايــــــا الكتـــــاب الكــــــريم,ج(ٖٙٔ

 .ٕٗٔالمصحم,مكتبة ومطبعة  بد الرحمن محمد,القاهرة,ص
,دار ٔالكتــــــاب المكنــــــون,ج الســــــمين الحمبي,الــــــدر المصــــــون فــــــي  مــــــوم؛ (ٗٙٔ

 .ٜٕٗالقمم,دمشق,ص
م, ٜٗٛٔ,الــدار التونســية لمنشــر,تونس, ٔابــن  اشــور, التحريــر التنــوير,ج؛ (٘ٙٔ

 . ٜٖٙص 
م ٕٙٓٓبيــروت, , ,مؤسســة الرســالةٔ,طٔالقرطبي,الجــامع ألحكــام القــرآن,ج؛ (ٙٙٔ

 .ٕٜٖص
 .ٕٙٗ,صٔ؛ القيسي, مشكل إ راب القرآن,ج(ٚٙٔ
ــــي (ٛٙٔ ــــان ف ــــاري, البي ــــن األنب ــــرآن,ج؛ اب ــــب الق ــــة ٔغري ــــة المصــــرية العام ,الهيئ

 .ٖٖٔم,صٜٓٛٔلمكتاب,
 .ٕٕٖ,صٛ؛ القرطبي, الجامع ألحكام القرآن,ج(ٜٙٔ
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 .ٕٖ٘,صٗ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٓٚٔ
ــل آي القــرآن,ج(ٔٚٔ ــان  ــن ت وي ,هجــر لمطبا ــة والنشــر ٔ,طٜ؛ الطبري,جــامع البي

 .٘٘ٔم,صٕٔٓٓوالتوزيع,القاهرة,
 .ٖٛٚ,صٔي إ راب القرآن,ج؛ العكبري,التبيان ف(ٕٚٔ
 .ٕٖ٘,صٗ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٖٚٔ
,مكتبة دار الزمـان ٔ,طٕ؛ المنتجب الهمذاني,الفريد في إ راب القرآن المجيد,ج(ٗٚٔ

 .ٕٗ٘م,صٕٙٓٓلمنشر و التوزيع,
 .ٖٙ٘,صٚ؛ ابن  اشور, التحرير والتنوير,ج(٘ٚٔ
 .ٕٓٙ؛ ابن  طية, المحرر الوجيز,ص(ٙٚٔ
 .ٕٛ٘,صٗبي, الدر المصون,ج؛ السمين الحم(ٚٚٔ
 .ٕٕٖ,صٛ؛ القرطبي, الجامع ألحكام القرآن,ج(ٛٚٔ
ــــــدا البخــــــاري, صــــــحيح البخــــــاري,ج(ٜٚٔ ــــــو  ب ــــــراث ٔ,طٔ؛ أب ــــــا  الت ,دار إحي

 .ٖٙ٘ه,صٓٓٗٔالعربي,بيروت,
ــــنٔ,طٔمســــمم النيسابوري,صــــحيح مســــمم,ج - ــــروت, ,دار اب  مٜٜ٘ٔحــــزم , بي

 .ٜٖٗص
 .ٖٗٓ,صٔ؛ القيسي,مشكل إ راب القرآن,ج(ٓٛٔ
 .ٛٓٗ,صٗ؛ أبو حيان,البحر المحيط,ج(ٔٛٔ
 .ٕٗ٘,صٕ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٕٛٔ
 .ٕٗٛ,صٖ؛ أبو السعود, إرشاد العقل السميم,ج(ٖٛٔ
 .ٕٗ٘,صٕ؛ الزمخشري,الكشام,ج(ٗٛٔ
 .ٖٔ٘,صٛ؛ القونوي,حاشيته  مى تفسير البيضاوي,ج(٘ٛٔ
 .ٜٖ,صٖ؛ البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار الت ويل,ج(ٙٛٔ
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 .ٜٖٓ,صٗية القاضي وكفاية الراضي,ج؛ أحمد الخفاجي,  نا(ٚٛٔ
 .ٜٔ,صٜ؛ ايلوسي, روح المعاني, ج(ٛٛٔ
,دار الكتــــب العمميــــة, ٔ,طٕ؛ شــــيخ زاد ,حاشــــيته  مــــى تفســــير البيضــــاوي,ج(ٜٛٔ

 .ٖٛٚم,صٜٜٜٔبيروت,
 .ٕٛ٘ٔ-ٕٚ٘ٔ؛ ابن  طية,المحرر الوجيز,ص(ٜٓٔ
 .ٚٓٔ,صٕٕ؛ انظر:ايلوسي, روح المعاني, ج(ٜٔٔ
 ؛ المرجع السابق.(ٕٜٔ
 جع السابق.؛ المر (ٖٜٔ
 .ٕٓ٘,صٚ؛ انظر:أبو حيان, البحر المحيط,ج(ٜٗٔ
 .ٕٔٛ,صٕ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٜ٘ٔ
 .ٖٖٖ,صٖ؛ ابن النحاس, إ راب القرآن,ج(ٜٙٔ
 .ٕٔٗ,صٗ؛ الزجاج,معاني القرآن وا  رابه,ج(ٜٚٔ
 .ٕٛ٘ٔ؛ ابن  طية, المحرر الوجيز,ص(ٜٛٔ
 .ٗ٘ٔ,صٜ؛ انظر:السمين الحمبي,الدر المصون, ج(ٜٜٔ
 .ٜ,صٖ؛ الزجاج, معاني القرآن وا  رابه,ج(ٕٓٓ
 .ٗٚ٘؛ أبو  مي الفارسي,البغداديات,مطبعة العاني , بغداد,ص(ٕٔٓ
؛ لعمه من أساتذة الواحدي,فقد ذكر الذهبي أن مـن أسـاتذته أبـو بكـر أحمـد بـن (ٕٕٓ

 ه؛.ٕٔٗأبي  مي الحيري النيسابوري الشافعي,تولى قضا  نيسابور, شت
 مٜٛٛٔ الرسالة , بيروت ,مؤسسةٔ,طٛٔالنببل , جانظر:الذهبي, سير أ بلم 

 .ٜٖٗص ,
 العبيكـــــان , الريـــــاض ,نشـــــر وتوزيـــــعٕ,طٔٔ؛ الواحدي,التفســـــير البســـــيط,ج(ٖٕٓ

 .ٕٕٔص , مٕٛٔٓ
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 .ٗٔ٘,صٔ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن, ج(ٕٗٓ
 .ٖٔ,صٕ؛ العكبري, التبيان في إ راب القرآن,ج(ٕ٘ٓ
  مٜٗٛٔ الرســالة , بيــروت , مؤسســة,ٕ,طٔالقيسي,مشــكل إ ــراب القــرآن,ج؛ (ٕٙٓ

 .ٖٗٔص
 .ٖٚٔم,صٕٜٜٔ,مكتبة الخانجى,القاهرة,ٔ,طٖابن الشجري,أماليه,ج؛ (ٕٚٓ
 المرجع السابق.؛ (ٕٛٓ
التجمـــــــــري,  ,المكتبـــــــــةٕمحمـــــــــد األميـــــــــر, حاشـــــــــيته  مـــــــــى المغنـــــــــي,ج؛ (ٜٕٓ

 .ٕ٘ٔهـ,صٕٖٚٔ,مصر
 .ٗٔٔ,صٖالسمين الحمبي,الدر المصون,ج؛ (ٕٓٔ
ــــــــي؛ (ٕٔٔ ــــــــن أب ــــــــد فرحــــــــات,مكي ب ــــــــرآن,ط د.أحم ــــــــب وتفســــــــير الق ,دار ٔطال

 .ٓٔٗم,صٜٜٚٔ ّمار,
 .ٔٔٗ-ٓٔٗالمرجع السابق,ص؛ (ٕٕٔ
 .ٕٚص-ٕٙ,صٙابن هشام,مغني المبيب,ج؛ (ٖٕٔ
,دار القــــــرآن والعمــــــوم ٔ,طٔالمرغيناني,الهدايــــــة شــــــرح بدايــــــة المتبــــــدئ,ج؛ (ٕٗٔ

 .ٜ٘ه,صٚٔٗٔاإلسبلمية,كراتشي,
األميريــــــة  ,المطبعــــــةٔالزيمعــــــي,تبيين الحقــــــائق شــــــرح كنــــــز الــــــدقائق,ط؛ (ٕ٘ٔ

 .ٖه,صٖٗٔٔالكبرى,بوالق,
ـــــــب ؛ (ٕٙٔ ـــــــدقائق,دار الكت ـــــــز ال ـــــــق شـــــــرح كن ـــــــن نجـــــــيم الحنفي,البحـــــــر الرائ اب

 .ٕٛالعممية,بيروت,ص
 .ٕٕٓ,صٕالشمني,حاشيته  مى المغني,ج؛ (ٕٚٔ
 .ٔٙٗ,صٜ؛ السمين الحمبي, الدر المصون,ج(ٕٛٔ
 .ٕٚ,صٗ؛ ابن النحاس,إ راب القرآن,ج(ٜٕٔ
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 .ٕٙ٘م,صٖٜٛٔ الم الكتب,بيروت,,ٖ,طٖ؛ انظر:ابن جني,الخصائص,ج(ٕٕٓ
 .ٖٗٗ,صٚ؛ أبو حيان,البحر المحيط,ج(ٕٕٔ
ــــــــــــة (ٕٕٕ ــــــــــــة والنشــــــــــــر بجامع ــــــــــــع,إدارة الثقاف ؛ انظر:األصفهاني,شــــــــــــرح المم

 .ٜٕٛم,صٜٜٓٔاإلمام,الرياض,
 , مٜٜٛٔ الجيــــل , بيــــروت ,دار  ّمار, ّمــــان,دارٔ؛ ابــــن الحاجب,أماليــــه,ج(ٖٕٕ

 .ٔٗٔص
 .ٔ٘,صٕٗ؛ ايلوسي,روح المعاني,ج(ٕٕٗ
 .ٕٕٗ,صٖانظر:ابن جني,الخصائص,ج ؛(ٕٕ٘
 .ٕٗٔ,صٔ؛ انظر:ابن الحاجب,أماليه,ج(ٕٕٙ
 .ٕٚٔ,صٕ؛ ابن جني,الخصائص,ج(ٕٕٚ
 .ٖٚٔص-ٕٚٔ,صٕ؛ ابن جني,الخصائص,ج(ٕٕٛ
 .٘ٗٗ,ص٘؛ انظر:الزمخشري,الكشام,ج(ٜٕٕ
 .ٖٗٔص-ٕٗٔ,صٔ؛ ابن الحاجب,أماليه,ج(ٖٕٓ
 .ٛٔ,صٕ؛ انظر:ابن هشام,مغني المبيب,ج(ٖٕٔ

 

 

 

 عالمصادر والمراج

(. اإلتقان فيي عويوا القير ن. الةيايم المصير م 1791السيوطي,عبدالرحمه.) .1

 العامم لوكتاب.
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ــــاب الكــــريم. دار  .ٕ ــــا الكت ــــى مزاي ــــو السعود,محمد.إرشــــاد العقــــل الســــميم إل أب
 المصحم,مكتبة ومطبعة  بدالرحمن محمد.القاهرة.

 .  الم الكتب.بيروت. ٖ؛.إ راب القرآن.طٜٛٛٔالنحاس,أحمد.ش .ٖ
؛. اإل راب والبنـا  بـين الشـكل والنسـبة شدراسـة ٜٗٛٔحمود.ششرم الدين,م .ٗ

 . دارمرجان. القاهرة.ٔتفسيرية؛.ط
ــان.ش .٘ ــن الحاجب, ثم ــان,دار ٜٜٛٔاب ــن الحاجــب. دار  ّمار, ّم ؛. أمــالي اب

 الجيل,بيروت.
ــــــن الشــــــجري,هبة ا.ش .ٙ ــــــن الشــــــجري.طٕٜٜٔاب ــــــالي اب ــــــة ٔ؛. أم . مكتب

 الخانجى.القاهرة. 
ام فيمـا تضـمنه الكشـام مـن اال تزال.شمنشـور مـع ابن المنير,أحمد.اإلنصـ .ٚ

 كتاب الكشام؛.
ــــل.ط .ٛ ــــراث ٔالبيضــــاوي, بدا.أنوار التنزيــــل وأســــرار الت وي ــــا  الت . دار إحي

 العربي.بيروت.
 . دار العموم والثقافة.بيروت.ٔ؛.إيضاح الشعر.طٜٚٛٔالفارسي,الحسن.ش .ٜ

ع الحنفية؛.دار ابن نجيم,زين الدين.البحر الرائق شرح كنز الدقائقشفي فرو  .ٓٔ
 الكتب العممية.بيروت.

 .دار الكتب العممية,بيروت.ٔ؛.البحر المحيط.طٖٜٜٔأبو حيان,محمد.ش .ٔٔ
ــــه.طٜٜٗٔالزركشــــي,محمد.ش .ٕٔ ــــي أصــــول الفق . دار ٔ؛.البحــــر المحــــيط ف

 الكتبي.
 ؛.البرهان في  موم القرآنشسورة يوسم؛.ٕ٘ٔٓ مي.ش الحوفي, .ٖٔ
 اد.الفارسي,الحسن.البغداديات.مطبعة العاني.بغد .ٗٔ
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؛.البيـــــان فـــــي غريـــــب القرآن.الهيئـــــة ٜٓٛٔابـــــن األنباري, بـــــدالرحمن.ش .٘ٔ
 المصرية العامة لمكتاب.

. دار الكتــــب ٔ؛.التبيــــان فــــي إ ــــراب القــــرآن.طٜٜٛٔالعكبري, بــــدا.ش .ٙٔ
 العممية.بيروت.

. المطبعـة ٔ؛. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق.طٖٗٔٔالزيمعي, ثمان.ش .ٚٔ
 األميرية الكبرى.بوالق.

؛. التحريـــر والتنوير.الـــدار التونســـية ٜٗٛٔور,محمد الطـــاهر.شابـــن  اشـــ .ٛٔ
 لمنشر.

ـــــــــع ٕ؛. التفســـــــــير البســـــــــيط.طٕٛٔٓالواحـــــــــدي, مي.ش .ٜٔ .نشـــــــــر وتوزي
 العبيكان.الرياض.

. دار الكتـــــــب ٔ؛. تفســـــــير ابـــــــن  رفـــــــة.طٕٛٓٓابـــــــن  رفة,محمـــــــد.ش .ٕٓ
 العممية.بيروت.

ر . دار طيبـة لمنشـٕ؛. تفسير القرآن العظيم.طٜٜٚٔابن كثير,إسما يل.ش .ٕٔ
 والتوزيع.الرياض.

 . دار المرتضى.بيروت.ٔ؛.التفسير الكبير.طٕٙٓٓالرازي,محمد.ش .ٕٕ
. دار نهضـة ٔ؛. التفسير الوسيط لمقرآن الكـريم.طٜٜٛٔطنطاوي,محمد.ش .ٖٕ

 القاهرة.-مصر لمطبا ة والنشر والتوزيع,الفجالة
. هجــر ٔ؛. جــامع البيــان  ــن ت ويــل آي القــرآن.طٕٔٓٓالطبري,محمــد.ش .ٕٗ

 والتوزيع.القاهرة. لمطبا ة والنشر
ـــــــد.ش .ٕ٘ ـــــــرآن.طٕٙٓٓالقرطبي,محم ـــــــامع ألحكـــــــام الق . مؤسســـــــة ٔ؛. الج

 الرسالة.بيروت.
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ــــد.ش  .ٕٙ ــــى مغنــــي المبيب.المكتبــــة ٕٖٚٔاألمير,محم ؛. حاشــــية األميــــر  م
 التجاري.مصر.

ــــن التمجيد,مصــــطفى.ش .ٕٚ ــــى تفســــير ٕٔٓٓاب ــــد  م ــــن التمجي ؛. حاشــــية اب
 بيضاوي؛.البيضاوي.شمنشور مع حاشية القونوي  مى تفسير ال

ــــــب.ط .ٕٛ ــــــي المبي ــــــى مغن . المطبعــــــة ٔالشمني,أحمد.حاشــــــية الشــــــمني  م
 البهية.مصر.

؛.حاشـــــــــية شـــــــــيخ زاد   مـــــــــى تفســـــــــير ٜٜ٘ٔشـــــــــيخ زاد ,محمـــــــــد.ش .ٜٕ
 البيضاوي.المطبعة العثمانية,مكتبة الحقيقة.تركيا.

. ٔ؛.حاشية القونوي  مى تفسير البيضـاوي.طٕٔٓٓالقونوي,إسما يل.شش .ٖٓ
 دار الكتب العممية.بيروت.

 .  الم الكتب.بيروت.ٖ؛.الخصائص.طٖٜٛٔن جني, ثمان.شاب .ٖٔ
ـــون.دار  .ٕٖ ـــاب المكن ـــوم الكت ـــي  م ـــدر المصـــون ف الســـمين الحمبي,أحمـــد. ال

 القمم.دمشق.
ـــــرآن العظـــــيم والســـــبع  .ٖٖ ـــــي تفســـــير الق ـــــاني ف ايلوســـــي,محمود.روح المع

 المثاني.دار إحيا  التراث العربي,بيروت.
 مؤسسة الرسالة.بيروت.. ٔ؛.سير أ بلم النببل .طٜٛٛٔالذهبي,محمد.ش .ٖٗ
ــــــــــة ٜٛٚٔالرضــــــــــي,محمد.ش .ٖ٘ ــــــــــى الكافية.جامع ؛.شــــــــــرح الرضــــــــــي  م

 قاريونس.بنغازي.
. دار إحيــــــا  التــــــراث ٔ؛. صــــــحيح البخــــــاري.طٓٓٗٔالبخاري,محمــــــد.ش .ٖٙ

 العربي.بيروت. 
 . دار ابن حزم.بيروت.ٔ؛.صحيح مسمم.طٜٜ٘ٔالنيسابوري,مسمم.ش .ٖٚ
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ـــة الراضـــي ٖٕٛٔالخفاجي,أحمـــد.ش .ٖٛ ـــة القاضـــي وكفاي ـــى تفســـير ؛. ناي  م
 البيضاوي.دار صادر.بيروت.

؛.فـتح القـدير الجامعـة بـين فنـي الروايـة والدرايــة ٕٚٓٓالشـوكاني,محمد.ش .ٜٖ
 . دار المعرفة.بيروت.ٗمن  مم التفسير.ط

ـــة بتوضـــيح تفســـير الجبللـــين ٖٖٓٔالجمل,ســـميمان.ش .ٓٗ ؛.الفتوحـــات اإللهي
 . المطبعة العامرة الشرفية,مصر.ٔلمدقائق الخفية.ط

. ٔ؛.فتوح الغيـب فـي الكشـم  ـن قنـاع الريـب.طٖٕٔٓين.شالطيبي,الحس .ٔٗ
 جائزة دبي الدولية لمقرآن الكريم.دبي.

. مكتبـة ٔ؛.الفريد فـي إ ـراب القـرآن المجيـد.طٕٙٓٓالهمذاني,المنتجب.ش .ٕٗ
 دار الزمان لمنشر والتوزيع.

؛.في النحو العربيشقوا د وتطبيـق؛ مى المـنه  ٜٙٙٔالمخزومي,مهدي.ش .ٖٗ
  صطفى البابي الحمبي وأوالد .. مٔالعممي الحديث.ط

ـــون.طٜٜٛٔالتهانوي,محمـــد.ش .ٗٗ ـــب ٔ؛. كشـــام اصـــطبلحات الفن . دار الكت
 العممية.بيروت.

؛.الكشام  ن حقائق غوامض التنزيـل و يـون ٜٜٛٔالزمخشري,محمود.ش .٘ٗ
 . مكتبة العبيكان.الرياض.ٔاألقاويل في وجو  الت ويل.ط

مطبا ـــة والنشـــر .مؤسســـة الرســـالة لٕ؛.الكميـــات.طٜٜٛٔالكفوي,أيـــوب.ش .ٙٗ
 والتوزيع.بيروت.

 ابن منظور,محمد. لسان العرب.دار صادر.بيروت. .ٚٗ
 ؛.مجمع البحرين.دار الثقافة.النجم.ٜٔٙٔالطريحي,فخر الدين.ش .ٛٗ
ـــان فـــي تفســـير القـــرآن.طٕٙٓٓالطبرسي,الفضـــل.ش .ٜٗ . دار ٔ؛. مجمـــع البي

 المرتضى.بيروت.
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ن ؛. مجمــــوع فتــــاوى شــــيخ اإلســــبلم أحمــــد بــــٕٗٓٓابــــن تيمية,أحمــــد.ش .ٓ٘
 تيمية.مجمع المما فهد لطبا ة المصحم الشريم.المدينة المنورة.

ــان.ش .ٔ٘ ــن جني, ثم ــين وجــو  شــواذ القــرا ات ٜٜٛٔاب ــي تبي ؛. المحتســب ف
 . دار الكتب العممية.بيروت.ٔواإليضاح  نها.ط

؛.المحــــرر الــــوجيز فــــي تفســــير الكتــــاب ٕٕٓٓابــــن  طية, بــــد الحــــق.ش .ٕ٘
 .دار ابن حزم.بيروت.ٔالعزيز.ط

,الحسين.مختصـــر فـــي شـــواذ القـــرآن مـــن كتـــاب البديع.مكتبـــة ابــن خالويه .ٖ٘
 المتنبي.القاهرة.

. مؤسســــــــــة ٕ؛.مشــــــــــكل إ ــــــــــراب القــــــــــرآن.طٜٗٛٔالقيســــــــــي,مكي.ش .ٗ٘
 الرسالة.بيروت.

 .  الم الكتب.بيروت.ٖ؛. معاني القرآن.طٖٜٛٔالفرا ,يحيى.ش .٘٘
 . الم الكتب.بيروت.ٔ؛. معاني القرآن وا  رابه.طٜٛٛٔالزجاج,إبراهيم.ش .ٙ٘
. دار الفكرلمطبا ــة والنشــر ٔ؛. معــاني النحــو.طٕٓٓٓ,فاضــل.شالسمرائي .ٚ٘

  والتوزيع. ّمان. 
الخطيب, بـــدالمطيم.معجم القـــرا ات.دار ســـعد الـــدين لمطبا ـــة والنشـــر و  .ٛ٘

 التوزيع.
. ٔ؛.مغنــــي المبيــــب  ــــن كتــــب األ اريــــب.طٕٕٓٓابــــن هشــــام, بدا.ش .ٜ٘

 السمسمة التراثية.الكويت.
ـــٜٜٚٔفرحات,أحمـــد.ش .ٓٙ ـــي طال ـــن أب ـــي ب ـــرآن.ط؛.مك . دار ٔب وتفســـير الق

  مار.
. مكتبـــــــة األنجمـــــــو ٖ؛. مـــــــن أســـــــرار المغـــــــة.طٜٙٙٔأنيس,إبـــــــراهيم.ش .ٔٙ

  المصرية.القاهرة.
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. ٕ؛. مواهــب الــرحمن فــي تفســير القــرآن.طٕٚٓٓالســبزواري, بداأل مى.ش .ٕٙ
 انتشارات دار التفسير,إيران.

الطباطبائي,محمد. الميزان فـي تفسـير القرآن.منشـورات جما ـة المدرسـين  .ٖٙ
 طهران. -ي الحوزة العممية.قمف

ـــــــــــر.طٕٜٜٔالســـــــــــهيمي, بدالرحمن.ش .ٗٙ ـــــــــــائ  الفك ـــــــــــب ٔ؛. نت .دار الكت
 العممية,بيروت.

. إدارة ٔ؛. الهدايـــة شـــرح بدايـــة المبتـــدئ.طـهـــٚٔٗٔالمرغينـــاني, مي.ش .٘ٙ
 القرآن والعموم اإلسبلمية.كراتشي.


